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اخبار

کسب رتبههای برتر توسط
مربیان و قرآنآموزان آستان
مقدس در مسابقات قرآن اوقاف

ش قـرآن
قاریـان ،مربیـان و قرآنآمـوزان مرکـز آمـوز 
مقـدس حضرت عبدالعظیـم(ع) در چهل
کریم آسـتان ّ
و چهارمین دوره مسـابقات قرآن کریم سـازمان اوقاف و
امورخیریه در سـطح کشـور حائز رتبههای برتر شـدند.
مقـدس حضرت
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) ،چهـل و چهارمیـن دوره مسـابقات
قـرآن کریـم سـازمان اوقـاف و امورخیریـه سراسـر
کشـور ویـژه بـرادران و خواهـران برگـزار گردیـد کـه
در ایـن دوره از مسـابقات در رشـته قرائـت تحقیـق
بـرادران محمدحسـن موحدی و مجتبـی محمدبیگی
بـه ترتیـب موفـق بـه کسـب رتبـه چهـارم و پنجـم
شـدند و در بخـش خواهـران نیـز زهـرا انصـاری در
رشـته حفـظ بیسـت جـزء حائـز رتبـه اول شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت در مراسـم اختتامیه این مسـابقات،
بـا حضـور رئیـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه ،وزیر
ارشـاد ،رئیس شـبکه قرآن سـیما ،مدیـر رادیو قـرآن و
مشـاور قرآنی رئیس سـازمان اوقاف و معاون فرهنگی و
مقدس حضـرت عبدالعظیم(ع) از
روابطعمومی آسـتان ّ
برگزیـدگان در رشـتههای مختلـف تقدیـر بهعمل آمد.
آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) ،موفقیت این
چهرههـای قرآنـی از خادمیـن این آسـتان را به ایشـان،
خانوادههـای محتـرم و همـکاران گرامـی تبریـک و
تهنیـت عـرض مینمایـد.

برگزاری طرح «معرفت زیارت» در
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع)

بـه همـت اداره ّ
کل برنامـه هـای فرهنگـی و آموزشـی
مقدس حضـرت عبدالعظیم(ع) ،طـرح «معرفت
آسـتان ّ
زیـارت» در حـرم مطهر حضـرت عبدالعظیـم(ع) برگزار
مـی شـود.به گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس
حضـرت عبدالعظیـم حسـنی(ع) ،در طـول سـال ،گروه
هـای مختلفـی از مراکز آموزشـی و دانش آمـوزی ،ارگان
هـا ،نهادهـا ،مراکـز فرهنگی ،مسـاجد و هیئـات به حرم
مط ّهـر حضـرت عبدالعظیـم(ع) مشـرف مـی شـوند که
طرحـی بـا هـدف معرفـت افزایـی در خصوص شـناخت
حضـرت عبدالعظیـم و امامزادگان مجاور علیهم السلام،
بـا عنـوان «معرفـت زیـارت» بـرای مراجعیـن اجـرا
مـی گردد .از دیگر اهـداف این طرح ،معرفـی امامزادگان
عظیـم الشّ ـأن ایـن آسـتان مقـدس بـه عنـوان الگوهای
دینـی و سـبک زندگـی به قشـر نوجـوان و جوان اسـت
کـه بـا بیان سـیره علمی و عملی و سـلوک معنـوی این
امامـزادگان واجـب التعظیـم ،امید اسـت تا ایـن امر مهم
تحقـق یابـد.در ایـن طـرح گـروه هـای مراجعـه کننـده
بـه حـرم ،علاوه بر بهـره منـدی از بیانـات کارشناسـان
فرهنگی و مذهبی در قالب جلسـه ای کوتاه و فشـرده ،با
مشـاهیر مدفـون در این بارگاه منـ ّور و همچنین امکانات
و فضاهـای آموزشـی ،درمانـی ،فرهنگـی و رفاهـی ایـن
مقـدس نیز آشـنا می شـوند.
آسـتان ّ
گفتنـی اسـت ،اجـرای ایـن طـرح ،علاوه بـر ایـام ویژه،
ماننـد اعیـاد،والدت و شـهادت ائمـه معصومیـن علیهـم
السلام و همچنیـن هفتـه والدت حضـرت عبدالعظیـم
ّ
السلام ،در تمـام طول سـال امکانپذیر می باشـد.
علیـه ّ
مراکـز متقاضـی مـی تواننـد ،نامـه درخواسـت خـود
را بـه شـماره  55901333فکـس و یـا بـا شـماره
 51225580-82تمـاس حاصـل نماینـد.
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خبـــــر

تشرف آیتاهلل محمدی ریشهری به عتبات عالیات و دیدار با تولیت
آستانهای مق ّدس و بقاع متبرکه کشور عراق

مقدس
آیـتاهلل محمدی ریشـهری ،تولیت آسـتان ّ
حضـرت عبدالعظیـم(ع) ،در سـفری بـه عـراق،
ضمـن تشـرف و زیـارت عتبـات عالیـات ،بـا تولیت
آسـتانهای مقـدس و بقـاع متبرکـه ایـن کشـور،
دیـدار و گفتگـو کـرد.
مقـدس حضرت
بـه گـزارش روابطعمومـی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) ،آیـتاهلل محمـدی ریشـهری،
مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) در
تولیت آسـتان ّ
بـدو ورود بـه کشـور عـراق در فرودگاه نجف اشـرف
مقـدس حضرت
مـورد اسـتقبال مسـئولین آسـتان ّ
عبـاس(ع) ،سرکنسـول ایـران و همچنیـن نماینـده
سـازمان حـج ،قـرار گرفت.
در ادامـه آیـتاهلل محمدی ریشـهری بـا حضور در
عتبـات عالیـات ،با توليتهای حرم امام حسـین(ع)،
حـرم حضرت اباالفضـل(ع) ،حرم امامین عسـکریین
علیهما السلام ،حرم امامین جوادین علیهماالسلام

و رییس دیوان وقف شـیعی در کشـور عراق ،مسجد
کوفـه و حـرم امامزاده سـید محمد(ع) در شـهر بلد
ديـدار و گفتوگـو كـرد کـه دیـدار بـا تولیـت حرم
حضـرت امـام علـی(ع) در نجـف اشـرف از دیگـر
برنامههـای ایـن سـفر بود.
در ايـن ديدارها بر تعامل هرچه بيشـتر آسـتانهای
مقـدس اهلبيـت عليهمالسلام در جهـان اسلام و
ّ
انجام طرحها و اقدامات مشـترك در راسـتای ترويج
معـارف اهـلبيـت(ع) بـا توجـه بـه ظرفيتهـای
معنـوی ایـن بقـاع متبرکـه در نشـر آموزههـا و
فرهنـگ نـاب خانـدان آل اهلل علیهم السلام ،تاکید
شد .
همچنیـن کتاب«موسـوعة الشـریف المرتضـی»
(قریـب ۵۰جلـد) که مشـتمل بر تألیفـات و مقاالت
و دیوان اشـعار ،سـید مرتضی علم الهدی(ره) اسـت؛
توسـط آیـتاهلل محمدی ریشـهری بـه تولیتهای

حرمهـای اهـل بیـت(ع) در کشـور عـراق اهدا شـد.
گفتنـی اسـت ،در ایـن سـفر آیـتاهلل محمـدی
ریشـهری در شـهر بغداد نیز به زیارت مزار شـریف
شـیخ کلینی(ره) از محدثان بزرگ شـیعه و نویسنده
کتاب شـریف«الکافی» ،مشـرف شـد.

آیت الله محمدی ری شهری در دیدار شهردار منطقه  ۲۰تأکید کرد:

مقدس است
خواست ما حل مشکالت مردم بویژه مجاوران آستان ّ

آیـت اهلل محمـدی ری شـهری در دیـدار شـهردار
منطقـه  20گفـت :اکثـر شـهرداران گذشـته ری
خدمـات شایسـته ای بـه ری داشـته انـد امـا بـا
توجـه بـه مشـکالت گوناگـون ری ایـن اقدامـات
کافـی نبـوده لـذا امیدواریـم بـا توجـه بـه دوره جدید
شـهرداری و انگیـزه و سـرعت عمـل در تصمیمـات
جدیـد در راسـتای رفـع مشـکالت مـردم ،معضلات
مـردم شـریف ری بـه بهتریـن شـکل مرتفـع شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس حضـرت
عبدالعظیم(ع) ،شهردار منطقه  20با آیت اهلل محمدی
ری شـهری ،تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
حسـنی(ع) دیـدار و گفتگو کرد.
آیـت اهلل ری شـهری در ایـن دیدار گفت :اینجا شـعبه
ای از حـرم امـام حسـین(ع) اسـت و ارائـه خدمـات
مطلـوب بـه مردم شـهرری بایـد در صـدر اولویت های
مسـئولین شـهری باشـد و آسـتان مقدس نیز همواره
در کنـار مـردم ری بـوده و از همیـن رو ایـن آسـتان
هیـچ گاه خدمـات ویـژه ای بـرای خـود از مسـئولین
نخواسـته بلکـه تنها خواسـته ما آسـایش مـردم ری و
رفع مشـکالتی اسـت که سـال ها گریبانگیر این مردم
بوده اسـت.
تولیـت آسـتان مقدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) اظهار
داشـت :این شـهر در گذشـته با عنوان «عروس البالد»
شـهرت داشـته اما امـروز وضعیت نامناسـبی از جهت
خدمات شـهری دارد و متاسـفانه تمام مشـکالت شهر
تهـران بـه ری سـرازیر می شـود لذا مـا توقـع داریم تا

در ایـن دور جدیـد شـهرداری ،مسـئولین امر بـا تمام
انگیـزه ،تـوان و امکانـات ،شـهرری را از جهت شـهری،
خدماتـی و عمرانی بـه حد مطلوب برسـانند.
در ابتـدای ایـن نشسـت سـید محمـد ناظـم رضـوی،
شـهردار منطقـه  20بـه بیـان تصمیمـات جدیـد در
خصـوص شـهرری و اطـراف آسـتان مقـدس پرداخت
و افـزود :موضـوع ایجـاد پارکینـگ طبقاتـی در ضلـع
جنوبـی و پیـش بینی امکانـات رفاهی مناسـب در این
بخـش بـه صـورت قـرارداد عمرانـی در شـورای شـهر
تهـران مصـوب خواهـد شـد و ان شـاء اهلل در آینـده

پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی سالروز شهادت
حضرت فاطمه زهرا(س) از شبکه قرآن سیما

به مناسـبت فرارسـیدن سـالروز شـهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ،ویژه
برنامه تلویزیونی سـالروز شـهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) از آسـتان
مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) بـه روی آنتن زنده شـبکه قرآن سـیما
رفت.
بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیم(ع)،
ایـن برنامـه در سـالروز شـهادت آنحضـرت بـا سـخنرانی حجـت
االسلام و المسـلمین سـید حمید میرباقـری و مرثیه سـرایی حاج
اصغر دوسـتی و شـعرخوانی حاج قاسـم نعمتی از شبکه قرآن سیما
پخش شـد.

