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گزارشی از مراسم عزاداری متفاوت دهه اول ماه محرم؛

ورزشگاه امام رضا(ع) این
شبها حسینیه است
گذری تاریخی بر منتخبی
از موقوفات حرم رضوی
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نگاهی به آ ثار موزههای رضوی با
محوریت عاشورا؛

آنجا که هنر راوی واقعه کربال
میشود

مروری بر برجسته ترین ویژگیهای برنامه «تکیه مجازی امام رضا(ع)»
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اجتماعی

ضمیمهرایگانروزنامهدر استانخراسانرضوی

جلساتداستانودلنوشتهدر فضایمجازیبرگزار میشود
به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری شهادت ساالر شهیدان
امامحسین(ع)ویارانوفادارش،جلساتداستانودلنوشتهبا
موضوعامر بهمعروفونهیاز منکر برگزار میشود.
به گزارش جامجم شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل

گزارش

نگاهی به آ ثار موزههای رضوی با
محوریت عاشورا؛

آنجا که هنر راوی واقعه
کربال میشود
کربال همان داستان جگرسوزی است که
شیعیان را در طول تاریخ گداخته و به عشقی
خالصانه دچار کرده است ،عشقی که از دریچه
هنر،از قهوهخانههایدیروز تاگالریهایمدرن
امروزی امتداد یافته و محرم را زنده نگهداشته
است.
آغاز محرم خبر از حرکت کاروانی به سمت
کربال دارد که عشاق سینه چاک بسیاری را به
سمت شیدایی میبرد .کاروانی که در مسیر
تعالی رو به سمت شهادت گام برداشتند و
سرانجامسر بهجانبازیدادند.باگذشتبیش
از  14قرن از واقعه کربال هنوز هم ابتدای محرم،
سیاهپوشان شیعه را به عزاداری وا میدارد .در
این میان هنرمندان نیز بینصیب نمانده و
نقش پررنگی را در زنده نگهداشتن این واقعه
مهم ایفاء کردهاند .ایام سوگواری سید و ساالر
شهیدان امام حسین(ع) بهانهای است تا با
آثار هنری عاشورایی موجود در موزههای حرم
مطهر رضویبیشتر آشناشویم.
*هنر قهوهخانهایوروایتعاشورا
نقاشی قهوهخانهای یا خیالی سازی از هنرهای
کامال مردمی
دوران قاجار است که چون هنری ً
است ،اهمیت قابلتوجهی در نقاشی ایرانی
دارد .نقاشی قهوهخانه را میتوان نخستین
تالش برای خارج شدن هنر از شکل درباری
دانست؛ زیرا این هنر توانست شکل مصور
روایتها را به میان مردم کوچه و بازار بکشاند.
این هنر که سالهای طوالنی حماسههای
شاهنامهوروایتکربالرادر دلخودداشت،
بهراحتی توانست بخش مهمی از اندیشه
مردمعامهراتعالیبخشد.مهدیقیصرینیک؛
معاون امور موزههای آستان قدس رضوی به
تابلوی«تعزیهخوانیوقایعروز عاشوراباحاشیه
ترجی عبندمحتشمکاشانیبهخطنستعلیق»
بهعنوان یکی از آثار موزه حرم مطهر رضوی با
محوریت محرم و عاشورا اشاره دارد .این اثر
نفیس و ارزشمند ،تابلوی تعزیهخوانی وقایع
روز عاشورا بوده که در حاشی ه به ترجیعبند
محتشمکاشانیبهخطنستعلیقمزیناست.
در این تابلو که از لحاظ تاریخی متعلق به دوره
حاکمیتقاجاریاناست،تکنیکرنگوروغن
روی پارچه بهکاررفته و سبک آن قهوهخانهای
بوده و به طول  7متر و  33سانتیمتر و عرض
 2متر و  10سانتیمتر است .تعداد  9پرده از
حوادثعاشورابهقلماستادحسینهمدانی،
بهابعاد 5/133×183:س.م.از دیگر آثار موزهها
با محوریت عاشورا بود که وی بدان اشاره دارد.
قلم به نام حسین(ع) میچرخد حدیث «ان
الحسین مصباح الهدی و سفینه نجاه» یکی
از آثار خوشنویسی موجود در موزه آستان
قدس رضوی با موضوع حماسه عاشوراست
که قیصری بدان اشاره داشته و میگوید« :این
اثر،هنر دستاستادعلیطهاست کهدر سال
 1997میالدی خلق و در سال  1376شمسی
توسط این خوشنویس سوری اهدا شده
است».

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با همکاری انجمن
نویسندگاناهلقلمایناستانجلساتداستانودلنوشتهبه
مناسبتماهمحرمباموضوعاتامر بهمعروفونهیاز منکر رابه
صورتمجازیبرگزارمیکند.اینجلساتباسخنرانیجوادنعیمی

با موضوع اهداف قیام امام حسین(ع) و محمد حقیقت خواه با
موضوع درسهایی از عاشورا از  1تا  12شهریور برگزار میشود.به
 3اثر ارسالیبرگزیدهجوایزیاهدامیگردد،عالقمندانمیتوانند
آثار خودرادر فضایمجازیبهشماره09376770901ارسالنمایند.

