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  چنــدی پیش آیــت اهلل ری شــهری 
مصاحبــه ای تفصیلی با مجله ی  حریم 
امام  وابســته به دفتر  حفظ و نشــر آثار 
حضــرت امام خمینی )ره( داشــتند که 

بخشی از آن را با هم می خوانیم:  
   

چطورباحضرتامامآشناشدید؟
آشــنایی بنده با حضرت امام )رضوان  اهلل 
تعالی علیه( را می شــود بــه دو بخش 
تقســیم کرد. یک بخش  ارتباط دورادور 
مــن با حضرت امام و بخش دیگر ارتباط 
نزدیک با آن بزرگوار. اما ارتباط  دورادور. 
تقریباً ســال ۴۰ که پانزده سالم بود وارد 
حوزه علمیه قم شــدم. آن موقع حضرت 
امام در  میان طلبه ها به حاج  آقا روح اهلل 
شناخته شــده و یکی از مدرسین مبرز 
درس خارج بودنــد که فضال  و محققین 
جوان در درسشان شــرکت میکردند. تا 
قضیه سال ۴۲ پیش آمد. در سال ۴۲ باز 
 ارتباط دورادورم با حضرت امام یک مقدار 
نزدیکتر شــد. به منزل ایشان می  رفتم. 
تقریبــاً بلکه  تحقیقاً میتوانــم بگویم در 
همه ســخنرانی هایی کــه در رابطه با 
مســائل انقالب داشتند حاضر بودم.  غیر 
از ســخنرانی مدرسه فیضیه که من وارد 
شــدم دیگر راه  ها بسته بود و از پشت  بام 
مسجد اعظم  آمدم روی پشت بام مدرسه 
فیضیه. آنجا    که رســیدم امام داشت شاه 
را خطاب قرار میــداد و  میگفت مگر تو 

اسرائیلی هستی؟
بقیــه  در  بگویــم  می  توانــم  تقریبــاً    
سخنرانیهایشان چه در مسجد اعظم چه 
در خانه  شــان و چه بعد از  حادثه مدرسه 
فیضیه در مدرســه فیضیه از ابتدا حضور 
داشــتم. ولی ارتباطمان ارتباط نزدیکی 
 نبود. چون آن موقع تازه طلبه شده بودم و 
نمی توانستم در درس ایشان شرکت کنم. 
بعد که ســال    ۴۵مشرف شدم نجف هم 
مشغول سطح بودم و مکاسب می خواندم 
و نمی توانســتم در درس ایشان  شرکت 
کنم. هرچند بعضی وقت هــا میرفتم در 
جلسه می نشســتم ولی نمیتوانستم در 
درس شــرکت  کنم. منزل ایشان هم می 
رفتم. گاهی وقت   ها در جلساتی که شب ها 
در خانه شان داشتند هم خدمتشان  می 
رسیدم. نیز در نماز ایشان در مدرسه آقای 
بروجردی شرکت می کردم. باز ارتباط من 
ارتباط  نزدیک خصوصی نبــود. تا اینکه 
باالخره بعد از ســیزده مــاه که در نجف 
بودم برگشتم. سال ۴۷  هم در درس خارج 
شرکت می کردم اما امام در قم نبودند. تا 

پیروزی انقالب که امام برگشتند. 
   

بعدازانقالبچــهچیزیباعث
ارتباطتانباحضرتامامشد؟

در آغاز پیــروزی انقالب ایشــان به قم 
تشــریف آوردنــد. من از عالقــه مندان 
ایشان بودم ولی ارتباط  نزدیکی نداشتم. 

همان موقع که هنوز تازه به قم تشــریف 
آورده بودند تا یک شــب در قم ایشــان 
را  در خواب دیــدم. تعبیرم از آن خواب، 
رؤیای آشــنایی اســت. خواب دیدم که 
ایشــان در منزل نشستند  بدون عمامه و 
با همان پیراهن و شــب  کاله و عرقچین 
که گاهی تلویزیون نشــان می داد. یک 
سؤال  از ایشــان پرسیدم. گفتم برداشت 
من از روایات این اســت که انشاءاهلل این 
انقالب به انقالب جهانی  حضرت مهدی 
)صلوات اهلل علیه( متصل می شــود. نظر 
شما را جویا هستم. تا نام حضرت مهدی 
 را بردم دیدم ایشــان شروع کرد به اشک 
ریختن. طوری که شانه هایش تکان می 
خورد و ســرش را  هم تــکان می داد که 
یعنی همینطور است. یعنی انقالب ما به 
آن انقالب متصل می شود. هم سرشان  را 
تکان می دادند هم اشک می ریختند. به 
شدت هم اشــک می  ریختند. یک مقدار 
گریه کردند. بعد  از گریه رویشان را کردند 
به من و فرمودند که تو پیش ما بیشتر بیا. 
با همین تعبیر. از خواب  که بیدار شــدم. 
تعبیرم این بود که با امام ارتباط نزدیک 
پیدا می  کنم. آن موقع امام هم از نزدیک 
 من را نمیشــناخت. تعبیرم این بود که 
ارتباط نزدیک پیدا می کنم. همینطور هم 
شــد. چیزی  نگذشت که جریان تأسیس 
دفتر تبلیغات پیــش آمد. من با عده ای 
از آقایان، که مؤسس دفتر بودند،  خدمت 
ایشان رســیدیم. اصاًل تأسیس دفتر هم 
در حقیقت با انگیزه تقویت رابطه طالب 
حوزه علمیه  قم با حضرت امام بود. چون 
همان قبل از انقالب که رفته بودم قم تا 
آستانه پیروزی، بین طلبه ها  معروف بود 
که طلبه های جوان طرفدار امام هستند. 
یعنی طلبه   های حدود چهل و چهل وپنج 
ســال.  دیگر بزرگ  ترها خیلی آن طور که 
شاید و باید اطراف امام نبودند. جوان ها 

اطرافیان حضرت امام  بودند. 
یعنی بیشتر آن  ها که اعوان و انصار امام 
بودند فضال و محققین و طلبه های جوان 
بودند. آنها که  دیگر سنی ازشان گذشته 
بود خیلی اطــراف ایشــان نبودند. یا با 
آقایان دیگر بودند یا خیلی کاری به  این 

کارها نداشتند. 
   

گفتیدکهشــماازموسساندفتر
تبلیغاتبودید،اینمرکزراباچه

هدفیتاسیسکردید؟
مــن و چند نفر از دوســتان کــه دفتر 
تبلیغات را تاسیس کردیم می خواستیم 
اینجا پایگاهی باشــد برای  اینکه افکار و 
اندیشــه امام در حوزه ترویج داده شود. 
اصاًل انگیزه اصلــی دفتر تبلیغات ترویج 
 اندیشــه های حضرت امام در حوزه بود. 
در همین راســتا با حضرت امام ارتباط 
پیدا کردم و گاهی  خدمتشــان میرفتم. 
یادم است یک وقت در همین منزل آقای 

یزدی تنهایی خدمت ایشــان رفته بودم. 
 آن موقع پــول و بودجه دفتر تبلیغات را 
خود حضرت امام مــی دادند. تنها بودم. 
عرض کردم که آقا  پول نداریم و وضعمان 
خوب نیست. آشیخ حســن صانعی هم 
نبود. مثاًل گفتند چقدر می خواهی؟ من 
 هم یک مقداری گفتم. مثاًل چندمیلیون. 
زیاد هم نگفتم. دقیق یادم نیســت. بعد 
امام خودشــان بلند شدند  به اتاقی دیگر 
رفتند و گفتند یک گونی پول به ایشــان 
بدهیــد. دقیقاً همان مقداری بود که من 
خواسته  بودم. همچنین بعضی از حوادثی 
پیش مــی آمد که خدمت ایشــان می 
رســیدم و نظر مشورتی می دادم.  گاهی 
هم قبول مــی کردند. مثــاًل در جریان 
بنی  صدر در سخنرانی  اش خدمت  آمدن 
ایشان رسیدم. به  هر حال ارتباط نزدیک 

من با حضرت امام از آنجا شکل گرفت. 
تا این  که امام تشریف آوردند تهران و من 
هم آمدم دادگاه انقالب ارتش را تأسیس 
کردم. بعد چون  ســال های اول پیروزی 
انقالب توطئه ها در ارتش و کشــور زیاد 
بــود خیلــی خدمت حضــرت امام  می 
رسیدم. الاقل هفته ای یک بار خدمتشان 
می رســیدم. تا وقتی که ایشان کسالتی 
پیدا نکــرده بودند  وقت مالقات هم نمی 
گرفتم. هر وقت می رفتم خدمتشــان و 
می  گفتند فالنی آمده ایشــان اجازه  می 
دادند. یادم است یک روز که می  خواستم 
به مالقات امام بروم شهید محالتی داشت 
از در همان  اتــاق کوچک مالقات ها می 
آمــد بیرون که من را دید و به شــوخی 
گفت کــه تو به امام چــه می گویی  که 
اینقدر با تــو ارتباط دارد. یک خرده اش 
را بده مــن بروم بگویم. به هر حال دیگر 
از آن موقع  ارتباط من زیاد شــد. بعد از 
وزارت اطالعات و مســائلی که پیش آمد 
مرتب تا پایان عمــر پربرکت  آن بزرگوار 

ارتباط نزدیکی با حضرت امام داشتم. 
   

چگونــهواردمبارزاتشــدیدو
کجاهافعالیتمیکردید؟

من خیلی فعالیت زیادی نداشتم. اجماالً 
در کارهایــی که کــردم الهام بخش من 
حضرت امام بود.  کارهایی در سطح همین 
تهیه اطالعیه برای هواداری حضرت امام 
و پخــش آن ها بود.  ســخنرانی  هایی هم 
می  کردم که ممنوع المنبرم کردند. یکی 
دو بار هم زندان رفتــم. البته زندان من 
بــه  خاطر آن اعالمیــه ای بود که وعاظ 
اصفهان در طرفــداری از قاتالن منصور 
داده بودند. مبلغین  اصفهان جلسه ای در 
این باره گذاشته بودند. اما اشتباهی من 
را بازداشــت کردند و دو ماه رفتم  زندان. 
آنها اطالعیه ای داده بودند که در مشهد 
پخش شده بود. این ها که به طلبه های 
قم مظنون  بودند تصور می  کردند که من 
آن اعالمیه را پخش کردم. چون تابستان 

به مشــهد رفته بودم.  داستانش مفصل 
است و در خاطراتم هم آوردم. به هر حال 
تا پیــروزی انقالب چند بار جلوی  منبرم 
را گرفتند. تا آخر هم ممنوع  المنبر بودم. 
یکی دو جا هم تظاهراتی که به پیروزی 
انقالب  منتهی شــد بعد از منبرهای من 
به راه افتاد. با اینکــه ممنوع المنبر هم 
بودم. یکی زابل بــود. آنجا تا  موقعی که 
من منبــر نرفتم اتفاقی نیفتاده بود. دهه 
محرم همان ســالی که منتهی شــد به 
پیــروزی  انقالب آنجا ســخنرانی کردم. 
بعد تظاهــرات و راهپیمایی از منبرهای 
من شــروع شد. یکی هم  بندرعباس بود. 
یعنی حرکت انقالبــی مردم، که منتهی 
به پیروزی شــد، بعد از منبر من شــکل 
 گرفت. مشهد و بعضی جاهای دیگر هم 
بود ولیکن به این شــکل نبود. این دو جا 
منتهــی به حرکت  عمومــی مردم برای 

پیروزی انقالب شد. 
   

چطورواردوزارتاطالعاتشدید؟
انسانیکهغرقمسائلحدیثوروایت
ومعنویتخاصحوزهاستچطوربه
ایننهادمیرود؟بهپیشنهادامامبود؟

موقعــی که در دادگاه انقالب ارتش بودم 
ارتباطم بــا امام نزدیک بــود. به خاطر 
گزارش هایی که در  باره مســائل ارتش 
داشــتم. یعنی گــزارش توطئه هایی که 
احیاناً در ارتش کشــف می شــد که آن 
موقع  هم خیلی زیاد بود و دشمن خیلی 
به ارتش امید بسته بود. همان موقع چون 
کشور تشکیالت  اطالعاتی نداشت، ما در 
خود دادگاه ارتش یــک دفتر تحقیقات 
ایجاد کردیم که کار اطالعاتی انجام  می 
داد. یعنی عــده ای را آن جا جمع کردیم 
و کار اطالعاتی انجام می  دادیم. به دلیل 
مسئولیتی که  داشتم با عناصر اطالعاتی 
کشــور ارتباط داشــتم. یکی از عناصر 
وزارت اطالعات هم همین دفتر  تحقیقات 
اطالعات ارتــش بود. این دفتر زمینه ای 
شد که به خاطر نیاز واحدهای اطالعاتی 
کشور،  چند جلسه درس اطالعاتی داشته 
باشــم. یکی اخالق اطالعاتی بود و یکی 
هم جرایم امنیتی. مدتی  تدریس کردم. 
نوارهایش هم تا همین اواخر در واحدهای 
اطالعاتی کشــور مورد استفاده قرار  می 
گرفت. پــس یک ســابقه کار اطالعاتی 

آیت  اهلل محمدی ری شهری گفت:  وظیفهماحفظمیراثامامخمینیاست

حوزه ریاست
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در این حد داشــتم. بعد از این  که مرحوم 
فردوســی پور به  مجلس معرفی شــد و 
رأی نیاورد شماری از عناصری که با من 
ارتباط داشــتند به دولت پیشنهاد  دادند 
که من وزیر اطالعات شوم. شرط وزیر هم 
بودن در حد اجتهاد بود. یادم است آیت 
اهلل  خامنــه  ای که رئیس جمهور بود باید 
این مسئله را تأیید می کرد. ایشان راجع 
به این مسئله به آقای  مشکینی مراجعه 
کرد. آقای مشکینی هم نامه ای راجع به 
همین موضوع برای آقای خامنه ای  نوشته 
بود. به همین دلیل آقای خامنه ای قبول 

کرد که من به مجلس معرفی شوم. 
   

برایانتخابشماامامهمدخالتی
داشتند؟

یکــی از بهتریــن خاطره هایــی که از 
حضرت امــام دارم همین دیــداری بود 
که در رابطه با وزارت  اطالعات با ایشــان 
داشتم که مسئولیت من را تأیید کردند. 
روز ۱۳۶۳/۶/۴ خدمتشان رسیدم. هفته 
 دولت بود. بــا هیئت دولت رفتم خدمت 
حضرت امام. مقام معظم رهبری هم آن 
موقع رئیس  جمهور بود و حضور داشت. 
ایشــان صحبت های خوبی کــرد. بعد 
از این  که صحبتش تمام شــد وزرا  یکی 
یکی رفتند. من ایســتاده بودم و امام را 
نگاه می کردم تا نوبت من شــود و دست 
ایشــان را ببوسم.  موقع رفتنم امام اشاره 
کردند که بنشــین. متوجه نشدم. مثل 
اینکه یکی دو بار گفتند. محو جمال  امام 
بودم. متوجه نبودم که ایشــان اشاره می 
کنند که بنشین. حاج احمد آقا گفت امام 
می گوید تو  بنشــین. همه رفتند و من 
نشستم. من بودم و مرحوم حاج احمد آقا 
و ایشان. تا نشستم بالفاصله امام  فرمودند:  
مسئولیتی که به شما واگذار شده وزارت 
اطالعات اســت، وزارت کشاورزی نیست 
ها!  حواست را جمع کن! اگر می خواهی 
کسی را بیاوری اینجا با آقایان ]سران قوا 
را نام بردند[  مشورت کن. خودت تصمیم 
نگیر!  عرض کردم:  چشــم! حتماً همین 
کار را خواهم کرد. ولی  نظر این بزرگوارها 
یکی نیست. این  ها سلیقه های مختلفی 
دارند. اگر اجازه دهید من مشــورت  می 
کنم ولی چون مســئولیت با من اســت 
تصمیم را خودم می گیرم. چون هر کدام 
اینها ممکن اســت  یک چیــزی بگویند.  
ایشــان فرمودند:  بلــه، مقصودم همین 
است. مســئولیت با شماست.  چون آن 
 موقع گرایش های مختلفــی در وزارت 
اطالعات بود و ما نیرو نداشتیم. از سپاه و 
کمیته و شهربانی  و دفتر اطالعات نخست 
وزیری نیرو آمده بــود. یک عده ای هم 
از همکاران دفتــر اطالعات و  تحقیقات 
بودند. خدمت ایشــان عرض کردم:  آقا! 
اطالعات االن هفت خط اســت. هفت تا 
گرایش  سیاســی در آن است. بعد از این 
پشت سر و علیه من ممکن است خدمت 
شما خیلی چیزها بگویند.  عنایت داشته 

باشــید که قضایا اینطور است. چون من 
اگر با یک گروه از این گرایشــها بســازم 
 بقیه حمله می کنند و اگر با همه  شــان 
نسازم چنان می کنند. باالخره حرف زیاد 
خواهــد بود.  ایشــان  فرمودند:  نه، هیچ 
کس تا حاال علیه شــما حرفی پیش من 
نگفته. من به ســایر وزرا کار ندارم.  ولی 
ایــن وزارتخانــه را کار دارم. باز نظر من 
را بگیرید. بدون نظر مــن کاری نکنید. 
باید کســی  که می خواهد آنجا باشد را 
من تأیید کنم. وقتی که شما را پیشنهاد 
دادند من گفتم ایشــان مناســب  است.  
نمی دانم در این جلسه بود یا جلسه ای 
دیگر که مطلبی گفتم و ایشان فرمودند:  
من می دانم  تو اگر باشی عمداً کار خالفی 
انجام نمی دهی.  این مســئله برای من 
خیلی خوب بود. حمایــت امام  در همه 
مراحل تــا آخر عمر پربرکتشــان ادامه 
داشــت. کارهای خیلی بزرگی در زمان 
حضرت امام  در وزارت اطالعات انجام شد 
که همه آنها با عنایت و حمایت ایشــان 
بود. اگر حمایت ایشان نبود  قطعاً بسیاری 
از این کارهــا انجام شــدنی نبود. مثل 
تمرکز وزارت اطالعات یا جریان هایی که 
پیش  آمد که مهمترین اش مسئله عزل 
آقای منتظری بود. این ها بدون عنایت و 
حمایت امام امکان نداشــت.  به هر حال 
بهتر می  دانســتند مسیر حرکت  ایشان 
انقالب را چطور هدایت کند. داستان اش 
را در جلد  چهارم خاطراتم مفصل آوردم. 

   
حضرتعالیدریکبرههدرمسائل
سیاســیورودپیدامــیکنیدو
حرفهایتــانرامیزنیدوجمعیاز
متدینینراباخودهمراهمیکنیداما
بهیکبارهازسیاستکنارمیکشید
ورهامیکنید.دلیلاینامرچهبود؟

نه، من کنار نکشیدم. سیاست ما با دیانت 
ما آمیخته است. کنار نکشیدم. موقعیت  ها 
فرق مــی کند.  در یک موقعیت آدم زیاد 
حــرف می  زند در یک موقعیت کمتر. هر 
وقت راجع به هر موضوعی  ســؤال بکنند 
اگر چیزی بدانــم مطرح می  کنم. ولیکن 
مهم این اســت که این میراث گرانبهای 
حضرت  امام و این میراث خون شهداست. 
همــه باید تالش کنیم این میراث، که بر 
محور والیت فقیه است،  انشاءاهلل تا ظهور 

حضرت مهدی تداوم پیدا کند. 
   

یعنــیهنوزدرفضایسیاســی
هستیدولیهرجاالزمباشدورود

میکنید؟
بله. یــک وقت امــام گفتــه بودند من 
سیاست را ســه طالقه کردم. ولیکن آن 
سیاستی که سه طالقه شده  بود واردشدن 
به کارها و جریان های سیاسی بود. مثل 
اینکه حزب و جمعیت دفاع از ارزش ها را 
 تشکیل دادم که بیاییم وارد جریان های 
سیاسی شویم. االن آن  طور نیستم ولیکن 
سیاســت به این  معنی که هر عالقه مند 

بــه حضرت امــام و نظــام در حدی که 
توانایی دارد باید کمک نظام باشــد،  بله، 

در خدمت نظام هستم. 
   

آنجمعیتمنحلشد؟
  بله. 

بعدازســالهافعالیتسیاسیبه
مباحثحدیثیورودکردید،انگیزه
مباحثحدیثیو به ورودشــما
پیگیریآنچهبود؟علتاینهمه

تفوقوتوفیقراچهمیدانید؟
انگیزه اصلــی من در ورود به کار حدیث 
احســاس غربت احادیث اهــل بیت در 
جامعه به ویــژه در  حوزه هــای علمیه 
بود و از طرفی پاســخ   گویی احادیث اهل 
بیت نســبت به نیازهای اقشــار مختلف 
 جامعه خصوصاً نسل جوان و خصوصاً در 
جهان امروز. ورودم با تألیف کتاب میزان 
الحکمه  آغاز شد. وقتی یک مقدار با قرآن 
و حدیث و روایات اهل بیت آشــنا شدم 
دیدم چــه گوهرهای نابی  در این معارف 
اهــل بیت وجود دارد که نــه تنها مردم 
با آن آشــنا و از آن آگاه نیســتند بلکه 
بســیاری  از حوزویان هــم از این معارف 
بی اطالع هســتند. باید یک کاری کرد 
که دستیابی محققین و همگان  در جامعه 
خودمان بلکه در جامعه جهانی به این  ها 
سهل الوصول و سهل التناول باشد. شاید 
محــور  اصلی فعالیت هــای حدیثی من 
این ســخن امام رضا )علیه السالم( است 
که می فرمایند:  لو علم  الناس محاســن 
کالمنا التبعونا / اگر مردم با زیبایی  های 
منطق ما آشــنا شوند دنبال ما می آیند. 
 بهتریــن کاری که ما امــروز می توانیم 
برای تحکیم پایه های نظام اســالمی و 
زمینه ســازی برای  حکومــت اهل بیت 
در جهان انجام دهیم ترویج معارف اهل 
بیت اســت. در واقع این روایت تنها  یک 
روایت علمی و اخالقی و پژوهشی نیست. 
بلکه یک روایت سیاسی است. یعنی امر 
اهل بیت  همان حکومت اهل بیت است. 
اگــر ما بخواهیم حکومــت اهل بیت در 
جامعه گســترش پیدا کند،  ریشه داشته 
باشــد و مردم و جوامــع مختلف عالقه 
مند شــوند باید مردم، نه تنها ایران بلکه 
مردم  جهان، را با منطق اهل بیت آشــنا 
کنیم. منطق اهــل بیت هم بحمدهلل در 
منابع ما وجــود دارد. یعنی  اهل بیت به 
وفور در زمینه  هــای مختلف حرف برای 
گفتن دارند. در واقع حرف  های اهل بیت 
هم  شــرح و تفسیر قرآن اســت. اگر ما 
فرمایشات اهل بیت را بشکافیم می  بینیم 
اصلی  تریــن  منبع معرفتی  یا  مهمترین 
آن ها قرآن اســت. چون آنها قرآن را می 
فهمیدند و ما خیلی با آن ها فاصله داریم. 
 فاصله ما با آنها قابل  مقایســه نیست. به 
همین جهت من شــروع کردم و خداوند 
برکت داد. این  جا هم  باز خاطره ای از امام 
بگویم که این تشکیالت حدیثی من هم 

از برکات حضرت امام اســت که االن  به 
یک مؤسسه علمی-فرهنگی دارالحدیث، 
دانشگاه دارالقرآن و حدیث و پژوهشگاه 
قرآن و حدیث  تبدیل شده و االن نه تنها 
در جامعه ما بلکه در کشورهای اسالمی 
جایی باز کرده. ســال ۶۶ که من  شروع 
کردم وزیر اطالعات بــودم. در زیرزمین 
خانه خودمان شــروع کردم با پولی که از 
 حضرت امــام گرفتم. یعنی اولین بودجه 
های دارالحدیث را حضــرت امام دادند. 
مختصری بود که  مشــکل مــن را حل 
می  کرد. بعــد از حضرت امام یک بار هم 
از مقام معظم رهبری کمک مالی  گرفتم 
و بعد هم دیگر الحمدهلل این تشــکیالت 
روی پای خودش ایســتاد. اکنون هم که 
دارد در کنار  آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظیم تغذیه می شــود و روی پای 

خودش ایستاده است. 
   

وقتیکهرفتیدخدمتاماموتقاضا
کردیدبرایدارالحدیثکمککنند
راهنماییونکتهخاصینداشتند؟

االن چیزی در این زمینه به خاطر ندارم. 
فقط یادم اســت به نظرم از طریق احمد 
آقا این مسئله را  منتقل کردم و گفتم می 
خواهیم یک کار حدیثی شــروع کنیم و 
فالن مقدار پول می  خواهیم. همان  مقدار 
را هم بهمان دادند. سال ۶۶ شروع کردم 

و پول های اولیه اش را از آنجا گرفتم. 
   

چطورشــدتولیتآستانمقدس
حضرتعبدالعظیمراپذیرفتید؟

پربرکتتریــن کاری که تا حــاال در طول 
عمرم انجام دادم و خداوند توفیق انجام آن 
را داده خدمــت  به آســتان نورانی حضرت 
عبدالعظیم است. از همه کارهایی که داشتم 
تا حاال برکتش بیشتر است.  وقتی به گذشته 
عمــرم نگاه میکنم مالحظــه می کنم که 
در هر مقطعی خداوند به تناســب حال و 
 شرایط و وضع و مزاج و موقعیت من کاری 
را قسمتم کرده که با استعداد و روحیات و 
شرایطم  متناسب بوده است. خداوند توفیق 
کارهای خاصی را عنایت کرده که شاید در 
یک فرصت دیگر  توضیــح دهم که در هر 
مقطعی ایــن کار از من بر می  آید. باز خوب 
اســت اشــاره کنم که هر کاری  که خودم 
رفتم سراغش نشده و هر کاری که خداوند 
خودش نصیب کرده شده است. این درس 
 توحید اســت. یکی از آن کارهــا که خدا 
می  خواست همین خدمت به آستان مقدس 
حرم حضرت  عبدالعظیم اســت که به نظر 
من پربرکت  ترین کارم است. خدمت به این 
آستان است زمینه ساز  استقالل تشکیالت 
دارالحدیث شد. بعد از آن عنایتی که حضرت 
امام داشتند دیگر دارالحدیث بر  پایه تغذیه 
ای که از این آســتان نورانی داشت مستقل 
شد. خود این بزرگوار]حضرت  عبدالعظیم 
حسنی)ع([ هم محدث بزرگی است. یکی 
از بزرگ تریــن محدثین جهان اســالم و از 
 خاندان رسالت اســت. به هر حال این کار 
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برای من بسیار پربرکت بود. خداوند توفیق 
داد که با  دســت خالی آن را شــروع کردم. 

   
چهشدکهبرایسرپرستیتولیت

آستانانتخابشدید؟
قبل از من آقای موالیی تولیت را عهده دار 
بود. سال ۶۹ آقای ناطق، که مسئول بازرسی 
بود،  گزارشــی از شــرایط آستان حضرت 
عبدالعظیم و آستان حضرت معصومه تهیه 
کرده بود که  گزارش مناسبی نبود. تولیت 
این دو آستان با آقای موالیی بود. بعد خود 
آقای ناطق پیشنهاد کرده  بود مقام معظم 
رهبری اینجا را به بنــده واگذار کند. مقام 
معظم رهبری هم واگذار کرد. به نظرم  آن 
زمان دادستان کل بودم که این مسئولیت را 
به بنده واگذار کرد. اینجا هیچ چیز نداشت. 
 درآمدش هم حدوداً زیر هفتادمیلیون تومان 
در سال بود. این طرح توسعه که می بینید 
میلیاردها  برایش هزینه شده بعداً آغاز شد. 
خداوند توفیق داد بعــد از ورودم با تالش 
هایی که صورت گرفت  پروژه  های مختلفی را 
شروع کردیم و خداوند هم رساند. البته یک 
مقدار فشار روی ما بود ولیکن  با دست خالی 
و با یاران و همکاران خوب کارها پیش رفت. 
یکی از توفیقات من در همه کارهایم  داشتن 

همکارهای خوب و قوی است. این هم لطف 
و عنایت حضرت خداست.  اللهم ما بنا من 
 نعمه فمنک . در مســئولیت هایی که در 
طول انقالب داشتم، در دادگاه ارتش، وزارت 
اطالعات،  قوه قضائیه، دادستانی کل، بعثه 
مقام معظم رهبری، دارالحدیث، دانشــگاه 
و پژوهشــگاه همکارهای  خوبی داشتم. آن 
هم لطف خداست. وقتی نگاه می کنم می 
بینم خود من کم  ترین نقش را در این  زمینه 
داشــتم. خداوند عنایت ویژه ای داشته که 
همکارهای خوبی قسمتم کرده و توانستیم 
از نظر  اقتصادی این  جا سرمایه گذاری کنیم 
که بتوانیم پول این پروژه را به نحوی تأمین 
کنیم تا هم  توسعه اش دهیم و هم بتوانیم 
در کنارش دارالحدیث و دانشگاه و پژوهشگاه 
را ایجاد کنیم. اینها  همه توفیقاتی است که 
به برکت این سید بزرگوار و این ارواح طیبه 
ای که اینجا حضور دارند  تحقق پیدا کرده. 

   
گاهیتولیتهاازخودشهروجوار
حرمغافلمیشــوند.مهمترین
اقداماتفرهنگیوعمرانیکهدر
آســتانانجامدادیدچهبودوچه

نفعیبرایمردمداشتهاست؟
مهمتریــن کار فرهنگی کــه محصول این 

آســتانه بوده دارالحدیث اســت که حاال به 
صورت مستقل  تشکیالتی شده و روی پای 
خودش ایستاده. ولیکن در کنارش اقدامات 
فرهنگی در آستان دنبال  می شود که معاونت 
فرهنگی آقای ســلیمی باید همه را توضیح 
دهد. برای زائرین و مجاورین و  کســانی که 
اینجا هســتند اقدامات مختلفی دارد انجام 
می گیرد. در رابطه با عمران هم شانزده  پروژه 
در دستور کار اســت که باید بروشورهایش 
را ببینید. خیلی کار ســنگینی شده است. 

   
ازلحاظکارکردی،دانشگاهعلوم
حدیثودارالحدیثچهتفاوتیبا

همدارد؟
دارالحدیث  علمی-فرهنگــی  مؤسســه 
مؤسســه مادر است. یکی از شاخه هایش 
دانشــگاه قرآن و حدیث  است. نیز یکی 
از شاخه هایش پژوهشگاه قرآن و حدیث 
است که پردیس دانشگاه تهران هم یکی 
 از زیرشاخه هایش در تهران است. دیگر 
هم معاونت فرهنگی است که مسئولیت 
اصلی اش  ســاده کردن و همگانی  کردن 
حدیث در میان جامعه اســت. سه ارگان 
است. یکی هم کتابخانه  تخصصی حدیث 
است. این  ها زیرمجموعه  های دارالحدیث 

هستند و همه به آن متصل می شوند که 
 یک نهاد مادر است. 

   
ازفعالیتهایبسیارقابلتحصین
آستانمقدسحضرتعبدالعظیم
بزرگداشت کنگرههای برگزاری
بزرگانوعلماءتاریختشییعاست.
کهبــرایبزرگداشــتحضرت
عبدالعظیمهمکنگرهشایستهای

برگزارکردید...
بله. یکی از کارهای بزرگی هم که جناب 
آقای مهریزی، در کنار این کارهایی که ما 
انجام  می دهیم، مسئولیتش را پذیرفته 
کنگره  هایی است که تشکیل شده و می 
شود. از جمله کنگره  حضرت عبدالعظیم 
)علیه الســالم(، کنگــره ابوالفتوح رازی 
و کنگره کلینی کــه از همه مهم تر بود. 
 انشاءاهلل در ســال آینده هم کنگره بین 
المللی سید مرتضی علم الهدی را برگزار 
می  کنیم که کار  بســیار سنگینی است. 
مقام معظم رهبــری هم عنایت ویژه ای 
به برگزاری این کنگره دارد. انشاءاهلل  این 
کنگــره با همــکاری ارگان های مختلف 
برگزار می شود. حضرت آیت اهلل استادی 

هم رئیس  علمی این کنگره است. 

حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت 
عبدالعظیم)ع( با اشاره به اهمیت استخراج 
نیازهای روز بر مبنای  سیره معصومان از 
انتشار مجموعه هفت جلدی سبک و سیره 

زندگی پیامبر)ص( خبر داد.  
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( 
آیــت اهلل محمــد محمدی  ری شــهری، 
تولیت آســتان  حضرت عبدالعظیم)ع( در 
همایش ســبک زندگی اســالمی در تاالر 
همایش های دفتر تبلیغات اسالمی  گفت: 

مقام معظم رهبری اصــرار فراوانی بر لزوم 
ارایه الگوی اسالمی پیشــرفت دارند و این 
 همایش در همین راســتا گام بــر می دارد. 

وی افزود: برای رسیدن به هدف الگوسازی 
برای ســبک زندگی، باید در سه مرحله 

فعالیت های  علمی و تخصصی انجام شود. 
وی مرحلــه اول را اثبــات ســیره اهل 
بیت)ع( دانست و تصریح کرد: بازشناسی 
سیره نگاری براســاس  تاریخ نگاری در این 
بین اهمیت بسیار دارد زیرا در این حوزه 
باید دســت به اثبات یا وثوق ســندی یا 

 صدوری بزنیم. 
ری شهری بیان کرد: آنچه به اهل بیت)ع( 
نســبت های رفتاری داده شده است سند 
ندارد و بیشتر در  منابع تاریخی است پس 
در اینجا که اکثر این مباحث بیشــتر در 

حوزه وثوق صــدوری جای می گیرد  باید 
تتبعات بیشتر در این حوزه سامان یابد. 

