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ماهنامه خبری،فرهنگی  
 آســــــتان مــــــــقدس
 حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(



اخبار اخبار

قرآن آمــوزان مرکز آموزش قرآن کریم آســتان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع(، در سّومین دوره 
برتر  رتبه های  قرآن»مشــکات«، حائز  مسابقات 

شدند.
به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع(، این مســابقات در رشــته های 

حفظ۱۰جزء، حفظ2۰جــزء، حفظ کل و قرائت 
تحقیق و ترتیل در مقاطع سنی زیر۱۶سال ویژه 
پســران و دختران و باالی۱۶سال ویژه آقایان و 

بانوان برگزار شد.
در این مســابقات تعداد پنج تن از قرآن آموزان 
ایــن مرکز حائز رتبه های برتر شــدند که از این 
تعداد، در بخش بانــوان، خانم ها زهرا خلیلی در 
رشــته حفظ کل زیر ۱۶ســال، رتبه اول، مائده 
گنجعلی در رشته ترتیل زیر۱۶سال، رتبه اول و 
زهرا انصاری در رشته حفظ2۰جزء باالی۱۶سال، 
رتبه اول و همچنین در بخــش برادران، آقایان 
محمدمهدی حاجی زاده در رشته حفظ۱۰جزء 
زیر۱۶ســال، رتبه اول و داود سروری در رشته 

ترتیل زیر۱۶سال، رتبه سوم را کسب کردند.
گفتنی اســت، مســابقات قرآن»مشکات« برای 
سومین سال متوالی به  منظور ترویج فعالیت های 
قرآنی کشــور و فراهم  آوردن زمینه  اُنس بیش از 
پیــش با قرآن به هّمت مؤّسســه فرهنگی قرآن 
و عترت مشــکات و با همکاری دفتر امام جمعه 
کوهسار، ویژه اســتان های تهران و البرز برگزار 

شد.

مرکز نجوم و علوم نوین آســتان مقــّدس با توجه به 
ظرفیت های موجود، در دوران کرونا یکی از فّعال ترین 

مراکز علمی و نجوم شناسی بوده است.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( در شــش ماهه اول سال۱4۰۰ 
اقــدام به برگــزاری مجموعــه وبینارهــا، کالس ها و 
پروژه های علمی پژوهشی متنوعی کرد که با استقبال 

گسترده عالقه مندان به علوم نجومی روبرو شد.
در این راستا وبینارهای آشنایی با رصدخانه ها، آشنایی 
با اولین رصدخانه های جهان، مکان یابی رصدخانه ها، 
مبانی علمی رؤیت هالل ماه و بررســی رؤیت پذیری 
هالل ماه رمضان، آشنایی با معیارهای رؤیت هالل ماه 
و بررسی رؤیت پذیری هالل ماه شوال، ساختار منظومه 
شمســی، جلوه های عظمت قرآن در نجوم و رفع یک 
ابهام در محاسبه اوقات شرعی در این مرکز برگزار شد.

همچنیــن برپایی کالس های حضوری طب ســنتی، 
نجوم کــودکان، رباتیــک کودکان، نجــوم مقدماتی 
برنامه نویسی،  بزرگساالن، کیهان شناســی، ریاضی و 
برنامه نویســیArduino و نجوم اســالمی ویژه طاّلب 
حوزه علمیه از دیگر فعالیت های این مرکز بوده است.

پروژه پخــش زنده رصد کره مــاه از رصدخانه مرکز 
نجوم، اســتهالل ماه های قمری، ثبت رایانه ای کتب 
کتابخانه مرکز نجوم و یکپارچه ســازی آن با کتابخانه 

مرکزی آستان و انجام مقدمات برگزاری همایش ملی 
شــهید دکتر فخری زاده در ســال جاری توسط این 

مرکز برگزار و تدارک دیده شده است.

افتخارآفرینی پنج تن از قرآن آموزان در مسابقات قرآنی»مشکات«

فعالیت مرکز نجوم آستان در دوران کرونا

برگزاری همایش سه ساله های حسینی در حرم اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در آستان مقّدس

 برگزاری ویژه برنامه دهه سوم ماه محرم
 در کربالی ایران اسالمی

همایش بزرگ سه  ساله های حسینی در آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، همزمان با ایام شهادت حضرت 
رقیه)س( همایش سه ســاله های حســینی با 
رعایت کلیه شــیوه نامه های بهداشتی در صحن 
امام حســین)ع( حرم حضرت عبدالعظیم)ع( با 
حضــور نوگالن قرآنی مرکز آموزش قرآن کریم 

برگزار شد.
در این مراســم که روز یکشنبه 2۱شهریورماه 
ســاعت۱8 برگــزار می گردد، حجت االســالم 
و المســلمین ســیدمهدی حائری زاده به ایراد 

سخنرانی و حاج حمید رمضانپور به مرثیه خوانی 
پرداختنــد و نونهاالن و نوجوانان با در دســت 
داشــتن پرچم  عزا و بستن سربندهای مزیّن به 
نام مبارک اهل بیت)ع( به پیشانی، دراین مراسم 

حضور یافتند.
گفتنی است، این مراســم هر ساله همزمان با 
ایام شهادت حضرت رقیه)س( برگزار می گردد 
و تعــداد زیادی از نونهــاالن و نوجوانان قرآنی 
همراه با والدین خــود در این همایش معنوی 
شــرکت کرده و به عزاداری در سوگ شهادت 
حضرت اباعبداهلل الحسین و یاران با وفایش)ع( 

می پردازند.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، 
دوشنبه22شــهریورماه، با هدف بررســی معضالت 
مربوط به حوزه های میراث فرهنگی، ارشاد اسالمی 
و ورزش در شهرستان ری حاضر شدند و سپس در 
بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( حضور 

یافتند.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، کمیسیون فرهنگی مجلس متشّکل 
از کمیتــه فرهنگی، کمیتــه تربیت بدنی و کمیته 
میراث از صبح امروز با حضور در مرقد مطهر شــیخ 
صدوق)ره( برنامه بازدیدی خود را در شهرستان ری 

آغاز کردند.

این کمیته ها پس از بازید میدانی از مراکز فرهنگی، 
ورزشــی و تاریخی شهرستان، ضمن حضور در این 
بــارگاه ملکوتــی و زیارت مضجع شــریف حضرت 

عبدالعظیــم و دو امامزاده مجاور علیهم الّســالم از 
بخش های مختلف آســتان مقّدس از جمله موزه و 
کتابخانــه بازدید کــرده و در خصوص ظرفیت ها و 
طرح های توسعه ای این مراکز با مدیران مجموعه ها 
گفت وگو کردند. در پایان اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس با حضور در کارگاه ساخت ضریح از نزدیک 
در جریــان روند ســاخت ضریح جدیــد حضرت 
عبدالعظیــم)ع(، پیشــرفت ها و همچنین نیازهای 
پیش رو قرار گرفتــه و از این پروژه بازدید به عمل 
آوردند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی پس از اقامه نماز جماعــت ظهر و عصر، 
میهمان سفره احسان حضرت سیدالکریم)ع( شدند.

مراســم عزاداری دهه ســوم ماه محرم به هّمت 
هیئت انصارسیدالّســاجدین)ع( در حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم)ع(، ســوگواری برای حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( در قبله تهــران و در این 
شــب ها حال و هوای دیگری داشــت؛ بار دیگر 
بارگاه ملکوتــی حضرت ســّیدالکریم)ع( که به 
فرموده امام هادی)ع( زیارتــش به مثابه زیارت 
حضرت سّیدالّشهدا)ع( است، شاهد حضور پرشور 
و باشکوه اقشار مختلف مردم، به ویژه نوجوانان و 

جوانان همراه با شــور و شــعور حسینی در دهه 
سوم ماه محرم الحرام بود.

مراســم عزاداری دهه سّوم محّرم به مدت ۷شب 
با حضــور زائرین و رعایت کلیه شــیوه نامه های 
بهداشتی بعد از نماز مغرب و عشاء در صحن امام 
حســین)ع( حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 

برپا شد.
در این مراســم حجج  اسالم و المسلمین مسعود 
عالی و محسن الهی به ایراد سخنرانی و ذاکرین 
خانــدان عصمت و طهارت)ع( بــه مرثیه خوانی 

پرداختند.

گفتنی اســت، این ویژه برنامه ها از سایت، صفحه 
اینســتاگرام و آپارات آستان مقّدس و همچنین 
ســایت تکیه و هیئت آنالین، بــه صورت زنده و 

مستقیم پخش شد.

 پخش زنده ویژه برنامه
شهادت امام حسن مجتبی)ع(

 پخش زنده ویژه برنامه قرائت زیارت
ناحیه مقدسه از شبکه قرآن سیما

 مراسم دلدادگان 
در حرم سیدالکریم)ع(

ویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن مجتبی)ع( 
در آســتان مقّدس حضــرت عبدالعظیم)ع( به 

روی آنتن شبکه قرآن سیما رفت.
بــه گــزارش روابــط عمومی آســتان مقّدس 
حضــرت عبدالعظیــم)ع(، ایــن ویژه برنامــه 
سه شنبه 23شــهریور از ساعت۱۶ با سخنرانی 
حجـــت االسالم و المسلمیـــن ریـاضـــت و 
مرثیه خوانی حاج علی مهدوی نژاد از شبکه قرآن 

سیما پخش شد.
الزم به ذکر اســت، با توجه به تدابیر و اقدامات 
پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا این 
برنامه بدون حضور زائرین  بود و عالقه مندان از 
شبکه قرآن سیما این برنامه را مشاهده کردند.

مراســم قرائت زیارت ناحیه مقدسه در آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم حســنی)ع(، بدون 
حضور جمعیت به روی آنتن شبکه قرآن سیما 

رفت.
بــه گــزارش روابــط عمومی آســتان مقّدس 
دراین مراســم معنوی که جمعه 29مرداد ماه 
از ســاعت۱8 برپا شــد، ذاکر خاندان عصمت 
وطهارت)ع(، حــاج مجتبی باقــری به قرائت 

زیارت ناحیه مقدسه و مرثیه سرایی پرداخت.
گفتنی اســت، ویژه برنامه دیگــر قرائت زیارت 
ناحیه مقدســه، پنجشــنبه 4مرداد ماه بعد از 
نماز مغرب و عشاء با حضور جمعیت در صحن 
امام حسین)ع( این آستان مقّدس با نوای حاج 

مجتبی باقری برگزار شد.

