


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

w w w . d a r o l h a d i t h . o r g
شماره 62    تیر و مرداد 94

پایگاه های اطالع رسانی:
www.darolhadith.org

www.hadith.net
www.abdolazim.com

پست الکترونیک نشریه محدث:
mohaddeth@hadith.ir

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

صندوق  پستی: 37185-4156

تلفن:  37176208   دورنگار: 37785050

صاحب امتیاز:
مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث

مدیرمسئول:
محمد تقی سبحانی نیا

معاون فرهنگی، ارتباطات
و بین الملل

سردبیر:
مهدی عباسی

دبیر اخبار:
روح اهلل مهپور

طراح و صفحه آرا:
رضا توکلی



ت  
اس

 ری
زه

حو
  

1



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
داد 

ــر
 مـ

ر و
ـــ

  تی
  6

ه 2
ـار

شم
 

3

ت
اس

 ری
زه

حو

آیت   اهلل   محمدی   ری   شهری   با   تاکید   بر   ضرورت  
 نیازســنجي   پژوهش   های   تفسیری   گفتند: امروز  
 در   مقابــل   هجمه های   دشــمن   نســبت   به   قرآن  
 پاســخگویی   به   شبهات   باید   در   اولویت   برنامههای  

 پژوهشکده   تفسیر   اهل   بیت)ع( قرار   گیرد. 
به   گزارش   پایگاه   اطالع   رسانی   دارالحدیث،   جلسه  
 بررســی   و   عملکرد   گروه   های   علمی   پژوهشــکده  
 تفسیر   اهل   بیت)ع( با   حضور   آیت   اهلل   ری   شهری  
 و   پژوهندگان   گروه   های   علمی   در   مؤسسه   علمی  

 ـ   فرهنگی   دارالحدیث   برگزار   شد . 
در   این   جلسه،   آیت   اهلل   ری   شهری   پس   از   استماع  

 گــزارش   مدیران   گــروه   های   پژوهشــی   با   موفق  
 ارزیابی   نمــودن   روند   فعالیتهای   پژوهشــی   این  
 پژوهشکده   طی   سه   سال   گذشته   افزودند: اقدامات  
 صورت   گرفته   قابل   تقدیراســت،   البته   باید   زمینه  

 فعالیتهای   بیشتر   نیز   فراهم   شود . 
رئیس   مؤسســه   علمی   ـ   فرهنگی   دارالحدیث   در  
 بخش   دیگری   از   ســخنان   خود   تاکیــد   نمودند: 
اهمیت   کیفیت   طرح های   پژوهشی   کمتر   از   کمیت  

 آن   نیست . 
ایشان   نیاز   ســنجی   پژوهشــی   را   امری   ضروری  
 خواندند   و   افزودند: باید   با   شناخت   نیازها   به   انجام  

 پژوهش   پرداخت   تا   شــاهد   نتایج   مطلوب   آن   در  
 جامعه   باشیم . 

آیت   اهلل   ری   شــهری   با   اشــاره   بــه   فعالیت های  
 فرهنگی   اجتماعی   گفتند: باید   فعالیت های   مورد  
 نیاز   کودکان،   نوجوانان   و   جوانان   را   دســته بندی  
 کنیم   و   محصوالت   فرهنگــی   تولید   کنیم   که   کار  

 مهمی   است . 
گفتنی   اســت،   پیش   از   ســخنرانی   آیت   اهلل   ری  
 شهری،   حجت   االسالم   والمســلمین   عبدالهادی  
 مســعودی   رئیس   پژوهشکده   تفسیر   اهل   بیت)ع( 
به   همراه   معاون   پژوهشــکده   و   مدیران   گروه   های  
 پژوهشی   گزارشــی   از   فعالیت   های   صورت   گرفته  

 در   سال   جاری   ارائه   کردند . 
الزم   به   ذکر   اســت،   حجت   االســالم   والمسلمین  
 دکتر   برنجکار   قائم   مقام   رئیس   پژوهشگاه   قرآن   و  

 حدیث   در   این   نشست   حضور   داشت . 
پژوهشــکده   تفســیر   اهل   بیت)ع(    یکی   از   چهار  
 پژوهشــکده   پژوهشگاه   قرآن   و   حدیث   است   که  
 در   موسســه   علمی   فرهنگی   دارالحدیث   فعالیت  

 دارد . 

مدیر   امــور   بین الملل   موسســه   دارالحدیث   گفت: 
تاکنــون   آثار   موسســه   به    12    زبان   ترجمه   شــده  
 که   زبانهایی   مانند   انگلیســی،   ماالیی،   اندونزیایی،  

 تاجیکی،   فرانسه،   روسی   و   ترکی   استانبولی   از   جمله  
 آنها   بوده   است. 

پایگاه   اطالع    رســانی   دارالحدیث   به   نقل   از   فارس  
 ـ   حجت االســالم   والمســلمین   مصطفی   مطهری  
 در   گفتوگو   بــا   خبرنگار   فارس   در   قم   با   اشــاره   به  
 فعالیت های   بین  المللی   موسســه   علمی   ـ   فرهنگی  
 دارالحدیث   اظهار   کرد: یک   سری   کتب   این   بخش  
 را   دانشگاه   اسالمی   علیگر   هند   ترجمه   کردند   و   در  
 دروس   خود   در   مقطع   کارشناســی   و   کارشناســی  

 ارشد   از   منابع   پیشنهادی   استفاده   می کنند. 
وی   خاطرنشــان   کــرد: موسســه   فعالیت  هــا   و  
 همکاری های   بین المللی   در   کشورهای   دیگر   مانند  
 اندونزی   داشــته   و   تفاهمنامه هایــی   به   این   منظور  

 تنظیم   کردند . 
مدیــر   امور   بین الملل   موسســه   دارالحدیث   عنوان  
 کرد: فعالیت های   بین  المللی   دیگر   موسسه   در   کشور  
 پاکســتان   است   که   زمستان   ســال   گذشته   دو   نفر  
 از   اســتادان   دوره   فشــرده   حدیث   را   برای   استادان  

 حوزه های   شیعی   پاکستان   برگزار   کردند. 

تحصیل   دانشجویان    1۹    کشور   در   دانشگاه   مجازی   
وی   با   اشــاره   به   آموزش   مجازی   دانشــگاه   گفت: 
اکنون   در   بخش   آموزش   مجازی   دانشگاه   در   مقاطع  
 کارشناسی   و   کارشناسی   ارشد   از   حدود    1۹    کشور  
 دانشــجویان   مشــغول   به   تحصیل   هســتند   که   از  

 آمریکا،   کشورهای   اروپایی   و . .   . است. 
مطهری   خاطرنشــان   کرد: افــراد   عالقمند   پس   از  
 مطالعه   دروس   در   سفارت   ایران   واقع   در   کشورهای  

 خود   در   امتحان   شرکت   می  کنند. 
وی   با   اشــاره   بــه   ترجمه   کتاب های   موسســه   به  
 زبان های   دیگر   گفت: تاکنون   آثار   موسســه   به    12   
 زبان   ترجمه   شده   که   از   جمله   این   زبان ها   انگلیسی،  
 ماالیی،   اندونزیایی،   تاجیکی،   فرانســه،   روســی   و  
 ترکی   اســتانبولی   بوده   و   آخرین   آنها   به   مربوط   به  

 حکمت نامه   عیسی   به   زبان   ارمنی   است. 
مدیر   امور   بین الملل   موسسه   دارالحدیث   خاطرنشان  
 کرد: ایجاد   بســترهای   مناسب   برای   ترویج   معارف  
 حدیثی   برای   مخاطب   عمومی   در   عرصه   بین الملل  

 از   جمله   اهداف   موسسه   است . 

پاسخگویی   به   شبهات   باید   در   اولویت   برنامه   های   پژوهشکده   تفسیر   اهل   بیت)ع( قرار   گیرد

ترجمه   آثار   موسسه   دارالحدیث   به    12    زبان
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تولیت آستان مقدس سیدعبدالعظیم حسنی)ع( با 
تأکید بر اینکه بقاع متبرکه و حرم های امامزادگان 
پایگاه های فرهنگی و سیاســی هســتند، بر لزوم 
تدوین منشور سراســری به عنوان راهنمای عمل 

این حرم ها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بین المللــی قرآن)ایکنا( از 
فارس، آیت اهلل محمد محمدی ری شهری، تولیت 
آســتان مقدس ســیدعبدالعظیم الحسنی)ع( در 
مراســم افتتاحیه همایش ملی علمی ـ پژوهشی 
»ســومین حــرم اهل بیــت)ع(« که در آســتان 
شــاه چراغ)ع( برگزار شــد، گفت: برگزاری چنین 
همایش هایــی بی تردید نقش بســیار موثری در 
تعمیق و توســعه معارف و فرهنگ اهل بیت)ع( و 

معرفت نسبت به خاندان رسالت دارد.
 

خداوند، آستان امامزادگان را جایگاه ذکر 
و انس با خودش قرار داد

وی، آســتان نورانی امامــزادگان را یکی از مراکز 
بسیار مهم معرفتی و فرهنگی و یکی از بیوتی است 
که خداوند منان امر به تعظیم و تکریم و تعزیز آن 
فرموده است، افزود: این مکان ها از بیوتی هستند 
که خداوند منان آن را جایگاه ذکر و انس و ارتباط 

با خودش قرار داده است.
آیت اهلل ری شهری با یادآوری اینکه اماکن زیارتی 
شــیراز به خصوص مرقد منور احمدبن موسی)ع( 
و ســایر امامزادگان، قطعاً طبــق این روایت و آیه 
از همان اماکن هســتند، به ویژگی های احمدبن 
موسی)ع( اشاره کرد و گفت: این بزرگوار دارای دو 

نکته بسیار برجسته است؛ نخست اینکه شخصیتی 
بود که امام معصوم ایشــان را نســبت به ســایر 
فرزندانش مقدم می داشت و با توجه به نزدیکی به 
خدا مالک ارزش و احترام است این نشان می دهد 
کــه احمدبن موســی)ع( تا چه انــدازه ای مقرب 
و نزدیــک بودند که امام معصــوم تا این حد به او 

احترام می گذاشت.
وی دومین نکته برجســته حضرت شــاه چراغ)ع( 
والیت مداری آن حضرت دانست که در تمام مسائل 
راه گشاست و گفت: مادر احمدبن موسی)ع( نیز در 
میان اهل بیت حضرت موسی بن جعفر)ع( جایگاه 
ویژه ای داشته که حامل اصرار امامت برای امام رضا 

بوده است.
 

شناســایی و برنامه ریزی جهت استفاده 
از ظرفیت های فرهنگی؛ وظایف خادمان 

حرم ها
تولیت آســتان مقدس سیدعبدالعظیم حسنی)ع( 
در ادامه بــه وظایف خدمت گــزاران خاندان اهل 
بیت)ع( اشــاره کرد و گفت: دو وظیفه مهم برای 
خدمت گزاران آســتان مقدس حساب می شود که 
باید در چنین همایش هایی نیز مطرح شود؛ نخست 
شناسایی ظرفیت های فرهنگی این اماکن نورانی و 
دوم برنامه ریزی برای اینکه از این ظرفیت ها آنطور 

که شایسته است، استفاده شود.
آیت اهلل ری شــهری با تأکید بر لزوم استفاده کامل 
از ایــن ظرفیت ها گفــت: کار خدمت گزاران اهل 
بیــت)ع( تبدیل کــردن بقاع آنان بــه قطب های 

فرهنگی در جامعه اســت و این مسئله تبدیل به 
برنامه و سیاست های اصولی جامعه شد که دولت 

باید آن را تبدیل به برنامه کند.
 

به  زیارتی  اماکن  تبدیل  اجرای  دولت در 
قطب های فرهنگی مسئولیت دارد

وی با بیان اینکه دولت در اجرای اینکه این اماکن 
تبدیل به قطب فرهنگی شــوند، مسئولیت دارد و 
مســئولیتش هم بسیار سنگین است، افزود: چون 
اجرایی کردن این سیاســت های کلــی به عهده 
دولت و مسئوالن اجرایی است اما سئوال این است 
که اگر بخواهیم این اماکــن تبدیل به قطب های 
فرهنگی شــود چه باید کرد؟ طبیعی است که هر 
حرمی مطابق ظرفیت خود باید قطبیت خاص خود 

را داشته باشد.
 

بقاع متبرکه پایگاه های فرهنگی و سیاسی 
نظام هستند

تولیت آستان مقدس سیدعبدالعظیم الحسنی)ع( 
ادامه داد: نکته ای که در این رابطه باید بدان توجه 
داشــت، این اســت که بقاع متبرکه و امامزادگان 
در نظام اســالمی و والیت فقیــه و حکومت اهل 
بیت)ع( تنها پایگاه فرهنگی نیســتند بلکه پایگاه 
سیاسی نظام هستند و قطعاً اگر این اماکن مطابق 
شأن خودشان قطب فرهنگی شوند قطب سیاسی 
نظام و پایگاه تقویت سیاسی نظام والیت فقیه هم 
خواهنــد بود به بیان دیگر در نظام اســالمی این 
اماکن باید تبدیل شــود بــه قطب های فرهنگی و 

منشور سراسری برای حرم های امامزادگان تدوین شود/ 
بقاع متبرکه؛ پایگاههای فرهنگی و سیاسی نظام

رئیس   موسســه   علمی   فرهنگــی   دارالحدیث   گفت: 
لذتی   که   اولیای   خدا   از   نماز   می  برند،   باالترین   جایگاه  
 بوده   و   ایــن   پایین ترین   مرتبه   لقاءاهلل   اســت   که   به  

 نمازگزار   حقیقی   دست   میدهد. 
آیت اهلل   محمد   محمدی ری  شهری   در   جمع   مسئوالن  
 دانشــگاه   و   پژوهشــگاه   قرآن   و   حدیث   اظهار   کرد: 
 چگونه   عمری   از   ما   گذشته   و   به   مقصد   نرسیده  ایم   یا  
 باید   راه   دور   باشد   یا   مشکلی   در   ما   وجود   داشته   باشد . 

وی   خاطرنشان   کرد: در   فرازی   از   دعای   ابوحمزه   بیان  
 شده   که   راه   نزدیک   است   و   مقصد   خداست . 

رئیس   موسســه   علمی   فرهنگی   دارالحدیث   با   اشاره  
 به   سخنی   از   آیت اهلل   بهجت   گفت: ایشان   میفرمودند  
 کمترین   مراتب   لقاء   اهلل   آن   حالی   است   که   در   نماز   به  
 انسان   دســت   میدهد   و   انسان   در   حال   نماز   احساس  

 یک   نوع   انس   با   خدا   و   دلگرمی   پیدا   میکند . 
وی   یادآور   شــد: جاذبه   دیدار   خدا   انسان   را   مجذوب  
 خودش   در   نماز   می  کند   تا   انسان   از   نماز   لذت   ببرد   و  

 احساس   شیرینی   کند . 
ری  شــهری   ادامه   داد: لذتی   که   اولیــای   خدا   از   نماز  
 می  برند،   باالترین   جایگاه   بوده   و   این   پایینترین   مرتبه  

 لقاء   اهلل   است   که   به   نمازگزار   حقیقی   دست   میدهد . 
وی   خاطرنشــان   کرد: بر   اســاس   ســخن   معصومان  
 بهترین   توشه  ای   که   انســان   میتواند   در   مسیر،   سیر  
 و   سلوک   از   آن   اســتفاده   کند،   تصمیم   جدی،   عزم   و  

 اراده   است . 
رئیس   موسســه   علمی   فرهنگی   دارالحدیث   با   اشاره  
 به   اهمیت   و   نحوه   تصمیم گیری   جدی   گفت: تصمیم  
 جدی   آن   اســت   که   انسان   در   زندگی   خدا   را   انتخاب  
 کند،   تا   خدا   انتخاب   نشــود،   غبارهــای   حجاب   کنار  

 نمی  رود . 
این   مســئول   با   اشاره   به   شــبهای   قدر   گفت: یکی   از  
 دعاهای   بســیار   مهم   این   ماه   مبــارک   و   به   خصوص  
 شــبهای   قدر   خواستن   عزم   و   اراده   برای   انتخاب   خدا  

 است . 
ری شهری   خاطرنشان   کرد: امام   سجاد)ع( در   حدیثی  
 میفرمایند   خدایــا   در   آن   باالترین   مراتب   همراهی   با  
 خود   را   برای   من   قرار   ده   و   کمکم   کن   که   یک   تصمیم  
 بگیرم   و   بتوانم   در   زندگی   مصمم   شوم   و   تو   را   انتخاب  

 کنم . 
وی   یادآور   شــد: باالترین   عنایت   خداوند   در   این   ماه  

 مبارک   و   سفره  ای   که   برای   اولیای   خود   گسترده   این  
 است   که   به   او   یک   عزم   و   ارادهای   بدهد   که   در   زندگی  

 خدا   را   انتخاب   کند . 

لذت   اولیاء   خدا   از   نماز   پایین ترین   مرتبه   لقاءاهلل   است
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سیاسی نه اینکه احزاب در این اماکن رخنه کنند.

حرم های اهل بیــت)ع( پایگاه تثبیت و 
تقویت نظام از طریق انتقال فرهنگ اهل 

بیت)ع( به جامعه هستند
آیت اهلل ری شهری، حرم های اهل بیت)ع( را پایگاه 
تثبیت و تقویت نظام از طریق انتقال فرهنگ اهل 
بیت)ع( به جامعه دانســت و افزود: بعد از پیروزی 
انقالب برای توســعه این اماکن تالش زیادی شده 
است اما هنوز به جاهایی که باید برسیم، نرسیده ایم 
و هنوز کار دارد، مخصوصاً با فرمایش رهبر معظم 
انقــالب باید تالش کنیم تا در نظام اســالمی این 
اماکن نقطه عطفــی در تاریخ انقالب و جمهوری 

اسالمی باشند.
 

امکانات حرم های اهل بیت)ع( در خدمت 
هیچ گروه سیاسی قرار نگیرد

وی تأکید کرد: در این نظامی که متکی و مبتنی بر 
آرمان های اهل بیت)ع( است باید این اماکن جدی 
گرفته شود و از ســوی همه مسئوالن و نهادهای 
فرهنگی بــرای حمایت از این اماکــن اقدام های 
الزم صورت گیرد، اما نه برای دعوای سیاسی زیرا 
امکانات آســتان های مقدس نمی تواند در خدمت 
هیــچ گروهی از گروه های سیاســی باشــد و اگر 
می گوییم پایگاه سیاسی یعنی پایگاه تقویت نظام.

تولیت آستان مقدس سیدعبدالعظیم حسنی)ع( با 
طرح این ســئوال که راه های عملی تقویت اماکن 
زیارتــی و تبدیل کردن آنها به قطب های فرهنگی 
چیســت؟ گفت: تاکنون بهره برداری از این اماکن 
صرفاً جنبه شخصی داشته و مبتنی بر اندیشه های 
فردی و عالیق زیارت کنندگان بوده است که بسیار 
مقدس اســت در حالی که در نظام اسالمی علوی 

انتظار این اســت که با رویکــردی هدفمند و در 
چهارچوبی هماهنگ و متناسب با مقتضیات زمان 
نــگاه ویژه ای به نیازهای طیف های مختلفی که به 

سراغ این اماکن می آیند، صورت گیرد.
 

به  بقــاع متبرکه  تبدیل  راه های  تبیین 
قطب های فرهنگی

آیت اهلل ری شهری با تأکید بر اینکه راه های تبدیل 
کــردن این اماکن به قطب هــای فرهنگی باید در 
اینگونه محافل تبیین شود، به تبیین برخی از این 
راه ها پرداخت و گفــت: وحدت و هماهنگی نظام 
یافته در جهت مدیریــت راهبردی این نهادها در 
سراسر کشــور باید صورت گیرد و این نهادها باید 
با هم پیوند خورند و هر کس و هر نهادی در جای 
خودش همه مســئولیت هایی که به عهده دارد را 
انجام دهد ولیکن بــرای هم افزایی و بهره گیری از 
تجربیات یکدیگر اینها باید با یکدیگر تعامل داشته 

باشند.
به گفته وی، نیاز اولیه رسیدن به این هدف، تدوین 
یک منشور سراسری به عنوان راهنمای عمل است 
که این چند مکان مقدســی که زیرنظر مستقیم 
مقام معظم رهبری هســتند باید در گام نخســت 
تعاملی با هم داشته باشند و در گام بعد برای اینکه 
همه این اماکن زیارتی با هم پیوند خورند و با هم 

در خدمت نظام باشند، برنامه ریزی کنند.
 

