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  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

  )ع(رضا مامالمللی ا  جشنواره بینهمین دورةوازدد آئین آغازینبه 
  
  

 کــه تپنــده  قلبــی،دارد ســینه در آســمانی گــوهري ،مــا دیرینــه ایــران
 تـا  روسـتاها تـرین     کوچـک  از ایران جاي جاي به را حیات آب یشها  انشری

هـاي    رشـته  و تپـد   مـی  خراسان در ایران قلب. فرستد  می شهرهاترین    بزرگ
 را عاشـقی  عطر و گستراند  می جا همه در را رضوي ساحت به ارادات و الفت

 موسـی  بـن  علی آستان معارف معرفت درك تا پراکند ها می   بوستان همه در
  .سازد شکوفا را نهفتههاي  ظرفیت و شود میسر مرزها همه در) ع(رضاال

 ملـک  آسـتان  به رو اشتیاق از سرشار سینه و نهفته استعداد هزار هزاران
 امـروز . انـد   رسیده ظهور منصه به واند    پیوستهها    رشته این به رضوي پاسپان
 فرهنـگ  مقـدس  سـاحت  در کـه  هنـري  و ادبـی  آثار از ارزشمندي گنجینه

  .ستها ظرفیت و استعدادها همین شکوفایی  حاصل،آمده فراهم ضوير
 معـارف  به دلبسته جوانان و نوجوانان انبوه مشاهده است آور شگفت چه
 بـه  و شـده  معرفـی  و شناسـایی ) ع(رضـا   امـام  جـشنواره  بستر در که رضوي

 هنـري  و ادبی آثار وبوم مرز این تعالی براي واند    رسیده شکوفایی و خالقیت
   .اند کرده خلق ظیرين کم

 دوازدهمـین  در کـه  اسـت اي    طیبه نهال) ع(رضا  امام جشنواره تردید بی
 ادیـب  هـزاران  آن سـار  سایه در که شده تناوري درخت به تبدیل خود دوره
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 ایـن  و هـستند  بوم و مرز این تفاخر مایه کدام هر کهاند    آورده بر سر هنرمند
 شـائبه  بـی  و خالـصانه  ششکو و الحجج ثامن حضرت ویژه عنایات از همه

 در خـدمت  توفیـق  کـه  باشد  می جشنواره کنندگان برگزار و کاران اندر دست
  .راضیند و خشنود بابت این از واند  یافته را  امامامر احیاء راستاي

 جـشن  حـالی  در را) ع(رضـا   امـام   جشنواره آغاز سال دوازدهمین امسال
 قـسم  دشـمنان  حمایـت  و هدایت با قومی و مذهبیهاي    فتنه که گیریم می

 شـده  جهـان  سراسـر  در مسلمانان نگرانی موجب و گرفته باال اسالم خورده
 یکپـارچگی  با رضوي علم پناه در ما کشور که گوییم  می سپاس را خدا. است

 بـا  مـا  پرور فرهنگ و فهیم مردم و مانده مصونها    فتنه این گزند از اتحاد و
  .اندیشند  نمیخویش آیین و فرهنگ و میهن تعالی به جز دقت و درایت

 دوازده نـام  به و گیریم  می نیک فال به را جشنواره دوره دوازدهمین آغاز
 دهـه  در را جـشنواره  اینهاي     برنامه ،والیت و امامت آسمان درخشان ستاره

 کنـیم   می آغاز) س(معصومه فاطمه حضرت بیت اهل کریمه زادروز و کرامت
 پیدا ادامه) ع(رضا امام حضرت الحجج ثامن سعادت با میالد سالروز تا وانشاءاهللا

  .مطمئنیم نیز دوره این تعالی و توفیق به خداوندمتعال باعنایت و خواهدکرد
 بـه  و نهـم   مـی  ارج را انـدرکاران  دسـت  همه فروتنانه و ارزشمند تالش

 در اشـتیاق  و شـور  با کشور از خارج و کشور کنار و گوشه در که آنان تمامی
) ع(رضـا   امـام  جشنواره دوره دوازدهمین برگزاري قدماتم آوردن فراهم حال

  .فرستم  میدرود صمیمانه هستند
 جنتی علی

   ی فرهنگ و ارشاد اسالمریوز
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  ةجشنوار يگزارش برگزار
   در مطبوعاتيفرهنگ رضوهاي  جلوه

   1393 سالالنیاستان گ
  

 15 حدود مساحت با ایران پهناور سرزمین نشان یاقوت نگین ،گیالن
 در نفر هزار چهارصد و میلیون دو جمعیت با و وسعت مربع کیلومتر هزار

 جمله از دارد توجهی قابل و روشن نقاط خود نشیب و پرفراز تاریخ درازاي
) ع(اطهار ائمه از بعد شیعه حکومت اولین استقرار در بویه آل فرزندان تالش

 و امویان تمس و جور هنگام به علوي سادات دادن پناه و اسالمی جهان در
 مشروطه نهضت در فرهنگی و انقالبی شور پر حضور عباسیان، همچنین

 غیور مردان گیله کمک با جنگلی کوچک یعنی قیام این فرزند سرانجام که
 صفحات بر انگلیس و روس خارجی استثمار و داخلی اسبتداد مقابل در

 و گذارد نمایش به را ایرانی اسالم فتوحات از برگی عزیزمان میهن تاریخ
 مقدس دفاع سال هشت در گیالنی دلیر جوان هزار دهها حضور سرانجام

) ره(امام و انقالب به را خود دِین کفن گلگون شهید هزار هشت تقدیم با که
  .اند کرده ادا

 هفت کهن و غنی تاریخی و فرهنگی پیشینه داشتن با گیالن استان
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 نیز حاضر حال در. است مطبوعاتی سابقه سال صد از بیش داراي ساله هزار
هاي  رتبه  جزو،نشریات تعداد نظر از نشریه 164 انتشار با شمالی استان این
   .آید می شمار به کشور برتر

استان،  مطبوعات خانه بودن فعال و نگاري روزنامه تجربه قرن ازیک بیش
 فرهنگ براي نشریات این قبال در را جامعه توقع تا است مهمی پشتوانه
 خطیر مسوولیت و برده باال عرصه این فعاالن بودناي  فهحر و سازي

 به مطبوعات در رضوي فرهنگهاي  جلوه جشنواره دوره چهار برگزاري
  .شود محول گیالن

 در فرد به منحصرهاي  باویژگی متعدديهاي  جشنواره هرساله اگرچه
 تباطار و) ع(رضا   امامالمللی بین جشنواره اثرگذاري اما شود  میبرگزار کشور

  .نیست هنري و فرهنگیهاي  حرکت بادیگر مقایسه قابل) ع(هشتم  امامبا آن
 گذرد  میفرهنگی عظیم حرکت این برگزاري از که سالی دوازده در

 مفاهیم گسترش براي کشور هنرمندان و اندیشمندان وسیله به هنر و ذوق
 فتمعر و علم بیکران دریاي ازاي  گوشه تا است شده گرفته کار به رضوي
 تصویر به معلّی وجود آن به ایرانیان خاطر وتعلق همام  امامآن وصفاي
  .دریاست ازاي  قطره شده انجام که آنچه هنوز هرچند شود کشیده

 نهاد عزیزمان کشور به پاي الهی تقدیر به و غریبانه اگرچه) ع(رضا امام
 انایري  گستره در را) ع(بیت اهل و والیت محبت نور که است آشنایی ولی

 و همام  امامآن به سالم.است شده نیازمندهاي  دل مامن و گسترانیده زمین
 باز گفتنش از زبان که کند  میایجاد شوري چناناش  ملکوتی بارگاه دیدار

 دیار به خودباوري و معرفت، کرامت از باري کوله با را زائري هر و ماند می
   .گرداند  میباز خود
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) ع(رضا  امامالمللی بین بنیاد مسوولیت با) ع(رضا  امامالمللی بین جشنواره
 باها  استان اسالمی ارشاد و فرهنگ ادارات همکاري و مقدس مشهد در

 کشور سراسر در متوالی سال دوازدهمین براي المللی بین و ملی گستره
  .شود  میبرگزار

  :عناوین با سال نه براي نیز گیالن
  )88، 87، 86، 85(رضوي نویسی وبالگ

  )89(رضويهاي  آموزهدر نماز
  )93، 92، 91، 90(مطبوعات در رضوي فرهنگهاي  جلوه و
 جشنواره برگزاري با سال هر جشنواره این .است بوده جشنواره میزبان

 آقا بزرگداشت مراسم و شعر همایش شاملهایی  برنامه ویژه و ملی سطح در
  .شود  میبرگزار استانی سطح در) ع(اشرف الدین جالل سید

 سید آقا مطهر حرم حسینیه در جشنواره اختتامیه مراسم 92 سال در
 استقبال با و شد برگزار اشرفیه آستانه شهرستان در) ع(اشرف الدین جالل

  .شد روبرو) ع(بیت اهل به عالقمندان نظیر بی
 واصحاب مطبوعات اهالی استقبال با جشنواره نیز جاري سال در

 در اثر 524 آثار، تعداد ارسال مهلت پایان تا و بوده همراه کشور فرهنگ
 به مصاحبه یادداشت، مقاله، شعر، گزارش، خبر، تیترو و سرمقالههاي  قالب

  .شد ارسال جشنواره دبیرخانه
  51  :مصاحبه  64  :مقاله

  39  :شعر  42  :گزارش
  175  :تیتر  77  :خبر

     30  :نامربوط  46  :ویادداشت سرمقاله
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 بخش در گذشته سال به سبتن جشنواره دبیرخانه به ارسالی آثار تعداد
 بخش در، درصد 70 رشد با مصاحبه بخش دردرصد،  97/72 رشد با مقاله

 مجموع در و درصد 70/14 رشد با شعر بخش در، درصد 40 رشد با گزارش
  .است بوده همراه درصدي 75 از بیش رشد با

، شرقی آذربایجان، رضوي خراسان: شامل کشور استان 12 از آثار این
 ،مازندران، ایالمبلوچستان،  و سیستان، اصفهان، تهران، ردبیلا، زنجان
  .شد ارسال جشنواره دبیرخانه به گیالن و همدان، کرمان

 شرکت جشنواره در اثر ارسال با که کشور سراسري و محلی نشریه 50
  :از عبارتند کردند

  )گیالن(رهاوردقلم، )گیالن(آخر خط، )اصفهان(ساران چشمه زالل
  )همدان(هگمتانه، )گیالن(قلم نقش، )گیالن(دي4، گیالن همشهري

  امروز ، کرمان)گیالن(فضیلت، )گیالن(هاتف، پیام همدان
  )اصفهان(انتظارنوجوان، اردبیل خبر، )شرقی آذربایجان(داغ قره نسیم

  )تهران(آرمان، )تهران(جم جام، )اصفهان(فرصت
  )رضوي خراسان(قدس، )اصفهان(گلپایگان صداي
  )تبریز(آزادي مهد، )رضوي نخراسا(هنر آستان
  )زنجان(ابهر نداي، تبریز صائب، )گیالن(بهتر گیالن
  فردا اردبیل، )گیالن(سبز آواي، )گلستان(یاپراق

  امروز اردبیل، )اصفهان(رفتاري علوم توسعه فصلنامه
  )گیالن(نسیم، )گیالن(هاتف، امروز تهران، زاهدان صبح

  )النگی(معین، )تهران(ابرچاي، )گیالن(نو پنجره
  )مازندران(وارش، اردبیل اندیشه، فردا ایالم، اردبیل پیام

  اردبیل آواي، اردبیل امید، )گیالن(زیتونهاي  شکوفه
  )تهران(سلمت، اطالعات، اردبیل خبر، )گیالن(آستارا پیام

  )رضوي خراسان(شهرآرا، )گیالن(رخ گیل، خراسان
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 عنوان هب نفر 22 شد بررسی ملی داوران توسط آثار که این از پس
 مورخ شنبه پنج روز عصر جشنواره اختتامیه مراسم در و انتخاب برتر نفرات

 آستانه شهرستان در) ع(اشرف الدین جالل سید آقا مطهر حرم در 6/6/93
 و مطبوعات  اهالی، برگزیدگان،گیالن، مسوولین استاندار حضور با اشرفیه

  .شدند تجلیل) ع(بیت اهل دوستداران
  فاضلی فیروز

  گیالن اسالمی ارشاد و فرهنگ کلمدیر
  کشور مطبوعات در رضوي هاي فرهنگ جلوه چهارمین جشنوارة دبیرو 
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  نهایی داوران تیأ ههیانیب
  يهاي فرهنگ رضو  جلوهةجشنوار

 1393سال  ـ در مطبوعات
 

      که نور وجود آفرید از عدم م     ـد لوح و قلـبه نام خداون
 

و ) ع(الرضـا  بن موسـی  ن حضرت علی  ضمن تبریک والدت موالیما   
عرض ارادت خالصانه خدمت آن امام همام، مواردي در خصوص آثار            

 ارایــه ،هــاي فرهنـگ رضــوي در مطبوعـات   رسـیده بـه جــشنوارة جلـوه   
کننــدگان  شــود کــه امیــد اســت مــورد توجــه مــسؤوالن و شــرکت   مــی

  :جشنواره قرارگیرد
 نـسبت بـه سـال    ـ بررسی کمی آثار سال جاري، افزایش قابل توجـه    

دهد که بیانگر اشتیاق وافر فرزندان ایـن سـرزمین بـه             گذشته را نشان می   
  .باشد می) ص(ساللۀ پاك پیامبر اکرم

هاي این جشنواره و امکـان حـضور اصـحاب قلـم و       ـ افزایش بخش  
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اندیشه به صورت الکترونیکی نیز از مزایاي این دوره بوده کـه اسـتمرار              
  . مطالب مؤثر باشدتواند در بهبود کیفی آن می

ـ جدیت ارباب اندیشه و اهـالی قلـم را بـراي تولیـد آثـار و معرفـی                 
هـا در ایـن مـسیر دشـوار      نهـیم و بـراي همـۀ آن       فرهنگ رضوي ارج می   

  .آرزوي سالمتی و خدمت خالصانه داریم
رسـانی در     ـ با توجه به تالشی کـه دبیرخانـۀ جـشنواره بـراي اطـالع              

ــشریات سراســري، حــضور   مــیســطح کــشور انجــام داد، انتظــار   رود ن
 .تري در این جشنواره داشته باشند پررنگ

المللـی امـام      از همۀ متولیان بخش مطبوعات جـشنوارة بـین         انی پا در
ــین    ) ع(رضــا ــر و تبی ــد اث ــۀ تولی ــسندگان در زمین ــشویق نوی ــراي ت کــه ب

اند، قدردانی نمـوده و توفیـق همگـان       کوشیده) ع(هاي امام هشتم    اندیشه
 .داریمرا مسألت 

  یی داوران نهااتیه
  در مطبوعاتيهاي فرهنگ رضو جشنواره جلوه

  نگار  ـ شاعر و روزنامه فریاکرامدکتر 
  نگار اهللا اکبرآبادي ـ روزنامه حجت

  محمد نوري ـ سردبیر روزنامه ایران
  نگار سینا علی محمدي ـ روزنامه

 نگار و شاعر مصطفی محدثی ـ روزنامه
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  جشنوارهاسامی برگزیدگان 

  
  : و یادداشتمقالهسربخش 

   خراساننشریه نفر اول از   اسدي بنی غالمرضا
   قدسنشریه  از ومدنفر   زاده رحیم احسان
   قدسنشریه  از سومنفر   شرفشاهی کامران

  :مقاله بخش
  فصلنامه توسعه علوم رفتارياز  نفر اول  بینا مرضیه شریفی ـ سعیده

   تان هنرآسنشریه  از دومنفر   پور جهان فاطمه
  گیالن بهتر از نشریه سومنفر   میرزاجانی دارستانی زري

  یاپراقنفر سوم از نشریه   پور ولی غالمرضا
  : گزارشبخش 

  شهرآرااز نشریه اول نفر   زاده رستم جمال
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  شهرآرا از نشریه دومنفر   گیعسگري فرسن مهدي
  قدس از نشریه سومنفر   کهندل زهره

  
  :مصاحبهبخش 

  شهرآرانفر اول از نشریه   حاجی جاودانی مرجان
   آستان هنرنشریه  از دومنفر   غفوریان شادي
  قدس از نشریه سومنفر   پژمان ملیحه

  :خبربخش 
  نفر اول از نشریه قدس  مروت طیبه

  اردبیل امروزاز نشریه نفر دوم   حسینی پروین 
  :تیتربخش 

   اردبیل امروزنشریه نفر اول از   حسینی پروین
   شهرآرانشریه  از دومر نف  جاودانی حاجی مرجان
  امید اردبیلنشریه از  سومنفر   سعادتی بنه کبري

  :شعربخش 
   همدان پیامنشریه نفر اول از   علی سلیمانی
   نقش قلمنشریه  از دومنفر   رضا نیکوکار

   آواي اردبیلنشریه  از سومنفر   احسان محمدي
  فضیلت از نشریه سومنفر   فرمانی مرضیه
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  : و یادداشتمقالهسر بخش برگزیدگان
  
  
  

  )ع(رضا  امامیا شمایم زائر هستم هرکه
  

  اسدي بنی غالمرضا
  

 کـره  ایـن  اقـصاي  از حتـی  یـا ،  ملـک  ایـن  سـوي  آن یـا  سـو  این از
 بـوي  کـه  اسـت  ایـن  باشیم؟مهم آمده کجا از کند  می فرقی چه خاکی؟

   .است کشانده وادي این به را ما بهشت
 دیـار  ایـن  بـه  و نشانی بصاح ازایم    دیدهاي    نشانه که است این مهم

 تـاریکی  غبـار  از جـان ،  آفتاب حضرت محضر در تاایم    آمده،  ایم آمده
 حـضرت  بنـدگی  از تـازه  فهمی به،  رئوف حضرت حضور در و بتکانیم

 عبودیـت  رنـگ  همیـشه  از بـیش  یمـان ها  نیایش تاایم    آمده،  برسیم ودود
 از خـور  دراي    بهـره  و رضایت از تازه درکی به،  رضا آستان در تا گیرد

 تـازه  ایمـان ، هـشتم   امـام اي آسـتانتان  در تـا ایـم    آمده. برسیم ساحت این
، کنـیم  سـبک  جان الهی بالغه حجت اي محضرتان در تاایم    آمده،  کنیم
 بـه  پـا  سو کدامین از و هستیم که کند  می فرقی چه،  من آقاي... ایم آمده

 نـشان  ینکـدام  بـه  را مـا  و داریـم  نـام  چه کند  می فرقی چه ایم؟ شده راه
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 خـاکی  حـوزه  کدام از صادرهها    شناسنامه کند  می فرقی چه شناسند؟ می
 راه بـه  پـا  سو هر از که است این مهم چیست؟ پدرمان نام حتی و هستند

 کـه  اسـت  ایـن  مهـم . است رسیده مشهد نورانی مقصد به راهایم    گذاشته
 رداي ات شود  می در به جان تن ازاي    جامه چونان،  ها  نام همه دیار این در

 راهـا     آدم همـه  کـه  احـرام  لباس چونان،  شود جان جامه تن »زائر «معطر
 در مـا  حـاال  و کنـد   مـی  تعریـف  جهـان  یـک  و نـام  یک و جامه یک در

 اسـت  غیـر  چـه  هر از دل وایم    رسیده نام یک بهها    نام همه از،  زائر جامه
 بـه  مـا  همـه  شناسنامه که است این مهم. خدا از شود پر تاایم    کرده خالی

  .رسد می »مقدس مشهد «نام به واحد »حصول محل «به، صدور محل هر
 »مـةاألهـذه  بـواأنـا و علـي أ «نبـوي  حـدیث  براساس که است این مهم

، مـا  ملکـوتی  شناسـنامه  و هـستید  مـا  پـدر  شـما ،  امامت و والیت مدار بر
 مهـم ! الرضـا  موسـی  بن علی یا،  علی پدر نام و است مشهد حصول محل

 »رضـا  «همـه  و بـازد   مـی  رنـگ ،  هـا   نـام  همه،  آستان این در که است این
 افـالك  بـر  خـاك  از را آدمـی  که نام این دارد شکوهی چه و شویم می
 بـه  الهـی  فرشـتگان  که کند  می عزیز چنان آسمانیان چشم در و کشد می

 راه بـه  پـا  کـه  سو هر از من آقاي. کشند  می سرمه چشم،  یشها  گام غبار
 صـادره  مـا  شناسـنامه ،  باشیم گردانده چشم هک دیار هر از. باشیم گذاشته

 عــام بــار در وایــم  یافتــه مــشرف آســتانتان بــه ،باشــد کــه منطقــه هــر از
 اگـر  سـفره  ایـن  بر داریم باور وایم    شده کرامتتان نشین سفره،  حضرتتان
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 وقتـی  راسـتی  و خاسـت  برخـواهیم  شده اجابت باز ،بنشینیم هم بار هزار
 همـه  بـه  یقـین  بـا  مـن ،  کرد  می اجابت در هفت از را مردمان طائی حاتم
 خواهـد  اجابتتـان  درآییـد  کـه  هـم  در هزار هفت از من آقاي کهام    گفته
 مـا  آقـاي  کـه  اسـت  ایـن  مهـم ،  هـستیم  کـه  مـا  نیـست  مهمام    گفته. کرد

 شـما  حضرت در بمانیم تاایم    آمده پس. ست»الرضا موسی علی سلطان«
 کـه  بهـشت  ایـن  بـه  بیایند که را عالمیان و را آدمیان همهایم    داده پیغام و

  ...فرماید  میقبول کرم به راها  کم
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  مقدم؛ سیروس قاب درها  دل معنوي »پایتخت«
  !بده پناهم! شاهاي  آمدم

  

  زاده رحیم احسان
  

 خـودش  زبـان  بـا  چینـی  زنـی  بـار  اولین براي» 3 پایتخت «سریال در
 زبـان  ربـ  را آرزوهـایش  و زنـد   مـی ) ع(رضـا   امـام  بـه  را دلشهاي    حرف

  .آورد می
 گـرفتن  دسـت  در از پـیش  لحظـه  چنـد  تـا  است مسلمان تازه که او

 دیگـران  که بیند  می. شناسد  نمی را خط طرف آن مخاطب،  تلفن گوشی
 تقلیـد  را کـار  همـین  هـم  او. کننـد   مـی  دل درد مهربـان  مخاطبی با دارند

 متـوجهش  دیگـران  کـه  زبـانی  بـا ،  خـودش  شیوه و سبک به اما کند؛  می
 آن معـانی  نظـر  مـورد  مـشترك  دارد اطمینـان  چوچانـگ  امـا  ند؛شو نمی
  .کند می درك بخوبی را ناآشناهاي  واژه

 شـاه اي    آمدم «آهنگ نواي چینی زن دلتنگیهاي    واگویه با همزمان
 و ارزشـمند اي    لحظـه  و شـود   مـی  انـداز  طنـین  اتاق فضاي در »بده پناهم

هـاي    فـیلم  از یک هیچ در را شبیهش کهاي    لحظه. شود  می خلق ماندگار
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 دل در زیـارت  شـوق  لحظـات  آن در .ایـم   نبـوده  شـاهد  رضوي سینماي
 شـد؛  زنـده  کردنـد   مـی  تماشـا  را سـکانس  ایـن  کـه  مخاطبانی از بسیاري

 گنبـد  از دیگـران  و پنجعلـی  بابـا ،  چوچانگ،  نقی همچون که مخاطبانی
 آن فقـط  و فقـط  شـان  ارتبـاطی  محور و داشتند فاصله محبوبشان طالیی
  .بود آسمان و زمین بین معلق همراه تلفن گوشی

 شـان  مضمونی محور عنوان به را »زیارت آداب «کههایی    فیلم بیشتر
 خـاص  مخاطـب هـاي     فـیلم  دایره در که هستند آثاري اند،  کرده انتخاب

 ضـرباهنگ ، شـوند  مـی  ساخته زیادهاي   هزینه با کههایی    فیلم. گنجند  می
 فهـم  قابـل  مـردم  عامـه  بـراي  شانروایت اصلی خط و دارند آرامی و ندکُ

 و جـوان  و پیـر  کارش که هستیم مواجه کارگردانی با بار این اما نیست؛
 خلـوت  خیابـان  کـه  سـریالی  اسـت؛  نشانده جادو جعبه پاي را مرد و زن
. رسـد   نمـی  گـردش  بـه  اثـري  هـیچ  مخاطب جذب لحاظ به و است کن

 چـرا ،  نیـست  کـسی  هـر  کـار  اثري چنین در زیارت موضوع به پرداختن
 مـورد  هـدف  و بگیرند خود به شعاري لحنیها    دیالوگ است ممکن که
 پـود  و تـار  در چـون  معنوي مفاهیم» 3 پایتخت «در اما نشود؛ محقق نظر

 منتقـل  را خـوبی  حـس  و رسـند   نمـی  نظـر  بـه  اضافی اند،  شده تنیده قصه
  .کنند می

) ع(رضـا   امـام  حـرم  زیارت به مقدم سیروس عاطفی دلبستگی مسأله
ــدر ــه دارد یجبت ــر ب ــدل او انگــشت اث ــود مــی ب ــسیاري در مقــدم. ش  از ب
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 خـرده  در را مـشهد  شـهر  بـا  ایرانیـان  معنـوي  ارتبـاط  ماجراي کارهایش
ــا داســتان ــد مــی یشه  بهــره آن از ســاز سرنوشــت لحظــات در و گنجان

 تـا  و بـود  »پنجعلـی  بابـا  «بـه  متعلـق  که »مشهد بریم «کالم تکیه. گیرد  می
 قلبـی  آرزوي بیانگر طنزآمیزش وجه کنار در افتادها    زبان سر برها    مدت

 پایتخـت  «قسمت آخرین در که آرزویی بود؛ سریالهاي    شخصیت همه
 مــسیر در بـود  قـرار  کـه  ارسـطو  کـامیون . گرفـت  واقعیـت  رنـگ  »یـک 

 بـاتالقی  از خـروج  از پـس ،  بـرود  آبـاد  علی سمت به تهران از بازگشت
 سـاحل  بـه  تهـران  هیـاهوي  از را نقی خانواده و شد مشهد عازم هولناك
 شـود؛    مـی  بیـان  »همـا  «طـرف  از مـشهد  بـه  رفتن پیشنهاد. رساند آرامش
 سـعادت  نمـاد  اسمش و گیرد  می عاقالنههاي    تصمیم همیشه که همسري

 بابـا  «کـه  رسـید  پایـان  بـه  زمانی پایتخت فصل اولین. است خوشبختی و
. داد سـالم هـا    مهربـانی   امـام  به و ایستاد حرم به رو سینه به دست »پنجعلی

 مـا  کـه  بزننـد  حـرف  حـضرت  بـا هایی    شخصیت همیشه است قرار انگار
 کـه  زنـی  و شـده  آلزایمـر  غول گرفتار که پیرمردي. نداریم را انتظارش

  ...و گزیند برمی ارادت ابراز براي را چینی زبان
 و کـرد  تکیـه ) ع(رضـا   امـام  معنـوي  نیـروي  بـر  کـه  شخـصیتی  دیگر

 با کشتی میدان در او. بود) تنابنده محسن بازي با(نقی گرفت را جوابش
 و عـشق  اول سـکوي  بـر  و کرد فنی ضربه را حریفش هشتم  امام به توسل

: کـه  بـود  حـافظ  بیـت  ایـن  یادآور او قهرمانانه واکنش. ایستاد دلدادگی
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 وقتـی . »ببـري  سـعادتی  تا بنما ارادتی/ پري و آدمی عشقند هستی طفیل«
 کـشید  راحتی نفس،  افتاد هشت شماره به چشمش کشی قرعه مراسم در
 بخـش  ایـن  ظاهراً. بردارد رویش پیش از را موانع تواند  می شد مطمئن و
 در فرخنـده  اتفـاق  ایـن  و شـده  ساخته واقعی داستانی مبناي بر داستان از

  .است داده رخ »خدایی مجید «براي جهانی مسابقات از یکی
 مقـدم  سـیروس هـاي     سریال معنويهاي    لحظه فهرست بخواهیم اگر

 پایتخـت  در. باشـیم  داشـته  هم 2 پایتخت بهاي    اشاره باید،  کنیم کامل را
 بـی  حیوان آزادسازي و غیرمجاز شکارچی توسط آهو شکار ماجراي 2

 در. داشــت »آهــو ضــامن «مهربــانی و لطــف بــه نمــادین اي اشــاره گنــاه
 تـا  شـدند  مـشهد  شـهر  راهـی  قطار با داستان داماد و عروس چاردیواري

  ...و بگیرند جشن خراسان سلطان حرم کنار در را شان گیزند آغاز
 سـخن  زیـارت  و) ع(رضـا   امـام   از کـه  مـواجهیم  سـریالی  بـا  بار این

 هـاي   شخـصیت . رود  نمـی  ماورایی مسایل و معجزه سراغ ولی گوید؛  می
 خواهند  می. دارند زمینی آرزوهایی که هستند معمولیهاي    آدم پایتخت

 فرزنـدان ،  برسـند  خوشـبختی  بـه  هـم  رکنـا  در،  شـوند  قهرمان کشتی در
  ...و باشند داشته سالمی

 را طنـزش  زبـان  هـم  معنـوي  لحظـات  همـین  در »نقـی  «آنکه جالب
 بنـدي  اولویـت  همیـشه : گوید  می حضرت به خطاب و کند  نمی فراموش

  !کنم می فراموش رو دعاهام



  

)25( 

، نـشینند   می هم دل بر،  آیند برمی دل از چون نماها وها    سکانس این
 نـشان  آنچـه  بـه  خـودش  کـه  ایـستاده  دوربین پشت فردي دانیم  می چون
 الي البــه در را اعتقــاد ایــنهــاي  نــشانه. دارد عمیــق اعتقــادي، دهــد مــی

. کـرد  جو و جست توان  می مقدم سیروس آخر سریال چندهاي    سکانس
 شـدن  روانـه  و) ع(رضا  امام از آوردن نام ختامشان حسن کههایی    سریال

 بـسازد  سریالی مقدم سیروس کاشاي  . وستا حرم سوي بهها   شخصیت
 هـا   میلیـون  دلدادگی قصه که سریالی باشد؛ رضوي حرم از شروعش که

  .باشد عاشقی ناب لحظات روایتگر و کند بیان را ها مهربانی  امامبه شیعه
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  رضوي مطهر حرم جوار در رمضان شکوه
  

  شرفشاهی کامران
  

 در) ع(الرضـا  موسـی  نبـ  علی  امام  الحجج ثامن حضرت مطهر حرم
 کـه  اسـت  ملکـوتی  و خـاص اي    جلـوه  داراي رمـضان  مبـارك  هامـ  مایا

 پروانـه  تـا  خواند  می فرا خویش گرد به را همگان،  فروزان شمعی همانند
  .بنشینند تجربه رابه عارفانه لحظاتی، نورانی و مقدس حریم این در وار

 بـیش ،  اريجـ  صیام ماه پرفضیلت ایام در،  ها  خبرگزاري اخبار بر بنا
 نقـاط  دیگـر  از همچنـین  و کـشورمان  مختلـف  نقاط از زائر میلیون 3 از

 اگرچـه  کـه  انـد   بـوده  مقدس مشهد،  روشنایی و مهر شهر میهمان،  جهان
  ایـن  کـه  اسـت  حقیقت این گر  بیان اما،  است اي  ارزنده و مهم بسیار رقم

، سـت ا برخـوردار  آن از که  فراوانی هاي  جاذبه سبب  به مذهبی شهرِ  کالن
 و عـصمت  خانـدان  دلباختـۀ  زائـران  از تـري   افـزون  خیل میزبان تواند  می

  .بشود) ع(طهارت
 حـرم  انگیز  دل فضاي همچنین و کامل امنیِت خاطر  به حاضر  حال در

 ایـن  زیـارتِ  شـوق  بـه  گیـري  چشم شمار،  ) ع(االئمه  ثامن  حضرت مطهر
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 سـو     یـن ا بـه  هـا   سـرزمین  دیگـر  و دیـار  ایـن  وکنـارِ   گوشـه  از منور آستان
 در،  ارجمنـد  فرصـت  ایـن  قدردانـستنِ  بـا  دارد جـا  کـه  شوند  می رهسپار
ــت ــضور جه ــه ح ــزون هرچ ــر اف ــۀ و ت ــسهیالت ارای ــن در ت ــه ای ، زمین

  .برسد انجام به تري گسترده هاي ریزي برنامه
 ایـن  شـاهد ،  کننـد   مـی  سـفر  مـشهد  مقـدس  شـهر  بـه  که  آنان امروزه

 در رمـضان  مبـارك  همـا  ایـام  در گردشـگري  اگرچه که هستند واقعیت
 وجـود  فـیض  به اما،  نیست برخوردار چندانی رونق از کشور نقاط دیگر

 بـا  رمـضان  مبـارك  مـاه  ایام در شهر این،  ) ع(رضا  امام حضرت مبارك
 منـدي   بهـره  و زیارت نیت  به فقط که روست  روبه شماري  بی زائران خیل

 کـه   چنـان  انـد؛   شده مشرّف مکان این به شهر این معنوي خاص فضاي از
 مقـدس  بارگـاه  در حـضور  توفیـق ،  رمـضان  مبـارك  ماه ایام در هرکس
 مکـان  ایـن  در ایـام  ایـن  در دوبـاره  حـضوري  آرزومند،  یافته را رضوي
 شـعف  و وجد با، گردند بازمی سفري چنین از که  زائرانی و است شریف
 بـراي  کـه  گویند  می سخن حرم ایام این وهواي  حال و زیارت از خاصی

  .است برانگیز رشک بسیار، نشده نصیبشان موهبتی نچنی که آنان
 حـضور ،  نیست لطف از خالی آن ذکر که دیگري توجه  جالب نکتۀ
 همـسایه  کـشورهاي  دیگـر  و عربی کشورهاي از ویژه به،  شیعیان پرشمار

 بـا  همراه حضورشان غالباً که است هندوستان و پاکستان،  افغانستان مانند
 در کـه   هـایی   دشواري و راه دوريِ سببِ به و است حالی و پرشور مراسم
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 و  حـس  و نهند  می قدر بسیار را رئوف  امام زیارت،  دارد وجود مسیر این
  .دارند توجهی شایان و عجیب حال

 حجـم  چنـین  از پـذیرایی  بـراي  مطهـر  حرم هاي  برنامه  ویژه گمان  بی
 و عـشق  پـاي  اگر و دارد فراوان تحسین و تقدیر جاي،  زائران از عظیمی
 بـه  مهمـی  امر چنین،  نبود میان در) ع(الشموس  شمس حضرت به ارادت
  .شد نمی مقدور و میسر آسانی
 حـضور  ویـژه   بـه ،  ایـام  ایـن  پـذیرِ   دل و زیبـا  هـاي   صحنه که دارد جا

 اي  شایـسته  انعکاس و شود ضبط و ثبت،  قدر لیالیِ در مؤمنانه و گسترده
 جهـات  از حـضورشان  کـه   زائرانـی  جـذب  بـراي  بـشود  اي  انگیزه تا یابد

  .باشد مفهوم و معنا از سرشار تواند می متعددي
 اسـالمی  تمدن و هنر،  فرهنگ کانون ترین  مهم مقدس مشهد اکنون

، واالیـی  جایگـاه  چنـین  ارتقـاي  و حفـظ  در نبایـد  که شود  می محسوب
 در اي  ثانیـه  و هرلحظـه  از یقـین  بـه  و پذیرد صورت تعلّلی ترین  کوچک

 بایـد  فرهنگـی  حـوزة  در ویژه  به زائران به تر  مطلوب هرچه خدماتِ ارایۀ
  .جست سود

 و اسـت  قـرار   بـی  و خسته هاي  دل مأمن که است شهري مشهدالرضا
 از اي قطعـه ، مـشهد  چراکـه  دارد؛ الهی اي  ریشه گمان  بی شهر  این کشش
 میهمـانی  دارد لطفـی  چـه  راسـتی   به و است زمین روي بر جاودان بهشت

  …خدایی فضایی چنین در و خدا ماه در
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  :مقالهبرگزیدگان بخش 
  
  
  

  اسالمی برالگوي درآمدي
  )ع(رضويي  سیره بامحوریت سوگ درمان

  
  شریفی مرضیه

  بینا سعیده
  چکیده

 الگــوي اصــلیهــاي  مؤلفــه اجمــالی حاضــرمعرفی ازمطالعــه هــدف
 درایــن.اســت) ع(رضــويي  ســیره بــر باتأکیــد ســوگ درمــان اســالمی
هـاي    مؤلفـه  ابتـدا ،  گرفتـه  انجـام اي    کتابخانـه  روش به که کیفی پژوهش

 ایــن وسـپس  شـده  مـشخص  اسـالمی  رویکـرد  بـا  سـوگ  درمـان  اصـلی 
ــه ــضامینها مؤلف ــستخرج بام ــیره از م ــويي  س ــق) ع(رض ــده منطب  گردی

 وعملـی  علمـی  سـیره  غنـی  محتـواي  دهدکـه   مـی  نشان مطالعه این.است
 درمـان  اسـالمی  الگـوي  اصـلی هـاي     بامؤلفه مطلوبی نحو به) ع(رضا امام

  .است نطباقا قابل سوگ
  رضويي  سیره، اسالمی الگوي، سوگ درمان: کلیدي واژگان
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   مقدمه

 فـرد  وقتـی  و اسـت  همگانی انسانی تجارب ازجمله،  وسوگ فقدان
 بـه  سـوگواري . اسـت  طبیعـی  اندوه واکنش دادن نشان،  میرد  می عزیزي

 ازافـرادآن  بـسیاري  که است والزم طبیعی فرایندي،  عزیزان مرگ دنبال
 بـراي  الزم هـاي   وتوانـایی  ها  مهارت افراد برخی کنند؛لیکن  یم تجربه را

 مـشکالت  بـسیاري  منـشأ  توانـد   مـی  این که ندارند را سوگ مشکل حل
 ازجوامـع  بسیاري امروزه ).2001 ،باالسوامی و ریچاردسون(گردد دیگر

 درمـانی  هـاي  برنامـه ، داغدیـده  افـراد  بایـدبراي  اندکـه   راپذیرفته مهم این
 راسـتا  درایـن . رسـاند  یـاري  ازسوگ هادربهبودیافتن آن دیدوبه تدارك

 مطالعـات  لـیکن . اسـت  شـده  نیزپیشنهاد متعددي درمانی هاي  چارچوب
 بـه  خـود  ومـذهب  فرهنـگ  درچـارچوب ،  داغدیدگان دهندکه  می نشان

 درزمینـه  بنـابراین  ).1993 ،وناسـار  روبـین (دهنـد   می نشان واکنش فقدان
 هـاي   تفـاوت  گـستردگی  بـه  درمـانگران  توجـه ،  داغدیـده  کاربامراجعان

 هـاي   چـالش  درنظرگرفتن ویژه وبه ناپذیربوده  گریز،  وفرهنگی اجتماعی
  .است حائزاهمیت درمانی رویکرد درانتخاب مذهبی

 هـاي   فرهنگ که داشت توجه نکته این بایدبه سوگ درمان درزمینه
ــف ــاي روش، مختل ــاوتی ه ــراي متف ــاهیم درك ب ــدگی مف ــرگ، زن  م
 سـهم ،  مـذهبی  هاواعتقـادات   نگـرش  ویـژه  بـه دارندو ازآن پس ومراحل
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 دارنـد  وداغدیـدگی  فقـدان  مـسأله  به نسبت افراد گیري  درجهت بسزایی
 مـشاورین ،  افـراد  بـسیاري  کـه  واقعیـت  ایـن  ).2010،  وهمکـاران  ووتنو(

 در روانــشناختی حمایـت  بــراي منبعـی  عنــوان رابـه  وروحــانیون مـذهبی 
 دهدکـه   مـی  نـشان ،  گیرند نظرمی در زا  ضربه هاي  بافقدان مواجهه شرایط

 و ویـور (دارد وجـود  ازفقـدان  ناشـی  وضـربه  معنویـت  بین خاصی پیوند
 مـشاورین  و روحـانیون  بـه  مراجعـه ،  شـواهد  براساس ).1996،  همکاران

 خـانواده  ازاعـضاي  یکـی  بـامرگ  مرتبط بحرانی هاي  درموقعیت مذهبی
 افـزایش  عـضوخانواده  یـک  سـالمت  در جـدي  تغییـرات  یـا ،  دوستان یا

 درمـانی  سـوگ  مـداخالت  کـه  است پیشنهادشده اساس برهمین .ابدی  می
 مـورد  در ویـژه  بـه  تواننـد  مـی  مـذهبی  ـ  معنـوي  ازمالحظـات  اسـتفاده  با

 ،لـویس ( مؤثرباشـند ،  دارنـد  مـذهبی / معنـوي  بینـی   جهـان  کـه   مراجعانی
2006.(  

 و ازمـرگ  افـراد  تأثیرگـذاربرارزیابی  اصـلی  عامل عنوان به مذهب
 هـاي   طرحـواره ،  داغدیـدگان  بیـشتر . رود شـمارمی  بـه  درفقـدان  معنایابی
 عنـوان  بـه  را مـذهبی  ومناسـک  تجـارب ،  باورهـا  شامل مذهبی ـ   معنوي
 ومعنایـابی  خـاطر  تـسلی ،  مـرگ  واقعیـت  پذیرش به کمک براي منابعی

 مناسـبی  چـارچوب  توانـد  مـی ،  معنویـت  رسد نظرمی به. کنند می ارزیابی
 درواقــع .نمایــد فــراهم دیــدهداغ فــرد اعتقــادي سیــستم بازســازي بــراي

 و معناداردرزنــدگی هــدف یــک بازشناســی احتمــال، مــذهبی باورهــاي
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  ).1993 ،کوهن و پارك(دهند می افزایش را بازماندگان براي مرگ
 برخورد براي خاصی هاوتشریفات  آیین،  اعتقادات،  مختلف مذاهب

 جـامع  سیـستم  یـک  عنـوان  نیزبه اسالم دین. دارند وداغدیدگی مرگ با
 ازسـایر  داردکـه  فـردي  ومنحصربه خاص فرهنگ زمینه دراین،  نویتمع

 و باورهـا ،  مسلمان ازمتخصصین بسیاري اعتقاد به. متمایزاست ها  فرهنگ
 بـراي  پرمحتـوایی  و جـامع  درمانی تواندچارچوب  می اسالمی هاي  سنت

 ).2008 ،مقصود(آورد فراهم،  هستند مواجه وسوگ بافقدان که افرادي
 بـه  دسترسی تواند  می درمانی درجلسه ها  سنت و تقاداتاع ازاین استفاده

 و معـانی  ازایـن  تـوان   مـی  وحتـی  نمـوده  راتسهیل مراجعان معنایی قلمرو
 ـ  شـناختی  هـاي  درمـان  ماننـد  مـدرن  درمـانی  مـداخالت  درضمن باورها

، اسـالمی  بـارویکرد  رفتاري ـ  شناختی هاي درمدل .نمود استفاده رفتاري
 باورها و افکار تصحیح،  مراجعان مذهبی رهايوباو ایمان وتقویت تأیید

ــا ــتفاده ب ــذهبی از اس ــازي(عقایدم ــناختی بازس ــر و) ش ــاي تغیی  رفتاره
  ).2003 ،محرابی(گیرد مدنظرقرارمی ناسازگارانه
، اسـالمی  اعتقـادات  دربطـن  دهدکـه   مـی  نشان اسالمی متون بررسی
 تواند می داردکه وجود متعددي اي  مقابله وراهبردهاي اصول،  شناختارها

 بـر ). 2008،  مقصود(قرارگیرد استفاده مورد داغدیده مراجعین با کار در
 ورسـوم  آداب،  هـا   درنگـرش  اسالم آیین رسوخ به وباتوجه اساس همین

 مقابلـه  راهکارهـاي  برخی مطالعه دراین،  ما جامعه مردم زندگی وسبک



  

)33( 

) ع(رضوي ي  سیره بامحوریت و مذهبی ازمفاهیم بااستفاده داغدیدگی با
  .است گردیده ررسیب

  

 منـابع  بـه  مراجعه با واي    کتابخانه روش حاضربه مطالعه :پژوهش روش
 بامحوریـت  سـوگ  بـا  مقابلـه هـاي     مؤلفـه  تبیـین  به روانشناسی و اسالمی

 اصــلیهــاي  ابتدامؤلفــه، منظــور بــدین. اســت پرداختــه رضــويي  ســیره
ــرد ــالمی رویک ــان اس ــوگ درم ــریفی(س ــشخص)1391، ش ــده م  گردی

 روایـات  و ازاحادیـث  مـستخرج  بامـضامین ها  مؤلفـه  ایـن ،  عدب ودرمرحله
  .است گردیده منطبق) ع(رضا حضرت به منسوب

  

 اعتقـادات  دربطـن  دهدکـه   مـی  نـشان  اسـالمی  متـون  بررسـی  :ها  یافته
 داردکه وجود متعددي اي  مقابله وراهبردهاي ها  شناخت،  مبانی،  اسالمی

 از برخـی  .قرارگیـرد  دهاستفا مورد داغدیده مراجعین با کار در تواند می
 دیگربـه  وبرخـی  بـوده  داغدیـدگی  مقولـه  مختص راهبردها و اصول این

 برخـی  .دارنـد  اشـاره  فشارزا عوامل وها    تنیدگی با مقابله به عام صورت
  : عبارتنداز رضويي  سیره منظر از راهبردها این از

  
  ازمرگ پس وزندگی مرگ مقوله به نسبت صحیح بینش

 واقعیت درك،  اسالمی انداز  مفیددرچشم قوهبال يها  ازشناخت یکی
 یـک  فقـط  جهـان  درایـن  زنـدگی . اسـت  آن بـودن  ومـوقتی  جهـان  این
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 جهـان  در ابدي زندگی به انسان سفر آن ازطریق که عبوراست ي  مرحله
، رنـج ،  بامـصائب  ماآمیختـه  فعلـی  زنـدگی  ماهیـت  .گردد  میسرمی دیگر

 از یگرکـامال د جهـان  در زنـدگی  که درحالی،  است وپریشانی خستگی
 زنـدگی  از اسـتقبال . اسـت  متفـاوت ،  شـود   مـی  تجربه جهان دراین آنچه
 را زنـدگی  هـاي   باچـالش  مقابلـه  توانـد   دنیـامی  این ماهیت ودرك بعدي
 افکـار  نمـودن  خنثـی  بـراي  توانـد   مـی  خـاص  ي  جنبه این. نماید تر  آسان

 رنـج  ونیزتحمـل ،  درآمـدن  ازپـا  احـساس  و باناامیدي مرتبط ناسازگارانه
 کـریم  قرآن در. )2008 ،حمدان(گیرد قرار استفاده مورد عزیزان دانفق

 از را آدمیـان  کـه  سـرگرمی  ي  جزمایـه  دنیـا  زنـدگانی  ایـن ": است آمده
 پایـان  سـرعت  بـه  کـه  اي  بازیچـه  وجـز  دارد بـازمی  اخـروي  برتر حیات

 اهـل  اگـر . اسـت  واقعی زندگی آخرت سراي یقین وبه نیست پذیرد  می
 سـوره (شـد  گفتـه  کـه  اسـت  همـین  حقیقت که تندیاف  درمی بودند دانش

  ).64 آیه ،عنکبوت
 وقتـی  کندکه  می روایت) ع(کاظم موسی  امام ازپدرش) ع(رضا امام

، رسـید  ایـشان  بـه ) ع(صـادق   امام  بزرگ فرزند اسماعیل درگذشت خبر
 لبخنـدي ) ع(امـام ،  بودند غذا صرف وآماده نشسته خود بایاران حضرت

 درآن) ع(صـادق   امـام  .کـرد  خـوردن  به وشروع راطلبید خود غذاي،  زد
 رابـیش  خـود  یـاران  چنین هم. کرد تناول غذا دیگر ازروزهاي بهتر روز

 ایـن  از آنـان  .آورد غـذا  فرمودوبرایـشان  تـشویق  غذا خوردن به پیش از
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 در سـخت ،  کردنـد   نمـی  مـشاهده   امـام   درچهـره  وانـدوه  اثـرغم  هـیچ  که
 عـرض  حـضرت  آن بـه  کـشیدند  دست غذا از که وزمانی بودند شگفت
 چنــین مـصیبت  شــمابه، کـردیم  ازشمامــشاهده امروزامرعجیبـی : کردنـد 

. بودیــد ایــن از پــیش کــه هــستید چنــان امــا ،ایــد گرفتارآمــده فرزنــدي
 راسـتگویان  راستگوترین از که درحالی نباشم چنین چرا: فرمود حضرت

 راسـتی  بـه : فرمـود  سـپس . مرد نیزخواهیم وشما من که خبررسیده من به
 خـاطر  بـه  هـا   ازآن مرگ راکه وآنچه باشند شناخته را مرگ که یگروه
 کننـد   مـی  واگـذار  آفریدگارشـان  رابـه  امرخـود ،  انـد   نکرده انکار سپرده

  ).901ص، 27ج، ق1403، عاملی(
) ع(رضــا احتــضارامام درحــال کـه  اســت آمــده دیگــري درروایـت 

 در اگـر ،  پیـامبر اي    بگـو «: کـه  بـود  خداونـد  کـالم  ایـشان  سخن آخرین
 شـدن  کـشته  الهـی  درقـضاي ها  آن بازسرنوشت،  بودند خودهمهاي    نهخا

 در را آنچـه  تاخدا آمدید  می بیرون قتلگاه خودبه پاي بهها    خانه از. است
 ازراز وخـدا  گردانـد  پـاك  داریـد  دردل را چه وآن بیازماید دارید سینه
 ازایـشان  دیگري درروایت. )154آیه ،عمران آل سوره(است آگاهها    آن

 ،نـسازد  آن رامهیـاي  وخـود  افتـد  یـادمرگ  به که کس آن«: است آمده
  .)356ص ،78ج، 1365، مجلسی(»است کرده رامسخره خود
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  )تقدیر(قدر و قضا به اعتقاد

 "تقـدیر  " لفـظ  رابا آن وقوع و مرگ،  کریم درقرآن متعال خداوند
 بـا  مقابلـه  شناختی ازراهکارهاي یکی. )1384،  غفارزاده(فرماید  می ذکر
 امورجهـان  ،منظـر  ازایـن . است قضاوقدر به اعتقاد،  دراسالم انیرو فشار

 بـا  مـسلمان  یـک . پذیرد  می انجام خداوند نظارت وتحت نیست تصادفی
 توحیـد  درقالب،  داند  نمی غیرمسؤول وخودرا ندارد جبراعتقاد به که آن

  .)39آیه، کهف سوره(داند می واثر حرکت هر مبدأ را خداوند، افعالی
 ي همـه  داندکـه   رسـدومی   نمـی  بست بن هرگزبه نسانا،  بینش این در
 تقـدیر  اموربـه  وهمـه  شود می جاري پروردگاردرجهان اذن به ها  مصیبت

 که است آمده درروایات .)1386،  کوهساري حسینی(است وابسته الهی
 چنـین  ! یـونس «: فرمودنـد  عبـدالرحمن  بن یونس به خطاب) ع(رضا امام

