




این روهض شکوهی از کرامات رضا)ع( ست
این صحن و سرا باب مالاقت رضا)ع( ست

ای اقفله اه کزین حرم می گذرید
احرام ببندید هک میقات رضا)ع( ست
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فرهنگی، اجتماعی، اطالع رسانی
شماره سیزدهم، سال 1393، چاپ اول

شمارگان: 5000 نسخه

ناشر: 
مؤسسه حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( 
و زیارتگاه آیت اهلل مدرس)ره(- معاونت فرهنگی

مدیر مسئول: حمزه سپهریان
سردبیر: حسن فروزان

با سپاس از: مدیران آستان مبارك حضرت 
حسین بن موسی الكاظم)ع( و زیارتگاه آیت اهلل 

مدرس)ره( 
طبسی،  زنجانی  محمدجواد  همراهی:  و 
علیرضا  زاده،  قاسم  مهدی  حیدری،  مصطفی 
افشون، حسین داریوش، حمید صادق زاده، مهدی 

مرادیان عشقی و خانم ذوالفقاری

برای آغاز...
انسان معاصر در جهان پیشرفته امروزی هر 
چند در محاصره جذابیت های زندگی مادی قرار 
گرفته است ولی هنوز این گرایش های مذهبی 
نقش مهمی در زندگی او ایفا می كند. خوشبختانه 
تا كنون هیچ نیرو یا جذابیتی نتوانسته است مانع 
گسترش باورهای دینی در جوامع مختلف شود و 
بر خالف تفكراتی كه انسان قرن حاضر را انسانی 
بی تفاوت نسبت به دین و گرایش های دینی جلوه 
انسان های  برای  دین  مسئله  قدر  آن  می دهد، 
ساالنه  كه  است  برخوردار  اهمیت  از  امروزی 
میلیاردها دالر صرف سفرهای مذهبی می شود. 
گواه این ادعا، تداوم سیر صعودی سفر به مناطق 
مقدس و اماكن مذهبی در سراسر جهان است 
كه حتی باعث شده امروزه گردشگری دینی و 

مذهبی به زیرشاخه ای مهم از صنعت گردشگری 
تبدیل شود.

با اندك تأملی بر آیات قرآن كریم و احادیث 
اسالمی به روشنی در می یابیم كه با سفر كردن 
انفس و كسب علم  آفاق و  به مطالعه  می توان 
و تجربه، خداشناسی از طریق مردم شناسی و 
 شناخت عظمت،  خلقت، اعتقاد به معاد،  مطالعه 
و  اسالمی  ارزش های  ضد  و  غلط  سنت های 
اخالقی و همچنین عبرت آموزی از سرگذشت 
به شهرهای  سفر  واقع  در  پرداخت.  پیشینیان 
و  زیارتی  گردشگری  حوزه  تقویت  و  زیارتی 
دینی بیانگر این است كه زیارت اماكن مقدس 
مهمترین بخش فعالیت های توسعه فرهنگی از 
طریق گردشگری دینی است. زیرا یكی از راه های 
تقویت معنویت و ایجاد ارتباط با معبود، زیارت 

است.

در  می كنند  سفر  این شهرها  به  كه  زائرانی 
اماكن مقدس از طریق زیارت نامه خواندن، راز 
و نیاز،  دعا و ثناء با معبود خود خلوت و احساس 
می كنند كه با خدای خود رابطه معنوی برقرار 
از  برخی  حتی  شده اند.  نزدیكتر  و  اند  كرده 
اوقات مسیر زیارت را همواره با عشق و از خود 
زیارت  اساس،   این  بر  می كنند.  گذشتگی طی 
و زائر بودن اماكن مقدس را نوعی پیوند قلبی 
دانست كه زائران زیادی را هر ساله در هر زمان و 

مكانی به سوی خود می كشاند. 
فیض  كسب  مكان های  از  یكی  شک  بدون 
زادگان  امام  متبركه  بقاع  الهی  نزول رحمت  و 
استحباب  به  اعالم  علمای  كه  است  واالمقام 
زیارت آن تصریح كرده اند و الحمداهلل در بسیاری 
از مناطق ایران اسالمی اینگونه بقعه های متبرك 
شناخته شده است و مورد توجه همگان می باشد.
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یكی از بقاع متبركه كه همه ساله مطاف ده ها 
هزار زائر و میهمان حضرت امام رضا)ع( بوده و 
روح و جان عاشقان خسته را صفا می بخشد،  حرم 
مطهر و بارگاه نورانی حضرت حسین بن موسی 
شیعیان  پیشوای  هشتمین  برادر  الكاظم)ع(، 
توابع  از  گلشن  طبس  شهرستان  در  جهان 
استان خراسان جنوبی است كه بنای كهن آن 
در زمین لرزه سال 1357 به كلی ویران و پس 
از پیروزی شكوهمند انقالب اسالمی  در تیر ماه 
1373 حسب فرمان داهیانه مقام معظم رهبری 
تولیت این مكان مقدس و زیارتگاه شهید آیت 
اهلل  آیت  به حضرت  كاشمر  در  اهلل مدرس)ره( 
واعظ طبسی تولیت عظمای آستان قدس رضوی 
تفویض گردید. پس از صدور این حكم تاریخی 
به منظور تسهیل و تعمیق امر زیارت و نیز تأمین 
جاذبه های فرهنگی و فراهم ساختن امكانات و 

به ویژه در  ارزنده ای  اقدامات  اقامتی  تسهیالت 
راستای ترویج فرهنگ اسالمی و تقویت باورهای 
نموده  ارائه  مجاوران  و  زائران  قلوب  در  دینی 
است. قرار گرفتن این شهرستان در تقاطع پنج 
استان مهم كشور و برخورداری از هفت محور 
ارتباطی جاده ای و فرودگاه و راه آهن شرق كشور 
و وجود بارگاه نورانی حضرت حسین بن موسی 
شهرستان  این  به  ویژه ای  امتیازات  الكاظم)ع( 
بخشیده بگونه ای كه امروزه به عنوان میقات الرضا 
به قطب بزرگ فرهنگی منطقه مبدل و سالیانه 
میلیون ها نفر از اقصی نقاط میهن اسالمی رنج 
سفر را بر خود هموار می كنند تا از فیض زیارت 
این امام زاده واجب التعظیم بهره مند گردند. بقعه 
متبركه ای كه همچون نگینی درخشان بر تارك 
آسمان كویری ایران می درخشد و دل رهگذران 
به عطر معنویت خویش  را  و والیتمدار  عاشق 

رضوی  قدس  آستان  خدمات  می سازد.  معطر 
منحصر به این بقعه متبركه نبوده بلكه توسعه 
بازسازی زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره(  و 
در كاشمر و احداث 19مجتمع فرهنگی رفاهی 
و نمازخانه میان راهی امام رضا)ع( در 5 استان 
از  الگوی موفقی  كشور در نوع خود بی نظیر و 
نوع  بهترین  ارائه  در  اسالمی  توانمند  مدیریت 
خدمات و تكریم به زائران حضرت علی بن موسی 

الرضا)ع( به شمار می رود. 
اینک و در قالب سالنامه »میقات الرضا« بر آنیم 
تا ضمن ارائه مباحث معرفتی، شما را با شمه ای 
از خدمات گسترده این مؤسسه فرهنگی وابسته 
به آستان قدس رضوی بیشتر آشنا نمائیم، باشد 
كه مقبول حضرت حق افتد و رضایت خاطر شما 

را فراهم آورد. 
مدیر مسئول: حمزه سپهریان

عكس: حسین صفایی و محمد رجبی
آدرس دفتر نشریه: 

طبس، میقات الرضا، معاونت فرهنگی مؤسسه 
حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( و زیارتگاه 

آیت اهلل مدرس)ره(، فرهنگسرای حضرت
پست الكترونیك:

info@mighatalreza.ir

آدرس سایت طبس:
www.mighatalreza.ir

تلفن طبس: 0353-4222200-3
فاكس طبس: 0353-4223105

آدرس مشهد: خیابان خسروی نو، روبروی 
باب الجواد، نمایشگاه شركت فرش آستان قدس 

رضوی، طبقه سوم، دفتر بقاع متبركه

آدرس كاشمر: 
زیارتگاه آیت اهلل مدرس)ره(

آدرس سایت كاشمر:
www.shahidmodarres.com

تلفن كاشمر: 0532-8245610-14
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هرکس در مسیر اسالم 
نباشد، دشمن ماست

موضوع  علیه(  اهلل  )رحمت  خمینی  امام  نظر  از 
مسلمات  از  یكی  گوناگونشان  توطئه ی  و  دشمن 
یكی  كه  همچنان  است؛  اسالمی  انقالب  اندیشه ی 
اندیشه ی سیاسی در قرآن كریم است.  از محكمات 
امام )رحمت اهلل علیه( در تعریف كلی، دشمن را هر 
شخص، راه، جریان، گروه و كشوری می داند كه مسیر، 

راه و اهداف او مقاصد اسالمی نیست. 
ایشان شاخص بسیار عملیاتی و عینی برای شناخت 
ممتنع،  و  سهل  گونه ای  به  و  می دهد  ارائه  دشمن 
فرا  امر  این  به  را  دانشگاهی  و  عامی  اقشار  همه ی 
می خواند: »برنامه ی ملت ما برنامه ی طویل المدت. این 
است كه همان گونه كه در گذشته دشمن را شناختیم 
از میدان رد كردید، حال هم دشمن را بشناسید  و 
و از میدان ردش كنید. )دشمن( ما فقط محمدرضا 
نبود، هر كس مسیرش، مسیر اسالم نباشد، دشمن 

ماست.«]1[ 
امام )رحمت اهلل علیه( عدم شناخت ماهیت دشمن 
اهداف  به  نیل  از بزرگ ترین آفت ها و موانع  را یكی 
متعالی اسالم و انقالب اسالمی می دانستند. لذا، عالوه 
بر معرفی دشمنان در هر مرحله از انقالب و افشای 
و  نقشه ها  درك  و  دشمن شناسی  بر  آنان،  ماهیت 
توطئه های آنان تأكید می فرمودند و دائماً نسبت به 

آنان هشدار می دادند.
 اهم محورها در دشمن شناسی به شرح ذیل است:

و  عالئم  دشمن، شناخت  ماهیت   شناخت 
توطئه های  و  نقشه ها  شناخت  دشمن،  نشانه های 
و  نقشه ها  كردن  خنثی  طریق  درك  دشمن، 
و  منافقین  نفوذی ها،  شناخت  دشمن،  توطئه های 
و  ماهیت  افشای  و  آگاه سازی  دوست نما،  دشمنان 
برای دیگران، نشان دادن دشمن  نقشه ها دشمنان 
جهت  در  كالن  راهبرد  تدوین  مصادیق،  ارائه ی  و 
با  مقابله  راهبرد  شناخت صحیح دشمن، چگونگی 

دشمن.

دشمنان  مقابل  در  برخی  عالوه  به  نیست،  دشمن  بدون  موجودی  هیچ 
آسیب پذیرند و چاره ای جز مبارزه و جهاد و حفظ و حراست خویش ندارند؛ اما 
مؤمنان واقعی، كه از اوصاف مقربان خدایند، دشمنی با آنها سودی ندارد. مؤمنان 
واقعی   می توانند دشمنان را از صحنه خارج كنند و امید آن ها را به یأس تبدیل 
ِ َوَمآلئَِكِتِه  ّ كنند. خداوند در سوره ی مباركه ی بقره می فرماید: »َمن َكاَن َعُدوًّا هللِّ
ٌّ لِّلْكَافِرِینَ«]2[ یعنی: هر كس دشمن خدا  َّ اهللَّ عَدُو وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیَكالَ فَإِن
و فرشتگان و پیامبران و جبرئیل و میكائیل است )باید بداند( كه خداوند دشمن 
كافران است. پس دشمنی با مؤمنان، كه دوستان واقعی خداوندند، دشمنی آن ها 
نتیجه ای نخواهد داشت. نگاه مقام معظم رهبری به مقوله ی دشمن یک نگاه 
واقع بینانه است. ایشان به دشمن به عنوان یک واقعیت آنی و گذرا نمی نگرد، بلكه 
آن را به عنوان یک واقعیت مسجل و دارای برنامه می داند كه در مقابله با آن 
می بایست برنامه داشت تا در مواجهه با آن موفق و از مكرشان مصون بود واال در 
گرداب ظلمت و تاریكی می بایست غلطید. علی ای حال، دشمن در همه ی ابعاد 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و... حضور دارد و از آن به عنوان 
ابزار فشار استفاده می كند تا در صورت لزوم، اهداف خفیه ی پلید خود را بر جامعه 
غالب كند. بالطبع نمی توان در این مصاف بی برنامه بود و در این جنگ نابرابر و 
مجهز با دست تهی به مقابله رفت. در واقع، مسامحه در آن غیر قابل بخشش و 

جبران ناپذیر و آینده ی نامعلومی را رقم خواهد زد.
 همان گونه كه شناخت نیروهای خودی و وضعیت و توانایی های داخلی 
ضروری است، شناسایی دشمن اعم از دور و نزدیک، ضعیف و قوی و بالقوه 
و  می آید.]3["مكروا  شمار  به  دفاع  در  انكارناپذیر  یک ضرورت  نیز  بالفعل  و 
مكراهللَّ"]4[ "انّهم یكیدون كیدا و أكید كیدا"]5[ اگر از دشمنی آن ها غفلت 
كردیم، باخته ایم. اگر برای ضّد حمله ی آن ها چاره ای نیندیشیم، دشمن را به 
دست خود موّفق كرده ایم. اینكه من مرتّب به مسئوالن، به مردم و به خصوص 
به جوانان هشدار می دهم، به این خاطر است«]6[ و در جای دیگر می فرمایند: 
»امروز ما باید بدانیم این دشمن ناكام مانده در مقابل ملت ایران نقشه اش چیست؟ 
باید بیدار باشیم: »العالم بزمانه ال تهجم علیه اللّوابس«. اگر صحنه را بشناسیم، 
غافلگیر  بدانیم،  را  دشمن  نقشه ی  بشناسیم،  را  دشمن  بشناسیم،  را  عرصه 
نخواهیم شد.«]7[ بی تردید شناسایی دشمن و برآورد اهداف، توان و بینش وی، 
از الفبای مبارزه به شمار می رود كه پیش از برداشتن نخستین گام باید بدان 
پرداخته شود. امیر مؤمنان علی )علیه السالم( در هوشیاری و شناخت دشمن 
می فرماید: »كسی كه از دشمنش غفلت ورزد، مكر و حیله های دشمنش او را 
بیدار می كند.«]8[ مقام معظم رهبری معتقد است نسبت به دشمن نمی بایست 

در برنامه ریزی ها همیشه باید 
جلوتر از دشمن حرکت کنیم



نباید فریب نرمش های 
دوره ای دشمن را خورد

بر اساس نص صریح آموزه های اسالمی، جامعه مسلمان باید 
و  با سلطه گری  تضاد  در  و  دینی  فرهنگ  و  هویت  از  برخوردار 
سلطه پذیری باشد. قدرت های مستكبر اجازه ندارند بر كشورهای 
اسالمی مسلط شوند و منابع آنها را به تاراج ببرند و زمینه را برای 

استحاله فرهنگی جامعه اسالم فراهم كنند.
در مقوله دشمن شناسی باید گوش دل به رهنمودهای رهبر 
جامعه اسالمی داد و آمادگی های الزم برای مقابله با انواع تهدیدها 
را خورد،  دوره ای دشمن  نرمش های  فریب  نباید  كرد.  را كسب 
زیرا ذات دشمن، دشمنی است و نباید از او انتظار رفتاری دور از 

منافعش داشت.]11[
در پایان این نوشتار و با مرور رهنمودهای امام راحل)ره(، مقام 
می توان  رضوی،  قدس  آستان  عظمای  تولیت  و  رهبری  معظم 
اینگونه نتیجه گرفت كه نباید تنها قائل به شناخت برنامه ها و 
ترفند های دشمن بود، بلكه می بایستی از آن به عنوان مقدمه یاد 
كرد. جامعه ای می تواند دارای صالبت باشد كه نه تنها ترفند های 
و  بردارد  قدم  دشمن  از  جلوتر  بلكه  كند،  شناسایی  را  دشمن 
هوشمندانه پدافند الزم را در مسیر تهدیدات آن ها قرار دهد و قبل 
از اینكه دشمن طرح خود را عملیاتی كند، در نطفه، یعنی در ذهن 

آن را خنثی كند.
گردآوری: مصطفی حیدری

پی نوشت  ها:
اندیشه ی  در  دشمن شناسی  برزگر،  ]1[ ابراهیم 
سیاسی امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، مجموعه مقاالت 
امام خمینی  اندیشه ی دفاعی  تبیین  هفتمین سمینار 
)رحمت اهلل علیه(، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جلد 5، 1379، ص 46.

]2[ قرآن مجید، سوره ی مباركه ی بقره، آیه ی 98.
جدید  شرایط  و  دفاع  عوامل  منصوری،  ]3[ جواد 
تبیین  سمینار  هفتمین  مقاالت  مجموعه  بین المللی، 
اندیشه ی دفاعی امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، تهران، 

پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  سیاسی  عقیدتی  سازمان 
نیروهای مسلح، جلد 1، 1378، ص 97.

]4[ قرآن مجید، سوره ی آل عمران، آیه ی 54.
]5[ قرآن مجید، سوره ی مباركه ی الطارق، آیات 15 

و 16.
]6[ بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان ، مورخ 12 

آبان 1380.
اردبیهشت   16 كازرون ،  مردم  دیدار  در  ]7[ بیانات  

.1387
راه های  و  فرهنگی  تهاجم  مصباحی،  ]8[ غالمرضا 

مقابله با آن، مجموعه مقاالت هفتمین سمینار تبیین 
اندیشه ی دفاعی امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، تهران، 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  سیاسی  عقیدتی  سازمان 

نیروهای مسلح، جلد 1، 1378، ص 86.
 12 حج،  عظیم  كنگره ی  به  پیام  در  ]9[ بیانات  

فروردین 1377.
فروردین   1 رضوی،  مطهر  حرم  [ بیانات  در  10[

.1392
]11[ دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروهای 

مسلح خراسان رضوی)مهر ماه 1391(

غفلت ورزید و غفلت ورزیدن خسران بزرگی را رقم می زند و در این 
ارتباط می فرماید: »همان طور كه آن روز در میدان امام به آن جمعیت 
عظیم عرض كردم، آن ها مكر و توطئه می كنند؛ ما باید در مقابل آن ها 

ضّد مكر، ضّد توطئه و ضّد حمله كنیم.«
 رهبر معظم انقالب نشناختن دشمن را به مخزنی بی حصار تشبیه 
می كند و می فرماید: »شناخت دشمن، محصول همه   ی آن شناخت ها و 
متمم و مكّمل آن هاست. بدون آن، دل و ذهن مسلمان، مخزنی بی   حصار 
است كه از دستبرد راهزن و خائن و غارتگر، مصون نیست.«]9[ ایشان 
چگونگی برخورد با دشمن را در آینده این چنین به تصویر می كشد و 
چشم اندازی روشن را برای ما رقم می زنند: »ما در برنامه ریزی ها همیشه 
باید جلوتر از دشمن حركت كنیم. در مقابل فعالیت دشمن، كشور نباید 
در حال انفعال به سر ببرد. هوشمندانه باید نقشه ی دشمن را حدس زد 

و تشخیص داد و جلوتر از دشمن عمل كرد.«]10[
 مقام معظم رهبری، همچون رهبر كبیر انقالب، به مقوله ی دشمن و 
دشمن شناسی به عنوان ضرورتی انكار ناپذیر می نگرد و فضایی را تصویر 
می كشد كه در آن ضرورت دشمن شناسی را گوشزد می كند و از آن 
به عنوان عاملی مهم و حیاتی در جهت پویایی نظام بر می شمرد. مقام 
معظم رهبری معتقد است كه ما می بایست نه تنها در مقابله با دشمن 
می بایست قدرتمند باشیم، آن هم نه فقط در بعد مادی، بلكه می بایست 
در بعد معنوی هم با اقتدار ظاهر شویم؛ اگرچه بعد مادی را الزمه ی 

حیات پایدار می داند، اما كافی نمی داند.



جان ها،  كعبه  زیارت  به  می خواهید  اگر 
حضرت امام رضا)ع( مشرف شوید، اگر برای 
رسیدن به روشنای مشهد از طبس بگذرید، 
دل كویریتان به گل می نشیند، زیرا در طبس 
برادر امام هشتم مرقدی گل آذین دارد. شما 
در این دیار می توانید غبار راه از تن و جان 
بشویید و با كسب آمادگی روحی و جسمی 
سبک روح و پر توان همچون حاجیان از این 
با پرواز در عالم  الرضا احرام بسته و  میقات 
معنا و ملكوت راهی حرم امن رضوی شوید. 

طبس؛ میقات الرضا 
خراسان  استان  در  كویر  سرسبز  نگین 
جنوبی، بر كناره كویر لوت واقع و با استانهای 
یزد، اصفهان، كرمان، فارس و خراسان رضوی 
همجوار است. این شهرستان با وسعتی بالغ 
شهر  پهناورترین  كیلومترمربع   57801 بر 
خاورمیانه و اولین شهر بزرگ ایران اسالمی 
است كه جمعیتی بالغ بر هفتاد هزار نفری 
را در خود جای داده و با مركز استان 270 

كیلومتر فاصله دارد.
شهر طبس با قدمتی كهن، مردمانی سخت 
كوش و صبور به خاطر موقعیت جغرافیایی 
ویژه اش مهبط حوادث بزرگی در تاریخ اسالم 
بوده و یكی از پناهگاه های سادات علوی در 
گذر تاریخ اسالم محسوب و تمام ساكنینش 
الهی  ودیعه های  از  هستند.  مذهب  شیعه 
غنی  معادن  شهرستان،  این  دل  در  نهفته 
ذغال سنگ و دهها معدن شناخته شده دیگر 

است كه در نوع خود كم نظیر است.
حسین بن موسی الكاظم)ع(؛ 

پرتوی از نور والیت 
از  الكاظم )ع(  حضرت حسین بن موسی 

جمله امام زادگانی است كه مورخان او را از 
فرزندان بالفصل امام موسی كاظم )ع( و برادر 
)ع(  الرضا  موسی  بن  علی  حضرت 
از رونوشت  دانسته اند. بر اساس تحلیلی كه 
نامه منسوب به امام رضا )ع( خطاب به حاكم 
طبسین بعمل آمده است چنین بر می آید كه 
تاریخ والدت این امامزاده الزم التعظیم اواخر 
قرن دوم هجری یعنی حدود سال 178 ه.ق 
بوده است. وی از آخرین فرزندان موسی بن 
جعفر)ع( بوده كه دوران كودكی و نوجوانی 
وی مصادف با حكومت ننگین هارون الرشید 

بوده است. 
ترك  به  مجبور  جوانی  عنفوان  در  وی 
مدینه شده، به صورت مخفیانه به ایران سفر 

كرده و بسیار اذیت و آزار می بیند. آخراالمر در 
سرزمین طبس دعوت حق را لبیک گفته و به 
دیدار معبود می شتابد و مرقدش ملجأ و مأمن 

حق جویان می گردد. 
دیدگاه نسب شناسان 

درباره حضرتش
پی  در  الحسینی:  محسن  بن  محمد 
و  )ع(  جعفر  بن  موسی  فرزندان  مهاجرت 
بنی هاشم به نقاط مختلف ایران حسین بن 
موسی )ع( به جانب طبس روانه شد و چون 
به طور سری و مخفیانه راهی طبس شده بود. 
بدین جهت به ) مفقود ( معروف گردیده و در 
كتابهای انساب و مشجرات مكرر از ایشان به 

مفقود نام برده شده است. 
آیت ا... العظمی مرعشی)قدس سره(: این 
امام زاده فرزند بالفصل موسی بن جعفر)ع( 
است و هیچ گونه تردیدی در این زمینه میان 
كه  است  معتقد  وی  نیست.  نسب  علمای 
حضرت حسین بن موسی الكاظم )ع( برادر 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( می باشد و 
از دیر زمان مورد توجه اهالی محترم طبس و 
قاطبه ملت ایران بوده است و محل برآوردن 
اینها  و  بوده  كرامات  و  نذورات  و  حاجات 
همه دلیل بر حجت و درستی این امام زاده 

می باشد.
خصائص اخالقی ایشان 

صاحب كتاب قرب االسناد می گوید: از امام 
جواد سئوال شد: كدام یک از عموهایت نسبت 
فرمودند:  حضرت  كردند.  رفتار  بهتر  تو  به 
فرمودند:  نیز  رضا)ع(  حضرت  حسین)ع(، 
به خدا سوگند امام جواد )ع( درست گفته، 

حسین نسبت به او بسیار خوش رفتار بود.

نگین كویر و عزیزی كه در آن آرام گرفته است...

برادر امام

شهر طبس با قدمتی كهن، 
مردمانی سخت كوش و صبور 

به خاطر موقعیت جغرافیایی 
ویژه اش مهبط حوادث بزرگی 
در تاریخ اسالم بوده و یكی از 
پناهگاه های سادات علوی در 

گذر تاریخ اسالم محسوب و تمام 
ساكنینش شیعه مذهب هستند
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بیش از یك هزار سال از قدمت این مكان مقدس می گذرد. برخی 
اسناد از ساخت بنای اولیه بارگاه در قرن پنجم ه.ق توسط وزیر شیعی 
مذهب آن دوره و مرمت و بازسازی مجدد آن در قرن سیزدهم حكایت 

دارند.
این بارگاه نورانی به همت و مساعدت آستان قدس رضوی پس از 
ا... واعظ  با مدیریت توانمند اسالمی حضرت آیت  زلزله سال 1357 
طبسی با معماری كاماًل اسالمی و در خور شأن آن حضرت در جهت 

رفاه زائران احداث گردیده است.
آستان مبارك حضرت حسین بن موسی الكاظم )ع( در ضلع شمال 
غربی طبس با مساحت قریب به صد و هفتادهزار متر مربع واقع شده 
است. صحن و سرای حضرت چهل هزار مترمربع بوده و شامل شش 
باب  الحوائج،  باب  الغدیر،  باب  السالم،  باب  با عناوین  مدخل ورودی 

الحسین، باب الشهداء و باب الرضا می باشد.
اماكن عبادی مسقف در اطراف ضریح مطهر)روضه منوره( رواق نام 
دارد كه عبارتند از: رواق دارالسالم، دارالمغفره، دارالرحمه، دارالذكر، 
دارالشكر، دارالوالیه، دارالعباده، رواق شهداء و رواق امام خمینی)ره(. 
این رواق ها فضایی بالغ بر هزار و ششصد مترمربع را به خود اختصاص 
داده كه تماماً در دوران انقالب شكوهمند اسالمی احداث گردیده است.

این حرم قدمتی هزار ساله دارد...

از دیروز تا امروز



 لّباده، شلوار مشكی و نشانی كه بر سینه ی چپ نصب 
این لباس را بر تن كند، در  می شود. هر آن كسی كه 
سمت فردی قرار می گیرد كه باید از جان و دل برای 
خدمت گزاری مشتاق باشد و زائران او را به نام »خادم« 
پیداست،  نامش  از  كه  همان طور  خادم  می شناسند. 
آمده است تا خدمت كند اما این خدمتگزاری با هر نوع 
خدمتی متفاوت است و رگه هایی از معنویت و عشق به 

اندر احواالت خدمت در یك حرم باصفا...

زائران او را به نام 
»خادم« می شناسند

موسی  بن  حسین  حضرت  حرم  در 
الكاظم)ع( همه ی آدم ها یا زائرند و یا خادم. 
از  كوله باری  با  و  استجابند  تشنه ی  زائران 
و در كنجی خلوت می گزینند.  دعا می آیند 
خادمین اما مسئولیت شان سنگین است و باید 
حراست، طهارت و نظم و آرامش را در رواق ها 
برقرار سازند و تذكرات و راهنمایی های الزم را 
با رعایت اخالق اسالمی به زائران ارائه دهند. 

آقای محمدرضا رخ افروز مسئول امور خدام 
در تعریف خادم می گوید: »خادم باید خدمتی 
داشته باشد كه شامل انجام وظیفه در كمال 
كه  می شود  قربت  قصد  به  ارادت  و  اخالص 
حرم  در  خاص  ترتیبات  و  ضوابط  برحسب 
در  هم چنین  ایشان  می گیرد«.  انجام  مطهر 



ذكر ویژگی های یک خادم می گوید: »خادم به 
فردی می گویند كه واقعاً عاشق ائمه اطهار باشد 
و اعتقاد كامل به والیت فقیه داشته و سالم و 

مومن و معتقد باشد«. 
خادمی  لباس  در  باید  فردی  آن چه  تمام 
داشته باشد، باعث می شود از او انسانی بسازد 
الگوی دیگران، به طوری كه آقای  شاخص و 
محیط  این  در  »خادمین  می گوید:  رخ افروز 
ساخته می شوند و پس از آن خودشان الگوی 
حجاب و عفاف و اخالق هستند و در خارج از 
حرم نیز تاثیرگذارند. این جا میقات الرضا است 
همانند میقاتی كه حجاج در هنگام واردشدن 
نیز  این جا  ُمحرم می شوند  آن جا  در  به مكه 
را  زائران  كه  است  این  خادمین  مسئولیت 

برای زیارت آماده كنند و درباره مسائل الزم 
دوستانه به آن ها تذكر دهند«.

طریق رسیدن به وادی خدمت
چندان  خادم  یک  سمت  در  گرفتن  قرار 
هم ساده نیست. هر كسی نمی تواند به گروه 
خدمت رسان مجموعه ی حرم درآید. »خادم 
شدن« درست همانند طی طریق است برای 
در خدمت خوب ترین  می خواهد  كه  انسانی 
تا  بكوشد  سال ها  باید  باشد.  خدا  مخلوقات 
بتواند به عنوان یک خادم در این مكان مطهر 

و مقدس انجام وظیفه  كند.
از مسن ترین  آقای رخ افروز كه خود یكی 
خادمین این مجموعه است، درباره ی مراحلی 

كه یک فرد باید برای خادم شدن طی كند، 
توضیح می دهد: »افراد زیادی متقاضی خدمت 
با  متأهل  افراد  پرونده های  ابتدا  در  هستند. 
مدرك دیپلم به باال جدا می شود، سن افراد 
نباید از 25 سال كم تر و از 45 سال بیش تر 
كه  بدوی  گزینش  جلسه  در  سپس  باشد. 
می شود  اداره  نفر  هشت  الی  هفت  توسط 
دارند،  را  اولیه  شرایط  كه  افرادی  درباره ی 
تحقیق می شود تا افرادی گزینش شوند كه 
باشند. در مرحله  را داشته  خصوصیات الزم 
بعد پرونده های افراد به آستان قدس فرستاده 
می شود، در این مرحله نیز تحقیقات دیگری 
به عمل می آید. و افرادی كه از این مرحله با 
موفقیت عبور كرده باشند، پذیرفته می شوند.«
خادمینی كه از این مراحل گذشته باشند 
به عنوان »خادم آزمایشی« خدمت می كنند. 
و به نوعی هم چنان باید برای اثبات شایستگی 
خود تالش كنند. پس از دو سال خدمت در 
آزمایشی در صورتی كه مسئول  مقام خادم 
به  می توانند  كند  تایید  را  آنان  ُخدام  امور 
سمت »خادم تشرفی« درآیند. می توان گفت 
یک خادم همیشه و در همه حال باید مراقب 
رفتار و كردار خود باشد تا مبادا تقدس لباس 
خویش را خدشه دار سازد. بنابراین زمانی به 
اندازه ی ده سال برای طی كردن دوره ی خادم 
تشرفی تعیین شده است. پس از این ده سال 
خادمین تشرفی با اختیاری كه از طرف قائم 
مقام آستان قدس به مدیرعامل این مجموعه 
به  داده می شود حكم شان امضاء می گردد و 
سمت خادم افتخاری درمی آیند. و تا زمانی كه 
استطاعت خدمت را داشته باشند به خدمت 

می پردازند و بعد بازنشسته می شوند.
ثمره ی طی طریق در وادی خدمت برای 
خادمین محل قبری است كه در حرم به آنان 
داده می شود و دلچسب تر از آن حضور مداوم 
در فضای دل انگیز حرمی است كه بسیاری از 
زائران برای رسیدن به آن زحمتی بی اندازه را 
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ائمه اطهار در آن جریان دارد. خادمین در مكانی گرد 
هم می آیند كه آدم ها برای اجابت دعاهایشان می آیند 
متعلق  كه  مقدس  مكانی  می روند.  خاطر  آرامش  با  و 
است به برادر امام هشتم، حسین بن موسی الكاظم)ع(. 
و  می خوانند  الرضا  میقات  را  این جا  كه  است  همین 
میقات،  این  در  كه  می دانند  موظف  را  خود  خادمین 

زائران را برای زیارت آماده كنند. 