لزوم تدوین شناســنامه و معرفی جامع 
مستند  امامزادگان

تولیت آستان مقدس سیدعبدالعظیم الحسنی)ع( 
همچنین، بر لزوم تدوین شناسنامه ای امامزادگان 
برای معرفی جامع مستند و جذاب از آنان و ایجاد 
شــرایط الزم برای تبدیل شدن آنها به قطب های 

فرهنگی تأکید کرد و گفت: در این جهت ما هم در 
استان فارس اعالم آمادگی می کنیم تا از تجربیات 

دو حرم استفاده کنیم.
انجام یک پروژه میدانی در سطح کشور بلکه خارج 
از کشور برای اطالع رســانی دقیق و علمی درباره 
مراجعان به این قطب های فرهنگی و نیازسنجی آنان 
که میتواند مبنــای برنامهریزی هماهنگ در آینده 
باشد، از دیگر مواردی بود که وی بر آنها تأکید کرد.

 
پایگاه های نشــر معارف اهل بیت)ع( در 

حرم های امامزادگان ایجاد شود
آیت اهلل ری شهری همچنین، خواستار ایجاد پایگاه 
نشــر معارف اهل بیت)ع( در حرم های امامزادگان 
شــد و گفت: بهترین مکان هایی کــه باید معارف 
اهل بیت)ع( در همه کشور بلکه در خارج از کشور 
منتشــر شود این پایگاه هاست زیرا احیای امر اهل 
بیت)ع(، احیای حکومت جهانی آنان و زمینه سازی 

برای چنین حکومتی است.
تولیت آستان مقدس سیدعبدالعظیم الحسنی)ع( 
بــا بیان اینکــه ایــران مدیون خــاص حضرت 
موسی بن جعفر)ع( است زیرا این اماکن زیارتی از 
نوادگان بالواسطه یا باواسطه آن حضرت هستند، 
بر لزوم بررســی دقیق نیروی انسانی این مراکز از 
نظر صالحیت های مدیریتی، اخالقی و اجتماعی 

تأکید کرد.
به گفته وی، برنامه ریزی و تالش برای خرافه زدایی 
ابداع امامزادگان و اماکن متبرکه که متأســفانه 
اکنون در کشــور دارد رواج پیدا می کند و اصالح 
نگرش هایی که زائران نسبت به این اماکن دارند، 
پاسخگویی به شــبهات اعتقادی و فرهنگ سازی 
برای زیارت از دیگر مواردی اســت که باید لحاظ 

شود.

در   جلســه   شورای   مدیران   مؤسسه   علمی   ـ   فرهنگی  
 دارالحدیث،   طرح   تدوین    »تاریخ   شــفاهی   مؤسســه  
 علمی   ـ   فرهنگی   دارالحدیث«    از   ســوی   مدیر   روابط  

 عمومی   ارائه   شد. 
به   گزارش   پایگاه   اطالع   رســانی   دارالحدیث،   در   این  
 جلسه   که   با   حضور   رئیس   مؤسسه   علمی   ـ   فرهنگی  
 دارالحدیث   و   مدیران   این   مجموعه   برگزار   شد،   مدیر  
 روابط   عمومی   مؤسســه   دارالحدیث   بــه   ارائه   طرح  

 تدوین    »تاریخ   شــفاهی   مؤسســه   علمی   ـ   فرهنگی  
 دارالحدیث«    پرداخت . 

  
آقای   عباســی   گفت: این   طرح   با   هدف   شناســاندن  
 مجمــوع   فعالیــت   های    2۰    ســاله   ی   مؤسســه   به  
 عمــوم   مردم،   تقدیر   از   تالش   های   مســتمر   آیت   اهلل  
 ری   شــهری   و   جمع   آوری   تمامی   اســناد   و   مدارک  
 فعالیت  های   مؤسسه   در   قالب   کتاب   صورت   می   گیرد . 

وی   افــزود: محتوای   کتــاب   در   دو   بخــش   معرفی  
 چهره   های   ماندگار   معاصــر   در   عرصه   پژوهش   های  
 حدیثی   همچنین   یادبود   پژوهندگان   مرحوم   موسسه،  
 و   معرفی   آثــار   و   کتاب   های   دارالحدیــث   از   ابتدای  

 تاسیس   خواهد   بود . 
در   جلســه   شــورای   مدیران، چند   طرح   آموزشی   و  

 پژوهشی   دیگر   بحث   و   بررسی   شد . 
گفتنی   اســت،   جلسه   شورای   مدیران   مؤسسه   علمی  
 ـ   فرهنگــی   دارالحدیث،   با   حضور   رئیس   مؤسســه   و  
 اعضاء   شــورا   در   سالن   جلســات   مؤسسه   دارالحدیث  

 برگزار   شد . 

ـ   فرهنگی   دارالحدیث«    ارائه   شد طرح   تدوین    »تاریخ   شفاهی   مؤسسه   علمی   
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بــه گزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیث، حجت 
االســالم و المســلمین دکتر رضــا برنجکار قائم 
مقام و مشــاور عالی پژوهشگاه قرآن و حدیث در 
مراسم ساالنه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
به تشــریح فعالیت ها و دســتاوردهای یکســاله 

پژوهشگاه قرآن و حدیث پرداخت.
نشست ساالنه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
همه ســاله همزمان با میالد امام حسن مجتبی 
علیه السالم برگزار می شــود.این مراسم امسال 
نیز در روز چهارشــنبه 1۰ تیرمــاه ۹4 با حضور 
مســئوالن، اســاتید و پژوهشــگران و کارکنان 
پژوهشگاه و دانشــگاه  قرآن و حدیث و مؤسسه 
علمی فرهنگی دارالحدیث در تاالر عالمه مجلسی 

برگزار گردید.
حجت االســالم و المســلمین دکتر رضا برنجکار 
قائــم مقام و مشــاور عالــی پژوهشــگاه قرآن و 
حدیث در این مراسم ضمن ارائه گزارش عملکرد 
پژوهشــکده ها و ستاد پژوهشــگاه در بخش های 

مختلف، تالش یکساله آنان را ستودنی دانست.
قائم مقام رئیس پژوهشــگاه قــرآن و حدیث در 
تشریح فعالیت های پژوهشکده ها ابراز داشت: در 
ســال ۹3 با توکل به خدا و تالش پژوهشــگران 
توانســته ایم  تعداد 18 جلد کتاب در 14 عنوان 
در 157۹8 صفحه منتشــر کنیــم. این کتاب ها 

عبارتند از:
- حکمت نامۀ رضوی؛

- عرضۀ حدیث بر قرآن؛
-  تاریخ حدیث ماوراء النهر؛ 

- مسند ابن أّبی عمیر؛ 
- چکیدۀ پایان نامههای حدیثی؛

- الصالۀ؛
- فرهنگ نامۀ زیارت عتبات؛  

- فرهنگ نامۀ جمعه؛
- بهار زندگی؛

- شکوفه های زندگی؛  
- درسنامه روانشناسی مثبت گرا؛

- قرآن و روابط اجتماعی؛
- انسان در تراز قرآن؛
- قرآن کتاب اخالق.

ایشــان در ادامه افزودند: تعداد 14 عنوان کتاب 
در 25 جلد نیز آماده انتشــار است که به زودی 

منتشر خواهد شد.
وی یادآور شــد: در حال حاضــر نیز بیش از ۹۰ 
طرح در دستور کار پژوهشکده ها قرار دارد. سعی 
و تالش پژوهشــکده ها و پژوهشگران بر این است 
که بتوانند دستاوردهای علمی خوبی را در اختیار 

جامعه علمی کشور قرار دهند.
مشــاور عالی پژوهشگاه قرآن و حدیث در تشریح 
ســایر فعالیت های پژوهشــکده ها ابراز داشت: 
پژوهشکده ها در بخش های دیگری نیز همچون 
برگزاری نشست نقد کتاب، برگزاری نشست های 
علمی، برگزاری همایش، زمینه سازی دانش افزایی 
پژوهشــگران، برگــزاری دوره هــا و کارگاه های 
آموزشــی و نیز همکاری و تعامل پژوهشکده ها 

با مراکز و سازمان های همسو فعالیت داشته اند.
دکتــر برنجکار در تشــریح فعالیت های ســتاد 
پژوهشگاه گفت: در بخش ستاد نیز واحد ترجمه 
توانسته در سال ۹3 تعداد 18 عنوان کتاب را در 
7214 صفحه به زبان های انگلیسی، عربی، اردو 
و فارسی ترجمه نماید و تعداد 5 عنوان کتاب به 
زبان های اوگاندایی، فوالنی، سواحلی، تاجیکی و 

انگلیسی در دستور کار دارد.
وی افزود:  واحد آماده سازی کتاب یکی دیگر از 
بخش های پژوهشــگاه می باشد که در سال ۹3 
تعداد 26 عنوان کتاب را در 181۰4 صفحه آماده 
و تحویل انتشــارات دارالحدیــث نمود و در حال 
حاضر نیز تعــداد 27 عنوان کتاب را در 36673 

صفحه در دستور کار دارد.
قائــم مقام پژوهشــگاه قرآن و حدیــث در ادامه 
افــزود: در بخــش حوزه ریاســت می تــوان به 
برگزاری جلســات هیأت امنــاء، دیدار با حضرت 
آیــت اهلل صافــی گلپایگانی و حضــرت آیت اهلل 
وحید خراســانی، انعقــاد تفاهم نامــه همکاری 
با مراکز و مؤسســات علمی و آموزشــی داخل و 
خارج کشور،  انتشــار نرم افزار حدیث اهل بیت 
علیهم الســالم )مجموعه آثار پژوهشــگاه( و نرم 
افزار میزان الحکمه و نیز به راه اندازی فروشــگاه 

مجازی پژوهشگاه اشاره نمود.
وی افــزود: در معاونت پژوهشــی پژوهشــگاه، 
برگزاری جلسات کارشناسی و شورای پژوهشی،  
تصویب کلیه طرح های پژوهشــی سال  13۹4، 
تصویب آیین نامه اجرایــی اعضای هیأت علمی، 
تصویب دســتورالعمل اجرایی آیین نامه موظفی 
و حضــور و غیاب اعضای هیــأت علمی، تصویب 
دســتورالعمل پرداخت های پژوهشی پژوهشگاه، 
ایجاد گــروه مطالعات تطبیقی و استشــراق در 
پژوهشــکده کالم اهل بیت علیهم السالم، انجام 
فراخوان های جــذب هیأت علمی وزارت علوم و 
نیز راه اندازی آزمایشــی سیستم کنترل پروژه از 

مهمترین اقدامات صورت گرفته می باشد.

تشریح فعالیتهای یک ساله پژوهشگاه در نشست ساالنه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

گــزارش  بــه 
پژوهشگاه قرآن 
و حدیث، کتاب 
زندگی  بوستان 
حضرت  تألیف 
ری  اهلل  آیــت 
شهری، از سوی 
ه  هشــکد و پژ
علــوم و معارف 
منتشر  حدیث 

شد.
“خانواده«،  نهاد 
یــن  صلی تر ا
رکــن جامعه و 

زمینه ساز خوش بختی یا بدبختی انسان هاست . از 
این رو، اسالم ـ که هدفش سعادت و تکامل بشر 
است ـ ، به سالمت و پویایِی این نهاد سرنوشت ساز 

توّجه ویژه ای دارد.
در نــگاه کالن، موضــوع خانــواده را می توان در 
سه محور بررسی کرد: تشــکیل خانواده، عوامل 
پایندگی خانواده ، و ســرانجام آسیب ها و اسباب 
فروپاشی آن.اسالم در هر سه زمینه، ره نمودهای 
ســازنده ای دارد که بی تردید، فرهنگ ســازی بر 
اساس این معارف وحیانی، استوارِی نهاد خانواده، 
افزایش آمــار ازدواج، و کاهش میزان طالق را به 

دنبال خواهد داشت.
بــه منظور دسترســی بیشــتر عالقه منــدان به 
آموزه های نورانی اســالم در حــوزه خانواده، در 

ســال 1387 کتابی با عنوان تحکیم خانواده در 
برگیرنده مجموعه ای از آیات و احادیث، در قالبی 
نظام مند بــه خوانندگان گرامــی تقدیم گردید.

کتــاب تحکیم خانواده با همکاری پژوهشــگران 
»پژوهشــکده علوم و معارف حدیــث« تألیف و 
تاکنون چند نوبت، تجدید چاپ شــده که گویای 

استقبال خوانندگان از آن است.
با توجه به استقبال خوانندگان، گزیده این کتاب 
با نام بوســتان زندگی به صــورت کتاب همراه با 
همــکاری  حجت االســالم مرتضی خوش نصیب 

آماده و منتشر گردید.
کتاب بوســتان زندگی در 1۰6 صفحه و در قطع 
پالتویی، جلد شومیز به همکاری سازمان چاپ و 

نشر دارالحدیث چاپ و روانه بازار نشر شد.

کتاب بوستان زندگی منتشر شد
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به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، 
بنا بر گزارش دبیرخانه دین پژوهان 
کشــور، پنج اثر از گروه روانشناسی 
اســالمی جزء ده اثر برتر این آئین 
قرار گرفته و دو اثر رده دوم و پنجم 

مرحله نهایی را کسب کردند.
در پــی اعــالم دبیرخانه شــورای 
 268 تعــداد  کشــور،  دین پژوهان 
پژوهش از مراکز تحقیقاتی حوزوی 
و دانشــگاهی ایران به این دبیرخانه 
واصل شده و طی مراحل ذیل مورد 

بررسی قرار گرفت:
در دور نخســت، از مجمــوع این 
از ســوی کمیته  اثر  آثــار، 143 
تخصصــی شــورای علمــی واجد 
شــرایط شــناخته شــد و به دور 
راه  یافتند.پژوهشــهای  راه  بعدی 
یافتــه بــه مرحلــه دوم، از گروه 

پژوهشکدۀ  اســالمی  روانشناسی 
به  اسالمی  روانشناســی  و  اخالق 

این شرح است: 
----------------------------

کد پژوهش: ۰3۰
نام پژوهش: مهارتهای زندگی
پژوهشگر: سید مهدی خطیب

----------------------------
کد پژوهش: ۰31

نام پژوهش: بررسی و تحلیل روایات 
»مکارم األخالق«

پژوهشــگر: حمزه عبــدی- عباس 
پسندیده

----------------------------
کد پژوهش: ۰32

نام پژوهش: روانشناســی خویشتن 
داری جنسی با رویکرد اسالمی

پژوهشگر: مهدی عباسی

کد پژوهش: ۰33
نــام پژوهش:  خیال مهــار نا یافته 
عملکرد»أمل«  نظری  مدل  )تبیین 

بر اساس منابع اسالمی(
پژوهشگر: حمید رفیعی هنر

----------------------------
کد پژوهش: ۰34

نام پژوهش: بازسازی دینی )نگاهی 
رو ان شناختی به توبه(

پژوهشگر: محمدتقی تبیک
----------------------------

پس از طی فرایند بررســی آثار، 67 
اثر که بیش از حــدود هفتاد امتیاز 
منــدرج در فرم ارزیابی را کســب 
نمودند بــه مرحله نهایی راه یافتند.

در گــروه علوم تربیتــی، پس از اثر 
برگزیده، دو اثر از گروه روانشناسی 
اســالمی به نام »بازســازی دینیـ  

نگاهی روانشــناختی بــه توبه« اثر 
آقــای محمدتقی تبیک بــا امتیاز 
83/3 در رده دوم و »روانشناســی 
خویشــتنداری جنســی با رویکرد 
اسالمی« اثر آقای مهدی عباسی با 
امتیاز  75 در رده پنجم قرار گرفتند.

بــه گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، گروهی 
از اندیشــمندان مصری در قالب هیأتی متشــکل 
از دانش آموختــگان، روزنامه نــگاران و مؤلفان در 
راســتای تأکید بر اهمیت منابع حدیث اسالمی از 

پژوهشگاه قرآن و حدیث بازدید کردند.
ایــن گروه در کنــار بازدید از پژوهشــگاه قرآن و 
حدیث در نشســت صمیمانه ای بــا فعالیت های 
پژوهشکده علوم و معارف حدیث مشارکت کردند.

 در این نشســت کــه برخی مدیــران و محققان 
پژوهشــکده علوم و معارف حدیث حضور داشتند 
بحث و تبادلنظر در باب حدیث اســالمی صورت 

پذیرفت.

 ضرورت تأکید بر اهمیت منابع حدیث اسالمی و 
اهتمام جدی به احیای آثار حدیثی از امور مهمی 

بود که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.
 نقــد متن حدیث و ارزشــیابی اعتبــار متون و 
همچنیــن مالک هــای صحیح این ارزشــیابی و 
داوری در بــاب متون حدیثــی از دیگر امور مهم 

مورد بحث در این نشست صمیمانه بود.
 همچنین شرایط حساس جهان اسالم و لزوم توجه 
به ابعاد گوناگون خبری پیرامون حدیث نیز در این 
جلسه مورد تأکید قرار گرفت.                        

 در این نشست بر سرمایه گذاری بر نقاط اشتراک 
یا همان حدیث مشترک میان مذاهب اسالمی و 

بهره گیری حداکثری از ظرفیت حدیثی در حوزه 
مشترکات به دلیل مقبول بودن نزد تمام مسلمین 
تأکید شــد و اهمیــت آن در شــرایط اجتماعی 
حساس این روزها در جهان اسالم برای مقابله با 
رویکردهــای طایفه ای و تکفیری مورد توجه قرار 

گرفت.
 امر مهم دیگری که در این جلسه مورد تأکید قرار 
گرفت زمینه ســازی برای گسترش همکاری های 
علمی میــان اندیشــمندان اســالمی و پیگیری 
تالش هــای علمی مشــترک در ســطح تعامالت 
بین المللی میان مراکز پژوهشــی و دانشــگاه های 

جهان اسالمی بود.

بازدید گروهی از اندیشمندان مصری از پژوهشگاه قرآن و حدیث

دو اثر از گروه روانشناسی اسالمی به مرحله نهایی دهمین آیین معرفی و تجلیل از 
پژوهشگران برتر حوزه دین راه یافتند.

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، این کتاب 
درســنامه جامع و نوینی است که می کوشد 
مهم ترین نظریه ها، پژوهش ها و کاربســت 
های این حــوزه روان شــناختی را در قالب 
روش هــا و فنون جذاب آموزشــی ارائه کند.

ها،  نظریه  کتاب »روانشناســی مثبت نگر: 
پژوهش ها و کاربســت ها« نوشــته کیت 
هفرن و ایلونا بونیول از ســوی انتشــارات 
Open University در ســال 2۰11 

منتشر شده است.این کتاب درسنامه جامع 
و نوینی اســت که می کوشــد مهم ترین 
نظریه ها، پژوهش ها و کاربســت های این 
حوزه روان شناختی را در قالب روش ها و 

فنون جذاب آموزشی ارائه کند.
این کتاب که به کوشش پژوهشکده اخالق 
و روانشناســی اســالمی و توســط آقایان 
محّمدتقی تبیک و محســن زندی ترجمه 

شده است . 

