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به گــزارش پایگاه اطــاع رســانی دارالحدیث، 
متن پیــام آیت اهلل ری شــهری در ادامه می آید: 
درگذشــت اســتاد فرهیخته تاریخ اسام، رئیس 
پژوهشــگاه  علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و 
عضو هیئت امنای دانشــگاه قرآن و حدیث، دکتر 

صادق آیینه وند موجب تألم و تأثر گردید  . 
اینجانب ضمن عرض تسلیت، این ضایعه دردناک 
را بــه خانــواده گرانقدر ایشــان و جامعه علمی 
کشور به ویژه دانشــگاهیان تسلیت عرض نموده، 
 رحمــت و مغفرت جاودان را بــرای آن مرحوم و 

صبر و شکیبایی را برای بازماندگاه ایشان از درگاه 
خداوند منان مسئلت دارم . 
محمد محمدی ری شهری

این استاد حوزه علوم انســانی در پنجمین دوره 
جشــنواره بین المللی فارابی به عنوان پیشکسوت 

علوم انسانی برگزیده شد. 
صادق آئینه وند دانش آموخته دکتری تاریخ اسام 
از دانشگاه القدیس یوسف لبنان، عضو هیئت علمی 
دانشگاه تربیت مدرس بود و از او حدود ۱۰۰  مقاله 

و ۳۳ ترجمه و تألیف به یادگار مانده است. 

کتابهای جدید عرضه شده عبارتند از  : 
 ۱- »  در هوای دوســت«  خاطرات دو دهه سرپرستی 

حج
 ۲   - فرهنگ نامه زیارت عتبات

 ۳   - فرهنگ نامه جمعه

پایگاه اطاع رســانی دارالحدیث به نقل از خبرگزاری 
فارس ـ کتاب »در هوای دوســت«، خاطرات دو دهه 
سرپرســتی حج محمد محمدی ری شهری  است که 
به رشته تحریر درآمده و از سوی انتشارات دارالحدیث 

چاپ و منتشر شد . 
آیــت اهلل ری شــهری از ســال ۱۳۷۰ تــا ۱۳۸۸ به 
عنوان نماینده مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج 
ایرانی،)بیست سفر حج( در خدمت حج واهداف  بلند 
این فریضه مهم اسامی و زائران خانه خدا بوده است  . 

فصل های کتاب عبارتند از : 
فصل یکم: نخستین حج پس از سه سال وقفه

فصل دوم: اولین حج پس از حج خونین
فصل سوم: باشکوه ترین مراسم برائت
فصل چهارم: برائت از مشرکین در منا

فصل پنجم: تنها سال بدون مراسم برائت 
  فصل ششم: برائت در عرفات

فصــل هفتم: نهادینه شــدن برنامه های سیاســی و 

فرهنگی حج
  فصل هشتم: مراسم برائت در مسجد الحرام و عرفات 

  فصل نهم: اهانت به امام خمینی در مسجد پیامبر
  فصل دهم: نخستین پخش مستقیم مراسم برائت

فصل یازدهم: مراسم حج در سال امام خمینی
فصل دوازدهم: نخستین پخش مستقیم دعای کمیل

فصل ســیزدهم: حجی پــر برکت از نظــر فرهنگی، 
سیاسی و اجرائی

فصل چهاردهم: تحول در مدیریت اجرائی حج
فصل پانزدهم: آرزوی بوسه بر خاک مدینه

فصل شانزدهم: گسترش مکتب اهلبیت علیهم السام
فصل هفدهم: پخش مستقیم مراسم برائت از سیما

فصل هجدهم: عزل شگفت انگیز رئیس سازمان حج
فصل نوزدهم: حضور رئیس جمهور در حج

فصل بیستم: پیش بینی حجة الوداع
فصل بیست و یکم: دشوارترین سال مدیریت حج

فصل بیست و دوم: تجربیات دو دهه سرپرستی حجاج
فصل بیســت و ســوم: خاطراتی از حضرت آیت اهلل 

بهجت
فصل بیست و چهارم: پیوستها 

    درگذشــت اســتاد فرزانــه جناب 
آقــای دکتر ناصر علــی حکمت که 
از اساتید پیشکســوت در دانشکده 
علوم حدیث به شمار می رفت را به 
بازماندگان  ایشان و تمامی همکاران 
عزیز دانشگاه قرآن و حدیث تسلیت 
گفته بــرای خانــواده و بازماندگان 
محترمشــان از خداوند متعال صبر 
جمیــل و اجر جزیل مســئلت  می 

کنم  . 
محمدی ری شهری 
94/۰۲/۱۸

در پیامی؛ آیت اهلل ری شهری، درگذشت صادق آئینه وند را تسلیت گفت
آیت اهلل محمدی ری شهری، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( در گذشت صادق آیینه وند،

 استاد تاریخ و چهره  ماندگار فرهنگی و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی را تسلیت گفت 

کتابهای جدید آیت اهلل ری شهری به نمایشگاه کتاب رسید
همزمان با برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران ، کتابهای 

جدید منتشر شده توسط انتشارات دار  الحدیث به قلم آیت اهلل ری 
شهری به نمایشگاه رسید و به عالقمندان عرضه شد  . 

به مناسبت
 درگذشت دکتر

 ناصر علی حکمت ، 
حضرت آیت اهلل

محمدی ری شهری،
 پیام تسلیتی 
منتشر نمودند  
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به گــزارش پایگاه اطاع رســانی دارالحدیث، در 
این همایش علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسامی، آیت اهلل حسینی بوشهری مدیر  حوزه های 
علمیه سراســر کشور، آیت اهلل محمدی ری شهری 
رئیس مؤسســه علمــی ـ فرهنگــی دارالحدیث، 
آیــت اهلل اســتادی عضو شــورای  عالــی حوزه، 
حجت االسام والمســلمین صالحی منش استاندار 
قم، مدیران و مســئوالن استانی و شهری و برخی 
معاونان و اساتید و فضای  حوزوی حضور داشتند. 

گفتنی است در دهمین آیین تجلیل از پژوهشگران 

و پژوهش های برتر حوزه دین، از مجاهدت ها و آثار 
علمی و پژوهشــی آیت اهلل ابراهیم  امینی تجلیل و 
مقام علمی آیت اهلل محمدهادی معرفت نیز گرامی 

داشته شد . 
همچنیــن در این مراســم از ۱۰ پژوهش برتر در 

حوزه دین و معرفت اسامی تقدیر شد  . 
این همایش به همت شــورای دین پژوهان کشور 
برگــزار شــده و در دوره های قبلی نیــز از دیگر 
شخصیت های برجســته و پژوهش های برتر  حوزه 

دین تقدیر صورت گرفته است. 

نسخه جدید پایگاه اطاع رســانی کتابخانه های 
ایــران )lib( ، پیــش از ظهر امروز بــا حضور علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی در مؤسسه 

 علمی ـ فرهنگی دارالحدیث رونمایی شد  . 
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی دارالحدیث، 
همچنین در این مراســم، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات، اســتاندار قم و مسئوالن استانی حضور 
 داشتند، خدمات و توسعه شــبکه پهن باند قم به 

بهره برداری رسید . 
در نمایشــگاه بهره برداری از پروژه توسعه خدمات 
شبکه )پهن باند( استان قم خدمات مراکزی چون 
اداره کل فناوری اطاعات حوزه های علمیه  کشور، 
مرکز کامپیوتری علوم اسامی )نورسافت(، مرکزی 
فناوری اطاعات حوزه هــای علمیه خواهران کل 

کشــور، دفتر تبلیغات حوزه  علمیه قم،  شــرکت 
ارتباطات زیرساخت و دیگر مراکز ارائه شده است . 

الریجانــی و واعظی با بازدید از این نمایشــگاه در 
جریان خدمات ارائه شده این مراکز قرار گرفته اند . 

مدیر پایگاه اطاع رسانی کتابخانه های ایران درباره 
این پایگاه اظهار کرد  : در نســخه جدید دسترسی 
آســان به منابع پایگاه صورت گرفته و در طراحی 
 جدید کاربران به شــکل گسترده امکانات موجود 
در پایگاه را مشــاهده کرده و به آسانی از آنها بهره  

می برند . 
وی عنوان کرد: صفحات مرتبط با اطاعات هر یک 
از کتابخانه ها که عبارتند از جست وجوی ترکیبی، 
فهرســت الفبایی، درختــواره موضوعی، قفســه 
 مجازی،  در یک صفحه ادغام و در دسترس کاربران 

قرار گرفته است  . 
حجت االسام احسان سرخه ای خاطرنشان کرد: از 
جمله قابلیت های جدید پایگاه استفاده از ابزارهایی 
اســت که ارتباط بهینه بین پایــگاه و موتورهای 
 جســت وجو را امکان پذیر می کنــد و کاربران به 
راحتی می توانند با استفاده از موتورهای جست وجو 

به منابع داخل سایت دسترسی پیدا کنند . 
وی با بیان اینکه اکنون بالغ بر ۱۱ میلیون عنوان 
کتاب در پایگاه اطاع رســانی کتابخانه های ایران 
وجود دارد، گفت: 4۵۲ کتابخانه از سراســر کشور 
در  این پایگاه قرار گرفته که این تعداد ۱۳۰ شــهر 

کشور را در بر می گیرد . 
ســرخه ای با اشاره به عضویت کتابخانه های بزرگ 
و معتبر در پایگاه اطاع رسانی کتابخانه های ایران 
گفت: کتابخانه ملی، آستان قدس رضوی،  کتابخانه 
مجلس، دانشــگاه تهــران،  وزارت امــور خارجه و 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی در این کتابخانه عضویت 

دارند . 
اطاع رســانی  پایــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کتابخانه هــای ایــران، به همت موسســه علمی 
فرهنگــی دارالحدیث راه اندازی شــده تا خدماتی 
به محققان و  پژوهشــگران ارائه دهــد و کاربران 
بــه اطاعات کتابخانه های تخصصی دانشــگاهی،  

حوزوی و عمومی کشور دسترسی داشته باشند  . 
مدیر پایگاه اطاع رسانی کتابخانه های ایران یادآور 
شد: آشنایی دانش پژوهان با کتابخانه ها و خدمات 
مختلــف آنها و عرضه مجموعــه اطاعاتی که در 
 شناخت کتابخانه ها موثر بوده از جمله اهداف این 

پایگاه به شمار می رود . 
وی بــا بیان اینکــه عاقه منــدان می توانند برای 
 www.lib.ir   دسترســی به پایــگاه اطاع رســانی
مراجعه کنند، گفت: دسترسی آسان و سریع، ایجاد 
 پایگاهی فراگیر، کاهش هزینه های فهرست نویسی، 
معرفی و... از جمله اهداف این پایگاه است و امکان 
جست وجوی ساده، پیشرفته و کتابخانه ای در  این 

پایگاه وجود دارد . 

مراسم تجلیل از آیت اهلل امینی با حضور آیت اهلل ری شهری برگزار شد
دهمین آیین تجلیل از پژوهشگران و پژوهش های برتر حوزه دین عصر امروز در سالن قدس

مجتمع آموزش عالی  امام خمینی )ره( برگزار شد  . 

با حضور رئیس مجلس صورت گرفت؛ رونمایی از نسخه جدید پایگاه اطالع رسانی کتابخانه های ایران

 ۲۱ خرداد ماه مصادف است با نخستین سالگرد 
دیدار مدیران، اســاتید، پژوهشگران و کارکنان 

مجموعه دارالحدیث با رهبر معظم انقاب. 
در ایــن دیدار کــه روز چهارشــنبه ۲۱ خرداد 
۱۳9۳ در حســینیه امام خمینی رحمه اهلل علیه 
برگزار شــد، رهبر معظم انقاب ضمن بازدید از 
نمایشگاه  دســتاوردهای بیست ساله ی موسسه 
علمــی فرهنگی دارالحدیث و گــزارش عملکرد 

خادمان قرآن و حدیــث، از مجموعه ده جلدی 
دانشــنامه امام مهــدی  عجــل اهلل تعالی فرجه 
شــریف رونمایی کردنــد و در ادامــه در جمع 
مدیران، اساتید، پژوهشگران و کارکنان خانواده 

بزرگ دارالحدیث به سخنرانی  پرداختند. 
نشــریه ی محدث در ویژه نامــه ای به صورت 
تفصیلی ایــن دیدار را مورد بررســی قرار داده 

است. 

سالگرد دیدار مجموعه دارالحدیث با رهبر معظم انقالب



یث
حد

دارال
ی 

هنگ
 فر

ی-
علم

سه 
ؤس

 و م
)ع(

نی
حس

یم 
عظ

بدال
ن ع

ستا
ی آ

هنگ
 فر

ی و
سان

ع ر
طال

ی، ا
خبر

ی 
یه 

شر
ن

w
w
w

.d
ar

o
lh

ad
it
h

.o
rg

94
د 

ردا
 خ

 و
ت

ش
به

دی
 ار

 
  6

ه 1
مار

 ش

5

ت
اس

 ری
زه

حو

رضــا ســیار در گفتگو بــا پایگاه اطاع رســانی 
دارالحدیث اظهار داشت: تاش های صورت گرفته 
  )lib.ir(در پایگاه اطاع رسانی کتابخانه های ایران

 بی بدیل است  . 
رضــا ســیار در گفتگو بــا پایگاه اطاع رســانی 

دارالحدیث اظهار داشت: تاش های ضورت گرفته 
 ) lib.ir (در پایگاه اطاع رسانی کتابخانه های ایران

 بی بدیل است. 
فرماندار ق، در حاشیه بازدید از غرفه پایگاه اطاع 
رســانی کتابخانه های ایران) lib.ir ( در نمایشگاه 
توســعه خدمات شبکه )پهن باند( استان قم افزود: 
 آشــنایی دانش پژوهان با کتابخانه هــا و خدمات 
مختلــف آنها و عرضه مجموعــه اطاعاتی که در 
شناخت کتابخانه ها موثر بوده از جمله ویژگی های 

این  پایگاه به شمار می رود. 
وی گفــت: این ســایت با کمتریــن هزینه برای 
پژوهندگان کتاب و منابع پژوهشی قابل دسترسی 

است. 

ســیار تصریح کرد: آمار کتاب ها و کتابخانه هایی 
که عضویت دارند یکی از نکات ارزشمند این پایگاه 

اینترنتی است. 
گفتنی اســت، نســخه جدید پایگاه اطاع رسانی 
کتابخانه های ایران) lib (، پیش از ظهر پنجشــنبه 
۱۰ اردیبهشــت با حضور علــی الریجانی رئیس 
مجلس  شورای اســامی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات، استاندار قم و مسئوالن استانی رونمایی 

شد. 
اکنــون بالغ بر ۱۱ میلیون عنوان کتاب موجود در 
4۵۲ کتابخانه سراسر کشور در پایگاه اطاع رسانی 
کتابخانه های ایران قرار گرفته که این تعداد ۱۳۰ 

 شهر کشور را در بر می گیرد. 

فرماندار قم:   پایگاه کتابخانه های ایران  )lib.ir)  بی بدیل است

در دومین جلسه شورای مدیران مؤسسه علمی ـ 
فرهنگی دارالحدیث، طرح بزرگداشــت بیستمین 
سالگرد تاســیس مؤسســه دارالحدیث بررسی و 

تصویب شد. 
مدیر روابط عمومی مؤسسه دارالحدیث با بیان این 
مطلب اظهار داشت: این مراسم با هدف شناساندن 
مجموع فعالیت های مؤسسه به عموم مردم، تقدیر 
از تاش های مســتمر آیت اهلل ری شهری و جمع 

آوری تمامی اسناد و مدارک فعالیت های مؤسسه 
در قالب یک مجموعه واحد صورت می گیرد.

عباسی افزود: تقدیر از پژوهندگان حدیث، یادبودی 
از پژوهشــگران مرحوم موسسه، تهیه تمبر یادبود 
و تولیــد نرم افزار فعالیت های بیش از ۲۰ ســاله 
موسسه از دیگر برنامه های بزرگداشت بیستمین 
سالگرد تاسیس مؤسســه دارالحدیث خواهد بود. 
از دیگر بخشــهای این برنامه تهیه کتاب فعالیت 
ها، محصوالت و برنامه های انجام شــده در طول 
سالهای گذشته در درالحدیث می باشد که در حال 

تهیه می باشد.
وی تصریح کرد: زمان دقیق برنامه هنوز مشخص 

نشــده اما این مراسم تا پایان آذرماه برگزار خواهد 
شد.

مدیر روابــط عمومی مؤسســه دارالحدیث خاطر 
نشان کرد: در جلسه شورای مدیران، ساعت کاری 
کارمندان و پژوهشــگران در مــاه مبارک رمضان 
بحث و بررســی شــد. همچنین آخرین وضعیت 
سربازان امریه برای خدمت درمؤسسه دارالحدیث 

از سوی مدیر حراست دارالحدیث ارائه شد.
گفتنی است، دومین جلسه شورای مدیران مؤسسه 
علمی ـ فرهنگــی دارالحدیث، بــا حضور رئیس 
مؤسسه و اعضاء شــورا در سالن جلسات مؤسسه 

دارالحدیث برگزار شد.

بزرگداشت بیستمین سالگرد تاسیس مؤسسه دارالحدیث برگزار می شود

الملل  بین  امور  مدیر 
دارالحدیث از تشکیل 
الملل  بین  شــورای 
پژوهشگاه  و  دانشگاه 
قــرآن و حدیــث در 
خبر  نزدیک  آینــده 

داد.
بــه گــزارش پایگاه 
رســانی  اطــاع 
حجت  دارالحدیــث، 
االسام والمسلمین مطهری  در تاالر شیخ صدوق 
مؤسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث اظهار داشت:  
هدف از تشکیل این شورا، انسجام بخشی حضور 
محققان و پژوهشــگران در همایشها و نشستهای 

علمی خارج از کشور است.
وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر 
شد، حمایت هایی از قبیل آموزش زبان انگلیسی، 
هماهنگــی بــا وزارت امورخارجه برای اســکان 
مسافران، همچنین اطاع رسانی در باره برگزاری 

کنگره های بین المللی صورت پذیرد.
مدیــر امور بین الملل مؤسســه علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث گفت: در گذشــته اقدامات ارزشمندی 
در امور بین الملل شــکل گرفته  که ســفر اروپا و 

هند از آن جمله است.
مطهری خاطرنشــان کرد:  با توجــه به تجربیات 
گذشته، از مهر ماه سال 9۳ ، برنامه ریزی برای طرح 
های بین المللی انجام شــد و در پی آن تدریس دو 
تن از اساتید دانشــگاه قرآن و حدیث در پاکستان 

برای برگزاری دوره آموزش طاب صورت پذیرفت.
وی بیــان داشــت: از تمام ظرفیت هــای علمی 
مؤسســه برای برگزاری دوره های آموزشــی در 
کشورهای مانند پاکستان که نیازمند مباحث علوم 

حدیث هستند بهره می جوییم.
مدیــر امور بین الملل مؤسســه علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیــث گفــت: در ســفر )آبــان 9۳( »نصر 
الدین عمر« معــاون وزیر دین اندونــزی به قم ، 
همکاری های علمی دانشگاه علوم قرآن اندونزی با 
دانشــگاه قرآن و حدیث به امضاء طرفین رسیده 
بود که در راســتای پیگیری ایــن تفاهم نامه و با 
هماهنگــی صــورت گرفته، ســه نفر از اســاتید  
دانشــگاه قرآن و حدیث در کنفرانس بین المللی 
زن و خانواده در دیدگاه شــافعی و شیعه در کشور 
اندونزی شــرکت کردند و دیدگاه شیعه را درباره 

خانواده و زن ارائه کردند.
وی ابراز داشت: دیدگاه شیعه برای آنان ارزشمند 
و ناشــناخته بود، و نتیجه مطلوبی حاصل شد، از 

همین روی، از محققین برای شــرکت در محافل 
علمی بین المللی حمایت می کنیم.

مطهری با تاکید بر حضــور دارالحدیث در عرصه 
بین المللی تاکید کرد: این موضوع یک سنگ بنای 
مهم و اساســی است و دراین باره از همکارانی که 
در عرصه آموزش زبان انگلیســی و عربی شناخت 
دارند در خواســت می کنیم از تجربیات و آموخته 

هایشان استفاده کنیم.
مدیر امور بین الملل مؤسســه علمــی ـ فرهنگی 
دارالحدیث به پژوهشــگران این مؤسسه وعده داد: 
عاقه مندان اگر شرایط حضور در همایش های علمی 
خارج از کشــور را دارند برای ارسال مقاله و حمایت 
های بین المللی با ما در ارتباط باشند زیرا معرفی و 
گســترش مکتب اهل بیت)ع(  در سرتاسر جهان از 

اهداف امور بین الملل مؤسسه دارالحدیث است.
گفتنی اســت، حجج اســام هادی صادقی، رضا 
برنجــکار و محمد تقی ســبحانی نیا از اســاتید 
دانشــگاه قرآن و حدیث، ۲۱ اسفند سال گذشته، 
در سفر ۶ روزه خود به کشور اندونزی ضمن حضور 
در سمینار زن و خانواده از دیدگاه مکتب جعفری 
و شافعی در دانشگاه سونان کالیجاگا، با جمعی از 
شــخصیت های علمی و فرهنگی آن دیار دیدار و 

گفتگو کردند.

تشکیل شورای بین الملل دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث
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در نشست شــورای معاونین موسسه 
علمی فرهنگــی دارالحدیــث که با 
حضور اعضای شورا  برگزار شد، قائم 

مقام جدید دانشگاه منصوب شد . 
در این جلســه آیت اهلل محمدی ری 
شهری رییس دانشگاه قرآن و حدیث 
با تجلیل از شخصیت حجت االسام 
و المسلمین ســید مسعود معصومی 
از  زحمــات ایشــان در دوره تصدی 
قائم مقامی دانشــگاه قرآن و حدیث 
تشــکر کرد و برتاش های ایشان در 

جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی 
 دانشــگاه به عمل آورده بود ارج نهاد.  
در ادامه حجت االسام و المسلمین 
عبدالهادی مســعودی به عنوان قائم 
مقام دانشــگاه قرآن و حدیث معرفی 

و  منصوب شد. 
همچنین در این جلســه از تاشهای 
صادقانه حجت االســام والمسلمین 
دکتر هادی صادقی در سمت مشاور 
عالی ریاست در دانشگاه نیز قدر دانی 

به  عمل آمد.  

انتصاب قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث
حجت االسالم و المسلمین عبدالهادی مسعودی قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث شد

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث، در 
متن این حکم آمده است: 

حجت االسام والمسلمین »جناب آقای دکتر 
رضا برنجکار«، با توجه به سیاست های دانشگاه 
مبنی بر گســترش و ارتقاء کیفی آموزشی و 
پژوهشــی و  با عنایت ب تعهد و سوابق ارزنده 
جنال عالی به موجب این حکم برای مدت دو 
ســال به عنوان عضو شورای دانشگاه منصوب 

می شوید. 
ضمن آرزوی توفیق شما ، امید است با استمداد از 
عنایات حق تعالی در راه پیشبرد اهداف و ارتقای 
جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه موفق و مؤید 

 باشید. 
محمد محمدی ری شهری

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث

عضو جدید شورای دانشگاه قرآن و حدیث منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، حجت االسالم والمسلمین »دکتر رضا برنجکار«،

به عنوان عضو شورای  دانشگاه قرآن و حدیث منصوب شد
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بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
آیت اهلل ری  دارالحدیث، در حکــم 
شــهری برای مدیر امور بین الملل 
آمده اســت: حجت االسام جناب 
آقای ســید  مصطفی مطهری؛ نظر 
بــه تعهد، تجارب و ســوابق جناب 
عالی به موجــب این حکم به مدت 
یک سال به ســمت مدیر امور بین 

الملل مؤسســه دارالحدیث  منصوب 
می شوید. 

امید اســت با بهره گیری از ظرفیت 
های کم نظیر ایــن مجموعه، همه 
توان خــود را در جهت گســترش 
روابط علمی، پژوهشــی دانشگاه و 
پژوهشــگاه  قرآن و حدیث و انتقال 
معارف اســام نــاب در عرصه بین 

الملل به کار گیرید و در بسترسازی 
جهت آشنایی هرچه بیشتر جهانیان 
ب ویژه نسلل جوان  با فرهنگ اهل 
بیــت)ع( و زمینه ســازی حکومت 

جهانی اسام سهیم باشید. 
برای جناب عالی دوام توفیق شما را از 

درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. 
همچنین بــا حکم آیت اهلل محمدی 
ری شهری، مدیر روابط عمومی این 
مؤسسه به مدت یک سال در سمت 

خود ابقا شد. 
در حکم آیت اهلل ری شــهری برای 
مدیر روابط عمومی مؤسســه آمده 
است: جناب آقای عباسی؛ به موجب 
این اباغ، برای مدت یک ســال، به 
روابط عمومی مؤسسه  عنوان  مدیر 
علمیـ  فرهنگی دارالحدیث منصوب 

می گردید. 
توجه ویژه به اطاع رســانی صحیح 

به همگان و تعامل مؤثر و سازنده با 
حوزه رسانه های نوشتاری، دیداری 
و شنیداری را در سرلوحهه فعالیت 
 خویش قرار داده و با بهره مندی از 
کلیه امکانات موجود، این مهم را به 

سرانجام برسانید. 
شایسته اســت، ضمن اتخاذ راهبرد 
تفکــر، تــوکل و ایجــاد هماهنگی 
در خصــوص ارتباطات دانشــگاه و 
پژوهشگاه قرآن و حدیث و معاونت 
فرهنگــی  مؤسســه، با نظــر دفتر 
ریاســت مؤسســه، تاش جدی در 
جهــت تقویت نگاه کارشناســی به 
حوزه ارتباطات و روابط عمومی بکار 

بندید. 
امید اســت، با اســتعانت از خداوند 
متعال، در ســایه توجهات حضرت 
ولــی عصر)عج( در انجــام وظایف 

محوله موفق و مؤید باشید. 

ابالغ احکام مدیر امور بین الملل و روابط عمومی مؤسسه دارالحدیث توسط حضرت آیت اهلل ری شهری
با حکم آیت اهلل محمدی ری شهری رئیس مؤسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث، 

مدیران امور بین الملل و روابط  عمومی این مؤسسه در سمت خود ابقا شدند 
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به گزارش پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث، 
متن حکم آیت اهلل ری شهری به این شرح 

است: 
جنــاب حجــت االســام ســید حمیــد 

محمودزاده حسینی
با عنایت به سوابق، خدمات تجارب مدیریتی 
ارزشــمند جنابعالی و ضمــن قدردانی از 
کوشش های بی دریغ جناب حجت االسام 
و المســلمین رضوی،  به موجب این حکم 
به مدت دو ســال بعنوان معاون پژوهشی 
دانشگاه قرآن و حدیث منصوب می شوید. 

امیــدوارم با اســتعانت از خداوند متعال و 
برنامه ریــزی دقیق و اســتفاده از تمامی 
امکانــات و ظرفیتهای علمی و پژوهشــی، 
به ویژه اســاتید و کارشناسان  علمی فاضل 
و حســن تعامل با مراکز پژوهشــی داخلی 
و خارجی درمســیر پیشرفت و دستیابی به 

اهداف عالی دانشگاه موفق باشید. 
بــرای جناب عالــی دوام توفیق را از درگاه 

خداوند منان مسئلت می نمائیم. 
محمد محمدی ری شهری

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث

با حکم آیت اهلل محمدی ری شهری؛ معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث منصوب شد
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، در حکمی حجت االسالم »سید حمید محمودزاده حسینی« را به عنوان

 معاون  پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث، منصوب کرد
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حجت االســام و المســلمین جناب آقای 
حجت اهلل بیات

با عنابــت به تعهد و تجــارب جنابعالی به 
موجــب این حکم برای مدت دو ســال به 
ســمت معاون فرهنگی و امور  دانشــجویی 
دانشگاه قرآن و حدیث منصوب می شوید . 

رشــد و تعالی معنوی مجموعه با تاکید بر 
آرمان ها و ارزش های اســامی و انقابی، 
ایجاد فضای ســال و ســازنده،  همکاری و 
تعامل درون مجموعه و رسیدگی و سامان 
بخشــی به امور دانشــجویی و دســتیابی 
به اهداف عالــی فرهنگی  دانشــگاه قرآن 
و حدیــث تنها با برنامه ریزی و شناســایی 

فرصت ها و اســتفاده از تجارب نخبگان و 
فرهیختگانف استفاده  بهینه از امکانات کم 
نظیــر موجود بکارگیری نیــروی متعهد و 
متخصص، اخاص و توکل بر خداوند متعال 

میسر  خواهد بود . 
از همــه همکاران دانشــگاه قرآن و حدیث 
انتظار می رود شما را در دستیابی به اهداف 
بلند دانشــگاه قــرآن و حدیث و  چارچوب 

اختیارات و و وظایفشان یاری رساند . 
از خداوند متعال توفیق روز افزون شــما را 

مسئلت دارم . 
محمد محمدی ری شهری

رییس دانشگاه قرآن و حدیث

حجت االسالم دکتر بیات به سمت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث منصوب شد
با حکم آیت اهلل محمدی ری شهری رئیس دانشگاه قرآن و حدیث حجت االسالم دکتر بیات به سمت 

معاونت فرهنگی و  دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث ، منصوب شد. 
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به گزارش پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث، 
در متن این حکم آمده است: 

جناب آقای سرمدی
با توجه بــه تجربه جنابعالی در امر آموزش 
مجازی و فن آوری اطاعات بدین وســیله 
بعنوان مشــاور اینجانــب در مرکز آموزش 
الکترونیکی  دانشــگاه قرآن و حدیث تعیین 

می گردید. 
امید است با عنایت خداوند منان و مشورت 
های جنابعالی بر پیشــرفت کیفی و کمی 
فعالیت های این دانشگاه در فضای مجازی 

افزود  شود. 
محمد محمدی ری شهری

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث 

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه قرآن و حدیث در مرکز آموزش الکترونیکی این دانشگاه 
طی حکمی از سوی آیت اهلل محمدی ری شهری، آقای »علیرضا سرمدی«، به عنوان مشاور 

رئیس دانشگاه قرآن و  حدیث در مرکز آموزش الکترونیکی این دانشگاه منصوب شد  . 
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حجت االســام و المســلمین جناب دکتر 
هادی صادقی  

با توجه به سیاست های دانشگاه مبتنی بر 
گسترش و ارتقا کیفی آموزشی و پژوهشی 
و با عنایت به تعهد و سوابق  ارزنده جنابعالی 
به موجب این حکم برای مدت دو ســال به 
عنوان عضو شورای دانشــگاه منصوب می 

شوید . 
ضمن آرزوی توفیق شــما، امید اســت با 
اســتمداد از عنایــات حق تعالــی در راه 
پیشبرد اهداف و ارتقای جایگاه ملی و  بین 

المللی دانشگاه موفق و موید باشید . 
محمد محمدی ری شهری  

رییس دانشگاه قرآن و حدیث

از سوی دانشگاه قرآن و حدیث
حجت االسالم هادی صادقی به عضویت شورای دانشگاه قرآن و حدیث درآمد
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به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
دارالحدیــث، در حکــم آیت اهلل ری 
شــهری آمده اســت: جناب حجت 
االســام دکتر علی راد؛ با عنایت به 
سوابق  ارزشــمند علمی  و مدیریتی 
جنــاب عالــی و ضمــن قدردانی از 
زحمات بــرادر ارجمند جناب حجت 
االسام والمسلمین مسعودی زید عزه 

، بــه موجب  این حکم، برای مدت دو 
ســال به عنوان رئیس دانشکده علوم 

ومعارف قرآن منصوب می شوید. 
فعال ســازی گروه هــای علمی آن 
دانشکده و بهره مندی بیش از پیش 
از توان و ظرفیت اعضاء هیئت علمی 
در زمینه های اموزشــی و پژوهشی 

مورد  انتظار است. 

حجت االسالم دکتر علی راد به سمت رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن منصوب شد
با حکم آیت اهلل محمدی ری شهری رئیس مؤسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث، 

رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن به مدت  دو سال منصوب شد
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به گــزارش روابــط عمومی، رئیس 
مرکــز آمــوزش الکترونیکی  طی 
حکمی مســلم خرمشاد را به عنوان 
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

مرکز  منصوب کردند. 
خرمشــاد پیش از این مسئول دفتر 

ریاســت دانشــکده مجــازی علوم 
حدیث، رئیس اداره روابط عمومی و 
مسئول فرهنگی و آموزش های آزاد 
مرکز  بوده است. دکتر غامعلی نقش 
روابط عمومــی را در مرکز مهم و با 
اهمیت دانســتند و از خداوند منان 

آرزوی موفقیت ایشــان را خواستار 
شدند. 