متحمل می شوند. 

خادم و رفع ابهام زائر
می كند  ایجاب  خادم  یک  شغلی  شرایط 
او  درباره ی مكان مقدسی كه حریم خدمت 
محسوب می شود، به قدر كفایت بداند و بخواند. 
و  از قشرهای مختلف  زائران  آن جایی كه  از 
حضرت  زیارت  به  نزدیک  و  دور  شهرهای 
می آیند خادم باید بتواند به هر سوالی كه در 
زائر قرار گرفته، پاسخ دهد.  ابهامات  دایره ی 
»خادمین  می گوید:  دراین باره  رخ افروز  آقای 
كه  دارند  كتابچه هایی  گزینش،  مرحله  در 
تمام اطالعاتی كه یک خادم باید بداند را از 
برخورد  اولین  چون  فرامی گیرند.  آن  طریق 
است،  ورودی  درب های  جلوی  زائر  با  خادم 
الزم است خادمین از این نظر اطالعات كافی 
داشته باشند و درباره حضرت، زندگی ایشان و 
هم چنین نقشه ی حرم به اندازه ی الزم بدانند. 
عالوه بر این خودمان جلسات ماهانه ای برگزار 
می كنیم تا هم در این باره و هم درباره ی نحوه 
برخورد، صحبت كردن و غیره به آنان آموزش 

دهیم تا نقاط ضعف شان برطرف شود«.

جزء جدانشدنی زندگی یک خادم
بن  حسین  حضرت  حرم  مجموعه ی  در 
موسی الكاظم)ع( خدمتگزاران در سه گروه به 
تكریم زائران مشغولند. عده ای راهنمای زائر در 
راهنمای  ورودی اند، عده ای  جلوی درب های 
خادم الصاله  عده ای  و  حرم اند  داخل  در  زائر 
به  اذان صبح، ظهر و شب  هستند و هنگام 
آرایش صفوف نماز همت می گمارند. عالوه بر 
این هر خادمی در شیفت های متوالی خدمت 
دربانی،  هم چون  متعددی  وظایف  حرم  در 
فراشی، نظافت و كفش داری را بر عهده دارد. 
تعداد  به  توجه  »با  می گوید:  رخ افروز  آقای 
مسئولیت ها  نتوانسته ایم  خادمین  محدود 
بنابراین خادمین  كنیم  كامل جدا  به طور  را 

برعهده  را  امور  این  تمام  به صورت چرخشی 
می گیرند.« 

روز  هر  برنامه ی  از  قسمتی  این كه 
ساحت  در  بتواند  كه  باشد  این  فرد  یک 
حضرت  امام،  هشتمین  برادر  مقدس 
حسین بن موسی الكاظم)ع( به خدمت بپردازد 
اتفاقی بس خوشایند است و برای هر فردی 
سعادتی منحصربه فرد تلقی می شود. »خادم 
زندگی یک  در  به جزئی جدانشدنی  بودن« 
خادم تبدیل می شود و نه تنها به او احساسی 
توأم با آرامش می دهد بلكه برنامه ی زندگی اش 
آمیخته با معنویت و صفای باطن خواهد شد. 
شیفت  شروع  با  روز،  خادم  یک  زندگی  در 
كاری تازه شروع می شود و با پایان یافتن آن 
به انتها می رسد، وقتی لّباده ی مشكی خویش 
را می پوشد و نشان مخصوص به سینه می زند 
می تواند  كه  می شود  آغاز  برایش  نو  روزی 
باشد  غروب  هنگامه ی  عادی  مردمان  برای 
برای خادم اما شروع چرخه ی خدمت رسانی 
و عهده داری مسئولیت های سنگینی است كه 
حضور در این مكان مقدس برای او به همراه 
رخ افروز  آقای  گفته ی  بنابر  است.  داشته 
خادمین مرد در سه شیفت هشت ساعته و 
خواهران در دو شیفت هفت ساعته به خدمت 
مشغول اند. مسئول امور خدام جزئیات شیفت 
می دهد:  شرح  این گونه  را  خادمین  كاری 
تا دو  از هفت صبح  »ساعت كاری خواهران 
بعدازظهر و از دو بعدازظهر تا هشت شب است 
كه پس از آن برادران جایگزین آنان می شوند. 
اما ساعت كاری برادران در سه شیفت هشت 
ساعته است كه از شش صبح تا شش صبح روز 

بعد ادامه می یابد.« 
بنا بر آن چه آقای رخ افروز بدان اشاره می كند 
در این مجموعه ی زیارتی صدوشصت وهشت 
خادم افتخاری مرد و نودوشش خادم افتخاری 
زن در داخل حرم، صدوهشتاد ودو خادم مرد 
مقابل  در  زن  خادم  دویست وبیست وچهار  و 

درب های ورودی و چهل نفر نیز تحت عنوان 
»خادم الصاله« در شیفت های متوالی به حفظ 
نظم و نظافت و آرامش در حرم مشغول اند و 
مجموع كل خادمین به هفتصدوده نفر می رسد. 
این تعداد از خادمین گرد هم می آیند تا خلوت 
خالصانه ی زائران تماماً سرشار از آرامش باشد 
و بتوانند در فرصت زیارتی خویش به عبادت 

و نیایش بپردازند. 

عشق و شیفتگی؛ واسط 
میان خادم و زائر

صحبت از خادم كه باشد، الجرم حرف از 
زائر نیز به میان می آید. چرا كه هر دو عاشق 
و شیفته ی صاحب خانه اند. خادم با لبخندی به 
استقبال زائر می رود و زائر رنج سفر فراموش 
نصیبش  كه  زیارتی  از  دل خوش  و  می كند 
شده، نشانی كوتاه ترین مسیر برای رسیدن به 
ضریح را از او می پرسد. خادم مشتاق خدمت 
است و زائر نیازمند راهنمایی. و در این ارتباط 
هم زائر به مقصود خویش می رسد و هم خادم 
انجام می دهد احساسی  از برای خدمتی كه 

ماالمال از رضایت بر جانش می نشیند. 
و  زائران  تعداد  به  اشاره  با  رخ افروز  آقای 
روزهای شلوغ تر سال می گوید: »تعداد زائران 
در طول سال یكنواخت نیست. تابستان حرم 
خیلی شلوغ است اما در طول سال خلوت تر 
می شود. تعطیالت نوروزی جزء شلوغ ترین ایام 
سال است، هم چنین ایامی كه در حرم امام 
رضا مراسمی باشد، مثل شب تولد ایشان، شب 
شهادت و روز زیارتی حضرت رضا)ع( تعداد 
این جا  چون  می شود  زیاد  این جا  در  زائرین 
این جا می آیند  به  زائران  الرضا است،  میقات 
و خودشان را آماده می كنند برای زیارت امام 

رضا.«
جنوب  شهرهای  از  زائر  تعداد  بیش ترین 
یزد، شهركرد، شیراز،  اصفهان،  مانند  كشور، 
می آیند.  جنوبی  خراسان  و  بندرعباس 
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مجاور  زائرین  تعداد  بیش ترین  هم چنین 
برگزاری  با  مصادف  كه  می آیند  ساعاتی  در 

نمازهای جماعت است. 

خاطرات خوب خدمت 
تمام ساعاتی كه خادمین در حرم حضور 
ارمغان  به  برای شان  شیرین  لحظاتی  دارند 
این روی تمام خادمین خاطرات  از  می آورد. 
زیادی دارند كه هر كدام در گوشه ای از حریم 
مسئول  الهی  خانم  است.  افتاده  اتفاق  حرم 
راهنمایان زائر در بخش بانوان است كه هم با 
خادمین دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد و هم به 
راهنمایی زائرین می پردازد. ایشان از قول یكی 
از خادمین به نقل خاطره ای از سفر دوباره ی 
یک زائر به طبس می پردازد: »یكی از خادمین 
در شیفت كاری خودش و در پاركینگ اما م زاده 
بتواند  آن كه  برای  او  بود.  كرده  پیدا  كیفی 
تصمیم  شود  مطلع  كیف  صاحب  نشانی  از 
می گیرد كیف را باز كند اما كیف رمزدار بود و 
به هیچ عنوان باز نمی شد. از طرفی هیچ راهی 
هم برای پیدا كردن صاحب كیف وجود نداشته 

است. خادم كیف را نزدیک محل ضریح می برد 
این بار برخالف  به حضرت توسل می كند.  و 
انتظار كیف باز می شود. درون كیف چند چک 
پول، اسناد و كارت بانكی وجود داشته كه از 
طریق آن توانسته شماره ای از بانک بگیرد كه 
مربوط به اصفهان بوده است. وقتی خادم با 
شماره  تلفن تماس می گیرد و درباره گم شدن 
كیف در امامزاده می پرسد، مردی كه پشت 
خط بوده می گوید كیفی گم نكرده است. از 
پشت تلفن صدایی خطاب به مرد می گوید: 
این  در  هست؟  همراهت  كیفت  مطمئنی 
به  و سپس  می كند  مكث  كمی  مرد  لحظه 
خادم پشت خط خبر می دهد كیفش نیست! 
خادم از او می خواهد درباره محتویات داخل 
كیف مشخصاتی بدهد اما مرد می گوید: كیف 

من رمز دارد و باز نمی شود. خادم هم 
جواب می دهد رمز كیف را 

همین  از  و  كرده   باز 
توانسته   طریق 

مرد  نشانی 
پیدا  را 

كند. مرد كه متعجب شده، می گوید: من در 
راه كاشانم و چند ساعتی با طبس فاصله دارم، 
لطفاً كیف من را نگه دارید تا بیایم. وقتی مرد 
بازمی گردد  امام زاده  به  كیفش  تحویل  برای 
تعریف می كند او به همراه پدرش به زیارت 
كرده  اصرار  پدرش  هر چه  است.  بوده  آمده  
یک شب دیگر این جا بمانند مرد قبول نكرده 
و گفته باید بازگردند. در آن لحظه مرد از این 
اتفاق به شعف آمده و رو به خادم می گوید: حاال 
به جای یک شب، دو شب در این جا می مانیم. 
سپس انگشتری كه یادگاری مادربزرگش بوده 

است را به آقا تقدیم می كند.«
زائران  از  لبخند  با  مجموعه  این  خادمین 
استقبال می كنند و دعای خیر و سالمتی را 
و  تعهد  راه  شان می كنند. هم چنین  بدرقه ی 
مسئولیت پذیری خادمین این مجموعه سبب 
شده است فضایی لبریز از معنویت و 
شبانه روز  ساعات  تمام  در  آرامش 
در این مكان مقدس برقرار باشد.

گزارش از نعیمه بخشی

بیش ترین تعداد زائر از شهرهای جنوب كشور، مانند اصفهان، 
یزد، شهركرد، شیراز، بندرعباس و خراسان جنوبی می آیند. . 
هم چنین بیش ترین تعداد زائرین مجاور در ساعاتی می آیند 

كه مصادف با برگزاری نمازهای جماعت است. 



مؤسسه آستانه مباركه حضرت حسین بن 
آیت اهلل  شهید  زیارتگاه  و  الكاظم)ع(  موسی 
مدرس)ره( از جمله مراكزی  است كه طیف 
وسیعی از مخاطبین را تحت تعالیم دینی و 
قرآنی قرار داده و در شهرستان های طبس، 
به  توانسته  مجاور  شهرستان های  و  كاشمر 
بهترین شكلی به اشاعه تعالیم دینی بپردازد.

دوره های انس با قرآن، برگزاری دوره های 
و  قرآن  آموزشی  كارگاه  قرآن،  مربی  تربیت 
غیرحضوری  آموزشی  دوره های  نهج البالغه، 
این  فعالیت های  جمله  از  و...  كریم  قرآن 
و  جوانان  سنی  رده های  برای  مؤسسه 
بزرگساالن می باشد و مهد های قرآنی، دبستان 
قرآنی شكوفه های رضوی و واحد ادبیات قرآنی 
مختص نونهاالن و كودكان است. مركز قرآنی 
مؤسسه از سال 73 فعالیت خود را آغاز كرده 
و در طی تمام این سال ها، جایگاه ویژه ای نیز 

در میان مخاطبان خود پیدا كرده است...

جلسات آموزش قرآن 
كریم و معاف اسالمی

تجوید،  روان خوانی،  روخوانی،  كالس های 
صوت و لحن قرآن كریم از جمله فعالیت های 
مؤسسه میقات الرضا می باشد. در این كالس ها 
قرآن  روخوانی  آموزش  به  توانمند  اساتید 
می پردازند و با یافتن استعدادهای شهرستان 
مسابقات  برای  و  پرداخته  آن ها  پرورش  به 
آماده  را  آن ها  كریم  قرآن  قرائت  مختلف 
می سازند، تاكنون چندین مقام استانی حاصل 

تالش این واحدهای قرآنی بوده است. 
كالس های حفظ قرآن نیز مشتاقان خاص 
خود را دارد. جالب اینجاست كه متقاضیان 
و  دارند  حضور  برادران  برابر  دو  خواهر 
كالس های حفظ قرآن مؤسسه برای خواهران 

دو برابر تعداد برادران دایر است.
اما بخش تفسیر و تدبر در قرآن و نهج البالغه 
نیز از دیگر فعالیت های این مركز می باشد. در 

این بخش نیز دوره های تدبر به صورت تدبر 1، 
2 و 3 برگزار می گردد كه ثبت نام از متقاضیان 
دیپلم به باال به عمل می آید و فراخوان این 
كالس ها برای خادمین و ناصحین حرم زده 
می شود كه معموال با اقبال عمومی همراه است. 
پس از آزمون ورودی، عده ای پذیرفته شده و 
به تحصیل علوم قرآنی مشغول می شوند. اكثر 
اساتید این دوره ها از حوزه های علمیه دعوت 
امام  می شوند و تفسیر های موضوعی توسط 
و  حجت االسالم  حضرت  شهرستان؛  جمعه 

آقای  می گردد.  برگزار  مهاجریان  المسلمین 
در  تدبر  مدرس كالس های  خود  كه  افشون 
نهج البالغه نیز هستند عشق به موال علی)ع( و 
جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، عرفانی 
و روحی این كتاب عظیم را از جمله عوامل 
نهج البالغه  كالس های  به  مخاطبین  جذب 

می دانند.

بانک جامع اطالعات قرآنی
و  جوان  میان  پیوند  تكنولوژی  امروزه   

»قرآن«؛ محور فعالیت های فرهنگی 
حرم مطهر حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( 
و زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( است

وقت پیوند دل و نور
 تعالیم قرآنی و سوق دادن جامعه به سمت سبک زندگی دینی تنها دست آویزی 
واقع  در  و  رفت  پیش  دینی  آرمانی  جامعه ی  سوی  به  می توان  آن  با  كه  است 
آرمان شهر را ساخت. آموزش تعالیم قرآنی و دینی به اقشار مختلف جامعه بویژه 
كودكان و نوجوانان از دغدغه های امروز بزرگان جامعه ماست. اما داشتن ظرافت 
و دقت الزم در این امر بسیار حائز اهمیت می باشد. چرا كه كودكان و نوجوانان 
امروز با هجمه های دشمنان روبرو هستند و شیوه ای نوین و نوآوری برای جذب و 

اثرگذاری بر آنان از الزمه های این امر می باشد.



تعلیم و تربیت است. جوان امروز با تكنولوژی 
پیش می رود و استفاده از علم روز برای جذب 
نرم افزار  بانک  باشد.  موثر  می تواند  جوانان 
می كشد.  دوش  به  را  مهم  این  بار  مؤسسه 
نرم افزارهای  از  استفاده  بصری  واحد سمعی 
قرآنی را برای جوانان و نوجوانان آسان كرده 
با  مؤسسه  معارف  و  قرآن  كارشناس  است. 
ابزارهای  از  استفاده  كه  مهم  این  بر  تاكید 
برای جذب مخاطب  ایده  كارسازترین  نوین 
جوان است گفت: »به زودی یک برنامه ویدئو 
كنفرانس نیز برگزار خواهیم كرد كه ان شاءاهلل 

به دنبال اجرای آن هستیم.« 

دوره های غیرحضوری 
سوره شناسی و آموزه های علوی

و  سوره شناسی  غیرحضوری  دوره های 
آموزه های علوی با محوریت تفسیر و شناخت 
نهج البالغه از دیگر برنامه های جالب مؤسسه 
می باشد كه امكان استفاده از مطالب معنوی 
كالس ها را به هر كسی در هر مكانی بدون 
دوره ها  این  در  می دهد.  فیزیكی  حضور 
مخاطبین به صورت غیرحضوری تنها با تهیه 

جزوه آموزشی و شركت در امتحانات می توانند 
این دوره ی مفید و پربار را بگذرانند و از بركات 
معنوی آن بهره ببرند. این دوره ها به دو بخش 
سوره شناسی و تعالیم علوی تقسیم می شوند 
كه طی هشت الی ده دوره جزوات و امتحانات 

مدرك دوره به آن ها اعطا خواهد شد.

دوره های تربیت مربی قران كریم
برنامه های  از  نیز  مربی  تربیت  دوره های 
مفید مؤسسه می باشد. در این دوره ها مربیان 
جوان و مستعد و عالقه مند تحت تعلیم مفاهیم 
دینی و قرآنی توسط اساتید مجرب قرار گرفته 
بخش های  دیگر  و  مهد الرضا  در  كار  برای  و 
تربیت  دوره ی  می شوند.  آموخته  مؤسسه 
مربی تدبر در قران نیز از دیگر برنامه های این 
بخش می باشد كه طی آن از دارندگان مدارك 
كارشناسی علوم قرآن و حدیث آزمون ورودی 
به عمل آمده و تعداد پذیرفته شدگان در سه 

سطح هفده جلسه ای دوره می بینند.

و...
با  انس  محافل  قرآن،  تالوت  دوره های 

قرآن و مسابقات قرآنی از جمله فعالیت های 
غیرآموزشی مؤسسه است كه البته باز هم در 
شركت كنندگان اثرگذار خواهد بود. برنامه های 
خاص سی روز با قرآن كریم ویژه شب های 
ماه مبارك رمضان شور و حال خاص خود را 
دارد و فضای امام زاده همواره آكنده از عطر 

دل انگیز حضور دوستداران كالم وحی است.
دینی،  گفتمان های  زمینه  در  سخنرانی 
در  زندگی  مهارت های  مهدویت،  گفتمان 
سیره ی رضوی و... از جمله مباحثی است كه 
كارشناس مسایل قرآنی مؤسسه از آن ها یاد 
كرد و تاكید بر آن داشت كه به روز رسانی و 
معاصرسازی مفاهیم قرآنی و دینی از اهداف 

مؤسسه میقات الرضا می باشد. 
وی استفاده از سخنرانان جوان و خوش  فكر 
را از دیگر زمینه های جذب جوانان دانست و 
استفاده از سبک زندگی قرآنی را در تمامی 
كرد  ذكر  همكارانش  واالی  هدف  خانواده ها 
كه با عشق به ترویج مفاهیم دینی این هدف 
دست  نزدیک  چشم اندازی  در  ان شاءاهلل 

یافتنی ست.
گزارش از ریحانه سادات میرمرتضوی
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آموزشی قرآن و نهج البالغه، دوره های آموزشی غیرحضوری قرآن 
كریم و... از جمله فعالیت های این مؤسسه برای رده های سنی جوانان 
و بزرگساالن می باشد و مهد های قرآنی، دبستان قرآنی شكوفه های 

رضوی و واحد ادبیات قرآنی مختص نونهاالن و كودكان است.



با طلوع خورشید كویری در  صبح همراه 
جوار معنویت امامزاده و عطر فضای خاندان 
نبوت كودكان پاك را می بینی كه با دل هایی 
مانند آیینه پاك و صیقلی به سوی منبع نور و 
كالم وحی می روند. این ها نونهاالن مهد قرآنی 
میقات الرضا هستند. در كالس های مهد الرضا 
كه در باغ رضوان دایر است، كودكان در كنار 
مربیان دلسوز كه خود دانش آموخته ی همین 
مؤسسه می باشند و در كالس دوره های قرآنی 
تربیت مربی تعلیم دیده اند، با شیوه ی ایما و 
اشاره روخوانی قرآن را فر امی گیرند. در كالس 
دیگر یكی از آیات قرآن را با زبان شیرینشان 
تكرار می كنند و همراه مربی در مورد معنا و 
مفهوم آن بحث و گفتگو می نمایند. این فضا 
از عطر قرآن و معصومیت كودكان لبریز است. 

 با آقای علیرضا افشون كارشناس قرآن و 
معارف مؤسسه درباره ی استقبال خانواده ها از 
تشكیل این كالس ها می پرسیم و او با شادی 
وصف ناپذیری از استقبال خانواده ها برای ثبت نام 
گل های زندگیشان در مهد الرضاهای شهرستان 
و  داده  خبر  بشرویه  و  قاین  كاشمر،  طبس، 
شكوفه های  قرآنی  »دبستان  می كند:  اضافه 
رضوی با محوریت قرآن نیز آن قدر مورد عنایت 
خانواده های متدین طبسی قرار گرفته كه در 
عرض یكی دو ساعت ظرفیت ثبت نامش پر 
شده است.« وی استفاده از مربیان مجرب و 
كارآموخته، سبک مدارس قرآنی امام رضا)ع( 
و  مفرح  و  شاد  فضایی  دین مداری،  مشهد، 
استفاده از تكنولوژی روز را در این دبستان از 
علل جذب خانواده ها به سوی این مركز می داند.

و  ورودیه  جشن های  ساله  هر  هم چنین 
اختتامیه سال تحصیلی در مؤسسه برای ورود 
كودكان به فضای قرآن و تعالیم دینی برگزار 
عطفی ست  نقطه ی  جشن ها  این  و  می شود 
برای پیوند عاطفی میان خانواده ها، كودكان 

و مسئولین مؤسسه.

بچه ها مسابقه!
برگزاری  مركز  این  فعالیت های  دیگر  از 
مسابقات قرآنی برای كودكان و نونهاالن است. 
میان  ارتباطی  پل  را  كودكان  افشون  آقای 
مؤسسه و خانواده ها می داند. وی با تاكید بر 
به  كانالی  كودكان  از  می توان  كه  نكته  این 
وارد  را  قرآنی  مفاهیم  و  زده  خانواده  درون 
فضای خانواده نمود گفت: »برگزاری مسابقات 
یكی از راه های مشاركت خانواده ها در حفظ 
و  دینی  مفاهیم  در  تدبر  و  تفسیر  و  قرآن 
قرآنی ست.« وی این امر را كه مادر یا پدر برای 
حفظ یا تدبر در معانی آیاتی كوچک با فرزند 
خود همراه می شود از دستاوردهای پرارزش 

برگزاری مسابقات قرآنی مؤسسه دانست.

محفل شكوفه های قرآنی
محفل شكوفه های قرآنی از برنامه های بسیار 
زیبا و اثرگذار مؤسسه میقات الرضا می باشد. هر 
و  مغرب  اذان  از  قبل  چهارشنبه یک ساعت 
عشا دركارگاه آموزشی خواهران، خردساالن و 
كودكان چهار تا هشت ساله با بزرگ ترهایشان 
منتظر ثبت نام برای شركت در جشنی زیبا و به 
یادماندنی هستند. پس از نماز مغرب و عشاء در 
رواق امام خمینی)ره( امامزاده، چهره های شاد و 
خندان خردساالن و كودكان را می بینیم كه در 
جشنی قرآنی شركت كرده اند و از برنامه های 
شاد و مفرح جشن بهره می برند. در این محفل 
جوایز،  اهدای  می شود  برگزار  هفته  هر  كه 
خاطره ای خوش را برای كودكان حاضر در این 

جشن قرآنی رقم خواهد زد.

این كودكان، زندگی را با كالم نور مشق می كنند

خدمتی شیرین به 
سرمایه های قرآنی فردا



یک واحد برای ادبیات قرآنی
»كودكان بیشتر با هنر تجسمی و تلفیقی 
از یافته های عینی و تجسم این یافته ها زندگی 
افشون  آقای  گفته های  این ها  می كنند.« 
ادبیات  واحد  آمدن  وجود  به  علت  درباره ی 

قرآنی در مؤسسه است. 
به  نیاز  كودكان  كه  این  بر  تاكید  با  وی 
آموزش با شیوه های متفاوت و و ایجاد تنوع 
نویی  تجربه ی  دستاورد  را  واحد  این  دارند، 
كشور  سطح  در  بار  اولین  برای  كه  دانست 

بدین شكل برگزار می گردد. 
واحد  این  سال 1387  از  وی  گفته ی  به 
برپا شده و با مراكزی همچون كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان و آموزش و پرورش 
ارتباط تنگاتنگ دارد. این واحد هفته ای دو 

روزهای  در  و  می گردد  برگزار  روز  سه  الی 
و  مناسبتی  صورت  به  پنج شنبه  و  دوشنبه 

ویژه ایام خاص كارگاه هایی دایر است.
در این واحد به صورت كارگاهی كودكان 
از هنرهای تجسمی برای فراگیری و فهم بهتر 

یافته های دینی و قرآنی بهره می برند. 
آشنایی  و  دینی  شخصیت های  معرفی 
سروده های  ایشان،  سیره ی  و  بیت  اهل  با 
مذهبی و وقایع یوم اهلل، بیان احادیث كاربردی 
دیواری،  روزنامه  قالب  در  قرانی  مفاهیم  و 
قصه گویی  و  شعرخوانی  كاردستی،  نقاشی، 
می باشد.  واحد  این  اجرایی  برنامه های  از 
این كارگاه ها حدودا تعداد شصت جلسه در 
سال تشكیل می شود و حدود دوهزار فراگیر 
جالب  نكات  از  دارد.  خود  پوشش  تحت  را 

توجه این واحد های كارگاهی ارتباط گرفتن 
با كاروان های زیارتی است. كودكانی كه در 
مشرف  زیارت  به  خانواده  همراه  كاروان ها 
و  كرده  شركت  كارگاه ها  این  در  شده اند 
زیبای  خاطرات  و  معنویات  از  پر  دستی  با 
همكاری با هم ساالنشان در زمینه های هنری 

راهی دیار خود می شوند. 
دیده  تعلیم  افراد  از  كارگاه ها  این  مربیان 
مؤسسه میقات الرضا می باشند كه در مهد های 

قرآنی مؤسسه مشغول به كار هستند. 
اشتیاق كودكان همراه با محبت و دلسوزی 
مربیان، با رنگ و فرم و شعر مخلوط شده و 
هنر ناب كودكانه كه با عشق به قرآن و معارف 
این  تلفیقی زیبا و بدیع را در  پیوند خورده 

واحد های كارگاهی به وجود آورده است.
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در كالس های مهد الرضا كه در 
باغ رضوان دایر است، كودكان 
در كنار مربیان دلسوز كه خود 
دانش آموخته ی همین مؤسسه 
می باشند و در كالس دوره های 

قرآنی تربیت مربی تعلیم 
دیده اند، با شیوه ی ایما و اشاره 
روخوانی قرآن را فر ا می گیرند



شاید تصور خیلی از ما از كار فرهنگی، یک 
مجموعه بزرگ باشد خاص چنین اموری. در 
حالی كه گاه مكان هایی كه شاید خیلی در 
تصور ما نباشد برای امور فرهنگی تالش بسیار 
بیشتری دارند. اینكه ما در هر مكانی می توانیم 
امور فرهنگی را هم داشته باشیم و انجام آن را 
وظیفه ی خود بدانیم، جای صحبت بسیار دارد. 
ولی من در این گزارش، می خواهم از آستان 
متبركی صحبت كنم كه نه تنها محل زیارت 
زائرین و مجاورین است بلكه در امور فرهنگی 
در  دارد.  چشمگیری  بسیار  فعالیت های  هم 
این مكان مقدس، انسانهایی هستند كه خود 

را خالصانه و مخلصانه در خدمت مجاورین و 
زائرین این حریم قدسی می دانند. به آستانه ی 
مهربانیها قدم می گذاریم تا در خدمت یكی 
از خدمتگزاران خدوم این بارگاه باشیم. حسن 
محمدیان یكی از كسانی است كه اخالق و 
و  داده  قرار  خود  كار  سرلوحه  را  صمیمیت 
نیازهای  كردن  برطرف  با  را  علمشان  زكات 
دین  تبلیغ  و  آگاهی  و  حرم  این  مهمانان 

می پردازند. 
او نسبت به اینكه چطور تصمیم به این كار 
گرفته است می گوید: »با توجه به اینكه حرم 
مطهر حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( یک 

مركز فرهنگی است و خیل زائران و مجاوران 
بیشماری در اینجا رفت و آمد دارند، به عنوان 
یک روحانی وظیفه شرعی ام دانستم تا با حضور 
خود نیاز مراجعین را برآورده سازم. همانطور 
كه خداوند در قرآن می فرماید: "خدا آنهایی را 
هدایت می كند و كسانی را از شهد شیرین خود 
می نوشاند كه در كنار ایمان به غیب و به پا 
داشتن نماز، اهل انفاق و در اندیشه ی احسان و 

خدمت به دیگران نیز باشند."«
***

انجام  كه  اعمالی  برای  ما  مطمئنا همه ی 
قول  به  ولی  داریم.  انگیزه هایی  می دهیم 

 چلچراغ روشن است. به خانه قدم بگذار كه این خانه از آن تو است. آب و آینه بیاور 
كه راه روشن است و همسفر خوبان شو... 
چو غنچه گرچه فروبستگی است كار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش 
امام صادق می فرمایند: »مردم، خانواده من هستند. پس محبوب ترین آنان نزد من 

كسانی هستند كه با مردم مهربانند و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشا هستند.«

چند دقیقه كوتاه با خادمی كه 
رفع حاجت مومن را بهترین عبادت می داند
پاسخ به سواالت دینی زائر
وظیفه شرعی ام است



دوستی چه انگیزه ای بهتر از اینكه رضای خدا 
در عملمان باشد و خدمت رساندن را وظیفه 
محمدیان  حسن  كه  همانطور  بدانیم؟  خود 
انگیزه خود را عمل به وظیفه دینی و شرعی 
می داند و آن را در راس همه ی مسائل دیگر 
زندگیش قرار داده است. او حتی ساعاتی از روز 
را به مطالعات گوناگون می پردازد تا به درستی 
و در نهایت صحت، سئواالت مراجعه كنندگان 

را پاسخگو باشد. 
و در شرح این وظیفه شناسی چه می توان 

گفت جز زمزمه ی این شعر: 
سحر دیدم درخت ارغوانی

كشیده سر به بام خسته جانی
به گوش ارغوان، آهسته گفتم 
بهارت خوش! كه فكر دیگرانی

***
از  شلوغتر  امامزاده  رواق های  و  صحن 
همیشه است و سر و صدا و هیاهو همه جا را 
پر كرده است. خیلی ها میهمان این خدمتگزار 
موسی  بن  مبارك حسین  آستان  همیشگی 
الكاظم هستند تا در مجال پیش آمده، سواالت 
خود را بپرسند. بیشتر مراجعه كنندگان جوانند 
و در میانشان زن و مرد دیده می شود. بانگ 

