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گفت وگوی »شهروند« با غالمرضا مطهری  معلم روحانی ای که ملقب به »شیخ  جایزه«  است

من شیخ دهه هفتادیا و دهه هشتادیام
 اهل سینما نیستم، اما از برنامه برنده باش و مجری خوش قیافه اش خیلی خوشم می آید 

 
شهروند| در تربت حیدریــه معروف است به »شیخ 
 جایزه « در مورد غالمرضا مطهری حرف می زنم، روحانی 
که  14 سال است حرفه معلمی را دنبال می کند. خودش 
می گوید: »از جوانی دوست داشته به عنوان روحانی ویژه 
نوجوانان و جوانان فعالیت  کند.« غالمرضا مطهری یک 
صندوقچه همراه خود دارد بــه نام صندوق جایزه ها. در 
این صندوق برای کودکان، نوجوانان و جوانان جایزه های 
متفاوت از کاپشن تا تسبیح، از لوازم التحریر تا چراغ قوه 
فانتزی و… پیدا می شود. این معلم روحانی سعی دارد 
با شیوه های نوین تبلیغی نوجوانان را به موضوعات دینی 
حســاس کند. شــیخ  جایزه در ابتکاری خاص »کارت 
تشویق«ی چاپ کرده که فرد می تواند به انتخاب خودش 
و با مراجعه به مراکز معرفی شده در پشت کارت تشویق، 
هدیه  خودش را دریافت کند. »شــهروند« گفت وگوی 

کوتاهی با این روحانی معلم داشته است.
متولد چه سالی هستید؟

1350؛ روستای علَیک بخــــش  زاغه شهرســتان 
تربت  حیدریه هستم.

چند سال است که حرفه معلمی را دنبال می کنید؟
چهارده سال اســت که در خدمت دانش آموزان شهر 

مقدس مشهد و تربت حیدریه هستم. 
چرا به شما می گویند، »شیخ جایزه«؟

از روز اول که سر کالس رفتم، می دانستم که نوجوانان 
این دهه ها دیگر شــیوه سنتی تدریس را نمی پسندند.  
من روش تدریســی را با شیوه پرسش و پاسخ جلو بردم 
و از همان روز سعی کردم که از همین روش برای جذب 
نوجوانان به دین بهره ببرم؛ نیت مــن از اول این بود که 
طلبه ای در خدمت مردم باشم. هر وقت برای زیارت به 
حرم امام رضا)ع( می رفتم، می گفتم: »من دوست دارم 
شیخ جوونا و نوجوونا باشم. شــیخ دهه هفتادیا و دهه 
هشتادیام. کم کم به سمت آموزش وپرورش سوق پیدا 

کردم. 
چقدر هزینه جایزه ها می شود؟

ماهی سیصد  هزارتومان.
آخرین کتابی که خوانده اید؟

نیم قرن تجربه حاج آقا قرائتی بود.
آخرین فیلمی که دیده اید؟ 

اهل سینما نیستم، اما از برنامه برنده باش با آن مجری 
خوش قیافه اش خیلی خوشم می آید. برنامه مناسبتی 
سریال ها، برنامه دینی همچون برنامه های آقای قرائتی را 

هم می بینم. 
اهل موسیقی هم هستید؟

بله؛ معموال در مسیر و جاده ها موسیقی گوش می دهم 
و به صدای محمدرضا شجریان هم عالقه دارم.

اهل فوتبال و ورزش هم هستید؟
بله؛ حتی در دوران طلبگی هم  به صورت نیمه  حرفه ای 

فوتبال بازی می کردم.
استقاللی یا پرسپولیسی هستید؟

من اصال دوســت ندارم در قالب یک گروه خاص قرار 
بگیرم؛ ورزش را دوست دارم منهای هر رنگی.

از چه سالی طلبگی را آغاز کرده اید؟
از کالس پنجم. 

شما در جنگ تحمیلی هم حضور داشتید؛ در مورد آن 
حضور صحبت کنید؟

سال 65؛ وقتی امام دســتور دادند بر همه  واجب شد 
که در جبهه حق علیه باطل حضور داشــته باشند. آن 
موقع من نوجوان بودم که جنگ شروع شد. یادم هست 
یک شــب پالکم را فراموش کردم، بردارم.  از قضا  یکی 
از رزمندگان آن را اشتباهی برمی دارد و فردای آن شب  
هم شهید می شود، زمانی که پیکر شهید را پیدا می کنند، 
اسم من را روی پالک می بینند، زنگ می زنند به تربت و 
می گویند جنازه شهید غالمرضا مطهری آمده! گفته اند: 
»بابا این زنده اســت.« خالصه شــماره ما را به آنها دادند 
و آنها هم زنگ زدند. گفتند شــما؟  گفتم من مطهری 
هستم! این خاطره باعث شد دوستان و اطرافیان به من 

بگویند شهید زنده!

