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اخبار

 4k ضبط تالوت قرآن کریم با کیفیت
با حضور قاریان ممتاز و بین المللی

به همت شــبکه قرآن و معارف ســیما، برنامه تالوت 
قــرآن کریم با کیفیت 4k در آســتان مقّدس حضرت 

عبدالعظیم)ع( ضبط شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، این برنامه به مدت چهار شب با حضور 
قاریان ممتاز و بین المللی قرآن در لوکیشن شبستان امام 

خمینی)ره( با کیفیت 4k ضبط و تولید گردید. 
شایان ذکر اســت، این تالوت ها از شبکه های مختلف 

سیما و شبکه های برون مرزی پخش خواهد شد. 

مراسم تجلیل از رتبه آوران 
مرکز آموزش قرآن در مسابقات 

کشوری دانش آموزی

مراســم تجلیل از رتبه آوران مرکز آموزش قرآن کریم 
آستان مقّدس در مسابقات کشــوری دانش آموزی در 

سالن اندیشه جوان این بارگاه ملکوتی برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، در این مراسم که با حضور خادم القرآن 
عباس سلیمی، معاون فرهنگی و روابط عمومی و دیگر 
مســئولین آستان مقّدس برگزار شــد، از هشت نفر از 
حافظان و قاریانی که در مسابقات کشوری دانش آموزی 

حائز رتبه شدند، تقدیر به عمل آمد.
خانم ها زهرا خلیلی در رشــته ترتیل خوانی رتبه اول، 
حنانــه محمدی طامه در رشــته حفظ بیســت جزء 
رتبه ســوم، زهرا انصاری در رشته ترتیل رتبه چهارم، 
زهرا عباســی در رشــته حفظ کل رتبه اول و آقایان 
محمد مهدی حاجی زادی در رشته حفظ بیست جزء 
رتبه سوم، علی ســروری در رشته تحقیق رتبه اول و 
علیرضا حسینی در همین رشــته رتبه سوم را کسب 
نمودند. گفتنی اســت، قرآن آموزان مرکز آموزش قرآن 
کریم آستان مقّدس تاکنون حدود 3هزار رتبه استانی، 

کشوری و بین المللی کسب کرده اند.

برگزاری مراسم عقد بیش 
از33 زوج جوان در سالروز عید 

سعید غدیرخم

مراســم عقد ازدواج زوج های جوان به مناسبت سالروز 
عیــد غدیرخم، در اتاق عقد آســتان مقّدس با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، زوج های متعددی در ایام مختلف سال 
با مراجعه به اتاق عقد آســتان مقّدس واقع در صحن 
مصلــی، جهت ثبت نــام و رزرو آن اقدام می نمایند تا 
زندگی مشترک خود را با استعانت از حضرت باریتعالی و 

در پناه این امام زاده عظیم الشأن آغاز کنند.
به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیرخم نیز بیش از 
33زوج جوان در اتاق عقد این آستان مقّدس خطبه عقد 
خود را جاری نمودند تا در حریم حضرت سیدالکریم)ع(

زندگی مشترک خود را آغاز نمایند.
شــایان ذکر است، در ماه ذی الحّجه و تا قبل از آغاز ماه 
محرم تعداد70 برنامه عقد دائم در سالن اندیشه جوان و 
اتاق عقد حرم مطّهر برگزار می شود؛ این در حالی است 
که اجرای این برنامه ها با درنظر گرفتن شرایط کرونایی 
و با اجرای ســخت گیرانه شیوه نامه های بهداشتی انجام 

خواهد شد.
متقاضیــان محترم می توانند، جهت اطالع از شــرایط 
استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت عبدالعظیم)ع( با 

شماره تلفن51225582 تماس حاصل نمایند.

اهتزار پرچم عزای حسینی در مرتفع ترین برج پرچم ایران با حضور خادمین آستان مقّدساهتزاز پرچم متبرک گنبد مطهر حرم امام حسین)ع( برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم)ع(اخبار

نصب و راه اندازی  دستگاه  هوشمند                                   
جهت ارائه  خدمات نذورات  آستان مقّدس 

 تفاهم نامه همکاری علمی بین اداره کل مرکز اسناد
 و دانشگاه کاشان

همزمان بــا فرا رســیدن ماه محــرم و ایام 
سوگواری ساالر شهیدان، پرچم متبرک گنبد 
مطهر امام حســین)ع( برفراز بارگاه حضرت 

عبدالعظیم)ع( به اهتزاز درآمد.
به گــزارش روابــط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیــم)ع(، آئین تعویض پرچم 
گنبد مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( 
طبق سنت هر ساله با حضور زائران و خادمان 
آســتان مقّدس حضــرت عبدالعظیم)ع( و با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار و همراه 
با آن، مداحان اهل بیت)ع( به مرثیه سرایی و 

نوحه خوانی پرداختند.

ایــن ویژه برنامه کــه از شــبکه های مختلف 
ســیما به صورت زنده و مستقیم پخش شد، 
با تالوت آیاتــی از کالم اهلل مجیــد آغاز و با 
قرائت زیارتنامه توسط آقای مهدی قربانعلی 
و مرثیه ســرائی و عــزاداری توســط آقــای 

سیدمحمود علوی ادامه یافت.
در ادامه این مراسم معنوی پرچم گنبد منور 
و متبــرک حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( با 
اشــک دیده و نوای لبیک یا حسین عاشقان 
و دلدادگان مکتب حســینی بر فــراز بارگاه 
ملکوتی حضرت عبدالعظیم)ع( برافراشته شد.

همزمــان بــا فرارســیدن ماه محــرم و ایام 
سوگواری ســاالر شــهیدان امام حسین)ع( 
پرچم هــا و کتیبه هــای ماه محــرم در حرم 
مطهر حضرت عبدالعظیم)ع( نصب و سراسر 
صحن ها و رواق های مطهر رنگ و بوی محرم 

و عزا گرفت.

همزمان با شــب اول محرم مرتفع ترین و 
بزرگترین پرچم کشور در منطقه فرهنگی 
عباس آباد با حضور خادمین آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( به نشانه آغاز محرم 

در آیین»سالم بر محرم« سیاه پوش شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم)ع(، این پرچم مصادف 
با شــب اول ماه محرم بــا حضور مدیران 
ارشد شهری، اعضای شورای اسالمی تهران 
و فعــاالن فرهنگی و خادمین بقاع متبرکه 
استان تهران همراه با مرثیه خوانی در رثای 
اباعبداهلل  سید و ساالر شــهیدان حضرت 

الحسین)ع( و یاران باوفایش تعویض شد.
گفتنی اســت، این برج پرچم از نظر ابعاد 
مقــام اول را در خاورمیانه و مقام پنجم را 

در دنیا دارد.
ابعــاد پرچم ایــن بــرج در۴۴*2۴ متر 
)105۶ متــر مربع( و در ارتفاع200 متری 
در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد 
تهران )بوســتان طالقانی( واقع شــده که 
هرسال در شب اول ماه محرم طی مراسم 
با شکوهی به نشانه سیاهپوش شدن شهر 
تهران در آغاز محرم الحرام این برج مزیّن 

به پرچم یا حسین )ع( می شود.

دســتگاه هوشــمند ارائه خدمات نذورات آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( مصادف با ســالروز 
عید ســعید غدیرخم در نقــاط مختلف این بارگاه 

ملکوتی، نصب و راه اندازی شد. 
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع(، بــا توجــه به توســعه روزافزون 
تکنولوژی و همچنین لزوم تســریع و تسهیل امور 
مربوط به زائران، اداره نذورات آستان مقّدس، اقدام 
به مکانیــزه نمودن دفاتر خود کــرده و در همین 
راستا طرح دستگاه هوشمند ارائه خدمات نذورات 
از فروردین ماه ســال جاری به صورت آزمایشــی 

اجرا و با حضور و بازدید حضرت آیت اهلل محمدی 
ری شــهری، تولیت ایــن بارگاه ملکوتی، نســخه 

تکمیلی نرم افزار این دستگاه افتتاح گردید.
بر اساس این گزارش، ده دستگاه هوشمند، مصادف 
با عید ســعید غدیرخم در نقاط مختلف آســتان 
مقــّدس در جهت ارائه خدمات آســان تر به زائران 
نصب و راه اندازی شــد که خدماتی اعم از پرداخت 
نذوارت و هدایا، مشارکت در ساخت اماکن متبرکه، 
مشارکت در قربانی و تهیه ارزاق نیازمندان، غذای 
حضرتی، عقیقه، وجوهات شــرعی و... از طریق این 

دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

تفاهم نامــه همکاری علمی بیــن اداره کل 
مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( و دانشگاه کاشان به 

امضاء رسید.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
انعقاد  به ســبب  عبدالعظیــم)ع(،  حضرت 
ایــن تفاهم نامه، امکان خدمات پژوهشــی 
متقابل رایگان در ســطح مرکز اسناد، موزه 
و کتابخانه برای هر دو طرف فراهم شــد که 
همــکاری در جهت برگــزاری همایش های 
علمی مشــترک و ترغیب اساتید به حضور 

و مشــارکت علمی مؤثّر در پروژه های علمی 
آســتان مقــّدس حضــرت عبدالعظیم)ع(، 
اســتفاده از تــوان ظرفیت هــا و همکاری 
افتخــاری اعضــای هیئت علمی دانشــگاه 
کاشــان در جهت تشکیل تیم های مشاوران 
علمی در زمینه آســتان پژوهی، ری شناسی، 
تدوین دانشنامه ها )دانشنامه مشاهیر آستان 
مقّدس حضــرت عبدالعظیــم )ع(، داوری 
علمی و هیئــت تحریریه( از جمله مفاد این 

تفاهم نامه است.
همچنین با انعقاد ایــن تفاهم نامه مقدمات 

همکاری در جهت تعریف و اجرای پروژه های 
پژوهشــی به صورت مشترک در محورهای 
موضوعــی آســتان پژوهی و ری شناســی، 
همکاری در جهت انتقــال تجارب علمی و 
آموزشــی طرفین و بهره مندی از کمک های 

خیرین علمی، فراهم می شود.
گفتنی است، اعتبار این تفاهم نامه، پنج ساله 
و به امضای پروفســور عباس زراعت، رئیس 
دانشــگاه کاشــان و اداره کل مرکز اسناد، 
موزه و کتابخانه آســتان مقــّدس حضرت 

عبدالعظیم)ع( رسید.

پخش زنده محافل انس با قرآن کریم 
از شبکه قرآن سیما

به مناســبت ســالروز شــهادت حضرت امام 
جواد)ع( و عید غدیر خــم محافل انس با قرآن 
کریم، در آســتان مقّدس حضرت عبدالعظیم 

حسنی)ع( بدون حضور جمعیت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، این محافل انس با حضور قاریان 
ممتاز و بین المللی، حّفاظ و گروه های همخوانی 
و تواشــیح بــه روی آنتن زنده شــبکه قرآن و 

معارف سیما رفت.
گفتنی است، این ویژه برنامه ها با توجه به شیوع 
بیماری کرونــا و محدودیت های موجود، بدون 
حضور جمعیت و به صورت مســتقیم از شبکه 

قرآن و معارف سیما پخش شد.

