
از خاطرات کمیل حاجی
 تا زیارت کربال درجنگ

ارادت ستارگان آسمان علم 
و فقاهت به خورشید ری

 تلویزیون اینترنتی »منتجب«
 به زودی آغاز به کار می کند

کرونا فرصتی برای ارتقاء خدمات 
کتابخانه ای و اصالح زیر ساخت ها
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منزلگاه سوم

اجرای 30هزار متر مربع 
پروژه عمرانی

ماهــــــــنامه ماهنامـه خـادم بـه منزلـگاه سـوم رسـید و این 
شـماره درآسـتانه ایـام وفـات مـوالی کریم مان، 
علیه السـام  حسـنی  عبدالعظیـم  حضـرت 
در معـرض دیـدگان شـما قـرار گرفتـه اسـت.

در سـرآغاز کام بسـنده می شـود بـه بازگفتـار 
حضـرت  حکمت نامـه  کتـاب  از  گوشـه ای 
عبدالعظیم  حسـنی علیه السـام تألیـف آیت اهلل 
محمـدی ری شـهری کـه در آن، بـه نقـل یکی 
عبدالعظیـم  حضـرت  کـه  روزگار  بـزرگان  از 
علیه السـام را در عالـم معنـا زیـارت می کنـد و 
از او می پرسـد: از کجـا بـه ایـن مقـام رسـیدید؟ 

آمـده اسـت:
ایشان پاسخ دادند : »از راه احسان به خلق«

»از قـرآن نسـخه برداری می کردم و آن نسـخه ها 
را در اختیـار مردمـی کـه طالـب آنهـا بودنـد، 
نصیبـم  ناچیـزی  دسـتْ ُمزد  و  می گذاشـتم 

احسـان می کـردم« را  آن  کـه  می شـد 
نگارنـده می گوید: »کرامت و احسـان آن بزرگوار 

در عالـم برزخ نیز تـداوم دارد«. 
روشـی کـه حاصـل تربیـت پدرانی اسـت که 
دارای دو ویژگی خاص بودند، نخسـت مبارزه 
و پیـکار بـر ضـّد سـتم و سـلطه اسـتکباری 
حاکـم بر جامعه اسـامی به گونـه ای که پدر 
بزرگـوار حضـرت عبد العظیم علیه السـام در 
زنـدان از دنیـا رفتنـد و جّد ایشـان نیز مّدتی 
در زنـدان بـه سـر بردنـد؛ و دیگر احسـان به 
خلـق و کرامـت طبـع، عّزت نفـس و خدمت 
بـه محرومـان کـه شـیوه نیـاکان آن حضرت 

بوده اسـت.
می فرماینـد  روایتـی  در  همچنیـن  آنحضـرت 
امـام جـواد علیه السـام گفتـم ای فرزنـد  بـه 
رسـول خـدا صلّی اهلل علیـه  و آله و سـلّم برایـم از 
بیانـات پـدران بزرگوارتان علیهم الّسـام بگوئید: 
فرمودنـد: »کسـی که بـه جایگزین شـدن]مالی 
کـه آن را انفاق می کند[ باور داشـته باشـد، بذل 

و بخشـش می کنـد.«
مطالب شماره سـوم از ماهنامه خادم با محوریت 
وفـات حضـرت عبدالعظیم علیه السـام و حال و 
هـوای آسـتان در ماه مبـارک رمضان می باشـد. 
در پایـان از همـه عزیزانـی کـه مـا را در تهیـه و 
انتشـار ایـن شـماره از ماهنامـه یـاری نمودنـد، 
تشـکر و قدردانی می نمائیم. ماهنامه خادم آماده 
دریافت مطالب، نظرات و پیشـنهادات شـما برای 

شـماره های آتـی می باشـد. 

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

بر نامه های آستان
در سـوگ موالی کریـم
2



خبر

مراســم تشــییع و تدفیــن پیکــر حاجیــه خانــم 
مشــکینی، همســر مکرمــه آیــت اهلل محمــدی ری 

شــهری برگــزار شــد. 
ــّدس  ــتان مق ــی آس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم  ــه خان ــر حاجی ــم)ع(، پیک ــرت  عبدالعظی حض
ــداکار  ــر ف ــه و همس ــه مکرم ــکینی، متعلق مش
حضــرت آیــت اهلل محمــدی ری شــهری، تولیــت 

آســتان مقــّدس حضــرت  عبدالعظیــم)ع(، از 
ــم  ــهرک قائ ــع در ش ــان واق ــزل ایش ــل من مقاب
بــه ســمت حــرم مطهــر حضــرت  ســیدالکریم)ع( 

تشــییع شــد.
در ادامــه ایــن مراســم و پــس از حضــور در 
بــارگاه ملکوتــی حضــرت  صحــن و ســرای 
فقیــده           بانــوی  آن  پیکــر   عبدالعظیــم)ع(، 

ــم)ع(   ــرت  عبدالعظی ــر حض ــح مطه ــرد ضری گ
طــواف داده شــد وســپس درمیــان وداع فرزندان 
و دیگــر بازمانــدگان آن مرحومــه در حــرم مطهر 

حضــرت  عبدالعظیــم )ع( آرام گرفــت. 
گفتنــی اســت، حاجیــه خانــم مشــکینی، همســر 
آیــت اهلل ری شــهری )جمعــه 29 اســفند( بــر اثــر 

بیمــاری دارفانــی را وداع گفــت.

برنامه های آستان در سوگ موالی کریم

هــر ســاله بــا فرارســیدن ایــام رحلــت حضرت 
ســیدالکریم)ع(، این آستان ملکوتی میزبان عاشقانی 
اســت که از تهران و شهرســتان های اطراف خود را 
به این حرم اهل بیت)ع( می رســانند تا در روز رحلت 

سفیر امام هادی)ع(، عرض ارادتی خالصانه به ساحت 
قدسی آن محدث کریم داشته باشند.

به راســتی که عبارات نورانی امام هادی)ع( در مورد 
این امامزاده عظیم الشأن، نشان از شخصیت علمی و 

مدارج باالی معنوی آن محّدث واالمقام دارد، چنانچه 
در روایتی مشــهور، امــام هادی)ع( زیــارت بارگاه 
حضــرت عبدالعظیم)ع( را برابر با زیــارت مزار منور 
حضرت سیدالشهداء)ع( در کربا دانسته است که این 
تأییدات، خود ســبب گردیده تا شــیعیان این بارگاه 
ملکوتــی را مأمن و مأوای خــود بدانند و آن حضرت 

را واسطه کسب فیوضات و استجابت دعا قرار دهند.
امســال نیز با نزدیک شــدن به ایام رحلت حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع(، این بارگاه ملکوتی با برگزاری 
ویژه برنامه هــای آئینی، فرهنگــی و قرآنی همچون 
گذشــته پذیرای زائران خواهد بــود و تدابیر ویژه ای 

برای این ایام در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه مردم 
نمی توانند مانند گذشــته به زیارت مشرف شوند، با 
هماهنگی های صورت گرفته با سازمان صدا و سیما، 
ویــژه برنامه های ایام رحلت به صورت زنده و تولیدی 
به روی آنتن شبکه های مختلف سیما خواهد رفت تا 
عاشقان آل اهلل)ع( از این طریق در این فضای معنوی 

قرار گیرند. 

تولید تصویری سلسله مباحث 
قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان 

 برگزاری نماز عید سعید فطر
 در جوار حرم

 تلویزیون اینترنتی »منتجب«
 به زودی آغاز به کار می کند

مهمانی خدا با عطر قرآن و 
نیایش با معبود 

به همت اداره کل برنامه های فرهنگی  و آموزشی 
آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(، سلســله 
مباحث  قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان در آســتان 
مقــدس، ضبط و تولید شــد.به گــزارش روابط 
عمومی آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(، 
این برنامه ها در قالب 11 جلســه کوتاه با حضور 
استاد ابوالفضل بهرام پور ضبط و تدوین گردیده و 
در کانال های مجازی این اداره کل از تاریخ شنبه 
25 فروردیــن ماه مصادف با اولین روز ماه مبارک 
رمضان، هر روز بارگذاری شــده است.عاقمندان 
می توانند برای دریافت این سلســله جلسات، به 
شبکه های اجتماعی اداره کل برنامه های فرهنگی 
و آموزشــی در ایتا، سروش و اینستاگرام با نشانی 

FaAbdulazim مراجعه نمایند.

نماز باشکوه عید ســعید فطر با حضور مردم مومن و 
والیتمدار شهرستان ری و تهران با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم )ع( 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(، به شکرانه یک ماه تزکیه 
و حضور در ضیافت الهی، نماز عید سعید فطر روز عید 
در فضای بیرونی ضلع جنوبی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم )ع(، اقامه شد.این ویژه برنامه از طریق شبکه 

پنج سیما به صورت زنده و مستقیم پخش گردید.

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، تلویزیون اینترنتی بارگاه ملکوتی 
حضرت عبدالعظیم)ع( با نام » منتجب« به زودی 
آغاز به کار خواهــد کرد.این تلویزیون اینترنتی با 
دامنه اختصاصی MONTAJAB.TV به زودی آغاز 
به کار کرده و ویژه برنامه های مناسبتی حرم مطهر، 
پخش زنده صحن ها، ضرایح مطهر و .... به صورت 
زنده و تولیدی از این شبکه اینترنتی قابل مشاهده 

خواهد بود.

مراســم مناجات خوانی شــب های مــاه مبارک 
رمضــان، جزء  خوانی روزانه قرآن کریم و مراســم 
احیــاء لیالی قدر برگزار و از شــبکه های مختلف 
سیما پخش شد. به گزارش روابط عمومی آستان 
مقــّدس حضــرت عبدالعظیــم )ع(، ویژه برنامه 
مناجات خوانی شب های ماه رمضان، هر شب بعد 
از خبر ســاعت 24 با نوای مداح اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم الســام، حاج ســعید حدادیان 
از شبکه پنج ســیما بروی آنتن شبکه پنج سیما 
رفت. همچنین ویژه برنامه جزء خوانی قرآن کریم 
با حضور قاریان ممتاز و بین المللی کشورمان، در 
طول ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 18 بصورت 
مستقیم از شــبکه قرآن سیما پخش شد. پخش 
زنده مراسم احیاء لیالی پرفیض قدر نیز در صحن 
حضرت موسی بن جعفر)ع( آستان مقدس حضرت 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی،  عبدالعظیم)ع( 
با قرائت دعای جوشــن کبیر و سخنرانی و احیاء 
توســط حجج اسام مســعود عالی، سید حمید 
میرباقــری و دکتر ناصر رفیعی از دیگر برنامه های 

این بارگاه ملکوتی در ماه مبارک رمضان بود. 