 بلکـه ،   آینـد  پدید پروردگار قدر و وقضا واراده مشیت اموربه که نیست
 و وقـضا  واراده مـشیت  خـودش  آنکـه  مگر شود  نمی موجود چیزي هیچ
 هـر  علمیه صورت(است نخست ذکر همان ومشیت.. .است خداوند قدر

 اسـت  برچیـزي  قصد همان اراده. ..،)است حاضر خداوند نزد که چیزي
 از زيهرچیـ  محـدوده  وقـراردادن  هندسه.. .،گرفته تعلق برآن مشیت که

 موجـودات  کردن وتثبیت محکم وقضا ...،است قدر همان بقاوفنا جهت
  ).157 ص، 1ج، 1365، کلینی(»است خارج عالم وبرپاداشتن
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أفعـال «: فرمودند که است آمده) ع(رضا ازحضرت دیگري درروایت
اي   :شـد  عـرض  ایشان به. است مخلوق بندگان کارهاي ؛ »العبـاد مخلوقـة

 یعنـی  ؛ مقـدرة: فرمودنـد  حضرت معناست؟ چه به مخلوق خدا پسررسول
 واسـطه  به بندگان افعال یعنی بودن مخلوق ؛"تکوین تقدیرالخلق خلق"

 مخلوق ،تقدیرافعال که است آن مراد ولی،  پذیرد می صورت تقدیرالهی
 پرسـشگري  پاسخ در) ع(رضا  امام همچنین. ها  آن ایجاد نه است خداوند
 بیـرون  الهـی  قضاي ازدایره بندگان وبد نیک ازافعال یک هیچ: فرمودند

  )37 ص، 1ج، ق1406، عطاردي(دارد نقش درآن الهی قضاي و نیست
 دادن اسـناد  .گـردد   مـی  خداوند به امور اسناد موجب قدیرت اعتقادبه

 و هـدایت  کـسی  چـه  و اسـت  کـسی  چـه  امـور  منـشأ  اینکـه  تعیین یعنی
 بـر  آنچـه  اینکه دانستن،  انسان براي. دارد دست در را کارها ریزي  برنامه
 اهمیـت ،  است منسوب کسی چه وبه صادرشده منبعی ازچه آمده سرش

 درکـاهش  زیـادي  نقش،  است اسناد مورد کسی چه اینکه. دارد بسیاري
 او بـه  انسان باشدکه کسی،  اگرمنشأفعل. دارد روانی فشارهاي افزایش یا

 خواهـد  نـشان  مثبـت  اوواکـنش  دربرابراقـدامات  ،دارد واطمینـان  اعتماد
، افزایـد   مـی  حـوادث  برتلخـی  کـه  ازچیزهایی یکی،  اساس برهمین. ادد

 از آگـاهی  ولـی . آنهاسـت  دانـستن  برنامـه  از وخـارج  پنداشـتن  تصادفی
 مقـدرات  براسـاس ) عزیـزان  فقدان و مرگ مانند(زندگی حوادث اینکه

 مـصیبت  رنج و تنیدگی،  است وحکیم علیم،  رحیم که داده رخ خداوندي
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 در .)1388،  پـسندیده (سـازد   می پذیر  تحمل را موقعیت و داده کاهش را
 جزبـه ،  وزمـین  درآسـمان  چیـزي «: انـد  فرمـوده ) ع(رضـا   امـام  زمینه این

  ).88ص، 5ج، 1365، مجلسی(»نیست خداوند تقدیروخواست
 رضـایت  اسـاس  که آید  می دست به) ع(معصومین برسخنان تأمل با

 قـضاي  بـودن  خداونـدوخیر  حکمـت  به یقین،  امور ي  درهمه خداوند از
 شـودکه   مـی  سـبب  خداونـد  وحکمـت  مهربانی به نسبت آگاهی. اوست
 بیـشتر  ومعرفـت  آگـاهی  وهرچـه  خیربدانـد  رافقـط  الهـی  قـضاي ،  انسان
 و حکمـت  بـه  اگرانـسان . بـود  خواهـد  تـر   بـیش  نیز رضایت میزان،  باشد

 راضـی  دهد  می رخ ازآنچه،  باشد داشته وشناخت پروردگاریقین محبت
  .)1387، یحسین(خواهدبود خشنود و

 روایت رسول ازحضرت،  ایشان معصوم ازپدران) ع(رضا ازحضرت
 راضـی  من قضاي به که کسی«: فرماید  می عزوجل خداي که است شده

 روي جـزمن  دیگـري  خـداي  بـه  بایـد  نیاورد ایمان من تقدیر وبه نگردد
  ).1386، آملی ازجوادي نقل به(آورد

  
  توکل / قدرت منبع به اعتماد

 بـا  دسـت  بـه  خـود  کارهـاي  سپردن معناي به،  التوک ماده از توکل
 اعتمادواطمینـان ،  توکـل . اسـت  خیرخـواه  و توانـا ،  دانـا  خداوند کفایت

 در حالـت  ایـن  تحقـق  البتـه . اموراسـت  ي  خداونددرهمـه  بـه  انسان قلبی
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 هـیچ  اینکـه  بـه  نـسبت  قلـب  قـوت  و یقین و ایمان بر است متوقف انسان
 علـل  همـه  و تأثیرگذارنیست آدم و عالم کار در خداوند از جدا قدرتی

 و دیلمـی (کننـد   مـی  اوعمل اراده اندوتحت الهی قدرت مقهور اسباب و
  ).1385، آدربایجانی
 جـاي  بـه  که کند؛کسی  می تقویت درانسان را نفس اعتمادبه،  توکل

 روانـی  قـدرت ، کند می تکیه دانا خداوند قدرت به،  خود محدود قدرت
 برابـر  در توانـد   مـی  راحتـی  بـه  و ایـد نم  مـی  ایجـاد  خود در اي  العاده فوق

 بـاال  را خـود  روانـی  سـالمت  وسـطح  نمـوده  مقاومت زندگی مشکالت
 در. نمایـد  ویأس ناامیدي دچار را فرد تواند  می،  مقابله توان کمبود. ببرد

 در را فـرد  قـدرت ،  پروردگـار  انتهـاي   بی قدرت به اعتماد و توکل اینجا
 و هـا   اضـطراب  از بـسیاري  ويوجلـ  نمـوده  مضاعف ها  ناگواري با مقابله

 مـشکالت  حـل  به امید،  خداوند به اتکال درواقع. گیرد  می را ها  افسردگی
  ).1390،فروهمکاران ساالري(دهد می افزایش را مصائب بر وغلبه

 مـردم  نیرومنـدترین  خواهد  می که کس آن«: اند فرموده) ع(رضا امام
 بـاالترین  کـه  کردنـد  سـؤال  توکل حد از. کند توکل خدا به باید،  باشد

 »نترسـی  کـسی  از خداونـد  جـز  که است این: فرمود ؟ چیست آن درجه
  ).143ص ،71ج، 1365، مجلسی(

: خداوندپرسـیدکه  سـخن  ایـن  دربـاره  مردي،  است آمده درروایات
 در) ع(رضـا  ، امـام )3آیـه ، طـالق  سـوره (" ومن يتوکل علی اهللا فهوحـسبه"

 

  

)40( 

 در کـه  اسـت  این اتبازمر یکی. است مراتبی را توکل«: فرمودند پاسخ
 انجـام  کـه  وهرکـاري  واعتمـادکنی  اطمینـان  خـدا  به خود کارهاي همه
 کوتـاهی  تـو  حـال  ورعایـت  نیکـی  در او کـه  وبدانی باشی خرسند دهد

 .خداسـت  دسـت  بـه  حکـم  کارها درهمه که باشی داشته ویقین نفرموده
 یکـی . نمـایی  توکـل  وي بـه  خداونـد  به کارهایتي    همه وانهادن با پس

 تـوآن  دانـش  خداوندکه امورغیبی به که است این توکل زمراتبدیگرا
 بـه  را غیبـی  امـور  از آگـاهی  پـس  ،باشی داشته باور،  دربرنگیرد را امور

 اعتمادداشـته  ودرغیـرآن  درآن خداونـد  وبـه  وانهـی  او اُمنـاي  و خداوند
  ).443ص، ق1349، حرانی( »باشی

 بـه  خـشنودي  و هیال اوامر برابر در تسلیم) ع(رضا  امام بیان در توکل
 خـداي  بـه  ازتوکـل  واضحی صورت) ع(رضا امام. اواست فرمان و قضا

 خـداي  به را امورش تمام انسان که است این وآن فرماید می بیان را متعال
، محمـدزاده ( خداست به یقین و ایمان محض این و کند واگذار سبحان
 سـتون چهار ایمـان «: اند فرموده حقیقی ایمان درتوصیف چنانچه. )1388
 فرمــان ومطیــع الهـی  قــضاي بـه  وخــشنودي برخــدا توکـل : اســت وپایـه 

: درسـتکارگفت  بنـده  آن خدا؛چنانچـه  کارهابه همه وانهادن و خداشدن
 "خودبیناسـت  بندگان براحوال که خداست ،سپارم  می خدا رابه وکارم"
 چــه آن ســوء اوراازعواقــب خــدا پــس، )45و44 آیــات ،مــؤمن ســوره(

  ).809ص، ق1349، حرانی(»فرمود حمایت، کردند  مینیرنگ
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، یقـین  حسن،  قلب قوت: از عبارتند داردکه آثاري برخداوند توکل
 از نجـات  ،اسـباب  سهولت،   تردیدها و شک رفع ،مشکالت شدن آسان

 کـه  زمـانی . )197ص،  1407،  آمدي(امورزندگانی وکفایت وآز حرص
 توسـل  وعلتـی  سـبب  یـک  بـه  کنـددرحقیقت   می خداوندتوکل به انسان

 وقـدرت  اراده تقویـت  امرباعـث  همـین  و است غیرمغلوب که جوید می
 هــر مــذهبی بــاور). 65ص، 4ج، 1379، طباطبــایی(گــردد  مــیوي روح

  هنگـامی . دارد زندگی اوبه ودیدگاه برشخصیت داري  تأثیرمعنی،  شخص
 وسـیله  بـه  را خـود  پریـشانی ،  کنـد   می اعتماد خداوند به مسلمان یک که

 ،محرابـی ( دهـد   مـی  کـاهش  هـا   شکست کنترل وقدرت مسؤلیت کاهش
2003.(  

  

  زندگی ومشکالتها  فقدان به بخشی معنا
 حـوادث  بودن معنا  بی احساس،  روانی وفشار تنیدگی ازعوامل یکی

 ارزشـیابی  حاصـل   معنـاوبی   بـی ،  زندگی ناخوشایند هاي  حادثه اگر. است
 نیـاز  چیـزي  خودبـه  زنـدگی  در انـسان . بـود  نخواهند تحمل قابل،  شوند
 از معنـا  دریـافتن  وناکامی کند راتحمل ها  سختی" آن خاطر به" که دارد
 آوردن دسـت  بـه  وجودگراها ي  عقیده به. است زا  تنش عوامل ترین  مهم

 افـزایش  و پریـشانی  درتـسکین  توانـد  مـی ،  داري ومعنـا  هدفمنـدي  حس
 اصـلی  هـدف  عنـوان  بـه  تواند  معنامی اصالح بنابراین. مؤثرباشد بهبودي

  ).2006، لویس(شود گرفته درنظر غدیدگاندا بهبودي فرایند
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 بـه  نـسبت  مثبـت  نگـرش  ایجـاد  درپـی  اسـالم  تعـالیم  راستا درهمین
 تـر  آسـان ها  بـاآن  مقابله،  صورت این در چون هستند؛ زندگی نامالیمات

 کـه  اسـت  ایـن  دینـی  اعتقادات ترین  بنیادي و ترین  ازاساسی. بود خواهد
 مـصلحت  بدون اي  ثهحاد چرخدوهیچ  می الهی حکمت اساس بر،  جهان

 نخواهـد  آزاردهنـده ،  باشـد  معناداشـته  نیـز  ورنج درد اگر. نیست دلیل و
 اسـت  هـا   سـختی  بودن معنا  بی احساس،  است آزاردهنده آنچه بلکه،  بود

 داشـته  اگرمعنـا  نیـز  عزیـزان  وفقـدان  مـرگ  بنـابراین . )1388،  پسندیده(
 و عزیـزان  فقـدان ،  مرگ براي اسالم مبین دین در. نیست دردآور،  باشد
 کـدام  هر به توجه که گردیده وضع ارزشمندي معانی،  زندگیهاي    رنج

  .نماید راآسان رنج وتحمل داده راکاهش فشارمصیبت تواند می ها ازآن
 منبـع ،  پـاداش . اسـت هـا     مـصیبت  داري پـاداش ،  معـانی  ازایـن  یکی

 بخـش . دهد  می افزایش را انسان ي  وانگیزه توان که است اي  کننده تقویت
 "هـا   مـصیبت  داري  پاداش" به توجهی  بی دلیل به افراد تابی  ازبی اي عمده
 فـشار  میـزان ،  شود ارزیابی پاداش بدون،  آمده پیش مصیبت وقتی. است

 بزرگـی  فقـدان  فردبا حالت دراین. یابد  می افزایش شدت به افراد روانی
 جبـران  پـاداش  وهـیچ  کـرده  تحمیـل  او بر بسیاري رنج که شده رو روبه

 بـه  وافـراد  باشـند  داشـته  پـاداش  هـا   مـصیبت  اگـر  اما. ندارد مه اي  کننده
 کاســته هـا  آن روانـی  فــشار ازمیـزان ، کننـد  توجــههـا   آن داشـتن  پـاداش 
 یـک  مـصائب  دربرابـر  بردبـاري  بـراي  سـنگین  هـاي    پاداش. شد خواهد
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 موقعیـت  پذیرشدن  تحمل موجب آن شناخت و درك که است واقعیت
 مخاطبـان  و مراجعـان  اکثراوقات) ع(معصومان جهت همین به. گردد  می

  ).1388، پسندیده(نمودند می آرام روش خودراباهمین
 بـر  گفـتن  تبریـک «: فرمودنـد  سهل بن حسن درتسلیت) ع(رضا امام

 بـه  گفـتن  ازتـسلیت ،  گـردد   مـی  تـو  نـصیب  درآینـده  که وپاداشی ثواب
 از همچنـین . )1388،  ازمحمـدزاده  نقـل  بـه ( »اسـت  بهتر،  حاضر مصیبت

 گرفتـار  مـصیبتی  بـه  ماکـه  ازشـیعیان  هـرکس «: که است شده نقل ایشان
 را اجرهزارشـهید  خداونـد ،  صـبرکند  گرددوبـرآن  یادچاربیمـاري ،  شود

 از دیگـري  درروایت. )49ص ،49ج،  1365،  مجلسی(»نویسد  می برایش
 دیدندکـه  رامـی  مریـضی ) ع(علـی   امام هرگاه که شده نقل) ع(رضا امام

 پـاك  ازگناهـان  کـه  گـویم  ومیتـ  بـه  تبریک«: فرمودند  می ،شده خوب
  ).1382، القرشی ازشریف نقل به( »اي شده

  
   شکیبایی و صبر

 در ونگرانـی  اضطراب رفع و آرامش درتحصیل که ازعواملی یکی
 در صبروشـکیبایی  بـزرگ  نیـروي  از اسـتفاده ،  اسـت  مـؤثر  برابرمصائب
 خـودداري  معنـی  بـه  صبردرلغت. است زندگی ومشکالت برابرحوادث

 حقیقـی  صـابر  و اسـت  هـا  نـاراحتی  برابـر  در وجزع فریاد و ازداد کردن
 ظاهریش اعضاي از یعنی باشد؛ دار خویشتن باطناً و ظاهراً که است کسی
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 متزلـزل  و مـضطرب  نیز باطنش و نزند سر نامناسب و عادي غیر حرکات
  ).مجداالدباء ترجمه ؛1374، عاملی(نباشد

 گونـاگون هاي    تدربرابرمصیب شکیبایی صبردرقرآن ازمصادیق یکی
 تنهـا  میـان  ودرایـن  گردنـد   مـی  وارد انـسان  بـر  آزمون عنوان به که است

 دشـواري  و سـختی  درهنگـام . آیند رستگاربرمی آزمایش ازاین صابران
 ورزنـد   می شکرپروردگارمداومت وبه آورند  نمی کفران به روي صابران

 بـارز  هـاي   ازویژگـی  یکـی  صـبر  و داري  خویـشتن  ).1388،  محمدزاده(
  .است بوده مصایب با درمواجهه پیامبران و دین یاياول

 خـصوصیات  از را وبالهـا هـا     سختی برابردر صبرکردن) ع(رضا امام
 بـر  و کنـد  بهشت طلب ازخدا که کس آن«: فرماید می و شمرده مؤمنین
 »اسـت  نمـوده  اسـتهزاء  را خـود ،  نباشد شکیبا و پایدار ها  سختی و شداید

  ).356ص، 78ج، 1365، مجلسی(
 ناخوشـایند  دربرابرآنچه را انسان که است کنشگروپویا نیرویی،  رصب
اش   ناخوشـایندي  تناسب به ومصیبتی مشکل هر. سازد  توانمندمی،  اوست

 در گـردد؛    مـی  روانـی  فـشار  دهدوموجب قرارمی رادرتنگنا انسان روان
 و اختیـار  عنـان ،  نباشـد  مقـاوم  و توانمند،  فرد اگر،  ها  پدیده اینگونه برابر

 بـه  تنهـا  نه زندکه  می دست رفتارهایی به و داده راازدست خویش تعادل
. افزایـد   مـی  نیـز  ودردآن رنج براندازه بلکه،  کند  نمی کمکی مشکل حل

 ایـن . شـوند   نمـی  خـارج  تعادل از و هستند مسلط برخود،  بردبار افراد اما
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 بـراي  الزم هـاي   ازمهـارت ،  مـصائب  تحمـل  در برتوانمنـدي  عالوه افراد
 مؤمنـان ) ع(رضـا  امـام . )1388،  پسندیده(برخوردارند نیز بحران از گذر

 برتوبـاد «: فرمودنـد  مـی  و نموده دعوت مشکالت برابر در استقامت به را
 و وپیوسـتن  حـالل  روزي درطلـب  وهـا     دردشواري وشکیبایی استقامت

  .)61ص، 7ج، حرعاملی(»...خویشاوندان به نیکی
 شـکیبایی  را مـان ای حقیقـت  بـه  دسـتیابی هـاي     نـشانه  از یکـی  ایشان

  ).446ص، ق1394، حرانی( شمارند برمی بربالها
  

  دین پیشوایان ازسیره الگوگیري
 پیـروي  الگوهـایی  از همیـشه  خـود  اجتمـاعی  و فـردي  رفتار در بشر

 توانند  می ارزنده هاي  ویژگی از برخورداري دلیل به الگوها این. کند  می
 نیـز  زنـدگی  فقیـت مو و باشـند  ها  انسان زندگی روي فرا خوبی هدایتگر
، همکـاران  و عـسگري (دارد الگوهـا  ازایـن  گیـري   بهـره  میزان به بستگی
 توجـه ،  سـالمت  شناسـی   روان در اساسی مباحث از یکی امروزه). 1388

 توصـیف  الگوهـا  ایـن . اسـت  رفتـار  تغییـر  الگوهـاي  و زندگی سبک به
 بــراي نمادهــا ایــن. باشــد ممکــن درعمــل هــستندکه فراینــدي و چیــزي

 بـه  انـسان  سـالمت  آمیـز  موفقیت رفتارهاي طرح یا رفتار تغییر بینی  پیش
  .شوند می کارگرفته
 و درك بـر  بتوانـد  کـه  اجتمـاعی  ـ  شـناختی  الگوهـاي  ایـن  ي ارایـه 
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 ترجمـه  ؛1383 ،وسـت (اسـت  ضـروري  بگـذارد  تأثیر مخاطب برداشت
  ).شیرافکن و شهیدي

، رایـی گ  وهـم  و سازي  اسطوره از دور به توانسته اسالم،  رابطه دراین
. سـازد  مطـرح  یافتـه  وسـازمان  حقیقی شکلی رابه انسانی کامل الگوهاي

 تعبیــر») ع(معــصومین«و»کامــل انــسان«مابــه درمکتــب کــه الگوهــا ایــن
 و ازکامـل  نـاقص  تشخیص و درشناسایی اي  کننده تعیین نقش،  شوند  می

 فـرد  کـه  شـود   مـی  سـبب  مـذهبی  نقش ایفاي اصوال. دارند ازبیمار سالم
  .کند همسان مذهبی ي یافته کمال هاي رهچه با را خود

 ارزیـابی  مـذهبی  واالي هـاي   چهـره  بـا  را خـود  ،افراد شرایط دراین
 و نگرنـد   مـی  خـود  مـسائل  بـه )خداونـد  نقـش (برتـر  ازمنظري و کنند  می

 کننـد  اداره آسـانی  بـه  را زا  تـنش  هـاي   موقعیـت  بتواننـد  شود  می موجب
  ).1386، عابدینی و فرد خدایاري(

 و مـشکالت  با درمواجهه آنان رفتاري ي  سیره و دین ياولیا زندگی
 پیـروان  دراختیـار  بافـشارروانی  درمقابله را بسیارمؤثري هاي راه،  مصائب

 معـرض  در مـردم   ازهمـه  بیش معموالً دین پیشوایان. دهد قرارمی ایشان
 در بلکـه ،  شـدند   نمـی  حـوادث  تسلیم تنها نه و گرفتند می قرار مشکالت

 در هـا  سـختی  ازهمه توانستند می اخالقی فضایل و الیمتع رفتارهاي پرتو
 ي سـیره  از الگـوگیري  و توجـه  بنـابراین . کننـد  برداري بهره تکامل مسیر

 تعیـین  نقـش  توانـد  مـی هـا     سـختی  و مـصائب  بـا  برخـورد  در دین اولیاي
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  .باشد داشته ایشان درپیروان سازگارانه رفتارهاي دهی درجهت اي کننده
 دین پیشوایان از مؤمنان وپیروي تأسی اهمیت درزمینه) ع(رضا امام

 از سـنتی : باشد خصلت دراوسه مگرآنکه نیست مؤمن،مؤمن«: فرمایند می
 ازپروردگارش سنت. ازامامش سنتی و ازپیامبرش وسنتی،   پروردگارش

 امـامش  از سـنت  وامـا  بـامردم  سـازگاري  ازپیـامبرش  وسـنت  ،رازپوشی
  ).442ص، ق1394، یحران(»است دستی وتنگها  درسختی شکیبایی

هـاي    جلـوه  ـ  شهادت تا کودکی اززمانـ  ) ع(رضا امام سراسرزندگانی
ــه وشــکیبایی، توکــل ازصــبر تابنــاکی  محــض ورضاوتــسلیم خداونــد ب

 سـایر  همچـون ) ع(رضـا   امـام  درزنـدگی  آنچـه . اسـت  دربرابرتقدیرالهی
 در محــوري عنــوان بــه آن بــه تــوان ومــی کامالآشکاراســت معــصومان
 و سـخن  ماننـد   امـام  وخـوي  خلـق  کـه  اسـت  کرد، ایـن   هتکی الگوگیري

 و کمـال  درحـد  ابعادانـسانی  درهمـه  امـام . بود جانبه وهمه جامع دینشان
  .)1391پورامینی، (بودند تمام

 صـبریکی  خصیـصه ،   آید می دست به ازشواهدتاریخی که گونه آن
، 1382(القرشـی  شریف چنانچه، بوده) ع(رضا  امام خصایص بارزترین از

هـایی    نـاراحتی  و مـصائب  به نسبت) ع(رضا  امام چون: نویسد می )44ص
 لقـبش  "صـابر "صـبوربود ،  رسید می او به ودشمنان مخالفان طرف از که

 کـه  ودشـواري  سـخت هـاي     درموقعیـت   امـام  اسـتقامت  و صالبت. دادند
. شـود  آشـکارمی  ،اسـت  وعـاطفی  نفسانیهاي    بحران برانگیختن موجب
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 حـبس  مانند ها  سختی و ها  ستم اعانو هارون خالفت درزمان حضرت آن
 ایـن  در کـه هـایی     عـذاب  و هـا   شـکنجه  انواع،  او مصیبت و پدر طوالنی

ــه دوره ــاالخره و شــد وارد علویــان ب ــه ســعایت ب  را هــارون ناجوانمردان
 و مـأمون  خالفت دوره در حضرت آن بردباري و شکیبایی .نمود تحمل

 نـشان  را حضرت نآ تحمل و صبر درجه نیز او مزورانه و مرموز سیاست
  .دهد می
  

  بینی خوش و امیدواري حفظ
 اینکـه  یـا  و مثبـت  تجـارب  انتظـار  وسـیله  بـه  که است هیجانی،  امید
 مطلـوبی  وضـعیت  بـه  درنهایـت  تهدیـدآمیز  بـالقوه  یا منفی هاي  موقعیت

 بـا  غالبـاً  فقـدان  تجربـه . )2008،  مـوریس (شـود   می مشخص،  انجامند  می
 آینـده  امیدبـه  دادن وازدسـت  درزنـدگی  خـود  نقـش  درباره سردرگمی

  )2008، موریس(. )2004، وهمکاران لیچتنتال(است همراه
ــراد امیــدواربودن ــده اف ــاره داغدی ــسکین درب ــج درد نهــایی ت  و ورن

 سـاختن  بـراي  تـالش  در را شـادمانی  و سعادت از دیگر نوعی به رسیدن
 یـک  بـا  انـسان  عـادي  ادراکـات  اگـر . دانـد   می ضروري،  جدید زندگی
 حتـی  بینانـه   خـوش  ودیـدگاهی  شخـصی  کنتـرل ،  خـود  از بـت مث مفهوم
، زنـدگی  جزرومـد  ادارة تنهـادر  نـه ،  شـود  همـراه  موردآینـده  در کاذب

 زنـدگی  کننـدة  تهدیـد  و زا  اسـترس  بـسیار  باحوادث آمدن درکنار بلکه



  

)49( 

 ،همکـاران  و تـایلور (کنـد   مـی  افرادکمـک  به،  همسروطالق مرگ مانند
2000(.  

 امیـدواري  حـس  حفظ" عنوان به را معنویت،  نگر مثبت روانشناسی
 عناصـر  از اسـتفاده  نیـز  )2006(لـویس  . کنـد  می توصیف "بینی وخوش
 قـدرت  حس آوردن دست به و امیدواري افزایش در را معنوي /مذهبی

  .داند می مؤثر داغدیده افراد در
 تمتعات از شدن مند  بهره انتظاربه از امیدحالتی،  اسالمی مفاهیم طبق

 او دل در آینـدي  خـوش  احـساس  و نمـوده  ایجـاد  سانانـ  در هـا   نعمت و
 گمـان  انـسان  وقتـی . دارد  می وا وحرکت تالش به اورا که کند  می زنده

 بـرده  لـذّت  آن از شدکه خواهد او نصیب نعمتی درآینده باشدکه داشته
 و مطلـوب  وحالـت  خـوب  احـساس ، اندیـشه  ایـن  از، شود  می مند  بهره و

 ''رجــاء'' را آن دینــی طالحدراصــ کــه دهــد مــی دســت وي بــه شــیرینی
  ).1391، عسگري(نامند می

 گمان خوش خداوند به« : فرمودند  می خویش یاران به) ع(رضا امام
 بـه  کـه  گمانی همان با خدا،  باشد گمان خوش خدا به که هر زیرا باشید؛

  ).448ص، 1385، حرانی(اوست با دارد خدا
 دعـایش  بـت ازتأخیراجا خودکه یاران از یکی درپاسخ) ع(رضا امام

 تـا  بازکنـد  تـوراهی  دردل مباداشیطان! احمد اي«: فرمودند داشت گالیه
 اعتمـادت  )او گفتارهـاي  و هـا   وعده و( خدا به پس. ....سازد ناامید را تو

 

  

)50( 

 عزوجـل  خـداي  آیـا . اسـت  داده اجابـت  وعـده  تو به او زیرا باشد بیشتر
 بـه  پس ....)53آیه،  زمر سوره(نباشید خداناامید ازرحمت: است نفرموده

 جزخـوبی  خـود  ودردل باشـد  بیـشترازدیگران  اعتمـادت  عزوجل خداي
  ).119ص، 1391، ازشرفی نقل به(»اید  آمرزیده شما که مدهید راه
  

  باخداوند وارتباط دینی رفتارهاي
 هـاي  مکـان  زیارت و کردن دعا، عبادات،  نماز مانند دینی رفتارهاي

 ایجـاد  بـا  رفتارهـا  ایـن . هـستند  مـؤثر  بـسیار  تنیـدگی  بـا  درمقابله مقدس
 نزدیکـی  و مهارتکانه،  هیجانی آرامش،  بادیگران صمیمیت،  امید احساس

 و فـر   سـاالري ( هـستند  رسـان   یـاري  مـشکالت  حـل  بـه  درکمک خدا به
  .)1390، همکاران

 عـزت  وتقویـت  دررشـد ،  باخداونـد  معنـوي  ارتبـاط ،  دیگر ازطرف
 خـود  احساس خود خالق با انسان حقیقی رابطه. دارد اساسی نقش نفس

 کنـوکس  چنانچه. )1388،  شجاعی(آورد  می وجود به رادراو ارزشمندي
 ســطوح بــا معنویــت بــاالتر ســطوح دادندکــه نــشان) 1998(همکــاران و

   .است مرتبط نفس عزت باالتر
 قـدرت  واحـساس  ازامید یابدو  می آرامش خداوند ویاد دعا با انسان
 متـصل  وکمال قدرت یالیتناه منبع به را دعاخود زیرابا،  شود سرشارمی

 او متوجـه ،  کنـد   مـی  امیـد  قطـع  مـادي  اسـباب  ي  همـه  از وقتی و بیند  می



  

)51( 

 برقـرار ،  وخداونـد  انـسان  میان عاطفی ي  رابطه نوعی دعا هنگام. شود  می
 توانـد   نمـی  کـه  انـسانی . اسـت  فرد به منحصر موارد دربرخی که شود می

 زادانـه کندآ مطـرح  دوسـتانش  نزدیکترین با حتی را ازمشکالتش بعضی
 حـسینی (کنـد  مـی  عـاطفی  ریـزي  بـرون  و گویـد   می سخن خود خداي با

  ).1386، کوهساري
 خداونـد  بـه  سرسـپردگی ) ع(رضـا   امـام فـضایل ترین    ازبرجسته یکی

 در وضـوح  بـه  رامیتـوان  فـضیلت  این. بود او به وتمایلش وتعالی تبارك
 در ،دارد قـرار  ودینـداري  الهـی  خـوف  برپایـه  کـه  ایـشان  عبادي اعمال

  .نمود مشاهده روحانیشان اززندگی مهمی خشب
 گرفته وضو را شب سراسر: است رضاآمده  هاي امام   درموردعبادت

 طلـوع  خورشید تا داد  می ادامه طریق وبدین خوابید ونمی خواند میونماز
  ).74ص، 1382، القرشی شریف( کرد می

 و ملول ازدعاکردن«: که است آمده چنین) ع(رضا ازامام درحدیثی
، 7ج،   حرعـاملی (» دارد واال جایگـاهی  خـدا  نـزد  در دعـا  که نشو خسته

  ).61ص
. اسـت  انگیزشی عاملی،  متعال باخداوند ونیایش دعا ازنتایج آگاهی

 نـوع  این به ازپیش رابیش دعاانسان برکات از آدمی یافتن اطالع بسا چه
 بـه  همیـشه ) ع(رضا امام. )1391،  شرفی(سازد راغب تعالی باحق ارتباط

 اسـلحه : شـد  گفته!پیامبران اسلحه برشمابادبه«: فرمودند  می ودخ اصحاب

 

  

)52( 

ــامبران ــدام پی ــت؟ ک ــد اس ــا فرمودن ــی(»دع . )214ص، 4ج، 1365، کلین
 سـالح  دعا«: فرمودند می) ص(اکرم ازرسول نقل به) ع(رضا  امام همچنین

 خوانـدن  دعـا  برشـماباد ،  اسـت  وزمینهـا   ونورآسـمان  دین وستون مؤمن
  ).355ص، 1382، القرشی ازشریف نقل هب(»کردن خودراخالص ونیت

 هـا   سـختی  دربرابر واکنش و دفاع قدرت،  انسان که هایی  درموقعیت
 ارزش،  کنـد   مـی  ونـاتوانی  عجز احساس آن ودربرابر دهد  می ازدست را
 نمـودن  برطـرف  در مـؤثر  ي  مقابلـه  راهبـرد  یـک  عنـوان  بـه  دعـا  تأثیر و

 دعـا ، روایـات  و آیـات  برطبـق . شـود  می نمایان ها نگرانی ورفع ها  سختی
 پیامدهاي تعدیل و عواطف تنظیم درجهت هم و مسأله حل درجهت هم

  .)1390، همکاران فرو ساالري(دارد کاربرد فشارزا حوادث عاطفی
 خـدا  بـا  درمناجات وي که است این رضا  امام مظاهرزندگی از یکی

 آن بـه  امـورش  تمـام  در و نمـود   مـی  اسـتفاده  حربـه  یکي    مثابه ازدعابه
 هیچ که بود یافته معنوي سودهاي تضرع و دعا از چراکه. کرد  می  ارهاش

  .)1388، محمدزاده(کرد  نمیبرابري باآن زندگی در سودي
 وآنچـه  شده نازل راکه بالیی دعا«: فرمودند  می زمینه دراین) ع(امام

 نیــز و )216ص، 4ج، 1365، کلینــی(»کنــد  مــیدفــع نــشده نــازل کــه را
  ).1388، محمدزاده از نقل به(»است کارگرتر دعاازنیزه«: فرمودند می

) ع(رضـا   امـام  آوردن بـراي  را وي مـأمون  کـه  ابوضـحاك  بن رجاء
 مـن «: گویـد   مـی  مـأمون  به خود ازگزارش دربخشی،  بود داده مأموریت



  

)53( 

 اودر از بـاتقواتر  را کسی ،خداقسم به. بودم مروباایشان تا ازمدینه پیوسته
 خـدا  ذکـر  اوقاتش یشترازاودرتمامب که راندیدم وکسی ندیدم خدا برابر

، مجلـسی ( »باشـد  او از پارساتر وتر    خداترس که را کسی وندیدم گوید
  ).309ص، 79ج، 1365

 نیـایش  زیبـاي  تجلـی  نـوعی  وبـه  دینـی  دیگرازرفتارهاي یکی،  نماز
  .است مخصوص آداب با خداوند از جستن یاري ،نماز. است

  : دهد یاري شکالتم رادرحل فرد، مختلف طرق به تواند می نماز
 ازجملـه  خـاطرات  افکـارو  همـه  کوشـد  مـی ،  نمـاز  درموقع انسانـ  1

   .سازد دور خود ازذهن را ها سختی و فشارها
 برقـرار  وخداونـد  انـسان  بـین  حالت دراین کهاي    عاطفی ي  رابطهـ  2

  .گردد می آرامش ي مایه، شود می
ــ ن3 ــی مــازـ ــه رســیدن روش کــه دارد آداب ــه را آرامــش ب ــسان ب  ان

، گـردد   می فشارروانی کاهش سبب،  اذکارنماز معانی به توجه. آموزد  یم
 حـسینی (کـرد  تکیـه  خداونـد  جزبـه  نبایـد  که است آن بخش الهام چون

  ).1386، کوهساري
 خداونـد  بـه  پارسـا  انـسان  هـر  نزدیکـی  وسـیله  را نمـاز ) ع(رضا  امام

 ،2ج،  1373،  قمـی ( »ّالـصالة قربـان کـل تقـی«: فرمودنـد  مـی  و شـمردند  می
  .)7ص

، نمـاز  آداب،  نمـاز  اهمیـت  پیرامـون  لطیفی اشارات رضوي درسیره

 

  

)54( 

... و نمازجماعـت ،  وقـت  اول نمـاز  اهمیـت ،  نمـاز  کیفیت،  نماز حکمت
 معنـوي  زنـدگی  نمـازدر  واالي جایگاه گویاي کدام هر که دارد وجود

  .است) ع(امام
 ایـن  و سـاختند   مـی  جاري حال  همه در را خدا یاد و نام) ع(رضا امام

  ).1391، پورامینی(نمودند  میمنتقل خود یاران به را هنگفر
  

   زیارت
 بررســی بــه، روان وســالمت نیــایش رابطــه زمینــه در شناســان روان

 نقل ؛به1985(ویتروهمکاران. اند  پرداخته نیز مذهبی هاي  حضوردرمکان
 مـذهبی  هاي  مکان به تشرّف که دریافتند پژوهشی در) 1388،  ازشجاعی

. دارد سـالمت  و شـادي  بـا  را رابطـه  تـرین   قـوي ،  آنجا در دعا خواندن و
. ورزد می تأکید مقدس هاي جایگاه زیارت لزوم بر تشیع ویژه به و اسالم

، اضـطراب ،  روانـی  ازفـشار  انسان رهایی به جمعی دسته مراسم قبیل این
 کنـار  در را خـود  انـسان ،  درزیارت. انجامد  می گناه واحساس افسردگی

 یابـد   مـی  رهـایی  نـاتوانی  و تنهـایی  احـساس  از و یابـد   مـی  الهـی  نیرویی
  ).1386، کوهساري حسینی(

 احـساس  دلیل به که است روانی امن محیط یک،  زایر براي زیارتگاه
 شـناختی  روان مهـم  فرآینـد  دو،  گردد  می ایجاد فرد در که روانی امنیت

. بیـنش  و مـسأله  حـل  و روانـی  پاالیش از عبارتند که دهد  می رخ آن در



  

)55( 

 هـم  و سـالم  افراد براي روانی بهداشت منظورحفظ به هم رآیندف دو این
 و علـوي (هـستند  مفیـد  اخـتالل  داراي افراد براي روانی بهداشت ارتقاي

 تقویــت او تــوان، گیــرد مــی روحیــه، زیــارت بــا زائــر. )1387، کــاظمی
. کنـد   مـی  زندگی نشاط با و شود  می مقاوم و مصمم زندگی در،  شود  می

 راالتیـام  روحـی  هاوسایرمعـضالت   هاواسترس  گیافسرد تواند  می زیارت
 و خـود  وپناهگـاه  رازدار تـرین   رابـزرگ  ، امـام  نزول از] زائر[زیرا،  بخشد

 ویـک  خلوص کمال با بنابراین. داند  می خدا درگاه به شفیع ترین  بزرگ
 که را اسراري ،گذارد  می درمیان راباامام خود مشکالت و اسرار،  رنگی

 ایـن  و گویـد   مـی   امـام  درمقابـل ،  پوشـد   مـی  خـود  کسانِ ترین  نزدیک از
  )1387، موحد باقریان(دارد ها افسردگی رفع در تأثیرکلی مسائل

 وفرهنـگ  تربیتـی  الگـوي ،  معرفتـی  سرچشمه یک عنوان به زیارت
 ایجـاد  خاصـی  رنـگ هـا     انـسان  زندگی آوردودر  می ارمغان رابه خاصی

 آن از اصـل ح زندگی مدل و نامید الهی رنگ را آن توان  می کندکه می
 و شـدن  درهمـسنخ  زیـارت  اثـرمهم . نهـاد  نـام  والیـی  زندگی الگوي را

 ورایحه طعم،  پذیرفتن رنگ. شود  می ظاهر الهی واولیاي باامام همرنگی
 اقتـدا    امـام  روان و اندیـشه  به،  گرفتن درس امام از ،گرفتن را امام وجود
 ارتزیـ  ازآثارپربرکت همه،  جستن تأسی ایشان وسنت سیره به و کردن
  ).1392، زمانی(است

 کـه  شده ذکر بسیاري فواید و کرامات) ع(رضا   امام زیارت باب در

 

  

)56( 

 حـضرت  آن نـورانی  بارگـاه  زایـرین  امیـدواري  و خـاطر  تـسلی  موجب
 قـرن  شناسـان  ورجـال  ازمحدثان یکی حبان محمدبن ابوحاتم. گردد می

 وارد بـرمن  مـشکلی  هـیچ  بـودم  درطوس وقتی: نویسد  می هجري چهارم
 وازخـدا  رفتـه  الرضـا  موسـی  بـن  قبرعلـی  زیارت به که مگرآن،  شد نمی

 برطـرف  ازمـن  رسیدوسـختی   مـی  اجابت درجه وبه خواستم  می گشایش
 نقـل  )ص(خـدا  رسول از). 272ص،  1388،  ازمحمدزاده نقل به( شد می

 سـپرده  خـاك  بـه  خراسـان  در مـن  تـن  پاره زودي به«: فرمودند که شده
 را او سـختی  و انـدوه  خداوند،  کند رتاورازیااي    زده هرغم. شد خواهد

 را گناهـانش  خداونـد ،  رود زیارتش به گناهکاري هر و کند  می برطرف
  ).34و33ص، 49ج، 1365، مجلسی(»آمرزد می

 و داده اختـصاص  خـاص  فـضیلتی  رابـه  خود ولی قبر متعال خداوند
  .است قرارداده حاجتمندان وجایگاه زدگان غم پناهگاه را آن

، دارد خـداحاجتی  پیـشگاه  در کـه  کـسی «: رمودنـد ف) ع(هادي امام
 در رکعـت  ودو کنـد  زیـارت  رادرطـوس  رضـا  حضرت قبرجدم هرگاه
 خـدا  از را خـود  حاجـت ،  نمـاز  قنـوت  در و بخواند نماز مرقد سر باالي

 او خواسـته  کـه  مادام ،رساند  می استجابت به را او دعاي خداوند بخواهد
  ).1388، دهمحمدزا از نقل به(نباشد رحم یاقطع گناه

  
  



  

)57( 

  
  )رحم صله(خویشاوندان با پیوندجویی

 است؛صـله  دلجـویی  و مهربـانی ،  رحمت نوعی،  پیوندباخویشاوندان
 متعـال  پروردگار خشنودي و اخروي وپاداش دنیوي برآثار افزون،  رحم

. شـود   می بال ورفع اعصاب آرامش،  شادي موجب،  ) ع(معصوم امامان و
، هـا   هاونـاراحتی   بیماري رفع سبب مرح صله،  بسیار هاي  روایت استناد به

 قبـرو  راحتـی  و مـرگ  آسانی،  درمرگ تأخیر،  وفرزندان روزي افزایش
  .شود می قیامت و برزخ

 همـدیگر  از او] نـام  [بـه  کـه  ازخـدایی  و: است آمده کریم قرآن در
 خداوند که مبرید خویشاوندان از،  وزنهار پرواکنید،  کنید  می درخواست

  .)1آیه، نساء سوره(است شما نگهبان همواره
 اي: فرمایـد   مـی  خویـشاوندان  با تعاون ضرورت درباره) ع(علی امام

 نیـاز   بی خود ازخویشاوندان باز،  باشد ثروتمند که مقدار هر انسان،  مردم
 بزرگتـرین  انسان خویشاوندان. کنند حمایت ودست زبان ازاوبا که نیست

 را او تینــاراح و کنندواضــطراب مــی اوحمایـت  از کــه هــستند گروهـی 
 هـستند  مـردم  تـرین   پرعاطفـه  او بـه  هانسبت  مصیبت ودرهنگام زدایند  می

  ).69ص، 1379، دشتی(
 توســعه ومفهــوم نــدارد خویــشاوندان بــه اختــصاص دراســالم رحـم 

  .شود  مینیزشامل را مؤمنان و معلمان، دین اولیاي که دارداي  یافته

 

  

)58( 

 قـرارداده  تأکیـد  رامورد ومؤمنان ائمه،  محمد آل رحم) ع(رضا امام
 اسـت  دانـسته  خداونـد  به قرب و اتصال را رحم صله دادن انجام پیامد و
  .)129ص، 71ج، 1365، مجلسی(

 خویـشاند  بـا «: انـد  فرمـوده  رحم صله ضرورت بیان در) ع(رضا امام
 بـا  داري پیونـد  وبهتـرین  باشـد  آباي   هرچندباجرعـه ،  کنیـد  پیوندداري

ــشاوند ــودداري خوی ــانی از خ ــه آزاررس ــت ب ــی( »اوس ، ق1394، حران
  ).808ص

 را آن تـرك ) ع(رضا  امام که است تابدانجا خویشان با پیوند اهمیت
 واقـع  در،  نکند رحم صله هرکس«: فرمایند ومی دانسته تقوایی بی معادل
  ).196ص، 1ج، 1373، قمی(»نیست وخداراپرهیزگار است نداشته تقوي
 عیاجتمـا  حمایـت  دامنـه  گـسترش ،  رحـم  صـله  فوایـد ترین    مهم از
 بـا  مثبتـی  رابطـه ،  اجتمـاعی  حمایـت  کـه  دهنـد   می نشان مطالعات. است

 و اســتروب(دارد آنهاباســوگ ســازگارانه ومقابلــه داغدیــدگان سـالمت 
 گـاالگر ( بـاالتر  ومیر بامرگ،  اجتماعی حمایت ضعف. )1993،  استروب

 حمایـت  کـه  اي  افرادداغدیده. است مرتبط )1993،  وهمکاران تامسونـ  
 افسردگی،  اضطراب از پایینتري سطوح،  کنند  می یافتدر کافی اجتماعی

 نماینـد    مـی  مخدرراتجربـه  کمترازمـواد  ونیزاستفاده تنی روان نشانگان و
  ).2009، وهمکاران بنکل(

 بیـشتر ،  کننـد   می دریافت بیشتري اجتماعی حمایت که داغدیدگانی



  

)59( 

 بافقـدان  مرتبط مسائل توانند می بهتر و دهند می سوگواري اجازه خود به
 بـا  اجتمـاعی  حمایـت  تـر   پایین سطوح که درحالی نمایند؛ وفصل حل را

، همکـاران  و درهـاون  وان(اسـت  مرتبط افسردگی نشانگان و منفی خلق
2010.(  

 ارزشـی  رفتارهاي دریادگیري رحم صله نقش به واحادیث درآیات
 ارتقـاي ،  وتعاون اجتماعی حمایت رشد،  انسانی عواطف پرورش،  انسان
 اسـت  شـده  اشـاره  ارحام روانی سالمت به وکمک گیزند امیدبه سطح

  ).1386، پور وقاسمی فقیهی، بناب غباري(
 زیـاد  را عمـر  کـه  چیـزي  ما« اند فرموده که شده نقل) ع(رضا ازامام

 درهنگـام  ).243ص،  15ج،  حرعاملی(»رحم صله مگر ،شناسیم  نمی کند
 و دهبرخوردارشـ  هـا   آن اجتمـاعی  ازحمایت،  دیگران با ارتباط برقراري

 فـرد  اگـر  معموال. کند پذیرمی راتحمل روانی فشار توجه و حمایت این
، طـالق  مثـل  رویـدادهایی  بـا  تنهایی وبه دیگران یاري بدون مجبورشود

 زا آسـیب  رویـدادها  ایـن ،  روشود روبه سختی بیماري عزیزیا یک مرگ
  ).1378، وهمکاران براهنی ترجمه ؛1994 اتکینسون(شوند می

: اسـت  آمده عبدالعظیم حضرت به خطاب) ع(رضا ازامام درروایتی
 همـدیگر  بـه . ..بگـو  هـا   آن بـه  و برسـان  دوسـتانم  به مرا سالم !عبدالعظیم

 موجـب  کـار  این زیرا بروند؛ یکدیگر مالقات و دیدار به و آورند روي
  ).230ص، 71ج، 1365، مجلسی(»است من به نزدیکی

 

  

)60( 

  
  فعالیت کارو

ــی ــایی ازراه یک ــه ه ــع ک ــفتگی دررف ــطرابخا آش ــی طرواض  درون
، باکــاروتالش. اســت مفیــد و مثبــت کارهــاي بــه پــرداختن، مؤثراســت

 در و شـود   مـی  سلب ازانسان اوهام دردام رفتن وفرو خیالپردازي فرصت
 سـبحانی (یابد  می رهایی تنیدگی از موقت طور به هرچند ذهن،  آن پرتو

  .)1390، نیا
 بــه نپــرداخت کــه اســت داده نــشان داغدیــدگی درزمینــه تحقیقــات

 گیري  فاصله در،  اجتماعی هاي  فعالیت وافزایش روزمره زندگی وظایف
 مؤثراســت درداغدیــدگان ازافــسردگی وجلــوگیري ســوگ از هیجــانی

 فـرد  شـدن  درگیر براي هایی  فرصت ایجاد. )2005،  همکاران و یر شی(
 و سـوگ  درپـردازش  مدتی کوتاه هاي  وقفه که هایی  درفعالیت داغدیده
 سـازگاري  موجـب ، آورد  می فراهم بافقدان مرتبط هیجانی هاي  آشفتگی

، لونـد ). 1999،  همکـاران  و اسـتروب (گـردد   می داغدیدگی کارآمدتربا
 رسـاندن  انجام به توانایی گرفتندکه نتیجه)1989(شافر و دیموند،  کاسرتا
 مطلـوب  پیامـدهاي  بـا  واضـح  طـور  بـه  روزمـره  زنـدگی  متعدد وظایف

 نیـز ) 1391،  ازشـریفی  نقل ؛به1983(روبنستئین. است مرتبط داغدیدگی
 داغدیـدگی  بـراي ،  معنادار هاي  فعالیت با روزها پرکردن که است معتقد
   .است ضروري سالم
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 وســالمت بیکــاري بــین ارتبــاط درزمینــه زیــادي مطالعــات تــاکنون
 کـاربر  به تعهد وعدم بیکاري تأثیر وپژوهشها است گرفته صورت روانی

 باعـث  بیکـاري  درواقـع . انـد   راردادهقـ  تأییـد  رامورد افراد روانی سالمت
  .)1382، عریضی(شود  میروانی سالمت تخریب

، مـالل  و مردگـی  دل بـا  را فعالیـت  عـدم  و سـستی ) ص(اکرم پیامبر
 مـا  بـه  را وکوشایی سرزندگی نعمت ]خدایا[: فرمایند  ومی دانسته مرتبط
 و مردگـی  دل، زیـان ،  آوري بهانـه ،  ناتوانی ،تنبلی،  سستی از و دار ارزانی

  ). 5184ص ،1379، شهري ري ازمحمدي نقل به(بدار محفوظمان، مالل
 راارزشـی  خـانواده  اقتـصاد  نیزکاربراي) ع(رضا ، امام راستا همین در

 خـود  وفرزنـد  زن زنـدگی  براي که کسی«: فرماید  می معرفی جهادگونه
 »تراسـت  بـزرگ  خـدا  راه ازمجاهدان ثوابش،  وکاراست کسب مشغول

 کـسب  فـضیلت  درباره ایشان دیدگاه. )338ص،  75ج،  1365،  مجلسی(
 بـراي  تادرآمـدش  کنـد  کاربیـشتري  کـه  کس آن«: بود گونه این کار و

 پـاداش  ازتـر     بـزرگ  پاداشـی  خـدا  درنـزد ،  باشـد  بسنده کسانش و خود
  .)1391، ازپورامینی نقل به(دارد اهللا سبیل فی مجاهد