صلوات بلند می شود. 
شلوغ  همیشه  اینجا  می پرسم  وقتی 
تعداد  تابستان  و  نوروز  عید  می گوید  است؟ 
مسافرین  آمدن  علت  به  مراجعه كنندگان 
بیشتر از قبل می شود. گاهی اگر نیاز باشد كه 
ما برای كمک به دیگران اقدام كنیم، حتما 
قدم جلو می گذاریم. محمدیان در مورد بخش 
پاسخگویی به سواالت معتقد است این بخش 
مكانهای  تمام  در  بلكه  امامزاده  در  تنها  نه 
اعتقادی  بحثهای  و  معارف  حلقه ی  عمومی 
حال حاضر  در  اینكه  از  او  شود.  دایر  باید 
می دهد  خبر  است  فعال  تلفنی  پاسخگویی 
و اینكه قرار است پاسخگوئی اینترنتی هم با 
تالش دست اندركاران فرهنگی آستان مبارك 

راه اندازی شود.
از امامزاده بیرون آمد. چند لحظه ای ایستاد. 
زیر لب چیزی زمزمه می كرد. آه بلندی كشید 
كه  اونایی  همه  به  بده  خیر  »خدا  گفت:  و 
باز  مردم  از مشكل  و گره  كار خیر می كنن 

می كنن.«
از او راجع به نحوه ی راهنماییش می پرسم. 
تمام  بیاید  بر  دستم  از  كاری  اگر  می گوید 
تالش خود را می كنم تا آن مشكل حل شود 
و اگر هم نتوانم، فرد را راهنمایی می كنم به 
كسی كه می تواند گره گشا باشد. با شنیدن این 
می نشیند.  لبانم  روی  رضایت  لبخند  حرف، 
فروتنی می گوید:  و  با متانت  تشكر می كنم. 
بهترین  رفع حاجت مومن،  و  است  »وظیفه 

عبادت است.«
را  دین  مبلغان  موفقیت  رمز  محمدیان 
اخالق و صمیمیت می داند. زیرا به نظر او این 
می شوند:  بیشتر  اثرگذاری  سبب  عنصر،  دو 
»باید مردم را با اخالق اسالمی دعوت و ارشاد 
امام صادق می فرمایند:  نمائیم. همانطور كه 
"برخوردت را نرم و سخنت را پاكیزه و برادرت 

را با خوش رویی دیدار كن."« 

طبق گفته ی محمدیان، رفتار پیامبران و 
اهل بیت و علماء ربانی سر لوحه هر كار موفقی 
است و او هم نهایت تالشش این بوده كه از این 

الگو پیروی كند.
***

»پادشاه  می كرد:  تعریف  حكایتی  بزرگی 
شكایت  او  از  هیچ كس  كه  بود  دادگری 
نداشت. روزی به صاحبدلی گفت من احساس 
بی حاصلی می  كنم و دیگر نمی خواهم پادشاهی 
كنم، بلكه تصمیم دارم به كنجی بنشینم و 
به عبادت بپردازم. آن مرد دانا از این سخن 
برآشفت و گفت تو اكنون بهترین موقعیت را 
برای خدمت داری. در همین جایگاه بمان و به 

خلق خدمت كن.«
 محمدیان در پایان این گفتگو، خاطره ای 
شنیدنی تعریف می كند: »روزی دو جوان از 
كنارم در صحن امام زاده رد شدند و خطاب 
به بنده گفتند مارمولک! بنده متوجه شدم و 
دنبال آن دو راه افتادم. بعد از چندبار دور زدن 
به هم رسیدیم. در ابتدای برخورد با سالم و 
احوالپرسی و این كه اهل كجا هستید و چه 
كار می كنید سر صحبت را با آنها باز كردم. 
گفتند اهل كجائیم و دانشجو هستیم گفتم 
اگر كاری و مشكلی داشتید بنده با كمال میل 
این برخورد اخالقی  در خدمت شما هستم. 
باعث شد كه از آن روز با هم دوست شویم. 
به طوری كه مرتب زنگ می زنند و احوالپرسی 
می كنند و یكی از بهترین دوستان من هستند. 
برخورد خوب، همگان را زیر چتر دوستان قرار 
می دهد و رمز موفقیت روحانی، اخالق است.«

***
و سخن آخر اینكه:

طریقت به جز خدمت خلق نیست 
به تسبیح و سجاده و دلق نیست
تو بر تخت سلطانی خویش باش
به اخالق پاكیزه درویش باش

گزارش از: ریحانه بناءزاده
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محمدیان رمز موفقیت مبلغان 
دین را اخالق و صمیمیت می داند. 
زیرا به نظر او این دو عنصر، سبب 
اثرگذاری بیشتر می شوند: »باید 
مردم را با اخالق اسالمی دعوت 
و ارشاد نمائیم. همانطور كه امام 
صادق می فرمایند: "برخوردت را 
نرم و سخنت را پاكیزه و برادرت 

را با خوش رویی دیدار كن."«



 با آغاز قرن سوم هجری، مأمون عباسی امام رضا)ع( امام 
شیعیان را به مرو دعوت می كند، وی با اهداف و انگیزه های 
پنهانی كه داشت برای امام هشتم مناظراتی را با دانشمندان 
ادیان و مكاتب آن روز و علمایی از فرقه های گوناگون كالمی 
 اسالمی ترتیب داد. در واقع هدف مأمون از دعوت آنحضرت

 به خراسان چه بوده است؟ فضای سیاسی فرهنگی حاكم آن 
روز چه فضایی بوده؟ پیشینه و انگیزه مأمون از راه اندازی 
عرصه های  و  اساس  همچنین  است؟  بوده  چه  مناظرات 
در  كه  است  موضوعاتی  اینها  است؟  بوده  چه  مناظرات 

مقاله پیش رو به آن پرداخته شده است.

گذری بر مناظره شناسی امام رضا)ع(

دشمن را با علم به زانو درآوردند...
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فضای سیاسی، فرهنگی 
در روزگار مامون:

بطور قطع می توان گفت گسترش جغرافیای 
خود  اوج  به  مامون  روزگار  در  اسالم  جهان 
رسیده بود، اگرچه او وارث سرزمینی بود كه 
از پدرش هارون به ارث برده بود. در خصوص 
گفت:  باید  اسالمی  قلمرو  اهمیت  و  گستره 
»وسعت كشور اسالمی در عصر هارون و مامون 
به آخرین حد خود رسیده بود، به طوری كه 
اند  كرده  تصریح  معروف  مورخان  از  بعضی 
در هیچ عصر و زمان چنان حكومت گسترده 
ای در جهان وجود نداشت.« بنابراین گستره 
مامون  از  عباسیان  ناخشنودی  جغرافیایی، 
بخاطر كشتن برادرش امین، قیام های علویان 
عباسی  خالفت  از  آنان  شدید  نارضایتی  و 
تلقی  خالفت  غاصبان  عنوان  به  را  آنان   كه 
می كردند. معضالت و مشكالت سیاسی بود كه 
مامون با آن سروكار داشت، اگر حربه نظامی 
در سركوب برادرش امین جواب داد اما بطور 
یقین این حربه در برخورد با نارضایتی علویان و 
ناخشنودی عباسیان جواب نمی داد، لذا از راه 

مبارزه فرهنگی وارد شد.
فضای فرهنگی دوران مامون، فضای خاصی 
است. از یک طرف به دلیل گسترش سرزمین 
و  تفكرات  با  مسلمین  شدن  آشنا  و  اسالم 
نحله های گوناگون ملل دیگر و برخورد با آن 
از طرفی دیگر سیل ترجمه  و  آرا و تفكرات 
كتب دیگر ملل در علوم مختلف مواردی بود 
كه از آن گریزی نبود، اگرچه ترجمه كتب از 
در  آن  اوج  و  بود  آغاز شده  امیه  بنی  دوران 
دوران هارون و مامون به تأسیس دارالحكمه ها 
انجامیده بود. فضای خاص فرهنگی ایجاد شده 
بود كه مامون از آن بهره برداری خاص نمود. 
»آنچه مایه نگرانی بود این بود كه در بین این 
متعصب  پیروان  از  افرادی  مترجمان،  گروه 
زردشتیان،  مانند  دیگر  مذاهب  سرسخت  و 
برهمن های  و  رومیان  نسطوریان،  صابئیان، 

هند بودند كه آثار علمی بیگانه را از زبان های 
یونانی، فارسی، سریانی، هندی، التین و غیره 
به عربی ترجمه می كردند... یقیناً همه آنها در 
كار خود حسن نیت نداشتند.« بطور طبیعی 
نفوذ فرهنگ كشورهای مغلوب و آمیختگی 
آن با اندیشه و فرهنگ اصیل اسالمی خطر 
انحراف و التقاط را افزایش می داد. درگیركردن 
امام رضا)ع( را با این فضای فرهنگی آن هم از 
طریق ایجاد مناظرات جهت منكوب كردن امام 
علویان و شیعیان هدفی بود كه مامون آن را 

تعقیب می كرد. 
انگیزه مامون از راه اندازی مناظرات:

صرف نظر از فضای فرهنگی روزگار مامون، 
كه نیازمند تحلیل و بررسی ویژه است، بعد از 
دعوت مامون از امام رضا)ع( و آوردن ایشان 
به خراسان، آنچه كه قابل توجه است تالش 
مامون برای راه اندازی مناظرات است كه بدون 
شک در ورای این تالش انگیزه های مامون قابل 
بحث و بررسی است كه برخی از انگیزه های 

مامون را می توان چنین برشمرد:
تقرب جستن به امام رضا)ع(:

امام  رضایت  بتواند  مامون  كه  این  برای 
هشتم شیعیان را كسب كند خود مناظراتی 
را با مخالفان اهل بیت راه اندازی می كرد كه 
به  رضا)ع(  امام  اما  داشت  نقش  آن  در  خود 
ترفند وی آگاهی كامل داشتند. » اسحاق بن 
حماد گفت مامون مجلس های گفتگو منعقد 
می كرد و مخالفان اهل بیت را جمع می كرد 
و در امامت علی بن ابیطالب با ایشان سخن 
می گفت و به جهت تقرب جویی به حضرت 
ابی الحسن الرضا)ع( آن حضرت را بر جمیع 
صحابه تفضیل می داد، و حضرت رضا)ع( به 
اصحاب خود كه به ایشان وثوق و اعتماد داشت 
می فرمود: به سخن او مغرور نشوید سوگند به 
خدا كه غیر از او كسی مرا نمی كشد و لیكن 

من ناچارم از صبر كردن ...«
آوردن  دست  به  و  مشروعیت  كسب 

مقبولیت از دست رفته:
مامون به خوبی می دانست كه برای ادامه 
و  خراسان  پهنه  در  بویژه  خویش  خالفت 
سرزمین های خالفت شرقی نیازمند مشروعیت 
است و از آنجایی كه در خراسان طرفداران اهل 
بیت بیشمار بودند، این امر میسر نمی شد مگر 
این كه بتواند امام و پیشوای شیعیان را با خود 
همراه كند كه اگر موفق شود علویان خراسان و 
طرفداران اهل بیت به او متمایل خواهند شد. 
از طرفی خوب می دانست كه با كشته شدن 
برادرش امین مقبولیت خود را در نزد عباسیان 
از دست داده است. لذا با آوردن امام شیعیان به 
خراسان و تقرب جستن به آن حضرت می تواند 
كسب مشروعیت نموده و سپس نقشه اصلی 
است،  رضا)ع(  امام  بردن  بین  از  كه  را  خود 
مقبولیت خود را نزد عباسیان بدست خواهد 

آورد.
پایین آوردن مقام امام رضا)ع( در نزد 

دانشمندان و عامه مردم:
یكی دیگر از اهدافی كه مامون از راه اندازی 
و  شأن  كه  بود  این  می كرد  دنبال  مناظرات 
مقام آنحضرت را نزد هم دانشمندان و همه 
»...مامون  آورد.  پایین  و  مردم شكسته  عامه 
رضا)ع(  حضرت  كه  می داشت  دوست  باطناً 
مخذول شود و كسی كه در مقام سخنوری با او 
برمی آید و گفتگو می كند با دلیل و برهان از آن 
بزرگوار برتری جوید. گرچه مامون در نظر مردم 

خالف این مطلب را جلوه داده بود.«
دوركردن مردم از اطراف امام رضا)ع(:

مامون برای این كه بتواند مردم را از اطراف 
ترفندی دست  به هر  امام شیعیان دور كند 
شایعه سازی  و  گفتن  دروغ  از  حتی  می زد. 
امام  به  ابوالصلت  »روزی  نمی كرد.  دریغ 
گفت: ای فرزند رسول خدا نمی دانید كه چه 
چیزها درباره شما می گویند: امام پرسید: چه 
می گویند؟ گفت: می گویند كه شما مردم را 
بردگان خود می دانید؛ امام به طنز پاسخ داد: 



بازار  پس  باشند،  ما  بردگان  مردم  همه  اگر 
فروش آنها برای ما در كجاست؟«.

مامون اجازه نمی داد كه مجالسی را كه او بر 
آن اشراف ندارد، امام رضا)ع( در آن مجالس 
و  گفتگو  مجالس  دادن  ترتیب  كند.  شركت 
سخن بدون اجازه مامون او را بر می آشفت. »...

به مامون خبر رسید كه حضرت اباالحسن علی 
بن موسی الرضا)ع( مجالس منعقد می كند و 
سخن می گوید و مردم مفتون او می شوند یعنی 
اعتماد به او پیدا می كنند. مامون حاجب خود 
مجدبن عمرو علوی طوسی را امر كرد كه مردم 
را از مجلس آن بزرگوار دور كرد و او را نزد 
مامون حاضر ساخت. مامون چون نظرش به 
آنحضرت افتاد سخنان درشت به او گفت و او را 

زجر و استخفاف كرد.«
امام رضا)ع( و نحله های فكری، 
اساس و عرصه های مناظرات:

مناظرات ضبط شده، بویژه دركتاب عیون 
اخبار الرضا، سه گونه است، اول مناظراتی كه 
خود مامون با علمای علم كالم داشته بطوریكه 
یحیی بن اكثم فاضی جماعتی از اهل حدیث 
و جماعتی از اهل كالم جمع می كند و مامون 
به تنهایی با آنان مناظره می كند. دوم مناظره 
با فرق اسالمی است كه با حضور امام رضا)ع( 
ادیان  علمای  گویا  مناظرات  این  در  اما  بود. 
حضور نداشته اند. حسن بن جهم گفت: روزی 
در مجلس مامون حاضر شدم و علی بن موسی 
الرضا)ع( در نزد او بود و فقها و اهل كالم از 
فرقه های مختلفه در آن مجلس اجتماع یافته 
با  رضا)ع(  امام  كه  مناظراتی  سوم   . بودند... 
علمای دانشمندان ادیان مختلف داشتند این 
یهودیان،  مسیحی،  دانشمندان  با  مناظرات 
صائبیان، زرتشتیان و ... بوده است. آنچه جلب 
توجه می كند آن است كه قبل از این مناظرات 
افراد  این  با  هایی  نشست  و  مامون جلسه ها 
و فرقه ها و ادیان داشته است و آنان را برای 
انتظار  و  است  می كرده  آماده  مناظرات  این 

داشته كه با همان انگیزه هایی كه گفته شد به 
اهدافش دست یابد.

الف: نحله های فكری در مناظرات
مناظره با دانشمندان ادیان

امام رضا)ع( در یک مجلس در حضور مامون 
با جمعی از علمای ادیان مختلف در مسایل 
از  بودند  عبارت  كه  كردند  مناظره  گوناگون 
اول: جاثلیق )معرب كاتولیک( رئیس اسقفها 
و پیشوای مسیحیان بود. آنحضرت از انجیل 
الجالوت،  او استدالل كردند. دوم: رأس  برای 
دانشمند و بزرگ یهودیان كه امام رضا)ع( از 
كتب تورات برای او دلیل آوردند. سوم: مناظره 
با هربز اكبر كه دانشمند و بزرگ زرتشتیان بود. 
چهارم: مناظره با عمران صابی كه از دانشمندان 
صائبیان بود، گروهی كه پیرو حضرت یحیی)ع( 
بودند. عمران صابی در پایان مناظره به دست 

آن حضرت مسلمان شد.
مناظره با افراد و فرقه های اسالمی

یكی از مناظرات امام رضا)ع( با افراد مسلمان 
و البته جبهه مخالف شیعه، مناظره با سلیمان 
از علمای علم كالم در  بود. سلیمان  مروزی 
خراسان بود كه مامون برای او احترام زیادی 
قائل می شد. این مناظره در حضور مامون و 
در مبحث توحید صورت گرفت. فرد دیگری از 
مسلمانان كه با امام رضا)ع( مناظره كرد علی 
بن محد بن جهم است. وی ناصبی و دشمن 
اهل بیت بوده است. مناظره وی در خصوص 

عصمت انبیاء بوده است. 
ب: اساس و عرصه های مناظرات

با توجه به شیوه و شكل و محتوای مناظرات 
امام رضا)ع( متوجه می شویم كه این مناظرات 
دارای یک اساس بطوریكه رعایت قواعد مناظره 
استفاده از كتب و منابع خود ادیان، و حتی 
واژه های  و  مفاهیم  و  زبان  به  صحبت كردن 
كتب آسمانی، عدم توهین به آنان و رعایت 
احترام متقابل از مهم ترین اساس مناظرات 
بوده است. شاید همین مسائل است كه عمران 

صابی را به اسالم جذب می كند و به دست امام 
رضا)ع( اسالم را اختیار می كند. 

همچنین مناظره با افراد و فرق اسالمی نیز 
بوده است كه می توان  اساسی  دارای اصل و 
گفت حفظ وحدت اسالمی و عدم ایجاد تشنج 
و كینه بین فرقه های اسالمی اساس آن بوده 
قرار  اساس  مناظرات  این  در  بطوریكه  است. 
تمام  مشترك  موضع  كه  خدا  كتب  دادن 
مسلمین است و عدم توهین و پرهیز از مسایل 
كه  مبنایی  مسائل  بررسی  و  انگیزه  اختالف 
ریشه در كتاب و سنت داشته از مهم ترین 

اساس این مناظرات بوده است. 
اما عرصه های مناظرات نیز می توان مباحث 
در  مباحث  اهم  كه  كرد  ذكر  را  مختلفی 

عرصه هاي ذیل خالصه مي شود:
مبدأ  درباره  اعتقادات  به  مربوط  مباحث 
و معاد و حشر و نشر و برزخ؛ مباحث مربوط 
از  زمامداري خلق پس  و  امامت  و  به والیت 
پیامبر اسالم؛ ویژگي هاي مربوط به زمامداران 
و رهبران بر حق و روابط متقابل مردم و امام؛ 
مباحث مربوط به كالم و عقاید مربوط به جبر 
فرق  به  مربوط  مباحث  تفویض؛  و  اختیار  و 
اسالمي و در سایه آن اثبات حقانیت تشیع و 
مباني آن؛ مباحث مربوط به ادیان و مذاهب و 
مكاتب و فلسفه هاي گوناگون؛ مباحث مربوط 

به علوم از طبیعیات، پزشكي، نجوم و غیره.
محمدجواد زنجاني طبسي

پي نوشت ها:
منتخب التواریخ، صفحه 503

همان، صفحه 504
پیام مقام معظم رهبري به كنگره جهاني امام رضا)ع( در 18 مرداد 

همان. )به نقل مختصر( 1363)به نقل مختصر( 
مهدي، پیشوایي، سیره پیشوایان . صفحه 510

همان، صفحه 345 همان، صفحه 508 
همان، صفحه 361 همان، صفحه362 

صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 4، ص427
همان، ج2، صفحه 477

جعفر مرتضي حسیني، زندگي سیاسي هشتمین امام حضرت علي 
بن موسي الرضا)ع(، صفحه 194

صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 2، ص413
همان، ج 2، صفحه 448 همان، ج 2، صفحه 428 

همان، ج 1، صفحه 102
علي، قائمي؛ عالم آل محمد، امام علي بن موسي الرضا)ع(، صفحه 

417
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اِن  االَعلَون  اَنُتُم  َو  تَحَزنُوا  َوال  تَِهُنوا  ال  »و 
ُكنُتم موِمنین«

بحث حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي از 
این آیه شریفه است. »سست نشوید، غمگین 

مباشید،  شما برترید اگر شما مومن باشید.«
اسالمي  انقالب  پیروزي  از  سال   34
ایران،  كشور  با  همزمان  و  مي گذرد  ایران 
دارند  وجود  منطقه  در  دیگري  كشورهاي 
اند  گذاشته  سر  پشت  را  سال   34 این  و 
كشورهاي  كشورها،  این  با  همزمان  و 
سپري  را  دوران  این  هم  دیگري   اروپایي 
كرده اند. ولي مي بینید كه آن كشورها 34 سال 
قبل كجا بوده اند و اكنون كجا هستند. اما كشور 
ایران به بركت انفاس امام)ره( و رهبري هاي 
مقام معظم رهبري و شهادت شهیدان و ایثار 
 ملت بزرگ از كجا به كجا رسیده است. اكنون

 كشورهایي كه در اطراف ما هستند در میدان 
پاكستان،  افغانستان،  نظیر  هستند  جنگ 
عراق، سوریه اما اكنون كشور ما یک كشور 
و  تنش ها  بدون  است  كشوري  است،  امن 
درگیري ها و مسائل امنیتي. با اینكه تمام این 
34 سال را مبغوض سلطه جهاني بوده و علیه 
این كشور نقشه ها كشیده اند و توطئه ها ایجاد 
كرده اند و انواع تحریم هاي اقتصادي و علمي 
را به كار بستند و تا توانستند كارشكني كردند 
كشور ایران 34 سال رشد و پیشرفت را پشت 

سر گذاشته است.
28 كشور اروپایي با یكدیگر نزدیک به دو 
دهه است كه اتحادیه اروپا را تشكیل داده اند 
و از نظر اقتصادي بسیار پیشرفته هستند، اما 
داراي یک مشكل اساسي و جدي هستند و 
دائما بر مشكالت آنها نیز افزوده مي شود. بعد 
از تشكیل اتحادیه، واحد پول همه كشورهاي 
كه حدود  یورو شد  انگلیس  جز  به  اروپایي 
400 میلیون جمعیت اروپا یكپارچه شود و 
از نظر سیاسي و اقتصادي شبیه یک كشور 
آورد  بدست  كه  نتیجه اي  امروز  اما  شود 

این پروژه  از كشورها در   این بود كه برخي 
ترمیم  را  خود  مشكالت  نتوانستند  تنها  نه 
بلكه  بپردازند  را  خود  بدهي هاي  و  كنند 

بدهكار و بدهكارتر شدند. 
كمک هاي مالي بسیاري به این كشورها از 
جمله پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و یونان شد اما 
این حمایت ها نمي توانند مشكالت  با وجود 
خود را حل كنند در نتیجه به این كشورها 
داشته  ریاضتي  اقتصاد  باید  كه  شده  گفته 
باشند. ریاضت به این معناست كه از حقوق 
كارگران و كارمندان كم كنند، از رفاه ملت 
درماني،  بیمه هاي  خدمات  و  بكاهند  خود 
مستمري بگیران را كاهش دهند تا با ریاضت 
یک دوران 10ساله را طي كنند تا شاید به 

نتیجه اي برسند.
معظم  مقام  سوي  از  گذشته  سال  در 
شد.  مطرح  مقاومتي  اقتصاد  بحث  رهبري 
در  كه  است  اقتصادي  مقاومتي  اقتصاد 

كند.  مي  مقاومت  تحریم ها  و  فشارها  برابر 
اما  رود  پیش  كه  نمي گذارند  قدرت ها  تمام 
تمام  رود.  پیش  كه  است  این  بر  ملي  اراده 
این  اما  مي تراشند  مانع  بزرگ  قدرت هاي 
استوارتر  و  قوي تر  محكم تر،  ستبرتر،  اراده 

مي ایستد و پیش مي رود.
در جنگ احد مشركان قریش با خود، بت 
هبل به عنوان نماد مشرك، شعار مي دادند: 
تو  برتري،  تو  هبل  هبل«  اعل  هبل،  »اعل 
جواب  مسلمانان  فرمودند:  پیغمبر  برتري، 

دهید »اهلل اعلي و اجل«. 
امروز همه قدرتهاي بزرگ جهاني درصدد 
برتر  را  هبل شرك خویش  كه  هستند  این 
ملت  مقاومت  كه  است  اما 34  دهند  نشان 
ایران، مقاومت مجموعه كساني كه عالقمند 
به این نظام هستند ولو در خارج از این كشور 
در لبنان، فلسطین، ... موجب شده است كه 

این شعار داده شود: »اهلل اعلي و اجل«.

از میان مجموعه سخنرانی های فرهنگی در میقات الرضا
شما برترید اگر مؤمن باشید

حجت االسالم والمسلمین مصباحي مقدم



از میان مجموعه سخنرانی های دینی در میقات الرضا

صحیفه سجادیه
گنجینه گرانبهای معارف اسالمی
حجت االسالم و المسلمین سعید وحیدی

كه  بود  همایشی  عنوان  اسالمی«  معارف  گرانبهای  گنجینه  سجادیه  »صحیفه   
به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام سجاد)ع( و گرامیداشت هفته كتاب و 
كتابخوانی در شهر طبس برگزار شد و حجت االسالم و المسلمین سعید وحیدی 
در آن به اهمیت صحیفه سجادیه كه امام معصومی همچون حضرت سجاد)ع( با 
خدای خویش با این دعاها راز و نیاز و نیایش می  كرده است اشاره نمود. گزیده 
نكات مطرح شده توسط این استاد حوزه و دانشگاه مشهد را در ادامه خواهید 

خواند.

تعامل معصومین
در این راستا چهار تعامل وجود دارد كه سه 
نوع آن غلط و یک مورد آن درست و مورد 
پذیرش می باشد و آن را دنبال كرده اند. اولین 
اندازه كافی است كه  به  یار  نبود  نوع تعامل 
نتیجه این كار جز از بین بردن خود و دین و 
مذهب چیز دیگری نخواهد بود. لذا غلط است.
و  بكشند  كنار  را  خود  اینكه  نوع  دومین 
باشند  نداشته  و طاغوتیان  به طاغوت  كاری 
كه نتیجه آن از بین رفتن اسالم است و این 
چیزی است كه طاغوتیان خواستار آن بودند. 

لذا این تعامل نیز غلط است.
یكی  را  خود  كه  است  این  نوع  سومین   
مالی  نیاز های  به  تا  بدانند  دشمن  عوامل  از 
باقر)ع(  امام  یابند.  دست  خود  دنیوی  و 
می فرمایند: »ان اهلل اقدرنا علی ما نرید« خدای 
عالم ما اهل بیت را قدرت داده است بر هرچه 
اراده كنیم به اذن اهلل می شود. »انما امره اذا 
اراد شیء ان یقول له كن فیكون«. پس این 

طرح هم غلط می باشد.

چهارمین طرح اینست كه به صورتی تعامل 
كنند كه اصل مذهب باقی بماند، مردم اسالم 
واقعی را فراموش نكنند، در جامعه انسان هایی 
تربیت شوند تا زمینه حكومت عدل اسالمی 
و الهی در جهان توسط حضرت مهدی )عج( 

برای كل جهان فراهم شود. 
پیامبر  رحلت  از  بعد  سال   250 طی 
در  معصومین  )عج(،  زمان  امام  والدت  تا 

با طاغوت های زمان خود متفاوت  تعاملشان 
عمل می كردند. هر كدام به نحوی متناسب 
با زمان. به عنوان مثال امام رضا )ع( با مأمون، 
امام حسین )ع( با یزید، متناسب با زمانشان 
همه  هدف  اما  داشتند  متفاوتی  تعامل های 
معصومین باقی ماندن اصل اسالم، اصل دین و 

اصل مذهب در جامعه بوده است.
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تعامل امام زین العابدین )ع( 
با طاغوتیان زمان خویش

یزید  كه  عامی  قتل  و  كربال  واقعه  از  بعد 
انجام داده بود، رسالت حضرت سجاد بعد از 
ظهر عاشورا شروع می شود و كارهای مهمی در 
دوران امامت ایشان انجام می شود. مظلوم ترین 
امام در زمان خودش امام سجاد)ع( بودند چرا 
از صفر  را  باید همه چیز  امام سجاد)ع(  كه 
شروع می كردند در چنین وضعیتی امام)ع(، 

9 كار مهم انجام دادند.
و  كردند  سجاد)ع(  امام  كه  كاری  اول 
بسیار مهم و دشوار بود، بحث مدیریت بحران 
كربالست؛ لذا دستورات از جانب ایشان صادر 
بحران  مدیریت  این  اجرایی  عامل  و  می شد 
امام  دستیار  عنوان  به  زینب)س(  حضرت 

بودند.
تالش حضرت برای حفظ جان خود و بقیه؛ 
چرا كه دشمن به دنبال بهانه ای برای كشتن 

اهل بیت بود.
بیداری اسالمی در زمان امام سجاد )ع(؛ كه 
این بیداری با خطبه های جانانه امام سجاد )ع( 
در سفر اسارتی كه به سر می بردند خصوصاً در 
شام چنان تأثیرگذار بود كه طومار حكومت 
سرعت  به  و  راحتی  به  و  سادگی  به  اموی 

برچیده شد و آن ها را ساقط كرد.

برخالف تبلیغاتی كه دشمن سعی در جلوه 
با  امام سجاد)ع(  داشت،  پیروزی خود  دادن 
زینب  حضرت  همچنین  و  خود  خطبه های 
اسرای  عنوان  به  می كردند  صحبت  جا  هر 
پیروز خود را معرفی می كردند. مهم اینست 
كسی كه در اوج اسارت است ولی در فرهنگ 
خویش، در اوج پیروزی خودش را می بیند و 

این پیروزی را به دیگران القا می كند.
تربیت اصحاب؛ این كار را نیز امام از صفر 
شروع كردند. چرا كه همه اصحاب و یاران باوفا 

در واقعه كربال به شهادت رسیدند.
ششمین  كربال  واقعه  داشتن  نگه  زنده 
كاری بود كه امام سجاد)ع( در مدت 18 سال 
با دیدن  ایشان  دادند.  انجام  خالفت خویش 
آب و غذا می گریستند، در موقع ذبح گوسفند 
خود  سجاد)ع(  امام  انگشتر  و  می گریستند 
نیز عامل زنده نگه داشتن بود. چرا كه نقش 
انگشتری آن حضرت این بود »خذی و شقی 
قاتل حسین بن علی)ع(« قاتل امام حسین)ع( 
بدبخت و بیچاره به دنیا و به ذلت در آخرت 
رسید. كه این زنده نگه داشتن خود یک هنر 

بود كه امام آن را به خوبی انجام دادند.
امام  ساالنه  بردگان؛  و  غالمان  تربیت 
تا  از ماه مبارك رمضان 200  سجاد)ع( بعد 
300 تا 500 غالم را خریداری می كردند و به 
آنها تعلیم و تدریس می كردند و عید فطر سال 

بعد آن ها را آزاد می كردند.
تبیین رساله حقوق؛ بیش از 50 حق خود را 
امام سجاد )ع( برای زندگی فردی، خانوادگی، 
تدوین  رساله  این  در  حكومتی  و  اجتماعی 
كرده است. رساله حقوق امام یكی از ذخایر 

غنی شیعه است.
انتقال معارف زالل دین به جامعه در قالب 
بودن  ممنوع  دلیل  به  )ع(  سجاد  امام  دعا؛ 
حضورشان در اجتماع و سخنرانی های عمومی 
توانستند معارف زالال دین را در قالب ادعیه 

برای دیگران بیان كنند.