با مشارکت آستان قدس رضوی؛

 ۳۴واحد مسکونی به سیل زدگان روستای چم مهر پلدختر واگذار شد
با مشارکت آستان قدس رضوی  ۳۴واحد مسکونی در
روستای چم مهر شهرستان پلدختر با حضور مدیر عامل
بنیاد کرامت رضوی به سیل زدگان این منطقه واگذار شد.
به گزارش جامجم مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در آیین
افتتاحیهاینمراسمکهباحضور مسئوالنشهرستانپلدختر
برگزار شد ،اظهار کرد :با موافقت و حمایتهای تولیت آستان
قدسرضویضمنبازدیداز مناطقسیلزدهشهرستانهای
 3میلیارد ریال برای اشتغالزایی15 ،
پلدختر و معموالن 50 ،
میلیارد و  55۰میلیون ریال کمک بالعوض برای احداث ۳۴
واحد مسکونی 10 ،میلیارد ریال برای الیروبی انجیرستانهای
منطقه و  20میلیارد ریال اقالم ضروری زندگی ساکنان این
منطقهدر نظر گرفته شد.
محمدحسیناستاد آقاگفت:همچنینباگذشتیکسالو

 ۵ماه از جاری شدن سیل در شهرستان پلدختر ،در این مدت
آستان قدس رضوی با مشارکت خیرین  ۳مدرسه در این
روستابازسازی کردند.
وی خاطرنشان کرد :با دعوت تولیت آستان قدس رضوی
اهالی این روستا به زیارت حرم نورانی حضرت رضا(ع) مشرف
خواهند شد و  3روز مهمان آستان قدس رضوی خواهند
بود.در ادامه این مراسم حجت االسالم موسوی ،اما م جمعه
پلدختر ضمن تقدیر از تالشهای آستان قدس رضوی برای
ساخت سرپناهی امن و مطمئن برای مردم شریف روستای
چم مهر گفت :پس از جاری شدن سیل سال  ۹۸شاهد
اتفاقاتمبارکیدر اینمنطقهبودیموبهلطفامامرضا(ع)ودر
مدتی کوتاهی مردم این روستا صاحب خانه و کاشانه شدند.
وی افزود :مجموعه بنیاد کرامت امام رضا(ع) و خادمیاران

رضوی از روزهای نخست وقوع سیل دلسوزانه در کنار مردم
ایستادند و امروز شاهد به ثمر نشستن تالشها و همت
مجاهدانهآنانهستیم.

گذری تاریخی بر منتخبی از موقوفات حرم رضوی

وقف نامهها و اسناد تاریخی بر جای مانده از
ادوار گذشته روایتگر قدمت دیرینه مجالس
تعزیهوعزاداریدر ایامشهادتائمهاطهار(ع)
به ویژه در ماه محرم در صحن و سرای رضوی
است.
اگر چه ماه محرم امسال به دلیل
محدودیتهای شیوع بیماری کرونا در
کشور امکان برگزاری بسیاری از این مراسم
همچون سالهای گذشته با حضور خیل
پر شور دلدادگان اباعبداهللالحسین(ع) از
گوشه و کنار ایران وجود ندارد،
اما یاد و نام واقفانی که از تمامی یا بخشی از
مایملک و اموال خود برای تعظیم شعائر
اسالمی و برگزاری مجالس سوگواری در این
ماه گذشتند ،همیشه زنده است .همزمان
با ماه محرم منتخبی از موقوفات مناسبتی

آستان قدس رضوی در این ماه را با نگاهی
تاریخی معرفی میکنیم.
خیر اندیشی واقفان مشهدی
برگزاری مراسم سوگواری و روضه خوانی ائمه
اطهار(ع) ،از جمله سرفصلهای مهم برای
مصارف موقوفات در آستان قدس رضوی
است که واقفان با توجه به نیت دلی خود آن
را انتخاب کردند« .مرحوم حاج محمد قاسم
ملك التجار» ،یکی از این خیراندیشان به
شمار میرود که سه دانگ از شش دانگ
مزرعه شمس آباد و دو خمس از یك حجر
طاحونه واقع در مزرعه حاجیآباد در مشهد
را در سال  1277هجری قمری بر بارگاه
ملکوتی حضرت رضا(ع) وقف کرد تا بخشی
از درآمد موقوفه صرف و خرج تعزیه داری
گلگون كفن صحرای كربال و خامس آل عبا

حضرت سیدالشهدا(ع) در دهه اول ماه
محرم و لیالی جمعه در محل دارالسیاده
مباركه شود« .مرحوم سید میرزای صراف»
نیز در زمان حیات خود توجه خاصی به این
سرفصل داشته است .به موجب وقف
نامه این بزرگمرد یك فرد مزرعه شهر طوس
علیا ،نصف دو باب دكان ،نصف یك باب
حمام مشهور به حمام باغ ،نصف قنات
میركاریز واقع در خارج از دروازه نوغان ،یك
زوج از مزرعه گنبدواز ،پنج باب منزل و یك
فرد مزرعه فارمد در سال  1278قمری بر حرم
مطهر رضوی وقف شده است .بخشی از
درآمد و منافع این موقوفات طبق وقف نامه
باید هر ساله از سوی متولی شرعی موقوفه
در اول محرم به پنج نفر از علمای مشهد به
منظور برگزاری تعزیه داری در منازل خود
داده شود .همچنین «مرحوم آیت اهلل واعظ
طبسی» ،تولیت فقید آستان قدس رضوی،
در سال  1380یک باب کتابخانه و حسینیه
امام رضا(ع) در کوچه ناظر مشهد مقدس را
برای تعظیم و ترویج شعائر مذهبی و تقویت
مبانی دینی ،به ویژه برگزاری مجالس تبلیغی
و ترویجی در مناسبتهای مختلف مذهبی
همچون ماه محرم وقف کرده است.
روضه خوانی در سرزمین خورشید هشتم
عواید موقوفات دیگری در شهرستانهای
سرزمین خورشید هشتم نیز توسط
واقفان بارگاه ملکوتی امام خوبیها(ع)

