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اخبار اخبار

در پـی مباحث و شـبهات مطرح شـده در مـورد نقوش 
و عالئـم شیطان پرسـتی و صهیونیسـتی در معمـاری 
مهنـدس  عبدالعظیـم)ع(،  حضـرت  مقـدس  آسـتان 
هاشـمی مدیر کل عمرانی آسـتان مقـدس، توضیحاتی 

در ایـن خصـوص ارائـه نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظیـم)ع(، هاشـمی اظهار داشـت: اخیـرا مباحثی 
نسـبت بـه نقـوش و آرایه هـای معمـاری کـه در سـطح 
بناهای آسـتان مقـدس به ویژه در ایـوان ناصری و ایوان 
ورودی صحن عتیق روی دیوار ها و سـقف نقش بسـته، 
مطرح  شـده و نسـبت به وجود عالئم شـیطان پرسـتی 

و صهیونیسـتی در ایـن نقوش شـبهاتی مطـرح گردیده 
است.

مدیر کل عمرانی آسـتان مقـدس ضمن تکذیب مطالب 
عنـوان شـده اظهار داشـت: در گذشـته نیز شـبهاتی از 
ایـن دسـت مطـرح گردیـده و توسـط آسـتان مقـدس 
پاسـخ داده شـده، از جملـه اینکه این نقـوش و نمایه ها 
در معمـاری آسـتان، مربوط به سـده ها و حتی بعضی از 
نقـوش مربـوط به بیش از یک هزار سـال پیش اسـت و 
معماران اسـالمی در گذشـته در طراحی ها و معماری ها 
از آن ها اسـتفاده می کردند که سـتاره شـش پر و سـتاره 
هشـت پر بـه لحـاظ تقارنـی کـه در زوایـا دارد مـورد 

اسـتفاده معمـاران اسـالمی قرار می گرفته اسـت.
وی افزود: نمادهای شیطان پرسـتی بعد از سـلطه کلیسا 
و جـّو ضدّ دینـی کـه در غـرب حاکـم شـد بـه وجـود 
آمدنـد و همچنیـن نماد سـتاره شـش پر صهیونیسـتی 
نیـز مربـوط بـه هفتـاد سـال اخیـر و تشـکیل رژیـم 
جعلـی اسـرائیل اسـت در حالـی کـه معماری اسـالمی 
و اشـکال و آرایه هـای آن مربـوط بـه بیش از هزار سـال 
گذشـته اسـت و ارتباطـی بـا عالئـم شیطان پرسـتی و 
صهیونیسـتی جدید ندارد و از همیـن رو معماران ما در 
معماری هـای جدیـد از نمادهایی مانند سـتاره شـش پَر 

دیگـر اسـتفاده نمی کنند.

روابـط  اقشـاری  ارتباطـات  اداره  هماهنگـی  بـا 
عمومـی آسـتان مقـدس در ایـام دهـه کرامـت، 
از  جمعـی  بـا  ملکوتـی  بـارگاه  ایـن  خادمیـن 
خانواده هـای معّظـم شـهدای مدافع حـرم، دیدار 

کردنـد.
بـه گزارش روابط عمومی آسـتان مقدس حضرت 
عبدالعظیـم حسـنی)ع(، جمعـی از خادمیـن این 
بارگاه ملکوتی با در دسـت داشـتن پرچم متبرک 
گنبـد منـّور حضـرت عبدالعظیم)ع( بـا حضور در 
ابوالفضـل  نیکـزاد،  ابوالفضـل  شـهیدان  منـزل 
راه چمنـی و مرتضـی مصیـب زاده بـا خانواده های 
این شـهیدان دیـدار و هدایای متبرکی به ایشـان 

اهـداء کردند.
در ایـن دیدارهـا، خانـواده معّظم شـهدا بـه بیان 
ایـن شـهیدان  بـارز  و ویژگی هـای  خصوصیـات 
سـرافراز پرداختـه و در ادامه خادمیـن این بارگاه 
ملکوتـی ضمـن بیـان مناقـب و فضایـل حضـرت 
عبدالعظیـم حسـنی)ع(، بـه مناسـبت ایـن ایـام 
در مـدح اهـل بیـت عصمـت و طهـارت)ع( بـه 

پرداختنـد. مولودی خوانـی 
حضـور خادمیـن این بـارگاه ملکوتـی در تعدادی 
ازمـدارس شـهر تهـران باپرچـم متبـرک گنبـد 
حضـرت عبدالعظیم)ع(، همراه با اهداء بسـته های 

متبـرک ازدیگـر برنامه هـای ایـن ایـام بود.

پاسخی پیرامون شبهات مطرح شده در مورد معماری آستان مقدس

ديدار خادمین آستان مقدس  با جمعی از خانواده معّظم شهدای مدافع حرم

برگزاری دوره جديد کارگاه 
سبک زندگی با موضوع 
»مهارت های خانواده«

موضوع  با  زندگی  سبک  کارگاه  جدید  دوره 
آستان  در  خواهران  ویژه  خانواده«  »مهارت های 
برگزار  حسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت  مقّدس 

می شود.
مقدس حضرت  آستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  با  جلسات  این  حسنی)ع(،  عبدالعظیم 
استاد سرکار خانم نیلچی زاده از 21 اردیبهشت ماه 

آغاز و روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 15 
الی16:30 در تاالر شیخ صدوق)ره( آستان مقدس 

برگزار خواهد شد.
روابط عمومی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( از کلیه خواهران عالقمند دعوت بعمل 
بهم  حضور  آموزشی  کارگاه  این  در  تا  می آورد 

رسانند.

توزيع بسته های ارزاق بین نیازمندان مناطق محروم شهر تهران  ثبت آئین خطبه خوانی و چراغ گردانی خدام آستان مقدس در فهرست آثار ملی
بـه همت اداره نـذورات و هدایای مردمی آسـتان مقدس 
حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع(، در ایـام دهـه کرامت، 
بیش از 300 بسـته ارزاق توسـط خادمین آستان مقدس 
بسـته بنـدی و در مناطـق محـروم و کم برخـوردار شـهر 

تهـران، بیـن نیازمندان توزیع شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظیـم)ع(، خادمین اداره نـذورات و هدایای مردمی 
بـه همـت خیریـن گرامی بـا حضـور در مناطـق محروم 
بـه توزیـع بسـته های ارزاق پرداخته تا نیازمنـدان در ایام 
دهه کرامت میهمان سـفره احسـان سـیدالکریم حضرت 

عبدالعظیم حسـنی)ع( شـوند.
الزم بـه ذکـر اسـت تهیـه بسـته های ارزاق و طبخ غذای 
خانواده هـای  و  نیازمنـدان  میـان  توزیـع  و  حضرتـی 
کم برخـوردار در دهـه والیـت نیـز بـا همراهـی خیریـن 

محتـرم صـورت خواهـد پذیرفـت.  
یـادآور می شـود، بانیـان خیـر جهـت مشـارکت در ایـن 
امـور خیریـه می توانند نـذورات و هدایای نقـدی خود را 
به شماره کارت بانکی 5103-1۹42-4610-63۹3 واریز 
نماینـد و همچنین از طریق شـماره تمـاس 55۹3۸00۹ 

نیز اقـدام فرمایند. 

بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه از سـوی آسـتان 
آئیـن  مقـدس حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع(، 
خطبه خوانـی و چراغ گردانـی خدام آسـتان مقدس 
حضـرت عبدالعظیم)ع( در فهرسـت آثـار ملی ثبت 

گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضرت 
و  پیگیـری  بـا  گذشـته  سـال  از  عبدالعظیـم)ع(، 
ایـن  ثبـت  خصـوص  در  مسـتندات  جمـع آوری 
آئیـن مذهبی و سـنتی توسـط معاونـت فرهنگی و 
روابط عمومـی، ایـن آئیـن در تاریـخ 1400/12/17 
بـه شـماره ثبـت 2661 در فهرسـت ملـی میـراث 

فرهنگـی ناملمـوس ثبـت و در تاریـخ 31 فروردین 
1401 طـی نامـه ای بـه ایـن آسـتان مقـدس ابالغ 
و  خطبه خوانـی  مراسـم  اسـت،  گفتنـی  گردیـد. 
چراغ گردانـی بیـش از150سـال اسـت کـه در ایـام 
و مناسـبت های آئینـی و مذهبـی و همچنیـن بـه 
صـورت هفتگـی، توسـط خدام آسـتان مقـدس در 
صحن هـای ایـن بـارگاه ملکوتـی و در داخـل حرم 
بـه صـورت طـواف ضرایـح مطهر بـا حضـور زائران 
گرامـی انجام می شـود کـه در حال حاضـر معاونت 
اماکـن متبرکـه آسـتان مقـدس، امـور هماهنگی و 

برگـزاری ایـن آئیـن را بـر عهـده دارد.