ایجاد هماهنگی میان مدیریت های 
مرکز، تاش در جهت ارتباط مناسب 
و شایســته با نهادها و ســازمان ها 
ی مرتبط و اطاع رســانی شایسته 
فعالیت های  مرکز، اصلی ترین وظایف 
مدیر حوزه ریاســت و روابط عمومی 
الکترونیکی دانشــگاه  مرکز آموزش 

قرآن و حدیث تعیین شده است. 
همچنین حجت االسام و المسلمین 
مهدی غامعلــی، در حکم دیگری 
ایمان یوسف بروجردی را به عنوان 
مدیر فرهنگی و دانشــجویی مرکز 

آموزش  الکترونیکی منصوب کرد. 
در حکم ایشــان آمده است نظر به 

تعهد، ســوابق و تجربیات ارزشمند 
حضرت عالی، بــه موجب این حکم 
به مدت یک ســال در سمت »مدیر 
فرهنگی و  دانشجویی« مرکز آموزش 
الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث 

منصوب می شوید. 
اهتمام به امور فرهنگی دانشجویان 
و همکاران، گســترش آموزشــهای 
آزاد، نشــر دقیق و آســان علوم و 
معــارف اهل بیت )علیهم الســام( 
به ویژه در میان  نســل فرهیخته و 
همچنین عموم عاقمندان به دین 
مدیریت  رســالت های  مهمترین  از 
فرهنگی و دانشجویی است که امید 
دارم با مدیریت شــما بالندگی  این 

اهداف را شاهد باشیم. 

به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
دارالحدیــث، مراســم تودیع علیرضا 
ســرمدی، رییس پیشــین دانشکده 
مجازی علوم حدیث و معارفه حجت 
االسام  مهدی غامعلی رییس جدید 
این مرکز در تاالر شیخ صدوق مؤسسه 
ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.  علمی 

الکترونیک  آمــوزش  مرکز   »رئیس 
دانشــگاه قرآن و حدیث« در مراسم 
معارفــه خود عنــوان کــرد: برای 
گسترش فرهنگ شــیعی  در سطح 

بین الملل تاش می کنیم. 
دکتر»مهــدی  االســام  حجــت 

غامعلــی«  در این جلســه که در 
ســالروز میاد امام جواد)ع( برگزار 
شــد، گفت: بی تردید تمام مقام ها 
و مســئولیت ها در  کنار مقام علمی 
مقامهای پائین تری است و در میان 
علوم نیز، در آموزه های ما، باالترین 

علم علوم اهلبیت)ع( است. 
وی افــزود در آمــوزه هــای ما علم 
صحیح فقــط در نزد اهلبیت علیهم 
السام اســت و خوشبختانه ما امروز 
وارث شــجره طیبه ای هستیم که 
توســط آیت اهلل  ری شــهری غرس 
شده و این برکات در اقصی نقاط دنیا 

گسترش خواهد یافت. 
وی خاطرنشان کرد: از مرکز آموزش 
الکترونیک شــناخت دارم و از همان 
ابتدای شکل گیری مرکز با مسؤالن 
و دانشجویان تعامل داشته و دارم. ما 
 در دانشکده مجازی یا مرکز آموزش 
الکترونیک ظرفیت باالیی داریم و آن 
اندرکاران مؤمن، جوان وعالم  دست 

هستند. 
غامعلی در آخــر، برنامه های خود 
را در چهار عرصه برشــمرد: نشــر 
حداکثــری با رویکــر کیفی بخش 
آموزشــهای آزاد؛ بهبــود فرآیندها 

برای توسعه  فعالیت ها بدون افزایش 
هزینه ؛ نگاه برون مرزی برای پیش 
برد گسترش فرهنگ شیعه در سطح 
بین الملل؛ استفاده از شیوه های نوین 

انتقال علوم  قرآن و حدیث. 

مهنــدس صادقی معین از ســوی 
معاون توســعه و منابع سازمانی به 
سمت سرپرست اداره کل فن آوری 

اطاعات دارالحدیث منصوب شد . 
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
دارالحدیث، در متن این حکم آمده 

است: 
جناب آقای صادقی معین

بــا توجه به ســابقه علمی و عملی 
جنــاب عالی در حــوزه فن آوری 
بعنــوان  بدینوســیله  اطاعــات، 
آوری  فــن  کل  اداره  سرپرســت 

اطاعات  منصوب می شوید . 
امید اســت، با عنایت حضرت حق 
تعالــی و مدیریت جنــاب عالی و 
همکاری پرسنل خدوم و متخصص 

آن اداره کل در رشــد و تعالــی و 
 توسعه فن آوری اطاعات که نقش 
مؤثری در پشیرفت اهداف مؤسس 
و دانشگاه و پژوهشگاه دارد موفق و 

مؤید باشید . 

جوادعلی اکبریان
معاون توسعه و منابع سازمانی

دو انتصاب جدید در مرکز آموزش الکترونیکی
رئیس مرکز آموزش الکترونیکی طی احکامی مدیر حوزه ریاست و مدیر فرهنگی دانشجویی 

مرکز آموزش الکترونیکی  دانشگاه قرآن و حدیث را منصوب کرد. 

انتصاب دکتر مهدی غالمعلی به عنوان رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث  
مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث)دانشگده 

مجازی(، با حضور  آیت اهلل محمدی ری شهری، برگزار شد. 

 »علی صادقی معین« به سمت سرپرست اداره کل فن آوری اطالعات دارالحدیث منصوب شد



ث  
دی

و ح
ن 

قرآ
اه 

شگ
وه

 پژ
 

3



یث
حد

دارال
ی 

هنگ
 فر

ی-
علم

سه 
ؤس

 و م
)ع(

نی
حس

یم 
عظ

بدال
ن ع

ستا
ی آ

هنگ
 فر

ی و
سان

ع ر
طال

ی، ا
خبر

ی 
یه 

شر
ن

w
w
w

.d
ar

o
lh

ad
it
h

.o
rg

94
د 

ردا
 خ

 و
ت

ش
به

دی
 ار

 
  6

ه 1
مار

 ش

16

ث
دی

و ح
ن 

قرآ
اه 

شگ
وه

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، کارگاه روش پژ
فهم روانشناختی متون دینی، توسط حجت االسام 
دکتر عباس پســندیده در دانشگاه اصفهان برگزار 
گردید. هدف برگزاری این کارگاه یک روزه، آشنایی 
اساتید گروه روانشناســی، مشاوره و علوم تربیتی 
دانشگاه اصفهان، با روش استفاده از منابع اسامی 
در پژوهش های روانشــناختی اعام شــده است. 

رییس پژوهشــکده در این باره اعام کرد در هفته 
پژوهش ســال 9۳، نشستی با موضوع قابلیت های 
روانشناختی متون دینی توسط این پژوهشکده در 
این دانشگاه برگزار گردید. این نشست که به همت 
قطب معنویت و شــادی دانشــگاه اصفهان برگزار 
گردید، موجب عاقمندی اســاتید و دانشجویان 
ارشــد و دکتری این دانشگاه با این موضوع شد و 

لذا از سوی قطب، درخواست برگزاری کارگاه برای 
اساتید و دانشجویان مطرح گردید. این پژوهشکده 
نیز با این درخواست موافقت نمود. نخستین کارگاه 
، روز چهارشنبه 94/۱/۲ در دانشگاه اصفهان برگزار 
گردیــد. در این کارگاه که بــه مدت یک روز کامل 
برگزار گردید، اساتید شرکت کننده با مرحله نخست 

روش فهم روانشناختی متون دینی آشنا شدند.

به گزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیث، فصلنامه 
علمی پژوهشی »علوم حدیث« به مدیر مسئولی 
و ســردبیری حضــرت آیت اهلل ری شــهری در 
هفتاد و دومین شماره ی خود که به تابستان 9۳ 
اختصاص دارد، با هفت مقاله حدیثی منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه می خوانید:
۱. حدیث »ال تُفّضلونی علی موسی«؛ روی کردها 

و نظریه معیار/ تألیف علی راد؛

۲.  کاوشــی در گسترۀ نقل نخســتین مکتوبات 
حدیثی امامّیه/ تألیف محمدمهدی کامیابی؛

۳. نقد و بررســی ارزیابی های سندی و رجالی در 
تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة 
المطهرۀ/ تألیــف زهره نریمانــی و محمدکاظم 

رحمان ستایش؛
4. درآمدی بر تاریخ حدیث شیعه بحرین در عصر حضور/ 
تألیف مهدی سلیمانی آشــتیانی و مهدی فرمانیان؛

۵. بررسی روایات »احرف سبعه« در میراث روایی 
إمامیه / تألیف محمود کریمی و محسن دیمه کار؛

۶. نقد مقاله»مقایســه نگرش شــیعه به داستان 
قربانی ابراهیم با یهودیت، مســیحیت، و احادیث 
اهل ســّنت« از منظر فایرستون/ تألیف غامرضا 

رییسیان و سمانه ابریشمی
۷. مقایسه مبانی انکار سنت در یهودیت و اسام 

/ تألیف رضا گندمی نصرآبادی؛
همچنین در هفتاد و ســومین شــماره از این 

فصلنامه که به پاییز 93 اختصاص دارد می خوانید: 
۱. ســبک شناســی دعای مکارم االخاق/ تألیف 
زهرا قاسم پیوندی، سیدمحمدرضا ابن الرسول و 

محمد خاقانی؛
۲. پندارۀ »عشرۀ مبّشره«؛ نشانه رابطه سیاست و 
جعل حدیث/ تألیف علی راد و سیدمهدی حسینی؛

۳. جایگاه و رابطه اخاق و دین در اصول الکافی/ 
تألیف سیدحمید حسینی؛

4. الگوی نظری تنظیم رغبت بر اســاس مفهوم 
زهد اسامی/ تألیف حمزه عبدی، عباس پسندیده 

و سیدمحمد غروی؛
۵. نقش قرآن در کشف و اصاح تصحیف در روایات/ 

تألیف سیدعلی دلبری و سیدمهدی خدایی؛
۶. بازشناســی شــخصیت رجالــی »حنش بن 
معتمر«/ تألیف سیدمهدی لطفی و زهرا محققیان؛

۷. تحلیل و تعریفی نو از تقریر، بر اســاس روایات 
آن/ تألیف علی اکبر کانتری.

گــزارش  بــه 
قرآن  پژوهشگاه 
حجت  حدیث،  و 
االســام دکتــر 
علی راد در گفتگو 
اطاع  پایــگاه  با 
پژوهشگاه  رسانی 
قرآن و حدیث در 
خصوص ترجمه و 
های  نگاشته  نقد 
باره  در  غربیــان 
تفســیر امامیــه 
اظهار داشــت: پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت علیهم 
الســام از ســال ۱۳9۳ طرحی را برای ترجمه و 
نقد مهم ترین نگاشــته های غربیان دربارۀ تفسیر 
شــیعه )و به طور خاص امامیه( آغاز کرده اســت 
که پیش بینی می شود تا نیمة سال جاری به پایان 
برســد و خروجی آن نیز تا پایان همین سال، در 

قالب دو جلد کتاب منتشر خواهد شد.
 معاون پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السام 
افــزود: در این طرح بیش از ده مترجم کار ترجمة 
مقالــه هایــی را از زبان های انگلیســی، آلمانی و 
فرانسوی به فارســی را بر عهده دارند. با این حال 
کل این ترجمه ها بر اســاس روشی که به  تفصیل 

در مقدمة کتاب شرح داده می شود، با دقت بسیار 
زیاد مقابله، تصحیح و ویرایش می شوند و از این رو 
امید است که این مجموعه بتواند ترجمه ای بسیار 
دقیق از نگاشته هایی که حاصِل بیش از یکصد سال 
پژوهش های غربی در حوزۀ تفسیر امامیه است، در 

اختیار محققان قرار دهد. 
 مدیر گروه قرآن شناســی پژوهشکده تفسیر اهل 
بیت)ع(، با اشــاره به جلد اول این مجموعه گفت: 
این قســمت، شــامل دوازده مقالة ترجمه شده از 
انگلیســی است که هر یک از آنها مستقیما به یک 
بحث تفســیری در حوزۀ تفسیر شیعی می پردازد. 
مرحلة ترجمة مقاالت این جلد  به پایان رسیده و 

اکنون در دست نقد است. 
 وی در ادامــه افــزود: همچنین جلــد دوم، که 
هم اکنون در مرحلة ترجمه قرار دارد، نگاشته هایی 
از انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را در بر می گیرد که 
به طور غیرمستقیم با مباحث تفسیری ارتباط پیدا 
می کنند و به موضوعاتی چون نگاه شیعه به تحریف 

قرآن، قرائات و مصاحف می پردازند.
 حجــت االســام راد در خصــوص ویژگی های 
این مجموعــة دوجلدی اظهار داشــت: از جمله 

ویژگی های این مجموعة می توان اشاره کرد به؛
- معادل گذاری دقیق بــرای اصطاحات تخصصی، 
همراه با توضیح دربارۀ چرایی معادل گزینی ها در پاورقی

- توضیح اصطاحات و مفاهیم ناآشنای غربی در پاورقی
- فرهنــگ اصطاحــات تخصصی )انگلیســی به 

فارسی( در پایان کتاب
- ارجاع به ترجمه های فارســی برای آن دسته از 
آثار غربی که پیش تر به فارســی ترجمه شده اند و 
در متن کتاب به اصل آنها ارجاع داده شــده است، 
به عاوۀ کتاب نامة کل این ترجمه ها در پایان کتاب 
)که منبع خوبی برای شناسایی آثار ترجمه شده در 

این حوزه است(.
- افــزودن متن عربی آیات و روایــات به متن در 

قالب پاورقی
- تذکر دربارۀ ارجاع های نادرست، غلط های تایپی، 
و ترجمه ها و برداشــت های نادرست نویسندگان 

غربی از متون عربی 
 وی ابــراز امیدواری کرد: ایــن مجموعه بتواند با پر 
کردن خأل موجود در زمینة ترجمة آثار غربی در حوزۀ 
تفسیر امامیه، گامی به جلو در راستای غنا بخشیدن به 

مطالعات استشراق پژوهی در این حوزه باشد.
 گفتنی است، پژوهشــکده تفسیر اهل بیت علیه 
الســام، از چهار گروه پژوهشی تشکیل شده که 
عبارت اند از: گروه احیاء تفاسیر صدر اسام، گروه 
تفسیر ترتیبی، گروه تفسیر موضوعی و گروه قرآن 
شناسی و دانش های پیرامونی. این پژوهشکده یکی 
از چهار پژوهشکده پژوهشگاه قرآن و حدیث است.

کارگاه روش فهم روانشناختی متون دینی در دانشگاه اصفهان برگزار گردید.

هفتاد و دومین و هفتاد و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث منتشر شد

ترجمه و نقد مهم ترین نگاشته های غربیان در تفسیر امامیه
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به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث 
در این جلســه که پیش از ظهر امروز چهارشنبه 
۳۰  اردیبهشت، با حضور رئیس پژوهشگاه قرآن و 
حدیث،  قائم مقام و مشاور عالی رئیس پژوهشگاه، 

معاونین پژوهشــگاه و نیز رؤســای پژوهشکده ها 
در محل پژوهشکده کام اهل بیت علیهم السام 
برگزار شــد آخرین پژوهش ها و طرح  های انجام 
شــده گروه تاریخ کام پژوهشکده کام اهل بیت 

علیهم السام تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفت .
رئیس پژوهشکده کام اهل بیت علیهم السام با 
بیان ضرورت توسعه و گسترش پژوهش در زمینه  
های مرتبط بــا کام اهل بیت علیهم الســام با 
تأکید بر پژوهش  های حدیث محور اظهار داشت: 
مسأله  یابی و حل مسائل و مشکات در زمینه  های 
اعتقادی و فکری با تأکید بر روش پیامبر صل اهلل 
علیه آله و اهل بیت علیهم السام در پاسخگویی به 
مسائل فکری جامعه و نیز تأسیس و تغذیه علمی 
رشته  های وابســته، و ارتقای سطح علمی در این 

رشته  ها از طریق فعالیت  های پژوهشی از اهداف 
پژوهشکده کام اهل بیت علیهم السام است.

در ادامه این جلســه مدیر گروه تاریخ کام به ارائه 
آخرین پژوهش ها، عملکرد و یافته های علمی این 

گروه پرداخت.
پیش از این نیز، عملکرد و طرح های گروه مطالعات 

موضوعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است، پژوهشــکده کام اهل بیت علیهم 
السام، یکی از چهار پژوهشکده پژوهشگاه قرآن و 
حدیث است که دارای سه گروه علمی؛ گروه تاریخ 
علــم کام، گروه مطالعات موضوعی و گروه مبانی 
معرفتی علم کام می باشــد  که حجت االسام و 
المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی، ریاست آن 

را بر عهده دارد.

بــه گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، در پی 
دعــوت تولیت حرم حضرت اباعبداهلل الحســین 
علیه السام، مسئوالن پژوهشگاه قرآن و حدیث و 
مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به کربا سفر 

کردند.
حجج اســام و المســلمین دکتر رضــا برنجکار 
قائم مقام و مشــاور عالی رئیس پژوهشــگاه قرآن 
و حدیث، دکتــر محمدتقی ســبحانی نیا معاون 
دارالحدیث،  فرهنگی مؤسســه علمی فرهنگــی 
دکتر علی راد معاون پژوهشــکده تفسیر اهل بیت 
علیهم السام، آقای تقدیری معاون فرهنگی آستان 
حضرت عبدالعظیم الحسنی و  آقای نصیری مسؤل 
دفتر حقوقی آســتان از اعضــای هیأت اعزامی به 

کربا بودند.
هیأت اعزامی پس از ورود به کربا، به زیارت حرم 
حضرت امام حسین علیه السام و حضرت عباس 
علیه الســام رفته و از عتبه عباسیه نیز بازدید به 

عمل آوردند.
اعضای هیــأت اعزامی پس از زیارت حرم حضرت 
امام حسین علیه السام، در نماز جمعه شهر کربا 
کــه به امامت حضرت آیت اهلل ســیداحمد صافی 

اقامه شد شرکت کردند.
در ادامه این ســفر، هیأت اعزامی در مراسم افتتاح 

مهرجان ربیع الشهداء شرکت کردند. 
این مراســم که عصر روز جمعه برگزار شد حجج 
اســام آقایان دکتر رضا برنجکار، دکتر محمدتقی 
سبحانی نیا و آقای تقدیری ضمن حضور در مراسم 
افتتاحیه مهرجان ربیع الشــهداء، با شبکه والیت 

مصاحبه تلوزیونی انجام دادند.
در ادامه این مراسم هیأت اعزامی پژوهشگاه و دیگر 

اعضای شــرکت کننده در ضیافت شام عتبتین در 
مدینة الزائر شهر کربا شرکت کردند.

در حاشــیه این ضیافت، هیأت اعزامی پژوهشگاه 
بــا برخی از میهمانان کشــورهای مختلف رایزنی 

نمودند.
همچنیــن همزمان با ســالروز میــاد قمر بنی 
هاشــم حضرت عباس علیه السام، حجج اسام و 
المسلمین دکتر برنجکار، دکتر سبحانی و دکتر راد 
با تولیت عتبه حضرت عباس علیه السام، حضرت 

آیت اهلل سیداحمد صافی دیدار کردند.
در این دیدار حجت االســام و المســلمین دکتر 
برنجکار، رئیس گروه اعزامی به کربا گزارشــی از 
مؤسســه علمی فرهنگی دارالحدیث و بخش های 

تابعه آن ارائه دادند.

دکتر برنجکار در این جلسه با اشاره به ظرفیت های 
مشترک عتبه عبدالعظیم الحسنی و عتبه عباسی، 
با ارائه چهار پیشنهاد، خواستار همکاری مشترک 
و تعامل فی مابین عتبه عباسی و عتبه عبدالعظیم 
الحسنی شــدند که مورد اســتقبال طرفین قرار 

گرفت.
در ادامــه این دیدار که ســاعاتی به طول انجامید 
مقرر شــد در پی سفر حضرت آیت اهلل سیداحمد 
صافی به ایران که بعد از ماه مبارک رمضان انجام 
مــی پذیرد تفاهــم نامه همکاری مشــترک بین 

عتبتین به امضاء برسد.
پیشنهادات ارائه شده حجت االسام و المسلمین 

دکتر برنجکار در این جلسه به قرار ذیل می باشد:
۱. چاپ موســوعه های پژوهشــگاه از سوی عتبه 

عباسی؛
۲. ارائه مقاالت پژوهشگاه برای انتشار در مجات 

عتبه عباسی؛
۳. برگزاری همایش های مشــترک در موضوعات 

قرآن و حدیث؛
4. ارائه دروس مجازی توســط مرکز الکترونیکی 

دانشکده مجازی دانشگاه.

دیدار مسئوالن پژوهشــگاه با تولیت عتبه 
حسینی علیه السالم

در ادامه ســفر هیأت اعزامی به کشــور عراق، این 
هیأت با تولیت عتبه حســینی علیه السام دیدار 

کردند.
ایــن دیدار کــه عصر روز یکشــنبه برگزار شــد 
مسئوالن پژوهشگاه با  حجت االسام و المسلمین 
عبدالمهدی کربایی، تولیت عتبه حســینی علیه 

السام دیدار کردند.
در این دیدار حجت االســام و المســلمین دکتر 
برنجــکار، ضمن ارائــه گزارشــی از فعالیت ها و 
دســتاوردهای بیســت ســاله مجموعــه بزرگ 
دارالحدیث، خواستار همکاری مشترک و تعامل فی 
مابین عتبه حسینی علیه السام و عتبه عبدالعظیم 
الحسنی شد که مورد استقبال طرفین قرار گرفت.

در ادامه ســفر، اعضــای گروه با دیگــر مهمانان 
مهرجان ربیع الشهاده، صبح روز دوشنبه وارد بغداد 

و کاظمین شدند.
اعضــای گروه پس از زیارت، بــا دکتر دباغ رئیس 
عتبه کاظمین دیدار کردند. در این جلســه ضمن 
معرفی بخش های مختلف موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیــث، در مورد همکاری های  مشــترک، 

گفتگو و توافقاتی به عمل آمد. 

ارزیابی عملکرد گروه تاریخ علم کالم پژوهشکده کالم اهل بیت علیهم السالم
 با حضور حضرت آیت اهلل ری شهری

آغاز فصل همکاری مشترک پژوهشگاه با عتبه حسینی و عتبه عباسی علیهما السالم
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به گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، نرم افزار 
حدیث اهل بیت علیهم الســام و نرم افزار میزان 
الحکمه از مجموعه محصوالت پژوهشــگاه قرآن 
و حدیث اســت که با همــکاری مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسامی تولید و در اختیار جامعه 
مخاطبان قرار گرفته اســت. آنچــه در ادامه آمده 

معرفی کوتاهی از این دو نرم افزار می باشد.

نرم افزار حدیث اهل بیت علیهم السالم 
)مجموعه آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث(

حدیث، میراث گرانسنگ و جاودان اهل بیت علیهم 
السام، برای بشریت است و ثقل کبیر)عترت( در 
کنار ثقل اکبر )قرآن(، سعادت و رستگاری را برای 
انســان ها و جوامع بشــری به ارمغان می  آورد. از 
این رو دانشمندان مســلمان در طول تاریخ، این 
میراث جاودانه را پاس داشته و به پیروی از پیامبر 
اســام صلی اهلل علیه و آله و ســلم و اهل بیت او 
علیهم السام در فراگیری، گردآوری، حفظ و نشر 
آن تاش  های بســیاری کرده اند و مجموعه  های 
کوچک و بزرگی برای تعلیم و عمل سامان داده  اند.

حدیث اهل بیت علیهم الســام  امتداد این تاش 
خســتگی  ناپذیر و حکیمانه  اســت کــه طّی آن 
کوشش شده پیام  های ثقلین با توجه به نیازهای 

مخاطبان عرضه شود.
به منظور عرضة گســترده  تر این آثار، پژوهشگاه 
قــرآن و حدیــث با همــکاری مرکــز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اســامی، اقدام به تولید نرم  افزار 

حدیث اهل بیت علیهم السام نموده است.
این نرم افزار مجموعه آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث 
بوده که دسترســی به ۱4۷ عنوان کتاب در ۳۱۵ 
جلد با محوریت حدیث اهل بیت علیهم السام با 

موضوعات مختلف را فراهم می کند.
 الف ـ محتوای برنامه

به کمک این نرم افزار، دسترسی به آثار ارزشمندی 
جهــت مطالعه و پژوهش درباره احادیث اهل بیت 
)علیهم السام( به آســانی امکان پذیر می گردد. 
شایان توجه می باشــد، این کتب که با محوریّت 
حدیث اهل بیت )علیهم الســام( اســت، حاوی 
موضوعات: قرآن و تفسیر، تاریخ و سیره معصومان 
)علیهم السام(، کام و عقاید، روانشناسی، جامعه 

شناســی، زندگی فــردی و اجتماعــی، فقه، فقه 
الحدیث، اقتصــاد، تاریخ حدیث، تــک نگاریهای 
موضوعی، جوامع حدیثی، درایــه، رجال )مبانی، 
زندگینامه راویان، ضعفا و کتب تحقیقی رجالی(، 
شــرح حدیث، غریب الحدیــث، فضایل و مناقب، 
گزیده متون حدیث، مباحث مقدمی علوم حدیث، 
متون حدیث، مدارس و مکاتب حدیثی، مســانید، 
معرفی منابع، موســوعه ها، نقد حدیث، اخاق و 

آداب، ادعیه، آداب و مزار، می باشد.
ب ـ امکانات برنامه

* نمایش متن 
ـ دسترســي به متن و فهرســت تمام آثار موجود 

در برنامه
ـ امکان انتخاب فهرســت درختي و گزینشــي و 
ارتباط آنها با متن، به همراه قابلیت تطبیق دوسویه 

متن و فهرست
ـ قابلیت انتخاب عنوان کتــاب، جلد و صفحه به 
همراه امکان گسترده کردن صفحه متن و فهرست

ـ مقایســه دو متن از یک یا دو کتاب با یکدیگر به 
صورت همزمان

ـ محــدود کردن دامنه متن و فهرســت کتب به 
موارد دلخواه

ـ قابلیت حفظ هر یک از متون یا فهرســت های 
انتخابی به طور مستقل، جهت دسترسي  آسان به 

آنها
* جستجو

ـ جستجوي ســاده و پیشرفته در متن و فهرست 
کتب برنامه

ـ قابلیت حفظ هر یک از جستجوهاي انجام   شده 
به طور مستقل، جهت دسترسي  آسان به آنها

ـ محــدود کردن دامنه جســتجو به متن یا متون 
دلخواه به همراه قابلیت های ویژه

ـ فهرست  سازي توسط عائم عمومي جهت تهیه 
فهرست هاي پویا و متنوع از کلمات

* آیات درکتب
ـ دسترسي آسان کاربران به آیات موجود در متون 

برنامه
* لغتنامه 

ـ متن کامل چند دوره لغتنامه با امکان دسترسی 
به ریشه و مشتق کلمات

ـ ارتباط واژگان متون با لغتنامه های برنامه، جهت 
فهم آسان معنا

* پژوهش فعال
ـ ارتباط متن و فهرســت کتب با بخش هاي دیگر 
برنامه، نظیر: نمایش، جســتجو، قرآن، لغتنامه یا 

کتابنامه
ـ قابلیــت انتقال متن انتخابی به حافظه جانبی یا 

Ms-word محیط
* کتابشناسي یا کتابنامه

ـ دسترســي به اطاعات مفیدي در باره نســخه 
شناسي هر یک از کتب

* یادداشت برداري 
ـ امکان انتقال متن یا فهرست مورد نظر به قسمت 

یادداشت برنامه
ـ قابلیت ذخیره  ســازي و ویرایش متن انتقالی در 

صفحه یادداشت
Ms- ـ انتقال متن از قســمت یادداشت به محیط

word
* چاپ 

ـ چاپ متن یا فهرســت مورد نظر کاربر، به همراه 
قابلیت هاي متعدد

* راهنما 
ـ دسترسي به توضیحات مفید در خصوص آشنایي 

بیشتر با قسمت هاي مختلف برنامه
* امکانات پژوهشي 

ـ نمایه  گذاري، حاشــیه نویســي، رنگي کردن و 
عامــت گذاري در متن با هدف بازیابی ســریعتر 
مطلب و ثبت اطاعات بیشــتر مربــوط به متون 

برنامه
ـ امــکان مدیریت قابلیت های پژوهشــی برنامه 

توسط کاربر
* امکانات جانبي 

ـ دسترســي به چند نوع صفحــه  کلید رایج و نیز 
چندین قلم نمایش جهت استفاده آسان از نرم افزار

ـ امکان مشخص کردن مسیر براي ضبط پژوهش 
ها به همراه قابلیت های متنوع

ـ قابلیت نمایش یا عدم نمایش اِعراب و سرصفحه 
در متون برنامه

نرم افزار میزان الحکمه
ســنت معصومان علیهم السام در کنار قرآن و  به 
عنوان تفســیر وحی الهی دو میراث ارزشــمند و 
جدایی ناپذیر پیامبر اســام صلی اهلل علیه و آله و 

سلم برای هدایت انسان هاست.
حدیث، مادر علوم اســامی است و پس از قرآن، 
مهمترین منبع علمی و فرهنگی مسلمانان است. 
معارف دینی و علوم گوناگون اســامی، از تفسیر 
و کام تــا فقــه و اخاق ســر در آبشــخور زالل 
حدیــث دارند و همه آنها میوه های شــیرین این 
شــجره طّیبه هستند. حدیث، میراث ماندگار ثقل 
کبیر )عترت( اســت که در کنار ثقل اکبر )قرآن(، 
بهروزی و رســتگاری را برای انسان به ارمغان می 
آورد . دلبستگان راه سعادت ، در طول تاریخ ، این 
میراث جاودانی را پاس داشته و به پیروی از فرمان 
پیشوایان پاک خود، در فراگیری، گردآوری، حفظ، 

نرم افزار حدیث اهل بیت علیهم السالم )مجموعه آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث(
و  نرم افزار میزان الحکمه روانه بازار شد
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نقل، فهم و نشر آن، بسی کوشیده و مجموعه هایی 
کوچک و بزرگ را برای تعلیم و مذاکره و یا عمل و 

مراقبه سامان داده اند.
عالمان و محّدثان بزرگ می دانســتند که آگاهی 
مردم از »محاســن« کام ائمه علیهم السام برای 
گام نهادن بر جای پای ایشــان »کافی« است و در 
طریقــه »تهذیب« نفس و »اســتبصار« و نیل به 
»مکارم اخاق« و »خصال« نیکو، تنها »مشکاتی 
از انوار« ائمه علیهم السام و »دستآوردهای خرِد« 
رهیافتــه به دین، کارآســت و این »ســتاره های 
فــروزان« امامت اند که از عهده هدایت بشــر به 

»دریاهای نور« بر می آیند.
»میــزان الحکمه« امتداد این کوشــش موزون و 
حکیمانه اســت و »مجمع البحریــِن« پیام های 
ثقل اکبر و کبیر که در پی پاسخگویی به پرسش 
های کهن و نِو اندیشــمندان از نگاه اسام است. 
این اثر که حاصل بیش از بیســت سال کوشش 
شــبانه روزی حضرت آیت اهلل ری شهری است، 
با بهره گیری از صدها کتاب حدیث و تفســیر و 
لغت و تاریخ، بیست و سه هزار حدیث را در کنار 
آیات متناسب با آنها در قالب ۵۶۰ عنوان اصلی و 
4۱9۷ عنوان فرعی، دسته بندی موضوعی نموده 
اســت. ترتیب و نظم الفبایــی موضوعات اصلی 
کتاب در کنار اســتفاده روشــمند از نظام ارجاع 
ِدهی، پژوهشگر را از مراجعه به بسیاری از منابع 
حدیثی شــیعه و اهل سّنت، مستغنی می کند و 
استقبال چشم گیر از کتاب و چاپ های مکّرر آن، 
نشان دهنده موفقیت این کتاب در پر کردن خأل 
نســبی در زمینه معارف دینی بوده است. ترجمه 
روان و شــیوایی این اثر توســط مترجم توانمند 
بنیاد پژوهش های اسامی جناب آقای حمیدرضا 
شیخی انجام پذیرفت و ویرایش نهایی ترجمه به 

عهده مسئول محترم بنیاد پژوهش های اسامی، 
جناب حجت االسام و المسلمین علی اکبر الهی 
خراســانی، از عالمان و اساتید مبّرز حوزه علمیه 
مشــهد  بود و جناب حجت االســام سیدحسن 

اسامی بازبینی نهایی آن را به انجام رساندند.
بی شــک، ارائه آثار ارزشمند اســامی در قالب 
نســخه های دیجیتالی، نقش شایانی در باالرفتن 
ســطح علمی و دینی عاقه منــدان آثار مذهبی 
داشته، موجب تســهیل در امر پژوهش محققان 
)در هر یک از عرصه های علوم اســامی( خواهد 

شد.
در همین راســتا پژوهشــگاه قــرآن و حدیث با 

همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی 
اقدام به تولید نرم افــزار »میزان الحکمه« نموده 
است. شایان توجه می باشد، کاربران و پژوهشگران 
محترم مــی توانند به کمک فهرســت درختی و 
گزینشــی این برنامه و نیز ابواب و ســرفصل های 
کتب بهــره الزم را برده، مطالعات و پژوهش های 
خود را به صورت آسان به انجام برسانند. امید است 
کــه این نرم افزار مورد اســتفاده بهینه مخاطبان 
قرار گیرد. در ادامه، محتــوا و امکانات این برنامه 

ارزشمند معرفی می شود.
امکانات برنامه مشــابه نرم افزار حدیث اهل بیت 

علیهم السام می باشد.
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به گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیث، در دهمین 
آیین تجلیل از پژوهشــگران برتر حــوزه دین از 
حجت االســام  والمسلمین دکتر مهدی غامعلی 
و 9 پژوهشگر حوزه دین به همراه آیت اهلل امینی 
و مرحوم آیت اهلل معرفت)ره(    تجلیل به عمل آمد . 