در گذشتههای دور صرف برپایی مراسم
سوگواری سید و ساالر شهیدان امام
حسین(ع) و یاران وفادارشان شده است.
به طور نمونه «مرحوم مهدی قلی خان قرائی»
مزرعه محمدآباد واقع در بلوك سنجان
باالخواف من اعمال تربت حیدریه ،یك قطعه
باغ مشجر در علیای مزرعه محمدآباد ،اراضی
میان دو جویی خلف قلعه محمدآباد ،دو
قطعه محوله یونجه زار كنار نهر محمدآباد9 ،
سهم از مدار دوازده سهم یك حجر طاحونه
دوار واقع در سفالی محمدآباد و یك باب
طاحونه دوار مشتمل بر دو حجر واقع در
قصبه سنجان را در سال  1289هجری قمری
بر حضرت رضا(ع) وقف کرد تا از درآمد و
منافع آنها پس از كسر مخارج موقوفات و
مصارف تعیین شده در وقف نامه ،مبلغی
برای تعزیهداری خامس آل عبا ،گلگون
كفن صحرای كربال حضرت سید الشهدا(ع)
در ماههای محرم و صفر(به طوری که هر
کدام در حرم مطهر ممکن شود) هر سال
 10شب روضهخوانی برگزار شود .همچنین
«مرحوم میرزا سعید خان مؤتمن الملك»،
تمام مزرعه فتح آباد(سعید آباد) در چناران
را در سال  1292قمری وقف کرد تا یك عشر از
درآمد و منافع این موقوفه هر ساله در لیالی
عاشورا یعنی  10شب اول محرم و لیالی جمعه
صرف روضهخوانی درب حرم مطهر و هزینه
گالب(پس از روضه خوانی) شود.

به همت خادمان بارگاه مطهر امام رضا(ع) صورت گرفت؛

آغاز رزمایش «تعاون و احسان» با تدارک  60هزار بسته کمکمعیشتی
همزمان با موج دوم شیوع ویروس کرونا ،مرحله دوم رزمایش
مواسات و همدلی خادمان بارگاه مطهر امام رضا(ع) با عنوان
«تعاون و احسان» با هدف کمک به اقشار کم بضاعت شهر
مشهد در حرم مطهر رضوی آغاز شد.
به گزارش جامجم رضا خاکشور مسئول اجرای رزمایش «تعاون
و احسان» خدام بارگاه منور رضوی با اعالم این خبر گفت :به
دستور تولیت آستان قدس رضوی ،مقدمات اجرای دومین
مرحله از رزمایش مواسات و همدلی خدام رضوی با عنوان
«تعاون و احسان» با تهیه و تدارک  30هزار بسته معیشتی برای
کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر شهر مشهد مهیا شده
است.وی اضافه کرد :از آغاز شیوع کرونا ،اجرای مراحل مختلف
طر حهای حمایتی آستان قدس رضوی با مشارکت اقشار
مختلف مردم و کمکهای خیرین و خادمان آستان مقدس
رضوی به انجام رسیده است .خاکشور با اشاره به کیفیت اجرای
مرحله اول رزمایش «مواسات و همدلی» در طول ماه مبارک

رمضان ،گفت :این طرح با تهیه و بسته بندی  ۸هزار بسته
توسط خادمان بارگاه رضوی و کمکهای مردمی در رواق امام
خمینی(ره) آغاز شد و تا ۴۲هزار بسته برکت پیدا کرد.
وی با تشریح نحوه توزیع بستهها در مرحله نخست ،افزود:
هر روز روند بسته بندی ،بارگیری و جا به جایی بستهها توسط
 ۲۷۰خادم در محل رواق امام خمینی(ره) انجام میشد .هر شب،
بستههای آمادهشدهرابا۳۰۰خودروسواریبههمراه۶۰۰خادمدر
مناطقکمبرخوردار حاشیهشهر مشهدتقسیموتوزیعمیشد.
این خادم بارگاه رضوی ،بستهها را شامل  ۱۴قلم کاال به ارزش ۲۰۰
هزار توماناعالمکردوادامهداد:در مجموع،حدودیکهزار خادم
حرم مطهر حضرت رضا(ع) در هر روز ماه مبارک رمضان دست
اندرکار اجرای این طرح معنوی بودند.وی با تشریح جزئیات
اجرای مرحله دوم رزمایش «تعاون و احسان» ،بیان کرد :در این
مرحله ،حدود  ۲هزار خادم در محل رواق امام خمینی(ره) حرم
مطهر حضرت رضا(ع) مشغول خدمت هستند و روزانه حدود

۵۰۰بستهکمکمعیشتیراتهیهوآمادهتوزیعمیکنند.خاکشور
بابیاناینکهدر روزهاینخستاجرایاینمرحله،تهیهوتوزیع
 ۳۰هزار بسته در نظر گرفته شده ،افزود :جمع آوری حداقل ۶۰
هزار بسته در طول  ۴ماه پیش بینی شده که در این مدت به
موازات جمع آوری کمکها ،عملیات تهیه ،بسته بندی و توزیع
اقالم در میان خانوارهای شناسایی شده صورت خواهد گرفت.
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به همت محفل ادبی رواق ادب ؛

سوگواره مجازی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد

نخستین سوگواره مجازی نهاد کتابخانههای عمومی کشور به میزبانی محفل ادبی رواق ادب
اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی برگزار شد.
بهگزارشجامجمبهنقلاز روابطعمومیادارهکلکتابخانههایعمومیخراسانرضوی،نخستین
سوگواره مجازی نهاد کتابخانههای عمومی کشور به میزبانی محفل ادبی رواق ادب اداره کل

کتابخانههایعمومیخراسانرضویباحضور مهدیرمضانیمعاونتوسعه کتابخانههاوترویج
کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی ،حجت االسالم علی اکبر سبزیان مدیرکل کتابخانههای
عمومی خراسان رضوی و نغمه مستشار نظامی  ،دبیر شورای ادبی نهاد کتابخانههای عمومی
کشور برگزار شد.

