
بزرگداشت  ستاد  دبیر  مشکیان  ابوالفضل 

سالروز ورود امام رضا)ع( به نیشابور گفت: بر 

اساس تحقیقات محققان و اساتید حوزه تاریخ 

ازجمله استاد نظریان و دیگر تاریخ شناسان، با 

مطابقت دادن تقویم قمری به شمسی دهم تیر 

ماه به  عنوان "روز ملی خراسان" نام گرفته است 

که این نامگذاری سالروز ورود  حضرت رضا 

)ع( را به مردم خراسان یادآور می شود. در این 

روز، در سال ۲۰۰ هجری کاروان حضرت رضا 

)ع( مورد استقبال باشکوه مردم ولیت مدار 

نیشابور قــرار گرفت وحدیث شریف سلسلة 

الذهب نقل و برگ زرین دیگری در تاریخ تشیع 

و جهان اسالم ثبت گردید. 

ــزود: مــردم نیشابور به واسطه عشق و  وی اف

عالقه ای که به امامت و ولیت همواره داشته 

اند بعد از تعیین این روز دهم تیر ماه را فرصتی 

برای ابراز عالقه به امامت و ولیت قرار دادند 

و تا کنون ۱۳ سال است که برنامه کــاروان 

نمادین ورود امام رضا)ع( به نیشابور با شور و 

حالی مثال زدنی برگزار می شود. مشکیان با 

اشاره به حدیث بسیار زیبای و با مفهوم سلسلة 

الذهب عنوان کرد:  البته تاکید صرفا بر مسئله 

ورود امام رضا )ع( به نیشابور نیست بلکه جنبه 

مهم تر آن ایراد این حدیث پر معنا در نیشابور 

است که در حقیقت این حدیث را  می توان به 

عنوان غدیر دوم شیعیان تلقی کرد چرا که بعد 

از ایراد این حدیث گسترش مکتب تشیع را در 

خراسان بزرگ شاهد هستیم. 

دبیر ستاد بــزرگــداشــت ســالــروز ورود امــام 

رضا)ع( به نیشابور اظهار کرد: تالش  می کنیم 

این روز در تقویم ملی ثبت شود و  خوشبختانه 

قدم های خوبی  در این راستا برداشته شده و 

قول های مساعدی را گرفته ایم و مقدمات آن 

آماده شده است.  

ــریــن بــرنــامــه هــای  وی در خــصــوص مــهــم ت

سیزدهمین سالروز ورود حضرت امــام رضا 

 ۹۸ ــه نیشابور گفت: یکشنبه نهم تیر  )ع(ب

ساعت ۱۷ در روستای فدیشه مرکز دهستان 

ــردم فدیشه خصوصا پدر  غزالی به همت م

بزرگوار شهیدان اخباری وهمکاری مسئولین 

بخش میانجلگه وشهرستان نیشابور  کاروان 

نمادین امام رضا )ع( حرکت خویش را آغاز 

خواهد کــرد. ابوالفضل مشکیان گفت: در 

این روز نشست تخصصی با عنوان "تعامالت 

رضوی با تاکید بر ارتباطات امام رضــا)ع( با 

حکومتیان، مردم و جریانات فکری" به اهتمام 

جهاد دانشگاهی وانجمن نویسندگان ابر شهر 

نیشابور با حضور اساتید و چهره های علمی و 

رونمایی از تابلو ارزشمند معرق حدیث سلسلة 

الّذهب اثر هنرمند برجسته استاد غفاریان 

در سالن همایش هــای جهاد دانشگاهی و 

کتابخانه تخصصی امام رضــا)ع( باهمکاری 

اداره کتابخانه های عمومی نیشابور به طور 

همزمان در این مکان افتتاح می گردد. 

وی عنوان کرد: دوشنبه دهم تیر ۹۸ ساعت 

۹صبح نمایشگاه عکس "شوق  دیدار" مجموعه 

منتخب عکاسان در سالروز ورود امام رضا )ع( 

به نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ این شهر 

برپا می شود. 

