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پیام شهردار

"َکِلَمُة ل إلَه إّل الّلُ ِحصنی َفَمن َدَخَل ِحصنی 

َاِمَن ِمن َعذابی ِبُشروِطها َو أَنا ِمن ُشروِطها"

هجرت تاریخی سیاسی امــام هشتم)ع( از 

شهر مدینه بــه مــرو و قــرائــت حدیث شریف 

سلسلة الذهب توسط امام رضــا)ع( در شهر 

نیشابور بزرگ و شهادت آن امام بزرگوار در 

خطه خراسان، تأثیر شگرفی در فرهنگ این 

سرزمین به ویژه در پدیدار شدن فرهنگ والی رضوی داشته است. در آن روز 

نیشابوریان، بالغ بر بیست هزار نفر قلم و دوات به دست داشتند که این حدیث را 

ثبت کردند و این موضوع نشان از اهمیت و عظمت این شهر در قرن دوم هجری 

دارد.امروز نیز نیشابوریان بر خود می بالند و هر ساله در دهم تیر ماه نیشابور 

شاهد برگزاری مراسم آیینی از این حضور باشکوه و پربرکت است . نیشابوریان در 

این روز با همان شکوه به استقبال امام رئوف خود شتافته و  صحنه هایی دیدنی از 

این دلدادگی را به نمایش می گذارند. به نمایندگی از سوی خادمان شهر دروازه 

بهشت )پرسنل خدوم شهرداری نیشابور( این روز را گرامی داشته و از تمامی 

هموطنان عزیز در سراسر ایران اسالمی دعوت می نمایم تا با حضور خود در این 

مراسم بر شکوه آن بیفزایند.

علی نجفی-شهردار نیشابور

سالروز  ورود امام رضا)ع( به نیشابور گرامی باد
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مراسم دهم تیر ماه امسال مقدمه ورود 
به دهه کرامت است

چـــــنـــــد ســــــالــــــی اســــــــــت کـــه 

ــدار  ــ ــم ــ ــت ــ ــن و ولی ــ ــوم ــ مـــــــردم م

نیشابور در یک مراسم نمادین در 

روز دهم تیرماه سالروز ورود حضرت 

امــام رضــا علیه السالم به خراسان 

ــزرگ وخــاطــره جـــاودانـــه حضور  بـ

هزاران پژوهشگردر محضر امام وکتابت حدیث شریف سلسلة الذهب 

با هزاران قلمدان مرصع را گرامی می دارند .این مراسم با شکوه که با 

حضور گسترده مردم عزیز نیشابور برگزار می شود نمادی از ابراز ارادت 

این مردم مومن و انقالبی به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السالم 

است.انتخاب روز دهم تیربه این معنا نیست که واقعًا این واقعه در روز 

دهم تیرماه رخ داده است بلکه بر پژوهشگران و محققان است تا پژوهش 

های خود را برای تعیین روز دقیق ورود امام رضا علیه السالم به خراسان 

بزرگ ادامه دهند. انتخاب دهم تیر در واقع یک انتخاب نمادین برای یک 

ابراز ارادت خالصانه است.همچنین مراسم بزرگداشت ورود امام ثامن 

و ضامن به خراسان بزرگ حرکتی برای مناسک سازی نیست بلکه یک 

مراسم هنری و فرهنگی است که در آن هنرمندان عزیز نیشابور تالش می 

کنند با استفاده از خالقیت و هنر، عشق و ارادت خود را به امام رضا)ع( به 

منصه ظهور برسانند.نظیر آنچه در ایام محرم تحت عنوان تعزیه درهنر 

ایران زمین می درخشد.مراسم دهم تیر ماه امسال مقدمه ورود به دهه 

کرامت نیز است دهه ای که از میالد خجسته حضرت فاطمه معصومه 

سالم الل علیها آغاز می شود و تا میالد مسعود ولی نعمت ایران اسالمی  

حضرت رضا علیه السالم فضای میهن اسالمی غرق شادی و نور و سرور 

می گردد.ارادت مردم مومن نیشابور و هنرمندان این خطه فرهنگ پرور 

به ساحت امام رضاعلیه السالم را ارج می نهم و برای همه هنرمندان و 

دست اندرکاران عزیزومردم مومنی که این روز باشکوه را در این مراسم 

معنوی جاودانه می سازند آرزوی موفقیت وسرافرازی دارم ویقین دارم 

مردم شریف ایران با حضور با شکوه و گسترده در جشن های مردمی دهه 

کرامت باردیگر عشق و ارادت خالصانه خودرا به نمایش خواهند گذاشت.

