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مقدمـــه
رهبر معظم انقالب‘مدظله العالی’:

حق ًا و انصاف ًا خدمت آستان مقدس امام هشتم(علیهالصالةوالسالم)
وقتی با شرایط و شئون ویژۀ آن انجام گیرد ،از بزرگترین
ارزشها و بزرگترین افتخارات است.
بیانات در دیدار با خدام17 ،آذر1367

حرم مطهر امامعلیبنموسیالرضا 8گسترۀ پرتوافشان انوار الهی و به
فرمایش رسول خدا 2قطعهای از بهشت ،دارالشفای دردمندان ،خانۀ امید
غمدیدگان و محل نزول فرشتگان است .پیرامون ضریح مطهرش را همواره
والیتپیشگانی در اختیار گرفتهاند که هرگز دل بهغیر بارگاه والیتش
نسپردهاند .خدمتگزاران حرم رضوی ،امیدی به غیر از این بارگاه ندارند و
احساس آسمانی خود را پیوسته با اشک دیدگان ابراز میکنند.
پس از انقالب شکوهمند اسالمی ،بارگاه ملکوتی حضرت رضا 8به
کانون مهم و پایگاهی عظیم برای تبلور فرهنگ غنی انقالب اسالمی
تبدیل شده است.
آستان قدس رضوی ،گسترش فرهنگ اسالمی و کسب معنویات
هموطنان گرامی را اصلیترین وظیفۀ خود میداند و همین اصل باعث
توسعۀ حرم مطهر رضوی و ایجاد مجموعههای گوناگون در این فضای
روحانی شده است.
حضور ساالنه بیش از 25میلیون زائر در حرم مطهر امامرضا8
عالوهبر لزوم گسترش فضاهای زیارتی ،فرهنگی ،خدماتی و اطالعرسانی،
افزایش آگاهی عمومی را طلب میکند و آشنایی خادمین از حرم و
حرمشناسی از ضروریاتی است که تولیت معزز آستان قدس رضوی در این
راستا بیان فرمودهاند« :بهروزشدن اطالعات خدام نسبت به حرم مطهر
رضوی و حرمشناسی یکی از ضروریاتی است که همۀ خدمتگزاران باید
به آن توجه کنند ».و با عنایت به اهمیت این مهم ،همۀ خدمتگزاران
میبایست درصدد یادگیری کامل آن برآیند.
9

کتاب حاضر در راستای دستیابی به این رسالت مهم و رفع نیازهای ضروری
خادمان و زائران گرامی در حوزههای مختلف فرهنگی و خدماتی و نیز
برای پاسخگویی به سؤاالت آنان تنظیم شده است.
امید است با بهرهگیری از فضای نورانی حرم و الهام از معارف ناب
اسالمی ،زیارتی با معرفت برای زائران مشتاق فراهم شود.
پیشنهادها و نظرهای خوانندگان ارجمند و صاحبان فکر و ذوق و هنر،
در جهت کسب رضایت زائران گرامی ،موجب امتنان و مایۀ مباهات
است.
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معاونت تبلیغات اسالمی
مرکز امور خادمین

منشور خدمت

حکم رهبر معظم انقالب‘مدظله العالی’ به تولیت آستان قدس رضوی

الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
جناب حجتاالسالم آقای حاجسیدابراهیم رئیسی(دامت برکاته)
اکنون که جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای طبسی 6پس از سالها
تالش مخلصانه و موفق در خدمتگزاری به بارگاه مبارک و منور حضرت
علیبنموسیالرضا(علیهآالفالتحیهوالثناء) بهسرای باقی شتافته و در
جوار مضجع شریف آرمیدهاند ،جنابعالی را که خود نشأتیافتۀ آن دیار
پربرکت و برخوردار از صالح و امانت و کارآزموده در مدیریتهای
کالن میباشید ،به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب میکنم و
توجه آن جناب را به نکاتی معطوف میدارم:
 .1خدمتگزاری آستان قدس رضوی ،افتخار معنوی بزرگ و زمینۀ
تقرب به ساحت والیت آن
بهرهمندی از روحانیت آن خورشید فروزان و ّ
مهر درخشان است .این فرصت کمنظیر را مغتنم بشمارید و همۀ توش و
توان خود را مصروف آن سازید و سرمایههای معنوی را که بحمداهلل از
آن برخوردارید ،در پرتو آن افزایش دهید.
 .2خدمت به زائران آن بارگاه مقدس ،بهویژه ضعفا و نیازمندان را از
رئوس برنامههای خود قرار دهید.
 .3خدمت به مجاوران و بهویژه مستمندان و مستضعفان ،وظیفۀ دیگری
است که شایسته است به آن اهتمام ورزید.
 .4آستان قدس ،ظرفیت فرهنگی عظیمی است که میتواند در فضای
عمومی کشور و جهان اسالم اثرگذاری کند؛ شایسته است با کمک
خبرگان فرهنگی ،بیشترین بهره از این ظرفیت کمنظیر در ترویج معارف
قرآنی و مکتب اهلبیت گرفته شود.
 .5مجموعۀ فضاها و بناهای آستان قدس ،گنجینۀ منحصربهفردی از هنر
معماری اسالمی و ظرائف و لطائف علمی و هنری پر مضمون ملت ایران
است؛ نگهداری و نگهبانی از این موزۀ عظیم که در زمان تولیت فقید به
نزدیک ده برابر گذشته ارتقاء یافته ،از جملۀ وظایف بزرگ و شایستۀ
توجه است.
 .6حفاظت از موقوفات و بهرهگیری بهینه از آن در مصارف خود که
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متولی فقید بدان اهتمامی ویژه داشتند و بهویژه بهرهمندساختن تهیدستان
نقاطی از کشور که آن موقوفات در آن قرار دارند ،برحسب گنجایش
وقفنامهها نیز وظیفۀ بزرگ دیگری است.
 .7سامانبخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی
و انضباط قانونی آنها نیز باید همواره مدّ نظر بوده ،از آن غفلت نشود.
بار دیگر جنابعالی را به استمداد از انوار مقدسۀ آن مضجع روحانی که
بیشک به توفیق در انجام این وظایف کمک شایانی خواهد کرد و نیز
به نکتههای  ۲و  ۳توصیه میکنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را
برای متولی فقید سعید که در مدیریت و پیشرفت این دستگاه عظیم سعی
وافر و خالص مبذول داشتند ،مسئلت مینمایم و توفیق جنابعالی و همۀ
خدمتگزاران آن آستان رفیع را همراه با تشکر از زحمات آنان از خداوند
متعال خواستارم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل
سیدعلی خامنهای
۱۷اسفندماه۱۳۹۴
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والدت باسعادت علىبنموسىالرضا8
بنابر گفتۀ محدثان و مورخان ،امامرضا ،8در 11ذىقعده سال 148ق در
1
مدینه به دنیا آمدند.
نام ،کنیه و القاب امامرضا8
عـلی نامی است کــه بــرای این مولـود خجســته برگزیــدند؛ پــس از
سومین علی در خانۀ
علیبنابیطالب 8و علیبنالحسین ،8این بزرگوارّ ،
اهلبیت است.
رضا ،صابر ،وفی ،صادق ،رضی ،زکی ،ولی و ...لقبهای امامرضا 8و
ابوالحسن ،کنیۀ ایشان است.
پدر و مادر بزرگوار امامرضا8
پدر امامرضا ،8امام موسیبنجعفر 8و مادر بزرگوار ايشان بانویى
مكرمه به نام نجمه يا تكتم است كه پس از والدت حضرت رضا،8
ّ
2
ازطرف امام موسي كاظم ،8طاهره (یعنی پاكيزه) نام گرفت؛ وى بانویى
4
عفيف 3و خردمند و از اشراف عجم بوده است.
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دوران كودكى و جوانى امامرضا8
تاريخ دربارۀ زندگى اهلبيت در كودكى و جوانى تاحدّ بسيارى
سكوت كرده است؛ چراكه حكومتهای وقت به دلیلهای مختلف عالقهای
به شناختهشدن این بزرگواران نداشتند .این امر سبب شده است كه نسلهاى
آينده از اطالعات مربوط به زندگى اهلبيت ،قبل از امامت و چهبسا
بعد از امامت ،تاحدّ زيادى محروم بمانند.
آنچه در تاريخ آمده ،این است كه حضرت رضا 8در كودكى بهشدت
مورد توجه پدر گرامى خويش بودهاند .موسیبنجعفر 8بارها فرموده
بودند که علیبنموسیالرضا 8امام بعد از ایشان است و کنیۀ خود،
5
ابوالحسن ،را نیز به اینحضرت بخشیدند.
در دوران جوانی ،در مدینه به علم و تقوا مشهور بودند .فقیهان به دیدار
ایشان میآمدند؛ سؤال میپرسیدند و جواب میگرفتند 6.دراینزمینه ،ذهبى
يكى از علمای عامه میگويد« :حضرت رضا 8در ايام مالكبنانس ،يكى
7
از فقهای اربعۀ اهلسنّت ،درحالىكه جوان بود ،فتوا مىداد».

فصل اول :خورشيد طوس /آشـنايي با امام رضا8

فرزندان امامرضا8
در ميان مورخان و محدثان دربارۀ تعداد فرزندان امامرضا 8اختالف
است .بسـيارى امــامجواد 8را تنــها فرزند ایشـــان مىدانند؛ همـانند
 86و ابنشهرآشوب؛ 9ولى برخى فرزندان ديگرى نيز براى
شيخ مفيد 
10
حضرت برشمردهاند؛ ازجمله دخترى به نام فاطمه.
درمجموع ،روايات معتبری داریم که تكفرزندى امامجواد 8را تأييد
مىكند؛ مانند اینكه مردى به نام حنانبنسدير به امامرضا 8عرض كرد:
«آيا مىشود امام ،بدون فرزند و جانشين باشد؟» حضرت فرمودند« :نه،
بِدان كه مرا جز يك فرزند نخواهد بود؛ ولى خداوند به او فرزندان
11
فراوانی عطا میکند».
فرزند سرزمین غربت

بسیار شنیدهاید که امامرضا 8را امام غریب خطاب میکنند .این تعبیر،
برگرفته از روایاتی است که در این زمینه به ما رسیده است .ازجمله،
شيخ صدوق 6روايت کرده است كه مردى از صالحان ،پيامبر 2را
در خواب ديد و عرض كرد« :ای رسول خدا ،كداميك از فرزندان شما
را زيارت كنم؟» پیامبر 2فرمودند« :برخى از فرزندانم نزد من مىآيند؛
درحالىكه مسموم هستند و برخى درحالىكه كشته شدهاند ».عرض كرد:
«با اينهمه پراكندگى مكانهاى ايشان ،من كداميك را زيارت كنم؟»
پیامبر 2فرمودند« :آنكه به تو نزديكتر است و در سرزمين غربت
مدفون است ».گفت« :رضا را مىگوييد؟» پيامبر 2فرمودند« :بگو:
12
َص َّلىاهلل َع َل ْيه ،بگوَ :ص َّلىاهلل َع َل ْيه ،بگوَ :ص َّلىاهلل َع َل ْيه».
سيرۀ عبادى امامرضا8
توجه به عبادتها و اذكار و ادعيۀ ویژه در شبانهروز ،يكى از برنامههاى
اهلبيت بوده است كه باوجود مراجعۀ مردم و تدريس و فعالیتهای
گوناگون هرگز از آن غافل نبودهاند؛ اين ،درس بزرگى براى پيروان ايشان
است.
اينك به پارهاى از سيرۀ عبادى امامرضا 8ميپردازيم:
 .1بعد از نماز صبح به سجده مىرفتند و تا طلوع آفتاب در سجده بودند؛
 .2وقتيكه فرصت و فراغتىبود ،در شبانهروز هزار ركعت نماز مىخواندند؛
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 .3بعد از نماز همواره سجدۀ شكر بهجا مىآوردند؛
 .4چنان با قرآن مأنوس بودند كه همۀ سخن و پاسخ و مثالهاى ایشان
قرآنى بود؛
 .5در هر سه روز ،يك ختم قرآن مىكردند و مىفرمودند« :اگر
بخواهم ،در كمتر از اين ختم مىكنم؛ ولى به هر آيهاى که مىرسم تأمل
مىكنم كه در كجا و چه زمانى نازل شده است»؛
 .6خواب ایشان در شب اندك بود و بيشتر شبها را شبزندهدارى
مىكردند؛
 .7بسيار روزه مىگرفتند و روزۀ سـه روز در هـر ماه را ترک
نمیکردند؛
 .8در دعا همواره ،ابتدا صلوات بر پيامبر و آل او مىفرستادند و اين
صلوات را در نماز و پس از نماز ،بسيار تكرار مىكردند؛
 .9شبها در بستر ،زياد قرآن مىخواندند و هرگاه به آيهاى مربوط
به بهشت یا جهنم مىرسيدند ،بسيار مىگريستند و از خداوند ،درخواست
بهشت مىكردند و از آتش به او پناه مىبردند؛
 .10همۀ اوقات به ذكر خدا مشغول بودند و بيشازهمه از خداوند
13
پروا داشتند.
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سيرۀ اجتماعى امامرضا8
 .1وقتى نزد مردم مىآمدند ،خود را براى ايشان مرتب ميكردند؛
 .2هرگز با زبان ،كسى را نمیآزردند؛
 .3هرگز سخن كسى را قطع نمىكردند؛
 .4هرگز حاجت کسی را كه مىتوانستند ،رد نمیكردند؛
 .5درمقابل دیگران ،پاى خود را دراز نميكردند و تكيه نمىدادند؛
 .6ديده نشد كه قهقهه بزنند؛ بلكه خندۀ ایشان تبسم بود؛
 .7به معطركردن خويش بهويژه هنگام حضور در جمع مردم عالقه
داشتند؛
 .8بسيار به ديگران خدمت مىكردند و صدقه مىدادند و اين كار را
بيشتر در شبهاى تاريك انجام مىدادند؛
 .9بسيار متواضع بودند؛
14
 .10به ميهمان بسيار احترام مىگذاشتند.
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مقام و شخصيت علمى امامرضا8
ت از علم بىپايان الهى
هر مسلمان آگاهى مىداند كه علوم اهلبي 
مقرب را
سرچشمه مىگيرد و ايشان تمامى علوم پيامبران مرسل و مالئكۀ ّ
دارا هستند 15و هيچ چيزى نيست كه مردم به آن نيازمند باشند و از آنها
16
پنهان بماند.
ولى شرایط خاص هر امام [بهاقتضای فرصتهاى هر زمان] و دستورالعمل
ویژهای كه ازطرف خداوند براى آنها صادر شده بود ،سبب مىشد كه بعضى
از ايشان مجال بيان دين و اظهار علوم گستردۀ خود را بيشتر داشته باشند؛
مانند امامعلی و امامباقر و امامصادق. 
همانطورکه گفته شد ،شخصيت امامرضا 8ازنظر علمى بهگونهاى است
كه امامصــادق ،8باآنکه رئيس مـذهب جعفرى هستند ،آنحضرت را
عالم آلمحمد 2معرفی کرده و آرزوی درک ايشان را داشتهاند! 17در دوران
امام رضا ،8سه جريان مهم سبب شد که علم الهی ایشان نمایان شود:
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 .1فتنۀ واقف ّيه و شبهاتى كه آنها در امامت حضرت رضا 8مطرح
کردند و امام 8با پاسخهاى عميق خود ،مردم را هدايت مىکردند؛
 .2هالكت برامكه در سال چهارم امامت امامرضا 8كه سبب شد
يكى از مهمترين دشمنان اهلبيت بهدست هارون از ميان برود و
بهطورنسبى فرصت خوبى برای نشر آثار اهلبیت فراهم کرد؛
 .3مسئلۀ واليتعهدى امامرضا 8كه نگاهها را متوجه ایشان كرد و مأمون
عباسى با تشكيل محافل علمى و مجالس بحث و مناظره سعى در آن داشت
تا حضرت را مقابل بزرگان اديان و علمای مذاهب ،عاجز نشان دهد؛ اما
ازآنجاكه خداوند متعال كيد و مكر حيلهگران را به خودشان بر مىگرداند،
همين جلسات و محافل مناظره ،سبب آشکارشدن عظمت حضرت رضا8
شد؛ بهگونهاى كه دانشمندان بزرگ به دانش گستردۀ ایشان اعتراف كردند.
در برخى از محافلى كه مأمون ترتيب داده بود ،دانشمندان تمامى
ملتها [از بزرگان يهود و نصارى و صابئي و زرتشتی و متکلمان] جمع
شده بودند و جلسه چنان عظيم و سنگين بود كه حسنبنمحمد نوفلى به
وحشت افتاده بود و نصيحتگونه به حضرت گفت« :آنها اهل مغالطه و
شبهه هستند ،از آنها حذر كنيد!»
امامرضا 8تبسمى کردند و فرمودند« :آيا مىترسى بر من پيروز
شوند؟ ...اى نوفلى ،آيا مىدانى چه وقت مأمون از اين كار پشيمان مىشود؟
وقتى استدالل مرا با اه ِلتورات ،به تورات آنها و با اه ِلانجيل ،به انجيل
آنها و با اه ِلزبور ،به زبورشان و با صابئين ،به زبان عبرى خودشان و با
اه ِلهرابزه18،با زبان فارسى آنها و با اه ِلروم ،به زبان رومى و با [ديگر]
سخنداران به لغت خودشان بشنود ...آنگاه كه من بر همۀ آنها پيروز
شدم و هر گروهى در برابر حجت و دليل من مغلوب شد و سخن خود را
رها و بهدرست ِى سخن من اعتراف کرد ،مأمون [از تشكيل جلسه] پشيمان
19
الع ِظيم». ...
العل ِ ِّى َ
مىشود و َل َحولَ َو َل ُق ّوَ َة إ ِ َّل بِاهلل ِ َ
آگاهى امامرضا 8از زبانهاى گوناگون
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شخصيت علمى امامرضا 8در مسائل دينى و عقلى و علوم رایج زمان خود
خالصه نمىشد؛ بلكه جلوههایى از علوم الهى ایشان بر مردم ظاهر شد كه
نشان از اتصال آنحضرت 8به عالم غيب مىداد؛ ازجمله:
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 .1آشنایى كامل به زبانهاى گوناگون رایج در آن زمان

روزى اباصلت هروى به امامرضا 8گفت« :اى فرزند رسول خدا،2
من از اينهمه تســ ّلط شما به زبانهاى گوناگون در شگفتم!» حضرت
فرمودند« :اى اباصلت ،من حجت خداوند بر خلق او هستم؛ خداوند هرگز
حجتى را بر گروهى قرار نمىدهــد كه زبان آنها را نشـــناسد .مگر به
تو نرسيده است سخن اميرالمؤمنين 8كه [فرمود‘ ]:به ما فصلالخــطاب
20
دادهاند’ و اين جز آگــاهى از لغات (زبانهای گوناگون) نيست».

 .2آشنایى به زبان پرندگان و حيوانات

جلوههاى متعددى از آگاهى امامرضا 8به زبان حيوانات ،در تاریخ ثبت
شده است كه به یک نمونه اشاره مىکنیم:
سليمانبنجعفر میگويد« :با حضرت رضا 8در باغ بودم كه ناگهان
گنجشكى نزد حضرت آمد و شروع به سروصدا كرد .حضرت فرمودند:
‘مىدانى چه مىگويد؟’ عرض كردم‘ :نه؛ خدا و رسول او و فرزند رسول
او داناترند!’ امام 8فرمودند‘ :مىگويد مارى مىخواهد جوجههاى او را
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بخورد .اين عصا را بردار و به خانهاش برو و مار را بكش ’.دنبال گنجشک
21
به خانهاش رفتم و ديدم که مارى درحال حركت بود؛ آن را كشتم».
دانش گستردۀ امامرضا 8در علوم غيبى

گوشهاى از درياى علوم امامرضا 8در خبرهاى غيبى ایشان جلوهگر شده
است كه در این مجال به یک نمونه اشاره مىشود:
مأمون ،بعد از شهادت امامرضا 8اینطور تعریف کرد« :از حضرت،

20

چيزى (دعایى) خواستم تا فرزند كنيز زاهريۀ من كه باردار است و نزد
من از همۀ كنيزان محبوبتر است ،سالم بماند؛ چراكه چند بار بچهاش را
ِس ْقط کرده است .حضرت فرمود‘ :نگران نباش؛ پسرى مىزايد ،شبيهترين
مردم به مادرش و در دست راست و پاى چپش انگشتى زيادى دارد’.
23
همانگونه شد كه حضرت فرموده بود». ...
همچنین امامرضا 8بارها دربارۀ شهادت خود بهوسيلۀ مأمون و
چگونگی آن خبر داده بود كه مشروح آن در فصل شهادت ایشان خواهد
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آمد؛ در این قسمت فقط به دو نمونه اشاره میکنیم :موسیبنعمران گفته
است« :همراه علیبنموسی در مسجد مدینه بودم و هارون مشغول سخنرانى
بود .حضرت فرمودند‘ :من و او را در يك محل دفن میکنند 24»’.گاه نیز
دو انگشت سبابه و وسطى را به يكديگر مىچسباندند و مىفرمودند« :من
و هارون مثل اين دو خواهيم بود ».راوى میگويد« :معنى سخن حضرت را
25
نفهميدم تا آنكه ایشان كنار هارون به خاك سپرده شدند!»
فعالیتهای فرهنگى امامرضا8
بـا مراجعـه بـه آثــار مانـدگار اهلبیـت درمىيابيـم كـه بعـد از
امامعلـی و امامباقـر و امامصـادق ، بيشـترين آثـار از امامرضـا8
بـه مـا رسـیده اسـت و ايـن ،بهدلیـل شـرایط خـاص و فرصـت مناسـبى
بـود كـه در زمـان ایشـان پديـد آمـد .باوجـود تلاش بینتیجـۀ دشـمن
بـراى نشـاندادن ضعـف علمـى و كاسـتن از محبوبيـت امامرضـا،8
دوران امامـت و بهويـژه دورۀ واليتعهـدى حضـرت رضـا ،8فرصـت
مناسـبى فراهـم کـرد تا ایشـان برای نشـر علوم اسلامى و حقایـق مكتب
اهلبیـت اقـدام کننـد.
از مهمتریـن اقدامـات فرهنگـى امامرضـا ،8نشـر عقيـدۀ شـيعه
دربـارۀ امـام و امامـت اسـت؛ زيـرا بسـيارى از مخالفـان ،دربـارۀ امام از
چنـان عقایـد سـطحى برخوردارنـد كه مقـام و جایـگاه امـام را ،ح ّتى از
انسـانهاى معمولـى هـم پایينتـر میآورنـد؛ بهطوریکـه هيـچ گناهى را
مانـع امامـت يـا اطاعـت از او نمىداننـد .امامرضـا 8به ترويج عقيــدۀ
اهلبیـت دراينبـاره همـت گماشـتند و در موقعیتهـای مختلـف
بـه نشـانههاى امـام اشـاره فرمودنـد 26.مهمتریـن آن ،سـخنان مفصـل
حضـرت 8در اوایـل ورود به مرو اسـت كـه وقتى خبـر اختالف مردم
27
دربارۀ امامت به ایشـان رسـيد ،در مسـجد جامع این شـهر ،بيان کردند.
همچنیـن ،انبـوه روايـات رسـيده از امامرضـا 8حكايـت از آن دارد كه
ایـن بزرگـوار بـرای تبییـن اهميـت امـام از ديـدگاه اهلبیـت ، در
معرفـی شـخصیت واالی ائمـة اطهـار و بیـان فضایـل ايشـان بـراى
مـردم ،همـواره تلاش کردهاند.
مقابله با ُغ ُلو و غاليان و مبارزه با فرقۀ صوفيه از ديگر فعاليتهاي
فرهنگي امامرضا 8است كه توضيح آن در اين مجال نميگنجد.
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هجرت تاريخى امامرضا 8به خراسان
ّ
امامرضا 8بهدلیل نامههای زياد و مراجعات مکرر مأموران مأمون به
ایشان ،درحالى براى هجرت به خراسان آماده شدند كه از آن كراهت
28
داشتند و مىدانستند كه در اين سفر از دنیا خواهند رفت.

22

وقتی امامرضا 8خواستند از نيشابور حركت كنند ،مردم نیشابور برای
بدرقه آمده بودند .عدهاى از اصحاب حديث ،افسار ناقۀ حضرت را گرفتند
و گفتند« :اي پسر رسول خدا! از ميان ما ميروى و ما را به حديثى از

نقشة مسير هجرت امامرضا 8و منزلگاههاي مهم آن 23
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حديث سلسلةالذهب

احاديث جدّ ت ،رسول خدا 2آگاه نمىسازى كه از آن بهرهمند شويم؟
تو را به حق پـــدران طاهرينت سوگـند ،براى ما حـديثى از پدر خويش
بيان فرما!»
در روايتى دیگر نقل شده است كه ابوزرعه و محمدبناسلم از حافظان
حديث نبوى به حضرت عرض كردند« :اى بزرگزادۀ بزرگان! اى
امامزادۀ امامان! اى نتيجۀ پاك و پسنديده و اى خالصۀ پيامبران! تو را به

24

حق پدران پاكيزه و نياكان بزرگوارت كه صورت مبارك خويش را به
ما نشان بده و حديثى از پدرانت براى ما روايت كن تا يادگار شما باشد».
آنـگاه ،مركـب حضـرت ايسـتاد و پرده كنار رفت و چشـم مسـلمانان
بـه جمال مبارك ایشـان روشـن شـد؛ مـردم اشـک شـوق میریختند .در
ايـ ن حـال بودنـد تـا ظهر شـد .بـزرگان و قاضيان فريـاد زدنـد« :اى مردم،
گوش كنيد و دل بسـپاريد و پيامبـر 2را دربارة خاندانش آزرده نكنيد!»
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24هـزار قلـم آمـادۀ نوشـتن بـود کـه امامرضـا 8فرمودنـد« :شـنيدم از
محمد8
پـدرم موسـىبنجعفر 8كه فرمـود :شـنيدم از پـدرم جعفربن ّ
محمدبنعلى 8كـه فرمود :شـنيدم از پدرم
كـه فرمـود :شـنيدم از پـدرم ّ
عليبنالحسـين 8كـه فرمـود :شـنيدم از پـدرم حسـينبنعلى 8كـه
فرمـود :شـنيدم از پـدرم اميرمؤمنـان ،علىبنابىطالـب 8كـه فرمـود:
شـنيدم از رسـول خـدا 2كـه فرمـود :شـنيدم از جبرئيل كـه ميفرمود:
ِمـ ُة َل إِلَـ َه إَِّل اللّـه ِ
ـن
شـنيدم كـه خداونـد ّ
ُح ْصنِـی َف َم ْ
عزوجـل فرمـودَ :کل َ
ّ
َ
َ
َد َخ َ
َّ
ِـن َع َذابِـی؛ کلمـة ل إِلـ َه إِل اللـه بـرج و بـاروی مـن
ـل ِح ْصنِـی أَم َ
ِـن م ْ
(حصـار و قلعـۀ مسـتحکم مـن) اسـت کـه هرکـس در آن وارد شـود ،از
عـذاب مـن در امان خواهـد بودَ 29».مرکـب به راه افتاده بـود که امام8
ـرو ِط َها َو َأ َنا
سـر از کجـاوه بیـرون آوردند و بـا صدای بلنـد فرمودند« :ب ِ ُش ُ
30
ـرو ِط َها؛ البتـه شـرطهایی دارد و مـن از شـرطهای آن هسـتم!»
مِـن ُش ُ
همه فهمیدند که والیت ،شرط توحید است.
مرو

امامرضا ،8پس از تحمل چهار ماه سفر ،در نيمۀ اول سال 201ق وارد
مرو ،مركز حكومت مأمون شدند 31.هنگام ورود حضرت 8به مرو،
مردم با شوروشوق فراوان مقدم ایشان را گرامى داشتند؛ بهگونهاى كه
مرو تا آن روز ،چنان شادى و هيجانى به خود نديده بود .انبوه جمعيت
تا بيرون شهر به استقبال آمده بودند .امام 8پس از عبور از ميان صفوف
فشردۀ مردم ،در منزلى مستقر شدند كه نزديك قصر حكومتى براى ايشان
32
آماده شده بود.
نماز عید فطر

از حوادث مهم دوران واليتعهدى امامرضا ،8حركت ایشان برای
برگزارى نماز عيد فطر است.
مأمـون اصـرار داشـت كـه امامرضـا ،8نمـاز عيـد سـعید فطـر را
بخواننـد .امامرضـا 8بـه او فرمودنـد« :ميـان مـا شــرایطى بـود كه اين
كار (واليتعهـدي) را پذيرفتـم [؛ شـرط كـرده بودم كـه در كار حكومت
دخالـت نكنم]».
مأمون گفت« :من فقط مىخواستم دل مردم و لشكريان و خدمتگزاران
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مطمئن شود و از آنچه خداوند شما را به آن برترى داده است ،آگاه شوند».
سپس آنقدر اصرار كرد تا آنكه امامرضا 8فرمودند« :اگر مرا معاف
کنی ،نزد من محبوبتر است؛ وگرنه آنگونه مىروم كه پيامبر خدا2
و عليبنابىطالب[ 8براى نماز عيد] خارج مىشدند».
مأمون گفت« :هرطور دوست داريد ،انجام دهيد!»
جارچيها به مردم خبر دادند كه فردا ،نماز عيد فطر را حضرت
رضا 8خواهند خواند!
آفتاب عيد که طلوع كرد ،كوچهها و خيابانها در موج مردم گم شده بود؛
زنها و كودكان روي پشتبامها نشسته بودند و فرماندهان و رجال
دولت هم پشت در خانۀ امامرضا 8جمع شده بودند.
هنگام طلوع خورشید ،امامرضا 8غسل عيد كردند ،عمامۀ سفيدي
بر سر گذاشتند و گوشهاى از آن را بر سينه و گوشهاى را ميان دو كتف
انداختند ...و بـه اطرافیان خود نيز فرمودند« :همانگونه انجام دهيد كه
من انجام دادم ».سپس عصايي به دست گرفتند و با پای برهنه از خانه
بيرون آمدند .پا را كه در كوچه گذاشتند ،سر به آسمان بلند کردند و
اهلل َأ ْكبرُ ،
اهلل َأ ْكبرُ ،
«اهلل َأ ْكبرُ ،
چهار تكبير گفتندُ :
اهلل َأ ْك َب ُر َعلَی َما َه َدا َنا». ...
َ
َ
َ
فرماندهـان و مـردم كـه بهتريـن لباسهـای خـود را پوشـيده بودنـد،
همينكـه امامرضـا 8و اطرافيـان ایشـان را بـا آن شـكل ديدنـد ،از
اسـبها پاییـن آمدنـد و كفشهـا را درآوردنـد؛ در روايتـى آمـده اسـت:
33
«برخـى بهزحمـت و بـا كارد ،كفـش يـا بندهـاى آن را مىبريدنـد».
حضـرت رضـا 8كنـار درب ايسـتادند و بـا صداى بلنـد فرمودنـد« :اهللُ
َأ ْك َبـرُ َعلَـی َمـا َه َدا َنا»...؛ حاضران هـم تکرار کردند .صـداى گريه و فرياد
جمعيـت ،مـرو را بـه لـرزه درآورده بـود! امامرضـا 8حركـت كردند؛
بعـد از هـر ده قـدم مىايسـتادند و سـه تكبيـر مىگفتنـد؛ بهگونـهاى كـه
گویـى زميـن و آسـمان بـه ایشـان پاسـخ مىدادنـد .فضلبنسـهل ،وزيـر و
فرمانـدۀ سـپاه ،بـه مأمون گفـت« :اگر عليبنموسـي با ايـن روش به نماز
بـرود [و بـه مصلا برسـد] ،مـردم شـيفتۀ او میشـوند و فريـب خواهند
خورد؛ بهتر اسـت از ايشـان بخواهى برگردد!» مأمون شـخصى را فرسـتاد
و از حضـرت 8خواسـت کـه برگردند.
34
امامرضا 8كفش خود را پوشيدند و برگشتند و مصال در حسرت
نمازي از جنس نماز رسول خدا 2ماند.
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شهادت امامرضا8
امامرضا ،8شب قبل از شهادت خود ،دنبال هرثمه فرستادند و به او
فرمودند« :آنچه مىگويم بشنو و حفظ كن :هنگام بازگشت من بهسوى
خـداوند فـرا رسيده است و زمان آن است كه به ّجد و پدرانم ملحق شوم.
اين طغيانگر (مأمون) تصميم گرفته است که مرا با انگور و انار مسموم
کند؛ انگور را با نخ و سوزن مسموم كرده و انار را توسط غالمى كه دستش
مسموم است برايم دانه مىكند .فردا مرا دعوت میکند تا از آن بخورم و
35
حكم و قضا انجام مىپذيرد». ...
در ادامۀ روايت آمده است كه وقتی هرثمه بعد از شهادت امامرضا،8
سخن حضرت دربارۀ انگور و انار را به مأمون گفت ،رنگ مأمون گاهى
زرد و گاهى قرمز و گاهى سياه مىشد تا اینکه بيهوش شد و درحال بيهوشى
با صداى بلند مىگفت« :واى بر مأمون از جانب خدا ،واى بر او از پيامبر؛
واى بر او از علىبنابىطالب ،واى بر او از جانب فاطمۀ زهرا ». ...،همچنین،
هنگامیکه به هوش آمد ،به هرثمه گفت« :به خدا سوگند ،نه تو و نه
هيچكس در زمين و آسمان ،نزد من عزيزتر از رضا نيست؛ به خدا قسم،
اگر به من خبر برسد كه از آنچه ديدى و شنيدى ،چیزی بازگو كردهاى،
همان ،مرگ تو خواهد بود ».هرثمه قول داد كه اگر چيزى را بازگو
كند ،خون او براى مأمون حالل باشد و مأمون از او در كتمان آن ،عهد
36
و پيمان گرفت.
امامرضا 8به اباصلت فرمودند« :به قبۀ هارون برو و از چهار طرف
آن ،مشتى خاك بياور ».وقتى اباصلت خاکها را آورد ،حضرت خاك
پشت سر را بویيدند و به زمين ريختند و فرمودند« :مأمون مىخواهد
مرا اينجا دفن كند؛ ولى سنگ سخت بزرگى ظاهر مىشود كه اگر همۀ
كلنگهاى خراسان را بياورند ،نمىتوانند آن را جدا كنند ».سپس خاكى
را بویيدند كه مربوط به باالی سر و پایين پا بود و همان سخن را تکرار
کردند و درنهایت پس از بویيدن خاك طرف قبله ( خاک مقابل هارون)،
فرمودند« :اينجا برايم گودالى خواهند َكند». ...
آنگاه فرمودند« :اى اباصلت! فردا من نزد اين فاجر مىروم؛ اگر با سر
برهنه بيرون آمدم ،با من سخن بگو كه پاسخ مىدهم؛ ولى اگر با سر
پوشيده بيرون آمدم ،با من سخن نگو».
اباصلت میگويد« :فردا حضرت لباسهاى خود را پوشيدند و در محراب
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به انتظار نشستند تا آنكه غالم مأمون آمد و ایشان را همراه خود برد.
امام 8حركت كرد ،من نيز رفتم؛ مقابل مأمون سبدى از انگور و ديگر
ميوهها بود ،در دستش نيز خوشۀ انگورى بود كه مقدارى از آن را خورده
بود .همينكه امامرضا 8را ديد ،با شتاب از جا برخاست ،حضرت را در
آغوش گرفت ،ميان دو چشم ایشان را بوسيد و در جاى خود نشاند؛ سپس
آن خوشۀ انگور را به حضرت تعارف كرد و گفت‘ :اى پسر رسول خدا،
من تابهحال انگورى بهتر از اين نديدهام ’.امام 8فرمودند‘ :انگوري بهتر
از اين در بهشت هست!’
مأمون گفت‘ :بفرما ،ميل كن!’ امام 8فرمودند‘ :ميل ندارم ’.مأمون
گفت‘ :نكند به من شك داري؟’حضرت 8آن خوشه را گرفتند ،سه دانه
ميل كردند ،خوشۀ انگور را بر زمين انداختند و برخاستند.
مأمون بلند شد و گفت‘ :كجا ميروي؟’ امامرضا 8فرمودند‘ :آنجا
كه مرا فرستادي!’ 37آنگاه درحالىكه سرشان پوشيده بود ،بيرون آمدند».
سم در سلولهای تن امامرضا 8نفوذ میکرد؛ آنقدر که تا خانه ،بارها
نشستند و برخاستند .امام عبا به سر کشیده بودند؛ اباصلت فهمید که کار
تمام است .این خانه ،قتلگاه غربت آقا شده بود و جز اباصلت ،کسی نبود
که بر او گریه کند .اما آمد؛ او که باید میآمد. ...
اباصلت ادامه ميدهد« :من با امام 8سخن نگفتم؛ حضرت وارد خانه
شدند و در بستر خوابيدند و دستور دادند که د ِر خانه بسته شود .در
را بستم و در حياط خانه ،غمگين مانده بودم .ناگهان نوجوانى زيبا و
مشكينموى ديدم كه از همه به حضرت رضا 8شبيهتر بود .بهطرف او
رفتم و گفتم‘ :چگونه از د ِر بسته وارد شدید؟!’ فرمودند‘ :همانكه در اين
هنگام ،من را از مدينه به اينجا آورد ،من را از د ِر بسته وارد خانه كرد’.
عرض كردم‘ :شما كيستيد؟’ فرمودند‘ :اى اباصلت ،من حجت خدا
بر تو هستم؛ من محمدبنعلى (امامجواد )8هستم ’.بعد بهطرف پدر
بزرگوارشان رفتند .همينكه حضرت رضا 8فرزند خود را ديدند از
جا برخاستند ،او را در آغوش گرفتند ،ميان دو چشمش را بوسيدند ...و
سخنانى مخفيانه [از اسرار امامت] گفتند كه نفهميدم ...آنگاه روح مطهر
امامرضا 8به رضوان پرواز كرد.
حضرت جواد 8مشغول غسل پدر شدند .خواستم كمك كنم که
فرمودند‘ :با من كسانى هستند كه كمك کنند!’ آنگاه فرمودند‘ :به داخل
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برو و كفن و حنوط را بياور’.سپس پدر خود (امامرضا )8را كفن كردند
و بر او نماز خواندند .بعد فرمودند‘ :تابوت را بياور ’.عرض كردم‘ :نزد
نجار بروم تا تابوت درست كند؟’ فرمودند‘ :به داخل خانه برو؛ آنجا
تابوتى هست!’ رفتم و تابوتى ديدم كه قبل از اين نديده بودم.
امامجواد 8پدرشان را در تابوت گذاشتند و دو ركعت نماز خواندند...
سپس امامرضا 8را از تابوت در آوردند و در بستر قرار دادند؛ طوريكه
گويا هنوز غسل و كفن نشدهاند .آنگاه فرمودند‘ :اى اباصلت ،برخيز و در
را براى مأمون باز كن ’.در را باز كردم؛ ديدم مأمون است با غالمان .آن
ملعون [كه شهادت امامرضا 8برايش قطعى شده بود و] گريبان چاك
داده بود و بر سر مىزد ،با گريه وارد شد؛ در حاليكه مىگفت‘ :اى سرور
من ،دل من را با مصيبت خود به درد آوردى[ ’. ...بهاينترتيب]همانطور
38
شد كه امامرضا 8خبر داده بودند».
طلوعی مانـــدگار

تاريخ شهادت امامرضا 8براساس مشهورترین روايات ،آخ ِر ماه صفر سال
203ق ،در سن  55سالگى ایشان بوده است.
با آمدن امامجواد 8در میان بهت و حیرت اباصلت ،خورشیدِ
خورشیدها در دامان امام پس از خود ،طلوعی دیگر یافت؛ طلوعی که این
خاک را قطعهای از بهشت کرد و انوار آن ،پس از گذشت بیش از 1230
سال ،هنوز و تا همیشه جلوهگر است.
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 .37عيون اخبار الرضا ،8ج ،2ص 244و.245
 .38عيون اخبارالرضا ،8ج ،2ص 244و.245
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احكام مسافر

نماز مسافر

 .۱مسافری که کثیرالسفر نیست ،در سفر ،بايد نمازهای چهار رکعتی را
شکسته ،یعنی دو رکعتی بهجا آورد؛ بهشرط آنکه مسافتی که در سفر طی
میکند ،از  ۸فرسخ که حدود  ۴۵کیلومتر 1است ،کمتر نباشد.
زائرانی که از فاصلۀ  22/5کیلومتری یا بیشتر به مشهد [یا هر شهر
دیگری] میآیند ،چنانچه کمتر از ده روز در مشهد میمانند یا نمیدانند
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كه چند روز در این شهر خواهند ماند ،نمازشان شکسته است.
 .۲مسافرانی که قصد دارند ده روز یا بیشتر و پشتسرهم در مشهد
بمانند ،در بین راه ،نمازشان شکسته است؛ ولی در مشهد بايد نماز را کامل
بهجا آورند .مدتزمان بین راه ،در مسیر آمدن و رفتن ،جز ِو این ده روز
بهحساب نمیآید.
 .۳قصد ده روز ،بهمعنای تصمیم بر ماند ِن حداقل ده روز کامل است.
اين ده روز به دو صورت محاسبه ميشود:
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الف .اگر مسافر ،اول اذان صبح وارد شهري شود كه قصد اقامت دارد،
ده روز او ،غروب روز دهم كامل ميشود.
ب .اگر مسافر ،بعد اذان صبح ،به شهري وارد شود كه قصد اقامت
دارد ،به نظر اكثر مراجع تقليد ،ده روز او ،بعد از  240ساعت ( 10تا 24
ساعت) كامل ميشود.
مث ً
ال اگر کسی در روز اول ،اول اذان صبح وارد مشهد شود و بداند تا
پایان روز دهم میماند ،از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم ،نمازش
کامل است؛ ولی اگر تا آخر روز دهم نمیماند ،نمازش شکسته است.
اگر شخصي وسط روز به مشهد برسد ،درصورتيكه تصمیم دارد تا
همان ساعت از روز یازدهم در اين شهر بماند؛ مث ً
ال ساعت ده ِ صبح به
مشهد رسیده است و تصمیم دارد حداقل تا ساعت ده ِ صبح روز یازدهم
بماند ،نمازش کامل است؛ ولی اگر بخواهد زودتر برود ،بايد نماز را
شکسته اقامه كند.
ً
 .۴مسافری که تصمیم دارد بیشتر از ده روز ،مثال سيزده یا پانزده روز
در مشهد بماند ،الزم نیست پس از تمامشدن ده رو ِز اول ،دوباره قصد
ماندن ده روز دیگر را داشته باشد؛ اين شخص ،در روزهاي بعد هم باید
نمازش را کامل بهجا آورد و نيت ده رو ِز او براي بيش از ده روز هم
معتبر است.
 .۵کسیکه شغل او مسافرت است ،در سفری که جز ِو شغل اوست و
سفر سیاحتی نیست ،باید نماز را کامل بخواند؛ مثل رانندۀ قطار ،رانندۀ
ماشینهای برونشهری ،خلبان و ملوان؛ اما همين فرد اگر براي سياحت يا
زيارت به سفر برود 2،بايد به احكام مسافر عمل كند.
 .۶مسافری که تصمیم دارد ده روز در مشهد بماند؛ اگر از قصد خود
برگردد ،تکلیف او به شرح زیر است:
الف :اگر قبل از خواندن يك نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد ،یعنی
تصمیم بگیرد کمتر از ده روز در مشهد بماند ،باید نماز را شکسته بخواند.
ب .درصورتيكه بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از قصد خود
برگردد ،تا وقتیکه در مشهد است ،باید نماز را کامل بهجا آورد.
 .۷مسافری که قصد دارد ده روز در مشهد بماند ،باید به این نکات
توجه کند:
الف .اگر تصمیم ندارد به اطراف مشهد (جايی که جزء شهر مشهد به
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حساب نمیآید) برود ،یعنی تمام ده روز را در مشهد میماند يا تصميم دارد
كه به بعضي از زمينها و مزرعهها يا باغهايي سر بزند كه متصل به مشهد
است ،بهگونهايكه رفتن به آنجا با قصد اقامت او در مشهد منافات نداشته
باشد ،باید نماز را کامل بخواند.
ب .اگر تصمیم دارد در بین ده روز به جایی برود که فاصلۀ آن تا مشهد
چهار فرسخ یا بیشتر است و دوباره به مشهد برگردد ،نمیتواند قصد ده روز
كند و نمازش شکسته است؛ چون پیش از ماند ِن ده رو ِز كامل در مشهد ،به
مسافرت خواهد رفت .اما وقتی برگشت ،اگر حداقل ده روز دیگر در مشهد
میماند ،بايد قصد ده روز كند و پس از آن ،نمازش کامل است؛ ولی اگر هنوز
هم تصمیم ندارد ده روز بماند ،باز هم نمازش شکسته است.
ج .اگر تصمیم دارد در بین ده روز به جایی در اطراف مشهد برود که
فاصلۀ آن تا مشهد كمتر از چهار فرسخ است ،ولی کمتر از دو ساعت در
آنجا میماند؛ یعنی در تمام ده روز ،کمتر از دو ساعت بیرون از مشهد
خواهد بود ،دراینصورت نمازش کامل است؛ اما اگر از اول تصمیم دارد
در بین ده روز ،به اطراف مشهد برود و میداند که این بیرونرفتن ،بیش
از دو ساعت طول میکشد ،دراینصورت قصد ده روز او صحیح نیست و
3
نمازش شکسته است؛ هرچند اين فاصله ،كمتر از چهار فرسخ باشد.
د .اگر تصمیم دارد پس از ده روز ماندن در مشهد ،به جايي برود كه کمتر
از چهار فرسخ با مشهد فاصله دارد ،دراینصورت نیز نمازش کامل است.
حكم جاگرفتن برای نماز
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 .1مسجد ،مکان عمومی مسلمانان است و همۀ مسلمانان در استفاده از
آن مساوی هستند؛ بهشرطآنكه اين استفاده ،مخالف شرع و شأن آن مکان
مقدس نباشد .اگر در مسجد ،شخصی قبل از دیگری جایی را برای نماز يا
قرائت قرآن يا خواندن دعا در اختیار گرفت ،دیگری نمیتواند آن مكان
را از او بگیرد .نماز بر سایر کارها مقدم است و اگر شخصی در مسجد،
بهمنظور تالوت قرآن ،مطالعه ،دعاخواندن يا ...جا گرفته است و در همان
مسجد ،جای دیگری برای اقامۀ نماز نباشد یا وقت نماز جماعت باشد و جای
دیگری برای نماز جماعت وجود نداشته نباشد ،اولویت با نماز است .بنابراین
فردیکه در کنار صفوف بههمفشردۀ نماز جماعت ،مشغول قرائت قرآن و...
4
است ،واجب است جای خود را به نمازگزار بدهد.
 .2گذاشتن رحل (چیزی مثل لباس و عبا و سجاده) ،درصورتیکه بهقدر
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مكان الزم برای نمازخواندن باشد يا بيشتر آن را بگیرد ،مانند نشستن
است؛ یعنی کسیکه رحل گذاشته و جا گرفته است ،در استفاده از آن
مکان ،حق اولو ّیت دارد و دیگران نمیتوانند جای او را بگیرند .گذاشتن
مهر ،تسبیح ،شانه و مانند اینها ،چنین حکمی ندارد و حقی برای شخص
ایجاد نمیکند.
 .3اگر کسی رحل يا سجاده و مانند آن را بگذارد و زماني طوالنی
سپری شود یا برود و برنگردد ،طوریکه بدون برداشتن رحل نتوان در آن
محل نماز خواند ،دیگران میتوانند آن را بردارند و نماز بخوانند .کسیکه
آن رحل را برمیدارد ،باید آن را نگهدارد تا صاحبش برگردد؛ تصرف در
رح ِل ديگران (اشیا يا اموا ِل دیگران) جایز نیست و نمیتوانند روي سجادۀ
آنها نماز بخوانند.
حرمهای مطهر