ترجمه کتاب روانشناسی مثبت نگر اثر
هفرن و بونیول منتشرشد
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پژ به گزارش پژوهشــگاه 
قــرآن و حدیث، کتاب 
نقش عناصر تاریخی در 
تبیین عقاید اهل بیت 
تألیف  الســالم  علیهم 
سید مصطفی مطهری 
پژوهشکده  کوشش  به 
کالم اهل بیت علیهم الســالم پژوهشــگاه قرآن و 

حدیث، منتشر شد.
در نگاه اندیشــه پژوهان معاصر، بررسی ها درباره 

تاریخ تفکر شــیعه به ویژه در ســه قرن نخســت 
هجری، رونق چشم گیری پیدا کرده است. در این 
رهگذر نویسندگان با اغراض گوناگون و در سطوح 
علمی متفاوت، با بــه کارگیری روش ها و نگرش 
هــای خاص خود در مطالعات تاریخی، از دســت 

داده اند.
اما در دیدگاهی دیگر، از سیر تدریجی و از اجمال 
به تفصیل ارائه اندیشه شیعی، سخن به میان آمده 
اســت. این دیــدگاه بر این باور اســت که معارف 
شــیعه در موضوعــات گوناگون، ریشــه در قرآن 

و ســنت نبوی دارد؛ و البته ایــن معارف در طول 
سه قرن نخســت، از اجمال به تفصیل و با رعایت 
نقش آفرینی عناصر تأثیرگزار سیاسی، اجتماعی ، 
فرهنگی و اقتصــادی بدون تغییر محتوایی و با به 
کارگیری شیوه های بیان و ادبیات دینی متناسب 

با هر عصر تبیین شده است.
کتاب منتشره، به منزله نقشه و قالبی نو برای این 
تفکر کهن اســت.کتاب نقش عناصــر تاریخی در 
تبیین عقاید اهل بیت علیهم السالم در قطع رقعی 
و در 212 صفحه در دسترس عالقمندان می باشد.

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث آخرین پژوهش 
ها و طرح های انجام شده گروههای علمی پژوهشکده 
اخالق و روان شناســی اســالمی بــا حضور رئیس 
پژوهشگاه قرآن و حدیث حضرت آیت اهلل ری شهری 
و ســایر مسئوالن مورد تشریح و ارزیابی قرار گرفت.

حجت االسالم و المســلمین دکترعباس پسندیده 
رئیس پژوهشــکده اخالق و روانشناسی در ابتدای 
این جلســه ضمن خیر مقدم گفت: ایجاد انضباط 
پژوهشــی یکی از فعالیت های این پژوهشکده می 
باشــد که بدین منظور آیین نامــه ای برای تدوین 

متون و پژوهشهای آن تنظیم شده است.
ایشان افزود: پژوهش باید از شرایط و استانداردهایی 
برخوردار باشد بنابراین قواعد و ضوابطی نیز برای 

پژوهش ها تعیین شده است.
رئیس پژوهشــکده اخالق و روانشناســی اسالمی 
اظهار داشت: در حال حاضر دو مجوز انتشار برای 
مجالت پژوهشکده اخذ گردیده که بزودی شاهد 
انتشار دســتاوردهای پژوهشــی در عرصه دانش 

اخالق و روان شناسی خواهیم بود.
 حجت االسالم والمسلمین پسندیده در ادامه اظهار 
داشت: گروه روانشناسی اسالمی یکی از گروه های 
پژوهشی پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی 

است که از سال 1381 کار خود را آغاز کرد.
وی با اشــاره به مراحل تکمیل گروه روانشناســی 
اســالمی گفت: این گــروه پژوهشــی در آغاز راه 
اندازی با مطالعــه، برنامه ریزی و تعیین راهبرد با 
انجام دادن 22 پژوهش و تدوین روش تحقیق در 
متون و استخراج معارف روانشناختی از متون دینی 
و نیز طراحی ســه رشته برای دانشگاه توانسته به 

دستاوردهایی خوبی نائل شود.
 ایشــان افزود: مرحلــه دوم فعالیــت های گروه 
روانشناسی اسالمی  شامل سالهای ۹1 تا ۹4 بوده 
که تبدیل به یک گروه علمی و انجام 14 پژوهش، 

طراحی سه رشــته و دوره برای دانشگاه و تدوین 
منابع رشته روانشناسی اسالمی از جمله برنامه های 

این مرحله است.
 حجت الســالم و المسلمین دکتر پسندیده گفت: 
اکنون پژوهشگران این پژوهشکده منابع رشته های 
روانشناســی دانشــگاه را تالیف می کنند، بنابراین 
بر اســاس ضرورت بایــد وارد پژوهش های تجربی 
می شدیم تا پژوهش های نظری برای ورود به عرصه 

مشاوره تخصصی اسالمی به مشاوران عرضه شود.
 ایشان افزود: پژوهشــی در فرهنگ حیا، رضایت 
از زندگی، تربیت جنسی، ساخت آزمون ارتباط با 
خدا، مثلث ایمان، هنر رضایت از زندگی، غنچه های 
شــرم و پیشگیری از نه آسیب اجتماعی با رویکرد 

اسالمی از جمله آثار پژوهشی این گروه است.
 وی در ادامه گفت: الگوی اســالمی شــادکامی، 
حکمتنامه کودک، و تحکیم خانواده از پژوهش های 

دیگر این گروه است.
رئیس پژوهشــکده اخالق و روان شناسی اسالمی 
با اشاره به نشســت های علمی برگزار شده اظهار 
داشت: بررسی های روانشناختی در حدیث، الگوی 
تنظیم رغبت، الگوی ایمن ســازی روابط جنسی از 
دیدگاه قرآن و حدیث، ســعادت نگری و تمایز آن 
از لذت نگــری و معرفی الگــوی حکمی اجتهادی 
در روششناســی علوم انسانی اســالمی از جمله 

نشست های برگزار شده این پژوهشکده است.
در ادامه این جلســه حجت االســالم والمسلمین 
دکتر هــادی صادقی، مدیر گــروه اخالق نظری  
پژوهشکده اخالق و روان شناسی اسالمی در ابتدا 
ضمن معرفی پژوهشگران این گروه، گفت: یکی از 
مهمتریــن برنامه های این گروه پرداختن به طرح 
کالن پروژه مطالعات فلســفی اخالق است که می 
تواند در بلندمدت به استخراج دیدگاه های اسالمی 

درباره فلسفه اخالق بینجامد.

ایشــان در ترسیم ســرفصل های این کالن پروژه 
افزود: این طرح دارای ســرفصل های زیادی است 
که می بایســت در فازهای مختلفی انجام پذیرید.

در فاز ابتدایی این طرح، ســرفصل هایی همچون 
خودگروی، سودگروی، دیگرگروی، فضیلتگروی و 
نظریه امر الهی در فلسفه اخالق غرب مورد بررسی 

و پژوهش قرار گرفت.
وی در ادامــه اظهار داشــت: در مراحل و فازهای 
بعدی، به بررســی تطبیقی ایــن یافته ها با آیات 
قرآن کریم پرداختیم کــه حاصل این مطالعات و 
پژوهش، انتشار مقاالت علمی در مجالت مخلتف  
علمی پژوهشی بوده است که از باب نمونه میتوان 

به مواردی همچون:
- بررسی و نقد نظریه خودگروی اخالقی در غرب

- خودگروی اخالقی؛ نگاهی قرآنی
- مفهوم غایت در نظریات اخالقی
- سودگروی اخالقی از منظر قرآن

- بررسی و نقد نظریه لذتگروی اخالقی
- بررسی و نقد دیگرگروی اخالقی در غرب

- دیگرگروی اخالقی؛ نگاهی قرآنی
- اخــالق محبــت؛ مبانی و اصول بررســی و نقد 

فضیلت گروی اخالقی
- فضیلت گروی گذشته و حال؛ یونان باستان و پینکاف
- بررسی تاریخی نظریه امر الهی در فلسفه اخالق غرب

- اقسام نظریه امر الهی
اشاره نمود.

حجت االســالم دکتــر هادی صادقــی در تبیین 
تدویــن کتاب هــای اخالق نظــری در این گروه 
گفت: یکی دیگر از فعالیتهای گروه در ادامه کالن 
پروژه مطالعات فلسفی اخالق، نگارش کتاب درباره 
مهمترین نظریات فلسفه اخالق است که در حال 
حاضر مراحل فیشبرداری و نگارش پنج کتاب در 

دستور کار قرار دارد.
ایشان در ادامه افزود: پس از این مراحل، به بررسی 
تطبیقی نظریات و مکاتب اخالقی با قرآن و حدیث 

خواهیم پرداخت.
مدیــر گروه اخالق نظری در پایان ســخنان خود 
اظهار داشــت: در پایان نیــز، دیدگاههای اخالق 
نظری دانشمندان اســالمی در حوزههای کالمی، 
اصولی، تفســیری و...اســتخراج خواهد شد و در 
نهایت، جمعبندی و استنتاج نظریه اخالقی اسالم 

صورت خواهد پذیرفت.

کتاب نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بیت علیهم السالم منتشر شد

تشریح عملکرد گروه های علمی پژوهشکده اخالق و روان شناسی اسالمی 
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دان قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث در نشست ساالنه 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث گزارش کاملی 
از فعالیت های یک ساله دانشگاه ارائه کردند.

حجت االســالم و المسلمین مســعودی فعالیت 
های انجام پذیرفته در چهار بخش عمده دانشگاه 
شــامل آموزش، پژوهش، فرهنگی و مرکز آموزش 

الکترونیکی را تشریح کردند.

معاونت آموزش
توفیق بزرگ این بخش در ســال گذشــته کسب 
رتبه نخست کشــور در قبولی آزمون کارشناسی 
ارشد توسط فارغ التحصیالن کارشناسی دانشگاه 
قرآن و حدیث می باشــد.به گونه ای که از هر دو 
دانشجوی کارشناســی دانشگاه یک نفر به مقطع 
ارشد راه پیدا کرده است و این آمار بیش سه برابر 
میانگین کشــوری می باشــد.این موفقیت بزرگی 
برای مجموعه دانشــگاه، اساتید و دانشجویان می 

باشد.
دیگــر اینکه در دانشــگاه جذب بیــش از 1۰۰۰  
دانشــجو در بخش حضوری و مجازی داشتیم.که 
مرهــون تالش همه همکاران ما در دانشــگاه می 

باشد.
فعالیــت دیگر بخــش آموزش پی گیــری اخذ و 
تصویب رشــته های جدید از وزارت علوم است.که 
در مقطع دکتری دو رشــته جدید از جمله کالم 
امامیه و علوم و معــارف نهج البالغه را پی گیری 

کرده ایم.
برگزاری آزمون اختصاصی طالب و مصاحبه نیز از 

فعالیت های دیگر بخش آموزش است.
از اقدامــات خوب دیگر همــکاری علمی با وزارت 
بــرای تدوین دروس حدیثی برای دانشــگاه های 
سراســر کشور است.در این بخش 32 درس تالیف 
و تدوین شــده است که سبب شــده درس های 

حدیثی واحد و یکدست بشود.
تجمیــع و تکمیل و ورفع نواقصــی حدود 4۹۰۰ 
پرونــده از دیگر اقدامات قابل توجه بخش آموزش 

می باشد.
 

معاونت پژوهش
کار عمده بخــش مدیریت پژوهش تهیه و تدوین 
ســرفصل های مختلف برای رشــته های مختلف 

است.
تالیف و تدوین چند کتاب نیز در این بخش انجام 

پذیرفته است.
مجله حدیث اندیشه در شماره های 15 و 16 نیز 
در این بخش منتشــر شده اســت و نشست های 
پژوهشــی و کارگاه های آموزشــی مختلفی برای 

اساتید برگزار کرده است.
دریافت و بررسی بیش از 12۰ مقاله در جشنواره 

حدیث پژوهی.
کار عمده بخــش مدیریت پایان نامه ها به جریان 

انداختن 117 پایان نامه است.

 
مرکز آموزش الکترونیکی

پذیرش 185 دانشــجو به تفکیک در رشته های 
مختلف.

تهیه ارائه دروس 16۰ درس در دو نیمســال می 
باشد.

از ســال گذشــته 15۰ فــارق التحصیلی مقطع 
کارشناســی و مقطع ارشــد حــدود 12۰ فارق 

التحصیل داشته ایم.
برگزاری 1۹۰23 آزمون - نفــر در مرکز آموزش 

الکترونیکی انجام شده است.
بازنگری دروس و بهره گیری از شــیوه های نوین 

کار بزرگی است که در مرکز شروع شده است.

دانشگاه قرآن و حدیث در سالی که گذشت

ســایت جدید مرکز آموزش الکترونیکی همزمان با 
میالد پر خیــر و برکت کریمه اهل بیت)ع( حضرت 
فاطمه معصومه(س( و آغاز هفته کرامت، رونمایی شد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث این 
از    http://vu.qhu.ac.ir پورتال به نشــانی اینترنتی 
نوع واکنش گراســت و با انواع دستگاه های لپتاپ، 
رایانه شــخصی، تبلت و گوشــی های هوشمند و 
همچنین با نســخه های جدیــد همه مرورگرهای 
و chrome و...  firefox معــروف اینترنتــی ماننــد

همخوانی دارد.
ســرعت باالی این پورتال و رابــط گرافیکی بهتر 
باعث شــده که دانشجویان با ســهولت و سرعت 
بیشتری به اطالعات مورد نیاز دست پیدا کرده و از 

امکانات تعاملی این پورتال بهره مند شوند.
افزایش ابزارهای مدیریتی، قابلیت ایجاد فرم های 
تعاملی، مدیریت بهتر در صفحات اطالع رســانی 
و دســترس پذیری بهتــر، از دیگر مزیت های این 

پورتال است.

رونمایی از سایت جدید مرکز آموزش الکترونیکی همزمان با والدت حضرت معصومه)س(

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، به نقل 
از روابط عمومی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه 
قــرآن و حدیث، گروهی از اســاتید و مســئوالن 
دانشــکده قرآن و حکمت ناصریــه عراق با حضور 

در مجموعه دارالحدیث از نزدیک در جریان برنامه 
های آموزشی، پژوهشــی و ترویجی این موسسه 
و فعالیت های مرکز آموزش الکترونیکی دانشــگاه 

قرآن و حدیث قرار گرفتند.
اســاتید دانشــکده قرآن و حکمت ناصریه ضمن 
تمجید از پیشرو بودن مرکز آموزش الکترونیکی در 
عرصه های آموزش و ترویج معارف قرآن و عترت 
در فضای مجازی خواســتار همکاری و تعامل دو 
مجموعه در راستای گسترش آموزش الکترونیکی 

در کشور عراق شدند.
 در ایــن دیدار حجت االســالم محمد جواد گلزار 
مسول دوره های غیر فارسی )بین الملل( مرکز با 

ارائه گزارشی از وضعیت مرکز گفت: مرکز آموزش 
الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث از مراکز پیشرو 
در آموزش مجازی در جمهوری اسالمی است که 
هم اینک هزاران دانشــجو در مقاطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد در آن مشغول به تحصیل هستند.

 وی ادامه داد: توســعه بیــن المللی از مهم ترین 
برنامه های پیش روی مرکز اســت و زبان عربی به 
عنوان مهم ترین اولویت ما در این زمینه محسوب 
می شود و امیدواریم که با استفاده از ظرفیت های 
مشترک مانند دانشــکده قرآن و حکمت ناصریه 
بتوانیــم طرح هــای مطالعاتی را بــه مرحله اجرا 

برسانیم.

همکاری دانشکده قرآن و حکمت ناصریه عراق و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث
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به همت معاونت پژوهش دانشــگاه قرآن و حدیث 
فراخوان ششمین همایش حدیث پژوهش منتشر 

شد.

محور همایش
علوم و معارف حدیث
شرایط متقاضیان

کلیه دانشجویان فارغ التحصیل یا در حال تحصیل 
دانشــگاه قــرآن و حدیــث قم، پردیــس تهران، 
مرکــز آموزش الکترونیکــی و اصفهان در مقاطع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

شرایط مقاالت
هر نویسنده می تواند حداکثر دو مقاله به دبیرخانه 

همایش ارسال کند.
مقاله ارســالی باید بر اســاس آیین نامه شیوهی 
نگارش مقاالت که در ســایت حدیث اندیشه قابل 
دسترسی میباشد، نگارش یابد)قسمت »راهنمای 

نویسندگان«(.
مقاله نباید تا کنون در هیچ همایش، جشــنواره، 

مجله یا مجمع علمی ارائه شده باشد.
تذکر: در صورت ارائه ی آثار چاپ شــده و نیز در 
دست چاپ به مدت یک سال از حضور وی در این 

همایش ممانعت به عمل می آید.
تاریخ برگزاری همایش

همایــش در روز پژوهش)25 آذرماه( ســال ۹4 
برگزار می شود.

جوایز
به نفرات اول تا سوم لوح تقدیر و هدایای ارزندهای 
تقدیــم میگــردد و در صورت تأییــد دفتر مجله 
»حدیث و اندیشه«، چاپ آثار برگزیده در اولویت 

قرار دارد.

دبیرخانه همایش
محــل دبیرخانه: قمـ  بلوار 15 خــردادـ  چهارراه 
نوبهار ـ انتهای شــهرک جهاد ـ  دانشگاه قرآن و 

حدیثـ  دفتر امور همکاریهای علمی پژوهشی
تلفن تماس: ۰2537176145

مهلت ارسال آثار
دبیرخانــه همایش تا دهم آبانماه ســال۹4 آماده 

دریافت مقاالت میباشد.
نحوه ی ارسال آثار

کلیــه ی مؤلفــان محتــرم با مراجعه به ســایت 
www. نشــریه »حدیث اندیشــه« به نشــانی

haditheandisheh.ir مــی بایســت ضمن 
ثبت نام و انضمام فایــل مقاله خود در قالب فایل 
WORD ، حضور خــود در همایش را به دبیرخانه 

همایش اعالم کنند.
تذکر: مؤلف باید کلیه اطالعات خواسته شده در سایت 
را وارد و از ثبت مقاله در سایت و انتساب آن به همایش 
حدیث پژوهش اطمینان حاصــل نماید؛ در صورتی 
که در فرایند ثبت مقاله، اشــتباهی از سوی نویسنده 
صورت گیرد، مســئولیت آن به عهدهی وی میباشد.

فراخوان ششمین همایش حدیث پژوهش منتشر شد

چهل و هفتمین جلسه شــورای دانشگاه با تودیع و 
معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

در این نشســت، مدیران دانشگاه قرآن و حدیث با 
آیت اهلل ری شهری ریاست دانشگاه دیدار کردند.

در چهل وهشتمین نشست شورای دانشگاه مباحث 
مختلفی درباره ی برنامه ها و آینده دانشگاه مطرح شد.

تودیــع و معارفه معاون فرهنگی و دانشــجویی از 
دیگر برنامه های این نشست بود که در آن ضمن 

قدردانی از حجت االسالم و المسلمین هادی کمال 
عزت، حجت االسالم و المسلمین حجت اهلل بیات 
به عنوان معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه 

قرآن و حدیث منصوب شد.
همچنیــن در پایان این مراســم از زحمات آقای 
محمد علــی عشــرتی در اداره کل طرح و برنامه 
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث تقدیر به عمل 

آمد.

تودیع و معارفه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث

نشست علمی بررسی ارتباط قرآن و نهج البالغه در 
نمایشگاه قرآن کریم برگزار شد.

در ایــن نشســت که به همــت مرکــز آموزش 
الکترونیکــی دانشــگاه قرآن و حدیــث در بخش 
دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم برگزار شد، دکتر 
حامد شــریعتی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و 
حدیث به معرفی و بررســی رابطه ی بین قرآن و 
مجموعه ســخنان و خطبه ها، نامه و کلمات قصار 

امیرالمونین علیه السالم پرداخت.
شریعتی نخســتین ارتباط نهج البالغه با قرآن را 

دعوت حضرت علی علیه السالم به قرآن دانست و 
افزود: در جای جای نهج البالغه مشاهده می کنیم 
که امیرالمونین علیه الســالم دعوت به قرآن می 
کند. در خطبه های متعدد و نامه های نهج البالغه 
و در کلمــات قصــار و غیره از ما مــی خواهد اگر 
طالب سعادتمندی هستیم رو به قرآن بیاوریم. در 
نامه 47 ایشان می خوانیم که ایشان می نویسند: 
مواظب باشید که غیر مسلمانان در عمل به قرآن 

از شما پیشی نگیرند.
ارتبــاط دیگر نهج البالغه با کتــاب خداوند، بهره 
گیری از قرآن است. ایشان در خطبه 138 قرآن را 
شفابخشی معرفی می کند که هر کس از آن بهره 
مند شــد دیگر از هیچی خوف نخواهد داشت. در 
حجای دیگر می فرمایند بروید سراغ قرآن و در آن 
تعقل و تدبر بکنید. باید ســراغ قرآن بروید و برای 

دردها طلب شفا کنید.
در بُعد معارفی قرآن نیز می توانیم به نهج البالغه 
مراجعه کنیم. امیرالمونین علیه الســالم در بحث 

یگانگی خداونــد می فرمایند: ای فرنزدم بدان اگر 
شریکی برای پروردگار بود نشانه هایی از او وجود 
می داشــت و او را با نشــانه هایش می شناختیم 
اما هر جا که می نگریــم جز خداوند احد و واحد 

نمی بینیم.
بیان ویژگی ها و اهــداف بعثت انبیا از نکات ویژه 
ای اســت که در نهج البالغه به چشــم می خورد. 
همانگونه که در قرآن به این موضوع بارها اشــاره 
شده است. هدف بعثت پیامبران در قرآن پرستش 
خدا و مبارزه با طاغوت ظلم معرفی شــده اســت.