پخش زنده ویژه برنامه شهادت امام 
محمدباقر)ع( و ایام مسلمیه

ویژه برنامــه شــهادت امــام محمدباقــر)ع( و 
ایــام مســلمیه در آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع( به روی آنتن شــبکه های دو و 

قرآن سیما رفت.
به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، ویژه برنامه ســالروز امام محمد 
باقر)ع(، 27 تیرماه از ساعت12ظهر با سخنرانی 
المســلمین ســیدابراهیم  حجت االســالم و 
چوبچیــان و مرثیه ســرائی حاج علی فراهانی و 
شعرخوانی حاج محمود تاری از شبکه دو سیما 

به طور مستقیم پخش شد.
همچنین ویژه برنامه دیگــری در همین روز از 
ساعت 15 با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین 
علی سعیدیان و مرثیه خوانی حاج اصغر دوستی و 
شعرخوانی حاج قاسم نعمتی از قاب شبکه قرآن 
و معارف ســیما به صورت زنــده میهمان نگاه 

عاشقان آل اهلل)ع( شد.
الزم به ذکر اســت، با توجه به تدابیر و اقدامات 
پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا این 
برنامه ها بدون حضور زائرین بود و عالقه مندان 
از شــبکه های دو و قرآن سیما این برنامه ها را 

مشاهده کردند.

برگزاری مراسم قرائت                   
دعای پرفیض عرفه در آستان مقّدس

مراســم قرائت دعای پر فیض عرفه در آستان 
برگزار  عبدالعظیم حسنی)ع(،  مقّدس حضرت 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، هموطنان عزیز 
این مراســم را همراه با نجوای عارفانه ســید و 
ساالر شهیدان در صحرای عرفات و با چشمانی 
اشک بار و دل هایی سرشار از ایمان و دلدادگی 
به مکتب حســینی، از قاب شبکه قرآن سیما 

مشاهده کردند.
این ویژه برنامه با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 
توســط حاج علی شیرزاد آغاز و با قرائت دعای 
پرفیض عرفه با نوای گرم ذاکر اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع(، حاج محمدرضا غالمرضازاده پایان 

یافت.
گفتنی اســت، ایــن برنامه به صــورت زنده و 
مســتقیم از شبکه قرآن ســیما، رادیو تهران و 

رادیو قرآن پخش شد.

همزمان با ایــام عیدغدیر و در روز والدت حضرت 
امــام کاظم)ع(، مدیر عامل بنیــاد بین المللی امام 
رضا)ع( دکتــر برازش، ضمن حضــور در معاونت 
فرهنگــی و روابط عمومی، تابلوی نفیس نقاشــی 
حدیث سلسله الّذهب را به آستان مقّدس حضرت 

عبدالعظیم)ع( اهداء نمود.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع(، این اثر نفیس که با تکنیک رنگ 
روغن در مدت چهار ماه  و  نیم توسط استاد حسن 

روح االمین اجرا شــده متضّمــن مفاهیم حدیث 
سلســله الّذهب، حدیث قدسی منقول از حضرت 
امام رضا)ع( در باب توحید و شــرط آن ))امامت(( 
اســت که حضرتش این حدیــث را هنگام عبور از 

نیشابور به طرف مرو بیان فرموده اند.
در این جلسه دکتر برازش به بیان برخی از اقدامات 
و فعالیت های بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در مورد 
گردآوری گنجینه آثار هنری شامل کتب، مقاالت، 
ســرود، تابلوها و ... مرتبط با امام رضا)ع( و ســایر 

اقدامات فرهنگی هنری که می تواند بستری برای 
کلیه فعالیت های پژوهشی و فرهنگی مرتبط با امام 
رضا)ع( باشد، پرداخت و اظهار داشت که مجموعه 
ستادی بنیاد تا حد امکان کوچک نگه داشته شده 
و بودجه آن در راه خرید آثار هنری و فعالیت های 

فرهنگی استفاده می شود.
همچنین برگزاری جشنواره های بین المللی در مورد 
امام رضا)ع( از دیگر فعالیت های شاخص این بنیاد 

است.
در این دیــدار معاون فرهنگــی و روابط عمومی 
آستان مقّدس، خادم القرآن عباس سلیمی، ضمن 
اســتقبال و خیرمقدم از خادمین و کارشناسان با 
اخالص بنیاد مزبور و ابالغ ســالم و تشّکر تولیت 
آســتان مقّدس، با آرزوی موفقیت برای ایشان، از 
تابلوی اهدائی به عنوان اثری فاخر یاد نمود و ابراز 
امیدواری کرد که با هّمت بنیاد مزبور و هنرمندان 
متعّهد، سایر فرازهای تاریخی و معنوی تأثیرگذار 
تاریخ اســالم نیز در قالبی مشابه به جامعه عرضه 
شود، زیرا از این طریق عالوه بر نشر و ترویج معارف 
دینی، اوج شکوه هنر اسالمی، در قالبی ماندگار به 

جهانیان عرضه خواهد شد.
خاطرنشــان می ســازد که اثر اهدائی به آســتان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( که نمایانگر رویداد 
بزرگ ســفر تاریخی حضرت ثامن الحجج علی بن 
موسی الرضا)ع( به این سرزمین می باشد، از نفائسی 
اســت که در موزه آســتان مقّدس در معرض دید 

عالقمندان و بازدید آنان قرار خواهد گرفت.

اهداء تابلوی نفیس نقاشی حدیث سلسله الّذهب           
از سوی بنیاد امام رضا)ع( به آستان مقّدس 

دلباختگان مکتب عاشــورا با رعایت تمامی 
شیوه نامه های بهداشتی و همراه با شور و شعور 
حســینی در این بارگاه ملکوتی به عزاداری 
در ســوگ شــهادت حضرت سیدالشهداء و 
 یاران وفادارشــان علیهم الســالم پرداختند.
بــه گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس 

حضــرت عبدالعظیــم)ع(، ســوگواری برای 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در قبله تهران 
حــال و هوای دیگری دارد؛ بــار دیگر بارگاه 
ملکوتی حضرت سیدالکریم)ع( که به فرموده 
امــام هــادی )ع( زیارتش به مثابــه زیارت 
حضرت سیدالشــهدا )ع( است، شاهد حضور 

پرشور و باشکوه اقشــار مختلف مردم، بویژه 
 نوجوانان و جوانان در عاشورای حسینی بود.
قبله تهران میزبان عاشقانی بود که در سوگ 
ســومین امام شــیعیان، دلها و زبانهایشــان 
همه به عشــق ســید و ساالر شــهیدان در 
ایــن حرم اهــل بیــت)ع( از اعمــاق جان 
فریاد حســین حسین ســر می داد. همه از 
زن و مــرد، پیر و جوان و بــزرگ و کوچک 
آمــده بودند تا عشــق و ارادت خــود را به 
 ائمــه اطهار و امام حســین )ع( ابــراز کنند.

شــمیم کربــال در صحــن هــای آســتان 
مقدس به مشــام می رســید و با نــگاه به 
گنبــد و صحــن و ســرای مطهــر حضرت 
عبدالعظیم)ع( و نوای یا حســین، دلت زیر و 
رو می شد به یاد مظلومیت حضرت اباعبداهلل 
 الحسین)ع( و 72 یار شــهید صحرای نینوا.

به وقت ظهر مردم عزادار با شنیدن طنین اذان 
در صفوفی منظم و بــا رعایت فاصله گذاری 
به یاد آخرین نماز ســید و ساالرشــهیدان و 
یاران وفادارشــان در صحــن اصلی و صحن 
سیدالّشــهداء نماز با شــکوهی برپا کردند و 
 به تمام عالم پیام عاشــورا را مخابره کردند.

گفتنی است، ویژه برنامه های سوگواری سید و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
در آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( تا 

پایان ماه محرم ادامه خواهد داشت.

 اقامه نماز باشکوه ظهر عاشورا 
 در کربالی ایران اسالمی
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خبـــــر خبـــــر



مقّدمه��
شهرری به علت همجواری با مشاهد شریفه سه امامزاده 
بزرگوار، خصوصاً حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( دارای 
حوزه هــای بســیار بوده و بــه عنوان یــک مرکز علمی 
محسوب می شد که در این رابطه یکی از مراجع عالیقدر 
شــیعه، حضرت آیت اهلل بهجت )ره( به طالب فرمودند: 

»شما در جوار گنج الهی هستید، قدر آن را بدانید«. 
قدمت حوزه علمیه آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( به سال های اوایل پیروزی انقالب اسالمی بر 

می گردد.
ســاختمان این حوزه علمیه از امکانات آموزشی و رفاهی 
مناســبی برخوردار اســت و از این جهت جــزء معدود 

حوزه های کشور به شمار می رود. 

ادغام حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم و حوزه ��
علمیه برهان

حجت االسالم و المسلمین ناصر پناهی، مدیر حوزه علمیه 
برادران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( در 
مصاحبه اختصاصــی با ماهنامه آســتان مقدس گفت: 
ســاختمان حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( در سال 
13۶0 کلنگ زنی شــد و نخستین دوره حوزه با پذیرش 

حدود ۶0 طلبه در سال13۶7 شروع شد.
مدیر مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم )ع( تصریح کرد: 
در ســال 137۴ تصمیم گرفته شد، حوزه علمیه حضرت 
عبدالعظیــم)ع( و حــوزه علمیه برهــان تحت مدیریت 
واحدی، مشغول فعالیت شوند که پس از ادغام دو حوزه، 
پیشرفت های چشمگیر کیفی و کمی ایجاد شد و در سال 
تحصیلی 80-81 این حوزه توانست رتبه سوم را در بین 

حوزه های کشور غیر از شهر مقّدس قم به دست آورد.

آشــنایی اجمالی با تاریخ و سیر تحّول حوزه ��
علمیه برهان

حــوزه علمیه برهان، مدرســه برهانیه )عتیــق( از دیگر 
مدارس علمیه در جــوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم 
حســنی )ع( است که قدمت آن به دوران سلجوقیان می 

رسد. 

فعالیت های مدرســه برهان در زمان رضاخان تعطیل و 
ساختمان آن رو به ویرانی گذارد و در سال 13۶۴هجری 
قمری، بنای باقی مانده از ســوی مرحوم حجت االسالم 
و المســلمین حاج شــیخ علی اکبر برهان تهرانی به امر 
زعیم اعظم عالم تشــّیع آیت اهلل العظمی سید ابوالحسن 
اصفهانی و به امر مرحوم آیت اهلل سید محمد حّجـت، و 
پشــتیبانی آیت اهلل کاشــانی تخریب و در مدت دو سال 

نوسازی و تکمیل شد.
در زمان رضاخان که خیلی از طالب خلع لباس شدند و 
مدارس علمیه را تعطیل کردند، این مدرســه را طاهریه 
نام نهادنــد و دروس جدید )غیر حوزوی( در آن تدریس 

می شد. 
در اوایل انقالب، مدیریت و تولیت مدرســه را امام جمعه 
شــهرری، مرحوم حجت االســالم و المسلمین رفیعی به 
عهده گرفت و این تولیت تا پایان 13۶8 هجری شمسی 
ادامه یافت. در ســال 1370 هجری شمسی، آن مدرسه 
جهت تغییر کلی بنای قدیمی و ســاختار جدید، تخریب 
شــد و طاّلب برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه حضرت 

عبدالعظیم)ع( منتقل شدند.