 .1زيارتگاهها در همۀ احكامي كه گفته شد ،مانند مساجد بوده و در
استفاده از آنها همۀ مردم مساوي هستند .بنابراین اگر كس ي براي زيارت
يا نماز يا دعا يا قرائت قرآن جايي براي خودش گرفته است ،دیگران حق
ندارند برایش مزاحمت ایجاد کرده یا از آن مكان بيرونش کنند.
 .2حكم گذاشتن رحل و مانند آن و بقاي آن (تصرفنكردن در آن)،
احكام گذاشتن رحل در مسجد را دارد.
پاسخ به پرسشهایی دربارۀ احكام نماز جماعت

 .1اگر نماز افراد صف جلو بهدلیل مسافربودن ،در دو ركعت تمام

شد ،حكم نماز صفهای بعد چيست؟

* درصورتیکه با صف قبل ،بیشتر از یک قدم فاصله ایجاد شود:
الف .حضرت امامخمینی ،6آیتاهلل سيستاني‘حفظهاهللتعالی’ و آیتاهلل
زنجانی‘حفظهاهللتعالی’ :باقیماندن بر جماعت اشكال دارد و بنابر احتياط
واجب ،نماز فرادا میشود؛ اگرچه بالفاصله اقتدا کنند.
ب .آیتاهلل گلپايگاني 6و آیتاهلل صافي گلپایگانی‘حفظهاهللتعالی’ :نماز
صف بعد فرادا ميشود.
ج .آیتاهلل مكارم شیرازی ‘حفظهاهللتعالی’ :اگر صف جلو بالفاصله اقتدا
کنند ،نماز جماعت صحیح است؛ درضمن ،مجرد فاصلهشدن به يك صف
به جماعت آسيب نميرساند؛ 5ولو بالفاصله اقتدا نكنند.
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آیتاهلل خوئي ،6آیتاهلل اراكي ،6آیتاهلل وحید خراسانی‘حفظهاهللتعالی’
و آیتاهلل تبريزي  6و مقام معظم رهبري‘مدظلهالعالی’ :اگر صف جلو بالفاصله
اقتدا کنند ،نماز جماعت صحیح است.
* درصورتیکه با صف قبل ،کمتر از یک قدم فاصله ایجاد شود:
الف .فتوای مشهور :چه صف جلو اقتدا کنند و چه اقتدا نکنند ،نماز
صف بعد درست است.
ب .آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل وحید خراسانی‘حفظهمااهللتعالی’ :اگر صف
6
جلو اقتدا کنند ،نماز جماعت صحیح است؛ وگرنه فرادا میشود.
 .2در ركعت ا ّول و د ّوم نماز جماعت ،درحالیكه امام درحال قرائت

حمد و سوره است؛ مأموم چه وظیفهای دارد؟
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* در نمازهای اخفاتی (نمازهایی که امام جماعت ،حمد و سوره را
آهسته میخواند):
الف.امامخمینی،6آیتاهللخوئی6وآیتاهللنوریهمدانی‘حفظهاهللتعالی’
آیتاهلل تبریزی 6و آیتاهلل وحید خراسانی‘حفظهاهللتعالی’ :مأموم نبايد در دو
7
ركعت ّاول نماز ،حمد و سوره بخواند.
ب .آیتاهلل فاضل لنکرانی 6و آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل مکارم
8
شیرازی‘حفظهمااهللتعالی’ :بنابر احتياط واجب[ ،حمد و سوره را] نخواند.
ج .آیتاهلل اراکی ،6آیتاهلل گلپایگانی ،6آیتاهلل بهجت 6و
9
آیتاهلل صافی‘حفظهاهللتعالی’ :مكروه است حمد و سوره را بخواند.
ِ
واجب مشهور مراجع عظام ،وظيفۀ
نكته :براساس فتوا يا احتياط
مأموم ،ترك قرائت است؛ ولي مستحب است مشغول به ذكر تسبيح و
10
تحميد و صلوات باشد.
* در نمازهای جهریه (نمازهایی که صدای امام جماعت هنگام قرائت
حمد و سوره ،شنیده میشود):
الف .اگر صداي امام را بشنود:
فتوای مشهور مراجع عظام تقلید :ولو اينكه كلمات را تشخيص نميدهد؛
بايد حمد وسوره را نخواند.
آیتاهلل صافی‘حفظهاهللتعالی’ ،آیتاهلل گلپایگانی 6و آیتاهلل بهجت:6
11
بنابر احتياط واجب ،نخواند.
نکته :براساس نظر مشهور مراجع عظام تقلید ،در نمازهای جهریه كه
صداي امام جماعت شنيده ميشود :ترک قرائت ،واجب؛ سکوت ،احتیاط
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مستحب و ذکر ،جایز است.
ب .اگر صداي امام را نشنود:
نظر مشهور مراجع عظام تقلید :مستحب است كه حمد و سوره را
بخواند؛ ولي بايد آهسته بخواند و اگر سهواً بلند بخواند ،اشكال ندارد.
آیتاهلل مکارم شیرازی‘حفظهاهللتعالی’ :جایز است.
12

 .3اگر مأموم درركعت د ّو ِم امام جماعت اقتدا كند ،آيا میتواند

قنوت و تشهد را بخواند؟

نظر مشهور مراجع عظام تقلید :خواندن قنوت و تشهد ،مستحب است؛
ولی در موقع تشهد ،از باب تبع ّیت از امام جماعت ،بنشیند و احتياط
[واجب] اين است كه در موقع تشهد بهحالت تجافي بنشيند.
آیتاهلل بهجت :6بنابر احتياط مستحب[ ،در موقع تشهد ]،بهحالت
13
تجافي بنشيند.
ِ
ركعت آخر نماز چهار ركعتي ،به امام جماعت
 .4اگر مأموم در دو

اقتدا كند ،آيا الزم است حمد و سوره را بخواند؟

اجماع :دراينصورت بر مأموم الزم است خودش حمد و سوره را بخواند؛
14
ولي اگر بهاندازۀ خواندن سوره مهلت پيدا نكرد ،حمد را تمام كند.
 .5اگر مأموم بداند درصورتیكه در ركعت سوم يا چهارم به امام

اقتدا كند و حمد را بخواند ،به ركوع نمیرسد ،چه وظيفهای دارد؟

اجماع :بنابر احتياط واجب ،بايد صبر كند تا امام به ركوع رود و بعد
15
اقتدا كند.
 .6اگر مأموم با این يقين كه به ركوع امام میرسد ،سوره را بخواند

و به ركوع نرسد ،حكم نمازش چيست؟

نظر مشهور مراجع عظام تقلید :جماعتش صحيح است.
آیتاهللزنجانی،آیتاهللمکارمشیرازی،آیتاهللوحیدخراسانی‘حفظهماهللتعالی’
و آیتاهلل تبریزی :6درصورتیکه متابعت عرفی بههم نخورد ،جماعتش
صحيح است.
16
آیتاهلل خوئی :6جماعتش صحیح نیست و تبدیل به فرادا میشود.
 .7در نماز جماعت ،كيفيت قرائت مأموم از جهت جهر و اخفات بايد

چگونه باشد؟

اجماع :بر مأموم واجب است كه حتی قرائت بس م اهلل را بهصورت آهسته
بخواند ،چه در نمازهاي اخفاتي و چه جهريه؛ همچنین فرق نميكند كه قرائت
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مستحب باشد ،مثل وقتیكه در نمازهاي جهريه صداي امام را نميشنود يا اینکه
17
قرائت واجب باشد ،مثل وقتیكه يك ركعت از امام جماعت عقب است.
 .8آيا متابعت مأموم از امام در افعال نماز ،واجب است؟

نظر مشهور مراجع عظام تقلید :متابعت در افعال نماز ،بر مأموم واجب
است؛ يعني بايد افعال نماز را يا با امام جماعت يا كمي بعد از او انجام دهد.
آیتاهلل بهجت :6احتیاط واجب در این است که با امام جماعت هم
18
انجام ندهد؛ بلکه کمی بعد از او انجام دهد.
 .9اگر مأموم سهواً يا بهخيال اينكه امام جماعت سر از ركوع يا

سجده برداشته است ،از ركوع يا سجده سر بردارد و ببيند که امام

جماعت در ركوع و سجده است ،چه وظيفهای دارد؟

نظر مشهور مراجع عظام تقلید :بايد به ركوع وسجده برگردد و [در این
حالت] زيادي ركن ،نماز را باطل نميكند.
آیتاهلل سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ :بنابر احتياط واجب ،به ركوع و سجده
برگردد و [در این حالت] زيادي ركن ،نماز را باطل نميكند.
نکته :براساس نظر مشهور مراجع عظام تقلید و از نظر آیتاهلل
سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ بنابر احتیاط واجب ،اگر مأموم ،به رکوع برگردد و
19
پیش از آنکه به رکوع برسد ،امام جماعت سر بردارد؛ نمازش باطل است.
 .10اگر مأموم سهواً سر از ركوع یا سجده بردارد و ببيند که امام
جماعت هنوز سر برنداشته است؛ اما ،عمداً برنگردد؛ ُحكمش چيست؟

امامخمینی 6و آیتاهلل فاضل لنکرانی :6گناه كرده است؛ اما
جماعتش صحیح است و احتياط مستحب نیز اين است كه نماز را تمام و
دوباره اعاده كند؛ مگر اینکه قبل از اتمام ذکر واجب ،از رکوع یا سجده
بلند شده باشد كه در اين صورت ،نمازش باطل است.
آیـتاهلل سیسـتانی‘حفظهاهللتعالی’ :بنابـر احتيـاط واجـب ،جماعتش باطل
ولـي نمـازش صحيـح اسـت؛ بهشـرط اينكـه منافـي نمـاز انجـام نـداده
20
باشد.
آیتاهلل مکارم شیرازی‘حفظهاهللتعالی’ :در تمام مواردي كه مأموم بايد
برگردد؛ اگر عمداً برنگردد ،نمازش اشكال دارد.
آیتاهلل خوئی 6و آیتاهلل وحید خراسانی‘حفظهاهللتعالی’ :گناه نکرده
21
است؛ ولی جماعتش باطل و نمازش بهصورت فرادا صحيح است.
38
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 .11آيا در نماز جماعت ،مأموم بايد در اقوال هم از امام جماعت

تبعيت كند؟

اجماع :در اقوال [غير از تكبيرةاالحرام و سالم كه در ادامه بررسی
میشود] ،متابعت از امام جماعت ،واجب نيست؛ يعني الزم نيست متأخر
از امام جماعت يا همزمان با او ،اذكار را بگويد و فرقي بين اذكار واجب
و مستحب نيست و فرقي نميكند كه اذكار را از امام جماعت بشنود يا
نشنود؛ اگرچه احتياط مستحب است که متأخر از امام جماعت انجام
22
دهد ،خصوص ًا جايي كه صداي امام را ميشنود.
 .12آيا مأموم میتواند قبل از امام جماعت سالم نماز را بگويد؟ اگر

قبل از امام جماعت سالم داد ،حكم نمازش چيست؟

نظر مشهور مراجع عظام تقلید :اگر مأموم حتی عمداً پيش از امام سالم
دهد ،نمازش صحيح است.
آیتاهلل گلپایگانی 6و آیتاهلل صافي گلپایگانی‘حفظهاهللتعالی’ :بنابر
احتياط مستحب ،زودتر سالم ندهد.
آیتاهلل سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ :نمازش بهصورت جماعت صحيح است.
آیتاهلل خوئی 6و آیتاهلل وحید خراسانی‘حفظهاهللتعالی’ :اگر سهواً سالم
دهد ،نمازش اشكال ندارد و ظاهر اين است كه اگر عمداً هم سالم دهد،
درصورتيكه از اول نماز قاصد نبوده است (قصد نکرده است) ،نمازش صحيح
است.
آیتاهلل فاضل لنکرانی :6اگر عمداً سالم دهد ،نمازش اشكال دارد؛
يعني بنابر احتياط واجب ،نماز را اعاده كند؛ ولي اگر نيت فرادا كرده يا
سهواً سالم داده است ،نمازش صحيح است.
آیتاهلل بهجت :6اگر عمداً هم سالم دهد ،بنابر اقوي ،نمازش صحيح
است؛ ولي احتياط در اين است كه اگر عذري ندارد و میخواهد قبل از
23
امام سالم دهد ،قصد انفراد (فرادا) كند.
 .13آيا مأموم میتواند قبل از امام جماعت تكبيرةاالحرام بگويد؟

اجماع :مأموم نبايد تكبيرةاالحرام را پيش از امام بگويد.
نظر مشهور مراجع عظام تقلید :بنابر احتياط واجب تا تكبير امام
جماعت تمام نشده است ،تكبير نگويد.
آیتاهلل سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ :بنابر احتياط مستحب تا تكبير امام
جماعت تمام نشده است ،تكبير نگويد.
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روزۀ مسافر

 .1مسافری که نمازش شکسته است ،نباید روزه بگیرد؛ بنابراین اگر
قصد ندارد ده روز در مشهد مقدس يا هر شهر ديگري بماند ،در مدت
اقامت خود نمیتواند روزه بگیرد.
 .2کسانیکه در سفر ،نمازشان کامل است ،مثل افرادی که شغلشان
مسافرت است ،ميتوانند در سفر روزه بگيرند؛ همچنین كسانيکه قصد
دارند ده روز در شهري بمانند ،میتوانند در مكاني كه قصد اقامت ده روز
كردهاند ،روزه بگیرند.
 .3حکم گرفتن روزۀ نذر در سفر به این شرح است:
24
الف .یکی از شرایط نذركردن روزه ،نداشت ِن روزۀ قضاست.
ب .نذركردن روزۀ واجب مانند روزۀ ماه مبارك رمضان یا نظیر آن
صحیح نیست؛ یعنی نمیتوانيم نذر کنيم كه روزۀ ماه مبارك رمضان یا
روزۀ واجب ديگري را در سفر بهجا آوريم .همچنين ،در ماه مبارک
رمضان ،بهجز روزۀ واجب اين ماه ،روزۀ دیگری گرفته نمیشود.
ج .نذر روزۀ مستحبي در سفر صحیح است؛ بهشرطاينكه در وطن نذر
كند؛ مثل اینكه نذر کند روز مع ّینی را در سفر روزه بگیرد.
د .اگر نذر کند که چه مسافر باشد و چه مسافر نباشد ،در روز مع ّينی
روزۀ مستحبی بگیرد؛ این نذر صحیح است.
ه .درصورتيكه نذر کند روزۀ مستحبی بگیرد و روز آن را مشخص
نکند ،نمیتواند آن را در سفر بهجا آورد.
 .4کسیکه نمیداند روزۀ مسافر باطل است؛ اگر در سفر روزه بگیرد و
در بین روز بفهمد كه روزة مسافر باطل است ،روزهاش باطل میشود و اگر
تا مغرب نفهمد ،روزهاش صحیح است.
 .5اگر کسی فراموش کند مسافر است یا فراموش کند که روزۀ مسافر
صحیح نیست و در سفر روزه بگیرد ،روزهاش باطل است.
احکام نذر
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یکی از س ّنتهای پسندیدۀ مسلمانان ،نذركردن اموال یا انجام کارهایی
بهن ّيت معصومان %یا وقف ملک و مالی برای آن بزرگواران است .این
سنّت حسنه همچنان رواج دارد و ازآنجاکه گاهی زائران برای عمل به
نذر خود ،به مکان مدّ نظر مشرف میشوند؛ توجه به برخی از احکام نذر
و وقف ،ضروری است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
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 .1برای واجبشدن نذر ،بايد صیغۀ نذر خوانده شود و الزم نیست
شخص ،آن را به عربی بخواند؛ پس چنانچه مث ً
ال بگوید« :اگر مریضي
من خوب شد ،بر من واجب است که برای خدا ،ده هزار تومان به حرم
امامرضا 8بدهم» ،نذر او صحیح است و باید مطابق آن عمل کند؛ اما
اگر صیغۀ نذر را نخوانده باشد ،عمل به آن نذر واجب نیست.
 .2انسان بايد کاری را نذر کند که انجامدادن آن برایش ممکن باشد؛ مثالً
کسیکه نمیتواند پیاده به مشهد برود ،اگر چنین نذری کند ،نذرش صحیح نیست.
 .3اگر انسان نذر کند کاری را انجام دهد ،باید همانطور عمل کند که
نذر کرده است؛ مث ً
ال اگر نذر کند روز ّاول ماه به زیارت برود ،چنانچه
روز قبل یا بعد از آن برود ،کفایت نمیکند و به نذر خود عمل نكرده است.
 .4اگر انسان نذر کند که به زیارت امامرضا 8برود ،درصورتيكه
به زیارت امام دیگري برود ،کافی نیست و چنانچه بهواسطۀ عذری مانند
بیماری یا تنگدستی نتواند امامرضا 8را زیارت کند ،عملکردن به نذر
بر او واجب نیست.
 .5کسیکه نذر کرده است به زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را
نذر نکرده است؛ الزم نیست غسل و نماز زیارت را بهجا آورد.
 .6اگر انسان چیزی را نذر امامرضا 8یا دیگر معصومان %کند،
چنانچه در اين نذر مصرف مع ّینی را قصد کرده باشد ،باید به همان مصرف
برساند و اگر مصرف مع ّینی را قصد نکرده باشد ،باید به فقیران و زائران
بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به همان بزرگوار 8هدیه
کند؛ همچنين اگر خودش نتوانست آن مال را به مصارف مع ّین برساند،
بايد به افراد مسئول در دفاتر نذورات حرم مطهر آن معصوم 8تحویل
دهد تا به مصارف شرعی آن برسانند.
 .7اگر فردي برای حرم امامرضا 8چیزی ازقبیل فرش و پرده و وسایل
روشنایی نذر کند ،باید آن را به مصارف حرم برساند .برای این کار،
میتواند مال يا اشيایي را كه نذر كرده است ،به مسئوالن دفاتر نذورات
تحویل دهد تا به مصارف مع ّينشده برسانند.
 .8اگر نذر مشروط به گرفتن حاجت باشد ،پس از گرفتن حاجت،
عملكردن به نذر واجب است و عملکردن قبل از آن ،واجب و کافی
نیست؛ بنابراين اگر به نذر خود عمل كند و بعد حاجتش را بگیرد ،باید
دوباره نيز انجام دهد.
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احکام امربهمعروف و نهیازمنکر

روف» هر کاری
در بحث امربهمعروف و نهیازمنکر ،منظور از « َم ْع ُ
است که ازنظر عقل و دین و شریعت ،نیکو و پسندیده است و منظور از
« ُم ْن َکر» هر کاری است که ازنظر عقل و دین و شریعت ،به زشتی و پلیدی
25
شناخته شده است.
بر این اساس ،امربهمعروف ،یعنی سفارش و فراخواندن به نیکیها و
نهیازمنکر ،یعنی بازداشتن از بدیها و زشتیها.
دامنه و محدودۀ امربهمعروف و نهیازمنکر
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سؤال :امربهمعروف و نهیازمنکر شامل چه اموری میشود؟
همانطورکه در تعریف دو کلمۀ «معروف» و «منکر» گفته شد ،این دو
کلمه ،معنای بسیار گستردهای دارند و شامل امور بسیاری میشوند« :اسالم
نخواسته است که موضوع امربهمعروف و نهیازمنکر را به امور مع ّینی
مثل عبادات ،معامالت ،مسائل اخالقی ،محیط خانوادگی و ...محدود کند؛
بنابراین دو کلمۀ معروف و منکر را که شامل تمامی امور نیک و بد
26
میشمرند را بهکار برده است».
فقها نیز در بیانات خویش ،متذکر گستردگی محدودۀ امربهمعروف و
نهیازمنکر شدهاند که چند نمونۀ آن بدین شرح است:
 .1رهبر معظم انقالب‘مدظلهالعالی’«:خالفهای فراوانی از طرف آدمهای
ال ُابالی در جامعه وجود دارد :خالفهای سیاسی ،خالفهای اقتصادی،
خالف در کسب وکار ،خالف در کار اداری ،خالفهای فرهنگی؛ اینها
همه خالف است .کسی غیبت میکند ،کسی دروغ میگوید ،کسی توطئه
میکند ،کسی مسخره میکند ،کسی کمکاری میکند ،کسی ناراضیتراشی
میکند ،کسی مال مردم را میدزدد ،کسی آبروی مردم را بر باد میدهد؛
اینها همه ،منکر است .در مقابل این منکرها ،عامل بازدارنده نهی است،
نهیازمنکر .بگویید« :آقا نکن» ،این تکرار «نکن» ،برای طرف مقابل،
27
شکننده است».
 .2آیتاهللالعظمی سیستانی‘حفظهاهللتعالی’« :معروف یعنی کار نیکی که
عقل خوبی آن را درک میکند یا دین اسالم ما را به خوببود ِن آن
راهنمایی کرده است و منکر یعنی کار بد و ناپسند که عقل بدبودن آن
28
را درک میکند یا خداوند ما را از ناپسندبود ِن آن آگاه کرده است».
 .3آیتاهللالعظمی نوری همدانی‘حفظهاهللتعالی’« :معروف و منکر دارای
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مفهوم گستردهای میباشند ،بهطوریکه در صحنۀ زندگی انسانها،
هرآنچه که نیک است ،اعم از امور فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی ،عبادی،
اخالقی ،سیاسی ،جسمی ،روانی ،فردی و اجتماعی ،مشمول معروف و کلیۀ
آنچه که ناپسند و دارای عواقب و آثار نامطلوب است ،چه فرهنگی و چه
اقتصادی ،چه سیاسی ،چه روانی و چه جسمی و چه فردی و چه اجتماعی،
29
همهوهمه ،مشمول منکر میباشند».
امربهمعروف و نهیازمنکر در قرآنکریم

ون بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن
ون إِلَى الْخَ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
و لْ َت ُك ْن مِ ْن ُك ْم أُ َّم ٌة َيدْ ُع َ
َ .1
30
ُ
َع ِن الْ ُم ْن َك ِر َو أولئ ِ َ
ون( و باید از میان شما ،گروهی[ ،مردم
ک ُه ُم الْ ُم ْفل ِ ُح َ
را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و
آنان همان رستگارانند).
ُ
ْ
ُ .2
ِ
ِ
ْ
ك ْنت ُْم خَ ْي َر أُ َّم ٍة أ ْخ ِر َج ْت للن ِ
ون بِال َم ْع ُروف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن
ّاس َتأ ُم ُر َ
ُون ب ِ َّ
اللِ( 31...شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار
الْ ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤمِن َ
شدهاید؛ [چون] امربهمعروف و نهیازمنکر میکنید و به خدا ایمان
دارید.)...
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ّاه ْم فی الْ ْر ِ
الصال َة َو آ َت ُوا ال َّزكا َة َو أ َم ُروا
.3الَّذ َين إ ِ ْن َّمكن ُ
ض أقا ُموا َّ
ِ 32
َّ
ُ
ْ
بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َن َه ْوا َع ِن الْ ُم ْن َك ِر َو ِل ِ عاق ِ َب ُة ال ُمور[( مؤمنین]همان
کسانی[هستند] که چون در زمین به آنان توانایی دهیم ،نماز بر پا میدارند
و زکات میدهند و امربهمعروف و نهیازمنکر میکنند و سرانجام همۀ
کارها از آ ِن خداست).
امربهمعروف و نهیازمنکر در روایات

 .1امامعلی 8میفرمایند:
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َما َأ ْع َم ُال الْب ِ ِّر ُكلُّ َها َو ال ِج َها ُد فی َسبِي ِل الل ع ْن َد الْ ْم ِر بِال َم ْع ُروف َو
33
ال َّن ْه ِی َع ْن الْ ُم ْن َك ِر إ ِ َّل كَ َن ْفثَ ٍة فِی َب ْح ٍر ُل ِّجی
همۀ نیکیها و جهاد در راه خدا دربرابر امربهمعروف و
نهیازمنکر چیزی نیست؛ مگر مانند قطرهای در برابر دریایی
عمیق و پهناور.
 .2پیامبر 2فرمودند:
إ ِ َّن َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الل َع َّز َو َج َّل لَ ُي ْبغ ُض ال ُم ْؤم َن الضَّ ع َ
يف الَّذي َل د َين لَهُ
خداوند دشمن مؤمن ضعیف بیدین است.
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گفتند:
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َفقيلَ لَهُ َو َما ال ُم ْؤم ُن الَّذي َل د َين لَهُ .
«مؤمن بیدین کیست؟»
حضرت در پاسخ فرمودند:
ْ َ ِ 34
َقالَ الَّ ِذي َل َي ْن َهى َع ِن ال ُم ْنكر
کسی که نهیازمنکر نمیکند.
 .2پیغمبر اکرم 2میفرمایند:
ُول َع ْن َرعِ َّيتِهِ
ُكل ُُّك ْم َرا ٍع َو ُكل ُُّك ْم َم ْسئ ٌ
تمام افراد شما بهمنزلۀ حافظ و نگهبان یکدیگرید و تمام شما
نسبت به یکدیگر مسئولید.
۳5

 .3پیامبر اکرم 2فرمودهاند:
َّ
ِ
ِ
َ
ْ
وف َو َن َهى َع ِن ال ُم ْنك ِر َف ُه َو َخلِي َف ُة الل في الْ ْر ِ
ض
َم ْن َأ َم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
ِ ۳6
َو َخلِي َف ُة َر ُسوله
کسیکه امربهمعروف و نهیازمنکر کند ،جانشین خدا در
زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست.
امربهمعروف و نهیازمنکر از دیدگاه عقل
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بهطورمسلم زندگی اجتماعی برای انسانها فواید و برکات فراوانی دارد
و این فواید انسان را وادار به زندگی اجتماعی کرده است .ازآنجاکه در
زندگی اجتماعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و بهاصطالح افراد
اجتماع در سرنوشت یکدیگر اثر دارند ،حق نظارت در اعمال دیگران حق
طبیعی و خاصیت زندگی اجتماعی است.
با توجه به پیوندهای اجتماعی ،هیچ کار بدی در اجتماع انسانی در
نقطۀخاصی محدود نمیشود ،بلکه هرچه باشد همانند آتشی ممکن است
به نقاط دیگر سرایت کند؛ ازاینرو عقلیبودن این دو وظیفه مشخص
ِ
عبارتدیگر ،در اجتماع چیزی بهعنوان ضرر فردی وجود ندارد
میشود .به
و هر زیان فردی امکان این را دارد که بهصورت یک زبان اجتماعی
درآید .بههمیندلیل ،منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه میدهد که در
پاک نگهداشتن محیط زیست خود از هرگونه تالش و کوششی خودداری
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نکنند ،اتفاق ًا در بعضی از احادیث به این موضوع اشاره شده است .از
پیغمبر اکرم 2چنین نقل شده است که فرمودهند:
یک فرد گنهکار ،در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار
کشتی شود و به هنگامی که در وسط دریا قرار گیرد ،تبری برداشته و به
سوراخکردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتراض
کنند ،در جواب بگوید من در سهم خود تصرف میکنم .اگر دیگران او
را از این عمل خطرناک باز ندارند ،طولی نمیکشد که آب دریا به داخل
کشتی نفوذ میکند و یکباره همگی در دریا غرق میشوند.
پیامبر 2با این مثال جالب ،منطقیبودن وظیفۀ امربهمعروف و
نهیازمنکر را نشان دادهاند و حق نظارت فرد بر اجتماع را یک حق
37
طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشتهاست ،میداند.
شروط واجبشدن امربهمعروف و نهیازمنکر

سؤال :شروط وجوب امربهمعروف و نهیازمنکر چیست؟
پاسخ :امربهمعروف و نهیازمنکر با حاصلشدن شروطی واجب میشود
که عبارتاند از:
شرط اول :واجببودن معروف و حرامبودن منکر؛
شرط دوم :شناخت معروف و منکر؛
شرط سوم :احتمال تأثیر امر و نهی؛
شرط چهارم :اِصرار گنهکار بر گناه؛
شرط پنجم :معذورنبودن فرد در انجام منکر یا ترک واجب؛
شرط ششم :مفسده و ضررنداشتن امر یا نهی.
تذکر به رعایت حجاب واجب

تذکر به رعایت حجاب از نمونههاي امربهمعروف و نهيازمنكر است و
درصورت فراهمبودن شرايط آن ،بر همۀ افراد واجب است .براي آگاهي
از شرايط امربهمعروف و نهيازمنكر ميتوانيد به توضيحالمسائل مرجع
خود مراجعه كنيد.
در رسالههای عمل ّیه ،مراتب امربهمعروف و نهیازمنکر به این شکل
آمده است:
اول ،انزجار قلبی؛
دوم ،امرونهی زبانی؛
سوم ،اقدام عملی با اجازۀ حاکم شرع.
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در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
الف .شکی نیست که این مراحل در اماکن مقدس مثل حرم مطهر
رضوی از تأکید بیشتری برخوردار است.
ب .اگرچه داشتن حجاب ،تنها منحصر به استفاده از چادر نیست؛ اما
رعایت قوانین حرم مطهر رضوی الزامی است .يكي از اين قوانين ،استفاده
از پوشش كامل ،يعني چادر است.
ج .درزمینۀ رعایت حجاب ،بهویژه در مکانهایی مانند حرم مطهر
رضوی ،پوشش ،بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه پرهيز از پوشيدن لباسهايي با
رنگ یا دوخت زننده و نامناسب نيز الزامي است.
د .در مرحلـۀ اول مناسـب اسـت کـه تذكر بـه خانمهايـي كه حجاب
را رعايـت نكردهانـد ،ازطـرف خواهـران باشـد؛ امـا در حـرم مطهـر
رضـوی پـس از آن و درصـورت نيـاز ،خادمـان مـرد بـا رعایـت مسـائل
شـرعی دخالـت میکننـد.
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احکام وقف
اهميت وقف

وقفکردن ،فضيلت زیاد و ثواب بسیار دارد .در روایتي معتبر و صحیح از
امامصادق 8آمده است« :پس از مرگ ،اجر و مزدی شخص را تبعیت
نمیکند؛ مگر در سه خصلت (کار) .1 :صدقهای که در زمان حیاتش
جریان داده است؛ آن صدقه بعد از مرگش نیز همچنان جریان خواهد
داشــت (فضل و ثوابـش به او میرسد)؛  .2سـنّت هدایتی كه پایهگذاری
کرده است (معمولکردن راه و روشی صحیح)؛ بهگونهایکه بعد از مرگش
38
نیز به آن عمل میشود؛  .3فرزند صالحی که برای او دعا میکند».
بنابراین وقف از مصداقهای صدقۀ جاریه است.
برخی از احکام وقف

 .1وقف آن است که انسان مالي را از مالکیت خود خارج و منفعت آن
را در راه خدا خیرات كند.
ً
 .2الزم نیست انسان صیغۀ وقف را به عربی بخواند؛ مثال اگر بگوید:
«خانۀ خود را وقف کردم» ،صحیح است.
 .3پس از وقف مال و تحویل آن ،واقف نمیتواند عنوان آن را تغییر
دهد؛ مث ً
ال اگر چیزی را وقف حرم امامرضا 8کرده باشد ،نمیتواند از
آن برای حرم امامي دیگر یا مسجد و حسینیه استفاده کند.
 .4اگر انسان مالي را مث ً
ال براي حرم امامرضا 8وقف کرده باشد،
منافع آن باید صرف تعمیر ،تأمین نورُ ،اجرت خدمتگزاران و نگهبانان و
سایر هزینههاي حرم مطهر شود .خودِ اين افراد نمیتوانند منافع موقوفات
را به مصارف خاص برسانند؛ بنابراین الزم است به مسئوالن دفتر موقوفات
حرم مطهر تحویل دهند تا به مصارف شرعی آن برسد.
 .5تلفکردن و خسارتزدن به مال وقفی و هرگونه تصرفی که خالف
وقف باشد؛ حتی نوشتن مطالبی در قرآنها یا کتابهای دعا جایز نیست و اگر
خسارتي وارد شد ،واردکنندۀ آن خسارت ،مديون هست و بايد جبران کند.
ِ
فروش عین (فروش مال وقفي) دو حالت دارد:
 .1مسجد و زیارتگاه :بنا بر نظر مشهور بدو ِناشکال جایز نیست؛ اگرچه
به هر امری منجر و به هر عاقبتی منتهی شود؛ حتی اگر خراب شود.
 .2وقفهای عمومی ،غی ِر مسجد و زیارتگاه :بنابر نظر امامخمینی،6
احتیاط ًا جایز نیست.
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فروش متعلق وقفها ازقبیل وسايل و فرش ،چند حالت دارد:
 .1مادامیکه باقی هستند و استفاده از آنها ممکن است ،فروش آنها
جایز نیست.
 .2اگر بهطورکلی آن مکان از آن وسایل بینیاز بود و نگهداشتن آنها
موجب خرابی میشود ،چند حالت دارد:
الف .اگر واقف شرط کرده باشد که هنگام ضرورت و نیاز فروخته
شود؛ در اينصورت ،فروختن آن اشكال ندارد.
ب .در همان زمينة مصرف ،مسجد یا ...دیگری مماثل آن نیاز دارد ،در
آن جهت استفاده میشود.
ج .اگر مماثل نبود ،اما بهطورکلی مستغنی از آن بود؛ در مصالح عمومی
استفاده میشود.
د .مطابق نظر مشهور ،اگر استفاده از آن اص ً
ال ممکن نباشد؛ مگر اینکه
فروخته شود و اگر بماند خراب و تلف میشود ،باید فروخته شود و ثمن
آن در آن محل ،درصورتیکه احتیاج به آن دارد ،مصرف شود؛ وگرنه در
ِ
[برحسب آنچه گذشت] ،صرف شود.
مماثل آن ،سپس در مصالح عمومی
48

فصل دوم :شـرط حضور /احـــكام زائـر

احکام معذورین

توقف ُجنُب و حائض و َنفسا در محوطۀ زیر گنبد حرم مطهر به نظر
تمامی مراجع برای معذورین حرام است.
عبور از زیر گنبد به نظر برخی مراجع بال اشکال است.
توقف و مکث در مسجد گوهرشاد ،صحن گوهرشاد ،مسجد باالسر و
رواقهای داراالخالص ،دارالفیض و دارالشکر که قب ً
ال مسجد بودهاند حرام
است و عبور از آنها به نظر برخی مراجع بیاشکال است.
39

احکام مسجد و حرم ائمه

حرمت مسجد و حرم

 .1حفظ احترام مسجد و حرم واجب است؛ بنابراین هر کاری که موجب
بیاحترامی به این مكانهاي مقدس باشد ،حرام است؛ مثل آب دهان
انداختن یا با کفش واردشدن.
 .2نجــسکردن زمــین ،سقف ،بام و طرف داخــلی دیوار مســـجد و
حرم ائمه حرام است.
تطهیر مسجد و حرم

 .1اگر جایی از مسجد نجس شود ،هرکس بفهمد باید فوراً آنجا را تطهیر
کند.
 .2اگر جایی از حرمهاي مطهر ائمه نجس شود ،تطهیر آن واجب
است.
 .3هنگامیکه انسان از نجاست مسجد یا حرمهاي مطهر ائمه
اطالع يافت ،فوراً باید آن را تطهیر کند و نباید بهقدری معطل کند که
عرف ًا بگویند تأخیر کرده است.
 .4برطرفکردن نجاست از مسجد یا حرمهاي مطهر ائمه
واجب کفایی است و فقط اختصاص به کس ی ندارد که آنجا را نجس کرده
یا سبب نجسشدن آن شده است[ .یعنی وقتی یک نفر تطهیر را انجام دهد،
کفایت میکند و بقیه تکلیفی ندارند].
 .5اگر انسان نتواند جایی را که نجس شده است ،تطهیر کند و
کمککنندهای هم پیدا نکند ،تطهیر مسجد بر او واجب نیست؛ ولی اگر
بیاحترامی به مسجد یا حرم باشد ،بنابر احتیاط واجب باید به کسیکه
میتواند آن را تطهیر کند ،اطالع دهد .بنابراین ازآنجاكه زائران محترم
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نمیتوانند این كار را انجام دهند ،باید به مسئوالن نظافت و خادمان اين
مكانهاي مقدس اطالع دهند.
اقامۀ نماز در مسجد و حرم

 .1نمازخواندن در مسجد مستحب است و حاضرنشدن در مسجد بهويژه
برای همسایگان آن ،درصورتیکه عذری مثل بارش برف و باران نباشد،
مکروه است.
 .2اقامۀ نماز در حرم امامان معصوم بسيار ثواب دارد.
 .3انســـان بايـد ادب را رعايـت بكنـد و جلوتـر از قبر پیغمبـــر 2و
اماممعصـوم 8نمـاز نخواند .اگـر نمازخواندن جلوتـر از قبر پیغمبر 2و
اماممعصـوم 8بیاحترامـی بـه ائمـۀ اطهار باشـد ،حرام اسـت؛ ولی
40
نماز باطل نیسـت.
نماز تح ّیت مسجد

وقتی انسان به مسجد میرود ،مستحب است حدّاقل دو رکعت نماز بهقصد
تح ّیت و احترام مسجد بخواند و اگر بهجای نماز تح ّیت ،نماز واجب یا
مستحب دیگری هم بخواند ،کافی است.
بردن مهر و قرآن مسجد و حرمهای مطهر

بردن مهر و قرآن و کتابهای دعای مسجدها ،حرمهاي مطهر معصومان

و زيارتگاهها جایز نیست و چنانچه کسی آنها را ب ه عمد یا سهو برده باشد،
باید به همان مکان برگرداند .بردن ديگر امکانات مسجد و حرمهای مطهر
و سایر مکانهاي وابسته به آنها نیز همین حکم را دارد و جایز نیست.
پرسشهایی دربارۀ احکام حرم

 .1آیا اگر دستمان به ضریح نرسد ،زیارتمان قبول است؟

بله؛ در زیارت ،حضور و سالم بر امام معصوم 8کافی است .دستزدن
به ضریح ،زیارت نبوده و نشان قبولی زیارت هم نیست و هرچند تحمل
زحمت در راه زیارت ،اجر و ثواب زیادی دارد؛ اما از آداب زیارت
آن است که زائر از هـرگونه ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای دیگران
بپرهیزد.
 .2اگر نذر كرده باشيم مقداری پول داخل ضریح مطهر بيندازيم ،آيا

جایز است آن را به دفتر یا صندوق نذورات تحویل دهیم؟
50

اگر شخصی به اين شكل ،نذر شرعی کرده و صيغۀ نذر را خوانده باشد،
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درصورتیکه ممکن باشد ،باید به همین صورت به نذر خود عمل کند؛ اما
اگر انجامدادن آن ممکن نباشد ،عملکردن به نذر واجب نیست و میتواند
آن مبلغ را به دفتر نذورات تحویل دهد.
 .3آیا مسافران میتوانند نماز را در صف اول نماز جماعت بهجا آورند؟

در جایی از احکام نماز جماعت نیامده است که مسافر نمیتواند در
صف اول جماعت نماز بخواند؛ اما پس از سالمدادن مسافر در رکعت دوم،
اگر با اتصال نداشتن او ،فاصلۀ بین دیگر مأمومین زیاد شود ،اتصال آنها
بههم میخورد و نماز جماعتشان به ُفرادا تبدیل میشود.
 .4چگونه برای اموات نماز بخوانیم؟

نمازهای قضا یا مستحبی ،مثل نماز زیارت را میتوان بهنیابت از میت
خواند .بنابر روایت صحیح ،ثواب اين نمازها به اموات میرسد و آنها را
خوشحال میکند.
يكي از نمازهاي مستحب ،دو رکعت نماز والدين است كه بهشكل زير
اقامه ميشود:
در رکعت اول ،سورۀ مباركۀ حمد را بخواند و بعد ،ده مرتبه اين
نين َي ْو َم َي ُقو ُم
ر َّب َنا ا ْغفِ ْر لی َو لِوال ِ َد َّی َو ل ِ ْل ُم ْؤمِ َ
ذكر شريف را تكرار كندَ :
41
الْ ِحسابُ
در رکعت دوم ،سورۀ مباركۀ حمد را بخواند و بعد ده مرتبه اين ذكر
ر ِّب ا ْغفِ ْرلِي َو ل ِ َوال ِ َد َّي َو ل ِ َم ْن َدخَ لَ َب ْيت ِ َي ُم ْؤمِن ًا َو
شريف را تكرار كندَ :
ين َو الْ ُم ْؤمِ ِ
نات؛( 42پروردگارا ،مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را
ل ِ ْل ُم ْؤمِن ِ َ
که با ایمان وارد خانۀ من شدند و همۀ مردان و زنان باایمان را بیامرز).
ر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيانيِ
بعد از سالمِ نماز نيز ده مرتبه بگویدَ :
َصغِيراً؛( 43همانگونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند ،مشمول
رحمتشان قرار ده).
 .5نمازخواندن در کدام قسمت از حرم معصومان بیشترین

ثواب را دارد؟

در قسمت باالسر مبارک امام معصوم.8

 .6نمازخواندن ،مقابل یا جلوتر از مرقد معصومان چه حکمی

دارد؟

درصورتیکه نمازخواندن جلوتر از قبر معصومان بیاحترامی
محسوب شود:
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 .1بنابر فتوای اکثر مراجع عظام تقلید ،نمازگزار کار حرامی انجام داده است؛
ولی نمازش باطل نمیشود.
 .2بنابر نظر آیتاهلل مکارم شیرازی و آیتاهلل نوری همدانی‘حفظهمااهلل تعالی’،
درصورت هتک حرمت ،این کار ،حرام بوده و نماز هم اشکال دارد.
درصورتیکه نمازخواندن جلوتر از قبر معصومان بیاحترامی
محسوب نشود:
 .1بنابر نظر مشهور (نظر اغلب مراجع تقلید) ،بهتر است که رعایت
ادب شود و جلوتر خوانده نشود.
44
 .2بنابر نظر آیتاهلل بهجت مکروه است.
 .3بنابر نظر مقام معظم رهبری‘مدظلهالعالی’ ،نمازخواندن جلوتر از قبر
45
امام معصومَ ،8ولو بیاحترامی نباشد ،حرام است.
 .4اگر بین نمازگزار و قبر مطهر مانعی مانند دیوار باشد ،بهطوريکه
بیاحترامی محسوب نشود ،نماز در آن مكان اشکال ندارد؛ ولی فاصلهشدن
صندوق ضریح مطهر و پارچهای که روی آن افتاده است ،مانع محسوب
نمیشود و کافی نیست.
 .7آيا دخیلبستن و قفلزدن به ضريح مرقد معصومان جایز

است؟

جایز نیست و نوعی بدعت بهحساب میآید.