آنچنــان که امیرالمونین نیــز در خطبه 147 می 
فرمایند که رســول اهلل برانگیخته شد برای اینکه 
دســت مردم را بگیرد و از پرســتش بت ها آن ها 

را نجات بدهد تا در مسیر یکتاپرستی وارد شوند.
گفتنی اســت ایــن نشســت علمــی در بخش 
دانشگاهی نمایشــگاه قرآن کریم برگزار شد و در 
پایان به شــرکت کنندگان در این شنست گواهی 

علمی حضور در جلسه ارائه شد.

بررسی ارتباط قرآن و نهج البالغه در نمایشگاه قرآن کریم
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طــی حکمی از ســوی آیــت اهلل محمــدی ری 

شــهری، رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث، حجت 
االسالم»رسول رضوی« به عنوان رئیس دانشکده 
علوم و معارف اســالمی و جایگزین حجت االسالم 

»حجت اهلل بیات« شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، در این 

حکم آمده است: 
برادر گرامی، جناب حجت االســالم و المسلمین 
رسول رضوی، با عنایت به سوابق ارزشمند علمی، 
پژوهشــی جناب عالی و ضمن قدردانی از کوشش 
های بی دریغ جناب حجت االســالم والمسلمین 
حجت اهلل بیات، به موجــب این حکم برای مدت 

دو ســال به عنوان رئیس دانشکده علوم ومعارف 
اسالمی منصوب می شوید.

فعال ســازی گروه های علمی آن دانشکده و بهره 
مندی بیــش از پیش از تــوان و ظرفیت اعضای 
هیئت علمی در زمینه های آموزشــی و پژوهشی 

مورد انتظار است.
توفیق روزافزون جناب عالی را در خدمت به آرمان 
های بلند قرآن و اهل بیت)ع( از خداوند مســئلت 

دارم.
محمد محمدی ری شهری
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث

رئیس جدید دانشکده علوم و معارف اسالمی دانشگاه قرآن و حدیث منصوب شد

قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه بــا موادمخدر، با 
حضور در دانشــگاه قرآن و حدیث پردیس تهران، 
از این مرکز آموزش الکترونیکی بازدید و با حجت 
االســالم مهــدی غالمعلی رئیس مرکــز آموزش 

الکترونیکی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، در این 
دیدار، حجت االســالم غالمعلی با ابراز خرسندی 
از حضــور دکتر جزینی در ایــن مرکز، به معرفی 
دانشــگاه و شــیوه آموزش الکترونیکی، همچنین 
برگزاری دوره ها و رشته های علوم حدیث پرداخت.

رئیس مرکز الکترونیکی دانشــگاه قرآن و حدیث 
بــا تاکید بر فعالیت های موثر پژوهشــکده اخالق 
و روانشناســی مؤسســه دارالحدیــث، در زمینه 
پیشگیری از اعتیاد  گفت: پژوهش ها و تحقیقاتی 
در حوزه اعتیاد صورت گرفته اســت که نتیجه آن 
تالیف کتاب راه های پیشگیری از اعتیاد با رویکرد 

منابع اسالمی نوشته عباس پسندیده بوده است.
در ادامه قائم مقام ســتاد مبارزه با مواد مخدر نیز 

گزارشــی از فعالیتهای آموزشــی ستاد خبر داد و 
گفت: در حال حاضر کارگاه ها و دوره های آموزشی 
بــه صورت کوتاه مدت انجام و برخی دوره ها نیز از 
قبیل تربیــت مربی با عنوان حلقه های صالحین و 
با محوریت آموزش مبــارزه با مواد مخدر در حال 

برگزاری است.

در پایان مدیر فرهنگی و آموزش های آزاد دانشکده 
مجازی دوره هــای آزاد کوتاه مدت فعال در مرکز 

را بیان کرد.
بعــد از گفتگو بین اعضای ســتاد و مرکز، راه های 
بهره گیری از آموزش الکترونیکی در ستاد از سوی 

مسئوالن مرکز پیشنهاد شد.

بازدید قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، از مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

مســئول اجرای دوره هــای غیر فارســی مرکز 
آمــوزش الکترونیــک گفت: دوره ویــژه علوم و 
معارف نهج البالغه در 26 جلســه آموزشــی به 
شــیوه آمــوزش الکترونیکــی )اینترنتی( برای 
دانشجویان ایرانی خارج از کشور و عالقه مند به 
یادگیری سخنان ارزشمند وگهربار امیر مومنان 

)ع( در ماه مبارک رمضان برگزار شد.

 پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث به نقل از روابط 
عمومی مرکز آموزش الکترونیک دانشــگاه قرآن 
و حدیــث ـ حجت االســالم گلزار بــر پایه این 
گــزارش بیان کرد: در این دوره ویژه، تعدادی از 
دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در کشورهای 
مختلف همچون ســوئد، ایــاالت متحده، کانادا، 

ونزوئال، پاکستان و هند شرکت کرده اند.

 مسئول اجرای دوره های غیر فارسی مرکز هدف 
از ارائــه این دوره را آشــنایی اجمالی با معارف 
نهــج البالغه در حــوزه های مختلــف از قبیل 
فرهنگ، سیاست، مســائل تربیتی، فلسفه بعثت 
انبیاء، عرفان، اقتصاد و آشنایی با شخصیت امام 
علی )ع( دانســت و گفت: در ایــن مجموعه به 
پیش نیازهای الزم برای بررســی محتوایی نهج 

البالغه اشاره شده است.
 وی افزود: یکی از برنامه های آتی مرکز آموزش 
الکترونیکی دانشــگاه قــرآن و حدیث توجه به 
ایرانی خارج کشــور و  نیازهــای دانشــجویان 
برنامه ریزی برای ارتقای ســطح معرفتی و علمی 

این دانشجویان است.
 الزم به ذکر است هم اینک بیش از هفتاد هزار 
دانشــجوی ایرانی در خارج کشــور مشغول به 

تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی هستند.

دوره مجازی معارف نهج البالغه برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور برگزار شد
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و  االســالم  حجــت 
المســلمین محمــد 
نیا  ســبحانی  تقــی 
و  فرهنگی  معاونــت 
علمی  موسسه  هنری 
دارالحدیث  فرهنگی 
انتشــارات  مدیــر  و 
دارالحدیث در نشست 
ساالنه موسسه به ارائه 
گــزارش از دو بخش معاونــت فرهنگی و هنری و 

انتشارت پرداخته است.
حجت االسالم و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا 
معاونت فرهنگی و هنری موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث و مدیر انتشارات دارالحدیث در نشست 
ساالنه موسسه به ارائه گزارش از دو بخش معاونت 
فرهنگی و هنری و انتشــارات پرداخته است.اهم 
گزارش ایشان در بخش های مختلف به شرح زیر 

می باشد.
در سال گذشته اقدامات مهمی در معاونت فرهنگی 
و هنری انجام پذیرفته اســت که شاید بتوان مهم 
ترین آن جدا شدن بخش های بین الملل و روابط 
عمومی از آن بود.در معاونت فرهنگی و هنری چند 
مدیریت مشــغول به کار هســتند که به تفکیک 
مدیریت تدوین متــون تریجی، مدیریت تولیدات 
رسانه ای، مدیرت آفرینش های هنری و مدیریت 
امور فرهنگی می باشد.در زیر گزارش هر مدیریت 

و نیز انتشارت دارالحدیث تقدیم می گردد.

مدیرت امور فرهنگی
مشارکت در برنامه های مشترک با دانشگاه مانند 

جشنواره فرهنگی و ورزشی دهه فجر
برگزاری همایش ملی حدیث رضوی

برگزاری جلسات تواصی، حدیث هفته و...از جمله 
کارهای این مدیریت می باشد.

 
مدیرت تولید متون عمومی و ترویجی

یکی از مهم ترین بخش های معاونت فرهنگی می 
باشد که مجموعه آثار پژوهشی دارالحدیث را برای 
مخاطب عمومی آماده و منتشــر می کند.در دو و 
سال و اندی که این مدیریت فعالیت می کند بیش 
از 4۰ اثر تولید و منتشــر کرده است.اقدامات این 
مدیریت در در سال گذشته به شرح زیر می باشد: 
تاســیس و آغاز به کار شــورای کتــاب کودک و 

نوجوان
برگزاری سومین نوشست ادبیات کودک و تربیت 

دینی
آغاز تولید اولین شــماره از ماهنامه ســنجه برای 

معرفی و نقد کتاب های دینی و عمومی
آماده ســازی بســته فرهنگی طرح ملی ریحان 1 
که با هدف تکثیر می باشــد و نیز انتخاب لوگوی 
تجاری شبنم برای آثار کودک و نوجوان.انتشار 1۰ 

اثر در سال گذشته در بخش بزرگسال
سالنامه حدیثی نور

انتشار 6 اثر در بخش کودک و خردسال

مدیرت تولیدات رسانه ای
این بخش یک توفیق بزرگی داشــت و آن تولید 
نرم افزار ثاراهلل بود.یک اثر بدیع و بســیار خوب 
در زمینه نــرم افزاری بود که توانســت جایگاه 
خوبی به دســت بیاورد و با استقبال گسترده ای 

همراه بود.در سال جاری نرم افزارهای مختلفی 
در نظر گرفته شده اســت که در مقیاس بزرگ 
تر و بیــن المللی تر انجام خواهــد پذیرفت.که 
مهمترین آن نرم افزار امیرالمونین علیه الســالم 

خواهد بود.

مدیریت آفرینش های هنری
طراحی جلد کتاب

احادیث هفته
بنرهای مناسبتی

پوسترهای همایشه ها و نشست ها
طراحی ها و خوشنویسی ها...

انتشارات دارالحدیث
انتشــارات دارالحدیث در ســال گذشته اقداماتی 

انجام پذیرفته است که به شرح زیر می باشد:
ایجاد فروشگاه دوم در آستان حضرت عبدالعظیم

راه اندازی سایت جدید انتشارات که هم اطالع 
رســانی اســت و هم فعالیت های دیگری چون 
فروشــگاه و مســابقه کتابخوانــی در آن وجود 

دارد.
تفاهم برای چاپ کتاب در کشورهای لبنان و عراق

تفاهم با پژوهشــگاه قــرآن و حدیث برای رعایت 
حقوق معنوی و مادی توسط انتشارات.

تیراژ مجلدات انتشارات درالحدیث در سال گذشته 
22845۰ بوده است.

در طول سال گذشته 15۰ عنوان کتاب در  232 
جلد منتشر شده است که 4۰ درصد افزایش داشته 
است اما متاسفانه با توجه به بازار نشر تیراژ کتاب 

های کمتر شده است.

فعالیت های »معاونت فرهنگی و هنری« و »انتشارات« موسسه دارالحدیث در سالی که گذشت

کنگره  دبیرخانــه 
هــا در ســالی که 
فعالیت  گذشــت، 
انجام  زیادی  های 
کــه  اســت  داده 
عمــده آن مربوط 
بــه کنگره ســید 
مرتضی بوده است.

االســالم  حجــت 
و المســلمین مهریزی در نشست ساالنه موسسه 
علمی فرهنگــی دارالحدیث، به ارائه گزارشــی از 
فعالیــت های انجام شــده در دبیرخانه کنگره ها 

پرداخت که در زیر تقدیم می گردد.
دبیرخانــۀ کنگرهها در ســال 13۹۰ بــه عنوان 
یــک بخش مســتقل کارهایش را ادامــه داد و از 
پژوهشکده جدا شد.در حال حاضر پنج نوع فعالیت 
در دبیرخانه انجام می شود که فعالیت اصلی همان 
همایشها و کنگره هاست، و کاری که االن در دستور 

کار قرار دارد کنگرۀ سید مرتضی است.
عمدۀ فعالیت های این کنگــره از بعد از برگزاری 
کنگرۀ آیۀ اهلل مشــکینی شروع شد و کارها عمدتاً 

در سه بخش می باشد:

یکی بخش تصحیح آثار ســید مرتضی اســت که 
بیشترین تالش در این قسمت می باشد.ان شاءاهلل 
مجموعه ای در ســی جلد بــا یک نظم موضوعی، 
یعنی قرآن، حدیث، کالم، اصول، فقه و حوزۀ ادب 

عرضه خواهد شد.
غیر از این تصحیح آثار که در ســی جلد ان شا اهلل 
عرضه میشود، ده جلد دیگر پیشبینی ما این است 

که کارهای تولیدی خواهد بود
یک بخش دیگر کارهای فرهنگی اســت که تالش 
کردیم، یونسکو یک ســال را به نام سید مرتضی 

اعالم کند برای سال 2۰16 و 2۰17.
بخــش دیگر هم کار ســایت و خبرنامه اســت و 
امیدواریــم که بتوانیم با اســتمداد از ارواح طیبه 
معصومین و خود روح ســید مرتضی کار را در حد 
استانداردها و قابل قبول مجامع علمی ان شا اهلل تا 

پایان امسال به پایان برسانیم.
این بخــش اول کارهایی بود که مــا در واقع کار 
اصلیمــان و وظیفه اصلیمان اســت.در کنار اینها 
کارهای دیگری بوده که به مرور از ســوی ریاست 
محترم موسســه واگذار شده است که به اجمال و 
فهرستوار ذکر میکنم: یک بخش کارهای مربوط به 
ری است، من اسمش را گذاشتم ری پژوهی، دو کار 

عمده درباره ری در این بخش انجام می شود یکی 
دانشنامه ری است و یکی هم اماکن ری.

بخش دیگر کارهایی در زمینه شــعر آیینی بوده 
است. یکی اشــعاری در حوزۀ توحید است، یکی 
در حوزۀ عاشوراســت و یکی هــم یک مجموعه 
شعر دیگری است که عمدتاً متکفلش جناب آقای 
مجاهدی هست، و جناب آقای ژرفا هم ناظر علمی 

کارها.
بخــش دیگر فعالیــت های دبیرخانــه کنگره ها 
پیگیری کارهایی است که از کنگره های دیگر باقی 
مانده اســت. دو کار در این مدت انجام شده است.

یکی خالصه نقض بود که آقای گرمارودی نوشتند 
و دیگری هم تکمیل آرشــیو الکترونیکی آثار آیۀ 
اهلل مشــکینی است که از کارهای قبل داریم ادامه 

میدهیم.
و آخرین بخــش از کارهــای دبیرخانه کنگره ها 
در ســالی که گذشــت، کمک به برخی بخشهای 
پژوهشــکده، در تدوین شــناختنامه امام مهدی، 
شــناختنامه حدیث و کارهــای دیگر از این قبیل 
است.این گزارش اجمالی است از آنچه که دبیرخانه 
کنگرهها بر عهده دارد.امیدواریم که مقبول رضای 

حضرت حق قرار بگیرد.

گزارش ساالنه دبیرخانه کنگره ها
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مســؤل برگزاری همایش ملی حدیث رضوی 3 با 
بیان اینکه موضوع سومین همایش حدیث رضوی 
دیدگاه احادیث کالمی امام رضا )ع( اســت گفت: 
تاکنــون 1۰۰ مقالــه در 2۰ محور بــه دبیرخانه 
ســومین همایش ملی حدیث رضوی ارسال شده 

است.
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی دارالحدیث، 

حجتاالسالم والمســلمین محمد تقی سبحانی نیا 
در نشست خبری سومین همایش ملی حدیث 3 
رضوی که در ســالن جلسات ساختمان ارشاد قم 
برگزار شــد اظهارداشــت: یکی از اهداف برگزاری 
همایش ملی حدیث رضوی ترویج و نشــر مکتب 

اهل بیت )ع( در جامعه است.
مســؤل برگزاری همایش ملی حدیث رضوی 3 با 
اشاره به حدیثی از اهل بیت )ع( افزود: همه کالم 
اهل بیت )ع( دارای حســن و مزیت و دارای آثار و 
برکات مفیدی است، ما باید از کالم اهل بیت )ع( 

در راستای تعالی زندگی خویش استفاده کنیم.
ســبحانی نیا با اشــاره به برگزاری نخستین دوره 
همایــش ملی حدیث رضوی بیان کرد: در ســال 
۹2 نخســتین همایــش ملی حدیــث رضوی را 
برگــزار کردیم که مجموعــه احادیثی که درمورد 
ســبک زندگی رضوی بــود، موردبحث و پژوهش 

پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث با 
اشاره به محورهای بررسی شده در دومین همایش 
ملی حدیث رضوی عنوان کرد: سال گذشته دومین 

همایش حدیث رضوی برگزار شد که تأثیر جریانات 
فکــری معاصر امام رضا )ع( با حدیث رضوی مورد 
بررسی قرار گرفت و براین اساس مجموعه مقاالت 

حدیث رضوی اول چاپ شد.
وی با اشــاره به برنامههای صــورت گرفته جهت 
برگزاری ســومین همایش ملــی حدیث رضوی 
تصریح کرد: تالش میکنیم سطح سومین همایش 
از دو همایش پیشــین برتر باشــد و سطح کیفی 

مقاالت ارسالی نیز ارتقاء داشته باشد.
مســؤل برگزاری همایش ملی حدیث رضوی 3 با 
بیان اینکه موضوع سومین همایش حدیث رضوی 
دیدگاه احادیث کالمی امام رضا )ع( است، تصریح 
کــرد: تاکنون 1۰۰مقاله در 2۰ محور به دبیرخانه 
ســومین همایش ملی حدیث رضوی ارسال شده 

است . 
گفتنی اســت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
اســتان قم با همکاری مؤسســه علمیـ  فرهنگی 
دارالحدیــث ، همایــش ملی حدیث رضــوی را با 
رویکرد احادیــث کالمی و اعتقادی امام رضا علیه 

السالم ، برگزار مي کند . 