گفتوگو

12
مدیرکل اداره میراث فرهنگی قم از ثبت خانه آیت اهلل گلپایگانی)ره(، خانه مالحسین مولوی و قلعه 
سزاوار در فهرست آثار ملی خبر داد. به گزارش »شهروند« خانه آیت اهلل گلپایگانی)ره( متعلق به اواخر 
دوره قاجار که حدود ۸۰ سال در خدمت مقاصد دینی و بیت حضرت آیت اهلل گلپایگانی بوده است، جزو 
قدیمی ترین نواحی بافت تاریخی استان قم و از معدود خانه های ارزشمند تاریخی محسوب می شود، 
این خانه نمونه کاملی از معماری سنتی ایران است که تزیینات آجری و کاشی های لعاب دار رخ بام ها از 

ویژگی های خاص معماری بنا به حساب می آید. 

ثبت خانه آیت اهلل 
گلپایگانی در 
فهرست آثار ملی
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

در اهمیت سفر کردن 

بسیار سفر باید کرد  چه
دری

زینب  شرع االسالم| سفر کردن فرصت ارزشمندي برای رهایي از کار و استراحت و لذت بردن از همراهی اعضای خانواده است. براي یك سفر خوب و به یادماندني باید هم برنامه ریزی 
زمانی داشته باشیم و هم برنامه ریزی برای هزینه هایمان، به عالوه نکات دیگری  هست که توجه به آنها باعث مي شود بتوانیم بیشتر از سفرمان لذت ببریم .

  از تجربه کردن
نترسید

هنگام سفر از تجربه كردن چيز هاي جديد نترسيد. 
اين چيزها مثال شامل غذاهای جديدی است كه در مورد 
فرهنگ يک شهر می تواند به شما حرف های بسياری 
بگويد. هدف از سفر، آشنايي با فرهنگ هاي مختلف و 
انديشه هاي گوناگون است. از خوردن غذاهای خيابانی 
و رفتن به مكان هاي جديد  نترسيد. اگر با ذهن باز سفر 
كنيد، می توانيد تجربه ای بسيار ارزشمند و خاطره انگيز 

داشته باشيد.

 تعادل را در ثبت خاطرات 
رعایت کنید

گرفتــن عكس ها يــک راه عالی بــرای يادآوری 
خاطرات ســفر شما اســت. عكس گرفتن مي تواند 
جذاب باشــد، چون مي توانيد با عكس تجارب خود 
را با افرادی كه دوســت داريد به اشتراک بگذاريد، 
اما مهم اســت بدانيد اگر در سفر فقط به فكر عكس 
گرفتن و ثبت خاطرات باشيم، نمي توانيم از لحظات 
سفرمان لذت ببريم و ممكن اســت همراهانمان را 

اذيت كنيم.

 کیفیت مهمتر از کمیت 
است

هنگامی كه شما درحال برنامه ريزی برای يک سفر 
هستيد، ســعی نكنيد همه جا برويد و همه كار انجام 
دهيد. به جای هزينه های بــاال در جابه جايی؛ به يک 
مكان و منطقه خوب برويد و جاهــای ديدنی آن را با 
حوصله ببينيد و از هزينه های اضافی در سفر بپرهيزيد. 
گشتن در يک مكان احساس لذت و راحتی بيشتری 
برای شــما فراهم می كنــد، تا اين كه مــدام درحال 

جابه جايي از يک مكان به مكان ديگري باشيد.

 با فرهنگ هاي مختلف 
ارتباط برقرار کنید 

 يكی از بهترين  كار ها در ســفر اين است كه با مردم، 
با زبان محلی صحبت كنيد؛ توصيه مي كنم قبل از سفر 
در مورد زبان و رسوم مقصد خود اطالعاتي را جمع آوري 
كنيد. افراد محلی هر شهر بهترين توصيه های سفر در 
شهر خود را به شما می دهند. آشنايي با زبان محلی يک 
راه عالی برای نشان دادن احترام به مردم آن شهر است. 
به عالوه داشــتن يک لبخند بر لب می تواند به برقراري 

ارتباط بيشتر كمک كند.