 و روزي آوردن دسـت  بـه  براي عاملی که براین کارعالوه دراسالم
 نقـش  وبـه  شده محسوب انسان نیازهاي از خودنیزیکی،  است حالل مال
ــه شخــصیت واعطــاي روان ســالمت در آن ــسان ب  اســت شــده توجــه ان

  ).1386، دیانی الدین شمس(

 

  

)62( 

  
  ومزاح طبعی شوخ

 ارزش بررسـی  بـه  نـسبت  زیـادي  عالقـه ،  مثبـت  روانـشناسی  جنبش
 درطـول )دمانیشـا  و خنـده ،  شوخی مانند(مثبت هیجانات تجربه ي بالقوه
 بـر  ؛چنانچـه )2008،  وهمکـاران  لونـد (است داده نشان داغدیدگی دوره
 و درتنظـیم  توانـد   مـی  روزانـه  مثبت هیجانات،  آمده دست شواهدبه طبق

 -روانـی  هـاي   واکـنش  برخی برابر در فرد از ویاحمایت هیجانات تعدیل
 و آنـگ (باشـد  داشته سزایی به نقش باداغدیدگی مرتبط منفی اجتماعی

ــانووکلتنر. )2004، ارانهمکــ  هــاي وفعالیــت تفــریح مزایــاي)1997(بون
 دادندکـه  ونـشان  داده قرار بررسی مورد داغدیدگی رادرطول آور  نشاط

 و حـل  وبـه  ترنمـوده  راغنـی  اجتماعی روابط، وشادمانی تفریح،  خندیدن
 بـین  کـه  دادنـد  نـشان  همچنـین  هـا  آن. کنـد   مـی  کمکها    پریشانی فصل
   .دارد وجود رابطه زمان طول در سوگ تشد کاهش و خنده میزان

 شـده  تأکیـد  مـشربی  خـوش  بـه  الهـی  ادیـان  و مذاهب از دربسیاري
 عنـوان  رابـه  طبعـی  شـوخ  حس داشتن نیز شناختی روان مطالعات. است
 و هیجــانی بهزیــستی، زنــدگی دربهبودکیفیــت اي مقابلــه مکــانیزم یــک

 نیـز  اسالم دین)1997،  وهمکاران ثورسون(دانند  مؤثرمی جسمی سالمت
 داران دیـن هـاي     وازویژگـی  شـادمانی  شـیرین هاي    راازشیوه طبعی شوخ

  .)1391، پورامینی(است نموده توصیف



  

)63( 

: نمایـد   مـی  عـرض ) ع(رضـا   امـام  به مردي که است آمده درروایات
یـد  آ می میان به بعدسخنی،  نشیند  می اجتماعی در انسان،  قربانت به جانم«

 چیـزي  اگـر  نـدارد  مـانعی : فرمودنـد  امـام . خندند ومی کنند می  مزاح که
 صـحرا  از نفراعرابـی  یـک «: گفتند) ع(رضا  امام سخن این از بعد. »نباشد
 جــایش از هنــوز و آورد  مــیهدیــه) ص(خــدا رســول بــراي و آمــد مــی

. بپردازیـد  را هدیـه  پـول  لطفا خدا رسولاي    :گفت  می که بود برنخاسته
 غمنـاك  خـدا  رسـول  که هرگاه بعدها .خندید  می او ازسخن خدا رسول
 را مـا  و آمـد   مـی  کـاش  شـد؟  چـه  اعرابـی  مـرد  آن: فرمودنـد  ، می بودند

  ).663ص، 2ج، 1365، کلینی( »خنداند می
 اسـت  شـده  یاد مؤمنانه خصلت یک عنوان به طبعی شوخ و مزاح از

 در نیـز  مکتـب  بزرگـان  و دیـن  اولیـاي ). 1390،  همکاران و فر  ساالري(
 کردنـدودیگران   مـی  مزاح) ع(وائمه) ص(رپیامب. اند  بوده گونه این،  عمل

 درایـن  نیـز  اخالقـی  ومرزهـاي  حـد  البتـه  که نمودند  می ترغیب آن به را
 پـرداختن . )309 ص، 78ج،  1365 ،مجلـسی (اسـت  شده تعیین خصوص

 طبیعـی  امري،  ظرایف و لطایف سایه در،  روان وشادابی روحی نشاط به
 القاءآنـان  اتـصوری  وبـرخالف  اسـت  ودین شرع وموردحمایت مقبول و

 درفرهنـگ ،  دهنـد  ارایـه  ازاسالم عبوس و خشن اي  چهره کوشند  می که
 و »ســرور ادخــال«و وخرسندســازي وشــادي خوشــحالی مــسأله، دینــی

 شـمارآمده  بـه  وپـسندیده  مثبـت  هـاي   خـصلت  جـزء ،  دیگران شادکردن

 

  

)64( 

هـاي    نیازمنـدي  دربـرآوردن «: فرمایند  می مورد دراین) ع(رضا  امام .است
 کـار  رابه کوشش نهایت ازآنانها  بدي ودفع کردن وشادمان افرادباایمان

 بـاالتر ،  فـرایض  بعدازانجام پروردگارمتعال نزد عملی هیچ بدانید و ببرید
  ).15ص، 1363، کرمانی حائري(»نیست مؤمن افراد کردن شادمان از
  

  سالم تفریحات
 هرانـسانی . شـود   می برطرف سالم باتفریحات،  وروح جسم خستگی

 اومفـرح  بـراي  زندگی،  ودرپرتوآن دارد نیاز وشادمانی اطونش تفریح به
 جایگـاه  بـه ) ع(رضـا  امـام . )1391،  پـورامینی (بـود  خواهد بخش ولذت
 ازلذایـذدنیوي «: فرماید ومی نموده اشاره زندگی بخشی نشاط در تفریح
 مـشروع هاي   راازراه دل وتمنیات دهید قرار خویش کامیابی براي نصیبی

 زنـدگی  دراداره شـمارا ،  بخـش  لـذت هـاي     یوسـرگرم  تفریح. برآورید
 خواهیــد موفــق خــویش اموردنیــاي بهتربــه آن کنــدوباکمک  مــییـاري 

  .)1391، پورامینی از نقل به(»شد
 از انـسان هـاي     برنامـه  چهارگانـه  اوقـات  تقـسیم  ضـمن ) ع(رضا امام
 شـما  اوقـات  کنید کوشش«: فرمایند یادمی شادابی و تفریح مؤثر جایگاه

 کـار  بـراي  سـاعتی )2،  باخـدا  مناجات براي ساعتی)1: باشد بخش چهار
هـاي   عیـب  کـه  ومعتمـدان  برادران با معاشرت براي ساعتی) 3،  زندگانی
 کـه  هـم  وسـاعتی ) 4،  باشند باشماپاکدل بفهمانندودردرون شما شمارابه
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 انجـام  بـراي  سـاعت  وبـدین  کنید خلوت غیرحرامهاي    لذت براي درآن
  )همان(»یابید دیگرتوانایی ساعت سه امورآن دادن

  

  متخصص به مراجعه
 روانـشناس  بـه  مراجعه را روانی فشار با مقابله هاي  ازراه یکی،  اسالم
 در چنانچـه ،  )243ص،  11ج،  1371،  شـیرازي  مکارم(داند  می متخصص

. )43آیـه ،  نحل سوره(بپرسید ذکر ازاهل دانید  نمی اگر: است آمده قرآن
 شـریفه  آیـه  دراینذکـر  اهـل  که سؤال این به درپاسخ) ع(رضا حضرت

 ذکروپرســش اهــل) پیــامبر خانــدان(مــا: فرمودنــد، هــستند کــسانی چــه
  ).210ص، 1ج، 1365، کلینی(هستیم شوندگان

  

  بندي جمع
 بارویکرداسـالمی  درمـانی  سـوگ هاي    مؤلفه حاضربرخی درمطالعه

 نـشان  اجمـالی  بررسـی  ایـن . گردیـد  بررسی رضويي    سیره بامحوریت
 با مطلوبی انطباق قابلیت داراي رضويي   سیره غنی محتواي که دهد می

 لـذا . اسـت  اسـالمی  رویکـرد  بـا  سـوگ  مـشاوره  بـا  مرتبطهاي    سرفصل
 درکاربامراجعـان  ،ومـشاوران  روان سالمت متخصصان گردد  می پیشنهاد

 منفـی  آثـار  وکاهش روانشناختی آوري تاب منظورافزایش وبه داغدیده
 ودرتــدوین هنمــود مبــذول کــافی توجــه مــضامین قبیــل ایــن بــه ســوگ

  .نمایند استفاده آن از درمانی راهبردهاوتکالیف
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 مذهب و فرهنگ نقش به توجه با داغدیده مراجعان با کار درحوزه
 سـزایی  به نقش مذهبی هاي  وتوصیه باورها،  سوگ تجارب گیري  درشکل

 اسـت  الزم بنـابراین . دارد داغدیـدگی  بـا  افـراد  سـازگاري  درچگونگی
 اسـتفاده  جامعـه  وفرهنـگ  بامـذهب  متناسب هایی  ازدرمان،  حیطه دراین
 مراجعـان  اینکـه  احتمـال ،  مـداخالت  فرهنگـی  تناسـب  بـاافزایش . گردد

 .)2006 ،وهمکـاران  هیپـوورث (یابـد   می افزایش،  کنند راتکمیل مداخله
 ي  دهنـده  انعکاس،  مسلمان بامراجعین کاررفته به درمانی اگرراهبردهاي

 وخـانوادگی  گروهـی ،  ديفـر  هاي  درموقعیت،  باشد اسالمی هاي  ارزش
 و رادي ال(یافـت  خواهـد  افـزایش  مراتب به درمان گذاري  تأثیر احتمال
  .)1391، ازشریفی نقل ؛به1994 ،مهدي

. ببـرد  باال نیز را درمان براي تواندانگیزش  می مراجع معنوي انگیزش
 معنــوي تکـالیف  حــاوي مـداخالتی  تنظــیم احتمـال  مواردکــه دربرخـی 

 اوبـا  رابطـه  تواند  می درمانی  مداخله اینکه از مراجع آگاهی،  دارد وجود
 وجــود بــه درمــان دادن ادامــه بــراي بیــشتري انگیــزش، خداراارتقادهــد

  .آورد می
 شـود   مـی  پیـشنهاد  ،) ع(رضـا  ي امـام    سـیره  غناوگستردگی به باتوجه
ــا مــرتبطهــاي  درونمایــه اســتخراج درزمینــه تــري گــسترده مطالعــات  ب

 معـارف  ازبطـن  وغیره زندگی کیفیت،  روان سالمت مختلفهاي    مؤلفه
 ومـشاوران  روان سـالمت  ودراختیارمتخصـصان  گرفته انجام) ع(رضوي
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 مفـاهیم  ازایـن  عملـی  اسـتفاده  تـأثیر  شود  می پیشنهاد همچنین. قرارگیرد
  .قرارگیرد بررسی مورد درمانی مداخالت درتدوین
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  نقش گل شاه عباسی
  )ع(در آرایه هاي هنري حرم مطهر امام رضا

  

  پور جهان فاطمه
 

گیاهان در اساطیر و باورهاي کهن ایرانـی اهمیـت زیـادي              :چکیده
به همین دلیل، تصویر گیاهان جزء جدانشدنی در هنرهـاي سـنتی          . دارند

هـاي   نقوشی همچون درخت زندگی، درخـت سـرو، گـل         . ایرانی است 
ــه چــشم   .... عباســی و  نیلــوفر، شــاه ــن هنرهــا ب ــی در ای ــه شــکل فراوان ب

عباسی، به عنـوان یکـی    مقالۀ حاضر به بررسی تصویر گل شاه     . خورد می
ر امـام       از نقوش گیـاهی بـسیار مهـم، در آرایـه         هـا و تزئینـات حـرم مطهـ

  .پردازد می) ع(رضا
  .عباسی ، نقوش گیاهی، گل شاه)ع(حرم امام رضا :کلید واژه

  
  درآمد

هاي درختـان    نقوش گیاهی و تصاویر گونه     نرهاي سنتی ایران،  در ه 
این نقوش کـه گـاه      . ها از جایگاهی ویژه برخوردارند     و انواع متنوع گل   
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بسیار ساده و انتزاعی به شکل یک ساقه عمودي و چنـد شـاخۀ انـشعابی              
شود، بیـانگر   تر ترسیم می تر و حقیقی مایل در طرفین و یا به شکلی عینی      

هـاي دوردر برخـورد بـا        دیدگاهی است کـه انـسان از گذشـته        اندیشه و   
  .کرده است طبیعت داشته و آن را در هنرش منعکس می

تــرین نگــرش آدمــی بــه درخــت و گیــاه، شــاید بــه روزگــار   کهــن
هاي گیاهی و تهیۀ خوراك از میوه و برگ و ریشه آنهـا              گِردآوري دانه 

 گیاهـان، باورهـا و   هـا و  انـسان از دیربـاز نـسبت بـه روئیـدنی       . بوده است 
بـا توجـه بـه آنکـه گیاهـان و درختـان زنـدگی               . اعتقاداتی داشـته اسـت    

ادواري داشته و پس از هر دوره رشد و جوانه زدن و میـوه دادن، دچـار               
میرند؛ این ویژگی سبب شـده   ریز خزان شده و به شکلی موقت می  برگ

آن باشـد؛  که از نظر انسان،گیاه عالوه بر آنکه تمثیلـی از زمـان و گـذر               
نمادي از تداوم حیات و تکامـل مـداوم گـردد و نـامیرایی و جـاودانگی           

، ص  1372؛ الیـاده،    21، ص   1373دوبوکـور،   (ویژگی شاخص آن شود   
ــش و    ) 272 ــدگی و روی ــشانی از زن ــدگی و ن ــد، بالن ــودار رش ــز نم و نی

تـصور درخـت در اسـاطیر بـراي وصـف زنـدگی،             . حاصلخیزي گـردد  
بـه بـاور الیـاده، درخـت بـراي          . بـوده اسـت   جوانی، جـاودانگی و خـرد       

توصیف هر چیزي است که انسان مذهبی به آن به مثابـه امـري واقعـی و       
گاه حتی درخـت را رمـز     ). 110، ص   1375الیاده،  (کند قدسی توجه می  

، 1372الیـاده،  (کیهان دانسته که عامل ارتباط میان زمین و آسمان اسـت          
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  ).10 و 9، ص 1373ور، وک؛ دوب110، ص 1375؛ همو، 267 و 266ص 
حضور عناصر گیاهی در زندگی انسان چنـان سرنوشـت سـاز بـوده            
. که در اساطیر مذهبی نیز به اَشـکال گونـاگون بـدان اشـاره شـده اسـت               

بندهش رونـد خلقـت    . اساطیر ایرانی براي انسان اصل گیاهی قائل است       
چـون کیـومرث بـه هنگـام درگذشـت        ": دهـد  انسان را چنین شـرح مـی      

بـا بـسر رسـیدن چهـل        . چهل سال آن تخمـه در زمـین بـود         ....بدادتخمه  
سال، ریبـاس تنـی یـک سـتون پـانزده بـرگ، مهلـی و مهلیانـه از زمـین                 

درست بدان گونه که ایشان را دست بر گوش بازایستد یکـی بـه        . رستند
و پیدا نبـود کـه کـدام نـر و     .....دیگري پیوسته، هم باال و هم دیسه بودند       

سـپس هــر دو، از گیــاه پیکـري بــه مــردم پیکــري   ..... کـدام مــاده اســت 
اکنون نیز مردم به مانند درختی فراز رسته است کـه بـارش ده    ..... گشتند

ــت   ــردم اس ــه م ــار، (گون ــستین   ). 81، ص 1380به ــت نخ ــن روای در ای
 ایـشان را سـی روز     ":خوراك و نخستین پوششآدمیان نیز گیـاهی اسـت        

یعنـی  ). همـان (" از گیاه نهفتندخورش، گیاهان بود و خود را به پوششی     
گیــاه بودنــد پــس خــوراك و خورشــشان نیــز گیــاهی -چــون آنــان آدم

  ).255، ص 1389مختاریان، (بود
این روایت بیـانگر تقـدس گیـاه در نـزد ایرانیـان اسـت کـه گیـاه را          

شیانه           نخستین نیاي انسان می    شی و مـ داند و اولین جفـت انـسانی یعنـی مـ 
هینلـز،  (هاست که آدمی از تبار آنهستند ه ـ خدایانی یاگ) مهلی و مهلیانه(
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رابطۀ میان آفرینش انسان و گیاه در باورهاي مختلـف   ). 461، ص   1383
در سِـفر پیـدایش دلیـل هبـوط آدمـی از بهـشت بـه        . خـورد  به چشم مـی   

عهد عتیق، سِفر پیدایش، باب     (زمین، خوردن میوه درخت ممنوعه است     
اسالمی نیـز گیاهـان از اهمیـت فراوانـی     در روایات  ). 17 و   16دوم، آیه   

سـورة  (کنـد  چندین بار به ایـن نکتـه اشـاره مـی        قرآن کریم . برخوردارند
  ).120؛ سورة طه، آیۀ 22 - 19؛ سورة اعراف؛ آیۀ 35بقره،آیۀ 

در باور طرفداران نظریۀ تناسخ، تداوم زندگی انسان پـس از مـرگ            
  فنیقی، یونانی و ایرانـی، در اساطیر بابلی، مصري،   . یابد در نبات ادامه می   

اندازة الهه مادر زمـین،   ایزد نباتی پسر جوانی است که در نتیجۀ عشق بی         
بهـار،  (اش در قالب گیاه و یا درخـت اسـت          شود و تولد دوباره    کشته می 

ــدگی پــس از مــرگ، در   ). 47-45، ص 1376 ــب تــداوم زن ــدین ترتی ب
در ادبیـات  . شود یمردن و بازآفرینی این خدا در هیأت گیاه نشان داده م    

هنگامی که سـیاوش فرزنـد کیکـاوس پادشـاه کیـانی،             اساطیري ایرانی، 
رویـد و   رسـد از خـونش گیـاهی مـی       گناه توسط افراسیاب به قتل می      بی

، 2، ج1363فردوسـی،   (شود بدین ترتیب سیاوش به ایزد نباتی تبدیل می       
بنـابراین  ). 568، ص  1368؛ سـرامی،    264، ص   1369؛ یاحقی،   205ص  

توان گفت آهنگ رویش و بالندگی گیـاه، راز حیـات و آفـرینش و          یم
  .رمز نوزایی و جاودانگی است

در اساطیر ایرانی حضور عنصر گیاهی در خلقت حیوانات نیز دیـده     

 

  

)74( 

زیرا اولین حیوانی که آفریده شد گـاو یکتاآفریـده بـود کـه او            . شود می
کنـد   ان مـی بندهش اذع. نیز سرشت گیاهی داشت و غذایش از گیاه بود       

که به یاري این گاو، آب و گیـاه آفریـده شـد و بـه ایـن شـکل ارتبـاط                    
  ).40، 1380بهار، (کند تنگاتنگ گیاه و گاو را روشن می

هـا   دلیل اهمیت گیاهان، براي هریک از روئیدنی       باستانی به  درجوامع
اي وجـود داشـت کـه نقـش نگاهبـانی و حمایـت از آنـان را                ایزد و الهه  

) Hamadrayade(هـاي یونـانی، هامادریادهـا        در افـسانه  . برعهده داشتند 
بـا آنـان   . گانی بودند که وظیفۀ نگهبانی از درختان را برعهده داشتند    الهه

، ص  1356گریمـال،   (شدند و در سرنوشت آنان شریک بودند       متولد می 
در اسـاطیر ایرانـی نیـز امـشاسپندان و          ). ، ص هفت  1372؛ رنگچی،   347

ایـن را نیـز   "در بندهش آمده اسـت کـه   . هان هستند ایزدان موکّل بر گیا   
از ). 88، ص 1380بهـار،   ( "گوید که هر گلی، از آنِ امشاسپندي اسـت        

میان امـشاسپندان، دو امـشاسپند هئورتـات و اَمِرتـات کـه هـر دو مونـث            
اَمِرتـات  . شان در ارتباط بـا گیاهـان اسـت    هستند، وظایف و خویشکاري 
او را  . اش حمایـت از گیاهـان اسـت        ظیفـه هفتمین و آخرین امـشاسپند و     

هاست و مظهر شـادابی و   هئورتات نیز حامی آب. دانند سرور گیاهان می  
ایـن دو امـشاسپند   ). 188 و 90، ص 1387زاده،  قلـی (نشاط گیاهان است  

 . آیند که همواره با هم هستند نماد رویش و زندگی به شمار می
ر چهـارمین مرحلـه     در اسطورة آفـرینش ایرانـی، خلقـت گیاهـان د          



  

)75( 

اما آنچه سبب فراوانـی و گـسترش آنهـا شـد امـشاسپند            . صورت گرفت 
اَمِرتات بود که گیاهان را تکـه تکـه کـرد، بـا آب در آمیخـت و آنگـاه                
باران فروباریـد و گیاهـان از زمـین روئیدنـد کـه ده هـزار از آنهـا بـراي               

؛ 65، ص 1380بهـار،  (درمان ده هزار درد اهریمن آفریده حاصل شـدند  
زمانی که اهـریمن گـاو یکتاآفریـده     همچنین). 29، ص 1383کارنوي، 

 نوع گیـاه و غلـه   55هاي او  اش از اندام را کشت، به دلیل سرشت گیاهی 
؛ 66-65، ص  1380بهار،  ( نوع گیاه دارویی بوجود آمد     12و حبوبات و    

  ) .38، ص 1383؛ کارنوي، 46، ص 1385راشدمحصل، 
 در اســاطیر و باورهــاي کهــن، جــاي بــا توجــه بــه جایگــاه گیاهــان 

شگفتی نیست که تـصویر گیاهـان جـزء جدانـشدنی در هنرهـاي سـنتی                
نقوشـی همچــون درخـت زنــدگی، درخـت همــه تخمــه،    . ایرانـی باشــد 

.... عباسـی و   هـاي نیلـوفر، شـاه    درخت سرو، هوم، گئوکرن، انگور، گل   
بررسـی  ایـن مقالـه بـه    . خـورد  به شکل فراوانی در این هنرها به چشم می  

عباسی یکی از پرتکرارتـرین عناصـر در نقـوش گیـاهی             تصویر گل شاه  
  .پردازد می) ع(ها و تزئیناتحرم مطهر امام رضا آرایه

  
 عباسی گل شاه

ــش  ــاي بخ ــات و       نم ــیده از تزئین ــر پوش ــرم مطّه ــف ح ــاي مختل ه
هایی است که در گوشه گوشه این مکان شریف به دسـت توانـاي             آرایه

 

  

)76( 

هاي مختلف تـاریخی نقـش بـسته     طول زمان و دورهدر   هنرمندان خلّاق، 
هـا،   کـاري  هـاي بـسیار زیبـا، آینـه        بـري  کاري، گچ  تزئینات کاشی . است

هـا و بـسیاري هنرهـاي دیگـر بـا کـاربرد         تزئینات روي فلزات، حجـاري    
نقوش متنوعی همچون هندسی، حیوانی، گیاهی و حتی گاه انسانی ایـن        

در ایـن میـان، نقـوش       . رده است مجموعه را به تابلویی رنگارنگ بدل ک      
شـان،   گیاهی به دلیل تنوع و گوناگونی و نیز شـکل تجریـدي و انتزاعـی    

بیش از نقوش دیگر مورد توجه قرار گرفته است کـه شـاید اشـارتی بـه                 
بهشتی موعود است کـه در کتـاب آسـمانی دیـن اسـالم، مؤمنـان بـدان                  

اکایجــاد انــد و در مقیاســی کــوچکتر در ایــن مکــان پ  وعــده داده شــده
 از بهشت، بیانگرسرزمینی اسـت بـا انـواع          قرآن کریم توصیف  . اند کرده

هـاي شـیرین و گـوارا     هـاي گـسترده و میـوه       گیاهان و درختانی که سایه    
هـاي   در جاي جاي کالم الهی به انواع گیاهان و درختان و ویژگی  . دارد

ة این توجـه ویـژ  . کند ظاهري و خواص دارویی میوه و ثمرآنها اشاره می 
 به گیاهان، هنرمندان مـسلمان و بخـصوص ایرانـی را بـر آن               قرآن مجید 

است تا در تزئینات اماکن مذهبی و آرامگاه امامان معصوم، عنصر             داشته
هاي زیبا بـه کـار برنـد و تـصویري از         گیاهی را در هیأت درختان و گل      

  .  بهشت جاودانی را بر روي زمین خاکی به آدمیان نشان دهند
 گاه به شکل عینی و واقعیو گاه به صـورت انتزاعـی و     نقوش گیاهی 

گـاه تـصاویري همچـون    . استلیزه در تزئینات و هنرها به کار رفتـه اسـت     



  

)77( 

هـاي گـل،    هـاي مـارپیچ، ریـسه    هاي رز، صدبرگ، گل سرخ، بوتـه      گل
هـاي زیبـا و    هایی با انواع گل   نقوش گل و گلدان، درخت زندگی، بوته      

و گاه نقوش . ایی عیناً تصویر شده استگر با حفظ جنبه واقع رنگارنگ
ر            ها و ختایی   گیاهی در هیأت اسلیمی    اج و پـهاي متنوع بـا حرکـاتی مـو

اي باشکوه و زیبا را در برابر چـشم بیننـده بـه نمـایش            پیچ و تاب، صحنه   
کنـد بـیش از آنکـه نقـوش        در این شـیوه هنرمنـد تـالش مـی         . گذارد می

هـا   هـا و گـل   گرایـی کـه در بـرگ      گیاهی را از نقطه نظر میـزان طبیعـت        
 و عمیق از منظـر حـس معنـوي     مشهود است، نشان دهد؛ به شکلی ژرف  

ها رابه کـار   و روحانی و نیز تأثیرگذاري بر روح و جان آدمی این نگاره         
هاي گیاهی به جریانی از خطـوط مواجـو      گیرد و با همراه کردن موتیف     
 به آنهـا حرکتـی   هاي متحرك، ها و برگ تبدیل به نوعی گردش پیچک   

  ).113-112، ص 1375هیل و گرابر، (دائمی بخشد
هـاي اسـلیمی و ختـایی ریـشه در هنـر پـیش از اسـالم            هر چند طرح  

ایران دارند، اما بـا ورود اسـالم بـه ایـران و محـدودیتی کـه شـرع بـراي                
هـا در هنـر    ترسیم چهره انسان و بعضی از حیوانات ایجاد کرد، این طرح  

اوج کـاربرد ایـن    .  مراحل تکـاملی خـود را پیمـود        اسالمی رشد یافت و   
در تزئینـات   . توان دیـد   نقوش را در هنرهاي دوره تیموري و صفوي می        

تصویر غالـب نقـوش گیـاهی، عمـدتاً تزئینـات      ) ع(مطّهر امام رضا حرم
در میان این   . هاست ها و ختایی   ها و گیاهان در قالب اسلیمی      انتزاعی گل 

 

  

)78( 

عباسی جلوه و کـاربرد بیـشتري دارد          الله عباسی یا  نقوش، نقش گل شاه   
  . و نشان از توجه و عنایت هنرمندان به این نقش است

عباسـی عمـدتاً در زمینـه نقـوش      هـاي شـاه   باید توجه کـرد کـه گـل      
یعنـی گـل    ). 87تـا، ص     کونل و دیگـران، بـی     (رسند ختایی به ظهور می   

گـویی ختـایی   . عباسـی اسـت   هـاي شـاه   شاخص و اصلی این مـتن، گـل      
اقدسـیه،  (انـد   هـاي مزبـور را بـدان بـسته     مچون ریسمانی است که گـل  ه

هــا و  ختــایی نقــشی تزئینــی اســت کــه از ترکیــب گــل). 35، ص 1336
هاي گسترده، درهـم تنیـده و باالگـستر و خطـوط منحنـی بوجـود                برگ

کونـل و  (شـود   آمده است و میان آنها نـوعی وحـدت و نظـم دیـده مـی           
 بسیار استلیزه و تجریـدي اسـت کـه از    این طرح ) 48تا، ص    دیگران، بی 

اجـزاي ختـایی شـامل گـل،     . طبیعت الهام گرفته اما عین طبیعـت نیـست    
هاي آن از ترکیب مساوي دوایـر   لغنچه، برگ، ساقه و گره است که گ 

و میانشان هماهنگی   ) 179، ص   1390فرهنگی،  (شوند می وبرگها تشکیل 
وط مالیـم و منحنـی    اساس این طرح استفاده از خطـ      . کاملی وجود دارد  

شـود   گیـرد کـه بـه آن بنـد گفتـه مـی        است که سرتاسر طرح را دربر می      
در طراحــی نقــوش ختــایی نکــاتی ). 58، ص 1372مجــرد تاکــستانی، (

کهدر ایـن شـیوه سـبک     گیرد از آن جمله این مورد توجه طراح قرار می  
هـایی از سـاقه مثـل سـاقه اصـلی را           تُند و کُند حاکم است یعنی قـسمت       

هاي منشعب باشـد، نـازك رسـم     هایی از آن را که شاخه   م و بخش  ضخی



  

)79( 

بنـابراین  . دیگر آنکه در این طرح، هدف ترسیمنقش گل است  . کنند می
هـا در ارتبـاط باگـل اصـلی باشـند و در              هـا و غنچـه     هـا، گـل    باید بـرگ  

در واقع گـل اصـلی در بخـشی از طـرح     .وحدت کامل با آن قرار گیرند     
کنـد و مرکـز    ننده را به سمت خـود جلـب مـی       گیرد که چشم بی    قرار می 

هاي دیگر براي پر کـردن   ها و گل به عبارت دیگر برگ. ثقل نقش باشد 
کونـل و دیگـران،   ( ساقه به کار رفتـه و بـا گـل اصـلی متناسـب هـستند           

هـاي   طرح). 32، ص  1336؛ اقدسیه،   32، ص   1388؛ آژند،   84تا،ص   بی
هـاي هندسـی روي سـطح        طرحها، به تناسب فضا و       ختایی مانند اسلیمی  

هـاي بـسیار متنـوع و گونـاگونی ایجــاد      چرخنـد و شـکل   اثـر هنـري مـی   
، پارچه و دیگر منـسوجات،   این چرخش در طراحی نقش قالی . کنند می

آرایـی، امکـان ظهـور بیـشتري دارد امـا در طراحـی           نگارگري و کتـاب   
تر تـر و مختـصر   ها به دلیل محدودیت، مجال کمتري یافته و سـاده      کاشی

  ).32، ص 1336اقدسیه، (آید  هاي محدودتري می و با رنگ
اي مشخص در انتهاي گل      عباسی آن است که ساقه     ویژگی گل شاه  

رود  شود و به صورت پنج ، هفت و گاهی دوازده پر به کار می             رسم می 
اجـزاي  . اش در حالت ختایی، بازتر بودن گـل آن اسـت   و تفاوت اصلی 

ر ساده و مرکّب، برگ، خطوط منحنـی        هاي چندپ  دهندة آن گل   تشکیل
تـرین گـل     ایـن گـل کـه کامـل       . هـا هـستند    ها و ختایی   و پیچیدة اسلیمی  

شــود و   ختــایی اســت از تکــرار دو بــرگ و دو دایــره تــشکیل مــی      

 

  

)80( 

نقـش  ). 180، ص   15، ج   1390فرهنگـی،   (ترین نقش گل است    منعطف
کـه از  داننـد   عباسی را برگرفتـه از گـل نیلـوفر و یـا گـل انـار مـی             گلشاه

روزگاران قدیم در هنر این سرزمین رواج داشته و در نهایت بـا دخـل و         
حاصـلی،  (عباسـی امـروز درآمـده اسـت       تصرف زیاد به شکل گـل شـاه       

عباسـی   بخش گل شاه   البته برخی گل عناب را هم الهام       ).32، ص   1372
وار گل عنـاب و پـیچ وخـم خطـوط       کنند طرح دایره   دانند و ادعا می    می

ن و شباهتش به انار و گـل انـار و نیـز جنبـۀ تقـدس آن در            شکستۀ تاج آ  
باورهاي ایرانی پیش از اسالم، سبب شـد تـا هنرمنـدان ایرانـی از آن در                

  ).23، ص 1388آژند، (هاي خود بهره گیرند  نقش
  

  
  عباسی نقش گل شاه

  

در باور ایرانیان نیلـوفر و انـار هـر دو از تقـدس فراوانـی برخـوردار                  
فر که در فارسـی بـه آن گـل آبـزاد، گـل زنـدگی و یـا                   گل نیلو . هستند

، رمـزي از عناصـر اربعـه        )839، ص   1386یـاحقی،   (گوینـد  آفرینش می 



  

)81( 

هـاي پهـنش    هایش در زمین است و برگ زیرا از یک طرف ریشه    . است
اش بـر روي آب از میـان بـرگ         شـود و سـاقه     بر روي آب گـسترده مـی      

الفــورگ و (ود داردبیــرون آمــده و در انتهــاي ســاقه، گــل زیبــایی وجــ
مولّف برهان قـاطع در بـاره گـل نیلـوفر نوشـته         ). 24، ص   1374آلندي،  

آورد و بـاز بـا آفتـاب      این گل با آفتاب از آب سر بیرون مـی         "است که   
در بـاور ایرانیـان ایـزد    ). 924، ص  1380خلـف تبریـزي،     ("رود فرو مـی  

 اســت حـامی و نگهبــان گـل نیلـوفر    ـآناهیتـا    ـ بـانوي بـاروري و آبهـا   
ــزادي، ( ــه    ). 112، ص 1368به ــز از جمل ــان نی ــشن مهرگ ــم ج در مراس

گذارند عالوه بر لیمو و شکر و انگور و هفـت        عناصري که در سفره می    
).  397، ص 1، ج 1377پـورداود،  (دانه مورد،چند دانه گل نیلـوفر اسـت     

کنـد کـه ایرانیـان قـدیم در شـشمین روز مـاه تیـر                بیرونی یـادآوري مـی    
) 334، ص   1363بیرونـی،   (کردنـد  شن نیلوفر برگزار مـی    جشنی به نام ج   

گـل نیلـوفر انـواعی دارد     . دهد هاي این جشن اطالعی نمی     اما از ویژگی  
کـه در   آن. رویـد  که بعضی از آنها در آب و برخی دیگر در خشکی می   

خورد و به اشـیاي     کند به شکل پیچکی در فضا پیچ می        خشکی رشد می  
هـاي اسـلیمی     وفر سبب شده که در طـرح      این ویژگی نیل  . پیچد دیگر می 

اش پیچیدگی و درهم فرورفتگی است، کاربرد بسیار داشـته           که ویژگی 
  ). 72، ص 1370بورکهارت، (باشد

خـصوص   انار نیز از جمله درختان مقدس در نزد اقوام مختلف و بـه            

 

  

)82( 

دانـستند و    میوة آن را نمادي از باروري و برکـت مـی          . است ایرانیان بوده 
کـار   ن مقـدس بـوده و بـه نـام برسـم در مراسـم مـذهبی بـه                هـاي آ   شاخه

سـین نـوروزي چنـد     در گذشته رسم بـود بـر سـر سـفره هفـت        . بردند می
شــاخه از ایــن درخــت و یــا درخــت مــورد را بــه نیــت تــیمن و تبــرّك   

  ).166، ص 1386یاحقی، (گذاشتند می
را   دادن میوة انار بـه اسـفندیار، وي   زرتشتی، زرتشت با   درمتون دینی 

در . )Mole,1967,p.132-134; Unvala,1922, Vol.2, p.470(کـرد  تـن  ینروی
قـرآن   .اسـت  متون دینی اسالمی نیز به این درخت و میوة آن توجه شـده     

؛ سـورة  141 و 99سـورة انعـام، آیـۀ    (کنـد   چند بار به آن اشاره می    کریم
شتی بـا درختـان نخـل و انـار     و بـه مؤمنـان بـشارت بهـ      )68رحمان، آیـۀ    

کـرداران    را بر درستجوشان سایۀسبز خود   هاي رکنارچشمهکه د دهد می
بـه همـین روي انـار را میـوه بهـشتی       ).68سورة رحمان، آیۀ  (گسترند می

  .کنند هاي بهشتی تلقی می هاي آن را دانه پنداشته و دانه
عباسی انواع مختلفی نظیر گل گـره، پیچـک، برگـی، گـل              گل شاه 

هـم و انـاري دارد کـه طـرح     برگی، برگی سـه گـل درهـم و دوگـل در           
؛ حاصـلی،  88تـا، ص   کونـل و دیگـران، بـی   (تر اسـت  اناري آن معروف 

ــا و   ). 32، ص 1372 ــکل زیب ــذوب ش ــی مج ــدان ایران ــان و هنرمن طراح
اند که با فرم مـدور و پـیچ و خـم خطـوط تـاجش           دلفریب گل انار شده   

طـرح گـل انـاري را    . براي طراحی در نقوش هنري متناسب شـده اسـت     



  

)83( 

کردند که ابتدا انار را به صورت اصلی بـه همـراه          کل تصویر می  بدین ش 
بعدها این انار را بـه شـکل      . شد اي که از دهانش روییده رسم می       شکوفه

عباسـی بـه    دادنـد و در نهایـت گـل معـروف شـاه           تَرَك خورده نشان می   
  ).126، ص 1372؛ آذرپاد و رضوي، 30، ص 1334رفیعی، (وجود آمد

   

  
  عباسی  به گل شاهتحول تصویر انار

  

ها چه در متن کار و چه در         عباسی در تزئینات و آرایه     طرح گل شاه  
ها به عنوان نقش اصلی مورد توجه و پرکاربرد است و طراحـان و    حاشیه

گیـري از ایـن نقـش و      بهـره . دهنـد  هنرمندان بدان اقبال فراوانی نشان می     
ها،  ارگري و نقاشی  ها، نگ  ها، کاشی  ها، قالی  نقوش ختایی بر روي پارچه    

هـا و سـایر مـوارد هنـري در دوره شـاه              بر روي ظروف فلـزي و سـفالینه       
عباس اول چندان گسترش یافت که تحولی در این نقوش ایجـاد شـد و              

 

  

)84( 

گروهـی   عباسی تغییـر نـام داد بـه طـوري کـه      هاي شاه این نقوش به گل
ــفوي     ــاس ص ــاه عب ــان ش ــه زم ــداع آن را ب ــسبت .) ق.ه1038-995(اب ن

کـه در صـحت ادعـاي آن    ) 110، ص 1372آذرپاد و رضوي،   (دهند می
از این زمان به بعد کاربرد عنـوان ختـایی در متـون متوقـف      . تردید است 

عباسی و یا شاه صفی در اشکال مختلـف رواج     هاي شاه  شد و عنوان گل   
  ).35، ص 1336؛ اقدسیه، 28، ص 1388آژند، (یافت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ررفته در هاي بکا طراحی انواع گل و برگ
  نرهاي سنتی ایرانیه

برگرفته از کتاب مبانی طراحی سنتی در (
  )ایران

  
هـاي   عباسی در آرایـه  هایی از نقش گل شاه در ادامه به بررسی نمونه   

هـا،   کـاري  ها، آینه  هنري فضاهاي مختلف حرم مطّهر از جمله در کاشی        
  . پردازیم ها می ها و فلزکاري حجاري



  

)85( 

  
   حرم مطّهرعباسی در تزئینات گل شاه

کـار   ها به  کاري اشیبیشترین نقوش گیاهی تزئینات حرم مطّهر در ک       
) ع(رضـا  مطّهر امـام  عناصرمعماري حرماعظم  ازآنجاکه بخش. رفته است 

ها، پوشـش خـارجی برخـی از گنبـدها و          ها، تاق  همچون دیوارها، ایوان  
عباسـی یکـی از    کاري مزین است، نقـش گـل شـاه     ها به هنر کاشی    مناره

هاي معـرق    در انواع کاشی  . باشد بسامدترین نقوش در این تزئینات می     پر
  . به فراوانی وجود دارد رنگ، این طرح و هفت

گاه این نقش در شکل ابتدایی و نزدیک به هیأت باسـتانی خـود بـه           
مثالًدر نماي ایوان طالي صحن انقـالب، نقـشی از گـل            . کار رفته است  

اي،  هـاي فیـروزه     بـا رنـگ    ایـن نقـش کـه     . عباسـی کـار شـده اسـت        شاه
شود، به سبک    اُخرایی، سفید، سبز و مشکی بر زمینه الجوردي دیده می         

نقش گل در این طـرح  . رنگ و به صورت برجسته اجرا شده است   هفت
بسیار ساده و فاقد هر نـوع پیچیـدگی انـواع بعـدي آن اسـت؛ بـه همـین               

. باشـد جهت، احتمال دارد که طرح آن مربوط به پیش از دورة صـفوي            
چنین احتمالی، با توجه به انتساب ساخت این ایوان به امیرعلیشیر نـوایی            

  .تیموري، دور از تصور نخواهد بوددر اواخر دورة 
هـاي   خانه که از سازه    شرقی این صحن مشهور به ایوان نقاره       درایوان

 را هـم در مـتن کـار و هـم در      عباسـی  دورة صفوي است، طرح گل شاه     

 

  

)86( 

عباسیِ نیلوفري به همراه نقـوش    هاي شاه  گل اشیهح در .دید توان می حاشیه
هـاي بـزرگ     کار گل بر زمینه اُخرایی اجرا شده است و در متن           اسلیمی

هـاي   غنچهها و  رنگ اُخرایی درکناربندها و گل     نخلی به   عباسیِ برگ  شاه
اي  هاي زنجیـره   این نقش در طرح   . ختایی بر زمینه الجوردي آمده است     

کـش ایـوان، هـر دو کـار      هاي داخل بغـل  زئینات قابحاشیه و در میان ت    
  .اند ها در دوره معاصر تعمیر و بازسازي شده این کاشی. شده است

هـاي   تـوان در کاشـی     عباسـی را مـی     نمونه دیگري از نقش گل شـاه      
رنـگ   هـاي هفـت   ایـن ایـوان بـا کاشـی     . ایوان جانبی ایوان سـاعت دیـد      

ي طــرفین ورودي و هــا عباســی در قــاب هــاي شــاه پوشــیده شــده و گــل
همچنـین در   . ها بر زمینـۀ الجـوردي کاشـی، کـار شـده اسـت              بغل پشت

هاي معرق نفیس ایوان شمالی صحن، مشهور به ایوان عباسـی، بـه     کاشی
این ایـوان  . فراوانی این نقش به شکل نیلوفري و برگ نخلی وجود دارد         

هـاي طـرح کاشـی دورة صـفوي و تزئینـات آن            باشکوه از بهترین نمونه   
) م1642-1666/ق1052-1077(مربوط به دورة شاه عباس دوم صـفوي        

  . است که در دورة معاصر بازسازي شده است
رنگ با طرح قاجاري     هاي هفت  آزادي، کاشی  شرقی صحن  درایوان

بر زمینه الجـوردي    . معاصر بازسازي شده است    شودکه دردوران  می دیده
هـاي   ا ترکیـب رنـگ    عباسی بـ   هاي شاه  اي از گل   ها، مجموعه  این کاشی 

متنـوعی از اُخرایــی، آبـی، مــشکی و اُمرایــی بـر روي خطــوط مالیــم و    



  

)87( 

در . انـد  انگیز رقـم زده  اند و طرحی خیال   منحنی پشت سر هم قرار گرفته     
گرایانـه   هاي رز صورتی به شکلی کامالً واقع       کنار این نقش دیرینه، گل    

یش گذاشـته  نیز نقش شده است و تلفیقـی از دو شـیوة هنـري را بـه نمـا              
در نماي بیرونی ایوان جنوبی ایـن صـحن، طرحـی بـسیار زیبـا بـا                 . است

عباسی و نقوش ختایی بر زمینـۀ کاشـی معـرق      حرکت چند نوع گل شاه    
کـاري دورة معاصـر در    هاي کاشی خورد که از بهترین نمونه به چشم می 

  . عباسی این قاب تنوع زیادي دارد هاي شاه گل. باشد حرم مطّهر می
کاري حرم مطّهر، بـه ویـژه در         عباسی در تزئینات آینه    گل شاه نقش  

کـاري   در قـابی الـوان از آینـه   . خـورد  هاي دارالسیاده به چـشم مـی       آرایه
کـش ایـوان    برباالي ورودي راهروي دارالسیاده به دارالوالیـه،یا در بغـل      

اي از تزئینـات اسـلیمی و ختـایی بـه همـراه       شمال شرقی رواق، مجموعه  
اي روشن، آبـی    هاي سرخ، سبز، قهوه    عباسی با رنگ   ي شاه ها نقوش گل 

این تزئینـات مربـوط    .کند و سفید چشم بیننده را مبهوت زیبایی خود می        
  .به دوره قاجار است که در دوره معاصر بازسازي شده است

ر مـی           تـوان بـه    از دیگر تزئینات به کار رفتـه در معمـاري حـرم مطهـ
تـرین نمادهـاي تزئینـی در ایـن      هـم از م. بري روي آینـه اشـاره کـرد     گچ

عباسی است که به همراه عناصر دیگـر ختـایی در           ها،نقش گل شاه   آرایه
هــاي  کــاري در بخــشی از آینــه. هــا اســتفاده شــده اســت بــري ایــن گــچ

عباسـی را    هـاي شـاه    دارالحفاظ، هنرمندان به کمک گچ، انبوهی از گل       

 

  

)88( 

ایـن بخـش    . انـد  دهدار بر زمینه آینه رسـم کـر        هاي کنگره  به همراه برگ  
کـاران دوره قاجاریـه اسـت کـه در           کاران و گـچ    بازمانده هنرنمایی آینه  

  .دوره معاصر تعمیر شده است
هاي موجـود    عباسیرا در تزئینات رویفلز و میناکاري      موتیف گل شاه  

مـثالً در تزئینـات ضـریح امـام         . تـوان بـه روشـنی دیـد        در حرم مطهر می   
د بوده، یا بر روي پنجره نقـره منـصوب          این نقش بسیار پرکاربر   ) ع(رضا

  .  در شرق دارالوالیه، این نقش به کار رفته است
در ایوان طالي صـحن جمهـوري کـه از آثـار و ابنیـه دوره پـس از              

اي  عباسی را در قطعات میناکـاري بـر زمینـه     انقالب است؛ نقش گل شاه    
گـاه در  توان دید که  هاي طال هم در حاشیه و هم در متن کارمی    از ورقه 

کنار ذکر جمیل اهللا و گاه در تلفیق با نقوش اسلیمی و ختایی بـه همـراه               
نـشین، تـصویري     هـاي دل   اژدري بـا پـیچ و تـاب        هاي اسلیمی دهن   شاخه

  . خیال انگیز به وجود آورده است
هاي به کار رفته در تزئینات حـرم نیـز هنرمنـدان از ایـن            در حجاري 

. انـد   و ماندنی بر جاي گذاشـته    ي زیبا اند و آثار   نقش بسیار استفاده کرده   
است، نقـش    قاجاریه ازآثاردوره که توحیدخانه هاي ازاره رواق   حجاريدر

در ایـن قـسمت    .عباسی به صـورت زیبـایی بـه کـار رفتـه اسـت         گل شاه 
کاري روي سنگ، نقوش اسلیمی و ختـایی را         هنرمندان به شیوه برجسته   

سپس زمینـه   . اند با ایجاد کرده  اي زی  عباسی به گونه   هاي شاه  به همراه گل  



  

)89( 

سته اسـت، بـا دو رنـگ متفـاوت     کار و نقوش را که نسبت به زمینه برجـ    
کنند و به خوبی نمایانـده      کرده تاتصاویرحاصله جلوه بیشتري پیدا     نقاشی
هـاي سـقاخانه صـحن قـدس، از آثـار دورة انقـالب        در نماسـازي  . شوند

  .ل معرق سنگی دیدعباسی را به شک توان نقش گل شاه اسالمی نیز می
ر امـام              در مطالعۀ آرایـه    هـا و تزئینـات هنـري موجـود در حـرم مطهـ

عباسی یکی از عناصـر    توان به روشنی دید که نقش گل شاه        می) ع(رضا
هـا و بـه همـراه     اصلی و بنیادي در این تزئینات است که در زمینه ختـایی   

نقـش  . رود هاي تزئینی به کـار مـی   ها پهلو به پهلوي سایر موتیف    اسلیمی
هاي ختـایی تنهـا و هـم در ترکیـب  نقـوش             عباسی هم در آرایه    گل شاه 

  . شود دار دیده می ختایی و اسلیمی و نیز در داخل نقوش اسلیمی گل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :منابع
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  خورشید، آفتاب، خواهر دختر

  الشموس شمس خواهر عشق، سریر سلطان خواهر
  )س(معصومه حضرت

  
  دارستانی میرزاجانی زري

  
  : چکیده

 الهـی  انبیـاء  کنار در گذشت با و فداکار ،قدیسه زنان حضور همیشه
 بـه ) س(معـصومه  حـضرت  هجـرت  خـاطر  همـین  به،  خورد  می چشم به

 کـه اي  گونـه  بـه  هـم  آن،  بـود ) ع(رضـا   امـام  درخواسـت  دنبـال  بـه  ایران
 ایـشان  از و فرسـتد   مـی  حـضرت  پی در تعجیل با را قاصدي) ع(رضا امام
 زمـان  در کـه  آن وجـود  بـا ،  کنـد  حرکت ایران سوي به فوراً خواهد می

) ع(هـشتم   امـام  بزرگوارشـان  بـرادر ،  ایران به) س(معصومه حضرت سفر
 بـرادر  دیـدار  ایـران  به ایشان سفري    انگیزه اول نگاه در و بودند ایران در

 وااليي    اندیـشه  و فکري شامخ مقام و علمی جایگاه به توجه با اما است
 اسـت  الهـی  خطیـرو  ماموریتی واقع در که را سفر این نباید ایشان علوي

 آشـنایی  بر توانست هجرت این که چرا. گرفت نادیده دیگري بعد از را



  

)93( 

، مـامون  اینکـه  از بعـد  کـه  بطـوري  باشـد  مـوثر  حقیقی اسالم باها    ایرانی
 هـم ) ع(رضا  امام شهادت خبر وقتی و،  کرد تبعید ایران به را) ع(ضار امام

 ظلـم  مـورد  ایـران  در سـادات  وهـا     علـوي  اینکـه  وجـود  بـا  و شـد  منتشر
 بـاقی  آنجـا  در نرفتنـدو  ایـران  از هـم  بـاز ،  داشـتند  قـرار  مامون حکومت

  .ماندند
 حـامی  او چـون  و )س(زهـرا  حـضرت  تبـار  از دختري سفر این در 

   .شایسته ساالري قافله، زینب چونان و امامت و والیت
 )س(معـصومه  فاطمـه  فریـاد ،  کرد رسوا را امیه بنی زینب فریاد اگر 

 بـه  مدینه از حضرت الهی سیاسی حرکت ورد؛آدر ستوه به را عباس بنی
 بـه  هرچنـد ،  دوران طـاغوت  علیـه  بـود  حرکتـی  خراسـان  و و مرو سوي

 از حرکـت  با او. کرد پیام غابال ولی نشد نائل زمانش  امام و برادر زیارت
 ثابـت ) ع(بیـت  اهل ارادتمندان و پیامبر خاندان از اي  عده همراه به مدینه
 پـرورش  برابـر  در طـاغوتی  و مـادي  قـدرتهاي  اعـصار  همـه  در که کرد