تبیین معارف دین در قالب 
دعا در صحیفه سجادیه

این است  تفاوت در  با روایات:  تفاوت دعا 
كه در روایات، مخاطب مردم هستند و با هر 
كس به اندازه استعدادش سخن می گفتند اما 
در ادعیه امام سجاد )ع(، مخاطب خداست. لذا 

اوج معارف را در دعاها آورده اند. 
معارف  به  )ع(  سجاد  امام  آموزشی  نگاه 
غیر  دعاها،  خواندن  با  امام  دین:  حقایق  و 
طاغوت  و  القا  جامعه  به  را  معارف  مستقیم 
را تضعیف می كردند كه این ادعیه در قالب 

صحیفه سجادیه تبیین شده است.
بعد از قرآن كریم تنها كتاب مدون از طرف 
اهل بیت صحیفه سجادیه است: )نهج البالغه 
صحیفه  اما  است.  رضی  سید  شده  تدوین 
سجادیه تدوین شده خود اهل بیت می باشد.( 
از این رو صحیفه سجادیه را اخت القرآن و یا 
انجیل آل محمد و یا زبور آل محمد نامیده اند. 
آیت اهلل مرعشی نجفی صحیفه سجادیه ای را 
برای طنطاوی مفسر قرآن در مصر فرستادند و 
ایشان چنین پاسخ داد: این از بدبختی ماست 
كه تا كنون بر این اثر گرانبها كه از مواریث 
نبوت است دست نیافته بودیم و من هر چه 
در آن می نگرم از گفتار مخلوق برتر و از كالم 

خالق پایین تر است.
آنها  از  را  دین  معارف  شیعه  كه  مآخذی 
می گیرند و از ائمه به ما رسیده، 4 چیز است: 
قرآن، سنت، ادعیه معصومین و زیارتنامه هایی 
در  و  است.  رسیده  ما  به  معصومین  از  كه 
رأس همه دعاها صحیفه سجادیه است. امام 
خمینی)ره( می فرمایند: ما مفتخریم كه ادعیه 
حیات بخش كه او را قرآن مساعد می خوانند از 
ائمه معصومین ماست. مناجات شعبانیه، دعای 
عرفه امام حسین)ع( و صحیفه سجادیه )زبور 
آل محمد( و صحیفه فاطمیه كه كتاب الهام 
شده از جانب زهرای مرضیه است، از ماست. 



اشرف  عنوان  به  را  انسان  بزرگ  خدای 
خلق  را  او  وقتی  و  و  كرد  خلق  مخلوقات 
اهلل  گفت»َفَتباَرَك  تبریک  خود  به  كرد 
بر  را  او  قرآن  تعبیر  به  و  الخالِقین«  اَحَسُن 
را  او  و  داد  برتری  از مخلوقات خود  كثیری 
كرامت بخشید و این انسان به جایی رسید 
همه  اَجَمُعون«؛  ُكلُُّهم  الَمالئَِكُه  »َفَسَجَد  كه 
مالئكه در برابر او تعظیم كردند. تعظیم كردن 
است؟  بوده  چگونه  انسان  برابر  در  مالئكه 
یعنی  كامل  انسان  برابر  در  مالئكه  تعظیم 
اعالم اطاعت. مالئكه مطیع و در اختیار انسان 
كامل اند. لذا در فرازهای زیبای زیارت جامعه 
الُم َعلَیُكم یا اَهَل بَیِت  كبیره می خوانیم » السَّ
الَمالئَِكه«  ُمخَتلَِف  و  الرِّسالَه  ََمعِدِن  و  ه  النُُّبوَّ
یعنی مالئكه مرتب در خانه انسان كامل)اهل 
بیت( در رفت و آمد هستند یعنی در اختیار 
آنها هستند. این انسان كامل كه به باالترین 
درجات رسیده است طبق دستور آیه قرآن 

وسیله است برای رسیدن ما به خدا.
اما  داریم  جمعیت  میلیارد   7 جهان  در 
انسان  7میلیارد  گوید  نمی  كسی  گاه  هیچ 
داریم به تعبیر مالصدرا »ما 7میلیارد حیوان 
بالقوه داریم« یعنی 7میلیارد  انسان  بالفعل، 
انسان  انسان شوند.  موجوداتی كه می توانند 
در درون جان خود باید رشد كند. در جواب 
سوال اینكه: مهمترین كار عالم چیست ؟باید 
پاسخ داد: مهمترین كار این است كه انسان 
در درون جان خود شب و روز خودش را ورز 
دهد و به انسان كامل و انسان مطلوب قرآن 
بیت  اهل  با  بخواهیم  ما  اگر  بنابراین  برسد 
تناسب پیدا كنیم باید در درون مشكالت عالم 
انسان  به  را  غرق شویم و تالش كنیم خود 

كامل نزدیک كنیم.
در فراز های آخر دعای توسل می خوانیم:

»یا سادتی و موالی انی توجهت بكم.... الی 
اهلل

مقصدم  من،  موالیان  من ای  آقایان   ای 

خداست به وسیله شما متوجه مقصد بزرگ 
عالم یعنی ذات خدا شوم. 

واستشفعت بكم الی اهلل فاشفعوا لی عنداهلل
و از شما طلب شفاعت می كنم و از شما 
می خواهم شما در محضر خود ما را شفاعت 

كنید. چگونه:
فاستنقذونی من ذنوبی عند اهلل

انسان در چاهی  استنقاذ یعنی جایی كه 
افتد و ریسمانی را برای نجات او به چاه اندازند 
و او را به بیرون هدایت كنند. شفاعت یعنی 

اهل بیت از چاه گناه ما را بیرون آورند.
فانكم وسیلتی الی اهلل

وسیله من به سمت خدا و برای رسیدن به 
خدا شمائید«

انعكاس هدایت  شفاعت چیست؟ شفاعت 
شفاعت  بیت  اهل  قیامت  روز  است.  دنیا 

می كنند، قرآن شفاعت می كند، عالمان شفاعت 
می كنند. یک عالم دینی مردم را هدایت می كند 
و مسیر را به آنها نشان می دهد. در تعبیرات، 
عالمان یا شیعیان منار هستند یعنی دیگران با 
شخصیت آنها، گفتار و اعمال آنها مسیرشان را 
پیدا می كنند. یک عالم دینی با نشان دادن راه 
و آشكار كردن حقایق مردم را از سقوط نجات 
می دهد و از چاه گناه بیرون می كشد و مردم 
پاك می شوند و تجلی این حقیقت در كارنامه 

آنها مشخص خواهد شد.
باعث هدایت  یعنی  عالم شفاعت می كند 
می كنند  شفاعت  بیت  اهل  است.  دنیا  در 
یعنی هدایت آنها در دنیا یعنی نور اهل بیت، 
علم اهل بیت، گفتار اهل بیت باعث هدایت 
آدمیان و تجلی این حقیقت در روز قیامت 
این است كه اهل بیت مردم هدایت یافته را 

از میان مجموعه سخنرانی های دینی در میقات الرضا
همانا اهل بیت)ع( 

عین عقل و خرد و هوشیاری هستند
حجت االسالم و المسلمین دكتر رضایی

 دیدار جمعی از خادمین و راهنمایان زائر آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( طبس با 
قائم مقام محترم نماینده معزز ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند از جمله همایش های 
برگزیده سال گذشته در شهر طبس بود. در این همایش، حضرت حجت االسالم و المسلمین دكتر رضایی 
ضمن قرائت فرازی از زیارت جامعه كبیره به بیان مراحل رسیدن به انسان كامل و درجه شفاعت اهل 
این باب  ایشان در  نكات  به مرور اصلی ترین  با هم  الرضا«  از »میقات  این بخش  بیت)ع( پرداختند. در 

می پردازیم
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به  كه  است  همایشی  نام  نور«  »سفیران 
منظور ارج نهادن به خادمین عرصه قرآن و 
كتاب، در جوار مرد دین و سیاست برگزار شد. 
قاسم  االسالم سید  این همایش، حجت  در 
یعقوبی همایش سفیران نور را جزو برنامه های 
بسیار ارزشمندی دانست كه با حقیقت جان، 
روح اسالم و فرهنگ ناب اسالمی ارتباط دارد. 
وی با اشاره به اهمیت و ارزش واالی كار 
ارزشی  قرآن  معلمان  كرد:  تصریح  معلمی 
دارند.  معلمان  سایر  از  واالتر  و  باالتر   بسیار 
یعقوبی با اعالم اینكه مسئوالن كتابخانه ها و 
مربیان در جهت تعمیق اندیشه های قرآنی كار 
می كنند؛ ابراز كرد: فرهنگ ارتباط با كتاب، 

فرهنگ تمدن سازی است.
وی با اشاره به این كه در كتابخانه ها پی ریزی 
پایه های  و  می شود  انجام  اسالمی  تمدن 
اندیشه های اسالمی و قرآنی محكم می شود، 
با تاكید براینكه همه توجهات و ذهن ها باید به 
سمت قرآن برود قرآن را كتابی دانست كه هیچ 

گونه شک وتردیدی در آن نیست. 
خطیب جمعه كاشمر زیبندگی كار مربیان 
و  دانست  قرآنی  فعالیت های  ترویج  را  قرآن 
تصریح كرد: یكی از زیبایی های كار در این 
فعالیت  والیت  و  امامت  سایه  زیر  كه  است 

و  معنوی  ارتباط  همچنین  وی  می كنید. 
قدس  آستان  با  را  مجموعه  این  ارزشمند 
رضوی از نعمات بزرگی عنوان كرد و گفت: 
اگر امروز صحبت از حكومت اسالمی و والیت 
فقیه می كنیم به بركت وجود ثامن الحجج 

علی ابن موسی الرضا)ع( است.
حجت االسالم یعقوبی با اشاره به این كه 
به  و رهبری  امام  و  است  ائمه  آن  از  والیت 
نیابت از سوی آنها كارمی كنند، بیان كرد: 
سایه توجهات امام رضا)ع( چه مستقیم و چه 
به نیابت بر سر ما باشد از هر تاج افتخاری 

باالتر و واالتر است. 
سطح  چند  دارای  را  قرآن  ادامه  در  وی 
دانست و ادامه داد: پس از قرائت و درك و 
فهم قرآن باید برای پیاده و عملی كردن قرآن 

در سطح جامعه تالش كرد.
ایشان با بیان این كه از طریق قرآن باید، 
و  اخالقی  موضوعات  و  والدین  به  احسان 
ابراز  دهیم  آموزش  نونهاالن  به  را  اجتماعی 
كرد: این آموزش ها تنها برای نونهاالن نباید 
باشد بلكه برای بزرگان هم باید صورت گیرد.

یعقوبی با تأكید براین كه باید احساس كنیم 
مفاهیم قرآن در زندگی ما حضور دارد، افزود: 

باید زندگی كردن با قرآن را تمرین كنیم.

خطیب جمعه كاشمر در جمع »سفیران نور«:
باید زندگی با قرآن را تمرین کنیم

وارد بهشت می كنند.
بهشت جان مومن است، بهشت خود مومن 
است.جان مومن باید در دنیا بهشتی شود و 
نور اهل بیت را در دنیا پخش كند. و این نور، 
با اراده و همت عمل خوب شیعیان مخلص 
تاریخ،  طول  در  است.  باقی  بیت)ع(  اهل 
شیعیان مخلص با اخالق، رفتار، علم، حلم، 
و عمل خویش فرهنگ اهل بیت را به گوش 

آیندگان رسانده اند.
َّما یُریُد اهلل لُِیذِهَب َعنُكُم  در آیه تطهیر» اِن
َرُكم تَطهیرا« اهل  الرِّجَس اَهَل الَبیت و َیَُطهِّ
از هرگونه رجس و پلیدی معرفی  بیت دور 
شده اند. رجس از منظر قرآن یعنی ندانستن، 
علم نداشتن و نفهمیدن است با توجه به آیه 
َّما یَجَعُل الِرجَس َعلَی الَّذیَن ال یَعِقلُون:  » اِن
همانا پلیدی را بر كسانی كه از فكر و عقلشان 
استفاده نمی كنند قرار دادیم« بنا بر این آیه 
در می یابیم كه اهل بیت از اینكه از عقل و 
فكر خویش استفاده نكنند پاك اند یعنی چه؟ 
بدین معنی است كه اهل بیت عین عقل اند، 
با  زیباییهایشان،  با  بیت  اهل  اند.  عین خرد 
عقل و خردشان در ذیل آیه » َهل یَسَتِوی 
الَّذیَن یَعلَُمون َو الَّذیَن ال یَعلَُمون« دین خدا 
را كه همه زیباییها را در خود دارد به مردم 
ناب  عقل  صاحبان  را  این  كه  می شناسانند. 

ُر اُولُی االَلباب« درمی یابند كه: َّما یََتَذكَّ »اِن
الَّذیَن  »نَحُن  می فرمایند:  باقر)ع(  امام 
یَعلَُمون و َعُدواّ الَّذیَن ال یَعلَُمون و شیَعُتنا اُولُی 
الباب« ما علم هستیم، و دشمنان ما جهل اند. 

و شیعیان ما صاحبان خرد ناب هستند.
خرد،  یعنی  نور،  یعنی  چراغ،  یعنی  علم 
باید  بیت  اهل  خادمان  و  شیعیان  بنابراین 
قرآن، نهج البالغه، دین خدا را با علم و اخالق 
نیک خود معرفی كنند و فرهنگ اهل بیت را 
كه فرهنگ علم و خرد و اخالق است به همه 
بشناسانند و عشق اهل بیت را در جان و دل 

مردم نهادینه كنند.



چند قطعه عكس ساده در تجلی
 سه كلمه ناب در میقات الرضا

والیت
مردم

حضور

 حضور همیشه پرشور مردم والیت مدار در مناسبت های مختلف اسالمی و انقالبی، به روزهای گرم و سرد 
اهل بیت )علیهم  به  این دیار  اهالی  ناب و خالصانه  ارادت  از  بویی دیگر داد. رنگی  و  سالی كه گذشت، رنگ 
السالم( كه در صحنه صحنه حضورشان در مراسم و مناسک مذهبی؛ چه در آستان مبارک حضرت حسین بن 
اتفاق هم،  بیایید به  الكاظم)ع( و چه در كوچه و خیابان و حتی بیمارستان های شهر طبس، جاری است.  موسی 

گوشه هایی اندک از این حماسه مردمی را مرور كنیم...
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نیمه شعبان و نماز جماعت باشكوه مومنان 
در صحن و سرای حرم مطهر حضرت حسین 

بن موسی الكاظم)ع(
براستی چه باشكوه است این سجده شكر بر 

خاك مطهر این قطعه از بهشت...

آیین استقبال از خادمان بارگاه مطهر رضوی و مجموعه 
برنامه های »زیر سایه خورشید« در خیابان های طبس

با  كودكان و نوجوانان در محفل »شكوفه های رضوی« 
حضور استاد راستگو

امام  امداد  كمیته  پوشش  تحت  زوج  ازدواج 73  جشن 
خمینی)ره( در جوار بارگاه حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع(



نماز جمعه طبس در آستان مبارك حضرت حسین بن 
و  االسالم  امامت حضرت حجت  به  الكاظم)ع(  موسی 

المسلمین حاج آقای مهاجریان

شادی و سرور عاشقان والیت در میان چراغانی جشن 
بزرگ میالد حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در صحن 

بزرگ حرم برادرشان.

سال  تحویل  لحظات  مسافران،  و  طبسی  خانواده های 
نوی خود را در صحن و سرای حرم حضرت گذراندند.

عزاداری و مرثیه خوانی دسته جات از شب اول محرم 
الحرام لغایت شب یازدهم محرم الحرام در حرم مطهر 

حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع(

عیادت خادمان حریم رضوی از بیماران و سركشی به 
بیمارستانهای شهر طبس؛ با گل و نبات و پرچم متبرك... 

در  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  پیكر  نمادین  تشییع 
مبارك  آستان  مقصد  به  كیلومتر   5 از  بیش  مسیری 

حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع(
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قرآن به سر گرفتن زائران و مجاوران حضرت حسین 
با  نیاز  و  راز  و  قدر  الكاظم)ع( در شب های  بن موسی 

پروردگار عالمیان



وقتی چشمم می افتد به گنبد فیروزه ای، 
آرامگاه  همان  این  كه  می مانم  عجب  در 
خشتی سال 1363 است كه عكسش را قباًل 
دیده بودم. آهسته قدم بر می دارم. توان چشم 
اطراف  ایوان های  و  ساختمان   از  داشتن  بر 
موج  اسالمی  معماری  جا  همه  در  ندارم.  را 
می  زند و كاشی كاری های متنوع مرا میخ كوب 
كرده است. دوباره سرم را بلند می كنم و رو 
به زیارتگاه، زیر لب می گویم: »سالم. باالخره 

آمدم سید شهید.« 
حسن  آیت اهلل  نام  كه  است  كسی  كمتر 
مدرس)ره( به گوشش نخورده باشد. سیدی 
در  فعالیت  سال ها  از  پس  كه  مجتهد 
عرصه های مختلف سیاست، علم و فرهنگ، 
راه آزادگی را انتخاب نمود و در سال 1316 
هجری شمسی به دست مزدوران رضاخان، 
پس از سال ها تبعید به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.
امروزه آرامگاه شهید مدرس)ره( با عنایت 
آستان  تولیت  و  رهبری  معظم  مقام  توجه 
قدس رضوی مبدل به یک قطب بزرگ دینی 
و فرهنگی در منطقه گردیده است. اما با این 
از مشتاقان  برای بسیاری  حال ممكن است 
شهید مدرس)ره( هنوز فرصت دیدار از آرامگاه 
ایشان فراهم نشده باشد، بنابراین به منظور 
سفری  مدرس)ره(  شهید  با  بیشتر  آشنایی 
می كنیم به شهر كاشمر و سری می زنیم به 
نگین فرهنگی منطقه، یعنی زیارتگاه شهید 

آیت اهلل مدرس)ره(.

ورود به زیارتگاه
عجیبی  حال  می شوم  كه  زیارتگاه  داخل 
دارم. نمی دانم چرا یاد یک روز قبل از شهادت 
آقای مدرس می افتم. روزی كه رو به پاسبان 
چمباتمه زده در مقابل منزلش در كاشمر گفت: 
»تو را از این جا عوض می كنند.« و پاسبان با 

تعجب پرسید: »مگر از من خالفی دیده اید 
و یا از رفتارم ناراضی می باشید؟« مدرس با 
حالتی عاطفی پاسخ داد: »خدا نكند، این طور 
نیست. تو مأموری و به تو دستور می دهند. 
ولی وقتی مجدداً به این جا مراجعت می كنی، 

دیگر مرا زنده نخواهی یافت.« 
شهید  كمال  باالی  درجه  احترام  به 
صدای  با  و  می كنم  خم  كمر  مدرس)ره( 
خدا  »سیِد  می گویم:  آهسته  بغض كرده 
همان طور كه پیش بینی كرده بودی، پاسبان 
به  دستی  كردند.«  عوض  شهادتت  روز  را 
گوشه چشمانم می كشم و قدم های بلندتری 

برمی دارم تا خودم را برسانم كنار ضریح.
دستانم را می گذارم روی ضریح و فاتحه ای 
باال  را  سرم  سپس  می كنم.  زمزمه  لب  زیر 
می آورم و نگاهی به اطراف می اندازم. آرامش 
خاصی در زیارتگاه حكم فرما است. می روم و 
گوشه ای می نشینم و زل می زنم به قاب عكس 
سید حسن مدرس )ره( كه بر روی دیوارهای 
به سفیدی روح ساده و بی آالیش ایشان نصب 
شده است. در این میان یكی از سخنان مقام 

»سید  می آورم:  خاطر  به  را  رهبری  معظم 
از  هوشیارانه  كه  بود  كسی  مدرس  حسن 

اسالم دفاع می كرد.« 

خدمتی خالصانه
زیارتگاه  افتخاری  خدام  از  یكی  با  همراه 
برمی گردم داخل صحن. خادمی كه می خواهد 
گمنام بماند، اما برایم از ارادت خاص مردم 
در  می گوید.  مدرس)ره(  شهید  به  كاشمر 
حال حاضر 80 خادم افتخاری در این مكان 
به  فعالیت می كنند و خدمت رسانی  مقدس 
زائرین آقای شهید را وظیفه خود می دانند. 
نقاط  اقصی  از  بی شماری  افراد  ساالنه  آخر 
كشور در این مجموعه فرهنگی حضور بهم 
نذورات  زائرین  این  از  بسیاری  می رسانند. 
در  و  می اندازند  داخل ضریح  را  خود  نقدی 
دو نوبت غبارروبی مرقد مطهر در سال، این 
نذورات جمع آوری می گردد و وجوه حاصله از 
آن صرف برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی 

زیارتگاه می شود.  

سفر به زیارتگاهی كه زمانی غریب بود و امروز 
به همت مدیریت توانمند اسالمی آستان قدس رضوی 

قطب دینی و فرهنگی منطقه است

به یاد اسوه قناعت و 
ساده زیستی...
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مراسم مذهبی و فرهنگی
بعد از هم صحبتی با خادم، احساس تشنگی 
از آب  سردكن های  یكی  به سمت  و  می كنم 
آب،  نوشیدن  از  قبل  می روم.  صحن  داخل 
زیر لب »یا حسین )ع(« می گویم و آبی گوارا 
می نوشم. دوباره دلم هوای محرم را می كند. 
سنج ها  و  طبل  صدای  شنیدن  برای  دلم 
تنگ می شود. نگاهی به صحن های زیارتگاه 
می اندازم و آن ها را مملو از جمعیت عزاداران 
برایم  حرم  خادم  می كنم.  تجسم  حسینی 
گفته بود كه مراسم متنوع مذهبی بسیاری 
چون اقامه نماز جماعت، نماز عید سعید فطر 
شهرستان كاشمر، قرائت ادعیه كمیل، توسل، 
ندبه و جلسات سخنرانی با دعوت از مداحان 
و سخنرانان برجسته، مراسم شهادت و جشن 
میالد ائمه اطهار )ع(، محافل شبی با قرآن و 
برنامه های فرهنگی مانند شب شعر، مسابقات 
فرهنگی مختلف و كالس های اوقات فراغت 
در  می شود.  برگزار  مجتمع  در  تابستان  در 
این میان آقای محمد یعقوبی؛ مدیر زیارتگاه 
خصوص  در  )ره(  مدرس  آیت اهلل  شهید 

مهمترین برنامه های مجتمع در سال 1392 
چنین می گوید:

شهادت  سالگرد  بزرگداشت  برگزاری 
آیت اهلل مدرس)ره( با حضور ریاست مجلس 
علوی  دكتر  آقای  جناب  اسالمی،  شورای 
قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی، 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
قدس  آستان  مدیران  و  كشوری  مسئولین 
مراسم  برگزاری  آذرماه.  دهم  در  رضوی 
شب های قدر با حضور بیش از 40/000 نفر. 
برگزاری نماز عید سعید فطر با حضور بیش 
از 30/000 نمازگزار. برگزاری دعای پر فیض 
عرفه با حضور بیش از 10/000 نفر. برگزاری 
مراسم دهه اول محرم و شام غریبان شهادت 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( با حضور بیش 
از 30/000 نفر در قالب 80 هیئت مذهبی 
شهرستان های خلیل آباد و كاشمر. برگزاری 

مراسم ویژه دهه كرامت 

شناسایی و بازسازی آرامگاه
وقتی میزان توسعه آرامگاه را دیدم، دیگر 

آیت اهلل  شهید  پیش بینی  كه  نداشتم  شكی 
مدرس )ره( و سخنی كه خطاب به رضاخان 
با قاطعیت فرموده بودند: »قبر من هر كجا 
تو در جایی  زیارتگاه خواهد شد، ولی  باشد 
آبادانی«،  نه  و  باشد  آب  نه  كه  می میری 
عملی شده است. اما شاید اگر ذكاوت عباس 
عظیمیان، نوجوان ساكن كوچه تلفن خانه و 
همسایه شهید آیت اهلل مدرس )ره( در كاشمر 
نبود، ما امروز نمی دانستیم كه قاتالن، پیكر 
به  مخفیانه  و  شبانه  كجا  را  مدرس  آقای 
علی  حاج  و  عظیمیان  سپردند.  سرد  خاك 
كردستانی شاهدانی بودند كه قدرت نامرئی 
محل  عالمت گذاری  مأمور  را  آنان  الهی 
دفن شهید مدرس)ره( كرده بود تا در سال 
1332 ه. ش با همكاری مردم و مرحوم سید 
اسماعیل؛ فرزند شهید مدرس، اتاقكی بر روی 

مزار ایشان در كاشمر ساخته شود. 
البته پس از پیروزی انقالب اسالمی، زنده 
نگه داشتن نام و یاد شهید مدرس )ره( مورد 
توجه بنیان گذار انقالب اسالمی؛ حضرت امام 
خمینی)ره( قرار گرفته و در تاریخ 28 شهریور 
ماه 1363 طی حكمی حكیمانه به نماینده 
محترم شان در خراسان، آستان قدس رضوی 
مأمور آبادانی آرامگاه شهید مدرس )ره( شد. 
سال  در  مدرس  شهید  مقبره  ترتیب  بدین 
خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت  دست  به   1367

رئیس جمهور وقت افتتاح گردید.

كتابخانه نمونه مشاركتی
كه  فرهنگی  مجتمع  كتابخانه  سمت  به 
نیز  منطقه  كتابخانه  غنی ترین  و  بزرگترین 
این  است  ذكر  قابل  می افتم.  راه  به  است، 
مكان 825 مترمربعی كه در سالگرد شهادت 
شهید آیت اهلل مدرس )ره( در سال 1375 
با حضور تولیت عظمای آستان قدس رضوی 
حضرت آیت اهلل واعظ طبسی گشایش یافته 



بود، در سال 1392 به عنوان كتابخانه نمونه 
مشاركتی كشوری از سوی نهاد كتابخانه های 

عمومی كشور برگزیده گردید.
وارد این مكان علمی و فرهنگی می شوم. 
جویندگان علم و دانش در سكوت و آرامش 
تاالرهای برادران و خواهران به صورت مجزا 
به  كتابخانه  این  هستند.  مطالعه  مشغول 
14/000 نفر عضو فعال خود با داشتن بیش 
متنوع  زمینه های  در  كتاب  از60/000 جلد 
علمی، مذهبی، ادبی و دانشگاهی، همچنین 
از 2/000 جلد كتاب  بیش  با  بخش مرجع 
كارشناسی  پایان نامه  عنوان   400 و  مرجع 
جهت  اینترنت  بخش  ارشد،  كارشناسی  و 
تسهیل ارتباط محققین و مراجعین كتابخانه 
با دنیای اطالعات، بخش نشریات با 95 عنوان 
مورد  تنوع  با  ادواری  نشریات  از جدیدترین 
عالقه اعضا در دو تاالر خواهران و برادران و 
با دارا بودن 5/000  بخش سمعی و بصری 
عنوان منبع دیجیتال خدمت رسانی می نماید. 

به یاد ساده زیستی آقای شهید
اگرچه دلم می خواست زمان بیشتری را در 
كتابخانه سپری كنم، اما دوست داران كتاب 
را به خدا می سپارم و بار دیگر قدم می گذارم 
جوانی  زن  میان  این  در  مجتمع.  در صحن 
دستم  در  را  ساندویچی  و  می آید  به سمتم 
او  می كنم.  نگاه  زن  به  تعجب  با  می گذارد. 
لبخند می زند و با لهجه كاشمری می گوید: 
او می پرسم:  از  نذری است.«  »نان و ماست 
دارد؟«  خاصی  علت  ماست؟  و  نان  »چرا 
جواب  و  می اندازد  زیارتگاه  گنبد  به  نگاهی 
می دهد: »به نشانه احترام و به یاد قناعت و 
ساده زیستی آقای شهید.« و به سمت دیگر 

زائرین داخل صحن می رود. 
روی یكی از نیمكت های خالی داخل صحن 

بخورم. در  را  نذری ام  تا ساندویچ  می نشینم 
این میان چشمم می افتد به كودكانی كه در 
صفوفی منظم به سمت یكی از ساختمان های 
زیارتگاه  مدیر  سخنان  و  می روند.  مجتمع 
به  ورود  از  قبل  )ره(،  آیت اهلل مدرس  شهید 

كتابخانه، در خاطرم نقش می بندد:
عنوان  به  فرهنگی  مجتمع  »مهدالرضای 
به  دینی  مفاهیم  آموزش  مركز  موفق ترین 
نونهاالن در سطح شهرستان همواره مطرح 
بوده و در سال تحصیلی 9392 تعداد 180 
نوآموز در آن مشغول به تحصیل می باشند. 
و  كودكان  خصوص  در  برنامه ها  دیگر  از 
ویژه  كتاب های  چاپ  به  می توان  نوجوانان 
نمایش نامه،  اجرای  سنی،  گروه های  این 
مربیان  توسط  كودكان  برای  قصه گویی 
مهد با موضوع شهید مدرس )ره( به منظور 
این  با زندگی و شخصیت  آشنایی كودكان 
برگزاری  البته  نمود.  اشاره  بزرگوار  شهید 
مسابقات فرهنگی با موضوع شهید مدرس و 
نشست های دانش آموزی با حضور سخنرانان 

برجسته را نیز نباید فراموش كرد.«
امكانات مجتمع

از صحن جنوبی زیارتگاه كه شامل زائرسرا 

سنگی  آبنمای  و  سنگی  چراغ  پایه  چهار  و 
بسیار زیبایی است، خارج می شوم. در حال 
ایجاد فضای سبز در  حاضر محوطه سازی و 
صحن شمالی و ورودی به مساحت 8/000 
متر مربع جهت اسكان زائرین و فراهم نمودن 
البته  انجام گرفته است.  نیز  رفاهی  امكانات 
فعالیت های  سایر  در خصوص  یعقوبی  آقای 
موارد هم  این  به  مجتمع در بخش عمرانی 
آثار و  و تجهیز موزه  اظهار داشتند: ساخت 
اسناد شهید آیت اهلل مدرس )ره( به مساحت 
200 مترمربع، مزار شهداء با معماری بسیار 
زیبا و كم نظیر، احداث سالن چندمنظوره با 
مساحت 2 هزار مترمربع با همكاری مجلس 
با  زیبا  بسیار  آبنمای  سه  اسالمی،  شورای 
اجرای نورپردازی نوین در صحن های زیارتگاه، 
رفاه  كامل جهت  مبلمان  با  سوئیت  احداث 
تجهیزات  با  اجتماعات  سالن  زائرین،  حال 
اولیه و گنجایش 200 نفر، آشپزخانه عمومی 
مجهز جهت طبخ غذا و دستگاه آب جوش، 
پارك بازی كودكان و پاركینگ وسایل نقلیه 
صورت  به  زائرسرا  دفتر  بودن  فعال  زائران، 
شبانه روزی، تأمین آب آشامیدنی سرد و گوارا 

در فضاهای مختلف زیارتگاه و...
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سفری به گذشته
پس از دیدار با مزار شهدا و ذكر فاتحه، 
و  گذشته  به  سفری  تا  می گیرم  تصمیم 
بنابراین  بكنم.  مدرس)ره(  شهید  دوران 
اهلل  آیت  شهید  اسناد  و  آثار  موزه  وارد 
مدرس)ره( كه در سال 1383 در مساحت 
در  می شوم.  گردید،  افتتاح  مترمربع   200

و  نوشته ها  این مجموعه شامل دست  واقع 
وسایل شخصی از جمله قرآن، عصا، دو عدد 
سفالی  پارچ  و  قلم، سجاده  چراغ،  پیراهن، 
از فضای  این میان بخشی  ایشان است. در 
موزه نیز به وسایل اهدایی و بعضی از اشیاء و 
وسایلی كه از لحاظ زمانی و مكانی هم دوره 
اوضاع  بیان گر  و  بوده  مدرس)ره(  شهید  با 

ایام  آن  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
می باشند، اختصاص دارد. موزه ساالنه مورد 
عالقمندان  از  نفر  از 60/000  بیش  بازدید 

قرار می گیرد. 

