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مقدمـــه

رهبر معظم انقالب‘مد ظله العالی’:
حقًا و انصافًا خدمت آستان مقدس امام هشتم)عليه الصالةوالسالم( 
بزرگترين  از  گيرد،  انجام  آن  ويژۀ  شئون  و  شرايط  با  وقتی 

ارزش ها و بزرگترين افتخارات است. 
بيانات در ديدار با خدام، 1۷آذر136۷

به  و  الهی  انوار  پرتوافشان  گسترۀ   امام علی بن موسی الرضا مطهر  حرم 
فرمايش رسول خدا2 قطعه ای از بهشت، دارالشفای دردمندان، خانة اميد 
غم ديدگان و محل نزول فرشتگان است. پيرامون ضريح مطهرش را همواره 
بارگاه واليتش  به غير  دل  اختيار گرفته اند که هرگز  در  واليت پيشگانی 
نسپرده اند. خدمتگزاران حرم رضوی، اميدی به غير از اين بارگاه ندارند و 

احساس آسمانی خود را پيوسته با اشك ديدگان ابراز می کنند.
پس از انقالب شكوهمند اسالمی، بارگاه ملكوتی حضرت رضا به 
اسالمی  انقالب  غنی  فرهنگ  تبلور  برای  عظيم  پايگاهی  و  مهم  کانون 

تبديل شده است.
معنويات  کسب  و  اسالمی  فرهنگ  گسترش  رضوی،  قدس  آستان 
باعث  اصل  همين  و  می داند  خود  وظيفة  اصلی ترين  را  گرامی  هموطنان 
فضای  اين  در  ايجاد مجموعه های گوناگون  و  توسعة حرم مطهر رضوی 

روحانی شده است.
 امام رضا مطهر  حرم  در  زائر  25ميليون  از  بيش  ساالنه  حضور 
عالوه بر لزوم گسترش فضاهای زيارتی، فرهنگی، خدماتی و اطالع رسانی، 
و  حرم  از  خادمين  آشنايی  و  می کند  طلب  را  عمومی  آگاهی  افزايش 
حرم شناسی از ضرورياتی است که توليت معزز آستان قدس رضوی در اين 
به حرم مطهر  بيان فرموده اند: »به روزشدن اطالعات خدام نسبت  راستا 
رضوی و حرم شناسی يكی از ضرورياتی است که همة خدمتگزاران بايد 
همة خدمتگزاران  مهم،  اين  اهميت  به  عنايت  با  و  کنند.«  توجه  آن  به 

می بايست درصدد يادگيری کامل آن برآيند.
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کتاب حاضر در راستای دستيابی به اين رسالت مهم و رفع نيازهای ضروری 
خادمان و زائران گرامی در حوزه های مختلف فرهنگی و خدماتی و نيز 

برای پاسخ گويی به سؤاالت آنان تنظيم شده است.

ناب  معارف  از  الهام  و  حرم  نورانی  فضای  از  بهره گيری  با  است  اميد 
اسالمی، زيارتی با معرفت برای زائران مشتاق فراهم شود.

پيشنهادها و نظرهای خوانندگان ارجمند و صاحبان فكر و ذوق و هنر، 
مباهات  ماية  و  امتنان  موجب  گرامی،  زائران  رضايت  در جهت کسب 

است.

                       معاونت تبليغات اسالمی 
                                            مرکز امور خادمين
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منشور خدمت

حكم رهبر معظم انقالب‘مد ظله العالی’ به توليت آستان قدس رضوی

بسم  اهلل  الّرحمن  الّرحيم
جناب حجت االسالم آقای حاج سيدابراهيم رئيسی)دامت برکاته(

 اکنون که جناب حجت االسالم والمسلمين آقای طبسی6 پس از سال ها 
تالش مخلصانه و موفق در خدمتگزاری به بارگاه مبارک و منور حضرت 
در  و  شتافته  باقی  به سرای  علی بن موسی الرضا)عليه آالف التحيه والثناء( 
جوار مضجع شريف آرميده اند، جنابعالی را که خود نشأت يافتة آن ديار 
مديريت های  در  کارآزموده  و  امانت  و  از صالح  برخوردار  و  پربرکت 
و  می کنم  منصوب  مقدس  و  نورانی  آستان  آن  توليت  به  می باشيد،  کالن 

توجه آن جناب را به نكاتی معطوف می دارم:
زمينة  و  بزرگ  معنوی  افتخار  رضوی،  قدس  آستان  خدمتگزاری   .1
بهره مندی از روحانيت آن خورشيد فروزان و تقّرب به ساحت واليت آن 
مهر درخشان است. اين فرصت کم نظير را مغتنم بشماريد و همة توش و 
توان خود را مصروف آن سازيد و سرمايه های معنوی را که بحمداهلل از 

آن برخورداريد، در پرتو آن افزايش دهيد.
2. خدمت به زائران آن بارگاه مقدس، به ويژه ضعفا و نيازمندان را از 

رئوس برنامه های خود قرار دهيد.
3. خدمت به مجاوران و به ويژه مستمندان و مستضعفان، وظيفة ديگری 

است که شايسته است به آن اهتمام ورزيد.
فضای  در  می تواند  است که  فرهنگی عظيمی  قدس، ظرفيت  آستان   .4
کمك  با  است  شايسته  کند؛  اثرگذاری  اسالم  جهان  و  کشور  عمومی 
خبرگان فرهنگی، بيشترين بهره از اين ظرفيت کم نظير در ترويج معارف 

قرآنی و مكتب اهل بيت گرفته شود.
5. مجموعة فضاها و بناهای آستان قدس، گنجينة منحصربه فردی از هنر 
معماری اسالمی و ظرائف و لطائف علمی و هنری پر مضمون ملت ايران 
است؛ نگهداری و نگهبانی از اين موزۀ عظيم که در زمان توليت فقيد به 
نزديك ده برابر گذشته ارتقاء يافته، از جملة وظايف بزرگ و شايستة 

توجه است.
6. حفاظت از موقوفات و بهره گيری بهينه از آن در مصارف خود که 
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متولی فقيد بدان اهتمامی ويژه داشتند و به ويژه بهره مندساختن تهيدستان 
گنجايش  برحسب  دارند،  قرار  آن  در  موقوفات  آن  که  از کشور  نقاطی 

وقف نامه ها نيز وظيفة بزرگ ديگری است.
۷. سامان بخشيدن به بنگاه های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی 

و انضباط قانونی آن ها نيز بايد همواره مّدنظر بوده، از آن غفلت نشود.

بار ديگر جنابعالی را به استمداد از انوار مقدسة آن مضجع روحانی که 
بی شك به توفيق در انجام اين وظايف کمك شايانی خواهد کرد و نيز 
به نكته های 2 و 3 توصيه می کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را 
برای متولی فقيد سعيد که در مديريت و پيشرفت اين دستگاه عظيم سعی 
توفيق جنابعالی و همة  وافر و خالص مبذول داشتند، مسئلت می نمايم و 
خدمتگزاران آن آستان رفيع را همراه با تشكر از زحمات آنان از خداوند 

متعال خواستارم.
والسالم عليكم و رحمةاهلل
سيدعلی خامنه ای
1۷اسفندماه1394
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والدت با سعادت علی بن موسی الرضا

بنابر گفتة محدثان و مورخان، امام رضا، در 11ذی قعده سال 148ق در 
مدينه به دنيا آمدند.1

نام، کنيه و القاب امام  رضا

عـلی نامی است کــه بــرای اين مولـود خجســته برگزيــدند؛ پــس از 
علی بن ابی طالب و علی بن الحسين، اين بزرگوار، سّومين علی در خانة 

اهل بيت است.
رضا، صابر، وفی، صادق، رضی، زکی، ولی و... لقب های امام رضا و 

ابوالحسن، کنية ايشان است.

پدر و مادر بزرگوار امام رضا

بانويی  ايشان  بزرگوار  مادر  و   موسی بن جعفر امام   ،امام رضا پدر 
 ،از والدت حضرت رضا يا تكتم است که پس  نام نجمه  به  مكّرمه 
ازطرف امام موسي کاظم، طاهره )يعنی پاکيزه( نام گرفت؛2 وی بانويی 

عفيف3 و خردمند و از اشراف عجم بوده است.4 

دوران کودکی و جوانی امام رضا

بسياری  تاحّد  جوانی  و  کودکی  در   اهل بيت زندگی  دربارۀ  تاريخ 
سكوت کرده است؛ چرا که حكومت های وقت به دليل های مختلف عالقه ای 
به شناخته شدن اين بزرگواران نداشتند. اين امر سبب شده است که نسل های 
، قبل از امامت و چه بسا   آينده از اطالعات مربوط به زندگی اهل بيت

بعد از امامت، تاحّد زيادی محروم بمانند.
آنچه در تاريخ آمده، اين است که حضرت رضا در کودکی به شدت 
بارها فرموده   مورد توجه پدر گرامی خويش بوده اند. موسی بن جعفر
خود،  کنية  و  است  ايشان  از  بعد  امام   علی بن موسی الرضا که  بودند 

ابوالحسن، را نيز به اين حضرت بخشيدند.5 
در دوران جوانی، در مدينه به علم و تقوا مشهور بودند. فقيهان به ديدار 
ايشان می آمدند؛ سؤال می پرسيدند و جواب می گرفتند.6  دراين زمينه، ذهبی 
يكی از علمای عامه می گويد: »حضرت رضا در ايام مالك بن انس، يكی 

از فقهای اربعة اهل سّنت، درحالی که جوان بود، فتوا می داد.«۷  
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فرزندان امام رضا

امام رضا اختالف  در ميان مورخان و محدثان دربارۀ تعداد فرزندان 
است. بسـياری امــام جواد را تنــها فرزند ايشـــان می دانند؛ همـانند 
برای  نيز  ديگری  فرزندان  برخی  ولی  ابن شهرآشوب؛9  و  مفيد6 8  شيخ 

حضرت برشمرده اند؛ ازجمله دختری به نام فاطمه.10 
در مجموع، روايات معتبری داريم که تك فرزندی امام جواد را تأييد 
می کند؛ مانند اينكه مردی به نام حنان بن سدير به امام رضا عرض کرد: 
»نه،  فرمودند:  باشد؟« حضرت  فرزند و جانشين  بدون  امام،  »آيا می شود 
فرزندان  او  به  خداوند  ولی  بود؛  نخواهد  فرزند  يك  جز  مرا  که  بِدان 

فراوانی عطا می کند.«11 

فرزند سرزمين غربت

بسيار شنيده ايد که امام رضا را امام غريب خطاب می کنند. اين تعبير، 
ازجمله،  است.  ما رسيده  به  اين زمينه  از رواياتی است که در  برگرفته 
را  پيامبر2  از صالحان،  است که مردی  شيخ صدوق6 روايت کرده 
در خواب ديد و عرض کرد: »ای رسول خدا، کدام يك از فرزندان شما 
را زيارت کنم؟« پيامبر2 فرمودند: »برخی از فرزندانم نزد من می آيند؛ 
درحالی که مسموم هستند و برخی درحالی که کشته شده اند.« عرض کرد: 

»با اين همه پراکندگی مكان های ايشان، من کدام يك را زيارت کنم؟«
پيامبر2 فرمودند: »آن که به تو نزديك تر است و در سرزمين غربت 
»بگو:  فرمودند:  پيامبر2  می گوييد؟«  را  »رضا  گفت:  است.«  مدفون 

َصلَّی اهلل َعَلْيه، بگو: َصلَّی اهلل  َعَلْيه، بگو: َصلَّی اهلل َعَلْيه.«12 

سيرۀ عبادى امام رضا

توجه به عبادت ها و اذکار و ادعية ويژه در شبانه روز، يكی از برنامه های 
اهل بيت  بوده است که با وجود مراجعة مردم و تدريس و فعاليت های 
گوناگون هرگز از آن غافل نبوده اند؛ اين، درس بزرگی برای پيروان ايشان 

است. 
اينك به پاره ای از سيرۀ عبادی امام رضا مي پردازيم:

1. بعد از نماز صبح به سجده می رفتند و تا طلوع آفتاب در سجده بودند؛
2. وقتي که فرصت و فراغتی  بود، در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواندند؛
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3. بعد از نماز همواره سجدۀ شكر به جا می آوردند؛
4. چنان با قرآن مأنوس بودند که همة سخن و پاسخ و مثال های ايشان 

قرآنی بود؛
»اگر  می فرمودند:  و  می کردند  قرآن  ختم  يك  روز،  سه  هر  در   .5
بخواهم، در کمتر از اين ختم می کنم؛ ولی به هر آيه ای که می رسم تأمل 

می کنم که در کجا و چه زمانی نازل شده است«؛
بيشتر شب ها را شب زنده داری  ايشان در شب اندک بود و  6. خواب 

می کردند؛
ترک  را  ماه  هـر  در  روز  سـه  روزۀ  و  می گرفتند  روزه  بسيار   .۷

نمی کردند؛
اين  او می فرستادند و  پيامبر و آل  بر  ابتدا صلوات  8. در دعا همواره، 

صلوات را در نماز و پس از نماز، بسيار تكرار می کردند؛
9. شب ها در بستر، زياد قرآن می خواندند و هرگاه به آيه ای مربوط 
به بهشت يا جهنم می رسيدند، بسيار می گريستند و از خداوند، درخواست 

بهشت می کردند و از آتش به او پناه می بردند؛
از خداوند  بيش ازهمه  و  بودند  مشغول  ذکر خدا  به  اوقات  10. همة 

پروا داشتند.13 

سيرۀ اجتماعی امام رضا

1. وقتی نزد مردم می آمدند، خود را برای ايشان مرتب مي کردند؛
2. هرگز با زبان، کسی را نمی آزردند؛

3. هرگز سخن کسی را قطع نمی کردند؛
4. هرگز حاجت کسی را که می توانستند، رد نمی کردند؛

5. درمقابل ديگران، پای خود را دراز نمي کردند و تكيه نمی دادند؛
6. ديده نشد که قهقهه بزنند؛ بلكه خندۀ ايشان تبسم بود؛

به ويژه هنگام حضور در جمع مردم عالقه  به معطرکردن خويش   .۷
داشتند؛

8. بسيار به ديگران خدمت می کردند و صدقه می دادند و اين کار را 
بيشتر در شب های تاريك انجام می دادند؛

9. بسيار متواضع بودند؛ 
10. به ميهمان بسيار احترام می گذاشتند.14 



1۷

مقام و شخصيت علمی امام رضا

الهی  بی پايان  علم  از    اهل بيت علوم  که  می داند  آگاهی  مسلمان  هر 
سرچشمه می گيرد و ايشان تمامی علوم پيامبران مرسل و مالئكة مقّرب را 
دارا هستند15 و هيچ چيزی نيست که مردم به آن نيازمند باشند و از آن ها 

پنهان بماند.16  
ولی شرايط خاص هر امام ]به اقتضای فرصت های هر زمان[ و دستورالعمل 
ويژه ای که از طرف خداوند برای آن ها صادر شده بود، سبب می شد که بعضی 
از ايشان مجال بيان دين و اظهار علوم گستردۀ خود را بيشتر داشته باشند؛ 

.مانند امام علی و امام باقر و امام صادق
همان طورکه گفته شد، شخصيت امام رضا از نظر علمی به گونه ای است 
که امام صــادق، با آنكه رئيس مـذهب جعفری هستند، آن حضرت را 
عالم آل محمد2 معرفی کرده و آرزوی درک ايشان را داشته اند!1۷ در دوران 

امام رضا، سه جريان مهم سبب شد که علم الهی ايشان نمايان شود:
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1. فتنة واقفّيه و شبهاتی که آن ها در امامت حضرت رضا مطرح 
کردند و امام با پاسخ های عميق خود، مردم را هدايت می کردند؛

امام رضا که سبب شد  امامت  برامكه در سال چهارم  2. هالکت 
از ميان برود و  از مهم ترين دشمنان اهل بيت به دست هارون  يكی 

به طورنسبی فرصت خوبی برای نشر آثار اهل بيت فراهم کرد؛
3. مسئلة واليتعهدی امام رضا که نگاه ها را متوجه ايشان کرد و مأمون 
عباسی با تشكيل محافل علمی و مجالس بحث و مناظره سعی در آن داشت 
اما  اديان و علمای مذاهب، عاجز نشان دهد؛  تا حضرت را مقابل بزرگان 
ازآنجاکه خداوند متعال کيد و مكر حيله گران را به خودشان بر می گرداند، 
 همين جلسات و محافل مناظره، سبب آشكارشدن عظمت حضرت رضا

شد؛ به گونه ای که دانشمندان بزرگ به دانش گستردۀ ايشان اعتراف کردند.
تمامی  دانشمندان  بود،  داده  ترتيب  مأمون  که  محافلی  از  برخی  در 
ملت ها ]از بزرگان يهود و نصاری و صابئي و زرتشتی و متكلمان[ جمع 
شده بودند و جلسه چنان عظيم و سنگين بود که حسن بن محمد نوفلی به 
وحشت افتاده بود و نصيحت گونه به حضرت گفت: »آن ها اهل مغالطه و 

شبهه هستند، از آن ها حذر کنيد!«
پيروز  من  بر  می ترسی  »آيا  فرمودند:  و  کردند  تبسمی   امام رضا
شوند؟... ای نوفلی، آيا می دانی چه وقت مأمون از اين کار پشيمان می شود؟ 
وقتی استدالل مرا با اهلِ تورات، به تورات آن ها و با اهلِ انجيل، به انجيل 
آن ها و با اهلِ زبور، به زبورشان و با صابئين، به زبان عبری خودشان و با 
اهلِ هرابزه،18با زبان فارسی آن ها و با اهلِ روم، به زبان رومی و با ]ديگر[ 
پيروز  آن ها  بر همة  آنگاه که من  بشنود...  لغت خودشان  به  سخن داران 
شدم و هر گروهی در برابر حجت و دليل من مغلوب شد و سخن خود را 
رها و به  درستِی سخن من اعتراف کرد، مأمون ]از تشكيل جلسه[ پشيمان 

می شود و اَلَحوَل َو اَل ُقوََّة إاِلَّ بِاهللِ الَعلِیِّ الَعِظيم... .«19 

آگاهی امام رضا از زبان هاى گوناگون 

شخصيت علمی امام رضا در مسائل دينی و عقلی و علوم رايج زمان خود 
خالصه نمی شد؛ بلكه جلوه هايی از علوم الهی ايشان بر مردم ظاهر شد که 

نشان از اتصال آن حضرت به عالم غيب می داد؛ ازجمله:
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1. آشنايی کامل به زبان هاى گوناگون رايج در آن زمان

فرزند رسول خدا2،  »ای  امام رضا گفت:  به  اباصلت هروی  روزی 
در شگفتم!« حضرت  گوناگون  زبان های  به  شما  تســّلط  اين همه  از  من 
فرمودند: »ای اباصلت، من حجت خداوند بر خلق او هستم؛ خداوند هرگز 
حجتی را بر گروهی قرار نمی دهــد که زبان آن ها را نشـــناسد. مگر به 
تو نرسيده است سخن اميرالمؤمنين که ]فرمود:[ ‘به ما فصل الخــطاب 

داده اند’ و اين جز آگــاهی از لغات )زبان های گوناگون( نيست.«20

 2. آشنايی به زبان پرندگان و حيوانات

جلوه های متعددی از آگاهی امام رضا به زبان حيوانات، در تاريخ ثبت 
شده است که به يك نمونه  اشاره می کنيم:

سليمان بن جعفر می گويد: »با حضرت رضا در باغ بودم که ناگهان 
گنجشكی نزد حضرت آمد و شروع به سروصدا کرد. حضرت فرمودند: 
‘می دانی چه می گويد؟’ عرض کردم: ‘نه؛ خدا و رسول او و فرزند رسول 
او داناترند!’ امام فرمودند: ‘می گويد ماری می خواهد جوجه های او را 
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بخورد. اين عصا را بردار و به خانه اش برو و مار را بكش.’ دنبال گنجشك 
به خانه اش رفتم و ديدم که ماری در حال حرکت بود؛ آن را کشتم.«21 

دانش گستردۀ امام رضا در علوم غيبی

گوشه ای از دريای علوم امام رضا در خبرهای غيبی ايشان جلوه گر شده 
است که در اين مجال به يك نمونه اشاره می شود:

مأمون، بعد از شهادت امام رضا اين طور تعريف کرد: »از حضرت، 

چيزی )دعايی( خواستم تا فرزند کنيز زاهرية من که باردار است و نزد 
من از همة کنيزان محبوب تر است، سالم بماند؛ چراکه چند بار بچه اش را 
ِسْقط کرده است. حضرت فرمود: ‘نگران نباش؛ پسری می زايد، شبيه ترين 
دارد.’  زيادی  انگشتی  چپش  پای  و  راست  دست  در  و  مادرش  به  مردم 

همان گونه شد که حضرت فرموده بود... .«23 
و  مأمون  به وسيلة  خود  شهادت  دربارۀ  بارها   امام رضا همچنين 
چگونگی آن خبر داده بود که مشروح آن در فصل شهادت ايشان خواهد 
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آمد؛ در اين قسمت فقط به دو نمونه اشاره می کنيم: موسی بن عمران گفته 
است: »همراه علی بن موسی در مسجد مدينه بودم و هارون مشغول سخنرانی 
بود. حضرت فرمودند: ‘من و او را در يك محل دفن می کنند.’«24  گاه نيز 
دو انگشت سبابه و وسطی را به يكديگر می چسباندند و می فرمودند: »من 
و هارون مثل اين دو خواهيم بود.« راوی می گويد: »معنی سخن حضرت را 

نفهميدم تا آنكه ايشان کنار هارون به خاک سپرده شدند!«25  

فعاليت های فرهنگی امام رضا

بـا مراجعـه بـه آثــار مانـدگار اهل بيـت  درمی يابيـم کـه بعـد از 
 بيشـترين آثـار از امام رضـا ،امام علـی و امام باقـر و امام صـادق
بـه مـا رسـيده اسـت و ايـن، به دليـل شـرايط خـاص و فرصـت مناسـبی 
بـود کـه در زمـان ايشـان پديـد آمـد. باوجـود تـالش بی نتيجـة دشـمن 
 ،امام رضـا محبوبيـت  از  کاسـتن  و  علمـی  ضعـف  نشـان دادن  بـرای 
دوران امامـت و به ويـژه دورۀ واليتعهـدی حضـرت رضـا، فرصـت 
مناسـبی فراهـم کـرد تا ايشـان برای نشـر علوم اسـالمی و حقايـق مكتب 

کننـد.  اقـدام   اهل بيـت
شـيعه  عقيـدۀ  نشـر   ،امام رضـا فرهنگـی  اقدامـات  مهم تريـن  از 
دربـارۀ امـام و امامـت اسـت؛ زيـرا بسـياری از مخالفـان، دربـارۀ امام از 
چنـان عقايـد سـطحی برخوردارنـد که مقـام و جايـگاه امـام را، حّتی از 
انسـان های معمولـی هـم پايين تـر می آورنـد؛ به طوری کـه هيـچ گناهی را 
مانـع امامـت يـا اطاعـت از او نمی داننـد. امام رضـا به ترويج عقيــدۀ 
اهل بيـت دراين بـاره همـت گماشـتند و در موقعيت هـای مختلـف 
بـه نشـانه های امـام اشـاره فرمودنـد.26  مهم تريـن آن، سـخنان مفصـل 
 حضـرت در اوايـل ورود به مرو اسـت کـه وقتی خبـر اختالف مردم 
دربارۀ امامت به ايشـان رسـيد، در مسـجد جامع اين شـهر، بيان کردند.2۷ 
همچنيـن، انبـوه روايـات رسـيده از امام رضـا حكايـت از آن دارد که 
ايـن بزرگـوار بـرای تبييـن اهميـت امـام از ديـدگاه اهل بيـت، در 
معرفـی شـخصيت واالی ائمـة اطهـار و بيـان فضايـل ايشـان بـرای 

مـردم، همـواره تـالش  کرده اند.
فعاليت هاي  ديگر  از  فرقة صوفيه  با  مبارزه  و  غاليان  و  ُغُلو  با  مقابله 

فرهنگي امام رضا است که توضيح آن در اين مجال نمي گنجد.
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هجرت تاريخی امام رضا به خراسان

امام رضا به دليل نامه های زياد و مراجعات مّكرر مأموران مأمون به 
از آن کراهت    برای هجرت به خراسان آماده شدند که  ايشان، درحالی 

داشتند و می دانستند که در اين سفر از دنيا خواهند رفت.28 



23 نقشة مسير هجرت امام رضاو منزلگاه هاي مهم آن

حديث سلسلة الذهب

وقتی امام رضا خواستند از نيشابور حرکت کنند، مردم نيشابور برای 
بدرقه آمده بودند. عده ای از اصحاب حديث، افسار ناقة حضرت را گرفتند 
و گفتند: »اي پسر رسول خدا! از ميان ما مي روی و ما را به حديثی از 
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احاديث جّدت، رسول خدا2 آگاه نمی سازی که از آن بهره مند شويم؟ 
تو را به حق پـــدران طاهرينت سوگـند، برای ما حـديثی از پدر خويش 

بيان فرما!« 
در روايتی ديگر نقل شده است که ابوزرعه و محمدبن اسلم از حافظان 
ای  بزرگان!  بزرگ زادۀ  »ای  کردند:  عرض  حضرت  به  نبوی  حديث 
امامزادۀ امامان! ای نتيجة پاک و پسنديده و ای خالصة پيامبران! تو را به 

حق پدران پاکيزه و نياکان بزرگوارت که صورت مبارک خويش را به 
ما نشان بده و حديثی از پدرانت برای ما روايت کن تا يادگار شما باشد.«

آنـگاه، مرکـب حضـرت ايسـتاد و پرده کنار رفت و چشـم مسـلمانان 
بـه جمال مبارک ايشـان روشـن شـد؛ مـردم اشـك شـوق می ريختند. در 
ايـن  حـال بودنـد تـا ظهر شـد. بـزرگان و قاضيان فريـاد زدنـد: »ای مردم، 
گوش کنيد و دل بسـپاريد و پيامبـر2 را دربارۀ خاندانش آزرده نكنيد!« 
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24هـزار قلـم آمـادۀ نوشـتن بـود کـه امام رضـا فرمودنـد: »شـنيدم از 
 که فرمـود: شـنيدم از پـدرم جعفر بن محّمد پـدرم موسـی بن جعفر
کـه فرمـود: شـنيدم از پـدرم محّمد بن علی کـه فرمود: شـنيدم از پدرم 
پـدرم حسـين بن علی کـه  از  فرمـود: شـنيدم  علي بن الحسـين کـه 
فرمـود: شـنيدم از پـدرم اميرمؤمنـان، علی بن ابی طالـب کـه فرمـود: 
شـنيدم از رسـول خـدا2 کـه فرمـود: شـنيدم از جبرئيل کـه مي فرمود: 
َه ِإلَّ الّلـه ُ ِحْصِنـی َفَمـْن  شـنيدم کـه خداونـد عّزوجـل فرمـود: َکِلَمـُة َل إِلـَ
َه ِإلَّ الّلـه بـرج و بـاروی مـن  َدَخـَل ِحْصِنـی َأِمـَن ِمـْن َعَذابِـی؛ کلمـة َل إِلـَ

)حصـار و قلعـة مسـتحكم مـن( اسـت کـه هرکـس در آن وارد شـود، از 
 عـذاب مـن در امان خواهـد بود.«29 َمرکـب به راه افتاده بـود که امام
سـر از کجـاوه بيـرون آوردند و بـا صدای بلنـد فرمودند: »بُِشـُروِطَها َو َأَنا 

مِـن ُشـُروِطَها؛ البتـه شـرط هايی دارد و مـن از شـرط های آن هسـتم!«30 
همه فهميدند که واليت، شرط توحيد است.

مرو

امام رضا، پس از تحمل چهار ماه سفر، در نيمة اول سال 201ق وارد 
به مرو،   مرو، مرکز حكومت مأمون شدند.31 هنگام ورود حضرت
که  به گونه ای  داشتند؛  گرامی  را  ايشان  مقدم  فراوان  شوروشوق  با  مردم 
مرو تا آن  روز، چنان شادی و هيجانی به خود نديده بود. انبوه جمعيت 
تا بيرون شهر به استقبال آمده بودند. امام  پس از عبور از ميان صفوف 
فشردۀ مردم، در منزلی مستقر شدند که نزديك قصر حكومتی برای ايشان 

آماده شده بود.32 

نماز عيد فطر

برای  ايشان  حرکت   ،امام رضا واليتعهدی  دوران  مهم  حوادث  از 
برگزاری نماز عيد فطر است.

مأمـون اصـرار داشـت کـه امام رضـا، نمـاز عيـد سـعيد فطـر را 
بخواننـد. امام رضـا بـه او فرمودنـد: »ميـان مـا شــرايطی بـود که اين 
کار )واليتعهـدي( را پذيرفتـم ]؛ شـرط کـرده بودم کـه در کار حكومت 

نكنم[.« دخالـت 
مأمون گفت: »من فقط می خواستم دل مردم و لشكريان و خدمتگزاران 

 
ضا

م ر
 اما

ي با
ـناي

 آش
س/

طو
يد 

رش
خو

ل: 
 او

صل
ف



26

مطمئن شود و از آنچه خداوند شما را به آن برتری داده است، آگاه شوند.«
سپس آن قدر اصرار کرد تا آنكه امام رضا فرمودند: »اگر مرا معاف 
کنی، نزد من محبوب تر است؛ وگرنه آن گونه می روم که پيامبر خدا2 

و علي بن ابیطالب ]برای نماز عيد[ خارج می شدند.«
مأمون گفت: »هرطور دوست داريد، انجام دهيد!«

حضرت  را  فطر  عيد  نماز  فردا،  که  دادند  خبر  مردم  به  جارچي ها 
رضا خواهند خواند!

آفتاب عيد که طلوع کرد، کوچه ها و خيابان ها در موج مردم گم شده بود؛ 
رجال  و  فرماندهان  و   بودند  نشسته  پشت بام ها  روي  کودکان  و  زن ها 

دولت هم پشت در خانة امام رضا جمع شده بودند.
سفيدي  عمامة  کردند،  عيد  غسل   امام رضا خورشيد،  طلوع  هنگام 
بر سر گذاشتند و گوشه ای از آن را بر سينه و گوشه ای را ميان دو کتف 
انداختند... و بـه اطرافيان خود نيز فرمودند: »همان گونه انجام دهيد که 
از خانه  برهنه  پای  با  و  به دست گرفتند  دادم.« سپس عصايي  انجام  من 
بلند کردند و  پا را که در کوچه گذاشتند، سر به آسمان  بيرون آمدند. 
چهار تكبير گفتند: »اهلُل َأْکَبر، اهلُل َأْکَبر، اهلُل َأْکَبر، اهلُل َأْکَبُر َعَلی َما َهَداَنا... .«

فرماندهـان و مـردم کـه بهتريـن لباس هـای خـود را پوشـيده بودنـد، 
از  ديدنـد،  شـكل  آن  بـا  را  ايشـان  اطرافيـان  و   امام رضـا همين کـه 
اسـب ها پاييـن آمدنـد و کفش هـا را درآوردنـد؛ در روايتـی آمـده اسـت: 
»برخـی به زحمـت و بـا کارد، کفـش يـا بندهـای آن را می بريدنـد.«33 
حضـرت رضـا کنـار درب ايسـتادند و بـا صدای بلنـد فرمودنـد: »اهلُل 
َأْکَبـرُ َعَلـی َمـا َهَداَنا...«؛ حاضران هـم تكرار کردند. صـدای گريه و فرياد 
جمعيـت، مـرو را بـه لـرزه درآورده بـود! امام رضـا حرکـت کردند؛ 
بعـد از هـر ده قـدم می ايسـتادند و سـه تكبيـر می گفتنـد؛ به گونـه ای کـه 
گويـی زميـن و آسـمان بـه ايشـان پاسـخ می دادنـد. فضل بن سـهل، وزيـر و 
فرمانـدۀ سـپاه، بـه مأمون گفـت: »اگر علي بن موسـي با ايـن روش به نماز 
بـرود ]و بـه مصـال برسـد[، مـردم شـيفتة او می شـوند و فريـب خواهند 
خورد؛ بهتر اسـت از ايشـان بخواهی برگردد!« مأمون شـخصی را فرسـتاد 

و از حضـرت خواسـت کـه برگردند.
امام رضا کفش خود را پوشيدند و برگشتند34 و مصال در حسرت 

نمازي از جنس نماز رسول خدا2 ماند.
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شهادت امام رضا

او  به  و  فرستادند  هرثمه  دنبال  خود،  شهادت  از  قبل  شب   ،امام رضا
فرمودند: »آنچه می گويم بشنو و حفظ کن: هنگام بازگشت من به سوی 
خـداوند فـرا رسيده است و زمان آن است که 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 کرده و انار را توسط غالمی که دستش 
مسموم است برايم دانه می کند. فردا مرا دعوت می کند تا از آن بخورم و 

حكم و قضا انجام می پذيرد... .«35  
 ،در ادامة روايت آمده است که وقتی هرثمه بعد از شهادت امام رضا
سخن حضرت دربارۀ انگور و انار را به مأمون گفت، رنگ مأمون گاهی 
زرد و گاهی قرمز و گاهی سياه می شد تا اينكه بي هوش شد و درحال بي هوشی 
با صدای بلند می گفت: »وای بر مأمون از جانب خدا، وای بر او از پيامبر؛ 
وای بر او از علی بن ابی طالب، وای بر او از جانب فاطمة زهرا،... .« همچنين، 
هنگامی که به هوش آمد، به هرثمه گفت: »به  خدا سوگند، نه تو و نه 
هيچ کس در زمين و آسمان، نزد من عزيزتر از رضا نيست؛ به  خدا قسم، 
اگر به من خبر برسد که از آنچه ديدی و شنيدی، چيزی بازگو کرده ای، 
بازگو  را  چيزی  اگر  که  داد  قول  هرثمه  بود.«  خواهد  تو  مرگ  همان، 
کند، خون او برای مأمون حالل باشد و مأمون از او در کتمان آن، عهد 

و پيمان گرفت.36 
امام رضا به اباصلت فرمودند: »به قبة هارون برو و از چهار طرف 
آن، مشتی خاک بياور.« وقتی اباصلت خاک ها را آورد، حضرت خاک 
می خواهد  »مأمون  فرمودند:  و  ريختند  زمين  به  و  بوييدند  را  سر  پشت 
مرا اينجا دفن کند؛ ولی سنگ سخت بزرگی ظاهر می شود که اگر همة 
کلنگ های خراسان را بياورند، نمی توانند آن را جدا کنند.« سپس خاکی 
را بوييدند که مربوط به باالی سر و پايين پا بود و همان سخن را تكرار 
کردند و درنهايت پس از بوييدن خاک طرف قبله ) خاک مقابل هارون(، 

فرمودند: »اينجا برايم گودالی خواهند َکند... .«
آنگاه فرمودند: »ای اباصلت! فردا من نزد اين فاجر می روم؛ اگر با سر 
سر  با  اگر  ولی  می دهم؛  پاسخ  که  بگو  سخن  من  با  آمدم،  بيرون  برهنه 

پوشيده بيرون آمدم، با من سخن نگو.«
اباصلت می گويد: »فردا حضرت لباس های خود را پوشيدند و در محراب 
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ايشان را همراه خود برد.  تا آنكه غالم مأمون آمد و  انتظار نشستند  به 
امام حرکت کرد، من نيز رفتم؛ مقابل مأمون سبدی از انگور و ديگر 
ميوه ها بود، در دستش نيز خوشة انگوری بود که مقداری از آن را خورده 
بود. همين که امام رضا را ديد، با شتاب از جا برخاست، حضرت را در 
آغوش گرفت، ميان دو چشم ايشان را بوسيد و در جای خود نشاند؛ سپس 
آن خوشة انگور را به حضرت تعارف کرد و گفت: ‘ای پسر رسول خدا، 
من تابه حال انگوری بهتر از اين نديده ام.’ امام فرمودند: ‘انگوري بهتر 

از اين در بهشت هست!’
مأمون گفت: ‘بفرما، ميل کن!’ امام فرمودند: ‘ميل ندارم.’ مأمون 
گفت: ‘نكند به من شك داري؟’حضرت آن خوشه را گرفتند، سه دانه 

ميل کردند، خوشة انگور را بر زمين انداختند و برخاستند. 
‘آنجا  فرمودند:   امام رضا مي روي؟’  ‘کجا  و گفت:  شد  بلند  مأمون 
که مرا فرستادي!’3۷ آنگاه درحالی که سرشان پوشيده بود، بيرون آمدند.« 

سم در سلول های تن امام رضا نفوذ می کرد؛ آن قدر که تا خانه، بارها 
نشستند و برخاستند. امام عبا به سر کشيده بودند؛ اباصلت فهميد که کار 
تمام است. اين خانه، قتلگاه غربت آقا شده بود و جز اباصلت، کسی نبود 

که بر او گريه کند. اما آمد؛ او که بايد می آمد... .
اباصلت ادامه مي دهد: »من با امام سخن نگفتم؛ حضرت وارد خانه 
در  شود.  بسته  خانه  دِر  که  دادند  دستور  و  خوابيدند  بستر  در  و  شدند 
و  زيبا  نوجوانی  ناگهان  بودم.  مانده  غمگين  خانه،  حياط  در  و  بستم  را 
مشكين موی ديدم که از همه به حضرت رضا شبيه تر بود. به طرف او 
رفتم و گفتم: ‘چگونه از دِر  بسته وارد شديد؟!’ فرمودند: ‘همان که در اين 
هنگام، من را از مدينه به اينجا آورد، من را از دِر بسته وارد خانه کرد.’

خدا  حجت  من  اباصلت،  ‘ای  فرمودند:  کيستيد؟’  ‘شما  کردم:  عرض 
پدر  به طرف  بعد  هستم.’   )امام جواد( محمد بن علی  من  هستم؛  تو  بر 
از  ديدند  را  خود  فرزند   رضا حضرت  همين که  رفتند.  بزرگوارشان 
جا برخاستند،  او را در آغوش گرفتند، ميان دو چشمش را بوسيدند... و 
سخنانی مخفيانه ]از اسرار امامت[ گفتند که نفهميدم... آنگاه روح مطهر 

امام رضا به رضوان پرواز کرد.
که  کنم  کمك  خواستم  شدند.  پدر  غسل  مشغول   جواد حضرت 
فرمودند: ‘با من کسانی هستند که کمك کنند!’ آنگاه فرمودند: ‘به داخل 
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برو و کفن و حنوط را بياور.’ سپس پدر خود )امام رضا( را کفن کردند 
و بر او نماز خواندند. بعد فرمودند: ‘تابوت را بياور.’ عرض کردم: ‘نزد 
آنجا  برو؛  خانه  داخل  ‘به  فرمودند:  کند؟’  درست  تابوت  تا  بروم  نجار 

تابوتی هست!’ رفتم و تابوتی ديدم که قبل از اين نديده بودم.
امام جواد پدرشان را در تابوت گذاشتند و دو رکعت نماز خواندند... 
سپس امام رضا را از تابوت در آوردند و در بستر قرار دادند؛ طوري که 
گويا هنوز غسل و کفن نشده اند. آنگاه فرمودند: ‘ای اباصلت، برخيز و در 
را برای مأمون باز کن.’ در را باز کردم؛ ديدم مأمون است با غالمان. آن 
ملعون ]که شهادت امام رضا برايش قطعی شده بود و[ گريبان چاک 
داده بود و بر سر می زد، با گريه وارد شد؛ در حالي که می گفت: ‘ای سرور 
من، دل من را با مصيبت خود به درد آوردی... .’ ]به اين ترتيب[همان طور 

شد که امام رضا خبر داده بودند.«38  

طلوعی مانـــدگار 

تاريخ شهادت امام رضا براساس مشهورترين روايات، آخِر ماه صفر سال 
203ق، در سن 55  سالگی ايشان بوده است.

خورشيِد  اباصلت،  حيرت  و  بهت  ميان  در   امام جواد آمدن  با 
خورشيدها در دامان امام پس از خود، طلوعی ديگر يافت؛ طلوعی که اين 
خاک را قطعه ای از بهشت کرد و انوار آن، پس از گذشت بيش از 1230 

سال، هنوز و تا هميشه جلوه گر است.
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احكام مسافر

نماز مسافر

1. مسافری که کثيرالسفر نيست، در سفر، بايد نمازهای چهار رکعتی را 
شكسته، يعنی دو رکعتی به  جا آورد؛ به شرط آنكه مسافتی که در سفر طی 

می کند، از 8 فرسخ که حدود 45 کيلومتر1 است، کمتر نباشد.
]يا هر شهر  به مشهد  بيشتر  يا  فاصلة 22/5 کيلومتری  از  زائرانی که 
ديگری[ می آيند، چنانچه کمتر از ده روز در مشهد می مانند يا نمی دانند 

که چند روز در اين شهر خواهند ماند، نمازشان شكسته است.
بيشتر و پشت سرهم در مشهد  يا  ده روز  دارند  2. مسافرانی که قصد 
بمانند، در بين راه، نمازشان شكسته است؛ ولی در مشهد بايد نماز را کامل 
به جا آورند. مدت زمان بين راه، در مسير آمدن و رفتن، جزِو اين ده روز 

به  حساب نمی آيد.
3. قصد ده روز، به معنای تصميم بر ماندِن حداقل ده روز کامل است. 

اين ده روز به دو صورت محاسبه مي شود:
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الف. اگر مسافر، اول اذان صبح وارد شهري شود که قصد اقامت دارد، 
ده روز او، غروب روز دهم کامل مي شود.

اقامت  قصد  که  شود  وارد  شهري  به  صبح،  اذان  بعد  مسافر،  اگر  ب. 
دارد، به نظر اکثر مراجع تقليد، ده روز او، بعد از 240 ساعت )10 تا 24 

ساعت( کامل مي شود.
مثاًل اگر کسی در روز اول، اول اذان صبح وارد مشهد شود و بداند تا 
پايان روز دهم می ماند، از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم، نمازش 

کامل است؛ ولی اگر تا آخر روز دهم نمی ماند، نمازش شكسته است.
تا  دارد  تصميم  درصورتي که  برسد،  مشهد  به  روز  وسط  شخصي  اگر 
به  دهِ صبح  مثاًل ساعت  بماند؛  اين شهر  يازدهم در  از روز  همان ساعت 
مشهد رسيده است و تصميم دارد حداقل تا ساعت دهِ صبح روز يازدهم 
را  نماز  بايد  برود،  زودتر  بخواهد  اگر  ولی  است؛  کامل  نمازش  بماند، 

شكسته اقامه کند. 
4. مسافری که تصميم دارد بيشتر از ده روز، مثاًل سيزده يا پانزده روز 
قصد  دوباره  اول،  روِز  ده  تمام شدن  از  پس  نيست  الزم  بماند،  مشهد  در 
ماندن ده روز ديگر را داشته باشد؛ اين شخص، در روزهاي بعد هم بايد 
از ده روز هم  بيش  براي  او  نيت ده روِز  به جا آورد و  نمازش را کامل 

معتبر است.
5. کسی که شغل او مسافرت است، در سفری که جزِو شغل اوست و 
سفر سياحتی نيست، بايد نماز را کامل بخواند؛ مثل رانندۀ قطار، رانندۀ 
ماشين های برون شهری، خلبان و ملوان؛ اما همين فرد اگر براي سياحت يا 

زيارت به سفر برود،2 بايد به احكام مسافر عمل کند.
6. مسافری که تصميم دارد ده روز در مشهد بماند؛ اگر از قصد خود 

برگردد، تكليف او به شرح زير است:
الف: اگر قبل از خواندن يك نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد، يعنی 

تصميم بگيرد کمتر از ده روز در مشهد بماند، بايد نماز را شكسته بخواند.
ب. درصورتي که بعد از خواندن يك نماز چهار رکعتی از قصد خود 

برگردد، تا وقتی که در مشهد است، بايد نماز را کامل به جا آورد.
نكات  اين  به  بايد  بماند،  در مشهد  ده روز  دارد  قصد  ۷. مسافری که 

توجه کند:
الف. اگر تصميم ندارد به اطراف مشهد )جايی که جزء شهر مشهد به 
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 حساب نمی آيد( برود، يعنی تمام ده روز را در مشهد می ماند يا تصميم دارد 
که به بعضي از زمين ها و مزرعه ها يا باغ هايي سر بزند که متصل به مشهد 
است، به گونه اي که رفتن به آنجا با قصد اقامت او در مشهد منافات نداشته 

باشد، بايد نماز را کامل بخواند.
ب. اگر تصميم دارد در بين ده روز به جايی برود که فاصلة آن تا مشهد 
چهار فرسخ يا بيشتر است و دوباره به مشهد برگردد، نمی تواند قصد ده روز 
کند و نمازش شكسته است؛ چون پيش از ماندِن ده روزِ کامل در مشهد، به 
مسافرت خواهد رفت. اما وقتی برگشت، اگر حداقل ده روز ديگر در مشهد 
می ماند، بايد قصد ده روز کند و پس از آن، نمازش کامل است؛ ولی اگر هنوز 

هم تصميم ندارد ده روز بماند، باز هم نمازش شكسته است.
ج. اگر تصميم دارد در بين ده روز به جايی در اطراف مشهد برود که 
فاصلة آن تا مشهد کمتر از چهار فرسخ است، ولی کمتر از دو ساعت در 
آنجا می ماند؛ يعنی در تمام ده روز، کمتر از دو ساعت بيرون از مشهد 
خواهد بود، دراين صورت نمازش کامل است؛ اما اگر از اول تصميم دارد 
در بين ده روز، به اطراف مشهد برود و می داند که اين بيرون رفتن، بيش 
از دو ساعت طول می کشد، دراين صورت قصد ده روز او صحيح نيست و 

نمازش شكسته است؛ هرچند اين فاصله، کمتر از چهار فرسخ باشد.3 
د. اگر تصميم دارد پس از ده روز ماندن در مشهد، به جايي برود که کمتر 

از چهار فرسخ با مشهد فاصله دارد، دراين صورت نيز نمازش کامل است.
حكم جاگرفتن برای نماز

1. مسجد، مكان عمومی مسلمانان است و همة مسلمانان در استفاده از 
آن مساوی هستند؛ به شرط  آنكه اين استفاده، مخالف شرع و شأن آن مكان 
مقدس نباشد. اگر در مسجد، شخصی قبل از ديگری جايی را برای نماز يا 
قرائت قرآن يا خواندن دعا در اختيار گرفت، ديگری نمی تواند آن مكان 
را از او بگيرد. نماز بر ساير کارها مقدم است و اگر شخصی در مسجد، 
به منظور تالوت قرآن، مطالعه، دعا خواندن يا... جا گرفته است و در همان 
مسجد، جای ديگری برای اقامة نماز نباشد يا وقت نماز جماعت باشد و جای 
ديگری برای نماز جماعت وجود نداشته نباشد، اولويت با نماز است. بنابراين 
فردی که در کنار صفوف به هم  فشردۀ نماز جماعت، مشغول قرائت قرآن و... 