 آورد خـروش  یزیـد  بر )س(زینب چنانکه. کوچکند ناب اسالم یافتگان
 از علویـان  شـدید  سـرکوب  و اختنـاق  فـضاي  امـا ،  داند می حقیر را او و

) س(معـصومه  حـضرت  کاروان روي پیش مسیر تمامی عباس بنی سوي
 هـدف  با رسالت خاندان از دیگر برخی حالیکه در و بود ساخته ناامن را

 قهرآمیــز برخــورد بــا و شــده ایــران وارد) ع(رضــا حــضرت بــه پیوســتن
 کـاروان  اسـتقرار  محـل هـا     نقـل  برخی مطابق،  بودند شده روبرو عباسیان
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، الهـی  حرکت این و،  گرفت قرار حمله مورد و محاصره ساوه در نایشا
 برکـت  پـر  سفر این در آفتاب دختر باالخره و ماند ناتمام گرچه سیاسی

 را همــه اش گونــه شــهادت مــرگ بــا و شــتافت حــق دیــدار بــه خــویش
 ایـن  ارزشـمند  ثمـرات  شـاهد  همـه  که نپایید دیري اما. ساخت سوگوار

 هـاي   چمـشه ،  عتـرت  کران  بی کوثر این از که آنگاه. شدند مبارك سفر
 مقــدس حــریم ایــن قــم و گرفــت جوشــیدن معــارف و علــوم جوشــان

 و قیامهـا  محـور  و گردیـد  اسـالمی  حیاتبخش معارف نشر مرکز،  فاطمی
  .شد روزگار پیشگان ستم علیه بر دینی هاي خیزش

  .والیت و زینبی، امامت خورشید، رسالت خواهر: واژه کلید
  

  : مقدمه
 حجاز راه،  توس خورشید پی در است ماهی) س(معصومه حضرت

) ع(معـصومه  فاطمـه  حـضرت  والدت از قبـل  کـه ،   کـرد  طی را ایران تا
 حـضور  محـل  وهـا     روایـت  در ایـشان  برکـت  بـا  وجود از زیبایی ترسیم
 دررفعـت  و قـدر  در .بود شده بیان حضرت وجودي يها  برکت و ایشان
 کـه  اسـت  کـافی  نکتـه  همـین  ،آسـمانی  بـانوي  ایـن  واالي مرتبه و مقام

 ازآن قبـل  و گرفت قرار معصوم  امام چند تقدیس و احترام مورد همواره
انـد    گفتهها    سخن ایشان يها  کرامت و فضایل از بیایند دنیا به بانو این که

 انـد،   کرده خود محبان و دوستان به را شان شریف قبر زیارت سفارش و
  بـه  را رسـالت  دودمـان  زا شادي غریو و هلهله عظمت توصیف راستی  به
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 خبرهـاي  در قبل سالها که شده خواهري داراي) ع(رضا  امام اینکه خاطر
 کـه  چـرا ،  کـرد  ترسـیم  تـوان  نمـی  بـود  شـده  داده مژده او وجود به غیبی

 بـه  چـشم ،  ) ص(محمـد   آل گلـشن  از تابنـاك  گلـی  و،  کـوثر  از فروغی
   .بود بخشیده دیگري صفاي را معنی جهان و، بود گشوده جهان

 از بعـد . شـد  متولـد ،  بود تقوا و علم سرچشمه کهاي    خانواده در وي
 بـه  رسـیدگی  و سرپرسـتی ) ع(رضـا  ، امـام  ) ع(کـاظم  موسی  امام شهادت

 تـا  رسـیدگی  ایـن . داشـت  عهـده  بـر  را خـود  بـرادران  و خـواهران  امور
 بـاالي هـاي     مقـام  بـه ) ع(کاظم  امام فرزندان از کدام هر که بوداي    اندازه
 خواهرتنی) س(معصومه حضرت که آنجایی از اما .سیدندر ودینی علمی

 الهـی  علـم  و گرفت قرار حضرت آن ویژه توجه مورد،  بود) ع(رضا امام
، ) ع(رضـا   امـام  از بعـد  کـه  طـوري  به. کرد پیدا بروز و ظهور داشت که

 فرزنـدان  میـان  در را تقـوا  و علـم  درجـه  باالترین) س(معصومه حضرت
  .دارد) ع(کاظم موسی امام

 رونـق  زن یک و: معصومین فرزندان از فرزندي وجود با که ريشه
 جهـان  پایگـاه  عنـوان  به که شود می علمی توسعه و رشد محل و یابد می

 و بیـت  اهـل  دوسـتداران  تجمـع  عنـوان  به مکانی .گردد  می معرفی تشیع
 از زنـی  حضور، است شده تاکید آن بر) عج(زمان  امام ظهور سازان بستر

 ،شـهر  ایـن  در او دفـن  بـا  دهـد   مـی  نـشان  شـهر  این در نبوي پاك سالله
 کـه  گـردد   می بیت اهل دانش و علم مرکز و گیرد  می شکل تشیع پایگاه
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 بـه  کـه  اسـت  الهـی  ماموریتی این و شود  می گیر دامن و وسیع آن شعاع
 گیـرد   مـی  جهت و شکل معصومه حضرت بیت اهل کریمه وجود لطف

 غربـت  روزگـار  رد اسـت  غربـت  اقامـت ) س(معصومه حضرت که چرا
  .درخشد  میاقامه شهر، قم در که است ایران نگین معصومه، ها نگاه

  
  : ایشان زندگی
، حـضرت  آن لقـب  مـشهورترین  و فاطمـه  بزرگـوار  آن شـریف  نام

 بـن  موسـى  حـضرت  شیعیان هفتم  امام بزرگوارش پدر. است »معصومه«
 بـانو  آن .اسـت ) س(خـاتون  نجمـه  حضرتاش    مکرمه مادر و) ع(جعفر

) ع(رضـا  حضرت با) س(معصومه حضرت لذا .هست نیز هشتم  امام ادرم
 مهـم  دوره دو بـه  )س(معـصومه  حـضرت  زنـدگی  .هـستند  مـادر  یک از

. قـم  و ایـران  راه در حضرت و مدینه در کودکی و تولد: شود می تقسیم
 در قمــرى هجــرى 173 ســال ذیقعــده اول روز در حــضرت آن والدت

  .است شده واقع منوره مدینه
 شـهادت  مـصیبت  بـا  مواجـه  کودکى سنین همان در که نپایید دیرى

 پـس  آن از لـذا . شـد  بغـداد  شـهر  در هـارون  حبس در خود گرامى پدر
 موســى بــن علــى حــضرت بزرگــوارش بــرادر تربیــت و مراقبــت تحــت
ــا ــت) ع(الرض ــک. قرارگرف ــال ی ــد س ــرت از بع ــرادر هج ــضرت، ب  ح

 والیـت  پیـام  و زینبـی  رسـالت  اداي و برادر دیدار شوق به) س(معصومه
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 حرکـت  خراسـان  طـرف  بـه  برادرزادگان و برادران از اى عده همراه به
 بـود  جا این. شد مى واقع مردم استقبال مورد محلى و شهر هر در و کرد

 پیـام ) س(زینـب  حضرت بزرگوارشان عمه همچون نیز حضرت آن که
ــت ــت و مظلومی ــرادر غرب ــشان ب ــه را گرامی ــردم ب ــؤمن م ــسلمان و م  م

 گــر حیلــه حکومــت بــا را) ع(اهلبیــت و خــود مخالفــت و درســاندن مــى
 ایـران  متمـدن  منـاطق  و شهرها از آنها کاروان. کرد مى اظهار عباس بنى

 فـراهم ) ع(بیـت  اهـل  خاندان باها    ایرانی آشنایی فرصت تا کرد  می عبور
  .کنند معرفیها  ایرانی به را اصیل اسالم بتوانند بزرگان آن و شده

 نهـضت  بـا  مقابلـه  بـراي ،  کردنـد  طـی  آنها که حرکتی مسیر درواقع
) ص(خـدا  پیـامبر  رسـالت  و اسـالم  به نسبت تردید و شک تا بود شعوبیه

  .برود بین ازها  ایرانی دل از
 کـه  بـود  این ایران به) س(معصومه حضرت سفر در مهم بسیار نکته

 بـه  سـفر  ایـن  در چـه  که دانستند  می کاروان اعضاي سایر و حضرت آن
 هــر در، کنــد تهدیــد را آنهــا خطــري چــه و برســند دمقــص بــه ســالمت
هـا    ایرانـی  به را اصیل اسالماند    توانسته چون هستند میدان پیروز صورت
 تـرویج  و تبلیغ فرصت ماندند  می  زنده اگر دیگر عبارت به. کنند معرفی

. داشـت  بـسیاري  برکت و خیر هم شان شهادت اما. داشتند را اسالم دین
 هـر  در را علوي سادات تا داد دستور خود وهاينیر به مامون وقتی چون
 و بودنـد  مـامون  ظلـم  ایـن  شاهدها    ایرانی،  برسانند شهادت به ایران جاي
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 مـشخص  آنهـا  بـراي ) ع(بیـت  اهل خاندان حقانیت و مظلومیت حقیقت
 اثـر  بـر  یـا  و مـاتم  ایـن  از زیـاد  غـم  و انـدوه  اثر بر یا ،حال هر به. شد می

 چـون  و شدند بیمار)س(معصومه فاطمه حضرت،  جفا زهر از مسمومیت
. نمـود  را قـم  شـهر  قـصد  نبـود  خراسـان  طـرف  بـه  راه ادامه امکان دیگر

 بـود  چـه  آن اسـت؟  فرسـنگ  چنـد  »قـم  «تـا  »سـاوه «شـهر  این از: پرسید
 کـه  شـنیدم  پـدرم  از زیـرا ،  ببریـد  قـم  شـهر  بـه  مرا: فرمود،  دادند جواب

  .است ما شیعیان مرکز قم شهر: فرمود می
 بـه  شـدند  مطلـع  بخـش  مـسرت  خبـر  ایـن  از وقتـى  قم هرش بزرگان

 بـزرگ  »خـزرج  بـن  موسى «که حالى در و شتافتند حضرت آن استقبال
 عـده  و کـشید  مـى  دوش بـه  را حـضرت  آن ناقـه  زمام »اشعرى «خاندان
 حرکـت  در حـضرت  کجـاوه  گرداگـرد  سـواره  و پیاده مردم از فراوانى

 حـضرت  قمـرى  هجـرى  201 سال االول ربیع 23 روز در حدوداً،  بودند
 سـال  23 از کـه  معصومه حضرت عمر مدت. شدند قم مقدس شهر وارد
 شـتر  شـود  مـی  نامیـده  »میر میدان «امروز که محلى در سپس،  است کمتر

 افتخــار و زد زانــو »خــزرج بــن موســى «منــزل در جلــو در حــضرت آن
 ایـن  در روز 17 مـدت  بـه  بزرگـوار  آن. شـد  او نـصیب  حضرت میزبانى

ــدگى شــهر ــرد زن ــشغول مــدت ایــن در و ک ــادت م ــاز و راز و عب ــا نی  ب
 نـام  بـه  سـتیه  مدرسـه  در حـضرت  آن عبادت محل. بود متعال پروردگار

   .است حضرت آن ارادتمندان زیارت محل اکنون هم »النور بیت«
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 »الثـانى  ربع دوازدهم قولى بر بنا «و الثانى ربیع دهم روز در سرانجام
 روشـن  برادر دیدار به مبارکش ندیدگا که ازآن پیش هجرى 201 سال
 شـیعیان  و فروبـست  جهان از دیده فراوان اندوه با و غربت دیار در،  شود

 را پـاکش  پیکر فراوان تجلیل با قم مردم.نشاند سوگ به خود ماتم در را
 »بـابالن  بـاغ  «نـام  بـه  و شـهر  بیـرون  روز آن در کـه  فعلـى  محل سوى به

   .نمودند تشییع بود معروف
 را حضرت آن مطهر بدن کسى چه که دراین شد مهیا قبر که همین

 کـه  سـواره  تـن  دو ناگـاه  کـه ،  شـدند  مـشکل  دچـار  دهد قرار قبر داخل
 نزدیـک  سـرعت  بـه  و شـدند  پیـدا  قبله جانب از داشتند صورت به نقاب

 دیگـرى  و شـد  قبـر  وارد دو آن از یکـى  نمـاز  خوانـدن  از پس و آمدند
 دل در تـا  داد او دسـت  بـه  و برداشت را حضرت آن مطهر و پاك جسد

 کـسى  بـا  کـه  آن بدون مراسم پایان از پس نفر دو آن. سازد نهان خاك
 گفتـه  بـه  بنـا . شدند دور محل از و سوار خود ىها  اسب بر بگویند سخن
: پروردگـار  حجت دو،  بزرگوار دو آن که رسد مى نظر به علما از بعضی

 بزرگان دفن راسمم معموالً که چرا باشند)ع(جواد  امام و) ع(رضا حضرت
  .است شده انجام الهی اولیا حضور با دین

 از سـایبانى  خـزرج  بـن  موسـى ) س(معـصومه  حـضرت  دفن از پس
   امـام  فرزنـد  زینـب  حضرت که این تا داد قرار شریفش قبر فراز بر بوریا
 شـریف  قبـر  فـراز  بـر  را گنبـد  اولین قمرى هجرى 256 سال به) ع(جواد
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 بزرگـوار  بـانوى  آن پـاك  تربـت  سـان  بـدین  و کرد بنا بزرگوارش عمه
 دلـسوختگان  دارالشفاي و )ع(بیت اهل به ارادتمندان قلوب گاه قبله اسالم
  .شد امامت و والیت عاشق

  
  )س(معصومه حضرت تجرد علت

 ایــن در، نکــرد ازدواج معــصومه حــضرت کــه اســت قطعــی تقریبــاً
 ازدواج سـنت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـه  آیـد   مـی  پـیش  سؤال این صورت

  :فرمود) ص(اکرم رسول که آنجا تا، است اسالمی مؤکد حبمست
ِمابنی فی ﴿ َ َسالم بناء احب الی الله عزوجل، و اعز من ِاالُِ ِ َّ ََّ ََ ََ ََّ َ َ ٌ َِ ّ َِ َّ ِ   ِج﴾يَالتزوْ
 عزیزتـر  و تـر   محبـوب  که نشده برپا بنایی خدا پیشگاه در اسالم در
  .باشد ازدواج بناي از

  :فرمود نیز و
ِالنکاح سنَّت﴿ ُِ ُ َی، فمن رغب عن سنَّتی فـلَ َ َِ ُ ْ َْ َ ِ َ ِّمنی﴾َس ْيَ ِ  

 دوري مـن  سنت از که کسی است، پس  من  برنامه و سنت ازدواج
  .نیست من از کند

 ازدواج،  فـضیلت  وکسب ریاضت خاطر  به بانویی )ع(باقر  امام درعصر
 بـه  فـضیلتی ،  ازدواج تـرك  در اگـر : فرمـود  او بـه ) ع(باقر ، امام کرد  نمی

 خـاطر   بـه  کـه ،  بـود  تـو  از سـزاوارتر ) ع(فاطمـه  رتحـض ،  آمد  می دست
ــرا، نکنــد ازدواج، اخالقــی فــضایل کــسب ــانویی هــیچ زی  کــسب در ب

 سـؤال  این به پاسخ در: پاسخ. است نگرفته پیشی) ع(فاطمه از،   کماالت
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 اسـت  اي  شایـسته  دلیل،  آنها از یکی یا،  هرکدام که شده گفته مطلب دو
  : است شده )س(معصومه حضرت ازدواج ترك موجب که

 سـطحی  در) س(معـصومه  حضرت ویژه  به) ع(کاظم  امام دختران ـ1
 او بـا  تـا ،  نیافتنـد  خـود  مناسـب  کفـو  خـود  بـراي  کـه  بودنـد  کماالت از

 معـصومین  سـفارش  مورد با تا بودند فرموده) ع(کاظم ، امام کنند ازدواج
 و سـفارش  ایـن . کننـد  ازدواج) ع(رضـا  حـضرت  برادرشـان  مـشورت  و

 بـا . باشـد  مناسـبی  همـسر  آنها براي باید که،  است این انگربی دیگر قرائن
) ع(علـی  متعـال  خداوند اگر،  ) ع(زهرا حضرت مورد در اینکه به توجه

 بعـد  انـسانی  هـر  تا گرفته آدم حضرت از زمین سراسر در،  آفرید  نمی را
  .شد نمی پیدا) س(فاطمه براي مناسبی همتاي و همسر، او از

  بـه ،  هـارون  اختنـاق  و خفقـان  از پـر  حکومـت  وحـشت  و تـرس ـ  2
 ازدواج) ع(کـاظم   امـام  دختران با کرد  نمی جرأت کسی که بود اي  گونه

 نظــر از، حــضرت آن دامــادي زیــرا، شــود حــضرت آن دامــاد و نمایــد
 بـه ،  شـد   مـی  داماد آن براي شدید خطر موجب،  هارون طاغوتی دستگاه

 اجازدو از،  خـواهرانش  از بعـضی  و) س(معـصومه  حـضرت ،  ترتیب این
 کـه  داشـت  دور نظـر  از را مطلـب  این نباید ضمن در. کردند نظر  صرف

 در(آینـده  از) ع(رضـا   امام اطالع و،  برد  می سر  به زندان در) ع(کاظم امام
 دیگـري  دلیل شاید) خراسان به او اجباري هجرت و،  پدر شهادت مورد
 و مـصائب  از نیـز  ایـن  و. باشـد ) ع(معصومه حضرت ازدواج ترك براي
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 با،  توز  کینه ستمگران که،  است نبوت خاندان به نسبت وزگارر رنجهاي
 و سـاختند  محـروم ،  زنـدگی  مواهـب  از را آنهـا ،  نامـساعد  شرایط ایجاد
  .شدند ایران به حجاز از) س(معصومه حضرت عظیم هجرت باعث
  
  مخدره بانوي آن شخصیتی ابعاد و القاب

  ،رضیه، نقیه، تقیه، رشیده، حمیده، طاهره، معصومه
  بیت اهل کریمه و محدثه، طه آل عالمه، همرضی

 عباســیان خالفــت دوره در) س(معــصومه حــضرت حیــات تمــامی
 خانـدان  از اینکـه  بر عالوه رضوي عصر در) س(معصومه حضرت،  بوده
 عـصر  پارساي و محدثه،  دانشمند بانوان از،  شد  می شناخته) ع(کاظم امام

ــق کــه چــرا گــشت؛  مــیمحــسوب خــویش ــدان در کــه ســنتی طب  خان
 دامـان  در کـودکی  ابتـداي  همان از،  داشت جریان) ع(کاظم موسی امام
 و هــوش علــت بــه و پرداختــه دینـی  علــوم تعلــم بــه) ع(معــصوم  امـام دو

اي   عالمـه  بـه  زودي بـه  داشـتند  کـه  پـاکی  سرشـت  و العاده فوق استعداد
 بـسیاري  سـواالت  مرجـع  که گشتند مبدل دینی علوم در مبرز و برجسته

 دوران در) ع(کـاظم  موسـی   امـام  دختـران  تمـام  واقـع  در. شدند  می واقع
، خـویش  تکلیـف  و توانـایی  بـه  بنا یک هر عباسی آور خفقان و حساس

 و والیـت  و امامـت  دیـدگاه  تشریح به و کردند ایفا مهمی هاي مسئولیت
 کـه  اسـت  ایـن  توجـه  جالـب  نکتـه . پرداختند زنان اذهان ساختن روشن

 روایـات  نقـل  با که بودند اي عالمه یک هر) ع(کاظم موسی  امام دختران
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ــستند ــث و م ــر احادی ــورد در معتب ــضایل م ــامف ــورا و) ع(علــی  ام  و عاش
  .بودند کوشا و ساعی، خویش زمان  اماممعرفی و والیت استمرار

 هـم  معـصوم  امامـان  نـزد ) س(معصومه حضرت جایگاه و شخصیت
 دیگـر  تعبـار  بـه . بـود  باال بسیار،  بودند برادرشان و پدر که ایشان دوره
 آن شخــصیت دربــاره مهمــی مــوارد) ع(رضـا   امــامو کــاظم موســی امـام 

 آن پاکدامنی و تقوا،  بودن محدثه،  بودن عالمه .اند  کرده مطرح حضرت
 حـضرت  آن مـورد  در نکتـه  ایـن . است مسلم شیعیان همه براي حضرت
 علـم  او به کسی اینکه بدون) س(زینب حضرت مانند که است مشخص
 طوریکـه  بـه . بـود  بـسیار  علـم  داراي خـدا  سـوي  از تنهـا  و باشد آموخته

 بـود  شده فضیلتی و دانش صاحب که داشت سن سال دو و بیست تقریبا
 او بـا  را خـود هـاي     پرسـش ،  شـیعه  و اسالم بزرگ علماي از بسیاري که

 محـور  و پایگـاه  مطهرش حرم هم تاریخ طول تمام در. کردند  می مطرح
   .است بوده) ع(بیت اهل علوم ترویج و توسعه
 کـه  اسـت  بـودن  مجاهـده ،  حـضرت  آن ممتاز ویژگی حال عین در

 بـراي  را خـود  جان،  )س(زهرا فاطمه حضرت،  خود بزرگوار مادر مانند
 کریمـه ،  حـضرت  آن .انـداخت  خطر به خود زمان  امام و والیت از دفاع
 آن بـه ) ع(صـادق   امـام  را) ع(بیـت  اهل کریمه لقب،  دارد لقب بیت اهل

 فاطمـه  حـضرت  از بعد که است آن دیگر مهم تهنک. است داده حضرت
 حـضرت  بـه  ماننـد  بـانویی  هـیج ،  شـفاعت  گـستردگی  نظـر  از) س(زهرا

 

  

)104( 

: اسـت  فرمـوده  بـاره  ایـن  در هـم ) ع(صـادق   امام .رسد  نمی )س(معصومه
  ».شوند  میبهشت وارد ما شیعیان همه، او شفاعت با«

 طمهفا حضرت مدح در،  علیه تعالی اهللا  رضوان،  خمینی  امام حضرت
 رسـیده  چـاپ  بـه  نیـز  ایشان دیوان در که دارنداي    قصیده،  )س(معصومه

 عنــوان بــه را) س(معــصومه حـضرت ، شــعر آن در  امــامحــضرت. اسـت 
 در کـه  را فـضایلی  و کمـاالت  همـه  و کننـد   مـی معرفـی  "ثـانی  فاطمـه "

 بیـان ) س(معصومه حضرت در نوعی به،  داریم سراغ) س(زهرا حضرت
 عـرش  به قم اگرخاك زیبد": است این  امامفرمایش شروع که اند،  کرده
 بـه  کـه  اسـت  نهفته گرانبهایی گوهر یک قم خاك در یعنی ؛"فخر کند

  کند افتخار عرش به که دارد را ارزش این قم خاك، آن موجب
  
  معصومه حضرت و رضا  امامعاطفی رابطه

 یـک  از بـرادري  و خـواهر ) س(معـصومه  حـضرت  و) ع(رضـا  امام
 و تعلـیم ) ع(رضـا  امـام ،  ) ع(کاظم موسی  امام شهادت از بعد،  بودند مادر

ــرادرانش و خــواهران تربیــت ــه را ب ــا مخــارج و گرفــت عهــده ب  را آنه
 داشـت  قـرار  توجهات این رأس در) س(معصومه حضرت. پرداخت می

 مجلـسی  عالمـه . بـود  نزدیک بسیار بزرگوارش برادر به عاطفی نظر از و
 بـه  نـسبت ) ع(رضـا   امـام  قـه عال و محبـت  دربـاره  االنـوار  بحار کتاب در

 خـواهرم  کـه  هرکسی«: است فرموده،  )س(معصومه حضرت،  خواهرش
 کـرده  زیـارت  مـرا  کـه  است کسی مانند،  کند زیارت قم در را معصومه
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 از،  اسـت  شـده  گفته) ع(رضا  امام توسط حضرت آن زیارتنامه و» .است
 حـضرت  بـه  »خـدا  برگزیـده  «یعنی »صـفية اهللا «صفت که است روي این

 نیـز  را حـضرتش ) شدن برگزیده(اصطفا .است شده داده معصومه طمهفا
 تعلـیم  قمـی  اشـعري  سـعد  به: رضا  امام توسط که نامه زیارت فراز این از

ًفـان لـک عنـداهللا شـانا مــن : فرمودنـد  کـه  نمـود  اسـتفاده  تـوان   مـی ،فرمـود  ّ
 ».اســت رفیعــی مقــام خداونــد نــزد در تــو بــراي کــه درســتی بــه ؛نأالـش

  )265 ص ،102 ج ،همان ،مجلسی(
  : گوید راستا این در "حسان"آقاي معاصر شاعر
  معصومه پاست خسته رهروي         وسـط خطه قصد به مدینه از
  معصومه تـدعاس ذکر و فکر         شـخوی رادرـب کند زیارت تا

  معصومه تـباوفاس ريـخواه        گرد انـبیاب عاشقی شب و روز
  

  ) ع(ومهمعص حضرت از منقول احادیثی
 نقــل) ع(صـادق   امـام دختـر  از را روایــت ایـن ) س(معـصومه  فاطمـه 

 فاطمـه  .رسـد  مى) س(زهرا فاطمه به نهایت در سندش سلسله که کند مى
 رسول فرمایش آیا« : فرمود) ص(اکرم رسول بزرگوار دختر،  )س(زهرا
 کـس  هـر : فرمـود  کـه اید    کرده فراموش خم غدیر روز در را) ص(خدا
 دیگـر ) ایـد  کـرده  آیـافراموش (و،  اوسـت  مـوالى  لىع،  اویم موالى من

 بـراى  هـارون  هماننـد  مـن  بـراى  تـو : فرمـود  که را حضرت آن فرمایش
  )265 ص ،102 ج ،مجلسی، االنوار بحار (»!هستى؟ موسى
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 کنـد  مـى  نقـل  روایتـى ) ع(صادق  امام دختر از،  )س(معصومه فاطمه
 حـضرت  آن کـه  رسد مى)س(زهرا فاطمه حضرت به سندش سلسله که
 بـا  هـرکس ! باشـید  آگـاه «: فرمود) ص(اکرم رسول حضرت: فرماید مى

 ،مجلـسی ،  االنوار بحار( .»است رفته دنیا از شهید بمیرد محمد آل محبت
  )265 ص ،102 ج
  

  )ع(طاهرین ائمه از شده روایت احادیث
  قم و) ع(معصومه فاطمه حضرت شان در

  :اند فرموده) ع(صادق امام
َن هللا حرما و ﴿إ ً َ ََ ِ َهو مکـة و لرسـوله حرمـا و هـو المدينـة و الميرالمـؤمنين َّ َ َِ ِِ َ َ َِ َِ َ َ ََ ُ ًُ َ َ ُ ََ َِ ِّ

َحرما و هـو الکوفـة و لنـا حرمـا و هـو قـم و سـتدفن فيـه امـرَأة مـن ولـدى  ََ َ َ َ َِ ً ِ ِ ُ َ َُ ُ َُ َ َ َُ َ ًَ ًَ ََ
ـــک و لـــم تحمـــل  ـــه الجنـــة، قـــال ذل ـــسمي فاطمـــة مـــن زارهـــا وجبـــت ل ُت ِ َ َُ ََ َ َ ََ ِ َِ َ َ َّ َ َ َ َ ُّ َ

ُبموسي ُِأمه) ع(ِ َّ.﴾  
 مدینـه  آن و دارد حرمـى  پیامبر است مکه که دارد حرمى خداوند

 کوچک کوفه قم و است کوفه وآن دارد حرمى امیرالمؤمنینو است
 از زنـى  شـود  می باز قم به آن درب سه بهشت درب 8 از که است

) ع(موسـى  دختر فاطمه اسمش که رود مى دنیا از درقم من فرزندان
  .شوند می بهشت وارد من شیعیان همه او شفاعت به و است

دباقر، بحـاراألنوار، ج       علّامۀ( 267 ، ص 1 ، بـاب  99 مجلـسى، محمـ ،
  ).بیروت. ق هـ 1404الوفاء،  مؤسسه
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  :فرمودند) ع(رضا امام
َمحمد بـن علـي بـن الحـسين فـى ثــواب األعمـال و عيـون األخبـار عـن ﴿ ُ ٍّ َِ َ ُ َّ َِ َ َِ ِ َ َُ ِ ِِ َِ

ََأبيـه و محمـد بـن موسـى بــ ُ ِّ َ ِ َن المتـوکـل عـن علـي بــن إبـراهيم عـن َأبيـه عــن ِ َ ٍّ َ َِ ِ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِّ َ ُ
َسـعد بــن سـعد قــال سـألت َأبــا الحــسن الرضـا ُِّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ٍ ِعــن زيـارة فاطمــة بنــت ) ع(ِ ِ َ َ َِ َِ ِ َ

ٍموسى بن جعفر َ َ َ َبقم فـقال) ع(ُِ َ َُ َّ ََمن زارها «) : ع(ِ َ َالجنَّةفله َ َ﴾  
 بهـشت  او پاداش کند زیارت را معصومه فاطمه حضرت که کسى
  .است

 مؤسـسه . 576 ص، 94 باب، 14 ج،  الشیعۀ رسائل،  حر شیخ،  عاملى(
  ).قم. ق هـ 1409، التراث ألحیاء) ع(البیت آل

  :فرمودند) ع(جواد امام
َو عـن َأبيـه و َأخيـه علـي و مـشايخه عـن َأحمـد بـن إدريـس و غيـره عـن ﴿ َ ٍّ َ َِ ِِ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ

َالعمرکــي عــن رجــل عــ َ ٍٍّ ُ َ ِ َ َقــال) ع(ِّن الرضــاَ ُمــن زار قبــر عمتــى بقــم فـلــه «: َ َ ََ َّ ُِ َِّ َ َ َ َ َ
ُالجنَّة َ.﴾  
  .است بهشت او پاداش کند زیارت قم در راام  عمه که کسى

 مؤسـسه . 576 ص، 94 باب، 14 ج،  الشیعۀ رسائل،  حر شیخ،  عاملى(
  ).قم. ق هـ 1409، التراث ألحیاء) ع(البیت آل

  :فرمودند) ع(صادق امام
 متوجـه  و آگاه که حالى در کند زیارت را حضرت آن که کسى«

  ».رود مى بهشت به باشد او منزلت و شأن
  )307 صفحه 48 ج بحار(

  :فرمودند) ع(صادق امام

 

  

)108( 

  .»است قم من از بعد فرزندان حرم و من حرم که باشید آگاه«
  : اند فرموده) ع(نهم امام

 واجب او بر کند، بهشت  زیارت را) س(معصومه حضرت هرکس«
  ».شود می

  :فرمایند  میروایتی یک طبق) ع(صادق  امامیا
 بـا  وانـد     )س(معـصومه  حضرت شفاعت محتاج من جد امت همه«

  ».روند  میبهشت به ایشان شفاعت
، المـسائل  مستنبط و الوسائل مستدرك،  میرزاحسین،  الطبرسى نورى(

  ).قم، التراث الحیاء) ع(البیت آل مؤسسۀ، 12 ح، 34 ص، 11 ج
  :فرمود) ع(صادق م امازمانى
 بــدان  دانـش و علـم و شـود می خالـى مـومنان از کـوفه آینده در«

 آنگاه. کند مـی پشت خـویـش النه در مار همچنانکه کند می پشت
 فـضلیت  و علــم  معـدن  وآنجــا  ظاهــر  قــم  نـام  به شهرى در علـم

 دینـى  امور به که کسى زمیـن روى به دیگر که طورى به شـود می
 نـشیـن  پـرده  زنـان  حتــى  زمان آن در. شـود نمـی پیدااشد،  نب آگاه
 شــدن  نزدیـک  هنگام ایـن و. دارنـد آگاهـى دینـى مسایل از هـم

 قـائم  را سـاکنانش  و قــم  خداوند هنگام آن در. ماست قائم ظهور
 خـود  سـاکنان  زمیـن،  نباشد چنین واگر. دهد مى قرار حجت مقام

 در. مانـد  نخــواهد  باقـى جتـىح آن روى بر دیگر و برد می فرو را
 جـارى  غرب و شرق در جهان نقاط دیگر به قـم از علـم عصر آن
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 اى گــونه  بـه  گـردد  مـى تمام مـردم بر خدا حجت لذا. شـود مـى
 علــم  و دینــى  دستــورهاى  که شـود نمـى یافت کسـى دیگـر که

 امانتق وسیله و کند می ظهور) ع(قائم آنگاه. باشد نرسیده بـدو الهى
 مـردم  از خـداونــد  چـون ؛گردد مـی بنـدگان بر خـداوند خشـم و

  ».کننـد انکـار را حجت آنکه از بعد مگر گیرد نمـی انتقام
  )213 صفحه 57 جلد بحاراالنوار(

 ،اسـت  قـم  بـه  کوفـه  از علـم  مکان تغییر حدیث این در جالب نکته
 و گیـرد   مـی  قرار الهی معارف و علوم گسترش و نشر مرکز که پایگاهی

 بـه  نیـز  دار خانـه  زنـان  حتی که یابد  می رواج علم قدري به که آن دیگر
 ایـن  .گردنـد   مـی  برخوردار آگاهی و علم از شهر این در حضور برکت

 از زنـی  وجـود  تـا  بـود  کـرده  اراده خداونـد  کـه  دهـد   می نشان احادیث
 را الهـی  رسـالتی  و ماموریـت  ،قم نام به شهري در اهللا رسول پاك سالله

 آمـدن  گـرد  بـا  تـا  گیـرد  برعهـده : بیـت  اهـل  و نبـوي  حـریم  از دفاع در
 را امنـی  پایگـاه  ،درخشان ستاره این فروزان و تابان شعاع دور به علویان

 انوار از استفاده با فقیهان و عالمان تا کند ایجاد جعفري فقه ترویج براي
  .شوند مشغول )ع(بیت اهل فضایل و دانش کسب به ایشان وجودي

  
  )س(معصومه حضرت دوران اجتماعی و یاسیس اوضاع

 تمـامی  عبـاس  بنـی  سوي از علویان شدید سرکوب و اختناق فضاي
 در و بـود  ساخته ناامن را) س(معصومه حضرت کاروان روي پیش مسیر
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 حـضرت  بـه  پیوسـتن  هـدف  بـا  رسـالت  خانـدان  از دیگر برخی حالیکه
 شـده  بـرو رو عباسـیان  قهرآمیـز  برخـورد  بـا  و شـده  ایـران  وارد) ع(رضا

 ســاوه در ایــشان کــاروان اســتقرار محــلهــا  نقــل برخــی مطــابق، بودنــد
   .گرفت قرار حمله مورد و محاصره

 والیتعهـدي  از بعد و قبل دوره دو شامل حضرت آن زندگی دوران
 بـه ) ع(رضـا   امـام  ازوالیتعهـدي  پـیش . اسـت  بررسـی  قابـل ) ع(رضـا  امام

   امــامیکــاننزد از بعــضی، الرشــید هــارون حکومــت دوره در خــصوص
 اسارت به منجر که کردند  می خبرچینی هارون کاخ در) ع(کاظم موسی

 درنتیجـه  که حضرت آن شهادت. شد) ع(کاظم  امام شهادت درنهایت و
ــود گرفتــه شــکل حکومــت شــدید خفقــان ــراي را ســختی شــرایط، ب  ب

 شـعوبیه  نهـضت  گیـري  شـکل  بـه  منجر طوریکه به. کرد ایجاد مسلمانان
 دوم قـرن  اوائـل (اموي دولت اواخر از که است اي حلهن نام شعوبیه( .شد
 و عبــاس بنــی برکــشیدن، امیــه بنــی برانــداختن بــه و یافــت ظهــور) ق.هـــ

 و نــژاد در هــا عــرب بــراي شــعوبیان. انجامیــد ایرانیــان سیاســی اســتقالل
 عــرب از برتـر  را خـود  و نبودنـد  قائــل اعتبـار  و ارزش پـشیزي  فرهنـگ 

 فـضیلت  بـه  معتقـد  کـه  است اي  فرقه نام امع معناي به شعوبیه دانستند  می
 کـه  اسـت  اي  فرقه از عبارت خاص معناي به و نیست اقوام سایر بر عرب

 و شمارد  می عالم اقوام ترین  پست را قوم این و است عرب جنس دشمن
  .)دهد یم ترجیح عرب بر را عجم جنس
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ــن ــضت ای ــه در نه ــاریخی دوره س ــکل ت ــت ش  دوران در اول: گرف
 حکومـت  زمان در بار سومین و ثقفی مختار درزمان دوم ،ثقفی ابومسلم
 دیگـر  نهـضت  دو از سـوم  نهـضت  البتـه . گرفـت  شـکل  مامون و هارون

 میـان  اخـتالف  موضـوع  اول نهـضت  دو در چـون . داشـت  بیشتري خطر
 در امـا . گرفـت  شـکل  قومیـت  سـر  بـر  دعـوا  و بـود  مطرح عجم و عرب

هـا   ایرانـی  از اريبـسی ،  مـامون  و هارون حکومت زمان یعنی سوم نهضت
 را حاکمـان  ظلـم  و تقـوایی  بـی  وقتـی ،  نبودنـد  آشـنا  اصـیل  اسـالم  با که
 اسـالم  حقانیـت  مورد در،  کنند  می ظلم آنها به اسالم نام به که دیدند می

  .کردند  میشک) ص(خدا رسول رسالت و
 علیـه  بر شعوبیه نهضت،  ایران مختلف نقاط در که بود ترتیب این به
 توسـط هـا     نهـضت  ایـن  کـه  بود این جالب و مهم نکته. دافتا راه به اسالم
ــاریخ از مرحلــه آن در. شــد  مــیســرکوبهــا  ایرانــی خــود  حــضرت ت

 )س(زینـب  حـضرت  کـه  داشت عهده به را رسالتی همان )س(معصومه
ــاجراي از بعــد ــونین م ــربال خ ــده ک ــده آن دار عه ــود ش ــرا .ب  آن در زی

 و بـود  افکنده سایه جا همه در عباس بنی دستگاه خفقان و ظلم روزگار
 از تـن  چنـد  و موسـی  بـن  احمـد  شـاه  بـرادرش  و) س(معصومه حضرت
 آگـاهی  عبـاس  بنی توطئه از که بودندهایی    شخصیت تنها دیگر خواص
 جهـت  بدین .کردند می بینی پیش راهماي    توطئه چنین عواقب و داشتند

 ایـران هـاي     شـهر  عـازم  خیـانتی  چنین افشاي براي)س(معصومه حضرت
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   امــامحرکــت مــسیر چراکـه .پرداختنــد آنــان علیـه  افــشاگري هبــ و شـده 
 کـه  بردنـد  مـرو  بـه  مـسیري  از را  امـام  و بود شده خبري سانسور) ع(رضا

 وجـود  بـا  و بودنـد  بیـت  اهـل  دشـمنان  از زمان آن در مناطق آن ساکنان
 بـراي  کامل صورت به را واقعیات و حقایق نتوانستند  امام فراوان ماموران

 بـه  نیـاز  رو ایـن  از دهنـد  نجـات  گمراهـی  از را آنـان  و کنند تبیین مردم
 بـه  را ایـشان  غربـت  و) ع(رضـا   امـام  پیام و رسالت که بوداي    کننده تمام

 شـناخت  بـا ) س(معصومه حضرت که برساند حضرت آن پیروان گوش
 در. دادنـد  انجـام  را وظیفـه  ایـن  خوبی به داشتند که بصیرتی و معرفت و

 سیاســی و فکــري مختلــف گروههــاي ،امویــان ننگــین حکومــت دوران
 وهـا     مخالفـت  و بودنـد  مخالف ایشان با خوارج و عباسیان،  شیعیان چون

 خالفـت  عـصر  ابتـدایی  سـالهاي  بـه  امامیه شیعه چون هایی گروه مبازات
  .رسید  میامیه بنی

 میـان  در را نفـرت  و خـشم  مـوج  شـیعه  امامـان  رسـاندن  شـهادت  به
 هـایی  قیـام  صورت به حرکتها این گاه و بود درآورده حرکت به شیعیان

ــه ــدان علی ــوي خان ــایی ام ــیخودنم ــیان. کــرد  م ــه عباس ــه ک ــورت ب  ص
 کـرده  آغـاز  امویـان  خالفـت  دوره در را خود سیاسی حیات نامحسوس

 دسـت  بـه  را حکومـت ،  مـادي  و معنـوي  ظـاهر  بـه ي    پشتوانه دو با بودند
. کردنـد  برکنـار  دیگـري  از پـس  یکی را امیه بنی مخالفان سایر و گرفته

 مکـی  خانـدان  از و بودنـد  » عبـاس «، پیـامبر  عمـوي  خانـدان  از عباسـیان 



  

)113( 

 بـر  را خـود  حقانیـت  ظـاهري  سـبب  همین و شدند  می محسوب » هاشم«
 محـروم  آن از امیه بنی که امتیازي،  آراستند  می مؤمنان چشم در خالفت

 را رفتـاري  همـان  علویان با حکومتشان استقرار از پس همه این با. بودند
  .بود کرده اموي خاندان آنها از پیش که ودندنم

 چونـان  و امامت و والیت حامی او چون و )س(زهرا تبار از دختري
، کـرد  رسـوا  را امیـه  بنـی  زینـب  فریـاد  اگر شایسته ساالري قافله،  زینب
 از حـضرت  الهـی  سیاسـی  حرکـت  را؛ عبـاس  بنی معصومه فاطمه فریاد

، دوران طــاغوت علیــه بــود حرکتــی خراســان و و مــرو ســوي بــه مدینـه 
 او. کـرد  پیـام  ابـالغ  ولـی  نشد نائل زمانش  امام  و برادر زیارت به هرچند

 اهـل  ارادتمنـدان  و پیـامبر  خاندان از اي  عده همراه به مدینه از حرکت با
 در طـاغوتی  و مـادي  قـدرتهاي  اعـصار  همـه  در کـه  کرد ثابت) ع(بیت
 یزیـد  بـر  )س(نـب زی چنانکه. کوچکند ناب اسالم یافتگان پرورش برابر

 ایـن  ؛»نگرم می حقارت دیده به تو به من« : »ي استصغركّان «آورد خروش
 ایـن  در آفتـاب  دختر باالخره و ماند ناتمام گرچه سیاسی،   الهی حرکت

 اش  گونـه  شهادت مرگ با و شتافت حق دیدار به خویش برکت پر سفر
  .ساخت سوگوار را همه

 مبـارك  سـفر  ایـن  شـمند ارز ثمـرات  شـاهد  همه که نپایید دیري اما
، کـرد  وفات) ع(جواد  امام پسر موسی دختر محمد  ام مدتی از بعد. شدند
، بعـد  مـدتی .سـپردند  خـاك  بـه  معصومه حضرت مرقد کنار را او جنازه
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ــه ــار نیــز را او، کــرد وفــات محمــد ام خــواهر میمون  حــضرت مرقــد کن
 ابنـ ،  بـانو  دو آن قبـر  روي جداگانـه  اي  قبـه  و سـپردند  خـاك  به معصومه
 نیـز  را او،  نمـود  وفات) ع(جواد  امام بن  موسی دختر بریهیه سپس. نمودند

 از،  فـوق  بـانوان  از غیـر ،  قمـی  محدث مرحوم.سپردند خاك به آنجا در
) س(معـصومه  حـضرت  مطهـر  مرقـد  کنـار  کـه  بـرده  نام نیز دیگر بانوان

ــد، هــستند مــدفون ــر زینــب: مانن ــامدخت ــز اســحاق ام، ) ع(جــواد  ام  کنی
، مبرقـع  موسی احمدبن محمدبن کنیز حبیب  ام و،  مبرقع موسی محمدبن
) ع(امامـان  بـه  منـسوبین  و،  زادگـان   امـام  از تـن  شش مجموع در بنابراین

 اسـت  شایـسته  رو  ازایـن . اند  شده دفن معصومه حضرت مطهر مرقد کنار
 آنهـا  از،  کنند  می زیارت را) س(معصومه حضرت شریف مرقد که آنان

  :باشد کوتاه جمله این با گرچه، کنند یاد نیز
ــا بنــات رســول اللــه، الــسالم علــيکن و رحمــة اللــه و ﴿ َالــسالم علــيکن ي َ َ َ َِ ِّ ُّ َّ َّْ ْ َّْ َُّ َُ ََ َُ َُ َِ ُ َِ

ُُبـرکاته﴾ َ َ  
 خدا برکات و رحمت و خدا، سالم رسول دختراناي    شما بر سالم

  .باد شما به
  

  )س(معصومه حضرت سفر بررسی و تحلیل
  واقعی الماس با ایرانیان آشنایی واسطه و

 تمـامی  عبـاس  بنـی  سوي از علویان شدید سرکوب و اختناق فضاي
 در و بـود  ساخته ناامن را) س(معصومه حضرت کاروان روي پیش مسیر
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 حـضرت  بـه  پیوسـتن  هـدف  بـا  رسـالت  خانـدان  از دیگر برخی حالیکه
 شـده  روبـرو  عباسـیان  قهرآمیـز  برخـورد  بـا  و شـده  ایـران  وارد) ع(رضا

 ســاوه در ایــشان کــاروان اســتقرار محــلهــا  نقــل برخــی مطــابق، بودنــد
  .گرفت قرار حمله مورد و محاصره
 شـهادت  بـه ) س(معـصومه  حـضرت  همراهـان  و برادران از تن چند

، مجلـس  چاپخانـه ،  قم کتاب (.گردید مسموم نیز مکرمه بانوي و رسیده
 شـیعیان  از عمومـا  که قم اهل به ناگوار حادثه این  خبر )213 ص،  تهران

 بـه  را) س(معصومه حضرت،  شور از پس آنها و رسید،  بودند البیت اهل
 بـه  خبر. کردند نظیري کم استقبال ایشان از و کرده دعوت خویش شهر

 و افتادنـد  راه کـاروانی  بـا ) ع(جعفـر  بـن  موسی دختر که رسد  می مامون
  .کنند  میروشنگري و سخنرانی رسند  میکه هرجا

 اگـر  کـه  انـداخت  وحـشت  به را مامون معصومه فاطمه حرکت این
 اهـل  و والیت جایگاه با را مردم منزل به منزل بخواهند ایشان طور همین

 مـردم  و شـود   مـی  آب بـر  نقـش  مـامون  يهـا   نقـشه ،  کننـد  آشنا) ع(بیت
 در ایـشان  و آوردنـد  خراسان به را) ع(رضا  امام چه براي شوند  می متوجه

 هعمـ  همچـون  نیـز  حـضرت  آن سـفر  ایـن  در. دارنـد  قـرار  شـرایطی  چه
 گرامـی  برادر غربت و مظلومیت پیام،  )س(زینب حضرت،  بزرگوارشان

 اهـل  و خـود  مخالفـت  و رسـاندند   مـی  مـسلمان  و مـؤمن  مردم به را شان
 جهت بدین. کردند  می اظهار عباس بنی گر حیله حکومت با را) ع(بیت
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 کـه  بیـت  اهل مخالفان ازاي    عده،  رسید ساوه شهر به حضرت کاروان تا
 و بـستند  ایـشان  بر را راه،  بودند برخوردار حکومت مورانمأ پشتیبانی از
 همـه  تقریبـاً  حادثـه  ایـن  پـی  در. شـدند  جنگ وارد حضرت همراهان با

) س(معـصومه  حضرت بنابرنقلی وحتی رسیدند شهادت به کاروان مردان
  .کردند مسموم نیز را

   امـام  درخواسـت  دنبـال  بـه  ایـران  بـه ) س(معصومه حضرت هجرت
  درپـی  باتعجیل را قاصدي) ع(رضا  امامکه اي گونه به هم آن،  بود) ع(رضا

 حرکـت  ایـران  سـوي  بـه  فوراً خواهند  می ایشان از و فرستند  می حضرت
 زمـان  آن سیاسـی  مـسایل  که دهد  مینشاناي    عجله و تأکید چنین. کنند
 خطیـب ) س(معصومه حضرت اینکه بویژه،  باشد گرفته قرار نظر مد باید
  .اند کرده  میرشوريپهاي  سخنرانی و بوده

 ایـن  توانـد  ، مـی  ایـران  بـه  حـضرت  آمـدن  از هم احتمال یک سپس
 سـوي  از تحمیلـی  والیتعهـدي  پـذیرش  از پـس ) ع(رضـا   امـام کـه  باشـد 

 آن بـا  تـا  بیایـد  ایـران  بـه  خواهنـد   مـی  )س(معـصومه  حضرت از،  مأمون
 دیــدگاههاي و کنــد روشــن را مــردم افکــار، خــود آتــشینهــاي  خطابــه

  .کنند منتقل مردم به، )س(معصومه حضرت طتوس را خودشان
 بـرادر ،  ایران به) س(معصومه حضرت سفر زمان در که آن وجود با

 سـفر ي   انگیـزه  اول نگـاه  در و بودند ایران در) ع(هشتم  امام بزرگوارشان
 مقـام  و علمـی  جایگـاه  بـه  توجـه  بـا  امـا  است برادر دیدار ایران به ایشان
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 در کـه  را سـفر  ایـن  نبایـد  ایـشان  يعلـو  وااليي    اندیشه و فکري شامخ
 ایـن  در کـه  نمـود  تعبیـر  حد همین در است الهی خطیرو ماموریتی واقع

 کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا ،  بـود  خواهـد  بزرگوار این حق در جفاي صورت
 محـدود  در سـعی  و خراسان به) ع(رضا  امام فراخواندن با وقت حکومت

 آن تبلیغـات  و معـه جا روي بـر  ایشان تاثیر که بود سدد در ایشان نمودن
 مدینـه  از حضرت وقتی،  بگیرد را بود مردم بیداري به منجر که حضرت

 همـراه  مـأمون  عمـال  کـه  ایـن  بـه  توجـه  با شدند خارج خراسان قصد به
 کـامال  منـازل  برخی در بسا چه و و گمنامی نوعی در مسلما بودند ایشان
. اسـت  ودهبـ  کـم  بـسیار  مراتـب  به ایشان عبور تاثیر و نموده گذر پنهانی

 نمایانـدن  و مردم نمودن بیدار براي زمان آن در عصمت خاندان رسالت
 کنـار  از کـه  داد  نمـی  ایـشان  بـه  را اجـازه  این العباس بنی استبداد و نفاق

 عـصر   امـام  نمـودن  محـدود  راسـتاي  در وقـت  حکومـت  که عملی چنین
  .کنند عبور راحتی به، بودند داده انجام

 از و مختلـف  دستجات در شمها  بنی خاندان که است علت همین به
 ایــن بــا و نماینــد  مــیحرکــت خراســان ســمت بــه گونــاگون مــسیرهاي

ي   عـده  کننـد   مـی  تالش،  خود  امام به رسیدن تا طریق طی ضمن حرکت
 عهـدي  والیـت   امـام  که این علت بسا چه و) ع(امام حضور از را بیشتري