دیدگاه مقــام معظم رهبــری در مورد طرح ��
جامع»بنیان مرصوص«

حجت االسالم و المسلیمن پناهی در ادامه اظهار داشت: 
در سال 1388 طرحی تحت عنوان »بنیان مرصوص« در 

مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( آغاز کردیم.
در دیــدار طاّلب، مدیران و مدّرســین حوزه های علمیه 
اســتان تهران با مقام معظم رهبری در اواخر اردیبهشت 
مــاه ســال 1395، گزارش ایــن طرح به عنــوان طرح 
منتخب اســتان تهران مورد توجه ایشان قرار گرفت و در 
ابتدایی ترین قسمت صحبت شــان فرمودند: »اگر دنبال 
طرحی هســتید یکی از آقایان چنین طرحی را گزارش 
کرده اند که در استان تهران اجرا شده است، بروید مطالعه 
کنیــد و تحقیق کنید اگر قابلیــت تعمیم دارد این را در 

استان تهران تعمیم بدهید.«

کوتاه شــدن ســنوات تحصیلــی در برنامه ��
جامع»بنیان مرصوص«

مدیــر حــوزه علمیه برادران آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع( در ادامه با اشــاره به طرح جامع »بنیان 
مرصوص« بیان کرد: این طرح، یک طرح جامع تربیتی-
آموزشی است که سنوات تحصیلی را از 10سال به 7سال 
کاهش می دهد، به گونه ای که ۴ســال اول شامِل سطح 
یک، دو ســال و نیم بعد شامِل سطوح 2 و 3 و شش ماه 
آخر شامل آموزش مهارت های تبلیغی مانند مکالمه عربی 

و انگلیسی می باشد.
وی گفت: در این طرح طالب از ابتدای تحصیل عالوه بر 
دروس روزانه، آشنایی با قرآن، تفسیر و حدیث را در کنار 
درس های دیگر فرا می گیرند و در همین رابطه مباحث 
اخالقی و مشاوره توسط اساتید مجرب به طور مستمر به 

طاّلب ارائه می شود.

حجت االسالم و المسلیمن پناهی در ادامه تصریح کرد: 
براساس این طرح، درحال حاضر در خدمت 100طلبه از 
پایه اول تا دهم هستیم که دوره 10ساله را در 7سال طی 
خواهند کرد و با مهارت های تبلیغی از جمله مهارت های 
روان شناسی، جامعه شناسی، و دیگر علوم روز، آشنا شده 

و اطالعات الزم توسط طاّلب فرا گرفته می شود.

حضور طّلب در سنگر مبارزه با کرونا��
مدیر مدرســه علمیه حضرت عبدالعظیــم)ع( گفت: با 
گســترده شدن بیماری کرونا در کشــور، اقشار مختلف 
مردم بــه ویژه جوانان برای کاهــش تبعات مختلف این 
بیمــاری وارد میدان شــدند. حوزه هــای علمیه نیز با 
بهره گیری از ظرفیت طاّلب جوان با سازماندهی مناسب 
به اندازه توان خود توانســتند برای مقابله با این بیماری 

قدم بردارند.
وی در ادامه مطرح کرد: طاّلب مدرســه علمیه حضرت 
عبدالعظیــم)ع( نیز همزمان با شــیوع ویروس منحوس 
کرونــا و درگیر شــدن بخش هــای مختلــف جامعه با 
ایــن ویروس با تشــکیل گروه های جهــادی و تبلیغی، 
دوشادوش جهادگران سالمت به کمک بیماران کرونایی 
و فرهنگ سازی برای پیشگیری از این بیماری شتافتند و 
بحمداهلل خوش درخشیدند. البته ناگفته نماند که طل اب 
جهادگر ما در ایام ســیل و زلزله هم امدادرســانی های 

مضاعفی داشتند.

کرونا مانع تحصیل طلب نشد��
حجت االسالم و المسلیمن پناهی تصریح کرد: در همان 
روزهای اول شــیوع ویروس کرونا بــه تبع اینکه حضور 
طلبه ها در حوزه با مشــکالتی همراه شــد، جلســاتی با 
مدارس و حوزه های علمیه دیگــر برگزار کردیم تا نحوه 
برگزاری کالس ها و ارائه دروس به طاّلب بررسی و برنامه 

ریزی شود.
وی افزود: بر این اســاس اولین کاری که صورت گرفت، 
ایجــاد کانال هــای ارتباطی مجازی با طالب و اســاتید 
بود و تالش شــد درس ها در فضای مجازی پایه ریزی و 

برنامه ریزی شوند تا طاّلب از تحصیل عقب نمانند.

عضو شورای عالی فرهنگی آستان مقّدس بیان کرد: این 
مدرسه توانست با اشتراک گذاری تجربیات خود با مدارس 
علمیه دیگر، ســامانه ها و نرم افزارهایــی تعریف کند و 
سپس با ایجاد زیرساخت های الزم درس ها و نشست های 

علمی را به صورت مجازی تدریس کند. 
حجت االسالم و المسلیمن پناهی گفت: در اوایل روزهای 
شــیوع ویروس کرونا، اساتید مدرسه ما توانستند تمامی 
دروس را در ۴ روز بــرای طالب به صورت آفالین )برون 
خط( تدریس کنند و طاّلب تقریرات درسی را به صورت 

روزانه ارائه کنند.
مدیــر حــوزه علمیه برادران آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظیم مطرح کرد: در ایام کرونا مدرسه تعطیل نشد، 
بلکه روش آموزشی تغییر کرد و این روش دارای معایب و 
نواقصی بود که مرتب درحال بازبینی هستیم. ما با تجهیز 
برخی امکانات الزم ســعی کردیم نقص ها و کمبودها را 
برطــرف کرده و درس ها را به صــورت آنالین در فضای 

مجازی برگزار کنیم.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه آموزش مجازی بیان کرد: 
این ســامانه به دو صورت امکان برگزاری کالس را فراهم 
کرده، نخست به صورت آفالین است که اساتید می توانند 
به صورت مجــزا فایل کالس خود را ضبــط کرده و در 
ســامانه بارگذاری کنند و طالب نیز می توانند فایل ها را 
از ایــن طریق دانلود کنند. در کنار این امکان، نوشــتن 
تقریرات هــر کالس برای دروس فراهم شــده و طاّلب 
می توانند متن  تقریرات )جزوه نویسی از مباحث کالس( 
هــر درس را در این بخش بارگــذاری کنند. حالت دوم 
نیز امکان برگزاری کالس ها به صورت آنالین بوده و این 
امکان به ســهولت و بدون نصب هرگونه نرم افزار جانبی 

است.
حجت االســالم و المســلیمن پناهی گفت: در دوران 
شــیوع ویروس کرونا، طاّلب مدرســه علمیه حضرت 
عبدالعظیــم)ع( بــا توجه به شــرایط تحصیالت پایه 
و محدودیت هــای ترّدد، درس هایشــان را به صورت 
آنالین )برخط(، آفالین )برون خط( و حضوری دریافت 
کردند؛ البته ناگفته نماند که در این مدت کالس های 
درس خارج فقه آیت اهلل محمدی ری شــهری هم با 
حضور 50نفر از طالب به صــورت حضوری و آنالین 

برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( با بیان اینکه 
درصدد توســعه پذیرش طالب هســتیم، افزود: ساالنه 
آمادگی پذیرش ۶0 نفر را داریم، اما با توجه به شــرایط 
کرونایی کشور، فعال با ظرفیت پذیرش ۴0 نفر در سال به 

کار خود ادامه می دهیم.

حضور طلب در عرصه های ورزشی��
حجت االسالم و المســلیمن پناهی با بیان اینکه ورزش 
یکی از عوامل مؤثر در نشاط و شادابی حوزه است، گفت: 
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( در 10سال اخیر و 
در بین حوزه های علمیه توانست رتبه های استانی خوبی 

در رشته های مختلف ورزشی کسب کند.

رهبر معّظم انقلب :
»اگر دنبال طرحی هستید یکی 

از آقایان چنین طرحی را گزارش 
کرده اند که در استان تهران اجرا 
شده است، بروید مطالعه کنید و 
تحقیق کنید اگر قابلیت تعمیم 

دارد این را در استان تهران تعمیم 
بدهید.«

حوزه علمیه حضرت 
عبدالعظیم)ع(  از پیشگامان 
آموزش مجازی در ایام کرونا

گفت وگو  با حجت االسالم و المسلمین پناهی
دانشنامه امام حسین)ع(مدیر حوزه علمیه برادران آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع(

 خدمتی سترگ به پیشگاه سیدالشهداء
با گذر زمان و فراوان شــدن مکتوبات در حوزه های 
گوناگــون، نیاز به نگارش کتاب های مرجع و دقیق، 
بیشتر نمایان می گردد. کتاب های مرجع اگر با دقت 
الزم به نگارش درآیند و پژوهشگران از وجود آن ها 
آگاه گردند و در دسترس باشند، بخش عمده ای از 
مکتوبات را تحت تأثیر قرار می دهند و به آنها جهت 

درست خواهند داد.
بررســی جامع و همه جانبــه زندگی پیامبر)ص( و 
اهل بیت علیهم الســالم، از آن رو که به فهم درست 
گفتار، رفتار و موضع گیری آنان در شرایط گوناگون 
می انجامد، ضروری اســت؛ زیرا نــگاه تک بعدی، از 

آفت بدفهمی مصون نیست.
ایــن جامع نگری، تنها بــا پژوهش هــای علمی و 
روشــمند درباره هر یک از این پیشــوایان، تحّقق 
می یابد که الزمه آن، حضور محّققان با تخصص های 
گوناگــون در مراحل مختلف پژوهش اســت که به 
انجام رســاندن چنین پژوهش هایی، ســالیان دراز 
اســت که دغدغه آیت اهلل محمدی ری شهری بوده 

است.
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری بعد از دانشــنامه 
امیرالمومنین)ع( که در سال1379منتشر شد و در 
جامعه علمی داخل و خارج کشور بسیار مورد توّجه 
قرار گرفت با همکاری گروهی از پژوهشگران دست 
به قلم شــدند تا حیات ملکوتی امام حســین)ع( را 
در قالب مستندات ترسیم و تبیین کنند. دانشنامه 
امــام حســین)ع(، کتابی1۶جلدی اســت که به 
گردآوری، تفسیر، تحلیل و پژوهش در زندگی این 
امــام بزرگوار پرداخته اســت و جنبه های گوناگون 
زندگانی، شخصیت، قیام و شهادت امام حسین)ع( 
و حــوادث و آموزه های مرتبط با آن را با بهره گیری 
از قــرآن، حدیث و تاریخ، بررســی می کند. الزم به 
ذکر اســت که مؤلّف و همــکاران وی، همه منابع 
تاریخی و حدیثی قابل دســتیابی در این موضوع را 
بررسی کرده و سپس بهترین متن ها را برگزیده اند؛ 
به طوری کــه گزینش و عرضه متون، بــا توّجه به 
قواعد معمــول در فقه الحدیث و نقد متون تاریخی 
صورت گرفته است و در مقام رد و اثبات سخنان و 
نظریات موّرخان، از تناظر و تعاضد مضمونی متن ها، 
اعتبــار و کهن بودن منابع و نیز ســنجش با عقل 
و سّنت و مســلّمات تاریخی، استفاده شده است تا 
جایی که برای بررســی زندگانی فردی و اجتماعی 
امام)ع( و ســخنان و آرای دیگران درباره ایشــان، 
بــه بیش از پانصد مصدر تاریخــی، حدیثی، فقهی، 
تفسیری و کالمی مراجعه شده است. با جستجوی 
گسترده در تمامی مصادر مربوط، اعم از منابع کهن 
و جدید، و نیز منظور داشــتن ابعاد قرآنی، حدیثی، 
کالمی، فقهی، تاریخی و اجتماعی مســئله، و نگاه 
تحلیلی ـ انتقادی به اّطالعات و آگاهی های موجود، 
مجموعه ای جامع در باره امام حســین)ع( ســامان 

یافته است.
این دانشنامه از 15بخش و 138فصل تشکیل شده 
اســت. عناوین بخش های دانش نامه بدین شــرح 
اســت: زندگی خانوادگی سّیدالّشهدا)ع(، فضیلت ها 
و ویژگی های امام حســین)ع(، دالیــل امامت امام 
حســین)ع( و فرزندانش، امام حســین)ع( پس از 
پیامبر)ص( تا شــهادت پدر، امام حسین)ع( پس از 
شهادت پدر تا قیام عاشــورا، خبر دادِن پیشاپیش 
از شهادت امام حســین)ع(، خروج امام حسین)ع( 

از مدینه تا رســیدن به کربال، از رسیدن امام حسین)ع( به کربال 
تا شهادت ایشــان، وقایع پس از شهادت امام حسین)ع(، بازتاب 
شــهادت امام حســین)ع( و فرجام کســانی که در کشتن او و 
یارانش سهیم بودند، عزاداری و گریه برای امام حسین)ع(، نمونه 
مرثیه هایی که در سوگ امام حسین)ع( و یارانش سروده شده اند، 
زیارت امام حسین)ع(، مزار امام حسین)ع( و حکمت های رسیده 
از امام حسین)ع(. همچنین در بخش فهرست ها اصلی ترین متون 
تاریخی مربوط به واقعه عاشورا و مقتل سّیدالّشهدا)ع( و نیز نقش 

ز نان در حادثه عاشورا آمده است.
این کتاب گرانبها در ســال1388 در1۴جلد به چاپ رســید، اما 
در ســال1393 دو جلد دیگر شامل پیوست ها وفهرست ها نیز به 
آن افزوده شــد. افتخاراتی نظیر ترجمه شایســته تقدیر در کتاب 
فصل سال1390؛ شایســته تقدیر در جشنواره عالمه طباطبایی؛ 
ترجمه شایسته تقدیر در جشنواره کتاب سال حوزه نصیب این اثر 
ارزشمند شــده است. همچنین این کتاب عالوه بر اینکه به زبان 
ـ فارسی نگاشته شده به زبان های اردو، ترکی و انگلیسی نیز  عربی 
ترجمه شــده است. در عین حال گزیده ای از مباحث این چهارده 
جلد در کتابی با عنوان »شــهادت نامه امام حســین« جداگانه 
منتشر گردیده که شــامل بخش های ششم تا یازدهم می شود و 
به صورت خالصه و تک جلدی که بیشــتر درباره واقعه کربالست، 

عرضه شده است.
در حالیکــه نگارنده انگیزه نــگارش کتاب را مواردی همچون 

جایگاه امام حســین)ع( و حادثه عاشورا در فرهنگ شیعه، 
ظرفیت گســترده حادثه عاشــورا و امام حسین)ع( برای 

بهره بری در مســیر کمال انســانی، گســترش خرافات 
و سوءاســتفاده ها از حادثه عاشــورا، مغفــول ماندن 
بخش های دیگــر زندگانی امام حســین)ع( و غلبه 
نگاه تجزیه ای به زندگانی امام)ع(، عدم اســتفاده از 
منابع اصیل و کهن در بیشتر آثار و تألیفات منتشر 
شــده و عدم بررسی زندگانی امام)ع( از زاویه های 
تاریخی، حدیثی، تفسیری، کالمی، فقهی می داند، 
می توان مهم ترین ویژگی کتاب حاضر را این گونه 
برشمرد: بازنگری تاریخ زندگی امام حسین)ع(، 

بررســی تفصیلی مســائل مرتبط با حادثه عاشورا، 
بهره گیری از منابع شــیعه و اهل ســّنت، نقد بخشی 

از مطالب منابع معتبر، فراهم ســاختن نیازهای پژوهشی فرعی، 
جمع بندی و تحلیل روایات متعارض.

محمدحســین رجبی دوانی، موّرخ و پژوهشــگر تاریخ اســالم و 
استاد دانشــگاه امام حســین)ع(، در خصوص این اثر می گوید: 
»از ویژگی های این اثر، شناســایی معتبر و استناد به آن است و 
بخش قابل توجهی از کتاب به ارزیابی منابع اشــاره دارد. معرفی 
کتــب ضعیف و غیرمعتبر هم از دیگر ویژگی های این اثر اســت 
و نمونه هایــی از تحریفات را اعالم کرده اســت. البته عمده این 
منابع مرتبط با دوره صفویه و قاجاریه اســت. ُحسن دیگر کتاب، 
این اســت که فردی که قصد تحقیق درباره قیام امام حسین)ع( 
دارد و می خواهد اشــعار و مراثی و مســائل جانبی مرتبط با قیام 
را بدانــد، می تواند به صورت یکجا به ایــن کتاب مراجعه کند و 

نیازی به رجوع به منابع پراکنده و مختلف ندارد؛ حسن دیگر 
کتاب این اســت که چون اصل کتاب، عربی بوده است، متن 
عربی در ســمت راســت و ترجمه آن در سمت چپ آورده 
شده است. همچنین بیان تحلیل هایی درباره حادثه کربال از 

دیگر محاسن اثر است که از جمله تحلیل چرایی نکشتن 
ابن زیاد از سوی مسلم در خانه هانی است. کتاب عالوه 

بــر تحلیل، در پاره ای از موارد هم نتیجه گیری کرده 
است که از جمله علل و عوامل حادثه کربال خیانت 

کوفیان به امام حسین)ع( است.«
آثــاری از این دســت در شــرایط کنونی که 

ابهامــات در حــوزه دینی افزایــش یافته 
حتمــاً می تواند به مانند چراغ راهگشــا 

عمل کنــد و تا حد امکان ســؤاالت 
شــکل گرفته در ذهن نسل جوان 

را پاسخ گو باشد. در واقع اینگونه 
آثار به جای ایجاد یک شناخت 

متدوال  به طور  که  سطحی 
در جامعه نســبت به دین 

ایجاد  سبب  دارد؛  رواج 
یک شــناخت عمیق 

جامعه  فرهنگ  در 
می شود.
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گزارش خبری مصاحبه



مراسم تجلیل از رتبه آوران مرکز آموزش قرآن کریم در مسابقات کشوری دانش آموزی

مراسم سوگواری شب تاسوعای حسینی در کربلی ایران 

تهیه و توزیع ارزاق به مناسبت عیدغدیرخم توسط اداره 
نذورات

مراسم سوگواری در شب عاشورای حسینی

 نهمین سوگواره »احلی من العسل«

 ویژه برنامه دهه اول محرم 

 تشرف وزیر فرهنگ کشور عراق دکتر حسن ناظم به آستان مقدس

 ضبط تلوت قرآن کریم با کیفیت 4k باحضور قاریان ممتاز و بین المللی

ویژه برنامه اهتزاز پرچم گنبد منور سیدالشهداء)ع( بر فراز بارگاه ملکوتی حضرت 
عبدالعظیم)ع( در شب اول محرم

ویژه برنامه قرائت دعای عرفه

 اهتزار پرچم عزای حسینی در مرتفع ترین برج پرچم ایران در منطقه 
فرهنگی عباس آباد تهران با حضور خادمین آستان 

 ویژه برنامه سوگواری دهه اول محرم 



شهید هسته ای رضا قشقایی فرد��

شــهید رضا قشــقایی فرد متولد1357 و پــرورش یافته 
شهرستان ری است. وی در خانواده ای متدین و سختکوش 
پرورش یافــت. دوران زندگی اش را ابتــدا با کارگری آغاز 
کرد. همزمان با درس و کار، مسئول فرهنگی پایگاه بسیج 
مسجد محله  شــان بود و در نهایت کارمند سازمان انرژی 
اتمی شد. پس از آشنایی با شهید مصطفی احمدی روشن، 
فصل جدیدی از زندگــی  اش رقم خورد. رابطه  ای که بین 
او و شهید احمدی روشــن بود، هرگز یک رابطه  رئیس و 

مرئوس نبود. 
همســر شــهید می گوید: رضا همیشــه آخر نمازش در 
سجده ای طوالنی این جمله را ادا می کرد» خدایا عمر مرا با 
عزت و مرگم را با عزت قرار بده«. هیچگاه کلمه»انشااهلل« 
از زبانش نمی افتاد. رضا آرزوی شــهادت داشت. وقت هایی 
که به بهشت زهرا می رفتیم، می گفت: یعنی می شود ما هم 

شهید شویم؟ او باالخره به آرزوش رسید.
شهید مصطفی احمدی روشن از متفکرین جهاد علمی به 

همراه شهید قشقایی ساعت8:30 صبح21 دی سال1390، به دلیل انفجار2 بمب ثانیه  ای که توسط 2 نفر موتورسوار به 
بدنه اتومبیل وی چسبانده شده بود، ترور و به مقام رفیع شهادت نائل شدند و پیکر مطهر شهید قشقایی فرد در صحن و 

سرای حضرت عبدالعظیم)ع( تشییع و آرام گرفت.
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد

تاریخچه حرم

 شهدای آرمیده در حرم آستان مقّدس در عصر صفوی

شـیخ محمـد خیابانـی در سـال1259 هجری شمسـی 
در خامنـه، از توابـع شهرسـتان شبسـتر، متولـد شـد. 
پـدر محمـد خیابانـی، حاجـی عبدالحمیـد، تاجـر بود و 
حـدود30 سـال در شـهر پتروفسـکی روسـیه، مقیـم و 
مشـغول دادوسـتد بـود. شـیخ محّمـد در مکتـب خانـه 
درس می خوانـد و سـپس بـه روسـیه سـفر کـرد و نـزد 
پـدرش مشـغول بـه کار شـد. وی پـس از مدتـی بـه 
تبریـز بازگشـت و در آنجـا در محضـر میـرزا ابوالحسـن 
آقـا مجتهـد انگجـی به تحصیـل فقـه و اصـول در علوم 

دینـی پرداخـت.
شـیخ محّمـد علـوم سـتاره شناسـی و حسـاب را نـزد 
مرحـوم میـرزا عبدالعلـی، منّجـم معـروف زمـان خـود، 
آموخـت. عـالوه بر آن، شـیخ محمـد خیابانـی، در علوم 
حکمـت و کالم و طبیعیات و تاریـخ و ادبیات نیز مهارت 

داشـت. زیادی 
محّمد خیابانی پس از پیروزی مشـروطه در سـال1285 
هجـری شمسـی، بـا عضویت در انجمـن ایالتـی تبریز و 
همچنیـن در جریـان محاصـره تبریـز، در دفـاع از شـهر 
نقـش مهمـی ایفـا کـرد. شـیخ محّمـد خیابانـی بعـد از 
خاتمـه سـلطنت محمدعلـی شـاه قاجـار بـه نمایندگی 
رأی  بـا  ملّـی،  شـورای  مجلـس  و  مـردم 

چشـم گیر انتخـاب شـد.
شـیخ محمـد خیابانـی در سـال1288 
بـه عنـوان نماینـده مـردم تبریـز 

بـا  خیابانـی  شـد.  انتخـاب  دّوم  مجلـس  بـرای 
موضع گیری هـای آگاهانـه و ضـد اسـتبدادی و 
ضـد اسـتعماری، در کنـار آیـت اهلل مـدرس بـه 

پرداخـت. ایـران  مـردم سـتم دیده  از  دفـاع 
علـت  بـه  ایـران،  اوضـاع  زمـان  آن  در 
اسـتعمارگری های روسـیه، انگلیـس و آلمـان، به 
هم ریخته بـود. اولین حرکـت خیابانی،»مخالفت 
بـا اولتیماتـوم روسـیه در مجلـس دّوم طـی یـک 
نُطـق بلنـد یـک سـاعته« بـود. بـه همیـن دلیـل 

بـود کـه خیابانـی بـرای فـرار از دسـتگیری توسـط 
وثوق الّدولـه، نخسـت وزیـر قاجـاری، به خراسـان رفت و 

بـه کار تجـارت پرداخـت. 
دولـت  بـا  وثوق الّدولـه  قـرارداد  بـا  خیابانـی،  محّمـد 
انگلسـتان)قرارداد 1919(، کـه طبـق آن تمامـی امـور 
کشـوری و لشـکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و 
بـا مجّوز آنان صـورت می گرفت، نیز به مبارزه برخاسـت 
از نظـر شـیخ محمـد خیابانـی حکومـت مرکـزی ایـران 
ضعیـف و وابسـته بـه خارجی ها بـود. او که می خواسـت 
بـا ایـن اوضـاع اسـتعماری مبـارزه کنـد تنهـا راه را در 
جنبـش و مقاومـت در برابـر دخالـت نیروهـای خارجی 
می دانسـت. از ایـن رو، بعـد از قبـول قـرارداد1919 از 

سـوی دولـت ایـران، قیامـی را در تبریـز بـه پـا کرد.
تصویـب قـرارداد1919 وثـوق الّدولـه و کشـتار قـوای 
روس در تبریـز و اولتیماتـوم روسـیه به ایران و همچنین 
توسـط  آذربایجـان  دموکـرات  حـزب  انحـالل  اعـالم 

وثوق الّدولـه از عواملـی بودند کـه در نهایت منجر 
بـه شـکل گیری قیامـی توسـط شـیخ محّمـد خیابانی 

علیـه دولـت مرکزی شـدند.
سـرانجام ایـن قیـام بـه کمـک قّزاق ها سـرکوب شـد و 
خیابانـی نیـز پـس از کشـف مخفیگاهـش بـه شـهادت 
رسـید. پیکـر شـیخ محّمـد خیابانـی را پس از شـهادت 
به مقّر فرمانروایی مخبرالّسـلطنه منتقل و در گورسـتان 
امامـزاده سـیدحمزه دفـن کردنـد. چنـد مـاه پـس از 
شـهادت خیابانی، خانواده اش بقایای پیکـر او را به تهران 

منتقل کـرده و در حـرم حضـرت عبدالعظیم)ع( 
در شـهرری بـه خاک سـپردند.

صفویان بیشــترین کوشش را برای توسعه بقعه 
حضرت عبدالعظیم)ع(به کار بســتند و بر شکوه 
و عظمــت آن افزودنــد؛ چنانکــه در آبادانی و 
بازســازی و نیز زیباســازی دیگر بناهای دینی 
کوشیدند. شــاهان صفوی به  سبب وجود مزار 
حمزه)ع( امامــزاده  عبدالعظیــم)ع(و  حضرت 

همچنان به ری توجه و عنایت داشتند؛ به ویژه 
از آن روی که آنان نســب خــود را به امامزاده 
حمزه)ع(می رســاندند. بدین رو ، مزار امامزاده 
حمزه)ع(را به طرزی زیبا و شایســته نوســازی 
کردند. شاه طهماسب از آنجا که به تهران توجه 
و عنایتی خاص داشــت و خــود در9۴۴ق. به 
این شــهر آمد، به توســعه مزار و مرقد حضرت 
در   . ورزیــد  حســنی)ع(اهتمام  عبدالعظیــم 
سال9۴۴ق. به امر او ایوان و رواق حرم حضرت 
ری به  دور  را پی افکندند و در ســال950ق ُمَحجَّ
صندوق قبر ســاختند.  پس از او ، شــاه  عباس 
صفوی این مزار و مرقد را بزرگ  داشــت.  نوشته اند: شاه عباس به مرضی سخت گرفتار آمد 
و چون از پزشکان ناامید شــد ، برای گرفتن شفا، از قزوین به آستان حضرت عبدالعظیم)ع(

رفت و در آنجا شفا یافت.  

به مناسبت ایام ســالگرد رحلت عالم ربانی حضرت 
حجت االسالم و المسلمین محمدحسن عظیما)ره(، 
مدیر ســابق حوزه علمیه حضــرت عبدالعظیم)ع( 
و امــام جماعت این بارگاه ملکوتــی، به گفت وگو با 
حجت االســالم و المسلمین شاهچراغی، امام جمعه 
شهرســتان ری پرداخته ایم که این گفت و گو بعد از 

ذکر مقّدمه ای در ادامه خواهد آمد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
الســلمین  و  االســالم  عبدالعظیــم)ع(، حجــت 
محمد حسن عظیما متولد 1332 در شهر تهران بود.
وی فرزند مردی مؤمن و نجار بود و همچنین از همان 
کودکی برای کســب حالل مشغول فعالیت در بازار 

تهران شد.
وی بــا حضور در مدرســه ماّل محمد جعفــر بازار و 
استفاده از منابر علماء با نفس قدسی استادی چون 
حجت االسالم و المسلمین مجتهدی تهرانی آشنا و 
به امور حوزوی مشــغول شــد و عمر خود را در این 

راه صرف کرد.
حجت االسالم عظیما شاگردی اساتیدی چون حجج 
اسالم و آیات عظام اعتمادی، ستوده، جاودان، علوی 
گرگانی و فاضل لنکرانی را نموده و بر خوشــه چینی 

ساحت علم و معرفت حوزوی مشغول شد.
ایشــان بعدها برای کســب علــوم تخصصی فقهی 
و فلســفی در محضر اســاتیدی چــون آیات عظام 
گلپایگانی، جواد تبریزی، انصاری شیرازی و جوادی 

آملی تلمذ نمود.
عالقه وافر ایشــان برای خدمت به مردم تهران، وی 
را به تهران برگرداند و با پیروزی انقالب اســالمی در 
شهر دماوند به دعوت امام جمعه ی این شهر مشغول 

تبلیغ شد.
خصوصیت بارز ایشــان موجب شد تا به عنوان یک 
متخصص در حــوزه ی علوم دینی و مدیریت طالب 
به عنوان مدیر مدرســه علمیه در شهر دماوند سالها 
خدمــت نماید و بعد از خدمــت طوالنی در دماوند 
به تهران بازگشــت و به عنوان امــام جماعت حرم 

عبدالعظیم حسنی)ع( مشغول به فعالیت دینی شد.

آقای عظیمــا )ره( واقعا یک روحانی فاضل و ��
خلیق و دوست داشتنی، و بسیار مهربان بود 

حجت االســالم و المسلمین شاهچراغی امام جمعه 
شهرســتان ری یکی از کسانی است که از سال های 
دور همراه و دوست مرحوم عظیما)ره( بوده و نکات 
مهم و نشنیده ای از زندگی پربرکت این عالم ربانی را 
به یاد دارد، وی از نحوه آشنایی خود با حجت االسالم 

عظیما)ره( اینگونه می گوید: آقای عظیما )ره( واقعا 
یک روحانی فاضل و خلیق و دوست داشتنی و بسیار 
مهربان بود و به حقیقت از این جهات ناشناخته بودند. 
بنده در شهرســتان دماوند وقتی که مدرسه و حوزه 
علمیه امام صادق)ع( را تأسیس کردم، آقای عظیما 
دوستی داشتند به نام مرحوم حاج حبیب حسینی 
که خانواده بسیار انقالبی بودند و در مسجد فاطمیه 
فعالیت می کردند و مرحوم شهید مهدی شاه آبادی 
فرزند مرحوم شاه آبادی بزرگ، استاد امام )ره( به آن 
مســجد رفت و آمد داشتند و تابستان ها این مسجد 
پایگاهــی بود برای بچه های انقالبی که آقای عظیما 
هم گه گاهی به واسطه دوستی با آقای حسینی به این 
مسجد می آمدند. طی یکی از این سفرها که ایشان 
به دماوند داشتند؛ در یک نماز جمعه ایشان را دیدم 
و با هم آشنا شدیم. وی ادامه داد: از ایشان پرسیدم 
که کجا هستید که گفتند در قم حضور دارند و من 
خواســتم که در حوزه علمیه امام صادق)ع( تدریس 
داشته باشند و ایشان از این موضوع استقبال کردند 
که این اتفاق و موضوع مربوط به ســال13۶2 هست 
و بعد از شروع تدریس ایشان در حوزه، خیلی زود به 
محبوبیت و انس و الفت با طلبه ها رسیدند و چندین 

سال در آنجا حضور داشتند.

ایشان یک مدّرس عالی و روحانی فاضل و مّل ��
بودند، اما به اندازه ســر سوزنی در این روحانی 

تکّبر و خود بینی دیده نمی شد 
امام جمعه شهرستان ری در بیان سیره اخالقی آن 
عالــم ربانی ادامه می دهد: آقای عظیما به عنوان یک 
عالم حقیقی بود و توّقعی هم که به واسطه روایات از 
علمای دین می رود در نزد ایشان موجود بود و بسیار 
آدم متواضعی بودند که با این روحیه تواضع در حالی 
که یک مدّرس عالی و روحانی فاضل و ماّل بودند، اما 
به اندازه سر سوزنی در این روحانی تکّبر و خود بینی 

دیده نمی شد.
حجت االسالم و المسلمین شاهچراغی در خصوص 
جاذبه آن مرحوم میان طاّلب اظهار داشت: در طول 
سال هایی که من با ایشان مأنوس بودم، خشم را در 
ایشــان ندیدم و یادم نمی آید که اوقات ایشــان تلخ 
شده باشد و بخواهد با تندی برخورد کند و معموالً با 
مهربانی و خنده رویی و با تبسم به بچه ها و طلبه هایی 
که در مدرســه بودند برخورد می کرد و ایشــان به 
دلیل اینکــه کار پایه ای در حوزه انجــام می دادند، 
بسیار حساس و نقش ایشان در جذب طلبه ها بسیار 
تأثیر گــذار بود که حتی علی رغم رفتار تند بعضی از 

مدیران با طلبه ها، حاج آقای عظیما در نگهداشــت 
و جذب طلبه های جوان بســیار نقــش مؤثری ایفا 

می کردند.
امام جمعه شهرستان ری به نحوه تدریس آن مرحوم 
برای طاّلب اشــاره کرد و گفت: بخشی از شاگردان 
ایشــان اکنون در مقام قضاوت هســتند و بخشی 
امام جمعه و بخشی هم از اساتید دانشگاه ها هستند 
که با همه عناوین و مدارج علمی که دارا هســتند با 
توجه به آموزش های پایه ای که نزد آقای عظیما در 
حوزه طلبگی دیده و دریافت کرده اند، همان روحیه 

طلبگی خود را حفظ کرده اند.

به محض شنیدن نام امام حسین)ع( اشکش ��
جاری می شد 

وی بیان داشت: آقای عظیما اصالتاً متولد تهران بود و 
همین اصالت تهرانی داشتن که از یک خانواده کاماًل 
مذهبی بود، در منش و عشــق و ارادت او نسبت به 
امام حســین)ع( هویدا بود و به محض شــنیدن نام 
امام حســین)ع( اشکش جاری می شد و حالت بکاء 
می گرفت و این موضوع را همه شــاهد هســتند که 
عشق و ارادت ایشان به امام حسین و ائمه اطهار)ع( 
بی نظیر بود و در مقابل آن روحیه شوخ طبعی و چهره 
متبســم و خنده رو، چند برابر در ساحت ائمه اطهار 

حالت اندوه و بکا و اشک داشت.
حجت االسالم و المسلمین شاهچراغی انقالبی بودن 
را یکی از ویژگی های مهم مرحوم عظیما دانســت و 
افزود: آقای عظیما در خصوص مسائل انقالب و امام 
و چهره های انقالب، مجاهدت های زیادی داشــت و 
با بچه هــای انقالبی همراه بود و با ســخنرانی های 
روشن گرانه بویژه در خصوص انقالب و امام، جوان ها 
را آگاه می کرد و با وجود جریانات سیاســی مختلف، 
اکثریت شاگردان و عالقه مندان وی به دلیل انقالبی 
بودن و مقلّد امام بودِن آقای عظیما از ایشان تبعیت 

می کردند.
وی اظهار داشــت: در دماوند که بودم شاید آن گونه 
که باید ایشــان را نشناختم، اما وقتی که به شهرری 
آمدم به ارزش وجودی ایشان بیش از پیش پی بردم.

نمی دانم نََفس آیت اهلل مجتهدی چه بود که نََفَسش 
به هر کدام از طلبه ها که خورده، همه دارای همین 

ویژگی هستند و آقای عظیما هم چنین بودند.
 وی در ادامه گفت: به هرحال آقای عظیما شــاگرد 
آقای مجتهدی بود؛ اول اینکه طلبه فاضل و ماّل بود و 
در ثانی آشنا به علوم حدیث و محّدثی بود که وقتی 

منبــر می رفت، عمدتاً از روایــات اهل بیت)ع( نقل 
می کرد که با نََفس خود بر مخاطبین تأثیر گذار بود.
از ویژگی های ایشان این بود که احادیث ویژه و کمتر 
شنیده شده انتخاب می کرد و حتی خود من بعضی 
از احادیث را اولین بار از ایشــان شنیدم؛ با اینکه کار 
خود ما هم همین بود، اما این نشان از تسلّط ایشان 

بر علم حدیث بود.
بــا ویژگی و روحیه خلیق، همــه روحانیون را از هر 
ســلیقه و تفّکر دور خودش در اتاقش جمع می کرد 
و همه به ایشان عالقمند بودند. بعضی از طلبه ها به 
هرحال دارای تفّکر متفاوت انقالبی بودند، اما همه در 
کنار او قرار داشتند و حتی طلبه های سایر کشورها 
به ویژه طلبه های کشور افغانستان با توجه به تدریسی 
هم که برای آنها داشــت در کنارش بودند و او را به 

شّدت دوست داشتند.
وی در خصوص روحیه دستگیری از ُضَعفا که در آن 
مرحوم زبانزد بود می گوید: آقای عظیما به طلبه های 
نیازمند توّجه خاصی داشــت و هر چه که به دست 
می آورد، همه را برای رفع نیاز طلبه ها استفاده می کرد؛ 
از وجوهات و یا امکانات خودش و یا دوستانش و حتی 
چند بار از خود من هم برای طلبه های نیازمند کمک 
خواســت و این یکی از خصوصیات او بود که اجازه 
نمی داد کرامت این طلبه ها خدشه دار شود و ُحرمت 
و عّزت روحانیــت را خوب حفظ می کرد و هرکاری 
از دســتش بر می آمد برای دستگیری از روحانیون 

ضعیف انجام می داد. 
امام جمعه شهرستان ری افزود: جلساتی که در دفتر 
ایشان برگزار می شد، عالوه بر فضای فرح بخشی که 
داشت فقط به شوخی ســپری نمی شد و مباحث 
فروع فقهی و گاهی مثالً موضوعات اخالقی و تربیتی 
هم مطرح می شد و چون خود ایشان در این حوزه 
صاحب نظر و مسلّط بر مباحث از منابع مختلف بود، 
در واقع حضور طالب در آن دفتر حضور در محضر 
علم بود و کســی که آنجا می نشست، نه تنها مردم 
عادی، بلکه طالب هم دســت خالی از آنجا بیرون 

نمی رفتند.

حضور در محضر او، محضر علم و اخلق بود ��
وی در پایان گفت: با توجه به تســلّط و اشراف آقای 
عظیما به رساله، همه ی مراجعین در حوزه احکام را 
کاماًل پاسخگو بود و حضور در محضر او، محضر علم و 
اخالق بود که در یک کلمه می توان گفت آقای عظیما 

یک عالم دین به معنای واقعی کلمه بود.

محضر مرحوم عظیما، محضر علم و اخالق بود
حجت االسالم و المسلمین شاهچراغی:

شـیخ محمـد خیابانـی در سـال1259 هجری شمسـی 
در خامنـه، از توابـع شهرسـتان شبسـتر، متولـد شـد. 
پـدر محمـد خیابانـی، حاجـی عبدالحمیـد، تاجـر بود و 
حـدود30 سـال در شـهر پتروفسـکی روسـیه، مقیـم و 
مشـغول دادوسـتد بـود. شـیخ محمـد در مکتـب خانـه 
درس می خوانـد و سـپس بـه روسـیه سـفر کـرد و نـزد 
پـدرش مشـغول بـه کار شـد. وی پـس از مدتـی بـه 
تبریـز بازگشـت و در آنجـا در محضـر میـرزا ابوالحسـن 
آقـا مجتهـد انگجـی به تحصیـل فقـه و اصـول در علوم 

دینـی پرداخـت.
شـیخ محمـد علـوم سـتاره شناسـی و حسـاب را نـزد 
مرحـوم میـرزا عبدالعلـی، منّجـم معـروف زمـان خـود، 
آموخـت. عـالوه بر آن، شـیخ محمـد خیابانـی، در علوم 
حکمـت و کالم و طبیعیات و تاریـخ و ادبیات نیز مهارت 

داشـت. زیادی 
محمد خیابانی پس از پیروزی مشـروطه در سـال1285 
هجـری شمسـی، بـا عضویت در انجمـن ایالتـی تبریز و 
همچنیـن در جریـان محاصـره تبریـز، در دفـاع از شـهر 
نقـش مهمـی ایفـا کـرد. شـیخ محمـد خیابانـی بعـد از 
خاتمـه سـلطنت محمدعلـی شـاه قاجـار بـه نمایندگی 
رأی  بـا  ملـی،  شـورای  مجلـس  و  مـردم 

چشـم گیر انتخـاب شـد.
شـیخ محمـد خیابانـی در سـال1288 
بـه عنـوان نماینـده مـردم تبریـز 

بـا  خیابانـی  شـد.  انتخـاب  دوم  مجلـس  بـرای 
موضع گیری هـای آگاهانـه و ضـد اسـتبدادی و 
ضـد اسـتعماری، در کنـار آیـت اهلّل مـدرس بـه 

پرداخـت. ایـران  مـردم سـتم دیده  از  دفـاع 
علـت  بـه  ایـران،  اوضـاع  زمـان  آن  در 
اسـتعمارگری های روسـیه، انگلیـس و آلمـان، به 
هم ریخته بـود. اولین حرکـت خیابانی،»مخالفت 
بـا اولتیماتـوم روسـیه در مجلـس دوم طـی یـک 
نطـق بلنـد یک سـاعته« بـود. به همیـن دلیل بود 

کـه خیابانـی بـرای فـرار از دسـتگیری توسـط وثوق 
الدولـه، نخسـت وزیـر قاجـار، به خراسـان رفـت و به کار 

تجـارت پرداخـت. 
دولـت  بـا  وثوق الدولـه  قـرارداد  بـا  خیابانـی،  محمـد 
انگلسـتان)قرارداد 1919(، کـه طبـق آن تمامـی امـور 
کشـوری و لشـکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و 
بـا مجوز آنان صـورت می گرفت، نیز به مبارزه برخاسـت 
از نظـر شـیخ محمـد خیابانـی حکومـت مرکـزی ایـران 
ضعیـف و وابسـته بـه خارجی ها بـود. او که می خواسـت 
بـا ایـن اوضـاع اسـتعماری مبـارزه کنـد تنهـا راه را در 
جنبـش و مقاومـت در برابـر دخالـت نیروهـای خارجی 
می دانسـت. از ایـن رو، بعـد از قبـول قـرارداد1919 از 

سـوی دولـت ایـران، قیامـی را در تبریـز بـه پـا کرد.
تصویـب قـرارداد1919 وثوق الدوله و کشـتار قوای روس 
در تبریـز و اولتیماتوم روسـیه به ایـران و همچنین اعالم 
انحـالل حزب دموکرات آذربایجان توسـط وثوق الدوله از 

بـه  منجـر  نهایـت  در  کـه  بودنـد  عواملـی 
شـکل گیری قیامی توسـط شـیخ محمـد خیابانی علیه 

دولـت مرکزی شـدند.
سـرانجام ایـن قیـام بـه کمـک قزاق ها سـرکوب شـد و 
خیابانـی نیـز پـس از کشـف مخفیگاهـش بـه شـهادت 
رسـید. پیکـر شـیخ محمـد خیابانـی را پس از شـهادت 
به مقّر فرمانروایی مخبرالسـلطنه منتقل و در گورسـتان 
امامـزاده سـیدحمزه دفـن کردنـد. چنـد مـاه پـس از 
شـهادت خیابانی، خانواده اش بقایای پیکـر او را به تهران 

منتقل کـرده و در حـرم حضـرت عبدالعظیم)ع( 
در شـهرری بـه خاک سـپردند.
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مشاهیر گفت وگو  

عـالم مبـارزشهید شیخ 
محمد خیابانی



که  گفته شد  گذشــته  در جلسات 
داشــتن برنامه برای فرزندان و نیز 
برنامه ریزی، توأمــان با آرامش باید 

باشد.
تکرار می کنم که در آمیزه های دینِی 
ما توسط پیامبر عزیز اسلم گفته شده 
است که مادر ملیکه البیت است)مادر 
فرشته خانواده است( به این معنی که 
مادر اگر وجودش یا صدایش بلرزد یا 
دچار استرس و اضطراب در عملکرد 
باشــد؛ اگر مادر عصبانی باشد و یا 
صدایش بلند شــود و اگر خشمگین 
اعضای  تمام  آن صورت  در  باشــد، 
خانواده به هم خواهد ریخت و همین 
مادر ستون محبت و عاطفه و تربیت 

است.
با کمال احترام به همه پدرها باید گفت 
که پدرها مدیر خانواده و مادرها ستون 
تربیت و عاطفه هســتند و پدر نقش 
مدیر کلن خانواده را عهده دار است 
و حتی اگر مادر در نقش خود جایگاه 
خودش را خوب حفظ نکند، پدر هم 

خواهد لرزید.
خواهش می کنم به نکته ای که تجربه 

مشاوره ای در آن دارم توجه کنید:
در این ایام کرونــا مکّرر پیش آمده 
است که مادرها به دلیل دغدغه های 
آنها تند و شتابزده  با  درسی بچه ها، 
برخورد می کنند و دائم پرسش هایی 
از قبیل اینکه)مشــقات رو نوشتی؟ 
درسات رو خوندی؟ چی شد! آنلین 
بودی؟ آنلین نبودی و ...( و این دقیقا 
تبدیل به کابوس بچه ها شده و به مرور 
این موضوع سّم اضطراب و استرس را 
در جان فرزندان ما تزریق می کند و 

آرامش بچه ها را از آنها می گیرد.
من متأسفم از اینکه بگویم که چندی 
پیش یک دانش آموز دبیرســتانی را 
آوردند پیش ما و این دانش آموز طی 
اضطراب  دچــار  تحصیلی  ماه  چند 
روانپزشک  به  مراجعه  در حد  شدید 
شــده؛ چرا!؟ چون خانــواده آنقدر 
استرس وارد کردند و دانش آموزی که 
در حد نخبه بوده، به جهت نخبگی در 
همه حال نگران بوده که از درس عقب 

نیفتد.
که  باشید  داشته  توجه  عزیز  مادران 
وقتی گفته می شود که مراقب درس و 
تکالیف فرزندان باشید این به آن معنا 
نیست که سلمت فرزندان به مخاطره  

بیفتد.
االن یک موقعیت بســیار زیبا 

در اختیــار خانواده ها و 
است؛  والدین 

به طور مثال وقتی مادران مشــاهده 
می کنند که فرزندان چند ســاعت 
به طور متوالــی در کلس های آنلین 
هستند از هر یک ساعت یا دو ساعت، 
مقداری میوه و شیرینی و یا لقمه ای به 

آنها بدهند.
آلترناتیو»طب  طب  سیســتم های 
جایگزین« ثابت کرده است که وقتی 
مادر با سر انگشتان خود لقمه و غذایی 
آماده می کنــد و آن را در دهان بچه 
می گــذارد و یا آن را به آنها می دهد، 
انرژی هــای فراوانی می توانند روح و 
روان فرزندان را تأمین و شــخصیت  

سازی کنند.
شخصیت ســازی یکی از ارکان مهم 
هر  انسان  اســت؛  انسانی  هر  رشد 
جایگاهی هم که داشته باشد )استاد 
دانشگاه، دکترا، فوق دکترا و ...( اگر 
شخصیت مثبتی نداشته باشد به هیچ 
دردی نخواهد خورد؛ اما! اگر کســی 
سطوح علمی پائینی هم داشته باشد 
و دارای شخصیت مثبت نگر و مناسب 
و رشد یافته باشد، می شود یک انسان 
ارزشــمند، هم برای خود و هم برای 

خانواده و جامعه وحتی جهان.
به این نکته دقت بفرمایید که مادران 
مسئول پرورش این مسئله)شخصیت( 
در فرزندان هستند.  پس حتما سعی 
بکنیم که در عین حال که برنامه ریزی 
را برای بچه ها داریم، اما! دغدغه های 
کاذب و غیرواقعی و نگرانی برای آنها 

درست نکنیم.
بچه ها  بدهیم  اجازه  اینکه  بعد  نکته 
ابراز احساسات کنند؛ گاهی اوقات بچه 
کلس ها  چقدر  اَه!  بگوید:  می خواهد 
باید اجازه بدهیم  زیاده. بسیار خب، 
را  واقعی خودش  احساسات  بچه  که 
بگوید و با اعتراض تند نباید موجبات 

خاموشی احساسات او را رقم بزنیم.
در روان شناســی اسلمی ثابت شده 
است که گاهی اوقات ما باید غم مان 
لبخند  بلند بخندیم،  بروز بدهیم،  را 
بزنیم، گریــه کنیم، بلند گریه کنیم، 
در واقع اینها انرژی هایی هستند که 
می توانند انرژی های منفی را از وجود 

ما خارج و انرژی مثبت در درون ما 
جایگزین کنند.

قصد  االن  البته 

ورود به این موضوع را ندارم، اما! یکی 
از دالیل و فلســفه های مجالس اهل 
بیت عصمت و طهارت هم همین است 
که ما بنشینیم و حّتی اشک بریزیم؛ 
چون بدن و روح و روان انسان نیاز به 
آن دارد که هم گریه کند و هم بخندد 
و هم شــادمان و هم غمگین باشد، 
وگرنه پتانســیل های منفی در وجود 

انسان باقی می ماند.
پس به ابراز احساســات فرزندانمان 
حتماً ترتیب اثر بدهیم و با آنها همراه و 
همگام بشویم و دلجویی کنیم و سعی 

کنیم از آنها دلبری کنیم.
در این مقطع احتماالً بعضی از مادران 
از بنده سؤال دارند که خب! چه کسی 
به ما محّبت کنــد و چه زمانی به ما 

محّبت کنند!؟
در پاسخ به این عزیزان و مادران باید 
یک جواب کامل را ارائه بدهم که در 
که صادقانه، حقیقتاً،  واقع هر چقدر 
به موقع، به جا، بــه مخاطب محبت 
کنید، قاعده عالــم طبیعت و قاعده 
عالم کائنات است که آن محبت را دو 

برابر به شما بازگرداند.
این تجربه را داشته  شــاید مادران 
باشــند؛ یعنی مادر و پدرانی که به 
فرزندانشــان محبت می کنند، به جا 
و صادقانه محبت می کنند و یا زن و 
شوهری که به هم محّبت می کنند و 
یا به هر کس دیگر که محّبت صورت 
باز خواهد  می گیرد؛ آن محّبت حتماً 

گشت.
کتابــی را در این خصــوص معرفی 
می کنم تحت عنوان »همه چیز با خدا 
ممکن است« با قلم آقای دکتر حورایی 
که نسخه الکترونیک آن نیز موجود 
است و این کتاب بسیار آموزنده است؛ 
توصیه می کنم به عزیزان که حتماً این 
کتاب را مطالعه کنند. این کتاب بیان 
می کند که در عالم هر چیزی بدهیم 
دو برابر آن را خواهیم گرفت؛ اگر بدی 
بدهیم یا اگر خوبــی، دو برابر آن را 

خواهیم گرفت.
ان شاء اهلل که همه ما مرکز دهش های 
معنوی و دهش های مثبت و مطلوب به 
دیگران باشیم و فرزندان 
و  باقیات  جزء  ما 
ما  صالحات 

باشند.

سلسله مباحث تربیت خانواده
سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول: خانواده و رسانه

جلسه چهارم: برخورد متناسب با نیاز فرزندان

عاشورا قوه ی عاقله ی شیعه است. روزی که شیعه بر اساس 
عقل و تدبیر بهترین مخلوقات خدا اصالح دین را بر آسایش 
فردی ارجحیت داد و قیام آل اهلل شکل گرفت. محرم عصاره ی 
عقالنیت شیعه است. تجلی پیوند حس و قلب با یک دیگر. 
ایستادگی منطقی سعادت در برابر شقاوت؛ همه اینها متن و 
روح زمانه ی عاشورا را جاری ساخته و امروز بعد از 1۴ قرن 
عاشورا بیش از هر روز دیگر بر ارکان فهم و احساسات افراد 
و جامعه موثر اســت. قیام انقالبی مردم ایران در سال 57 و 
دفــاع جانانه در برابر تجاوز رژیم بعثی صدام نمونه هایی از 
 تاثیرپذیری جامعه ی معاصر از قوه ی عاقله ی شــیعه است.

در برابر این ایستادگی شجاعانه و برای پاسداشت این پیوند 
عمیق با معارف اهل بیت عصمت و طهارت، هر فرد و محب 
حســین بن علی علیهما السالم وظیفه ای دارد. امام صادق 
یَعِه إنَّکْم َقْد نُِسْبُتْم إلَینا کونُوا لَنا  می فرماید: »یا َمْعَشر الشِّ
َزیْناً َو ال تَکونُوا َعلَْینا َشــْیناً.« ) ترجمه: اي شــیعیان، شما 
به ما منســوب هســتید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه 
آبرو ریزي ما.( موضوعی کــه رهبری معظم انقالب نیز در 
آخرین فرمایش خودشــان بدان اشــاره فرمودند. زینت و 

مایه آبروداری اهل بیت؛ برگــزاری مجالس روضه ی منور 
امام حسین تنها پاسداشــت رشادت اصحاب رسول خدا و 
امام المسلمین در کربال نیست. برافراشتن پرچم عقالنیت 
شیعه و تجلی زینت شیعه و نماد آبروداری شیعه است. چه 
زیباســت در این ماه با توسل و ریل گذاری خود در مسیر 
حفظ آبروی اهل بیت موجب هتاکــی هتاکان، بی خردی 
بی خردان، تجری نامردان به ساحت روضه ی منور اباعبداهلل 
نباشیم. حفظ آبروی عقالنیت شیعه و اقامه ی عزای ساالر 
شــهیدان حال در ید تــک تک محبین اهل بیت اســت. 
شــرایط پیچیده ی کرونا، مشکالت فراوان دیگر و صد البته 
نیــاز جامعه به اقامه ی عزا و جاری شــدن معارف اهل بیت 
ضرورت ایجاد مــی نماید تا برقراری مجالس روضه با نظم 
و ترتیب به نمادی از عقالنیت شــیعه تبدیل شود تا کسی 
بهانه ی بی حرمتی به ساحت قدسی روضه را به سبب کرونا 
نداشته باشد. چه زیباســت روضه هایی که با اجرای دقیق 
پروتکل های بهداشتی و نظم سنجیده، به دیگران و جهان 
نشان می دهند »جامعه ی حسینی عاقل ترین نماد کارکرد 

دین در جهان بشری است«.