است، واجب است جای خود را به نمازگزار بدهد.4 
2. گذاشتن رحل )چيزی مثل لباس و عبا و سجاده(، درصورتی که به قدر 
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نشستن  مانند  بگيرد،  را  آن  بيشتر  يا  باشد  نمازخواندن  برای  الزم  مكان 
از آن  استفاده  در  است،  يعنی کسی که رحل گذاشته و جا گرفته  است؛ 
مكان، حق اولوّيت دارد و ديگران نمی توانند جای او را بگيرند. گذاشتن 
مهر، تسبيح، شانه و مانند اين ها، چنين حكمی ندارد و حقی برای شخص 

ايجاد نمی کند.
زماني طوالنی  و  بگذارد  را  آن  مانند  و  يا سجاده  اگر کسی رحل   .3
سپری شود يا برود و برنگردد، طوری که بدون برداشتن رحل نتوان در آن 
محل نماز خواند، ديگران می توانند آن را بردارند و نماز بخوانند. کسی که 
آن رحل را برمی دارد، بايد آن را نگهدارد تا صاحبش برگردد؛ تصرف در 
رحِل ديگران )اشيا يا امواِل ديگران( جايز نيست و نمی توانند روي سجادۀ 

آن ها نماز بخوانند. 
حرم های مطهر

1. زيارتگاه ها در همة احكامي که گفته شد، مانند مساجد بوده و در 
استفاده از آن ها همة مردم مساوي هستند. بنابراين اگر کسي  براي زيارت 
يا نماز يا دعا يا قرائت قرآن جايي براي خودش گرفته است، ديگران حق 

ندارند برايش مزاحمت ايجاد کرده يا از آن مكان بيرونش کنند.
2. حكم گذاشتن رحل و مانند آن و بقاي آن )تصرف نكردن در آن(، 

احكام گذاشتن رحل در مسجد را دارد.

پاسخ به پرسش هايی دربارۀ احكام نماز جماعت

تمام  به دليل مسافر بودن، در دو رکعت  افراد صف جلو  نماز  اگر   .1

شد، حكم نماز صف های بعد چيست؟

* درصورتی که با صف قبل، بيشتر از يك قدم فاصله ايجاد شود:
الف. حضرت امام خمينی6، آيت اهلل سيستاني‘حفظه اهلل تعالی’ و آيت اهلل 
احتياط  بنابر  و  دارد  اشكال  جماعت  بر  باقی ماندن  زنجانی‘حفظه اهلل تعالی’: 

واجب، نماز فرادا می شود؛ اگرچه بالفاصله اقتدا کنند.
ب. آيت اهلل گلپايگاني6 و آيت اهلل صافي گلپايگانی‘حفظه اهلل تعالی’: نماز 

صف بعد فرادا مي شود.
ج. آيت اهلل مكارم شيرازی ‘حفظه اهلل تعالی’:  اگر صف جلو بالفاصله اقتدا 
کنند، نماز جماعت صحيح است؛ درضمن، مجرد فاصله شدن به يك صف 

به جماعت آسيب نمي رساند؛5 ولو بالفاصله اقتدا نكنند. 
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آيت اهلل خوئي6، آيت اهلل اراکي6، آيت اهلل وحيد خراسانی‘حفظه اهلل تعالی’ 
و آيت اهلل تبريزي 6 و مقام معظم رهبري‘مدظله العالی’: اگر صف جلو بالفاصله 

اقتدا کنند، نماز جماعت صحيح است. 
* درصورتی که با صف قبل، کمتر از يك قدم فاصله ايجاد شود:

اقتدا نكنند، نماز  اقتدا کنند و چه  الف. فتوای مشهور: چه صف جلو 
صف بعد درست است. 

ب. آيت اهلل سيستانی و آيت اهلل وحيد خراسانی‘حفظهما اهلل تعالی’: اگر صف 
جلو اقتدا کنند، نماز جماعت صحيح است؛ وگرنه فرادا می شود.6 

2. در رکعت اّول و دّوم نماز جماعت، درحالی که امام درحال قرائت 

حمد و سوره است؛ مأموم چه وظيفه ای دارد؟

را  امام جماعت، حمد و سوره  )نمازهايی که  اخفاتی  نمازهای  * در 
آهسته  می خواند(:

الف. امام خمينی6، آيت اهلل خوئی6 و آيت اهلل نوری همدانی‘حفظه اهلل تعالی’  
آيت اهلل تبريزی6 و آيت اهلل وحيد خراسانی‘حفظه اهلل تعالی’: مأموم نبايد در دو 

رکعت اّول نماز، حمد و سوره بخواند.۷
مكارم  آيت اهلل  و  سيستانی  آيت اهلل  و  لنكرانی6  فاضل  آيت اهلل  ب. 

شيرازی‘حفظهما اهلل تعالی’: بنابر احتياط واجب، ]حمد و سوره را[ نخواند.8
ج. آيت اهلل اراکی6، آيت اهلل گلپايگانی6، آيت اهلل بهجت6 و 

آيت اهلل صافی‘حفظه اهلل تعالی’: مكروه است حمد و سوره را بخواند.9
وظيفة  عظام،  مراجع  مشهور  واجِب  احتياط  يا  فتوا  براساس  نكته: 
تسبيح و  به ذکر  قرائت است؛ ولي مستحب است مشغول  مأموم، ترک 

تحميد و صلوات باشد.10
* در نمازهای جهريه )نمازهايی که صدای امام جماعت هنگام قرائت 

حمد و سوره، شنيده می شود(: 
الف. اگر صداي امام را بشنود:

فتوای مشهور مراجع عظام تقليد: ولو اينكه کلمات را تشخيص نمي دهد؛ 
بايد حمد وسوره را نخواند. 

آيت اهلل صافی‘حفظه اهلل تعالی’، آيت اهلل گلپايگانی6 و آيت اهلل بهجت6: 
بنابر احتياط واجب، نخواند.11

 نكته: براساس نظر مشهور مراجع عظام تقليد، در نمازهای جهريه که 
صداي امام جماعت شنيده مي شود: ترک قرائت، واجب؛ سكوت، احتياط 
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مستحب و ذکر، جايز است.12
ب. اگر صداي امام را نشنود:

را  سوره  و  حمد  که  است  مستحب  تقليد:  عظام  مراجع  مشهور  نظر 
بخواند؛ ولي بايد آهسته بخواند و اگر سهواً بلند بخواند، اشكال ندارد. 

آيت اهلل مكارم شيرازی‘حفظه اهلل تعالی’: جايز است.
می تواند   آيا  کند،  اقتدا  جماعت  امام  دّوِم  دررکعت  مأموم  اگر   .3

قنوت و تشهد را بخواند؟

 نظر مشهور مراجع عظام تقليد: خواندن قنوت و تشهد، مستحب است؛ 
احتياط  و  بنشيند  جماعت،  امام  از  تبعّيت  باب  از  تشهد،  موقع  در  ولی 

]واجب[ اين است که در موقع تشهد به حالت تجافي بنشيند.
 آيت اهلل بهجت6: بنابر احتياط مستحب، ]در موقع تشهد،[ به حالت 

تجافي بنشيند.13
4. اگر مأموم در دو رکعِت آخر نماز چهار رکعتي، به امام جماعت 

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

اجماع: دراين صورت بر مأموم الزم است خودش حمد و سوره را بخواند؛ 
ولي اگر به اندازۀ خواندن سوره مهلت پيدا نكرد، حمد را تمام کند.14

امام  به  يا چهارم  رکعت سوم  در  درصورتی که  بداند  مأموم  اگر   .5

اقتدا کند و حمد را بخواند، به رکوع نمی رسد، چه وظيفه ای دارد؟

اجماع: بنابر احتياط واجب، بايد صبر کند تا امام به رکوع رود و بعد 
اقتدا کند.15

6. اگر مأموم با اين يقين که به رکوع امام می رسد، سوره را بخواند 

و به رکوع نرسد، حكم نمازش چيست؟

نظر مشهور مراجع عظام تقليد: جماعتش صحيح است.
آيت اهلل زنجانی، آيت اهلل مكارم شيرازی، آيت اهلل وحيد خراسانی‘حفظهم اهلل تعالی’ 
و آيت اهلل تبريزی6: درصورتی که متابعت عرفی به هم نخورد، جماعتش 

صحيح است.
آيت اهلل خوئی6: جماعتش صحيح نيست و تبديل به فرادا می شود.16

7. در نماز جماعت، کيفيت قرائت مأموم از جهت جهر و اخفات بايد 

چگونه باشد؟

اجماع: بر مأموم واجب است که حتی قرائت بسم  اهلل را به صورت آهسته 
بخواند، چه در نمازهاي اخفاتي و چه جهريه؛ همچنين فرق نمي کند که قرائت 
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مستحب باشد، مثل وقتی که در نمازهاي جهريه صداي امام را نمي شنود يا اينكه 
قرائت واجب باشد، مثل وقتی که يك رکعت از امام جماعت عقب است.1۷

8. آيا متابعت مأموم از امام در افعال نماز، واجب است؟

نظر مشهور مراجع عظام تقليد: متابعت در افعال نماز، بر مأموم واجب 
است؛ يعني بايد افعال نماز را يا با امام جماعت يا کمي بعد از او انجام دهد. 
آيت اهلل بهجت6: احتياط واجب در اين است که با امام جماعت هم 

انجام ندهد؛ بلكه کمی بعد از او انجام دهد.18
يا  رکوع  از  سر  جماعت  امام  اينكه  به خيال  يا  سهواً  مأموم  اگر   .9

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

جماعت در رکوع و سجده است، چه وظيفه ای دارد؟

نظر مشهور مراجع عظام تقليد: بايد به رکوع وسجده برگردد و ]در اين 
حالت[ زيادي رکن، نماز را باطل نمي کند.

آيت اهلل سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’: بنابر احتياط واجب، به رکوع و سجده 
برگردد و ]در اين حالت[ زيادي رکن، نماز را باطل نمي کند. 

آيت اهلل  نظر  از  و  تقليد  عظام  مراجع  مشهور  نظر  براساس  نكته: 
سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’ بنابر احتياط واجب، اگر مأموم، به رکوع برگردد و 
پيش از آنكه به رکوع برسد، امام جماعت سر بردارد؛ نمازش باطل است.19 
امام  ببيند که  بردارد و  يا سجده  از رکوع  اگر مأموم سهواً سر   .10

جماعت هنوز سر برنداشته است؛ اما، عمداً برنگردد؛ ُحكمش چيست؟

اما  است؛  کرده  گناه  لنكرانی6:  فاضل  آيت اهلل  و  امام خمينی6 
جماعتش صحيح است و احتياط مستحب نيز اين است که نماز را تمام و 
دوباره اعاده کند؛ مگر اينكه قبل از اتمام ذکر واجب، از رکوع يا سجده 

بلند شده باشد که در اين صورت، نمازش باطل است. 
آيـت اهلل سيسـتانی‘حفظه اهلل تعالی’: بنابـر احتيـاط واجـب، جماعتش باطل 
ولـي نمـازش صحيـح اسـت؛ به شـرط اينكـه منافـي نمـاز انجـام نـداده 

   20 باشد.
بايد  مأموم  که  مواردي  تمام  در  شيرازی‘حفظه اهلل تعالی’:  مكارم  آيت اهلل 

برگردد؛ اگر عمداً برنگردد، نمازش اشكال دارد. 
آيت اهلل خوئی6 و آيت اهلل وحيد خراسانی‘حفظه اهلل تعالی’: گناه نكرده 

است؛ ولی جماعتش باطل و نمازش به صورت فرادا صحيح است.21
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جماعت  امام  از  هم  اقوال  در  بايد  مأموم  جماعت،  نماز  در  آيا   .11

تبعيت کند؟

بررسی  ادامه  تكبيرة االحرام و سالم که در  از  اقوال ]غير  اجماع: در 
می شود[، متابعت از امام جماعت، واجب نيست؛ يعني الزم نيست متأخر 
از امام جماعت يا هم زمان با او، اذکار را بگويد و فرقي بين اذکار واجب 
و مستحب نيست و فرقي نمي کند که اذکار را از امام جماعت بشنود يا 
انجام  امام جماعت  از  احتياط مستحب است که متأخر  اگرچه  نشنود؛ 

دهد، خصوصًا جايي که صداي امام را مي شنود.22
12. آيا مأموم می تواند قبل از امام جماعت سالم نماز را بگويد؟ اگر 

قبل از امام جماعت سالم داد، حكم نمازش چيست؟

نظر مشهور مراجع عظام تقليد: اگر مأموم حتی عمداً پيش از امام سالم 
دهد، نمازش صحيح است.

بنابر  گلپايگانی‘حفظه اهلل تعالی’:  صافي  آيت اهلل  و  گلپايگانی6  آيت اهلل 
احتياط مستحب، زودتر سالم ندهد. 

آيت اهلل سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’: نمازش به صورت جماعت صحيح است.
آيت اهلل خوئی6 و آيت اهلل وحيد خراسانی‘حفظه اهلل تعالی’: اگر سهواً سالم 
دهد، نمازش اشكال ندارد و ظاهر اين است که اگر عمداً هم سالم دهد، 
درصورتي که از اول نماز قاصد نبوده است )قصد نكرده است(، نمازش صحيح 

است.
آيت اهلل فاضل لنكرانی6: اگر عمداً سالم دهد، نمازش اشكال دارد؛ 
يعني بنابر احتياط واجب، نماز را اعاده کند؛ ولي اگر نيت فرادا کرده يا 

سهواً سالم داده است، نمازش صحيح است.
آيت اهلل بهجت6: اگر عمداً هم سالم دهد، بنابر اقوي، نمازش صحيح 
است؛ ولي احتياط در اين است که اگر عذري ندارد و می  خواهد قبل از 

امام سالم دهد، قصد انفراد )فرادا( کند.23
13. آيا مأموم می تواند قبل از امام جماعت تكبيرة االحرام بگويد؟

اجماع: مأموم نبايد تكبيرة االحرام را پيش از امام بگويد.
امام  تكبير  تا  واجب  احتياط  بنابر  تقليد:  عظام  مراجع  مشهور  نظر 

جماعت تمام نشده است، تكبير نگويد.
امام  تكبير  تا  مستحب  احتياط  بنابر  سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’:  آيت اهلل 

جماعت تمام نشده است، تكبير نگويد.
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روزۀ مسافر

اگر  بنابراين  نبايد روزه بگيرد؛  نمازش شكسته است،  1. مسافری که 
بماند، در مدت  يا هر شهر ديگري  ندارد ده روز در مشهد مقدس  قصد 

اقامت خود نمی تواند روزه بگيرد.
شغلشان  که  افرادی  مثل  است،  کامل  نمازشان  سفر،  در  کسانی که   .2
مسافرت است، مي توانند در سفر روزه بگيرند؛ همچنين کساني که قصد 
دارند ده روز در شهري بمانند، می توانند در مكاني که قصد اقامت ده روز 

کرده اند، روزه بگيرند.
3. حكم گرفتن روزۀ نذر در سفر به اين شرح است:

الف. يكی از شرايط نذرکردن روزه، نداشتِن روزۀ قضاست.24 
ب. نذرکردن روزۀ واجب مانند روزۀ ماه مبارک رمضان يا نظير آن 
صحيح نيست؛ يعنی نمی توانيم نذر کنيم که روزۀ ماه مبارک رمضان يا 
مبارک  ماه  در  همچنين،  آوريم.  به جا  سفر  در  را  ديگري  واجب  روزۀ 

رمضان، به جز روزۀ واجب اين ماه، روزۀ ديگری گرفته نمی شود.
ج. نذر روزۀ مستحبي در سفر صحيح است؛ به شرط  اينكه در وطن نذر 

کند؛ مثل اينكه نذر کند روز معّينی را در سفر روزه بگيرد. 
د. اگر نذر کند که چه مسافر باشد و چه مسافر نباشد، در روز معّينی 

روزۀ مستحبی بگيرد؛ اين نذر صحيح است.
را مشخص  آن  و روز  بگيرد  نذر کند روزۀ مستحبی  ه. درصورتي که 

نكند، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد.
4. کسی که نمی داند روزۀ مسافر باطل است؛ اگر در سفر روزه بگيرد و 
در بين روز بفهمد که روزۀ مسافر باطل است، روزه اش باطل می شود و اگر 

تا مغرب نفهمد، روزه اش صحيح است.
5. اگر کسی  فراموش کند مسافر است يا فراموش کند که روزۀ مسافر 

صحيح نيست و در سفر روزه بگيرد، روزه اش باطل است.
احكام نذر

کارهايی  انجام  يا  اموال  نذرکردن  مسلمانان،  پسنديدۀ  سّنت های  از  يكی 
به  نّيت معصومان يا وقف ملك و مالی برای آن بزرگواران است. اين 
سّنت حسنه همچنان رواج دارد و ازآنجا که گاهی زائران برای عمل به 
نذر خود، به مكان مّدنظر مشرف می شوند؛ توجه به برخی از احكام نذر 

و وقف، ضروری است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:
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نيست  الزم  و  شود  خوانده  نذر  صيغة  بايد  نذر،  واجب شدن  برای   .1
مريضي  »اگر  بگويد:  مثاًل  چنانچه  پس  بخواند؛  عربی  به  را  آن  شخص، 
من خوب شد، بر من واجب است که برای خدا، ده هزار تومان به حرم 
امام رضا بدهم«، نذر او صحيح است و بايد مطابق آن عمل کند؛ اما 

اگر صيغة نذر را نخوانده باشد، عمل به آن نذر واجب نيست.
2. انسان بايد کاری را نذر کند که انجام دادن آن برايش ممكن باشد؛ مثاًل 
کسی که نمی تواند پياده به مشهد برود، اگر چنين نذری کند، نذرش صحيح نيست.

3. اگر انسان نذر کند کاری را انجام دهد، بايد همان طور عمل کند که 
نذر کرده است؛ مثاًل اگر نذر کند روز اّول ماه به زيارت برود، چنانچه 
روز قبل يا بعد از آن برود، کفايت نمی کند و به نذر خود عمل نكرده است.

4. اگر انسان نذر کند که به زيارت امام رضا برود، درصورتي که 
به زيارت امام ديگري برود، کافی نيست و چنانچه به واسطة عذری مانند 
بيماری يا تنگ دستی نتواند امام رضا را زيارت کند، عمل کردن به نذر 

بر او واجب نيست.
5. کسی که نذر کرده است به زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را 

نذر نكرده است؛ الزم نيست غسل و نماز زيارت را به جا آورد.
6. اگر انسان چيزی را نذر امام رضا يا ديگر معصومان کند، 
چنانچه در اين نذر مصرف معّينی را قصد کرده باشد، بايد به همان مصرف 
برساند و اگر مصرف معّينی را قصد نكرده باشد، بايد به فقيران و زائران 
بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به همان بزرگوار هديه 
کند؛ همچنين  اگر خودش نتوانست آن مال را به مصارف معّين برساند، 
بايد به افراد مسئول در دفاتر نذورات حرم مطهر آن معصوم تحويل 

دهد تا به مصارف شرعی آن برسانند.
۷. اگر فردي برای حرم امام رضا چيزی ازقبيل فرش و پرده و وسايل 
کار،  اين  برای  برساند.  حرم  مصارف  به  را  آن  بايد  کند،  نذر  روشنايی 
می تواند مال يا اشيايي را که نذر کرده است، به مسئوالن دفاتر نذورات 

تحويل دهد تا به مصارف معّين شده برسانند.
از گرفتن حاجت،  پس  باشد،  به گرفتن حاجت  نذر مشروط  اگر   .8
آن، واجب و کافی  از  قبل  است و عمل کردن  نذر واجب  به  عمل کردن 
نيست؛ بنابراين اگر  به نذر خود عمل کند و بعد حاجتش را بگيرد، بايد 

دوباره نيز انجام دهد.
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احكام امربه معروف و نهی ازمنكر

»َمْعرُوف« هر کاری  از  نهی از منكر، منظور  امربه  معروف و  در بحث 
است که ازنظر عقل و دين و شريعت، نيكو و پسنديده است و منظور از 
»ُمْنَكر« هر کاری است که ازنظر عقل و دين و شريعت، به زشتی و پليدی 

شناخته شده است.25 
نيكی ها و  به  يعنی سفارش و فراخواندن  امربه معروف،  اين اساس،  بر 

نهی ازمنكر، يعنی بازداشتن از بدی ها و زشتی ها.
دامنه و محدودۀ امربه معروف و نهی ازمنكر 

سؤال: امر به معروف و نهی ازمنكر شامل چه اموری می شود؟
همانطورکه در تعريف دو کلمة »معروف« و »منكر« گفته شد، اين دو 
کلمه، معنای بسيار گسترده ای دارند و شامل امور بسياری می شوند: »اسالم 
نخواسته است که موضوع امربه معروف و نهی ازمنكر را به امور معّينی 
مثل عبادات، معامالت، مسائل اخالقی، محيط خانوادگی و... محدود کند؛ 
بد  و  نيك  امور  تمامی  شامل  را که  منكر  و  معروف  کلمة  دو  بنابراين 

می شمرند را به کار برده است.«26 
فقها نيز در بيانات خويش، متذکر گستردگی محدودۀ امربه معروف و 

نهی ازمنكر شده اند که چند نمونة آن بدين شرح است:
1. رهبر معظم انقالب‘مدظله العالی’:»خالف های فراوانی از طرف آد م های 
اقتصادی،  خالف های  سياسی،  خالف های  دارد:  وجود  جامعه  در  الُابالی 
خالف در کسب وکار، خالف در کار اداری، خالف های فرهنگی؛ اين ها 
همه خالف است. کسی غيبت می کند، کسی دروغ می گويد، کسی توطئه 
می کند، کسی مسخره می کند، کسی کم کاری می کند، کسی ناراضی تراشی 
می کند، کسی مال مردم را می دزدد، کسی آبروی مردم را بر باد می دهد؛ 
اين ها همه، منكر است. در مقابل اين منكر ها، عامل بازدارنده نهی است، 
مقابل،  طرف  برای  »نكن«،  تكرار  اين  نكن«،  »آقا  بگوييد:  نهی ازمنكر. 

شكننده است.«2۷ 
که  نيكی  کار  يعنی  »معروف  سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’:  آيت اهلل العظمی   .2
آن  خوب بودِن  به  را  ما  اسالم  دين  يا  می کند  درک  را  آن  خوبی  عقل 
راهنمايی کرده است و منكر يعنی کار بد و ناپسند که عقل بدبودن آن 

را درک می کند يا خداوند ما را از ناپسندبودِن آن آگاه کرده است.«28 
3. آيت اهلل العظمی نوری همدانی‘حفظه اهلل تعالی’: »معروف و منكر دارای 
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انسان ها،  زندگی  صحنة  در  به طوری که  می باشند،  گسترده ای  مفهوم 
هرآنچه که نيك است، اعم از امور فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، عبادی، 
اخالقی، سياسی، جسمی، روانی، فردی و اجتماعی، مشمول معروف و کلية 
آنچه که ناپسند و دارای عواقب و آثار نامطلوب است، چه فرهنگی و چه 
اقتصادی، چه سياسی، چه روانی و چه جسمی و چه فردی و چه اجتماعی، 

همه و همه، مشمول منكر می باشند.«29 
امربه معروف و نهی ازمنكر در قرآن  کريم

ٌة َيْدُعوَن إِلَی الَْخْيِر َو َيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َيْنَهْوَن   .1َو لَْتُكْن مِْنُكْم أُمَّ
َعِن الُْمْنَكِر َو ُأولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن30 )و بايد از ميان شما، گروهی، ]مردم 
را[ به نيكی دعوت کنند و به کار شايسته وادارند و از زشتی بازدارند و 

آنان همان رستگارانند(. 
َعِن  َتْنَهْوَن  َو  بِالَْمْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلّناِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَر  ُکْنُتْم   .2
ِ...31 )شما بهترين امتی هستيد که برای مردم پديدار  الُْمْنَكِر َو ُتْؤمُِنوَن بِاهللَّ
ايمان  خدا  به  و  می کنيد  نهی از منكر  و  امربه معروف  ]چون[  شده ايد؛ 

داريد...(. 
َأَمُروا  َو  كاَة  الزَّ آَتُوا  َو  الَة  الصَّ َأقاُموا  الْْرِض  فِی  ّناُهْم  كَّ مَّ إِْن  .3الَِّذيَن 
)]مؤمنين[همان   32ُموِر اْلُ عاقَِبُة   ِ هلِلَّ َو  الُْمْنَكِر  َعِن  َنَهْوا  َو  بِالَْمْعُروِف 
کسانی]هستند[ که چون در زمين به آنان توانايی دهيم، نماز بر پا می دارند 
و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منكر می کنند و سرانجام همة 

کارها از آِن خداست(. 
 امربه معروف و نهی ازمنكر در روايات

1. امام علی می فرمايند:
ِ عِْنَد الْْمِر بِالَْمْعُروِف َو  َما َأْعَماُل الْبِرِّ ُکلَُّها َو الِْجَهاُد فِی َسبِيِل اهللَّ

ی33  ْهِی َعْن الُْمْنَكِر إاِلَّ كََنْفثٍَة فِی َبْحٍر ُلجِّ النَّ
و  امربه معروف  دربرابر  خدا  راه  در  جهاد  و  نيكی ها  همة 
نهی ازمنكر چيزی نيست؛ مگر مانند قطره ای  در برابر دريايی 

عميق و پهناور.
2. پيامبر2 فرمودند:

عِيَف الَِّذي اَل دِيَن لَُه َ َعزَّ َو َجلَّ لَُيْبغُِض الُْمْؤمَِن الضَّ إِنَّ اهللَّ
خداوند دشمن مؤمن ضعيف بی دين است.
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گفتند:
َفقِيَل لَُه َو َما الُْمْؤمُِن الَِّذي اَل دِيَن لَُه.

»مؤمن بی دين کيست؟«
حضرت در پاسخ فرمودند:

َقاَل الَِّذي اَل َيْنَهی َعِن الُْمْنَكِر34
کسی که نهی ازمنكر نمی کند.

2. پيغمبر اکرم2 می فرمايند: 
تِِه35  ُکلُُّكْم َراٍع َو ُکلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرعِيَّ

تمام افراد  شما به منزلة حافظ و نگهبان يكديگريد و تمام شما 
نسبت به يكديگر مسئوليد.

3. پيامبر اکرم2 فرموده اند: 
ِ فِي الْْرِض   َمنْ  َأَمَر بِالَْمْعُروفِ  َو َنَهی َعِن الُْمْنَكِر َفُهَو َخلِيَفُة اهللَّ

َو َخلِيَفُة َرُسولِه36
در  خدا  جانشين  کند،  نهی ازمنكر  و  امربه معروف  کسی که 

زمين و جانشين پيامبر و کتاب اوست.
 

امربه معروف و نهی ازمنكر از ديدگاه عقل

به طور مسلم زندگی اجتماعی برای انسان ها فوايد و برکات فراوانی دارد 
و اين فوايد انسان را وادار به زندگی اجتماعی کرده است. ازآنجاکه در 
افراد  به اصطالح  و  است  مربوط  به  هم  افراد  اجتماعی سرنوشت  زندگی 
اجتماع در سرنوشت يكديگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال ديگران حق 

طبيعی و خاصيت زندگی اجتماعی است.
در  انسانی  اجتماع  در  بدی  کار  هيچ  اجتماعی،  پيوندهای  به  توجه  با 
نقطةخاصی محدود نمی شود، بلكه هرچه باشد همانند آتشی ممكن است 
مشخص  وظيفه  دو  اين  عقلی بودن  ازاين رو  کند؛  سرايت  ديگر  نقاط  به 
می شود. به عبارتِ ديگر، در اجتماع چيزی به عنوان ضرر فردی وجود ندارد 
اجتماعی  زبان  يك  به صورت  که  دارد  را  اين  امكان  فردی  زيان  هر  و 
افراد اجتماع اجازه می دهد که در  به  درآيد. به همين دليل، منطق و عقل 
پاک نگه داشتن محيط زيست خود از هرگونه تالش و کوششی خودداری 
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از  است.  شده  اشاره  موضوع  اين  به  احاديث  از  بعضی  در  اتفاقًا  نكنند، 
پيغمبر اکرم2 چنين نقل شده است که فرموده ند: 

يك فرد گنهكار، در ميان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار 
کشتی شود و به هنگامی که در وسط دريا قرار گيرد، تبری برداشته و به 
سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتراض 
کنند، در جواب بگويد من در سهم خود تصرف می کنم. اگر ديگران او 
را از اين عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که آب دريا به داخل 

کشتی نفوذ می کند و يك باره همگی در دريا غرق می شوند.
و  امربه معروف  وظيفة  منطقی بودن  جالب،  مثال  اين  با  پيامبر2 
حق  يك  را  اجتماع  بر  فرد  نظارت  حق  و  داده اند  نشان  را  نهی ازمنكر 

طبيعی که ناشی از پيوند سرنوشت هاست، می داند.3۷  
شروط واجب شدن امربه معروف و نهی ازمنكر

سؤال: شروط وجوب امربه معروف و نهی ازمنكر چيست؟
پاسخ: امربه معروف و نهی ازمنكر با حاصل شدن شروطی واجب می شود 

که عبارت اند از:
شرط اول: واجب بودن معروف و حرام بودن منكر؛ 

شرط دوم: شناخت معروف و منكر؛
شرط سوم: احتمال تأثير امر و نهی؛

شرط چهارم: اِصرار گنهكار بر گناه؛
شرط پنجم: معذورنبودن فرد در انجام منكر يا ترک واجب؛

شرط ششم: مفسده و ضررنداشتن امر يا نهی.
تذکر به رعايت حجاب واجب

تذکر به رعايت حجاب از نمونه هاي امر به معروف و نهي از منكر است و 
درصورت فراهم بودن شرايط آن، بر همة افراد واجب است. براي آگاهي 
از شرايط امر به معروف و نهي از منكر مي توانيد به توضيح المسائل مرجع 

خود مراجعه کنيد.
در رساله های عملّيه، مراتب امر به معروف و نهی از منكر به اين شكل 

آمده است:
اول، انزجار قلبی؛

دوم، امر و نهی زبانی؛
سوم، اقدام عملی با اجازۀ حاکم شرع.
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در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
مطهر  حرم  مثل  مقدس  اماکن  در  مراحل  اين  که  نيست  شكی  الف. 

رضوی از تأکيد بيشتری برخوردار است.
ب. اگرچه داشتن حجاب، تنها منحصر به استفاده از چادر نيست؛ اما 
رعايت قوانين حرم مطهر رضوی الزامی است. يكي از اين قوانين، استفاده 

از پوشش کامل، يعني چادر است.
مطهر  حرم  مانند  مكان هايی  در  به ويژه  حجاب،  رعايت  در زمينة  ج. 
رضوی، پوشش، به تنهايی کافی نيست؛ بلكه پرهيز از پوشيدن لباس هايي با 

رنگ يا دوخت زننده و نامناسب نيز الزامي است.
د. در مرحلـة اول مناسـب اسـت کـه تذکر بـه خانم هايـي که حجاب 
را رعايـت نكرده انـد، از طـرف خواهـران باشـد؛ امـا در حـرم مطهـر 
رضـوی پـس از آن و درصـورت نيـاز، خادمـان مـرد بـا رعايـت مسـائل 

شـرعی دخالـت می کننـد.
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احكام وقف

اهميت وقف

وقف کردن، فضيلت زياد و ثواب بسيار دارد. در روايتي معتبر و صحيح از 
امام صادق آمده است: »پس از مرگ، اجر و مزدی شخص را تبعيت 
حياتش  زمان  در  که  صدقه ای   .1 )کار(:  خصلت  سه  در  مگر  نمی کند؛ 
نيز همچنان جريان خواهد  از مرگش  بعد  است؛ آن صدقه  داده  جريان 
داشــت )فضل و ثوابـش به او می رسد(؛ 2. سـّنت هدايتی که پايه گذاری 
کرده است )معمول کردن راه و روشی صحيح(؛ به گونه ای که بعد از مرگش 

نيز به آن عمل می شود؛ 3. فرزند صالحی که برای او دعا می کند.«38 
بنابراين وقف از مصداق های صدقة جاريه است.

برخی از احكام وقف

1. وقف آن است که انسان مالي را از مالكيت خود خارج و منفعت آن 
را در راه خدا خيرات کند.

2. الزم نيست انسان صيغة وقف را به عربی بخواند؛ مثاًل اگر بگويد: 
»خانة خود را وقف کردم«، صحيح است.

3. پس  از وقف مال و تحويل آن، واقف نمی تواند عنوان آن را تغيير 
دهد؛ مثاًل اگر چيزی را وقف حرم امام رضا  کرده باشد، نمی تواند از 

آن برای حرم امامي ديگر يا مسجد و حسينيه استفاده کند.
باشد،  کرده  امام رضا  وقف  براي حرم  مثاًل  را  مالي  انسان  اگر   .4
منافع آن بايد صرف تعمير، تأمين نور، ُاجرت خدمتگزاران و نگهبانان و 
ساير هزينه هاي حرم مطهر شود. خودِ اين افراد نمی توانند منافع موقوفات 
را به مصارف خاص برسانند؛ بنابراين الزم است به مسئوالن دفتر موقوفات 

حرم مطهر تحويل دهند تا به مصارف شرعی آن برسد. 
5. تلف کردن و خسارت زدن به مال وقفی و هرگونه تصرفی که خالف 
وقف باشد؛ حتی نوشتن مطالبی در قرآن ها يا کتاب های دعا جايز نيست و اگر 

خسارتي وارد شد، واردکنندۀ آن خسارت، مديون هست و بايد جبران کند.
فروِشعین)فروشمالوقفي(دوحالتدارد:

1. مسجد و زيارتگاه: بنا بر نظر مشهور بدونِ اشكال جايز نيست؛ اگرچه 
به هر امری منجر و به هر عاقبتی منتهی شود؛ حتی اگر خراب شود. 

2. وقف های عمومی، غيِر مسجد و زيارتگاه: بنابر نظر امام خمينی6، 
احتياطًا جايز نيست.
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فروشمتعلقوقفهاازقبیلوسايلوفرش،چندحالتدارد:
از آن ها ممكن است، فروش آن ها  استفاده  باقی هستند و  1. مادامی که 

جايز نيست.
2. اگر به طورکلی آن مكان  از آن وسايل بی نياز بود و نگهداشتن آن ها 

موجب خرابی می شود، چند حالت دارد: 
الف. اگر واقف شرط کرده باشد که هنگام ضرورت و نياز فروخته 

شود؛ در اين صورت، فروختن آن اشكال ندارد.
ب. در همان زمينة مصرف، مسجد يا... ديگری مماثل آن نياز دارد، در 

آن جهت استفاده می شود.
ج. اگر مماثل نبود، اما به طورکلی مستغنی از آن بود؛ در مصالح عمومی 

استفاده می شود.
د. مطابق نظر مشهور، اگر استفاده از آن اصاًل ممكن نباشد؛ مگر اين که 
فروخته شود و اگر بماند خراب و تلف می شود، بايد فروخته شود و ثمن 
آن در آن محل، درصورتی که احتياج به آن دارد، مصرف شود؛ وگرنه در 
مماثل آن، سپس در مصالح عمومی ]برحسِب آنچه گذشت[، صرف شود. 
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احكام معذورين

توقف ُجُنب و حائض و َنفسا39 در محوطة زير گنبد حرم مطهر به نظر 
تمامی مراجع برای معذورين حرام است.

عبور از زير گنبد به نظر برخی مراجع بال اشكال است. 
و  باالسر  مسجد  گوهرشاد،  صحن  گوهرشاد،  مسجد  در  مكث  و  توقف 
رواق های داراالخالص، دارالفيض و دارالشكر که قباًل مسجد بوده اند حرام 

است و عبور از آن ها به نظر برخی مراجع بی اشكال است. 

 احكام مسجد و حرم ائمه

حرمت مسجد و حرم

1. حفظ احترام مسجد و حرم واجب است؛ بنابراين هر کاری که موجب 
دهان  آب  مثل  است؛  حرام  باشد،  مقدس  مكان هاي  اين  به  بی احترامی 

انداختن يا با کفش واردشدن.
2. نجــس کردن زمــين، سقف، بام و طرف داخــلی ديوار مســـجد و 

حرم ائمه حرام است.
تطهير مسجد و حرم

1. اگر جايی از مسجد نجس شود، هرکس بفهمد بايد فوراً آنجا را تطهير 
کند.

2. اگر جايی از حرم هاي مطهر ائمه نجس شود، تطهير آن واجب 
است.

 ائمه مطهر  حرم هاي  يا  مسجد  نجاست  از  انسان  هنگامی که   .3
بايد آن را تطهير کند و نبايد به قدری معطل کند که  اطالع يافت، فوراً 

عرفًا بگويند تأخير کرده است.
 ائمه مطهر  حرم هاي  يا  مسجد  از  نجاست  برطرف کردن   .4 
واجب کفايی است و فقط اختصاص به کسی  ندارد که آنجا را نجس کرده 
يا سبب نجس شدن آن شده است. ]يعنی وقتی يك نفر تطهير را انجام دهد، 

کفايت می کند و بقيه تكليفی ندارند.[
و  کند  تطهير  است،  شده  نجس  که  را  جايی  نتواند  انسان  اگر   .5
کمك کننده ای هم پيدا نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست؛ ولی اگر 
بی احترامی به مسجد يا حرم باشد، بنابر احتياط واجب بايد به کسی که 
می تواند آن را تطهير کند، اطالع دهد. بنابراين ازآنجا که زائران محترم 



50

نمی توانند اين کار را انجام دهند، بايد به مسئوالن نظافت و خادمان اين 
مكان هاي مقدس اطالع دهند.

اقامۀ نماز در مسجد و حرم

1. نمازخواندن در مسجد مستحب است و حاضرنشدن در مسجد به ويژه 
برای همسايگان آن، درصورتی که عذری مثل بارش برف و باران نباشد، 

مكروه است.
2. اقامة نماز در حرم امامان معصوم بسيار ثواب دارد.

3. انســـان بايـد ادب را رعايـت بكنـد و جلوتـر از قبر پيغمبـــر2 و 
امام معصـوم نمـاز نخواند. اگـر نمازخواندن جلوتـر از قبر پيغمبر2 و 
امام معصـوم بی احترامـی بـه ائمـة اطهار باشـد، حرام اسـت؛ ولی 

نماز باطل نيسـت.40
نماز تحّيت مسجد

وقتی انسان به مسجد می رود، مستحب است حد ّاقل دو رکعت نماز به قصد 
تحّيت و احترام مسجد بخواند و اگر به جای نماز تحّيت، نماز واجب يا 

مستحب ديگری هم بخواند، کافی است.
بردن مهر و قرآن مسجد و حرم های مطهر 

 بردن مهر و قرآن و کتاب های دعای مسجدها، حرم هاي مطهر معصومان
و زيارتگاه ها جايز نيست و چنانچه کسی آن ها را به  عمد يا سهو برده باشد، 
بايد به همان مكان برگرداند. بردن ديگر امكانات مسجد و حرم های مطهر 

و ساير مكان هاي وابسته به آن ها نيز همين حكم را دارد و جايز نيست.

پرسش هايی دربارۀ احكام حرم

1. آيا اگر دستمان به ضريح نرسد، زيارتمان قبول است؟

بله؛ در زيارت، حضور و سالم بر امام معصوم کافی است. دست زدن 
به ضريح، زيارت نبوده و نشان قبولی زيارت هم نيست و هرچند تحمل 
زيارت  آداب  از  اما  دارد؛  زيادی  ثواب  و  اجر  زيارت،  راه  در  زحمت 
ديگران  برای  ناراحتی  و  مزاحمت  ايجاد  از هـرگونه  زائر  است که  آن 

بپرهيزد.
2. اگر نذر کرده باشيم مقداری پول داخل ضريح مطهر بيندازيم، آيا 

جايز است آن را به دفتر يا صندوق نذورات تحويل دهيم؟

اگر شخصی به اين شكل، نذر شرعی کرده و صيغة نذر را خوانده باشد، 
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درصورتی که ممكن باشد، بايد به همين صورت به نذر خود عمل کند؛ اما 
اگر انجام دادن آن ممكن نباشد، عمل کردن به نذر واجب نيست و می تواند 

آن مبلغ را به دفتر نذورات تحويل دهد.
3. آيا مسافران می توانند نماز را در صف اول نماز جماعت به جا آورند؟

در جايی از احكام نماز جماعت نيامده است که مسافر نمی تواند در 
صف اول جماعت نماز بخواند؛ اما پس از سالم دادن مسافر در رکعت دوم، 
اگر با اتصال نداشتن او، فاصلة بين ديگر مأمومين زياد شود، اتصال آن ها 

به هم می خورد و نماز جماعتشان به ُفرادا تبديل می شود.
4. چگونه برای اموات نماز بخوانيم؟

 نمازهای قضا يا مستحبی، مثل نماز زيارت را می توان به نيابت از ميت 
خواند. بنابر روايت صحيح، ثواب اين نمازها به اموات می رسد و آن ها را 

خوشحال می کند.
يكي از نمازهاي مستحب، دو رکعت نماز والدين است که به شكل زير 

اقامه مي شود:
اين  مرتبه  ده  بعد،  و  بخواند  را  حمد  مبارکة  سورۀ  اول،  رکعت  در 
ذکر شريف را تكرار کند: َربََّنا اْغفِْر لی  َو لِوالَِدیَّ َو لِْلُمْؤمِنيَن َيْوَم َيُقوُم 

41ُالِْحساب
در رکعت دوم، سورۀ مبارکة حمد را بخواند و بعد ده مرتبه اين ذکر 
َو  ُمْؤمِنًا  َبْيتِيَ   َدَخلَ   لَِمنْ   َو  لَِوالَِديَّ  َو  اْغفِْرلِي  َربِّ  شريف را تكرار کند: 
لِْلُمْؤمِنِينَ  َو الُْمْؤمِناِت؛42 )پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را 

که با ايمان وارد خانة من شدند و همة مردان و زنان باايمان را بيامرز.(
َربََّيانِي   َکَما  اْرَحْمُهَما  َربِّ   بگويد:  مرتبه  ده  نيز  نماز  سالمِ  از  بعد 
َصغِيراً؛43 )همان گونه که آن ها مرا در کوچكی تربيت کردند، مشمول 

رحمتشان قرار ده.(
بيشترين   معصومان حرم  از  قسمت  کدام  در  نمازخواندن   .5

ثواب را دارد؟

.در قسمت باالسر مبارک امام معصوم
6. نمازخواندن، مقابل يا جلوتر از مرقد معصومان چه حكمی 

دارد؟

بی احترامی   معصومان قبر  از  جلوتر  نمازخواندن  درصورتی که 
محسوب شود:
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1. بنابر فتوای اکثر مراجع عظام تقليد، نمازگزار کار حرامی انجام داده است؛ 
ولی نمازش باطل نمی شود. 