ری شــهری گفت: مرحله دوم چگونگی 
تحلیل و فهم دقیق ســیره اهل بیت)ع( 
است زیرا در این  عرصه قرائنی است که به 
ما برای فهم صحیح و تحلیل دقیق سیره 

اهل بیت)ع( کمک می کنند. 
وی افــزود: این موارد شــامل گردآوری 
خانــواده حدیث، عرضه رفتــار بر قرآن، 
سجنش اصول حاکم  بر رفتار اهل بیت)ع(، 
هماهنگی با عقل و فطرت، زمان و مکان 
سیره، سنجس رفتار و گفتار اهل  بیت)ع( 

و در نظر گرفتن سایر قرائن است. 
رئیس موسسه درالحدیث در بیان مرحله 
ســوم این عرصه گفت: این مرحله شامل 
مرحله الگوسازی  اســت زیرا بسیار مهم 

است که بدانیم چگونه می توان از زندگی 
و رفتار اهل بیت)ع( در عرصه های  مختلف 
الگوسازی پیشرفت  الگوســازی کرد که 

ریشه در این مرحله دارد. 
وی با بیــان این مطلب کــه الگویی که 
احصا می شود باید هم متناسب با شرایط 
امروز باشد، اظهار  کرد: به عنوان مثال باید 
ببینیم آیا همان شرایطی که امام علی)ع( 
یــا پیامبر)ع( در تعامل با مردم  داشــتند 
امروز نیز برای یک رهبر جامعه امکان پذیر 

هست یا خیر. 
مدیر موسسه دارالحدیث با اشاره به انتشار 
ســیره و سبک زندگی پیامبر اکرم)ص( در 
موسسه  دارالحدیث عنوان کرد: کتب مربوطه 
در هفت جلد در موسسه دارالحدیث منتشر 
می شــود زیرا  پیامبر امام االئمه هســتند. 

آیت  اهلل محمدی ری  شهری در جلسه تفسیر قرآن کریم: 
انتشارسیرهوسبکزندگیپیامبر)ص(در۷جلد

به همــت رایزنی فرهنگی ایران 
در ارمنســتان، کتاب  حکمت 
نامه عیسی بن مریم)ع(  نوشته 
آیت  اهلل محمدی ری شهری به 
زبان ارمنی ترجمه و منتشر شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
دارالحدیــث، ایــن کتــاب که 
متن فارســی و عربی آن بالغ بر 
۳۲۲  صفحه می باشــد، توسط 
پارســادانیان ترجمه  دکتر ورژ 
گردیده و پــس از طی مراحل 

حروفچینی،  ویراستاری، حاشیه 
و  نویســی  یادداشــت  نگاری، 
صفحــه آرایی به رشــته طبع 

درآمده است. 
ایــن کتاب  موضوعــات اصلی 
بن  عیســی  ســخنان حضرت 
مریــم)ع( و مجموعــه روایاتی 
در خصوص  ایشــان اســت که 
های  حکمت  همچون  عناوینی 
عقلــی و عملــی، حکمت های 
عقیدتــی، حکمت های  عبادی، 

اخالق و رفتار نیکــو، اخالق و 
رفتار زشــت، مثل ها و حکمت 
ها و اندرزهای خداوند  متعال به 

عیسی)ع( را در بر گرفته است. 
حکمــت نامه حضرت عیســی 
بــن مریم)ع( در ســال ۱۳۹۱ 
توسط مؤسسه علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث  در قم منتشــر شده 
و ترجمــه ارمنــی آن پــس از 
ایتالیایی به عنوان اولین ترجمه 
های این اثر محسوب  می گردد. 

ترجمهوچاپکتابحکمتنامهعیسیبنمریم)ع(بهزبانارمنی

حوزه ریاست
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دانشگاه قرآن و حدیث

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، شــماره دوم 
فصلنامــه کتاب و ســنت با موضوع علــوم و معارف قرآن 
و حدیــث و دانش های مرتبــط بــا آن در مرکز آموزش 

الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث منتشر شد. 
در این شــماره فصلنامه کتاب و سنت مقاالتی با عناوین  
گونه های تبیین مباحث ادبی در شرح اصول کافی مالصدرا، 
اعتبارسنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت اهلل معرفت با 
رویکرد ارزیابی روایات  التفســیر االثری الجامع ، بررســی 
توهم رستگاری انسان در قرآن و نهج البالغه، امام شناسی 
حضرت زهرا )ســالم اهلل علیها( با تأکید بر اندیشه عالمه 
امینی، رابطۀ دنیاپرستی مردم زمان حکومت امیرالمؤمنین 
)علیه الســالم( با نافرمانی از ایشــان، اسباب نزول در نگاه 

طباطبایی، جــوادی آملی و معرفت، تاثیر شــناخت واقع 
بینانه دنیا در رضایت از زندگی با تاکید بر آموزه های علوی  
در اختیار اســاتید، دانشــجویان و پژوهشگران حوزه علوم 

قرآن و حدیث قرار گرفته است.
عالقمنــدان می توانند برای مطالعه این نشــریه به پایگاه 
اینترنتی KSEM.IR مراجعه نمایند. همچنین از طریق همین 
پایگاه می توانند مقاالت خود را برای انتشار در این فصلنامه 

ارسال نمایند.
 گفتنی اســت فصلنامه کتاب و ســنت به مدیرمسئولی 
حجت االســالم و المســلمین هادی صادقی و سردبیری 
حجت االسالم و المسلمین رسول رضوی در مرکز آموزش 

الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث منتشر می شود.

شمارهدومفصلنامهتخصصیکتابوسنتمنتشرشد

رواق عنوان نشریه ی الکترونیکی رایزنی 
فرهنگی ســفارت ایران در آتن است که 
در جدیدترین شــماره ی خود، گزارش 
مفصلی از حضور هیات ایرانی در مراکز 
دینی و علمی یونان منتشر کرده است. 
در آخرین روزهای آبان ۱۳۹۳ هیاتی از 
اساتید و مدیران موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیــث در ســفر به چند کشــور 
اروپایی، به بازدید و گفت و گو از محافل 
دانشگاهی و دینی آن کشورها پرداختند. 

 از جمله بازدیدها و شنست های هیات 
علمی دانشــگاه قرآن و حدیث، حضور 
در خلیفه گری کلیسای ارتدکس یونان 
ایرونوموس دوم اســقف اعظم یونان  با 
در آتن دیــدار و درباره توســعه روابط 
فرهنگی و دینی میان دو کشــور بحث 

و تبادل نظر کردند.
 رواق عنوان نشریه ی الکترونیکی رایزنی 
فرهنگی ســفارت ایران در آتن است که 
در جدیدترین شــماره ی خود، گزارش 

مفصلــی از حضور هیات ایرانی در مراکز 
دینی و علمی یونان منتشر کرده است.

این مطالب در ســه تیتــر اصلی  دیدار 
هیات اعزامی دانشگاه قرآن و حدیث با 
اســقف اعظم یونان ،  هم اندیشی دینی 
دانشــگاه قرآن و حدیث بــا روحانیان 
صومعه مســیح منجی  و  دیدار هیات 
دانشــگاه قرآن و حدیث قــم از دروازه 
و قلعه شــهر نفپکتوس و اقامه نماز در 

مسجد فتح  می باشد.

بازتابسفراساتیددانشگاهقرآنوحدیثبهاروپادرنشریهرایزنفرهنگیایراندریونان

و  از دانشجویان دانشگاه قرآن  جمعی 
حدیث با حضور در موزه مرکز موضوع 
از بخش های  شناســی احکام فقهی، 

نمودند.  بازدید  آن  مختلف 
قرآن  دانشگاه  دانشــجویان  از  جمعی 
و حدیــث بــه بازدیــد از بخش های 
مختلــف موزه مرکز موضوع شناســی 

فقهــی پرداختنــد. این مــوزه که به 
تازگی دایر گشــته اســت، به بررسی 
احکام فقهی به شــیوه ای جدید می 
پردازد کــه در قالب موزه و با نمایش 
حیوانات، اشــیا، تصاویر و... در بخش 
های مختلف به نمایش گذاشــته شده 

است.

بازدیددانشجویاندانشگاهقرآنوحدیثازموزهمرکزموضوعشناسیاحکامفقهی

مشــاور عالی ریاست دانشــگاه قرآن و 
اَلَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشــاء  حدیث:  إِنَّ الصَّ
َوالُْمنَکــِر  را وعده قرآن عنوان اما اظهار 
کرد: اینکه انتظار داشــته باشید ترویج 
فرهنگ نماز در سطح جامعه را ما دنبال 

کنیم حتماً انتظار غلطی است. 
حجت االسالم والمسلمین هادی صادقی، 

معاون فرهنگی قوه قضائیه در گفت وگو 
به  قرآن)ایکنا(  بین المللی  با خبرگزاری 
ارائه پاسخ این پرســش پرداخت که با 
توجه به نص صریــح قرآن در خصوص 
اَلَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشــاء  اینکــه  إِنَّ الصَّ
َوالُْمنَکِر؛ نماز از کار زشــت و ناپســند 
بــاز می  دارد  )ســوره عنکبوت آیه ۴۵( 
آیا معاونت فرهنگی قــوه قضائیه برای 
در  اقدامی  قضایــی  پرونده های  کاهش 
خصوص ترویج اقامه نماز انجام می دهد 
یا خیر، گفت: کارهای فرهنگی در حوزه 
مسائل حقوقی و قضایی کارهای نیست 
کــه قوه قضاییه بتواند همه این کارها با 

به تنهایی انجام دهد.
 معمــوالً کســانی که متعهد بــه نماز 

هستند کمتر تخلف می کنند

وی ادامــه داد: یــک دســتگاه نباید و 
نمی تواند وظایف ســایر دســتگاه ها را 
یک جا عهده دار باشــد. ترویج فرهنگ و 
اقامه نماز حتمــاً همین تأثیر اخالقی و 
تربیتی را دارد کــه موجب بازدارندگی 
از جرائم خواهد شــد چــون قرآن هم 
صریحاً این مسئله را عنوان کرده است و 
درعمل هم می بینیم که همین گونه می 
شود و معموالً کسانی که متعهد به نماز 

هستند کمتر تخلف می کنند.
اَلَة   معــاون فرهنگی قوه قضائیه  إِنَّ الصَّ
تَْنَهی َعــِن الَْفْحَشــاء َوالُْمنَکِر  را وعده 
قرآنــی دانســت و گفت: امــا آیا همه 
کارهــای تربیتی که می توانــد در دراز 
مدت آثار بازداشتن از تخلفات را داشته 
باشــد، قوه قضائیه باید انجام دهد؟ این 

امکان ندارد. همه دستگاه های فرهنگی 
مسئول این کار هستند. کارهایی که ما 
می توانیم انجام دهیم کارهایی اســت 
که به صورت مســتقیم اثر بازدارندگی 
دارد و مستقیم در آگاهی های مردم در 
حوزه حقوقــی و قضایی اثر می کند نه 
مسائل ریشــه ای تربیتی. اینها کارهای 
حوزه های علمیه، رســانه ها، آموزش و 

پرورش، دانشگاه ها و ... است.
 وی ادامه داد: همه دستگاه ها باید بسیج 
شــوند تا این کارهای ریشه ای صورت 
گیرد حتی خــود خانواده ها و مردم هم 
مسئولیت دارند. لذا اینکه انتظار داشته 
باشــید ترویج فرهنگ نماز در ســطح 
جامعــه را ما دنبال کنیــم حتماً انتظار 

غلطی است.

نمازانسانهاراازتخلفبازمیدارد



نشریه ی خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی)ع( و مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

ماهنامه محدث

w شماره 59    دی و بهمن93 w w . d a r o l h a d i t h . o r g

5
دانشگاه قرآن و حدیث

سالروز  پنجمین  گرامیداشــت  مراســم 
حماسه ۹ دی با سخنرانی قائم مقام رئیس 
دانشــگاه قرآن و حدیث در سالن عالمه 

مجلسی این دانشگاه برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، 
حجت االســالم والمســلمین معصومی با 
اشاره به ماهیت فتنه اظهار داشت: هر چه 
از پیروزی انقالب مــی گذرد حرکت های 
ضد انقالبی، پیچیده تروخطرناک تر شده و 
راه مقابله با آن نیز باید محکم و جدی باشد.

وی ادامــه داد: تمام جریــان هایی که به 
نوعی با اغــراض غیر دینی وارد نظام می 
شوند تا نظام را مصادره کنند به نوعی فتنه 
هستند و رشد مقابله با دشمنان انقالب، 
فلسفه ی به کمال رسیدن انقالب را فراهم 

می کند.
پرده برداری امیرالمؤمنین از جریان فتنه؛

حجت االســالم معصومی افــزود: ما در 

دانشگاه قرآن و حدیث به بررسی فتنه از 
دیدگاه نهج البالغه اهتمام می ورزیم.

قائم مقام رئیس دانشــگاه قران و حدیث 
تصریح کــرد: امام علی)ع( در جنگ های 
مختلفی شــرکت کرده و با کسانی که به 
کفر و نفاق بر والیــت حمله بردند روبرو 

شده است.
اما حضرت در یک تعبیر می فرماید بیش 
از هر چیزی برای من خوف آور تر از این 

جریان)فتنه( برای شما نیست.
وی خاطر نشــان کرد: حضرت در خطبه 
۹۲ می فرماید خطرناک ترین و ترسناک 

ترین فتنه ها دارای خصوصیاتی است.
این فتنه، فتنه ایی کور است و در شب می 
آید  آن را نمی بینید در تاریکی به شــما 
هجوم می آورد سعی می کند همه جا را 
بگیرد و این جریــان مثل باد می آیدو از 
این شهر به آن شهر در حرکت است. این 
جریان قابل رویت نیست این جریان پرچم 

و عالمت ندارد.
حجت االســالم معصومی گفت: جریان 
فتنه جریان سقوط است و مثل اسب زین 
کرده بدون اینکه صدای پایش را بشنوید 
دلهایی که  راســت و محکــم بودند را به 
بیراهه می کشاند. فتنه بی صدا می آید و 
از کسانی که از خود انقالب هستند برای 

خود نیرو می گیرد.

وی افزود: جریان فتنه بی صدا مانند اسب 
ســرکش به همه جا می تازد و انسان ها 
را صید می کند ســردمداران و رجالی که 
در مقابل دشمن اســتقامت کرده بودند 
به گمراهی می کشــاند و آنها را فتح و به 

خدمت می گیرد و به ابتضال می کشاند.
قائم مقام رئیس دانشــگاه قران و حدیث 
بیان داشــت: وقتی اینگونه شد، خواسته 
هــای مردم پراکنده می شــود و به جای 
حق، سلیقه ها دنبال می شود و به طمع 
می افتد. چون فتنه آمد هر کس به هوایی 

خواسته خود را پیش می گیرد.
جریان فتنه وقتی می آید شبهه ایجاد می 

کند و وقتی می رود تنبه ایجاد می کند
حجت االسالم معصومی ابراز داشت: وقتی 
جریان مقابله ایجاد می شود، تنبه حاصل 
می شــود اگر فتنه در جامعه باقی بماند 
چون ســیل هم جامعه را با خود می بردو 
اگر برخورد شــود عاملی بــرای عبرت و 

افشاگری می شود.
پیروی از امام، یکــی از راه های مقابله با 

فتنه
قائم مقام رئیس دانشــگاه قران و حدیث 
گفت: جامعه ما یک الیه پنهان دارد ایمان 
به والیت وجود دارد و دشمنان نمی توانند 

با این الیه مقابله کنند.
امام علی)ع( می فرماید: بدانید راه خروج و 

برون رفت از جریان فتنه، تقواست.
ببینید چه کسی حق را بر شما می خواند 
با او باشــید ، والیت مداران آگاه و صبور 

باشید
وی افزود: جریان فتنــه به جهت یاوران 
بصیر و صبور که پشت سر والیت هستند 

متوقف شد. 
حجت االسالم معصومی اظهار داشت: ۹ 
دی یک تکلیف شرعی است؛ بروز آگاهانه 
است برای انسان های صبور و کسانی که 
اســتقامت کردند. آگاهانه در کنار والیت 

عاملی برای عبادت است.
وی بیان داشت: هر که در خط والیت بود  
بسیجی است، زیرا بسیج کالمش را ازامام 

علی)ع( می گیرد.
عبرت گیری از جریان فتنه

قائم مقام رئیس دانشگاه قران و حدیث خاطر 
نشــان کرد: جریان فتنه را واکاوی کنید زیرا 
یکی از راه های برخورد با فتنه همین امر است.

گفتنی است، پیش از ســخنان قائم مقام 
رئیس دانشگاه قران و حدیث آقای سرمدی 
رویــس مرکز آمــوزش هــای الکترونیک 
دانشگاه قرآن و حدیث ضمن ابراز تسلیت 
به مناسبت شهادت امام حسن عسگری)ع(، 
گفــت: ۹ دی بــه معنای واقعی حماســه 
اســت، و کســانی که در ایــن روز حضور 
داشــتند معنای ان را بهتر می شناســند.

بررسیابعادگوناگونفتنهازدیدگاهنهجالبالغه

حجت االســالم و المســلمین سید کاظم 
طباطبایی و حجت االســالم و المسلمین 
احمد غالمعلی از اســتادان دانشگاه قرآن و 
حدیث، به دعوت کلیۀ اهل البیت پاکستان به  
شهر چینیوت در ایالت پنجاب سفر کردند. 

دیدار از جامعۀ االمام المنتظر عج در شهر 
الهور ، تدریــس دروس حدیثی در کلیۀ 
اهل البیت ع در شــهر چینیوت و امکان 
سنجی راه اندازی شعبه مجازی دانشگاه 
قرآن و حدیث در پاکســتان از مهم ترین 

اهداف سفر بود .
گزارش کوتاهی از برنامه ســفر استادان 
دانشگاه قرآن و حدیث را در زیر میخوانیم:

 دیدار با مســئولین و طالب جامعۀ االمام 
المنتظر عج : استاد سید کاظم طباطبایی 
و اســتاد احمد غالمعلی روز دوشنبه ۱۳ 
بهمــن ماه با طالب و مســئولین جامعه 
االمام المنتظــر عج  دیــدار کردند. این 
مدرســه نســبتا بــزرگ از قدیمی ترین 

مدارس الهور اســت و قدمتی ۶۰ ســاله 
دارد کــه با توجه به تاریخ اســتقالل ۷۰ 
ساله پاکستان، قدمتی هم اندازه تاسیس 
یک کشور دارد.این مدرسه به همت سید 
صفدر حســین نجفی  پایه گذاری شده 
است که منشــأ آثار فراوانی در پاکستان 
بوده  و مزارش هم اینک در همین مدرسه 
است. وی بیش از ۳۰ مدرسه در پاکستان، 
ایران، عراق، آمریکا و انگلیس تاسیس کرد 
و کتابهای دینی فراوانــی را به زبان اردو 
ترجمه کرده اســت. ترجمه ارشاد شیخ 
مفید ، ارشاد القلوب دیلمی، معادن الجواهر 
کراجکی،تذکرة الخواص ابن جوزی، عقائد 
االمامیه مظفــر، منتهی اآلمال و المواعظ 
شــیخ عباس قمی،حکومت اســالمی و 
رساله توضیح المسائل امام خمینی، تفسیر 
نمونه و پیام قرآن آیت اهلل مکارم شیرازی، 
منشــور جاوید آیت اهلل سبحانی برخی از 
آثار عالمه سید صفدر حسین نجفی است. 
وی معتقد بوده اســت که آثــار خوب را 
عالمان نوشته اند و نیازی به تالیف جدید 
در این زمینه نیست و اولویت با ترجمه آثار 
به زبان اردو است. البته افزون بر ترجمه، 
تالیفاتی هم از وی به یادگار مانده اســت. 
او از عالقمندان و مروجان انقالب اسالمی 
ایران در پاکستان بوده است که متاسفانه 
زود رخ در نقاب خاک کشید ) تولد ۱۹۳۲ 

- وفات ۱۹۸۹ ( .ملت پاکستان به او لقب  
محســن ملت  اعطا کردنــد و هم اینک 
آرامگاه او در الهور به همین نام مشــهور 
اســت . آفرین بر همت واالی او و رضوان 

الهی پذیرای روح خستگی ناپذیرش باد.
حجج اسالم طباطبایی و غالمعلی در این 
مدرســه با آیت اهلل حافظ ریاض حسین 
دیــدار کردند . وی از شــاگردان آیت اهلل 
العظمی خویی و حضــرت امام در نجف 
اشرف بوده اســت و هم اکنون در جامعه 
االمام المنتظــر درس خارج فقه و اصول 
تدریس میکند. آیت اهلل بشــیر نجفی از 
مراجع کنونی عراق پیــش از عزیمت به 
نجف، نــزد حافظ ریاض حســین درس 
خوانده است . جامعه االمام المنتظرعج را 
هم اکنون ، سید قاضی نیاز حسین نقوی 
اداره میکند که ســالیانی در ایران زندگی 
کرده اســت و مســلط به زبان و فرهنگ 
فارسی است. تسلط به فرهنگ فارسی در ال 
به الی تیکه ها و مطایبه های او مشهود بود.

  جنــاب قاضی نیاز حســین تــا کنون 
کتابهای علم وحکمت ، المحبۀ فی الکتاب 
و السنۀ، العقل و الجهل فی الکتاب و السنه 
از تالیفات آیت اهلل ری شهری و همکاران 
دارالحدیث را به زبــان اردو ترجمه کرده 
اســت . دیدگاههای تقریبی و هماهنگی 
میان حوزه های علمیه شــیعه و ســنی 

پاکستان که با عنوان وفاق انجام میشود، 
نوید بخش است. مرکزی در جامعه االمام 
المنتظر عج با عنوان وفاق وجود دارد که 
همانند شورای مدیریت حوزه های علمیه، 
برنامه ریزی آموزشــی طالب پاکستانی و 
صــدور گواهینامه فــارغ التحصیلی را بر 
عهــده دارد و مدرک کارشناســی آن در 
دانشگاهها و ادارات پاکستان پذیرفته می 
شود. نمایندگان مؤسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث در باره امــکان ترجمه دیگر 
آثار منتشره دارالحدیث بر پایه عالقه مردم 
پاکســتان با قاضی نیاز حسین و استادان 
جامعۀ االمام المنتظر عج گفتگو کردند . 
به نظر میرســد شهادت نامه امام حسین 

ع برای ترجمه اردو بسیار مناسب باشد.
استاد طباطبایی در جمع چهره های جوان، 
با نشاط، عالقمند و متدین که با اخالص 
درســهای حوزوی را فارغ از آینده شغلی 
میخوانند، به تبییــن حدیث   قیمۀ کل 
امرء ما یحسنه  پرداختند که شنوندگان 
عالقه خود را با جمله ماشــاءاهلل ماشاءاهلل 
نشــان دادند . امتیاز طالب پاکستانی در 
هدف مقدس آنان اســت که درس را به 
خاطر خدا و یا دست کم به خاطر عالقه به 
دروس حوزوی میخوانند زیرا آینده شغلی 
مانند اشتغال در مناصب دولتی برای آنان 

متصور نیست.

حضوراساتیددانشگاهقرآنوحدیثدرپاکستان
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پژوهشگاه قرآن و حدیث

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن 
و حدیث، کتاب  بهار زندگی  رهنمودهای 
بهتر  بهره گیــری  برای  اســالم  حکیمانه 
از فرصت گران بهای جوانی اســت که از 
سوی پژوهشــکده علوم و معارف حدیث 

پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
کتاب  بهــار زندگی  برگرفته از حکمت نامه 
جوان اســت که برای جوانــان در پنج بخش 
گردآوری شده است. بخش نخست این کتاب 
با عنوان  جوان و شــکوفایی  با بهره گیری از 
آموزه های دینی، جوانی را بهار زندگی می خواند 
و این فرصت را به قدری ارزشمند می داند که 
در قیامت از هر ســاعت آن پرسش می شود.

در بخش دوم کتاب  بهار زندگی ، جوانان را 

به خودسازی فرا می خواند و از آنان می خواهد 
که آموزش، پرورش روح و آمادگی جسمانی 

را در دستور کار خود قرار دهند.
 بخش سوم نیز با عنوان  موانع شکوفایی 
جوانان  به خطرناک ترین آفاتی که جوانان 
را به ویژه در عصر کنونی تهدید می کند و 
مانع جدی در راه شــکوفایی استعدادهای 

آنهاست اشاره شده است.
 بخش چهارم این کتــاب،  حقوق جوان  
نام دارد که در این بخش دو فصل مجزا به 
مسئولیت جامعه و خانواده در برابر جوانان 

اشاره شده است.
در بخــش پایانی کتاب  بهــار زندگی  با 
عنوان  جوانان نمونــه  به ذکر نمونه های 

انســان های شایســته در قرآن، روایات و 
تاریخ اشــاره دارد که هــر یک در تمام یا 
برخی عرصه های زندگی، نمونه های واقعی 

توانایی های به فعلیت رسیده اند.
الزم به ذکر اســت در سال ۱۳۸۲ کتابی 
با عنــوان  حکمت نامه جوان  با همکاری 
پژوهشــگران پژوهشــکده علوم و معارف 
حدیث، توسط حضرت آیت اهلل ری شهری 
تألیف شــد که خواننــدگان فراوانی را به 
خود جذب کرد، به گونه ای که از آن سال 

تاکنون بارها تجدید چاپ شده است.
 کتاب  بهار زندگی  گزیده کتاب  حکمت 
نامه جوان اســت تا زمینه بهره برداری از 

آن بیش از پیش فراهم شود.

کتاببهارزندگیتألیفحضرتآیتاهللریشهریمنتشرشد

جمعی از علمای شرکت کننده در کنفرانس 
بیــن المللی وحدت اســالمی از مؤسســه 
دارالحدیث و پژوهشــگاه قــرآن و حدیث 

بازدیدکردند. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه قرآن 
و حدیث، حســین قبریس، مدیر همکاری 
تجمع برادران اهل سنت و شیعه در کشور 
لبنــان در این بازدید، ضمن تقدیر از فراهم 
آمدن حضور در این مؤسســه گفت: هدف 
ازآمدن به ایران و شرکت در کنگره علمای 
تقریبــی تنها برای تالش ایجاد وحدت بین 

جوامع اسالمی است.
وی افزود: در لبنان ســعی می کنیم با راه 

اندازی ماهنامه هایی مانند وحدت اسالمی و 
برجسته کردن نقاط مشترک بین دو مذهب 

به ایجاد وحدت بیشتر کمک کنیم.
قبریس گفت: ارتباط علمی و پژوهشــی با 
مراکز و مؤسســات مختلف جوامع اسالمی 
در دنیا مانند واتیکان و ســودان یکی دیگر 
از فعالیت ما در لبنان است و سعی داریم، با 
ایجاد تفاهم نامه بین مراکز علمی به وحدت 

اسالمی کمک کنیم.
 شــیخ عبد اهلل کتمتوا، نائب رئیس علمای 
بالد شام که  فلســطینی االصل می باشد، 
نیز در ســخنانی گفت: اتحادیه بالد شام ۳ 
سال پیش راه اندازیی شد و پایه و اساس این 

تأسیس، محور مقاومت بوده است.
وی ادامــه داد: با تقویــت مقاومت در برابر 
غرب، اعراب و اســرائیل قطعاً نجات قدس 
و فلســطین نیز رقم خواهد خورد. زیرا این 
اتحادیه برآن اســت تا با اتحاد همه علمای 
بالد اعم از لبنان، ســوریه، عراق و مصر سد 
محکمی در برابر اســرائیل برای نجات و در 

امان ماندن فلسطین ایجاد کند.

امام جمعه ســوریه افزود: این اتحادیه صد 
درصد علمایی اســت و همه علما به دنبال 
این هستند که وحدت در جامعه اسالمی در 

مقابل دشمن واحد صورت بگیرد.
 شــیخ کتمتوا در پایان خواســتار جلسات 
مشترک بین مراکز علمی در ایران با سوریه 
و لبنان شد و خاطر نشان کرد: باید جلسات 
تخصصی در مورد عقائد و تکفیری با حضور 
علمای فریقین تشکیل شود تا بتوانند روی 
مباحث خاص بحــث و تبادل نظر کنند، تا 
به یک جمع بندی نهایی در این موضوعات 

برسند.
در این جلســه حجت االسالم و المسلمین 
رضا برنجکار قائم مقام رئیس پژوهشگاه قرآن 
و حدیث با ابراز خرسندی از حضور علمای 
اهل ســنت در ایران اظهار داشــت: حضور 
علمای اهل سنت در ایران و گفتگو با علمای 
شیعه موجب بیشتر شدن وحدت اسالمی و 

رفع سوء تفاهمات خواهد شد.
وی کلمه توحید و توحید کلمه و اعتصام به 
حبل اهلل و عدم تفرقه میان مســلمانان را از 

دستورات قرآن کریم و رسول خدا دانست و 
از علمای حاضر در جلسه به جهت تالش در 

راستای ایجاد وحدت بیشتر قدردانی کرد.
ایشان ضمن گزارشــی از کارهای تقریبی 
پژوهشــگاه قرآن و حدیث به فعالیت های 
مؤسســه دارالحدیث و زیر مجموعه آن از 
جمله پژوهشــگاه قرآن و حدیث، دانشگاه 
قرآن و حدیث، معاونت فرهنگی مؤسســه 
و نیــز بخش کنگره ها اشــاره کرد و گفت: 
در مؤسســه دارالحدیث مباحث روشــی و 
محتوایی قرآن و حدیث و نیز علوم پیرامونی 
مربوط به قرآن و حدیث مورد بررســی قرار 

می گیرد.
قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث از جمله 
کارهای در دســت انجام پژوهشگاه را جمع 
آوری احادیث فقهی اهل ســنت بر اساس 
تنظیم وسائل الشــیعه که مهمترین کتاب 
حدیثی شیعه در فقه است دانست و خاطر 
نشــان کرد: با انجام این کار معلوم می شود 
که احادیث شیعه و سنی در موارد متعددی 

از فقه با هم مشترکند.

بازدیدعلمایلبنانازمؤسسهدارالحدیثوپژوهشگاهقرآنوحدیث

در شــانزدهمین دوره همایــش کتاب 
ســال حوزه که با حضــور حضرت آیت 
اهلل مکارم شــیرازی و آیت اهلل حسینی 
بوشــهری برگزار شــد و نیز در سی  و 
دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران که با حضور رئیس جمهور 

و وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی برگزار 
شد کتاب الگوی اســالمی شادکامی با 
رویکرد روان شناســی مثبت  گرا تألیف 
حجت االسالم و المسلمین دکتر عباس 
پســندیده رئیس پژوهشــکده اخالق و 
روان شناسی اســالمی پژوهشگاه قرآن 
و حدیــث به عنوان اثر شایســته تقدیر 
در بخــش حدیث و علوم تربیتی و روان 

شناسی انتخاب شد. 
ــ  پسندیده  عباس  دکتر  حجت االسالم 

نویسنده کتاب 
کتاب  الگوی اســالمی شادکامی  کاماًل 
مبتنــی بر دیدگاه های اســالمی امامیه 
اســت؛ یعنی بــدون آن  که از روشــی 

التقاطی استفاده و یا تأیید اسالمی برای 
هرآنچه در اندیشه های غربی وجود دارد، 
آورده باشــد، به یک دیدگاه متفاوت از 
نظریه های موجود در روانشناسی رسیده 

است. 
در این اثر چارچوبــی نظری مبتنی بر 
منابع اسالمی برای شادکامی ارائه شده 
اســت که در روانشناسی هم مورد بحث 
قرار گرفته اســت اما بــا این تفاوت که 
کاماًل بدون آن  کــه از روش تطبیقی و 
التقاطی استفاده کرده باشد وارد منابع 
اســالمی می شــود و مؤلفه ها و دالیل 
اساسی شــادکامی در اسالم را به دست 

می آورد.

موضوع ایــن کتاب بروز و  مــورد نیاز 
جامعه اســت؛ بنابراین به احتمال زیاد 
بــه همین دلیل مــورد توجــه داوران 
قرار گرفته اســت. مســتند بــودن به 
منابع اســالمی و روانشناختی به همراه 
پرهیز از شــعار دادن را می توان از دیگر 
ویژگی هــای این کتاب برشــمرد. این  
کتاب مخاطبان خاص دارد و اســتادان 
دانشگاه، دانشجویان عالقه مند به حوزه 
روانشناســی، طــالب و اندیشــمندان 
حوزوی را کــه با این مباحث در ارتباط 
هستند، شامل می شــود زیرا بحث های 
نظری و چارچوب های اساســی در این 
اثر در مورد شادکامی مطرح شده است.

کتاب»الگویاسالمیشادکامی«شایستهتقدیرشد
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پژوهشگاه قرآن و حدیث

مجموعه ۴ جلــدی حکمت نامه رضوی با 
حضور آیت اهلل ری شهری و حجت االسالم 

و المسلمین محسن قرائتی رونمایی شد.
حجت االسالم سید محمد کاظم طباطبایی 

در ابتدای این مراســم کــه در تاالر عالمه 
مجلسی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
برگزار شد گفت: پژوهشکده علوم و معارف 
حدیث چند ســالی اســت که با ابتکاری 
نو، روایات هر یــک از ائمه معصوم علیهم 
الســالم را جداگانه با عنــوان حکمت نامه 
عرضه می کند. پیــش از این نیز حکمت 
نامه پیامبر)ص( و در ادامه حکمت نامه امام 
حسین)ع(، حکمت نامه حضرت عیسی)ع( 
و حکمت نامه حضرت لقمان آماده و برای 

عموم عرضه شده است. همچنین حکمت 
نامــه فاطمی از دیگر آثاری اســت که کار 
پژوهشی آن به اتمام رسیده و آماده انتشار 
است  و  در حال حاضر حکمت نامه علوی 

در دستور کار پژوهشکده قرار دارد.
رئیس پژوهشــکده علوم و معارف حدیث 
افزود: حکمت نامه مجموعه میراث حدیثی 
یک امام اســت کــه ناظر بــه موضوعات 
معرفتی، اعتقادی، احکام عملی، آموزه های 
اجتماعی و ... با دســته بندی نوین است. 

کتــاب حکمت نامه رضــوی نیز مجموعه 
میــراث حدیثی امام رضــا)ع( و احادیثی 
اســت که خود آن حضــرت برای اصحاب 
بیان کرده اند. مجموعه حکمت نامه رضوی 
به همت آیت اهلل ری شهری و پژوهشگران 
پژوهشــکده علوم و معارف حدیث، دارای 
۰۵۳۲ صفحه متن عربی با ترجمه فارسی 
است که در بردارنده بیش از ۰۰۸۱ روایت 
رضوی و ۰۵۸ مورد استناد به آیات قرآنی 

است.