رهبر معظم انقالب درگذشت همسر آیت اهلل محمدی ری شهری 
را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقاب اســامی در پیامی درگذشــت 
محمــدی  آیــت اهلل  گرامــی  همســر 

ری شهری را تسلیت گفتند.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس 
حضــرت  عبدالعظیم)ع( از دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، متن 
پیام تســلیت رهبر معظم انقاب به این 

شرح است:
بسم  اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت  االسام  و المسلمین آقای 

محمدی ری شهری دامت  برکاته
درگذشت تاســف  انگیز همسر گرامی 
را بــه جنابعالی و فرزنــدان محترم و 
دیگر بازماندگان آن مرحومه تســلیت 
عرض می کنم و صبر و تســلی و اجر 
الهی برای شــما و رحمــت و مغفرت 
ایشــان مســألت  برای  را  پــروردگار 

می نمایم. 
والسام علیکم و رحمة  اهلل

سّید علی خامنه ای   
      99/۱۲/۲9

بــه مناســبت فرارســیدن ایــام رحلــت حضرت 
»ســاله  فرهنگــی  مســابقه  ســیدالکریم)ع(، 
حضــرت  مقــدس  آســتان  در  امامــت« 
 عبدالعظیــم علیــه الّســام برگــزار مــی شــود.

بــه گزارش روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم علیه الّســام، مســابقه فرهنگی »ساله 
امامــت« از اول تــا پایان خــرداد ماه بــا محوریت 
کتاب »عبدالعظیم حســنی)ع( و روایت مهدویت«، 
برگزار می شــود که به برگزیدگان در این مســابقه 
 به قیــد قرعه هدایــای متبرکــی اهــداء میگردد.

عاقمنــدان مــی توانند بــرای دریافت و ارســال 
پاسخنامه، به شــبکه های اجتماعی اداره کل برنامه 
های فرهنگی و آموزشی در ایتا، سروش و اینستاگرام 

با نشانی FaAbdulazim مراجعه نمایند.

روابط عمومی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع(، فجایع 
اخیر رژیم صهیونیستی در فلســطین و انفجار تروریستی 
کابل و شــهادت مظلومانه دانش آموزان معصوم افغانستانی 

را محکوم کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اّن الباطل  کان زهوقاً

جنایات رژیــم ددمنش صهیونیســتی و همچنین عوامل 
مزدور استکبار جهانی را در دور جدید بمباران غزه و کشتار 
مردم مظلوم فلســطین و انفجار تروریستی کابل و شهادت 
مظلومانه دانش آموزان معصوم افغانستانی را شدیداً محکوم 
نموده و مراتب تســلیت و همدردی آســتان مقدس را با 

خانواده معظم شهدای فجایع اخیر اعام میداریم.

 پیام روابط عمومی آستان مقدس  برگزاری مسابقه فرهنگی »سالله امامت« 
در محکومیت فجایع اخیر 

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

در راســتای اجرای طرح نهضت سراســری 
روخوانی قــرآن کریم با عنــوان »من قرآن 
را دوســت دارم« در آســتان های مقدس و 
بقاع متبرکه ایران اســامی، کارگروه قرآنی 
و فرهنگی در اولین جلســه ســال جاری به 
میزبانی ســازمان اوقاف و امور خیریه، ابعاد 
مختلف نحوه اجرای این طرح را مورد بحث و 

تبادل نظر قرار داد.
بــه گزارش روابــط عمومی آســتان مقدس 
جلســه  این  در  عبدالعظیــم)ع(،  حضــرت 
پیگیری نهائی تکمیل ســامانه اینترنتی این 
طرح، تهیه آئین نامه شرح وظایف دبیرخانه، 
ســهمیه بندی جهت جذب قرآن آموزان در 
آســتان ها، ارائه گواهی نامه از طریق سازمان 
دارالقرآن کشور، مذاکره با نهاد ها و برخی از 
وزارتخانه ها جهت ثبت نــام در طرح، تهیه 
محتوای دروس، وظایف اعضاء کارگروه قرآنی 
در اجراء طرح، بررســی شــیوه های تبلیغی 
و فرهنگــی، تبلیغ همزمان در آســتان ها و 
اســتفاده از ظرفیت رســانه ملی از نکات و 

مسائل بررسی شده در این جلسه بود.
 در ایــن رابطه پوســتر طرح »مــن قرآن را 
دوست دارم« در آخرین سه شنبه ماه شعبان 
با برگزاری مراســم اســتقبال از ماه مبارک 
رمضان در آســتان ها و بقاع متبرکه رونمائی 

شد.
شــایان ذکر اســت، طرح نهضت سراســری 
روخوانــی قرآن کریــم از مصوبات چهارمین 
اجاسیه آســتان های مقدس و بقاع متبرک 
ایران اســامی، جهت اجرا به کارگروه قرآنی 

و فرهنگی اعتاب مقدسه ارجاع شده است.

یکصد و هفدهمین جلســه شورای عالی فرهنگی 
آســتان مقّدس حضرت  عبدالعظیم)ع( به ریاست 
آیت اهلل محمدی ری شــهری و بــا حضور اعضای 

شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
 عبدالعظیم)ع(، در این جلســه که حجت االسام 
و المســلمین شــاهچراغی امام جمعه شهرستان 
ری، دکتــر حســین توکلــی فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان ری، دکتر شــجاعی فرد، معاونان و 
مدیران آســتان مقّدس حضور داشــتند، تولیت 
آســتان  مقّدس حضرت  عبدالعظیم  حسنی)ع( از 
فعالیت های صورت گرفتــه در خصوص مصوبات 
گذشته شــورای عالی فرهنگی آســتان مقّدس 

تشکر و قدردانی کرد.
در این جلســه فرماندار ویژه شهرستان ری اظهار 
داشــت: در دهه مبــارک فجر 243 پــروژه در 
شهرســتان ری افتتاح شــد .افتتاح هتل کرامت 
که همواره در بحث گردشگری مذهبی و تاریخی 
جزء اولویت های این شهرستان بوده و هم چنین 
کلنگ زنی مرکز جامع سرطان شناسی )کوثر2( از 

اقدامات مهم این آستان مقّدس بوده است.
توکلــی گفت: ایجاد مرکز باســتان شناســی در 
شــهرری توســط وزیر محترم میراث فرهنگی و 
گردشــگری مورد تأیید قرار گرفته و از مجموعه 
قلعه گبری بازدید به عمل آمد و قرار شــد مکانی 
جانمایی شــود تا کارگاه های موجــود در داخل 
قلعه گبری به مــکان مورد نظــر منتقل گردد و 
محوطه قلعه گبــری نیز با حفظ فضای موجود به 

عنوان موزه تجهیز شود.
وی افزود : در بحث احداث پارکینگ ضلع جنوبی 
نیــز مذاکراتی با ســازمان همیاری شــهرداری 
اســتان تهران انجام شد که فعا در این خصوص 

توفیقی حاصل نشده که ان شاء اهلل موضوع توسط 
فرمانــداری مورد پیگیری قــرار خواهد گرفت و 
گزارش آن در جلسه آینده شورا به اطاع رسانده 

خواهد شد.
در ادامه نماینده هیئت نظارت، گزارشی از اقدامات 
انجام شــده در ارتباط با مصوبات گذشته شورا را 
بیان کرد و همچنین مدیــر کل فناوری اطاعات 
و ارتباطات به ارائه گزارشی در خصوص اپلیکیشن 
آســتان  مقّدس پرداخت و اظهار داشــت که هم 
اکنون این اپلیکیشن از طریق سایت آستان  مقّدس 

در دسترس کاربران قرار گرفته است.
در این جلســه مدیــر کل ارتباطــات و تبلیغات 
آستان  مقّدس در رابطه با تهیه و تدوین ماهنامه 
خبری و فرهنگی»خادم« توضیحاتی ارائه و افزود: 

در جلسات گذشته کار گروه، این نشریه به تأیید 
و تصویب رســید که اولین نســخه این ماهنامه 
در روز افتتاح هتل کرامت منتشــر گردید و این 
آمادگــی وجــود دارد که هر ماه این نشــریه که 
حاوی اخبار و اطاع رسانی فعالیت های بخش های 

مختلف آستان است، منتشر شود.
شایان ذکر است، پیگیری ایجاد پارکینگ طبقاتی 
در اطراف حرم توســط فرمانداری و شــهرداری 
شهرستان ری، نامگذاری اپلیکیشن آستان مقّدس 
با عنوان کرامت »شــاه  عبدالعظیم)ع(« ، تهیه و 
تولید تندیس های فرهنگی آســتان  مقّدس، تهیه 
و تولید نشــریه خادم به صــورت ماهنامه از اهّم 
مصوبات یکصد و هفدهمین جلســه شورای عالی 

فرهنگی آستان  مقّدس بود.

یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی فرهنگی برگزار شد

دیدار رایزن فرهنگی سفارت عراق با آیت اهلل محمدی ری شهری

توزیع غذای حضرتی و بسته های ارزاق بین نیازمندان 

دکتر مظفر رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران با 
آیت اهلل محمدی ری شهری، تولیت آستان مقّدس 

حضرت  عبدالعظیم)ع( دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
 عبدالعظیم)ع(، آیت اهلل محمدی ری شهری، ضمن 
خیر مقدم به حضــور میهمانان، با توجه به تعامل 
دوســتانه ایران و عراق، بر ارتقاء سطح تعامات و 
همکاری دو کشــور در راستای توسعه فرهنگی و 

آموزشی در حوزه علوم  قرآن و حدیث تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت  
عبدالعظیــم)ع(، در ایــن دیــدار که در آســتان 
مقّدس حضرت  عبدالعظیــم)ع( برگزار و با حضور           

حجت االسام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، 
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث و دیگر مســئولین 
مؤسســه علمی فرهنگی دارالحدیــث همراه بود، 
موضوع جذب دانشــجویان عراقــی و عرب زبان و 
تبدیل دانشگاه قرآن و حدیث به دانشگاه منطقه ای، 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه این دیدار با توجه به امکانات دانشگاه قرآن 
و حدیث و جایــگاه ممتاز این مرکز به عنوان تنها 
مرکز تخصصی حدیث و دارا بودن پیشینه تحقیقی 
و آموزشــی در عرصه حدیث، موضوع صدور مجوز 
جذب دانشجویان عراقی توسط وزارت آموزش عالی 

عراق مورد بررسی و موافقت کلی قرار گرفت.
در پایان رایزن فرهنگی سفارت عراق ضمن آرزوی 
موفقیت روزافزون برای مســئولین دانشگاه قرآن و 
حدیث و موافقت با این طرح اظهار کرد که ان شاء اهلل 
با بررســی ظرفیت های موجود این امر پیگیری و 

محقق خواهد شد.

در ایام ماه مبــارک رمضان، اداره نذورات با 
مشــارکت خیرین اقدام به تهیه 400 بسته 
ارزاق حــاوی برنج، روغــن، حبوبات، مرغ، 
گوشت و... نموده است که این بسته ها میان 
مستمندان توزیع و این اقدام در چند مرحله 
در طول ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت.

اداره نذورات هر ســاله در ایــام ماه رمضان 
اقدام بــه برپایی ســفره افطــار و پذیرایی 
از زائریــن گرامی می نمود کــه با توجه به 
شــرایط پیش آمــده در خصــوص بیماری 

کرونا، امســال 45هزار پرس غذای حضرتی 
میان نیازمندان، مجاورین آستان، بیماران و 
کادر درمانی دارالشفاء کوثر و... توزیع شد تا 
مؤمنیــن روزه دار در لحظات افطار میهمان 
سفره احسان حضرت سیدالکریم)ع( باشند.

تهیــه 180 باکس آب معدنــی، گل آرایی 
ضرایح مطهر و تهیــه و توزیع 2هزار پرس 
صبحانــه در روز عیــد ســعید فطــر برای 
نمازگــزاران و زائران از دیگــر اقدامات این 

اداره در ایام ماه میهمانی خدا بود. 

برگزاری طرح »من قرآن را 
دوست دارم« در بقاع متبرکه 

مراسم عقد بیش از 20 زوج 
جوان در ایام عید سعید فطر

مراســم عقد زوج هــای جــوان همزمان با 
فرارســیدن ایام عید ســعید فطر، در اتاق 
عقد آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
ایام  با این  حضرت عبدالعظیم)ع(، همزمان 
پربرکت، بیش از20زوج جوان در اتاق عقد 
این آستان مقّدس خطبه عقد خود را جاری 
نمودند تا در حریم حضرت ســیدالکریم)ع( 

زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
گفتنی است، در شــش ماه گذشته مراسم 
عقد بیــش از 200 زوج جوان در آســتان 
مقــّدس برگزار گردیــده که اجــرای این 
برنامه ها با توجه به شرایط کرونایی موجود 
با رعایت تمامی شــیوه نامه های بهداشــتی 

انجام شده است.
شــایان ذکــر اســت، متقاضیــان محترم 
می توانند، جهت کســب اطاعات بیشــتر 
از شــرایط اســتفاده از اتــاق عقــد حرم 
مطهــر حضــرت عبدالعظیم)ع( با شــماره              

82-51225580 تماس حاصل نمایند.

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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امسال در شــب های ماه مبارک رمضان و حال 
و هوای ســحرگاهی و مناجات بــا خدا، حرم 
ســیدالکریم در ســحرگاه با مناجات خوانی        
حاج سعید حدادیان از شبکه پنج سیما میهمان 

خانه های مردم بوده است. 
در یکی از این شــب ها با این ذاکر اهلبیت در 
خصوص ارتباط معنــوی با این بارگاه ملکوتی و 
خاطرات و کرامات پیش آمده، به گفتگو نشستیم. 

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:  

شــما بعنوان یکی از ذاکرین اهلبیت که ��
ســالیان متمادی در این حرم عرض ارادت 
داشته اید، عظمت و جایگاه واالی این بارگاه 

ملکوتی را در چه چیزی می بینید؟ 
آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( حرمی 
اســت که در عالم ملکوت برای ما مســتجمع 
قبله های هفت گانه اســت؛ یعنی شما از سامرا 
در این جا اثر می بینید؛  چون روایتی که ســبب 
شــده اســت حضرت عبدالعظیم)ع( این همه 
مورد تعظیم قرار گیرد به دلیل سفارش حضرت 
هادی)ع( بوده و نوری از حرم سامرا به این مکان 
مقدس تابیده است و پرچم این جا را صاحب حرم 

سامرا برافراشته است.
از طرف دیگر در این حرم، مرقد مطهر حضرت 
حمزه بن موســی)ع( را دارید که هرکس ایشان 
را زیــارت کند، امام رضــا)ع( را زیارت کرده و 
همچنین مضجع شــریف حضرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( که شما امام حســن)ع( و غربت 
بقیع را با این نــام درک می کنید و چون زیارت 
حضرت عبدالعظیــم)ع( امید می رود که زیارت 
کربال محسوب شود، برای زائر، کربال هم  هست 
و خود حضرت طاهر بن  زین العابدین)ع( در این 
فضا تداعی گر بقیع است؛ لذا ما مجموعه ای از 
نشانه های حرم های شریف را در این جا می بینیم 
و این لطف خداوند بــر مردم تهران بوده که در 

جوار این حرم ها باشند.

با توجه به اینکه شــما از اوایل برگزاری ��
دعای کمیِل شــب های جمعه با نوای حاج 
منصور ارضی در زمان جنگ تحمیلی در این 
مراســم حضور داشتید، از حال و هوای این 

محفل در آن ایام برایمان بگوئید.
از مهم تریــن و شــکوه مندترین لحظه های ما 
سحرهایی بوده اســت که در حرم سیدالکریم 
آمده ایم و حاج  منصور  ارضی کمیل می خواند و 
عده قابل مالحظه ای از افراد حاضر در این مراسم 
معنوی هم در ایام جنگ تحمیلی به شــهادت 

رسیدند.
در یکی از شــب ها حاج منصور با شور و حالی 
در کنار من کمیل می خواندند و سمت چپ من 
شهید غالمعلی بود که خود از ذاکرین اهل بیت 
بود؛ حال و هوای خاصی داشت و میان مناجات 
با خدا صحبت می کرد،گریه می کرد، حرف می زد 
و می گفت که خدایا می خواهی مرا بســوزانی؟ 
آن هایی را بسوزان که به اهل بیت بد کردند... و 

همینطور روضه می خواند   ، اشک می ریخت.
این محفل نورانی با حــال و هوای ویژه خودش 
هر شب یک داســتان و ماجرایی داشت و برای 
خود یک کتاب گلســتان اســت. خیلی از این 
ماجراها گفتنی نیست و اتفاقاتی رخ داده است 

که توجهاتی را به خود جلب کرده اســت؛ اگر 
چیزی نصیب من شده است؛ همه از فیوضات این 

مجلس بوده  است.

یکی از خاطــرات خود از این حرم مطهر ��
که برای شما خیلی ویژه بوده و هیچوقت از 

یادتان نمی رود را برایمان تعریف کنید. 
خاطره ای شخصی تر بگویم از سال ۶۵ که برایم 
بسیار مهم است. از حجت االسالم  آل طاها که امام 
جماعت مسجد امام حسین)ع( چهارصد دستگاه 
نازی آباد بودند و ما در سال ۶۱ تا ۶۲ خدمتشان 
بودیم. ایشان روزی به من گفتند حجت االسالم 
موسوی که مســئول امور دفن شهدا بودند هر 
حاجتی داشــته از این شــهدا گرفتند؛ ما هم 
امتحان کنیم. من سرم را پایین انداختم و گفتم 

من هرچه بخواهم از خدا می خواهم.
سپس بر سر  مزار شهید هادی چهره خند رفتم؛ 
ایشان بچه محل ما بودند. سالم دادم و گفتم من 
دو خواسته دارم؛ قصد داشتم بر سر مزار شهدا 
مناجات شعبانیه بخوانم و کتاب مناجات همراهم 
نبود و به عنوان اولین خواســته کتاب مناجات 
شعبانیه از شهید درخواســت کردم! که اتفاقًا 
همانجا برادر قاســم وثوق آمد و یک کتاب تازه 

چاپ شده را به من داد که دیدم مناجات شعبانیه 
دارد، اما گفتم یک حاجت دیگر می خواهم؛ اگر 
برآورده نشد، معلوم می شود که کاری از شهدا 
بر نمی آید. خطاب به شــهید گفتم امشب باید 
به کربال بروم، نه در خواب بلکه در بیداری. اگر 
من را امشــب به کربال بردی، معلوم می شود که 
شــهدا حاجت می دهند. از مزار شهدا به سمت 
مزار اموات رفتم؛ بعد از اینکه راه افتادم، مشغول 
قرائت فاتحه برای اموات شدم و فراموش کردم 
که چه خواسته ای از شهید داشتم. از بهشت زهرا 
که به خیابان اصلی آمــدم، در خلوتی خیابانی 
که منتهی به خیابان شهید رجایی می شد، یک 
مینی بوس دیدم که مردم دوان دوان به ســمت 
آن می رفتند تا ســوار شوند. پیش خود گفتم 
با مینی بوس تا شــهر می روم و بعد با وسیله ای 
خودم را به منزل می رسانم؛ مینی بوس میدان 
فرمانداری شهرری نگهداشت و من پیاده شدم؛ 
با خودم گفتم نماز مغرب  و  عشــاء را در حرم 
می خوانم. به سمت حرم حرکت کردم و به صحن 
اصلی رسیدم تا نماز را اقامه کنم. دقیقاً به دیواری 
که پشت آن حرم حضرت عبدالعظیم )ع( قرار 
دارد تکیه دادم، نشستم و نماز را خواندم. در حال 
و هوای زیارت و مناجات بودم که ناگهان چشمم به 
عبارت »َمن زاَر َعبدالَعظیِم الَحَسنی)ع( بِِری َکَمن 
زاَر الُحَسین )ع( بَِکرباَل« )اگر قبر عبدالعظیم)ع( 
را در شهرری زیارت کنید چنان است که گویی 
امام حسین)ع(را در کربال زیارت کرده اید( که بر 
روی دیوار حک شده بود جلب شد و گویا همان 
لحظه این عبارت در گوشم نیز زمزمه می شد. با 
خودم گفتم من که برای حضور در اینجا اراده ای 
نکردم، از شهید هادی چهره خند کربال خواستم 

و از اینجا سر  درآوردم. 
آن شب برای من مسّجل شد که شهدا برای ما 
قطعا واسطه فیض هستند و این روایت نیز، روایت 
درستی است و در زمانی که کربال رفتن رؤیایی 
دســت نایافتنی بود، با حضور در کربالی ایران، 

ثواب زیارت سیدالشهداء برای من رقم خورد. 