2. بنابر نظر آيت اهلل مكارم شيرازی و آيت اهلل نوری همدانی‘حفظهما اهلل تعالی’، 
درصورت هتك حرمت، اين کار، حرام بوده و نماز هم اشكال دارد.

بی احترامی   معصومان قبر  از  جلوتر  نمازخواندن  درصورتی که 
محسوب نشود:

بهتر است که رعايت  تقليد(،  بنابر نظر مشهور )نظر اغلب مراجع   .1
ادب شود و جلوتر خوانده نشود.

2. بنابر نظر آيت اهلل بهجت6 مكروه است.44
3. بنابر نظر مقام معظم رهبری‘مدظله العالی’، نمازخواندن جلوتر از قبر 

امام معصوم، َولو بی احترامی نباشد، حرام است.45
4. اگر بين نمازگزار و قبر مطهر مانعی مانند ديوار باشد، به طوري که 
بی احترامی محسوب نشود، نماز در آن مكان اشكال ندارد؛ ولی فاصله شدن 
صندوق ضريح مطهر و پارچه ای که روی آن افتاده است، مانع محسوب 

نمی شود و کافی نيست.
7. آيا دخيل بستن و قفل زدن به ضريح مرقد معصومان جايز 

است؟

جايز نيست و نوعی بدعت به حساب می آيد.
8. در حرم های ائمۀ اطهار، فرستادن صلوات با صدای بلند چه 

حكمی دارد؟

اگر صلوات فرستادن، براي ديگران ايجاد مزاحمت نكند، اشكال ندارد. 
صدازدن ديگران با صدای بلند و مانند آن کراهت دارد. اين کار، پسنديده  
نيست و براي آن ثوابی وارد نشده است؛ بلكه بلندکردن صدا در حضور 

معصومان می تواند تداعی کنندۀ بی احترامی به ايشان نيز باشد. 
چه  نيست،  رضوی  قدس  آستان  مقررات  مطابق  که  نذرهايی   .9

حكمی دارد؟

امكان پذير  نذرها  برخی  انجام  رضوي  مطهر  حرم  مقررات  براساس 
انجام آن را  توانايی  دليل، نذری کرده ايم که  به هر  اگر  بنابراين  نيست؛ 

نداريم، عمل کردن به آن نذر واجب و الزم نيست.
10. اشياء و اموالی که در حرم ها يا کوچه و خيابان پيدا می شود، چه 

حكمی دارند؟ 
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بلكه  بردارد؛  است،  کرده  پيدا  که  را  مالی  نيست  واجب  انسان  بر 
برداشتن شيئي که پيدا شده است؛ مثل پول، کفش، طال و گوشی کراهت 

دارد و چنانچه برداشت:
الف. بنابر نظر مشهور )نظر اغلب مراجع تقليد(، اگر نشانه ای نداشته باشد 
که به واسطة آن صاحبش معلوم شود، احتياط آن است که با اجازۀ مجتهد، آن 
را از طرف صاحبش صدقه دهد؛ ولی بنابر نظر آيت اهلل سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’، 

می تواند آن را برای خود بردارد؛ ولی بهتر است صدقه دهد.
پيدا کند  به واسطة آن می تواند صاحبش را  نشانه ای دارد که  اگر  ب. 
سال  يك  تا  بايد  باشد،46  بيشتر  يا  نقره  گرم   2/5 حدود  آن  ارزش  و 
اطالع رسانی کند؛ مخصوصًا در هفته ها  ی اول، اطالع رسانی را بيشتر تكرار 
بار  بعد، هفته ای يك  و  اول هر روز  اين صورت که هفتة  به  مثاًل  کند. 
آن  چنانچه  ولي  کند؛4۷  سهل انگاري  اطالع رساني  در  نبايد  و  کند  اعالم 
اشياء يا اموال را در جايي پيدا کند که معلوم است صاحبش پيدا نمي شود، 
بنابر احتياط در همان روز با اجازۀ مجتهد، آن را از طرف صاحبش صدقه 

بدهد.48
نكته: در مكان هايي که محّل مخصوصی براي جمع آوري و رساندن اشيای 
پيداشده اختصاص داده شده است يا اينكه در آنجا شخص امينی مسئوليت آن 
شیء را به عهده می گيرد؛ درصورتي که انسان به انجام تكليف شرعي توسط 

آن ها اطمينان داشته باشد، مي تواند به آن ها تحويل دهد.
جز  هدفی  کسانی که  برای  زيارتی  اماکن  در  خانوادگی  حضور   .11

زيارت ندارند چه حكمی دارد؟

درصورتی که  البته  ندارد؛  اشكالی  زيارتی  اماکن  در  حضور خانوادگی 
مزاحمت و مفسده ای مثل تهييج شهوت و عمل منافی شأن حرم های مطهر 
نداشته باشد. شايسته است بانوان گرامی جدا از مردان و نامحرمان زيارت 
رعايت  و  مستحب  زيارت،  زيرا  يابند؛  تشرف  کامل  حجاب  با  و  کنند 
حجاب و عفت، واجب است؛ بنابراين نبايد واجب را فدای مستحب کرد.
بدن  مختلف  قسمت های  در  خانم ها  برای  پوشش  واجب  حد   .12

مانند پا و دست و صورت چيست؟

مطابق فتوای مراجع عظام، زن بايد تمام بدن و موی خود را، به جز گردی 
صورت و دست ها تا مچ، دربرابر نامحرم بپوشاند؛ البته درصورتي که زينت 
تحريك کننده  و  لباس های جذاب  نبايد  همچنين  باشد.  نداشته  آرايش  و 
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بپوشد؛ اين کار چه عمدي باشد و چه از روی ناآگاهی، جايز نيست. 

13. در زمانی که زن جلوتر از مرد ايستاده باشد، حكم نماز آقايان 

و خانم ها چيست؟

نظر مراجع دربارۀ نحوۀ ايستادن زن و مرد، درحال اقامة نماز متفاوت 
و به شرح زير است:

همداني‘حفظه اهلل تعالي’:  نوري  آيت اهلل  و  امام خمينی 6  حضرت  الف. 
بنابر احتياط مستحب، زن عقب تر از مرد بايستد.

جلوتربودن زن يا  ب. آيت اهلل صافی‘حفظه اهلل تعالي’ و آيت اهلل بهجت6:
محاذی بودن زن با مرد )ايستادن در يك راستا و کناِر هم( مكروه است. 

ج. آيـت اهلل خويـی 6، آيـت اهلل خامـــنه ای‘مدظله العالي’ و آيـت اهلل 
تبريـزی6 و آيـت اهلل وحيـد خراسـاني‘حفظه اهلل تعالی’: در غيـر مكـه، 

دسـتِ کم يـك وجـب فاصلـه باشـد.
د. آيت اهلل فاضل لنكراني 6 و آيت اهلل مكارم شيرازي ‘حفظه اهلل تعالی’: 

بايد زن عقب تر بايستد.
ه. آيت اهلل سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’: بنابر احتياط الزم زن عقب تر بايستد.

نظر مراجع عظام تقليد در زمينة کيفيت عقب تر ايستادن زن نسبت به 
مرد عبارت  است از:

آيت اهلل  و  صافی‘حفظه اهلل تعالی’  آيت اهلل  امام خمينی 6،  حضرت  الف. 
فاضل لنكراني 6: بهتر است جای سجدۀ زن عقب تر از جای ايستادن 

مرد باشد.
ب. آيت اهلل سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’: جای سجدۀ زن برابر با جای دو زانوی 

مرد درحال سجده باشد.
ج. آيت اهلل مكارم شيرازي ‘حفظه اهلل تعالی’: جای سجدۀ زن کمی عقب تر 

از جای سجدۀ مرد باشد.
نكتـه: شايسـته اسـت زائـران گرامـي وقتـي را بـراي زيـارت و توقـف 
در اماکـن متبرکـه انتخـاب کننـد کـه ازنظـر روحي و جسـمي در شـرايط 
مطلـوب باشـند و همان طـور کـه در آداب زيارت گفته شـد، پـس از زيارت 
نيـز به سـرعت حـرم مطهـر را ترک کننـد. درازکشـيدن و خوابيـدن در اين 
مكان هـاي مقـدس دور از ادب اسـت؛ به ويـژه براي خواهـران عزيز؛ چراکه 

ممكـن اسـت باعث ايجاد مفسـده شـود.
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پی نوشت ها:

1. دربارة مقدار مسافت شرعی چند نظريه وجود دارد:

الف. آيت اهلل شبيری زنجانی ‘حفظه اهلل تعالی’: حدود 40 كيلومتر؛

ب. آيت اهلل مكارم شيرازی‘حفظه اهلل تعالی’: حدود 43 كيلومتر؛

ج. آيت اهلل خوئي 6، آيت اهلل سيستانی و آيت اهلل وحيد خراساني‘حفظهما اهلل تعالی’: حدود 44 

كليومتر؛ 

د. حضرت امام خمينی 6، مقام معظم رهبري ‘مدظله العالی’، آيت اهلل فاضل 6 و آيت اهلل 

صافي ‘حفظه اهلل تعالی’: حدود 45 كيومتر.

2. چنانچه مسافرت براي كار و زيارت باشد، باز هم نمازش كامل است؛ اما بنابر نظر 

سفر  در  باشد،  كثير السفر  اگر  لنكراني 6  فاضل  و  سيستانی‘حفظه اهلل تعالی’  عظام  آيات 

كثير السفر  اگر  مكارم ‘حفظه اهلل تعالی’:  آيت اهلل  است.  كامل  نمازش  تفريحی  يا  باشد  زيارتی 

باشد، در صورتي كه تفريح يا زيارت كار اصلي او باشد، نمازش كامل است.

3. مطلب يادشده براساس فتوای حضرت امام خميني6 است؛ اما در اين خصوص، نظر 

مراجع ديگر فرق مي كند:

آيت اهلل خامنه اي ‘مدظله العالی’: بيشتر از هفت يا هشت ساعت نشود.

آيت اهلل سيستاني‘حفظه اهلل تعالی’: اگر بيشتر از نصف روز باشد، نماز كامل است.

آيت اهلل مكارم شيرازی‘حفظه اهلل تعالی’: اگر به مكان هاي نزديك برود كه رفتن به آنجا با قصد 

اقامت منافات نداشته باشد، نماز كامل است؛ وگرنه نماز شكسته است.

4. به نظر بعضي از مراجع )آيات عظام: وحيد خراساني‘حفظه اهلل تعالی’ و سيستاني‘حفظه اهلل تعالی’ 

بنابر احتياط(، كسي كه در مشاهد مشرفه مشغول زيارت يا دعا يا قرائت قرآن است، جايز 

نيست مزاحم او شوند؛ حتي براي نماز.

آسيب  جماعت  به  اندازه،  اين  به  فاصله  ايجاد  و  صف  يك  ازبين رفتن  فقط  يعنی   .5

نمي رساند. 

مراجع،  توضيح المسائل  مسئلۀ7؛  الجماعة،  الشرايط  في  القول  ج1،  تحرير الوسيله،   .6

1446؛  مسئلۀ  توضيح المسائل،  خراسانی‘حفظه اهلل تعالی’،  وحيد  آيت الله  1438؛   مسئلۀ 

آيت اهلل  15و19؛  مسئلۀ  شرائط الجماعة،  عروة الوثقی،  سؤال577 ؛  اجوبة الستفتائات، 

سيستاني‘حفظه اهلل تعالی’ و آيت اهلل خوئی6، منهاج الصالحين، مسئلۀ 799. 

1466؛  مسئلۀ  ص795،  ج1،  مراجع،  توضيح المسائل  ص271؛  ج1،  تحرير الوسيله،   .7

آيت اهلل وحيدخراسانی‘حفظه اهلل تعالی’، توضيح المسائل، مسئلۀ 1474.
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زيارت، از مراسم عبادي مهم و کارآمد است که در جوامع اسالمي به طور 
کعبة  زيارت  دارد.  رواج  به صورت گسترده  شيعي،  در جوامع  و  اجمالي 
و  است  برخوردار  فوق العاده ای  اهميت  از  مسلمانان  تمام  براي  مقدسه 
دين  ضروريات  از  و  واجب  آن،  انجام  خاص،  شرايط  داشتن  درصورت 
اسالم است؛ بنابراين امت اسالمي يعني مذاهب چهارگانة اهل سّنت و نيز 

جامعة شيعه، سخت به آن پايبندند.
همچنين، زيـــارت مـــرقد مطــهر پيـــامبر بزرگ اســالم، حضرت 
، هرچند واجب نيست و از مستحبات به شمار مي آيد،  محمد بن عبداهلل2 

ولي نزد امت اسالمي جايگاهي رفيع و با عظمت دارد.
در  و  است  ناب  اسالم  عالِي  مفاهيم  و  قرآن کريم  دنباله رِو  که  شيعه 
مي کند،  حرکت  اهل بيت6  ائمة  يعني  ايشان،  اوصيای  و  پيغمبر  خط 
زيارت مرقد نورانی آن عزيزاِن خدا را عبادتي بزرگ، ارزشمند و سبب 
مراسم  اين  به  چنان  بنابراين  مي داند؛  آخرت  و  دنيا  خير  به دست آوردن 
شكوهمند  اهتمام مي ورزد که حتي در سخت ترين شرايط و بحراني ترين 

وضع، آن را ترک نمي کند.
مذهبی، شاهد  مناسبت های  و  ايام  در  به ويژه  مشهدالرضا همواره، 
 حضور جمعيت زيادی از مشتاقان در بارگاه قدسی و باعظمت امام رضا
در  نسل جوان،  از  به خصوص  فراواني،  انسان های  روز  و  است؛ هر شب 
روي  گناهان خود  از  و  مي کنند  مطهر شرکت  اين حرم  با شكوه  مراسم 

برمی گردانند.
در اين قسمت، به موضوع زيارت و آداب زيارت امام رضا و ساير 

امامان معصوم مي پردازيم.

مفهوم و حقيقت زيارت و اقسام آن

معنی و مفهوم زيارت

زيارت در لغت به معناي قصد است و فردی که به زيارت کسي مي رود، 
گويا او را هدف قرار داده و به قصد ديدار آن شخص، راه افتاده است.

معناي اصطالحي زيارت و حقيقت آن، حضور در نزد مقام و شخصيتي، 
به منظور بزرگداشت و احترام و انس گرفتن با اوست.
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زيارت َاحيا )زنده ها(

باقداست،  انسان هاي  و  دوستان  و  اقوام  ازجمله،  )زنده ها(  احيا  زيارت 
معنايي روشن و متداول دارد و در روايات، قسمتی با عنوان: »زيارة المؤمن« 
يا »زيارةالخوان« وجود دارد. آن بخش، حاوی رواياتي است که در آن ها، 
اجر و پاداش فراوانی براي ديدار انسان هاي باايمان وارد شده است. البته 
به اندازه ای که شخص زيارت شده )مزور( داراي مراتب باالتري از معنويت 
و فضيلت باشد، ثواب و پاداش مالقات با او بيشتر است. همچنين هر اندازه 
نّيت و هدف زيارت کننده خدايي تر باشد، در ارزش و ثواب آن زيارت، 

اثر خواهد گذاشت.
زيارت درگذشتگان

کلمة ‘زيارت’ دربارۀ درگذشتگان هم استعمال مي شود که البته بيشتر به 
قبر آنان نسبت داده مي شود.

اين مطلب نشئت گرفته از جهان بيني و ديد وسيع و عميق اديان آسماني 
به ويژه اسالم است که حيات را منحصر به زندگي در اين جهان نمي دانند 
و انسان را در چهارديواري جهان طبيعت محدود نمي کنند؛ بلكه ورای اين 

عالم، برای او عالمي گسترده تر و جالب تر و زيباتر قائل اند.
ماّديون که اعتقادي به ماورای طبيعت ندارند و حيات را در محدودۀ 
جهان طبيعت تفسير مي کنند، اين تعبير از زيارت را ندارند و نمي توانند 
داشته باشند؛ ولي اديان الهي و پيروان آن ها، يعني معتقدان به جهان غيب و 

عالم ابدي، واژۀ زيارت را براي گذشتگان نيز به کار مي برند. 
شهيدان  و  )اموات(  اهلِ قبور  زيارت  آنان،  مسّلمات  از  يكي  اين رو  از 

است که آن را به صورت برنامه اي مذهبي و ديني انجام مي دهند.
اهلِ اديان، به ويژه مسلمانان، مردگان را فاقد فهم و درک و شعور نمي دانند. 
آن ها معتقدند مردگان هم حيات دارند؛ اما شكل حيات آن ها تغيير کرده 
است و درک و فهمي متناسب با شرايط مخصوص خود دارند؛ بنابراين از 
ديدار زندگان خوشحال مي شوند و درصورتي که از خاطر بازماندگان خود 
و  ناراحت  و  نگران  باشند،  کرده  فراموششان  بستگان،  و  دوستان  و  رفته 

چه بسا گله مند مي شوند و ممكن است به جاي دعا، نفرينشان کنند. 
امام صادق از جّد بزرگوار خود، امام علي روايت کرده اند: »مردگان 
خود را زيارت کنيد؛ زيرا آنان از اينكه شما به زيارتشان برويد مسرور 
و شادمان مي شوند.«1 اين روايت و روايات متعدد ديگر، تصريح دارند که 
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مرده ها از آمدن زنده ها به کنار قبر خود آگاهي دارند و از اين کار که نوعي 
بزرگداشت درگذشتگان است، خوشحال مي شوند؛ حتي در آن لحظه ها، با 

زنده ها انس مي گيرند و احساس وحشت و تنهايي نمي کنند.2 
زيارت مرقد علما و بزرگان

گفته شد که زيارت قبور مؤمنان معمولي اجر و پاداش زيادی دارد؛ پس 
اگر به زيارت قبر يك انسان شايسته، صالح و پرهيزکار برويم يا در جوار 
مزار يكي از علماي واالمقام، با قبر شريف آن بزرگوار انس بگيريم و از 
و  بزرگ تر  پاداشی  و  اجر  به يقين،  بخواهيم،  کمك  پاکش  و  بلند  روح 
آثار خيری افزون تر خواهد داشت. چه بسيارند کساني که در کنار مزار 
خواستة  به  خداوند  اذن  به  واالمقام،  مجتهدی  و  عالم  يا  وارسته  انسانی 
خود رسيده اند؛ اين جای تعجب ندارد؛ چون اين بندگان صالح، عمر خود 
پا  زير  را  نفس  و همواره هوای  بندگی خدا سپری کرده اند  در مسير  را 
گذاشته اند؛ پس دور از انتظار نيست که پروردگار قادر و مهربان به برکت 
است،  آورده  روي  خدا  به  قبرشان  کنار  در  که  را  کسي   آن ها، حاجت 

برآورده کند.
نيز  حياتشان  ايام  در  را  تهذيب شده  و  رباني  علماي  زيارت  بايد  البته 
مغتنم شمرد و از فيض حضور و علم و معنويات آنان حداکثر استفاده را 

کرد. 
زيارت مرقد شهيدان

در ميان انسان هاي خداجو و دلدادگان حق، شهيدان، از همه پيشگام ترند؛ 
خداجويي و دلدادگي آنان به اثبات رسيده و براي کسي ترديدپذير نيست. 
ازجمله پاداش هاي پرافتخاري که خدا به اين عزيزان عطا فرموده است، 
بسزايي  اهميت  از  شهيدان،  نوراني  مرقد  زيارت  آن هاست.  قبر  قداست 
آل عمران  مبارکة  سورۀ  169و1۷0  آيات  در  چراکه  است؛  برخوردار 
عِْنَد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواتًا  اهللِ  َسبِيلِ   فِي  ُقتُِلوا  الَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  اَل  َو  است:  آمده 
مبر  گمان  )هرگز  َفْضلِِه...؛  مِْن  اهلُل  آَتاُهُم  بَِمآ  َفِرِحيَن  ُيْرَزُقوَن*  ِّهِمْ   َرب
کساني که در راه خدا کشته شدند، مردگان هستند! بلكه آنان زنده اند و 
نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند* آن ها به خاطر نعمت هاي فراواني 

که خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوش حال اند... .( 
ازسوی ديگر، زيارت مرقد شهيدان، بزرگداشت شخصيت آن عزيزان 
و  ايثار  و  جهاد  همچون  برجسته ای  صفات  بزرگداشت  درحقيقت  و 
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روز  هر   ،زهرا »فاطمة  فرموده اند:   امام صادق است.  جوانمردي 
شنبه، هنگام صبح، به سوي قبور شهدا در ُاحد حرکت می کردند و نزد قبر 
حضرت حمزه توقف و براي او طلب رحمت و مغفرت مي کردند.«3 

زيارت امامزاده های واالمقام

امامزاده ها، شاخ و برگ درخت هاي بارور و پرثمر رسالت و واليت هستند 
که بدونِ واسطه يا با چند واسطه، به امامان معصوم متصل مي شوند. 
بيشتر آن ها انسان هاي بزرگوار و خداجويي بوده اند که از معنويت خاندان 
پاک خود بهره مند بوده اند و گاهي بهره هاي وافر برده اند؛ ازجمله: 
 مدفون در قم، حضرت عبدالعظيم حسني حضرت فاطمة معصومه
مدفون در شهر ري، حضرت احمد بن موسي الكاظم )شاهچراغ( و حضرت 

سيد اميرمحمد عابد مدفون در شيراز.
و  رضا  به  رسيدن  براي  راهي  تابناک،  گوهرهاي  اين  زيارت  به يقين 

خشنودي اجداد پاک ايشان است. 
زيارت معصومان

معـصومان  زيارت  زيارت ها،  پرفضيــلت ترين  و  ارزنده ترين  باالترين، 
گرامي  دختر  و  اسالم2  بزرگوار  پيامبر  زيارت  است.   آل محمد
الي اهلل  بهترين وسايل  از   ،اطهار ائمة  فاطمه و  ايشان، حضرت 
)وسايل ارتباط با خداوند تعالي( و از پربرکت ترين زيارت هاست که آثار 

و فوايد بي شمار دارد. 
همان طورکه نمي توان هيچ شخصيتي را با امامان معصوم مقايسه 
کرد، زيارت هيچ شخص ديگري هم با زيارت ايشان مقايسه کردني نيست:

نسبت به مؤمنان، معصومان عصارۀ ايمان و رؤساي اهلِ ايمان به شمار 
مي آيند و نسبت به عالمان دين، ائمة اطهار علماي آل محمد و نيز 

معّلم عالمان پاک و مرکز تغذية علمي آن ها هستند. 
امام  شهيدند،  افزون بر آنكه   معصومان شهدا،  به  نسبت  همچنين، 
در  بزرگواران  اين  حيات  و  هستند  نيز  شهيدان  الهام بخش  و  مقتدا  و 
جهان ابدي، قوي تر و باالتر از حيات شهيدان است؛ زيرا عالوه بر جنبة 
شهادت، حجت بالغة الهي و اولياي خاص خداوند هستند؛ پس زيارت اين 

بزرگواران، از همه با اهميت تر است.
در اذن دخول حرم هاي مطهر معصومان مي خوانيم:

ُيْرَزُقوَن  َأْحَياٌء عِْنَدَک  اَلُم  السَّ َعَلْيهُِم  َأْعَلُم َأنَّ َرُسولََك َو ُخَلَفاَءَک  »َو 
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َيَرْوَن َمَقامِي َو َيْسَمُعوَن َکاَلمِي َو َيُردُّوَن َساَلمِي...؛ و من مي دانم که رسول 
و[  ]رزق  تو  نزد  در  که  هستند  زندگاني   جانشينانت و  خلفا  و  تو 
روزي دارند؛ آنان جايگاه مرا مي بينند و سخن مرا مي شنوند و جواب مرا 

مي دهند... .«4 
و  شيعيان  رابطة  نمي تواند  مادی،  دنيای  از   اطهار ائمة  رحلت 
الهی  مقدس  رشتة  اين  بلكه  کند؛  قطع  بزرگواران  اين  از  را  دوستانشان 

همواره باقي و اين پيوند مبارک، پيوسته محفوظ است.
برقرارکردن  و  آنان  با  ديدار   ،معصوم امامان  شريف  قبر  زيارت 
بلكه  نيست؛  گفتن  دل  راز  فقط  زيارت،  است.  عزيزان  اين  با  ارتباط 
گفت وشنود است؛ سالم کردن و پاسخ شنيدن و قرارگرفتن در ساية توجه 

و لطف ولّي خداست.

نقش زيارت و آثار و برکات آن

زيارت امامان؛ مصداق بارز آيۀ موّدت

که خداوند  مي دانند  هستند،  آشنا  کريم  قرآن  عالِي  مفاهيم  با  کساني که 
اين کتاب آسماني، مسلمانان را به موّدت ذي القربي )دوستي نزديكان  در 
پيغمبر اکرم2( فرا خوانده است و بر آن تأکيد کرده و اين موضوع را 

مزد رسالت پيامبر اکرم2 قرار داده است.5 
پيغمبر و اهل بيت رسول خدا امري  موّدت و محبت به خاندان 
آن  حيات  زمان  به  اختصاص  که  است  زمان  و  عصر  هر  در  مستمر 

بزرگواران ندارد؛ بلكه در دوران ارتحال ايشان نيز جاري است. 
شريف  قبر  زيارت  به  نزديك  و  دور  از  انسان  اين که  به يقين، 
اداي احترام کند،  بشتابد و کنار مرقدشان عرض ادب و   معصومان

از نشانه های موّدت و دلدادگي به آن عزيزان خداست. 
خواندن  موّدت،  ابراز  و  ادب  عرض  پرالهام ترين  و  جالب ترين  البته 
زيارت نامه هايي است که درکتاب های معتبر ادعيه، ثبت و ضبط شده است؛ 
اين کالم نورانی، بوي وحي مي دهد و چون از آثار الهامات غيبي است، 

دور از اغراق و گزاف گويي است.

زيارت امامان؛ وفاداری به پيمان امامت

پيمان  و  عهد  به  انسان  وفاداري  زيارت،  پرارزش  و  سازنده  نقش هاي  از 
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واليت و امامت است.
پيشواي هشتم شيعه، حضرت ابوالحسن، علي بن موسي الرضا مي فرمايند:

»هر امامي بر گردن دوستان و شيعيانش عهدي دارد و زيارت قبور امامان، 
نشانة وفاي کامل به عهد و نيكو اداکردن آن است. پس کسي که از روي 
رغبت و شوق و براي تصديق آنچه در آن رغبت دارد، آنان را زيارت کند، 

اماماِن او، در روز قيامت شفيعانش خواهند شد.«6    
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پس کسي که قبر مطهر يكی از معصومان را زيارت کند، به عهد و 
پيمان دوستي با آن امام، به خوبي وفا کرده و مراتب صفا و صميميت خود 
را به آن بزرگوار ابراز داشته است و امامان بزرگوار نيز در روز 
قيامت شفاعتش مي کنند: از مشكالت و گردنه هاي سخت روز رستاخيز 
نجاتش خواهند داد و براي رهايي او از آتش دوزخ و عذاب الهي وساطت 
خواهندکرد. اين همه سعادت و خير و برکت، همه و همه، نتيجة زيارت 

مرقد مطهر امامان معصوم است.

زيارت؛ اقتدا به معصومان

اقتدا  امامان معصوم و رفتن به سوي مزار آن عزيزان، نوعي  زيارت 
و پيروي از ايشان است؛ زيرا بارها در حاالت آنان نقل شده است که به 
اين عمل عنايت داشته اند و خود نيز به زيارت قبر معصومان اهتمام 

داشته اند. دراين زمينه، به نمونه هايي اشاره مي کنيم.
هر  عصر   ،امام حسين« است:  آمده   امام حسين حاالت  در   .1

جمعه، قبر برادر خود، امام حسن را زيارت مي کردند.«۷ 
مطهر  قبر  و  آمده  عراق  به  مدينه  از   امام باقر و  امام سجاد   .2

اميرالمؤمنين و امام حسين را زيارت کرده اند.
که  است  کرده  نقل  جابر جعفي  از  سـيدعبدالكريم بن طاووس حسني، 
پدرش  شهادت  از  بعد   علي بن الحسين »پدرم  فرمودند:   امام باقر
حسين بن علي، در باديه و بيابان مدينه خيمه اي از مو گرفته بود و 
چند سال در آنجا به سر مي برد... و گاهي از همان اقامتگاه در باديه، به 

عراق مي رفت تا پدر و جّد خود را زيارت کند.«
امام باقر مي فرمايند: »وقتي آن حضرت )علي بن الحسين(  براي 
زيارت اميرالمؤمنين به عراق رفت، من هم با او بودم... هنگامي که از 
کوفه به نجف رسيد و در مكان مخصوص، کنار قبر شريف جا گرفت، 
شروع به گريه کرد، طوري که محاسنش از اشك تر شد؛ آنگاه فرمود: 
اَلمُ  َعَلْيَك  َيا َأمِينَ  اهللِ   اَلُم َعَلْيَك َيا َأمِيرَ الُْمْؤمِنِيَن َو َرْحَمةُ اهللِ َو َبَرَکاُتُه، السَّ »السَّ
َتُه َعَلی عَِبادِهِ...« آنگاه گونة خود را بر قبر نهاد و فرمود: »أللَُّهمَ   فِي  َأْرِضهِ  َو ُحجَّ

اغِبِيَن إِلَْيَك َشاِرَعٌة...«8   إِنَّ  ُقُلوَب  الُْمْخبِتِينَ  إِلَْيَك َوالَِهٌة َو ُسُبَل الرَّ
اين همان زيارت امين اهلل و دعاي بعد از آن است.
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را   امام صادق« نقل مي کند:  از محمد بن مسعود  قمي 6  ابن قولوية   .3
قبر  روي  را  دست خود  آن گاه  رسيدند،  رسول خدا2  قبر  به  که  ديدم 
گذاشتند و فرمودند: ‘َأْسَأُل اهلَل الَِّذي اْجَتَباَک َو اْخَتاَرَک َو َهَداَک َو َهَدی بَِك 
َِّي َعَلْيَك؛ از خداوندي که تو را برگزيد و هدايت کرد و ديگران را  َأْن ُيَصل
به واسطة تو هدايت کرد، می خواهم که بر تو درود فرستد.’ سپس فرمودند: 
ُِّموا  َسل َو  َعَلْيِه  َصلُّوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َُّها  َأي يا  بِيِّ  النَّ َعَلی  ُيَصلُّوَن  َمالئَِكَتُه  َو  اهلَل  إِنَّ 
َتْسلِيمًا9؛ )‘به تحقيق خداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود مي فرستند. اي 
کساني که ايمان آورده ايد، بر او )پيامبر2( درود بفرستيد و سالم و تسليم 

کامل خود را به او تقديم کنيد.’(10  

زيارت؛  عامل آشنايی بيشتر و عميق تر با امامان

 طهارت و  عصمت  خاندان  زيارت  برجستة  برکات  و  آثار  از 
از  مختصر  شناختي  باوجود  زائر،  است.  بزرگواران  اين  با  بيشتر  آشنايي 
معصومان، با انجام مراسم زيارت و ورود در آن روضه هاي مبارک، 

به شناخت تازه اي دست پيدا مي کند.
)يعنی زيارت نامه هايی که  به ويژه اگر زيارت نامه هاي مخصوص و مأثور 
معصومان قرائت می کرده اند( را قرائت کند، به جايگاه اصلي و مقام و 
شأن واالي ايشان پی خواهد برد و اگر آن عبارت های دلنشين و روح افزا را با 
توجه و تدّبر بخواند، شناختي پيدا مي کند که هرگز دل از آنان بر نمي کَند و 
به هياهوها و زرق و برق ها و ادعاهاي آميخته به گزافه گويي و دروغ ديگران 
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توجه نخواهد کرد؛ زيرا علت اصلي دورافتادن گروهي از مردم از علي و 
آل علي، همين نداشتن شناخت صحيح از آن عزيزان خداست. 

الهي مي شود، گامي  اين حّجت هاي  به زيارت  انسان موفق  بار که  هر 
فراتر به سوي معرفت مقام واالي آنان مي گذارد؛ حتي مدفن پاک امامان 
نكته هايی  يادآور  نيستند،  و صحن و سرا  بارگاه  و  بقعه  داراي  که  عزيزي 
دشمنان  که  بهت انگيزي  سكوت  و  سكون  همان  درعين  و  است  عميق 

متعصب به وجود آورده اند، يادآور صدها و هزارها حكايت است.
فرهنگ  و  سنن  و  آداب  با  خارجي،  و  داخلي  مختلف  زائران  ديدن 
هرکدام  پاک،  وجودهای  آن  به  ايشان  عالقه مندي  اظهار  و  مخصوص 

صحنه ای جديد است که عرفان و بينش تازه اي را به ارمغان می آورد. 
در کنار اين توسل و دلدادگي، دشواري هايي نيز وجود دارد که زائران در 
بين راه و حّتي در محل زيارت قبر امام معصوم، با آن مواجه مي شوند 
و تحمل مي کنند؛ اما درعين حال شادمان اند که مضجع يكي از عزيزان خدا 
 را زيارت کرده اند. اين مهم، نشان دهندۀ مقام بسيار ارجمند معصومان

است و هر بيننده ای را متوجه مي کند 
که خاندان پيـامبر در عمق جان 
مردم پاک دل جا دارند و ايشان برترين 
انسان ها و انتخاب شدۀ پروردگار هستند.
با  آشنايی  و   امامان زيارت 

مكتب اسالم

در  و حضور  زيارت  مهم  برکات  از 
کنار مرقد معصومان و خاندان مطهر 
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ايشان، اين است که طی اين سفرهای زيارتی و قرائت زيارت نامه ها، 
انسان به آشنايي بيشتري با مكتب مقدس اسالم  دست مي يابد. 

منابع پربار و غنابخش معارف الهي در چهار گروه خالصه مي شود: 
1. قرآن کريم که اصيل ترين منبع معارف آسماني است؛

2. دعاها که به شكل جّدي، نقش مؤثري در اين مسير ايفا مي کنند؛ 
3. حديث که شامل نهج البالغه نيز مي شود؛ 

4. زيارت نامه ها که به راستي منبعی پرتوان، کاربردي، نافذ و مؤثر است. 
زيارت ها )متن زيارت نامه ها( انسان را با شأن واالي پيامبران آشنا 
مي کند، امامان معصوم و خاندان جليل رسول خدا2 را معرفي مي کند، 
صف حق را از صف باطل، ممتاز و جدا مي کند، درس دوستي با دوستان 

خدا و مخالفت با طاغوت ها و ستمگران را می آموزد و... .

 ثواب زيــارت هر يك از امـامان  معصوم

خـــدمت  شــّحام  زيـــد  که  است  کرده  نقل  سلسـله سند  با  ابن قولويه 
امـــام صــادق عرض کرد: »براي 
را  )امامان(  شـــما  از  يكي  کسي که 
مقام  )چه  چيزي  کند چه  زيــارت 
 و ثوابي( خواهد بود؟« امام صادق
که  است  کسي  »همانند  فرمودند: 
کرده  زيارت  را  خدا2  رسول 

باشد.«11  
وجود امامان معصوم برگرفته 
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از وجود پيامبر اکرم2 است و به اقتضاي مقام واليت و رتبة واالي وصايت 
و جانشيني آن حضرت، مظهر وجود رسول اکرم2 هستند؛ بنابراين هرکه 
توفيق زيارت يكي از معصومان را پيدا کند، درحقيقت به توفيق زيارت 
رسول خدا2 دست يافته است و از پاداش زيارت اين بزرگوار بهره مند 

خواهد شد. 
شمار  به  اعمال  بهترين  از   اطهار ائمة  از  هر يك  زيارت  اگرچه 
بي شمار  برکت های  و  منشأ خير  و  فراوان  پاداش  و  اجر  داراي  و  مي رود 
است؛ اما، هرکدام داراي تأثيرات خاص در جان انسان است و در نهاد آدمي 
ارتعاشات مخصوص و ويژه اي ايجاد مي کند. روايت هايی داريم که در آن ها 
برای زيارت هريك از معصومان پاداشی ويژه گفته شده  است. در اين 
بين برای بعضی مانند امام حسين و امام رضا روايات بيشتری وجود 
زيارت  پاداش  دربارۀ  روايتی  به  به تناسب موضوع،  نوشتار،  اين  در  دارد. 

امام رضا می پردازيم.
 موسي بن جعفر حضرت  که  مي کند  نقل  مازني  يحيي بن سليمان 
فرمودند: »کسي که قبر فرزندم علي )حضرت رضا( را زيارت کند و 
يك شب نزد مرقد او بماند، مانند کسي است که خدا را در عرش زيارت 

کرده باشد.«
يحيي بن سليمان گفت: »مانند کسي است که خدا را در عرش او زيارت 
کرده باشد؟!« امام کاظم فرمودند: »آري؛ روز قيامت، چهار نفر از اّولين 
و چهار نفر از آخرين بر عرش خداي رحمان خواهند بود. چهار نفری 
اّولين اند: نوح، ابراهيم، موسي و عيسي هستند و چهار نفري  که از 
که از آخرين اند: محمد، علي، حسن و حسين هستند. آنگاه مجلس 
با ما  ائمه را زيارت کرده اند،  قبر  توسعه داده می شود و کسانی که 
روی عرش می نشينند. توجه داشته باش که بلندمرتبه ترين آنان در درجه و 
نزديك ترين آنان به بخشش و عطا، زائران قبر فرزندم علی هستند.«12 
اين حديث شريف را مشايخ سه گانة اهل سّنت و در شيعه، رؤساي شيعه: 
شيخ کليني6 در کافی و شيخ طوسي6 در تهذيب و شيخ صدوق6 

در امالی و نيز در عيون اخبارالرضا نقل کرده اند.
عالم  به  علي بن موسي الرضا، منحصر  برکات زيارت حضرت  البته 
آخرت و اجر و ثواب بي شمار آن نيست؛ بلكه زيارت ايشان و شفاعت خواهي 

از آن بزرگوار، براي اصالح امور زندگي انسان نيز بسيار مؤثر است.
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اين مطلب، عالوه بر آنچه در روايات آمده، در تجربة افراد بي شماری نيز 
 ثابت شده است که شرح آن در کتاب های مربوط به کرامات امام رضا

موجود است.

آداب زيارت

براي دستيابی به آثار و برکات زيارت و به منظور بيشترين بهره برداری از 
فضای روحاني و معنوي آن، ضمن توجه به معاني و مفاهيم زيارت نامه ها، 

بايد تالش کنيم که مؤدب به آداب اسالمي شويم.
و  الهي  حجت های  اين  محضر  در  حضور   ،معصومان زيارت 
برقرارکردن رابطه با آن هاست. از ُبعد ديگر، زيارت امامان عبادتی 
با خداوند يگانه  انسان زائر،  الهي است و بندگي خدا محسوب می شود. 
رابطه برقرار مي کند؛ ازاين رو بايد زيارت با آداب مخصوص انجام شود. اين 
آداب در کمال و تعالِي زيارت انسان اثری بسزا دارد و در غيراين صورت، 

ارزش آن ناقص و ناچيز است.
قبل از پرداختن به اين آداب زيارت، تذکر اين نكته ضروری است که 
امامي  در منابع اسالمی، معرفت و شناخت نسبت به شخص مزور يعني 
که زيارت کننده به زيارتش آمده است، به عنوان مهم ترين شرط و ادب 
رعايت  باشد،  نداشته  وجود  اگر  به طوری که  است؛  مطرح  شده   زيارت 
و  معرفت  اين  از  مقصود  داشت.  نخواهد  مطلوبی  نتيجة  هم  آداب  ديگر 
شناخت، آن است که انسان، صاحب مرقد شريفی را که زيارت می کند، 
امام مفترض الطاعه و شاهد و ناظر اعمال خود بداند؛ يعنی معتقد باشد که 
ايشان  اين بزرگوار واجب است و پيوسته خود را در محضر  اطاعت از 
بداند. تحقيق و مطالعه دربارۀ سرگذشت و حوادث دوران زندگي امامان 
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همين  در  نيست.  بی تأثير  معرفت  اين  به دست آوردن  در   معصوم
کتاب، شرح نسبتًا کاملی از زندگی امام رضا آمده است که اميدواريم 

زائران گرامی را در تأمين اين مهم ياری کند.
از  بعد  خود،  فقهي  کتاب هاي  در  عالي قدر  فقيهان  و  عالمان  از  بعضي 
موضوع حج و بيان اعمال حج و عمره، قسمتی با عنوان زيارت، در نظر 
گرفته  و دربارۀ آداب زيارت سخن گفته اند؛ همچنين علماي اخالق، اين 

مطلب را در کتاب هاي اخالقي خود يادآوری کرده اند. 
دارند، در کتاب های  تأليفاتي در زمينة دعا و زيارت  عالماني هم که 
خـود به اين موضوع پرداخته اند؛ مانند عالم عالي قــدر، حاج شيـخ عبـاس 

قمي6 در کتاب شريف مفاتيح الجنان.
در همين راستا، مرحوم شهيد اّول، شيخ شمـس الدين محمد بن مكي عاملي
که از فقيهان مشــهور اماميه است، درکتاب شريف دروس، ضمن درس 
128، اين مطلب را مطرح کرده و به چهارده نكته، با عنوان آداب زيارت 

اشاره کرده اند که در اين قسمت هرکدام را به اختصار توضيح می دهيم:
1. غسل کردن و استفاده از لباس های پاك و تميز قبل از ورود

که  مي کند  ايجاب   معصوم امام  مزار شريف  و  مطهر  به حرم  ورود 
انسان ابتدا غسل کند تا بدنش پاک و پاکيزه باشد و در مرحلة بعد، لباس 
پاک و تميز بپوشد تا هنگام ورود به حرم مطهر و روضة منوره، همة 
وجودش سرشار از پاکي و نظافت باشد: بدن پاک، لباس نظيف و طهارت 

معنوي که به برکت غسل براي او ايجاد مي شود.
اين مطلب نياز به توضيح ندارد؛ چراکه واضح است زيارت آن بزرگواران 
را نبايد کمتر از حضور در يك مهمانِي مهم يا رفتن به مالقات شخصيتی 

قدرتمند به حساب آورد.
به طورطبيعي رعايت اين حالت، در کيفيت زيارت اثر مثبت و مطلوب 

دارد و حتي اميد انسان را به قبولي زيارت افزايش مي دهد.
2. درنگ بر در روضۀ منوره و قرائت اذن دخول 

 شايسته نيست انسان بدون آمادگي روحي به حرم مطهر معصومان
وارد شود؛ بلكه بايد پيش از ورود، مقداري بايستد و در خود، استعداد و 
آمادگي ايجاد کند؛ سپس با خضوع همة اعضا و جوارح و خشوع کامل قلب، 
از دعا و  براي شكل گيری چنين حالتي مي توان  وارد روضة مبارکه شود. 
نيايش و خواندن اذن دخول استفاده کرد؛ به نحوي که بزرگان گفته و دستور 
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داده اند. اگر اين اذن دخول ها با توجه عميق در معناي آن ها خوانده شود، حال 
انسان دگرگون مي شود و رّقت قلب، نرمي دل و خشوع مطلوب و الزم 
در جان او پديد خواهد آمد. در اين صورت، می تواند وارد شود؛ اما اگر 
چنين حالتي را در خود احساس نكرد، بهتر است صبر کند و منتظر زماني 
باشد که در خود، حالت خشوع و رّقت را احساس کند و با آن حال وارد 
شود؛ زيرا هدف مهم تر، حضور قلب آدمي براي گرفتن رحمتي است که از 

ناحية پروردگار نازل مي شود.
همچنين توصيه شده است که هنگام ورود، پاي راست را جلو بگذارد 

و در وقت بازگشت از حرم مطهر، ابتدا پاي چپ را بردارد.