کتابحکمتنامهرضویرونماییشد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن 
و حدیث، نشست علمی نقد کتاب عرضه 
حدیــث بر قرآن ، با حضــور آقای مهدی 
احمدی نورآبادی نویســنده کتاب، حجت 
الســالم و المسلمین ســیدمحمد نجفی 
یــزدی ناقد کتــاب و حجت الســالم و 
المســلمین مهدی مهریزی و دکتر قاسم 
جوادی به عنوان داور از سوی پژوهشکده 
علوم و معارف حدیث پژوهشــگاه قران و 
حدیث در ســالن همایــش انجمن های 

علمی حوزه برگزار شد. 
دکتر قاســم جوادی، مدیر گــروه تاریخ 
پژوهشــکده علــوم و معــارف حدیث در 
ابتدای این نشست در خصوص تدوین این 
کتاب اظهار داشــت : کتاب عرضه حدیث 
بر قرآن، آغازی بــرای ورود به این بحث 
اســت تا با تالش محّققان و اندیشه وران، 
ســیر تکاملی خویش را طی کند. تدوین 
این پژوهش با جنــاب آقای دکتر مهدی 
احمــدی و همکاری گــروه تاریخ حدیث 
پژوهشــکدة علوم و معــارف حدیث بوده 

است .
وی در ادامــه افزود: بــرای تحّقق اهداف، 
ایــن تحقیق در چهــار بخش و هر بخش 
در ســه فصل )بجز بخش نخست با چهار 
فصل( سامان یافته اســت. در بخش اّول 
ناهمسانی های  یا  به موضوع همســانی ها 
قرآن و حدیث، بــا عنوان کلّیات پرداخت 
شده اســت. فصل اّول آن، به همسانی یا 
ناهمسانی قرآن و حدیث در ساحت وحی 
یا منشــأ پیدایش، فصل دوم، به همسانی 
یا ناهمسانی در ســاحت استدالل، فصل 
سوم، همســانی یا ناهمســانی در زبان و 
شیوة گفتاری و فصل چهارم، به همسانی 
یا ناهمسانِی در ساحت مصونیت از تغییر و 
جعل و اشتباه و نسیان و تحریف و تبدیل 

اشاره شده است.
ایشان ادامه داد: در بخش دوم، به موضوع 
پاالیش حدیث با قرآن اشــاره شده است 
کــه در فصل اّول آن، به پاالیش حدیث با 
قرآن بر اســاس دلیل نقلی روایی و فصل 
دوم، به پاالیش حدیث با قرآن بر اســاس 
قرائن عقلی پرداخته اســت. همچنین در 

بخش سوم که مربوط به مدلول معیار نقد 
قرآن  محور حدیث اســت. در فصل اّول، 
مدلول قــرآن در این معیــار، فصل دوم، 
نســبت معیار حدیث با قرآن در پاالیش 
حدیث و فصل ســوم نیز به برآیند معیار 
نقد حدیث با قرآن اشــاره شده است. در 
بخش چهارم نیز بررسی برخی پرسش ها و 
شبهات با عنوان  تأّمالت  می باشد که در 
این بخش، ســه تأّمل در سه فصل مطرح 

گردیده است.
آقای قاســم جوادی در ادامه این نشست 
ابراز داشــت: در این کتــاب تالش بر آن 
بوده اســت که زوایا و جوانب پیدا و نهان 
موضوع با نگاه به سابقه مطلب نشان داده 
شود. آشــکار است که موضوع نقد حدیث 
با قرآن، در یــک دانش جای نمی گیرد و 
با دانش هــای مختلف چون: اصول، کالم، 
حدیث، تفسیر، زبان شناسی و معناشناسی 
ارتباط نزدیک و منطقی دارد. با آشــنایی 
اجمالی با دانش های یاد شــده می توان تا 
انــدازه ای به صورت بندی و طرح مســئله 
دســت یافت البّته ایــن صورت بندی در 
حــّد انتظار معقــول از نگارنده اســت و 
بی تردید، می تواند اصالح و تکمیل شــود، 
چنان که می تواند پایه و بســتر مناســب 
برای شــناوران دریای مطالعات حدیثی و 
قرآنی باشــد و زوایای نگفته و ناگفته، آرا 
و دیدگاه های محکم و مســتدل و ضعف 
و سســتی دیدگاه های مطرح را نمایان و 

بازنمایی کنند.
حجت االسالم و المســلمین مهریزی به 
عنوان داور این نشســت با طرح پیشینه 
بحث عرضه حدیث بر قــرآن گفت: افراد 
زیادی  از قرن های گذشــته به این بحث 
پرداخته اند مانند: ابن قّیم جوزیّه )۶۹۱- 
۷۵۱ق(،  کــه کتاب المنــار المنیف)نقد 
المنقــول و المحّک الممّیــز بین المردود 
و المقبول( را نگاشــت و در آن، ســیزده 
قاعده برای شناسایی حدیث جعلی، بیان 
نمود که قاعدة سیزدهم، مخالفت حدیث 
با صریح قرآن اســت. در سدة چهاردهم و 
به ویژه پانزدهــم، دورة تدوین کتاب ها و 
مقاالت بسیار دربارة قواعد نقد محتوایی و 

مسائل مرتبط با نقد قرآن محور است، اگر 
چه سهم حوزة اهل سّنت در این تألیفات 
در مقایســه با حوزة شیعه دوچندان دیده 
می شــود، از جمله کتاب ها: کتاب منهج 
النقــد عند المحّدثین، منهــج نقد المتن 
عنــد علمــاء الحدیث النبــوی، مقاییس 
نقد متون الســّنۀ، نقد المتن بین صناعۀ 
المحّدثین و مطاعن المستشــرقین، حوار 
الروایات  حول منهج المحّدثین فــی نقد 
ســنداً و متناً، نحو تفعیل قواعد نقد متن 
الحدیث، األخبار الدخیلۀ، الحدیث النبوی 
بین الروایۀ و الدرایۀ و نیز چندین رســالۀ 
دکتری و کارشناســی ارشــد بــا عناوین 
معیارهــای فهم و نقد حدیث در تفســیر 
المیــزان، مبانــی و روش هــای نقد متن 
اندیشــمندان شــیعه،  از دیدگاه  حدیث 
بررســی اصول و معیارهای نقد حدیث از 
جهت متــن، و نیز مقــاالت و فصل هایی 
از کتاب  هــا مانند: فصل  نقــد المتن  در 
کتاب تدوین السّنـۀ تألیف ابراهیم فوزی، 
فصــل اّول )األحادیث التــی الیناقض ما 
ورد فی متنها آیات القرآن الکریم(، فصل 
دوم )األحادیــث التی یناقض متنها معانی 
آیات القرآن الکریم(، فصل سوم )أحادیث 
تناقض بعضها و تناقض القرآن الکریم( در 
کتاب دین السلطان تألیف عّز الدین نیازی،  
معیارهــای نقد متــن در ارزیابی حدیث، 
رابطــۀ قــرآن و حدیث ، رابطــۀ کتاب و 
سّنت، نقد متن، پیشینۀ تاریخی، نقد متن 
)حّجیت و اعتبــار، ضوابط و قواعد( و ... .

حجت االسالم ســید محمد نجفی یزدی 
اســتاد حوزه علمیه قم و  مدیر گروه فقه  
مدرســه عالی امام خمینــی ره به عنوان 

دیگر سخنران این نشست با عنوان ناقد، با 
اشاره به مطالبی از شیخ انصاری در رسائل 
نســبت به انواع تباین و اختالف متن یک 
حدیث بــا قرآن اظهار داشــت: ابتدا باید 
معلوم شود ما چه نوع تباین و اختالفی را 
می خواهیم مالک قرار دهیم تا به استناد 
به آن مثال بگوییم یک حدیث را به خاطر 
این مخالفت با قرآن کنــار می گذاریم و 
ثانیــا در مورد قرآن قرار اســت به صریح 
قرآن اســتناد شــود و یا نه اگر مطلبی از 
عمومــات قرآن هم قابل اســتخراج بود و 
لو اینکه در منطوق وجود نداشــت،آیا می 
توان مورد تمسک قرار داد و به وسیله آن 
ظهور و عموم حدیثی را از گردونه استناد 

و حجیت خارج نمود .
وی در ادامــه افزود: مالک بعدی، بحث از 
حجت و ال حجت است یا بحث از دو متن 
که هر دو حجیت دارند و حاال می خواهیم 
با اســتفاده از باب تراجیح یکی را قبول و 

دیگری را از عمل بیاندازیم .
حجــت االســالم و المســلمین نجفــی 
همچنیــن با توجــه به دقــت، ظرافت و 
طوالنی بودن بحث بــه برخی ایرادات به 
کتاب عرضه حدیث بر قــرآن پرداخت و 

لزوم پیگیری دقیق بحث را متذکر شد .
آقای مهدی احمدی نورآبادی، عضو هیأت 
علمی دانشگاه شیراز نیز، هدف از نگارش 
این کتاب را صیانت از اعتبار احادیث ائمه 
اطهار علیهم الســالم عنوان کرد و گفت: 
بــا ارائه احادیث بر قــرآن کریم و تطبیق 
با معیارهــا و قواعد قرآن، احادیث جعلی، 
تحریف شــده و ســاختگی شناسایی می 

شوند.

نشستعلمینقدکتابعرضهحدیثبرقرآنبرگزارشد
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نشســت علمــی روش شناســی نقــد 
پژوهش های استشــراقی در حوزه کالم 
امامیه از سلســله نشســت های علمی 
پژوهشکده کالم اهل بیت علیهم السالم 
با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر 
محمدتقی سبحانی و سخنرانی آقای دکتر 
پاکتچی  در تاالر شــیخ صدوق مؤسسه 

علمی فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.
دکتر پاکتچی عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام صــادق علیــه الســالم، در ابتدای 
این نشســت تاریخ کالم، مبانی کالمی، 
مطالعات موضوعی و نشــر تحقیقی را از 
ثمــرات پرداختن به روش مستشــرقان  
بــه گونه هــای مطالعه مستشــرقان در 

آثارکالمی دانست.
ایشــان با تبیین ســنت روش شناختی 
مستشرقان، عمده سنت های مستشرقان 

را به قرار ذیل معرفی کرد: 
 ســنت مطالعه یا نقــد کتاب مقدس  
کــه توســط  ژولیــوس ولهــاوزن  در 
مطالعات اســالمی بکار گرفته شد. این 

روشنفکران سکوالر  توسط  اصوال  روش 
اســتفاده  یا دگراندیشــان دینی مورد 
قــرار می گرفت و لذا فضایی به شــدت 
منتقدانه و پرخاشــگرانه به خصوص در 
مطالعات اســالمی و شــیعی دارد. این 
سنت هم به اصالت متن نظر دارد و هم 
به محتوای متن. ابزار ســنجش نیز در 
این سنت مقایســه متون و عقل فردی 

است.
 مدل تاریخ نــگاری رانکه ای  که مبدع 
آن  لئوپلد فون رانکه  بود. توسط شاگرد 
او  لئون کایتانی  ایــن روش وارد فضای 
اســالم پژوهی شد. مدل او ساماندهی در 
مطالعات تاریخی است مثل ماخذ دادن در 
هر مطلب عنوان شــده، ارجاع به قدیمی 
ترین منبع، ســنجش گزارشات تاریخی 
بــه این صورت که یا بوده و یا نبوده بدون 
وجود هرگونه حد وسط که مثال بخشی از 
آن درست و بخشی دیگر نادرست باشد و 
... . رویکرد گلدزیهر به احادیث اسالمی از 

این روش نشات گرفته است.

 بعــد از ایــن دوره در نگــرش تاریخی 
تحول عظیمی رخ داد که بر خالف روش 
های باال بــه دنبال یک روش چند بعدی 
و انضمامی هســتند ونه نگاه تک بعدی و 

.School of Annales انفصالی همچون
دکتــر پاکتچی در ادامه این نشســت در 
تبییــن رویکرد مســلمانان در تحقیقات 
گفت: اولین مشــکل مسلمانان با رویکرد 
مستشرقان مســاله  وامگیری  است که 
نشان می داد مســلمانان اکثر اعتقادات 
خــود را از ادیــان دیگر گرفتــه اند مثل 
فلســفه علــم کالم آقای ولفســون. این 
مساله برای مسلمانان بسیار تلخ و گزنده 
بود  لذا بیشترین فاصله بین مسلمانان و 
مستشرقان را ایجاد می کرد. البته طبقه 
بنــدی و مقوله بندی مستشــرقان مورد 
اســتفاده مســلمانان قرار گرفــت و این 

سیستم توسط آنها پذیرفته شد. 
کاربرد دیگر آثار مستشــرقان، ارتباطات 
بین فرهنگی است که از طریق روش یک 
مستشــرق می توان زبان آنهــا را در این 
حوزه تشــخیص داد و برای ارتباط بهره 
گرفت. کاربرد بعدی پدیده آشنایی زدایی 
و بازسازی اســت که آنها به نکاتی توجه 
می کنند که شاید ما هیچگاه توجه نکنیم. 
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه 
السالم در ادامکه سخنان خود با طرح این 
مسأله  که کدام اســالم و کدام شیعه در 
مطالعات مستشرقان مد نظر است افزود: 
سه رویکرد در مطالعات مستشرقان در این 

حوزه مد نظر است:

 رویکرد اصالت گرا: که یکی از گروه های 
اسالمی اصیل است و بقیه اصیل نیست. 
در این رویکرد هر موضوعی با اسالم اصیل 
از دیدگاه نویســنده مقایسه می شود. لذا 
مستشــرق باید در ابتدا اســالم اصیل را 

بشناسد.
 رویکــرد پدیــدار شناســانه: که یک 
اوبژه چگونه خــود را بر ما می نمایاند اما 
اینکــه اصل و امر اصیل چیســت، ربطی 
به یک پدیدارشــناس ندارد. ُحســن این 
روش ایــن بود کــه به اصطــکاک بین 
مستشرق و مســلمان منجر نمی شد. در 
نســل مستشــرقان بعد از جنگ غلبه با 
مستشرقانی است که با این روش تحقیق 

می کردند.
 رویکرد کارکردگرا: که نه تنها با اصالت 
کار ندارد بلکه به پدیدارشناسی هم نظر 
ندارد چرا که طوالنــی و غیر اقتصادی 
اســت. ایــن روش در پــی بکارگیری 
مســلمانان در مطالعــات استشــراقی 
اســت. این روش به یک مساله براساس 
کارکرد آن یعنی تاثیر آن در زندگی یک 

مسلمان نظر می کند. 
نشست علمی روش شناسی نقد پژوهش 
های استشــراقی در حــوزه کالم امامیه 
دومین نشست استشراق پژوهی از سلسله 
نشست های علمی پژوهشکده کالم اهل 
بیت علیهم الســالم که بــه همت واحد 
مستشرقان پژوهشکده در تاریخ ۱۰ دی 
ماه ۹۳  و با ســخنرانی آقای دکتر احمد 

پاکتچی برگزار شد 

نشستعلمیروششناسینقدپژوهشهایاستشراقیدرحوزهکالمامامیهبرگزارشد

پژوهشگاه قرآن و حدیث

کتاب حکمت نامــه پیامبر اعظم صلی 
اهلل علیــه و آله ، محصول پژوهشــگاه 
قرآن و حدیث، در ۱۴ جلد تدوین شده 
است. این کتاب دومین ثمره پژوهشکده 
علــوم و معارف حدیث با تالشــی نو در 
جهت توسعه فرهنگ قرآن و حدیث، به 
منظور آشــنایی هر چه بیشتر جهانیان، 
بویژه پژوهشگران با چهره ملکوتِی خاتم 

پیامبران می باشد.
این حکمت نامه، ســخنان حکیمانه آن 
بــزرگ ترین حکیم الهــی را که منابع 
معتبر اســالمی گزارش کــرده اند، در 
کنــار آیاتی که خداونــد متعال بر قلب 

مقّدســش فــرود آورده، بــا نظمی دل 
نشــین و سهل الوصول، در زمینه های : 
معرفت شناسی ، جهان شناسی ، انسان 
شناسی ، اعتقادات ، اجتماعّیات ، تربیت 
، سیاست ، اقتصاد و بهداشت ، ارائه می 

کند .
 حکمت نامه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه 
و آلــه، افزون بر تبیین راه های تکامل و 
کامیابی ماّدی و معنوی انســان ، سند 

روشنی بر نبّوت خاتم انبیا است.
متن این حکمت نامه ، برگرفته از میزان 
الحکمۀ و ســایر دانش نامه هایی است 
که تاکنون توّســط پژوهشــکده علوم و 

معارف حدیث ، تألیف و ترجمه شده اند 
. در کنار حکمت نامه ۱۴ جلدی، کتاب  
گزیــده حکمت نامه پیامبــر اعظم)ص(  
برای توســعه فرهنگ قــرآن و حدیث، 
گلچینی از ســخنان حکیمانــه پیامبر 
اسالم در موضوعاتی نظیر انسان شناسی 
و معرفت شناسی در یک جلد گردآوردی 

شده است.
 کتــاب گزیــده  حکمت نامــه پیامبر 
آیــت اهلل محمد  تالیــف  اعظــم)ص(  
مرتضي  تلخیص  ري شــهري،  محمدي 
خوش نصیب، به دو زبان عربي و فارسي 

در سال ۸۶ منتشر شده است.

نگاهیبهحکمتنامهپیامبراعظم)صلیاهللعلیهوآله(

به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه 
قرآن و حدیــث، کالس قواعد کالمی با 
حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر 

رضا برنجکار از ســوی پژوهشکده کالم 
اهــل بیت علیهم الســالم و با همکاری 
انجمن کالم اســالمی حــوزه روزهای 

چهارشنبه از ســاعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰ 
در تاالر شیخ صدوق موسسه دارالحدیث 

برگزار می گردد. 

برگزاریدورهآموزشیقواعدکالمی
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مســؤالن پژوهشــگاه قرآن و حدیث، با 
حضــور در بیت حضرت آیت اهلل العظمی 
وحید خراسانی، ضمن دیدار با معظم له، 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته در عرصه 
علوم و معارف قرآن و حدیث ارائه کردند. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن 

و حدیث، حضرت آیت اهلل وحید خراسانی 
بعد از استماع گزارش فعالیت های صورت 
گرفته در پژوهشــگاه قــرآن و حدیث با 
ذکر حدیثی از امام باقر علیه السالم بیان 
داشتند: امام علیه السالم می فرمایند  کلَّ 
ما لَــم یَخُرُج ِمن هذاَ الَبیــِت، َفُهَو باِطٌل  
این حدیث ســند معتبری است تا برای 
ما برهان باشــد.همچنین قرآن طبق آیه 
شریفه  ِکَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْیَک لُِتْخِرَج الَنّاَس 
ُلَماِت إِلَی الُنّورِ  انسان را از ظلمت  ِمَن الُظّ
فکری، ظلمت اخالقی و ظلمت عملی به 
سوی نور )هدایت الهی( راهنمایی میکند.

حضرت آیت اهلل العظمي وحید خراساني 
اهمیــت اجتماع قــرآن و حدیث را فوق 
تصور دانســته و گفتند: قرآن و احادیث 

معصومین علیهم الســالم از یکدیگر جدا 
شدنی نیســتند، هر دو باید با هم جمع 
شوند زیرا تا قیامت قرآن و عترت پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله و ســلم یکی هستند.

اجتماع قرآن و حدیــث، همانند اجتماع 
قانون و مفســر قانون است، همانگونه که 

قانون بدون تفسیر و تفصیل ناقص است.
حضــرت آیــت اهلل وحید خراســاني در 
ادامه یادآور شــدند: خدمت شما به قرآن 
و حدیــث ارزش فراوانــی دارد و ممکن 
نیست قرآن شــناخته شود مگر به سبب 
اهل بیت علیهم الســالم. قرآن و روایات 
را هــم به جهــت لفظی و هــم به درک 
معنوی احیاء کنید. عبــارات قرآن برای 
عوام الناس، اشارات آن برای علما، لطائف 

آن بــرای اولیاء اهلل و حقایقش برای انبیاء 
ذکر گردیده اســت. دفع شبهات از کتاب 
و ســنت در زمان حال از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. عده ای روز قیامت محشور 
می شوند، که از اول حشرشان سوار بر بال 
مالئک یکســره و بدون حساب و کتاب، 
روانه بهشت می شــوند. اهل محشر می 
پرسند، اینان چه کسانی هستند؟ جواب 
می آید: اینان کسانی هستند که شبهه را 
از ایتام آل محمــد صلی اهلل علیه و آله و 

سلم دفع کرده اند.
پیش از ســخنان حضرت آیت اهلل وحید 
خراســانی مسئوالن پژوهشــگاه قرآن و 
حدیث گزارشی از فعالیت های علمی هر 

یک از پژوهشکده ها ارائه کردند.

دیدارمسؤالنپژوهشگاهقرآنوحدیثباآیتاهللوحیدخراسانی

 حجت االسالم والمســلمین دکتر عباس 
پسندیده، نویسنده کتاب در گفتگویی اظهار 
داشتند : مطالعات نشان داد که بخش های 
مهمی از معارف دینــی به چگونه زندگی 
کردن مربوط می شــود و روش درســت 
زندگی کردن احساس خوشایندی به انسان 
در زندگی ارائه می دهــد تا زندگی توام با 

رضایت را داشته باشیم.
 مطالعــات اولیه این کتــاب، هفت ماه به 
طول انجامید و به مرور زمان ابعاد دیگری 
که مجموع رضایت از زندگی را تشــکیل 
می دادند مانند روش های مقابله با فشارهای 
روانی و اســترس ها به آن افزوده شد تا این 

کتاب تکمیل گردد.
 رئیس پژوهشــکده اخالق و روانشناسی 
اسالمی پژوهشــگاه قرآن و حدیث افزود: 

در زندگــی نیازمند این هســتیم که به 
مهارت هایی دست پیدا کنیم و این موارد 
در متــون دینی ما وجــود دارند، بنابراین 
باید آنها را با نگاهی متفاوت، روشمندانه و 
کامل متعهد به متون دینی مورد مطالعه 
قرار دهیم. در بخش اول این کتاب پس از 
مقدمه با عنوان باورهای رضامندی به نقش 
شناخت ها و نوع نگاه ها به زندگی پرداخته-

ایم؛ زیرا تحقیقات نشان می دهد که نقش 
شــناخت در زندگی بسیار موثر است و در 
این بخش از شــناخت واقعیت های دنیا به 
عنوان جایی کــه در آن زندگی می کنیم، 

صحبت شده است.
والمســلمین پسندیده   حجت االســالم 
یادآور شــد: اطالعات درباره رزق در فصل 
دیگری مطرح شــده که دانش را در مورد 

رزق افزایش می دهد و از این طریق کمک 
می کند که احســاس بهتــری در زندگی 

داشته باشیم.
و در فصل ســوم به آرزوهای زندگی و در 
فصل چهارم به مسئله مقایسه در زندگی 
پرداختیم تا شناخت مقایسه ها در زندگی 
به خواننده منتقل می شــود و این امر که 
روش مقایســه در زندگی می تواند کاهنده 
رضایتمندی یا افزاینده رضایتمندی باشد، 

تبیین می شود.
 در فصل های بعدی به بسترهای شادکامی 
از امنیت، ســالمتی، خواب و شوخ طبعی 
و اینگونــه امور به عنوان بســترهایی که 
زمینه های رضامنــدی را فراهم می کنند، 
یاد شــده اســت. همچنین بحث روابط با 
دیگران به عنــوان یکی از زمینه های مهم 

در رضایتمندی، چگونگی تفسیر حوادث و 
کنترل آنها، معنای سختی ها و اینکه فلسفه 
فشــارهای روانی و ســختی ها در زندگی 
چیســت، تعدیل لذت جویی و نیز مسئله 
کوچک سازی سختی ها و روش های غلبه بر 
سختی ها به عنوان دیگر فصول این کتاب به 

آن اشاره شده است.

کتابرضایتاززندگیبهچاپشانزدهمرسید

پژوهشگاه قرآن و حدیث

کتاب روش شناسی علم کالم، تألیف حجت 
االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار از دو 
بخش روش شناسی استنباط و روش شناسی 
دفاع سامان یافته است. بخش اول بیشتر بر 
معنا شناسی مفردات و تبیین مؤلفه ها مثل 
تعریف علم کالم و ویژگی های آن، تعریف 
معرفت و اقسام آن، معنای روش شناسی و 

معنای حجیت پرداخته است. 
در بخش دوم به روش شناســی استنباط 
آموزهای دینی اشاره شــده است. در این 

بخش روش نقلــی و روش عقلی و فطرت 
مورد بحث قرار گرفته است. 

در بخــش ســوم نیز، نویســنده به روش 
شناســی دفاع از آموزه های دین پرداخته 
است. در این بخش، روش شناسی تبیین، 
روش شناسی تنظیم ، روش شناسی اثبات، 
روش شناسی رد شبهه و روش شناسی رد 
مکاتب معارض به صورت تفصیلی در پنج 

فصل جداگانه تبیین شده است.
به اعتقاد نویسنده علم کالم تا حدی جایگاه 
خود را به دست آورده و توجه دانشمندان 
را به خود معطوف کرده است. متکلمان در 
طول تاریخ دو جنبه  استنباط عقاید دینی  
و  دفاع از عقاید دینــی  را هماره مد نظر 
داشته اند. این دو جنبه، به دو وظیفه اصلی 
و کلی متکلم اشاره می کند و بقیه وظایف 

از این دو نشئت می گیرند. 
هدف اصلی کتاب روش شناسی علم کالم 

در واقع  روشن ساختن روش علم کالم در 
دو مرحله استنباط و دفاع است. از همین 
رو مباحث مطــرح در این کتاب بر همین 
پایه و الگو شــکل گرفتــه و در دو بخش  
روش شناســی استنباط  و  روش شناسی 
دفاع  سامان یافته است. در بخش نخست 
این کتاب که پیشتر اشاره شد نشان دهند 
میسور بودن روش استنباط باورهای کالمی 
از طریق عقل و نقل است. در بخش دوم اما، 
با یک نگاه حداکثری به روش شناسی دفاع 
نضج گرفته و تمامی مباحث روش شناختی 
مربوط به  تبییــن ،  تنظیم ،  اثبات ،  رد 
شــبهات  و  رد مکاتب معارض  را در خود 

جای داده است.
براستی می توان ادعا کرد حجت االسالم و 
المسلمین دکتر رضا برنجکار، در اثر خویش 
به نیکویی به یکی از ویژگی های بنیادین 
مهم ترین علم دینــی پرداخته و به عنوان 

نخستین اثر در این حوزه، الگو و نمونه ای 
مناســب برای مباحث روش شناسانه کالم 
ارایه کرده است. از همین رو نیز انتشارات 
سمت، این کتاب را به عنوان منبعی برای 
کلیه دروس کالم جهت اســتفاده اساتید 
حوزه و دانشگاه، همچنین دانشجویان مقطع 
کارشناســی و کارشناسی ارشد رشته های 
فلسفه و کالم اسالمی، فلسفه غرب و کالم 
برگزیده و به انتشار آن همت ورزیده است. 
لذا این کتاب به عنوان  اولین اثر مشترک 
پژوهشگاه قرآن و حدیث، سازمان مطالعه 
و تدوین کتب علوم انســانی دانشــگاه ها 
)سمت( و انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه 

به جامعه علمی کشور می باشد. 
کتاب روش شناســی علم کالم به عنوان 
اولین اثر پژوهشکده کالم اهل بیت علیهم 
السالم پژوهشــگاه قرآن و حدیث از زمان 

تأسیس می-باشد.

کتاب روش شناسی علم کالم
اولیناثرمشترکپژوهشگاهقرآنوحدیثوسازمانسمتبهجامعهعلمی
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جمعــی از تــازه مســلمانان آمریکای 
جنوبــی، ضمــن بازدیــد از مؤسســه 
دانشگاه  پژوهشی  معاون  با  دارالحدیث، 

قرآن و حدیث دیدار و گفتگو کردند. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
دارالحدیــث، جمعی از تازه مســلمانان 
جنوبی  آمریــکای  منطقه  کشــورهای 
شــامل ونزوئال، اروگوئه، برزیل، شیلی، 
بولیوی و کلمبیا، با حضور در مؤسســه 
علمــی ـ فرهنگــی دارالحدیث، ضمن 
بازدیــد از کتابخانــه تخصصــی علوم 
حدیث، با معاون پژوهشی دانشگاه قران 

و حدیث دیدار و گفتگو کردند.
حجت االســالم والمســلمین رضوی، با 
تبریک تشــرف این افراد به دین مبین 
اسالم اظهار داشت: امیدوارم شما معارف 
و مبانی احکام اسالم را از طریق اهل بیت 
دریافــت کرده و با عمل کــردن به این 
تعالیم در دنیا و آخرت سعادتمند شوید.

وی همچنین، به معرفی دانشــگاه قرآن 
و حدیث پرداخت و گفت:  این دانشــگاه 
در مقاطع تحصیلی مختلف به بســط و 
گســترش دانش های قرآنی و حدیثی، 
انسجام بخشیدن به آموزش های حدیثی 

و تربیت اســتادان و پژوهشــگران علوم 
قرآن و حدیث می پردازد.

معاون پژوهشــی دانشگاه قرآن و حدیث 
به معرفی دانشکده مجازی علوم حدیث 
پرداخت و اظهار داشت: تحصیل در این 
مرکز کامــاًل غیر حضــوری و از طریق 
اینترنت اســت و آزمون هــای پایان هر 
نیمسال به صورت حضوری در قم، تهران 
یا یکی از نمایندگی های مرکز در سراسر 

نقاط ایران و جهان برگزار  می شود.
در ادامه مهمانان، از بخش های مختلف 
مؤسسه، دانشــگاه و کتابخانه تخصصی 

علوم حدیث بازدید کردند.
الزم بــه ذکر اســت، چهل نفــر از تازه 
مسلمانان آمریکای جنوبی به همت امور 
بین الملل دارالحدیث، با هدف آشنایی 
با فعالیت های پژوهشــی و آموزشــی 
مؤسسه دارالحدیث، از مؤسسه علمی ـ 

فرهنگی بازدید کردند.

معاونت فرهنگی ، ارتباطات 
و امور بین الملل

نخستین نشســت هم اندیشی برگزاری 
همایــش ملــی حدیــث رضــوی ۳ از 
برنامه هــای جشــنواره بین المللی امام 

رضا)ع( برگزار شد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
هم  نشســت  نخســتین  دارالحدیــث، 

اندیشــی برگزاری همایش ملی حدیث 
رضوی ۳ با حضور حجت االسالم دکتر 
محمدتقی سبحانی نیا، معاون فرهنگی 
ارتباطات و امور بین الملل دارالحدیث، 
حجت االســالم محمدرضا سبحانی نیا 
دبیــر اجرایی همایش، حجت االســالم 
رضوی دبیــر علمی و مهدی عباســی 
مدیر روابط عمومی در موسسه علمی ـ 

فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.
 در این جلســه حجت االسالم سبحانی 
به  نیــا مســؤل برگــزاری همایــش، 

طــرح مســائل، نظرات و پیشــنهادات 
خود بــرای هرچــه باشــکوه تر برگزار 
پرداخت. ملــی  همایــش  این  شــدن 

 وی افزود موضوع همایش آینده احادیث 
کالمی امام رضا )ع( خواهد بود. که در زیر 
موضوعات متنوع جهت برگزاری همایش 

مورد نظر قرار گرفته است.
 همچنیــن در این جلســه در خصوص 
طراحی پوستر، برنامه های فراخوان، شیوه 
اطالع رسانی و همچنین زمان برگزاری 
همایش بحــث و تصمیم گیری شــد.

نخستیننشستبررسیوهمفکریهمایشملیحدیثرضوی3دردارالحدیثبرگزارشد
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شــورای علمــی کنگــرة بیــن المللی 
بزرگداشت  ســید مرتضی علم الهدی ، 
دومین نشست خود را در مؤسسه علمی 

ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار کرد. 
این نشســت با حضور تعدادی از اعضای 
شــورای علمی، حضرات آیات: استادی و 
محمدی ری شــهری و نیز حجج اسالم: 
رضا مختاری، محمــد علی مهدوی راد، 
ســّید محمدکاظم طباطبایــی، مهدی 
مهریزی، محمدحسین درایتی و حضور 
برخی میهمانان مربوط و مدیران اجرایی 
کنگره، حجج اسالم: محمدتقی سبحانی 
نیا، محمدمهدی معراجی، محمد حّسون، 
موســوی بروجردی، حســین سروش و 

محمدمهدی خوش قلب برگزار شد.

در ابتدای این نشســت، حجۀ االســالم 
والمسلمین مهدی مهریزی، دبیر علمی 
کنگره، گزارشــی از فعالیت های صورت 
گرفتــۀ دبیرخانه در پنج حوزة: تصحیح 
آثار ســّید، پژوهش های دربارة ســید، 
مقــاالت، فعالیت هــای فرهنگی و نیز 
اقــدام های صورت گرفتــه در بعد بین 
المللی را ارائه کرد. سپس اعضای شورا 
در مورد مســائل مربوط، بحث و تبادل 
نظر کرده و تصمیم های الزم گرفته شد.

با توجــه به شــخصیت علمــی جامع 
ســّید مرتضی، آنچه که در این نشست 
مورد تآکید همۀ اعضای شــورا، به ویژه 
حضــرات آیات محمدی ری شــهری و 
اســتادی قرار گرفت، اســاس قراردادن 

اتقان کار، در همۀ زمینه ها بود.
گفتنی اســت، ســّید علی بن الحسین 
بن موســی، معروف به ســّیِد مرتضی و 
علــم الهــدی )۳۵۵- ۴۳۶ق(، یکی از 
شخصیت های شــیعی اثرگذار در قرن 
چهارم و پنجم قمری است. او در تفسیر، 
حدیث، کالم، فقه، اصول و ادبیات عرب 
صاحب نظر و دارای آثار مکتوب فراوان 
و متنّوع است. شخصیتی است که آرا و 
اندیشه هایش همواره مورد توّجه عالمان 
شــیعی و اهل سنت بوده است. او برادر 
بزرگ سّید رضی و از شاگردان برجستۀ 
شــیخ مفید و رئیس ســادات سرزمین 

های خالفت در روزگار خود است.
بزرگانی چون:  شــیخ طوســی ،  قاضی 

ابــن البراج ،  ابوالصالح حلبی ،  ابوالفتوح 
کراجکی ،  ساّلر بن عبد العزیز دیلمی  از 

محضر درس او بهره بردند. 
 االمالی ،  االنتصار ،  الشــافي فی االمامۀ 
،  جمــل العلــم و العمــل ،  الذریعۀ فی 
اصول الشــریعۀ ،  المحکم و المتشــابه 
،   ما تفــردت به االمامیۀ من المســائل 
الفقهیــه  و  جــواب المالحــدة فی قدم 
العالم ، از آثار مهم وی به شــمار می رود.