 .8در حرمهای ائمۀ اطهار ،فرستادن صلوات با صدای بلند چه

حکمی دارد؟

اگر صلواتفرستادن ،براي دیگران ايجاد مزاحمت نكند ،اشکال ندارد.
صدازدن دیگران با صدای بلند و مانند آن کراهت دارد .این کار ،پسندیده
نیست و براي آن ثوابی وارد نشده است؛ بلکه بلندکردن صدا در حضور
معصومان میتواند تداعیکنندۀ بیاحترامی به ايشان نيز باشد.
 .9نذرهایی که مطابق مقررات آستان قدس رضوی نیست ،چه

حکمی دارد؟

براساس مقررات حرم مطهر رضوي انجام برخی نذرها امکانپذیر
نیست؛ بنابراین اگر به هر دلیل ،نذری کردهايم که توانایی انجام آن را
نداريم ،عملکردن به آن نذر واجب و الزم نیست.
 .10اشياء و اموالی که در حرمها یا کوچه و خیابان پیدا میشود ،چه
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حكمی دارند؟
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بر انسان واجب نیست مالی را كه پيدا کرده است ،بردارد؛ بلكه
برداشتن شيئي كه پيدا شده است؛ مثل پول ،كفش ،طال و گوشی كراهت
دارد و چنانچه برداشت:
الف .بنابر نظر مشهور (نظر اغلب مراجع تقلید) ،اگر نشانهای نداشته باشد
که بهواسطۀ آن صاحبش معلوم شود ،احتیاط آن است كه با اجازۀ مجتهد ،آن
را از طرف صاحبش صدقه دهد؛ ولی بنابر نظر آیتاهلل سیستانی‘حفظهاهللتعالی’،
میتواند آن را برای خود بردارد؛ ولی بهتر است صدقه دهد.
ب .اگر نشانهای دارد که بهواسطۀ آن میتواند صاحبش را پیدا کند
و ارزش آن حدود  2/5گرم نقره یا بيشتر باشد 46،باید تا یک سال
اطالعرسانی کند؛ مخصوص ًا در هفتههای اول ،اطالعرسانی را بیشتر تکرار
کند .مث ً
ال به این صورتکه هفتۀ اول هر روز و بعد ،هفتهای یک بار
اعالم کند و نبايد در اطالعرساني سهلانگاري کند؛ 47ولي چنانچه آن
اشیاء یا اموال را در جايي پيدا كند كه معلوم است صاحبش پيدا نميشود،
بنابر احتياط در همان روز با اجازۀ مجتهد ،آن را از طرف صاحبش صدقه
48
بدهد.
ّ
نكته :در مكانهايي كه محل مخصوصی براي جمعآوري و رساندن اشيای
پيداشده اختصاص داده شده است یا اینکه در آنجا شخص امینی مسئولیت آن
شیء را به عهده میگیرد؛ درصورتيكه انسان به انجام تكليف شرعي توسط
آنها اطمينان داشته باشد ،ميتواند به آنها تحويل دهد.
 .11حضور خانوادگی در اماکن زیارتی برای کسانیکه هدفی جز

زیارت ندارند چه حکمی دارد؟

حضور خانوادگی در اماکن زیارتی اشکالی ندارد؛ البته درصورتیکه
مزاحمت و مفسدهای مثل تهییج شهوت و عمل منافی شأن حرمهای مطهر
نداشته باشد .شایسته است بانوان گرامی جدا از مردان و نامحرمان زیارت
کنند و با حجاب کامل تشرف یابند؛ زیرا زیارت ،مستحب و رعایت
حجاب و عفت ،واجب است؛ بنابراین نباید واجب را فدای مستحب کرد.
 .12حد واجب پوشش برای خانمها در قسمتهای مختلف بدن

مانند پا و دست و صورت چيست؟

مطابق فتوای مراجع عظام ،زن باید تمام بدن و موی خود را ،بهجز گردی
صورت و دستها تا مچ ،دربرابر نامحرم بپوشاند؛ البته درصورتيكه زينت
و آرايش نداشته باشد .همچنين نبايد لباسهای جذاب و تحریککننده
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بپوشد؛ این کار چه عمدي باشد و چه از روی ناآگاهی ،جایز نیست.
 .13در زمانیکه زن جلوتر از مرد ایستاده باشد ،حکم نماز آقایان

و خانمها چیست؟
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نظر مراجع دربارۀ نحوۀ ایستادن زن و مرد ،درحال اقامۀ نماز متفاوت
و به شرح زير است:
الف .حضرت امامخمینی و آیتاهلل نوري همداني‘حفظهاهللتعالي’:
بنابر احتیاط مستحب ،زن عقبتر از مرد بایستد.
ب .آیتاهلل صافی‘حفظهاهللتعالي’ و آیتاهلل بهجت: جلوتربودن زن يا
محاذیبودن زن با مرد (ايستادن در يك راستا و كنا ِر هم) مکروه است.
ج .آیـتاهلل خویـی ، آیـتاهلل خامـــنهای‘مدظلهالعالي’ و آیـتاهلل
تبریـزی و آيـتاهلل وحيـد خراسـاني‘حفظهاهللتعالی’ :در غیـر مکـه،
ِ
دسـتکم یـک وجـب فاصلـه باشـد.
د .آیتاهلل فاضل لنكراني  و آيتاهلل مکارم شيرازي ‘حفظهاهلل تعالی’:
باید زن عقبتر بایستد.
ه .آیتاهلل سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ :بنابر احتیاط الزم زن عقبتر بایستد.
نظر مراجع عظام تقليد درزمينۀ کیفیت عقبتر ایستادن زن نسبت به
مرد عبارت است از:
الف .حضرت امامخمینی ،آیتاهلل صافی‘حفظهاهللتعالی’ و آیتاهلل
فاضل لنكراني :بهتر است جای سجدۀ زن عقبتر از جای ایستادن
مرد باشد.
ب .آیتاهلل سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ :جای سجدۀ زن برابر با جای دو زانوی
مرد درحال سجده باشد.
ج .آیتاهلل مکارم شيرازي ‘حفظهاهللتعالی’ :جای سجدۀ زن کمی عقبتر
از جای سجدۀ مرد باشد.
نكتـه :شايسـته اسـت زائـران گرامـي وقتـي را بـراي زيـارت و توقـف
در اماكـن متبركـه انتخـاب كننـد كـه ازنظـر روحي و جسـمي در شـرايط
مطلـوب باشـند و همانطـور كـه در آداب زيارت گفته شـد ،پـس از زيارت
نيـز بهسـرعت حـرم مطهـر را ترك كننـد .درازكشـيدن و خوابيـدن در اين
مكانهـاي مقـدس دور از ادب اسـت؛ بهويـژه براي خواهـران عزيز؛ چراكه
ممكـن اسـت باعث ايجاد مفسـده شـود.
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پینوشتها:
 .1دربارة مقدار مسافت شرعی چند نظریه وجود دارد:
الف .آیتاهلل شبیری زنجانی‘حفظهاهللتعالی’ :حدود  40کیلومتر؛
ب .آیتاهلل مکارم شیرازی‘حفظهاهللتعالی’ :حدود  43کیلومتر؛

 ،آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل وحید خراساني‘حفظهمااهللتعالی’ :حدود 44
ج .آیتاهلل خوئ ي 
کلیومتر؛

 ،مقام معظم رهبري‘مدظلهالعالی’ ،آیتاهلل فاضل و آیتاهلل
د .حضرت امامخمینی

صافي‘حفظهاهللتعالی’ :حدود  45كيومتر.
 .2چنانچه مسافرت براي كار و زيارت باشد ،باز هم نمازش كامل است؛ اما بنابر نظر
آیات عظام سیستانی‘حفظهاهللتعالی’ و فاضل لنكراني اگر کثیرالسفر باشد ،در سفر
زیارتی باشد یا تفریحی نمازش کامل است .آيتاهلل مكارم‘حفظهاهللتعالی’ :اگر كثيرالسفر
باشد ،درصورتيكه تفريح يا زيارت كار اصلي او باشد ،نمازش كامل است.
 .3مطلب يادشده براساس فتوای حضرت امامخميني است؛ اما در اين خصوص ،نظر
مراجع ديگر فرق ميكند:
آيتاهلل خامنهاي‘مدظلهالعالی’ :بيشتر از هفت يا هشت ساعت نشود.
آيتاهلل سيستاني‘حفظهاهللتعالی’ :اگر بيشتر از نصف روز باشد ،نماز كامل است.
آيتاهلل مکارم شیرازی‘حفظهاهللتعالی’ :اگر به مكانهاي نزديك برود كه رفتن به آنجا با قصد
اقامت منافات نداشته باشد ،نماز كامل است؛ وگرنه نماز شكسته است.
 .4به نظر بعضي از مراجع (آيات عظام :وحيد خراساني‘حفظهاهللتعالی’ و سيستاني‘حفظهاهللتعالی’
بنابر احتیاط) ،كسي كه در مشاهد مشرفه مشغول زيارت يا دعا يا قرائت قرآن است ،جايز
نيست مزاحم او شوند؛ حتي براي نماز.
 .5یعنی فقط ازبینرفتن یک صف و ایجاد فاصله به این اندازه ،به جماعت آسيب
نميرساند.
 .6تحريرالوسيله ،ج ،1القول في الشرايط الجماعة ،مسئلۀ7؛ توضيحالمسائل مراجع،
مسئلۀ 1438؛ آیتالله وحید خراسانی‘حفظهاهللتعالی’ ،توضیحالمسائل ،مسئلۀ 1446؛
اجوبةاالستفتائات ،سؤال577؛ عروةالوثقی ،شرائطالجماعة ،مسئلۀ 15و19؛ آیتاهلل
سيستاني‘حفظهاهللتعالی’ و آیتاهلل خوئی ،منهاجالصالحین ،مسئلۀ .799
 .7تحريرالوسيله ،ج ،1ص271؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،795مسئلۀ 1466؛
آیتاهلل وحیدخراسانی‘حفظهاهللتعالی’ ،توضیحالمسائل ،مسئلۀ .1474
 .8آیتاهلل سيستاني‘حفظهاهللتعالی’ و آیتاهلل خوئی ،منهاجالصالحین ،ج ،1ص،795
مسئلۀ 812؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،795مسئلۀ .1466
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 .9توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،795مسئلۀ 1466؛ تحريرالوسيله ،ج ،1ص.271
 .10عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعه ،مسئلۀ 1؛ تحريرالوسيله ،ج ،1ص271؛
توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،795مسئلۀ .1466
 .11توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،794مسئلۀ .1462
 .12عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة ،مسئلۀ .1
 .13عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة ،مسئلۀ 19؛ مسائل منتخبۀ سیستانی،
مسئلۀ 391؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،785مسئلۀ 1439؛ آیتاهلل وحید خراسانی،
توضیحالمسائل ،مسئلۀ .1447
 .14عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة ،مسئلۀ 18؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج،1
ص ،787مسئلۀ .1442
 .15توضيحالمسائل مراجع ،مسئلۀ 1441؛ عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة،
مسئلۀ 24؛ آیتاهلل وحید خراسانی ،توضیحالمسائل ،مسئلۀ .1449
 .16توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1ص ،788مسئلۀ 1445؛ عروةالوثقی ،ج ،1فصل في
احكام الجماعة ،مسئلۀ 21؛ آیتاهلل وحید خراسانی ،توضیحالمسائل ،مسئلۀ .1453
 .17عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة ،مسئلۀ 22؛ تحريرالوسيله ،ج ،1ص،272
مسئلۀ 7؛ آیتاهلل صافی گلپایگانی ،هداية العباد ،ج ،1مسئلۀ 1231و1232؛ آیتاهلل
سیستانی ،منهاجالصالحين ،ج ،1ص ،268مسئلۀ 814؛ آیتاهلل خوئی و آیتاهلل وحید
خراسانی ،منهاجالصالحین ،ج ،2ص ،238مسئلۀ 814؛ اجوبةاالستفتائات ،سؤال .570
 .18توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1مسئلۀ 1470؛ آیتاهلل وحید خراسانی ،توضیحالمسائل،
مسئلۀ .1478
 .19توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1مسئلۀ 1471؛ عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة،
مسئلۀ .9
 .20یعنی کاری که نماز را باطل کند ،انجام نداده باشد.
 .21عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة ،مسئلۀ 9؛ تحريرالوسيله ،ج ،1ص،273
مسئلۀ 11؛ آیتاهلل مكارم شیرازی ،توضیحالمسائل ،مسئلۀ 1283؛ توضيحالمسائل مراجع،
ج ،1ذيل مسئلۀ 1471؛ فاضل لنكراني ،االحكامالواضحه ،ص ،213مسئلۀ 866؛
آیتاهلل خوئي و آیتاهلل وحيد خراسانی ،منهاجالصالحين ،ج ،2ص ،239مسئلۀ .818
 .22عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجماعة ،مسئلۀ 13؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج،1
مسئلۀ 1469؛ آیتاهلل وحید خراسانی ،توضیحالمسائل ،مسئلۀ .1477
 .23عروةالوثقی ،ج ،1فصل في احكام الجـــماعة ،مســئلۀ 13؛ آیتاهلل سيــستاني،
منهاجالصالحين ،ج ،1ص ،268مسئلۀ 815؛ توضيحالمسائل مراجع ،ج ،1مسئلۀ 1468؛
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آیتاهلل وحيد خراسانی ،توضيحالمسائل ،مسئلۀ .1476

 .24به نظر مقام معظم رهبري‘مدظله العالی’ ،نذر روزه در سفر باوجود اينكه نذرکننده روزه
قضا دارد ،صحيح است.

 .25حسینبنمحمد ،راغب اصفهانی ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،ترجمۀ
غالمرضاخسروی ،ج ،2ص586؛ مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،17ص.236

 . 26نک :مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،17ص.236

 . 27رهبر معظم انقالب ،بیانات در دیدار اقشار مردم۲۷ ،مهر.۱۳۷۱

 . 28سیدعلی سیستانی ،توضیح المسائل جامع ،ج ،1ص ،617مسئلۀ .2201
 . 29حسین نوری همدانی ،رسالۀ توضیح المسائل ،ص 564و .565
 . 30آلعمران.۱۰۴ ،
 . 31آلعمران.۱۱۰ ،
 . 32حج.۴۱ ،

 . 33علیبنابیطالب ،8نهجالبالغه ،حکمت .374

 . 34محمدبنیعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،5ص ،59حدیث .15

 . 35حسنبنمحمد دیلمی ،ارشاد القلوب إلی الصواب ،ج ،1ص.184

 . 36فضلبنحسن ،طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.807
 . 37ناصر ،مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،3ص.36
 .38امامخمینی ،تحریرالوسیله ،ج ،2ص.60
 .39کسیکه باید غسل نفاس را بهجا آورد.

 .40بـه نظـر بعضـي از مراجـع (آیـتاهلل مـکارم شـیرازی‘حفظهاهللتعالی’ و آیـتاهلل نـوری
همدانی‘حفظهاهللتعالـی’) درصورتيكـه بياحترامـي باشـد ،نمـاز هـم اشـكال دارد.

 .41ابراهیم.۴۱ ،
 .42نوح.28 ،

 .43اسراء.24 ،

 .44توضیحالمسائل ،مسئلة .884
 .45رساله آموزشی ،ص.133

 .46ولي کمتر از این مقدار را احتياط ًا ازطرف صاحبش به فقير صدقه دهد.

 .47توضیحالمسائل مراجع ،مســـئلة 2564و2574؛ آيتاهلل سيـستاني ،منهاجالصالحین،
 ،تحریرالوسیله ،مسئلة .5
ی
ج ،2مسئلة 643؛ امامخمین 

 .48منهاجالصالحین ،ج ،2مسئلة 766؛ تحريرالوسیله ،القول في لقطة غيرالحيوان ،مسئلة 5؛
آیتاهلل خوئي و آیتاهلل وحيد خراسانی ،منهاجالصالحين ،مسئلة .643
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زيارت ،از مراسم عبادي مهم و كارآمد است كه در جوامع اسالمي بهطور
اجمالي و در جوامع شيعي ،بهصورت گسترده رواج دارد .زيارت كعبۀ
مقدسه براي تمام مسلمانان از اهميت فوقالعادهای برخوردار است و
درصورت داشتن شرايط خاص ،انجام آن ،واجب و از ضروريات دين
اسالم است؛ بنابراین امت اسالمي يعني مذاهب چهارگانۀ اهلسنّت و نيز
جامعۀ شيعه ،سخت به آن پايبندند.
همچنین ،زيـــارت مـــرقد مطــهر پيـــامبر بزرگ اســالم ،حضرت
 ، 2هرچند واجب نيست و از مستحبات بهشمار ميآيد،
محمدبنعبداهلل 
ولي نزد امت اسالمي جايگاهي رفيع و باعظمت دارد.
شيعه كه دنبالهر ِو قرآن كريم و مفاهيم عال ِي اسالم ناب است و در
خط پيغمبر و اوصيای ایشان ،يعني ائمة اهلبيت حركت ميكند،
زيارت مرقد نورانی آن عزيزا ِن خدا را عبادتي بزرگ ،ارزشمند و سبب
بهدستآوردن خير دنيا و آخرت ميداند؛ بنابراین چنان به اين مراسم
شكوهمند اهتمام ميورزد كه حتي در سختترين شرايط و بحرانيترين
وضع ،آن را ترك نميكند.
مشهدالرضا 8همواره ،بهويژه در ايام و مناسبتهای مذهبی ،شاهد
حضور جمعيت زیادی از مشتاقان در بارگاه قدسی و باعظمت امامرضا8
است؛ هر شب و روز انسانهای فراواني ،بهخصوص از نسل جوان ،در
مراسم باشكوه این حرم مطهر شركت ميكنند و از گناهان خود روي
برمیگردانند.
در این قسمت ،به موضوع زيارت و آداب زیارت امامرضا 8و ساير
امامان معصوم ميپردازیم.
مفهوم و حقيقت زيارت و اقسام آن
معنی و مفهوم زيارت

زيارت در لغت بهمعناي قصد است و فردیكه به زيارت كسي ميرود،
گويا او را هدف قرار داده و بهقصد دیدار آن شخص ،راه افتاده است.
معناي اصطالحي زيارت و حقيقت آن ،حضور در نزد مقام و شخصيتي،
بهمنظور بزرگداشت و احترام و انسگرفتن با اوست.
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زيارت اَحيا (زندهها)

زيارت احيا (زندهها) ازجمله ،اقوام و دوستان و انسانهاي باقداست،
معنایي روشن و متداول دارد و در روايات ،قسمتی با عنوان« :زيارةالمؤمن»
يا «زيارةاالخوان» وجود دارد .آن بخش ،حاوی رواياتي است که در آنها،
اجر و پاداش فراوانی براي ديدار انسانهاي باايمان وارد شده است .البته
بهاندازهایکه شخص زيارتشده (مزور) داراي مراتب باالتري از معنويت
و فضيلت باشد ،ثواب و پاداش مالقات با او بيشتر است .همچنین هر اندازه
ن ّيت و هدف زيارتكننده خداييتر باشد ،در ارزش و ثواب آن زيارت،
اثر خواهد گذاشت.
زيارت درگذشتگان

كلمۀ ‘زيارت’ دربارۀ درگذشتگان هم استعمال ميشود كه البته بيشتر به
قبر آنان نسبت داده ميشود.
اين مطلب نشئتگرفته از جهانبيني و ديد وسيع و عميق اديان آسماني
بهويژه اسالم است كه حيات را منحصر به زندگي در اين جهان نميدانند
و انسان را در چهارديواري جهان طبيعت محدود نميكنند؛ بلكه ورای اين
عالم ،برای او عالمي گستردهتر و جالبتر و زيباتر قائلاند.
ما ّديون كه اعتقادي به ماورای طبيعت ندارند و حيات را در محدودۀ
جهان طبيعت تفسير ميكنند ،اين تعبیر از زیارت را ندارند و نميتوانند
داشته باشند؛ ولي اديان الهي و پيروان آنها ،يعني معتقدان به جهان غيب و
عالم ابدي ،واژۀ زيارت را براي گذشتگان نيز به كار ميبرند.
از اينرو يكي از مس ّلمات آنان ،زيارت اه ِلقبور (اموات) و شهيدان
است كه آن را بهصورت برنامهاي مذهبي و ديني انجام ميدهند.
اه ِلاديان ،بهويژه مسلمانان ،مردگان را فاقد فهم و درك و شعور نميدانند.
آنها معتقدند مردگان هم حيات دارند؛ اما شكل حيات آنها تغيير كرده
است و درك و فهمي متناسب با شرايط مخصوص خود دارند؛ بنابراين از
ديدار زندگان خوشحال ميشوند و درصورتيكه از خاطر بازماندگان خود
رفته و دوستان و بستگان ،فراموششان كرده باشند ،نگران و ناراحت و
چهبسا گلهمند ميشوند و ممكن است بهجاي دعا ،نفرينشان كنند.
امامصادق 8از جدّ بزرگوار خود ،امامعلي 8روايت کردهاند« :مردگان
خود را زيارت كنيد؛ زيرا آنان از اينكه شما به زيارتشان برويد مسرور
و شادمان ميشوند 1».اين روايت و روايات متعدد ديگر ،تصريح دارند كه
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مردهها از آمدن زندهها به كنار قبر خود آگاهي دارند و از اين كار كه نوعي
بزرگداشت درگذشتگان است ،خوشحال ميشوند؛ حتي در آن لحظهها ،با
2
زندهها انس ميگيرند و احساس وحشت و تنهايي نميكنند.
زيارت مرقد علما و بزرگان

گفته شد که زيارت قبور مؤمنان معمولي اجر و پاداش زیادی دارد؛ پس
اگر به زيارت قبر يك انسان شايسته ،صالح و پرهيزكار برويم يا در جوار
مزار يكي از علماي واالمقام ،با قبر شريف آن بزرگوار انس بگيريم و از
روح بلند و پاكش کمک بخواهيم ،بهیقین ،اجر و پاداشی بزرگتر و
آثار خيری افزونتر خواهد داشت .چه بسيارند كسانيكه در كنار مزار
انسانی وارسته يا عالم و مجتهدی واالمقام ،به اذن خداوند به خواستۀ
خود رسیدهاند؛ این جای تعجب ندارد؛ چون این بندگان صالح ،عمر خود
را در مسیر بندگی خدا سپری کردهاند و همواره هوای نفس را زیر پا
گذاشتهاند؛ پس دور از انتظار نیست که پروردگار قادر و مهربان بهبركت
آنها ،حاجت كسي را كه در كنار قبرشان به خدا روي آورده است،
برآورده کند.
البته بايد زيارت علماي رباني و تهذيبشده را در ايام حياتشان نيز
مغتنم شمرد و از فيض حضور و علم و معنويات آنان حداكثر استفاده را
كرد.
زيارت مرقد شهيدان
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در ميان انسانهاي خداجو و دلدادگان حق ،شهيدان ،از همه پيشگامترند؛
خداجويي و دلدادگي آنان به اثبات رسيده و براي كسي ترديدپذیر نيست.
ازجمله پاداشهاي پرافتخاري كه خدا به این عزیزان عطا فرموده است،
قداست قبر آنهاست .زيارت مرقد نوراني شهيدان ،از اهميت بسزايي
برخوردار است؛ چراکه در آیات 169و 170سورۀ مبارکۀ آلعمران
و َل َت ْح َس َب َّن الَّ ِذ َين ُقت ِ ُلوا فِي َسبِي ِل اهلل ِ َأ ْم َوات ًا َب ْل َأ ْح َي ٌاء عِ ْن َد
آمده استَ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون* َف ِرح َين ب ِ َمآ آ َت ُاه ُم اهلل م ْن فَضْ له...؛ (هرگز گمان مبر
َربِّهِ ْم ُي ْر َز ُق َ
كسانيكه در راه خدا كشته شدند ،مردگان هستند! بلكه آنان زندهاند و
نزد پروردگارشان روزي داده ميشوند* آنها بهخاطر نعمتهاي فراواني
كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است ،خوشحالاند). ...
ازسوی دیگر ،زيارت مرقد شهيدان ،بزرگداشت شخصيت آن عزيزان
و درحقيقت بزرگداشت صفات برجستهای همچون جهاد و ايثار و
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جوانمردي است .امامصادق 8فرمودهاند« :فاطمة زهرا ،هر روز
شنبه ،هنگام صبح ،بهسوي قبور شهدا در ُاحد حرکت میکردند و نزد قبر
3
حضرت حمزه 8توقف و براي او طلب رحمت و مغفرت ميكردند».
زيارت امامزادههای واالمقام

امامزادهها ،شا خوبرگ درختهاي بارور و پرثمر رسالت و واليت هستند
که بدو ِنواسطه یا با چند واسطه ،به امامان معصوم متصل ميشوند.
بیشتر آنها انسانهاي بزرگوار و خداجويي بودهاند كه از معنويت خاندان
پاک خود بهرهمند بودهاند و گاهي بهرههاي وافر بردهاند؛ ازجمله:
حضرت فاطمة معصومه مدفون در قم ،حضرت عبدالعظيم حسني8
مدفون در شهر ري ،حضرت احمدبنموسيالكاظم( 8شاهچراغ) و حضرت
سيداميرمحمد عابد 8مدفون در شيراز.
بهیقین زيارت این گوهرهاي تابناك ،راهي براي رسیدن به رضا و
خشنودي اجداد پاك ایشان است.
زيارت معصومان

باالترين ،ارزندهترين و پرفضيــلتترين زيارتها ،زيارت معـصومان
آلمحمد است .زيارت پيامبر بزرگوار اسالم و دختر گرامي
ايشان ،حضرت فاطمه و ائمة اطهار ، از بهترين وسايل الياهلل
(وسايل ارتباط با خداوند تعالي) و از پربركتترين زيارتهاست كه آثار
و فوايد بيشمار دارد.
همانطوركه نميتوان هيچ شخصيتي را با امامان معصوم مقايسه
كرد ،زيارت هيچ شخص ديگري هم با زيارت ايشان مقايسهكردني نيست:
نسبت به مؤمنان ،معصومان عصارۀ ايمان و رؤساي اه ِلايمان بهشمار
ميآيند و نسبت به عالمان دين ،ائمۀ اطهار علماي آلمحمد و نیز
مع ّلم عالمان پاك و مركز تغذيۀ علمي آنها هستند.
همچنین ،نسبت به شهدا ،معصومان افزونبرآنکه شهيدند ،امام
و مقتدا و الهامبخش شهيدان نیز هستند و حيات این بزرگواران در
جهان ابدي ،قويتر و باالتر از حيات شهيدان است؛ زيرا عالوهبر جنبۀ
شهادت ،حجت بالغۀ الهي و اولياي خاص خداوند هستند؛ پس زيارت اين
بزرگواران ،از همه بااهميتتر است.
در اذن دخول حرمهاي مطهر معصومان ميخوانيم:
ِ
«و َأ ْعل َُم َأ َّن َر ُسول َ
َ
ون
الس َل ُم َأ ْح َي ٌاء ع ْن َدك ُي ْر َز ُق َ
َ
َاء َك َع َل ْيهِ ُم َّ
َك َو ُخ َلف َ
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ون َس َلمِي...؛ و من ميدانم كه رسول
ون َك َلمِي َو َي ُر ُّد َ
َي َر ْو َن َمقَامِي َو َي ْس َم ُع َ
تو و خلفا و جانشينانت زندگاني هستند كه در نزد تو [رزق و]
روزي دارند؛ آنان جايگاه مرا ميبينند و سخن مرا ميشنوند و جواب مرا
4
ميدهند». ...
رحلت ائمۀ اطهار از دنیای مادی ،نميتواند رابطۀ شيعيان و
دوستانشان را از اين بزرگواران قطع كند؛ بلكه اين رشتۀ مقدس الهی
همواره باقي و اين پيوند مبارک ،پيوسته محفوظ است.
زيارت قبر شريف امامان معصوم ،ديدار با آنان و برقرارکردن
ارتباط با این عزیزان است .زیارت ،فقط راز دل گفتن نيست؛ بلکه
گفتوشنود است؛ سالمكردن و پاسخشنيدن و قرارگرفتن در سایۀ توجه
ولي خداست.
و لطف ّ
نقش زيارت و آثار و بركات آن
زيارت امامان؛ مصداق بارز آيۀ مودّت

كسانيكه با مفاهيم عال ِي قرآن كريم آشنا هستند ،ميدانند كه خداوند
در اين كتاب آسماني ،مسلمانان را به مو ّدت ذيالقربي (دوستي نزديكان
پيغمبر اكرم )2فرا خوانده است و بر آن تأكيد كرده و اين موضوع را
5
مزد رسالت پيامبر اكرم 2قرار داده است.
مو ّدت و محبت به خاندان پيغمبر و اهلبيت رسول خدا امري
مستمر در هر عصر و زمان است که اختصاص به زمان حيات آن
بزرگواران ندارد؛ بلكه در دوران ارتحال ایشان نيز جاري است.
بهيقين ،اينكه انسان از دور و نزديك به زيارت قبر شريف
معصومان بشتابد و كنار مرقدشان عرض ادب و اداي احترام کند،
از نشانههای مو ّدت و دلدادگي به آن عزيزان خداست.
البته جالبترين و پرالهامترين عرض ادب و ابراز مو ّدت ،خواندن
زيارتنامههايي است كه دركتابهای معتبر ادعیه ،ثبتوضبط شده است؛
این کالم نورانی ،بوي وحي ميدهد و چون از آثار الهامات غيبي است،
دور از اغراق و گزافگويي است.
زيارت امامان؛ وفاداری به پيمان امامت
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واليت و امامت است.
پيشواي هشتم شيعه ،حضرت ابوالحسن ،عليبن موسي الرضا ميفرمايند:
«هر امامي بر گردن دوستان و شيعيانش عهدي دارد و زيارت قبور امامان،
نشانۀ وفاي كامل به عهد و نيكو اداكردن آن است .پس كسيكه از روي
رغبت و شوق و براي تصديق آنچه در آن رغبت دارد ،آنان را زيارت كند،
6
اماما ِن او ،در روز قيامت شفيعانش خواهند شد».
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پس كسيكه قبر مطهر یکی از معصومان را زيارت كند ،به عهد و
پيمان دوستي با آن امام ،بهخوبي وفا كرده و مراتب صفا و صميميت خود
را به آن بزرگوار ابراز داشته است و امامان بزرگوار نیز در روز
قيامت شفاعتش ميکنند :از مشكالت و گردنههاي سخت روز رستاخيز
نجاتش خواهند داد و براي رهايي او از آتش دوزخ و عذاب الهي وساطت
خواهندکرد .اينهمه سعادت و خير و بركت ،هم هوهمه ،نتیجۀ زيارت
مرقد مطهر امامان معصوم است.
زيارت؛ اقتدا به معصومان

زيارت امامان معصوم و رفتن بهسوي مزار آن عزيزان ،نوعي اقتدا
و پيروي از ایشان است؛ زيرا بارها در حاالت آنان نقل شده است كه به
اين عمل عنايت داشتهاند و خود نیز به زيارت قبر معصومان اهتمام
داشتهاند .دراینزمینه ،به نمونههايي اشاره ميكنيم.
 .1در حاالت امامحسین 8آمده است« :امامحسين ،8عصر هر
7
جمعه ،قبر برادر خود ،امامحسن 8را زيارت ميكردند».
 .2امامسجاد و امامباقر از مدينه به عراق آمده و قبر مطهر
اميرالمؤمنين و امامحسين را زيارت كردهاند.
سـيدعبدالكريمبنطاووس حسني ،از جابر جعفي نقل كرده است كه
امامباقر 8فرمودند« :پدرم عليبنالحسين بعد از شهادت پدرش
حسينبنعلي ،در باديه و بيابان مدينه خيمهاي از مو گرفته بود و
چند سال در آنجا به سر ميبرد ...و گاهي از همان اقامتگاه در باديه ،به
عراق ميرفت تا پدر و جدّ خود را زيارت كند».
امامباقر 8ميفرمایند« :وقتي آن حضرت (عليبنالحسين )براي
زيارت اميرالمؤمنين 8به عراق رفت ،من هم با او بودم ...هنگاميكه از
كوفه به نجف رسيد و در مكان مخصوص ،كنار قبر شريف جا گرفت،
شروع به گريه كرد ،طوريكه محاسنش از اشك تر شد؛ آنگاه فرمود:
هلل ِ
الس َل ُم َع َل ْي َ
ين ا 
ك َيا َأمِ َ
الس َل ُم َع َل ْي َ 
ك َيا َأمِ َيرالْ ُم ْؤمِن ِ َين َو َر ْح َمةُ اهلل ِ َو َب َر َكا ُتهُ َّ ،
« َّ

فِي َأ ْر ِض ِه َو ُح َّج َتهُ َعلَى عِ َبادِهِ »...آنگاه گونۀ خود را بر قبر نهاد و فرمود« :أل َّل ُه َم
ٌ 8
ين إِلَ ْي َ
الراغِب ِ َين إِلَ ْي َك َشا ِر َعة»...
وب الْ ُم ْخبِت ِ َ
إ َِّن ُق ُل َ 
ك َوالِ َه ٌة َو ُس ُبلَ َّ

اين همان زيارت اميناهلل و دعاي بعد از آن است.
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 .3ابنقولويۀ قمي از محمدبنمسعود نقل ميكند« :امامصادق 8را
ديدم كه به قبر رسول خدا 2رسيدند ،آنگاه دست خود را روي قبر
گذاشتند و فرمودندَ ‘ :أ ْس َأ ُل َ
اك َو َه َدى ب ِ َ
اك َو ْاخ َت َار َك َو َه َد َ
اهلل الَّ ِذي ْاج َت َب َ
ك
َأ ْن ُي َصل َِّي َع َل ْي َك؛ از خداوندي كه تو را برگزيد و هدايت کرد و دیگران را
بهواسطۀ تو هدايت كرد ،میخواهم كه بر تو درود فرستد ’.سپس فرمودند:
إ َِّن َ
ُّون َعلَى ال َّنب ِ ِّي يا َأي ُّ َها الَّ ِذ َين آ َمنُوا َصلُّوا َع َل ْي ِه َو َسل ُِّموا
اهلل َو َمالئ ِ َك َتهُ ُي َصل َ
َت ْسلِيم ًا9؛ (‘به تحقيق خداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود ميفرستند .اي
كسانيكه ايمان آوردهايد ،بر او (پیامبر )2درود بفرستيد و سالم و تسليم
10
كامل خود را به او تقديم کنید)’.

زيارت؛ عامل آشنايی بيشتر و عميقتر با امامان

طهارت

از آثار و بركات برجستۀ زيارت خاندان عصمت و
آشنايي بيشتر با این بزرگواران است .زائر ،باوجود شناختي مختصر از
معصومان ،با انجام مراسم زيارت و ورود در آن روضههاي مبارك،
به شناخت تازهاي دست پيدا ميكند.
بهویژه اگر زيارتنامههاي مخصوص و مأثور (یعنی زیارتنامههایی که
معصومان قرائت میکردهاند) را قرائت كند ،به جايگاه اصلي و مقام و
شأن واالي ایشان پی خواهد برد و اگر آن عبارتهای دلنشين و روحافزا را با
توجه و تد ّبر بخواند ،شناختي پيدا ميكند كه هرگز دل از آنان بر نميك َند و
به هياهوها و زر قوبرقها و ادعاهاي آميخته به گزافهگويي و دروغ ديگران
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توجه نخواهد كرد؛ زيرا علت اصلي دورافتادن گروهي از مردم از علي و
آلعلي ،همين نداشتن شناخت صحيح از آن عزيزان خداست.
حجتهاي الهي ميشود ،گامي
هر بار كه انسان موفق به زيارت اين ّ
فراتر بهسوي معرفت مقام واالي آنان ميگذارد؛ حتي مدفن پاك امامان
عزيزي كه داراي بقعه و بارگاه و صحنوسرا نيستند ،يادآور نكتههایی
عمیق است و درعين همان سكون و سكوت بهتانگيزي كه دشمنان
متعصب به وجود آوردهاند ،يادآور صدها و هزارها حكايت است.
ديدن زائران مختلف داخلي و خارجي ،با آداب و سنن و فرهنگ
مخصوص و اظهار عالقهمندي ایشان به آن وجودهای پاک ،هركدام
صحنهای جديد است كه عرفان و بينش تازهاي را به ارمغان میآورد.
در کنار این توسل و دلدادگي ،دشواريهايي نیز وجود دارد كه زائران در
بین راه و ح ّتي در محل زيارت قبر امام معصوم ،8با آن مواجه ميشوند
و تحمل ميكنند؛ اما درعینحال شادماناند كه مضجع يكي از عزيزان خدا
را زيارت كردهاند .این مهم ،نشاندهندۀ مقام بسیار ارجمند معصومان
است و هر بینندهای را متوجه ميکند
كه خاندان پيـامبر در عمق جان
مردم پاكدل جا دارند و ایشان برترین
انسانها و انتخابشدۀ پروردگار هستند.
زيارت امامان و آشنايی با

مكتب اسالم
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ایشان ،اين است كه طی اين سفرهای زيارتی و قرائت زيارتنامهها،
انسان به آشنايي بيشتري با مكتب مقدس اسالمدست ميیابد.
منابع پربار و غنابخش معارف الهي در چهار گروه خالصه ميشود:
 .1قرآن كريم كه اصيلترين منبع معارف آسماني است؛
 .2دعاها كه بهشكل جدّ ي ،نقش مؤثري در اين مسير ايفا ميكنند؛
 .3حديث كه شامل نهجالبالغه نيز ميشود؛
 .4زيارتنامهها كه بهراستي منبعی پرتوان ،كاربردي ،نافذ و مؤثر است.
زيارتها (متن زیارتنامهها) انسان را با شأن واالي پيامبران آشنا
ميکند ،امامان معصوم و خاندان جليل رسول خدا 2را معرفي ميكند،
صف حق را از صف باطل ،ممتاز و جدا ميکند ،درس دوستي با دوستان
خدا و مخالفت با طاغوتها و ستمگران را میآموزد و. ...
ثواب زيــارت هر يك از امـامان معصوم

شــحام خـــدمت
ابنقولويه با سلسـلهسند نقل کرده است که زيـــد
ّ
امـــامصــادق 8عرض كرد« :براي
كسيكه يكي از شـــما (امامان) را
زيــارت كند چه چيزي (چه مقام
و ثوابي) خواهد بود؟» امامصادق8
فرمودند« :همانند كسي است كه
رسول خدا 2را زيارت كرده
11
باشد».
وجود امامان معصوم برگرفته
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از وجود پيامبر اكرم 2است و بهاقتضاي مقام واليت و رتبۀ واالي وصايت
و جانشيني آنحضرت ،مظهر وجود رسول اکرم 2هستند؛ بنابراین هركه
توفيق زيارت يكي از معصومان را پيدا كند ،درحقيقت به توفیق زيارت
رسول خدا 2دست يافته است و از پاداش زيارت این بزرگوار بهرهمند
خواهد شد.
اگرچه زيارت هريك از ائمة اطهار از بهترين اعمال به شمار
ميرود و داراي اجر و پاداش فراوان و منشأ خير و بركتهای بيشمار
است؛ اما ،هركدام داراي تأثيرات خاص در جان انسان است و در نهاد آدمي
ارتعاشات مخصوص و ويژهاي ايجاد ميكند .روایتهایی داریم که در آنها
برای زیارت هریک از معصومان پاداشی ویژه گفته شدهاست .در این
بین برای بعضی مانند امامحسین 8و امامرضا 8روایات بیشتری وجود
دارد .در این نوشتار ،بهتناسب موضوع ،به روایتی دربارة پاداش زیارت
امامرضا 8میپردازیم.
يحييبنسليمان مازني نقل ميكند كه حضرت موسيبنجعفر
فرمودند« :كسيكه قبر فرزندم علي (حضرت رضا )8را زيارت كند و
یک شب نزد مرقد او بماند ،مانند كسي است كه خدا را در عرش زيارت
كرده باشد».
يحييبنسليمان گفت« :مانند كسي است كه خدا را در عرش او زيارت
كرده باشد؟!» امامکاظم 8فرمودند« :آري؛ روز قيامت ،چهار نفر از ّاولين
و چهار نفر از آخرين بر عرش خداي رحمان خواهند بود .چهار نفری
که از ّاوليناند :نوح ،ابراهيم ،موسي و عيسي هستند و چهار نفري
كه از آخريناند :محمد ،علي ،حسن و حسين هستند .آنگاه مجلس
توسعه داده مىشود و کسانیکه قبر ائمه را زیارت کردهاند ،با ما
روی عرش مینشینند .توجه داشته باش که بلندمرتبهترین آنان در درجه و
12
نزديكترين آنان به بخشش و عطا ،زائران قبر فرزندم على 8هستند».
اين حديث شريف را مشايخ سهگانۀ اهلسنّت و در شیعه ،رؤساي شيعه:
شيخ كليني در كافی و شيخ طوسي در تهذيب و شيخ صدوق
در امالی و نيز در عيون اخبارالرضا 8نقل كردهاند.
البته بركات زيارت حضرت عليبنموسيالرضا ،منحصر به عالم
آخرت و اجر و ثواب بيشمار آن نيست؛ بلكه زيارت ايشان و شفاعتخواهي
از آن بزرگوار ،براي اصالح امور زندگي انسان نيز بسيار مؤثر است.
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اين مطلب ،عالوهبر آنچه در روايات آمده ،در تجربۀ افراد بيشماری نیز
ثابت شده است که شرح آن در کتابهای مربوط به کرامات امامرضا8
موجود است.
آداب زيارت

براي دستیابی به آثار و بركات زیارت و بهمنظور بیشترین بهرهبرداری از
فضای روحاني و معنوي آن ،ضمن توجه به معاني و مفاهيم زيارتنامهها،
باید تالش کنیم که مؤدب به آداب اسالمي شویم.
زيارت معصومان ،حضور در محضر این حجتهای الهي و
برقراركردن رابطه با آنهاست .از ُبعد ديگر ،زيارت امامان عبادتی
الهي است و بندگي خدا محسوب میشود .انسان زائر ،با خداوند یگانه
رابطه برقرار ميكند؛ ازاينرو بايد زيارت با آداب مخصوص انجام شود .اين
آداب در كمال و تعال ِي زيارت انسان اثری بسزا دارد و درغیراینصورت،
ارزش آن ناقص و ناچيز است.
قبل از پرداختن به این آداب زیارت ،تذکر این نکته ضروری است که
در منابع اسالمی ،معرفت و شناخت نسبت به شخص مزور يعني امامي
كه زيارتكننده به زيارتش آمده است ،بهعنوان مهمترین شرط و ادب
زیارت مطرح شده است؛ بهطوریکه اگر وجود نداشته باشد ،رعایت
دیگر آداب هم نتیجۀ مطلوبی نخواهد داشت .مقصود از این معرفت و
شناخت ،آن است كه انسان ،صاحب مرقد شريفی را که زیارت میکند،
امام مفترضالطاعه و شاهد و ناظر اعمال خود بداند؛ یعنی معتقد باشد که
اطاعت از این بزرگوار واجب است و پیوسته خود را در محضر ایشان
بداند .تحقیق و مطالعه دربارۀ سرگذشت و حوادث دوران زندگي امامان
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معصوم در بهدستآوردن این معرفت بیتأثیر نیست .در همین
کتاب ،شرح نسبت ًا کاملی از زندگی امامرضا آمده است که امیدواریم
زائران گرامی را در تأمین این مهم یاری کند.
بعضي از عالمان و فقیهان عاليقدر در كتابهاي فقهي خود ،بعد از
موضوع حج و بيان اعمال حج و عمره ،قسمتی با عنوان زيارت ،در نظر
گرفت ه و دربارۀ آداب زيارت سخن گفتهاند؛ همچنین علماي اخالق ،اين
مطلب را در كتابهاي اخالقي خود يادآوری کردهاند.
عالماني هم كه تأليفاتي در زمینۀ دعا و زيارت دارند ،در كتابهای
خـود به اين موضوع پرداختهاند؛ مانند عالم عاليقــدر ،حاجشيـخعبـاس
قمي در کتاب شریف مفاتيحالجنان.
در همین راستا ،مرحوم شهيد ّاول ،شيخشمـسالدين محمدبنمكي عاملي
كه از فقیهان مشــهور اماميه است ،دركتاب شريف دروس ،ضمن درس
 ،128اين مطلب را مطرح كرده و به چهارده نکته ،با عنوان آداب زيارت
اشاره کردهاند که در این قسمت هرکدام را بهاختصار توضیح میدهیم:
 .1غسلکردن و استفاده از لباسهای پاك و تميز قبل از ورود

ورود به حرم مطهر و مزار شريف امام معصوم 8ايجاب ميكند كه
انسان ابتدا غسل كند تا بدنش پاك و پاكيزه باشد و در مرحلۀ بعد ،لباس
پاک و تميز بپوشد تا هنگام ورود به حرم مطهر و روضۀ منوره ،همۀ
وجودش سرشار از پاكي و نظافت باشد :بدن پاك ،لباس نظيف و طهارت
معنوي كه بهبركت غسل براي او ايجاد ميشود.
این مطلب نیاز به توضیح ندارد؛ چراکه واضح است زيارت آن بزرگواران
را نباید كمتر از حضور در يك مهمان ِي مهم يا رفتن به مالقات شخصيتی
قدرتمند بهحساب آورد.
بهطورطبيعي رعایت این حالت ،در كيفيت زيارت اثر مثبت و مطلوب
دارد و حتي اميد انسان را به قبولي زيارت افزايش ميدهد.
 .2درنگ بر در روضۀ منوره و قرائت اذن دخول

شايسته نيست انسان بدون آمادگي روحي به حرم مطهر معصومان
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وارد شود؛ بلكه بايد پيش از ورود ،مقداري بايستد و در خود ،استعداد و
آمادگي ايجاد كند؛ سپس با خضوع همۀ اعضا و جوارح و خشوع كامل قلب،
وارد روضۀ مباركه شود .براي شکلگیری چنين حالتي ميتوان از دعا و
نيايش و خواندن اذن دخول استفاده كرد؛ بهنحويكه بزرگان گفته و دستور
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دادهاند .اگر اين اذن دخولها با توجه عمیق در معناي آنها خوانده شود ،حال
انسان دگرگون ميشود و ر ّقت قلب ،نرمي دل و خشوع مطلوب و الزم
در جان او پديد خواهد آمد .در اینصورت ،میتواند وارد شود؛ اما اگر
چنين حالتي را در خود احساس نكرد ،بهتر است صبر كند و منتظر زماني
باشد كه در خود ،حالت خشوع و ر ّقت را احساس کند و با آن حال وارد
شود؛ زيرا هدف مهمتر ،حضور قلب آدمي براي گرفتن رحمتي است كه از
ناحيۀ پروردگار نازل ميشود.
همچنین توصیه شده است که هنگام ورود ،پاي راست را جلو بگذارد
و در وقت بازگشت از حرم مطهر ،ابتدا پاي چپ را بردارد.