 رونمایی ازنمایشگاه مجازی
آستان مقدس

برگزاری کارگاه مهدویت و امام 
شناسی ویژه پرسنل وظیفه ارتش 

جمهوری اسالمی ایران 

 برگزاری دوره آموزشی
امداد و کمک های اولیه

 برگزاری مراسم قرائت 
دعای پر فیض عرفه 

درخشش حافظان مرکز آموزش 
قرآن کریم در مسابقات کشوری 

دانشجویی

مراسـم باشـکوه قرائت دعـای پر فیض عرفه 
در کربـالی ایـران و قبلـه تهـران، آسـتان 
عبدالعظیـم حسـنی)ع(،  مقـّدس حضـرت 

برگـزار می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقدس 
ایـن  حسـنی)ع(،  عبدالعظیـم  حضـرت 
از  1۸تیر مـاه،  شـنبه  روز  معنـوی  مراسـم 
سـاعت  15 در مصـالی امـام علـی)ع(، بـا 
تـالوت آیاتـی از قـرآن کریـم توسـط حـاج 
محمدرضـا پورزرگـری آغـاز و با سـخنرانی 
حجـت االسـالم و المسـلمین قاضی عسـکر 
تولیـت آسـتان مقـدس ادامه خواهـد یافت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، دعـای عرفـه بـا 
نـوای حـاج احمـد زین العابدین فـرد قرائت 
حامـد  حـاج  مرثیه سـرایی  و  شـد  خواهـد 
رضوانفـر پایـان بخـش ایـن مراسـم خواهد 

. د بو
نبـوت  خانـدان  عاشـقان  و  زائـران 
علیهم السـالم بـه شـوق ثـواب زیـارت حرم 
مطهـر حضـرت اباعبـداهلل الحسـین)ع( در 
کربـالی معلـی، در روز عرفـه در جوار مرقد 
نورانـی حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( به 
قرائـت دعـای روحبخـش عرفـه پرداخته و 

بـا خـدای خویـش راز و نیـاز می کننـد.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن مراسـم به صـورت 
شـبکه  و  سـیما  پنـج  شـبکه  از  مسـتقیم 

رادیویـی تهـران پخـش خواهـد شـد.
عبدالعظیـم)ع(  حضـرت  مقـدس  آسـتان 
مقـدم همه زائـران و ارادتمندان به سـاحت 
طهـارت  و  عصمـت  بیـت  اهـل  مقـّدس 
نورانـی  مراسـم  ایـن  بـه  را  علیهم الّسـالم 

مـی دارد. گرامـی 

سـه تـن از حافظـان مرکـز آمـوزش قـرآن 
کریم آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
در مسـابقات کشوری دانشـجویی، موفق به 

کسـب عناوین برتر شـدند.
بـه گـزارش روابط عمومـی آسـتان مقّدس 
حضـرت عبدالعظیـم)ع(، در این مسـابقات 
خانم هـا فاطمـه نیکویـی، زهـرا عباسـی و 
زهـرا انصـاری از حافظـان مرکـز آمـوزش 
قـرآن کریم، به ترتیـب حائز رتبه هـای دوم، 
سـوم و پنجـم شـدند و بـه مرحلـه انتخابی 
مسابقات بین المللی دانشـجویان راه یافتند.
روابـط عمومـی آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظیـم)ع( ضمـن عـرض تبریـک بـه 
دوام  شـده،  کسـب  رتبه هـای  مناسـبت 
توفیقـات ایـن نخبـگان قرآنـی را از خداوند 

منـان مسـئلت دارد.

دیدار مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با تولیت آستان مقدس 
آقـای محمـد حسـین کشـکولی مدیـر شـبکه قرآن 
و معـارف سـیما و هیـأت همـراه بـا تولیـت آسـتان 
گفتگـو  و  دیـدار  عبدالعظیـم)ع(  مقـدس حضـرت 

کردند.
حجـت االسـالم و المسـلمین قاضـی عسـکر در این 
دیـدار با اشـاره بـه ظرفیت های فـراوان منطقه ری به 
ویـژه در حـوزه جوانان اظهار داشـت: ایـن منطقه در 
تمامـی حوزه هـا دارای ظرفیت هـای فراوانی اسـت و 
بـا وجود جوانان مؤمن، انقالبی و مسـتعد شهرسـتان 
ری، متولیـان فرهنگـی بایـد به توسـعه فرهنگی این 

منطقـه بیش از بیـش توجه و اهتمـام ورزند.
وی افـزود: رهبـر فرزانـه انقـالب در بیانـات خود ری 
را قبلـه تهـران معرفـی فرمودند که در همین راسـتا 
امید داریم آسـتان مقدس حضـرت عبدالعظیم)ع( با 
اجـرای طرح هـای جامـع و فاخـر فرهنگـی و قرآنی، 
بتوانـد این منطقه را به قطـب فرهنگی تهران تبدیل 

. کند
تولیـت آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم)ع( بـا 
تأکیـد بـر لـزوم همکاری های گسـترده میان شـبکه 
قـرآن و معارف سـیما و آسـتان مقـدس تصریح کرد: 
ترویـج و تبییـن فرهنـگ اهـل بیـت)ع( و توسـعه 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  قرآنـی  فعالیت هـای 
رسـانه ای، دو محور مشـترک میان آسـتان و شـبکه 

قـرآن سـیما اسـت کـه امیـد اسـت بـا هماهنگـی و 
همـکاری هـر دو بخـش، فعالیت هـای ارزشـمند و 
اثرگـذاری صـورت پذیرفته تـا مردم عزیز کشـورمان 

از نتایـج آن بهره منـد گردنـد.
وی در پایان ابراز داشـت: دانشـگاه و پژوهشـگاه قرآن 
و حدیـث نیـز می توانـد بـا تولیـدات و پژوهش هـای 
خـود در حـوزه قـرآن و عتـرت، پشـتیبان معارفـی 

خوبـی برای شـبکه قرآن سـیما باشـد.
در ایـن دیـدار آقـای محمد حسـین کشـکولی مدیر 
جدیـد شـبکه قـرآن و معـارف سـیما با عـرض خیر 
مقـدم بـه تولیت آسـتان مقدس، بر همکاری شـبکه 
قرآن سـیما با آسـتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
اعـالم  رسـانه ای،  و  فرهنگـی  زمینه هـای  همـه  در 

آمادگـی کرد.

با همکاری سازمان هالل احمر شهرستان ری، 
دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه در آستان 

مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، عالقه مندان می توانند برای ثبت 
تا  15تیرماه،  از  16خرداد ماه  دوره  این  در  نام 
الی   ۸ ساعت   از  چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای 
برنامه های  اداره کل  به دفتر  با مراجعه   16:45 
فرهنگی و آموزشی واقع در صحن مصالی آستان 

مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( اقدام نمایند.
در پایان به افرادی که با موفقیت دوره را به اتمام 
برسانند، گواهینامه پایان دوره با تأیید سازمان 

هالل احمر اعطاء می گردد.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره های 51225512 و 51225576 تماس 

حاصل فرمایند.

از نمایشـگاه مجازی آسـتان مقـدس حضرت 
عبدالعظیـم)ع( رونمایی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس 
اداره  هّمـت  بـه  عبدالعظیـم)ع(،  حضـرت 
ارتباطات آسـتان مقدس، نخسـتین نمایشگاه 
مجـازی آسـتان با هـدف توسـعه فعالیت های 
فرهنگی،تبلیغی این بـارگاه ملکوتی در فضای 

مجـازی طراحـی و منتشـر گردیده اسـت.
ایـن نمایشـگاه با عناوینـی همچون حـرم در 
تصویر، سـفیر آفتـاب، خرافات، تجلـی احکام 
نـاب، آسـتان در گذر زمـان و... هـم اکنون در 

دسـترس عالقه مندان اسـت.
   برای مشاهده نمایشگاه اسکن کنید.

کارگاه مهدویت و امام شناسی ویژه پرسنل وظیفه 
مقدس  آستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می شود.
مقدس حضرت  آستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه ریزی  با همت و  این کارگاه  عبدالعظیم)ع(، 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و همکاری آستان 
و  مهدوی  دانش  ارتقاء سطح  راستای  در  مقدس 
معارف امام شناسی میان پرسنل وظیفه آن مجموعه 
سالن  در  پنجشنبه  روزهای  جلسه،  قالب 1۹  در 

اندیشه جوان آستان مقدس برپا خواهد شد.
الزم به ذکر است، معاونت فرهنگی و روابط عمومی 
با توجه به  آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
اهمیت نشر و توسعه فرهنگ مهدوی و لزوم توجه 
اقشار  میان  امام شناسی  به موضوع  از پیش  بیش 
مختلف جامعه، آماده همکاری با نهادها، ارگان ها 
و دیگر مراکز فرهنگی کشور در راستای برگزاری 

کارگاه های معارفی در این بارگاه ملکوتی می باشد.

شـهادت  و  مسـلمیه  ایـام  مراسـم 
بـه  محمدباقـر)ع(  امـام  حضـرت 
حضـرت  مقـّدس  آسـتان  میزبانـی 
عبدالعظیـم)ع( و با حضـور هیئت های 

می شـود. برگـزار  عـزاداری 
آسـتان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عبدالعظیـم  حضـرت  مقـدس 
فرا رسـیدن  بـا  حسـنی)ع(، همزمـان 
بـن  مسـلم  حضـرت  شـهادت  ایّـام 
حضـرت  مقـّدس  آسـتان  عقیـل)ع(، 
عبدالعظیـم حسـنی)ع( در شـب های 
پانزدهـم، شـانزدهم و هفدهـم تیر ماه، 
بعـد از نمـاز مغـرب و عشـاء، آمـاده 
مسـلمیه  سـوگواری  مراسـم  برگزاری 
و میزبانـی از هیئـات مذهبـی خواهـد 

. د بو
بنـا بـه ایـن سـنت دیرینـه، جمعـی 
قالـب  در  عـزاداری  هیأت هـای  از 
دسـته های سـوگوار از تهـران و اقصی 
نقـاط کشـور در ایام شـهادت حضرت 

مسـلم بـن عقیـل)ع(، در حـرم مطهر 
حضـرت عبدالعظیم حسـنی)ع(حضور 
یافتـه و بـه برپایـی مراسـم عـزاداری 

می پردازنـد.
در این سـه شـب دسـته های سینه زن 
تجّمـع  مطهـر  حـرم  صحن هـای  در 
کـرده و مراسـم باشـکوهی را بـه یـاد 
جانسـوز  واقعـه  شـهید  نخسـتین 

می کننـد. برپـا  حسـینی  کربـای 
آسـتان  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
در  گذشـته  سـنوات  طبـق  مقـّدس 
آسـتانه فرارسـیدن ایّـام مسـلمیه، با 
انجـام تمهیـدات الزم بـرای برگـزاری 
ایـن مراسـم در حرم مطهـر و همچنین 
از  اعـم  مختلـف  واحدهـای  تجهیـز 

انتظامـات، دفاتـر خدمـات زائـر، امور 
فنی، دارالشـفاء کوثر، اماکـن متبرکه، 
ایـن شـب ها،  در  و...  عمومـی  روابـط 
حضـور  بـرای  را  الزم  آمادگی هـای 
آل اهلل  عاشـقان  و  عـزادار  هیأت هـای 

فراهـم نمـوده اسـت.
گفتنـی اسـت، ایـن آئیـن مذهبـی و 
سـنتی به صـورت زنـده و تولیـدی از 
شـبکه قـرآن و معـارف سـیما و دیگر 

شـبکه ها پخـش خواهـد شـد.
عبدالعظیم)ع(  مقّدس حضرت  آسـتان 
ضمـن عرض تسـلیت به مناسـبت ایام 
شـهادت سـفیر کربا، حضـرت مسـلم 
بـن عقیـل)ع(، مقـدم کلیـه زائرین و 
مجاوریـن و هیئـات مذهبـی را به این 

آئینی گرامی مـی دارد. مراسـم 

»مسلمیه« طلوع سوگواره حسینی به افق قبله تهران
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شـبهات اعتقـادی خـود را رفـع نمایند.