گفت و گوی پایانی
ساعته  چند  سفر  این  انتهای  به  دیگر 
می نشینم  دیگر  بار  پس  می شوم،  نزدیک 
شهید  زیارتگاه  مدیر  صحبت های  پای 
آینده  برنامه های  با  تا  مدرس)ره(  آیت اهلل 

مجتمع بیشتر آشنا شوم. 
ساخت  »شروع  می گوید:  یعقوبی  آقای 
اهلل  آیت  شهید  موزه  ویژه  ساختمان 
در  زیبا  بسیار  آبنمای  احداث  مدرس)ره(، 
اجتماعات و سنگ فرش  صحن جلو سالن 
امكاناتی  جمله  از  اجتماعات  سالن  جلوی 
مجتمع  به  اخیر  سال  یک  در  كه  هستند 
اضافه شده است. اما در خصوص برنامه های 
سال 1393 می توان به ساخت سوئیت برای 
رفاه حال زائرین، ساخت ساختمان موزه در 
كنار كتابخانه مجموعه و تملک پارك فضای 
مترمربع  هزار  مقدار 10  به  سبز شهرداری 
جهت ایجاد مكان هایی مناسب برای اسكان 

زائرین اشاره نمود.« 
مجتمع  وب سایت  آدرس  گرفتن  با 
كه  مدرس)ره(  آیت اهلل  شهید  فرهنگی 
بخش های  و  بزرگوار  شهید  این  معرفی  به 
مختلف زیارتگاه و ارائه آخرین اخبار مربوط 
داخل  برمی گردم  می پردازد،  مجتمع  به 
به  شهید  آقای  با  وداع  از  قبل  اما  صحن. 
تا  نذر می كنم  و ماستی  نان  زائرین،  سنت 
این  به  بزنم  سری  دوباره  كه  شود  بهانه ای 
دین  مرد  مدرس؛  از  كنم  یادی  و  زیارتگاه 

و سیاست.
گزارش از: آرزو مستأجر حقیقی

پای درس مدرس
سید رضا موید

دوست را در حضـور آمـده ایم ما به دریای نـور آمــده ایم 
پور موسای عشق هـادی ماست طور سینـای عشق وادی ماست 
باغهـای گل ارمغـان بـا ماست عطـر نـاب بهشتیان بـا ماست

بـه مـزار شهید آمـده ایم بـا فـروغ امید آمـده ایم 
كـه از این خاك بوی خون آیدبوسه دادن به این زمین شاید 
آبـروی دل است خون شهیدشمع این محفل است خون شهید

كاشمـر شهـر سروهای كهـنكاشمـر این چمـن سرای وطـن 
جلوه بخش بهـار دین شده است با گلـی نـاز همنشین شده است 
انـس بـا سید مرتضـی داردكاشمـر عطـــر ارتضـا دارد
شهـر دین و سیاست است اینجاجایگـاه كیاست است اینجـا
پـای درس مـدرس آمـده ایم روز مجلس بـه مجلس آمده ایم 
ملتـی با حماسـه ها همـزاددگــر امـــروز مـردم آزاد
كاشمـر را بـه تـاك نشناسنـدشهر خون را به خـاك نشناسند
بـا مـدرس شـود شناسـاییكاشمــر بــا تمــام زیبایی
بـه روان مــدرس و شهـداءای مؤید درود خلــق و خـدا



در میان شخصیت های ایران معاصر، كمتر 
كسی را سراغ داریم كه مانند شهید مدرس 
امام  حضرت  تكریم  و  توجه  مورد  همه  آن 
خمینی)ره( قرار گیرد و الگویی برای زندگی 
اجتماعی و سیاسی معرفی شده باشد. بدون 
تردید شخصیت آن فقیه توانا، سخنور چیره 
اوصاف  از  فراتر  آگاه،  سیاستمدار  و  دست 
از  عمده ای  بخش  ولی  بود،  مجلس  نماینده 
در سایه حضور  بروز شخصیت سیاسی وی، 
در مجلس پدیدار شده بود و امروز نه تنها در 
جامعه حتی در مجامع علمی نیز به عنوان یک 
شخصیت سیاسی شناخته می شود در صورتی 
كه بخش مهمی از زندگی ایشان در كار علمی 

نام  معنای  واقع  در  و  فرهنگی سپری شد  و 
با تدریس و درس مرتبط  مدرس نیز بیشتر 
است تا سیاست، خودش نیز گفته است: كار 
اصلی من تدریس و سیاست كار دوم من است. 
در عین حال بخاطر مكتوب و مستند ماندن 
زندگی سیاسی او در چارچوب مذاكرات مجلس 
جنبه سیاسی شخصیت او بیشتر حفظ شده 
است. پنج دوره حضور در مجلس اندیشه، بیان 
و رفتارش چنان قوی و مؤثر بود كه سطح توقع 
جامعه را از نمایندگی مجلس دو چندان ساخت 
و الگویی بر جا گذاشت كه برای سال های سال، 
مالك و معیاری روشن در سنجش شخصیت 

نمایندگان ملت به شمار رفته و خواهد رفت.

او كه بود؟
حسن بن اسماعیل طباطبایی كه نسبش به 
امام حسن مجتبی )ع( می رسد، در سال 1287 
ـ.ش در سرابه كچو از  ـ. ق برابر با 1249 ه ه

توابع اردستان استان اصفهان متولد شد. 
نزد  سالگی  سن 6  در  را  خود  تحصیالت 
سن  در  نمود.  آغاز  الباقی  عبد  سید  جدش 
اصفهان  به  تحصیل  ادامه  سالگی جهت   16
به  آن شهر  در  به مدت 13 سال  و  عزیمت 
تحصیل علوم دینی مشغول بود. سپس جهت 
تكمیل تحصیالت به عتبات عالیات مهاجرت 
)و ضمن دیدار با آیت ا... میرزای شیرازی عمده 
عظام  آیات  محضر  در  نجف  در  تحصیالتش 

مدرس؛ از كچو تا كاشمر

»آقای شهید« زنده تاریخ است



34 و 35

كاظم  و سید محمد  كاظم خراسانی  محمد 
یزدی بود( و بعد از 7 سال به ایران مراجعت 
اصفهان  بزرگ  و  كوچک  مدارس جده  در  و 
به تدریس پرداخت و در این زمان به مدرس 

مشهور شد. 
ش  ـ.  ه  1289  – ق  ـ.  ه سال 1328  در 
همزمان با دوره دوم مجلس از طرف علما به 
عنوان عالم طراز اول به مجلس شورای ملی راه 
یافت. از دوره سوم تا پایان دوره ششم توسط 
برگزیده  مجلس  نمایندگی  به  تهران  مردم 
شد كه از مهمترین حوادث این دوران جنگ 
جهانی اول، مهاجرت، مبارزه با قرار داد 1919 
و مبارزه با استبداد رضاخان و جمهوری او و 
مبارزه با استعمار انگلیس بود.... ترور آیت ا... 
مدرس )ره(نیز در دوره ششم اتفاق افتاد. در 
ا...  آیت  آرای  رضاخان  دخالت  با  هفتم  دوره 
ـ. ش  مدرس خوانده نشد. در سال 1307 ه
شبانه به خواف تبعید و مدت 9 سال در داخل 
قلعه ای زندانی شد. سر انجام در مهر ماه 1316 
به كاشمر منتقل و در دهم آذر همان سال برابر 
ـ. ق به شهادت رسیدند.  27 رمضان 1357 ه

نامدارترین استاد
در  كه  طلبگی  اَوان  از  مدّرس  شهید 
تنگدستی و فقر به سر می برد، تا اوج قدرت 
سیاسی و حتی برخورداری از آوازه جهانی، از 
تفقه در معارف دینی دست بر نداشت. زمانی 
كه از نجف بازگشت، تدریس را در رأس همه 
جّده  مدرسه  در  و  داد  قرار  خود  اشتغاالت 
به  برگزار كرد و  كوچک، درس فقه و اصول 
سبب دقت و عمق تدریس خود در اندك مدتی 
نامدارترین استاد حوزه علمیه اصفهان شد و در 
ردیف باسابقه ترین مجتهد پرنفوذ آن منطقه 
یعنی حاج آقا نور اهلّل اصفهانی و امثال او قرار 
گرفت. ایشان فقیهی بود كه از جان خویش 
در راه تحصیالت علوم دینی مایه گذاشت و 
در تدریس آن چنان دقیق و ژرف نگر بود كه 

لقب »مدّرس« را به وی دادند؛ لقبی كه بیانگر 
عظمت و شخصیت علمی ایشان است.

قناعت و زهد مدرّس
از بزرگترین ویژگی های شهید مدّرس، ساده 
زیستی او بود و او از این لحاظ از اسوه های بزرِگ 
تاریخ ایران به شمار می آید. او از ابتدا تا انتهای 
عمر پربركتش دست از ساده زیستی برنداشت 
با  مبارزه مستمرش  را در  او  و همین عامل، 
استبداد و استعمار موفق می ساخت؛ چرا كه 
قید و بندهای مادی مانع وارستگی روح انسان 
می شود و آن گاه كه روح در محاصره عوامل 
بازدارنده رشد و تعالی قرار گیرد، وارستگی و 
آزادگی بی معنا خواهد شد. خود در این باره 

می گوید:
از اسرار آزادانه  اگر من نسبت به بسیاری 
اظهار عقیده می كنم و هر حرف حقی را بی پروا 
می زنم برای آن است كه چیزی ندارم و از كسی 
هم نمی خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک 
كنید و توقع را كم نمایید، آزاد می شوید... باید 
جان انسان از هرگونه قید و بندی آزاد باشد 
تا مراتب انسانیت و آزادگی خویش را حفظ 

نماید.«
انتها،  تا  زندگی  ابتدای  از  مدّرس  شهید 
از  وی  زهد  و  وارستگی  كرد.  پیشه  قناعت 
عواملی بود كه او را در مبارزه مستمر و وقفه 
ناپذیرش با استبداد و استعمار موفق ساخت 
مهربانش  و  پاك  دل  از  را  هراس  هرگونه  و 
زدود. شجاعت مدّرس از قدرت روحی و صفای 
معنوی او نشأت می گرفت. او مرد خدا بود و با 
عبادت و دعا و راز و نیاز، كماالت معنوی را 
كسب كرده بود و در اوج ساده زیستی آنچه 

داشت به نیازمندان می بخشید.

بی نیازی در كمال فقر
نهایت  با  اصفهان  در  مدّرس  كه  زمانی 
منزل  در  خویش  خانواده  با  تنگدستی 

بود  خریده  نازلی  قیمت  به  كه  مخروبه ای 
زندگی می كرد، یكی از تّجار و مالكان بزرگ 
شهرضا به وی اصرار می كند كه شش حبه از 
آب و ملِک مزرعه مهدی آباد در حوالی دهكده 
اسفه شهرضا را قبول كند تا به وی واگذار كند. 
مدّرس به او می گوید: مگر شما فامیل فقیر 
ارحام  صله  نام  به  را  زراعت  این  چرا  نداری، 
به آنان نمی بخشی؟ این رفتار از روح بزرگ، 
مناعت طبع و بی اعتنایی مدّرس به مال دنیا 
حكایت می كند. این بی نیازی در كمال فقر، 
به شهید مدّرس آن چنان شجاعت و قدرت و 
عزتی داده بود كه خواب را از چشمان استبداد 
بیم  از وجودش  آنان  و  بود  ربوده  استعمار  و 

داشتند و چون برگ بید به خود می لرزیدند.

نظم شهید مدرّس
شهید مدّرس نمونه عالِی كمال و تقوا و در 
نظم و برنامه ریزی سرآمد زمان خویش بود. اگر 
كسی به مدت یک سال برنامه روزانه ایشان را 
می دید، شاید در مدت سال دقیقه ای هم تغییر 
نمی كرد. اول صبح، ساعت هفت، درس فقه را 
شروع می كرد. ساعت نه صبح، نیم ساعت به 
اتاق خود می رفت و از ساعت نه و نیم تا ساعت 
ساعت  می نمود.  شروع  را  اصول  درس  یازده 
یازده تا دوازده به مراجعه كنندگان اختصاص 
نماز جماعت  بود كه  مقّید  اّول ظهر  داشت. 
جماعت  امام  خود  می كرد  سعی  اما  بخواند؛ 
نباشد و به دیگران اقتدا كند. آن گاه به منزل 
می رفت و سر ساعت سه بعدازظهر به مدرسه 
می آمد. صبح های پنجشنبه هم درس اخالق 
و نهج البالغه می گفت. بعد از ظهر پنجشنبه 
خانوادگی  و  شخصی  امور  به  نیز  جمعه  و 

می پرداخت.

كالِس درس
مدرس در اندیشه و عمل، همواره سیاست را 
از دیانت تفكیک ناپذیر می دانست. گاه كالس 



سیاسی  مناظره  و  بحث  مجلس  به  را  درس 
مبدل می كرد و زمانی در جلسه مجلس شورای 
ملی، درس فقه و اخالق می داد. جلسه درس 
او، مركز افشاگری و بیان اعمال خالف قانون 
رژیم پهلوی بود و هنگام درس، بی پرده مطالبی 
بیان می كرد كه خشم و غضب رضاخان را برمی 

انگیخت.

خواف محل جاودانه شدن مدرس
رضاخان، از مدرس به شدت وحشت داشت، 
این  به ترور خواست  با توسل  نوبت  در چند 
سید بزرگوار را از سر راه خود بردارد كه موفق 
نشد، در نهایت با دخالت در انتخابات مجلس 
هفتم شورای ملی از حضور مدرس در مجلس 
جلوگیری و مقدمات تبعید ایشان را فراهم كرد. 
رضا خان دستور تبعید مدرس را صادر درنتیجه 
این مجاهد بزرگ به شهر خواف در نزدیكی مرز 
ایران و افغانستان با مردمی كه اكثریت سنی 

مذهب بودند تبعید شد.
نه سال  به مدت  تا 1316  از سال 1307 
در قلعه مخوف خواف زندانی شد و تنها دكتر 

سید عبدالباقی مدرس )فرزندش ( موفق شد 
در سال 1312 شمسی به مدت سه روز پدر 
را مالقات كند. در سال 1316شمسی مدرس 
را از خواف به كاشمر منتقل می كنند و مدتی 
بعد حوالی غروب بیست وهفتم رمضان مطابق 
با دهم آذر 1316 سه نفر شیطان صفت به 
نامهای جهانسوزی، خلج و مستوفیان به عنوان 
دیدن، به نزد مدرس می روند. مدرس روزه بود 
و با دیدن آنان به خیال آنكه مهمان برایش 
آنان  از  و  می شود  پذیرایی  مشغول  رسیده 
دعوت می كند كه افطار را مهمان او باشند! آنان 
لبخند می زنند و می گویند فعالً افطار شده و 

شما بهتر است با ما چای بخورید.
سه دژخیم با وحشت به او می نگرند و در 
این  در  می كنند،  ناتوانی  احساس  برابرش 
موقع یكی از كثیف ترین و رذیالنه ترین اعمال 
تاریخ صورت می گیرد، چای سمی را به سید 
در  و  عبادت می پردازد  به  او  ولی  می دهند 
نتیجه عمامه سید را در حین نماز از سرش 

برداشته و بر گردانش انداخته و آنگاه از 
دو سوی آن را چنان می كشند تا 

اینكه آن بزرگوار را غریبانه در غروب 10 آذر 
1316 در تبعید گاه خود در كاشمر به شهادت 
رساندند و شبانه و مخفیانه دفن كردند به خیال 
اینكه برای همیشه و نام و یاد مدرس را از بین 
برده اند، بی خبر از این كه او جاودانه تاریخ 

خواهد شد.
آذر  دهم  در  مدرس  ا...  آیت  شهادت  با   
1316 و آگاهی مردم از این جریان، در ابتدا 
مردم كاشمر بصورت مخفیانه به زیارت قبر این 
شهید می رفتند و در تاریكی شب ظاهر قبر 
را می ساختند ولی روزها مأموران شهربانی آنرا 
خراب می كردند. در این زمان مدرس به آقای 

شهید معروف شد. 
تبعید  و   1320 شهریور  وقایع  از  پس 
رضاخان، مردم بر تربت پاك آیت ا... مدرس)ره( 
جمع شدند و به كمک هم قبر را تا ارتفاع 
یک متر از زمین باال آوردند و روی 
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آن سنگ كوچكی نصب كردند كه بر آن نوشته 
شده بود »قبر آقای شهید«. در سال 1332 به 
همت مردم كاشمر و فرزند شهید مدرس )سید 
اسماعیل( اتاقی بر مزار شهید مدرس ساخته 

شد كه تا پیروزی انقالب باقی بود. 
امام  حضرت  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با 
آن  صدیق  پیروان  از  خود  كه  خمینی)ره( 
از  احترام خاصی  با  همیشه  و  بودند  بزرگوار 
شهریور  در 28  می كردند  یاد  مدرس  شهید 
قدس  آستان  تولیت  به  حكمی  طی   1363
بازسازی و مرمت  تا  رضوی دستور می دهند 
آرامگاه را آغاز كنند، در بخشی از این حكم 

آمده:
فداكاری های  و  خدمات  مرهون  ما  ملت 
اوست و اینک كه با سربلندی از بین ما رفته 
بر ماست كه ابعاد روحی و بینش سیاسی – 
اعتقادی او را هرچه بیشتر بشناسیم و با خدمت 
ناچیز خود مزار شریف و دور افتاده او را تعمیر 

و احیاء نماییم.
ایشان طی حكمی از تولیت عظمای آستان 
قدس رضوی خواستند مزار شهید مدرس به 

با  بنای  این  و  آبرومندی ساخته شود  شكل 
شكوه در سال 1368 مورد بهره برداری قرار 
گرفت و در سال 1373 طی حكم مقام معظم 
رهبری، تولیت آستانه مباركه حضرت حسین 
بن موسی الكاظم)ع( و زیارتگاه شهید آیت اهلل 
واگذار  رضوی  قدس  آستان  به  مدرس)ره( 

گردید.
بركات این حكم و تسری الگوی مدیریت 
كار  و  شد  نمایان  زود  بسیار  اسالمی  موفق 
توسعه این دو آستانه در راستای ترویج فرهنگ 
اسالمی، تقویت باورهای دینی و تأللو عشق به 
والیت و امامت گردید و سازماندهی موقوفات 
این دو شهرستان و 19 مجتمع فرهنگی رفاهی 
و نمازخانه میان راهی حضرت رضا)ع( كه در 
مسیر زائران حضرت ثامن الحجج)ع( واقع شده 

است، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. 
اكنون با گذشت نزدیک به دو دهه از عمر 
موثر  و  عمیق  گام های  مؤسسه،  این  بابركت 
فرهنگی برداشته شده به گونه ای كه به عنوان 
یک قطب بزرگ دینی و فرهنگی در منطقه 

محسوب می شود. 

ملت ما مرهون خدمات و فداكاریهای اوست و اینک كه با 
سربلندی از بین ما رفته بر ماست كه ابعاد روحی و بینش 

سیاسی – اعتقادی او را هرچه بیشتر بشناسیم وبا خدمت ناچیز 
خود مزار شریف و دور افتاده او را تعمیر و احیاء نماییم.



رییس مجلس شورای اسالمی، اقدام آستان 
قدس رضوی برای ساخت و تجهیز زیارتگاه 
برانگیز  را تحسین  شهید مدرس در كاشمر 
دانست و اظهار داشت: مدرس حق زیادی به 
گردن ملت ایران دارد و آنگونه كه باید قدر این 
مرد بزرگ شناخته نشده و خیلی از پیام های 
در  راهگشاست  ما  امروز  برای  حتی  كه  او 
دسترس ما نیست در صورتی كه حركت های 
بزرگی كه شهید مدرس در تاریخ ایران و عهد 
مشروطه ایجاد كرد و برخی صدماتی كه به 
ملت ایران روا شده بود با حضور یک تنه خود 
تغییر داد و كارهای بسیار ارزشمندی انجام 
داد و او حق پدری به ملت ما دارد چرا كه 
او پایه های تاریخ معاصر ایران را تا حد زیادی 
تغییر داد و شكل دهی كرد، مانند اقداماتی كه 
در برابر قرارداد 1919 و یا طرح رضاخان برای 

جمهوریت دروغین انجام داد.
نگاه  از  مجلس  اینكه  به  اشاره  با  ایشان 
شهید مدرس، جوهره قانون گذاری اسالم بود، 
یادآور شد: این در حالی بود كه افرادی مانند 
باید  پیشرفت  برای  داشتند  اعتقاد  تقی زاده  

مطیع غربی ها شد.
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اسالمی افزود : شهید مدرس در شرایطی در 
مجلس سوم كه شرایط خاصی به دلیل وقوع 
جنگ جهانی بر كشور حاكم بود و بسیاری 
از كشورها با وجود آنكه ایران اعالم بی طرفی 

كرده بود باز هم كشور را اشغال كردند.

تشكیل  را  مدرس  شهید  مجلس،  رئیس 
دهنده پایه های تاریخ معاصر ایران دانست و 
گفت: در زندگی این شهید چند نكته وجود 
دارد كه نخستین آن حركت شهید بود كه در 
ادامه با رهبری امام در انقالب اسالمی تكمیل 
شد، به نحوی كه دیگر كسی نمی تواند نسبت 

به كشور ما قلدری از خود نشان دهد.
الریجانی امام)ره( را مظهر شجاعت دانست 
تفكر شهید  امام در مسیر  اقدامات  افزود:  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  به  كه  بود  مدرس 

انجامید.
به گفته ایشان، ایستادگی در برابر زورگویان 
و اجانب از دیگر درس های آن شهید واال مقام 
و  مسئوالن  باید  كه  است  بزرگی  سرمایه  و 

توده  مردم از این ایستادگی درس بگیرند.

مدرس  مرحوم   : گفت  ادامه  در  ایشان 
استقالل  بر  همواره  خود  نطق های  در 
اقتصادی كشور تاكید داشت و اینكه كشور 
پای خود  روی  باید  اقتصادی  زمینه های  در 
از  را  خود  گوشت  و  نان  مبادا  كه  بایستد 
كشورهای خارج تهیه كنیم. رییس مجلس 
شورای اسالمی اظهار كرد: مدرس در نطق ها 
ما  اظهار داشت كه  اظهاراتش در مجلس  و 
روی پای خود بایستیم زیرا خودكفایی ملت، 
روی خودكفایی اقتصادی است و نگاه ایشان 
در آن زمان این بود كه ایران دارای صنعت 
افق دید گسترده ای  ایشان  هواپیمایی شود. 
داشت و به دنبال توسعه و ایران آباد و مستقل 
دغدغه  مولد،  اقتصاد  داشتن  واقع  در  بود. 

مدرس بود.

تقدیر رئیس مجلس شورای اسالمی 
از اقدامات آستان قدس رضوی

ساخت و تجهیز زیارتگاه 
شهید مدرس در کاشمر 
تحسین برانگیز است
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قدس  آستان  عظمای  تولیت  مقام  قائم 
یاد  رضوی در سخنانی ضمن گرامیداشت 
ا... مدرس)ره( گفت:  و خاطره شهید آیت 
بركت  به  رضوی  قدس  آستان  مجموعه 
انقالب اسالمی و رهبری امام راحل عظیم 
الشان)ره( و مقام معظم رهبری و استقرار 
تعمیق  و  ترویج  در  اسالمی،  مدیریت 
پاسخگویی  و  بیت)ع(  اهل  و  قرآن  معارف 
نهادی  به  دینی  و  اعتقادی  شبهات  به 

پیشتاز و تأثیرگزار تبدیل شده است.
سیاست هایی  به  اشاره  با  دكترعلوی 
شكوهمند  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  كه 
طبسی  واعظ  ا...  آیت  توسط  اسالمی 
طراحی و تدوین و همواره در این سالها با 

جدیت دنبال شده است، گفت: 

با  رضوی  قدس  آستان  عظمای  تولیت 
اخــالق  به  متخلــق  و  دقیق  علمی  نگاه 
دادن  قـرار  سـرلـوحه  با  اسـالمی، 
صاحب نظران  و  متخصصین  با  مشـورت 
تحول  توانستند  متعال  خداوند  به  اتكا  و 
عظیمی در این مجموعه به وجود بیاورند.

رویكردهای  از  گزیده ای  بیان  به  ایشان 
و  پرداخت  رضوی  قدس  آستان  كالن 

افزود: 
در طول یک هزار سال گذشته تا ابتدای 
 500 و  هزار   5 اسالمی  انقالب  پیروزی 
متر مربع رواق و 27 هزار مترمربع صحن 
ساخته شده بود در حالی كه در 34 سال 
و260  رواق  مترمربع  هزار   65 گذشته 
هزار مترمربع صحن احداث شده و فضای 

میلیون  یک  به  رضوی  مطهر  حرم  قدسی 
این  با  كه  است؛  یافته  افزایش  مربع  متر 
نگاه عمیق پس از انقالب توسعه ی حدوداً 

10 برابری در این زمینه داشته ایم. 
دكتر علوی در ادامه سخنان خود اظهار 

داشت: 
این نگاه كالن نگر است كه صحن جامع 
رضوی را می سازد و امروز شاهد برگزاری 
باشكوهی در آن هستیم كه  نماز جماعت 

در جهان اسالم بی نظیر است.
قدس  آستان  عظمای  تولیت  مقام  قائم 

رضوی افزود: 
گونه ای  به  اسالمی  معماری  توسعه 
پرافتخار  سند  كه  گرفت  قرار  توجه  مورد 
جمهوری اسالمی در هنر و معماری شده 
است و امروز تمامی اهل فن و فرهیختگان 
الگو  عنوان  به  و  می كنند  تحسین  را  آن 
مذهبی  مراكز  بهره برداری  مورد  نمونه  و 

جهان قرار می گیرد.
ایشان در پایان تصریح كرد: 

آرامگاه  تولیت  رهبری،  معظم  مقام 
واعظ  ا...  آیت  به  را  )ره(  مدرس  شهید 
بلند  نگاه  با  و  نمودند  تفویض  طبسی 
فرهنگی،  مركز  به  مكان  این  امروز  ایشان 
و  شده  تبدیل  عبادی  و  تربیتی  و  علمی 
با  اهالی فرهنگ  از پژوهشگران و  بسیاری 

این مجموعه در ارتباط هستند.

دكترعلوی در آیین هفتاد و ششمین سالگرد 
شهادت آیت ا... مدرس:

توسعه معماری اسالمی 
در آستان قدس رضوی، الگوی 

مراکز مذهبی جهان است

مقام معظم رهبری، تولیت آرامگاه شهید مدرس )ره( را به آیت اهلل 
واعظ طبسی تفویض نمودند و با نگاه بلند ایشان امروز این مكان 

به مركز فرهنگی، علمی و تربیتی و عبادی تبدیل شده و بسیاری از 
پژوهشگران و اهالی فرهنگ با این مجموعه در ارتباط هستند



محصوالت فرهنگی متنوع، تحفه میقات الرضا برای زائران است

به بار نشستن 
نهال پویا و شاداب »رسانه دینی« 

در توفان فرهنگی غرب
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كرامات رضاست...  ز  »این روضه شكوهی 
رضاست/ ای  مالقات  باب  سرا  و  صحن  این 
قافله ها كزین حرم می گذرید... احرام ببندید 

كه میقات رضاست«
شعر، پشت جلد كتاب نوشته شده است. با 
جوهری مشكی بر زمینه ی آبی. عكسی زیبا 
از حرم مقدس حضرت حسین بن  باشكوه  و 
زینت  را  صفحه  باالی  هم  موسی الكاظم)ع( 
بخشیده است. حرمی با گنبد و گلدسته های 
كبوترهای  چون  كه  زواری  و  طالیی  و  آبی 
عاشق به دور این حریم نورانی حلقه زده اند. 
دوباره به كلمه ی میقات الرضا)ع( نگاه می كنم. 
تكرار زمزمه ش زیر لب، برایم حس خوشایندی 

دارد.
علت  میقات الرضا؟  »چرا  می پرسم:  وقتی 
پاسخی  است؟«  بوده  چه  اسم  این  انتخاب 
كه از حسن فروزان معاون فرهنگی مؤسسه  
 می شنوم، عجیب به دلم می نشیند: »میقات در 
فرهنگ حج، مكانی است كه انجام فعل، مثل 
احرام در آن، ضرورت دارد. به باور مسلمانان، 
تحقق وعده خدایی برای گام نهادن در بارگاه 
الهی، ضرورتاً از آن مكان آغاز می گردد. آستان 
موسی الكاظم)ع(  حسین بن  حضرت  مبارك 
برادر نوجوان حضرت رضا)ع( هم كه در ضلع 
با  واقع شده،  غربی شهرستان طبس  شمال 
توجه به اینكه در تقاطع 6 استان مهم كشور 
قرار گرفته و از قدیم به عنوان باب خراسان 
پناه  را  خسته دلی  زائر  هر  شده،  یاد  بزرگ 
می دهد تا پس از زیارت و استراحت و تجدید 
مشهد الرضا)ع(  روانه  و جسمی  روحی  قوای 
 گردد. به همین منظور این حرم مقدس، به 

میقات الرضا)ع( شهرت یافته است.«
ولی كتاب، تنها رهاورد سفر زوار به بارگاه 
ملكوتی این امامزاده ی خفته در خاك طبس 
نیست. محصوالت متنوع فرهنگی زیادی در 
آستان مقدس حسین بن موسی الكاظم)ع( به 
عاشقان و شیفتگان، عرضه می شود. به كسانی 

كه خسته از سفری طوالنی، پا به این حریم 
قدسی می گذارند تا در سایه ی درختان نخل 
و نارنج و زیتونش، لختی بیارامند و مروارید 
مامن  لحظه،  چند  برای  را  كویر  درخشان 

دلهای عاشق و بیقرارشان كنند. 
وقتی قدم در صحن مقدسش می گذاری، 
كافی است مستقیم از ضلع جنوب غربی وارد 
شوی تا در جنب ورودی باب الغدیر، نمایشگاه 
ببینی.  را  فرهنگی  محصوالت  فروشگاه  و 
نمایشگاه و فروشگاهی كه در تمام طول سال 
و  است  دایر  و 125  غرفات شماره 124  در 
بعالوه در ایام خاص و تعطیالت هم در قالب 
نمایشگاهی وسیعتر كاالهای فرهنگی مورد نیاز 
را به عالقه مندان عرضه می كند. محصوالتی 
پوستر  بروشور، سی دی،  نشریه،  مثل كتاب، 
اقالم فرهنگی در مجموعه ی  توزیع  و... ولی 
محدود  غرفه ها  این  به  فقط  میقات  الرضا)ع( 
امامزاده  این  خادمان  و  مسئولین  نمی شود. 
كه مهربانی را از اربابشان به ارث برده اند، در 
زوار  پرمهرشان،  با حضور  حرم،  از  نقطه  هر 
عالقه مند را به وسیله نقشه ها و بروشورهای 
مخصوص با موقعیت مكانی و امامزاده بزرگوار 

محصوالت  آن،  بر  عالوه  می كنند.  آشنا 
فرهنگی این مجموعه، در شهرستانهای طبس، 
كاشمر و قاین و 19 مجتمع فرهنگی رفاهی و 
نمازخانه میان راهی حضرت امام رضا)ع( كه 
در 5 استان كشور واقع شده توزیع می گردد. 
ارسال محصوالت به شهرستانهای دیگر هم از 
طریق اداره پست انجام می شود و اطالع رسانی 
محصوالت از طریق سایت مؤسسه و روزنامه ها 

و نشریه های داخلی صورت می گیرد.
راجع  مجموعه  فرهنگی  معاونت  از  وقتی 
ارزشمند  محصوالت  این  موفقیت های  به 
می پرسم با افتخار جواب می دهد: »در سال 
بابت تولید نرم افزار نماهنگ حضرت   1392
آیت اهلل  و شهید  موسی الكاظم)ع(  حسین بن 
و  رضوی  قدس  آستان  سوی  از  مدرس)ره( 
چاپ كتابچه 8 جلدی آموزه های علوی توسط 
به  تجلیل  مجموعه  از  پژوهش،  هفته  ستاد 
عمل آمد.« و این حرف نشان می دهد تولید 
و  تفكر  با  مجموعه  این  در  فرهنگی  كاالی 

خالقیت بسیار همراه است.
می گویند علی بن موسی الرضا)ع( امام غریب 
است. ولی من می گویم حسین بن موسی الكاظم 
غریبتر است. امامزاده ای كه در طول عمر كوتاه 
خود از بیم دشمنانش در خفا زیست و مظلومانه 
به شهادت رسید. بدون اینكه بتواند به دیدار 
برادر بزرگش نائل شود. حال در گذر سالهای 
دور، این زوار عاشق حریم رضوی هستند كه 
با حضور در صحن مباركش، پس از خواندن 
زیارتنامه ای و دوركعت نماز زیارت و گاه چند 
روزی استراحت در جوار حریم این بزرگوار، 
تجدید قوا كرده و راهی دیار طوس می شوند 
تا سالم برادر كوچک را به برادر بزرگوارش در 
مشهد برسانند. برادری كه حاال هزاران زوار 
از طرف او نایب الزیاره  هستند. وقتی از آقای 
طی  در  زوار  ذائقه ی  تغییر  به  راجع  فروزان 
این سالها نسبت به نوع محصوالت فرهنگی 
می پرسم ضمن تایید این مسئله بیان می كند: 

در سال 1392 بابت تولید 
نرم افزار نماهنگ حضرت 

حسین بن موسی الكاظم)ع( و 
شهید آیت اهلل مدرس)ره( از 

سوی آستان قدس رضوی و چاپ 
كتابچه 8 جلدی آموزه های علوی 

توسط ستاد هفته پژوهش، از 
مجموعه تجلیل به عمل آمد



»در گذشته بیشتر از كتاب، نشریه، بروشور 
و نقشه راهنما استقبال می شد. اما در حال 
حاضر عالوه بر آنچه ذكر شد، نرم افزار و لوح 
فشرده ی صوتی تصویری در موضوعات متنوع، 
دینی  گردشگری  جاذبه های  معرفی  خاصه 
طرفدارهای  شهرستان  تفریحی  سیاحتی  و 

بیشتری دارد.«
می كند.  پیشرفت  زمانه  می گذرد،  روزگار 
لوحهای فشرده جایگزین كتابها و بروشورها 
كه  است  طبیعی  این  خب  و  می شوند 
فكر  به  هم  میقات الرضا)ع(  مجموعه ی 

مخاطبین جدیدتر خود و نیازهایشان باشد. 
»امروزه كمتر كسی را سراغ داریم كه آشنا 
اكثریت  الحمدهلل  نباشد.  الكترونیک  علم  به 
مجازی  فضای  به  دسترسی  جامعه  اقشار 
دارند. لذا یكی از بهترین ابزارهای اطالع رسانی 
پایگاههای مجازی است كه تالش شده از این 
ظرفیت بهترین استفاده به عمل آید. بنابراین 
پایگاه  امروز،  مخاطب  نیازهای  به  توجه  با 
روزانه   بازدید  با  میقات الرضا)ع(  اطالع رسانی 
حضرت  معرفی  بر  عالوه  2000نفر،  حدود 
آیت اهلل  و شهید  حسین بن موسی الكاظم)ع( 
مدرس)ره(، شامل تاریخچه و زیرمجموعه های 
مربوطه از جمله مجتمع های فرهنگی، رفاهی 
و میان راهی حضرت امام رضا)ع(، فعالیتهای 
فرهنگی مؤسسه، كتابخانه ها، مراكز آموزشی، 
موقوفات، نذورات، كرامات و... است. همچنین 
مؤسسه،  اخبار  به  بخشهایی  سایت  این  در 
ما،  با  ارتباط  تصاویر،  گالری  دل نوشته، 
پرسمان های  و  تازه ها  روز،  وقایع  مسابقات، 
دینی، كلیپ ها، پیوندهای مرتبط و... اختصاص 

دارد.« 
صحبتها  این  بیان  ضمن  فروزان  حسن 
توضیحاتش  ضمیمه ی  هم  را  خوشی  خبر 

می كند. اینكه سایت میقات الرضا)ع( به آدرس 
info@ و ایمیل www.Mighatalreza.ir

Mighatalreza.ir هم اكنون در زیرمجموعه 
گرفته است  قرار  قدس  آستان  بزرگ  پرتال 
محقق  جهت  بزرگ  گامی  حركت،  این  و 
است.  مجموعه  بعدی  واالی  اهداف  شدن 
گاهنامه ی  سایت،  بر  عالوه  میقات الرضا  اما 
به  هم  اطالع رسانی ای  و  اجتماعی  فرهنگی، 
همین نام دارد كه سیزده سال است همگام و 
همراه این مجموعه بوده و فعالیتهای آن را به 

گوش همه می رساند. 
اقالم فرهنگی این مجموعه كه 40 درصد 
جنبه ی تبلیغاتی و 60درصد آموزشی دارند، 
و عالقه مندان  زوار  به  به صورت هدیه  اكثرا 
عرضه می شوند. شاید روزانه و به طور متوسط 
تعداد افرادی كه آنها را دریافت می كنند 1000 
مناسبتهای  رقم در  این  باشد.  نفر  تا 1500 
نكوداشت،  ایام  است.  متفاوت  مختلف 
در  كه  ملی  مناسبتهای  و  شهادت  والدت، 
آنها، ویژه نامه، لوح فشرده، جزوات آموزشی، 
علمی و پژوهشی به متقاضیان ارائه می شود.