دومیننشستشورایعلمیکنگرۀبینالمللی»سیِدمرتضیعلمالهدی«برگزارشد

با توجه به اســتقبال فراوان پژوهشگران 
و نویســندگان، برای مشارکت علمی در 
کنگره ســید مرتضی، دبیرخانۀ کنگره 
تصمیم به تمدید مهلت ارســال مقاالت 

گرفت. 
بر این اساس، اســاتید، فضال، طالب و 
دانشجویان پژوهشگر می توانند تا پایان 
فروردین ماه سال ۱۳۹۴ مقاالت خود را 

به دبیرخانۀ کنگره ارسال نمایند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
دارالحدیث، این کنگره به همت آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( 
و مؤسســه علمی فرهنگی دارالحدیث، 
با همراهی و مشــارکت نهادها و مراکز 

علمی فرهنگی برگزار می شود.
ابعــاد و عرصه هــای زندگــی علمی و 

جایگاه  دارای  مرتضی  اندیشه های سید 
ویــژه ای اســت که تدویــن مقاالت در 
این زمینه می تواند در شناســاندن ابعاد 
مختلف زندگی این عالم موثر واقع شود.

 قرار است موضوعات کنگره بین المللی 
هزاره ســید مرتضی علم الهدی در در 
قالب والدت و وفــات، خاندان و فضای 
علمی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی 

مطرح می شود.
پژوهشــگران تا پایان فروردین سال ۹۳ 
فرصت دارند مقاالت خود را به نشــانی 
دبیرخانه واقع در قم، بلوار پانزده خرداد، 
چهــارراه نوبهار، بعد از شــهرک جهاد، 
مؤسســه علمی فرهنگــی دارالحدیث، 
Info@  دبیرخانــه کنگره ها یــا رایانامه

Hadithcongresses.ir   ارسال کنند.

تمدیدمهلتارسالمقاالتکنگرهسیدمرتضی
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نشریه تخصصی  کتاب 
هفته  در شماره ۴۶۰ 
خــود گفــت و گویی 
بــا حجت الســالم و 
ای،  سرخه  المسلمین 
کتابخانه  پایگاه  طراح 
   lib.ir های ایران با عنوان
زیر نظر موسسه علمی 
فرهنی دارالحدیث، انجام داده اســت که 
مشروح این مصاحبه را با هم می خوانیم. 
نظام آموزش پیشرفته و پاسخگو، متکی 
بر تحقیق و پژوهش است. در همه مقاطع 
تحصیلی از دبستان و دبیرستان گرفته تا 
دانشــگاه در سطوح کارشناسی و باالتر از 
آن تحقیق و پژوهش اســت که به کمک 
دانش آموز و دانشجو می آید و منجر به نتایج 
شگرف در آموزش و پرورش می شود. رکن 
اول و اصلی تحقیق هم دسترسی به منابع 
غنی کتابخانه هاســت؛ چه کتابخانه های 
بــزرگ که در قلب پایتخت و شــهرهای 
بزرگ به یمن برخورداری از نرم افزارهای 
پیشرفته امکان دسترسی آسان به کتابها را 
ممکن می سازند، چه کتابخانه های کوچک 
که گرچه از تجهیزات روز بی بهره اند ولی 
سرشــار از منابع و مآخــذ غنی و قوی از 
نویسندگان شــهیر و گمنام اند که تنها 
باید شناسانده و معرفی شوند تا بخشی از 
جریان پژوهش کشــور تکانی بخورد و به 

حرکت درآید.
شــاید با علم به همین موضــوع بود که 
پایگاه اطالع رســانی کتابخانه هــای ایران 
راه اندازی شــد تا فرصتی فراهم آورد برای 
همه کتابداران و مسووالن کتابخانه ها که 
با معرفی داشته هایشــان آنها را در اختیار 
عالقه منــدان حوزه پژوهش قــرار دهند؛ 
با علم به اینکه نخســتین و آغازین شرط 
پژوهــش، اطالع از منابع موجود اســت و 
کتابخانه بخشی از نظام آموزشی است که 
در صــورت حمایت مادی و معنوی نهادها 
و ســازمان های مســوول و معرفی منابع 
پژوهش آســانتر، دسترسی به آن سریعتر 
شده و اتفاقات خوبی برای این بخش رقم 
خواهد خورد. همه اینها زمانی امکان پذیر 
است که سیاســتگذاران و دست اندرکاران 
فرهنگ کشور بپذیرند که سرمایه گذاری در 
این حوزه یعنی تحــول در نظام آموزش و 
پرورش، یعنی کمک به دانشجو و پژوهشگر 
که در نهایت به یک هدف منجر می شــود 
و آن هــم تبادل آســان و ســریع کتاب 
در کتابخانه هــا و رونق کتابخوانی اســت. 
درجستوجویداشتههایفرهنگی

ســال ۱۳۸۷ موسســه علمی و فرهنگی 
دارالحدیــث تصمیم گرفت نســخه های 
متعددی از تحقیقاتی را گردآوری کند که 
تا آن زمان در حوزه علم حدیث نوشته شده 
بودند. الزمه این کار، دسترسی به فهرست 
کتابخانه ای بود ولی محــدود بودن تعداد 

کتابخانه های مجهز به اینترنت و نرم افزارهای 
متنوع و پراکندگی منابع عمالً دستیابی به 
سیستم فراگیر و گســترده از اطالعات را 
غیرممکن می کرد. همه اینها مســووالن 
پایگاه کتابخانه های ایران را به ایجاد پایگاهی 
ترغیــب کرد که به گفته حجت االســالم 
احســان ســرخه ای، طــراح و ایده پرداز 
پایگاه، با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته 
امکان جســتوجوی ساده و سریع را فراهم 
می ســاخت به نوعی که با ایجاد فهرستی 
جامع، در آِن واحد به دســت آوردن اصل 
منبع، جانمایی و کتاب شناختی در پایگاه 
میسر می شد. سرخه ای می گوید:  ابتدا قرار 
بود این سیستم نرم افزاری فقط دسترسی به 
منابع را برای دانشجویان و پژوهشگران علم 
حدیث آسان کند ولی در ادامه و با آزمون 
و خطاهــای حین کار و مشــاهده نتایج، 
مسووالن پایگاه تصمیم گرفتند با استفاده از 
خروجی های استاندارد در اختیار کتابخانه ها 
و تجمیع فهرســت های پراکنــده، امکان 
جســت وجوی پیشرفته و ســریع را برای 
پژوهشگران سایر رشته ها هم ممکن کنند. 
ســرخه ای می افزاید:  وقتــی کتابخانه ها 
اعتماد کردند و اطالعاتشــان را در اختیار 
پایگاه قرار دادند، ما فهرســت منابع را در 
یک مجموعه کنار هم قرار دادیم تا با یک 
جست وجوی ســاده اطالعات اولیه درباره 

کتاب به  پژوهشگران معرفی شود. 
بــه گفته ســرخه ای بــا به کارگیری این 
سیستم، امکان معرفی همه کتاب ها حتی 
کتاب هایی که ممکن بود ۱۵۰ سال پیش 
نوشته شــده و در کتابخانه ای مهجور در 
دورترین نقطه کشور خاک بخورند، برای 

جستوجوگر ممکن می شود. 

اطالعات۲۸استاندریکپایگاه
ابتدا قرار بود فقط عالقه مندان علم حدیث 
اطالعات کتابشــناختی را از پایگاه حوزه 
دریافت کنند ولی ارائه فهرست اطالعات 
کتابخانه ها بدون هرگونه دخل و تصرف، 
معرفی آنها به عنوان مالکان حقوق معنوی 
اطالعات و حفاظت از اطالعات، جلب اعتماد 
کتابخانه ها را در پی داشت و سرانجام کار 
به جایی رســید که اکنون ۴۴۰ کتابخانه 
از ۲۸ اســتان کشــور عضو این پایگاه اند. 
اینها را ســرخه ای می گوید و البته توضیح 
می دهد که درخواســت عضویت از سوی 
هر کتابخانه ای ارائه شود، به راحتی در پایگاه 
پذیرفته خواهد شد و تنها شرط عضویت 
این است که کتابخانه به سیستم نرم افزاری 
مجهز باشد که خروجی استانداردی را در 
اختیــار قرار دهد تا بتــوان آن را تبدیل و 
در مجموعه اطالعات درج کرد. سرخه ای 
کتابخانه های عضو پایگاه را به ســه دسته 
تخصصی مثــل کتابخانه ایران شناســی 
مجلس شورای اســالمی، دانشگاهی مثل 
کتابخانه های زیرمجموعه دانشگاه تهران و 

کتابخانه های عمومی شامل آستان قدس 
رضوی تقسیم می کند که به گفته او از این 
تعداد ۸۳ کتابخانه دانشگاهی، ۶۰ کتابخانه 
تخصصــی و بقیه در زمــره کتابخانه های 

عمومی قرار می گیرند. 
تعــداد ۱۰ میلیون کتاب هــم از طریق 
این پایگاه قابل جست وجوست یعنی هر 
پژوهشــگر و دانشــجویی در صورت وارد 
کردن نام یک کتاب یــا اطالعاتی درباره 
موضوع یا پدیدآورنــده کتاب، می تواند با 
جست وجوی ساده یا پیشرفته با فهرستی 
از کتاب هــای موجــود در کتابخانه عضو 
روبه رو شــود. به باور ســرخه ای همه این 
امتیازات باعث شدند که رتبه اول برترین 
جســت وجوگر ســال ۱۳۹۰ در حــوزه 
رسانه های دیجیتال به این پایگاه داده شود. 

همهامکاناتیکپایگاه
تا قبل از راه انــدازی پایگاه کتابخانه های 
ایران، بودنــد کتابخانه هایی که اطالعات 
خود را با اســتفاده از نرم افزارهای ساده و 
پیشرفته در اختیار کاربران قرار می دادند 
بنابراین چه نیازی به پایگاه اطالع رسانی 
کتابخانه های ایران؟ این دغدغه ذهنی را 
با سرخه ای در میان می گذاریم و او پاسخ 
می دهد:  عالوه بر جســتوجوی ســاده و 
پیشــرفته، این پایگاه برای هر کتابخانه، 
یک صفحه اختصاصی با نشــان واره  خود 
کتابخانــه ایجاد کرده که بــه آنها امکان 
می دهد با نشــانی اینترنتــی اختصاصی 
حتی در صورت نداشتن نسخه تحت وب، 
این صفحه را در اختیار کاربرانشــان قرار 
دهند. در کنار این خدمات )معرفی کتاب، 
الفبایی  فهرست  اختصاصی،  جستوجوی 
و...( امــکان دیگری که پایــگاه را متمایز 
کــرده، درختواره موضوعی اســت؛ یعنی 
ترسیم ساختار چیدمان کتابخانه به لحاظ 
موضوع که به مجموعه ســازی اطالعات 

کتابخانه کمک می کند. 
 به گفته ســرخه ای، درخت و اره موضوعی 
عالوه بر اینکه به نظام پراکنده کتابخانه ها 
انسجام می بخشد، پیمایش کتاب ها را هم 
برای محقق امکانپذیر می سازد و با توجه 
به نظام کتابخانه های ایــران  کتابخانه ـ 
بیــس  به محقق این امــکان را می دهد 
که متوجه شــود چند درصد کتاب های 
کتابخانه های مثاًل دانشگاه تهران با موضوع 

علوم اجتماعی و چند درصد حقوق اند.
قفسه مجازی از دیگر امکانات کتابخانه ای 
این پایگاه اســت که سرخه ای به آن اشاره 
می کنــد و آن را به معنی نمایش مجازی 
کتاب های درون قفسه ها و مخازن کتابخانه ها 
می داند. یعنی کاربر از طریق جست وجو به 
عناوین موجود کتاب هــای مرتبط و هم 
موضوع با آن کتاب در قفسه ها دسترسی 
پیدا می یابد. این قابلیت با یک جست وجو 
کاربــر را با کتاب هایی آشــنا می کند که 

تــا قبل از این نامی از آن یا نویســنده اش 
نشنیده اســت. درختواره موضوعی یعنی 
معرفی کتاب، پیدا کــردن جایگاه کتاب 
در قفســه کتابخانه و شناسایی کتاب های 
همســایه و هم موضوع با متن و نوشــتار 
کتاب، تبدیل امکانات متصل به شبکه به 
سی دی قابل حمل و تجهیز کتابخانه ها به 
منابع و مآخذ پایگاه)فهرســت یار( بخشی 
از امکانــات پایگاه کتابخانه هــای ایرانند.

همهدوستدارانکتاب
شــاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نبض 
پژوهش کشــور در پایگاه اطالع رســانی 
کتابخانه های ایران می زنــد. این مدعا را 
می توان به راحتی اثبات کرد آنگاه که گفته 
می شود بخش عمده مراجعان به این پایگاه، 
دانشجویان، پژوهشگران و فارغ التحصیالن 
مراکز علمــی و دانشــگاهی اند که برای 
تحقیق، نوشتن پایان نامه و... به اطالعات 
کتابخانه ای این پایگاه مراجعه و با انبوهی 
از کتاب های شناخته شــده یا ناشــناس 
مواجــه می شــوند که هرگونــه فعالیت 

پژوهشی بر پایه همان ها استوار است.
 ســرخه ای مراجعان به این پایگاه را قشر 
تحصیل  کــرده می داند کــه در روزهای 
غیرتعطیل آمارشان باال می رود و روزهای 
تعطیــل تعــداد مراجعــات بــه حداقل 
می رسند. البته او به مراجعان این پایگاه، 
کتابداران کتابخانه ها را هم اضافه می کند و 
می گوید:  چون فهرست نویسی کتاب ها به 
این دلیل که عمده شان به زبان انگلیسی 
یا عربی نوشــته شــده اند، سخت است و 
طبیعی است کتابدارانی که تسلط کافی 
به زبان بیگانــه ندارند به پایگاه مراجعه و 
از فهرست نویسی کتابخانه های عضو این 

پایگاه استفاده می کنند 

همیشهپایکتابخوانیدرمیاناست
گروه هدف پایــگاه کتابخانه های ایران و 
عمــده مراجعان آن، محققاننــد. اینها را 
رصد آمــار مراجعان به پایگاه مشــخص 
کرده پس طبیعی اســت که مســووالن 
پایگاه کتابخانه ای ایران تمام هم و غمشان 
این باشــد که دسترســی به منابع غنی 
کتابخانه ای را برای این گروه آسان کنند 
و البته نفع آن در دراز مدت شــامل همه 
کتابخوانان می شــود و رونق کتابخوانی و 
ارتقای فرهنگ جامعه را میســر می کند 
که هدف اصلی و اساسی پایگاه هم همین 
اســت؛ آنجا که با بهره گیــری از امکانات 
رایانــه ای تالش می کند زمینــه را برای 
جســت وجو و معرفی کتاب در جای جای 
کشور فراهم آورد. شــاید در یکی از این 
جست وجوها، کتابی پایه تحقیق محققی 
یا نوشتار نویسنده ای قرار گیرد و به تحولی 
بینجامد؛ هم در فعالیت های پژوهشی، هم 
پایان نامه نویسی، هم سرانه کتابخوانی و.... 

lib.ir نگاهی دوباره به
حجت السالم سرخه ای: نبض پژوهش کشور اینجا می زند
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معاون فرهنگی و ارتباطــات دارالحدیث 
از تحصیل ۴ هزار دانشــجو در ۲۰ رشته 
مقطع کارشناســی، کارشناســی ارشد و 
دکتری این مرکز خبر داد و گفت: عالقه 
مندان علوم ومعارف حدیث به دو شــیوه 
حضوری و مجازی می توانند تحصیل کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، 
حجت االسالم والمسلمین دکتر سبحانی 
نیا، در دیدار طالب غیــر ایرانی، با اعالم 
خرسندی از حضور مهمانان، افزود: توفیق 
بزرگی اســت که شــما برادران مسلمان 
از اقصــی نقاط جهان، در ایران مشــغول 
تحصیل هســتید و نعمتی کــه از ناحیه 
خدای متعال نصیب شــما شــده جای 

سپاس دارد.
معاون فرهنگی و ارتباطــات دارالحدیث 

با ارائه گزارشــی از این دانشــگاه قران و 
حدیث گفت: در حال حاضر، رشــته های 
علــوم و معارف قــرآن؛ و علوِم حدیث در 
مقطع کارشناسی و رشته های علوِم قرآن 
و حدیــث، علوِم حدیث گرایش تفســیر 
اثری، علوِم حدیث گرایش کالم و عقاید؛ و 
علوِم حدیث گرایش نهج البالغه در مقطع 
کارشناسی ارشــد، دوره های رسمی این 
مرکز آموزشــی را تشکیل می دهند و ان 
شاء اهلل در آینده نزدیک، دیگر رشته های 

مرتبط نیز افزوده خواهد شد. 
وی افزود: شیوه فعلی پذیرش دانشجو در 
دانشــکده مجازی علوم حدیث در مقطع 
کارشناســی از طریق پذیرش بر اســاس 
ســوابق تحصیلی و بدون کنکــور، و در 
مقطع کارشناســی ارشد از طریق کنکور 

سراسری است.
حجت االسالم ســبحانی نیا بیان داشت: 
تحصیل در این مرکز کاماًل غیر حضوری و 
از طریق اینترنت است و آزمون های پایان 
هر نیمســال به صورت حضوری در قم، 
تهران یا یکــی از نمایندگی های مرکز در 
سراسر نقاط ایران و جهان برگزار  می شود.

وی همچنین به معرفی پژوهشــگاه قرآن 
و حدیث پرداخت و گفت: این پژوهشگاه 
از چهار پژوهشکده علوم و معارف حدیث، 
تفسیر اهل بیت)ع(، اخالق و روانشناسی 
و پژوهشــکده کالم اهل بیت)ع( تشکیل 

شده است.
گفتنی است، جمعی از طالب غیر ایرانی 
هند،  تاجیکســتان،آلبانی،  کشــورهای 
آلمان، نروژ، کانادا، آفریقا،روســیه، سوئد، 

انگلســتان و آمریکا به همــت امور بین 
الملل دارالحدیــث ضمن بازدید از بخش 
های مختلف مؤسســه با معاون فرهنگی، 
ارتباطات و امور بیــن الملل دارالحدیث 

دیدار و گفتگو کردند.
الزم به ذکر اســت، طالب غیر ایرانی در 
مدرســه المهدی قم، ضمن آموزش زبان 
فارسی دوره تمهیدیه را سپری می کنند.

تحصیلبیشاز4هزاردانشجودردانشگاهقرآنوحدیث

معاونت فرهنگی ، ارتباطات 
و امور بین الملل

حدیث  علوم  تخصصی  کتابخانه  مدیر 
از  بیش  گردآوری  از  دارالحدیث  موسسه 

۶۰ هزار جلد در این کتابخانه خبر داد. 
به  دارالحدیث،  رسانی  اطالع  گزارش  به 
حجت االسالم  فارس،  خبرگزاری  از  نقل 
طالب  بازدید  در  هوشمند  مهدی 
تخصصی  کتابخانه  از  دامغان  شهرستان 
اظهار  دارالحدیث  موسسه  حدیث  علوم 
عنوان  دارای ۳۶ هزار  کتابخانه  این  کرد: 
و  هزار   ۲ جلد،  هزار   ۶۰ قالب  در  کتاب 
۷۰۰ پایان نامه حدیثی و قرآنی، ۹۰ عنوان 

مجله و ۳۰۰ جلد کتاب خطی است. وی 
خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
استفاده  کتابخانه  این  منابع  از  می توانند 
کنند و به تامین اطالعات مورد نیاز خود 

بپردازند.
حدیث  علوم  تخصصی  کتابخانه  مدیر 
موسسه دارالحدیث عنوان کرد: دانشجویان 
و پژوهشگران این دانشگاه می توانند از منابع 
تا  کنند  استفاده  کتابخانه  این  در  موجود 

بتوانند به تحقیق و پژوهشی غنی بپردازند.
وی یادآور شد: دانشجویان و پژوهشگران 

برای تدوین پایان نامه و تحقیق به کتابخانه 
تخصصی علوم حدیث مراجعه و اطالعات 
الزم را کسب کنند و از خدمات مورد نیاز 

در این زمینه بهره مند شوند.
صادق  امام  مدرسه  طالب  از  نفر   ۴۰
با  آشنایی  برای  دامغان  شهرستان  )ع( 
موسسه  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های 
دانشگاه  از  دارالحدیث  فرهنگی  ـ  علمی 
قرآن و حدیث، مخزن کتابخانه تخصصی 
علوم حدیث و نمایشگاه کتاب این موسسه 

بازدید کردند. 

گردآوری بیش از 60 هزار جلد در کتابخانه تخصصی علوم حدیث

افزار  نرم  پیامکی  مسابقه  کشی  قرعی 
آن  ی  برنده   ۱۴ اسامی  و  انجام  ثاراهلل 

اعالم شد. 
علمی  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقه  کشی  قرعه  دارالحدیث،  فرهنگی 

ارج  برای  که  ثاراهلل   افزار   نرم  پیامکی 
نهادن به مخاطبان نرم افزار تدارک دیده 
شده بود، بر اساس اعالم قبلی در هجدهم 
دی ماه ابرگزار شد و برندگان آن مشخص 

شدند.
بر اساس این گزارش با قرعه کشی انجام 
ی  هزینه  کمک  ی  برنده  چهارده  شده 
اعالم  به شرح زیر  به کربالی معلی  سفر 

می گردد:
 

۱ - ۰۹۱۱ --- ۶۰۱۳
۲ - ۲۵۱۳--- ۰۹۱۱
۳ - ۰۶۴۹ --- ۰۹۱۳
۴ - ۰۹۱۵ --- ۴۰۷۰
۵ - ۰۹۳۰ --- ۶۹۵۱
۶ - ۰۹۱۹ --- ۰۴۴۱

۷ - ۰۹۱۹ --- ۵۱۷۹
۸ - ۰۹۱۲ --- ۱۵۵۳
۹ - ۰۹۳۷--- ۴۸۱۹
۱۰ - ۰۹۱۹ --- ۴۲۱۲
۱۱ - ۰۹۱۹ --- ۵۹۲۹
۱۲ - ۰۹۳۶ --- ۱۷۰۴
۱۳ - ۰۹۱۲ --- ۳۹۰۵
۱۴ - ۰۹۱۲ --- ۹۴۷۱

اسامی برندگان مسابقه نرم افزار ثاراهلل اعالم  و جوایز آنان پرداخت شد

۱۲۰ نفــر از دانــش آموزان مؤسســه 
فرهنگی و آموزشــی هدایت میزان در 
منطقه دو آموزش پرورش شــهر تهران، 

از بخــش های مختلف مؤسســه علمی 
فرهنگی دارالحدیث بازدید کردند. 

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
دارالحدیث، دانش آموزان پس از حضور 
در مزار شهدای گمنام، با قرائت فاتحه، 

مجاهدت های آنان را گرامی داشتند.
مدیر روابط عمومی مؤسسه دارالحدیث، 
ضمــن ابراز خیر مقدم بــه مهمانان، به 
پیشــینه را اندازی این مؤسســه اشاره 
کرد و گفت: اساس تأسیس این مؤسسه 
تألیف کتاب ده جلــدی میزان الحکمه 

آیت اهلل ری شهری بوده است.
مهــدی عباســی در ادامه بــه معرفی 
بخشــهای تحقیقی ـ پژوهشی مؤسسه 
پرداخت و افــزود: پژوهشــگاه قرآن و 
حدیث، از پژوهشــکده علــوم و معارف 
حدیث، پژوهشکده اخالق و روانشناسی 
اسالمی، پژوهشکده تفسیر اهل بیت)ع( 
و پژوهشــکده کالم اهل بیــت علیهم 

السالم تشکیل شده است.
به  دارالحدیث،  عمومــی  روابــط  مدیر 
معرفی دانشگاه علوم حدیث پرداخت و 

تصریح کرد: دانشگاه قرآن و حدیث نیز 
در این مؤسســه به آموزش دانشجویان 
در زمینه علوم و معارف حدیث در ســه 
مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشد، و 
دکتری در دو شــعبه قم و شهر ری می 

پردازد.
وی خاطر نشــان کرد: مرکــز آموزش 
الکترونیکی دانشــگاه قران و حدیث نیز 
زیر مجموعه دانشــگاه دارالحدیث است 
که از طریق اینترنت دانشجو می پذیرد.

بازدیددانشآموزانمؤسسههدایتمیزانازدارالحدیث
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۴۰ نفــر از دانــش اموزان دبیرســتان 
پســرانه علوم و معارف اســالمی صدرا 
شهرستان ابرکوه، از بخش های مختلف 
مؤسســه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث 

بازدید کردند. 
پایــگاه اطالع رســانی  بــه گــزارش 
مدیر  زاده،  قاری  ابوالفضل  دارالحدیث، 
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسالمی 
صدرا شهرســتان ابرکوه استان یزد، در 

مصاحبه با خبرنگار مــا گفت: ۴۰ نفر 
از دانش آموزان کالس های دوم، سوم 
و چهــارم معارف بــرای ایجاد انگیزه و 
امید و شــور و شــوق برای شرکت در 
کنکور سالهای آینده و ورود به دانشگاه 
های معتبر کشــوری از دانشگاه قران و 

حدیث بازدید کردند.
گفتنی است، دانش آموزان ابتدا با ادای 
احترام و قرائت فاتحه بر ســر مزار دو 

شهید گمنام مدفون در دارالحدیث، یاد 
و نام آنان را گرامی داشتند.

در ادامــه ایــن دیــدار، مدیــر روابط 
عمومی مؤسسه دارالحدیث، گزارشی از 
توانمندی های این مؤسســه و دانشگاه 
قرآن و حدیــث و آموزش های مجازی 

ارائه داد.
یادآور می شــود، این بازدید به همت 
امــور بیــن الملــل مؤسســه علمی ـ 

فرهنگی دارالحدیث صورت گرفت.

دانشآموزانیزدیازدارالحدیثبازدیدکردند

مزار دو شهید گمنام مدفون در موسسه 
علمــی فرهنگی دارالحدیــث گلباران و 

عطرافشالنی شد. 
به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و ایــام اهلل دهه ی فجر، مزار دو شــهید 
گمنام مدفون در موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث گلباران و عطرافشــانی شــد. 

در این مراســم مدیران، اساتید، کارکنان 
و دانشــجویان موسســه علمی فرهنگی 
دارالحدیث، پژوهشــگاه و دانشگاه قرآن و 
حدیث پس از نماز ظهر و عصر بر سر مزار 
شهیدان حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه 
یاد و خاطره ی شهیدان انقالب اسالمی و 
هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

گلبارانوعطرافشانیمزاردوشهیدگمنامدردارالحدیث

مدیر پایگاه اطالع رســانی کتابخانه های 
ایران از عضویت ۴۴۳ کتابخانه در این 

پایگاه خبر داد. 
پایــگاه اطــالع رســانی دارالحدیث ـ 
حجت االســالم احســان ســرخه ای با 
اشــاره به فعالیت پایگاه اطالع رســانی 
کتابخانه های ایــران اظهار کرد: اکنون 
افراد می تواننــد به عناوین بیش از ۱۰ 
میلیون عنــوان کتاب از ۴۴۳ کتابخانه 
کشــور در ایــن پایگاه اطالع رســانی 

دسترسی داشته باشند.
وی با بیــان اینکه کتاب های تخصصی، 
دانشــگاهی، حوزوی و عمومی در این 
کتابخانــه وجــود دارد، گفــت: امکان 
پدیدآورندگان  موضوعی،  جست وجوی 

و ســایر اطالعات برای مخاطبان کتاب 
در ایــن پایگاه وجود دارد که مخاطبان 
می تواننــد از طریق آنها بــه اطالعات 

مورد نظر دسترسی پیدا کنند.
مدیر پایگاه اطالع رســانی کتابخانه های 
ایران خاطرنشــان کــرد: کتابخانه های 
کوثر دانشــگاه قــم،  تخصصی حضرت 
گروه  مشــهد،   الزمان)عــج(  صاحــب 
باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 
جدیدا در این کتابخانه عضو شــده اند. 
وی با بیان اینکــه کتابخانه های ممتازی 
در ایــن کتابخانه عضویــت دارند، گفت: 
کتابخانه های بنیاد دایرة المعارف اسالمی، 
سازمان اسناد، کتابخانه ملی، مرکز اسناد 

آســتان قدس رضوی، دانشــگاه تهران و 
آیت اهلل مرعشــی نجفــی کتابخانه های 
مطرحی هستند که عضو این پایگاه هستند. 
پایگاه  کــرد:  ســرخه ای خاطرنشــان 
ایــران  کتابخانه هــای  اطالع رســانی 
اطالعــات کتابخانه هــای عضــو را در 
اختیــار کاربــران قرار می دهــد و در 
بخش قفســه مجازی کتاب ها در قفسه 
کتابخانه نمایش داده می شود، بنابراین 
کتاب های دارای موضوعات مشــابه در 

این قفسه ها قابل مشاهده است.
وی عنوان کرد: محققان در این پایگاه 
از  اطالعاتی  می تواننــد  اطالع رســانی 
به دســت  کتابخانه های مختلف  منابع 
آورند و این امر در ارائه اثر پژوهشــی 

غنی برای آنهــا تاثیر دارد. مدیر پایگاه 
یادآور  ایران  کتابخانه های  اطالع رسانی 
شــد: راه انــدازی این پایــگاه از جمله 
اقدامــات صــورت گرفته در موسســه 
علمــی فرهنگی دارالحدیث اســت که 
مخاطبــان می توانند از طریــق پایگاه 
اطالع رســانی www.lib.ir به اطالعات آن 

دسترسی پیدا کنند.

عضویت443کتابخانهدرپایگاهاطالعرسانیکتابخانههایایران

جلســه اول دوره آموزش تفســیر قرآن 
کریم ویژه طالب توســط حجت السالم 
و المســلمین قرائتی در موسســه علمی 

فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.
در این جلســه اســتاد قرائتی در ابتدا به 
بیان اهداف برگزاری این دوره ی آموزشی 
و ویژگــی های آن پرداخت. ایشــان این 
جلســات را بنا بر توصیه ی مقام معظم 

رهبــری در پرورش و آموزش شــیوه ی 
تفســیری خود به طالب دانست و تاکید 
کرد که نیاز جامعه ی امروز شنیدن عقاید 
و احکام دین در قالب های متنوع و جدید 
اســت که در این سلســله جلسات سعی 
می شــود به تدریس آن روش های پویا و 

کارآمد بپردازیم.
وی با بیان اینکه ســخنان روحانیون می 

بایست ســاده و عام فهم و در عین حال 
خاص پسند و علمی باشد افزود: استفاده از 
لغات و اصطالحات مشکل بیشتر از اینکه 
مخاطب را با سخنران همراه کند، موجب 
کسالت و خستگی شود و در فهم مطلب 

به مشکل بربخورد.
 حجت الســالم قرائتــی در ادامه با چند 
مثال به روش های مختلف تطبیق آیات 

و روایات با نیازها و سواالت جوانان امروز 
پرداخت.

الزم بــه ذکر اســت کــه دوره آموزش 
تفســیر قرآن کریم ویژه طالب توســط 
حجت الســالم و المسلمین استاد قرائتی 
چهارشنبه ها از ســاعت ۱۱ در موسسه 
علمــی فرهنگی دارالحدیــث برگزار می 

گردد.

آغازنخستیندورهآموزشتفسیرقرآنویژهطالب

معاونت فرهنگی ، ارتباطات 
و امور بین الملل
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فروشــگاه کتاب دارالحدیــث در ضلع 
حضــرت  مقــدس  آســتان  جنوبــی 
عبدالعظیم حسنی علیه السالم با حضور 
تولیت آســتان، حضرت آیــت اهلل ری 

شهری افتتاح شد. 
 این دومین فروشگاه کتاب در پیرامون 
حرم مطهر اســت  که بــا عنایت ویژه 
تولیت محترم آســتان به منظور عرضه 
آثــار دینی به ویژه کتــاب های علوم و 

معــارف قرآن و حدیث به زائران محترم 
حرم مطهر افتتاح گردیده است.

 در این مراســم تولیت محترم آســتان 
مقــدس تأکیــد کردند آثــاری که در 
فروشــگاه عرضــه می شــود بــا دقت 
زیاد انتخاب شــود تا در افزایش سطح 
دینداری و نیز عشــق و عالقه مردم به 
اهل بیت علیهم الســالم تأثیر بیشتری 

داشته باشد.

 در این مراسم حجت االسالم و المسلمین 
سبحانی نیا الحدیث  مدیر عامل انتشارات 

دارالحدیث نیز حضور داشت.
زائران محترم این بقــاع متبرکه، از این 
پس می توانند آثــار فرهنگی و دینی را 
از فروشگاه های دارالحدیث واقع در ضلع 
های شرقی و جنوبی آستان تهیه نمایند.

تلفن فروشــگاه کتاب موسســه علمی 
فرهنگی دارالحدیث در آســتان مقدس  

حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( جهت 
عالقمندان ۵۵۹۵۲۸۶۲   می باشد.