مشکیان اظهار کرد: در این روز ساعت ۱۸ 

برنامه ها با گلباران بقعه متبرکه پسنده  و بی 

بی شطیطه  آغاز و با حرکت نمادین کاروان 

استقبال از امام رضا)ع( به نیشابور از میدان 

بی بی شطیطه به سمت مسجد جامع ادامه می 

یابد که پس از  گذشت یک هزار و ۲۴۰ سال از 

آن واقعه تاریخی بار دیگر با آفرینش صحنه های 

با شکوهی از دلدادگی به خاندان  عصمت و 

طهارت)ع( و با بیعت مجدد با مقام امامت و 

ولیت و شهدای والمقام  و باحضور مقامات 

کشوری و استانی تاریخ تکرار خواهدشد. 

وی بیان کرد: سه شنبه یازدهم تیرماه ساعت 

۱۸ عصر نیز حرکت نمادین کاروان  استقبال 

ــام رضـــا)ع( از میدان اســدآبــاد در شهر  از ام

قدمگاه آغاز ودر بقعه  متبرک قدمگاه رضوی با 

همکاری مسئولین بخش زبرخان وشهرستان 

نیشابوربه سرمنزل مقصود خواهد رسید.

ــم تیر ماه  وی یــادآور شد: چهارشنبه دوازده

۹۸ ساعت ۱۷ همایش خوشنویسان و اصول 

ومبانی نسخه شناسی در محل فرهنگسرای 

وکیلی به اهتمام اداره میراث فرهنگی،صنایع 

دستی وگردشگری اجرا می شود و پس از نماز 

مغرب وعشا شب شعر »بر مدار نور« با اهتمام 

مسجد امام حسین)ع( وسازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشـــی شــهــرداری درمحوطه 

بوستان ارغوان در شهرک های نیشابور برگزار 

می گردد.

وی افزود: در طول این هفته  نمایشگاه معرق 

آثار استاد غفاریان در نگارخانه کمال الملک 

ــاد اســالمــی، نخستین  اداره فرهنگ وارشـ

جشنواره جوانان ُحسنا ویژه دختران ۱۵ تا 

۲۹ ســال، برگزاری مسابقه عکس موبایلی 

ــزرگ دختران  ــام مهربانی هــا، همایش ب ام

آفتاب هالل احمر خراسان در نیشابور، اجرای 

کاروان نیکوکاری در روستاهای محروم بخش 

میانجلگه و برپایی ایستگاه های صلواتی از 

دیگر برنامه های جنبی این همایش است. 

تیرماه  سیزدهم   پنجشنبه  گفت:  مشکیان 

۹۸ همزمان با ولدت حضرت معصومه)ع(  

جشن های دهه کرامت با برنامه های متنوع 

در نیشابور آغاز می گردد که تا  ولدت حضرت 

امام رضا)ع( ادامه خواهد یافت. 

ابوالفضل مشکیان ضمن تقدیر و تمجید از شور 

و اشتیاق مردم در خصوص  سالروز ورود امام 

رضا)ع( به نیشابور و با اشاره به مطالبات مردم 

ابــراز کرد: زمانی که حجت الســالم رئیسی 

۲سال قبل در سالروز ورود امام رضا )ع( به 

نیشابور آمدند موافقت خود را در خصوص 

احداث مجتمع فرهنگی  زیارتی در نیشابور 

و تعیین مکان رویــداد حدیث سلسلة الذهب 

توسط  پژوهشگاه رضــوی اعــالم کردند لذا 

درخواست داریم تولیت جدید آستان قدس 

رضوی بر این وعده ها جامه عمل بپوشاند. 

وی افــزود: یکی دیگر از خواسته های مردم 

ولیتمدار نیشابور ثبت ملی دهم تیر ماه به 

عنوان روز ملی حدیث و سالروز ورود امام 

رضا)ع( به نیشابور است که همت مسئولین 

و پیگیری شــورای فرهنگ عمومی کشور را 

می طلبد.دبیر ستاد بزرگداشت سالروز ورود 

امام رضا)ع( به نیشابور در پایان اظهار کرد: 