  سبک
سفر کنید

زمانی كه سفر می كنيد وسايل ضروري و مورد نياز 
را همراه ببريد و از بردن وســايل اضافي پرهيز كنيد. 
يک چمدان و كيف دســتی يا كوله پشتی كه بتوانيد 
روی شــانه بيندازيد، كفايت می كند؛ زيرا هم سبک 
اســت و هم به راحتی زير صندلی شــما جا می شود. 
مطمئن شــويد كه چمدان يا چمدان ها چک شــده 
باشند و ليستي جهت چک كردن وسايل ضروري قبل 

از حركت به همراه داشته باشيد.

لحظه تحویل سال را چطور سپری می کنیم؟

 پنج میعادگاه پرطرفدار
در لحظه آغاز سال

شهروند| لحظه تحويل سال را چطور سپری  می كنی؟ بســياری از مردم سعی  دارند،  سال تحويل را در  خانه و با شــادی و آرزوهــای خوب طی كنند. اما عده ای هم 
اهل سفر هستند و حتی دلشان می خواهد در  لحظه تحويل سال بيرون از خانه باشند. معموال آرامگاه ها، خيريه ها، پارک ها، بوستان ها و مكان مذهبی  و تاريخی ازجمله 

محل های پرطرفدار در لحظه تحويل سال است. »شهروند« در روزهای آخر  سال، پنج مكان پر طرفدار مذهبی- تاريخی را برای لحظه تحويل سال معرفی می كند. 

سال را با یک غزل از حافظ آغاز کنیم
حافظیه که به خاطر قــرار گرفتن آرامگاه حافظ در 
آن به این نام معروف شده است، درواقع یک مجموعه 
 قبرستان در بخش جنوبی دروازه  معرف شیراز، دروازه 
قرآن است. حافظ که شخصیتی جهانی دارد  هر سال 
گردشــگران داخلی و خارجی زیادی را برای بازدید به 
سمت این مجموعه می کشاند. حافظیه  شیراز، ازجمله 
اماکن دیدنی و پرطرفدار اســت  که هرسال در لحظه 
تحویل سال پر از گردشگر می شود.  حافظیه شیراز یکی 
از  محل هایی است که اگر شلوغی و رفت وآمد زیاد شما 
رو اذیت نمی کند، پیشنهاد ما برای  لحظه تحویل سال 
است. قطعا امسال هم مثل سال های قبل، برنامه های 
شاد و مفرحی در لحظات شروع  سال نو همراه با افراد 
مشهور در این مکان برگزار می شود؛ اگر مسافر شیراز 
هستید حافظیه را فراموش  نکنید. حافظیه مجموعه ای 
۲ هکتاری است که از دو بخش اصلی صحن جنوبی و 
شمالی تشکیل شده  است. این دو بخش اصلی توسط 
تاالری ۵۶ متری که از ۲۰ ستون سنگی به ارتفاع ۵ متر 
تشکیل شده  است از هم جدا شده اند و آرامگاه حافظ 

شیرازی در صحن شمالی قرار دارد . 

سال 98، در پناه امام رضا)ع( 
باشکوه ترین مراسم سنتی  سال تحویل، هر ساله در 
حرم مطهر رضوی برگزار می شود. همه ساله در  بارگاه 
ملکوتی امام هشتم )ع( تمام مجاورین و زائرین حضرتش 
گرد هم می آینــد تا لحظه مبارک  ســال  تحویل را در 
جوار امام مهربانی ها باشند .   این مکان  همیشه یکی از 
پرجمعیت ترین اماکن ایران در  لحظه تحویل سال است. 
اصال نیاز به گفتن ندارد، شــما اگر  سال جدید زائر شهر 
مشهد باشید، قطعا  لحظه تحویل  ســال را در حرم امام 
رضا)ع( سپری خواهید کرد. بسیاری از مردم با حضور 
در حرم امام رضا )ع(  سال جدید را در آستان امام هشتم 
تحویل می کنند. به همین مناسبت برنامه های مختلفی 
در هنگام حضور  میهمانان حرم حضرت رضا علیه السالم 
برنامه ریزی شده است .  ویژه برنامه لحظه تحویل سال، با 
قرائت قرآن، پخش سرود جمهوری اسالمی ایران، قرائت 
صلوات  خاصه و نقاره زنی آغاز می شود. مکان برگزاری 
ویژه برنامه لحظه  سال تحویل در صحن جامع رضوی 
 تدارک دیده شده است و صوت و تصویر آن به وسیله ۷۴ 
نمایشگر پهن پیکر در کلیه رواق ها و صحن ها  و مبادی 

ورودی حرم مطهر پخش خواهد شد . 