ارسال 100مقاله به سومین دبیرخانه همایش حدیث رضوی

دبیر علمی همایش ملی حدیث رضوی 3 با اشاره 
به زمــان برگزاری ســومین همایش ملی حدیث 
رضوی گفت: همایش ملی حدیث رضوی در دهه 

والیت، مهرماه امسال در قم برگزار میشود.
سومین همایش ملی حدیث رضوی مهرماه امسال 

در قم برگزار میشود
دبیر علمی همایش ملی حدیث رضوی 3با اشاره به 
زمان برگزاری سومین همایش ملی حدیث رضوی 
گفت: همایش ملی حدیث رضوی در دهه والیت، 

مهرماه امسال در قم برگزار میشود. 
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی دارالحدیث، 
حجت االسالم والمسلمین رسول رضوی در نشست 
خبری ســومین همایش ملــی حدیث رضوی که 

در ســالن جلسات ساختمان ارشاد قم برگزار شد، 
اظهار داشت: امام رضا )ع( در نشر مکتب اهل بیت 
)ع( از گفتوگو و مناظره اســتفاده میکردند که ما 
میتوانیم با اســتفاده از این گفتوگوها از مرزهای 

تشیع دفاع کنیم.
دبیر علمی همایش ملی حدیث رضوی 3 افزود: در 
سومین همایش ملی حدیث رضوی احادیث علمی 
امام رضــا )ع( در چهار محور آموزههای اعتقادی، 
میراث شناســی، تاریخ کالمی، شخصیت کالمی 
امام رضا )ع( از نگاه دیگران مورد بحث و بررســی 

قرار میگیرد.
حجت االســالم والمســلمین رضوی بیــان کرد: 
آموزههای اعتقادی دارای زیر مجموعه های مباحث 
شــناخت شناســی، مباحث خداشناسی، مباحث 
هستی شناســی، مباحث راهنما شناسی، مباحث 

نبوت و امامت شناسی و فرجام شناسی است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه قرآن و حدیث عنوان 
کرد: در مبحث میراث شناسی موضوعات مکاتبات 
رضــوی، اعتبار ســنجی مکتوبات رضــوی، رفع 
شبهات کالمی به وسیله حدیث رضوی مورد بحث 

و بررسی قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: محور ســوم شامل تاریخ کالمی 
است که زیر مجموعه های آن شامل مدارس کالمی 
عصر امام رضــا )ع( و متکلمان عصر امام رضا )ع( 
و سؤاالت کالمی اســت که در عصر امام رضا )ع( 

وجود داشت.
دبیر علمی همایش ملــی حدیث رضوی 3 اظهار 
داشــت: محور چهارم همایش ملی حدیث رضوی 

شخصیت کالمی امام رضا )ع( از نگاه اهل سنت و 
شخصیت هشتمین امام شیعیان از نگاه مستشرقان 

است.
حجت االسالم والمسلمین رضوی با اشاره به اینکه 
در ســومین همایش ملی حدیث رضوی نامه ها و 
مناظراتی که از امام رضا )ع( به دســت ما رسیده 
مورد بررســی قــرار می گیرد افــزود: قصد داریم 
دریابیم که دیگر فرقه ها چه نگاهی به شــخصیت 
کالمــی امام رضــا )ع( دارند چــون دیدگاههای 
مختلفی نســبت به امام رضا)ع( وجود دارد و باید 

مورد تحلیل قرار بگیرد.
وی با اشاره به زمان برگزاری سومین همایش ملی 
حدیث رضوی عنوان کــرد: همایش ملی حدیث 
رضوی در دهه والیت که نیمه دوم مهرماه اســت 
در قم برگزار میشود که نخستین فراخوانها جهت 

دریافت مقاالت انجام شده است.
دبیر علمی همایش ملی حدیث رضوی خاطرنشان 
کرد: در دو مرحله زمان دریافت مقاالت تمدید شد 
و پایــان مردادماه آخرین مهلــت دریافت مقاالت 
است که در این مدت جلساتی با مدیران همایش و 
رئیس ارشاد قم برگزار شد و تمهیدات خوبی جهت 

دریافت این مقاالت انجام شده است.
حجت  االســالم والمسلمین رضوی عنوان کرد: نفر 
اول همایش ملی حدیث رضوی کمک هزینه سفر 
به عمــره دریافت میکند و نفرات دوم و ســوم به 
صورت هوایی به عتبات عالیات مشرف میشوند و 
نفرات چهارم تا ششــم نیز به صورت زمینی راهی 

این سرزمین مقدس می شوند.

سومین همایش ملی حدیث رضوی مهرماه امسال در قم برگزار می شود



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
داد 

ــر
 مـ

ر و
ـــ

  تی
  6

ه 2
ـار

شم
 

17

گی
هن

فر
ت 

ون
عا

م

اساتید و هیئت علمی »دانشکده القرآن و الحکمۀ« 
ضمــن بازدید از مؤسســه دارالحدیــث، با معاون 
فرهنگی، هنری این مؤسســه دیــدار و گفت وگو 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، طی این 
بازدید، معاون پژوهشــی دانشکده قرآن و حکمت 
ناصریه عراق، ضمن خرسندی از حضور در مؤسسه 
دارالحدیث گفت: این دانشکده آماده همکاری های 

علمی با دانشگاه قرآن و حدیث است.

»الشــیخ واتــق الزیدی« ابــراز امیــدواری کرد: 
دسترسی به رشــته علوم حدیث به شکل آموزش 

عالی در کشور عراق نیز صورت پذیرد. 
وی فعالیت هــای صورت گرفتــه در پژوهش های 
حدیثــی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تحقیقات 
دارالحدیث راهگشای پژوهش های حدیثی محققان 

عراقی در رشته علوم حدیث است. 
معاون  ســبحانی نیا،  محمدتقــی  حجتاالســالم 
فرهنگی و هنری مؤسســه دارالحدیث نیز در این 
نشست گفت: فعالیت های مختلف دارالحدیث، در 
گستره ای از دانش، آموزش و پژوهش جریان دارد.

وی تصریح کرد: دانشــگاه قرآن و حدیث، آموزش 
مســائل گوناگون در حــوزه حدیث و علوم جانبی 
آن و نیز ایجاد زمینه مناســب جهت تحقیقات و 
پژوهش های نوین، انگیزه تأســیس دانشگاه بوده 

است. 
وی اظهار کرد: همچنین پژوهشکده علوم و معارف 
حدیث به پژوهشــگاه قرآن و حدیث تبدیل شده 

و پژوهشــگاه قرآن و حدیث، از پژوهشکده علوم و 
معارف حدیث، پژوهشــکده اخالق و روان شناسی 
اســالمی و پژوهشــکده کالم اهــل بیــت)ع( و 
پژوهشکده تفسیر اهل بیت)ع( تشکیل شده است. 
حجتاالسالم سبحانینیا بیان کرد: معاونت فرهنگی 
و هنری مؤسســه دارالحدیث، ارائه آثار ترویجی و 
عمومی را در برنامه های خود تدوین کرده است و 
رویکرد مؤسسه ترویج معارف قرآنی و حدیثی برای 

عموم مردم است.
معاون فرهنگــی و هنــری دارالحدیث در بخش 
دیگری از سخنانش ضمن اشــاره به منابع خوب 
اسالمی و معارفی شیعه، ادامه داد: در این مجموعه 
علمی، منابع حدیثی شــیعی و اهل ســنت جمع 
آوری شــده و محققان از این منابع اســتفاده می 
کنند؛ به طوری که دانشــنامه قرآن و حدیث که 
مجموعه مجلدات آن به1۰۰جلد می رسد از منابع 
حدیثی کتابخانه تخصصــی دارالحدیث بهره برده 

است.

در حاشیه بازدید از دارالحدیث؛
گروه علمی عراقی خواستار همکاری های مشترك با دارالحدیث شد

نــرم افزارهــای دارالحدیــث ویژه مــاه مبارک 
رمضان با اســتقبال گسترده ای همراه بوده است.

نرم افزارهای ویژه ماه مبارک رمضان تولید شده در 
اداره کل فناوری اطالعات موسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث با استقبال گسترده ای همراه بوده است.

ایــن نــرم افزارهــا بــرای سیســتم اندرویــد 
ســاخته شــده اســت و برای تبلت ها و گوشی 

هــای هوشــمند قابــل اســتفاده مــی باشــد.
نرم افزار جوشــن کبیر همراه با ترجمه، مراقبات 
ماه رمضــان، ادعیه رمضان و شــهادت نامه امام 
حسین علیه الســالم توانسته است نظر مخاطبان 
را بــه خود جلب کنــد به گونه ای کــه نرم افزار 
جوشــن کبیر در ســایت بــازار آمــاری بالغ بر 
5۰۰۰۰ دانلــود را به خود اختصاص داده اســت.

استقبال از نرم افزارهای رمضانی دارالحدیث در کافه بازار

»از رمضان بیشــتر بدانیم« عنوان کتابی اســت 
که به کوشش »حسین پورشــریف«  به نگارش 
درآمده و در آن چهل پرســش و پاسخ درباره ی 
ماه مبارک رمضان بر اســاس کتــاب »ماه خدا« 

عرضه شده است.
رمضان، ماه میهمانی خداســت؛ ماه حضور بر سر 
ســفرۀ پربرکت الهی؛ ماه خودسازی و خویشتن 
داری؛ ماه مساوات بین فقیر و غنی. روزه، تمرین 
اســتقامت و غلبه بر نفس است؛ پرورش  دهندۀ 

روح پرهیزگاری اســت؛ سپر مؤمن در برابر آتش 
دوزخ، و مایۀ نزدیکی به خداوند است.

»از رمضان بیشــتر بدانیم« عنوان کتابی اســت 
که به کوشــش »حسین پورشــریف« به نگارش 
درآمده و در آن چهل پرســش و پاسخ درباره ی 
ماه مبارک رمضان بر اســاس کتــاب »ماه خدا« 

عرضه شده است.
شــخصی که می  خواهد از ایــن میهمانی به نحو 
شایســته بهره  مند شــود، باید: فضایل و ویژگی  
های ماه رمضان را بشناســد؛ برای میهمانی خدا 
آماده شود؛ آداب این میهمانی را رعایت کند؛ به 
درک درستی از شب قدر برسد؛ و با دستی پر، از 

این میهمانی الهی بیرون رود.
در کتاب »ماه خدا )پژوهشــی جامع در بارۀ ماه 
مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیث(«، نوشــتۀ 
آیۀ اهلل ری  شهری،  به حدود هشتاد آیۀ قرآنی و 
نهصد حدیث، استناد شده است.کتاب به صورت 
عربی ـ فارسی در دو جلد، تدوین شده و با توجه 
به حجم باالی کتاب ماه خدا، و پژوهشــی بودن 
آن، تصمیم برآن گرفته شــد تا کتاب »از رمضان 
بیشــتر بدانیم« را با بهره  گیــری از آن، در قالب 

پرسش و پاسخ تهیه شود.
در تدوین »از رمضان بیشــتر بدانیم« سعی شده 
است که پرســش  ها و پاسخ  ها از سویی، از نظر 
موضوع و شــیوۀ نگارش، جوانانــه و برای عموم 
مردم نوشته شــوند تا رضایت خاطر آن ها جلب 

گردد و از سوی دیگر، مفید و کاربردی باشند.
 تالش شــده اســت تا در حد تــوان، مطالب در 
کمترین حجم ممکن ارائه شوند و از زیاده  نویسی 

و پرگویی خودداری گردد.
کتاب شش فصل دارد که به ترتیب عبارت است 
از: فضایل ماه خــدا، آمادگی برای میهمانی خدا، 
آداب میهمانی خدا، آداب شب قدر، آداب بیرون 

آمدن از میهمانی خدا و آداب عید فطر.
ایــن کتاب بــرای نخســتین بار در تابســتان 
13۹4 در انتشــارات موسســه علمی فرهنگی 
دارالحدیث منتشــر شــده اســت و نکته قبال 
توجــه آن اســتقبال مخاطبان به رســیدن به 
چاپ دوم پس از یک هفته می باشد.این کتاب 
در ۹6 صفحــه با قطع رقعی می باشــد و نوبت 
دوم آن در تیراژ 1۰۰۰ نســخه با قمیت 5۰۰۰ 

تومان منتشر شده است.

»از رمضان بیشتر بدانیم«؛ در یک هفته به چاپ دوم رسید
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حجت   االسالم   والمســلمین محمدرضا سبحانی 
نیا بــا بیان اینکــه آگاهی از معــارف اهل بیت 
علیهم الســالم و نشــر آن در  ســطح جامعــه از 
ضرورت های هر دوره ای به شــمار می رود، افزود: 
در هــر زمان نیازمند آنیم کــه به صورت روزآمد 
 معارف اهل بیت علیهم الســالم بازپروری شود و 

در اختیار عموم مردم داده شود. 
وی   اظهار داشــت: معارف دینــی در حوزه های 
مختلف قابل تقســیم و تنظیم اســت که حوزه 
مباحــث اعتقادی به عنــوان  موضــوع پایه ای 

زیربنای هر مبحث دیگری خواهد بود. 
دبیر اجرایی همایــش حدیث رضوی 3 گفت: بر 
این اساس پرداختن به مباحث اعتقادی و کالمی   

 از اهمیت بیشــتری  برخوردار اســت.اما احادیث 
کالمی امــام رضا )ع( از آن رو کــه حضرتش با 
جریانهــای مختلفی اعــم از درون دینی  وبرون 
دینی مواجه بود نقش بسزایی در آگاهی ما نسبت 
به برخورد با این جریانهای فکری داشــته امکان 
مقابلــه و  برخورد با جریان هــای فکری منحرف 
را فراهم می ســازد و نیز در جهت تحکیم عقاید 

شیعه نقشی تأثیر گذار خواهد  داشت. 
حجت   االســالم   سبحانی   نیا تصریح کرد: به دلیل 
اهمیــت موضــوع اعتقــادات و جریانهای فکری 
مختلف و روشنگری  های آن حضرت در خصوص 
مباحث اعتقادی که برای جامعه امروز ما نیز می 
تواند راهگشا باشد این موضوع را به  عنوان موضوع 
محــوری همایــش حدیث رضــوی 3 برگزیدیم 
و امیدواریــم بتوانیــم با مقاالت وزیــن و ارزنده 

پاسخگوی  مناسبی به این نیاز اجتماعی باشیم. 
وی   بیان داشت: همایش های علمی اگر بتواند به 
خوبی اطالع رسانی شود و صاحبان نظر و قلم را 
به نگارش وادار  سازد به خوبی تأثیر علمی خود را 
برجای خواهد گذاشت و حرکت علمی و نیز شور 

علمی ایجاد می کند . 
   دبیــر اجرایی همایش حدیــث رضوی 3  افزود: 
تکاپوی علمی در جهت ارتقاء سطح فکری جامعه 
کارآمــد و موجــب  افزایش بصیــرت عمومی در 
بحرانهای فکری، فرهنگی و اعتقادی می شــود.

امــا باید مراقب بود این قبیل همایش ها  آســیب 

زا نباشد.به نظر می رســد اگر انتخاب موضوع و 
محورهای فرعی همایش به دقت انتخاب نشــود 
و مقاالت به  دقت مورد بررســی قرار نگیرد زمینه 
برای ارائه فعالیتهای پژوهشــی ضعیف و یا بعضا 
تکراری فراهم خواهد  شد.بنابراین برای جلوگیری 
از ارائه مقاالت تکراری و پژوهشهای ضعیف باید 
مراکز علمی فعــال در عرصه موضوع  همایش به 
مشــارکت گرفته شوند و از متخصان صاحب نظر 
در موضوع همایش برای مشارکت علمی فعال در 

 برگزاری همایش دعوت به عمل آید.    
وی   خاطر نشان کرد:     دارالحدیث یک مرکز علمی 
اســت که بیش از بیست سال اســت که به طور 
تخصصــی در  موضوع احادیــث معصومان علیهم 
الســالم به تحقیق و پژوهش مشــغول است.در 
این حوزه هم به پژوهشــهای علوم  حدیثی و هم 
به پژوهشــهای فقه الحدیثی پرداخته است و به  
عنوان شاخص ترین مرکز در عرصه پژوهش های 
 حدیثی شیعی در جهان اسالم تبدیل شده است. 

سبحانی   نیا ادامه داد: این مرکز در کنار فعالیتهای 
حدیثی خود بــه فعالیتهای حدیثــی عصر امام 
رضا)ع( و نیز احادیث  رضوی توجه داشــته و در 
این باره منشــوراتی داشته اســت. مهمترین اثر 
منتشــر شده در موضوع احادیث رضوی مجموعه 
 چهار     جلدی حکمت نامه رضوی اســت    که در 
ســال 13۹3 منتشر گردید. همچنین در معاونت 
فرهنگی این مؤسســه  مجموعه شــش جلدی به 

اهمیت آگاهی از معارف اهل بیت )ع( و نشر آن در جامعه/ گفتگو با دبیر اجرایی حدیث رضوی 3
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در حاشیه بازدید جوانان جمعیت هالل احمر قم 
از مؤسســه دارالحدیث، »محمد غفاری« کارمند 
روابــط عمومی مؤسســه دارالحدیث به عضویت 

افتخاری جمعیت هالل احمر ایران در آمد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، در این 
مراســم که در سالن جلسات مؤسسه دارالحدیث 
برگزار شد، حجت االســالم والمسلمین سروش 

بابیان این که جایــگاه جمعیت هالل احمر یک 
جایگاه شاخص انسانی و خدایی است اظهار کرد: 
روحیه ایثار و تعامل نیروهای جمعیت هالل احمر 

قابل تقدیر است.
آقای افصحی کارشــناس کانون جوانان جمعیت 
هــالل احمــر قم نیــز در ایــن مراســم گفت: 
مهمترین برنامه امور داوطلبان اســتان قم جذب 

و سازماندهی اقشــار توانمند است که طرحهایی 
همچــون مشــارکت در برنامه هــای فرهنگی، 
اجتماعی و آموزشی همچنین اجرای برنامه های 

حمایتی را در کارنامه خود دارد.
در ادامه به منظور گسترش همکاریهای دوجانبه 
به خصوص در حوزه های ســالمت، توانبخشــی 
و امــداد و نجات و توســعه فرهنگ مشــارکت، 

داوطلبی، انساندوستی و . .. توافق شد.
در این مراســم عنوان جــوان برتر عرصه فعالیت 
هــای فرهنگی به »محمد غفاری« عضو افتخاری 

جوانان استان قم تعلق گرفت.
گفتنی است، محمد غفاری، جوان 25 ساله قمی 
در زمینه شــعر فعالیت دارد.کتاب »آســتانه« به 
تازگی از ســوی این نویسنده جوان قمی منتشر 

شده است.
الزم به ذکر است، در مراسم دیدار شاعران با مقام 
معظم رهبری )تیر۹4( این شــاعر جوان قمی به 
قرائت شــعری درباره امیرالمؤمنین امام علی)ع( 
پرداخت که از ســوی رهبر معظــم انقالب مورد 

تشویق قرار گرفت.

بازدید اعضای جوان هالل احمر از دارالحدیث/  انتخاب »محمد غفاری« به عنوان عضو جوان هالل احمر قم

هشتمین جلسه شورای کتاب کودک و نوجوان 
موسسه دارالحدیث در دفتر مدیریت مرکز چاپ 

و نشر موسسه برگزار شد.
در این جلسه اعضای شورا، طرح های نویسندگان 
و شاعران با موضوعات و مضامین اخالقی و دینی 
را که از طرف اداره تدوین متون دارالحدیث ارائه 

می شود، بررسی، نقد و تصویب کردند.
شــورای کتــاب کــودک و نوجوان مؤسســه 

دارالحدیث، از ســال ۹3 تشکیل شده و اعضای 
آن، صاحب نظران و پیشکســوتان ادبیات کودک 
و نوجوان هستند.رئیس این شورا حجت االسالم 
دکتر ســبحانی نیــا، معاون فرهنگــی و هنری 
مؤسســه دارالحدیث اســت، و از جمله اعضای 
اصلی آن محمود پوروهاب، مســلم ناصری، تقی 
متقــی، یحیی علوی فرد و محمدحســین فکور 

هستند.

برگزاری هشتمین جلسه شورای کتاب کودك مؤسسه دارالحدیث

عنوان یک بســته فرهنگی متشکل از شش جلد 
کتاب در عناوین متنوع از زندگی نامه،  داستانها، 
کرامات ، اشعار و کتابشناسی در باره امام رضا )ع( 
برای مخاطب عام منتشر کرد که آن نیز در سال 

۹3  منتشر گردید. 
وی   افزود: بــا عنایت به این تــوان علمی اعم از 
تخصصــی و ترویجیو به پشــتوانه وجــود چهار 
پژوهشــکده فعال در  موضوعات تفسیر اهل بیت، 
علوم و معــارف حدیث و اخالق و روانشناســی 
اســالمی و کالم اهل بیت )علیهم الســالم(       این 
مؤسســه ضمن توافق با بنیاد بیــن المللی امام 
رضا )ع( برای ســه ســال متوالی برنامه برگزاری 
همایش حدیث رضــوی  را پایه ریزی کرد و علی 
رغم وجود فراز و نشیب هایی که بر سر راه ما بود 
خوشــبختانه در سال ۹4 سومین همایش  ملی با 
موضوع احادیث کالمی امــام رضا)ع( نیز برگزار 

خواهد شد. 
دبیر اجرایــی همایش حدیث رضــوی 3 اظهار 
داشــت: با عنایت به اینکــه موضوعات هر یک از 
همایش ها متفاوت بوده  است برگزاری هر همایش 
در نوع خود مســتقل و منحصر به فرد بوده است. 

همایش ســال جــاری نیز با محوریــت  احادیث 
کالمی شــاید با توجه به اهمیــت موضوعش از 
موفقیت بیشتری نســبت به دو همایش پیشین 
داشته باشد. البته  این امر مرهون مشارکت بیش 
از پیش شیفتگان امام هشــتم بویژه متخصان و 
صاحب نظران در عرصه حدیث و کالم  خواه بود. 