اما بسته های فرهنگی میقات الرضا)ع( هم برای 
بسته ها  این  دارد.  ماجرایی شنیدنی  خودش 
كه اكثرا شامل كتاب، بروشور و نبات متبرك 
است، متناسب با گروههای سنی زوار به آنها 
هدیه می شود. چهره ی زوار خصوصا گرو ههای 
بسته های  این  دریافت  از  بعد  دانش آموزی 
متبرك، تماشایی است. دانش آموزانی كه در 
امامزاده ی  طرف  از  خود  اهدایی  بسته های 
نوجوانی كه دریای رحمت الهی ست، كاالهای 
ارزشمندی كشف می كنند. مثال كتابهایی زیبا 
و خواندنی متناسب با سن و سالشان. كتاب 
جذاب "نگران پروانه" یكی از این كتابهاست.

كتابی كه روایتی متفاوت از نامه ی امام هشتم 

به والی طبس است. در آن نامه امام مهربانیها 
به والی طبس راجع به برادر نوجوانش نوشته 
و از او خواسته برادرش را پیدا كرده و زیر چتر 
حمایت خود قرار دهد. آن برادر كسی نیست 
جز حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع(. این 
داستان جذاب به قلم ابراهیم اكبرزاده، شرح 
سفر عبداهلل است. پیكی كه نامه مهر شده را 
با احترام از امام رضا)ع( گرفته و برای رساندن 
به دست عامربن زروامهر عازم طبس می شود، 
نویسنده، مسیر سفر عبداهلل را به زیبایی وصف 
می رسد.  والی  نزد  كه  لحظه ای  تا  می كند 
از  تشبیهی  پروانه كه  به سرنوشت  پایان  در 
حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( 12ساله 
است اشاره می شود كه با بالهای سفید و نورانی 
بر روی شهر طبس آرام آرام نشسته و میهمان 

پرافتخار این شهر كویری می گردد. 
زیارتی  مجموعه ی  درخصوص 
پروانه«،  »نگران  كتاب  جز  میقات الرضا)ع( 
به   1392 سال  در  نیز  دیگری  كتابهای 
شرح  چون  كتابهایی  است.  رسانده  چاپ 
زندگینامه ی حضرت حسین بن موسی الكاظم 
شعر  كتاب  یا  و  اخوان مهدوی  علی  قلم  به 
بهانه ی  به  كه  میقات الرضا)ع(  در  رضوی 
محفل شعر والیی سالیانه ای كه در این مكان 

مقدس برپا می گردد، تالیف شده است.
میقات الرضا)ع(،  مجموعه  كه  آنجا  از  اما 
در  مدرس  آرامگاه شهید سیدحسن  متولی 
شهرستان كاشمر هم است، نخبگان فرهنگی 
در آنجا هم دست به كار شده اند و دست به 
تولید محصوالت متنوعی زده اند. یكی از این 
محصوالت مجموعه كتاب پنج جلدی كودك 
شهید  دوست داشتنی  شخصیت  درباره ی 
تحت  كه  كتابها  این  است.  مدرس  حسن 
عناوین مهربانی بهار، سخن شیرین، دعوت، 
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چاپ  به  ایران  بچه های  و  قدیمی  آشنای 
با  را  زبانی شیرین، كودكان  با  رسیده است 
خضایل اخالقی این شهید بزرگوار آشنا كرده 
و آنها را به داشتن ویژگیهایی چون مهربانی 
و رافت و توجه به زیردستان، تشویق می كند. 
سارا  از  منظوم  شعری  هم  شهید"  "آقای 
صابری است كه در قالب كتاب كودك از این 
مجموعه به چاپ رسیده و همچنین بروشور 
"زنده ی جاوید" با معرفی شهید مدرس)ره( 

از تولد تا شهادت، مراحل بازسازی زیارتگاه از 
سال 1316 تا كنون، خدمات رفاهی زیارتگاه، 
آشنایی با بخش های مختلف كتابخانه و موزه 
و  مدرس)ره(  ا...  آیت  شهید  اسناد  و  آثار 
در  زیارتگاه  فرهنگی  برنامه های  همچنین 
طول سال، از دیگر محصوالت فرهنگی سال 

1392 این مجموعه است.
در مجموع، مؤسسه ی میقات الرضا)ع( در 
سال 1392، 22 عنوان شامل كتاب، كتابچه، 
و  است  كرده  ارایه  و...  فشرده  لوح  بروشور، 
جدیدی  برنامه های  هم  جدید  سال  برای 
كتابچه ها،  تولید  همچون  برنامه هایی  دارد؛ 

موضوعات  با  فشرده هایی  لوح  و  بروشورها 
متنوع و همچنین تقویمهای رومیزی.

اگر  می كنم  سوال  فروزان  آقای  از  وقتی 
همكاری  خواستار  فرهیخته ای  و  هنرمند 
با  آیا می پذیرید؟  بود  این آستان متبرك  با 
می كند.  استقبال  موضوع  این  از  خوشرویی 
به  تا  گفته های خودش  كه طبق  همینطور 
مؤسسه  فرهنگی  محصوالت  تولید  در  حال 
و  نخبگان  و  فكور  خالق،  چهره های  از 

نامی  هنرمندان  و  دانشگاه  و  حوزه  اساتید 
برایم  می خواهم  نموده اند.  استفاده  فراوانی 
در  فرهنگی  محصوالت  سیاستگذاری  از 
شورای  »ابتدا  بگوید:  متبرك  آستان  این 
بر  مؤسسه  فرهنگی  فعالیتهای  برنامه ریزی 
اساس نظرسنجی های به عمل آمده از زائران 
دارند  حوزه  این  كارشناسان  كه  تجاربی  و 
پیشنهاد ارائه یک یا چند محصول فرهنگی 
را پس ازطرح در جلسه جهت بررسی و تائید 
مدیره  هیات  و سپس  عامل  مدیر  به  نهائی 
تقدیم می نماید، در صورت  محترم مؤسسه 
صاحب  انتخاب  شامل  بعدی  مراحل  تایید 

كه  انتشار  و  تدوین  تهیه،  قرارداد،  عقد  اثر، 
اثر شامل كتاب،  اصوال بستگی دارد به نوع 
نشریه، بروشور، فیلم، البته مدت زمان تهیه 
یک محصول فرهنگی نیز بستگی به نوع اثر 
دارد. معموال یک تا چهار ماه زمانی است كه 
فرهنگی  محصول  یک  تولید  مراحل  برای 

لحاظ می گردد.«
ساخت  احتمال  بدانم  دارم  دوست 
نرم افزارهای جدید، فیلمهای مستند و داستانی 
سینمایی یا انیمیشن از این مجموعه وجود 
فرهنگی  معاون  فروزان  نه؟ و حسن  یا  دارد 
مجموعه، آخرین سوالم را هم با صبر و حوصله، 
اینچنین پاسخ می دهد: »با توجه به نیاز شدید 
مخاطبین، ساخت محتواهای اینچنینی بطور 
جد در دستور كار است. هرچند سعی شده 
از موازی كاری پرهیز نموده و از ظرفیت های 
بزرگ سایر دستگاههای فرهنگی كشور خاصه 
بهره برداری  و  استفاده  رضوی  قدس  آستان 

الزم انجام شود.« 
به حرفهای جناب فروزان اعتماد می كنیم. 
چشمها را می بندیم و سالهای نه چندان دور 
را در ذهن مجسم می كنیم. روزی را كه بر 
روی پرده ی سینماها فیلمی از یک امامزاده  
سفری  در  كه  كوچكی  بزرگ مرد  می بینیم. 
طوالنی و جانكاه به دل صحراهای ایران پناه 
آورد و مظلومانه پر كشید. چشم ها را می بندیم 
انتظار می كشیم روزی  را كه كودكان این  و 
سرزمین در قالب انیمیشنی زیبا یا یک بازی 
رایانه ای، بهتر بشناسند نوجوانی را كه شاید از 
نظر سنی خیلی بزرگ نبود. ولی در راه وصال 
به برادر و عشق و جانبازی برای او، چنان مقام 
و جایگاهی پیدا كرد كه مالئكه هم به گردش 
نخواهند رسید. منتظر می مانیم. به امید آن 

روز....
گزارش از: هدیه سادات میرمرتضوی

اقالم فرهنگی این مجموعه كه 40 درصد جنبه ی تبلیغاتی و 
60درصد آموزشی دارند، اكثرا به صورت هدیه به زوار و 

عالقه مندان عرضه می شوند. شاید روزانه و به طور متوسط تعداد 
افرادی كه آنها را دریافت می كنند 1000 تا 1500 نفر باشد.



به  شاعران  ارادت  و  آیینی  شعر 
شخصیت های مذهبی در فرهنگ شیعی 
تا  كه  دارد  كهن  و  واال  بسیار  جایگاه 
امروز با قدرت ادامه یافته است. رودخانه 
زمانی  با مختصات  آیینی  خروشان شعر 
شروع  اسالم  صدر  از  خودش  خاص 
امام  والیت عهدی  روزگار  در  و  می شود 
رضا)ع( به اوج شكوفایی خودش می رسد، 
با این همه پس از آن روزگار هم ادامه پیدا 
می كند و اگر در شعر فارسی نگاهی گذرا 
كه  فهمید  می توان  داشت  مقوله  این  به 
پس از انقالب اسالمی شعر آیینی در ایران 
زبان  مراكز  مهم ترین  از  یكی  عنوان  به 
فارسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است 
و شكوفایی چشم گیری داشته است. این 
شكوفایی دالیل مختلفی دارد كه از جمله 
آن ها می توان به؛ تقویت باورهای مذهبی، 
نزدیك شدن شاعران به مردم، پایگاه قرار 
قشرهای  از سوی  مذهبی  اماكن  گرفتن 

مختلف و... اشاره كرد. 
شریف  حرم  دو  گرفتن  قرار  ایران  در 
معصومه)س(  و حضرت  رضا)ع(  حضرت 
شاخه  در  آیینی  شعر  ترویج  جهت  در 
برگزاری جشنواره های مختلف  و  رضوی 
شاخه های  به  است  توانسته  موضوعی 
كه  ببخشد  را  شكوفه هایی  آیینی  شعر 
خیره  را  ببیننده ای  هر  چشم  دیدنش 
روند  این  توجه  جالب  نكته  اما  می كند، 
حضور شخصیت های مذهبی كه به عنوان 
امام زادگان در شهرهای شیراز با قدمتی 
بیشتر و پس از آن شهر طبس كه آستان 
شریف حسین بن موسی الكاظم در آن جا 

قرار دارد توانسته و می تواند به پایگاهی 
اتفاقی كه  برای شعر آیینی تبدیل شود 
در مشهد و قم با توجه به حضور شاعران 

آیینی موفق و نامدار افتاده است.
آستان شریف حسین بن موسی الكاظم 
در سال های اخیر با عنوان میقات الرضا 
انجام  كه  فرهنگی  متنوع  فعالیت های  و 
داده است، توانسته نظر مردم و هنرمندان 
مختلفی را به خودش جلب كند و بیش 
از پیش مورد توجه قرار بگیرد در همین 
محل  این  در  شعری  شب  ساالنه  راستا 
عمرش  سال ها  این  كه  می شود  برگزار 
امروز  تا  و  می كند  عبور  دهه  یك  از 
مقدس  محل  این  در  بسیاری  شاعران 
با  نزدیك  ارتباطی  در  را  خودشان  آثار 
مخاطب ارائه كرده اند. تا امروز شاعرانی از 
سراسر كشور همانند؛ استاد محمدجواد 
غفورزاده)شفق(، حاج رضا مؤید، محمد 
نیك، محمدعلی ساالری، حجت االسالم 
قاسم  شكوهی،  غالمرضا  اخالقی،  زكریا 
خراسانی،  محدثی  مصطفی  سرویها،  
حمیدرضا برقعی و... میهمان این آستان 

مبارك بوده اند.
فرصتی پیش آمد تا با غالمرضا شكوهی، 
محمد نیك، محمدعلی ساالری سه تن از 
شاعران آیینی پیشكسوت خراسانی كه 
در این جلسه حضور یافته اند و هركدام 
در شعر آیینی از شاعران توانمند مشهد 
هم هستند درباره شعر آیینی، شب شعر 
بن موسی  ساالنه آستان شریف حسین 

الكاظم و... به گفتگو بنشینیم.

تشویق شاعران جوان
جلسات  درباره  شكوهی  غالمرضا 
ساالنه ای كه در این آستان شریف برگزار 
هوایی  و  حال  شعر  شب  گفت:  می شود، 
معنوی و شاعرانه داشت و مردم بسیاری 
نشان  این  كه  بودند  كرده  پیدا  حضور 

دهنده عالقه مندی مردم به شعر است.
برنامه هایی  برگزاری چنین  افزود:  وی 
آشنا  در  بسیاری  تاثیر  شك  بدون 
كردن مردم به شعر دارد و این می تواند 
به  آوردن  روی  برای  مردم  تشویق  برای 
كند.  ویژه ای  كمك  آیینی  شعر  و  شعر 
با مردم  نزدیك شاعران  ارتباط  برقراری 
و به خصوص قشر جوان می تواند شاعران 
با  و  كند  امیدوار  راه  ادامه  به  را  تازه كار 
با  مقایسه  در  خوب  شعرهای  شنیدن 
باالبردن  در  به  آن ها  ضعیف تر  شعرهای 

سواد شعری كمك كننده باشد.

یک پایگاه فرهنگی
محمد نیك شاعر پیشكسوت مشهدی 
درباره فعالیت های ادبی این آستان شریف 
گفت: من چندباری در این مراسم حضور 
و  توجه  آن  جالب  نكته  و  كرده ام  پیدا 
استقبال مردم از شعرخوانی شاعران بود. 
فعالیت های  چنین  برگزاری  افزود:  وی 
و  دارد  خوبی  بسیار  تبلیغاتی  تاثیر 
می تواند مردم و شاعران را از طریق زبان 
رسا و گویای شعر با شخصیت های مذهبی 
سبك  ترویج  راستای  در  و  كند  آشنا 

زندگی اسالمی قدم های بزرگی را بردارد.
نیك درباره هدفمند برگزار شدن این 
مراسم ها افزود: امروز در كشور دچار یك 
یك  با  باید  اما  هستیم  جشنواره زدگی 
برنامه ریزی دقیق شناسایی و پرداختن به 
چهره های مذهبی در الویت قرار بگیرد و 
در كنار آن تنها به تبیلغی بودن این كارها 
بومی  نیروهای  تشویق  با  و  نشود  اكتفا 

هم كالم با شاعران آیینی
درباره حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع(

کلماتی که در کویر شعر می شوند!



44 و 45

یك  به  را  مبارك  آستان  این  فرهنگی 
كشور  در  آیینی  و شعر  فرهنگی  پایگاه 

تبدیل كرد.

تفسیری از بهشت برین دارد
شاعران  از  ساالری  محمدعلی 
بسیاری  كه سابقه  پیشكسوت مشهدی 
من  گفت:  دارد،  جلسه  این  در  حضور 
شركت  مراسم  این  در  بار   10 به  نزدیك 
كرده ام و از نظر من مركز فرهنگی امام زاده 
حسین بن موسی الكاظم توانسته تا امروز 
محل  این  در  ساالنه  كند.  عمل  موفق 
كه  می شود  برگزار  مختلفی  مراسم های 
می شود  روبرو  مردم  خوب  استقبال  با 
شركت  مراسم  این  در  كه  شاعرانی  و 
حضورشان  كه  هستند  كسانی  می كنند 
می تواند نگاه اهل شعر به خودش جلب 

كند.
وی افزود: وقتی استاد شفق و سایرین 
در یك شب شعر جمع می شوند می توانند 
در حاشیه جلسات مختلف تجربیاتشان را 
به جوانترها منتقل كنند و شاعران جوان با 
كمك تجربه این ها ضعف هایشان در شعر 

اصالح می كنند و نتیجه اش رسیدن شعری 
به مخاطب است،  پیراسته و قوی آیینی 
مخاطبی كه هرگاه با اثری خوب روبرو شده 
است استقبال كرده و تمام این ها به رشد 

شعر والیی كمك خواهد كرد.
این  هدفمند  برگزاری  درباره  ساالری 
جلسات افزود: با توجه به موقعیت مكانی 
مجموعه  و  امام زاده  این  خوب  بسیار 
فرهنگی كه در كنار آن قرار گرفته است، 
با الگو گرفتن از جلسات شعر حرم مطهر 
شعر  جلسات  می توان  رضا)ع(  حضرت 
هفتگی در این محل برگزار كرد كه بتواند 
این  برند  و  یك شناسه  به  مدتی  از  بعد 

امام زاده تبدیل شود.
محمدعلی ساالری در پایان شعری را 

درباره این آستان مقدس خواند؛
آینه  ایرانم/  كشور  ز  خطه ای  من 
وطن  كویر  سینه  بر   / ایمانم  و  صداقت 
عمریست / همچون نگین دست سلیمانم 
/ آرامشی ز كوثر هستی بخش / ریزد به 
جان سكوت بیابانم / شب های من شهادت 
پاكی هاست / دارالعباد بستر عرفانم / در 
چار فصل خرم و سر سبزم / دلكش بود 

بهار و زمستانم / از نرگسم حدیث سخن 
پیداست / من گلشنم، شكوه گلستانم / 
/ فرودین  دارد  برین  از بهشت  تفسیری 
شكوفه خندانم / گفتار من شهادت تاریخ 
فخرم   / نیاكانم  ملك  یادگار  من  است/ 
بس این كه در همه عالم / میقات زائران 
خراسانم / دردانه ای به سینه ی خود دارم 
/ سینای پور موسی عمرانم/ چندین هزار 
به  نهند  روزه سر  هر   / بیت  اهل  عاشق 
دامانم / عطر قنوت تا به فلك جاریست 
/ از دست های حاجت مهمانم / ای رهگذار 
سر  بر  مهر  ز  پایی   / بگذار  دل  كعبه 

چشمانم
* * *

نامت   / خوبی ها  كرامت  با  شهر  ای 
شدست زینت دیوانم / یك نكته از صفات 
 / جانانم  قدسی  بارگاه  / ای  گفتم  را  تو 
وصفت نشاید ای طبس گلشن / از چون 
ختام  حسن   / دبستانم  طفل  كه  منی 
شعر من این باشد / عرض ادب به ساحت 
جانانم / ساالریم كه بوسه زنم از دل / بر 

خاكت ای عزیزتر از جانم.
گزارش از: سلمان یزدی

ای شهر با كرامت خوبی ها / نامت شدست زینت دیوانم
یک نكته از صفات تو را گفتم / ای بارگاه قدسی جانانم

وصفت نشاید ای طبس گلشن / از چون منی كه طفل دبستانم
حسن ختام شعر من این باشد / عرض ادب به ساحت جانانم

ساالریم كه بوسه زنم از دل / بر خاكت ای عزیزتر از جانم



میقات الرضا و راه اندازی 
بهترین خانه های »یار مهربان«...

کتابخانه هایی که
 قابل قیاس با همتایان 

خود نیستند!
گسترش  برای  مركزی  می تواند  كتابخانه 
دانایی باشد. هم چون نقطه ای كه رشد دانش 
از آن در تمام شهر منشعب می شود. هر كتابی 
كه از كتابخانه به امانت گرفته می شود، ذر ه ای 
علم است كه امانت گرفته، آن را می نوشد و 
به وقت بازگرداندن كتاب، یک گام از نردبام 
دانش باالتر رفته است. كتابخانه كانون دائم 
آدم هایی است كه نام خود را به عنوان كسی 
كه تشنه ی آموختن است ثبت می كنند، پس 
نشانه ی  كه  می كنند  دریافت  كارتی  آن  از 
عطش شان به بیش تر دانستن است و تبدیل 
تفاوت شان  كه  می گردند  شاخصی  افراد  به 
و  علم  اندوختن  به  میل  همین  دیگران  با 

یادگیری بیش تر است. 
مؤسسه »آستانه ی مباركه حضرت حسین 
بن موسی الكاظم)ع( و آرامگاه آیت اهلل شهید 
فعالیت های خود  از  بخشی  در  مدرس)ره(« 
با اداره ی چهار كتابخانه به گسترش جریان 
كتابخانه  است.  ورزیده  اهتمام  دانش اندوزی 
حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( در طبس، 
كتابخانه شهید آیت اهلل مدرس)ره( در كاشمر 
و دو كتابخانه به نام حضرت امام رضا)ع( در 
قاین و روستای محمدآباد طبس مجموعه ی 
كتابخانه های این مؤسسه می باشند. موجودی 
جاری  سال  در  كتابخانه ها  این  مجموعه ی 

به 133676جلد كتاب رسیده است كه این 
نشان می دهد اعضای این مجموعه كتاب های 
زیادی در اختیار دارند كه طیف گسترده ای از 

نیازهای آنان را پوشش  می دهد. 

اجزاء یک كتابخانه ی ایده آل
حسین بن  حضرت  كتابخانه ی 
و  مطالعه  تاالر  داشتن  با  موسی الكاظم)ع( 
متوسط  به طور  روزانه  باز  قفسه ی  مخزن 
است.  مراجعه كننده  سیصدوپنجاه  پذیرای 
مداوم  به طور  كتاب  امانت  بخش  هم چنین 
كتب  به  دست یابی  در  را  كتابخانه  اعضای 
موردنظرشان یاری می رساند و بخش مرجع 
منابع موردنیاز افراد را در دسترس شان قرار 
می دهد. اعضای كتابخانه می توانند در بخش 
مطبوعات اخبار به روز را از طریق روزنامه ها 
دنبال كنند و یا نشریات مختلف را ورق بزنند. 
عالوه بر تمام این بخش ها، این كتابخانه مجهز 
به بخش اینترنت و سعمی  بصری می باشد كه 
آنالین  به صورت  را  تحقیق  و  مطالعه  امكان 

برای اعضاء فراهم می كند. 
الزم به ذكر است حدود یازده هزار نسخه 
این  بصری  سمعی  بخش  در  نیز  نرم افزار 
كتابخانه ها موجود است و این بدان معناست 
كه هر یک از اعضا می توانند اطالعات خود را 
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نه تنها از طریق كتاب افزایش دهند بلكه از 
نرم افزارهایی كه در موضوعات مختلف تهیه 

شده است نیز استفاده كنند. 
بخش  كتابخانه  این  در  كودكان  بخش 
به تعریفی  را  قابل توجهی است و كتابخانه 
كه می توان از یک كتابخانه ی ایده آل داشت، 
كه  والدینی  بخش  این  در  می كند.  نزدیک 
عضو كتابخانه هستند می توانند برای فرزندان 
خود نیز كتاب بگیرند و یا همراه با آنان به 
بیایند و همز مان كه خود مشغول  كتابخانه 
بخش  در  فرزندان شان  هستند  مطالعه 
كودكان، از نزدیک با فرایند كتابخوانی آشنا 
شوند. بدون شک قرارگیری چنین بخشی در 
كتابخانه می تواند ریشه های فرهنگی كودكان 
با  افرادی  آنان  از  آینده  در  و  را محكم كند 

سواد مطالعاتی باال بسازد. 
نیز  مدرس)ره(  آیت اهلل  شهید  كتابخانه 
بخش ویژه ای دارد با عنوان »واحد مشاوره« 
كه مخصوص آن دسته از اعضایی است كه 
خود را برای كنكور دانشگاه آماده می كنند. 
دو كارشناس مشاوره به صورت رایگان خدمات 
برنامه ریزی درسی، روش های مطالعه موفق و 
رفع مشكالت یادگیری را ارائه می دهند كه 
موجب  تنها  نه  كتابخانه  از سوی  اقدام  این 
بر  بلكه  می شود  اعضاء  بیش تر  رضایتمندی 
خواهد  تاثیرگذار  نیز  آنان  آینده ی  موفقیت 
متعدد  بخش های  این  همه ی  بی شک  بود. 
این  كتابخانه های  مجموعه ی  از  می تواند 
مؤسسه فضایی مطلوب برای عالقه مندان به 

كتاب و كتابخوانی بسازد.

تداوم حیات در كتابخانه
پرفرازونشیب  و  دانش سخت  راه  هرچند 
است اما قرار گرفتن در مسیر آن و به عضویت 
سرچشمه  هزاران  كه  پایگاهی  در  درآمدن 
از دانش های مختلف را در اختیار افراد قرار 
شخصی  هر  نیست.  دشوار  چندان  می دهد، 

می تواند با هزینه ی ناچیزی به جمع اعضای 
به سوی  را  خود  راه  و  بپیوندند  كتابخانه 
سی  كه  است  بدین گونه  بیابد.  علم آموزی 
هزار و پانصد و چهل و پنج نفر عضو مجموعه 
تنها  كه  هستند  مؤسسه  این  كتابخانه های 
حدود دو هزار و ششصد نفر در سال جاری به 
عضویت درآمده اند. بنابر گفته ی آقای مهدی 
كتابخانه ها  این  مجموعه  مدیر  قاسم زاده 
اغلب اعضاء در رده ی سنی نوجوان و جوان 
و  درسی  مذهبی،  دینی،  كتب  و  دارند  قرار 
كتاب ها  پرطرفدارترین  جزء  نیز  دانشگاهی 

هستند. 
عالوه بر اعضایی كه هر چند روز یک بار به 
كتابخانه می آیند، چهل وسه نفر نیز به عنوان 
مسئول كتابخانه،كتابدارها، مراقبین، متصدیان 
اینترنت و سمعی بصری و هم چنین  بخش 
مختلفی  وظایف  عهده دار  نیروهای خدماتی 
هستند تا امكانات را در بهترین شكل خود 
به اعضاء ارائه كنند. آقای قاسم زاده به مدرك 
تحصیلی كتابدارها اشاره می كند و می گوید: 
»كتابدارهای ما دارای حداقل مدرك لیسانس 
كتابداری هستند و با این فضا كاماًل آشنایی 
دارند«. به طور قطع حضور افرادی كه به طور 
آكادمیک در این زمینه آموزش دیده اند و با 
آشنایی  كتابخانه  اداره ی  مختلف  جنبه های 
دارند در افزایش سطح كیفی خدمت رسانی 
نیز  مراقبین  داشت.  خواهد  زیادی  تاثیر 
آرامش را در فضای كتابخانه برقرار می سازند 
تا حاضرین بتوانند در فضایی آرام و در نهایت 
تمركز به مطالعه بپردازند و حضور همه ی این 
افراد در كنار هم است كه به كتابخانه زندگی 

می بخشد و باعث تداوم حیات آن می شود.

فراتر از نیاز اعضاء
به  تاكنون  كه  بخش هایی  و  اجزاء  تمام 
آن ها اشاره شد، می تواند یک كتابخانه را در 
قرار  شهر  یک  كتابخانه های  بهترین  رده ی 



تصمیم  فرهنگی  مسئوالن  وقتی  اما  دهد 
آنان  از  اعضاء  آن چه  از  بیش  بگیرند چیزی 
توقع دارند در اختیارشان قرار دهند، می توانند 
كتابخانه را به یک پایگاه فرهنگی و آموزشی 
پویا تبدیل كنند كه در راستای نیاز افراد به 
اجرای فعالیت های فرهنگی متعدد می پردازد. 
برنامه ی  كنار  در  می دهد  امكان  افراد  به  و 
مطالعاتی خود در این برنامه های فرهنگی نیز 

شركت كنند. 
كتابخانه های  مجموعه ی  روی  این  از 
حسین بن  حضرت  مباركه  آستانۀ  مؤسسه 
آیت اهلل  شهید  آرامگاه  و  موسی الكاظم)ع( 
در سال جاری چهل وچهار  تنها  مدرس)ره( 
برنامه ی فرهنگی در قالب همایش، گفتمان های 
دینی و معرفتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی 
و... برگزار كرده است. این برنامه های فرهنگی 
تنها مختص به سال 1392 نبوده است بلكه 
جزئی جدانشدنی از فعالیت های این مؤسسه 
می باشد كه به طور پیوسته ادامه می یابد. هر 
ساله با شروع فصل تابستان انواع كالس های 
و  قرآنی، هنری  فراغت در موضوعات  اوقات 
سال  طول  در  و  می شود  تشكیل  ورزشی 
مسابقات  هم چون  مختلفی  برنامه های  نیز 
كتابخوانی، مقاله نویسی، تحقیقی و پژوهشی، 
به  نقاشی  و  خوش نویسی  وبالگ نویسی، 
الزم  می شود.  برگزار  مختلف  مناسبت های 
به ذكر است كه مخاطب اكثر این برنامه های 
فرهنگی فقط اعضای كتابخانه نیستند، بلكه 
عموم مردم، ُخدام و راهنمایان زائر مجموعه 
كه اكثراً قشر جوان هستند، نیز می توانند در 

این برنامه ها شركت جویند.
مجموعه ی  فرهنگی  برنامه های  جمله  از 
كتابخوانی  اینترنتی  مسابقه ی  كتابخانه ها 
ایران  است كه مخاطبی به گستردگی تمام 
تعداد  به  اشاره  با  قاسم زاده  آقای  دارد. 
می گوید:  مسابقه  این  شركت كنندگان 
»مسابقه ی اینترنتی كتابخوانی به طور معمول 

هر یكی دو ماه از طریق سایت میقات الرضا 
برگزار می شود. و هر بار در حدود هزاروپانصد 
نفر از سی استان كشور در این مسابقه شركت 

می كنند«. 
همایش تخصصی ویژه پرسنل كتابخانه نیز 
در اردیبهشت ماه برگزار می شود كه اساتید 
شركت  آن  در  كتابداری  رشته ی  تخصصی 
می كنند و در كنار سخنرانی دو روز كارگاه 

آموزشی برای كتابداران تشكیل می شود. 
آقای قاسم زاده به طور كلی درباره ی استقبال 
افراد از این برنامه ها می گوید: »استقبال افراد 
آستان قدس  كتابخانه  واقع  است، در  خوب 
سطح  كتابخانه های  سایر  با  مقایسه  قابل 
شهر نیست و واقعاً استقبال خوبی از همه ی 

برنامه ها می شود«.

جوان امروز، امید فردا
در  مؤسسه  این  كتابخانه های  مجموعه ی 
بخشی از فعالیت های فرهنگی خود همایشی 
امید فردا« برگزار  امروز،  با عنوان »جوان  را 
می كند. آقای قاسم زاده درباره ی این همایش 
فردا  امید  امروز،  جوان  »همایش  می گوید: 
مخصوص  و  می شود  برگزار  نوروز  ایام  در 
كنكور  در  كه  است  اعضایی  از  دسته  آن 
هم چنین  باشند.  شده  پذیرفته  سال  همان 
از سخنران برجسته ای دعوت به عمل می آید 
تا در موضوعات آموزشی، دینی و معرفتی و 
یا مشاوره ای سخنرانی كند. عالوه بر این از 
دانشجویانی كه رتبه های برتر كنكور بوده اند 
تجلیل می كنیم و به آن ها هدیه های فرهنگی 
می دهیم. به عنوان مثال در نوروز سال آینده 
می خواهیم از افرادی دعوت كنیم كه در سال 

92 وارد دانشگاه شده اند«.
دست  یافتن  باعث  همایش  این  برگزاری 
وهله ی  در  می شود؛  عمده  هدف  چند  به 
رابطه ی  باعث محكم تر شدن  اقدام  این  اول 
كه  آن جایی  از  می شود،  كتابخانه  با  اعضاء 

مخاطبین این همایش به تازگی به جرگه ی 
دانشجویان وارد شده اند و هرچند ممكن است 
در دانشگاهی خارج از شهر خود پذیرفته شده 
عضویت  بر  هم چنان  اقدام  این  با  اما  باشند 
این  كه  می ورزند  همت  كتابخانه  در  خود 
مثبتی  عمل  آن  مسئوالن  و  كتابخانه  برای 
خواهد بود. هم چنین دانشجویان با وارد شدن 
به مشاوره در  نیاز  دانشگاه  تازه ی  به فضای 
نه  همایش  این  و  دارند  مختلف  زمینه های 
تنها به آنان كمک می كند تا درك درستی 
از آینده و مسیر زندگی خویش داشته باشند، 
بلكه می توانند با قرار گرفتن در كنار افرادی 
تبادل  به  به خود،  نزدیک  علمی  در سطوح 
همایش  این  مسلماً  بپردازند.  نیز  اطالعات 
و  گرم  حمایت  آن  صحنه ی  پشت  در  كه 
قرار  آن  مسئوالن  و  كتابخانه  صمیمانه ی 
دارد تجربه ی منحصر به فردی برای تک تک 

شركت كنندگان خواهد بود.

كتاب ها هم چنان نقش 
خود را ایفا می كنند

تعدادی از كتاب های این مجموعه كتابخانه 
فضای  از  خارج  ماموریتی  به  هرازگاهی 
این  كه  سیستمی  می شوند.  اعزام  كتابخانه 
بیش تر  چه  هر  استفاده ی  برای  مجموعه 
افراد از كتاب و گسترش فرهنگ كتابخوانی 
انجام می دهد بسیار جالب توجه است. آقای 
قاسم زاده از این شیوه با عنوان »امانت بین 
كتابخانه ای« یاد می كند. در این شیوه ی امانت 
كه بین كتابخانه و برخی از ادارات، ارگان ها، 
و  فرهنگی  كانون های  بهداشت،  خانه های 
برقرار  قائن  آرایشگران  هنری و حتی صنف 
می شود فردی به عنوان رابط معرفی می شود. 
بین  امانت  قاسم زاده درباره ی جزئیات  آقای 
كتابخانه ای این گونه توضیح می دهد: »فردی 
كه به عنوان رابط معرفی می شود به كتابخانه 
می آید و حدود چهل الی پنجاه جلد كتاب را 

كتابخانه امام رضا)ع( محمدآباد كتابخانه حضرت حسین بن موسی الكاظم)ع( طبس
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امانت می گیرد و بعد بین افراد اداره یا ارگان 
مربوطه توزیع می كند. موضوعات این كتاب ها 
انتخاب  را  یا خودمان آن ها  و  مختلف است 
می كنیم و یا با سلیقه ی رابط انتخاب می شود 

اما اغلب جنبه ی عمومی دارند.«
این اقدام از این رو حائز اهمیت است كه 
باعث می شود كتاب خوانی به فرایندی روزمره 
در میان عموم مردم تبدیل گردد و هر فردی 
كه به خواندن عالقه دارد اما بنابر شرایط و 
وضعیت خاص خود فرصت رفت وآمد در مسیر 
كتابخانه را ندارد می تواند از این راه نیاز خود 

را به خواندن برطرف سازد. هم چنین كتابخانه 
دغدغه ی  كه  می دهد  نشان  راهكار  این  با 
افزایش مطالعه، دغدغه ای همیشگی و مداوم 
برای كتابخانه است و تنها به افرادی كه عضو 
محل  در  خاص  به طور  و  هستند  كتابخانه 

كتابخانه حاضر می شوند، محدود نمی شود.

روند مستمر عضوگیری
این كتابخانه ها با وجود تعداد باالی اعضای 
و  اعضاء  افزایش  به  مربوط  اقدامات  از  خود، 
افزایش تعداد افراد كتابخوان دست نمی كشند 

از  خالصه ای  حاوی  برگه هایی  تنظیم  با  و 
در  آن  توزیع  و  مفید  نرم افزارهای  و  كتابها 
سطح شهر، در مدارس و هم چنین در صفوف 
نمازجمعه پای افراد بیش تری را به كتابخانه ها 
باز می كنند. همچنین كتابخانه به كانون های 
مساجد و مدارس نیز كتاب اهدا می كند. به 
طور كلی این مجموعه تمركز ویژه ای بر روی 
مدارس دارد و ارتباط با مدارس همیشه در 
با  قاسم زاده  آقای  دارد.  قرار  كارشان  دستور 
ارتباط  »ما  می گوید:  موضوع  این  به  اشاره 
تنگاتنگی با آموزش وپرورش داریم. در طول 
كم  دست  تحصیلی  مقاطع  تمام  از  سال 
یک بار از این  كتابخانه ها بازدید می كنند كه 
در آن دانش آموزان هم با فرایند كتاب خوانی 
درباره  الزم  توضیحات  هم  و  می شوند  آشنا 
داده  آن ها  به  كتابخانه  مختلف  بخش های 

می شود.«

كتاب های درخواستی تان 
را ثبت كنید!

آن چه تمام اعضاء از كتابخانه انتظار دارند 
این است كه همگام با به روز شدن اطالعات 
و انتشار كتب تازه، كتابخانه نیز بر منابع و 
این صورت  غیر  در  بیفزاید  خود  موجودی 
تبدیل  متروك  مكانی  به  به تدریج  كتابخانه 
راكد  آن  در  علم آموزی  جریان  كه  می شود 
آقای  آن چه  بنابر  و  راستا  همین  در  است. 
این  مجموعه  مدیر  سمت  در  قاسم زاده 
تمام  در  كتاب  خرید  می گوید  كتابخانه ها 
طول سال انجام می شود. اما بیش ترین مقدار 
تهران  كتاب  بین المللی  نمایشگاه  از  خرید 
توجهی  قابل  مبلغ   1392 سال  در  است. 
كتاب و نرم افزار خریداری شده است كه آقای 
قاسم زاده به تعداد دقیق آن ها اشاره می كند: 
و  هزار  یازده  توانستیم  ما  جاری  سال  »در 
هشتصد و پنجاه و پنج جلد كتاب و دو هزار و 
چهارصد و بیست و شش نسخه نرم افزار برای 

مجموعه ی كتابخانه هایمان بخریم.«
خرید كتاب براساس نیاز مخاطب صورت 
سال  طول  تمام  در  كه  به طوری  می گیرد 
كه  است  موجود  كتابخانه  در  لیست هایی 
در  را  خود  درخواستی  كتاب های  مراجعین 
آن ثبت می كنند. از طرفی كتاب های چاپ 
مرتب خریداری می شوند.  به طور  نیز  جدید 
موضوع این كتاب ها متنوع و مختلف است با 
این حال كتاب های دینی، مذهبی و دانشگاهی 
اعضاء  همچنین  دارند.  قرار  اولویت  در 
كتاب های  خرید  از  بعد  می توانند  كتابخانه 
درخواستی شان از طریق ایمیلی كه از سوی 
آنان فرستاده می شود لیست  برای   كتابخانه 

كتب خریداری شده را دریافت كنند. 

كتاب و بیش تر از كتاب
آن چه مجموعه  كتابخانه های مؤسسه آستانۀ 
موسی الكاظم)ع(  حسین بن  حضرت  مباركه 
به  مدرس)ره(  آیت اهلل  شهید  آرامگاه  و 
بیش  چیزی  می كند  عرضه  خود  مخاطبان 
امانت كتاب و در اختیار قرار دادن منابع  از 
مختلف به افراد است. هرچند در بخش اسناد 
دارد  وجود  كمبودهایی  خطی  نسخه های  و 
اما بدون شک امكانات و خدمات متعدد این 
مجموعه مسئوالن را وامی دارد تا از این جنبه 

نیز مجموعه را تقویت كنند.
گواه برتری این مجموعه این است كه نهاد 
كتابخانه های عمومی كشور، كتابخانه آیت اهلل 
شهید مدرس كاشمر را به عنوان كتابخانه برتر 
حضرت  كتابخانه ی  و  كشور  در  مشاركتی 
حسین بن موسی الكاظم در طبس را به عنوان 
كتابخانه ی برتر مشاركتی در استان خراسان 
جنوبی انتخاب كرده است و این برتری نشان 
می دهد كه این مجموعه  به بسیاری از اهداف 
خود رسیده است و برای تحقق اهداف دیگر 

خود نیز بیش از پیش خواهد كوشید.
گزارش از: نعیمه بخشی

كتابخانه شهید آیت اهلل مدرس)ره( كاشمركتابخانه امام رضا)ع( قائن

 موجودی مجموعه ی این 
كتابخانه ها در سال جاری به 

133676جلد كتاب رسیده است 
كه این نشان می دهد اعضای این 

مجموعه كتاب های زیادی در اختیار 
دارند كه طیف گسترده ای از 

نیازهای آنان را پوشش  می دهد



مدرسه ای هوشمند 
در دل كویر

»شکوفه های رضوی« 
به دبستان می روند...

فرزندتان  آمدن  دنیا  به  خبر  كه  لحظه ای  از  درست   
رشد  برای  را  همه چیز  می خواهد  دل تان  می شنوید،  را 
قد  می گذارد،  جهان  این  به  پا  او  كنید.  مهیا  پیشرفتش  و 
می كشد و بزرگ می شود و به یک چشم به هم زدن زمان 
تكاپو  به  شما  زمان  این  در  می رسد.  فرا  رفتنش  مدرسه 
می  افتید و هیچ غمی ندارید بجز پرورش فرزندتان در یک 

محیط آموزشی سالم و پویا. 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  می دانید  كه  همان طور  اما 
تغییرات  امروز،  جهان  در  دانش  گرفتن  قرار  محوریت  و 
فرهنگی  و  آموزشی  فعالیت های  كه  است  عمده ای 
برای  دلیل  همین  به  است،  داده  قرار  تحت تأثیر  را 
اطالعات،  فناوری  دنیای  با  دانش آموزان  بیشتر  آشنایی 
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فرهنگ سازی و آماده كردن آنان برای فعالیت، اجرای طرح 
هوشمندسازی مدارس با استفاده از رایانه در كالس درس 
به عنوان ابزاری برای تدریس و تسهیل آموزش و تفهیم بهتر 
مطالب درسی كاماًل ضروری به نظر می رسد. با این مقدمه 
رضوی«  شكوفه های  دخترانه  »دبستان  از  می كنیم  بازدیدی 

به عنوان اولین دبستان هوشمند شهرستان طبس.



مكانی با محوریت آموزش دینی 
مدرسه  بزرگ  حیاط  وارد  كه  زمانی 
می شوم، چشمم می افتد به نام امام رضا )ع( 
یاد  به  و  مدرسه  نوساز  ساختمان  باالی  در 
می آورم دبستان شكوفه های رضوی بخشی از 
»مجتمع آموزشی امام رضا )ع( طبس« است 
مباركه حضرت  »آستانه  مؤسسه  توسط  كه 
حسین بن موسی الكاظم)ع( و آرامگاه شهید 
بنیان گذاشته شده و  آیت اهلل مدرس)ره(« 
مؤسسات  جمله  از  نیز  مؤسسه  این  البته 
فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی است. 
دبستان  نام  ساختمان  ورودی  در  باالی  در 
تابلویی  در  رضوی  شكوفه های  دخترانه 

آبی رنگ حک شده است.
می شوم،  دبستان  ساختمان  وارد  وقتی 
آرامش خاصی در راهروی آن حكم فرما است. 
مدرسه  دفتر  وارد  و  برمی دارم  قدم  آهسته 
مدیر  ذبیحی؛  مرضیه  خانم  با  تا  می شوم 
باتجربه دبستان شكوفه های رضوی نیز آشنا 

شوم.
در  خوشامدگویی،  از  پس  ذبیحی  خانم 
چنین  دبستان  تأسیس  چگونگی  خصوص 
می گوید: »مجوز تأسیس این واحد آموزشی 
در سال تحصیلی 90-1389 صادر و ساختمان 
بهره برداری  به  سال 1392  در  آن  آموزشی 
رسید و مهم ترین هدف از تأسیس آن فراهم 
نمودن شرایط تعلیم و تربیت و فراگیری علوم 
و متون آموزش و پرورش در مسیر شكوفایی و 
توسعه علمی با محوریت آموزش علوم قرآنی، 

احادیث و روایات كاربردی می باشد.«
سپس با راهنمایی و همراهی ایشان از دفتر 
خارج می شوم تا از نزدیک با سیستم آموزشی 

و امكانات مدرسه آشنا گردم.

فضاها و امكانات موجود
این دبستان دخترانه در اراضی رضوان شهر 
از موقوفات آستان مبارك حضرت حسین بن 
معماری  رعایت  با  و  واقع  الكاظم)ع(  موسی 
متر   4033 مساحت  به  زمینی  در  اسالمی 
مربع احداث شده است. در حال حاضر دارای 
82 دانش آموز می باشد كه در 5 كالس )پایه 
اول: 2 كالس، پایه دوم: 2 كالس و پایه سوم: 

1 كالس( تحصیل می كنند. 
كالس  تنها  معلم  از  اجازه  كسب  از  پس 
سوم دبستان، وارد كالسی می شویم كه كمتر 
از بیست دانش آموز دختر پشت نیمكت های 
سبز و قرمز نشسته اند. خانم ذبیحی با اشاره 
به رایانه كالس، می گوید: »تمامی كالس های 
و  است  مجهز  رایانه  سیستم  به  آموزشگاه 
انشاء اهلل اجرای این طرح نویدبخش آموزش 

و پرورشی پویا و آینده نگر باشد.« نگاهی به 
تخته و ساعت دیواری كالس می اندازم. خانم 
مدیر ادامه می دهد: »به خاطر آموزش بهتر 
دانش آموزان  به  معلمان  بیشتر  رسیدگی  و 
تشكیل  نفر   18 تا   15 تعداد  با  كالس ها 

گردیده است.« 
معلم شان  و  كالس  دانش آموزان  از 
تشكر می كنیم و در حالی كه زنان كوچک 
شكوفه های رضوی با ذكر صلواتی بدرقه  مان 

می كنند، از كالس خارج می شویم. 
قدم در كتابخانه دبستان كه بصورت قفسه 
باز و دارای 850 جلد كتاب است، می گذاریم. 
تشویق  برای  دبستان  طرح های  از  یكی 
یک  اختصاص  كتاب خوانی،  به  دانش  آموزان 
است،  كتاب  مطالعه  به  هفته  هر  در  ساعت 
آموزشگاه  البته  مطالعه.  زنگ  عنوان  تحت 
مربع،  متر  وسعت 76  به  نمازخانه ای  دارای 
و  مربع  متر   50 مساحت  به  آزمایشگاه 
اختصاص مكانی جهت تشكیل كارگاه نقاشی، 
سفالگری و فعالیت های پرورشی نیز می باشد. 

كادر آموزشی
همان طور كه برخی از كتاب های كتابخانه 
مورد  در  ذبیحی  خانم  از  می زنم،  ورق  را 
آموزشی  و  اداری  كادر  نفر   8 انتخاب  نحوه 
می دهند:  پاسخ  ایشان  می پرسم.  دبستان 
باتجربه ترین  و  بهترین  از  آموزشی  »كادر 
بر گذراندن  معلمان تشكیل شده كه عالوه 
دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی شامل: 
تربیت  هنر،  كریم،  قرآن  آموزشی  دوره های 
بدنی و چگونگی كار با سیستم هوشمند؛ در 
اخالقی، تخصص  و  اسالمی  رعایت شئونات 

مهم ترین هدف از تأسیس 
این واحد آموزشی، فراهم 

نمودن شرایط تعلیم و تربیت و 
فراگیری علوم و متون آموزش 
و پرورش در مسیر شكوفایی 

و توسعه علمی با محوریت 
آموزش علوم قرآنی، احادیث 

و روایات كاربردی می باشد
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در تدریس دروس خود و تكریم دانش آموزان 
و اولیاء نیز برجسته هستند. البته وابستگی 
آموزشگاه به نهاد مقدس آستان قدس رضوی 
و مزین شدن نام مركز به حضرت امام رضا)ع( 
آموزشی  واحد  این  به  را  خاصی  قداست 
بخشیده و رسالت مربیان مركز را دو چندان 
دست اندركاران  همه  بنابراین  است.  نموده 
مركز خود را مقید به ارائه خدمات آموزشی و 
پرورشی مناسب و با كیفیت دانسته تا اهداف 

ترسیم شده مركز تحقق یابد.«

برنامه های مذهبی و قرآنی
و كالس های  آزمایشگاه  از  بازدید  از  پس 
آموزشگاه سری می زنم به نمازخانه دبستان. 
نماز  برگزاری  تا  زیادی  زمان  هنوز  اگرچه 
اما  است،  مانده  باقی  مدرسه  جماعت 
می توان شكوفه های دبستان را در چادرهای 
با مربیان  گلدار سفید و صف هایی مشترك 

آموزشگاه مجسم كرد. 
اگر بخواهیم به فعالیت های دیگر دبستان 

كالس های  برگزاری  از  باید  كنیم  اشاره 
هنری،  و  علمی  قرآنی،  اعتقادی،  فوق برنامه 
مناسبت های  تمام  در  ویژه  مراسم  اجرای 
مذهبی و ملی و طرح غنی سازی اوقات فراغت 
در فصل تابستان نیز نام ببریم. در این میان 
برنامه های خاص  نمود كه  باید خاطر نشان 
مذهبی و قرآنی مدرسه بصورت كاربردی و 
در قالب ایماء، اشاره و نمایش آموزش داده 
می شود و تأثیر به سزایی بر روی خانواده ها 
طوری كه  به  است،  داشته  دانش آموزان  و 
تا سوم  اول  پایه  در  كه  این  با  دانش آموزان 
و  قرآن  حفظ  زمینه  در  می نمایند  تحصیل 
و  بوده  موفق  بسیار  آن  به  عمل  و  احادیث 
حتی نكات اخالقی و تربیتی را در آموزشگاه و 

خانواده رعایت می نمایند.

نگاه یک پدر
گفت و گوی  انجام  برای  كه  حالی  در 
به طرف دفتر  با خانم ذبیحی  پایانی همراه 
با  اولیاء  از  یكی  با  ایشان  می روم،  دبستان 

احترام احوالپرسی می كنند. من هم فرصت 
را غنیمت می شمارم و در داخل حیاط، نظر 
آقای صمدی؛ پدر یكی از دانش آموزان پایه 
سوم را در خصوص سیستم آموزشی هوشمند 
و مذهبی دبستان جویا می شوم. آقای صمدی 
كه رضایت كامل از امكانات و كادر آموزشگاه 
هر  در  دانش آموزان  »تعداد  می گوید:  دارد، 
كالس محدود است و بهتر به آن ها رسیدگی 
می شود. البته بیشتر به دلیل اهمیت فراوانی 
كه برای تربیت مذهبی دخترم قائل هستم، 
او را در این مدرسه ثبت نام نمودم. سیستم 
فرهنگی  و  مذهبی  برنامه  های  و  آموزشی 
دبستان موجب شده دخترم نه تنها در درسش 
توجهی در  قابل  پیشرفت  بلكه  باشد،  موفق 
حفظ قرآن داشته و از نظر اخالقی و رفتاری 

نیز زبانزد مسئولین آموزشگاه است.«
و  والدین  توأم  حضور  امكان  خوشبختانه 
دبستان شكوفه های رضوی در  دانش آموزان 
اكثر مراسم فرهنگی، مذهبی و قرآنی كه در 
دارد.  وجود  می شود،  برگزار  مبارك  آستان 

كادر آموزشی از بهترین و باتجربه ترین معلمان تشكیل شده كه عالوه 
بر گذراندن دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی شامل: دوره های 

آموزشی قرآن كریم، هنر، تربیت بدنی و چگونگی كار با سیستم 
هوشمند؛ در رعایت شئونات اسالمی و اخالقی، تخصص در تدریس 

دروس خود و تكریم دانش آموزان و اولیاء نیز برجسته هستند



همچنین با برگزاری جلسات ماهانه آموزشی 
اولیا و مربیان و ارائه خدمات مشاوره تحصیلی 
كادر  با  نزدیكی  و  قوی  رابطه  خانواده ها  و... 

آموزشی و اداری آموزشگاه دارند. 

از موفقیت های دیروز 
تا برنامه های فردا

می آید.  در  صدا  به  دبستان  تفریح  زنگ 
فرشته های كوچک دبستان با خنده وارد حیاط 
می شوند. بار دیگر وارد دفتر دبستان می شوم و 
در جمع معلمان، از خانم ذبیحی می خواهم از 
موفقیت های مدرسه نیز بگویند. ایشان با بیان 
قبولی كلیه دانش آموزان با كسب درجه خیلی 
خوب و كسب امتیاز در مسابقات قرآنی و حفظ 

یک جزء قرآن كریم می افزایند: »كسب مقام 
برتر در بین مدارس سطح شهرستان در جشن 
نقاشی(،  بهترین  به  جایزه  )اهداء  عاطفه ها 
كسب مقام مدارس موفق در كمک به عتبات 
عالیات و ارسال به استان به عنوان یكی از پنج 
مدرسه موفق سطح شهر، كسب بهترین مقام 
و رتبه در برگزاری جشن روز جهانی كودك و 
اهداء جوایز به 7 نفر از دانش آموزان كه نقاشی 
سطح  در  عالی  رتبه  كسب  به  موفق  آن ها 
با  شهرستان شده است.« سپس خانم مدیر 
اشاره ای به برخی از برنامه های آینده دبستان 
مانند: برگزاری جشنواره فرهنگی و قرآنی با 
هدف ایجاد بستر مناسب برای بروز خالقیت  
و استعدادهای دانش آموزان دبستان، راه اندازی 
دو  ارتباط  منظور  به  مركز  تخصصی  سایت 
سویه اولیاء از طریق فضای مجازی و پیگیری 
مراحل آموزشی فرزندان شان با مدرسه، نویدی 
نیز به خانواده های پسردار می دهند: »با توجه 
درخواست های  و  اولیاء  افزون  روز  اعتماد  به 
مكرر مردم والیت مدار شهرستان تحقق این 
مهم دور از انتظار نیست كه با اهتمام هیئت 
مدیره محترم مؤسسه در آینده شاهد گام های 
مؤثری در توسعه فضاهای آموزشی باشیم و 
مدرسه  تأسیس  مجوز  مؤسسه  كه  آن جا  از 
پسرانه را نیز دارد در سال های آتی به حول و 
قوه الهی با همكاری سازمان توسعه و عمران 
آستان قدس رضوی در صورت ایجاد فضای 
آموزشی و احداث ساختمان مدرسه، اقدام به 

این امر خواهد نمود.«
با شنیدن صدای زنگ كالس، 
از خانم ذبیحی و همكاران شان 
تشكر می كنم و با عبور از جمع 
فرشته های دبستان شكوفه های 
خارج  آموزشگاه  از  رضوی 

می شوم.
گزارش از: آرزو مستأجر حقیقی
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عالوه بر محوطه اصلی امامزاده استراحتگاهی 
نیز مختص زائران و مسافران، در جوار صحن 
كه  دارد  قرار  حضرت  آن  ملكوتی  بارگاه  و 
سكوهایی مجزا برای استراحت زائران در آن 
تعبیه شده و وجود درختان نخل و زیتون و 
دیگر گیاهان سبز كویری سرسبزی و طراوت 
خاصی به این مكان كه »باغ رضوان« نام دارد 
بخشیده و مكان مناسبی است برای كسانی كه 
قصد دارند استراحت كوتاهی داشته و زیارتی 
رضوان  باغ  دهند.  ادامه  راه خود  به  و  كرده 
با پوشش گیاهی زیبا و فضای امن و وسایل 
)پاركینگ  است  موجود  آن  در  كه  رفاهی 
وسایل نقلیه، سرویس های بهداشتی، امكان 
برپایی چادر، نزدیكی و مجاورت به حرم و...( 
محل بسیار مناسبی است برای یک توقف و 

استراحتی چند ساعته برای خانواده ها.
زیبایی، پاكیزگی و طراوت این فضای سبز 
نشان از مراقبتی دائمی و دقیق دارد. از این 
رو سراغ مسئول خوش ذوق آن رفته و گپ و 
گفت كوتاهی با او داشتم. در خالل صحبتهایم 
با آقای نعمت ابراهیمی به نكته قابل تاملی 
پی بردم. او به كاری كه انجام می دهد نه به 
عنوان یک شغل كه به عنوان خدمتی عاشقانه 
می نگرد. طوری از درختان نخل و زیتون یاد 
می كند كه احساس می كنی درباره بچه هایش 
مراقبت  و  حضور  همین  می كند.  صحبت 
و  شادابی  شده  موجب  كه  اوست  عاشقانه 
طراوتی كه در فضا موج می زند دوچندان شود. 
می گوید: »عاشق كارم هستم. افتخار می كنم 
پیدا  توفیق  و  شده  نصیبم  سعادتی  چنین 
كرده ام به زائران و مسافران حضرت خدمت 
كنم.« با صبر و حوصله فراوان به پرسشهای 
ریز و درشتم پاسخ های مبسوطی می دهد كه 
حاكی از اطالعات وسیع او در حوزه كشاورزی 
است.  كویری  گیاهان  پرورش  و  باغداری  و 
مشغول  مجموعه  این  در  كه  سالی   12 در 

»فضای سبز« میقات الرضا، زبانزد خاص و عام است

نگین سبز و انگشتری طال

 به چشمهایت اعتماد كن. این یكی دیگر سراب نیست؛ عین واقعیت است.یک تكه 
زمین سبز، وسط كویر طالیی رنگ همچون نگینی سبز بر انگشتری طال. سرسبزی و آبادی 
معجزه ایست كه تنها كسانی قدرش را می دانند كه ساعتها در كویری خشک و بی آب و 
علف رانده باشند. كویری كه دیدن سراب در آن به اندازه بوته های خار و درختچه های 
گز, واقعی و عادی است و تا چشم كار می كند بیابان است و شنهای زرد و طالیی. برای 
مسافران كویر هویدا شدن گنبد و گلدسته های طالیی رنگ حرم و سرسبزی اطرافش 

از دور, چیزی شبیه معجزه است.

مسافرانی كه از شهرهای جنوبی ایران به 
قصد زیارت و سیاحت، عازم مشهد مقدس 
هستند حتما چند ساعتی را در شهر كویری 
طبس توقف می كنند. پس از ساعتها رانندگی 
در كویر برای خستگی در كردن، سایه ی تک 
این  به  رسد  است. چه  غنیمت  درختی هم 
همه سرسبزی و آبادی آن هم در جوار بارگاه 
ملكوتی امامزاده حسین بن موسی الكاظم)ع(، 
برادر بزرگوار امام هشتم شیعیان حضرت علی 
هم  و  است  فال  هم  الرضا)ع(كه  موسی  بن 

تماشا.
آستان مبارك امامزاده حسین بن موسی 
الكاظم)ع(، زیارتگاهی است واقع در ورودی 
و  امن  مكانی  به  اكنون  كه  طبس  شهر 

زائران  و  مسافران  برای  آرام  استراحتگاهی 
بارگاه نورانی امام رضا)ع( تبدیل شده است. 
اگر به قصد زیارت یا استراحتی میان راهی در 
این مكان مقدس توقف كرده باشید خواهید 
و محوطه  به صحن  ورود  بدو  در  آنچه  دید 
امامزاده جلب توجه می كند زیبایی و پاكیزگی 
اطراف میدان گاهی  این مكان مقدس است. 
حسین  حضرت  بارگاه  و  صحن  كه  بزرگی 
پوشیده  دارد  قرار  آن  در  الكاظم  موسی  بن 
درختانی  است.  زیتون  و  نخل  درختان  از 
خاص مناطق خشک و كم آب كه به واسطه 
قادرند  دارند  كه  محكمی  و  قوی  ریشه های 
آب را از اعماق زمین جذب كنند و در آب و 
هوای سخت كویر به حیات خود ادامه دهند. 



فضای  در  بزرگی  تحول  است  خدمت گزاری 
است.  ایجاد شده  آن  و پوشش گیاهی  سبز 
می گوید: »سال 80 كه اینجا مشغول به كار 
شدم فضای سبزی در حد 20000 مترمربع 
وجود داشت كه قسمت عمده آن از درختان 
نخل خودرو و محلی پوشیده شده بود. كم كم 
هم  مرغوبی  محصول  كه  را  خودرو  درختان 
نداشت، هرس نموده و به صورت كشت باف 
با نخلهای مرغوب كه محصول بهتری دارند 
شده  جایگزین  نخلهای  و  نمودیم  جایگزین 
پس از 4 سال به بار نشسته و اولین محصول 
خرمای زرد كبكابی و خرمای زاهدی را كه 
این  از  از خرما هستند  مرغوبی  انواع  دو  هر 
فضای  كل  هم اكنون  كردیم.  برداشت  نخلها 
رسیده  مترمربع   63000 به  مجموعه  سبز 
است و از محل فروش محصول خرمای این 
نخلها قسمتی از هزینه های مجموعه تامین 
می شود.« به تابلوهایی اشاره می كنم كه در 
قسمتهای مختلف فضای سبز وجود دارد و 
زائران را برای تهیه خرما به دفتر فروش كه 
در محوطه حرم واقع است راهنمایی می كند. 
می گوید: »برخی از مسافران نمی دانند دفتر 
محوطه  درختان  محصوالت  برای  فروشی 
وجود دارد و امكان خرید این محصوالت فراهم 
است و برای تبرك سعی می كنند از درختهای 
محوطه خرما بچینند كه این امر موجب آسیب 
وارد شدن به نخلها می شود. این تابلوها به این 
دلیل نصب شده و حكم راهنمای مسافران را 
دارد.« دیگر محصول این فضای سبز زیتون 
است. ابراهیمی با اشاره به این نكته كه نهال 
آورده  به طبس  قم  از  را  زیتون مرغوب  این 
اضافه می كند: هم اكنون در سطح زیر كشت 
كاشته  زیتون  نهال  اصله  تعداد 950  زیتون 
شده كه از سال 89 به بار نشسته و محصول 
خوبی می دهد. از محصوالت درختان زیتون 
در روغن گیری و تهیه كنسرو استفاده می شود. 
عالوه بر فضای سبز اطراف حرم، درختان نخل 

موجود  نیز  رضوان  باغ  محوطه  در  زیتون  و 
است. بعالوه گل های همیشه بهار و گیاهان 
دارویی نظیر استخدوس، رزماری، مورد و... كه 
عالوه بر مصارف دارویی در زیبایی محیط هم 
تاثیر زیادی دارد در باغ رضوان موجود است و 
طراوت خاصی به این محیط كویری بخشیده 
است. آقای ابراهیمی می گوید: »مسافری كه 
خسته و مانده از راه می رسد در اولین نگاه به 

دنبال یک سایه ی خنک و مكانی تمیز و آرام 
برای استراحت است و این فضای سبز هم در 
طرح اولیه این مجموعه دیده شده است. كاری 
كه ما در این چند سال انجام داده ایم نگهداری، 
مراقبت و گسترش آن بوده و برای انجام این 
كار تمام تالشمان را انجام دادیم. در این راه از 
متخصصان كشاورزی هم كمک گرفته و برای 
اینكه اطالعاتمان به روز باشد از اینترنت هم 
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بهره می گیریم.« از دغدغه همیشگی مردمان 
كویر سوال می كنم. تامین آب برای آبیاری این 
فضای سبز و او منابع آبی مجموعه را برایم 
چاه  یک  شهری  آب  بر  »عالوه  می شمارد: 
موتور كه در نزدیكی امامزاده است و چاه آبی 
كه فرد خیری كه هم اكنون خارج از كشور 
زندگی می كند وقف امامزاده كرده و 6 ساعت 
در هفته آب مجموعه را تامین می كند منابع 

مصرف  منظور  به  همچنین  ما هستند.  آبی 
بهینه آب و صرفه جویی سعی كرده ایم از روش 
آبیاری  برای  قطره ای  و  فشار  تحت  آبیاری 
فضای سبز مجموعه استفاده كنیم كه این امر 

كمک زیادی به ما كرده است.«
 عالوه بر زیبایی و سرسبزی، نكته دیگری 
محیط  پاكیزگی  می كند،  توجه  جلب  كه 
با  باغ رضوان است.  و  و میدانگاهی  امامزاده 

توجه به خیل جمعیت زائران و مسافرانی كه 
امامزاده حسین بن موسی  بارگاه  و  به حرم 
الكاظم مشرف می شوند این همه پاكیزگی و 
تمیزی نشان از مراقبتی دائمی دارد. نكته ای 
كه آقای ابراهیمی هم به آن اشاره می كند: 
»اینجا 28 آبنما وجود دارد كه به طور مداوم 
آنها را تمیز كرده و آبشان را تعویض می كنیم. 
همچنین نظافت محوطه امامزاده و باغ رضوان 
یک  ماست.  نیروهای خدماتی  عهده  به  هم 
نفر تمام وقت مسئول نظافت و پاكیزگی و 
جمع آوری زباله های محوطه باغ رضوان است 
كردن  تمیز  وظیفه  نیز  نیروها  از  تعدادی  و 
محوطه امامزاده و آبنماها را بر عهده دارند. 
طوری كه شما یک تكه زباله هم روی زمین 

مشاهده نمی كنید.«
با  او  و  می گویم  كارش  سختی  از  او  با   
و محكم می گوید: »وظیفه  انرژی  پر  لحنی 
ما این است كه فضای مفرح و پاك و سالمی 
احساس  آن  در  كه  كنیم  مهیا  زائران  برای 
باشند. ما هیچوقت  امنیت داشته  و  آرامش 
و  نوروز  عید  مثل  ایامی  و  نداریم  تعطیلی 
عاشورا كه بیشتر افراد تعطیلند اتفاقا كار ما 
بیشتر است و حسابی سرمان شلوغ است. با 
این وجود هرگز احساس خستگی نمی كنیم. 
چون عاشق كارمان هستیم و از اینكه توفیق 
خدمت در این مكان مقدس نصیبمان شده 

به خود می بالیم.«
به  امامزاده  محوطه  آبادانی  و  سبزی 
همكارانش  و  ابراهیمی  آقای  سبز  دستهای 
میسر شده كه همگی با افتخار خود را خادم 
درگاه این امامزاده می دانند. برای همگی آنها 
نعمتمان  ولی  زائران  به  نیت  خلوص  با  كه 
حضرت  آن  بزرگوار  برادر  و  رضا)ع(  امام 
خدمت می كنند آرزوی سالمتی و طول عمر 
می كنیم. السالم علیک یا اباعبداهلل, یا حسین 

بن موسی الكاظم)ع(.
گزارش از: تكتم حسین پور



رساله ی  یا  الرضا  طب 
پزشكی  است  كتابی  ذهبیه 

كه  السالم  علیه  رضا  امام  از 
معموال  كه  دیگر-  كتب  خالف  بر 

احادیث  میان  از  را  پزشكی  توصبه های 
امام  مبارک  وجود  می كنند-  گلچین  ائمه 

رضا علیه السالم آن را نگاشته اند. 
است،  اهمیت  دارای  جهت  دو  از  كتاب  این 

و  كتابی است علمی در زمینه پزشكی  اینكه  اول 
دیگر اینكه چون از ناحیه امام معصوم صادر شده، 

از اشتباهات مرسوم و رایج در علوم تجربی مبری 
است.

ارزشمند  بیانات  امام رضا)ع( مجموعه  رساله ذهبیه 
با شرح خواص  امام است كه در آن  و پزشكی  علمی 
و  بهداشت  و  بهزیستی  راهكارهای  اشربه،  و  اغذیه 
با  مقابله  تكنیک های  و  می آموزد  انسان  به  را  سالمت 
بیماری ها و آسیب های روحی و روانی را مورد توجه و 

نقد و بررسی قرار می دهد. 
مامون  درخواست  به  پزشكی،  اهمیت  با  رساله  این 
خلیفه عباسی، توسط امام تقریر و تحریر شده است 
مامون  به  خطاب  ظاهرا  بزرگوارانه  را  آن  امام،  كه 
جنبه  افاضات  بیانات،  متن  در  اما  فرموده؛  تقریر 

خطاب عمومی داشته و از مفاد آن شمیم افادات 
رساله  آن  از  بخشی  می رسد،  مشام  به  همگانی 

و  میوه ها  فواید  درباره  بحث  به  گرانمایه 
درمان  مطالب  این  و  پرداخته  خوراكی ها 

زده  رقم  العالج  بیماری های  از  بسیاری 
فواید  و  اهمیت  به  متن  این  در  است. 

در  كه  سبزیجات  و  میوه ها  بعضی 
شهرستان طبس مورد استفاده و 

از محصوالت خود شهرستان 
است می پردازیم.

خوردنی هایی كه در »طب الرضا« از آنها نام نیك برده شده است...

»طبس«؛ تالقی طبیعت و سالمت

آویشن
گیاه  این  بقدری  اسالم  پیشوایان 

اند كه حضرت رضاعلیه السالم  را مفید می دانسته 
و  است  بوده  امیرالمومنین  داروی  تنها  آویشن  فرمودند:  می 

نیزحضرت رضا می فرمودند: آویشن معده را تقویت می كند، و بلغم 
را بر طرف می نماید، آویشن نیز انسان را از لقوه در امان نگاه می دارد، 

)لقوه - مرضی است كه در صورت انسان پیدا می شود، و لب و دهان یا فک 
بطرفی كج می شود. مردی در خدمت امام هشتم علیه السالم از رطوبت مزاج و 
عالج آن سئوال نمود آن حضرت باو دستور داد كه آویشن را بكوبد و ناشتا به 

دهان خود بریزد.

انجیر
در  می گوید:  عرفه  بن  محمد   

روزگار امام رضا)ع( و مأمون، در خراسان بودم. 
]یک بار،[ از امام رضا)ع( پرسیدم: ای پسر پیامبر خدا! 

درباره ی انجیر چه می گویی؟ فرمود: »برای قولنج سودمند 
است. آن را بخورید.« امام رضا )ع( همچنین می فرمایند: انجیر 

بوی بد دهان را می برد. استخوان و فک را محكم میكند؛ موجب 
رویش مو می گردد؛ درد را از بین می برد و با وجود آن، نیاز به 
هیچ دارویی نیست. انجیر، شبیه ترین چیز به گیاهان بهشت 

است. خوردن انجیر تولید شپش می كند در صورتی كه 
گندیده و سیاه شده باشد.

ترنج
امام رضا)ع( فرمود: پیامبر خدا)ص( 

را  سرخ  سیب  و  سبز  ترنج  به  كردن  نگاه 
را  چشم  شب،  در  ترنج  خوردن  داشت.  دوست 

تغییر و سبب كژ چشمی می شود.
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تره
رضا  امام  می گوید:  سلیمان  بن  یحیی 

علیه السالم را در باغی دیدم، در حالی كه تره می خورد. به 
ایشان گفتم : فدایت شوم! مردم بر این باورند كه هر روز از بهشت بر 

كاسنی یک قطره فرو می ریزد،حضرت فرمود:اگر هر روز یک قطره از بهشت بر 
كاسنی می ریزد تره، در آب بهشت، یكسره غوطه ور است. گفتم: به آن كود می دهند. 

فرمود: »چیزی از این كود بدان نمی چسبد.«
داوود بن ابی داوود از مردی روایت می كند كه امام رضا )ع( را در خراسان دید كه تره را 

از باغ، همان گونه كه هست، می چیند و می خورد. چون به ایشان گفتند : این، ممكن است 
فضوالتی به همراه داشته باشد، فرمود: »چیزی از آنها به تره نمی چسبد و این سبزی، برای 

درمان بواسیر خوب است.«
انواع تره ها فشار خون را باال وپایین می آورد وبرای درمان كلیه ی عفونت ها سودمند است

كاهو
امام رضا)ع( به شیعیان خود توصیه 

می فرمودند: تا می توانید كاهو بخورید، زیرا كاهو 
رقت خون را از بین می برد و بهتر از سایر سبزی ها، 

خون را تصفیه می نماید. كاهو خواب آور و آرام بخش است. 
بنابراین برای اشخاص عصبانی و كسانی كه مبتال به بی خوابی 

هستند، مفید است.

خیار
بلخی  مهران  بن  حماد 

شیعیان  از  جوانی  روزی  خراسان  در  می گوید: 
حضرت  كرد.  شكایت  حضرت  آن  خدمت  زردی،  از 

و  بپز  آب  با  را  پوستش  بعد  و  بكن  پوست  را  خیار  فرمودند: 
 بعد از پختن به مدت سه روز مقداری از آن را در حال ناشتا بخور.

را  آن ها  آب  اگر  است خصوصا  یرقان)زردی(  برای  معالجه  ساده ترین 
تب های  است.  مفید  مورد خیلی  این  در  نیز  تخم خیار  كنند،  مصرف 

صفراوی را معالجه می كند، كلیه را به كار می اندازد.

خربزه
می فرمایند:  رضا)ع(  امام 

داد  پیشكش  ما خربزه ای  به  روزگاران 
از زیورهای زمین و از سرای سالمت. خربزه 

انواع  كه  گواراست  و  لذیذ  شیرین،  میوه ای 
آن خربزه خراسان  بهترین  و  دارد  گوناگونی 
است. خوردن خربزه در ناشتا، سبب فلج 

می شود.
باقلی

مغز  تقویت  مایه  باقال،  خوردن 
مغز  توان  پا می شود،  استخوان های ساق 

را افزون می سازد و خون تازه تولید می كند. 
باقلی را با پوست بخورید چون معده را پاكیزه 

می كند.



مجتمع های فرهنگی رفاهی 
و نمازخانه های میان راهی امام رضا)ع(  

تالش می كنند تا از »رنج سفر« زائران بكاهند...

در مسیر بهشت



در تعریف كاروانسرا آمده است: »كاروانسرا 
ساختمانی است كه كاروان را در خود جای 
نوع  بزرگترین  از  گفت  می توان  و  می دهد 
ساختمانهای اسالمی است. پالن آن معموال 
مربع یا مستطیل شكل است با یک ورودی 
برجسته عظیم و بلند و دیوارهایی كه گاهی 
اوقات در انتهای آنها بادگیرهایی تعبیه شده 
است. همچنین یک داالن با طاق قوسی كه 
قرار گرفته و  مابین ورودی و حیاط داخلی 
فضای كافی را برای جا دادن حیوانات باركش 
فراهم ساخته است. بر روی سكوی برآمده ای 
كه پیرامون این حیاط قرار دارد طاقگان هایی 
واقع شده اند كه نمای داخلی را مفصل بندی 
می كنند. در پشت آنها حجره هایی برای جا 

دادن مسافران ایجاد شده است و...«
یكی از مظاهر فرهنگ كهن ایرانی، اسالمی 

معماری  كاروانسراهاست.  معماری  ما سبک 
كامال شرقی و اسالمی این كاروانسراها حسی 
منتقل  بیننده  به  را  و شگفت انگیز  جادویی 
با گذشت چندین  كه حتی  می كند. حسی 
قرن از زمان ساخت و مرمت دوباره برخی از 
آنها هنوز هم در فضای آنها موج می زند. اگر 
گذرتان به یكی از این كاروانسراهای قدیمی 
و  میدانگاهی  تماشای  با  حتما  باشد  افتاده 
حوض و آبنما و برج و باروهایش این فكر از 
ذهنتان عبور كرده كه وجود این كاروانسراها 
در روزگاری كه مردم سوار بر چهارپایان و با 
كمترین امكانات به سفر می رفتند چه غنیمت 

بزرگی بوده است.
و  گذشته  زدن  پیوند  مظاهر  از  یكی 
از  گرفتن  كمک  مدرنیته-  و  -سنت  حال 
مظاهر سنتی در دنیای مدرن است و یكی 

از  صحیح  استفاده  برای  مثالها  بهترین  از 
ایده ساخت استراحتگاههای بین  این شیوه 
راهی است. این استراحتگاهها كه سر و شكل 
ظاهری شان نسخه مدرن و به روز شده همان 
كاروانسراهای قدیمی است، نمونه های بسیار 
با  به شمار می روند كه  این حیطه  در  خوبی 
برای  روز  امكانات  و  تكنولوژی  از  استفاده 

استراحت زائران و مسافران بنا شده است. 
علی  حضرت  زائران  چشمگیر  افزایش 
چنین  ایجاد  ضرورت  الرضا)ع(،  موسی  بن 
به  سرویس دهی  جهت  را  مجموعه هایی 
آستان  و  كرده  دوچندان  آن حضرت  زائران 
مناسب  مكان  ایجاد  هدف  با  رضوی  قدس 
رفاهی  امكانات  و  دینی  فرائض  ادای  جهت 
احداث  به  خانواده ها،  برای  بهداشتی  و 
مجتمع های فرهنگی رفاهی میان راهی همت 
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با  ثامن الحجج)ع(  زائران حضرت  تا  گماشته 
و  نموده  تردد  مسیرشان  در  اطمینان خاطر 
از تسهیالت فراهم شده استفاده نمایند. این 
مجتمع ها كه توسط سازمان عمران و توسعه 
خراسان وابسته به آستان قدس رضوی احداث 
حضرت  مباركه  آستانه  مؤسسه  نظر  زیر  و 
حسین بن موسی الكاظم)ع( و آرامگاه شهید 
هركدام  می گردد،  اداره  مدرس)ره(  آیت ا... 
دارای دو نمازخانه و كفش داری های مستقل 
سرویس  وضوخانه،  بانوان،  و  آقایان  برای 
و  موقت  استراحت  سكوهای  بهداشتی، 
مراكز  و  نقلیه  وسایل  پاركینگ  غذا،  صرف 
بازی  پارك  و  بهداشتی  غذایی  مواد  تهیه 
گلهای  انواع  با  سبز  فضای  و  كودكان  ویژه 
تمامی  و  زینتی و درختان سرسبز می باشد 
اقامت كوتاه را برای  امكانات الزم برای یک 
مسافران فراهم نموده است. نكته ای كه آقای 
صفرزاده مسئول این مجتمع های رفاهی نیز 
در صحبتهایش به آن اشاره می كند. »از همان 
ابتدا كه این طرح اجرا شده اولین اولویت ما 
فراهم نمودن ابتدایی ترین و البته مهمترین 
زائران  و  مسافران  نیاز  مورد  پارامترهای 

بوده است. نیازهایی از قبیل آب آشامیدنی، 
استراحت،  برای  مكانی  بهداشتی،  سرویس 
این سوال كه  به  پاسخ  در  او  و...«  نمازخانه 
بقیه  با  تفاوتی  چه  رفاهی  مجتمعهای  این 
استراحتگاههای موقت میان راهی دارد پاسخ 
داد: »اولین و مهمترین تفاوتش پاكیزگی و 
فقط  هركس  كه  طوری  است.  آن  بهداشت 
باشد  رفته  مجتمعها  این  از  یكی  به  یک بار 
و  پاكیزگی  كه  دارد  اذعان  مسئله  این  به 
موج  مجموعه  قسمتهای  همه  در  نظافت 
می زند. مشخصه دیگر این مجتمع ها، رعایت 
استانداردهای ساخت و ساز است و بسته به 
آب و هوا و اقلیم خاص هر منطقه در ساخت 
این مجموعه ها استانداردهای فنی مطابق با 

همان منطقه بكار گرفته شده است.«
با توجه به خیل زائران و عاشقانی كه هر 
مقدس  مشهد  به  كشور  نقاط  همه  از  ساله 
سفر می كنند این استراحتگاه ها در مسیرهای 
منتهی به مشهد بنا شده است. آقای صفرزاده 
كه  آنجا  »از  می گوید:  نكته  این  به  اشاره  با 
در كشور بیشترین سفرها به مشهد مقدس 
انجام می شود، مهمترین اولویت ما ایجاد این 

مجتمع های رفاهی در مسیرهای منتهی به 
مشهد بوده است. عالوه بر این امكانات رفاهی، 
در مناسبتهای خاصی مانند ایام شهادت امام 
رضا)ع( كه تعداد زائران پیاده زیاد است این 
مجتمع های رفاهی امكانات و تسهیالتی ویژه 
مثال  برای  می دهند.  ارائه  نیز  پیاده  زائران 
در  مطبوع  و  گرم  فضای  یک  كردن  فراهم 
نمازخانه ها و سیستم آب گرم در وضوخانه 
و دستشویی ها در فصل زمستان برای راحتی 
از  پیاده.«  زائران  بیشتر  چه  هر  آسایش  و 
ایشان می خواهم درباره تعداد این مجموعه ها 
خوشبختانه  كند.  ارائه  مختصری  آمار 
كل  »تعداد  است:  امیدواركننده  او  پاسخ 
این مجتمع ها 19 تا بوده است كه در همه 
و  دارد. سكو  آنها تسهیالت مشتركی وجود 
آالچیق، پاركینگ وسیله نقلیه، فضای بازی 
برای بچه ها و... در مجتمع رفاهی دامغان كه 
برای  تعداد10 سوییت  بقیه است  از  بزرگتر 
اقامت مسافران هم وجود دارد كه امیدواریم 
در آینده نزدیک بتوانیم در بقیه مجموعه ها 
سال  در  كنیم.  فراهم  را  سوییت ها  این  نیز 
تحویل  ما  به  و  اتمام  جدید  پروژه  دو   92
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 واقع در استان خراسان رضوی محور گناباد 
بهره برداری: 1379 -  تربت حیدریه - سال 
مساحت   - مربع  متر   6000 كل:  مساحت 
زیربنا: 750 متر مربع - فاصله تا مشهد: 206 

كیلومتر - فاصله تا طبس: 375 كیلومتر
مجتمع شماره 4: رباط سفید

محور  خراسان رضوی  استان  در  واقع 

تربت حیدریه مشهد - سال بهره برداری: 1382 
- مساحت كل: 16096 متر مربع - مساحت 
زیربنا: 1250 متر مربع - فاصله تا مشهد : 75 

كیلومتر - فاصله تا طبس: 485 كیلومتر
مجتمع شماره 5: خوسف

محور  جنوبی  خراسان  استان  در  واقع 
بهره برداری: 1384  سال   - دیهوك  بیرجند 
- مساحت كل: 5000 متر مربع - مساحت 
زیربنا: 460 متر مربع - فاصله تا مشهد: 600 

كیلومتر - فاصله تا طبس: 240 كیلومتر
مجتمع شماره 6: كاهک سبزوار

محور  خراسان رضوی  استان  در  واقع 
شاهرود سبزوار - سال بهره برداری: 1385 - 

این آدرس ها را به خاطر بسپارید!
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داده شد. یک مجتمع در مسیر تربت جام به 
به قوچان.  فریمان و یكی در مسیر چناران 
همچنین ساخت چند مجتمع دیگر در سال 
كرمان،  در  پروژه هایی  می خورد.  كلید   93
محور  در  احمد  بویر  و  كهكیلویه  و  شمال 
لردگان- بروجن كه ان شاهلل تا سال 95 -94، 
به اتمام خواهد رسید.« از او درباره امكانات 
پزشكی و درمانگاه سوال می كنم و او پاسخ 
می دهد: »در كنار مجتمع های رفاهی معموال 
كمپ های هالل احمر هم مستقر هستند كه 

در صورت بروز مشكل احتمالی می توانند به 
زائران و مسافران كمک كنند.«

مجتمع های  این  فعالیت های  دیگر  از 
آقای  فعالیت های فرهنگی است كه  رفاهی، 
صفرزاده در این رابطه به نكات خوبی اشاره 
می كند: »در این استراحتگاه ها عالوه بر انجام 
فریضه نماز جماعت، دعای كمیل و توسل و 
ندبه نیز برگزار می شود. بعالوه تابلوهای روان 
كه احادیث دینی را نمایش می دهد و نصب 
بنرهایی با مضمون های دینی و اخالقی. برای 

مثال چندی پیش به مناسبت دهه كرامت از 
مسئولین و خدام محلی دعوت كردیم و از آنها 

طی مراسمی تجلیل شد.«
اغلب  دغدغه  كه  مهمی  مسائل  از  یكی 
بهداشت  و  نظافت  است،  جاده ای  مسافران 
اقامتگاه های موقت میان راهی است. نكته ای 
خوبی  به  رفاهی  مجتمع های  این  در  كه 
درباره  صفرزاده  آقای  از  است.  شده  رعایت 
به  او  و  كردم  سوال  بهداشتی  موارد  رعایت 
نكات خوبی اشاره كرد: »آنچه برای ما بسیار 
مهم است رعایت بهداشت و پاكیزگی محیط 
و رعایت نكات ایمنی و بهداشتی در واحدهای 
هم  امر  این  در  كه  رستورانهاست  و  تجاری 
نظارت خوبی صورت می گیرد. برای بهداشت 
مجتمع ها  از  یک  هر  در  محیط  پاكیزگی  و 
یک نیروی دائم داریم كه سرایدار محسوب 
می شود و به همراه خانواده اش در مجموعه 
مثل  بزرگتر  مجتمع های  در  و  است  ساكن 
دامغان و دشت دو نیروی دائم داریم. همچنین 
نیروهای خدماتی و نظافتی هم هستند كه 
زحمت  محیط  پاكیزگی  و  بهداشت  برای 
می كشند و به طور خاص برای رستوران ها و 

مساحت كل: 30000 متر مربع - مساحت 
مشهد:  تا  فاصله   - مربع  متر  زیربنا: 1700 
305 كیلومتر - فاصله تا طبس: 550 كیلومتر

مجتمع شماره 7 : عشق آباد
واقع در استان یزد محور عشق آباد فردوس 
كل:  مساحت   - بهره برداری: 1385  سال   -
4900 متر مربع - مساحت زیربنا: 600 متر 
 - كیلومتر   445  : مشهد  تا  فاصله   - مربع 

فاصله تا طبس: 105 كیلومتر
مجتمع شماره 9: خضری

محور  خراسان جنوبی  استان  در  واقع 
 1386 بهره برداری:  سال   - گناباد  خضری 
- مساحت  مربع  - مساحت كل: 1850متر 

مشهد:  تا  فاصله   - مربع  متر  زیربنا: 1100 
315 كیلومتر - فاصله تا طبس: 320 كیلومتر

مجتمع شماره 10: علی آباد 
- رباط پشت بادام

 - طبس  یزد  محور  یزد  استان  در  واقع 
بهره برداری: 1384 - مساحت كل: 6600 متر 
مربع - زیربنا: 750 مترمربع - فاصله تا مشهد: 

688 كیلومتر - فاصله تا طبس: 165 كیلومتر
مجتمع شماره 11: دشت

محور  خراسان شمالی  استان  در  واقع 
آشخانه گالیكش - سال بهره برداری: 1387 
- مساحت كل: 3450 متر مربع - مساحت 
زیربنا: 1100 مترمربع - فاصله تا مشهد: 420 

كیلومتر - فاصله تا طبس: 900 كیلومتر
مجتمع شماره 12: بردسكن

محور  خراسان رضوی  استان  در  واقع 
بهره برداری: 1387  بردسكن كاشمر - سال 
- مساحت كل: 7000 متر مربع - مساحت 
زیربنا: 800 مترمربع - فاصله تا مشهد: 265 

كیلومتر - فاصله تا طبس: 270 كیلومتر
 مجتمع شماره 13: سربیشه

محور  خراسان جنوبی  استان  در  واقع 
 1388 بهره برداری:  سال   - زاهدان  بیرجند 
- مساحت كل: 5300 متر مربع - مساحت 
زیربنا: 1280 مترمربع - فاصله تا مشهد: 545 

كیلومتر - فاصله تا طبس: 320 كیلومتر

از آنجا كه در كشور بیشترین سفرها به مشهد مقدس انجام می شود، 
مهمترین اولویت ما ایجاد این مجتمع های رفاهی در مسیرهای منتهی به 
مشهد بوده است. عالوه بر این امكانات رفاهی، در مناسبت های خاصی 

مانند ایام شهادت امام رضا)ع( كه تعداد زائران پیاده زیاد است این 
مجتمع های رفاهی امكانات و تسهیالتی ویژه زائران پیاده نیز ارائه می دهند



صفحه آخر

موادغذایی، متصدیان بهداشتی محلی و خود 
ما بر بهداشت رستورانها نظارت داریم و عالوه 
بر آن، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 
نیز بر بهداشت رستورانها نظارت دارد. غیر از 
اینها سازمان حمل و نقل جاده ای نیز بر این 
مجتمعهای رفاهی نظارت و كنترل دارد و ما 
همواره تعامل خوبی با سازمان حمل و نقل 

داریم.«
عنوان  به  می خواهم  صفرزاده  آقای  از 
از  كوتاه  گفت  و  گپ  این  حسن ختام 
برنامه های آینده در ساخت این مجتمع های 

رفاهی بگوید.
امام  زائران  به  خدمت  ما  اولویت  »اولین 
تا جایی  كرده ایم  و سعی  است  بوده  هشتم 

و  آرام  و  امن  فضای  هست  توانمان  در  كه 
به  كنیم كه هم  فراهم  آنها  برای  را  تمیزی 
فرائض دینی خود برسند و هم از تسهیالت 
و امكانات محیط لذت ببرند و از همه مهمتر 
برای ما بهداشت و سالمت تک تک این زائران 
اهمیت  آنها  به  خدمت رسانی  و  مسافران  و 
دارد. در آینده نزدیک طرحهای فرهنگی از 
قرار  قبیل طرح كتاب و كتابخوانی داریم و 
است سامانه پیامكی و سایت مستقلی برای 
تعامل مستقیم با مردم و زائران داشته باشیم. 
جمع آوری  بحث  در  است  قرار  همچنین 
فاضالب و آب رسانی و صرفه جویی در انرژی 
به تكنولوژی روز مجهز شویم و اطالعاتمان را 
همواره به روز نگه داریم و در همه ی زمینه ها 

استاندارد باشیم.«
 ایشان در پایان به استقبال مردم از این 
گفت:  و  كرده  اشاره  رفاهی  مجتمع های 
»خوشبختانه در پژوهشی كه توسط آستان 
قدس رضوی انجام شده، بازخورد مثبتی از 
مردم گرفته شده است و اغلب زائران از این 

مجتمعها و امكانات آن راضی هستند.«
گزارش از: تكتم حسین پور

مجتمع شماره 14: قاین
محور  خراسان جنوبی  استان  در  واقع 
بیرجند قاین - بهره برداری: 1389 - مساحت 
كل: 4570 متر مربع - مساحت زیربنا: 929 

مترمربع - فاصله تا مشهد: 375كیلومتر
مجتمع شماره 15: مزداوند

واقع در استان خراسان رضوی محور مشهد 
سرخس - سال بهره برداری: 1389 - مساحت 
زیربنا:  مساحت   - مربع  متر   7000 كل: 

850مترمربع- فاصله تا مشهد: 100 كیلومتر
مجتمع شماره 16: بشرویه

محور  خراسان جنوبی  استان  در  واقع 
 1389 بهره برداری:  سال   - طبس  بشرویه 

- مساحت  مربع  - مساحت كل: 7000متر 
زیربنا: 950 مترمربع - فاصله تا مشهد: 450 

كیلومتر- فاصله تا طبس: 120 كیلومتر
مجتمع شماره 17: دامغان

واقع در استان سمنان محور دامغان شاهرود 
كل:  مساحت   -  1389 بهره برداری:  سال   -
 2300 زیربنا:  مساحت   - مربع  18000متر 

مترمربع- فاصله تا مشهد: 538 كیلومتر
مجتمع شماره 18: بجستان 

كیلومتر  رضوی  خراسان  استان  در  واقع 
10 محور بجستان – فیض آباد - سال بهره 
برداری: 1391 -  مساحت كل: 7000 متر 
 – مربع  متر   950 بنا:  زیر  مساحت  مربع- 

فاصله تا مشهد: 285 كیلومتر
مجتمع شماره 19 : چناران

واقع در استان خراسان رضوی كیلومتر 11 
محور چناران – قوچان - بهره برداری: 1392 
-  مساحت كل: 12000 متر مربع- مساحت 
زیر بنا: 2200 متر مربع – فاصله تا مشهد: 60 

كیلومتر
مجتمع شماره  20 :  تربت جام

كیلومتر  رضوی  خراسان  استان  در  واقع 
بهره  فریمان- سال   – تربت جام  25 محور 
برداری: 1392 -  مساحت كل: 6000 متر 
 – بنا: 1050 متر مربع  مربع- مساحت زیر 

فاصله تا مشهد: 160 كیلومتر
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