نزدیـک ایـن پـروژه آغـاز می شـود.
رضـوی در پایان اظهار داشـت :تصمیمات ویـژه ای در
خصـوص تملک مابقی قطعـات امالک باقـی مانده در
اطـراف حـرم در راسـتای طرح توسـعه آسـتان صورت
گرفتـه شـده اسـت و همچنیـن مشـکالت عمرانـی و
اجرایـی بیمارسـتان آسـتان مقـدس در ضلـع جنوبی
نیـز بـا مذاکـرات صـورت گرفتـه رفـع خواهـد شـد.
گفتنی اسـت ،در ایـن دیدار شـهردار منطقه  20حکم
خدمـت افتخـاری این بارگاه ملکوتی را توسـط آیتاهلل
محمـدی ری شـهری ،دریافت کرد.

برگزاری مسابقه فرهنگی «کوثر جاودان»

بـه مناسـبت ایـام شـهادت حضـرت صدقـه طاهـره(س) ،مسـابقه فرهنگـی «کوثـر
السلام برگـزار مـی شـود.
جـاودان» در آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم علیـه ّ
السلام ،مسـابقه
علیه
عبدالعظیم
مقدس حضـرت
بـه گـزارش روابـط عمومی آسـتان ّ
ّ
فرهنگـی «کوثـر جـاودان» از اول تـا پایـان مـاه جمـادی الثانـی بـا محوریـت کتـاب
«حضـرت فاطمـه(س) از والدت تـا شـهادت» تألیـف آیـت اهلل سـید محمـد کاظـم
قزوینـی ،برگـزار میشـود کـه بـه برگزیـدگان در ایـن مسـابقه به قیـد قرعـه هدایای
متبرکـی اهـداء میگـردد.
عالقمنـدان مـی تواننـد بـرای دریافت و ارسـال پاسـخنامه ،به شـبکه هـای اجتماعی
اداره کل برنامـه هـای فرهنگـی و آموزشـی در ایتـا ،سـروش و اینسـتاگرام بـا نشـانى
 FaAbdulazimمراجعـه نماینـد.

خبـــــر
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مراسم رونمایی از آثار پژوهشگران افتخاری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش و بـه همـت مرکـز
اسـناد آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) ،از
پژوهشـگران افتخـاری ایـن مرکـز ،تجلیـل و از آثار
پژوهشـی ایـن خادمین پژوهشـگر و همچنین سـه
کتـاب در زمینـه ری شناسـی ،رونمایـی شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضرت
عبدالعظیـم(ع) ،در ایـن مراسـم که در موزه آسـتان
مقـدس برگزار شـد ،سـعید محمدی نیک ،مشـاور
تولیـت در امور مرکز اسـناد ،موزه و کتابخانه ،ضمن
تبریـک هفتـه پژوهـش ،اعلام داشـت که بـه تمام
آثـار نشـر یافته تا هفته پژوهش سـال آینـده درباره
ری و آسـتان جایـزه تعلق میگیرد و علاوه بر آن به
آثـار منتخب نیـز جوایز ویـژه ای اهدا خواهد شـد.
همچنیـن در ادامـه ایـن آییـن مدیـر مرکـز اسـناد
و همچنیـن کارشـناس تحقیقاتـی ایـن مرکـز ،بـه
ارائـه گزارشـی از فعالیتهای پژوهشـی مرکز اسـناد
پرداختند.
در ادامـه مراسـم از دو اثـر فاخـر پژوهشـی کـه
بـه سـفارش مرکز اسـناد بـا عنـوان «آسـتان و ری

در آیینـه مطبوعـات تاریخـی» پژوهشـگر :مهدیـه
درویشـوند و «گاه نـگاری آسـتان مقـدس حضـرت
عبدالعظیم(ع)» پژوهشـگر :دکتـر حامدرضا کریمی
و همچنیـن مدخـل هایـی از دانشـنامه آسـتان
و ری توسـط پژوهشـگر اسـتعدادهای درخشـان
دانشـگاه تهران،امیـن محمـدی ،اسـنادی مرتبط با
آسـتان مقـدس کـه بـرای اولیـن بـار توسـط مرکز
اسـناد از دانشـگاه هـاروارد به دسـت آمده اسـت ،و
سـه کتـاب در زمینـه ری شناسـی« :ری از آغـاز تا
حملـه مغـول»« ،کاخ ساسـانی چـال ترخـان ری»،
ترجمـه و نـگارش توسـط دکتـر محسـن سـعادتی
(مدیـر پایـگاه ملـی میـراث فرهنگـی شـهرری)،
«ری شـهری بـه قدمـت تاریـخ» ،نوشـته دکتـر
علیرضـا کـورش لـی (خـادم افتخـاری آسـتان)،
رونمایـی و از پژوهشـگران ایـن آثـار تقدیـر شـد.
گفتنـی اسـت ،سـخنرانی حجـت االسلام و
المسـلمین تقدیـری معاون امـور روحانیون آسـتان
مقـدس پیرامـون فضیلـت امـر پژوهش ،سـخنرانی
دکتـر کـورش لـی و دکتـر سـعادتی در خصـوص

توزيع بیش از 200بسته ارزاق بین
نیازمندانمناطقمحرومشهرتهران

آثـار پژوهـش شـده ،سـخنرانی رییـس میـراث
فرهنگـی ری در خصـوص همـکاری های مشـترک
با مرکز اسـناد ،سـخنرانی دکتر ابوحمزه کارشـناس
تاریـخ پیرامـون ری شناسـی و تقدیـر از ابوالفضـل
متیـن فـر و حمیدرضـا رسـتمی بـه جهـت تأمین
محتـوای کتاب تاریخچه آسـتان و فضـل اهلل بیژنی
در خصـوص عکاسـی از آسـتان مقدس در راسـتای
انتشـار در فضـای مجـازی ،از دیگر برنامـه های این
مراسـم بود.

برگزاریهمایش م ّلی
مقدس
«شهید دکتر فخریزاده» درآستان ّ
همایش ملی»شـهید دکتـر فخری زاده و بنیاداندیشـی
در توسـعه دانش و فناوری» و اهداء سـیزدهمین جایزه
ویـژه علمـی و ترویجی حضرت عبدالعظیم حسـنی(ع)
برگزار شـد.
مقـدس حضـرت
بـه گـزارش روابطعمومـی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) ،همایـش ملـی «شـهید دکتـر فخـری
زاده و بنیـاد اندیشـی در توسـعه دانـش و فنـاوری» و
اهـداء سـیزدهمین جایـزه علمـی و ترویجـی حضـرت
عبدالعظیـم(ع) بـه همـت مرکـز نجـوم و علـوم نویـن
مقـدس حضرت عبدالعظیـم(ع) در تاالر شـیخ
آسـتان ّ
صـدوق(ره) ایـن بـارگاه ملکوتـی برگـزار شـد.
ایـن همایـش در راسـتای ارتقـای فرهنـگ عمومی در
جهت زمینهسـازی تحقق تمدن نوین ایرانی و اسلامی
و نیـز معرفـی مفاخر ملی و اسلامی ،با هـدف «تبیین
ضـرورت و ابعـاد بنیـاد اندیشـی در توسـعه دانـش و
فنـاوری» و نیـز پاسداشـت مقـام علمـی «دانشـمند
نـوآور ،شـهید دکتـر محسـن فخـریزاده» بـا همیاری
دانشـگاهها و مجموعههـای پژوهشـی فعـال ،برپا شـد.
صاحبنظـران در ایـن همایـش بـه محورهـای مؤثری
چـون ضـرورت و فلسـفه فنـاوری هسـتهای ،مطالعات
بنیادیـن علـوم و فناوریهای دفاعی ،فناوری هسـتهای
و نجـوم و اخترفیزیـک ،متافیزیـک فضازمـان و آغـاز و

انجـام کیهـان ،فلسـفه فیزیـک کوانتـوم ،فیزیـک و
فلسـفه اسالمی ،فلسـفه فناوری و سـبک زندگی ایرانی
و اسلامی ،علـم و فنـاوری و خلقت(طبیعـت) ،علـم و
فنـاوری و قـرآن و علـم و فنـاوری و فقـه پرداختنـد.
گفتنی اسـت در پایان این مراسـم که با حضور حسـین
توکلـی کِجانی معاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویژه

نشست خادمین افتخاری معاونت اماکن
متبرکه با معاون و مسئولین معاونت
نشسـت صمیمانه خادمیـن افتخاری معاونـت اماکن
متبرکه با معاون و مسـئولین معاونـت اماکن متبرکه
برگـزار گردید.
مقـدس حضرت
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) ،ایـن نشسـتها بـا هـدف دریافـت
نظـرات ،انتقـادات و پیشـنهادات خادمیـن افتخـاری
نسـبت به رونـد امور اداره حرمهـای مطهر و صحنها

در شـش جلسـه جداگانه در آبان و آذرماه سال جاری
برگـزار گردید.معاون اماکن متبرکه در این نشسـتها
طـی سـخنانی اظهـار کـرد :خداوند به شـما خادمین
مقدس
افتخـاری توفیق خدمتگـزاری در این آسـتان ّ
را عطـا کـرده اسـت ،پس قـدردان این نعمت باشـید.
حجـت االسلام والمسـلمین قائمی فلسـفه وجودی
کارکنـان و خادمیـن حـرم مطهـر را خدمـت بـه زائر

اخبار

شهرسـتان ری ،حجـت االسلام و المسـلمین محمـد
مقدس ،اسـاتید و
تقدیـری رئیـس مرکـز نجوم آسـتان ّ
دانشـمندان برتر دانشـگاههای کشـور و سایر مسئولین
برگـزار شـد از خانـواده دانشـمند شـهید محسـن
فخـریزاده از شـهدای افتخارآفریـن فناوری هسـتهای
تقدیر شـد.
دانسـت و تصریـح کـرد :باید بـه گونهای رفتـار کنیم
کـه زائـر بـا برخورد خـوب خـادم ،خاطـره خوبـی از
زیـارت حرمهـای مطهر داشـته باشـد.
همچنیـن در ایـن نشسـت هـا خادمین افتخـاری به
بیـان نظـرات و دیدگاههـای خـود نسـبت بـه امـور
مربـوط بـه حـوزه کاری خـود پرداختنـد.
خاطـر نشـان میسـازد؛ ایـن نشسـتها طـی شـش
جلسـه و بـا حضـور خادمیـن افتخـاری فراشـی،
خادمیـن و خادمههای افتخاری کفشـداری ،خادمین
و خادمههـای ارشـاد و امـر بـه معـروف و خادمیـن و
خادمههـای حرمهـای مطهـر برگـزار شـد.