وی   در باره نحوه دریافت مقاالت گفت: این همایش 
همچون همایش های دیگر مقاالت را دریافت و پس 
از  ارزیابــی هیأت داوران مقاالت برتر برگزیده و در 
کتابی مســتقل منتشر خواهد شد. البته درصورت 
 شاخص بودن مقاالت از حیث حدیثی در مجالت 
علمی پژوهشــی علوم حدیث یــا علمی ترویجی 

حدیث و اندیشه نیز  منتشر خواهد شد. 
سبحانی   نیا افزود: احادیث کالمی همان احادیث 
اعتقادی است. یعنی احادیثی که در آن، امام رضا 
)ع( به یک مســئله  اعتقادی توجه داشته و یک 
نکته اعتقادی مورد عنایت حضرتش بوده اســت.

اعتقــادات موضوعی پایه ای و بنیادین  اســت و 
توجه بــه آن نیز به دلیل بنیادی بودن از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. حال اگر نقطه نظرات امام 
رضا )ع( در  نگاه ما نسبت به مکاتب فکری معاصر 

نیز نقشــی روشــنگرانه داشته باشــد از اهمیت 
مضاعفی برخوردار خواهد شد.    

ســبحانی   نیــا در پایان گفت: آنــگاه می توان از 
اهمیت این حقیقت آگاه شــد که بدانیم مأمون 
ســعی داشــت با مطرح  کردن فــرق گوناگون و 
رودررو کردن بزرگانان آنــان با امام رضا )ع( در 
جهت تضعیــف جایگاه علمــی آن حضرت  گام 
برداشــته از اقبال و توجه عمومــی مردم به امام 
بکاهد. اما مقابله هوشمندانه امام (ع(، نوع برخورد 
با بزرگان فرق  مختلف وجریان های انحرافی، نوع 
ارائه پاسخ به سؤاالت اعتقادی و کالمی آنان و به 
چالش کشیدن عقایدشان،  همچنین معرفی افراد 
قابل اعتماد و نیز افراز منحرف و غیر قابل اعتماد 
و در یــک کالم اقدامات حضرت در جهت  معرفی 
اهل بیت علیهم الســالم به عنــوان مرجع اصلی 
جامعه دینی، تالش های مأمون را بی اثر و نقشه 
های او را نقش  بر آب کــرد. الگو گیری از روش 
امام )ع( و نیز بهره گیری از محتوای سخنان آن 
حضرت در جهان امروز و در  مواجهه با تفکرهای 
انحرافــی و تفوق بر آنها نقش بســیار مهمی ایفا 

خواهد کرد. 
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کتاب زندگی بهشــتیان برگرفته از کتاب بهشت 
و دوزخ به همت سازمان چاپ و نشر دارالحدیث 

به چاپ رسید.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، کتاب 
زندگی بهشتیان برگرفته از کتاب بهشت و دوزخ است.

کتاب بهشــت و دوزخ نوشــته آیت اهلل محمدی 
ری شهری با همکاری پژوهشکده علوم و معارف 
حدیــث و با هدف آشــنایی عمیق تر خوانندگان 
با زندگــی جهان آخــرت در بهار ســال 8۹ به 

عالقمندان معارف اسالمی تقدیم شد.
این کتاب با بهره گیــری از مجموعه ای از آیات و 
احادیث، در دو بخش اصلی بهشــت و دوزخ در 2 

جلد انتشار پیدا کرد.
به منظور همگانی تر کردن معارف قرآن و حدیث 
و در ادامه انتشار گزیده هایی از این معارف درباره 
مقاطع مختلــف زندگی اکنون گزیده ای از بخش 
اول کتاب یاد شده با نام زندگی بهشتیان و گزیده 
دیگری از بخــش دوم آن با نام زندگی دوزخیان 

در قالب دو کتاب همــراه در اختیار همگان قرار 
می  گیرد.

بهشــت و دوزخ از بنیادی ترین مسائل در حوزه 
معارف مرتبط با جهان شناســی و انسان شناسی 
اســت، از نگاه قرآن، هدف نهایی آفرینش انسان 
و جهان، بازگشــت به خداوند متعال است و اگر 
این هدف نباشــد، نه تنها آفرینش انســان، بلکه 

آفرینش جهان، باطل و بیهوده است.
 بر پایه آموزه های اسالمی، مقصود از بازگشت به 
خداوند، رســتاخیز انسان و حضور وی در صحنه 
قیامــت و دیدن نتایج کارهای خــود و به تعبیر 
دقیق تر مشاهده کارهای تجسم پیدا کرده است.

این رویارویی با نتیجه اعمال به یکی از دو شکل 
جلوه گر می شــود یا آنچه از انسان صادر شده، با 
حکمت آفرینش همســو اســت همسویی که در 
قالب شــناخت آفریدگار جهان و ایمــان با او و 
اخالق و رفتار شایســته بروز می کند که در این 
صورت بهشــت در انتظار اوست و در رویکرد دوم 
انســان بی اعتنا به حکمــت آفرینش بوده و همه 
ظرفیت های رشد و تکامل خود را نادیده می گیرد 

که در این صورت دوزخ جایگاه اوست.
کتاب زندگی بهشــتیان برگرفته از کتاب بهشت 
و دوزخ با شــمارگان هزار عــدد و قیمت 4 هزار 
تومان به همت ســازمان چاپ و نشر دارالحدیث 

منتشر شد.

کتاب »زندگی بهشتیان« منتشر شد

مدیــر انتشــارات دارالحدیــث از چــاپ کتاب 
شکوفه های زندگی برگرفته از حکمت نامه کودک 

خبر داد.
حجتاالسالم والمســلمین محمدتقی سبحانی نیا 
با اشــاره به کتاب شــکوفه های زندگی برگرفته 

از حکمت نامــه کودک اظهار کــرد: این کتاب به 
منظور دسترسی بیشتر عالقمندان به آموزه های 
نورانی اســالم در حوزه تربیت کودک تالیف شده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: در سال 84 کتابی با عنوان 
حکمت نامــه کودک در برگیرنــده مجموعه ای از 
آیات و احادیــث در قالب نظام مند به خوانندگان 

تقدیم شد.
مدیر انتشارات دارالحدیث با بیان اینکه این اثر با 
همکاری پژوهشــگران پژوهشکده علوم و معارف 
حدیث تالیف شــد، گفت: این کتاب توانست در 
گستره وســیعی نظر معارف جویان و خانواده ها را 

به خود جلب کند.
وی خاطرنشــان کرد: به تازگی پیشــنهاد شــد 
که گزیده آن به صورت کتــاب همراه در اختیار 
عالقمنــدان قرار گیــرد که این اقدام از ســوی 

مرتضی خوش نصیب صورت گرفته است.
 حجتاالسالم والمسلمین سبحانی نیا با بیان اینکه 
عباس پســندیده ترجمه فارســی متون قرآنی و 
حدیثی را عهده دار بوده اســت گفت: شکوفه های 
زندگی گزیده ای از رهنمودهای اسالمی در حوزه 
تربیت کودک را در ســه بخش تقدیم خوانندگان 

می کند.
وی با اشــاره به بخش اول این کتــاب با عنوان 
بنیاد تربیت کودک عنوان کرد: در این بخش در 
فصل نخســت از فصل های چهارگانه ضمن بیان 

ارزش فرزندخواهــی تاکید دارد که نه جنســیت 
فرزند بلکه ســالمت جسمی، شایستگی روحی و 
شخصیتی باید قابل توجه پدر و مادر و اطرافیان 

قرار گیرد.
مدیر انتشارات دارالحدیث خاطرنشان کرد: در 
فصل دوم با اشــاره به نقش فراست و تاثیرات 
ژنتیک ایــن نکته مورد یــادآوری قرار گرفته 
اســت که فرزند نه تنها میراث دار خصوصیات 
ظاهری و جســمی پــدر و مادر اســت، بلکه 
ویژگی هــای روحی و باطنی آنها به وی منتقل 

می شود.
وی یادآور شــد: بخش دوم حقوق فرزندان است 
که فصل های پنج گانــه این بخش به وظایفی که 
پدر و مادر در برابر کــودک خود به عهده دارند، 

می پردازد.
حجت االسالم والمسلمین سبحانی نیا خاطرنشان 
کرد: فصل ســوم آشــنا کردن کودکان با وظایف 
آموزش بوده، تربیت فرزندان در گرو رسیدن آنها 
به سنی است که توان مناسب در آنها پدید آمده 

باشد.
کتاب شــکوفه های زندگی در ۹2 صفحه توسط 
حجت االسالم والمسلمین مرتضی خوش نصیب  
گرداوری و در قطع پالتویی، جلد شــومیز یا نرم 
شمارگان هزار نســخه و قیمت 4 هزار تومان به 
همت ســازمان چاپ و نشــر دارالحدیث چاپ و 

روانه بازار نشر شد.

کتاب »شکوفه های زندگی« منتشر شد
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به گــزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، کتاب 
حکمت نامه رضوی، در چهار جلد، به زبان عربی 
و فارســی  از ســوی پژوهشــکدۀ علوم و معارف 
حدیث و تحت اشــراف حضرت آیت اهلل محمدی 

ری شهری منتشر شد.
واژه »حکمت«، بیســت بار در قرآن کریم آمده و 
خداونــد متعال، ۹1 بار خود را با صفت »حکیم« 

در این کتاب آسمانی  ستوده است.
بــر اســاس کاربردهای واژه حکمــت در قرآن و 
احادیث اســالمی، حکمت از نگاه قرآن و حدیث، 
به ســه نوع تقســیم می  شــود: حکمت علمی، 

حکمت عملی و حکمت حقیقی.
حکمِت علمی، عملی و حقیقی، هر یک به منزله 
پلّه های نردبان استواری هستند که انسان با بهره  
گیــری از آنها به قلّه کمال انســانیت، صعود می 
 کند. جالب توّجه اســت که بدانیــم پلّه اّول این 
نردبان، یعنی حکمت علمی را فرستادگان خداوند 
متعال، بنا نهاده  اند. پلّه دوم یعنی حکمت عملی 
را انسان، خود باید بسازد و پس از آماده شدِن پلّه 
دوم، آخرین پلّه جهش به مقام انسان کامل، یعنی 
حکمت حقیقی را خداوند متعال، خود، آماده می 

نماید.
یکی از برجسته ترین ویژگی  های اهل بیت پیامبر 
خدا، این اســت کــه آنان، وارث علــم و حکمِت 
پیامبــر خاتم، بلکه همه انبیای الهی هســتند و 
بدین ســان، آنان، مظهر و جلوه  گاه حکمت الهی 
و ســرآمِد حکیماناند.امام علی در باره این ویژگی 

اهل بیت می  فرماید:
لَت  أال إنَّ الِعلــمَ الّذي َهَبَط بِِه آدُم َو َجمیُع ما ُفضِّ
بِــِه النَّبیُّوَن إلی خاتَِم النَّبّییَن فی ِعتَرِۀ النَّبّییَن َو 

الُمرَسلیَن، َفأیَن یُتاُه بِکم َو أیَن تَذَهبوَن؟!
آگاه باشــید علمی که آدم آن را فرود آورد و هر 
آنچه پیامبران تا خاتم پیامبران، بدان برتری داده 
شــده  اند، در خاندان خاتم پیامبران و رســوالن، 
محّمد است. پس کجا شما را حیران و سرگردان 

کرده  اند و به کجا می  روید؟!
و امام صادق در این باره می  فرماید:

حَمــِۀ، َو َمفاتیُح  نَحُن َشــَجَرُۀ النُّبــّوِۀ، َو بَیُت الرَّ

الِحکَمــِۀ، َو َمعِدُن الِعلِم.ما درخــت نبّوت، خانه 
رحمت، کلیدهای حکمت و معدِن دانش هستیم.

در زیارت جامعه ـ که از امام هادی نقل شــده و 
همه امامان با آن، زیارت می  شوند ـ آمده است:

ــالُم َعلی َمحالِّ َمعِرَفِۀ اهللّ ، َو َمساکِن بََرکِۀ اهللِّ  السَّ
َو َمعــاِدِن ِحکَمِۀ اهللّ . درود خــدا بر جایگاه  های 
شــناخت خداوند و جایگاه  های برکت خداوند و 

معادن حکمت خداوند!
بر این اســاس، شناخت اهل بیت و بهره  گیری از 
چشــمه زالل معرفت و حکمت آنان برای قاطبه 
مسلمانان بلکه همه جهانیان، الزم و ره گشاست. 
از ایــن رو در عصر حاضر ـ که با پیشــرفت  های 
علمی و فرهنگی، بســترهای نرم افزاری و سخت  
افزاری الزم برای اّطالع  رســانی سریع و همگانی 
فراهم اســت ـ ، برنامه  ریزی و تالش جهت انتقال 
معارف پیامبر و اهل بیت و آشــنا کردن جهانیان 
بویژه مســلمانان با ره نمودهای حکیمانه و حیات 
بخش خاندان رســالت، ضرورتــی مضاعف دارد، 
و بدین ســان، اندیشــه تدوین حکمت  نامه  های 
پیشــوایان بزرگ دینی در راســتای دستیابی به 
آن آرمــان بلند، در »پژوهشــکده علوم و معارف 
حدیث« شــکل گرفت و تا کنــون حکمت  نامه 
پیامبــر اعظم، حکمت  نامه عیســی بــن مریم، 
حکمــت  نامه امام حســین و حکمت  نامه لقمان 
تقدیم دانش  پژوهان و همه عالقه  مندان گردید و 
اینک حکمت  نامه رضوی، پنجمین مجموعه  ای 
است که با هدف آشنایی با ره نمودهای حکیمانه 
هشتمین چراغ فروزان هدایت از خاندان رسالت، 

امام رضا، تقدیم می  گردد.
متأّسفانه فضای سیاســی جامعه اسالمی پس از 
پیامبر خــدا اجازه نداد که مردم، از سرچشــمه 
معرفت و حکمت اهل بیت، آن گونه که شایسته 
است، بهره  مند شوند و بدین جهت، میراث علمی 
بیشــتر آنان، اندک اســت. با این وصف، فضای 
جامعــه اســالمی در دوران زندگــی چند تن از 
امامان، به گونه  ای بوده که به طور نسبی، میراث 

علمی قابل توّجهی از آنان باقی مانده است.
 امام رضا، یکی از امامانی است که به دلیل شرایط 
سیاسی جامعه اســالمی دوران زندگی او، میراث 
علمی نسبتا فراوانی از خود به جای گذاشته است.

هر چند امروزه همه میراث امام رضا در اختیار ما 
نیســت، لیکن همین مقداری که از گزند حوادث 
مصون مانده و هم  اکنون در اختیار ماســت، نیز 
قابل توّجه اســت و بخشــی از آنها که مرتبط با 
موضوع این نوشــتار است، با عنوان »حکمت نامه 

رضوی« در اختیار عالقه  مندان قرار می  گیرد.
حکمت  نامه رضوی شــامل یک درآمد، هشــت 
بخــش و 45 فصل اســت. در آغــاز آن، گزارش 
کوتاهــی از زندگــی امــام رضــا، دوران امامت 
ایشان، سفر اجباری ایشان به خراسان، پذیرفتن 
والیت عهــدی مأمــون، عظمت علمــی و عملی 
ایشان، شــمار احادیثی که از ایشان نقل شده، و 
شهادت و زیارت آن بزرگوار ارائه می  شود. سپس 
حکمت  های به یادگار مانده از ایشــان در زمینه 
مســائل عقلی، علمی، اعتقادی، سیاسی، عبادی، 
اخالقی و پزشکی، با نظمی نوین در هشت بخش 

گزارش می  گردد.

بخش اّول: ره نمودهای معرفتی
در این بخش، حکمت  های عقلی و علمی رضوی 

در دو فصل، گزارش شدهاند:
در فصــل اّول، جایگاه عقل از نگاه اســالم، آثار و 
نشــانه  های به کارگیری عقل در زندگی و عالیم 

کمال آن، ارائه می  گردند.
در فصل دوم، ره نمودهایــی در باره ارزش علم و 
حکمت، نقش آشــنایی با علــوم و معارف پیامبر 
و اهل بیت در تقویت بنیان  های نظام اســالمی، 
آداب و آفــات تعلیم و تعلّم، نشــانه  های علم و 
معرفــت، ناپســندی اظهــار نظر بــدون علم و 

همزیستی با مردم نادان مطرح می شود.

بخش دوم: ره نمودهای اعتقادی
 در این بخش، ره نمودهای حکیمانه امام رضا در 
باره باورهای دینی در ده فصل گزارش می  گردد:

فصل اّول به مباحِث کلّی مرتبط با باورهای دینی 
اختصاص دارد، مانند: تعریف ایمان، فرق ایمان و 
اســالم، چیزهایی که ایمان به آنها ضروری است، 
درجــات ایمان، آثار ایمان و نشــانه  های مؤمن، 

حقوق مؤمن و آفات ایمان.
فصل دوم در باره شناخت خداوند سبحان است.

در این فصل، مباحثی مانند: ارزش خداشناســی، 
حکمت وجوب خداشناســی، مبادی )زمینه  ها و 
خاســتگاه  های( خداشناســی، مباحث مرتبط با 
توحید و یگانگی خدا و مباحث مرتبط با اســما و 
صفات الهی مطرح می گردد، و در ادامه مشــروح 
مناظره امام با متکلّم خراســان، سلیمان مروزی، 
در باره اسما و صفات الهی گزارش می  شود. پایان  
بخش این فصــل، احادیثی در موضــوع موانع و 

حجاب  های معرفت است.
فصل سوم به باورهای اســالمی در زمینه قضا و 
قــدر اختصاص دارد. این فصل بــا تبیین جایگاه 
قضا و قدر در آفرینش آغاز می  شود و با تأکید بر 
ضرورت خشنودی از مقّدرات الهی پایان می  یابد. 
همچنیــن در ضمن مطالب، تحلیل  هایی در باره 
تقدیــر خوش بختی و بدبختی، و جبر و تفویض و 

امر بین األمرین ارائه می  گردد.
در فصــل چهــارم، مباحثی در باره نبــّوت عاّمه 
گــزارش می  شــود، مانند: حکمت نبــّوت، علّت 
اختالف معجزات انبیا، عصمــت پیامبران، تعداد 

پیامبران و پیامبران اولوا العزم.
در فصل پنجم، ســخنانی که از امام رضا در باره 
انبیای الهی نقل شــده، گزارش می  شــوند. این 
فصل با مباحث مرتبط با آدم و شــجره ممنوعه 
آغاز می گردد و در ادامــه، ازدواج او و چگونگی 
تناسل طبقه دوم انسان  ها بیان می  شود. سپس 
بــه پاره  ای از اخبار مربوط به نبّوت نوح، ابراهیم، 
یوسف، اســماعیل صادق الوعد، موسی و عیسی 
ـ که درودهای خدا بر همه آنان باد ـ اشــاره می 

گردد.
 موضوع فصل ششــم، نبّوت خاتم پیامبران است. 
در این فصل، مباحثی مانند: اســتدالل  های امام 
رضا درباره نبّوت خاتم انبیا  شــاهد نبّوت ایشان، 

نگاهی به کتاب » حکمت نامه رضوی « 
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شکافته شدن ماه به اعجاز ایشان، و نیز ویژگی  ها 
و سّنت  های ایشان مطرح می  شود.