دومینفروشگاهمحصوالتدارالحدیثدرآستانحضرتعبدالعظیم)ع(افتتاحشد

چگونگــی عرضه همه آنچه دســتاورد 
ماه ها و ســال ها تالش علمی اســت، 
همانند اصل پژوهش از اهمیت بسزایی 

برخوردار است. 
هر کتــاب، پس از گذرانــدن فرایندی 
طوالنی که شــامل تحقیــق، پژوهش، 
آماده ســازی، چاپ و ســپس توزیع به 
دســت خواننده می رسد و اگر هر کدام 
از این مراحل به درســتی صورت نگیرد 

مخاطب بهره نخواهد برد.
سازمان چاپ و نشر دارالحدیث با توجه 
بــه این نکتــه مهم، برای ثمر بخشــی 
پژوهــش های علوم و معــارف قرآنی و 
حدیثی، نشــر،  تبلیغ وتوزیع حداکثری 
و البته متناســب با توان انتشارات را در 

دستور کار قرار داده است.
حجــت االســالم والمســلمین دکتــر 
ســبحانی نیا، مدیر عامل جدید سازمان 
چاپ و نشــر دارالحدیث برای رسیدگی 

و ســاماندهی به امور مربوط به شــعبه 
انتشــارات دارالحدیــث  در لبنان چند 

روزی به این کشور سفر کرد.
 پایگاه اطالع رسانی حدیث نت، درباره 
شعبه انتشارات دارالحدیث  در لبنان با، 
مدیر عامل این سازمان، گفتگو کرده که 
در ادامه، مشروح گفتگو با حجۀ االسالم 
و المســلمین دکتر ســبحانی نیا را می 

خوانید.
بفرماییدسفرشمابهچهمنظور

صورتگرفتهبود؟
انتشــارات دارالحدیث بیش از ده سال 
اســت که در شــهر بیروت بــه منظور 
حضور در عرصه بین المللی فروشگاهی 

را خریداری و برپا کرده است.
 این اقــدام حضور آثار دارالحدیث را در 
نمایشــگاه های بین المللی چه به طور 
مستقیم توسط دارالحدیث و چه توسط 
ناشــران دیگر موجب شده تا جایی که 
دارالحدیــث و آثار گرانســنگش امروز 
در دنیا بویژه در بین کشــورهای عربی 

شناخته شده است.
 البته در این بین، چند ســال به دلیل 
جنــگ لبنــان و رژیم صهیونیســتی و 
بمباران های ســنگین بیروت توســط 
اسرائیل فروشگاه انتشــارات ویران شد 

لکــن مجددا توســط حــزب اهلل تمام 
منطقه آباد و و فروشــگاه نیز بازسازی و 

تحویل شد.
فروشگاه انتشارات دارالحدیث هم اکنون 
دائــر و کارگزارش در بیروت مشــغول 
فعالیت اســت.  این ســفر بــه منظور 
رســیدگی به کار فروشگاه و نیز مذاکره 
با چند ناشــر شــاخص در بیروت برای 

همکاری و تعامل صورت گرفت.
آیاتعاملیهمصورتگرفت؟

یکی از ناشــران معروف در جهان عرب 
انتشــارات دار احیاء التراث االســالمی 
است. این ناشــر توانمند در عرصه بین 
الملل از ناشــرانی است که پیش از این 
نیز با همــکاری او آثاری از دار الحدیث 

منتشر شده بود.
در این سفر جلسه مبسوطی با صاحبان 
آن برگزار شــد و توافقات مهمی صورت 
گرفت که امیدوارم در آینده ای نزدیک 

نتایج مطلوب آن آشکار شود.
آیابهنظرشماحضورانتشاراتدر
بیروتبهصورتمستقیمسودمند

است؟
این اقدامی اســت که پیش از این انجام 
شــده و منافع زیادی هم تــا به امروز 
داشــته اســت. اگر چه انکار نمی کنم 

هزینه های زیادی هم داشــته اســت. 
بررسی بنده در این سفر مرا امیدوار کرد 
تا بتوانیم حرکات ســودمند و با منافع 
متعدد مادی و معنوی برای دارالحدیث 
و نشر معارف اهل بیت در جهان اسالم 
انجــام دهیم. البته در یک فرایند زمانی 
معقول اگــر نتوانیم در این عرصه موفق 
باشــیم حضور مستقیم را به حضور غیر 
مستقیم و با واسطه تبدیل خواهیم کرد.
آیاحضوردارالحدیثدرلبنانبه
عرضهکتابودائرکردنفروشگاه

خالصهمیشود؟
مدیرعامل محترم ســابق مؤسســه ای  
چند منظوره بــرای دارالحدیث به ثبت 
رسانده اند که امکان انواع اقدامات علمی 
فرهنگی را برای دارالحدیث فراهم کرده 
است. وجود این مؤسســه امکان ایجاد 
دانشگاه، پژوهشگاه و مراکزی با اهداف 
آموزشی ، پژوهشــی و فرهنگی و حتی 
اقتصادی برای مؤسســه فراهم اســت. 
لکن تاکنون ما از این مجوز ثبت شــده 
اســتفاده خاصی نبرده ایم . همینجا از 
همکاران عزیزم در دانشگاه و پژوهشگاه 
قرآن و حدیث نیز می خواهم در جهت 
پیشــبرد اهداف عالی مؤسســه از این 

امکان فراهم آمده بهره برداری نمایند.

کارنامهانتشاراتدارالحدیثدربیروت؛درگفتگوبامدیرعاملسازمانچاپونشردارالحدیث

به دنبال اســتقبال از کتاب  دانشــنامه 
احادیث پزشــکی ، چاپ هجدهم این اثر 

منتشر و روانه بازار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، 
چاپ هجدهم  دانشنامه احادیث پزشکی  
به زبان فارسی توسط انتشارات  دارالحدیث  

منتشر و روانه بازار شد.
محمدتقي  نصیــب،  خــوش  مرتضــي 
سبحاني نیا، رسول افقي و احمد سعادت فر 
از پژوهشــگران پژوهشکده علوم، معارف 
و حدیــث مؤسســه علمــی و فرهنگی 
دارالحدیــث، این کتاب ۶۷۲ صفحه ای را 

گردآوردی کرده اند.
  دانشــنامه احادیث پزشــکی  براساس 
احادیثــي از زبان پیامبــر)ص( و امامان 

معصــوم  )ع( دربــاره طــب و طبابــت، 
بیماری های جسمانی و راه عالج آنها و نیز 
لزوم رعایت آداب ظاهری مربوط به بدن 

در پنج بخش تنظیم شده است.
 بخش اول با عنوان پزشکی، در سه فصل 
بــه طبابت از نظر اســالم، آداب و احکام 

طبابت و دستورات طّبی مي پردازد.
 بخش دوم، با نام بیماری؛ گونه  ها، پیامدها 
و نیــز وظایف بیمــار و آداب عیادت او را 

شامل می  شود.
 بخش سوم، در بردارنده مطالب مربوط به 
اندام هاست که قلب، مغز و اعصاب، چشم، 
گــوش، دهان و دندان، دســتگاه تنفس، 
پوست، خون، استخوان، مو، ناخن و آالت 
تناسلی را در برمی گیرد. هم چنین به تأثیر 

خوردن و آشامیدن در سالمت و بیماري 
به همراه درمان با غذاها و گیاهان دارویي 

پرداخته شده است.
   بخش چهارم این کتاب به نقش خوردن 
و آشامیدن در سالمت و بیماری اختصاص 
دارد. در ایــن بخــش، گزارش هایی درباره 
سیری و گرسنگی، آداب خوردن و نوشیدن 

و آداب خوردن گوشت آمده است.
 بخــش پنجم ــ کــه از همــه مطالب 
ـ احادیثی را در زمینه  گسترده  تر اســتـ 
مداوا با انواع خوراکی ها و داروها با ذکر نام 
و خاصیت آنها در شــصت فصل گزارش 

می  کند.
 در پایــان این کتاب فهرســتی از آیات، 
اعــالم، جمعیت ها ، بیماری هــا، اماکن و 

منابع ارائه شده است.
  پیش تر کتاب  دانشنامه احادیث پزشکی  
به دو زبان فارسی و عربی در دو مجلد به 

چاپ رسیده بود.
 چاپ هجدهم کتاب  دانشــنامه احادیث 
پزشکي  در شــمارگان ۱۰۰۰ نسخه به 
بهاي ۳۴ هزار تومان توسط سازمان چاپ 

و نشر دارالحدیث  به چاپ رسیده است.

بههمتانتشاراتدارالحدیث؛دانشنامهاحادیثپزشکیبهچاپهجدهمرسید
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از  دارالحدیــث  انتشــارات  مدیرعامــل 
راه اندازی بخش مشاوره کتاب در فروشگاه 
مرکزی انتشــارات دارالحدیــث در قم به 
ارائه راهنمایی های کارشناسی به  منظور 

مخاطبان خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث 
به نقل از خبرگزاری فارس، حجت االسالم 
محمد تقی سبحانی نیا ضمن ابراز تاسف از 
وضعیت فرهنگ کتابخوانی در کشور اظهار 
کرد: اگرچه آمارها نشان می دهد که نسل 
جدید رغبت بیشتری به کتابخوانی دارد و 
این عامل می تواند به دلیل ارتقای سطح 
ســواد و تحصیالت باشــد، ولی فرهنگ 

کتابخوانی در کشور ما ضعیف است.
وی با بیان اینکــه قیمت باالی کتاب در 

مقایسه با ســطح درآمد مردم همخوانی 
ندارد، گفت: این امر به مردم اجازه خرید 
کتــاب نمی دهد و این کاالی ارزشــمند 
نخستین کاالیی است که با افزایش فشار 
اقتصادی به خانواده از سبد خرید خانوار 

خارج می شود.
مدیرعامل انتشارات دارالحدیث خاطرنشان 
کرد: برای این امر نیازمند است تا مسئوالن 
برای اینکه به پژوهش و تحقیقات، فرهنگ 
جامعه و همچنین صنعت چاپ آســیب 

وارد نشود تدبیر داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامات انتشــارات 
دارالحدیث، به مناسبت ورود ماه مبارک 
ربیع االول گفت: افتتاح فروشــگاه کتاب 
در ضلع جنوبی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حسنی یکی از اقداماتی است 
که دومین فروشــگاه کتــاب در پیرامون 

آستان مقدس خواهد بود.
سبحانی نیا خاطرنشان کرد: اماکن متبرکه 
در کشــور پایگاه های فرهنگی مهمی به 
شمار می روند و این امر اقتضا می کند که 
از این فرصت فرهنگی برای عرضه معارف 
دین و معارف اهل بیت)ع(، بیشــتر بهره 

گرفت.
وی ایجاد مکانی برای عرضه کتب دینی و 
معارفی را یکی از اقدامات الزم برای نیل به 
ایــن هدف ذکر کرد و افزود: این مکان در 
ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
واقع شده است که به زودی افتتاح خواهد 

شد.
از  دارالحدیــث  انتشــارات  مدیرعامــل 
راه انــدازی پایــگاه الکترونیکــی جدید 
انتشــارات دارالحدیث خبــر داد و افزود: 
این پایگاه به دلیل مشکالت فراوان پایگاه 
پیشین و به منظور اطالع رسانی مناسب 
و نیز تســهیل در امر تهیه کتاب از طریق 
خریــد الکترونیکی در تا پایــان دی ماه 

راه اندازی خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: این پایــگاه دارای 
بخش های مختلفی مانند اطالعات آخرین 
منشورات، مشــاوره کتاب، آثار برگزیده و 
فروشگاه است که با شکلی زیبا و کارآمد 

به زودی فعال خواهد شد.
سبحانی نیا عنوان کرد: پیش بینی بخش 
مشــاوره کتــاب در فروشــگاه مرکزی 
انتشارات دارالحدیث واقع در خیابان معلم 

قم از اقدامات دیگر است.
وی ادامــه داد: مخاطبــان از این به بعد 
می توانند برای آگاهی بیشتر از منشورات 
در عرصــه قــرآن و حدیــث از حضــور 
کارشــناس این امر اســتفاده کرده و به 
آسانی به کتاب مورد نظر خود دست پیدا 
کنند یا کتاب مناســب را بر اساس هدف 

خود شناسایی و تهیه کنند.
مدیرعامل انتشارات دارالحدیث از رونمایی 
از کتاب حکمت نامه رضوی به مناســبت 
ماه ربیع االول خبر داد و افزود: این کتاب 
به قلم آیت اهلل محمدی ری شــهری و با 
همکاری پژوهشــگاه قــرآن و حدیث در 
چهار جلد به تازگی آماده چاپ شده است 
که در این ماه شــریف در آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( رونمایی خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: این کتاب مجموعه 
سخنان و حکمت های امام رضا)ع( را گرد 
آورده و به نظر می رسد از جمله کتاب هایی 
است که هر ایرانی شیفته حضرتش یک 
دوره از آن را بایــد در منزل داشــته و از 
معارف ناب آن در زندگی خود اســتفاده 

کند.

بهمناسبتماهربیعاالولصورتگرفتراهاندازیبخشمشاورهکتابدرانتشاراتدارالحدیث

بــه همت دبیرخانۀ کنگرة بزرگداشــت 
هزارة ســید مرتضی علم الهدی، اولین 

شمارة خبرنامه، منتشر شد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
دارالحدیــث،  این شــماره دربردارندة  
یادداشت دبیر علمی کنگره ،  نیم نگاهی 
به زندگی و شــخصّیت ســّید مرتضی،  

نسخه شناســی آثار ســّید مرتضی علم 
الهــدی ،  گــزارش فعالیــت دبیرخانۀ 
کنگره در گفت و گو با حجۀ االســالم و 

المسلمین مهریزی  است.
همچنین در این خبرنامه، چند پایان نامۀ 
مرتبط با ســید مرتضی، با عنوان  تجلی 
دیدگاه های سّید مرتضی در پایان نامه های 

دانش آموختگان مراکز دانشگاهی و حوزوی، 
به اجمال معرفی شده است.

 موســوعۀ الشــریف المرتضی ، که به 
مناســبت هزارة وفات ســید مرتضی از 
ســوی مؤسســه  التاریخ العربی  لبنان 
منتشر شده است، در این شماره معرفی 

شده است.

اولینشمارۀخبرنامۀکنگرۀهزارۀسیدمرتضیعلمالهدیمنتشرشد

انتشــارات موسســه علمــی فرهنگــی 
دارالحدیث کتاب  مــن ازدواج نمی کنم  
شامل داستانک های کبری التج را منتشر 

کرد. 
 من ازدواج نمی کنم  عنوان کتابی اســت 
که به تازگی توســط معاونت فرهنگی و 
ارتباطات موسسه منتشر شده است. این 
کتاب همان گونه که از عنوانش پیداست 
به مسائل خانوادگی از زاویه دید متفاوتی 
نگریسته است و در قالب داستان های کوتاه 
با زبانی زیبــا و جذاب به بیان موضوعات 
مختلف خانوادگی و تاثیرات اجتماعی آن 

می پردازد.
 داســتان ها و شــخصیت های این کتاب 
زاییده تخیل نویســنده اســت و از لحاظ 
زمانی به دوران صدر اســالم باز می گردد 
ولی انچه که کتاب را متمایز می کند بهره 
گیری از روایات و احادیثی اســت که در 
زمینه ی ازدواج و مســائل مرتبط با آن از 
رســول اکرم صل اهلل علیــه و آله و دیگر 

معصومین نقل شده است.
 

احادیثی که با ظرافت و بسیار هنرمندانه 
در متن داســتان ها گنجانده شده است. 
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث پیش 
از ایــن در کتاب  حکیم خانــواده از نگاه 
قرآن و حدیث  این احادیث و داستان های 
تاریخی را منتشر کرده بود که  کبری التج  
با بهره گیری از آن ها و بازنویسی و پرورش 
داستانی، ۲۶ داستان کوتاه را برای  من از 

ادواج نمی کنم  به نگارش درآورده است.
 در مقدمــه کتاب می خوانیم:  در بین راه 
های مختلفی کــه برای ملموس تر کردن 
ایــن احادیث و روایــات و ورود آن ها به 
زندگی های امروزی وجــود دارد می توان 
برای داستان ها و داستانک ها نقش عمده 
ای در نظر گرفت. چرا که زبان داســتان، 
زبانی دلنشین، گیرا و جذاب است. وقتی 
حدیث یا روایتی را می خوانیم، شــاید به 
طور کامل ندانیم کــه این حدیث به چه 

علت و در چه جمعی بیان شــده اســت. 
تاریخ، نام تمام کســانی را که در محضر 
معصومین، چنین روایات را شنیده اند، نقل 
نکرده است. همچنین همه ی ماجراهایی 
که باعث نقل آن شــده اند، نیز کامال بر ما 
روشن و آشکار نیست و شاید ضرورتی هم 
برای بیان آن ها نبوده است. اما نویسنده از 
این خالء تاریخی برای خلق داستانک های 

این کتاب یاری گرفته است. 
  مــن ازدواج نمی کنــم  هــر چند در 
دوران صدر اســالم روایت می شــود اما 
داستان های آن مشــکالت جامعه امروز 
است و توصیه ها و احایدث آن نسخه ای 
شفابخش برای دردهای مشترک همه ی 
زمان هاست. برای مثال جوانی که از ترس 
فقر ازدواج نمی کند و یا جوانی که عاشق 
شده اســت و اصرار بر ازدواج با دختری 
دارد که مشــکل دار اســت و یا تمسخر 
شدن به دلیل ازدواج و... که همه و همه 
ذهــن یک جوان در عصــر حاضر را نیز 

درگیر خود کرده است و به دنبال پاسخی 
برای آن می گردد.

 کتاب از لحاظ ظاهــری نیز به گونه ای 
متفاوت اســت. برخــی از داســتان ها با 
تصویری همراه اســت که بر تاثیرگذاری 
آن می افزاید. این تصاویر در سبکی نوین 
و ســیاه و سفید است تصویرگر آن  جواد 
محدثی  بوده اســت. همچنیــن در هر 
داستان دو تا سه برش کوتاه جداگانه آمده 
است که به نوعی سوتیتر متن است و در 
دنبال کردن سیر داستان بسیار جالب شده 

است.

داستانهاییمتفاوتازصدراسالمدرکتابمنازدواجنمیکنم
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افتتاحمرکزجراحيمحدوددارالشفاءکوثر
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دیدارجمعيازمسئوالنآموزشوپرورشومربیانپرورشيمدارسشهرستانري
باتولیتآستانمقدسحضرتعبدالعظیمعلیهالسالم



نشریه ی خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی)ع( و مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

ماهنامه محدث
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(: 
آیت  اهلل محمدی ری  شــهری در جلســه 
تفســیر قرآن کریم در ادامه بحث جلسات 
پیشــین به تبیین ویژگی های صالحان از 

دیدگاه قرآن پرداخت.
آیت اهلل محمدی ری  شهری، تولیت آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( در 
دویســت و پنجاه و دومین جلسه تفسیر 
قرآن کریم که با حضور زائران و ارادتمندان 
به ساحت کالم اهلل مجید در مصالی بزرگ 
ری برگزار شد، به تبیین صالحان از منظر 
قرآن پرداخت و گفــت: در آیه  َوَمن یُِطِع 
َِّذیَن أَنَْعَم اهلّل  ُســوَل َفُأْولَِئَک َمــعَ ال اهللَّ َوالرَّ
َداء  یِقیَن َوالّشــهَ دِّ َعلَْیِهم مَِّن النَِّبیِّیَن َوالصِّ
الِِحیَن َوَحُسَن أُولَِئَک َرفِیًقا )نساء/۹۶(  َوالصَّ
چهار محور بــرای نعمت یافتگان در قرآن 
ذکر شده است؛ پیغمبران، صدیقین، شهدا 

و صالحان.
وی افزود: صالح یعنی شایســتگی و کلمه 
صالح یعنی شایســته، صالحــان نیز یعنی 
شایستگان. در هر نمازی بر بندگان صالح 
خدا سالم می فرستیم. باید سبک زندگی 

ما سبک زندگی آنها باشد.
آیت اهلل محمدی ری  شهری آیات ۳۱۱ و 
۴۱۱ سوره آل عمران را مبین ویژگی های 
بندگان صالح خداوند دانست و اظهار کرد:     
ٌۀ َقآئَِمٌۀ  لَْیُســواْ َســَواء مِّْن أَْهِل الِْکَتاِب أُمَّ
ُدوَن   یَْتُلوَن آیَاِت اهللِّ آنَاء اللَّْیِل َوُهْم یَْســجُ
ِم اآلِخِر َویَْأُمُروَن  ۳۱۱  یُْؤِمُنوَن بِاهللِّ َوالَْیــوْ
بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر َویَُساِرُعوَن فِی 
الِِحیَن  ۴۱۱ ، در  الَْخْیَراِت َوأُْولَِئَک ِمَن الصَّ
آیات فــوق خداوند چند صفت را بیان می 

فرماید و آنها را از آن صالحان می داند.
وی عنوان کرد: ابتــدای آیه در مورد اهل 
کتاب اســت که همه آنها یکسان نیستند. 
طبق روایاتی که نقل شده این آیه در مورد 
اهل کتابی است که بعداً مسلمان شده اند. 
در ادامه آیه، پنج ویژگی برای انسان های 
صالح بیان شده است. هر کسی می خواهد 
مصداق صالحان قرآنی باشد باید تالش کند 
که این پنج ویژگی را در زندگی خانوادگی 

خودش حفظ کند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشاره به 
ویژگــی های صالحان، گفــت: دو ویژگی، 
اعتقادی اســت؛ اعتقاد به خدا و قیامت و 
روز جــزا و چند ویژگی رفتاری اســت. در 
میان اعتقادات مســئله ایمان به خدا و روز 

قیامت از همه مهم تر است.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( با بیان اینکه عمل صالح فقط 
از انســان های مؤمن پذیرفته است، گفت: 
اعتقاد به خــدا و روز قیامت کلید پذیرش 

اعمال دیگر است.
وی عنوان کرد: کسی که خدا را باور داشته 
باشد، خیانت نمی کند، رشوه نمی گیرد و 

... . چهار ویژگی رفتاری دیگر برای صالحان 
نام برده شــده اســت؛ تالوت قرآن در دل 
شــب. این نکته برای قاریــان قرآن خیلی 
قابل توجه اســت که برای خود و خانواده 
خودشــان نیز قرآن را تالوت کنند نه فقط 

برای مردم.
آیت اهلل ری شهری ضمن تصریح به اینکه 
خانه ای که در آن قرآن خوانده می شــود 
به آســمان نور می دهد، اظهار کرد: در آن 
خانه برکت اســت. برنامه قرآن خواندن در 

خانه باعث دور شدن شیطان از آنجاست.
وی بــه ویژگی رفتاری دیگر انســان های 
صالح اشــاره کرد و گفت: سجود و خضوع 
در برابر عظمــت حق یکی دیگر از ویژگی 
هاســت. ویژگی دیگر امر به معروف و نهی 
از منکر است. انســان های شایسته این را 
وظیفه خــود می دانند و بلکه وظیفه تمام 
مسلمانان است، حداقل نسبت به خانواده 

خودمان احساس وظیفه کنیم.
این مفســر قرآن ادامه داد: نکته مهم این 
اســت که آمر به معروف، حواســش باشد 
که گاهی این کار منکر اســت یعنی گناه 
و تندی می کند، او می بایست بد برخورد 
نکنــد، جوری برخورد کند که اثر داشــته 

باشد.
وی با اشاره به نمونه هایی از امر به معروف 
از ســوی انســان های صالح، گفت: شیخ 
کلینی در کافی از امام صادق)ع( نقل کرده 
است که امیرالمؤمنین)ع( وقتی حاکم بود 
از راهی عبور می کرد شخصی از اهل کتاب 
بــا آن حضرت برخورد می کند و او را نمی 
شناسد، با هم هم مسیر می شوند و همراه 
هم می رفتند تا رســیدند سر دو راهی که 

باید مسیرشــان جدا می شد. آن شخص 
اهل کتاب مســیر خــودش را رفت و دید 
امام که مسیرش را جای دیگری گفته بود 
به همراهش می آید، تصور کرد که اشتباه 
می کند، حضرت فرمــود: این ادب رفاقت 
است. یکی از آداب سفر این است که چند 
قدم همراه همسفر بروی بعد به راه خودت 

برگردی.
وی ادامــه داد: حضرت فرمود: ما این ادب 
را از پیغمبرمــان یاد گرفتــه ایم. او گفت 
اگر پیغمبر شما چنین حرفی زده من هم 
دین شــما را قبول کردم، من هم مسلمان 
شدم. این هم امر به معروف است، اما برخی 
اهانت کردن را هم امر به معروف می دانند، 
اما نتیجه این کجــا و نتیجه آن کجا. این 

سبک علوی دعوت به اسالم است.
این مفســر قرآن اظهار کــرد: نمونه دیگر 
مربوط به فرزندان امیرالمؤمنین)ع( است. 
امام حســن)ع( و امام حسین)ع( خردسال 
بودند. پیرمردی مشــغول وضو گرفتن بود 
ولی درست وضو نمی گرفت. گفتند آقا ما 
می خواهیم وضو بگیریم شما نگاه کن که 
ما درست وضو می گیریم یا نه. پیرمرد دید 
خیلی قشــنگ و کامل وضو گرفتند گفت 
شما درست می گیرید من اشتباه می کنم 

باید مثل شما وضو بگیرم.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری به آخرین 
ویژگی صالحان اشاره و عنوان کرد: شتاب 
در کارهای خیر، آخریــن ویژگی رفتاری 
انســان های صالح است. اینطور نیست که 
امروز و فردا کنند برای کار خیر. اگر تصمیم 
داری کار خیری انجام دهی فوری انجام بده 

چون شیطان فریب می دهد.

تبیینویژگیهایبندگانصالحخداازمنظرقرآنکریم

آیت اهلل محمدی ری شهری در جلسه تفسیر قرآن تشریح کرد: 

پایــگاه اطالع رســانی آســتان مقدس 
حضــرت عبدالعظیــم الحســنی علیــه 

السالم:
همزمــان با ســالروز شــهادت حضرت 
ثامن االئمه علی بن موســی الرضا علیه 

آستان  در  ســوگواری  مراســم  السالم، 
الحســنی  عبدالعظیم  حضــرت  مقدس 

برگزار گردید. السالم  علیه 
این مراســم در شب شــهادت حضرت 
امام رضا علیه الســالم بعد از اقامه نماز 

جماعــت مغرب و عشــاء با ســخنرانی 
حجت االســالم و المسلمین جان نثاری 
و مرثیه سرائی ذاکر اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم الســالم آقای محمودیان 

در مصالی بزرگ ری برگزار شد.

برگزاریمراسمسوگواریشهادتثامناالئمهحضرتامامرضا)ع(درآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم: 

شــال متبرک به نام حضــرت عبدالعظیم 
الحسني علیه السالم به مناسبت بزرگداشت 
میالد با سعادت آن حضرت تهیه و در  اختیار 

خادمین حرم مطهر قرار خواهد گرفت. 
به گــزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم این 
شــال متبرک به رنگ طالیي و بر روي آن 
 نام مبارک السید الکریم به رنگ سبز نقش 

بسته است. 
شایان ذکر اســت در ایام بزرگداشت هفته 
میالد با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسني 
علیه السالم برنامه هاي متنوع و متعددي  از 

سوي آستان مقدس برگزار خواهد شد. 

اعطاءشالمتبرکبهخادمینآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسني)ع(
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:

همزمان با ایــام فرخنده ماه ربیع االول و 
آغاز امامت و والیت حضرت ولیعصر عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــریف، تابلوی جدید 
زیارتنامــه حضرت امامــزاده طاهر علیه 

السالم رونمایی و نصب گردید.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
السالم  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
اثر هنری که توســط خوشــنویس  این 
ممتاز کشور استاد احمد محمدپـــور در 

ابعـاد ۹۵ در ۱۲۵ در تاریخ ۲۰ ماه صفر 
و همزمــان با اربعین حســینی در قالب 
اهداء به آســتان مقدس به خط نستعلیق 
خوشنویسی شده و با طرحی زیبا توسط 
جناب اســتاد طریقتی بــه هنر تذهیب 
آراســته گردیده، در کنار مضجع نورانی 
حضرت امامزاده طاهر علیه الســالم قرار 

گرفت.
حضــرت امامزاده طاهر علیه الســالم از 
جملــه علماء بزرگ قــرن چهارم هجري 
بوده و در شــهرري وجهه و شــخصیت 

تامي داشــته و رتق و فتق امــور اهالي 
ري به دســت بــا کفایت او بوده اســت. 
وي ســّیدي بزرگوار و جلیل القدر بوده و 
داراي کرامت مي باشد و در بزرگي مقام 
و جاللــت قدر و عظمت شــأن او همین 
بس که پس از گذشــت هزار ســال، در 
موقع بناي گنبدش، مزارش نبش شــد و 
بدن شــریفش را که ابداً تغییري در آن 
صورت نگرفته بود ســالم یافتند، نســب 
شریف ایشــان با هشت واســطه به امام 

سجاد علیه السالم مي رسد.

پایــگاه اطالع رســانی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:

در آســتانه ایام میالد با ســعادت پیامبر 
مکرم اســالم صلی اهلل علیه و آله و سلم 

و حضرت امام جعفر صادق علیه السالم، 
زیارتنامه و زندگینامه حضرت عبدالعظیم 
الحسني، امامزاده حمزه و امامزاده طاهر 
علیهم الســالم با نام بر آستان کرامت در 

تیراژ ۳۰۰۰ جلد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسني علیه السالم، 
با توجه به حضور انبوه زائرین از سراســر 
کشور در این مکان نوراني، آستان مقدس 

اقدام به چاپ جدیــد زیارتنامه حضرت 
عبدالعظیــم الحســني، امامــزاده حمزه 
و امامــزاده طاهر علیهم الســالم بهمراه 
امامزاده بزرگوار  ترجمه و زندگینامه سه 
به زبان فارسي نمود تا در دسترس زائران 
و ارادتمندان به خاندان اهل بیت عصمت 

و طهارت علیهم السالم قرار گیرد.
این کتاب شــامل زندگینامه و زیارتنامه 
امامزاده  حضــرت عبدالعظیم، حضــرت 

حمــزه و حضرت امامــزاده طاهر علیهم 
الســالم به ضمیمه زیارات جامعه کبیره، 
امین اهلل، عاشورا، آل یاسین و دعاي فرج 

میباشد.
الزم بذکر اســت اداره نذورات و هدایاي 
مردمي آســتان مقدس، آمــاده دریافت 
نــذورات نقدي و غیر نقدي و مشــارکت 
نیکوکاران و خیرین در جهت چاپ هاي 

بعدي اینگونه کتب مي باشد.

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(:
آیت اهلل محمدی ری شــهری در جلســه 
تفسیر قرآن کریم، به تبیین معنای غضب 
خداوند پرداخت و گفت: هر مشکلی که در 
زندگی پیدا می کنیم به خاطر گناهی است 
که انجام داده ایم، حتی زمین خوردن ساده 

نیز طبق روایات، از اثرات گناه است.
آیت  اهلل محمدی ری شــهری، در جلســه 
تفسیر قرآن که با حضور زائران و ارادتمندان 
به ساحت مقدس کالم اهلل مجید در مصالی 
بزرگ ری برگزار شد، در تبیین جمله دوم 
آخرین آیه سوره حمد  َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِهْم 
، گفت: این افراد کســانی هستند که مورد 
غضب خداوند هســتند. حــال باید بدانیم 
معنای غضب خداوند چیست. اسباب غضب 
خداوند چیســت و اینکه چه کسانی از نظر 

قرآن مورد خشم خداوند قرار گرفته اند.
وی در توضیــح معنای غضــب الهی افزود: 
۱۹ بار کلمه  َغِضَب  در قرآن آمده اســت، 
همچنین ســه بار خشــم خدا با  َســِخَط  
مطرح شده است و یک بار با جمله  آَسُفونَا  

بیان شــده است. غضب خداوند صفت فعل 
خداســت نه صفت ذات. صفــات ذات خدا 
مثل علم، حیات و ... اســت، اما خشم خدا 
صفت فعل خداست یعنی کار خداست. مثل 
ما عصبانی نمی شود، خشم خدا یعنی کیفر 

گناهان و مقصود عقاب خداوند است.
این مفسر قرآن در رابطه با اینکه چه چیزی 
سبب خشم خداوند می شــود، گفت: انواع 
گناهان مســتوجب خشم خداوند است اگر 
انسان توبه نکند. هر انسانی به اندازه گناهش 
مورد خشم خداست. اگر کسی بخواهد مورد 
خشــم خداوند قرار نگیرد، بایــد نافرمانی 
خداوند را انجام ندهد. هر مشــکلی که در 
زندگی پیدا می کنیم، به خاطر گناهی است 
که انجام داده ایم، حتی اگر زمین خوردیم و 
دستمان خراش برداشت، این هم نشانه یک 

گناه است.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السالم اظهار کرد: در روایت 
اســت که گاهی خداوند بر ملتی غضب می 
کند و بر آنها عــذاب می آید مثل قوم نوح 
و ...، امــا بعضی وقتها غضــب می کند، اما 
عذاب نمی آید و یکــی از عالیم آن گرانی 

است، عمرها کوتاه می شود، کاسب ها سود 
نمی برنــد، زمین ها خوب میــوه نمی دهد، 
آب کم می شــود و باران نمی آید، و در آخر 
اشرار بر مردم حکومت می کنند و مستحق 
حکومت اشــرار می شــوند. )کافی جلد ۵ 

صفحه ۳۱۷(
ایشان افزود: نکته این است که گاهی انسان 
توجــه ندارد و فکر مــی کند، گناه کوچک 
اســت. اما همین در زندگی انسان اثر دارد، 
روایتی از مرحوم شــیخ صدوق اســت که 
امام حسین)ع( از پدرش امیرالمؤمنین)ع( 
نقل می کند، می فرماید: خداوند چهار چیز 
را در چهار چیز پنهان کرده اســت. رضای 
خدا در اطاعت خدا قرار داده شده، پس هیچ 
طاعتی را کوچک نشــمار. غضب خودش را 
در گناه پنهان کرده است، پس هیچ گناهی 
را کوچک نشــمار چه بسا همین گناهی را 
که انجام می دهی گناهی باشد که آمرزیده 
نشــود. وقتی می خواهی گناهــی را انجام 
دهی مواظب باش و انجام نده، ممکن است 
خداوند بگوید دیگر مشمول هدایت من نمی 
شوی و مســیر زندگی عوض شود. خداوند 
اجابت خودش را در دعا مخفی کرده است، 

هیچ دعایی را کوچک نشمار، خداوند ولی و 
دوست خودش را در میان بندگان خودش 
پنهان کرده است و با ظاهر و قیافه نمی شود 

آنها را شناخت.
آیت اهلل ری شــهری گفت: اگر کســی می 
خواهد این دعا یعنی مغضوب واقع نشدن در 
حق او واقع شود، نباید گناهان کوچک را هم 
انجام دهد، زیرا باعث می شود انسان توفیق 
خودش را از دست بدهد. گناهان کوچک راه 
انجام گناهان بزرگ است. در قرآن می بینیم 
که کلمه غضب برای آنها به کار رفته است. 
مثل قوم عاد که در جلسه بعد توضیح داده 
می شود. کســانی که مورد غضب خداوند 
قرار می گیرند گناهانشــان طوری است که 

سنگین تر از افراد دیگر است.