3. ايستادن در کنار ضريح مقدس

يكي از آداب زيارت، ايستادن در کنار ضريح مبارک است؛ البته تكان دادن 
ضريح و چسبيدن يا آويزان شدن به آن لزومي ندارد و معتبر نيست؛ بلكه 
به   تصّور  اين  است  ممكن  ازطرفی،  است.  نزديك شدن  همان  مهم،  نكتة 
وجود آيد که الزمة نشان دادن ادب به امامان معصوم جاي گرفتن در 
نقطة دوردستي از ضريح منور آن   بزرگواران است.13 اين انديشه، درست 
نيست؛ زيرا در روايات اهل بيت بر تكيه کردن به آن موضع مقدس، 

تصريح شده است.14 
بقعه ای که به زيارت آن می رويم، قبر و ضريح محبوب ترين محبوب هاي 
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انسان و عزيزترين عزيزان و بندگان صالح پروردگار است. اگر آن بزرگواري 
در  زائر  بود،  ديدنی  سر  چشم  با  است،  آرميده  مطهر  مرقد  اين  در  که 
ديدار با او چه برخوردي داشت؟ آيا او را در آغوش نمي فشرد و سرتاپا و 
قدم هايش را غرق در بوسه نمي کرد؟ حاال زائر در بقعه اي قرار گرفته که 
دربرگيرندۀ آن نور الهی است و حرم مطهر و ضريح مقدسش بوي معطر 

همان محبوب را مي دهد.
با تمام اين توصيف ها، بايد دقت کنيم که در انجام اين آداب، سبب آزار 
و اذيت ديگران نشويم؛ چراکه ايجاد هرگونه اذيت جسمی و روحی برای 
ديگران، حق الناس به شمار می رود و دراين صورت برای به جاآوردن عملی 

مستحب، مرتكب حرام خواهيم شد.
پذيرای  سال،  بيشتر روزهای  در  آن،  مانند  و   امام رضا مطهر  حرم 
معمواًل  مطهر  ضريح های  اين  کنار  در  قرارگرفتن  و  فراوان اند  جمعيت 
به سختی و با اذيت ديگران امكان پذير می شود؛ بنابراين در اين مكان های 
مقّدس بايد به شدت مراقب رعايت حال ديگران باشيم تا با رفتار و گفتار 
خود، مزاحمتی ايجاد نكنيم. با اين نيت، چه خود را به ضريح برسانيم و 

چه نرسانيم، به پاداش آن دست می يابيم.
به طرف  حرکت  و   معصوم امام  مبارک  روی  مقابل  ايستادن   .4

باالی سر مبارک

همان طورکه انسان هنگام مالقات شخصيتی برجسته، رو به روي او مي ايستد 
يا مي نشنيد، در زيارت امام معصوم نيز شايسته است زيارت کننده به 
اين ادب عرفي و اخالقي توجه کند؛ هرچند که چون در مضجع شريف، 
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صورت مبارک معصوم رو به قبله است، انسان در اين  حال، پشت به 
قبله قرار مي گيرد. 

پس از آن توصيه شده است که درصورت امكان، گونة راست خود را 
بر قبر مطهر يا ضريح منّور بگذارد و با خدا نيايش کند؛ آنگاه گونة چپ 

خود را بگذارد و باز دعا کند.
متفاوت  مهم  با شخصيت هاي  ديدار دوستان و مالقات  با  زيارت،  اين 
است؛ بنابراين سفارش شده است که زيارت کننده با کمال تضرع و زاري 
دعا کند و در اين عمل، نهايت عالقه مندي و شدت تواضع خود را به مقام 
رفيع امام نشان دهد. زائر با اين کار، بهترين زمينه را براي تقّرب به خدا 
و اجابت دعای خود فراهم می آورد؛ بنابراين در اين  حال، به دعا و نيايش 

ملتمسانه و درخواست شفاعت از اين بزرگواران توصيه شده است.
بعد از انجام اين کارها شايسته است باالي سر مبارک امام بيايد و 
رو به قبله، به دعا و نيايش با خداوند بپردازد؛ اين نيز نتيجة همان زيارت 

و روي آوردن به امام معصوم است.
5. زيارت کردن؛ مطابق با سيرۀ اهل بيت و علمای بزرگوار شيعه

دعاها به دو دسته تقسيم می شوند: دعاهاي مأثور و دعاهاي ُمْنشا.
 دعا و زيارت مأثور: دعايي است که از خاندان عصمت و طهارت

به ما رسيده است.
دعای ُمنشا: دعايي است که خودِ انسان انشا مي کند و خواسته هايش را 

با زبان خود و کلماتی که به ذهنش می رسد، از خداوند می خواهد. 
 زيارت هاي مأثور يعنی زيارت نامه هايی که متن آن ها از معصومان
است، از عباراتی دلنشين، روح افزا، پربار، سازنده و تربيت کننده تشكيل شده اند.

اين زيارت نامه ها، حرف دل ميليون ها انسان عالقه مند و دلداده است و 
 زائر  با خواندن عبارت های آن، رازهاي دروني خود را به امام معصوم
از  نوراني،  و  مقّدس  مكان هاي  آن  در  انسان  که  است  حيف  مي گويد. 

خواندن اين زيارت نامه ها محروم بماند.
براي امام علی و امام حسين و امام رضا زيارت هاي مخصوص متعددي 
زيارت هايي  همچنين  طوالني اند.  بعضي  و  مختصر  برخي  که  دارد  وجود 
قرائت   معصوم امامان  از  هر يك  برای  می توان  را  آن ها  که  داريم 
کرد؛ مانند: زيارت ‘امين اهلل’ و زيارت ‘جامعة کبيره’ که به طور ويژه به 

قرائت اين دو زيارت توصيه شده است. 
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نداشته  را  زيارت ها  اين  قرائت  حال  يا  فرصت  انسان  اگر  در هرحال، 
باشد، مي تواند به حضور در آن مكان های مقّدس و سالم کردن به صاحب 

قبر شريف اکتفا کند.
مثاًل در زيارت امام هشتم مي توانيم به اين جملة شريف اکتفا کنيم: 
»َصلَّی اهلُل َعَلْيَك  َيا َأَبا الَْحَسنِ  َصلَّی اهلُل َعَلْيَك َو َعَلی ُروِحَك َو َبَدنَِك َصَبْرَت َو 
ُق َقَتَل اهلُل َمْن َقَتَلَك بِالْيِْدي َو الْلُْسِن؛ اي ابالحسن، صلوات  ادُِق الُْمَصدَّ َأنَْت الصَّ
خداوند بر تو باد؛ صلوات و رحمت خداوند بر جان و جسمت. راست 
گفتی و تو راست گو و تصديق شده هستي و خدا بُكشد آنان را که با دست 

و زبان، تو را کشتند.«15 
 همچنين ابن قولويه از علماي بزرگ شيعه، از بعضي از ائمة اطهار
صلوات خاّصة اين حضرت روايت کرده است که نزد قبر امام رضا
بزرگوار  اين  مطهر  قبر  کنار  در  چه  هستيم،  که  هرجا  شود.16  قرائت 
آن صلوات  با  را  عزيز خود  موالي  می توانيم  دوردست،  نقاط  در  و چه 
مخصوص زيارت کنيم و اگر فرصت زيارت هاي مفصل و طوالني نداريم، 
به همين مختصر اکتفا کنيم. صلوات خاّصة امام رضا در مفاتيح الجنان

و کتاب های ادعية حرم مطهر رضوي موجود است.
6. به جا آوردن دو رکعت نماز زيارت، بعد از زيارت

بعد از پايان زيارت ولّي خدا، نماز زيارت خوانده مي شود تا همه بدانند 
که هدف نهايی، خداوند بزرگ است و زيارت ائمة اطهار دريچه و 
وسيله اي به سوي اوست؛ بايد از مسير آن عزيزان به خدا متصل شد، رو به 
درگاه الهي آورد، در پيشگاه مقّدس او به بندگي ايستاد و براي او پيشاني 

را به خاک ساييد.
چه ُحسن ختام زيبايی؛ آري، اول خداست و آخر نيز خداست؛ پس زيارتي 
که با نام و اجازۀ خداوند )با بِْسِم اهلل و بِإْذِن اهلل( آغاز مي شود، بايد با نماز 
و رکوع و سجود در برابر ذات اقدس خداوندي پايان پذيرد تا رسواکنندۀ 
کساني باشد که به سبب جهل و دشمنی، زيارت مرقد ائمة اطهار را 
شرک به خدا مي دانند. اين گونه کلمات، شعارهاي دشمنان آل محمد است تا 
از اين مسير، منافع مادي خود را تأمين کنند و کوردالن کم درک نيز سخن 
نسنجيدۀ آنان را تكرار مي کنند؛ اما پاسخ گروهي از آن ها که هنوز بهره اي 
از درک و وجدان دارند، همين مطلب است که: منشأ دعا، زيارت، توسل 

و...، فقط و فقط توحيد و يگانه پرستي و خداجويي است.
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اگر انسان، زائر قبر پيامبر2باشد، بهتر است آن دو رکعت نماز را 
در روضة پيامبر2 بخواند و اگر زائر يكي از امامان معصوم باشد، 
مكان  آن  مسجد  در  نماز  اين  ولی خواندن  آورد؛  به جا  مبارک  سر  نزد 

مطهر نيز کافي است.
7. اهتمام بر دعا بعد از به جا آوردن نماز زيارت

از  بعد  به ويــژه   ،معصومان مطــهر  در حرم هاي  اعمال  بهترين  از 
زيارت و نماز زيارت، دعاکردن است؛ زيرا حرم مطهر و کنار قبر شريف 
آن،  نماز  به جا آوردن  و  زيارت  انجام  از  بعد  هم  آن   ،معصوم امام 
زمينه اي مناسب براي اجابت دعاست؛ پس بايد قدر اين فرصت را دانست 

و مشغول دعا و نيايش به درگاه الهي شد.
که  است   معصوم امامان  دعاهای  با  اولوّيت  ادعيه،  قرائت  در 
جامع و شامل ابعاد گوناگون هستند؛ چراکه آن بزرگواران، بهتر از همه 
از خدا بخواهند. عالوه براين، حرم، حرم  مي دانند چگونه و چه چيزي 

اهل بيت است و چه خوب که دعا نيز دعاي اهل بيت باشد.
اما اگر شرايطي پيش آمد که امكان قرائت آن دعاهاي شريف فراهم 
نشد، می توانيم هرچه از حاجت های دنيا و آخرت به ذهنمان آمد، به زبان 

بياوريم و از خداوند درخواست اجابت کنيم؛ اين، همان دعاي ُمنشاست.
درضمن نبايد دعا و درخواست ها را در محدودۀ خواسته های خود قرار 
دهيم؛ بلكه بايد همة برادران و خواهران مسلمان و نيز مشكالت امت 
متعال  از خداوند  را  اهلِ ايمان  امور  اصالح  و  آوريم  نظر  در  را  اسالمي 
درخواست کنيم؛ زيرا سهيم کردن ديگران در دعا، نشانة قلب سليم و پاک 

است و موجب اجابت سريع تر دعاي انسان، حتي دربارۀ خودش می شود.
به  آن  هديۀ  و   معصوم امام  مطهر  ضريح  نزد  قرآن  تالوت   .8

امامی که زيارت می شود.

چه زيباست که کنار قبر مطهر حجت خدا، آياتی از قرآن کريم تالوت شود تا 
به هر دو يادگـارِ به جـــا مانده از پيامبر اسالم2 تمسك کنيم و کتاب خدا 

و اهل بيت پيامبر را با هم، وسيلة قرب به خـداوند قرار دهيم.
 با اين کار، بين قرآن و مفسران حقيقي آن، يعني خاندان پيامبر
پيوند می دهيم و در عمل، وصيت رسول اکرم2 را زنده نگه می داريم که 
در حديث شريف ثقلين، بر رعايت حق دو گوهر گران بها، يعنی قرآن و 

عترت خود تأکيد کرده اند. 
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با اين عمل، گويا زائر از اهل بيت به سوي قرآن و از قرآن به سوي 
اهل بيت مي رود؛ از يك سو با رسول خدا2 بيعت مي کند و از سوی 

ديگر، از هدايت هاي اين دو نور بهره مي گيرد.
بنابراين، قرائت قرآن، کنار مـرقد نورانی امامان معصوم، نداي لبيك 
به دعوت و خواستة پيامبر بزرگوار اسالم2 است؛ اثبات جدايي ناپذير بودن 
اين دو از يكديگر و انكار کساني است که ميان دو يادگار رسول خدا2 

جدايي انداخته و يكي را در نظر گرفته و ديگري را رها کرده اند.
البته کسي که از اين عمل بهره مند مي شود، خودِ زيارت کننده است؛ هرچند 
در اين کار، تعظيم و بزرگداشت امامي که زيارت شده است نيز وجود دارد.

9. توجه به حضور قلب و توبه از گناهان

مناجات، حالت حضور  و  زيارت  اهل  براي  اميدوارکننده ترين حالت ها 
انسان  باشد. آنچه کار  تعالي  پيوسته متوجه خداوند  قلب است که زائر 
او را ارزشمند مي کند، خالص کردن دل براي خدا و  و عبادت و زيارت 
زيارت و نيايشي همراه با توجه قلبي است؛ از اين رو بايد کوشش کنيم که 

در همة حالت ها، حضور قلب داشته باشيم.
همچنين بايد از کارهای ناشايست خود پشيمان باشيم؛ احساس شرمندگي 
کنيم و برای رهاکردن گناهان، تصميم جدي داشته باشيم. تأثير عميق توبه 
و پشيمانی از گناهان، در دعا و زيارت انكارکردنی نيست. سالمي که از 
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قلبي پاک و شستشوشده از گناه برخاسته و تقديم امام معصوم شود، 
بسيار با ارزش است؛  چنين سالم و زيارتي مقبول، مبارک، درخور جوابي 

شايسته و بسيار نزديك به عنايت الهي است.
10. رعايت ادب و احترام در برابر خادمان حرم مطهر امام معصوم

مفتخرند که خدمتگزار حرم  مقدس  مكان هاي  اين  کارکنان  و  خادمان 
و صحن و سراي امامان معصوم هستند؛ آنان پيوسته در آن فضاهای 
مناسب  شرايط  و  هستند  رفت وآمد  در   ،اهل بيت شميم  از  معطر 
زيارت را براي زائران آماده مي کنند؛ پس جا دارد کسي که به عنوان زائر 
است،  آمده  مالئك پاسبان  آستان  و  نورانی  روضة  اين  زيارت  به قصد  و 

عالوه بر رعايت کمال ادب در زيارت آن مرقد شريف، در رعايت احترام 
از  يكي  زيرا  نكند؛  کوتاهي  ملكوتي  حرم  آن  خادمان  برابر  در  ادب  و 
انواع اکرام و تعظيم امام معصوم و قبر مطهر آن بزرگوار، احترام و 

بزرگداشت خادمان و دربانان ايشان است.
هنگام  وداع،  و   زيارتی  در شهر  اقامت  زمان  در  زيارت  تكرار   .11

برگشتن به شهر خود

کسي که بنا دارد مثاًل سه روز يا يك هفته در مشهد مقّدس بماند، نبايد 
به يك  يا دو بار زيارت اکتفا کند؛ بلكه بهتر است در هر روز و شب، 
هرچند بار که امكان دارد، عمل مبارک خود را تكرار کند و هر بار که 
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مشّرف مي شود، تصميم داشته باشد تا بار ديگر هم بيايد و مرقد مطهر آن 
امام همام را زيارت کند.

همچنين هنگامی که تصميم گرفت به وطن خود برگردد، شايسته است 
زيارت وداع يعني آخرين زيارت خود در اين سفر را انجام دهد: با قبر 
مطهر حجت الهي خداحافظي کند، با محبوب خود، راز دل بگويد و با 
دعاهاي واردشده، اين مراسم را به پايان برساند؛ به ويژه توصيه شده است 
در زيارت وداع متوجه اين نكته باشد که شايد اين آخرين زيارتم باشد 
و ديگر توفيق اين سعادت را نيابم؛ بنابراين با چشم گريان و دل سوزان، 
از خداوند توفيق برگشت و زيارت آن مرقد شريف را درخواست کند 
و بگويد:  »َأللَُّهمَّ اَل َتْجَعْلُه آِخَر الَْعْهِد مِنْ  ِزَياَرتِي ؛ خداوندا، اين زيارت را 

آخرين زيارت من قرار نده.«1۷  
12. تالش برای بهتربودن بعد از زيارت نسبت به قبل از زيارت

زائر بايد بعد از زيارت، بهتر از زمان قبل از زيارت باشد. اين نكتة بسيار 
مهم، از بهترين و شاخص ترين آداب و وظايف زائر قلمداد مي شود و نشانة 

قبولی زيارت نيز هست.
زيارت کننده بايد بكوشد که بعد از زيارت، نسبت به قبل از زيارت 
تفاوت داشته و در رفتار و گفتار، بهتر شده باشد؛ يعنی زيارت قبر شريف 
ولّي خدا او را متحول کند. اگر اين نكته در هر مرتبه از زيارت مراعات 
انواع  از  را  خود  به کلي  می تواند  زيارتي  کوتاه  سفِر  يك  با  زائر  شود، 
زيارت  يك  او  زيارت  به اين ترتيب،  بخشد؛  رهايي  شرک ها  و  گناه ها 

واقعي، خداپسندانه، مطلوب و پربار خواهد بود.
زيارِت سازنده اين است که انسان، پس از آن، احساس کند غرور، کينه توزي، 
حرص، حسد، کبر، ُعجب، خودخواهي، خودبيني و... در او به کلي از بين رفته 

است. حقيقت ِدعوِت بزرگاِن دين به زيارت نيز همين مطلب است.
13. شتاب برای خارج شدن از حرم مطهر و شهر زيارتی بعد از زيارت 

کسي که زيارت کرده است و قصد بازگشت دارد، بايد به سرعت از شهر زيارتي 
خارج شود تا عظمت حرمت امام را به طـورکـامل رعايت کرده باشد و 
شوق و رغبت او برای بازگشت شدت پيدا کند؛ چه بسا اکنون که زيارت را 
به پايان برده، ماندن در آن مكان مقّدس، نوعي بي حرمتي به حساب آيد؛ مثاًل 

انسان در مشهد باشد؛ ولي ديگر تصميم به زيارت نداشته باشد! 
در روايت آمده است که زائر هنگام خروج، به صورت قهقرا )درحالی که 
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رو به سوی مرقد مطهر دارد( بيرون بيايد.
 امامان معصوم امام صادق دربارۀ نحوۀ خروج از حرم مطهر 
پس  َتْخُرَج؛  َحتَّی   الَْقْبِر  َعَلی   َوْجَهَك   ُتَولِّ   َفاَل  َخَرْجَت   »َفإَِذا  می فرمايند: 

هنگام خروج، پشت خود را به قبر نكن؛ تا زماني که خارج شوي.«18 
البته احترام به زائر امام، احترام به امام معصوم است؛ پس درهرحال 
بايد از انجام کارهايی که باعث آزار و اذيت آنان می شود، پرهيز کنيم؛ 
بنابراين، انجام اين ادب نيز در شرايط عادي امكان پذير است و در ازدحام 

جمعيت و درصورت ايجاد مزاحمت برای ديگران، شايسته نيست. 
14. انفاق به مســـتمندان، به ويژه احســـان به ساداِت از نسل 

پيامبر اکرم2

مكاني  در  وقتی  که  است  نيكو  عملي  بينوايان،  به  مالي  کمك  و  صدقه 
بسيار مقّدس مانند مرقد امامان معصوم انجام شود، به اعتبار عظمت 
مكان، اجر و ثوابش افزايش پيدا می کند. ازطرفي، اين کار به نوعی پيروي 
و تبعيت از آن امامان واالمقام است. درحقيقت، توجه به اين ادب، زيارت 
را به اطاعت از آن بزرگواران نزديك می کند؛ پس طبيعي است که اين 

صدقه و انفاق، پاداشی ممتاز داشته باشد. 
و  انفاق   ،اهل بيت و  خدا2  رسول  ذرّية  و  سادات  به  انفاق  اما 
احسان به کساني است که وابسته به صاحبان آن مرقدهای مطهرند و از 
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بستگان و فرزندان آن بزرگواران قلمداد مي شوند. اين انفاق، امتياز زيادی 
دارد و از پاداش بيشتری برخوردار خواهد بود.

 به تعبير ديگر، عالوه بر زيارت که نوعي بزرگداشت مقام امام است 
نيازمندانی  به  نيكي  و  احسان  مي شود،   معصوم آن  شادي  موجب  و 
از  ديگر  نوعي  نيز،  می شوند  عزيزان خدا محسوب  اين  وابستگان  از  که 

بزرگداشت آن هاست و به يقين موجب شادي بيشتر ايشان خواهد شد.
تا اينجا چهارده نكته در زمينة آداب زيارت از فقيه نامدار شيعه، شهيد 
اّول6 گفته شد که هر کدام دربردارندۀ چند ادب از آداب زائر است و 

اگر دقت کنيم، حدود 25 نكته خواهند شد. 
با اين حال، هنوز آداب ديگري وجود دارد که در کلمات اين بزرگوار 
نيامده است و آيت اهلل مامقاني6 و ديگران در کتاب هاي خود آورده اند. 

در اين فرصت بعضی از اين آداب را يادآوری می کنيم.

ديگر آداب مهم برای زائر

1. شناخت آن مكان مقّدس و حرم مطهر

زائر بايد بداند اين بقعة نورانی از بيوت اهلل )خانه های خداوند( است که 
در آيات 36 و3۷ سورۀ مبارکة نور به آن اشاره شده است و به يقين، اين 
مطهر  حرم   که  است  مبارکی  وجود  عظمت  از  برگرفته  مكان،  شرافت 

منسوب به ايشان است.
2. ترك حرف های َعَبث و بی فايده

 اين مكان مقدس، خانة خداوند‘عّزوجل’ و خانة پيامبر و خاندان پيامبر
است. زائر در اين حرم هاي مطهر در محضر امامان معصوم قرار دارد؛ 
بنابراين بايد نهايت احترام را رعايت کند؛ پرداختن به سخنان بيهوده نيز 

نوعی بی احترامی است که بايد ترک شود. 
3. درآوردن کفش از پا، در محدودۀ حرم؛ بلكه نزديكی های آن

 اين نكته از قرآن کريم به دست می آيد؛ آنجا که در داستان رفتن حضرت موسي
بِالَْوادِ  إِنََّك  َنْعَلْيَك  ...َفاْخَلْع  ايشان مي فرمايد:  به  به کوه طور، خطاب 
ِس ُطًوی؛ )...کفش هاي خود را بيرون آور که تو در سرزمين مقّدس  الُْمَقدَّ

‘ُطَوي’ هستي.(19 
حرم منّور امامان معصوم اگر از وادي مقّدس طوي و کوه طور 
بايد در محدودۀ ضريح  از اين رو  نيستند؛  به يقين کم ارزش تر  نباشند،  برتر 
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مطهر و بقعة مبارک آن عزيزان خدا بدونِ کفش حرکت کنيم. 
توجه: خواهران گرامی درصورتی که تمايل دارند از مسافتی طوالنی تر، 
بدونِ کفش مشرف شوند، بايد حتمًا از جوراب ضخيم استفاده کنند؛ چراکه 
است.  نامحرم واجب  مقابل  پا در  پوشاندن  تقليد،  فتوای همة مراجع  به 
يا استفاده از جوراب های نازک، نه تنها رعايت  پا  درنتيجه، برهنه کردن 
به جاآوردن  برای  عزيزان  اين  اين صورت،  در  بلكه  نيست؛  زيارت  آداب 

عملی مستحب، مرتكب حرام نيز خواهند شد.   
 4. بلند نكردن صدا در حرم های مطهر امامان معصوم

اين حرم هاي مطهر، مانند خانه و مرقد پيامبر2 هستند که خدا دربارۀ 
...؛ )... صداي خود را  بِيِّ آن مي فرمايد: اَل َتْرَفُعوا َأْصواَتُكمْ  َفْوقَ  َصْوتِ  النَّ

از صداي پيامبر باالتر نَبريد... .(
از آنجا که امامان معصوم، اوصيا و پاره هاي تن پيامبر اکرم2 هستند، 
نيز جاري است. آن  ايشان  حكمي که دربارۀ آن حضرت2 است، دربارۀ 

عزيزان خدا، حاضر و ناظرند؛ بنابراين نبايد در حضورشان صدا را بلند کرد. 
اين کار که بی ادبی و خالف اخالق پسنديده است، نوعي بي حرمتي به 
آن وجودهای مقّدس به حساب مي آيد؛ بنابراين بايد صداي خود را هنگام 
قرائت اذن دخول و زيارت نامه و نيز درحال دعا، مناجات، تالوت قرآن 

و... پايين آوريم.
5. پرهيز از حرام و اهتمام در انجام واجبات

و  مقصد  به  رسيدن  تا  حرکت  هنگام  از  يعني  سفر،  طول  در  بايد  زائر 
تشّرف به مرقد مطهر، از خالف شرع بپرهيزد و در انجام واجبات الهي 
کوشش کند؛ چراکه ترک هر يك از واجبات الهي و انجام هرکدام از 
و  آن  قبولي  مانع  و  دارد  منافات  زيارت  با  بزرگ،  پروردگار  محّرمات 

تقّرب زيارت کننده به ساحت پاک معصومان می شود.
اقامة نماز اّول وقت در بين راه از مهم ترين نكاتی است که  دقت در 
بايد رعايت شود. زشت و زننده است که زائر قبر معصومان در راه 
زيارت آن بزرگواران اعتنا به نماز نداشته باشد و خدای ناکرده با بهانه هاي 
سست و واهي نماز را ترک کند؛ مثل اينكه بگويد نمازخواندن در قطار 

مشكل است يا در هواپيما نمي شود نماز خواند و...! 
از  نيز  اسالمی  حجاب  رعايت  و  نامحرم  و  محرم  حريم  به  توجه 
از  پرهيز  اين زمينه،  در  باشد.  زائر  مدنظر  بايد  که  است  دين  ضروريات 
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نگاه ناپسند به نامحرمان و گفت وگوی غيرضروری با آن ها، از مهم ترين 
مسائلی است که بايد رعايت شود. 

حفظ اين حريم ها، هم برای زنان و هم برای مردان واجب است؛ پس 
اما  کنند؛  توجه  جلب  که  شوند  ظاهر  به گونه ای  ندارند  حق  هيچ يك 
ديگران هم هيچ عذر و مجوزی ندارند که به آن ها خيره شوند يا کار را 

به صحبت و شوخي برسانند. 
به  الهي  پاداش  اندوختن  و  ثواب  قصد  با  مبادا  که  باشيم  مراقب  بايد 
زيارت برويم؛ ولي در اثر رعايت نكردن احكام الهي، با کوله باري از گناه 
بازگرديم و به جاي تقرب و نزديك شدن به ساحت قدس ولّي خدا، قلب 

مبارک آن حجت الهي را برنجانيم!
6. پرهيز از ضايع کردن مال مردم

به طور مثال،  است.  مردم  مالی  رعايت حقوق  زيارتي،  سفر  مهم  آداب  از 
استفاده از ميوۀ باغ هاي مسير حرکت جايز نيست؛ مگر با رضايت صاحب 
پذيرفته  هرگز  برود،  بين  از  ديگران  اموال  آن،  همراه  که  زيارتي  باغ. 
نخواهد شد و اگر فردی خواسته و ناخواسته مرتكب چنين عمل ناپسندی 

شد، بايد با جدّيت تمام در پي جبران برآيد. 
7. اصل قراردادن زيارت در سفر زيارتی

زائر بايد تا ممكن است مقصد اصلي و هدف کلي خود را تشرف به حرم مطهر 
و زيارت قرار دهد و آن را با کارهاي ديگر مخلوط و ضميمه نكند؛ يعنی 

نبايد اصل مسافرت خود را مادي کند. 
8. شادشدن از مشاهدۀ ازدحام جمعيت

مطهر  ضريح  به  نمي توانيم  جمعيت،  ازدحام  در نتيجة  اينكه  از  نگرانی 
نزديك شويم، شايسته نيست؛ بلكه بايد خدا را به خاطر شيدايی اين همه 
دل در هواي امام رضا شكر کنيم. پر واضح است که باوجود اين نيت و 
ميل به تقّرب بيشتر، از ثواب نزديك شدن و بوسيدن ضريح مطهر بهره مند 

خواهيم شد.
9. پرهيز از مجادله بر سر مكان عبادت و زيارت

برای زائِر بامعرفت شايسته نيست که برای نمازخواندن يا قرائت زيارت نامه 
ايثار کند و  با ترک مجادله،  بايد  بلكه  اصرار ورزد؛  در مكانی مشخص 
با مراعات ادب، در مكان دورتري جا بگيرد تا هنگام زيارت براي کسي 
مزاحمت ايجاد نكند؛ در اين صورت، خداوند اجر بيشتری به او خواهد داد. 
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10. توجه به احترام متقابل زائران و مجاوران در برابر يكديگر

زائران بايد مردم شهرهای زيارتی مانند اهل مشهد، قم، کربال، نجف و... 
را احترام کنند و با ادب کامل با آن ها مواجه شوند؛ چراکه آنان مجاوران 
احترام اند. درخور  از اين رو  و  هستند   اکرم رسول  خاندان  هميشگي 

زائران  متوجه  باشد،  مفيد  برای مجاوران  آنكه  از  بيش  ادب،  اين  رعايت 
خواهد بود. در مقابل، مجاوران نيز بايد ضمن رعايت ادب و احترام دربرابر 
زائران گرامی، تالش کنند تا شرايط مطلوب زيارت برای اين عزيزان فراهم 
شود. توجه به اين نكته ضروری است که زائران اين حرم های مطهر، ميهمانان 
ائمة  اطهار هستند و هرگونه رسيدگی و توجه به آن ها، درواقع توجه 

به اهل بيت است و به يقين بی پاسخ نخواهد ماند.  
اگر زائران مرقد مطهر ائمة اطهار و خاندان گرامی ايشان، در رعايت 
شرايط و آداب زيارت بكوشند؛ حتي يك زيارت مختصر اين بزرگواران، 
الطاف و  از عالي ترين  انسان  به اين وسيله،  اثری چشم گير خواهد داشت و 
عنايات الهی بهره مند می شود؛ گره هاي کور زندگي او از اين رهگذر، باز 
می شود؛  گشوده  قلبش  به  سبحان  خداوند  ويژۀ  رحمت  از  دريچه هايي  و 
درنتيجه، همواره در درون خويش احساس نشاط و انبساط می کند، خود را 
در ارتباط با خداي رحمان و رحيم و اولياي گرامي او می بيند و در ساية اين 

احساس مقدس، از بهترين لذت ها برخوردار مي شود.
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پی نوشت ها:
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رواق  در  بلكه  نمي شد؛  حرم  وارد  اصاًل  ]ظاهراً[   رضا حضرت  زيارت  هنگام  »او 
مي ايستاد، سالم مي داد، زيارت مي كرد و مي رفت و به خود اجازه نمي داد كه وارد حرم 

شود!«

14. وسائل الشيعه، ج10، ص267، باب المزار.

15. کامل الزيارات، ص313.   
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17. کامل الزيارات، ص46. 

.18. کامل الزيارات، ص256، وداع قبر حسين بن علي
19. طه، 12.
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بـا شـهادت امام رضـا در 203ق، پيكـر مطهرشـان، همان طورکـه خود 
حضـرت پيش بينـي کـرده بودنـد، در بـاغ حميدبن قحطبـه )حاکـم و والـي 
خراسـان(، واقـع در روسـتاي سـناباد به خاک سـپرده شـد. از آن پـس، اين 
روسـتا به »مشـهدالرضا« معروف شـد. بيش از 1200 سـال اسـت که حرم 
مطهـر رضـوي پرتوافشـاني مي کنـد و هزاران هـزار دل را از سراسـر جهان 
به سـوي خـود جلـب کـرده و روزبه روز بـر عظمـت و وسـعت آن افزوده 

مي شـود.

روضۀ منوره

زير  است،  مدفون  آن  در   امام رضا مقدس  پيكر  که  منوره  روضة 
قدس  آستان  بناهاي  مرکزي  و هستـة  دارد  قرار  باشكوه  و  زرين  گنبدي 
 رضوي است. اين بنا تقريبًا به شكل مربع است و پس از توسعه، به حدود 
188 مترمربع افزايش يافته است. قطر ديوارهاي اطراف روضه که سنگيني 
با  منوره  است. کف روضة  متر  سه  دارد، حدود  قرار  آن  روی  بر  گنبد 
با کاشي هاي  ديواره و سقف آن  نوع سنگ مرمر پوشيده شده و  بهترين 
ممتاز و نفيس سنجري، نيز کتيبه ها و آينه کاري های بسيار زيبا، به صورت 

معرق و مقرنس تزيين شده است.
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صندوق های مرقد مطهر

اواخر قرن پنجم  تاريخی موجود، در  استناد متون  به  بنا  اّولين صندوق: 

مرقد  روي  نقره  بست هاي  و  روکش  با  اعال  از چوب  صندوقي  هجري، 
امام نصب شده است. اين صندوق، اهدايی »انوشيروان زردشتي« از اهالي 
اصفهان است. او که به بيماري برص )پيسی( مبتال بود، در مأموريتش به 
خراسان، پس از آگاهي از کرامات حضرت رضا، براي شفاي بيماري 
صعب العالج خود به ايشان متوسل و پس از گرفتن حاجت، مسلمان شد؛ 

سپس اين صندوق را در سال 500ق به مرقد منور رضوي اهدا کرد.
اين صندوق که از چوب فوقل با روکش و ميخ هاي  دّومين صندوق: 

طال ساخته شده و معروف به صندوق عباسي بوده است، در 1022ق، روي 
تزئينات هنري وگران بهايي داشته  مرقد مطهر نصب شد. صندوق عباسي 
است که پس از سال ها ماندن در سرداب و پوسيده و متالشی شدن ارکان 
و پايه هايش، در 1311ش از روي مضجع شريف برداشته شد. کتيبه هاي 

طالي اين صندوق، هم اکنون در موزه نگهداري مي شود.   
سّومين صندوق: صندوق سّوم از سنگ مرمر معدن شانديز با رنگ 

سبز ليمويي بوده که »حاج حسين حجارباشی زنجاني« در 1311ش، آن را 
تهيه و بر روي مرقد منّور امام رضا نصب کرد. اين صندوِق سنگی که 
عنوان سنگ قبر را نيز داشت، تا 13۷9ش، داخل ضريح چهارم بود و در 
اين سال، هنگام تعويض ضريح چهارم، برداشته شد و به جاي آن، سنگ قبر 

جديدي درون ضريح پنجم قرار گرفت.

آخرين سنگ قرارگرفته بر مرقد مطهر
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ضريح های حرم مطهر

ضريح، شبكه اي است که صندوق و قبر مطهر را دربر مي گيرد. براساس 
شواهد تاريخي، نصب ضريح بر مرقد شريف امام رضا از دورۀ صفويه 
رايج شده است و تا پيش از آن، سابقة مشخصي ندارد. از آن زمان تاکنون، 

پنج ضريح بر مرقد مطهر امام رضا نصب  شده است.

ضريح اّول: ضريحی چوبي، با تزييناتي از طال و نقره بوده که در اواسط 

قرن دهم هجری )95۷ق(، در عهد »شاه طهماسب صفوي« ساخته و بر روي 
و  کتيبه ها  درحال حاضر،  است.  شده  نصب  مطهر،  مرقد  چوبی  صندوق 
تزئينات طالي اين ضريح، در موزۀ مرکزي آستان قدس رضوی نگهداري 
مي شود و سازۀ اصلي آن از بين رفته است و درب مرّصع آن باالی ديوار 

غربی قرار داده شده است.

ضريح دوم: دومين ضريح اين مرقد مطهر، معروف به »ضريح نگين نشان 

نادری«، در سال1160ق، توسط شاهرخ ميرزا )نوۀ نادرشاه افشار( وقف و 
تا  از زمان نصب  اين ضريح  امام رضا شده است.  منّور  تقديم مضجع 
از  بعد  و  داشت  داخل ضريح چهارم جاي  و  فوقاني  طبقة  در  13۷9ش، 
برداشتن ضريح چهارم و قبل از نصب ضريح جديد، به لحاظ وقفي بودنش 
به درون سرداب مقدس امام رضا و روي مرقد منّور ايشان انتقال يافت.

ضـريح دّوم
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سقف  که  است  قاجاريه  دورۀ  به  مربوط  فوالدي  ضريحی  ضريح سوم: 

سال  در  است.  داشته  جواهرنشان  طالي  طوق  يك  و  چوبي  شيرواني 
1312ق، دورتادور قسمت فوقاني اش، به متن آية الكرسی مزّين شد و در 

سال 1338 ش به موزه منتقل شد.

ضريح چهارم: اين ضريح که معروف به ضريح طال و نقره يا »شير و 

شكر« است، در سال 1338ش، پس از برداشتن ضريح فوالدی قديمی، در 
روضة منّوره نصب شد. اين ضريح با نظارت مرحوم سيدابوالحسن حافظيان 
از  ديگر  جمعی  و  اصفهاني  ذوفن  حاج محمدتقی  استاد،  هنرمندي  با  و 
هنرمندان ساخته شد. ضريح چهارم هفت ُتن وزن دارد و از چهارده دهانه 
به نماد چهارده معصوم تشكيل  شده که در باالي هر دهانه اش، در 

گلبرگي از طال، نام يكي از معصومان نوشته شده است.
قسمت باالي ضريح، آراسته به سوره های مبارکة »يس« و »انسان« است 
که با خط استاد احمد زنجاني، بر کتيبه اي طاليي نگاشته شده است. ضريح 
شير و شكر، هم زمان با نصب ضريح پنجم در 13۷9ش، به موزۀ آستان 

قدس رضوی انتقال يافت.

ضـريح سّوم
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استحكام  چهارم،  ضريح  عمر  از  سال   41 حدود  گذشت  پنجم:  ضريح 

سازه اي آن را کم کرده بود؛ درعين حال، ايجاد انفجار توسط منافقان در 
ضلع باالسر مبارک امام رضا در عاشوراي 13۷3ش )1415ق(، باعث 
با  پنجم  ضريح  طراحي  13۷2ش،  در  بنابراين  شد؛  ضريح  آسيب ديدگي 
مشورت گرفتن از صاحب نظران و هنرمندان، توسط استاد محمود فرشچيان 
آغاز شد. خاتم کاري اين ضريح را استاد کشتي آراي شيرازي، قلم زني آن را 

استاد خدادادزادۀ اصفهاني و خطاطي  اش را استاد موّحد برعهده داشته اند.
ساخت ضريح پنجم، با کيفيت عالي و استحكام کامل، هفت سال طول 
کار  قربان،  سعيد  عيد  با  هم زمان  16اسفند13۷9،  در  سرانجام  و  کشيد 

نصب ضريح جديد با حضور مقام معظم رهبري مدظله العالي پايان پذيرفت.

ضـريح چهارم

ضـريح پنجم
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گنبد طال

زيباترين جلوه هاي هنري و مذهبي  از  منّور رضوي،  بارگاه  گنبد طاليی 
سلطان سنجر  وزير  قمي،  ابوطاهر  شرف الدين  ششم،  قرن  اوايل  در  است. 
از  که  احمدبن علي بن احمدالعلوي الحسيني  ابوالقاسم  مباشرت  با  سلجوقي، 
نقيبان ناحية طوس )يكی از بزرگان ناحية طوس( بود، ضمن تعمير روضة 
منوره، به احداث گنبد بر فراز ُقبه اّوليه اقدام کرد. اين همان گنبدی است 

که بالغ بر 900 سال از بنای آن مي گذرد.
گنبد ازنظر ساختمان و ارتفاع، درنهايت زيبايي و هنرمندي طراحي شده 
است و دو پوشش دارد. پوشش اّول گنبد، سقف حرم به حساب می آيد که 
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مقعر و ُمَقرَنس بوده و به آن، »قّبه« گفته مي شود. پوشش دّوم که بر فراز قّبه 
استوار شده است، گنبد طالست. بين اين دو پوشش، سيزده متر فضاي خالي 
وجود دارد. ارتفاع گنبد طال از کف روضة منّوره 31متر، محيط دور گنبد 

42/10متر و ارتفاع آن از اّول طالکاري تا تيزۀ گنبد 16/40متر است.
گنبد و حوادث ناگوار

پس از طالکاري گنبد در زمان شاه طهماسب، چند رخداد متوجه آن شد: در 
فتنة ازبك ها در سال 99۷ق، عبدالمؤمن خان ازبك، ضمن تاراج نفايس آستان 
قدس رضوي، به طالهاي گنبد نيز دست برد زد؛ تا اينكه شاه عباس طی سفری 
که با پاي پياده از اصفهان به مشهد آمد، در 1010تا1016ق، به مرمت و تزيين 

مجدد گنبد باخشت هاي طال اقدام کرد. اين ماجرا را عليرضا عباسي، خطاط 
معروف عصر صفوي، در کتيبة دور گنبد، با خط بسيار زيباي ثلث نوشته 
است که متن آن در کتاب شريف مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي آمده است. کار 

معماری و کاشي کاری گنبد را هم کمال الدين يزدي برعهده داشته است.
بعد از زلزلة 1084ق مشهد، در زمان شاه سليمان صفوي گنبد دوباره تعمير 
شد و پس از دو سال )1086ق( کار طالکاری آن به پايان رسيد. اين واقعه، در 
يكی از چهار ترنج اطراف گنبد، با خط زيبای محمدرضا امامي اصفهاني درج 

شده است.
سال 1291ش، روس هاي تزار، مسجد گوهرشاد و نيز گنبد طال را به توپ 



95

بستند و گنبد براي چندمين بار، در عصر پهلوي مرمت شد. خشت هاي قديمي که 
به علت ضخامت کم و گذشت زمان و تأثير حوادث طبيعي، ساييده و بدنما شده 
بودند، در 1358ش برچيده شدند و خشت هايي از ورقه هاي مسي با روکش طال 

و با ضخامتی چهار برابر قبل، با روش الكتروليت جانشين آن ها شدند.