 .3ایستادن در کنار ضریح مقدس

يكي از آداب زيارت ،ايستادن در کنار ضريح مبارك است؛ البته تكاندادن
ضريح و چسبيدن يا آويزانشدن به آن لزومي ندارد و معتبر نيست؛ بلکه
تصور به
نکتۀ مهم ،همان نزديكشدن است .ازطرفی ،ممكن است این ّ
وجود آید که الزمۀ نشاندادن ادب به امامان معصوم جايگرفتن در
نقطۀ دوردستي از ضريح منور آن بزرگواران است 13.این انديشه ،درست
نیست؛ زيرا در روايات اهلبيت بر تكيهكردن به آن موضع مقدس،
14
تصريح شده است.
بقعهای که به زیارت آن میرویم ،قبر و ضريح محبوبترين محبوبهاي

73

انسان و عزيزترين عزيزان و بندگان صالح پروردگار است .اگر آن بزرگواري
كه در اين مرقد مطهر آرميده است ،با چشم سر دیدنی بود ،زائر در
ديدار با او چه برخوردي داشت؟ آيا او را در آغوش نميفشرد و سرتاپا و
قدمهايش را غرق در بوسه نميكرد؟ حاال زائر در بقعهاي قرار گرفته كه
دربرگیرندۀ آن نور الهی است و حرم مطهر و ضريح مقدسش بوي معطر
همان محبوب را ميدهد.
با تمام این توصیفها ،باید دقت کنیم که در انجام این آداب ،سبب آزار
و اذیت دیگران نشویم؛ چراکه ایجاد هرگونه اذیت جسمی و روحی برای
دیگران ،حقالناس بهشمار میرود و دراینصورت برای بهجاآوردن عملی
مستحب ،مرتکب حرام خواهیم شد.
حرم مطهر امامرضا 8و مانند آن ،در بیشتر روزهای سال ،پذیرای
جمعیت فراواناند و قرارگرفتن در کنار این ضریحهای مطهر معمو ًال
بهسختی و با اذیت دیگران امکانپذیر میشود؛ بنابراین در این مکانهای
مقدّ س باید بهشدت مراقب رعایت حال دیگران باشیم تا با رفتار و گفتار
خود ،مزاحمتی ایجاد نکنیم .با این نیت ،چه خود را به ضریح برسانیم و
چه نرسانیم ،به پاداش آن دست مییابیم.
 .4ایستادن مقابل روی مبارک امام معصوم 8و حرکت بهطرف

باالی سر مبارک
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همانطورکه انسان هنگام مالقات شخصیتی برجسته ،روبهروي او ميايستد
يا مينشنيد ،در زيارت امام معصوم 8نيز شایسته است زيارتكننده به
اين ادب عرفي و اخالقي توجه کند؛ هرچند كه چون در مضجع شريف،
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صورت مبارك معصوم 8رو به قبله است ،انسان در این حال ،پشت به
قبله قرار ميگیرد.
پس از آن توصیه شده است كه درصورت امكان ،گونۀ راست خود را
منور بگذارد و با خدا نیایش کند؛ آنگاه گونۀ چپ
بر قبر مطهر يا ضريح ّ
خود را بگذارد و باز دعا كند.
اين زيارت ،با ديدار دوستان و مالقات با شخصيتهاي مهم متفاوت
است؛ بنابراين سفارش شده است که زیارتکننده با کمال تضرع و زاري
دعا كند و در اين عمل ،نهایت عالقهمندي و شدت تواضع خود را به مقام
تقرب به خدا
رفيع امام نشان دهد .زائر با این کار ،بهترين زمينه را براي ّ
و اجابت دعای خود فراهم میآورد؛ بنابراین در این حال ،به دعا و نيايش
ملتمسانه و درخواست شفاعت از این بزرگواران توصیه شده است.
بعد از انجام اين کارها شایسته است باالي سر مبارك امام 8بيايد و
رو به قبله ،به دعا و نيايش با خداوند بپردازد؛ این نیز نتيجۀ همان زيارت
و رويآوردن به امام معصوم 8است.
 .5زيارتكردن؛ مطابق با سیرۀ اهلبيت و علمای بزرگوار شيعه

دعاها به دو دسته تقسیم میشوند :دعاهاي مأثور و دعاهاي ُم ْنشا.
دعا و زيارت مأثور :دعايي است كه از خاندان عصمت و طهارت
به ما رسيده است.
ِ
دعای ُمنشا :دعايي است كه خود انسان انشا ميكند و خواستههايش را
با زبان خود و کلماتی که به ذهنش میرسد ،از خداوند میخواهد.
زيارتهاي مأثور یعنی زیارتنامههایی که متن آنها از معصومان
است ،از عباراتی دلنشين ،روحافزا ،پربار ،سازنده و تربيتكننده تشکیل شدهاند.
اين زيارتنامهها ،حرف دل ميليونها انسان عالقهمند و دلداده است و
زائر با خواندن عبارتهای آن ،رازهاي دروني خود را به امام معصوم8
ميگويد .حیف است که انسان در آن مكانهاي مقدّ س و نوراني ،از
خواندن این زيارتنامهها محروم بماند.
براي امامعلی و امامحسين و امامرضا زيارتهاي مخصوص متعددي
وجود دارد كه برخي مختصر و بعضي طوالنياند .همچنین زيارتهايي
داريم كه آنها را میتوان برای هریک از امامان معصوم قرائت
کرد؛ مانند :زيارت ‘اميناهلل’ و زيارت ‘جامعۀ كبيره’ که بهطور ویژه به
قرائت این دو زیارت توصیه شده است.
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درهرحال ،اگر انسان فرصت یا حال قرائت اين زيارتها را نداشته
باشد ،ميتواند به حضور در آن مكانهای مقدّ س و سالمكردن به صاحب
قبر شریف اكتفا كند.
مث ً
ال در زيارت امام هشتم 8ميتوانیم به اين جملۀ شریف اكتفا كنیم:
ك يا َأبا الْحس ِن صل ُ
ُ
ك َو َب َدن ِ َ
ك َو َعلَى ُرو ِح َ
َّىاهلل َع َل ْي َ
ك َص َب ْر َت َو
« َصلَّىاهلل َع َل ْي َ  َ َ َ َ َ
َأنْت الصادِقُ الْ ُمص َّدقُ َق َتلَ ُ
اهلل َم ْن َق َتل َ
َك بِالْيْ ِدي َو الْلْ ُس ِن؛ اي ابالحسن ،صلوات
َ َّ
َ
خداوند بر تو باد؛ صلوات و رحمت خداوند بر جان و جسمت .راست
گفتى و تو راستگو و تصديقشده هستي و خدا ُبكشد آنان را كه با دست
15
و زبان ،تو را كشتند».
همچنین ابنقولويه از علماي بزرگ شيعه ،از بعضي از ائمة اطهار
خاصۀ اين حضرت8
روايت كرده است كه نزد قبر امامرضا 8صلوات ّ
قرائت شود 16.هرجا كه هستيم ،چه در كنار قبر مطهر این بزرگوار
و چه در نقاط دوردست ،میتوانیم موالي عزيز خود را با آن صلوات
مخصوص زيارت كنيم و اگر فرصت زيارتهاي مفصل و طوالني نداريم،
خاصۀ امامرضا 8در مفاتیحالجنان
به همین مختصر اكتفا کنیم .صلوات ّ
و کتابهای ادعیۀ حرم مطهر رضوي موجود است.
 .6بهجاآوردن دو ركعت نماز زيارت ،بعد از زيارت
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ولي خدا ،نماز زيارت خوانده ميشود تا همه بدانند
بعد از پايان زيارت ّ
كه هدف نهایی ،خداوند بزرگ است و زيارت ائمة اطهار دريچه و
وسيلهاي بهسوي اوست؛ بايد از مسير آن عزيزان به خدا متصل شد ،رو به
درگاه الهي آورد ،در پيشگاه مقدّ س او به بندگي ايستاد و براي او پيشاني
را به خاك ساييد.
چه ُحسن ختام زیبایی؛ آري ،اول خداست و آخر نيز خداست؛ پس زيارتي
كه با نام و اجازۀ خداوند (با ب ِ ْس ِم اهلل و بِإ ْذ ِن اهلل) آغاز ميشود ،بايد با نماز
و ركوع و سجود در برابر ذات اقدس خداوندي پايان پذيرد تا رسواکنندۀ
كساني باشد كه بهسبب جهل و دشمنی ،زيارت مرقد ائمة اطهار را
شرك به خدا ميدانند .اينگونه كلمات ،شعارهاي دشمنان آلمحمد است تا
از اين مسير ،منافع مادي خود را تأمين كنند و كوردالن كمدرك نيز سخن
نسنجيدۀ آنان را تكرار ميكنند؛ اما پاسخ گروهي از آنها كه هنوز بهرهاي
از درك و وجدان دارند ،همين مطلب است كه :منشأ دعا ،زيارت ،توسل
طوفقط توحيد و يگانهپرستي و خداجويي است.
و ،...فق 
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اگر انسان ،زائر قبر پيامبر 2باشد ،بهتر است آن دو ركعت نماز را
در روضۀ پيامبر 2بخواند و اگر زائر يكي از امامان معصوم باشد،
نزد سر مبارك بهجا آورد؛ ولی خواندن اين نماز در مسجد آن مكان
مطهر نیز کافي است.
 .7اهتمام بر دعا بعد از بهجاآوردن نماز زيارت

از بهترين اعمال در حرمهاي مطــهر معصومان ، بهویــژه بعد از
زيارت و نماز زيارت ،دعاكردن است؛ زيرا حرم مطهر و كنار قبر شريف
امام معصوم ،8آن هم بعد از انجام زيارت و بهجاآوردن نماز آن،
زمينهاي مناسب براي اجابت دعاست؛ پس بايد قدر این فرصت را دانست
و مشغول دعا و نيايش به درگاه الهي شد.
در قرائت ادعیه ،اولو ّیت با دعاهای امامان معصوم است که
جامع و شامل ابعاد گوناگون هستند؛ چراکه آن بزرگواران ،بهتر از همه
ميدانند چگونه و چه چيزي از خدا بخواهند .عالوهبراين ،حرم ،حرم
اهلبيت است و چه خوب كه دعا نیز دعاي اهلبيت باشد.
اما اگر شرايطي پيش آمد كه امکان قرائت آن دعاهاي شريف فراهم
نشد ،میتوانیم هرچه از حاجتهای دنيا و آخرت به ذهنمان آمد ،به زبان
بياوریم و از خداوند درخواست اجابت کنیم؛ اين ،همان دعاي ُمنشاست.
درضمن نباید دعا و درخواستها را در محدودۀ خواستههای خود قرار
دهیم؛ بلكه باید همۀ برادران و خواهران مسلمان و نیز مشكالت امت
اسالمي را در نظر آوریم و اصالح امور اه ِلايمان را از خداوند متعال
درخواست كنیم؛ زيرا سهيمکردن ديگران در دعا ،نشانۀ قلب سليم و پاك
است و موجب اجابت سريعتر دعاي انسان ،حتي دربارۀ خودش میشود.
 .8تالوت قرآن نزد ضريح مطهر امام معصوم 8و هدیۀ آن به

امامی که زيارت میشود.

چه زیباست كه كنار قبر مطهر حجت خدا ،آياتی از قرآن کریم تالوت شود تا
به هر دو يادگـا ِر بهجـــامانده از پيامبر اسالم 2تمسك كنیم و كتاب خدا
و اهلبيت پيامبر را با هم ،وسيلۀ قرب به خـداوند قرار دهیم.
با اين كار ،بين قرآن و مفسران حقيقي آن ،يعني خاندان پيامبر
پيوند میدهیم و در عمل ،وصيت رسول اكرم 2را زنده نگه میداریم كه
در حدیث شریف ثقلین ،بر رعایت حق دو گوهر گرانبها ،یعنی قرآن و
عترت خود تأکید کردهاند.
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با اين عمل ،گويا زائر از اهلبيت بهسوي قرآن و از قرآن بهسوي
اهلبيت ميرود؛ از يكسو با رسول خدا 2بيعت ميكند و ازسوی
ديگر ،از هدايتهاي اين دو نور بهره ميگيرد.
بنابراين ،قرائت قرآن ،كنار مـرقد نورانی امامان معصوم ،نداي لبيك
به دعوت و خواستۀ پيامبر بزرگوار اسالم 2است؛ اثبات جداييناپذیربودن
اين دو از يكديگر و انكار كساني است كه ميان دو يادگار رسول خدا2
جدايي انداخته و يكي را در نظر گرفته و ديگري را رها كردهاند.
البته كسيكه از اين عمل بهرهمند ميشود ،خودِ زيارتكننده است؛ هرچند
در اين كار ،تعظيم و بزرگداشت امامي كه زيارت شده است نیز وجود دارد.

 .9توجه به حضور قلب و توبه از گناهان
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اميدواركنندهترين حالتها براي اهل زيارت و مناجات ،حالت حضور
قلب است كه زائر پیوسته متوجه خداوند تعالي باشد .آنچه كار انسان
و عبادت و زيارت او را ارزشمند ميكند ،خالصکردن دل براي خدا و
زيارت و نيايشي همراه با توجه قلبي است؛ ازاينرو بايد كوشش كنیم كه
در همۀ حالتها ،حضور قلب داشته باشیم.
همچنین باید از کارهای ناشایست خود پشيمان باشيم؛ احساس شرمندگي
كنيم و برای رهاكردن گناهان ،تصميم جدي داشته باشيم .تأثير عميق توبه
و پشیمانی از گناهان ،در دعا و زيارت انكارکردنی نيست .سالمي كه از
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قلبي پاك و شستشوشده از گناه برخاسته و تقديم امام معصوم 8شود،
بسيار باارزش است؛چنين سالم و زيارتي مقبول ،مبارك ،درخور جوابي
شايسته و بسیار نزدیک به عنايت الهي است.
 .10رعایت ادب و احترام در برابر خادمان حرم مطهر امام معصوم8

خادمان و كاركنان این مكانهاي مقدس مفتخرند كه خدمتگزار حرم
و صحن و سراي امامان معصوم هستند؛ آنان پيوسته در آن فضاهای
معطر از شمیم اهلبیت ،در رفتوآمد هستند و شرايط مناسب
زیارت را براي زائران آماده ميکنند؛ پس جا دارد كسيكه بهعنوان زائر
و بهقصد زيارت اين روضۀ نورانی و آستان مالئکپاسبان آمده است،

عالوهبر رعایت كمال ادب در زیارت آن مرقد شريف ،در رعایت احترام
و ادب در برابر خادمان آن حرم ملكوتي كوتاهي نكند؛ زيرا يكي از
انواع اكرام و تعظيم امام معصوم 8و قبر مطهر آن بزرگوار ،احترام و
بزرگداشت خادمان و دربانان ایشان است.
 .11تکرار زیارت در زمان اقامت در شهر زیارتی و وداع ،هنگام

برگشتن به شهر خود

كسيكه بنا دارد مث ً
ال سه روز يا يك هفته در مشهد مقدّ س بماند ،نباید
به يك يا دو بار زيارت اكتفا کند؛ بلكه بهتر است در هر روز و شب،
هرچند بار که امکان دارد ،عمل مبارك خود را تكرار كند و هر بار كه
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مشرف ميشود ،تصميم داشته باشد تا بار ديگر هم بيايد و مرقد مطهر آن
ّ
امام همام را زيارت کند.
همچنین هنگامیکه تصمیم گرفت به وطن خود برگردد ،شایسته است
زيارت وداع يعني آخرين زيارت خود در اين سفر را انجام دهد :با قبر
مطهر حجت الهي خداحافظي كند ،با محبوب خود ،راز دل بگويد و با
دعاهاي واردشده ،اين مراسم را به پايان برساند؛ بهويژه توصیه شده است
در زيارت وداع متوجه اين نکته باشد كه شايد اين آخرين زيارتم باشد
و ديگر توفیق اين سعادت را نيابم؛ بنابراین با چشم گريان و دل سوزان،
از خداوند توفيق برگشت و زيارت آن مرقد شریف را درخواست كند
و بگويد«َ :أل َّل ُه َّم َل َت ْج َع ْلهُ آ ِخ َر الْ َع ْه ِد مِ ْن ِز َي َارتِي؛ خداوندا ،اين زيارت را
17
آخرين زيارت من قرار نده».
 .12تالش برای بهتربودن بعد از زیارت نسبت به قبل از زیارت

زائر باید بعد از زيارت ،بهتر از زمان قبل از زيارت باشد .اين نكتۀ بسيار
مهم ،از بهترين و شاخصترين آداب و وظايف زائر قلمداد ميشود و نشانۀ
قبولی زیارت نیز هست.
زيارتكننده بايد بكوشد كه بعد از زيارت ،نسبت به قبل از زيارت
تفاوت داشته و در رفتار و گفتار ،بهتر شده باشد؛ یعنی زيارت قبر شريف
ولي خدا او را متحول کند .اگر اين نکته در هر مرتبه از زيارت مراعات
ّ
شود ،زائر با يك سف ِر كوتاه زيارتي میتواند بهكلي خود را از انواع
گناهها و شركها رهايي بخشد؛ بهاينترتيب ،زيارت او يك زيارت
واقعي ،خداپسندانه ،مطلوب و پربار خواهد بود.
ِ
زيارت سازنده اين است كه انسان ،پس از آن ،احساس کند غرور ،كينهتوزي،
حرص ،حسد ،كبرُ ،عجب ،خودخواهي ،خودبيني و ...در او بهكلي از بين رفته
ِ
ِدعوت بزرگا ِن دين به زيارت نیز همين مطلب است.
است .حقيقت
 .13شتاب برای خارجشدن از حرم مطهر و شهر زیارتی بعد از زیارت
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كسيكه زيارت كرده است و قصد بازگشت دارد ،باید بهسرعت از شهر زيارتي
خارج شود تا عظمت حرمت امام 8را بهطـورکـامل رعايت كرده باشد و
شوق و رغبت او برای بازگشت شدت پیدا کند؛ چهبسا اكنون كه زيارت را
به پايان برده ،ماندن در آن مكان مقدّ س ،نوعي بيحرمتي به حساب آید؛ مث ً
ال
انسان در مشهد باشد؛ ولي ديگر تصمیم به زيارت نداشته باشد!
در روايت آمده است كه زائر هنگام خروج ،بهصورت قهقرا (درحالیکه
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رو بهسوی مرقد مطهر دارد) بيرون بيايد.
امامصادق 8دربارۀ نحوۀ خروج از حرم مطهر امامان معصوم
میفرمایندَ « :فإِذَا خَ َر ْج َت ف ََل ت َُو ِّل َو ْج َه َ
ك َعلَى الْ َق ْب ِر َح َّتى َت ْخ ُر َج؛ پس
18
هنگام خروج ،پشت خود را به قبر نكن؛ تا زمانيكه خارج شوي».
البته احترام به زائر امام ،احترام به امام معصوم 8است؛ پس درهرحال
باید از انجام کارهایی که باعث آزار و اذیت آنان میشود ،پرهیز کنیم؛
بنابراین ،انجام این ادب نیز در شرايط عادي امکانپذیر است و در ازدحام
جمعيت و درصورت ایجاد مزاحمت برای ديگران ،شایسته نیست.
ِ
سادات از نسل
 .14انفاق به مســـتمندان ،بهویژه احســـان به

پیامبر اكرم2

صدقه و كمك مالي به بينوايان ،عملي نیکو است كه وقتی در مكاني
بسيار مقدّ س مانند مرقد امامان معصوم انجام شود ،به اعتبار عظمت
مكان ،اجر و ثوابش افزايش پیدا میکند .ازطرفي ،اين کار بهنوعی پيروي
و تبعيت از آن امامان واالمقام است .درحقيقت ،توجه به این ادب ،زيارت
را به اطاعت از آن بزرگواران نزدیک میکند؛ پس طبيعي است كه اين
صدقه و انفاق ،پاداشی ممتاز داشته باشد.
اما انفاق به سادات و ذر ّيۀ رسول خدا 2و اهلبيت ،انفاق و
احسان به كساني است كه وابسته به صاحبان آن مرقدهای مطهرند و از
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بستگان و فرزندان آن بزرگواران قلمداد ميشوند .اين انفاق ،امتياز زیادی
دارد و از پاداش بيشتری برخوردار خواهد بود.
بهتعبير ديگر ،عالوهبر زيارت كه نوعي بزرگداشت مقام امام است
و موجب شادي آن معصوم 8ميشود ،احسان و نيكي به نیازمندانی
که از وابستگان این عزیزان خدا محسوب میشوند نیز ،نوعي ديگر از
بزرگداشت آنهاست و بهیقین موجب شادي بيشتر ایشان خواهد شد.
تا اینجا چهارده نکته در زمینۀ آداب زيارت از فقيه نامدار شيعه ،شهيد
ّاول گفته شد که هرکدام دربردارندۀ چند ادب از آداب زائر است و
اگر دقت کنیم ،حدود  25نكته خواهند شد.
بااينحال ،هنوز آداب ديگري وجود دارد كه در كلمات این بزرگوار
نيامده است و آيتاهلل مامقاني و ديگران در كتابهاي خود آوردهاند.
در این فرصت بعضی از این آداب را یادآوری میکنیم.
ديگر آداب مهم برای زائر

مقدس و حرم مطهر
 .1شناخت آن مكان ّ

زائر باید بداند اين بقعۀ نورانی از بيوتاهلل (خانههای خداوند) است كه
در آیات  36و 37سورۀ مباركۀ نور به آن اشاره شده است و بهیقین ،این
شرافت مکان ،برگرفته از عظمت وجود مبارکی است که حرم مطهر
منسوب به ایشان است.
 .2ترك حرفهای َع َبث و بیفايده

خداوند‘عزوجل’ و خانۀ پيامبر و خاندان پيامبر
اين مكان مقدس ،خانۀ
ّ

است .زائر در اين حرمهاي مطهر در محضر امامان معصوم قرار دارد؛
بنابراين بايد نهایت احترام را رعايت كند؛ پرداختن به سخنان بیهوده نیز
نوعی بیاحترامی است که باید ترک شود.
 .3درآوردن كفش از پا ،در محدودۀ حرم؛ بلكه نزديكیهای آن
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اين نکته از قرآن كريم بهدست میآید؛ آنجاكه در داستان رفتن حضرت موسي8
َّك بِالْ َوادِ
ك إِن َ
َاخ َل ْع َن ْع َل ْي َ
به كوه طور ،خطاب به ایشان ميفرمايد... :ف ْ
الْ ُمق ََّد ِس ُط ًوى؛ (...كفشهاي خود را بيرون آور كه تو در سرزمين مقدّ س
19
ُ‘ط َوي’ هستي).
منور امامان معصوم اگر از وادي مقدّ س طوي و كوه طور
حرم ّ
برتر نباشند ،بهیقین كمارزشتر نيستند؛ ازاينرو باید در محدودۀ ضريح
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مطهر و بقعۀ مبارك آن عزيزان خدا بدو ِنکفش حرکت کنیم.
توجه :خواهران گرامی درصورتیکه تمایل دارند از مسافتی طوالنیتر،
بدو ِنکفش مشرف شوند ،باید حتم ًا از جوراب ضخیم استفاده کنند؛ چراکه
به فتوای همۀ مراجع تقليد ،پوشاندن پا در مقابل نامحرم واجب است.
درنتیجه ،برهنهکردن پا یا استفاده از جورابهای نازک ،نهتنها رعایت
آداب زیارت نیست؛ بلکه در اینصورت ،این عزیزان برای بهجاآوردن
عملی مستحب ،مرتکب حرام نیز خواهند شد.
 .4بلند نکردن صدا در حرمهای مطهر امامان معصوم

اين حرمهاي مطهر ،مانند خانه و مرقد پيامبر 2هستند كه خدا دربارۀ
آن ميفرمايدَ :
ت ال َّنب ِ ِّي...؛ ( ...صداي خود را
ل َت ْر َف ُعوا َأ ْصوا َت ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِ
از صداي پيامبر باالتر َنبريد). ...
ازآنجاکه امامان معصوم ،اوصيا و پارههاي تن پیامبر اکرم 2هستند،
حكمي كه دربارۀ آنحضرت 2است ،دربارۀ ايشان نيز جاري است .آن
عزيزان خدا ،حاضر و ناظرند؛ بنابراين نبايد در حضورشان صدا را بلند كرد.
اين کار که بیادبی و خالف اخالق پسندیده است ،نوعي بيحرمتي به
آن وجودهای مقدّ س بهحساب ميآيد؛ بنابراين بايد صداي خود را هنگام
قرائت اذن دخول و زيارتنامه و نیز درحال دعا ،مناجات ،تالوت قرآن
و ...پايين آوریم.
 .5پرهیز از حرام و اهتمام در انجام واجبات

زائر باید در طول سفر ،يعني از هنگام حركت تا رسيدن به مقصد و
تشرف به مرقد مطهر ،از خالف شرع بپرهيزد و در انجام واجبات الهي
ّ
کوشش کند؛ چراكه ترك هر یک از واجبات الهي و انجام هرکدام از
محرمات پروردگار بزرگ ،با زيارت منافات دارد و مانع قبولي آن و
ّ
تقرب زیارتکننده به ساحت پاک معصومان میشود.
ّ
دقت در اقامۀ نماز ّاول وقت در بین راه از مهمترین نکاتی است که
باید رعایت شود .زشت و زننده است كه زائر قبر معصومان در راه
زيارت آن بزرگواران اعتنا به نماز نداشته باشد و خدایناکرده با بهانههاي
سست و واهي نماز را ترك كند؛ مثل اينكه بگويد نمازخواندن در قطار
مشكل است يا در هواپيما نميشود نماز خواند و!...
توجه به حریم محرم و نامحرم و رعایت حجاب اسالمی نیز از
ضروریات دین است که باید مدنظر زائر باشد .در اینزمینه ،پرهیز از
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نگاه ناپسند به نامحرمان و گفتوگوی غیرضروری با آنها ،از مهمترین
مسائلی است که باید رعایت شود.
حفظ این حریمها ،هم برای زنان و هم برای مردان واجب است؛ پس
هیچیک حق ندارند بهگونهای ظاهر شوند که جلب توجه کنند؛ اما
دیگران هم هيچ عذر و مجوزی ندارند كه به آنها خيره شوند یا کار را
به صحبت و شوخي برسانند.
باید مراقب باشیم که مبادا با قصد ثواب و اندوختن پاداش الهي به
زيارت برویم؛ ولي در اثر رعایتنكردن احكام الهي ،با كولهباري از گناه
ولي خدا ،قلب
بازگردیم و بهجاي تقرب و نزديكشدن به ساحت قدس ّ
مبارك آن حجت الهي را برنجانیم!
 .6پرهیز از ضايعكردن مال مردم

از آداب مهم سفر زيارتي ،رعایت حقوق مالی مردم است .بهطورمثال،
استفاده از میوۀ باغهاي مسير حركت جايز نيست؛ مگر با رضايت صاحب
باغ .زيارتي كه همراه آن ،اموال دیگران از بین برود ،هرگز پذيرفته
نخواهد شد و اگر فردی خواسته و ناخواسته مرتکب چنين عمل ناپسندی
شد ،بايد با جد ّيت تمام در پي جبران برآید.
 .7اصل قراردادن زیارت در سفر زیارتی

زائر باید تا ممكن است مقصد اصلي و هدف كلي خود را تشرف به حرم مطهر
و زيارت قرار دهد و آن را با كارهاي ديگر مخلوط و ضميمه نكند؛ یعنی
نبايد اصل مسافرت خود را مادي کند.
 .8شادشدن از مشاهدۀ ازدحام جمعيت

نگرانی از اینکه درنتيجۀ ازدحام جمعيت ،نميتوانیم به ضريح مطهر
نزديك شویم ،شایسته نیست؛ بلكه باید خدا را بهخاطر شیدایی اینهمه
دل در هواي امام رضا شكر كنیم .پر واضح است که باوجود این نیت و
تقرب بیشتر ،از ثواب نزديكشدن و بوسيدن ضريح مطهر بهرهمند
میل به ّ
خواهیم شد.
 .9پرهیز از مجادله بر سر مكان عبادت و زيارت
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برای زائ ِر بامعرفت شایسته نیست که برای نمازخواندن یا قرائت زیارتنامه
در مکانی مشخص اصرار ورزد؛ بلكه باید با ترک مجادله ،ايثار كند و
با مراعات ادب ،در مكان دورتري جا بگيرد تا هنگام زيارت براي كسي
مزاحمت ايجاد نكند؛ دراینصورت ،خداوند اجر بيشتری به او خواهد داد.
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 .10توجه به احترام متقابل زائران و مجاوران دربرابر یکدیگر

زائران باید مردم شهرهای زیارتی مانند اهل مشهد ،قم ،كربال ،نجف و...
را احترام كنند و با ادب كامل با آنها مواجه شوند؛ چراکه آنان مجاوران
هميشگي خاندان رسول اکرم هستند و ازاينرو درخور احتراماند.
رعایت این ادب ،بیش از آنكه برای مجاوران مفید باشد ،متوجه زائران
خواهد بود .در مقابل ،مجاوران نیز باید ضمن رعایت ادب و احترام دربرابر
زائران گرامی ،تالش کنند تا شرایط مطلوب زیارت برای این عزیزان فراهم
شود .توجه به این نکته ضروری است که زائران این حرمهای مطهر ،میهمانان
ائم ة اطهار هستند و هرگونه رسیدگی و توجه به آنها ،درواقع توجه
به اهلبیت است و بهیقین بیپاسخ نخواهد ماند.
اگر زائران مرقد مطهر ائمة اطهار و خاندان گرامی ایشان ،در رعایت
شرايط و آداب زیارت بكوشند؛ حتي يك زيارت مختصر این بزرگواران،
اثری چشمگير خواهد داشت و بهاينوسيله ،انسان از عاليترين الطاف و
عنايات الهی بهرهمند میشود؛ گرههاي كور زندگي او از اين رهگذر ،باز
و دريچههايي از رحمت ويژۀ خداوند سبحان به قلبش گشوده میشود؛
درنتیجه ،همواره در درون خویش احساس نشاط و انبساط میکند ،خود را
در ارتباط با خداي رحمان و رحيم و اولياي گرامي او میبيند و در سایۀ اين
احساس مقدس ،از بهترين لذتها برخوردار ميشود.
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«او هنگام زيارت حضرت رضا[ 8ظاهرا ً] اص ً
ال وارد حرم نميشد؛ بلكه در رواق
ميايستاد ،سالم ميداد ،زيارت ميکرد و ميرفت و به خود اجازه نميداد كه وارد حرم
شود!»
 .14وسائلالشيعه ،ج ،10ص ،267بابالمزار.
 .15كاملالزيارات ،ص.313
 .16كاملالزيارات ،ص.309
 .17كاملالزيارات ،ص.46
 .18كاملالزيارات ،ص ،256وداع قبر حسينبنعلي.8
 .19طه.12 ،
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بـا شـهادت امامرضـا در 203ق ،پيكـر مطهرشـان ،همانطورکـه خود
حضـرت پيشبينـي کـرده بودنـد ،در بـاغ حميدبنقحطبـه (حاكـم و والـي
خراسـان) ،واقـع در روسـتاي سـناباد به خاك سـپرده شـد .از آن پـس ،این
روسـتا به «مشـهدالرضا» معروف شـد .بيش از  1200سـال اسـت كه حرم
مطهـر رضـوي پرتوافشـاني ميكنـد و هزارانهـزار دل را از سراسـر جهان
بهسـوي خـود جلـب کـرده و روزبهروز بـر عظمـت و وسـعت آن افزوده
ميشـود.
روضۀ منوره
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روضۀ منوره كه پيكر مقدس امامرضا در آن مدفون است ،زير
گنبدي زرين و باشكوه قرار دارد و هستـۀ مركزي بناهاي آستان قدس
رضوي است .این بنا تقريب ًا بهشكل مربع است و پس از توسعه ،به حدود
 188مترمربع افزایش یافته است .قطر ديوارهاي اطراف روضه كه سنگيني
گنبد بر روی آن قرار دارد ،حدود سه متر است .كف روضۀ منوره با
بهترين نوع سنگ مرمر پوشيده شده و ديواره و سقف آن با كاشيهاي
ممتاز و نفيس سنجري ،نیز كتيبهها و آينهكاريهای بسيار زيبا ،بهصورت
معرق و مقرنس تزيين شده است.
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صندوقهای مرقد مطهر

ا ّولين صندوق :بنا به استناد متون تاریخی موجود ،در اواخر قرن پنجم
هجري ،صندوقي از چوب اعال با روكش و بستهاي نقره روي مرقد
امام نصب شده است .این صندوق ،اهدایی «انوشيروان زردشتي» از اهالي
اصفهان است .او که به بيماري برص (پیسی) مبتال بود ،در مأموريتش به
خراسان ،پس از آگاهي از كرامات حضرت رضا ،براي شفاي بيماري
صعبالعالج خود به ایشان متوسل و پس از گرفتن حاجت ،مسلمان شد؛
سپس این صندوق را در سال 500ق به مرقد منور رضوي اهدا کرد.
د ّومين صندوق :این صندوق که از چوب فوقل با روكش و ميخهاي
طال ساخته شده و معروف به صندوق عباسي بوده است ،در 1022ق ،روي
مرقد مطهر نصب شد .صندوق عباسي تزئينات هنري وگرانبهايي داشته
است كه پس از سالها ماندن در سرداب و پوسیده و متالشیشدن اركان
و پايههايش ،در 1311ش از روي مضجع شريف برداشته شد .كتيبههاي
طالي اين صندوق ،هماكنون در موزه نگهداري ميشود.
سوم از سنگ مرمر معدن شانديز با رنگ
س ّومين صندوق :صندوق ّ
سبز ليمويي بوده كه «حاجحسين حجارباشی زنجاني» در 1311ش ،آن را
منور امامرضا نصب كرد .اين صندو ِق سنگی كه
تهيه و بر روي مرقد ّ
عنوان سنگ قبر را نيز داشت ،تا 1379ش ،داخل ضريح چهارم بود و در
اين سال ،هنگام تعويض ضريح چهارم ،برداشته شد و بهجاي آن ،سنگ قبر
جديدي درون ضريح پنجم قرار گرفت.
آخرين سنگ قرارگرفته بر مرقد مطهر
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ضریحهای حرم مطهر

ضريح ،شبكهاي است كه صندوق و قبر مطهر را دربر ميگيرد .براساس
شواهد تاريخي ،نصب ضريح بر مرقد شریف امامرضا از دورۀ صفويه
رايج شده است و تا پيش از آن ،سابقۀ مشخصي ندارد .از آن زمان تاكنون،
پنج ضريح بر مرقد مطهر امامرضا نصبشده است.
ضريح ا ّول :ضریحی چوبي ،با تزييناتي از طال و نقره بوده که در اواسط
قرن دهم هجری (957ق) ،در عهد «شاهطهماسب صفوي» ساخته و بر روي
صندوق چوبی مرقد مطهر ،نصب شده است .درحالحاضر ،كتيبهها و
تزئينات طالي اين ضريح ،در موزۀ مركزي آستان قدس رضوی نگهداري
مرصع آن باالی دیوار
ميشود و سازۀ اصلي آن از بين رفته است و درب ّ
غربی قرار داده شده است.
ضريح دوم :دومين ضريح این مرقد مطهر ،معروف به «ضريح نگيننشان
نادری» ،در سال1160ق ،توسط شاهرخميرزا (نوۀ نادرشاه افشار) وقف و
منور امامرضا شده است .این ضريح از زمان نصب تا
تقديم مضجع ّ
1379ش ،در طبقۀ فوقاني و داخل ضريح چهارم جاي داشت و بعد از
برداشتن ضريح چهارم و قبل از نصب ضريح جديد ،بهلحاظ وقفيبودنش
منور ایشان انتقال يافت.
به درون سرداب مقدس امامرضا و روي مرقد ّ
دوم
ضـريح ّ
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ضريح سوم :ضريحی فوالدي مربوط به دورۀ قاجاریه است كه سقف
شيرواني چوبي و يك طوق طالي جواهرنشان داشته است .در سال
1312ق ،دورتادور قسمت فوقانياش ،به متن آيةالكرسی مز ّین شد و در
سال  1338ش به موزه منتقل شد.
سوم
ضـريح ّ

ضريح چهارم :این ضريح كه معروف به ضريح طال و نقره يا «شير و
شكر» است ،در سال 1338ش ،پس از برداشتن ضريح فوالدی قدیمی ،در
منوره نصب شد .اين ضريح با نظارت مرحوم سيدابوالحسن حافظيان
روضۀ ّ
و با هنرمندي استاد ،حاجمحمدتقی ذوفن اصفهاني و جمعی دیگر از
هنرمندان ساخته شد .ضريح چهارم هفت تُن وزن دارد و از چهارده دهانه
به نماد چهارده معصوم تشکیلشده كه در باالي هر دهانهاش ،در
گلبرگي از طال ،نام يكي از معصومان نوشته شده است.
قسمت باالي ضريح ،آراسته به سورههای مبارکۀ «يس» و «انسان» است
که با خط استاد احمد زنجاني ،بر كتيبهاي طاليي نگاشته شده است .ضريح
شير و شكر ،همزمان با نصب ضريح پنجم در 1379ش ،به موزۀ آستان
قدس رضوی انتقال يافت.
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ضـريح چهارم

ضريح پنجم :گذشت حدود  41سال از عمر ضريح چهارم ،استحكام
سازهاي آن را كم كرده بود؛ درعینحال ،ايجاد انفجار توسط منافقان در
ضلع باالسر مبارك امامرضا در عاشوراي 1373ش (1415ق) ،باعث
آسيبديدگي ضريح شد؛ بنابراین در 1372ش ،طراحي ضريح پنجم با
مشورتگرفتن از صاحبنظران و هنرمندان ،توسط استاد محمود فرشچيان
آغاز شد .خاتمكاري اين ضريح را استاد كشتيآراي شيرازي ،قلمزني آن را
موحد برعهده داشتهاند.
استاد خدادادزادۀ اصفهاني و خطاطياش را استاد ّ
ساخت ضريح پنجم ،با كيفيت عالي و استحكام کامل ،هفت سال طول
کشید و سرانجام در 16اسفند ،1379همزمان با عيد سعيد قربان ،كار
نصب ضريح جديد با حضور مقام معظم رهبري مدظلهالعالي پايان پذيرفت.
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گنبد طال

منور رضوي ،از زيباترين جلوههاي هنري و مذهبي
گنبد طالیی بارگاه ّ
است .در اوايل قرن ششم ،شرفالدين ابوطاهر قمي ،وزير سلطانسنجر
سلجوقي ،با مباشرت ابوالقاسم احمدبنعليبناحمدالعلويالحسيني كه از
نقيبان ناحيۀ طوس (یکی از بزرگان ناحیۀ طوس) بود ،ضمن تعمير روضۀ
منوره ،به احداث گنبد بر فراز ُقبه ّاولیه اقدام کرد .اين همان گنبدی است
كه بالغ بر  900سال از بنای آن ميگذرد.
گنبد ازنظر ساختمان و ارتفاع ،درنهايت زيبايي و هنرمندي طراحي شده
است و دو پوشش دارد .پوشش ّاول گنبد ،سقف حرم بهحساب میآید كه
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دوم كه بر فراز ق ّبه
مقعر و ُمقَر َنس بوده و به آن« ،ق ّبه» گفته ميشود .پوشش ّ
استوار شده است ،گنبد طالست .بین اين دو پوشش ،سیزده متر فضاي خالي
منوره 31متر ،محيط دور گنبد
وجود دارد .ارتفاع گنبد طال از كف روضۀ ّ
42/10متر و ارتفاع آن از ّاول طالكاري تا تيزۀ گنبد 16/40متر است.
گنبد و حوادث ناگوار

پس از طالكاري گنبد در زمان شاهطهماسب ،چند رخداد متوجه آن شد :در
فتنۀ ازبكها در سال 997ق ،عبدالمؤمنخان ازبك ،ضمن تاراج نفايس آستان
قدس رضوي ،به طالهاي گنبد نیز دستبرد زد؛ تا اینکه شاهعباس طی سفری
که با پاي پياده از اصفهان به مشهد آمد ،در 1010تا1016ق ،به مرمت و تزیین
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مجدد گنبد باخشتهاي طال اقدام کرد .اين ماجرا را عليرضا عباسي ،خطاط
معروف عصر صفوي ،در كتيبۀ دور گنبد ،با خط بسيار زيباي ثلث نوشته
است که متن آن در كتاب شریف مفاتيحالجنان شيخعباس قمي آمده است .کار
معماری و كاشيكاری گنبد را هم كمالالدين يزدي برعهده داشته است.
بعد از زلزلۀ 1084ق مشهد ،در زمان شاهسليمان صفوي گنبد دوباره تعمير
شد و پس از دو سال (1086ق) کار طالکاری آن به پایان رسید .اين واقعه ،در
یکی از چهار ترنج اطراف گنبد ،با خط زیبای محمدرضا امامي اصفهاني درج
شده است.
سال 1291ش ،روسهاي تزار ،مسجد گوهرشاد و نيز گنبد طال را به توپ
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بستند و گنبد براي چندمينبار ،در عصر پهلوي مرمت شد .خشتهاي قديمي كه
بهعلت ضخامت كم و گذشت زمان و تأثير حوادث طبيعي ،ساييده و بدنما شده
بودند ،در 1358ش برچيده شدند و خشتهايي از ورقههاي مسي با روكش طال
و با ضخامتی چهار برابر قبل ،با روش الكتروليت جانشین آنها شدند.
مساجد حرم مطهر