گزارشی از مراسم عزاداری متفاوت دهه اول ماه محرم؛

ورزشگاه امام رضا(ع) این شبها حسینیه است
برای اولین بار است که درهای ورزشگاه بزرگ امام رضا(ع) برای
هدفی جز ورزش و بازی باز میشود .امسال با ورود ویروس
ناخوانده قرار است سوگواره امام حسین(ع) و  72یار وفادارش
زیر بیرق سیاه حضرت رضا(ع) به شکل دیگری روایت شود.
ساعتی پیش از آغاز مراسم سوگواری محرم ،جمع زیادی از
کارکنان تربیت بدنی آستان قدس رضوی به همراه خادمیاران
ورزشی و بچه هیئتیها گرم مهیا کردن بساط عزای حسینی در
ورزشگاه امام رضا(ع) هستند .یک مراسم باشکوه که درخور
سرور و ساالر شهیدان و مورد رضای صاحب شهر بهشت
باشد.
برگزاری آیینمذهبیبهشکلیتازه
در ماههای اخیر که شهر مشهد چون دیگر نقاط جهان
گرفتار کرونا شده ،همه ابعاد زندگی ما را دستخوش تغییر
و تحوالت بسیاری قرار داده که برگزاری آیین سوگواری امام
حسین(ع) از جمله مهمترین آنها است .برای برگزاری سالم
این مراسم آیینی در ورزشگاه امام رضا(ع) رعایت نکات
بهداشتی کامال مورد تاکید و توجه متولیان این موسسه قرار
گرفته .همه شرکت کنندگان در مراسم با ماسک وارد ورزشگاه
میشوند و با رعایت فاصله گذاری طولی و عرضی که از پیش
لحاظ شده ،روی صندلیها منتظر آغاز برنامه مینشینند.
تصویر نورانی شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع
حرم یکی در میان کنار عزاداران حسینی ،روی صندلیهای
ورزشگاه جا خوش کرده اند و نظاره گر مراسم هستند.
به تدریج سکوها با حضور خانوادهها پر میشود و پخش
شدن ذکر «یا حسین(ع)» حاج محمود کریمی در فضای
ورزشگاه ،شور و حال عزاداریهای سالهای گذشته را به یاد
حاضران میآورد .سال پیش در این ایام ،هیچکس فکرش را
هم نمی کرد ،یک ماه محرم بیاید که زیارت امام حسین(ع) در
کربالی معال که نه ،حتی آرزومند راه افتادن یک دسته عزای
حسینی و سینه زدن زیر علم حضرت عباس(ع) بمانیم.
در میانجمع،مادریکهبانوزادشیرخوارهاشکهبیتابیمیکند،
جلوی سکوها نشسته و به هر بهانه ای متوسل میشود
موفق به آرام کردن طفل نمی شود .سربند سرخ رنگ «لبیک یا
حسین(ع)» را به سر محمد کوچولو بسته .از او دلیل حضورش
را با این طفل شیرخواره جویا میشوم؛ میگوید :میخواهم
نام حسین(ع) از همین کودکی با همه وجودش عجین شود.
این بیتابی و دشواری هم فدای سر حضرت زینب(س).
جمع زیادی از خادمیاران رضوی از بین بانوان هستند که
با پوشش سبز رنگ «یا ائمه اطهار(ع)» عاشقانه هر کاری
که از دست شان برآید ،کوتاهی نمی کنند .عکس شهدا را

میچسبانند ،آب توزیع میکنند ،به نظم و سواالت عزاداران
جواب میدهند و  ...یکی از آنها مشغول توزیع سربند است.
خودش را خاضعانه ،خادم اهل بیت(ع) معرفی میکند و
دلیل خدمتش را این طور عنوان میکند« :هر کاری که مجلس
عزای فرزند فاطمه زهرا(س) را باشکوه تر کند ،ابایی ندارم».
َ
نقلیمتفاوتاز مکتبعاشورا
وقتی عقربههای ساعت بزرگ ورزشگاه ساعت  21را نشان
میدهد ،باالخره صوت دلنشین قرآن کریم در فضا طنین انداز
میشود و کم کم مجلس سوگواری امام حسین(ع) با نوای
مداحیسیدمحمودصفاتی گرممیشود.
حاال دیگر به نظر حضار نمی رسد در ورزشگاه نشسته اند
و اینجا جای ماتم و سوگواری نیست .دلها هوایی صحن
و سرای آقا امام حسین(ع) و عازم کرب و بال شده .جای
سوت و هورای تماشاچیان ،نوای «وا حسینا» به آسمان
میرود .اشک مجال همه را گرفته و انگار در رواقی از حرم
نورانی حضرت رضا(ع) به سوگ ساالر شهیدان نشسته اند.
دلها که مهیا میشود ،جمعی با ساز و برگ وارد مجلس
میشوند .گروهی سرخ پوش و گروهی سبز پوشیده اند .بعید
استکسیاز حاضران،منتظر دیدنشبیهخوانیباشد.همین
که نوای آشنای شیپور بلند میشود ،آیین زیبای تعزیه خوانی
جان میگیرد و سرخ پوشان در نقش یزیدیان و سبز جامگان
در نقش امام و یارانش ،قصه پر غصه کربال را به زبان شعر
روایت میکنند .اما آن جا که حرف مظلومیت شهید سه ساله
َ
کربال در خرابههای شام به میان میآید ،بیش از دیگر نقلها
دلها را عزادار اباعبداهلل(ع) و عاشق مکتب عاشورا میکند.
والیتپذیری؛راهنجاتوهدایت
اما در کنار عشق و شور ،شعور و معرفت هم نیاز پیروان یک
مکتب است .بار سنگین معرفت افزایی را برعهده حجت
االسالم حسین حلوائیان گذاشته اند .او در جایگاه سخنور،
سخنش را این طور آغاز میکند :در جایگاهی نشستهاید که
منسوببهتماشاچیاناست.همه کائناتوعالمبرپاشده که