این مراسم با حضور رئیس مجلس شورای اسامی و مدیر 
حوزه های علمیه سراسر کشور با تقدیر از آیت اهلل امینی 
 و گرامی داشــت آیت اهلل معرفت )ره( در قم برگزار شد. 

حجت االسام و المسلمین دکتر مهدی غامعلی، 
معاون پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث و رئیس 
مرکز آموزش  الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث با 
پژوهش »مبانی و معیارهای جرح و تضعیف راویان 
نزد قدمای شیعه« جز ده  پژوهشگر برتر حوزه دین 

معرفی و تقدیر شد. 
   دهمین آیین تجلیل از پژوهشــگران حوزه دین 
با حضور رئیس مجلس شــورای اســامی و مدیر 

حوزه های علمیه  سراســر کشور،  آیت اهلل علوی 
بروجردی، فرزند آیت اهلل گلپایگانی، رئیس جامعة 
المصطفــی، رئیــس پژوهشــکده  مهدویت، آیت 
اهلل رضا اســتادی، آیت اهلل امینی، اســتاندار قم و 

پژوهشگران حوزه دین برگزار شد . 
در ایــن آیین کــه با مشــارکت و حمایت جامعة 
المصطفــی العالمیــه، موسســه آل البیت علیهم 
السام، دفتر تبلیغات  اسامی، اداره کل ارشاد قم 
و موسسه فرهنگی خادم الرضا علیه السام برگزار 
شد،آیت اهلل رضا اســتادی، علی  الریجانی و آیت 
اهلل امینی به ایراد ســخن پرداختند و ســپس  از 
۱۰ پژوهشــگر حوزه دین به همراه آیت اهلل امینی 
و  مرحوم آیت اهلل معرفت)ره( تجلیل به عمل آمد . 

  برپایی نمایشگاهی از  آثار آیت اهلل امینی، آثار آیت 
اهلل معرفت )ره(، پژوهش های برگزیده دوره های 
پیشین  دبیرخانه دین پژوهان کشور و آثار راه یافته 
به مرحله داوری دوره دهــم دیگر برنامه دهمین 

دوره تجلیل از دین  پژوهان کشور بود . 
  آیین تجلیل از پژوهشگران حوزه دین از سال ۷۵ 
شــروع به فعالیت کرده است و امسال پس از چند 

سال تعویق،  دهمین دوره خود را برگزار می کند. 

از حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی غالمعلی  به عنوان یکی از ده پژوهشگر  برتر 
درحوزه دین تجلیل شد
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به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث در این جلسه 
که پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۷ خرداد، با حضور 
رئیس  پژوهشگاه قرآن و حدیث و رئیس پژوهشکده 
علوم و معارف حدیث در محل پژوهشــکده برگزار 
شــد .  آخرین پژوهش ها و طرح  های انجام شده 
گروه دانشــنامه نگاری تشریح و مورد ارزیابی قرار 

گرفت. 
  حجت االسام و المسلمین حیدر مسجدی مدیر 
گروه دانشــنامه نگاری، در این نشست به تشریح 
آخریــن  پژوهش هــای صورت گرفتــه در زمینه 
دانشــنامه قرآن و حدیث و حکمــت نامه علوی 

پرداختند. 

حدیــث،  و  قــرآن  پژوهشــگاه  گــزارش  بــه 
نشســت علمی »معرفــی الگــوی اجتهادی در 
روش شناســی علوم انسانی  اســامی« با حضور 
اســاتید، پژوهشــگران و دانشــجویان عصر روز 
سه شنبه ۵ خرداد با ســخنرانی حجت االسام 
 و المســلمین دکتر عبدالحســین خسرو پناه از 
سوی پژوهشکده اخاق و روان شناسی اسامی 
پژوهشــگاه قرآن  و حدیث و با همکاری انجمن 

دانشجویی روانشناسی اسامی برگزار شد . 
حجت االسام عبدالحســین خسروپناه به عنوان 
سخنران این نشســت اظهار داشت: ارائه تعریف 
و الگویی برای  تولید علم دینی با توجه به تمایز 
روش و موضوعی در علوم مختلف بشری متفاوت 

اســت، الگوی تولید علم  دینی در علوم فلسفی، 
طبیعی، مهندسی و انســانی و رفتاری متفاوت 

است پس نمی توان به یک تعریف اکتفا  کرد . 
ایشان با اشــاره به الگوی پیشنهادی خود تحت 
عنوان حکمی ـ اجتهادی در تبیین علوم انسانی 
گفت: لذا من  با ســایر علوم کار ندارم، خود علوم 
انســانی دو تعریف دارد: تعریف عــام و تعریف 
خاص )علوم رفتاری ـ  اجتماعی( که منظور من 

همین علوم رفتاری اجتماعی است . 
  خســروپناه با اشــاره به اینکه منظــور از علوم 
سکوالر، علومی است که مبنایش سوبژکتیویسم 
اســت افزود:  یعنی عقانیــت و هر چیز دیگری 
در این سوبژکتیویســم معنا پیــدا می کند. علم 

سکوالر انسان مطلوب  اقتصادی، سیاسی، رفتار، 
سازمان ها و ... را و همچنین انسان تحقق یافته 
را توصیف و نقــد می کند و در  نهایت تغییر می 

دهد . 
  رئیس مؤسســه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
در ادامــه تأکیــد کرد: با این ســاختار در علوم 
رفتاری اجتمای  ســکوالر توصیف انسان مطلوب 
در مکاتــب مختلــف مبتنی بر فلســفه واقعیت 
اســت، منظور از فلسفه واقعیت  هستی شناسی، 
معرفت شناســی و انسان شناســی است در نظام 

سکوالر فاعل شناسا »انسان« است . 
  عبدالحســین خسروپناه درباره ســاختار علوم 
رفتاری ـ اجتماعی اســامی اظهار داشــت: این 
همان ســاختار  ســکوالر را دارد به این معنا که 
اینجا هم ما با توصیف ســاختار، انســان تحقق 
یافته و نقد و تعریفش ســروکار  داریم اما تفاوت 
اینجاســت که توصیف انســان مطلوب براساس 
حکمت و فلســفه واقعیتی اســت کــه رویکرد 
 اسامی دارد. در توصیف انسان تحقق یافته هم 
ما با توجه به شــناخت از انسان مطلوب اسامی 

انسانی تحقق  یافته را توصیف می کنیم  . 
  ایشــان در پایان ســخنان خود با تشــریح سه 
رویکرد استداللی، تبیین ـ تفسیری و اجتهادی 
خاطر نشــان کــرد:  روش اجتهــادی خود اعم 
از اجتهاد مصطلح اســت که شــامل اســتنباط 
احــکام فرعی از اصول و قواعد اســامی،  عرضه 
پرســش های برگرفتــه از واقعیت هــا و مکاتب 
اجتماعــی بــر متون اســامی و ســوم عرضه 
پرسش های  برگرفته از انســان مطلوب اسامی 
به انسان تحقق یافته جهت استنطاق و تبیین و 

تفسیر انسان تحقق یافته است. 

تشریح عملکرد گروه دانشنامه نگاری پژوهشکده علوم و معارف حدیث
 با حضور  حضرت آیت اهلل ری شهری

در نشستی علمی معرفی شد:
 الگوی اجتهادی در روش شناسی علوم انسانی اسالمی

به گــزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، کتاب 
»مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشیعة« 
تألیف حجت  االسام و المسلمین سیدمحمدکاظم 
طباطبایی بــه عنوان اثر برگزیده دومین همایش 

بین المللي تقدیر از آثار  تقریبی انتخاب گردید . 

خاطرنشان می شــود آثار دریافت شده از مراکز 
علمی و پِژوهشی  ارائه شده به دبیرخانه همایش 
9۰۰ اثر  بوده اســت .که از بیــن آنها ۱۷۰ اثر ) 
پایان نامه و کتاب ( تقریبی شناخته شد و بعد از 

۲ مرحله ارزیابی  ۱۱  اثر برگزیده شده اند . 

کتاب مدارک فقه أهل السنة، اثر برگزیده دومین همایش بین المللي تقدیر از آثار  تقریبی
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بــه گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث، در 
آســتانه خجســته ســالروز والدت با ســعادت 
منجــی عالــم بشــریت  حضــرت صاحب الزمان 
عج اهلل تعالی فرجه الشریف به معرفی دانشنامه امام 

مهدی   عج اهلل تعالی فرجه الشریف می  پردازیم . 
این دانشــنامه یکی از منشورات پژوهشگاه قرآن و 
حدیث اســت که در سال گذشته از سوی حضرت 
آیت اهلل  ری شــهری به ولی امر مســلمین جهان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل تعالی اهداء 

گردید . 
رهبر معظم انقاب ضمن تشکر صمیمانه از تدوین 
دانشنامه امام مهدی عج اهلل تعالی فرجه الشریف، آن 
را  نمونه برجسته ای از شناسایی خألها و مسئله یابی 
درست، و هدیه ای ارزشــمند به جامعه اسامی و 
جامعه  علمی، در آســتانه عید بزرگ نیمه شعبان، 
خواندند. به دیل اهمیت انتشــار این دانشــنامه و 
آشنایی هر چه بیشــتر  عاقه مندان و محققان با 
این کتاب ارزشمند، مروری بر محتوای کتاب داریم 

که در ادامه می آید : 
این دانش نامــه در ده جلد و شــامل یک درآمد، 
چهارده بخش، و هفتاد فصل است و در آن مسائل 
مرتبط با  موضوع مهدویّت، با تکیه بر نصوص معتبر 

اسامی )متون آیات و احادیث( بررسی می  شود . 
در این جا برای آشنایی کلی با محتوای دانش نامه، 
مروری سریع بر این چهارده بخش و زیرفصل  های 

آن  خواهم داشت . 

بخش اول : 
مهدویّت از نگاهی کلی

بــه دلیل اهمیت موضــوع مهدویّت و ویژگی  های 
خاص این عقیده، پیش از طرح مباحث مربوط به 
زندگی امام مهدی  علیه السام از والدت تا تشکیل 
حکومت، در نخســتین بخش از ایــن دانش نامه، 
عقیده به امام مهدی علیه  الســام را از  نگاه قرآن 
و احادیث پیامبر صلــی  اهلل  علیه  و آله و اهل بیت 
علیهم  الســام به طــور کلی و در پنــج فصل بر 

می  رسیم : 
 ۱-۱  تداوم رهبری الهی

در این فصل آیات و احادیثی نقل می  شــود که بر 
حضور امام و حجتی الهی در زمین از آغاز تشکیل 
جامعه بشر تا  پایان جهان تأکید دارند و گویای آن 
انــد که پس از پیامبر خاتــم صلی  اهلل  علیه  و  آله، 

امامان از نسل ایشان خواهند  بود . 
 ۱-۲  تداوم امامت در نســل پیامبر صلی  اهلل  علیه 

 و  آله
در این فصل مســئله بســیار مهم تداوم امامت و 
رهبری اّمت در نســل پیامبر خاتم صلی  اهلل  علیه  
و  آلــه تا قیامت، بر پایه  حدیــث متواتر ثقلین که 
مورد اتفاق شــیعه و سّنی اســت، اثبات می  شود. 
پایان بخش این فصل، تحلیلی فشرده و جامع  است 
که در آن از سند این حدیث و داللت آن بر عصمت 
اهل بیت علیهم  السام و مرجعیت علمی آنان برای 
امت  اســامی، و همچنین امامت امام مهدی علیه 
 الســام و غیبت ایشان بحث می  شود، و در ضمن 
آن، نکات قابل توّجه  دیگری هم در باره این حدیث 

شریف خواهد آمد . 
 ۱-۳  شمار رهبران الهی پس از پیامبر

در این فصل ابتدا احادیث پرشماری را که در آنها 
پیامبر خدا با تعبیرهای گوناگــون، رهبران الهی 
پس از خود را  شناسانده، گزارش می شود. در ادامه 
این فصل با پژوهش در سند این احادیث، زمان و 
مــکان صدور آنها، اختاف  در متن آنها، مقصود از 
آنها، و نظریه هایی که در این باره وجود دارد، اثبات 
می  شــود که این احادیث جز بر عقاید  پیروان اهل 

بیت در باره امامت خاندان رسالت منطبق نیست . 
 ۱-4  وجوب شناخت امام مهدی علیه  السام

در این فصل با اســتناد به احادیــث معتبر اثبات 
می  شود که بر مســلمانان واجب است رهبر الهی 
زمان خود را که از  خاندان پیامبر است، بشناسند، 
و در ادامه فضیلت شناخت رهبر و خطر بی  اطاعی 
از او بیان می  شــود. همچنین در این  فصل روایاتی 
که از انکار امامِت امامان اهل بیت علیهم السام، به 
ویژه امام دوازدهم نهی می  کنند، آورده شده  است. 
در پایان فصل وظیفه کسی که توان شناسایی امام 

را ندارد مشخص می  شود . 
 ۱-۵  بشارات قرآن

موضوع این فصل اشارت  ها و بشارت  های مطرح در 
شــماری از آیات قرآن، و پیشگویی آنها از فراگیر 
شدن اسام،  تشــکیل حکومت صالحان و امامت 
مستضعفان در آینده است. پایان  بخش این فصل، 
پژوهش در باره آیاتی است که  به حکومت جهانی 

امام مهدی علیه  السام اشاره دارند  . 

بخش دوم : 
زندگی نامه امام مهدى علیه  السالم 

در این بخش از دانش نامه، زندگی نامه امام مهدی 
علیه السام، از نسب خانوادگی تا عمر بلند ایشان، 
برپایــه احادیثی  از پیامبر صلــی  اهلل  علیه  و  آله و 
خاندان ایشــان، در هفت، فصل به ترتیب زیر ارائه 

می  شود : 
 ۲-۱  نیاکان

در این فصل پــس از ذکر نصوصی که به صراحت 
گویای تعلق امام مهدی علیه  الســام به خاندان 
اهل بیــت و عترت  پیامبر خاتــم صلی اهلل  علیه  و 

 آله هســتند، به نقل روایاتی پرداخته شده که به 
تفصیل اجداد ایشان را معّرفی کرده  اند. این  فصل، 
با پژوهشی درباره مادر امام مهدی علیه  السام به 

پایان می  رسد . 
 ۲-۲  والدت

ایــن فصل در باره تاریــخ والدت امام مهدی علیه 
 السام، چگونگی تولد ایشان، و امور مرتبط با این 
موضوع اســت.  این فصل شــامل سه پژوهش نیز 
هســت؛ یکی در باره زمان و مکان والدت، دومی 
در باره رشد غیر عادی ایشان، و  سومی در رابطه با 

سخن گفتن آن بزرگوار پس از تولد . 
 ۲-۳  نام

نام  ها، کنیه ها و لقب های امام مهدی علیه  الســام 
در این فصل گزارش می  شود. با توّجه به این که در 
برخی از مصادر  حدیثی اهل سّنت گزارش شده که 
پدر آن حضرت هم نام با پدر پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله است، و این گزارش با  عقیده پیروان اهل بیت 
در تعارض است، ضمن پژوهشی بطان آن اثبات 
می  شــود. در تحلیلی دیگر، روایاتی را بر  می رسیم 
که از بر زبان آوردن نــام اصلی امام منع کرده  اند. 
پژوهش سوم در این فصل در باره به پا خاستن از 
روی  ادب هنگام ذکر نام امام مهدی علیه الســام 
)نام »محّمد«( و یا لقب »قائم« است. در پژوهش 

پایانی نیز در باره لقب   »ابا صالح« بحث می شود . 
 ۲-4  سیما

در ایــن فصــل برپایه احادیث حاکی از شــکل و 
شــمایل امام مهدی علیه السام، چهارده ویژگی 
مربوط به خصوصیات  جســمی و ســیمای ایشان 

شمرده شده است . 
 ۲-۵  طول عمر

در این فصل ابتدا روایات مربوط به طول عمر امام 
مهدی علیه السام ضمن سه دسته بیان شده و در 
پژوهش پایان  فصل، ادله ثبوتی و اثباتی طول عمر 

ایشان به بحث گذاشته شده است . 
 ۲-۶  ویژگی  ها

در این فصل شــماری از برجسته ترین ویژگی  های 
امــام مهدی علیه الســام را بر اســاس احادیث 
جمع  آوری شــده اســت  که برخی از آنها عبارت 
 اند از: شــباهت  هایی با برخی پیامبران، شباهتی 
از ذوالقرنین، شــباهت های فراوانی به پیامبر  خاتم 
صلی اهلل علیه و آله ، برتری بر همه امامان جز امیر 
مؤمنان علیهم السام، حضور همه  ساله در حج، و 
سروری بر  اهل بهشت. در پایان این فصل توضیحی 

در باره سروران اهل بهشت ارائه می  شود . 
 ۲-۷  پاسخ برخی پرسش  ها

    در باره امام مهدی علیه السام، خصوصا در عصر 
حاضر، پرسش ها و شبهاتی مطرح است که آگاهی 
از پاسخ های  درست آنها، به ویژه برای نسل جوان، 
ضروری است  . شماری از پرسش ها به تناسب بحث، 
ضمن مباحث گوناگونی  که در این دانش نامه آمده 
است، پاســخ داده می  شود. از این رو در این فصل 
تنها به مسائلی پرداخته شده که در سایر  بخش ها 
طرح نشده  اند مانند: چگونگی امامت در خردسالی، 
موضوع ازدواج امام مهدی علیه السام، مکان  های 

 منسوب به ایشان و جزیره خضراء . 

معرفی کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السالم
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بخش سوم : 
غیبت امام مهدى علیه السالم

در این بخش، ضمن ســه فصل، بــه ترتیب زیر، 
مباحث مربوط به غیبت امام مهدی علیه الســام 

طرح و بررسی  می  شود : 
 ۳-۱  پیشگویی در باره غیبت

پیشــگویی  های پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل 
بیــت علیهم  الســام از غیبت امــام مهدی علیه 
الســام یکی از اقدامات  مهم آنــان جهت زمینه 
 سازی برای پذیرش این حادثه مهم توسط شیعیان 
بود. از این رو در آغاز این فصل، تحلیلی  جامع در 
باره مهم ترین اقدامات اهل بیت علیهم  الســام در 
این زمینه ارائه شــده است  . پایان  بخش این فصل 
پژوهشی  است در باره چگونگی غیبت آن امام، که 
شامل توضیحاتی در باره سرداب معروف به سرداب 

غیبت، و پاسخ به  شبهاتی در این زمینه است . 
 ۳-۲  حکمت غیبت

در این فصل نکاتی که اهل بیت علیهم السام در 
تبیین راز غیبت امام مهدی علیه السام فرموده  اند، 
ضمن هفت  عنوان تنظیم و گزارش شده و در پایان 

پژوهشی در باره حکمت غیبت امام آمده است . 
 ۳-۳  برکات غیبت

در ایــن فصل آثار و بــرکات تکوینی امام غایب از 
منظر احادیث تبیین شــده است؛ برکاتی از قبیل 
بقای نظام جهــان و  راهنمایی باطنی انســان  ها. 
پژوهش پایانی نیز در تبیین همین احادیث است . 

 بخش چهارم : 
سفرا و وکالى امام مهدى علیه السالم

در ایــن بخش، مباحث مرتبط بــا نهاد وکالت در 
عصر امامان اهل بیت علیهم السام تا امام مهدی 
علیه السام، فضای  جامعه اسامی منتهی به دوران 
غیبت کبــرا، نایبان خاص امــام در دوران غیبت 
صغــرا، و مّدعیان دروغین نیابــت و  مهدویت، در 

چهار فصل مورد بررسی قرار می  گیرد :  
 4-۱  نهاد وکالت

در ایــن فصل، مســائلی مانند، دالیل تشــکیل و 
گسترش نهاد وکالت از سوی امامان، وظایف نهاد 
وکالت، ساختار نهاد  وکالت، قلمرو جغرافیایی نهاد 
وکالت، و اسامی شماری از وکیان که به ما رسیده، 

تبیین می  شود . 
 4-۲  فضای جامعه اسامی

در این فصل، فضای جامعه اسامی پیش از غیبت 
کبرا در دو قسمت مورد بررسی قرار گرفته است :  

بخش اول : جهان اســام در آستانه غیبت صغرا. 
در این بخش اجماالً بر خاف شماری از عباسیان 
از دوران حکومــت   »الواثق باهلّل« تا »المعتمد علی 
اهلّل« اشاره شده، و در ادامه، تجزیه دولت عباسی، و 
نیز برخورد امامان با دولتمردان بنی  عباس تبیین 

گردیده است . 
بخش دوم : جهان اسام در دوران غیبت صغرا در 
این بخش، فضای جامعه اســامی در طول غیبت 
صغــرا که مقارن با  خافت شــش تــن از خلفای 
عباسی بود، ترسیم شده، و به رویدادهای سیاسی 
مهم این دوران اشــاره شده اســت.  در  پایان این 
بخش، دانشــمندان بزرگ شــیعه در عصر غیبت 
صغرا معرفی شــده  اند و سپس جمع   بندی نهایی 

مطالب این  فصل، ارائه شده است . 

 4-۳  نایبان خاص
ایــن فصل، اختصاص دارد به شــرح حال اجمالی 
نایبــان خاص امام مهدی علیه الســام در دوران 
غیبت کوتاه مّدت   )صغرا( که به ترتیب عبارت  اند 
از : عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن 

روح، و علی بن محمد سمری . 
 4-4  مّدعیان دروغین

در فصل چهارم، ابتدا مباحث مهمی مانند : ســوء 
استفاده از مفاهیم اصیل، انگیزه مّدعیان دروغین، 
زمینه های پذیــرش  اّدعای مّدعیــان دروغین، و 
خاســتگاه مّدعیان دروغین تبیین می  شود و پس 
از آن، تاریخچه  ای از مهدیان دروغین ارائه  می  شود . 

بخش پنجم :
توقیعات امام مهدى علیه السالم

این بخش با تحلیلــی در باره توقیعات )مکاتبان / 
نامه های( امام مهدی علیه السام آغاز می شود و در 
ادامه پاسخ  های  مکتوب امام مهدی علیه السام را 
در ایام غیبت کوتاه  مّدتش به پاره  ای از پرسش های 

مختلف، ضمن چهار فصل  می  آید . 
 ۵-۱  توقیعات اعتقادی و سیاسی

برخی از توقیعات مطرح شده در این فصل مربوط 
به اعتقاداتی از قبیل صفات خدا، و شماری از آنها 
سیاســی اســت؛  مانند توقیع مربوط به حفاظت 
نماینــدگان امام از آســیب دشــمنان. برخی هم 
دارای هر دو بُعد سیاســی و اعتقادی است؛  مانند 
توقیع  های مربوط به امامت و خالی نماندن زمین 

از حجت . 
 ۵-۲  توقیعات فقهی

در این فصل، ابتدا احادیثی نقل می  شــود که در 
آنها امام علیه الســام به شماری از مسائل فقهی 
پاسخ داده است. در  ادامه فصل، تحلیل مبسوط و 

جامعی در باره مفاد این روایات خواهد آمد . 
 ۵-۳  توقیعاتی حاکی از کرامت

در این فصل توقیعاتی آمــده که حاکی از اجابت 
دعای امام مهدی علیه السام یا پیشگویی ایشان 

در باره برخی از  مسائل هستند . 
 ۵-4  توقیعات گوناگون دیگر

توقیعاتــی را کــه در قالــب فصــول گذشــته 
نمی  گنجیدند، در فصل چهارم مطرح شده است . 

   بخش ششم :
دیدار با امام مهدى علیه السالم

این بخش در پنج فصل داستان  های کسانی گزارش 
شــده که پیش از غیبت امام مهدی علیه السام 
یا در دوران غیبت  صغــرا یا در ایام غیبت کبرا به 
محضر ایشان شرفیاب شده  اند، یا کرامتی از ایشان 

مشاهده کرده  اند . 
 ۶-۱  دیدار با امام علیه السام پیش از غیبت

در این فصل شانزده گزارش از کسانی که پیش از 
غیبت با امام مهدی علیه السام ماقات کرده  اند، 

آورده شده  است . 
 ۶-۲  دیدار با امام علیه السام در دوران غیبت صغرا

در این فصل، ۲۶ گزارش از کســانی که در دوران 
غیبــت صغرا موفق به دیدار امام شــده  اند، فراهم 

آمده است . 
 ۶-۳  دیدار با امام علیه السام در ایام غیبت کبرا

ایــن فصل با تحلیلی در باره امــکان دیدار با امام 

زمــان علیه الســام در دوران غیبــت کبرا آغاز 
می  شود و در ادامه، ۶۲  مورد از چنین ماقات  هایی 

گزارش شده است . 
 ۶-4  عنایت امام علیه الســام به شماری از علما و 

مراجع تقلید
گزارش  های این فصل مربوط به شماری از عالمانی 
اســت که مشمول عنایات امام مهدی علیه السام 

شده  اند . 
 ۶-۵  خاطراتی از نگارنده

فصل آخر این بخش، شامل هفده گزارش از نگارنده 
حجت االسام والسملیمن محمدی ری شهری در 
باره دیدار  شــیعیان با امام عصر علیه الســام و یا 

دیده شدن کرامتی از ایشان است . 

   بخش هفتم : 
وظایف مسلمانان در روزگار غیبت

این بخش در پنج فصل، وظایف و مســئولیت  های 
مسلمانان، به ویژه پیروان اهل بیت علیهم السام 
را در روزگار  غیبــت تبیین می  کنــد. این وظایف 
عبارت  اند از  : انتظار، خودداری از عجله و تندروی، 
پایداری، دعــا و تاش برای  زمینه ســازی جهت 

حکومت جهانی امام مهدی علیه السام . 
 ۷-۱  انتظار

فصل اول این بخــش در باره ترغیب پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم الســام به انتظار 
برای ظهور امام  مهدی علیه السام و تبیین ارزش 
و اهمیــت انتظــار، و فضایل منتظران اســت. در 
پایان نیز تحلیلــی در این باره تقدیم  عاقه مندان 

می گردد . 
 ۷-۲  صبر

با توّجه به طوالنی بــودن غیبت امام مهدی علیه 
السام، در احادیث فراوانی تأکید شده که منتظران 
باید در این دوران  صبور باشــند و از عجله دوری 
کننــد تا هنگامــی که زمینه الزم برای تشــکیل 
حکومت جهانی اســام فراهم آید. این  احادیث در 

این فصل تحت چهار عنوان گرد آمده  اند . 
 ۷-۳  پایداری

در روزگار غیبت امام مهدی علیه السام تمسک به 
والیت ایشــان و دینداری، کاری بس دشوار است. 
از این رو در  احادیث پرشــمار تأکیدهای بسیاری 
بر پایداری در دین داری در این دوران شــده است. 
این روایات در فصل سوم  تحت شش عنوان دسته 

 بندی شده  اند . 
 ۷-4  دعا برای فرج

توصیه های فراوانی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و 
امامان علیهم السام رسیده است که مسلمانان را به 
»فرج   )گشایش( خواستن از خدا« توصیه کرد ه  اند. 
در این زمینه، دعاهایی نیــز از آن بزرگواران نقل 
شــده که در این فصل به  تفصیل به آنها پرداخته 
شــده است. به عاوه، بر اســاس احادیث، یکی از 
وظایف پیروان اهل بیت علیهم الســام در  دوران 
غیبــت امام مهدی علیه الســام، دعا کردن برای 
تعجیل فرج ایشــان )یعنی »گشایش کار وی« و 
خواســتن ظهور  او از خداوند( اســت  . این وظیفه 
ضمن روایات گرد آمده در این فصل گوشزد شده 

است . 
 ۷-۵  زمینه  سازی

فصل پنجم با روایاتی در باره زمینه  ســازان قیام 
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مهدی علیه السام آغاز می  شود و با تحلیل جامعی 
در باره مهم ترین  وظیفه شــیعیان در عصر غیبت، 
یعنی فراهم ســاختن زمینه قیام امام مهدی علیه 
الســامپایان می  یابد؛ اّما با توّجه به این  که چنین 
حدیث  هایی مورد سوء استفاده قدرت  طلبان قرار 
گرفته، شماری از این دست روایات در باره مردمی 
که  قبل از ظهور مهدی علیه الســام با پرچم  های 
ســیاه قیام می  کنند، ضمن تحلیلــی مورد نقد و 

بررسی قرار گرفته است . 

بخش هشتم :
 دعا، توسل و استخاره

   این بخش شــامل دعاهایی اســت که اهل بیت 
علیهم الســام در باره ایشــان و یارانش یا از امام 
زمان علیه الســام نقل  شــده اســت. همچنین 
اســتخاره های منسوب به ایشان گزارش شده و در 
پایان چگونگی توسل به آن حضرت آمده  است. این 

بخش ده فصل دارد . 
 ۸-۱  دعاهای پدر و اجداد امام

در این فصل دعاهای پدر و شــش تــن از اجداد 
امام مهدی علیه الســام برای فرج ایشان، و آثار و 

برکاتی که بر آن  مترتب می  شود، نقل شده است . 
 ۸-۲  دعاهای امام

این فصل به دعاهای امام مهدی علیه الســام در 
حاالت مختلف اختصاص دارد؛ برای مثال دعاهای 
او در هنــگام  تولد، در قنوت، و در کنار کعبه برای 

تحّقق امر فرج . 
 ۸-۳  دعا برای امام در اعیاد

در این فصل به دعاهایی پرداخته شده که شایسته 
اســت در اعیاد چهارگانه یعنــی عید فطر، قربان، 

غدیر و جمعه  خوانده شود . 
 ۸-4  دعا برای امام در ماه رمضان

در این فصل دعاهایی گرد آمده که شایسته است 
در هر روز ماه رمضان، در روز سیزدهم، روز بیست  

و یکم و شب  بیست  و سوم این ماه قرائت شود  . 
 ۸-۵  دعا در روز جمعه

موضوع این فصل دعاهایی اســت که خواندن آنها 
در روز جمعه پس از خواندن نماز جعفر طّیار، پس 
از ظهر روز  جمعــه، در خطبه دوم نماز جمعه، در 
قنوت نماز جمعه، پس از عصر روز جمعه، و هنگام 

غروب روز جمعه سفارش  شده است . 
 ۸-۶  دعا برای امام در سایر اوقات

در این فصل سیزده دعا نقل شده که شایسته است 
در سایر ایام و اوقات قرائت شود . 

 ۸-۷  دعا برای امام در هر حال
سه دعا هســت که معصومان سفارش کرده  اند در 
هر حال برای امام مهدی علیه السام قرائت شود  . 

 ۸-۸  دعاهای مأثور از امام مهدی علیه السام
    در ایــن فصل دوازده دعــا، که برای حاجت های 
مختلف از امام مهدی علیه الســام نقل کرده  اند، 

گزارش شده است . 
 ۸-9  استخاره

در منابع استخاره هایی را به امام مهدی علیه السام 
نسبت داده  اند که سندهای معتبری ندارد؛ اما چون 
نوعی دعا  محســوب می  شود، استفاده از آنها رجائا 
مانعی ندارد. در پایان این فصل هم پژوهشــی در 

باره استخاره های منسوب به  ایشان است . 
 ۸-۱۰  توسل

موضوع توســل به امام مهدی علیه الســام برای 
اجابت دعا در این فصل مطرح شــده است  . پس از 
آن تحلیلی در باره  توســل به ایشان از راه نوشتن 
عریضــه )نامه درخواســت و دادخواهــی( تقدیم 

می  شود . 

بخش نهم :
 زیارات

در ایــن بخش، موضــوع زیــارات را در دو فصل 
طرح می کنیم؛ یکی حــول زیارت نامه هایی برای 
زیارت امام مهدی  علیه الســام و دیگری پیرامون 

زیارت نامه های منسوب به ایشان . 
 9-۱  زیارت نامه های امام مهدی علیه السام

در این فصل مجموعا شــش زیارت نامه برای امام 
مهدی علیه الســام گزارش شده که تنها یکی از 
آنها، یعنی زیارت  آل یس، مأثور از اهل بیت علیهم 

السام است . 
 9-۲  زیارت  های منسوب به امام

در این فصل ســه زیارت منســوب به امام مهدی 
علیه السام گزارش شــده است؛ یکی زیارت امیر 
مؤمنان، که ســند  معتبری ندارد، و دیگری زیارت 

ساالر شهیدان در روز عاشورا . 

بخش دهم : 
نشانه هاى ظهور

هدف این بخش بررســی نشانه هایی است که قبل 
از ظهور امام مهدی علیه الســام یا هم زمان با آن 
تحّقق می  یابد. این  نشانه ها و تحلیل های مرتبط با 

آنها ضمن سه فصل مطرح می  شوند . 
 ۱۰-۱  نشانه های حتمی

احادیث نقل شــده در این فصــل در باره عایمی 
اســت که حتمی نامیده شده  اند؛ یعنی نشانه هایی 
که قطعــا قبل از ظهور  رخ خواهنــد نمود؛ مانند 
خروج ُسفیانی، کشته شدن نَْفس َزکّیه، و شنیده 
شدن ندای آسمانی. پایان  بخش این فصل،  روایتی 
اســت در باره امکان بدا در نشانه های ظهور، حّتی 

در مواردی که قطعی توصیف شده  اند . 
 ۱۰-۲  نشانه های غیر حتمی

در روایــات این فصــل عائمی بــرای ظهور امام 
گزارش شده که وصف حتمی ندارند. در پایان این 
فصل هم تحلیل  مبسوطی در باره عایم ظهور، اعم 

از حتمی و غیر حتمی آمده است . 
 ۱۰-۳  رجعت

بازگشــت شــماری از درگذشــتگان بــه دنیا در 
آخرالزمان، یکی از آموزه های معرفتی مکتب اهل 
بیت علیهم الســام، و  یکــی از عقاید اختصاصی 
پیروان این مکتب است. بنا بر احادیث، این حادثه 
شگفت هم زمان با قیام امام مهدی علیه  السام در 

جهان رخ خواهد داد . 