 حـضرت  دشـ  اشـاره  پیـشتر  کـه  طـور  همـان  و کننـد  آگاهاند    پدیرفته را
 دیـدار ي    بهانـه  بـه  ظـاهر  در که گیرند  می تصمیم چنین نیز) س(معصومه
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، واقعـی  اسـالم  معرفـی  و زمانـه  مردمـان  نمـودن  بیـدار  واقـع  در اما برادر
 راهـی  در قـدم  خـود  عصر  امام  اسارت نوعی به و مظلومیت پیام رساندن
 نظـر  بـه  حتـی . باشـد  اسـارت  و شـهادت  سرانجامش بسا چه که بگذارند

 کـه  افـرادي ،  زمـان  آن در حـاکم  اسـتبداد  و خفقـان  به توجه با سدر می
 توانـستند   مـی  )س(معصومه حضرت منجمله شدند  می ایران به سفر راهی

 را) ع(معـصوم   امـام  که حکومتی،  باشند سفر این سرانجام متوجه براحتی
 نـزد  به باشد ناب اسالم پیام مبلغ نتواند خودـ خام خیال به ـ که این براي
 ادامـه  خـود  فرهنگـی هـاي     فعالیت به حضرت نگذارد تا است دهبر خود
 سـرزمین  آن بـه  را خـویش  خانـدان  زیرکانـه  حرکتی در نیز  امام و،  دهد
، برسـانند  مـردم  گـوش  بـه  را ایـشان  پیـام   امـام  از نیابـت  بـه  تـا  خوانند می

هــا  ســرزمین ســایر مردمــان از بــیش زمــان از برهــه آن در کــه مردمــانی
 گذاشـت  نخواهـد  براحتـی  مـسلما ،  داشـتند  را حق پیام پذیرش آمادگی

  .باشند رضوي مکتب رسان پیام براحتی حضرت آن خاندان و یاران
  
  گیري نتیجه

، والیـت  از دفاع،  مقاومت و بردباري منکرو از نهی و معروف به امر
 شناسـد  نمـی  زن و مـرد  هیچگـاه  کـه  مـداري  والیت و امامت از اطاعت

. اسـت ) س(معـصومه  حـضرت  یسیاسـ  سـفر  و زنـدگی  درس مهمتـرین 
 کـه  اسـت  فـردي  هر هاي  رسالت از معنوي و دینی امور ترویج و توسعه
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 اهمیــت تقــوا بــه اسـالم  اینکــه و، اســت شـده  تربیــت والیــت محـور  در
 کـه  چـرا  کنـد  نمـی  فرقـی  چنانکـه  مرد و زن یا قبیله و نژاد به نه دهند می

 رونـق  الـشموس  شـمس  و عـشق  سریر سلطان  امام وجود واسطه به مشهد
 آل توجـه  مـورد  بیـت  اهـل  کریمـه  ایشان خواهر واسطه به نیز قم و دارد

  .است اقبال مورد مردم و اهللا
) ع(کـاظم  موسـی   امام رسالت تداوم) ص(معصومه حضرت رسالت

 طرفـی  از و بـود  تبلیغی ایشان سفر که آنجایی از باشد می) ع(رضا  امام و
، گرفـت  آن توقف به تصمیم داشت ترس سفر این از وقت حکومت نیز
 ایـن  و خـود  شـهادت  بـا  حتـی  شـدند  رسالت این ختم به موفق ایشان اما

 جهـان  پایگاه قم که طوري بود ایران مردم به واقعی اسالم ابالغ رسالت
  .بودند داده خبر دین بزرگان که همانگونه گردید تشیع و اسالم
  

  ودـش یـ مگم تو امن حرم در        ودـش یـ مقم راهی  دلم مرغ
  کـعلی المـس اداتـعب روح        کـعلی  المـس اداتـس عمه

  یـردمـم نـای دل حیاتِ آب        یـقم ویرـک به  وريـن وثرـک
  استی؟ ثانی بـزین اـی فاطمه        تیـیسـک وــبگ سادات عمه

  ديـآم رضا دنبال هـب هـک یا        ديــآم  الـکربب رــفـس  از
  کنی ظهورم تـوق از  رـباخب        کنی  حضورم مست شبی کاش

  
  
  

 

  

)120( 

  
   منابع

  .1382اشعار، تهران،  ، دیوان)حسان(اهللا  حبیب،چایچیانـ 1
) ع(البیـت  آل مؤسسه. 576 ، ص94 ، باب14 الشیعۀ، ج حر، وسائل عاملى، شیخـ  2

  .قم. ق هـ 1409التراث،  ألحیاء
  .1373النشر،  و للطباعۀ و االسوة البحار، تهران، دار سفینه قمی، عباس؛ـ 3
 اکبـر  علـی  اسـحاق، الکـافی، تـصحیح      بـن  یعقـوب  محمـدبن  جعفـر  کلینی، ابی ـ  4

  .1376االسالمیه،  دارالکتب انتشارات: غفاري، تهران
الوفـاء،   ، مؤسسه267 ، ص1 ، باب99 مجلسى، محمدباقر، بحاراألنوار، ج علّامۀ ـ  5

  .بیروت. ق هـ 1404
 ، ص 11 المسائل، ج  مستنبط و الوسائل تدركحسین، مس  الطبرسى، میرزا  نورى ـ 6

  .التراث، قم الحیاء) ع(البیت آل ، مؤسسۀ12 ، ح34
  .213 مجلس، تهران، ص قم، چاپخانه کتابـ 7

 



  

)121( 

  
  
  

  خانواده نمونه و تربیت فرزند
  )ع(در سیره حضرت امام رضا

  
  غالمرضا ولی پور

   
 و رود مـی  شـمار  به جامعه ساختمان تشکیل نخستیني    هسته خانواده

 دار ریـشه  هـا  انـسان  وجـود  در را عاطفـه  و محبـت  عـشق،  چـون  عواملی
 .نماید می

 شـود  می شکوفا خانوادگی زندگی اسالمی ارزشی موازین بارعایت
 کـه  آورد مـی  بوجـود  آن اعـضاي  بـراي  حقوقی اسالم مبین دین آیین و
 در جوشـان  اي چـشمه  چـون  صـمیمیت  و صـفا  آن، اجراي و مراعات با

 .شود  میيجار خانواده
 حـضرت  خانواده، اعضاي بین وروابط اخالقی مناسبات درخصوص

 مطـرح  را شـناختی  روان پیـامی  داراي و کلّـی  اصـل  یـک ) ع(رضا امام
َاجعل معاشرتک مع الصغيروالکبير«: فرمایند می َ َُ ََ ْ  بـا  را خـود  برخـورد  یعنی ؛ْ

 ،1360 شـاهچراغی،  موسـوي  (»زیبـاونیکوگردان  وبـزرگ  افرادکوچک
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 فـراوان  تـأثیري  آن بهبـودي  و معاشرت حسن در اصل این که) 125ص
 خیـرکم  خیـرکم «: اسـت  آمـده ) ص (اکرم رسول از حدیثی در و دارد،
 اهـل  بـراي  کـه  اسـت  کـسی  شـما  بهتـرین   »الهلـی  خیـرکم  انـا  و الهله
 مجلـسی، .(هستم ام خانواده براي شما نیکوترین من و باشد نیکو اش خانه

 )415،ص11،ج1403
 مـاه  چهـار  از بـیش  را خـویش  همسر با ارتباط دلیلی هر به نباید مرد

 عـرض  و آمدنـد ) ع(رضـا  امـام  حضرت محضر به گروهی نماید، ترك
 مـصیبتی  چون و دارد جوان زنی مردي) ص(خدا رسول پسر اي: کردند
 بـا  ارتبـاط  کـه  است سال یک بلکه و ماه چند مدت گردیده، اش متوجه
 و آزار اذیـت،  دلیـل  بـه  کار ینا البته است کرده ترك را خویش همسر
 معاشـرت  ایـن  از خـاطر  افـسردگی  و انـدوه  علـت  بـه  بلکـه  نبـوده  انتقام

 مرتکـب  گنـاهی  تـرك  و عـصیان  عمـل  ایـن  با آیا. است کرده اجتناب
 مـاه  چهـار  از بـیش  ارتبـاط  این ترك بلی،: فرمودند امام که است، شده
 )26،ص1406بصري، طائی. (دارد گناه

 بـه  فرزنـدان  و اسـت  فرزنـد  داشـتن  انواده،خـ  ىهـا   سـعادت  ازجمله
 نـدرت  بـه . بخـشند  مـى  خاصـى  نـشاطِ  و گرمـى  خانواده، و خانه فضاى

 از. کنـد  سـیر  خـود  طبیعـى  مـسیر  در فرزنـد،  بـى  خانواده شود مى دیده
ُإن الله تـعالى إذا َأراد بعبد خيرا، لم يمتـه «: است فرموده) ع(رضا امام اینرو َ َْ َِ ُ ْ َ ًَ ْ ٍْ َ َِ َ َ ِ َّ َِ َّ

َتى يريـه اْلخلـفَح َ َ ُ َ ُِ  خیـر  خداونـد،  هرگـاه ) 91،ص101،ج1403مجلـسی،  (َّ
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 بـه  را) فرزنـدش  (جانشینش اینکه تا میراند نمى را او بخواهد، را اى  بنده
 ».دهد نشان او

 تکـالیفى  و حقـوق  یکـدیگر  بـه  نسبت فرزندان و والدین از یک هر
 . برسانند عمل مرحله به و کرده توجه آن به باید که دارند

  
 عروسی آئین

 و کرامـت  حفـظ  باوقـار،  تـوأم  بایـد  عروسـی  و عقد رسوم و آداب
 جلـب  را الهـی  رحمـت  تا باشد، محرمات هرگونه از دور به و شخصیت

 .گردد آسمانی برکات افزایش براي عاملی و کند
 اسـت  بهتـر  مراسـم  ایـن  کـه  اسـت  این بر تأکید اسالمی فرهنگ در

 هنگـام  در) س(زهـرا  حـضرت  عروسی چنانچه شود برگزار هنگام شب
 عبـدالمطلب  دختران نمودند توصیه) ص(خدا رسول. گردید انجام شب

 آن بـدنبال ) س(فاطمـه  حـضرت  عروسـی  شـب  انـصار  و مهـاجر  زنان و
 اهللا ذکـر  و بخواننـد  شـعر  نماینـد،  شـادي  کننـد،  حرکت بزرگوار بانوي
 امانجـ  بـر  خداونـد  کـه  چیزي از و سازند جاري زبان بر الحمدهللا و اکبر

 )146،ص14مجلسی،پیشین،ج. (کنند پرهیز ندارد، رضایت آن
ی  و) ص (اکـرم  رسـول  بیانات از الهام با) ع(رضا امام حضرت تأسـ 

ّمـن الـسنة التـزويج بالليـل «: انـد  فرمـوده  اش جـده  و جدش سنّت و سیره بر ّ ِ ّ ِ
ُألن الله جعل الليل سکنا و النساء انما هن سـکن ََّ ُ ً َ َ َ ّ  گـام هن شب در عروسی »َّ
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 داده قـرار  آرامـش  مایـه  را شـب  خداونـد  زیـرا  اسـت  خدا رسول روش
 الرضـا،  موسـی  ابـن  علـی (» .است روحی تسکین موجب هم زن و است

 )35،ص1348
 مطـرح  دارد شناسـی  روان جنبـه  کـه  را مهـم  نکتـه  یک حدیث این 

 کمتـري  روانـی  فـشارهاي  از آدمـی  هنگـام  شـب  معمـوالً  زیـرا  کنـد  می
ــوردار ــت برخ ــیآ روح و اس ــت دم ــري فراغ ــراي و دارد بهت ــام ب  انج

اتر  بخـش  فـرح  هاي برنامه و افـسرده  و خـسته  افـراد  اصـوالً  و اسـت  مهیـ 
 . باشند شادمان و مسرور توانند نمی مرارت دچار

 اي العـاده  فوق استحباب اسالمی فرهنگ در نیز میهمانان به دادن غذا
 عروسـی  راموقـع  دادن ولیمـه  مـوارد  از یکـی ) ص (اکـرم  رسول و دارد

 .اند دانسته
ّمن السنة اطعـام الطعـام «: اند فرموده) ع(الرضا موسی بن علی حضرت ُْ ِ ِّ ّ َ ِ

 ازدواج هنگـام  دادن طعـام ) ص (اکـرم  پیـامبر  سنت از یعنی »ّعنـدالتزويج
 )12پیشین،ص.(است

  
 مهریه پرداخت

ّان الله تعالی غـافر کـل «: فرمایند می باره این در) ع(رضا امام حضرت ُ ُ ِ ّ َّ
ً اال مــن جحــد مهــرا أواغتــصب أجيــرا اجرتــه او بــاع رجــال حــراِذنــب ً ًّ ُ ُ َ َ ْ ًَ ْ َ َ ْ َ ــد»ّ  خداون
 زن مهـر  انکـار  گناه مگر دهد می قرار آمرزش مورد را گناهی هر متعال
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 ،1365 قوچانی، عطاردي(» .آزاد انسان فروش یا اجیر دستمزد غصب یا
 )457ص

 کرامـت  بـا  زنـان  بـه  خطـاب  او عتـرت  و) ص(پیـامبر  جانب از البته
 بـه  خـود  مهـر  بخشیدن خصوص در مناسبی زمینه اگر: است شده توصیه
 نـشانه  و کـرم  و جود بیانگر که عالی خصلت این از کنند مشاهده شوهر

 .نکنند پوشی چشم است، بزرگواري و سخاوت
  

 )ع(رضا امام منظر از کودك تربیتی اصول ترین مهم
 نوزاد گوش در اقامه و اذانـ 1

 در اقامـه  و اذان گفتن تولد، ابتداى در ارزشمند و ممه ىها سنت از
ْإذا ولـد مولـود فـأذن «: است فرموده) ع(رضا امام که است کودك گوش َ َِّ َ ٌ َُ ْ َ ُِ ِ

َفـى أُذنــه األيمــن و َأقــم فـى أُذنــه األيــسر ْ َْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُْ َ ) 116ص ،101ج مجلسی،پیــشین،(َِ
 چـپ  گـوش  در و اذان او راسـت  گوش در آمد، دنیا به فرزندى گاه هر
 »بخوان اقامه او،
  
  مو تراشیدن عقیقه، ختنه،ـ 2

 عقیقـه،  ختنـه،   :همچـون  گوناگونى ىها  سنت نوزاد، براى اسالم در
 توصـیه  ... و کودك استراحت و خواب بهداشت، سر، موهاى تراشیدن

  .است شده
  .است شده نقل متعددي روایات باره این در) ع(رضا امام از
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  رماد شیر با تغذیهـ 3

 پیـدا  را متنـوع  غـذاهاى  هضم استعدادِ کودك، که زمانى تا معموالً
 بـه  امروزه، چند هر است؛ مادر شیر کودك، غذاى بهترین است، نکرده

 پیــامبر ویــژه بــه دیــن، اولیــاى ولــى شــود؛ مــى توجــه تــر کــم امــر، ایــن
 امــام. انــد داشـته  خــاص تـوجهى  مــادر شــیر جایگـاه  دربــاره) ص(اکـرم 
ِقـال رسـول اللـه«: فرمایـد  مـى  رهبـا   این در) ع(رضا َّ ُ َُ َ ٌلـيس للـصبي لـبن ): ص(َ ََ َِّ َِّ ِ َ ْ

ِخيـر من لـبن أُمـه ِّ ِ َ َْ ِ ٌ ْ )  ص(رسول حضرت) 278،ص2،ج)ع(الرضا مسنداالمام(َ
 ».نیست مادرش شیر از بهتر شیرى کودك، براى: است فرموده

  
  نیک نام انتخابـ 4

 شایـسته  و یکن نام انتخاب والدین، بر کودك مسلّم حقوق از یکى
 اسـالمى،  متـون  در کـه  است قدرى به موضوع این اهمیت. اوست براى
 و »هـا   کنیـه  و ها  اسم باب ؛»والکنى االسماء باب «نام به اى  جداگانه فصل

 تولـد  از قبـل  بایـد  مـادر  و پـدر  واقـع  در. دارد وجـود  »گذارى نام باب«
 سـبب  زنـدگى،  طـول  در کـه  کنند، انتخاب زیبایى نام خود فرزند براى
 امـام . باشـد  وى شخصیت تجلى مظاهر از بلکه نشود؛ شرمندگى و عقده
َُسمه باحـسن األسـماء و کنـه بأحـسن اْلکنـى«: اند  فرموده) ع(رضا ِْ َِ َْ ْ َْ ِِّ َِ َ َِ َ َ ِ ِّ  مجلـسی، (َ

 گـذارى  نـام  کنیـه  و اسـم  بهترین به را خود فرزند) 452ص ،5ج پیشین،
 نیکـو  ىهـا   نـام  بـه  زنـدان فر گذارى نام اهمیت دربارة) ع(رضا امام »کن
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ِاليدخل اْلفقر بـيتـا فيـه اسـم محمـد َأو َأحمـد َأو علـي َأو اْلحـسن «: فرماید می َ َ ْ ْ َ ُ َ َِ ٍّ َِ َ َ ْ ْ ٍْ ِ َِّ َ َُ ًُ ْ ُ ُ ْ
َِأو اْلحسين َأو جعفـر َأو طالـب َأو عبـد اللـه َأو فاطمـة مـن النـساء َِ َِّ َ ََ ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ ُِ َِّ ْ َْ ٍ َ ٍ َِ ْ  مجلـسی، ( ِ

 یـا  احمـد  یـا  محمـد  نام به کسى که اى  هخان در) 131ص ،101ج پیشین،
 فاطمـه  نـام  به زنان از و عبداهللا یا طالب یا جعفر یا حسین یا حسن یا على

 ».یافت نخواهد راه تنگدستى و فقر باشد، داشته وجود
ٌاْلبـيـت الـذى فيـه محمـد « : اسـت  فرمـوده   »محمـد  «نـام  اهمیت در یا و َّ َ ُ َِ ِ ِ َّ ُ ْ

َيصبح َأهله بخيـر و ٍ ْ َ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ ْ يمـسون بخيـرُ َ ِ َ ُ ْ  اى خانه) 127،ص15،ج1414حرعاملی،(ُ
 و خیـر  بـا  شامگاهـشان  و بامـداد  خانـه  آن اهـل  باشـد،  محمـد  آن در که

 ».بود خواهد توأم برکت،
  
  عسل یا فرات آب با  کودك دهان گشودن ـ 5

 نموده، تاکید آن به) ع(رضا امام که مستحبى ىها   ازسنت دیگر یکى
. بگـشایند  عـسل  ویا فرات آب با تولد، از پس افرزندر دهان که است این
َو حنکه بمـاء اْلفـرات ان قـدرت «: اند  فرموده رابطه دراین) ع(همام امام آن َْ ََ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ َِ ُ ْ ِّ

ُعليه او باْلعسل ساعه يولد َ ُ َ َْ َِ َ َ ِ َ ِ  بچـه  دهـان  توانستى اگر) 620،ص2نوري،ج (؛َْ
 ».است آمده دنیا به که ساعتى در بگشا، عسل با یا فرات آب با را
  
  تربیت و تعلیم در جدیت ـ 6

 جوانـان  روح اسـت،  آشـوب  و بحـران  از پر دورانى جوانى، دوران
 همـواره  کـه  اسـت  خروشـانى  دریـاى  همچـون  جوانى دوره مقتضاى به
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. اسـت  درپى پى و سریع مدهاى و جزر داراى و است طوفانى و متالطم
 در کمـال  بـه  میـل  ند،دار پرتوقّع و التأثیر سریع حساس، روحى جوانان،

 بـراى . انـد   هـدایت  بـه  محتـاج  همه، از بیش رو این از است؛ شدید ها  آن
 و دسـتورها  دادن آمـوزش  جـز  راهـى  نوجوانـان،  و جوانان حال اصالح
 الزم محتـرم  اولیاى بر پس. نیست اسالم مقدس دین بخش نجات قوانین
 بـه : ثانیـاً  ند؛باش داشته آشنایى اسالم بخش روح تعالیم با خود: اوالً است

 را مـذهبى  تعـالیم  فراگیرى به عالقۀ و عشق: ثالثاً و کنند عمل تعالیم آن
 را هـدف  ایـن  به وصول راه تنبیه، و تشویق با و کنند نهادینه فرزندان در

  .کنند هموار ها آن براى
 

  قرآن آموزشـ 7
 خـانواده،  در دینى باورهاى و معنویت رشد و تعالى راههاى ازجمله

 بایـد  گونـاگون  طُـرق  بـه  و اسـت  بـودن  قـرآن  محـضر  در و ىجوار هم
 .شود عمل و شده شناخته خانواده افراد بین در قرآن، تعالیم

َّاجعلــوا لبـيـوتکم نــصيبا مـن اْلقــرآن فــإن «: اســت فرمــوده) ع(رضــا امــام َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِ ً َ ُ ُ ُِ ُ َ ْ
ُاْلبـيــت إذا قــرئ فيــه اْلقــرآن يــسر علــى َأهلــه و کثـــ ْ ََ َُ ِ ِ ِِ َ َ ََ ِّ ُ َُ ْ ِ ُ َ ِ ــره و کــان ســکانه فــى ْ ِر خيـ ُ ُُ َّ ُ َ َ َ ُ َْ َ

َزيادة  قـرآن  از اى  بهره خود، هاى  خانه براى )220،ص2کاشانی،ج فیض (َِ
 بـراى  گـشایش  شود، قرائت قرآن که اى  خانه در زیرا دهید؛ قرار کریم،

 و برکـت  در خانـه  اهـل  و شـود  فـراوان  وخیـرش  آیـد  فـراهم  ساکنانش
 ».باشند فزونى
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  فرزندان سالمتى براى صدقه ـ 8

 اصـطالح  در و است کامل راستى معناى به و »صدق «مادة از صدقه
 اصـالح  مصرف به قربت، قصد با که شود مى اطالق برمالى صدقه شرع،
 بـر  چنـین  هـم  و برسـد  اجتماعى و فردى ىها  نیازمندي رفع و مردم امور

 »صـدقه  «گیـرد،  انجـام  همنوع به احسان و خدمت طریق از که عملى هر
 .شود مى گفته

 بــه کمــک روایــى، و قرآنــى هــاى آمــوزه واســطۀ بــه مــسلمانى هــر
 از مقـدارى  صـرف  از و دارد مى منظور خود هاى   برنامه در را نیازمندان

 او زیـرا  کنـد؛  نمى دریغ نیازمندان ىها نیامندي رفع در خود ىها  توانایی
 را آن جـاى  خداونـد،  کند، انفاق خدا راه در را چه هر که است دریافته

 .است دهندگان روزى بهترین او و کند مى پر
 فرزنـدان،  سالمتى براى صدقه دادن اهمیت در) ع(رضا امام حضرت

 از خـالى  آن، ذکـر  کـه  کـرده  بیـان  داسـتانى  مـضمون  بـا  را ذیل روایت
 :نیست لطف

 زنـى . آمـد  پدیـد  شـدیدى  سـالى  خشک اسرائیل بنى در سالى چند
 زد، صـدا  سائلى بخورد، که داد قرار دهانش در را آن داشت، نانى لقمه

 را لقمـه  پـس  دهـم  مى صدقه زمان این در: گفت] خود با [زن. ام  گرسنه
 در کـه  داشت کوچکى بچه زن این. داد فقیر به و کرد خارج دهانش از
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 ایـن  در. برد را او و آمد گرگى که بود، صحرا از هیزم آورى  جمع حال
 متعـال  خداونـد  پـس . دویـد  گرگ دنبال و شنید را صدایش مادر هنگام

 مـادرش  بـه  و کرد خارج گرگ دهان از را کودك و فرستاد را جبرئیل
 جـاى   به لقمه این به آیا! خدا کنیز اى: گفت او به جبرئیل پس. برگرداند

 )167،ص1380صدوق، (شدى؟ راضى لقمه آن
  
  لیاقت براساس تشویق و محبت ـ 9

 فرزندان به محبت که شویم مى متوجه وتربیت تعلیم مطالعۀروایات با
 ناپـذیر  اجتنـاب  امـرى  ،هـا   آن خـاص  هـاى  شایستگی و ها لیاقت اساس بر

 را دشـمنى  و توزى  کینه اسباب محبت این که بود متوجه باید البته. است
 .نیاورد وجود به

 بــن موســى حــضرت روزى اســت، شــده روایــت) ع(رضــا امــام از
 باعـث  کـه  گفـت  سـخنى )) ع(صـادق  امام (پدرش محضر در) ع(جعفر

 مقــام در) ع(صــادق امـام  حــضرت. شـد  پــدر شـادى  و ســرور گفتى،شـ 
ِيـا بـنـي اْلحمـد للـه الـذى «: فرمـود  و کـرد  خطـاب  او به خود فرزند تشویق َِّ َِّ ُ ْ َ ُ ََّ َ

ِجعلک خلفا من اآلباء و سرورا من األبـناء و عوضا عـن األصـدقاء ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ْ َ َِ َ ًَ ً ً ََ َ َ َ َْ ُ ُ َ ََ ََ  مجلسی،( َ
 و جانـشین  را تـو  کـه  را خداى سپاس! ندمفرز اى) 24ص ،48ج پیشین،
 قـرار  دوسـتان  جانـشین  و فرزنـدان  بهجـت  و سـرور  مایۀ و پدران خلف

 ».داد
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 مـى  نـشان  خـود  از کـه  لیـاقتى  و شایـستگى  ایـن  با تو فرزندم، یعنى
 مایـۀ  و فرزنـد  بهترین هم و هستى پدر جانشین و خلف بهترین هم دهى،

 او دوسـتان  جـاى  بـه  و پـدر  مونس و یار بهترین هم و پدر چشم روشنى
  .هستى
  

  شایسته و صالح همسر انتخاب
 هـیچ : فرمـود  کـه  اسـت  کـرده  نقـل ) ع(رضا امام از یحیی بن صفوان

 شــوهرش دیــدن هنگــام  کــه صــالح، همــسر از بهتــر مــرد بــراي ســودي
 .نیست باشد، اموالش و خود نگهدار شوهر غیاب در و شود خوشحال

 شایـسته  بایـد  نیـز  مـرد  باشـد،  هشایـست  و صـالح  بایـد  زن که همچنان
 وصـالحی  شایسته شوهران دخترانشان، کمک به که است والدین بر. باشد
 . کنند انتخاب  آنان براي

 بـراي  زیرا دارد توجهی شایان اهمیت خانواده نام به کانونی تشکیل
 هـر  و آیـد  مـی  پـیش  فرصـت  ایـن  زنـدگیش  طول در بار یک کسی هر

 زنـدگی  مـسیر  در شـریکی  خـود  بـراي  خواهـد  می پسر و دختر از کدام
 و اسـرار  همـه  از و بـود  خواهـد  وي بـا  عمر پایان تا که برگزیند خویش
 مربــی و فرزنــدان، مــادر کــه شــریکی. گردیــد خواهــد بــاخبر او رمــوز

 در و اسـت  خـانواده  مـدیر  و مـسؤول  و پـدر  کـه  آن یا و است کودکان
 خواهد فزودها طرفین آبروي و عزت اعتبار، به درست، انتخاب صورت
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 همـسر  ي دربـاره  کـه  کنـد  مـی  قضاوت چنین برهان و عقل بنابراین شد،
) ع(رضـا  امـام  حضرت جهت این از. آورد بعمل ییها  بررسی باید آینده

ْالنکـاح رق فـاذا انکـح احـدکم وليـدة فـقـد ارقهـا فلينظـر احـدکم «: انـد  فرموده ْ ْ َ ُُ َ ً َُ ُ ّ ُ ٌَ ََ َْ ْ ْ َ ْ َ ْ ِ
ُّلمن يـرق کريمته ُ َ ْ َ  )39،ص1403عاملی، یقبیس(» .ِ

 دهـد  می شوهر را خویش دختر که کسی نورانی روایت این براساس
 اختیــار در و آورد مــی بیــرون خـویش  اختیــاري  حــوزه از را او واقـع  در

 دختـر  کـه  کننـد  بررسـی  هـا  خـانواده  بایـد  بنابراین دهد می قرار دیگري
 محـصول  و خـود  حیـات  از اي پـاره  و دهنـد  مـی  کـسی  چه به را خویش

 بنـابراین . سـپارند  می فردي چه دست به را خویشتن هاي تربیت ها، شتال
 سـالمت  و اخـالق  عادات، روحیات، از باید ازدواج از قبل پسر و دختر

 جهـت  ایـن  از. باشـند  بـاخبر  ضرورت حد در یکدیگر روانی و فیزیکی
 نـسب  و حسب داراي افراد با اند نموده تأکید) ص(اکرم رسول که است

 انتقـال  فرزنـدان  بـه  والـدین  صـفات  و خـصال  تمامی رازی کنید، وصلت
 اهـل  که جوانی به را خود ایمان با دختر باشند مراقب ها خانواده. یابد می
 زنـد  مـی  پـا  و دسـت  انحـراف  باتالق در خود و باشد نمی حقیقت و حق

 فـضایل  و هـا  ارزش بـه  کـه  را دختـري  خـود  پـاك  جوان براي و ندهند
 .نندنک انتخاب است، زده پا پشت
 نهـی  شـرابخواران  بـا  وصـلت  از را مـسلمانان ) ع(رضا امام حضرت 
ّو اياک ان تـزوج شارب الخمر فان زوجته فکانما قـدت الـی الزنـا«: اند کرده ْْ ّ َُ ُ ََّ ََّ ْ َ َ َ َ ِّ َ  ؛ْ
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 او اگـر  کـه  بدهی خواري شراب به را خود دختر که این از کن اجتناب
 زنـا  بـه  را پاکـدامن  آن کـه  آن گویـا  دهـی  شـوهر  کاري تبه چنین به را

 )123،ص1405الرضا، فقه(» !اي؟ داده
 و فـسق  ارتکـاب  از و باشـد  نمی الهی واجبات بند پاي که آن آري 
 عنـوان  بـه  نبایـد  اسـت  بهـره  بـی  اخالقـی  حسنات از و ندارد پروا فجور
 و حـرام  آثـار  هـدي  ائمـه  فرمـایش  به بنا زیرا شود برگزیده آینده همسر

  .ددگر می آشکار نسل در گناه
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  :گزیدگان بخش گزارشبر
  

  
  

  صاحب تازه که را جوانی مادرهاي و پدر دل امروز رضوي خادمان
  کردند شاد هدیه یک با مشهد هاي بیمارستان در اند، شده فرزند

    

  ...نامِ به خواندي مرا تو
  

  زاده رستم جمال
  

  !گریه...گریه...گریه...ژرف... ژرف... ژرف... درد...درد... درد
 خـیس  تاریکی یک از. آییم    می دنیا به درد با. دیگر است تولد قصه

اسـت،    معجـزه  یـک  تولـد  هـر  گوینـد   می. درد به درد از... سرد نوري به
 نـان  که هایی  آن از شود لبریز خدا صبر کاسه هم امروز نیست قرار یعنی

 را همگـان  دامـن  قهـرش  تـا  شـده  چاشـنی  دِگران خون به قلمونشان  بو و
  ...آسمان به را زمین و بدوزد زمین به را آسمان و بگیرد

 بـراي  دیگـر  آسـوده  نفـس  یک تواند  می درد روي از گریه هر پس
  .چرخید خواهد هم امروز دنیا چرخ که باشد آدم

 هاي  ومادربزرگ پدربزرگ همان. را سرزمین این قدماي خدابیامرزد
 وسـط  افتـد   مـی  کـه  اسـت   کلمه آدم، یک  هر: گفتند  می که را شما و ما
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 کـه  کـن  فکـر ... ها فصل و فصل و سطر و شویم  می جمله و زندگی هقص
 صـلح  شود  می مان  یکی مثال شود؟  می چه تو و من باشد، سهم  چنین اگر

 خالصـه ... نفـرت  یکـی  آن و شـود   مـی  عـشق  یکی. جنگ یکی حتما و
 بهتــر سرشــتی مــسیر در کلمــه بــا را کوچــک انــسان آن کــه بــود همـان 

 خـم  سـر  و زدند  می بغل را ند، کودك گرفت  می وضو. کردند  می هدایت
 بلغزاننـد  گوشـش  نـرم  الله روي را خدا کالم تا گوشش توي کردند  می

 خانـه  از کلمه قاصدِ که کن فکر حاال. روحش بر بریزند زندگی نفس و
 انـسان  «ایـن  بـر  را کلمه که باشد او و فرزندت و تو بالین بر بیاید دوست

  .سازد می جاري »نو
 مکـرر  هاي  صلوات آن و است شلوغ همیشه مثل بیمارستان راهروي

. اسـت  افـزوده  شـلوغی  این کرده، بر  تنگ را ها  چشم که اسپندي دود و
 »یجیـب  امـن  «کـه  هـایی   لـب  و انـد   آمـده  تماشا به زیادي رنجور هاي  تن
. برسـد  دادشـان  بـه  اسـت  »شـفاء  ذکره و دواء اسمه «که آن تا خوانند  می

 دسـت . شـوند   تـر مـی     بینند،  می را رضوي آستانِ خدمتِ لباس تا ها  چشم
 ایـن  امـا  ها؛  آن سمت شود  می دراز اي  معجزه براي عجز به مردان و زنان

 »مهـر  سـروش  «طـرح  مجریـان  ها  آن. اند  آمده دیگري چیز براي خادمان
ــستند ــده و ه ــد آم ــا ان ــداري اذان ت ــه و بی ــتگاري اقام ــوش در را رس  گ

 و پـدر  لبـان  بر لبخند گل وآرز و امید هزار با که کنند زمزمه ها  نورسیده
   این؟ از واالتر کرامتی چه و تر آسمانی اي هدیه چه. اند نشانده مادرشان
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  است مهر سروشِ این

) ع(حـسین   امـام  بیمارسـتان  اردکانی، رئـیس    کمالی عبدالرزاق دکتر
 هـاي   برنامه: دهد  می توضیح طور  این را همهمه این و حضور این برایمان
 هـاي   سـال  از تـر   متنـوع  بسیار امسال کرامت هده در رضوي قدس آستان

ــت گذشــته ــین. اس ــرح هم ــروش «ط ــه »مهــر س ــا ک ــضور ب ــان ح  خادم
 گوینـد، اقـدام     مـی  اذان شـده  متولد تازه نوزادان گوش در) ع(هشتم امام

 بیمارسـتان  زایـشگاه  در سـال  طـول  در اگرچـه  که است اي  ارزنده بسیار
 خـدام  حـضور  بـا  طـع ق طـور   بـه  امـا  شود؛  می اجرا بخش مسئوالن توسط

 نقطـه  یـک  اتفـاق  ایـن  کـه  طـور   همان. دارد دیگر اي  جلوه) ع(رضا  امام
 برکـات  نیـز  هـا   آن آتیـه  در شـود   مـی  محـسوب  ها  آن زندگی در روشن
  .داشت خواهد پِی در را زیادي
  

  او نام به مزین حضوري
ــا ــرون  محمدرض ــاه، مت ــتان ایزدپن ــامبیمارس ــسین  ام ــی) ع(ح  از یک

 خادمـان  لبـاس  شـود، وقتـی     نمـی  جـدا  لبش از بخندل که ست  ا هایی  آدم
 بـه  نـسبت  اي ویـژه  اعتقاد مردم: گوید می او. نشیند  می نگاهش قاب توي

 ایـن  و هـا   مکـان  ایـن  در همیـشه  و دارنـد ) ع(معـصومین  ائمـه  مقدس نام
  .هستند خوبی اتفاقات است، منتظر ایشان یاد و نام به مزین که ها زمان
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  است  دنیناش فراموش هدیه یک این
 بیمارستان پرهیاهوي و شلوغ حیاط باال آن از و ایستاده پنجره پشت

 نظـر  از تـا  کنـد  مـی  تعقیب را حرم خادمان نگاهش با قدر  پاید، آن   می را
 بخــش ورودي در امــا رود؛ مــی عقــب پنجــره پــشت شــوند، از مــی دور

 بـر  دست ادب آمده، به  استقبال به که بینمش  می رنگی چادر با خواهران
 کـسی  مانـد   نمـی  منتظـر . گویـد   مـی  خوشـامد  خادمـان  به و گذاشته سینه

 طـرف  ایـن  از آقا: گوید  می اشک و اصرار کند، با  راهنمایی را خادمان
. اسـت  رفتـه  خـواب  به آن در اش  نوه که اتاقی سوي کشاند  می را همه و

 ایـن  بـستري  بیمـاران  تمـام  امـا  نیست؛ بلند چندان اگرچه صدایش و سر
 نیـست  قـرار  کـه ) NICU(نوزادان ویژه هاي  مراقبت خشب حتی و بخش
 سـفیران  این ورود و اند  آمده انتظار سالن به باشد خدام این مراجعه محل

  .اند ایستاده نظاره به را مهربانی
  

  امیررضا بود، شد صالح اسمش
 مــیالد شـب  در و دیــشب اش نـوه  کـه  موســایی امیرضـا  مـادربزرگ 

 »خیـري  خـدا  «هیِ و فرستد  می لواتص هِی هم شده متولد) ع(هشتم امام
. شـد  نـصیبمان  امـروز  کـه  نبود این از تر  بزرگ سعادتی هیچ «گوید؛  می

 قـرار  شـد  بـاخبر  مـادرش  کـه  صـبح  اما بودیم؛ گذاشته »صالح «را نامش
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 بـا  را نـامش  پـسر  ایـن : عیـادت، گفـت    بیایند) ع(رضا  امام خادمان است
 نـوکر  کـه  کـنم   می ادع و »امیررضا «شده نامش صبح آورده، از  خودش

  .شود) ع(رضا امام
 چهـارروزه  مپـل  تپـل  کـودك  یک »کرمانی ابوالفضل «مادربزرگ

 کـه  طـور   همـان  تا خواستم آقا از دارد کسالت کمی ام  نوه: گوید  می هم
 کـرده، بـه    خوشـحال  را مـا  و فرستاده اینجا به تبریک براي را خادمانش

 گرمـابخش  صـدایش  دتـر زو تا دهد شفا را ام  نوه مبارك ایام این برکت
  .شود فرزندم خانه

  
  فرستاد را اش هدیه آقا اما زیارت؛ برویم نشد

 فرزنـد  چهـار  اسـت، مراقـب    روز 36 اکنـون  که هم قلوها پنج مادر
: گویـد  اسـت، مـی  ) ع(حـسین  امـام  بیمارستان) NICU(در اش  مانده باقی

 نمبتوا میالدش روز خواستم ازآقا صدازدم، چقدر  را) ع(رضا  امام چقدر
 در مـصلحتی  بـروم، حتمـا    ایـشان  پابوس به فرزندم چهار و همسر همراه

 آقـا  نداشـتم  بـاور  امـا  نـشده؛  نـصیبم  زیارتشان توفیق هنوز که است کار
   .کنند شرمنده را من طور این

: افزایـد   دهـد، مـی     نمـی  امـانش  گریـه  گاهی که  حالی در فالح خانم
 بـه  همـسرم  م، بـا  بـود  حـرم  در صبح تا دیدم، انگار  خوبی خواب دیشب
. آوردنـد  حـضرت  غـذاي  برایمـان  آنجا. بودیم رفته) ع(رضا  امام زیارت
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ــد. ام روزه: گفــتم ــا را ات مــستحبی روزه: گفتن . کــن افطــار غــذا ایــن ب
باشـد،   شـده  تعبیـر  خـوابم  که انگار حاال. شود می حل مشکلت... شاءا  ان

  .خوشحالم فقط بگویم چه دانم نمی
  

  باشم داشته عنویتم این در سهمی تا خواستم
 و مـا  کنـار  کـه  اسـت  بیمارسـتان  سـابقه  با پرستاران از اکبري فاطمه

 شـیفت  امـروز  «کـه؛  گیرد  می پِی جمله این با را حرف فالح، ادامه  خانم
 خادمــان میزبــان بیمارســتان در شــدم خبــردار کــه دیــشب امــا نداشــتم؛

 این از يا  گوشه شاید تا رساندم را خودم بود هرطور هستیم) ع(رضا  امام
  .شود هم من نصیب معنویت

  
  نورسیده نورسیدهِ
 حـضور  فـیض  ایـن  در بیمارسـتان  ایـن  نورسـیده  نوزادان تمام گویا

 رسـیده  پایـان  بـه  بیمارستان این در رضوي حفاظ و خدام کار و اند  یافته
 در تـن  از را) NICU(بخـش  بـه  ورود مخـصوص  هاي   لباس حاال. است
  در کــه گیرنـد  مـی  قــرار خـروج  نیـت  بـه  آسانــسور سـمت  و آورنـد  مـی 

 بیــرون رنگــی پتــویی زیــر از کوچــک تختــی و شــود مــی بــاز زایــشگاه
 کرامـت  ایـن  از را شـان  سـهم  تـا  انـد   آورده را دیگر نورسیده دو. آید  می

 پرســتار هــستند؟ کجــا نــوزاد دو ایــن خــانواده کــنم مــی ســوال. بگیرنــد
 بـه  هنـوز  انـد  آمـده  دنیـا  به االن همین کودك دو این: گوید  می زایشگاه
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 ایـن  شـریک  هـم  را نـوزاد  دو ایـن  ایـم، گفتـیم     نـداده  خبـر  هم پدرشان
  .کنیم کرامت
  

  دانند می قدر را هدیه این ها خانواده
: گویـد   مـی  »مهـر  سـروش  «طـرح  مجـري  خادمان از الحسینی  کاشی

 و کنـیم  می اجرا) ع(هشتم  امام میالد روز در را طرح این است سال چهار
 را نـوزادان  تولد روز نخستین مشهد هاي  بیمارستان زایشگاه در حضور با
 در و کنـیم   مـی  مـزین  نعمتـشان   ولی و  امام ملکوتی بارگاه نبات و عطر به

  .گوییم می اذان گوششان
 اسـتقبال  دربـاره  نیـز  طـرح  این خادمان دیگر از ذاکر االسالم  حجت

ــد مــی مــردم ــا: گوی ــستیم اي کــاره کــه م ــا و نی ــدگی تنه ــان نماین  خادم
ــا داریــم؛ طــرح ایــن در را) ع(ضــار امــام ــدن از بیمــاران ام ــوکران دی  ن
 خـانواده . گیرند  می روحیه و شوند  می خوشحال روز این در) ع(رضا  امام

 هـا   تبرکی این اندیشند  می فرزندانشان تعالی و تربیت به چون هم نوزادان
 .دانند می قدر را
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  ناتوان ذهنی معلول دختر 24 از که مشهدي زوج یک با روزي نیم

  کنند  مینگهداري شخصی هزینهبا 
    

  افسانه دختران همه
  

  عسکري مهدي
  

 جـا   بـه     جـا  هـم  را کَـرَم، کـوه    صـاحبان  بـه  توسـل  گوینـد   می راست
 گـردد   مـی  بهانـه  دنبال آهو ضامن حضرت که گویند  می راست. کند  می

 و هـوایی  و حـال  بـه  کـه  نیازهـا  آن بدهد، چه  پاسخ میهمانانش نیاز به تا
باشـد،   شـده  روانـه  حـرم  محدود بر و دور هاي  خیابان از سالمی و تعظیم

 بوســی دیـده  و مــشهد بـه  آمـدن  روز چنــد انـدازه  بـه  کــه نیازهـایی  چـه 
 دل و خانمـان  کنـد  رو و زیـر  کـه  ذکرهـایی  آن چـه  و باشـد  بارگـاهش 

 آقـا  بـه  خـیس  هـاي   پلـک  پشت از و بریزد اشک پشت اشک و بسوزاند
 بـا  پیونـد  اشـک، ریـسمان    ایـن  از دبعـ  کـه  هـا   آن حـال  بـه  خوش. برسد

 در. بزننـد  عـشقش  گـره  روي گـره  و نکننـد  بـاز  بعدي نیاز تا را کَرَمش
ر  کار هواي و حال ها  خیلی که روزگاري کـار  یـا  پریـده  سرشـان  از خیـ 

 بـه  و برسـد  راه از یکـی  بایـد  است، چرا  منت پر و ساده و سهل خیرشان
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 خیـر  تـرین   بسته، سـخت   قاآ با فوالد پنجره پشت که عهدي پیوند واسطه
 قیـد  و بگـذارد  کنـاري  بـه  را کنکـور  پنج کند، رتبه   انتخاب را روزگار
 هـم  را منـتش  و بریـزد  کـار  این پاي تومان میلیون ها  بزند، ده  را دانشگاه

 و نباشـد  هـم  کـس   هـیچ  نگذارد، طلبکار ! باکفایتی مسئول مقام هیچ سر
 تواننـد   نمی حتی که کند خدمت هایی  انسان به مادرانه و خالصانه قدر  آن

  .باشند گردنش وبال باید هستند تا و کنند باز تشکر به زبان
 کـه  هایی  آدم وسط شهر، از  این وخاکستري داغ روزهاي از دریکی

 خیابـان  آسفالت به دوزند  می را هایشان  وچشم گذرند می  ازکنارت اعتنا  بی
 خانـه  از تر  یینپا یا باالتر نگاهت، چندخیابان  به بگیرد نگاهشان نکند که
شـیرازي،   شهیدصیاد دربولوار دوطبقه سنگی ساختمان وشما، دریک  من
ها،   آن دادند، انتخاب  انجام سخت انتخابی که کردم مالقات را ومردي زن

 شـکرباري  افسانه. بود ذهنی معلول دختر24 براي کردن مادري و پدري
 وایـت ر نـشان  و نـام   بـی  کیش، قهرمانان   صداقت مهران دکتر همسرش و

  .است قهرمان داشتن تشنه که هستند شهري در ما امروز
  

  افسانه دختران با مالقات
 شـکرباري  شود، خانم   می انجام تشریفات بدون مرکز این از بازدید 

. کنـد  معرفـی  مـا  بـه  را دخترانش اول توضیحی هر جاي دهد  می ترجیح
  .شوند  مینگهداري مهربانی نهایت در ساختمان این در او دختر24
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  زهرا هاي قراري بی پایان

 ازدواج یـک  محـصول . بود دیگري زمان هر از قرارتر  بی آمد وقتی
 نـشد، حتـی    خـانواده  برایش خانواده و آمد  می حساب به خورده  شکست

 و هـا   کـابوس  بعـدها  کـه  مـادري . گفت »بله «دوم بار براي مادرش وقتی
 اگـر  هـم  حـاال  و برد روانی بیمارستان یک چهاردیواري به را توهماتش

چ  گیرد، وگرنـه    می مرخصی روزي سه باشد، دو  خوب حالش هـایش   مـ 
 سـی   سـی  چنـد  و سـفید  بـزرگ  هـاي   تخـت  آن از یکـی  بـه  بندنـد   می را

  .کنند می خالی هایش رگ در دیازپام
 چینـد، یـک     مـی  که را آجري رج دو هر که بنّاست یک هم پدرش

 مـستی  حالـت  در. اسـت  الکـل  امـا  برادرش اعتیاد. زند  می تریاك نخود
 درد از کـه  زده مـی  را او قـدر   آن و اش  سـاله  10 خـواهر  جـان  به افتاد  می

 و داد  نمـی  خـرج  بـه  جرئت شان  اقوام از یکی همسر اگر. شد  می بیهوش
 نبـود، زهـرا    معلـوم  گرفت، حـاال    نمی تماس123 اورژانس با پیش ماه  سه

  .باشد زنده
 نگهـداري  مـالی  تـوان  چون بوده، اما  فامیلشان همان خانه وقتی چند

 منتقل پردیس نگهداري مرکز به قاضی حکم از پس نداشتند، زهرا  را او
 ایـن  در. گـذارد   مـی  را آرامـی  روزهاي که است ماه سه حاال و شود  می

 فریادهـا  بـا  اند  کرده اقدام او گرفتن براي که بار هر مادرش و پدر مدت
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 داده دستـشان  بـه  قاضـی  کـه  صالحیتی  عدم حکم و زهرا هاي  مقاومت و
 از نـه  اینجا. شود بیشتر روز هر اش»مامانی «به زهرا مِهر تا اند  شده مواجه
 زهـرا  زنـدگی  ایراد تنها. نامهربانی و محلی  بی از هست، نه  خبري کتک

 را آن کـه  کـرده  جـزم  را عـزمش  »مامانی «اما ندارد؛ سواد که است این
  .کند حل هم

. رسـد   مـی  راه از شـکرباري  افـسانه  بـا  مـن  هـاي   صـحبت  میانـه  زهرا
 صـداي  و رسـد  مـی  نظـر  بـه  سـالش  و سن از ریزتر اش  جثه که دخترکی
ــازکش ــصومیت ن ــره مع ــدان دو را اش چه ــرده چن ــت ک ــان در. اس  هم

  : شود می کالم هم من با ورودش اول هاي ثانیه
  بري؟ می پارك منوـ 
  .برم، حتما می که بلهـ 
  خري؟ می برام هم بازي اسبابـ 
  داري؟ دوس قربونت، چی آرهـ 
  .عروسک، ماشینـ 
  داري؟ دوس رو شکرباري خانمـ 
  :گوید می و کند می نگاه شکرباري افسانه چهره به
  .خره می چی همه برام. دارم دوسش. منه مامانیـ 
 مـا  گفت و گپ تا کند  می روانه اتاقش به را او صمیمیت با افسانه و
  .یابد ادامه
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هستند،  سرپرست  بی انتایش12 که داریم دختر24 اینجا: گوید  می او
 ندارند را ها  آن از نگهداري براي الزم مالی نفرشان، توان  هشت خانواده

 شـوند   می محسوب بدسرپرست یعنی هستند؛ قرنطینه دیگرهم نفرچهار و
 زهـرا  کـه  اند  گرفته قرار آزاري  کودك مورد هایشان  خانواده سوي از یا

 شـش  کـه  ریـم دا هـم  دیگر زهراي یک اینکه هاست، ضمن   آن از یکی
  .دارد سال

 سـه  آمدنش از هم او. ببینم هم را ساله شش زهراي شوم می کنجکاو
پـدرم،  «: گفتـه   شده، می  وارد مکان این به که روزي گویا. گذرد  می ماهی
 والـدینش  که شود  می مشخص بعدها اما »کرده فرار مادرم و است زندان

  .کند می فرار شان خانه از که بودند کرده اذیت و آزار قدر آن را او
  

  !جادوگره بزرگم مادر
 عمـوي   زن و مـادربزرگ، خـواهر، بـرادر      که روزي و بعد روز چند

 و زده  مـی  آینـد، جیـغ     مـی  بـردنش  بـراي  و کـرده  پیـدا  را او جـاي  زهرا
 التمـاس  و شـده  پنهـان  اي  گوشـه . شـود  جدا »مامانی «از که خواسته  نمی
  .جادوگره بزرگم مادر. نرم اینا با کنین کاري خدا رو تو «که؛ کرده می

 بعـد  روز چهار سه فاصله در فقط هم زهرا، آن  عجیب واکنش قصه
 از: گویـد  می باري کنم، شکر  می سوال که را پردیس مرکز به آمدنش از

 دنبـال  بـه  و گرفتـه  طالق که است سال سه نیست، مادرش  خبري پدرش
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، او بـزرگش   گویـد، مـادر     مـی  زهـرا  کـه  گونه  آن. است رفته اش  زندگی
 و حـضور  ایـن  کـرده، بنـابر     مـی  گـدایی  بـه  مجبـور  را برادرش و خواهر
  .شود می استرس موجب و است ناگوار بسیار زهرا براي هم ها آن دیدن