محمود رضا برازش 

مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم

امروز هم روز رسیدن موکب خورشید به خاک خراسان است
چشمه های خروشان تو را می شناسند

موج های پریشان تو را می شناسند

بوی توحید، مشروط بر بودِن تو ست

ای که آیاِت قرآن تو را می شناسند

]قیصر امین پور[

ــزاران هــزار چشِم  دهــم تیرماه خورشیدی اســت. ه

مشتاق، دیده به جاده دوخته اند. کسی می آید؛ کسی 

که می گویند نرمای صدای اش، هم چون آواِز پِر جبرئیل 

ــت. کسی مــی آیــد؛ کسی که شنیده اند گرمای  اس

وجودش، شعشعه ی شمِس رخشاِن آسمان است. و 

سرانجام، جاِن جانان می رسد.غباِر موکِب سبزآجینش 

می ایستد.  بــاز  موعود  کجاوه ی  فرومی نشیند،  که 

نفس ها در سینه، افروخته. نگاه ها بر کجاوه، دوخته. 

کسی در دل می پرسد: »خورشید را دوباره عزِم طلوع 

است؟« قلب های عاشِق نزدیک پاسخ اش می گویند: 

»آری! اما صبور باید بود!«

ــی رود و آفتاب، دوبــاره می تراود؛  پــرده به یک سو م

هشتْم خورشیِد سپهِر ولیت، شمس الشموِس امامت، 

ــراج الل، صدیق،  عــاِلــِم آِل محمِد)ص( رحمت، س

غریب الُغربای اش  که  میزبان  میهماِن  آن  و  رئــوف 

هلهله ی  برمی خیزد.  شــوق  می خوانند.همهمه ی 

عشق درمی گیرد. و از آن مرحِم محرم، هزاران زخِم 

ناسور که بر تِن مردِم نیشابور است، مرهم می گیرد؛ 

آن گاه که سخن ساز می کند: »َکِلَمُة ل إلَه إّل الّلُ ِحصنی 

َفَمن َدَخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی ِبُشروِطها َو أَنا ِمن 

ُشروِطها«. هزار قلم داِن زر از انبان ها بیرون کشیده 

می شود و به آِب طال، کالِم رضا)ع( را بر صحیفه های 

ــت کــه تــاریــخ، برگی  مطال می نگارند. و چنین اس

به راستی زریــن، بر دفتِر خاطراِت خویش یادگاره 

می گذارد.

خراسان در خراسان، نور در جاِن تو می  چرخد

 مگر خورشید در چاِک گریباِن تو می چرخد؟

 خراسان ُمهر دریا می شود با گام  های تو

 به دسِت ابرها، تسبیِح باراِن تو می چرخد

]علی رضا قزوه[

امروز هم  روِز رسیدِن موکِب خورشید به خاِک خراسان 

است. و ما خراسانی یان این روز را روِز ملی خراسان نام 

نهاده ایم. هم در این روز است که خاِک هنرخیِز ما، 

قدم گاِه قدوِم آن عشِق قدیم شد و هم امروز است که 

بذِر هنر و دانه ی دانش، در این خاِک پروراننده، درخِت 

تناوری با میوه های رنگ رنگ داد.

ــوِم هنرمندان،  ــم ــه ع ــِخ متبرک را ب ــاری ــن ایــن ت م

هنرپیشگان، هنردوستان و هنرورزاِن خراساِن بزرگ، 

در هر رشته و رسته ای فرخنده باد می گویم و امیِد بسیار 

دارم که در سایه ی حرِم حریِم آن امام مهربانی ها، خاِک 

طالاندوده ی این سامان، روزا روز بارآورتر و پرافتخارتر 

باشد.آرزومندم به عنواِن خادِم فرهنگ و هنِر این خطه 

و با استعانت از آموزه های سترِگ رضوی، طوبای ادب 

و فرهنگ و هنر در این قطعه از بهشت، بیش از پیش 

ببالد و بِر بسیار دهد. و آروزی ام برآورده نمی شود ال 

به یارای یــاراِن اندیشمند و هنرمند.امیدوارم که به 

ُیمِن برکِت وجوِد همواره  ولیت آقا در مشهِد الرضا 

و دیگر شهرها، گاِم دوِم انقالِب اسالمی  ما پرتوان تر 

بندبنِد  و  فصل فصل  و  شــود  برداشته  پرشکوه تر  و 

آموزه های آن هشتْم خورشیِد اطهر در ترکیب و تلفیق 

با فرامیِن اماِم رهبر، یک یک به اجرا درآیند و باعِث رشِد 

بیش تر و بهتِر این دیار و دّیارانش باشند.من این روز را 

به همه  هنرمندان و فرهنگیان و ادبیان و اندیشمنداِن 

خراسانی و ایرانی، تهنیت می گویم و رجاء واثق دارم که 

به هّمِت یاران و یاوراِن فرهنگ و ادب و هنِر این سامان، 

می توان در تنشیر و تنویِر فرهنِگ رضوی، به نتایِج ُپرثمر 

رسید.خدای تان یار و نگه دار و سایه ی رحمِت اماِم 

رأفت بر همه ی ما مستدام باد؛ ان شاءالل

جعفر مروارید 
مدیرکل  فرهنگ و ارشاِد اسالمی  
خراسان رضوی