از همکاری های بی شائبه و همیشگی بنیاد 

بین المللی فرهنگی و هنری امام رضــا)ع( و 

همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور، شورای 

فرهنگ عمومی به ویژه امام جمعه فرهیخته 

نیشابور، نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه 

تیپ ۲۱ امام رضا)ع(، نیروی مقاومت بسیج و 

دستگاه انتظامی شهرستان، شهردار محترم، 

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

و دیگر نهاد های مردمی و دولتی و همچنین 

ستاد بزرگداشت مستقر در فرمانداری به ویژه 

فرماندار محترم تشکر و قدردانی می نمایم.
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دبیر ستاد بزرگداشت سالروز ورود امام رضا)ع( در نیشابور عنوان کرد:

دهم تیر ماه در حقیقت بزرگداشت حدیث سلسلة الذهب است

دکتر هادی بکائیان پژوهشگر تاریخ و نیشابور 

شناس گفت: در سال ۲۰۰ هجری نیشابور 

هنوز دارای آن وزن علمی و فرهنگی که در 

قرن چهارم و پنج به دست می آورد نبوده 

است و نکته دیگر اینکه نیشابور ۱۵ سال 

پس از ورود حضرت رضا)ع( تبدیل به مرکز 

حکومت طاهریان می شود و بیشتر رشد و 

توسعه نیشابور از لحاظ سیاسی و فرهنگی از 

سال ۲۱۵ به بعد اتفاق می افتد. 

با توجه به اینکه نیشابور مرکز اداری خراسان 

محسوب می شده است به گمان من همه 

ایــن قلمدان هایی که به کتابت  صاحبان 

حدیث سلسلة الذهب پرداخته اند متعلق 

به نیشابور نبوده اند بلکه متشکل از افرادی 

بوده که در شهرهای اطراف نیشابور ساکن 

بوده اند و زمانی که خبردار می شوند حضرت 

ــدار با  رضــا)ع( به نیشابور می آیــد بــرای دی

ایشان آنها هم به نیشابور می آیند.

وی بیان کرد: خراسان در آن زمان دارای 

چهار َربع یا در اصطالح ناحیه بوده که شامل 

مرو، بلخ، هرات و نیشابور بوده و نیشابور مرکز 

این نواحی محسوب می شده است.  

حضرت رضا)ع( ظاهرا به همین دلیل اهمیت 

اداری و سیاسی نیشابور این شهر را برای بیان 

حدیث سلسلة  الذهب انتخاب می کند. از 

سوی دیگر نیشابور یکی از مهمترین مراکز 

ُسنی نشین و تمرکز علمای فقه حنفی بوده 

است به طوری که علویان نیشابور نیز در آن 

زمان پیرو فقه حنفی بوده اند. بدین ترتیب 

بیان این حدیث با توجه به موقعیت نیشابور 

به سرعت در جهان اسالم انتشار پیدا کرده 

است.

وی اظهار داشــت: حضور حضرت رضــا)ع( 

در نیشابور موقعیت و امکان بی نظیری برای 

نیشابور فراهم آورده که در حوزه گردشگری 

مذهبی می توان بر روی آن برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری کرد. ضمن اینکه از ثبت این 

روز به عنوان یک روز ملی نباید غافل بود. 

با ایجاد یادمان و مراکز متعددی که یادآور 

حضور حضرت رضـــا)ع( در نیشابور است 

می توان برای زائران و گردشگران که برای 

زیارت ایشان به مشهد می روند در نیشابور 

جاذبه آفرید. 

وی تصریح کــرد: در ایــن خصوص تعیین و 

جانمایی جاده ولیت نیازمند توجه بیشتر 

است و با تغییراتی که در این مسیر بوجود 

آمده بخشی از ظرفیت های نیشابور مغفول 

مانده است. در خصوص همین جاده ولیت 

نیز تحقیقی توسط یکی از شهروندان انجام 

شده است که جالب توجه است. 

وی خاطرنشان کرد: هدف حضرت رضا)ع( 

از بیان این حدیث در نیشابور نیازمند توجه 

و تحقیق بیشتر پژوهشگران در این زمینه 

است.

پژوهشگر تاریخ و نیشابورشناس بیان کرد:

ظرفیت های ویژه  نیشابوربرای توسعه گردشگری مذهبی