ویــژه برنامه هــای ایــام اربعین حســینی 
با حضــور زائــران و ارادتمنــدان اهل بیت 
مقــّدس  آســتان  در  علیهم الّســالم 
می شــود. برگزار  عبدالعظیــم)ع(   حضرت 
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضــرت عبدالعظیــم)ع(، آســتان مقدس 
همه ســاله در روز اربعیــن میزبان عزاداران 
جامانده از پیاده روی کربالی معلّی اســت 
کــه با حضــور در کربالی ایران اســالمی، 
دل و جــان خود را به عطر حســینی معّطر 
می کنند و در ســوگ حضرت سیدالشهداء 
 و یاران با وفایشــان به عزاداری می پردازند. 
امسال نیز در ایام اربعین حسینی، این بارگاه 
ملکوتی با برگــزاری ویژه برنامه های آئینی، 
فرهنگی و قرآنی همچون گذشــته پذیرای 
زائران خواهد بود و تدابیر ویژه ای برای این 
ایام در نظر گرفته شــده است. همچنین با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و اینکه مردم 
نمیتوانند مانند گذشــته به زیارت مشــرف 
شــوند، با هماهنگی های صــورت گرفته با 
ســازمان صدا و ســیما، ویژه برنامه های ایام 
اربعیــن به صورت زنــده و تولیدی به روی 
آنتن شــبکه های مختلف سیما خواهد رفت 
تا عاشقان آل اهلل علیهم الّسالم از این طریق 

در این فضای معنوی قرار گیرند.

پخش زنده مراســم پرفیض قرائت دعای سمات هر 
هفته در آستان مقّدس به روی آنتن زنده شبکه قرآن 

سیما می رود.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، ایــن ویژه برنامه روزهای جمعه یک 
ســاعت قبل از اذان مغرب بــدون حضور جمعیت و 
با حضور ســخنرانان و ذاکرین آل اهلل علیهم الّســالم 

پخش می شــود و در ادامه تالوت قرآن و اذان مغرب 
به صورت زنده پایان بخش این برنامه خواهد بود.

الزم به ذکر اســت، بــا توجه به تدابیــر و اقدامات 
پیشــگیرانه در خصوص شــیوع ویروس کرونا این 
ویژه برنامه بدون حضور جمعیت بوده و عالقه مندان 
می توانند از شبکه قرآن سیما این برنامه را مشاهده 

نمایند.

 پخش زنده هفتگی مراسم
 قرائت دعای پرفیض سمات
از شبکه قرآن

رونمایی از نرم افزار مجموعه آثار » دارالحدیث«
فرهنگـی  علمـی  مؤّسسـه  آثـار  »مجموعـه  نرم افـزار  از 
ری شـهری  محمـدی   آیـت اهلل  حضـور  بـا  دارالحدیـث« 

شـد. رونمایـی 
حضـرت  مقـّدس  آسـتان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالعظیـم)ع( و بـه نقل از ایکنا، آییـن رونمایی از نرم افزار 
»مجموعـه آثار مؤّسسـه علمی فرهنگـی دارالحدیث« ویژه 
آثـار پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث و مرکـز همایش هـای 
همـکاری  بـا  دارالحدیـث  آزاد  پژوهش هـای  و  علمـی 
پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث و مرکز تحقیقـات کامپیوتری 
علـوم اسـالمی و بـا حضـور آیـت اهلل محّمدی  ری شهــری 
و سخنــرانی حجـت االســالم والمسـلمین رضـا برنجکار، 
قائم مقـام و مشـاور عالی رئیس پژوهشـگاه قـرآن و حدیث 
و حّجت االسـالم والمسلمین محمدحسـین بهرامی، رئیس 
مرکـز تحقیقـات کامپیوتـری علـوم اسـالمی، برگزار شـد.
حّجت  االسالم والمسلمیــن رضا بـرنجــکار در این مراسم 
اظهـار کـرد: در سـال 94 بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات 
کامپیوتـری علـوم اسـالمی موفـق شـدیم کـه کارهـای 
پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث را تـا سـال ۱39۱ در قالـب 
نرم افـزار آمـاده کنیـم، چراکه قانونـی داریم کـه طبق آن، 
کتاب هـا تـا دو سـال امـکان تبدیـل شـدن بـه نرم افـزار و 
قـرار گرفتـن در فضـای مجـازی را ندارنـد و یک سـال هم 

طـول می کشـد تـا در نرم افـزار ارائـه شـود.

ایـن نرم افـزار بـا ۱4۷عنـوان و 3۱۵جلـد کتـاب بـا عنوان 
حدیـث اهـل بیـت)ع( تولید شـد.

در  مـا  دوسـتان  هّمـت  بـه  نرم افـزار  ایـن  افـزود:  وی 
مرکـز تحقیقـات کامپیوتری علوم اسـالمی، که همیشـه 

همـکاری خوبـی بـا دارالحدیـث دارنـد، آمـاده شـده و 
شـامل 28۵ عنـوان کتـاب تـا سـال ۱39۷ اسـت که از 
ایـن تعـداد 43عنوان به مرکـز همایش هـای دارالحدیث 

اختصـاص دارد.

برگزاری ویژه برنامه قرائت ادعیه توسل 
 و کمیل در صحن امام حسین)ع(

ویــژه برنامه قرائت ادعیه توســل و کمیل با 
حضور جمعیت و با رعایت شــیوه نامه های 
 بهداشتی در این بارگاه ملکوتی برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیــم)ع(، برنامه های قرائت 
ادعیه توّسل و کمیل در سه شنبه و پنج شنبه 
 شــب های هر هفتــه با نوای گــرم ذاکرین 
آل اهلل علیهم السالم بعد از نماز مغرب و عشاء 

در صحن امام حسین)ع( برگزار می گردد.

 برپایی سفره نمادین حضرت رقیه)س(
در شب شهادت آن حضرت

مراسم ســوگواری شهادت حضرت رقیه)س( با 
همکاری مجمع جهانی خادمین حضرت رقیه 
بنت الحســین)ع( با حضور جمعیت و رعایت 
کلیه شیوه نامه های بهداشتی در آستان مقّدس 

حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم حســنی)ع(، این مراســم 
شنبه2۰شــهریورماه هم زمان با شب شهادت 
آن حضرت، بعد از اقامــه نماز جماعت مغرب 
و عشاء در صحن امام حسین)ع( ، با سخنرانی 
حجت االسالم و المسلمین شیخ محمد عسکرپور 

و مرثیه سرائی ذاکرین آل اهلل)ع( برگزار شد.
الزم به ذکر است، در این مراسم  سفره نمادین 
حضرت رقیه)س( با حضور دختران3 تا ۷سال 

برپا گردید.

به مناسبت فرارســیدن ایام ماه صفر و اربعین 
حسینی، مسابقه فرهنگی »آه از فراق« در آستان 
 مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، مسابقه فرهنگی »آه از فراق« از 
اول تا پایان ماه صفر با محوریت کتاب »نهضت 
حســینی در پرتو قرآن« تألیف حجت االسالم 
و المســلمین قرائتی، برگزار می شــود که به 
برگزیدگان در این مسابقه به قید قرعه هدایای 

متبّرکی اهداء می گردد.
عالقمنــدان می توانند برای دریافت و ارســال 
پاســخنامه، به شــبکه های اجتماعی اداره کل 
برنامه های فرهنگی و آموزشی در ایتا، سروش 
و اینستاگرام با نشــانیFaAbdulazim مراجعه 

نمایند.

 برگزاری مسابقه فرهنگی
» آه از فراق« 

ّ
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اشاره��
کمبود فضاهاي آموزشــي، به ویژه بــراي دانش آموزان 
مستعد، همیشــه به عنوان یکي از محرومیت هاي قابل 

توجه جنوب تهران و شهرري مطرح بوده است.
آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( براي پر کردن این 
خأل در محروم ترین منطقه شــهرري،  اولین گام را براي 
احداث مجتمع آموزشــي فرهنگي با اختصاص42هزار 
مترمربع از زمین هاي موقوفي آســتان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع( به این امــر مهم اختصاص داد و کلنگ 
شروع عملیات اجرایي این مجتمع در سال۱3۷۵به زمین 

زده شد.
احداث این مجتمع با توجهات ویژه تولیت محترم آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( و نماینده محترم ولي فقیه 
حضرت آیت اهلل محمدي ري شــهري و همکاري مؤثر 

مسئوالن طرح و هیئت امناء آستان مقّدس آغاز شد.
فاز اول و دوم این مجموعه شامل پیش دبستان و دبستان 
پسرانه در سال۱38۰ و با حضور رئیس دفتر مقام معظم 
رهبري جناب حجت االســالم والمســلمین محمدي 
گلپایگانــي و حضرت آیت اهلل محمدي ري شــهري و 
جمعي از مسئوالن و با جذب حدوداً ۱۰۰دانش آموز به 

بهره برداري رسید.
فاز ســوم مدارس حکمت شــامل دوره اول)راهنمایي( 
در ســال۱38۱و فــاز چهــارم مــدارس شــامل دوره 
دوم)دبیرســتان( نیز در ســال۱384به صورت رسمي 

افتتاح و در اختیار دانش آموزان شهرري قرار گرفت.
بعد از چند ســال موفقّیت چشم گیر و بي نظیر مدارس 
حکمــت با توجه به درخواســت هاي زیاد اهالي و مردم 
شــهرري و موافقت تولیت آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، ســاخت و بهره برداري مدارس دخترانه 
در دســتور کار قرار گرفت و دبســتان دخترانه حکمت 
)فاز پنجم( در ســال۱39۱و بــا حضور حضرت آیت اهلل 
ري شهري در ساختماني مجزا و در کنار مدارس پسرانه 

به بهره برداري رسید.
در ادامه و با توجه به نیاز به دبیرستان، دوره دوم دخترانه 
در سال۱39۵این دوره تحصیلي نیز مورد بهره برداري و 

استفاده دانش آموزان قرار گرفت.

مدارس حکمت نبوی، ��
میزبان1700دانش آموز

آقــای بیژن نجفی، مدیر دبیرســتان دوره اول مجتمع 
آموزشی حکمت نبوی از مراکز وابسته به آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( در مصاحبه اختصاصی با 

روابط عمومی آســتان گفت: مجتمع آموزشی حکمت 
در ۱9ســالی که از آغاز فعالیتش می گذرد، موفق عمل 
کرده اســت و ایــن مجتمع در این مدت به ۵مدرســه 
در ســطح دخترانه و پسرانه و از مقطع پیش دبستان تا 

پیش دانشگاهی توسعه پیدا کرده است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر در مدارس پســرانه و 
دخترانه حکمت حدود ۱۷۰۰ دانش آموز مشغول تحصیل 

مي باشند.