مساجد حرم مطهر

مسجد باالسر

مسجد تاريخي باالسر، اولين بنايي است که پس از روضة منوره ساخته شده 
است و بيش از هزار سال سابقة تاريخي دارد. اين بنا بين روضة منوره و رواق 
دارالسياده قرار دارد. در ضلع جنوبي مسجد باالسر محرابي از کاشي معرق با 
سبكي زيبا ايجاد شده است و کنار آن، تاريخ 1362ق و در طرف ديگر، نامِ 
محمدخان رضوان )کاشي ساز و نقاش محراب( به چشم مي خورد. اين مسجد 
در عهد غزنويان )425ق( در غرب روضة منّوره ساخته شده است و باني آن، 

ابوالحسن عراقي )يكي از رجال آن دوره(، معروف به »دبير« است.
 مسجد تاريخي باالسر، 8متر طول، 4/5متر عرض و10متر ارتفاع دارد. 
اِزارۀ1  مسجد، سنگ مرمر و باالي سنگ مرمر، به کاشي هاي الوان شش ضلعي 
و هشت ضلعِي منقوش مزّين است که حاوي آياتي از قرآن کريم و احاديث 
است. باالي قسمت کاشي شدۀ ديوار، دو کتيبة بسيار زيبا وجود دارد. يكي از 
آن ها کتيبة کاشي سنجري چيني مانند، به عرض 50 سانتي متر، به خط ثلث 
برجسته، به رنگ آبي و مزّين به آياتي از قرآن کريم است؛ همچنين در باالي 
طاق اين مسجد که به حرم مطهر متصل است، دو بيت از دعبل خزاعي )شاعر 
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اهل بيت( به چشم مي خورد.
مسجد جامع گوهرشاد

از  دارد،  قرار  در جنوب حرم مطهر رضوی  مسجد جامع گوهرشاد که 
اين مسجد  است.  نهم هجری  قرن  اوايل  در  تيموري  باشكوه عهد  بناهاي 
 4 زيربنا،  48مترمربع  و  6هزار  وسعت،  و 855مترمربع  2هزار  باشكوه، 
گوهرشاد،  بانو  به دستور  821ق،  در  مسجد  اين  دارد.  شبستان   ۷ و  ايوان 
همسر شاهرخ ميرزاي تيموري، ساخته شده که در تزئين آن، دستان پرتوان 

فرزند هنرمندش، بايسنقرميرزا، شاهكارهايي استثنايي خلق کرده است. 
و  طول  3۷متر  و  مساحت  500متر مربع  مسجد،  اين  مقصورۀ  ايوان 
از  ارتفاع 43متر  به  ايوان، دو مناره  ارتفاع دارد. در دو طرف  25/5متر 
کف مسجد ساخته شده است. گنبد رفيع و فيروزه اي مسجد گوهرشاد بر 
فراز ايوان مقصوره، بر عظمت اين بنا افزوده است. ارتفاع اين گنبد با دو 
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پوشش، 41متر و فضاي خالي بين دو پوشش آن، 10متر است. اين بناي عظيم 
تاريخي، نمونه اي کامل و برجسته از هنر ايراني است که تمام ويژگي هاي 
معماري سنتِي ايراني و اسالمي را دارد. مسجد گوهرشاد را معمار معروف 
ايراني، قوام الدين شيرازي ساخته و در پايان کتيبة بايسنقري ايوان مقصوره، 
المحتاج  الفقير  الضعيف  العبد  خودش را چنين معرفي کرده است: »عمل 

بعناية الملك الرحمن قوام الدين بن زين الدين شيرازی الطيان.«
کتيبة اطراف ايوان مقصوره به خط ثلث نوشته شده است. بايسنقرميرزا 
را  مسجد  ساخت  اتمام  تاريخ  و  خود  نام  کتيبه،  اين  انتهايي  قسمت  در 
اين گونه نگاشته است: »َکَتَبُه راِجيًا إِلَي اهلل بايسنقرِ  بْن شاهرخ بن تيمور 

گورکاني، سنة 821 قمري.«
نهاوندی،  تبريزی،  گرم،  نام های  به  شبستان هايی  دارای  مسجد  اين 

نجف آبادی، ميالنی، سبزواری و علوی است.

منبر معروف به منبر صاحب الزمان

داخل ايوان مقصوره در مسجد گوهرشاد، منبر بزرگي قرار دارد که در بين 
مردم به منبر امام زمان معروف است. استاد ‘محمد نجار خراساني’، 
چوب  از  را  نفيس  منبر  اين  قاجار،  فتحعلي شاه  عصر  معروف  منّبت کار 
گردو و گالبي با شيوۀ منّبت کاري، بدون به کاررفتن ميخ يا هر فلز ديگري 
در چهارده پله به نام چهارده معصوم ساخته است. سازنده، با اين 
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نيت منبر را ساخته است که امام زمان بعد از ظهور خود، بر فراز آن 
 براي مردم خطبه بخوانند. دليل معروف شدن اين منبر به منبر امام زمان

نيز همين است.
مدارس حـرم مطهر

مدرسة پريزاد
مدرسة 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 اين مسجد در 823ق ساخته شده است. باني 
مدرسه، بانو پريزاد، نديمة گوهرشاد است و آن چنان که از وقف نامة مدرسه 
برمي آيد، از نوادگان خواجه ربيع بن خثيم )از ُزهاد و عرفای سدۀ اّول هجري و 
مدفون در شمال مشهد( بوده است. مدرسة پريزاد همانند ديگر مدارس دورۀ 
تيموري، بنايي چهار ايواني است که در 2 طبقه و 22 حجره، 300مترمربع 

مساحت دارد.
اين مدرسه، تاکنون چندين بار مرمت و تعمير اساسي شده؛ ولي هيچ گاه 
در  که  است  تعميراتی  جمله،  آن  از  است.  نكرده  تغيير  آن  اصلي  سازۀ 
بيگلربيگي،  نجف قلي خان  توسط  1091ق،  در  صفوي،  شاه سليمان  زمان 
صورت گرفته و کتيبة سردر ورودي مدرسه، گواه اين موضوع است. پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، در 1368، به همت آستان قدس رضوي، مدرسه با 
همان الگو و طرح سّنتي بازسازي شد. هم اکنون از اين مدرسه به عنوان مرکز 
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پاسخ گويي به سؤاالت ديني استفاده مي شود. خدمات اين مرکز عبارت اند از: 
پاسخ گويي به مسائل شرعي به صورت حضوري و تلفني، مشاورۀ اعتقادي، 

حلقه هاي معرفت و حرم شناسي.
مدرسه دو در )دارالقرآن(

مدرسة دو در، در جنوب غربي حرم مطهر و در ضلع شمال شرقي صحن 
جمهوري اسالمي، روبه روی مدرسة پريزاد واقع است. اين مدرسه، يادگار 
دورۀ تيموريان در عصر شاهرخ ميرزاي گورکاني است و با پيروی از معماری 
بناهای چهار ايوانی اين دوره، از زيباترين و اصيل ترين نمونه هاي معماري 
عصر تيموري به شمار می آيد. نام اصلي اين مدرسه، »مدرسة يوسفيه« بوده 
که بعدها به »مدرسة دو در« معروف شده است. باني مدرسه، اميريوسِف 
خواجه بهادر، ملّقب به غياث الدين، از امراي خراسان است که در سال 846ق 
از دنيا رفته است. او در سال 843ق، مدرسة دو در را بنا نهاد و آرامگاه اش 

هم اکنون در زير گنبد جنوبي آن قرار دارد.
اين بناي تاريخي در زمينی با وسعت 500 متر مربع ساخته شده است و 
دو طبقه و 32 حجره دارد که درحال حاضر، با عنوان »دارالقرآن الكريم«، 

به منظور فعاليت هاي متنوع قرآني بهره برداری مي شود.

صحن های حرم مطهر

صحن انقالب اسالمی

اين صحن، اّولين و قديمي ترين صحني است که در قسمت شمال حرم مطهر 
بنا شده است. ضلع جنوبي صحن انقالب اسالمي )صحن کهنه يا عتيق(، در 
اواخر دورۀ تيموريان و اساس ايوان طال، در عهد »سلطان حسين بايقرا« بنا 
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شده و ضلع هاي شمالي و شرقي و غربي آن نيز در عهد »شاه عباس صفوی« 
احداث و تكميل شده است.  صحن کهنه، چهار ايوان، دوازده صّفه2 ، چهل 
حجره و ايوان کوچك در طبقة اّول و چهل حجره در طبقة دّوم دارد. 

مساحت اين صحن، 6هزار و۷02 مترمربع است.
چهار ايوان صحن انقالب اسالمی عبارت اند از:

ايوان جنوبي، ايوان طالست که با 21متر ارتفاع به دستور اميرعلي شير 
نوايي )وزير سلطان حسين بايقرا( در 8۷2ق ساخته شده است. چون بدنة 

شده  با خشت هاي طال، طالکاري  )1148ق(  نادرشاه  زمان  در  ايوان  اين 
است به ‘ايوان نادري’ نيز معروف است.

ايوان شمالي )عباسي( با 22/50متر ارتفاع، در سال 1021ق  بنا شده است. 
بر فراز ايوان عباسي، گلدستة طاليي وجود دارد که مربوط به دورۀ نادرشاه 
افشار است. ارتفاع ايوان غربي )ايوان ساعت(، 24متر است و ساعت بزرگي 
که 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 به شكلي چشم نواز تزيين شده است. پنجره فوالد معروف 

حرم مطهر در اين صحن قرار دارد.



101

سقاخانۀ صحن انقالب اسالمی

در ميانة صحن انقالب اسالمي، سقاخانه ای وجود دارد که به »سقاخانة 
اسماعيل طاليی« معروف است. سنگاب )منبع آب( اين سقاخانه که سه ُکر 
از سنگ مرمِر يكپارچه ساخته شده و  ليتر( ظرفيت دارد،  آب )1130 
به دستور نادرشاه افشار، از هرات به مشهد آورده شده است. در گذشته هاي 
دور که مثل امروزه امكانات لوله کشي آب نبود، آب آشاميدنی را با مراسم 
خاصي از قنات هاي اطراف مشهد به حرم مي آوردند و داخل اين سنگاب 
نام اسماعيل،  می ريختند. در دورۀ فتحعلي شاه قاجار، به دستور شخصي به 
بر فراز اين سنگاب، بنايي هشت ضلعي با ستون های مرمر کنده کاری شده 
و کاشی ساختند و به دنبال آن، سقفش را با خشت هاي طال تزيين کردند؛ 

ازاين رو به »سقاخانة نادري« يا »سقاخانة اسماعيل طاليی« معروف شد.
 در سال 1345ش، سقاخانه که در اثر گذر زمان کهنه و فرسوده شده 
پس  بنا،  اين  شد.  بازسازی  مجلل  و  زيبا  به صورت  نو  از  و  تخريب  بود، 
از پيروزي انقالب اسالمي نيز مجدداً مرمت شده است؛ ازجمله هنگام 
بنای  انقالب اسالمي،  احداث رواق دارالحّجه در طبقة زيرين صحن 

سقاخانه نيز محكم سازی شده است.
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صحن آزادی

مبارک  پاي  پايين  در  و  مطهر  حرم  شرق  در  نو(  )صحن  آزادی  صحن 
مترمربع مساحت  است و 4هزار و 340  حضرت رضا ساخته شده 
دارد. صحن آزادي را مي توان بناي برجاي مانده از دورۀ قاجاريه دانست؛ 
چراکه ساخت آن به دستور فتحعلي شاه، با مباشرت فرزندش علي نقي ميرزا 
و معماري حاج آقاجان )صاحب بازارچة معروف حاج آقاجان در مشهد( 

آغاز شد و بنای آن در روزگار ناصرالدين شاه قاجار به پايان رسيد. 
صحن آزادي هم چهار ايوان دارد و وسط آن نيز مانند صحن انقالب 

اسالمي سقاخانه اي ساخته شده بود. ازآنجاکه اين سقاخانه، هنگام عرض 
سالم و اداي احترام از درب شرقي، بين زائران و ايوان طال حائل مي شد، 
با  بزرگی  آب  حوض  و  تخريب  )12۷1ش(  قاجار  حكومت  اواخر  در 

باغچــه هايي در اطراف آن ايجاد شد. 
ايوان غربی صحن آزادی )ايوان طال( بيش از بيست متر ارتفاع دارد و 
مسير تشرف بانوان به داخل حرم از آن مي گذرد. ازآنجاکه اين ايوان در 
شده  ساخته  آن  زرين  و خشت های  بازسازی  قاجار  ناصرالدين شاه  زمان 
)ايوان  جنوبی  ايوان  است.  مشهور  نيز  ناصری«  طالی  »ايوان  به  است، 
ايوان تشكيل شده است و بر فراز آن ساعتی بزرگ قرار  ساعت( از دو 
دارد. اين ساعت تا پيش از 1336ش، روی ايوان غربی صحن انقالب قرار 
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داشت. گفته شده که اين ساعت در عهد ناصرالدين شاه قاجار )12۷8ق( از 
منچستر انگلستان تهيه شده است. در چهار ضلع صحن آزادي درمجموع، 56 
حجره و غرفة فوقاني و تحتاني قرار دارد و از حجره اي در جنوب غربي آن، دری 

به رواق شيخ بهايي6 گشوده مي شود که مقبرۀ وي نيز در همين رواق است.
ايوان شرقی اين صحن به باب السالم و ايوان شمالی آن به ايوان تلگراف خانه 
مشهور است. بهشت ثامن االئمهشمارۀ يك در زير اين صحن قرار دارد.

صحن جمهوری اسالمی

حرم  غربي  ضلع  در  مساحت،  مترمربع   ۷220 با  1368ش  در  صحن  اين 
مطهر احداث شد. صحن جمهوری اسالمی به بست های شيخ طوسي6
به رواق هاي دارالواليه، دارالهدايه، دارالرحمه و  نيز  بهايي6 و  و شيخ 
دارالقرآن مرتبط است. بناي صحن جمهوري اسالمي به پيروي از بناهاي کهن 
حوزۀ حرم مطهر، به سبك معماري سنتي اسالمي ساخته شده است. بر فراز 
ايوان هاي شمالي و جنوبي اين صحن، دو منارۀ بسيار زيبای آراسته به طال و 

کاشي، با ارتفاع سی متر افراشته شده است. 
ايوان شرقي اين صحن که به طال آراسته شده است، »باب الواليه« نام دارد و 
به رواق بزرگ »دارالواليه« متصل است. کنار اين ايوان پنجره اي از برنز نصب 
شده است که زائرين از آنجا به ساحت مقدس امام رضا عرض سالم و 
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ادب مي کنند. ايوان غربی »باب الغدير«، ايوان شمالی »باب العلم« و ايوان جنوبی 
»باب الشهاده« نام دارد. در وسط صحن، ساعت آفتابی يا شاخصي وجود دارد 
که در تمام فصل های سال، ظهر شرعی دقيق در شهر مشهد را مشخص می کند.

بهشت ثامن االئمهشمارۀ سه در زير اين صحن قرار دارد. 

صحن قدس

مسجد  و  رضوی  مطهر  حرم  جنوب  در  13۷3ش،  در  صحن  اين 
رواق  جنوب  از  قسمتي  و  بهايي6  شيخ  بست  بين  گوهرشاد،  جامع 
امام خميني6قرار دارد. صحن قدس با مساحتی بالغ بر2530مترمربع، 
در اطراف خود، 6 ورودي و 28 حجره دارد. ايوان جنوبي صحن با ارتفاع 
16متر، مشابه ايوان مقصوره است؛ سقفش به صورت طاسه سازی3  با کاشي و 
آجر تزيين و ديواره اش نيز تمامًا به کاشي معرق آراسته شده است. در وسط 
ايوان، محرابي زيبا وجود دارد که دورتادور قسمت باالي آن با کتيبه اي از 
کاشي و مزّين به سورۀ مبارکة »نور« جلوه گری می کند. در ميانة صحن نيز، 
سقاخانه اي زيبا با نماي قبةالصخره ،4 ياد و خاطرۀ نخستين قبله گاه مسلمانان 
جهان، يعنی مسجد القصی را در اذهان زنده می کند. اين سقاخانه يك هشتم 
ديگر  و  طال  با  آن  گنبدي شكل  قسمت  دارد؛  مساحت  »قبةالصخره«  بناي 

قسمت های خارجي اش با کاشي های معرق تزيين يافته است.
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بهشت ثامن االئمهشمارۀ دو در زير اين صحن قرار دارد.

صحن جامع رضوی

به ويژه در  انقالب اسالمی،  پيروزی  از  فزايندۀ زائران پس  باتوجه به رشد 
ايام تابستان و مناسبت هاي خاص، ساخت صحن جامع رضوی با مساحت 
11۷هزار و 584مترمربع، در 1366 شروع و در 1381 به پايان رسيد. اين 
ايوان غربی  دارد.  ايوان  منارۀ رفيع و 3  با کاربری عبادي مذهبي، 6  صحن 
صحن جامع، »باب الهادی«، ايوان شرقی آن »باب الكاظم« و ايوان 

جنوبی اش »ايوان ولّی عصر« نام دارد.
ايوان ولّي عصر، با دو مناره به ارتفاع ۷0متر و ايوان های غدير و 
کوثر، هر يك با دو مناره به ارتفاع 5۷متر، شكوه و عظمت خاصی به 
صحن جامع رضوی بخشيده اند. اين صحن که بزرگ ترين صحن ساخته شده 
در طرح توسعة حريم حرم مطهر است، درمجموع، 55 غرفه و گنجايش 

۷0هزار نمازگزار را دارد. 
کاشي  تزيينات  و  ابزارخورده  سنگ هاي  از  جامع  صحن  تزيين  در 
معرق و معقلي5 استفاده شده است. سنگ فرش اين صحن نيز، مخلوطي از 
الوان و گرانيت و خلج است. صحن جامع رضوي در جنوب  سنگ هاي 
 اماکن متبرکه واقع شده و ازطريق دو بست، با خيابان های امام رضا
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اندرزگو )خيابان خسروی نو سابق(  )خيابان تهران سابق( و خيابان شهيد 
ارتباط دارد. 

گفتنی است که دو دستگاه پله برقي، ارتباط اين صحن را با پارکينگ 
رواق  به  ورودی  راه  می کند.  برقرار  خدام(  )ويژۀ   2 شمارۀ  و   1 شمارۀ 
امام خمينی6 و دارالمرحمه و رواق کوثر و رواق غدير از اين صحن 

می باشد. 

صحن غدير

صحن غدير با مساحت 14هزار و 453مترمربع، در ضلع شمال غربِي صحن 
از ضلع  اين صحن  قرار دارد.  اماکن متبرکه  جامع رضوي و جنوب غربي 
شرقي به صحن جمهوري اسالمي، از شمال غربي به خيابان شيرازي و از 
غرب به مجتمع تجاري غدير و سرويس های بهداشتي اين مجموعه منتهي 
است؛   امام علي نام  به  ن  ـّ مزي غدير،  کاشـي هاي صحن  بيشتر  مي شود. 
همچنين خطبة شريف غدير در کتيبه هاي موجود در اين صحن نقش بسته 
اين صحن، ازطريق صحن جامع رضوي و صحن  به  است. امكان دسترسی 
جمهوري اسالمي و خيابان شيرازي فراهم است. مهمانسرای جديد در اين 
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صحن قرار دارد.
صحن کوثر

اين صحن با مساحت 15هزار و648مترمربع، در زاوية شمال شرقي صحن 
حرم  موزۀ  با  غربي  ضلع  از  کوثر  صحن  است.  شده  واقع  رضوي  جامع 
مطهر، رواق امام خمينی6 و صحن آزادي مرتبط است و از شمال شرقی 
فلزي بتني  صحن،  اين  اصلي  سازۀ  می شود.  منتهی  صفوی  نواب  خيابان  به 
بوده و نماي آن با سنگ و آجر و کاشي معّرق تزيين شده است. بيشتر 
کاشي هاي صحن کوثر، مزّين به نام مبارک حضرت فاطمه است و 
برکتيبه هاي موجود در نمای آن، خطبة فدکيه نقش بسته است. دسترسي 
به صحن کوثر، ازطريق خيابان شهيد نواب صفوي )پايين خيابان( و صحن 
جامع رضوي امكان پذير است. همچنين ورودی پارکينگ خدام از ضلع 

شرقی اين صحن است.

صحن هدايت

اين صحن با مساحت 1۷هزار و 980متر مربع، در ضلع شمال شرقی اماکن 
 2 شمارۀ  ساختمان  به  شرقي  شمال  از  هدايت  دارد. صحن  جای  متبرکه 
دانشگاه علوم اسالمي رضوي، از شرق به مجتمع اقامتي و بازارچة هدايت، 
به  جنوب غربي  و  جنوب  از  پاالن دوز،  پير  مقبرۀ  به  شرقي  جنوب  از 
ساختمان شمارۀ 1 دانشگاه علوم اسالمي رضوي و ساختمان مهمان سراي 
حضرت، از شمال به بنياد پژوهش هاي اسالمي و از شمال غربي به ورودي 
طبرسي محدود است. دسترسی به اين صحن، ازطريق خيابان هاي طبرسي و 
شهيد نواب صفوي، نيز ساختمان اداري دانشگاه علوم اسالمي رضوي فراهم 
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است؛ درعين حال، دو دستگاه پله برقي، ارتباط اين صحن را با پارکينگ 
شمارۀ 3 برقرار می کند.

 مراسم اکرام رضوی در ماه مبارک رمضان در اين صحن برگزار می شود.

رواق های حرم مطهر

رواق دارالحفاظ

اين رواق به دستور بانو گوهرشاد، در اوايل قرن نهم هجري قمری بنا شده است. 
رواق دارالحّفاظ از قديم محل تجّمع حافظان قرآن و انجام مراسم خاص و 
تالوت کالم اهلل و خطبة مخصوص حّفاظ آستان قدس رضوي بوده؛ ازاين رو به 

»دارالحّفاظ« شهرت يافته است. اين رواق هفت ُصّفه دارد. 
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رواق دارالسياده

اين رواق در زمان بانو گوهرشاد، در جنوب غربي حرم مطهر رضوی بنا شده است. 
نام گذاري آن به »دارالسياده« از آن جهت است که از قديم، محل تجمع و 
تدريس علما و سادات و منسوبين به خاندان پيامبر اسالم بوده است. 
آيينه کاري ديوارهای رواق و ُصّفه ها و سقف آن، مربوط به 1300ق است و 

قبل از آن، به صورت کاشي کاري بوده است.

رواق دارالسالم

رواق دارالسالم در جنوب شرقی روضة منوره قرار دارد و ازجمله بناهايي 
است که اساس آن در زمان بانو گوهرشاد و به دستور او پي ريزي شده است. 
اين رواق پس از تعمير و تزيين در 1334تا1338ش، به صورت کنوني در 

آمده است.
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رواق حاتم خانی

رواق گنبد حاتم خاني را حاتم بيگ اردوبادی، از وزرای عصر صفويه، در 
مبارک  پای  پايين  و  منوره  روضة  شرق  در  رواق،  اين  کرد.  بنا  1010ق 

امام رضا قرار دارد. 

رواق الّله ورديخان

با پوشش مسی است که در سال 1021ق، توسط  دارای گنبدی  اين رواق 
اهلل ورديخان )از رجال عهد صفويه( در شمال شرقي روضة منوره بنا شد. بر 
گرداگرد رواق، تاريخ والدت و شهادت امامان معصوم  همراه با بعضی 
از احاديث معتبر نوشته شده است و در وسط صفة جنوبي رواق، سنگ لوح 

مرقِد اهلل ورديخان ديده مي شود.
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 رواق دارالضيافه

رواق دارالضيافه که درحال حاضر محل تشرف خانم ها به حرم مطهر است، از 
جنوب به رواق »دارالسعاده« و از غرب به رواق »اهلل ورديخان« می پيوندد. بناي 
اين رواق مربوط به 1031ق است و آن را مرحوم ميرزاشفيع قزويني با هزينة 
يك تاجر قزويني ساخت. در رواق دارالضيافه، دو ُصّفه  ايجاد شده که در آن 

آياتي از قرآن مجيد روي کاشي هاي رنگارنگ نقش بسته است.

رواق توحيدخانه

فيض  مالمحسن  شيعه،  نامدار  مفسر  را  رواق  اين  که  است  معروف 
کاشاني6، در 10۷2ق بنا کرده و در اين مكان، آيات توحيدي قرآن کريم 
را تدريس و تفسير مي کرده است. در ضلع شمالي توحيدخانه، پنجرۀ فوالدِ 

معروف، نصب و ضريح مطهر از پشت اين پنجره نمايان است. 
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رواق دارالفيض

رواق دارالفيض در پشت سر مبارک حضرت رضا واقع شده و به روضة 
منوره متصل است. اين رواق قباًل به »مسجد رياض« معروف بود و به مسجد 
زنانه هم شناخته مي شد. اصل بنای دارالفيض مربوط به دورۀ صفويه است و 
به علت اتصال آن به رواق توحيدخانه، برخي مّورخان بر اين عقيده اند که 
ممكن است اين بنا را مرحوم فيض کاشاني، همزمان با رواق توحيدخانه 

ساخته باشد. 

رواق دارالسعاده

رواق دارالسعاده از بناهاي عصر قاجاريه و باني آن اهلل يارخاِن آصف الدوله 
است. اين رواق در 1251ق ساخته شده است. 
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رواق شيخ بهايی6

شـيخ  بـه  معـروف  عاملـي،  شـيخ محمدبهاءالدين  دفـن  محـل  رواق  ايـن 
بهايـي6 اسـت. بـه روايـت تاريـخ، ايـن مـكان، منـزل و َمـْدَرس )محل 
حـدود  مسـاحت  بـا  1364ق،  در  و  بـوده  بهايـي6  شـيخ  تدريـس( 

اسـت. شـده  بنـا  تجديـد  باشـكوهي  به شـكل  102مترمربـع، 

رواق دارالسرور

در قديـم، ايـن رواق به صـورت چنـد اتـاق به عنـوان آبدارخانه، آسايشـگاه 
خـدام و... اسـتفاده مي شـد کـه در 1334ش، به شـكل رواقـی بـا مسـاحت 

هـزار مترمربـع در آمد. 
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رواق دارالشكر

ايـن رواق از مجموع دو بنا تشـكيل شـده اسـت: يكي رواق »پس پشـت«، 
مربــــوط بـه دورۀ صفويـه و ديگــــري بنايـي کـه مربـوط بـه عهـد 
تيموريان اسـت و در گذشته، به »قـــــرآن خانه« مــــعروف بوده است. 
ايـن دو مـكان با مسـاحت ۷3مترمربـــع، در سـال هاي 1342تا1344ش، 

به صـــــورت يـك رواق در آمـد و »دارالشـكر« ناميده شـد.

رواق دارالشرف

دارالشرف، قباًل به ايوان طالي صحن انقالب متصل و به »راهروِ سقاخانه« 
معروف بود؛ اما در 1343ش، پس از تغيير و تزيين، به صورت رواقي مستقل 

درآمــد.
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رواق دارالعّزه

اين رواق کوچك در اختالف سطح 95سانتي متر از کف دارالسالم قرار دارد. 
دارالعّزه قباًل کشيك خانة خادمان بود و در 1343ش، به صورت رواق در 

آمد. اين رواق 66 متر مربع مساحت دارد.

رواق دارالذکر

1343ش،  در  که  بوده  علی نقي ميرزا  علمية  مدرسة  قباًل  دارالذکر  رواق 
پس از بازسازی و تغيير کاربری، با پوشش جديد سقف، به صورت کنونی 
در آمده است. حجره هاي بااليي و پاييني اطراف آن مدرسه، اکنون محل 

استقرار دفاتر مختلف است. 
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رواق دارالزهد

رواق مجلل دارالزهد، در فاصلة زماني سال های 1350تا1352 در جنوب 
باشكوه  رواق  به  زيبا  رواق  اين  است.  شده  ساخته  منّوره  روضة  شرقی 

امام خميني6 متصل است. 

رواق دارالعباده 

رواق »دارالعباده« در سال 1353 ساخته شده است. اين بنا مانند رواق های 
شيخ بهايي6 و دارالزهد، دو طبقه دارد و طبقة بااليی آن، تاالر اماکن 

متبرکة آستان قدس رضوي است.
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رواق دارالواليه

رواق بزرگ و مجلل دارالواليه، در غرب روضة منوره، پشت پنجرۀ فوالد 
صحن جمهوری اسالمی قرار دارد. ساخت دارالواليه، در سال 1365 آغاز شد 

و در سال 1368 پايان يافت.

رواق دارالهدايه

رواق دارالهدايـه در صحـن جمهـوری اسـالمي، يعنـي جنـوب غربـی حرم 
مطهر رضوي سـاخته شـده اسـت. سـاخت ايـن رواق از 1369 آغاز شـد و 
در نخسـتين روز 13۷1 پايـان يافت. دارالهدايه محل اجراي برنامه هــــاي 

فرهنگـی بـراي کاروان هـا و گروهاي زيارتي اسـت.
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رواق دارالرحمه

شبستان هاي مسجد جامع گوهرشاد  معماري  از  تقليد  با  دارالرحمه  رواق 
احداث و در 13۷1ش افتتاح شد. اين رواق بين بست شيخ بهايی6 و صحن 
جمهوری اسالمي قرار دارد و درحال حاضر، محل ارائة خدمات فرهنگي به 

زائران غيرايرانی است.

رواق داراالخالص

باالسر  زنانة  مسجد  نام  به  زيبايي  و  کوچك  مسجد  گذشته،  در  بنا  اين 
بوده است که محراب آن هنوز هم باقی است. در طرح توسعة 13۷3ش، 
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داراالخالص  آمد.  در  داراالخالص(  )رواق  کنونی  به صورت  مسجد  اين 
کوچك ترين رواق حرم مطهر است.

hرواق حضرت معصومه

اين رواق مجلل که طبقة زيرين رواق دارالواليه به شمــار مي رود، پس از 
انقالب شكوهمند اسالمي )13۷9ش( افتتاح شد. در زاوية شرقی اين بنا، يك 
هشتی با پنجرۀ نقره و سقفی به صورت نيم گنبدی وجود دارد که راه ورود به 
سرداب مطهر امام رضا  است. بعد از روضة منوره و ضريح مطهر، رواق 
حضرت معصومهh، نزديك ترين مكان به مرقد شريف و باالسر مبارک 

حضرت رضا است. 

رواق دارالحكمه

دارالحكمه، در ضلع شمال غربي صحن آزادي قرار دارد. اين رواِق دوطبقه، 
در 1381ش افتتاح شده است.
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رواق دارالكرامه

رواق دارالكرامه، با مساحت 488 مترمربع، در آذر 1385 افتتاح شد. اين 
رواق، در سه ونيم طبقه، 1830مترمربع زيربنا دارد که زيرزمين، نيم طبقة اّول 
و طبقة دّومش به عنوان آسايشگاه خدام در نظر گرفته شده است. راه ورودی 

اين 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 13۷8ش آغاز و در 138۷ )نيمة شعبان 1429ق( 

افتتاح شد. قبر شيخ مجتبی قزوينی6 در اين رواق است.
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رواق امام خمينی6

ايـن رواق، درواقـع صحـن سـابق امام خمينـي6 )صحـن مـوزه(  اسـت 
کـه به دنبـال افزايـش روزافـزون زائـران و نيـاز مبـرم بـه توسـعة فضاهاي 
سرپوشـيده، تغييـر کاربـری يافتـه و به صـورت رواق درآمـده اسـت. رواق 
و  دارد  قـرار  گوهرشـاد  جامـع  مسـجد  مجـاورت  در  امام خمينـي6 
دسترسـی بـه آن، ازطريـق اين مسـجد و صحن جامع رضـوی و صحن آزادی 

امكان پذيـر اسـت.

 رواق شيخ طوسی6
مراسم  است.  واقع شده  رواق شيخ طوسي6 در ضلع غربي حرم مطهر 
اجرای خطبه عقد زوج های جوان در اين رواق انجام می شود. ورودي اين 
رواق در وسط بست شيخ طوسي6  قرار دارد. اين مكان به عنوان محل 

موقت جهت استراحت شبانة زائران مرد در نظر گرفته شده است.
رواق شيخ حر عاملی6

اين  است.  واقع شده  عاملي6 در ضلع شرقي حرم مطهر  رواق شيخ حر 
رواق محل برگزاری مراسم ويژۀ خدام و مدعوين به حرم مطهر رضوی 
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اين  دارد.  قرار  اين رواق در وسط بست شيخ حر عاملي6  است.ورودي 
مكان به عنوان محل موقت جهت استراحت شبانة زائران زن در نظر گرفته 

شده است.
رواق دارالمرحمه

رواق دارالمرحمـه در قسـمت زيريـن رواق امام خميني6 قـرار دارد. اين 
رواق، دی مـاه1392، همزمـان بـا ميـالد باسـعادت حضـرت ختمی مرتبـت 

محمـد مصطفـي و امام جعفر صـادق افتتاح شـد.

رواق کوثر

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 طوسي6 قرار دارد.
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hرواق حضرت فاطمه زهرا

حـرم  در  بانـوان  ويـژه  رواقـی   ،1395 سـال  پايانـی  روزهـای  در 
حضـرت  رواق  به نـام  کـه  رواق  ايـن  شـد.  افتتـاح   مطهرامام رضـا
هم زمـان  29اسـفند1395  در  اسـت،  شـده  نام گـذاری    hفاطمه زهـرا
بـا سـالروز والدت ايشـان بـا حضـور توليـت محتـرم آسـتان قـدس رضوی 

شـد. بازگشـايی 
رواق حضـرت زهـراh در فضـای زيرين صحن آزادی احداث شـده اسـت، 
ورودی آن در بسـت نـواب صفـوی قـرار دارد. وجـود وضوخانـه، پله برقی 
و انـواع سـتون ها به سـبك  معمـاری  اسـالمی، از ويژگـی  هـای ديگـر ايـن 
رواق اسـت.  راه  هـای ورودی آن از صحـن آزادی و رواق مبارکـة شـيخ حر 

عاملی اسـت.

رواق دار النور

ايـن رواق بين بسـت شـيخ بهايی و مدرسـة دو درب و مدرسـة پريـزاد قرار 
دارد.
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موقعيت رواق های همكف حرم مطهر
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اجرای آيين ها و مراسم خاص توسط خدام

برگـزاری آيين هـا و مراسـم ويـژه، بـا حضـور خـدام حريـم حـرم مطهـر 
رضـوی، از موضوع هـای جـذاب و سـنت های قديمـی در مضجـع شـريف 
حضـرت ثامن الحجج اسـت. اين مراسـم چند قرن اسـت که در آسـتان 

قـدس اجـرا می شـود و آداب خـاص خـود را دارد.

غبارروبی 

ايـن آييـن، بـا تشـريفات و مقدمـات مخصـوص، چنـد نوبـت در سـال و 
معمـواًل همزمان بـا اعياد مذهبی يا ميالد مسـعود ائمـة معصومين و 

مناسـبت های خـاص برگـزار می شـود.
در روز و سـاعتی معيـن، ابتـدا حريم رضوی، خلوت و همـة درهای ورودی 
آن بسـته و به اصطـالح »قـرق« می شـود. سـپس توليـت آسـتان، درب طال و 
سـپس درِ روضـة منوره را می گشـايد و به تدريج نذورات مـردم را از داخل 
آن جمـع آوری کـرده و به منظـور حمـل بـه خزانة حضرت، در کيسـه های 
مخصـوص قـرار می گيـرد. آنـگاه درون ضريـح و مضجـع منـور، بـا عطر و 

گالب شسـته می شود. 
 طنيـن تالوت قـرآن کريـم و مداحـی و مرثيه خوانی بـرای اهل بيت
طـی برگـزاری ايـن آييـن، بـر فضـا حكم فرماسـت. شـرح مراسـم نيـز هر 
نوبـت در صورت جلسـه ای تنظيـم و بـه امضـای توليـت و ديگـر مقامـات 

شـرکت کننده در آييـن می رسـد. 
در پايـان مراسـم، ازطـرف توليـت آسـتان، به هر يـك از حاضـران که از 
قبـل دعـوت  شـده اند، هديه ای اهدا می شـود که شـامل مقداری غبـار داخل 

ضريـح و نبات متبرک اسـت.

مراسم تحويل کشيک

همـه روزه در سـاعت 6صبـح و 6 عصرکـه مـدت خدمـت کشـيك قبلـی 
تمـام می شـود و نوبـت کشـيك بعـدی فـرا می رسـد، تمـام خدمـة هر دو 
کشـيك، اعـم از خـدام و فـراش و دربـان، معمـواًل در يكـی از رواق هـای 
حاتم خانـی يـا دارالسـعاده يـا دارالحكمـه حاضـر می شـوند و در دو صف، 
بـه ترتيـب خـدام و دربانـان و فراشـان بـا حالت احتـرام، مقابـل يكديگر 
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می ايسـتند؛ سـپس سرکشـيك يـا معـاون کشـيكی کـه خدمتـش بـه اتمام 
رسـيده اسـت و نزديـك روضة منـوره قـرار دارد، با صدای رسـا، خطبه را 
بـا سـتايش پـروردگار، ثنای ائمـة اطهـار، ذکر نام مبـارک حضرت 
ثامن االئمـه و امام زمـان، طلـب مغفـرت بـرای عمـوم مسـلمانان، 
مخصوصـًا امام خمينـی6 و آرزوی سـالمتی بـرای همـة خدمتگـزاران، 

به ويـژه رهبـر معظـم انقالب‘مدظله العالـي’. قرائـت می کنـد. 
پـس از آن تمـام خدمـه بابـت توفيـق خدمتگـزاری، سـجدۀ شـكر به جـا 
می آورنـد و خدمـة کشـيكی کـه خدمتشـان بـه پايـان رسـيده اسـت، بـا 

خدمـه ای کـه خدمتشـان شـروع شـده اسـت، مصافحـه می کننـد.

مراسم ُصّفه

براسـاس شـواهد موجـود، از ابتدای شـهادت و به خاک سـپاری پيكر پاک 
امام رضـا در مـكان کنونـی، قرائـت قـرآن کريـم در روضـة منـورۀ 
رضـوی، معمـول و داير بوده اسـت؛ بنابراين از همان سـال های اول، تعدادی 
قـرآن وقـف آسـتان قدس رضوی شـد کـه در داخـل حرم مطهـر نگهداری 
می شـده اسـت. هنگامـی کـه محمدخان شـيبانی، سـلطان و مؤسـس طايفة 
ازبك هـا، خراسـان را از تيموريـان گرفت، در سـال 910ق، به قصد زيارت 
بـه مشـهد مقـدس آمـد و ضمن زيـارت مرقـد منـور امام رضـا ، غزلی 
ترکـی در مـدح و منقبـت امـام سـرود و مقرر کـرد حّفـاظ در بيرون 

قّبـه، قرآن قرائـت کنند.
در سـال 12۷6ق، فـرد خيـری به نـام امام وردی خـان بيات مختـاری، از اين 
سـنت اسـتقبال کـرد و طی وقف نامـه ای، عوايـد موقوفه ای را بـرای مخارج 
ايـن مراسـم تعييـن و مقـرر کـرد حّفـاظ در رواق توحيدخانه، هـر صبح و 
شـام، بـه تـالوت کالم اهلل مجيـد بپردازنـد و دوازده بنـد خواجه نصير  نيز 

خوانده شـود.
اينكـه  تـا  می شـد؛  انجـام  توحيدخانـه  در  مراسـم  ايـن  مدت هـا  تـا 
صاحب نظـران به دليـل شـكوه و عظمـت ايـن مراسـم و نيـز نزديك بـودن 
رواق دارالحفـاظ بـه روضـة منـوره و تبديـل بـه احسـن کردن موقوفـه،  
باتوجـه بـه سـوابق آن در دارالحّفـاظ،  ايـن رواق را مـكان مناسـبی بـرای 
انجـام مراسـم صفـه ديدنـد و انجـام مراسـم بـه دارالحّفـاظ انتقـال يافـت.
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هم اکنـون مراسـم صفـه، از مراسـم باشـكوهی اسـت کـه همـه روزه خدام 
و فراشـان کشـيك روز، در دارالزهـد، آن را در دو نوبـت، نيم سـاعت قبـل 
از طلـوع آفتـاب و بالفاصلـه بعـد از نماز مغرب و عشـا، برگـزار می  کنند. 
در ايـن مراسـم، عالوه بـر تـالوت قـرآن کريم، مديحـة چهـارده معصوم يا 
دوازده امـام کـه از خواجه نصير طوسـی اسـت نيز خوانده می شـود.

اجـرای ايـن مراسـم بدين گونـه اسـت کـه ابتـدا فراشـان مقدمـات اجرای 
مراسـم را انجـام می دهنـد، پـس از آن، تعـداد 14 عدد اللـه و رحل و قرآن 
در قطـع بـزرگ، از اتاقـی مخصـوص و بـا احترامـی ويـژه، دست به دسـت 
می چرخنـد و در سـمت چـپ و راسـت رواق به طـور يكسـان قـرار داده 
می شـوند؛ سـپس يكـی از خدمـه، شـمع های درون شـمعدان ها را روشـن 
می کند و خدام و فراشـان کشـيك روز، بااحترام در سـمت چپ و راسـت 
و سرکشـيك و معـاون و سـادات در صـدر رواق می نشـينند. ضمـن اينكـه 
يـك عـدد شـمعدان، به طـور مجـزا در محـل اسـتقرار سرکشـيك قـرار 

می گيـرد و مراسـم آغـاز می شـود.
سـپس ضمـن تالوت يـك جزء قـرآن، هرکـدام از حّفاظ يك قسـمت از 
مديحـه را بـا صـدای بلنـد و زيبـا می خوانـد و هنگامی کـه به نـام مبارک 
علی بن موسـی الرضا  می رسـد، همـه قيـام کـرده و بعـد از ادای احترام، 
مجـدداً می نشـينند و مراسـم ادامـه می يابد. هنگام شـروِع بنـد چهاردهم و 
بيـان نـام حضـرت قائم آل محمـد بار ديگـر همگی قيام کـرده و عرض 

ادب می کننـد. 
 ،پـس از خاتمـة قرائـت قـرآن و قرائت توسـل بـه چهـارده معصوم
خطيـب حّفـاظ، دعـا و خطبة مشـخصی با ذکر سـالم و صلوات بـر پيامبر 
اسـالم و خانـدان طاهريـن ايشـان قرائـت می کنـد. پـس از پايـان متن 
دعـا و خطبـه، تمـام خدمـه، سـر بـر زمين گذاشـته و سـجدۀ شـكر به جا 
می آورنـد. در پايـان، سرکشـيك، قـرآِن روی اوليـن رحـِل سـمت راسـت 
رواق و بعـد رحـِل آن و سـپس شـمعدان جلـوی هـر رحـل را برمـی دارد، 
می بوسـد و بـه اوليـن حافـظ می دهد. حّفـاظ و خـدام، قرآن هـا و رحل ها 
و شـمعدان ها را يكـی پـس از ديگـری می بوسـند و با دست به دسـت کردن، 

آن هـا را بـه اتـاق مخصـوص منتقـل می کنند.
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تعويض گل

براسـاس يك سـنت ديرينه، سرکشـيك خدام حرم مطهر، هـر روز صبح، 
گل هـای روی ضريـح مطهـر امام رضـا را تعويـض و گل هـای تـازه را 
جايگزين می کند. هر روز قبل از سـاعت 8 صبح، 4 دسـته گل بسـيار زيبا، 
در 4 گوشـة بـاالی ضريـح مطهـر قـرار می گيـرد و گل هـای روز قبـل، بـه 
فراشـان تحويـل داده می شـود. اين گل ها کـه در گلدان های فلـزی با روکش 
طاليـی قـرار دارنـد، مرغوب تريـن انـواع گل هـا هسـتند کـه متخصصـان 
پرسـابقه در فـن گل آرايـی، آن هـا را آمـاده کـرده و بـه حرم مطهـر منتقل 
می کننـد. گل های استفاده شـده از انواع شـاخه بريده، شـامل گاليـل، مريم، 
ميخـك، رز، ژرورا، مارگاريـت و زنبـق انتخاب می شـود که بسـيار مقاوم 
و زيبـا بـوده و برای مدت 24 سـاعت بـا وجود ازدحام جمعيـت و گرمای 

سـطح فوقانـی ضريح مطهـر، با طـراوت باقـی می مانند.

نقاره نوازی

پيش از اسـالم، نواختن طبل و دهل در دربار سـالطين و حكام، برای اعالم 
عمومی مرسـوم بوده اسـت. ميرزاابوالقاسـم بابـر، نوۀ گوهرشـاد خاتون، در 
سـال 860ق، اواسـط قـرن نهـم هجـری، نقاره نـوازی را در حـرم مطهـر 
رضـوی مرسـوم کـرد. به جـز ايـام سـوگواری و شـهادت ائمـه و دو 
مـاه محـرم و صفـر، در شـبانه روز دو نوبـت و 20 دقيقـه قبـل از طلـوع 
و غـروب آفتـاب، به وسـيلة نوبت چيـان رسـمی، طبـل و نقـاره بـا آهنگـی 
خـاص بـه صـدا در می آيـد و بـا نواختـن آخرين ضربـات، طلـوع و غروب 
خورشـيد را اعـالم می کنـد. همچنيـن در اعيـاد مذهبی ]شـب و صبح عيد[ 
و ايـام والدت ائمـه و لحظة تحويل سـال نيز نقارۀ شـادمانی، چندين 
نوبـت نواختـه می شـود. در سـحرهای مـاه رمضـان نيز حدود يك سـاعت 
قبـل از اذان صبـح و همچنيـن به منظـور اعـالم شـفاگرفتِن بيمـار در حـرم 

مطهـر رضـوی نقـاره نواخته می شـود.  
درحـال حاضـر، نقاره زنـی، درون سـاختمان نقـاره، واقـع در ضلـع غربـی 
صحـن انقـالب انجام می شـود. اين سـاختمان در گذشـته يك طبقه داشـته 
اسـت؛ ولـی هم اکنـون دو طبقـه دارد کـه طبقـة زيريـن آن، جای گذاشـتن 
شـيپورها و طبل هـا و لـوازم ديگـر اسـت و در طبقـة بااليـی، نقاره زنـان 
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مسـتقر می شـوند. ابـزار و وسـايل نقـاره خانه شـامل: چهار طبـل و کرنا و 
لـوازم متعلـق بـه آن اسـت. طبل هـا از کاسـه های بزرگ و کوچك مسـی 
و چدنی اسـت که پوسـت دباغی شـده بر روی آن کشـيده شـده اسـت و با 
دو چـوب سـاده به طـول تقريبـی 20 سـانتی متر نواختـه می شـود. کرناهـا، 
سـازه ای بـادی به طـول تقريبـی 100 تا 120 سـانتی متر اسـت کـه از جنس 

مـس يـا برنـج بـوده و آب کُرم داده شـده اسـت.