از خاطرات کمیل حاجی
 تا زیارت کربال درجنگ

در یکی از شب های ماه مبارک رمضان با حاج سعید حدادیان در خصوص ارتباط معنوی
با این بارگاه ملکوتی به گفتگو نشستیم. 

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



مدیر کل فنی و عمرانی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم  
حســنی)ع( در مصاحبه اختصاصی با ماهنامه آســتان 
مقّدس گفت: اداره کل فنی و عمرانی متشکل از 3 اداره 
اســت؛ »اداره تعمیر و نگهداری از ابنیه و تأسیســات«، 
»اداره ساخت و توسعه ابنیه و تأسیسات« و »اداره دفتر 

فنی«.

اداره تعمیر و نگهداری از ابنیه و تأسیسات��
آقای مهندس هاشــمی در رابطه با اولین اداره بیان کرد: 
»اداره تعمیر و نگهداری از ابنیه و تأسیســات«، خدمات 
فنی و مهندسی مورد نیاز ابنیه و تأسیسات آستان مقّدس 
در زمینه تعمیرات و نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات 

را بر عهده دارد.
وی افــزود: اداره تعمیر و نگهداری از ابنیه و تأسیســات 
شــامل دایره هــای مختلفی اســت از جملــه: 1(دایره 
نگهداری از ابنیه، 2(دایره نگهداری از تأسیسات برق، 3(

دایره نگهداری از تأسیســات محوطه، 4(دایره نگهداری 
از مجموعــه موتورخانه مرکــزی و 5(دایره PM )انجام 
خدمات پیشــگیرانه برای جلوگیری از ایجاد مشکل در 

مجموعه تجهیزات آستان(.
مدیــرکل فنی و عمرانی آســتان در ادامــه ضمن بیان 
جزئیات درخواست خدمات این 5 دایره در سال گذشته 
تصریح کرد: در مجموع بیش از 2600 فقره درخواســت 
انجام کار و خدمات فنی و مهندســی وجود داشــته که 
حدود 2430 فقره از درخواســت ها انجام شده و مابقی 

در دست اقدام است.

اداره ساخت و توسعه ابنیه و تأسیسات��
مدیر کل فنی و عمرانی آســتان در رابطه با اداره ساخت 
و توســعه ابنیه و تأسیســات گفت: این اداره، پروژه های 
توسعه ای و پروژه های اصلی آستان را در دست اجرا دارد.

آقای مهندس هاشمی پروژه های اصلی آستان را این گونه 
معرفی می کند: پروژه تکمیل و تجهیز هتل کرامت، پروژه 
شبســتان امام خمینی)ره(، پروژه صحن امام هادی)ع(، 
پروژه مسّقف کردن صحن مصلی، پروژه صحن ابوالفتوح 

رازی، پــروژه صحن باغ توتی، پروژه ســاختمان اداری و 
پروژه بازسازی کاشی کاری گنبد امام زاده طاهر)ع(.

۱.پروژه هتل کرامت
مدیر کل فنی و عمرانی آســتان در رابطه با پروژه هتل 
کرامت تصریح کرد: این پروژه جزء اصلی ترین پروژه های 
آســتان محسوب می شود. در سال 98 قرار شد مجموعه 
مهمان ســرای واقع در خیابان شهید بغدادی که قبًا با 
کاربری های دیگری احداث شــده بــود، به یک هتل با 
اســتاندارد حدود 4 ستاره و با عنوان »هتل کرامت ری« 
تبدیل شود. این هتل در سال 99 به بهره برداری رسیده 

و در حال تکمیل می باشد.
۲.پروژه شبستان امام  خمینی )ره(

آقای مهندس هاشــمی در رابطه با پروژه شبستان امام 
خمینی)ره( گفت: در ســنوات گذشته این پروژه، صحن 
آیت اهلل کاشــانی بود و در ســال 97 به شبســتان امام 
خمینی)ره( تغییر یافت. این شبســتان 2670 متر مربع 
زیر بنا دارد و توســط خّیر محترم، حــاج  آقا ابراهیمی 
تأمین مالی و در سال 97 هم به بهره برداری رسید. البته 
کارهای آئینه کاری شبستان و آماده سازی نهایی را امسال 

در دست اقدام داریم.
3.پروژه صحن امام هادی)ع(

وی در رابطه با پروژه سوم تصریح کرد: پروژه صحن امام 
هادی)ع( در ضلع غربی آســتان قرار دارد که بخشی از 
مجموعه حوزه علمیه آســتان در آنجــا در حال احداث 
اســت و این پروژه در 2 فاز اجرا خواهد شد؛ فاز اول که 

هم اکنون در حال اجراست، 7298 مترمربع زیربنا دارد 
که شامل صحن و شبســتان زیرینش که معادل همان 
صحن مســاحت دارد و رواق های پیرامونی که مجموعاً 
7298 متر مربع بنا را شــامل می شــود؛ فاز دوم که در 
ادامه، ساختمان های حوزه را هم شامل می شود با حذف 
دو ساختمان از مجموعه حوزه در فاز بعدی اجرا خواهد 
شد و3260 متر مربع به این مجموعه اضافه خواهد کرد. 
این پروژه در حال حاضر در حدود 45 درصد پیشــرفت 

فیزیکی داشته و در حال اجراست.
4.پروژه مسّقف کردن صحن مصلی

مدیرکل فنی و عمرانی آســتان در رابطه با پروژه چهارم 

بیان کرد: پروژه مســّقف کردن صحــن مصلّی درحال 
اجراســت. این پروژه 2690 متر مربع مساحت دارد که با 
احتســاب رواق های پیرامونی در حدود 3450 متر مربع 
مســاحت خواهد داشــت. این پــروژه در حــال نصب 
ســازه های فلزی هست و هم اکنون 35 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته که احتماالً در اواسط سال 1400 آماده 
بهره برداری خواهد شــد. این پروژه توســط خّیر محترم 

حاج آقای مطلّبی کاشانی تأمین مالی شده است.
۵.پروژه صحن ابوالفتوح رازی

وی در رابطــه با پروژه پنجم گفــت: پروژه بعدی صحن 
ابوالفتوح رازی با مســاحت 340 مترمربع هست که به 
شبســتان ابوالفتوح تبدیل می شــود و حدود 70 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته که در حال تکمیل و اجراست.
۶.پروژه صحن باغ توتی

آقای مهندس هاشــمی در رابطه با پروژه ششــم افزود: 
سال 98 در پروژه صحن باغ توتی، ساماندهی و هم سازی 
سطح و سنگ فرش صحن باغ توتی را شروع کردیم. این 
پروژه 4200 مترمربع مساحت دارد و 95 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و در حال اســتفاده و بهره برداری است. 
این پروژه توسط خّیر محترم حاج آقای مطلّبی کاشانی 

تأمین مالی شده است.
7.پروژه ساختمان اداری

مدیــرکل فنــی و عمرانــی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع( در رابطه با پروژه هفتم مطرح کرد: پروژه 
بعدی یک ســاختمانی در ضلع  شــرقی آستان هست. 
ســاختمان مجموعه اداری که در تکمیل ادارات آستان 
قرار خواهد گرفت. این پروژه 1500 مترمربع مســاحت 
دارد و در حال حاضر 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

که در حال تکمیل و اجراست.
8.پروژه بازسازی کاشی کاری گنبد امامزاده طاهر)ع(

وی در رابطه با پروژه هشــتم بیان کــرد: پروژه بعدی، 
بازسازی کاشــی کاری گنبد امام زاده طاهر)ع( است که 
با توجه بــه قدمت گنبد امام زاده طاهــر)ع(، این گنبد 
ریزش هایی داشته که ســال 99 تصمیم به بازسازی آن 
گرفته شد. مساحت گنبد 360 متر مربع است و در حال 
حاضر تخریب ســطح گنبد انجام شــده و آماده اجرای 

کاشی کاری جدید است. 
مدیرکل فنی و عمرانی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
حســنی )ع( در پایان اظهار امیدواری کرد: ان شــاءاهلل 
خداوند متعال توفیق دهد تا پروژه ها و کارهای مورد نیاز 
آســتان را با کیفیت خوب و با برنامه ریزی مناسب انجام 
دهیم و بتوانیم خدمت مناســب و مطلوبی برای آستان 

مقّدس داشته باشیم.