   بخش یازدهم :
 قیام

این بخش، شــامل نُه فصل برای ارائه گزارش  هایی 
در بــاره زمان و مکان قیام امام، خصوصیات چهره 
و حالت ایشان  هنگام قیام، یاران امام، فرود آمدن 
عیسی علیه الســام برای یاری آن بزرگوار، پرچم 
امام مهدی علیه الســام، ســخنان  ایشان در آغاز 
قیام، و چگونگی برخورد ایشــان با دشمنان است. 

در پایان این بخش به پرسش  هایی در زمینه مّدت 
 حکومت قائم علیه السام، و چگونگی وفات ایشان 

پاسخ داده شده است . 
 ۱۱-۱  زمان قیام

در این فصــل احادیث مرتبط با زمــان قیام امام 
مهدی علیه الســام در هفت عنوان دسته  بندی 
شده و در کنار آنها سه  تحلیل آمده است؛ یکی در 
باره تعییــن وقت ظهور، دیگری در باره وقوع قیام 
ایشان در آخرالزمان، و سرانجام  تحلیلی در باره این 
که آیا در ارتباط با قیام امام مهدی علیه الســام 

»بدا« تحّقق یافته است یا خیر . 
 ۱۱-۲  مکان قیام

در این فصل احادیث مرتبط با مکان قیام مهدوی 
با توضیحی در این باره ارائه می شود . 

 ۱۱-۳  سیمای امام هنگام قیام
    بنــا بر احادیث، امام هنگام قیام، پیری اســت با 
ســیمای جوانان. این احادیث در کنــار احادیث 
دیگری که خصوصیات  پیکر و لباس ایشان را بیان 

می  کنند، در این فصل گرد آمده  اند . 
 ۱۱-4  یاران امام

بر اســاس احادیث این فصل، یاران امام متشکل از 
چند گروه  اند: دسته اول: شماری از پیامبران؛ دسته 
دوم: شــماری از  فرشتگان؛ دسته سوم: کسانی که 
پس از مرگ برای یاری امام زنده می  شوند؛ دسته 
چهارم: شماری از مســلمانان  کشورهای مختلف 
جهان؛ دســته پنجم: برخی از کسانی که بهره  ای 

از نیکی ندارند . 
همچنین در ادامه این فصل، خصوصیات جسمی و 
روحی یاران امام، تعداد یاراِن خاص و عام ایشــان، 
نقش زنان در  یاری رساندن به امام، و سرانجام نام 
و وطن شماری از یاران امام گزارش شده با تحلیلی 

در باره یاران امام ادامه  می  یابد . 
در پایان این فصل، گزارش هایی از چگونگی جمع 
شــدن یاران امام، شــروط بیعت با ایشان، شمار 
اصحاب امام، و  ابزار جنگی و امکانات پشــتیبانی 

سپاه ایشان آمده است . 
 ۱۱-۵  عیســی بن مریم علیه السام در کنار امام 

مهدی علیه السام
ایــن فصل با احادیثی در باره فرود آمدن عیســی 
علیه السام از آسمان برای یاری امام مهدی علیه 
السام آغاز  می شود، و در ادامه نماز خواندن ایشان 
پشت سر امام، و مّدت زندگی او پس از این ماجرا 

با استناد به احادیث  گزارش می  شود . 
 ۱۱-۶  پرچم امام

موضوع این فصل خصوصیــات پرچم امام مهدی 
علیه السام هنگام قیام است؛ برای مثال، گزارش 
شــده که پرچم  ایشــان همان پرچم پیامبر خدا 
صلی اهلل علیه و آله اســت  . همچنین بر آن نوشته 
شده اســت: »البیعة هلّل؛ بیعت از آن  خداست« یا 
»اسمعوا وأطیعوا؛ گوش به فرمان و مطیع باشید«. 
از دیگر خصوصیات این پرچم آن است که وحشت 
 شــدیدی در دل دشــمنان می  افکند و هیچ گاه 

شکست نمی  خورد و سرنگون نمی  شود . 
 ۱۱-۷  سخنان امام در آغاز قیام

در احادیثی که در این فصل گرد آمده، ســخنان 
امام مهدی علیه السام در آغاز قیام گزارش شده 

است . 
 ۱۱-۸     برخورد با دشمنان اسام
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گزارش  هــای این فصل گویای آن اســت که امام 
مهدی علیه الســام نه  تنها با مستکبران و عدالت  
ســتیزان، بلکه با  مدعیان دروغین تشــّیع نیز با 
قاطعیت تمام برخورد می  کند، و ریشه فتنه و فساد 

را از جهان بر می  کند . 
 ۱۱-9  پاسخ به چند پرسش

در آخرین فصل مرتبط با قیــام امام مهدی علیه 
الســام، به پرســش  هایی در باره مّدت حکومت 
ایشــان، و چگونگی  پایان یافتن عمر پربرکت آن 

بزرگوار پاسخ داده می  شود . 

بخش دوازدهم :
 سیره حکومتی

در این بخش احادیث مربوط به ســیره حکومتی 
امام مهدی علیه الســام و سیاست  های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی،  و قضایی ایشــان، در شــش 
فصل دسته  بندی، و در پایان تجزیه و تحلیل شده 

است  . 
 ۱۲-۱  مبانی سیره حکومتی مهدوی

در فصل نخســت، احادیــث مرتبط بــا مبانی و 
اصول ســیره حکومتی امام مهدی علیه السام و 
سیاســت  های ایشان، در ســه  عنوان دسته  بندی 

شده  اند : 
دسته اول: احادیثی که سیره حکومتی امام مهدی 
علیه السام را مستند به کتاب خدا معّرفی می  کند. 
در این احادیث،  توضیح داده می شود که مقصود از 
کتاب جدیدی که امام مهدی علیه السام می  آورد، 

چیست . 
دســته دوم: احادیثــی که ســیره حکومتی امام 
را مســتند به ســّنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
معّرفی کرده  اند. دســته سوم:  احادیثی که مبدأ و 
مقصد سیره مهدوی را احیای ارزش  های اسامی 

دانسته  اند . 
 ۱۲-۲  اصلی  ترین سیاست  ها

این فصل، در باره مهم ترین و سرنوشــت  سازترین 
سیاست در حکومت مهدوی، یعنی مبارزه با ظلم و 
سپس گسترش  عدالت در سراسر جهان است. در 

این فصل، با اســتناد به روایاتی از پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله و امامان علیهم الســام  در باره عدالت 
جهانی امام مهدی علیه السام، گستره عدالت در 
حکومت ایشــان در زمینه های فردی و اجتماعی 

 تبیین می  شود . 
 ۱۲-۳     سیاست  های فرهنگی

در این فصل شــماری از سیاست های فرهنگی در 
حکومت امام مهدی علیه الســام گزارش شــده 
است؛ سیاست هایی  مانند گسترش مرزهای دانش، 
آموزش قرآن بر اســاس نزول آن، ساختن مساجد 
بزرگ، مبارزه با بدعت  ها، منهدم  کردِن سنگرهای 
گمراهی، تعمیق و تکامل ایمان، زنده کردن زمین 
بــا علم و ایمــان و عدل، و ســرانجام پایان دادن 
به  حکومت شــیطان، و فراگیر ســاختن حکومت 

اسامی در جهان، و وحدت ادیان . 
 ۱۲-4  سیاست  های اجتماعی

ایــن فصل بــا احادیثی آغاز می  شــود که تصریح 
می  کنند روابط اجتماعــی در حکومت مهدوی بر 
پایه برادری دینی  اســت. در ادامه امنیت فراگیر، 
پیشرفت بهداشت و درمان، توسعه راه ها، و اجرای 
قوانین رفت  و آمد مطرح می  شود،  و مهم ترین نکته 
این که سیاســت های اجتماعی امام مهدی علیه 
السام به گونه  ای است که نه  تنها اهل زمین، بلکه 

 آسمانیان نیز از حکومت او راضی می  شوند . 
 ۱۲-۵  سیاست  های اقتصادی

مهم ترین سیاست های اقتصادی حکومت مهدوی، 
که در احادیث این فصل به آنها اشاره شده، عبارت 
اســت از:  ریشــه  کن کردن فقر، باز پس گرفتن 
اموال عمومی از غاصبان، به کارگیری اندوخته های 
ثروتمندان در آغاز قیام،  تقسیم اموال عمومی میان 
مردم به طور یکســان، و آباد کردن سراسر زمین. 
در پایان اشاره شــده که با اجرای این  سیاست ها، 
بــرکات الهی جامعه را فرا خواهد گرفت، گنج های 
زمین آشکار خواهد شد و در این شرایط است که 
هر  کس می  تواند هر چه می  خواهد از امام بگیرد و 

بخشش  های امام بی  حساب خواهد بود . 
 ۱۲-۶  سیاست  های قضایی

مهم ترین سیاســت های قضایی حکومت مهدوی، 
که در روایات فصل ششم بدان اشاره شده، عبارت 
اســت از: آیین  قضایی جدید، قضاوت بر پایه علم، 
فراهم  ســازی امکانات الزم برای قضاوت دقیق و 
ســریع، برکناری قضات  ناشایست، گزینش قضات 
صالح، ریشه  کن کردن رشوه  خواری، قضاوت زنان 
در خانه، و قضاوت در میان پیروان  ادیان بر اساس 

کتاب  های آسمانِی خودشان . 

بخش سیزدهم: 
نمونه هایی از سروده هاى مهدوى

در آغاز این بخش، تحلیلی در باره تحوالت شــعر 
مهدوی )اشعار سروده شده درباره امام مهدی علیه 
السام( در  طول تاریخ اسام ارائه می  شود. در ادامه 
نمونه هایی از اشعار سروده شده از قرن اّول تا قرن 

حاضر، در پانزده فصل  گزارش می  شود . 

بخش چهاردهم :
 کتاب شناسی مهدویت

در ایــن بخش، پــس از توضیح کوتاهــی در باره 
»مهدویت  نگاری« در دوران مختلف تاریخ اسام، 
مهم ترین آثاری  که تا کنون در این زمینه، نگارش 

یافته  اند، در دو فصل، گزارش می  شوند : 
 ۱4-۱  مهدویت  نگاری تا قرن دوازدهم 

در این فصل، کتاب ها بر اساس ترتیب قرن نگارش، 
از قرن ســوم معرفی می شــوند؛ زیرا از قرن اّول و 
دوم، هیــچ اثری  در منابع مرتبــط با این موضوع، 

ثبت نشده است . 
 ۱4-۲  مهدویت  نگاری پس از قرن دوازدهم 

پس از قــرن دوازدهم به ویــژه دوران معاصر، به 
دالیل گوناگون، مهدویت  نگاری به شّدت افزایش 
یافت. نگاشــته های  ایــن دوره را می  توان در چند 

گروه کلی جای داد : 
 ۱   . تدوین رســاله ها و کتاب های فراوان؛ ۲. تدوین 
آثار انتقادی و مغرضانــه؛ ۳. تدوین پایان نامه های 
دانشــگاهی؛ 4.  مجات موضوعــی تخصصی؛ ۵. 

تدوین فرهنگ نامه ها و دانش نامه ها . 

به گزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیث، چهارمین 
جلســه ارزیابی گروه های علمی پژوهشگاه قرآن و 
حدیث  صبح روز چهارشــنبه ۲۰ خرداد با حضور 

حضــرت آیــت اهلل محمدی ری شــهری رئیس 
پژوهشگاه قرآن و  حدیث و مسئوالن پژوهشکده ها 
با ارزیابی گروه های علمی پژوهشکده تفسیر اهل 

بیت علیهم السام در  محل این پژوهشکده برگزار 
شد. 

در ابتدای جلســه، حجت االســام والمســلمین 
عبدالهادی مسعودی رئیس پژوهشکده تفسیر اهل 
بیت علیهم  السام ضمن معرفی گروه تفسیر جامع 
روایی؛ گروه قرآن شناســی و دانش های پیرامونی 
و گروه احیا و باز  ســازی متون تفسیری به تشریح 

فعالیت های آنها پرداخت. 
  در ادامه این جلسه نیز مدیران گروه های پژوهشی، 

گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه دادند. 
گفتنی است، به منظور استفاده نظام مند از احادیث 
اهل بیت علیهم الســام در تفســیر قران کریم و 
گسترش  پژوهش های قرآنی بر پایه آموزه های اهل 
بیت علیهم السام، پژوهشــکده تفسیر اهل بیت 
علیهم السام در  سال ۱۳9۱ در آستانه ماه رمضان 

۱4۳۳ ق تاسیس گردید. 

بررسی و ارزیابی عملکرد گروه های علمی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السالم  برگزار شد
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به گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیث، ســومین 
نشســت علمی استشــراق پژوهی با عنوان روش 
شناسی نقد استشراق  تبشیری از سوی پژوهشکده 

کام اهل بیت علیهم السام برگزار شد . 
این نشســت علمی بــه همت گــروه مطالعات 
تطبیقی و با ســخنرانی دکتر محمد سعیدی مهر، 
عضو هیأت علمی دانشــگاه  تربیت مدرس تهران، 
روز شنبه ۲۳ خرداد ساعت ۱۰:۳۰  در تاالر شیخ 
صدوق موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث  برگزار 

گردید. 
دکتر ســعیدی مهر عضو هیات علمی دانشــگاه 
تربیــت مدرس تهران، در ابتدای این نشســت با 
بیان تعریف و چیســتی  استشــراق به دو تعریف 
عام و خاص اظهار داشــتند: تعریف عام، هر گونه 
مطالعه درباره شرق را شــامل می شود و  تعریف 
خاص نیز به معنای اسام شناســی است که البته 
هر دو توسط یک داشمند غربی صورت می گیرد. 

ایشــان با بیــان دوره های مختلفــی از مطالعات 
استشــراقی گفت: دوره های مختلفی از مطالعات 
استشــراقی وجود دارد که  نقطه عطف آن را می 
توان قرن ششم میادی و همزمان با ظهور اسام 
دانست. بعد از ظهور اسام نیز دوره های  مختلفی 
بــرای این جریان ذکر کردند کــه آخرین آن، با 
وقوع انقاب اســامی در ایران با اصالتی شیعی 

شکل گرفت. 
وی سپس با ارائه تقســیم بندی دیگری براساس 
انگیــزه مستشــرقان، عنــوان کرد: یکــی از آن 
جریان ها، جریان تبشــیر است  که با دواعی دینی 
انجام می گیرد و عمدتا نیز خاستگاه مسیحی دارد. 

این جریان درصدد است تا به مسلمانان بفهماند 
 که دین آنها کامل و معقول نیست تا از این مجرا 
بتواند تغییر در آیین آنها بوجود آورد. افراد فعال 
در این حوزه نیز  اصوال از مقامات رســمی کلیسا 
هستند و از سوی آنها به شدت حمایت می شوند، 
لذا نمی توان به این جریان چندان  خوشبین بود. 

دکتر سعیدی مهر در ادامه ابراز داشت: با آنکه این 
افراد انگیزه های نادرســتی دارند و فارغ از اینکه 
نتایج آثار آنها  چگونه است، می توان تهدیدات آنها 
را تبدیل به فرصت کــرد و از روش های آنها در 
راه درست استفاده کرد و  متدولوژی آثارشان قابل 
ســتایش است. به عبارت دیگر نه باید تحت تاثیر 
آنهــا قرار گرفت و نه باید با بدبینی مفرط به  آنها 

توجه شود. 
ایشان در تبیین روش های مورد استفاده از سوی 
جریان تبشیری گفت: عمده روش های آنها را می 

توان به صورت  ذیل معرفی کرد: 
 ۱.  اصرار بــر روش تاریخ نگارانه و پرهیز از روش 
پدیدارشناسانه: به این صورت که اسام برای آنها 
تنها پدیده ای  تاریخی و بدون قداســت است، لذا 
نگاه تبشــیری ها به تاریخ اســام، محتوای قرآن 
و ســنت، وحی و آموزه های  کامی، تحلیل های 
تاریخی است و توجه ای به کارآمدی و درستی و 

نادرستی این روش ندارند. 
 ۲.  روش مقایســه ای: رویکرد مقایســه ای میان 
اسام و مســیحیت که در استشراق تبشیری به 
چشم می خورد. مثا آنها با  مقایسه میان حضرت 
رسول )ص( و حضرت عیســی )ع( و تمسک به 
جنگهای پیش آمده در صدر اسام، پیامبر  خدا را 
اهل جنگ و خشونت و حضرت عیسی را طرفدار 

صلح و مدارا معرفی می کنند. 
 ۳.  عملکرد گزینشــی و گزینش مــوردی: که به 
جهت همان ســبقه تبشیری و هدف گذاری برای 
تضعیف اسام و  آموزه های آن، با گزینش موردی 
و غیرمنصفانه درصدد رســیدن بــه هدف خود 

هستند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران با 
بیان نمونه های از کتاب »تهاجم اسامی« از رابرت 
موری،   اظهار  داشت: این فرد در بیان خصوصیات 
اخاقی پیامبر تنها به ســراغ خصوصیاتی که از 
نگاه او دچار مشــکل بوده رفته و  آنها را گزینش 
نمــوده و به راحتی از کنار ســجایای اخاقی که 
خود غربیها نیز بر آن تاکید دارند، گذشته است.  

وی در ادامــه افــزود: یکــی دیگــر از روش ها، 
دســته بندی مخاطبان اســت. آنها با دسته بندی 
مخاطبــان، بــرای هر گــروه  خــوراک تبلیغی 

و تبشــیری مناســب همــان گــروه را تهیه و 
دراختیارشــان قرار می دهند که البته این روش 
خوبی است و  مناسب است که ما هم در کارهای 
تبلیغی خود از آن اســتفاده کنیم. مثا در همین 
کار آقــای موری این کتاب یــک  کتاب تحقیقی 
نیست و یک استاد مسیحی ممکن است اصا به 
این کتاب مراجعه نکند؛ اما ایشــان با طراحی و 
قلم  خود کتابی بســیار جذاب نوشته برای قشری 
کــه اجماال چیزی از اســام می داند و به دالیلی 

قصد دارد چیزهای  جدیدی از اسام بشنود. 
روش بعدی، روش استفاده وسیع از مغالطه است. 
که چون ظاهر قیاسی دارد بسیاری از خوانندگان 

را اقناع می کند. 
ظاهرگرایی از دیگر روش هاست که در موجهه با 
متون مقدس تنها بــه ظاهر متن توجه می کنند 
و به هیچ وجه به دنبــال  محتوای عمیق آن و یا 

احتماالت دیگر آن نمی روند. 
ایشان در ادامه صحبت های خود در تبیین شیوه 
برخورد ما با این افراد و آثار آنها، اظهار داشــت: 
دنیــای عرب در ایــن  حوزه بســیار جلوتر از ما 
هســتند و برای رسیدن به آنها باید تاش زیادی 
کرد. به عاوه باید زیرساخت های این کار را  اعم 
از رشته های دانشــگاهی، مجات علمی، کارگاه 
های آموزشــی و نگارش کتــاب و پایان نامه های 
مرتبط آماده کرد  که به تدریج شــروع شده و باید 

ادامه یابد.  
دکتر ســعیدی مهر در ادامه سخنان خود در نقد 
علمــی جریان تبشــیر افزود: ایــن جریان به دو 

طریق قابلیت نقد دارد: 
 ۱.  مواجهه مســتقیم: که به صورت آشــکار بیان 
کنیم که ما با شــما و با ایــن کار خاص در حال 
مقابله هســتیم که این  روش بــه دور از انفعال و 

وضعیت واکنشی نیست. 
 ۲.  مواجهه غیرمســتقیم: همانطــور که همگان 
اذعان داریم منابع روایی ما از خطا مصون نبوده 
و نمی تــوان ادعا کرد که  همــه احادیث حق و 
درســت هســتند. مواجهه غیرمســتقیم به این 
صورت است که این سنت روایی توسط محققان 
 خودمــان به ویژه فضای حوزه، تحقیقات جدی 
ســندی و متنی صورت بگیرد و روایات صحیح 
گلچین شود تا راه  بر آنها بسته شود. مثا همین 
آقای موری در باب وحی به سراغ افسانه غرانیق 
رفته و با تمسک به آن اشکاالت  فراوانی را مطرح 
نموده است که باید این احادیث از جوامع روایی 
زدوده شــود تا دیگر چنین افرادی مستمسکی 

 نداشته باشند. 

نشست علمی روش شناسی نقد استشراق تبشیری برگزار شد

به گزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیث، حجت 
االســام و المســلمین دکتر عباس پسندیده، 
روانشناســی  و  پژوهشــکده  اخــاق  رئیــس 
اســامی  در طــی حکمی، حجت االســام و 

را  ســبحانی نیا  محمدرضا  آقــای  المســلمین 
به  ســمت معاونت پژوهشــکده اخاق و روان 
شناســی اســامی به مدت دو ســال منصوب 

کردند . 

انتصاب معاون جدید پژوهشکده اخالق و روان شناسی اسالمی
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به گزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیث، طرح های  
 گروه ترجمه پژوهشگاه  قرآن و حدیث در سال 94 
با  حضور حضرت آیت اهلل ری شــهری، قائم مقام 
و رؤســای پژوهشکده ها و مدیر گروه ترجمه، روز 
چهارشنبه   ۲۷ خردادماه در سالن جلسات مؤسسه 

دارالحدیث برگزار شد. 
دکتر محمد مرادی مدیر گروه ترجمه با اشــاره به 

طرح های این گروه در سال 94 اظهار داشت: طرح 
ترجمه  کتاب تحکیم خانواده به زبان انگلیســی، 
ترجمــه عربی بــه فوالنی کتاب صــاۀ، ترجمه 
تاجیکی شناخت نامه  نماز، ترجمه ترکی استانبولی 
موسوعه امام حســین علیه السام در دستور کار 

قرار گرفته است . 
وظیفه گروه پژوهشــی مبانی ترجمــه و مفهوم 

شناسی حدیث، انتقال معارف حدیثی به گروه های 
مختلف  جامعــه از طریق ترجمه متون حدیثی به 
زبان های زنده دنیاست. کلیه فعالیت های مرکز در 
قلمرو ترجمه به  زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، 
فرانســه، اردو، ماالیی و دیگر زبان ها در این گروه 

متمرکز است. 
گروه ترجمه، همچنین مباحث کلّی ترجمة متون 
دینی و روش ها و سبک ها و مبانی و مشکات آن 

را  پیگیری می کند . 
گفتنی است، بسیاری از کتب حدیثی منتشر شده 
توّســط این گروه، به زبان فارسی نیز ترجمه شده 
است. این  گروه از زمان راه اندازی تا امروز بیش از 
۵۰ عنــوان کتاب به بیش از ده زبان دنیا ترجمه و 
منتشر کرده است.  همچنین متون فراوانی به یک 
زبان یا چند زبان برگردانده شده است که برخی از 

مهمترین آنها در جدول  ذیل منعکس شده است : 

زبان هاى ترجمه شدهزبان اصلیعنوان کتابردیف

فارسی، اردو، انگلیسی و ترکیعربیاهل البیت فی الکتاب و السنة ۱ 

فارسی، اردو،عربیالحج و العمره فی الکتاب و السنة ۲ 

فارسی، اردو،عربیالدنیا و اآلخرۀ فی الکتاب و السنة ۳ 

فارسی، اردو، تاجیکی و اندونزیاییعربیشهر اهلل فی الکتاب و السنة 4 

فارسی، اردو،عربیالعقل و الجهل فی الکتاب و السنة ۵ 

فارسی، اردو و انگلیسیعربیالعلم و الحکمة فی الکتاب و السنة ۶ 

فارسی، انگلیسی، تاجیکی، ترکی آذری و اندونزیاییعربیتربیة الطفل ۷ 

عربی، انگلیسی، تاجیکی، ترکی آذری، ترکی استانبولی، فارسیکیمیای محبت ۸ 
اسپانیولی ، اندونزیایی و بنگالی

فارسی، اردو و اندونزیاییعربیگزیده تحف العقول 9 

فارسی، تاجیکی، ترکی آذری و اندونزیاییعربینبی الرحمة من منظار القرآن ۱۰ 

فارسی، ماالیی و اندونزیاییعربیمراقبات شهر رمضان ۱۱ 

فارسی، انگلیسی، تاجیکی، ترکی آذری، ترکی استانبولی، روسی عربیمنتخب میزان الحکمة ۱۲ 
، فرانسوی، اسپانیولی،  اندونزیایی ، کردی، اوگاندایی و رواندایی 

فارسی، ترکی آذری و اندونزیاییعربیمنتخب نهج الذکر ۱۳ 

فارسی و ترکی استانبولی،عربیموسوعةاالمام علی بن أبی طالب )ع( فی الکتاب والسنة ۱4 

فارسی و انگلیسیعربیسیاسة اإلمام علی)ع(  ۱۵ 

فارسی، اردو، انگلیسی، تاجیکی، اسپانیولیعربیالمحبة فی الکتاب و السنة ۱۶ 

طرح های  گروه ترجمه پژوهشگاه  در سال 94 مورد بررسی قرار گرفت
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همچنین همزمان با میاد فرخنده حضرت امام 
جواد علیه السام و در ادامه این  مراسم، نشست 
فصلــی کارکنــان مرکــز آمــوزش الکترونیکی 
 دانشــگاه قرآن و حدیــث برگزار شــد. در این 

نشست آقایان سرمدی مدیر سابق مرکز آموزش 
الکترونیکی دانشــکده قرآن و حدیث و علی  پور 
معاونت فرهنگی دانشــکده مجازی به سخنرانی 

پرداختند.    

مراســم تودیع و معارفه روســای قدیم و جدید 
مرکــز آمــوزش الکترونیــک دانشــگاه قرآن و 
حدیث)دانشــگده مجــازی(، با  حضــور آیت اهلل 

محمدی ری شهری، برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دارالحدیث، مراسم 
تودیع علیرضا ســرمدی، رییس پیشین دانشکده 

مجازی علوم حدیث و معارفه حجت  االسام مهدی 
غامعلی رییس جدید این مرکز در تاالر شیخ صدوق 

مؤسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث برگزار شد. 
گفتنی است، علیرضا سرمدی چهار سال مسؤلیت 
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث را 

عهده دار بود. 

نشست فصلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث 
با حضور کارکنان این مرکز برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد

ســرمدی در مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز 
آموزش الکترونیک دانشــگاه قــرآن و حدیث، به 
مرور کارنامه چهارســاله مسؤلیت خویش  در این 
دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: دانشکده مجازی 
علوم حدیــث، در حال حاضر در کارشناســی و 
کارشــناس ارشد دانشــجو می  پذیرد. همچنین 
مقطع کارشناســی علوم حدیــث و علوم معارف 
قرآن و کارشناســی ارشــد علوم قرآن و حدیث، 
تفســیر گرایش کام ارائه  می شــود که بیشــتر 
دانشجویان در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن 

را انتخاب کرده اند. 
وی افــزود: با وجــود اینکه علوم حدیث ســابقه 
بیشتری دارد و دانشــجویان قدیمی تری در آن 
هستند اما از زمانی که رشته علوم و معارف  قرآن 
به مقطع کارشناسی رشــته ها اضافه شده است  
اقبال دانشــجویان به کارشناســی علوم و معارف 

قرآن بیشتر از علوم حدیث است. 
سرمدی ابراز داشت: برای برنامه ریزی های آینده 
جذب دانشــجویان خارج از کشور ذکر این نکته 
مهم اســت در مقطع کارشناسی ارشد  دو رشته 
قدیمی نهج الباغه و تفسیر بیشتر دانشجو جذب 
شده اســت. همچنین دو رشته ی جدید قرآن و 
حدیث و کام امامیه دانشــجوی  کمتری پذیرش 

شده است. 
رئیس پیشــین دانشــکده مجازی علوم حدیث 
گفت: با وجود اینکه رشــته قرآن و حدیث رشته 
جدیدی اســت تعداد دانشــجویان آن به تعداد 
 دانشجویان رشته علوم حدیث نزدیک شده است. 

وی خاطر نشــان کرد:  در حال حاضر ۷۰ درصد 
از دانشجویان مرکز خانمها هستند و ۳۰ درصد را 

آقایان تشکیل می دهند. 
سرمدی اظهار داشت: امسال نیز  دانشگاه قرآن و 
حدیث رتبه اول تا سوم درصد قبولی کارشناسی 
به کارشناسی ارشــد را به خود  اختصاص داد که 
ســهم باالئی از این موفقیت برای دانشــجویان 

مجازی است. 
وی تصریح کرد: تعداد جلســات آناین مجموعه 
کــه نقش اســتاد را در تدریس نشــان می دهد 
افزایش پیدا کرده اســت، تا بحث استاد  محوری 
را باال ببرد. موضوعــی که نقش آن کمرنگ بوده 

است. 
ســرمدی با بیان اینکه دانــش آموختگان مرکز 
در کارشناســی ۱۱9۶ فارغ التحصیل و در ارشد 
۳۰۶ فارغ التحصیل بوده اند گفت: متأسفانه  آمار 
دانشــجویان انصرافی در ســال 9۳ بسیار بیشتر 
از سال های گذشــته بود که یکی از اصلی ترین 

دالیل آن پرداخت شهریه بوده است. 
وی افــزود: در حال حاضر بیش از 4۰ نمایندگی 
در داخل کشــور و ۳۵ نمایندگی در خارج کشور 
برای برگزاری آزمون معرفی شــده  اســت، مانند 
نیویورک و کشــورهای آمریــکای التین، اروپا و 
آسیا. ســرمدی ادامه داد: انتشــار نشریه علمی 
ترویجی در بخش مجازی برای  دانشــجویانی که 
بخواهند به ســمت پژوهش پیش روند همچنین 
نشــریه با رویکــرد علمی ترویجــی خودمان راه 
اندازی شــد و چهار شماره  انتشار یافته که با نظر 
داوران با سطح علمی ترویجی تایید شد و مقاالت 
بصورت مشــترک بین دانشــجو و استاد صورت 

گرفته است. 

ســرمدی تصریح کرد: همچنین به همت بخش 
پژوهش کتابخانه دیجیتال مرکز راه اندازی شد و 
جلسات درسی در آن قرار گرفته است.  همچنین 
مشاوره پژوهشــی سبب شــد یکی از ضعفهای 
دانشــجویان که با استاد ارتباط چندانی نداشتند 

این نقصان برطرف شود. 
وی بیان داشــت: برگزاری کارگاههای پژوهشی 
فقه الحدیث، لغت عربــی، روش تحقیق رجالی، 
ترجمه عربی به فارســی، همچنیــن تبلیغات  در 
نمایشــگاه قرآن و نشســت آناین فعالیت های 

روابط عمومی است که صورت گرفته است. 
سرمدی یاداور شد: بازنگری آثار علمی، طی یک 
سال سبب شــد، نواقص ۱۵ درس برطرف شود  
بازنگری ۲۰ درس دیگر در حال  اجراســت. این 
امر  نشان می دهد مجموعه آموزشی این قابلیت 

را دارد که دائم به روز شود. 
وی درباره فعالیتهای برون مــرزی گفت: درباره 
آموزش زبانهای غیر فارسی، زبان عربی در مقطع 
کارشناســی رشته علوم و معارف قرآن  آماده اجرا 

است. 
سرمدی اظهار داشــت: برای دانشجویان مجازی 
هیئت علمی خاص مرکز و گروههای علمی خاص 
مرکز ضرورت دارد بحث استاد  محوری مخصوصا 
در مقطع کارشناســی ارشــد نیز امری ضروری 

است. 
وی ادامــه داد: کاربردی کــردن دروس ضرورت 
دارند زیرا ۷۰ درصد دانشجویان، خانمها هستند 
که بیشتر آنان خانه دار هستند با توجه با  جامعه 
مخاطب ما بسیار از این دروسی که بصورت نظری 

ارائه می شود باید کاربردی شود. 
ســرمدی در پایان به دیگر فعالیت های ثصورت 
گرفته اشــاره کرد و افزود: تولید دروس معارفی، 
توســعه آموزشــهای آزاد، راه انــدازی بســیج 
 دانشجویی؛ تحقیق سامان بخشی امور آموزشی؛ از 
دیگر برنامه های اجرایی مرکز اموزش الکترونیک 

دانشگاه قرآن و حدیث بوده است. 