مسجد باالسر

مسجد تاريخي باالسر ،اولين بنايي است كه پس از روضۀ منوره ساخته شده
است و بيش از هزار سال سابقۀ تاريخي دارد .اين بنا بين روضۀ منوره و رواق
دارالسياده قرار دارد .در ضلع جنوبي مسجد باالسر محرابي از كاشي معرق با
سبكي زيبا ایجاد شده است و كنار آن ،تاريخ 1362ق و در طرف ديگر ،نامِ
محمدخان رضوان (كاشيساز و نقاش محراب) به چشم ميخورد .اين مسجد
منوره ساخته شده است و باني آن،
در عهد غزنويان (425ق) در غرب روضۀ ّ
ابوالحسن عراقي (يكي از رجال آن دوره) ،معروف به «دبير» است.
مسجد تاريخي باالسر8 ،متر طول4/5 ،متر عرض و10متر ارتفاع دارد.
اِزارۀ 1مسجد ،سنگ مرمر و باالي سنگ مرمر ،به کاشيهاي الوان ششضلعي
و هشتضلع ِي منقوش مز ّين است که حاوي آياتي از قرآن کریم و احاديث
است .باالي قسمت كاشيشدۀ دیوار ،دو كتيبۀ بسيار زيبا وجود دارد .يكي از
آنها كتيبۀ كاشي سنجري چينيمانند ،به عرض  50سانتيمتر ،به خط ثلث
برجسته ،به رنگ آبي و مز ّین به آياتي از قرآن کریم است؛ همچنین در باالي
طاق این مسجد که به حرم مطهر متصل است ،دو بيت از دعبل خزاعي (شاعر
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اهلبيت )به چشم ميخورد.
مسجد جامع گوهرشاد
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مسجد جامع گوهرشاد كه در جنوب حرم مطهر رضوی قرار دارد ،از
بناهاي باشكوه عهد تيموري در اوايل قرن نهم هجری است .اين مسجد
باشكوه2 ،هزار و 855مترمربع وسعت6 ،هزار و 48مترمربع زيربنا4 ،
ايوان و  7شبستان دارد .اين مسجد در 821ق ،بهدستور بانو گوهرشاد،
همسر شاهرخميرزاي تيموري ،ساخته شده كه در تزئين آن ،دستان پرتوان
فرزند هنرمندش ،بايسنقرميرزا ،شاهكارهايي استثنايي خلق کرده است.
ايوان مقصورۀ این مسجد500 ،مترمربع مساحت و 37متر طول و
25/5متر ارتفاع دارد .در دو طرف ايوان ،دو مناره به ارتفاع 43متر از
كف مسجد ساخته شده است .گنبد رفيع و فيروزهاي مسجد گوهرشاد بر
فراز ايوان مقصوره ،بر عظمت اين بنا افزوده است .ارتفاع این گنبد با دو
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پوشش41 ،متر و فضاي خالي بين دو پوشش آن10 ،متر است .اين بناي عظيم
تاريخي ،نمونهاي كامل و برجسته از هنر ايراني است كه تمام ويژگيهاي
معماري سنت ِي ايراني و اسالمي را دارد .مسجد گوهرشاد را معمار معروف
ايراني ،قوامالدين شيرازي ساخته و در پایان كتيبۀ بايسنقري ایوان مقصوره،
خودش را چنين معرفي كرده است« :عمل العبد الضعيف الفقير المحتاج
بعناية الملك الرحمن قوامالدينبن زينالدين شيرازی الطيان».
كتيبۀ اطراف ايوان مقصوره به خط ثلث نوشته شده است .بايسنقرميرزا
در قسمت انتهايي اين كتيبه ،نام خود و تاريخ اتمام ساخت مسجد را
اينگونه نگاشته استَ :
«ك َت َبهُ را ِجي ًا إِلَي اهلل بايسنق ِر بْن شاهرخ بن تيمور
گوركاني ،سنۀ  821قمري».
این مسجد دارای شبستانهایی به نامهای گرم ،تبریزی ،نهاوندی،
نجفآبادی ،میالنی ،سبزواری و علوی است.
منبر معروف به منبر صاحبالزمان

داخل ايوان مقصوره در مسجد گوهرشاد ،منبر بزرگي قرار دارد كه در بين
مردم به منبر امامزمان معروف است .استاد ‘محمد نجار خراساني’،
من ّبتكار معروف عصر فتحعليشاه قاجار ،اين منبر نفيس را از چوب
گردو و گالبي با شيوۀ من ّبتكاري ،بدون بهكاررفتن ميخ يا هر فلز ديگري
در چهارده پله بهنام چهارده معصوم ساخته است .سازنده ،با اين
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نيت منبر را ساخته است كه امامزمان بعد از ظهور خود ،بر فراز آن
براي مردم خطبه بخوانند .دليل معروفشدن اين منبر به منبر امامزمان
نيز همين است.
مدارس حـرم مطهر
مدرسة پريزاد

مدرسۀ پريزاد از بناهاي قرن نهم و آثار باستاني عهد تيموريان است .اين بناي
تاريخي در جنوب غربي حرم مطهر و شمال غربي مسجد جامع گوهرشاد
قرار دارد و همزمان با اتمام این مسجد در 823ق ساخته شده است .باني
مدرسه ،بانو پريزاد ،نديمۀ گوهرشاد است و آنچنانكه از وقفنامۀ مدرسه
برميآيد ،از نوادگان خواجهربيعبنخثيم (از زُ هاد و عرفای سدۀ ّاول هجري و
مدفون در شمال مشهد) بوده است .مدرسۀ پريزاد همانند ديگر مدارس دورۀ
تيموري ،بنايي چهار ايواني است كه در  2طبقه و  22حجره300 ،مترمربع
مساحت دارد.
اين مدرسه ،تاكنون چندين بار مرمت و تعمير اساسي شده؛ ولي هيچگاه
سازۀ اصلي آن تغيير نكرده است .از آن جمله ،تعمیراتی است که در
زمان شاهسليمان صفوي ،در 1091ق ،توسط نجفقليخان بيگلربيگي،
صورتگرفته و كتيبۀ سردر ورودي مدرسه ،گواه اين موضوع است .پس از
پيروزي انقالب اسالمي ،در  ،1368بههمت آستان قدس رضوي ،مدرسه با
همان الگو و طرح سنّتي بازسازي شد .هماكنون از اين مدرسه بهعنوان مركز
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پاسخگویي به سؤاالت ديني استفاده ميشود .خدمات این مرکز عبارتاند از:
پاسخگويي به مسائل شرعي بهصورت حضوري و تلفني ،مشاورۀ اعتقادي،
حلقههاي معرفت و حرمشناسي.
مدرسه دو در (دارالقرآن)

مدرسۀ دو در ،در جنوب غربي حرم مطهر و در ضلع شمال شرقي صحن
جمهوري اسالمي ،روبهروی مدرسۀ پريزاد واقع است .اين مدرسه ،يادگار
دورۀ تيموريان در عصر شاهرخميرزاي گوركاني است و با پیروی از معماری
بناهای چهار ایوانی این دوره ،از زيباترين و اصيلترين نمونههاي معماري
عصر تيموري به شمار میآید .نام اصلي این مدرسه« ،مدرسۀ يوسفيه» بوده
ِ
اميريوسف
كه بعدها به «مدرسۀ دو در» معروف شده است .باني مدرسه،
خواجهبهادر ،مل ّقب به غياثالدين ،از امراي خراسان است که در سال 846ق
از دنیا رفته است .او در سال 843ق ،مدرسۀ دو در را بنا نهاد و آرامگاهاش
هماکنون در زير گنبد جنوبي آن قرار دارد.
اين بناي تاريخي در زمینی با وسعت  500مترمربع ساخته شده است و
دو طبقه و  32حجره دارد كه درحالحاضر ،با عنوان «دارالقرآن الكريم»،
بهمنظور فعاليتهاي متنوع قرآني بهرهبرداری ميشود.

صحنهای حرم مطهر

صحن انقالب اسالمی

این صحنّ ،اولين و قديميترين صحني است كه در قسمت شمال حرم مطهر
بنا شده است .ضلع جنوبي صحن انقالب اسالمي (صحن کهنه یا عتيق) ،در
اواخر دورۀ تيموريان و اساس ايوان طال ،در عهد «سلطانحسين بايقرا» بنا
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شده و ضلعهاي شمالي و شرقي و غربي آن نیز در عهد «شاهعباس صفوی»
احداث و تكميل شده است .صحن كهنه ،چهار ايوان ،دوازده ص ّفه ،2چهل
دوم دارد.
حجره و ايوان كوچك در طبقۀ ّاول و چهل حجره در طبقۀ ّ
مساحت این صحن6 ،هزار و 702مترمربع است.
چهار ايوان صحن انقالب اسالمی عبارتاند از:
ايوان جنوبي ،ايوان طالست كه با 21متر ارتفاع بهدستور اميرعليشير
نوايي (وزير سلطانحسين بايقرا) در 872ق ساخته شده است .چون بدنۀ

اين ايوان در زمان نادرشاه (1148ق) با خشتهاي طال ،طالكاري شده
است به ‘ايوان نادري’ نيز معروف است.
ايوان شمالي (عباسي) با 22/50متر ارتفاع ،در سال 1021ق بنا شده است.
بر فراز ايوان عباسي ،گلدستۀ طاليي وجود دارد كه مربوط به دورۀ نادرشاه
افشار است .ارتفاع ايوان غربي (ايوان ساعت)24 ،متر است و ساعت بزرگي
كه بر روي آن قرار دارد ،در 1336ش نصب شده است .ايوان شرقي (ايوان
نقاره) نيز 26متر ارتفاع دارد.
صحن انقالب اسالمي در روزگار پادشاهان صفويه و افشاريه و قاجاريه
گسترش يافته و بهشكلي چشمنواز تزيين شده است .پنجرهفوالد معروف
حرم مطهر در این صحن قرار دارد.
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در میانۀ صحن انقالب اسالمي ،سقاخانهای وجود دارد که به «سقاخانۀ
اسماعیلطالیی» معروف است .سنگاب (منبع آب) اين سقاخانه که سه ُکر
آب ( ۱۱۳۰لیتر) ظرفیت دارد ،از سنگ مرم ِر يكپارچه ساخته شده و
بهدستور نادرشاه افشار ،از هرات به مشهد آورده شده است .در گذشتههاي
دور كه مثل امروزه امكانات لولهكشي آب نبود ،آب آشامیدنی را با مراسم
خاصي از قناتهاي اطراف مشهد به حرم ميآوردند و داخل اين سنگاب
میريختند .در دورۀ فتحعليشاه قاجار ،بهدستور شخصي به نام اسماعيل،
بر فراز اين سنگاب ،بنايي هشتضلعي با ستونهای مرمر کندهکاریشده
و کاشی ساختند و بهدنبال آن ،سقفش را با خشتهاي طال تزيين کردند؛
ازاينرو به «سقاخانۀ نادري» یا «سقاخانۀ اسماعیلطالیی» معروف شد.
در سال 1345ش ،سقاخانه كه در اثر گذر زمان كهنه و فرسوده شده
بود ،تخريب و از نو بهصورت زيبا و مجلل بازسازی شد .این بنا ،پس
از پيروزي انقالب اسالمي نيز مجدداً مرمت شده است؛ ازجمله هنگام
دارالحجه در طبقۀ زیرین صحن انقالب اسالمي ،بنای
احداث رواق
ّ
سقاخانه نیز محکمسازی شده است.
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سقاخانۀ صحن انقالب اسالمی

صحن آزادی

صحن آزادی (صحن نو) در شرق حرم مطهر و در پايين پاي مبارك
حضرت رضا ساخته شده است و 4هزار و  340مترمربع مساحت
دارد .صحن آزادي را ميتوان بناي برجايمانده از دورۀ قاجاريه دانست؛
چراكه ساخت آن بهدستور فتحعليشاه ،با مباشرت فرزندش علينقيميرزا
و معماري حاجآقاجان (صاحب بازارچۀ معروف حاجآقاجان در مشهد)
آغاز شد و بنای آن در روزگار ناصرالدينشاه قاجار به پايان رسيد.
صحن آزادي هم چهار ایوان دارد و وسط آن نیز مانند صحن انقالب

اسالمي سقاخانهاي ساخته شده بود .ازآنجاکه اين سقاخانه ،هنگام عرض
سالم و اداي احترام از درب شرقي ،بين زائران و ايوان طال حائل ميشد،
در اواخر حكومت قاجار (1271ش) تخريب و حوض آب بزرگی با
باغچــههايي در اطراف آن ایجاد شد.
ایوان غربی صحن آزادی (ایوان طال) بیش از بيست متر ارتفاع دارد و
مسیر تشرف بانوان به داخل حرم از آن ميگذرد .ازآنجاکه این ایوان در
زمان ناصرالدینشاه قاجار بازسازی و خشتهای زرین آن ساخته شده
است ،به «ایوان طالی ناصری» نیز مشهور است .ایوان جنوبی (ایوان
ساعت) از دو ایوان تشکيل شده است و بر فراز آن ساعتی بزرگ قرار
دارد .این ساعت تا پیش از ۱۳۳۶ش ،روی ایوان غربی صحن انقالب قرار
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صحن جمهوری اسالمی

اين صحن در 1368ش با  7220مترمربع مساحت ،در ضلع غربي حرم
مطهر احداث شد .صحن جمهوری اسالمی به بستهای شيخ طوسي 
و شيخ بهايي و نیز به رواقهاي دارالواليه ،دارالهدايه ،دارالرحمه و
دارالقرآن مرتبط است .بناي صحن جمهوري اسالمي به پيروي از بناهاي كهن
حوزۀ حرم مطهر ،بهسبك معماري سنتياسالمي ساخته شده است .بر فراز
ايوانهاي شمالي و جنوبي این صحن ،دو منارۀ بسيار زيبای آراسته به طال و
كاشي ،با ارتفاع سی متر افراشته شده است.
ايوان شرقي اين صحن كه به طال آراسته شده است« ،بابالواليه» نام دارد و
به رواق بزرگ «دارالواليه» متصل است .كنار اين ايوان پنجرهاي از برنز نصب
شده است كه زائرین از آنجا به ساحت مقدس امامرضا عرض سالم و
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داشت .گفته شده كه این ساعت در عهد ناصرالدینشاه قاجار (۱۲۷۸ق) از
منچستر انگلستان تهیه شده است .در چهار ضلع صحن آزادي درمجموع56 ،
حجره و غرفۀ فوقاني و تحتاني قرار دارد و از حجرهاي در جنوب غربي آن ،دری
به رواق شيخ بهايي گشوده ميشود که مقبرۀ وي نیز در همین رواق است.
ایوان شرقی این صحن به بابالسالم و ایوان شمالی آن به ایوان تلگرافخانه
مشهور است .بهشت ثامناالئمه شمارۀ یک در زیر این صحن قرار دارد.

ادب ميكنند .ایوان غربی «بابالغدیر» ،ایوان شمالی «بابالعلم» و ایوان جنوبی
«بابالشهاده» نام دارد .در وسط صحن ،ساعت آفتابی یا شاخصي وجود دارد
که در تمام فصلهای سال ،ظهر شرعی دقیق در شهر مشهد را مشخص میکند.
بهشت ثامناالئمه شمارۀ سه در زیر این صحن قرار دارد.
صحن قدس

اين صحن در 1373ش ،در جنوب حرم مطهر رضوی و مسجد
جامع گوهرشاد ،بين بست شيخ بهايي و قسمتي از جنوب رواق
امامخميني  قرار دارد .صحن قدس با مساحتی بالغ بر2530مترمربع،
در اطراف خود 6 ،ورودي و  28حجره دارد .ايوان جنوبي صحن با ارتفاع
16متر ،مشابه ايوان مقصوره است؛ سقفش بهصورت طاسهسازی 3با كاشي و
آجر تزيين و ديوارهاش نیز تمام ًا به كاشي معرق آراسته شده است .در وسط
ايوان ،محرابي زيبا وجود دارد که دورتادور قسمت باالي آن با كتيبهاي از
كاشي و مز ّین به سورۀ مباركۀ «نور» جلوهگری میکند .در میانۀ صحن نیز،
سقاخانهاي زيبا با نماي قبةالصخره 4،ياد و خاطرۀ نخستین قبلهگاه مسلمانان
جهان ،یعنی مسجداألقصی را در اذهان زنده میکند .اين سقاخانه يكهشتم
بناي «قبةالصخره» مساحت دارد؛ قسمت گنبديشكل آن با طال و دیگر
قسمتهای خارجياش با كاشيهای معرق تزيين يافته است.
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صحن جامع رضوی

باتوجهبه رشد فزايندۀ زائران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بهویژه در
ايام تابستان و مناسبتهاي خاص ،ساخت صحن جامع رضوی با مساحت
۱۱۷هزار و ۵۸۴مترمربع ،در  1366شروع و در  1381به پايان رسيد .اين
صحن با كاربری عباديمذهبي 6 ،منارۀ رفیع و  3ايوان دارد .ایوان غربی
صحن جامع« ،بابالهادی ،»ایوان شرقی آن «بابالکاظم »و ایوان
ولی عصر »نام دارد.
جنوبیاش «ایوان ّ
ولي عصر ،با دو مناره به ارتفاع 70متر و ایوانهای غدیر و
ایوان ّ
کوثر ،هر یک با دو مناره به ارتفاع 57متر ،شکوه و عظمت خاصی به
صحن جامع رضوی بخشیدهاند .این صحن که بزرگترين صحن ساختهشده
در طرح توسعۀ حريم حرم مطهر است ،درمجموع 55 ،غرفه و گنجايش
70هزار نمازگزار را دارد.
در تزيين صحن جامع از سنگهاي ابزارخورده و تزيينات كاشي
معرق و معقلي 5استفاده شده است .سنگفرش این صحن نیز ،مخلوطي از
سنگهاي الوان و گرانيت و خلج است .صحن جامع رضوي در جنوب
اماكن متبركه واقع شده و ازطريق دو بست ،با خيابانهای امامرضا
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بهشت ثامناالئمه شمارۀ دو در زیر این صحن قرار دارد.

(خيابان تهران سابق) و خیابان شهید اندرزگو (خیابان خسروینو سابق)
ارتباط دارد.
گفتنی است که دو دستگاه پله برقي ،ارتباط اين صحن را با پاركينگ
شمارۀ  1و شمارۀ ( 2ویژۀ خدام) برقرار میکند .راه ورودی به رواق
امامخمینی و دارالمرحمه و رواق کوثر و رواق غدیر از این صحن
میباشد.

صحن غدير

صحن غدير با مساحت 14هزار و 453مترمربع ،در ضلع شمال غرب ِي صحن
جامع رضوي و جنوب غربي اماكن متبركه قرار دارد .اين صحن از ضلع
شرقي به صحن جمهوري اسالمي ،از شمال غربي به خيابان شيرازي و از
غرب به مجتمع تجاري غدير و سرويسهای بهداشتي این مجموعه منتهي
مزيـن به نام امامعلي است؛
ميشود .بیشتر كاشـيهاي صحن غدیرّ ،
همچنین خطبۀ شريف غدير در كتيبههاي موجود در اين صحن نقش بسته
است .امکان دسترسی به اين صحن ،ازطريق صحن جامع رضوي و صحن
جمهوري اسالمي و خيابان شيرازي فراهم است .مهمانسرای جدید در این
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صحن كوثر

اين صحن با مساحت 15هزار و648مترمربع ،در زاويۀ شمال شرقي صحن
جامع رضوي واقع شده است .صحن کوثر از ضلع غربي با موزۀ حرم
مطهر ،رواق امامخمینی و صحن آزادي مرتبط است و از شمال شرقی
به خیابان نواب صفوی منتهی میشود .سازۀ اصلي این صحن ،فلزيبتني
معرق تزیین شده است .بیشتر
بوده و نماي آن با سنگ و آجر و كاشي ّ
كاشيهاي صحن کوثر ،مز ّين به نام مبارك حضرت فاطمه است و
بركتيبههاي موجود در نمای آن ،خطبۀ فدكیه نقش بسته است .دسترسي
به صحن كوثر ،ازطريق خيابان شهيد نواب صفوي (پايينخيابان) و صحن
جامع رضوي امکانپذیر است .همچنین ورودی پارکینگ خدام از ضلع
شرقی این صحن است.
صحن هدايت

این صحن با مساحت ۱۷هزار و ۹۸۰متر مربع ،در ضلع شمال شرقی اماکن
متبرکه جای دارد .صحن هدایت از شمال شرقي به ساختمان شمارۀ 2
دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،از شرق به مجتمع اقامتي و بازارچۀ هدایت،
از جنوب شرقي به مقبرۀ پير پاالندوز ،از جنوب و جنوبغربي به
ساختمان شمارۀ  1دانشگاه علوم اسالمي رضوي و ساختمان مهمانسراي
حضرت ،از شمال به بنياد پژوهشهاي اسالمي و از شمال غربي به ورودي
طبرسي محدود است .دسترسی به این صحن ،ازطريق خيابانهاي طبرسي و
شهيد نواب صفوي ،نیز ساختمان اداري دانشگاه علوم اسالمي رضوي فراهم

107

فصل چهارم :در اين قطـعه از بهشت /آشنايي با حرم مطهر رضوي

صحن قرار دارد.

است؛ درعینحال ،دو دستگاه پله برقي ،ارتباط اين صحن را با پاركينگ
شمارۀ  3برقرار میکند.
مراسم اکرام رضوی در ماه مبارک رمضان در این صحن برگزار میشود.
رواقهای حرم مطهر
رواق دارالحفاظ

اين رواق بهدستور بانو گوهرشاد ،در اوايل قرن نهم هجري قمری بنا شده است.
تجمع حافظان قرآن و انجام مراسم خاص و
رواق دارالح ّفاظ از قديم محل ّ
تالوت كالماهلل و خطبۀ مخصوص ح ّفاظ آستان قدس رضوي بوده؛ ازاينرو به
«دارالح ّفاظ» شهرت يافته است .اين رواق هفت ُص ّفه دارد.
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اين رواق در زمان بانو گوهرشاد ،در جنوب غربي حرم مطهر رضوی بنا شده است.
نامگذاري آن به «دارالسياده» از آن جهت است كه از قديم ،محل تجمع و
تدريس علما و سادات و منسوبين به خاندان پیامبر اسالم بوده است.
آيينهكاري ديوارهای رواق و ُص ّفهها و سقف آن ،مربوط به 1300ق است و
قبل از آن ،بهصورت كاشيكاري بوده است.

رواق دارالسالم

رواق دارالسالم در جنوب شرقی روضۀ منوره قرار دارد و ازجمله بناهايي
است كه اساس آن در زمان بانو گوهرشاد و بهدستور او پيريزي شده است.
این رواق پس از تعمير و تزيين در 1334تا1338ش ،بهصورت كنوني در
آمده است.
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رواق دارالسياده

رواق حاتمخانی

رواق گنبد حاتمخاني را حاتمبیگ اردوبادی ،از وزرای عصر صفویه ،در
۱۰۱۰ق بنا کرد .اين رواق ،در شرق روضۀ منوره و پایین پای مبارک
امامرضا قرار دارد.

رواق ال ّلهورديخان

اين رواق دارای گنبدی با پوشش مسی است که در سال 1021ق ،توسط
اهللورديخان (از رجال عهد صفويه) در شمال شرقي روضۀ منوره بنا شد .بر
گرداگرد رواق ،تاریخ والدت و شهادت امامان معصومهمراه با بعضی
از احادیث معتبر نوشته شده است و در وسط صفۀ جنوبي رواق ،سنگ لوح
مرق ِد اهللورديخان ديده ميشود.
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رواق دارالضيافه که درحالحاضر محل تشرف خانمها به حرم مطهر است ،از
جنوب به رواق «دارالسعاده» و از غرب به رواق «اهللوردیخان» میپیوندد .بناي
اين رواق مربوط به 1031ق است و آن را مرحوم ميرزاشفيع قزويني با هزينۀ
يك تاجر قزويني ساخت .در رواق دارالضيافه ،دو ُص ّفه ایجاد شده كه در آن
آياتي از قرآن مجيد روي كاشيهاي رنگارنگ نقش بسته است.

رواق توحيدخانه

معروف است كه اين رواق را مفسر نامدار شیعه ،مالمحسن فيض
كاشاني ،در 1072ق بنا كرده و در این مکان ،آيات توحيدي قرآن كريم
را تدريس و تفسير ميكرده است .در ضلع شمالي توحيدخانه ،پنجرۀ فوالدِ
معروف ،نصب و ضريح مطهر از پشت اين پنجره نمايان است.
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رواق دارالضيافه

رواق دارالفيض

رواق دارالفيض در پشت سر مبارك حضرت رضا واقع شده و به روضۀ
منوره متصل است .اين رواق قب ً
ال به «مسجد رياض» معروف بود و به مسجد
زنانه هم شناخته ميشد .اصل بنای دارالفيض مربوط به دورۀ صفويه است و
مورخان بر اين عقيدهاند كه
بهعلت اتصال آن به رواق توحيدخانه ،برخي ّ
ممكن است این بنا را مرحوم فيض كاشاني ،همزمان با رواق توحيدخانه
ساخته باشد.

رواق دارالسعاده

رواق دارالسعاده از بناهاي عصر قاجاريه و باني آن اهلليارخا ِن آصفالدوله
است .این رواق در 1251ق ساخته شده است.
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ايـن رواق محـل دفـن شـيخمحمدبهاءالدين عاملـي ،معـروف بـه شـيخ
بهایـي اسـت .بـه روايـت تاريـخ ،ايـن مـکان ،منـزل و َمـدْ َرس (محل
تدریـس) شـيخ بهايـي بـوده و در 1364ق ،بـا مسـاحت حـدود
102مترمربـع ،بهشـکل باشـكوهي تجديـد بنـا شـده اسـت.

رواق دارالسرور

در قديـم ،ايـن رواق بهصـورت چنـد اتـاق بهعنـوان آبدارخانه ،آسايشـگاه
خـدام و ...اسـتفاده ميشـد کـه در 1334ش ،بهشـکل رواقـی بـا مسـاحت
هـزار مترمربـع در آمد.
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رواق شيخ بهايی

رواق دارالشكر

ايـن رواق از مجموع دو بنا تشـكيل شـده اسـت :يكي رواق «پس پشـت»،
مربــــوط بـه دورۀ صفويـه و ديگــــري بنایـي كـه مربـوط بـه عهـد
تيموريان اسـت و در گذشته ،به «قـــــرآنخانه» مــــعروف بوده است.
ايـن دو مـكان با مسـاحت 73مترمربـــع ،در سـالهاي 1342تا1344ش،
بهصـــــورت يـك رواق در آمـد و «دارالشـكر» ناميده شـد.

رواق دارالشرف

دارالشرف ،قب ً
ال به ايوان طالي صحن انقالب متصل و به «راهر ِو سقاخانه»
معروف بود؛ اما در 1343ش ،پس از تغییر و تزيين ،بهصورت رواقي مستقل
درآمــد.
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این رواق کوچک در اختالف سطح 95سانتيمتر از كف دارالسالم قرار دارد.
دارالعزه قب ً
ال كشيكخانۀ خادمان بود و در 1343ش ،بهصورت رواق در
ّ
آمد .این رواق  66متر مربع مساحت دارد.

رواق دارالذكر

رواق دارالذكر قب ً
ال مدرسۀ علميۀ علینقيميرزا بوده که در 1343ش،
پس از بازسازی و تغییر کاربری ،با پوشش جديد سقف ،بهصورت کنونی
در آمده است .حجرههاي بااليي و پاييني اطراف آن مدرسه ،اكنون محل
استقرار دفاتر مختلف است.
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رواق دارالعزّه

رواق دارالزهد

رواق مجلل دارالزهد ،در فاصلۀ زماني سالهای ۱۳۵۰تا ۱۳۵۲در جنوب
منوره ساخته شده است .این رواق زیبا به رواق باشكوه
شرقی روضۀ ّ
امامخميني متصل است.

رواق دارالعباده

رواق «دارالعباده» در سال  ۱۳۵۳ساخته شده است .اين بنا مانند رواقهای
شيخ بهایي و دارالزهد ،دو طبقه دارد و طبقۀ باالیی آن ،تاالر اماكن
متبركۀ آستان قدس رضوي است.

116

رواق بزرگ و مجلل دارالواليه ،در غرب روضۀ منوره ،پشت پنجرۀ فوالد
صحن جمهوری اسالمی قرار دارد .ساخت دارالوالیه ،در سال  ۱۳۶۵آغاز شد
و در سال  ۱۳۶۸پایان یافت.

رواق دارالهدايه

رواق دارالهدايـه در صحـن جمهـوری اسلامي ،يعنـي جنـوب غربـی حرم
مطهر رضوي سـاخته شـده اسـت .سـاخت ایـن رواق از  ۱۳۶۹آغاز شـد و
در نخسـتین روز  ۱۳۷۱پایـان یافت .دارالهدایه محل اجراي برنامههــــاي
فرهنگـی بـراي كاروانهـا و گروهاي زيارتي اسـت.

117

فصل چهارم :در اين قطـعه از بهشت /آشنايي با حرم مطهر رضوي

رواق دارالواليه

رواق دارالرحمه

رواق دارالرحمه با تقليد از معماري شبستانهاي مسجد جامع گوهرشاد
احداث و در 1371ش افتتاح شد .اين رواق بین بست شیخ بهایی و صحن
جمهوری اسالمي قرار دارد و درحالحاضر ،محل ارائۀ خدمات فرهنگي به
زائران غیرایرانی است.

رواق داراالخالص

اين بنا در گذشته ،مسجد كوچك و زيبايي به نام مسجد زنانۀ باالسر
بوده است که محراب آن هنوز هم باقی است .در طرح توسعۀ 1373ش،
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رواق حضرت معصومهh

اين رواق مجلل که طبقۀ زيرين رواق دارالواليه بهشمــار ميرود ،پس از
انقالب شکوهمند اسالمي (1379ش) افتتاح شد .در زاویۀ شرقی اين بنا ،یک
هشتی با پنجرۀ نقره و سقفی بهصورت نیمگنبدی وجود دارد که راه ورود به
سرداب مطهر امامرضا است .بعد از روضۀ منوره و ضريح مطهر ،رواق
حضرت معصومه ،hنزديكترين مكان به مرقد شريف و باالسر مبارک
حضرت رضا است.

رواق دارالحكمه

دارالحکمه ،در ضلع شمال غربي صحن آزادي قرار دارد .اين روا ِق دوطبقه،
در 1381ش افتتاح شده است.
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این مسجد بهصورت کنونی (رواق داراالخالص) در آمد .داراالخالص
كوچكترين رواق حرم مطهر است.

رواق دارالكرامه

رواق دارالکرامه ،با مساحت  488مترمربع ،در آذر  1385افتتاح شد .این
رواق ،در سهونيم طبقه1830 ،مترمربع زيربنا دارد که زيرزمين ،نيمطبقۀ ّاول
دومش بهعنوان آسايشگاه خدام در نظر گرفته شده است .راه ورودی
و طبقۀ ّ
این رواق ،آن از ضلع شمالی صحن انقالب است.

رواق دارالحجه

رواق زيبا و باشكوه دارالحجه ،زير صحن انقالب اسالمی قرار گرفته است.
ساخت اين رواق ،اواخر 1378ش آغاز و در ( 1387نيمۀ شعبان 1429ق)
افتتاح شد .قبر شیخمجتبی قزوینی در این رواق است.
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ايـن رواق ،درواقـع صحـن سـابق امامخمينـي( صحـن مـوزه) اسـت
کـه بهدنبـال افزايـش روزافـزون زائـران و نيـاز مبـرم بـه توسـعۀ فضاهاي
سرپوشـيده ،تغییـر کاربـری یافتـه و بهصـورت رواق درآمـده اسـت .رواق
امامخمينـي در مجـاورت مسـجد جامـع گوهرشـاد قـرار دارد و
دسترسـی بـه آن ،ازطریـق این مسـجد و صحن جامع رضـوی و صحن آزادی
امکانپذیـر اسـت.

رواق شيخ طوسی

رواق شيخ طوسي در ضلع غربي حرم مطهر واقع شده است .مراسم
اجرای خطبه عقد زوجهای جوان در این رواق انجام میشود .ورودي اين
رواق در وسط بست شيخ طوسي قرار دارد .این مکان بهعنوان محل
موقت جهت استراحت شبانۀ زائران مرد در نظر گرفته شده است.
رواق شيخحر عاملی

رواق شيخحر عاملي در ضلع شرقي حرم مطهر واقع شده است .این
رواق محل برگزاری مراسم ویژۀ خدام و مدعوین به حرم مطهر رضوی
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رواق امامخمينی

است.ورودي اين رواق در وسط بست شيخحر عاملي قرار دارد .این
مکان بهعنوان محل موقت جهت استراحت شبانۀ زائران زن در نظر گرفته
شده است.
رواق دارالمرحمه

رواق دارالمرحمـه در قسـمت زيريـن رواق امامخميني قـرار دارد .این
رواق ،دیمـاه ،1392همزمـان بـا ميلاد باسـعادت حضـرت ختمیمرتبـت
محمـد مصطفـي و امامجعفر صـادق افتتاح شـد.

رواق كوثر

اين رواق در ضلع شمال شرقی صحن جامع رضوی قرار دارد.

رواق غدير

رواق غدير در قسمت شمال غربي صحن غدير و ضلع جنوب غربی ورودي
شيخ طوسي قرار دارد.
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رواق حضرت فاطمه زهراh

در روزهـای پایانـی سـال  ،1395رواقـی ویـژه بانـوان در حـرم
مطهرامامرضـا افتتـاح شـد .ایـن رواق کـه بهنـام رواق حضـرت
فاطمهزهـرا hنامگـذاری شـده اسـت ،در 29اسـفند 1395همزمـان
بـا سـالروز والدت ایشـان بـا حضـور تولیـت محتـرم آسـتان قـدس رضوی
بازگشـایی شـد.
رواق حضـرت زهـرا hدر فضـای زیرین صحن آزادی احداث شـده اسـت،
ورودی آن در بسـت نـواب صفـوی قـرار دارد .وجـود وضوخانـه ،پلهبرقی
و انـواع سـتونها بهسـبک معمـار ی اسلامی ،از ویژگـیهـای دیگـر ایـن
رواق اسـت .راههـای ورودی آن از صحـن آزادی و رواق مبارکـۀ شـیخ حر
عاملی اسـت.

رواق دارالنور

ایـن رواق بین بسـت شـیخ بهایی و مدرسـۀ دو درب و مدرسـۀ پریـزاد قرار
دارد.
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موقعيت رواقهای همكف حرم مطهر

125

اجرای آیینها و مراسم خاص توسط خدام

برگـزاری آیینهـا و مراسـم ویـژه ،بـا حضـور خـدام حریـم حـرم مطهـر
رضـوی ،از موضوعهـای جـذاب و سـنتهای قدیمـی در مضجـع شـریف
حضـرت ثامنالحجج اسـت .این مراسـم چند قرن اسـت که در آسـتان
قـدس اجـرا میشـود و آداب خـاص خـود را دارد.
غبارروبی

ایـن آییـن ،بـا تشـریفات و مقدمـات مخصـوص ،چنـد نوبـت در سـال و
معمـو ًال همزمان بـا اعیاد مذهبی یا میالد مسـعود ائمـۀ معصومین و
مناسـبتهای خـاص برگـزار میشـود.
در روز و سـاعتی معیـن ،ابتـدا حریم رضوی ،خلوت و همـۀ درهای ورودی
آن بسـته و بهاصطلاح «قـرق» میشـود .سـپس تولیـت آسـتان ،درب طال و
سـپس د ِر روضـۀ منوره را میگشـاید و بهتدریج نذورات مـردم را از داخل
آن جمـعآوری کـرده و بهمنظـور حمـل بـه خزانۀ حضرت ،در کیسـههای
مخصـوص قـرار میگیـرد .آنـگاه درون ضریـح و مضجـع منـور ،بـا عطر و
گالب شسـته میشود.
طنیـن تالوت قـرآن کریـم و مداحـی و مرثیهخوانی بـرای اهلبیت
طـی برگـزاری ایـن آییـن ،بـر فضـا حکمفرماسـت .شـرح مراسـم نیـز هر
نوبـت در صورتجلسـهای تنظیـم و بـه امضـای تولیـت و دیگـر مقامـات
شـرکتکننده در آییـن میرسـد.
در پایـان مراسـم ،ازطـرف تولیـت آسـتان ،به هر یـک از حاضـران که از
ت شـدهاند ،هدیهای اهدا میشـود که شـامل مقداری غبـار داخل
قبـل دعـو 
ضریـح و نبات متبرک اسـت.
مراسم تحویل کشیک

همـهروزه در سـاعت 6صبـح و  6عصرکـه مـدت خدمـت کشـیک قبلـی
تمـام میشـود و نوبـت کشـیک بعـدی فـرا میرسـد ،تمـام خدمـۀ هر دو
کشـیک ،اعـم از خـدام و فـراش و دربـان ،معمـو ًال در یکـی از رواقهـای
حاتمخانـی یـا دارالسـعاده یـا دارالحکمـه حاضـر میشـوند و در دو صف،
بـه ترتیـب خـدام و دربانـان و فراشـان بـا حالت احتـرام ،مقابـل یکدیگر
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مراسم ُص ّفه

براسـاس شـواهد موجـود ،از ابتدای شـهادت و بهخاکسـپاری پیکر پاک
امامرضـا در مـکان کنونـی ،قرائـت قـرآن کریـم در روضـۀ منـورۀ
رضـوی ،معمـول و دایر بوده اسـت؛ بنابراین از همان سـالهای اول ،تعدادی
قـرآن وقـف آسـتان قدس رضوی شـد کـه در داخـل حرم مطهـر نگهداری
میشـده اسـت .هنگامـی کـه محمدخان شـیبانی ،سـلطان و مؤسـس طایفۀ
ازبکهـا ،خراسـان را از تیموریـان گرفت ،در سـال 910ق ،بهقصد زیارت
بـه مشـهد مقـدس آمـد و ضمن زیـارت مرقـد منـور امامرضـا  ،غزلی
ترکـی در مـدح و منقبـت امـام سـرود و مقرر کـرد ح ّفـاظ در بیرون
ق ّبـه ،قرآن قرائـت کنند.
در سـال 1276ق ،فـرد خیـری به نـام اماموردیخـان بیات مختـاری ،از این
سـنت اسـتقبال کـرد و طی وقفنامـهای ،عوایـد موقوفهای را بـرای مخارج
ایـن مراسـم تعییـن و مقـرر کـرد ح ّفـاظ در رواق توحیدخانه ،هـر صبح و
شـام ،بـه تلاوت کالماهلل مجیـد بپردازنـد و دوازده بنـد خواجهنصیر نیز
خوانده شـود.
تـا مدتهـا ایـن مراسـم در توحیدخانـه انجـام میشـد؛ تـا اینکـه
صاحبنظـران بهدلیـل شـکوه و عظمـت ایـن مراسـم و نیـز نزدیکبـودن
رواق دارالحفـاظ بـه روضـۀ منـوره و تبدیـل بـه احسـنکردن موقوفـه،
باتوجـه بـه سـوابق آن در دارالح ّفـاظ ،ایـن رواق را مـکان مناسـبی بـرای
انجـام مراسـم صفـه دیدنـد و انجـام مراسـم بـه دارالح ّفـاظ انتقـال یافـت.
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میایسـتند؛ سـپس سرکشـیک یـا معـاون کشـیکی کـه خدمتـش بـه اتمام
رسـیده اسـت و نزدیـک روضۀ منـوره قـرار دارد ،با صدای رسـا ،خطبه را
بـا سـتایش پـروردگار ،ثنای ائمـۀ اطهـار ،ذکر نام مبـارک حضرت
ثامناالئمـه و امامزمـان ،fطلـب مغفـرت بـرای عمـوم مسـلمانان،
مخصوصـ ًا امامخمینـی 6و آرزوی سلامتی بـرای همـۀ خدمتگـزاران،
بهویـژه رهبـر معظـم انقالب‘مدظلهالعالـي’ .قرائـت میکنـد.
پـس از آن تمـام خدمـه بابـت توفیـق خدمتگـزاری ،سـجدۀ شـکر بهجـا
میآورنـد و خدمـۀ کشـیکی کـه خدمتشـان بـه پایـان رسـیده اسـت ،بـا
خدمـهای کـه خدمتشـان شـروع شـده اسـت ،مصافحـه میکننـد.