وی پرداختـن بیـش از پیـش به تفسـیر قـرآن کریم، 
نهـج البالغـه، صحیفـه سـجادیه و احادیـث اهل بیت 
در امـور فرهنگـی را امـری الزم دانسـته و گفت: حوزه 
مباحـث فرهنگـی گسـتردگی فراوانـی دارد کـه در 
ایـن راسـتا اسـتفاده از ابزارهایـی مانند رسـانه، فضای 

مجـازی و هنـر نیـز می توانـد بسـیار مؤثر باشـد.
حجت االسـالم و المسـلمین قاضی عسـکر با اشاره به 
ظرفیت هـای بسـیار زیـاد فرهنگی در آسـتان مقدس 
حضـرت عبدالعظیم)ع( و شهرسـتان ری، تصریح کرد: 
شهرسـتان ری بـا توجه به آثـار تاریخی و فرهنگی و با 
وجـود ظرفیت های گوناگـون و حضور انبـوه نوجوانان 
و جوانـان متدیّـن و انقالبـی، نیازمنـد برنامه ریـزی و 
اجـرای طرح های جامع فرهنگی در راسـتای بهره وری 
هرچـه بیشـتر از ایـن ظرفیـت هاسـت کـه آسـتان 
مقـدس می توانـد بـا توجه بـه ظرفیـت امامـزادگان و 
مشـاهیر مدفـون و اماکـن بازدیـدی همچـون مـوزه، 
آسـمان نما و... بـه کانـون و قطـب فرهنگـی تهـران 

تبدیـل گردد.
وی در پایـان، تبّسـم و ُحسـن ُخلـق را از ویژگی هـای 
اخالقـی پیامبـر برشـمرده و خادمیـن آسـتان مقدس 
را بـه تأّسـی از ایـن سـلوک اخالقـی پیامبـر دعـوت 
نموده و خاطر نشـان سـاخت: باید احترام و خوشرویی 
بـا زائریـن و مراجعیـن بـه عنـوان واجبـات رفتـاری 
خادمیـن، مـورد اهتمـام همـه خدمتگـزاران آسـتان 

مقـدس در تمامـی بخش هـا قـرار گیـرد.
گفتنـی اسـت، تالوتی از آیـات قرآن کریم توسـط 
و  ممتـاز  قاریـان  از  محمدبیگـی  مجتبـی  حـاج 
آل اهلل  فضائـل  و  ذکرمناقـب  کشـور،  بین المللـی 
علیهم  السـالم بـا نـوای حـاج امیـر نعیمـی و ارائـه 
هماهنگـی  معـاون  علی اکبریـان  آقـای  گـزارش 
دیگـر  از  مقـدس  آسـتان  موقوفـات  توسـعه  و 

بـود. همایـش  ایـن  برنامه هـای 

توسعه فرهنگی، خدماتی و عمرانی
 مهمترین اهداف فعالیت های آستان مقدس

همایـش خادمیـن افتخاری آسـتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع( با حضور حجت االسـالم والمسلمین 
سـید علی قاضی عسـکر تولیت ایـن بـارگاه ملکوتی 

برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی آسـتان مقـدس حضرت 
عبدالعظیـم)ع(، در ایـن همایـش کـه در مصـالی 
امـام علـی)ع( آسـتان مقـدس و با حضـور خادمین 
افتخـاری ایـن حرم نورانی برپا شـد، حجت االسـالم 
و المسـلمین قاضـی عسـکر بـا بیـان احادیثـی در 
خصـوص حـب اهل بیت علیهم   السـالم و قرآن کریم 
اظهـار داشـت: تمامـی ایـن روایات مقدمه ای اسـت 
بـرای آنکـه مـا اهـل بیـت را به مـردم معرفـی و در 
مسـیر توسـعه محبـت آل اهلل علیهم السـالم قـدم 

برداشـته و جاذبـه ایجـاد کنیم.
وی افـزود: آمـرزش گناهـان و افزایـش حسـنات، 
شـفاعت پیامبـر)ص(، نورانیـت، ایمنی از عـذاب در 
روز قیامت و سـودمندی در دنیـا و آخرت، مجموعه 
بشـارت ها و آثـار و برکاتـی اسـت که بـرای محبین 
و مرّوجیـن محبـت آل اهلل علیهم السـالم در روایـات 

معصومیـن بـه آن ها اشـاره و تأکید شـده اسـت.
عبدالعظیـم)ع(  مقـدس حضـرت  آسـتان  تولیـت 
بـا تبییـن آیه»ُقـْل إِْن ُکْنُتـْم تُِحبُّـوَن اهللَ َفاتَِّبُعونِي 
یُْحِبْبُکـُم اهللُ...« ابـراز داشـت: ایـن آیـه نشـانه حب 
واقعـی بـه خداونـد را تبعیـت از پیامبر اکـرم)ص( و 
اهـل بیت عصمت و طهارت علیهم السـالم دانسـته 
و بـر ایـن اسـاس بایـد بسـنجیم کـه عملکردمـان 
چـه میـزان بـا عشـق و ارادتی کـه در زبان، نسـبت 

بـه پیامبـر)ص( و اهـل بیـت آن حضـرت جـاری 
می کنیـم، تناسـب دارد.

ضمـن  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
پاسداشـت یاد و خدمات مرحوم آیت اهلل ری شـهری 
تصریـح کـرد: آن عالـم پارسـا در راسـتای توسـعه 
فرهنگـی، عمرانـی و خدماتـی این آسـتان مقدس، 
آثـار و بـرکات فراوانـی از خـود بـه جا گذاشـت و بر 
مـا نیـز الزم اسـت در ادامـه ایـن مسـیر و بـا یاری 
الهـی، اقدامـات مانـدگار و مؤثـری را صـورت دهیم 
تـا موجبـات رضایـت الهـی را فراهـم آورده و مـورد 
عنایـات خاص حضـرت عبدالعظیم)ع( قـرار گیریم.

رئیس مؤسسـه علمی فرهنگـی دارالحدیث با تأکید 
بـر موضوع مشـورت با متخصصـان در برنامه ریزی و 
انجـام امورات آسـتان مقدس خاطر نشـان سـاخت: 
بهـره وری از خادمین افتخـاری در بخش های مربوط 
به دانش و تخصص این عزیزان در راسـتای توسـعه 
خدمـات بـرای زائـران با توجه به حکـم رهبر معظم 

انقـالب از مهمترین اهداف پیش روی ماسـت.

تولیت آسـتان مقـدس حضرت عبدالعظیـم)ع( طرح 
جامـع توسـعه ابنیـه آسـتان مقـدس را طرحی مهم 
توصیـف کـرده و ابـراز داشـت: در طـرح جامـع بایـد 
بـه گونـه ای برنامه ریـزی شـود کـه تمـام نیازهـا و 
ملزومـات آسـایش زائـران در آن لحـاظ گـردد. حرم 
مطهـر بـا توجـه بـه افزایـش زائـران و کمبـود ابنیه 
و همچنیـن فرسـودگی بسـیاری از بناهـا و نماهـای 
موجـود، نیازمنـد برنامه ریـزی و اجـرای طرح هـای 
عمرانی مناسـب اسـت که در همین راسـتا جلسـات 
و مذاکراتی با سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات و بنیاد 

ملـی مسـکن در حـال انجام اسـت.
وی توسـعه امـور فرهنگـی را بـا توجـه بـه حکم 

رهبـر معّظم انقـالب از دیگر اولویت های آسـتان 
مقـدس برشـمرده و اظهـار داشـت: زیـارت بـه 
معنـای بیعـت بـا اهل بیت علیهـم السـالم برای 
پیـروی از آنـان و شـناخت الگوهـای دینـی و 
بهـره وری معنـوی اسـت ؛ لذا مـا باید بـه گونه ای 
برنامه ریـزی کنیـم کـه زائریـن بـا مراجعـه بـه 
ایـن حریـم ملکوتـی ضمـن شـناخت حضـرت 
عبدالعظیـم)ع( و امامـزادگان آرمیده در آسـتان 
زمینه هـای  در  فرهنگـی  خدمـات  از  مقـدس، 
معرفتـی، اخالقـی، تربیتـی، مهارت های سـبک 

زندگـی اسـالمی و... بهره منـد گردنـد.
عبدالعظیـم)ع(  مقـدس حضـرت  آسـتان  تولیـت 
بـا اشـاره بـه شـبهات روزافـزون دشـمنان اسـالم و 
انقـالب در فضـای مجـازی تصریـح کـرد: بـا توجـه 
بـه شـرایط کنونـی، اماکـن متبرکـه و آسـتان های 
مقـدس بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود، 
تبدیـل به کانون های پاسـخگویی به شـبهات دینی 
شـوند تـا جوانان بـا مراجعـه به ایـن اماکـن دینی، 

حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر در همایش خادمین افتخاری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( تبیین کرد:

 به بهانه فرارسیدن ایام مسلمیه و برپایی این آئین سنتی بعد از وقفه دو 
ساله به دلیل شرایط کرونایی کشور، در گزارش پیش رو به معرفی شخصیت 
حضرت مسلم و همچنین معرفی حاج مرزوق عرب به عنوان پایه گذار آئین 
مسلمیه و بازنشر مصاحبه ای از استاد غالمرضاسازگار در خصوص حال و 

هوای مراسم مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( پرداختیم.