نت های نقاره

آهنـگ امـروز کرناها، همان آهنگ قرن های قبلی اسـت که سينه به سـينه 
باقـی مانـده اسـت. نت هـای نقـاره کـه در سـه دسـت، به ترتيب اجـرا می 
شـود، چنين اسـت: ابتدا سـرنواز يا سردسـتة کرنانـوازان، کرنـا را به طرف 
گنبـد، بـا حالـت سـالم می گيـرد و در کرنا می گويد: »سـلطان دنيـا و عقبا، 
علی بن موسـی الرضا!« پس نـوازان هماهنـگ با کرنـا می گوينـد: »امام رضا!« 
سـرنواز مجـدداً می گويـد: »امام رضـا، امام رضـا، امام رضا!« و بقيـه در کرنا 
می گوينـد: »غريـب رضـا، غريب رضـا!« سـرنواز می گويد: »يا امـام غريب، 
رضاجـان!«  رضاجـان،  »رضاجـان،  می گوينـد:  پس نـوازان  امام رضـا!«  يـا 
»ای  می گوينـد:  پس نـوازان  امام رضـا!«  دوران،  »دورۀ  می گويـد:  سـرنواز 
دادرس بيچـارگان!« سـرنواز می گويـد: »ای دادرس درمانـدگان!« پس نوازان 

می گوينـد: »فريـادرس، فريادرس!«
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خطبۀ شب شهادت

شـب های عاشـورا و شـهادت امام رضا، صحن های انقـالب و جمهوری 
اسـالمی، شـاهد برگزاری اين مراسم است. 

پيـش از ايـن مراسـم، ازطـرف توليـت آسـتان قـدس رضـوی، از مقامـات 
کشـوری و لشـكری و رجـال و شـخصيت های معـروف و خانـوادۀ معظـم 
شـهدا و ايثارگـران و خـدام دعـوت می شـود تـا بعـد از اقامة نمـاز مغرب 
و عشـا در رواق مبـارک دارالحكمـه حضـور به هـم رسـانند. مراسـم بـا 
سـخنرانی يـك نفـر از وعـاظ، شـروع و پس از ذکـر مصيبـت، مدعوين به 

صحـن انقـالب اسـالمی وارد می شـوند.
در صحـن انقـالب، خدمـه با نظـم در جای مخصـوص، دورتـادور صحن و 
در ايـوان نقاره خانـه و ايـوان طـال، درحالی کـه شـمعی در دسـت دارنـد با 

حال خضـوع ايسـتاده اند. 
سـپس حّفاظ و قاريان قرآن، با دردست داشـتن الله و شـمِع روشـن و پوشش 
خدمـت، از مقابـل خدمـه و سـاير مدعويـن عبـور کـرده و خطبه خوانـی 

. می کنند

مراسم شام غريبان

مراسـم معنـوی شـام غريبان که شـب شـهادت حضـرت اباعبداهلل الحسـين 
و امام رضـا برگـزار می شـود، از آيين هـای باشـكوهِ بعـد از پيـروزی 
انقـالب اسـالمی اسـت. در ايـن مراسـم، تمـام خدمـه در سـازمان مرکزی 
آسـتان قـدس رضـوی، دارالتوليـه، اجتماع می کننـد و بعد از نمـاز مغرب و 
عشـا، بـا اشـعار حزن انگيـزی کـه بايد در مسـير بخوانند، آشـنا می شـوند؛ 
سـپس 14 نفـر از دربانـان کـه الله هـا را در دسـت دارنـد، در دو طرف در 
جلـوی هيئـت و ديگـران نيـز بـا نظمـی خـاص، پشـت سـر آنـان به طرف 
حـرم مطهـر رضـوی حرکـت می کننـد. جمعيـت پـس از ورود بـه صحن 
جمهـوری اسـالمی، بـه محضـر امـام تسـليت عـرض می کننـد و بـا 

مداحـِی مداحـان، مراسـم به پايـان می رسـد.

چراغانی

از گذشـته برای ابراز سـرور و شـادمانی، همه سـاله در شـب های منسـوب 
بـه والدت پيامبـر بزرگـوار اسـالم و ائمـة اطهـار و شـب های 
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عيـد غديـر و قربـان، مراسـم چراغانی در حرم مطهر انجام می شـده اسـت. 
گفتنـی اسـت، در والدت برخـی از ائمـه که مصادف با مـاه محرم و 

صفـر اسـت، مراسـم چراغانی انجام نمی شـود.
 

مراسم جاروی دربانان

مراسـم جـاروی صحن هـا توسـط دربانـان حـرم مطهـر، سـابقه ای طوالنی 
دارد. هـر روز پـس از مراسـم خطبـه، زمـان تحويـل کشـيك در صبـح، 
دربانـان در مقابـل آسايشگاهشـان در صحـن انقـالب می ايسـتند و پـس از 
مداحـی و ذکـر توسـل به ائمة اطهـار و با نوای »رضا جانم!« مراسـم 

جـاروی صحن هـای حريـم قـدس رضـوی را آغـاز می کننـد. 
ايـن مراسـم، صبح ها بـا حرکت خطـی دربانـان از صحن انقالب به سـمت 
شـرِق آن آغـاز می شـود . مسـيِر حرکـت دربانـان صحنهـای آزادی، کوثر، 
جامـع رضـوی، قدس، مسـجد گوهرشـاد و صحن جمهوری اسـالمی اسـت 

کـه درنهايـت در صحـن انقالب بـه پايان می رسـد .
در طـی اجـرای اين مراسـم، دربانـاِن خوش الحـان، به ذکر مناقـب و مراثی 
اهل بيـت می پردازنـد و معمـواًل زائـران هـم پشـت سـر دربانـان 

حرکـت می کننـد و بـا آن هـا هم نـوا می شـوند. 
مراسـم، بعدازظهرهـا به سـمت غـرب صحن انقـالب نيز تكرار می شـود و 

نهايتـًا در صحـن انقـالب جمع می شـوند و دعـا می کنند.

تعويض پرچم گنبد و پوش ضريح مطهر

پـوش ضريـح مطهـر، پارچـة نفيـس سـبزرنگی اسـت کـه در ايـام والدت 
پيامبـر و ائمـة اطهـار آن را تعويـض می کنند. اين پوش سـاده با 
پـوش زيبـا عوض می شـود کـه ويژۀ اعياد، گل دوزی شـده اسـت و حواشـی 

الوان دارد و نشـانة شـادمانی اسـت. 
در ايـام سـوگواری نيـز، پوش سـبز ضريح مطهر را تعويـض می کنند و پوش 
مشـكی به نشـانة عـزا، به جـای آن قرار می دهند. مسـاحت اين پـوش 16/5 

متـر مربـع اسـت و هزينه هـای آن، از محل نذورات تأمين می شـود. 
عـوض  نيـز  گنبـد  پرچـم  مطهـر،  ضريـح  پـوش  تعويـض  بـا  همزمـان 
 می شـود. بـرای ايـن منظـور، خدمتگـزاران حـرم مطهـر رضوی، با شـكوه 
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هرچـه تمام تـر، پرچـم گنبـد را تـا نزديكـی گنبـد مطهـر حمـل می کنند؛ 
سـپس چنـد تـن از خـدام، از مسـير داخلـی گنبد، پرچـم را باال بـرده و در 

محـل خـود نصـب می کنند.

مراسم شميم رضوان

 ايـن مراسـم همـه روزه و هم زمان با نماز صبـح، در محـل رواق غدير آغاز 
و پـس از اجـرای برنامـة فرهنگی با توزيع گل  های بسـته بندی شـدۀ باالی 

وي ضريـح مطهر پايـان می يابد.
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مشاهير مدفون در حرم مطهر رضوی

شيخ طبرسی6؛ پيشوای مفّسران )468تا548ق(

‘فضل بن حسن بن فضل’ معروف به ‘شيخ طبرسی’ ملّقب به ‘امين االسالم’ در 
468ق متولد شد. وی در فقه، حديث، ادب، رجال، لغت و علوم رياضي 
استادان  محضر  از  طبرسی6  شيخ  مي سرود.  نيز  شعر  و  داشت  تبّحر 
طوسی6  شيخ ابوعلي بن شيخ  ازجمله:  کرد؛  علم  کسب  خود  عصر  بنام 
به  بايد  بزرگوار،  عالم  اين  شايستة  شاگردان  از  قمی6.  ابن بابويه  و 
و  مكارم الخالق(  کتاب  )صاحب  طبرسي  حسن بن فضل  ابونصر  فرزندش 
قطب  عالمه  نيز  معالم العلما(،  کتاب  )نويسندۀ  محمدبن علی بن شهرآشوب 
راوندی اشاره کرد. مهم ترين آثار وي مجمع البيان  است که به تعبير استاد 
شهيد عالمه مطهري6، ازنظر ادبي و ُحسن تأليف، بهترين تفسير است 

و شيعه و سّني براي اين تفسير اهميت فراواني قائل اند.
 امين االسالم طبرسی، سرانجام در هشتادسالگي )548ق( وفات کرد و او 
را در گورستانی دفن کردند که بعدها به قتلگاه معروف شد. درحال حاضر، 
آرامگاه شيخ طبرسی6 در ضلع شمال شرقی حرم مطهر رضوي و ابتدای 

خيابان طبرسی قرار دارد.
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عباسی،  عارف  شيخ محمد 

معروف به پير پاالن دوز

شيخ محمد عارف عبـاسي، مشهور 
و  عرفا  از  پاالن دوز«،  »پير  به 
است.  ذهبيه  سلســـلة  پيران 
به  عرفان  در  اينكه  عالوه بر  او 
در  يافت،  دست  بلندي  مقامات 
متبّحر  نيز  خطاطي  و  کيمياگري 
بود. وي بااينكه صاحب موقعيت 

بود و مي توانست بدونِ کوشش زندگي خوبي داشته باشد، از راه پاالن دوزي 
روزگار مي گذرانيد. برخي، ساختمان آرامگاه پير پاالن دوز را کهن تر از 
در  ۷16ق،  در  بنا  اين  اصل  معتقدند  آن ها  مي دانند.  او  درگذشت  زماِن 
زمان ‘سلطان محمود خدابنده’ پي ريزي شده است و آن محل، ابتدا مقبرۀ 
شيخ ابونصر سراج بوده است و بعدها پير پاالن دوز در آن دفن شده است. 

مؤيد اين نظر، اين است که قبر پير پاالن دوز در وسط بقعه قرار ندارد.
درحال حاضر، آرامگاه پير پاالن دوز در ضلع شرقي حرم مطهر و ابتداي 

خيابان شهيد نواب صفوي قرار دارد.

شيخ بهايی6؛ فقيه ذوفنون )953تا1030ش يا 1031 ق(

فرزند  بهايی’،  ‘شيخ  به  معروف  عاملی’،  بهاءالدين  محمد  ‘شيخ 
حسين بن عبدالصمد )عّزالدين حسين(، در ذی حجة953ق، در بعلبك لبنان 
 متولد شد. َنَسب ايشان به ‘حارث َهْمدانی’ صحابی معروف امام علی
می رسد. شيخ بهايی6 در سيزده سالگی )966ق( به ايران مهاجرت کرد. 
او علوم رايج را در حوزه های علمية قزوين و مشهد و اصفهان، نزد استادان 
فرزانه اي همچون: پدر بزرگوار خود، ماّلعبداهلل مدرس يزدی، ماّلافضل 
قايني و... فراگرفت و شاگردان بي نظيري مانند: ماّلصدرای شيرازی، محسن 
فقه،  در  بزرگوار،  اين  کرد.  تربيت  و...  مجلسی  محمدتقی  کاشانی،  فيض 
حديث، نجوم، رياضي، هندسه، طب و معماري تبّحر داشت و از وی بيش 

از هشتاد اثر علمی بر جای مانده است.
به  مردم،  کار  و گشايش  اسالم  فرهنگ  ترويج  برای  بهايی6  شيخ 
عهده دار شد که  را  شيخ االسالمی«  »مقام  و  شاه عباس صفوی رفت  دربار 
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او،  سياست  بود.  روزگار  آن  در  ايران،  ديوانی  و  دينی  مقام  بزرگ ترين 
هدايت کارگزاران حكومت صفوی بود و در اين راه، موفقيت چشمگيری 
زاينده رود،  آب  عادالنة  و  دقيق  تقسيم  علمی؛  آثار  بر  افزون  داشت. 
طرح ريزی کاريز نجف آبادِ اصفهان، تعيين سمت قبلة مسجد امام به مقياِس 
چهل درجه انحراف غربی از نقطة جنوب، مرّمت و بازسازی مجّدد يكی 
از رصدخانه های مراغه و... به ايشان منسوب است. اين عالم فرزانه، در 
آخرين سال های حيات خود، از منصب شيخ االسالمی کناره گرفت و به 
1031ق،  يا  12شوال1030  سه شنبه،  روز  تاآنكه  پرداخت؛  سيروسلوک 
در اصفهان، دعوت حق را لبيك گفت و عالمة مجلسی6 بر او نماز 
باتوجه به وصيت شيخ بهايی6، پيكرش را به مشهد آورده و  گزارد. 
آرامـگاه  درحال حاضر،  کردند.  دفن   امام رضا مطهر  مرقد  جوار  در 
بهايي6(  شيخ  )رواق  منّوره  روضة  شرقي  جنوب  در  بهايی6  شيخ 

قرار گرفته است.

شيخ ُحّر عاملی6؛ از تبار آزادگان )1033تا1104ق(

شـب  در  عاملـی6،  شـيخ حر  بـه  معـروف  محمدبن حسـن بن علي، 
جمعـه، هشـتم رجـب 1033ق، در ‘مشـغره’ يكـي از روسـتاهای لبنـان 
در ناحيـة بقـاع، چشـم بـه جهان گشـود. خانـواده اش بـه علـم و فقاهت 
مشـهور بودنـد و َنَسـب آن هـا بـه ‘حّربن يزيد رياحـی’ می رسـد. از همان 
اوايـل کودکـی، تحـت تربيـت و آمـوزش خانـوادۀ فاضـل خـود قـرار 
گرفـت و تـا سـال ها، نيازمنـد اسـتادی فاضل تـر از ‘خانـدان حـر’ نشـد؛ 
مـادری اش )عالمـه  ازجملـه: عمويـش )عالمـه شـيخ محمد حـر(، جـّد 
حر( و دايي پــــدرش )شـيخ علي بن محـــمود(  شــيخ عبدالســالم بن محمد 
صاحـب کتاب المعالم. شـيخ حر عاملـی6، در چهل سـالگی )10۷3ق(، 
بـه مشـهد مقـدس هجـرت کـرد و 31 سـال در ايـن شـهر ماند. از ايشـان 
آثـار گران بهايـي بـر جـاي مانـده اسـت. مهم تريـن آن هـا، وسائل الشـيعه، 
از کتاب هـاي مرجـع احاديث شـيعه اسـت کـه تأليف آن بيش از بيسـت 

سـال بـه طـول انجاميده اسـت.
سرانجام، شيخ در شب 21رمضان1104ق، در مشهد وفات کرد و پيكر 
مطهرش را در جوار امام رضا، در طبقة زيرين مدرسة ميرزاجعفر و 

متصل به صحن انقالب اسالمی دفن کردند.
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شيخ هاشم قزوينی6؛ معلم 

پارسايی )1270تا1339ش(

قزوينی’،  حاج شيخ هاشم  ‘آيت اهلل 
قزوين  شهر  در  سال12۷0ش، 
قسمتی  و  مقدمات  او  شد.  متولد 
قزوين  در  را  حوزوی  سطوح  از 
و تهران آموخت. ايشان در مشهد 
آيت اهلل  محضر  در  مدتي  براي 

اصفهانی6  غروی  ميرزا مهدی  آيت اهلل  و  آقازاده6  حاج ميرزا محمد 
مكاسب،  رسائل،  پرداخت.  اصول  و  فقه  عالی  سطوح  تدريس  به  و  بود 
کفايه و خارج اصول، درس هايی است که مرحوم قزوينی در مدرسه های 
»فاضل خان« و »نواب« مشهد تدريس می کرد. برخی از شاگردان ايشان از 
نام آوران و مشاهير ايران و جهان اسالم به شمار می آيند؛ ازجمله: آيت اهلل 
حاج ميرزامهدی نوغانی، آيت اهلل واعظ طبسی، استاد محمدتقی شريعتی، استاد 
کاظم مديرشانه چی، استاد محمدرضا حكيمی و رهبر معظم انقالب، حضرت 

آيت اهلل خامنه ای ‘مدظله العالي’. 
آيت اهلل قزوينی6، در مسائل سياسی خراسان و موضع گيری در مقابل 
در  به طوری که  می کرد؛  نقش آفرينی  نيز  پهلوی  دين ستيزانة  سياست های 
واقعة گوهرشاد دستگير و به تهران منتقل شد. او پس از انتقال به تهران، تا 

پايان حكومت رضاخانی اجازۀ بازگشت به مشهد را نيافت.
آيت اهلل حاج شيخ هاشم قزوينی6، در 20ربيع الثانی1381ق )22مهر1339ش( 
درگذشت و پيكر پاکش را در حرم مطهر رضوي، در راهروی رواق دارالضيافه، 
واقع در سمت راست ايوان طالي صحن آزادي دفن کردند که درحال حاضر 

کفشداری شمارۀ 6 است.

اصـفهانی،  حـاج حسن علی 

مشـــهور به نخــــــودکی 

)1279تا1361ق(

حاج شـــيخ حسـن علي مقـــدادي 
اصفهاني، مشهور به نخـــودکي، 
فرزند ماّلعلي اکبر، سال 12۷9ق 
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در اصفهان متولد شد. پدرش او را از همان کودکي، هر سحرگاه بيدار و 
با نماز و دعا آشنا کرد؛ ازآن پس تا پانزده سالگي، بيشتر شب ها را تا صبح 
پايان عمر پربرکتش، هرساله ماه هاي  تا  پانزده سالگی  بيدار می ماند و از 
رجب، شعبان، رمضان و ايام البيض هر ماه را روزه دار بود و شب ها را تا 

صبح بيتوته مي کرد.
در  را  عرب  ادبيات  و  زبان  و  نوشتن  و  خواندن  حاج شيخ حسن علي، 
اصفهان فرا گرفت، فقه و اصول و منطق و فلسفه را نزد آخوند ماّلمحمد 
از  نيز  تفسير  در زمينة  و  کرد  تلّمذ  قشقايي  ميرزاجهانگيرخان  و  کاشي 
آن  دانشوران  از  چند  تني  و  کشفي  سيدجعفر  پدر  حاج سيدسينا،  محضر 
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 
فشارکي و سيدمرتضي کشميري و مالاسماعيل قره باغي دانش آموخت. در 

1311ق، بار ديگر به مشهد سفر کرد و تا 1314ق در مشهد ماند.
توقفی  از  پس  و  بازگشت  اصفهان  به  1315ق  حاج شيخ حسن علي، 
کوتاه، عازم نجف شد و تا 1318ق در آنجا ماند. در اين شهر، در مسجد 
کوفه، مسجد سهله، مقبرۀ کميل و مقبرۀ ميثم تمار به زيارت و عبادت 

مي پرداخت؛ تا اينكه در 1319ق، بار ديگر به اصفهان بازگشت.
عتبات  به  بار  را چندين  مقام واليت، حاج شيخ حسن علي  به  دلباختگي 
کشيد؛ درنهايت نيز در 1329ق به مشهد عزيمت و تا پايان عمر در اين 

شهر اقامت کرد.
يك ماه آخر عمرش، در منزل بستري بود؛ سرانجام 1۷شعبان1361ق، 
مطهر  حرم  در  خودشان  وصيت  به  بنا  و  درگذشت  سالگي،   82 در 

امام رضا، ضلع شمالی رواق دارالحجه دفن شده اند.

آيت الّله ميـالنی6؛ مرجع 

بيدار )1313تا1395ق(

حسينی  سيدمحمدهادی  آيت اهلل 
1313ق،  محرم  هشتم  ميالنی، 
فقاهت و اجتهاد، در  در خاندان 
پس  او  شد.  متولد  اشرف  نجف 
نجف،  در  مقدمات  تحصيل  از 
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دروس خارج فقه، اصول، فلسفه، کالم، تفسير، اخالق و رياضيات را نزد 
استادان بزرگ زمان خويش  آموخت. وي 1500 اجازۀ روايی از علمای 
با همكاري عالمة طباطبايي6  ايشان  مطرح زمان خود دريافت کرد. 
قمي6، طي هشت  شيخ علي  و  سيدصدرالدين جزايري6  آيت اهلل  و 
1332ش،  در  ميالنی6  آيت اهلل  کرد.  تصحيح  را  وسائل الشيعه  سال، 
با  و  به مشهد مقدس مشّرف شد   امام هشتم پاک  قبر  زيارت  برای 
ماند و در جايگاه مرجع  اين شهر  درخواست مردم و علمای مشهد، در 
با اوج گيری مبارزات  او  تقليد، به تدريس خارج فقه و اصول پرداخت. 
ملت  با  همگام  امام خمينی6،  قيام  و  نفت  ملی شدن  نهضت  در  مردم 
سياسی  نظرهاي  از  در حمايت  و  پرداخت  شاه  رژيم  با  مبارزه  به  ايران 
امام خمينی6 اظهار داشت: »آنچه شما گفته ايد، گفتة همة روحانيان، 

بلكه گفتة اوليای خدا و ائمة اطهار است.«
از  دينی،  مرجعيت  و  سياسی  مبارزات  کنار  در  ميالنی6  آيت اهلل 
تبيين و ترويج دين اسالم و تثبيت حقانيت شيعه نيز غافل نبود؛ به طوری که 
در مدت اقامت اين بزرگوار در مشهد، صدها نفر با راهنمايی او به اسالم 
گرويدند؛ ازجمله: ‘پروفسور بول وين’، جراح بلژيكی که با قبول اسالم، 
نام عبداهلل را برای خود برگزيد و هم اکنون در قبرستان خواجه ربيع مشهد 

مدفون است.
آيت اهلل سيدمحمدهادی ميالنی6، در روز جمعه، 29رجب1395ق 
دارالشكر  رواق  در  را  او  درگذشت.  مقدس  مشهد  در  )1۷مرداد1354( 
حرم مطهر رضوي، واقع در پشت سر مبارک حضرت رضا به خاک 

سپردند.

قزوينی6؛  شــيخ مجتبی 

حكـيم قرآنی )1318تا1386ق؛ 

مصادف با 1346ش(

آيت اهلل شـيخ مجتبی قزوينی6، 
از  يكـی  در  1318ق،  سـال 
روسـتاهای قزويـن و در خانواده ای 
مقدمـات  شـد.  متولـد  روحانـی 
در  سـطح،  تـا  را  اسـالمی  علـوم 
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حـوزۀ علميـة قـــزوين  فـرا گرفـت و بـرای ادامـة تحصيـل، در 1330ق، 
همـراه پـدرش راهـی نجـف اشـرف شـد. در نجـف، از محضـر بـزرگان 
ميرزامحمدتقـی  و  يـزدی6  سـيدمحمدکاظم  همچـون  روزگار،  آن 
شـيرازی6 و ميرزامحمدحسـين نائينـی6 بهـره بـرد؛ سـپس بـه قم 
مهاجـرت کـرد و از محضـر درس شـيخ عبدالكريم حائـری يـزدی6، 
مؤسـس حـوزۀ علميـة قـم بهره منـد شـد. وي از 1341ق، بـا سـكونت در 
مشـهد و اسـتفاده از درس بـزرگان ايـن شـهر، بـه تدريس معـارف قرآنی 
و فقـه و اصـول پرداخـت. مهم تريـن اثـر ايشـان، مجموعـة پنج جلـدي 
بيان الفرقـان اسـت و شـخصيت های مطرحـی ازجمله: مقـام معظم رهبری 

)حضـرت آيـت اهلل خامنـه ای مدظله العالـي( و اسـتاد محمدرضـا حكيمی، از 
شـاگردان ايـن بزرگـوار هسـتند.

قيام ضد نظام ستم شاهی  امام خمينی6 در  از مدافعان  شيخ،  مرحومِ 
و  است  دين  امام خمينی  »امروز،  فرمود:  امام خميني6  دربارۀ  و  بود 

ترويج خمينی، ترويج دين.«
سرانجام، اين حكيم قرآني، پس از سال ها مهاجرت در راه علم و تربيت 
صدها شاگرد فاضل، 22 ذی حجة1386ق )14فروردين1346ش(، چشم از 

جهان فروبست. ايشان در رواق دارالحجه به خاک سپرده شده اند.

عالمۀ جعفری6؛ ابن سينای زمان )1304تا1377ش(

جهان  به  ديده  تبريز  در  1304ش،  سال  جعفری6،  محمدتقی  عالمه 
گشود. دروس مقدماتی حوزه را در مدرسة طالبية تبريز گذراند و برای 
ادامة تحصيل، عازم تهران شد. در مدرسة َمروي تهران در محضر آيت اهلل 
شيخ محمدرضا تنكابني و ميرزامهدي آشتياني، سطوح و فلسفه را آموخت. 
در قم نيز، در علوم معقول و عرفان و اخالق، از محضر امام خمينی6 
و برخی ديگر از بزرگان کسب فيض کرد. استاد در خاطرات اين دوره 
از تحصيلش، از زندگی سخت خود و غذای سادۀ نان و ماست گفته؛ نيز 

اشاره کرده که گاهی تهية همين مقدار قوت هم، مقدور نمی شده است!
 ايشان در آغاز جوانی رهسپار نجف شد و از درس دانشورانی همچون: 
شاهرودی6،  سيدمحمود  آيت اهلل  خويی6،  سيدابوالقاسم  آيت اهلل 
حكيم6  سيدمحسن  آيت اهلل  و  ميالنی6  سيدمحمدهادي  آيت اهلل 

استفادۀ الزم را ُبرد؛ به طوری که در 23سالگی به درجة اجتهاد رسيد.
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و غرب  معارف شرق  و  انديشه ها  با  دروس حوزوی،  با  عالمه هم زمان 
آشنا شد؛ به ويژه، آشنايی و هم انديشی با افرادي همچون: محمدرضا مظفر، 
فيلسوف و منطقِی نوانديش و احمد امين، رياضی دان مشهور دانشگاه بغداد، 
سبب شد در موضوعاتی ازجمله: فقه و فيزيك، فلسفه و زيباشناسی، تاريخ 
و روان شناسی و برخی ديگر از دانش های گوناگون، گام های علمی بلندی 

بردارد. 
در 133۷ش،  نجف،  در  اقامت  سال  يازده  از  پس  عالمة جعفری6 

به ايران بازگشت و به قم و مشهد 
در  و  رفت  تهران  به  درنهايت،  و 
مدرسة مروي به تدريس پرداخت. 
عمر پربار عــالمه محــمدتقی 
در  ســــرانجام  جـــعفری6، 
24آبان13۷۷ش، به پايان رســـيد. 
دوره  يك  تحمل  از  پس  اســتاد 
بيماری سرطان ريه، در لندن رحلت 
کرد و پيــــكر مطـهرش را پس از 

انتقال به مشهد، در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوي به خاک سپردند.

عالمه سيدجالل الدين آشتيانی6؛ مالصدرای قرن )1304تا1384ش(

استادِ عالمه، سيدجالل الدين آشتيانی6، سال 1304ش، در شهر آشتيان از 
توابع اراک متولد شد. در نوزده سالگی برای فراگيری علوم دينی، عازم قم شد و 
به تحصيل دروس فلسفه، عرفان، کالم، تفسير، فقه و اصول پرداخت. ازجمله 

عرفان،  و  حكمت  در  وی  استادان 
عالمة  و  آشتيانی6  ميرزااحمد 
امام خمينی6  و  طباطبايی6 

بودند. 
از  پس  آشتيانی6  عالمة 
از  بيش  مقدس،  مشهد  در  اقامت 
به  دانشگاه  چهل سال در حوزه و 
در  ايشان  پرداخت.  شاگرد  تربيت 
1338ش در دانشگاه مشهد به عنوان 
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مدّرس در رشتة فلسفه و تصّوف اسالمي انتخاب شد، در آذر1345 به رتبة 
استادي نايل آمد و در 1349 در همان دانشگاه، مديريت گروه فلسفه و حكمت 
را به  عهده گرفت. استاد در 13۷5 بازنشسته و يك سال بعد، به عنوان دانشمند 

برجستة فرهنگستان علوم جمهوري  اسالمي  ايران برگزيده شد.
شهرت عالمة آشتيانی6، مربوط به تحصيالت و تحقيقات گسترده اش 
در فلسفه و عرفان اسالمی است؛ به طوری که هانری ُکرَبن، فيلسوف شهير 
غربی، پس از مدت ها آشنايی و همكاری با او، وي را »مالصدرای ديگر« 
ازطرف  ائمه و  ازطرفی دل بستة دين و مكتب  او  داده است.  لقب 

ديگر، سالك وادی عرفان و فلسفه بود. 
بسته  در6فروردين1384  آشتيانی،  سيدجالل الدين  عالمه  زندگی  دفتر 
شد. پيكر مطهرش در صحن آزادی، اتاق 109 )صندوق قرض الحسنه خدام( 

دفن شده است.
سيدعبدالكريم هاشمی نژاد )1311تا1360ش(

اوايل  شهيد سيدعبدالكريم هاشمي نژاد، سال 1311ش در بهشهر متولد شد. 
نوجواني به روستاي کوهستان در دو کيلومتري بهشهر رفت و نزد آيت اهلل 

کوهســتاني به تحصيل پرداخت. 
وي بـــراي ادامه و تكــــــميل 
تحصيالت، عازم قم شد و چهارده 
ســال در محــضر آيت اهلل العظمي 
بروجردي6 و امام خميني6 
بود؛ سپس هـــم زمان با رحــلت 
آيت اهلل بروجردي6 به مشهد 
علميه  حوزۀ  در  و  کرد  هجرت 

مشغول تدريس شد.
ايشان در طول سال هاي 1342تا135۷، پنج بار توسط رژيم پهلوي بازداشت 
شد و هربار پس از آزادي، با فعاليت بيشتر، ُبعد تازه اي به مبارزات خود  بخشيد. 
شهيد هاشمي نژاد، در مشهد همراه با رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي مدظله العالي و توليت عظماي آستان قدس رضوي، حضرت آيت اهلل واعظ 
طبسي مدظله العالي، براي آزادي مردم از چنگ استبداد فعاليت داشت. سرانجام، 
اين بزرگوار در ۷مهر1360 به دست منافقان، به شهادت رسيد و يك روز بعد، 

در رواق دارالسالم حرم مطهر رضوي به خاک سپرده شد.



143

ســردار شهيد سـيد محمدتقی 

رضوی مبرقع

اين شهيد بزرگوار، در بهار 1334، در 
 ،امام هشتم ملكوتی  بارگاه  جوار 
از  ازفراغت  پس  گشود.  دنيا  به  ديده 
نداد  طاغوت  سربازی  به  تن  تحصيل، 
او در  پيوست.  انقالبيون  به صفوف  و 
و  مدظله العالي  خامنه ای  محضرآيت اهلل 

شهيد حجت االسالم هاشمی نژاد، ذهن و روح خود را جال داد، به گونه ای 
که شمع جمع دوستان وخويشان گرديد. با تشكيل جهاد سازندگی به فرمان 
نقاط محروم کشور گرديد؛ سرانجام در خرداد 1366  امام6، راهی 
دشت پژوه  ارتفاعات  در   10 کربالی  عملياتی  منطقه  شناسايی  هنگام  و 
اسالم آباد، دعوت حق را لبيك گفت و به شهادت رسيد. آخرين سنگر 
خدمت آن شهيد عزيز، مسئوليت ستاد مرکزي پشتيباني و مهندسي جنگ 
جهاد و قائم مقامي فرماندهي قرارگاه مهندسي خاتم االنبياء بود. محل 

دفن ايشان، بهشت ثامن صحن آزادی حرم مطهر امام رضا  است.
شهدای عاشورای حرم رضوی

با  برابر  خورشيدی   13۷3 سال  خرداد   30 دوشنبه  روز   14:26 ساعت 
عاشورای 1415 هجری قمری و درحالی که رواق ها، صحن ها، بست ها و 
اطراف مرقد مطهر هشتمين امام معصوم از جمعيت موج می زد و مردم 
برافروخته از عشق و ارادت به ساالر شهيدان اباعبداهلل الحسين، غرق 
عزاداری و نوحه سرايی اند، صدای مهيب انفجار بمب، فضای روضه ي منوره 
رضوی را پر می کند و انفجاري سهمگين، همه جا را به لرزه درمی آورد و 
لحظه ای بعد، دود غليظ و بوی خون در فضای سراسر معنويت حرم پخش 
می گردد. آنچه از کينه ي منافقان باقی ماند، 300 مجروح و 2۷ شهيد بود 

گريبان  مظلوميتشان  ابد  تا  که 
دشمنان واليت را رها نخواهد 

کرد. 
شهدای اين واقعه در بلوک 2۷ 
واقع  االئمه ثامن  بهشت 

در صحن جمهوری دفن شدند.
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آيت الله عباس واعظ طبسی )1314تا1394ش(

در  طبسـی  واعـظ  عبـاس  آيـت اهلل 
بهمـن1314 در خانـواده ای روحانی ديده 
بـه جهـان گشـود. بـا پيـروزی نهضـت 
اسـالمی در بهمن 135۷ امام خمينی6 
ملكوتـی  و  مقـدس  آسـتان  سرپرسـتی 
ثامن الحجـج را بـه آيـت اهلل واعـظ 

طبسـی سـپردند و دو سـال بعد، طی حكمی در تاريخ 15 فروردين 1359 ايشان 
را بـه ِسـَمت توليـت آسـتان قدس رضـوی منصـوب فرمودند. پـس از رحلت 
امام خمينـی6، اين حكم از سـوی مقام معظـم رهبری)مدظله العالی( تأييد شـد. 
ايشـان در 14 اسـفند1394 دار فانـی را وداع گفتنـد و در رواق دارالشـكر بـه 

خاک سـپرده شـدند.
برخی ديگر از مشاهير مدفون در حرم مطهر

صحن آزادی

• حاج شيخ عباس تربتی، جلوی اتاق 148.
• آيت اهلل حسن مولوی نجفی، داخل کفشداری 6.
• آيت اهلل حسن قبولی در افشان، داخل ايوان طال.

• سيدمحمدتقی مقدم، جلوی اتاق 162.
• سيدجواد فقيه سبزواری، جلوی اتاق 163.

• آيت اهلل محمدباقر حكمت نيا، جلوی اتاق 166.
• آيت اهلل محمد واله، جلوی اتاق 169.

• حاج شيخ جعفر مجتهدی، داخل اتاق 169.
• سيدعباس ابوترابی، داخل اتاق 169.

• استاد محمدتقی مزينانی شريعتی، داخل اتاق 1۷1.
• شيخ ذبيح اهلل قوچانی، بهشت صحن آزادی، بلوک 144.

• حاج شيخ محسن محدث زاده، بهشت صحن آزادی، بلوک 1۷5.
• شهيدحسن آقاسی زاده، بهشت صحن آزادی، بلوک 141.

• حاج رضا انصاريان، بهشت صحن آزادی، بلوک 188.
صحن انقالب

• دکتر مرتضی شيخ، جلوی پنجره فوالد.
• عالمه محمدحسين حسينی تهرانی، جلوی اتاق 106.
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• شيخ عبدالكريم حامد، بين پنجره فوالد و ايوان طال.
صحن جمهوری اسالمی

• شهدای کاروان راهيان نور، بلوک 368.
• حاج محسن حسنی کارگر، شهيد منا و قاری قرآن، بلوک 221.

رواق دارالعباد

• آيت اهلل موسوی نژاد.
• آيت اهلل صدر حسينی.

رواق دارالسرور

• آيت اهلل شيخ حسنعلی مرواريد.
• آيت اهلل علی فلسفی.

• حاج شيخ ابوالحسن حافظيان.
رواق دارالسالم

• آيت اهلل ميرزاحبيب اهلل گلپايگانی.
رواق دارالفيض

• سيدجواد خامنه ای، پدر مقام معظم رهبری مدظله العالي.
رواق دارالشكر

• آيت اهلل سيدحسن قمی.
• آيت اهلل حاج شيخ عباس واعظ طبسی، توليت فقيد آستان قدس رضوی.

رواق دارالحفاظ

• عباس ميرزا .
• حاج حسين ملك.

باغ رضوان

• آيت اهلل محمدتقی آملی.
• آيت اهلل سبزواری.

• آيت اهلل عطاردی قوچانی.
رواق دارالزهد

• شهيد کامياب. 
• آيت اهلل خزعلی.

• آيت اهلل شيخ ابوالحسن شيرازی، امام جمعه فقيد مشهد.
• آيت اهلل عزالدين زنجانی.

رواق دارالواليه

• آيت اهلل کوهستانی، راهرو خالصی.
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پی نوشت ها:
1. به حاشيۀ تزئيني يا روكش حفاظتِي ديوار حرم، از كف بنا تا بلنداي طاقچه، اِزاره گفته 

مي شود؛ نقل از: احمدبنعيسي، واژگان هنر، ص83.
2. ُصفه: ايواِن مسقف، سكو، شاه نشين در درون اتاق يا مسجد كه كف آن، كمي بلندتر از  

كف اتاق است؛ نقل از دكتر محمد معين، فرهنگ لغت فارسي. 
3. نوعی آينه كاری است. 

4. قبة الصخره از بناهای واقع   شده در مجموعۀ بيت المقدس است.
5. كاشي معقلي، نوعي كاشي مزيّن به خطوط »كوفي بنايي« است كه براي تزئين سطوح 

مختلف در معماري سنّتي استفاده مي شود. كوفی بنايی، نام نوعي خط است.



14۷
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نماز  براساس فرمايش و توصية گران قدر حضرت رضا، هرگز   .1
اّول وقت را به تأخير نيندازيد.

2. جهت اطالع از برنامه هاي فرهنگي تبليغي حرم مطهر مي توانيد از درگاه 
 razavi.aqr.ir :به نشاني خدمات فرهنگی تبليغی حرم مطهر امام رضا

استفاده کنيد.

3. در ايام ويژه مانند تابستان و نوروز که تعداد زائران درخوِر توجه 
است؛ به منظور جلوگيري از آسيب هاي احتمالي به کودکان و سالمندان، 

در ساعات پاياني شب و ابتداي صبح به حرم مشرف شويد.

4. براساس تأکيد آيات و روايات، داشتن حجاب کامل برای خواهران 
واجب بوده و از آنجا که رعايت آن در حرم مطهر اهميت بيشتری دارد؛ 

استفاده از حجاب برتر يعنی چادر نيز الزامی است.

5. شمارۀ تلفن و آدرس محل اقامت خود و اعضای خانواده را همراه 
داشته باشيد تا در مواقع خاص، به ويژه برای کودکان و سالمندان، امكان 

خدمات رسانی مناسب و سريع فراهم باشد.

6. زائران گرامی می توانند با دانلود و نصب نرم افزار موبايلی رضوان از 
غذای متبرک مهمانسرای امام رضابهره مند شوند.

۷. قبل از تشرف به حرم مطهر، پول و اشياي قيمتي خود را به دفتر هتل، 
زائرسرا، مهمانپذير و... بسپاريد.

شارژر،  دستي،  کيف  همراه داشتن  از  مطهر  حرم  به  تشرف  هنگام   .8
درصورت  کنيد.  خودداري  و...  فيلم برداري  و  عكاسي  دوربين هاي  انواع 
همراه داشتن وسايل اضافي در مواقع ضروري، آن را به دفاتر امانات تحويل 

داده و رسيد دريافت کنيد.

9. دفاتر امانات مستقر در ورودي هاي حرم مطهر، از دريافت هرگونه 
نظامي،  وسايل  خوراک پزي،  وسايل  خواب،  وسايل  مانند  حجيم  وسايل 

چمدان، انواع خوراکي ها و... معذور هستند. 

و  سالمند  زائران  حال  رفاه  جهت  مطهر،  حرم  ورودي هاي  در   .10
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کم توان، می توانيد از صندلي هاي چرخدار و تاشو، همچنين  وسايل حمل 
زائران سالمند و معلول استفاده کنيد.

11. برای تردد با صندلی چرخدار و کالسكه، حتمًا از آسانسور استفاده 
کرده و از تردد با آن ها بر روی رمپ های برقی و پله برقی ها، جداً پرهيز 

کنيد.

12. در محل هايي که پله برقي دارند، مواظب کودکان و افراد سالخورده 
باشيد.

13. محدودۀ ورود اشخاصي که عذر شرعي دارند، در نقشة حرم مطهر 
مشخص شده است؛ لطفًا ضمن رعايت مسائل شرعي، در حفظ حرمت اين 

مكان مقدس کوشا باشيد.

14. برگزاري مراسم خطبة عقد زوج های جوان به صورت شبانه روزی، 
فقط در رواق مبارکة شيخ طوسي6 انجام می شود.

 15. اصول بهداشتي را در همه جا، به ويژه در حرم مطهر حضرت رضا
رعايت فرماييد.

16. ضمن رعايت و توجه به نظافت و بهداشت حرم مطهر، از ريختن 
در  و...،  دستمال کاغذی  تنقالت،  پوست شكالت، کيك،  غبار:  هرگونه 
ظروف مخصوص ضايعات ليوان يكبار مصرف در اطراف آبخوری ها  و 

سبدهای جمع آوری پالستيك کفش، جداً خودداری کنيد.

نيز پالستيك های  و  ليوان های يك بار مصرف  از  استفاده  از  1۷. پس 
کفش، آن ها را در ظروف مخصوص ضايعات ليوان و پالستيك  قرار دهيد 

و از انداختنشان در محفظه های غبار جداً خودداری کنيد.

18. در همه جا، به ويژه در حرم مطهر حضرت رضا از سيگارکشيدن 
بپرهيزيد.

حقوق  رعايت  و   رضا امام  منور  مضجع  حرمت  حفظ  برای   .19
زائران، از عكس برداری و فيلم برداری در حرم مطهر به ويژه اطراف روضة 

منوره  خودداري کنيد.
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دفترهای  به  فقط  را  خود  شرعي  وجوهات  و  امانات  نذورات،   .20
مربوط به آن تحويل دهيد.

21. به منظور رعايت نظم در رواق های حرم مطهر، همواره از سمت 
راست خود حرکت کرده و در مسيرهای تردد توقف نفرماييد.

22. به منظور حفظ موازين شرعي، خواهران محترم بايد از وضوگرفتن 
وضوخانه های  از  و  کرده  خودداری  مقدس  صحن های  حوض  کنار  در 
تعبيه شدۀ ويژۀ خواهران در صحن های جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، 
استفاده  رضوان  باغ  و  هدايت  کوثر، صحن  رضوی،  جامع  آزادی، صحن 

کنند.

مكان های  مطهر،  حرم  معنوی  فضای  تقويت  و  حفظ  به منظور   .23
جداگانه ای برای عبادت و زيارت آقايان و بانوان تعيين شده است؛ بنابراين 
محل  خود،  همراهان  و  خانواده  اعضای  از  جداشدن  و  تشّرف  از  قبل 

ملحق شدن به آن ها را مشخص فرماييد.

24. در تمامی صحن ها، دفاتر شبانه روزی پيداشدگان و رسيدگی به امور 
گمشدگان وجود دارد. درصورت گم کردن همراهان، به ويژه خردساالن و 

سالمندان، ضمن حفظ آرامش و خونسردی، به اين دفاتر مراجعه فرماييد.

دفاتر  به  را  آن ها  گمشده،  افراد  و  اطفال  با  برخورد  درصورت   .25
پيداشدگان تحويل داده يا به دفتر هماهنگی صحن ها و رواق ها راهنمايي 

کنيد.