آغاز آموزش های مجازی در دوران کرونا با ��
شعار»آموزش، تعطیل نیست«

مدیر دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی حکمت نبوی 
درخصــوص فعالیت مدارس حکمت در دوران شــیوع 
بیماری منحوس کرونــا افزود: مدارس حکمت از همان 
روزهای نخسِت شروع بیماری کرونا یعنی در اسفندماه، 
وارد عرصه آموزش مجازی شد و از طریق بسترهایی که 
قبل از کرونا مهیا شده بود، از جمله: کالس های هوشمند، 
فضای اســکای روم و کانال هایی بر بســتر نرم افزاهای 
داخلی مثل نرم افزار»بلــه«، آموزش دانش آموزان را به 

صورت غیرحضوری شروع کرد. 
وی افــزود: در مدارس حکمت نبــوی آموزش از طریق 
فضای مجازی با شــعار»آموزش، تعطیل نیست«، آغاز 
گردید و کالس هــای آنالین از طریق اســکای روم در 

دسترس دانش آموزان عزیز قرار گرفت.
آقای نجفی با اشاره به بازگشایی مدارس و حضور اختیاری 
دانش آموزان تصریح کرد: در روزهایی که شرایط کشور 
در وضعیت زرد کرونایی بــود، وزارت آموزش و پرورش 
بخشنامه ای مبنی بر حضور اختیاری دانش آموزان برای 
شــرکت در کالس های رفع اشکال صادر کرد که طبق 
آن بخشــنامه، تعدادی از دانش آموزان ما هم با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی در 

کالس های درس حاضر شدند.

حضور مجــازی معلمان مدارس حکمت ��
نبوی در منزل دانش آموزان

مدیر دبیرســتان دوره اول حکمت نبوی گفت: با توجه 
به اینکه زیرســاخت های اینترنتی و امکاناتی کشــور 
محدود اســت و از طرفی برخی از دانش آموزان ما برای 
دسترســی به اینترنت و حضــور در کالس های آنالین 
مشکالتی داشــتند، تصمیم گرفتیم در طرحی دبیران 
مــدارس حکمت نبــوی را بصورت مجــازی به منازل 

دانش آموزان مان ببریم.

وی ادامه داد: اقدام بســیار ارزنده ای در مجتمع صورت 
گرفت و فیلم آموزشی کتب درسی توسط معلمان محترم 
در مدرسه ضبط شد تا درس به درس در قالب فلش هایی 

به مرور زمان در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. 
آقای نجفی درخصوص روال برنامه آموزشی دانش آموزان 
تصریح کرد: دانش آموزان همانند روزهایی که در مدارس 
حضور داشــتند، از ابتدای صبح طبق برنامه مشخصی 
در کالس هــای آموزش مجازی شــرکت می کردند، در 
کالس های ما حضور و غیاب منســجم و برنامه پرسش 

و پاســخ نیز وجود داشت، درواقع ارتباطی دو سویه بین 
معلم و دانش آموز برقرار بود.

آموزش �� برتر  مدرسه  تقدیرنامه  دریافت 
مجازی برای مدارس حکمت نبوی

مدیــر دبیرســتان دوره اول حکمت نبــوی بیان کرد: 
مدارس حکمت نبوی در میان مــدارس غیردولتی، به 
عنوان مدرسه برتر و موفق در زمینه آموزش های مجازی 
و برخط معرفی و برگزیده شد و از طرف مدیرکل آموزش 
و پرورش شهرستان های استان تهران، تقدیرنامه تشکر 

دریافت کرد.
وی ادامه داد: مدارس حکمت نبوی در مسابقات قرآنی، 
فرهنگی و هنری، ورزشی و سایر مسابقاتی که از طرف 
آموزش و پرورش در دوران کرونا برگزار می شد، همواره 
شرکت می کرد و جزو برترین های شهرستان های استان 

تهران بوده است.

موفقیتی ارزنده در کنکور سراسری زیر ��
سایه کرونا

آقای نجفی تصریح کرد: در ســال 99 دانش آموزان در 
مقطع پیش دانشــگاهی در کنکور سراســری موفقیت 

ارزنده ای زیر سایه کرونا به دست آوردند، رتبه هایی که 
دانش آموزان ما کسب کردند، در طول سال های فعالیت 

دبیرستان دوره دوم کم سابقه و بی نظیر بوده است. 

جهش در عرصه آموزش مجازی؛ تبدیل ��
تهدید کرونا به فرصت

مدیر دبیرستان دوره اول حکمت نبوی گفت: کشورمان 
در دوران کرونا در عرصه آموزش مجازی پیشرفت کرد 
و بعد از بازگشــایی مدارس دیگر نگران عقب افتادگی 
درســی دانش آموزان به دلیل تعطیالت ناشــی از برف 
و باران و آلودگی هــوا و ... نخواهیم بود، زیرا معلمان و 
دانش آموزان در زمان شیوع ویروس کرونا، آموزش های 

مجازی را به خوبی یاد گرفتند. 
آقای نجفی گفت: اولیــای فرهیخته دانش آموزان ما به 
علت شرایط معنوی، مذهبی، تربیتی و آموزشی مدرسه 
حکمــت را انتخاب می کننــد؛ در مجتمع حکمت تیم 
آموزشــی، پدر، مادر و دانش آمــوزان، جزو یک خانواده 
محسوب می شــویم و اگر موفقیتی به دست می آوریم، 

مرهون تالش های همگی مان است.

اجتماعی �� تعامالت  ارتقــاء  راهکارهای 
دانش آموزان در دوران کرونا

مدیر دبیرســتان دوره اول حکمت نبــوی تأکید کرد: 
فراگیری مهارت هــای اجتماعی و برقــراری تعامالت 
اجتماعی میان دانش آموزان و معلمان، تنها آسیبی بود 
که کرونا به بدنه سیستم آموزشی وارد کرد و ما همواره 
به والدین توصیه می کنیم که درپی جبران این تعامالت 

برای فرزندانشان باشند. 
وی افزود: مجتمع آموزشــی حکمت نبوی با برگزاری 
جلســات مشــاوره مجازی توسط مشــاوران مدرسه و 
برگزاری جلسات آموزش خانواده توسط اساتید مدعو به 
صورت غیرحضوری سعی کرد تا خأل تعامالت اجتماعی 
در دوران کرونا برای دانش آموزان را جبران کند و حتی 
فیلم های مشــاوره را ضبط کرده و به صورت آفالین در 

اختیار دانش آموزان و اولیای گرامی قرار داد.
آقای نجفی گفت: با توجه به شــرایط خاص کشــور در 
دوران کرونا، بر خود وظیفه دانستیم به بهانه های مختلف 
محیط خانواده ها را شــاد کنیم و برای افزایش تعامالت 
اعضــای خانواده، مســابقات و برنامه های متنوعی ویژه 
دانش آموزان و پدران و مــادران طراحی کردیم و البته 

جوایز نفیسی هم در نظر گرفتیم.

راه اندازی ختم های سوره حمد، صلوات و ��
قرآن برای رفع بالیا از کشور

مدیر دبیرســتان دوره اول مجتمع آموزشی حکمت 
نبوی تصریــح کرد: با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
و درگیری خانواده هــا با این موضوع، تصمیم گرفتیم 
برای ریشــه کن شــدن این بیماری منحوس و نجات 
مردم کشورمان از این اپیدمی، ختم های قرآن، صلوات 
و سوره حمد در تمام مقاطع تحصیلی راه اندازی کنیم 
و با این کار یک جو همدلی در مدارس حکمت ایجاد 

کردیم و با خانواده ها همراه شدیم.

سخن آخر��
آقای نجفی گفت: مدارس حکمــت در برگزاری اردوها 
مقام اول را داشــت، امیدواریم با تمام شدن این بیماری 
و بازگشت به شرایط اولیه، این امتیاز مجّدداً به مدرسه 

ما بازگردد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: ان شاءاهلل تعجیل در 
فرج امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الّشــریف به زودی 
حاصل شــود و بیماری منحوس کرونا تمام شــده و ما 
بار دیگر شاهد دیدن گل روی دانش  آموزان خوبمان در 

مدارس کشور باشیم.

مدیر دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی حکمت نبوی تبیین کرد:

جهش در عرصه آموزش مجازی

ایام تکرارنشدنی اعزام رزمندگان از حرم حضرت عبدالعظیم)ع(،
خاطراتی که لحظه به لحظه در ذهن ها مرور می شود و هنوز هم 
که هنوزه صدای صلوات و تکبیر رزمندگان در صحن های این 

بارگاه آسمانی طنین انداز است.
دو سالی می شد که کشور داشت روی آرامش را به خود می دید، 
اما ایادی ظلم و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار 
از سر کینه ای قدیمی، عراق را بازیچه دست خود کردند و نقل و 
نبات هایشان را کادوپیچ شده تحویل رژیم بدشگون بعث دادند و 
با هرآنچه در چنته داشتند، به سرزمین ستم دیده ایران حمله ور 
شدند. اولش ارتش صدام چند بالد از شهرهای جنوبی و مرزی 
کشور را تصرف کرد اما جنگ که آغاز شد، مردان، جوان ترها و 
حتی زنان جنوبی به کمک نیروهای ارتش و سپاه وارد میدان 
شــدند و رفته رفته با وجود زیاده خواهی های دشمن جاهل و 
بی سر شدن نخل های جنوب، نیروهای داوطلب مردمی از اطراف 
و اکناف خود را به خرمشهر، آبادان و ... رساندند و این شهرها از 

دست نیروهای بعث نجات یافت.
دشــمن عهد کرده بود تا ظرف یک هفته خــود را به تهران 
برســاند و به خیال خام خود می تواند از سد غیور مردان، زنان 
و جوان های ایرانی عبور کند، اما نه تنها هیچ وقت به این آرزوی 
خود نرسید، بلکه نیروهای داوطلبی که از تهران و دیگر شهرهای 
کشور به مناطق عملیاتی اعزام شده بودند، دیگر نقشه های او را 
نیز نقــش بر آب کردند، مانند گروه داوطلبی که در ابتدا برای 
خدمت رسانی از حرم عبدالعظیم حسنی )ع( به مناطق جنوبی 
کشور اعزام شــدند، ولی در طی هشت سال رشادت و دفاع از 
خاکشان، با عنوان قرارگاه رمضان به سرپرستی سید اکبر کسائی 
زادگان مهابادی، به فعالیت های خود ادامه دادند. حاال ســی  و 
اندی ســال از آن روزهای سخت کشور می گذرد و سید اکبر 
مویی سپید کرده و آنچه از شواهد و قرائن دفتر کارش پیداست، 
در حال حاضر هیچ کاری جز دســتگیری خلق اهلل ندارد و در 

مؤسسه ای با محوریت توانمندسازی فعالیت می کند. 
صحبتمان با آقای کسائی زادگان مثل یک فیلم  سینمایی از روز 
پایانی جنگ، یعنی فردای روز صلح ایران و عراق شروع می شود 
و خیلی ســریع از سال ۶۷ به پاییز ۱3۵9 برمی گردیم. ۵ مهر 
ســال ۱3۵9 همان روزی که به گفته حاج آقا کساء یک گروه 
2۷ نفره از کسبه شهرری به عنوان نیروهای داوطلب کمکی به 

مناطق جنگ زده اعزام شدند. 