تشریح کارنامه علیرضا سرمدی پس از چهار سال ریاست بر مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث  
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مراســم گرامیداشت ســالروز آزاد سازی خرمشهر 
با حضور فرماندهان ســپاه، دســت انــدر کاران و 

دانشجویان دانشگاه  قرآن و حدیث برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطاع رســانی دارالحدیث، در این 
مراسم حجت االسام والمسلمین احمد پناهیان با 
اشــاره به پاسداشت فرهنگ جهاد و  شهادت تأکید 
کرد و گفت: ایامی همانند روز آزاد سازی خرمشهر 
برای فراموش نشــدن فرهنگ جهــاد، مقاومت و 

شهادت باید پاس  داشته شود. 
وی گفت: مــا در دوران دفاع مقدس پیروزی های 
بزرگی داشتیم، چرا از روز فتح خرمشهر با اشاره امام 
راحل برای همیشه در طول تاریخ  به عنوان یوم اهلل 
یاد می شود؛ داستان خرمشهر، داستان ایستادگی و 

مقاومت در برابر خواسته های دشمن است. 
وی عنوان کرد: قرآن به ما آمــوزش داده که به زور 

نمی توان کسی را به بهشت برد، اما همین قرآن می 
فرماید اگر کسی را به بهشت نمی  برید جاده جهنم را 
نیز آسفالت نکنید، جاده بهشت باید برای جوانان صاف 
شود اما متأسفانه برخی برعکس این مسأله عمل می 

کنند؛  طاب باید عکس العمل مناسبی انجام دهند. 
گفتنی است، به مناســبت فرارسیدن سوم خرداد 
سالروز حماسه آزادی سازی خرمشهر و روز مقاومت، 
بسیج دانشجویی و کارمندان  موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث مراسمی ویژه گرامیداشت یاد و خاطره 
ی شــهیدان هشت ســال دفاع مقدس با موضوع 
»مقاومــت و  مبــارزه«  در تاالر شــیخ صدوق)ره( 

دانشگاه قرآن و حدیث برگزار کرد. 

معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث از برگزاری 
آزمون اختصاصی طاب مقطع کارشناسی ارشد و 
دکترای  دانشگاه قرآن و حدیث در دو نوبت صبح و 

بعد از ظهر خبر داد. 
دکتر هــادی حجت در گفت وگو بــا پایگاه اطاع 
رســانی دارالحدیث، با اشــاره به آزمون دانشــگاه 
قرآن و حدیث اظهار کرد: دانشــگاه قرآن  و حدیث 
وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث از سال 
۱۳۸4 به بعد بخشی از ظرفیت پذیرش دانشجو در 
مقطع ارشد و دکتری  خودش را از طریق برگزاری 

آزمونهای اختصاصی ویژه طاب تکمیل می کند. 
وی افزود: امســال نیز برای یازدهمین سال متوالی 
آزمون اختصاصی ویژه طاب در دو مقطع ارشــد و 

دکتری در روز جمعه هشتم خرداد   94 برگزار شد. 
معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث بیان داشت: 
این آزمون در چهار شهر اصفهان قم مشهد و تهران 
برای جذب دانشجو در دانشگاه  حضوری و مجازی 
برگزار شده که در دانشگاه حضوری در 9 کد رشته 

داوطلبان شرکت داشتند. 
وی ادامه داد: رشته های ارشد این دانشگاه عبارتند 

از علوم قرآن و حدیث، تفســیر روائی، علوم حدیث 
گرایش نهج الباغه، علوم و  معارف نهج الباغه، علوم 
حدیث گرایش اخاق، علوم حدیث گرایش کام و 
عقائد، و رشته کام امامیه و همچنین روانشناسی 
اسامی  گرایش روانشناسی مثبت گرا و همچنین 

رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت. 
حجت یاداور شــد: در دوره های مجازی نیز عاقه 
مندان در چهار رشــته گرایش شرکت کرده اند در 
علوم حدیــث گرایش کام و عقایــد  گرایش نهج 
الباغه و گرایش تفسیر اثری و همچنین رشته علوم 

قرآن و حدیث. 
معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث با بیان این 
مطلب افــزود: این آزمون همزمان در چهار شــهر 
در مقطع ارشــد برگزار شد و در  مجموع داوطلبان 
مقطع ارشد ۵۰۵ نفر بودند که از بین آنان ۱۸۷ نفر 
ظرفیــت پذیرش داریم و در قم ۸۷ نفر در اصفهان 
۳۰ نفر و در  دورهای مجازی ارشد ۷۰ نفر ظرفیت 

پذیرش برای ما وجود دارد. 
وی تصریح کــرد: آزمون مقطع دکتری در دو نوبت 
صبــح و بعد از ظهر برگزار شــد، ۱۰۸ نفر داوطلب 

دکتری در ســه رشــته علوم و قرآن و  حدیث، کام 
امامیه و علوم و معارف نهج الباغه به رقابت پرداختند. 

دکتر حجت گفت: ظرفیت پذیرش در مقطع دکتری 
برای هر شته سه نفر و جمعا 9 نفر است. 

وی ابراز امیــدواری کرد: مرحلــه اول اعام نتایج 
آزمون که آزمون کتبی اســت در دهه سوم تیرماه 
در مقطع ارشد و دکتری انجام  خواهدشد و کسانیکه 
حدنصاب الزم را کسب کرده باشند برای مصاحبه 
دعوت بعمل خواهد آمد، همچنین مصاحبه ارشــد 
و دکتــر در  تیرماه طبق جدولــی که متعاقبا اعام 
خواهد شــد انجام می شود. نتایج آزمون کتبی نیز 
  www.qhu.ac.ir  از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه

اعام می شود. 

گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد

آزمون مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد

عضو هیئت علمی دانشــگاه ادیان و مذاهب اظهار 
داشــت: جنگ در یمن جنگ همســایه متجاوز 

با ملتی اســت، که  نمی خواهد زیر ســلطه کشور 
همسایه خود باشد  . 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث، »دکتر 
سید علی موسوی نژاد« عضو هیئت علمی دانشگاه 
ادیان و مذاهب در نشســت »چشــم  انداز آینده 
شــیعیان یمن، مشــکات امروز« که در مؤسسه 
علمی ـ فرهنگــی دارالحدیث برگزار شــد اظهار 
داشــت: عربســتان با جنگی که در  یمــن به راه 

انداخت به هیچ یک از اهداف خود نرسید. 
دکتر موســوی نژاد درباره تاثیــر انقاب ایران بر 
زیدی ها یمن گفــت: آنان مدل انقاب ایران را با 
اندیشه های سیاسیـ  اعتقادی خود  نزدیک دیدند 
مخصوصا که امام خمینی)ره( از ســادات بود. آنها 
مســائل ایران را دنبال می کردنــد و تعلق خاطر 
زیادی بــه انقاب ایران  حضرت امــام)ره( و مقام 

معظم رهبری دارند . 
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه ادیــان و مذاهب 
یادآور شــد: حسین و عبدالمالک الحوثی فرزندان 
»بدرالدین حوثی« هستند. بدرالدین حوثی  زمانی 
که یمن شــمالی و جنوبی بعد از اتحاد با هم نبرد 
می کردند از جنوبی ها حمایت کرد و دولت شمال 
را مــورد انتقاد کرد و به همیــن  خاطر بدرالدین 
حوثی در ســال ۱994 به ایران آمد و دو ســال با 
فرزنــدان خود در ایران بــود. و حمایت بدرالدین 
از جنوبی ها باعث شــد که  قبایل جنوبی به گروه 

زیدی یا حوثی ها تمایل بیشتری نشان دهند . 
گفتنی است، پس از سخنرانی دکتر موسوی نژاد، 
شیخ علی الیمانی پژوهشگر و تفسیرگر اهل یمن 
به بررســی تحوالت این کشــور پس از  جنگ با 

عربستان پرداخت. 

با حضور دکتر موسوی نژاد؛ چشم انداز آینده شیعیان یمن بررسی شد
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قائم مقام دانشــگاه قرآن و حدیث گفت: دانشگاه 
قرآن و حدیــث در آموزش تفســیر روایی، علوم 
حدیث و نهج  الباغه ســرآمد است و این دانشگاه 

ظرفیت تبدیل شدن به قطب علمی را دارد. 

به گزارش پایگاه اطاع رساني دارالحدیث، حجت 
االسام والمســلمین »عبدالهادي مسعودي« در 
جمع رئیس و اساتید دانشگاه قرآن و  حدیث ضمن 
تبریک فرارســیدن روز گرامي داشت مقام معلم 
اظهار داشــت: در برنامه ریزي جدید براي توسعه 
کیفي و تعمیق فعالیت هاي  علمي دانشگاه تشکیل 
و تقویت شــوراها با اســتفاده از همفکري اساتید 
و تمــاس هاي عمیق تر با هیئت علمي دانشــگاه 

صورت مي گیرد. 
وي تصریح کرد: گســترش تهیه متون درســي، 
هویت بخشــي به دانشــکده ها و تقویت رویکرد 
تخصصي هر دانشــکده  از دیگر برنامه هاي  جدید 

دانشگاه قرآن و حدیث است. 

قائم مقام دانشــگاه قرآن و حدیث بــا بیان اینکه 
یکپارچه ســازي بخش حضوري و مجازي از دیگر 
اهداف است، خاطرنشان کرد: استفاده از  مزیت هاي 
نسبي دانشگاه مانند تربیت استاد و بهبود فرایندهاي 

اداري در ساختار جدید دانشگاه شکل مي گیرد. 
گفتني اســت، در ادامه مراسم که به مناسبت فرا 
رسیدن روز معلم در سالن جلسات مؤسسه علمي 
ـ فرهنگي دارالحدیث برپا شده بود،  ضمن تقدیر از 
چند تن از اســاتید نمونه دانشگاه قرآن و حدیث، 
معاونین آموزشــي و پژوهشي گزارشي از عملکرد 
دانشــگاه قرآن و حدیث  ارائــه کردند. همچنین 
اساتید دانشگاه قرآن و حدیث به بیان پیشنهادات  

خود پرداختند. 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث، حجت 
االسام دکتر»مهدی غامعلی« در مراسم معارفه 
خود در تاالر شــیخ صدوق)ره( دانشــگاه قرآن و 
 حدیث، ســخنان خویش را با ذکر حدیثی ازامام 
ــریُف ُکُلّ  جواد)ع( شــروع کرد که فرمودند: »اَلَشّ
ریِف َمْن َشَرُفُه ِعلُْمُه؛ شرافتمند کامل و حقیقي  الَشّ
 کســي اســت که دانش او، شــریف و گرامي اش 

گرداند«. 
وی در ایــن جلســه که در ســالروز میــاد امام 
جواد)ع( برگزار شد، گفت: بی تردید تمام مقام ها 
و مسئولیت ها در کنار مقام علمی مقامهای پائین 
تری  اســت و در میان علوم نیز، در آموزه های ما، 

باالترین علم علوم اهلبیت)ع( است. 
دکتــر غامعلــی افــزود: در آموزه هــای ما علم 
صحیح فقط در نزد اهلبیت علیهم الســام است و 
خوشبختانه ما امروز وارث شجره طیبه ای هستیم 
که  توسط آیت اهلل ری شــهری غرس شده و این 

برکات در اقصی نقاط دنیا گسترش خواهد یافت. 
 »رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشــگاه قرآن و 
حدیث« تصریح کرد: این مرکز آموزشی، در ایران 
وبسیاری از نقاط جهان دانشجو و یا نمایندگی  دارد  

که خود نشان نشر حدیث و باعث افتخار است. 
  وی خاطرنشــان کرد: از مرکز آموزش الکترونیک 

شناخت دارم و از همان ابتدای شکل گیری مرکز 
با مسؤالن و دانشــجویان تعامل داشته و دارم. ما 
 در دانشــکده مجازی یا مرکز آموزش الکترونیک 
ظرفیت باالیی داریم و آن دست اندرکاران مؤمن، 

جوان وعالم هستند. 
غامعلی در آخــر، برنامه های خــود را در چهار 
عرصه برشــمرد: نشــر حداکثری با رویکر کیفی 
بخش آموزشهای آزاد؛ بهبود فرآیندها برای توسعه 
 فعالیــت ها بدون افزایش هزینه ؛ نگاه برون مرزی 
برای پیش برد گســترش فرهنگ شیعه در سطح 
بین الملل؛ استفاده از شیوه های نوین انتقال علوم 

 قرآن و حدیث. 
گفتنی است، حجت االسام دکترمهدی غامعلی 
از ســوی رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث به مدت 
دو سال به عنوان »رئیس مرکز آموزش الکترونیک 

 دانشگاه قرآن و حدیث« منصوب شد. 

دانشگاه قرآن و حدیث در پی تبدیل شدن به قطب علمی است

 »رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث« در مراسم معارفه خود عنوان کرد:  
برای گسترش فرهنگ شیعی در سطح بین الملل تالش می کنیم. 

چهارمین جلسه دوره مقدماتی کانون مهدویت با 
عنوان »عایم و شرایط ظهور« و با حضور بیش از 
۲۵۰ نفر از  اعضاء این کانون در تاالر عامه مجلسی 

مؤسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث، حجت 
االســام رجبی، در این مراســم به بیان عایم و 

شرایط ظهور امام عصر)عج( پرداخت. 
همچنین حجت االســام باقی سخنران دیگر این 
نشست بود که به موضوع  »غیبت امام زمان)عج( 

و علل آن« پرداخت. 
در پایان مراســم، آزمــون دوره مقددماتی از کتاب 
نگین آفرینش برگزار شد. پذیرفته شدگان می توانند 

در دوره تکمیلی کانون مهدویت  شرکت نمایند. 
گفتنی است، مراســم این کانون با همکاری امور 
فرهنگی دانشگاه قرآن و حدیث، بسیج دانشجویی 
دانشگاه قرآن و حدیث، سازمان بسیج  دانشجویی و 
بنیاد مهدویت قم در تاالر عامه مجلسی مؤسسه 

دارالحدیث برگزار شد. 

چهارمین جلسه اعضا کانون مهدویت در دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد

آییــن تودیــع و معارفه معاون جدید پژوهشــی 
دانشگاه قرآن و حدیث با حضور آیت اهلل محمدی 
ری شهری و  مسؤالن ارشد این دانشگاه برگزار شد. 

پایگاه اطاع رســانی دارالحدیثـ  در این جلســه 
حجت االســام عبدالهادی مســعودی قائم مقام 

دانشگاه قرآن و حدیث، ضمن قدردانی از  زحمات 
حجــت االســام رضوی،حجت االســام حمید 
حسینی را به عنوان معاون جدید پژوهشی دانشگاه 
قــرآن و حدیث معرفی و برای  وی آرزوی موفقیت 

نمود. 

مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد
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پردیس  کارکنــان 
مرکــز  و  تهــران 
الکترونیکی  آموزش 
دانشــگاه قــرآن و 
حدیــث بــا حجت 
االسام و  المسلمین 
مسعودی، قائم مقام 
ریاست دانشگاه قرآن و حدیث با حضور مسئوالن و 
جمعی از کارکنان این دانشگاه  در تاالر همایش شیخ 

طوسی)ره( پردیس تهران برگزار گردید. 

در این برنامه حجت االســام و المســلمین دکتر 
عبدالهادی مســعودی، قائم مقام ریاست دانشگاه 
قرآن و حدیث ضمن تبریک اعیاد شعبانیه  و والدت 
حضرت ولی عصر)عج( طی سخنانی به تبیین مفهوم 

امامت و توصیف جایگاه امامت پرداخت. 
حجت االسام و المسلمین مســعودی با اشاره به 
حدیــث نورانی امام رضا)ع( در تعریف امامت گفت: 
حال و حرام را مشــخص و حدود  الهی را اقامه می 

کند. 
وی در ادامــه به تبیین صفــات والیت و امامت به 
نقل از حضرت امام رضا)ع( پرداخت و آن صفات را 
همچون امام نور درخشان، ماه شب  چهارده، ستاره 
راهنما، داللت کننده و نشان دهنده راه درست است 
و امام گرما بخش زندگی و ابر باران آفرین است و.... 
توصیف کرد  و افزود: هر یک از این صفات به جهت 
ادبی بسیار پر معنا و زیبا می باشند و از نظر معنوی 
مشخص می کند که امام )ع( چه جایگاه  سترگ و 

بزرگی در هستی دارد. 

قائم مقام ریاســت دانشــگاه در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به بیان سفارش ائمه معصومین )ع( 
برای مومنیــن در خصوص یاری کردن  ایشــان با 
پارسایی و کوشش پرداخت و افزود: پارسایی، فقط 
دوری از حــرام ها و انجام واجب ها نیســت، بلکه 
رعایت حریم و محدوده ای  است که باید به واسطه 

آن از انجام کار های حرام پرهیز کنیم. 
حجت االسام و المســلمین مسعودی در این باره 
اضافه کرد: الزم نیست که سخنی حتماً حرام باشد 
تا از آن پرهیز کنیم بلکه اگر احتمال  دهیم که طرف 
ناراحت می شود یا احتمال دهیم که غیبت و تهمت 
و یا آبروریزی طرف اســت؛ اگر پارسا باشیم همین 

احتماالت موجب  می شود احتیاط کنیم. 
وی در ادامه افزود: ما باید ســعی کنیم که خوب و 
زیاد فکر کنیم و بعد از آن وارد عمل شویم و وقتی 
که وارد عمل شــدیم به طور قاطع و  راســخ کار را 

پیش ببریم. 
حجت االسام و المسلمین مسعودی تصریح کرد: 
اصل دیگر در انجام کار دانشــگاه حرکت به سمت 
قانونمند تر شدن است و هر قدر که  بتوانیم باید به 
قوانیــن وزارتی و آیین نامه های مصوب هیات امنا 
عمل کنیم. همچنین باید بکوشــیم به شکل یک 
خانــواده درآییم و ســخن  از ری و قم و حضوری و 

مجازی در میان نباشد. 
این گزارش حاکیست؛ در بخش نخست این برنامه 
حجت االسام والمســلمین مهدی قائمی، رییس 
پردیس تهران نیز ضمن تبریک  والدت حضرت علی 
اکبر و نیمه شعبان در ســخنانی افزود: در آستانه 
نیمه شــعبان و والدت پر برکــت بقیه اهلل االعظم 
حضرت ولی  عصر)عج( هستیم، ان شاءاهلل که توفیق 

بر معرفت بیشــتر حضرت و پیروی از ایشان را که 
معنای واقعی انتظار هم همین است را داشته  باشیم. 

حجت االسام و المسلمین قائمی ادامه داد: ما باید 
شــاکر نعمت هایی که خداوند به ما عطا می کند 
باشیم و یکی از نعمت ها این است  که انسان کارش 
و ساعاتی از عمرش کجا و در چه مجموعه ای باشد؛ 
مــا در یک مجموعه ای به نام قــرآن و حدیث که 
در مجاورت حرم  ســید الکریم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( اســت قرار داریم، این یک توفیق الهی 

است. 
وی اضافــه کرد: اگر بخواهیم متذکر و شــاکر این 
نعمت الهی باشــیم باید شکر عملی داشته باشیم و 
شــکر عملی به این نعمت این است که  سعی کنیم 

وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم. 
رییس پردیس تهران ادامه داد: اگر هر کسی سعی 
کند در جایگاه خودش همان وظیفه ای که برایش 
تعریف شده است را به خوبی انجام  دهد و امروزش 
از دیروزش و فردایش از امروزش بهتر باشــد و دو 
روز مساوی نداشته باشد خودش در محضر خداوند 

متعال به طور قطع  باعث بهبود وضعیت می شود. 
حجت االسام و المسلمین قائمی در خاتمه خاطر 
نشان کرد: مجموعه قرآن و حدیث شأن و منزلتی 
دارد که خروجی آن عالمان،  محققان و پژوهشگران 
قرآن و حدیث هســتند که برای جامعه مفید می 
باشند و یک وظیفه مضاعفی را بر عهده ما می گذارد. 

براســاس این گزارش: در بخش پایانی این نشست 
صمیمی حجت االسام والمسلمین دکتر عبدالهادی 
مسعودی، قائم مقام ریاست  دانشگاه قرآن و حدیث 

به سواالت طرح شده کارکنان پاسخ گفت. 

نشست صمیمی کارکنان مرکز آموزش الکترونیکی با قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث

آموزش  مرکــز  رئیــس 
دانشــگاه  الکترونیــک 
قرآن و حدیث)دانشــکده 
مجــازی( گفــت: برنامه 
مرکز بر این اســاس قرار 
دوره  نخستین  که   گرفته 
عربی را برای عرب زبانان خارج از کشور به صورت 

دوره کوتاه مدت در آینده تهیه و ارائه  شود. 
پایگاه اطاع رســانی دارالحدیث ـ حجت االسام 
والمسلمین دکتر مهدی غامعلی با اشاره به ارائه 
آموزش ها در مرکز آموزش  الکترونیک دانشگاه قرآن 
و حدیث اظهار کرد: نشــر حداکثری آموزش های 
اسامی در دانشگاه قرآن و حدیث پیگیری می شود 
که در  مرکز آموزش الکترونیکی این هدف در حوزه 

مجازی در نظر گرفته شده است. 
وی به آمار دانشــجویان اشــاره کرد و گفت: ۷۰ 
درصد دانشجویان مرکز بانوان و ۳۰ درصد آقایان 
هستند که ۷۵ درصد دانشجویان مقطع  کارشناسی 
و ۲۵ درصد در مقطع کارشناســی ارشد در حال 

تحصیل هستند. 
رئیس مرکــز آموزش الکترونیک دانشــگاه قرآن 

و حدیــث خاطرنشــان کرد: دانشــجویان مقطع 
کارشناســی مرکز بیشــترین قبولــی را در بین 
 دانشــگاه های حضــوری و مجــازی در مقطــع 

کارشناسی ارشد داشته اند. 
وی با اشاره به دانشجویان کارشناسی مرکز آموزش 
الکترونیــک گفت: چهار رشــته نهج الباغه، علوم 
قرآن و حدیث، تفســیر اثری و عقاید  اسامی در 

مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد. 
حجت االسام والمســلمین غامعلی عنوان کرد:  
دانشجویان در مقطع کارشناسی در دوره های علوم 
حدیث، علوم و معارف حدیث و  اخاق پزشکی در 

حال تحصیل هستند. 
وی با اشــاره به ارائه برنامه  به زبان های خارجی گفت: 
برنامه مرکز بر این اساس قرار گرفته که از همین ماه های 
اخیر نخســتین دوره عربی  را برای عرب زبانان خارج از 
کشــور به صورت دوره کوتاه مدت تهیه برگزار می کند. 

رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشــگاه قرآن و 
حدیث با بیان اینکــه مرکز برای چند گروه خارج 
از کشــور برنامــه ارائه می دهد، گفــت:  گروه اول 
عرب زبانان و گروه دوم انگلیسی زبانان هستند که 

به صورت دوره های کوتاه مدت فعالیت می کنند. 

وی یادآور شــد: این دوره هــا در قالب 4۰ تا ۶۰ 
ســاعت برگزار می شــود و ســپس داوطلبان در 
آزمون مجازی شــرکت کرده و در صورت  موفقیت 

گواهینامه دریافت می کنند. 
خاطرنشان  غامعلی  والمســلمین  حجت االسام 
کرد: با برگزاری چنین آزمون هایی نحوه ارتباطات 
با مخاطبــان خارجی رصد می شــود و در  زمینه 
توانایی هایی مرکز و مشکات رصد صورت می گیرد. 

وی با بیان اینکه بخشی از برنامه ها برای ایرانیانی 
است که در خارج از کشور زندگی می کنند، گفت: 
دوره های کوتاه مدت را برای  ایرانیان خارج از کشور 

با عنوان طرح سفیر برگزار می کنیم. 
رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشــگاه قرآن و 
حدیث خاطرنشــان کرد: ایرانیان خارج از کشــور 
بخشی از بدنه کشور هستند، ولی شاید  بعضی 4۰ 
تا ۵۰ ســال از ایران فاصله گرفته  یا برخی از آنها 

چند نسل فاصله گرفته اند. 
وی عنــوان کرد: گروه دوم کســانی هســتند که 
زبانشان فارسی اســت ولی غیر ایرانی هستند که 
از جمله آنها می توان به تاجیکســتان، بخشــی از 

 افغانستان و پاکستان اشاره کرد

برگزاری نخستین دوره دانشگاه قرآن و حدیث ویژه عرب زبانان خارج کشور
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مدیر تدوین متون ترویجی موسسه دارالحدیث از 
رونمایی 9 اثر جدید کودک و نوجوان و گروه جوان 

این موسسه در ۱۰ خرداد ماه خبر  دا د. 
مدیر تدوین متون ترویجی موسسه دارالحدیث از 
رونمایی 9 اثر جدید کودک و نوجوان و گروه جوان 

این موسسه در ۱۰ خرداد ماه خبر  دا د. 

مصطفی پورنجاتی با بیان اینکه موسسه دارالحدیث 
در زمینه تدوین و چاپ متون حدیثی فعالیت دارد، 
گفت: این موسســه متونی برای  گروه های ســنی 
نوجوانان و جوانان منتشــر و به عاقمندان عرضه 

می کند. 
وی از رونمایی کتاب های جدید کودک و نوجوان 
و گروه سنی جوان موسسه خبر داد و افزود: چهار 
عنــوان کتاب جدید در گروه ســنی  جوانان مانند 
»نجوای عاشــقانه موسی« تالیف مهدی غامعلی، 
»از قرآن بیشــتر بدانیم« تالیف مهدی خسروی، 
»مــن ازدواج نمی کنم« تالیــف  کبری التج و »در 
بهشت ایمان« تالیف زهرا بابایی از جمله این آثار 

است. 
مدیر تدوین متون ترویجی موسســه دارالحدیث 

خاطرنشــان کرد: پنج عنوان کتاب در گروه سنی 
کودک و نوجوان شامل »قشنگ ترین  هدیه« تالیف 
مســلم ناصری، »باران قاصــدک« تالیف محمود 
پوروهاب، »سایه روشن« سروده یحیی علوی فرد، 
»مرد بارانی با اســب سفیدش  خواهد بود« تالیف 
مسلم ناصری و »همســفر پرنده ها« تالیف مجید 

محبوبی از دیگر آثاری است که رونمایی می شود. 
وی اضافه کرد: نسخه بریل عناوین تولید شده در 
بخش نابینایان کتابخانه آیت اهلل خامنه ای رونمایی 

می شود. 
پورنجاتی تصریح کرد: مراسم رونمایی از آثار موسسه 
دارالحدیث با حضور شاعران، نویسندگان و دوستداران 
کتاب یکشــنبه ۱۰  خردادماه از ساعت ۱۷ در تاالر 
غدیر کتابخانــه آیت اهلل خامنه ای برگزار می شــود. 

در سال ۱۳94 کتابهای 
کودک و نوجوان با عنوان 
» مجموعــه کتابهــای 

شبنم« منشر می شود. 
روابــط  گــزارش  بــه 
دار  انتشــارات  عمومی 
ســال  در  الحدیــث، 
۱۳94 کتابهــای کــودک و نوجوان بــا عنوان » 
مجموعه کتابهای شبنم« منشر می  شود. حجت 
االسام و المسلمین دکتر سبحانی نیا با بیان این 

نکته افزودند در ســال جدیــد ۶ عنوان کتاب از 
این مجموعه به چاپ رســیده  است که در بیست 
و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 

عرضه خواهد شد. این کتابها عبارتند از :  
     قشــنگترین هدیه: نوشته مســلم ناصری و با 
تصویرگری الهه بهین، داستانی با موضوع اهمیت 

دوستی در دین اسام
     بــاران قاصدک: ســروده محمــود پوروهاب، 
مجموعه شــعرهایی درباره حضرت امام باقر )ع( 

برای گروه سنی کودک

     حرف هــای ماه: نوشــته مرتضی دانشــمند، 
قطعاتی کوتاه براساس سخنان حضرت امام زمان 

)عج( ویژه کودکان
     سایه روشن: سروده یحیی علوی فرد، شعرهایی 

برای گروه سنی نوجوان
     *مرد بارانی با اســب ســفیدش خواهد آمد: 
نوشته مســلم ناصری، قطعاتی داســتانی درباره 

موعود منتظر، ویژه کودکان
     همســفر پرنده ها: نوشــته مجیــد محبوبی، 

آشنایی با زندگانی حضرت امام سجاد )ع( 

رونمایی از کتب جدید موسسه دارالحدیث

شبنم؛ عنوان مجموعه کتاب های کودک و نوجوان دارالحدیث

حجت االسام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا 
از تمدید مهلت فراخوان ســومین همایش حدیث 

رضوی خبر داد. 
معاونت فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
با اعام این خبر که مهلت فراخوان ارسال مقاالت 
به سومین همایش حدیث تمدید  شده است افزود: 
عاقه مندان تا ســی ام خرداد ماه فرصت دارند تا 
مقاالت خود را با موضوع احادیث اعتقادی امام رضا 

علیه السام به  دبیرخانه ارسال نمایند. 
سبحانی نیا اســتقبال طاب، اساتید، پژوهشگران 
و دانشجویان از سومین همایش حدیث رضوی را 
خوب عنوان کرد و تمدید مهلت ارسال  اثر را بنا بر 
تماس ها و درخواست های مکرری که با دبیرخانه 

انجام پذیرفته، دانست. 
الزم به ذکر است که فراخوان سومین همایش ملی 
حدیث رضوی در اسفندماه سال ۱۳9۳ منتشر شد.  

فراخوان همایش حدیث رضوی تمدید شد

مدیر اجرایی دبیرخانــة کنگره های دارالحدیث با 
اعام این خبر افزود  : بر اســاس پیشنهاد دبیرخانة 
کنگرۀ بیــن المللی بزرگداشــت ســّید مرتضی 
علم  الهدی و نیز پیگیری کمســیون محترم ملّی 

یونســکو در ایران و نمایندگی جمهوری اسامی 
ایران در ســازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل 
متحد   )یونســکو(، نام عالم بزرگوار، سّید مرتضی 
علم الهدی )۳۵۵- 4۳۶ق(، در فهرست »مشاهیر 

جهانی« آن سازمان قرار گرفت  . 
والمســلمین محمدمهدی خوش  حجت االسام 
قلب اظهار داشت: بر اســاس گفته های مسؤوالن 
کمســیون ملّــی یونســکو در ایــران، این طرح 
پیشنهادی  که بر اساس سال میادی، به مناسبت 
هزار و پنجاهمین ســال تولد سّید مرتضی تدوین 
یافته، از ســوی سه کشور: ایران، عراق و لبنان )به 
عنوان پیشــنهاد  مشترک(، به این سازمان جهانی 

عرضه شده است. 
گفتنی است، ســّید علی بن الحسین بن موسی، 
معروف به ســّیِد مرتضی و علم الهــدی، یکی از 
شخصیتهای شیعی اثرگذار در قرن چهارم و پنجم 
قمری  است. او در تفسیر، حدیث، کام، فقه، اصول 
و ادبیــات عرب صاحب نظــر و دارای آثار مکتوب 

فراوان و متنّوع است   . 
شخصیتی است که آرا و اندیشههایش همواره مورد 
توّجه عالمان اســامی و مستشــرقان بوده است. 
او برادر بزرگ ســّید رضی و از شاگردان برجستة 
 شیخ مفید و رئیس سادات سرزمینهای خافت در 

روزگار خود است. 

نام سیّد مرتضی علم الهدی در فهرست مشاهیر سازمان یونسکو ثبت شد. 
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پایــگاه اطــاع رســانی حدیث نــت ـ معاون 
فرهنگی وهنری دارالحدیث، در حاشــیه نشست 
دستاوردهای سفر به کشــور اندونزی گفت: در 
 سال ۱۳94 برای ارتقاء سطح فعالیتهای مؤسسه 
در عرصه بین الملل برنامه ریزی شده و امیدوار 
هســتیم شــاهد یک جهش در ایــن بخش از 

 فعالیتهای مؤسسه باشیم. 
وی در ادامه گفت اطاع رسانی به پژوهندگان، 
برای ارسال آثار و شــرکت در سمینارها علمی 
خارج از کشور از وظایف امور بین الملل  معاونت 

فرهنگی و ارتباطات دارالحدیث است. 
حجت االســام والمســلمین دکتر سبحانی نیا 
گفت: برنامه ریزی مســافرت هــای بین المللی 
برای دانشــجویان وجود دارد و امور بین الملل 
 سفرهای علمی خارج از کشور را برای همکاران 
بویــژه اســاتید و محققان و حتی دانشــجویان 

تســهیل می کند. البته باید توجه داشــه باشند 
که  پشتیبانی مالی برای این سفر ها امکان پذیر 
نیست و تقریبا تمام ســفرهای خارجی پیشین 
نیز با هزینه شــخصی افراد انجام شــده اســت. 
اما بین  الملل مؤسســه در جهــت برنامه ریزی، 
پیگیری های الزم با وزارت خارجه، ســازمانهای 
بین المللی ماننــد فرهنگ و ارتباطات و جامعة 
 المصطفی ، رازنی فرهنگی و ســفارت جمهوری 
اسامی در کشورهای مقصد و نیز مکاتبات مورد 

نیاز را پشتیبانی می کند. 
وی در ادامــه افــزود: ایــن معاونت بــه عنوان 
یکی از بخش ــهای مهم مؤسســه وظیفه عمومی 
ســازی معارف اهــل بیت علیهم الســام برای 
اقشــار  مختلف جامعه، اطاع رسانی مناسب از 
فعالیت های مؤسســه و برقــراری ارتباط با مراکز 
علمی داخل و خارج کشــور و و نیز پشــتیبانی 
از  فعالیت های مشــترک علمی بخش های مختلف 
مؤسســه، )اعم از دانشگاه و پژوهشگاه( با مراکز 
آموزشی و پژوهشــی داخلی و خارجی بر  عهده 

دارد. 
حجت االســام والمســلمین دکتر سبحانی نیا 
درباره گزارش ســفرهای خارجی گفت: برای دو 
ســفر ترکیه و اروپا گزارش مکتــوب تهیه و  در 

پایگاه اطاع رسانی دارالحدیث قرار گرفت. 
وی ابراز داشــت: هم اکنون گــزارش دیگری از 

دستاوردهای ســفر به اندونزی تهیه شده که به 
زودی در پایگاه اطاع رســانی دارالحدیث  قرار 

خواهد گرفت. 
معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث بیان داشت:  
این ســفر ۶ روزه با حضور حجج اســام هادی 
صادقی، رضا برنجکار شکل گرفت و  برنامه های 

علمی ـ فرهنگی به شرح ذیل انجام شد
     دیدار با مســؤوالن دانشگاه رادن فتح و بحث 
و تبادل نظر در خصوص شــرایط اجرایی شدن 
مفاد تفاهم نامه و برداشــتن گام های عملی  در 
این خصوص جلسه با پروفسور دکتر حیدر باقر، 
مدیر انتشارات میزان  اندونزی اتعقاد تفاهمنامه 
همــکاری با نمایندگی جامعــة  المصطفی )ص( 
و جلســه بــا رییــس آن مرکزبازدیــد از مرکز 
اسامی جاکارتا و جلســه با مدیر مرکز اسامی  
 دیدار با پروفســور نصرالدیــن  عمر و چند تن از 
مســؤوالن دانشــگاه علوم قرآن جاکارتا  حضور 
در همایش بیــن المللی زن و خانواده از دیدگاه 
مکتب جعفری و شــافعی  در دانشــگاه ســونان 
کالیجــاگا و ارائه مقاله در ایــن همایش.  دیدار 
با مســؤوالن دانشگاه ســونان کالیجاگا و انعقاد 
قرار داد همکاری با این  دانشــگاه دیدار با رئیس 
دانشــگاه شــریف هدایت اهلل و دیدار با رئیس 
دانشــکده اصول دین این دانشگاه و انعقاد قرار 

داد همکاری با این  دانشگاه. 