مسلم بن عقیل کیست؟� 
در میان جوانان برومند»بنی هاشم «، مسلم، فرزند عقیل یکی از چهره های 
تابناک و شخصیتهای بارز، به شمار می رفت. »عقیل « برادر حضرت علی)ع( 

و دومین فرزند ابوطالب بود.
مسلم بن عقیل، برادرزاده امیرالمؤمنین و پسر عموی حسین بن علی 
و  علم  یافت، دودمان  آن رشد  در  بود. دودمانی که مسلم 
فضیلت و شرف بود و خاندانی که شخصیت انسانی 
و جهادی مسلم در آن شکل گرفت، بهترین زمینه 
مسلم  حماسی  و  معنوی  تکامل  و  تربیت  برای  را 
فراهم کرد. از آغاز کودکی، در میان جوانان بنی هاشم 
رشد  حسین)ع(  امام  و  حسن  امام  کنار  در  به خصوص 
یافت و کماالت اخالقی و بنیان والیت و درس های حماسه 
ایثار و شجاعت را بخوبی فرا گرفت. اجداد مسلم، کسانی  و 
چون»ابوطالب « و»فاطمه بنت اسد« بودند که در فرزندان خویش، 
شجاعت و ایمان و دالوری را به ارث می گذاشتند و مسلم، شاخه ای 
پربار از این اصل و تبار بود و بنا به اصل وراثت، خصلت های برجسته را 

از نیاکان خود به ارث برده بود.
مسلم در زمان حضرت امیر)ع( نوجوانی رشید و پاک بود که به افتخار 
»رقیه «  نام  به  امام  دختران  از  یکی  با  و  شد  نائل  حضرت  آن  دامادی 
ازدواج کرد. این وصلت  بر میزان فضیلت های مسلم افزود و او را بیشتر در 
محور»حق « و در خدمت نظام الهی آن حضرت در دوران خالفتش قرار داد.
به نقل موّرخان، در زمان حکومت آن حضرت )بین سالهای36 تا40 هجری( 
از جانب آن امام، متصّدی برخی از منصب های نظامی در لشگر بوده است؛ 
از جمله در جنگ صفین، وقتی که امیرالمؤمنین)ع( لشگر خود را صف آرایی 
می کرد، امام حسن و امام حسین)ع( و عبداهلل بن جعفر و مسلم بن عقیل را 
بر جناح راست  سپاه، مأمور کرد و بر جناح چپ لشگر، محمدبن حنفیه و 
محمدبن ابی بکر و هاشم بن عتبه)مرقال( را گماشت و مسئولیت قلب لشگر 

را به عبداهلل بن عباس و عباس بن ربیعه و مالک اشتر سپرد.
شناسنامه مسلم را، پیش از آن که از نیاکان و سرزمین و قبیله جست وجو 
کنیم، باید در فکر، عمل و زندگاني اش بیابیم؛ این بهترین معّرف مسلم است. 
مسلم در دوران خالفت حضرت علي)ع( در خدمت آن حضرت، مدافع حق 
بود و پس از شهادت آن امام، هرگز از حق که در خاندان او و امامت دو 
فرزندش، حسنین)علیهما السالم( تجّسم پیدا کرده بود، جدا نشد و عاقبت 

هم، جان پاکش را بر این آستان فدا کرد.
امام  زمان خویش ـ  مسلم بن عقیل دست از محّبت و والیت و حمایت 
 حسین بن  علي)ع(  ـ برنداشت تا این که به عنوان پیشاهنگ نهضت کربال در 
کوفه به شهادت رسید و افتخار نخستین شهید کاروان عاشورا نصیبش شد 
و اولین شهید از اصحاب امام  حسین)ع( بود. از اوالد عقیل که به همراهي 
حسین بن علي)ع( و در رکاب او قیام کردند، ۹نفر به شهادت رسیدند که 

مسلم شجاع ترین آنان بود. 
)برگرفته از کتاب »مسلم بن عقیل« نوشته حجت االسالم جواد محّدثي(

حاج مرزوق و بنیان گذاری سنت چهارپایه در شب های مسلمیه� 
حاج مرزوق، یکی از شیفتگان و دلسوختگان مکتب حضرت سیدالشهدا)ع( 
و  اباعبداهلل  به ساحت  ارادت  راه  در  را  تمامی عمر شریف خود  که  بود، 
خاندان اهل بیت)ع( سپری نموده بود. او که کیمیای حسینی را در وجود 
خود نهادینه کرده بود در این وادی به عنایت و کرامتی ازجانب خاندان 

اهل بیت)ع( و خصوصاً حضرت امام حسین)ع( واصل شده بود.
در سال)1270(، اصناف بازار تهران اقدام به دعوت از حاج مرزوق )که از 
طالب اهل کربال بود( نمودند تا به ایران بیاید؛ بعد از در خواست های مکّرر و 
اصرار آن ها به ایران آمد که بعدها خود او می گوید: در خواب، امام حسین)ع( 
را می  بیند که به او می  فرماید: هرجا که باشی با ما در ارتباط هستی، اما ما 
یک سری شیعیانی در ایران داریم که بهتر است به آنجا بروی؛ در نتیجه 

حاج مرزوق به ایران عزیمت می کند.
تأثیر نوحه ها و مرثیه ها و روضه های او در تهران و در میان مردم ارادتمند 
به سیدالّشهداء)ع( به قدری بود که او را پدر نوحه خوانی معاصر می نامند؛ و 
بسیاری از آداب و سبک های عزاداری و نوحه خوانی در هیئات تهران منسوب 
به ایشان می باشد. همچنین اوج اثر گذاری ایشان در برپایی و بنیان گذاری 
سنت چهارپایه؛ در شب های مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 

بوده است.

روایت استاد سازگار از حال و هوای شب های مسلمیه� 
مراسم باشکوه مسلمیه سال ها اداره اش بر عهده پیرغالم اهل بیت)ع( و شاعر 
پیشکسوت حاج غالمرضا سازگار بوده. وی در خصوص این مراسم می گوید:

سابقه مراسم مسلمیه به بیش از صد سال برمی گردد. ابتدا هیئت 
جامعه مداح و هیئت سادات شیرازی ها پایه گذار این مراسم بودند. 
کم کم مراسم مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( جا افتاد تا 
اینکه به این عظمت فعلی رسید که هر سال نزدیک به سی الی 
چهل هزار نفر در مراسم مسلمیه حرم ، صحن های اطراف و بازار 

شرکت می کنند.
در سال های اخیر بعضی از شهرها با همین سبک در حال برگزاری 

مراسم مسلمیه هستند. من در اراک که بودم شنیدم تعدادی از 
هیئت ها تصمیم به برگزاری این مراسم گرفته اند. البته 

به آنها گفتم در سال های اول انتظار استقبال زیاد 
نداشته باشند ، ولی اگر جّدیت داشته باشید به مرور 

در سال های بعد جا می افتد. ولی من همینقدر بگویم 
حّتی در مسجد کوفه که مرقد مطّهر حضرت مسلم)ع( 

آنجا قرار دارد، مراسمی به عظمت مراسم مسلمیه حرم 
سیدالکریم برگزار نمی شود.

من قبل از انقالب هم در این مراسم شرکت می کردم و بعضی 
را  از شب ها هم خودم می خواندم؛ آن موقع ها مدیریت جلسه 

از  بزرگان دیگری  سید مصطفی هاشمی، سید مصطفی موسوی و 
جامعه مداح برعهده داشتند. اما پس از انقالب توسط حرم از بنده 

خواسته شد اداره جلسه را به عهده بگیرم. حضور و استقبال جوانان از 
مراسم ایام مسلمیه نشان می دهد فقط شور نیست که می تواند جوانان را 
جذب کند ، بلکه دو دمه، شعر های قرص و محکم و روضه هم جوانان را 
جذب هیئت می کند، چرا که زندگی حضرت مسلم)ع( سرشار از ارشاد 

و نصیحت است و فقط روضه نیست.
در یکی از سال ها نیز هوا آنقدر سرد شده بود که یک لیوان آب جوش 
برایم آوردند؛ وقتی آمدم آن را بخورم دیدم یخ بسته است. مردم نیز زیر 
باران و برف به عشق مسلم از ساعت هشت شب تا دو بامداد ایستاده 
بودند که واقعا در هیچ صفی نمی شود اینقدر ایستاد و این کار عشق 
است. و این نیست جز عنایت اهل بیت)ع(؛ زیرا ما از خودمان چیزی 

نداریم و یک خط شعر بدون کمک اهل بیت)ع( نمی توانیم بگوییم.