بـه همـت اداره نـذورات و هدایـای مردمـی آسـتان
مقـدس حضرت عبدالعظیـم(ع) ،در ایام فاطمیه و در
ّ
آسـتانه شـب یلدا ،بیـش از 200بسـته ارزاق توسـط
مقـدس بسـتهبندی و در مناطـق
خادمیـن آسـتان ّ
محـروم و کمبرخوردار شـهر تهـران ،بیـن نیازمندان
توزیع شـد.
مقـدس حضـرت
بـه گـزارش روابطعمومـی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) ،خادمیـن اداره نـذورات و هدایـای
مردمـی بـا توجه به شـرایط پیش آمـده در خصوص
بیمـاری کرونـا بـا حضـور در مناطـق محـروم بـه
توزیـع بسـتههای ارزاق پرداختنـد تـا نیازمنـدان در
آسـتانه شـب یلـدا میهمـان سـفره احسـان حضرت
سـیدالکریم(ع) شـوند.
یـادآور میشـود ،بانیـان خیـر میتواننـد نـذورات
و هدایـای نقـدی خـود را بـه شـماره کارت
بانکـی ۶۳۹۳-۴۶۱۰-۱۹۴۲-۵۱۰۳واریـز نماینـد و
همچنیـن از طریـق شـماره تمـاس ۵۵۹۳۸۰۰۹نیز
اقـدام فرماینـد.

خادمین سیدالکریم میزبان
موکبدار داغدیده عراقی

آییـن تکریـم و تقدیـر از میهماننـوازی موکـبدار
عراقی در مراسـم پیادهروی اربعین حسـینی ،در حرم
حضرت عبدالعظیـم(ع) برگزار شـد.
مقـدس حضـرت
بـه گـزارش روابطعمومـی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) ،چند روز بیشـتر به برگزاری مراسـم
باشـکوه پیـادهروی اربعین 1400نمانده بـود که آقای
حیدرعلـی الزیـداوی به همراه خانـوادهاش طبق روال
هـر سـاله منزلشـان را برای پذیرایـی از زائـران ایرانی
آمـاده میکردنـد تـا حـق مهماننـوازی و بـرادری را
بـرای مهمانـان اباعبـداهلل(ع) بـه شایسـتگی بـه جـا
آورنـد اما متاسـفانه بـه هنگام شستشـوی فرشهای
منزلشـان ،دچـار بـرق گرفتـی شـدند و چهـار فرزند
این خانـواده مرحوم شـدند.
در ایـن راسـتا مسـئوالن آسـتان قدس رضـوی برای
همـدردی بـا ایـن خانـواده عراقـی ،آنـان را بـه ایران
دعـوت کردنـد و میهمـان ثامـن الحجـج(ع) بودند و
از همیـن رهگـذر و بـا هماهنگـی میان آسـتانهای
مقـدس ،حـرم حضرت عبدالعظیـم(ع) نیـز در قالب
ّ
طرح«خدمـت کریمانـه» میزبـان خانـواده آقـای
الزیداوی شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،روز گذشـته موکـبدار
داغدیـده عراقـی در میـان اسـتقبال خادمیـن ایـن
مقدس،
بـارگاه ملکوتی و همراهی مسـئوالن آسـتان ّ
حرمهـای مطهـر حضـرت سـیدالکریم و دو امامزاده
مجـاور(ع) را زیـارت کردنـد.
همچنیـن دیـدار بـا امـام جماعـت حـرم و تجلیل و
اهـدای هدایـای متبرک بـه خانـواده آقـای الزیداوی
بـه جهـت مهماننـوازی ایـن موکـبدار عراقـی و
همچنیـن بازدیـد از موزه آسـتان از دیگـر برنامههای
تـدارک دیـده شـده بود.گفتنی اسـت ،خانـواده آقای
حیدرعلـی الزیـداوی بعـد از زیـارت بـارگاه ملکوتـی
حضـرت عبدالعظیـم(ع) بـه منظـور زیـارت حـرم
حضـرت فاطمـه معصومـه(س) و دیـدار بـا مراجـع
عظـام تقلیـد بـه سـمت قم رهسـپار شـدند.
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(علیه السالم)

گزارش خبری

مقــدس حضرت
بــه گزارش روابط عمومی آســتان
ّ
عبدالعظیــم(ع) ،در این برنامه کــه در هتل کرامت
مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار گردید؛
آســتان ّ
مقدس
آیتاهلل محمدی ریشــهری تولیت آســتان ّ
حضرت عبدالعظیم(ع) ،حجت االســام و المسلمین
مروی تولیت آســتان قدس رضوی ،آیتاهلل سعیدی
تولیت حرم حضرت معصومه(س) ،حجت االســام و
المســلمین کالنتری تولیت آستان حضرت احمدبن
موســیالکاظم(ع) (شــاهچراغ) ،حجت االســام و
المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
و سرپرست حجاج ایرانی و حجت االسالم و المسلمین
مقدس جمکران به بیان نقطه
رحیمیان تولیت مسجد ّ
نظرات خود پرداختند.
همچنین سخنرانی معاون بینالملل سازمان علمی و
فرهنگی آستان قدس رضوی در خصوص ارائه گزارش
مقدس حضرت
دبیرخانه اجالســیه ،نماینده آستان ّ
عبدالعظیــم(ع) در خصوص گام دوم طرح قرآنی«من
قرآن را دوســت دارم» و ارائه گزارش اجرای گام اول،
مقدس جمکــران در خصوص ارائه
نماینده مســجد ّ
گزارش اجرای طرح تبلور نــام حضرت مهدی(عج)،
نماینده حــرم حضرت معصومه(س) در خصوص ارائه
گــزارش اجرای طرح امر به معــروف و نهی از منکر،
نماینده حرم حضرت احمد بن موســی الکاظم(ع) در
خصوص تبیین سند ملی زیارت و مدیر سازمان پدافند
غیر عامل کشور در خصوص ارائه گزارش پدافند غیر
مقدس و بقاع متبرکه نیز بخش
عامل ویژه آستان های ّ
دیگری از این اجالسیه بود.

پنجمیناجالسیه
ّ
آستانهایمقدس
و بقاع متبرکه ایران اسالمی
به میزبانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد؛

مقدس و بقاع متبرکه ایران اسالمی با حضور جمعی از تولیتهای اعتاب مقدسه و بقاع متبرکه ایران اسالمی به
پنجمین اجالسیه آستانهای ّ

مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد.
میزبانی آستان ّ

عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری
درباره چگونگی هــم افزایی فرهنگی در
بقاع متبرکه با منشور والیت در این باره،
شرط اصلی رســیدن به اهداف اجالسیه
آستانهایمقدس

مقدس
آیتاهلل محمدی ریشــهری تولیت آســتان ّ
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در پنجمین اجالسیه
مقدس و بقاع متبرکه ایران اسالمی اظهار
آستانهای ّ
داشــت :برگزاری این اجالسیهها باید مقدمهای برای
رسيدن به رهنمودهای راهگشای فرهنگی و اجتماعی
رهبر معظم انقالب در حوزه هم افزایی بیشتر آستان
مقدس کشور باشد.
های ّ
رییس موسســه علمی فرهنگــی دارالحدیث گفت:
دیدگاههای رهبر فرزانه انقالب اسالمی برای همافزایی
مقدس نه تنها مســتحب بلکه
فرهنگی آســتانهای ّ
واجب است و باید از ایشان بخواهیم که دیداری داشته
باشــیم و نقطه نظرشان درباره عملکرد اعتاب را جویا
شــویم.وی افزود :مردم به دلیل وجود مبارک حضرت
مهدی(عج) عالقه خاصی به مسجد جمکران دارند و
باید عالقه آنها را به درستی هدایت کنیم.
آیــتاهلل محمدی ریشــهری گفــت :اینکه چطور
آستانها بایکدیگر هم افزایی داشته باشند مهم هست
و اگر بهرهوری فرهنگی شــود دشــمنهای داخلی و
خارجی را شکست خواهیم داد.
مقدس حضرت عبدالعظیم حســنی
تولیت آســتان ّ
تصریــح کرد :اولین قــدم برای تقویــت این حرکت
رهنمودهای رهبری است و در این اجالسیه از ایشان
تقاضــا میکنیم ،ما را در خصوص بایدها و نبایدها در
مقدس و همافزایی فرهنگی اعتاب رهنمود
آستانهای ّ
نمایند.

لزوم توسعه فعالیتهای اجتماعی اعتاب
مقدسه در خدمت به مردم

تولیت آستان قدس رضوی برلزوم حضور اعتاب مقدسه
در عرصههای اجتماعی و خدمترسانی به مردم مبتنی
بر سیره اهل بیت(ع) تأکید کرد.
حجتاالسال م و المسلمین احمد مروی در این اجالسیه
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت گفته
و با بیان اینکه بقاء متبرکه و اعتاب مقدس کانونهای
هدایت و نشر دین هســتند ،ابراز کرد :وجود مضجع
شریف امام رضا(ع) و امام زادگان عظیمالشأن در ایران

گزارش خبری

ماهنامه خبری ،فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

اسالمی نعمتهای بزرگ و ظرفیتهای ملکوتی و نورانی هستند که خداوند
تبارکوتعالی برای هدایت جامعه در اختیار ما قرار داده است.
وی با بیان اینکه بقاع متبرکه و امامزادهها در کشور هرکدام به تعبیر رهبر
معظم انقالب باید هدایتگر و عامل نشر معارف دین باشند ،افزود :همانگونه
که امام علی بن موسیالرضا(ع) و امامزادگان الزم التعظیم در دوران حیات
ظاهری خود منشأ نورانیت ،آرامش و هدایت جامعه بهسوی سعادت بودهاند،
اکنون نیز مضجعهای شریفشان باید همان کارکرد را داشته باشند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه این حضرات حی و حاضر هستند
و حیــات دارند اما ما از درک فیض حضور آنها محروم هســتیم ،تصریح
کرد :در رابطه با مسائل آستان قدس سؤالی را خدمت رهبر معظم انقالب
مطــرح کردم ،معظم له با این یک جمله که«ببینید اگر امام رضا(ع) بودند
چه میکردند؟» پاسخ دادند و ما بارها از این یک جمله برای رفع مشکالت
استفاده کردهایم و هدایت گرفتهایم.
حجت االســام والمسلمین مروی در ادامه چند پیشــنهاد را مطرح و با
مقدس بر احیای دوباره و رونق بخشیدن به
تأکید بر نقش مؤثر آستانهای ّ
دورههای سنتی و خانگی قرآن کریم در میان مردم ،بیان کرد :آستانهای
مقدس میتوانند در احیای ســنتهای اصیل فراموش شــده و سنتهای
ّ
اسالمی کمرنگ شده تالش کنند تا این سنتهای بسیار خوب و ارزشمند
احیا شوند.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت :جلســات قرآن خانگی در قدیم در
شــبهای جمعه در هر کوچه و محلهای برپا میشــد و برکات بسیاری
نیز داشت و عالوه بر تقویت قرآن در جامعه موجب ایجاد الفت ،محبت
و تقویت روابط صمیمی و دینی میان مردم میشد که اکنون متأسفانه
این جلسات مقداری کمرنگ شده است.
وی تصریح کرد :مردم نیاز به ارتباط اجتماعی دارند و این نیاز مردم
را میتوانیــم با برگزاری روضههای خانگی برطرف کنیم ،در غیر این
صورت جشــنهای غربی با فرهنگ خارجی کــه هیچ بار معنوی و
دینی ندارند ،جای آنها را پر خواهند کرد.حجت االسالم والمسلمین
مقدس میتواننــد در عرصههای
مروی تصریــح کرد :آســتانهای ّ
فرهنگی و اجتماعی وحدت رویه داشــته باشــند ،همانطور که در
دوران کرونــا این کار به خوبی صورت گرفت که رضایت رهبر معظم
انقالب را نیز به دنبال داشت.