  گفتگو با آقای مهندس هاشمی،  مدیر کل فنی و عمرانی آستان مقّدس

اجرای 30هزار متر مربع پروژه عمرانی

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



 پخش ویژه برنامه ارتحال آیت اهلل خوشوقت از شبکه قرآن سیما

 پخش زنده مناجات خوانی حاج سعید حدادیان در ماه مبارک رمضان

  تجلیـل از خـادمـان بازنشستـه در سـال هـای 99-98 مراسم تشییع و تدفین  همسر آیت اهلل محمدی ری شهری

مراسم جزء خوانی در ماه مبارک رمضان پخش زنده از شبکه قرآن سیما

 پخش ویژه برنامه عید سعید فطر از شبکه قرآن سیما سی و پنجمین نشست کارگروه قرآنی و فرهنگی عتبات ایران اسالمی

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



 مراسم شب های قدر پخش زنده از شبکه پنج سیما، رادیو قرآن و رادیو تهران

 اقامه نماز عید سعید فطر پخش زنده از شبکه پنج سیما، شبکه خبر و رادیو قرآن

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



* حضـرت آیـت اهلل جـوادی آملـي در 
دیدار بـا خادمین آسـتان مقّدس ضمن 
تأکید برقدرشناسـي خادمین از توفیق 
خدمـت در این بـارگاه ملکوتـی اظهار 
داشـتند: دیـار حضـرت عبدالعظیم )ع( 
دیـار کرامـت اسـت، قـدر خودتـان و 
قـدر ایـن توفیـق را بدانیـد و سـالم 
حضـرت  کریم مـان  مـوالی  بـه  را  مـا 

عبدالعظیـم حسـنی)ع( برسـانید.
دیدار خادمین آسـتان مقدس بـا معّظم له؛ 

۱397/9/۱3
* چه کسـي اجـداد ما را با غدیر آشـنا 
کـرد؟ چگونـه شـد کـه این کشـور به 
لطـف الهـي علـوي و فاطمي و حسـني 
امامزاده هـا  همیـن  شـد؟  حسـیني  و 
آمدنـد. وجـود مبـارک امام هشـتم که 
ایـران آمـد، این سـادات رنـج فراواني 
در مدینـه دیدنـد، اجـداد مـا همیـن 
کـه شـنیدند علي بـن ابي طالـب اهـل 
غدیـر اسـت، پیغمبـر غدیـري اسـت، 
غدیري هسـتند، حسـین بن   اهل بیـت 
علي اهـل غدیر اسـت، اینهـا را اجداد 
مـا شـنیدند، ایـران یکسـره بـه لطف 
الهي حسـني و حسـیني شـد! مـا اگر 
دسترسـي بـه ائّمـه)ع( نداریـم، قـدر 

ایـن امامزاده هـا را بایـد بدانیـم.
عبدالعظیـم   حضـرت  مبـارک  وجـود 
حسـني)ع( کـه این آسـتان پُـر برکت 
قطـب فرهنگـي تهـران اسـت، وقتـي 

تشـریف آوردنـد، بسـیاري از سـادات 
بـه احترام ایشـان آمدند و ایـن منطقه 
را کاًل تأمیـن کردنـد. مـا را و اجـداد ما 
را بـا امیرمؤمنـان بـا فاطمـه زهـرا، با 
امـام حسـن و با امـام حسین)ع(آشـنا 
کردنـد. مـا را بـا غدیـر آشـنا کردند و 
گفتند سـقیفه باطل اسـت و غدیر حق 
اسـت. ما بایـد قـدر ایـن امامزاده ها را 
بدانیـم و بـه زیارت مـزار اینهـا برویم. 

جلسه درس اخالق؛ ۱398/4/۱3
* حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( که 
معاصر امـام هـادی)ع( بـود، مهمترین 
مطالـب اعتقـادی و ایمانـی خـود را به 
محضر امـام زمـان خود عرضه داشـت 
و خدمـت امـام هـادی)ع( عـرض کرد 

مـن عقایدم را بـه حضور شـما گزارش 
می کنـم تـا اگر کاسـتی در آنهـا وجود 
آن  کـه  کنیـد  راهنمایـی  مـرا  دارد 
حضرت پـس از شـنیدن عقاید حضرت 
عبدالعظیـم)ع(، ضمـن معرفـی امامان 
بعـد از خـود، عقایـد وی را تأییـد کرد 
و فرمـود دیـن تـو دینی اسـت برحق، 

لـذا بـر آن ثابـت بمان.
انسـان  می دهـد  نشـان  ایـن حدیـث 
بایـد همـواره عقیده خـود را بـر کتاب 
و سـّنت الهـی یعنی بـر ثقلیـن عرضه 
کنـد تـا نواقـص و زوایـد اعتقـادی هر 

کـس بـرای خودش آشـکار شـود.
حضـرت عبدالعظیم حسـنی)ع( از امام 
ایشـان  کـه  می کنـد  نقـل  هـادی)ع( 

فرمـود هرکـس بمیـرد و امـام زمـان 
مـرگ  بـه  باشـد  نشـناخته  را  خـود 
حدیـث  ایـن  اسـت،  مـرده  جاهلیـت 
عـالوه بـر تأکیـد بر ایـن نکتـه که هر 
کـس موظف اسـت امـام زمان خـود را 
بشناسـد نشـان می دهـد کـه جاهلیت 
وابسـته  حیـات  جاهلیـت  بـه  مـرگ 

. ست ا
انسـان زندگـی جاهلـی  اگـر زندگـی 
جاهلـی  مـرگ  نیـز  او  مـرگ  باشـد، 
انسـان  زندگـی  اگـر  و  بـود  خواهـد 
زندگـی عقالنـی باشـد، مـرگ او نیـز 
مـرگ عقالنـی خواهـد بـود؛ چـرا کـه 
مـرگ عصـاره زندگـی اسـت و انسـان 
در هنـگام مـرگ عصـاره زندگـی خود 
را می چشـد؛ اگـر شـجره حیـات مـا، 
شـجره طّیبـه بـود، طعم شـیرین ثمره 
آن را در هنـگام مرگ خواهیم چشـید 
نقـل  کلینـی  کـه  اسـت  رو  ایـن  از  و 
می کنـد هیچ لذتـی برای انسـان مؤمن 

شـیرین تـر از لـذت مـرگ نیسـت.
حضـرت عبدالعظیم حسـنی)ع( از امام 
هـادی )ع( نقـل می کنـد که یـاد و نام 
ائّمـه اطهـار)ع( در لحظـه ای کـه جان 
در حـال خـارج شـدن از بدن اسـت به 
فریاد انسـان می رسـد؛ لـذا انسـان تا 
می توانـد بایـد اسـم این ذوات قدسـی 

را تکـرار کنـد و بـا آنها مأنوس شـود.
جلسه درس اخالق؛ ۱39۵/4/3۱

ارادت ستارگان آسمان علم و فقاهت به خورشید ری

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی:
یکی از بلندترین رشته های والیت اهل بیت)ع(،

حضرت عبدالعظیم)ع( است
ایـن مرجـع عالیقـدر، بیان داشـتند: 
حضـرت عبدالعظیــم)ع( بین سـادات 
عظمــت  دارای  امــام  زادگــان  و 
و  جایگــاه  و  اسـت  فــوق العاده ای 
و  خـاص  بسـیار  ایشـان  مـوقعیــت 

واالسـت.
برنامه هـای  کردنـد:  ابـراز  معّظم لـه 
حضـرت  گرامیداشـت  و  بزرگداشـت 

عبدالعظیـم)ع( در واقـع احیـای امـر اهل بیـت عصمـت و طهارت )ع( اسـت و 
دارای عظمتـي باالسـت و ایـن امور موجب خشـنودی حضرت ولیعصـر روحي و 

مي گـردد. له الفـداء  ارواحنـا  
حضـرت  منزلـت  و  مقـام  افزودنـد:  گلپایگانـی  صافـی  اهلل  آیـت  حضـرت 
عبدالعظیم)ع( بسـیار باالتر از آن اسـت که ما در مورد ایشـان سـخني بگوییم.
ایشـان بـا تأکید بر اهمیت شـناخت شـخصیت علمـی حضـرت عبدالعظیم)ع(، 
گفتنـد: با رجـوع به کتـاب روح و ریحـان و کتب دیگـری که در مـورد حضرت 
عبدالعظیـم)ع( تألیـف شـده، بایـد جنبه هـای علمـي حضـرت عبدالعظیم)ع( 

مـورد بررسـي و تحقیـق قـرار گیرد و بـه عموم معرفـی گردد.
معّظـم له بیان داشـتند: خادمیـن حضرت عبدالعظیـم)ع( به توفیـق خدمت در 
ایـن بـارگاه ملکوتی کـه خدمت به اهـل بیت عصمـت و طهارت علیهم الّسـالم 

اسـت، افتخار کنند و قـدر این جایـگاه را بدانند.
دیدار خادمین آستان مقّدس با معّظم له؛ ۱397/9/۱3

حضرت آیت اهلل علوی گرگانی:
حیات تهران به برکت حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( است

حضـرت آیـت اهلل علـوی گرگانـی بـا بیـان 
اینکـه حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( از 
شـخصیت های به نام اسـالم و شـیعه بودند، 
گفتند: ایشـان زمانی که وارد شهر  ری شدند، 
کسـی این عالم ربانی را نمی شـناختند، حتی 
کسـی از نسبشـان هم اطالعی نداشته است.
معّظم لـه بـا بیـان اینکه حتـی بعـد از فوت 
حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( کسـی از  

نسبشـان اطالعی نداشـته اسـت، افزودند: اگر دشـمن می فهمید که ایشـان منتسب به اهل 
بیـت)ع( مـی باشـند، ایشـان را به شـهادت می رسـاندند.