 9 اثر جدید موسســه دارالحدیث طی مراســمی 
با حضــور معاون فرهنگی موسســه در کتابخانه 
عمومی آیت اهلل العظمی خامنه ای قم رونمایی  شد. 

به گزارش اطاع رســانی دارالحدیــث به نقل از 
خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( این مراســم 
بــا حضــور تعــدادی از کــودکان در کتابخانه 
 آیت اهلل العظمی خامنــه ای برگزار و 9 جلد کتاب 
در گروه سنی کودک و نوجوان از جمله »از قرآن 

بیشتر بدانیم« رونمایی شد. 
والمســلمین محمدتقی سبحانی،  حجت االسام 
معاون فرهنگی موسســه دارالحدیث در حاشیه 
این مراســم در گفت وگو با خبرنگار ایکنا  گفت: 
در این مراســم ضمن رونمایی از این 9 اثر، آثار 
تبدیل شــده به بریل برای نابینایان نیز معرفی و 

رونمایی شد. 
وی با بیان اینکه ســایت جدید این موسسه نیز 

در حال راه اندازی اســت اظهار کرد: با راه اندازی 
ســایت تمامی عناوین آثار موسسه در این  سایت 
بارگذاری خواهد شــد و خرید اینترنتی نیز فعال 
می شــود و کسانی که بیشــترین خرید را داشته 

باشند، در قرعه کشی شرکت داده  می شوند. 
سبحانی با اشــاره به مضامین این آثار بیان کرد: 
معرفی اهل بیــت)ع(، مضامین دینی و اخاقی، 
معرفی زنان برتر اسام، ازدواج و ... مضامین  این 
آثار هســتند که در قالب نثر و نظم رونمایی شد 
و نویســندگان خوب از جمله محمود پوروهاب، 
مســلم ناظری و نویســندگان ایــن  مجموعه ها 

هستند. 
پژوهشکده  در  قرآنی  طرح هاى  اجراى 

تفسیر اهل بیت)ع( 
سبحانی همچنین با اشاره به فعالیت پژوهشکده 
تفسیر اهل بیت)ع( در موسسه دارالحدیث عنوان 
کرد: در این مراســم یکی از کتاب های  قرآنی این 
پژوهشــکده رونمایی شد و تا پایان سال نیز دو تا 
ســه اثر دیگر در موضوعات قرآنی و علوم قرآنی 

منتشر خواهد شد. 
ســبحانی با بیان اینکه چند طــرح قرآنی نیز در 
دســت تالیف و تدوین اســت بیان کرد: از قرآن 
بیشــتر بدانیم براساس ۱۱4 سؤال قرآنی با اتکاء 
 به کتاب شناخت نامه قرآنی موسسه استخراج و به 
آنها با زبانی متناسب با کودکان و نوجوانان پاسخ 

داده شده است. 
وی در پاســخ به چرایی ورود موسسه به کارهای 
کودک و نوجوان اظهار کرد: تولید آثار تخصصی 
ارزش خود را دارد و الزم است اما  ضرورت تولید 
آثار دینی و قرآنی برای اقشــار مختلف جامعه از 
جمله نوجوانان ضروری اســت و موسسه نیز این 

توانایی را دارد. 
انتشار 3۰ جلد کتاب

سبحانی عنوان کرد: در حقیقت دارالحدیث برای 
این مقطع ســنی فعالیت های گســترده ای انجام 
داده و در دوســال گذشته ۳۰ عنوان کتاب  ویژه 

کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. 
ســبحانی تصریح کرد: این حرکت در دارالحدیث 
با قدرت و پشتکار هرچه بیشتر انجام می دهد به 
این دلیل که متاســفانه امروز بازی های  کودکان 
تفاوت کرده اســت و کودکان بیشــتر به دنبال 
بازی های رایانه ای می روند و اگر به فکر نباشیم به 
جایی می رسیم که کودکان  کتاب را نمی شناسند. 

یادآور می شــود، در این مراسم پنج کتاب جدید 
در گــروه کــودک و نوجوان با عناوینی شــبنم 
قشــنگ ترین هدیه، باران قاصدک، سایه  روشن، 
مرد بارانی با اسب ســفید خواهد آمد و همسفر 
پرنده ها همچنین کتب نجوای عاشــقانه موسی، 
از قرآن بیشــتر بدانیم، من ازدواج  نمی کنم و در 

بهشت ایمان نیز در گروه جوان، رونمایی شدند. 

معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث از برنامه ریزی برای ارتقاء سطح ارتباطات
 و همکاری های بین المللی در  سال 94 خبر داد. 

ضرورت ورود موسسه دارالحدیث به عرصه کودک و نوجوان/ اجرای طرح های قرآنی



یث
حد

دارال
ی 

هنگ
 فر

ی-
علم

سه 
ؤس

 و م
)ع(

نی
حس

یم 
عظ

بدال
ن ع

ستا
ی آ

هنگ
 فر

ی و
سان

ع ر
طال

ی، ا
خبر

ی 
یه 

شر
ن

w
w
w

.d
ar

o
lh

ad
it
h

.o
rg

94
د 

ردا
 خ

 و
ت

ش
به

دی
 ار

 
  6

ه 1
مار

 ش

35

گی
هن

فر
ت 

ون
عا

م

مراســم رونمایی از آثار جدید کــودک، نوجوان و 
جوان مؤسسه دارالحدیث با همکاری نهاد کتابخانه 
های عمومی اســتان قــم در »کتابخانه  عمومی 

آیت اهلل العظمی خامنه ای« برگزار شد. 
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی دارالحدیث، 
در مراســم رونمایــی از آثــار کــودک و نوجوان 
مؤسســه دارالحدیث که در آســتانه نیمه شعبان 
و  همزمــان با هفتــه جوان در ســالن اجتماعات 

»کتابخانه آیت اهلل العظمی خامنــه ای« قم برگزار 
شد، حجت االســام عطاءاهلل جباری ــ مدیر کل 
 کتابخانه های عمومی اســتان قم ــ با اشــاره به 
خدمات مؤسســه علمی و فرهنگی دارالحدیث، بر 
لزوم تاش بیشتر مســئوالن و هنرمندان متعهد 
 حوزوی و دینی برای انتشــار آثار مفید و ارزشمند 
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان کشور تأکید کرد. 

در ادامه این مراسم، حجت االسام دکتر محمدتقی 
ســبحانی نیا، معــاون فرهنگی، ارتباطــات و امور 
بین الملل مؤسســه دارالحدیث اظهــار کرد:  امروز 
با توجه بــه ورود بازی های رایانه ای گســترده به 
کشــور و روی آوردن کــودکان و نوجوانان به این 
بازی ها باید در کنار تولیدات ســالم  داخلی به ارائه 

کتاب های جذاب برای این قشر بپردازیم. 
حجت االســام ســبحانی نیا با اشــاره به این که 
مؤسسه دارالحدیث در کنار فعالیت های تخصصی 
به انتشــار کتاب های کودک و نوجوان روی  آورده 
است، گفت: درحقیقت، مؤسسه دارالحدیث برای 
این مقطع سنی فعالیت هایی گسترده انجام داده و 
در دو سال گذشته ۳۰ عنوان  کتاب ویژه کودکان 

و نوجوانان منتشر کرده است. 
وی در ادامه با بیان اینکه این مرکز در کنار مراکز 
دیگر ســعی می کند که کتاب هایــی متنوع و در 
بردارنده مباحث اخاقــی و دینی ویژه  کودکان و 

نوجوانان تولید کند، خاطرنشان کرد: امروز چندین 
اثر ویژه کودکان و نوجوانان با حضور جمع پرشور 
عاقه مندان به فرهنــگ  دینی و فرهنگ عمومی 

رونمایی شد. 
معاون فرهنگی مؤسســه دارالحدیث با اشــاره به 
تبدیل کتاب های کــودک و نوجوان به خط بریل 
بیان کرد: چاپ کتاب های این مرکز به  کتاب هایی 
با خط بریل با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی 
استان قم انجام شده است و کودکان نابینا و کم بینا 

می توانند از این کتاب ها  استفاده کنند. 
حجت االسام ســبحانی نیا خاطرنشان کرد: سایت 
جدید مؤسسه دارالحدیث راه اندازی شده و در این 
سایت تمام آثار مؤسسه دارالحدیث  در بخش های 
خردســاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگســاالن و ... 
گنجانده شــده اســت و عاقه مندان می توانند با 
مراجعه به این ســایت،  کتاب های مورد نیاز خود 

را خریداری کنند. 
در این مراســم 9 کتاب تخصصی ویژه کودکان و 
نوجوان با موضوعــات دینی و معنوی با دو فرمت 
فارســی و خط بریل با عناوین »از قرآن  بیشــتر 
بدانیم«، »نجوای عاشــقانه موسی«، »من ازدواج 
نمی کنم«، »سایه روشن«، »قشنگ ترین هدیه«، 
»مرد بارانی«، »در بهشت ایمان«، »باران  قاصدک« 

و »همسفر پرنده ها« رونمایی شد. 

رونمایی از آثار جدید کودک و نوجوان مؤسسه دارالحدیث/ از »باران قاصدک« تا »من ازدواج نمی کنم« 

نشست هماهنگی برگزاری سومین همایش حدیث 
رضوی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان قم و معاونــت فرهنگی  موسســه علمی 

فرهنگی دارالحدیث برگزار شد. 
این نشســت کــه در موسســه علمــی فرهنگی 
دارالحدیث برگزار شد، حجت االسام و المسلمین 
ایزدپناه مدیر کل ارشــاد و فرهنگ اسامی  استان 
قم و جواد محرابی مسئول دبیرخانه بنیاد امام رضا 
در اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان قم به همراه 
حجت السام و المســلیمن محمد  تقی سبحانی 
نیــا معاونت فرهنگی موسســه علمــی فرهنگی 
دارالحدیث، حجت االســام و المسلمین رضوی 
معاون پژوهشی دانشــگاه قرآن و  حدیث، حجت 
السام والمســلمین محمد رضا سبحانی نیا دبیر 
ســومین همایش حدیث رضوی و مهدی عباسی 

مدیــر روابط عمومی موسســه  علمــی فرهنگی 
دارالحدیث به هم اندیشی تبادل نظر برای برگزاری 

سومین همایش ملی حدیث رضوی پرداختند. 
در ابندای این نشســت حجت السام و المسلمین 
محمد تقی سبحانی نیا با ارائه توضیحاتی از فرآیند 
ارســال فراخوان مقاله به مراکز علمی و  حوزه ها 
و دانشــگاه های سراسر کشــور و نیز دریافت آثار 
شرکت کنندگان و گزارشی از اقدامات انجام شده 
در طول فعالیت دبیرخانه  سومین همایش حدیث 

رضوی ارائه کرد. 
بر این اساس دبیرخانه ی سومین همایش حدیث 
رضوی به بیشاز ۵۰۰ مرکز علمی پژوهشی، حوزه 
های علمیه و دانشگاه های سراسر  کشور فراخوان و 
نامه ی جذب مقاالت ارسال کرده است و در سطح 
شهر قم نیز با تبلیغات میدانی اعم از پوستر، تراکت 

و بنر به اطاع  رســانی این همایش پرداخته است. 
که استقبال مخاطبان از این همایش و درخواست 
برای تمدید مهلت ارسال آثار نشان از تاثیرگزاری 

 تبلیغات فراخوان داشته است. 
در ادامه حجت الســام والمســلمین رضوی در 
خصوص فعالیت های علمی دبیرخانه گزارشــی را 
بیان کرد. ایشان درباره تعداد مقاالت  رسیده، تعداد 
مقاالت ســفارش داده شده به اســاتید و صاحب 
نظران  نحوه ی برررسی و داوری مقاالت دریافتی 

توضیحاتی ارائه نمودند. 
حجت الســام و المســلمین ایزدپناه ضمن تشکر 
از فعالیت های انجام پذیرفته در دبیرخانه ســومین 
همایــش حدیث رضوی، از پــی گیری و  هماهنگی 
با بنیاد بین المللی امام رضــا جهت رفع موانع اداری 
و مالی این همایش خبــر داد. وی با بیان اینکه باید 
اهتمام جدی داشته باشــیم  که وجهه ی تخصصی 
همایش حفظ شــود و با توجه به اینکه طبق توافق 
انجام شــده با بنیاد امام رضا این دوره آخرین دوره ی 
برگزاری  همایش حدیث رضوی است، انشاهلل به بهترین 
صورت ممکن برگزار شود و خروجی های آن از بهترین 
تولیدات سلســله همایش های  حدیث رضوی باشد. 

در ادامه حجت الســام و المسلمین سبحانی نیا 
گزارشی از مراحل تولید مجموعه مقاالت همایش 
حدیث رضوی ۲ و نسخه نهایی آن را به  حاضرین 
در نشســت ارائه نمود که در آینده نزدیک به زیور 

جاپ آراسته خواهد شد. 
در پایان این جلســه مقرر شــد در آینده نزدیک 

نشست خبری این همایش برگزار گردد. 

جلسه هماهنگی سومین همایش حدیث رضوی برگزار شد
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در سال 94 انتشارات دار الحدیث با حدود ۲۰۰ 
عنوان کتاب در نمایشگاه حضور پیدا کرده بود. 
از ایــن تعداد کتاب ۳۰ عنوان کتاب ،  اثر جدید 
منتشر شــده در سال 9۳ می باشــد . کتابهای 
پر فروش امســال به ترتیب جزو پرفروش ترین 

کتابها بوده اند عبارتند از : 
     کیمیای کمحبت

     دانش نامه امام زمان )عج( 
     تحکیم خانواده

     رضایت از زندگی
     رضایت زناشویی

     تربیت جنسی
     زمزم عرفان

     شهادت نامه امام حسین)ع( 

     دانش نامه عقاید اسامی
     حکمت نامه پیامبر اعظم)ص( 

     میزان الحکمه و منتخب میزان الحکمه
     دانش نامه احادیث پزشکی
     دانش نامه امام حسین)ع( 

غرفــه دارالحدیث امســال در بخــش عمومی، 
شبســتان مصلی ، راهرو ۷ ، غرفه ۷ برقرار بوده 
و از مردم فرهیخته و کتاب دوســت اســتقبال 
به عمــل آورد. الزم به ذکر اســت که نســبت 
به نمایشــگاه ســال 9۳ غرفه امســال در محل 
بســیار ماسب تری دایر شــده و همین موضوع 
باعث  مراجعه بیشــتر مردم به غرفه دار الحدیث  
گردیده بود. در بیــن مراجعه کنندگان به غرفه 
دار الحدیث می توان به شخصیتهای فرهنگی و 
 چهره های شــاخص اشاره نمود که از این میان 
تــا روز پنجم میتوان به حضور حجت االســام 
محمــدی گلپایگانــی رئیس دفتــر مقام معظم 
 رهبری اشاره نمود . بعضی از نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی و دیگر چهره های سیاسی و 

فرهنگی نیز از این دست می باشد. 

حضرت آیت اهلل الریجانی ریاســت قوه قضائیه به 

همراه دکتر علی جنتی از غره دار الحدیث دیدار 
کردند... 

در روز ششم نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 
حضــرت آیت اهلل آملــی الریجانی ریاســت قوه 
قضائیه به همراه دکتر علی جنتی وزیر ارشاد  ، از 
غرفــه دار الحدیث بازدید نمودند. در بازدید آیت 
اهلل الریجانی آثار جدید منتشر شده دار الحدیث 
را ماحظــه نموده و کتاب در  هوای دوســت که 
آخرین اثر چاپ شــده به قلم آیت اهلل ری شهری 
است را تهیه نمودند. ایشان همچنین با تقدیر از 

زحمات انجام شــده در  نشر کتاب شریف الکافی 
با بازبینی جدید ،  افزودند : زحمات بســیار زیاد و 
دقیقی در مقابله و تصحیح این کتاب ارزشــمند 
انجام شده است  که از دید محققان و علما مخفی 

و پوشیده نیست .  
آیت اهلل آملی الریجانــی همچنین آثار ترویجی 
منتشر شــده در ســال 9۳ و همچنین نرم افزار 
میزان الحکمه که جدیداً با همکاری دار  الحدیث 
و توسط مرکز تحقیقات علوم اسامی کامپیوتری 

نور منشر شده است ، را مورد بازدید قرار دادند. 

انتشــارات دارالحدیــث گفت: عاقه  مدیرعامل 
مندان برای اطاع از تازه های نشــر، فروشــگاه 
اینترنتی کتاب، محصوالت مؤسســه  دارالحدیث 
  http://و ســیر مراحل چــاپ کتاب به ســایت

  darolhadith.ir مراجعه نمایند . 
حجت االســام والمســلمین دکتر محمد تقی 
ســبحانی نیا مدیرعامل انتشارات دارالحدیث در 
گفتگو با پایگاه اطاع رســانی  دارالحدیث گفت: 

در گذشــته بهره مندی از پایگاه اطاع رسانی و 
نیز فروشــگاه الکترونیکی کارآمد برای انتشارات 
احســاس  می شــد، چرا که کارکرد پایگاه قبلی 
صرفا فروش کتاب بود در حالی که اطاع رسانی 
به عنــوان یک ضرورت جامعه امــروز از  اهمیت 
بســیار زیادی برخوردار اســت. از این رو پایگاه 

جدید راه اندازی شد .  
معــاون فرهنگی و هنری مؤسســه دارالحدیث 

افــزود: ایــن پایگاه عــاوه بر اطاع رســانی 
مناســب و روزآمد از فعالیتهای انتشاراتی  این 
مرکــز، اطاعات مناســبی را در جهت برترین 
آثــار، پرفروش ترین آثار و نیز مشــاوره خرید 
کتاب به مخاطبان ارائه می نماید  و تاش کرده 
اســت که خدمات مربوط به فروش کتاب و نرم 
افــزار را نیز به نحوه ســاده و روان به کاربران 
و عاقمندان به  معارف قــرآن و حدیث عرضه 

نماید. 
   وی خاطرنشــان کرد: در آینده نزدیک  در نظر 
داریم مسابقات کتابخوانی با جوایز ارزنده در نظر 
بگیریم . همچنین طرحی  بــرای اهداء جایزه به 
چند نفر از کســانی که بیشترین خرید اینترنتی 
از ســایت اینترنتی انتشارات داشــته باشند در 
پایان هر سال در  نظر خواهیم گرفت که اطاعات 
تکمیلی به زودی از طریق این پایگاه انجام خواهد 

شد . 

گزارش حضور انتشارات دار الحدیث در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب  تهران

دیدار آیت اهلل الریجانی و وزیر ارشاد از غرفه دار الحدیث

پایگاه اینترنتی انتشارات دارالحدیث راه اندازی شد
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بنا بــر اعام مدیر عامل انتشــارات دار الحدیث، 38
حجت االسام والمسلمین دکتر سبحانی نیا ، و با 
توجه به راه اندازی رسمی سایت جدید  انتشارات 
و همچنین امکان خرید اینترنتی کتاب، انتشارات 
دار الحدیث در پایان هر سال به سه نفر از کسانی 
که بیشــترین خرید را از  طریق ســایت فروشگاه 
دار الحدیث داشــته باشند ، جوایز ارزنده ای اهدا 

خواهد نمود. 
عاقمندان جهــت خرید از ســایت ، میتوانند با 
www.  مراجعه به ســایت انتشــارات بــه آدرس

darolhadith.ir   عاوه برآشنایی با کتاب و  اطاع 
از جدید ترین آثار منتشر شده ، خرید خود را انجام 

دهند و از مزایای اهدای جوایز بهره مند شوند . 

هدیه ویژه انتشارات دار الحدیث به بیشترین خرید از سایت

حجت االسام رسول ابوالقاسمی توسط انتشارات 
عاوه بر آثار گذشــته موسســه علمی فرهنگی 
دارالحدیث ۳۰ اثر  جدید در نمایشــگاه امســال 

عرضه شده است. 
بیست و هشــتمین نمایشگاه کتاب تهران از ۱۶ 
اردیبهشــت ماه آغاز به کار کــرد و به مدت ده 
روز میزبان عاقه مندان به کتاب است.  انتشارات 
موسســه علمی فرهنگی دارالحدیث نیز با حضور 
در نمایشگاه به اراده جدیدترین آثار خود پرداخته 
اســت. درششمین روز از  نمایشــگاه با حضور در 
این غرفه، به ســراغ حجت االسام و المسلمین 
رسول ابوالقاسمی مسئول روابط عمومی انتشارات 
دارالحدیث رفتیم  و گفت و گویی داشتیم با ایشان 

که در ادامه تقدیم می گردد: 
    

 در ابتدا درباره ى غرفه انتشارات دارالحدیث 
در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران 

توضیحی بفرمایید. 
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. نمایشــگاه کتاب 
بزرگترین تجمع اهل علم و مطالعه است و بالطبع 
ناشران در زمینه های مختلف نیز سعی می کنند 
 با دست پر و به صورت کامل در نمایشگاه حضور 
داشته باشند. در انتشارات دارالحدیث هم سعی بر 
این بود که اکثر آثار را در نمایشگاه  داشته باشیم، 
ضمن اینکه ۳۰ اثر تازه منتشر شده نیز به صورت 

ویژه در غرفه قرار داده شده است. 
امسال از لحاظ مکانی غرفه دارالحدیث در جایگاه 

بسیار مناسبی قرار دارد. 
  

   بازدید مخاطبــان از غرفه به چه صورتی 
بوده است؟

کتــاب های دارالحدیث مخاطبان ویژه ی خود را 
دارد و خیلی ها عنوان خاصی را مشــخص کرده 
اند و برای تهیه آن مراجعــه می کنند اما  عاوه 
بر این باید عرض کنم که امســال از لحاظ مکانی 
غرفه دارالحدیث در جایگاه بســیار مناسبی قرار 
گرفته و در مســیر رفت و آمد عمــوم  قرار دارد 
و در ایــن چند روز بازدیــد از غرفه خوب بود و 
مخاطبان زیادی از کتاب های نشــر دارالحدیث 

بازدید کردند. 
 

    در این چند روز گروه مخاطب کتاب هاى 
دارالحدیث چگونه بوده است؟

ببینید کتاب های دارالحدیــث غالبا کتاب های 
حوزوی و به صورت علمی و پژوهشی می باشد و 
این کتاب ها هم مخاطب خاص خود را  دارد. برای 
مثال دوره های دانشنامه ای که در غرفه هست، 
بیشــتر به عنوان کتاب مرجع برای کتابخانه ها 
قابل اســتفاده است و مراجعات  زیادی از دانشگاه 
هــا، حوزه های علمیه و... داشــتیم که این دوره 
ها را برای کتابخانه هــای خود تهیه می کردند؛ 
اما این بدین منظور نیســت  که مخاطب عمومی 
از آثار دارالحدیث اســتقبال نکند. در کنار کتاب 
های علمی و پژوهشی آثار خوب عمومی ترویجی 
نیز قرار داده  شــده که بسیار مورد استقبال قرار 

گرفته است. 
  با توجه به وظیفــه طلبگی و به اندازه آگاهی به 

سوالت مراجعه کنندگان پاسخی می دهیم. 
 

    براى رضایت مندى بازدیدکنندگان برنامه 
خاصی دارید؟

غرفه دارالحدیث صرفا غرفه ای برای فروش کتاب 
نیست. بسیاری از کســانی که به ما مراجعه می 
کنند سواالتی دارند درباره کتاب ها یا  موضوعات 
مختلفــی را مطرح می کنند و بــه دنبال کتابی 
متناســب با آن هســتند که ما بر اساس وظیفه 
ای که داریم آن هــا راهنمایی می کنیم.  معرفی 
آثــار دارالحدیث و ارائــه توضیحاتی از مجموعه 
کتاب ها، دسته بندی احادیث، کارهای پژوهشی 
موسســه و... نیز از دیگر کارهای  ما در اینجاست. 
عاوه بر این خیلی ها سواالت دیگری مطرح می 
کنند و کتاب های نشرهای دیگر حوزوی را جویا 
می شوند که با  توجه به وظیفه طلبگی و به اندازه 

آگاهی به آن ها پاسخی می دهیم. 
  آیــت اهلل آملــی الریجانــی گفتنــد: زحمات 
بســیار زیــاد و دقیقی در مقابلــه و تصحیح این 
کتاب)کتاب الکافی( ارزشــمند انجام شده است 
که  از دید محققان و علما مخفی و پوشیده نیست. 

     از مسئولین چه کسانی به بازدید از غرفه 
پرداختند و نظرشان درباره آثار دارالحدیث 

چه بود؟
در طول شــش روز برپایی غرفه مسئولین زیادی 
به غرفه تشــریف آورند که از شاخص ترین آن ها 
می توان به حجت الســام و المسلمین  محمدی 
گلپایگانی رییــس دفتر مقام معظم رهبری، آیت 
اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضاییه، دکتر علی 
جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد  اسامی، سردار نقدی 
فرمانده ســازمان بسیج مستضعفین و تعدادی از 
نمایندگان مجلس اشــاره کرد. نظر کلی ایشــان 
نسبت به آثار  دارالحدیث بسیار خوب و مثبت بود 
ضمن اینکه آیت اهلل آملی الریجانی با قدردانی از 
تاش های علمی مجموعه دارالحدیث، به تمجید 
 از آثار دارالحدیث پرداختند. برای مثال ایشــان 
درباره کتاب الکافی فرمودند: »زحمات بسیار زیاد 
و دقیقی در مقابله و تصحیح این کتاب  ارزشمند 
انجام شده است که از دید محققان و علما مخفی 

و پوشیده نیست.« 

     چه آثارى  تا کنون بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته است؟

آثار پرفروش انتشارات دارالحدیث در نمایشگاه را 
می توان در دو بخش تخصصی و عمومی دســته 
بندی کــرد. در بخش تخصصی  دانشــنامه امام 
مهدی علیه السام، دانشــنامه احادیث پزشکی، 
دانشــنامه امیرالمونین، دانشــنامه امام حسین، 
میــزان الحکمه را می توان نام بــرد و  در بخش 
عمومــی کیمیای محبت، زمزم عرفان، رضایت از 
زندگی، رضایت زناشویی، تربیت جنسی، تحکیم 

خانواده از پرفروش ترین ها  بودند. 

     در پایان اگر نکته ى خاصی مد نظر دارید 
بفرمایید. 

خیر. از شــما تشــکر میکنم که قبــول زحمت 
فرموده به اینجا تشرف آوردید. 

     من هم تشــکر می کنم از فرصتی که در 
اختیار ما قرار دادید. 

مصاحبه با  یکی از مسئوالن غرفه دارالحدیث در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران  

ت
ارا
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این کتاب در شــانزده فصل تدوین شده است و 
در هر فصل دو کتاب حدیثی - اعتقادی را مورد 

بررسی قرار داده است. 
به گــزارش روابــط عمومی موسســه علمی دار 
الحدیث کتاب »کتاب شناســی احادیث اعتقادی 
» اثــر رســول رضــوی از اعضای هیــات علمی 
 دانشگاه قرآن و حدیث ، منتشر و آماده عرضه به 
عاقمندان است. در این کتاب که به معرفی کتب 
حدیثی - اعتقادی شــیعه می پردازد ،  مشــهور 

ترین کتب نگاشته شــده در بین سده های اول 
تا پانزدهم هجری معرفی و عاوه برآن به بررسی 
وضعیت سیاســی و اجتماعی عصر  نگاشته شدن 

کتاب نیز تا حدودی پرداخته شده است. 
این کتاب که به صورت درسنامه آماده شده است 
در شــنانزده درس - به جز درس اول که به بیان 
کلیات و مفاهیم پرداخته است - در هر  درس دو 
کتاب حدیثی - اعتقادی را مورد بررسی قرار داده 
اســت . عناوین کتابهای بررســی شده در فصول 

پانزده گانه این کتاب عبارت  است از : 
 ۱- کتاب ُسلیم بن قیس
 ۲- کتاب توحید مفضل

 ۳- کتاب اهلیلجه
 4- کتاب االیضاح

 ۵- کتاب بصائر الدرجات
 ۶- کتاب الکافی
 ۷- کتاب الغیبه

 ۸- کتاب التوحید
 9- کتاب عیون اخبار الرضا علیه السام
 ۱۰- کتاب تصحیح االعتقادات االمامیه

 ۱۱- کتاب نهج الباغه
 ۱۲- کتاب تنزیه االنبیاء

 ۱۳- کتاب الشافی
 ۱4- کتاب بشارۀ المصطفی لشیعة المرتضی

 ۱۵ - کتاب الحتجاج علی اهل اللجاج  
 ۱۶- کتاب الخرائج و الجرائح  

 ۱۷- کتاب عمده عیون صحاح االخبار فی مناقب 
االبرار

 ۱۸- کتاب کشف المحجه لثمرۀ المهجه
 ۱9- کتاب کشف الغمه فی معرفة االئمه  

 ۲۰- کتاب کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین
 ۲۱- کتــاب الصراط المســتقیم الی مســتحقی 

التقدیم
 ۲۲- کتاب الصوارم المهرقه

 ۲۳- کتاب نوادر االخبار فیما یتعلق باصول الدین
 ۲4- کتاب بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة 

االطهار
 ۲۵- کتاب عوالم العلوم والمعارف و االحوال

 ۲۶- کتاب حق الیقین فی معرفة اصول الدین
 ۲۷- کتاب دالئل الصدق لنهج الحق

 ۲۸- کتاب الغدیر
 ۲9- کتاب موسوعة العقائد االسامیه

این کتاب کــه در پایان ســال 9۳ به زیور طبع 
آراسته و در ابتدای سال 94 به بازار کتاب عرضه 
گردیده اســت توسط انتشــارات دار الحدیث  در 
۲۵۶ صفحــه چاپ  و به قیمــت ۱۱ هزار تومان 
عرضه می گــردد. عاقمندان میتوانند با مراجعه 
به فروشگاه انتشــارات دار الحدیث یا  نمایندگی 
های آن در سراسر کشــور و یا از طریق مراجعه 
به فروشــگاه مجازی دار الحدیث کتاب مذکور را 

خریداری نمایند. 

 »کتاب شناسی احادیث اعتقادی« منتشر شد.
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سالگرد دیدار مجموعه کارکنان دارالحدیث با رهبر معظم انقالب
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سفر مسئولین عالی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به کربال
و شرکت در جشنواره سالیانه ربیع شهادت
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گزارش تصویری از غرفه موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
در نمایشگاه کتاب تهران 1394
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آئین غبارروبی مضجع شریف حضرت عبدالعظیم )ع( با حضور وزیر ورزش 
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jآستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی



w شماره 61    اردیبهشت و خرداد 94نشریه 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 g55
jآستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی

مقدس  آســتان  رســانی  اطاع  پایــگاه 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام: 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســام با تبریک ایام ماه 
رجب گفت: ماهی که در آن بسر می بریم، 
سرآغاز رســیدن به ماه شعبان و رمضان 
اســت، که باید در آن تاش کنیم انس ما 

با آفریدگار هستی بیشتر شود.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری در دیدار 
جمعی از اعضای پژوهشــکده هوا فضا، با 
طرح این پرســش که در این ماه ها که از 
بهترین اوقات دعاســت، کدام دعا بهترین 
درخواست ما از خدا می تواند باشد؟ گفت: 
باید ببینیم چه دعایی است که اگر اجابت 
شــود، انســان در زندگی مادی و معنوی 

کامیاب خواهد شد.
رئیــس موسســه علمــی – فرهنگــی 
دارالحدیــث گفــت: در روایت اســت که 
پیامبــر اکــرم)ص(، ترجیح مــی داد که 
دعاهــای جامــع را بخواند زیــرا بعضی 
از دعاهــا از جامعیت برخوردار اســت و 
استجابت ســایر دعاها نیز در آن دعاست 
که بطور مثال، اســتغفار از همان دعاهای 
جامع اســت و توصیه شــده اســت برای 
کسانی که دارای مشکات فراوان هستند، 

زیاد اســتغفار کنند که ایــن موجب رفع 
موانع و گرفتاری های انسان خواهد شد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه الســام بیان کرد: البته در 
روایت است که خداوند به حضرت موسی 
)س( فرمود: ای موسی هر چه می خواهی 
از من بخواه حتی نمــک خمیر نان تنور 
خانه ات را و نکته این مساله این است که 
انسان هیچ کســی را در عالم غیر از خدا 
موثر نداند و هیچ چشم امیدی به غیر خدا 

نداشته باشد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری در ادامه با 
بیان اینکه یکی از دعاهای مهم و سازنده 
و پر محتوا، دعای مکارم االخاق صحیفه 
ســجادیه اســت که خواندن آن دعا برای 
خودسازی توصیه شده افزود: در این دعا 
درخواست های بسیار مهمی مطرح شده 
است و سراسر این دعا درس زندگی است.