خاطرات فرمانده قرارگاه رمضان شهرری��
در ادامه پای خاطرات روزهای تلخ و شیرین حضور سید اکبر 

کساء در هشت سال دفاع مقدس می نشینیم:
از ابتدای انقالب من مســئول ستاد نماز جمعه شهرری بودم. 
وقتی جنگ شد 2۷ نفر از نیروهای ستاد و وابستگان آن در قالب 
یک کاروان حمایتی که نزدیک چندین کامیون کاالی ضروری 
برای مناطق عملیاتی بود از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی 
)ع( به همراه حاج آقا رفیعی امام جمعه وقت، اعضای ستاد نماز 
جمعه شــامل مردان و زنان اهالی شهرری بود، به سوی جبهه 
های جنگ حرکت کردیم و هر آنچه از پوشاک، کنسرو غذا و... 

داشتیم را به رئیس جمهور وقت تحویل دادیم و برای تعیین و 

تکلیف بیشــتر، گروه ما را نزد آقای چمران فرستادند. البته ما 
بیشــتر کارهایمان چه در اوایل جنگ و چه در پایان جنگ با 
شهید چمران بود، چرا که عهده دار فعالیت های خدماتی بودیم و 

ورود چندانی به حوزه نظامی نداشتیم.

اولین   روزهای جنگ، تلخ ترین روزهای خرمشهر ��
اوایل جنگ، خرمشهر روزهای سخت و وحشتناکی را 
پشت سر می گذاشت؛ شهر، کم و بیش خالی از سکنه 
شده بود و ماشین ها جلوی بیمارستان های خرمشهر و 
شــهرهای حومه صف کشیده بودند، سر راست بگویم 
حال شهر و مردمانش خوب نبود، ولی فداکارانه همچنان 
ایســتاده بودند. خوب به خاطر دارم که از 2۷نفری که 
برای اولین بار از تهران اعزام شــدیم، تنها ۶نفرمان به 
خرمشــهر رفتیم و حدود 2۰روزی هم اقامتمان طول 
کشید و دوباره به تهران بازگشتیم، اما این بار بالفاصله 
یعنی یک هفته بعــد، پس از جمع آوری اقالم ضروری 
مناطق و شــهرهای جنــگ زده و نیروهای خدماتی از 
صحن حرم حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( با سالم و 

صلواِت اهالی محله راهی جبهه شدیم.

اهالی شهرری، پایه اصلی اعزام به مناطق ��
عملیاتی بودند

شــور و شعفی که در حرم آقا ســیدالکریم )ع( آن روزها موج 
می زد، لحظاتی توصیف ناپذیر اســت. آن زمــان پس از اعالم 
درخواست نیرو از سمت مناطق عملیاتی، افرادی که از قبل در 
دفتر مسجد خاتم النبّیین)ص( و حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
ثبت  نام کرده بودند، مقابل درب اصلی و دیگر صحن های آستان 
جمع می شــدند و پس از یک روضه خوانی کوچک و برگزاری 
مراسم بدرقه که اغلب با حضور خانواده های رزمندگان بود، راهی 
خرمشهر، آبادان، اندیمشک و... می شدیم. من آن ایام 2۷سال 
سن داشتم و مســئول این بودم که با اعالم درخواست نیروی 
داوطلب اهالی محل که اکثراً کسبه ی محل محسوب می شدند 

را با خود به مناطق عملیاتی همراه کنم. 
پیش از اعــزام برای انجــام هر عملیات جنگــی، در محضر 
ســیدالکریم)ع( در صحن اصلی که صحن عتیق در کنار باغ 
طوطی است، حاضر می شدیم و برای شروع به حرکت، در این 
صحن قرار می گذاشتیم. نیروهای اعزامی در دسته های متعّدد 
از بازار شــهرری حرکت خود را آغــاز می کردند و در طول راه 
با ســینه زنی به پابوســی حضرت می آمدند و پس از آن راهی 

جبهه های جنگ می شدند.
 من در تمام 8 ســال جنگ تحمیلی حضور داشتم و 

روزهایی را دیدم که هر لحظه و ســاعت آن موقعیتی خاص بود، 
وقتی سپاه مراحل اعزام ها را با یک  نام خاص اعالم می کرد، هر بار 
مضاف بر کسانی که از پیش ثبت نام کردند، جمعیت چشمگیری 
برای اعزام در صحن حرم حاضر می شدند، که گاهی اوقات ابتدای 
صِف جمعیِت داوطلبان در حرم، و انتهای آن در میدان شهرری 

بود. 
شــور و حال آن ایام، اصال قابل توصیف نیســت. عشق به امام 
خمینی)ره( و نظام اسالمی باعث دل کندن افراد از همه چیز 
می شــد. من زمانی که به جبهه رفتم همسر و فرزند کوچکی 
داشتم؛ خودم و پدرم از کاسب های بازار شهرری بودیم، اما مانند 
اکثر مردم به فکر این بودیم که باید برویم از خاک و ناموسمان 

دفاع کنیم.

بازســازی خیابان های خرمشــهر به نام ��
عبدالعظیم )ع( / یاد و نام حضرت عبدالعظیم 

حسنی )ع( همیشه همراهمان بود
یکی از خاطرات شیرینی که از روزهای جنگ دارم، سردرگمی 
نیروهای عراقی در محله های خرمشهر است. ما برای اینکه امید 
و زندگی را به خرمشــهر برگردانیم، تصمیم گرفتیم در قالب 
گروه های جهادی برای بازسازی خانه هایی که موشک های صدام 
خراب کرده، وارد شــهر شــویم و خانه ها را ترمیم کنیم، برای 
همین به سرعت ستاد بازسازی خرمشهر را راه اندازی کردیم و 
خیابان به خیابان، با حضور گروه های داوطلب، شهر را با عنوان 
»عبدالعظیم حسنی)ع(« بازسازی کردیم. به دنبال کار ما، خبر 
به گوش عراقی ها رســید و آن ها هم هر خیابانی که ما بودیم 
را مــورد حمله قرار می دادند. در واقع این کار ما باعث تضعیف 
روحیه دشــمن شــد و این خبر خوبی برای همه رزمندگان و 

مردم خرمشهر بود.

27 ساله ها هم می توانند فرماندهی کنند!��
بعد از رفت و آمد های متداولی که به مناطق عملیاتی داشتیم، 
ســال ۱3۶۵ تصمیم  گرفتیم یک گردان به نام قرارگاه رمضان 
راه انــدازی  کنیم و با همان نام هــم در ری یک دفتر زدیم، تا 
تمام فعالیت ها و کارهایی که انجام می شــود، ذیل این عنوان 

صورت بگیرد. 
در هــر بار اعزامــی که به مناطق عملیاتی داشــتیم، تعداد 
زیادی از کســبه شهرری ما را همراهی می کردند و به عنوان 
نیروهای پشــتیبانی اعزام می شدند؛ به طور مثال کسی که 
اینجا تعمیرکار ماشین بود، آنجا تعمیر ماشین ها را برعهده 
می گرفت و یا آن کســی که آشپز بود، اغذیه و تهیه خوراک 
رزمندگان را عهده دار بود. البته از هر سنی هم در بین کسبه 
حضور داشــت، گاهی اوقات پدر و پسر با یکدیگر به منطقه 
اعزام می شدند که اغلب پسرهایشان برای امور رزمی و نظامی 

به خط اعزام می شدند.
  حال و هوای آن دوران عجیب بود، دســت خط ها، نوشته ها و 
دل نوشته هایی که از آن موقع باقی مانده خیلی زیباست. به یاد 
دارم که عراقی ها خرمشــهر را گرفته بودند و امام )ره( فرمان 
دادند که ارتش و سپاه باید خرمشهر را آزاد کنند. همه روزها و 
شب ها در این هشت سال خاطره است، اما ماندگارترین آن ها و 
البته سخت ترین عملیات، رمضان بود که خیلی مجروح داشتیم 
و باید بگویم که در واقع غافلگیر شده بودیم. خیلی وحشتناک 
بود، اما یکی از عملیات هایی که جزء رزم های موفق هم به شمار 
می آید، عملیات »فتح المبین« بود که در ایام عید نوروز انجام 
شد، عراقی ها آن زمان اصال باور نمی کردند که در ایام عید نوروز 
با وجود تعطیالت نوروزی، هنوز هم رزمندگان در خط حضور 
داشته باشــند، برای همین در عین ناباورِی عراقی ها ما حمله 

کردیم و عیدِی شیرینی به مردم کشورمان دادیم.

سخن پایانی��
هنوز هم باید به یاد رزمندگان و شــهیدان باشــیم و یادشان 
در ذهن هایمان ماندگار باشــد. شــهیدان زیادی مانند شهید 
امیرمنصور کاشــانی، شــهید عظیمی و... بودند که از همین 
خانه های شهرری راهی جبهه ها شدند و به آرزوی خود رسیدند، 
شهید معینی پسر یک کارخانه دار بود و به اصطالح امروزی ها 
»آقازاده«. جنگ باعث ساخته شدن ما شد. توصیه من به جوانان 
امروز این است که از خواندن وصیت نامه شهدا غافل نشوند و  با 

منش آن ها بیش از پیش آشنا شوند.

 سکـوی پـرواز
 از حرم حضرت عبدالعظیم)ع(

خاطرات روزهای تکرارنشدنی اعزام رزمندگان دفاع مقدس

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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مصاحبه گفت وگو



آئین عزاداری دهه دوم ماه محرم

 واکسیناسیون کرونا برای خادمین 
آستان مقدس و خانواده ایشان

آئین عزاداری دهه دوم ماه محرم

مراسم قرائت دعای سمات

آئین عزاداری دهه دوم ماه محرم آئین عزاداری دهه سوم ماه محرم

تشّرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به آستان مقدس

 برپایی سفره نمادین حضرت رقیه)س( در شب شهادت آنحضرت

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در آستان مقدس

مراسم قرائت زیارت ناحیه مقدسهآئین عزاداری دهه سوم ماه محرم

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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گزارش تصویریگزارش تصویری



شهید محمد شمس محققین��

وی در تاریخ۱33۱در تهران به دنیا آمد. دوران 
کودکی را در محله ی گذر مســتوفی طی کرد. 
دوره راهنمایی را در مدرسه ی دارالفنون گذراند 
و سپس در یک مدرسه صنعتی، در رشته برق 
دیپلم گرفت. بعد از پایان خدمت سربازی، در 
اداره ی مخابرات اســتخدام شد. در کار بسیار 
مسئولیت پذیر بود و با روحیه جهادی کارها را 
دنبال می کرد. میان همکاران، دوســتان و هم 
محله ای ها بسیار محبوب بود و با همگان رابطه 
حسنه داشت. آن شهید در دوران مبارزات و در 
جریان پیروزی انقالب اسالمی بسیار فعال بود، 
و حتی در عصر22بهمن برای گرفتن کالنتری 