گناهبدونتوبهمستوجبخشمخداونداست

رونماییونصبتابلویجدیدزیارتنامهحضرتامامزادهطاهر)ع(

چاپوانتشارکتابجدیدزیارتنامهوزندگینامهحضرتعبدالعظیمالحسني،امامزادهحمزهوامامزادهطاهر)ع(بانامبرآستانکرامت

آیت اهلل محمدی ری شهری در جلسه تفسیر قرآن تبیین کرد: 



w شماره 59    دی و بهمن93نشریه ی خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی)ع( و مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث w w . d a r o l h a d i t h . o r g31
jآستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(: 
آیت اهلل محمدی ری  شهری در تبیین اینکه 
اصحاب یمین چه کسانی هستند، گفت: آنها 
تجسم خوشــبختی، سعادت، برکت و یمن 

هستند و قلب، محور حرکت آنهاست. 
آیت  اهلل محمدی ری  شهری، تولیت آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( در 
دویست و پنجاه و ســومین جلسه تفسیر 
قرآن کریم که با حضور زائران و ارادتمندان 
به ساحت مقدس کالم اهلل مجید در مصالی 
بزرگ ری برگزار گردید، در ادامه تفسیر آیه  
َِّذیــَن أَنَعمَت َعلَیِهْم َغیِر الَمغُضوِب  ِصَراَط ال
ِّیَن ، )حمــد/۷( گفت: راه  ال َعلَیِهــْم َوالَ الضَّ

راست همان راه نعمت یافتگان است.
وی افــزود: راه یافتگان به صراط مســتقیم 
و نعمت یافتگان همــه از رفاقت پیامبران، 
صدیقان، صالحان و شهدا برخوردار هستند. 
همه کســانی که مصداق یکی از این چهار 
طائفه باال هستند به بهشت راه پیدا می کنند.

این مفســر قرآن ادامــه داد: در روایتی از 
امیرمؤمنان)ع( اســت که شخصی از انصار 
به پیغمبر)ص( عرض کرد من طاقت دوری 
شــما را ندارم. به خانه هم که می روم به یاد 
شما هستم و دوباره می آیم تا خدمت شما 
برسم و دوباره این تکرار می شود، من با این 
محبتی که به شما دارم مدتی است که فکر 
می کنم در آن دنیا تکلیفم چه می شــود 
چون قطعاً پیش شما نیستم، در بهشت آیا 
می شــود  من از نعمت دیدار شما برخوردار 
شــوم. مدتی حضرت منتظر شد تا آیه ۶۹ 
سوره نساء نازل شد؛  َوَمن یُِطِع اهللَّ َوالرَُّسوَل 
َِّذیَن أَنَْعَم اهلّل َعلَْیِهم مَِّن النَِّبیِّیَن  َفأُْولَِئَک َمَع ال
َوَحُسَن  الِِحیَن  َوالصَّ َداء  َوالّشــهَ یِقیَن  دِّ َوالصِّ

أُولَِئَک َرفِیًقا . 
وی گفت: پیامبر)ص( برای آن شخص آیه 
را خوانــد و به او مــژده داد که هر کس از 
این چهار دسته باشد، ان شاءاهلل در بهشت 
از نعمت دیدار پیغمبر)ص( برخوردار خواهد 
بود. اما درجات همه یکسان نیست. روایتی 
اســت از امام رضا)ع( که می فرماید درجه 
در بهشت مثل فاصله آسمان تا زمین است.

آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره به 
روایت دیگری اظهار کرد: از رسول اکرم)ص( 
نقل است که می فرماید شخصی وارد بهشت 
می شــود که در این دنیا خدمتکاری داشته 
است و هر دویشان اهل بهشت می شوند ولی 
درجه شــخص خدمتکار خیلی بهتر است، 
اعتراض می کند و خطاب به او می رسد که 
آنجا مطابق اعمال صالح درجه داده می شود.

ایشان عنوان کرد: جایگاه بستگی به این دارد 
که عمل برای خدا باشد یا نه. چه بسا برای 
خــدا کار نکنند و به تعبیر حضرت امام)ره( 
شخصی درس تفســیر بگوید اما جهنمی 

باشد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: همه 
کســانی که به صراط مســتقیم راه یافته 
هستند بهشتی می شوند اما با تفاوت درجه 
ای که دارند. اگر کسی باالتر باشد اجازه دارد 
که پایین بیاید اما کسی که درجه اش پایین 
است نمی تواند باال بیاید. عملی که بخواهد 

اوج بگیرد از اینجا باید برود.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( با اشاره به درجه راه یافتگان به 
صراط مستقیم، اظهار کرد: دو درجه را قرآن 
برای اهل بهشت ذکر می کند؛ یکی درجه 

مقربان و یکی درجه اصحاب یمین است.
این مفســر قرآن با تأکید بر اهمیت سوره 
حمد گفت: سوره حمد بسیار سوره مهمی 
اســت که این مفاهیم را در خود دارد. این 
ســوره عصاره همه قرآن را دارد، االن حدود 
سه چهار سال است که مشغول تفسیر این 
ســوره هستیم هنوز تمام نشده است و فکر 
می کنم یکی دو سال دیگر هم طول بکشد.

وی عنوان کرد: در آیات اوایل ســوره واقعه 
به این مطلب اشاره شــده است:  َفأَْصَحاُب 
الَْمْیَمَنِۀ َما أَْصَحــاُب الَْمْیَمَنِۀ  ۸  َوأَْصَحاُب 

ابُِقوَن  الَْمْشأََمِۀ َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِۀ  ۹  َوالسَّ
بُوَن  ۱۱ . ابُِقوَن  ۱۰  أُْولَِئَک الُْمَقرَّ السَّ

آیــت اهلل ری شــهری در تبییــن اینکه 
اصحاب یمین چه کسانی هستند، تصریح 
کرد: یمیــن از یمن می آیــد، یعنی آنها 
تجسم خوشبختی، سعادت، برکت و یمن 
هســتند، این دو دســته اصحاب یمین و 
مقربان، به عالوه دســته دیگری که ظالم 
به نفس هســتند در آیه ۳۲ سوره مبارکه 
َِّذیَن  فاطر آمده است:   ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْکَتاَب ال
َِّنْفِســِه  اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم ل
َوِمْنُهــم ّمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َســابٌِق بِالَْخْیَراِت 
ِ َذلَِک ُهَو الَْفْضُل الَْکِبیُر؛ ســپس  بِإِْذِن اهللَّ
این کتاب را به آن بندگان خود که ]آنان 
را[ برگزیده بودیم بــه میراث دادیم پس 
برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از 
ایشان میانه رو و برخی از آنان در کارهای 
نیک به فرمان خدا پیشــگامند و این خود 

توفیق بزرگ است .
وی به ویژگی رفتاری ظالم به نفس اشاره 
کرد و گفت: آنها گنه کار هستند. گنه کار 
به خودش ظلم می کند. انحراف از صراط 
مستقیم اول به خود شخص ضربه می زند. 
انسان خودش را از همه بیشتر دوست دارد 
و حب نفس از مهم ترین محبت هاســت، 
فقط یک نفر در جهان اســت که انسان را 
برای خود انسان می خواهد و او خداست. 

در حدیث قدســی است که هر کس تو را 
می خواهد برای خودش می خواهد اما من 
تو را برای خودت می خواهم چون نیازی 
به تو ندارم. اما گناه، ظلم به نفس است و 

حب ذات را در نظر نمی گیرد.
این مفسر قرآن ادامه داد: دسته دیگر گروه 
مقتصد و میانه رو هستند که در واقع اصحاب 
یمین هستند. یک دسته دیگر به فرمان خدا 
پیشتاز هستند و این فضل بزرگ است که 
سابقون هستند. قلب، محور حرکت اصحاب 
یمین است، اما سابقون هدفشان خداست. نه 
اینکه خدا بهشت دارد یا جهنم، چون خدا 
فرمان داده است انجام می دهند و جز خدا 

مالک کارشان نیست.
وی گفت: کسی که شــهوت پرست و پول 
پرست اســت در دنیا هم گرفتار است، اما 
کسی که دنبال آخرت است درجات باالیی 
دارد، اما دلی که مشــغول خداســت نه به 
خاطر بهشت، خدا را عبادت می کند نه به 
خاطر ترس از جهنم، بلکه به خاطر خودش 
عبادت می کند و هم دنیا را دارد، هم آخرت 

و هم خدا را. 
آیت  اهلل ری شــهری عنــوان کرد: جلوتر 
از همه پیشــتازان ائمه)ع( هستند که به 
صراط مستقیم راه یافته اند، کسانی که در 
مســیر آنها هستند یا مقربین می شوند و 

یا اصحاب جنت. 

اصحابیمینچهکسانیهستند؟

آیت  اهلل محمدی ری  شهری در جلسه تفسیر قرآن تبیین کرد: 
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پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم : 

مراسم اختتامیه دوره پاییزي کالسهاي مرکز 
آموزش قرآن کریــم آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم  برگزار شد . 

به گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 

ایــن دوره از ۸ مهرماه تا ۴ دي ماه به طول 
 انجامید که تعــداد ۸۲۳  نفر از عالقمندان 
در رشته هاي حفظ، قرائت و مفاهیم در دو 

بخش خواهران و برادران ثبت نام  نمودند . 
امتحانات این دوره از روز شــنبه ۶ دي تا 
۸ دي انجام شــد که از برگزیدگان رشته 
هاي مختلف در برنامه محفل انس با قرآن 

 کریم تجلیل به عمل آمد . 
در این محفل که با اجراي اســتاد اخوان 
اقــدم همراه بــود، قاریان ممتــاز و بین 
المللــي قرآن کریم آقایان هادي چارقلو و 
امین پویا  به تــالوت آیاتي از کالم وحي 

پرداختند . 
اجــراي برنامه حفظ توســط حافظ کل 

قرآن کریم آقاي حســن زرنوشه فراهاني 
و اهــداء جوایز به نفرات برتر دوره پاییزي 
 کالسهاي قرآن مرکز آموزش قرآن کریم، 
از دیگر برنامه هاي این محفل نوراني بود . 

الزم بــه ذکر اســت در ایــن دوره تعداد 
۶۰ نفر از اســاتید به آموزش قرآن کریم 

پرداختند  . 

مراسماختتامیهدورهپاییزيکالسهايمرکزآموزشقرآنکریمآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسني)ع(برگزارشد

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(  : 
آیــت اهلل محمدی ری شــهری در تبیین 
اینکه چــه کســانی  الَمغُضــوِب َعلَیِهْم  
هســتند، گفت: ندانســتن قــدر نعمت و 
لجاجت  داشــتن، از خصوصیاتی است که 
ســبب غضب خداوند می شــود، کسی که 

لجباز است در باطن ابوجهل است .  
آیت اهلل محمدی ری شــهری در جلســه 
تفســیر قرآن کریم که بعــد از اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشــا با حضــور  زائران و 
ارادتمندان به ســاحت مقــدس کالم اهلل 
مجید در مصالی بزرگ ری برگزار شــد، 
بــا تبریک میالد خاتــم پیامبران  حضرت 
محمد)ص( و امام صــادق)ع( گفت: بحث 
جلسات پیش درباره جمله  َغیِر الَمغُضوِب 
َعلَیِهْم  بود. خشم الهی به معنای  مجازات 
خداســت و همه گناهان هم زمینه ســاز 

غضب الهی است . 
وی بــا طرح این مبحث کــه همه گناهان 
مورد غضب خداوند اســت ولی خداوند در 
قرآن گناهــان خاصی را مطرح می فرماید 
 که ســبب غضب الهی شــده انــد، گفت: 
مجازات اقوامی که خداوند آنها را به عنوان  
َغیــِر الَمغُضوِب َعلَیِهْم  معرفی می فرماید، 

 سنگین تر است . 

آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشاره به 
نمونه ای از ایــن گناهان عنوان کرد: یکی 
از اقوامی که مورد غضب الهی معرفی شده 
 اند، قوم عاد اســت.  َوإِلَی َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا 
َقاَل یَا َقــْوِم اْعُبُدواْ اهللَّ َما لَُکم مِّْن إِلٍَه َغْیُرُه 
أََفاَل تَتَُّقوَن ، )اعراف/۶۵(، اســم پیامبر قوم 

 عاد، هود بود . 
ایشــان در معرفی قوم عاد، گفت: قوم عاد، 
جامعه ای بود که بعــد از حضرت نوح)ع)  
 در ســرزمین یمن ســاکن بودند. اینها از 
نظر  جسمی بســیار قوی بودند،از امکانات 
مادی هــم برخوردار بودند. اما گرفتار انواع 
انحرافات اعتقادی و اخالقی بودند. خداوند 
 حضرت هود را برای اینکه آنها را به توحید 
دعوت کند، فرستاد   . بخشی از این داستان 
در سوره اعراف آمده است. در همین  سوره 
آمده اســت؛     أََوَعِجْبُتْم أَن َجاءُکْم ِذْکٌر مِّن 
ُِّکْم َعلَی َرُجٍل مِّنُکْم لُِینِذَرُکْم َواذُکُرواْ إِْذ  رَّب
َجَعلَُکْم ُخلََفاء ِمن بَْعِد َقْوِم نُوٍح  َوَزاَدُکْم فِی 
الَْخلِْق بَْسَطًۀ َفاْذُکُرواْ آالء اهللِّ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن 

، )اعراف/ ۶۹(   
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( عنوان کرد: بعد از اینکه اینها 
هالک شــدند، یک باد ســرد تندی آمد. 
َرَها َعلَْیِهْم َسْبَع لََیاٍل   قرآن می فرماید:  َسخَّ
َوثََمانَِیَۀ أَیَّاٍم ُحُسوًما َفَتَری الَْقْوَم فِیَها َصْرَعی 
َُّهْم أَْعَجاُز نَْخــٍل َخاِویٍَۀ )الحاقه/۷(، این  َکأَن

 بادی که عذاب الهی بود، آمد، آنها مثل تنه 
های پوچ درخت خرما افتادند. گناهشــان 
این بود که نعمتی که خدا به آنها داده  بود 
را در مســیر خودش استفاده نکرده بودند 
و لجاجت کردند، قبول نکردند که چندین 
خدایی خــود را رها کنند. به حضرت  هود 
گفتنــد، به خدایت بگو عذابــی را که می 
گویی فرو فرســتد. یک مــورد  الَمغُضوِب 
َعلَیِهْم  همین جاست؛ یعنی خدایا من  مثل 

قوم عاد نشوم . 
وی با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره یوسف؛  لََقْد 
ُْولِی األَلَْباِب ، افزود:  َکاَن فِی َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألِّ
قصص قرآن برای عبرت گرفتن ما  هستند. 
درسی که می توانیم از این داستان بگیریم 
یکی این اســت که فکر کنیم گناه قوم عاد 
چه بود. یکی از آنها ناسپاســی  نعمت های 
الهی است، آنها بدن های سالم را داشتند، 
اما اســتفاده نکردند. اگر کسی قدر نعمت 

الهی را ندانست منتظر مجازات  باشد . 
آیت اهلل ری شهری گفت: امام علی)ع( می 
فرماید: هر نعمتی که خداوند به شما داده 
اســت، حقی در آن دارد، اگر حقش را  ادا 
کردید خدا آن را اضافه می کند اگر کسی 
کوتاهی کــرد، بداند کــه آن نعمت از آن 
گرفته می شود، چه بسا عقوبتش به  آخرت 
هم نمی رسد؛ بنابراین، خدا باید ببیند که 
شــما از نعمتی که اعطا فرموده است، می 

ترســید. ترس از اینکه مبادا این  نعمت در 
راه خودش مصرف نشود . 

ایشان عنوان کرد: در روایت است که خدا 
به اقوامــی نعمت هایی می دهد. خدا پول 
داده که به دیگــران خدمت کند. تا زمانی 
 که شــکر نعمت کند در دسترسش است؛ 
اما وقتــی دید که در جای خودش مصرف 
نمی کند شخص دیگری مأمور این نعمت 
 و خدمت می شود. زوال نعمت به این است 

که انسان حقوق خدا را ندهد . 
این مفســر قرآن مشــکل دیگر قوم عاد را 
لجاجت آنها دانســت و گفت: وقتی انسان 
تشــخیص می دهد چیزی حق است باید 
 گردنش در برابر آن خم باشد. حضرت هود 
برای آنها اســتدالل کرد، اما آنها لجاجت 
کردند. این لجاجت یکــی از  خصوصیاتی 
اســت که باعث غضب الهی می شود. اگر 
حق را تشخیص دادی ولی باز زیر بار نمی 
روی بدان که مشکل پیدا  می کنی، لجاجت 
یکی از چیزهایی است که باعث زنگار قلب 

و باعث عاقبت به شری می شود . 
وی گفت: لجبازی صفت ابوجهل است. هر 
کس لجباز باشــد، باطنش ابوجهل است. 
یکی از گناهانی که ســبب غضب الهی  می 
شــود و  َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِهــْم  درباره او 

مستجاب نمی شود، لجبازی است . 

لجاجتباعثغضبالهیمیشود

آیت  اهلل محمدی ری  شهری در جلسه تفسیر قرآن بیان کرد:  
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پایــگاه اطالع رســانی آســتان مقدس 
علیه  الحســنی  عبدالعظیــم  حضــرت 

السالم : 
همزمان با ایام هفته بزرگداشــت میالد 
با ســعادت محــدث واالمقــام حضرت 
اولین  السالم،  علیه  الحسنی  عبدالعظیم 
افتخاری  خادمیــن  گردهمائی  بــزرگ 

برگزار می شود .  آستان مقدس 
بــه گــزارش روابــط عمومی آســتان 

الحســنی  عبدالعظیم  حضــرت  مقدس 
علیه الســالم این گردهمائی با شــکوه 
بــا تجمع خادمین افتخــاری در صحن 
اصلی آســتان مقدس و قرائت زیارتنامه 
و دعا توســط آقای زین العابدین فرد  از 
ذاکرین افتخاری آســتان مقدس آغاز و 
در ادامه پس از حرکت به ســوی حرم 
مطهر با زیــارت مضجع نورانی حضرت 
امامــزادگان  و  الحســنی   عبدالعظیــم 

واالمقــام علیهم الســالم همراه خواهد 
بود . 

بر اســاس ایــن گــزارش در ادامه این 
مراســم برنامــه هایــی از قبیل پخش 
کلیــپ از فعالیت ها و خدمات خادمین 
از  گزارش  ارائه  افتخاری،  شــعرخوانی، 
وضعیت این خادمین و ســخنرانی آیت 
اهلل محمدی ری شــهری تولیت آستان 
مقدسگفتنی اســت کلیه عوامل اجرائی 

ایــن گردهمائی بزرگ اعــم از مجری، 
قــاری و شــاعر از خادمیــن افتخاری 
ایــن آســتان مقدس  بــوده و مدعوین 
این مراســم نیز، آیت اهلل محمدی ری 
شــهری و اعضاء هیئت امناء و معاونین 
و مدیران آستان مقدس، اعضاء  شورای 
تامین و اداری شهرســتان ری و تمامی 
خادمیــن افتخاری این بــارگاه ملکوتی 

باشند  .  می 

برگزاریگردهمائیبزرگخادمینافتخاریدرآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

جمعی از مســئوالن آموزش و پرورش و 
مربیان پرورشی مدارس شهرستان ری با 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 

 الحسنی علیه السالم دیدار کردند . 
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
در این دیدار آیت اهلل محمدی ری شهری، 
 ضمن تقدیر از ویــژه برنامه های ناحیه دو 
آمــوزش و پرورش شهرســتان ری در ایام 
والدت حضــرت عبدالعظیم علیه الســالم 
 گفت  : در نظام مقدس جمهوری اســالمی 
موضوع آموزش و پرورش از موضوعات بسیار 
مهم است و اصوال سرنوشت کشور  و انقالب 
اسالمی ایران، با کارآیی این تشکیالت گره 
خورده اســت که اگر ایــن مجموعه خوب 
کار کند، آینده انقالب  تضمین اســت و اگر 
خدایی نکرده ضعیف کار کند با مشــکالت 

جدی مواجه خواهیم بود . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی علیه الســالم با بیان اینکه پس 
از انقالب اســالمی ایران، کارهای بســیار 
ارزنده  ای صورت گرفته است تصریح کرد: 
تا رســیدن به نقطه مطلوب قطعا فاصله 
زیــادی داریم و باید یکایــک افرادی که 
در این  تشــکیالت هستند احساس این را 
داشته باشــند که می توانند تحول آفرین 

باشند . 
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث گفت: در 
شرایط فعلی که دشمنان اسالم و انقالب 
با همه توان به میدان آمده اند که جوانان 
ما  را از مســیر اســالم و انقــالب و نظام 
اســالمی دور کنند، باید بــه مبانی دینی 
در ایجاد تحول و رسیدن به نقطه مطلوب 

آموزش و  پرورش توجه شود . 
آیت اهلل محمدی ری شهری خودساخته 
بودن و بهــره مندی از شایســتگی های 
علمــی و عملی متولیان تعلیم و تربیت را 
نخستین  عنصر مهم در تاثیر گذاری آنان 
بر جامعه هدف برشمرد و گفت: بیشترین 
تمرکز آموزش و پــرورش باید به منظور 

تحوِل در  این حوزه باشد تا معلم و آموزگار 
را به نقطه مطلوب برساند . 

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با استناد به 
روایتی از حضرت علی علیه السالم گفت: 
در آموزش و پــرورش یک معلم باید قبل 
 از تعلیم، خودش تعلیم یافته باشــد و یک 
معلم شایســته معلمی است که رفتارش 
برای کــودک و نوجوان آموزنده باشــد و 
آنچه  تاثیــر پذیر و تحول آفرین اســت، 
رفتار معلم اســت قبــل از اینکه بخواهد 
زبانش آموزنده باشــد و کسی که معلم و 
ادب کننده  خویش باشد، احترام بیشتری 
دارد، نسبت به آن کسی که می خواهد با 
زبان به دیگری چیزی بیاموزد، زیرا گفتار 
آموزنده  بدون رفتار آموزنده نه تنها مفید 

و تحول آفرین نیست، بلکه مضر است . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه الســالم با بیان اینکه برای 
داشــتن چنین معلمانی قطعا باید دولت 
ســرمایه  گذاری کند، گفــت: آموزگاری 
که معیشــت او تامین نیست، نمی تواند 
در مســاله تعلیم و تربیــت از تمرکز الزم 
برخوردار باشد  و این مساله باعث می شود 
گرایش بــه تدریس در بخــش های غیر 

دولتی بیشتر شود . 
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث از عنصر 
فرهنگی به عنوان عنصــر دوم یاد کرد و 
افزود  : در روایت شــریفی از حضرت علی 
علیه  الســالم آمده اســت که فرزندانتان 
را مجبــور نکنید که به آداب زمان شــما 
پــرورش یابنــد، زیرا که آنها بــه زمانه و 
دوران خودشــان  تعلق دارنــد، به همین 
جهت در هر ســال و هــر دهه و هر برهه 
زمانی باید به اقتضائات زمانه توجه نمود و 
چشم انداز واقعی و  متناسب با شرایط روز 
را برای آنان ترسیم کرد، یعنی نه تنها باید 
به آســیب های فعلی پرداخته شود، بلکه 

باید ببینید، دشــمن در  آینده چه توطئه 
هایــی را برای جوانان مــا در نظر گرفته 
اســت تا براساس آن پیشگیری های الزم 

انجام گیرد . 
نویســنده کتاب حکمت نامه جوان گفت: 
عنصر اکرام و احسان و احترام به کودکان 
و نوجوانان از مهمتریــن مبانی دینی در 
 حــوزه هــای تربیتی اســت، چنانچه در 
روایتی از رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله 
و سلم آمده اســت که اگر می خواهید به 
وظیفه  خود عمل کنید و مورد غفران الهی 
قرار گیریــد، کاری کنید که فرزندانتان با 
تعلیم و تربیت صحیح پرورش پیدا کنند 
و تعلیم  و تربیت صحیح، خشونت و تندی 
نیســت، بلکه احترام و اکــرام به کودک 

است . 
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: اگر 
کــودک و نوجوان احســاس حقارت کند 
و بی احترام شــمرده شــود، احساس بی 
 شــخصیتی می کند و این نیز مثل خود 
بزرگ بینی برای رشــد تربیتی کودک و 
نوجوان خطرناک اســت، زیرا انسان باید 

خودش  را آنطور که هست بیابد . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه الســالم، آشنایی با معارف 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
را  عنصــر مهم دیگــر در حــوزه تربیت 
برشــمرد و گفت: باید از معارف اهل بیت 
علیهم الســالم، مطالبی را به بچه هایتان 
یــاد بدهید  که بدرد آنــان بخورد و از آن 
استفاده کنند و بتوانند به همدیگر منتقل 
کنند، زیــرا که تعلیم معــارف اهل بیت 
علیهم الســالم  آینده فرزنــدان و دانش 

آموزان کشور ما را بیمه خواهد کرد . 
در ابتدای این مراســم گزارشی از برنامه 
های در دســت اقدام آمــوزش و پرورش 

شهرستان ری ارائه شد  . 

عناصرتحولآفرینیورسیدنبهنقطهمطلوبدرآموزشوپرورش

آیت  اهلل محمدی ری  شهری در جمع مربیان پرورشی مدارس تاکید کرد:  
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن کریم)ایکنا(: 
آیت  اهلل محمدی ری  شهری ضمن تفسیر 
سوره حمد، به تشریح مصادیق  الَمغُضوِب 

َعلَیِهْم  در قرآن پرداخت .  
آیت اهلل محمدی ری شــهری در جلســه 
تفســیر قرآن کریم که بعــد از اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشــا با حضور زائران و 
 ارادتمنــدان به ســاحت مقدس کالم اهلل 
مجید در مصالی بزرگ ری برگزار شد، در 
تفسیر جمله  َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِهمْ   ،  گفت: 
در این جملــه از خداوند می خواهیم در 
زندگی ما را از راه کسانی که مورد غضب 

خداوند قرار گرفته اند، دور نگه  دارد . 
وی افــزود: در قــرآن از ســه طائفه یاد 
شــده که مورد خشم قرار گرفته اند؛ عاد، 
فرعون و بنی اســرائیل. در جلسات قبل 
به  سرنوشــت قوم عاد و فرعون پرداختیم.  
 برجســته ترین مصداق  الَمغُضوِب َعلَیِهْم  
در قرآن قوم یهود است. این طائفه از ابتدا 

 مشکالت زیادی داشته اند . 
این مفسر قرآن با اشــاره به آیاتی که در 
قرآن قــوم یهود را مورد خشــم خداوند 
معرفی کرده است، اظهار کرد: خداوند به 
طور  مشــخص در آیه ۱۵۲ سوره اعراف    

َنالُُهْم َغَضٌب  الِْعْجَل َســیَ َِّذیَن اتََّخُذواْ   إِنَّ ال
ٌَّۀ فِی الَْحیــاِة الّدنَْیا َوَکَذلَِک  ِِّهْم َوِذل ب مِّن رَّ
نَْجِزی  الُْمْفَتِریَن؛ آری کســانی که گوساله 
را ]به پرستش[ گرفتند به زودی خشمی 
از پروردگارشــان و ذلتی در زندگی دنیا 
به ایشــان  خواهد رســید و مــا این گونه 
دروغ پــردازان را کیفر می دهیم ، از کلمه 

غضب استفاده کرده است . 
ایشــان ادامه داد: قســمت های اول آیه 
مربــوط به قوم بهود اســت امــا  کذلک  
مربوط به ماســت که اگر در مســیر آنها 
حرکت  کنیم همان سرنوشــت را خواهیم 
داشــت. اینهــا قبل از اینکــه به حضرت 
موسی)ع( ایمان بیاورند دیده بودند که در 
مصر گاو می  پرستند. بعد از آن به حضرت 
موســی)ع( ایمان آوردند و از رود نیل رد 
شــدند  . تازه معجزه را دیدند که رود نیل 
جدا شــد،  چشمشــان به قومی افتاد که 
بت پرســت بودند، گفتند ما هم همچنین 
خدایی می خواهیم که قابل دیدن باشند، 
حضرت  موسی)ع( گفت: شما انسان های 

جاهلی هستید . 
آیت اهلل محمدی ری شــهری به جریان 
صحبت های امــام علی)ع( و یک یهودی 
اشاره کرد و گفت: یک نفر یهودی به امام 
 علی)ع( گفت: شــما چه قومی هستید که 

تا پیامبرتان از دنیا رفت، اختالف کردید، 
امام علی)ع( فرمود: ما بر سر پیامبرمان و 
 خدایمان اختالف نکردیم، اما شــما بر سر 

خدا اختالف کردید . 
وی اظهــار کرد: مکرر قــرآن قوم یهود را 
مورد غضب معرفی کرده است. از این می 
تــوان عوامل انحراف جامعه را شــناخت. 
 یکی از آنها فقدان رهبری است، در مدتی 
که حضرت موسی)ع( نبود، شیاطین جن 

و انس از آن استفاده می کنند . 
این مفســر قرآن ضمن تصریح این نکته 
که سوءاســتفاده از هنر جامعــه را مورد 
غضب الهی قرار می دهد، گفت: ســامری 
از هنر  مجسمه سازی سوءاستفاده کرد و 
مــردم را فریب داد، مــردم هم که جاهل 
بودند، بدون فکر قبول کردند. نکته دیگر 
تقلید  کورکورانه اســت. الگو گرفتن بدون 
دانستن ارزش آن الگو تقلید کورکورانه و 
مورد غضب است. پیامبر)ص( می فرماید: 
یا  دانشــمند باش یا دانشجو ولی از کسی 

تقلید کورکورانه بدون دانش نکن . 
آیت اهلل محمدی ری شهری با اشاره به آیه 
۶۱ ســوره بقره، گفت: آن چهل سالی که 
سرگردان بودند و اجازه ورود به  سرزمین 
شــام به آنها داده نشده بود، غذای مجانی 
داشــتند که دو نوع آن  من و سلوی  بود. 

یک مدت که آن را خوردند  شروع کردند 
به ایراد گرفتن، و به حضرت موســی)ع( 
گفتند: بــه خدایت بگو ما غذاهای زمینی 

می خواهیم . 
وی افزود: شکم پرستی زمینه کفر است. 
رفاه طلبی نیز زمینه ســاز کفر است. بی 
ادبی نیز مورد دیگر اســت. قوم یهود در 
برابر  خدا بی ادب بودند. امام علی)ع  ) می 
فرماید: آدم بــی ادب زمینه همه آلودگی 
هــا را دارد. کســی که ادبش کم باشــد، 
گناهانش  زیاد می شــود. نکته دیگر قانع 

نبودن است . 
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری گفت: 
پیامبــر)ص( بدترین امت را کســانی می 
داند کــه حرص دنیا را می زنند. انســان 
های حریص  هر چقدر هم داشته باشند باز 
هم بیچاره هستند و هیچ وقت در زندگی 

آسایش ندارند . 

برجستهترینمصداقالَمغُضوِبَعلَیِهْمدرقرآنچیست؟

آیت  اهلل محمدی ری  شهری در جلسه تفسیر قرآن تشریح کرد:  

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم :  

مستشــار عالی تولیت حرم مطهر حضرت 
اباعبداهلل الحســین علیه الســالم  بهمراه 
هیئتی بلند پایه از آستان مقدس حضرت 
بازدید  السالم  الحســنی علیه   عبدالعظیم 

کردند . 
روابط عمومی آستان مقدس  به گزارش 

حضــرت عبدالعظیــم الحســنی علیــه 
السالم، ســید جعفر موســوی مستشار 
عالی تولیت حرم  مطهر حسینی و هیات 
همراه، ضمن تشرف در این مکان نورانی 
از صحن هــا و بناهای آســتان مقدس 

دیدن کردند  . 
بر اســاس این گزارش دیدار بــا آیت اهلل 
محمدی ری شهری تولیت آستان مقدس، 

زیارت حرم های مطهر حضرت عبدالعظیم 
 الحسنی، حضرت امامزاده حمزه و حضرت 
امامزاده طاهر علیهم السالم و ادای احترام 
بــه مقام واالی امام زادگان عظیم الشــأن 
 علیهم السالم و شــرکت در نماز جماعت 
از دیگر بخش های این بازدید از آســتان 
علیه  الحسنی  عبدالعظیم  مقدس حضرت 

 السالم بود .  

بازدیدمستشارعالیتولیتحرممطهرحضرتامامحسین)ع(وهیئتهمراهازآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم: 

به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان 
مقدس و همزمان با ایام هفته گرامیداشت 
میــالد با ســعادت حضــرت عبدالعظیم 
 الحسنی علیه السالم مراسم جشنی ویژه 

نونهاالن قرآنی برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
این مراسم دوشنبه ۶ بهمن ماه از ساعت 
۱۵ بــا  حضور ۴۰۰ نفر از نونهاالن و قرآن 
آموزان مرکز آموزش قرآن کریم به همراه 
خانواده هایشان در تاالر شیخ صدوق)ره( 

 برگزار خواهد شد. 

بر اساس این گزارش سخنرانی حجت االسالم 
مهــدی زاده و همخوانی گروه قــرآن آموزان 
نونهال از برنامه های این مراســم می  باشــد. 

همچنیــن در ایــن مراســم کــودکان و 
نونهاالن قــرآن آموز برنامــه راه پیمائی 
و مولودی خوانی تا صحن اصلی آســتان 

مقدس را نیز  خواهند داشت. 