 برگزاری مراسم با حفظ پروتکل ها، ضرورت عقالنیت شیعه 

تحقیقات بســیاری نشان می دهد شیوع 
کرونا بیماری های روانی و خألهای معنوی 
بسیاری برجای گذاشت. فراموش نکردیم 
زمانی که کرونا شــیوع پیــدا نمود و دِر 
اماکن مذهبی  کنیسه و کلیســا و دیگر 
بسته شد! روزگاری که جهان بیش از همه 
به سمت فردیت حرکت کرد و تلش نمود 
با فاصله گــذاری اجتماعی حکایت فرد را 
بــر جامعه ارجحیت دهــد. روزگاری که 
پرده ی تزویر از دولت های مّدعی برافتاد و 
دزدِی درمانی و بهداشتی به عنوان سبک 
اروپایی  دولت های  سوی  از  حکومت داری 
و آمریکا به سازوکار قانونی تبدیل شد و 
کاالی درمانی کشــورهای دیگر در وسط 
دریا به سرقت می رفت! در چنین دورانی 
تنها یک جا و یک فضــا باز بود. مجالس 
اقامه ی عــزای اباعبداهلل؛ همان ســینه 

زنانی که وســط میدان آمدند. روزگاری 
که مــادر از فرزند، بــرادر از برادر فرار 
می کرد، روضه خوانان و ســینه زنان برای 
تشــییع محبین آل اهلل به غسال خانه ها 
اهل  پیکــر محب  نگذاشــتند  و  رفتند 
 بیت، بــی غســل و کفن باقــی بماند. 
هیئت ها دوباره علم شد؛ کتل ها برافراشته 
شد و ذکر یاحســین در شهر طنین انداز 
گردیــد. روضه خوان هــا و مداحــان و 

سینه زن ها هر یک وارد میدان شدند.
ایستگاه های  به  صلواتی  ایســتگاه های   
سلمت تبدیل شــد و حماسه ی حسینِی 
مبارزه با کرونا خلق شد. چه روزهایی که 
محبان سیدالّشــهدا برای سلمتی جامعه 
به خیابان هــا آمدنــد و از ضدعفونی تا 
خدمت جهادی در بیمارســتان ها را مدال 
نمودند.  خود  سینه های  بر  دیگر   افتخاری 

جهان شاهد بود تنها روضه ی سیدالشهدا 
تعطیل  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  با 
نشــد و این مجالس اباعبداهلل بود که علم 
دین داری و توجــه به خدا و امر معنوی را 
جاری و ســاری نمود. تاریخ گواه این ادعا 
خواهد بود که جهان به ســمت فردگرایی 
این محافل نگذاشت مفهوم  اما روح  رفت 
اجتماع و جامعه از بین رود و خوی فردی 
جایگزین ایثار گردد. دوباره یاران حسین 
به میدان آمدند و این را آیندگان به راحتی 
قرن   14 تنها  جهان  کرد.  خواهند  قضاوت 
قبل مدیون حسین بن علی نیست. جهان 
امروز با تمام قوا و پس از شور حسینی در 
اباعبداهلل  یاران  باز مدیون  با کرونا  مبارزه 
است. یارانی که از خود برای حفظ معنویت 
جامعه و تزریق امید و انگیزه برای مبارزه 

با این بیماری منحوس، گذشتند.

شــعر، متن، نثر و حتی ابراز احساسات پیرامون کربال ماندگار 
اســت. این را می توان در میان هزاران جلد کتاب و میلیون ها 
متن پس از 1۴قرن دیــد. اما میان همه ی تعابیر در توصیف 
عاشورا، هیچ تعبیری زیباتر از جمالت اصحاب امام حسین)ع( 
نیست. اشعار، رجزها، جمالت و سخنرانی های غیرقابل وصف 
یــاران اباعبداهلل عظمت عاشــورا را در حقیقت معنا توصیف 
کردنــد. چه زیبا گفت عمرو بن جناده انصــاری، آن نوجوان 
11ســاله در توصیف امام حسین در برابر سپاهیان متخاصم. 
این رشید مرد شــجاع با این جمالت برای همیشه در تاریخ 

زنده ماند.» أَمیِری ُحَســْیٌن َو نِْعَم االْمیُر * ُسُروُر ُفؤاِد الَْبشیِر 
النَّذیــِر / َعلِیٌّ َو فاِطَمُه والِداُه * َفَهْل تَْعلَُموَن لَُه ِمْن نَظیر / لَُه 
ٌه ِمْثُل بَْدر ُمنیر«؛ نگاه به  حی * لَُه ُغرَّ َطلَْعٌه ِمْثُل َشــْمِس الضُّ
رجزهای عاشــورا فهم بیشتری به معارف اهل بیت می دهند. 
یــاران اباعبداهلل نزدیک ترین افراد بــرای فهم و درک معرفت 
امام حسین بودند. بازخوانی، تکرار، شرح این رجزها می تواند 
راهگشای درک عظمت عاشورا باشد. چه زیباست این ایّام به 
ســراغ زندگی یاران امام حســین برویم. یارانی که حضرت از 
آنان به عنوان بهتریِن بهترین ها یاد میکند و قهرمانان حقیقی 

تاریخ انسانیت هستند و تا ابد تمام قهرمانان و آزادگان جهان 
از هر کیش و دینی به بودن با آنان و زیســت کنارِ یادشــان 
 افتخار می کنند و حسرت همراهی شــان را در دلشان دارند.

بازخوانی اصحاب امام حسین و توجه به سیره ی مردان و زنانی 
که با جان و مال و آبرویشان پای هدف و پسر پیامبر و امام اّمت 
ایستادند، می تواند درک دقیقی از شرایط عاشورا و حماسه ی 
حسینی دهد. فرصت مغتنمی است که در محّرم امسال به ویژه 
با شرایط خاص پیش آمده به سراغ نوشته ها و متونی برویم که 

حقیقت یاران حسینی را تشریح و از آنان سخن بگویند.

رجزهای 
 ماندگار

 یک جفت کفش واکس زده، یک لباده آراسته، یک پیراهن سفید عطرآگین...
این، ظاهر یک خادم اســت ولی خوی خادمی، باید روی خوش و خلق 

آل اهلل علیهم السالم باشد.
جوان تر که بودم حسرت داشتن یک چوب پَر سبز رنگ متبرک به دلم 
مانده بود، از همان هائی که دست به دســت خادمان می چرخد و سر  و 

روی زوار را متبرک به عطر و بوی حرم می کند.
همراه با کاروان عمر، پیش رفتم و چین روی چین پیشــانی گذاشتم، 
تا همین دو ســال اخیر کــه قرعه به نام خادمی مــن نیز افتاد، حاال 
صبح به صبح ســر شــیفتم حاضر می شــوم تا هم عــرض ارادتی به 
 آقا داشــته باشــم و هم توفیق نوکری آســتان و زائرین حضرتش را...
 اما صحن های خلوت و خلوتی دور ضریح و چهره هایی که بخاطر کرونا 
پشت ماسک ها جای گرفته، همه داغ روی دلم گذاشته ؛ داغی که نشان 

می دهد فعاًل برخی از چیزها مثل قدیم سر جایش نیست.
باید گاهی با بغض و گاهی از ســر حفظ جانشــان، مردم را از نزدیک 
شــدن به ضریــح آقا منع کنم یــا به جای عطــر و گالب، الکل روی 
دست هایشــان بپاشم و این سخت اســت، برای من که آرزوی خادمی 
را از بچگی در دل داشــتم. سخت است که به زائران سیدالکریم بگویم 

سالمی از دور کافیست... حس غریبی است...
  در آداب خادمــی این فقره را یاد نگرفته بودیم، به ما گفته شــده بود 
که، خادمی یعنی صبوری، یعنی عین یک پرســتار باید با لبخندت و 
آرامش کالمت، مرهمی بر دل شکســته زائر باشــید، اما از این روز و 

شب ها سخنی بمیان نیامده بود...
دروغ چــرا؟ دلم لک زده برای یک لحظه ازدحام شــب های محرم در 
صحن قدیم، صدای همهمه مردم که در بین گریه و تضّرعشان حاجت 
طلب می کنند و ما هم به رســم خادمی، دســت و زباِن آمین گویمان 

سمت آقا سیدالکریم بلند باشد.
خادمــی فقــط همیــن چند ســاعت شــیفت نیســت، خــوب که 
 دقــت کنیم متوجــه می شــویم که وقــف این بــارگاه شــده ایم...
نشانی که روی سینه  مان نصب می شود، بمنزله تأیید نگاه آقاست، پس 
به حرمت این نشــان هم که شده باید عاشقانه خدمت کرد، چه در آن 

شرایط دیروز و چه امروز.
 آنــگاه کــه در دیــدگاه رهبــری بزرگــوار انقــالب، خدمــت بــه 
مــردم تحت عنــوان »عطیــه الهی« ارزیابی می شــود چه ارزشــی 
باالتــر از اینکــه خادم آســتان حرم حضــرت عبدالعظیم باشــی و 
 بتوانــی خدمت شایســته به مــردم و این بــارگاه آســمانی کنی......

خدا را سپاس بر این نعمت بزرگ.

برای ثبــــــت نام
 خدمت افتخاری
 اســــکن کنـــــید

رسم خدمت
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شعردلگویه 

دستم به دامانت موال جان همه خانواده ام گرفتار 
کرونا شده اند خودت نظری کن

0912***8999

یــا ســیدالکریم خــودم و خانوادم رو به شــما 
می سپارم...

0912***5687

امروز حرمت بودم همه صحن ها بوی کربال می داد 
ما را شفاعت کن

0914***1266

بــاز محرم آمد و از کربال جدا ماندیم تنها پناه ما 
حرم شماست 

0933***7423

السالم علیک یا سیدالکریم 
0919***6396

ســفیر امام هادی)ع(در ری شما را به خدا قسم 
می دهم که عاقبت بخیری ما را از خدا بخواهید...
0990***4565

یا سیدالکریم
به کوی تو هر جا که پا می گذارم

همان جا دل خویش جا می گذارم
مبادا برانی که با صد امید

قدم در حریم شما می گذارم
0912***4565

عبدالعظیم حسنی اگر بناست که لطف کسی به 
ما برسد

خدا کند فقط از جانب شما برسد
0919***2587

بوی بهشــت کــرب و بــال دارد این حریم
از فیــض این حرم چقدر با صفاســت ری
ســر منشــأ تأللــؤ نــور خداســت ری
از کربالســت ری فرموده انــد شــعبه ای 
اصــال بگــو نگین ســلیمان ماســت ری
مبهوت این ســخاوت و لطــف و کریمی ام
با ایــن وجــود حضــرت عبدالعظیمی ام
بوی بهشــت کــرب و بــال دارد این حریم
دل هــای انبیــا به ســرای تو شــد مقیم
مشــهد هوای مکــه و حــج دارد از قدیم
فقــرا ســیدالکریم مــا  کربــالی  شــد 
از لحظه ای که عالم و آدم شــده درســت
بــار کرامت حســنی روی دوش توســت
مــا آشــنای  ای  همــه  بــا  بیگانه ایــم 
شــاید گرفــت در حرمــت ربنــای مــا
کاری بکــن بــه جــان عزیزت بــرای ما
اربــاب پس چه شــد ســفر کربــالی ما؟
آقــا نظــر کنیــد کــه همســایه آمــده
آمــده بی مایــه  نوکــر  لطــف  دریــای 
وقتــی دلــم میان حــرم پُــر ز آه شــد
ناگــه بســاط گریــۀ مــن رو به راه شــد
اشــکی چکیــد، نذر غریبی شــاه شــد
در پیش چشــم من همه جا قتلگاه شــد
خواهــر به گریه خســته و بدحــال آمده
آمــده گــودال  حوالــی  مــادرش  بــا 
شــمر لعیــن و تیغ برهنه ســر حســین
نفــس آخــر حســین در البــه الی آن 
تازه ســنان مســت رســیده بر حســین
ســر را بریــد و پا نشــد از پیکر حســین
تــا آن لعیــن زِپیکــر آقــا بلنــد شــد
دیگــر صــدای گریــۀ زهــرا بلند شــد
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