هماکنـون مراسـم صفـه ،از مراسـم باشـکوهی اسـت کـه همـهروزه خدام
و فراشـان کشـیک روز ،در دارالزهـد ،آن را در دو نوبـت ،نیمسـاعت قبـل
از طلـوع آفتـاب و بالفاصلـه بعـد از نماز مغرب و عشـا ،برگـزار میکنند.
در ایـن مراسـم ،عالوهبـر تلاوت قـرآن کریم ،مدیحـۀ چهـارده معصوم یا
دوازده امـام کـه از خواجهنصیر طوسـی اسـت نیز خوانده میشـود.
اجـرای ایـن مراسـم بدینگونـه اسـت کـه ابتـدا فراشـان مقدمـات اجرای
مراسـم را انجـام میدهنـد ،پـس از آن ،تعـداد  14عدد اللـه و رحل و قرآن
در قطـع بـزرگ ،از اتاقـی مخصـوص و بـا احترامـی ویـژه ،دستبهدسـت
میچرخنـد و در سـمت چـپ و راسـت رواق بهطـور یکسـان قـرار داده
میشـوند؛ سـپس یکـی از خدمـه ،شـمعهای درون شـمعدانها را روشـن
میکند و خدام و فراشـان کشـیک روز ،بااحترام در سـمت چپ و راسـت
و سرکشـیک و معـاون و سـادات در صـدر رواق مینشـینند .ضمـن اینکـه
یـک عـدد شـمعدان ،بهطـور مجـزا در محـل اسـتقرار سرکشـیک قـرار
میگیـرد و مراسـم آغـاز میشـود.
سـپس ضمـن تالوت یـک جزء قـرآن ،هرکـدام از ح ّفاظ یک قسـمت از
مدیحـه را بـا صـدای بلنـد و زیبـا میخوانـد و هنگامیکـه به نـام مبارک
علیبنموسـیالرضا  میرسـد ،همـه قیـام کـرده و بعـد از ادای احترام،
مجـدداً مینشـینند و مراسـم ادامـه مییابد .هنگام شـرو ِع بنـد چهاردهم و
بیـان نـام حضـرت قائم آلمحمـد fبار دیگـر همگی قیام کـرده و عرض
ادب میکننـد.
پـس از خاتمـۀ قرائـت قـرآن و قرائت توسـل بـه چهـارده معصوم،
خطیـب ح ّفـاظ ،دعـا و خطبۀ مشـخصی با ذکر سلام و صلوات بـر پیامبر
اسلام و خانـدان طاهریـن ایشـان قرائـت میکنـد .پـس از پایـان متن
دعـا و خطبـه ،تمـام خدمـه ،سـر بـر زمین گذاشـته و سـجدۀ شـکر بهجا
میآورنـد .در پایـان ،سرکشـیک ،قـرآ ِن روی اولیـن رحـ ِل سـمت راسـت
رواق و بعـد رحـ ِل آن و سـپس شـمعدان جلـوی هـر رحـل را برمـیدارد،
میبوسـد و بـه اولیـن حافـظ میدهد .ح ّفـاظ و خـدام ،قرآنهـا و رحلها
و شـمعدانها را یکـی پـس از دیگـری میبوسـند و با دستبهدسـتکردن،
آنهـا را بـه اتـاق مخصـوص منتقـل میکنند.
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براسـاس یک سـنت دیرینه ،سرکشـیک خدام حرم مطهر ،هـر روز صبح،
گلهـای روی ضریـح مطهـر امامرضـا را تعویـض و گلهـای تـازه را
جایگزین میکند .هر روز قبل از سـاعت  8صبح ۴ ،دسـته گل بسـیار زیبا،
در  ۴گوشـۀ بـاالی ضریـح مطهـر قـرار میگیـرد و گلهـای روز قبـل ،بـه
فراشـان تحویـل داده میشـود .این گلها کـه در گلدانهای فلـزی با روکش
طالیـی قـرار دارنـد ،مرغوبتریـن انـواع گلهـا هسـتند کـه متخصصـان
پرسـابقه در فـن گلآرایـی ،آنهـا را آمـاده کـرده و بـه حرم مطهـر منتقل
میکننـد .گل های استفادهشـده از انواع شـاخهبریده ،شـامل گالیـل ،مریم،
میخـک ،رز ،ژرورا ،مارگاریـت و زنبـق انتخاب میشـود که بسـیار مقاوم
و زیبـا بـوده و برای مدت  2۴سـاعت بـا وجود ازدحام جمعیـت و گرمای
سـطح فوقانـی ضریح مطهـر ،با طـراوت باقـی میمانند.
نقارهنوازی

پیش از اسلام ،نواختن طبل و دهل در دربار سلاطین و حکام ،برای اعالم
عمومی مرسـوم بوده اسـت .میرزاابوالقاسـم بابـر ،نوۀ گوهرشـادخاتون ،در
سـال 860ق ،اواسـط قـرن نهـم هجـری ،نقارهنـوازی را در حـرم مطهـر
رضـوی مرسـوم کـرد .بهجـز ایـام سـوگواری و شـهادت ائمـه و دو
مـاه محـرم و صفـر ،در شـبانهروز دو نوبـت و  20دقیقـه قبـل از طلـوع
و غـروب آفتـاب ،بهوسـیلۀ نوبتچیـان رسـمی ،طبـل و نقـاره بـا آهنگـی
خـاص بـه صـدا در میآیـد و بـا نواختـن آخرین ضربـات ،طلـوع و غروب
خورشـید را اعلام میکنـد .همچنیـن در اعیـاد مذهبی [شـب و صبح عید]
و ایـام والدت ائمـه و لحظۀ تحویل سـال نیز نقارۀ شـادمانی ،چندین
نوبـت نواختـه میشـود .در سـحرهای مـاه رمضـان نیز حدود یک سـاعت
قبـل از اذان صبـح و همچنیـن بهمنظـور اعلام شـفاگرفت ِن بیمـار در حـرم
مطهـر رضـوی نقـاره نواخته میشـود.
درحـال حاضـر ،نقارهزنـی ،درون سـاختمان نقـاره ،واقـع در ضلـع غربـی
صحـن انقلاب انجام میشـود .این سـاختمان در گذشـته یک طبقه داشـته
اسـت؛ ولـی هماکنـون دو طبقـه دارد کـه طبقـۀ زیریـن آن ،جای گذاشـتن
شـیپورها و طبلهـا و لـوازم دیگـر اسـت و در طبقـۀ باالیـی ،نقارهزنـان
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تعویض گل

مسـتقر میشـوند .ابـزار و وسـایل نقـاره خانه شـامل :چهار طبـل و کرنا و
لـوازم متعلـق بـه آن اسـت .طبلهـا از کاسـههای بزرگ و کوچک مسـی
و چدنی اسـت که پوسـت دباغیشـده بر روی آن کشـیده شـده اسـت و با
دو چـوب سـاده بهطـول تقریبـی  20سـانتیمتر نواختـه میشـود .کرناهـا،
سـازهای بـادی بهطـول تقریبـی  100تا  120سـانتیمتر اسـت کـه از جنس
کرم داده شـده اسـت.
مـس یـا برنـج بـوده و آب ُ

نتهای نقاره

آهنـگ امـروز کرناها ،همان آهنگ قرنهای قبلی اسـت که سینهبهسـینه
باقـی مانـده اسـت .نتهـای نقـاره کـه در سـه دسـت ،بهترتیب اجـرا می
شـود ،چنین اسـت :ابتدا سـرنواز یا سردسـتۀ کرنانـوازان ،کرنـا را بهطرف
گنبـد ،بـا حالـت سلام میگیـرد و در کرنا میگوید« :سـلطان دنیـا و عقبا،
علیبنموسـیالرضا!» پسنـوازان هماهنـگ با کرنـا میگوینـد« :امامرضا!»
سـرنواز مجـدداً میگویـد« :امامرضـا ،امامرضـا ،امامرضا!» و بقیـه در کرنا
میگوینـد« :غریـب رضـا ،غریب رضـا!» سـرنواز میگوید« :یا امـام غریب،
یـا امامرضـا!» پسنـوازان میگوینـد« :رضاجـان ،رضاجـان ،رضاجـان!»
سـرنواز میگویـد« :دورۀ دوران ،امامرضـا!» پسنـوازان میگوینـد« :ای
دادرس بیچـارگان!» سـرنواز میگویـد« :ای دادرس درمانـدگان!» پسنوازان
میگوینـد« :فریـادرس ،فریادرس!»
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شـبهای عاشـورا و شـهادت امامرضا ،صحنهای انقلاب و جمهوری
اسلامی ،شـاهد برگزاری این مراسم است.
پیـش از ایـن مراسـم ،ازطـرف تولیـت آسـتان قـدس رضـوی ،از مقامـات
کشـوری و لشـکری و رجـال و شـخصیتهای معـروف و خانـوادۀ معظـم
شـهدا و ایثارگـران و خـدام دعـوت میشـود تـا بعـد از اقامۀ نمـاز مغرب
و عشـا در رواق مبـارک دارالحکمـه حضـور بههـم رسـانند .مراسـم بـا
سـخنرانی یـک نفـر از وعـاظ ،شـروع و پس از ذکـر مصیبـت ،مدعوین به
صحـن انقلاب اسلامی وارد میشـوند.
در صحـن انقلاب ،خدمـه با نظـم در جای مخصـوص ،دورتـادور صحن و
در ایـوان نقارهخانـه و ایـوان طلا ،درحالیکـه شـمعی در دسـت دارنـد با
حال خضـوع ایسـتادهاند.
سـپس ح ّفاظ و قاریان قرآن ،با دردستداشـتن الله و شـم ِع روشـن و پوشش
خدمـت ،از مقابـل خدمـه و سـایر مدعویـن عبـور کـرده و خطبهخوانـی
میکنند .
مراسم شام غریبان

مراسـم معنـوی شـام غریبان که شـب شـهادت حضـرت اباعبداهللالحسـین
و امامرضـا برگـزار میشـود ،از آیینهـای باشـکوه ِ بعـد از پیـروزی
انقلاب اسلامی اسـت .در ایـن مراسـم ،تمـام خدمـه در سـازمان مرکزی
آسـتان قـدس رضـوی ،دارالتولیـه ،اجتماع میکننـد و بعد از نمـاز مغرب و
عشـا ،بـا اشـعار حزنانگیـزی کـه باید در مسـیر بخوانند ،آشـنا میشـوند؛
سـپس  14نفـر از دربانـان کـه اللههـا را در دسـت دارنـد ،در دو طرف در
جلـوی هیئـت و دیگـران نیـز بـا نظمـی خـاص ،پشـت سـر آنـان بهطرف
حـرم مطهـر رضـوی حرکـت میکننـد .جمعیـت پـس از ورود بـه صحن
جمهـوری اسلامی ،بـه محضـر امـام تسـلیت عـرض میکننـد و بـا
مداحـ ِی مداحـان ،مراسـم بهپایـان میرسـد.
چراغانی

از گذشـته برای ابراز سـرور و شـادمانی ،همهسـاله در شـبهای منسـوب
بـه والدت پیامبـر بزرگـوار اسلام و ائمـۀ اطهـار و شـبهای

131

فصل چهارم :در اين قطـعه از بهشت /آشنايي با حرم مطهر رضوي

خطبۀ شب شهادت

عیـد غدیـر و قربـان ،مراسـم چراغانی در حرم مطهر انجام میشـده اسـت.
گفتنـی اسـت ،در والدت برخـی از ائمـه که مصادف با مـاه محرم و
صفـر اسـت ،مراسـم چراغانی انجام نمیشـود.
مراسم جاروی دربانان

مراسـم جـاروی صحنهـا توسـط دربانـان حـرم مطهـر ،سـابقهای طوالنی
دارد .هـر روز پـس از مراسـم خطبـه ،زمـان تحویـل کشـیک در صبـح،
دربانـان در مقابـل آسایشگاهشـان در صحـن انقلاب میایسـتند و پـس از
مداحـی و ذکـر توسـل به ائمۀ اطهـار و با نوای «رضا جانم!» مراسـم
جـاروی صحنهـای حریـم قـدس رضـوی را آغـاز میکننـد.
ایـن مراسـم ،صبحها بـا حرکت خطـی دربانـان از صحن انقالب به سـمت
شـر ِق آن آغـاز میشـود  .مسـی ِر حرکـت دربانـان صحنهـای آزادی ،کوثر،
جامـع رضـوی ،قدس ،مسـجد گوهرشـاد و صحن جمهوری اسلامی اسـت
کـه درنهایـت در صحـن انقالب بـه پایان میرسـد .
در طـی اجـرای این مراسـم ،دربانـا ِن خوشالحـان ،به ذکر مناقـب و مراثی
اهلبیـت میپردازنـد و معمـو ًال زائـران هـم پشـت سـر دربانـان
حرکـت میکننـد و بـا آنهـا همنـوا میشـوند.
مراسـم ،بعدازظهرهـا به سـمت غـرب صحن انقلاب نیز تکرار میشـود و
نهایتـ ًا در صحـن انقلاب جمع میشـوند و دعـا میکنند.
تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر

پـوش ضریـح مطهـر ،پارچـۀ نفیـس سـبزرنگی اسـت کـه در ایـام والدت
پیامبـر و ائمـۀ اطهـار آن را تعویـض میکنند .این پوش سـاده با
پـوش زیبـا عوض میشـود کـه ویژۀ اعیاد ،گلدوزی شـده اسـت و حواشـی
الوان دارد و نشـانۀ شـادمانی اسـت.
در ایـام سـوگواری نیـز ،پوش سـبز ضریح مطهر را تعویـض میکنند و پوش
مشـکی بهنشـانۀ عـزا ،بهجـای آن قرار میدهند .مسـاحت این پـوش 16/5
متـر مربـع اسـت و هزینههـای آن ،از محل نذورات تأمین میشـود.
همزمـان بـا تعویـض پـوش ضریـح مطهـر ،پرچـم گنبـد نیـز عـوض
میشـود .بـرای ایـن منظـور ،خدمتگـزاران حـرم مطهـر رضوی ،با شـکوه
132

مراسم شمیم رضوان

ایـن مراسـم همـهروزه و همزمان با نماز صبـح ،در محـل رواق غدیر آغاز
و پـس از اجـرای برنامـۀ فرهنگی با توزیع گلهای بسـته بندی شـدۀ باالی
ضریـح مطهر پایـان مییابد.
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هرچـه تمامتـر ،پرچـم گنبـد را تـا نزدیکـی گنبـد مطهـر حمـل میکنند؛
سـپس چنـد تـن از خـدام ،از مسـیر داخلـی گنبد ،پرچـم را باال بـرده و در
محـل خـود نصـب میکنند.

مشاهير مدفون در حرم مطهر رضوی

مفسران (۴۶۸تا۵۴۸ق)
شیخ طبرسی؛ پیشوای ّ

‘فضلبنحسنبنفضل’ معروف به ‘شیخ طبرسی’ مل ّقب به ‘امیناالسالم’ در
۴۶۸ق متولد شد .وی در فقه ،حديث ،ادب ،رجال ،لغت و علوم رياضي
تبحر داشت و شعر نیز ميسرود .شیخ طبرسی از محضر استادان
ّ
بنام عصر خود کسب علم کرد؛ ازجمله :شيخابوعليبنشیخ طوسی
و ابنبابویه قمی .از شاگردان شایستۀ اين عالم بزرگوار ،باید به
فرزندش ابونصر حسنبنفضل طبرسي (صاحب کتاب مکارماالخالق) و
محمدبنعلیبنشهرآشوب (نویسندۀ کتاب معالمالعلما) ،نیز عالمه قطب
راوندی اشاره کرد .مهمترين آثار وي مجمعالبیان است كه بهتعبير استاد
شهيد عالمه مطهري ،ازنظر ادبي و ُحسنتأليف ،بهترين تفسير است
و شيعه و سنّي براي اين تفسير اهميت فراواني قائلاند.
امیناالسالم طبرسی ،سرانجام در هشتادسالگي (۵۴۸ق) وفات کرد و او
را در گورستانی دفن کردند که بعدها به قتلگاه معروف شد .درحالحاضر،
آرامگاه شیخ طبرسی در ضلع شمال شرقی حرم مطهر رضوي و ابتدای
خیابان طبرسی قرار دارد.
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معروف به پير پاالندوز

شيخمحمد عارف عبـاسي ،مشهور
به «پير پاالندوز» ،از عرفا و
پيران سلســـلۀ ذهبيه است.
او عالوهبر اينكه در عرفان به
مقامات بلندي دست يافت ،در
متبحر
كيمياگري و خطاطي نيز ّ
بود .وي بااينكه صاحب موقعيت
بود و ميتوانست بدو ِنكوشش زندگي خوبي داشته باشد ،از راه پاالندوزي
روزگار ميگذرانيد .برخي ،ساختمان آرامگاه پير پاالندوز را كهنتر از
زما ِن درگذشت او ميدانند .آنها معتقدند اصل این بنا در 716ق ،در
زمان ‘سلطانمحمود خدابنده’ پيريزي شده است و آن محل ،ابتدا مقبرۀ
شيخابونصر سراج بوده است و بعدها پير پاالندوز در آن دفن شده است.
مؤيد اين نظر ،اين است كه قبر پير پاالندوز در وسط بقعه قرار ندارد.
درحالحاضر ،آرامگاه پير پاالندوز در ضلع شرقي حرم مطهر و ابتداي
خيابان شهيد نواب صفوي قرار دارد.
شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون (۹۵۳تا۱۰۳۰ش يا  ۱۰۳1ق)

‘شیخ محمد بهاءالدین عاملی’ ،معروف به ‘شیخ بهایی’ ،فرزند
(عزالدین حسین) ،در ذیحجۀ۹۵۳ق ،در بعلبك لبنان
حسينبنعبدالصمد ّ
متولد شدَ .ن َسب ایشان به ‘حارث َه ْمدانی’ صحابی معروف امامعلی
میرسد .شیخ بهایی در سیزدهسالگی (966ق) به ایران مهاجرت کرد.
او علوم رایج را در حوزههای علمیۀ قزوین و مشهد و اصفهان ،نزد استادان
فرزانهاي همچون :پدر بزرگوار خودّ ،ملعبداهلل مدرس یزدیّ ،ملافضل
قايني و ...فراگرفت و شاگردان بينظيري مانندّ :ملصدرای شیرازی ،محسن
فیض کاشانی ،محمدتقی مجلسی و ...تربیت کرد .این بزرگوار ،در فقه،
تبحر داشت و از وی بیش
حديث ،نجوم ،رياضي ،هندسه ،طب و معماري ّ
از هشتاد اثر علمی بر جای مانده است.
شیخ بهایی برای ترویج فرهنگ اسالم و گشایش کار مردم ،به
دربار شاهعباس صفوی رفت و «مقام شیخاالسالمی» را عهدهدار شد که
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شیخمحمد عارف عباسی،

بزرگترین مقام دینی و دیوانی ایران ،در آن روزگار بود .سیاست او،
هدایت کارگزاران حکومت صفوی بود و در این راه ،موفقیت چشمگیری
داشت .افزون بر آثار علمی؛ تقسیم دقیق و عادالنۀ آب زایندهرود،
ِ
مقیاس
طرحریزی کاریز نجفآبادِ اصفهان ،تعیین سمت قبلۀ مسجد امام به
چهل درجه انحراف غربی از نقطۀ جنوب ،مر ّمت و بازسازی مجدّ د یکی
از رصدخانههای مراغه و ...به ایشان منسوب است .این عالم فرزانه ،در
آخرین سالهای حیات خود ،از منصب شیخاالسالمی کناره گرفت و به
سیروسلوک پرداخت؛ تاآنکه روز سهشنبه۱۲ ،شوال ۱۰۳۰يا 1031ق،
در اصفهان ،دعوت حق را لبیک گفت و عالمۀ مجلسی بر او نماز
گزارد .باتوجهبه وصیت شیخ بهایی ، پیکرش را به مشهد آورده و
در جوار مرقد مطهر امامرضا دفن کردند .درحالحاضر ،آرامـگاه
منوره (رواق شيخ بهايي)
شیخ بهایی در جنوب شرقي روضۀ ّ
قرار گرفته است.
ح ّر عاملی؛ از تبار آزادگان (۱۰۳۳تا۱۱۰۴ق)
شیخ ُ

محمدبنحسـنبنعلي ،معـروف بـه شـیخحر عاملـی ، در شـب
جمعـه ،هشـتم رجـب ۱۰۳۳ق ،در ‘مشـغره’ يكـي از روسـتاهای لبنـان
در ناحيـۀ بقـاع ،چشـم بـه جهان گشـود .خانـوادهاش بـه علـم و فقاهت
‘حربنیزید ریاحـی’ میرسـد .از همان
مشـهور بودنـد و َن َسـب آنهـا بـه ّ
اوايـل کودکـی ،تحـت تربیـت و آمـوزش خانـوادۀ فاضـل خـود قـرار
گرفـت و تـا سـالها ،نیازمنـد اسـتادی فاضلتـر از ‘خانـدان حـر’ نشـد؛
ازجملـه :عمویـش (عالمـه شـیخمحمد حـر) ،جـدّ مـادریاش (عالمـه
شــیخعبدالسـلامبنمحمد حر) و دايي پــــدرش (شـيخعليبنمحـــمود)
صاحـب كتاب المعالم .شـیخحر عاملـی ،در چهلسـالگی (1073ق)،
بـه مشـهد مقـدس هجـرت کـرد و  31سـال در ایـن شـهر ماند .از ايشـان
آثـار گرانبهايـي بـر جـاي مانـده اسـت .مهمتريـن آنهـا ،وسائلالشـیعه،
از کتابهـاي مرجـع احادیث شـیعه اسـت كـه تأليف آن بیش از بیسـت
سـال بـه طـول انجاميده اسـت.
سرانجام ،شیخ در شب ۲۱رمضان۱۱۰۴ق ،در مشهد وفات کرد و پیکر
مطهرش را در جوار امامرضا ،در طبقۀ زيرين مدرسۀ ميرزاجعفر و
متصل به صحن انقالب اسالمی دفن کردند.
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پارسایی (۱۲۷۰تا۱۳۳۹ش)

‘آیتاهلل حاجشیخهاشم قزوینی’،
سال۱۲۷۰ش ،در شهر قزوین
متولد شد .او مقدمات و قسمتی
از سطوح حوزوی را در قزوين
و تهران آموخت .ايشان در مشهد
براي مدتي در محضر آیتاهلل
حاجمیرزامحمد آقازاده و آیتاهلل میرزامهدی غروی اصفهانی
بود و به تدریس سطوح عالی فقه و اصول پرداخت .رسائل ،مکاسب،
کفایه و خارج اصول ،درسهایی است که مرحوم قزوینی در مدرسههای
«فاضلخان» و «نواب» مشهد تدریس میکرد .برخی از شاگردان ایشان از
نامآوران و مشاهیر ایران و جهان اسالم بهشمار میآیند؛ ازجمله :آیتاهلل
حاجمیرزامهدی نوغانی ،آیتاهلل واعظ طبسی ،استاد محمدتقی شریعتی ،استاد
کاظم مدیرشانهچی ،استاد محمدرضا حکیمی و رهبر معظم انقالب ،حضرت
آیتاهلل خامنهای ‘مدظلهالعالي’.
آیتاهلل قزوینی ،در مسائل سیاسی خراسان و موضعگیری در مقابل
سیاستهای دینستیزانۀ پهلوی نیز نقشآفرینی میکرد؛ بهطوریکه در
واقعۀ گوهرشاد دستگیر و به تهران منتقل شد .او پس از انتقال به تهران ،تا
پایان حکومت رضاخانی اجازۀ بازگشت به مشهد را نیافت.
آیتاهللحاجشیخهاشمقزوینی،در۲۰ربیعالثانی۱۳۸۱ق(۲۲مهر۱۳۳۹ش)
درگذشت و پیکر پاکش را در حرم مطهر رضوي ،در راهروی رواق دارالضیافه،
واقع در سمت راست ايوان طالي صحن آزادي دفن کردند كه درحالحاضر
کفشداری شمارۀ  6است.
حـاجحسنعلی اصـفهانی،

مشـــهور به نخــــــودكی
(1279تا1361ق)

حاجشـــيخحسـنعلي مقـــدادي
اصفهاني ،مشهور به نخـــودكي،
فرزند ّملعلياكبر ،سال 1279ق
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شیخهاشمقزوینی؛ معلم

در اصفهان متولد شد .پدرش او را از همان كودكي ،هر سحرگاه بيدار و
با نماز و دعا آشنا کرد؛ ازآنپس تا پانزدهسالگي ،بيشتر شبها را تا صبح
بیدار میماند و از پانزدهسالگی تا پايان عمر پربركتش ،هرساله ماههاي
رجب ،شعبان ،رمضان و ايامالبيض هر ماه را روزهدار بود و شبها را تا
صبح بيتوته ميكرد.
حاجشيخحسنعلي ،خواندن و نوشتن و زبان و ادبيات عرب را در
اصفهان فرا گرفت ،فقه و اصول و منطق و فلسفه را نزد آخوند ّملمحمد
تلمذ كرد و درزمینۀ تفسير نیز از
كاشي و ميرزاجهانگيرخان قشقايي ّ
محضر حاجسيدسينا ،پدر سيدجعفر كشفي و تني چند از دانشوران آن
عصر بهره جست .او سال 1303ق عازم مشهد شد و پس از يك سال اقامت
در اين شهر ،براي تكميل معارف الهي به نجف مشرف شد و نزد سيدمحمد
فشاركي و سيدمرتضي كشميري و مالاسماعيل قرهباغي دانش آموخت .در
1311ق ،بار ديگر به مشهد سفر كرد و تا 1314ق در مشهد ماند.
حاجشيخحسنعلي1315 ،ق به اصفهان بازگشت و پس از توقفی
كوتاه ،عازم نجف شد و تا 1318ق در آنجا ماند .در این شهر ،در مسجد
كوفه ،مسجد سهله ،مقبرۀ كميل و مقبرۀ ميثم تمار به زيارت و عبادت
ميپرداخت؛ تا اینکه در 1319ق ،بار ديگر به اصفهان بازگشت.
دلباختگي به مقام واليت ،حاجشيخحسنعلي را چندين بار به عتبات
كشيد؛ درنهایت نیز در 1329ق به مشهد عزيمت و تا پايان عمر در این
شهر اقامت كرد.
يك ماه آخر عمرش ،در منزل بستري بود؛ سرانجام 17شعبان1361ق،
در  82سالگي ،درگذشت و بنا به وصیت خودشان در حرم مطهر
امامرضا ،ضلع شمالی رواق دارالحجه دفن شدهاند.
آیتال ّله میـالنی؛ مرجع

بیدار (۱۳۱۳تا۱۳۹۵ق)

آیتاهلل سیدمحمدهادی حسینی
میالنی ،هشتم محرم ۱۳۱۳ق،
در خاندان فقاهت و اجتهاد ،در
نجف اشرف متولد شد .او پس
از تحصيل مقدمات در نجف،
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شــیخمجتبی قزوینی؛

حکـیم قرآنی (۱۳۱۸تا۱۳۸۶ق؛

مصادف با ۱۳۴۶ش)

آیتاهلل شـیخمجتبی قزوینی،
سـال ۱۳۱۸ق ،در یکـی از
روسـتاهای قزویـن و در خانوادهای
روحانـی متولـد شـد .مقدمـات
علـوم اسلامی را تـا سـطح ،در
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دروس خارج فقه ،اصول ،فلسفه ،کالم ،تفسیر ،اخالق و ریاضیات را نزد
استادان بزرگ زمان خویش آموخت .وي  ۱۵۰۰اجازۀ روایی از علمای
مطرح زمان خود دریافت کرد .ايشان با همكاري عالمۀ طباطبايي
و آيتاهلل سيدصدرالدين جزايري و شيخعلي قمي ،طي هشت
سال ،وسائلالشيعه را تصحيح كرد .آیتاهلل میالنی در 1332ش،
مشرف شد و با
برای زيارت قبر پاك امام هشتم به مشهد مقدس ّ
درخواست مردم و علمای مشهد ،در این شهر ماند و در جایگاه مرجع
تقلید ،به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت .او با اوجگیری مبارزات
مردم در نهضت ملیشدن نفت و قیام امامخمینی ،همگام با ملت
ایران به مبارزه با رژیم شاه پرداخت و در حمایت از نظرهاي سیاسی
امامخمینی اظهار داشت« :آنچه شما گفتهاید ،گفتۀ همۀ روحانیان،
بلکه گفتۀ اولیای خدا و ائمۀ اطهار است».
آیتاهلل میالنی در کنار مبارزات سیاسی و مرجعیت دینی ،از
تبیین و ترویج دین اسالم و تثبیت حقانیت شیعه نیز غافل نبود؛ بهطوریکه
در مدت اقامت این بزرگوار در مشهد ،صدها نفر با راهنمایی او به اسالم
گرویدند؛ ازجمله‘ :پروفسور بولوین’ ،جراح بلژیکی که با قبول اسالم،
نام عبداهلل را برای خود برگزید و هماکنون در قبرستان خواجهربیع مشهد
مدفون است.
آیتاهلل سیدمحمدهادی میالنی ،در روز جمعه29 ،رجب۱۳۹۵ق
(۱۷مرداد )۱۳۵۴در مشهد مقدس درگذشت .او را در رواق دارالشكر
حرم مطهر رضوي ،واقع در پشت سر مبارک حضرت رضا به خاک
سپردند.

حـوزۀ علمیـۀ قـــزوین فـرا گرفـت و بـرای ادامـۀ تحصیـل ،در 1330ق،
همـراه پـدرش راهـی نجـف اشـرف شـد .در نجـف ،از محضـر بـزرگان
آن روزگار ،همچـون سـیدمحمدکاظم یـزدی و میرزامحمدتقـی
شـیرازی و میرزامحمدحسـین نائینـی بهـره بـرد؛ سـپس بـه قم
مهاجـرت کـرد و از محضـر درس شـیخعبدالکریم حائـری یـزدی،
مؤسـس حـوزۀ علمیـۀ قـم بهرهمنـد شـد .وي از ۱۳۴۱ق ،بـا سـکونت در
مشـهد و اسـتفاده از درس بـزرگان ایـن شـهر ،بـه تدریس معـارف قرآنی
و فقـه و اصـول پرداخـت .مهمتريـن اثـر ايشـان ،مجموعـۀ پنججلـدي
بیانالفرقـان اسـت و شـخصیتهای مطرحـی ازجمله :مقـام معظم رهبری
(حضـرت آیـتاهلل خامنـهای مدظلهالعالـي) و اسـتاد محمدرضـا حکیمی ،از
شـاگردان ايـن بزرگـوار هسـتند.
مرحومِ شيخ ،از مدافعان امامخمینی در قیام ضد نظام ستمشاهی
بود و دربارۀ امامخميني فرمود« :امروز ،امامخمینی دین است و
ترویج خمینی ،ترویج دین».
سرانجام ،اين حكيم قرآني ،پس از سالها مهاجرت در راه علم و تربیت
صدها شاگرد فاضل۲۲ ،ذیحجۀ۱۳۸۶ق (۱۴فروردین۱۳۴۶ش) ،چشم از
جهان فروبست .ایشان در رواق دارالحجه به خاک سپرده شدهاند.
عالمۀ جعفری؛ ابنسینای زمان (۱۳۰۴تا۱۳۷۷ش)

عالمه محمدتقی جعفری ،سال ۱۳۰۴ش ،در تبریز دیده به جهان
گشود .دروس مقدماتی حوزه را در مدرسۀ طالبیۀ تبریز گذراند و برای
ادامۀ تحصیل ،عازم تهران شد .در مدرسۀ َمروي تهران در محضر آيتاهلل
شيخمحمدرضا تنكابني و ميرزامهدي آشتياني ،سطوح و فلسفه را آموخت.
در قم نیز ،در علوم معقول و عرفان و اخالق ،از محضر امامخمینی
و برخی دیگر از بزرگان کسب فیض کرد .استاد در خاطرات این دوره
از تحصیلش ،از زندگی سخت خود و غذای سادۀ نان و ماست گفته؛ نیز
اشاره کرده که گاهی تهیۀ همین مقدار قوت هم ،مقدور نمیشده است!
ایشان در آغاز جوانی رهسپار نجف شد و از درس دانشورانی همچون:
آیتاهلل سيدابوالقاسم خویی ،آیتاهلل سیدمحمود شاهرودی،
آیتاهلل سيدمحمدهادي میالنی و آیتاهلل سیدمحسن حکیم
استفادۀ الزم را ُبرد؛ بهطوریکه در ۲۳سالگی به درجۀ اجتهاد رسيد.
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عالمهسیدجاللالدینآشتیانی؛ مالصدرایقرن(۱۳۰۴تا۱۳۸۴ش)

استادِ عالمه ،سیدجاللالدین آشتیانی ،سال ۱۳۰۴ش ،در شهر آشتیان از
توابع اراك متولد شد .در نوزدهسالگی برای فراگیری علوم دینی ،عازم قم شد و
به تحصیل دروس فلسفه ،عرفان ،کالم ،تفسیر ،فقه و اصول پرداخت .ازجمله
استادان وی در حکمت و عرفان،
میرزااحمد آشتیانی و عالمۀ
طباطبایی و امامخمینی
بودند.
عالمۀ آشتیانی پس از
اقامت در مشهد مقدس ،بیش از
چهل سال در حوزه و دانشگاه به
تربیت شاگرد پرداخت .ايشان در
1338ش در دانشگاه مشهد بهعنوان
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عالمه همزمان با دروس حوزوی ،با اندیشهها و معارف شرق و غرب
آشنا شد؛ بهویژه ،آشنایی و هماندیشی با افرادي همچون :محمدرضا مظفر،
فیلسوف و منطق ِی نواندیش و احمد امین ،ریاضیدان مشهور دانشگاه بغداد،
سبب شد در موضوعاتی ازجمله :فقه و فیزیک ،فلسفه و زیباشناسی ،تاریخ
و روانشناسی و برخی دیگر از دانشهای گوناگون ،گامهای علمی بلندی
بردارد.
عالمۀ جعفری پس از يازده سال اقامت در نجف ،در 1337ش،
به ایران بازگشت و به قم و مشهد
و درنهایت ،به تهران رفت و در
مدرسۀ مروي به تدريس پرداخت.
عمر پربار عــالمه محــمدتقی
جـــعفری ،ســــرانجام در
۲4آبان۱۳۷۷ش ،به پایان رســـید.
اســتاد پس از تحمل یک دوره
بیماری سرطان ریه ،در لندن رحلت
كرد و پیــــکر مطـهرش را پس از
انتقال به مشهد ،در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوي به خاک سپردند.

تصوف اسالمي انتخاب شد ،در آذر 1345به رتبۀ
ّ
مدرس در رشتۀ فلسفه و ّ
استادي نايل آمد و در  1349در همان دانشگاه ،مديريت گروه فلسفه و حكمت
را ب ه عهده گرفت .استاد در  1375بازنشسته و یک سال بعد ،بهعنوان دانشمند
برجستۀ فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران برگزيده شد.
شهرت عالمۀ آشتیانی ،مربوط به تحصیالت و تحقیقات گستردهاش
در فلسفه و عرفان اسالمی است؛ بهطوریکه هانری ُکر َبن ،فیلسوف شهیر
غربی ،پس از مدتها آشنایی و همکاری با او ،وي را «مالصدرای دیگر»
لقب داده است .او ازطرفی دلبستۀ دین و مکتب ائمه و ازطرف
دیگر ،سالک وادی عرفان و فلسفه بود.
دفتر زندگی عالمه سیدجاللالدین آشتیانی ،در6فروردین ۱۳۸۴بسته
شد .پیکر مطهرش در صحن آزادی ،اتاق ( ۱۰۹صندوق قرضالحسنه خدام)
دفن شده است.
سيدعبدالكريم هاشمینژاد (۱۳11تا۱۳60ش)

شهيد سيدعبدالكريم هاشمينژاد ،سال 1311ش در بهشهر متولد شد .اوايل
نوجواني به روستاي كوهستان در دو كيلومتري بهشهر رفت و نزد آيتاهلل
كوهســتاني به تحصيل پرداخت.
وي بـــراي ادامه و تكــــــميل
تحصيالت ،عازم قم شد و چهارده
ســال در محــضر آيتاهللالعظمي
بروجردي و امامخميني
بود؛ سپس هـــمزمان با رحــلت
آيتاهلل بروجردي به مشهد
هجرت كرد و در حوزۀ علميه
مشغول تدريس شد.
ايشان در طول سالهاي 1342تا ،1357پنج بار توسط رژيم پهلوي بازداشت
شد و هربار پس از آزادي ،با فعاليت بيشترُ ،بعد تازهاي به مبارزات خودبخشيد.
شهيد هاشمينژاد ،در مشهد همراه با رهبر معظم انقالب ،حضرت آيتاهلل
خامنهاي مدظلهالعالي و توليت عظماي آستان قدس رضوي ،حضرت آيتاهلل واعظ
طبسي مدظلهالعالي ،براي آزادي مردم از چنگ استبداد فعاليت داشت .سرانجام،
این بزرگوار در ۷مهر ۱۳۶۰بهدست منافقان ،به شهادت رسید و یک روز بعد،
در رواق دارالسالم حرم مطهر رضوي به خاک سپرده شد.
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رضوی مبرقع

اين شهيد بزرگوار ،در بهار  ،۱۳۳۴در
جوار بارگاه ملکوتی امامهشتم،
دیده به دنیا گشود .پس ازفراغت از
تحصیل ،تن به سربازی طاغوت نداد
و به صفوف انقالبیون پیوست .او در
محضرآیتاهلل خامنهای مدظلهالعالي و
شهید حجتاالسالم هاشمینژاد ،ذهن و روح خود را جال داد ،بهگونهای
که شمع جمع دوستان وخویشان گردید .با تشکیل جهاد سازندگی به فرمان
امام ،راهی نقاط محروم کشور گردید؛ سرانجام در خرداد ۱۳۶۶
و هنگام شناسایی منطقه عملیاتی کربالی  ۱۰در ارتفاعات دشتپژوه
اسالمآباد ،دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید .آخرين سنگر
خدمت آن شهيد عزيز ،مسئوليت ستاد مركزي پشتيباني و مهندسي جنگ
جهاد و قائممقامي فرماندهي قرارگاه مهندسي خاتماالنبياء بود .محل
دفن ایشان ،بهشت ثامن صحن آزادی حرم مطهر امامرضا است.
شهدای عاشورای حرم رضوی

ساعت  14:26روز دوشنبه  30خرداد سال  1373خورشیدی برابر با
عاشورای  1415هجری قمری و درحالیکه رواقها ،صحنها ،بستها و
اطراف مرقد مطهر هشتمین امام معصوم از جمعیت موج میزد و مردم
برافروخته از عشق و ارادت به ساالر شهیدان اباعبداهللالحسین ،غرق
عزاداری و نوحهسراییاند ،صدای مهیب انفجار بمب ،فضای روضهي منوره
رضوی را پر میکند و انفجاري سهمگین ،همهجا را بهلرزه درمیآورد و
لحظهای بعد ،دود غلیظ و بوی خون در فضای سراسر معنویت حرم پخش
میگردد .آنچه از کینهي منافقان باقی ماند 300 ،مجروح و  27شهید بود
که تا ابد مظلومیتشان گریبان
دشمنان والیت را رها نخواهد
کرد.
شهدای این واقعه در بلوک ۲۷
بهشت ثامن االئمه واقع
در صحن جمهوری دفن شدند.
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ســردار شهید سـید محمدتقی

آیتالله عباس واعظ طبسی (1314تا1394ش)

آیـتاهلل عبـاس واعـظ طبسـی در
بهمـن ۱۳۱۴در خانـوادهای روحانی دیده
بـه جهـان گشـود .بـا پیـروزی نهضـت
اسلامی در بهمن  ۱۳۵۷امامخمینی
سرپرسـتی آسـتان مقـدس و ملکوتـی
ثامنالحجـج را بـه آیـتاهلل واعـظ
طبسـی سـپردند و دو سـال بعد ،طی حکمی در تاریخ  15فروردین  1359ایشان
ـمت تولیـت آسـتان قدس رضـوی منصـوب فرمودند .پـس از رحلت
را بـه ِس َ
امامخمینـی ،این حکم از سـوى مقام معظـم رهبری(مدظلهالعالی) تأیید شـد.
ایشـان در  14اسـفند 1394دار فانـی را وداع گفتنـد و در رواق دارالشـکر بـه
خاک سـپرده شـدند.
برخی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم مطهر

صحن آزادی

• حاج شیخ عباس تربتی ،جلوی اتاق .148
• آیتاهلل حسن مولوی نجفی ،داخل کفشداری .6
• آیتاهلل حسن قبولی در افشان ،داخل ایوان طال.
• سیدمحمدتقی مقدم ،جلوی اتاق .162
• سیدجواد فقیه سبزواری ،جلوی اتاق .163
• آیتاهلل محمدباقر حکمتنیا ،جلوی اتاق .166
• آیتاهلل محمد واله ،جلوی اتاق .169
• حاجشیخجعفر مجتهدی ،داخل اتاق .169
• سیدعباس ابوترابی ،داخل اتاق .169
• استاد محمدتقی مزینانی شریعتی ،داخل اتاق .171
• شیخذبیحاهلل قوچانی ،بهشت صحن آزادی ،بلوک .144
• حاجشیخمحسن محدثزاده ،بهشت صحن آزادی ،بلوک .175
• شهیدحسن آقاسیزاده ،بهشت صحن آزادی ،بلوک .141
• حاجرضا انصاریان ،بهشت صحن آزادی ،بلوک .188
صحن انقالب

• دکتر مرتضی شیخ ،جلوی پنجره فوالد.
• عالمه محمدحسین حسینی تهرانی ،جلوی اتاق .106
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• شیخعبدالکریم حامد ،بین پنجرهفوالد و ایوان طال.

صحن جمهوری اسالمی

• شهدای کاروان راهیان نور ،بلوک .368
• حاجمحسن حسنی کارگر ،شهید منا و قاری قرآن ،بلوک .221
رواق دارالعباد

• آیتاهلل موسوینژاد.
• آیتاهلل صدر حسینی.
رواق دارالسرور

• آیتاهلل شیخحسنعلی مروارید.
• آیتاهلل علی فلسفی.
• حاجشیخ ابوالحسن حافظیان.
رواق دارالسالم

• آیتاهلل میرزاحبیباهلل گلپایگانی.
رواق دارالفیض

• سیدجواد خامنهای ،پدر مقام معظم رهبری مدظلهالعالي.
رواق دارالشکر

• آیتاهلل سیدحسن قمی.
• آیتاهلل حاجشیخعباس واعظ طبسی ،تولیت فقید آستان قدس رضوی.
رواق دارالحفاظ

• عباسمیرزا .
• حاجحسین ملک.
باغ رضوان

• آیتاهلل محمدتقی آملی.
• آیتاهلل سبزواری.
• آیتاهلل عطاردی قوچانی.
رواق دارالزهد

• شهید کامیاب.
• آیتاهلل خزعلی.
• آیتاهلل شیخابوالحسن شیرازی ،امام جمعه فقید مشهد.
• آیتاهلل عزالدین زنجانی.
رواق دارالوالیه

• آیتاهلل کوهستانی ،راهرو خالصی.
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پینوشتها:

 .1به حاشيۀ تزئيني يا روكش حفاظتيِ ديوار حرم ،از كف بنا تا بلنداي طاقچه ،اِزاره گفته
ميشود؛ نقل از :احمدبنعيسي ،واژگان هنر ،ص.83
ُ .2صفه :ايوانِ مسقف ،سكو ،شاهنشين در درون اتاق يا مسجد كه كف آن ،كمي بلندتر از
كف اتاق است؛ نقل از دكتر محمد معين ،فرهنگ لغت فارسي.
 .3نوعی آینهکاری است.
 .4قبةالصخره از بناهای واقعشده در مجموعۀ بیتالمقدس است.
 .5کاشي معقلي ،نوعي کاشي مزيّن به خطوط «کوفي بنايي» است که براي تزئين سطوح
مختلف در معماري سنّتي استفاده ميشود .کوفی بنایی ،نام نوعي خط است.
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 .1براساس فرمايش و توصيۀ گرانقدر حضرت رضا ،8هرگز نماز
ّاول وقت را به تأخير نيندازيد.
 .2جهت اطالع از برنامههاي فرهنگيتبليغي حرم مطهر ميتوانيد از درگاه
خدمات فرهنگیتبلیغی حرم مطهر امام رضا به نشانيrazavi.aqr.ir :
استفاده كنيد.
 .3در ايام ویژه مانند تابستان و نوروز كه تعداد زائران درخو ِر توجه
است؛ بهمنظور جلوگيري از آسيبهاي احتمالي به كودكان و سالمندان،
در ساعات پاياني شب و ابتداي صبح به حرم مشرف شويد.
 .4براساس تأکید آیات و روایات ،داشتن حجاب کامل برای خواهران
واجب بوده و از آنجاکه رعایت آن در حرم مطهر اهمیت بیشتری دارد؛
استفاده از حجاب برتر یعنی چادر نیز الزامی است.
 .5شمارۀ تلفن و آدرس محل اقامت خود و اعضای خانواده را همراه
داشته باشید تا در مواقع خاص ،بهویژه برای کودکان و سالمندان ،امکان
خدماترسانی مناسب و سریع فراهم باشد.
 .6زائران گرامی میتوانند با دانلود و نصب نرمافزار موبایلی رضوان از
غذای متبرک مهمانسرای امامرضا 8بهرهمند شوند.
 .7قبل از تشرف به حرم مطهر ،پول و اشياي قيمتي خود را به دفتر هتل،
زائرسرا ،مهمانپذير و ...بسپاريد.
 .8هنگام تشرف به حرم مطهر از همراهداشتن كيف دستي ،شارژر،
انواع دوربينهاي عكاسي و فيلمبرداري و ...خودداري کنيد .درصورت
همراه داشتن وسايل اضافي در مواقع ضروري ،آن را به دفاتر امانات تحويل
داده و رسيد دريافت کنید.
 .9دفاتر امانات مستقر در وروديهاي حرم مطهر ،از دريافت هرگونه
وسايل حجيم مانند وسايل خواب ،وسايل خوراكپزي ،وسايل نظامي،
چمدان ،انواع خوراكيها و ...معذور هستند.
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 .10در وروديهاي حرم مطهر ،جهت رفاه حال زائران سالمند و

 .11برای تردد با صندلی چرخدار و کالسکه ،حتم ًا از آسانسور استفاده
کرده و از تردد با آنها بر روی رمپهای برقی و پله برقیها ،جداً پرهیز
کنید.
 .12در محلهایي که پلهبرقي دارند ،مواظب كودكان و افراد سالخورده
باشيد.
 .13محدودۀ ورود اشخاصي كه عذر شرعي دارند ،در نقشة حرم مطهر
مشخص شده است؛ لطف ًا ضمن رعايت مسائل شرعي ،در حفظ حرمت اين
مكان مقدس كوشا باشيد.
 .14برگزاري مراسم خطبۀ عقد زوجهای جوان بهصورت شبانهروزی،
فقط در رواق مباركۀ شيخ طوسي انجام میشود.
 .15اصول بهداشتي را در همهجا ،بهویژه در حرم مطهر حضرت رضا8

رعايت فرمایید.

 .16ضمن رعایت و توجه به نظافت و بهداشت حرم مطهر ،از ریختن
هرگونه غبار :پوست شکالت ،کیک ،تنقالت ،دستمال کاغذی و ،...در
ظروف مخصوص ضایعات لیوان یکبار مصرف در اطراف آبخوریها و
سبدهای جمعآوری پالستیک کفش ،جداً خودداری کنید.
 .17پس از استفاده از لیوانهای یکبار مصرف و نیز پالستیکهای
کفش ،آنها را در ظروف مخصوص ضایعات لیوان و پالستیک قرار دهید
و از انداختنشان در محفظههای غبار جداً خودداری کنید.
 .18در همهجا ،بهویژه در حرم مطهر حضرت رضا 8از سيگاركشيدن
بپرهیزید.
 .19برای حفظ حرمت مضجع منور امام رضا 8و رعایت حقوق
زائران ،از عکسبرداری و فیلمبرداری در حرم مطهر بهویژه اطراف روضة
منورهخودداري کنید.
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كمتوان ،میتوانید از صندليهاي چرخدار و تاشو ،همچنين وسایل حمل
زائران سالمند و معلول استفاده کنید.