  
  خواهر سامانی و سر  بی و برادر سامان و سر

 فـوت  از بعـد . دارد را خـودش  خاص هاي  دلتنگی هم معصومه قصه
 شـود؛   می او از نگهداري ئولیتمس دار  عهده تر  بزرگ مادر، برادر  و پدر
 بـی  گیـرد، دوره    مـی  سـامانی  و سـر  و کند  می ازدواج برادر که همین اما
 کـه  سـاله  35 خواهر نگهداري و شود  می آغاز هم معصومه سامانی و سر
 ایـن  و کنـد   مـی  سـنگین  را بـرادر  است، بار  دچار ذهنی ماندگی  عقب به

 از یکـی  مقابـل  کـه  ار او انتظامی نیروي شب، مأموران  یک که شود  می
  .کنند می بود، پیدا شده رها خودش حال به شهر هاي کالنتري

 اسـت  رقیـه  مرکـز  ایـن  قرنطینـه  میهمان چهار میان از مسافر آخرین
 خـودش  بـراي  مـشهد  مـسافربري  پایانه در که  حالی  در پیش روز پنج که

 بـوده، توسـط    مخـدر   مـواد  تـاثیر   تحت که  حالی در هم زده، آن   می پرسه
 کـه  او. شـود   مـی  منتقل نگهداري مرکز این به و شناسایی 123 انساورژ

 و نـزده  حـرف  بیـشتر  کلمه چند امروز به گذاشته، تا   سر پشت را بهار 40
 میهمـان  که کرده باز را هویتش از گره این فقط همسرش و افسانه براي

  .است تهران اهل جدیدشان



  

)147( 

  
  استان سال 14 باالي ایزوله دختران مرکز تنها

  صـداقت  مهران دکتر همسرش و شکرباري افسانه که است ماه هشت
 آغـازین  روزهاي در که مرکزي. اند  کرده اندازي راه را مرکز این کیش
 نگهـداري  آن در روزي  شـبانه  نفر24 امروز اما داشت؛ چهارمیهمان فقط
  .شوند می

 سال 40 تا 14 ایزوله دختران نگهداري مرکز تنها اینجا: گوید می او
 کـردیم  منتقـل  المبین  فتح مرکز از را دختران از تعدادي. است ناستا در
 هـم  را دیگـر  نفـر  بخـش، چنـد     فیـاض  مرکـز  از هـم  را دیگـري  تعداد و

  .اند آورده خودشان ها خانواده
اند،   آورده نگهداري براي را فرزندانشان که هایی  خانواده بضاعت از

 در اقتـصادي  اظلح به ها  آن بیشتر: دهد  می توضیح شکرباري و پرسم  می
 پیـک  در دیگـري  و اسـت  سـرایدار  یکـی  پـدر  نیستند؛ مناسبی وضعیت
 دارد معلـول  فرزند دو نیزها    آن از دیگر یکی پدر. کند  می کار موتوري

  طـور   به و سپرده ما به را دیگري و کند  می نگهداري خانه در را یکی که
 تومـانی  رهـزا 300 هزینـه  پرداخت توان ها  خانواده این از کدام  هیچ کلی

 بـار   یـک  مـاه  دو هر ها  آن از برخی فقط و ندارند را فرزندشان نگهداري
  .بپردازند مرکز به تومان هزار 50 شاید

 بیـان  و دانـد   می زیاد را ها  خانواده براي ها  ایزوله نگهداري مشکل او
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 حتـی  هـا   کـرد، ایـن    نگهـداري  خانـه  در تـوان   نمـی  را هـا   ایزوله: کند  می
 هـم  را پوشـیدن  لبـاس  و خـوردن  تحمام، غـذا   اس مثل شخصی کارهایی

 هـا   آن از نگهـداري  کـه  اسـت  دلیـل  همـین  به و بدهند توانند، انجام   نمی
 باشـد  میان در هم سالمی فرزند پاي اگر و کند  می فلج را خانه امور کل

  .دهند می قرار تأثیر تحت خود غیرارادي رفتارهاي با هم را بچه همان
مـا،   شـدن  وارد با. شویم  می دختران از يتعداد اتاق وارد »مامانی «با

 الفـت  و اونـس  با قدر  آن. شود  می بلند ها  آن اشتیاق پر هاي  خنده صداي
 هـا   آن با و زده  سر دخترانش به که است مادري  افسانه انگار که اند  گرفته

 هـم  زکیـه  و کـشد   مـی  زکیـه  سـر  بـر  نوازشـی  دست او. کند  می مهربانی
 همـراهش  تلفـن  کند، با  می حلقه »مامانی «دور به را هایش  دست عاشقانه

 هم کند، مونا  صحبت اش  خانواده با گلی تا گیرد  می شماره »گلی «براي
 قـول  هـم  »مامـانی  «و زده سـرش  به رفتن پارك دارد، هواي  سال 20 که

   .دهد می او به ظهر از بعد 6، 5 حوالی را پارك
 وضـعیت  چنین با دخترکان این دیدن. ام  شده غافلگیر کنم  می اعتراف

 زن ایـن  امـا  اسـت؛  سخت روزنامه عکاس و من براي سالمتی و جسمی
  .کند می برخورد ها آن همه با حوصله سر از و مادرانه
  :گوید می ما به او

ران  گـویم   می اینکه. بزنند مرکز این به سري خیران دارم دوست خیـ 
 ایـن  بـه  دقـایقی  یـا  سـاعتی  و بدهنـد، بیاینـد    پـولی  فقط و بیایند اینکه نه
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  .بینید  میکه هستند، خودتان محبت تشنه ها کنند، این مهربانی ها بچه
 چـه  دختـر 24 این شوید، تکلیف  مادر خودتان روزي اگر: پرسم  می

 مطمـئن : گویـد   مـی  او دارنـد؟  شـما  قلب در جایی همچنان شود، آیا   می
 همـین  مـادر  حاال همین نیست، من  ساختگی ها  بچه این به ام  عالقه باشید

 داشـته  خـودم  پوسـت  و گوشـت  از فرزنـدي  روزي اگـر  امـا  هـایم؛   هبچ
  .فرزندم خواهران و هستند من ها، خانواده این هم باشم، باز

  
  آمدند که مادرانی و پدران

 شـدند، گریـه     مـی  جدا هایشان  بچه از که زمانی مادرها و پدر بعضی
 مرکـز  در قـبال  فرزندشـان  چـون  بودند تفاوت بی هم ها برخی. کردند  می

  .است آمده اینجا به حاال و بوده دیگري
 عنـوان  و اشـاره  گلی به انگشت با و گوید  می شکرباري خانم را این

 کـار  فرودگـاه  بـار  قـسمت  تـوي  پـدرش . اسـت  سالش23 گلی: کند  می
مرکـز،   این به سپردند را او که روزي. داراست  خانه هم ومادرش کند  می

 شـده  خم کمرم. شدم ستهخ گفت  می کرد، اما   می ناراحتی ابراز مادرش
  .حمام و دستشویی کردم، بردمش بغلش بس از

 را شـان   کنترل غیرقابل دختر که گوید  می سبزواري اي  خانواده از او
 تحمـل  را عاطفه دوري ماه دو فقط دلشان اما اند؛    آورده پردیس مرکز به

  .شهرشان بردند خودشان با را او و اند آمده ماه دو سر و کرده
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  چربد می دخلش هب که خرجی
 اي  هزینه با را مرکز این چرخ شوهر و زن این که بودم شنیده را این

 مایل خیلی شکرباري وجود این با اما رود؛  می جیبشان از که پردازند  می
کننـد،    می هزینه ها  بچه براي که وارقامی واعداد وکتاب حساب از نیست
 از بگوید که کند  یم قبول هم او و کنم  می اصرار من حال این با. بگوید

 معلوالن این از هرکدام براي قبل، بهزیستی  ماه سه از یعنی جاري  سال اول
 بـراي  پول این تمام تقریبا البته پردازد؛  می زوج این به یارانه کمی مقدار
 هزینـه  مرکـز  ایـن  اسـتیجاري  سـاختمان  چهارمیلیونی اجاره هزینه تأمین

 تومـان  میلیـون  نـیم   و  یـک  اقلحـد  مـاه  هـر  باید مهران و افسانه و شود  می
 و بــرنج و مــرغ تهیــه بــراي تومــان میلیــون نــیم و پوشــک، دو تهیــه بـراي 

 دارو خریـد  براي تومان میلیون نیم  و  خوراکی، یک  اقالم سایر و گوشت
 نفـري  15 مجموعه بیمه و حقوق هزینه براي هم تومان میلیون نیم  و  پنج و

 11 حـدود  مبلغـی  مجمـوع  در یعنـی  ایـن  و بپردازند مرکز این کارکنان
  .تومان میلیون

 اطـالع   بـی . اسـت  زیـاد  واقعـا  ایزولـه  دختـران  نگهداري سرهاي  درد
 مـشکالت  اگـر . شـود  تهیـه  برایـشان  باید قیمتی  گران داروهاي که نیستم

 نـرم  پنجـه   و  دسـت  مشکل این با هم اکثرا که باشند داشته سرع و تشنجی
 خوابـشان  بـراي  هم وپرامازینوکل توئین  والپرادسدیم، فنی  کنند، باید   می
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 کـه  هـم  متوکاربامول و فلوپرازین  دیازپام، باکلوفن، تري   شود،   استفاده
   .دارد را خودش جاي

 از جـسمی  دردهـاي  بـه  آمدند وقتی زکیه و دخترها، حمیده  میان از
 زوج ایـن  پرسـتاري  و نگهـداري  به اما بودند؛ دچار هم بستر زخم جمله

  .است بهتر لیخی حالشان ها، حاال آن از
  
  بودم سخت کارهاي دنبال اول همان از

 عاشـق  ام، همیـشه    گرفتـه  عمر خدا از که سالی 30 این در: گوید  می
 را  خـودم  ،گرفتم را ام  شناسی  روان لیسانس وقتی. ام  بوده سخت کارهاي

 در 5 رتبـه  کـسب  وجـود  با و کردم آماده ارشد  کارشناسی کنکور براي
 متخصص که همسرم با را وزندگیم پوشیدم چشم فرصت آزمون، ازآن  این

  .کردیم جدیدي افق است، صرف روان و اعصاب
 گونـه  گذارنـد، همـان   نمـی  تنهـا  اي لحظه را او دخترانش که حالی  در

دهـد،    مـی  پاسـخ  مادرانـه  نوازشـی  بـا  را ها  آن محبت به نیاز مهربانانه که
 کـه  است مرکزي همین هم اش  نمونه. دشوارم کارهاي عاشق: گوید  می

 نیـازي  اسـتانمان  بـراي  آن وجـود  که کردیم اندازي راه ها  بچه این براي
  .بود مبرم

 ادامـه  مـشتاقانه  هـایش   بچـه  حلقـه  در هم او و انداخته گل صحبتمان
کنـد،   نمی ام راضی کار آن دیدم اما بودم؛ مطب، مشاور در قبال: دهد  می

 

  

)152( 

 از. نیـست  تمظرفی این و است نشده پر ظرفم که داشتم را این حس یعنی
 راهـی  دنبـال  بـه  مـا  دوي هـر . بـودم  گفتـه  همـسرم  به بارها ام  دغدغه این

داشـتند،   نیـاز  حمایـت  میـزان  بیـشترین  به که جامعه از قشري به تا بودیم
  .کنیم کمک

  
  زدم پیوند) ع( رضا امام به را دلم وقتی

بـشناسم،   راه ایـن  در را هـدفم  اینکـه  بـراي : دهد  می ادامه شکرباري
 او از هـم  مـن  و) ع(رضـا   امـام  بـه  کـن  توسل گفتند  می. بودم جگی خیلی

 کـنم  خدمت کسانی به داشتم دوست. بدهم را توسلم جواب خواستم  می
 هـم  شـما  بـراي  شـاید . باشند زندگی و حیات شرایط ترین  سخت در که

 حـرم  بـه  خیلـی  شـود  ایجاد من در توان این اینکه براي اما باشد؛ عجیب
خوشـحالم،   حاال و کردم  می نیاز و راز آقا با دفوال پنجره وپشت رفتم  می

ــی ــه زیراهمت ــروز ک ــراي ام ــک ب ــه کم ــرم24 ب ــصول دخت  آن دارم، مح
  .است حضرت عنایت ام، بابت نبریده نفس امروز به تا واگر هاست توسل
 بــاره درایــن و اســت نیــز همــسرش حمایــت و همراهــی قــدردان او

 ایـن  بـراي  نیـستی  طمئنم هنوز اگر گفت می هم اول از مهران: گوید  می
 فعال اما بگیري؛ را کار اصولی موافقت توانی  نشو، می  کار به دست کار
 انجـام  بـراي  را عـزمم  کـه  اي  لحظه اما نکن؛ شروع نرسیدي یقین به اگر
  .ایستاد سرم پشت کوه کردم، مثل جزم کار این
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دارد،  مهــران، مطــب: گویــد اومــی و گیــرم مــی را همــسرش ســراغ
  .دخترها ویزیت براي اینجا آید می هم ها جمعه
  

  ند ا نمانده اصال حاال تا من هاي بچه
 بـرایم  مـسیر  در زنـیم، او    مـی  سـري  دختـرانش  اتـاق  بـه  شکرباري با

 مرکـز  هـاي  هزینـه  تامین و مالی لحاظ اي، به مرحله در پارسال: گوید  می
 دوبـاره . بـودیم  مانـده  هـا   هزینـه  بعـضی  لنـگ . شدیم مواجه مشکالتی با

 تـا  خواسـتم  او از. آقـا  بـه  شـدم  متوسل دوباره و رفتم فوالد رهپنج پشت
 پـول  بعـد  ساعاتی که بود عجیب. نگذارد تنها دشوار راه این اول در مرا

 هـم  را فکـرش  اصـال  که طریقی بهها    بچه پوشک حتی و برنج، گوشت 
 مرهـون  مرکـز  این گویم، وجود   می اطمینان با. رسید دستم به کردم  نمی

  .است) ع(رضا حضرت و خدا لطف
 خـدا  از کـه  سـالی  30 این در «که؛ است این باري  شکر آخر حرف

 از خواسـتم   مـی  چیزي یا بودم شده دلتنگ که ها  وقت خیلی گرفتم عمر
 سـر  مرکـز  ایـن  باشد قرار اگر گویم می هم گرفتم، حاال  می) ع(رضا  امام

  .پشتیبانی) ع(هشتم امام و کند می کمک خدا بماند پا
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  منت و مزد بی که شکانیپز حضور با
  شدند؛ خیر بانی و گفتند لبیک »قدس «دعوت به

  

  »کرامت کلینیک «تويِ ما همه حال
  خوب ِشد، خوب خوب

  

  زهره کهندل
  

 خیریـه، خواسـتیم    موسـسه  نـه  و شویم درمانی کلینیک داشتیم بنا نه
   .مهرمندانه حرکت یک بانی بشویم و باشیم خودمان

کامـل،   چنـدان  نـه  طـرح  یـک  بـا  ودشـ   مـی  که دهیم نشان خواستیم
 هـم  خاکمـان  و آب اگـر  کـشیدن، حتـی    قامـت  هـدف  بـا  شداي    جوانه

خیـر،   کـار  اگـر  کنـیم  ثابـت  خودمـان  بـه  خواسـتیم . نباشـد  جور چندان
 کـشیدنش  قـد  و شـدن  سـبز  کنـد، بـه    سـربلند  زمین ازاي    جوانه همچون

  .بست امید توان می
  

  بود بس برایمان جمله این
  .پیشکش واطورها ادا دهید، این انجام درست را گفتندکارخودتان
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 هـم  تري اي  حرفه جور گفتند. درمانی کار به چه را شما اصال گفتند
 فقـط  مـا  و گفتنـد  و گفتنـد  و گفتنـد ! را خودتان کنید تبلیغ توانستید می

 کـه  مراجعـان  از یکـی  کـه  همـین  گویید، اما   می راست گفتیم و شنیدیم
 دیگـر  دالیـل  خیلـی  و مطـب  از گرفتن وقت و دکتر ویزیت هزینه براي

مطـب،   بـه  رفـتن  از پوشید  می است، چشم  مربوط خدایش و خود به که
 بـس  ، برایمـان  »بدهـد  خیرتـان  خـدا  «گفت؛ ویزیتش از بعد و اینجا آمد
   .بود

 و شـنیدیم  گالیـه  خیلـی . خطاسـت  و اول، آزمـون   بار اینکه نه مگر
 حالمـان  را، امـا   اینهـا  داریـم  هـم  کارمـان، قبـول    بـه  گرفتند خرده خیلی
شـد،   خـوب  روزنامـه  »کرامـت  کلینیـک  «در مـا  همـه  شد، حـال   خوب
 شـده  کـه  گرفتـه  تحریریـه هاي    حروفچین و خبرنگاران از. خوب خوب
 روزنامـه  کـار هـاي     مـشغله  همـه  بـا  که گروه دبیران تا دکتر منشی بودند

   .رفتند  میپایین و باال و سو آن و سو این هی هماهنگی نگاري، براي
  

   دهید توسعه را خیر کار
 محـروم  منـاطق  در را برنامـه  ایـن  کـاش : گویـد   می پزشکان از یکی

  .شوند ویزیت مستحق هاي آدم تا کردید  میبرگزار شهر
 بـراي  دهـد   مـی  پیـشنهاد  اسـت  عمومی دکتر که منشیان بهروز دکتر

 کـم  و محـروم  منـاطق  در تـا  شـود  ریـزي  خیـر، برنامـه    کـار  ایـن  توسعه
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 بـا  شـود  مـشخص  شـود، جـایی    ارایـه  درمـانی  ر، خـدمات  شه برخوردار
 آن تخصـصی  واي    حرفـه  شـکل  بـه  کـار  تـا  پزشکی نیاز مورد امکانات

  .شود انجام
 کننـد  مشارکت کار در هم خیرین که شود طوري اگر: گوید  می او
 بـه  آمـدن  از را برخـی  کـه  نیست ویزیت هزینه فقط است، گاهی  خوب
 دارد، بلکــه  مـی بـاز  کـافی  یمـال  وســع نداشـتن  دلیـل  بـه  پزشـک  مطـب 
 قـشر  به هم دارو خرید تا بگیرید آزمایشگاه از درمانی سنگینهاي    هزینه

 بریـزیم  طرحـی  یعنـی  گویم می. آورد  می فشار بضاعت بی و درآمد کم
. بیمـاران  بـه  کمـک  براي بیندازیم راه صندوقی و شوند جمع خیرین که
   .کرد فکراش  شود درباره می: گوید می

 ایـن  اگـر : گویـد   مـی  و دارد نظري چنین هم پزشکان از دیگر یکی
  .بود شد، بهتر  میبرگزار شهر محروم مناطق در برنامه

 آن کیـف  و کـم  درباره است، اما  ستودنی کار است، اصل  معتقد او
  .گیرد صورت اصالحاتی باید

هـاي    مـشغله  وجـود  بـا  کـه  ارتوپـد  صـانعی، متخـصص    مهدي دکتر
 ویزیـت  کرامت کلینیک در حضورش انزم طی را نفر 40 کاري، حدود 

 چنـین  تـوان   مـی  گیرد، قطعا  شکل جمعی همتی اگر: است کرده، معتقد 
 فـضایی  و الزم و ضـروري  امکانـات  و تجهیـزات  بـا  را خیـري  اقدامات

  .داد توسعه شهر برخوردار کم مناطق در معاینه براي استاندارد تقریبا
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 تخـصص  کـه  دادگـر  اصـغر  علـی  دکتـر  همچون پزشکان از برخی
 بـه  و شـود   نمـی  داده راحتـی  بـه  هایش  وقت معموال و دارد عروق و قلب
باشـند،   نوبـت  در مـاه  چنـد  تا باید برخی دارد که بسیاري مراجعان دلیل

  .است هایی حرکت چنین موافق
 کرامـت  دهـه  در روز یـک  آیـی   می گفتند من به وقتی: گوید  می او

 بـا  کنـی  ویزیـت  یمـار افتـاده، ب   راه قـدس  روزنامـه  تـوي  که کلینیکی به
شـود،   خیـر  کـار  بانی تواند اي می  موسسه هر نظرم به. پذیرفتم میل کمال
   .دیگري جاي هر یا باشد روزنامه ندارد فرقی

 کمـک  بـراي  خیـر  قدمی بتواند نهادي یا شخص است، هر  معتقد او
   .است بردارد، مبارك مردم به

 درمـان  و روداهاي    هزینه اگر شد  می خوب چه دادگر دکتر گفته به
شـد،    می تامین خیرین مشارکت با طریقی به هم نیازمند بیماران از برخی
هـاي    هزینـه  در اسـت، قطعـاً    سنگین برایش ویزیت هزینه دادن که کسی

   .شود  میمواجه مشکل با هم درمان و دارو آور سرسام
 خیـر  کـار  کـه  دارد توافـق  امـر  ایـن  بر خود همکاران دیگر با نیز او
 بـا  کـار  ایـن  بـود  بهتـر  باشد، امـا   خواهد  می جا هر آن نیاست، با  خوب
   .باشد داشته مؤثرتري و پایدارتر آثار تا شود انجام تري دقیق برنامه
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  شد بسته مندانه کرامت عهدي

 جـالبی  ماجراي هم اطفال پریزاده، متخصص  محمدجواد سید دکتر
 از یکـی  اینکـه . کنـد   مـی  نقل کرامت کلینیک در کاري روز یک از را

 ویزیــت خــاطر بــه قــدس روزنامــه تــا آمــده شــهر پــایین مراجعــانش، از
  .رایگان

 صـبح  از هـستند، حتمـاً    مراجعـانی  چنـین  دانـستم   مـی  اگـر  بود گفته
 هزینـه  کـرد  عهـد  خـودش  با حتی او. کردم  می خدمت و اینجا آمدم می

ــایین را مطــبش ویزیــت ــی پ ــاورد، نم ــیم بی ــه دان ــین حرفهــایی چ  و او ب
 رسـانده، امـا    تـصمیم  این به را پریزاده دکتر که شده دلب و رد مراجعش

   .است کرده متحول را او حال که بوده خیر چنان بوده هرچه
  

  !شما کَرم و ما کَم
 پزشـک  14 شدن ویزیت براي که پیامکی 400 و هزار یک میان از

 نفـر  300بـود،    رسـیده  ما دست به کلینیک این مختلفهاي    تخصص در
 داده وقـت  آنهـا  بـه  مشخـصی  زمانهـاي  در و شـدند  انتخـاب  قرعه قید به

   .شد
ــان ــه زم ــود محــدود پزشــکان خــدمات ارای ــشتر مراجعــان و ب  از بی
گذاشـتند،    مـی  قـدس  روزنامـه  به پا که بود اولشان بار بسیاري. انتظارمان
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 یـک  بـه  برنامـه، پایـشان    ایـن  واسطه به بودند، اما  روزنامه مشترك سالها
 هـم  و بـود  جالـب  برایشان کار این ود، هم ب شده باز مطبوعاتی مجموعه
   .دیدند  میکه بود، فضایی جدید برایشان

 انـدازي  راه بـراي  مناسـبی  مطبوعاتی، جاي  موسسه یک که درست
 برداشـت  را گـام  نخستین قدس روزنامه نیست، اما  درمانی کلینیک یک

 مواجـب  و مـزد  بـه  چـشمی  کـه  آدمهـایی  هـستند  هنـوز  که دهد نشان تا
  .ندندار دنیوي

 نیـست  آسـانی  کـار  مطـبش  از گـرفتن  وقـت  کـه  دادگر دکتر وقتی
 یکـی  ماهانه کند، حاضرم  پیدا ادامه کار این اگر کند  می آمادگی اعالم

 نیازمنـد  و مـستحق  افـراد  اختیـار  در رایگـان  ویزیت با را وقتم از روز دو
 و مـزد  هـیچ  بی را روزنامه دعوت کدام هر که پزشکانی بقیه بگذارم، یا 

 بـراي  کـشیدنش  شـعله  به که شده زدهاي    جرقه گفتند، یعنی  لبیک منتی
 اسـتخاره  هیچ حاجت خیر کار در داریم، یعنی  امید دلهایمان شدن گرم

  .نیست
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  :مصاحبهبرگزیدگان بخش 
  
  
  

  گردشگري بوم روي زیارت رنگ
  

  زیارت اولویت ،مدیران کشمکش در
  شود می بررسی مشهد گردشگري فضاي در

  
  حاجیجاودانی  مرجان

  
 و داشـته  شـهرت  زیـارتی  شـهري  عنوان  به دور هاي  گذشته از مشهد

. اسـت  شده بنا زیارت پایه بر مذهبی شهر این هاي  زیرساخت از بسیاري
 امــر  در زیــارت  ضــرورت  از مــسئوالن و هــا  دســتگاه  همــه  اگرچــه

 و هـا   نظریـه  اخیـر  سـال  چهـار  طـول  در امـا ،  آگاهنـد  مشهد گردشگري
 و »زیـارت  «میـان  تقابـل  و چـالش  از خبـر  رشـه  ایـن  رفتـاري  هـاي   رویه

 فعلی شرایط در دارند عقیده اي  عده که  طوري به دهد؛  می »گردشگري«
 زیـارت  امـر  از را زائر که است یافته گسترش مشهد شهر در هایی جاذبه

 بـراي  را هـایی  جاذبـه  چنـین  وجـود ،  مقابـل  در نیز اي  عده و کند  می دور
  .اند انستهد الزم شهر یک گردشگري فضاي تنوع

 تا رفتیم مختلف هاي   حوزه در شهر اول تراز مسئوالن سراغ بنابراین
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 را دیدگاه دو این تقابل و مشهد گردشگري در زیارت اولویت موضوع
  :فرصت این در .کنیم بررسی شهري ریزي برنامه محور در

  »مهذب هاشم  والمسلمین االسالم حجت«
  )ع(رضا  امامارتزی وکیفی کمی توسعه مطالعات اجرایی دبیر

  »محمدرضامهرورز والمسلمین االسالم حجت«
  شهر شوراي رئیسه هیئت عضو

  شهردار اجتماعی فرهنگی معاون  »شادکام حسین«
  مجلس در مشهد مردم نماینده  »زاده قاضی امیرحسین«
  مشهد گردشگري پژوهشگر  »سقایی مهدي«

  

 دمـشه  زیرپوسـتی  و اساسی چالش براي تا گردآمدند میز یک دور
 نـسخه ،  بگـذارد  برجا ناپذیري  جبران پیامدهاي است ممکن آینده در که

  .بپیچند
  

 در شما، هرکـدام   عقاید با ما خوانندگان آشنایی براي و بحث شروع عنوان به
 را خـود  شخـصی  دیدگاه »گردشگري «و »زیارت «بودن موازي یا تقابل زمینه
  کنید؟ رسیبر را مشهد شهر گردشگري اولویت در زیارت مرز و مطرح

 اسـت  این واقعیت. کردید مطرح را جدي و مهم موضوعی :مهذب
 بـا  اقـدامات  از بـسیاري ،  نشود شناخته مرزها و نشده تکلیف تعیین تا که

 از و »زیـارت  «نـام  بـه  داریم بحثی طرف یک از. بود خواهد همراه ابهام
 خـواهیم   مـی  حـال  ؛»گردشـگري  «عنـوان  با داریم سرفصلی دیگر طرف

 و اســت کــدام زیــارت چیــست؟ گردشــگري، روایــات نگــاه زا بــدانیم
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  است؟ چگونه ها سرفصل این برابر در مشهد شهر در ما ماموریت
) ع(امامان قبور زیارت،  احادیث زبان از. است عبادي عملی زیارت

  .ماست گردن بر که است عهدي همان و است شیعه وفاي نشانه
) ع(صـادق   امـام  .مکـن  جلـب  دیگر روایاتی به را شما نظر خواهم  می
 خیـر  اهـل  اگـر  حتـی  کنـد  زیـارت  را) ع(رضـا   امام کسی اگر: فرمودند

 گــسترده ظرفیــت دهنــده نــشان ایــن. کــنم مــی بهــشت وارد را او، نباشــد
 زیـارت  را امامـان  اگـر : فرمودنـد  نیز) ص(محمد حضرت. است زیارت

  .اید کرده زیارت را من انگار، کنید
ــا ــضا اینج ــضایی، ف ــوي ف ــت معن ــی و اس ــواهیم م ــن خ ــار را ای  کن

 نیـت  و اسـت  منـسک  یـک  زیـارت  بگـویم  باید. دهیم قرار گردشگري
  .شود وارد گردشگري داستان در تواند نمی، دارد خاصی

: فرمایـد   می) ع(رضا  امام .رویم  می روایات نگاه از گردشگري سراغ
 اول کنـد؛  تقـسیم  بخـش  چهـار  بـه  را خـود  اوقـات  مـومن  است مناسب
 چهـارم  و دوسـتان  و خـانواده  با همنشینی سوم، اشمع امرار دوم،  عبادت
 کـسب  انـرژي  قبـل  مرحله سه براي،  مباح ظرفیت این خاطر به تا تفریح

  .کند
ــس ــگري پ ــن در گردش ــش دی ــشاط نق ــس، دارد ن ــد پ ــه دیدی  ک

 آیـا  امـا ،  دارد ضـرورت  هـم  و اسـت  الزم هـم  شهر یک در گردشگري
 کنـد؟  پـر  را زیـارت  جـاي  توانـد   می مشهد زیارتی شهر در گردشگري
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 جــنس. دارد تفــاوت هــا نیــت. اســت منفــی، جــواب کــه اســت معلــوم
 مقایـسه  جایگاه اصال و است متفاوت کامال زیارت جنس با گردشگري

  .ندارد
 هاي  شاخص و است گردشگري ابعاد از یکی زیارت گفتیم اگر اما
 هـاي   زیرسـاخت  توسـعه  و اسـت  گردشگري هاي  شاخص همان زیارت

 زیـارت  در مـا . ایـم   کـرده  اشـتباه ،  است زیارت توسعه همان گردشگري
 امـا  کنـد  پـشتیبانی  را معنـوي  فـضاي  کـه  کنـیم   مـی  دنبـال  را هایی  جاذبه

  .ایم کرده عمل ضعیف بسیار معنوي گردشگري در متاسفانه
. شـد  بیـان  قـبال  چـون  شـوم   نمـی  روایی هاي  بحث وارد من :مهرورز

 بحـث  موضـوع  اول کـنم؛  متمرکـز  نکتـه  چند به را حواستان خواهم  می
... و اصـفهان  و گرگـان  شـهرهاي  بـراي   یعنی. است مشهد فقط ما امروز

 و هـستیم  رو  روبـه  مجـاوران  بـا  هم،  مقدس مشهد در دوم. ندارد کارایی
  .زائران با هم

 کـه  البتـه  کنـیم؟   می که است بحثی چه است اولویت،  زیارت اینکه
 مـشهد  بـه  کـه  زائـري . نـداریم  مـن  نظـر  بـه  داریم؟ اي  گمشده ما. هست

  !بندرانزلی رود می تفریح براي. است زیارت نیتش، آید می
. انـد   داده اولویـت ،  زیـارت  بـه  واجـب  حـد  در مـردم  مـن  عقیـده  به

 داخـل  ماهیـان  مثـل  مـا . اسـت  شـده  عـادي  هـا   مـشهدي  مـا  براي زیارت
  .نداریم خبر تنگ یا رودخانه هاي دیگرماهی حال از و اقیانوسیم
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 رضــوي مطهــر حــرم نرانانســخ برخــی کــه کــنم مــی تعجــب مــن
 بـه  اینکـه  نـه . واجـب  حجـاب  حفـظ  اسـت  مـستحب  زیارت: گویند  می

 مـستحب  ایـن ،  زیـارت  نقـش  نباید اما نکنیم تاکید حجاب بودن واجب
 را زنبـور  النـه  مـا  اگـر  من عقیده به. کنیم رنگ  کم هم را داشتنی  دوست
  .است افتاده جا زیارت اولویت مقدس مشهد در، نکنیم کاري دست

 از شده طرح جمالت روي باید قدري رسد  می نظر به ابتدا :کامشاد
 تقـابلی  زیـارت  و گردشـگري  بین آیا اینکه یعنی کرد؛ بحث شما سوي
 چـرا  کـه  کـرد  بحـث  باید باز،  دارد وجود تقابلی حتی اگر دارد؟ وجود
  شود؟ می فکر چنین

 نفــري800 نمونــه یــک از امــسال بهــار در سنجــشی آمــاري برپایــه
 بــوده زیــارت مــشهد بــه سفرشــان اولویــت کــه افــرادي دادتعــ، زائــران

، انـد   کـرده  سـفر  زیـارت  بـراي  صـرفا  کـه  کسانی تعداد. است درصد65
 سـفر  مـشهد  بـه  زیـارت  از غیـر  هـدفی  بـا  کـه  کـسانی  و بـوده  درصد28

  .اند بوده درصد7 اند کرده
 بـه  را مـشهد ،  زیـارت  محـور  بـا  نفري 800 جامعه از درصد93 یعنی

  .اند برگزیده سفر مقصد عنوان
 درخورتوجـه ،  اسـت  غیرزیارتی مشهد سفرهاي درصد7 فقط اینکه

 است کرده دریافت را) ع(رضا  امام  شهر وجودي فلسفه زائر یعنی. است
  آگاهیم؟ فلسفه این از چقدر شهر این متولی عنوان به ما اما
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 میــانگین، رضــوي قـدس  آســتان سـوي  از شــده اعـالم  آمــار برپایـه 
 کننـده   نگران این. است دقیقه60 حدود مطهر رمح داخل در زائر حضور

  .است
 کـی ،  نیـست  مـن  ذهـن  در تلقـی  چنین،  گردشگري و زیارت تقابل

 شـدن  برنـد  بـراي  شـهر  وجـودي  فلسفه که وقتی دهد؟  می رخ تقابل این
 بـراي  جـز  بـه  شـهري  را مـشهد ،  زائـر  وقتـی  دیگـر  عبارت به. کند تغییر

 اشـکال  مـورد . بدانند آبی يها  پارك شهر را مشهد مثال بشناسد؛ زیارت
  .است

 تفریحـی  زمینـه  در حتـی  زائـر  بـه  دهـی    خـدمات  چرا مثال عنوان به
 قـدر   آن بایـد  وجودي فلسفه حوزه در ما اما نباشد؟ ترین  مدرن و بهترین

  .ندهد رخ تقابلی چنین که کنیم ارائه باال تراز خدمات
 را تقابـل  آنچـه . نیـست  درست زیارت و گردشگري بحث در تقابل

 بایـد  مـا . اسـت  گردشـگري  خـدمات  سـایر  شـدن  برنـد ،  کنـد   مـی  ایجاد
  .کنیم حفظ ها فرصت و ها ظرفیت از استفاده با را بودن مشهدالرضا
 خـواهم   مـی  امـا  کـنم   مـی  تایید را شده گفته مطالب من :زاده  قاضی

 ایـن  کـه  دارد جغرافیـا  بحـث  مقـدس  مـشهد . کـنم  باز را جدیدي زوایه
 دو بـین  شـدن  واقع. دارد دنبال به را خود خاص هاي  محدودیت جغرافیا

 نظـر  در را ها  دسترسی و ها  زیرساخت. محدود خاك و آب منابع با کوه
 آن بـه  سـفر  و دارد قـرار  کـشور  شـرق  شمال گوشه در ما مشهد. بگیرید
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 متناسب جمعیتی باید و است محدود ما ظرفیت درحقیقت. است سخت
. اسـت  مکه و کربال با شدنی  قیاس مشهد. کنیم پذیرایی را ظرفیت این با

 هـم  هـا   آن. کنـد   می محدود را زائر ورود هم سعودي عربستان حکومت
 ارزآوري از کـسی  چـه  وگرنـه  کننـد؛   می رعایت را نکات همین ما مثل

  آید؟ می بدش
 یــا زیــارت اینکــه! نــدارد ضــرورتی مــن نظــر بــه ســوال ایــن طــرح

. ودشـ  طـرح  کـه  نیـست  موضـوعی  کـدام   هـیچ ،  آن وسط یا گردشگري
 مـا . دهـد   نمـی  را جدیـدي  مطلـب  طـرح  اجـازه  مـا  محـدود  هاي  ظرفیت

  .دهیم ارائه زیارتی غیر خدمات توانیم نمی هم بخواهیم
 امکانـات  چقـدر  دهـیم؟  ادامـه  بایـد  کـی  تـا  و کجـا  تـا  را خـط  این
 کجاسـت؟  نهـایتش  و انـدازه  کنـیم؟  ایجـاد  افـزاري   نـرم  و افزاري  سخت

  .بدهیم باید عددي یک هباالخر چقدر مسافرخانه، راه، جاده
 از غیـر  مطلبی طرح که دارد وجود زیارت حاشیه در مطلب قدر  آن

  .ندارد موضوعیت، آن
 کـه  داریـم  اصـراري  چـه ،  داریـم  که اي  گسترده سرزمین به توجه با

 اسـت  ایـن  مـن  بحث. دهیم پاسخ مشهد در را خدمات همه باید بگوییم
 حــوزه در بایــد ار هــا محــدودیت آن و داریــم هــایی محــدودیت مــا کــه

 نقطــه از کــه وظــایفی ســایر نــه بگیــریم کــار بــه شــهرمان ذاتــی وظیفــه
  .است مشهد براي تراشی وظیفه ها این. ایم شده رد هم آن سري سربه
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 هـاي   خواسـته  تمـام  هـدف  کـشور  شـرق  شـمال  در شـهر  یـک  نباید
 سـوال  بـه  غلط جوابی بنابراین،  پرسیدیم غلط سوال ما. باشد گردشگري

  .است شده درغلط غلط پس ،دادیم غلط
 در،  اسـت  شـده  جاذبـه  بـه  منجـر  امـروزه  که هایی  سرمایه همان اگر
 هـم  و بـود  اولویـت  در زیـارت  هم،  داشت وجود زیارت تعمیق راستاي

  .داشتیم بیشتري بازده
 ادامـه  را بحـث  زاده  قاضـی  آقاي هاي  صحبت تکمیل در من :سقایی

 دو ایـن  کـه  داریـم  مـشهد  در دیدگاه دو ما. نیست اشتباه سوال. دهم   می
 از. اسـت  کـرده  پیـدا  عینیـت  مـشهد  شـهر  ریـزي   برنامه سطح در دیدگاه

 منـابع . اسـت  کـرده  پیـدا  افـزایش  دیدگاه دو این تقابل پیش سال هشت
 ایـن  دیـدگاه  یـک . اسـت  شـده  برجـسته  تقابل که برده سمتی به را شهر

 يگردشـگر  واژه دارنـد  تالش حتی نباشد زیارت جز چیز  هیچ که است
 زیرمجموعـه  زیـارت  گویـد   مـی  کـه  هـست  دیـدگاه  یـک . نشود مطرح

 تمـام ،  مـن  میـدانی  تحقیـق  طبق. است مذهبی گردشگري و گردشگري
 تقابـل  آن درنهایـت  چـون . اسـت  شـهرداري  دوش بـر  هـا   تقابـل  این بار
 آن و نـدارم  کـاري  زیـارت  بـه  و اسـت  گردشـگري  من حوزه گوید  می

 رهـا  خـود  حـال  بـه  را دشگريگر هاي  زمینه و است زیارت متولی یکی
 تحمیـل  شـهرداري  بـر  اقـامتی  خـدمات  حتـی  که است وقت آن. کند  می
  !شود می
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 و گردشـگري  تقابـل  بحث بر که است مهمی دالیل از یکی زائر ماندگاري

 گردشـگري  تنـوع  نبود دارند عقیده کارشناسان برخی. است زده دامن زیارت
 آمـار  طبـق . کـشاند   می کشور مالش به روز سه تا یک از بعد را زائر مشهد در

 تـا  45 بـین  روزانـه  رضوي مطهر حرم در زائر رضوي، ماندگاري  قدس آستان
 حـرم  در مانـدگاري  با مستقیمی رابطه مشهد در ماندگاري آیا. است دقیقه60

  دارد؟ مطهر
 زائـران  اول مـوج  اسـفند 27 هـم  زائـر  مانـدگاري  بحث در :مهرورز

 فـراهم  عمـومی  ارزاق اینکـه  فـرض  بر فروردین یکم روز براي. آید  می
 نیـت  بـا  زائـر  همـین  اگـر ! نـداریم  زائـر  اسـکان  بـراي  جایی دیگر،  باشد

  چیست؟ شهر در ما تکلیف وقت آن، شود روزه ده روزه سه
 بدترین اما کنند  می روز  ده قصد که را روستاییانی ام  دیده فراوان من

 روز  ده توان ها آن آیا. است تومان هزار100 شبی حرم نزدیکی در خانه
  دارند؟ اقامت

. نیـست  گونـه  ایـن ،  شـده  کـم  حرم در حضور میزان گویید  می اینکه
 اعـالم  قـدس  آسـتان  که را حرم در زائر حضور اي  دقیقه45 روزانه آمار

 طـی  را کیلـومتر  هـزار  زائـر  واقعـا  کـردیم  ثابـت  اگـر ! ندارم قبول کرده
 معلـوم . باشـیم  علـت  دنبال به باید، بماند حرم در دقیقه45 فقط تا کند  می

 بـه  این. کند  می قهر شهر این از بگویم بهتر. کند  می فرار زائر اینجا است
 میـدان . اسـت  امکانات نبود خاطر به نیست؛ گردشگري یا زیارت خاطر

 بینـد  مـی ، کنـد  کرایـه  خانـه  رود  می. است قفل ساعت سه حرم تا توحید
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 فـرار ،  رود  مـی ن شـمال  بـه  تفـریح  براي او. کشد  می فلک به سر ها  قیمت
 دارم اعتقـاد  حـال   درعـین  ولـی  باشـد  داشـته  آرامـش  سـفر  در تا کند  می

  .کنیم شناسی آسیب باید. نیستند گونه این ما زائران
 پارك کجا را آن داند  نمی. دارد مشکل جور  یک،  دارد ماشین زائر

) ع(رضـا   امـام  خیابان در را آرتی  بی خط مثال. برود مسیر کدام از یا کند
 زائرانـه  بـسترسازي  مـا  امـا  باشد خوب شهروند براي شاید. دیمکر ایجاد
 چـه  ایـن ! آیـد  مـی  عقـب  دنـده  آرتـی  بـی  داخـل  رود  مـی  زائر. ایم  نکرده

  است؟ وضعی
 بـه  بعـد . بـود  دقیقـه 36 ابتدا مطهر حرم در ماندگاري میزان :شادکام

 و دهـد   مـی  نـشان  را دقیقـه 60 آمـار  گذشـته  سال. یافت افزایش دقیقه48
 قـدس  آسـتان  از تـشکر  جـاي  موضـوع  این،  کنیم قضاوت نهمنصفا اگر

 مانـدگاري  افـزایش  بـراي  متنـوعی  و خـوب  هاي  برنامه که دارد رضوي
  .است کرده پیاده مطهر حرم در عام مخاطب

 بایـد  زائـر ،  است عاطفی حوزه به مربوط که زیارت بحث از غیر اما
 فــضاهاي چنــین بایــد مــا. کنــد دریافــت چیــزي هــم معرفتــی حــوزه در

 صـرفا  نبایـد . دهیم ارائه زائر به آن از خارج و مطهر حرم در را محتوایی
  .کرد اکتفا گردشگري حوزه به

 نبـودن  راضی رضوي حرم در زائر ماندگاري کاهش دالیل از یکی
  .است مختلف سنین و اجتماعی گوناگون هاي طبقه
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 مـثال . گـویم   مـی  سـخن  دینی  تربیت حوزه نظران  صاحب قول از من
 نظـر  بـه : گفتنـد  مـن  بـه  روزي شهرمان آشناي  نام روحانی،  ویانمر آقاي
 زیــارت مــشغول عاشــقانه همــه کــه ضــریح روي روبــه شــلوغی در شــما

 خواهد احساسی چه ایستاده جمعیت وسط که کوچکی بچه آن،  هستند
 از کنـیم  کـاري  بایـد  او بـراي  ما چیست؟ زیارت از او برداشت داشت؟

 صـحن  در مـشابه  کـاري . تفریحـی  فضاي در) ع(رضا  امام زیارت جنس
 هم حرم در ماندگاري. است افتاده اتفاق رضوي جامع صحن و رضوان

  .کند می پیروي شهر در ماندگاري از
 چـون  مـثال  و بکـشیم  دوش به را کشور بار همه نباید ما :زاده  قاضی

 مـصنوعی  دریاچـه  را شـهر  هـاي   خیابان نصف،  دارند عالقه دریا به مردم
 اصـل  از سـوال  نرونـد؟  شـمال  بـه  مردم چرا. شود  نمی هاینک. کنیم ایجاد
  .است اشتباه

 از تنهـا  موضـوع  ایـن . نیـست  مطـرح  زیادش و کم ماندگاري میزان
 دیـن  تکمیـل  و افزایـی   معرفـت  زاویـه  از مـا  کـه  شـود   می مهم زاویه این

 کامـل  را شناسـی   امـام  چـون  زیـارت  پروسـه . کنـیم  نگـاه  آن بـه ،  زائران
 را زائـر  ماندگاري ما اما دارد اهمیت نیت ذات رد. دارد اهمیت، کند  می

  .ایم خواسته درآمد و سود کسب براي
  
 بـراي  راهکاري و پیشنهاد مسئوالن از کدام ها، هر  دیدگاه بیان به توجه با
  .کنند ارائه شهري ریزي برنامه در گردشگري و زیارت تنگناي از خروج
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 جـنس  از که یچندبپ نسخه زیارت براي باید کسانی اوال :زاده  قاضی
 اعتقاد حتی من. باشند نداشته زیارت به محور منفعت نگاه. باشند زائران

 خواهـد   مـی  چـون  نیـست  خالص،  زیارت به نگاهش هم شهرداري دارم
  .کند دریافت را خدمتش هزینه خواهد می. کند درآمد کسب

 مـسئله  زیارت موضوع. شود برجسته باید زیارت وظایف اینکه دوم
 گنـاه  و فحـشا  از اینکـه  شـده  نهاده برکاتی نماز براي مثال ود؛ش ها  برنامه

 کارکردهـاي  به باید کارشناسان. دارد کارکردي هم زیارت. شویم دور
 ایـن  شـاید  مثـال  عنـوان  بـه  شود؛ مشخص محورها تا یابند دست زیارت

  .کنیم تهیه زیارت مفهومی فیلم یا کنیم ایجاد سینما باید که شود طرح
  .باشد ملموس باید زیارت ردکارک حال هر به

 زاده  قاضـی  آقاي منظور دانم  می من. کنیم صحبت مصداقی :شادکام
 مـصداق  خـواهم   مـی  پـس . شـویم  غافل خاکی نیازهاي از که نیست این

 شـما . ییالقـی  مجتمـع  فـالن  یـا  آبی هاي  پارك زدیم مثال. بیاورید عینی
  عینی؟ مثال کدام بگویید هم

 پدیـده  یا آبی هاي  موج اآلن،  شد نیعی مثال بحث چون :زاده  قاضی
 و ابزارهــا بــه بایـد  مــا. هـستند  وســیله یـک  و ندارنــد ذاتـی  قــبح شـاندیز 
 آینــده در بتوانــد هـم  شــاندیز پدیـده  شــاید. بــدهیم ماموریـت  هــا وسـیله 
 از. بـشناسیم  بایـد  را کلـی  هـدف  مـا . کنـد  سازي   شبیه را زیارت مفاهیم
 حـوزه  در اتفاقـات  زنجیـره  و بکنـیم  خـواهیم   مـی  اي  استفاده چه زیارت

 

  

)172( 

 جــاي بـه  پـس ، نیـست  زنجیـره  ایـن . شـود  مـی  تعریـف  چطـور  سـیاحتی 
  .دهد می رخ واگرایی همگرایی

 در خواهـد   می مهذب آقاي االن. دهیم جواب عینی باید ما :شادکام
 جـاي  بـه  بـود  قـرار  اگـر  که است این سوال. بپیچد نسخه مطالعات طرح

 یـا  دانـست   مـی  زیـارت  بـا  تعارض رد را چیزي چه،  بریزد برنامه غیرزائر
  .کرد می تایید را کدام

 توجه نکته این به مسئوالن همه بود؟ کجا بحث این سرمنشأ :سقایی
. شـود   مـی  خـرج  پـول ،  شود  می ارائه زائر به که برابرخدماتی در. نکردند

، دهیـد  ارائـه  مجـانی  خـدمات  و مجـانی  غـذاي ،  مجانی اسکان اگر شما
  .گفت سخن زیارت تعمیق از تنها توان می وقت آن

 را غربـی  سـکوالر  ادبیات. نداریم بومی سند ما که اینجاست مشکل
 جـاده  مـثال . دهـد   نمـی  جـواب  کـردن  ترجمـه  مـشهدي  هاي  نسخه براي

 زائـر  آن و کجـا  زائـر  ایـن ! کننـد   مـی  مقایسه والیت جاده با را گو  سانتیه
  کجا؟

  
هستند،  مشهد شهر يمعنو فضاي زدن برهم به متهم امروز که هایی  جاذبه آیا

  دارد؟ وجود نبودشان براي ضرورتی اصال و شوند حذف باید
 رویـایی  شـهر  مـا . است شده گفته خیلی چون برم  می نام من :سقایی

 برابـر  در و برنـد  شـدند  هـا   آن اگـر  اما دانیم  نمی بد را آبی هاي پارك و
 مـشهد  از کـه  کودکی. است بد این،  گرفتند قرار زیارت وجودي فلسفه
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  .است بد، بسپارد خاطر به را آبی پارك زیارت جاي به
 رقـم ،  نـدارد  قـرار  آن در زیـارت  اولویـت  کـه  سفري درصد7 آمار

 نیازسـنجی  بـه  نیـاز  مـا . دهـد  نمی جواب غربی سازي  معادل! است زیادي
  .داریم بومی

 عقیـده  بـه . کـرد  انکـار  نباید. اند  شده برند اي  اندازه تا ها  این :مهذب
 ایـن  بـا ،  دارنـد  زیارت نیت که هم زائرانی که شود می خطر احساس من
  .شود دار خدشه هایشان نیت، توجهی بی

 در،  هـستند  تـک  وقتـی  آبی هاي پارك و رویایی شهر :زاده  قاضی
 یـک  مـن  قبلـی  بحـث  بـه  توجـه  بـا  اگـر  اما گیرند  می قرار زیارت مقابل

 دیگـر ،  کننـد   حرکـت  آن اهداف و زیارت با راستا  هم که شوند زنجیره
 فروختـه  اجنـاس ،  معمـاري  بـین  تعـاملی  و همزادي. نیستند زیارت مقابل
 ایـن  بـا  توانـستیم   مـی  ما. باشد داشته وجود باید شده ارائه غذاهاي و شده

 منفـی  شـده  ایجـاد  هـاي   محل خود. کنیم ایجاد زیارتی شهرك رویکرد
  .دارد ایراد ها آن کارگیري به نوع بلکه، نیستند