تهران نو دست چپش مجروح شد.
به نقل از دوســتانش، یک ماه پیش از شــروع 
جنگ همواره این بیت شــعر را زمزمه می کرد، 
که دوستانش متوجه منظور او نمی شدند؛ اما، 

بعدها آن را روی سنگ مزارش نوشتند:
گر مرد رهی میان خون باید رفت
وز پای فتـاده سرنگـون باید رفت

تاریخچه حرم

 شهدای مدفون در حرم آستان مقّدس در عصر قاجار

وی در ســال1220ق در روســتای کن، در 
به دنیــا آمد.پدرش،  شــمال غرب تهران، 
قربانعلی آملی، کشاورز بود. پس از آنکه علی 
خواندن و نوشــتن را فراگرفت، خانواده اش 
نزدیک بیســت ســال با ادامه تحصیل او 

مخالفت کردند.
وی سرانجام، با جلب موافقت آنان، در یکی از 
مدارس دینی تهران مشغول به تحصیل شد و 
سپس برای ادامه تحصیل به عتبات رفت. در 
فاصله سال های1244ق تا1246ق که طاعون 
در عراق شــیوع یافت، از نجف خارج شد و 
بعد به این شهر بازگشت و به ادامه تحصیل 

پرداخت.
مالعلی کنی در1262ق به ایران بازگشت و در 
تهران ساکن شد. او یکی از چهار عالم بزرگ 
آن روزگار ایــران بــود. وی در فقه، اصول، 
رجال، حدیث و تفسیر تبّحر داشت و تألیفات 
زیادی از آن عالم شهیر به یادگار مانده است.
آن عالم بصیــر به تدریج در ایران 
ریاســت دینی یافت و به عنوان 
عالمی بــا نفــوذ، مقبول عام 
دربار  در  حتــی  و  خاص  و 

ناصرالّدین شــاه شد؛ چنان که بیشتر 
نوشته  به  او شدند.  مقّلد  ایران  مردم 
اعتمادالّسلطنه نفوذ حاج مالعلی کنی 
چنــان بود که گاهی دعاوی شــرعی 
داوری  برای  نیز  دولت  به رجال  مربوط 

به محکمه او ارجاع می شد.
مالعلی کنی بسیار متمّول بود، اما ساده 

می زیست و در کارهای خیر و دستگیری 
از ســتمدیدگان پیش قدم می شد. موّرخان 
وی را رئوف، سخاوتمند، زاهد و باتقوا وصف 
کرده و درباره نفوذ کالمش گفته اند که هیچ 
امر اجتماعــی مهّمی در ایران بدون تأیید او 

قابل اجرا نبود.
الّثانی12۸۹ق قراردادی  در هجدهم جمادی 
بارون  نماینــده  و  شــاه  ناصرالّدین  میان 
انگلیسی - جولیوس دو رویتر -سرمایه دار 
به امضا رســید که در صورت اجرا تســّلط 
کامل اقتصادی و به دنبال آن تسّلط سیاسی 
انگلســتان بر سرتاسر ایران برقرار می شد.

با رهبــری مبارزه علیه  حاج مال علی  کنی 
امتیاز رویتر، افکار عمومی مردم را در جهت 
لغو امتیــاز هدایت کرد. نامه اعتراض آمیز و 

کوبنده او به شاه، سند زنده تیزبینی 
بوده و قدرت  و آگاهی آن مرجع شــیعه 

تشــخیص و توانایی درک مسائل پیچیده 
سیاسی او را بر همگان روشن می سازد.

او سرانجام در1306ق در تهران درگذشت و 
در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( در شهرری به 
خاک سپرده شد. در تشییع جنازه باشکوه او، 
حتی پیروان ادیان دیگر نیز شرکت داشتند. 
یادبود  او مجالس  برای  در شهرهای مختلف 

برپا گردید و اشعار بسیاری در رثایش 
سرودند.

هر چند در عصــر قاجار، به  دلیل انتقال 
پایتخت بــه تهران که پیشــتر از توابع 
ری بــود، ری رونق پیشــین خــود را 
از دســت داد؛ اما شــاهان قاجار نیز در 
توسعه و مرّمت بقعه حضرت عبدالعظیم 

حسنی)ع(کوشیدند.
نخســتین اقدام در این عصر، ســاخت 
ضریح نقره، به فرمان فتحعلی شــاه بود. 
آیینه کاری و نقاشــی ایوان جنوبی را نیز 
به دستور میرزا آقاخان نوری، صدراعظم 
عصر ناصری، ملّقــب به اعتمادالّدوله، به 

سامان رساندند.
در  فرمانــی  طــی  ناصرالّدین شــاه 
ســال۱2۷۰ق دستور داد که گنبد مرقد 
را تذهیب و با پوششــی از طال بیارایند 
و ایــوان را آیینــه کاری کننــد. تکمیل 
به  آیینــه کاری حرم در ســال۱29۱ق 
معیرالممالک  محّمدخان  دوست  دستور 
و آخریــن مرحله آن در ایــوان آیینه به 

سال۱3۰9ق انجام گرفت.

اربعین نقطه ی اوج یک حرکت اجتماعی اســت. فارغ از 
آنکه بزرگترین اجتماع بشــری جهان و مهمترین اتفاق 
ساالنه میان محبین اهل بیت علیهم السالم است؛ چرایی 

شور گسترده ی اربعین از چند جهت اهمیت ویژه دارد.
اهمیت اول اربعین چهره ی شــیعه اســت. اربعین نمادی 
از جامعه مدنی وعده  داده شــیعه است. نمادی که در آن 
چهره ی شیعه ی همزیســت با تمام بشریت بر پایه اصول 
دینی و شرعی و بشری برقرار است و چیزی جز محبت به 
یکدیگر نشان داده نمی شود. هر کس به این سفر معنوی 
رفت میداند اربعین یکی از سخت ترین سفرهای عمرش از 
نظر بُعد مسافت، شلوغی و مواردی از این دست خواهد بود، 
اما با این حال آن را به عنوان بهترین سفر عمرش می تواند 
یاد کند. ســفری که در آن خادم و زائر، میهمان و میزبان، 
عراقی و غیر عراقی و حتی مسلمان و غیر مسلمان مشخص 

نیست و این جاذبه حســینی است که با مغناطیس خود 
انسان ها را به سمت خویش فرا می خواند. جاذبه ای که هر 

سختی را به سبب »حسین« لذت بخش می سازد.
اهمیت دیگر اربعین نمایش قدرت نرم و جایگاه شیعه به 
عنوان سبک زندگی برگرفته از کالم خداست. در تمام ۱4 
قرن گذشته تفکر شیعی همیشه در حال مبارزه برای بقاء 
اندیشــه علوی بود و برای این امر نیز به معارف دریافتی 
از عاشورا متمّسک می شد. با تشکیل انقالب اسالمی در 
ایران و تقویت گفتمانی و ســازمانی شیعه و نفوذ آن در 
غرب آسیا شــاهد بروز قدرت نرم شیعه به عنوان قدرت 
الهی و برگرفته از کالم خدا هستیم. در واقع اربعین مانور 
بزرگ قدرت نرم و نفوذ شــریان شــیعه در جهان است. 

قدرتی که هدفش اسالم ناب و ایستادگی و جهاد حقیقی 
در مسیر جهاد امام حسین است.

اهمیت ســومی که میتوان از اربعین یاد کرد، مســیری 
همراه با مقصِد انسان ساز است. هرچند در سفر، رسیدن 
به مقصد مهم است، اما هست سفرهایی که خوِد مسیر در 
کنار مقصد پراهمیت می شود. اربعین چنین خصلتی دارد. 
نه تنها مقصد بلکه خود مسیر نیز خصوصیت خاصی دارد 
و انســان را با چالش های مهمی مواجه می سازد. چالش 
پذیرش ایثار، چالش فروتنی و همراهی، چالش یک دستی 
و بی آالیشــی و ده ها چالش دیگر که اگر کمی هوشــیار 
باشــیم، می توانیم کوله ی مسیر عمرمان تا مقصد نهایی 

را ببندیم. 

۱3 قرن از حضور امام رضا)ع( در مشهد طوس می گذرد. امامی که برای حفاظت و صیانت از شیعه باالجبار و بر خالف اراده، به مشهد طوس منتقل 
شد و دور از شیعیان و یارانش در حصار عباسی محصور گردید. پس از شکست عباسیان در برابر حرکت امام موسی کاظم)ع( در حصر و محصورسازی 
و زندان کردن ایشان، مأمون ناگزیر سیاست جدیدی اتّخاذ کرد که در آن جلوگیری از ارتباط امام با شیعیان مهمترین سیاست اعالمی بود. با این حال 
حضرت دست از انتشار و حفاظت از دین اسالم بر نداشت. در طول مسیر حرکت از مدینه به طوس که با فعالیت سخت و صدالبته طراحی مسیری 
غیررسمی برای امام در نظر گرفته شده بود، حضرت همچنان تالش نمود حدیث رسول خدا را به اّطالع عموم مردم برساند. حدیث سلسله الّذهب 
نمونه ی بارزی از تالش گسترده ی امام رضا)ع( برای انتقال مفاهیم حقیقی است.در کنار این تالش، ایستادگی حضرت برای دفاع از ستون کالمی 
اسالم غیرقابل انکار است. حضرت در طوس با بزرگان و علمای تمامی ادیاِن فراگیِر زمان مناظره کرد. مناظره ای که از محتوای مورد احترام مخاطبان 
برخوردار بود و توانست طرف مقابل را مجبور به تکریم امام رضا)ع( نماید. مناظره ی حضرت با جاثلیق نصرانی، رأس الجالوت، هربذ اکبر، عمران 
صابی، سلیمان مروزی، علی بن محمد بن جهم و ارباب مذاهب مختلف در بصره بخشی از رویکرد جنبش علمی امام رضا)ع( بود. جنبشی که پس 
از امام رضا)ع( رشد چشم گیری داشت و در خراسان ماند و خراسان را مهد اصلی تبلور علوم اسالمی ساخت. شاگردان امام صادق)ع( که در مدینه 
رشد نمودند، در عصر امام رضا)ع( به بلوغ فکری و دانشی رسیدند و در جایگاهی قرار گرفتند که باالتر از تمام اندیشمندان دینی عصر خود شناخته تر 
شدند. حرکت و جنبش امام رضا)ع( به همینجا محصور نماند. حرکت ایشان برای اقامه ی نماز عید و در کنار آن تالش برای افشاگری دستگاه فاسد 

عباسی، آن چنان حکومت فاسد مأمون را لرزاند که مجبور شد آن امام را به شهادت برساند. 