 .20نذورات ،امانات و وجوهات شرعي خود را فقط به دفترهای
مربوط به آن تحويل دهيد.
 .21بهمنظور رعايت نظم در رواقهای حرم مطهر ،همواره از سمت
راست خود حركت كرده و در مسیرهای تردد توقف نفرماييد.
 .22بهمنظور حفظ موازين شرعي ،خواهران محترم باید از وضوگرفتن
در كنار حوض صحنهای مقدس خودداری کرده و از وضوخانههای
تعبیهشدة ویژة خواهران در صحن های جمهوری اسالمی ،انقالب اسالمی،
آزادی ،صحن جامع رضوی ،کوثر ،صحن هدایت و باغ رضوان استفاده
کنند.
 .23بهمنظور حفظ و تقویت فضای معنوی حرم مطهر ،مکانهای
جداگانهای برای عبادت و زيارت آقايان و بانوان تعیین شده است؛ بنابراین
تشرف و جداشدن از اعضای خانواده و همراهان خود ،محل
قبل از ّ
ملحقشدن به آنها را مشخص فرمایید.
 .24در تمامی صحنها ،دفاتر شبانهروزی پیداشدگان و رسیدگی به امور
گمشدگان وجود دارد .درصورت گمکردن همراهان ،بهویژه خردساالن و
سالمندان ،ضمن حفظ آرامش و خونسردی ،به این دفاتر مراجعه فرمایید.
 .25درصورت برخورد با اطفال و افراد گمشده ،آنها را به دفاتر
پیداشدگان تحويل داده يا به دفتر هماهنگی صحنها و رواقها راهنمايي
کنید.
 .26اشياي قيمتي پیداشده ،همچون كيف پول ،تلفن همراه ،زیورآالت
و ...را میتوانید به دفتر نگهداري اشياي پيداشده ،مستقر در ضلع شمالي
صحن غدير یا دفاتر امانات صحنها و رواقهای مبارک تحويل دهيد.
 .27درصورت نياز به خدمات اورژانسي ،به پایگاههای
فوریتهای پزشكي واقع درصحن هدایت ،مسجد جامع گوهرشاد،
صحن جمهوري اسالمي ،صحن آزادی ،صحن انقالب ،رواق
حاتمخاني و رواق حضرت معصومه hمراجعه کرده يا با
تلفن 051-32002424تماس حاصل فرماييد.
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 .28اگر با افراد مشكوك و موارد خاص برخورد کردید ،به خادمان
یا مدیریت آگاهي حرم مطهر اطالع دهيد و درصورت نياز ،با شماره
تلفنهای  051-32002215و  051-32256990تماس حاصل فرماييد.
 .29تلويزيونهاي پهنپيكر و تابلوهای اطالعرسانی مستقر در وروديها
و نقاط مختلف حرم مطهر ،شما را با زمان و مكان برنامههای مختلف
فرهنگي آشنا میکند.
 .30در منابع دینی هیچ سند و مدرکی مبنیبر بستن قفل و پارچه به
ضریح ،پنجرههای فوالدی و ...وجود ندارد؛ بنابراین از این کار که موجب
شکلگیری شبهات مذهبی و وهن شیعه میشود ،جداً خودداری فرمایید.
تشرف به حرم مطهر ،کفشهای خود را به کفشداریها
 .31هنگام ّ
بســپارید .درصورت تمـــایل به همــراهداشتن کفــشها نیز میتوانیـــد
از پالستیکهای مخصوص استفاده کنید .این پالستیکها برای این منظور
تهیه شده و در کفشداریها موجود است.
 .32آرامش محيط معنوي حرم را حفظ کرده و از صلواتفرستادن و
قرائت دعا با صداي بلند ،بهویژه در اطراف ضريح مطهر ،بپرهیزید.
 .33هنگام ازدحام جمعيت و دسترسينداشتن به ضريح مطهر ،بهتر
است از فاصلهای دورتر زيارت کرده و باعث آزار و اذیت دیگران نشویم.
 .34برای سهولت در امر زيارت ،هنگام برگزاري نمازهای جماعت و
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ديگر مراسم ،به توصیههای خادمان حرم مطهر توجه فرماييد.
 .35هنگام زيارت و برگزاري نمازهـــاي جماعت ،تلفن همــراه خود
را خاموش كنيد.
 .36پس از استفاده از قرآن ،مفاتيح ،كتب ادعيه ،مهر نماز و ...از گذاشتن
آنها در بین صفوف نماز و روي زمين خودداري كرده و در مكانهاي
مشخصشده قرار دهيد.
 .37نوشتن هرگونه مطلب بر روي قرآنها و مفاتیحها و كتب ادعيه،
تصرف در مال وقف محسوب میشود و ازنظر شرعي حرام است.
 .38براي تهيۀ سید ِی برنامههای فرهنگي و مراسم برگزارشده در حرم
مطهر ،به فروشگاه کتاب شرکت بهنشر ،واقع در ورودي بابالجواد8
مراجعه فرماييد.
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خدمات رفاهی

 .1دفاتر امـــانات

 .1 .1دفاتر امانات نقدی و اشيای ارزشمند

اين دفاتر در وروديهای حرم مطهر و صحنها و رواق درالحجه ،بهصورت
شبانهروزي ،به زائران محترم بارگاه منور رضوي خدمترسانی میکنند.
به زائران گرامی توصيه ميشود درصورت همراهداشتن وجه نقـد و اشيای
ارزشمند ،به این دفاتر مراجعه کرده ،امانت خود را تحويل داده و پس از
دریافت رسيد ،با آرامش خاطر به زيارت و كسب فيض معنوي بپردازند .اين
دفاتر عالوهبر نگهداري امانات نقدي و اشيای ارزشمند ،بهعنوان پشتيبان دفتر
اشيای پيداشده ،وظيفۀ دريافت اشيای پيداشده را نيز به عهده دارند.
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موقعيت دفاتر

تلفن

ورودي شيخ طوسي

32002408

ورودي شيخ طبرسي

32002392

ورودي نواب صفوي

32002388

ايوان طال ،واقع در صحن آزادي (ویژۀ خواهران)

32002295

صحن آزادی

32002249

رواق دارالحجه

32002141

صحن جمهوری اسالمی (اتاق  ،125جنب دارالقرآن)

32002304

صحن انقالب اسالمی (جنب كفشداري )2

32003115

ورودي بابالرضا8

32003166

ورودي بابالجواد8

32003189

دفاتر شبانهروزي امانات وسايل زائران ،در تمام ورودیهای حرم مطهر
مستقر هستند و وسایلی را که ورود آنها به داخل حرم مطهر ممنوع
است ،بهصورت امانت تحویل میگیرند .مدتزمان نگهداری اين امانات
 3ساعت است و درصورت مراجعهنکردن زائر ،پس از  24ساعت ،وسایل
به انبار امانات تحویل داده میشود .اين دفاتر ،وسايل ممنوعه ازقبيل وسايل
نظامي و اشتعالزا و وسايل خوراكپزي و وسایل حجیم ازقبیل انواع
چمدان ،ساكهاي مسافرتي و ...را نمیپذیرند.
موقعیت دفاتر

تلفن

بابالجواد8

دفتر امانات وسايل زائران ،ویژۀ برادران
و خواهران

32002258

ورودی
بابالرضا8

دفتر امانات وسايل زائران ،برادران و
خواهران

32002448
32002911

ورودی نواب
صفوي

دفتر امانات وسايل زائران ،ویژۀ برادران و
خواهران

32002368

ورودی شيخ
طبرسی

دفتر امانات وسايل زائران ،ویژۀ برادران و
خواهران

32002398

ورودی شیخ
طوسی

دفتر امانات وسايل زائران ،ویژۀ برادران و
خواهران

32002397

ورودي غدیر

دفتر امانات وسايل زائران ،برادران و
خواهران

32003971

ورودی
بابالهادی8

دفتر امانات وسايل زائران ،برادران و
خواهران

۳۲۰۰۳۷۳۵

انبار امانات وسایلجامانده

۳۲۰۰۲۵۳۴

ورودی

ورودی

بابالجواد8
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 .2 .1دفاتر امانات وسايل زائران

 .2دفاتر پیداشدگان و رسیدگی به امور گمشدگان

اين دفاتر بهمنظور رفع نــگراني خانوادههاي محــــترم و
امكان دستيابي سريع به افراد گمشده در حرم مطهر رضوی
مســتقر شده و بهصورت شـــــبانهروزي خدمترساني ميكنند.
خادمان شما در این دفاتر ،برای اطالعرسانی به وابستگان ،ازطریق تماس
با خانوادهها يا اماكن محل اقامت موقت (هتل ،حسینیه ،مهمانپذیر و )...یا
شهرستان محل اقامت ،پيگيريهاي الزم را انجام ميدهند.
موقعیت دفاتر

تلفن

صحن آزادي

32002081-32002527

ولی
صحن جامع رضوي ،جنب ایوان ّ
عصر

32002522-32002017

32003111-32003110

صحن كوثر ،جنب موزۀ مرکزی

32003857-32002160

بست شيخ طبرسي ،جنب دفتر صندلی
چرخدار

32002570-32002065

صحن گوهرشاد

32002529-32002080

بست شيخ طوسي ،جنب دفتر نذورات

32002523-32002051

دفتر دارالحجه

32003869-32003870

صحن انقالب اسالمي

 .3بخش نگهداری اشیای پیداشده

32002262-32002532
32002531-32002530
32226836

اين بخش بهصورت شبانهروزي ،اشیای پیـــداشده در حرم
مطــهر را پس از دریافت در سیستم رایانهای اشیای پیداشده ثبت و
در قسمت مخصوص نگهداری میکند و درصورت مراجعۀ مالکان،
صورتجلسهای تنظیم شده و اشيای مربوط به آنها تحویل داده میشود.
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 .4زائربرهای برقی

زائربرهاي برقي ويژۀ زائران معلول و سالمند ،در وروديهاي بابالرضا8

و بابالجواد 8قرار داده شدهاند .خدمترساني اين زائربرها ،شبانه روزی
است.

مسير تردد زائربرهای برقی

 .1ورودي بابالجواد 8تا انتهای صحن غدير؛
 .2ورودي بابالرضا 8تا بابالسالم؛
 .3ابتدای دوربرگردان خیابان شیرازی تا ورودی شیخ طوسی؛
 .4ابتدای دوربرگردان خیابان طبرسی تا ورودی شیخ طبرسی؛
 .5ابتدای دوربرگردان خیابان نواب صفوی تا ورودی شیخ حر عاملی.
 .6ورودی شیخ طوسی تا ورودی شیخ طبرسی؛
 .7ورودی شیخ طبرسی تا نواب صفوی؛
 .8از ابتدای خیابان آیتاهلل واعظ طبسی تا ورودی غدیر.
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در این بخش ،اشیائی که قابلیت بررسی دارند از قبیل :تلفن همراه  ،مدارک
و ...را بررسی کرده و به صاحبانشان اطالع میدهند که در این صورت به
شکل حضوری و یا غیرحضوری (ارسال از طریق پست پیشتاز) تحویل مالکین
میشود .در مواقعی که جنبه فوری دارد؛ بهعنوان مثال پیداشدن بلیط هواپیما،
قطار یا اتوبوس ،برای جلوگیری از ضرر و زیان مالکان  ،هماهنگیهای الزم
با مراکز مربوطه بهصورت تلفنی انجام میشود.
بخش مرکزی نگهداری اشیاء پیداشده ،در ضلع شمال شرقی صحن غدیر ،قرار
گرفته است .تلفن  32002840 :و 32002841

 .5دفاتر تحویل امانی صندلی چرخدار

اين دفاتر در وروديهای حرم مطهر ،بهصورت شبانهروزي
فعال و در خدمت زائران گرامی هستند.
افراد نيازمند به این خدمات ،با ارائۀ مدرک شناسایی معتبر ميتوانند
از اين دفاتر ،صندلی چرخدار دريافت کنند .زائران محترمی که همراه
خود کارت شناسایی معتبر ندارند ،میتوانند از خدمترسانی گشت سیار
استفاده کنند .این گشت سیار ،در مبادی وروديهاي حرم مطهر مستقر
هستند.
موقعیت دفاتر

تلفن

ورودي بابالرضا8

32002435

ورودي بابالجواد8

32002321

ورودی شیخ طوسی 1

32002312

ابتدای ورودی شیخ طوسی 2

32003329

ورودی شیخ طبرسی

32002316

ورودی شیخحر عاملی

32002324

پاركينگ شمارۀ 1

32002812

پاركينگ شمارۀ  ،3ورودي صحن هدايت

32002811

 .6دفاتر نذورات

در ورودیها و داخل حرم مطهر ،دفاتری وجود دارد که نذورات نقدی و
غیرنقدی زائران را دریافت میکنند .دفاتر نذورات ورودیهای حرم مطهر
معمو ًال نذورات غیرنقدی و دفاتر نذورات داخل حرم مطهر ،نذورات
نقدی را دریافت کرده و رسید میدهند.
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دفتر نذورات دام زنده؛ پاركينگ شمارة 3

32002112

ورودی بابالجواد 

32002193

ورودي بابالجواد  ( فروشگاه فرش)

32002727

ورودی بابالرضا 

32002437

ورودی شیخ طبرسی

32002563

ورودی شیخ طوسی

32002367

ورودی نواب صفوي

32002356

انبار نذورات؛ جنب مقبرۀ پیر پاالندوز

32002580

موقعيت دفاتر

تلفن

رواق حضرت معصومهh

32002453

رواق دارالحجه

32002731

رواق دارالسرور

32002250

رواق دارالوالیه

32002315

صحن آزادی

32002253

رواق دارالسعاده (ویژۀ خواهران)

32002746

صحن انقالب اسالمی

32002205

صحن جامع رضوي

32003892

صحن جمهوري اسالمی

32002043

مسجد گوهرشاد

32002216

مهمانسرا

32002297

ورودي نواب صفوي ،جنب مقبرۀ پیر
پاالندوز (نذورات نقدي دام)

32002578

فصل شـشم :خـدمات رفاهي و بهـداشــتي

دفاتر نذورات نقدی

دفاتر نذورات غيرنقدی

موقعيت دفاتر

تلفن
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 .7کفشــداریها

شمارة

كفشداری

نوع
تشرف

موقعیت

1و2

خواهران

صحن انقالب اسالمی

4

خانوادگی

صحن انقالب اسالمی ،ورودی مقبرۀ شیخحر عاملی

5

خواهران

صحن آزادی

6

خواهران

صحن آزادی

7

برادران

صحن آزادي

8

خانوادگی

صحن آزادی ،ورودی رواق امامخمینی

9

خواهران

صحن آزادی ،ورودی رواق امامخمینی

10

برادران

صحن مسجد گوهرشاد ،ورودي رواق امامخميني

12

برادران

صحن مسجد گوهرشاد

13

برادران

ورودی بست شیخ بهائی

14

برادران

ورودی بست شیخ بهائی

15

برادران

صحن جمهوری اسالمی ،ورودی رواق دارالهدایه

16

برادران

صحن جمهوری اسالمی ،ایوان طال

17

خواهران

صحن جمهوری اسالمی ،ورودی رواق دارالوالیه

18

خانوادگی

صحن جمهوری اسالمی ،ورودی رواق دارالرحمه

19

برادران

صحن جامع رضوی ،ورودی رواق امامخمینی

20

خواهران

صحن جامع رضوی ،ورودی رواق امامخمینی

كفشداري شمارۀ 5و9و ،20محل نگهداري كالسكه نیز هست.
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 .8مهمانسرا

دو مهمانسرای حضرت رضا ،8در ضلع شـــمالي بست شــيخحر
عاملي و ضلع غربی صحن غدیر واقع شده است .در اين مكان ،زائران
تيمن و تبرك ،از خوان نعمت آن حضرت بهرهمند ميشوند.
بهقصد ّ
زائران گرامی میتوانند با دانلود و نصب نرمافزار موبایلی رضوان از
غذای متبرک مهمانسرای امامرضا 8بهرهمند شوند.
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 .9مدیریت آگاهی حرم
(رسیدگی به معضالت اجتماعی در حرم مطهر رضوی)

مدیریت آگاهی ،در ضلع قبله صحن هدایت حرم مطهر رضوی واقع است
که از نیروهای مجرب آستان قدس رضوی و کادر انتظامی (آگاهی)،
تشکیل شده است و بهصورت شبانهروزی در جهت رفاه و امنیت زائران
گرامی انجام وظیفه میکنند .امورات کنترل و مراقبت در راستای تأمین
امنیت حوزۀ اماکن متبرکه را با شناسائی و دستگیری افراد مشکوک،
موارد خاص ،سارقان ،معتادان ،حامالن مواد مخدر ،کالشان ،متکدیان،
رابطۀ نامحرمیت ،درگیری و نزاع ،کالهبرداری ،اخاذی و ...برعهده دارد
و با تشکیل پرونده و تحویل به مراجع قضایی ،خدمترسانی میکند.
مدیریت آگاهی حرم مطهر از ادارات مختلف تشکیل یافته است.
ردیف

1

مکان
ادارۀ تجسس وپیگیری امورحقوقی زائران

2

ادارۀ پیشگیری و کشف جرائم

3

ادارۀ اطالعات و عملیات

4

ادارۀ فوریتهای اجتماعی و مشاوره

 .10بخش امداد زائران

تلفن

32002515
32002215
32256990
32003510
32002150

رسيدگي به امور زائران درراهمانده ،انجام برنامۀ زيارتي با عنوان ‘يا
معينالضعفا’ بهمنظور كمك به تشرف افراد ناتوان و سالمند در سطح
شهر مقدس مشهد ،رسيدگي به امور زائران مصدومشده در حرم مطهر و
پيگيري امور درماني آنان ،اهدای البسه به زائران فقير و ...از فعاليتهاي
مهم اين بخش به شمار ميآيند .البته تمام این امور ،با درنظرگرفتن ن ّيات
واقفين و مفاد وقفنامهها انجام میشود .بخش امداد زائران در ضلع جنوبی
صحن جامع رضوی ،ساختمان مدیریت رفاه زائران واقع شده است و زائران
درصورت نياز به برقراري ارتباط تلفني ،ميتوانند از شمارۀ 32002299
استفاده کنند.
162

اين دفتر عالوهبر انجام خــــدمات روزمره دررابــط ه با اموات ،دربارۀ
محل دفن مشاهیر مدفون در حـــرم مطهر رضوی نـــیز اطالعاتی ارائه
میدهد .دفتر امور دفن ،در صحن آزادي واقع شده است .برای ارتباط با اين
بخش ،ميتوان از شماره تلفنهاي  32002245استفاده کرد.
 .12سرویسهای بهداشتی
شماره

مكان

سرویس شمارۀ 1

ورودی صحن غدیر

سرویس شمارۀ 2

ورودی بابالجواد8

سرویس شمارۀ 3

ورودی بابالرضا8

سرویس شمارۀ 4

ورودی صحن کوثر

سرویس شمارۀ 5

صحن هدايت

سرویس شمارۀ 6

بست شیخبهائی

سرویس شماره ۷

بست شیخحر عاملی

سرویس شماره 8

سه ضلعی صحن غدیر و صحن جامع
رضوی

سرویس شماره 9

ابتدای بست شیخطوسی

سرویس شماره 10

دوربرگردان شیرازی

سرویس شماره 11

دوربرگردان طبرسی

برای ورود به سرویسهای بهداشتی با ویلچر و کالسکه ،از آسانسورهای
تعبیهشده استفاده کرده و از تردد بر روی پلهبرقیها با ویلچر و کالسکه
جداً خود داری کنید.
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 .11دفتر امور دفن

نقشة خدمات رفاهی و بهداشتی حرم مطهر
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خدمات بهداشتی و درمانی

دارالشفاء امام8

دارالشـفاء امــام 8در ضــلع جنوبی دوربـــرگردان خـــيابان شيرازي
(ورودی شیخ طوسی) واقع شده است.
اين مركز درماني ،مجهز به تجهیزات كامل پزشکی و شامل بخشهاي
مختلف اورژانس ،رادیولوژی ،آزمایشگاه ،داروخانۀ شبانهروزی ،دندانپزشکی،
بیناییسنجی ،شنواییسنجی ،واحد مامایی و انواع کلینیکهاي تخصصی است.
شماره تلفنهاي اين مركز  32002380و  32244311است.

مرکز فوریتهای پزشکی

پایگاههاي ثابت فوریتهای پزشکی بهصورت شبانهروزی در صحنهاي
هدایت ،آزادي ،جامع رضوی ،جمهوری اسالمی ،انقالب اسالمی ،گوهرشاد،
رواق حاتمخانی و رواق حضرت معصومه hمستقر هستند و به بیماران
اورژانسی و سوانح احتمالی در حرم مطهر رضوی رسیدگی میکنند .زائران
درصورت نياز ميتوانند ازطریق شماره تلفن  32002424با مركز فوریتهای
پزشکی حرم مطهر تماس حاصل فرمايند.
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 .1نمازهای جماعت حرم مطهر

هر روز ،در صحنها و رواقهاي حرم مطهر ،نمازهاي جماعت يوميه
اقامه میشود .برپایی این نمازها از جلوههاي باشكو ه معنوي در حرم
مطهر رضوي است.

مكانهای ثابت برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر رضوی

 .1رواق دارالسياده؛
 .2صحن انقالب اسالمي؛
 .3رواق دارالسالم تا صحن آزادي؛
 .4رواق امامخميني؛
 .5رواق دارالمرحمه؛
دارالحجه؛
 .6رواق
ّ
 .7شبستان گرم مسجد جامع گوهرشاد؛
 .8شبستان تبریزی مسجد جامع گوهرشاد؛
 .9شبستان نهاوندی مسجد جامع گوهرشاد و ایوان مقصوره مسجد
جامع گوهرشاد؛
 .10شبستان نجفآبادي مسجد جامع گوهرشاد؛
 .11مدرسۀ پريزاد؛
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سایر مکان های برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر رضوی

برگزاری مراسم نماز جماعت در این مکان ها ،منوط به حضور زائران
یا مساعدبودن هوا خواهد بود:
 .1صحن غدير؛
 .2صحن هدايت یا بست طبرسی؛
 .3صحن كوثر یا باب السالم؛
 .4شبستان میالنی،
 .5رواق شیخ حر عاملی؛
 .6رواق شیخ طوسی؛
 .7رواق دارالهدایه؛
 .8رواق غدیر.

 .2تبليغ معارف اسالمی

حضور در حرم مطهر رضوي ،فرصت مغتنمي است تا زائران در اين حريم
قدسي ،به كسب معرفت از درياي بيكران انديشه و عرفان اسالمي مشغول
شوند .به همين منظور در تمامي ايام سال ،سخنرانيهاي مذهبي ،قرائت
زيارات تأكيدشده در ايام مشخص ،قرائت ادعيۀ مأثوره مانند کمیل و
توسل و ندبه و ...در حرم مطهر برگزار ميشود.
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 .12دارالقرآن؛
 .13رواق حضرت معصومهh؛
 .14رواق کوثر؛
 .15صحن جمهوري اسالمي (درصورت مساعدبودن هوا)؛
 .16رواق حضرت زهرا.h

م تبليغی حرم مطهر
اماكن برگزاری مراس 
برنامه

سخنراني

بيان احكام

زمان

مكان

بعد از نماز صبح

شبستان گرم ،رواقهای
امامخميني و غدير
شبستان گرم و رواقهاي حضرت

همهروزه غير از جمعهها
قبل از نماز ظهر و عصر

فاطمه زهراh

قبل از نماز مغرب و عشا

رواق امامخميني

بعد از نماز مغرب و عشا

رواق امامخميني

همهروزه غير از جمعهها،
قبل از نماز ظهر و عصر

رواق دارالحجه و رواق امامخميني

و دارالحكمه (ويژۀ خواهران)

شبستان گرم ،رواق دارالحجه،

قبل از نماز مغرب و عشا

رواقهاي حضرت فاطمه زهراh

بعد از نماز مغرب و عشا

شبستان گرم و رواق امامخميني

همهروزه ،بعد از نماز صبح

شبستان گرم و رواق دارالحجه و
رواق امامخميني

قرائت زیارت همهروزه غير از جمعهها،
بعد از نمازعصر
امیناهلل

و دارالحكمه (ويژۀ خواهران)

شبستان گرم و رواق امامخميني 

و رواق دارالحجه

همهروزه بعد از نماز عشا

شبستان گرم و رواق دارالحجه و
رواق امامخميني

قرائت دعای  
توسل

سهشنبهشبها

رواق امامخميني یا صحن جامع
رضوی

قرائت دعای
کمیل

پنجشنبهشبها

رواق امامخميني

قرائت دعای
ندبه

صبحهاي جمعه ،اول طلوع رواق امامخميني یا صحن جامع
رضوی
آفتاب

در سه نوبت صبح و عصر و شب ،برنامههای تبلیغی و بیان احکام در مدرسۀ
پریزاد برگزار میشود.
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عالوهبر اين برنامهها ،در مناسبتهاي اسالمي و ملي ،در حرم مطهر
رضوي مراسم ويژهاي برگزار ميشود؛ مانند :مداحي ،مرثيهسرايي،
مناجاتخواني ،سرود و همخواني (تواشيح).
زمان و مكان اين مراسم در تابلوهاي اطالعرساني برنامههاي فرهنگيتبليغي
حرم مطهر (پيك زائر) اعالم ميشود.
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 .3فعاليتهای قرآنی

در سالهاي اخير ،مدرسۀ تاريخي دودرب ،با عنوان دارالقرآنالكريم
آستان قدس رضوي ،تجليگاه فعاليتهاي قرآني شده است.
اين مركز با برنامههاي متنوع مانند كالسها ،كارگاهها ،نشستها و
جلسات قرآني ،مسابقات و جشنوارههاي قرآني ،محافل ُانس با قرآن كريم
و ...در احياء معارف قرآني گام بلندي برداشته است.
كالسهای حفظ قرآن کریم

در اين كالسها حفظ قرآن كريم (همراه با ترجمه) آموزش داده میشود.
اين دوره ،دو روز در هفته برگزار شده و حدود چهار سال به طول
ميانجامد.
كارگاهها و پایگاههای مشاورۀ تصحيح قرائت قرآن و اذكار نماز

اين كارگاه در اتاق  9دارالقران و رواقهای امامخمینی ،دارالمرحمه،
دارالحجه ،حضرت فاطمه زهرا ،hحضرت معصومه hو دارالوالیه مستقر
بوده است .زائران با حضور در اين كارگاهها ،ميتوانند اشكاالت قرائت خود
را برطرف کنند.
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اين كالسها در پنج دوره (بهار ،تابستان ،ماه مبارک رمضان ،پاييز و
زمستان) و در رشتههاي روخواني ،روانخواني ،تجويدالصالة ،تجويد
مقدماتي ،تجويد تكميلي ،ترتيل ،صوت و لحن و ...برگزار ميشوند .امکان
استفاده از این کالسها برای خواهران و برادران فراهم است.
كالسهای آموزش تفسير و حديث

اين كالسها در پنج دوره (بهار ،تابستان ،ماه مبارک رمضان ،پاييز و
زمستان) و در رشتههاي ترجمه و مفاهيم ،تدبر در قرآن ،تفسير قرآن،
تدبر در سيرۀ معصومان ، نهجالبالغه ،صحيفۀ سجاديه ،آيات االحكام،
صرف و نحو قرآني و عصر غيبت برگزار ميشود .هركدام از اين دورهها
شامل هفده جلسۀ آموزشي است.
كارگاههای كوتاهمدت قرائت و حفظ قرآن کریم

در اتاق  ۱۵دارالقرآنالكريم ،كارگاههاي كوتاه ِ
مدت روخواني ،روانخواني،
تجويدالصلوة ،آموزش روشهاي حفظ و ...در طول سال برگزار میشود.
زائران با حضور در اين كارگاهها ،ضمن بهرهمندي از فضای معنوی،
درصورت كسب نمرۀ قبولي ،گواهينامۀ مربوط به آن دوره را نيز دریافت
میکنند.
كارگاههای كوتاهمدت تفسير و حديث

اين كارگاههای آموزشي با موضوعات تدبر در قرآن ،تدبر در سیرۀ
معصومان ، تدبر موضوعی قرآن ،تفسیر قرآن ،آشنایی با نهجالبالغه،
آشنایی با صحیفۀ سجادیه و ،...در اتاق  8دارالقرآن برگزار ميشود .اين
كارگاهها در نوبت صبح ،ويژۀ خواهران و در نوبت عصر ،ويژۀ برادران
است.
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كالسهای آموزش قرائت

كارگاه پاسخگويی به سؤاالت قرآنی و حديثی

كارشناسان قرآني مســتقر در اتاق شـــمارة  ۸دارالقرانالكريم ،بهصورت
حضوري يا تلفني ،به سؤاالت و شبهات زائران درزمينۀ قرآن و عترت
پاسخ ميدهند.
تلفن  32002542برای اینمنظور در نظر گرفته شده است.
سلسلهنشستهای تفسیر و حدیث

اين برنامه با محوريت موضوعاتي مانند تدبر در قرآن ،تفسير و ،...همراه با
مسابقه در صحن دارالقرآن حرم مطهر برگزار میشود .به نفرات برگزيدۀ
این مسابقات جوايزي اهدا ميشود.
حلقههای تدبر ،بیان تفسیر و معارف قرآنی

در فضاي صميمي اين برنامه ،زائران همراه با استادان به تدبر و تفسیر در
سورهاي از قرآن پرداخته و پاسخ پرسشهاي خود را از استاد حاضر در
حلقه دريافت میکنند .این حلقهها در طول سال در رواقهاي حرم مطهر
و در تعطیالت ویژۀ نوروز و ماه مبارک رمضان ،در دارالقرآن برگزار
میشود.
محافل اُنس با قرآن

اين محافل با حضور قاريان ممتاز و بينالمللي و گروههاي تواشيح و ابتهال
تشکیل میشود .محافل ُانس با قرآن در ششماهۀ اول سال ،قبل از نماز
مغرب و عشا در رواق امامخميني و در ششماهۀ دوم سال ،بعد از
نماز مغرب و عشا در دارالقرآنالكريم برگزار ميشود.
محفل اُنس با قرآن ويژه خواهران

اين برنامه با هدف ايجاد زمينهاي براي فعاليت بانوان قرآني و معرفي
استعدادهاي برتر قرآني هر هفته ،جمعهها صبح در دارالقرآن الكريم
برگزار ميشود.
در اين محفل ،نيم جزء از قرآن توسط مرتالن خواهر تالوت ميشود
و سخنرانان نيز آياتي از اين نيم جزء را شرح و توضيح ميدهند .همچنين
زائران در فضايي ملكوتي از اجراي گروههاي تواشيح ،حافظان قرآني و...
بهرهمند ميشوند.
جلسات آموزشی قرائت قرآن کریم

اين جلسات شنبهتاچهارشنبه ،بعد از نماز مغرب و عشا ،در دارالــقرآن
و شبستان قرآن و نهج البالغه واقع در مسجد گوهرشاد ،در حــضور
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اســتادان و قــاريان بينالمــللي قرائت قـرآن مجید برگزار ميشود.
ترتيل قرآن كريم

اين برنامه ،همهروزه پس از نماز جماعت صبح ،در رواق امامخميني
برگزار ميشود.
واحد ختم تالوت نور

در اين واحد كه در اتاق  16دارالقرآن مستقر است ،مجالس ختم روزانة
قرآن مجيد ،بهصورت «ختم كل قرآن»« ،ختم يك حزب»« ،ختم نيم
حزب» و «ختم يك سوره» توسط هر زائر انجام ميشود.
دوره پرورش استعدادهای قرانی(نخبگان)

این دوره برای افرادی برگزار میشود که سطح عالی کالسهای قرائت و
حفظ قرآن را گذراندهاند .این افراد ،پس از شرکت در آزمون تعیین سطح
و کسب حدنصاب نمره الزم در این دوره پذیرفته میشوند.
طرح تالوت نور و مفاهیم

در این طرح ،یک صفحه از قرآن کریم همهروزه بعد از نماز ظهر و عصر
تالوت و توسط اساتید تفسیر میشود.
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كارگاه مهدالرضا8

كارگاه مهدالرضا 8با هدف انتقال مفاهیم دینی درقالب قصه ،شعر ،بازی و
سرگرمی به كودكان 5تا8ساله ،همهروزه ،بهجز جمعهها ،در دو نوبت صبح
و عصر ،در اتاق  21دارالقرآن كريم پذیرای این عزیزان است .در این مکان،
كارگاهها ِي آداب زيارت ،نيايش ،قصۀ معصومان ، آموزش حفظ
سوره ،آموزش نقاشي ،آموزش كاردستي ،بازي و سرگرميهاي قرآني،
شعر ،سرود ،نمايش و ...برگزار میشود .مدتزمان نگهداري از كودكان
در اين كارگاهها 45 ،دقيقه است.
محفل قرآنی نوجوانان

جنگهاي قرآني ،با هدف ايجاد زمينهاي براي قرائت قرآن توسط قاريان
نوجوان و آشنايي كودكان و نوجوانان با مفاهيم و آموزههاي قرآن و
عترت در قالب قصه ،نمايش ،مسابقه و ،...در دارالقرآنالكريم برگزار
ميشود .زمان برگزاری این محفل ،پنجشنبهشبها بعد از نماز مغرب و
عشاست.

176

هدف از برگزاري مسابقات قرآني كه بهصورت طرح يك سؤال در محافل
ُانس با قرآن برگزار ميشود ،آموزش و آشنايي بيشتر با قرآن مجيد است.
شركتكنندگان در اين مسابقات ،با رجوع به قرآن كريم ،پاسخ سؤال
طرحشده را يافته و ضمن تالوت يك يا چند آية مدّ نظر ،با معنا و
مفاهيم آنها نيز آشنا ميشوند .در انتهاي محفل ،به شركتكنندگاني كه
پاسخ صحيح داده باشند ،به قيد قرعه ،جوايزي اهدا ميشود .عالوهبراين،
بهصورت هفتگي و ماهانه نيز مسابقاتي برگزار ميشود كه در پرتو آن،
مخاطبان با ديدگاه قرآن كريم در موضوعات مختلف آشنا ميشوند.
برگههاي مسابقات هفتگي و ماهانه ،در اتاق 17دارالقرآنالكريم توزيع
ميشود.

كارگاه هنرهای قرآنی

اين كارگاه با هدف انتقال معارف قرآنی و حدیثی ،در قالب هنر و ايجاد
زمينهاي براي ُانس هرچه بيشتر زائران با قرآن و عترت ،در چهار زمینۀ
هنری :خوشنويسي ،تذهيب ،معرق و نقاشي در خدمت زائران و مجاوران
بارگاه رضوي است .فعاليتهاي اين واحد در نوبت صبح ،ويژۀ خواهران
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مسابقات قرآنی

و در نوبت عصر ،ويژۀ برادران است.
واحد سمعی و بصری

در این مکان ،عالوهبر ارائۀ تالوتهاي مجلسي قاريان ممتاز و بينالمللي
و نصب نرمافزارهاي قرآني ويژۀ تلفن همراه ،فضايي براي استفاده از
نرمافزارها و سايتهاي قرآني براي سنين مختلف فراهم شده است .اين
واحد در اتاق  14دارالقرآن مستقر بوده و استفاده از آن ،در نوبت صبح
ويژۀ خواهران و در نوبت عصر ويژة برادران است.

 .4پاسخگويی به سؤاالت شرعی و اعتقادی

سامانۀ تلفنی پاسخگويی به سؤاالت شرعی ()32020

این سامانۀ تلفني ،بهمنظور تسهيل در ارائۀ خدمات مرتبط با پاسخگويي به
مسائل شرعي ،در حرم مطهر رضوی راهاندازي شده است.
مخاطبان ،ازطريق تماس با شمارۀ تلفن 32020ميتوانند پاسخ سؤاالت
شرعي خود را بهصورت شبانهروزي دريافت کنند.
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دفاتر پاسخگويي به سؤاالت شرعي برادران در مسجد گوهرشاد ،مدرسۀ
پریزاد ،صحن انقالب اسالمی و صحن آزادي ،بهصورت شبانهروزي و در
دفتر واقع در رواق دارالمرحمه ،در دو نوبت صبح و عصر فعاليت ميكند.
دفاتر پاسخگويی به سؤاالت شرعی خواهران

دفاتر پاسخگويي به مسائل شرعي خواهران در صحنهاي جمهوری و آزادی،
بهصورت شبانهروزي و در صحن انقالب و رواقهای دارالمرحمه و دارالحجه ،از
صبح تا عصر فعاليت ميكند.

دفاتر پاسخگويی به سؤاالت اعتقادی

کارشناسان اين دفاتر ،عالوهبر پاسخگويي به سؤاالتی با موضوع مسائل
اعتقادي اسالم و ساير اديان ،درزمینۀ راهنمايي و مشاورههاي الزم به افراد
عالقهمند به تشرف به دين مبين اسالم نيز فعالیت ميکنند .در این رابطه،
دو دفتر در مركز پاسخگويي (مدرسۀ پريزاد) و يك دفتر در بابالهادی8
واقع شده است.
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دفاتر پاسخگويی به سؤاالت شرعی برادران

سامانه پیامکی پاسخگویی به سواالت شرعی

بهمنظور تسهيل در ارائۀ خدمات مرتبط با پاسخگويي به مسائل شرعي،
سامانه پیامکی  30002020در حرم مطهر راه اندازی شده است و زائران و
مجاوران بارگاه مطهر می توانند با استفاده از این سامانه ،پاسخ سؤاالت شرعی
خود را دریافت کنند.
 .5مركز مشاورۀ دينی

مشاورۀ فردی

مركز مشاورۀ ديني حرم مطهر ،در بابالهادی 8واقع شده است .دريافت
نوبت مشاوره براي زائران بهصورت حضوري و براي مجاوران همهروزه
بهجز جمعهها ازطريق شماره تلفن  32020صورت ميپذيرد.
كالسهای مشاورۀ گروهی

این کالسها برای افرادی برگزار میشود که با یک موضوع خاص و مشترک
مراجعه میکنند .بهاینترتیب ،از مراجعات متعدد با يك موضوع خاص به
جلسات مشاورۀ فردي جلوگیری میشود .اين كالسها ،بیشتر با محوریت
موضوعات ديني و خانواده تشکیل شده و ِ
ثبتنام برای شركت در آنها ،در
مركز مشاورۀ ديني ،واقع در بابالهادی 8انجام میشود.
 .6نشستهای پرسش و پاسخ دینی

دين ،نشاط ،زندگی

نشستهاي «دین ،نشاط ،زندگی» ،یکی از برنامهها ِی ویژۀ پرسمان دینی
است كه در ايام تابستان با موضوعات اخالقی ،اجتماعی و تربیتی برگزار
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حلقۀ معرفت

حلقۀ معرفت ازجمله نشستهای صمیمی پرسش و پاسخ دینی است
مجرب حوزه و دانشگاه ،گفتوگوی
که در آن ،با حضور استادان ّ
چهرهبهچهره و پرسش و پاس ِخ دینی صورت میپذيرد .اين حلقهها در سه
بخش برادران ،خواهران و کودکان برگزار میشود .عنوان این حلقه در
گروه سنی کودکان ،جوانههای معرفت است .حلقههای معرفت برادران
در طول شبانهروز ،در مركز پاسخگويي ،واقع در مدرسۀ پريزاد و شبها
در رواقهاي امامخميني ، حضرت معصومه hو دارالحجه برگزار
میشود .حلقههای معرفت خواهران نيز همهروزه ،يك نوبت قبل از نماز
ظهر و عصر و يك نوبت بعد از نماز مغرب و عشا ،در مكانهاي رواق
حضرت معصومه hو دارالحجه برگزار ميشود .در ردۀ سنی کودکان
نیز این حلقهها با عنوان جوانههاي معرفت ،ويژۀ كودكان  4تا 10سال و
همزمان با برخي از جلسههای حلقۀ معرفت خواهران در رواق دارالحجه،
برگزار ميشود.

پرسمانهای دینی

پرسمان دینی عنوان سلسلهجلسههای سخنرانی و پرسش و پاسخ است .در این
جلسهها که در قالب موضوعات مختلف دینی تشکیل میشود ،کارشناسان،
جوابگوی پرسشهای زائران و مجاوران بارگاه رضوی هستند.
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ميشود .از ويژگيهاي اين جلسهها استفاده از چهرههای برجستۀ حوزوی
و دانشگاهی بهعنوان کارشناس بوده که اکثر این جلسات ،در صحن
جمهوری اسالمی برگزار میشود.

جلسات پرسش و پاس ِخ موضوعی ،هرشب ۳ ،ساعت ،بعد از نماز مغرب
و عشا ،با يكي از موضوعات شـــرعي (زالل احـكام) ،سؤاالت و شبهات

قرآني (شمیم وحی) ،مسائل اعتقادی (نسیم معرفت) ،اجتماعی و تربیتی
و خانوادگی (خانوادۀ رضوی) ،زندگی و سیرۀ امامرضا( 8در محضر
عالم آلمحمد ،)موضوعات اخالقی و تهذیب نفس (زمزم بندگی) و
مهدویت (بهسوی ظهور) در رواق امامخمینی برگزار میشود.
 .7همایشهای تخصصی

همايشهاي تخصصي حرم مطهر رضوی ويژۀ فعاالن فرهنگی ،دانشآموزان
برتر ،دانشجویان و طالب شاخص و ...بوده و با موضوعات دینی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...برگزار میشود.
 .8ارائۀ خدمات فرهنگی به گروههای ویژه

بسیاری از زائران امام بزرگوار ،علیبنموسیالرضا ،8بهصورت دستهجمعی و
در قالب كاروانها و گروههای زیارتي به حرم مطهر ایشان مشرف ميشوند.
براي اين زائران ،خدمات فرهنگي ويژهای درنظر گرفته شده است که
درصورت درخواست و ابراز عالقه ،از آنها بهرهمند خواهند شد.
برگزاری دورههای آموزش احکام و عقاید ،کارگاههای نگرش سیستمی
به دین ،جلسههای فیض حضور و حرمشناسی ،جشن تكلیف دانشآموزی،
مراسم ازدواج دانشجویی ،بازدید از نمایشگاهها و پایگاههای فرهنگی و...
ازجمله برنامههاي ويژۀ اين گروههاست .ارائۀ درخواست و ِ
ثبتنام در
این برنامهها ،با مراجعه به دفتر خدمات ویژۀ گروههای زیارتی ،واقع در
رواق دارالهدایه امکانپذیر است.
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اين كارگاهها با هدف توجه به همۀ ابعاد دين ،طرحریزی شدهاند و با
سه موضوع مهدويت و زيارت و حجاب ،در حرم مطهر رضوی برگزار
میشوند .مکان برگزاری اين كارگاهها ،مسجد صدیقیها ،واقع در خروجی
بابالهادی 8است.
 .10حرمشناسی

واحد حرمشناسي حرم مطهر رضوی ،به پرسشهای مراجعهكنندگان
در زمينههاي مرتبط با زندگینامۀ امامرضا ،8تاریخچۀ معماری حرم

مطهر ،هنرهای بهکاررفته در معماری حرم مطهر ،مشاهیر مدفون در این
آستان و ،...پاسخ داده و عالوهبر این ،برنامههاي حرمشناسي و تورهاي
حرمگردي ويژۀ گروههاي زيارتي را نيز برگزار ميكند.
گروهها و كاروانهای زيارتي بهمنظور بهرهمندي از اين خدمات
ميتوانند با شمارۀ تلفن  32003738و  32003594تماس گرفته يا ازطريق
مكاتبه ،تقاضاي خود را مطرح کنند.
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 .9کارگاههای نگرش سیستمی به دین

 .11پايگاههای فرهنگی

نمايشگاه حكايت آفتاب

اين نمايشگاه در بابالهادی 8در صحن جامع رضوی واقع شده است و در
آن هشت پرده از زندگی امامرضا 8در قالب تابلوهایی از معرق و کالژ
به تصویر کشیده شده است .نمایشگاه حکایت آفتاب با بهرهگیری از یک
راوی ،نورپردازی متناسب با روایت و نوای پسزمینه ،بازدیدکنندگان را به
فضای تاریخی زندگی امامرضا 8میبرد و ويژۀ عموم زائران و مجاوران
است.
نمايشگاه کبوترانه (ويژۀ كودكان  4تا  8سال)

اين نمایشگاه در راستای احترام به زائران خردسال آقا علیبنموسیالرضا

و با هدف ارتقابخشیدن و آموزش مهارتهای دینی ،همچنین ایجاد
یاد و خاطرهای خوش از زیارت و سفر به مشهد براي اين عزيزان ،در
بابالهادی 8در صحن جامع رضوي داير شده است .كارگاه نمايش فيلم
بهمنظور آموزش نماز ،شناخت اهلبيت و ،...كارگاه جنگل با هدف
آموزش داستانهايي دربارۀ امامرضا ،8كارگاه غار با هدف توجه به
اهميت حضور راهنما در زندگي ،كارگاه صحن مسجد با هدف آموزش
وضو و احكام حضور در مسجد ،كارگاه مسجد با هدف آموزش نماز،
كارگاه كاردستي ،كارگاه رنگآميزي ،كارگاه نقاشي ديواري و ،...همچنين
وسایل بازي و سرگرمي ازجمله بخشهاي موجود در اين نمايشگاه است.
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پایگاههای فرهنگی آداب زیارت

در این پایگاهها ،خدمات تبلیغیفرهنگی ،ویژۀ کودک و نوجوان دختر و
پسر در  2نوبت صبح و عصر برگزار میشود.
پایگاه فرهنگی شهید هاشمینژاد در ایوان ولیعصر fصحن جامع
رضوی با اولویت زائران نوجوان دختر و پسر واقع شده است.
 .12سامانۀ مخاطبان نورالهدی

این شبكه با هدف حفظ و تداوم ارتباط زائران گرامي با حرم نورانی
امامرضا 8و در راستاي معرفتافزايي و استمرار بركات زيارت تشکیل
شده است .ارسال رايگان نشريۀ نورالهدي ،بهصورت فصلي به مشتركان
در سه مقطع سني كودك ،نوجوان و جوان ،کار اصلی شبکۀ مخاطبان
نورالهدی است.