ایشـان با بیان اینکه مردم از شـخصیت علمی و اخالقی حضرت عبدالعظیم حسـنی)ع( خبر 
نداشـتند و این عالم ربانی حتی در میان شـیعیان ناشـناخته ماند، اظهار داشـتند: اگر بعد از 

رحلتشـان شـناخته شـدند، به دلیل عظمت الهی اسـت؛ زیرا خدا خواسـت این گونه شود.
حضـرت آیـت اهلل علوی گرگانـی با تأکید براینکه شـخصیت ایـن عالم بزرگ شـیعی باعث 
آثـار و بـرکات زیادی در منطقه ری و شـهرهای اطراف شـده اسـت، گفتند: اگـر االن تهران و 
ری حیـات و برکـت دارد، بـه برکـت عظمت شـخصیت اخالقی و علمی حضـرت عبدالعظیم 
حسـنی)ع( اسـت. معّظم له بیان داشـتند: امـام زادگان در زمان حیـات و فـوت، دارای آثار و 
بـرکات زیـادی هسـتند و حضـرت عبد العظیم نیـز اینگونه بودند و ایشـان کسـی بودند که 
وقتـی مردم بـه خدمت معصوم)ع( می رسـیدند و سـؤاالت علمی داشـتند، معصومین)ع( به 

حضـرت عبدالعظیـم)ع( حواله می دادنـد و از قّوت علمی ایشـان سـخن می گفتند.
دیدار خادمین آستان مقّدس با معّظم له؛ ۱397/9/۱3

 حضرت آیت اهلل جوادی آملی:
حرم حضرت عبدالعظیم)ع(، دیار کرامت است
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معارف 



آل بویــه ، پادشــاهان 
شــیعی قــرن چهارم 
هجــری بودنــد که از 
320 تا 448 قمری در 
ایران حکومت  و  عراق 
می کردنــد.  یکــی از 
مزارهایی که به دستور 
دیلمی”  “رکن الدولــه 
توســعه یافــت، حرم 
عبدالعظیم  حضــرت 
 حســنی)ع( بــود. در 
دوران فخرالدولــه، به 
وزیری  حضور   ســبب 
اهــل  و  دانشــمند 
فرهنگ، یعنی “صاحب بن عباد”، توجه ویژه به توســعه و بازســازی حرم و آســتان 
حضرت  عبدالعظیم)ع( شد. کارشناسان و متخّصصان، پس از پژوهش در اطراف دیوار 
آجری درگاه اصلی حرم، که کتیبه ای از عصر سلجوقی بر سینه داشت، دریافتند که 
بخش هایی از زیــر و کنار دیواره  های آن کتیبه در اطراف درگاه ورودی، از آثار دورۀ 
آل بویــه اســت. از این  رو می توان حدس زد که این بخــش از حرم، در عصر آل بویه 

ساخته و در روزگار ساجقه نوسازی شده است.

شهید محمد علی بارگاهی ��
شــهید محمد علی بارگاهی از جوانان غیور شــهرری در سال 
1316 و در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشــود و در 
دامان پاک مــادری متدیّن و پدری معتقد و عامل به آنچه از 

اسام آموخته بود تربیت یافت. پس از گذراندن تحصیات 
و سربازی در یک شرکت مشغول به کار شد و فعالیت های 

سیاســی اش را مخفیانه با برادران و دوســتان قدیمی خود 
انجام مــی داد. دریافت پیام های امام و رســاندن آنها به مردم، 

شرکت در راهپیمایی های ضد رژیم طاغوت و شرکت در جلسات 
مختلف قرآنی از جمله اقدامات وی پیش از انقاب بود.

وی در دوران جنگ تحمیلی در جبهه حضور فعال داشت. با وجود 
داشتن پنج فرزند هیچ گاه از تاش و فعالیت خود کم نکرد و بیشتر 
در مناطق جنگی به ســر می برد و در یکی از عملیات ها در ســال 
64 شــیمیایی شد. این عارضه سبب متوقف شدن فعالیت های وی 

نشد به طوری که پس از بهبودی، فعالیت های خود را هم چنان ادامه 
می داد. آن شهید مسئولیت بخش تعاون جهاد سازندگی را عهده دار بود 

و به همین جهت دائماً در حال خدمت به خانواده معّظم شــهدا بود. آن بسیجی شهید 
سرانجام در 13 شهریور سال72 پس از تحّمل چندین سال اثرات شیمیایی، به مقام رفیع شهادت نائل 

شد و در صحن و سرای حضرت  عبدالعظیم)ع( آرام گرفت.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

تاریخچه حرم

 شهدای مدفون در حرم آستان  مقّدس در عصر آل بویه

)۱3۲۰ق(  میرزاابوالحسن شـعرانی درسال 
و  روحانـی  خانـواده ای  در  و  تهـران  در 
دانش پـرور، به دنیـا آمد و پـرورش یافت.
عالمه بزرگ شـیخ ابوالحسن شـعرانی، از 
دانشـمندان  و  برجسـته  شـخصیت های 
کم نظیر اسـالمی قـرن چهاردهـم هجری 
اسـت. او بازمانده خاندانـی از خاندان های 

علـم و دانـش و تقـوا و معنویـت بود.
و  آموخـت  پـدرش  نـزد  را  قـرآن  وی 
مـروی  مدرسـه  از  را  خـود  تحصیـالت 
عـرب،  ادبیـات  و  کـرد  آغـاز  تهـران 
فارسـی، منطـق، فقـه، اصـول، فلسـفه، 
ریاضـی و ماننـد آن را در آنجـا آموخـت. 
کـه  قـم  علمیـه  حـوزه  بـه  آن  از  پـس 
تازه تأسـیس شـده بـود رفـت و در درس 
شـرکت  اصـول  و  خارج فقـه 
پـدرش  سـالگی   ۲۶ در  کـرد. 
را از دسـت داد و بـه دنبـال 

آن، بـه عـراق مهاجـرت و در حـوزه 
علمیـه نجـف بـه تکمیـل تحصیالت 
خـود پرداخـت. وی پـس از تکمیـل 
تحصیالت، در اوج اسـتبداد رضاخانی 

و  تبلیـغ  بـه  و  بازگشـت  تهـران  بـه 
پرداخـت. تحقیـق  و  تدریـس 

ابوالحسـن شـعرانی عـالوه بـر تحصیـل 
فعالیـت در رشـته های مختلـف علـوم  و 
اسـالمی و حـوزوی، بـر چندیـن زبـان از 
جملـه عربی، فرانسـوی، ترکی، انگلیسـی 

و عبـری تسـلط داشـت.
او از دانـش بزرگانـی چـون شـیخ  عبدالکریـم 
 حائـری، میـرزا مهدی آشـتیانی و میـرزا  محمود  
قمـی اسـتفاده کـرده و شـاگردانی چـون میرزا 
هاشـم آملی، حسـن زاده آملی و جـوادی آملی 
را تربیـت نمـود. او در علوم قـرآن، حدیث، فقه، 
اصـول فقـه، کالم، فلسـفه، هندسـه و هیئـت 
تحصیـل نمـود و در ایـن رشـته ها صاحـب آثار 

نیـز  شـرح هایی  و  بـود  متعـدد  قلمـی 
بـر کتاب هـای تفسـیری، حدیثـی، کالمـی و 

داشت.  فلسـفی 
سـرانجام ایـن عالـم عامـل و دانشـمند 
کم نظیـر، پس ازهفتاد  و سـه سـال حیات 
پربرکـت خویش، در سـال ۱3۵۲ دار فانی 
را وداع گفـت و در جـوار بـارگاه ملکوتـی 
حضرت عبدالعظیـم حسـنی)ع(، در مقبره 

گرفت. آرام  خسـروخانی 
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مشاهیر

عالمه شعرانی
 فقیه ذوالفنون



تا چندی پیش بعضــی از خانواده ها 
جهت جلوگیری از بعضی آســیب ها 
تأکید بر عدم اســتفاده از تکنولوژی 
داشتند؛ اما مســّلم است که با توجه 
به نیاز انکار ناپذیر شــرایط موجود، 
جلوی ورود تکنولوژی به خانواده ها را 

نمی توان گرفت.
واقعیت موجود این اســت که سواد 
رســانه ای امروز یکــی از مهم ترین 
ســوادهای روز دنیا است؛ یعنی اگر 
کسی امروز مسّلط به نحوه کارکرد با 
سیستم های الکترونیک نباشد، مطابق 
و  جامعه شناسی  علم  محّققین  گفته 
خانواده شناســی و حتی متخّصصین 
فنون علمی، آن فرد بی سواد محسوب 

می شود.
آنچه مسّلم است ما باید از این وسیله 
اســتفاده کنیم و جهــت چگونگی 
اســتفاده از آن مثال چاقو می تواند 
بهترین مثال باشد؛ یعنی به این معنا 
که اگر یک چاقو دست یک آدم دیوانه 
بیفتد حتماً خطرناک و بسیار بد است، 
اما اگر همان چاقو در دست یک آدم 
عاقل و یا متخصصی مثل یک جراح 
بیفتد حتماً به طور مفید از آن استفاده 

خواهد کرد.
با این توضیح می توانیم بگوییم که پس، 
سیستم های الکترونیک به خودی خود 
چیز بدی نیســتند، اما ما باید طریقه 
کارکرد و اصول بــه کارگیری آن را با 
تعیین هدف و میزان استفاده بشناسیم.
ســؤال جدی این است که این تعیین 
هدف و میزان استفاده را چه کسی باید 

انجام دهد؟
واضح و مبرهن اســت که والدین به 
عنوان مدیران خانواده باید با کمک و 
مشورت فرزندان این کار را انجام دهند؛ 
چرا که امروز ما نمی توانیم با تحّکم و با 
اعمال زور با فرزندانمان صحبت کنیم؛ 
البته به این معنا نیست که در گذشته 
این تحّکم و زور می توانســته وجود 
داشته باشد؛ ما در آموزه های دینی و 
قرآنی و در کالم  ائّمه معصومین داریم 
که باید از فکر فرزندان در جهت تعالی 

شخصیت آنها  استفاده شود.
مشّخص است که نسل امروز و بّچه های 
ما تفاوت جدی نســبت به نسلهای 
ماقبــل دارند و فکر آنهــا بارورتر از 
نسل های پیشین است؛ بنابراین وظیفه 
جّدی ماست که فرزندانمان را به  عنوان 

مشاورین خودمان انتخاب کنیم.
بر اساس آنچه که گفتیم و بر مبنای نیاز 
انکار ناپذیر قطعاً ما باید از سیستم های 
الکترونیک و از رســانه ها و باالخص 

فضای مجازی با توجه به اینکه 
نیز  کمتر  ترّدد  به  نیاز 

در جامعه داریم 

اســتفاده کنیم و باید راهکارهایی را 
در پیش بگیریــم که این فضاها برای 

بچه های ما امن باشند.
 در ادامــه بحث ها مــا از یک مثلث 
ارتباطی صحبت خواهیم کرد که یکی 

از ضلع های این مثلت گفتگو است.
 اولین راهکار جهت تأمین امنیت مورد 
نظر برای بچه ها این هســت که حتمًا 
باید در خصوص فضای مجازی با آنها 