برگزاریجشنویژهنونهاالنقرآنیمرکزآموزشقرآنکریمآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(  : 
آیت  اهلل محمدی ری  شــهری در جلســه 
تفســیر قرآن کریم با بیان این که بیماری 
عجب ارث فرعون و ارث شــیطان است، 
افزود:  اگر می خواهیــم مصداق  مغضوب 
علیهم    نباشــیم، نباید دچار خودپسندی 

شویم .  
آیت اهلل محمدی ری شــهری در جلســه 
تفســیر قرآن کریم که بعــد از اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشــا با حضور زائران و 
 ارادتمنــدان به ســاحت مقدس کالم اهلل 
مجید در مصالی بزرگ ری برگزار شــد، 
در تفســیر عبارت  َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِهمْ   
 گفت: مــا از خداوند ســعادت و کامیابی 
دنیــا و آخــرت را می خواهیــم و از خدا 
می خواهیــم در راه نعمــت یافتگان قرار 
گیریم نه  کســانی که مــورد غضب واقع 

شده اند . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی علیه السالم عنوان کرد: چند قوم 
و طایفه به عنوان کســانی که مورد غضب 
 الهــی قرار گرفته اند در قرآن بیان شــده 
اند. این داســتان ها برای ما بیان شده تا 
از سرنوشــت آنها عبــرت بگیریم. در این 
دنیا بایــد  تالش کنیم مثل کســانی که 
مورد غضب بوده اند زندگی خود را تنظیم 

نکنیم . 
این مفســر قرآن بیان کرد: نخستین قوم، 
قوم عاد بودند که در جلسه پیش توضیح 
داده شد. دومین قوم نیز قوم فرعون بودند. 
در  آیات مختلفی از قرآن داستان فرعون و 
فرعونیان بیان شده است. آیات ۵۱ تا ۵۶ 
سوره زخرف بخشی از این آیات است. در 
 این آیات، هم اجماالً داستان فرعون بیان 
شده و هم به مورد خشم قرار گرفتن آنها 
اشاره شده و هم اینکه نکاتی آموزنده برای 

 امروز ما بیان شده است . 
وی افزود: در آیه ۵۱ به این نکته اشــاره 
شده که فرعون برای عوام فریبی اینگونه 
صحبت می کرد،  َونَاَدی فِْرَعْوُن فِی َقْوِمِه 
َقاَل  یَا َقــْوِم أَلَْیَس لِی ُملْــُک ِمْصَر َوَهِذِه 
األْنَْهاُر تَْجِری ِمن تَْحِتی أََفاَل تُْبِصُروَن ، آیا 
عظمت من را مشــاهده نمی کنید، با این 
که شخص  بی مقدار و خواری است و نمی 
توانــد خوب حرف بزند.  َفاْســَتَخفَّ َقْوَمُه 
َُّهْم َکانُوا َقْوًما َفاِسِقیَن »۵۴«  با  َفَأَطاُعوُه إِن

تبلیغات  توانست مردم را اقناع کند . 
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره 

بــه آیه  َفَجَعلَْناُهْم َســلًَفا َوَمَثاًل لِْلِخِریَن، 
»زخــرف۵۶«، گفــت: خداونــد اینها را 
پیشــینه ای  برای آیندگان تا قیامت قرار 
داده اســت که عبرت بگیرنــد. هر کس 
ویژگی های آنها را داشته باشد در همین 

دنیا کیفرش را می  بیند . 
ایشان با اشاره به مشکالت آنها، اظهار کرد: 
اولین مشکل آنها خودپسندی بود. اولین 
کســی که به خاطر خودپســندی هالک 
 شــد، شــیطان بود. ما هم اگر خودپسند 
شــدیم بدانیم که آخرش بیچارگی است. 
نصیحتی از حضرت عیســی)ع( بیان شده 
که من  بیمار را به اذن خدا شفا دادم. کور 
مادرزاد را به اذن خدا شــفا دادم و ... ولی 
یک بیماری را نمی توانم کاری کنم و آن 

 خودپسندی است . 
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری گفت: 
اینکه انســان وقتی فهمید اشــتباه کرده 
اســت بگوید که اشتباه کرده است، بسیار 
صفت  خوبی اســت. بیمــاری عجب ارث 
فرعــون و ارث شــیطان اســت. اگر می 
خواهیم مغضوب علیهم نشویم نباید دچار 

خودپسندی  شویم . 
این مفســر قرآن بیان کرد: دومین صفت 
دیگر آنان اهمیــت دادن به ثروت و پول 
بود. مالک ارزشــمندی را پــول و ثروت 
 حســاب می کننــد. به همــان مقدار که 
مالک انســان، ثروت و پول است به همان 

مقدار ارث فرعونی در او هست . 

وی افزود: ســومین مورد نیز این است که 
بی هویت کردن دیگران یکی از ابزارهایی 
است که مستکبرین جهان برای اینکه بر 
 دوش مردم سوار شــوند مردم را کوچک 
می کنند. فرعون مردمــش را ذلیل کرد 
و جلوی رشــد عقلی آنها را گرفت. انسان 
با  هویت و شــخصیت هیچگاه تسلیم زور 
نمی شود. هیهات من الذله میراث انبیای 
الهی است. امام حسین)ع( که آن را گفت، 
 یعنی باید تسلیم حق باشید نه زور. تحقیر 
کردن انســان ها از میراث طاغوت هاست 
که در گذشــته بــوده امروز هم هســت. 
مردمی  که بیدار هســتند زیر بار زور نمی 

روند . 
آیت اهلل محمدی ری شــهری بیان کرد: 
فرعون و ســپاهیانش کفر ورزیدند و فکر 
کردند که به ســوی ما بازنمی گردند. کبر 
آنها  سبب غرق آنها شد. اگر کسی بخواهد 
متکبر نباشــد بایــد در برابر حق متواضع 
باشد. انسان متکبر وارد بهشت نمی شود. 

کبر  سرکشی در برابر حق است . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( در پایان گفت: گاهی انسان 
بــا حلم و بردباری اش به درجه فردی که 
 همیشه روزه دار و شب زنده دار است می 
رسد، گاهی هم در نامه عمل کسی نوشته 
می شود که ظالم است، حتی ممکن  است 
کسی زیردست او نباشد و فقط به خانواده 

اش ظلم کند . 

چهکسیواردبهشتنمیشود؟

آیت  اهلل محمدی ری شهری در جلسه تفسیر قرآن عنوان کرد:  

پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم  : 

همزمان با ایام گرامیداشت هفته میالد با سعادت 
حضرت عبدالعظیم الحسني علیه السالم مراسم 
جشن تکلیف ۲۵۰ دانش آموز  دختر مدرسه 

آزادي قدس در آستان مقدس برگزار شد  . 
به گــزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسني علیه السالم، در 

این مراسم معنوي ۲۵۰ نفر از دختران  دانش 
آمــوز در فضائي آکنده از معنویت و نورانیت 
ورود به ساحت عبادت خداي متعال و انجام 

اعمال و تکالیف الهي را  جشن گرفتند  . 
در این مراسم حجت االسالم نیکخواه ضمن 
عرض تبریک به نوجواناني که به این مرحله 
حساس و سرنوشــت ساز زندگي  اعتقادي و 
دیني خود رسیده اند، بخشي از مسایل مربوط 

بــه احکام و اقامه نماز و تکالیف الهي را براي 
آنان بازگو کرده و در  ادامه مراسمي شاد و پر 
نشاط براي شرکت کنندگان در جشن تشرف 

به عبادت خداوند متعال برگزار گردید  . 
همچنین برگزاري مسابقه و اعطاي هدایاي 
متبرک فرهنگــي به دانش آموزان از دیگر 

برنامه هاي این مراسم بود .  
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني 

علیه السالم آمادگي خود را براي برگزاري 
مراسم جشــن تکلیف دانش آموزان  دختر 
و پســر بویژه در قالب مراسم بزرگ دسته 
جمعي اعــالم نمــوده و مدیــران مراکز 
آموزشــي مي توانند براي انجام هماهنگي 
 هاي الزم جهت برگزاري مراســم جشــن 
تکلیف دانش آموزان با این آستان مقدس 

تماس حاصل نمایند . 

برگزاريمراسمجشنعبادتدختراندانشآموزدرآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسني)ع(
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پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم  : 

آیت اهلل محمدي ري شــهري در تبیین 
مفــادي از دعاي مــکارم االخالق گفت: 
مســئولیتي که به عهده پاسداران است با 
فلسفه  انقالب اســالمي که همان فلسفه 
بعثت رســول گرامي اســالم )ص( است، 
پیوند اساســي دارد، زیرا ماموریت اصلي 
اخالقي  مکارم  تکمیل  بعثت  پیامبر)ص(، 
و عملي اســت و از این رو، پاســداري از 
ارزشــهاي اخالقي و عملــي از مهمترین 

وظایف  شمرده مي شود .  
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسني علیه السالم ضمن تبریک ایام اهلل 
دهه فجر انقالب اسالمي در دیدار جمعي 
 از اعضــاء و فرماندهان ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمي اظهار کرد: نخستین نکته 
مهم در توجه به این دعاي ارزشمند، این 
 است که این دعا با صلوات بر پیامبر و آل 
اطهر ایشان آغاز شده است که داراي پیام 

ها، نکات و تاثیرات گوناگوني است .  
نویسنده کتاب نهج الذکر در توصیف معاني 

مختلف صلوات بر پیامبراکرم )ص ) ، گفت: 
طلب رحمت، ســتایش خاندان  رســالت و 
تنزیه ســاحت قدس پیامبر )ص( و خاندان 
او )ع( از آفــات و کاســتي ها و در مجموع، 
اظهار محّبت و تعظیم به خاندان  رسالت از 

خصوصیات صلوات برشمرده مي شود .  
آیت اهلل محمدي ري شــهري افزود: نکته 
دیگري که براي پاسداران انقالب اسالمي، 
قابل توجه اســت، پیام سیاســي درود بر 
 پیامبر )ص( اســت به ایــن معناکه براي 
تداوم انقالب اسالمي باید رهبري خاندان 
رســالت پذیرفته شود و در زماني که امام 
 معصوم )ع(، غایب است، ما تداوم خاندان 
رسالت را در رهبري ولي فقیه مي بینیم و 
به همین جهت  صلوات  یک ذکر  معمولي 
نیســت، این یک ذکر سیاسي است و لذا 
باید بلند صلوات فرستاده شود، به همین 
جهت نیز در روایت تاکید شده است  که با 
ذکر صلوات با صداي بلند، دو چهره بودن 

از جامعه اسالمي رخت بر مي بندد .  
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسني علیه الســالم، در بیان مهمترین 
بــرکات درود فرســتادن به رســول خدا 
)ص( و  حکمــت هــاي این ذکر شــریف 
گفت: حکمت نخســت صلــوات در واقع 
تداوم نظام اســالمي و اعتقاد به استمرار 
محبت به خاندان  رســالت )ع( است و در 
روایات اهل بیت )ع( نیز آثار زیادي براي 
صلوات ذکر شده است از جمله اینکه، خدا 

و پیامبر )ص(  بر کســي که درود بفرستد 
بر پیامبر )ص( و خاندانش )ع( بر او درود 
مي فرستند و موجب آمرزش گناهان مي 
شود و نیز  عافیت مي آورد و موجب رشد 
و شکوفایي و باعث بر آورده شدن حاجت 
مي شــود و کارهاي دنیا و آخرت را رو به 

راه مي  کند و نفاق را از بین مي برد . 
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث در ادامه 
بیان آثار ذکر صلــوات بیان کرد: صلوات 
برپیامبر اکرم )ص(، نورانیت مي آورد و در 
 روز قیامــت، باعث نجات از هول و هراس 
مي شــود و کفه حسنات را زیاد مي کند 
و موجب شفاعت پیامبر )ص( و دخول در 

 بهشت مي شود . 
آیــت اهلل محمدي ري شــهري در ادامه 
تبیین دعاي مکارم االخالق گفت: در این 
دعا که در صحیفه ســّجادیه آمده است، 
اولین  درخواستي که نیایشگر، بعد از درود 
بر خاندان رســالت، بیان مي کند، تقویت 
ایمان اســت و این یکــي از نکات مهمي 
اســت که  همواره مورد توجه مقام معظم 
رهبري بوده است و در دیداري که معظم 
له، گویا با عزیزان سپاه داشتند فرمودند، 
باید  معلومات دیني سپاه باال برود، اما در 
درجه اول تقویت ایمان اســت که مهم تر 
اســت و این نکته باید همیشه مورد توجه 
برادران  روحاني و فرماندهان عزیز باشــد 
که پاســداران در بخش اعتقادي تقویت 

شوند .  

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با طرح این 
پرســش که باید توجه داشت که چگونه 
ایمان تقویت مي شــود گفت در  مدخل 
 ایمان  در   دانشــنامه قرآن و حدیث   که 
در ۱۶    جلد منتشر شده، به طور مفصل در 
خصوص این موضوع بحث شده که ایمان 
 یعني معرفــت قلبي همراه با التزام عملي 
و به این معنا که انسان از مباني اعتقادي 
اسالم، شناخت داشته باشد و در عمل هم 

پیاده  کند .  
آیت اهلل محمدي ري شــهري با استناد به 
روایتي از رســول اکرم )ص( گفت: ایمان به 
خود آرائي و آرزو نیست یعني نباید  اینگونه 
باشد که صرفاً انسان ظاهرش را و سخن اش 
را شبیه مؤمنان درست کند، بلکه ایمان آن 
چیزي است که در دل خالص  باشد و عمل 
هم آن را تصدیق کند. به طور مثال، گاهي 
مي گوید من مؤمن هستم ولي مثالً چشم 
اش مــي گوید مؤمن نیســتي  چون مؤمن 

چشم اش هم مؤمن است  .  
آیت اهلل محمدي ري شــهري گفت: قوت 
ایمــان براي همه خوب اســت ولي براي 
پاسداران از انقالب و نظام خوبتر و الزمتر 
 است باید همواره از خداي متعال بخواهیم 
که با استمداد الهي بتوانیم این راه را ادامه 
دهیم تا پرچم مقدس جمهوري اسالمي  را 
به دست صاحب اصلي آن، حضرت حجت 

)عج( بدهیم . 

فلسفهشکلگیريانقالباسالمي،شکوفاکردنارزشهاياخالقيوعمليدرجامعهاست

آیت اهلل محمدي ري شهري در شرح دعاي مكارم االخالق:  
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پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم  : 

مراسم جشــن تکلیف ۲۰۰۰ دانش آموز 
دختــر نواحــي مختلــف اداره آموزش و 
پــرورش منطقــه ۱۲ در بــارگاه ملکوتي 
حضرت  عبدالعظیم الحســني علیه السالم 

برگزار شد  . 
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
السالم،  الحسني علیه  حضرت عبدالعظیم 

در این مراسم معنوي ۲۰۰۰ نفر از دختران 
 دانش آمــوز در مصالي بــزرگ ري و در 
فضائي آکنده از معنویت و نورانیت ورود به 
ساحت عبادت خداي متعال و انجام  اعمال 

و تکالیف الهي را جشن گرفتند  . 
زراعتیان، کارشناس مسائل  حجت االسالم 
مذهبي در این مراســم براي نوجواناني که 
به این مرحله حســاس و سرنوشــت ساز 
 زندگي اعتقادي و دیني خود رســیده اند، 
بخشي از مســایل مربوط به احکام و اقامه 
نمــاز و تکالیف الهي را بازگــو کرده و در 
 ادامه مراسمي شاد و پر نشاط براي شرکت 
کنندگان در جشــن تشــرف بــه عبادت 

خداوند متعال برگزار شد . 
تالوت قرآن کریم، قرائــت زیارتنامه، بجا 
آوردن نماز شکر، سخنراني معاون پرورشي 
اداره آموزش و پرورش شهر تهران و  معاون 
پرورشي و تربیت بدني منطقه ۱۲ و قرائت 
سوگندنامه از دیگر برنامه هاي این مراسم 

باشکوه بود  . 
دختــران دانش آموز در این مراســم و در 
فضایي آکنده از معنویت و نورانیت، ورود به 
ساحت عبادت خداي متعال و انجام  اعمال 
و تکالیف الهي را جشن گرفتند و از حضرت 
باري تعالي مسئلت نمودند در راه اسالم گام 
برداشته و امانت دار قرآن و  عترت دو امانتي 
که پیامبر اعظم )ص( به امت شان سپردند، 

باشند . 

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني 
علیه السالم آمادگي خود را براي برگزاري 
مراســم جشــن تکلیــف دانــش آموزان 
 دختر و پســر بویژه در قالب مراسم بزرگ 
دســتجمعي اعالم نموده و مدیران مراکز 
آموزشــي مي توانند براي انجام هماهنگي 
 هاي الزم جهت برگزاري مراســم جشــن 
تکلیف دانش آموزان با این آستان مقدس 

تماس حاصل نمایند . 

برگزاريمراسمجشنعبادت۲000دختردانشآموزدرآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

پایگاه اطالع رســانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم : 

   تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســني علیه الســالم ضمن تبریک ایام 
گرامیداشــت والدت حضــرت عبدالعظیم 
 الحسني علیه السالم و آستانه فرارسیدن دهه 
فجر در جمع طالب، روحانیون و ائمه جمعه و 
جماعات شهرستان ری گفت: باید  دغدغه ما، 
نگراني هاي امام)ره(، در رابطه با آینده انقالب 
باشــد و نگرانی که ایشان براي آینده انقالب 
داشتند این بود که ما  نتوانیم به طور صحیح 

به وظیفه خود عمل کنیم . 
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اســتناد به 
ســخنرانی امام خمینی )ره( پس از کشف 
کودتــای نوژه افزود: ایشــان بعد از کشــف 
 کودتــاي نوژه در جمع روحانیــون تهران و 
ائمه جماعات شهرستان های تهران، نکاتي را 
درباره کودتا مطــرح نموده و فرمودند:     من 
خوفم از این اســت که ما نتوانیم آن چیزي 
که به عهده داریم را انجام دهیم و از این مي 

ترسم اگر این مشکل پیش آمد،  دیگر کودتا 
الزم نیست   ... . 

رئیس دانشــگاه قرآن و حدیــث افزود: امام 
خمینی)ره( در آن سخنرانی فرمودند  : یکي از 
نقشه هاي مهم این است که اقشار  ملت را از 
هم جدا نمایند و اختالف بیاندازند و روحانیت 
را از ملت جدا کنند، دشــمنان مي دانند که 
از مسجد و روحانیت  ضربه خوردند پس باید 
مسجد را بشکنند و روحانیت را از بین ببرند 
و از این رو مهمترین نقشه دشمن براي ضربه 
به انقالب،  ضربه به مساجد و روحانیت است . 
آیت اهلل محمدی ری شهری ضمن ابراز تشکر 
از روحانیانی  که در سنگر مساجد و خدمت به 
نماز و معارف اهل بیت علیهم  السالم فعالیت 
می کنند، افزود: مــا باید هر چه توان داریم 
براي احیاء مســاجد و براي وظیفه شناسي 
و عمــل به وظیفه روحانیت  بکار گیریم و به 
همین جهت مسوولیت امور مساجد خیلي 

سنگین است . 
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحسني علیه الســالم همچنین با تشکر از 
گزارش های رئیس مرکز رســیدگی به امور 
 مساجد شهرســتان ری گفت: گزارش های 
ارائه شــده گزارش خوبی بود که مهمترین 
نکته آن، جذب جوانان به مساجد است   که 
خیلی باید در این خصوص، کار کرد زیرا که 
اکنون، جمعیت فعلی ما جوان است و جامعه 
ما در بهار جوانی بسر می برد و  باید مساجد، 

همیشه برای جوانان جذابیت داشته باشد . 
رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث با 
اعالم این مطلب کــه   فرهنگ نامه جمعه    
 حاوی مطالبی در خصــوص نماز جمعه  در 
آینده توسط دارالحدیث منتشر خواهد شد 
بیــان کرد: نماز جمعه بــرای جذب جوانان 
و نیروهــای کارآمد جامعه اســت نه  برای از 
کارافتاده ها و ســالخوردگان، از این رو، نماز 
جمعه باید برای جوانان جاذبه داشته باشد و 

این به ذوق و ابتکار  روحانیت نیازمند است . 
آیت اهلل محمدی ری شهری گفت: جوان با 
برخورد عاطفی جذب می شود و سیره پیامبر 
  ( ص( همین بود و اشــکالی که به  ایشان می 
گرفتند، این بود که فقــط جوان ها گرد تو 
هستند، اطرافیان امام زمان )عج( نیز جوان 
هستند، باید اطراف و گرد یک  روحانی، امام 
جماعت و مبلغ دینی را هم جوانان فراگیرند . 
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسني علیه السالم همچنین ضمن تاکید 

بر تقویت ارتباط روحانیان محترم شهرستان 
 ری و ائمه جمعه و جماعات ری با مجموعه 
حرم مطهر و معاونت فرهنگي آستان مقدس 
گفت: باید همگی همت کنیم و  آماده شویم 
که مساجد را آبادتر کنیم و جاذبه های آنها را 

برای نسل جوان بیشتر کنیم .  
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: قبل از 
تعلیم و تربیت و توســعه و رشد معنویت در 
جامعه، یک وظیفــه مهمتری برای  روحانی 
وجود دارد و آن، این اســت که قبل از تعلیم 
و تزکیه دیگران باید ما خودمان را تا آنجا که 
می توانیم و سپس خانواده  و بچه هایمان را 

تربیت کنیم . 
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسني علیه الّسالم همچنین با بیان اینکه 
زهد ، یکی از نکاتی است که روحانیت را  در 
نزد مردم گرامی می دارد تصریح کرد: میراث 

بزرگان علماء، چشم نداشتن به دنیا است . 
در ابتدای این دیدار حجت االســالم اصالنی 
رئیــس مرکز رســیدگی به امور مســاجد 
شهرستان ری گزارشــی از اقدامات صورت 
 گرفتــه و وضعیــت فرهنگی مســاجد این 
شهرستان از سوی آن مرکز ارائه داد و گفت: 
در حال حاضر رســیدگی به امــورات ۱۷۴ 
 مسجد تحت پوشش و فعالیتهای ۱۶۵ نفر 
امام جماعت راتب و ۷۰ نفر امام جماعت نایب 

در این مرکز ساماندهی می شود  . 

مهمتریننقشهدشمنبرايضربهبهانقالب،ضربهبهمساجدوروحانیتاست

آیت اهلل محمدی ری شهری در جمع ائمه جمعه و جماعات:  
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پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

نوجوانــان و جوانــان قرآنــی ســازمان 
دارالقرآن الکریم با معاون فرهنگی و امور 
عبدالعظیم  مقدس حضرت  آستان  زائران 

الحسنی  علیه السالم دیدار کردند . 
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم،  
عباس ســلیمي ، معــاون فرهنگي و امور 
عبدالعظیم  مقدس حضرت  آستان   زائران 
الحســني)ع  ) در جمع نوجوانان و جوانان 
با اســتعداد قرآني گفت: قبل از پیروزي 
 انقالب، شاید ۱۰ نفر هم حافظ کل قرآن 
نداشــتیم و نه تنها در حفظ که در قرائت 
نیــز همین وضعیت بود و اســلوب قرائت 

فني  به ندرت اجرا مي شد . 
وي در ادامــه خطــاب بــه نوجوانــان و 
جوانان قرآني گفت: همه شــما نوجوانان 
و جوانان وامدار و مدیون شهداي بزرگوار 
و امام  راحل هســتید؛ اگــر حرکت امام 
خمینــي)ره( و فداکاري شــهدا نبود، ما 
هنوز در آن شــرایط یا بدتر از آن بودیم.  
 شــما نوجوانان و  جوانان باید قدر این ایام 

عمر خود را بدانید . 
سلیمي افزود: احادیثي که در دین و مکتب 
اهل بیت علیهم السالم داریم از جواني به 
عنوان بهار زندگاني یاد شده است؛  پیامبر 
اکرم)ص( در حدیثي مي فرمایند؛ در روز 
قیامت به کســي اجازه نمي دهند قدم از 

قدم بــردارد، مگر اینکه به چهار ســوال 
 پاســخ دهد؛ سوال اول اینکه مال و ثروت 
زندگي خود را از چه راهي به دست آورده  
و چگونه خرج کرده اید؟ سوال دوم  اینکه 
عمر خــود را در چه راهي خرج کرده اید؟ 
سوال سوم اینکه جواني را در چه مسیري 
خرج کرده؟ و سوال چهارم درباره  والیت 

اهل بیت علیهم السالم است . 
معــاون فرهنگــی و امور زائران آســتان 
مقدس یادآور شد: شما نوجوانان و جوانان 
باید بدانید کــه جایگاه ویژه اي در انقالب 
 اسالمي دارید، بیش از ۹۸ درصد شهداي 
ما که آمار آنها ۲۲۰ هزار شــهید اســت، 
همــه جوان و نوجــوان بودند و همچنین 
تمام  جانبازان که امروز در آسایشــگاه ها 
هســتند، همان جوانان دیــروز بودند که 
براي دفاع از شــرف، امنیت، هویت، دین، 
مکتب،  والیت، تشیع و قرآن تمام هستي 

خود را فدا کردند . 
این قاري بین المللي قــرآن عنوان کرد: 
شهید  حاج حسین لشکري  که سرلشکر 
خلبان نیروي هوایي بود ۱۸ سال از دوران 
 جواني خــود را در زندان هاي رژیم بعثی 
ســپري کرد و در این مدت توانست، کل 
قرآن را حفظ کند؛ اگر مي شود در زندان 
 دشــمناني مثل صدام، حافــظ کل قرآن 
شــد، شــما نوجوانان و جوانان در کشور 
خودتان و در آزادي و آرامشــي که وجود 
دارد،  مي توانید عالوه بر قاري قرآن، حافظ 
کل قرآن نیز باشید و افتخارات بیشتري را 

براي کشور خودتان رقم بزنید . 
وي ادامه داد: امام خمیني)ره( تمام هستي 
خود را فداي انقالب کرد و به همین دلیل 
همزمان در سه جبهه مبارزه مي کرد. اگر 
 انقــالب دیگر کشــورها را مطالعه کنید، 
مي بینیــد رهبــران این حرکت هــا یا با 

آمریکا یا با شــرق متحد شده اند و انقالب 
کرده انــد،  اما امام در همــان لحظه که با 
اســتبداد داخلي شــاه مي جنگید با تفکر 

سرمایه داري آمریکا هم مبارزه مي کرد . 
ســلیمي در ادامه اظهار کرد: از افتخارات 
مــا در روز ۱۲ بهمن ســال ۱۳۵۷ زماني 
که امام به ایران تشریف  آوردند این است 
که  من جــزء اعضاي گروه انتظامات درب 
اصلي بهشــت زهرا)س( بــودم و افتخار 
مي کردیم در مسیر حرکت امام بایستیم و 
امنیت  مسیر امام)ره( را تأمین کنیم؛ همه 
اینها به خاطر این بود که هم جوانان دید 
قرآني داشــتند و هم امام)ره( به نوجوانان 
و جوانان  اهمیت مي داد و آنها را دوســت 

داشت  . 
معــاون فرهنگــي و امور زائران آســتان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحســني)ع( 
در این بخش از ســخنان خود خطاب به 
نوجوانان  قرآني با بیان اینکه ما از هر طرف 
در محاصره شیطان هستیم، گفت: فقط و 
فقط قرآن مي تواند ما را از شــر شــیطان 
نجات دهد  . امام صادق)ع( مي فرمایند:  هر 
جوان با ایماني کــه قرآن بخواند، قرآن با 
گوشــت و خون او در هم آمیخته مي شود 
؛ اگــر  اینگونه با قرآن برخورد کنید حتما 
برابر تهاجم فرهنگي دشمن مصونیت  در 

خواهید داشت . 
ایــن داور بیــن المللي قــرآن ادامه داد: 
شــبکه هاي اجتماعي متعدد براي نابودي 
نســل آینده ما طراحي شــده و در همه 
جا، مراســم  عروســي، عزا، جشن تولد و 
... همه در شــبکه هاي اجتماعي مشغول 
هستند. بنده با قبول مسئولیت شرعي به 
شــما جوانان مي گویم  هدف طراحان این 
شبکه ها، این نیســت که ما درباره احکام 
نماز شب در این شبکه ها مطلب بنویسیم، 

که البته ما اگر هوشــمند و  زیرک باشیم، 
مي توانیم از همین فضــاي مجازي براي 

تبلیغ دین استفاده کنیم . 
ســلیمي با بیان اینکه پیري، آیینه جواني 
است، گفت: هرطور که در جواني زندگي 
کنید در پیري وجه مکمل آن را در جامعه 
 ارائــه خواهید داد. کســاني که در دوران 
نوجواني و جواني با قــرآن مأنوس بودند 
هیچکدام در دوران پیري دچار افسردگي 
 نشده و با نشاط و سالمتي زندگي کردند، 

زیرا با قرآن زندگي کرده اند . 
وي در بخــش دیگري از ســخنان خود 
عنوان کرد: انقالب اســالمي ایران ســه 
عامل اصلــي براي پیروزي خود داشــته 
اســت که این  ســه عامل عبارت است از:  
انگیزه الهــي، والیت فقیه و وحدت امت ، 
مراقب باشــید هر فکري که مي کنید، هر 
سخني که می  گوئید، هر عملي که انجام 
مي دهید و هر اندیشه اي که از سوي دیگر 
افراد مطرح مي شــود، اگر بــه هر یک از 
این سه رکن  خدشه و لطمه اي وارد کند، 
فاقد مشــروعیت و مقبولیت است و نباید 

بپذیرید . 
این پیشکســوت قرآنــي در پایان عنوان 
کرد: آینده این کشــور از آن شما جوانان 
اســت و شــما جوانان، فردا، مدیران این 
کشــور  هســتید و باید از هم اکنون خود 
را براي مســئولیت ها آماده کنید؛ به طور 
قطع مسئولیت شــما در آینده به مراتب 
بیشتر از  مسئولیت جوانان صدر انقالب و 
ما خواهد بود، زیرا مسئولیت شما، صدور 
امواج فرهنگــي این انقالب و تبیین آیات 
قرآني  براي کشــورهائی است که گرفتار 
تهاجم فرهنگي سردمداران خود هستند. 
اگر با قرآن رفاقت داشته باشید، مي توانید 
وظایف  خود را به بهترین نحو انجام دهید . 

دیدارنوجوانانوجوانانسازماندارالقرآنالکریمبامعاونفرهنگيوامورزائران
آستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:

در آغازین روزهای ماه فرخنده ربیع االول، 
مرکــز جراحــی محــدود )دی کلینیک( 

دارالشــفاء کوثر، وابسته به آستان مقدس 
السالم،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای 
الزم و مطالعــه و تــالش بــرای انتخاب 
پیشــرفته ترین تجهیزات و فراهم کردن 

بهترین شرایط، افتتاح گردید.
این مرکز بــا امکانات دو اتاق عمل، بخش 
ریکاوری، بخش بســتری بــا ظرفیت ۱۲ 
تخــت مجهز بــه سیســتم مانیتورینگ 
و تجهیزات پیشــرفته پزشــکی شــامل 
دستگاههای بی هوشی، ست های جراحی 
و بخش استریلیزاســیون مرکزی و لنژر با 

تجهیــزات مربوطه در فضائی به وســعت 
۱۰۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

بر اســاس این گزارش در ایــن مرکز انواع 
مختلف جراحی های تعریف شده برای یک 
مرکز جراحی محدود در رشته های جراحی 
های عمومی، زنان و زایمان، چشم، گوش و 
حلق و بینی، ارتوپدی و... با حضور پزشکان 
و جراحان متخصص و کادر درمانی مجرب 

انجام می پذیرد.
گفتنی اســت این مرکز بــه عنوان بخش 
تکمیلــی درمانگاه هــای تخصصی و فوق 
تخصصی دارالشــفاء کوثر که شامل بخش 

آزمایشگاه،  مانند  پاراکلینیکی مجهز  های 
تصویربرداری، دندانپزشکی و... می باشد راه 

اندازی شده است.
شایان ذکر است دارالشفاء کوثر واقع در ضلع 
شرقی آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم، با تأکیدات آیت اهلل 
محمدی ری شهری در سال ۱۳۸۳ با هدف 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم به 
ویژه بیماران نیازمند تاسیس و با درمانگاه 
های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و 
بخش های پاراکلینیک تحت مدیریت آقای 

دکتر سید علیرضا عارف اداره  می شود.

افتتاحمرکزجراحیمحدوددارالشفاءکوثر
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم در جمع مسئوالن و 
نمایندگان نهادها، وزارتخانه ها و ســازمان 
 هــای فرهنگی، خواســتار اهتمام و توجه 
بیشتر در برگزاری هفته بزرگداشت والدت 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
شــد  و گفت: الزم است همه افراد و نهادها 
به ســهم خود برای بزرگداشــت این ایام 

تالش کنند . 
آیــت اهلل محمدی ری شــهری، در جمع 
شورای هماهنگی ستاد بزرگداشت والدت 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
که با حضور مسئوالن و نمایندگان نهادها، 
وزارتخانــه ها و ســازمان هــای فرهنگی 
کشوری، استانی، مسئوالن محلی و مدیران 
 آســتان مقدس برگزار شد، گفت: شایسته 
اســت همه افــراد و خصوصا مســئوالن 
فرهنگی کشــور و نهادها و ســازمان های 
فرهنگی  در نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
نســبت به مقام واالی حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم از نظر علمی و عملی 
و  کرامــات و همچنیــن ســخنان بزرگان 
دین نســبت به ایشــان توجه بیشتری در 
الگوپردازی و تالش برای امر ترویج و تبلیغ 
این  الگوی شخصیتی بزرگ داشته باشند . 

رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیــث گفت: 

السالم،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
عــالوه بر اینکــه از امامــزادگان واالمقام 
هستند،  همچنین از علمای بزرگ و مورد 
وثوق معصومین علیهم السالم و از محدثان 
بزرگ هستند که البته اگر چه کتاب های 
ایشــان  از جمله   یــوم و لیله   و   خطب 
امیرالمومنیــن   در اختیار ما نیســت، اما 
بعضی از کتاب های ایشــان از منابع اصلی 

کتبی مثل نهج  البالغه بوده است . 
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری گفت: 
باید همه دســتگاه هــا در ترویج الگوهای 
الحسنی  عبدالعظیم  حضرت  شــخصیتی 
علیه  الســالم، هم افزایی داشته باشند و از 
این فرصت برای آشناســازی بیش از پیش 
مردم با اهل بیت علیهم الســالم و قرآن و 

معارف  دین استفاده شود . 
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم ضمن تاکید بر برنامه 
ریزی برای هرچه باشکوهتر برگزار نمودن 
 هفته گرامیداشــت حضــرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم، توسط همه دستگاه 
هــا و ایجاد ارتباط مســتمر بــا معاونت 
فرهنگــی و  امــور زائران آســتان مقدس 
برای انجام هماهنگــی ها و بهره مندی از 
امکانات موجود تصریح کرد: باید این هفته 
برای امســال و  سال های آینده حداقل در 
شهرستان ری به نحوی برگزار شود که اگر 
کسی وارد منطقه شهرری و مناطق اطراف 

می شود این  شادمانی و احساس شعف به 
او منتقل شــود، در این خصوص مساجد، 
شهرداری ها و سازمان تبلیغات اسالمی می 
توانند نقش  مهمی داشته باشند، ضمن اینکه 
نیاز است، برنامه های ویژه ای برای معرفی 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
توســط همه  ادارات و نهادها برگزار شود . 