ثبتنام فردی

ثبتنام و عضويت در اين شبكه ازطریق مراجعه به
تارنمای  razavi.aqr.irو تکمیل فرم عضویت نورالهدی صورت
میگیرد .عالوهبر این ،مخاطبان میتوانند مشخصات کامل فردی خود را
به یکی از شیوههای زیر ارسال کرده و عضو این شبکه شوند:
صندوقپستی 91735-351
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در پایان این بازدید ،هدايايي بهرسم يادبود به كودكان اهدا میشود .زمان
فعاليت نمایشگاه کبوترانه در دو نوبت صبح و عصر است.

رايانامۀ mokhatabin@aqrazavi.org
سامانۀ پیامک 30000002020
تماس با شماره تلفن ۰۵۱-۳۲۰۰۲۵۷۳

ثبتنام گروهی

مدارس یا گروههای زیارتی میتوانند برای ثبت نام ،مشخصات کامل
تمامی افراد را طبق فرم ثبتنام موجود در سایت  ،razavi.aqr.irدر
قالب فایل اکسل آماده و به رایانامۀ mokhatabin@aqrazavi.org
ارسال کرده یا لوح فشردۀ آن را به صندوق پستی  ۹۱۷۳۵-۳۵۱ارسال
کنند.
برنامههای جانبی

از دیگر برنامههای این بخش ،میتوان به نمونههای زیر اشاره داشت:
برگزاری مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز متبرک فرهنگی؛
قرعهکشی و اهدای جوایز برای مخاطبان فعال و نخبۀ نورالهدی؛
ارسال محصوالت فرهنگی چندرسانهای؛
برگزاری نمایشگاه از آثار مخاطبان نورالهدی در قالبهای متنوع
نقاشی ،دلنوشته ،عکس ،داستان و...؛
برگزاری همایش برای گروههای سنی مختلف؛
دفتر نورالهدي ،در بابالهادی ،8طبقة همكف ،اتاق شمارة  1واقع
شده است.
 .13مسابقات فرهنگی

واحد مسابقات فرهنگي حرم مطهر رضوی ،در طول سال و مناسبتهاي
مهم ،يك مسابقه ويژۀ عموم زائران باالي  12سال و يك مسابقه ،با عنوان
كبوتران حرم ،ويژۀ كودكان  8تا 11سال برگزار ميکند.
برگههاي اين مسابقات در دفاتر راهنماي زائر مستقر در صحنهاي حرم
مطهر توزيع ميشوند و سامانۀ پيامكي  3000802222برای ارسال پاسخ
سؤاالت در نظر گرفته شده است.
قرعهكشي بهصورت روزانه و از ميان پاسخهاي صحيح انجام شده و
نتيجه ازطريق سامانۀ پيامكي  3000802222به اطالع برندگان میرسد.
جوايز برندگان نیز در سامانۀ توزيع ،واقع در بابالهادی ،8اتاق  ۱۸۵و
بهصورت حضوري تقديم ميشود.
ساير عالقهمندان در سراسر كشور ،میتوانند ازطريق درگاه خدمات فرهنگي
تبليغي حرم مطهر به نشاني  www.Razavi.aqr.irدر این مسابقات شرکت کنند.
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الف .فعالیتها و خدمات مبتنی بر صفحات وب
 .1سایت razavi.aqr.ir

این سایت ،با رويكرد معرفتيكاربردي ،در تالش است تا شيوۀ زندگي
امامرضا 8را بهعنوان بهترین الگو براي زندگي امروز معرفي كند .اين سایت،
ضمن آشنايي کاربران با زندگي و شخصيت امامرضا 8موضوعات اعتقادی
و اخالقی را در دو بخش معنای زندگی و برنامۀ زندگی ارائه کرده و سبک
زندگي مطلوب ديني را در سايۀ تعاليم ارزشمند آن امام رئوف نشان میدهد.
ضمن آنکه مشتاقان قرآن و عترت میتوانند از محافل قرآن و آموزش قرآن
بارگاه منور آن حضرت بهرهمند شوند.
همچنین با توجه به گستردگی قلمرو معارف اسالمی و گوناگونی سؤاالت
و شبهات کاربران در زمینههای مختلف سؤاالت شرعی ،اعتقادی و مشاورهای
پیگیری و پاسخ داده میشود.
بخش کودکانۀ سایت رضوی ،بهمنظور ورود به دنیای پاک و بیآالیش
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 .14پورتال فرهنگیتبلیغی حرم امامرضا8

معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی ،برای خدمت به زائران بارگاه ملکوتی
و نورانی حرم حضرت رضا 8در فضای مجازی ،خدمات و موضوعات
متنوعی را جهت بهرهبرداری زائران راهاندازی کرده و از این مسیر معارف بلند
قرآن و اهلبیت علیالخصوص حضرت رضا 8را در اختیار کاربران
قرار میدهد.
پورتال فرهنگی تبلیغی حرم امامرضا 8در دو حوزۀ صفحات وب و
شبکههای اجتماعی فعالیت میکند.

کودکی ،بهدور از دغدغههای معمول روزانه و با هدف ایجاد تجربهای
لذتبخش و متفاوت از امامرضا 8و زیارت ایجاد شده است .این آموزش
ازطریق داستان ،شعر ،نماهنگ ،معرفی بخشهای مختلف حرم و ...ارائه شده
است و کودکان میتوانند در این سایت عضو شده و از خدمات آن بهرهمند
شوند یا با ارسال نامه ،نقاشی ،تالوت قرآن یا شعرخوانی شاهد آثار خود باشند.
بخش دیگری که در سایت رضوی در دسترس کاربران است ،بخش انقالب
اسالمی است .این بخش ،معرف حرم حضرت رضا 8بهعنوان پايگاه وحدت،
مودت ،جهاد ،شهادت ،پایگاه مستضعفین و مقاومت در جهان است.
سایر خدمات این سایت:

حرمشناسی :صفحۀ اختصاصی تاریخچۀ مکانها و نحوۀ ساخت و کیفیت
معماری حرم و سازندگان آن ،آیینهای غبارروبی ،نقارهزنی ،صالتخوانی،
مراسم شام غریبان و. ...
مسابقات :صفحۀ اختصاصی مسابقات مختلف و مناسبتی برای کاربران.
برنامههای حرم :صفحۀ اطالعرسانی برنامههای فرهنگیتبلیغی حرم
مطهر.
کتابخانه و مجالت.
 .2سایت razavi.tv

این سایت ،بهعنوان دریچهای رو به بارگاه ملکوتی امامرضا 8بستری را
فراهم کرده تا مشتاقان و ارادتمندان آن حضرت از سراسر جهان بتوانند تنها با
چند کلیک به زیارت از راه دور نائل آیند و ازطریق مشاهدۀ زندۀ تصاویر،
زیارت نیابتی ،زیارت مجازی ،برنامههای حرم و نوای صوت بارگاه منور آن
حضرت ،خود را در آن محل احساس کرده و از فیض معنوی بهرهمند شوند.
 .3سایت razaviarchive.aqr.ir

در این سایت ،کاربران آسان و راحت به همۀ محصوالت صوتی و تصویری
حرم امامرضا 8دسترسی خواهند داشت؛ ازجمله :
• فیلم :سخنرانی ،مدیحه و مرثیهسرایی ،ویژهبرنامهها و. ...
• صوت :سخنرانی ،احکام ،ادعیه و زیارات و نواهنگها.
• عکس :اماکن متبرکه ،زائران ،مراسمات و. ...
• گرافیک :پیامها و احادیث و. ...
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 .4سایت شبکۀ مخاطبین حرم (سایت اشتراک محتوای زائران)

razavi.tv/plus

تعامل ،اصلیترین ویژگی این سایت در حرم مطهر رضوی است .کاربران
ضمن استفاده از محتواهای مندرج در این سایت ،باتوجهبه سن و جنسیت
میتوانند صفحات اختصاصی خود را ایجاد کرده و ازطریق بهاشتراکگذاری
فایلهای صوتی و تصویری و مکتوب خود و ایجاد گروه و کانال با دیگران
ارتباط برقرار کرده و در شبکۀ مخاطبان حرم رشد کنند.
این سایت برای کاربران دختر و پسر نوجوان و جوان لحظههایی شاد و
پرامید با مطالب خواندنی و مفید آماده کرده است .این سایت از بخشهای
جذابی همچون احادیث ناب و آموزنده ،آیههای نور ،الگوها ،یار مهربان،
داستانهای کوتاه و خواندنی ،مشاوره ،ارسال اثر و بخشهای مختلف دیگر
تشکیل شده است .ضمن ًا مطالب در قالبهای شعر ،داستان ،نقاشی ،دلنوشته و
عکس به نام مخاطبان در سایت منتشر میشود.
 .5سایتهای غیرفارسی imamrezashrine.com

سایت امامرضا ،8شراین ،تالش میکند که با حضور فعال در فضای مجازی،
در مسیر ترویج فرهنگ و سیرۀ رضوی و انتقال معارف قرآن و اهلبیت
و ارائۀ الگوی مناسب زندگی دینی در فضای بینالملل و جهان اسالم گامهای
مؤثری بردارد .این مهم ،با تکیه بر تعالیم برگرفته از سیرۀ امامرضا 8صورت
میپذیرد .درحال حاضر ،سه زبان عربی ،انگلیسی و اردو برای مخاطبان در
دسترس قرار گرفته است.
ب .فعالیتها و خدمات شبکههای اجتماعی

عالوهبر حضور در فضای وب ،معاونت تبلیغات اسالمی در عرصۀ شبکههای
اجتماعی حضور فعالی دارد .همۀ مخاطبان و کاربران فضای مجازی میتوانند
ازطریق شبکههای اجتماعی و پیامرسان به معارف رضوی دسترسی داشته باشند
و از آن در  10زبان مختلف بهره مند شوند .نشانی بخشی از این شبکههای
اجتماعی عبارتاند از:
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• متن :کتابها و متنهای تولیدی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی

فهرست کانالهای سروش و گپ
کانال رسمی حرم مطهر
دخترونه نورالهدی
پسرونه نورالهدی

کانال تولیدات فرهنگی حرم مطهر
گزیدۀ مراسم حرم مطهر

@razavi_aqr_ir
@dokhtar_razavi
@pesar_razavi
@Razavi_tv
@Razavi_Marasem

اطالع رسانی برنامههای حرم مطهر @akhbarHaramRazavi

فهرست کانالهای تلگرام

کانال رسمی حرم مطهر به زبان
عربی

کانال رسمی حرم مطهر به زبان
انگلیسی
کانال رسمی حرم مطهر به زبان
اردو
کانال رسمی حرم مطهر به زبان
فرانسه

@ImamRezaAS
@ImamRezaEN
@ImamRezaUR
@ImamRezaFR

فهرست صفحات فیسبوک
صفحه رسمی حرم مطهر

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان عربی
صفحه رسمی حرم مطهر به زبان انگلیسی

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان اردو

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان فرانسه
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فهرست صفحات اینستاگرام
صفحه رسمی حرم مطهر

@razavi_aqr_ir

دخترونه نورالهدی

@dokhtar_razavi

پسرونه نورالهدی

@pesar_razavi

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان
عربی

@ImamRezaAS

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان
انگلیسی

@ImamRezaEN

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان
اردو

@ImamRezaUR

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان
فرانسه
صفحه رسمی حرم مطهر به چند
زبان

@ImamRezaFR
@ImamRezaShrinecom

فهرست صفحات توئیتر
صفحه رسمی حرم مطهر

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان عربی
صفحه رسمی حرم مطهر به زبان انگلیسی

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان اردو

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان فرانسه

@razavi_aqr_ir
@ImamRezaAS
@ImamRezaEN
@ImamRezaUR
@ImamRezaFR
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فهرست صفحات یوتیوب
صفحه رسمی حرم مطهر به زبان عربی
صفحه رسمی حرم مطهر به زبان انگلیسی

صفحه رسمی حرم مطهر به زبان فرانسه

@ImamRezaAS
@ImamRezaEN
@ImamRezaFR

کانال حرم مطهر در آپارات
کانال تولیدات
حرم مطهر
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www.aparat.com/razavitv

نوع مراسم

زمان برگزاری

مكان برگزاری

شش ماه اول سال صحن غدیر
قرائت دعا و زيارت
همهروزه بعد از نماز صبح
شش ماه دوم سال رواق غدیر
و نماز جماعت

زائران عربزبان

سخنراني ،قرائت
دعا و زیارت

همهروزه ،بهجز جمعهها

دارالمرحمه

سخنراني ،قرائت
دعا و زیارت

هرشب

شش ماه اول سال صحن غدیر
شش ماه دوم سال رواق
دارالمرحمه

پاسخگويي به
سؤاالت شرعي

هرروز صبح

رواق غدیر

پاسخگويي به
سؤاالت شرعي

عصر

شش ماه اول سال صحن غدیر
شش ماه دوم سال رواقهای
دارالمرحمه و غدیر

مسابقات

همهروزه صبح تا شب

رواق غدیر

پذیرایی در گروهها

هرروز

رواق غدیر
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 .16ويژهبرنامههای زائران غيرايرانی

گروه اردوزبان
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نوع مراسم

زمان برگزاری

مكان برگزاری

حرمشناسی

هرروز

اتاق  ،۴۰رواق کوثر

بیان احکام

هرروز ظهر
هرروز شب

مقبره شیخ حر عاملی
رواق کوثر

سخنرانی

هرروز ظهر
هرروز شب

رواق کوثر

مسابقات

هرروز صبح تا شب

رواق کوثر

پاسخگويي به مسائل
شرعي

هر روز صبح و عصر

اتاق  ،۴۰رواق کوثر

پذیرایی در گروهها

هرروز صبح و عصر

رواق کوثر

سخنران

هر روز

رواق دارالرحمه

بیان احکام و
پاسخگوئی

هر روز

رواق دارالرحمه

پذیرایی در گروهها

هر روز

رواق دارالرحمه

اهدای هدایا

هر روز

رواق دارالرحمه

گروه انگلیسی توریستها
مراسم فارسیزبان خارج از کشور

حرم گردی

هرروز

رواق دارالرحمه

نمایش فیلم

هرروز

رواق دارالرحمه

پاسخگویی

هرروز

رواق دارالرحمه

سخنران

هر روز

رواق دارالرحمه

بیان احکام و
پاسخگوئی

هر روز

رواق دارالرحمه

پذیرایی در گروهها

هر روز

رواق دارالرحمه

اهدای هدایا

هر روز

رواق دارالرحمه
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نوع مراسم

زمان برگزاری

مكان برگزاری
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 .17ساير فعاليتهای فرهنگی حرم مطهر
بنياد پژوهشهای اسالمی

عمليات ساخت اين مركز پژوهشي كه بعد از انقالب اسالمي در مجموعه
اماكن متبركه احداث شده است ،از سال  1376آغاز و در سال  1380به
پايان رسيد .فعاليت اين مركز ،انجام پژوهشهاي علمي در حوزه علوم
اسالمي و ارائة خدمات فرهنگي است.

بنياد پژوهشهاي اسالمي با بهرهگيري از محققاني با تحصيالت حوزوي
و دانشگاهي ،موفق شده است در راه تحقق اهداف و ارتقاي سطح فرهنگ
ديني ،گامهاي مؤثري بردارد.
پژوهشگران اين بنياد در قالب گروه پژوهشي تاریخ اسالم ،حدیث،
قرآن ،فقه و اصول فقه ،ترجمة عربی و اردو ،نقد و تصحیح متون اسالمی،
ترجمة زبانهای اروپایی ،نجوم و جغرافیای ممالک اسالمی ،کتابشناسی،
کالم و حکمت اسالمی ،تراجم و انساب ،دائرةالمعارف آستان قدس رضوی
(خراسانشناسي) ،نشریات ادواری (مجلة مشکات) ،عبقات األنوار ،مطالعات
فرهنگی زائر ،دانشنامههای نرمافزاری ،کودک و نوجوان ،ادیان و مذاهب
اسالمی و طرح طبقهبندی علوم ،به فعاليت پژوهشي مشغولاند.
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بناي اين مجموعة عظيم علميفرهنگي ،جامهاي نو بر پيكر دو مدرسة علمية
تاريخي ميرزاجعفر و خيراتخان است كه هر يك بالغ بر چهارصد سال
پيشينة تاريخي دارند.
اين مركز علميآموزشي ،پس از انقالب اسالمي ،در سال ،1363
بهمنظور تأمين نيروهاي الزم براي آموزش و پژوهش در زمينة
علوم اسالمي ،تأسيس شد تا تربيتشدگان آن ،پيام اسالم و معارف

اهلبيت را از جوار حرم عالم آلمحمد به تشنگان حقيقت و
سعادت برسانند .ساختار علمي اين مركز عالي آموزشي ،تلفيقي از دروس
حوزه و دانشگاه است كه با تأكيد بر اصالت حوزوي و مدرك رسمي
وزارت علوم ،به كار خود ادامه ميدهد .تعدادي دانشــجوي غيــرايراني
از كشورهاي چين ،پاكستان ،بوسني و هرزگوين ،حجاز ،بحرين ،سوريه،
تاجيكستان ،افغانستان و ...نيز در كنار دانشجويان ايراني در اين دانشگاه به
ادامه تحصيل مشغولاند.
بناي اين دانشگاه در ضلع شمال شرقي حرم مطهر رضوي واقع شده است.
ساختمان شمارة  2اين مركز نيز در سال  1383با بناي جديد و ساختاري
چهار ايوانه ،در ضلع شمال شرقي صحن هدايت قرار دارد.
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دانشگاه علوم اسالمی رضوی

كتابخانة مركزی

اين كتابخانه با تاريخچهاي كهن و منابعي كمنظير ،بيش از چهارصد هزار
عضو و بالغ بر هفت ميليون مراجعهكننده دارد و از فعالترين كتابخانهها
در سطح كشور بهشمار ميرود.
كتابخانة مركزي ازطريق هجده تاالر مطالعه به خدمترساني مشغول
است :تاالرهاي مطالعة قفسهباز آقايان و بانوان ،بخش گردش كتاب آقايان
و بانوان ،تاالرهاي مطالعه مخزن بسته آقايان و بانوان ،تاالر محققان آقايان
و بانوان ،تاالر مرجع ،تاالر تخصصي جغرافيا ،تاالر كتابهاي خارجي،
تاالر مطالعه و گردش كتاب جوانان پسر و دختر ،تاالر مطالعه و گردش
كتاب نوجوانان پسر و دختر ،تاالر سمعي و بصري و تاالر اينترنت آقايان
و بانوان.
عالوهبراين ،گردآوري و حفظ و نگهداري مصاحف شريفه و كتابهاي
خطي در موضوعات مختلف ،نسخههاي عكسي ،ميكروفيلمهاي داخل
و خارج از كشور ،لوحهاي فشرده ،دستنوشتههاي نفيس و ارزشمند،
كتابهاي چاپ سنگي و چاپ قديم كمياب و ناياب و عكسبرداري و
تهية ميكروفيلم از اين اسناد ،از ديگر خدمات اين مجموعة عظيم فرهنگي
است .اين كتابخانه در ضلع شمالي بست شيخ طوسي واقع شده است.
كتابخانة مسجد گوهرشاد

اين كتابخانه در سال 1332ش در جوار مســجد جامع گوهـــرشاد تأسيس
شد و از سال 1345تا 1369با مديريت سازمان اوقاف و امورخيريه اداره
ميشد .بناي ساختمان جديد اين كتابخانه ،واقع در بست شيخ بهايي
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موزة مركزي

تنوع موضوعي گنجينههاي موزة مركزي ،همواره اين مركز را با خيل
عظيم بازديدكنندگان روبهرو كرده است .ساختمان موزة مركزي در چهار
طبقه ،نمايشگاه عظيمي از آثار نادر و گرانبهاي هنرمندان بهشمار ميرود.
گنجينة تمبر و اسكناس در طبقة زيرين ساختمان ،گنجينة تاريخ مشهد
و گنجينة سكه و مدال در طبقة همكف ،گنجينة صدف و حلزون و
نرمتنان دريایي و گنجينة هنرهاي تجسمي در طبقة اول و گنجينة نجوم
و ساعت ،گنجينة سالح و گنجينة ظروف در طبقة دوم اين ساختمان واقع
شده است .ورودي موزة مركزي در صحن كوثر قرار دارد.
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با مساحت  1200مترمربع بههمت آستان قدس رضوي در سال  1368به
پايان رسيد و مديريت آن نيز به آستان قدس واگذار شد.
درحالحاضر ،اين محل بهعنوان كتابخانة تخصصي اهلبيت از
مراكز مهم نشر فرهنگ اسالمي بهشمار ميرود.

گنجينة نفايس

ساختمان اين گنجينه طي سالهاي 1362تا 1364در ضلع جنوب شرقي
حرم مطهر احداث شد .اين ساختمان شامل دو طبقه و هر طبقه ،داراي
 400مترمربع فضاي نمايشي است.
گنجينة قرآن در طبقة اول گنجينة نفايس واقع است و در 22بهمن
 1364گشايش يافت .اهميت گنجينة قرآن بهدليل وجود قرآنهاي نفيس،
ارزشمند و بينظير است .درحالحاضر در اين گنجينه  79جلد قرآن
به نمايش گذاشته شده است كه در ميان اين قرآنها ،آثار منسوب به
 ، 8امــامحسن مجتبي ،8امامحســين ،8امامســجاد 8و
امامعلي 
امامرضا 8به خط كوفي و روي پوست آهو ،چشم عاشقان واليت را در
اين گنجينه منور ميكنند.
گنجينة هداياي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در طبقة همكف و گنجينة
آثار اهدايي اســتاد فرشچيان در گنــجينة مســــتقلي در تاالر جنوب ِي طبقة
اول گنجينة نفايس واقع شده است .ورودي اين ساختمان نيز در صحن كوثر
قرار دارد.
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موزة فرش

در سال 1377ش ّاولين گنجینة تخصصي فرش و منسوجات ،در محل
ساختمان گنجينه قرآن و نفايس راهاندازي شد .در سال  1383احداث
ساختماني بزرگتر و مناسبتر برای موزة تخصصی فرش آغاز و در آبان
 1390و همزمان با عید سعید غدیرخم ،افتتاح شد.
موزة فرش يكی از گنجینههای تخصصی است که با داشتن سه طبقه
فضای نمایشی و يك طبقه فضای کارگاهی ،از بزرگترین موزههای
تخصصی فرش جهان است .این گنجینه شامل مجموعهای غنی از قالیهای
نفیس است که طی دورههای مختلف توسط دوستداران و عاشقان
امامرضا 8وقف یا اهدا شده يا توسط آستان قدس رضوی برای استفاده
در حرم مطهر خریداری شده است.
بسیاری از آنها عالوهبر ارزش تاریخی و هنری ،دارای ارزشهای
کاربردی بوده و بهعنوان کفپوش ،سجاده ،ضریحپوش ،پرده و ...استفاده
ميشدهاند .درحالحاضر ،در اين گنجينة كم نظير حدود صد تخته قالي و
قاليچه در معرض ديد عالقمندان قرار دارد كه از نفيسترين شاهكارهاي
هنري به شمار ميروند و قدمت آنها از دورة صفویه تا دورة معاصر
است .ورودي اين موزه در صحن كوثر واقع شده است.
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موزة مردمشناسي

موزة مردمشناسي در كنار مقبرة اميرملكشاه در ضلع جنوبغربي حرم
مطهر واقع شده است .كاربرد قديمي بنا ،گرمابهاي بوده است كه در سال
1027ق توسط مهديقليبيك ،ميرآخو ِر شاهعباس صفوي وقف آستان
قدس رضوي شده است.
اين مكان ارزشمند پس از مرمت و بازسازي در سال  1385بهعنوان
موزة مردمشناسي آستان قدس رضوي موردِاستفادة فرهنگدوستان قرار
گرفت .در اين راستا در قسمتهاي مختلف حمام ،اشياي مختلفي به نمايش
گذاشته شده است كه مردم درگذران زندگي از آن استفاده ميكردهاند.
اين بنا كه يكي از بزرگترين حمامهاي ايران است ،ساختاري بسيار
زيبا از حمامهاي قديمي به نمايش ميگذارد .اين موزه در خيابان خسروي
اندرزگو  ،3انتهاي بازار فرش خروجی بابالهادی واقع شده است.
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اين مركز بهمنظور آشنایی با دستاوردهای آستان قدس رضوی در زمینههای
فرهنگی ،اقتصادی و خدماترسانی در آذر سال  ،1388همزمان با عید
غدیرخم به بهرهبرداری رسید .مركز نمايشگاهها و همايشهاي آستان
قدس رضوي در ورودي بابالجواد 8واقع شده است.

نمايشگاهها و فروشگاههای كتاب

نمايشــگاه و فروشــگاه كتاب شــركت بهنشر در وروديهاي شيخ ح ر
عاملي ،شيخ طبرسي ،شيخ طوسي و بابالجواد واقع
شده است .همچنين انتشارات دانشگاه علوم اسالمي رضوي نيز در صحن
هدايت حرم مطهر قرار دارد .هدف از ايجاد اين نمايشگاهها و فروشگاهها،
عرضة كتابها و محصوالت فرهنگي به زائران و مجاوران است.
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مرکز نمایشگاهها و همایشهای آستان قدس رضوی

نقشة خدمات و اماكن فرهنگی حرم مطهر رضوی
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شکرانۀ خدمت
سپاس بیکران به درگاه خداوند متعال که بر ما منت نهاد و
توفیق خدمتگزاری در بارگاه ملکوتی حضرت ثامنالحجج
امامعلیابنموسیالرضا(علیهآالفالتحیهوالثنا) را بهعنوان موهبتی بس
ارزشمند به ما عنایت فرمود.

به شکرانۀ این نعمت عظیم:
 .1همواره خود را در محضر خداوند تبارک و تعالی دانسته و اعتقاد داریم
حی ،حاضر و ناظر بر تمامی رفتار و گفتارمان
آن امام همام و رئوفّ ،
است؛ بنابراین ضمن تأسی به سیرۀ آن حضرت ،نهایت توان خود را در
ارائۀ خدمات شایستهتر به زائران حرمش بهکار میگیریم.
 .2با استعانت از کالم نورانی امام راحل خود را ملتزم به تبعیت از
والیت فقیه و حمایت از منویات رهبر معظم انقالب‘مدظله العالی’ بدانیم و
برای پیادهسازی گفتمان انقالب کوشش کنیم.
 .3اجرای دقیق منویات تولیت آستان قدس رضوی ،آیتاهلل
رئیسی(دامتبرکاته) و رعایت دقیق ضوابط و مقررات ابالغی را بهعنوان
تکلیف شرعی بر خود فرض دانسته و تمام تالش خود را در التزام عملی
به آنها بهکار میبندیم.
 .4همدلی ،هماهنگی ،حضور بهموقع در محل خدمت ،رعایت ضوابط،
مقررات ،نظم وانضباط کامل و دقیق در انجام وظایف واگذارشده و
استفادۀ صحیح از امکانات و صرفهجویی در هزینهها را از اصول کاری
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 .6زائرین عزیز را بهعنوان بهترین بندگان خدا دانسته و خدمتگزاری
خالصانه به آنان را بهعنوان عبادتی ارزشمند و وسیلۀ نزدیکی به خدا تلقی
میکنیم .تمامی زحمات و تالشهایمان را به پیشگاه ولینعمتمان حضرت
امامعلیبنموسیالرضا تقدیم کرده و جز رضایت و تأیید آن حضرت
را آرزو نمیکنیم.
 .7اصل امربهمعروف و نهیازمنکر را بهعنوان فریضهای همگانی میدانیم.
در حفظ و تقویت ارزشهای اسالمی ،بهویژه لزوم رعایت حجاب و
توصیه به رعایت آن ،با دقت و بر طبق ضوابط ابالغی ،تالش وافر کرده و
از هر گونه رفتاری که به دور از اخالق کریمۀ اسالمی و شئونات بارگاه
منور رضوی باشد ،خودداری میکنیم.
 .8نشاط ،شور و شعف معنوی را در تمامی لحظات خدمتگزاری حفظ
میکنیم و تمام توان خود را در ایجاد نظم ،آرامش ،امنیت و رفاه زائرین
گرامی ،برای بهرهگیری هرچه بیشتر این عزیزان از فیوضات معنوی
حضور در بارگاه ملکوتی رضوی بهکار میگیریم.
 .9در تعمیق معرفت والیی و ارتقای مهارت و دانش الزم برای خدمتگزاری
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خود دانسته و بدان پایبند هستیم.
 .5خوشرویی ،آراستگی ظاهری ،ادب ،تواضع ،حسن خلق ،سعۀ صدر،
متانت ،رازداری و رعایت سایر اصول اخالقی را که از مصادیق بارز شکوه
و عظمت بارگاه منور رضوی است ،سرلوحۀ وظایفمان در ارائۀ خدمت
قرار میدهیم و اهتمام مستمر و جدی به آن را افتخار میدانیم.

مطلوب و هرچه شایستهتر تالش میکنیم.
افتخار خدمت
از فرصتهای طالیی زندگی هر مسلمان ،حضور در بیتالوالیه حضرت
علیبنموسیالرضا است .این مضجع شریف ،بهحق ،از بیوت الهی در
زمین است و خادمان این آستان مقدس که به فیض همجواری و خدمت
در این زمین مقدس نائل آمدهاند ،با حضور در پیشگاه امام رئوف ،چندین
امتیاز بالقوه یا بالفعل را کسب میکنند:
 .1امکان تقرب هرچهبیشتر به ساحت مقدس ربوبی با خدمت خالصانه
به ولیاهلل؛
 .2امکان تقرب به خداوند ،با خدمت به اولیای الهی که زائر حضرت
رضا هستند؛
 .3امکان تقرب به ساحت مقدس نبی اکرم 2و سایر ائمه با
خدمت خالصانه به ثامنالحجج؛
 .4امکان نیل به مقامات عرفانی و کسب حیات طیبه ،با حضور در این
بهشت زمینی؛
 .5امکان هدایت و راهنمای ِی تشنگان والیت ،درضمن خدمت به ایشان؛
 .6تعظیم شعائر الهی و شکوهمندسازی بارگاه رضوی با حضور در حرم
مطهر؛
 .7امکان بهرهمندی از عنایات خاص امامرضا.
از اینروست که رهبر معظم انقالب‘مدظله العالی’ در دیدار با خدام در
17آذر 1367فرمودهاند« :حق ًا و انصاف ًا ،خدمت آستان مقدس امام
هشتم وقتی با شرایط و شئون ویژۀ آن انجام بگیرد ،از بزرگترین
ارزشها و بزرگترین افتخارات است».
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انجام وظیفه در حرم مطهر رضوی ،اماکن متبرکه یا بقیۀ اماکن قدس
رضوی؛ ازجمله دفاتر استانی و مجموعههای فرهنگی آستان قدس رضوی،
در کمال اخالص ،ارادت ،حسب ضوابط و دستورالعملها از سوی خدمه
و خادمیاران ،خدمت نامیده میشود.
در حرم امام هشتم خادمین به دو دستۀ خدمه و خادمیاران تقسیم
میشوند و در بخشهای مختلف حرم مشغول خدمت هستند.
الف .خدمه

خدمه برحسب مکان و نوع خدمت ،در یکی از گروههای زیر مفتخر به
دریافت حکم ازسوی تولیت معزز آستان قدس رضوی میشوند:
 .1خدام؛  .2حفاظ؛  .3فراشان؛  .4دربانان؛  .5کفشداران؛  .6خادم علمی؛
 .7خادم فرهنگی.
ب .خادمیاران

کسانیکه بعد از اعالم عالقهمندی خود به خدمت و درصورت داشتن
شروط عمومی خدمت ،آموزشهای ابتدایی را میبینند و درصورت احراز
صالحیتهای گزینشی ،در یکی از عرصههای زیر شروع به خدمت
میکنند:
 .۱خادمیار حرم مطهر :خادمیارانی که متناسب با نیاز زائران ،براساس
دستورالعملها و آییننامهها خدمت را ارائه میدهند .این افراد در
حوزههای انتظامات صحنها ،رواقها ،حریم ،کتب انوار ،صحافی ،صندلی
چرخدار ،پیداشدگان ،صحافی ،آگاهی ،زائران غیرایرانی ،مهمانسرا،
خدمات فنی ،راهنمای زائر ،خادمالصلوة ،دارالقرآن ،کبوترانه ،واحد
سقایت ،آیینۀ رضوان ،بخش امانات ،دفاتر وقف و نذر ،موزهها ،گزینش،
بازرسی ،حراست ،روابطعمومی ،دارالشفاء ،امربهمعروف و نهیازمنکر،
دفاتر مشاوره و ...مشغول به خدمت میشوند.
تبصره :این نوع از خادمیاران ،ساکن مشهد هستند و متناسب با نوع خدمت
ارائهشده در کشیکهای 8و12ساعته و بهصورت هفتگی ارائۀ خدمت
میکنند.
 .۲خادمیاران استانهای مختلف کشور :مشتاقان زیادی هستند که برای
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ساختار خدمت افتخاری در حرم مطهر و مجموعههای
مرتبط با آستان قدس رضوی

خدمت به دوستداران امام هشتم سر از پا نمیشناسند؛ اما در شهر
مشهد سکونت ندارند .این افراد میتوانند متناسب با تخصص خویش و
نیاز محرومین شهرستان محل سکونت خود ،بهمیزان شش ساعت در
هفته ،در شهر خویش به خدمت به محرومان و نیز فعالیتهای فرهنگی
بپردازند .این دسته از خادمیاران میتوانند حداقل سالی چهار مرتبه نیز
توفیق خدمت در حرم مطهر رضوی را داشته باشند .این افراد ،توسط دفاتر
استانی جذب ،سازماندهی و آموزش الزم را دریافت خواهند کرد.
 .۳خادمیاران مؤسسات و مجموعههای آستان قدس رضوی :خادمیارانی که
تخصص مرتبط با فعالیت مؤسسات آستان قدس رضوی را دارند ،بهمیزان
شش ساعت در هفته ،در این مجموعهها خدمت و حداقل چهار مرتبه در
سال نیز توفیق خدمت در حرم مطهر رضوی را بهدست میآورند .بعضی
از انواع خدمتی عبارتاند از :خادمیاران ورزشی ،علمی ،هنری ،مشاوره و
خانواده ،مدرس ،مربی ،رسانه ،وقف و نذر و. ...

چگونه میتوانم خادم شوم
خدمت به زائران حضرت رضا شروطی دارد که عبارتاند از:
 .1حداقل سن  20سال تمام؛
 .2برخورداری از توانمندیهای الزم برای ارائۀ خدمت؛
..3اخالقمداری و التزام به ارزشهای اسالمی؛
4ـ پایبند و متعهدبودن به همۀ ضوابط و مقررات و شئونات آستان قدس
رضوی؛
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 .۵داشتن ملیت ایرانی و کد ملی؛
 .6داشتن مدرک تحصیلی متناسب با حوزۀ خدمتی؛
 .7نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری و سوءشهرت؛
 .8داشتن کارت پایانخدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
تبصره :حداکثر سن برای خدمت در حرم مطهر با وجود توانایی
جسمی خدمت 65 ،سال است .درزمینۀ سایر عرصههای خدمتی،
طبق دستورالعملهای ابالغی توسط مرکز امور خادمین تصمیمگیری
خواهد شد.

فرآیند جذب و تأمین متقاضیان خادمیاری آستان قدس رضوی
 .1تکمیل فرم ثبتنام اینترنتی توسط متقاضی خدمت :فرد متقاضی
خدمت میبایست با مراجعه به سایت  www.aqr.irدر صفحۀ سامانۀ
خادمیاران رضوی و از قسمت ثبتنام خادمیاران جدید ثبتنام کند.
ضمن ًا متقاضیان مشهدی که میخواهند بهصورت هفتگی ،توفیق خدمت
افتخاری در حرم مطهر را داشته باشند ،باید بهصورت حضوری به مرکز
امور خادمین مراجعه کنند.
 .2برگزاری جلسۀ توجیهی بهمنظور تأیید مدارک و تعیین نوع
توانمندی موردنیاز :امور خادمیاری نمایندگی استان ،برای متقاضیان
خدمت ،جلسۀ توجیهی برگزار میکند .در این جلسه توضیحات کافی
دربارۀ طرح خادمیاری ارائه شده و نیز مدارک و گواهینامههای
متقاضیان درزمینۀ توانمندیها و ظرفیتهای آنان برای ایفای نقش
خادمیاری بررسی میشود.
تبصرۀ  :1خادمیاران میبایست از توانمندی یا ظرفیتهای انجام فعالیتها
در عرصههای مختلف خادمیاری ،براساس خدمت تخصصی موردنیاز در
حرم مطهر یا مجموعههای آستان قدس رضوی برخوردار باشند.
تبصرۀ  :2درخصوص برخی تخصصهای خادمیاران ،درصورت نیاز ،الزم
است عالوهبر بررسی و تأیید مدارک ،مصاحبه و ارزیابی تخصصی نیز
صورت پذیرد.
 .3ارائۀ آموزشهای بدو خدمت :افرادی که ثبتنام خادمیاری آنها
تأیید شده است ،میبایست در آموزشهای بدو خدمت که توسط امور
خادمیاری دفاتر استانی برگزار میشود ،شرکت کرده و حداقل نمره الزم
را کسب کنند.
 .۴بررسی صالحیت عمومی متقاضیان خدمت :پس از گذراندن دورۀ
آموزشی بدوخدمت ،افراد متقاضی خادمیاری ،به مرکز گزینش یا بخش
گزینش نمایندگی استانها معرفی میشوند تا مراحل تأیید صالحیت
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 .۵فعالشدن خدمت خادمیاران :پس از کسب صالحیتهای گزینشی و
دریافت حداقل امتیاز الزم در دورۀ آموزش بدو خدمت ،خادمیاران به
عرصههای خدمتی معرفی خواهند شد تا پس از برگزاری جلسۀ توجیهی
اولیه ،خدمت خود را شروع کنند.
تبصره :دربارۀ آموزش ،نوع لباس ،نحوۀ مشخصکردن روزهای خدمت در
حرم مطهر و دیگر اطالعات الزم برای خدمت ،در اولین جلسۀ حضور
در محل خدمت ،جلسۀ توجیهی برگزار خواهد شد.
 .۶درج گزارش خدمتی در لوحۀ خدمتی :حوزههای خدمتی میبایست
گزارش عملکرد هریک از خادمیاران را در لوحۀ خدمتی ،سامانۀ جامع،
ثبت و ضبط کنند.
 .7نظارت بر فعالبودن مستمر خادمیاران و انجام ارزیابیهای الزم :در
طول دورۀ خدمتی ،میبایست نحوۀ عملکرد خادمیاران بهصورت مستمر
توسط دفاتر استانی ارزیابی شود .درصورتیکه هریک از خادمیاران بیش
از سه ماه ،عملکردی نداشته باشد ،مراتب توسط کانونهای خادمیاری
به امور خادمیاری نمایندگی استانی اعالم میشود تا درخصوص ادامۀ
خادمیاری این افراد تصمیمگیریهای الزم بهعمل آید.
تبصره :حداکثر زمان گذراندن مراحل جذب و گزینش ،از زمان ثبت نام
متقاضیان خادمیاری ،سه ماه خواهد بود.
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گزینشی انجام گیرد .مرکز امور خادمین ،پس از دریافت تأییدیۀ گزینشی
از طرف مرکز گزینش یا دفاتر استانی ،خادمیاران را برای خدمت معرفی
خواهند کرد.

مراحل ارزیابی و ارتقا
یک خادمیار رضوی ،پس از حداقل  10سال خدمت مطلوب در مرحلۀ
خادمیاری ،به رتبۀ خدمۀ تشرفی ارتقاخواهد یافت.
ارتقا براساس امتیازی خواهد بود که خادمیاران از حضور و غیاب منظم،
جنبههای کیفی حضور در خدمت ،خدمت به محرومین ،شرکت در
دورههای آموزشی ضمن خدمت ،خدمت تخصصی و ...کسب خواهند کرد.
برخی از توضیحات تکمیلی
باتوجهبه اینکه پوشیدن لباس و نشان خدمتی مختص ساعات خدمت
است ،استفاده از این لباس در خارج از این زمان و همچنین خارج از حرم
مطهر ممنوع است.
هر خادمیار ،در هر سال ،چهار مرخصی استحقاقی دارد .درصورتی
روزهای مرخصی افزایش مییابد که با موافقت مسئول کشیک ،زمان
جبرانی آن تعیین شود.
درصورت اطالعنداشتن مسئول کشیک یا موافقنبودن او با مرخصی قبل
از کشیک خدمتی ،برای خادمیار غیبت درج میشود .درصورت داشتن
چهار غیبت ،توفیق خدمت سلب خواهد شد.
استفاده از مهمانسرا برای کشیکهای 12ساعته در هر کشیک ،یکبار
و برای کشیکهای 8ساعته ،بهصورت هر ماه یکبار ممکن است.
شرکت همۀ خادمیاران و خدمه در آموزشهای ضمنخدمت ،براساس
زمانهای تعیینشده الزامی است.
آموزشهای ضمن خدمت بهصورت حضوری و مجازی و غیرحضوری
خواهد بود.
خادمیاران استانی ،برای خدمت در حرم مطهر میبایست زمان حضور
خود را ازطریق سامانۀ خادمیاران رضوی ،قسمت نوبتدهی کشیک حرم
مطهر رضوی ،در سایت آستان قدس رضوی ثبت کنند.
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برخی از مجموعههای آستان قدس رضوی
مجموعۀ آستان قدس رضوی ،براساس تنوع و گسترۀ خدمتی ،به بخشهای
زیر تقسیم میشود:
 .1سازمان مرکزی؛
 .2سازمان حرم؛
 .3سازمان فرهنگی؛
 .4سازمان اقتصادی؛
 .5معاونت تبلیغات اسالمی؛
 .6معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین؛
 .7معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی؛
 .8معاونت ارتباطات و رسانه؛
 .9معاونت امداد مستضعفین؛
 .10معاونت فنی و عمران؛
 .11معاونت علمی؛
 .12معاونت توسعه و پشتیبانی؛
 .13مرکز امور خادمین؛
 .14مرکز امور استانها؛
 .15مرکز امور بینالملل؛
 .16مرکز گزینش؛
 .17ادارۀ کل نظارت ،بازرسی و رسیدگی به شکایات؛
 .18ادارۀ کل حراست؛
و...

نظرات و پيشنهادات:
تلفن گوياي آســــتان قدس رضوي051-32232222 :
ســــامانة پاسـخگويي به سؤاالت ديني051-32020 :
پايـگاه اطـالعرســـــاني آســـــــتان قدس رضوي:
www.aqr.ir
پخش زنــــدة تصاوير حـــــرم مـــــطهر رضوي:
w w w . r a z a v i t v. a q r. i r
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