صحبت شود. 
مادران عزیز و پدران بزرگوار حتما باید 
عنایت داشته باشند که تا چه میزان با 
بچه هایشان گفتگو دارند؛ آیا در حّدی 
هست که مثالً به  صورت امری پرسش 
می شود )نمازت را خواندی؟ َدرست را 
خواندی؟ کارهایت را انجام دادی؟ و از 
این قبیل سوالها...( مشخص است که 
با این شیوه و با طرح تکراری این نوع 
سؤال ها فرزندانمان به این پرسش ها و 

به این اوامر توجه نخواهند داشت.
بهترین گفتگو، گفتگویی است که ما 
بتوانیم ارتباط عاطفی و محّبت آمیز نیز 
در آن داشته باشیم و از قدرت فکر آنها 

استفاده کنیم.
از این شــیوه گفتگــو در خصوص 
موضوع فضای مجازی و سیستم های 
الکترونیک نیز باید اســتفاده کرد و 
همواره با فرزندان رابطه گفتاری داشت.
ما باید بتوانیم با پرســش از بچه ها 
درخصوص موارد و موضوعات استفاده 
مداوم و طوالنی آنها در فضای مجازی، 
آنهــا را وادار به تفّکر و تشــویق به 

استفاده مفید از این فضا کنیم.
 همه ما می دانیم کــه حضور مداوم 
و طوالنی بچه هــا در فضای مجازی 
می تواند تبدیل به عادت در نزد آنها 
شــود و بعد از تبدیل شدن به عادت 
قطعاً جدا کردن فرزندانمان از فضای 
مجازی و سیستم های الکترونیک امری 
دشوار و ســخت است. روایتی از امام 
جعفر صادق)ع( هست که می فرمایند: 
ترک العاده کالمعجزه. با این ترجمه که 
ترک عادت شبیه معجزه است و به طور 
مسّلم باید یک پیغمبر بیاید و ما را از 

عادت جدا کند.
این نوع عادت به فضای مجازی مثل 
ســایر عادت ها که جدا شدن از آنها 
سخت اســت همراه با زحمت فراوان 

است؛ پس بهتر است در شروع 
با  فرزندانمان  ارتباط 

رســانه های 

الکترونیک و فضــای مجازی، روش 
اســتفاده از آنها را نیز در اختیار آنان 
قرار بدهیم کــه این امکان با صحبت 

کردن فراهم می شود.
دّقت داشته باشیم که در این صحبت 
کردن بچه ها از حــرف زدن با والدین 
واهمــه و ترس نداشــته باشــند و 
بتوانند حرف های خودشان را بزنند و 
پنهان کاری در گفتگو نداشته باشند و 
با ایجاد رابطه عاطفی و دوستانه اعتماد 
را در نزد آنها فراهم کنیم که آنها عالوه 
بر اینکه پدر و مادر را در مقام والدین 
می بینند در مقام رفیق شفیق و دلسوز 
نیز محسوب کنند. در همین رابطه امام 
رضا)ع( می فرمایند: یکی از خصوصیات 

والدین مهربان بودن است.
نکته بعدی این است که از سیستم های 
حفاظت  جهت  خودمان  تکنولوژیک 
از فرزندانمان اســتفاده کنیم؛ یعنی 
در ایــن مرحله حتماً نیاز به ســواد 
رســانه ای والدین اســت که حداقل 
نرم افزاری  و  عامل  سیســتم های  با 
باشند؛  آشنا  خودشــان  گوشی های 
 به طور مثال والدین با نحوه اســتفاده
 Web Cam تبلت و کامپیوتر آشنا 
باشند و همواره کنترل داشته باشند 
که آن بطور مداوم روشن نباشد و یا از 
محیط خانه و اطراف که مربوط به حریم 
شــخصی و خانوادگی است عکس و 
فیلم گرفته نشود و این موضوع ایجاب 
از  اطالعاتی  والدین حتماً  که  می کند 
سخت افزار و نرم افزار سیستم ها داشته 
باشند و به فرزندان نیز آموزش بدهند.

باید  اینکه به طور حتم ما  مورد دیگر 
بــرای فرزندانمان وقــت بگذاریم و 
حقیقتاً در کنار آنها باشــیم. شرایط 
باید بسنجیم  کرونا فرصتی است که 
فرزندانمان آیا فقط به صورت فیزیکی 
در کنار ما هســتند یا وابستگی های 
منطقی، عاطفی و محبت و دل بستگی 

به خانواده در آنها نیز وجود دارد.
در پایان مشخص شد که در مرحله اول 
باید با بچه ها حتماً صحبت کنیم و نکته 
دوم آنکه ما هم باید با سیســتم های 
نکته سوم  و  باشیم  آشنا  الکترونیک 
اینکه برای بچه ها باید وقت بگذاریم و 
با ارتباط، گفتگو، محّبت و بازی، پیوند 

عاطفی قوی با آنها داشته باشیم.

سلسه مباحث تربیت خانواده

در شبکه های اجتماعی

سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول: خانواده و رسانه

جلسه دوم: فضای امن مجازی
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عملکرد کتابخانه آستان مقّدس حضرت  عبدالعظیم)ع( در ایام شیوع ویروس کرونا؛

کتابخانــه آســتان مقــّدس حضــرت  عبدالعظیــم)ع( 
در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا، بــا رویکــرد ارتقــاء 
ــر  ــاح زی ــی و اص ــانی فرهنگ ــت رس ــطح خدم س
ــت. ــورت داده اس ــایانی ص ــات ش ــاخت ها اقدام س

بــه گــزارش روابــط عمومــی آســتان مقّدس، شــیوع 
ویــروس کرونــا در دنیــا همــه ابعــاد زندگــی بشــر را 
ــا  ــیاری از حوزه ه ــرار داده و در بس ــر ق ــت تأثی تح
ــا منفــی شــده اســت،  باعــث تغییــرات مثبــت و ی
ــرای  ــتری ب ــاد بس ــی از ابع ــرات در بعض ــن تغیی ای
ــتان  ــه آس ــه کتابخان ــده ک ــکوفایی ش ــد و ش رش
مقــّدس حضــرت  عبدالعظیــم)ع( نیــز در ایــن دوره 
ــی  ــام مشــکات و ســختی ها از مجموعه های ــا تم ب
بــوده کــه از ایــن فرصــت در جهــت ارتقــاء ســطح 
کمــی و کیفــی مجموعــه خــود بهــره جســته و ایــن 

اقدامــات در هشــت بخــش صــورت پذیرفــت.

بخش سازماندهی ��
ــاب فارســی در  ــد کت ــن بخــش 12 هــزار جل در ای
ــه روش  ــی و ارزشــمند ب ــوع عموم ــات متن موضوع
اســتاندارد جهانــی )دیویــی( بــا هــدف ترویــج 
ــدان  ــه عاقه من ــد ک ــاده گردی ــی آم ــاب خوان کت
ــه  ــایت کتابخان ــه وب س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
پایــگاه  در  جســتجو  و   )lib.abdolazim.com(
کتاب هــای امانــی، منابــع مــورد نظــر خــود را  

ــد. ــاب نماین انتخ
اصــاح و بازبینــی اطاعــات کتــاب شــناختی 
130 هــزار جلــد کتــاب و تصحیــح اطاعــات آنهــا 
ــازی  ــی و آماده  س ــتانداردهای جهان ــا اس ــق ب مطاب
تخصصــی  کتابخانــه  کتاب شــناختی  پایــگاه 
ــوم در  ــز نج ــای مرک ــت کتاب ه ــاز ثب ــوم و آغ نج
ــاح  ــرداری، اص ــت بهره ب ــه جه ــزار کاوش ب نرم اف
رده  بنــدی کتابخانــه آســتان بــر اســاس اســتاندارد 
جهانــی دیویــی توســط همــکاران کتابخانــه آســتان 
بارکدهــای  اســتاندارد  برچســب  آماده  ســازی  و 
ــب  ــد کت ــزار جل ــرای 70 ه ــاب ب ــوص کت مخص
ــرای  ــا ب ــه و چســباندن آنه ــی کتابخان مخــزن اصل
ســهولت در سیســتم امانــت کتــاب )مکانیزاســیون 
بخــش  در  اقدامــات  مجموعــه  از  کتابخانــه( 

ــت. ــوده اس ــازماندهی ب س
گفتنــی اســت، تعــداد 70 هــزار جلــد از کتاب هــای 
ــد موضــوع و رده اســتاندارد  ــه آســتان، فاق کتابخان
جهانــی بــود کــه بــا هّمــت و تــاش کارکنــان، ایــن 

مهــم نیــز آغــاز گردیــده و همچنــان ادامــه دارد.

بخش مجموعه  سازی��
ــد  ــاب )735 جل ــد کت ــش 4243 جل ــن بخ در ای
فارســی(  کتــب  و 3508 جلــد  کتــب التیــن 
ــان از  ــن و نیک اندیش ــط خّیری ــه توس ــی ک اهدای
زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون بــه کتابخانــه آســتان 

ــد. ــازماندهی ش ــت، س ــده اس ــداء ش اه
ــاب،  ــداد کت ــن تع ــزارش، از ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــت اولی ــزار کاوش ثب ــرم  اف ــد آن در ن 560 جل

ــت. ــده اس گردی

بخش احیاء و مرمت نسخ خطی��
بــا همــکاری اســتاد حمیــد ملکیــان )از مرّمت گــران 
بــه نــام ایــران( مرّمــت قــرآن نفیــس و ممتــاز دوره 
ــت  ــدای کتاب ــارم )از ابت ــت چه ــرای نوب ــوی ب صف
تاکنــون( بــه بهتریــن وجــه ممکــن ، بــا عالی تریــن 
روش و مــواد و مصالــح اســتاندارد انجــام شــده 

اســت.
همچنیــن ارائــه طرحــی بــا عنــوان »ســاماندهی و 
ــه  ــزن کتابخان ــی« مخ ــخ خط ــی نس آسیب شناس
ــد و  ــع کارشناسی ارش ــه مقط ــان نام ــب پای در قال
ــه  ــی کتابخان ــاب  چاپ ــت 150 کت ــازی و مرم بازس
از دیگــر  افتخــاری،  آســتان توســط خادمیــن 

ــت. ــوده اس ــش ب ــن بخ ــات ای اقدام
گفتنــی اســت، تعــداد ســه نســخه خطــی از 
ــه مرکــزی  دوره هــای مختلــف تاریخــی در کتابخان

ــت. ــده اس ــاء ش ــت و احی ــدس مرّم ــتان مق آس

بخش کتابخانه دیجیتال ��
ــد  ــداد 55 جل ــال تع ــه دیجیت ــش کتابخان در بخ
ــّدس  ــتان  مق ــهر ری و آس ــوع ش ــا موض ــاب ب کت
حضــرت  عبدالعظیــم)ع( دیجیتال  ســازی شــده 
ــش  ــذاری و در بخ ــه بارگ ــایت کتابخان و در وب  س

ــا موضــوع شــهرری  ــاالت( ب ــی )مق ــع غیرکتاب مناب
و آســتان مقــّدس حضــرت  عبدالعظیــم)ع( تعــداد 
337 مقالــه در موضوعــات مرتبــط بــا ری و آســتان  

ــت. ــده اس ــذاری گردی ــه و بارگ ــّدس تهی مق
بــا هماهنگــی و مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا مرکــز 
تحقیقــات اســامی قــم )نورمگــز( کــه از پایگاه  های 
عظیــم مقــاالت فارســی محســوب می  شــود، بیــش 
ــتان  ــورد ری و آس ــه فارســی در م ــزار مقال از 10ه
 مقــّدس حضــرت  عبدالعظیــم)ع( دریافــت گردیــده 

اســت.
ــتان  ــاوری آس ــز فن ــکاری مرک ــا هم ــن ب همچنی
  lib.irــناختی ــاب  ش ــمند کت ــگاه ارزش ــّدس، پای  مق
ــدازی مجــدد و بازنویســی می  باشــد  در حــال راه  ان
ــّدس  ــتان مق ــرورهای آس ــر روی س ــه زودی ب و ب
بارگــذاری و در دســترس عمــوم قــرار خواهــد 

ــت. گرف
ــترک  ــه مش ــات 6 کتابخان ــت، اطاع ــی اس گفتن
ــه روزرســانی شــده کــه تاکنــون  ــگاه ب ــن پای در ای
ــه  ــرم مؤّسس ــکاران محت ــاش هم ــت و ت ــا هّم ب
دارالحدیــث، اطاعــات 670 کتابخانــه )بیــش از 
14 میلیــون رکــورد( از کتابخانه هایــی کــه تاکنــون 
عضــو ایــن پایــگاه شــده  اند از سراســر ایــران 
آماده  ســازی و جهــت بهره  بــرداری عاقه منــدان 

ــت. ــده اس ــه گردی ــگاه ارائ ــن پای در ای

بخش کودکان ��
فرهنــگ  ترویــج  هــدف  بــا  بخــش،  ایــن  در 
ــزار  ــش از ه ــی، بی ــنین کودک ــی از س کتاب خوان
جلــد کتــاب تخصصــی کــودک آماده ســازی و ثبــت 
ــدان  ــر عاقه من ــک زی ــق لین ــه از طری ــده ک گردی
ــاهده و  ــا را مش ــن کتاب ه ــات ای ــد اطاع می توانن
ــه  ــتان مراجع ــه آس ــه کتابخان ــت آن ب ــرای دریاف ب

https://b2n.ir/e07135 نماینــد.  

بخش اطالع رسانی کتابخانه��
آماده ســازی میــز خدمــت در البــی کتابخانــه 
ــاع  ــرای اط ــی ب ــاوره تلفن ــط مش ــدازی خ و راه  ان
ــا  ــران ب ــؤاالت کارب ــه س ــخگویی ب ــع و پاس از مناب

02151223354)بــرادران(  تلفن هــای  شــماره 
 : یمیــل ا ، ) ن ا هر ا خو (0 2 1 5 1 2 2 3 3 6 2
ســایت  آدرس  و   libazim1945@gmail.com
از   lib.abdolazim.com مرکــزی:  کتابخانــه 

می باشــد. بخــش  ایــن  اقدامــات 
ــانی  ــش اطاع رس ــزارش، بخ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
کتابخانــه در حــال جمــع آوری اطاعــات مــورد نیاز 
ــه  ــد ک ــه می باش ــال کتابخان ــدازی پورت ــرای راه ان ب

ــی خواهــد شــد . ــه زودی رونمای ب

بخش اصالح زیرساخت های فنی و عمرانی ��
ــر،  ــال حاض ــن در ح ــی مراجعی ــای اساس از نیازه
ــور مناســب  ــرق و ن ــز ب ــات پری ــا امکان ــی ب میزهای
می باشــد کــه اصــاح چیدمــان کتابخانــه و ایجــاد 
زیرســاخت های مناســب بــرای تــاالر مطالعــه 
بــرادران آغــاز گردیــده و تاکنــون تعبیــه پریزهــای 
ــر  ــر تدابی ــت و دیگ ــیده اس ــام رس ــه اتم ــرق ب ب

ــت. ــل و اجراس ــال تکمی ــی در ح عمران

بازدید و پیگیری ها��
و  مکاتبــه  گرفتــه،  صــورت  مهــم  اقدامــات  از 
و  فرهنگــی  نهادهــای  از  درخواســت  پیگیــری 
ــع  ــی و رف ــداف فرهنگ ــبرد اه ــرای پیش ــی ب دولت
نیازهــای کتابخانــه مرکــزی آســتان مقــّدس بــوده 
اســت کــه از ایــن رو بــا دعــوت از برخــی مســئولین 
ماننــد علــی یزدی خــواه، نماینــده مجلــس شــورای 
اســامی و همچنیــن مســئولین شــهرداری منطقــه 
14، مذاکراتــی در خصــوص ظرفیــت فرهنگــی ایــن 

ــت. ــورت گرف ــود ص ــای موج ــه و نیازه مجموع
کتابخانــه مرکــزی آســتان بــه برکــت وجــود مقّدس 
ــای  ــنی)ع( و حمایت ه ــم  حس ــرت عبدالعظی حض
تولیــت آســتان  مقــّدس و مســئولین، همــواره یکــی 
ــه  ــات ب ــه خدم ــرو در ارائ ــی پیش ــز فرهنگ از مراک
مراجعیــن و مخاطبیــن خــود بــوده کــه از ایــن رو 
بــه دلیــل کثــرت مراجعیــن در ایــام فعالیــت، امکان 
ارتقــاء ســطح خدمــات و اصــاح زیــر ســاخت ها بــه 
ــا شــیوع  ــه ب ــود ک نحــو شایســته فراهــم نشــده ب

ــا فرصتــی فراهــم گردیــد . ویــروس کرون

کرونا فرصتی برای ارتقاء خدمات کتابخانه ای و 
اصالح زیرساخت ها

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



شناسنامه

صاحب امتیاز:
 اداره کل ارتباطات و تبلیغات

سردبیر: مجتبی محمدبیگی
دبیر اجرایی تحریریه: مهدی سیفی

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

همــکاران ایــن شــماره: امیــر مســروری، 
الهــه  مجیــدی،  ســادات  ســعیده 
ــالل  ــدی، ج ــزاهلل محم ــدری، عزی حی
ــوش  ــی، داری ــل اهلل بیژن ــدی، فض اس
ــی  ــی، مصطف ــر کمال ــژاد، امی ــتی ن رش

ــی صادق

عکاس ابوالقاسم ابن 
محمد تقی نوری

نمایی از ضلع شمالی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع(، صحن بزرگ)صحن عتیق(. ایوان ، گنبد  و گلدسته های 
حرم مطهر، حدود سال 1284ه.ش

شعردلنوشته

مرا بطلب تا کنار کبوتران تهرانی ات باشــم 
مرا بطلب به پابوسی آن مثلث عشق

0912***6393 

ســام اقا سام ولی نعمت ما سام بر تو ای 
باعث روزی ما

0912***5632 

آنچنان مهر تــو در دل و جان جای گرفت 
که اگر سر برود مهر تو از دل و از جان نرود 
0919***5279 

آقا جان دســت ما را بگیر و ما را به حقیقت 
نورانی خودت رهنمود بفرما  

 0935***5145

حضــرت عبدالعظیم علیه الســام، آقا جان 
کاش دوباره توفیق زیارت پیدا کنم.... 

0990***9032

ســام آقا جان از راه دور سام می کنم آقا 
تقاضای عاجلــی دارم، از شــما می خواهم 
مشکلم هر چه زودتر حل شود و زندگی من 

آرامش گیرد... 
0939***4556

 آقا جان خودت میدونی هر هفته جمعه اگه 
نیام پا بوســت انگار هفته برام تموم نشده. 
قســمت میدم به علی اکبر امام حسین )ع( 

مشکل منم حل کن یا سیدالکریم
0912*** 6639

سلطان ری نشوی بی خیال من
0912*** 8329

تا خّطه ي ري بوي تو آمد به مشامش
سرزد به سما بـوي خـدا از َدر و بامش

آرنـد مایـک همـگان عرض سامش
تا مذهب خود عرضـه کند نزد امامش

بي مهر شما بوي بهشـت است حرامش
ري گشت سپهر و تو شدي ماه تمامش

بردند زمین ها همه حسرت به مقامش
کز کوثر عرفان تو شیریـن شده کامش

لطفـي که شمارید در این کوي غامش
هرکس که سامي دهد از دور به قبرت

در قـدر و شـرف بنده هماننـد تو باید
بـا طـاعـت کونیـن اگـر بنـده در آید

ایـران ز تجـّاي تـو شـد کعبـه اجال
تا پیـکر پاک تو نهان گشت به خاکش

من رشک به آن تشنه برم اي یم توحید
»میثـم« نه ثنـا خوان شما بوده از آغاز

گر قبر حسن جّد تو دور از نظر ماست
ري یثـرب و قبـر تو بقیـع دگر ماست

غالمرضا سازگار)میثم(

مخاطبین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را 
در خصوص نشریه با تلفن ۵۱۲۲۵۵4۰ و شماره واتساپ 

۰99۱۵9۱7۱۰۰ با ما در میان بگذارند.

سایت اینستا گرام 

پل های ارتباطی اب  آستان
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