وی تصریح کــرد: در پایان ایــن دعا همه 
درخواست ها در چند جمله خاصه می شود 
که با استجابت آن، همه نیازهای معنوی و 
بلکه نیازهای مادی انسان برطرف می شود و 
آن از نکات بسیار کلیدی است که باید مورد 

توجه دقیق قرار گیرد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری افزود: امام 

ســجاد علیه الســام، در این فراز از دعا 
می فرماید: خدایــا کاری کن در لحظاتی 
که غافلم به یاد تو بیفتم، زیرا اگر انســان 
بتواند، به یادخدا مداومت داشــته باشد و 
خــودش را در محضر خــدا ببیند، باعث 
تحول اساســی در زندگی او خواهد شد و 
این مقدمه رســیدن به آن کامیابی بزرگ 

است.
رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
افزود: در فراز بعدی این دعای شریف امام 
سجاد علیه السام می فرماید: خدا کمکم 
کن برای این که مهلتی که برای من قرار 
دادی را در طاعــت تو صرف کنم و در راه 
آســانی مرا ببر که به کیمیای محبت تو 
برسم که این موجب آبادانی دنیا و آخرت 

من خواهد شد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری همچنین با 
اســتناد به روایتی از پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله و ســلم افزود: دل های انسان 
ها ســه گونه اســت، یکی قلبی که کاما 
مشغول به دنیاست و قلبی که مشغول به 
آخرت است و قلبی که به خدا سپرده شده 

و عاشق خداست.
وی در ادامه افزود: در این روایت پیامبراکرم 
صلــی اهلل علیه و آله و ســلم ســپس می 

فرمایند: کسی که دلش را دنیا پرکرده است، 
ســیر نخواهد شد، چون بهره مندی بیشتر 
از آن، موجب افزایش عطش می شود و اما 
کسانی که قلبشان مشغول آخرت باشد به 
درجاتی واال در آخرت خواهند رســید و اما 
کسانی که تاش هایشان برای مزد نیست 
و فقط بــرای خدا کار می کنند، هم دنیا را 
خواهند داشــت و هم آخرت را و هم خدا با 

آن ها خواهد بود.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری در پایان 
گفت: باید از خــدای متعال بخواهیم که 
دل های ما را محل انوار ذکر خودش قرار 
بدهد تا توفیق برای خود سازی و خدمت 
بیشــتر به مردم و نظام مقدس جمهوری 

اسامی داشته باشیم.

دستیابی به کیمیای محبت خداوند، موجب کامیابی دنیا و آخرت خواهد شد

آیت اهلل محمدى رى شهرى:  

پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی علیه السام: جلسه 
ســتاد ویژه برگزاری مراســم لیالی قدر 
در آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســام با حضور معاون 

فرهنگی و امور زائران، مدیران بخش های 
مختلف آستان مقدس و روسا و نمایندگان 
سازمان ها و دیگر نهادهای شهرستان ری، 

در تاالر شیخ کلینی )ره( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
السام،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
در نشست کارشناسی ســتاد ویژه مراسم 
لیالی قدر، فرماندار ویژه شهرســتان ری، 
معاون سیاســی فرماندار شهرســتان ری، 
معاون دادســتان دادسرای شهرستان ری، 
نماینده معاون ترافیک شــهرداری منطقه 
بیســت، نماینده پلیس آگاهــی، رئیس و 
جانشین کانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم 

)ع(، معــاون بهــره برداری بــرق منطقه 
شهرســتان ری، نماینــدگان شــهرداری 
منطقه بیست، نماینده سپاه ناحیه حضرت 
پلیس  نماینده  الســام،  علیه  عبدالعظیم 
راهــور، نماینده پلیس امنیت شهرســتان 
ری، نماینده شــرکت گاز شهرستان ری، 
اســامی شهرستان  تبلیغات  اداره  رئیس 
ری، نماینده جمعیت هال احمر، نماینده 
شــبکه بهداشت محیط شهرســتان ری، 
سرپرست بازار بزرگ ری، نماینده اورژانس 
شهرستان ری به همراه مسئولین و مدیران 
آســتان مقدس به بررسی مسائل گوناگون 
و بحــث و تبادل نظر و تعامل ســازنده به 

منظور برگزاری هرچه با شــکوهتر مراسم 
ماه مبــارک رمضان و به ویــژه لیالی قدر 

پرداختند.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی 
علیه الســام، با همــکاری کلیه مدیران 
با اخاص و ســازمان های خدمتگزار در 
سطح شهرســتان ری همچون سال های 
گذشــته، در لیالی قدر با برنامه های ویژه 
و اقامه نماز با شــکوه عید سعید فطر در 
سایه ســار امنیت، نظم، انضباط و تامین 
رفاه حال زائرین ارجمنــد، میزبان مردم 
متدیّن و خداجوی شهرستان ری و تهران 

خواهد بود.

جلسه ستاد ویژه مراسم لیالی قدر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد

پایگاه اطاع رســانی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام: به همت اداره 
کل برنامه های فرهنگی و آموزشی، کارگاه های 
آموزشــی قصص قرآنی و احکام ویژه کودکان و 

نوجوانان در ایام تابستان در آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام برگزار گردید.

بر اســاس این گــزارش در این کارگاه ها 
کــه به منظور آشــنائی و ترویج معارف و 

قصص قرآنی و احکام دینی برگزار شــد، 
حجت االسام خسروشاهی به ارائه برنامه 
های آموزشی و بیان احکام ویژه کودکان 

و نوجوانان پرداخت.

برگزاری کارگاه های آموزشی قصص قرآنی و احکام ویژه کودکان و نوجوانان در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(
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پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام به نقل از 

خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(
آیت اهلل محمدی ری شهری ضمن تبیین 
انحراف  معنای ضالت گفت: بدترین نوع 
مربوط به کســانی است که هدف زندگی 
را درســت تشــخیص داده اند، ولی از آن 

منحرف شده اند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری همزمان با 
شــب لیله الرغائب در جلسه تفسیر قرآن 
کریــم که با حضور زائران و ارادتمندان به 
ساحت مقدس کام اهلل مجید در مصای 
بزرگ ری برگزار شــد، گفت: بحث ما در 
این محفل نورانی در تبیین و تفســیر آیه 
هفتم از ســوره مبارکه حمد بود؛ سوره ای 
که مکرر در نمازهای واجب و مستحب آن 

را تاوت می کنیم.
وی افزود: تا کنون چند فراز از این ســوره 
نورانی را توضیــح داده ام. صحبت در این 
جلســه و ان شاء اهلل در جلســات آتی در 
آخریــن فراز از آیه ۷ ســوره حمد، یعنی 
ِّیَن« است. خداوند متعال  ال کلمه »َوالَ الضَّ
مردم را به ســه دسته تقسیم کرده است؛ 
دســته اول نعمت یافتــگان، دســته دوم 
غضب شــدگان و دسته ســوم کسانی که 
گمراه هستند. دو دسته اول را قبًا توضیح 

داده ام.
این مفسر قرآن با بیان اینکه چند نکته در 
ِّیَن« مطرح می شود،  ال تبیین فراز »َوالَ الضَّ
گفت: بحث اول معنای ضالت است. بحث 
دوم انواع ضالت هاست، چند نوع ضالت 
داریم. همه اینها از منظر قرآن مورد بحث 
و بررســی قرار می گیرد. بحث سوم اینکه 
از منظر قرآن چه کســانی گمراه معرفی 
شده اند. بحث چهارم عوامل ضالت است، 
چه چیزهایی باعث می شــود انسان گمراه 
شــود و دعاهای او مستجاب نشود، بحث 
پنجم موانع ضالت اســت، چه چیزهایی 
باعث می شود انســان گمراه نشود، بحث 
ششــم اینکــه مراتب ضالت چیســت. 
بحث هفتم که بسیار مهم و کارآمد است 
شیوه های اضال اســت. شیاطین جن و 
انس چه شــگردهایی برای گمراه کردن 

انسان دارند.
آیت  اهلل محمدی ری  شــهری با اشــاره 
به اینکــه در قرآن کریــم واژه ضالت با 
مشتقاتش در مجموع ۱۸9 بار آمده است، 
افزود: در تبیین معنای ضالت حرف های 
زیادی اســت ولی من تنها بــه این اکتفا 
می کنــم که ضالت یعنــی انحراف از راه 
راســت. راه راست آن اســت که کامیابی 

دنیا و آخرت نصیب انســان می شود. اگر 
انســان راه راست را پیدا کند، هم سعادت 
دنیا و هم آخرت نصیبش می شود. معنای 
ضالت این اســت که انسان این راه را گم 

کند.
این مفســر قرآن بیان کرد: کسانی که از 
این راه منحرف شدند سه دسته هستند، 
دســته اول کســانی که اصــًا نمی دانند 
برای چه زندگی می کنند، این نکته برای 
جوانان خیلی قابل توجه اســت. خدا ما را 
برای چه آفریده است. خداوند در این باره 
َعَبًثا  َخلَْقَناُکْم  ََّما  أَن »أََفَحِسْبُتْم  می فرماید: 
تُْرَجُعوَن«، )مؤمنون/۱۱۵(.  اَل  إِلَْیَنا  َُّکْم  َوأَن
خیال می کنید شــما را بیهــوده و بازیچه 
آفریدیم. »أَیَْحَســُب اإْلِنَســاُن أَن یُْتَرَک 
ُسًدی«، )قیامت/۳۶(. عده ای از منحرفین 
و ضالین کسانی هستند که اصًا نمی دانند 
برای چه هســتند، به پوچی و خودکشی 
می رســند. در نهایت از هســتی خودش 
فرار می کند. این برای این اســت که اصًا 

نمی داند برای چه به دنیا آمده است.
وی گفت: دسته دوم از منحرفین کسانی 
هســتند کــه هــدف زندگی را اشــتباه 
تشــخیص داده اند. خیال مــی کنند در 
این دنیا آمده انــد برای اینکه به موقعیتی 
برســند، اینها هدف را اشــتباه تشخیص 
داده اند. خیال می کنند اگر پولدار باشــند 
آرامش پیــدا می کنند. پول پیدا می کنند 
ولی به آرامش نمی رســند. فکر می کنند 
اگــر ازدواج کنند آرامــش پیدا می کنند، 
می بیننــد ازدواج کردنــد و بــه آرامش 
نرســیدند، فکــر می کنند خانه داشــته 
باشــند به آرامش می رسند ولی با آن هم 
به آرامش نمی رســند. اینهایی که با خدا 

ارتباط ندارند و هدف زندگی را تشخیص 
نداده اند، در این دنیا دنبال سراب هستند.

آیت  اهلل محمدی ری  شهری اظهار کرد: 
بــه گفتــه امیرالمؤمنین)ع( کســی که 
دنبال ســراب برود، زحمت را می کشد و 
تاش می کند ولی به چیزی نمی رســد. 
در روایت دیگری می فرماید: مثل طالب 
دنیا مثل کســی است که با آب دریا که 
شور است می خواهد عطش خود را رفع 
کند. به دنیا می رسند لیکن آرامش پیدا 
نمی کننــد. تازه دنیا که تمام می شــود 
می بیند شــیطان ســرش کاه گذاشته 
ســرمایه عمرش را گرفتــه ولی چیزی 

ندارد.
وی گفت: دســته سوم کسانی هستند که 
هدف زندگی را درست تشخیص داده اند 
ولــی از آن منحرف شــده اند، این خیلی 
اینها هــم »ضالین«  اســت.  خطرنــاک 
هســتند. قرآن در ســوره جمعــه آیه ۵ 
ْوَراَۀ ثُمَّ  ُلوا التَّ َِّذیَن ُحمِّ می فرماید: »َمَثــُل ال
لَْم یَْحِمُلوَها َکَمَثِل الِْحَماِر یَْحِمُل أَْســَفاًرا 
 ِ بُوا بِآیَاِت اهللَّ َِّذیــَن َکذَّ بِْئــَس َمَثُل الَْقْوِم ال
الِِمیَن« کسانی که  ُ اَل یَْهِدی الَْقْوَم الظَّ َواهللَّ
تورات را بلدند، آشــنای با قرآن هســتند 
ولی عمــل نمی کننــد، عالم بــی عمل 
هســتند، مثل آنها مثل درازگوش و االغ 
است که نمی فهمد. چه مثل بدی هست. 
روایتی اســت که عمار یاسر نقل می کند 
که یکی از اصحاب رســول خدا)ص( بود، 
پیغمبر)ص(  بود.  بزرگی  خیلی شخصیت 
به او مأموریت داد کــه به طایفه ای برای 
تبلیغ بــرود. می گوید رفتم و دیدم عجب 
مردمی هستند که هیچ چیزی نمی دانند 
مثل شترهای وحشــی بودند، همش فکر 

ندارد.  فایــده ای  دیدم  زندگی هســتند، 
خدمت پیغمبر)ص( برگشتم، پیغمبر)ص( 
عــرض کردم  پرســید،  مأموریتم  درباره 
که اینها چطور آدم هایی هســتند و اصًا 
قابل صحبت کردن نیســتند مثل همان 
گوســفندها و گاوها هستند. پیغمبر)ص( 
فرمود: تــو از اینها تعجب کردی ولی من 
به تو می گویم آدم هایی عجیب تر از اینها، 
پســت تر از اینها و گمراه تــر از اینها هم 
هستند، آدم هایی که آنچه اینها نمی دانند 
را می داننــد ولــی برخاف دانســته های 
خودشــان عمــل می کنند. بســیاری از 
سیاســیون خیال می کنید نمی دانند که 
خطــا می کنند، آمریکا نمی داند که کمک 
کردن به اســرائیل خــاف عقل و فطرت 
اســت؟ اســرائیلی ها نمی دانند کشــتن 
فلسطینی ها ظلم است؟ می دانند و خاف 
عقل خود عمل می کنند. عالمی راه و چاه 
را بــرای مردم می گویــد و خودش عمل 
نمی کند، همین اســت. امام خمینی)ره( 
می فرمود: ممکن اســت آدم درس اخاق 
و تفسیر قرآن بگوید و جهنمی هم باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی )ع( عنوان کرد: این سه دسته 
افراد منحرف هســتند. امیرالمؤمنین )ع( 
می فرمایــد: علم خودتــان را جهل قرار 
ندهید. علم خــود را عمل کنید. بدان که 
از دنیا آنقدر نصیبت می شــود که در راه 
خدا ببخشی و بپوشی و کهنه کنی. برای 
بعد از خودت هر چه بگذاری آن نصیب تو 
نمی شــود. خدایا کاری کن که بی هدف 
نباشــم، هدف را درست تشخیص دهم و 
اگر هدف را درســت تشخیص دادم از آن 

منحرف نشوم.

عالم بی عمل در بدترین مرتبه ضاللت است

آیت اهلل محمدى  رى  شهرى در جلسه تفسیر قرآن:
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پایــگاه اطــاع رســانی آســتان مقدس 
السام:  علیه  الحسنی  عبدالعظیم  حضرت 
معتکفان در مســجد جامع آستان مقدس 
السام،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
با فرارسیدن غروب روز پانزدهم ماه رجب 

المرجب، با قرائت دعای ام داوود، پس از سه 
روز مناجات و راز و نیاز با پروردگار متعال 

به اعتکاف خود پایان دادند.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 

در این مراســم معنوی که طی آن، زائران 
و مومنین خداجوی نیز با حضور پر شــور 
خــود، همنوا بــا معتکفان بــه مناجات با 
پروردگار متعــال پرداختنــد، آیات الهی 
مربوط به اعمال ام داود توسط قاریان ممتاز 
به صورت ترتیل تاوت گردید و ذاکر اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السام آقای 
غامرضازاده به قرائت »دعــای ام داوود« 

پرداخت.
بر اســاس این گــزارش در پایان مراســم 
روحانی اعتکاف، خادمین آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 
با نثار شــاخه گل و آرزوی قبولی طاعات 
و عبــادات، در فضائی آکنــده از معنویت 

معتکفین را بدرقه نمودند.
در مراسم اعتکاف ســال جاری ... معتکف 

در شب میاد امیر المومنین حضرت علی 
علیه الســام و همزمان با آغاز ایام البیض 
ماه رجب المرجب، برای حضور در مراسم 
ســه روزه اعتکاف در مسجد جامع آستان 
علیه  الحسنی  عبدالعظیم  مقدس حضرت 

السام مستقر شدند.
گفتنــی اســت آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی علیه السام در مدت 
سه روزه مراسم اعتکاف، برنامه های مذهبی 
منظمی از جمله برگزاری نمازهای جماعت، 
تــاوت آیات قــرآن کریم توســط قاریان 
ممتاز، قرائت زیارت عاشورا و مدیحه سرائی 
توســط ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السام، برگزاری حلقه های معرفت و 
سخنرانی توسط اساتید و خطیبان برجسته را 

برای معتکفان تدارک دید بود.
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مقدس  آســتان  رســانی  اطاع  پایــگاه 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام: 
همزمان با ایام والدت با ســعادت حضرت 
امیرمومنــان حضرت علــي بن ابي طالب 
علیه السام، نخســتین همایش فرهنگي 
ویژه ناشنوایان تحت عنوان امیر مهرباني 
در تاالر شــیخ صدوق )ره( آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســني علیه السام 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 
تــاوت آیات کام اهلل مجیــد، خیرمقدم 
گویي دبیر همایش سید حسین ثامنیان، 
ســخنراني عباس سلیمي معاون فرهنگي 
و امور زائران، ســخنراني محمد کاشــاني 
مسئول مؤسسه آموزش عالي خاتم النبین، 
ســخنراني سید مهدي ســجاد محقق و 

پژوهشــگر، پخش کلیپ و اجراي برنامه 
هاي متنوع فرهنگــي از برنامه هاي این 

همایش بود.
در ایــن همایش معــاون فرهنگي و امور 
عبدالعظیم  مقدس حضرت  آستان  زائران 
الحســني علیه الســام با تبریک والدت 
امیرمؤمنــان حضرت علي علیه الســام 
گفت: بر اساس آفرینش الهي انسان داراي 
دو بعد جســمي و روحي اســت، چشم و 
گوش به عنوان دو ابزار حق شناسي است و 
اگر کسي داراي یکي از این ابزارها نباشد 
بدین معنا نیســت که او نمي تواند حق را 

بشناسد یا ببیند.
خادم القرآن عباس ســلیمي افزود: آنچه 
در وجود انســان اهمیت دارد روح انسان 
است زیرا روح رشد یافته مي تواند با چشم 
دل حق را دیده و بشناسد، شاید برخي از 

انســان ها داراي کمبود جسمي باشند اما 
بعد روحي آنها کامل است، توانمندي هاي 
جامعه ناشنوایان مطلبي نیست که بتوان 

به راحتي از کنار آن گذشت.
کریــم  قــرآن  کــرد:  خاطرنشــان  وي 
مي فرماید: بســیاري از انســان ها با وجود 
بهره مندي از نعمت چشم و گوش به دلیل 

این که اهل منطق و ایمان نیستند در زمره 
غفلت زدگان قرار مي گیرند.

ســلیمي ابراز کرد: بسیاري از مطالب را با 
گوش سر نمي توان شــنید بلکه با گوش 
جان باید شــنید، قرآن کتاب انسان ســاز 
است که دستورالعمل رسیدن به سعادت 

در دنیا و آخرت را داده است.

همایش فرهنگي امیر مهرباني ویژه ناشنوایان در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد

مقدس  آســتان  رســانی  اطاع  پایــگاه 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام: 
یازدهمین نمایشــگاه بیــن المللی کتاب 

کربا با حضور ســه ناشــر ایرانی افتتاح 
برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 
در این نمایشگاه که در صحن عقیله بنی 
هاشم حضرت زینب کبری سام اهلل علیها 
در حرم مطهر حضرت امام حســین علیه 
الســام برگزار می شــود، عاوه بر مراکز 
دینی و مذهبی کشــورهای اسامی، سه 
ناشــر ایرانی نیز حضور داشته و به عرضه 

محصوالت خود می پردازند.

انتشارات آســتان قدس رضوی )به نشر(، 
انتشارات آســتان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س( )زائر( و انتشــارات آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( 
)دارالحدیث( در این نمایشگاه بین المللی 

غرفه خواهند داشت.
این  قراراســت  این گــزارش،  براســاس 
نمایشگاه به مدت ۱۵ روز در قالب یکی از 
برنامه های جشنواره سالیانه ربیع شهادت 

فعالیت نماید.
گفتنی اســت غرفه آستان مقدس حضرت 

عبدالعظیم الحســنی علیه الســام در این 
نمایشــگاه عاوه بر ارائه نشــریات موسسه 
علمی فرهنگی دارالحدیث، با ارائه محصوالت 
متنوع فرهنگی به معرفی آستان مقدس و 
شخصیت واالی حضرت عبدالعظیم الحسنی 

علیه السام می پردازد.
نمایشگاه امسال به نام حضرت آیت اهلل سید 
علی طباطبایی حائری صاحب کتاب ریاض 
المسایل فرزند آیت اهلل محمد علی طباطبایی 
حائری است که در ســال ۱۱۶۱ ه ق متولد 
و در ســال ۱۲۳۱ ه ق وفــات یافته اســت.

افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کربال
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پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام به نقل از 
خبرگزاری بیــن المللی قرآن)ایکنا(: آیت 
اهلل محمدی ری شــهری با اشاره به اینکه 
گاهی خداوند با ضالت، انســان را کیفر 
می دهــد، گفت: اولین مجــازات خدا این 
است که ارتباط او را با خود قطع می کند، 
اگر خداوند کســی را رهــا کرد، خود این 

مجازات است.
آیت  اهلل محمدی ری  شــهری در جلســه 
تفســیر قرآن کریم که با حضور زائران و 
ارادتمنــدان به ســاحت مقدس کام اهلل 
مجید در مصای بزرگ ری برگزار شــد، 
با اشــاره به فرازی از هفتمین آیه ســوره 
مبارکــه حمد، »َغیــِر الَمغُضــوِب َعلَیِهْم 
ِّیَن«، گفــت: در این آیه خداوند  ال َوالَ الضَّ
ســبحان مردم را به ســه دســته تقسیم 
فرموده است؛ دســته اول نعمت یافتگان، 
دسته دوم کســانی که مورد غضب الهی 
قــرار گرفتند و دســته ســوم، گمراهان 

هستند.
وی با طرح این ســؤال که گمراهانی که 
ما از خداوند می خواهیم جزء آنها نباشیم 
چه کسانی هستند، اظهار کرد: در این باره 
بــه چند مبحث باید توجه کرد. بحث اول 
معنای ضالت است؛ ضالت یعنی انحراف 
از راه درســت زندگی. مبحــث دوم انواع 
ضالت اســت. در قرآن چند گونه ضالت 
مطرح شــده است. مقصود در این آیه این 

است که از کدام گمراهان نباشیم.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحســنی )ع( با اشــاره به معانی ضالت 
در قــرآن عنوان کرد: ضالــت در قرآن، 
دو معنــی دارد؛ ضالت ابتدایی و ضالت 
کیفری. ضالت ابتدایی یعنی انســان در 
اثر نبودن راهنما گمراه شــود. مانند آنچه 
در آیه دوم سوره جمعه اشاره شده است: 
»ُهَو الَِّذی بََعَث فِی اْلُمِّیِّیَن َرُســواًل مِّْنُهْم 
یِهْم َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب  یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزکِّ
َوالِْحْکَمــَة َوإِن َکانُوا ِمــن َقْبُل لَِفی َضَاٍل 
مُِّبیــٍن«. ضالت اعــراب جاهلی، ضالت 
ابتدایی بود. پیغمبر)ص( که مبعوث شــد 

آنها را از این ضالت نجات داد.
این مفســر قرآن همچنین با اشاره به آیه 
۱9۸ سوره بقره، »َواْذُکُروُه َکَما َهَداُکْم َوإِن 
ِّیَن«، اظهار کرد:  آل ُکنُتم مِّن َقْبلِِه لَِمَن الضَّ
این گمراهی که در این آیات آمده منظور 
ِّیَن« نیســت. چون کســی که  ال »َوالَ الضَّ
نماز می خواند مســلمان است و از هدایت 
ابتدایــی برخوردار اســت. منظور معنای 
دوم گمراهی اســت کــه ضالت کیفری 
است. در قرآن کریم ۳۳ بار کلمه ضالت 
به خداوند نســبت داده شده است، یعنی 
خداونــد عده ای را گمراه می کند. در همه 
این موارد، ضالت کیفری مطرح است. اگر 
در ســوره حمد از خداوند می خواهیم که 
جزء ضالین نباشیم یعنی خداوندا ما را با 

ضالت کیفر نکن.
آیت  اهلل محمدی ری شهری گفت: آیاتی 
کــه به ضالــت کیفری اشــاره دارند دو 
دسته هستند؛ یک دسته آیاتی که تصریح 
می کننــد خداوند هر که را بخواهد گمراه 

می کند، مثل آیه ۲۷ سوره رعد، »َویَُقوُل 
ِِّه  ب َِّذیــَن َکَفُرواْ لَْوالَ أُنِزَل َعلَْیــِه آیٌَة مِّن رَّ ال
ُقــْل إِنَّ اهللَّ یُِضلُّ َمن یََشــاُء َویَْهِدی إِلَْیِه 
َمْن أَنَاَب«. کفار لجوج می گفتند چرا این 
پیغمبر، معجزه نــدارد. ضالت و هدایتی 
که اینجا هست، ضالت کیفری و پاداشی 

است.
وی با طرح این ســؤال کــه چرا خداوند، 
انســان را با ضالت کیفر می کند، عنوان 
کرد: خداوند راهنما فرســتاد، راه را نشان 
داد، عقــل داد که پیغمبر باطن اســت و 
پیغمبران بســیاری هــم آمدند، آن وقت 
اگر کسی هدایت ابتدایی شد اما لجبازی 
کرد، خداوند او را مجازات می کند. اولین 
مجازات خدا این اســت کــه ارتباط او را 
با خود قطع می کنــد. این اولین مجازات 
کســی اســت که گوش به حــرف حق 
نمی دهد. اگر خدا کسی را رها کرد، خود 
این مجازات است. اگر کسی عاقه به نماز، 
روزه، قرآن و مســجد ندارد، این مجازات 

خدا است. این ضالت کیفری است.
این مفسر قرآن افزود: در بعضی از نقل ها 
آمده که شــخصی به یکــی از پیغمبران 
ســلف گفت: می روی و با خــدا صحبت 
می کنــی به خدا بگو تا کی من گناه کنم، 
مــن را مجازات نمی کنی. پیغمبر در مقام 
مناجات، حــرف او را به خداوند گفت. در 
این نقل آمده اســت که خداوند فرمود: به 
او بگو تا کــی مجازاتت کنم و تو نفهمی. 
تــا کی من تو را کیفــر دهم و تو نفهمی. 
مگر نمی بینی که بــه ذکر و مجازات من 
عاقه نداری. مگــر نمی بینی از نماز لذت 
نمی بری. این مجازات خدا اســت. این که 
انســان احســاس کند به دعا عاقه دارد. 
عاقــه دارد کــه در ماه مبــارک رجب، 
شــعبان و رمضان، با خدا انس بیشــتری 
داشــته باشــد، این عاقه عامت لطف و 
عنایت خداوند اســت. آن هم که احساس 
می کند با صدای قرآن ناراحت می شود آن 

مجازات خداوند است.
وی اظهار کرد: یادم می آید قبل از انقاب 
حدود ســال 4۳، مدتی در زندان ساواک 

بــودم. یکی از مأموران زنــدان با دیگری 
صحبت می کرد و طوری صحبت می کرد 
که ما هم بشنویم، می گفت من تا وقتی در 
حالت گناه نباشــم کارم درست نمی شود، 
حتماً باید در آن حالت باشم تا کارم پیش 

رود. این مجازات خداست.
بــه  شــهری  ری  محمــدی  آیــت  اهلل 
فرموده امام علی)ع( اشــاره کرد و گفت: 
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماید: اگر کســی 
بفهمد، فــراق خداوند ســخت تر از آتش 
جهنم اســت. دوســتان خداوند از آتش 
فراق، بیش از آتش جهنم می ترســند. به 
قول ســعدی »هر حکم که بر سرم برانی 
خداوند،  مرانم«.  زخویشــتن  است  سهل 
کســی را رها کنــد، گمراه می شــود. نه 
تنهــا رها می کند بلکه به او پول و زندگی 
هم می دهد. پولــداری که گناه می کند و 
می بیند پولش بیشتر می شود این مجازات 
خداســت. جوانی که راه انحراف می رود و 
می بیند که بدنش ســالم اســت و مریض 
هم نمی شود این مجازات خداست. زمینه 
را آماده می کند که بیشــتر راه انحراف را 
برود. اگر خداوند می خواســت به او لطف 
کنــد، اگر گناه می کرد خداوند او را تنبیه 

می کرد که برگردد.
این مفسر قرآن عنوان کرد: خداوند بدون 
دلیل کســی را هدایت خــاص نمی کند، 
بدون دلیل هم گمــراه نمی کند. حکمت 
گمراه کردن، در آیاتی بیان شده است. آیه 
َِّذیَن آَمُنواْ  ۲۷ سوره ابراهیم، »یَُثبُِّت اهللُّ ال
نَْیا َوفِی اآلِخَرِۀ  بِالَْقْوِل الثَّابِِت فِی الَْحَیاِۀ الدُّ
الِِمیَن َویَْفَعُل اهللُّ َما یََشــاُء«.  َویُِضلُّ اهللُّ الظَّ
ضالت کیفری برای آنهایی است که ثبات 
قدم ندارند. هر کــس به اندازه ظلمی که 
در زندگــی دارد بــه همان مقــدار از راه 
حق منحرف می شــود. ظلم سبب اضال 
کیفری می شود. انسان اگر حق را می داند 
و لجاجــت کند، این هــم موجب ضالت 
کیفری است. ریشــه جنایات هواپرستی 
است. اینجاســت که هوای نفس، خدای 
انســان می شــود و می داند کــه راهش 

نادرست است ولی آن را ادامه می دهد.

دوستان خداوند از آتش فراق، بیش از آتش جهنم می ترسند

آیت اهلل محمدى  رى  شهرى در جلسه تفسیر قرآن:  

پایگاه اطاع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام: همزمان 
با ایام ماه شــعبان المعظم مسابقه عکس 
و طرح "شــوق زیارت" با موضــوع ثواب 
زیــارت حرم مطهر حضرت سیدالشــهداء 

علیــه الســام توســط اداره کل برنامــه 
هاي فرهنگي و آموزشــي آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم علیه السام در فضاي 

اینستاگرام برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 

السام،  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
شــرکت کنندگان مــي توانند با ارســال 
تصویر در اینستاگرام با هشتگ #زیارت_

عبدالعظیم_کربا در این مســابقه شرکت 
کنند.

برگزاري مسابقه عکس و طرح »شوق زیارت« با موضوع ثواب زیارت حرم مطهرحضرت سیدالشهداء)ع(
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پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام: همزمان 
با ایام خجســته ماه رجب المرجب صفحه 
شبکه اجتماعی اینستاگرام آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 

راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 
این اتفاق در راســتای بهره گیری بیش تر 

از شــیوه های نوین ارتباطی و شبکه های 
مجازی به منظور اطاع رســانی تصویری 
از مراســم و برنامه های آســتان مقدس و 
در جهت نشــر معارف اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السام صورت گرفته است.
بــر اســاس این گــزارش عاقمنــدان و 
بازدیدکننــدگان بــا عضویــت در صفحه 
اینســتاگرام آســتان مقدس به نشــانی 
  https://instagram.com/abdolazim.ir

می توانند ضمــن فعالیت، از آخرین اخبار 
و برنامه های مذهبی و فرهنگی این بارگاه 

ملکوتی مطلع گردند.
گفتنی است عاقمندانی که تصاویر قدیمی 
و جدیــد و یــا خاصی از آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام در 
اختیار دارند می توانند جهت نشــر در این 
صفحه آن را به آدرس ایمیل آستان مقدس 
نموده تا به نام خودشان منعکس گردد.به نشانی info@abdolazim.com  ارسال 

صفحه شبکه اجتماعی اینستاگرام آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( راه اندازی شد

پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی علیه الســام: طي 
مراســمي با حضور رئیس دارالشفاء کوثر 
و تعدادي از مدیران آستان مقدس، واحد 

فرهنگي این دارالشفاء آغاز بکار کرد.
به گــزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام، در 

مراســمي بهمراه اقامه نماز جماعت ظهر و 
عصر و با سخنراني حجت االسام تقدیري 
معاون امور روحانیون آستان مقدس، واحد 
فرهنگي دارالشفاء کوثر به سرپرستي آقاي 

مؤمني کار خود را آغاز کرد.
دارالشفاء کوثر با زیربناي ۶۵۰۰ مترمربع 
در چهــار طبقه در ضلع شــمال شــرقي 

مجموعه آستان مقدس قرار دارد.
ایــن مرکز درمانــی براي ارائــه خدمات 
بهداشــتي و درماني مردم محروم منطقه 
بویژه بیماران بي بضاعت در ســال ۱۳۸۳ 
تأسیس شده است و هم اکنون در بخش 
هاي مختلف به ارائــه خدمات درماني به 

بیماران و مراجعه کنندگان مي پردازد.