فصل هفتم در باره مباحث قرآنی است و با سخنان 
امــام در باره اعجاز قرآن و فضایل و خصایص این 
کتاب آسمانی آغاز می  شــود و با مسائلی مانند: 
حــدوث قــرآن، اّولین و آخرین ســوره ای که بر 
پیامبر نازل شــد، و تحریم جدال در قرآن ادامه 
می  یابد. سپس تفسیر 78 آیه از آیات قرآن که از 
امام رضا نقل شده، ارائه می گردد.پایان  بخش این 
فصل، مطالبی در باره قرآنْ  درمانی اســت.گفتنی 
است مباحث مرتبط با تالوت قرآن در فصل ششم 

از بخش »حکمت  های عبادی« خواهد آمد.
در فصل هشتم، مباحثی در باره مرگ مطرح می 
 شود، مانند: فرشــته مرگ، مرگ همه موجودات 
زنده حّتی ملک الموت، تأکید بر آماده شدن برای 
مرگ، توصیف مرگ، ســؤال قبر، و آنچه موجب 

پیشگیری از عذاب قبر می  گردد.
فصــل نهم بــه روز رســتاخیز اختصــاص دارد. 
محورهــای مطالــب این فصــل عبــارت  اند از: 
اســتدالل عقلی امام  برای کسانی که منکر عالم 
آخرت هستند، نزدیکی قیامت از نگاه پیامبر خدا 
مهم ترین پرســش  ها از انســان در روز قیامت، 
کســانی که بدون حســاب به دوزخ منتقل می 

 شوند، و گستره رحمت الهی در آن روز.
موضوع فصل دهم، بهشــت و دوزخ اســت. این 
فصــل با گــزارش و تحلیلــی در بــاره آفرینش 
بهشــت و دوزخ آغاز می  گردد و سپس نکاتی در 
باره انتخاب بهشــت، و تأکیــد بر این که انتخاب 
راه بهشــت، بدون تحّمل ســختی  های این راه 
امکان پذیر نیست ارائه می  گردد. بیشترین گناهی 
که موجب ورود به دوزخ می شود، موانع دوزخی 
شــدن، و گناهانی که موجب تشدید عذاب دوزخ 
و یــا خلود در آن می  گردنــد، مطالب بعدی این 

فصل اند.

بخش ســوم: ره نمودهــای اعتقادی ـ 
سیاسی

 در این بخــش، حکمت  هایی کــه آمیزه  ای از 
باورهای دینی و سیاســی اند، در هشــت فصل 

گزارش می  شوند:
فصــل اّول بــه مباحــث کلّی امامــت و رهبری 
اختصــاص دارد، مانند: فرق میان رســول و نبی 
و امــام، حکمت امامت و رهبــری، خطر جهالت 
درباره امــام و رهبر الهی، وظایــف امام، حقوق 
متقابــل امــام و مردم.ایــن فصل با گزارشــی 
از برخــورد امــام بــا غالیــان، پایان مــی  یابد.

فصل دوم به جایگاه با عظمت خاندان رسالت در 
اسالم، اشاره دارد.در این فصل، ابتدا توضیح داده 
می  شود که مقصود از عنوان »اهل بیت« در قرآن 
و احادیث اسالمی چیست و چه کسانی مصادیق 
آن اند، و در ادامه مباحثی مانند: نقش اهل بیت 
در خداشناســی و یکتاپرستی، شمار امامان اهل 
بیت، دانــش اهل بیت، ویژگی هــای اهل بیت، 
مکارم اخالق و والیت اهل بیت مطرح می  گردد. 
همچنین نســبت به غلو در باره مقام آنان هشدار 
داده می  شــود.پایان  بخش ایــن فصل، احادیثی 
است درباره شیعیان اهل بیت و نیز کسانی است 
که از این خاندان محســوب می  شوند و یا از این 

خاندان به شمار نمی  آیند.
موضوع فصل ســوم، خالفت بالفصــل امام علی، 
پــس از پیامبر خدا اســت. در این فصل، روایاتی 
که بــا تعبیرهای گوناگون، این مّدعا را اثبات می 
 کنند، گزارش شــده و پایان بخش آن، نهی از غلو 

در فضایل آن امام است.
فصل چهارم به فضایل همســر امیــر مؤمنان و 
مادر امامان، فاطمه اختصاص دارد.گفتنی اســت 
آوردن این فصل در ضمن حکمت  های اعتقادی 
ـ سیاســی، بِدان جهت اســت که اصوالً جایگاه 
اعتقادی ـ سیاســی خاندان رســالت، آمیخته با 
جایگاه آن بزرگوار اســت. افــزون بر این، مواضع 
سیاسی آن بانو پس از وفات پدر بزرگوارش پیامبر 
خدا، نقشــی اساســی در تبییِن اصل اعتقادی ـ 

سیاسی امامت و رهبری در اسالم داشته است.
 در فصل پنجم به پاره  ای از فضایل امام حسن و 

امام حسین اشاره شده است.
موضوع فصل ششم، امامت امام رضا است. در این 
فصــل با گزارش  هایی در باره ادلّه امامت آن امام 
پس از پدر بزرگوارش آغاز می شــود، ســپس با 
مباحث مختلفی مانند: مبارزه ایشــان با جریان 
انحرافی واقفّیه، فضایل و مناقب ایشان، و کسانی 
کــه مورد دعا و یا نفرین ایشــان قرار گرفته  اند، 
ادامه می  یابد. همچنین مســئله ســفر اجباری 
ایشان به خراسان و پذیرفتن والیت عهدی مأمون 

در این فصل مطرح می گردد.
تصریح آن امام بر امامــت فرزند بزرگوارش امام 
جواد و نماز خواندن ایشــان بر جنازه پدر نیز در 

این فصل، گزارش شده است.
در فصــل هفتم، شــماری از مباحــث مرتبط با 
موضــوع مهدویــت مطرح شــده اســت، مانند: 
تنصیص بر امامــت امام مهدی، ویژگی  های امام 
مهدی، حکمت غیبت، نشانه  های ظهور، جمعی 
از یــاران، دعا برای ایشــان و فضیلت انتظار َفَرج 

ایشان.
فصل هشــتم به مرجعیت علمی اهل بیت پس از 
پیامبر برای جهان اسالم پرداخته است.مرجعیت 
علمــی اهل بیت در واقع، یــک موضوع معرفتی، 
اعتقادی و سیاســی اســت و احادیث فراوانی بر 
آن داللت دارند که از جملــه آنها حدیث متواتر 
ثقلین اســت. با تأّمل در احادیــث این فصل، به 
نــکات مهّمی در تبیین مرجعیت علمی اهل بیت 
می  توان دســت یافت، مانند: نقش ترویج معارف 
اهل بیت در جهانی شــدن اســالم، نقش اصول 
گرفته شــده از آنان در اجتهاد، راه عالج اختالف 

احادیث و....

بخش چهارم: ره نمودهای عبادی
در این بخش، ره نمودهای حکیمانه امام هشتم در 

زمینه عبادات، در ده فصل ارائه می  گردند:
در فصل اّول، مباحثی مانند: وجوب عقلی عبادت، 
حکمت عبادت، اخالص در عبادت، و انواع عبادت 
مطرح می  شوند و با هشدار در باره شهرت یافتن 

به عبادت، پایان می  یابد.
فصــل دوم، به موضوع اذان اختصــاص دارد.این 
فصل، شــامل گزارش  هایی در باره تشریع اذان، 
حکمــت اذان، فضیلت اذان، ادب شــنیدن اذان، 
برکت اذان گفتن در منزل و توصیه به اذان گفتن 

در گوش نوزاد است.
فصل سوم در باره نماز است.در این فصل، مباحثی 
مانند: حکمت نماز، حکمت نماز جماعت، فضیلت 
نماز، اهّمیت حضور قلب در نماز، و تأکید بر نماز 
اّول وقت مطرح می  شود و در ادامه گزارش  هایی 
درباره نماز شــب، نماز پیامبر، نماز ایشان در ماه 

رمضان، نماز حاجت و نماز استخاره می  آید.
همچنین فضیلت نماز در مســجد الحرام، مسجد 
النبی و مسجد کوفه بیان می  گردد. پایان  بخش 
این فصل، هشــدار در باره ترک نماز و تضییع آن 

است.
در فصل چهارم، ره نمودهای حکیمانه امام در باره 
روزه ارائه می  گــردد، مانند: فضیلت ماه رمضان، 
حکمــت وجــوب روزه  داری در ایــن ماه، دعای 
فرشــتگان برای روزه  دار، ضرورت آمادگی برای 

ورود به مهمان سرای الهی، و دعای سحر.
در فصل پنجم، مباحثــی در باره حج مطرح می 
 شود. این فصل با تبیین حکمت این ُحکم الهی و 
فضیلت آن آغاز می  گردد و با اشاره به ادب اقامت 

در مکه پایان می  یابد.
موضــوع فصل ششــم، تالوت قرآن اســت و در 
آن، ره نمودهایــی در باره برکت خواندن قرآن در 
خانــه، فضیلت نگاه کردن به قرآن، خواندن قرآن 
با صدای زیبا، ادب باطنــی تالوت قرآن، و آنچه 
در قرائــت قرآن باید از آن اجتناب کرد، ارائه می  

گردد.
فصل هفتم به ره نمودهایی در باره دعا اختصاص 
دارد، مانند: فضیلت دعا و اهّمیت آن در ســختی 
و راحتی، ادب دعــا کردن، بهترین زمان و مکان 
برای دعا، شــرایط اجابت دعا، افراد مســتجاب 

الدعوه، و حکمت تأخیر اجابت دعا.
در فصل هشــتم، بیســت و دو دعا از امام هشتم 
گزارش می  شود که نخســتین آنها دعای قنوت 
نماز جمعه و پایان  بخش آنها، دعای بیمار است.

 فصل نهم، ره نمودهایی درباره یاد خدا و اذکاری 
مانند: تهلیل، تسبیح، تحمید، حوقله (ال حول و ال 
قّوۀ إاّل باهللّ (، استعاذه، استغفار و صلوات بر محّمد 
ره نمودهایی  اســت.همچنین  ایشــان  و خاندان 
درباره یاد خدا در شــروع نوشتار، و هنگام ترس 
و وحشــت، و هشدار نســبت به موانع ذکر، ارائه 

می  گردد.
در فصــل دهم، زیارت قبر انبیــا، اوصیای آنان و 
صالحان توصیه شــده و به طور خــاص، زیارت 
پیامبــر، اهل بیت، امام علی، امام حســین، امام 
کاظم، و حضرت معصومه مورد تأکید قرار گرفته 

است.

بخش پنجم: ره نمودهای اخالقی و عملی
در ایــن بخش، ره نمودهای حکیمانه امام رضا در 
زمینه زیبایی  ها و زشتی  های اخالقی و عملی در 

سه فصل ارائه می  شود:
فصل اّول به تبیین مکارم اخالق و محاسن اعمال 

اختصاص دارد که با ُحسن خلق آغاز می  شود.
در فصــل دوم، ره نمودهایــی در بــاره نظافت و 
آرایش ارائه می  شود.این فصل را می  توان بخشی 

از فصل اّول به حساب آورد.
فصل سوم، ویژه تبیین زشتی  های اخالقی و عملی 
است که از بداخالقی و آزار مسلمانان آغاز می  گردد.



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
داد 

ــر
 مـ

ر و
ـــ

  تی
  6

ه 2
ـار

شم
 

24

ب
کتا

ی 
رف

مع

بخش ششــم: ره نمودهای بهداشتی و 
پزشکی

در ایــن بخش، حکمــت  هایی که در بــاره امور 
بهداشتی و درمانی از امام رضا نقل شده، در چهار 

فصل تقدیم عالقه  مندان می  گردد:
فصــل اّول، ویژه ره نمودهایــی در باره خوردن و 
آشامیدن اســت، مانند: پرهیز از پرخوری، سبک 
خوردن شــام، وعده  های غذا، و آداب خوردن و 

آشامیدن.
فصل دوم، ویژه تبیین نقش استفاده از میوه  ها و 
برخی از خوردنی  ها و آشامیدنی  ها در پیشگیری 

و یا درمان شماری از بیماری  هاست.
 فصل ســوم به ره نمودهایی اختصاص دارد که از 
امام رضا در زمینه مسائل پزشکی نقل شده است.

این فصل با تأکید بر ایــن که در نظام آفرینش، 
همه بیماری  ها قابل درمان اند، آغاز می  شــود و 
در ادامه اموری که موجب پیشــگیری و یا درمان 

شماری از بیماری می  شوند مطرح می  گردد.
در فصل چهارم، رساله ذهبّیه منسوب به امام رضا 

به طور کامل گزارش شده است و در ادامه ضمن 
تحلیلــی کوتاه، به نقدهایی در باره انتســاب این 

رساله به آن امام، پرداخته شده است.

بخش هفتم: ره نمودهای جامع
در این بخش، احادیثی کــه مباحث متنّوعی در 
آنها مطرح گردیده، در هشــت فصل گزارش می 
 شوند.شایان ذکر اســت به دلیل بلند بودن متن 
بیشــتر احادیث این بخش، تالش شده است تا با 
به کارگیری قریب دویســت عنوان فرعی، در حّد 

امکان، بازیابی مطالب آنها تسهیل گردد.
در فصــل اّول، یکی از نوشــتارهای منســوب به 
امام رضا با عنوان “محض االســالم )اسالم ناب(« 
نقل شده است.بر اســاس آنچه شیخ صدوق  در 
کتاب عیون أخبار الرضا آورده، مأمون از امام رضا 
درخواســت کرد که اســالم ناب را در نوشته  ای 
برای او خالصه کند و امام در پاسخ، رساله محض 

اسالم را نوشت.
فصل دوم در باره حکمت شماری از احکام فقهی 

است که محّمد بن ســنان از امام رضا نقل کرده 
است.

فصل ســوم، به آنچه فضل بن شاذان)شادان( در 
باره حکمت عقاید و احکام، از امام رضا نقل کرده 

است، اختصاص دارد.
در فصل چهارم تا هشتم این بخش، مناظره  های 
امام رضا با رؤسای ادیان و مکتب  های مختلف، و 
نیز پاسخ  های ایشان در مجلس فقها و متکلّمان 

گزارش می  گردد.
 

بخش هشتم: ره نمودهای گوناگون
ســخنان حکیمانــه  ای که در قالــب بخش  ها و 
فصول گذشــته قابل ارائه نبوده، در بخش هشتم 
حکمت نامــه رضوی تحت عنــوان »ره نمودهای 
گوناگون« تقدیم عالقه  مندان آشــنایی با معارف 

اهل بیت می  شوند.
امید که با عنایت ویژه خداوند ســبحان، این اثر 
در راستای جهانی شــدن معارف سازنده خاندان 

رسالت، مفید و برای همگان سودمند باشد.

این کتاب، گزارشی اســت جامع و منّظم دربارۀ 
ویژگیهــا، فضایل و آداب ماه مبــارک رمضان و 
روزهداری آن که بر اساس تعالیم قرآن و احادیث 
نقل شده از پیامبر اکرم)ص( و معصومان)ع( تهیه 

و تدوین شده است.
کتاب، از پنج بخش و فصول متعّدد تشکیل یافته 
اســت. بخش نخســت، به ارائۀ روایاتی پرداخته 
اســت که عظمت، ویژگیها و بــرکات ماه رمضان 
و نیز چگونگی بهره بــرداری از برکات این ماه را 
بازگو می کند. بخش دوم با عنوان »آمادگی برای 
میهمانی خــدا«، مجموعه روایاتی اســت دربارۀ 
شــناخت این ضیافت و اسباب و دعاهای آمادگی 
برای این ماه پــر برکت، به همــراه بیان مراتب 

روزهــداری و چگونگی تقویت آثار روزه با اصالح 
غذا. بخش ســوم، مجموعه روایاتی اســت دربارۀ 
آداب، ادعیــه و نوافل مربوط بــه ماه خدا، آداب 
مخصوص شــبهای ماه رمضان، آداب مخصوص 
روزهای ماه رمضان و اعمال مخصوص دهۀ آخر.

بخش چهارم، روایاتی را در بر گرفته که به توصیف 
ویژگیها، فضایل و آداب شب قدر میپردازد.بخش 
پنجم، شامل روایات مربوط به آداب بیرون آمدن 
از ضیافت الهی و ماه رمضان اســت و نویســنده 
در این بخش، به بیــان آداب وداع با ماه رمضان 
و نیز آداب شــب و روز عید فطر با بهرهگیری از 

احادیث، پرداخته است.
شناســه: محّمد محّمدی ری شهری، با همکاری 
رســول افقــی، ترجمــه: جــواد محدثــی، قم: 
دارالحدیث، چاپ اول، 1383، وزیری، 2 ج، عربی 

ـ فارسی.
ترجمــه: شــهر اهلل فی الکتــاب و الســّنۀ، قم: 
دارالحدیث، چاپ دوم، 138۹، وزیری، 628 ص، 

عربی.
گزیده: مراقبات ماه رمضان، قم: دارالحدیث، چاپ 

سوم، 1384، وزیری، 518 ص، عربی ـ فارسی.
در بخشی از کتاب میخوانیم :

آمادگی برای ورود به میهمانی خدا
روشن اســت که انسان ، بدون داشــتن آمادگی 
های الزم و شــرایط و زمینه های ضروری برای 
ورود به ایــن میهمانی ، نمی تواند به این ضیافت 
الهــی وارد شــود و از آن در جهت تجدید حیات 
معنــوی ـ که اصلی ترین هدف خلقت انســان و 
نقطه اوج فلسفه وجودی اوست ـ بهره مند گردد . 
بررســی این آمادگی ها و شــرایط و زمینه های 
الزم برای ورود به میهمانی الهی ، هدف اصلی در 

بخش دوم کتاب اســت . شناخت ، نخستین شرط 
اساسی برای ورود به محدوده ضیافت الهی است . 
این شناخت ، افق گسترده ای دارد که از شناخت 
معنای میهمانی خدا آغاز می شــود و تا شناخِت 
: فلســفه روزه، ارزشــی که روزه و روزه دار از آن 
برخوردارند ، نقش روزه در حیات ماّدی و معنوی 
انســان ، و نیز مراتب این ضیافــت ربّانی ، امتداد 
می یابد . میهمانان خدا ، بدون شــناخت و آگاهی 
از این مســائل ، نمی توانند بــرای بهره مندی از 
ضیافت الهی و برخورداری از دســتاوردهای آن ، 
آماده شوند . اهّمیت این شناخت ، در محدوده ای 
گسترده و در بر دارنده تمام این مسائل ، فصل اّول 
از بخش دوم کتاب را با عنوان »شناخت میهمانی 
خــدا« ، به خود اختصاص داده اســت . نکته مهّم 
دیگــری که اهّمیت بســیار دارد، ضرورت برنامه 
ریزی برای آماده سازی مسلمانان جهت ورود به 
میهمان سرای رمضانی است .  بررسی سیره اهل 
بیت علیهم الســالم در این زمینه ، نشان می دهد 
که آن بزرگواران بــه این موضوع ، توّجهی خاص 
داشــته اند . برای اثبات این مّدعا و محتوای این 
اندیشــه ، مالحظه خطبه های پیامبر خدا و امام 
علی علیه الســالم که در آســتانه ماه رمضان و با 
هدِف آماده سازی و استقبال از آن بیان کرده اند ، 
کافی است . فصل سوم این بخش ، به این سخنان 
اختصاص دارد .  مطالعه این خطبه ها ، مسئولّیت 
رهبران سیاسی ، دینی و فرهنگی را در کشورهای 
اسالمی در مورد آماده ســاختن مسلمانان برای 
ورود بــه میهمان ســرای الهی و بهــره گیری از 
برکات و آثــار آن ، دو چندان مــی کند .  افزون 
بــر این ، برای آمادگی جهــت ضیافت الهی ، تنها 

شناخت ، کافی نیست . 