انسان تماشا کند خدا و مخلوقاتش را .ما به دنیا آمده ایم که
سراپا چشم باشیم و خدا را با تمام مظاهرش ببینیم.
وی با تبیین دلیل برپایی مجالس عزای حسینی میگوید :به
مجلس عزای امام حسین(ع) میآئیم تا از ایشان بخواهیم
چشم ما بینا ،گوش ما شنوا و زبان ما گویای حق شود.
ما به چشم توحیدی نیاز داریم؛ این چشمها را باید شست
تا جور دیگر ببینیم .و این میسر نمی شود مگر با مطهرترین
آبها که اشک ریختن بر مصیبت امام حسین(ع) است.
این سخنور و کارشناس علوم دینی ،تنها راه سعادت بشر را
استعانت جستن از اهل بیت(ع) معرفی و اضافه میکند :همه
مابایدبهواسطهحضرترضا(ع)وباحضور در مراسماهلبیت
طاهرین(ع)از خداوندمتعالدرخواستکنیمکهدر مسیر زندگی
دنیویوراهطوالنیزندگی آخرویمارایاری کندچونبهقولموال
امیرالمؤمنین(ع) راه دنیای ابدی دراز است و دست ما خالی .ما
جز اهل بیت(ع) هیچ دارایی و هویتی نداریم و هر چه هستیم،
در دستگاهومحبتاهلبیت(ع)معنیپیدامیکند.اگر بهاین
حضرات متصل شویم ،با وجود فقر ذاتی ،توشه ای برای عقبی
خواهیم بست و راه دراز ابدیت را به سالمت خواهیم گذراند.
حجت االسالم حلوائیان نقبی به شرایط کنونی کشور و برخی
برداشتهای نابجا میزند و ادامه میدهد :ما به آن دسته
از افرادی که ّ
هم خود را در این عالم بر کسب مطامع دنیوی
گذاشتهاند،نیازینداریم.چهکاریبهعاقبتسلطانقیر وسکه
وامثالهمداریم؛برایبزرگشدنبایدترکمعاصی کنیم.ماباید
پشت سر شهدا و عشق امام حسین(ع) حرکت کنیم .این
عشق ما را پاک و هدایت میکند .هدف خلقت انسان ساختن
این دنیای مادی نیست .حیف است ،زیبایی و بزرگی انسانیت
خرج دنیا شود؛ ما آمده ایم تا والیت را پیدا کنیم و ابدی شویم.
حالخوشماهمحرم
مدیحه سرایی و سینه زنی با صدای حاج امیر دشت بیاض هم
آخرینبخشاز مراسماست.اودر مرثیهایبلنداز عشقپدر به
دخترش میخواند .از غم جانکاه وداع خانم رقیه(س)  3ساله
با پدر مهربانش امام حسین(ع) .مصداقی از دلنگرانیهای
روزهای جدایی رزمندگان دوران دفاع مقدس و مدافع حرم از
خانوادهودخترکانشانبازگومیکند.از دلتنگیفرزندانشهدا
برای پدران و نیز جهاد مادران برای بزرگ کردن آنها در فقدان پدر
تعریف میکند.در این حین ،وقتی جمعی از دختران کم سن و
سال دست در دست پدر وارد مراسم میشوند ،شاید بیشتر
معنی حرفهای مداح برایشان روشن شد .دختر بچههایی که
درکی از یتیمی و جدایی ندارند و عشق به پدر همه وجودشان
را در برگرفته است.

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی خبر داد؛

راهاندازی کارگاه تولید ماسک در حرم مطهر رضوی

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی
از راهاندازی کارگاه تولید ماسک برای مقابله با کرونا خبر داد.
به گزارش جامجم حجتاالسالم مهدی حسنزاده گفت :این
کارگاهاز اواخر مردادسالجاریوباپایانیافتن کار تولیدلباس
برای شیرخوارگان حسینی و با همت بخش خادمیاران رضوی
این اداره در محل مسجد صدیقیها (طبقه منهای یک) با
هماهنگی مسئوالن مربوطه راهاندازی شد و قرار است روزانه
حدود  ۵۰۰عدد ماسک در این کارگاه تولید شود.
وی ادامه داد :قرار است بانوان خادمیار رضوی این اداره به
همراه خواهران ،زائران و مجاوران مشهدی که عالقهمند به
خدمت در این زمینه هستند ،این ماسکها را دوخته و برای
مصرف خادمیاران رضوی حرم مطهر امام رضا(ع) و زائران در
مناسبتهای پیشرو در ماه محرم و صفر مورد استفاده قرار
گیرد.
این مقام مسئول اظهار کرد :هم اکنون  ۶دستگاه خیاطی
مربوط به تولید ماسک در این مسجد فعال بوده و