در لحظه تحویل سال:   تهرانی ها مسافر شهر ری
  مردم ایران در هرگوشه و کنار کشور،  سال نو خود را 
در مکان های مقدسی همچون حرم مطهر  امام رضا)ع(، 
مرقد امامــزادگان و کنار قبور مطهر شــهدا تحویل 
می کنند تا  سال نو را متبرک و با معنویت  آغاز کنند .   یکی 
از مکان های پر طرفدار در شهر تهران هم  برای لحظه 
تحویل سال، حرم حضرت عبدالعظیم  حسنی)ع( در 
شهر ری است. مراسم لحظه تحویل سال در حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( با  قرائت زیارت حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( و دعای توسل ادامه می یابد و در 
لحظه تحویل سال نیز  دعای تحویل سال قرائت می شود .   
شهرری به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای کشور با 
حدود 8هزار سال قدمت و دارا بودن آثار و اماکن تاریخی 
و مذهبــی از موقعیت خاصی در کشــور به خصوص 
 پایتخت برخوردار اســت. ری در جنوب شرقی استان 
تهران و از مهمترین مراکز مذهبی، دینی، سیاســی و 
 اجتماعی این استان محسوب می شود. این شهرستان 
از مناطق کهن ایران به دلیل وجود بسیاری از چهره های 
اجتماعی - سیاسی نیز لحظه تحویل ســال را در این 

مکان مذهبی سپری  می کنند. 

 »آقا علی عباس«؛ یک تجربه متفاوت
برای عالقه مندان گردشــگری، آســتان مقدس امامزادگان محمد و آقا علی 
عباس )ع( فرصت خوبی فراهم می کند تا از دیدنی ترین مقصدهای گردشــگری 
شــهر نطنز هم بازدید کنند و با نقاط کمتر شناخته شــده آن  برای اهالی مرکز، 
آشنا شوند. آســتان مقدس امامزادگان محمد و آقا علی عباس )ع( در دل کویر 
و در  فاصله 8 کیلومتری شهر بادرود در شــمال غربی شهرستان نطنز واقع شده. 
وقتی از جاده ترانزیتی تهران   - جنوب حد فاصل کاشان اردستان می گذریم، در 
نیمه مسیر کاشان - اردستان بلواری به طول 16  کیلومتر شما را به مقصد خواهد 
رساند. در این مکان که با حمایت و موافقت سازمان میراث فرهنگی و  گردشگری 
کشــور و آســتان مقدس آقا علی عباس )ع( به عنوان منطقه نمونه گردشگری 
مذهبی در کشور  تبدیل شده است. قرائت  قرآن، قرائت زیارت آل یاسین، اجرای 
گروه تواشیح نورالزهراء از کاشان، از ویژه برنامه های فرهنگی این آستان در زمان 

 تحویل  سال نو است . 

آغاز سال در اردوهای راهیان نور
طی ســال های اخیر بازدید از یادمان های دفاع مقــدس و مناطق عملیاتی در 
استان های مرزی منسجم تر  شده است.  چند سالی است که مراسم تحویل  سال 
هم با حضور زائران  و مسافران نوروزی کاروان های راهیان نور در مناطق جنگ زده و 
هم یادمان های شهدا برگزار می شود. در  سال های اخیر افرادی هم اگر بخواهند در 
اردو های راهیان نور به صورت خانوادگی و با  خودرو های شخصی حضور پیدا کنند 
برای آنها شرایط اسکان و تغذیه فراهم است .   اگر در مناطق  جنوبی کشور هستید 
پیشنهاد ما حضور در این مکان ها اســت. در این میان زائران راهیان نوری  سال نو 
 را با حس و حالی متفاوت در یادمان های عملیاتی دفاع مقدس جنوب کشــور و 
محل رشادت رزمندگان  هشت سال دفاع مقدس آغاز می کنند تا  سال نو آنها عطر 
و بوی آن دوران را بگیرد. سفره های  هفت سین در یادمان های دفاع مقدس یکی از 
زیباترین  رویدادها در این اماکن است؛ امسال نیز هفت سین عاشقی در یادمان ها برپا 

خواهد شد و اگر در این  استان ها هستید حتما در این مکان ها حاضر شوید. 
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