26. اشياي قيمتي پيداشده، همچون کيف پول، تلفن همراه، زيورآالت 
و... را می توانيد به دفتر نگهداري اشياي پيدا شده، مستقر در ضلع شمالي 

صحن غدير يا دفاتر امانات صحن ها و رواق های مبارک تحويل دهيد.

پايگاه های  به  اورژانسي،  خدمات  به  نياز  درصورت   .2۷
گوهرشاد،  جامع  مسجد  هدايت،  درصحن  واقع  پزشكي  فوريت های 
رواق   انقالب،  صحن  آزادی،  صحن  اسالمي،  جمهوري  صحن 
با  يا  کرده  مراجعه   hمعصومه حضرت  رواق  و   حاتم خاني 

تلفن32002424-051 تماس حاصل فرماييد.
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28. اگر با افراد مشكوک و موارد خاص برخورد کرديد، به خادمان 
شماره  با  نياز،  درصورت  و  دهيد  اطالع  مطهر  آگاهي حرم  مديريت  يا 

تلفن های 32002215-051 و 32256990-051 تماس حاصل فرماييد.

29. تلويزيون هاي پهن پيكر و تابلوهای اطالع رسانی مستقر در ورودي ها 
و نقاط مختلف حرم مطهر، شما را با زمان و مكان برنامه های مختلف 

فرهنگي آشنا می کند.

30. در منابع دينی هيچ سند و مدرکی مبنی بر بستن قفل و پارچه به 
ضريح، پنجره های فوالدی و... وجود ندارد؛ بنابراين از اين کار که موجب 

شكل گيری شبهات مذهبی و وهن شيعه می شود، جداً خودداری فرماييد.

به کفشداری ها  را  به حرم مطهر، کفش های خود  تشّرف  31. هنگام 
بســپاريد. درصورت تمـــايل به همــراه داشتن کفــش ها نيز می توانيـــد 
از پالستيك های مخصوص استفاده کنيد. اين پالستيك ها برای اين منظور 

تهيه شده و در کفشداری ها موجود است.

32. آرامش محيط معنوي حرم را حفظ کرده و از صلوات فرستادن و 
قرائت دعا با صداي بلند، به ويژه در اطراف ضريح مطهر، بپرهيزيد. 

بهتر  مطهر،  ضريح  به  دسترسي نداشتن  و  جمعيت  ازدحام  هنگام   .33
است از فاصله ای دورتر زيارت کرده و باعث آزار و اذيت ديگران نشويم.

34. برای سهولت در امر زيارت، هنگام برگزاري نمازهای جماعت و 
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ديگر مراسم، به توصيه های خادمان حرم مطهر توجه فرماييد.

35. هنگام زيارت و برگزاري نمازهـــاي جماعت، تلفن همــراه خود 
را خاموش کنيد.

36. پس از استفاده از قرآن، مفاتيح، کتب ادعيه، مهر نماز و... از گذاشتن 
آن ها در بين صفوف نماز و روي زمين خودداري کرده و در مكان هاي 

مشخص شده قرار دهيد.

3۷. نوشتن هرگونه مطلب بر روي قرآن ها و مفاتيح ها و کتب ادعيه، 
تصرف در مال وقف محسوب می شود و ازنظر شرعي حرام است.

38. براي تهية سی دِی برنامه های فرهنگي و مراسم برگزارشده در حرم 
 مطهر، به فروشگاه کتاب شرکت به نشر، واقع در ورودي باب الجواد

مراجعه فرماييد.
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خدمات رفاهی

1. دفاتر امـــانات

1. 1. دفاتر امانات نقدی و اشيای ارزشمند

اين دفاتر در ورودي های حرم مطهر و صحن ها و رواق درالحجه، به صورت 
شبانه روزي، به زائران محترم بارگاه منور رضوي خدمت رسانی می کنند. 

به زائران گرامی توصيه مي شود درصورت همراه داشتن وجه نقـد و اشيای 
ارزشمند، به اين دفاتر مراجعه کرده، امانت خود را تحويل داده و پس از 
دريافت رسيد، با آرامش خاطر به زيارت و کسب فيض معنوي بپردازند. اين 
دفاتر عالوه بر نگهداري امانات نقدي و اشيای ارزشمند، به عنوان پشتيبان دفتر 

اشيای پيداشده، وظيفة دريافت اشيای پيداشده را نيز به عهده دارند.

تلفنموقعيت دفاتر

32002408ورودي شيخ طوسي

32002392ورودي شيخ طبرسي

32002388ورودي نواب صفوي

32002295ايوان طال، واقع در صحن آزادي )ويژۀ خواهران(

32002249صحن آزادی

32002141رواق دارالحجه

32002304صحن جمهوری اسالمی )اتاق 125، جنب دارالقرآن(

32003115صحن انقالب اسالمی )جنب کفشداري 2(

32003166ورودي باب الرضا

32003189ورودي باب الجواد
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1. 2. دفاتر امانات وسايل زائران

دفاتر شبانه روزي امانات وسايل زائران، در تمام ورودی های حرم مطهر 
ممنوع  مطهر  داخل حرم  به  آن ها  ورود  را که  وسايلی  و  مستقر هستند 
است، به صورت امانت تحويل می گيرند. مدت زمان نگهداری اين امانات 
3 ساعت است و درصورت مراجعه نكردن زائر، پس از 24 ساعت، وسايل 
به انبار امانات تحويل داده می شود. اين دفاتر، وسايل ممنوعه ازقبيل وسايل 
انواع  ازقبيل  حجيم  وسايل  و  خوراک پزي  وسايل  و  اشتعال زا  و  نظامي 

چمدان، ساک هاي مسافرتي و... را نمی پذيرند. 

تلفنموقعيت دفاتر

ورودی
بابالجواد

دفتر امانات وسايل زائران،  ويژۀ برادران 
32002258و خواهران 

ورودی
بابالرضا

دفتر امانات وسايل زائران، برادران و 
خواهران

32002448
32002911

ورودینواب
صفوي

دفتر امانات وسايل زائران، ويژۀ برادران و 
32002368خواهران

ورودیشیخ
طبرسی

دفتر امانات وسايل زائران، ويژۀ برادران و 
32002398خواهران 

ورودیشیخ
طوسی

دفتر امانات وسايل زائران، ويژۀ برادران و 
3200239۷خواهران 

دفتر امانات وسايل زائران، برادران و وروديغدير
320039۷1خواهران

ورودی
بابالهادی

دفتر امانات وسايل زائران، برادران و 
32003۷35خواهران

ورودی
32002534انبار امانات وسايل  جاماندهبابالجواد
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2. دفاتر پيداشدگان و رسيدگی به امور گمشدگان

اين دفاتر به منظور رفع نــگراني خانواده هاي محــــترم و 
امكان دستيابي سريع به افراد گمشده در حرم مطهر رضوی

مســتقر شده و به صورت شـــــبانه روزي خدمت رساني مي کنند.
خادمان شما در اين دفاتر، برای اطالع رسانی به وابستگان، ازطريق تماس 
با خانواده ها يا اماکن محل اقامت موقت )هتل، حسينيه، مهمان پذير و...( يا 

شهرستان محل اقامت، پيگيري هاي الزم را انجام مي دهند.

تلفنموقعيت دفاتر

3200252۷-32002081صحن آزادي

صحن جامع رضوي، جنب ايوان ولّی 
عصر

32002522-3200201۷ 
32003111-32003110

32002160-3200385۷صحن کوثر، جنب موزۀ مرکزی

بست شيخ طبرسي، جنب دفتر صندلی 
چرخ دار

320025۷0-32002065

32002080-32002529صحن گوهرشاد

32002051-32002523 بست شيخ طوسي6، جنب دفتر نذورات

320038۷0-32003869دفتر دارالحجه

صحن انقالب اسالمي
32002262-32002532
32002531-32002530

32226836

3. بخش نگهداری اشيای پيداشده

اين بخش به صورت شبانه روزي، اشيای پيـــداشده در حرم
و  ثبت  پيداشده  اشيای  رايانه ای  سيستم  در  دريافت  از  پس  را  مطــهر 
مالكان،  مراجعة  درصورت  می کند  و  نگهداری  مخصوص  قسمت  در 
صورت جلسه ای تنظيم شده و اشيای مربوط به آن ها تحويل داده می شود. 
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در اين بخش، اشيائی که قابليت بررسی دارند از قبيل: تلفن همراه ، مدارک 
و... را بررسی کرده و به صاحبانشان اطالع می دهند که در اين صورت به 
شكل حضوری و يا غيرحضوری )ارسال از طريق پست پيشتاز( تحويل مالكين 
می شود. در مواقعی که جنبه فوری دارد؛ به عنوان مثال پيداشدن بليط هواپيما،  
قطار يا اتوبوس، برای جلوگيری از ضرر و زيان مالكان ، هماهنگی های الزم 

با مراکز مربوطه به صورت تلفنی انجام می شود. 
بخش مرکزی نگهداری اشياء پيداشده، در ضلع شمال شرقی صحن غدير، قرار 

گرفته است. تلفن : 32002840 و 32002841                      

4. زائربرهای برقی 

 زائربرهاي برقي ويژۀ زائران معلول و سالمند، در ورودي هاي باب الرضا
و باب الجواد قرار داده شده اند. خدمت رساني اين زائربرها، شبانه روزی 

است.
مسير تردد زائربرهای برقی

1. ورودي باب الجواد تا انتهای صحن غدير؛
2. ورودي باب الرضا تا باب السالم؛

3. ابتدای دوربرگردان خيابان شيرازی تا ورودی شيخ طوسی؛
4. ابتدای دوربرگردان خيابان طبرسی تا ورودی شيخ طبرسی؛

5. ابتدای دوربرگردان خيابان نواب صفوی تا ورودی شيخ حر عاملی.
6. ورودی شيخ طوسی تا ورودی شيخ طبرسی؛

۷. ورودی شيخ طبرسی تا نواب صفوی؛
8. از ابتدای خيابان آيت اهلل واعظ طبسی تا ورودی غدير.
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6. دفاتر نذورات

در ورودی ها و داخل حرم مطهر، دفاتری وجود دارد که نذورات نقدی و 
غيرنقدی زائران را دريافت می کنند. دفاتر نذورات ورودی های حرم مطهر 
نذورات  مطهر،  حرم  داخل  نذورات  دفاتر  و  غيرنقدی  نذورات  معمواًل 

نقدی را دريافت کرده و رسيد می دهند.

تلفنموقعيت دفاتر

32002435ورودي باب الرضا

32002321ورودي باب الجواد

32002312ورودی شيخ طوسی 1

32003329ابتدای ورودی شيخ طوسی 2

32002316ورودی شيخ طبرسی

32002324ورودی شيخ حر عاملی

32002812پارکينگ شمارۀ 1

32002811پارکينگ شمارۀ 3، ورودي صحن هدايت

5. دفاتر تحويل امانی صندلی چرخ دار

اين دفاتر در ورودي های حرم مطهر، به صورت شبانه روزي
فعال و در خدمت زائران گرامی هستند.

مي توانند  معتبر  شناسايی  مدرک  ارائة  با  خدمات،  اين  به  نيازمند  افراد 
همراه  که  محترمی  زائران  کنند.  دريافت  صندلی چرخ دار  دفاتر،  اين  از 
خود کارت شناسايی معتبر ندارند، می توانند از خدمت رسانی گشت سيار 
مبادی ورودي هاي حرم مطهر مستقر  در  سيار،  اين گشت  کنند.  استفاده 

هستند.
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ی
ت نقد

دفاتر نذورا

تلفنموقعیتدفاتر
h32002453رواق حضرت معصومه

32002۷31رواق دارالحجه
32002250رواق دارالسرور
32002315رواق دارالواليه
32002253صحن آزادی

32002۷46رواق دارالسعاده )ويژۀ خواهران(
32002205صحن انقالب اسالمی
32003892صحن جامع رضوي

32002043صحن جمهوري اسالمی
32002216مسجد گوهرشاد

3200229۷مهمان سرا
ورودي نواب صفوي6، جنب مقبرۀ پير 

320025۷8پاالن دوز )نذورات نقدي دام(

ی
ت غيرنقد

دفاتر نذورا

تلفنموقعیتدفاتر
32002112دفتر نذورات دام زنده؛ پارکينگ شمارۀ 3

 32002193ورودی باب الجواد
32002۷2۷ورودي باب الجواد ) فروشگاه فرش(

 3200243۷ورودی باب الرضا
32002563ورودی شيخ طبرسی6
3200236۷ورودی شيخ طوسی6
32002356ورودی نواب صفوي6

32002580انبار نذورات؛ جنب مقبرۀ پير پاالن دوز
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شمارة 
كفشداری

نوع 

تشرف
موقعيت

صحن انقالب اسالمیخواهران1 و 2

صحن انقالب اسالمی، ورودی مقبرۀ شيخ حر عاملی6خانوادگی4

صحن آزادیخواهران5

صحن آزادیخواهران6

صحن آزاديبرادران7

صحن آزادی، ورودی رواق امام خمينی6خانوادگی8

صحن آزادی، ورودی رواق امام خمينی6خواهران9

صحن مسجد گوهرشاد، ورودي رواق امام خميني6برادران10

صحن مسجد گوهرشادبرادران12

ورودی بست شيخ بهائی6برادران13

ورودی بست شيخ بهائی6برادران14

صحن جمهوری اسالمی، ورودی رواق دارالهدايهبرادران15

صحن جمهوری اسالمی، ايوان طالبرادران16

صحن جمهوری اسالمی، ورودی رواق دارالواليهخواهران17

صحن جمهوری اسالمی، ورودی رواق دارالرحمهخانوادگی18

صحن جامع رضوی، ورودی رواق امام خمينی6برادران19

صحن جامع رضوی، ورودی رواق امام خمينی6خواهران20

7. کفشــداری ها

کفشداري شمارۀ 5و9و20، محل نگهداري کالسكه نيز هست. 
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8. مهمان سرا

شــيخ حر  بست  شـــمالي  ضلع  در   ،رضا حضرت  مهمان سرای  دو 
عاملي6 و ضلع غربی صحن غدير واقع شده است. در اين مكان، زائران 

به قصد تيّمن و تبرک، از خوان نعمت آن حضرت بهره مند مي شوند.
از  موبايلی رضوان  نرم افزار  دانلود و نصب  با  زائران گرامی می توانند 

غذای متبرک مهمانسرای امام رضابهره مند شوند.
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9. مديريت آگاهی حرم

)رسيدگی به معضالت اجتماعی در حرم مطهر رضوی( 

مديريت آگاهی، در ضلع قبله صحن هدايت حرم مطهر رضوی واقع است 
)آگاهی(،  انتظامی  کادر  و  رضوی  قدس  آستان  مجرب  نيروهای  از  که 
تشكيل شده است و به صورت شبانه روزی در جهت رفاه و امنيت زائران 
گرامی انجام وظيفه می کنند. امورات کنترل و مراقبت در راستای تأمين 
مشكوک،  افراد  دستگيری  و  شناسائی  با  را  متبرکه  اماکن  امنيت حوزۀ 
متكديان،  مخدر، کالشان،  مواد  معتادان، حامالن  سارقان،  موارد خاص، 
رابطة نامحرميت، درگيری و نزاع، کالهبرداری، اخاذی و... برعهده دارد 

و با تشكيل پرونده و تحويل به مراجع قضايی، خدمت رسانی می کند. 
مديريت آگاهی حرم مطهر از ادارات مختلف تشكيل يافته است.

10. بخش امداد زائران

‘يا  عنوان  با  زيارتي  برنامة  انجام  درراه مانده،  زائران  امور  به  رسيدگي 
سطح  در  سالمند  و  ناتوان  افراد  تشرف  به  کمك  به منظور  معين الضعفا’ 
شهر مقدس مشهد، رسيدگي به امور زائران مصدوم شده در حرم مطهر و 
پيگيري امور درماني آنان، اهدای البسه به زائران فقير و... از فعاليت هاي 
مهم اين بخش به شمار مي آيند. البته تمام اين امور، با درنظرگرفتن نّيات 
واقفين و مفاد وقف نامه ها انجام می شود. بخش امداد زائران در ضلع جنوبی 
صحن جامع رضوی، ساختمان مديريت رفاه زائران واقع شده است و زائران 
تلفني، مي توانند از شمارۀ 32002299  ارتباط  نياز به برقراري  درصورت 

استفاده کنند.

تلفنمكانرديف

32002515ادارۀ تجسس وپيگيری امورحقوقی زائران1

ادارۀ پيشگيری و کشف جرائم2
32002215
32256990

32003510ادارۀ اطالعات و عمليات3
32002150ادارۀ فوريت های اجتماعی و مشاوره4
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11.  دفتر امور دفن

اين دفتر عالوه بر انجام خــــدمات روزمره دررابــطه  با اموات، دربارۀ 
محل دفن مشاهير مدفون در حـــرم مطهر رضوی نـــيز اطالعاتی ارائه 
می دهد. دفتر امور دفن، در صحن آزادي واقع شده است. برای ارتباط با اين 

بخش، مي توان از شماره تلفن هاي 32002245  استفاده کرد.

12. سرويس های بهداشتی

مكانشماره 

ورودی صحن غديرسرويس شمارۀ 1

ورودی باب الجوادسرويس شمارۀ 2

ورودی باب الرضاسرويس شمارۀ 3

ورودی صحن کوثرسرويس شمارۀ 4

صحن هدايتسرويس شمارۀ 5

بست شيخ بهائی6سرويس شمارۀ 6

بست شيخ حر عاملی6سرويس شماره ۷

سه ضلعی صحن غدير و صحن جامع سرويس شماره 8
رضوی

ابتدای بست شيخ طوسی6سرويس شماره 9

دوربرگردان شيرازیسرويس شماره 10

دوربرگردان طبرسیسرويس شماره 11

برای ورود به سرويس های بهداشتی با ويلچر و کالسكه، از آسانسورهای 
تعبيه شده استفاده کرده و از تردد بر روی پله برقی ها  با ويلچر و کالسكه 

جداً خود داری کنيد.
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نقشة خدمات رفاهی و بهداشتی حرم مطهر
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خدمات بهداشتی و درمانی

 دارالشفاء امام

دارالشـفاء امــام  در ضــلع جنوبی دوربـــرگردان خـــيابان شيرازي 
)ورودی شيخ طوسی( واقع شده است.

اين مرکز درماني، مجهز به تجهيزات کامل پزشكی و شامل بخش هاي 
مختلف اورژانس، راديولوژی، آزمايشگاه، داروخانة شبانه روزی، دندانپزشكی، 

بينايی سنجی، شنوايی سنجی، واحد مامايی و انواع کلينيك هاي تخصصی است.
شماره تلفن هاي اين مرکز 32002380 و 32244311 است.

مرکز فوريت های پزشكی

در صحن هاي  شبانه روزی  به صورت  پزشكی  فوريت های  ثابت  پايگاه هاي 
هدايت، آزادي، جامع رضوی، جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، گوهرشاد، 
رواق حاتم خانی و رواق حضرت معصومه h مستقر هستند و به بيماران 
اورژانسی و سوانح احتمالی در حرم مطهر رضوی رسيدگی می کنند. زائران 
درصورت نياز مي توانند ازطريق شماره تلفن 32002424 با مرکز فوريت های 

پزشكی حرم مطهر تماس حاصل فرمايند.
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1. نمازهای جماعت حرم مطهر

يوميه  جماعت  نمازهاي  مطهر،  حرم  رواق هاي  و  در صحن ها  روز،  هر 
حرم  در  معنوي  باشكوه    جلوه هاي  از  نمازها  اين  برپايی  می شود.  اقامه 

مطهر رضوي است.
مكان های ثابت برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر رضوی

1. رواق دارالسياده؛
2. صحن انقالب اسالمي؛

3. رواق دارالسالم تا صحن آزادي؛
4. رواق امام خميني 6  ؛

5. رواق دارالمرحمه ؛
6. رواق دارالحّجه؛

۷. شبستان گرم مسجد جامع گوهرشاد؛
8. شبستان تبريزی مسجد جامع گوهرشاد؛

مسجد  مقصوره  ايوان  و  گوهرشاد  جامع  مسجد  نهاوندی  شبستان   .9
جامع گوهرشاد؛

10. شبستان نجف آبادي مسجد جامع گوهرشاد؛
11. مدرسة پريزاد؛
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12. دارالقرآن؛
13. رواق حضرت معصومهh؛

14. رواق کوثر؛
15. صحن جمهوري اسالمي )درصورت مساعدبودن هوا(؛

.h16. رواق حضرت زهرا
ساير مكان های برگزاری نماز جماعت در حرم مطهر رضوی

برگزاری مراسم نماز جماعت در اين مكان ها، منوط به حضور زائران 
يا مساعدبودن هوا خواهد بود:

1. صحن غدير؛
2. صحن هدايت يا بست طبرسی؛

3. صحن کوثر يا باب السالم؛
4. شبستان ميالنی،

5. رواق شيخ حر عاملی؛
6. رواق شيخ طوسی؛
۷. رواق دارالهدايه؛

8. رواق غدير.

2. تبليغ معارف اسالمی

حضور در حرم مطهر رضوي، فرصت مغتنمي است تا زائران در اين حريم 
قدسي، به کسب معرفت از درياي بي کران انديشه و عرفان اسالمي مشغول 
قرائت  ايام سال، سخنراني هاي مذهبي،  تمامي  به همين منظور در  شوند. 
و  کميل  مانند  مأثوره  ادعية  قرائت  مشخص،  ايام  در  تأکيد شده  زيارات 

توسل و ندبه و... در حرم مطهر برگزار مي شود.
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اماکن برگزاری مراسم  تبليغی حرم مطهر

مكانزمان برنامه

سخنراني

شبستان گرم، رواق های بعد از نماز صبح
امام خميني 6و غدير

همه روزه غير از جمعه ها 
قبل از نماز ظهر و عصر

شبستان گرم و رواق هاي حضرت 
hفاطمه زهرا

 و دارالحكمه )ويژۀ خواهران(

رواق امام خميني 6قبل از نماز مغرب و عشا

رواق امام خميني 6بعد از نماز مغرب و عشا

بیاناحكام

همه روزه غير از جمعه ها، 
رواق دارالحجه و رواق امام خميني6قبل از نماز ظهر و عصر

قبل از نماز مغرب و عشا
شبستان گرم، رواق دارالحجه،

hرواق هاي حضرت فاطمه زهرا
 و دارالحكمه )ويژۀ خواهران(

شبستان گرم و رواق امام خميني 6بعد از نماز مغرب و عشا

قرائتزيارت
امیناهلل

شبستان گرم و رواق دارالحجه و همه روزه، بعد از نماز صبح
رواق امام خميني 6

همه روزه غير از جمعه ها، 
بعد از نمازعصر

شبستان گرم و رواق امام خميني 6
و رواق دارالحجه

شبستان گرم و رواق دارالحجه و همه روزه بعد از نماز عشا
رواق امام خميني 6

قرائتدعای
توسل

رواق امام خميني6يا صحن جامع سه شنبه شب ها
رضوی

قرائتدعای
کمیل

رواق امام خميني6پنج شنبه شب ها

قرائتدعای
ندبه

صبح  هاي جمعه، اول طلوع 
آفتاب

رواق امام خميني6يا صحن جامع 
رضوی

در سه نوبت صبح و عصر و شب، برنامه های تبليغی و بيان احكام در مدرسة 
پريزاد برگزار می شود.
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عالوه  بر اين برنامه ها، در مناسبت هاي اسالمي و ملي، در حرم مطهر 
مرثيه سرايي،  مداحي،  مانند:  مي شود؛  برگزار  ويژه اي  مراسم  رضوي 

مناجات خواني، سرود و همخواني )تواشيح(.
زمان و مكان اين مراسم در تابلوهاي اطالع رساني برنامه هاي فرهنگي تبليغي 

حرم مطهر )پيك زائر( اعالم مي شود.
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3. فعاليت های قرآنی

دارالقرآن الكريم  عنوان  با  دودرب،  تاريخي  مدرسة  اخير،  سال هاي  در 
آستان قدس رضوي، تجلي گاه فعاليت هاي قرآني شده است.

با برنامه هاي متنوع مانند کالس ها، کارگاه ها، نشست ها و  اين مرکز 
جلسات قرآني، مسابقات و جشنواره هاي قرآني، محافل ُانس با قرآن کريم 

و... در احياء معارف قرآني گام بلندي برداشته است. 
کالس های حفظ قرآن کريم

در اين کالس ها حفظ قرآن کريم )همراه با ترجمه( آموزش داده می شود. 
طول  به  سال  چهار  حدود  و  شده  برگزار  هفته  در  روز  دو  دوره،  اين 

مي انجامد.
کارگاه ها و پايگاه های مشاورۀ تصحيح قرائت قرآن و اذکار نماز

دارالمرحمه،  امام خمينی6،  رواق های  و  دارالقران  اتاق 9  در  کارگاه  اين 
دارالحجه، حضرت فاطمه زهراh، حضرت معصومهh و دارالواليه مستقر 
بوده است. زائران با حضور در اين کارگاه ها، مي توانند اشكاالت قرائت خود 

را برطرف کنند.
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کالس های آموزش قرائت

و  پاييز  رمضان،  مبارک  ماه  تابستان،  )بهار،  دوره  پنج  در  کالس ها  اين 
تجويد  تجويد الصالة،  روان خواني،  روخواني،  رشته هاي  در  و  زمستان( 
مقدماتي، تجويد تكميلي، ترتيل، صوت و لحن و... برگزار مي شوند. امكان 

استفاده از اين کالس ها برای خواهران و برادران فراهم است.
کالس های آموزش تفسير و حديث

و  پاييز  رمضان،  مبارک  ماه  تابستان،  )بهار،  دوره  پنج  در  کالس ها  اين 
تفسير قرآن،  تدبر در قرآن،  زمستان( و در رشته هاي ترجمه و مفاهيم، 
تدبر در سيرۀ معصومان، نهج البالغه، صحيفة سجاديه، آيات االحكام، 
صرف و نحو قرآني و عصر غيبت برگزار مي شود. هرکدام از اين دوره ها 

شامل هفده جلسة آموزشي است.
کارگاه های کوتاه مدت قرائت و حفظ قرآن کريم

در اتاق 15 دارالقرآن الكريم، کارگاه هاي کوتاه مدِت روخواني، روان خواني، 
تجويدالصلوة، آموزش روش هاي حفظ و... در طول سال برگزار می شود. 
معنوی،  فضای  از  بهره مندي  ضمن  کارگاه ها،  اين  در  حضور  با  زائران 
درصورت کسب نمرۀ قبولي، گواهينامة مربوط به آن دوره را نيز دريافت 

می کنند.
کارگاه های کوتاه مدت تفسير و حديث

سيرۀ  در  تدبر  قرآن،  در  تدبر  موضوعات  با  آموزشي  کارگاه های  اين 
معصومان، تدبر موضوعی قرآن، تفسير قرآن، آشنايی با نهج البالغه، 
اين  اتاق 8 دارالقرآن برگزار مي شود.  با صحيفة سجاديه و...، در  آشنايی 
کارگاه ها در نوبت صبح، ويژۀ خواهران و در نوبت عصر، ويژۀ برادران 

است.
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کارگاه پاسخ گويی به سؤاالت قرآنی و حديثی

کارشناسان قرآني مســتقر در اتاق شـــمارۀ 8 دارالقران الكريم، به صورت 
عترت  و  قرآن  درزمينة  زائران  شبهات  و  سؤاالت  به  تلفني،  يا  حضوري 

پاسخ مي دهند.
تلفن 32002542 برای اين  منظور در نظر گرفته شده است. 

سلسله نشست های تفسير و حديث

اين برنامه با محوريت موضوعاتي مانند تدبر در قرآن، تفسير و...، همراه با 
مسابقه در صحن دارالقرآن حرم مطهر برگزار می شود. به نفرات برگزيدۀ 

اين مسابقات جوايزي اهدا مي شود.
حلقه های تدبر، بيان تفسير و معارف قرآنی

در فضاي صميمي اين برنامه، زائران همراه با استادان به تدبر و تفسير در 
سوره اي از قرآن پرداخته و پاسخ پرسش هاي خود را از استاد حاضر در 
حلقه دريافت می کنند. اين حلقه ها در طول سال در رواق هاي حرم مطهر 
و در تعطيالت ويژۀ نوروز و ماه مبارک رمضان، در دارالقرآن برگزار 

می شود.
محافل اُنس با قرآن

اين محافل با حضور قاريان ممتاز و بين المللي و گروه هاي تواشيح و ابتهال 
نماز  از  با قرآن در شش ماهة اول سال، قبل  ُانس  تشكيل می شود. محافل 
مغرب و عشا در رواق امام خميني6 و در شش ماهة دوم سال، بعد از 

نماز مغرب و عشا در دارالقرآن الكريم برگزار مي شود.
محفل اُنس با قرآن ويژه خواهران

معرفي  و  قرآني  بانوان  فعاليت  براي  زمينه اي  ايجاد  هدف  با  برنامه  اين 
الكريم  دار القرآن  در  صبح  جمعه ها  هفته،  هر  قرآني  برتر  استعدادهاي 

برگزار مي شود.
در اين محفل، نيم جزء از قرآن توسط مرتالن خواهر تالوت مي شود 
و سخنرانان نيز آياتي از اين نيم جزء را شرح و توضيح مي دهند. همچنين 
زائران در فضايي ملكوتي از اجراي گروه هاي تواشيح، حافظان قرآني و... 

بهره مند مي شوند.
جلسات آموزشی قرائت قرآن کريم

اين جلسات شنبه تاچهارشنبه، بعد از نماز مغرب و عشا، در دارالــقرآن 
حــضور  در  گوهرشاد،  مسجد  در  واقع  البالغه  نهج  و  قرآن  شبستان  و 
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اســتادان و قــاريان بين المــللي قرائت قـرآن مجيد برگزار مي شود.
ترتيل قرآن کريم

اين برنامه، همه روزه پس از نماز جماعت صبح، در رواق امام خميني6 
برگزار مي شود.

واحد ختم تالوت نور

در اين واحد که در اتاق 16 دارالقرآن مستقر است، مجالس ختم روزانة 
نيم  »ختم  حزب«،  يك  »ختم  قرآن«،  کل  »ختم  به صورت  مجيد،  قرآن 

حزب« و »ختم يك سوره« توسط هر زائر انجام مي شود.
دوره پرورش استعدادهای قرانی)نخبگان(

اين دوره برای افرادی برگزار می شود که سطح عالی کالس های قرائت و 
حفظ قرآن را گذرانده اند. اين افراد، پس از شرکت در آزمون تعيين سطح 

و کسب حدنصاب نمره الزم در اين دوره پذيرفته می شوند.
طرح تالوت نور و مفاهيم 

در اين طرح، يك صفحه از قرآن کريم همه روزه بعد از نماز ظهر و عصر 
تالوت و توسط اساتيد تفسير می شود.
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کارگاه مهدالرضا

کارگاه مهدالرضا با هدف انتقال مفاهيم دينی درقالب قصه، شعر، بازی و 
سرگرمی به کودکان 5  تا 8  ساله، همه روزه، به جز جمعه ها، در دو نوبت صبح 
و عصر، در اتاق 21 دارالقرآن کريم پذيرای اين عزيزان است. در اين مكان، 
حفظ  آموزش   ، معصومان قصة  نيايش،  زيارت،  آداب  کارگاه هاِي 
قرآني،  سرگرمي هاي  و  بازي  کاردستي،  آموزش  نقاشي،  آموزش  سوره، 
شعر، سرود، نمايش و... برگزار می شود. مدت زمان نگهداري از کودکان 

در اين کارگاه ها، 45 دقيقه است.
محفل قرآنی نوجوانان

جنگ هاي قرآني، با هدف ايجاد زمينه اي براي قرائت قرآن توسط قاريان 
و  قرآن  آموزه هاي  و  مفاهيم  با  نوجوانان  و  کودکان  آشنايي  و  نوجوان 
برگزار  دارالقرآن الكريم  در  و...،  مسابقه  نمايش،  قصه،  قالب  در  عترت 
مي شود. زمان برگزاری اين محفل، پنجشنبه شب ها بعد از نماز مغرب و 

عشاست.



1۷۷

مسابقات قرآنی

هدف از برگزاري مسابقات قرآني که به صورت طرح يك سؤال در محافل 
ُانس با قرآن برگزار مي شود، آموزش و آشنايي بيشتر با قرآن مجيد است.

شرکت کنندگان در اين مسابقات، با رجوع به قرآن کريم، پاسخ سؤال 
و  معنا  با  مّدنظر،  آية  چند  يا  يك  تالوت  ضمن  و  يافته  را  طرح شده 
مفاهيم آن ها نيز آشنا مي شوند. در انتهاي محفل، به شرکت کنندگاني که 
پاسخ صحيح داده باشند، به قيد قرعه، جوايزي اهدا مي شود. عالوه براين، 
به صورت هفتگي و ماهانه نيز مسابقاتي برگزار مي شود که در پرتو آن، 

مخاطبان با ديدگاه قرآن کريم در موضوعات مختلف آشنا مي شوند.
برگه هاي مسابقات هفتگي و ماهانه، در اتاق1۷ دارالقرآن الكريم توزيع 

مي شود.

کارگاه هنرهای قرآنی

اين کارگاه  با هدف انتقال معارف قرآنی و حديثی، در قالب هنر و ايجاد 
زمينه اي براي ُانس هرچه بيشتر زائران با قرآن و عترت، در چهار زمينة 
هنری: خوشنويسي، تذهيب، معرق و نقاشي در خدمت زائران و مجاوران 
بارگاه رضوي است. فعاليت هاي اين واحد در نوبت صبح، ويژۀ خواهران 

طهر
م م

حر
گي 

هنـ
 فر

اي
ه ه

رنام
و ب

ها 
ت 

عالي
م: ف

فـت
ل ه

فص



1۷8

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

در اين مكان، عالوه بر ارائة تالوت هاي مجلسي قاريان ممتاز و بين المللي 
از  استفاده  براي  فضايي  همراه،  تلفن  ويژۀ  قرآني  نرم افزارهاي  نصب  و 
اين  است.  فراهم شده  براي سنين مختلف  قرآني  نرم افزارها و سايت هاي 
واحد در اتاق 14 دارالقرآن مستقر بوده و استفاده از آن، در نوبت صبح 

ويژۀ خواهران و در نوبت عصر ويژۀ برادران است.

4. پاسخ گويی به سؤاالت شرعی و اعتقادی

سامانۀ تلفنی پاسخ گويی به سؤاالت شرعی )32020(

اين سامانة تلفني، به منظور تسهيل در ارائة خدمات مرتبط با پاسخ گويي به 
مسائل شرعي، در حرم مطهر رضوی راه اندازي شده است.

مخاطبان، ازطريق تماس با شمارۀ تلفن32020 مي توانند پاسخ سؤاالت 
شرعي خود را به صورت شبانه روزي دريافت کنند. 
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دفاتر پاسخ گويی به سؤاالت شرعی برادران

دفاتر پاسخ گويي به سؤاالت شرعي برادران در مسجد گوهرشاد، مدرسة 
پريزاد، صحن انقالب اسالمی و صحن آزادي، به صورت شبانه روزي و در 
دفتر واقع در رواق دارالمرحمه، در دو نوبت صبح و عصر فعاليت مي کند.

دفاتر پاسخ گويی به سؤاالت شرعی خواهران

دفاتر پاسخ گويي به مسائل شرعي خواهران در صحن هاي جمهوری و آزادی، 
به صورت شبانه روزي و در صحن انقالب و رواق های دارالمرحمه و دارالحجه، از 

صبح تا عصر فعاليت مي کند.

دفاتر پاسخ گويی به سؤاالت اعتقادی

مسائل  موضوع  با  سؤاالتی  به  پاسخ گويي  عالوه بر  دفاتر،  اين  کارشناسان 
اعتقادي اسالم و ساير اديان، درزمينة راهنمايي و مشاوره هاي الزم به افراد 
عالقه مند به تشرف به دين مبين اسالم نيز فعاليت مي کنند. در اين رابطه، 
 دو دفتر در مرکز پاسخ گويي )مدرسة پريزاد( و يك دفتر در باب الهادی

واقع شده است.
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سامانه پيامكی پاسخگويی به سواالت شرعی

به منظور تسهيل در ارائة خدمات مرتبط با پاسخ گويي به مسائل شرعي، 
سامانه پيامكی 30002020 در حرم مطهر راه اندازی شده است و زائران و 
مجاوران بارگاه مطهر می توانند با استفاده از اين سامانه، پاسخ سؤاالت شرعی 

خود را دريافت کنند.
5. مرکز مشاورۀ دينی

مشاورۀ فردی

مرکز مشاورۀ ديني حرم مطهر، در باب الهادیواقع شده است. دريافت 
نوبت مشاوره براي زائران به صورت حضوري و براي مجاوران همه روزه 

به جز جمعه ها از طريق شماره تلفن 32020 صورت مي پذيرد.
کالس های مشاورۀ گروهی

اين کالس ها برای افرادی برگزار می شود که با يك موضوع خاص و مشترک 
مراجعه می کنند. به اين ترتيب، از مراجعات متعدد با يك موضوع خاص به 
جلسات مشاورۀ فردي جلوگيری می شود. اين کالس ها، بيشتر با محوريت 
موضوعات ديني و خانواده تشكيل شده و ثبتِ نام برای شرکت در آن ها، در 

مرکز مشاورۀ ديني، واقع در باب الهادی انجام می شود.
6. نشست های پرسش و پاسخ دينی

دين، نشاط، زندگی

نشست هاي »دين، نشاط، زندگی«، يكی از برنامه هاِی ويژۀ پرسمان دينی 
است که در ايام تابستان با موضوعات اخالقی، اجتماعی و تربيتی برگزار 
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مي شود. از ويژگي هاي اين جلسه ها استفاده از چهره های برجستة حوزوی 
صحن  در  جلسات،  اين  اکثر  که  بوده  کارشناس  به عنوان  دانشگاهی  و 

جمهوری اسالمی برگزار می شود.
حلقۀ معرفت

است  دينی  پاسخ  و  پرسش  صميمی  نشست های  ازجمله  معرفت  حلقة 
گفت وگوی  دانشگاه،  و  حوزه  مجّرب  استادان  حضور  با  آن،  در  که 
چهره به چهره و پرسش و پاسِخ دينی صورت می پذيرد. اين حلقه ها در سه 
اين حلقه در  بخش برادران، خواهران و کودکان برگزار می شود. عنوان 
گروه سنی کودکان، جوانه های معرفت است. حلقه های معرفت برادران 
در طول شبانه روز، در مرکز پاسخ گويي، واقع در مدرسة پريزاد و شب ها 
در رواق هاي امام خميني6، حضرت معصومهh و دارالحجه برگزار 
می شود. حلقه های معرفت خواهران نيز همه روزه، يك نوبت قبل از نماز 
ظهر و عصر و يك نوبت بعد از نماز مغرب و عشا، در مكان هاي رواق 
ردۀ سنی کودکان  در  برگزار مي شود.  دارالحجه  و   hحضرت معصومه
نيز اين حلقه ها با عنوان جوانه هاي معرفت، ويژۀ کودکان 4 تا10 سال و 
هم زمان با برخي از جلسه های حلقة معرفت خواهران در رواق دارالحجه، 

برگزار مي شود.

پرسمان های دينی

پرسمان دينی عنوان سلسله جلسه های سخنرانی و پرسش و پاسخ است. در اين 
جلسه ها که در قالب موضوعات مختلف دينی تشكيل می شود، کارشناسان، 

جواب گوی پرسش های زائران و مجاوران بارگاه رضوی هستند.
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جلسات پرسش و پاسِخ موضوعی، هر شب، 3 ساعت، بعد از نماز مغرب 
و عشا، با يكي از موضوعات شـــرعي )زالل احـكام(، سؤاالت و شبهات 

تربيتی  و  اجتماعی  معرفت(،  )نسيم  اعتقادی  مسائل  وحی(،  )شميم  قرآني 
محضر  )در   امام رضا سيرۀ  و  زندگی  رضوی(،  )خانوادۀ  خانوادگی  و 
عالم آل محمد(، موضوعات اخالقی و تهذيب نفس )زمزم بندگی( و 

مهدويت )به سوی ظهور( در رواق امام خمينی6 برگزار می شود.
7. همايش های تخصصی

همايش هاي تخصصي حرم مطهر رضوی ويژۀ فعاالن فرهنگی، دانش آموزان 
برتر، دانشجويان و طالب شاخص و... بوده و با موضوعات دينی، اجتماعی، 

فرهنگی و ... برگزار می شود.
8. ارائۀ خدمات فرهنگی به گروه های ويژه

بسياری از زائران امام بزرگوار، علی بن موسی الرضا، به صورت دسته جمعی و 
در قالب کاروان ها و گروه های زيارتي به حرم مطهر ايشان مشرف مي شوند.

براي اين زائران، خدمات فرهنگي ويژه ای درنظر گرفته شده است که 
درصورت درخواست و ابراز عالقه، از آن ها بهره مند خواهند شد.

برگزاری دوره های آموزش احكام و عقايد، کارگاه های نگرش سيستمی 
به دين، جلسه های فيض حضور و حرم شناسی، جشن تكليف دانش آموزی، 
مراسم ازدواج دانشجويی، بازديد از نمايشگاه ها و پايگاه های فرهنگی و... 
ازجمله برنامه هاي ويژۀ اين گروه هاست. ارائة درخواست و ثبتِ نام در 
اين برنامه ها، با مراجعه به دفتر خدمات ويژۀ گروه های زيارتی، واقع در 

رواق دارالهدايه امكان پذير است.
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9. کارگاه های نگرش سيستمی به دين

با  و  دين، طرح ريزی شده اند  ابعاد  به همة  توجه  با هدف  کارگاه ها  اين 
سه موضوع مهدويت و زيارت و حجاب، در حرم مطهر رضوی برگزار 
می شوند. مكان برگزاری اين کارگاه ها، مسجد صديقی ها، واقع در خروجی 

باب الهادی است. 
10. حرم شناسی

مراجعه کنندگان  پرسش های  به  رضوی،  مطهر  حرم  حرم شناسي  واحد 
در زمينه هاي مرتبط با زندگی نامة امام رضا، تاريخچة معماری حرم 

مطهر، هنرهای به کار رفته در معماری حرم مطهر، مشاهير مدفون در اين 
تورهاي  و  حرم شناسي  برنامه هاي  اين،  عالوه بر  و  داده  پاسخ  و...،  آستان 

حرم گردي ويژۀ گروه هاي زيارتي را نيز برگزار مي کند.
خدمات  اين  از  بهره مندي  به منظور  زيارتي  کاروان های  و  گروه ها 
مي توانند با شمارۀ تلفن 32003۷38 و 32003594 تماس گرفته يا ازطريق 

مكاتبه، تقاضاي خود را مطرح کنند.
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11. پايگاه های فرهنگی

نمايشگاه حكايت آفتاب

اين نمايشگاه در باب الهادی در صحن جامع رضوی واقع شده است و در 
آن هشت پرده از زندگی امام رضا در قالب تابلوهايی از معرق و کالژ           
به تصوير کشيده شده است. نمايشگاه حكايت آفتاب با بهره گيری از يك 
راوی، نورپردازی متناسب با روايت و نوای پس زمينه، بازديدکنندگان را به 
فضای تاريخی زندگی امام رضا می برد و ويژۀ عموم زائران و مجاوران 

است.
نمايشگاه کبوترانه )ويژۀ کودکان 4 تا 8 سال(

 اين نمايشگاه در راستای احترام به زائران خردسال آقا علی بن موسی الرضا
ايجاد  همچنين  دينی،  مهارت های  آموزش  و  ارتقا بخشيدن  هدف  با  و 
در  عزيزان،  اين  براي  به مشهد  و سفر  زيارت  از  ياد و خاطره ای خوش 
باب الهادی در صحن جامع رضوي داير شده است. کارگاه نمايش فيلم 
به منظور آموزش نماز، شناخت اهل بيت و...، کارگاه جنگل با هدف 
به  توجه  با هدف  غار  کارگاه   ،امام رضا دربارۀ  داستان هايي  آموزش 
اهميت حضور راهنما در زندگي، کارگاه صحن مسجد با هدف آموزش 
وضو و احكام حضور در مسجد، کارگاه مسجد با هدف آموزش نماز، 
کارگاه کاردستي، کارگاه رنگ آميزي، کارگاه نقاشي ديواري و...، همچنين 
وسايل بازي و سرگرمي ازجمله بخش هاي موجود در اين نمايشگاه است. 
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در پايان اين بازديد، هدايايي به رسم يادبود به کودکان اهدا می شود. زمان 
فعاليت نمايشگاه کبوترانه در دو نوبت صبح و عصر است.