ماسکهای مربوطه با اختصاص کمکهای افراد نیکوکار و
خیران در دو مدل استاندارد «دوالیه» و «تکالیه» و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی تولید میشود.
حجتاالسالم حسنزاده تصریح کرد :با توجه به در اختیار
داشتن طبقه تحتانی مسجد صدیقیها که همه ساله برای
تولید لباس شیرخوارگان حسینی در مراسم ماه محرم
استفاده میشد و آمادگی خادمیاران رضوی این اداره و
بسیاری از بانوان نیکوکار مشهدی عالقهمند به خدمت در
این زمینه تصمیم بر آن شد که از ظرفیت این مکان برای تولید
ماسک در شرایط حاضر برای مصرف در اماکن متبرکه رضوی
و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا استفاده شود.
ً
رئیس این اداره اظهار کرد :فعال با توجه به تهیه پارچه
مخصوص تولید ماسک و دوکهای نخ و همکاری بانوان
دوزنده ماسک ،قرار است حدود  ۱۰هزار عدد ماسک در این
کارگاه تولید شود و ادامه فعالیت این کارگاه بستگی به
حمایتهای خیران و نیکوکاران عالقهمند به خدمت در این
زمینه دارد.
وی یادآور شد :بانوان عالقهمند به خدمت در این زمینه
و خیران نیکوکار برای هماهنگی و مشارکت در این امر
خداپسندانه میتوانند با ارسال عدد  ۸به شماره تلفن همراه
 ۰۹۱۵۳۱۰۳۸۸۳و پس از انجام هماهنگیهای مربوط که از طریق
همین شماره تلفن انجام میشود ،اقدام کنند.

عزاداری هیئت نوجوانان در حرم مطهر رضوی
رئیس این اداره همچنین به برگزاری عزاداری ویژه نوجوانان
در دهه اول ماه محرمالحرام سال جاری در بارگاه مطهر
رضوی اشاره و خاطرنشان کرد :مراسم عزاداری هیئت
انصارالمهدی(عج) وابسته به اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآموزی استان خراسان رضوی همه روزه در دهه اول
ماه محرم از ساعت  ۱۷تا  ۱۸در محل صحن مسجد گوهرشاد
مشهد و با حضور نوجوانان دانشآموز عضو این هیئت برگزار
میشود.
وی اضافه کرد :در این مراسم قاریان ،دکلمهخوانان و مداحان
نوجوان به ارائه برنامه خواهند پرداخت ،همچنین سخنرانان
مطرح کشوری همچون استاد شهاب مرادی ،استاد
حلوائیان ،استاد حاج علیاکبری و ...در زمینه مباحث مربوط
به قیام عاشورا برای نوجوانان به ایراد سخن میپردازند.
حجتاالسالم حسنزاده تصریح کرد :هدف از اجرای این
برنامه ترویج و تعظیم شعائر اسالمی در برپایی مجالس
عزای حضرت امام حسین(ع) برای نوجوانان و اهمیت
حضور آنان از لحاظ تربیتی و اخالقی در این مراسم است.
این مقام مسئول گفت :این مراسم هر روز با حضور  ۱۵۰نفر از
دانشآموزان و نوجوانان این هیئت و با هماهنگی مسئوالن
مربوطهوبارعایتشیوهنامههاوپروتکلهایبهداشتی،انجام
فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک و ...برگزار میشود.

اجتماعی
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خبر

استقبال زائران از طرح
«تبلیغ چهره به چهره» در
حرم رضوی
ایام محرم یکی از فرصتهای طالیی
برای تبلیغ شعائر دینی و تبیین مسائل
اعتقادی و معرفتی است که امسال با
توجه به شیوع ویروس کرونا این مهم
دستخوش تغییراتی قرار گرفت اما
تعطیل نشد و از طرق مختلف و بار
رعایت نکات بهداشتی در حال انجام
است.
فضای مجازی این روزها در گسترش
معارف دینی سهم به سزایی داشته اما
به گفته کارشناسان دینی تبلیغ چهره
به چهره خاصیت و امتیازات ویژه ای
دارد که به هیچ وجه با دیگر ابزارهای
رسانه ای و تبلیغی قابل قیاس نیست.
معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر
امام رضا(ع) نیز بعد از بازگشایی
حرم مطهر طبق رعایت پروتکلهای
بهداشتی سعی کرده تا یک برنامه جامع
برای تبلیغ چهره به چهره تدارک ببیند
که این مهم طی دو ماه اخیر اجرا شد و
در دهه محرم به اوج رسیده است.
حجت االسالم مهدی حسن زاده رئیس
اداره پاسخگویی به سواالت دینی حرم
مطهر امام رضا(ع) که مسئولیت این
روش تبلیغ در حرم مطهر بر عهده
اوست؛ به موضوع مهم رعایت
پروتکلهای بهداشتی و حفظ سالمتی
زائران در حین اجرای تبلیغ چهره به
چهره تاکید دارد و میگوید :برای اجرای
این طر ح افزون بر کارشناسان تبلیغی،
کنار هر میز تبلیغ دو خادم و بعضا سه
خادم برای تذکرات و راهنمایی الزم
به زائران جهت رعایت پروتکلهای
بهداشتی حضور دارند.
اهمیت برنامه تبلیغ چهره به چهره
وی ایجاد و تقویت روحیه نشاط در
زائران و پاسخگویی به نیاز آنان با توجه
به شرایط موجود و رعایت پروتکلهای
بهداشتی را از اهداف و اهمیت برنامه
تبلیغ چهره به چهره برمی شمارد و
عنوان میکند :طر ح «تبلیغ چهره به
چهره» که از ماه قبل آغاز شده و در
ایام محرم به صورت گسترده در حال
اجراست در قالب «میز تبلیغ»« ،طبیب
دوار»« ،سالم بر امام»« ،گفتمان زیارت»،
«همراه با کبوتران رضوی»« ،روایتگری
دفاع مقدس» و «حرم شناسی» در حال
اجرا است .این کارشناس مسئول
میگوید :عموم فعالیتهای تبلیغ
چهره به چهره هر روز ساعت  7صبح تا 10
و 19:30الی  23در صحنها اجرا میشود.
وی اجرای طر ح «همراه با کبوتران
رضوی» را یکی از عناوین تبلیغ چهره
به چهره ویژه کودکان بر میشمارد و
اعالم میکند :در طر ح همراه با کبوتران
رضوی حدود  60کارشناس مربی کودک
به همراه خادمان حرم مطهر رضوی با
حفظ رعایت مسائل بهداشتی در بین
زائران حرکت میکنند و حدود  5دقیقه
برای کودکان قصه گویی و مسابقه اجرا
کرده و در انتها هم یک هدیه کوچک به
کودکان اعطا میکنند که این طر ح خیلی
با استقبال والدین روبرو شده است.
پاسخگوییبهسواالتشرعیواعتقادی
حسن زاده ادامه میدهد :پاسخگویی
به سواالت شرعی و اعتقادی یکی از
مهمترین اهداف تبلیغ چهره به چهره
است که بیشترین مخاطب را دارد.
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مروری بر برجسته ترین ویژگیهای برنامه «تکیه مجازی امام رضا(ع)»