آغاز به کار واحد فرهنگي دارالشفاء کوثر در آستانه مبعث پیامبر اکرم )ص(

پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی علیه السام به نقل 
از خبرگــزاری بین المللــی قرآن)ایکنا(: 
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشاره به 
خطرناکترین گمراهان از نظر قرآن گفت: 
خطرناکتریــن شــیاطین انــس، رهبران 

سیاسی و دینی فاسد هستند.
آیــت  اهلل محمدی ری شــهری در ادامه 
موضوع جلسات گذشته که به تفسیر فراز 
پایانی سوره حمد اختصاص داشت، گفت: 
از خداونــد می خواهیم که بــه ما توفیق 
بدهــد تا راه درســت زندگــی را انتخاب 
کنیم و در راه کسانی که مورد غضب قرار 
گرفته اند، قرار نگیریم. در آخرین فراز  نیز 
می گوییم در راه گمراهان نیز قرار نگیریم.

ِّیَن« افزود: تاکنون  ال وی در تفســیر »الضَّ
مباحثــی را مطرح کرده ایم. ضالت یعنی 
انحراف از راه درســت زندگی که ضالت 
ابتدایی و کیفری داریم. بحث ما در مطلب 
سوم است که چه کسانی گمراه بودند که 
ما نباید از راه آنها برویم. قرآن می گوید که 

بیشتر گذشتگان گمراه بودند.
آیــت  اهلل محمــدی ری  شــهری اظهار 
کــرد: گروه های خاصــی در قرآن مطرح 
شــده به عنوان گمراه، مثل بت پرستان، 
گوساله پرســتان، پیروان شیطان، کافران، 

هواپرستان، فاســقان، مجرمان و ...؛ اینها 
گروه های مختلفی هستند که در قرآن به 

عنوان گمراه مطرح شده اند.  
این مفسر قرآن به خطرناکترین گمراهان 
از نظر قرآن اشــاره و عنــوان کرد: در آیه 
۱۱۲ ســوره انعام این مطلب بیان شــده 
ا  اســت: »َوَکَذلِــَک َجَعلَْنا لُِکلِّ نَِبــیٍّ َعُدوًّ
َشَیاِطیَن اإلِنِس َوالِْجنِّ یُوِحی بَْعُضُهْم إِلَی 
َُّک َما  بَْعٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًرا َولَْو َشــاء َرب
َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَمــا یَْفَتُروَن«، هر پیامبری 
دشمن داشت و مکتب انبیا در هر مقطعی 
دشمن داشته است. خطرناکترین دشمنان 

پیامبران شیاطین انس و جن هستند.
وی بــه نکته ای در این آیه اشــاره کرد و 
گفت: در این آیه ابتدا به شــیاطین انس 
اشاره شده است؛ یکسری آدم های شیطان 
صفت، خطر بیشــتری از شــیاطین جنی 
دارند، به همین جهت اول ذکر شده است. 

شیاطین جن ابلیس و فرزندانش است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی )ع( افزود: شــیاطین انس، دو 
دســته هســتند رهبران فاســد سیاسی 
و رهبــران فاســد دینــی. خطرناکترین 
گمراهان این ســه دسته هستند. اینها راه 

حق را می دانند ولی منحرف می شوند.
این مفســر قرآن اظهار کــرد: خطر اینها 

از همــه گروه های دیگر که در قرآن آمده 
بیشــتر اســت. متقدم بر همه گمراهان 
شیطان است. بعد از اینکه از درگاه خداوند 
رانده شــد، گفت حال که گمراه شدم من 
هم همه بنــدگان را گمراه می کنم، ابزارم 
برای گمراه کردن این است که کارهای بد 

را در چشم آنها زیبا جلوه می دهم.
وی گفت: اگر انســان در صراط مستقیم 
حرکت کــرد، خداوند زشــتی گناه را در 
دیده انســان به گونه ای می کند که اصًا 
طرف آن نمــی رود. برعکــس اگر طرف 
شــیطان رفت، انجام کار خــاف در کام 

انسان شیرین می شود.
آیت  اهلل محمدی ری شــهری عنوان کرد: 
در آیــات ۱۶ و ۱۷ ســوره اعــراف آمده 
اســت: »َقاَل َفِبَما أَْغَویَْتِنــی لَْقُعَدنَّ لَُهْم 
ِصَراَطَک الُْمْســَتِقیَم )۱۶( ثُمَّ آلتَِینَُّهم مِّن 
بَْیــِن أَیِْدیِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم َوَعــْن أَیَْمانِِهْم 
َوَعن َشــَمآئِلِِهْم َوالَ تَِجُد أَْکَثَرُهْم َشاِکِریَن 
)۱۷(«، گفــت خدایا حاال کــه من را از 
درگاه خودت رانــدی در کمینگاه صراط 
مستقیم می نشــینم، آ نها را از همه جهت 
محاصره می کنم. از جلو، از پشت، از طرف 
راست و از طرف چپ و در کل از چهار سو 
در کمین می نشــیند که انسانها را گمراه 

کند.

وی افــزود: القای آرزوهــای پوچ و باطل 
از ابزار شــیطان اســت. گفته انسان ها را 
گرفتار خرافات می کنم. کاری می کنم آن 
خلقت الهی و فطرت توحیدی را از دست 
بدهند. خداوند فرمود هر کاری می خواهی 
بکن. امتحان من و شــما این است که راه 
شــیطان باز است، ما هم اختیار داریم که 

چه راهی را انتخاب کنیم.
این مفســر قرآن اظهار کرد: شــیطان بر 
کســانی تســلط دارد که ایمــان ندارند. 
اگر اخاص و ایمان باشــد، زور او به آدم 
نمی رسد. در روایت است که در مورد این 
آیه که از چهار طرف انســان محاصره می 
شود، خداوند فرموده است انسان ها از دو 
طرف باال و پایین راه دارند. از باالی ســر 
اگر دســت به دعا برداشــتند یا به سجده 
افتادند، اینها می توانند از شــر شــیطان 

نجات پیدا کنند.

خطرناکترین گمراهان از نظر قرآن

آیت  اهلل محمدى رى  شهرى در جلسه تفسیر قرآن عنوان کرد: 
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پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام به نقل از 
خبرگزاری بیــن المللی قرآن)ایکنا(: آیت 
اهلل محمدی ری شــهری گفت: پیروی و 
تقلید از تعدادی که در اکثریتند اما ناآگاه 
هســتند انسان را گمراه می کند، به دنبال 
شــناخت حق بروید ولی این را بدانید که 

اکثریت مردم دنیا دنبال حق نیستند.
آیت  اهلل  محمدی ری  شــهری، در جلسه 
تفسیر قرآن کریم که با حضور ارادتمندان 
بــه ســاحت مقــدس کام اهلل مجید در 
مصای بزرگ ری برگزار شــد، با اشــاره 
به آیه پایانی ســوره حمد »َغیِر الَمغُضوِب 
ِّیَن« گفت: در این جمله  ال َعلَیِهــْم َوالَ الضَّ
از خداونــد می خواهیم کــه راه انحرافی 

گمراهان را در زندگی انتخاب نکنیم.
وی با اشــاره به معنای ضالــت، افزود: 
انحراف از راه درســت یعنی ضالت. چند 
نوع ضالت داریــم؛ ضالت ابتدایی یعنی 
گمراهــی در اثر نرســیدن پیــام انبیا به 
انسان، ضالت بعدی ضالت کیفری است 
که راه به انسان نشان داده شده ولی انسان 
از آن راه نرفتــه و بخاطــر همین خداوند 
او را مجازات می کند. همین که در مسیر 

غلط قرار می گیرد مجازات او است.
این مفسر قرآن اظهار کرد: در طول تاریخ 
افــرادی بودند که راه درســت زندگی را 
انتخــاب نکردند و قرآن سرنوشتشــان را 
برای ما بیان فرموده اســت، می دانستند 
حق و باطل کدام است و برایشان پیغمبر 

نازل شــده بود اما راه نادرست را انتخاب 
کردند.

آیت  اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره به 
قوم هایی که گمراه شــدند، گفت: قرآن این 
داســتان ها را برای عبرت ما آورده است. در 
ســوره نحل آیه ۳۶ آمده است: »َولََقْد بََعْثَنا 
ٍة رَُّســواًل أَِن اْعُبُدواْ اهللَّ َواْجَتِنُبواْ  فِی ُکلِّ أُمَّ
اُغوَت َفِمْنُهم مَّــنْ َهَدی اهللُّ َوِمْنُهم مَّْن  الطَّ
الَُة َفِســیُرواْ فِــی الَْرِض  َحقَّــْت َعلَْیِه الضَّ
بِیَن«، حرف  َفانُظُرواْ َکْیَف َکاَن َعاقَِبُة الُْمَکذِّ
همه پیغمبرها توحید بــود. خدا را عبادت 
کنید و از هر معبودی جز خدا اجتناب کنید.

وی عنوان کرد: عده ای هم سزاوار مجازات 
کیفــری بودنــد. مجازات کســی که راه 
درســت را انتخاب نمی کند این است که 
خدا ارتباطش را با خود قطع می کند. اینها 
سزاوار گمراهی شدند. می فرماید زمین را 
بگردید و ببینید عاقبت کسانی که منحرف 

شدند چه شد؟ تاریخ قانون مند است.
این مفســر قــرآن با بیــان اینکــه اگر 
می خواهیــم جزو ضالین نباشــیم باید از 
اکثریــت منحرف پیــروی نکنید، تصریح 
کرد: از نظر اسام نه اکثریت ماک است 
و نه اقلیت، بلکه شــکرگزاری مهم است. 
کســانی که در راه مستقیم حرکت کنند 
و کســانی که در راه مســتقیم بمانند کم 
هســتند. نگاه نکنید اکثریت چه میکنند، 
نــگاه کنید حــق چه چیزی اســت. امام 
علی)ع( می فرمایــد: از راه هدایت بخاطر 
اینکه اهل آن کم اســت وحشــت نکنید، 

مردم سر سفره ای نشسته اند که سیری اش 
خیلی کوتاه است و گرسنگی اش طوالنی 

است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السام گفت: اگر کسی در 
راه روشــن و صراط مستقیم حرکت کرد 
به خوشبختی و ســعادت می رسد اما اگر 
راه دیگــر را انتخاب کرد به ســرگردانی 
می رســد. پیروی و تقلید از اکثریت ناآگاه 
انسان را گمراه می کند. به دنبال شناخت 
حق بروید ولی ایــن را بدانید که اکثریت 

مردم دنیا دنبال حق نیستند.
آیت  اهلل محمدی ری  شــهری با اشاره به 
روایتی از پیامبــر)ص( اظهار کرد: پیامبر 
فرموده است، هر انسانی وقتی از خانه اش 
خارج می شود فرشته ای همراه او می شود 
و می گوید: یا حقیقت را بشناس یا در راه 
یافتن حقیقــت باش. مقلد دیگران نباش. 
اگر حق گفتنــد دنبالش بــرو اگر باطل 

گفتند دنبال آن نرو.

این مفسر قرآن گفت: شخصی خدمت امام 
صادق)ع( آمد و گفت: چه فرقی هســت 
بین عوام مــا و عوام یهود. امــام فرمود: 
تقلید شما باید آگاهانه باشد اما تقلید شما 
کوکورانه است. شما باید از علمایی پیروی 
کنید که هم عالم هستند و هم عامل. آنها 
کســی را می بینند که تورات را تغییر می 
دهــد ولی چون آنها را به دنیایشــان می 
رســاند از او تبعیت می کنند. باید دنبال 
عالمی بروید که خویشتندار باشد، محافظ 
دین باشــد، از امر خدا اطاعت کند و ....، 
عوام مسلمان می توانند از او تبعیت کنند 
بعد می فرماید همه عالمان شیعه اینگونه 
نیستند بلکه بعضی از آنها اینگونه هستند. 
تقلید از عالمی که این خصوصیات را ندارد 
حتی حرام است. هر جوان مسلمانی باید 
اهل بصیرت باشــد و آگاهی داشته باشد. 
اینکــه مقــام معظم رهبری بــر بصیرت 
تأکید می کند برای این اســت که تقلید 

کورکورانه بی بصیرتی است.

پیروی از اکثریت ناآگاه انسان را گمراه می کند

آیت  اهلل محمدى رى  شهرى در جلسه تفسیر قرآن عنوان کرد:  

مقدس  آســتان  رســانی  اطاع  پایــگاه 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام: 
به مناسبت میاد با ســعادت امیراالمراء، 
مصلح کل و منجی عالم بشریت، تک سوار 

عدالت گستر، حضرت امام زمان عّجل اهلل 
تعالي فرجه الشــریف، جشــن میاد آن 
حضــرت به همراه اختتامیــه پانزدهمین 
دوره طــرح هــزاران ختم قــرآن کریم 

در آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 
الحسني علیه السام برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسني علیه السام، 
این مراسم سه شــنبه ۱۲ خردادماه بعد 
از اقامــه نماز جماعت مغرب و عشــاء در 
مصــاي بزرگ ری، با ســخنرانی حجت 
االســام والمســلمین غــروی و  مدیحه 
ســرائی و قرائت دعای توسل توسط آقای 

محمود تاری برگزار شد.
با سعادت  همچنین در ســالروز والدت 
آن حضرت، مراســم جشن میاد نور به 
همراه اختتامیــه پانزدهمین دوره طرح 
هزاران ختم قــرآن کریم با تاوت آیات 
قرآن کریم توســط قــاری ممتاز آقای 

داود الچینانــی و قرائت دعای ســمات 
توســط آقای احمد زیــن العابدین فرد 
و مدیحه ســرائی ذاکر اهل بیت عصمت 
الســام آقــای حمید  و طهارت علیهم 
و همچنین ســخنرانی حجت  رمضانپور 
االســام والمســلمین قرنــی در مکان 

مذکور برگزار شد.
بــر اســاس این گــزارش قرائــت دعاي 
ختم قــرآن کریم به مناســبت اختتامیه 
پانزدهمیــن دوره طرح هزاران ختم قرآن 
کریم به نیت سامتي و فرج حضرت امام 
زمان عّجــل اهلل تعالي فرجه الشــریف و 
اعام اسامی منتخبین قرعه کشی و اعطاء 
هدیه متبــرک پایان بخش این جشــن 

باشکوه بود.

 جشن میالد حضرت امام زمان)عج( به همراه اختتامیه طرح هزاران ختم قرآن کریم 
درآستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد
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پایگاه اطاع رســانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی علیه الســام: تولیت 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی 
علیه السام در مراسم  تقدیر از طاب حافظ 
قرآن در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه 
الســام گفت: حافظان قرآن نسبت به عمل 
به قرآن باید الگو و پیشــوای سایرین باشند 
و امیدوارم حــوزه حضرت عبدالعظیم علیه 
الســام، نسبت به سایر حوزه های علمیه از 

نظر حفظ قرآن و حدیث سرآمد باشد.
آیت اهلل محمدی ری شهری ضمن تقدیر از 
مسئوالن حوزه علمیه و طابی که موفق به 
حفظ قرآن شدند افزود: حفظ قرآن مجید در 
آغاز دوران طلبگی، فرصت بی بدیل و توفیق 
بزرگی است و ان شاء اهلل این توفیق تداوم پیدا 
کند و به عنوان یک طرح فراگیر و مشوق برای 

دیگران عملی شود.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث به طاب حوزه 
علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السام توصیه 
کرد: خوب است که طاب جوان، کاری کنند 

که در همین جوانی حافظ قرآن باشند و اگر 
نمی توانند حافظ کل قرآن بشــوند، در حد 

توان قرآن را حفظ کنند.
این حافظ کل و مفســر قرآن کریم تصریح 
کــرد: حفظ قــرآن نیاز به حافظه بســیار 
قــوی هم ندارد، بلکه کســی که از حافظه 
متوســط نیــز برخــوردار باشــد و از نظم 
در تمریــن و تکــرار برخوردار باشــد، می 
تواند قرآن را حفظ کنــد، زیرا، رمز حافظ 
شــدن و حافظ ماندن قرآن کریم، تصمیم 
جدی و نظم در تمرین و ممارســت است.

آیت اهلل محمدی ری شــهری در بیان روایتی 
از معصوم علیه الســام گفت: کسی که قرآن 
را بخواند، حاصل نبوت در ســینه اش قرار می 
گیرد و این توفیق بزرگی است که نصیب انسان 
می شود، مشروط بر اینکه از عترت جدا نشود.

وی گفت: این مساله مهمی است که در کنار 
قرآن، نهج الباغه و صحیفه سجادیه نیز در 
جلسات مختلف تدریس می شود، زیرا قرآن 
از عترت و از معارف اهل بیت علیهم السام 

جدا شدنی نیست و قرآن اگر با حدیث حفظ 
شود، مساله مهمی است.

رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث گفت: حفظ 
قرآن دارای مراتب مختلفی اســت که یکی 
از مراتب آن حفظ الفاظ قرآن است و مرتبه 
دیگرش این است که معانی و مفاهیم قرآن در 

جان انسان قرار گیرد.
آیت اهلل محمدی ری شهری گفت: حافظان 
قرآن نسبت به دیگران از مسئولیت بیشتری 
برخوردار هستند و سزاوارترین انسان ها در 
مورد خشــوع و تواضع در آشــکار و پنهان 

کسانی هستند که حامل قرآن هستند.
وی اظهار کرد: در روایت آمده اســت که اگر 
انسان قرآن را حفظ کند ولیکن حدود قرآن 
را حفظ نکند، گویا قرآن را به کناری انداخته 
اســت، زیرا هدایت برخورداری از عمق قرآن 
این است که قرآن در دل انسان اثر کند و در 
زندگی انسان موثر باشد، معنای قرآن اگر در 
جان انســان اثر کرد زندگی دنیوی و اخروی 

انسان دگر گون خواهد شد.

در این مراســم که با حضور طاب، اساتید 
و مدیران حــوزه علمیه حضرت عبدالعظیم 
علیه الســام و حجت االسام والمسلمین 
شاهچراغی امام جمعه شهرستان ری برگزار 
شد، از شش نفر طاب حافظ قرآن به شرح 

ذیل تقدیر بعمل آمد.
۱- عارف میرزازاده )حافظ کل قرآن( ۲- 
مصطفی شــاکرمی )حافظ کل قرآن( ۳- 
علی آســیبی )حافظ ۲۶ جزء( 4- عبداهلل 
حقیری )حافــظ ۲۲ جزء( ۵- محمدعلی 
حســن زاده )حافظ ۱۱ جزء( ۶- ســجاد 

رازگردانی )حافظ ۱۰ جزء(

طالب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( باید در حفظ و عمل به قرآن الگو باشند

آیت اهلل محمدى رى شهرى در مراسم تقدیر از طالب حافظ قرآن: 

پایگاه اطاع رســاني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی علیه السام: همزمان با 
اعیاد شعبانیه و در سالروز میاد باسعادت مؤذن 
کربا حضرت علي اکبر علیه السام، مراسم 
غبارروبــي حرم مطهر حضــرت عبدالعظیم 
علیه الســام و جلســه گردهمایي با حضور 
وزیــر ورزش و جوانان، معاونین، مدیران کل، 
کارکنان وزارتخانه،  پیشکســوتان، روســاي 
فدراسیون هاي ورزشــي و جمعي از اعضاي 
جامعه پرافتخار ورزشي به نمایندگي از خانواده 
بزرگ ورزش و جوانان کشور در آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم علیه الســام برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام، 
وزیر ورزش و جوانان دکتر گودرزي بهمراه 
جمعي از اعضای جامعه پرافتخار ورزشــي 
ایــران اســامي، ضمن حضور در آســتان 
مقدس و برگزاري همایش در تاالر شــیخ 
صــدوق )ره(، با شــخصیت واالي حضرت 

عبدالعظیم علیه السام بیشتر آشنا شدند.
در این جلسه پس از تاوت قرآن، مدیحه سرائی 

و پخش کلیپ، معاون فرهنگــي و امور زائران 
آستان مقدس به معرفي شخصیت برجسته 
حضرت عبدالعظیم علیه السام پرداخته و جامعه 
ورزشي کشور را نماد اقتدار ایران اسامي دانست.

خادم القرآن عباس ســلیمي ضمن عرض 
خیرمقدم بحضور ورزشــکاران و میهمانان 
ارجمند، افــزود: حضور پرافتخــار جامعه  
ورزشــي و کســب افتخــارات و مدالهاي 
قهرماني در صحنه هاي رقابت بین المللي، 
نشانه قوت و اراده این ملت است و این اقتدار 
مستقیماً در ارتقاء امنیت ملي مؤثر و تأثیر 
گذار بوده و از این رو جامعه پرافتخار ورزشي 

از جایگاه بسیار واالیي برخوردار است.
وي ادامــه داد: از رهگــذر جایــگاه پرافتخار 
شما ورزشــکاران عزیز، ملت و مردم به شما 
بسیار عاقمندند و از رهگذر این عاقمندي، 
مسئولیت و رسالت شــما در خدمت به این 
کشــور و این نظام مقدس کــه بیش از ۲۲۰ 
هزار شهید قهرمان که اکثر قریب به اتفاق آنان 
جوانان عزیز بودند را تقدیم راه هویت و شرافت 

خودش کرده، رسالت خطیري برعهده دارید.
سلیمي با اشاره به اینکه نگاه دقیق اسام به 
ورزش، تکلیــف ما و جهان بیني ما را در این 
رابطه کاما مشخص مي نماید، افزود: اسام 
طرفدار ورزش و ســامتي اســت و بخاطر 
تأثیري که ورزش در ســامت جســماني و 
رواني و ســایر ابعاد اجتماعــي دارد، آنقدر 

مهم است که شخص پیامبر مکرم اسام در 
رابطه با برخي رشــته هاي ورزشي از جمله 
اســب ســواري، تیر اندازي، شمشیر بازي و 
شنا دستورات مؤکد و روایات خاصي را بیان 
فرمودند و باید به این نکته توجه کنیم که از 
آنجا که دین ما دین قوت و اقتدار است شما در 
میان ۱۲4 هزار پیامبر و امامان بزرگوار، حتي 
یک نفــر آدم ضعیف و ناقص الخلقه را نمي 
یابید و همه آنان اهل قدرت و اقتدار بوده اند.

معاون فرهنگي و امور زائران آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم علیه السام گفت: طبق 
تعالیم پیامبر بزرگوار اسام، مهمتر از ورزش، 
که در جایگاه بسیار رفیعي قرار دارد، اخاق 
و مرام ورزشي اســت که مي تواند تکمیل 

کننده این راه پر افتخار باشد.
وي، جنگاوري و مدافع کشور و سرزمین و 
خاک کشــور بودن، ترویج دین و باایمان و 
خدامحور بودن، دادرســي و حل مشکات 
مردم و امانتــداري، معلم و مربي و پرورش 
دهنــده و الگوي جوانان بــودن و نگهباني 
از فرهنگ و آیین و رســوم کشــور، را پنج 
ویژگي قهرمانــان و پهلوانان مــا در تاریخ 
باستان برشــمرد و تأکید کرد: این ویژگیها 
محقق نخواهد شــد، مگر اینکه ما بموازات 
کسب عناوین قهرماني، پهلواني را مقدم بر 
این مطلب بدانیم. چون قهرماني همواره با 
ظهــور قهرماني دیگر و به مرور زمان، پایان 

مي پذیرد، اما مرام پهلواني پایان نمي پذیرد.
خادم القرآن عباس ســلیمي عنوان کرد: 
پهلوانــان با ایمــان و جامعه ورزشــي پر 
افتخار امروز ما، چشمان باز و بیدار جامعه 
بــوده و حافظ دین خــدا، عامل به احکام 
خدا، حافظ ارزشــها، آمر به معروف و پیرو 
مــوال علي علیه الســام هســتند و فقط 
یاعلي نمي گویند، چــرا که یاعلي گویان، 
با علي زندگــي میکنند و بحمداهلل جامعه 
ورزشــي ما، هم یاعلي مــي گوید و هم با 
علي و مرام او آشناست و زندگي مي کند.

وي در پایان خاطر نشان کرد : آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام، 
خانه شما ورزشکاران هست و امیدوارم این 
ارتباطات همواره به سمت پیشرفت و توسعه 
حرکت کند و ان شاءاهلل به حق جوان عزیز 
برومند قرآني و قهرمــان کربا و آن قاري 
دالور عاشورا حضرت علي اکبر علیه السام، 
خداوند بزرگ نام یکایک شما مردان و زنان 
افتخار آفرین را در دعاي قنوت نماز شــب 
امیر سحر خیز مدینه، قرآن ناطق و عدالت 
مجســم، حضرت ولي عصر ارواحنا لتراب 

مقدمه الفداء ثبت و منظور بفرماید.
در پایان این جلسه، جمع ورزشکاران بهمراه 
وزیــر ورزش و جوانان در مراســم معنوي 
غبارروبي حرم مطهــر حضرت عبدالعظیم 

علیه السام شرکت کردند.

گردهمایي جمعي از اعضاي جامعه پرافتخار ورزشي و شرکت در مراسم غبارروبي با حضور وزیر ورزش و جوانان
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jآستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی

مقدس  آســتان  رســانی  اطاع  پایــگاه 
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السام: 
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســام گفت: باید رفتار 
و منــش مســئوالن و مدیــران در نظام 
اســامی در خور شــان انقاب اسامی و 
نظامی باشد که آراسته به مبانی معرفتی 
پیامبراکرم )ص( و اهل بیت مطهر ایشان 
علیهم الســام است و این موجب خواهد 
شــد که مردم نتیجه دینی بــودن رفتار 
حکومت اسامی را به عینه مشاهده نموده 
و حاوت رهنمودهای اهل بیت )ع( را در 

عملکرد مسئوالن نظام احساس کنند.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری در جمع 
اعضای شــورای اداری و مسووالن روابط 
عمومی شهرســتان ری، ضمــن تبریک 
حلــول ماه رجب و ایــام والدت امام باقر 
علیه السام، در اســتناد به روایتی از این 
امام همام گفت: در روایت است که فردی 
از پیامبر صلی اهلل علیه و آله پرسید، کدام 
عمل نزد خداوند محبوبتر اســت و پاداش 
بیشــتری دارد و قرب بیشتری نسبت به 
حضرت حــق ایجاد می کنــد و حضرت  

پیوســته شادکردن  پاســخ فرمودند:  در 
مسلمان.

رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث در بیان 
ادامه ایــن حدیث نورانی افــزود: پیامبر 
اکرم صلــی اهلل علیــه و آله وســلم، در 
ادامه، سه مصداق برجسته برطرف کردن 
گرســنگی یک مسلمان، گره گشایی از او 
و ادای دین وی را از مصادیق شاد نمودن 
مسلمان برشمرده و فرمودند که این ها از 

محبوترین کارها نزد خدای متعال است.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره 
به نامگذاری ســال جدید بــه نام همدلی 
و همزبانی تصریح کــرد: از جمله وظایف 
مســئوالن در نظــام جمهوری اســامی 
پیوســته شــاد کــردن مردم بــا رعایت 
به شــئونات  احترام  حقوق شــهروندان، 
مردم و رعایت موازین اســامی است که 
اگر این مســاله صورت گیــرد، همدلی و 
همزبانــی در جامعه محقق خواهد شــد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســام گفــت: از جمله 
وظایــف دولــت در حکومــت اســامی 
خدمتگــزاری به همــه مردم کشــور از 

مسلمان و غیر مسلمان است و همه افراد 
باید مــورد مهر و عنایت دولت و حکومت 

اسامی قرار گیرند.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث در بیان 
روایتی از رســول اکرم صلــی اهلل علیه و 
آله افزود: بهترین مردم کســی اســت که 
خیــرش به دیگــران برســد، چنانچه در 
روایت دیگر اســت که مردم تحت تکفل 
خدا هستند و محبوبترین انسان ها کسی 
است که نافع باشد برای خانواده خدا و از 
این رو شــادکردن مردم و خدمتگزاری به 
آنان در سالی که به نام همدلی و همزبانی 
نام گرفته اســت بهترین اصــل ووظیفه 

مسئوالن باید باشد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: باید 
همگی عزم خــود را جدی نموده و تاش 
کنیم در جمهوری اسامی مردم، پرتویی 
از حکومت نبوی و علــوی را در ادارات و 
تصمیمات ببینند زیرا که با شــعار مساله 
حل نمی شــود و اکنون وقت عمل است 
که مردم احســاس کننــد که ارزش های 

اسامی در کشور حکومت می کند.
وی افــزود: هر کارگزار و هــر خدمتگزار 

بــه نظام در هــر نقطه هم مــی تواند در 
ادارات و نهادهای موجود بر عاقمندان به 
نظام اضافه کنــد و هم با رفتار و عملکرد 
خــود می تواند برای نظام دشــمن ایجاد 
کند، اما باید همیشــه مراقب باشیم برای 
نظامی کــه مبتنی بر معــارف اهل بیت 
علیهم السام اســت، جاذبه ایجاد کنیم.

 آیــت اهلل محمــدی ری شــهری بــروز 
تبعیض، رشوه، معطل کردن مردم و وجود 
رابطه بجای ضابطه را از عواملی برشــمرد 
که موجب بد بین شــدن مردم می شود 
و تصریح کرد: در مقابل مســاوات، احترام 
به وقــت مردم و معطل نگذاشــتن مردم 
از جمله مسایلی اســت که موجب جلب 

رضایت مردم خواهد شد.

کارگزاران جمهوری اسالمی باید با رفتار خود برای این نظام مبتنی بر معارف اهل بیت)ع( جاذبه ایجاد کنند

آیت اهلل محمدى رى  شهرى:

پایگاه اطاع رسانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی علیه السام: مراسم 
اختتامیه دوره زمســتان و بهار کاسهای 

مرکز آموزش قرآن کریــم آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السام 
در این مراسم کــه در تاالر شــیخ صدوق 
)ره( برگــزار گردیــد، بــا اجــرای آقای 
ایمان کشــاورزیان آغــاز و در ادامه گروه 
همخوانــی قاریان نوجــوان مرکز آموزش 
قــرآن کریم به تاوت آیاتــی از کام اهلل 
مجیــد و حافــظ کل قرآن کریــم خانم 
زهرا انصاری به اجــرای برنامه پرداختند.

در این مراسم، از ۵۳ نفر از قرآن آموزانی 
که حائز رتبه های برتر شده بودند با اهداء 

هدایای متبرکه تجلیل بعمل آمد.

در دوره زمســتان و بهار کاسهای مرکز 
آموزش قرآن کریم آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع(، تعداد ۷۰۰ نفر از 
عاقمندان در رشته های حفظ ، قرائت و 
مفاهیم در دو بخــش خواهران و برادران 
ثبت نام نمودند کــه این دوره از ۲۸ دی 
مــاه آغاز و در تاریخ ۱4 اردیبهشــت ماه 
با اخــذ امتحانات از قرآن آموزان به پایان 

رسید.
الزم به ذکر اســت در این دوره تعداد 4۵ 
نفر از اســاتید توانمند، بــه آموزش قرآن 

کریم پرداختند.

مراسم اختتامیه دوره زمستان و بهار کالسهای مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد

پایگاه اطاع رساني آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسني علیه السام: همزمان 
با ایام فرخنده ماه شــعبان المعظم کارگاه 
تجویــد تخصصي قرآن کریم، در آســتان 
علیه  الحسني  عبدالعظیم  مقدس حضرت 

السام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 

السام،  الحسني علیه  حضرت عبدالعظیم 
ایــن کارگاه به همت مرکــز آموزش قرآن 
کریم و با حضور  ۸4 نفر از اساتید و قاریان 
ممتاز آن مرکز در تاالر شیخ صدوق برگزار 

گردید.
بر اســاس این گــزارش در ایــن کارگاه 
تخصصی استاد دکتر سید محسن موسوي 

بلده به بیان موضوعاتی در خصوص تاوت 
قرآن و اهمیت بحث تجوید، نبر در کلمات 
عربــی و خصوصا کلمات قــرآن و تمرین 
عملی آن و آسیب شناسی تک تک حروف 

عربی در تاوت قرآن پرداخت.
گفتنی است در پایان این کارگاه به شرکت 

کنندگان گواهی حضور اعطاء گردید.

کارگاه تجوید تخصصي قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد




