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  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
  )ع( دوره جشنواره بین المللی امام رضانهمین به مناسبت

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  »هو الراضی«
  

آید  ویل کالم وحی میأبانگ رحیل ایل ت، رمز آشنا، وباز اي راز دان
دانم صداي پاي تبعید است   نمی.پاید می ، ابد بنیاد ودر داالن تاریخ ازل آباد

اشقان اهل بیت عصمت و آري سهم ع !گمانم سهم عشاق است !یا تعمید
کین چنین سالنه سالنه به سوي سرزمین نازنین ، شد حوالت، نور و طهارت

رمز آشنایان کالم گوهرین آن حضور آن نور خیر ، نینمسینه چاکان امیرالمو
 یعنی که مردانی »لو کان االيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس«، المرسلین

امت پیشه آزاده تا حشر بی کفو آن کر، زخاك پاك سلمان آن مسلمان
، آن خانه زاد خاندان عصمت ورحمت، آن مرد خوش اصل اصیل، وبدیل

این هجران و این حرمان از آن ، آید؛ و این تبعید  میي خستهها ولی با گام
سازد اگر لطف خدا   میعدو هم خیر! کاهد ها نمی صالبت وز مهابت، صولت
گردد آن سلطان  رضا می، آید  میهقضا اینگونه همدست قدر از را! خواهد

  ، ملک ارتضا یعنی رضا
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بغض ، جرس جرس، سرشار از وقار وحوصله، آرام، این قافله، آه اي خدا
  !آید  میحریم طوس، سوي اقامتگاه جاویدش، حدیث سلسله

، کرده است منزل آنکه طواف بارگاهش، که تا بر پا شود یک کعبه دل
  . وکوته آستینان شدتنگدستان، حج اهل فقر وبینوایان

تا این دهه یعنی ، کاروان تا این زمان، یک سال است بار رحل بسته
تا که اینک با سالمت این امانت را که یک تحفه است از عشق ، کرامت
  .تقدیم شما سازد، فرهنگ، وز هنر، وارادت

، این کاروان در بده بستان با شیعیان جهان به عنایت بزرگان وعالمان
  .تامین نمود، دکه بی شک بیشترینه اش را این سرزمینبار بسته بو

دارد تا در مشهد جانها به اهلش   میاین کاروان از مدینه دلها بار بر
  ...، بانوي طاهره گذارد  میزمانی بار بر زمین، در قم توقفی دارد .بسپارد
  

  ر زاهرهـعط رف وـگلبرگ غنچه ش  ادرهـور نـق نـه حـیبـزه حبـیـدوش
  رم و شرف، زاده نبیلـاي از تبار ش  بدیل وبانوي بی عصمت گاهخاتون بار

  شبنم تو شدخجل از معرفت گلبرگ  امتی از مقدم تو شدـم قامتش قیـق
  ا شديـکه والیت نم اي هـآیینه خان  رضا شدي  که فداي اي آن شهیده تو
  را ببوس خانه دراین ،کن درنگ لختی  طوس يها چشمه  زده عطش زائر  اي

  

دارد وسر بر آستان احمد  قوسی بر می، ه طواف خاك عاشقانکاروان ب
  .گذارد  میبن موسی

سراغ داغ هجران را از شاهچراغ باید .شیراز نغمه پرداز اهل راز است
  .گرفت

  اي شه چراغ شیرازاي احمد بن موسی، 
   اهل راز دمسار از ناز توشد این شهر، با

  انش اسب شرف جهاندندـچند فارس هر
  ت حلقوم، از شه گرفته آوازعبداللهی اس
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 الشموس سر بر آسمان آستان شمس، پس آنگاه آستان بوس ماه طوس
هر مسافر اینجا از بند  .دهد  مینهد ودل بر آرامش این قطعه بهشتی می

  .دهد  میرهد وهر غریبی اینجا بوي آشنا  میغریبی
  

  شناسند  میخروشان ترا يها چشمه
  دـشناسن  میان تراـهاي پریش موج

  اینک اي خوب فصل غریبی سرآمد
  دـشناسن  میچون تمام غریبان ترا

  

  .این کاروان به خراسان رسید، وبدینسان
  مـــنعـ الـرف غـايـةـتــــمـد معــحهللا     سلم بذی حلت السالمةاذ بشری

  وسیم در قدمش چو زرـمفشان ا جانـت         کجاست که این فتح مژده دادخبر شخو آن
  

ه قندیل محفل انس این اعالم ک آیات عظام وعلماء الم ازختام ک و در
حمایت حضرتشان منت  عنایت و بر بی نهایت سپاسگزارم و، اند ایل وقبیله

تالش که این آتش به ، فرهیختگان وسینه سوختگان، از هنرمندان. دارم
  .سپاس فراوان دارم، تر ور است و گداخته ایشان شعله

نهمین جشنواره «ریق اولی متولیان اصلی به ط و، از گردانندگان فصلی
بر  نمایم و  میقدردانی، ازصمیم دل »)ع(هنري امام رضا المللی فرهنگی و بین

مدیران کل فرهنگ وارشاد اسالمی وتمامی مسئولین این نظام ، این جمع
 دلستان اند ودلی در این می را که دستی بر این آتش داشتهمقدس اسال

  .افزاییم می، اند گذاشته
درخشد  می  هم، چونان ستاره، جشنواره این، شما عزیزان همت وحمیت به

نماید وباید که ایران اسالمی به مصداق حدیث نبی اکرم صلی   میهم راه و
چون ماه در آسمان معرفت به  اهللا علیه وآله وسلم به ثریا سلطه یابد و

  .بر جهانیان بتابد ، اهللا آل
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والیت ودهمین نور عصمت بر عید والدت با سعادت هشتمین ماه 
به خصوص میهمانان ، عاشقان خاندان پاکی وطهارت وبر شما عزیزان

  .مبارك باد
  

   بماند در حرم یاردل که شد محرم  هر
  ن که این کار ندانست در انکار بماندآو

  ابد عاشق رفت جز دل من کز ازل تا به
  این کار بماندکه در نشنیدم کس جاودان

  دم خوشترـدیاز صداي سخن عشق ن
  د دوار بماندـن گنبـه در ایـیادگاري ک

  چین حیران شد صورت تو چنان برجمال
  جا در در و دیوار بماند که حدیثش همه

  

  !شما عزیزان باد  افتخار یکایک و اعتبار و  طریق عزت  رفیق، توفیق
  

  العالمين هللا رب و آخر دعوانا ان الحمد
  سید محمد حسینی

  اسالمیوزیر فرهنگ و ارشاد 
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  هاي جشنواره جلوهي اولین گزارش برگزار
  ها ي در مطبوعات و خبرگزاريفرهنگ رضو

   1390 سالالنیاستان گ
  

است ) ع(این جشنواره از مجموعه برنامه هاي نهمین جشنواره بین المللی امام رضا           
 و 87 ، 86 ، 85در سال هـاي   .که براي ششمین سال متوالی در استان برگزار شده است         

هاي  هاي رضوي و جلوه     نماز در آموزه   89 وبالگ نویسی در فرهنگ رضوي، در سال       88
هـاي   ها در سـال جـاري از مجموعـه برنامـه           فرهنگ رضوي در مطبوعات و خبرگزاري     

  . برگزار شده استان گیالن در چند سال اخیر بوده است
اد فراخوان این جشنواره بـا راهنمـایی معاونـت مطبوعـاتی وزارت فرهنـگ و ارشـ                

اسالمی و دبیرخانه مرکزي جشنواره به سه زبان فارسی، انگلیـسی و عربـی تهیـه و بـه             
  :همراه پوستر به مراکز زیر ارسال شد

  ـ دبیرخانه مرکزي جشنواره در مشهد مقدس
  ها ـ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
  هاي استان گیالن ـ ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان

  ها                      ل امور استانـ اداره ک
  هاي کشور ـ نشریات فعال استان

  ـ نشریات فعال استان گیالن
  هاي استانی ـ خبرگزاري

رسـانی و مـدیرکل مطبوعـات و     ـ معاونت فرهنگـی، معاونـت مطبوعـات و اطـالع     
  هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبرگزاري

  ها و ادارات استان ـ سازمان
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  رآنی فعال استانـ موسسات ق
کیهان، همشهري، ایـران، جـام جـم، اطالعـات،      : ـ نشریات سراسري کشور شامل    

  قدس، جمهوري
عالوه بر این با عنایت به لزوم اطالع رسانی مناسب به مخاطبان، سـعی شـد خبـر             

  .ها ونشریات نیز چاپ شود ها، خبرگزاري جشنواره درسایت برگزاري
 اثـر در  200 نفـر بـا نزدیـک بـه     98 ارسال آثار تا شهریور ماه وپس از پایان مهلت   

سـرمقاله  18  مقالـه،  40از کل آثار ارسالی به دبیرخانه جـشنواره         . جشنواره شرکت کردند  
هـاي   عکس با موضـوع   9داستان کوتاه،   و خاطره7 مصاحبه، 6شعر، 6گزارش،14یادداشت،و

  . ار گرفتهاي جشنواره ارسال شده بود که مورد داوري قرمرتبط و در چارچوب محور
داوري آثار در دو مرحله توسط داوران استانی و ملی انجام شـدکه در نتیجـه تعـداد        

تهـران، چهارمحـال و    اصفهان،  اثر به عنوان آثار برتر جشنواره از استان هاي اردبیل، 16
  .خراسان رضوي، گلستان و گیالن انتخاب شدند بختیاري، خراسان جنوبی،

سـرا   شهرستان صومعه همایش شعر گیلکی رضوي در      چهار برنامه جنبی با عناوین      
برادر گرامی حـضرت امـام       )ع(الدین اشرف   گرامیداشت حضرت سیدجالل   10/7/90روز  
 )س(فاطمـه اخـري    حـضرت  گرامیداشت ،14/7/90اشرفیه روز    آستانه درشهرستان) ع(رضا

 سابقه پیامک ادبـی رضـوي از      در شهرستان رشت وم   ) ع(خواهر گرامی حضرت امام رضا    
ها بودنـد   رهنگ رضوي در مطبوعات و خبرگزاري     هاي ف  ه جلوه هاي جنبی جشنوار   برنامه

  .که همگی در ایام مبارك دهه کرامت برگزار شدند
وهمکـاران محتـرم    دانم از همراهی صـمیمانه مـدیرعامل         در پایان برخود الزم می    

اخلـی، معاونـت   هـاي د  مطبوعات وخبرگـزاري   محترم دیرکل، م )ع(امام رضا  المللی بنیادبین
محترم مطبوعات واطالع رسـانی، معاونـت محتـرم فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد                  
اسالمی، مدیر عامل محترم موسسه فرهنگی هنري چشم انداز فردا و سایر عزیزانی کـه       

  .در برگزاري جشنواره ما را یاري کردند قدردانی نمایم
  محمد حسن پور

  اسالمی گیالنه کل فرهنگ و ارشاد معاون فرهنگی ادار
  اه ي در مطبوعات و خبرگزاريهاي فرهنگ رضو  جشنواره جلوهرخانهی دبندهیو نما
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  بخش مطبوعاتنهایی  داوران تیأ ههیانیب
  يهاي فرهنگ رضو  جلوهةجشنوار

  ها در مطبوعات و خبرگزاري
  1390سال 

  
توسعه و گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی دیـداري و شـنیداري             

 ارتباطات ، موجب تغییرات شگرف در زندگی اجتماعی بـشر شـده و     در عصر 
  .موجد تحوالت انکار ناپذیري در حوزه روابط بین المللی گردیده است

 رونـد اطـالع رسـانی و آگـاه سـازي ارتبـاط         در این چارچوب ، هر چند     
اي  جمعی ، صورت فاخر و بالنده به خود گرفته و موازین و معیارهـاي حرفـه     

ند ، ضریب آگاهی جامعه باال رفته و به تحول اساسی و بنیـادین         را رعایت ک  
  .در شاکله فرهنگی منجر می گردد 

در ایــن زمینــه ، برگــزاري جــشنواره جلــوه هــاي فرهنــگ رضــوي در 
هاي واال و   ها ، یک گام اساسی در جهت تبیین نشانه         مطبوعات و خبرگزاري  

هاي ایـن فرهنـگ     ارجمند فرهنگ رضوي و شناساندن راهبردها و چارچوب       
متاثر از زندگانی ارزشمند حضرت ثامن الحجج صـلوات اهللا و سـالمه علیـه               

  .شود  محسوب می
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هاي فرهنگ رضوي، ضـمن بررسـی    هیات داوران نهایی جشنواره جلوه    
  :کند مطالب رسیده و استخراج آثار برگزیده، موارد ذیل را یادآوري می

ي دسـت انـدرکاران ایـن       هـا  ـ هر چند که تعداد آثار، با حجم تـالش         1
جشنواره، همخوانی ندارد، با این حال، آثار رسیده از کیفیت بـاالتري نـسبت       

انگیزاند که بـا گـسترش    به آثار سال گذشته دارد و این امر، این امید را برمی 
دامنه تبلیغات واطالع رسانی بموقع و بهنگام، اصحاب قلم و رسانه بتواند به             

  .اره شرکت نمایندطور افزونتري در این جشنو
ـ جا دارد از مشارکت کیفی و خوب اصحاب رسـانه اعـم از خبرنگـار،                2

ــات و      ــوي در مطبوع ــگ رض ــشنواره فرهن ــان در ج ــگران، عکاس گزارش
رود بابـت ایـن مـشارکت مـسووالنه       ها تشکر نموده و انتظار مـی       خبرگزاري

  .ند پاداشی در خور شایسته آنان، چه از لحاظ مادي یا معنوي دریافت دار
تواند بازتاب مطلوبی در جامعه      ـ تسریع در اعالم فراخوان جشنواره می      3
اي بر جاي گذاشته و آنها را نسبت به تـدارك نگـارش و ارسـال آثـار                 رسانه

  .برتر و فاخر، برانگیزاند
ـ جا دارد از دست اندرکاران محترم این جشنواره بـه دلیـل مـساعی و        4

و تـشکر نمـوده و امیـد اسـت ایـن       شـان، ابـراز سـپاس        هاي ارزنده  کوشش
و بـویژه حـضرت   ) ع(ها کـه در جهـت تـرویج معـارف اهـل البیـت              کوشش

  .الحجج قرار دارد مقبول حضرت حق جل و عال باشد  ثامن
  

  بخش مطبوعاتنهایی ت داوران أهی
  )ع(جشنواره فرهنگی هنري حضرت امام رضا

  محمد علی معافی ، علی اکبر کسائیان ، ساسان والی زاده
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  اسامی برگزیدگان جشنواره

  
  : و یادداشتمقالهسربخش 

  نفر اول از نشریه خراسان  اسدي بنی غالمرضا
  جام جمنفر اول از نشریه   زاده رحیم احسان

   از نشریه خراساندومنفر   خارکوهی غالمرضا
   از نشریه خراساندومنفر   سلیمانی شکوفه

  
  :بخش مقاله

  گیالنـ ي خبردنیانفر اول از نشریه    پورحسنعلی
  اردبیل فردانفر اول از نشریه   صدقی کوهساره حسین

  ـ گیالن طاهر از نشریه دومنفر   طاهري حمیدرضا
  

  :مصاحبه بخش
  خراساناز نشریه  نفر اول  نیا رضوانی صدیقه

   از نشریه قدسدومنفر   کهندل زهره
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  : بخش داستان کوتاه و خاطره

  خاوران بیرجند فرهنگنشریه ازاول نفر  فرد گنجی علی محمد
  گیالن  ـ صداي الهیجنفر اول از نشریه   پور رحمان رحمان

  
  :بخش گزارش

  اول ازخبرگزاري ایونا نفر  پرور روح امیر
  

  :بخش شعر
  گیالن  ـ دي4نفر اول از نشریه   خورشیدي محسن

  اصفهان امروزنفر دوم از نشریه   آقایی جشوقایی سعید
  

  :بخش عکس
   نشریه قدسنفر اول از  محمد علی رضایی
  نفر دوم از نشریه قدس   فرامرز عامل بردبار
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  : و یادداشتمقالهسر بخش برگزیدگان
  
  
  

  مومنانهيشکوه رازدار
  غالمرضا بنی اسدي

  
خواه ،  می بدان ی است که از کس    يراز،  ها  تامانترین    از جمله بزرگ  

ا بـر حـسب اتفـاق      یش داشته و راز گشوده است       ین خو یاو خود ما را ام    
طـور کـه در حـوزه اقتـصاد و در تعـامالت             همان .ایم  افتهی یاهبدان آگ 

د یـ  هم بايم در حوزه رازداریدار» نید امی« نسبت به مال مردم   یاجتماع
ان رسـاندن بـه مـال و    یـ گونـه کـه حـق ز    م و همان  یباش ن داشته یزبان ام 

م یـ ت داری مردم هـم مـسئول  يم نسبت به حفظ آبرو   یثروت مردم را ندار   
م یخـواه   نمـی گونـه کـه   همـان . میوارد کنـ اي  آن لطمهم بر یو حق ندار  

م بـر جـام   ید سـنگ شـو   یـ دار شود پس نبا    ت ما خدشه  یثیبلور آبرو و ح   
 و از مـا  اند کرده انید بی به تاکهللااءیاست که اول   یدرس نیگران ا ی د يآبرو

آرامش  سالمت و  يکار بستن آن به ارتقا     که به  میکن عمل  بدان اند  خواسته
 يهـا  يناهنجـار ، د و اگـر همـه افـراد بـدان عامـل باشـند        انجام  می جامعه
زبـان بـه   ، رازدار باشـند ، هـا  چـه اگـر آدم  ، ان خواهد رفـت ی از م  یاخالق

ب نـاکرده  یـ بت و بدگفتن نخواهند آلود چه رسد به تهمت و هـزار ع            یغ
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م ی نخـواه یجـز خـوب  ، ه هم کـه حـاکم شـد   ین روحیا، گرانیافتن در د ی
 فـراهم   هـا    دوسـت داشـتن    يه بـستر بـرا    جـ یدر نت ،  م گفت ید و نخواه  یشن

 خواهـد افـزود و از     ی دوست یاز دوست ،  دید آ یکه پد  ن هم یخواهد شد ا  
 ي از رازهـا یکـ ید  یشا،   برنخواهد خاست  ی و خوب  یکیدوست هم جز ن   

ور یـ ن باشـد کـه بـرادر بـر راز بـرادرش غ       ی در اسالم هم   یبرادر خواندگ 
رد یـ گ  مـی به کامار و حساس پس زبان     ی آن هوش  ياست و نسبت به افشا    

تواند جامعه را بـه    می نید و ا  یشتر به چشم آ   ی برادرش ب  ي رفتار ییبایتا ز 
ن یـ  شـاهد ا یالنبـ  مدینۀکه در صدر اسالم در      ببرد چنان  یکی ن یهمانیم

 شــکل يا ه ســاخته شــد و جامعــيم و شــهری و مــنش و روش بــودیمــش
حـال  ، کـشند   مـی   حسرت آن را   ياری قرن بس  14گرفت که حاال پس از      

روزمان بهتـر باشـد و   ید از دیم امروزمان با  یکه اگر به واقع مومن باش      آن
ن یامـا چـون چنـ   ،  م کـه بهتـر از امـروز باشـد         ی کن ید زندگ یفردا چنان با  

 اما امروز هـم    ایم  ش مانده ی خو یگذشته نوران » حسرت خوران «م  یا نبوده
م بـه   یار محتـاج  یکـه بـس    م حـال آن   ی برافـروز  یم چراغ یانگار قصد ندار  

م و نـه راز  یاد زنـ یش بر سر بازار فری تا نه راز خویبه چراغ به روشن  ،  نور
 ي افـزا هـم بـه رازدار   یش روشـن  یز در فرمـا   یـ ن) ع(امام رضا ،  گران را ید

 و هـم دو خـصلت   انـد   دانستهی و آن را خصلت اله    اند  مان فرموده  هیتوص
بن دلهـاث   که حارث   چنان اند   شمرده ي مومن ضرور  يگر را هم برا   ید

کـه سـه     نیـ ست مگـر ا   یـ مـومن مـومن ن    «: فرمودنـد ) ع(امام رضا : دیگو
 از یامبرش و سـنت ی از پیسنت،  از پروردگارش  یسنت،  خصلت در او باشد   



  

]19[ 

ــد، ش اســتیســنت پروردگــارش حفــظ اســرار خــو » شیمــوال  خداون
؛ »رسـول  مـناال مـن ارتـضیً غيبـه احـدا عالم الغيب فاليظهر علی« :دیفرما می

سـازد    نمـی بش مطلـع یـ چ کـس را بـر غ  یهـ ب است و یخداوند عالم به غ  
امبران یــکــه همــان پ،  باشــدی راضــي را کــه بپــسندد و از ویمگــر کــس

، امبر مـدارا کـردن بـا مـردم اسـت        یـ و امـا سـنت پ     ) 27 و   26/جن(هستند
: دیـ فرما  مـی کند و  میامبرش را به مدارا کردن با مردم دعوت   یخداوند پ 

ش از توانــشان یمــردم بـ  از »الجـاهلين اعـرض عـنر بـالعرف وأمـخـذالعفو و«
توقع نداشته باش و با مردم با تسامح رفتار کن و امر به معروف کـن و از       

و امــا ســنت از ) 199/اعــراف (.سـفها و نادانــان درگــذر و اعــراض کـن  
: دیــفرما  مــیخداونـد ،  و مـشکالت اســت هــا یصــبر در سـخت ، شیمـوال 

 کننـد   مـی  و مـشکالت صـبر  ی در سخت»والصابرين فی الباسـاء و الـضراء«
سته اسـت مـا   یـ پـس شا  )527.ص، 1ج، ون اخبار الرضـا  یع( )177/بقره  (

ز یـ خـود ن  ،  میخـوان   مـی   از کردارمـان   یپوش بیکه خداوند ستار را به ع     
م بـر  یگران و هـم رحـم کنـ   ی د يش و هم برا   ی خو يم هم برا  یرازدار باش 

گر مردم تا خداوند هم بر ما رحمت آورد و به شفقت رازمـان        یخود و د  
مــان  م و از ائمــهیــرت ورزیــ مــدارا هــم غيبــر خــصلت نبــو. درا بپوشـان 

اخالقمان و معرفتمان ارتقـا     ،  مانمانیتا ا ،   را ها  يم صبر در دشوار   یاموزیب
  . ما و جامعه ما بهتر استين برایا. ابدی
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    است یکی نزد نی در ا  که یو امام
  زاده احسان رحیم

  
 صـدر     رسـول    کـه    است  يا  گانه   از سه    قطعه  نیدوم»  یی تنها  هر شب «
  . است ساخته)  ع( رضا  امام  با موضوع یعامل

   امـام  تیـ  بـا محور   کـه  ییها لمی ف یعنی( ي رضو يها لمی ف  اول  در نگاه 
 قـرار   یخی و تـار  ینی د يها  گونه یتالق در نقطه) شوند  ی م  ساخته)  ع(رضا

  میتوان یم  ي بعد  له در مرح   می کن  عی را وس   دمانی د  رند؛ اما اگر حوزه   یگ  یم
  . میدا کنیگر پی د يها  را در گونه ي رضو يها لمی ف يردپا

ــار در شــاخه ــار ت ــ وال الی ســر یخی آث   زاده می فخــ ي مهــد  عــشق تی
   سـاخته   هـشتم   امـام  یخیتـار  ی زندگ  در باره   که   است  ي اثر  نیتر  شاخص

 و   اسـالم  خیتـار  از   مهـم  يهـا   بخش  عشق تی با وال   زاده  میفخ.   است  شده
  ننــدگانی ب  را بـه   حــضرت  آن ی زنـدگ   زد و ابعـاد مختلــف قور  را عیتـش 
  . شناساند یونیزیتلو

  خواهنــد حــس ی مــ رنــد کــهیگ ی قــرار مــ  آنــان  گــروه نیــدر کنـار ا 
  . بدهند هانشان ی مهربان  امام  را به  مسلمان انیرانی ا یدلبستگ
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رهـسپار  )  ع(  هـشتم   امام ارتی ز يا مشتاق بر ها دلداده ونیلی م  هر ساله 
  نماد تمـام )  ع( رضا  امام  حضرت  در نظرمسلمانان . شوند  ی م  مشهد مقدس 

 را  د ونـشاط یـ  نور و ام    ارتشی و ز    است   عالم  يها  ی خوب  ها و کانون    یکین
  .کند ی م ها زنده در دل

 و   اسـت  انیـ رانی ا ینـ ی د تیـ  از هو یبخـش )  ع( رضـا   مطهـر امـام     حرم
 انکـار    ر قابـل  یـ  غ  هموطنانمـان   ی و اجتماع   ي فرد  ی در زندگ    آن  راتیأثت

   گـره  تیـ  هو نیـ  ما بـا ا   و اعتقادات    و رسوم    از آداب   يادی ز   بخش  است
  منـد شـده    بهره  آن  و ثمرات   از برکات    خودش   سهم   به   وهر کس   خورده

  . است
  تـر از آنچـه     عی وسـ   يا توانند دامنه   ی م  ي رضو  يها  لمی ف  دگاهی د  نیبا ا 
   همـواره   همـام   امام نی ما با ا    مردم  ي و معنو   ی حس  دا کنند ارتباط  ی پ  هست

بـستر    دارند و یی باال یشی نما  تی جذاب   که   است  شده  ی لحظات  خلق  منجر به 
  .روند یشمار م  به  مختلف يها  در گونه یینمای آثار س  خلق ي برا یمناسب

ــنو معمــوالً داســتان ــار مــرتبط لمــسازانی و ف انسی ــا فرهنــگ  در آث    ب
  .دهند ی قرارم  چند محور را مورد توجه يرضو

   بـه   کـه  می هـست   مواجـه  یتیها بـا شخـص       داستان   گونه  نی از ا   یلیدر خ 
  .شود ی شهر مشهد م ی راه ارتی ز عشق
   بهـره   داسـتان   خـط  نی از همـ   شی و بـ    ز کـم  یـ  ن  یی تنهـا    هر شـب    لمیف

   قهرمـان  يپـرداز  تی درشخـص  سینـو  نامـه  لمی فـ   کـه   تفاوت  نیبا ا . برد  یم
  .کند ی م تی را رعا فی ظر چند نکته،  داستان
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 او   کــه  اســت نیــا)  یال حــاتمی لــ يبــا بــاز( هیــ عط یژگــی و نیبـارزتر 
،  ینیچن نی ا يها لمی از ف   یلیدرخ. دهد  ی نم   نشان  ارتی را مشتاق ز    خودش
پرورانـد و   ی مـ   آقـا را در دل   حـرم  ارتی ز ي آرزوها  سال  داستان  قهرمان

  . برسد اش نهیری د ي آرزو کند تا به ی رارد م همه
   مـشهد آمـده    بـه   و بـا اصـرار همـسرش    ی قبل  خواست   بدون  هیاما عط 

 مـشهد    بـه  اش ی زنـدگ   يروزهـا   نیتر  یر او را در بحران    ی تقد  دست.  است
  . بخورد گر رقمی د يا  گونه  به  تا سرنوشتش کشانده

  تی شخـص  می هـست   مواجـه  ی داسـتان  يهـا   طـرح  نی با چن   یمعموالً وقت 
 آقـا   ی و پابوسـ  ارتیـ جز ز  به  که  است   و معصوم   ی متعال   انسان  کی  یاصل

   بـه  نیچنـ  نیـ  ا يهـا   آدم  بـر خـالف    هیـ اما عط  . ندارد  يگری د   دغدغه  چیه
  د و سـرخورده یـ  ناام  آدم کیـ   هیـ عط. داردن  ي اعتقاد  چندان  ارتیر ز یتأث

   و شـفا از دسـت    معجـزه    همچـون   یمی مفاه   به   را نسبت   مانشی ا   که  است
  نیکنـد؛ بنـابرا   ی مـ  انی ب الوگی را در چند د   اش  یلیم  یب  نیاو ا .   است  داده

  نیـ ا،  ابـد ی ی م  رد وآرامش یگ  ی قرار م    حرم  ي معنو  ي در فضا    که  یهنگام
  .دیآ ی م  چشم  بهشتری ب اش يریرپذیتأث

و را  یـ  راد  ي مجـر   کیـ    نقـش   یال حـاتم  یلـ ،   یی تنها   هر شب   لمیدر ف 
ــاز ــ يب ــد کــه ی م ــ ناام دچــار بحــران اش ی شخــص ی در زنــدگ کن  و  يدی

   نقـش  يا گونـه   بـه   شـنوندگان  يد بـرا یـ امـا او با .   است  شده  یسرخوردگ
  کیـ  در    هیـ  عط  نیا نشود؛ بنـابر     آنها منتقل    به  سأی  حس  نیا   کند که   يباز

  نـشاط و يدواریـ  از ام  بامخاطبانشدیاو با .   است  افتادهری گ  دوگانه  تیموقع
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  .  است دهی رس بست  بن  به  خودش  که یدر حال. دی بگو سخن
 از  ی بخـوب  تی از شخـص   درسـتش   با شناخت لمی ف  نی در ا   یال حاتم یل
،  یی تنهـا  و در هـر شـب   ا يگریباز  قوت نقطه. دیآ ی برم   نقش  يفای ا  عهده
  یعـاطف   و بستان  بده نیاو همچن.   است اش یی و تنها  تی مظلوم   حس  انتقال

  . دارد  مقابلش گر نقشی با باز یخوب
  ستگاهیـ ال و ایلـ ، دای شـ   همچـون   مختلـف   ییهـا   لمیگر در فـ   ی بـاز   نیا

  .  است دهی بخش نقش  به يرگذاری تأث ي معنو  و حال  حس متروك
 کمتـر    گرانیا بـاز  یـ   گرانی بـا حـضور نابـاز       ینـ ی د  يهـا   لمیفـ معموالً  

   رنـگ  يهـا  لمی فـ  تـوان   ی مـ    ارتبـاط   نیدر ا  .شوند  ی م   ساخته   شده  شناخته
 زد   را مثــال ر نــور مــاهیــ و ز  پروانــه کیتولــد،   آســمان يهــا بچــه، خــدا

  .گرفتند یها قرار نم  ستاره رهی در دا شان ی اصل گرانیباز که
ال ی لـ  یعنـ ینما ی پرطرفـدار سـ   ا دو سـتاره   ی  یی تنها   هر شب   لمیف اما در 

 در  یی تنهـا   هـر شـب    لمی فـ   ی نسب  تیموفق. می و حامد بهداد مواجه     یحاتم
  سـتاره  گرانی بـاز   سـراغ   به رخواهانهی خ تی با ن  توان  ی م   داد که    نشان  شهیگ

  ير در جـا گی بـاز 2  لمی فـ  نیدر ا.   گرفت  مثبت  جواب   واز مخاطب   رفت
  شتر را بـه ی ب يری باورپذ  هم،    مناسب  انتخاب  نی ا  اند که    قرار گرفته   یدرست
  .  است شده  از مخاطبان يتر عی وس رهی دا  جذب  منجر به  و هم  داشته دنبال

   بـه  ارتیـ  ز  موضـوع  ز با محور قرار دادنی ن   شب  لمی در ف   یصدرعامل
  کیـ د ی شـد   حـسرت  لمی ف  در آن. پرداخت  ی معمول  يها   آدم  يها  دغدغه

  . میرا شاهدبود)  ع( رضا  امام  حرم ارتی ز  به  شده  دستبند زده متهم
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 چنـد    یر عـامل  ی مـد    سـاخته   یی تنها   و هر شب     شب  لمی دو ف   یبا بررس 
  شـدت  هـا بـه    آدم لمی فـ  نیـ در ا. کـرد   يریـ گی پ  توان  ی را م   محور مشترك 

ــیزم ــل ین ــس  و قاب ــستند و ن  لم ــ ه ــ و ز شیای ــش ارتی ــدگ ی بخ   ی از زن
   ناخواسـته  ی اصـل  يها تیدر هر دو شخص. دهد ی م  لی راتشک  شان  روزمره
  ر حالـشان ییـ اند و تغ  شده دهی مشهدکش  شهر مقدس   به  ی قبل   هدف  و بدون 
ــستر نیدر همــ ــذیامــا تأث.   اســت  گرفتــه  شــکل  ب هــا از  تی شخــص يریرپ

 نـزد    بازگـشت  مـتهم ،   شـب  لمی فـ در.   اسـت    متفـاوت    حـرم   يمعنو  طیمح
   خـودش   بـه  دهد واعتماد او را نسبت ی م  حی قرار ترج    را به   سرباز مراقبش 

  .کند ی م جلب
   نـشان  يتر  کمرنگ  شکل  به يریرپذی تأث نی ا ،ییتنها  شب هر لمیدر ف 

،   حـرم  اطی در ح  دختر بچه کی با   شدن   از مواجه    پس  هیعط. شود  ی م  داده
  .دهد ی قرار م  خودش مورد مهر و محبتاو را 

  ي از فـضا   کـه    اسـت   یتی و رضا    آرامش   حس  ي مهرورز  نی ا  حاصل
   خـوب   حس  کیشهر مشهد را با       هیعط. شود  ی م   او منتقل    به   حرم  مقدس
   کـه  نیهمـ .  دهـد   رخ  بـزرگ  يا  معجـزه  ستیانگار قرار ن. کند  ی م  ترك

  .  است یکاف،  بشود  عوض ی زندگ  به  نسبت دشی بزند و د يلبخند هیعط
   کـه   اسـت  فی آنقـدر ضـع   هیـ  عط ر حـال یی تغ یی تنها  هر شب  لمیدر ف 
   رخ لمی فـ   لحظـات  نی درآخـر  يریرپـذ ی تأث  نیـ ا. دیـ آ  ی نمـ    چشم  اصالً به 

خواهـد   ی و م  سوار بر قطار شده     هی عط   که  يا   لحظه   درست  یعنی. دهد  یم
  . کند شهرمشهد را ترك
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  يریرپـذ ی تأث توانـست  ی مـ   هیـ  عط   بـر تحـول     شتر کـارگردان  یـ د ب یکتأ
  ی فعلـ  تی در وضـع  شتر کنـد؛ چراکـه  یـ  کـار را ب   یی نهـا    محـصول   يمعنو

  اسیـ    و از شـدت   شده  او چه  العالج يماری ب  سرنوشت میشو ی نم  متوجه
  .  است  شده  چقدر کاشته اش یو سرخوردگ

  تی شخـص   رد کـه  یـ گ  ی قـرار مـ     ییها  ن با داستا   کرد در تقابل  ی رو  نیا
   آدم  و بـه   شـده   متحول ی کل  به) ع( رضا   امام   با حرم    از مواجهه    پس  یاصل

   کـه  ها خوانـدم   داستان نی از ا یکی در    شی پ  يچند. شود  ی م   بدل  يگرید
ــان ــس فردقهرم ــدن  پ ــه  از آم ــشهد و د  ب ــ م ــرات دنی ــاران  قط ــر   ب  از فک

ــ  منــصرف یخودکــش ــرا   وجــودش  و اعتقادتمــام مــانیو ا. دشــ ی م  را ف
ر یـ  غ يهـا  ر و تحـول یی تغ  گونه تواند با آن   ی نم  مسلماً مخاطب !  گرفت  یم

  تی شخـص  ر احـواالت ییـ  تغ  طـرف   برقرار کند امـا از آن     باورارتباط  قابل
  . برود ر سوالیز لمی ف يرگذاری تأث  باشد که د آنقدر کمرنگینبا

 را  ینـ ی د ينمای سـ   و کـار بلـد بـه     سـابقه   خوش  يها  ورود کارگردان 
 و هـر     شـب ( لمی دو فـ    نیـ در ا   یصـدرعامل .  کرد  ی تلق   مبارك  ید اتفاق یبا

   و اعتقـادات   فتـاده ی ن  ییارگوع و شـ    يسـاز   ی سفارشـ    دام  بـه )  یی تنها  شب
  يهـا  قـاب .   اسـت    کـرده   انیـ  ب  ارتی ز   موضوع   را درباره   خودش  یشخص

  کدسـت ی  يها ي و باز حرم   داخل  ي از فضا   يدری ح  فرجنواز    با و چشم  یز
  لمی فـ  کیـ انـد تـا بـا      داده  هـم   دسـت   بـه    دسـت   یگر اصل ی دو باز   و روان 
  . می باش مواجه)  ع( رضا  و امام ارتی ز  در باره ساخت خوش
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  ) ع( رضا  امام ها به ی گلستان عشق
  

  غالمرضا خارکوهی
  

   اهـل  فتگانی و شـ   مـسلمان   از مـردم  ياری بس  که  است ی فرصت  تابستان
  مـشرف )  ع( رضـا  محـضر امـام   کننـد و بـه   ی سـفر مـ    مشهد مقدس    به  تیب

 و  ستیــ ن  تابــستان  بــه  مخــتص  همــام  امــام  آن ارتیــ ز شــوند گرچــه یمــ
.  لیـ  تعط شود و نـه  ی م  خلوت  نه   سال   در طول   ی ملکوت  بارگاه   آن  چگاهیه

 را   مـسافرت   امکـان  انی ودانـشجو  آمـوزان   دانش  و فراغت  تابستان امیاما ا 
هـا    ونیـ لی م   سـاالنه    کـه   يبطور. کند  ی م  شتر فراهم ی ب  شانیها   خانواده  يبرا

 شـهر    بـا ورود بـه   رانیـ  ا  مختلف ياز شهرها )  ع( رضا   امام  فتگانینفراز ش 
  حـدود    هـر سـال     نیـ  بـر ا    عـالوه .گردنـد   ی مـ    مشهد مقدس    عازم  گرگان

 و  ی خـانوادگ   ز بـصورت  یـ  ن   گلـستان    اسـتان   کصد هـزار نفـراز سـاکنان      ی
 از   یبرخـ . رونـد   یمـ )  ع( رضا   امام  ی پابوس   به  یأتی و ه   یاکاروانی  يانفراد

   مـاه   کیـ انـد و       کرده  يداری در مشهدخر   ی شخص   منزل  یها حت   یگلستان
ز یـ  ن ی دولتـ  يهـا    از سـازمان    یبرخـ . ماننـد   ی م  امام   در جوار حرم     ماه  کی
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 خـود    کارکنـان   مـسافرت  ي بـرا   چنـد واحـده    يهـا   ا آپارتمـان  یمهمانسرا
  يز در آنجـا دارا ی ن گلستان ی مذهب يها أتی از ه یو برخ. اند   نموده  فراهم
 محـضر    را بـه   عالقمنـدان    سـال   امیـ  ا   هستند تا در همـه      ی اختصاص  اماکن

  .ندی نما اعزام)  ع(رضا امام
 و   اسـالم   خی در تـار    شهیـ ر)  ع( رضـا    امـام   هـا بـه     ی گلستان   ارادت  البته

  ي و رضـو  ي علـو  يهـا  وآمـوزه  اهللا  رسول  تی ب   اهل   آنها به    و عالقه   انتید
  ي و موسـو  ینی و حس   ی حسن   از سادات   يادیگر تعداد ز  ی د  ياز سو . دارد

ند و  هـست   سـاکن   منطقـه  نیـ  در ا   اسـالم   هیـ  اول   از آنهـا از قـرون       یبرخ  که
  باشـند بـر توسـعه    ی مـ )ع(اطهـار  ائمـه  بـه ی ط  شجره يها  سرشاخه   به  منتسب
 دههـا    کـه  زاده وجود صـدها امـام  .   است  افزوده  خطه نی ا   مردم  ياراتمند

   امـام  و بـستگان  )  ع(  کـاظم   ی موسـ    امـام    و نوادگـان     از فرزنـدان    موردآن
  )ع(تیـ  ب  اهـل   بـه  مردم  يعالقمند یونفز در  ی اساس هستند نقش )  ع(رضا

  بـر فرزنـدان   )  ع( رضـا    نام   منطقه  نی ا   از مردم   ياری بس   سبب  نی هم  دارد به 
  .اند خودنهاده

  شـد کـه     ی اجرا مـ    ی خاص  نیآئ)  ع( رضا   امام   زائران  ي برا  در گذشته 
 و   دوسـتان   از حرکـت    قبـل   مثالًشـب .  بـود   تیـ  و حـائز اهم      خوب  یلیخ

ــه انیآشــنا ــزل  ب ــ  من ــر م ــ و از او التمــاس. رفتنــد ی زائ ــد و  ی دعــا م کردن
   مراسـم   هـم   از حرکـت   قبل قیدقا.  آنها باشد ارهیالز  بی نا  خواستندکه  یم

  ي بـرا   روز سوم نی بر ا عالوه. گرفت ی م  صورت یخوان ی و چاووش  بدرقه
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ــ   پــشت  آش زائــران ــذر عنــوان ا بــهپ ــ ی مــ ي ن هــا و  هی همــسا نیپختنــد و ب
  آش،   رشـته   آش،    کـشک   آش،    برنج   آش  مثل(.کردند  ی م  پخش  نبستگا
رفتنـد و     ی مـ   دنـشان ی د  بـه   مـردم ،   از مشهد    زائران   از بازگشت   پس)  تُرش
  ي و چـا   و شـکالت  بـا نخـود و کـشمش    ،   یپرس   و احوال   ی روبوس  ضمن

  افــتی در  خـود را هـم   يهـا  یو ســوغات. گرفتنـد  ی قـرار مـ   ییرایموردپـذ 
ــ البتــه. کردنــد یمــ ــه ی از مــشهدبرم  کــه ی مردان   ي آنهــا مــشهد گــشتند ب
  لی وسـا    اکنـون   گرچه...  و   بهرام  يا مشهد ی   حسن  ي مشهد  گفتند مثل   یم

 بـا   ي سـوار  نی با ماش یما و برخ  ی با هواپ   ی و برخ    شده   و فراوان   ترددآسان
   بـه  تیـ  امن  و در کمـال    عیو سـر    ی راحتـ    بـا قطـار بـه        هم  ی و برخ   اتوبوس
 و  ادهیـ  پ  و مردم   وجود نداشت   لی وسا  نی ا   در گذشته   یروند ول   یمشهد م 

 از   چنـد هفتـه    را در مـدت     ی طـوالن    مـسافت   نیـ ا...  و   و کجاوه   ا بااسب ی
  يکردند بطور   ی م  ی وپر خطر ط    یابانی و ب   ی و کوهستان   ی جنگل  يرهایمس

   و غــارت مــورد حملـه   ا اموالـشان یـ آمدنــد و  ی در مـ  ي از پــا ی برخـ  کـه 
 110 و   109  ما در شماره     رابطه  نیدر ا (. گرفت  ی قرار م    سرگردنه  راهزنان

  کـصد سـال  ی را از  يا نوکنـده  ي بـانو   کی   خاطرات   امسال  بهشتی ارد  ماه
  ). میا  منتشر کرده شیپ

شـود   ی مـ  دهیـ  د ییبـا ی ز يهـا  ز جلوهی ن  عامه  در فرهنگ  نی بر ا   عالوه
 و   اسـت  منی  ند و خوشیارخوشایبس)  ع(رضا  امام  حرم  خواب دنیمثالً د 

 و   از کـشتن  ا مـردم یـ .  مـشهد شـوند      عـازم    وقـت   کنند در اسرع    ی م  یسع
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  کننـد و کـشتن      ی م   امتناع   شدت   به  ي سبز خاکستر    گردن  يآوازکبوترها
ــوردن ــرام  و خ ــا را ح ــاه  آنه ــ  و گن ــدچون ی م ــه  دانن ــد ک ــا ی ا  معتقدن نه

   قـسم   بـر آن   کـه  یقی از مـصاد   یکیا  ی. هستند)  ع( رضا   امام  حرم  کبوتران
  ي رو   راننـدگان   ی برخـ   یحتـ .   اسـت    همـام    امام   آن  مقدس  نام خورند  یم

)  ع( رضـا   امـام  مهیآهو و ب ا ضامنی   خود عبارت يها  نی ماش  ي و تابلو   بدنه
   دسـت   کف ي نوزاد را سر پا رو  کودك  هم  اوقات  یگاه. سندینو  یرا م 
کننـد مـشهد    ی را چند بـار تکـرار مـ     جمله نی ا ا مالطفتبدارند و   یم  نگه
   خوشـحال   نی رابلنـد کـرد والـد       شی پـا    اگر بچه   که.  میمشهد برو ،   میبرو

گــر از ی د یکــی.   رفــت می مـا مــشهد خــواه  نــد پــسیگو یشــوند و مــ یمـ 
،  ی از عروسـ   پـس   و دامـاد جـوان    عروس  که  و هست بوده نی ا  مرسومات

ــرا هــم ــرا وطلــب)  ع( رضــا  امــام ارتیــ ز  و هــم  عــسل  مــاه ي ب   ي دعــا ب
   مـشهد مقـدس    عـازم   ی از عروسـ     پـس    بالفاصـله   شان  ی زندگ  یخوشبخت

  ی خـود زنـدگ   گردنـد و در خانـه   ی بـر مـ    هفتـه   کیـ  از  شـوند و پـس      یم
  شانجـسد  کنند کـه    ی م  تی وص   هم  یا برخ یکنند    ی م   را شروع   دشانیجد

. نـد ی نما دفـن )  ع( رضـا   امـام  ببرنـد و در حـرم    مـشهد   بـه   از مرگ  را پس 
 قبـور مطهـر    ي سو ه ب  نوبت  سه ي روز حداقل  خطه نی ا  مردم نی بر ا   عالوه

: دهنـد   ی مـ   سالم) کعبه(زمان    امام  امگاهیو ق )  ع( رضا  و امام )  ع( نی حس  امام
  الحــسن  ابــی  يــا ســلطان  عليــك الــسالم...  ه ثــار  و ابــن  يــا ثــاراهللا  عليــك الـسالم«

و ...  العــصر و زمــان  يــا مــوال يــا صــاحب  عليــك الــسالم... الرضــا موســی بــن علــی
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هـا و مـساجد    ابانی و خ از محالت ياری بس نی بر ا عالوه. »  و بركاتـه اهللا رحمة
  ي رضـا نامگـذار    امـام  بنـام ... هـا  هـا و دسـته   أتیـ  و ه   و مـدارس    و اماکن 

 و   مراســم مــردم،   و شــهادتش  حــضرت الد آنی مــ در جــشن.  اســت شــده
  يا شــفایــ  مشکالتــشان  حــل ي بــرا  هــم یبرخــ. کننــد ی برپــا مــ مجــالس

ز یـ  عز   امـام    آن   بـه    متوسـل   ر حاجاتـشان  ی سـا    شدن  ا برآورده ی  مارانشانیب
  را نـذر امـام    ...)  و   ملـک   وقف،   یقربان،  غذا،    پول  مثل( يزیوچ. شوند  یم

!  رضـا  ا امـام یـ زننـد   یاد می خطرفر  در هنگام   هم  یگاه. کنند  یم)  ع(رضا
  .کنند ی شفا م  خود دورادور طلب مارانی ب ي برا  هم یبرخ

  دهیـ  د  رابطـه  نیـ  در ا ییبـا ی ز يهـا  ها جلوه ی گلستان   عامه  در فرهنگ 
  المثـل   ضـرب  نیـ ا! »  اسـت  ییجـا   مـشهد خـوب   «: ندیگو  یشود مثالً م    یم

   گفتـه   دوسـتش   به  يندی نسبتاً ناخوشا    حرف  ي فرد  رود که   ی بکار م   یوقت
  ؟ پاسـخ   ی گفتـ   پرسـد چـه     ی م   دوستش  یلذا وقت .   است  دهی نشن  و اوخوب 

ــ ــد ه یم ــیده ــوب .  یچ ــشهد خ ــا م ــت یی ج ــی!  اس ــوم ی د یک ــر از رس   گ
  شوند ضـمن  یوارد م)  ع( رضا  امام  حرم  به ی وقت  که  است  نیها ا   یگلستان
   بـستن  لیـ دخ،   حاجـات   انیـ  و ب    و دعـا و قـرآن       نامه  ارتی ز   وقرائت  سالم

،  نی نمـاد   بـصورت  ی و سـبزرنگ   نـازك   بـا نـخ    کـه    است   العالج  مارانیب
 از  یکـ ی   را بـه  گـر آن ی و سـر د     ضی مـر   ا گردن ی   دست   را به    سر نخ   کی

 دعـا و    بـه  بندند و شـروع     ی م   مطهر امام   حی ضر  کی نزد  مشبک  يها  پنجره
گـر از  ی د یکـ ی. ابدیمار شفا  یب   مصلحت  کنند تا در صورت     ی م   و انابه   ناله
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  تیـ رعا)  ع( رضـا   مطهرامـام   حـرم   ورود بـه   هنگـام  ی گلـستان   کـه آدابـی 
   امـام   به می تعظ ی با کم  همراه  کرده   و سالم   ستادنی ا  نهی س   به  کننددست  یم

   چادر و بـدحجابان     دنی با پوش   زنان نی همچن   است  ي ورود   درب  در محل 
   خـود نـسبت    خالـصانه   و احتـرام    ارادت   در اعـالم    ی خـود سـع     با پوشش 

 خـدا   يایـ  اول  ائمـه   رضـا و همـه    امـام  ی آسـمان   روح  دارنـد گرچـه     امام  به
   و همـه  شهی و لذا هم  و رفتار وگفتار ماست  ناظر و حاضر بر اعمال   شهیهم

گـر  ی د  نکتـه  کیـ .  می باشـ  ی هـست    و جهـان    نی زمـ   ه کر  يجا ولو در آنسو   
  ارتیـ  ز  عـازم   هـر کـس    کـه   اسـت  نی ا  گلستان   استان   مردم  دراعتقادات

 باشـد    نی چن  خواه،    است  دهی او راطلب   ند امام یگو  یشود م   یم)  ع( رضا  امام
   امــام بـه   گلـستان   مـردم  ي ارادتمنـد  يهـا  گـر از نـشانه  ی د یکـ ی. ا نباشـد یـ 

   منظـور مـردم   نی ا  به  که ز استی عز   امام  ي برا   کردن   وقف  سنت ) ع(رضا
 از   اعـم ( ي و شـهر    يکـشاورز   ی هکتار از اراضـ      هزاران   منطقه  نی ا  نیمتد

 مـا در   البتـه . انـد  کـرده )  ع( رضـا   امـام  خود را وقـف )  ی و مسکون   يتجار
  کـه ، هـا  نید و آئی عقا  نی از ا   ی تنها نکات    گفتار کوتاه   نی ا  ياقتضا  نجا به یا

  آن،   است)  ع(الرضا  یموس  بن  ی عل   به   گلستان   مردم   ارادت   از عمق   یحاک
طلبـد چـرا    یگر می د ی مجال  آن  لی و قطعاً تفص    می پرداخت   بطور اجمال   هم
  .»  کمند مصرع د بهیای ن  قصه نی ا شرح« که
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  ) ع( جواد تولد امام
   یوح  يها هی آ  از جنس يا نشانه

  

  شکوفه سلیمانی
  

 شـد و    دگـر بـار شـکافته     آسمان ي قمر ي هجر195   سال  رجب  دهم
   شد نی زم  مباهات هیما)  ع( جواداالئمه د کرامتیخورش

 و هنـوز    گذشـت   ی مـ    هـشتم    امام   از عمر پر برکت      و چند سال    چهل
  يهـا   بـر دل   خـوف  . بـود   نـداده   يدیـ  را نو    ائمه   روشن   راه   تداوم  يمولود

 نـور   د کمیام يها ستاره،   بود  آورده در  لرزه   را به   مانشانی ا  يها  هی پا  انیعیش
  .برد ی م خاكبستر  به)  ع(رضا  تی وال جنس از ینبود امام وسواسرا در
 ی موسـ  بـن   ی علـ    عاشقان   و جان    روح ها بر   سهی دس  طعنههاو  هیکنا  شین

  مـان ی ا  بود و تزلزل  آمده   تنگ   به  انیعی برش  عرصه،  زد  یشتر م ین)  ع(الرضا  
  بـه . بـود   را بـسته   نفـس   راه شانیـ  بر گلو   منی اهر   خورده   گره   دستان  چون
   شد و مالئکـه   گشوده  آسمان ي قمر ي هجر195   سال  رجب  در ماه  ناگاه

  . ساختند  قدومش  فرش نی تا زم  خود را ازآسمان  سترگ يها بال
 گــسترد شــد و  نی بــر زمــ انیر بهــشتیــحر   از بــاالپوش يتــار و پــود
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   بر دامن  گر از امامت  ید  یطراح)  ع( ی عل   محمدبن   زلف  دگار با گره  یآفر
  . زد نی و نگار زم  نقش یب

 آشـکار    حجـت  ییدایـ  هو آمـدنش . ا گـشود یـ  دن  بـه    چـشم   نهیدر مد 
   برافروخـت   مومنـان  ي رادر دلهـا  يدیـ  ام  چراغ با تولدش،  بود  يخداوند

  . نخواهد ماند ساربان ی ب انیعی ش قافله)  ع(الرضا ی موس ابن ی از عل  پس که
  د و خـوف یـ تـر د  کیـ  تار  در شب   ماهتاب   از سالها انتظار چون     پس

 از  يا هیـ  آ ی وحـ   نـزول   ي انـدازه    انگار به    و تولدش    گرفت  دنی تاب  مومنان
  ي نفـر    دوازده   کـرد و نـسل      دار نـزول     دنبالـه   يا   سـتاره   چون . بود  یروشن

  خود بر انکـار امامـت    دگونهی خورش   بخشد و با درخشش      را تداوم   امامت
  .دی کش  بطالن پدر خط

   امـام    بزرگـوارش   دجـ   هیـ  ماننـد کن    اش  هی محمد و کن     بزرگوارش  نام
  معـروف ثانی  جعفر ی اب  به  جهت نی هم و به ابوجعفر است،  ) ع(باقر محمد
   و مادرشـان )  ع(  الکـاظم  ی موسـ  الرضـا ابـن     یلـ  ع  پدر بزرگـوارش   . است

  .دندی نام زرانیاو را خ) ع(رضا  حضرت که   است حانهیر ای  کهیسب
 مولـود    نیـ  و بـا تولـد ا        داشت   دنبال   را به   یبرکات)  ع( جواد  تولد امام 

  یی رهـا   روبـرو بـوده    با آنـان  که ی از مشکالت توانست)  ع( رضا  امام ،زیعز
  . است  بوده  سابقه ی ب  قبل  در عصر امامان  که یتمشکال، ابدی

  نیـ  ا  درگـه  ها رهسپار بـه    دل)  ع( جواد   امام   در سالروز والدت    نکیا
  .دار باشدیدار و پای ب تشی فخروال ي ردا منی  اند تا به ی اله  رحمت باب
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  : بخش مقالهبرگزیدگان
  
  

  
  ملکوتی هبارگا

  )ع(اشرف الدین جالل سید سلطان حضرت
 گیالن سبز همیشه تابان خورشید

 پورحسن علی
  
 )1()ع(اشـرف  الـدین   جـالل  سـید  سـلطان  حـضرت  ملکـوتی  بارگاه 

 اسـتان  سـبز  همیشه سرزمین تارك بر که است تابانی و رخشان خورشید
 خانـدان  دوسـتان  شـمار  بی از هزار هزاران و کند  می افشانی پرتو گیالن
 القدر جلیل سید این زیارت براي ساله هر کشور نقاط اقصی از )2(پیامبر

 اسـتان  شـرقی  شـهرهاي  ازــ    اشرفیه آستانه شهرستان به التعظیم واجب و
 .آیند میـ  گیالن
 مراجـع  و بزرگان که بس همین الشان عظیم امامزاده آن عظمت در

 اهللا آیـت  ،چهـاردهی  مـی العظ اهللا آیـت  ،آسـتانه  وحید اهللا آیت عالیقدر
 مرعـشی  الـدین  شـهاب  سـید  اهللا آیت بیت اهل فقیه باالخص و دیوشلی

 بـه  افتخـار  کمـال  بـا  را حـضرت  آن خـادمی  و خدمتگزاري نشان نجفی
 )3( .دارند سینه
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 .گـشود  جهـان  به چشم منوره مدینه در. ق 180 سال به بزرگوار آن
 مـادر  نـام  و )ع(کـاظم  موسـی  امـام  حـضرت  فرزنـد  کـوچکترین  ظاهراً

 نـام  ،تـاریخی  اخـتالف  سـبب  بـه  اسـت  »نجمـه « واالمقـامش  و پاکدامن
 گروهـی  و )ع(الکـاظم  موسـی  بـن  حـسن  برخی را حضرت آن مبارك
 محمـد  شیخ حاج اهللا آیت و اند  دانسته ،مرتضی به معروف اصغر ابراهیم
 نـام « :نویـسد   می »گیالن متقدمه سادات« کتاب مولف الهیجانی مهدوي

 لـدین ا  جـالل  بـه  ملقـب  اصغر المرتضی ابراهیم ،اشرف الدین  جالل سید
 الثـامن  االمـام  ،اهللا ولـی  حـضرت  ـ   مادري و پدرـ  اعیانی برادر او .است
 ».باشند می) ع(الرضا موسی بن علی

 القابی سادات ازاي  عده براي اخبار و سیر و انساب و ها ترجمه در
 بن موسی اوالد از یکی مثال بعنوان .شود  میدیده »دین« پسوند با

 ممکن و ؛است شیراز در قبرش »نعالءالدی«به ملقب سیدحسن)ع(جعفر
 الهیجان آستانه بلده در که باشد الدین جالل دیگرش برادر لقب است

 عمراالشرف« پدرش جد عموي از را اشرف لقب شاید و است مدفون
 »اشرف« حقیقت در اما .است نموده اتخاذ »)ع(العابدین زین امام ابن

 از او تمیز مالك و برادران سایر به نسبت او شایستگی و برتري نشانه
 )4( .شود  میمحسوب علویان میان در ها الدین جالل سایر

 بزرگـوارش  پـدر  شـهادت  بـا  سالگی سه در اشرف الدین  جالل سید
 بـر  یتیمـی  گـرد  و چـشید  را اسـتبداد  و ظلم تلخ طعم ) ق.ه 183ي    سنه(
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 و مـدد  بـه  را کمـال  و فـضل  مراتـب  .نشست معصومش و پاكي    چهره
 ،متقی بس از و کرد طی زادگاهش در )ع(رضا حضرت برادرش همت

 )ع(رضـا  حـضرت  که بود حسنه اخالق داراي و فاضل ،عالم ،پرهیزگار
 )5( .داشت  میدوست نهایت بی را ایشان

 دیــدن بــراي داشــت ســال 21 حــدود کــه وقتــی ق.ه 201 ســال در
 بـه  مدینـه  از علویـان  و سـادات  از بسیاري همچون )ع(رضا امام برادرش

 علـت  .داشـت  سـکونت  شـهر  این در ق.ه 204 سال تا و نمود سفر بغداد
 مورخـان  از برخـی  ولـی  ،داند  نمی کسی را بغداد در حضرت آن توقف
 تـا  ،بود تبلیغ مشغول )ع(رضا امام برادرش امر به بغداد در وي که برآنند
 و بزرگـان  و سـادات  ،)ع(رضـا  امـام  شـهادت  بـا  ق.ه 203 سال در اینکه

 بارمـسأله  اولـین  بـراي  و آمدنـد  او نـزد  بـه  تتـسلی  عـرض  بـراي  شیعیان
 سـید  و گردیـد  طـرح  عباسـی  مـأمون  زمـان  سـتمگر  بـا  مبارزه و نهضت
 بـا  ،بـود  بغـداد  عـازم  مرو از مأمون که را زمانی ق.ه 204 سال در اشرف

 یعنـی  ،ایران مطمئن نقاط در علویان از بسیاري همچون ایران به هجرت
 علـوي  و محمـدي  شـریعت  بلیغت و ترویج مشغول و گزید سکنی گیالن

 .ساخت فراهم را قیام و نهضت کار مقدمات و شد
 بخــش خــزر دریــاي ســاحلی نــواحی واي  جلگــهي  منطقــه گــیالن

 حـال  در همـواره  دیلمیـان  و بود )6(دیلمان پرآوازه سرزمین از کوچکی
 قـرار  آنهـا  تعـدي  و ظلـم  مـورد  و بـوده  عباسـی  و اموي خلفاي با مبارزه
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 هــر بــه خواســتند مــی) ع(علــی آل بــه دادن پنــاه راه از دیلمیــان .داشــتند
 .رسانند یاري را مظلومان و براندازند را خلفا شده کیفیتی
 علویـان  جـان  چون که آید  می بر چنین ،اصفهانی ابوالفرج نوشته از

 بـه  برامکـه  توصـیه  و راهنمـایی  بـا  بـود  خطـر  معـرض  در خلفـا  ناحیـه  از
 از پـس  الحسن بن عبداهللا بن یحیی« :نویسد  می وي .بردند  می پناه دیلمان
 بـود  )ع(مجتبـی  حـسن  امـام  نوادگان از مشهور علوي نخستین فخّواقعۀ   

 وي زمـان  در گـیالن  در اسـالم  رواج امـا  .بـرد  پنـاه  گیالن یا دیلم به که
 )7( ».نیفتاد اتفاق

 العبـور  صعب بدلیل دیلم ناحیه خصوص به دیلمان و طبرستان ناحیه
 و انبــوه يهـا  جنگــل و قامـت  بلنــد کوههـاي  ودوجــ هـم  و راههــا بـودن 

 و جنـگ  کـه  بـود  شـده  باعـث  بـاال  رطوبـت  ماننـد  ویژه اقلیمی موقعیت
 دیلـم  مردم و باشد ممکن غیر دشمنان سوي از آن تصرف و لشکرکشی

 طرفـداري  و نگهـداري  ایـشان  از علویـان  خـوش  خوي خلق دلیل به نیز
 در یعنـی  ،عباسـی  لمتوکـ  زمـان  در علـوي  سادات بردن پناه .کردند می

 بـه  را خـود  آنها از توجهی قابل عده و کرد پیدا شدت هجري سوم قرن
 کـه  دیلمـی  سـرداران  بـویژه  دیلـم  مـردم  و رسـانیدند  دیلمـان  امـن  نقاط

 وسـایل  و گرفتند حمایت تحت را علویان ،داشتند  می  دشمن را عباسیان
 اصـول  بـه  کـه  پناهنـدگان  .سـاختند  فـراهم  نیز را آنان معیشت و زندگی

 را آنهـا  ،دیلـم  مردم با معاشرت و تماس در داشتند آشنایی علوي عقاید
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 )8( .ساختند آشنا محمدي ناب اسالم تعالیم با و داده قرار تأثیر تحت
 بعـد  کـه  است مشهور علويي    چهره دومین اشرف الدین  جالل سید

 گـیالن  سـرزمین  وارد ق.ه 210 تـا  206 سـالهاي  بـین  عبداهللا بن یحیی از
 و حـسنی  سادات از نفر 150 با حضرت وقتی اند  گفته بعضی البته .شدند

ــرادرش شــدند گــیالن عــازم حــسینی  موســی ابــن الــدین شــمس میــر ب
ــاظم ــواهرش و )ع(الک ــه خ ــري فاطم ــن در را او اخ ــفر ای ــی س  همراه

 )ع(رضـا  امـام  حیـات  زمـان  در را اشـرف  سـید  ورود برخـی  .کردند می
 وکیـل  عنـوان  به )ع(رضا امام حیات زمان در وي« :پندارند  می و دانستند

 مهـاجرت  دیلـم  ناحیه به تبلیغ براي یا و حضرت االختیار تامي    نماینده و
 انــد گفتــه و شــمارند  مــیضــعیف گفتــه ایــن مورخــان اکثــر کــه نمــوده
 در را نبـرد  و مقابلـه  اولـین  دیلمـان  بـه  ورود هنگـام  اشـرف  الـدین   جالل

 و مـسلمان  اعـراب  بـین  مرزدارال زمان آن در که قزوین و زنجان حوالی
 گویـا  .اسـت  داشـته  عباسـی  خلفـاي  لـشکریان  و خـوارج  با بود دیلمیان

 صـدد  در و نمـوده  شناسایی را حضرت آن ،حکومتی مأموران از برخی
 همراهـانش  و یـاران  از تعـدادي  با حضرت که آیند  می بر وي دستگیري

 .دانجامـ   مـی  طـول  بـه  مـاه  4 مـدت  بـه  جنـگ  ایـن  و شده درگیر آنان با
 نـام  به مردي طارم و قزوین و زنجان ناحیه در را عباسی سپاه سرکردگی

 مـردان  و دیلمـی  قبایـل  کمـک  بـه  حـضرت  .داشت عهده به» ملحد بابا«
 ق.ه 206 سـال  الحـرام  ذي در را زنجان شد موفق »جلو استا «زبان ترك
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 الـدین   جـالل  سـید  دسـت  به ملحد بابا فرزند قیس نبرد این در .نماید فتح
 .شد کشته

 لـشکر  کـردن  مـار  و تار براي اشرف سید همراهی در دیلمیان نقش
ــر ــوارج و کف ــروزي و خ ــضت پی ــتح و نه ــان ف ــزوین ،زنج ــارم ،ق  و ط

 .بود کلیدي و اساسی بسیار) رودبار(کوهدم
 از بـیش  کـه  افتـاد  اتفـاق  ق.ه 206 سـال  در آن حـوالی  و طـارم  فتح

 لـشکر  بـه  و دهشـ  مـسلمان  بزرگـوار  آن دسـت  به مسیحیان از نفر 1200
 آن در کـه  خـوارج  بقایـاي  پاکـسازي  در کـه  پیوسـتند  الدین  جالل سید

 ) کوهـدم (رودبار فتح.داشتند فراوانی تأثیر بودند کرده خوش جا مناطق
 شـد  واقع ق.ه 207 سال در رشت فتح و پیوست بوقوع سال همین در نیز
 و کوچـه  مـردم  .شـد  شهررشت وارد عظمت و شکوه با حضرت وقتی و

 در حـضرت  .داشـتند  گرامـی  را او مقـدم  و شـتافتند  او اسـتقبال  بـه  ربازا
 :فرمود چنین خود لشکر بزرگان به خطاب رشت مردم جمع
 امیـر  خود جد قول به وام    کرده خروج من که باشید دانسته دوستان«
 ».ام کرده عمل )ع(طالب ابی بن علی منینالمؤ

 وتمنـد ثر مـردي  کـه  رشـت  بزرگان از یکی حضرت سخنان هنگام
 .کرد گویی دروغ به متهم را حضرت آن بود )9(پاسکا نام به

 دعـا  مـن  و دارنـد  شـک  مـزدوران  از بعـضی  :فرمـود  هـم  حضرت «
 و بیفتـد ) پاسکا(گمراه پیر بدین آتش است حق من خروج اگر ،کنم می
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 سـجده  بـه  سـر  و گـزارد  نمـاز  رکعت دو حضرت آنگاه و بسوزاند را او
 بـسته  یشها  دست که حالی در پاسکا .دکر مناجات به شروع و گذاشت

 بـادي  ناگهـان  .ریخـت   مـی  عـرق  تـرس  از و کـرد   می نگاه حیرت با بود
 وقتـی  افتاد پاسکا بر و جهید آن از آتش و شد پدیدار سیاه ابري و وزید
 تعظـیم  حـضرت  آن بـر  کردنـد  مـشاهده  حضرت از را معجزه این مردم
 بـود  )ع(جـواد  امـام  بـا  بیعـت  همانـا  کـه  را بزرگـوار  آن دعوت و کرده

 دارایـی  تمـام  و کـرد  حکومـت  رشـت  در مـاه  9 مدت به سید .پذیرفتند
 )10( ».نمود تقسیم مردم بین را پاسکا

 و شــهرها و فــتح ق.ه 208 ســال در) برفجــان(ســیاهکل و الهیجــان
 جـور  و ظلم حاکمان دست از ق.ه 210 سال در گیالن غرب يها  آبادي

 .شد آزاد
 از نوفـل  بـن  نعمـان  حکومت نفوذ و أثیرت تحت گیالن غربی مناطق

 دو در عیـار  تمـام  نبـرد  یـک  در کـه  بـود  الجوشـن  ذي بن شمر نوادگان
 حـوالی  در شـهري (شـهران  فـتح  و گردید فتح اشرف سید توسط مرحله

 .افتاد اتفاق ق.ه 211 سال در) مازندران بابل
 را شـهري  هـر  کـه  بـود  ایـن  اشرف الدین  جالل سید حکومتی شیوه

 رسیدگی براي را خود لیاقت با و امین سرداران از یکی ،نمود می فتح که
 .پرداختند میتر  مهم امور به خود و کردند  میمنصوب مردم امور به

 بـه  تـا  شـد  آن بـر  ق.ه 211 سـال  در شـهران  فتح از پس اشرف سید
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 بــراي ســخنانی در و بـرود  )ع(رضــا امـام  بــرادرش مطهـر  مرقــد زیـارت 
 :فرمودند خود سپاهیان

 .دادیـد  انجـام  بـود  شـما  وظیفـه  چـه  هـر  ! علی خاندان دوستان اي «
 کـه  برگردیـد  خود عیال و اهل سر بر که دهم  می رخصت شما به اکنون

  »… رفت خواهم خراسان به )ع(االئمه ثامن برادرم زیارت براي من
 کـه  زمـانی  آن از ،خـدا  رسول فرزند اي« :گفتند سپاه سرداران ولی

 تـرك  )ع(رضـا  امـام  و )ع(حـسین  امـام  واهیخونخ به را خود يها  خانه
 بـاز  تـو  دامـان  از دسـت  نیـز  اکنـون  و ایـم   شسته جان از دست ایم،  کرده

 ».داشت نخواهیم
 گذشـته  بزرگـوارش  جد و پدر بر که را مصائبی حضرت آن سپس

 .گریستند زار زار مومنان و نمودند یادآوري بود
 از اروانیکـ  صـورت  بـه  اسـالم  رشید سرداران ازاي    عده با حضرت

 گفـت  تـوان   مـی  و کردنـد  حرکت )ع(رضا امام مرقد سوي به مازندران
 منطقـه  زیـارتی  کـاروان  اولین حضرت شهادت از سال هشت از بعد که

 بـا  حـضرت  .اسـت  بوده مقدس مشهد به مازندران و گیالن ،ایران شمال
 و شـتافتند  آنـان  اسـتقبال  بـه  مردم رسیدند  می که جا هر به خود سرداران

 .آورند  میجا به را الزم ماحترا
 در را شـترانی  ،چراگـاهی  کنـار  در رسـیدند  طـوس  نواحی به چون

 آهـسته  و شد پیاده حضرت .کردند مشاهده را گنبدي و دیدند چرا حال
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 بـه  شـروع  و نهـاد  بـرزمین  گنبـد  زیـر  را خود مبارك دست و رفت جلو
 انگیـز  غـم  منظـره  ایـن  دیـدن  بـا  همـه .گریـست  شـدت  به کردو دل درد

 گریـه  به هم کاروانیان.است )ع(هشتم امام مطهر مرقد آنجا که همیدندف
 اطعـام  و عـزاداري  بـساط  و گزیـد  اقامت آنجا در مدتی حضرت افتادند

 کـه  شد مشاهده ایشان از بسیاري کرامات مدت آن در و انداخت راه به
 بـرادرش  مرقد زیارت از بعد اشرف الدین  جالل سید .کرد متحیر را همه

 )11( .کرد حرکت یالنگ سوي به
 الهیجـان  در حـسینی  و حسنی سادات از گروهی با الدین  جالل سید

ــر ــه را شــهر اداره امــور و زدنــد تکیــه رهبــري مــسند ب ــرادرش ب  امیــر ب
 .نمودند واگذار الدین شمس

 سـردارانش  میـان  حـضرت  توسط گیالن شده فتح نواحی مسئولیت
 .فرستاد اي می طقهمن حکمرانی براي را یک هر حضرت و شد  میتقسیم

 طـارم  مسئولیت بیک حسن و شد سپرده هاشم سید به دیلمان منطقه
 و شـد  رشـت  والـی  سـلطان  امیـر  و گرفـت  عهـده  بـر  را زنجان نواحی و

 سـید  بـه ) رودبـار (کوهـدم  و محمـد  سـید  به) برفجان(سیاهکل حکومت
 سـید  امیـر  و) رودسر(هوسم در اژدر عبدالرحمن ،گردید واگذار حمزه
 .نشست تخت بر الهیجان در حضرت جانشین عنوان به نالدی شمس

 شـریعت  و کـرد   مـی  اقامـه  جمعـه  نماز الهیجان در الدین  جالل سید
 ،اجـدادش  و پـدر  احادیـث  از ها  خطابه در و نمود  می ترویج را محمدي
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 رهبـري  عنـوان  بـه  و داد تشکیل مستقلی حکومت و کرد  می نقل روایت
ــاظر نزدیــک از معنــوي و روحــانی  حقیقــت در .بــود حکــومتی رامــو ن
 تـا  و شـد  تـشکیل  گـیالن  در ق.ه 211 سـال  در شیعی حکومت نخستین

 و مخالفــان اینکــه تـا  یافــت تـداوم  ق.ه 230 دیگــر قـول  بــه و 223 سـال 
 بـن  نعمـان  عمـوي  گـوش  چهـل  نام به مردي سرکردگی به وي دشمنان

 بـه  دسـت  قـزوین  حـوالی  در اعـراب  و ”دیلمـان  “بـین  مرزهاي در نوفل
 در او ولـی  کـرد  دعـوت  علـوي  اسالم به را او ابتدا حضرت. زد شورش
 :نوشت حضرت بهاي  نامه طی جواب

 )12( ».نیستاي  چاره شمشیر جز جعفر بن موسی فرزندان و من بین «
 شـد  رهسپار مناطق آن به انبوه لشکري با رسید حضرت به نامه وقتی

 و خـونین  نبـردي  طـی  )13(»دارستان «نام به محلی در رودبار حوالی در و
 حـضرت  و خـورد  شکـست  حـضرت  لـشکر  متاسـفانه  ،سهمگین جنگی

 چنـد  و نـود  پیرمـردي  کـه  مفیدالدین شیخ منزل در وي .گردید مجروح
 بـدن  از شـدت  بـه  خـون  امـا  گرفـت  وضـو  حضرت .آمد فرود بود ساله

 صـدو  حـضرت  کـه  کنـد   مـی  نقـل  مفیدالـدین  شیخ بود جاري مبارکش
 چهـل  «کـه  زخمی آن به اما شد  می دیده مبارکش پیکر بر زخم چهارده

 )14( .شد شهید بود زده حضرت پهلوي بر »گوش
 223 سـال  رمـضان  14 در اشـرف  الدین  جالل سید حضرت اند  گفته

 طبـق  بـود  پارسـا  مـردي  که مفیدالدین شیخ رسید شهادت به ق.ه 230 یا
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 گـذارده  تـابوت  در را آن و داده غـسل  را حضرت مبارك پیکر وصیت
 آنگـاه  و تـشییع  سـفیدرود  خروشـان  رودخانـه  کنار تا اهالی کمک به و

 .کردند رها سفیدرود آب در را تابوت
 در کیلـومتر  100 حـدود  گذشت از بعد مجاهد رهبر آن پاك پیکر

 از مـردم  توسـط  و رسـید  سـاحل  بـه  » اکـیم  « قریه در و الهیجان حوالی
 تغییـر  رودخانـه  بعـدها  ؛شد سپرده خاك به ساحل کنار در و گرفته آب

 .دارد فاصله بسیار حضرت آن حرم تا اکنون هم و داده مسیر
 در بـود  بویـه  لآ شـیعی  خاندان از که کیارستم بنت خانم گوهرشاد

 دفن محل )15( .نهاد بنا حضرت قبرآن روي بر زیبا گنبدي ق.ه 311 سال
 يهـا  نـام  بـه  بعـدها  داشت قرار نشانی و نام بی آبادي در که حضرت آن

 و اسـت  معـروف  اشـرفیه  آسـتانه  اکنـون  هـم  و اشـرفیه  ،هجاللی ،کوچان
  .نامند  میبزرگ امامزاده یعنی ،آستانه پیله را آن محلی زبان به مردم

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ها نوشت پی
 پیشواي و رهبر یا معصوم امام وکیل که امامزادگان از بعضی به تاریخ در) 1

 بن علی سلطان  همانند،است شده خطاب »سلطان« بودند شیعیان اي از دسته
 کنار در بحراالنساب  مولف،اشرف الدین جالل سید حضرت و باقر محمد امام

 آورده را اشرف الدین جالل سید سلطان  نام،الرضا موسی بن علی سلطان
  به،لنگرودي عبدالمهدي تألیف اشرف الدین جالل سید جنگنامه: ك.ر. است
 .1366 ،علمی انتشارات  سازمان، تهران،روشن محمد حیحتص و ق.ه 601 سال
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 و دیلمی الدوله عضد کتاب« به آن جغرافیایی موقعیت و دیلمان سرزمین درباره) 2
 .دینمای مراجعه فقیهی اصغر علی تألیف »بویه آل

  .7 ص،1  ش، دوره،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه  نشریه،علم نور) 3
 .239  ص،الهیجانی مهدوي مد مح،گیالن متقدمه سادات) 4
 .بمبئی  چاپ،161  ص،2  ج،االنساب بحر از نقل به 201  ص،همان) 5
  تـألیف  ،)ع(هـشتم  امـام  سیاسـی  زنـدگانی : هماننـد  مختلـف  منابع به باره این در) 6

 مجلـسی   عالمه ،بحاراالنوار؛  قمی  محدث ،االمال  منتهی ،حسینی مرتضی جعفر
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   د علمی تول در نهضت)  ع( رضا  امام نقش
  

    کوهساره ی صدق نیحس
  

 و   رونـق ،   ی اسـالم    مجـدد علـوم     ییعصر شـکوفا  )  ع( رضا  عصر امام 
 و   مــسلمان شمندانیــ اند  درجامعــه گانــهیرود افکــار بو، هــا شهیــرشــد اند

  ی و وارداتـ  ی افکار التقـاط   براساس  گوناگون ي فکر  مکاتب  يریگ  شکل
  يهـا    کتاب   بر ترجمه    مأمون   پررنگتر شد که    ی زمان   مسأله  نیا.  است  بوده
  .دی اصرار ورز ونانی  یفلسف

 در دربــار وجــود  یرومنــد علمــی ن أتیــ ه کیــ   زمــان مــسلماً در آن
 را   قـرار دهـد و آن     قی دق  ی را مورد نقد وبررس     گانگانی آثار ب    که  نداشت
رد و یـ هـا را بگ     یدردهـا و ناخالـص    .  بگذراند  ی اسالم  ینیب   جهان  یاز صاف 

  ی اسـالم  ار جامعـه یـ  در اخت    است   و غش   غسل  ی و ب    صاف  را که   تنهاآنچه
  .قرار دهد

ر یپـذ   امکان د علمی و تول  علم   به   اهتمام  هیسا در     اهداف  نی ا  به  دنیرس
  ي بـر فـضا    مختلـف   بر علوم   احاطه  به  با توجه )  ع( رضا  لذا حضرت .  است
ــ ــ یعلم ــو ی و فرهنگ ــصر خ ــأث شی ع ــراوانی ت ــستند ر ف ــتند و توان   گذاش
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  ی علمـ  يهـا  ي توانمنـد   ضی از فـ    يمتماد ي عصرها  ي را برا   یاسالم جامعه
 و   اد حـوزه  ت مهر اس   یی رضا  دکتر حسن   االسالم  حجۀ .ندمند ساز   خود بهره 

  :دیگو ی م  در اسالم  علم گاهی جا  در خصوص دانشگاه
  نیــ و ا  برخــوردار اســت یعــی رف گــاهی از جا  در اســالم  و عــالم علـم «
 بـا    چـرا کـه   ستیـ  ن  دهیپوشـ   یتـ قی حق   طالـب   چی بـر هـ      کـه    اسـت   یتیواقع

 از نظـر    علم گاهی و جا لتی فض  به میتوان  ی م  یم اسال   در متون    تتبع  نیکمتر
  . می ببر یپ اسالم

   عنوان  به،    است  نهی زم  نی در ا   اتی و روا   اتی مملو از آ     و سنت   کتاب
   تکـرار شـده    بار در قـرآن 850 از   شیب   مختلف   با اشکال    علم  ماده،   نمونه
  علـم  لتیانگر فـض یز بی ن  شده نازل)  ص(امبری بر پ   که  يا   سوره  نیاول.  است

   عظمـت  انیـ  خـود را ب   سـخن   خداوند مطلع چرا که.  نزد پروردگار است  
  د کـه  یـ  توح   خـصوصاً علـم      علم  انگرشرافتی ب  نی و ا    است   قرار داده   علم

  نیـ  درا ییبـا یر زیـ بـا تعب )  ره( ید ثـان یشـه . باشد ی ـ م   است یمدار هر علم
   آغاز نمـوده    جاد انسان ی ا   نعمت  انیرا با ب    خداوند کتابش «:دیفرما  ی م  باره

ــم  نعمــت و بالفاصــله ــ وب  عل ــذکر داد  نشی ــی را ت ــه یعن ــ  ب ــه نی اول    مرحل
  انـسان  يارتقا(  است   شدن   عالم   او که    کمال   به   و سپس    انسان  يریگ  شکل
 و   علـم  بواسـطه ،  ی تعال  مراتب نیتر ی عال  به ي وجود   مراتب  نیتر  نییاز پا 

  .کند یم اشاره، )  است نشدا
ــ آ یدر برخــ ــد در راســتا ی د اتی ــ ترغ يگــر خداون ــدگان بی ــه  بن    ب

  واهللا اخـرجكم«. دهـد   یمـ    نـشان    بنده   را به    آن  لی تحص قطر،    علم  لیتحص
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   و االبــصار واألفئــدة  الــسمع  لكــم ً شــيئا و جعــل  التعلمــون  امهــاتكم  بطــون مــن
  » تشكرون  لعكم

   عالقـه   و بـه   و معرفـت    علـم    کـسب   لی وسـا    و به   هی آ  نیخداوند در ا  
  .کند ی م  اشاره ی و نادان  ازجهل  خروج  جهت  علم لی تحص  به انسان

  نیتـر   معـروف   کـه   اسـت   آمـده  د علمی تمج  در باب  ياری بس  اتیروا
از ، باشــد ی مــ» ة و مــسلم مـسلم  كـل  علــیةض فريـ  العلـم طلــب«  تیــآنهـا روا 
 و   ينـدار ی د  د کمـال  یـ  بدان  مـردم :   کـه    اسـت    شـده   نقل)  ع( ی عل  حضرت

  ».  است  آن  به  و عمل  آموختن  دانش  آن اوج نقطه
 از   ياری بـس   توجـه ،   يآمـوز    علـم   بـه )  ع( تیـ  ب   و اهـل     قرآن   به  توجه«

   مـسلمانان  رهبـران .  اسـت    کـرده    خـود جلـب      را بـه    یر اسالم ی غ  متفکران
 مداد علما برتـر     که  نی ا  مثل،  کند  ی م   اشاره   مهم  نی ا   به   دارند که   یسخنان

ــون ــت از خ ــ.  شهداس ــسی ــه یا ک ــودش  ک ــ  را در راه  خ ــ و ترب می تعل   تی
  .  است  بر او واجب بهشت،  قرار دهد فرزندش

   دعـوت   مـسلمانان   بـه  می تعلـ  ي را بـرا   گانـه ی ب  يعلمـا ،    اسـالم   رهبران
 و  تیـ موفق.  نمودنـد  تیـ ترب ی بزرگـ  يال علما و فض  آنان کردند و از علم  

  ».  است  وابسته  اسالم عتی شر  به ی اسالم  تمدن ییشکوفا
 بعـضاً    کـه   اسـت   آن  يریپـذ    علم   اسالم   ارزنده  صی از خصا   یکیلذا  

  نیـ ا، انـد   داشته  اذعان  آن ز بهی ن یغرب  و دانشمندان   است   شده   اشاره   آن  به
  روم، هنـد ،  ونان، ی از مصر ی علم  مختلف يها ب شد تا کتا    باعث  یژگیو

نقـد  ،   ترجمـه   به  اسالم ي شود و علما  مسلمانان ی علم ي وارد فضا  رانیو ا 
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  يادیـ  ز يهـا  يجاد نوآور ی ا   امر باعث   نیو ا . بپردازند   کتب  نی ا  یو بررس 
  .شد انن مسلما هی متعدد از ناح يها  در حوزه فی و تأل  علم در عرصه
 علمـا و   لیـ  دل  نیهمـ    بود بـه     ترجمه  عصر نهضت ،  ) ع( رضا   امام عصر

   و گفـت   بحـث  آمدند به ی م  خراسان   به   جهان   مختلف   از نقاط   دانشمندان
 در   اتفاقـات  نیـ  ا  کـه    اسـت   نیـ  ا   توجـه    قابـل   نکتـه . پرداختنـد   یو گو مـ   

 نبـود    ن دورا  نیـ  ا   جامعـه   ی فرهنگـ   ي فـضا   جهی تنها نت   ی اسالم  علوم  عرصه
 در عـصر      علـم   تی وضع  يو. بود   اسالم  ی آسمان  می تعال  می مستق  جهی نت  بلکه
   از توسـعه  ی مطلـوب   سـطح    بـه   دنی رسـ   ی کل   نگاه  کیرا در   )  ع( رضا  امام
لـذا  «: دیگو یداند و م یم،   نبود  یدتی عق   و خرافات    از انحرافات   يعار  که

ــا ا)  ع( رضــا امــام ــب ــ در برابــر ا یستادگی ــهیــعقا نی    علــم  ارشــاد اهــل د ب
  :دیافزا ی م يو» پرداختند یم

 از   پـس  ی کوتـاه  در مـدت ،  و غنا ي استوار لی دل  به  ی اسالم  معارف«
  یخواه   علم  مساله نی ا  علت،   فراگرفت  را  سراسرجهان)  ص(امبریپ رحلت

  یاســی س يهــا شرفتیـ  در کنــار پ  شـد تــا آنـان    باعــث  بــود کـه  مـسلمانان 
 سـازند و   ر کـشورها منتقـل  ی سا  خود را به  ی علم  يها  فرآورده،   یتدیوعق

  .ابندی   دست آنان ی علم ي دستاوردها  به در عوض
   پرچمدار تحـول    ینی د  ي علما   اول  در مرحله )  ع( رضا   امام  در عرصه 

  يهـا   کتـاب   در ترجمـه   داشـت  کـه  یتـ ی با هـر ن   بودند و بعد مأمون    یعلم
 یی در شـکوفا    یر فراوان ی تأث   ترجمه  نهضت،   کرد  یاوان فر   کوشش  یونانی

   نگـران  لی از مـسا  ي عـار  يرگـذار ی تأث نیـ اما ا،    گذاشت   مسلمانان  یعلم
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 ماننـد   یر اسـالم یـ  غق فـرِ  متعـصب   مترجمـان    چـرا کـه      است   نبوده  کننده
ت یـ ن  دادنـد در کـار خـود حـسن     ی مـ   را انجـام    کار ترجمـه     که  انیزرتشت

  ي بـرا  گانـه ی ب  ورود علـوم   داشـتند از بـازار داغ   ی سع  هم يا عده، نداشتند  
 و   از خرافـات  ی خـال   شـده   ترجمه لذامتون.  کنند د خود استفادهینشر عقا 

  . نبود ید انحرافیعقا
را چند برابر کـرد  )  ع( رضا  امام تی مسئول وجود آمده   به  تی وضع  نیا
   مفـرط  ییگرا عقل. دادند ی م نجات رطه و نی را از ا    د مردم ی با  شانی ا  چون
  یونــانی  يهـا   کتـاب  ی عقلـ   مباحـث   بـه   از انـدازه  شی بـ   توجـه  جـه ی نت کـه 
  نیـ  در ا    مـأمون    نقـش   البتـه ،   داد ق سـو    معتزله   به   از مسلمانان   ياریبس.بود

  .  است  بوده ار مهمیراستا بس
  يا  عـده   ه کـ    رفـت   شی پـ   یی تـا جـا      زمـان    در آن    محض  ییگرا  عقل

 و خـود را از    اسـت  معرفـت   سرچـشمه   کـه    است  تنها عقل ،   کردند  گمان
  نی در همـ  يشمند مـصر یـ  اند  نی حـس   دکتر طـه   ».دانستند  یاز م ین  ی ب  یوح

   را بـه    اختالف  ي درها   بود که   ی افراط  ییگرا   عقل  نیهم«: دیگو  ی م  رابطه
.  اسـتناد کردنـد   ی واه يها  استدالل  به  یتیهر جمع ،   گشود   مسلمانان يرو
  .  گذشت  از هفتاد هم ی اسالمق شمارفر لهی وس نیبد

  نیـ سـازد از ا  یتر م   را روشن )  ع( رضا  ر امام ی خط  فهی وظ  تی وضع  نیا
   بـه   افکـار مـسلمانان   حی تصح  يدرراستا)  ع( رضا   امام  مینیب  ی م   که  روست

از   و اسـتفاده   مناظره  در جلسات پردازد و با شرکت  ی م  نی د   معارف  نییتب
 و  ینـ ی د قی حقـا  می ترسـ   و روش    راه  نیـ د د یـ  عقا  انیـ ها در ب    وهی ش  نیبهتر
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دهـد تـا     ی م   آموزش  ر مسلمان ی و غ   مسلمان   دانشمندان   را به    و تتبع   قیتحق
  . دهند  نجات  را از خطر انحراف مسلمانان

،  د علـم یـ ول ت بـه )  ع( رضـا   در عـصر امـام   کرد مـسلمانان ی رو  اما علت 
  یقطعـاً وقتـ  .  شـد   اشـاره   آن  بـه  که  است   ترجمه   نهضت   بحث   همان  یکی

  ی اسـالم   جامعـه  طی در محـ   عی وسـ   يا   بـا دامنـه     گانـه ی ب  يهـا    کتاب  ترجمه
 آنها نقد    نی مهمتر   که   خواهد داشت   ی فراوان  ید علم یفوا،  دا کند یپ  رواج

ز یـ  ن ی اسـالم   جامعـه  ر بالد به ی سا  وروددانشمندان.  هاست   کتاب  یو بررس 
  توسـط   کـه  ی علمـ  محافـل .  کـرد   کمک  مسلمانان  جامعه  ی علم   توسعه  به
. کرد  ی م  بی ترغ  د علم ی تول   را به   مسلمانان. شد  ی م  لی تشک   دانشمندان  نیا

ــت ــری د عل ــأمون، گ ــ عملکردم ــشک ی عباس ــسات لی در ت ــ  جل  در  ی علم
  ي و  نیهمچنـ . بـود    خراسـان    بـه   مختلـف    از دانشمندان    و دعوت   خراسان

  . کرد نهی هز یونانی  يها  کتاب  در ترجمه ی هنگفت مبالغ
  ی علمـ   ر از توسـعه   ی غ  ییها  زهی انگ  مأمون،   نظر معتقدند    از اهل   یبرخ

  نیــدر ا)  ع( رضــا  امــام  کــردن مغلــوب،  شانیــ ا دهیــ عق بــه،   اســت داشــته
   ازجملـه   طرفـدار علـم   یاسـ ی س تیص شخ عنوان  خود به ی و معرف  جلسات

   مـأمون   چرا که  است  بوده ی علم  مناظره  جلسات  لی تشک  ي برا  ي و  لیدال
  نیـ  ا لی تـشک   گـر حاضـر نـشد تـا بـه         ید)  ع(رضا   حضرت   از شهادت   پس

 تـا    قـصدداشت   جلـسات  نیـ  ا لی با تـشک    مأمون  در واقع .  بپردازد  جلسات
 بـر   ی علمـ    لحـاظ    بـه   که)  ع( رضا   حضرت  ی علم   چهره  بی بر تخر   عالوه
 خـود    حکومـت  يهـا  هیـ  پا می تحکـ  بـه ،   بـود   افکنـده   هی سـا   ی اسالم  جامعه
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 زد  دسـت    اقـدامات   نیـ  ا   بـه    کـه   یتـ ی با هر ن     مأمون   هر حال   اما به . بپردازد
  .  است  شده ی علم  توسعه  عصر خود به ی اسالم کرد جامعهی رو باعث

  نیتـر  یامـا اصـل  «: کنـد  ی مـ  حیمهـر تـصر   ییتر رضـا  دک االسالم  حجۀ
)  ص( محمـد    آل   عـالم   عنـوان   بـه ) ع( رضـا    راستا وجود امام    نی در ا   نهیگز

ــوده ــت ب ــا.   اس ــه  شانی ــا توج ــه  ب ــوردار  ب ــدرت ي برخ ــم  از ق  در   تکل
 در  ی فـرد علمـ    منحـصر بـه     تی شخـص   عنـوان    به  ی علم  مختلف  يها  حوزه

 در   کـه  يبطـور .  شـدند  شـناخته   از خود ـ  صار پس اع عصر خود ـ و البته 
 حـضور    حـوزه   در آن    اثـر و تحـول      ي منـشأ   عنـوان    بـه   ی علم  هر حرکت 

   دوران  در آن د علـم یـ  و تول ی علمـ   در توسعه شانیر حضور ا  یتأث،  داشتند
  ی کـس   از جانـب   تـا آنزمـان      کـه   ی علم  لی مسا  طرح.   انکار است   ر قابل یغ

  يهـا    در رشـته    ی علم  يد و راهکارها  ی جد   نظرات  هیارا،  بود   نشده  مطرح
   نظـر را بـه    ورود اهـل  ،يا شهی و اند ي نظر ز در مباحثی و ن  یعیطب  مختلف

  باعـث )  ع( رضـا   لذاحضور مؤثر امـام   . دی بخش   شدت  قی و تحق    تتبع  حوزه
  ». شد د علمی تول  در عرصه  بزرگ ی و جهش  شگرف یتحول
 در   مختلـف  ي فکرق وجود فر  به  با اشاره در ادامه  انشگاه استاد د   نیا

 روز   آن از جامعـه یـ  ن  ي فکر ق فر  نیا«:کند  ی م  حیتصر)  ع( رضا  عصر امام 
ز یـ ن)  ع( رضـا  حـضرت . سـازد  ی مـ  را روشـن )  ع( رضـا   وجود حـضرت    به

 و   بـصره   بـه  شانیـ  ا يهـا  مسافرت.  دادند   انجام  ي مؤثر   اقدامات   راه  نیدرا
  نیـ  از ا یکـ ی  ي فکـر ق فـر  ی برخـ   دباطلیـ  عقا   به  یی پاسخگو  ي برا  کوفه

  .  است اقدامات
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   بـه    روز با توجـه      آن  تیدر وضع )  ع( الحجج   ثامن   اقدام  نیکارآمدتر
 بـا   ی اسـالم  لید اصـ یـ  و عقا ینـ ید  فرهنـگ  جیترو،   موجود  يها  یآشفتگ

  ی شـناخت    کـار معرفـت     کیـ    بـه    و اقـدام     و باطل    حق   شناخت ق طر  هیارا
  . بود د حقی عقا تی تثب ي و در راستا جید رای عقا درخصوص

ــی ــدامات ی د یک ــر از اق ــام گ ــشتم  ام ــه)  ع(  ه ــدا ک ــر تی در ه   ي فک
   و نظـرات   طرح  هی ارا  ي برا  مناسب  ی علم  يجاد فضا یا.  مؤثر بود   مسلمانان

 روز مملـو از آرا     آن  عه جام   که  نی ا   به   بود با توجه     مخالفان  يها  شهیو اند 
طبعـاً  ،  ر بودنـد  یـ  آرا درگ   نیـ  بـا ا     علم   بود و اهل    می و مق   حی صح  ونظرات

   اهـل  يریرپـذ یدرصد تأث، شد ینم ها ثابت شهی و اند  نظرات  آن  اگر بطالن 
ــم ــرات  از آن عل ــ ب  نظ ــی ــأث  یشتر م ــد و ت ــیر عمیش ــوع  یق ــر ن ــر   ب  تفک
  يهـا  شهیـ اند،  بـود   الزم یتی وضـع  نی از چن یی رها  يبرا.  گذاشت  یم  مردم

  .ردی قرار گ ی و علم یمنطق ی و مورد نقد و بررس  مطرح مخالف
  هی در سـا  ی علمـ   مناسـب  يجـاد فـضا  ی ا  امـر مـستلزم    نی ا   شدن  یعمل

 و نقـد      روش  نی همـ    بـه   با اهتمام ) ع( رضا  امام.   است  شهی و اند   انی ب  يآزاد
 در    مـسلمانان   ی و منطقـ    حی صـح   در نگـرش    یر شگرف ی تأث   مخالفان  يآرا

ــاب ــتحق ب ــا  گــزاره قی ــی د يه ــ ین ــ ی و علم ــرات ی و حت ــ ارا  نظ ــده هی    ش
  ».گذاشتند

   تفکـر جامعـه   بر نـوع )  ع( رضا  امام يرگذاریگر از موارد تأث   ی د  یکی
   منطق د بر اسلوبی با  يا  دهی از هرعق    دفاع   بود که    نکته  نی ا  ي القا   زمان  ان

 مــدعا  کیـ  از  ی عقالنـ  دفـاع ، گـر ی د  عبـارت  بـه .  باشـد  ی عقالنـ  شو رو
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داد  ی قرار مـ   را مورد توجه در موارد متعدد آن)  ع( رضا  امام بود که  يامر
 را بــا  د آنیـ  با  آن  اثبـات  يبـرا ،  يا دهیـ  هـر عق  کـرد صـاحب  ی رو نیـ بـا ا 

 امـر   نیـ وگـو در ا      گفـت   يهـا    طرف  همه. کرد  ی م   منطبق  ی منطق  اسلوب
در )  ع( رضـا    حـضرت    توسـط    منـاظره    قاعده  نی ا  در واقع . بودند  مشترك
 در  فـسطه س و   مغالطه   شدن  بسته   آن  جهی شد و نت    يزیر  هی پا   مناظره  جلسات

  .د بودی عقا اثبات
   را با عقـل  آن،   مختلف يها شهی افکار و اند    در شناخت   ی علم  جامعه

ــک ــ مح ــ ی م ــسأله نیزد و هم ــ  م ــس   ث باع ــا ب ــد ت ــذاهب ياریش  و   از م
  نی بزرگتـر    مـسأله   نیـ ا.  شـوند    شـناخته    باطل   دوران   آن  جی را  يها  شهیاند
   امـام  در واقـع .  بـود   دوران   آن   جامعه  ي فکر  در نگرش )  ع(رضا  ر امام یتأث

  . کردند نهیواکسء،  آرا نی ا  خود را در مقابل جامعه)  ع(رضا
   امـام   اسـت   عمـل   حوزه  به مربوط،   است  ار مهم ی بس   که  يگریر د یتأث

  ي عهد تی وال   از دوران    قبل   که  يا  مناظره   در جلسات   با شرکت )  ع(رضا
برگـزار    مـأمون   توسـط   ي عهـد   تیـ  وال  ا در دوران  یـ داد  یـ  م  لیخود تشک 

   را نـشان   و تتبـع  قیـ  و تحق  و منـاظره    بحـث   ی منطقـ   عمـالً روش  ،  شـد   یم
و ،   مختلـف  انیـ  اد  صـاحبان   مختلـف  يهـا  شهیـ اند  آزادانه هیرادادند و با ا   

   مغلـوب   باعـث    خود آنهـا کـه       از نظرات    و با استفاده    ی عقالن  ییپاسخگو
  .جاد کردندی نظر ا  در اهل  سالم ینگرش،  آنها شد شدن

   مختلـف   از جهـات  ی علمـ   جاد نهـضت  یدر ا )  ع( رضا   حضرت  نقش
، دیـ  توح   مثـل   در امـور مختلـف      شانیـ  ا  فـات یو تأل آثار  .   است   توجه  قابل
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،  ی اخالقـ    و مباحـث     احکام  فلسفه،   ثیحد،   فقه،   یپزشک،   نی زم  شیدایپ
  .  است  بوده شانی ا  معلومات ی از گستردگ یحاک

  ی گستردگ  نی با ا   یمسلماً شخص «: دیگو  یز م ی ن   خصوص  نیا در  يو
 خــود خواهــد   جامعــه ی علمــ  برتوســعه یر شــگرفیتــأث،  نشیــ و ب در علـم 
  عمـل   ار فعـال  ی بس  ی اجتماع   لحاظ  به)  ع(  امام  نکهی ا   خصوص  به،   گذاشت

  احاطـه .  خـود پرداختنـد    راهکار و نظـرات  هی ارا  کردند و خود شخصاً به    
 بـارز     نمونـه   يولـوژ یکروبی و م   ی عمـوم   بهداشت،   ی پزشک   علوم   به  شانیا
و بهداشت عمـومی آن    ی پزشک  در علم ییبسزار  ی تأث   که   است   مسأله  نیا

  یعلمـ   صـورت چـرا کـه تـا آن زمـان، دانـش پزشـکی،              . عصر گذاشت 
   نقطـه  شی پـ    سـال  1200در  )  ع(  امـام   ی علمـ   می عظ   حرکت  نی و ا   نداشت

.  شــد  مختلــف يهــا  در حـوزه   علــم  بــه شمندانیـ اند  توجــه ي بــرا یجهـش 
  . شد  منطبق ی علم اتی قواعد با کشف نی ا یخصوصاً وقت
 و  نیـ  د غیـ  و تبل  معارف نیی موجود در تب  يها   از فرصت   نهی به  استفاده

  د علـم یـ در تول )  ع( رضـا    امـام   يهـا   تیـ فعال   از عمده   ی علم  لی مسا  جیترو
  .رود یشمار م به

 از    علـم   لی تحص  تی و عقالن    و سنت    کتاب   به   مربوط  ینی د  يآموزها
  . است  در اسالم ی علم  توسعه يها مؤلفه

 و   کتـاب   داتیـ  و تأک   حاتی تـصر    بـه   ز بـا توجـه    ین)  ع( رضا  حضرت
   بـه   علـم   لی تحـص    لـزوم   بودن  ی و عقالن    و دانش    علم   توسعه   در باره   سنت

  ي فکـر  تیهـا در هـدا   نهیزم  شی پ  نی از ا   شانی ا   پرداختند استفاده    مهم  نیا
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  نیـ گـر از ا ی د یکـ ی.  کـرد  یی بـسزا    کمـک   د علـم  یـ  و تول   ی علم  وتوسعه
  د علم ی تول  انی در جر   يدی کل   ومعارف  ی علم   اصول   به  ها توجه   نهیزم  شیپ

خـود     اوج   را بـه    ی علمـ   نهضت،    اصول  نی بر هم   هیبا تک )  ع( اما رضا   است
   در سـطح   مـسلمانان  ی علمـ  ي ارتقـا   لـزوم   بـه   حـضرت   د اعتقاد آن  یرسان

   حـضرت   بود کـه  يا گر مؤلفهی د ی علم  مناسب  گاهی جا  افتنی و    یالملل  نیب
  ».  جست  بهره د علمی در تول از آن)  ع(رضا

   از ائمـه    يرویـ پ،   عهی ش  ژهی و  لی از خصا   یکی و مواردها      اساس  نیبر ا 
   اصـل  نی هم ي مقتضا  به  است ي واخرو يوی دن  يها   جنبه   در همه   ع(اطهار
  يبـرا ) ع( الحجـج    ثـامن    حـضرت    بخـصوص   و   ائمـه   ی عمل  رهی س   به  توجه

 و  ی عملـ   التـزام  جـه ینت،   اسـت  ي و ضـرور   الزم ي امر   حضرت   آن  روانیپ
   کـه   است يری در مس   گذاشتن  قدم)  ع(رضا   حضرت  ی عمل  رهی س   به  ينظر

 در   شانیـ ا  ی عملـ    اقـدامات    در خـصوص    انـد و آنچـه       اتخاذ نمـوده    شانیا
  یهیگـشا باشـد بـد     راه  امروز هم  جامعه يتواند برا  ی شد م   انی ب  د علم یتول

  د علـم یـ  در تول تیـ  موفق اش جـه ینت،  ي رضـو  رهیسـ  هی در سا   حرکت  است
  .خواهد بود
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  )ع( رضا  امام  دوران ی اجتماع یاسی س يها یژگیو
  

  حمیدرضا ظاهري
  

 شـد و     دار امامت    عهده  ي قمر  ي هجر 183   در سال   )ع( رضا  حضرت
 از    هـشتم   يشوای پ   امامت  دوران. دی انجام  طول  به   سال  ستی ب   امامتش  مدت
. برخـوردار بـود     ی خاصـ   تی و حـساس    تیـ  از اهم   ی و فرهنگـ    یاسینظر س 

ــد تحــوالت ــ در ا ی اســالم ي  جامعــه ی و فرهنگــ یاســی س رون    مقطــع نی
   اهـل   مکتـب   متوجـه  شی از پـ    شی را بـ    ی افکـارعموم    بـود کـه     يا  گونه  به
  .کرد ی م )ع( تیب

   از بـه     پـس   پنداشـت   ی مـ   ی مقتدر عباس   فهیخل،   رونها   یاسی س  طیشرا
  شی مراد او پـ      بر وفق   یاسی س  اوضاع) ع( جعفر  بن  ی موس   رساندن  شهادت

ــت  ــد رف ــاق خواه ــده ی و ب ــان  مان ــت  مخالف ــت  حکوم ــام  ازسرگذش    ام
،  ي پنـدار و     بـرخالف   ی خواهنـد شـد ولـ       می تـسل    گرفته   عبرت  )ع( کاظم

هـا   ی نـاآرام   دستخوش  هارون ي آخر زمامدار يها در سال   یکشور اسالم 
از .   برخاسـت    واعتـراض    مخالفت  يد و از هر جا صدا     یها گرد   و شورش 
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ــرا ــاز و ع ــهقحج ــاوراءالنهر  گرفت ــا م ــمرقند،  ت ــان، س ــس،  خراس ،  ستانی
 در  یاسـ ی س یثبـات  ی و بـ  ی جو ناامن  جا از گسترش   همه،    و شام   جانیآذربا

  .داد ید خبر می جد  تحوالت ي برا  آن  و آبستن جامعه
ــ ح  و کــشمکش یتینارضــا ــار راه  درون  بــه یتّ برخــورد .  افــتی   درب

   افکنـدن   زنـدان   و بـه   وکـشتن  انی با برمک  و دور از انتظار هارون    خصمانه
ــان ســران ــرا زنــگ،   آن ــه  چــاکران  همــه ي خطــر را ب   صــدا در آورد و  ب
   کـه   يا  گونـه   بـه . دشتر کـر  یـ  ب   هـارون    بـه    را نـسبت    آنان   و نفرت   يدلسرد

  .کشند ی او رام  انتظار مرگ انی اطراف کرد همه ی م  احساس فهیخل
  نـه ی در زم  مـأمون  ژهیو  به انی باز عباس ي درها استی س  ی فرهنگ  طیشرا

   جهـان   مختلـف   را از نقـاط   نظـران    وصـاحب   دانشمندان،   ی فرهنگ  مسائل
  يهـا  هـا وابهـام    بـروز شـبهه    کـرد و موجـب   ی اسالم  مرکز خالفت   یراه

ــز ــادات يادی ــسلمانان  در اعتق ــا بحــث.   گــشت  م ــ يه ــو ی کالم   ي از س
 نهاد و در هـر   و توسعه   رشد   رو به   سرعت   به  ي فکر   گوناگون  يها  انیجر
  .د آمدی پد ي نظر نهیزم

  جنجــال  از مباحـث  عـدل د و یـ  توح  در کـار بحــث   امامـت  موضـوع 
  ي بـرا  انی عباسـ   کـه  ییهـا  تیمحـدود . عصر بود  آن ی علم  ز محافل یبرانگ  

  را بـه   شانیـ  ا  ی بودنـد دسترسـ     جـاد کـرده   ی ا   آنـان   انیشوایـ ز پ ی و ن   انیعیش
   کـرده    مواجـه   ی بـا مـشکالت     حی صح   اعتقادات  يری فراگ  يبرا،   )ع( امامان  

  .بود
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  ي د بـر سـر مـسأله   یـ  جد يهـا    و کـشمکش    اختالفـات ،   نی بر ا   عالوه
  ی بـر آشـفتگ   )ع( جعفـر  بـن   یموس  ارانی و    انیعی ش  ی برخ  ياز سو ،   امامت
  )ع( کـاظم    امـام    از شهادت   پس. افزود  ی م  ی اسالم   جامعه  ی فرهنگ  اوضاع

  .دا شدی دو نظر پ  امامت يا  در مسأله انیعی ش انیم
ــه انیعیشتر شــیــب ــه  آورده ي رو )ع( رضــا  امــام  ب    گــردن  امــامتش  و ب

   آن  کـرده    توقف  )ع( جعفر  بن  یموس   در امامت   ی تعداد اندک   یول،  نهادند
و »  هیـ واقف« افـراد   نیا.  فرد پنداشتند   نیآخر،    امامت   را در سلسله    حضرت

  . گرفتند نام»  ممطوره«
  یاپرسـت ی و دن یدوسـت   را مـال  هیـ  واقف شیدایـ  پ ی اصـل  عامل،   مورخان

 از  ي تعـداد  )ع(  کـاظم  امـام . انـد   ونوشـته   دانـسته   ی انحرافـ    فرقه  نی ا  رانس
بـا  . بـود   کـرده  ی شـرع   و وجـوه   امـوال  يآور  خـود را مـأمور جمـع     ارانی

 گـرد    نـان ی نـزد ا    يادیـ  ز   امـوال    حـضرت    آن  ی زندان   مدت   شدن  یطوالن
   از آنـان  )ع( رضـا  د امـام ی رسـ  شـهادت   بزرگـوار بـه     آن   که  یهنگام. آمد

  . دهند لی تحو ي و  نزد خود دارند به  را که ی اموال خواست
ا یـ  دن  خـود را بـه   نی د  گرد آمده    اموال   تصاحب  ي از وکال برا    یبعض

   کـاظم   امـام   منکـر رحلـت   زمانشان  امام ي  خواسته  به فروختند و در پاسخ 
 ادبنیـ ز: رتنـد از   عبا  هیـ  واقف  ی انحرافـ   انیـ  جر  ي  برجـسته   يا  چهره. شدند

 و  ی رواسـ  یسیـ  ع بـن  عثمـان ،  یئن بطـا   حمـزه   ی ابـ   بـن   یعلـ ،   ي قند  مروان  
  .  بشر سراج ی اب احمدبن
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 از   از آنــان ی برخـ   کــه  وقـف   مکتــب گـذاران  انیــ بن یافکـار انحرافـ  
  ي نـاگوار   يامـدها یپ،   بودنـد   )ع( امامان   به  یک و نزد    سرشناس  يها  چهره

  گـاه ی جا فیتـضع ،   آن نی کمتـر   کـه   گذاشـت  ي جـا  بـر   یعی ش  در جامعه 
   بـه   ی افکار عموم    ساختن   و مشغول    مسلمانان  انی م  جاد اختالف یا،   امامت

 و   دشــمن ی اساســ يهــا هــا و توطئــه رنــگی ازن  و غفلــت ی انحرافــ مـسائل 
  بــه یی پاسـخگو   جهـت   هــشتم يشوایـ  پ  از وقـت  ی بخــش  سـاختن  مـشغول 
،  رو نیـ از ا.  بـود   آنـان  یطانی شـ  يهـا   چهره بر مال کردن و    هی واقف  شبهات
  .اند ر کردهی تعب  فتنه به انی جر نی از ا )ع( امامان
  

   عصر مأمون
   از همـان  يو.  بـود  ی عباسـ   ي خلفـا   نیتـر   ركیـ  و ز   نیداناتر،   مأمون

  تی با جـد    یرانی ا   سهل  بن   وفضل  ی برمک  ر نظر جعفربن  ی ز  یآغاز نوجوان 
  شی خــو  زمــان  مختلــف  و فنــون  علــوم لی تحــص  بــه یاشــیور از ع د و بــه

   و در عمـل     گرفـت   یشیـ  خـود پ     بر بـرادران    نهی زم  نیگمارد و در ا     همت
 و   ی زندگ  طیشرا.  کرد  اثبات   خالفت   احراز مقام   ي خود را برا    یستگیشا

  ی کـس   بـه  توانست ی جز خود نم   بود که   يا  گونه   او به   ی خانوادگ  تیموقع
.  کـرد  يزیـ ر  خود برنامـه  ندهی آ ي آغاز برا  رو از همان نیاز ا، باشد  یمتک

   و تظـاهر بـه   ختگـان یو فره  بـا دانـشمندان   انـس ،    و مهـارت     دانـش   کسب
   پـس  يو.  بـود   عرصـه  نیـ  او در ا هیدستما،  یی و پارسا    و دانش   يدار  نید
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   سـهل   بـه   فـضل  و بـه    گرفت ی را پ   استی س  نیز ا ی ن   خالفت  يدار  ازعهده
 نـشر دهـد و در    ی مطـالب  فـه ی خل انتی زهد و تقوا ود    دستور داد تا در باره    

  . کند غی تبل  مردم انیم
  ی ولـ  افـت ی   دسـت   حکومـت   بـه    بـرادرش    هر چند بـا کـشتن       مأمون
 بـود از      ممکـن    کـه    بر آن   عالوه. نمود   رخ  شی رو  شی پ  يا   تازه  مشکالت

  ییهـا   مخالفت اش ي پدر گر بستگانیز دی و ن    مؤتمن  گرشی برادر د   يسو
ــعل ــشود از ا يو هی ــ ب ــت نی ــرا ي و  جه ــه ي ب ــومتش ي  ادام ــد ی ن  حک ازمن
  . بود ي قو یگاهیپا

  ی و اجتمـاع  یاسی س تی از نفوذ و موقع عصر مأمون در  که  ییها  گروه
  د عبـارت نـ  ک هـا حـساب    آن  يرو  توانـست   ی مـ   فهیبرخوردار بودند و خل   

  . انی و علو  نژاد عرب انیرانیبودند از ا
  تی ضـد ، انیـ رانی ا  بـه   نسبت ز مأمونیآم  و اجحاف گرانهتم س  استیس

  ي همکـار  ي نـه ی زم   مـأمون   حکومـت   گر بـا اسـاس    ی د   دو گروه   یو دشمن 
  ي تـابرا  داشت ی م  و او را بر آن     ساخت  ی م  ی را منتف   ی عباس  فهی با خل   آنان

  .شدیندیگر بی د يا  خود چاره يبقا
  

  ها ها و شورش انقالب
   خالفـت   دسـتگاه  هیـ هـا عل  هـا و شـورش    انقـالب   و گسترش   شیدایپ
   را شـدت   مـأمون   حکومت یاسیس  بحران  بود که ی عوامل  از جمله  یعباس
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  نیتــر مهــم.  ســاخت ی مــ  متزلــزل شی از پــ شی را بــ  آن يهــا هیــد پایبخــش
  : از است  ها عبارت امیها و ق شورش نیا

  ي هیـ  بود و در ناح  متعصب يها  از عرب  که  شبث  نصربن  ـ شورش 1
 را گـرد     يادیـ  ز   زد و گروه    امیق   به   دست   مأمون  هی عل   حلب  یشمال

  . کرد خود جمع
   مـردم  يو.   گرفـت   صـورت   در کوفه  که ي علو  ي طباطبا   ابن  امیـ ق 2

ــه ــن  « را ب ــا م ــد  آل الرض ــل« محم ــه و عم ــاب  ب ــنت  کت ــدا و س    خ
   گـردش    به  رفتهی او را پذ     دعوت   کوفه  مردم.  فراخواند  )ص(ریامبپ

  .شدند جمع
ــا . طباطبــا بــود  ابــن  نهــضت ي  ادامــه ا کــهی ابوالــسرا ـــ نهــضت 3 او ب

 زد   خـود سـکه   نام  به   بر کوفه    از تسلط   ر شد و پس   ی درگ  حکومت
  .  گرفت  را در دست  قدرت یو بطور رسم

 ،  جعفر در بـصره  بن ی موس دبنی ز لی از قب  انیگر علو ی د  ـ تحرکات  4
 در    افطـس    حـسن   بـن   نی و حـس   یمن جعفر در     بن  ی موس  بن  میابراه
  . مکه

   و شـرور کـه    اوبـاش  يا  عده هی با فساد عل  مبارزه  داوطلبان  ـ حرك 5
  .ربودند یپرداختند و افرادرا م ی م ی راهزن در بغداد به
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  :صاحبهبرگزیدگان بخش م
  
  
  

  شوند هاي خوب، همیشه زود تمام می لحظه
  

  نیا صدیقه رضوانی
 

تـوان    گاهی یک لحظـه را مـی      . شود یک نگاه را یک عمر توصیف کرد         گاهی می 
کمیـت  . آورد  گاهی یک حس، آدم را به وجـد مـی         . ها در ذهن مرور کرد      روزها و سال  

تا به حال برایتـان  . کند شود، وقتی انسان با عشق و شور زندگی می      مقهور کیفیت می  
پیش آمده است که حسرت حال کسی را بخورید و آرزو کنید کاش جـاي او بودیـد و       

کردید و احساستان به زاللی احساسات او بود؟ من اکنون دقیقاً چنین              مثل او فکر می   
اش  کنم که حتی یـادآوري   ام و درذهنم خاطرات کسی را مرور می         نشسته. حسی دارم 

هـایش را   ها و بعـضی حـس   کنم حتی برخی حرف  اعتراف می . آورد  میهم مرا به وجد     
نفهمیدم چون برایم اتفاق نیفتاده که مثل او در دهه چهارم زندگی، براي اولین بار، از                

براي اولین بار، گنبد طـال و    . بیایم) ع(هزاران کیلومتر آن طرف تر، به زیارت امام رضا        
هنـوز  . سالم کـنم  ) ع(اولین بار، به امام رضا    براي  . را ببینم ) ع(اي حضرت رضا    فیروزه

  .ایم  خیلی از ما هنوز تجربه نکرده.ام هایی را تجربه نکرده چنین لحظه
این جمله را ماك وینجـا، مـسلمان       . شوند  هاي خوب، همیشه زود تمام می       لحظه

اي به من گفت و مـن در آن لحظـه، احـساس کـردم ایـن مـرد          سیاهپوست زیمبابوه 
هاي آن قدم  برود، سنگ فرش) ع(فرصت کم دارد که به حرم امام رضا  مسلمان، چقدر   

  .اند، نگاه کند هایی که تا عرش رفته بزند و به اندازه یک عمر، به آن گنبد طال و مناره
کند و او به مناسبت حضور در        وینجا در شهر حراره، پایتخت زیمبابوه زندگی می       

بـه مـشهد سـفر کـرده     ) ع(م رضـا هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنري اما    
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گفت و گوي ما با این مسلمان آفریقایی که هم اکنون پـیش روي شماسـت، بـه         .است
لطف حسن فریبرز، مسئول بخش بین الملل جشنواره امکان پذیر شد از او به خـاطر                

  .کنیم این همه لطف به ماهنامه زائر، تشکر و این گفت و گو را تقدیم شما می
  

آیید برایم جالب اسـت کـه        ار است که به مشهد می     گفتید نخستین ب  * 
  بدانم در اولین حضور مشهد را چطور دیدید؟

، حس کردم   که وارد فرودگاه مشهد شدم    اي    لحظهاز! زیبا بود  خیلی
 شهري را به چشم دیدم که با همه شـهرهایی      .ام فضاي متفاوتی شده  وارد

هد  بـر مـش  ،انی متفاوت بود جوي معنوي و عرفـ  .که تا به حال دیده بودم     
ي ها  داد  من تاکنون کتاب      می ثیر قرار شدت مرا تحت تأ     بودکه به  حاکم

یی را در ایـن بـاره   هـا  و برنامهام  زیادي درباره ایران و شهر مشهد خوانده  
 ، ولی وقتـی آمـدم  ؛ در ذهنم داشتم  ها  تصوري از آن  ام    از تلویزیون دیده  

د که من خوانـده و  دیدم مشهد و ایران چقدر متفاوت از آن چیزي هستن  
 آن شـب وقتـی از   . من شهري را به چشم دیدم که آرام بـود  .شنیده بودم 

اس کردم این شهر چقدر      احس ،دیدم مشهد را  ،کوهسنگیالنور فراز جبل 
 ؛انـد  ، مردمان آن به خواب رفته سکوت و آرامشی غریب   آرام است ودر  

 ،رخـشد د  میزیبایی یک نگین شهر قرارداردکه به اما حرمی درمرکز این   
شـد و    مـی   حالم منقلب  ،کردم  می من با بارگاه غرق در نور امام که نگاه        

یشان در کنـار ایـن گنبـد مطهـر     ها خوردم که خانه    می حسرت مردمی را  
  .توانستند این نور را ببینند  می هر لحظهها قرار داشت و آن
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هایی برایمان بگویید که براي نخستین بار به حرم مطهر ثامن           از لحظه * 
  رفتید؟) ع(حججال

 فرصت پیـدا کـرده     ،از کسی که براي اولین بار     ! چه بگویم   ) گریه(
تواننـد    مـی  مگر کلمـات  . انتظار دارید چه بگوید    به حرم امام رضا برود،    

 غـرق در  ،رق در نـور دیـدم   را غـ حس مرا بازگو کنند؟ حرم امـام رضـا    
 و  عشق و نور و حقیقـت ، به هر گوشه حرم نگاه کردم.معنویت و عرفان  
 ؛ همـه تـاریخ اسـالم را   ؛ همه چیز دیـدم   ، در حرم امام   .زیبایی باریده بود  

 در ،هنوز به داخل حـرم نرفتـه بـودم   .. .همه عشق شیعه به ائمه اطهار را و       
 مـدهوش  ،ورودي حرم حالم بد شد هیبت و شکوه بارگـاه را کـه دیـدم    

 شـنیده بـودم   ، فقـط گریـه کـردم   .شدم و نتوانستم خودم را کنتـرل کـنم     
 ایـشان  ، هر چه از امـام بخواهـد  ،آید  می ی که براي اولین بار به حرم      کس

خواسـتم از شـهر     میکنند من هم از زمانی که  میآرزوي او را بر آورده   
کـردم کـه از     مـی  به این فکـر ،خودم به مشهد بیایم و در تمام طول مسیر   

  آرزوهایم را در ذهن داشتم تـا اولـین بـار کـه گنبـد را     .امام چه بخواهم  
 وقتـی کـه از   . هنـوز هـم در شـوك هـستم     ؛ به حـضرت بگـویم     ،بینم می

 . قـضاوت کـنم  ،ام م درباره چیزهـایی کـه دیـده      توان  می  بهتر ،مشهد بروم 
از اسالم را براي مـن بـاز   اي  ي تازهها  افق،همین قدر بگویم که این سفر     

 هـا   بـه آن ،رسـیدم کـه وقتـی برگـردم       اي    ي تازه ها  کرد و من به دریافت    
ام  هم قـول داده ) ع( به امام رضا.کنم  میاش مطالعه نم و درباره  ک   می فکر
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یی که درباره ایشان نوشته شـده  ها  یکی از کتاب،به نشانه تشکر از ایشان  
  . به زبان انگلیسی ترجمه کنم، به ویژه شیعیان؛را براي مردم کشورم

  
می دانید که مشهد یک کالن شهر مذهبی در دنیاست، به نظـر شـما       * 

  هاي یک شهر بزرگ مذهبی را داراست؟ ر، تا چه اندازه مشخصهاین شه
 ،من از تـصوراتی از مـشهد داشـتم کـه نـه تنهـا بـا آنچـه کـه دیـدم                   

 . بلکه فراتر از آن بود به نظرم مشهد شهر متوازنی اسـت         ؛مطابقت داشت 
آن شـب کـه   .ي سـاکنان یـک شـهر مـذهبی را دارنـد        ها  مردمانش مولفه 

 ولی مردم به ما لطـف داشـتند و راه را         ؛بود آنجا خیلی شلوغ     .حرم رفتم 
 کردنـد و بـا مـا عکـس      مـی  یا بـه مـا سـالم   ،باز کردند تا ما زیارت کنیم     

 براي من خیلـی جالـب بـود بـه     ،گرفتند که این برخوردهاي مهربانانه   می
 مشهد در زنده نگه داشـتن تفکـرات شـیعی خیلـی نقـش دارد؛               ،نظر من 

اي  در مشهد جان تـازه ) ع(امام رضا با حضور ،زیرا اسالم و مذهب تشیع   
  .گرفت

  
زهاي ایران به ایـن کـشور       شما از هزاران کیلومتر آن طرف تر، از مر         *

به اعتقاد . توانید تحلیل کنید    دلیل خیلی بهتر می    همین  به اید؛ سفر کرده 
ثیراتی بر کشور مـا      چه تأ  به خراسان، ) ع(شما حضور و هجرت امام رضا     

  داشته است؟
  

 .ایران همـه خیـر و بـرکتش را از وجـود امـام رضـا دارد        ،به نظر من  
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 ،آمدنـد   نمـی  اگـر ایـشان بـه ایـران    ،ام بق تحقیقاتی که مـن انجـام داده   ط
کـه امـام خمینـی    ام   من خوانده.رسید  نمیانقالب اسالمی هم به پیروزي  

بینیـد کـه    انـد مـی    شان را آغـاز کـرده      ، انقالب و مبارزه   )ع(با اذن از امام   
 معاصر هم حضور ایشان چقدر مهم و تـاثیر گـذار بـوده           حتی در دوران  

 زیـرا  ؛ بلکه بـراي کـل مـسلمانان جهـان      ؛است و نه تنها براي مردم ایران      
 هـر کجـاي   هـا  انقالب اسالمی متعلق به همه مسلمانان است و ما مسلمان        

 انقالبی که عـزت و  .دانیم  می این انقالب را متعلق به خود ،دنیا که باشیم  
ــا  ــرو و اعتب ــل از آن   آب ــور حاص ــد و ن ــا برگردان ــسلمانان دنی ــه م  ،ر را ب

 حـق را از باطـل   ، به وسـیله آن ها وجودشان را روشن کرده تا همه انسان      
 معیـار خـوبی بـراي تـشخیص حـق و      ، زیرا این انقالب اسـالمی  ؛دریابند

  .باطل است
  
  چه دعایی کردید؟) ع(در حرم امام رضا *

 در ، بـه همـین دلیـل     ؛تر ندیدم  انمهرب) ع( از امام رضا   ،هر چه فکر کردم   
 در پیشگاه امام براي عزت و سـربلندي همـه       .حرم دعاهاي زیادي کردم   

 و بــراي موفقیــت مــردم ایــران و تــداوم انقــالب اســالمی و  هــا مــسلمان
 همـراه همـسر و فرزنـدانم    ،سالمتی رهبر عزیز انقالب و این که این بـار         

  . دعا کردم،به زیارت حضرت بیایم
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 است من شانه بر اخد دست
  زهره کهندل

  
 فاطمه» امید «رضوي حرم در مسلمانی اشهد خواندن با» لوگیا ویتو«

  .شد
 سر نگاهش بعد و شود  میخیره فاطمه سیاه يها چشم به لوگیا ویتو

.. .جان امید پیت ري پلیز : هایش دست و لبها حرکت به خورد می
  : صاف را تشپش و کند  میجا به جا را خودش » ویتو« .. .دوس

 ...دوس
 : شود  میکشیده فاطمه چهره بر لبخند
 ...تت.. .دوس

 ...دوستتـ 
 دارم.. .دوستتـ 
 دالم.. .دوستتـ 
 ...براوو ،جان امید براووـ 
 .شود  میگرم .گیرد  میدستانش در را فاطمه انگشتان »ویتو«

   ! آگا.. .نون.. .مم - ) : ع(رضا امام حرم گنبد به ماند  میثابت نگاهش
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 بافد  میمرا زندگی خدا دستان

ــتی ــیدس ــشد  م ــه ک ــاي ب ــدمی موه ــشانی و جوگن  .چــروکش پی
 »ویتـو « تـا  است منتظر و کنارش در نشسته» فاطمه«. لرزد  می یشها  دست
ــهد ــسلمانی اش ــد را م ــره .بخوان ــده خی ــه ش ــتهاي ب ــالی دس ــه خ  و فاطم
 از سـال  هفت که جوانی طلبه نبوي احمد سید .خودش خالی يها دست

 آلمـانی  لهجـه  و زبـان  و کـرده  زنـدگی  آلمان در را اش نوجوانی وراند
 .دهـد   مـی  توضـیح  بـرایش  را مـسلمانی  آداب دانـد   مـی  خـوب  را »ویتو«
 ،کنـد   مـی  تکـرار  را او حرفهـاي  گـاهی  ،دهـد   می سرتکان گاهی »ویتو«

 امـا  د لرز  می یشها  دست گاهی ،رود  می ضرب زمین روي پایش گاهی
 .پـایش  زیـر  قـالی  يهـا   گـل  بـه  زده زل همچنان »فاطمه «.صدایش بیشتر
 سـاله  شـصت  مـرد  یـک  .شـد  »ویتـو « دوبـاره  تولـد  بهانـه  کـه  ییهـا   قالی

 زنـدگی  حـاال  ،بـود  آلمان در ایرانی يها  فرش تاجر که االصل ایتالیایی
 تجربـه  ایرانـی  زن یـک  قلـب  بـه  ابـدي  پیونـدي  با مشهد در را جدیدش

 تنهـا  را سـال  هـشت  ،اش لمـانی آ همسر از جدایی از بعد »ویتو« .کرد می
ــدگی ــدانش از دور حتــی ،کــرد زن ــادآوري .فرزن ــته خــاطرات ی  گذش
 همیـشه  ؛بزنـد  حـرف  آرزوهـایش  دربـاره  خواهـد  مـی . دهـد   می آزارش

 .باشم داشته اصفهانی زن یک که بودم این عاشق
 کـه  بـود  ییهـا   عکـس  ،داشت اصفهانی يها  زن از که تصویري تنها
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 هـا،   نـخ  رنگریـزي  هنگـام  بـه  سـیاه  چـشمانی  بـا  را جوان دختران و زنان
 تـپ  صـداي  عاشـق  .داد  مـی   نشان قالی دار پشت یا و آنها کردن کالف

 را آن توانـست   مـی  ایرانـی  فیلمهـاي  در فقط که بود قالی دار بر دفه تپ
 بـاور  بـه  کـه  بود خودش قلب صداي ،تپ تپ صداي بار این اما ،بشنود

 دوسـتی  از بعـد  را جدیـدش  یزنـدگ  قـالی  دار رج اولین ،خدا دستان او
 دسـتان  بـا  اکنـون  و بافـت   مـی  پـور  کاوه فاطمه با آشنایی و حبیبی آقاي

 .زد  مینقش آن بر شدنش مسلمان
 رویــاي تحقـق  ،دیــد را فاطمـه  عکـس  کــه زمـانی  آورد  مــییـاد  بـه 

 کـه  یـزنـ  .شاندــ ک رانـایـ  بـه  را او سـیاه  انـچشم با که یـزن به دنـرسی
 دـاشهـ  شـنیدن  منتظـر  ،یـقالـ  ايـه گل به خیره و کنارش در نشسته  حاال

 از نــشان ،چــپش دســت طــالي حلقــه کــه زنــی .تـاســ »ویتــو« زبــان  از
 از دهـه  دو کـه  مـردي  با زندگی .دارد جدیدي زندگی براي او آمادگی

 را »ویتـو « سـالگی  60 تنهـایی  ،حضورش با تواند  می اما ،است بزرگتر او
  .کند پر

 
 فاطمه امید

 گفتـه  بـه  ،ایرانـی  يهـا   نقـش  به آلمانی فرش تاجر این عشق داستان
 کـه  اي جرقـه  ،شـد  زده سالگی 14 ازاش    جرقه اما است طوالنی خودش

 بـا  او آشـنایی  داسـتان  ،ور شـعله  اما باز و خاکستر گاه ،شده ور شعله گاه
 حبیبـی  آقـاي  پـیش  مـاه  چنـد  که شود  می آغاز جایی از ایرانی زن یک
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 زنـدگی  و دیـن  تغییر به او مندي عالقه همتوج آلمان در »ویتو« همکاري
 بـستگانش  از کـه  را ایرانـی  زن یـک  با ازدواج پیشنهاد و شود  می جدید
 .دهد  میاو به ،است
 و رفتـیم  پـیش  سـنتها  طبـق  : گویـد  اش مـی    آشـنایی  دربـاره  »فاطمه«

 خـودش  : گویـد   مـی  »ویتـو « جانـب  از او .شـدند  وصلت واسطه آشنایان
ــته مــی ــفهانی زن خواس ــردبگ اص ــه ی ــک ک ــانوي ی ــشهدي ب ــصیبش م  ن
 60 »ویتـو « و دارد سـال  39 »فاطمـه « .رود  مـی   ریـسه  خنـده  از.. .شود می

 بـه  »فاطمـه « عـشق  از چیـزي  اي  شناسـنامه  سـن  تفـاوت  سال 21 اما ،سال
 انتخـاب  و اراده بـا  توانـسته  او کـه  همـین  او گفته به .کاهد  نمی همسرش
 .دارد ارزش دنیا برایش ،شود مسلمان خودش

 ،کـرده  زنـدگی  آلمـان  در سـال  40 اما ،است ایتالیایی اصالتاً »یتوو«
 زنــدگی مــسیر کــدام هــر وانــد  کــرده ازدواج کــه دارد پــسري و دختــر

 خـودش  راه خواهـد   می عمرش ششم دهه در هم او .اند رفته را خودشان
  .برود را

 
  است من مراقب خدا
 زنـدگی  ایرانـی  فرهنـگ  بـا  اسـت  قـرار  که زمانی : گوید  می »ویتو«
 اسـالم  دیـن  آن مهمترین که باشم معتقد مردمانش باورهاي به باید ،کنم

 تعمیـد  غـسل  مـرا  ،اسـت  حـق  بر دینی چه دانستم  نمی کودکی در .است
 ،باشـد  داشـته  مفهـومی  برایم بودن پروتستان یا کاتولیک آنکه بی دادند
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 و دشـوارتر  ،تـر  گـسترده  بـرایم  مفهـوم  ایـن  شـدم  بزرگتـر  چـه  هـر  ولی
 .شد تر پیچیده
 ؟دانی  میچقدر اسالم درباره ! لوگیا آقايـ 
 .دارد وجـود  دین این در خدا یک که است این موضوع مهمترینـ  

 روزه چطـور  و چـرا  اینکـه  ،دانـم   مـی  اسـالم  از زیـادي  مـسائل  مـن  البته
 زیـادي  دوسـتان  مـن  .چیست حرام و حالل اینکه بخوانیم نماز یا ،بگیرم

 و رفتـار  .دارم دوسـت  بیـشتر  را مسلمانم ستاندو اما ،دارم ادیان دیگر از
 .است کننده دلگرم آنها گفتار
 ؟گرفتی قرار مسیر این در که کنی  میفکرـ 
 بـا  ام زنـدگی  در کـه  بـود  مـن  براي بزرگی شانس ،است همینطورـ  

 .هستند وشریفی خوب انسانهاي آنها ،آشناشوم ومسلمان ایرانی دوستان
 ؟داري اعتقاد شانس به پسـ 
 مـرا  خدا حتماً .هستم اینجا که شانسم خوش خیلی کنم میفکر ،آهـ  

 همیشه من .گرفتم نمی قرار مسیر این در صورت درغیراین ،دارد دوست
 و.. .بگیـرم  قـرار  مـسیر  ایـن  در مـن  که خواسته او .هستم خدا سپاسگزار

 خـدا  دسـت  .است طور همین .دارد دوستت خدا که داري قلبی اطمینان
 .دهد  میهل درست مسیر در مرا خودش و است من شانه بر همیشه

 تـصادف  فرودگـاه  مـسیر  در ،بیایم ایران به گرفتم تصمیم که زمانی
 .ندیـد  آسـیب  ماشینم يها  شیشه از اي  ذره حتی اما داشتم شدیدي تقریباً

 ،کـردم  پیـدا  قلبی اعتقاد .بود حافظم خدا و شدم  می  مراقبت من مطمئنم
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 .کند ام می همراهی خدا و است درستی مسیر روم  میکه راهی
 و گـذارد   مـی  احترام ادیان همه به اما بوده کاتولیک یک او چه اگر

 راه اسـالم  امـا  ،رسـاند   مـی  خـدا  به را انسان الهی ادیان همه : است معتقد
 ارزشـهاي  به را انسان که بحق و روشن راهی ،رسیدن براي است بر میان

  .کند  میتر نزدیک خودش واالي
 

  اي شده بانتخا تو
 و داده هـم  دسـت  بـه  دسـت اش    زندگی اتفاقات است معتقد »ویتو«

 کـرده  تحـصیل  یا دانشگاه استاد »ویتو«. اند زده رقم او براي را مسیر این
 سـوي  بـه  مـشخص  مطالعاتی مسیر یک در که نبوده ادیان و فلسفه رشته
 نامـه  دعـوت  او بـراي  دل مـسیر  از خـدا  ،خـودش  گفتـه  بـه  .بیایـد  اسالم

 بـا  آشـنایی  ،ایرانـی  يهـا   فرش به عشق .است فرستاده را اسالم به فتشر
 یـک  بـا  پیوند و مسلمان دوستان با صمیمیت ،آن مردمان دین و فرهنگ

 ،کنـد   مـی  فکـر  آنهـا  بـه  وقتـی  کـه  است واري زنجیر اتفاقات ایرانی زن
 .شود  میخدا حکمت گیج
 تدوسـ  مـرا  خـدا  گـویم   مـی  که است همین براي : گوید  می »ویتو«

 ...اي شده انتخاب تو گوید می من به حسی ،خواسته را این خودش ،دراد
  ؟دانی  میچه را اتفاقات این دلیلـ 
 بـا  من قلب االن .بوده معجزه و شناسی خوش اتفاقات این همه ،آهـ  

 مـن  .ام شـده  وارد مـسیر  این به خودم اختیار با زیرا ،است راضی راه این

 

  

]74[ 

 تمـام  مـسیر  ایـن  در مانـدن  بـاقی  بـراي  و بودم مختار راهم انتخاب براي
 .کنم  میرا تالشم
 و اصـول  .کنـد   مـی  آغـاز  را مـسلمانی  آیین به تشرف مراسم »نبوي«
 بـه  مـشتاقانه  »ویتـو « .دهـد   مـی  توضـیح  او بـه  خالصـه  بطور را دین فروع

 دسـتورات  و هـا   برنامه درباره سخنانی .دهد  می گوش جوان طلبه سخنان
 .جسم و روان ،روح سالمت حفظ هتج به پیروانش براي اسالم

 سـید « کنـد   مـی  بـاز  را دسـتانش  ویتـو  .رسد  می گفتن شهادتین زمان
 در شـمرده  شـمرده  بعـد  را عربـی  کلمـات  که گوید  می »ویتو« به »احمد
  :کرد تکرار ،بود باز طرف دو از نیایش حالت به یشها دستا که حالی

  هللاولی ا... اعلي... ان. ..اشهد...  وهللاالا... اله... ال... ان... اشهد
 .زد نقـش اش    چهـره  بـر  لبخنـد  و کـشید  صورتش به را یشها  دست

 بـه  را شـهادتین  جمالت نبوي .رسید  می نظر به تر جوان خندید  می وقتی
 انداختـه  گـل اش    چهـره  .خندیـد   مـی  »ویتـو « .کرد ترجمه برایش آلمانی

 ،آه  :کـشید  عمیقی نفس .بود خوشحال خیلی خیلی .بود خوشحال .بود
 ایـن  در دوباره تولد تجربه اما ،کنند  میگریه شوند  می متولد ها  بچه وقتی

 .. .نیست هم آشنا نا و غریب ،نیست دهنده آزاد سال و سن
  ...خوب  العاده فوق.. .است العاده فوق

 
  شده مطمئن قلبم

ــد ــد روز چن ــو« ازدواج از بع ــه« و »ویت ــایی »فاطم ــشان جوی  احوال
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 اسـت،  شـده  منـد  عالقـه  خیلـی ) ع(رضـا  امـام  محـر  بـه  »ویتـو « .شوم می
 ایـن  از من .باشد قدرتمند اینقدر اینجا کردم  نمی گمان هرگز : گوید می

 و بارگــاه ایــن دیـدن  از بزرگــی و قــدرت حـس  .متحیــرم بزرگــی همـه 
 .بخشد  میاطمینان قلبم به ،دارند حضور اینجا که ییها آدم

 ایـن  خودش .است راضی امید با مشترکش زندگی از هم » فاطمه «
 چـه  اگـر  .باشداش    زندگی امید تا است کرده انتخاب »ویتو« براي را نام

 شکـسته  پـا  و دسـت  امـا  کنند برقرار ارتباط او با تواند  نمی راحت خیلی
 مثـل  کلیـدي  کلمـات  البتـه  : خـودش  گفتـه  بـه  .دهـد   مـی  یادش فارسی

 .رود  میریسه خنده از گوید  میکه را این .ممنون و دارم دوستت
 امیـد  آقـاي  یـا  بگیریـد  یـاد  را آلمـانی  زبـان  باید شما اوضاع این باـ  

 ؟را فارسی
 زبـان  بـا  البتـه  .کنـیم  تـالش  تامـان  دو هـر  شاید .دانم  نمی واقعاً ،آهـ  
 ...دل زبان با بیشتر اما داریم ارتباط هم با اشاره

 چیـزي  آنکه بی »یتوو« ،شها  لپ توي اندازد  می چال تا دو لبخندش
  چال تا دو هم او .خندد ، میبفهمد یماناه حرف از

 خیلـی  تاشـان  دو .شـوند   مـی  هـم  شـبیه  .صـورتش  طرف دو افتد می
  ...شوند  میهم شبیه
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  :برگزیدگان بخش داستان کوتاه و خاطره
  

  
  

  اولین زیبایی
  

  فرد محمدعلی گنجی
  

هـا    زمـان  در آن.   اسـت    مـن   تیـ  طفول   دوران   بـه    مربـوط    خـاطره   نیا
ز و در حـد صـفر    یار نـاچ  ی مابـس   ي در شهرها و روستاها     یزشک پ  امکانات

  .کرد ی نم ی و پزشک ی بهداشت  مسائل  به ی توجه یکس  اساس  نیهمبر. بود
 خبـر    خـودم   نـه   کـه   مبـتال بـودم   یینای ب  ضعف   به  ی بچگ  از دوران   من

  شهیـ  هم   شـدم   وارد مدرسـه     کـه   یاز زمـان  .  دانـست   ی مـ   ی کـس    و نه   داشتم
  دمیـ د  ی مـ   هـم ،   بود  هیتر از بق     کوتاه   قدم   هم  چون.  نشستم  ی جلو م   فیرد
 بـا   ینینـش   تـصور هـم      بعـد کـه     يهـا   سال.   دارم  ي بهتر   تسلط  اهیس   تخت  به

. کـشاند  ی مـ  آخرتـر کـالس   يهـا  فیـ  رد  به  ی قد بلندتر مرا گاه     يها  بچه
   آن ي رو  کــه  مطالــب  و ناخوانــا شــدن  تختــه  خطــوط  شــدن رنــگ کــم

   خـودم  چند بار مـشکل .  نمی بنش  اولم يکرد سر جا    ی م  مجبورم.نوشتند  یم
شــد؛  ی برخــورد نمــ يجــد  بــا آن یولــ.   گذاشــتم انیــ در م را بــا خــانواده

   را در مــن  شـدن  ینکـ ی شـوق ع  یطلبـ   تــشخص  بـود کـه   نیـ  ا تـصورشان 
  . است ختهیبرانگ
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  یپاپـ اد یـ  ز  هـم  د و مـن  در خفـا مانـ    نقـص  نی ا  رستانی دب   اول  تا سال 
 در   یوقتـ .   بـودم    کنـار آمـده     خـودم    با مشکل    و ناخواسته   شدم  ی نم  یکس

،  گذاشـتم )  ی فعلـ   ی طالقان هللا  تیآ(  شهرستان  رستانی دب   به   قدم 1355  سال
  ي شـد بـرا      باعـث    محمـدزاده   ي آقـا    جناب  اتمیر ادب ی دب ي و دلسوز   توجه

  . می مشهد شو ی راه پدرم ز همراهییا پ ي از روزها یکی در  معالجه
  ي تنـد    بـه   بـا پـدرم   ،   کـرد   نـه ی در مـشهد دکتـر مـرا معا         نکهی از ا   پس

  شانیـ  ا  يهـا   د؟ چـشم  یـ ا  کـرده   ر مراجعـه  یـ چرا د «:  برخورد نمود و گفت   
  ي در ابتـدا   کـه  سیـ  زا يسـاز  نـک ی ع   مـا را بـه      يو» .  است  فی ضع  یلیخ

  . نمود یبود معرف چهار طبقه
شـد در مـشهد       ی م   آماده  نکی ع   تا دو روز بعد که      توانست  ی نم  پدرم

   مـن   گرفـت  شیرجند را در پـ یب   و راه  را پرداخت    آن   پول  نیبنابرا. بماند
  نـک ی ع  لیـ روز تحو .  دمیـ  گز   دانشجو بـود اقامـت       که  ام  یی دا  ي در خانه 

  ي بـرا  ییها تن  مجبور بودم و من.   داشت  کالس   شب   آن 9   تاساعت  شانیا
ــ.   کــنم  اقــدام نــکی ع گــرفتن ــ  ازاذان  ســاعت مین  وارد   کــه گذشــت ی م

  .  شدم يساز نکیع
  احـساس ،    آمدم  رونی ب   و از مغازه     گرفتم  لی را تحو   نکی ع   که  یزمان

  شـانزده ،   پـانزده    مـن    آمـد کـه     ذهنم   فکر به   نی ا   دفعه  ک، ی   داشتم  یبیعج
 . ا ناآشـنا بـودم  یـ  دن يهـا  یاصالً با قـشنگ ،  دمید ی نم   از اطرافم   يزی چ  سال

هـا    آن ی نور واقع دنی با د  و آالن  دمید  ی را م   يا  هاله،  ها  قبالً تنها از چراغ   
  سـرم ،  ابانیها و خ   مغازه   و درخشان   نیرنگ  يها  المپ،    بودم   وجد آمده   به
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.  نبـود   مخود   در دست    سرم  ار چرخاندن یکشاند انگار اخت    ی هر سو م    را به 
  ی راحتـ   هستند بـه  ابانی خ ي در آنسو  را که ییها  آدم   که  کردم  ی م  تعجب

  ی حتـ  ی مـدت  يبرا.  بود  کرده  آمانس میایانگار دن. بودند تی رؤ  قابل  میبرا
   همـه   و بـه  اد بـزنم  یـ فر  خواسـت   ی م  دلم.  نبود   خودم   دست   رفتنم  طرز راه 

   امـام   حضرت  حرم   سمت  ار به یاخت  یب . نمیب  یز را م  ی چ   همه   من   که  میبگو
  رناخودآگاهمی نبــود انگــار در ضــم  خــودم دســت.   افتــادم  بــراه )ع(رضــا

گـذرد   ی مـ   زمان  از آن  سال35   که االن.   تشکر کنم  شانی از ا   خواستم  یم
   بـودم   توانسته  که یقی دقا  نی در اول   خواستم  ید م یشا  کنم  ی فکر م   با خودم 

  ي  چـشمه   فـوران   را درمعـرض    و چشمم   جان،   ابمی   دست   کامل  ییانی ب  به
  تـر بـود کـه     بزرگ يای در دن ي تولد نی ا نه.   قرار دهم    رئوف   امام  معرفت

  . گرفتم ی م  هشتم  امام  رادر حرم باد جشنش
   مدت  نیتر   کوتاه   ظرف  ي نادر   تا چهار راه    ي خسرو  ابانی خ  ي فاصله

   بـود کـه   ي بـار  نیاولـ ،  افتاد هشتم  امام  و بارگاه  قبه  به  که چشمم.  شد  یط
ــ ــای ز نیاول ــ ییب ــد ی را م ــا در آن.  دمی ــودم یی تنه ــه  خ ــدم  متوج ــه  ش    ک
  نیـ  ا  بـدون   شوق بـود کـه   اشک.   است  فرا گرفته    را اشک   صورتم  يپهنا
  ي رو را مـود و خـودش  یپ یم   را با سرعت     صورتم  ي  فاصله   کنم   اراده  که

   چـه  د کـه یآ ی نم ادمی.  بود  کرده سی را کامالً خ   و آن   ختیر  ی م  راهنمیپ
   کـس  چیهـ .   باشـم   کـرده  هیـ  گر  حالت  نی با ا   انی جر  نیبعد از ا     و چه   قبل

  نیبنــابرا،  شــناخت ی مرانمــ  هــم ی کــس یبــی غر شــد و در آن ی نمــ مــانعم
  یی روشـنا    کـه   ابانیاز خ   ییها   در قسمت    را بخصوص   می صدا  توانستم  یم
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   را بـا ولـع      حـرم   يهـا   ی قـشنگ    کـه   ی و در حـال     سـر دهـم   .  داشت  يکمتر
   جـان   و بـه  میتشکر نمـا    و از خداوند بزرگ      کنم  هیبلندبلند گر ،   نگرم  یم

.   بـود دعـا کـنم     نموده ام یی و راهنماد بو کرده   توجه  من  به  که  ی معلم  آن
   نگـاهم  افتـاد کـه   یمـ . آمدنـد  ی از جلـو مـ    که ی مردم  به چشمم   که  یگاه

 امـا   دمیـ د یدار مـ    مـوج   نکمیـ ع  يها  شهی ش   را از پشت    صورتشان. کنند  یم
   اشـک   شـدن   جمـع   علـت   بـه   بلکـه ،   نبـود   ام  یینـا یب   کـم    بـار از بابـت      نیا

  . بودند ز تر کردهی را ن نکمی ع يها شهی ش  بود که  چشمانم ي حدقه اطراف
   بود چون   کمتر شده    هم   آسمان   با ستارگان    من  ي  فاصله   که  نی ا  مثل

  . دمید ی م روشن  را  و ستارگان  بعد ماه  به  شب از آن
  لمی فـ   بـود و از مـن    ینـ ی دورب   کـاش    آمد کـه     ذهنم   فکر به   نیبعدها ا 

ــته ــ هی ــا دنیــچرخ،  حرکــاتم. کــرد ی م ــه میه ــه میهــا  و نگــاه اطــراف  ب    ب
،  ستنمیـ  بلنـد گر  ي صـدا  شـدم  ی با آنها آشنا م     داشتم   تازه  که  ییها  ییبایز

ر یـ  ز يهـا  زمزمه،   داشتم  خودم  امام   در مقابل    که  يو تشکر    خشوع  حالت
   کـه  نیـ  از ا  پـس  شـب   آن.  قـرار دارد     خاطراتم  ي  قله  هنوز در نوك  ،   لبم

 را  یدت و مـ   دادم )ع( رضـا   حـضرت   بـه  يا  بـسته   شکـسته   سـالم  کیابتدا  
   وقـت  9   تـا سـاعت     دانـستم   یمـ .   آمدم   خودم   به  ی از مدت   پس.  نجواکردم

.   قـرار داشـت    در آن ام یـی دا  ي  خانـه    کـه   ابـان ی خ  نیی تـا پـا     از حرم ،   دارم
  ی آنچنــان یارتیـ  ز کیـ  و   وضــو گـرفتم  نیبنـابرا .  نبـود  يادیـ  ز ي فاصـله 
   خداونـد بـزرگ    که ییها ت خاطر نعم    و به    هستم  ینکیع  هنوز هم .  کردم

  . اند شکرگزارم  عطا فرموده  من به
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  !هاي روستایمان مشهدي
  

  رحمان رحمان پور لیلی
  
شوند یـ د پیـ  حتمـاً با یکردم که آدم  می که کوچک بودم فکر   یلیخ

شوند یـ  کـه در اطـرافم بودنـد پ      یچرا که همـه آنـان     ،  مشهدي داشته باشد  
را اش   ي نبـود کـه اول مـشهد       یم کـه اصـالً اسـ      ییند تا جا  ي داشت مشهد

د مـن کـه آن    یـ  راسـتش را بخواه    .ندیصدا نکنند و بعد خود اسم را نگو       
 هـا  ي بـه قـول امـروز   یکیبود و اي     شناسنامه یکیموقع دو تا اسم داشتم      

م ین سـوال بـرا  یـ  ا. صدا کردن در خانه انتخاب شـده بـود      يمستعار و برا  
 ؟ خواهـد گرفـت  يشهدم میها ن اسمی از ا  یکیش آمده بود که کدام      یپ

شـش سـاله   ،  آن موقـع کـه مـن پـنج    . نداشت يادیت ز ی ما جمع  يروستا
م پـدران   یتـوانم بگـو     مـی  بودم چهل تا پنجاه خانوار بودند اما به جـرات         

 کـل  ي اکبـرو مـشهد  يمـشهد ،  لی اسـماع  يمـشهد ،   بودنـد  يهمه مشهد 
ردنـد  ک  نمـی  نطور که من نوشتم صدا    یالبته ا ... صدف و  يمحمد و مشهد  

شت      ی پ یادم هست نام مشت   یو تا    صـدف کـه   یشوند همه آنهـا بـود مثـل مـ 
 بـود  ی آقا رفته بود و کافپابوس روستا به يها ن خانم یظاهراً چند بار از ب    

ر زن روسـتا کـه   ی کـه شـ  يدیـ د  مـی ستیبا  می گرم شود بعد یکه مجلس 
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 گفتنـد چـه    مـی شتریـ قابله روستا هم بود از مشهد که آن موقع خراسـان ب   
ل بـستن و شـفا   یـ از صحن دخ،  از صحن آقا  ،  آقاي    گلدسته از   .گفت می

ک یـ  به هـر حـال   .ده بودیاناً دیا احیده بود  ی که شن  ییها   و معجزه  ها  دادن
 کـه از  ییهـا  ین زبانیری همراه شيها شیک ده و گو   ی صدف بود    یمشت

یی،  نـازا يد بـرا یـ چیپ  می افرادي که براییها گفت و بعد نسخه     می مشهد
 بـه  . درمان و خوردن آب چاه معروفی با درمان و ب يا انواع درده  يبرا

 هـم جلـب کـرده    يز داشت و چه اعتمـاد ی تجوی همه نوع يهر حال برا  
ن ی که ائمه در بـ یی و مقام واالیعال گاهین اعتماد و جاید ای تردیبود و ب 

زد   مـی  ر زن روستا و قابله روسـتا کـه حـرف          ی ش یمردم داشتند و از طرف    
قـاً  ی امـا خـاطره مـن دق   .افتی  میشی افزایو درست یدرجه اعتماد و راست 

بـاً  یکه چه عرض کنم تقر  ( اهل روستا  ين سفرها ی از هم  یکیموقع رفتن   
م جاودانه شد و حال کـه سـالها   یبه مشهد بود که برا  )  از اهل روستا   یمین

گذرد هنوز در ذهنم نقش بسته است و لذت بدرقـه آن را       می از آن روز  
ن لـذات در  یـ م اید هم اگر سعادت داشـته باشـ      یهنوز به خاطر دارم و شا     

  هـر سـال کـه   .ارت بارگـاه آن امـام معـصوم نبـود       یـ آن زمان کمتـر از ز     
  مـان افـزوده    يا روسـتا  یـ  محلمـان و     يهـا   يگذشت به تعـداد مـشهد      می
ز بـود و  یی پـا .شد و من هـم هـشت بهـار را پـشت سـر گذاشـته بـودم                  می

گـر بـه   یصوالت هـم د ر محی در کندوج و ساها برنج،  کشاورزان يکاریب
 خوشـشان   ي که آن موقع سـالها     ي چا يها  لیده بود و زنب   یان خود رس  یپا
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 ي پدر خانه با نوازش هر چه تمـامتر بـرا      يها  کردند با دست    می را تجربه 
ز و یی پـا . در پشت بـام خانـه جـا خـوش کـرده بودنـد      یش چند ماه  یآسا

 امـا  .ش رو داشتند بـود    ی که پ  ی چند ماه  يحتاج برا یفصل جمع کردن ما   
ا یـ  آذر ماه رفتن به مشهد و    یعنیمان  ی روستا يکارهاترین     از عمده  یکی

خـدا   که بهتر است کدلی اسماعی صدف و مشتیهمان خراسان بود مشت   
شت  یل  ی کَل اسماع  ی مشت یم و با نام اصل    یل بگو یاسماع کَـل اسـمال    یا مـ 

 کَـل اسـمال را   یاو را خطاب کنم که خدا رحمتش کند کـه البتـه َمـشت          
ن مـسافرت مـاه آذر در      یسکان دار ا  ،   دوست داشت  ها  شتر از همه اسم   یب

ل بـود  یـ ن که گفتم اکثر سالها به این دلی البته ا. در روستا بودها اکثر سال 
گرفـت چـرا کـه بـه قـول        نمـی  سالها به اجبـار انجـام   یکه مسافرت بعض  

 ی و کمـ یا خـشک سـال  یـ  و یبشان و کـم پـول  یخودشان با سرد بودن ج    
 ن کـه احـساس  ی هم زائر نداشته باشـند امـا همـ       یممکن بود سال   یمتقاض

توانند بـار سـفر را ببندنـد درنـگ را       میکردند که با حداقل امکانات   می
نه زنـان همـه تـالش خـود را صـرف آمـاده          یدانستند و سرو سـ      نمی زیجا

 مـن هـم   ی سال هشت سالگ.شدند  مین سفری ايکردن و آماده شدن برا  
 ظهـر هنگـام     .مان بـود  ی روسـتا  ی اهال يو سفر برا   یظاهراً سال خوب مال   

 کنـده شـده در   يها که از مدرسه آن موقع برگشتم شمردن تعداد کفش       
ن یـ  کـه ا یم آسان نبود و از وارد شدن بـه اتـاق        یاد برا یکنار پله اتاقمان ز   

 .همه کفش در جلوي آن کنده شده بود واهمه داشتم
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ن یـ ن زدن و ایزمـ  و پـا بـه   ي سر و صدا کردن عمـد یباالخره با کم 
 بـر دور کمـر بـسته    ی مادرم راکه چادر شـب ها نوع ادا و اصول در آوردن   

   .دمیرون کشید به بیچرخ  میبود و مثل فلفل به دور خود
 يا او خـودش بـرا  یـ دم یرون کـش ین موضوع که من او را ب     یالبته از ا  

رون آمـده بـود در   یـ  بيا ي سه شـعله  تابه بزرگ رو یبه هم زدن تنها ماه    
بـرو  ، اریـ  چرا که در مقابل سـالم مـن گفـت لباسـت را در ن         .د بودم یترد

مـت  ی مـن هـم فرصـت را غن   .از مغـازه بخـر    میخواهم برا   می زیچند تا چ  
هـم  :دمیک کـالم را شـن  ی فقط ؟دم که مادر چه خبر است یدانستم و پرس  

 : فقـط گفـت    .ن را هـم نگفـت     ی البته مـادر همـ     .روند  می  مشهد ها  یتیوال
دن آنچـه کـه مـادر       یـ  بـاالخره بعـد از خر      .ر مـن بـود    یه تفس یو بق ! مشهد  

 گذاشـتم کـه   تنهـا اتـاق    پـا در هـا  ن دل و آن دل کـردن   یخواسته بود با ا   
ز و در شـرف سـرد     یی پـا  يمـه ابـر   ی ن يهوا.  هستند یدانستم چه کسان   نمی

 و ی و سـاده و دوسـت داشـتن   یتـ ی که زن ومرد هم وال   ییها  شدن و بوسه  
شـد و    مـی  مـن حوالـه    ي که به سـو    ییرهاسی بال م  یجان پسرها و ت   یآخ م 

 مـادرم در  یـی کـرد از سـخت زا     ی صدف کـه هـر موقـع فرصـت م          یمشت
گفت و آنقدر آن را تکرار کرده بود که من حفظ           می مان من یهنگام زا 

ن پـسر پـدرم را در آورد و بعـد    یـ مان ای موقع زا:گفت  میشهیبودم و هم 
ر آغـوش فـشرد   م گذاشت و مـن را سـخت د  یها  که بر گونه   یبوسه داغ 

، دی پـدر کـه سـر رسـ    .کنم  نمی آن را هرگز فراموش  يکه احساس مادر  

 

  

]84[ 

 رفتن آنها شروع شد ظاهراً کارشان تمـام شـده بـود و موقـع            یداستان ک 
 تصور سـوار شـدن    . آن روز ساعت هشت صبح بود      يمت شان فردا  یعز

البتـه آن  . من جالب بـود ي آن دوران برای تی بین تیآنها آن هم در ماش 
 یدنی بـه همـه کانـادا نوشـ    ی تـ ی بـ  ین تـ  یگفتند در داخـل ماشـ      می موقع

ن یـ دن ای آن دوران بـا شـن  يهـا  دهنـد و مـا بچـه       مـی  معروف آن موقع را   
 البتـه دراتـاق نـه چنـدان بـزرگ مـان پـانزده نفـر               .بردیم  می حرف لذت 

تـر    هـر چـه تمـام    یبودند و با خانوداه چهار نفره مان آن شـب بـا مهربـان             
 کردند و با هزاران آروز در سحر گاهـان          یوشحالگفتند و خوردند و خ    

دگانم را در صبح گشودم بوسـه مهربـان   ینکه دیدار شدند و به محض ا  یب
م حوالـه شـد و بعـد دو    یهـا  بـر گونـه  ) ع( محل و مسافر امـام رضـا     يماما

اد یـ بـر دسـتم گذاشـت و فر   اش    قه نه چندان تـازه    یب جل ی که از ج   یالیر
مـن  . پـسرم اسـت    ين بـرا  یاد او که ا   ی است و فر   ين چه کار  یمادرم که ا  

س  بدرقـه آنهـا باشـم امـا مدرسـه و در     خواستم در   می که سخت از مادر   
ــاین زی در ماشــهــا یتــیدن هــم والیــن و دیرین بدرقــه شــیــمــانع از ا  يب

 دوباره از همـه آنهـا   ی شد و بعد هم روبوس     ی ت ی ب ی آن زمان ت   یمسافرت
 ی هنگام ظهر و سـکوت     و بعد هم برگشتن در     یاد ماندن ی به   یو خداحافظ 

 که در چشمان مـادر جمـع      یشب برقرار بود و اشک    یکه در اتاق شلوغ د    
 حـال کـه بـه    .کـرد   مـی د و بلندش پاكیشده بود و با گوشه دستمال سف  

 از ياری بــس.گــذرد  مــی و چنــد ســالیب ســیــشم قریــاند  مــیآن زمــان



  

]85[ 

 ي کـه رو يزیـ ن چیو اولـ  انـد  ار حق شتافته یمان به د  ی روستا يها  يمشهد
  اسـت کـه آرزو  يکنـد کلمـه مـشهد       مـی  سنگ قبـر آنهـا جلـب توجـه        

شان کـه  یـ ها ی و خـوب بـودن و مهربـان   هـا  یم به حق همه ساده دل   یکن می
باشـند خداونـد     مـی  ائمـه معـصوم   ،  ها  لتین فض یمنشاً و چشمه سار همه ا     

د و بعـد  یـ بفرمااش  ش خـدا گونـه  ین رحمـت و بخـشا  یبزرگ آنها را قر 
  .ادمان نبردیگز از ن خاطره را هر ی اینیریش
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  :برگزیدة بخش گزارش
  
  
  

   زائران  دل ادگار در طاقچهی   به یقاب
  

  پرور ر روحیام
  

    دل  در طاقچه ینینگ
ــان ي خبرگــزار  گــزارش بــه ــایا «  زن  از   دوســت ي کــو ردالنیشــ» ون
   آن ی نـوران   بارگـاه  ارتیـ ز  بـه    فـراوان  يهـا   مشقت  دور با تحمل   گذشته

هـا و     ی خـوب    همـه   ارتیـ ز،  ) ع( رضـا    امـام   ارتی ز  شتابند چرا که   ی م  امام
 . هاست ییبایز

   کـه  آنـان .   اسـت  ازمندانی ن   دل   فقرا و آرام    حج)  ع( رضا   امام  ارتیز
. انـد   روز جزا آورده  شافع درگاه  به  حاجت  و عرض دهیا بری دن  از تمام  دل

 در گـرو    ار دل ی بـس    چـه   ه کـ    شـگفت    است  یسعادت)  ع( رضا   امام  ارتیز
  . گردند ابی شرف  آستانش  شوند و به دهیمهر اودارند تا طلب

   حــرم نیــ زر يهــا  بــر گنبــد و گلدســته  چــشمش  چــون  کــه ستیـ ک
 بلـور   فتد و از پـشت  ی ن  تپش   به قای از اشت   قلبش،  افتد  ی م  د خراسان یخورش
  .دی نگشا  ارادت  به زبان،  اشک
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  لیـ  دل نی همـ  د بهی و شا  است  شکسته يها  دل  ي برا  ی او مرهم   ارتیز
  .برند یادگار می   خدا را به خوب ي روزها  از آن ی هر نشان باشد که
   عکـس    قطعـه   کیـ ا  یـ  باشد و     حیمهر و تسب  ،  خواهد جانماز   ی م  حال

   هنـوز هـم    کـه  یعکـس ، ها یمهربان  امام ی ملکوت  در کنار بارگاه   يادگاری
  ...درخشد ی م ینی نگ  چون قانش عاش  دل در طاقچه

  
   خی در گذر تار ی بارگاه عکس

 از مــشهد   کــه یرانــی ا  عکــاس نی نخــست  اســت  شــده  نقــل خیدر تــار
  نی دربـار ناصـرالد     یعکاسباشـ    نیاول،   ی آقا رضا عکاسباش     کرده  یعکاس
ــ در ســفر او و ب  کــه  اســت شــاه    در ســال  هــزار نفــر از همراهــانش ستی

  .  است  مشهد حضور داشته به  يقمر1283
 سـفر   نیـ او در ا: سدیـ نو یمـ »  امی ا عکاسخانه «  در کتاب ی تراب  نینسر

 و   راه  نی بـ   ي شـهرها   رجـال ،    راه  نیب  يها  ي از آباد   ییها   عکس   ماهه  شش
 بعــد   سـال  هجـده .   اســت  گرفتـه   آن  مختلـف  يهــا  مطهـر و صـحن   حـرم 

  منوچهرخــان،  مــشهد  بــه  شــاه نی ناصــرالد  در ســفر دوم ي قمــر1300در
  .  است  اردو بوده  همراه یباش عکاس

 را   دارالفنـون   خـود و معلـم    مخـصوص  عکـاس ،   شـاه ، سـفر  نیـ در ا
  .  موجود است گلستان  کاخ يها  از سر حدات  عکس مامور گرفتن

رزا یـ  مـشهد م   عکاسـان  نی افـشار نخـست    رجیـ  ا  قیـ  تحق   بنا بـه    نیهمچن
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   چهـاردهم   قرن لی در اوا  قدس آستان یرزا عکاسباش ی و م   اف عباد  اهللا  فرج
  .اند  بوده يقمر

 و   داشـته  اتیـ  ح  ی شمـس  1308 تـا      عبـاداف   یمی قد   عکاسان   گفته  به
 شهر قرار    نی ا   ارگ   حمام  در کوچه   يا   دو طبقه    در ساختمان   اش  یعکاس
  .  است داشته

  نیگاگـار ،   سیبـور  ، بهاءالملـک :  مـشهد عبارتنـداز     ي بعـد   عکاسان
محمـد  ،   انیـ رضـا همت  ،   عـصارمتخلص ،  عماد،   انیوسف، ی  سعادت،   یروس

  ... و ی رزاق محسن، ایریآ یعل، مای پ حسن،  نصرت
 شهر مـشهد     یمی قد  يها  خانه  گر از عکاس  ی د  یکیز  ی ن  احی س  یعکاس

 در   کـه   اسـت 1301  متولـد سـال  »  احیسـ «  بـه   معروف ی ذهب  میابراه.  است
 کـردو بـا    سی تأسـ    حضرت  دانی خود را دور م     ی عکاس   مغازه 1353  لسا

  ی عکاســ ا همــانیــو »  یبارگــاه « ی عکاســ ي بــرا  گــام نی اولــ  اقــدام نیــا
  . شد برداشته»  یارتیز«

پوشـد و در   ی مـ   يد زائـر عبـا    یگـشا   ی را مـ    ضی عر  يها   پرده  عکاس
  .فشارد ی م نهی را برس  احترام  دست کنار همسر و فرزندانش

  گنبـد و بارگـاه   ،   حی از صر    رنگارنگ  يری و حاال تصو    سه،  دو،   کی
  .رساند ی م  ثبت  را به ارتی ز  خاطرات که

 و در    هیـ ها در آتل     عکس  نگونهی معموالً ا    شهرمان  یمی قد  يها  عکاس
  .گرفتند یم،  دارد  از حرم ی نقش  که يا برابر پرده
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  ي فـور   ی عکاسـ   ر گـروه  ی در ز   یارتی ز  ی معتقدند عکاس   کارشناسان
  ي در شـهرها   کـه   اسـت  یعکاسـ   انـواع  نیتـر  ی از مردم   یکیقرار دارد و    

  .  است گرفتهپا  یارتیز
و و یجـاد آرشـ  ی ا  عـدم   بـه  تـوان  ی م  فرد آن   منحصر به   يها  یژگیاز و 

  انی مـشتر  از کـشور توسـط    و خـارج   داخـل   نقـاط  نی دورتـر   به  انتشار آن 
  .د کر اشاره

   سـاله  60   سـابقه    در بـاره    ی هنـر عکاسـ      از پژوهـشگران    یگوهر دشت 
 و   اعتقـادات    بـه   دنی رسـ   يزائربـرا : دیـ گو  ی در مشهد مـ     یارتی ز  یعکاس
  لهی وسـ   بـه   مقـدس  مکـان  حـضور در   ثبـت ،  کنـد   ی خود سفر مـ     يباورها

  و  آنهـا اسـت   ی مـذهب   ي باورهـا    جلـوه   ي بـرا    راه  نی بهتـر   یعکاس  نیدورب
   بـه   کارشـان  وجـود آمـد کـه     در مشهد به ییها   عکاسخانه   بود که   نگونهیا

  .  است  شده  شناخته  ـ بارگاه  حرم ی عکاس نام
  ییکننـد فـضا   ی مـ   و زائر هر دو تالش یارتی ز عکاس: دیافزا ی م  يو
  ی شود و حضور ذهنـ  ادگار ثبتی وجود آورند تا به   ر به ی در تصو   یروحان

   فرهنــگ نی بـ   اســت ی تعـامل  نیـ ا.  کنــد  همـراه  ا را بــا هـم  آنهـ  یو مـذهب 
  .ری تصو  ثبت ي و تکنولوژ  مردم ی مذهب واعتقادات

 و  یخی تـار  یطی شـرا   به  بسته  ی عکاس   نوع  نی ا  البته: دهد  ی م   ادامه  يو
 در    عکس   که  ی اجتماع  بافترایز،   شده  فراوان  راتییتغ دستخوش  یفرهنگ

  .دهد یم عکس   به یار متفاوتی بس ی فرهنگ يد معنایآ یموجود  به  آن متن
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   در اطـراف  ی عکاسـ   بـه   شـروع   کـه   ی کـسان   نیاولـ :   معتقد است   يو
   نداشــتند و بــه عکاســخانه  بودنــد کــه ییعکاســا.  کردنــد  از زائــران حـرم 

  .کردند ی م تیفعال)  ع( رضا  امام  حرم ار در اطرافی س صورت
  يهـا    خانـه   يهـا   بـام    پـشت    را بـه    انی مـشتر   غلـب آنها ا : دیگو  ی م  يو

  بردنـد و از مـردم   یباشـد مـ    داشـته  ی خـوب   ي نمـا    کـه   ییجا،    حرم  اطراف
  .گرفتند ی م  عکس گرفت ی سر آنها قرار م پشت   درمنظره  حرم که  يطور

  ي و ابــزار کــار و لنزهــا نی ســنگ نی دوربــ امــا حمــل: دیــافزا ی مــ يو
   رو مونتـاژ عکـس   نیو از ا کرد ی نم ضیا را ر   عکاس و    ي مشتر  نامناسب

  يهـا   با پـرده  ی مونتاژ عکاس  بود که بعد از آن.   قرار گرفت   مورد استقبال 
  . شد  باب شده ینقاش

  
  ها راز سحرپرده

   پـرده  نـه یزم پـس ،  ی و محور اصل  مسئله نیتر  مهم یارتی ز  یدر عکاس 
  . است

  نـه یزم   پـس   عنـوان   بـه ،    از پرده    استفاده  نهیشیپ: دهد  ی م   نشان  مطالعات
  .گردد ی برم یعکاس  شروع ي ابتدا  همان به،  یدر عکاس

   الهـام  یکـ ، ی  اسـت    شـده    گفتـه    از پـرده     اسـتفاده   ي بـرا    کـه   یاز علل 
  ي از فـضا   موضـوع  يجداساز  ي برا  ی راه   و سپس   رترهپ  ی از نقاش   گرفتن
  .  است  مورد نظر بوده  سوژه  به  توجه ی تمام  و جلب  آن اطراف
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  ي و بازسـاز   ییبـا ی ز  انیـ  ب  ي برا  يا  لهی وس   پرده  یارتی ز  یاما در عکاس  
 و  ی ذهنـ  يفـضاها ، زنـد یانگ  الیـ خ  یارتیـ  ز  يهـا   پرده.   است   خاطره  يایدن

، دریـ گ ی قـرار مـ    زائـر در آن   که يا نهیشوند تا زم ی م   همراه   با هم   یمذهب
  .بماند  یادگار باقی به

   بـه  یها عکـس   در پرده  که  یرانی از زا   یلی خ   که   است  لی دل  نی هم  و به 
  .دانند ی م یی ماورا يای از دن ا وپردهی رؤ  را از جنس اند آن ادگار گرفتهی

  نی حـس    غالم   به  توان  ی م   بارگاه   حرم  يها   پرده   نقاشان  شکسوتانیاز پ 
)  ع( رضـا   امـام   حـرم  کارانیز کاشا  کرد که اشاره) 1340 ـ  1276( نیعربل
) 1325( نید عـربل یو حم) 1378 ـ  1301(  رسول اش پسر و نوه .  است بوده

  يهــا گــاهینداشــتند و در پا  عکاســخانه  بودنــد کــه ي فــور جــزء عکاســان
  .کردند ی کار م  حرم  در اطراف یابانیخ

 پدر    که  یرتای ز  يها   پرده  نی از اول   یکی  خی تار  نید عربل ی حم   گفته  به
  .گردد یبرم. ـه1325  خی تار به،   است دهی کش بزرگش

  ي نگهــدار  گلــستان  مــوزه ز در کــاخیــ ن يگــری د  پــرده  عکــس البتــه
   از پـرده ـ هـ  1323   درسـال   ي محمد نـور    نب ا   را ابوالقاسم    آن  شود که   یم

  .  است  برداشته  بهاءالمماك عکاسخانه
  شتر بـه یـ  ب  کـه   اسـت  ی قدسـ  يها مکان و  نیها مضام   پرده  موضوعات

...  آهـو و    ضمانت،   حیضر،  ها  صحن،  ها  گلدسته،  ها  بارگاه،  گنبدها،   حرم
  .شود ی م مربوط
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   عکاســان  اســت ی حـاک  نــهی زم نیــ در ا ی ترابـ  نی نــسر يهــا پـژوهش 
 شـهر   نیـ  ا يها  ابانی در خ    داشتندکه  ی بزرگ   شده  ی نقاش  يها   پرده  یمیقد
 از  يتـر   کوچـک  يهـا   رو انـدازه  نیـ از ا، شـد  ی مـ   و نقل   حمل  ی سخت  به

 در   اسـتفاده  ي بـرا   از آن يبـردار  ی و کپـ   و نقل  شد تا حمل  یهانقاش  پرده
  . باشد  راحت ي مشتر ا عکسیمونتاژ 

ــرده ــا پ ــزرگ يه ــه   ب ــر ب ــل ت ــازه  داخ ــا  مغ ــ يه ــ  ی عکاس ــانی   ا هم
ــخانه ــل  عکاس ــا منتق ــد از آن  ه ــد و بع ــه   ش ــود ک ــه  ب ــا  ب ــاژ در  ي ج مونت
  .گرفتند ی م ستادند و عکسیا ی م  پرده ي جلو زائران، ها عکاسخانه

د در ی و سـف  اهی سـ  يهـا   عکـس  يزیـ آم  رنـگ   بـود کـه   ی در حـال    نیا
هـا را      پـرده   نـه ی زم   بودمعموالً پس   جیار را ی بس   بارگاه   حرم  يها  عکاسخانه

  .تر شوند کی فضا نزد تی واقع  تا بهکردند ی م يزیآم رنگ
   بـه  شهیـ هم،  کـار خـود   يهـا   سال ی ط  بخش  نی ا   عکاسان   حال  نیبا ا 

   منظـره   نیتر  ی و واقع   نیتر  یعی درطب  ن قرار گرفت    که  ي مشتر   خواست  نیا
ــرم ــاه ح ــو  و بارگ ــوده ي رض ــه،   ب ــته توج ــا  داش ــد و در ان ــتا در  نی  راس
  تیـ  واقع تـر بـه    هی شـب    هـر چـه     يریجاد تـصاو  ی در ا   ی سع  هامختلف  دوران
  .اند کرده

: دیـ گو ی شـهر مـ    نیـ  ا   از عکاسـان    یکـ ی  یی جـواد رضـا      باره  نیدر ا 
  هـا را انتخـاب    از پـرده    یکـ ی قهی و سـل     نگرش   نوع   براساس  معموالً زائران 

  .گرفتند ی م  عبا عکس دنی با پوش  از آنان یکردند و برخ یم
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ــاره  يو ــا اش ــه  ب ــ فعال  ب ــا 350  تی ــ400 ت ــ در ا ی عکاس ــش نی ،   بخ
ا یـ    بـا قـاب   ي مـشتر  سفارش ها چند روز بعد بنا به  عکس اغلب: دیافزا  یم

  .شد ی م  زائران لی تحو  قاب بدون
ــا ب يو ــ ب ــ ا انی ــران  کــه نی ــار زائ ــهــا ن ي از مــشهد یبرخــ،   در کن ز ی

 از  یعمـر برخـ   : دهـد   یمـ   اندادامـه   ها گرفته    پرده  نی با ا   يادی ز  يها  عکس
اد یـ  ز  و استفاده  در اثر مرور زمان  بود که  سال40 تا   30  يها باال   پرده  نیا

  .دی د يادی ز  لطمات ی آثار نقاش نی ازا یبرخ
  حی مطهر بود تـصر   حرم اطراف، ها ی عکاس  کانون  که نی ا انی با ب   يو

  ي کـشورها    بـه   ی خـارج   زائـران   هـا توسـط      عکـس   نی از ا   یبرخ: کند  یم
  .  است شده  ز بردهی ن مختلف

: دیـ گو ی م  مهم  عامل عنوان  به نهی زم   از پس    استفاده   در خصوص   يو
  يا خانـه    قهـوه   يهـا   ینقاشـ ،   میقـد   یارتی ز  یها در عکاس    نهی زم   پس  اغلب
   و احـساسات قذو،  تیـ  بـا خالق  هیـ  بـا تک   انـه ی هنـر عام    ی بـا نـوع      که  بوده

  .  است  بوده  همراه  دست رهیچ نقاشان
  :دیگو یز میها ن  عکس نی ا ییآرا  صحنه  باره در يو
شـمار   بـه   زمـان   آن یارتیـ  ز یعکاسـ  ابزار نیتـر  مهـم  از  که جز پرده   به

  یلـ ی خ  انی مشتر  يها   و ژست   ی مذهب  يها  ها و لباس    ییآرا  صحنه،  آمد  یم
  ي ظـاهر  يهـا   نشانه ثیخواستند از ح    ی م  انیمشتر   اغلب  چرا که .  بود  مهم

   چـون   ییهـا    ازمجسمه   اوقات  ی رو گاه   نیاز ا ،   باشند  کی نزد   حرم  ز به ین
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  .شد ی م ها استفاده  عکس ییآرا  صحنه يآهو برا
 بـا     گـرفتن    عکـس    سـر سـخت     هـا طرفـداران      بچـه   نکـه ی ا  انی با ب   يو

  هیـ  بـا ارا   از عکاسان ی برخ  زمان  در آن : دهد  ی م  ادامه.  آهو بودند   مجسمه
 شی را افـزا  رانیـ  زا  انتخـاب  قدرت،  خود يها ز عکس ا ییها   نمونه  آلبوم

  .دادند یم 
ــ ن  از عکاســان یبرخــ: دیــگو ی مــ يو   شی و نمــا  گــرفتن ز بــا قــابی

   زائـران   بیـ  ترغ  يبرا،   اهنرمندانی و     مردم   محبوب  يها   چهره  يها  عکس
  .شود ی م  استفاده ز از آنی ن  اکنون کردند که ی م  تالش  گرفتن  عکس به

 و  ارتیـ  ز   در فرهنگ    حرم  يها   عکس  گاهی جا   با اشاره    در ادامه   يو
در : کنـد  ی م حیتصر،   از بهشت يا قطعه  سفر به  نیری ش   خاطرات  يادآوری

 نبــود و معمــوالً ســفر   راحــتاآلن  ل مــشهد مثــ  ســفر بــه  امکــان گذشــته
  جـدد بـه   سـفر م  ها امکان یلی رو خ نیاز ا،  بود همراه  يادی ز  يها  بامشقت

   کـه   شـده  هـا گرفتـه      عکـس   لیـ  دل  نیهمـ   بـه ،   را نداشتند    شهر مقدس   نیا
ــ ــاطراتی ــ ز ادآور خ ــاه ارتی ــام   بارگ ــر ام ــا  مطه ــود)  ع( رض ــرا، ب   يب

  .  و هست ز بودهیار عزیبس زائران
: کنـد  ی مـ  حیهـا تـصر    عکـس  نیـ  ا ي مانـدگار  لیـ  دال  به  با اشاره  يو

  ی خاصـ  ي معنـو  خـود ارتبـاط   يهـا   عکـس  بـا      کـه   میشناس  یها را م    یلیخ
   خـود روانـه   يهـا دلهـا    عکـس  نیـ  ا دنی دور با د  اند و از راه     برقرار کرده 

  .کنند ی مطهرآقا م حرم
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    سوغات نیبهتر

د یـ  پوالرو يهـا  نیبا ورود دورب،   ـ بارگاه   حرم يها  عکس اما داستان
  . شد  باب يور ف يها  بعدعکس  به  زمان  شد و از آن یراتییدچار تغ

  راتییـ  تغ حی مـشهد در تـشر    یمی قد   از عکاسان   یکیمحمد چرمساز   
   گفـت  تـوان  ی مـ   جـرات   بـه : دیـ گو  یمـ   ی عکاسـ    نـوع   نی در ا   جاد شده یا
  .  است یارتی ز ی عکاس  شهر مرهون نی در ا ی هنر عکاس شرفتیپ

  ی عکاسـ  وع نـ  نی بارز ا  و نشانه تی هو  ـ بارگاه   حرم نکهی ا انی با ب يو
  کیـ  و    ز و درشـت   یـ  ر  نـورافکن  چنـد تـا   ،   نی دورب  کی: دیافزا  ی م  است
 60 تـا  50   در دهـه   بود که ی عکاس  نوع  نی تنها ابزار ا    ی نقاش  ضی عر  پرده

  .  داشت يادیز رواج
 مـشهد    ژهیـ  و   سـوغات    گنبد و بارگـاه     يها   عکس   که  نی ا  انی با ب   يو

   در هنگـام   از زائـران  یبعـض   کـه  اد دارم یـ    به  خوب: کند  ی م  حیتصر،  بود
   آنـان  ا را بـه یـ  انگـار دن    شـدند کـه     ی مـ    زده ق ذو   خود چنان    عکس  دنید

  . میا داده
   نـه  يا  در گذشـته  ي فـور   از عکاسـان  ي تعداد  تی فعال   به   با اشاره   يو

  از ی بعـض   کـه  نی ا  به با توجه: دیگو ی مطهرم  حرم   دور در اطراف    چندان
  عکـس   يبـرا ،   نداشـتند   يادی ز   زمان  شانی شهرها   به   برگشت  يزوارها برا 

  نیـ  ا  لهیوسـ    بـه    عکاسـان   چرا که . رفتند  ی م  ي فور   عکاس   سراغ   به  گرفتن
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  . دهند لی تحو ي مشتر  به يرا فور توانستند عکس یها م نیدورب
  نـه ی زم عنـوان  بـه ،   خـود حـرم   ي از نمـا   عکاسـان  نیـ ا: دیـ افزا  ی م  يو

 بـا    عکـس   هـا هـم     یلیاما خ . داشتند  يتر   ارزان  متیکردند و ق    ی م  استفاده
  .دادند ی م حی ترج  آن يها  جاذبه لی دل ها را به پرده

هـا    پـرده  نی از همـ   بـا اسـتفاده    از عکاسان  ي تعداد   که  نی ا  انی با ب   يو
داشـتند و    یها کاربرد فراوانـ  پرده :دهد ی م گرفتند ادامه  ی م  ي فور  عکس

  هـا بـود کـه     پـرده  نی همـ   دوره  آن ی عکاسـ  یژگـ ی و نی مهمتـر   نظر من  به
  ي سـو   به  را باز هم يا عده،  ي امروز  مدرن يها نیز با وجود دوربین  اکنون
  .کشاند یخود م
 بـر   عـالوه ،   ـ بارگـاه    حرم ی رشد عکاس البته: کند ی م  خاطرنشان يو

 در کنــار   کــهد بــو  هــم ی ازنوجــوان يداد تعــ ونی مــد  و نقاشــان عکاســان
 در   گـرفتن   عکـس   را بـه  بـا مـردم  ی و ز  جالـب   جمالت ها با گفتن    ابانیخ

  .کردند ی م ها دعوت پرده نیکنار ا
   از دور خـارج    به  داند که   ی م  يدادی رو  نی از پوستررا اول     استفاده  يو
،   روش نیـ  در ا کـه چـرا  . دیـ انجام ی عکاسـ   نـوع  نی ا  ها و افول     پرده  شدن

   و چـسباندن   عکـس  دنیـ ا بریگرفتند و     ی از زائر م     ساده  ی عکس  عکاسان
  لیـ  تحو ي مشتر  را به  آن،    عکس   کردن   پوسترها و قاب    نهی زم  ي بررو  آن

  .دادند یم
 بـا    نمانـد کـه      ناگفتـه   البته: دیگو  ی م   موضوع  نی ا   به  چرمساز با اشاره  
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   بـه   از آن  اسـتفاده  ر شدنی وفراگ متی ق  ارزان  کوچک يها نیورود دورب 
گرفتنـد   ی مـ   خـود عکـس   ی شخص يها نی با دورب   از زائران   یلی خ  جیتدر

  .  را نداشت يا  پرده يها  عکس  حس  اغلب  آنان يها اماعکس
بـا  : دیـ گو یز مـ یـ  ن   حـرم   دانیـ  دور م    عکاسـان    سرنوشت   در باره   يو
   بـه   هـم  يا بـازار رضـا و عـده     دوم  طبقـه  هها بـ    یلیخ،    حرم   گسترش  طرح

   شـدن  امـا بـا خـراب   ،  کردنـد   مکـان   نقـل   اطـراف   يهـا   ابـان ی و خ   کوچه
ترهـا کـار را رهـا     یمی از قـد  ياری بس  ی خانگ  يها  نیها و وروددورب    مغازه

  . جوانترها سپردند کردند و کار به
   سـاکن  زائـران : دیـ گو ی م ها هم  عکس  نوع نی ا انی مشتر  در باره   يو

از نظـر  ، انـد    بوده  ی عکاس   نوع  نیا  انی از مشتر   يها  ها و هتل    در مسافرخانه 
   فـارس  جی خل  حوزه يها عرب،  کشور  نقاط  ی از اقص   انیرانیجز ا    به  یتیمل

  .اند  بوده ی عکاس  نوع نی ا پا قرص پرو انیز مشتریها ن یعراقها و یتیوکو
  
   يو رض  در عکس ي اعتقاد میمفاه

  ی مهمـ  نقـش ،  ي ابزار هنر کی  عنوان  به  ی معتقدند عکاس   کارشناسان
  .کند یفا می ا ی اسالم  معارف جیدر ترو

   خـود همـواره   نی و نو ی سنت يها  هنر در قالب نی ا  می رو شاهد   نیاز ا 
  .  است  داشته يرضو  معارف نیی و تب جی در ترو  سازنده ینقش

  نیـ  ورود ا    از زمـان    نکـه ی ا  انیز با ب  ی ن  ی عکاس  مدرس،   ی لطف  یمرتض
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   عکاسان ی اصل   و سوژه   محور توجه ) ع( رضا   امام  حرم  مشهدهمواره  هنر به 
ــ   حـرم  « ی هنر عکاسـ   زادگاه  مشهد را به  توجه نیا: دیافزا یم،    است  بوده

  . نمود  مبدل  فرد در جهان  منحصر به وهی ش کی  عنوان به»  یبارگاه
  ی نقـش   زائـران  ي معنو  اعتقادات ی بارگاه  در عکس نکهی ا انی با ب   يو
  نهی بـر سـ      رادسـت    زائـران   ها که   عکس  نیا: کند  ی م  حیتصر.  دارد  یاساس

دند یکـش  یر مـ ی تـصو  بـه )  ع( رضـا   امـام   حـرم  ی نقاشـ  يهـا  در کنار پـرده  
   سـوغات  نی بهتـر  قـت یدر حق،   آنهـا بودنـد     ارتیـ  ز   و حال   انگر حس یوب
  .شدند یم  سفر محسوب  خاطرت ی تداع يابر

   از قداسـت     عکـس   ی بارگـاه   ی عکاسـ   وهیدر شـ  : دهـد   ی م   ادامه  يو
  کـه ،  دارد ی و مـذهب    ياعتقـاد   می از مفاه   ی و رنگ    برخوردار است   یخاص

ــفانه ــا پ متأس ــ ب ــوژ شرفتی ــ ي تکنول ــا وهی در ش ــو يه ــ نی ن ــ ا ی عکاس   نی
  .  است  رفته انی از م ي تا حدود  وتقدس ییمعناگرا

 و    بـا حـال     ر که ی بر زا   عالوه: کند  ی م   خاطرنشان  ی عکاس   مدرس  نیا
ز بـا  یـ  ن عکـاس ،  شـده  یحاضـر مـ    عکـس  نیـ  ا  گرفتن  ي برا  ارتی ز  يهوا

  .  است کرده ی م ی عکاس ینی د اعتقادات
  ی بارگـاه  ی عکاسـ   در بـاره  قیـ  دق ی پژوهـش   انجام  که نی ا انی با ب   يو

  وهی شـ  نیـ ا: دیـ افزا یمـ ،  کنـد  یمعرف ی را در ابعاد جهان وهی ش نیند اتوا  یم
  نیـ  و ا  قرار نگرفتـه  ي جد  مورد توجه   و مردم    عکاسان  ياز سو ،   یعکاس

  .فرد هستند  کامالً منحصربه  وهی ش نیاموجود از  يها عکس که ستیحالدر
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هـر  ،  وهی شـ  نیـ و در ایو نگاتی آرش  عدم  به  با توجه : کند  ید م ی تأک  يو
ار یـ هـا را در اخت   عکـس  نیـ از ا ییهـا   نمونه  رانی ا   مختلف   در نقاط   يزائر

  نیـ  ا ی معرفـ   بـه   آن   در بـاره     و پـژوهش    يآور   بـا جمـع     توان  ی م  دارد که 
  .  پرداخت  در جهان یعکاس وهیش

  ی بـا عکاسـ   ی عکاسـ  نی نـو  يهـا  وهی ش یکینزد،   امکان  در باره  یلطف
  نی نـو   يهـا   وهیدر شـ  : دارد  ی اظهـارم    داشـته    رواج  می در قـد     که  یبارگاه
.   اسـت   شـده  نیگزی جا  شرفتهی پ  زاتی و تجه   افتهیر  یی ابزار تغ    فقط  یعکاس
 و  ي معنــو ی بــا نگــاه  هنرمنــد عکــاس  وجــود دارد کــه  امکــان نیــا پــس

  يهــا  و روش يامـروز  نی نـو  يهـا  وهی شـ  انیــ م ی هنـر عکاسـ    بـه  ياعتقـاد 
  . برقرار کند ی و منطق  درست ی ارتباط هگذشت
 باشـد و    رئـوف   امـام   از بارگـاه   که  ی زمان   چه  یعکاس: دیگو  ی م  يو

   فرهنـگ   براسـاس . شـود    زائـران   ي و هـوا    رگر حال ی تصو   که   گاه   آن  چه
  .  است ینی د  و اعتقادات ی اسالم یغن

  
   آخر پرده

 مـستند   ی از عکاسـ  ی نـوع  یارتیـ  ز ی ذکـر شـد عکاسـ       همانطور کـه  
در ،   بـا مخاطـب    يو معنـو     تنگاتنـگ    ارتبـاط   لیـ  دل   به   که   است  یاجتماع

  .  برخوردار است ییار باالی بس تیکشور ما از اهم
  یعکاســ،  ي امــروز  و دانــش ي بــا ورود فنــاور  اســت ی در حــال نیــا
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 وارد کـادر   يدیـ و عناصر جد    شده  ی اساس  راتیی تغ   خوش   دست  یارتیز
  . ما ندارد ی و مذهب ی مل تی هو  به ی ربط چی ه  گاه  که  است ر شدهیتصو

 حضور خـود      دوران  ی ط  یارتی ز  ی عکاس  گر هر چند که   ی د  ياز سو 
   انجـام   به ی خود را بخوب    و نقش   افتهی قی تطب  ي تکنولوژ  راتیی با تغ   توانسته
قـرار    ی فراموشـ   نههنـر را در آسـتا     »  دردانه « نی ا  تالیجیاما عصر د  ،  برساند

د  بـو   مرز و بـوم  نی ا  تی از هو   ی بخش  ي روزگار   که  يا  دردانه،    است  داده
  تـر اسـتفاده    کـم ،   بود  یارتی ز  يها   ونشانه   پر از رمزگان    ها که    پرده  اکنون

دهنـد   ی مـ  ير کـاربر ییـ  تغ يگـر ی از د    پـس   یکـ یهـا     یعکاسـ ،  شـوند   یم
  .  خانه ا گرفتار کنجیاند و   شده ا بازنشستهی   هم یمی قد وعکاسان

ر یرسـد سـ   ی نظر م به،   است تهیمدرن»  سوغات «  که شی زا  نی ا  در پس 
 از  انیـ  جر نیـ  ا  ي و بـرا    اسـت   انیـ  در جر    همچنـان    و نو شـدن     یدگرگون

 هنـر مانـدگار را    نی ا  سرنوشت  که یحل راه، دیجو ی م حل  خود راه   درون
 فـراز    با همه ی ـ بارگاه   حرم  عکس  چرا که.وند ندهدی پ خی تار یگانیبا به

 مانــدگار   را بـه  هـا آن  یلــی و خ  در کادراسـت   هنــوز هـم  شیهـا  بیو نـش 
  .ندبر یم»  سوغات«
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  :برگزیدگان بخش شعر
  
  
  

  )ع(نذر پابوسی امام رضا
  

  محسن خورشیدي
  

  نیست کم  حرم باتو تا قدم یک  نیست قدم ، یکحرم تا ازحرم
  وـت  اش یـدا، باقـداد خـامت  تو اش اقیس شد مخانهخُ عشق
  ن ناله بگشاـد ایـ بن د ازـبن  دي ماـنـامـاي رضـاي رض

   سینه جاریست آه من تنگ، در  ش آیینه جاریستـتا ترا نق
  پاي بسته هر یک از خیل ما،  شکسته ، خسته و دلمن نه من

  س گر بمانیـم اي نفـبا تویی  یـانـدگـزن ل آواره درـیـخ
  مـن آسمانیـال ایـب ـال درب  آشیانیم ـیال و بـبر و ـبی پ

  راه مانده ـه دری خستـآهوی  ماه مانده است و بی شب ظالم
  کوچه باغ است گل نشانی این  چلچراغ استروشن چشم تو

  دل ماست ـا مشهدت درگویی  اینجاستو  دوردوراست یک افق
  ورده اشتباهیم ـا خـپ تـپش  مـک نگاهیـرده یـکـرما نظ

  دربند نقش سراب است چشم  است خواب غرق دل ،شتهعمر بگذ
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  مـداریـابی نـت انتخـرصـف  م در حصاریمـانیم و گـخاکی
  نیستدگر جزبه غفلت عذابی  تشنگی هست و آبی دگر نیست

  مانده از خویش، بی تکیه گاهیم   ج کرده در طی راهیمـروي ک
  الیـخی انـک جهـی ي دهـبن  م و از عشق خالیـروریـپر غ

  زرگی نکردیمـم و بـکوچکی  بیمار دردیم  و گنگیم وج ـگی
  سو ما به یکچاره یک سو شد و  وـتکاپـد ازت نشـنیمـدم غ

  خدایی نگشتیم ن و ماـبی م  مـتیـوه و دشـک زادهـیـآدم
  زیور نکردیم ـر زور وپشت ب  ر نکردیمـت یـک را دامنـاش

  ود بگوییمـها از دل خ هـقص  مـوییـدا را بجـرا و خـا تـت
  ت شادي ماست ـلذت جستن  ماست واحه در وادي این اینک

  را  ـش دریاب مااي بی هـلحظ  ان خدا راـره مپوشـچه ...آه
  ا، دست یاريـاس دعـتمـال  اريـگـتــام ره رســاي ام
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    عشق ی باران  بر درگاه ستادهیا
   یید آقایسع

  
    دانش  خاندان ملعا

   و رضا  تسلیم سرو دودمان
   و صبر ردباريفرزند ب

    و کرم و پدر بخشش
   من

    تنها در کویر خویشتن زائري
    عشق  بارانی  بر درگاه ایستاده

    ایران  مهمان ترین  مهربان از شما اي
   ـ  است  وجودتان ، طفیل  و ملکوت  ملک  تمام ـ که

   خواهم  ورود می اجازه
    کنم  تا سالم ام آمده
    شیعه  عشق ـ به

    طوس قریب   غربت به
   دهم  می قسم

    ـ بدهی  تولدت  امروز و در جشن  را ـ همین  پاسخم که
   ـ  خداوند است  مخصوص  که  ـ جایی هایمان  دل حریم
   ـ  برگزیده  و بنده د شایستهب ع  تو ـ اي براي
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   کنیم  می  و یاد تو چراغانی با نام
   شوم  می  و داخل کنم  می ـ سالم

    عرش گان با فرشت  راه هم
    فرش نوا با دلسوختگان و هم

   تو  حریم  در آسمان...
    دادن  دل ، عین کبوتر بودن

    است  و آمدن  رسیدن و پرواز، تنها راه
    زندگی  تاریخ دالن و ما بی
   ایم  کرده  زیارت ، غسل با اشک

    لبریز از آه و با دیده
   ایم  آمده  توسل  جاي تا این

   شما را  به  عشق ی، کشت  مرگ طوفان
  کند  نمیقغر

   اي  کرده خود وعده
   آمد  خواهی  زائرانت  دیدن  به که
   ایم  بسته  غربت  احرام...

   رضا  خانه و در طواف
   از دیروز موسی
  تا امروز محمد

   ایم  قرار گرفته  توقف  بی اي در هروله
   کنیم  ـ تقصیر می  محبت  ولی  تو را ـ اي زوائد ندیدن

  ...  عشق  دور خانه از بهو ب
  موال

  !؟  است  ما قبول ـ آیا حج
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  :بخش عکسبرگزیدگان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )نشریه قدس(عامل بردبار فرامرز