(علیه السالم)

مقدس جمکران با اشــاره به انجام فعالیتهای مناسب در
تولیت مسجد ّ
زمینه قرآن گفت :در مســاله حفظ قرآن در ســالهای گذشته اقداماتی
انجام شده است اما انتظار میرفت در این زمینه به عدد میلیونی برسیم اما
متاسفانه به این میزان نرسیدهایم.
وی افزود :برای فراگیر شــدن مساله حفظ قرآن باید تمرکزمان روی آیات
منتخــب با دو ویژگی آیاتی که برای عموم از نظر معنا و مفهوم قابل درک
هستند و آیاتی که در زندگی روزمره از باب بایدها و نبایدها و اصول فقهی
کارکرد دارند ،باشد.
رحیمیان تصریح کرد :با اینشیوه میتوانیم به جای پرورش 2یا 3هزار نفر
که فقط آیات قرآن را حفظ کردهاند و شاید از آنها در زندگیشان بهرهای
نبردهاند ،میلیونها انسان را پرورش دهیم که میتوانند عالوه بر حفظ آیات
قرآنی از رهنمودهای آن در زندگی خود و دیگران استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه مساله زیارت یکی از راهبردهای موثر در تبیین عقاید دینی
و مذهبی اســت افزود :هم در مسجد جمکران و حرم امام رضا(ع) و اماکن
متبرکه به دلیل جاذبهای که اهل بیت دارند ،هر سال حضور مردم و تراکم
جمعیت در زیارت ائمه رو به ازدیاد است و این از معجزات این بزرگان است.
رحیمیان خاطر نشــان ساخت:حضور در این فضاها زمینه را برای تربیت و
ترویج فرهنگ اهل بیت فراهم میکند و هیچ جا این زمینه وجود ندارد و
بهترین پایگاه و جایگاه برای تحکیم و ترویج مبانی دینی و مسائل اخالقی
اماکن متبرکه هستند.
رحیمیان تصریح کرد:در ســال صدها میلیون دالر در جهان تحت عنوان
توریسم صرف مراکز فحشا میشــود.چرا در این شرایط ما از ظرفیتهای
موجود برای حضور مردم در اماکن مذهبی اســتفاده نمیکنیم؟ در حالی
که ما صدها میلیون عاشــق اهل بیت داریم .باید ببینیم که چرا بر موضوع
توریســم مذهبی تمرکز نشده است که باالترین نقش را در تحکیم مبانی
دینی دارد.

توسعه۱۰برابری حرمها در کشور پس از انقالب اسالمی

مقدس احمدبن
حجت االســام و المســلمین کالنتری تولیت آســتان ّ
مقدس و بقاع متبرکه
موسیکاظم(ع) در پنجمین اجالســیه آستانهای ّ
با بیان اينکه وجود عتبات عالیات جزو مراکز قدرت فرهنگی در کشــور و
مقدس جمهوری اسالمی ایران است ،اظهار کرد :باید از
ضرورتی برای نظام ّ
این ظرفیتها به نحو احسن و متناسب با زمان بهره ببریم.
مقدس احمدبن موسیکاظم(ع) گفت:امروز گرفتار یک جنگ
تولیت آستان ّ
نرم و هجمه فرهنگی به تمام معنا و با شبیخون فرهنگی مواجه هستیم.
وی با اشــاره به اینکه عرصه مقابله و معارضه کامال تغییر کرده اســت،
افزود :طبق هشــدار رهبر معظم انقالب ،تمام مظاهر هجمهها و بمباران
فکری ابتدا متوجه اندیشه فرزندان کشور و دوم متوجه دل و احساسات
آنها است.
کالنتری با بیاناینکه دشــمن در صدد است اندیشه را متزلزل و ایمان را
نابود کند گفت :دشمن میخواهد باورهای جوانان را بشکند و اگر نشد ،روی
احساسات ،رفتار و سبک زندگی تاثیر بگذارد.

لزوم تمرکز بر توریسم مذهبی در کشور

مقدس جمکران در این
حجت االسالم و المسلمین رحیمیان تولیت مسجد ّ
نشست گفت :در شرایط حساس فعلی دشمن بر دو محور اقتصاد و معیشت
مردم و فرهنگ متمرکز شده است.
حجت االسالم و المسلمین رحیمیان با بیان اينکه به نظر میرسد در این
وضعیت ،اعتاب و مراکز دینی میتوانند باالترین نقش را در عرصه فرهنگی
کشــور ایفا کنند ،گفت :من دو پیشنهاد در راستای عمل به رهنمودهای
اســام ناب دارم یکــی بهرهگیری از ظرفیت قــرآن و دیگری عترت اهل
بیت(ع) است.
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ب ه زودی زمینه سفر زمینی به عتبات عالیات فراهم میشود

حجت االســام نواب نماینده ولی فقیه و سرپرســت حجاج ایرانی در این
اجالسیه با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای بقاع متبرکه آزاد کردن زندانیان
از ندامتگاهها اســت؛ اظهار کرد :بقاع متبرکه ظرفیتهای زیادی دارند که
یکی از مهمترین آن آزاد کردن زندانیان از ندامتگاهها است.
حجت االســام و المســلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و
زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با بیان اينکه از سال گذشته تا کنون
حج و عمره و عتبات و ســوریه تعطیل بوده است گفت :این معنایش
این نبود که ما فعالیتی نداشتیم ،چرا که ما برای زائرانی که سال99
ثبت نام کرده بودند ســرمایهگذاری کردیم ،بــه آنها آموزشهایی
ارائه و برنامههایی انجام شــده اســت .وی افزود:در صورتی که حج
در ســال ۱۴۰1انجام شود ،باید برخی از این برنامهها دوباره اجرایی
شود و متاسفانه در دوران کرونا ما روحانیانی را در کاروانها از دست
دادیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفت :محور
جلسات ما انس با قرآن است و در استانهای بزرگ برنامه تجوید الصاله و
انس با قرآن انجام شده یا خواهد شد.
نواب تصریح کرد :پس از فروکش کردن کرونا 4هزار زائر به عتبات عالیات
مشــرف شــدند و تعدادی ســالن در کربال و نجف ایجاد شده و مقدمات
ســخنرانی در حرم امام حســین(ع) نیز فراهم گردیده و میخواهیم این
مقدمات را در حرم حضرت عباس(ع) هم انجام دهیم.
وی گفت :یکی از برنامههایی که قرار است در حرم امام حسین(ع) اجرایی
شود قرائت سوره فجر است .میخواهیم در قالب اقدامات فرهنگی پیامهای
این سوره را نیز برای مردم بیان کنیم.
نواب تصریح کرد :درباره کمیته فرهنگی اربعین نیز برنامه ویژه قرآن برای
کسانی که جزء زائران پیاده روی اربعین بودند ،انجام شد.
نماینــده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت حجاج ایرانی گفت:
میخواهیم زمینه سفر زمینی به عتبات عالیات فراهم کنیم ،دولت عراق در
این زمینه سختگیریهایی میکرد .راه اندازی سفر حرمین سوریه در دستور
کار اســت .درخواست سفر عمره را هم تقدیم کردیم ،اما با توجه به منابع
ارزی کشــور بعید میدانم این امر انجام شود ،در حالی که حدود 5میلیون
و ۸۰۵هزار نفر فیش عمره دارند.
وی با بیان اینکه اماکن زیارتی کارکردهای بســیار زیادی دارند افزود :یکی
از این کارکردها صلح افراد و آزاد کردن زندانیان اســت .برای کارکردهای
تبلیغی میتوان از شیوههای تبلیغی ویژه استفاده کرد.
نواب تصریح کرد :در مسجد نبی سالنهایی مانند اسماء الحسنی وجود دارد
که برای کارهای فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد ،تمام اسماء خداوند
بیان شــده و برایش فیلمهایی پخش میشــود که برخی اماکن زیارتی ما
میتوانند از این برنامه استفاده کنند.
نــواب ادامه داد :حــرم حضرت امام رضا(ع) در همیــن رابطه با عنوان
هفت شهرعشق مقدمات برنامهاش انجام شده و قرار است سالنی به آن
اختصاص دهند .این هفت شــهر عشق توضیحاتی درباره سامرا و نجف
و کربال و  ...دارد.

بقاع متبرکه در تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی نقش
بسزایی دارند

گام بلند دولت برای تحقق منویات رهبر معظم انقالب برای
مقدس
احیای آستانهای ّ

مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در ادامه
آیتاهلل سعیدی تولیت آستان ّ
این اجالسیه طی سخنانی اظهار داشت :پیشنهاد میشود در بیانیه اجالسیه
مقدس به طور منطقی ،مدبرانه و با حفظ اصل وحدت آنچه که
آستانهای ّ
ن شبهه اخیرا ایراد شده ،پاسخ داده شده و عزتمندانه از مواضع شیعه
ب ه عنوا 
یاد شود.وی افزود :با توجه به سخنانی که از ائمه اطهار(ع) در خصوص شهر
مقدس قم در روایات آمده اســت ،این اجالسیه میتواند نسبت به ویژگی
ّ
مقدس قم موضعگیری کند.
شهر ّ
آیتاهلل ســعیدی افزود :این مهم باید در بیانیه اجالسیه رسما اعالم شود
مقدس قم به عنوان شهر مورد عنایت اهل بیت(ع) ،مرکز انقالب
تا شــهر ّ
اسالمی و حوزههای علمیه حفظ و معرفی شود.
مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد :دولت اقدامات
تولیت آســتان ّ
و گامهای بلندی را در راســتای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم
مقدس برداشته است.
رهبری برای احیای آستانهای ّ
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وی درخصوص وظیفه و رویکرد اعتاب در شــرایط فعلی کشور گفت :باید
در راستای تقویت اندیشه و توجه به احساسات پاک مخاطبان برنامهریزی
مقدس احمدبن موسیکاظم(ع) گفت :پس از انقالب
کنیم.تولیت آســتان ّ
توسعه حرمها 10برابر افزایش داشــته است و امروز باید به تناسب ناتوی
فرهنگی ،رویکرد ما تغییر یابد و توســعه فیزیکی را کاهش داده و با همه
وجود به اندیشه و دل مخاطب بپردازیم.
کالنتری با اشــاره به حضور میلیونی مردم در اعتاب متبرکه و آستانهای
مقدس گفت :باید برای فرهنگســازی و تأثیرگــذاری از این فرصتها و
ّ
ظرفیتها نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی افزود :حکم اخیر رهبر معظم انقالب درخصوص شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،بیانگر آن اســت که باید یک تحول عظیم فرهنگی در ساختار و
ماموریتهای شورای عالی انقالب فرهنگی شکل بگیرد.
کالنتری تصریح کرد :به تعبیر رهبری ،امروز باید در عرصه جهاد فرهنگی
فعالتر وارد شــویم ،بنابراین اعتاب میتواننــد حرکت بزرگ و تحولی در
سراسر کشور ایجاد کنند.