آیت اهلل محمدی ری شهری گفت: البته در 
این هفته نبایــد صرفا به کارهای فرهنگی 
اکتفا شــود بلکه رســیدگی ویژه حتی به 
 عموم مــردم و خانواده های شــاغالن در 
دستگاه های دولتی و برگزاری مراسم های 
مختلف می تواند این احســاس نشــاط و 

 شادمانی را در جامعه منتقل کند . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیــه الســالم همچنین بیان 

کرد: ما البته در ایــن خصوص از صدا و 
انتظار  بیشتری داریم، ضمن اینکه  سیما 
کارهای مختصــری صورت می گیرد، اما 
نیاز است اقدامات گسترده تری در سطح 
استانی، ملی و  بین المللی در صدا و سیما 
انجام شــود، که برگــزاری میزگردهای 
تخصصــی و جلســاتی با حضــور علما و 
اساتید در ایام والدت  حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســالم و معرفی بیشتر 
آســتان مقدس در مناسبت های مختلف 
از آن جمله اســت و همچنیــن  یکی از 
کارهایی که می تواند در ایام والدت و یا 

وفات حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه 
السالم و در سایر مناسبت ها موثر  باشد، 
پخش زیرنویس احادیث نقل شده توسط 
السالم  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
اســت که این احادیث در کتاب  حکمت 
نامه حضرت جمع آوری شده و قابل بهره 

برداری است . 
آیــت اهلل محمدی ری شــهری همچنین 
در ادامه، نکاتــی را در خصوص اقدامات با 
اولویت و مهمی که نهادها و ســازمان های 
 مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد 
شهرداری  زیباســازی  ســازمان  اسالمی، 
تهران و دبیرخانــه ائمه جمعه و جماعات 
کشــور  می توانند انجــام دهند در حضور 
مســئوالن و نمایندگان این نهادها، مطرح 
کرد و خواستار مشــارکت جدی دستگاه 

هــا در  برگزاری هرچه با شــکوهتر هفته 
بزرگداشــت حضرت عبدالعظیم الحسنی 
علیه الســالم در سطح کشور و شهر تهران 

شد . 
در ادامه این نشســت نماینــدگان نهاد ها 
و ســازمان های فرهنگی کشــور به بیان 
برنامــه هــا و اقدامات خــود و همچنین 
پیشــنهادهائی  مرتبط با هفته بزرگداشت 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
پرداختند که تولیت آستان مقدس ضمن 
تأئید بسیاری از  آنها دستورات الزم را صادر 

نمودند . 

همهافرادونهادهابهسهمخودبرایبزرگداشتایاموالدتحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(تالشکنند

ویژه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم

آیت اهلل محمدی ری شهری:  

پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

همزمان با ســالروز بزرگداشــت والدت با 
سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه 
السالم پرچم گنبد حرم مطهر تعویض شد . 

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
در این آئین معنوی که با حضور پر شــور 

 زائران و ارادتمنــدان خاندان وحی علیهم 
السالم برگزار شد، پس از قرائت زیارتنامه 
توســط ذاکر اهل بیــت عصمت و طهارت 
 علیهم الســالم آقای زیــن العابدین فرد و 
مدیحه ســرائی آقای فراهانی پرچم جدید 
که فرازي از زیارتنامه حضرت عبدالعظیم 
 الحسنی علیه السالم بر آن نقش بسته بود، 
طی مراســم خاصی توســط خادمین این 

بارگاه ملکوتی بر گنبــد منور آن حضرت 
 برافراشته شد . 

بــا توجه به اینکــه حضــرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه الســالم از نوادگان حضرت 
امام حسن مجتبي علیه السالم مي باشند، 
بــر روي  این پرچم فراز  الســالم علیک یا 
المجتبي   المنتجب  الّســبط  ابن  اباالقاسم 

نگاشته شده است  . 

آئینتعویضپرچمگنبدحرممطهرحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(برگزارشد
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از 

خبرگزاری ایرنا : 
معاون فرهنگی و امور زائران آستان مقدس 
حضــرت عبدالعظیم الحســنی)ع( گفت: 
طبق برنامه ریزی انجام شده از سال جاری، 
 برگزاری مراسم میالد حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( معطوف به شب و روز میالد 
نخواهد بود و هفته بزرگداشت ایشان  برگزار 

خواهد شد . 
   عباس ســلیمی در جلســه برنامه ریزی 
هفته بزرگداشت میالد حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( که با حضور مسووالن استانی 
و  روسای دســتگاههای اجرایی شهرستان 
ری دردفتر تولیت آســتان مقدس برگزار 
شــد، اظهارداشــت: این آیین ها از دوم تا 
هشــتم  بهمن ماه مصادف با اول تا هفتم 
ربیع الثانی، ســه روز قبل از والدت و سه 

روز بعد از آن برگزار خواهد شد . 
به گفته وی برنامه های هفته بزرگداشــت 
حضــرت عبدالعظیــم الحســنی)ع( بــا 
عطرافشــانی ضریح مطهر و قبور شهدای 
مدفون در  آستان مقدس، همچنین جلسه 
تفســیر قرآن توسط آیت اهلل محمدی ری 
شهری و برگزاری مراسم دعای کمیل آغاز 

خواهد  شد . 

ســلیمی افزود: برنامه هــای روز دوم این 
هفتــه عبارتند از برگزاری مراســم دعای 
ندبه و محفل انس با قرآن و در روز ســوم 
 برگزاری ویژه برنامه جشــن تکلیف دانش 
آموزی، گردهمایی بــزرگ خدام افتخاری 
برای اولین بــار، اســتقرار دو مکان برای 
 تعیین گروه خونی، تست قند و فشار خون 
بصــورت رایگان و ویژه برنامه های شــب 
والدت بعد از نماز مغرب و عشا در  مصالی 

بزرگ ری برگزار خواهد شد . 
معاون فرهنگی و امور زائران آستان مقدس 
تصریــح کــرد: در روز میالد با ســعادت 
حضرت عبدالعظیم)ع( و سه روز بعد از آن 
 نیز برنامه هــای معنوی، فرهنگی و هنری 
برگزار خواهد شد، که از آن جمله می توان 
به برگزاری شــب شــعر حضرت با حضور 
 شــعرا و ذاکرین آل اهلل و برپایی کرســی 

تالوت قرآن ویژه بانوان اشاره کرد . 
ایشان بیان داشــت: عالوه بر برنامه هایی 
که برای این هفته تعیین شده است، برنامه 
هایی اعــم از برپایی نمایشــگاه فرهنگی، 
 برگزاری مســابقه فرهنگی ثــواب زیارت، 
اجرای طرح سراسری طریق استوار، اجرای 
طرح به شــکرانه کریم که به هزاران ختم 
 قرآن نثار حضرت عبدالعظیم)ع( اختصاص 
دارد و ذکــر احادیــث روایت شــده از آن 
حضرت توســط روحانیون در فواصل بین 

 نمازها اشاره کرد . 
وی تاکید کرد: از تمامی کسانی که در بهتر 
برگزاری این مراسم ما را یاری و هم فکری 
دهنــد قدردانی می کنیــم و انتظار  داریم 
دســتگاه های مرتبط مانند وزارت ارشاد، 
اوقاف و شهرداری ها در این خصوص یاری 

نمایند . 

برنامههایگرامیداشتهفتهوالدتحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

خادم القرآن عباس سلیمی تشریح کرد:  

ویژه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم  : 

مراسم ویژه بزرگداشــت میالد با سعادت 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم، با 
حضور پر شور زائران و ارادتمندان اهل  بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
السالم،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
در این مراسم معنوی که بعد از اقامه نماز 
 جماعت مغرب و عشــاء در مصالی بزرگ 
ری برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین 
قرنی ســخنران این مراسم ضمن تبریک 
 والدت حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( به 
تبیین فلسفه زیارت در ادیان و فرهنگ های 
مختلف و ثواب زیارت حضرت  عبدالعظیم 

الحسنی)ع( پرداخت . 
وی اظهار کرد: مســئله زیارت نه تنها در 
مکتب تشــیع، بلکه در کل جامعه اسالمی 

و نه تنها در فرهنگ عموم جامعه اسالمی 
 بلکه در همه ادیان الهی مورد توجه است . 

ایشان با بیان اینکه مساله زیارت از گستره 
ادیان الهــی هم فراتر رفته اســت، افزود:  
 زیارت در بین فرهنگ های مختلف همانند 
 بودائیان که از دید ما ادیان الهی نیســتند 

نیز مورد توجه است . 
در ابتداي این مراســم با شــکوه و معنوي 
آقاي محمدحسن موحدی از قاریان ممتاز 
آیاتــي از کالم اهلل مجیــد را تالوت و پس 
از  آن آقــاي فراهانی به قرائــت زیارتنامه 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
و گــروه همخوانی محراب به اجرای برنامه 

 پرداختند . 
براســاس این گزارش مدیحه سرائی ذاکر اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم الســالم آقاي 
رمضانپور نیز از دیگر برنامه هاي این  مراسم بود . 

بنا به ســنت دیرینه، اهالی شهرستان ری، 

این روز را عیــد می گیرند و با پخش نقل 
و شیرینی، بزرگداشت میالد با سعادت این 
 خورشید آسمان سرزمین ری را به یکدیگر 

تبریک می گویند .  
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
فرزند عبداهلل بــن علی از نوادگان حضرت 
امام حســن مجتبی علیه السالم نسبش با 
چهار  واســطه به آن حضرت می رسد و از 

این رو به  حسنی  شهرت یافته است . 
میالد مبارک آنحضرت در ســال ۱۷۳ ه.ق 
در مدینــه منوره نقل شــده اســت و ۷۹ 
ســال عمر با برکت ایشان، با دوران امامت 
چهار  امام معصوم یعنی امام موسی کاظم 
علیه الســالم، امام رضا علیه الســالم، امام 

محمدتقی علیه الســالم و امام علی النقی 
علیه السالم  مقارن بوده است . 

حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
از دانشــمندان شــیعه و از راویان احادیث 

ائمه معصومین علیهم الســالم و از چهره 
های  محبوب و مورد اعتماد، نزد اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم بوده است . 
توصیف ائمــه معصومین علیهم الســالم 
از ایشــان، نشــان دهنده شخصیت واالی 
علمی ایشــان اســت؛ حضرت امام هادی 
علیه السالم  گاهی اشخاصی را که سؤال و 
مشکلی داشتند، راهنمایی می فرمودند که 
از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم 
بپرســند و  او را از دوستان حقیقی خویش 

شمرده و معرفی می فرمودند .  
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی 
علیه السالم، امسال با تدارک مراسم مختلف 
مذهبی و برنامه های متنوع فرهنگی  تحت 

عنوان هفته بزرگداشت والدت آن حضرت، 
میزبان زائران محترم و ارادتمندان خاندان 
اهل بیت عصمت و طهارت  علیهم الســالم 

بوده و مقدم ایشان را گرامی می دارد . 

مراسمبزرگداشتوالدتحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(دربارگاهملکوتیحضرتشبرگزارشد
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

آیت اهلل محمدی ری شــهری در شــب 
باســعادت حضــرت عبدالعظیم  میــالد 
الحســنی علیه الســالم و در جمع خدام 
افتخاری ضمن  تبریک این میالد سراســر 
نور و برکت گفت: شخصیت واالی حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم در میان 
سایر امامزادگان  این امتیاز را دارد که ثواب 
زیارتش ثواب زیارت حضرت سیدالشهداء 
علیه الســالم را دارد که در روایت آمده و 
در مورد  ســایر امامزادگان شریف علیهم 

السالم چنین نکته ای را نداریم . 
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث افزود: در 
روایت اســت که اباحماد رازی می گوید:  
 خدمت امام هادی علیه الســالم رسیدم و 
 مساله ای فقهی از ایشان پرسیدم و وقتی 
حضرت پاسخ دادند، فرمودند: اگر این بار 
برای تو مســاله ای پیش آمد، در رابطه با 

 مسایل دینی الزم نیســت نزد من بیایی 
و اینطور بیان فرمودند به زبان ســاده که 
من یک نماینــده ای دارم که مثل خودم 
می تواند  مشــکالت تو را حل کند. و این 
مقام رفیعــی برای حضــرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السالم اســت که ایشان 
تنها یک محدث  نبود، بلکه یک نائب امام 
معصوم علیه السالم بود که حضرت تائید 
می کنند که حرف هایش حرف های من 
است و هرچه  می خواهی از او سئوال کن. 

بعد فرمودند: سالم من را به او برسان . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم همچنین با تاکید بر 
ارزش رفیع خدمت افتخاری در بارگاه منور 
 حضرت سیدالکریم علیه السالم گفت  : بنا 
به روایتی که از امام صادق علیه الســالم 
نقل شــده در روز قیامت، پیامبر)ص( به 
نور  الهی متوسل می شود و امیرالمومنین 
علی علیه الســالم به نــور پیامبر)ص( و 
ائمه معصومین علیهم الســالم هم به نور 
امیرالمومنین  علیه السالم و شیعیان همه 
دامن اهل بیت علیهم السالم را می گیرند 
و به همراه ایشان خواهند بود، از این جهت 
باید تالش  کنیم که خدمتگزار شایسته ای 
برای این خاندان کرامت باشیم تا خدمت 
مان را از ما بپذیرنــد و بتوانیم در قیامت 

همراه ایشان  باشیم . 
آیت اهلل محمدی ری شهری ضمن تاکید 

بر ایــن نکته که باید مســئوالن مربوطه 
در جذب خدمتگزار افتخاری در آســتان 
مقدس  اهتمام بیشــتری داشــته باشند، 
افزود  : باید از همــه ظرفیت های مختلف 
از هنرمندان، متخصصان و صاحبان حرفه 
های تخصصــی با  توانایی هــای مختلف 
برای ارائه خدمــت افتخاری برنامه ریزی 

بیشتری صورت گیرد . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســالم همچنین با ذکر 
خاطره ای از مقام معظم رهبری گفت: در 
زمانی  که این مصال در حال ســاخت بود، 
رهبرمعظم انقالب اینجا تشــریف آوردند 
و از ایشــان خواستیم برای ساخت مصال، 
مبلغی را  مســاعدت فرمایند که ایشــان 
فرمودند قول نمی دهم تا بعد و در فرصت 
بعدی رقم کمی مرحمت فرمودند که من 
تصور کردم  ایشــان خدای نکرده از کار ما 
ناراضی است و یا از دست ما ناراحت است، 
که کم کمک کردند، بعد خدمت ایشان که 
رســیدم  عرض کردم شما به جاهای دیگر 
کمک می کنید آیا از دست ما ناراحتید؟ 
که ایشــان فرمودند: ناراحت نشدم، بلکه 
پولی که  من دارم برای فقراســت و برای 
کســانی از این دست است، مصال را مردم 
می ســازند یعنی اماکنی مثل حرم مطهر 
و مصال باید  با اموال شــخصی ارادتمندان 
به اهل بیت علیهم الســالم برپا شــده و 

اداره شود  . که این مساله در خصوص ارائه 
خدمت افتخاری  به حرم مطهر هم صادق 

است . 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیــه الســالم گفــت: انتظار 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
از  خدمتگزاران ایشــان این اســت که از 
خودمان مراقبت کنیم، همه کســانی که 
می خواهند به ســاحت اهل بیت علیهم 
الســالم  نزدیک شوند باید کاری کنند که 
حضرت از زندگی شــخصی ایشان راضی 

باشد . 
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با استناد به 
روایت دیگری از امام صادق علیه الســالم 
گفت: امام صادق علیه السالم در مواجهه 
با  یکی دوســتان اهل بیت علیهم السالم 
که مرتکب خطاهایی شــده بــود پس از 
انجام درخواســت او، فرمودند:  کار خوب، 
خوب  اســت ولی از تو بهتر است به خاطر 
نزدیک بودنت به ما و کار بد، بد است، اگر 
از هرکسی سربزند، اما وقتی از تو سر بزند، 

 بدتر است بخاطر نزدیک بودنت، به ما .  
آیــت اهلل محمــد محمدی ری شــهری 
همچنین در ادامه حس مسئولیت پذیری 
و انجام کار از عمق جان و با اشتیاق قلبی 
و نیز  حســن خلق را از دیگــر انتظاراتی 
دانســت که حضرت عبدالعظیم الحسنی 
علیه السالم از خدمتگزاران خویش دارند . 

بایدمسئوالنمربوطهدرجذبخدمتگزارافتخاریاهتمامبیشتریداشتهباشند

آیت  اهلل محمدی ری شهری در جمع خدام افتخاری آستان مقدس:  

ویژه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم

پایگاه اطالع رساني آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم : 

طرح درخشان ســازي و جالي ضریح مطهر 
حضرت عبدالعظیم الحســني علیه الســالم 
همزمان با هفته بزرگداشــت والدت  باسعادت 
آن حضرت و با حضور گروه کارشناسي انجام 

شد . 
به گــزارش روابــط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه الســالم، 
شست و شــوي ضریح مطهر با اســتفاده از 
 ترکیبات جدیــد ۸ جزئي، متشــکل از مواد 
مخصوص براق ســازي که درخشــان کننده 
و احیاءکننــده اکســید نقره اســت، زیر نظر 
 متخصصــان حفظ و مرمت آثــار تاریخي در 

آستان مقدس صورت گرفت . 
از این ترکیب خاص براي اولین بار روي گنبد 
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه الســالم 

اســتفاده و سپس بر روي گنبد و  ضریح حرم 
مطهر حضرت امام حسین علیه السالم، ایوان 
نجف اشرف، گنبد سامرا و کاظمین و عتبات 

عالیات نیز کار شد . 
این طرح در سه مرحله اجرا گردید که مرحله 
اول با شستن سطح ضریح توسط محلول احیاء 
کننده نقره آغاز و ســپس از  حالل شو جهت 
عدم تیرگــي ضریح و در نهایت نیز از ترکیب 
نانو بــراي پایدار کردن ســطح ضریح مطهر 

حضرت عبدالعظیم  علیه السالم استفاده شد . 
ضریح نقره حرم مطهر حضــرت عبدالعظیم 
الحســني علیــه الســالم در دوران قاجاریه 
ساخته شده که اکنون بخشي از کتیبه حاشیه 
 باالي آن در ضریح کنوني که توســط اســتاد 
غالمحســین اقلیما و حاج محّمد صنیع خاتم 
در سالهاي ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ شمسي  انجام شده 

در جاي اصلي نصب گردیده است . 

براقسازيودرخشاننمودنضریحمطهرحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(
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پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

همزمان با ســالروز بزرگداشــت والدت با 
سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه 
الســالم مراسم اختتامیه جشــنواره آیین 

دوستی  در آستان مقدس برگزار شد . 
آیت اهلل محمدی ری شــهری در مراســم 
اختتامیه جشــنواره آئین دوســتی اظهار 
امیدواری کرد: ایــن گردهمائی زمینه ای 
باشد  برای رشــد و شکوفائی هرچه بیشتر 
جوانــان و نوجوانان که در بهار زندگی قرار 

دارند . 
ایشــان در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به موضوع مهم پیــام حضرت امام 
رضا)ع( برای پیروان اهل بیت)ع( که بعنوان 

 موضوع این جشنواره نیز انتخاب شده است 
گفت: این پیام گویا بــرای امروز و برای این 
نسل و شرایط کنونی از جانب آن امام  بزرگوار 
صادر شــده اســت که به پیروی از آن امام 
بزرگ، مقام معظم رهبری هم این پیامی که 
برای جوانان اروپا فرســتادند در  حقیقت در 
راستای این پیام نورانی امام هشتم)ع( است .  
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( با توجه به محتوای آن پیام 
افزود: حضــرت امام رضا)ع( بــا این پیام 
 خواستند که راه نفوذ شیطان را در جامعه 
اســالمی به ویــژه در میان پیــروان اهل 
بیت)ع( و باالخص در میان جوانان ببندند . 
وی گفت: بســتن راه های نفوذ شــیطان 
مهمترین کار و مسئله ای است که جوانان 
باید داشــته باشند و ببینند شیطان از چه 
طرقی  نفوذ می کند و زندگی دنیا و آخرت 

آنها را تباه می کند . 
آیت اهلل محمدی ری شهری ادامه داد: این 
پیام برای هرکســی در حــوزه کاری خود 
در هر قشــری از جامعه می تواند راهنمای 

 بسیار خوبی باشد . 
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی)ع( گفت: در این پیام که در واقع 
الهام گرفته از آیه ۵ ســوره فاطر می باشد، 
 حضرت امام رضا)ع( طریق بستن راه های 

نفوذ شیطان را بیان نموده اند . 
ایشــان اظهارکرد: اولین راه بســتن نفوذ 
شــیطان، راستگوئی اســت که در روایتی 
پیامبــر اکرم)ص(  به شــخص گناهکاری 
توصیه  فرمودنــد: دروغ گوئی را ترک نما 
که در واقع ترک این گناه زمینه ساز ترک 

گناهان دیگر است . 
وی دومین راه بســتن نفوذ شــیطان را بر 
اساس این پیام ادای امانت دانست و گفت:  
 امانتداری در فرهنگ اسالمی بسیار وسیع 
 است و هرچه خداوند در اختیار انسان قرار 
داده است امانت است مانند همین جوانی 

که یک فرصت است . 
آیت اهلل محمدی ری شهری ادامه داد: راه 
بعدی بستن نفوذ شــیطان سکوت جاهل 
یعنی انســان در مواردی که آگاهی کامل 

 ندارد اظهارنظر نکند . 
ایشــان آخرین راه بســتن نفوذ شیطان را 
دوستی با انگیزه الهی دانست و اظهار کرد:  
 پیامبر اکــرم)ص( در روایتی می فرمایند: 

اگر  می خواهید راه نفوذ شیطان بطور کلی 
برروی شما بسته شود برای خداوند با هم 

دوستی نمائید .  
   بر اســاس ایــن گزارش جشــنواره آیین 
دوســتی با موضــوع نامه حضــرت امام 
 رضا)ع( به حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 
در ســه  محور اصلــی و در ۵ قالب تدوین 
و برنامه ریزی شــده است و در طول مدت 
تعیین  شــده برای ارسال آثار، بالغ بر ۵۰۰ 
اثر به  دبیرخانه این جشنواره ارسال گردید، 
که پس از بررسی هیئت داوران و اعالم نظر 
آنهــا از برگزیدگان این جشــنواره در این 

 مراسم تقدیر بعمل آمد . 
گفتنی اســت در پایان این مراسم آیت اهلل 
محمــدی ری شــهری، حجت االســالم و 
المسلمین سیدعلی شاهچراغی امام جمعه 
شهر  ری، حجت االســالم حاج علی اکبری 
نماینــده ولی فقیــه در اتحادیــه انجمن 
اســالمی دانش آموزی، دبیــرکل اتحادیه 
انجمن های  اسالمی دانش آموزی و مهدی 
سلیمی رئیس اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزی شهرستان های استان تهران از 

 برگزیدگان این جشنواره تجلیل نمودند  . 

چگونهمیتوانراههاینفوذشیطانرامسدودکرد

ویژه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم

آیت اهلل محمدی ری شهری در مراسم اختتامیه جشنواره آئین دوستی:  

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

همزمــان با ایام هفته بزرگداشــت والدت 
السالم،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
آســتان مقدس اقدام به برپائی نمایشگاه 

 فرهنگی نموده است . 
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
در این نمایشــگاه کــه از ۲ بهمن ماه آغاز 
و تا    ۸ بهمن ماه برپا خواهد بود، گلچینی 

از تصاویر قدیمی آســتان مقدس از حدود 
۱۵۰ ســال پیش به همراه تابلوهای سفیر 
آفتاب  که برگرفته از پیام حضرت امام رضا 
علیه الســالم به حضرت عبدالعظیم علیه 
السالم می باشد، در قالب ۱۸ تابلو گرافیکی 
در  معــرض دید زائــران و عالقمندان قرار 

گرفته است . 
بر اســاس این گــزارش طراحــی و دکور 

این نمایشــگاه با بهره گیری از آموزه های 
معنــوی صــورت گرفته و تداعــی کننده 
معنویت  و نورانیت بارگاه ملکوتی حضرت 

سیدالکریم علیه السالم می باشد . 
برگزاری مســابقه فرهنگی جهت آشنائی 
بیشــتر بازدیدکنندگان با شخصیت واالی 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم از 

 دیگر برنامه های این نمایشگاه است  . 

برپائینمایشگاهفرهنگیبهمناسبتهفتهبزرگداشتوالدتحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم : 

همزمــان بــا نخســتین روز از هفتــه 
بزرگداشــت والدت محدث جلیل القدر 
حضــرت عبدالعظیــم الحســنی علیــه 
السالم مراسم گل  افشانی و عطر افشانی 
الحسنی  مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم 
علیه الســالم و قبور شــهدای واالمقام 
مدفون در آســتان مقدس با  مشــارکت 

بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان 
ری برگزار شد . 

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
در این مراسم باشکوه که با حضور خانواده 
 های معظم شــهداء، جمعی از مسئولین 
شهرســتان ری، ارادتمندان خاندان نبوت 
علیهــم الســالم و مســئولین و خادمین 
آستان  مقدس برگزار شد، مضجع شریف 

حضــرت عبدالعظیــم)ع( و قبــور مطهر 
شهداء با گل های طبیعی مزین و با گالب 

ناب شستشو  و عطر افشانی گردید . 
بر اساس این گزارش در پایان این مراسم 
از خانــواده های معزز شــهداء با اعطای 
هدایای متبرک فرهنگی تجلیل و قدردانی 

 بعمل آمد . 
همچنیــن در مراســم دیگــری کــه به 
مناســبت هفته بزرگداشت والدت برگزار 

شــد، جمعی از خادمین آستان مقدس با 
تجمــع در  صحن اصلی بــه جمع خوانی 
آیه مبارکه تطهیر، شــعرخوانی در رثای 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
و قرائت فرازهائی  از زیارتنامه آن حضرت 
پرداختــه و در پایان بــرای ظهور در فرج 
حضــرت صاحب الزمان عجــل اهلل تعالی 
فرجــه الشــریف و  ســربلندی اســالم و 

مسلمین دعا کردند . 

مراسمگلافشانیوعطرافشانیمضجعمطهرحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(وقبورشهداءواالمقامبرگزارشد



w شماره 59    دی و بهمن93نشریه ی خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنیj و مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث w w . d a r o l h a d i t h . n e t

پایگاههایاطالعرسانی:
www.darolhadith.org

www.hadith.net
www.abdolazim.com

پستالکترونیکنشریهمحدث:
mohaddeth@hadith.ir

نشانی:قم، بلوار 15 خرداد، شهرک جهاد،
مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث، نشریه محدث

صندوقپستی: 37185-4156
تلفن:  37176208   دورنگار: 37785050

صاحبامتیاز:
مؤسسه علمی - فرهنگی 

دارالحدیث

مدیرمسئول:
محمد تقی سبحانی نیا

معاون فرهنگی، ارتباطات
و بین الملل

سردبیر:
مهدی عباسی

ناظر:
مجید صحاف
دبیراخبار:

روح اهلل مهپور
طراحوصفحهآرا:

رضا توکلی

پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم : 

در هفته بزرگداشــت والدت با ســعادت 
محــدث واالمقــام حضــرت عبدالعظیم 
الحســني علیه الســالم و همزمان با ایام 
والدت  حضرت امام حســن عسکري علیه 
الســالم، مراســم شب شــعري با حضور 
بیــش از ۳۰۰ نفر از ذاکرین و شــعراي 
آییني کشــور در  تاالر جناب شیخ صدوق 
  ( ره( آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحسني علیه السالم برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســني علیه السالم 
در این مراســم اساتید، شــعراء و ذاکرین 
اهل  بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
غالمرضا سازگار، محمود تاري، سید علي 
رضوي و مرتضي طاهري به شعرخواني و 
 مدیحه سرایي در وصف ائمه اطهار علیهم 

السالم پرداختند  .  
در ابتداي این مراسم معاون فرهنگي و امور 
زائران ضمن عرض تبریک ایام میالد حضرت 

عبدالعظیم علیه السالم و میالد  حضرت امام 
حسن عسکري علیه السالم و خیر مقدم به 
میهمانان ارجمند، سالم گرم تولیت آستان 
مقدس، حضــرت آیــت اهلل  محمدي ري 

شهري را به مدعوین گرانقدر ابالغ کرد . 
خادم القرآن عباس سلیمي در ادامه افزود: 
طبق پیشنهاد ارائه شده و برگزاري جلسه 
تعدادي از شــعراء و مادحیــن با تولیت 
 محترم آســتان مقدس، قطعات و سروده 
هاي تعدادي از شــعراي محتــرم مدعو، 
جمــع آوري و انتخاب و حســب رهنمود 
تولیــت  محترم قرار شــد تحــت عنوان  
اشــعار عاشــورایي  جهت چاپ و انتشار 
آن توسط انتشــارات دارالحدیث اقدامات 
الزم صورت  پذیــرد که این اقدام آغاز راه 
اســت و به اعتقاد اینجانــب مي توان هر 
ســال براي یکي از ائمــه اطهار و با همت 
شعراء و ذاکرین  ارجمند، این کار را در دو 
قسمت  سروده هاي موجود قابل انتشار  و 
    ســروده هایي که مي تواند خلق شود  با 
موضوعات  متنوع از جمله  مجموعه اشعار 

نبــوي  مختص ســتایش پیامبر مهرباني 
حضرت رحمــه للعالمین محمد مصطفي 
)ص(، با توجه به  جسارت صورت گرفته به 
محضرمقدس ایشــان، در دستور کار قرار 
داد و نســبت به چاپ و انتشار اشعار شما 
ذاکرین آل اهلل، هر  ســال یک مجلد و در 
طول ســنوات آینده حداقل در ۱۴ مجلد، 
بنام ۱۴ معصوم علیهم الســالم از طریق 
موسسه علمي و فرهنگي  دارالحدیث اقدام 

نمود . 
این پیشــنهاد مورد استقبال و تأئید کلیه 

حاضران در همایش قرار گرفت . 
بر اســاس این گــزارش در مراســم مزبور 
حضرت حجت االســالم و المسلمین دکتر 
علوي وزیــر محترم اطالعــات، در زمینه 
 شخصیت و شجره واالي حضرت عبدالعظیم 
الحسني علیه السالم به ایراد سخن پرداخت 
و ضمــن ابراز خوشــحالي از برگزاري  این 
همایش و تجلیل از تولیت محترم آســتان 
مقدس و دســت انــدر کاران محفل ادبي 
مذکور، با اشــاره به منزلــت واالي پیامبر 
 اعظم و محکومیت شدید عوامل اسائه ادب 
به ســاحت مبارک معظم له، ضمن تشریح 
برجســته شــخصیت حضرت  ویژگیهاي 
 عبدالعظیم علیه السالم، )) والیتمداري (( را 
از بارزترین خصوصیات آن محدث واالمقام 
برشــمرد و حضار محترم را به  پاسداري از 

این نعمت ارزشمند دعوت نمود . 
گفتنی اســت در این مراســم از تعدادي 
از شــعراء و ذاکرین اهــل بیت عصمت و 

طهارت علیهم الســالم بدین شرح تجلیل 
بعمل  آمد: از سازمان بسیج مداحان کشور، 
آقای محســن طاهــری، از خانه مداحان 
آقــای علیرضا ترابــی، از جامعه مداحان 
غرب  تهران، آقای سید جواد میراحمدی، 
از مجمع الذاکرین حســینی تهران، آقای 
ســید احمد صالحی خوانساری، از مکتب 
 الذاکرین، آقای حســن نــادری، از کانون 
مداحان تهران، آقــای قدرت اهلل صادقی، 
از کانــون مداحان شــهرری، آقای احمد 
 شربیانی، از انجمن نغمه سرایان مذهبی، 
آقای عباسعلی محمدی، از بسیج مداحان 
شــرق تهران، آقای غالمرضــا خالقی، از 
 جامعه مداح شــرق تهران، آقای مرتضی 
طاهری و از مجمع ذبیح العطشــان، آقای 

زهیر سازگار .  
در پایان این مراســم آیین غبارروبي حرم 
مطهر حضرت عبدالعظیم الحســني علیه 
الســالم با حضور شعراء، ذاکرین و جمعي 

از  مسوولین آستان مقدس برگزار شد . 

برگزاريمراسمشبشعرحضرتعبدالعظیمالحسني)ع(

ویژه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم

پایگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السالم : 

هم زمان با ایام هفته بزرگداشــت والدت 
محــدث واالمقــام حضــرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السالم، مراســم اختتامیه 
نهمین دوره  جشــنواره ورزشــي کارکنان 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني 
علیه الســالم با اعالم اســامي برگزیدگان 
رشته هاي  مختلف مسابقات ورزشي برگزار 

شد . 
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 

در این مراســم که در  تاالر جناب شــیخ 
صدوق)ره( برگزار گردید، اســامي نفرات و 
تیم هاي برگزیده مســابقات فوتسال، شنا، 
تنیــس، آمادگي  جســماني، پرتاب دارت، 
طناب کشــي و دومیداني اعالم و با اهدای 
حکم ورزشــی و جوایز ارزنده از آنها تقدیر 

به عمل آمد . 
بر اساس این گزارش اجرای نمادین ورزش 
باســتانی و نمایش کلیپ هاي کوتاهي از 
روند برگزاري مســابقات ورزشــي از دیگر 

 برنامه هاي این مراسم بود . 
جشنواره ورزشــی کارکنان آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
همه ساله همزمان با ایام بزرگداشت والدت 
 حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 
به منظور ایجاد حس همدلی و به نمایش 
گذاشــتن جوانمــردی و گذشــت، که از 
 ویژگیهای پیروان مکتب اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السالم می باشد در آستان 

مقدس برگزار می گردد . 

مراسماختتامیهنهمیندورهجشنوارهورزشيکارکنانآستانمقدسحضرتعبدالعظیمالحسني)ع(برگزارشد