اجرای طرح ساماندهی
محافلروضهخوانیخانگی

طرح ساماندهی محافل خانگی بانوان
جهت برگزاری مراسم دهه اول محرم به
همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان
قدس رضوی و با همکاری سازمان
تبلیغات اسالمی ،معاونت تبلیغات و
معاونت اماکن متبرکه آستان قدس
برنامه ریزی و اجرا شد.
به گزارش جامجم فاطمه دژبرد گفت:
این برنامه به منظور بهره گیری از ظرفیت
محافل خانگی بانوان با رویکرد احیاء و
شبکه سازی این جلسات جهت تقویت و
ارتقای کارکرد و ایفای نقش فعال در دهه
اول محر م صورت پذیرفت.
وی افزود :در مرحله اول به این نتیجه
رسیدیم که به دلیل شرایط موجود
حاکم بر کشور و شیوع ویروس کرونا
متاسفانه تنها حدود  ۲تا  ۳درصد از
خانوادههای مشهدی قصد برگزاری
روضه دهه اول محرم را دارند .لذا در
قالب یک برنامه ریزی انجام شده از سوی
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس
رضوی با همکاری سایر نهادها مذکور
طرح ساماندهی محافل خانگی بانوان
جهت احیای مراسم روضه خانگی دهه
اول ماه محرم در دستور کار قرار گرفت.
دژبرد ابراز کرد :طبق این برنامه با محوریت
مرکز امور بانوان و خانواده دبیرخانه ای با
حضور خادمیاران تشکیل و از تاریخ ۲۳
مرداد ماه ارتباط با این جلسات را جهت
دادن ایدههای نو و خالقانه برای برگزاری
مراسمات منطبق با شرایط موجود و
با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
آغاز کردیم و طی یک هفته با تعداد هزار و
سیصد و پنجاه و شش جلسه ارتباط برقرار
شد و توجیهات صورت پذیرفت.
از این بین  ۵۴۷جلسه برای برگزاری
روضهها با حفظ پروتکلهای بهداشتی
ترغیب شدند.
چراغ عزای سیدالشهدا(ع) باید در محافل
خانگی روشن بماند.وی با بیان اینکه در
حقیقت با اجرای این طرح آمار  ۲تا  ۳درصد
برگزاری روضه به بیش از  ۳۹درصد ارتقاء
یافت ،اظهار کرد :تعریف و ارائه خدمات
انگیزشی توسط دستگاهها و نهادها باید
به گونه ای باشد که جلسات خانگی را از
شکلمردمیخودخارجنکندچراکهمردمی
بودن این جلسات نقش موثری در ترغیب
برگزاری محافل بیشتر دارد.این مقام
مسئول افزود :همان طور که مرکز امور
بانوان و سایر نهادها به همدلی مومنانه
در ماه مبارک رمضان مشغول بودند.
حال با توجه به ویروس کرونا و مشکالت
اقتصادی صاحبان محافل به ویژه در
مناطق حاشیه شهر در صورت عدم تمکن
مالی نباید گذاشت چراغ عزاداری امام
حسین(ع) که چندین سال است در آن
محافل روشن بوده است خاموش شود.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان خراسان رضوی:
0513-8413401

لبم لبریز از جام حسین است
عروج نام من بام حسین است
اگر جراح قلبم را شکافد
به روی لوح دل نام حسین است

«تکیه امام رضا(ع)» عنوان برنامه ای مناسبتی در بستر مجازی
است که از صحن و سرای حضرت رضا(ع) برای بینندگان در
ایام ماه محرم در حال پخش است و در مدت کوتاه آغاز پخش
خود ،با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است .این برنامه در
دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال در این ایام اجرا و پخش
کرونایی دوری از اماکن
میشود و برای مخاطبان در روزهای
ِ
مذهبی و مراسم آیینی ،بسیار دلنشین و مورد نیاز است .در
ادامه به گوشه ای از ویژگیهای این برنامه مناسبتی اشاره
میشود:
زیارت از دور ،ولی نزدیک
بی تردید در تنگنای حضور فیزیکی در اماکن عمومی برای
شرکت در آیینهای مذهبی ،مهمترین ویژگی برنامه «تکیه
امام رضا(ع)» ،شکل دسترسی به آن در بستر مجازی است .به
دلیل انتشار این برنامه از طریق رسانههای آنالین ،مخاطبان
بی مرز و گسترده ای را شامل میشود و به دلیل سهولت و
امنیت دسترسی ،طالبان زیادی دارد .پخش زنده از حرم مطهر
در این ایام ،به قدری برای بینندگان باورپذیر و دلنشین است
که دقایقی از حضور مجازی شان نگذشته ،طوری که خود را هر
قلبا نزدیک به حرم و بارگاه نورانی
چند از بعد مسافت دور ،ولی ً
حضرت ثامن الحجج(ع) میپندارد و زائر از راه دور حرم میشود.
مجریاندلنشین
علی رنجبر ،مجری تکیه «موکب ابناء الحسین(ع)» ویژه کودک