باید به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که زائران با مراجعه به این 

حریم ملکوتی ضمن شناخت حضرت 
عبدالعظیم و امامزادگان، از خدمات 

فرهنگی در زمینه های معرفتی، 
اخاقی، تربیتی، مهارت های سبک 
زندگی اسامی و... بهره مند گردند

باید احترام و خوشرویی
با زائران و مراجعین به عنوان 

واجبات رفتاری خادمین، مورد اهتمام 
همه خدمتگزاران در تمامی بخش ها 

قرار گیرد

بهره وری از خادمین افتخاری 
در بخش های مربوط به دانش و 

تخصص این عزیزان در راستای توسعه 
خدمات برای زائران با توجه به 

حکم رهبر معّظم انقاب از مهمترین
اهداف پیش روی ماست

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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پخش زنده ویژه برنامه تقّرب از شبکه قرآن

دیدار رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی با تولیت آستان مقدس

پخش زنده ویژه برنامه طلوع خورشید از شبکه قرآن

جشن کودکانه نوباوگان حسینی

مراسم دعای پرفیض کمیل

تجلیل از بازنشستگان در جلسه تواصی به حق

جلسات هماهنگی مراسم مسلمیه

مراسم تعویض پرچم گنبد مطهر حضرت امامزاده حمزه)ع(

مراسم شب شهادت امام جواد)ع(

دیدار سردار پارک با تولیت آستان مقدس

دیدار مدیر و معاونین رادیو معارف با تولیت آستان مقدس

دیدار مدیران کمیته امداد استان تهران با تولیت آستان مقدس

برگزاری محفل انس با قرآن کریم
دیدار اساتید مرکز آموزش  قرآن کریم با تولیت آستان مقدس

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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روابـط عمومـی آسـتان مقـدس حضرت 
و  حجت االسـام  بـا  عبدالعظیـم)ع( 
المسـلمین اخـوان، رئیس اداره مشـاوره 
و پاسـخگویی به مسـائل شـرعی آستان 
درخصـوص فعالیـت ایـن اداره گفتگویی 
داشـته که بعـد از ذکـر مقدمـه ای آن را 

می خوانیـم؛

از  عظیمـی  حجـم  دشـمنان  امـروزه 
تبلیغـات سـوء خـود را بـر تضعیـف باورهـای 
راه  ایـن  در  و  کـرده  متمرکـز  مسـلمانان 
ابزارهـا و شـگردهای نویـن تبلیغاتـی  تمـام 
رخنـه  بـا  تـا  گرفته انـد  کار  بـه  را  خـود 
مسـیر  از  را  آنـان  مسـلمانان،  عقایـد  در 
اهـداف  و  سـازند  منحـرف  رشـد  و  تکامـل 
 خـود را در جوامـع مسـلمانان پیـاده کننـد.

حـرم محـل قـرب و آرامـش، مجالـی بـرای 
نیایـش و سـکوت و محـل پـرواز مالئـک و 
اسـت. حضـوری  اندیشـه  گرفتـن  اوج  وادی 
سرشـار از شـور و شـوق و معرفـت در بـارگاه 
فرصتـی  عبدالعظیـم)ع(،  حضـرت  ملکوتـی 
روح  دادن  پـرواز  بـرای  اسـت  مغتنـم  بـس 
اندیشـیدن. و  نیایـش  بـرای  مجالـی   و 
در ایـن میـان، ایجاد بسـتر و فضای مناسـب 
بتواننـد  فکـری  هـر  بـا  کـه  افـراد  بـرای 
و  کننـد  مطـرح  را  خویـش  سـؤال  آزادانـه 
موجـب  نماینـد  دریافـت  را  پاسـخ های الزم 
 رشـد و شـکوفایی افـکار نـاب خواهـد شـد.
در این شـرایط، لزوم پاسـخگویی به شـبهات 
و پرسـش های دینـی بیـش از پیـش اهمیـت 
می یابد. آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیم 
حسـنی)ع( نیـز بـا توجه بـه موقعیـت ممتاز 
بـا تأسـی از  بـارگاه ملکوتـی آن حضـرت و 
موضـوع  در  عبدالعظیـم)ع(  حضـرت  سـیره 
عرضـه دیـن بـه امـام زمـان خویـش، اقـدام 

بـه تأسـیس اداره پاسـخگویی به 
سـواالت دینی و مسـائل شـرعی 
و ارائـه مشـاوره نمـوده اسـت تا 
بـا بهره گیـری از اسـاتید مجرب 
معنـوی  و  مـادی  امکانـات  و 
موجـود و بـا اجـرای برنامه هـای 
راه انـدازی  و  فرهنگـی  متنـوع 
و  سـؤاالت  پاسـخگوی  دفاتـر، 
باشـد  گرامـی  زائـران  شـبهات 
برنامه هـا  تمـام  کنـار  در  و 

بیافزایـد. نیـز  عبـادت  معرفتـی  بُعـد   بـر 
در  اخـوان  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
و  مشـاوره  اداره  کـرد:  بیـان  گفتگـو  ایـن 
آسـتان  شـرعی  مسـائل  بـه  پاسـخگویی 
دو  در  عبدالعظیـم)ع(  حضـرت  مقـدس 

بخـش مسـائل دینـی و مشـاوره، پاسـخگوی 
اسـت. مقـدس  آسـتان  مراجعـان  و   زائـران 

بـه  پاسـخگویی  و  مشـاوره  اداره  افـزود:  وی 
مسـائل شـرعی، پاسـخگوی بیـش از 24هزار 
مراجعـه کننـده حضـوری و تلفنـی در سـال 
1400 بـود. درواقـع ایـن اداره در ایـن ایـام 
بـه طور میانگین پاسـخگوی بیـش از 17هزار 
مراجعـه کننـده حضـوری و بیـش از 7هـزار 
مراجعـه تلفنـی بـود که بـرای دریافت پاسـخ 
به سـؤاالت دینی خـود به دفاتر 
پاسـخگویی مراجعـه می کردنـد 
می گرفتنـد. تمـاس  یـا   و 

و  مشـاوره  اداره  رئیـس 
پاسـخگویی بـه مسـائل شـرعی 
اظهار داشـت: شـیوع و گسترش 
ویـروس کرونـا و تأثیـرات منفی 
آن بـه اقتصـاد مـردم و جامعـه 
مشـکالت  افزایـش  باعـث 
مسـائل  بـروز  از  ناشـی  روانـی 
اقتصـادی شـده و متأسـفانه شـاهد مسـائل 
 و تعارضـات روانشـناختی متعـددی هسـتیم.
وی ادامـه داد: در دوران کرونـا بـه ویـژه در 
پیش بینـی  نظیـر  مسـائلی  بیمـاری،  اوایـل 
ناپذیـری زمـان پایـان ایـن بیمـاری در ایجاد 

تـرس روانـی در مـردم و جامعـه نقش بسـیار 
مهمـی داشـته کـه بـه دنبـال آن پیامدهـای 
روانـی بیمـاری کرونا در جهـات مختلف و در 
حیطه هـای گوناگـون بر سـالمت روان جامعه 
و همچنیـن بـروز تعارضـات خانوادگـی نقش 

است. داشـته 
المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
اخـوان تصریـح کـرد: بـه گفتـه 
اختـالالت  آمـار  محققـان، 
روانـی در دوران شـیوع ویـروس 
یافتـه  افزایـش  منحـوس کرونـا 
پاسـخگویی  دفاتـر  و  اسـت 
آسـتان در سـال 1400 توانسـت 
در  نفـر  دوهـزار  از  بیـش  بـه 
جملـه  از  مختلـف  زمینه هـای 
مسـائل  خانوادگـی،  اختالفـات 
مشـاوره   ... و  وسـواس  تربیتـی، 
ارائـه دهـد. تلفنـی  و   حضـوری 

سـاخت:  نشـان  خاطـر  وی 
اداره مشـاوره و پاسـخگویی بـه 

مسـائل شـرعی در برپایـی نمازهـای جماعت 
در دوران کرونـا نقـش به سـزایی ایفـا کـرد و 
بـا وجـود محدودیت هـا توانسـت بـا رعایـت 
امـام  مصـالی  در  بهداشـتی  شـیوه نامه های 

و  )ره(  خمینـی  امـام  شبسـتان  علـی)ع(، 
صحـن امـام حسـین)ع( نماز جماعـت برگزار 
کـرده و نزدیـک بـه 200سـخنرانی کوتـاه و 
120جلسـه بیـان احـکام شـرعی در مراسـم 
اقامـه نمازهـای جماعـت برگزار شـده اسـت.
رئیس اداره مشـاوره و پاسـخگویی به مسـائل 
شـرعی اظهـار داشـت: در دفتـر نشـر احـکام 
زمینه هـای  در  پژوهشـی  کارهـای  شـرعی، 
مراجـع  دفاتـر  از  اسـتفتاء  جملـه  از  فقهـی 
عظـام تقلیـد، تهیـه  محتـوای دینـی، پاسـخ 
بـه شـبهات دینی، آمـوزش احکام به پرسـنل 
آسـتان، برگزاری حلقات معرفتـی نهج البالغه 
داشـتیم. نمـاز  قرائـت  تصحیـح  برنامـه   و 
از  بهره گیـری  بـا  اداره  ایـن  افـزود:  وی 
کارشناسـان متبّحـر و بـا در اختیـار داشـتن 
بخـش  دو  در  شـرعی،  مسـائل  کارشناسـان 
دفتـر بـرادران و دفتـر خواهـران پاسـخگوی 
سـؤاالت شـرعی مراجعـان محتـرم اسـت. در 
ایـن دفاتـر، مراجعان پاسـخ سـؤاالت شـرعی 
خـود را بـر اسـاس فتـوای مرجع تقلیدشـان 

می نماینـد. دریافـت 
در  اخـوان  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
پایـان گفـت: مرکـز مشـاوره دینـی آسـتان 
سـاعت  از  روزه  همـه  مقـدس 
ارائـه  آمـاده  لغایـت20   15
خانـواده،  درزمینـه:  مشـاوره 
وسـواس  امور تربیتـی،  ازدواج، 
مراجعـان  می باشـد.   ... و 
بـرای  می تواننـد  محتـرم 
تعییـن نوبـت قبلـی بـا شـماره 
تمـاس   021512233۸4
دفتـر  و  نماینـد  حاصـل 
پاسـخگویی بـه مسـائل شـرعی 
سـاعت۹  از  روزه  همـه  نیـز، 
پاسـخگویی  آمـاده  الـی20 
شـرعی  احـکام  زمینـه  در 
محتـرم  مراجعـان  می  باشـد. 
بـا  قبلـی  نوبـت  تعییـن  بـرای  می تواننـد 
بـرادران(  )واحـد   021512233۸5 شـماره 
)واحـد   021512233۸7-۸ شـماره  بـا  و 

نماینـد. حاصـل  تمـاس  خواهـران( 

ارائه خدمات مشاوره ای و پاسخگویی به
شبهات دینی از مهمترین رسالت های این مرکز

درگفتگوبا حجت االسام والمسلمین اخوان رئیس اداره مشاوره وپاسخگویی 
به مسائل شرعی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( مطرح شد: 

عرفه روز بندگی است. در توصیف این روز همین بس که پیامبر اسام 
پیرامون عظمت ایــن روز می فرماید: »خداوند در هیچ روزی به اندازه 
روز عرفه، بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی کند«. خروج انسان از 
قید و بند شیطان و حرکت به سمت رحمت الهی نقطه ی تعریف و ثقل 
مفهومی واژه ی عرفه اســت. در حقیقت جایگاه عرفه جایگاهی است 
که انســان می تواند تجّلی رحمانیت خدا را دریابد و از مسیر غفران و 
سّتاریت الهی عبور کند. جایگاهی که رسیدن به آن با خضوع و خشوع 

همراه است و در مفاهیم اسامی بدان اشارات بسیاری شده است.
در احادیــث مختلف از عرفه به عنــوان دروازه ی ورود به حریم امن 
الهی یاد می شــود. امیر المومنین علی)ع( در وصــف موقعیت عرفه 
می فرماید:»عرفات، خارج از مرز حرم اســت و مهمان خدا باید بیرون 
دروازه،آن  قدر تضّرع کند تا الیق ورود به حرم شود«. این همان مفهومی 
است که در ابتدای نوشتار بدان اشاره شده است. عرفه  دروازه ی لیاقت 
رحمانیت و رحمت الهی اســت. همان نامی که هر روز کارمان را با ذکر 

آن شروع می کنیم و قرائت نماز را بدون آن صحیح نمی دانیم. 
پیوند عرفه و تضّرع، نمایش دیگری از مفهوم رحمانیت و جایگاه آن در 

اندیشه ها و اهمیت فراوان آن در دستیابی به جامعه ای امن است. اگر 
عرفه دروازه ی ورود به حریم امن الهی است و تضّرع و خشوع 

دروازه ی ورود به عرفــات، می توان اینطور نتیجه گرفت که 
ورود بــه حریم امن الهی بدون تضریع و توجه و توّســل 
امکان پذیر نیســت. جای جای این تعریف در دعای عرفه 
منقول از امام حســین)ع( وجود دارد. دعایی که هر فراز 
آن بر پایه ی مفهوم بســیط تضّرع بنا گذاشته شده و امید 

و رجاســت که خدای متعال با حقیقت این تضّرع دوازه ی 
رحمتش را بر روی بشــریت باز کنــد. دروازه ای که با امنیت و 

سامت همراه است.

در عید قربان و روز عرفه عرض شــد که رسیدن به حریم امن الهی و والیت عهدی الهی، راهی جز 
تضّرع و خشــوع و دعا نیست. نقطه ی پذیرش این خشوع و تضّرع، تمّسک به والیت است. والیتی 
که طرح آن در میان حجاج از ســوی رسول خدا، با عنوان اکمال دین در قرآن  کریم از سوی خدای 
متعال یاد شــد. به عبارت دیگر دســت یابی به نقطه ی پایانی مقام تضّرع و خشوع بدون مفهوم و 
پذیرش والیت امکان پذیر نیست. خشوع و خضوع و تضّرع الهی دروازه ی والیت است و خضوع بدون 
ِّي أَْسأَلَُک ِفیِه  والیت امکان پذیر نیست. در دعای روز بیست و چهارم ماه  رمضان می گوییم: »اللَُّهمَّ إِن
ائِِلیَن؛  ا یُْؤِذیَک، َو أَْسأَلَُک التَّْوِفیَق ِفیِه ِلَْن أُِطیَعَک َو ال أَْعِصَیَک، یَا َجَواَد السَّ َما یُْرِضیَک، َو أَُعوُذ بَِک ِممَّ
خدایا در این ماه اسباب خشــنودیت را از تو می خواهم و از آنچه تو را می آزارد به تو پناه می برم و 

توفیق در اطاعت و عدم نافرمانیت را از تو می خواهم؛ ای بخشنده درخواست کنندگان«. 
در واقع پذیرش مفهوم والیت نیز با درخواست از خدای متعال است. فرمان پذیری و اطاعت و عدم 

نافرمانی در یِد  الهی است و خضوع و خشوع هم می بایست بر همین اساس باشد.
در دعای جامعه کبیر منکرین والیت اهل بیت علیهم السام مغضوب الهی هستند، از امام هادی نقل 
ْحمِن« به عبارت دیگر مسیر عید قربان و عرفه در  شده اســت: »َوَعلی َمْن َجَحَد ِوالیََتُکْم َغَضُب الرَّ
همین پذیرش والیت و قبول والیت ائّمه اطهار علیهم السام و جایگاه آنان در نزد خدای متعال است. 
نمی توان وارد دروازه ی امن الهی شــد بدون خضوع و خشــوع و نمی توان خضوع و خشوع داشت 
بدون پذیرش والیت اهل بیت علیهم السام؛ این مقّدمات همان نتیجه ای را به دنبال دارد که حقیقت 
مفهومی عید غدیر اســت. قرار گرفتن این ایام در کنار هم می تواند مفهوم دقیق حریم امن الهی را 

ترسیم کند و توضیح دهد.

تقارب عرفه و عید قربان نشــان از جایگاه مفهومی حرکت حج دارد. موضوعی که با پیوند ورود به حریم 
امن الهی و قربانی کردن قربانی برای جلب رضایت الهی همراه است. قربانی ای که هدفش عبور از مادیات و 
پذیرش والیت الهی است. فارغ از داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل)ع( و نزول قربانی آسمانی به جای 
ایشان و سربلندی حضرت ابراهیم)ع( در این امتحان الهی، عید قربان خروج انسان از یک آزمون بندگی و 
تضّرع است. در احادیث مختلف قربانی روز عید قربان به عنوان فدیه و کفاره ی گناهان یاد شده است؛ اما با 
بررسی مفهوم قربانی و تقارب زمانی عید قربان و عرفه درمی یابیم »مفهوم حقیقی عید قربان پذیرش والیت 
عهدی الهی و عبور از والیت غیر او است«. انسان در یک آزمون واقعی پیروز شده و برای رسیدن به جایگاه 
واالی امن به مقامی رســیده است که برای پذیرش این والیت از داشته اش قربانی می کند. نگاه به فلسفه ی 
اعمال حج، وقوف در عرفات، قربانی و حرکت به ســمت حریم امن الهی و اعمال روز عید قربان همگی گواه 

این ادعاست که عید قربان عیداالعیاد پذیرش انسان مطیع در برابر پروردگار است.
در احادیث مختلف به ویژه حدیث مشهوری از امیر المومنین)ع(در توصیف عید قربان آمده است:» شنیدم رسول 
خدا)ص( روز عید قربان، خطبه می خواند و می فرمود: امروز، روز»ثّج« و»عّج« است. ثّج، خون قربانی هاست که 
می ریزید. پس نّیت هرکس صادق باشد، اولین قطره خوِن قربانی او کّفاره همه گناهان اوست. و»عّج«، دعاست. 
پس به درگاه خداوند دعا کنید، قسم به آن که جان محّمد)ص( در دست اوست، از اینجا هیچ کس بر نمی گردد، 
مگر آمرزیده شود، جز کســی که گناه کبیره انجام داده و بر آن اصرار ورزد و در دل خود، تصمیم بر ترک آن 

ندارد.«
این حدیث نشان می دهد پیوند روزهای منتهی به اعمال حج با مفهومی به نام دعا همراه است که نخ تسبیح 
تضّرع و خشوع است. روز عرفه با دعا و تضّرع حاجی اذن ورود به حریم امن الهی می گیرد و با قربانی در این 
حریم وارد می شود و برای پذیرش والیت خدای متعال از خود می گذرد. این همان سیر انسان ساز و حقیقی 

است که انسان امروزی بدان نیاز دارد.

دفاتر 
پاسخگویی 

آستان در سال ۱4۰۰ 
توانست به بیش از 

دو هزار نفر در زمینه 
های مختلف از جمله 
اختافات خانوادگی، 

مسال تربیتی، 
وسواس و...مشاوره 

حضوری و تلفنی
دهد

اداره مشاوره 
و پاسخگویی 

به مسائل شرعی، 
پاسخگوی 24هزار 

مراجعه کننده 
حضوری و تلفنی

در سال ۱4۰۰

عرفه، دروازه ورود به حریم امن الهی

عید بندگی

عید والیت
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معارف مصاحبه 



عرض ســالم و ادب دارم خدمــت مخاطبین 
گرانقدر.

در جلســه گذشته مطرح کردیم که پدر و مادر 
بایستی نسبت به خودشان و نسبت به خویشتن 
توجه الزم را داشته باشند و سلسله مراتبی را نیز 

مطرح کردیم.
در ایــن جلســه به بخــش دیگــری از نقش 
آفرینی هایی که پدر و مادر آگاه نسبت به خود 

دارند اشاره خواهیم کرد.
یکی از مؤلّفه های دیگــری که پدر و مادر آگاه 
نسبت به خویشتن خودشان باید داشته باشند، 

احساس مسئولیت پذیری است.
یعنــی پدر و مادر هم در قبال فرزندان، والدین، 
خواهر، برادر و در نهایت در قبال خودشان باید 

احساس مسئولیت داشته باشند.
این احساس مسئولیت از اهّمیت بسیار باالیی 
برخوردار است؛ پدر و مادر ناآگاه کمتر احساس 
مســئولیت می کنند، معموال توجــه الزم را به 
فرزنــدان و اطرافیان خود کمتر دارند؛ ولی پدر 
و مادر آگاه احســاس مسئولیت دارند و طبیعتاً 
کسی که احساس مســئولیت دارد می تواند به 
فرد دیگر مســئولیت دهد؛ یعنی آن فردی که 
احساس مسئولیت پذیری دارد، مسئولیت دهی 
دارد و راحت تــر می تواند به دیگران از جمله به 
همســر و فرزندان مسئولیت بدهد و در نهایت 
احساس خشنودی به دست می آورد و این یک 

مسئله بسیار مهمی است.
نکتــه بعدی این هســت که برای خودشــان 
احساس ارزشمندی می کنند، یعنی پدر و مادر 
آگاه نسبت به خودشان عزت نفس باالیی دارند. 
احساس می کنند از یک منزلت خاص برخوردار 

هستند.
ایــن احســاس عزت نفس بــاال و احســاس 
ارزشــمندی، از اهمیت باالیی برخوردار است. 

یعنی پدر و مادری که برای خودشــان عزت 
نفــس و موقعیت خــاص باالیی قائل 
هستند، طبعاً بچه ها آنها را می بینند 

و آن پدری که برای خودش احساس مسئولیت 
ندارد و به خودش بی توجه است و برای خودش 
ارزش قائل نمی شود، طبعاً آن فرزند و همسر هم 
به او توجه نخواهند داشــت و در خصوص مادر 

نیز همین است. 
آن فردی که برای خودش ارزشمندی قائل است 
و خودش را قبول دارد و خود را می پذیرد و برای 
خودش دارای حریم اســت، یقیناً برای دیگران 
نیز ارزش، احترام و حریم قائل است و در نهایت 
دیگران هم به این فرد احترام می گذارند و ارزش 

قائل می شوند.
پس بنابرایــن یک پدر و مــادر آگاه باید برای 
خودشان احساس ارزشمندی کنند، جایگاهی 
برای خودشــان در نظر بگیرند؛ وقتی پدر وارد 
خانه می شود همه احساس کنند پدر آمده و آن 
ارزشمندی پدر در خانه هویدا شود و مادر نیز در 
فضای خانواده باید همین طورباشد و فرزندان هم 

چنین احساسی را باید داشته باشند.
پدر و مادر وقتی که وارد خانه می شــوند و یا در 
زمانی که در خانواده حضور دارند ارزشــمندی 
بچه ها را بــه ترتیــب فرزند اول، دوم، ســوم 
و... ببیننــد و هر کدام از اینهــا از ارزش باالیی 
برخوردار هستند و در این مسئله مراتب و ترتیب 

تولد مطرح است.
نکته بعدی این اســت که پدر و مادر در فضای 
خانواده و در جایگاهی که قرار دارند هر کدام از 
اینها مدیر هستند و نمی توان گفت که پدر مدیر 
است و مادر نیســت و در تعالیم دینی ما آمده 
است که پدر سرپرســت خانواده است )الرِّجاُل 
َقّواُموَن َعلَی النِّساء( پدر باغبان است، سرپرست 
اســت و به تعبیری که مــن در نظر می گیرم 
به عنوان یک مدیرعامل در فضای خانواده است. 
اگر خانواده را به عنوان یک سازمان تشبیه کنیم، 
مدیرعامل این ســازمان پدر است و این جایگاه 

باید در کانون خانواده تعریف شود.
دوم اینکه مادر هم مدیر اســت؛ ولی مدیر 
داخلی این ســازمان است. پس هر دو 

مدیر هستند. مادر در فضای خانواده نسبت به 
قوانین خانواده و مسائل درون خانواده و روابط 

خانواده نقش آفرینی می کند.
بنابرایــن هــر دو در کانون خانــواده مدیر و 
نقش آفرین هستند و برتری در چنین شرایطی 
نداریم. برتری در تقواســت. »إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد 
اهللِ أَتَْقاُکْم«. نگفتند رجالکم! یا نســائکم! کلمه 
اتقاکم را باید دقت داشــته باشــیم که منظور 
با تقواتــر بودن اســت. ولی هر کــدام از پدر و 
مادرها دارای یک نقشــی هستند. پدر به عنوان 
یک نقش مدیرعامل و سرپرست و روزی دهنده 
یــک رنگ الهی دارد و یکی از صفات الهی را به 
خود گرفته و این رنگ را باید در زندگی داشته 
باشــد. به عنوان تأمین کننده روزی خانواده و 
نفقه دهنده است و این باید در نظر گرفته شود 
و مــادر در فضای خانواده به عنوان مدیر داخلی 
خانواده است. به اعتبار دیگر می توان گفت پدر 
در خانواده اندیشه سازی می کند و اندیشه محور 
است و حتی می تواند اندیشه ورزی کند و حتماً 

باید به این موضوع دقت داشته باشیم.
نــه اینکه مــادر نتواند ایــن کار را بکند. او هم 
می توانــد این کار را بکند. اما این کار را مختص 
مرد قــرار دادند و مادر هــم در فضای خانواده 
احســاس محوری می کند؛ مهر ســازی و حتی 
مهرورزی می کند. پس بنابراین اندیشه ورزی با 
مرد و مهر ورزی با زن است نه اینکه اینها نتوانند 
نقش هــم را ایفا کنند ولی آنچــه غالباً مطرح 
می شــود و بر اســاس آن آفرینشی که در خود 

دارند، به این صورت باید نقش آفرینی کنند.
پــس طبق انچه که عنوان شــد؛ پــدر و مادر 
احساس مسئولیت پذیری را نسبت به هم داشته 
باشند و آن احساس مسئولیت را در قبال دیگران 
هم داشته باشــند. حریم برای خودشان داشته 
باشند و به عنوان یک مدیرعامل و مدیر داخلی 

مطرح باشند.
امید اســت که مطالبی در این بخش ارائه شد 

مثمر ثمر باشد.

سلسه مباحث تربیت خانواده
دکتر ضیغمی
فصل  اول، پدر و مادر آگاه و نا آگاه جلسه دوم: مسئولیت پذیری 

وظایف رفتاری خادم)بخش دوم(� 

خدمت بی منت
مهم تریــن انگیزه ای اســت کــه کارگــزاران و مســئوالن را به 
خدمت رســانی وامی دارد اصل خدمت گزاری بــرای جلب رضای 
خداســت. پایبندی به چنین اصلی در فعالیت ها مطلوب ترین کار 
است. به شرط آنکه در برخورد با زائران، کمک ارزشمند خود را با 
مّنت گــذاری، نیش زبان و هرگونه عملی که مفهوم منت و تحقیر 
را برســاند، همراه نسازیم؛ زیرا نیش منت، نوش خدمت را از ذائقه 

افراد می زداید.
اینکه در خدمت نباید منت باشــد، اختصــاص به خدمات فردی 
ندارد، بلکه حاکم اسالمی هم نباید در برابر خدمتی بر جامعه منت 

بگذارد. امام علی)ع( در عهدنامه مالک اشتر می فرماید:
َزیَُّد فِیَما َکاَن ِمْن فِْعلَِک  َو إِیَّاَک َو الَْمنَّ َعلَی َرِعیَِّتَک بإْحَسانَک أَِو التَّ
أَْو أَْن تَِعَدُهْم َفُتْتِبَع َمْوِعَدَک بُِخلِْفَک َفإِنَّ الَْمنَّ یُْبِطُل اإلِْحَســاَن َو 

َزیَُّد یَْذَهُب بُِنوِر الَْحقِّ َو الُْخلَْف یُوِجُب الَْمْقَت ِعْنَد اهللِ َو النَّاِس. التَّ
مبادا بــا خدمت هایی که انجام دادی بر مردم مّنت گذاری یا آنچه 
را انجــام داده ای بزرگ شــماری یا مردم را وعده ای داده ســپس 
خلــِف وعده نمایی. منت نهادن پاداش نیکوکاری را از بین می برد 
و کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند و خالف وعده 

عمل کردن خشم خدا و مردم را برمی انگیزاند.
از بیانات موال علی)ع( به دست می آید که خدمت گزار باید خدمت 
خود را با فضایل اخالقی و کماالت انسانی، چون مدارا، مالطفت و 
با تعبیرات زیبا، نشاط آور و امیدبخش و به دور از منت و انتظارهای 

بی جا همراه نماید.
امام حسن مجتبی)ع( نیز می فرماید:

َد نَِعَمُه  . . . َمْن َعدَّ ْبُه َمنٌّ ْمُه َمَطٌل َو لَــْم یََتَعقَّ أَلَْمْعــُروُف َما لَْم یََتَقدَّ
َمَحَق َکَرَمُه.

نیکی و احســان آن اســت که بی درنگ باشــد و در پی آن منتی 
نباشد... هر که نعمت ها و خدمت های خود را]به دیگران[ شمارش 

کند، کرمش را باطل می کند.
امام سجاد)ع( عبادت و خدمت به دیگران را در یک راستا و به یک 
اندازه در شکل گیری شخصیت معنوی و دینی افراد سهیم می داند 

و در قالب دعا به ما درس دینداری و خدمت گزاری را می آموزد.
َو َعبِّْدنِی لََک َوال تُْفِســدْ ِعَباَدتِی بِالُْعْجِب، َو أَْجِر لِلنَّاِس َعلَی یَِدی 

. الَْخْیَر َوال تَْمَحْقُه بِالَْمنِّ
)خدایا( به مــن توفیق عبادت خودت را عطا کــن و عبادتم را با 
عجب فاســد مگردان. خدایا بر دستانم خیر و خدمت را برای همه 

مردم جاری کن و عملم را با منت گذاردن برآنان نابود نساز.
خدمت رســانی اگر همراه با منت باشــد، مشــکل روحی و روانی 
دریافت کننــدگان خدمت را در بــردارد؛ زیرا عزت و شــرافت و 
شــخصیت آنان پایمال می شــود. ازاین رو منت آتشــی بر خرمن 
خدمت همراه با خواری و ذلت است. زیرا یاری و خدمت به دیگران 
دو چهره دارد؛ اگر برای خدا باشد، عبادت است و اگر با ریا و منت 
باشد، خودپرســتی و دوری از خداوند است. بنابراین نه تنها نباید 
در خدمت دیگران منت گذاشت، بلکه باید منت آنان را داشت که 
به وسیله آنان،توفیق خدمت گزاری حاصل می شود و خیر و رحمت 

پروردگار را به دنبال می آورد.