 مـا . نیـستند  زائـر  مـشهد  جمعیت تمام هک است این ما بحث :مهرورز
ــونی3 شــهري ــد را میلی ــیم اداره بای ــد. کن ــشیم بای ــه بیندی ــی ک ــر حت  اگ

 بایـد  چطـور  او زمان بقیه،  شود ساعت سه حرم داخل در زائر ماندگاري
 مـردم  نبایـد  مـا  بمانـد؟  حرم در او است خوب چندساعت شود؟ تعریف

 آبـی  هـاي  پـارك  و ییرویـا  شـهر  به را ذهنمان اینکه. کنیم فراموش را
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 دیگـر  شـهرهاي  بـه  زائـر ، نبـود  اگـر  هـا  ایـن  امـا  نیـست  درست، بریم  می
  .رفت می

 نـام  بـا  داریـم  برجـسته  پتانـسیلی  و محـدود  ظرفیتـی  مـا  :زاده  قاضی
 تفـریح  تـا  گرفتـه  تغذیـه  و ونقـل   حمـل  از خدمات تمام بنابراین،  زیارت

  .شود تعریف محور این حول باید
 نـه  بـوده  اقتـصادي  امـروز  ماتـا  نگـاه  و نیست کامل امروز ما زنجیره

 تـا  و اسـت  بـوده  درآمد کسب دغدغه مشهد در زائر نبود غصه! زیارتی
 گـول  نباید را خودمان. شود  نمی درست چیز  هیچ،  نکنیم صاف را نیتمان
  .بزنیم

 بـه  اثربخـشی  و زیـارت  مـدار  بـر  چیـز   همـه  وجودي فلسفه :شادکام
 حـذف  بایـد  اسـت  وتقابل عارضت در که هرچیزي اما چرخد می زیارت

 اتفـاق  هـا   زیرسـاخت  در فقط قضیه این آیا که است این من سوال. شود
 اثربخشی آیا. کجاست زیارت ساعت سه یا ازیک بعد زائر است؟ افتاده

، خـواب  در سـاعت  هـشت ،  حرم در ساعت دو شود؟  می حفظ زیارتش
هـاي    جاذبه سازجن باید ما ایم؟  کرده چه زمانش بقیه براي. دربازار بخشی
  .کنیم طراحی  معنوي هاي بحث و زیارت با راستا هم خصوصی بخش
  

 بخـش  ایـن  بـه  چـرا  و ایـم   نداشته زیارت حوزه در قوي اي  جاذبه تاکنون چرا
  است؟ نشده داده اهمیت

 سـراي   فرهنـگ  انـدازي   راه مـثال . نبـوده  کافی ولی بوده البته :مهذب
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  .نیست، شد می ایجاد باید که هم چیزي آن از درصد یک که زیارت
 چـه  مـا  نـشده  جـذبش  زائـر  و اینجاسـت  حـرم  خـود  وقتی :مهرورز

 تـرین   بـزرگ  مـن  گفـت  کـسی  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  موضوع بسازیم؟
 در دهـیم   مـی  بودجـه  ما گفتیم. کوهسنگی در سازم  می را کشور ساعت
 اطـراف  یـا  هـا   پـارك  دل بـه  را هـا   جاذبه اینکه. نشد راضی. بساز التیمور

 کنـار  در اگـر  کـه  نباشـد  خـوش  دلمـان . نـدارد  بـازدهی  کـه  ببریم حرم
 و گیـرد   می تاکسی زائر،  ساختیم زیارت سراي  فرهنگ آبی هاي پارك

  رود؟ نمی رود؛ می آن از بازدید براي
 گذشـته  سـال . بگیـریم  نتیجـه  کـه  نکـردیم  ارائـه  چیـزي  ما :شادکام

 یـشتر ب قـوت  با اگر. کردند بازدید زیارت سراي  فرهنگ از نفر هزار150
  .گیریم می جواب، شویم وارد

 زائـران  شـان   دسـته   یـک  که ایم  نکرده بندي  دسته را زائران ما :سقایی
. اسـت  حرم اطراف کیلومتري  سه استانداردشان مساحت که هستند سنتی
 هـم  شـهر  کیلـومتري   هـشت  شعاع تا که هستند گردشگرـ  زائر دوم دسته

 انـد   مذهبی گردشگران مسو دسته. دارند خرید به عالقه بیشتر و روند  می
 شـعاع  در هـم  آن. رونـد   مـی  هم اطراف شهرهاي و مشهد ییالقات تا که
  .کیلومتري24

 تقــویمی و نــداریم زیــارت تقــویم. نــداریم زائــر زمــان آهنــگ مــا
 هـم  زیـارت  بنـدي   دسـته  هـا   ایـن  بـر  عـالوه . زائـر  حـضور  براي روزه30
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  ریم؟دا ریزي برنامه توقع چگونه شرایطی چنین در. ایم نکرده
 زائـر  فهمید توان  می ها  دسته اساس بر باشد اگر زیارت زمان آهنگ

 ریـزي   برنامـه  آن اساس بر و کند  می عمل چگونه سنتی زائر یا گردشگر
 چـه . نداشـتیم  گردشـگري  مـشکل ،  داشـتیم  زیـارت  تقویم اگر. شود  می

 هـاي  داسـتان  براي لندي  دیزنی ما چرا. خواهیم  می امکاناتی چه روزهایی
  داریم؟ن قرآنی

 هـاي   وام گوییـد   مـی  وقتـی  ولـی  نـشود  ایجاد گوییم  نمی ما :مهرورز
 کـم  مـشهد  زیـارت  در کنید  می فکر،  دارد تناقض زیارت با گردشگري

  .ندارم اعتقاد من است؟ شده کار
  .است شده کار کم هم خیلی دارم اعتقاد البته :مهذب

 لسـوا  و رفتـه  هتـل  بـه  عربی کشورهاي از فرهیخته زائري :شادکام
 نمـاد  مشهد در،  است مسیحیت نماد که آخر شام تابلوي این است کرده
 بـه  مـشهد  خـارجی  پروازهـاي  در. گوینـد   مـی  راست کند؟  می چه شیعه
 پـرواز 30 و وارد پـرواز 30،  رضوي خراسان هاي  فرودگاه مدیرکل گفته

. داریم روز در خروج75 و ورود75 نیز داخلی بخش در. شود   می خارج
 خروجـی  و ورودي رام43. آیند  می مشهد به هواپیما با فقط زائر هزار17
 در حـال  دارد؟ را ظرفیت این کشور کجاي. اتوبوس هزار15 و آهن  راه
. شـوند   مـی  مواجـه  بـدحجاب   خـانم  یک با ناگهان بزرگراه به ورود بدو

 مـشهد  شـهر  با ها  پوشش نوع اصال،  خارجی هاي  پرواز فرودگاه در حتی



  

)177( 

 ایفـا  خـوب  را مـان  نقـش  مـا  کـه  اسـت  جـایی   همـان  ایـن  دارد؟ تناسب
  .نکردیم

  
  جمله چند در بحث بندي جمع

 ببـریم  اگر،  افتد  می اتفاق مشهد در که چیزي گویم  می من :شادکام
. ایـم   نکـرده  هنـر ،  نخـورد  تکـان  آب از آب و بگذاریم دیگري شهر در
) ع(رضـا   امـام  خود مگر بپردازیم؟ پیامبران داستان به چرا حتی گویم  می

 برجـسته  بایـد  قطعـه  ایـن . ایـم   نکرده پیدا را خودمان ما! دارد کم داستان
 و اسـت  حـرم  در زائـر ،  سـاعت  یـک  کـه  بگـوییم  شـفاف  باالخره. شود

  .بخورد رقم اتفاقاتی است نیاز آن از خارج
 دعـاي  شب مثال اگر. گیرد  می قرار تناقض در زائر گونه  این :مهذب

 نـشده  تعریف ها  نسبت. باشد داشته آبی هاي  پارك برنامه فردایش کمیل
  .است

 بـوده  هـدفی  چـه  تحقـق  بـراي  چیست؟ دنبال به زیارت :زاده  قاضی
  .کرد تعیین را کیفی و کمی هاي شاخص شود می آن اساس بر است؟

 شـیعه  کیـان  و اسالمی نظام کیان مطهر حرم اطراف و مشهد :مهذب
 یتنهـای  به خودش مهم و حساس مسئله این بگذاریم توانیم  نمی ما. است
 خـود   خودبـه  اطـرافش  و باشـیم  داشـته  نگینـی  شـود   می مگر. بیفتد اتفاق

 توسـعه  برنامـه  مـا . دارد ریـزي   برنامه به نیاز کار این شود؟ ساخته انگشتر
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 تحویـل  را آن یکـی  که هستیم این دنبال به و ایم  کرده تدوین را زیارت
  !بگیرد

  .باشد داشته موضوع این به حمایتی ورودي، دولت امیدواریم
 کـه  باشـید  داشـته  دقـت . شـود  ایجـاد  زیـارت  وزارت بایـد  :مهرورز

 بـا  بایـد  حـال   درعـین  ولی کنیم مشخص تکلیف زائران براي نباید خیلی
  .شویم وارد قدرت

 امـا  شـود  انکـار  اي  عـده  سـمت  از اسـت  ممکن  دیدگاه این :سقایی
 و گردشـگر  آهنـگ  ترسیم که برسیم بندي  جمع این به باید. دارد وجود
 زیـارت  بین نگاه هم آخر در. است مهم زائر بندي  دسته و یارتز تقویم

 آسـیب  دیگري به کدام هر حذف چون. باشد تعاملی باید گردشگري و
  .زد خواهد
  

  درآمد و زیارت: اول حاشیه
  

. شود می توجه آن به بسیار که است مباحثی از یکی نیز زیارت به اقتصادي نگاه
  کرد؟ برقرار تعامل باید چگونه درآمد و زیارت بین که است این مسئله امروز

 پیـدا  معنـا  خدمات سایر آیا،  نبود) ع(رضا  امام حرم اگر :زاده  قاضی
 پــروژه ســاخت؟ مــی را ســپاد گردشــگري منطقــه کــسی آیــا کــرد؟ مــی

ــی هــاي پــارك ــا آب ، خــب گرفــت؟ مــی شــکل شــاندیز ملــل غــذاي ی
  .رفتند می شمال و کیش به گذاران سرمایه
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 پـس . است کرده ترغیب را گذار  سرمایه که ستا زیارت جاذبه این
 مـشهد  در زائر ماندگاري میانگین که تکرارشدهدیگر غلط سوال بازیک

. ایـم  نفهمیـده  درست را زیارت مامفهوم. ندارد اصالموضوعیت،  است کم
  .ماند می مطهر حرم یا مشهد در اش معنوي نیاز اندازه به کسی هر

 اعتکــاف مطهــر حــرم در روز 10 مــدت بــه تعــدادي 1345 ســال از
 بـار  سـه  برخـی  و رونـد  مـی  زیارت به دقیقه10 برخی هم حاال. کردند  می
  .اقتصادي نه دارد عاطفی مسئله، عاشق انسان. روز در

 رسـیده  جـدل  بـه  گـاهی  هـا   بحـث  ایـن  جلـسات  بسیاري در :مهذب
 فکـري  زیرساخت.است داده رخ اتفاق این که است این موضوع. است

 بایـد  مشهد شهر گردشگري هاي  ظرفیت که است ینا مدیران از بسیاري
 و زیـارت  هاي  زیرساخت اصال: گویند  می هم پاسخ در. کند پیدا توسعه

 بگوییـد  اقتـصاددان  یـک  به .است چیز یک،  نیست چیز دو گردشگري
ــت ــابتی مزی ــشهد رق ــست؟ شهرم ــر چی ــوري در مگ ــاي تئ ــصادي ه  اقت

 بنـابراین . بـود  فـرد   همنحـصرب  تـا  شناخت را رقابتی مزیت باید گوییم  نمی
  .آورد می سرمایه برایش و شود می خاص کار این مشتري

 مطهر حرم از غیر اگر ببینید. دادند توضیح طور  این زاده  قاضی آقاي
 شـما  امـا . نـدارد  موضـعیت  سـوال  و است درست حرف،   باشد پاسخش

 منفـی  هرگز که غیرزیارتی گردشگري چقدر ها   سال این در کنید دقت
  .است شده جستهبر، نیست هم
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، شـده  داده وام،  نیـست  زیـارت  بـا  همـسو  کـه  گردشگري به چقدر
 هـاي   جاذبـه  در امـا . اسـت  گرفتـه  صورت حمایت و شده داده تسهیالت

. اسـت  شده انجام بوده هم ضروري زیارت تحقق براي که همانی همسو
  .است غلط پاسخ همین در اش ریشه کجاست؟ اش ریشه

 هنـوز . نیـست  غلـط  پاسـخ  امـا  ندارم جسارت قصد البته :زاده  قاضی
 بیـان  کـه  مـشهد  رقـابتی  مزیـت . اسـت  شـده  طرح غلط سواالت معتقدم

 ایـن  اینکه دلیل. دهد  می نشان را زیارت به ما اقتصادي رویکرد،  شود  می
  .است زیارت به غیرزائران اقتصادي رویکرد داده روي اتفاق

 بیـشتر  رانزائـ  تـا  کنیم چه که بود این موضوعمان مشهد مسئوالن ما
 مـنِ ! اسـت  نبـوده  مطهـر  حرم در ماندگاري ما موضوع بمانند؟ مشهد در

 زائـر  از درآمـدم  محـل  چون  خدمات دهنده ارائه منِ و کاسب منِ،  مدیر
، بـازار  خریـد  که بماند مشهد در بیشتر زائر ام  خواسته همیشه،  است بوده

  .باشد گردش در هایمان هتل ظرفیت و خدماتی سیستم
 خـود  اگـر . نـدارد  زیـارت  بـه  ربطـی  هـیچ  تحقق حال در اتفاق این

 چـرا  شـما  کـه  معرفتـی  نگـاه  اسـاس  بـر ،  کردنـد   مـی  ریـزي   برنامه زائران
 جـواب ،  ایـد   آمده مشهد به و اید  کرده رها را کیش و زاگرس کوهستان

 بـراي  را زیـارت  مـا  اینکـه  بـا  محوربـودن   زیـارت . داد  مـی  مـا  به دیگري
  .است هم از جدا کامال، کنیم خرج اقتصاد
 بـراي  داریم؟ مشکل آن نمادهاي با امروز و افتاده اتفاق این چرا اما
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  .ریختند برنامه زائران براي غیرزائران اینکه
 پایـداري  هـا   ایـن  اگـر : جـن  سـوره  آیه به کنم  می اشاره من :مهذب

 مـن . باریـدیم   مـی  ها  آن بر آسمان و زمین از ما،  دین طریقه بر کردند  می
 فرق زیارتمان وضعیت،  گذاشتند  می هم اقتصادي اهنگ در اگر گویم  می
 نیـاز  اگـر . باشـم ) ع(رضـا   امـام  خادم باید من. نیست زیارت این. کرد  می

  .بود رسان روزي خودش خدا، کردیم می برطرف را زائر
 میلیـون 3 دارد؟ چه،  بگیرید مشهد اقتصاد از را زائر اگر شما :سقایی

 انـداز   چشم سند از کل در فضا نای. کنند  می کسب درآمد راه این از نفر
 وجـود  گـویم   مـی  مـن . 1404 افـق  در زائـر  میلیـون 40 جذب. شد شروع

 تعریـف  بایـد  تعـادل  حـد  در امـا  است الزم زیارت کنار در گردشگري
 بایـد  پـس ،  دهـیم  ارائـه  مجـانی  خـدمات  زائـران  بـه  تـوانیم   نمی ما. شود

  .کنیم تعریف زیارت اهداف با مکمل اقتصادي
  

  ها جاذبه و زیارت: دوم حاشیه
  

  داد؟ ارائه زائران به زیارت با مرتبط خدمات ساعته 24 توان می آیا
 غیـر  زائـران  که زمینه این در است گرفته صورت تحقیقی :شادکام

 کننـد؟   مـی  چـه  را خـود  وقـت  سایر،  هستند حرم داخل که زمانی آن از
 از شـده  اعـالم  آمـار  اسـاس  بـر  دقیقـه 60همـان  یا ساعت یک اگر یعنی

 شـود  فـرض  مطهـر  حـرم  در زائـر  حـضور  میانگین رضوي قدس ستانآ
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 متوسـط  خـواب  میـزان  این از اگر .است زائر زمان،  مانده  باقی ساعت23
 سـوال  حـال  مانـد  مـی   بـاقی  سـاعت 15 نهایت در،  کنیم کسر را ساعت8

  کند؟ می سپري را ساعات این هایی اولویت چه با زائر که اینجاست
 8/22، بــازار در زمــان ایــن از درصــد2/40 داد نــشان تحقیــق نتــایج

، مـشهد  ییالقات در درصد2/14،  تفریحی هاي  مکان و پارك در درصد
.. و تـاریخی  امـاکن  از بازدیـد  در درصد8/8 و اقامت محل در درصد14

  .شود می سپري
 از بایـد ،  شـود   مـی  طراحـی  زائـر  فراغـت  اوقـات  براي که چیزي هر
  .باشد زیارت و زائر جنس

 از یکــی دنیـا  در. بگیریـد  نظـر  در را زیــارت شـهرك  سـاخت  مـثال 
 همـان  بـا  چرا ما. است لند  دیزنی یا سینمایی هاي  شهرك مهم هاي  جاذبه

 از خـارج  آیـد   مـی  زائـر  نداریم؟ زیارت حوزه در چیزي چنین رویکرد
  .کند دریافت معنویت محور در که نیست خدماتی هیچ حرم

، نیـست  زیـارت  جـنس  از که خدماتی شدن برجسته از باید بنابراین
 بـا  بلکه کنیم مقابله و ببندیم رو از شمشیر اینکه نه البته کنیم؛ جلوگیري

 بـه  را نامـانوس هـاي   جاذبـه  تـوان  مـی  زیارت با مرتبط هاي  جاذبه تقویت
  .راند حاشیه

 بـا  اولویـت  کـه  نـشویم  هـا   بحـث  ایـن  وارد خیلی مشهد در :مهرورز
  .دیگر چیزهاي یا است زیارت
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 اینکـه  اما است مطرح مشابه موضوعات همین هم مجاور مردم براي
 اسـت  سـوالی  برونـد  حرم به مردم که داریم ظرفیت چقدر ساعت24 در
 آمـار  هـم  مدینـه  و مکـه  در شـما  .بـود  جواب دنبال ها آن براي باید که

 ایـن  بـا  البتـه . نیـست  بـاال  خیلـی  حـرمین  درهـا     مانـدگاري  میزان بگیرید
 مـشهد  بـا  خیلـی  هـا  زیرسـاخت  همدینـ  و مکـه  در کنید توجه که تفاوت
 بـه  قطعا،  ماند  می حرم در بیشتر مدینه و مکه زائر اگر ببینید. دارد تفاوت

  .دارد قرار او اختیار در که است امکاناتی دلیل
 مطهـر  حرم جماعت نماز روي من،   کنیم بحث واقعا است قرار اگر

 دقـص  آن از بعـد ،  رفـتم  مکـه  بـه  کـه  بـار   اولـین  براي من .دارم بحث هم
 افتـاد؟  اتفـاقی  چـه  عمـل  در امـا . بـروم  رضـوي  حرم به صبح نماز کردم
  !سادگی همین به. بود شده پر جمعیت یعنی! است بسته در دیدم آمدم

 گونـه   ایـن  نبایـد  امـا  کنـیم   مـی  محـدود  مکان چند به را نمازگزار ما
 نمـاز  صـحنی  در خواسـتم . شـد  نمـاز  وقت. بود راهپیمایی بار  یک. باشد

 ایـن  کـه  خـورد  جـا ! خـرم   می: گفتم. است ممنوع: گفت خادم،  بخوانم
  .کنیم محدود را زائر نباید. چیست ها حرف

 بایـد  داردکـه  وجـود  هـایی   آسیب خدمات سطح در دارم عقیده من
  .کنیم مدیریت

 مـشهد  بـه  که زائري اما کشد می زحمت خیلی رضوي قدس آستان
  امـام  بـه  بایـد  لاو دارد اعتقـاد  او. کنـد   مـی  فـرق  شـهرها  سایر با،  آید  می
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 یـا ) ع(رضـا   امـام  خیابـان  ترافیـک  داخـل  ناچـار  و بدهـد  سالم) ع(هشتم 
 ما اما. شد خواهد قفل مسیر این که است طبیعی،  خب. شود  می شیرازي

 مـشهد  گردشـگري  امکانـات  زمینـه  در کـردیم؟  چـه  موضـوع  این براي
  .کنیم تمرکز باید خیلی
 را مـردم  قلبـی  عتقـادات ا همـین  بیـاییم  هستیم؟ چه دنبال به امروز ما
 یـا  اسـت  مهـم  گردشـگري  کـه  نکنـیم  بنـدي   اولویت خیلی. کنیم حفظ

 دارد اولویـت  کـدام  که دهند تشخیص خودشان مردم بگذارید .زیارت
  .داد خواهند اولویت، زیارت به قطعا مردم. ندارد کدام و

 برنامـه  و توجـه  زائـران  فراغت ساعات براي دارم عقیده من :مهذب
 بــا تــراز هــم مجموعــه یــک کجاســت. نــدارد وجــوداي  شایــسته ریــزي
 دنبال به را دولت حمایت و سرمایه که زیارت مقوله در آبی هاي   پارك
 موضــوعات در هزینــه داوطلــب خــصوصی بخــش کجــا باشــد؟ داشــته

 مـا  اسـت؟  گرفتـه  قرار حاشیه در زیارت چرا شود؟ می زیارت زیرگروه
  .ایم کرده فراموش را بامعرفت زیارت
 هـاي   جاذبـه  در زیـارتی  شـهري  متولیـان  عنـوان  بـه  مـا ،  من دهعقی به
  .ایم نداشته برنامه اصال و ایم کرده کاري کم بسیار معنوي

 هـاي   سـیاحت  بـه  جـذب  بـراي  منبعـی  زائـر  حضور ظرفیت متاسفانه
 کـم   کـم  مـا  توجهی  کم دلیل به که دارد وجود نگرانی این و است دیگر

 .شود ایجاد شائبه زائران نیت در
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  ...یهزار باره زِ م تر ب خوشآ
   خوانبهیکت :یگفتگو با استاد عبداهللا قوچان

  
   انی غفوريشاد

  
عبداهللا قوچانی، متولّد شهر بغداد در کشور عراق، از پـدر و مـادري      

ش را در عراق تمام کـرده و هـم زمـان    ا تحصیالت لیسانس . ایرانی است 
ا     مـی با روي کار آمدن صدام در عراق، پدرش بـه ایـران بـاز              گـردد، امـ

مانـد و همـین      مـی  عبداهللا به بهانۀ تحصیل به همراه بقیۀ خانواده در عراق         
. شـود   میامر موجب تسلّط بیشتر وي به زبان عربی نسبت به زبان فارسی        

در ابتـداي بازگـشت   . آیـد   مـی   براي اولین بار به ایران     1351وي در سال  
یل که در منزل بـه زبـان   اش اصالً خوب نبود و به این دل       به ایران، فارسی  

اي کـه بـا       و پاشکـسته    کردند، تنها بـا فارسـی دسـت         فارسی صحبت نمی  
شنیده به اشـتباه     طور که می  زده، کلمات را همان     مادربزرگش حرف می  

بعد از بازگشت به ایران و گذراندن دورة سـربازي،         . کرده است   بیان می 
شهرسـتان تربـت    به عنوان دبیر زبان عربـی اسـتخدام و در   1355در سال  

کـه آن زمـان    ـ    اما به علّـت دوري از خـانواده  . شود  میجام مشغول کار
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ــاز  ـ  در تهــران بودنــد ــه تهــران ب   از آمــوزش و پــرورش اســتعفا داده، ب
  ... گردد و  می

آنچه در ادامه آمده، گفتگویی با وي در خـصوص کتیبـه خـوانی و       
  .ین فام حرم مطهر رضوي استهاي زر نیز کاشی

  
  ها را آغاز کردید؟ طور تخصصی کار بر روي کتیبه  زمان بهاز چه

پس از بازگـشت بـه تهـران مـدتی بیکـار بـودم تـا اینکـه در مرکـز                     
.  بود که کار واقعی من شـروع شـد   56سال  . شناسی استخدام شدم  باستان

شناسـی، مـشغول کـار روي       در آنجا به پیشنهاد رئیس وقت مرکز باستان       
هـا   زبان عربی مسلّط هستی پس روي کتیبـه       شدم، او گفت تو به     "خط"

  .کار کن
کرد مثل بسیاري از کارمندان   اگر او مرا به این سمت راهنمایی نمی       

از آن زمـان شـروع      . گشتمزدم و عصر به منزل برمی     هر صبح کارت می   
هـا بـه    غالـب ایـن کتیبـه   . ها روي اشیاي مختلـف کـردم    به خواندن کتیبه  

اشـیایی کـه بایـد      . زبان فارسی مسلّط نبودم   زبان عربی بود چون هنوز به       
کـار   شد داخل سالنی مخصوص بود و چـون مـن تـازه    روي آنها کار می  

دادند، مسئولین بخـش خودشـان اشـیا    بودم، به من کلید آن سالن را نمی       
آوردنـد و مـن کتیبـۀ روي آنهـا را      یکی از سالن به اتاق مـن مـی        را یکی 

شد و بـاز مـن      بار تکرار می  یک  یقه  این کار هر چند دق    . کردممطالعه می 
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ــه، شــیئی دیگــر را مــی  ــراي مطالع در آخــر خــسته شــدند و  . خواســتمب
  .کلیدهاي سالن را به من تحویل دادند و گفتند خودت اشیا را بیار و ببر

  
هاي نیشابور آغاز کردید و بعد به بررسـی خـط    شما کار خود را با سفال     

هاي دیگـري     ا به حال چه فعالیت    کوفی بنایی پرداختید، در این زمینه ت      
  اید؟ داشته

هاي نیشابور بود که در موزة ایران باسـتان آن  شروع کار من با سفال  
دست آمـده  هاي نیشابور به ها از حفّاري  این سفال . زمان زیاد موجود بود   

هـاي روي ایـن     نوشـته . بود و تعدادي هم از قدیم در موزه وجود داشت         
ها شعر عربی یا حدیث بـود و حالـت    نوشتهها به خط کوفی و همۀ     سفال

هـا در مـورد بخـشش و     المثـل المثل داشت و موضوع ایـن ضـرب       ضرب
هـا از مـوزة   با گردآوري عکـس ایـن سـفال       . علم و موارد مشابه این بود     

- عدد بـود، مجموعـه  30رضا عباسی و موزة سفالینه و آبگینه که حدود          
 بـود در نتیجـه مـن     ظرف شد که به نظـر مـن نـاقص       70اي شامل حدود    
هـایش  هاي خـارج و کتـاب  ها رفتم و از هر چه در موزه     سراغ کاتالوگ 

در دسترس بود عکس گـرفتم و بـه مجموعـه اضـافه کـردم، بیـشتر ایـن            
ها کـه خوانـده شـده       من به بعضی از کتیبه    . ها هم خوانده نشده بود    سفال

بــود بـود در کتـابم ارجـاع دادم و اگـر جــایی هـم اشـتباه خوانـده شـده         
اي به آن اشتباه نکردم و فقط درستش را نوشـتم، چـون عـادت بـه         اشاره

انتقاد کردن ندارم و عقیده دارم هر کسی که پیشترکاري کـرده، تـالش        
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دادم و خـود    خودش را کرده است، من به منابع مورد استفاده ارجاع می          
. دتوانستند مراجعه کنند و متن من و متن دیگران را مقایسه کننـ     افراد می 

 ظـرف شـد کـه مجمـوع     140هاي سفالی نیـشابور روي هـم رفتـه       ظرف
ت مـوزة            آن ها به صورت یک مجموعۀ کامـل در قالـب کتـاب، بـه همـ

هـاي  کتیبـه " سال بعد از شروع کار، به نام   8،  1364رضا عباسی در سال     
  . چاپ شد"سفال نیشابور

آوري خط کـوفی بنـایی     هم زمان با چاپ این کتاب شروع به جمع        
هـا  دم، از یزد و اصفهان و شهرهاي مختلف عکس و اسالید از کتیبـه    کر

متـري داشـتم کـه روي ایـن      کردم و همیشه همراهم کاغذ میلـی      تهیه می 
 5x5شـکل  کـردم، مـثالً بـراي کاشـی مربـع      گذاري مـی کاغذ فقط نقطه 

داد  سه نقطـه کـه سـه مربـع را نـشان مـی      5x15یک نقطه براي آجرهاي  
ها را بـه هـم   کردم نقطه گشتم سعی میه تهران برمیگذاشتم و وقتی ب می

شـد منتظـر   ها را بخـوانم و اگـر خوانـده نمـی          وصل کنم و متن روي آن     
. هم وصل کـنم و بعـد مـتن را بخـوانم     شدم تا این خطوط را کامل به      می

بعد از مدتی عمده کارم فقط در اصـفهان شـد و در اصـفهان هـم فقـط                    
جد جامع اصفهان، مسجد شـیخ لطـف   مس: چهار مسجد را انتخاب کردم   

  .اهللا، مدرسۀ چهار باغ و مسجد شاه
متوجه شدم مجموعـۀ عظیمـی از خـط کـوفی بنـایی در ایـن چهـار            

آوري و طرّاحـی کـردم،   مسجد وجود دارد، من همۀ این موارد را جمـع   
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خـط کـوفی معقلـی در    "این مجموعه به صورت یک کتـاب بـا عنـوان          
د که بخش نخست آن بود و قرار شـد         چاپ ش  "مساجد باستانی اصفهان  

هـاي زیـادي داشـتم ولـی     طرح. بخش دومش هم ادامه پیدا کند که نشد  
گرفـت، بـا    ها بـا دسـت انجـام مـی    آن زمان کامپیوتر نبود و همۀ طرّاحی    
اش را هـم بـه دلیـل        کـردم و زمینـه    راپیت روي ورق کالک طرّاحی می     

بریـدم و   نام زیپاتون مـی شد کار کرد با چیزهایی بهکه با مرکّب نمی  این
. شـد چسباندم، مثالً براي آجر و کاشی دو رنگ مختلف استفاده مـی         می

 بـه صـورت یـک کتـاب      ایـن اثـر را  1364بنیاد اندیشۀ اسالمی در سـال   
  .چاپ کرد

بـا طـرح    Free Handالبته من طرّاحی مجدد از این اثر را در برنامـه  
م، بـازبینی اثـر تمـام       دقیق و رنگی که خودم دوست داشتم شـروع کـرد          

شده و انـشاءاهللا اگـر فرصـت آن پـیش بیایـد نمایـشگاهی از انـواع ایـن                 
خطوط زیبا برگزار خواهم کرد و اگر شد بار دیگر بـه صـورت کتـاب                 

  .کنماین اثر را چاپ می
در مسجد شاه اشعار فارسی شامل اشعار سعدي با خط کوفی بنـایی            

شـعار و متـون مـذهبی را در آن    هنرمندي که توانسته این ا . شود  دیده می 
مساحت دقیق بگنجاند، کار خیلی بزرگـی انجـام داده اسـت، زیـرا مـن                

دیـدم    کردند و می  دانشجویانی داشتم که روي خط کوفی بنایی کار می        
بـار بـه یکـی از     یـک . قدر سخت است که متنی را طرّاحـی کننـد  که چه 
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 را "رضـا علـی ابـن موسـی ال   "شاگردانم که مشهدي هم بود گفـتم مـتن    
کردم و متن را به صورت شـش ضـلعی،      خودم هم کمکش   کن، احیطرّ

مثلث را به هر طرف که      . با شش مثلث طرّاحی کردیم که بسیار زیبا شد        
 بـود، هـم در مثلـث و هـم در            "علـی ابـن موسـی الرضـا       "چرخاندي  می

ها، این کار خیلی وقت گیر بود و باید چند بار متن را کوچک یا             حاشیه
  .ردیم تا متن کامل نوشته بشود و در شش ضلعی بگنجدکبزرگ می

این مجموعه کار من به صورت سیاه و سـفید چـاپ شـد و انـشاءاهللا       
از جملـه  . کـنم  هـایی را بـه آن اضـافه مـی      اگر دوباره چـاپش کـنم مـتن       

دار، خطی اسـت کـه در          ترین و بهترین خطوط کوفی بنایی تاریخ        نفیس
گیر بود و مدت  طرّاحی آن خیلی وقت   خورد،    گنبد سلطانیه به چشم می    

کلّ سردر به شکل طاق است و اطـرافش        . زیادي وقت صرف آن کردم    
د "هاي متعددي وجود دارد که در اضالع هـر مثلـث نـام          مثلث و "محمـ 

 نوشته شده، این سه علی به شکل شـش ضـلعی         "علی"داخل آن سه بار     
 سه علـی روي  شود، مثل است و اگر دقّت شود به شکل مکعب دیده می 

ق و زمان اولجـایتو اسـت، کـه     . ه710تاریخ این کتیبه  . سکۀ بهار آزادي  
-نمونـه . دار این نوع خـط اسـت        ترین نمونۀ تاریخ  توان گفت قدیمی  می

هایی مربوط به قبل از ایـن هـم وجـود دارنـد، ولـی چـون تـاریخ دقیـق               
 دورة تـوان توانیم بگوییم به چه سالی تعلّق دارند و فقـط مـی          ندارند نمی 
  .ها را مشخص کردساخت آن
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شـهر اردبیـل    یکی دیگر از خطوط نفـیس کـوفی بنـایی در مـشکین        
هاي مقبرة معروف به مقبرة شیخ حیـدر را پوشـانده          است که کلّ دیواره   

اي شـکل سـاخته   من طرح را باز کردم، این بنا به صورت اسـتوانه        . است
ز باز کـردن  پس ا( متر است    9 متر و ارتفاعش     20دحدوطولش در شده،  

در کـل ایـن   . پایین آن در چهار قسمت، چهـار ورودي هـست        ). استوانه
 ایـن   آیه از سورة قرآن طرّاحی شده، من در عجبم در این بنا بـا     2طرح،  
  .خود بگنجانند جايدر وکنند احیخط را طرّ  اینتوانستند چگونه بزرگی

خواسـتند ایـن بنـا را مـستحکم کننـد          که می  1352 یا   1351در سال   
چهار طرف بنا را به صورت عمـودي شـکافتند تـا در آن تیـرآهن قـرار                

وقتـی کـار تمـام    . دهند و یک کالف آهن نیز دور تا دور آن گذاشـتند           
شد، هر جا کاشی بود کاشی گذاشـتند و هرجـا آجـر بـود در امتـدادش        
آجر گذاشتند و کـار را تمـام کردنـد، غافـل از ایـن کـه ایـن کاشـی و                     

مـن از قـدیم هـر    . داده اسـت اي خاص را نشان می  آجرها در واقع نوشته   
گـرفتم یـا روي کاغـذ    رفتم، از این مقبره عکـس مـی  وقت به اردبیل می   

گونـه    فهمیدم چرا این مـتن ایـن      کردم و نمی    متري نقطه گذاري می   میلی
هایش بـا   چون آنجا درختانی وجودداشت که شاخه     . در هم ریخته است   

ا کامل دید اما تا آن جـا کـه شـد را          شد متن ر  گنبد در تماس بود و نمی     
هـا را بریدنـد، بـا       طرّاحی کردم، تا زمانی که براي بهسازي بنـا، درخـت          

میراث اردبیل صحبت کردم و قبول کردند من این بنا را مجدداً طرّاحی              
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کنم و جاهایی را که اشتباه است اصالح کـنم، نهایتـاً ایـن بنـا بازسـازي             
کـار روي ایـن گنبـد    .  قـرار گرفتنـد  هاي اصلی سر جایـشان  شد و نوشته  

باعث شـد کـه در قـسمتی از بنـا تـاریخش را پیـدا کـنم، چـون همیـشه                     
گفتند این مقبره متعلّق بـه شـیخ حیـدر، پـدر شـاه اسـماعیل صـفوي                    می

ق یعنـی متعلّـق بـه دورة        .ه731است، اما متوجه شدم تاریخ این بنـا سـال         
طی به شیخ حیـدر پـدر      ایلخانی، زمان ابوسعید بهادرخان است و هیچ رب       

تاریخ اثر به صورت کاشی معرّق بـوده و اکنـون از            . شاه اسماعیل ندارد  
بین رفته است، کل کتیبه از بین رفته ولی داغی کاشـی در گـچ مانـده و        

ــود  ــشخّص ب ــاریخش م ــامپیوتر   . ت ــیلۀ ک ــه وس ــرفتم و ب ــس گ از آن عک
را بـه   اگـر زمـانی نمایـشگاه بگـذارم ایـن دو نمونـه              . اش کردم بازسازي

هاي خط کوفی بنـایی کـه تـاریخ       ترین نمونه ترین و نفیس  عنوان قدیمی 
  .هم دارند نمایش خواهم داد

 مقاله چاپ کردم، سـه کتـاب   45 کتاب و  12طور کلّی تا به حال        به
هـاي  کاشـی " ، کتـاب    "هاي سنگ قبرهاي موزة هگمتانه همدان     کتیبه"

ما تا به حال چـاپ       تحویل سفارش دهنده شده ا     "زرین فام جزیرة کیش   
 کـه علّـت شـروع    "تفسیر پژوهشی آیـات نمـاز  "نشده است و دو کتاب    

دار سـاخت ابوزیـد بـوده و    تألیف این کتاب یـک سـفال مینـایی تـاریخ         
 بــه زبــان "هــاي نیــشابور مکــشوفه در شــهر ري گنجینــۀ ســکّه"کتــاب 

  .انگلیسی، که آمادة چاپ است
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  اید؟هایی داشتهتچه فعالی) ع(در رابطه با حرم امام رضا

خـدمت  ) ع(من از زمانی که آقاي اردالن در موزه حـرم امـام رضـا           
ها و اشیاي دیگـر را دیـدم، گذشـت تـا          کردند چند بار آمدم و قرآن     می

زمانی که خانم کفیلی اینجا مشغول شـدند، ایـشان پیـشنهاد کردنـد کـه                
از دانـستند بنـده بـیش    هاي زرین فام حرم کار کنم چون می  روي کاشی 

  .ام هر کس دیگر روي کاشی زرین فام کار کرده
هـاي  من اکنون در کـامپیوترم تـصاویري از صـدها کاشـی از مـوزه           

مختلف دنیا دارم که روي آنها اشعاري نوشـته شـده، اشـعاري کـه روي        
ربـاعی از  1000این اشیا آمده، چه کاشی و چه سفال، تـا کنـون حـدود              

خواسـتم بررسـی کـنم کـه         شاعر عرب و فارس اسـت، مـی        150 تا   100
جاهـاي دیگـر   . هـا چیـست   موضـوع کاشـی   ) ع(اینجا در حرم امام رضـا     

ا بـر روي                     معموالً از اشعار و رباعیات فارسی یـا عربـی اسـتفاده شـده امـ
هـاي حـرم بیـشتر حــدیث نوشـته شـده و گـاهی اشـعار عربــی از        کاشـی 

 یا امثال و حکم از ابراهیم ادهم، شـیخ جنیـد و عرفـاي   ) ع(حضرت علی 
تـوان آن  این مجموعۀ خوبی است کـه مـی    . معروف دیگر دوره اسالمی   
هـا  شناسان دنیا که به این کاشی اکثر باستان . را به صورت کتاب درآورد    

دسترسی ندارند منتظرند تـا ایـن کتـاب منتـشر شـود، چـون دیـدن ایـن                    
  .ها در حرم بسیار دشوار است و دسترسی به آنها آسان نیستکاشی
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 20هاي کلّی اسـت، مـثالً از        کنون چاپ شده منظره   چیزهایی که تا    
ها چه نوشته شـده   کاشی در نماي کلّی، و این که روي این کاشی          30یا  

صان                    و چه کسی آنهـا را درسـت کـرده بـراي باسـتان شناسـان و متخصـ
هـاي  وقتـی قـرار شـد مـن روي کاشـی        . تاریخ هنر خیلی ارزشمند است    

هـاي شکـستۀ   هـست کـه کاشـی    فام حرم کـار کـنم گفتنـد اتـاقی           زرین
هـاي  اي از کاشـی کنـیم، دیـدم مجموعـه   زیادي را آنجـا نگهـداري مـی     

ممکـن  . اینکه شکسته شده بودند مهـم نبـود       . نفیس آنجا ریخته شده بود    
متري از یک کاشی بـاقی مانـده باشـد کـه         سانتی 3 × 4است یک قطعه    

شـد، همـۀ   کار یا تاریخ ساخت آن نوشته شده باروي آن تکّه، نام کاشی   
آنها بـه داخـل مـوزه انتقـال     . هاي شکسته بسیار با ارزش بودند  آن کاشی 

داده شــدند، از آنهــا عکــس گرفتــه شــد و قــرار اســت انــشاءاهللا امــسال   
  . تصاویر آنها به صورت کتاب منتشر شود

خوانی به زبان عربـی و تـاریخ تـسلّط داریـد، بـه            شما در زمینۀ کتیبه   
  هاي دیگري است؟   چه مهارتخوانی مستلزمنظر شما کتیبه

اصل کار این است که تا حدودي باید به زبـان عربـی آشـنا باشـید،               
چون خط کوفی نقطـه نـدارد و یـک کلمـه را بـا چنـد شـکل مختلـف                      

جا کنیم بـه    هایش را جابه   که اگر نقطه   "بیت"مثل کلمۀ   . توان خواند  می
. شـود می و چند کلمه دیگر تبدیل       "بنت" و   "نیت" و   "تبت"هاي  کلمه

هـا بـا دیـدن    البته بعـضی . خورد  کسی که عربی بلد نباشد به مشکل برمی       
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توانند حدس بزنند که کلمۀ مورد نظرشـان چیـست،          کلمۀ قبل و بعد می    
د کلمـه را تـشخیص      توانـ تـر مـی   ولی کسی که به عربی آشناست سـریع       

خورم، مثالً در مسجد جـامع        گاهی به مشکل برمی    هم البته خودمن . بدهد
ایگان اسم معمار بنا را خواندم ولی یـک معروفیـت دیگـر هـم دارد                گلپ

ن ایـ . گذاري نتوانستم براي آن کلمۀ مأنوسی پیـدا کـنم        که هنوز با نقطه   
، )ئـ/پ/ث/ب/ت(،  )ك(،  )ا(،  )ش/س(،  )ا(،  )و("معروفیت از حروف  

 کلمـه  40 تشکیل شـده، مـن از ایـن حـروف حـدود           ")ز/ر(،  )ا(،  )ز/ر(
  .امکلمۀ مناسبی نرسیدهساختم ولی هنوز به 

ترین اثر دورة اسـالمی کـه آن مهـري اسـت کـه              همین طور قدیمی  
 احتمـال وجـود دارد ولـی هنـوز بـه      36براي معروفیت صاحب این مهـر   

ام، این معروفیت که یک لقب ساسانی است، متعلّق         اسمی قطعی نرسیده  
  .ام به اوایل اسالم است که من هنوز متن آن را پیدا نکرده

ین رو آشنایی به زبان عربی و آشـنایی بـا انـواع خطـوط کـوفی              از ا 
خوانی مهم اسـت، البتـه ایـن آشـنایی بـا خـط تنهـا از طریـق                   براي کتیبه 

تجربه ممکن است، چون هیچ مدرك مدونی بـراي انـواع خـط کـوفی               
، 11 یـا  10گوییم خط سبک سـلجوقیان، خـط قـرن         وجود ندارد، ما می   

هـا از روي تجربـه و      گیـري ن نتیجـه  خط مشجر، خط مـشبک و همـۀ ایـ         
دیدن خطوط است، زیرا بعد از مدتی چشم بـه خطـوط و انحناهـاي آن            

شناسی تحـصیل   متأسفانه دانشجویانی که در رشتۀ باستان     . کندعادت می 
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کنند همـه از دورة اسـالمی گریزاننـد و بـه دورة تـاریخی و پـیش از             می
-هـایی کـه مـی    نر و نویافتـه دانند که اصل ه  تاریخ تمایل دارند ولی نمی    

گوینـد دورة     توان کشف کرد متعلّق بـه دورة اسـالمی اسـت، اینهـا مـی              
 سـال پـیش اسـت و هنـوز     300 سـال،  200 سـال،   100! اسالمی چیست؟ 

ها چیزهـاي مبهمـی هـست    دانند که در همین سال   ولی نمی ! جدید است 
ت بیشتر مقاالت مـن راجـع بـه ایـن دوره در مجلّـا             . که باید کشف شود   

  .باستان شناسی چاپ شده است
  

 3 یـا  2اید، شعرهایی است کـه    هایی که تا به حال خوانده     در بین کتیبه  
کلمه از آنها حذف شده است، شما چگونه این ابیات ناشناخته را حدس             

  خص اگر شاعر آن گمنام باشد؟زنید؟ باألمی
 ها را پیدا نکنم، اما در زبان فارسـی مثلـی          من هم ممکن است خیلی    

خیلـی از  . گوید جوینده یابنده است و من این را بـاور دارم          است که می  
کردم که امکان ندارد پیـدا شـود ولـی         کلمات شعراي گمنام را فکر می     

هـا شـعرهایی از شـعراي    در تـذکره . شوندبه ناگاه جلوي چشمم پیدا می    
دیوان کامـل دارنـد ولـی       ... گمنام آمده است، خیام و سعدي و حافظ و        

هـا  انـد و دیـوان ندارنـد اشعارشـان را بایـد در تـذکره           ه گمنـام  کسانی ک 
براي مثال یکی از اساتید در قدیم، دو کلمه از اشـعاري را  . جستجو کرد 

شـود را اشـتباه       که روي ظرف آب نوشته شده و در موزه نگهداري مـی           
خوانده بود، من روي این شعر مشکل داشـتم کـه چـرا بـه ایـن صـورت           
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  .ها اصل شعر را پیدا کردمقی در یکی از تذکرهطور اتّفا است که به
  "تر مرا ز باده ز میآب خوش": شعر خوانده شده بود

  :و من به این صورت اصالحش کردم 
  "تر هزار باره ز میآب خوش"

این شعر متعلّق به یک قاضی در قرن پـنجم اسـت کـه شـراب زیـاد             
ش فارسـی و  نوشید ولی توبه کرد و این شعر را گفت که مصرع اولـ           می

  :مصرع دومش آیۀ قرآن است
  لَّ شَیءٍ حیٍّـاء کُـمِنَ الْمو           میتر هزار باره زآب خوش

این شعر را در تذکرة مجمـع الفـصحا پیـدا کـردم، البتـه خـود ایـن                   
تـر اینکـه    جالب. شود  تذکره که شش جلدي است هم به سختی پیدا می         

فـام مینـایی   ف سفالی زرینسال گذشته هم در موزة متروپولیتن یک ظر      
زیبا و نفیس متعلّق به قرن ششم را دیدم کـه همـین شـعر رویـش نوشـته                    

  :شده بود و بیت دومی که روي آن نوشته شده بود و ما نداشتیم این بود
  آتش در نی        آتش افکند اندرمن چووردـل مرا بخـه عقـورم آنچـخـن

  .نوشم نمیبه این معنی که من توبه کردم و دیگر شراب
زننـد شـعري متعلّـق بـه دورة صـفوي اسـت،             کسانی که حدس مـی    

ماننـد شـعري کـه در مـسجد جـامع         . تذکرة سام را براي مراجعـه داریـم       
  : خواننداصفهان می

  دـمیزان عمل سنجیدنبردند و به        هم پیچیدند چون نامۀ جرم ما به
  بخشیدند ت علی ـحبه مـما را ب        کس گناه ما بود ولیبیش از همه 
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 طرّاحـی کـردم و      "خـط کـوفی معقلـی     "من این شعر را در کتـاب        
  .شاعرش را که موالنا رحمی است در تذکرة سام پیدا کردم

شـود، ممکـن اسـت       شعرهاي محلّی هـم در تـذکرة شـعرا پیـدا مـی            
هـاي خطـی   ها را پیدا نکنیم ولی در آینده با وجود این همه نسخه           بعضی

تواند مـتن  هاي چاپ شده و نشده فرد دیگري میوانو تذکرة شعرا و دی    
  .اصلی را پیدا کند

  

 تسلّط به زبان عربی و ادبیـات، تـاریخ و قـدرت    ،خوانیپس براي کتیبه 
  ! مشاهدة باال مهم است؟

توان کلمات را پیدا کرد که متأسفانه من      از روي سبک شعر هم می     
مسلّط نیـستم، ولـی در      این توانایی را ندارم چون زیاد روي شعر فارسی          

اي حال حاضر بیشتر از هر کس دیگر اشعار فارسـی را روي آثـار مـوزه       
  .آورم و این کار براي مصححان دیوان اشعار بسیار مفید استدر می

هــاي مختلــف دیـدم کــه بــه خیــام،  مـن اشــعار زیــادي را در کتـاب  
نـیم  کاند، وقتی ما سـفالی را بررسـی مـی         نسبت داده ... کاشانی، حافظ و  

 است، اگر اسم شاعرش که در کتب آمـده  7 یا قرن 6که مربوط به قرن    
مـن در   . شـود مربوط به بعد از قرن هفتم باشد، اشتباه است و حذف مـی            

 ربـاعی و یـک غـزل و        24اي نوشتم و ثابت کردم      مجلۀ نشر دانش مقاله   
توانـد متعلّـق بـه موالنـا باشـد و           یک ملمع در دیوان شمس تبریزي نمـی       

ش را هم ارایه دادم، تاریخ سفالی که ایـن اشـعار رویـش هـست                مدارک
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. هاي نزدیک بـه قبـل یـا بعـد از آن اسـت            ق و سال  . ه604متعلّق به سال    
ق تازه به دنیا آمـده اسـت، پـس ایـن شـعر           . ه608 یا   607موالنا در سال    

  .تواند سرودة او باشدنمی
ت، در سفالی داریم که تاریخ آن چنـد سـال پـس از تولّـد موالناسـ          

آن سال موالنا پنج یا شـش سـاله بـوده، پـس بـاز هـم شـعر متعلّـق بـه او             
شعر دیگري به نام حافظ پیدا کـردم ولـی ایـن شـعر روي ظـرف       . نیست

دنیـا آمـدن حـافظ روي آن     سـال قبـل از بـه   150سفالی نوشته شـده کـه    
  .تواند حافظ باشدبوده، پس شاعرش نمی

ید بـه عنـوان کاسـه و کـوزة      من عقیده دارم که به سفال و کاشی نبا        
هـا هـر کـدام برگـی از یـک نـسخۀ خطـی         بلکـه ایـن   . شکسته نگاه کرد  

غیرقابل دستکاري است که از زمانی که ساخته شده، سالم به دسـت مـا                
هاي حرم که پر از احادیث اصـیلی اسـت کـه           رسیده است، مانند کاشی   

ی کـه  که بعضی از احـادیث  سال است، در حالی800ها بیش از  قدمت آن 
کافی اخـتالف دارد،    هاست کلماتش با بحاراالنوار و اصول     روي کاشی 

جمالت از لحاظ معنی یکی است ولی اصـل جملـه و صـحیح آن روي             
انـد ممکـن    جمالت کتاب چـون روي کاغـذ نوشـته شـده          . کاشی است 