حجت االسالم والمسلمین صادقی ،رییس مرکز توسعه حل اختالف
قوه قضاییه نیز طی ســخنانی با بیان اينکه بخشــی از آثار و برکات
اعتاب مقدســه کشــور در حوزه اجتماعی قرار دارد،بیان داشت :این
اماکــن متبرکه به دلیل وجود مبارک امامــان معصوم و امامزادگان
و بــزرگان ،نقش معنــوی و آثار روحی فراوانــی در بین مردم ایجاد
میکنند.
وی با اشــاره بــه اينکه در فرهنگ ما پیوند ،حول محور والیت بســیار
برجســته است؛ افزود :اولیای خدا همیشــه نقطه اتصال مردم با خدا و
پیوند مومنان با یکدیگر و نیــز نقطه وحدت و گردهم آمدن مومنان با
هم بودهاند.
صادقی با بیان اينکه جامعه ما دچار تنشهای زیادی شده است که موجبات
ایجاد گسست میان مردم را ایجاد میکند گفت:واقعیت این است که هنوز
نتوانستهایم از ظرفیت بقاع متبرکه در این زمینه استفاده کنیم لذا در این
راســتا مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه اولین تفاهم خود را با آستان
قدس رضوی منعقد کرد تا بتوانیم از این ظرفیت عظیم برای حل اختالفات
مردم استفاده کنیم.
رییس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه با اشاره به اینکه آستانهای
دیگر نیز میتوانند از این تفاهمنامه استفاده کنند و چنین برنامههایی
را در دســتور کار خود قرار دهند گفت :در این راستا خادمانی تعریف
میشــوند که ماموریت اصلی آنها ایجاد صلح و ســازش میان مردم
اســت .ما باید بتوانیم زیر بیرق والیت اهل بیــت(ع) مردم را به هم
پیوند دهیم.
در انتهای این اجالسیه نیز بیانیهای در 8بند ،قرائت شد.
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ماهنامه خبری ،فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

(علیه السالم)

تشییعپیکرمطهرشهیدمحمدرستم

آئین رونمایی و اهداء اثر فاخر منبت کاری
استاد یداهلل جعفری فیروزآبادی به آستان مقدس

گزارش تصویری

بازدید عالقمندان از مرکز نجوم و تاالرعلم آستان مقدس

مراسم یادبود شهید مدافع حرم
مصطفی محمد میرزایی در آستان مقدس

گزارش تصویری

ماهنامه خبری ،فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

آئینتکریمازخانوادهمعظمشهیدعلیمرتضوی

(علیه السالم)
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آموزش احکام امر به معروف و نهی از منکر خادمین افتخاری

جلسه تواصی به حق ویژه خدمتگزاران آستان مقدس

تشییعپیکرمطهرشهیدمحمدکوشمقانی

نشست خبری پنجمین اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسالمی

مراسم یادبود شهید مدافع حرم وحید زمانی نیا در آستان مقدس
چهل و یکمین نشست کارگروه قرآنی و فرهنگی عتبات
ایراناسالمی

ویژه برنامه دعای سمات
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ماهنامه خبری ،فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

(علیه السالم)

گزارش ویژه

مشاهیر

ماهنامه خبری ،فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

(علیه السالم)
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در ایام شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش برگزار شد:

تعظیم به سردار دلها در حرم مطهر

دومین سالگرد گرامیداشت شهادت حاج
قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس و
یادواره شهدای مدافع حرم استان تهران
و شهرستان ری و همچنین گرامیداشت
حماســه 9دی با حضور پرشــور مردم
والیتمدار ری و تهران در آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد.
در این آیین دکتر قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی گفت :طی چهل سالی که
بنده توفیق دوستی و مصاحبت با شهید
سلیمانی را داشتم هیچگاه ترس از مرگ
را در ایشان ندیدم ،زیرا او از هیچ امری
در عالم جز خداوند نمیترسید.
دکتر محمدباقر قالیبــاف در این آئین
با اشاره به حماســه مردمی 9دی ،اظهار
داشــت :ایــن روز ،روز تاریخی انقالب
اسالمی و روز بصیرت و حضور در میدان
و روز نه گفتن بــه افرادی بود که ارزش
ها را زیر پا گذاشتند که مردم والیتمدار
و انقالبی ایران مثل دوران دفاع مقدس
نشان دادند همچنان بر باورهای انقالبی
و دینی خود ایستادهاند.
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت:
شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس طی
عملیاتی پلید به شهادت رسیدند که جا
دارد این روز را تبریک و تسلیت گفت.
تسلیت از این باب که در این مقطع
حســاس ما نیازمند فرماندهای
مانند ایشان هستیم و مایه اندوه
هست که اینچنین شخصیتی را
از دست دادهایم و امروز جای
خالی او در جــای جای جبهه
مقاومت حس میشود.
وی ادامــه داد :از ایــن جهت
نیــز تبریک میگوییــم که در
بســتر ایــن انقــاب و طبق
فرهنگ متعالــی قرآن و مکتب
اهلبیت علیهمالسالم ،یک فرد
روستازادهای مانند شهید سلیمانی
در خانــوادهای ضعیف ،اســتعدادها و
ظرفیتهایش جوانــه زد و از فرماندهان

شجاع ،مدیر و مدبر دوران دفاع مقدس
شد و تا چهل سال درمسیر به زمین زدن
هژمونی دروغیــن آمریکا و ایادی کفر و
ظلم لحظه ای درنگ نکرد.
قالیباف ابراز داشت :شــهید سلیمانی
ویژگیهایی داشت که اگر امروز نام ایشان
جاودانه شده بســبب همین خصوصیات
است؛ ایشان فردی بسیار
مردمی بود و تا آخرین

لحظات این خصوصیت همراه ایشان بود و
مسئولیتهای خطیر ایشان سبب دست
برداشــتن از این خصوصیت نشد و در
حقیقت مکتب شهید سلیمانی برخاسته
از مکتب امام خمینی(ره) بود.
رئیس قوه مقنّنه افــزود :یکی دیگر از
ویژگیهای ایشان انقالبی بودنش بود؛ از
همیــن رو وی هرگز تحت تأثیر
هیاهوی جریانات سیاسی

نبود و خودنماییهای شــیطانی نداشت
و در تمامی ســخنانش همواره دو نکته
مدنظرش بود که هیچ حرفی خالف عقل
و عدل نزنــد و مطیع امر ولی خود بود و
هرکجا که مردم به وجود او نیاز داشتند
بدون هیچ عذری حضور مؤثر داشت.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در پایان
خاطرنشان ساخت :عظمتی که در جبهه
مقاومــت اتفاق افتاده ثمــره تودههای
مردمی اعم از فاطمیون ،زینبیون و دیگر
اقشــار بوده اســت که از همین رهگذر
شــهید سلیمانی به گرهگشــایی اقشار
مختلف مردم بسیار معتقد بود که بیشک
این باور ،باور والیی و انقالبی است.
گفتنی اســت ،تالوت آیاتی از کالماهلل
مجید توســط حاج کریــم منصوری،
سخنرانی ســردار ذوالقدر فرمانده سپاه
سیدالشهداء ،مدیحه سرایی حاج نریمان
پناهی و تجلیل از خانواده شهدا از دیگر
برنامه های این آئین بود.
همچنین ویژه برنامه سالگرد شهید مدافع
حرم وحید زمانینیا از همراهان شــهید
سلیمانی با حضور اقشار مختلف مردم و
مسئولین و خانواده این شهدای گرانقدر
همراه با مرثیــه خوانی حاج امیر نعیمی
و سخنرانی حجتاالســام والمسلمین
سیدحسین مومنی برگزار شد.
برگزاری ویژه برنامه ســالگرد شهادت
مصطفی محمدمیرزایی ازشهدای مدافع
حــرم باحضور اقشــار مختلــف مردم
ومسئولین و مرثیه خوانی مادحین آلاهلل
علیهمالسالم نیز از دیگر برنامههای این
ایام بود.
شــهید وحیــد زمانی نیــا و مصطفی
محمدمیرزایــی ازجوانــان غیور اهل
شــهرری و از نیروهای تحــت امر حاج
قاسم ســلیمانی بودند که شهید زمانی
نیا در عملیات ترور شــهید ســلیمانی
و شــهید میرزایــی در عملیات دیگری
در ســرزمینهای مقاومت به مقام رفیع
شهادت نائل شدند.

محمدتقی فلسفی در سال ۱۲۸۶ش در تهران
متولد شد .او فرزند آیت اهلل محمد رضا تنکابنی
از مجتهدان و علمای تهران بود .محمد تقی در
۶سالگی به دبســتان توفیق رفت و به تحصیل
صرف و نحو و مقدمات علوم دینی پرداخت و با
پافشاری و اصرار مادر به منبر روی آورد .وی در
طول هفته به تحصیل اشــتغال داشت و  ۲روز
آخر هفته را به منبــر میرفت .وی برای اولین
بار در سن  15سالگی در مسجد فیلسوفها به
منبر رفــت .وی در دروس محمدرضا تنکابنی،
شــیخ یونس قزوینی و میرزا مهدی آشتیانی و
شیخ عبدالکریم حائری یزدی حاضر شد.
وی از شــخصیت های مبــارز انقالبی بود و به
دلیل ســخنرانی ها و مبارزات ضد رژیم پهلوی
خصوصیات
و مواعظ مشهورش شــهرت یافت.
ّ
شخصی و ویژگی های ســخنرانیهای مرحوم
فلسفی موجب جلب اعتماد مراجع عظام تقلید
و علماء شده بود ،که به همین سبب وی نماینده

آیتاهللالعظمــی بروجــردی(ره) بــرای ابالغ
پیامهای ایشــان به شــاه گردید و همچنین
در نهضت اسالمی مردم ایران ،شجاعانه وارد
میدان شد و در قضایای انجمنهای ایالتی و
والیتی سخنگوی مراجع زمان بود.
در محرم ســال ۱۳۴۴ش فردی قصد حمله
و ترور مرحوم فلســفی را داشــت اما با تالش
راننــده و خدمتگزار منزل ،شکســت خورد و
فرد مورد نظر دســتگیر شد .بر اثر این حادثه،
منبرهای مرحوم فلســفی تعطیل شــد .سید
ابوالقاسم خویی ،مرعشــی نجفی ،سید محمد
هادی میالنی و ســید علی بهبهانی با ارســال
تلگراف از این واقعه ابراز تأسف کردند.
ســرانجام این خطیــب توانا در  ۲۷آذر ســال
 ۱۳۷۷در  ٩١ســالگی درگذشــت و در جوار
مرقــد مطهر حضرت عبدالعظیــم(ع) به خاک
سپرده شد.

