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اخبار اخبار

مدیـر کل فنـی و عمرانـی آسـتان مقـدس گفـت: 
پـروژه صحن امـام هـادی)ع( در ضلع غربی آسـتان 
قـرار دارد کـه در بخشـی از مجموعـه حـوزه علمیه 
آسـتان در حـال احـداث اسـت و این پـروژه در2فاز 
اجرایـی شـده و در راسـتای خدمـات رسـانی هرچه 
مطلـوب تر بـه زائرین و مجاورین مـورد بهره برداری 

قـرار خواهـد گرفت.
بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضرت 
عبدالعظیـم حسـنی )ع(، مهنـدس هاشـمی اظهار 
داشـت: آسـتان مقـدس، فاقـد دسترسـی از ضلـع 
غربـی بـه جنوبـی بـود و صحـن مناسـبی در ایـن 
بخـش حـرم بـرای زائریـن در دسـترس نبـود؛ لـذا 
بـا برنامه ریـزی انجـام شـده و اختصـاص بخشـی 
از فضـای حـوزه علمیـه آسـتان مقـدس بـه ابعـاد 
۶۰×1۰۰ بـه مسـاحت ۶۰۰۰ متـر مربـع که طبقه 
زیریـن آن، شبسـتان با همیـن ابعـاد و ارتفاع ۹متر 

و در پیرامـون صحـن، رواق هایـی به مسـاحت ۷۳۰ 
متـر مربـع، نقشـه کشـی و طراحـی گردید.

وی بـا اشـاره بـه فازهای اجرایـی پروژه صحـن امام 
هـادی)ع( گفـت: فـاز اول بـه مسـاحت ۴۸۸۰متـر 
مربـع فضـای مسـقف شـامل شبسـتان و رواق ها و 
۴ هـزار متـر مربـع صحـن مـی باشـد و در فـاز دوم 
بیـن حـوزه علمیـه خواهران و بـرادران به مسـاحت 
2۶۳۰ متر مربع شـامل شبسـتان و رواقها می باشد 
که قسـمتی از آن در مرحله اول در حال اجرا اسـت 
و مابقـی بـه مسـاحت 1۷۳۰متـر مربع در فـاز دوم 

اجـرا خواهد شـد.
مدیر کل فنی و عمرانی آسـتان مقدس خاطر نشان 
کـرد: شبسـتان زیرین صحن امـام هـادی)ع( دارای 
کاربـری فرهنگی و عبادی به ویـژه در زمان های اوج 
حضـور زائریـن و همچنین دارای کاربری آرامسـتان 
می باشـد کـه پله برقـی و آسانسـور در دو موقیعت 

بـرای ارتبـاط بیـن صحـن و طبقـه زیریـن در نظـر 
گرفته شـده اسـت؛ در طراحی صحن مذکور، ارتباط 
و تـردد بین ضلـع غربی و جنوبی آسـتان به منظور 
تسـهیل در تردد زائرین و مجاورین نیز مد نظر بوده 
اسـت و در ضلع شـمال شـرقی نیز احداث سرویس 
بهداشـتی در نظـر گرفتـه شـده کـه کار طراحـی 
سـازه و معمـاری و گودبـرداری انجام شـده اسـت و 
در مجمـوع پـروژه صحن امـام هـادی)ع( ۸۰ درصد 

پیشـرفت فیزیکی عملیات)سـازه( داشته است.
هاشـمی در پایان اظهار داشـت: خیریـن و بانیان 
خیر می توانند برای مشـارکت در سـاخت صحن 
امـام هـادی)ع(، بـا واریـز وجـوه خـود به شـماره 
کارت 5۶۰۴-۰۰۰2-۴۶۷۰-۶۳۹۳ و یـا از طریق 
کـد دسـتوری #1۷۳*۷۳۳* خادمین این بارگاه 
ملکوتـی را در احـداث ایـن پـروژه بـزرگ یـاری 

نمایند.

مدیر کل فنی و عمرانی آستان مقدس با گزارش پیشرفت عملیات عمرانی تشریح کرد:

پروژه صحن امام هادی)ع( در حال تکمیل سازه

 برگزاری نود و چهارمین آیین اختتامیه کالس های
مرکز آموزش قرآن آستان مقّدس 

برگزاری مراسم جشن میالد حضرت امام علی)ع( 

دیدار خادمین با مادران شهدای دفاع مقدس 

نـود و چهارمیـن آیین اختتامیه کالس هـای ترم پاییز 
مرکـز آمـوزش قـرآن کریـم آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظیـم حسـنی علیه الّسـالم همزمان بـا ایام دهه 

مبـارک فجـر در مصالی امـام علی)ع( آسـتان مقدس 
برگزار  شـد.

 ایـن مراسـم بـا تـالوت آیاتـی از قـرآن کریـم توسـط 

آقـای محمدحسـن موحدی قاری ممتـاز و بین المللی 
کشـورمان آغـاز و بـا ارائـه گـزارش آقـای معتـز آقایی 
حافـظ بیـن المللی قـرآن و مدیـر مرکز آمـوزش قرآن 
کریـم ادامـه یافـت و تـالوت حـاج احمـد ابوالقاسـمی 
قـاری و داور بیـن المللـی قـرآن از دیگـر برنامـه هـای 

ایـن مراسـم بود.
در پایـان ایـن مراسـم از قـرآن آمـوزان برتر ایـن دوره 
کـه حائز رتبـه های برتـر در امتحانات پایـان ترم پائیز 
مرکـز آمـوزش قـرآن کریـم آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظیـم حسـنی)ع( شـدند، در حضـور خانـواده و 

اسـاتید قرآنیشـان تجلیـل به عمـل آمد.
شـایان ذکـر اسـت؛ در دوره پاییـز 1۴۰۰ ، ۶۷۸ نفر در 
کالسـهای مختلـف حفـظ و قرائـت و مفاهیم شـرکت 
نمودنـد کـه در قالـب ۷۳ کالس و توسـط 55 اسـتاد 

زبـده و برجسـته قرآنـی تحت آمـوزش قـرار گرفتند.

مراسـم جشن شـب والدت با سـعادت موالی 
آسـتان  در  علـی)ع(  امیرالمومنیـن  متقیـان 
مقـّدس حضـرت عبدالعظیم علیـه)ع( برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس 
حضـرت عبدالعظیم حسـنی)ع(، این مراسـم 
همزمـان بـا شـب میـالد آن حضـرت، بعـد 
نمـاز جماعـت مغـرب و عشـاء در  اقامـه  از 
مصـالی امـام علـی)ع( آسـتان مقـدس، بـا 
المسـلمین  و  االسـالم  حجـت   سـخنرانی 
مهـدی اصالنـی و مدیحـه سـرایی حـاج علی 

فراهانـی برگـزار گردیـد.
همچنین در سـالروز والدت امـام علی)ع( نیز 
ویـژه برنامـه ای با سـخنرانی حجت االسـالم 
و المسـلمین سـید عبـاس موسـوی مطلـق و 
مدیحه سـرایی حـاج حسـین انـاری در ایـن 

بـارگاه ملکوتـی برپا شـد.

ــام  ــرآن در ش ــا ق ــس ب ــل ان ــزاری محف برگ
ــاز  ــان ممت ــور قاری ــا حض ــرت ب والدت آنحض
ــین ــمی و حس ــن قاس ــی، محس ــن الملل  و بی

 

قلعــه نویــان و اجــرای گــروه تواشــیح عتــرت 
و پخــش زنــده از شــبکه قــرآن ســیما از 
بــود. ایــام  ایــن  هــای  برنامــه  دیگــر 

بـا هماهنگـی اداره ارتباطات اقشـاری روابط عمومی آسـتان مقدس حضرت 
عبدالعظیـم )ع(، در ایـام والدت بـا سـعادت حضـرت صدیقـه طاهـره)س(، 

خادمیـن ایـن بـارگاه ملکوتـی بـا چند تـن از مادران شـهدای دفـاع مقدس، 
دیـدار کردند.

بـه گزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضرت عبدالعظیـم)ع(، جمعی از 
خادمیـن ایـن بارگاه ملکوتی با در دسـت داشـتن پرچم متبـرک گنبد منور 
حضـرت عبدالعظیـم )ع( بـا حضـور در منزل شـهیدان محمد باقر گـودرزی، 
ولـی اهلل طالب لـو و غالمرضا برزگر، ضمـن تجلیل از مقام واالی مـادر و دیدار 
بـا خانـواده های این شـهیدان سـرافراز، هدایای متبرکی از آسـتان مقدس را 

به ایشـان اهـدا کردند.
الزم بـه ذکـر اسـت در این دیدارها، خانواده معظم شـهدا به بیان خصوصیات 
و ویژگـی هـای بـارز این شـهیدان واالمقام پرداختـه و در ادامـه خادمین این 
بـارگاه ملکوتـی ضمن ادای احترام به مقام شـامخ شـهدای دفـاع مقدس، به 

بیـان مناقب و فضایل حضرت عبدالعظیم حسـنی)ع( پرداختند.

 برگزاری مسابقه فرهنگی
 »طلوع امامت« 

توزيع بیش از 300 بسته ارزاق 
بین نیازمندان

 فراخوان مقاله آستان 
پژوهی و ری شناسی حجت االسالم مسعودی به رياست 

دانشگاه قرآن و حديث منصوب شد

آیت اهلل ری شـهری ریاسـت موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث، طی حکمی،  حجت االسـالم والمسلمین 
عبدالهـادی مسـعودی را بـه مدت ۴ سـال بـه عنوان 

رییـس دانشـگاه قرآن و حدیـث منصوب کرد.
هیــأت امنای دانشـگاه، بر اسـاس ماده 1۳ اساسنامه 
و پـس از موافقـت وزارت علوم تحقیقـات و فناوری با 
حکـم آیت اهلل محمدی ری شـهری، حجت االسـالم 
والمسـلمین مسـعودی را به مدت ۴ سـال به ریاست 

دانشـگاه قرآن و حدیـث منصوب کرد.
گفتنـی اسـت ایـن حکـم در تاریـخ 11 بهمـن مـاه 
1۴۰۰ صـادر شـد و حجـت االسـالم والمسـلمین 
مسـعودی پیـش از ایـن قائـم مقام دانشـگاه قـرآن و 

بود. حدیـث 
متن حکم به این شرح است:

بسمه تعالی
بـرادر گرامـی حجـت االسـالم و المسـلمین جنـاب 

آقـای عبدالهـادی مسـعودی )زیـد عـزه(
بـا عنایت به سـوابق درخشـان پژوهشـی و آموزشـی 
و تعهـد و تجربـه جنابعالـی و بـه اسـتناد مـاده 1۳ 
اساسـنامه دانشـگاه و موافقـت وزیـر محتـرم علـوم 
تحقیقـات و فنـاوری، به موجـب این ابـالغ جنابعالی 
بـرای مـدت چهـار سـال بـه عنـوان رییس دانشـگاه 

قـرآن و حدیـث منصـوب مـی شـوید.
امیـد اسـت با تکیه بـر الطاف خاصه خداوند سـبحان 
و بهـره گیـری از ظرفیـت هـای دانشـگاه و همکاری 
همـه ارکان دارالحدیـث،  ایـن مرکز نـور و هدایت، در 
همـه زمینـه ها به ویـژه از نظر کیفی، بـه اهداف بلند 

خود نزدیکتر شـوید.
توفیـق روز افـزون جنابعالـی را در خدمـت بـه آرمان 
هـای بلند قـرآن و اهل بیت از خداوند مسـئلت دارم.

محمد محمدی ری شهری
رییس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

و رییس هیئت امنای دانشگاه قرآن و حدیث
1۴۰۰/11/11

 30 زوج جوان از حرم 
به خانه بخت رفتند

مراسـم عقـد زوج هـای جـوان در مناسـب هـای 
مختلـف سـال در اتاق عقد آسـتان مقدس حضرت 
عبدالعظیـم علیـه السـالم برگـزار مـی شـود و زوج 
هـای فراوانـی بـا حضـور در ایـن بـارگاه ملکوتـی، 
زندگـی مشـترک خـود را بـا اسـتعانت از حضـرت 
عبدالعظیـم علیـه السـالم و در پنـاه ایـن امـام زاده 

عظیـم الشـأن آغـاز مـی کنند.
بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضرت 
عبدالعظیـم )ع(، بـه مناسـبت ایـام پربرکـت میالد 
مولـی الموحدیـن امیرالمومنین علـی)ع(، ۳۰ زوج 
جـوان در اتـاق عقـد ایـن آسـتان مقـدس خطبـه 
عقـد خـود را جـاری نمودنـد تـا در حریـم حضرت 
سـیدالکریم علیـه السـالم زندگی مشـترک خود را 

آغـاز نمایند.
زوج هـای فراوانـی در ایـام مختلف سـال با مراجعه 
اتـاق عقـد آسـتان مقـدس واقـع در صحـن  بـه 
مصلـی، جهت ثبـت نـام و رزرو آن اقدام می نمایند 
تـا زندگی مشـترک خـود را با اسـتعانت از حضرت 
عبدالعظیـم علیـه السـالم و در پنـاه ایـن امـام زاده 

عظیـم الشـأن آغـاز کنند.

 پیام تسلیت آیت اهلل محمدی ری شهری 
در پی درگذشت آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره(

آیـت اهلل محمـدی ری شـهری، در پیامـی درگذشـت مرجـع عالیقـدر جهـان 
تشـیع، مرحـوم آیـت اهلل صافـی گلپایگانـی)ره( را تسـلیت گفـت.

متن پیام تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َها َشـيْ ٌء إِلَـی یَـْوِم الِْقَیاَمـه  إَِذا َمـاَت الَْعالِـُم ثُلِـمَ  فِـي اْلِْسـاَلِم ثُلَْمـٌه اَل یَُسـدُّ
)1۸5 ح   2۳۳ 1 ص  ج  )محاسـن: 

خبـر ارتحـال شـیخ الفقهـاء و مرجـع عالیقـدر جهـان تشـیع حضـرت آیت اهلل 
صافـی گلپایگانـی رضـوان اهلل تعالـی علیـه موجـب تاسـف و تأثر گردیـد. این 
عالـم ربانـی، عمـر بـا برکـت خویـش را در خدمت به قـرآن و حدیـث و تعلیم 
و تعلـم معـارف الهـی و نشـر علـوم اهـل بیـت علیهـم السـالم سـپری نمـود. 
درایـت در تدریـس و تالیـف، و صداقـت درتبلیـغ و ترویـج ایشـان مـوج می زد 
و غیـرت در حمایـت از والیـت، در حـرکات و سـکنات ایشـان هویـدا بـود. 
ایـن مرجـع بـزرگ، امیـن دو مرجـع بـزرگ دیگر بـود: امیـن علمـی و فتوایی 
آیـت اهلل گلپایگانـی)ره( و امیـن امـام خمینـی )ره( در شـورای نگهبـان قانون 
اساسـی. مصیبـت فقـدان ایـن فقیـه کـم نظیـر را به سـاحت مقـدس حضرت 
ولـی اهلل االعظـم، مقـام معظـم رهبري، مراجـع عظـام و علمای اعـالم حوزه ی 
علمیـه و نیـز فرزنـدان گرامـی و خاندان مکـّرم و همه ارادتمنـدان آن بزرگوار، 
خویشـاوندان نسـبی و سـببی ایشـان و نیـز بـه مقلـدان و ارادتمنـدان ایشـان 
به ویـژه در قـم و گلپایـگان تسـلیت عرض می کنـم و رحمت و مغفـرت الهی را 

بـرای ایشـان مسـألت می نمایم.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(

محمد محمدی ری شهری
1۴۰۰ /12/11

طرح فراخوان مقاله آسـتان پژوهی و ری شناسـی توسـط 
مرکـز اسـناد آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم )ع( و با 
همکاری فصلنامه مطالعات ایران شناسـی برگزار می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـّدس حضـرت 
عبدالعظیـم )ع(، مرکـز اسـناد آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظیم)ع( با همکاری فصلنامه مطالعات ایرانشناسی از 
کلیه پژوهشـگران دعـوت می کند تـا آثار خـود را در قالب 
مقالـه علمـی تخصصـی در رشـته های مرتبـط بـا تاریخ، 
مشـاهیر، فرهنگ و تمدن ایرانی اسـامی مرتبط با آستان 

و ری بـه ایـن مرکـز ارسـال نمایند.
بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد  عاقه منـدان 
آدرس بـه  ایران شناسـی  مطالعـات   سـایت 

و  شـرایط  بـا   /https://iran-mag.iranology.ir
شـیوه نامه مقـاالت آشـنا شـوند و تـا تاریـخ 31 فروردیـن 
1400 مقـاالت را بـه آدرس ایمیل مرکز اسـناد به نشـانی 

نماینـد. ارسـال    doc.abdulazim@gmail.com

بـه مناسـبت فرارسـیدن ایـام والدت حضـرت امـام 
امامـت« در  علـی )ع(، مسـابقه فرهنگـی »طلـوع 
آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم علیـه الّسـالم 
برگـزار می شـود. بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان 
مقـّدس حضـرت عبدالعظیم علیه الّسـالم، مسـابقه 
فرهنگـی »طلـوع امامـت« از اول تـا پایان مـاه رجب 
با محوریت کتـاب »گزیده دانـش نامه امیرالمؤمنین 
علیه السـالم »تألیـف آیـت اهلل محمدی ری شـهری، 
برگزار می شـود کـه به برگزیدگان در این مسـابقه به 

قیـد قرعـه هدایـای متبرکـی اهـداء میگردد. 
ارسـال  و  دریافـت  بـرای  تواننـد  مـی  عالقمنـدان 
کل  اداره  اجتماعـی  هـای  شـبکه  بـه  پاسـخنامه، 
برنامـه هـای فرهنگـی و آموزشـی در ایتا، سـروش و 
اینستاگرام با نشـانی FaAbdulazim مراجعه نمایند.

بـه همـت اداره نـذورات و هدایـای مردمـی آسـتان 
مقدس حضرت عبدالعظیـم)ع(، در ایام والدت دخت 
نبـی مکـرم اسـالم)ص(، حضـرت فاطمه زهـرا)س( 
و همچنیـن روز مـادر، بیـش از ۳۰۰ بسـته ارزاق 
توسـط خادمیـن آسـتان مقـدس بسـته بنـدی و در 
مناطـق محروم و کم برخـوردار شهرسـتان ری، بین 

نیازمنـدان توزیع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی آسـتان مقـدس حضرت 
اداره نـذورات و هدایـای  عبدالعظیـم)ع(، خادمیـن 
مردمـی بـا توجه به شـرایط پیش آمـده در خصوص 
بیمـاری کرونـا با حضـور در مناطق محـروم به توزیع 
نیازمنـدان در  تـا  ارزاق مـی پردازنـد  بسـته هـای 
ایـن ایـام فرخنـده میهمـان سـفره احسـان حضرت 

شوند. سـیدالکریم)ع( 
یـادآور مـی شـود، بانیـان خیـر مـی توانند نـذورات 
و هدایـای نقـدی خـود را بـه شـماره کارت بانکـی   
و  نماینـد  واریـز   ۶۳۹۳-۴۶1۰-1۹۴2-51۰۳
همچنیـن از طریق شـماره تمـاس 55۹۳۸۰۰۹ نیز 

اقـدام فرماینـد.

داود«  اّم  »اعمــال  برنامــه  ویــژه 
حضــرت  مقــدس  آســتان 
عبدالعظیــم حســنی )ع( از شــبکه 
قــرآن  رادیــو  و  ســیما  قــرآن 
شــد. پخــش  زنــده   بصــورت 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حضــرت  مقــدس  آســتان 
عبدالعظیــم حســنی علیــه الســالم، 
همــراه  خداجــوی  مؤمنیــن 
بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای 
ــن  ــور در صح ــا حض ــتی، ب بهداش
هــای مطهــر ایــن بــارگاه ملکوتــی، 
دســت نیــاز بــه ســوی خالــق 
ــت  ــا قرائ ــته و ب ــاز برداش ــی نی ب
و همچنیــن  وارده  هــای  ســوره 
ایــن  بــرکات  از  داود،  ام  دعــای 
 روز پرفضیلــت بهــره منــد شــدند .
ایــن برنامــه هــم زمــان بــا پانزدهــم 
مــاه رجــب، بــا تــالوت ترتیــل 

ــان  ــای وارده توســط قاری ســوره ه
محمدحســن  آقایــان  ممتــاز 
موحــدی، مجتبــی محمدبیگــی، 
رمضــان خلیلی،علــی شــیرزاد و 
ــزار و از شــبکه  ــی برگ داود الچینان
قــرآن  رادیــو  و  ســیما  قــرآن 
بصــورت مســتقیم و بــه مــدت پنج 

ــد. ــش گردی ــم پخ ــاعت و نی س
ــم  ــن مراس ــه ای ــن در ادام همچنی
و  عصمــت  بیــت  اهــل  مــداح 
طهــارت علیهــم الســالم حــاج 
مجتبــی باقــری بــه قرائــت دعــای 

پرداخــت. داود  اّم 
ــده  ــش زن ــت پخ ــر اس ــایان ذک ش
تــالوت قــرآن و اذان مغــرب توســط 
ــه  ــوی درچ ــالم موس ــت االس حج
ای ازقاریــان ممتــاز و بیــن المللــی 
پایــان  نیــز  مقــدس  آســتان  از 

ــود. ــم ب ــن مراس بخــش ای

 پخش زنده ویژه برنامه »اعمال اّم داود«
  از شبکه قرآن سیما

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
از  یکـی  در  حضـور  بـا  پزشـکی 
آیـت  از  تهـران  بیمارسـتان های 
از  گرگانـی  علـوی  العظمـی  اهلل 
مراجـع تقلید و آیت اهلل ری شـهری 

کـرد. عیـادت 
بـه گـزارش روابـط عمومی آسـتان 
عبدالعظیـم)ع(  حضـرت  مقـدس 
و بـه نقـل از پایـگاه خبـری وزارت 
بهداشـت، دکتـر بهـرام عین اللهـی 
در ایـن عیادت هـا در جریـان رونـد 
شـده  انجـام  اقدامـات  و  درمانـی 
آیـات  حضـرات  سـالمتی  بـرای 
علـوی گرگانـی و ری شـهری قـرار 

گرفـت.
دکتـر عین اللهـی در ایـن عیـادت 
شـفای  و  سـالمتی  آرزوی  ضمـن 
علـوی  آیـت اهلل  بـرای  عاجـل 

و  ری شـهری  آیـت اهلل  و  گرگانـی 
از زحمـات کادر درمـان  قدردانـی 
بیمارسـتان، تاکیـدات و دسـتورات 
بـه  رسـیدگی  خصـوص  در  الزم 
درمانـی  تیـم  بـه  را  سالمتی شـان 

ارائـه کـرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش آیـت اهلل 
سـیدمحمدعلی علـوی گرگانـی از 
مراجع تقلید قم از شـب گذشـته و 
آیـت اهلل ری شـهری تولیت آسـتان 
مقـدس حضـرت عبدالعظیـم)ع( و 
رئیـس موسسـه علمـی، فرهنگـی 
در  پیـش  مدتـی  از  دارالحدیـث 
بیمارسـتان بسـتری شـده  بودنـد.

پیرحسـین  دکتـر  اسـت  گفتنـی 
هـالل  جمعیـت  رئیـس  کولیونـد 
وزیـر  عیادت هـا  ایـن  در  احمـر 

کـرد. همراهـی  را  بهداشـت 

 عیادت وزیر بهداشت از
 آیت اهلل علوی گرگانی و آیت اهلل ری شهری
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خـود را وامـدار و مدیـون آن پیـر پیروزمنـد جمـاران و 
فریادگـر بـزرگ تکبیـر و توحیـد هسـتیم، سـالم ما بر 
ملـت بزرگـوار ایـران اسـالمی کـه در طـول۴۳ سـال 
گذشـته بـا جـان و دل خـود حامی ایـن انقـالب نورانی 
و سراسـر افتخـار بودنـد، سـالم مـا بـر رهبـر فرزانـه ی 
انقالب اسـالمی سـکاندار و ناخدای این کشـتی متالطم 

در ایـن دوران سرنوشت سـاز.
معـاون فرهنگی و روابط عمومی آسـتان مقّدس حضرت 
عبدالعظیـم)ع( گفـت: بر اسـاس فرمایـش پیامبر مکرم 
از  آبرومندتریـن  و  عزیزتریـن  محبوب تریـن،  اسـالم 
مسـئوالن نزد خدا کسـی اسـت که بیشـتر بـرای مردم 
مفیـد باشـد و بتوانـد به بنـدگان خدا خدمات بیشـتری 

ارائـه دهد.
سـلیمی بـه لـزوم مسـئولیت پذیـری مدیـران انقـالب 
اسـالمی اشـاره کرد و گفت: اگر ما انقالب را از مصادیق 
امانـت بدانیـم که قطعـا امانت اسـت، همـه ی مدیران و 
مسـئوالن در همـه ی رده هـا امیـن و امانتـدار انقـالب 
اسـالمی هسـتند و اگـر این فـرض را بپذیریم، مشـمول 
آن حکـم مسـتحکم قرآنـی و اوامـر خـدا می شـود کـه 

ُسـوَل َو  فرمود:»یـا أَیَُّهـا الَّذیَن آَمُنـوا ال تَُخونُوا اهللَ  َو الرَّ
تَُخونُـوا أَماناتُِکْم« )ای کسـانی  که اهل ایمان هسـتید، 
بـه خـدا و پیامبـر بـه دین خـدا و سـنت های پیامبر و 
به امانت هایی که بین شـما هسـت و به شـما سـپرده 
شـده خیانت نکنید(، کـه»إَِنّ اهللَ ال یُِحُبّ الخائِنین« و 
اگـر بـه این مسـئله به عنـوان امانت نگاه کنیـم، بنا بر 
فرمایش حضـرت امیرالمومنین)ع(خطاب به نجاشـی، 
والـی آذربایجـان کـه فرمودنـد:»اِنَّ َعَملََك لَْیـَس لََك 
بُِطْعَمـه، َولِکنَّـُه فی ُعُنِقَك اَمانَه« مسـئولیتی که امروز 
بـه تـو داده شـده، امانتـی اسـت خدایـی بر ذمـه  تو و 

فردا باید پاسـخگو باشـیم.
مقـدس  نظـام  مدیـران  اصلـی  ماموریـت  بـه  وی 
جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن برهه از زمان اشـاره 
کـرد و افـزود: مدیـران دو ماموریت مهـم دارند؛1(ارائه  
خدمـات صادقانـه بـه ملـت شـریف ایران،2(پیـروی 
عملـی از والیـت و رهبـری در صحنـه ی مدیریـت و 
خدمتگـزاری که البتـه این پیـروی از والیت و رهبری 
را می تـوان در مفـاد بیانیـه ی گام دوم و در توصیه های 
هفت گانـه مشـاهده کـرد و در آن تکلیف خدمت ما در 

برابـر ملـت و نظام شـهیدان تعیین شـده اسـت.
مقـّدس  آسـتان  روابط عمومـی  و  فرهنگـی  معـاون 
حضـرت عبدالعظیـم)ع( بیـان کرد:تحقـق عدالـت و 
مبـارزه بـا فسـاد، چهارمیـن توصیـه ی بیانیـه ی گام 
دوم انقـالب اسـت کـه عنوانـی بسـیار هشـدار دهنده 
بـوده و ضـروری اسـت هـر مدیـر خدمتگـزاری که در 
ایـن نظـام شـهیدان، مشـغول خدمـت اسـت، بـه این 
توصیـه مهـم عمـل نمایـد کـه اگـر ایـن کار را انجـام 
دهـد، موجـب رضایت خـدا، پیامبر، شـهیدان واالمقام 

و مـردم شـریف خواهـد شـد.
وی اظهـار داشـت: امیـدوارم کـه خداونـد بـزرگ بـه 
همـه ی شـما سـروران و ولـی نعمتـان مـا و مدیـران 
خدمتگـزار ایـن نظام مقـّدس توفیق خدمـت صادقانه 
بـه مـردم شـریف و بزرگـوار و ادامـه ی راه شـهیدان و 

از منویـات رهبـر معظـم  تبعیـت عملـی مخلصانـه 
انقـالب اسـالمی را مرحمـت بفرمایـد، همـان طور که 
در هفتمیـن حدیـث از کتـاب شـریف کافـی در بـاب 
االهتمـام بامـور المسـلمین وقتـی از پیامبـر بزرگـوار 
سـوال می شـود که»َمـن أَحـُبّ الّنـاِس إلَـی اهلل«)چه 
هسـتند(،  خـدا  نـزد  افـراد  محبوب تریـن  کسـانی 
حضرتش می فرمایند:» أنَفـُع الّناِس لِلّناِس«مفیدترین 

انسـان ها بـرای مـردم.

 جایگاه رفیع امام خمینی)ره( � 
در سایه تهذیب نفس

آییـن  ایـن  در  نیـز  ری  شهرسـتان  جمعـه   امـام 
امـام  بی بدیـل  شـخصیت  پیرامـون  سـخنرانی  بـه 
خمینـی)ره( پرداخـت و گفـت: علـم خود به خـود اثر 
گذار نیسـت، جامعیت و شـناختی که امام)ره( نسـبت 
بـه اسـالم داشـتند و جامعیتی کـه در علم پیـدا کرده 

بودنـد، همگـی در سـایه تهذیـب نفـس بـود.
وی ابـراز داشـت: تاریـخ شـیعه بعد از غیبـت حضرت 
عالمـان  تاکنـون،  الفـداء(  لـه  عصر)ارواحنـا  ولـی 
بـزرگ و شـخصیت های برجسـته ای بـه خـود دیـده 
اسـت، در ایـن مـدت حـوزه هـای علمیـه، فقیهـان و 
فیلسـوفان گرانقدری داشـته اسـت، اما هیچ کدام امام 

خمینـی)ره( نشـدند.
داد:امـام)ره(  ادامـه  ری  شهرسـتان  جمعـه  امـام 
ویژگی هایـی داشـتند کـه هیچ کس از چنیـن فضایلی 
برخـوردار نبـود؛ به تعبیـر مقام معظم رهبـری عالمان 
بزرگـی غیرت هـای دینـی از خودشـان نشـان دادنـد 
امـا هیـچ یك امـام نشـدند؛ فتـوای میرزای شـیرازی، 
انگلیـس را زمین گیر کرد، غیرت سـیدعبداهلل بهبهانی 
و سـیدمحمد طباطبایـی و برخـی از علمـای نجف در 
نهضـت مشـروطه، نهضت سـید حسـن مـدرس علیه 

رضاخـان، آیـت اهلل کاشـانی در نهضـت ملـی نفت.
حجت االسـالم  والمسـلمین شـاهچراغی با بیـان اینکه 

امـام حق حیـات بر گردن ما دارد، تاکیـد کرد:ضروری 
اسـت که امام)ره( را بیشـتر بشناسیم، ایشـان از روزی 
کـه بـرای تحصیـل علـم وارد حـوزه ی علمیـه ی قـم 
شـدند، تهذیـب نفـس را در کنـار تحصیـل علـم آغاز 
کردنـد، اگـر تهذیب نفـس در کنار تحصیـل علم قرار 
گیـرد، می تواند انسـان را بـه مقامـات و درجات عالی 

برسـاند کـه حتـی امـام یك ملت شـود.
امـام جمعـه شهرسـتان ری بیـان داشـت: نخسـتین 
چیـزی کـه امـام)ره( در تهذیـب نفـس خـود شـروع 
کردند، کشـتن منیـت و خودبینـی در خودشـان بود، 
ایشـان از خودخواهـی و خودبینـی فـرار می کردنـد؛ 
حتـی وقتـی کـه آیـت اهلل العظمـی بروجردی)رضوان 
اهلل تعالـی علیـه( فـوت کـرد، علمـای قم تا چهـل روز 
مجلـس گرامیداشـت بـرای ایشـان برگـزار می کردند، 
ایـن  امـام فقـط در یـك جلسـه شـرکت کردنـد و 
موضـوع باعـث اعتـراض و سـوءتفاهم در میـان برخی 
از علمـا شـد، اما امـام)ره( در پاسـخ به ایـن واکنش ها 
فرمودند:»مـن خیلی دوسـت داشـتم در ایـن مجالس 
شـرکت کنـم اما وقتی وارد جلسـه شـدم بـا تجلیل از 
مـن یـاد کردنـد، احسـاس کـردم حضـور مـن در این 
مجالـس بـا آن چیـزی کـه دنبالـش هسـتم، مباینت 

دارد«.
تصریـح  شـاهچراغی  والمسـلمین  حجت االسـالم  
کـرد: یـك روز ائمـه جمعه کشـور خدمت حضرت 
امام رسـیدیم، آیـت اهلل مشـکینی)رحمت اهلل علیه( 
تعریـف  امـام)ره(  از  کوتـاه  سـخنرانی  یـك  در 
کردنـد، امـام)ره( بعـد از تمـام صحبت های ایشـان 
فرمودند:»آقـای مشـکینی، گرفتاری هـای نفسـانی 
کـه مـن دارم، مـرا بس اسـت، لطفا اینقـدر از بنده 

نکنید«. تعریـف 
امـام جمعـه شهرسـتان ری افزود:تهذیـب نفسـی که 
امـام خمینـی)ره( کسـب کـرده بودند، باعث شـد که 
تـوکل عجیبـی به خدا داشـته باشـند و از هیچ قدرتی 

جـز قدرت خـدا نترسـند؛وقتی امـام فرمودند:»آمریکا 
هیـچ غلطـی نمی توانـد بکنـد«، بـا تمـام قـدرت این 
جملـه را می گفتنـد و بـاور داشـتند که قدرت دسـت 

خداسـت و آمریـکا غلطـی نمی توانـد بکند.
حجت االسـالم  والمسلمین شـاهچراغی ادامه داد:مقام 
معظـم رهبری نقـل کردند که یك بار بـه علت هجوم 
آمریکا و اروپا، مسـئوالن حاضر در جلسـه کمی نگران 
شـدیم و تصمیـم گرفتیـم خدمـت امـام)ره( برویـم، 
امـام یـك کلمـه فرمودند:»ترسـیدید؟«،گفتم: نخیـر، 

فرمودند:»پـس بروید«.
امـام جمعه شهرسـتان ری بـه اهمیت نمـاز اول وقت 
نـزد امـام اشـاره کـرد و گفت:امـام خمینـی)ره( عالوه 
بـر تهذیـب نفـس بـه نمـاز اول وقـت هم حساسـیت 
ویـژه ای داشـتند، آقـای انصـاری در روزهـای آخر که 
امـام)ره( بیهـوش می شـدند، مسـئول نمـاز حضـرت 
امـام بودند؛آقای انصـاری نقل کردند که یـك روز امام 
حالشـان مسـاعد نبود و شـب نخوابیدند، نزدیك ظهر 
خوابشـان برد و2۰ دقیقه طول کشـید تـا بتوانیم امام 
را از خـواب بیـدار کنیـم، امام فرمودند:»آقـای انصاری 
ظهر شـده اسـت؟«،گفتم آقا چنـد دقیقه هـم از اذان 
گذشـته اسـت، امـام فرمودند:»آقـای انصـاری، شـما 
برنامـه ی یـك عمـر مـرا بـر هـم زدیـد، مـن در طول 
عمـرم یـك بـار هم نشـده اسـت کـه نمـاز را این گونه 

بخوانم.«

 شهرســتان ری بیشــترین ســهم افتتاح� 
پروژه های ایام اهلل دهه فجر را دارد

دکتـر حسـین توکلـی فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری 
نیـز دیگـر سـخنران ایـن مراسـم بـود و در سـخنانی 
بـا اشـاره بـه اهمیـت و جایـگاه شهرسـتان ری بـه 
عنـوان قبلـه تهـران اظهـار داشت:شهرسـتان ری در 
حوزه هـای مختلـف اعـم از فرهنگـی و مذهبـی پایگاه 
بسـیار مهمـی اسـت، حتـی در دوران کرونـا شـهرری 
عـالوه بـر اینکه در همـه مناسـبت های مذهبی و ملی 
حضوری پررنگ داشـت، در راسـتای همدلی و وحدت 
بـا هموطنـان، اقدامات ویـژه ای برای مقابلـه با ویروس 

کرونا انجـام داد.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری بـا بیان اینکه شـهرری 
بیشـترین سـهم افتتـاح پروژه هـای ایـام اهلل دهه فجـر 
را دارد، گفت:هـر سـاله در ایـام اهلل دهـه  مبـارک فجـر 
طـرح هـای عمرانی متعددی افتتاح می شـود، امسـال 
هـم بـا کمـك دسـتگاه های اجرایـی و به ویـژه بخش 
خصوصـی، پروژه های ایـام اهلل دهه فجر در شهرسـتان 
ری بـا ارزش۷ هـزار میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری 

رسید.
او بـا بیـان اینکه شـهرری رتبـه ی اول اشـتغال زایی را 
در کشـور دارد، گفـت: اشـتغال زایی بـه عنـوان یکـی 
از اصلی تریـن موضوعـات در کنـار پروژه هـای عمرانی 
در شهرسـتان ری مـورد توجـه قـرار دارد و مـا تـالش 
کردیم شـعار سـال1۴۰۰ مقام معظم رهبـری »تولید؛ 
ری  در  تـا حـدودی  را  مانع زدایی هـا«  پشـتیبانی ها، 

محقـق کنیم.

حـرم حضـرت عبدالعظیـم)ع( از دیربـاز در بیـن عاشـقان اهل بیـت)ع( 
از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار بـوده اسـت. امـام خمینـی)ره(، رهبـر کبیر 
انقـالب اسـالمی نیـز تقیـد خاصـی بـه زیـارت حضـرت عبدالعظیـم)ع( 
داشـتند، بـه طـوری که بعـد از ورود به میهـن در تاریـخ 1۹ بهمن 1۳5۷ 
و در بحبوحـه وقایـع انقـالب، قصـد زیـارت حـرم حضـرت عبدالعظیم)ع( 

کردند.
روایت هـای جالبـی از تشـریف  فرمایـی امـام خمینـی)ره( بـه شـهرری 
بـه  منتهـی  روزهـای  در  عبدالعظیـم)ع(  حضـرت  حـرم  زیـارت  بـرای 
همیـن خصـوص  در  کـه  اسـت  شـده  نقـل  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی 

حجت االسـالم والمسـلمین ناطـق نـوری در جلد ششـم کتاب »پـا به  پای 
آفتاب«می نویسـد: »در ایامـی کـه امـام در مدرسـه علوی اقامت داشـتند 
یـك شـب، سـاعت 1۰ مـورخ 1۹/ 11/ 5۷ بـه  طـور ناشـناس بـا ایشـان 
و مرحـوم شـهید عراقـی به زیـارت حضـرت عبدالعظیـم)ع( رفتیـم. البته 
قبـاًل بـه مسـئوالن حـرم گفتـه شـده بود حـرم را خلـوت کنند. امـا آن ها 
نمی  دانسـتند قضیـه چیسـت؛ لـذا تـا مـردم خبـردار شـدند امـام زیـارت 
 شـان را کـرده بودنـد. امـام در دو سـه روز اولـی کـه از پاریـس تشـریف 
آورده بودنـد فرمـوده بودنـد: »مـن متأثـرم کـه در ایـن چنـد روز کـه بـه 
ایـران آمـده ام هنـوز بـه زیـارت حضـرت عبدالعظیـم)ع( موفق نشـده ام«.

امام اّمت، در حریم کرامت

تاریخـی  تشـرف  سـالروز  فرارسـیدن  مناسـبت  بـه 
حضرت امـام خمینی)ره( به آسـتان سـیدالکریم)ع(، 
ویـژه برنامـه ای  بـا حضـور مسـئولین شهرسـتان 
امـام خمینـی)ره(  در شبسـتان  ویـژه  میهمانـان  و 
 ایـن بـارگاه ملکوتـی برگـزار شـد کـه در ایـن آئیـن 
خادم القرآن عباس سـلیمی، معـاون فرهنگی و روابط 

 عمومـی آسـتان مقـّدس حضـرت عبدالعظیـم)ع( به 
ایـراد سـخن پرداخـت و ضمـن خوشـامدگویی بـه 
میهمانـان گفـت: سـالم گـرم و دعـای خیـر آیـت اهلل 
محمدی ری شـهری، تولیت محترم آستان مقّدس را 
محضر یکایك سـروران و مقامات لشـکری و کشوری 
ابـالغ می کنـم و خوشـحالم کـه امسـال هـم قـدم بر 

چشـم خادمین خـود در این آسـتان مقـّدس نهادید.
وی در ادامـه افـزود: سـالم مـا بر بهمن، مـاه پیروزی، 
سـالم ما بر ماه فرخنده ی رجب، سـالم مـا بر یکایك 
شـهیدان سـرافراز انقالب اسـالمی، سـالم مـا بر همه  
پیکرهـای بی سـر و همـه ی سـرهای بی پیکر، سـالم 
مـا بـر امام شـهدا کـه عـزت و عظمت و هویـت ملی 

مراســم گرامیداشــت ســالروز تشــّرف حضــرت 
امــام خمینی )ره( در19 بهمن 1357، برگزار شــد

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

4
 شماره۹  اسفند ماه 1400

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

5
 شماره۹  اسفند ماه 1400

گزارش خبری   گزارش خبری



آذین بندی و فضاسازی محیطی بمناسبت اعیاد ماه رجب
پخش زنده دعای سمات

تقدیر از بانوان پرسنل دارالشفاء کوثر در روز والدت حضرت زهرا)س(  آموزش ضمن خدمت خادمین افتخاری

ویژه برنامه لیله الرغائب

پخش زنده محفل انس با قرآن کریم در شام والدت حضرت علی )ع( 

جشن کودکانه در روز والدت حضرت فاطمه زهرا)س(

کارگاه پیدایش و سیر و تحول دوره 128 ساله در تقویم هجری شمسی

مراسم والدت امام محمدباقر )ع(

مراسم والدت حضرت جواد)ع( پخش از شبکه دو 

پخش زنده محفل انس با قرآن کریم در شام والدت حضرت علی )ع( 

ویژه برنامه یک روز خوب با حضور پرسنل آستان مقدس  و خانواده های ایشان
پخش زنده ویژه برنامه اعمال ام داود از شبکه قرآن سیما

مراسم شب میالد حضرت امام جواداالئمه)ع(
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گزارش تصویریگزارش تصویری



حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم )ع( واحـد 
خواهران در شـهرری و در جـوار بارگاه حضرت 
مجـاور  امامـزادگان  و  حسـنی  عبدالعظیـم 
علیهم السـالم از سـال 1۳۷2 در مقطع سـطح 
2 )معـادل کارشناسـی(، فعالیـت خـود را بـه 
عنـوان مرکـز آموزشـی مذهبـی آغـاز کـرد و 
از سـال 1۳۷۹ تحـت پوشـش مرکـز مدیریـت 
حوزه هـای علمیـه خواهـران درآمـد و به تدریج 
 ۳ مقطـع سـطح  در  آمـوزش  سـال 1۳۸5  از 

)کارشناسـی ارشـد( نیـز بـه آن اضافـه شـد.
حضـرت  حـوزوی  عالـی  آمـوزش  موسسـه 
آموزشـی  مرکـز  نخسـتین  )ع(  عبدالعظیـم 
حـوزوی سـطح عالی بـرای خواهران در اسـتان 

اسـت. تهـران 
در این راسـتا با سـرکار خانـم میرمومنی، مدیر 
حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیم حسـنی)ع( 
واحـد خواهـران در خصـوص فعالیت حـوزه در 

۶مـاه نخسـت سـال 1۴۰۰ گفتگو مـی کنیم؛
ماهنامـه  بـا  مصاحبـه  در  میرمومنـی  خانـم 
آسـتان گفـت: مجتمـع آمـوزش عالـی حضرت 
عبدالعظیـم)ع( متشـکل از سـه بخـش اسـت؛ 
سـطح دو )کارشناسی(، سطح سـه )کارشناسی 
ارشـد( و سـطح چهار )دکتری( کـه به خدمات 
علمـی، پژوهشـی و فرهنگـی اهتمـام ویـژه ای 

دارند.

مقطع عمومی )سطح دو / کارشناسی(� 
عبدالعظیـم  حضـرت  علمیـه  حـوزه  مدیـر 
دو  سـطح  دوره  افـزود:  خواهـران  واحـد  )ع( 
)کارشناسـی( پنج سـاله اسـت و اکنون در این 
مقطـع 2۰۰ طلبـه خواهـر زیـر نظر 22 اسـتاد 

تحصیـل هسـتند. مشـغول  فرهیختـه 
دو،  سـطح  در  حـوزه  پژوهـش  بخـش  در 
نویسـی  چکیـده  مقاله نویسـی،  کارگاه هـای 
هـا  پایان نامـه  موضوعـات  و  شـده  برگـزار 

شـود. مـی  تصویـب 
مـاه  شـش  طـی  بخـش  ایـن  در  همچنیـن 
گذشـته، دو کتـاب چـاپ شـد و ۴۳ مقالـه بـه 
جشـنواره ی ملـی عالمـه حلـی و 5 مقالـه بـه 
ارسـال شـدند. بین المللـی گام دوم  کنگـره ی 

 مقطع عالی � 
)سطح سه / کارشناسی ارشد(

خانـم میرمومنـی ادامـه داد: در مقطـع سـطح 
سـه )کارشناسـی ارشـد( بـرای شـش مـاه اول 
امسـال، از بیـن 1۰5 داوطلـب، ۴۷ نفر پذیرش 
برجسـته  اسـتاد   21 نظـر  تحـت  کـه  شـدند 

مشـغول بـه تحصیـل اند.
عالـی  آمـوزش  موسسـه  و  علمیـه  مدرسـه 
واحـد  عبدالعظیـم)ع(  حضـرت  حـوزوی 
خواهـران در بخـش سـطح سـه، در ۴ رشـته 
و  تفسـیر  اصـول،  و  فقـه  دارد؛  پـژوه  دانـش 
علـوم قـرآن، تربیت دینـی کـودک و نوجوان و 

اسـالمی.  رویکـرد  بـا  خانـواده  مشـاوره ی 
در بخـش پژوهـش حـوزه در سـطح سـه، طـی 
شـش مـاه گذشـته، 1۰ کمیسـیون بررسـی و 
جلسـه   15 پایان نامه هـا،  موضوعـات  تصویـب 
و  پژوهشـی  علمـی  کارگاه هـای  دفاعیـه، 
مسـابقات و نشسـت های علمـی برگـزار شـد.
 - علمـی  مقـاالت  بخـش  ایـن  در  همچنیـن 
پژوهشـی بـرای انتشـار در نشـریه ی تخصصـی 
و  زنـان  حقوقـی  فقـه  نویـن  »پژوهشـنامه 

شـد. تصویـب  و  سـازی  آمـاده  خانـواده« 
تخصصـی  کارورزی  دوره هـای  نمانـد،  ناگفتـه 
پیـش  مشـاوره های  خانـواده،  و  زن  »مباحـث 
همسـران  شـادکامی  مولفه هـای  ازدواج،  از 
بـا  کـودکان«  و  خانـواده  آسیب شناسـی  و 
اجتماعـی  فرهنگـی  عالـی  شـورای  همـکاری 
و  شـده  برگـزار  مجـازی  فضـای  در  زنـان 
خدمـت معتبـر  مـدرک  دوره هـا  انتهـای   در 

 شرکت کنندگان تقدیم شد.

مقطع تخصصی )سطح چهار / دکتری(� 
عبدالعظیـم  حضـرت  علمیـه  حـوزه  مدیـر 
در سـطح چهـار  واحـد خواهـران گفـت:  )ع( 
)دکتـری(، 1۶طلبـه خواهـر در رشـته  »فقـه 
و اصـول« بـا گرایـش »فقـه و خانـواده« تحـت 
نظر 5 اسـتاد ممتاز کشـور مشـغول به تحصیل 

هسـتند.

سامانه  َمدَرس� 
کالس هـای  کـرد:  بیـان  میرمومنـی  خانـم 
حـوزوی  عالـی  آمـوزش  موسسـه  آموزشـی 
حضـرت عبدالعظیـم )ع( بـا شـیوع گسـترده 
بـا  ویـروس منحـوس کرونـا تعطیـل شـد و 
بـه ضـرورت حفـظ سـالمت طـالب،  توجـه 
برگـزاری  هـدف  بـا  »َمـدَرس«  سـامانه 
غیرحضـوری  آمـوزش  و  آنالیـن  کالس هـای 

شـد. راه انـدازی  طـالب 
َمـدَرس، طـالب  آمـوزش مجـازی  در سـامانه  
مـدارس علمیـه خواهـران بـه صـورت آنالیـن 
در کالس هـا حاضـر می شـوند و آموزش هـا را 

فرامی گیرنـد.
ارسـال تکلیـف و تحقیق، دریافـت منابع کمك 
آموزشـی، مشـاهده لیسـت دروس و پرسـش و 
پاسـخ بـا اسـاتید از امکانات این سـامانه اسـت.
عالـی  آمـوزش  موسسـه  و  علمیـه  مدرسـه 
واحـد  )ع(  عبدالعظیـم  حضـرت  حـوزوی 
خواهـران بیش از هزار جلسـه آموزشـی و ۹۸۴ 

کـرد. برگـزار  مـدرس  سـامانه  در  آزمـون 

سایت ُحسنی� 
مدیر حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم )ع( واحد 
خواهـران توضیح داد: مدرسـه علمیـه خواهران 
 دارای وب سـایتی بـه نـام »ُحسـنی« به آدرس

 https://hosna.abdulazim.com اسـت 
داخلـی  اخبـار  و  فعالیت هـا  انعـکاس  بـه  کـه 
حـوزه و ارائـه برنامه هـای فرهنگی بـرای عموم 

می پـردازد. مخاطبیـن 

کتابخانه� 
خانـم میرمومنـی گفـت: از بخش هـای دیگـر 
سـال  از  کـه  اسـت  کتابخانـه  علمیـه،  حـوزه 
1۳۷۶ بـا هـزاران کتـاب، نشـریه، پایـان نامـه، 
لـوح فشـرده و چنـد دسـتگاه رایانـه متصـل به 
اینترنـت، محیـط مناسـبی بـرای فعالیـت های 
علمـی و پژوهشـی طـالب ایـن حـوزه و سـایر 
حـوزه هـای اسـتان تهـران فراهم آورده اسـت.
کتابخانـه حـوزه در شـرایط کرونایـی، خدمـات 
خـود را بـا رعایـت شـیوه نامـه های بهداشـتی 
بـه صورت حضـوری و یا غیرحضـوری ارائه می 

دهد.

بخـش فرهنگـی؛ ثبـت گـروه جهادی � 
یم لکر ا سید

مدیـر حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم )ع( 
مجـوز  صـدور  کـرد:  بیـان  خواهـران  واحـد 
سـیدالکریم«،  »جهـادی  گـروه  فعالیـت 
مـاه  شـش  در  کـه  بـود  برنامـه ای  مهم تریـن 

گرفـت.  صـورت  گذشـته 
بـه  اشـتغال  وام  پرداخـت  جهیزیـه،  تهیـه 
و  ماسـك  هـزار   ۶۰ توزیـع  و  تولیـد  طـالب، 
اقـالم بهداشـتی، 2 هـزار بطری آب میـوه تازه، 
2 هـزار بسـته ارزاق از جملـه اقدامـات گـروه 

اسـت. سـیدالکریم  جهـادی 
جلسـات  هفتـه،  هـر  یکشـنبه های  همچنیـن 
اخـالق و تهذیـب و کارگاه هـای مختلـف برای 
طـالب به صـورت مجـازی و حضوری تشـکیل 

می شـود.

سخن پایانی� 
عالقـه مندان مـی توانند برای کسـب اطالعات 
بیشـتر دربـاره نـام نویسـی در مـدارس علمیه، 
دفترچـه  تهیـه  و  علمیـه  مـدارس  فهرسـت 
راهنمـای پذیـرش در ایـن مـدارس، بـه پایگاه 
هـای  حـوزه  مدیریـت  مرکـز  رسـانی  اطـالع 
  paziresh.whc.ir آدرس  بـه  خواهـران 
مراجعـه نماینـد و یـا بـا واحد پذیرش مؤسسـه 
آمـوزش عالی-حـوزوی حضـرت عبدالعظیم)ع( 
حاصـل  تمـاس    5122۳۳۳۰ شـماره   بـه 

فرماینـد.

فعالیت های موسسه آموزش عالی حوزوی  
حضرت عبدالعظیم)ع( 

در یک نگاه

مسیر خودسازی در اســالم متفاوت از تمام ادیان است. 
اسالم دین خودسازی همراه با کنش اجتماعی است. بدین 
معنا که خودســازی اسالم با رهبانیت و کنارنشینی و کنج 
عزلت پذیری متفاوت اســت. در اسالم خودسازی مسیری 
پویا، فعال و از همه مهمتر هدفمند است. مسیری که عالوه 
بر ساخت فرد می بایســت به سمت ساخت اجتماع پیش 
برود. به تعبیری عرفان مبارزاتی مسیر و انتخاب اصلی فهم 
خودسازی و سعادت است. از سوی دیگر خودسازی همانند 
همه عناصر موجود در کائنــات دارای دو بعد مهم زمان و 
مکان اســت. به طور مثال خودســازی و تهجد و زهد در 
مسجد تجلی بیشتری دارد.یا در کنار کعبه این خودسازی 
نمود بیشــتری پیدا می کند. این موضوع با زمان نیز رابطه 
مســتقیم دارد. به طور مثال تهجد شبانه و تامل در آفاق 
در شب عامل موثری در خودســازی است. عناصر زمانی 
دیگری نیز وجود دارد کــه اهمیت خاص دارد. تمامی این 
عناصر موثر در نصوص)آیات و روایات( بدان تاکید شــده 
است. یکی از این موارد ماه رجب است. رسول مکرم اسالم 
می فرماید:»أال إنَّ َرَجًبا َشهُر اهلِل األََصمُّ ، َو ُهَو َشهٌر َعظیٌم ، 
هوِر ِعنَد اهلّلِ عزَّ  َُّه ال یُقاِربُُه شهٌر ِمَن الشُّ وإنَّما ُسمَِّي األََصمَّ أِلَن

َو َجل ُحرَمًه وَفضاًل.«
جایگاه رجب در همین روایت مشــخص اســت. ماهی که 
در کنار واژه عظیم قرار گرفته و به»اصم« نامگذاری شــده 
است. توجه به این ماه خود نوعی خودسازی است. ماهی که 
از دو جهت اهمیت خاص پیدا می کند. مرتبه ی اول خود این 
ماه است. جایگاهی که اعمال ویژه دارد و در خود مناسبات 
خاصی را جا داده و خود عامل ارتقا و خودســازی اســت. 
موضوع دیگر مسیری است که رجب آغاز کننده آن است ؛ 
رمضان ماه خودســازی است. ماه خداست، ماه میهمانی بر 
ســفره ی فیوضات الهی، ماهی که قله ی خودسازی است. 
در این مسیر نقطه ی ابتدایی ماه رجب است. برای رسیدن 
به این قله همانند تمامی صعودها نیازمند یک آماده سازی 

است. این آماده سازی در رجب رخ می دهد.

مولود رجب
ماه رجب ماه عجیبی است. نه از آن جهت که خود محتوای 

عمیقی دارد. نه از آن جهت که پیامبر اسالم می فرماید:»أاََل 

إِنَّ رجَب َو َشــْعَباَن َشْهَراَي َو َشْهَر َرَمَضاَن َشْهُر أُمَِّتي « بلکه 

از آن جهــت که ماه رجب مولودی را در خود جای داده که 

پدر امت نامیده می شود. رجب ماه تولد امیرالمؤمنین است. 

روایت تولد امیرالمؤمنین در این ماه خود داســتانی جذاب، 

پرحرارت و نشــان دهنده مســیر حّقانیت مولود کعبه است. 

مولــودی که وجودش تاریخ جهان و حوادث آن را به قبل و 

بعد از خود تقسیم نموده و مسیر روشن حق طلبی را تفسیر 

نمود و موجب اکمال ماموریت تمام انبیا و صلحا است.

تولد حضرت علــی)ع( در این ماه روایت جذابی دارد. اینکه 

چگونه مادرشــان فاطمه بنت اسد با درد به کعبه پناه آورد. 

اینکه چطور وارد کعبه می شــود و دیوار آن شکافته و مادر 

پس از چند روز مجددا با فرزندی از آن خارج می شود. رجب 

از این حیث روایت تاریخ مهمی از تولد انســان و خلق یك 

انســان کامل را در خود جای داده است. هرچند این روایت 

طرح شده اســت اما ای کاش عناصر بصری و فرهنگی برای 

نشــر این روایت کمی فعال تر می شدند و در این حوزه نقش 

مؤثری ایفا می نمودند. روایت تولد امیرالمومنین از هر حیث 

اهمیت جذابی دارد. چه از لحاظ نشر معارف اهل بیت و چه 

از نظر بازآفرینــی مهمترین حادثه تاریخی در جهان؛ از هر 

حیث بــه این موضوع بنگریم خواهیم فهمید در حق روایت 

رجب کوتاهی نمودیم و این موضوع می بایســت بیشــتر از 

پیش مورد اهتمام مسئوالن و جامعه قرار گیرد.

مبعث بزرگ ترین روز تاریخ بشر
بعثت پیغمبر اســالم)ص( یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام عالی نبوت و خاتمیت، حساس ترین فراز تاریخ درخشان اسالم است. 

بعثت پیغمبر درســت درســن چهل ســالگی حضرت انجام گرفت. پیغمبر تا آن زمان تحت مراقبت روح القدس قرار داشت، ولی هنوز 

پیك وحی بر وی نازل نشده بود. قبال عالئمی از عالم غیب دریافت می داشت، ولی مأمور نبود که آن را به آگاهی خلق هم برساند.

میان مردم قریش و ســاکنان مکه مرســوم بود که سالی یك ماه را به حالت گوشه گیری و انزوا در نقطه خلوتی می گذرانیدند. درست 

روشــن نیســت که انگیزه آنها از این گوشه  گیری چه بوده است، اما مســلّم است که این رسم در بین آنها جریان داشت و معمول بود. 

نخســتین فرد قریش که این رســم را برگزید و آن را معمول داشــت، عبدالمطلب جّد پیغمبر اکرم)ص( بود که چون ماه رمضان فرا

 
 می رسید، به پای کوه حراء می رفت، و مستمندان را که از آنجا می گذشتند، یا به آنجا می رفتند، اطعام می کرد. به طوری که تواریخ 

اســالم گواهی می دهد، پیغمبر نیز پیش از بعثت  به عادت مردان قریش، بارها این رسم را معمول می داشت؛ از شهر و غوغای اجتماع 

فاصله می گرفت و به نقطه خلوتی می رفت و به تفّکر و تأّمل می پرداخت.روز بیست وهفتم ماه رجب محمد بن عبداهلل مرد محبوب مکه 

و چهره درخشان بنی هاشم در غار حراء حاضر بود و مانند اوقات دیگر از آن بلندی به زمین و زمان و ایام و دوران و جهان و جهانیان 

می اندیشید. می اندیشید که خدای جهان جامعه انسانی را به عنوان شاهکار بزرگ خلقت و نمونه اعالی آفرینش خلق نموده و همه گونه 

لیاقت و استعداد را برای ترّقی و تعالی به او داده است. همه چیز را برایش فراهم نموده تا او در سیر تکامل خود، نانی به کف آرد و به 

غفلت نخورد. ولی مگر افراد بشر بخصوص مردم سرگردان عرب جاهلی و باالخص افراد خوش گذران و مال دوست و مال دار قریش در 

این اندیشه  ها هستند؟ آنها جز به مال و ثروت خود و عیش و نوش و سود و نزول ثروت خود به چیزی نمی اندیشند. شراب و ثروت و 

درآمد، ربا و استثمار مردم نگون  بخت و نیازمند، تنها اندیشه  ای است که آنها در سر می پرورانند...

اینك »او« درســت چهل ســال پرحادثه را پشت  سر نهاده اســت. تجربه زندگی و پختگی فکر و اراده  اش و استحکام قدرت تعّقلش به 

سرحد کمال رسیده، و از هر نظر برای انجام مسئولیت  بزرگ پیغمبری آماده است. در تمام قلمرو عربستان و دنیای آن روز جز او چه 

کسی بود که از جانب خداوند عالم، شایستگی رهبری خلق را داشته باشد؟

رهبری که ســرآمد رهبران بزرگ و گذشته جامعه انسانی باشد، و انسان  های شرافتمند بر شخصیت ذاتی و تربیت  خانوادگی و سوابق 

درخشان و ملکات فاضله و صفات پسندیده او صّحه بگذارند؟ او نوه ابراهیم بت  شکن خلیل خدا و اسماعیل ذبیح و فرزند هاشم سید 

و سرور عرب و نوه عبدالمطلب، بزرگ و دانای قریش است. پدر در پدر و مادر در مادر شکوفان و درخشان و فروزان است.

او از ســالمتی کامل جســم و جان برخوردار بود که نتیجه وراثت صحیح و سالم اســت. وراثتی که پدران پاک و مادران پاک سرشت  

برایش باقی گذارده بودند. به طوری که دنیای جاهلیت هم با همه پلیدی و تیرگی و تاریکیش، نتوانســت آن را آلوده ســازد، و چیزی 
از شرافت و حسب و نسب او بکاهد.

آری محمد)ص( برای هدایت و نیل بشر به مقام واالی انسانیت مبعوث شد.
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مشاهیر معارف مصاحبه 



شهید مدافع حرم وحید زمانی نیا� 
شــهید زمانی نیا متولد ۳۰تیرماه ۷1و از جوانان غیور اهل ری بود 
که پس از گذراندن دوران ابتدایی به نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی پیوســت و این پیوســتن تقریباً همزمان شد با 
جنایات تکفیری ها در ســوریه و عــراق و وی هم با تالش فراوان 

راهی سوریه شد.
شــهید زمانی نیا در ادامه و پس از شکست تکفیری ها در سوریه و 
عراق و بازگشت آرامش به این کشور ها به تیم حفاظتی حاج قاسم 
سلیمانی پیوست و ســال های آخر عمر سردار را در اغلب سفر ها 
در کنــارش بود تا اینکه بامــداد 1۳دی ماه به همراه حاج قاســم 
سلیمانی، ابومهدی المهندس و تعدادی دیگر از همرزمان به دست 
تروریســت های آمریکایی به شهادت رسید. شهید زمانی نیا هنگام 
شهادت تنها 2۷سال داشت و تنها دوماه بود که با همسرش پیمان 
عقد ازدواج بســته بود.پیکر پاک این شــهید واالمقام بر دســتان 
مردم قدردان و شهید پرور شــهرری به سمت حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیــم)ع( تشــییع گردید و عده زیادی از مــردم والیتمدار 
شــهرری و تهران نیز با چشمانی اشکبار از ساعت ها قبل با حضور 
در این بارگاه ملکوتــی و خیابان های اطراف در انتظار فرزند غیور 
خود بودند و ســرانجام پیکر مطهر آن شــهید در شبســتان امام 

خمینی)ره( حرم حضرت عبدالعظیم)ع( آرام گرفت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

تاریخچه حرم

 شهدای مدفون در حرم گنبد مطّهر حضرت عبدالعظیم)ع(

سیدابوالقاسـم کاشـانی در12۶۴ش در تهران به 
دنیا آمد. پدر او سـیدمصطفی حسـینی کاشانی، 
ازعلماء بزرگ زمان بود. سیدابوالقاسـم کاشـانی 
در 15سـالگی بـه عـراق رفت و در حـوزه علمیه 
نجـف بـه درس و بحـث پرداخـت. پـس از طـی 
مراحـل نخسـتین، از محضـر اسـاتیدی چـون: 
آخونـد مالکاظم خراسـانی، میرزا حسـین میرزا 
خلیـل اسـتفاده کـرد و در جوانـی بـه درجـه 
اجتهـاد رسـید و از مراجع تقلیـد بزرگ از قبیل: 
میـرزا محمدتقـی شـیرازی، شـریعت اصفهانی، 
آقاضیاء عراقی، سـید ابوالحسـن اصفهانی، سـید 

اسـماعیل صـدر، اجـازه اجتهاد دریافـت کرد.
از  حـوزه  اسـاتید  و  تقلیـد  مراجـع  از  برخـی 
مقـام علمـی کاشـانی تجلیـل کـرده و از او بـه 
و  کرده انـد  یـاد  مسـلّم  مجتهـد  یـك  عنـوان 
حتـی برخـی ماننـد میـرزا محمدتقی شـیرازی 
احتیاطـات خـود را بـه وی ارجـاع مـی داد. آقـا 
ضیـاء الدیـن عراقـی بـه او اجـازه نقـل روایـت 
داده اسـت. شـریعت اصفهانی نیـز در نامه ای به 
جایگاه علمی کاشـانی اشـاره کـرده و از مؤمنین 
خواسـته اسـت وجود کاشـانی را غنیمت بدانند.
آیـت اهلل کاشـانی بـه دلیـل مبـارزات سیاسـی 
ضدانگلیسـی در عراق و ایـران، متحمل 
زندان هـای  در  اسـارت  2۸مـاه 
شـد.  کرمانشـاه  و  اراک  رشـت، 
گفتـه می شـود در مـدت زندان 
بـه  دلیـل روحانـی بـودن و 

سـابقه مبارزاتـی بدتریـن وضـع 
می گویـد:  وی  کـرد.  تحمـل  را 

کـه  اجنبـی  هـر  بـا  اساسـاً  »مـن 
مخالـف مصالـح و اسـتقالل مملکـت 

ایـران باشـد مخالفـم، این اجنبـی خواه 
روس باشـد، خـواه انگلیس یـا آلمان 

یـا آمریـکا. مـن می گویـم ایرانی 
نبایـد نوکر اجنبی باشـد.« و بعد 
زنـدان  در  می کند:»اگـر  اضافـه 
شـما بمیـرم، ننگ ابدی بر شـما 
خواهـد بـود و اگر از زندان شـما 
بیـرون آیـم کاری خواهـم کـرد 
کـه یـك نفـر انگلیسـی در ایـن 

مملکـت باقـی نمانـد.«
فصـل مهـم زندگـی آیـت اهلل کاشـانی 

در ملـی شـدن صنعـت نفـت ایـران رقـم خورد. 
توسـط  ایـران  نفـت  غـارت  بـه  معتـرض  وی 
انگلیسـی ها بـود. از سـوی دیگـر دکتـر مصـدق 
نیـز در پـی رهائـی مالکیـت اجنبـی از منابـع 
زیرزمینـی ایـران چه در شـمال و چه در جنوب 
کشـور بـود و همیـن دیدگاه هـا موجـب نزدیك 
شـدن رهبـران نهضت بـه یکدیگر و اتحـاد آنان 

 . شد
شـعار آیت اهلل کاشـانی در این راسـتا»نفت ایران 
متعلـق بـه ملت ایران اسـت« بود که این شـعار 
مکمـل گفتـار جبهـه ملـی یعنی»صنعـت نفت 
ایـران بایـد ملـی شـود« بـود. اگر چه در مسـیر 
از  مختلفـی  نیروهـای  نفـت  شـدن  ملـی 

اقشـار و تفکـرات گوناگـون نقـش داشـتند امـا 
موتـور محّرکـه نهضـت کـه عامـل بـه صحنـه 
ماننـد  شـخصیتی  حضـور  بـود،  مـردم  آوردن 

بود. کاشـانی  آیـت اهلل 
از یـك دوره  سـرانجام آیـت اهلل کاشـانی پـس 
و  درگذشـت  2۳اسـفند 1۳۴۰ش  در  بیمـاری 
پیکـر وی را پـس از تشـییع در حـرم حضـرت 

عبدالعظیـم)ع( بـه خـاک سـپردند.

نخســتین گنبد، معماری ســاده ای 
داشته و در دوران علویان طبرستان، 
به دستور محمدبن زید علوی ساخته 
شــده اســت. در عصــر آل  بویه نیز 
تعمیراتی بر آن صورت گرفت، اما در 
عصر سلجوقی)بین سال های۴۸۰ تا 
۴۹۰ق( گنبدی بزرگ و باشــکوه به 
 جای آن ساختند که امروزه همچنان 
بر فــراز آن مزار مقدس ، شــکوه و 
زیبایــی خیره کننده ای دارد. با اینکه 
قریب هزار سال از قدمت آن می گذرد 
و تعمیراتی انــدک بر روی آن انجام 
شده اســت، همچنان استوار و دلربا 
باقی مانده اســت .  این گنبد که به 
 دســتور مجدالملك براوستانی قمی 
ساخته شد ،از قدیمی ترین گنبدهای 
ایران به شــمار می رود و یك ســده 
زودتر از گنبد حرم امام  رضا)ع( ساخته شده است. در هنگام تهاجم مغوالن نیز از 
گزند ویرانی مصمون ماند.  این گنبد در دوران ناصری)12۷۰ق.( با پوششی زرین 
تزیین شــد و به هنگام طالکاری گنبد، چند بیت شعر از شمس الشعراء سروش با 

خطی زیبا بر آن نقش بست.

عرض سالم و ادب دارم خدمت مخاطبین 
گرانقدر، در خدمت شــما هستم با بحث 

پدر و مادر آگاه و ناآگاه.
ابتــدا مقدمه ای را عــرض کنم که بحث 

آگاهی با آشنایی تفاوت عمده ای دارد.
آگاهی دقت عمــل، روش و هدف دارد، 
ولی آشنایی دست به آتش داشتن به یك 
موضوعی هســت؛ به طور کلی می شود 
گفت کــه در آگاهی ما یك نگاه دقیق و 

تخصصی به مسائل داریم.
به عنوان یك پدر و مادر ما باید در زندگی 
آگاه باشیم؛ در فضا و عرصه های مختلف 

خانواده باید آگاه باشیم.
به هــر حال در فراینــد زندگی که همه 
داریم گاهی اوقات آشنا به مسائل هستیم 
ولی آگاه نیستیم. آشنایی دقت و توجهش 

کم است و غالبا غیرتخصصی هستند.
گاهی اوقــات در خانواده ها می بینیم که 
بیشــتر والدین ســعی می کنند آشنا به 
مطالب و علوم باشند ولی آگاه نیستند در 
حالی که آگاهی از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
تالش ما براین هست که فرهنگ آگاهی 
را در فضــای خانواده ها رونــق و ترویج 
بدهیم؛ امیدواریــم که در غالب ارائه این 

مطالب بتوانیم گام مؤثر برداریم.
نکته بعدی این هســت که بنده تحلیل 
مقایســه ای بین پدر و مادر آگاه و ناآگاه 
دارم کــه هر کدام از اینها شــاخصه های 
دارند که در ادامه اهم آن شــاخصه ها ی 
که مربوط به پدر و مادر آگاه هســت را 

بیان خواهم کرد.
باید دقت داشته باشیم که پدر و مادر در 

سه بخش تعریف می شوند.
1-پــدر و مــادر نســبت به خویشــتن 

خودشان آگاه باشند.2- پدر و مادر نسبت 
به تعامالت خودشان آگاه باشند.۳- نقش 
و توجهی که به فرزندان خود باید داشته 

باشند.
در بخــش اول کــه پدر و مــادر آگاه به 
خویشتن هست، بطور کلی پدر و مادری 
که آگاه هســتند شــاخصه های مهمی 
نســبت به خویشتن خود دارند، یکی آن 
هســت که خود آگاهند؛ یعنــی توجه و 
شناخت به خود دارند، به محدودیت ها و 
توانمندی های خود اشراف دارند و نقطه 
ضعف های خودشان و چگونگی رفع این 
نقطعه ضعف ها را می دانند. می دانند کجا 
توانمندی دارند و می دانند چگونه و کجا 
این توانمندی را به منصه ظهور برسانند؛ 
این نقطه اول هست؛ شاخصه اولی که پدر 

و مادر آگاه باید داشته باشند.
طبعا پدر و مادر ناآگاه از خود و از ضعفها 
و توانمندی های خود شناختی ندارند. در 
چنین شــرایطی آن ارتباط حتی با خود 
نیز محکوم به شکست است و خوِد واقعی 
را نخواهند داشــت؛ پــدر و مادرهای که 
خود آگاهند خوِد واقعی می شــوند و آن 

واقعیت خودشان را پیدا می کنند.
نکته بعدی این هست که پدر و مادری که 
آگاهند از خود، خود آگاهی دارند، پذیرش 
خــود را هم دارند، یعنی بــدون آنکه به 
کسی توجه داشــته باشند و یا خودشان 
را با کسی مقایســه کنند خودشان را به 
همان شــکلی که هســتند می بینند و 
می پذیرند و بــا توجه به اینکه خود را به 
همان شکل که هستند می بینند دیگران 
را هم به همان شــکل که هر کس هست 

می بینند.
نکتــه بعدی و شــاخصه ســومی که در 

این ارتباط وجود دارد این هســت که به 
جایگاه خودشــان توجه دارند؛ غالب پدر 
و مادرهای ناآگاه از خودشان آگاهی الزم 
را ندارنــد که در فضای خانــواده از چه 
جایگاهی برخوردار هستند، این جایگاه از 
اهمیت باالیی برخوردار است. این جایگاه 
چند مؤلفه به تناسب ایفای نقش و حضور 

پدر و مادر در خانواده دارد.
یکی از مؤلفه ها که پایه و اســاس کار نیز 
هســت آن هست که پدر و مادر اول باید 
آن هویت و آن جنسیت زنانگی و مردانگی 
را حفظ کنند و به هویت جنسیتی خود 
توجه داشــته باشــند و اینکه این پدر و 
مادر، نســبت به والدین خودشان ایفای 
نقش کنند و نیز به بــرادران و خواهران 
خود نیز توجه و احساس مسئولیت داشته 

باشند.
نکته بعدی به عنوان زن و شوهر و تحت 
عنوان همســر نیز، پیــش از نقش پدر و 
مادری توجه کنند که این یك مســئله 
بســیار مهمی هســت.در واقع این یك 
سلســله مراتب هســت که در طول هم 
قرارمی گیرند. پدر و مادر خود آگاه به این 

سلسله مراتب توجه دارند.
بنابرایــن آن پدر و مادری آگاه هســتند 
که به این سلســله مراتــب توجه الزم را 
دارند؛ به عنوان یك خویشــتن، به عنوان 
یك فردی که به هر حال هویت مردانگی 
و زنانگــی دارند، به عنــوان آن که فرزند 
خانواده خودشــان هستند، به عنوان آنکه 
برادر و خواهری برای اعضاء خانواده خود 
هســتند، به عنوان شــوهر و همسر و در 
نهایت به مقام پدر و مادری می رســند و 
در این مقام از اجر و حرمت و توجه الزم 

الهی برخوردار می باشند.

سلسه مباحث تربیت خانواده
دکتر ضیغمی

فصل  اول، پدر و مادر آگاه و نا آگاه:   جلسه اول: آگاهی و آشنایی

وظایف رفتاری خادم� 

حفظ حرمت صاحب حرم
حرم هــاي مطهر امامان معصوم)ع( ،مانند خانه و مرقد پیامبر هســتند که 
خدا درباره آن فرموده:»ال ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی« صداي خود را 
از صــداي پیامبر باالتر نبرید ازآنجاکه امامان معصوم)ع( ، اوصیا و پاره هاي 
تن پیامبر اکرم)ص( هســتند، حکمي که درباره آن حضرت اســت، درباره 
ایشــان نیز جاري اســت. آن عزیزان خدا، حاضر و ناظرند؛ بنابراین نباید 
در حضورشــان صدا را بلند کرد. ایــن کار و کال هر عملی که بی احترامی 
به شــان صاحب حرم باشد مردود اســت. در میان عامه ضرب المثل است 
که»حرمت امامزاده را متولی باید حفظ کند« .ترک ســخنان عبث از دیگر 
وظایف خادم است. خادم در این حرم هاي مطهر در محضر امامان معصوم 
قرار دارد؛ بنابراین باید نهایت احترام را رعایت کند؛ پرداختن به ســخنان 

بیهوده نیز نوعی بی احترامی است که باید ترک شود.
شتاب در خدمت رسانی

شایسته است هر کار پسندیده، همراه با سرعت و دقت انجام شود؛ چنان که 
خدای متعال نیز به همه خدمت گزاران فرموده اســت: َفاْســَتِبُقواالَْخْیراِت؛ 
»در نیکی ها و اعمال خیر، بر یکدیگر ســبقت جویید«)بقره: 1۴۸( ؛به ویژه 
اگــر زمینه انجام دادن کار خیری پیش بیاید درنگ و تعلل، ممکن اســت 
باعث از دســت رفتن این سعادت و توفیق شود و خداوند، دیگری را مأمور 
آن سازد. شــتاب در کار خیر چنان ارزش دارد که خداوند هنگام ستایش 
حضرت زکریا)ع( یکی از دالیل اســتجابت درخواست او را تعجیل خاندان 

وی در کارهای خیر برشمرده است.
َُّهْم کانُوا یُساِرُعوَن فِی  َفاْســَتَجْبنا لَُه َو َوَهْبنا لَُه یَْحیی َو أَْصلَْحنا لَُه َزْوَجُه إِن

الَْخْیراِت َو یَْدُعونَنا َرَغباً َو َرَهباً َو کانُوا لَنا خاِشِعیَن )انبیاء:۹۰(
ما دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را]که 
نازا بود[ برایش شایســته]بارداری[ ســاختیم؛ چرا که آنان]خاندانی بودند 
که[ همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام می کردند و از روی بیم و امید 

ما را می خواندند و پیوسته برای ما]خاضع و[ خاشع بودند.
در منطق امام علی)ع( هنگام اســتفاده از فرصت ها هیچ گونه تأمل و درنگ 
شایسته نیست و پیش از آنکه زمان آن سپری گردد، باید آن را انجام داد:
ٌه َمْمُدوَحــٌه فِی ُکلِّ َشــیٍء إاِّل فِی ُفــَرِص الَخیر»درنگ در هر چیز  أَلتُّــَؤدَّ

پسندیده است، به جز در]پدید آمدن فرصت[ کار خیر.
امام صادق)ع( نیز می فرماید:

لََع َعلَی  ََّما اطَّ ْرُه َفــإِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ ُرب إَِذا َهَمْمَت بَِشــیٍء ِمَن الَْخْیِر َفال تَُؤخِّ
بَُك بَْعَدَها  تِی َو َجاللِی الأَُعذِّ اَعه َفَیُقوُل: َو ِعزَّ الَْعْبِد َو ُهَو َعلَی َشــیٍء ِمَن الطَّ

أَبَداً.
هرگاه بر انجــام دادن کار خوبی تصمیم گرفتی آن را به عقب نینداز؛ زیرا 
خدای تبارک و تعالی بســا توجه کند به بنده اش هنگامی که او مشــغول 
اطاعت اســت؛ آن گاه می فرماید:»به عــزت و جاللم از این پس تو را عذاب 

نخواهم کرد« .
اســالم ابراز نیاز را ناشایســت می داند؛ چرا که آبرو و حرمت مسلمانان را 
خدشــه دار می کند. ازاین رو به مســلمانان فرمان داده است، پیش از آنکه 

نیازمندی دست طلب دراز کند، به یاری اش بشتابند.
در روایتی وارد شده است:

إِبْــَدأْ بِالَْعِطیَّه َمْن لَْم یَْســَألَْك َو ابُْذْل َمْعُروَفَك لَِمــْن َطلََبُه َو إِیَّاَک أَْن تَُردَّ 
ــائَِل پیش از اینکه ســائل از تو درخواست نماید به او کمك کن و خیر  السَّ
تو به کســی که از تو درخواست دارد، برسد و بر حذر باش از اینکه سائلی 

را رد کنی.
این بدان سبب است که یاری پس از طلب، نوعی تجارت به شمار می آید.

ادامه دارد....
برگرفته از کتاب خدمت گزاری به زائران در فرهنگ اسالمی
نوشته سید عباس میری خضری
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سبک زندگی

آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی)ره(
قهرمان استکبارستیزی

مشاهیر
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شعردلگویه

السالم علیك یا سیدالکریم.آقا خیلی دلتنگم
0919***5666

یا شاه عبدالعظیم پناه شهر ما
0912***1446

یا ســیدالکریم برای زیارتت دل تنگم ان شــاء اهلل 
مرزهای زمینی ایران و عراق سریع تر باز بشه تا ما 

ایرانی های اهل عراق راحت تر بیایم پابوس شما...
0912***7789

یا ســیدالکریم برای مادرم دعا کنید دکترها 
جوابش کردن ما هیچکس رو نداریم جز شما
0990***7569

ما اهل ری صبح ها به شــوق سالم به شما روزمان را 
آغاز می کنیم زندگیمان را سرشار از برکات کن...آمین
0939***6798

آســمان در حریمتان زیباست......عطر خوب 
شمیمتان زیباست

0915***1457

ما غرق حاجتیم و تویی باب چاره ها 
یا سیدالکریم نشوی بیخیال ما

0919***7823

گره افتاده به کارم آقاجان چاره ای کن
0990***8056

مائیم و عشـــق روي تـــو یا ســـید الکریم 

آریـــم رو به ســـوي تـــو یا ســـید الکریم 

نـــور وال اگـــر کـــه بتابـــد به جـــان ما 

باشـــد ز نـــور روي تو یـــا ســـید الکریم 

هر لحظـــه، اي همـــاي بلند آشـــیان دل 

جان پر کشـــد بـــه کوي تو یا ســـیدالکریم 

تـــا در حریم یـــاد تـــو لب بـــاز می کنم

باشـــم بـــه گفتگوي تـــو یا ســـید الکریم

من بـــاده والی علـــي را به صبح و شـــام 

ســـیدالکریم یا  تو  ســـبوی  از  می نوشـــم 

آری اگـــر کـــه حاجت مـــا می شـــود روا 

باشـــد ز آبـــروی تـــو یـــا ســـیدالکریم

یـــا ســـیدالکریم تـــو  باشـــد زآبـــروي 

این ُحســـن ُخلق مـــردم ایـــران زمین ما 

باشـــد ز ُخلق و خـــوي تو یا ســـیدالکریم 

عبدالعظیمـــي و َخلَـــف پـــاک مجتبـــي

عبدالعظیمـــي و َخلَـــف پـــاک مجتبـــي

ســـیدالکریم یـــا  تو  عـــدوي  بـــاد  نابود 

هـــر شـــب »فراز«بـــا گل نـــور نگین ري 

آیـــد به جســـتجوي تـــو یا ســـیدالکریم

 محمد تقي مرداني »فراز«

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

09915917100 با ما در میان بگذارند.
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