اربعین نمایش مغناطیس حسینی

اسوه ای همیشگی
لََقدَْکاَن لَُکْم فِي َرُسولِ اهللِ اُْسَوٌه َحَسَنٌه؛ )سوره احزاب آیه 2۱(؛ 
این آیه را بر آغاز بسیاری از کتب مرتبط با سیره ی حضرت 
رسول)ص( و نکات اخالقی برگرفته از پیامبر اعظم شاهد 
هستیم. اما درک این مسأله به نوشتار و تأکید منحصر به 
آن باز نمی گردد. در تعریف اُسوه، واژگان بسیاری استخدام 
شــده و گروهی آن را از مجامع لغــوی و گروهی دیگر از 
کتب تفســیری اســتخراج کردند. این واژه با هر تعبیر و 
تفســیری در میان همه نویســندگان و مفســران دارای 
برداشــت مشترکی اســت و آن معرفِی شخصیت رسول 
خدا به عنوان یک الگوی بشری، برای دست یابی به کمال 
صفات اخالقی انسانی است؛ موضوعی که بشر همیشه با 
خــود در طول تاریخ با چالش مواجه بود و تالش می نمود 
برای دســت یابی به آن مصداق ســازی کند. شاید یکی از 
دالیل اسطوره ســازی ها، همین نیاز بشری به یک انسان 
فداکار، باورمند و حقیقی برای تمّســک و الگوبرداری بود. 
شخصیت ســازی هایی که هدفش ایجاد یک الگوی واقعی 

برای انسان تشنه به جویایی صفات اخالقی است.
در چنین شرایطی اســالم نه تنها به این حقیقت جویی 
اهمیــت داد، بلکــه تمام تــالش خود را وقــف معرفی 
شخصیتی چون رســول خدا نمود تا بهانه ی انسان برای 
دســت یابی به یک الگوی واقعــی را از بین ببرد.  معرفی 
شخصیت حقیقی رسول مکّرم اسالم)ص( هرچند کامل 
تبیین نشد، اما روایت بجا مانده از اهل بیت در کنار وقایع 
منقول از ســیره ایشــان گواه این ادعاست که شخصیت 
رسول خدا قدر باالیی برای ایجاد انگیره انسانی به سمت 

قله ی صفات حسنه ایجاد کند. 
حقیقت نیز همین اســت، تصریح خــدای متعال برای 
الگوگیری از پیامبر)ص( برای باورمندان به قیامت نشان 
می دهد راه ســعادت و راه رســیدن به حقیقِت محض، 
تمّسک و تعّبد به مسیر حقیقی و روشن رسول اسالم)ص( 
است. اگرانسان بتواند خود را با الگویی چون رسول اسالم 
همراه ســازد، به طورحتم ســعادتمندی خود را بدست 

خواهد آورد. 

امـام کریـم و حکیـم
آنچه در مجالس وعظ و روضه ی امام حسن)ع( شنیده می شود، کرامت 
و سفره ی همیشه اطعام این امام ُهمام است. سفره ی امام حسن)ع( به 
حّدی برای همه با هر نگاهی گشوده بود که تاریخ عرب وقتی می خواهد 
از کریمی نام ببرد، مجبور اســت در صدر نام مبارک امام حسن)ع( را 
ذکر کند. با این حال بر خالف گذشــته، کمتر به وجه حفاظت دین و 
سلوک مبارزاتی امام حسن)ع( در برابر حاکم جوری چون معاویه توجه 
می شود و مسیر مبارزه ی حکیمانه ی امام حسن)ع( تبیین می گردد. 
تدبیر حسنی درخشان ترین تدبیر در جهان اسالم است. تدبیری که در 
آن حفظ اّمت اسالمی، حفظ کیان اسالم و مبارزه برای آگاهی بخشی، 
مهمترین رکن صلح حسنی بود و توانست مردانی را که به زر و زور به 
سمت خاندان بنی امیه کشیده شده بودند، در کنار امام حسین تربیت 
کند. فراموش نشود امام حسن)ع( در شرایطی صلح نمود که حتی یاران 
و نزدیکانش به ســبب زرِ خاندان بنی امیه به این امام خیانت کردند و 
فرماندهان لشکر حســنی برای مطاع بیشتر با دسیسه چینی آن امام 
همام را به شــهادت رساندند. این در حالی است که نهضت حسنی با 

آغاز مذاکرات صلح شروع شد و در مسیر قیام حسینی بیش از ۷۰ یار 
وفادار در کنار امام حسین قرار گرفتند که به تعبیر امام حسین بهترین 
یاران انبیا و اولیا بودند. تربیت این یاران در نهضت امام حسن)ع( آغاز 

شد و این موضوع غیرقابل انکار است. 
مســیر دیگری که امام حسن)ع( پی گرفت، برجسته سازی مرجعّیت 
دینی و مذهبــی و فکری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الّســالم 
پس از امام علی)ع( بود. در جهان اســالم در صالحیت امیرالمؤمنین 
علی)ع( شکی نبود، اما فضاســازی های ارکان قدرت اَُموی و مخالفان 
امیرالمؤمنیــن به حّدی بود که برای امیرالمؤمنین علی)ع( شــایعات 
مختلفی به راه انداختند. این شایعه ها پس از شهادت حضرت در مسجد 
ادامه داشــت. تا جایی که تالش شد در کنار حذف فیزیکی اهل بیت، 
حذف مرجعّیت فکری و اعتقادی آنان از جامعه، در دستورکار قرار گیرد. 
تربیت شاگردان، راه اندازی شبکه پاسخ به شبهات و مشکالت اعتقادی و 
تفسیر قرآن در کنار هدایت عمومی، مهمترین فعالیت و ُکنش گری امام 

سجاد)ع( پس از ماجرای صلح حسنی بود. 

جهاد علمی در کنار دفاع از توحید
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مشاهیر معارف 

حاج مال علی کنی
ُاسوه مبارزه با جریان 

نفوذ و سلطه غرب



ضمن عــرض ســالم و ارادت به همه 
عزیزانی که پی گیر مباحث هستند، در 
این جلسه به موضوع خانواده که»مرکز 
اعتماد سازی شخصیت هر انسان« است 
می پردازیم و ما از این بابت هزاران بار 
خداوند را شاکر هستیم که ما را در دامن 

خانواده قرار داده است.
یک جمله بســیار زیبا در راســتای 
اشاره به حضرات معصومین)ع( هست 
که معموال آنهــا را»اهل بِیت« خطاب 
می کنیم؛ اما! صحیح تر آن اســت که 
بگوییم »اهل بَیــت«)ع(، چرا که بَیت 
یعنی خانه و خانواده، و خداوند متعال 
وقتی از ائمه معصومین یاد می کند به 
حّدی این موضوع مهم است که از آنها 
به عنوان اهل خانه و خانواده یاد می کند.
با تحقیق و ادلّه و علــم می گویم که 
در کشــورهای غربی ارکان خانواده از 
بین رفته است؛ آن چیزی که می تواند 
شخصیت انســان را بسازد و محکم و 
قوی کند و رشد بدهد و اعتماد بنفس 
را در فرزندان تقویت کند، خانواده است 
و مسّلم است که تحت این شرایط باید 

قدر خانواده به درستی دانسته شود.
گاهی اوقات این شعر مورد توجه است 
که می گویند)عدو شود سبب خیر اگر 
خدا خواهد...( کرونا در شرایط کنونی در 
واقع یک »عدو« هست ؛اما آمد که ما با 
خانواده هایمان مهربان تر باشیم. حضور 
خوِد بنده که بیشتر در محیط دانشگاهی 
و علمی بودم االن نود درصد در محیط 
خانواده است و بچه ها باید لذت ببرند 
که امروز والدین در کنارشان هستند؛ 
ما امروز باید پاسخگوی خداوند، نفس، 
وجدان و فرزندانمان باشــیم که تا چه 
حدودی می توانستیم این ارتباطات قوی 

را با فرزندانمان برقرار کنیم.
موضوع  در  داریــم  مثلثــی  یک  ما 
خانواده شناســی که معروف به مثلث 

خانواده است.
ضلع اول ایــن مثلث عاطفه و محبت، 
ضلع دوم گفتگو و دیالوگ و ضلع سوم 
مســئولیت پذیری و مسئولیت دادن و 
مسئولیت گرفتن است. بطور ساده این 
سه ضلع می توانند یک خانواده موفق 

را درست کند.
ضلع اول که محبت است ایجاب می کند 
که در محیط خانواده حرف های خوب 
بزنیم و رفتار خوب داشــته باشــیم. 
به طور مثال وقتی از فرزندانمان مطالبه 
یک لیوان آب داریم با زبانی مهربانانه 
و الفاظی عاطفی مثل عزیز دلم آنها را 

خطاب کنیــم. یا اینکه در دعوت 
به صرف ناهار دقت کنیم 

پسوندهای  از  که 

محبت آمیز مثل»ُگلم« استفاده کنیم؛ به 
عبارتی این گونه دعوت شوند: بچه های 
گلم بدوید بیائید سر سفره، یا در سفره 
جمع کردن و مابقی کارها نیز به همین 

نحو!
 ما این رفتار را در سیره حضرت فاطمه 
و  المومنین)ع( داریم  امیر  زهرا)س( و 
می بینم که در کل زندگی مشترک آنها 
گفتگوی کالمی بسیار زیبا و عاشقانه 
وجود داشته و این شیوه رفتاری همواره 
در زندگی آنها جاری بوده و تا آخرین 
لحظات حیات مبارکشــان این سیره 

جریان داشته است.
خانم  به  علی)ع(  مثال حضرت  به طور 
فاطمه زهرا)س( می گفتند: بنفســی 
انت یا فاطمه) جانم فدایت ای فاطمه(-

لِنفسک  نفسی  الفدا-  لِروحک  روحی 
الوقاء)جان من فدای تو(

ما باید این رفتار و گفتار را یاد بگیریم 
و چون شیعه و محب حضرت علی)ع( 
و خانم فاطمه زهرا)س( هستیم، عالوه 
بر اینکه والدین این دیالوگ و گفتار را 
باید برای هم بکار بگیرند، نســبت به 
فرزندان نیز حتماً باید به همین شیوه 

صحبت کنند.
 این نکته را هم باید اضافه کنیم که در 
خطاب مهربانانه و عاطفی و محبت آمیز 
بلکه  باشیم،  نباید منتظر طرف مقابل 
صادقانه و با انرژی باید هر کس این امر 
را بکار بگیرد تا بتواند همان طور که در 
جلســه قبل هم گفتیم دو برابر پاسخ 

دریافت کند.
کتابی هســت به عنــوان »جلوه های 
رفتاری حضرت زهرا)س(« تألیف استاد 
عذرا انصاری که کتاب بســیار خوبی 
است و با وجود اینکه کم حجم و حدود 
پنجاه یا شصت صفحه است، اما کتاب 
که روش های  است  تأثیرگذاری  بسیار 
ارتباطی و تربیتی حضرت زهرا)س( در 

زندگی را بیان می کند.
و کتاب دیگری هست به نام »فرهنگ 
نیلی پور  مهدی  آقای  تألیف  فاطمیه« 
که در این کتاب هم رفتارها و ارتباطات 
تربیتــی حضرت زهرا)س( بررســی 
می شود؛ توصیه می کنم عزیزان این دو 

کتاب را مورد مطالعه قرار بدهند.
در مثلث خانواده که یاد کردیم، ضلع 

عاطفه ورزی و محبت، رکن 
و سنگ بنا است 

که در ایجاد برج خانواده، ســاختار و 
استحکام بخشی آن مثل هر سازه دیگر 
که نیاز به ارکانی دارد، بسیار مهم است.

در ساخت برج خانواده و شخصیت سازی 
باید  برج جامعه، حتمــاً  و  انســانها 
زیرساخت آن محبت باشد؛ محبتی که 
از درون مادر و از قلب پدر می جوشــد 
اینهــا موجبات شخصیت ســازی  و 
فرزندان را فراهم می کند که برومند و 
با شخصیت می توانند آینده را بسازند و 
آنها از تحقیرها و کمبودهای شخصیتی 

و خألهای عاطفی به دور خواهند بود.
نکته ای را باید در اینجا اضافه کنم که 
بســیاری از افرادی را که ما  در محیط 
و  منفی  گرایش های  می بینیم،  جامعه 
انحرافی و سرقت و یا امور دیگر دارند، 
خانواده  محیط  در  که  هستند  کسانی 
از محبت اشباع نمی شوند که این یک 

نکته بسیار مهم است.
اگر می خواهیم زندگی ما بهشت شود 
فقط مّتکی به امکانات نیســت، بلکه 
رفتار ما تأثیر بسزایی در بهشت شدن 

زندگی دارد.
همانطور که اشاره شد ضلع دوم مثلث 

خانواده گفتگو است.
ما در جلسات قبلی هم اشاره داشتیم 
که ما حتماً باید خودمان را ملزم کنیم 
تا با بچه ها گفتگو داشته باشیم و اجازه 
بدهیم که بچه ها با ما والدین صحبت 

کنند و سعی کنیم بیشتر گوش کنیم؛ 
حاج آقای دوالبــی می فرمودند: خدا 
دو گوش داده و یــک دهان، یعنی دو 
برابر گوش کن و یک برابر حرف بزن و 
مشخص است که این قاعده باید رعایت 

شود.
در ضلع دوم که گفتگو است، گفتگوهای 
عاشقانه و محّبت بین زوجین و فرزندان 

باید رعایت شود.
طبق آماری که به طور رندوم گرفته شده 
است،ایرانی ها در24ساعت، هفت دقیقه 
مفید و مطلوب با هم صحبت می کنند، 
 که البته این نســبی است و مشخص
اســت که در چنین فضایی فرزندان 
نمی توانند رشد مطلوبی داشته باشند 
و ان شــاء اهلل در خصوص ضلع ســوم 
مثلث خانواده در جلسه آینده صحبت 

خواهیم کرد.

سلسه مباحث تربیت خانواده
سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول: خانواده و رسانه جلسه پنجم: خانواده مرکز شخصیت سازی هر انسان

شفای ملیکا دختری سه ساله
از دیرباز تهران و شهرری در لوای پر برکت 
ســفیر امام هادی)ع(، حضرت سیدالکریم، 
عبدالعظیــم حســنی)ع( بــوده و کرامات 
متعّددی از وجود ذی جود این سالله پاک 
امام حســن مجتبی)ع( نقل گردیده که با 
بررســی های دقیق صحت مــواردی به تأیید 
رسیده است. البته وجود منّور این محّدث علیم و 
امامزاده واجب الّتعظیم و توثیقات خاص امام معصوم 
علیه الّســالم از بزرگترین کرامات حضرت سّیدالکریم به 
شمار می رود. اما مشاهده کرامات و نقل این موارد مستند، 
ناگزیر ســبب فزونی ایمان قلبی در جان عاشــقان اقیانوس 
 بیکــران معارف اهــل بیت عصمت و طهارت علیهم الســالم 
می شــود؛ از این رو کوشــیده ایم در چندین شــماره از این 
ماهنامه گزیده ای از این کرامات را پیش کش نگاهتان کنیم.

»سرطان! ســرطان روده از نوع پیشرفته، سه چهارم 
روده ها از بین رفته است، متأّسفم!«

آنچه که آقاي صالحیان مي شــنید ایــن کلمات نبود، پژواک 
یک فریاد، یک ضّجه از درون بود که که در مغزش مي پیچید. 
سعي کرد، تقاّل کند تا صداي دکتر حمیدي را واضح تر بشنود. 
آقاي دکتر، معني حرفتان چیست؟ آقاي صالحیان! وظیفه من 
اینســت که حقایق را بي پرده بگویم. شــهامت داشته باشید و 
آن را بپذیریــد. کاري نمي توانم بکنم! یعني هیچ امیدي براي 
ملیکا نیســت؟ بنشینیم مرگش را ذّره ذّره تماشا کنیم؟ حرف 
شما این اســت؟! این کلمات به سختي از گلویي که گلوله اي 
از بغــض، راه آن را بســته بود خارج مي شــد. طنین پدر از 
ســینه برمي خاســت. مثل صداي باد در صحرایي و غم انگیز. 
پاکتي انباشته از عکس، برگه هاي آزمایش خون، سیتي اسکن 
و سونوگرافي بر دستانش سنگیني مي کرد. دکتر اتاق را ترک 
کــرد و او را زیر بار فضاي ســنگین غم، تنها گذاشــت. دکتر 
حمیدي متخّصص و جراح کودکان بیمارســتان آســیا، ملیکا 
کوچولــو را پــس از 2۰روز از بیمارســتان مرخــص کرد. اّما 
خانواده ملیکا کســاني نبودند که تنها با اظهار نظر یک پزشک 
از پا بنشینند و دســت از تالش بردارند. دکتر سّجادي، دکتر 
مشایخي، دکتر جعفري نژاد و دکتر کیهاني در بیمارستان آراد، 
هر یک از آزمایشات و بررسي هاي جداگانه اي انجام دادند، ولي 
تشخیص همان بود: سرطان. سرطاني که هر ساعت پنجه زهر 
آگینش را بیشتر مي فشرد، و چون شعله اي در خرمن هستي 
ملیکا زبانه مي کشــید. حال ملیکا روز به روز وخیم تر مي شد. 
شکمش به شّدت ورم کرده بود، و خبر از فاسد شدن بخش 
دیگــري از روده ها مي داد. دکتــر کوالنلو یکي دیگر از 
پزشکاني که به سراغش رفته بودند، تأکید مي کرد 
که باید براي یافتن نوع ســرطان، نمونه برداري 
شود. اّما ورم طحال این اجازه را نمي داد. معني 
ایــن حرف قطع همه رشــته هاي امید بود تا 
این شــمع کوچک چه بموقع خاموش شود. 
ده روز، بیست روز، شــاید یکماه دیگر. تنها 
یک جا باقي مانده بود، بیمارســتان شرکت 
نفت. دکتر کالنتري جّراح این بیمارستان، 
تنهــا اقدامي که حاضر بــه انجام آن 
بود آندوســکوپي از روده ها بود. 
او فقــط در همین حّد 

مسئولّیت مي پذیرفت. زمان عمل تعیین شد: دوشنبه 9آبانماه 
۱3۷3 اّما این جراحي چه امیدي در برداشت؟ خانواده ملیکا، 
حــاال خود را در اعمــاق چاهي عمیق و ظلماني، انباشــته از 
»چه کنم« هایي که هیچ راه حلّي را نمي شــد از آن به بیرون 
کشــید، مي یافتند. اّما از همین نقطه، روزنه اي رو به آســمان 
گشوده شد و پرتویي به قعر ناامیدي تابیدن گرفت یعني توّسل 
به آستان ســّیدالکریم. ایّام فاطمّیه است. جمعه شب، یا بهتر 
بگوییم ۱/۵بامداد شــنبه ۷ آبانماه. خانواده سادات صالحیان 
همه در صحن حضرت عبدالعظیم علیه الّســالم جمع اند. پدر، 
مادربزرگ، خاله، عّمه و... همه براي ملیکا، این دختر3/۵ساله 

شیرین زبان گرد آمده اند تا با توّسل به اولیاء اهلل، دخترشان را 
به زندگي برگرداننــد. آمده اند تا آبروي مقّربین درگاه الهي را 
شــفیع قرار دهند. آبرویي که چون با اشک محّبین مي آمیزد، 
سّد تقدیر را مي شکند. درب حرم بسته است. هوا سوز دارد، اّما 
سوز این جمع استخوان سوزتر است. یکي از خادمین با دیدن 
این گروه آشــفته، متوّجه مي شود که مسأله مّهمي پیش آمده 
اســت. هوا، آه سرد مي کشد، آنان مي لرزند. خادم وقتي مطلّع 
مي شود این خانواده از ساداتند، مي گوید: شما بّچه هاي صاحب 
این بارگاه هســتید. حاال که قرار بــر ماندن دارید بیایید درب 
حــرم را برایتان باز کنم. آنان به داخل حرم مي روند و در کنار 
ضریح سّیدالکریم علیه الّسالم بیتوته مي کنند. کسي نمي داند 
آن شــب عجیب تا سپیده صبح چگونه گذشــت، اّما به طور 
قطع، دعاها و نمازهاي آن جمع بین مالئک زبانزد شــد، شاید 
مالئک نیــز آنان را همراهي کرده باشــند. چرا که فرداي آن 
شــب بیمارستان شرکت نفت–یکشنبه 8 آبان – ملیکا سادات 
را براي انجام عمل فردا صبح آماده کرده اند، اّما خبر مي رســد 
یکــی از اقوام دکتر کالنتري از دنیا رفته اســت، و دکتر فردا 
عمل نخواهد داشــت. دوشــنبه 9آبان – با توّجه به تغییر روز 
عمل، ملیکا ســادات را بار دیگر براي انجام آزمایشــات جدید 

به واحدهاي آزمایش خون، ســیتي اسکن ، سونوگرافي و...  
مي برند. پاسخ آزمایشات و عکس ها آماده مي شود 

براي فردا صبح. ســه شنبه ۱۰ آبان – اتاق هم 
آماده اســت. دکتــر کالنتري به طــور معمول، 
یکبار دیگــر نگاهي به آخرین نتایج عکســها و 
آزمایشات مي اندازد. اّما آنچه که در آنها مي بیند 
نگاه بهت زده اش را به برگه ها و عکسها مي دوزد. 

پرستار را صدا مي زند. حتماً اشتباهي رخ داده است 
و تکــرار آزمایش خون، هر ده دقیقــه یک آزمایش. 