خطیب توانا
حجت االسالم و المسلمین
محمد تقی فلسفی(ره)
تاریخچه حرم

السالم
ضریح مط ّهر حضرت عبدالعظیم علیه ّ

نخستین بار به دســتور شاه طهماســب ،در سال 950ق.
نردهای ب ه دور صندوق قبر ساختند ؛ اما ضریحی کهاکنون بر
مرقد مطهر وجود دارد ،ساخته عصر فتحعلیشاه قاجار است
و بر روی آن تاریخ 1222ق .ثبت است .این ضریح به دستور
امینالسلطان ،صدر اعظم وقت ،فرزند میرزا ابراهیم خان و با
هنرمندی صنعتکاران ،مر ّمت شــد .طول ضریح  3/87متر،
عرض آن  2/95متــر و ارتفاع آن  2/40متر ،و کتیبه باالی
آن بهپهنای  54ســانتیمتر و دهانههای شبکه و پایههای
آن به ارتفاع  1/86متر اســت .این ضریح بر پایهای از سنگ
مرمر به ارتفاع  25سانتیمتر قرار یافته است .جنس آن ،نقره
است ،همراه آیینهکاری و نقاشی ایوان جنوبی .هنگام ساخت
ضریح در عصر فتحعلی شاه  ،کتیبهای زیبا بهخط ثلث وجود
داشته است که ”سوره الرحمن” را بر روی آن نوشته بودند و
در حاشیۀ ذیل آن  ،اشعار فارسی به خط نستعلیق و در وسط
آن نام فتحعلیشاه و در ضلع غربی ضریح نام ناصرالدین شاه
به خط ثلث به چشم میخورد .در چهارگوشه پایین آن نیز
نام استادان مر ّمتکار عصر ناصری (استاد محمد زرگرباشی
و محمدمهدی زرگر ،ولدان خیرالحاج حاجی آقابزرگ زرگر
نبیره استاد ملک محمد رشتی) به خط رضاقلی درج شده است؛ نام هنرمندانی که تحت اشراف و نظارت استاد
هلل یوسفی (تذهیبکار) ،حسین شفقت
صنیعخاتم  ،در تجدید و مر ّمت ضریح کوشیدند  ،عبارت است از :نصرتا 
هلل اعظمی(سراستاد نقرهساز) ،حاجی شیخ احمد
(خاتمکار)  ،محمد منبتکار ،غالمحسین اقلیما(نقرهساز) ،عطاءا 
معصومی (خطاط) ،مهدی حکمی (استاد و خطاط هنرمند).

شهدای مدفون در حرم
شهید مدافع حرم حسن عبداهلل زاده

شهید عبداهلل زاده فرزند ســردار عبداهللزاده یکی از
فرماندهان سپاه پاســداران انقالب اسالمی بود .این
شــهید عزیز اصالتاً اهل چهارمحــال و بختیاری از
روستای شیخعلیخان شهرستان کوهرنگ بوده ،اما
به علت شرایط شغلی پدر در اهواز متولد شد و ادامه
زندگیاش متناســب با شــرایط کاری پدر در تهران
گذشت.
ایشــان از سالهای اول جنگ در سوریه برای دفاع از
حرم عمه سادات ،حضرت زینب(س) به این سرزمین
اعزام میشد و به شدت عاشق حضرت عباس(ع) و به
الگو پذیری از ایشــان شجاع ،صبور و نترس بود و در
میدانهای سخت روحیه دهنده به سایر نیروها بود.
شهید حسن عبداهللزاده سرانجام عصر روز پنجشنبه
 ۱۳خرداد  ۱۴۰۰در دفاع از حرم حضرت زینب (س)
در مســیر «دیرالزور» به «تدمر» ســوریه در کمین
نیروهای داعش به فیض شــهادت نائل شد و پس از
تشــییع پرشور پیکر مطهرش بر دستان مردم تهران
و شهرری در حرم مطهر حضرت سیدالکریم(ع) آرام
گرفت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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رسم خدمتگزاری

وظایف اخالقی خادم
خوش رویی
خوشرویــی با زائران و خــود را خدمتگزار آنان دانســتن ،عامل موفقیت خادمان و
کارگزاران زیارت اســت .راه و رســم خدمتگزاری ،خوشخلقی است که بزرگترین
خدمت معنوی به شمار میآید .افراد بداخالق هرگز نمیتوانند فعالیت گروهی کنند و
حمایت مردم را به خود جلب نمایند.
الر ُج ِل فِی َو ْج ِه أَخِی ِه َح َس َن ٌه َو َص ْر ُف الْق ََذی َع ْن ُه َح َس َن ٌه َو َما
امام باقر(ع)میفرماید:ت ََب ُّس ُم َّ
ُعب َِد ا ُ
خَ
الس ُرو ِر َعلَی ال ْ ُم ْؤمِن .لبخندزدن انسان به روی
ال
د
إ
ِن
ِ
هلل ب ِشَ ی ٍء أَ َح ُّب إِلَی اهللِ م ْ ْ ِ ُّ
برادرش نیکی است و دورکردن خاشاک(آزار) از او نیکی است و محبوبترین عبادت نزد
خداوند ،شادکردن دل مؤمن است(.وسائلالشیعه ،ج  ،11ص )569
دلجویی و رسیدگی
بیماران ،کهنساالن و افرادی که برای اولین بار به سفر آمده و از عزیزان خود جدا شدهاند ،بیش
از دیگران به رســیدگی و دلجویی نیاز دارند .گاهی یک سالم و برخورد نیک در دیار غربت،
بزرگترین خدمت روحی است ،ممکن است گاهی افراد بیحوصله ،ناراحت یا گرفتار و عصبانی
باشند .در این صورت تحملکردن و سنگصبور آنان شدن ،بزرگترین خدمت معنوی است.
بردباری
بردباری ،الزمه کار مسئوالن و دستاندرکاران است و نبود آن ،خدمترسانی به مردم
را بسیار دشوار میکند؛ رفع نیاز دیگران ،جز با صبر و بردباری به سامان نمیرسد .گاه
در مسیر خدمترسانی و برطرف کردن گرفتاریهای مردم ،سختی و دشواری زیادی
وجود دارد .ازاینرو پیمودن راه خدمتگزاری ،جز به مدد توکل بر خدا و داشتن صبر و
شکیبایی میسر نیست؛ چنانکه حضرت موسی(ع) نیز در آغاز خدمترسانی خود دست
به دعا برداشت و فرمودَ :ر ِّب اشْ َر ْح ل ِی َص ْد ِری * َو یَ ِّس ْر ل ِی أَ ْم ِری؛ «پروردگارا! سینهام را
گشاده کن ،و کارم را برایم آسان گردان»(.طه٢۵ :و )٢۶
امام علی(ع) در نامهای کارگزاران خود را به شــکیبایی در خدمترســانی فرا خوانده
الر ِع َّی ِه َو ُو َکال ُء ُ
األ َّم ِه
اصب ُِروا ل َِح َوائ ِجِ ِه ْم َفإِن َّ ُک ْم خُ ز ُ
اس م ِْن أَنْفُسِ ُک ْم َو ْ
استَ :ف َأن ْصِ فُوا ال َّن َ
َّان َّ
َو ُســف ََرا ُء األَئ ِ َّمهِ .در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در برآوردن نیازهایشان
شکیبا باشید .همانا شما خزانهداران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید.
(نامه  ۵۱نهج البالغه)
عفو و گذشت
افراد مسئول باید در پیشامدها و رویدادهای ناگوار ،بیش از دیگران گذشت کنند .امام
الق الْک َِرا ِم؛ ال ْ ُم َبا َد َر ُه إِلَی االن ْ ِتقَا ِم م ِْن شِ َی ِم
علی(ع)میفرماید« :اَل ْ ُم َبا َد َر ُه إِلَی ال ْ َع ْف ِو م ِْن أَخْ ِ
اللِّئَا ِم .پیش گرفتن عفو و گذشت از اخالق بزرگواران است .سرعت در انتقام از اخالق
فرومایگان اســت(».غرر الحكم ،صفحه  )1566افراد بلند نظر نه تنها در اندیشه انتقام
نیستند ،بلکه کریمانه از بدی دیگران میگذرند.
خداوند متعال میفرمایــد :إِذا َم ُّروا ب ِاللَّ ْغ ِو َم ُّروا کِراماً؛ «و هنگامی که با لغو و بیهودگی
برخــورد کنند ،بزرگوارانه از آن میگذرند»(.فرقــان )٧٢ :افرادی که وظیفه هدایت و
راهنمایی دیگران را دارند باید بکوشند با اخالق نیکو به افراد پاسخ دهند.
کوچک شمردن سختیهای خدمت
راز موفقیت در خدمات مردمی و خیرات این اســت که کارها را از آغاز ،هرچه بزرگ
و ســنگین باشد ،آن را دشوار ندانیم و در عمل و انجام آن دچار ناتوانی ،شک و تردید
و وسوسههای شیطانی نشویم .باید از همان ابتدا به گشایش در کار اندیشید؛ چنانچه
بهخاطر آماده نبودن مقدمات کار وارد عمل نشــویم و آن را به تأخیر بیندازیم ،ممکن
یت ال ْ َم ْع ُر َ
وف ال یَت ُِّم إ ِ َّل
اســت از اصل کار محروم شــویم .امام صادق(ع) می
فرماید:رأَ ُ
َ
بِثَالثٍ  :تَ ْعجِ یل ِ ِه َو َس ْت ِر ِه َو ت َْصغِی ِرهِ.کار خیر به کمال نمیرسد ،جز با سه شرط :شتاب در
آن ،مخفی نگه داشتن آن و کوچکشمردن (.من ال يحضره الفقيه ،جلد ،۲صفحه)۵۷
خدمت خالصانه
هر کوششی ممکن است صورتهای گوناگون داشته باشد؛ اما تنها چهره تالش خالصانه
نزد خداوند ماندگار و ماندنی است .هر انسانی به طور ذاتی در پی تأمین منافع خویش
اســت ،نه خدمت به دیگران .تنها اشــخاص با ایمان و با اخالص هستند که به منافع
دنیوی فکر نمیکنند و جلب رضایت خدا را مایه سعادت هر دو جهان خویش میدانند
و با عشق به خدا به بندگان خدمت میکنند .امام سجاد(ع) در نیایش با پروردگار از او
ِیک َو َه َّم َنا فِی طا َعت َ
میخواهد:إ ِ ْج َع ْل ِجها َدنا ف َ
ِص ن ِّیات ِنا فِی ُمعا َملَتِک.
ِک َو أخْ ل ْ
بارالها! جهاد ما را در راهت و کوشش ما را در راه اطاعتت قرار ده و در معامله با خودت
نیت ما را خالص گردان(مناجات خمس عشر)
ادامه دارد....
برگرفته از کتاب خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسالمی
نوشته سید عباس میری خضری
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عــرض ســام و ادب دارم خدمــت
خانوادههــای عزیــز و والدین محترم،
امیــدوارم در این جلســه آخر که در
خدمت شما هســتیم مطالب مفیدتری
را تقدیم شما نمایم .جلسات گذشته در
خصوص تکنیکهــای مؤثر تا حدودی
صحبت کردیــم و قبل از اینکه به ادامه
بحث بپردازیم باید اشاره کنم که در قرآن
آیاتی داریم که خداوند متعال به پیامبر
اسالم سفارش میکند :ای نبی من ،ای
حبیب من ،ای پیامبر من! حتما ســعی
کن یک ارتباط تنگاتنگ و محبتآمیز و
دلسوزانه با مردم داشته باشی.
رکن ارتباط مؤثر همین است که فرزندان
من بدانند که من واقع ًا آنها را دوســت
دارم.
مادری که میخواهی فرزندت را نصیحت
کنی! حتم ًا اول پایههــای عاطفی را با
فرزندت مستحکم کن تا فرزندت تو را
قبول کنــد و مقبول و محبوب فرزندت
باشــی و آنگاه کالم تو بر فرزندت اثر
خواهد داشت و فرزندت دوست دارد پای
صحبت و کالم تو بنشیند.
سؤال این است که این تکنیکهای موثر
چه چیزهایی را می خواهــد به ما یاد
بدهد؟
نکته اول این است که ما سعی کنیم در
ارتباط با فرزندانمان کوتاه و شــفاف و
مفید صحبت کنیم و ننشینیم برای آنها
ســخنرانی کنیم؛ گاهی اوقات ما فکر
میکنیم اگر مث ً
ال من معلم هستم ،برای
همسر و یا فرزندانم هم باید معلم باشم!
هرگز اینطور نیست ،ائ ّمه معصومین(ع)،
خوبان خدا با رفتارشــان معلم بودند،
«قولوا للناس بغیر ألسنتهم» .ما باید با
رفتارمان بیشتر آموزش داشته باشیم.
نکتــه دوم اینکه بگذاریــم فرزندان
و اطرافیانمــان صحبت کننــد تا ما از
ذهن آنها خبردار شــویم و به اصطالح
ذهنخوانی واقعی داشته باشیم.
نکته سوم اینکه داوری نابههنگام نداشته
باشیم و زود قضاوت نکنیم؛ گاهی پیش
میآید که تا طــرف مقابل و بچهها یک
یا دو جمله میگویند ،ما میان کالم آنها
میرویــم و میگوییم:آها! فهمیدم چی
میخوای بگی .اجازه بدهیم صحبت طرف
مقابل کامل شــود و سپس ما برداشت
خودمان را بیان کنیم.
مادران عزیــز و پدران بزرگوار خیلی از
گرفتاریهای ما در ارتباطاتمان ناشی از
زود قضاوت کردن هاســت؛ یعنی ما در
ذهن خودمان تصورات ذهنی خودمان را
به عنوان یک واقعیت ترسیم میکنیم و
به همین دلیل روابطمان برهم میخورد.
نکته دیگر تمرکز بر زمان حال
داشتن اســت .یعنی از
زمان حال لذت

بردن .از نگاه قــرآن ما آیاتی داریم که
خداوند متعال این لذت اکنونی و این لذت
در حال بودن را مطرح میکند؛ آنجائیکه
خداوند میفرماید :فلینظراالنسان الی
طعامه (پس انسان باید به طعامش با تأ ّمل
بنگرد) مفسرین البته بیشتر در اینجا
طعام را به معنویت و عبادات و آنچیزی
که روان انسان را اشباع میکند تفسیر
کردند اما منافاتی با این موضوع هم ندارد
که طعام انسان نیز مد نظر قرار بگیرد؛
پس هنگام تناول به غذا خوب نگاه شود
و حواس به غذا باشد.
در روایات داریم که امام حســین(ع)
خصوص ًا قبل از تناول سیب آن را بسیار
میبویدند و بعد آن را میل میکردند.
این نشان دهنده آن است که روان ما باید
یک لذت معنوی و روحی ببرد .ما چقدر با
بچههایمان این تجربه را داشتیم؟ چقدر
پیش آمده است که در کنار بچهها بودیم
و ضمن نوازش به آنها گفتیم که عزیزم
من خیلی لذت میبــرم از اینکه تو در
حال بزرگشدن هستی ،از اینکه تو در
کنار من هستی؛ یا به همسرمان چقدر
گفتیم که من خیلی خوشــحال هستم
که تو سالم هســتی ،خصوص ًا االن که
سالمتی قدر و قیمتش خیلی باال است.
االن که مــا میبینیم خدای ناکرده یک
نفر غیر متر ّقبه و بالفاصله و بدون عالئم
دچار کرونا میشود و بالفاصله هم از دنیا
میرود.
ما باید قدردان نعمتهای خداوند باشیم
و لذت ببریم از بزرگشدن فرزندانمان،
از اینکه کنار سفره با هم مینشینیم و
از اینکه با هم گفتگو میکنیم و از اینکه
با هم حرفهای زیبا میزنیم و اینها همه
یعنی تمرکز بر زمان حال داشتن.
اجازه بدهید نکته دیگر اضافه کنم که
وقتی خداوند میفرماید :در نماز حضور
قلب داشته باشید؛ در واقع یک شعبه از
این مسئله هست که بنده من! بنده خوب
من! در هر کاری که مشــغول انجام آن
هستی باید از آن کار لذت ببری .از نماز
من باید لذت ببرم .این جمله از حضرت
حق هست و یک حدیث قدسی است که
به حضــرت(ع) فرمود :ای داود به مردم
بگو اگر بدانند در موقع نماز و عبادت با
چه کسی مشغول سخن گفتن هستند
هرگز از شــدت لذت و بهجت از نماز و
عبادت من فارغ نمیشوند؛ ولی
ما چون درکی از لذت
معنوی پیدا

سبک زندگی

نکردیم دوست داریم نمازمان را زودتر
بخوانیم تا تمام شود و اگر پیش بیاید که
نماز نخوانیم یا نمازمان قضا شود ساده
از کنار آن میگذریم .دقت کنیم که این
اکنون
نکته بسیار نکته مهمی است که از
ِ
خودمان لذت ببریم.
یک نکته بســیار طالیــی دیگر که در
روانشناســی هم ثابت شده است آن
است که انســان به میزانی که از زمان
حالش لــذت میبرد بــر خردمندی و
عقالنیتش افزوده میشــود و روایتی
شبیه به همین از امیرالمومنین(ع) داریم
که میفرمایند :انســان به میزانی که از
نعمتها بهرهمندی مناسب دارد ،قدرت
خردمندی او افزایش پیدا میکند.
مورد بعدی این اســت که سعی کنیم
خودمان را فرع بر فرزند در نظر بگیریم و
در موقع صحبت اجازه بدهیم او بهعنوان
اصلی گفتگو باشد و در انتها ما
شخص
ِ
برداشت و دریافتمان را از صحبتهای
او بگوییم و از او هم بخواهیم که نظرش
را در مورد برداشتها و دریافتهای ما
بگوید.
نکته دیگر ،انتقاد سازنده است .یعنی از
اول صحبت انتقاد را شروع نکنیم ،شرط
انتقاد کردن آن است که قبل از انتقاد او
را تشویق کنیم و محاسن رفتاری او را
بیان کنیم و سپس در خصوص موضوع
و یا کاری از او انتقاد کنیم و یادمان باشد
که نسبت به شخصیتش هم انتقاد نکنیم
که در آن صورت اعتماد بنفس او کاهش
پیدا میکند و در ادامه رفتارهای زیبای
غیر کالمی داشــته باشیم و سعی کنیم
قضاوت نابجا نداشــته باشیم و با علم
و آگاهی بــا او صحبت کنیم و مدیریت
هیجان و رفتار داشته باشیم.
در پایان امیدوارم که خداوند به همه این
توفیق را بدهد که آنچه را که میدانیم
عمل کنیمَ ( .من َعم َ
ِل بما یَع َلمَ ،ع َّل َم ُه اهلل
ما لَم یَع َلــم) هرکس آنچه را که میداند
به آن عمل کنــد ،خداوند معلم ابدی او
خواهد شد و خداوند ندانستنهای او را
و مهارتهای نداشته او را آموزش خواهد
داد.
همه شــما را به خداوند خوب و منان
میسپارم و آرزوی من موفقیت ،سالمت،
عافیت و عاقبت بخیری یکایک ایرانیان
عزیز هست .التماس دعا

سلسه مباحث تربیت خانواده

جلسه هفتم :تکنیکهای موثر ارتباط

سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول :خانواده و رسانه

گفتوگو
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در گفت و گو با محمد تقی زاده مدیر کل دفتر بازرسی مطرح شد:

افزایش رضایتمندیزائران
ازمهمتریناهدافادارهکلبازرسیآستان

آقای محمــد تقــیزاده ،مدیرکل دفتر
مقــدس حضــرت
بازرســی آســتان
ّ
عبدالعظیــم حســنی(ع) در مصاحبه
اختصاصی با ماهنامه آستان گفت :اداره
کل بازرسی آستان در سال1392توسط
آقای دکتر یوســفی تاسیس شد و بنده
هــم از ســال1394در ایــن اداره کل
مشغول به فعالیت شدم.

اهداف اصلی اداره کل دفتر بازرسی آستان

مدیرکل دفتر بازرسی آستان تصریح کرد :این دفتر6هدف
اصلی دارد که عبارتند از )1حصول اطمینان از ُحسن انجام
امور در بخشهای اداری و خدماترســانی به زائران)2 ،
ارتقاء ســطح کیفی عملکرد واحدهای آستان مقدس)3 ،
افزایش رضایتمندی زائران)4 ،ایجاد احساس وجود نظارت
در بخشهای مختلف)5 ،شناســایی نقاط قوت و ضعف و
ارائه راهکارهای مناســب برای بهبــود فعالیتها)6 ،ارائه
پیشــنهاد برای پیشگیری از مشکالت و حوادث احتمالی
در آینده.

انواع بازرســی در اداره کل دفتر بازرسی
آستان

آقای تقیزاده در ادامه به  6نوع بازرسی در این دفتر اشاره
کرد که عبارتند از؛ بازرســیهای برنامهای ،بازرســیهای
موردی ،بازرسیهای ویژه ،بازرسیهای پیگیری ،بازرسی
نظرســنجیهای زائران و بازرســیهای روزانه ،هفتگی و
ماهانه.

 .1بازرسی برنامهای:

مدیرکل دفتر بازرســی آســتان گفت :نخســتین نوع
بازرســیها ،بازرسی برنامهای اســت که در حوزههای
علمیه برادران و خواهران ،صندوق قرضالحسنه ،بخش
فنی و عمرانی و بخش خدمات و پشــتیبانی طی این
سالها انجام میشود و دفتر بازرسی تصمیم گرفته است
تا بازرسی برنامهای از امسال در بخش موقوفات آستان
هم انجام شود.

وی افزود :در فرایند بازرسی برنامهای به
ترتیب بودجه ،امکانات ،نیروی انسانی،
فناوریهــای نوین ،نوع رســیدگی به
شــکایات ،نوع ارتباط مدیر با پرســنل
مقدس حضرت
و معاونتهای آســتان ّ
عبدالعظیم(ع) مورد بررســی و ارزیابی
قرار میگیرد.

.2بازرسی موردی:

آقای تقیزاده بازرسیهای موردی و رسیدگی به شکایات را
به عنوان دومین نوع بازرسی مطرح کرد و گفت :اداره کل
مقدس با رعایت همه جوانب شرعی
دفتر بازرسی آستان ّ
و قانونی ،آماده دریافت شکایات«مرتبط با موضوعات کاری
مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)» است.
آستان ّ
مدیرکل دفتر بازرسی آستان ادامه داد :این اداره با همکاری
معاونت روابط عمومی در15بخش آســتان ،صندوقهایی را
تعبیه کردند تا از این طریق شکایات به دفتر بازرسی ارجاع داده
شود.البتهناگفتهنماندکهشکایتکنندگانمیتوانندشکایات
خود را از راههای دیگری از جمله به صورت حضوری ،وبسایت
( ، )h t t p s : / / b a z r e s i . a b d u l a z i m . c o m
تلفنــی( ،)021-5122136تلفن گویــای(،)51222222
پیامکی()100051222222وپست لکترونیکی(@Bazresi
 )abdulazim.comبه اداره کل دفتر بازرسی آستان مقدس
حضرتعبدالعظیم(ع)منتقلکنند.
وی تصریــح کــرد :دفتر بازرســی در ســال گذشــته
حدودا500شکایت دریافت کرده است که 85درصد از این
شکایات با کسب رضایت شاکیان برطرف شده است.

.3بازرسی ویژه:

مدیرکل دفتر بازرسی آستان گفت :سومین نوع بازرسی،
بازرســیهای ویژه است که توسط تولیت معزز و معاونت
محترم هماهنگــی و دیگر معاونتها بــه اداره کل دفتر
بازرسی آستان مقدس ارجاع داده میشود.

 .4بازرسی پیگیری:

آقای تقیزاده بیان کرد :بازرســیهای پیگیری ،چهارمین

نوع بازرســی است که معموال 18ماه(یک و نیم سال) بعد
از بازرسیهای برنامهای صورت میگیرد تا نواقص برطرف
شود و پیشنهادهای ارائه شــده ،مجددا مورد بازخوانی و
پیگیری قرار گیرد.

 .5بازرسی نظرسنجیهای زائران:

مدیرکل دفتر بازرسی آستان تصریح کرد :پنجمین
نــوع بازرســی ،بازرســی ارزیابی نظرســنجیهای
زائــران و تکریم زائــران گرامی اســت که معموال
ســاالنه در ۱۵بخش آســتان که با زائــر در ارتباط
اســت مانند خدمــات زائر ،کفشــداری ،امانتداری،
نــذورات ،ســرویسهای بهداشــتی ،پاســخگوی
مســائل شرعی ،فراشی ،ارشــاد ،انتظامات ،صندوق
قرضالحسنه و ...انجام میشود .در این نوع بازرسی،
نظرات حدود ۵هــزار زائر در قالب ۴۰هزار ســوال
سنجیده شده و ســپس مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی افــزود :بدیــن ترتیب نقاط ضعف بــرای بهبود
وضعیت به مدیران مربوطه ارجاع میشــود .ناگفته
نماند که رضایتمندی زائران بارگاه ملکوتی در سال
گذشته 87درصد مورد ارزیابی واقع شد.

 .6بازرسی روزانه ،هفتگی و ماهانه:

آقای تقــیزاده بیان کرد :بخش دیگــری از فعالیتهای
بازرســی ،بازرســیهای روزانه ،هفتگی و ماهانه است که
در 60نقطه آســتان مقدس در چک لیســتهایی توسط
خادمان افتخاری اداره کل دفتر بازرســی مورد ارزیابی و
بررسی قرار میگیرد.
وی تاکید کرد :الزم بذکر است که خادمان افتخاری اداره
کل دفتر بازرســی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
متشکل از بازنشستگان سپاه پاسداران ،قوه قضائیه ،ارتش،
شــهرداری و سایر نهادهای مختلف هستند که به صورت
دقیق و منســجم نقاط ضعف خدماترسانی به زائران را
سنجش میکنند.
مدیرکل دفتر بازرسی آستان در ادامه گفت :موارد اخالقی
و مالی پرسنل توسط بازرسی به بخش حراست یا تخلفات
اداری ارجاع داده میشود.

وی افــزود :در جلســات مهــم آســتان مقدس
ســیدالکریم ،اعم از شورای معاونین ،شورای عالی
فرهنگــی ،کارگروههای متنوع این شــوراها عضو
بوده و همچنین مسئول پیگیری مصوبات شورای
عالی فرهنگی هســتم و در این اداره کل معموال
جلســات هفتگی و ماهانه منظمی با حراســت،
گزینش ،منابع انســانی ،معاونین و جلسات فصلی
با دیگر مدیران آستان داریم.

نظارت مســتقیم دفتر بازرسی به تمامی
امور در دوران کرونا

آقای تقیزاده با اشــاره به دوران ســخت کرونا بیان کرد:
امسال با توجه به شــیوع ویروس منحوس کرونا در دنیا،
سال خاصی در تاریخچه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) محسوب شد.
وی افــزود :دفتــر بازرســی در دوران کرونــا از قافلــه
خدمترسانی عقب نماند و 25موضوع را به شکل مستقیم
مورد بررســی و پیگیری قرار داد کــه  5مورد آن را بیان
میکنم؛
 .1نظارت بر شیوهنامههای بهداشتی در بخشهای پرتردد
از جمله( :صحنها -رواقها -شبستان -مصلی -غذاخوری-
صندوق قرضالحسنه -بخشهای ورزشی و )...
.2ایجاد دســتگاههای ضدعفونی برای زائــران محترم و
پرسنل گرامی و همچنین نظارت بر دستگاهها
.3حذف سبدهای کنترل گوشیهای موبایل در بدو ورود به
آستان مقدس سیدالکریم
.4پیگیری استفاده از ماسک و دستکش و نظارت بر آنها
.5پیگیــری غیرحضــوری فعالیتها به ویــژه در بخش
مراجعات حضوری(مانند :موقوفات)

سخن آخر:

مدیرکل دفتر بازرســی آستان در پایان با گرامیداشت یاد
و خاطره مرحوم حاج رضا ســلطانی ،بازرس ویژه تولیت
محترم از زحمات خادمان سیدالکریم که با اخالص کامل
در آن بــارگاه ملکوتی تالش میکنند ،تشــکر صمیمانه
داشت.

شناسنامه

صاحب امتیاز:
اداره کل ارتباطات و تبلیغات
سردبیر :مجتبی محمدبیگی
دبیر تحریریه :محمدحسین نیکبخت
مدیر هنری :احسان نیکروان
همــکاران ایــن شماره:ســعیده
ســادات مجیــدی ،الهــه حیــدری،
عزیــزاهلل محمــدی ،جــال اســدی،
فضــل اهلل بیژنــی  ،صــادق عربلــو

دلگویه

همسایه شما هستیم و هر روز به عشق سالم
به شــما و نگاه به گنبدتــان از خواب بیدار
میشویم...
0919***9667

نمایی از صحن باغ توتی ،حدود سال  1323ه.ش

اینستاگرام

عکاس :واهان ترپانچیان

سایت

پلهای ارتباطی اب آستان

ســام یا سیدالکریم دســتم به دامنت موال
جان
0915***8756
دلتنگم یا حضــرت عبدالعظیم راهم دور هر
بار که تالش کردم بیام حرمت توفیق حاصل
نشد خودت مقدماتش رو فراهم کن
0935***4673
شکر حق با تو عمرامان طی شد...یاسیدالکریم
0990***5661
آنهــا که خوانــدهام همه از یــاد من برفت
اال حدیث دوســت کــه تکــرار میکنم....یا
عبدالعظیم حسنی
0912***6236
سالم بر عشق سالم بر شاه ملکری
0939***7071
یــا حضــرت عبدالعظیــم هیــچ حاجتــی
نمیخواهم فقط و فقط از شــما جدا نشــوم
دستم را رها نکن که غرق دنیا میشوم
0912***9693
زبس که جاذبه دارد حریم قدس شما
زکودکی سوی این آستان کشیده شدم
0991***5666

مخاطبین گرامی میتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را
در خصوص نشریه با تلفن  51225540و شماره واتساپ
 09915917100با ما در میان بگذارند.

شعر

گشـــت مـــرآت ذات بـــي همتـــا
چشـــمش از ذوق دوســـت شـــد بينـــا
ريخـــت بيـــرون ز ســـينه حـــرص وهـــوا
غـــرق آرامـــش و بـــري ِز ريـــا
هـــم خواصـــش شـــدند ره پويـــا
كـــرد بيـــرون ز ســـنگ خـــاره گيـــا
زرد رويـــي هميشـــه از تـــو جـــدا
مـــدد و عـــ ّز و حكمـــت و تقـــوا
عبـــا
آل
مـــدام
افتخـــار
میكنـــد هـــر دقيقـــه كســـب ضيـــا
آن علـــي ســـيرت و حســـن ســـيما
هســـت در قـــاب ســـينهاش پيـــدا
میكشـــد ،مـــوم از دل خـــارا
طربانگيـــز چـــون نســـيم صبـــا
ســـر ز قـــدرش كشـــد بـــه عـــرش َعـــا
هســـت خاكـــش چوخـــاك كربوبـــا
بوســـه بـــر خـــاك سيدالشـــهدا
ســـر نپيچیـــد از خـــط مـــوال
كـــه چنيـــن شـــد مقـــام او واال
كـــرد روزي بيـــان بليـــغ و رســـا
كـــه تـــو هســـتي ز دوســـتان مـــا را
ثمـــر بوســـتان صبـــر و رضـــا
مثـــل يـــك شـــام ســـخت و بیفـــردا
بـــاد تـــا روز حشـــر پـــا برجـــا
زود بينـــد مـــراد خويـــش روا
درجنـــان در بـــرش كنـــد مـــاوا
هـــر كـــه شـــد بهـــرهور ز جـــام وال
قلبـــش ازشـــوق دوســـت شـــد لبريـــز
ـــب غيـــري نمانـــد در دل او
ُح ّ
از درون و بـــرون وجـــودش شـــد
هـــم عوامـــش شـــدند رهـــرو راه
مثـــل بـــاد بهـــار شـــادي بخـــش
روی بنمـــا بـــه ســـوي او كـــه شـــود
طلـــب
ســـيدالكريم
از
يعنـــي
ّ
عبدالعظيـــم
عظيـــم
رب
عبـــد
ّ
او
از
آفتـــاب
كـــه
آفتابـــي
پيغمبـــر
آل
دريـــاي
در
ُّ
نـــور ايمـــان و دانـــش و عرفـــان
نـــام آن ســـرور از عنايـــت حـــق
بـــاد لطفـــش بـــراي اهـــل كمـــال
خـــاك پاكـــش كـــه هســـت قبلـــه جـــان
آنكـــه فرمـــود حضـــرت هـــادي
بوســـه بـــه درگهـــش بـــزن كـــه بُـــ َود
ذرهاي در تمـــام عمـــر شـــريف
ّ
عمـــري از رهبـــري اطاعـــت كـــرد
بـــر امـــام دهـــم عقايـــد خويـــش
فرمودنـــد:
امـــام
جوابـــش
در
شـــجر بـــاغ حلـــم و تمكيـــن بـــود
بـــاد عمـــر عـــدوي نســـل نبـــي
او
حضـــرت
دوســـتدار
دورهی
«واشـــقاني» كـــه هســـت خـــاك درش
نيـــز هـــر كـــس كـــه بوســـه زد بـــه درش

حسن واشقاني