و نوجوان برخالف معمول چنین برنامههای مناسبتی از حرم
مطهر رضوی،چهرهایناآشناست.اینموضوعهر چنددر نگاه
اول ریسک به نظر میرسد ،ولی آن طور که آمار باالی استقبال
بینندگان نشان میدهد ،مجری از سوی مخاطبان خاص این
برنامه مورد پذیرش و اقبال قرار گرفته .باید دلیل آن را هم در
ظاهر ساده و بی تکلف ،بیان شیوا و قابل فهم نوجوانان و
همسن و سال بودن «رنجبر» با بینندگان عنوان کرد .مخاطب
کم سن و سال این تکیه با ظاهر و ادبیات مجری همذات
پنداری میکند و حرفش هم بیشتر بر دلش مینشیند.
از سوی دیگر ،حجتاالسالم کاظم روحبخش در قامت مجری
بخش تکیه بزرگساالن ،علیرغم روحانی بودن و تسلط به
علوم دینی ،به خاطر جوان بودن از مسائل روز آگاهی دارد و
حرف دین و مذهب را در قالب موضوعات منبر تصویری خود
میگنجاند و مخاطبان را با ذکر صرف آیات و روایات خسته
و کسل نمی کند .بیان گیرا و پر کشش ،آوردن مصدایقی از
زندگی روزانه ،انتخاب ادبیات همه فهم ،زبان حال بینندگان
امروز است که به خوبی از کالم حجتاالسالم روحبخش
دریافت میشود .او با ظرافت ،هر شب بخشی از موضوع
محوری خود که چگونگی سربازی برای امام زمان(عج) است،
میشکافد و راهها و بیراههها را پیش روی بیننده میگذارد تا
خود با کلیدهایی که از سخنش دریافت کرده ،مسیر درست
را انتخاب کند.
باید گفت ،وجه تمایز سخنوری حجتاالسالم روحبخش با
روحانیون پیش از خودش ،در طرح مسائل دینی در بستر
روانشناسی و جامعه شناسی است .تکیه او بر خودشناسی و
در گام بعد معرفت به جامعه و مسائل آن برای حرکت در مسیر
دینداری.امیدبخشی،بیانفضیلتهاپر رنگتر از رذائل،تکیه
و توسل بر اهل بیت(ع) ،کلیدواژههای اجرای او هستند که
منبر مجازی او را دیدنی کرده است.
محتوایهمهجانبه
تکیه امام رضا(ع) را باید از نظر محتوایی به دو بخش آیینهای
سوگواریونیز سخنرانیوگفتوگوتقسیمکرد.بخشمراسم
سوگواری به صورت سنتی با اجرای یک بخش ویژه مدیحه
سرایی و ذکر منقبت اهل بیت(ع) با صدای مداح ثابت هر

شب ،حاج حسین فدایی روی آنتن میرود.
صدای گرم و گیرای وی با اشعار مناسب هر شب ماه محرم
همراه میشود و فضای معنوی خاصی را به تکیه میبخشد
که حال و هوای مداحیهای حرم مطهر حضرت رضا(ع) را
برای بینندگان دور از شهر مشهد و حرم یادآور میشود.
بخش دیگری از تکیه امام رضا(ع) را گفت وگو با یک رزمنده
و راوی دوران دفاع مقدس تشکیل میدهد .وقتی هر شب
یکی از رزمندگان سالهای نه چندان دور دفاع و مبارزه ،از
دشواریهای سوگواری اباعبداهلل الحسین(ع) در جبهه
و یا دوران اسارت مقابل دشمن و حفظ باورهای دینی
خود با چنگ و دندان برای مخاطبان نوجوان و جوان
امروز تعریف میکنند ،دینداری به طریق مکتب اهل
بیت طاهرین(ع) معنی و مفهوم واقعی تری پیدا میکند
و الگو گرفتن تماشاگران راحت تر به نظرشان میرسد.
اما بخش مهم انتهای تکیه که مختص مخاطبان بزرگسال
است ،سخنرانی مذهبی با نگاهی به مسائل روز است .در
این بخش ،توجه به امام عصر(عج) محوریت دارد و الزامات و
اقتضائات شیعه بودن برای ظهور به شکلی موشکافانه مورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرد تا بیننده تکیه فقط پای گیرنده
خود بر گریه کردن و سوگواری بر مصائب اهل بیت(ع) بسنده
نکند.
این بخش به روشنی ،معرفت افزایی و شناخت حقیقت قیام
امام حسین(ع) را پیش نیاز شناخت امام زمان(عج) و آمادگی
برای سربازی ایشان و ساختن تمدن نوین اسالمی معرفی
میکند.
میان برنامههای متناسب با محتوا
میانبرنامههایتکیهامامرضا(ع)از پخشمداحیهایقدیمی
و نغمات دل افزای مداحان و پیرغالمان دستگاه عزاداری
امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) گرفته تا قرائت اشعار آیینی
توسط شاعران خانم و آقا و نیز نماهنگهای مذهبی مرتبط
با موضوعات هر شب ،به خوبی بخشهای جدی برنامه را با
فضایی دلنشین و هنرمندانه به هم متصل میکند و مخاطب
به بهانه این رفت و برگشتهای گاه و بیگاه تصویری ،نفسی
تازه میکند تا بخشهای محتوایی بیشتر بر جانش بنشیند.