نخیر، اشتباهي در کار نیســت! همۀ آزمایشات آثار بهبود 
و ســالمتي را گواهي مي دهند. مادر ملیکا با تشویش از دکتر 
مي پرســد: آقاي دکتر چه اتّفاقي افتاده است؟ خانم صالحیان، 

نمي دانم چه بگویم. یا دســتگاه ها و تخّصص ما اشــتباه کرده 
است، یا اینکه واقعاً معجزه اي واقع شده است. اّما مطمئناً این 
دستگاه ها و ما تا بحال اشتباه نکرده ایم... . ملیکا از بیمارستان 
مرخص شــد. با اینکه آثاري از بیماري در او نبود، ولي خانواده 
هنوز هم مضطرب و نگران بودند. تا اینکه یک شب مادربزرگ 

ملیــکا در عالم رؤیا خوابي دید کــه قلب خانواده را مطمئن 
کرد. او تعریف کرد: دیدم در جمع عّده اي از بانوان هستم. 

آنان را نمي شناختم. بانوان راهي بازکردند. یکي از آنان 
ندا داد: امام ســّجاد علیه الّسالم تشریف مي آورند. با 

اشــتیاق جلو رفتم تا امام علیه الّسالم را زیارت 
کنم. آقا آمد، صورت مثل مهتاب. زبانم بند آمده 
بود. مي خواستم براي ملیکا دست به دامن شوم، 
نمي توانســتم. اّما آقا علیه الّسالم خود به طرف 
من آمدند و فرمودند: دیگر براي چه نگرانید، 

آن دختر شفا گرفت.

خدمتگزاری در سیره اهل بیت علیهم السالم��
آن ســال کاروانی که عازم مکه بود، چنــد روزی در مدینه توقف کرد. در 
این شــهر صالحی از تبار صالحان به این قافله پیوست که کاروانیان وی را 
نمی شــناختند. پس از مدت کوتاهی این کاروان به سمت مکه به راه افتاد. 
مردی در بین راه مدینه به مکه به این کاروان ملحق شد و دید که آن انسان 

صالح به خدمت اهل قافله مشغول است.
از اهل قافله پرسید: »آیا این شخص را که این گونه به خدمت شما مشغول 
است، می شناسید؟« اهل کاروان پاسخ دادند: »او در مدینه به ما پیوسته و 
بنابر خواســته خودش به اهل کاروان خدمت می کند« . آن مرد گفت: »بله 
اگر او را می شــناختید هرگز چنین گستاخی در حق او روا نمی داشتید که 

شما را خدمت کند؛ او علی بن الحسین علیهماالسالم است« .
ناگاه اهل کاروان به سوی امام شتافتند و به روی دست و پای او افتادند. آنها از 
حضرت عذرخواهی کرده، عرض کردند: »ای پسر رسول خدا )ص( ، چرا با ما 
 چنین رفتاری کردید؟ ! ممکن بود از سر نشناختن شما جسارتی از ما سر می زد« .

امام با خوشرویی پاسخ داد:
من خودم عمداً کاروان شــما را برای مسافرت حج انتخاب کردم؛ چون مرا 
نمی شــناختید؛ زیرا گاهــی با کاروانی می روم که عطوفــت فراوانی در حق 
من روا می دارند و مانع آن می شــود که من نیز به فیض سعادت خدمت به 

همسفران نائل شوم.
بزرگــی، صفــا و معرفــت آن حضــرت در  ایــن همــه  از  کاروانیــان 
شــگفت شــدند و از ســوی دیگــر، از اینکــه ســعادت همســفر بودن 
 بــا آن حضــرت را پیــدا کــرده بودنــد، در پوســت خــود نمی گنجیدند

روایت فوق را از کتاب »داســتان راســتان« شــهید مطهری)ره(  در مطلع 
آوردیــم که هم از نــام ذوات ائمــه طاهرین)ع( تبرک جوییــم هم ارزش 

خدمتگزاری به زائران اماکن متبرکه را  یادآور شویم.
یکی از بهترین عرصه های خدمت گزاری به بندگان خدا، و بلکه خدمت برتر 
و باالتر، خدمت به مهمانان پروردگار و زائران اماکن شریفی است که خداوند 
جایگاه آنها را رفیع گردانیده است و به عنوان نماد و شعائراهلل مطرح گردیده اند. 
چرا که طبق نصوص قرآن، تعظیم و حرکت در جهت بزرگداشت شعائر الهی 
امری مهم و مطلوب تلقی گردیده که از دلهای با تقوا برخواهد آمد. با کمی 
تأمــل درمی یابیم که وقتی خدمت به بندگان خدا آن چنان که گفته شــد 
اهمیت داشته و در پیشگاه الهی عظیم به حساب می آید، خدمت به بندگانی 
که در مسیر احیای شعائر الهی قدم می گذارند به طریق اولی ارزش بیشتری 
داشته و نزد رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله اجر آن بیشتر خواهد بود و در زمانه 
ما بی تردید خادمان و خدمت گزاران به زائران ائمه علیهم الّســالم در شمار 
 این تکریم کنندگان قرار خواهند گرفت و این نشانه ای است از تقوای قلوب.

خدمت گزاران مسافران و زائران امامان علیهم  الّسالم عالوه بر آنکه در شمار 
تکریم کنندگان شعائر الهی بوده، از آن جهت که به مسافران در راه خدا نیز یاری 
می رســانند مشمول وعده ی رسول ختمی صلّی اهلل علیه وآله نیز قرار خواهند 
َج اهلُل َعْنُه ثاَلثاً َو َسْبِعیَن ُکْربًَه؛ هرکس  گرفت که فرمود: َمْن أََعاَن ُمْؤِمناً ُمَسافِراً َفرَّ
 به مؤمن مســافری کمک کند، خداوند ۷3 گرفتاری او را برطرف می سازد. 
در سیره علما نیز دیده می شود که نه تنها ایشان مردم را تشویق به خدمت 
به زوار اهل البیت علیهم الســالم می نمایند بلکه شــخصا با افتخار به زوار 
خدمت می نمایند به عنوان مثال در مورد امام خمینی )ره( نقل شــده که 
هنگامی که به زیارت مشرف می شدند ایشان دعا و زیارت را خیلی مختصر 
می خواندند و تنها به محل اسکان برمی گشتند و ایوان     منزل را آب و جارو 
می کردند، فرش پهن می کردند، سماور را روشن می کردند و چایی را     آماده 
می کردند، و شخصا برای همراهان خود چای می ریختند. از ایشان پرسیده 
شــد چرا اینکار را انجام می دهید که حضــرت امام )ره( می فرمودند :   من 

ثواب     این کار را کمتر از آن زیارت و دعا نمی دانم. 
ادامه دارد...

برگرفته از کتاب خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسالمی، نوشته 
سید عباس میری خضری

رسم خدمتگزاری

روایتی از کرامات حضرت عبدالعظیم )ع(

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(

10
 شماره6  شهریور ماه 1400

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(

11
 شماره6  شهریور ماه 1400

کرامات  سبک زندگی



شناسنامه

صاحب امتیاز:
 اداره کل ارتباطات و تبلیغات

سردبیر: مجتبی محمدبیگی
مدیر داخلی: رضا مظفری

دبیر تحریریه: محمدحسین نیکبخت
مدیر هنری: احسان نیک روان
دبیر عکس: حمیدرضا رستمی

همــکاران ایــن شــماره: امیــر 
ــادات مجیدی،  ــعیده س مسروری،س
ــی،   ــه نعمت ــدری، محدث ــه حی اله
عزیــزاهلل محمــدی، جــالل اســدی، 
ــو  ــادق عربل ــی ، ص ــل اهلل بیژن عکاس عبدالله قاجارفض نمایی از ضلع شمالی آستان مقدّس - صحن عتیق - حدود سال 1252 ه ش - 

شعردلگویه

آقاجانم راهم دوره دلم برات تنگ شده کمکم 
کن...

0۹3۹***۹6۸6

الســالم علیک یا ســیدالکریم یا عبدالعظیم 
حسنی

0۹12***۸745

التمــاس دعا از خادمین آن بارگاه آســمانی 
دارم کاش مــا هم همســایه ایــن امامزاده 

عظیم الشأن بودیم
0۹1۸***۸025

حتی نوادگان تو صاحب حرم شدند...
0۹11***5237

آقا هیچ وقت فکر نمی کــردم آنقدر طوالنی 
بشه خدمت شما رســیدن و پابوسی شما یا 

سیدالکریم...
0۹15***5۸۸۸

االن که راه کربال بســته هست فقط زیارت 
شما آرومم می کنه، حرمتون عطر کربال داره
0۹۹0***16۹3

هم چون آینه  کاری های تکــه تکه دیوارهای 
مضجع شریفت با دل شکسته آمدم تا در هر 

تکه ی آن، عکس رخ تو را به سینه ام بزنم
0۹35***755۹

آســمان در حریمتان زیباســت عطر خوب 
شمیمتان زیباست

0۹۹0***5664

توحیــد بیــت  ایــن  در  و  دیــوار  بــه 
دیــد تــوان  قــرآن  و  عتــرت  فــروغ 
پــرور روح  بــارگاه  ایــن  بُــَود 
پیمبــر آل  از  تــن  یــک  حریــم 
در اینجــا قبــر موالیــي کریــم اســت
اســت العظیــم  عبــد  مــزار حضــرت 
بــه اوالد حســن ,او فخــرو زیــن اســت
اَلُْحَسین«اســت زاَر  زّوارش»َکَمــن  کــه 
چــو اینجــا شــد چراغ عشــق روشــن
بــه دلهــا ایــن حــرم شــد پرتوافکــن
رحمــت ابــواب  از  درگــه  ایــن  بُــَود 
جّنــت گلــزار  از  ســت  باغــي  َدرِ 
کــه اشــک عاشــقان , شــد جویبارش
نمــي گــردد خــزان , هرگــز بهــارش
شــعائر تعظیــم  بــه  زائــر  اي  تــو 
ببــوس ایــن درگــه پــر نــور و طاهــر
بیــا اینجــا به اشــک خــود وضــو کن
بیــا جــان خــود اینجــا شستشــو کن
دخولــش اذن  بخــوان  و  خیــز  بپــا 
رســولش و  گیــر  خــدا  از  اجــازت 
اطهــر زهــراي  و  حیــدر  اذن  بــه 
دیگــر معصــوم  یــازده  اذن  بــه 
قــدم چون مــي نهــي داخــل از این در
اکبــر اهلل   ، و  الّــه  بســم  بگــو 
زنــد چــون حلقــه برایــن در گدائــي
ندائــي آیــد  او  جــان  گــوش  بــه 
کــه اي ســائل دعایت مســتجاب اســت
اســت کامیــاب  عصمــت  آل  محــّب 
بخــواه از رحمــت حــق آنچــه خواهي
الهــي الطــاف  اســت  بــي حــد  کــه 
)حســان( اینجا مطــاف مومنین اســت
اســت زمیــن  در  جّنــت  گلــزار  در 
حبیب اهلل چایچیان )حسان(

مخاطبین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را 
در خصوص نشریه با تلفن 51225540 و شماره واتساپ 

0۹۹15۹17100 با ما در میان بگذارند.

سایت آستان اینستا گرام آستان

پل های ارتباطی اب  آستان