اي را نتوانـسته  کرده کلمهاست بدخط بوده و کسی که نسخه نویسی می      
 نوشته است یا نسخۀ خطـی در مـرور زمـان آب      بخواند و مترادف آن را    

  .اش پاك شده استرویش ریخته شده و یک کلمه
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هــاي نیـشابور هــم داشـتیم، مــثالً یکــی از   ایـن مــسئله را روي سـفال  
ها که در مـوزة رضـا   روي یکی از کاسه) ع(کلمات قصار حضرت علی   

  : طور نوشته شده بودعباسی است این
ْمن كساه اْلحياء ثـو َ َ ْ ََ َُ ُ ُبه خفى عن اْلعيون عيبهَ ُ ََْ َ ُِ ُ ِ َ َ  

  .شودها پنهان میکسی که جامۀ شرم و حیا بپوشد زشتی او از چشم
عـن  "که جملـۀ  من این جمله را در کتب چاپی پیدا کردم در حالی          

، معنـا  )از مـردم  ("عـن النـاس  "تبدیل شده بـود بـه     ) هااز چشم  ("العیون
پنهـان شـد و در کتـاب    هـا  گویـد از چـشم  یکی است ولی در سفال مـی   

بـه نظـر مـن جملـۀ کتـاب درسـت نیـست و               . نوشته از مـردم پنهـان شـد       
تـر،   سال پیش روي سفال نوشته شده مـدرك محکـم  1100اي که   جمله

اگـر شـما نـسخۀ خطـی بـه مـن نـشان دهیـد کـه             . تـري اسـت   بهتر و بلیغ  
تاریخش قبل از تاریخ این ظرف سفالی باشد کـه حـدود هـزار و انـدي             

ساخته شده و این متن به آن شکل کتـاب در آن نوشـته شـده              سال پیش   
  .تر از سفال استکنم که نسخۀ صحیحباشد، خوب من هم قبول می

ــفال   ــالت از روي س ــدمت جم ــس ق ــستند  پ ــشخیص ه ــل ت ــا قاب . ه
کنیم و از روي سـکّه لقـب کامـل و       ها استفاده می  طور که از سکّه    همین

اش سرسلـسۀ   نمونـه . یـم آوردسـت مـی   اسم کامل حکّـام مختلـف را بـه        
 ولـی  "دشـمن زیـار  "گوینـد  کاکویه است، در متون تـاریخی بـه او مـی       

هـا در  از آنجـا کـه سـکّه   .  بـوده اسـت  "زاردشمن"ها فامیلش  روي سکّه 
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اند، اصل و صـحیح همـانی    زمان خودش و به فرمان خودش ضرب شده       
ر در ضمن همین نام دنبال نام خواه      . ها موجود است  است که روي سکّه   

این حاکم در گنبد علی ایرقو در مقبـرة ابـوعلی هـزار اسـب کـه مقبـرة             
  .باشد نیز آمده است  میخود و فرزندش

ق بـوده اسـت   . ه203) ع(در متون گفته شده تاریخ وفات امام رضـا      
) ع(ق ضرب شده که نام امام رضـا . ه204اي داریم در سال     ولی ما سکّه  

دهـد کـه امـام      نـشان مـی    به عنوان ولیعهد مـسلمین آورده شـده اسـت و          
در آن سال هنوز زنده بوده اند، پس آن تاریخ در متـون اشـتباه              ) ع(رضا
هـا در متـون بـه صـورت غیـر       ممکن است بـه مـرور زمـان تـاریخ         . است

مهمترین استفاده از اشیاي موزه همین اثبـات دقیـق     . عمدي عوض شوند  
  .هاستها، تشخیص شعرا و تشخیص دورهتاریخ

اش نوشـتم  اي هـم دربـاره  از این مورد که من مقالهیک نمونۀ دیگر   
و براي چاپ فرستادم ولی نـه مقالـه چـاپ شـد و نـه مـتن آن بـه خـودم             
برگردانده شد و متأسفانه کپی از آن نیز ندارم، مـورد جـالبی اسـت کـه               
شخصیت معروف به پوریاي ولی نامش اشتباه است و پوریـا نیـست، بـر               

 صـفوي در مـوزة تورنتـو کانـادا،          روي ظرفی کوچـک متعلّـق بـه دورة        
اي نوشته شده که نام این شخص آمده، من رویـش کـار کـردم و         رباعی

شـود،  مـرور زمـان اشـتباه تلفـظ مـی      باعث شد چند اسم دیگر هم که بـه     
  :انتهاي رباعی آمده است. دست بیاورم به
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  ین سخن بشنو ز محمود پریار ولیا

  خوري نمکدان نشکنگر نمک می
در اصل پریار بوده است که به اشتباه و به مرور زمـان بـه           و این اسم    

بعـد از دیـدن ایـن       . علت شباهت در تلفظ، به پوریـا تبـدیل شـده اسـت            
  . ظرف من باز هم مراجع را گشتم و باز هم به اسم پریار رسیدم

اشتباهات دیگري هم هـست کـه در آن مقالـه بـه آنهـا اشـاره شـده                
سـازند  ر همدان که سفال هم در آن می   ترین منطقه د  است، مثالً معروف  

 معروف است، که در کتاب سفر عراقین نام آن آمـده     "الله جین "به نام   
این کتاب سفرنامۀ یکی از سالطین عثمانی اسـت کـه در سـفرش      . است

از عراق حرکت کرده، از خانقین عراق به سوي ایران آمده و از همدان           
و مناطقی را که سلطان دیده،      یکی از مالزمین وي، همۀ بناها       . گذرد  می

گوینـد  رسـد در ایـن منطقـه مـی      نقاشی کرده است، وقتی به همدان مـی       
ــر    "چمــن لعلــین" ــن را زی ــه معنــی چمــن جــواهر و ای ــل همــدان ب  مقاب

. جـین تغییـر پیـدا کـرده اسـت       مینیاتورش نوشته که به مرور زمان به الله       
سـفال یـا سـکّه و    تـوانیم از طریـق اشـیا،      بسیاري از این اشتباهات را مـی      

  .تصحیح کنیم... کاشی و
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هاي منـسوب بـه   فام حرم، مثالً در مورد کاشی هاي زرین در مورد کتیبه  

هاي منـسوب بـه سـلطان     زمرّد خاتون و تردیدهایی که در مورد کاشی       
  سنجر وجود دارد، چه اطّالعاتی دارید؟

خواهنـد روي آن کـار کننـد،        این مطلب جدیدي است و همـه مـی        
گـوییم سـنجر،    ها وقتی می  در این کاشی  . ئله بر سر کلمۀ سنجر است     مس

گویـد  گردد ولی مثلی هست که میفوراً ذهن همه به سلطان سنجر برمی  
هر گردي گردو نیست در نتیجـه هـر سـنجري، سـلطان سـنجر معـروف                 

من از ابتدا که دنبال این مسئله رفتم متوجه شـدم کـه ایـن سـنجر             .نیست
 آي ابه، حاکم نیشابور بوده و این حـاکم دسـتور سـاخت     نوة مؤیدالدین 

 551 یـا  550سـلطان سـنجر تـا سـال     . ها را صادر کـرده اسـت      آن کاشی 
  .ق زنده بوده است. ه552/

ق . ه580هـا آمـده در حـدود سـال         اما این سنجر که نامش در کتیبه      
ــه  ــوده و ایــن کتیب ــن لحــاظ نفــیس هــستند کــه قــدیمی  ب ــرین  هــا از ای ت

ط نـوة مؤیدالـدین آي ابـه و                  هاي   کاشی ین فام دنیـا هـستند کـه توسـزر
چنـد سـال پـیش در جـاجرم         . انـد وجـود آمـده   فرزند طغان شاه سنجر به    

خراسان کشاورزي تعداد زیادي سکّۀ طال پیـدا کـرد و بـه ادارة میـراث            
وزن آنهـا بـه کـشاورز بـه      فرهنگی تحویل داد و میراث فرهنگی هم هـم      

هاي نفیس همگی به دوران طغـان شـاه         این سکّه . عنوان پاداش، طال داد   
از پدر بزرگشان مؤیدالـدین آي ابـه کمتـر       . و پسرش سنجر تعلّق داشت    
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اي که مـن چـاپ کـردم بـه نـام            اي موجود است، ولی در مجموعه     سکّه
 یـک سـکّه از مؤیدالـدین آي ابـه     "هـاي نیـشابور   گنجینـه سـکّه   "کتاب  

تـاد و چـاپ نـشد و االن دنبـال ایـن      وجود دارد که موقع چاپ از قلـم اف     
االن از . اش کـنم یکی هستم کـه در مـتن انگلیـسی کتـاب حتمـاً اضـافه           
  .طغان شاه و پسرش سنجر مدارك زیادي موجود است

ها هم سنجر فرزند طغان شـاه و نـوة مؤیدالـدین آي             بانی این کاشی  
  .ابه است و به سلطان سنجر هیچ ربطی ندارد

. هاسـت هـا وجـود دارد کنیـه   خیص این نـام   مسئله دیگري که در تش    
اش ابوالحارث است، هم سلطان سـنجر   هرکس اسمش سنجر است کنیه    

اش ابوالحارث بوده هم این سنجر و هم یـک سـنجر نـامی              معروف کنیه 
هـر چـه نـام طغـرل داریـم          . کـرده دیگر که در خوزستان حکومـت مـی       

د و بعـد   اش ابوطالب است، طغرل سـلجوقی کـه در قـرن پـنجم بـو               کنیه
ق  کـه بـاز هـم لقـبش     . ه530طغرلی که از همین خانواده بود در حدود   

 ابوطالــب بــوده اســت و حتــی طغــرل دیگــري در نیمــۀ دوم قــرن شــشم 
الدین بوده است، یـا الـب ارسـالن لقـبش           زیسته، و لقب هر سه رکن      می

 سـال  80عضدالدین هست و یک الب ارسالن دیگر هـم داریـم حـدود            
معمـوالً  . واده که باز هم لقـبش عـضدالدین بـوده اسـت       بعد از همان خان   

هاي مجزّا قابـل تغییـر      هاي خاص بوده است و کنیه     القاب مشابه براي نام   
  .نیست و مرتبط با نام شخص است
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هـاي سـنجري، پژوهـشی در نامـۀ آسـتان قـدس             در ارتباط با کاشی   
مـرور    چاپ شد، متن کتیبه ناقص اسـت چـون کـه بـه             1350حدود سال   

هـا مفقـود شـد، ولـی پژوهـشگر سـعی کـرده بـراي                ن بعضی کاشـی   زما
  .ها را دقیق و منظّم کندرسیدن به اصل متن، کاشی

هایی که موجود است یکی اسـم ترکـان زمـرّد اسـت و االن        در متن 
هـا وجـود دارد یـا نـه     در ذهنم نیست که آیا کلمۀ سنجر هم روي کاشی  

. ن سـنجر سـاخته اسـت   هـا را سـلطا  که باعث این اشتباه شده کـه کاشـی    
ها موجـود باشـد کـه در قـدیم هـر      حتماً باید این اسم در جایی از کاشی 

ها را خوانده به یاد سلطان سنجر افتاده که مـشهورتر بـوده و بـه            کس آن 
 سـال  30ذهن کسی نیامده که بررسی کند و ببیند که در نیشابور حـدود         
شـته کـه   بعد از مرگ سـلطان سـنجر، سـنجر نـام دیگـري هـم وجـود دا           

  .حاکم خراسان بوده است
انــد، ق سـاخته شـده  . ه612هــا کـه در سـال   بـانی بیـشتر ایـن کاشـی    

کـه  ) ع(محـراب بـزرگ امـام رضـا     .  قمی بـوده اسـت     عبدالعزیز بن آدم  
اکنون در موزه هست هم به دستور همین شخص ساخته شده اسـت کـه            

هاي محراب هست، غیر از اینها یک سنگ بـزرگ در   اسمش در کاشی  
شـود و روي آن   اري پیدا کردند که اکنـون در مـوزه نگهـداري مـی        حفّ

هاسـت، حـک   ق که سه سـال بعـد از سـاخت کاشـی      . ه615تاریخ سال   
دهد که هنوز این فرد زنده بوده و بـاز هـم دسـتور          شده است و نشان می    
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  .ساخت تأسیسات دیگري را در حرم صادر کرده است
 ف در حفّـاري در همین طور است مهري کـه همکارمـان آقـاي لبـا        

غاري همراه با چند سکّۀ خوارزمشاهی پیدا کردند، باز هم نام ایـن فـرد              
این فـرد شـاعر هـم      . روي اشیا وجود دارد ولی تاریخش مشخّص نیست       

هاي حرم چنـد ربـاعی بـسیار زیبـا در وصـف      بوده است چون در کاشی  
دهنـدة    ایـن نـشان   . نوشـته اسـت   ) س(و حضرت فاطمه  ) ع(حضرت علی 

ها کـه ابوزیـد کاشـانی اسـت یـا دیـوان        که سفالگر این کاشی این است 
هـا را بـا مـتن    اشعار این شخص را داشته یا به دستور خودش این کاشـی          

ولی هیچ اطّالعی از وجود دیـوان اشـعارش        . اشعار خودش ساخته است   
  . دست نیامده استتا کنون به
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  کاشانی امامی اهللا آیت
  گوید؛ می) ع(رئوف م امازیارت و »زمین فردوس «از

  

  »رضوي مدینه «ایجاد شکرانه زیارت؛
  

  ملیحه پژمان
  

 سـالروز  بـا  مـصادف  روایتـی  بنـابر  و القعده ذي سوم و بیست امروز
 و اسـت ) ع(الرضـا  موسـی  بن علی حضرت ارتضا سریر سلطان شهادت
 قـرار  مناسـبت  این در نیز رئوف  امام این مخصوص زیارتی روز همچنین

 بـر  پیـشواي  هـشتمین  بـا  عاشـقانه  خلوت براي غتنمیم فرصت که گرفته
  .است شیعه حق

 مـا  زنـدگی  در بـسیاري  برکـات  و آثـار ) ع(رضا  امام زیارت توفیق 
 رهنمـون  رسـتگاري  مـسیر  بـه  را مـا  ثمرات این از عمیق درك که دارد
همـام،    امـام  ایـن  مخـصوص  زیـارتی  روز رسیدن فرا با همزمان. شود  می

 کاشـانی، اســتاد  امـامی  اهللا آیـت  بـا  وگـو  گفـت  در را زیـارت  فرازهـاي 
 ادامـه  در کـه  ایم داده قرار بررسی مورد تهران موقت جمعه امام و اخالق

  .خوانید می
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  دارد؟ ارزشمندي و بلند جایگاه شیعیان میان در) ع(رضا  امامزیارت چرا

 بـه  تقـرب  و نزدیکـی  بـراي  ویژه فرصتی) ع(معصومین همه زیارت
 کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  نیـز  ایرانـی  شـیعیان  ما میان در و تعالی  باري خداي
 اهتمـام  و شده، توجه  واقع سرزمین این در) ع(رضا حضرت مطهر بارگاه

 همـه  از انـسان  دل کـه  وقتـی . دارد خاصـی  جایگـاه  حـضرت  زیارت به
 حـق  کـالم  دریافـت  آمـاده  یافته صیقل دل شود، این   می زدوده زنگارها

 شـرایطی  چنین در بنابراین. ربهت درك براي است فرصتی وزیارت است
) ع(رضـا   امـام  حـرم  نـورانی  فـضاي  بـه  را خـودش  کنـد   مـی  تالش انسان

 عطـر  بـه  را جان و کند تازه نفسی جانان آستان هواي در تنفس از و برساند
 بارگـاه  در حـضور  فـیض ) ع(رضا  امام زیارت. کند منور حضرت وجود

 معنـاي  بـه  آسـمانی  حـریم  ایـن  در کـردن  بیتوتـه  لحظـه  هر و است حق
  : شاعر آن سرود خوش چه که راستی. خداست بهشت در حضور

  اند آرمیده) ع(رضا جوار در که آنان
  آرزوکنند بهشت است نعمت کفران

  
خداست،  بهشت در حضور فرصت) ع(رضا امام زیارت اینکه به کردید اشاره
  قراردهیم؟ موردتوجه را اي نکته بایدچه امام حقیقی زیارت به رسیدن براي

اسـت،   بهـشت  بـه  ورود جـواز  دریافت ارمغان) ع(هشتم  امام زیارت
  .شروطها و شرطها به اما
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 گرانبهـاي  حـدیث  ذیـل  در نیـز ) ع(رضـا   امـام  نورانی وجود چنانکه
 بــه رســیدن بــراي کــهانــد  فرمــوده تأکیــد مهــم ایــن بــه الــذهب سلــسله

 در. کنـیم  حرکـت ) ع(معـصومین  مـسیر  از باید الهی تقرب و رستگاري
 بـه ) ع(رضـا   امام معرفت و درك، شناخت  گفت باید مساله این توصیف

 البتـه . شـویم  مـشرف  حـرم  بـه  مـداوم  اینکـه  دهد، نـه    می وزن ما زیارت
 ایـن  همـه  دارد، امـا  اي    ویژه لطف نیز نورانی آستان این به مداوم تشرف
 بـا  همـراه  بایـد ) ع(هـشتم   امـام  بارگـاه  در حـضور  فرصـتهاي  وها    تشرف
اي    ویـژه  ثمـرات  و آثـار  شرایط این در که اشدب حضرت حق به معرفت
 پـذیرش  شـرط  حضرت، مهمتـرین   حق به معرفت. شد خواهد ما نصیب

 هـشتمین  مدارانه حق مسیر از درکی اگر زیرا ماست؛ عبادي اعمال سایر
 هــدایت راســتاي در دیــن توســعه و ایــران در حــضور بــراي خــدا ولــی

. داشـت  نخواهنـد  ارزشی نیز ما عبادي اعمال باشیم، سایر  نداشته بشریت
) ع(الحجـج  ثـامن  کـه  کـنم   مـی  اشـاره  الـذهب  سلـسله  حدیث به هم باز

ــد ــد تأکی ــل و توجــه دارن ــه توس ــا ب ــه را معــصومین، م ــسیر ب ــالح م  و ف
 خـدا  بـه  کـه  اسـت ... االا الالـه  حـصار  در و شـود   می رهنمون رستگاري

 مـسیر  از خـدا  شـناخت  بنـابراین . شـویم  مـی  دور بـدي  هـر  از و رسیم  می
 واســطه آنهـا  و شـود  مــی محقـق ) ع(معـصومین  حــق معرفـت  و ناختشـ 

   .هستند الهی فیوضات
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هـستند،   پـاك  و مطهـر ) ع(بیت اهل که دارد اشاره تطهیر شریفه آیه
 طلبد، در   می خاصی ادب) ع(هشتم  امام منور بارگاه به ما حضور بنابراین

  دانید؟ می طرح قابل رااي  نکته چه زمینه این
 آن مطهـر  جـسم  محـل  که آنجا از) ع(بیت اهل بورق که معتقدیم ما

 و باشـد   مـی  معـصوم   امام آن ملکوتی روح توجه است، مورد  بزرگواران
 تـصریح  مـورد  و دارد وجـود  شـریف  مـزار  آن در کـه  طهارتی و پاکی
 خـدا  حجـت  و ولـی  بارگـاه  به ورود بنابراین. است گرفته قرار نیز قرآن

 بـر  و طلبـد  می خاصی ، طهارت است پاك خاندانی به وابسته و مطهر که
 خـدا  حجت هشتمین نورانی خورشید گرم بزم در ورود براي که ماست

. کنـیم  پـاك  را خـود  درونهاي    تاریکی حضرت الهی گرماي درك و
 مـا  درون تا شویم آستان این وارد زیارت غسل با و آراسته را خود ظاهر

 بـزرگ  مـاي عل همه احوال در چنانکه. شود پاك ظاهرمان واسطه به نیز
 طهـارت  حفـظ  بـدون  کـه  شـده  بیـان  تفـصیل  بـه  شرایطی چنین اسالمی
  .شدند  نمیوارد نورانی بارگاه این به باطنی و ظاهري

 و ادب نهایــت در و بایــستیم حــضرت مقابــل در اینکــه دیگــر نکتــه
 مریـدان  زمـره  در را مـا  بخـواهیم  حـضرت  بخوانیم، از  ورود اذن تواضع

 داشــته توجـه . شـویم  وارد ادب سنحـ  ایـن  بـا  و کننـد  پـذیرش  خـویش 
 و است الهی محصوالت برداشت فرصت نیز) ع(رضا  امام باشیم، زیارت 

 معرفـت  میـزان  و درجـه  بنـابراین . کنـیم   مـی  درو را همـان  بکاریم هرچه
 اگـر  پس. رساند  می اوج به آقا زیارت از پس و حین در را ما که ماست
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  .بگیریم اوج توان تمام با باید باشیم حضرت حریم طائر خواهیم می
  

 اسـت  نهفته) ع(رضا حضرت زیارت به) ع(معصومین تأکید در رازي چه
   خبریم؟ بی آن از ما که

اسـت،  ) ع(معـصومین  مؤکـد  توصـیه ) ع(رضـا   امام زیارت به اهتمام
 ســرزمین در مــن تــن پــاره روزي: فرمودنــد) ص(خــدا رســول چنانکــه
 را او هـرکس  و شـود   مـی  دفـن  سـرزمین  همـان  در و شهادت به خراسان
ــر کنــد، بهــشت زیــارت  از دیگــري روایــت در. شــود مــی واجــب او ب

 زیـارت  را) ع(رضـا   امـام  کـس  هـر : فرمـود  کـه  است نقل) ع(صادق امام
  .است کرده زیارت را خدا رسول  گویا،کند

 قبـر  کـه  هـر : فرمـود  پـدرش  زیـارت  فضیلت در) ع(جواد  امام باز و
 و بخـشد   مـی  را گناهانش متما کند، خداوند  زیارت] معرفت با [را پدرم

 تاکیـد  روایتـی  در نیـز ) ع(رضـا   امـام  اینکـه  ضـمن . اوسـت  آن از بهشت
 ،میـزان (مرحلـه  سـه  در قیامـت  بیایـد، روز   من زیارت به کس هر: فرمود
  .دهم می نجات را او) اعمال نامۀ دریافت هنگام و صراط

. اسـت  روشـن  همام  امام این زیارت فضیلت احادیث، مسأله  بنابراین
 نیـست  وگرفتـاري  دردمنـد  هیچ که بس همین ایشان زیارت فضیلت در

 برطــرف او گرفتــاري کــه ایــن کنــد، جــز زیــارت را) ع(رضــا  امــامکــه
کنـد،   زیـارت  را حـضرت  کـه  نیـست  گنهکاري شخص هیچ و شود  می

 بـه ) ع(رضـا   امـام  اینکـه  ضـمن . شـود   مـی  بخـشیده  گناهـانش  اینکه مگر
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 نمانـده  محـروم  ایـشان  مهربانی از زائري هیچ و دارند شهرت رئوف امام
  .است

  
 زیـارت  به و گرفته قرار حضرت زیارتی روز عنوان به القعده  ذي 23 چرا
  است؟ شده بسیار تأکید روز این در

 روز و شـده  واقـع  روز ایـن  در) ع(رضـا  حضرت شهادت قولی بنابر
 و شـده  برشمرده زیارت افضل روز این در زیارت و است ایشان زیارتی
 در بحـاراالنوار  کتـاب  در مجلـسی  عالمـه  چنانکه. دارد يبسیار برکات

 معتقدنـد، آن   افـراد  از برخـی  کـه  کـرده  نقـل ) ع(رضا  امام شهادت باب
 مـا   جامعـه  در است، اما  رسیده شهادت به القعده  ذي 23 روز در حضرت

 گفـت  بایـد . است مطرح ایشان شهادت روز عنوان به صفر ماه آخر روز
 مـردم  تـا  اسـت  شده نامیده ایشان مخصوص زیارتی القعده، روز  ذي 23

 ایجـاد  در ایـشان  کـه  نقشی به حضرت، نسبت  آن ذات به کردن توجه با
مـرو،   سـمت  بـه  آمـدن  بـا ) ع(رضـا  امـام . ببرند داشتند، پی  رضوي مدینه
 اصـطالح  بـه  کـه  کردند ایجاد اسالمی معارف نشر براي دوم مدینه یک

 بگیرنـد  نظر در را معنا این ممرد اینکه شود، براي   می گفته رضویه مدینه
 عنـوان  ایـن  شـاید  که باشند داشته شکر حالت ایشان زحمات به نسبت و
  امــاممبـارك  وجـود  بـه  مخـصوص  روز ایـن  در تـا  انـد  کـرده  مطـرح  را

  .کنیم توجه پیش از بیش) ع(رضا 
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  :خبربرگزیدگان بخش  
  
  
  
  

  در مرو) ع(تالش براي احیاي منزل حضرت رضا
  

  طیبه مروت
  

ø  فرهنگـی  جشنواره دوازدهمین الملل بین بخش واعظی، دبیر  دکتر
 دربـاره  آنالیـن  قـدس  خبرنگـار  پرسـش  بـه  پاسخ در) ع(رضا  امام هنري

 درخواسـت : ترکمنستان، گفت مرو در) ع(رضا  امام منزل احیاي سرانجام
 مـرو  در) ع(رضـا   امـام  منـزل  احیـاي  بـراي ) ع(رضا  امام جشنواره متولیان

   است کرده طی را ساله چهار پروسه یک ترکمنستان
 صـورت  فـراوان هـاي    نگـاري  نامـه  بـه  اشاره با وي قدس گزارش به
) ع(رضـا   امـام  منـزل  احیاي درباره ترکمنستان دولت و مسوولین با گرفته

 بـراي  کـه  شدیم مکرر، متوجه  درخواستهاي درپی: کرد تصریح مرو در
 هـور جم ریـیس  طریـق  از بایـد  تنهـا  حـضرت  منـزل  احیـاي  طـرح  انجام

 و ایـران  جمهور روساي دیدار در گذشته سال لذا شود اقدام ترکمنستان
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 بـر  قـول  از ترکمنـستان  جمهـور  رییس و مطرح موضوع این ترکمنستان
   .داد را کشورش مربوطه نهادهاي همکاري دستور

 فرهنـگ  وزارت بـه  ترکمنستان جمهور رییس دستور: داد ادامه وي
 سـوي  از اقـدامی  هنـوز  متاسـفانه  ولـی  است شده داده ارجاع کشور این
 نگرفتـه  صـورت  مقدس مکان این احیاي و ایرانی تیم حضور براي آنها

 اسـتوار ) ع(رضـا   امام منزل احیاي براي جشنواره متولیان همت است، اما 
  .است

 کشورمان فرهنگی رایزنی و سفارت اهتمام به اشاره با واعظی دکتر
 همـت  بـه  و مکـان  نهمـی  در پـیش  سـال  3: گفـت  مکـان  ایـن  احیاي بر

 جـشن  مراسـم  کـشورمان  فرهنگـی  وقـت  رایـزن  ناصري االسالم حجت
  .شد برگزار کرامت دهه

 مراسـم  کرامـت  دهـه  ایـام  در نیز امسال: داشت اظهار خاتمه در وي
 خواهـد  برگـزار ) ع(رضـا   امـام  منـزل  از مانده جا به آثار جوار در جشنی

  .شد
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  :اردبیل ارشاد و فرهنگ مدیرکل

    

  محوریت با رضوي ارهجشنو
  شود برگزار اردبیل در صالح امامزاده شخصیت

  
  پروین حسینی

  

 پیــشنهاد: گفـت  اردبیــل اسـتان  اســالمی ارشـاد  و فرهنــگ مـدیرکل 
 امـامزاده  شخـصیت  به پرداختن محوریت با رضوي جشنواره تا کنیم  می

 واقـع  اردبیـل  در شـریفش  قبـر  که) ع(رضا  امام برادر عنوان به) ع(صالح
  .گردد برگزاراست، 

 و فرهنگـی  بنیـاد  المللی  بین بامدیرعامل درنشست اسحاقی ناصر سید
: داشـت  اظهـار  اردبیـل  در ارشاد وزیر هنري معاون و) ع(رضا امام هنري

 بـرادر ) ع(صـالح  امـامزاده  ویـژه  بـه  مختلـف  هاي   امامزاده میزبان اردبیل
 خـصیت ش ومعرفی محوریت باهمین وامیدواریم است) ع(رضا امامبزرگوار
  .شود برگزار اردبیل در ارزشی و معنوي جشنواره) ع(صالح امامزاده
 اشـاره  آینده روزهاي در اردبیل در ملی همایش دو برگزاري به وي

 ارشـاد  و فرهنـگ  هنـري  معاونـان  همـایش  فردا است قرار: افزود و کرد
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 نظـارت  شوراهاي رؤساي و نمایش هاي  انجمن همچنین و کشور سراسر
 دو در تـا  شـود  برگـزار  اردبیـل  در میهمانان از نفر 140 بانیمیز با استانی

  .داد انجام را فاخري کارهاي بتوان مجموعه این فعاالن اقامت روز
 هنـري  و فرهنگـی  غنـاي  به اردبیل اسالمی وارشاد فرهنگ مدیرکل

 ادامـه  و کـرد  اشـاره  حـوزه  ایـن  در کهن دیرینه به توجه با اردبیل استان
  :داد

 و گرفتـه  قـرار  ابریـشم  مـسیرجاده  در اردبیـل  اسـتان  کهاین به توجه با
 همچنـین  و شـمالی  میانـه، قفقـاز    آسـیاي  کـشورهاي  تعاملی و ثقل نقطه

 ارزشـمندي  هنـري  و فرهنگـی  جایگـاه  از همواره بوده خاورمیانه منطقه
  .است برخوردار
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  :تیتربرگزیدگان بخش 
  
  
  

  هشتم  اماموقت به هشت ساعت
  

   حسینی پروین
  

 بـا  همـراه  رضـا   امام تصویرحرم و میشد شب هشت ساعت که زمانی
 ترانـه  بـا ) ع(رضـا   امـام  حـضرت  از اسـتغاثه  در دیدنی و زیبا کلیپی فوتو

 از  کریمخـانی  اسـتاد  صـداي  بـا  »بهـشت  ازاي    تکـه  «شـنیدنی  و پرمحتوا
 تـو  بااشک وما گرفت  فرامی مونو خونه شد؛ سکوت   می پخش تلویزیون
  !رضا  امامحرم به کشید  میپر ودلمون یونتلویز به شد می خیره چشامون

  

  دهــب مــاهــزگن انیـام خط        دهــب مــاهـپن اهـشاي  آمدم 
  دهـب مـراه  و در از رانـم دور        انـدگـانـدرم لجأـم حرَمت اي

  دهـب نگاهم هـلحظ یک به اذن        مـنیست نـم هـک تو وصل الیق
  .....بده پناهم شاهاي  کسم بی        است من کمین به شیطان لشگر

  

 شـبکه  از »ترانه هفت «برنامه در شب هشت ساعت راس آهنگ این
 درشـبکه  »ترانه هفت «موسیقی برنامه شد، ویژه   می پخش شما تلویزیونی

 مـورد  در را مخاطبـان  هاي  خواسته از درصد 70 از بیش بود توانسته شما
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 همـان  برنامـه  ایـن  قـسمت  تـرین  بیننـده  پـر  از یکی و کند تامین  موسیقی
 بـه  بـرد   مـی  را همـه  دل که بود »هشتم  امام وقت به هشت ساعت «قسمت

  ....رضا  امامحرم
 تنـگ  برایـت  دلـم  اختیـار  بـی  شه  می هشت ساعت زمان هر اکنون 
هـا    آسـمان  میـان  در بارگاهتان به رو و گذارم  می سینه به دست  !موال میشه

اللهـم انـی وقفـت علـی « :خوانم  می دخول اذن و بویم  می دوباره را حرمتان
  .»باب من ابواب بيوت نبيک

 را وزانوهایم بنشینم یتها رواق از دریکی خواهدیکباردیگر میدلم 
  !بسپارم زائرانت رضاي رضاي  همهمه به را گوشم وآنگاه بگیرم دربغل

 دیگـر  یکبـار  خواهند  می ،گیرند  می بهانه هم دستانم حتی روزها این
 لحظـه  تـو  زیـارت  براي یمها  اشک بخورن، باورکن  گره والدف پنجره به

   .کنند  میشماري
 زیارتـت  بـار  آخـرین  بـراي  کهاي    لحظهاید    می ، یادت ها  خوبی امام

 ادبي    نـشانه  بـه  را دسـتم  شـوم  خـارج  صـحنت  از خواسـتم  ومی کردم
 هنـوز   .دوختم ات طالیی گنبد به را خیسم چشمان و گذاشتم سینه روي

 امیـد  بـه  مـوال  کـنم   نمی خداحافظی: پیچد  می گوشم توي خودم صداي
اي   هـستیم  تـو ي    پناهنده  ! نیستیم الیق هرچند ماروبطلب ات دوباره وصال
   !رئوف موالي
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  *گردشگري بوم روي زیارت رنگ
  

  زیارت اولویت ،مدیران کشمکش در
  شود می بررسی مشهد گردشگري فضاي در

  
  جاودانی حاجی مرجان

    

 و داشـته  شـهرت  زیـارتی  شـهري  عنوان  به دور هاي  شتهگذ از مشهد
. اسـت  شده بنا زیارت پایه بر مذهبی شهر این هاي  زیرساخت از بسیاري

 امــر  در زیــارت  ضــرورت  از مــسئوالن و هــا  دســتگاه  همــه  اگرچــه
 و هـا   نظریـه  اخیـر  سـال  چهـار  طـول  در امـا ،  آگاهنـد  مشهد گردشگري

 و »زیـارت  «میـان  تقابـل  و چـالش  از خبـر  شـهر  ایـن  رفتـاري  هـاي   رویه
 فعلی شرایط در دارند عقیده اي  عده که  طوري به دهد؛  می »گردشگري«

 زیـارت  امـر  از را زائر که است یافته گسترش مشهد شهر در هایی جاذبه
 بـراي  را هـایی  جاذبـه  چنـین  وجـود ،  مقابـل  در نیز اي  عده و کند  می دور

  .اند دانسته الزم شهر یک گردشگري فضاي تنوع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، درج شده است160 در بخش مصاحبه، صاثر،متن کامل این * 
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  دلدار حرم تا دل حریم از
  

  سعادتی کبري
  

 از هـر . گذشـت   مـی  بـودم  رفتـه  کـه  زیـارتی  آخرین از سال چندین
 را ذهـنم  الغربا غریب  امامسپابو به روم  نمی دوباره چرا اینکه فکر گاهی

 روزمـره هـاي     دویـدن  وهـا     دغدغـه  بـار  هر ولی. کرد  می مشغول خود به
 اینکـه  تـا . گرفت  میمن از را بیندیشم قضیه این بهتر   عمیق اینکه فرصت

 خواسـتم   مـی هـم  من و شود راهی بود قرارام   صمیمی دوست امسال عید
 بـه  کـه  کـاروانی  بـه  مرسـاند  دقایق آخرین در را خودم و کنماش   بدرقه
 شـده  روزمرگـی  دچـار  گـویم   مـی  اینکـه  بـا . کرد  می حرکت نور سمت
 سـال  چنـد  زیـارت  یـاد  و لرزید دلم دوباره که شد چه دانم  نمی اما بودم
 ازام   شـده  غافـل  سـال  همـه  ایـن  چـرا  کـه  آمد بدم خودم از. افتادم پیشم

 و مـن  ثـال ام و مـن  به خداوند که نعمتی مان، بزرگترین  داشته بزرگترین
 شـرق  قـسمت  در رااش    ستاره هشتمین و گذاشته منت ایران مردم کل به
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 قداسـت  ما سرزمین به همام  امام  این با خداوند... داده جاي ایران آسمان
 قـرار  کشورمان حریم پاسدار و بان دیده را هشتم  امام  واقع در و بخشیده

  ...نکنیم گم را راه ما که است نوري و است داده
 جـاي  کـشورمان  کالبـد  در تپنده قلب عنوان به) ع(رضا امام واقع در
. آورد  مـی  در جوشـش  بـه  کـشور  کـل  در را ایمان و امید خون و گرفته

 جـوابش  دکترهـا  باشـد، اگـر    داشته باشد، مشکلی  داشته دردي هرکسی
 پـابوس  بـه  رفـتن  امیـدش  شـود، آخـرین     نمـی  دار بچه باشند، اگر  کرده

 حاجـت  خداوند از و دهند قرار خود نضام را او آنها تا آهوست ضامن
  .بگیرند

 عالیـات  برود، عتبات تواند  نمی برود، کربال  تواند  نمی مکه که کسی
 دارد امـامی  خودمـان  کـشور  داخل در که است برود، امیدوار  تواند نمی
 و شـود  بـسته  مـرزي  که ترسد نمی. خواهد  نمی ویزا پابوسش به رفتن که

 بهـش  کـه  ترسـد  نمـی . شـود  محـروم  زیـارت  از و شود لج ما با کشوري
  .ندهند گریه اجازه

 بگوینـد  بقیـع  قبرسـتان  در تواننـد   نمیکه راهایی    دل درد که مردمی
 دهنـد  اجـازه  و بنـشینند هـا     سـاعت ) ع(رضـا   امـام  حرم کنج در توانند می

 و خـود  غریبـی  بـراي  و شـود  سـرازیر  صورتـشان  پهناي به یشانها  اشک
  .بگریند صدا بی و آرام اطهار ائمه سایر و امام

 نامـه  دعوت باید... شوي طلبیده باید گویند می... زند  می نهیبم حسی
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 تـوانی   می طلبید را تو آقا اگر... بیابی حضور اذن بتوانی تا شود امضا ات
 ویـزا  اجابت این. کنی پرواز سویش به خاکی کره این نقطه دورترین از
   ...شناسد  نمیفاصله و مرز و

ام   کـرده  گنـاهی  چـه  مـن  مگر نطلبیده مرا یعنی! خدایا گیرد  می دلم
  ...نطلبد مرا آقا که عقوبتم این مستوجب که

 رضـا   امـام  یعنـی  گویم  می خودم پیش و اندازم  می کاروان به نگاهی
 بـه ... بـروم  مـن  کـه  نخواسـته . نخواسـته  مـرا  و طلبیده را کاروان این هم

 کـه ام    خواسـته  لد ته از بار چند مگه است خودم تقصیر... یمآ می خودم
 کـار ها    قلب با اطهار ائمه و خداوند اینکه نه مگه. کند نصیبم را زیارتش

 زبـانم  بار هزاران از بیش شاید. بروم و بخواهم که نیست زبان به و دارند
  ..نلرزیده دلم... نه شاید... دلم اما کرده اقرار

 زنـدگی  بایـد  کـی  تـا ... شـده  سـنگی  دلم چقدراید    می بدم خود از
 کـار  کـه  کنـیم   مـی  زنـدگی  مگـر ... کـنم   مـی  عمر سال چند مگر... مکن

 دنیـا  ایـن  بـه  دسـتی  دو کـه  دارد ارزش چقدر دنیا روز دو این! ؟...کنیم
 حجـت  آخـرین  مـن  امثال و من مثلهاي    آدم اینکه نه مگر... ایم  چسبیده

ایـم    خوانده فرج دعاي چقدر... ایم  داشته نگه غیبت پرده پس در را خدا
 بـه  را مـان  دل و گفتـیم  زبـان  در امـا ایـم   خواسـته  خـدا  از را ظهـورش  و

  .باختیم شیطان
 اعمــاق درهــا  مــسلمان بچــه مــا همــه کــه گــواهی خــودت! خــدایا
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 بـه  و هـستیم  مـان  اعتقـادات  دلبـسته  باشیم بد که هم چقدر هر وجودمان
 شـویم  رانـده  دري هـر  از. ایم  شده بزرگ وایم    گرفته پا اطهار ائمه عشق

 و رحمـت  در برایمـان  کـه  درهایی همه به و خودت به یمرس  می آخرش
 از یکـی  هـم ) ع(رضـا   امـام  ملکـوتی  بارگـاه  واي    داده قرارشان گشایش

   ...است رحمت درهاي همان
 مـشتاق  زائـر  همـه  ایـن  اینکـه  نـه  مگـر ... دهم  می امیدواري خودم به
 و امیـد  همـه  اینکه نه مگر... خدا برگزیده آن سوي به کشند  می پر دارند
 بهتـرین  بـا  و خـدا  بـا  وانـد     گذاشـته  اخالص طبق در را باورشان و ایمان

  ...خواهند  میتوجه نگاهی نیم یک فقط... کنند  میمعاملهاش  بنده
 هـستم  بلـد  حفـظ  از که دعا چه هر... است حرکت حال در کاروان

 الزیـاره  نائـب  که خواهم  می آنها از و کنم  می راهشان بدرقه و خوانم می
  .باشند مشتاقان همه و من

 حـرم  زیـارت  هـواي  و حـال  از هنـوز  ولی است گذشته روزي چند
  .ام نیامده بیرون) ع(رضا امام

 کــه بخـواهم  او از و بگیـرم  تمـاس  دوسـتم  بـا  خواسـتم  بـار  چنـدین 
 تـا ... ام  شـده  منـصرف  وام    نتوانـسته  امـا  بگیـرد  حـرم  سـمت  به را گوشی

 معجـزات  و رفتن رتزیا سر بر بحث وقتی اتفاقی خیلی روز یک اینکه
 حـرم  شـماره  گفـت  خونسردي کمال با آمد، خواهرم  پیش) ع(رضا امام

 بـروز  چیـزي  امـا  درآوردم بال... کردم نگاهش مات لحظه یک. دارد را
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 بـا  تـا  نبـود  دلـم  تـوي  دل. کـردم  ذخیـره ام  گوشـی  در را شـماره . نـدادم 
   ...گیرم  میرا جوابش بگویم چه هر که انگار. بزنم حرف) ع(رضا امام

 شـماره  و گـویم   می اهللا  بسم و گیرم  می است، وضو  مغرب اذان موقع
 از پـس  گرامـی  زائر«: گوید اي می   شده ضبط صداي... گیرم  می را حرم

 خواهیـد  مـرتبط  منوره روضه به) ع(رضا  امام مبارك محضر سالم عرض
 قلـبم  ضربان و است شده قرار بی دلم... گرامی زائر شنیدن از بعد» ...شد
  .زند  میارقر بی

 دل بـه  زیـارت ... ام  شـده  األئمه ثامن حرم زائر من بله...! گرامی زائر
... نیـستم  خـودم  حال تو دیگر. ایم  شنیده زبانی هر از بارها را این... است
 طـواف  حـرم  دور و) ع(رضـا  گنبـد  سـوي  بـه  کشیده پر من خیال پرنده

 بیـشتر  هـم  ایدشـ  دور 70 نـه ... دور هفـت ... ام  یافتـه  را دلم کعبه. کند می
 در را یمهـا  خـودبینی  پـر  و بـال اي    پروانـه  ماننـد  و بچرخم حرم گرد باید

 را زبـانم  انگـار ! من خداي. کنم آب و بسوزانم عزیز  امام آن وجود شمع
 خـواهم   مـی  تـا ... چرخـد   نمی دهانم در زبانم... دهانم سقف بهاند    دوخته

 زبــان ربــ را شــعري ناخودآگــاه بکــنم ارادتــی عــرض و بگــویم سـالمی 
  : شناسم  نمیرا شاعرش که آورم می

   دهی  نمیجوابم چه از سالم موال
  صدایتان براي گرفته دلم عمري

 یمهـا   اشـک  سیالب و مقدسش ضریح هاي  مشبک به خورده گره دلم
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 حـس . کنم  می حس مطهر حرم جاي جاي در را خودم. شود  می سرازیر
 بـی  دل و کـرده  دعوت اش  خانه به مرا و بیند  می مرا) ع(رضا  امام کنم می

  .است شده دلدار حرم زائر من قرار
 بخواهـد  کـه  را هـرکس ) ع(رضـا   امـام  اسـت  شده باورم دیگر آري

 و گـشاید   مـی  آغـوش  حـرمش  مشتاقان همه براي و سویش به خواند می
ایـم   شنیده معجزاتش و ازکرامت کم مگر. راند نمی درش از را هیچکس

  .باشد سخت برایمان باورش که
  .نهیم دلدار گرو در دل و نسپاریم نااهالن به را مان دل حریم بیایید

  »مرتضیلالسالم عليک يا علی بن موسی الرضا ا«
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  :بخش شعربرگزیدگان 
  
  
  

  رضوي غزل
  

  علی سلیمانی
  

  شدتر  یشانها گونهها   کوچه،افتاد راه ازمدینه کاروان
   کبوترشد،زد بال  ازقفس،باشد عاشقت خواست هرکسی

  ریخت  میهم به را تاریخ  نظم،ات مادري ینازسرزم رفتن
  دـش رــپیمب آخرین نوبت... هجري اول سال ناگهان

  افتادها  نیزه به یتها  چشم،اما وازـپیش به آمد رهــبص
  شد سر بی بار هفتاد  عشق،خشکید لبت و آمد سیب بوي

  شد مغرب اذان رسیدي  تا،شوش پایت پیش کرد می سجده
   شد رــمعط انــبهبه تا  راه،پیچید تو عباي ناب عطر

  بنویسد دیده ازعشق  هرچه،بنویسد قصیده آمد حافظ
  شد برادر ومشهدت تو  با،وچراغ شهرشعر شیراز آه

   درراهت کرد گریه  اصفهان،رقصید می  نسیم،گذشتی می
  شد رـقمص تو پیراهن  عطر،گرفت شکل رود زاینده بعد
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  است دمگاهق همه مسیرت  تو،را توهاي  بوسیدگام خاك

  شد تناور هـهم یشاـه  سرو،پاشیدي عشق ابرکوه به
  دـافتادن راه به هـاشقانـ عها، آهو سویت به دسته دسته

  شد آشناتر درخانه هـ خان،نیشابور يها کوچه با عشق
  ودـب اییـره و شـآرام  راه،بود اییـآشن آغاز مشهد

  شد دیگر آسمان  نوبت،شدي شهید! آسمان هشتمین
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  ر رضويشع
  

  رضا نیکوکار
  
    را فراوان دردهاي انبوه دیگر مــدل تــاس ردهــب ادــی از

    را ایران کوچک بهشت تنها ست دیده خود درمقابل حاالکه
    حاجاتشي  قبله به مرا چشم دوزد  میکه نقشه روي شهریست

    را دامان به دست زائران این پذیرفته ستها سال که شهري
     انیــخراس اهــم آشناي تا وـت با کسی نیست غریبه دیگر

    را انــغریب داده ولــدخ اذن من بـغری ماه حشر روز تا
    ست داده تودل آستان به  هرکس،صیاداست ازغم رهاي صیدي

    را ابانـخی وها  هـکوچ پرکرده آهوهاي  نافه مثل تو عشق
    نیست نیازي چاره راه به  حتی،نیست نیازي استخاره دیگربه

    را پریشان همیشهي  دلداده نخواهدکرد راه بهرو جزوصل
    بارانیم میهمانی به  دعوت،خورشیدیم میهمانی به دعوت

    را گیالن و مشهد میان راه ست بسته پل تو عشق کمان رنگین
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    تو مدار رويهاي   سیاره،تو ارــدی اکنانــس تــخوشبخ
    را خراسان غروب بی خورشید دارند بغل به نگین چون کهها آن

    ماهت رخ به شد خیره که  باید،درگاهت به بست لـدخی باید
    را سامان سرو بی عاشقان ما شـآغوش در تـاس گرفته مشهد
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  فصل انگور
  

  محمدي احسان
  

    باشد خوان نوحه بایست د، بادــکن هــگری شهــهمی باید رود
    باشد انـآسم زادارــع هــروز، ک از بعد همیشه آید می شب

    اهللا بسم ودــحس هاي مــاهللا، چش بسم ودــنب اشقــع که رــه
   باشد گران غمی ما مــغ اـاهللا، ت مــبس رود و اــدری و وهــک

    بهتر تر نشسته خون در بهتر، دلتر  شکسته هــچ رــه هــک دل
    باشد خزان اگر اریمــت، نوبهــاس انــزمست اگر سفیدیم رو

    را آنها ببخش لها د، باراـدیدنـخن هــچ رــاگ مــکردی گریه
    باشد نان و مقام و مــسی و ا، زرــه بعضی براي اــم شــرنج

    گفت باید چاه به را ها م، دردـدانی می خوب ریستـدی که ما
    باشد آن همیشه اــدنی وده، اینِــب نــای هــهمیش اــدنی مــرس

    شد پر هایمان کاسه در شد، زهر رـآج هــک اگر لــباط انــن
    باشد میان در تاریخ پاي رــاگ تــنیس هــغریب اــم اــب رــزه
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    ست برده ها تنور تا ما ِ داریم، سر سر به ما که یــعشق ورــش
    !باشد خیزران است خوب سوار، چوب نیزه همیشه خوش ماسرِ

    شویم راه به رو است این هدف فقط بریم می که سجده به سر
    باشد نشان اگر نشانیم ما فرموده قــعش هــک یـــراه هــب رو

    بروم رضا خدا سمت هـب روم، روــب تا دهــرسی نــم تــوبـن
    باشد حانــامت راه نــهشتمی دارم رو شــپی هــک را ريــسف

    است شده مشهدم که خاکی به رو بستم را هـمدین بار ولهــک
    باشد انــجه دل روي  داغ،رمــس تــپش هــمدین هاي اشک

    است باز آسمان به روها  راه است انگور فصل که امشب فقط
    باشد کران بی که باید روشن، عشق ها اكـت چشم ! روم یـم

    جنگل این است دیده تبر دریا، بس این گذشت سر از آبش
   باشد نوجوان هـک یـحقّ ورـد، نـکنی تکیه نور  به من از بعد

    تــس اریکیــت انـجه اـام ورــن دـآی می چه رـاگ من از بعد
    باشد داستان راوي که تا تـاس دهـآم تـاس من مــچش نور

    باشد وانـخ نوحه هــک دـبای ادـد، بـکن گریه همیشه باید رود
  ...روز از بعد همیشه آید می شب
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  فوالد پنجره دخیل
  

  فرمانی مرضیه
  

  وآمداست دررفت تو سوي جاده هرچه اي
  است زده رو تو نگاه بهاي  شکسته دل هر

  وـت ارـنـ ک اـ اممـ دلام، هـصـغ زـریـلب
  است مردد شـحرف نـنگفت و نـدر گفت

  تـنیس ادـزی الـاص مـتحمل رمـشاع من
  است حد از رـکمتا ـه قافیه وانـت و تاب

  فایده؟ چه نمودم جمع هـهرچ رـعم یک
  است ، بد...تو پیشام  آمده یـخال دست با

  روم اگر وـس ره هـب دـجل رانـکفت چون
  تـاس دـگنب ازـب مـدل اهـگـاهـاپنـتنه

  ومـش یـ موالدـف رهـپنج لـدخی یـوقت
  مرتداست توست جز که هرچه به دیگردلم

  تو یمن هـب راسانـخ و یـمشرق خورشید
  تـاس زدـانـزب ورتـن به دورهاي  قرن از

  شود  مینور یـعل ورـن... ورـن وـت مـچش
  است ددـمج وعیـطل وـت از نگاهی وقتی

  باز و ديـش بـلبال رـزه جام به! گل اي
 است»مشهد«بیت دراین»شهد«جاي قافیه