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب خدمت گزاری به زائران در فرهنگ اسامی
نوشته سید عباس میری خضری

رسم خدمتگزاری
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سبک زندگی

شهید ابوالفضل سرلک� 
در ایـام شـیوع گسـترده کرونـا، مـردم ناچـار بـه برگـزار 
سـرتیتر  و  بودنـد  معمـول  تجمعـات  از  بسـیاری  نکـردن 
خبرهـا دربـاره میـزان انتشـار ویـروس بـود، خبر شـهادت 
یکـی از دالور مـردان مدافـع حـرم بـه گـوش رسـید کـه 
سـال ها در مقابـل تکفیری هـا جنگیـد. شـهید مدافع حرم، 
ابوالفضـل سـرلک از جوانان غیور شـهرری، از یاران سـردار 
شـهید قاسـم سـلیمانی و از فرماندهان زبده نظامی قرارگاه 
حلـب سـوریه بود که سـابقه حضـور مستشـاری در عراق را 

هـم در کارنامـه عملیاتـی خود داشـت.
او مدتـی بـه خاطـر حضـور مداومـش در میادیـن مقاومت، 
بـه همـراه خانـواده در سـوریه سـکونت داشـت و سـرانجام 
در روز 22 اردیبهشـت مـاه 13۹۹ و بـا زبـان روزه توسـط 
تلـه انفجـاری تروریسـت های تکفیـری در شـرق حلـب بـه 

رسید. شـهادت 
پیکر مطهر او در 26 اردیبهشت ماه 13۹۹ همزمان با سالروز 
شهادت حضرت علی)ع( در زادگاهش در امین آباد شهرری 
به سمت حرم حضرت عبدالعظیم)ع( تشییع و سرانجام در 
صحن سرای حضرت سیدالکریم)ع( آرام گرفت.روحش شاد و 

راهش پررهرو باد. 

تاریخچه حرم

 شهدای مدفون در حرم مناره های حرم حضرت عبدالعظیم علیه الّسالم

نیشــابوری  حســین بن علی  جمال الدیــن 
ــوح رازی از مفســران و  ــه ابوالفت رازی مشــهور ب
محدثــان شــیعه در قــرن ششــم هجــری قمــری 
و  روض الجنــان  فارســی  تفســیر  صاحــب  و 
روح الجنــان اســت. نســب وی بــه قبیلــه خزاعــه 
ــل  ــن بدی ــع ب ــالی او، ناف ــد اع ــد و ج می رس
بــن ورقــاء خزاعــی صحابــی پیامبــر)ص( اســت. 
ــاتید  ــری و از اس ــاگردان زمخش ــوح از ش ابوالفت
ابــن شهر آشــوب و ابن حمــزه طوســی بــود.

تاریــخ والدت وی مشــخص نیســت امــا بــا 
ــد وی در اواخــر  ــن موجــود، تول ــه قرائ توجــه ب
قــرن پنجــم حــدود ســال470 یــا4۸0ق در 
ــات  ــی اطالع ــه صــورت کل ــوده اســت و ب ری ب

جامعــی از وی در دســت نیســت.
خانــدان او همگــی اهــل علــم و فضــل و به عنوان 
سلســله ای معــروف از آنــان یــاد می شــود. ســید 
محســن امیــن از شــرح حال نــگاران شــیعه، 
ایــن سلســله معــروف را در میــان علمــای 
شــیعه، دارای جایــگاه ویــژه ای معرفــی می کنــد 
ــار و کتاب هــای متعــددی را  کــه تألیفــات پــر ب

ــته اند. ــادگار گذاش ــه ی ــود ب از خ
ــان  ــداول زم ــوم مت ــی از عل ــوح در برخ ابوالفت
ــود و تفســیر او، بیانگــر تبحــر و  خــود اســتاد ب
ــه،  ــث، فق ــات، حدی ــو، قرائ ــی وی در نح چیرگ
اصول فقــه و تاریــخ اســت. محمد باقــر 
ــی  ــین بن علی خزاع ــاری، حس خوانس
معــروف بــه شــیخ ابوالفتــح رازی 
مشــهور  تفســیر  مؤلــف  را 

فارســی و از دانشــمندان شاخته شــده تفســیر و 
علــم کالم و از ماهرتریــن و بزرگ تریــن علمــای 
ادب و از راویــان سرشــناس علــم حدیــث معرفی 

می کنــد.
ابوالفتــوح اهــل وعــظ بــود و بــدان تعلــق خاطــر 
ــری  ــن دلبســتگی تأثی ــه ای ــا ک ــا آنج داشــت ت
آشــکار بــر تفســیر او نهــاده اســت. منابــر و 
مجالــس خطابــه او مقبــول همــگان بــود و 
بعضی هــا  چنانکــه  داشــت  ویــژه  موقعیتــی 
ــی  ــل بدگوی ــه دلی ــد و ب ــک می بردن ــه او رش ب

ــد. ــروم گردی ــی از آن مح ــدان، مدت حاس
ســال552ق آخریــن تاریخــی اســت کــه دربــاره 
ــم و آن از  ــی داری ــوح از آن آگاه ــی ابوالفت زندگ
ــرای  ــه ب ــد ک ــت می آی ــه دس ــازه ای ب ــن اج مت
روایــت روض الجنــان بــه شــاگرد خــود داده 
ــه وصیــت  ــوده اســت. ســرانجام ابوالفتــوح را ب ب
خــودش در جــوار مرقــد حضــرت عبدالعظیــم)ع( 

ــد. ــون کردن در ری مدف
منابع:

ابوالفتــوح رازی، حســین بن علی، روض الجنــان 
و روح الجنــان فــی تفســیر القــرآن، مشــهد، 

ــوی. ــدس رض ــتان ق آس
ــوح  ــال ابوالفت ــرح ح ــل، ش ــرب زاده، ابوالفض ع
رازی، آینــه پژوهــش، مهــر و آبــان13۸4 - 

شــماره۹4.
بیــروت،  اعیان الشــیعه،  محســن،  امیــن، 

1414ق. دارالتعــارف، 

در عصــر ناصری، بــه هنگام 
طــالکاری گنبــد مطهــر، به 
ســال1270ق. دو مناره بلند و 
باشکوه در دو جانب ایوان اصلی 
ساخته  شــمالی(  آیینه)ایوان 
شــد و پیش از آن، این بنا فاقد 
گلدسته بود. گلدسته ها از سطح 
بام، چهار قســمت دارند؛ بدین 
ترتیب: پایه استوانه ای آجری به 
پهنای هرضلع4/20 متر؛ گلدان؛ 

قلمه کشیده؛ مأذنه.
روی گلدســته ها با کاشی های 
زیبای عصر قاجار تزیین شــده 
اســت. طرح کاشــی های روی 
بدنه استوانه ای گلدسته با توجه 
به فرسایش تدریجی قطر قلمه، 
جلوه ای خاص دارد. بلندی آنها 

از کف بنا 33متر است.
ایــن منــاره از نظــر تزیین و 
تناسب، در شمار زیباترین مناره های عصر قاجار است. داخل هر مناره، پلکانی است 

که مؤذن را به مأذنه می رساند. 

مشاهیر

انوار عرشی در گویش پارسی
عالم و مفسر نامدار شیخ ابوالفتوح رازی
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ــدی   نمایی از ایوان و گنبد حرم حضرت امامزاده حمزة بن موسی الكاظم )ع(   حدود سال 1358 هـ . شمحم

شعردلگویه

حرم همیشـــه مـــرا عزتـــی دگـــر داده

دلـــم شکســـته و او باز بـــال و پـــرداده

همیشـــه بغض گلویم دراین حرم شـــد باز

شـــد اشـــک آه محـــرم دراین حـــرم آغاز

ســـالم بر تو کـــه بـــر درد همدمـــی آقا

آقـــا محـّرمــــی  عـــزای  طــالیــــه دار 

ســـالم برهمـــه ی خادمان که کوشـــیدند

کـــه خادمـــان حـــرم مســـلمیه ها دیدند

ســـالم بر تو و بر شـــور و حـــال این ماتم

ســـالم بر تـــو و بـــر مســـلمیه های حرم

ســـالم بـــر کـــرم و رحمت همیشـــه تو

ســـالم بر تـــو و شـــب های مســـلمیه تو

خوشـــا به آنکه به عشـــق شـــما سر شده

زکودکـــی بـــه عزای حســـین پیر شـــده

به یـــاد همســـفرانی کـــه بیـــن افالکند

بـــه یـــاد پیرغالمـــان کـــه در دل خاکند

که مســـلمیه ازآنهاســـت رنگ و بـــو دارد

که عشـــق بـــا دل پـــر درد گفتگـــو دارد

به یـــاد ســـینه زنانی کـــه با خـــدا بودند

همیشـــه نوکـــر ارباب ســـر جـــدا بودند

به حـــق گریه کنانی که روســـپید شـــدند

به لطف این حرم و صاحبش شـــهید شدند

به ما گدایی خود را همیشـــه قســـمت کن

مرا به موســـم هر مســـلمیه دعـــوت کن

علی اصغر خواجه زاده

مخاطبین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را 
با شماره تلفن 5۱22554۰ و شماره واتساپ ۰99۱59۱7۱۰۰ 

با ما در میان بگذارند.

الســالم علیک یا ســیدالکریم.تمام دلخوشی من 
تویی

۰9۱9***5639

یار همیشگیم یا سیدالکریم.
۰9۱2***3669

حضرت عبدالعظیم خواهرم ســرطان داره دکترا 
جوابــش کردن هیــچ پناهی نداریم یه گوشــه 

چشمی به ما کن.
۰933***7925

کل دنیا به فدات هرکس شــما رو نداره هیچ در 
عالم نداره

۰9۱۰***۱4۱7

آقاجــان راه ما خیلــی دوره خــود بطلب که به 
حرمت مشرف شیم کاش که دیار ما هم حضرت 

عبدالعظیم داشت
۰922***4456

ســالم حضرت عبدالعظیم حســنی علیه السالم.
دستم به دامنت گرفتار هوای نفسم کمکم کن

۰9۱2***۱857

آنــان که خاک را به نظــر کیمیا کنند آیا بود که 
گوشه چشمی به ما کنند.یا سیدالکریم

۰99۰***8۱36

اینستا گراماینستا گرام    سایت    سایت

پل های ارتباطی اب  آستانپل های ارتباطی اب  آستان