پايگاه های فرهنگی آداب زيارت

در اين پايگاه ها، خدمات تبليغی فرهنگی، ويژۀ کودک و نوجوان دختر و 
پسر در 2 نوبت صبح و عصر برگزار می شود.

جامع  صحن    ولی عصر ايوان  در  هاشمی نژاد  شهيد  فرهنگی  پايگاه 
رضوی با اولويت زائران نوجوان دختر و پسر واقع شده است.

12. سامانۀ مخاطبان نورالهدی
اين شبكه با هدف حفظ و تداوم ارتباط زائران گرامي با حرم نورانی 
امام رضا و در راستاي معرفت افزايي و استمرار برکات زيارت تشكيل 
شده است. ارسال رايگان نشرية نورالهدي، به صورت فصلي به مشترکان 
اصلی شبكة مخاطبان  نوجوان و جوان، کار  در سه مقطع سني کودک، 

نورالهدی است. 

ثبت نام فردی

به  مراجعه  ازطريق  شبكه  اين  در  عضويت  و   ثبت نام 
صورت  نورالهدی  عضويت  فرم  تكميل  و   razavi.aqr.ir تارنمای 
می گيرد. عالوه بر اين، مخاطبان می توانند مشخصات کامل فردی خود را 

به يكی از شيوه های زير ارسال کرده و عضو اين شبكه شوند:
  صندوق پستی 91۷35-351
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 mokhatabin@aqrazavi.org رايانامة  
  سامانة پيامك 30000002020

  تماس با شماره تلفن 051-320025۷3
ثبت نام گروهی

  مدارس يا گروه های زيارتی می توانند برای ثبت نام، مشخصات کامل 
تمامی افراد را طبق فرم ثبت نام موجود در سايت razavi.aqr.ir، در 
 mokhatabin@aqrazavi.org قالب فايل اکسل آماده و به رايانامة
ارسال  پستی 91۷35-351  به صندوق  را  آن  فشردۀ  لوح  يا  کرده  ارسال 

کنند.
برنامه های جانبی

از ديگر برنامه های اين بخش، می توان به نمونه های زير اشاره داشت:
  برگزاری مسابقات فرهنگی و اهدای جوايز متبرک فرهنگی؛

  قرعه کشی و اهدای جوايز برای مخاطبان فعال و نخبة نورالهدی؛
  ارسال محصوالت فرهنگی چندرسانه ای؛

  برگزاری نمايشگاه از آثار مخاطبان نورالهدی در قالب های متنوع  
نقاشی، دلنوشته، عكس، داستان و...؛

  برگزاری همايش برای گروه های سنی مختلف؛
واقع   1 شمارۀ  اتاق  همكف،  طبقة   ،باب الهادی در  نورالهدي،  دفتر 

شده است.

13. مسابقات فرهنگی
واحد مسابقات فرهنگي حرم مطهر رضوی، در طول سال و مناسبت هاي 
مهم، يك مسابقه ويژۀ عموم زائران باالي 12 سال و يك مسابقه، با عنوان 

کبوتران حرم، ويژۀ کودکان 8 تا11 سال برگزار مي کند. 
برگه هاي اين مسابقات در دفاتر راهنماي زائر مستقر در صحن هاي حرم 
مطهر توزيع مي شوند و سامانة پيامكي 3000802222 برای ارسال پاسخ 

سؤاالت در نظر گرفته شده است.
انجام شده و  پاسخ هاي صحيح  از ميان  به صورت روزانه و  قرعه کشي 
نتيجه ازطريق سامانة پيامكي 3000802222 به اطالع برندگان می رسد. 
جوايز برندگان نيز در سامانة توزيع، واقع در باب الهادی، اتاق 185 و 

به صورت حضوري تقديم مي شود. 
ساير عالقه مندان در سراسر کشور، می توانند ازطريق درگاه خدمات فرهنگي 
تبليغي حرم مطهر به نشاني www.Razavi.aqr.ir در اين مسابقات شرکت کنند.
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 14. پورتال فرهنگی تبليغی حرم امام رضا
معاونت تبليغات آستان قدس رضوی، برای خدمت به زائران بارگاه ملكوتی 
و نورانی حرم حضرت  رضا  در فضای مجازی، خدمات و موضوعات 
متنوعی را جهت بهره برداری زائران راه اندازی کرده و از اين مسير معارف بلند 
قرآن و اهل بيت علی الخصوص حضرت رضا را در اختيار کاربران 

قرار می دهد. 
در دو حوزۀ صفحات وب و   امام رضا تبليغی حرم  پورتال فرهنگی 

شبكه های اجتماعی فعاليت می کند.

الف. فعاليت ها و خدمات مبتنی بر صفحات وب

razavi.aqr.ir 1. سايت

زندگي  شيوۀ  تا  است  تالش  در  معرفتي کاربردي،  رويكرد  با  سايت،  اين 
امام رضا را به عنوان بهترين الگو براي زندگي امروز معرفي کند. اين سايت، 
ضمن آشنايي کاربران با زندگي و شخصيت امام رضا موضوعات اعتقادی 
و اخالقی را در دو بخش معنای زندگی و برنامة زندگی ارائه کرده و سبك 
زندگي مطلوب ديني را در ساية تعاليم ارزشمند آن امام رئوف نشان می دهد. 
ضمن آنكه مشتاقان قرآن و عترت می توانند از محافل قرآن و آموزش قرآن 

بارگاه منور آن حضرت بهره مند شوند.
همچنين با توجه به گستردگی قلمرو معارف اسالمی و گوناگونی سؤاالت 
و شبهات کاربران در زمينه های مختلف سؤاالت شرعی، اعتقادی و مشاوره ای 

پيگيری و پاسخ داده می شود. 
بخش کودکانة سايت رضوی، به منظور ورود به دنيای پاک و بی آاليش 
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تجربه ای  ايجاد  هدف  با  و  روزانه  معمول  دغدغه های  از  به دور  کودکی، 
لذت بخش و متفاوت از امام رضا و زيارت ايجاد شده است. اين آموزش 
ازطريق داستان، شعر، نماهنگ، معرفی بخش های مختلف حرم و... ارائه شده 
است و کودکان می توانند در اين سايت عضو شده و از خدمات آن بهره مند 
شوند يا با ارسال نامه، نقاشی، تالوت قرآن يا شعرخوانی شاهد آثار خود باشند. 
بخش ديگری که در سايت رضوی در دسترس کاربران است، بخش انقالب 
اسالمی است. اين بخش، معرف حرم حضرت رضا به عنوان پايگاه وحدت، 

مودت، جهاد، شهادت، پايگاه مستضعفين و مقاومت در جهان است.
ساير خدمات اين سايت: 

  حرم شناسی: صفحة اختصاصی تاريخچة مكان ها و نحوۀ ساخت و کيفيت 
معماری حرم و سازندگان آن، آيين های غبارروبی، نقاره زنی، صالت خوانی، 

مراسم شام غريبان و... .
  مسابقات: صفحة اختصاصی مسابقات مختلف و مناسبتی برای کاربران.

  برنامه های حرم: صفحة اطالع رسانی برنامه های فرهنگی تبليغی حرم 
مطهر.

  کتابخانه و مجالت.

razavi.tv 2. سايت

اين سايت، به عنوان دريچه ای رو به بارگاه ملكوتی امام رضا بستری را 
فراهم کرده تا مشتاقان و ارادتمندان آن حضرت از سراسر جهان بتوانند تنها با 
چند کليك به زيارت از راه دور نائل آيند و ازطريق مشاهدۀ زندۀ تصاوير، 
زيارت نيابتی، زيارت مجازی، برنامه های حرم و نوای صوت بارگاه منور آن 

حضرت، خود را در آن محل احساس کرده و از فيض معنوی بهره مند شوند.

razaviarchive.aqr.ir 3. سايت

در اين سايت، کاربران آسان و راحت به همة محصوالت صوتی و تصويری 
حرم امام رضا دسترسی خواهند داشت؛ ازجمله :

• فيلم: سخنرانی، مديحه و مرثيه سرايی، ويژه برنامه ها و... .
• صوت: سخنرانی، احكام، ادعيه و زيارات و نواهنگ ها.

• عكس: اماکن متبرکه، زائران، مراسمات و... .
• گرافيك: پيام ها و احاديث و... .
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• متن: کتاب ها و متن های توليدی معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمی
زائران(  محتوای  اشتراک  )سايت  حرم  مخاطبين  شبكۀ  سايت   .4

razavi.tv/plus

تعامل، اصلی ترين ويژگی اين سايت در حرم مطهر رضوی است. کاربران 
ضمن استفاده از محتواهای مندرج در اين سايت، باتوجه به سن و جنسيت 
می توانند صفحات اختصاصی خود را ايجاد کرده و ازطريق به اشتراک گذاری 
فايل های صوتی و تصويری و مكتوب خود و ايجاد گروه  و کانال با ديگران 

ارتباط برقرار کرده و در شبكة مخاطبان حرم رشد کنند.
اين سايت برای کاربران دختر و پسر نوجوان و جوان لحظه هايی شاد و 
پراميد با مطالب خواندنی و مفيد آماده کرده است. اين سايت از بخش های 
جذابی همچون احاديث ناب و آموزنده، آيه های نور، الگوها، يار مهربان، 
داستان های کوتاه و خواندنی، مشاوره، ارسال اثر و بخش های مختلف ديگر 
تشكيل شده است. ضمنًا مطالب در قالب های شعر، داستان، نقاشی، دل نوشته و 

عكس به نام مخاطبان در سايت منتشر می شود. 

imamrezashrine.com 5. سايت های غيرفارسی

سايت امام رضا، شراين، تالش می کند که با حضور فعال در فضای مجازی، 
 در مسير ترويج فرهنگ و سيرۀ رضوی و انتقال معارف قرآن و اهل بيت
و ارائة الگوی مناسب زندگی دينی در فضای بين الملل و جهان اسالم گام های 
مؤثری بردارد. اين مهم، با تكيه بر تعاليم برگرفته از سيرۀ امام رضا صورت 
می پذيرد. درحال حاضر، سه زبان عربی، انگليسی و اردو برای مخاطبان در 

دسترس قرار گرفته است.

ب. فعاليت ها و خدمات شبكه های اجتماعی
عالوه بر حضور در فضای وب، معاونت تبليغات اسالمی در عرصة شبكه های 
اجتماعی حضور فعالی دارد. همة مخاطبان و کاربران فضای مجازی می توانند 
ازطريق شبكه های اجتماعی و پيام رسان به معارف رضوی دسترسی داشته باشند 
و از آن در 10 زبان مختلف بهره مند شوند. نشانی بخشی از اين شبكه های 

اجتماعی عبارت اند از:
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فهرست کانال های سروش و گپ

razavi_aqr_ir@کانال رسمی حرم مطهر

dokhtar_razavi@دخترونه نورالهدی

pesar_razavi@پسرونه نورالهدی

Razavi_tv@کانال تولیدات فرهنگی حرم مطهر

Razavi_Marasem@گزیدۀ مراسم حرم مطهر

akhbarHaramRazavi@اطالع رسانی برنامه های حرم مطهر

فهرست کانال های تلگرام

کانال رسمی حرم مطهر به زبان 
عربی

@ImamRezaAS

کانال رسمی حرم مطهر به زبان 
انگلیسی

@ImamRezaEN

کانال رسمی حرم مطهر به زبان 
اردو

@ImamRezaUR

کانال رسمی حرم مطهر به زبان 
فرانسه

@ImamRezaFR

فهرست صفحات فيسبوک

razavi_aqr_ir@صفحه رسمی حرم مطهر

ImamRezaAS@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان عربی

ImamRezaEN@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان انگلیسی

ImamRezaUR@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان اردو

ImamRezaFR@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان فرانسه
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فهرست صفحات اينستاگرام

razavi_aqr_ir@صفحه رسمی حرم مطهر

dokhtar_razavi@دخترونه نورالهدی

pesar_razavi@پسرونه نورالهدی

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

@ImamRezaFR

صفحه رسمی حرم مطهر به چند 
زبان

@ImamRezaShrinecom

فهرست صفحات توئيتر

razavi_aqr_ir@صفحه رسمی حرم مطهر

ImamRezaAS@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان عربی

ImamRezaEN@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان انگلیسی

ImamRezaUR@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان اردو

ImamRezaFR@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان فرانسه
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فهرست صفحات يوتيوب

ImamRezaAS@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان عربی

ImamRezaEN@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان انگلیسی

ImamRezaFR@صفحه رسمی حرم مطهر به زبان فرانسه

کانال حرم مطهر در آپارات

 کانال تولیدات 
www.aparat.com/razavitvحرم مطهر
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بان
بز

عر
ان

ائر
ز

مكان برگزاریزمان برگزاری نوع مراسم

قرائت دعا و زيارت 
و نماز جماعت

همه روزه بعد از نماز صبح
شش ماه اول سال صحن غدير
شش ماه دوم سال رواق غدير

سخنراني، قرائت 
دعا و زيارت

دارالمرحمههمه روزه، به جز جمعه ها

سخنراني، قرائت 
دعا و زيارت

هرشب
شش ماه اول سال صحن غدير

شش ماه دوم سال رواق 
دارالمرحمه

پاسخ گويي به 
سؤاالت شرعي

رواق غديرهر  روز صبح

پاسخ گويي به 
سؤاالت شرعي

عصر
شش ماه اول سال صحن غدير
شش ماه دوم سال رواق های 

دارالمرحمه و غدير

رواق غديرهمه روزه صبح تا شبمسابقات

رواق غديرهرروزپذيرايی در گروه ها

16. ويژه برنامه های زائران غير ايرانی
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بان
وز

ارد
وه

گر

مكان برگزاریزمان برگزاری نوع مراسم

اتاق 40، رواق کوثرهرروزحرم شناسی

بيان احكام
هرروز ظهر
هرروز شب

مقبره شيخ حر عاملی
رواق کوثر

سخنرانی
هرروز ظهر
هرروز شب

رواق کوثر

رواق کوثرهرروز صبح تا شبمسابقات

پاسخ گويي به مسائل 
شرعي

اتاق 40، رواق کوثرهر روز صبح و عصر

رواق کوثرهرروز صبح و عصرپذيرايی در گروه ها

رواق دارالرحمههر روز سخنران

بيان احكام و 
پاسخگوئی

رواق دارالرحمههر روز

رواق دارالرحمههر روزپذيرايی در گروه ها

رواق دارالرحمههر روزاهدای هدايا
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تها
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هان
رو

مكان برگزاریزمان برگزاری نوع مراسمگ

رواق دارالرحمههرروزحرم گردی

رواق دارالرحمههرروزنمايش فيلم

رواق دارالرحمههرروزپاسخ گويی

ور
کش

از
رج

خا
ان

یزب
رس

مفا
راس

رواق دارالرحمههر روز سخنرانم

بيان احكام و 
پاسخگوئی

رواق دارالرحمههر روز

رواق دارالرحمههر روزپذيرايی در گروه ها

رواق دارالرحمههر روزاهدای هدايا
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17. ساير فعاليت های فرهنگی حرم مطهر

بنياد پژوهش های اسالمی

عمليات ساخت اين مرکز پژوهشي که بعد از انقالب اسالمي در مجموعه 
اماکن متبرکه احداث شده است، از سال 13۷6 آغاز و در سال 1380 به 
علوم  در حوزه  علمي  پژوهش هاي  انجام  مرکز،  اين  فعاليت  رسيد.  پايان 

اسالمي و ارائة خدمات فرهنگي است.

بنياد پژوهش هاي اسالمي با بهره گيري از محققاني با تحصيالت حوزوي 
و دانشگاهي، موفق شده است در راه تحقق اهداف و ارتقاي سطح فرهنگ 

ديني، گام هاي مؤثري بردارد.
حديث،  اسالم،  تاريخ  پژوهشي  گروه  قالب  در  بنياد  اين  پژوهشگران 
قرآن، فقه و اصول فقه، ترجمة عربی و اردو، نقد و تصحيح متون اسالمی، 
ترجمة زبان های اروپايی، نجوم و جغرافيای ممالك اسالمی، کتاب شناسی، 
کالم و حكمت اسالمی، تراجم و انساب، دائرة المعارف آستان قدس رضوی 
)خراسان شناسي(، نشريات ادواری )مجلة مشكات(، عبقات النوار، مطالعات 
فرهنگی زائر، دانشنامه های نرم افزاری، کودک و نوجوان، اديان و مذاهب 

اسالمی و طرح طبقه بندی علوم، به فعاليت پژوهشي مشغول اند.
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دانشگاه علوم اسالمی رضوی

بناي اين مجموعة عظيم علمي فرهنگي، جامه اي نو بر پيكر دو مدرسة علمية 
تاريخي ميرزا جعفر و خيراتخان است که هر يك بالغ بر چهار صد سال 

پيشينة تاريخي دارند.
 ،1363 سال  در  اسالمي،  انقالب  از  پس  علمي آموزشي،  مرکز  اين 
زمينة  در  پژوهش  و  آموزش  براي  الزم  نيروهاي  تأمين  به منظور 
معارف  و  اسالم  پيام  آن،  تربيت شدگان  تا  شد  تأسيس  اسالمي،  علوم 

اهل بيت را از جوار حرم عالم آل محمد به تشنگان حقيقت و 
سعادت برسانند. ساختار علمي اين مرکز عالي آموزشي، تلفيقي از دروس 
حوزه و دانشگاه است که با تأکيد بر اصالت حوزوي و مدرک رسمي 
وزارت علوم، به کار خود ادامه مي دهد. تعدادي دانشــجوي غيــرايراني 
از کشورهاي چين، پاکستان، بوسني و هرزگوين، حجاز، بحرين، سوريه، 
تاجيكستان، افغانستان و ... نيز در کنار دانشجويان ايراني در اين دانشگاه به 

ادامه تحصيل مشغول اند.
بناي اين دانشگاه در ضلع شمال شرقي حرم مطهر رضوي واقع شده است. 
ساختمان شمارۀ 2 اين مرکز نيز در سال 1383 با بناي جديد و ساختاري 

چهار ايوانه، در ضلع شمال شرقي صحن هدايت قرار دارد.
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كتابخانة مركزی
اين کتابخانه با تاريخچه اي کهن و منابعي کم نظير، بيش از چهارصد هزار 
عضو و بالغ بر هفت ميليون مراجعه کننده دارد و از فعال ترين کتابخانه ها 

در سطح کشور به شمار مي رود.
کتابخانة مرکزي از طريق هجده تاالر مطالعه به خدمت رساني مشغول 
است: تاالرهاي مطالعة قفسه باز آقايان و بانوان، بخش گردش کتاب آقايان 
و بانوان، تاالرهاي مطالعه مخزن بسته آقايان و بانوان، تاالر محققان آقايان 
تاالر کتاب هاي خارجي،  تاالر تخصصي جغرافيا،  تاالر مرجع،  بانوان،  و 
تاالر مطالعه و گردش کتاب جوانان پسر و دختر، تاالر مطالعه و گردش 
کتاب نوجوانان پسر و دختر، تاالر سمعي و بصري و تاالر اينترنت آقايان 

و بانوان.
عالوه بر اين، گردآوري و حفظ و نگهداري مصاحف شريفه و کتاب هاي 
داخل  ميكروفيلم هاي  عكسي،  نسخه هاي  مختلف،  موضوعات  در  خطي 
ارزشمند،  و  نفيس  دست نوشته هاي  فشرده،  لوح هاي  کشور،  از  خارج  و 
ناياب و عكس برداري و  کتاب هاي چاپ سنگي و چاپ قديم کمياب و 
تهية ميكروفيلم از اين اسناد، از ديگر خدمات اين مجموعة عظيم فرهنگي 
است. اين کتابخانه در ضلع شمالي بست شيخ طوسي6 واقع شده است.

كتابخانة مسجد گوهرشاد
اين کتابخانه در سال 1332 ش در جوار مســجد جامع گوهـــرشاد تأسيس 
شد و از سال 1345 تا 1369 با مديريت سازمان اوقاف و امورخيريه اداره 
مي شد. بناي ساختمان جديد اين کتابخانه، واقع در بست شيخ بهايي6 
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با مساحت 1200 متر مربع به همت آستان قدس رضوي در سال 1368 به 
پايان رسيد و مديريت آن نيز به آستان قدس واگذار شد.

از   اهل بيت تخصصي  کتابخانة  به عنوان  محل  اين  در حال حاضر، 
مراکز مهم نشر فرهنگ اسالمي به  شمار مي رود.

موزة مركزي
خيل  با  را  مرکز  اين  همواره  مرکزي،  موزۀ  گنجينه هاي  موضوعي  تنوع 
عظيم بازديدکنندگان رو به رو کرده است. ساختمان موزۀ مرکزي در چهار 
طبقه، نمايشگاه عظيمي از آثار نادر و گران بهاي هنرمندان به  شمار مي رود. 
گنجينة تمبر و اسكناس در طبقة زيرين ساختمان، گنجينة تاريخ مشهد 
و  حلزون  و  صدف  گنجينة  همكف،  طبقة  در  مدال  و  سكه  گنجينة  و 
نرم تنان دريايي 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 موزۀ مرکزي در صحن کوثر قرار دارد. 
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گنجينة نفايس
شرقي  در ضلع جنوب   سال هاي 1362 تا 1364  گنجينه طي  اين  ساختمان 
حرم مطهر احداث شد. اين ساختمان شامل دو طبقه و هر طبقه، داراي 

400 مترمربع فضاي نمايشي است.
22 بهمن  در  و  است  واقع  نفايس  گنجينة  اول  طبقة  در  قرآن  گنجينة 
1364 گشايش يافت. اهميت گنجينة قرآن به دليل وجود قرآن هاي نفيس، 
قرآن  جلد   ۷9 گنجينه  اين  در  در حال حاضر  است.  بي نظير  و  ارزشمند 
به  منسوب  آثار  قرآن ها،  اين  ميان  در  که  است  شده  گذاشته  نمايش  به 
و   امام ســجاد  ،امام حســين  ،امــام حسن مجتبي  ،  امام علي
امام رضا به خط کوفي و روي پوست آهو، چشم عاشقان واليت را در 

اين گنجينه منور مي کنند.
گنجينة هداياي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در طبقة همكف و گنجينة 
آثار اهدايي اســتاد فرشچيان در گنــجينة مســــتقلي در تاالر جنوبِي طبقة 
اول گنجينة نفايس واقع شده است. ورودي اين ساختمان نيز در صحن کوثر 

قرار دارد. 
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موزة فرش
محل  در  منسوجات،  و  فرش  تخصصي  گنجينة  اّولين  13۷۷ ش  سال  در 
احداث   1383 سال  در  شد.  راه اندازي  نفايس  و  قرآن  گنجينه  ساختمان 
ساختماني بزرگ تر و مناسب تر برای موزۀ تخصصی فرش آغاز و در آبان 

1390 و هم زمان با عيد سعيد غدير خم، افتتاح شد.
با داشتن سه طبقه  از گنجينه های تخصصی است که  موزۀ فرش يكی 
موزه های  بزرگ ترين  از  کارگاهی،  فضای  طبقه  يك  و  نمايشی  فضای 
تخصصی فرش جهان است. اين گنجينه شامل مجموعه ای غنی از قالی های 
عاشقان  و  دوستداران  توسط  مختلف  دوره های  طی  که  است  نفيس 
امام رضا وقف يا اهدا شده يا توسط آستان قدس رضوی برای استفاده 

در حرم مطهر خريداری شده است.
ارزش های  دارای  هنری،  و  تاريخی  ارزش  عالوه بر  آن ها  از  بسياری 
استفاده  و ...  پرده  سجاده، ضريح پوش،  کفپوش،  به عنوان  و  بوده  کاربردی 
مي شده اند. در حال حاضر، در اين گنجينة کم نظير حدود صد تخته قالي و 
قاليچه در معرض ديد عالقمندان قرار دارد که از نفيس ترين شاهكارهاي 
معاصر  دورۀ  تا  دورۀ صفويه  از  آن ها  قدمت  و  مي روند  شمار  به  هنري 

است. ورودي اين موزه در صحن کوثر واقع شده است.
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موزة مردم شناسي
موزۀ مردم شناسي در کنار مقبرۀ امير ملك شاه در ضلع جنوب  غربي حرم 
مطهر واقع شده است. کاربرد قديمي بنا، گرمابه اي بوده است که در سال 
آستان  وقف  صفوي  شاه عباس  ميرآخوِر  مهدي قلي بيك،  توسط  102۷ ق 

قدس رضوي شده است.
اين مكان ارزشمند پس از مرمت و بازسازي در سال 1385 به عنوان 
قرار  فرهنگ دوستان  موردِ استفادۀ  رضوي  قدس  آستان  مردم شناسي  موزۀ 
گرفت. در اين راستا در قسمت هاي مختلف حمام، اشياي مختلفي به نمايش 

گذاشته شده است که مردم در گذران زندگي از آن استفاده مي کرده اند.
اين بنا که يكي از بزرگ ترين حمام هاي ايران است، ساختاري بسيار 
زيبا از حمام هاي قديمي به نمايش مي گذارد. اين موزه در خيابان خسروي  

اندرزگو 3، انتهاي بازار فرش خروجی باب الهادی واقع شده است.
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مركز نمايشگاه ها و همايش های آستان قدس رضوی
اين مرکز به منظور آشنايی با دستاوردهای آستان قدس رضوی در زمينه های 
عيد  با  آذر سال 1388، هم زمان  در  اقتصادی و خدمات رسانی  فرهنگی، 
آستان  همايش هاي  و  نمايشگاه ها  مرکز  رسيد.  بهره برداری  به  غدير خم 

قدس رضوي در ورودي باب الجواد واقع شده است.

نمايشگاه ها و فروشگاه های کتاب

نمايشــگاه و فروشــگاه کتاب شــرکت به نشر در ورودي هاي شيخ حر  
واقع   باب الجواد و  طوسي6  شيخ  طبرسي6،  شيخ  عاملي6، 
شده است. همچنين انتشارات دانشگاه علوم اسالمي رضوي نيز در صحن 
هدايت حرم مطهر قرار دارد. هدف از ايجاد اين نمايشگاه ها و فروشگاه ها، 

عرضة کتاب ها و محصوالت فرهنگي به زائران و مجاوران است.
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نقشة خدمات و اماكن فرهنگی حرم مطهر رضوی
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شکرانة خدمت
و  نهاد  منت  ما  بر  که  متعال  خداوند  درگاه  به  بی کران  سپاس 
ثامن الحجج  حضرت  ملكوتی  بارگاه  در  خدمتگزاری   توفيق 
بس  موهبتی  به عنوان  را  امام علی ابن موسی الرضا)عليه آالف التحيه والثنا( 

ارزشمند به ما عنايت فرمود.

به شكرانة اين نعمت عظيم:
1. همواره خود را در محضر خداوند تبارک و تعالی دانسته و اعتقاد داريم 
ناظر بر تمامی رفتار و گفتارمان  امام همام و رئوف، حّی، حاضر و  آن 
نهايت توان خود را در  بنابراين ضمن تأسی به سيرۀ آن حضرت،  است؛ 

ارائة خدمات شايسته تر به زائران حرمش به کار می گيريم.
2. با استعانت از کالم نورانی امام راحل6 خود را ملتزم به تبعيت از 
واليت فقيه و حمايت از منويات رهبر معظم انقالب‘مد ظله العالی’ بدانيم و 

برای پياده سازی گفتمان انقالب کوشش کنيم.
آيت اهلل  رضوی،  قدس  آستان  توليت  منويات  دقيق  اجرای   .3
رئيسی)دامت برکاته( و رعايت دقيق ضوابط و مقررات ابالغی را به عنوان 
تكليف شرعی بر خود فرض دانسته و تمام تالش خود را در التزام عملی 

به آن ها به کار می بنديم.
به موقع در محل خدمت، رعايت ضوابط،  4. همدلی، هماهنگی، حضور 
و  واگذارشده  وظايف  انجام  در  دقيق  و  کامل  وانضباط  نظم  مقررات، 
استفادۀ صحيح از امكانات و صرفه جويی در هزينه ها را از اصول کاری 
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خود دانسته و بدان پای بند هستيم.
صدر،  سعة  خلق،  حسن  تواضع،  ادب،  ظاهری،  آراستگی  خوشرويی،   .5
متانت، رازداری و رعايت ساير اصول اخالقی را که از مصاديق بارز شكوه 
و عظمت بارگاه منور رضوی است، سرلوحة وظايف مان در ارائة خدمت 

قرار می دهيم و اهتمام مستمر و جدی به آن را افتخار می دانيم.

خدمتگزاری  و  دانسته  خدا  بندگان  بهترين  به عنوان  را  عزيز  زائرين   .6
خالصانه به آنان را به عنوان عبادتی ارزشمند و وسيلة نزديكی به خدا تلقی 
می کنيم. تمامی زحمات و تالش هايمان را به پيشگاه ولی نعمتمان حضرت 
امام علی بن موسی الرضا تقديم کرده و جز رضايت و تأييد آن حضرت 

را آرزو نمی کنيم.
۷. اصل امربه معروف و نهی ازمنكر را به عنوان فريضه ای همگانی می دانيم. 
و  حجاب  رعايت  لزوم  به ويژه  اسالمی،  ارزش های  تقويت  و  حفظ  در 
توصيه به رعايت آن، با دقت و بر طبق ضوابط ابالغی، تالش وافر کرده و 
از هر گونه رفتاری که به دور از اخالق کريمة اسالمی و شئونات بارگاه 

منور رضوی باشد، خودداری می کنيم.
8. نشاط، شور و شعف معنوی را در تمامی لحظات خدمتگزاری حفظ 
می کنيم و تمام توان خود را در ايجاد نظم، آرامش، امنيت و رفاه زائرين 
معنوی  فيوضات  از  عزيزان  اين  بيشتر  هرچه  بهره گيری  برای  گرامی، 

حضور در بارگاه ملكوتی رضوی به کار می گيريم.
9. در تعميق معرفت واليی و ارتقای مهارت و دانش الزم برای خدمتگزاری 
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مطلوب و هرچه شايسته تر تالش می کنيم.
 

افتخار خدمت
از فرصت های طاليی زندگی هر مسلمان، حضور در بيت الواليه حضرت 
علی بن موسی الرضا است. اين مضجع شريف، به  حق، از بيوت الهی در 
زمين است و خادمان اين آستان مقدس که به فيض همجواری و خدمت 
در اين زمين مقدس نائل آمده اند، با حضور در پيشگاه امام رئوف، چندين 

امتياز بالقوه يا بالفعل را کسب می کنند:
1. امكان تقرب هرچه بيشتر به ساحت مقدس ربوبی با خدمت خالصانه 

به ولی اهلل؛
الهی که زائر حضرت  اوليای  به  با خدمت  2. امكان تقرب به خداوند، 

رضا هستند؛
با   ائمه ساير  و  اکرم2   نبی  مقدس  ساحت  به  تقرب  امكان   .3

خدمت خالصانه به ثامن الحجج؛
4. امكان نيل به مقامات عرفانی و کسب حيات طيبه، با حضور در اين 

بهشت زمينی؛
5. امكان هدايت و راهنمايِی تشنگان واليت، درضمن خدمت به ايشان؛

6. تعظيم شعائر الهی و شكوهمندسازی بارگاه رضوی با حضور در حرم 
مطهر؛

.۷. امكان بهره مندی از عنايات خاص امام رضا

در  خدام  با  ديدار  در  العالی’  انقالب‘مد ظله  معظم  رهبر  که  اين روست  از 
امام  مقدس  آستان  خدمت  انصافًا،  و  »حقًا  فرموده اند:  1۷آذر136۷ 
بزرگترين  از  بگيرد،  انجام  آن  ويژۀ  شئون  و  شرايط  با  وقتی   هشتم

ارزش ها و بزرگ ترين افتخارات است.«



211

مجموعه  های  و  مطهر  حرم  در  افتخاری  خدمت  ساختار 
مرتبط با آستان قدس رضوی

تعريف خدمت

قدس  اماکن  بقية  يا  متبرکه  اماکن  رضوی،  مطهر  در حرم  وظيفه  انجام 
رضوی؛ ازجمله دفاتر استانی و مجموعه های فرهنگی آستان قدس رضوی، 
در کمال اخالص، ارادت، حسب ضوابط و دستورالعمل ها از سوی خدمه 

و خادمياران، خدمت ناميده می شود.
امام هشتم خادمين به دو دستة خدمه و خادمياران تقسيم  در حرم 

می شوند و در بخش های مختلف حرم مشغول خدمت هستند.
الف. خدمه 

خدمه برحسب مكان و نوع خدمت، در يكی از گروه های زير مفتخر به 
دريافت حكم ازسوی توليت معزز آستان قدس رضوی می شوند:

1. خدام؛  2. حفاظ؛ 3. فراشان؛ 4. دربانان؛ 5. کفشداران؛ 6. خادم علمی؛ 
۷. خادم فرهنگی.

ب. خادمياران 

داشتن  درصورت  و  به خدمت  عالقه مندی خود  اعالم  از  بعد  کسانی که 
شروط عمومی خدمت، آموزش های ابتدايی را می بينند و درصورت احراز 
خدمت  به  شروع  زير  عرصه های  از  يكی  در  گزينشی،  صالحيت های 

می کنند:
براساس  نياز زائران،  با  1. خادميار حرم مطهر: خادميارانی که متناسب 
در  افراد  اين  می دهند.  ارائه  را  خدمت  آيين نامه ها  و  دستورالعمل ها 
حوزه های انتظامات صحن ها، رواق ها، حريم، کتب انوار، صحافی، صندلی 
مهمانسرا،  غيرايرانی،  زائران  آگاهی،  صحافی،  پيداشدگان،  چرخدار، 
واحد  کبوترانه،  دارالقرآن،  خادم الصلوة،  زائر،  راهنمای  فنی،  خدمات 
سقايت، آيينة رضوان، بخش امانات، دفاتر وقف و نذر، موزه ها، گزينش، 
بازرسی، حراست، روابط عمومی، دارالشفاء، امربه معروف و نهی ازمنكر، 

دفاتر مشاوره و... مشغول به خدمت می شوند.
تبصره: اين نوع از خادمياران، ساکن مشهد هستند و متناسب با نوع خدمت 
ارائة خدمت  به صورت هفتگی  ارائه شده در کشيك های 8و12ساعته و 

می کنند.
برای  که  زيادی هستند  مشتاقان  مختلف کشور:  استان های  2. خادمياران 
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در شهر  اما  نمی شناسند؛  پا  از  امام هشتم سر  دوستداران  به  خدمت 
و  تخصص خويش  با  متناسب  می توانند  افراد  اين  ندارند.  مشهد سكونت 
در  ساعت  شش  به ميزان  خود،  سكونت  محل  شهرستان  محرومين  نياز 
هفته، در شهر خويش به خدمت به محرومان و نيز فعاليت های فرهنگی 
نيز  اين دسته از خادمياران می توانند حداقل سالی چهار مرتبه  بپردازند. 
توفيق خدمت در حرم مطهر رضوی را داشته باشند. اين افراد، توسط دفاتر 

استانی جذب، سازماندهی و آموزش الزم را دريافت خواهند کرد.
3. خادمياران مؤسسات و مجموعه های آستان قدس رضوی: خادميارانی که 
تخصص مرتبط با فعاليت مؤسسات آستان قدس رضوی را دارند، به ميزان 
شش ساعت در هفته، در اين مجموعه ها خدمت و حداقل چهار مرتبه در 
سال  نيز توفيق خدمت در حرم مطهر رضوی را به دست می آورند. بعضی 
از انواع خدمتی عبارت اند از: خادمياران ورزشی، علمی، هنری، مشاوره و 

خانواده، مدرس، مربی، رسانه، وقف و نذر و... .

چگونه می  توانم خادم شوم
خدمت به زائران حضرت رضا شروطی دارد که عبارت اند از:

1. حداقل سن 20 سال تمام؛
2. برخورداری از توانمندی های الزم برای ارائة خدمت؛

3..اخالق  مداری و التزام به ارزش های اسالمی؛
4ـ پايبند و متعهدبودن به همة ضوابط و مقررات و شئونات آستان قدس 

رضوی؛
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5. داشتن مليت ايرانی و کد ملی؛
6. داشتن مدرک تحصيلی متناسب با حوزۀ خدمتی؛
۷. نداشتن سابقة محكوميت کيفری و سوء شهرت؛

8. داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقايان.
توانايی  وجود  با  مطهر  حرم  در  خدمت  برای  سن  حداکثر  تبصره: 
خدمتی،  عرصه های  ساير  درزمينة  است.  سال   65 خدمت،  جسمی 
تصميم گيری  خادمين  امور  مرکز  توسط  ابالغی  دستورالعمل های   طبق 

خواهد شد.
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فرآيند جذب و تأمين متقاضيان خادمياری آستان قدس رضوی

متقاضی  فرد  خدمت: متقاضی توسط اينترنتی ثبتنام فرم تكمیل .1
خدمت می بايست با مراجعه به سايت www.aqr.ir در صفحة سامانة 
کند.  ثبت نام  جديد  خادمياران  ثبت نام  قسمت  از  و  رضوی  خادمياران 
ضمنًا متقاضيان مشهدی که می خواهند به صورت هفتگی، توفيق خدمت 
افتخاری در حرم مطهر را داشته باشند، بايد به صورت حضوری به مرکز 

امور خادمين مراجعه کنند.

نوع تعیین و مدارک تأيید بهمنظور توجیهی جلسۀ برگزاری  .2
متقاضيان  برای  استان،  نمايندگی  خادمياری  امور  موردنیاز:  توانمندی
کافی  توضيحات  جلسه  اين  در  می کند.  برگزار  توجيهی  جلسة  خدمت، 
گواهی نامه های  و  مدارک  نيز  و  شده  ارائه  خادمياری  طرح  دربارۀ 
نقش  ايفای  برای  آنان  ظرفيت های  و  توانمندی ها  درزمينة  متقاضيان 

خادمياری بررسی می شود.
تبصرۀ 1: خادمياران می بايست از توانمندی يا ظرفيت های انجام فعاليت ها 
در عرصه های مختلف خادمياری، براساس خدمت تخصصی موردنياز در 

حرم مطهر يا مجموعه های آستان قدس رضوی برخوردار باشند.
تبصرۀ 2: درخصوص برخی تخصص های خادمياران، درصورت نياز، الزم 
نيز  ارزيابی تخصصی  تأييد مدارک، مصاحبه و  بررسی و  است عالوه بر 

صورت پذيرد.

آن ها  خادمياری  ثبت نام  که  افرادی  خدمت:  بدو آموزشهای ارائۀ  .3
تأييد شده است، می بايست در آموزش های بدو خدمت که توسط امور 
خادمياری دفاتر استانی برگزار می شود، شرکت کرده و حداقل نمره الزم 

را کسب کنند.

از گذراندن دورۀ  ۴.بررسیصالحیتعمومیمتقاضیانخدمت: پس 
آموزشی بدوخدمت، افراد متقاضی خادمياری، به مرکز گزينش يا بخش 
صالحيت  تأييد  مراحل  تا  می شوند  معرفی   استان ها  نمايندگی  گزينش 
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گزينشی انجام گيرد. مرکز امور خادمين، پس از دريافت تأييدية گزينشی 
از طرف مرکز گزينش يا دفاتر استانی، خادمياران را برای خدمت معرفی 

خواهند کرد.

۵.فعالشدنخدمتخادمیاران: پس از کسب صالحيت های گزينشی و 
دريافت حداقل امتياز الزم در دورۀ آموزش بدو خدمت، خادمياران به 
عرصه های خدمتی معرفی خواهند شد تا پس از برگزاری جلسة توجيهی 

اوليه، خدمت خود را شروع کنند.
تبصره: دربارۀ آموزش، نوع لباس، نحوۀ مشخص کردن روزهای خدمت در 
حرم مطهر و ديگر اطالعات الزم برای خدمت، در اولين جلسة حضور 

در محل خدمت، جلسة توجيهی برگزار خواهد شد.

۶.درجگزارشخدمتیدرلوحۀخدمتی: حوزه های خدمتی می بايست 
گزارش عملكرد هريك از خادمياران را در لوحة خدمتی، سامانة جامع، 

ثبت و ضبط کنند.

7.نظارتبرفعالبودنمستمرخادمیارانوانجامارزيابیهایالزم: در 
طول دورۀ خدمتی، می بايست نحوۀ عملكرد خادمياران به صورت مستمر 
توسط دفاتر استانی ارزيابی شود. درصورتی که هريك از خادمياران بيش 
کانون های خادمياری  توسط  مراتب  باشد،  نداشته  عملكردی  ماه،  سه   از 
ادامة  درخصوص  تا  می شود  اعالم   استانی  نمايندگی  خادمياری  امور  به 

خادمياری اين افراد تصميم گيری های الزم به عمل آيد.
تبصره: حداکثر زمان گذراندن مراحل جذب و گزينش، از زمان ثبت نام 

متقاضيان خادمياری، سه ماه خواهد بود.
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مراحل ارزيابی و ارتقا
يك خادميار رضوی، پس از حداقل 10 سال خدمت مطلوب در مرحلة 

خادمياری، به رتبة خدمة تشرفی ارتقاخواهد يافت.
ارتقا براساس امتيازی خواهد بود که خادمياران از حضور و غياب منظم، 
در  شرکت  محرومين،  به  خدمت  خدمت،  در  حضور  کيفی  جنبه های 
دوره  های آموزشی ضمن خدمت، خدمت تخصصی و... کسب خواهند کرد.

 
برخی از توضيحات تکميلی

نشان خدمتی مختص ساعات خدمت  لباس و  پوشيدن  اينكه  باتوجه به   
است، استفاده از اين لباس در خارج از اين زمان و همچنين خارج از حرم 

مطهر ممنوع است.
درصورتی  دارد.  استحقاقی  مرخصی  چهار  سال،  هر  در  خادميار،  هر   
زمان  کشيك،  مسئول  موافقت  با  که  می يابد  افزايش  مرخصی  روزهای 

جبرانی آن تعيين شود.
 درصورت اطالع  نداشتن مسئول کشيك يا موافق نبودن او با مرخصی قبل 
داشتن  درصورت  می شود.  درج  غيبت  خادميار  برای  از کشيك خدمتی، 

چهار غيبت، توفيق خدمت سلب خواهد شد.
 استفاده از مهمانسرا برای کشيك های 12ساعته در هر کشيك، يك بار 

و برای کشيك های 8ساعته، به صورت هر ماه يك بار ممكن است.
 شرکت همة خادمياران و خدمه در آموزش های ضمن  خدمت، براساس 

زمان های تعيين شده الزامی است.
 آموزش های ضمن خدمت به صورت حضوری و مجازی و غيرحضوری 

خواهد بود.
 خادمياران استانی، برای خدمت در حرم مطهر می بايست زمان حضور 
خود را ازطريق سامانة خادمياران رضوی، قسمت نوبت دهی کشيك حرم 

مطهر رضوی، در سايت آستان قدس رضوی ثبت کنند.
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برخی از مجموعه های آستان قدس رضوی
مجموعة آستان قدس رضوی، براساس تنوع  و گسترۀ خدمتی، به بخش های 

زير تقسيم می شود:
1. سازمان مرکزی؛

2. سازمان حرم؛
3. سازمان فرهنگی؛
4. سازمان اقتصادی؛

5. معاونت تبليغات اسالمی؛
6. معاونت اماکن متبرکه و امور زائرين؛

۷. معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی؛
8. معاونت ارتباطات و رسانه؛

9. معاونت امداد مستضعفين؛
10. معاونت فنی و عمران؛

11. معاونت علمی؛
12. معاونت توسعه و پشتيبانی؛

13. مرکز امور خادمين؛
14. مرکز امور استان ها؛
15. مرکز امور بين الملل؛

16. مرکز گزينش؛
1۷. ادارۀ کل  نظارت، بازرسی و رسيدگی به شكايات؛

18. ادارۀ کل حراست؛
و...
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تلفن گوياي آســــتان قدس رضوي: 051-32232222
ســــامانة پاسـخ گويي به سؤاالت ديني: 051-32020
پايـگاه اطـالع رســـــاني آســـــــتان قدس رضوي:

w w w . a q r . i r
پخش زنــــدۀ تصاوير حـــــرم مـــــطهر رضوي:

w w w . r a z av i t v. a q r. i r

نظرات و پيشنهادات:


