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و حدیث منصوب شد

۲
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اخبار

حجت االسالم مسعودی به ریاست
دانشگاه قرآن و حدیث منصوب شد

آیت اهلل ری شـهری ریاسـت موسسه علمی فرهنگی
دارالحدیث ،طی حکمی ،حجت االسلام والمسلمین
عبدالهـادی مسـعودی را بـه مدت  ۴سـال بـه عنوان
رییـس دانشـگاه قرآن و حدیـث منصوب کرد.
هیــأت امنای دانشـگاه ،بر اسـاس ماده  ۱۳اساسنامه
و پـس از موافقـت وزارت علوم تحقیقـات و فناوری با
حکـم آیت اهلل محمدی ری شـهری ،حجت االسلام
والمسـلمین مسـعودی را به مدت  ۴سـال به ریاست
دانشـگاه قرآن و حدیـث منصوب کرد.
گفتنـی اسـت ایـن حکـم در تاریـخ  ۱۱بهمـن مـاه
 ۱۴۰۰صـادر شـد و حجـت االسلام والمسـلمین
مسـعودی پیـش از ایـن قائـم مقام دانشـگاه قـرآن و
حدیـث بود.
متن حکم به این شرح است:
بسمه تعالی
بـرادر گرامـی حجـت االسلام 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 ۱۳
اساسـنامه دانشـگاه و موافقـت وزیـر محتـرم علـوم
تحقیقـات و فنـاوری ،به موجـب این ابلاغ 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
1400/11/11

 30زوج 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 السلام برگـزار مـی شـود و زوج
هـای فراوانـی بـا حضـور در ایـن بـارگاه ملکوتـی،
زندگـی مشـترک خـود را بـا اسـتعانت از حضـرت
عبدالعظیـم علیـه السلام 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) 30 ،زوج
جـوان در اتـاق عقـد ایـن آسـتان مقـدس خطبـه
عقـد خـود را جـاری نمودنـد تـا در حریـم حضرت
سـیدالکریم علیـه السلام زندگی مشـترک خود را
آغـاز نمایند.
زوج هـای فراوانـی در ایـام مختلف سـال با مراجعه
بـه اتـاق عقـد آسـتان مقـدس واقـع در صحـن
مصلـی ،جهت ثبـت نـام و رزرو آن اقدام می نمایند
تـا زندگی مشـترک خـود را با اسـتعانت از حضرت
عبدالعظیـم علیـه السلام و در پنـاه ایـن امـام زاده
عظیـم الشـأن آغـاز کنند.
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برگزاری مراسم جشن میالد حضرت امام علی(ع)

مراسـم جشن شـب والدت با سـعادت موالی
متقیـان امیرالمومنیـن علـی(ع) در آسـتان
مقـدس حضـرت عبدالعظیم علیـه(ع) برگزار
ّ
شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس
حضـرت عبدالعظیم حسـنی(ع) ،این مراسـم
همزمـان بـا شـب میلاد آن حضـرت ،بعـد
از اقامـه نمـاز جماعـت مغـرب و عشـاء در
مصلای امـام علـی(ع) آسـتان مقـدس ،بـا
ت االسلام و المسـلمین
سـخنرانی حجـ 
مهـدی اصالنـی و مدیحـه سـرایی حـاج علی
فراهانـی برگـزار گردیـد.
همچنین در سـالروز والدت امـام علی(ع) نیز
ویـژه برنامـه ای با سـخنرانی حجت االسلام
و المسـلمین سـید عبـاس موسـوی مطلـق و
مدیحهسـرایی حـاج حسـین انـاری در ایـن
بـارگاه ملکوتـی برپا شـد.

برگــزاری محفــل انــس بــا قــرآن در شــام
والدت آنحضــرت بــا حضــور قاریــان ممتــاز
و بیــن المللــی ،محســن قاســمی و حســین

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

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 آیـتاهلل صافـی گلپایگانـی(ره) را تسـلیت گفـت.
متن پیام تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـي ٌء إِلَـى يَـ ْو ِم الْق َِيا َمـه
ِـم فِـي ْالِ ْس َلا ِم ثُلْ َمـ ٌه َل يَ ُسـ ُّد َها شَ ْ
إ ِ َذا َم َ
ِـم ثُل َ
ـات ال ْ َعال ُ
(محاسـن :ج  1ص  233ح )185

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

ویــژه برنامــه «اعمــال ا ّم داود»
آســتان مقــدس حضــرت
عبدالعظیــم حســنی (ع) از شــبکه
قــرآن ســیما و رادیــو قــرآن
بصــورت زنــده پخــش شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
آســتان مقــدس حضــرت
عبدالعظیــم حســنی علیــه الســام،
مؤمنیــن خداجــوی همــراه
بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای
بهداشــتی ،بــا حضــور در صحــن
هــای مطهــر ایــن بــارگاه ملکوتــی،
دســت نیــاز بــه ســوی خالــق
بــی نیــاز برداشــته و بــا قرائــت
ســوره هــای وارده و همچنیــن
دعــای ام داود ،از بــرکات ایــن
روز پرفضیلــت بهــره منــد شــدند .
ایــن برنامــه هــم زمــان بــا پانزدهــم
مــاه رجــب ،بــا تــاوت ترتیــل

ســوره هــای وارده توســط قاریــان
ممتــاز آقایــان محمدحســن
موحــدی ،مجتبــی محمدبیگــی،
رمضــان خلیلی،علــی شــیرزاد و
داود الچینانــی برگــزار و از شــبکه
قــرآن ســیما و رادیــو قــرآن
بصــورت مســتقیم و بــه مــدت پنج
ســاعت و نیــم پخــش گردیــد.
همچنیــن در ادامــه ایــن مراســم
مــداح اهــل بیــت عصمــت و
طهــارت علیهــم الســام حــاج
مجتبــی باقــری بــه قرائــت دعــای
ا ّم داود پرداخــت.
شــایان ذکــر اســت پخــش زنــده
تــاوت قــرآن و اذان مغــرب توســط
حجــت االســام موســوی درچــه
ای ازقاریــان ممتــاز و بیــن المللــی
از آســتان مقــدس نیــز پایــان
بخــش ایــن مراســم بــود.

خبـر ارتحـال شـیخ الفقهـاء و مرجـع عالیقـدر جهـان تشـیع حضـرت آیتاهلل
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 السلام سـپری نمـود.
درایـت در تدریـس و تالیـف ،و صداقـت درتبلیـغ و ترویـج ایشـان مـوج میزد
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 فقيـه كـم نظيـر را به سـاحت مقـدس حضرت
ولـیاهلل االعظـم ،مقـام معظـم رهبري ،مراجـع عظـام و علمای اعلام حوزهی
مکـرم و همه ارادتمنـدان آن بزرگوار،
علمیـه و نیـز فرزنـدان گرامـی و خاندان ّ
خویشـاوندان نسـبی و سـببی ایشـان و نیـز بـه مقلـدان و ارادتمنـدان ایشـان
بهویـژه در قـم و گلپایـگان تسـلیت عرض میکنـم و رحمت و مغفـرت الهی را
بـرای ایشـان مسـألت مینمایم.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
محمد محمدی ریشهری
1400 /12/11

عیادت وزیر بهداشت از
آیت اهلل علوی گرگانی و آیت اهلل ریشهری

وزیـر بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشـکی بـا حضـور در یکـی از
بیمارسـتانهای تهـران از آیـت
اهلل العظمـی علـوی گرگانـی از
مراجـع تقلید و آیت اهلل ریشـهری
عیـادت کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی آسـتان
مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع)
و بـه نقـل از پایـگاه خبـری وزارت
بهداشـت ،دکتـر بهـرام عیناللهـی
در ایـن عیادتهـا در جریـان رونـد
درمانـی و اقدامـات انجـام شـده
بـرای سلامتی حضـرات آیـات
علـوی گرگانـی و ریشـهری قـرار
گرفـت.
دکتـر عیناللهـی در ایـن عیـادت
ضمـن آرزوی سلامتی و شـفای
عاجـل بـرای آیـتاهلل علـوی

گرگانـی و آیـتاهلل ریشـهری و
قدردانـی از زحمـات کادر درمـان
بیمارسـتان ،تاکیـدات و دسـتورات
الزم در خصـوص رسـیدگی بـه
سالمتیشـان را بـه تیـم درمانـی
ارائـه کـرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش آیـت اهلل
سـیدمحمدعلی علـوی گرگانـی از
مراجع تقلید قم از شـب گذشـته و
آیـت اهلل ریشـهری تولیت آسـتان
مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) و
رئیـس موسسـه علمـی ،فرهنگـی
دارالحدیـث از مدتـی پیـش در
بیمارسـتان بسـتری شـد ه بودنـد.
گفتنـی اسـت دکتـر پیرحسـین
کولیونـد رئیـس جمعیـت هلال
احمـر در ایـن عیادتهـا وزیـر
بهداشـت را همراهـی کـرد.
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برگزاری نود و چهارمین آیین اختتامیه کالس های
مرکز آموزش قرآن آستان مق ّدس

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

مبـارک فجـر در مصالی امـام علی(ع) آسـتان مقدس
برگزارشـد.
ایـن مراسـم بـا تلاوت 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 تلاوت 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  678 ، 1400نفر در
کالسـهای مختلـف حفـظ و قرائـت و مفاهیم شـرکت
نمودنـد کـه در قالـب  73کالس و توسـط  55اسـتاد
زبـده و برجسـته قرآنـی تحت آمـوزش قـرار گرفتند.

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

پروژه صحن امام هادی(ع) در حال تکمیل سازه

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 برنامهریـزی انجـام شـده و اختصـاص بخشـی
از فضـای حـوزه علمیـه آسـتان مقـدس بـه ابعـاد
 100×60بـه مسـاحت  ۶۰۰۰متـر 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
 ۴هـزار متـر مربـع صحـن مـی باشـد و در فـاز دوم
بیـن حـوزه علمیـه خواهران و بـرادران به مسـاحت
 ۲۶۳۰متر مربع شـامل شبسـتان و رواقها می باشد
که قسـمتی از آن در مرحله اول در حال اجرا اسـت
و مابقـی بـه مسـاحت 1730متـر 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 زمانهای 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)  80درصد
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  6393-4670-0002-5604و یـا از طریق
کـد دسـتوری  *733*173#خادمین این بارگاه
ملکوتـی را در احـداث ایـن پـروژه بـزرگ یـاری
نمایند.

دیدار خادمین با مادران شهدای دفاع مقدس

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،
ولـیاهلل طالبلـو 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.

اخبار

فراخوانمقالهآستان
پژوهی و ری شناسی

طرح فراخوان مقاله آسـتان پژوهی و ری شناسـی توسـط
مرکـز اسـناد آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) و با
همکاری فصلنامه مطالعات ایران شناسـی برگزار میشـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـ ّدس حضـرت
عبدالعظیـم (ع) ،مرکـز اسـناد آسـتان مقـدس حضـرت
عبدالعظیم(ع) با همکاری فصلنامه مطالعات ایرانشناسی از
کلیه پژوهشـگران دعـوت میکند تـا آثار خـود را در قالب
مقالـه علمـی تخصصـی در رشـتههای مرتبـط بـا تاریخ،
مشـاهیر ،فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی مرتبط با آستان
و ری بـه ایـن مرکـز ارسـال نمایند.
عالقهمنـدان میتواننـد بـا مراجعـه بـه
سـایت مطالعـات ایرانشناسـی بـه آدرس
 /https://iran-mag.iranology.irبـا شـرایط و
شـیوهنامه مقـاالت آشـنا شـوند و تـا تاریـخ  31فروردیـن
 1400مقـاالت را بـه آدرس ایمیل مرکز اسـناد به نشـانی
 doc.abdulazim@gmail.comارسـال نماینـد.

برگزاری مسابقه فرهنگی
«طلوع امامت»

بـه مناسـبت فرارسـیدن ایـام والدت حضـرت امـام
علـی (ع) ،مسـابقه فرهنگـی «طلـوع امامـت» در
السلام
آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم علیـه ّ
برگـزار می شـود .بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان
السلام ،مسـابقه
ّ
مقـدس حضـرت عبدالعظیم علیه ّ
فرهنگـی «طلـوع امامـت» از اول تـا پایان مـاه رجب
با محوریت کتـاب «گزيده دانـش نامه اميرالمؤمنين
عليهالسلام «تألیـف آیـت اهلل محمدی ری شـهری،
برگزار میشـود کـه به برگزیدگان در این مسـابقه به
قیـد قرعـه هدایـای متبرکـی اهـداء میگردد.
عالقمنـدان مـی تواننـد بـرای دریافـت و ارسـال
پاسـخنامه ،بـه شـبکه هـای اجتماعـی اداره کل
برنامـه هـای فرهنگـی و آموزشـی در ایتا ،سـروش و
اینستاگرام با نشـانى  FaAbdulazimمراجعه نمایند.

توزيع بیش از  300بسته ارزاق
بیننیازمندان

بـه همـت اداره نـذورات و هدایـای مردمـی آسـتان
مقدس حضرت عبدالعظیـم(ع) ،در ایام والدت دخت
نبـی مکـرم اسلام(ص) ،حضـرت فاطمه زهـرا(س)
و همچنیـن روز مـادر ،بیـش از  300بسـته 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
عبدالعظیـم(ع) ،خادمیـن اداره نـذورات و هدایـای
مردمـی بـا توجه به شـرایط پیش آمـده در خصوص
بیمـاری کرونـا با حضـور در مناطق محـروم به توزیع
بسـته هـای ارزاق مـی پردازنـد تـا نیازمنـدان در
ایـن ایـام فرخنـده میهمـان سـفره احسـان حضرت
سـیدالکریم(ع) شوند.
یـادآور مـی شـود ،بانیـان خیـر مـی توانند نـذورات
و هدایـای نقـدی خـود را بـه شـماره کارت بانکـی
 ۶۳۹۳-۴۶۱۰-۱۹۴۲-۵۱۰۳واریـز نماینـد و
همچنیـن از طریق شـماره تمـاس  ۵۵۹۳۸۰۰۹نیز
اقـدام فرماینـد.
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ماهنامه خبری ،فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

(علیه السالم)

ّ
امام امت ،در حریم کرامت

گزارش خبری

الر ُس َ
ـول َو
ذين آ َم ُنـوا ال تَخُ ون ُوا ا 
فرمود«:يـا أَي ُّ َهـا ال َّ َ
هللَ َو َّ
تَخُ ون ُـوا أَمانات ِ ُك ْم» (اى كسـانىكه اهل ایمان هسـتید،
بـه خـدا و پیامبـر بـه دین خـدا و سـنتهای پیامبر و
به امانتهایی که بین شـما هسـت و به شـما سـپرده
شـده خیانت نکنید) ،کـه«إ ِ َّن اهللَ ال يُحِ ُّب الخائ ِنين» و
اگـر بـه این مسـئله به عنـوان امانت نگاه کنیـم ،بنا بر
فرمایش حضـرت امیرالمومنین(ع)خطاب به نجاشـی،
ـس ل َ َ
والـی آذربایجـان کـه فرمودنـد«:ا َِّن َع َملَ َ
ك
ك ل َ ْي َ
ب ُِط ْع َمـهَ ،ول ِك َّنـ ُه فى ُع ُنق َ
ِك اَمان َه» مسـئولیتی که امروز
بـه تـو داده شـده ،امانتـی اسـت خدایـی بر ذمـهتو و
فردا باید پاسـخگو باشـیم.
وی بـه ماموریـت اصلـی مدیـران نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامی ایـران در ایـن برهه از زمان اشـاره
کـرد و افـزود :مدیـران دو ماموریت مهـم دارند؛)1ارائه
خدمـات صادقانـه بـه ملـت شـریف ایران)2،پیـروی
عملـی از والیـت و رهبـری در صحنـهی مدیریـت و
خدمتگـزاری که البتـه این پیـروی از والیت و رهبری
را میتـوان در مفـاد بیانیـهی گام دوم و در توصیههای
هفتگانـه مشـاهده کـرد و در آن تکلیف خدمت ما در
برابـر ملـت و نظام شـهیدان تعیین شـده اسـت.
مقـدس
معـاون فرهنگـی و روابطعمومـی آسـتان
ّ
حضـرت عبدالعظیـم(ع) بیـان کرد:تحقـق عدالـت و
مبـارزه بـا فسـاد ،چهارمیـن توصیـهی بیانیـهی گام
دوم انقلاب 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
همـهی شـما سـروران و ولـی نعمتـان مـا و مدیـران
مقـدس توفیق خدمـت صادقانه
خدمتگـزار ایـن نظام ّ
بـه مـردم شـریف و بزرگـوار و ادامـهی راه شـهیدان و

ـرف حضــرت
مراســم گرامیداشــت ســالروز تشـ ّ
امــام خمینی (ره) در 19بهمن ،1357برگزار شــد

حـرم حضـرت عبدالعظیـم(ع) از دیربـاز در بیـن عاشـقان اهلبیـت(ع)
از جایـگاه ویـژهای برخـوردار بـوده اسـت .امـام خمینـی(ره) ،رهبـر کبیر
انقلاب اسلامی نیـز تقیـد خاصـی بـه زیـارت حضـرت عبدالعظیـم(ع)
داشـتند ،بـه طـوری که بعـد از ورود به میهـن در تاریـخ  19بهمن 1357
و در بحبوحـه وقایـع انقلاب ،قصـد زیـارت حـرم حضـرت عبدالعظیم(ع)
کردند.
روایتهـای جالبـی از تشـریف فرمایـی امـام خمینـی(ره) بـه شـهرری
بـرای زیـارت حـرم حضـرت عبدالعظیـم(ع) در روزهـای منتهـی بـه
پیـروزی انقلاب اسلامی نقـل شـده اسـت کـه در همیـن خصـوص

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

حجتاالسلام والمسـلمین ناطـق نـوری در جلد ششـم کتاب «پـا به پای
آفتاب»مینویسـد« :در ایامـی کـه امـام در مدرسـه علوی اقامت داشـتند
یـک شـب ،سـاعت  10مـورخ  57 /11 /19بـهطـور ناشـناس بـا ایشـان
و مرحـوم شـهید عراقـی به زیـارت حضـرت عبدالعظیـم(ع) رفتیـم .البته
ً
قبلا بـه مسـئوالن حـرم گفتـه شـده بود حـرم را خلـوت کنند .امـا آنها
نمیدانسـتند 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 آمـدهام هنـوز بـه زیـارت حضـرت عبدالعظیـم(ع) موفق نشـدهام».

مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) به
عمومـی آسـتان ّ
ایـراد سـخن پرداخـت و ضمـن خوشـامدگویی بـه
میهمانـان گفـت :سلام گـرم و دعـای خیـر آیـتاهلل
مقدس را
محمدی ری شـهری ،تولیت محترم آستان ّ
محضر یکایک سـروران و مقامات لشـکری و کشوری
ابلاغ میکنـم و خوشـحالم کـه امسـال هـم قـدم بر

مقـدس نهادید.
چشـم خادمین خـود در این آسـتان ّ
وی در ادامـه افـزود :سلام مـا بر بهمن ،مـاه پیروزی،
سلام ما بر ماه فرخندهی رجب ،سلام مـا بر یکایک
شـهیدان سـرافراز انقالب اسلامی ،سلام مـا بر همه
پیکرهـای بیسـر و همـهی سـرهای بی پیکر ،سلام
مـا بـر امام شـهدا کـه عـزت و عظمت و هویـت ملی

گزارش خبری
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خـود را وامـدار و مدیـون آن پیـر پیروزمنـد جمـاران و
فریادگـر بـزرگ تکبیـر و توحیـد هسـتیم ،سلام ما بر
ملـت بزرگـوار ایـران اسلامی کـه در طـول 43سـال
گذشـته بـا جـان و دل خـود حامی ایـن انقلاب نورانی
و سراسـر افتخـار بودنـد ،سلام مـا بـر رهبـر فرزانـهی
انقالب اسلامی سـکاندار و ناخدای این کشـتی متالطم
در ایـن دوران سرنوشتسـاز.
مقدس حضرت
معـاون فرهنگی و روابطعمومی آسـتان ّ
عبدالعظیـم(ع) گفـت :بر اسـاس فرمایـش پیامبر مکرم
اسلام محبوبتریـن ،عزیزتریـن و آبرومندتریـن از
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 انقلاب
اسلامی اشـاره کرد و گفت :اگر ما انقالب را از مصادیق
امانـت بدانیـم که قطعـا امانت اسـت ،همـهی مدیران و
مسـئوالن در همـهی ردههـا امیـن و امانتـدار انقلاب
اسلامی هسـتند و اگـر این فـرض را بپذیریم ،مشـمول
آن حکـم مسـتحکم قرآنـی و اوامـر خـدا میشـود کـه

(علیه السالم)

تبعیـت عملـی مخلصانـه از منویـات رهبـر معظـم
انقلاب اسلامی را مرحمـت بفرمایـد ،همـان طور که
در هفتمیـن حدیـث از کتـاب شـریف کافـی در بـاب
االهتمـام بامـور المسـلمین وقتـی از پیامبـر بزرگـوار
ـاس إلَـى اهلل»(چه
ـب ال ّن ِ
سـوال میشـود که« َمـن َ
أح ُّ
کسـانی محبوبتریـن افـراد نـزد خـدا هسـتند)،
اس»مفیدترین
اس ل ِل ّن ِ
َـع ال ّن ِ
حضرتش میفرمایند «:أنف ُ
انسـانها بـرای مـردم.
جایگاه رفیع امام خمینی(ره)
در سایه تهذیب نفس
امـام جمعـه شهرسـتان ری نیـز در ایـن آییـن
بـه سـخنرانی پیرامـون شـخصیت بیبدیـل امـام
خمینـی(ره) پرداخـت و گفـت :علـم خود به خـود اثر
گذار نیسـت ،جامعیت و شـناختی که امام(ره) نسـبت
بـه اسلام داشـتند و جامعیتی کـه در علم پیـدا کرده
بودنـد ،همگـی در سـایه تهذیـب نفـس بـود.
وی ابـراز داشـت :تاریـخ شـیعه بعد از غیبـت حضرت
ولـی عصر(ارواحنـا لـه الفـداء) تاکنـون ،عالمـان
بـزرگ و شـخصیتهای برجسـتهای بـه خـود دیـده
اسـت ،در ایـن مـدت حـوزه هـای علمیـه ،فقیهـان و
فیلسـوفان گرانقدری داشـته اسـت ،اما هیچکدام امام
خمینـی(ره) نشـدند.
امـام جمعـه شهرسـتان ری ادامـه داد:امـام(ره)
ویژگیهایـی داشـتند کـه هیچکس از چنیـن فضایلی
برخـوردار نبـود؛ به تعبیـر مقام معظم رهبـری عالمان
بزرگـی غیرتهـای دینـی از خودشـان نشـان دادنـد
امـا هیـچ یک امـام نشـدند؛ فتـوای میرزای شـیرازی،
انگلیـس را زمینگیر کرد ،غیرت سـیدعبداهلل بهبهانی
و سـیدمحمد طباطبایـی و برخـی از علمـای نجف در
نهضـت مشـروطه ،نهضت سـید حسـن مـدرس علیه
رضاخـان ،آیـتاهلل کاشـانی در نهضـت ملـی نفت.
حجتاالسلا م والمسـلمین شـاهچراغی با بیـان اینکه
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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 حـوزهی علمیـهی 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 یک 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 میکردنـد؛
حتـی وقتـی کـه آیـتاهلل العظمـی بروجردی(رضوان
اهلل تعالـی علیـه) فـوت کـرد ،علمـای قم تا چهـل روز
مجلـس گرامیداشـت بـرای ایشـان برگـزار میکردند،
امـام فقـط در یـک جلسـه شـرکت کردنـد و ایـن
موضـوع باعـث اعتـراض و سـوءتفاهم در میـان برخی
از علمـا شـد ،اما امـام(ره) در پاسـخ به ایـن واکنشها
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».
حجتاالسلا م والمسـلمین شـاهچراغی تصریـح
کـرد :یـک روز ائمـه جمعه کشـور خدمت حضرت
امام رسـیدیم ،آیـتاهلل مشـکینی(رحمتاهلل علیه)
در یـک سـخنرانی کوتـاه از امـام(ره) تعریـف
کردنـد ،امـام(ره) بعـد از تمـام صحبتهای ایشـان
فرمودند«:آقـای مشـکینی ،گرفتاریهـای نفسـانی
کـه مـن دارم ،مـرا بس اسـت ،لطفا اینقـدر از بنده
تعریـف نکنید».
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 نمیتوانـد بکنـد» ،بـا تمـام قـدرت این
جملـه را میگفتنـد و بـاور داشـتند که قدرت دسـت
خداسـت و آمریـکا غلطـی نمیتوانـد بکند.
حجتاالسلا م والمسلمین شـاهچراغی ادامه داد:مقام
معظـم رهبری نقـل کردند که یک بار بـه علت هجوم
آمریکا و اروپا ،مسـئوالن حاضر در جلسـه کمی نگران
شـدیم و تصمیـم گرفتیـم خدمـت امـام(ره) برویـم،
امـام یـک 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
ویـژهای داشـتند ،آقـای انصـاری در روزهـای آخر که
امـام(ره) بیهـوش میشـدند ،مسـئول نمـاز حضـرت
امـام بودند؛آقای انصـاری نقل کردند که یـک روز امام
حالشـان مسـاعد نبود و شـب نخوابیدند ،نزدیک ظهر
خوابشـان برد و 20دقیقه 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
برنامـهی یـک عمـر مـرا بـر هـم زدیـد ،مـن در طول
عمـرم یـک بـار هم نشـده اسـت کـه نمـاز را اینگونه
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
حوزههـای مختلـف اعـم از فرهنگـی و مذهبـی پایگاه
بسـیار مهمـی اسـت ،حتـی در دوران کرونـا شـهرری
علاوه بـر اینکه در همـه مناسـبتهای مذهبی و ملی
حضوری پررنگ داشـت ،در راسـتای همدلی و وحدت
بـا هموطنـان ،اقدامات ویـژهای برای مقابلـه با ویروس
کرونا انجـام داد.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری بـا بیان اینکه شـهرری
بیشـترین سـهم افتتـاح پروژههـای ایـاماهلل دههفجـر
را دارد ،گفت:هـر سـاله در ایـاماهلل دهـ ه مبـارک فجـر
طـرح هـای عمرانی متعددی افتتاح میشـود ،امسـال
هـم بـا کمـک دسـتگاههای اجرایـی و به ویـژه بخش
خصوصـی ،پروژههای ایـاماهلل دهه فجر در شهرسـتان
ری بـا ارزش 7هـزار میلیـارد تومـان بـه بهرهبـرداری
رسید.
او بـا بیـان اینکه شـهرری رتبـهی اول اشـتغالزایی را
در کشـور دارد ،گفـت :اشـتغالزایی بـه عنـوان یکـی
از اصلیتریـن موضوعـات در کنـار پروژههـای عمرانی
در شهرسـتانری مـورد توجـه قـرار دارد و مـا تلاش
کردیم شـعار سـال 1400مقام معظم رهبـری «تولید؛
پشـتیبانیها ،مانعزداییهـا» را تـا حـدودی در ری
محقـق کنیم.
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ش زنده دعای سمات
پخ

تقدیر از ب
انوان پرسنل دارالشفاء
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مراسم والد
ت امام محمدباقر (ع)

کوثر در روز و
الدت حضرت زهرا(س)

جشن کودکانه در روز والدت حضرت فاطمه زهرا(س)
مراسم والدت حضرت جواد(ع) پخش از شبکه دو

پخش زنده محفل

ویژه برنامه لیله الرغائب

ان
س با قرآن کریم در شام
والدت حضرت علی (ع)

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

با قرآن کریم در شام
پخش زنده محفل انس

ویژه برنامه

یک روز خوب با ح

الدت حضرت علی (ع)
و

ضور پرسن
ل آستان مقدس و
خان
وا
ده
ها
ی
ای
شان

مراسم شب میالد حضرت امام جواداالئمه(ع)

ش زنده ویژه برنامه اعمال
پخ

ام داود از شبکه قرآن سیما
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آزمـون در سـامانه مـدرس برگـزار کـرد.
مسیر خودسازی در اســام 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 میکند .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
إن َر َج ًبا َشهر ا ِ َ
ظيم ،
میفرماید«:أال َّ
هر َع ٌ
ُ
هلل األ َص ُّم َ ،و ُه َو َش ٌ
َ
ُّ
ِند ّ ِ
ِ
الل ع َّز
ع
ر
هو
الش
ِن
م
شهر
ه
ب
ر
قا
ي
ال
َّه
ن
ل
م
وإن َّما ُس ِّم َي األَ َص َّ ُ ُ ِ ُ ُ
ِ َ
ٌ َ
َو َجل ُحر َمهً و َفض ً
ال».
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 میکند .مرتبهی 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
ســفرهی فیوضات الهی ،ماهی که قلهی خودسازی است.
در این مسیر نقطهی ابتدایی ماه رجب است .برای رسیدن
به این قله همانند تمامی صعودها نیازمند یک آمادهسازی
است .این آماده سازی در رجب رخ میدهد.

سایت ُحسنی
مدیر حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع) واحد
خواهـران توضیح داد :مدرسـه علمیـه خواهران
«حسـنی» به آدرس
دارای وب سـایتی بـه نـام ُ
 https://hosna.abdulazim.comاسـت
کـه بـه انعـکاس فعالیتهـا و اخبـار داخلـی
حـوزه و ارائـه برنامههـای فرهنگی بـرای عموم
مخاطبیـن میپـردازد.
حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم (ع) واحـد
خواهران در شـهرری و در جـوار بارگاه حضرت
عبدالعظیـم حسـنی و امامـزادگان مجـاور
علیهم السلام از سـال  ۱۳۷۲در مقطع سـطح
( ۲معـادل کارشناسـی) ،فعالیـت خـود را بـه
عنـوان مرکـز آموزشـی مذهبـی آغـاز کـرد و
از سـال  1379تحـت پوشـش مرکـز مدیریـت
حوزههـای علمیـه خواهـران درآمـد و به تدریج
از سـال  ۱۳۸۵آمـوزش در مقطـع سـطح ۳
(کارشناسـی ارشـد) نیـز بـه آن اضافـه شـد.
موسسـه آمـوزش عالـی حـوزوی حضـرت
عبدالعظیـم (ع) نخسـتین مرکـز آموزشـی
حـوزوی سـطح عالی بـرای خواهران در اسـتان
تهـران اسـت.
در این راسـتا با سـرکار خانـم میرمومنی ،مدیر
حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیم حسـنی(ع)
واحـد خواهـران در خصـوص فعالیت حـوزه در
6مـاه نخسـت سـال  1400گفتگو مـی کنیم؛
خانـم میرمومنـی در مصاحبـه بـا ماهنامـه
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 ویـژهای
دارند.
مقطع عمومی (سطح دو  /کارشناسی)
مدیـر حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم
(ع) واحـد خواهـران افـزود :دوره سـطح دو
(کارشناسـی) پنج سـاله اسـت و اکنون در این
مقطـع  200طلبـه خواهـر زیـر نظر  22اسـتاد
فرهیختـه مشـغول تحصیـل هسـتند.
در بخـش پژوهـش حـوزه در سـطح دو،
کارگاههـای مقالهنویسـی ،چکیـده نویسـی
برگـزار شـده و موضوعـات پایاننامـه هـا
تصویـب مـی شـود.
همچنیـن در ایـن بخـش طـی شـش مـاه
گذشـته ،دو کتـاب چـاپ شـد و  43مقالـه بـه
جشـنوارهی ملـی عالمـه حلـی و  5مقالـه بـه
کنگـرهی بینالمللـی گام دوم ارسـال شـدند.

فعالیت های موسسه آموزش عالی حوزوی

حضرتعبدالعظیم(ع)
در یک نگاه

مقطع عالی
(سطح سه  /کارشناسی ارشد)
خانـم میرمومنـی ادامـه داد :در مقطـع سـطح
سـه (کارشناسـی ارشـد) بـرای شـش مـاه اول
امسـال ،از بیـن  105داوطلـب 47 ،نفر پذیرش
شـدند کـه تحـت نظـر  21اسـتاد برجسـته
مشـغول بـه تحصیـل اند.
مدرسـه علمیـه و موسسـه آمـوزش عالـی
حـوزوی حضـرت عبدالعظیـم(ع) واحـد
خواهـران در بخـش سـطح سـه ،در  4رشـته
دانـش پـژوه دارد؛ فقـه و اصـول ،تفسـیر و
علـوم قـرآن ،تربیت دینـی کـودک و نوجوان و
مشـاورهی خانـواده بـا رویکـرد اسلامی.
در بخـش پژوهـش حـوزه در سـطح سـه ،طـی
شـش مـاه گذشـته 10 ،کمیسـیون بررسـی و
تصویـب موضوعـات پایاننامههـا 15 ،جلسـه
دفاعیـه ،کارگاههـای علمـی پژوهشـی و
مسـابقات و نشسـتهای علمـی برگـزار شـد.
همچنیـن در ایـن بخـش مقـاالت علمـی -
پژوهشـی بـرای انتشـار در نشـریهی تخصصـی
«پژوهشـنامه نویـن فقـه حقوقـی زنـان و
خانـواده» آمـاده سـازی و تصویـب شـد.
ناگفتـه نمانـد ،دورههـای کارورزی تخصصـی
«مباحـث زن و خانـواده ،مشـاورههای پیـش
از ازدواج ،مولفههـای شـادکامی همسـران
و آسیبشناسـی خانـواده و کـودکان» بـا
همـکاری شـورای عالـی فرهنگـی اجتماعـی
زنـان در فضـای مجـازی برگـزار شـده و
در انتهـای دورههـا مـدرک معتبـر خدمـت

شرکت کنندگان تقدیم شد.
مقطع تخصصی (سطح چهار  /دکتری)
مدیـر حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم
(ع) واحـد خواهـران گفـت :در سـطح چهـار
(دکتـری)16 ،طلبـه خواهـر در رشـته «فقـه
و اصـول» بـا گرایـش «فقـه و خانـواده» تحـت
نظر  5اسـتاد ممتاز کشـور مشـغول به تحصیل
هسـتند.
سامانه َمد َرس
خانـم میرمومنـی بیـان کـرد :کالسهـای
آموزشـی موسسـه آمـوزش عالـی حـوزوی
حضـرت عبدالعظیـم (ع) بـا شـیوع گسـترده
ویـروس منحـوس کرونـا تعطیـل شـد و بـا
توجـه بـه ضـرورت حفـظ سلامت طلاب،
ـدرس» بـا هـدف برگـزاری
سـامانه « َم َ
کالسهـای آنالیـن و آمـوزش غیرحضـوری
طلاب راهانـدازی شـد.
ـدرس ،طلاب
در سـامانه آمـوزش مجـازی َم َ
مـدارس علمیـه خواهـران بـه صـورت آنالیـن
در کالسهـا حاضـر میشـوند و آموزشهـا را
فرامیگیرنـد.
ارسـال تکلیـف و تحقیق ،دریافـت منابع کمک
آموزشـی ،مشـاهده لیسـت دروس و پرسـش و
پاسـخ بـا اسـاتید از امکانات این سـامانه اسـت.
مدرسـه علمیـه و موسسـه آمـوزش عالـی
حـوزوی حضـرت عبدالعظیـم (ع) واحـد
خواهـران بیش از هزار جلسـه آموزشـی و 984

کتابخانه
خانـم میرمومنـی گفـت :از بخشهـای دیگـر
حـوزه علمیـه ،کتابخانـه اسـت کـه از سـال
 1376بـا هـزاران کتـاب ،نشـریه ،پایـان نامـه،
لـوح فشـرده و چنـد دسـتگاه رایانـه متصـل به
اینترنـت ،محیـط مناسـبی بـرای فعالیـت های
علمـی و پژوهشـی طلاب 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
سید ا لکر یم
مدیـر حـوزه علمیـه حضـرت عبدالعظیـم (ع)
واحـد خواهـران بیـان کـرد :صـدور مجـوز
فعالیـت گـروه «جهـادی سـیدالکریم»،
مهمتریـن برنامـهای بـود کـه در شـش مـاه
گذشـته صـورت گرفـت.
تهیـه جهیزیـه ،پرداخـت وام اشـتغال بـه
طلاب ،تولیـد و توزیـع  60هـزار ماسـک و
اقلام بهداشـتی 2 ،هـزار بطری آب میـوه تازه،
 2هـزار بسـته ارزاق از جملـه اقدامـات گـروه
جهـادی سـیدالکریم اسـت.
همچنیـن یکشـنبههای هـر هفتـه ،جلسـات
اخلاق و تهذیـب و کارگاه هـای مختلـف برای
طلاب به صـورت مجـازی و حضوری تشـکیل
میشـود.
سخن پایانی
عالقـه مندان مـی توانند برای کسـب اطالعات
بیشـتر دربـاره نـام نویسـی در مـدارس علمیه،
فهرسـت مـدارس علمیـه و تهیـه دفترچـه
راهنمـای پذیـرش در ایـن مـدارس ،بـه پایگاه
اطلاع رسـانی مرکـز مدیریـت حـوزه هـای
خواهـران بـه آدرس paziresh.whc.ir
مراجعـه نماینـد و یـا بـا واحد پذیرش مؤسسـه
آمـوزش عالی-حـوزوی حضـرت عبدالعظیم(ع)
بـه شـماره  ۵۱۲۲۳۳۳۰تمـاس حاصـل
فرماینـد.

مولود رجب

ماه رجب ماه عجیبی ا
ست .نه از آن جهت که خود محتوای
عمیقی دارد .نه از آن ج
هت که پیامبر اسالم می فرماید«:أ َ َل
إ َِّن ر َ
جب َو شَ ــ ْع َب َ
ان شَ ْه َر َ
اي َو شَ ْه َر َر َمضَ َ
ان شَ ْه ُر أُ َّم ِتي» بلکه
جهـ
از آن ـت که ماه رجب
مولودی را در خود جای داده که
پدر امت نامیده م 
یشود .ر
جب ماه تولد امیرالمؤمنین است.
روایت تولد امیرالمؤمنین
در این ماه خود داســتانی جذاب،
پرحرارت و نشــاندهنده
مســیر ح ّقانیت مولود کعبه است.
مولــودی که وجودش تا
ریخ جهان و حوادث آن را به قبل و
بعد از خود تقسیم نموده و
مسیر روشن حقطلبی 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 ب
نت 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 م 
یشود .رجب
از این حیث روایت تاریخ
مهمی از تولد انســان و خلق یک
انســان کامل را در خود
جای داده است .هرچند این روایت
طرح شده اســت اما ایک
اش عناصر بصری و فرهنگی برای
نشــر این روایت کمی فعا
لتر میشدند و در این حوزه نقش
مؤثری ایفا مینمودند .روا
یت تولد امیرالمومنین از هر حیث
اهمیت جذابی دارد .چه از
لحاظ نشر معارف اهلبیت و چه
از نظر بازآفرینــی مهمت
رین حادثه تاریخی در جهان؛ از هر
حیث بــه این موضوع بنگ
ریم خواهیم فهمید در حق روایت
رجب کوتاهی نمودیم و
این موضوع میبایســت بیشــتر از
پیش مورد اهت
مام مسئوالن و جامعه قرار گیرد.

مبعث بزر
گبهترین روز تاریخ بشر
بعثت پیغمبر اســ
ام(ص) یا برانگیخته شدن آن حضرت

بعثت
مقام عالى نبوت و خاتمیت ،حساست
پیغمبر درســت درســن چهل ســال
رین فراز تاریخ درخشان اسالم است.
گى حضرت انجام گرفت .پیغمبر تا آن
ز
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ت
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بود .قبال عالئمى از
قرار داشت ،ولى هنوز
عالم
غ
یب
دری
افت
م
ىدا
شت،
ولى
میان م
مأمور نبود
ردم قریش و ســاكنان مكه مرســوم
كه آن را به آگاهى خلق هم برساند.
بود كه سالى یك ماه را به حالت گوش
ه
گی
روش
رى
و
ــن
ن
انزوا
یسـ
در
ن
ـت
كه
قطه
ان
خل
گیزه
وتى
آنها از این گ
مىگذرانیدند .درست
وشهگیرى چه بوده است ،اما مســلّم ا
ست
كه
نخ
این
ســ
رسم
تین
در
فرد
قر
بین
یش
آنها
ج
كه
این رســم را
ریان داشت و معمول بود.
برگزید و آن را معمول داشــت ،عب
دالم
طلب
مى
جد
ر
پیغ
ّ
سید،
مبر
به
اك
رم(
پاى
ص)
كوه
بود
حراء
كه چون ماه رمضان فرا
مى رفت ،و مستمندان را كه از
اســام
آنجا مىگذشتند ،یا به آنجا مىرفتند،
گواهى مىدهد ،پیغمبر نیز پیش از
اطعام مى كرد .به طورى كه تواریخ
بعثتبه عادت مردان قریش ،بارها
این
رسم
فاصله
را
مع
مىگ
مول
رفت
م
و
ىدا
به
ن
شت؛
قطه
از
خل
وتى مىرفت
شهر و غوغاى اجتماع
و به تف ّكر و تأ ّمل مىپرداخت.روز بی
ست
وه
وچ
فتم
هره
ماه
ر
درخ
جب
شان
بن
محم
ىه
د
ب
ن
اشم
عب
داهلل مرد محبوب مكه
در غار حراء حاضر بود
و
م
انند
او
قات
د
یگر
از
آن
بلن
دى
به زمین و ز
مىاندیشید .م
مان و ایام و دوران و جهان و جهانیان
ىاندیشید كه خداى جهان جامعه انس
انى
را
به
عن
وان
شا
هكار
بز
رگ
خل
لیاقت و است
قت و نمونه اع
عداد را براى تر ّقى و تعالى به او داده ا
الى آفرینش خلق نموده و همهگونه
ست.
همه
چیز
را
برا
یش
فر
اهم
نم
وده تا او در
غفلت نخورد.
سیر تکامل خود ،نانى به كف آرد و به
ولى مگر افراد بشر بخصوص مردم س
رگر
دان
ع
رب
جا
هلی
و
باال
خص
ا
این اندیشه
فراد خوشگ
ها هستند؟ آنها جز به مال و ثروت
ذران و مال دوست و مالدار قریش در
خود و عیش و نوش و سود و نزول
ث
روت
خود
درآمد ،ربا
و
به
چی
است
زى
ثمار
نم
م
ردم
ن
ىاندی
شند .شراب و ثروت و
گونبخت و نیازمند ،تنها اندیشه
اینك
«او»
د
اى است كه آنها در سر مىپرورانند...
رسـ
ـت
چهل
سـ
ـال پرحادثه را پشت
سر
ن
هاده
اسـ
ـت.
ت
جربه
زن
دگى
و
سرحد كمال
پختگى فكر و ا
رادهاش و استحكام قدرت تع ّقلش به
رسیده ،و از هر نظر براى انجام مسئول
یت
بز
رگ
پی
غمب
رى
آ
ماده
ا
ست.
ك
در
تمام قلمرو
سى بود كه از جانب خداوند عالم ،شا
عربستان و دنیاى آن روز جز او چه
یستگى رهبرى خلق را داشته باشد؟
رهبرى كه ســرآمد رهبران بزرگ و
گذشته جامعه انسانى باشد ،و ان 
سانهاى
ش
رافت
مند
بر
ش
خص
یت
درخشان و ملكات فا
ذاتى
و
تربی

ت خانوادگى و سوابق
ضله و صفات پسندیده او ّ
صحه بگذارند؟ او نوه ابراهیم بت
ش
كن
خ
لیل
خدا
و
ا
و سرور عرب و نوه
سما
عبدا
عیل
ذ
لمط
بیح
لب ،بزرگ و داناى قر
و فرزند هاشم سید
یش
ا
ست.
پدر
در
پدر
و
مادر
در
مادر
او از ســامتى ك
شكوفان و درخشان و فروزان است.
امل جســم و جان برخوردار بود كه
نت
یجه
ور
اثت
ص
حیح
و
سالم
اسـ
ـت .وراثتى
برایش باقى گذارده
ت
كه پدران پاك و مادران پاكسرش 
بودند .به طورى كه دنیاى جاهلیت
هم
با
همه
پلی
دى
و
تی
رگى
و
تا
ریكیش ،نتوا
از شرافت و حسب و نسب او بكاهد.
نســت آن را آلوده ســازد ،و چیزى
آری
محمد(ص) برای هدایت و نیل بشر
به مقام واالی انسانیت مبعوث شد.
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رسم خدمتگزاری

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

حرمهــاي مطهر امامان معصوم(ع) ،مانند خانه و مرقد پيامبر هســتند كه
خدا درباره آن فرموده«:ال ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی» صداي خود را
از صــداي پيامبر باالتر نبرید ازآنجاکه امامان معصوم(ع)  ،اوصيا و پارههاي
تن پیامبر اکرم(ص) هســتند ،حكمي كه درباره آنحضرت اســت ،درباره
ايشــان نيز جاري اســت .آن عزيزان خدا ،حاضر و ناظرند؛ بنابراين نبايد
در حضورشــان صدا را بلند كرد .ايــن کار و کال هر عملی که بیاحترامی
به شــان صاحب حرم باشد مردود اســت .در میان عامه ضرب المثل است
که«حرمت امامزاده را متولی باید حفظ کند» .ترك ســخنان عبث از دیگر
وظایف خادم است .خادم در اين حرمهاي مطهر در محضر امامان معصوم
قرار دارد؛ بنابراين بايد نهایت احترام را رعايت كند؛ پرداختن به ســخنان
بیهوده نیز نوعی بیاحترامی است که باید ترک شود.
شتاب در خدمترسانی
شایسته است هر کار پسندیده ،همراه با سرعت و دقت انجام شود؛ چنانکه
اســ َت ِبقُواالْخَ ْیراتِ ؛
خدای متعال نیز به همه خدمتگزاران فرموده اســتَ :ف ْ
«در نیکیها و اعمال خیر ،بر یکدیگر ســبقت جویید»(بقره )١۴٨ :؛بهویژه
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.
ون فِی
اســت ََج ْبنا ل َ ُه َو َو َه ْبنا ل َ ُه یَ ْحیی َو أَ ْصلَ ْحنا ل َ ُه َز ْو َج ُه إِن َّ ُه ْم کان ُوا یُسا ِر ُع َ
َف ْ
ِین (انبیاء)٩٠:
الْخَ ْیراتِ َو یَ ْد ُعون َنا َر َغباً َو َر َهباً َو کان ُوا لَنا خاشِ ع َ
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 بهسرعت اقدام میکردند و از روی بیم و امید
ما را میخواندند و پیوسته برای ما[خاضع و] خاشع بودند.
در منطق امام علی(ع) هنگام اســتفاده از فرصتها هیچگونه تأمل و درنگ
شایسته نیست و پیش از آنکه زمان آن سپری گردد ،باید آن را انجام داد:
ص الخَ یر«درنگ در هر چیز
ــر ِ
أَلتُّــ َؤ َّد ٌه َم ْم ُد َ
وحــ ٌه فِی ُک ِّل شَ ــی ٍء إ ِ ّل فِی ُف َ
پسندیده است ،بهجز در[پدید آمدن فرصت] کار خیر.
امام صادق(ع) نیز میفرماید:
إ ِ َذا َه َم ْم َت ب ِشَ ــی ٍء م َِن الْخَ ْی ِر َفال تُؤ َِّخ ْر ُه َفــإ َِّن اهللَ َع َّز َو َج َّل ُرب َّ َما َّ
اطلَ َع َعلَی
ال ْ َع ْب ِد َو ُه َو َعلَی شَ ــی ٍء م َِن َّ
ُولَ :و ِع َّزت ِی َو َجالل ِی الأُ َع ِّذب ُ َ
الطا َعه َف َیق ُ
ک ب َ ْع َد َها
أَبَداً.
هرگاه بر انجــام دادن کار خوبی تصمیم گرفتی آن را به عقب نینداز؛ زیرا
خدای تبارک و تعالی بســا توجه کند به بندهاش هنگامی که او مشــغول
اطاعت اســت؛ آنگاه میفرماید«:به عــزت و جاللم از این پس تو را عذاب
نخواهم کرد» .
اســام ابراز نیاز را ناشایســت میداند؛ چرا که آبرو و حرمت مسلمانان را
خدشــهدار میکند .ازاینرو به مســلمانان فرمان داده است ،پیش از آنکه
نیازمندی دست طلب دراز کند ،به یاریاش بشتابند.
در روایتی وارد شده است:
ــدأْ ب ِال ْ َعطِ َّیه َم ْن ل َ ْم یَس َ
ک َو اب ْ ُذ ْل َم ْع ُرو َف َ
ــأل ْ َ
ــن َطلَ َب ُه َو إِیَّ َ
اک أَ ْن ت َُر َّد
إِب ْ َ
ک ل َِم ْ
ْ
الســائ َِل پیش از اینکه ســائل از تو درخواست نماید به او کمک کن و خیر
َّ
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 میآید.
ادامه دارد....
برگرفته از کتاب خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسالمی
نوشته سید عباس میری خضری

عرض سالم و ادب دارم خدمت مخاطبین
گرانقدر ،در خدمت شــما هستم با بحث
پدر و مادر آگاه و ناآگاه.
ابتــدا مقدمهای را عــرض کنم که بحث
آگاهی با آشنایی تفاوت عمدهای دارد.
آگاهی دقت عمــل ،روش و هدف دارد،
ولی آشنایی دست به آتش داشتن به یک
موضوعی هســت؛ به طور کلی میشود
گفت کــه در آگاهی ما یک نگاه دقیق و
تخصصی به مسائل داریم.
به عنوان یک پدر و مادر ما باید در زندگی
آگاه باشیم؛ در فضا و عرصههای 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 خانوادهها میبینیم که
بیشــتر والدین ســعی میکنند آشنا به
مطالب و علوم باشند ولی آگاه نیستند در
حالیکه آگاهی از اهمیت باالیی برخوردار
است.
تالش ما براین هست که فرهنگ آگاهی
را در فضــای خانوادهها رونــق و ترویج
بدهیم؛ امیدواریــم که در غالب ارائه این
مطالب بتوانیم گام مؤثر برداریم.
نکته بعدی این هســت که بنده تحلیل
مقایســهای بین پدر و مادر آگاه و ناآگاه
دارم کــه هر کدام از اینها شــاخصههای
دارند که در ادامه اهم آن شــاخصههای
که مربوط به پدر و مادر آگاه هســت را
بیان خواهم کرد.
باید دقت داشته باشیم که پدر و مادر در
سه بخش تعریف میشوند.
-1پــدر و مــادر نســبت به خویشــتن

خودشان آگاه باشند -2.پدر و مادر نسبت
به تعامالت خودشان آگاه باشند -3.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 شــاخصههای مهمی
نســبت به خویشتن خود دارند ،یکی آن
هســت که خودآگاهند؛ یعنــی توجه و
شناخت به خود دارند ،به محدودیتها و
توانمندیهای خود اشراف دارند و نقطه
ضعفهای خودشان و چگونگی رفع این
نقطعه ضعفها را میدانند .میدانند کجا
توانمندی دارند و میدانند 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 توانمندیهای خود شناختی ندارند .در
چنین شــرایطی آن ارتباط حتی با خود
نیز محکوم به شکست است و خو ِد واقعی
را نخواهند داشــت؛ پــدر و مادرهای که
خودآگاهند خو ِد واقعی میشــوند و آن
واقعیت خودشان را پیدا میکنند.
نکته بعدی این هست که پدر و مادری که
آگاهند از خود ،خودآگاهی 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 میبینند و
میپذیرند و بــا توجه به اینکه خود را به
همان شکل که هستند میبینند دیگران
را هم به همان شــکل که هر کس هست
میبینند.
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 مؤلفهها 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 یک مســئله
بســیار مهمی هســت.در واقع این یک
سلســله مراتب هســت که در طول هم
قرارمیگیرند .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؛ بهعنوان یک خویشــتن ،بهعنوان
یک فردی که به هر حال هویت مردانگی
و زنانگــی دارند ،بهعنــوان آن که فرزند
خانواده خودشــان هستند ،بهعنوان آنکه
برادر و خواهری برای اعضاء خانواده خود
هســتند ،بهعنوان شــوهر و همسر و در
نهایت به مقام پدر و مادری میرســند و
در این مقام از اجر و حرمت و توجه الزم
الهی برخوردار میباشند.
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قهرمان استکبارستیزی
آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی

(ره)

سیدابوالقاسـم کاشـانی در۱۲۶۴ش در تهران به
دنیا آمد .پدر او سـیدمصطفی حسـینی کاشانی،
ازعلماء بزرگ زمان بود .سیدابوالقاسـم کاشـانی
در ۱۵سـالگی 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.
برخـی از مراجـع تقلیـد و اسـاتید حـوزه از
مقـام علمـی کاشـانی تجلیـل کـرده و از او بـه
عنـوان یـک مجتهـد مسـلّم یـاد کردهانـد و
حتـی برخـی ماننـد میـرزا محمدتقی شـیرازی
احتیاطـات خـود را بـه وی ارجـاع مـیداد .آقـا
ضیـاء الدیـن عراقـی بـه او اجـازه نقـل روایـت
داده اسـت .شـریعت اصفهانی نیـز در نامهای به
جایگاه علمی کاشـانی اشـاره کـرده و از مؤمنین
خواسـته اسـت وجود کاشـانی را غنیمت بدانند.
آیـتاهلل کاشـانی بـه دلیـل مبـارزات سیاسـی
ضدانگلیسـی در عراق و ایـران ،متحمل
28مـاه اسـارت در زندانهـای
رشـت ،اراک و کرمانشـاه شـد.
گفتـه میشـود در مـدت زندان
بـهدلیـل روحانـی بـودن و

سـابقه مبارزاتـی بدتریـن وضـع
را تحمـل کـرد .وی میگویـد:
«مـن اساسـاً بـا هـر اجنبـی کـه
مخالـف مصالـح و اسـتقالل مملکـت
ایـران باشـد مخالفـم ،این اجنبـی خواه
روس باشـد ،خـواه انگلیس یـا آلمان
یـا آمریـکا .مـن میگویـم ایرانی
نبایـد نوکر اجنبی باشـد ».و بعد
اضافـه میکند«:اگـر در زنـدان
شـما بمیـرم ،ننگ ابدی بر شـما
خواهـد بـود و اگر از زندان شـما
بیـرون آیـم کاری خواهـم کـرد
کـه یـک نفـر انگلیسـی در ایـن
مملکـت باقـی نمانـد».
فصـل مهـم زندگـی آیـتاهلل کاشـانی
در ملـی شـدن صنعـت نفـت ایـران رقـم خورد.
وی معتـرض بـه غـارت نفـت ایـران توسـط
انگلیسـیها 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 دیدگاههـا موجـب نزدیک
شـدن رهبـران نهضت بـه یکدیگر و اتحـاد آنان
شد .
شـعار آیتاهلل 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
ملـی شـدن نفـت نیروهـای مختلفـی از

تاریخچه حرم

گنبد مط ّهر حضرت عبدالعظیم(ع)

نخســتین گنبد ،معماری ســادهای
داشته و در دوران علویان طبرستان،
به دستور محمدبن زید علوی ساخته
شــده اســت .در عصــر آلبویه نیز
تعمیراتی بر آن صورت گرفت ،اما در
عصر سلجوقی(بین سالهای 480تا
490ق) گنبدی بزرگ و باشــکوه به
جای آن ساختند که امروزه همچنان
بر فــراز آن مزار مقدس  ،شــکوه و
زیبایــی خیرهکنندهای دارد .با اینکه
قریب هزار سال از قدمت آن میگذرد
و تعمیراتی انــدک بر روی آن انجام
شده اســت ،همچنان استوار و دلربا
باقی مانده اســت  .این گنبد که به
دســتور مجدالملک براوستانی قمی
ساخته شد ،از قدیمیترین گنبدهای
ایران به شــمار میرود و یک ســده
زودتر از گنبد حرم امامرضا(ع) ساخته شده است .در هنگام تهاجم مغوالن نیز از
گزند ویرانی مصمون ماند .این گنبد در دوران ناصری(1270ق ).با پوششی زرین
تزیین شــد و به هنگام طالکاری گنبد ،چند بیت شعر از شمسالشعراء سروش با
خطی زیبا بر آن نقش بست.

اقشـار و تفکـرات گوناگـون نقـش داشـتند امـا
محرکـه نهضـت کـه عامـل بـه صحنـه
موتـور ّ
آوردن مـردم بـود ،حضـور شـخصیتی ماننـد
آیـتاهلل کاشـانی بود.
سـرانجام آیـتاهلل کاشـانی پـس از یـک دوره
بیمـاری در ۲۳اسـفند ۱۳۴۰ش درگذشـت و
پیکـر وی را پـس از تشـییع در حـرم حضـرت
عبدالعظیـم(ع) بـه خـاک سـپردند.

شهدای مدفون در حرم

شهید مدافع حرم وحید زمانینیا
شــهید زمانینیا متولد ۳۰تیرماه ۷۱و از جوانان غیور اهل ری بود
که پس از گذراندن دوران ابتدایی به نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اســامی پیوســت و این پیوســتن تقریباً همزمان شد با
جنایات تکفیریها در ســوریه و عــراق و وی هم با تالش فراوان
راهی سوریه شد.
شــهید زمانینیا در ادامه و پس از شکست تکفیریها در سوریه و
عراق و بازگشت آرامش به این کشورها به تیم حفاظتی حاجقاسم
سلیمانی پیوست و ســالهای آخر عمر سردار را در اغلب سفرها
در کنــارش بود تا اینکه بامــداد ۱۳دیماه به همراه حاجقاســم
سلیمانی ،ابومهدی المهندس و تعدادی دیگر از همرزمان به دست
تروریســتهای آمریکایی به شهادت رسید .شهید زمانینیا هنگام
شهادت تنها ۲۷سال داشت و تنها دوماه بود که با همسرش پیمان
عقد ازدواج بســته بود.پیکر پاک این شــهید واالمقام بر دســتان
مردم قدردان و شهیدپرور شــهرری به سمت حرم مطهر حضرت
عبدالعظیــم(ع) تشــییع گردید و عده زیادی از مــردم والیتمدار
شــهرری و تهران نیز با چشمانی اشکبار از ساعتها قبل با حضور
در این بارگاه ملکوتــی و خیابانهای 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

صاحب امتیاز:

شناسنامه

اداره کل ارتباطات و تبلیغات

سردبیر :مجتبی محمدبیگی

دبیر تحریریه :محمدحسین نیکبخت

مدیر هنری :احسان نیکروان
همــکاران ایــن شــماره :امیــر
مسروری،ســعیده ســادات مجیــدی،
صــادق عــرب ،الهــه حیــدری ،عزیزاهلل
محمــدی ،حمیدرضــا رســتمی ،جالل
اســدی،فضل اهلل بیژنــی
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دلگویه

شعر

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

مائيم و عشـــق روي تـــو يا ســـيدالكريم
آريـــم رو به ســـوي تـــو يا ســـيدالكريم

یا شاه عبدالعظیم پناه شهر ما
0912***1446

نـــور وال اگـــر كـــه بتابـــد به جـــان ما
باشـــد ز نـــور روي تو يـــا ســـيدالكريم

یا ســیدالکریم برای زیارتت دل تنگم انشــاءاهلل
مرزهای زمینی ایران و عراق سریعتر باز بشه تا ما
ایرانیهای اهل عراق راحتتر بیایم پابوس شما...
0912***7789

هر لحظـــه ،اي همـــاي بلند آشـــيان دل
جان پر كشـــد بـــه كوي تو يا ســـيدالكريم
تـــا در حريم يـــاد تـــو لب بـــاز میكنم

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

باشـــم بـــه گفتگوي تـــو يا ســـيدالكريم
من بـــاده والی علـــي را به صبح و شـــام

ما اهل ری صبحها به شــوق سالم به شما روزمان را
آغاز میکنیم 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

مینوشـــم از ســـبوی تو يا ســـيدالكريم
آری اگـــر كـــه حاجت مـــا می شـــود روا

سایت

اینستاگرام

باشـــد ز آبـــروی تـــو يـــا ســـيدالكريم
باشـــد زآبـــروي تـــو يـــا ســـيدالكريم

پلهای ارتباطی اب آستان

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

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

اين ُحســـن خُ لق مـــردم ايـــران زمين ما
باشـــد ز خُ لق و خـــوي تو يا ســـيدالكريم
عبدالعظيمـــي و خَ لَـــف پـــاك مجتبـــي
عبدالعظيمـــي و خَ لَـــف پـــاك مجتبـــي
نابود بـــاد عـــدوي تو يـــا ســـيدالكريم
هـــر شـــب «فراز»بـــا گل نـــور نگين ري
آيـــد به جســـتجوي تـــو يا ســـيدالكريم

محمد تقي مرداني «فراز»