نگاهی به کتاب »مراقبات ماه رمضان«
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بررسی ارتباط قرآن و نهج البالغه در نمایشگاه قرآن کریم
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نشست ساالنه موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث برگزار شد
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نشست خبری دست اندرکاران برگزاری همایش ملی حدیث رضوی 3
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اهدای شاخه گل در شب میالد امام حسن مجتبی علیه الّسالم - در نمایشگاه قرآن
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تشرف گروهی از پزشکان شیعه کشورهای اروپایی و آمریکایی به آستان مقّدس
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تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم گفت: کسی که می 
خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، 
می بایســت مخاطب خودش را بشناسد، 
چون حال و روز هر کســی در هر مکان و 
شرایط مختلف، اقتضائات متفاوتی دارد و 
بدون توجه به این مساله ممکن است امر 
به معروف و نهی از منکر با نتیجه معکوس 

مواجه شود.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری در جمع 
اعضــای دایره امــر به معــروف و نهی از 
منکر آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم، افزود: تاثیر پذیری 
و نفوذ در مخاطب از جمله مســایل مهم 
در خصــوص انجام امر به معروف و نهی از 
منکر اســت، که باید به آن توجه شود و با 
روش مناسب و شــناخت حاالت مختلف 
افراد، امر به معروف و نهی از منکر صورت 

گیرد.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با بیان این 
نکتــه که بکارگیری روش های مناســب 
در امر به معــروف و نهی از منکر، نیاز به 
مطالعــه و پژوهش های علمی دارد گفت: 
مســاله اقناع و القاء بــه مخاطبان لوازم 
مختلفی دارد که از جملــه آنان پرهیز و 

اجتناب از خشونت است.
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: چه 
بسا با خشــونت و تندی، امر به معروف و 
نهی از منکر اثر معکوس خواهد داشــت 
مگر در مــواردی کــه تکلیــف قانون و 

نهادهای انتظامی و قضایی است.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث، برخورد 
محترمانه و شــخصیت قائل شــدن برای 
افراد و همچنین محترم شمردن دیگران، 
ولــو اینکه حتی خطایی از آنها ســر زده 
باشــد، را از دیگر نکات مهم در اجرای امر 

به معروف و نهی از منکر برشمرد و گفت: 
در روایت آمده اســت که از نشــانه های 
کمال عقل، این اســت که خود را از هیچ 
کسی برتر نبیند و معتقد باشد دیگران از 

او بهترند.
وی در بیان نمونــه های رفتار صحیح در 
این خصوص به فراز نخســت وصیت نامه 
امام راحل اشــاره کــرد و گفت: اینکه در 
ابتدای وصیت نامه شــریف امام راحل به 
فرزندشــان، حاج احمد آقــا از آن تعابیر 
خاص برای خود استفاده کرده اند، نشانه 
تحقق آن حالت معنوی برای آن بزرگمرد 
و آن شــخصیت متعالی است که به هیچ 
وجــه خوبی های خــودش را نمی بیند و 

خودش را اینگونه خطاب می کند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســالم در ابتــدای این 
دیدار در خصوص اجــرای امر به معروف 
و نهی از منکر در آســتان مقدس حضرت 
السالم گفت:  علیه  الحســنی  عبدالعظیم 
اینکه یک جمع گرانقدری برای یک هدف 
بســیار مقدس در یک مــکان مقدس در 
حال تالش هســتند، امر مبارکی است و 
انتظار این اســت که همچنان به صورت 
ســازماندهی شده و با شیوه های مطلوبتر 
امــر به معروف و نهی از منکر در آســتان 

مقدس انجام شود.
آیت اهلل محمدی ری شهری ضمن تشکر 
از زحمــات انجام شــده در این خصوص 
توســط معاونت فرهنگی و امــور زائران 
و دایــره امر بــه معروف و نهــی از منکر 
گفت: البتــه امر به معروف و نهی از منکر 
اختصاص به گروه خاصی ندارد، اما تقسیم 
کار در این مکان مقدس ایجاب می کند و 
این که بخشی از همکاران در این خصوص 

مسئولیت بیشتری داشته باشند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السالم، نخستین گام برای 
تحقق صحیــح امر به معــروف و نهی از 
منکر در آستان مقدس را شناخت صحیح 
مصادیــق معــروف و منکــر خصوصا در 
مجموعه آســتان مقدس برشمرد و گفت: 
البته معروف و منکر در همه جا معروف و 
منکر اســت، اما در اسالم به دلیل شرافت 
مکانــی و زمانی و حتــی برخی قرابت ها 
میــزان زشــتی منکر و نیکویــی معروف 
دوچندان می شود که این مساله در قرآن 
مجید در خصــوص نزدیکان پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله و در قوانین شرعی و قانونی 
مــا نیز در خصوص حــد برخی جرایم در 

برخی از ماه ها بیان شده است.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث در بیان 
روایتی از رســول اکرم صلــی اهلل علیه و 
آله گفــت: در روایت آمده اســت که اگر 
امر به معروف و نهی از منکر به طور غلط 
انجام شود، این اقدام، خود به منکر تبدیل 

خواهد شد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحســنی علیه الســالم، همچنین برنامه 
ریزی برای اجرای امــر به معروف و نهی 
از منکر و تنظیم شــیوه نامــه جامع که 
در آن، دقیقا مصادیــق معروف و منکر و 
نحوه مواجه شــدن بــا موضوعات، تبیین 
شده باشــد را از نکات مهم دیگر برشمرد 
و ضمن تاکیــد بر تهیه این شــیوه نامه 
گفت: در صورت تهیه شــیوه نامه جامع، 
این مساله در سایر اماکن متبرکه و آستان 
های مقدس قابل بهره برداری خواهد بود.

در ابتدای این جلســه خادم القرآن عباس 
ســلیمی، معاون فرهنگی و امــور زائران 
آســتان مقــدس در ارائــه گزارشــی در 
خصوص اقدامــات انجام شــده در دایره 
امــر به معروف و نهی از منکر گفت: دایره 
امــر به معروف و نهی از منکر، ضمن بهره 
گیری از نیروهای رســمی با بهره گیری 
مجموعه ای از روســا و اساتید دانشگاه و 
حــوزه های علمیــه وهمچنین جمعی از 
مدیران و مســئوالن و اعضــای نهادهای 
مختلف انقالبی در قالب نیروهای افتخاری 

به فعالیت می پردازد.

نقش مخاطب شناسی در تأثیر امر به معروف و نهی از منکر

آیت اهلل محمدی ری شهری:  

کارگاه تخصصي آمــوزش لحن در تالوت 
قرآن کریــم ، در آســتان مقدس حضرت 

عبدالعظیم الحسني علیه السالم و با حضور 
استاد شاه میوه اصفهاني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسني علیه السالم، 
این کارگاه به همــت مرکز آموزش قرآن 
کریــم و با حضور قرآن آموزان، اســاتید، 
قاریان و حافظان ممتاز آن مرکز در تاالر 

شیخ صدوق )ره( برگزار گردید.
بر اســاس این گــزارش، در ایــن کارگاه 
تخصصــي، اســتاد غالمرضا شــاه میوه 
اصفهانــي از اســاتید برجســته و داوران 
بین المللي قرآن به بیــان موضوعاتي در 

خصوص پارامترهاي صوت و لحن ، تبیین 
و تشــریح آیین نامه جدید مســابقات در 
قســمت لحن، تکنیکهاي مودیالسیون و 

پردازش صوتي و تحلیل تالوت پرداخت.
در ادامه برخي از حضار و قاریان ممتاز به 
تالوت قرآن پرداخته که تالوتشــان مورد 

تحلیل قرار گرفت.
در پایان این کارگاه نکات مربوط به آئین 
نامه صوت در مســابقات نیز توسط استاد 

تشریح شد.

برگزاري کارگاه تخصصي آموزش لحن در تالوت قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني)ع(
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آیت اهلل ســید احمد خاتمي در مراســم 
گرامیداشــت وفات حضــرت عبدالعظیم 

الحســني علیه السالم تصریح کرد: زیارت 
حضرت عبدالعظیم الحســني علیه السالم 
زیارت یک مجتهد شهید و تکریم اهلبیت 

علیهم السالم است.
امام جمعه موقت تهران در خصوص بحث 
اجتهاد حضرت عبدالعظیم علیه السالم، با 
اشــاره به فرمایش امام هادي علیه السالم 
که مي فرمایند: »اذا اُشــکل علیک شيء 
مــن امر دینــک بناحیتک فاســئل عنه 
عبدالعظیم بن عبداهلل الحســني« »وقتي 

در دین نیاز به یک مرجع دیني داشــتي، 
آن مرجــع میتواند حضــرت عبدالعظیم 
الحســني باشد«  ایشــان را یک مجتهد 

دانست.
وي افزود : در کتــب المنتخب طریحي، 
الشــجره المبارکه و چندیــن کتاب دیگر 
نیز آمده اســت که این ســید بزرگوار به 
شهادت رسیده است و روایت  »اما انک لو 
زرت قبر عبدالعظیم علیه الســالم عندکم 
لکنت کمن زارالحســین بکربــال اگر قبر 

عبدالعظیم حســني که نزد شماســت را 
زیارت کنید، مانند آن اســت که ســاالر 
شــهیدان اباعبدالحســین علیه السالم را 
زیارت کردي« نیز مؤید شهادت آنحضرت 
اســت و از این رو مي توانیم این محدث 

واالمقام را مجتهد شهید خطاب نماییم.
مراسم گرامیداشت وفات خورشید تابناک 
ري حضــرت عبدالعظیم الحســني علیه 
السالم با حضور انبوه زائران و ارادتمندان 

آن حضرت برگزار شد.

زیارت حضرت عبدالعظیم)ع( زیارت یک مجتهد شهید و تکریم اهلبیت است

آیت اهلل خاتمي در مراسم گرامیداشت وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(: 

مقدس  آســتان  دارالقــرآن  مدیــران 
دارالقرآن  و  السالم  علیه  امام حســین 
بســیج مردمي در کشور عراق از مرکز 
حضرت  مقدس  آســتان  قرآن  آموزش 
عبدالعظیــم الحســني علیــه الســالم 

کردند. بازدید 
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحسني علیه السالم، 
این هیئت عراقي ضمــن حضور و زیارت 
حرم هاي شــریف حضــرت عبدالعظیم 
الحسني، حضرت امامزاده حمزه و حضرت 
امامزاده طاهر علیهم السالم و اداي احترام 
به مقام واالي امام زادگان عظیم الشــان 

علیهم السالم، به ارائه گزارش از فعالیتهاي 
قرآني، محافل انس باقرآن، کرســي هاي 
تــالوت و برگزاري کالس هاي آموزشــي 
مفاهیم و حفظ قــرآن ویژه مجاهدین در 

جبهه هاي مختلف پرداختند.
در ادامه مسئولین مرکز آموزش قرآن کریم 
آســتان مقدس به جهت پیشرفت و ارتقاء 
برنامه ها و آشنایي میهمانان با جدیدترین 
متدهاي آموزش قرآن، بــه ارائه تجربیات 
خود از مشــروح فعالیتهاي قرآني آستان 
مقدس پرداختــه و مجموعه اي از جزوات 
آموزشي و سي دي هاي قرآني مرکز را به 

بازدید کنندگان اهداء کردند.

بازدید مدیران دارالقرآن آستان مقدس حضرت امام حسین)ع( و بسیج مردمي کشور عراق
از مرکز آموزش قرآن کریم

برگزاري جشنواره فرهنگي ورزشي تسنیم ویژه قرآن آموزان مرکز آموزش قرآن کریم
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني)ع(

جشــنواره فرهنگي ورزشــي تسنیم ویژه 
قرآن آمــوزان مرکز آمــوزش قرآن کریم 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني 
علیه السالم پس از ماه مبارک رمضان و با 
اســتقبال قرآن آموزان مرکز آموزش قرآن 
کریم در دو بخش خواهران و برادران و در 

مقاطع سني مختلف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم الحســني علیه السالم 
در این جشــنواره که تعــداد 2۰5 نفر در 
واحد خواهران و 115 نفر در واحد برادران 
ثبت نام کرده بودند، قرآن آموزان در بخش 
هاي فرهنگي و ورزشي به رقابت پرداختند.

بخش فرهنگي مســابقات در تاالر شــیخ 

کلیني )ره( برگزار گردید که شــامل رشته 
هاي رنگ آمیزي ویژه خردســال، نقاشي 
با رویکــرد معرفــي شــخصیت حضرت 
عبدالعظیم علیه الســالم با موضوعاتي از 
قبیل حجاب ویژه مقطع ابتدایي و روزنامه 
دیــواري بمناســبت ایام وفــات حضرت 
عبدالعظیم علیه السالم ویژه مقاطع مختلف 
تحصیلي و در بخش ورزشــي شامل رشته 
هاي دو میداني و طناب کشي ویژه مقطع 
ابتدایي، تنیس روي میز و شنا در رده هاي 
ســني مختلف ویژه بــرادران و خواهران و 

فوتبال دستي و سالني ویژه برادران بود.
در پایان نیز طي مراسمي از نفرات برگزیده 

این جشنواره تقدیر بعمل آمد.
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آیت اهلل محمدی ری شهری گفت: مسجد 
در نظام اســالمی دارای دو نقش اساسی 
و حیاتــی اســت، یکی پایگاه ارزشــهای 
فرهنگــی و عبادی و دیگــر پایگاه ارزش 
های سیاســی است و این دو نقش ارتباط 

نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســالم، در جمــع ائمه 
جماعــات، اعضــای هیــات هــای امناء 
و خادمــان مســاجد شهرســتان ری و 
فرماندهــان حــوزه و پایگاه های بســیج 
استان تهران در آغاز هفته جهانی مساجد 
افزود: راه های عملی تقویت این دو نقش 
یعنی تقویت ارزشهای فرهنگی، عبادی و 
تقویت ارزش های سیاسی در مساجد، از 
جمله مسایل مهمی است که در این گونه 
جلســات و در روزجهانی مساجد شایسته 

است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نویســنده کتــاب فرهنگنامه مســجد، با 
طرح این پرســش که برای تقویت مسجد 
به عنــوان پایگاه ارزش هــای فرهنگی و 
عبــادی و پایگاه ارزش های سیاســی در 
نظــام اســالمی و در راس آن ها تحکیم 
مبانــی والیت فقیه چه بایــد کرد؟ اظهار 
داشــت: نخستین اقدامی که دراین زمینه 
باید صورت گیرد، بهره گیری از روحانیون 
کارآمد، مبتکر و با ذوق و ســلیقه است، 
زیرا محور مسجد، روحانی مسجد است و 
هرچه روحانیانی که برای مساجد انتخاب 
می شــوند، باتجربه تر و با ذوق و سلیقه 
بهتر و از معلومات الزم بیشتری برخوردار 
باشد، مساجد از جاذبه بیشتری برخوردار 

خواهند بود.
آیت اهلل محمدی ری شهری با بیان اینکه 
در راس ارزش هــای فرهنگــی و عبادی، 
معرفت و محبت و انس با خدا است گفت: 
باید برای مقاطع مختلف ســنی، خصوصا 

سنین نوجوان و جوان برنامه ریزی داشته 
باشــیم با این هدف که  مســاجد جاذبه 
بیشــتری برای جذب و حفظ آنان داشته 

باشد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السالم تصریح کرد: اکنون 
راه های جــذب عموم مــردم و خصوصا 
جوان ها به مســاجد نسبت به پنجاه سال 
و یکصد ســال قبل، تفاوت کرده و اکنون 
نمی شــود صرفا به همان روش ها اکتفا 
نمود، بلکه برای جذب جوان می بایســت 
روش های جدید را نیز مورد بررسی قرار 
داد، زیرا خدایی نکرده ممکن اســت اگر 
برنامــه ریزی بهنگام صــورت نگیرد، دیر 

شده باشد.
از  فرهنگنامه مســجد،  نویســنده کتاب 
احترام به شــخصیت جوان به عنوان یکی 
از بهتریــن راه های عملــی برای جذب و 
حفظ جوان ها در مســجد نامبرد و افزود: 
باید جوان و نوجوان در مســجد احساس 
محبت کند، زیرا احساس تکریم و احترام 

در وجود او خیلی اثر گذار خواهد بود.
آیت اهلل محمدی ری شهری با بیان اینکه 
باید روحانی مسجد قبل از اینکه گفتارش 
برای مردم آموزنده باشد، رفتار و کردارش 
برای مردم آموزنده باشد، افزود: بی تردید 
رفتار تاثیرگذار تر از گفتار اســت و نحوه 
زندگی و رفتار و ســبک سلوک روحانی و 
همچنین ســبک سلوک و رفتار خانواده و 
فرزندان او  از مسایلی است که در ذهن و 

دل مردم اثر خواهد گذاشت.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی علیه السالم اظهار داشت، هرچه 
رفتــار فــردی، خانوادگــی و اجتماعی و 
مواجهه روحانی ارزشــی تر و آموزنده تر 
باشد، جایگاه مسجد بیشتر تقویت خواهد 
شــد و از این رو، در بررسی تاریخ مساجد 

نیــز، همواره تاثیر جدی رفتار و ســلوک 
و حتی تاثیر نََفــس روحانی را در جامعه 

اطراف او مشاهده می کنیم.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با ذکر نام 
و یاد عالــم ربانی مرحوم آیــت اهلل اثنی 
عشــری از روحانیان تاثیرگزار و شاخص 
در شهرستان ری در گذشته نزدیک اظهار 
داشت: سلوک ایشــان، زندگی زاهدانه و 
تقوای ایشــان و همچنین مبارزات ایشان 
فوق العــاده در زندگی افراد تاثیرگذار بود 
و واقعــا برای مردم الگو بــود و البته بعد 
از ایشــان نیز روحانیــان و علمای بزرگ 
دیگری در شهرستان ری حضور داشته و 

حضور دارند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه الســالم، افــزود: در نظام 
اسالمی، مســجد تنها پایگاه ارزش های 
عبادی نیســت، بلکه پایــگاه ارزش های 
سیاســی نیز هســت، البته مساجد نباید 
پایگاه دعواهای سیاســی و حزبی باشــد، 
که این مســاله برای حفظ شان و جایگاه 
مســجد سم اســت بلکه باید صرفا ارزش 
های سیاســی یعنی تقویــت مبانی نظام 
اسالمی در مســاجد ظهور و بروز داشته 

باشد، زیرا که حفظ نظام اسالمی از اوجب 
واجبات است.

آیت اهلل محمدی ری شهری گفت: مسجد 
باید جایی باشد که نظام مبتنی بر والیت 
فقیه را که به بهای خون های مطهر شهدا 
شکل گرفته و ان شاء اهلل تا ظهور حضرت 

ولیعصــر عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
تداوم خواهد یافت، در آن حفظ و تقویت 

شود و همه ما این مسئولیت را داریم.
وی تاکید کرد: روحانی مسجد نباید اجازه 
دهد که مسجد جای دعوای سیاسی باشد، 
زیرا روحانی مسجد باید برای همه سالیق 
سیاسی که نظام و رهبری را قبول دارند، 

حالت پدرانه داشته باشد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره 
به نزدیک شــدن ایام انتخابات در سطح 
کشــور، گفت: روحانی بایــد تالش کند، 
مالک ارزش های سیاســی در مســاجد 
صرفا، نظام و والیت فقیه باشد و طرفداری 
و مقابله با یک حزب و جریان در مســجد 
صورت نگیــرد که اثر نامناســبی خواهد 

داشت.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی علیه السالم گفت: جذب کردن 
هرچه بیشتر جامعه بر محور رهبری باید 
هنر روحانی باشــد که حتی کسانی که از 
مشکل و شــبهه برخوردارند را به نظام و 
رهبری نزدیکتر کند نــه اینکه حتی اگر 
کســی دارای ســئوال و ابهام بود، را طرد 
نموده و از نظام و والیت فقیه دورتر کند.

آیــت اهلل محمدی ری شــهری همچنین 
فرهنگ ســازی توســط رســانه ها برای 
حضور پر رنگ تر مردم در مســاجد را از 
نکات مهــم در این خصوص برشــمرد و 
افزود: از صدا و ســیما، مطبوعات و سایر 
رســانه ها و همچنین تابلوهای تبلیغاتی 
شــهری، خصوصا در این ایــام که متعلق 
به مساجد اســت باید برای امور تبلیغاتی 
جهت تقویت جایگاه مســاجد بهره گیری 
شــود که بیان روایات مربــوط به توصیه 
های ائمــه معصومین علیهم الســالم در 
خصوص حضور در مســاجد از جمله این 

موارد تبلیغی می تواند باشد.
آیت اهلل محمدی ری شهری در ابتدا ضمن 
تبریک دهه کرامــت، ایام والدت حضرت 
معصومه ســالم اهلل علیها و فرا رســیدن 
میالد حضرت علی ابن موسی الرضا علیه 
الســالم و تقــارن این ایام بــا روزجهانی 
مسجد، گردهمایی ائمه جمعه و خادمان 
مساجد شهرســتان ری را در جوار بارگاه 
ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه 
الســالم فرصتی مغتنم برشــمرد و اظهار 
امیــدواری کرد به برکــت دعای حضرت 
عبدالعظیــم علیه الســالم و نورانیت این 
برای  بیشــتری  توفیقات  مقــدس  مکان 
تعظیم و تکریم شــعائر الهی در خانه خدا 

برای همه خدمتگزاران حاصل شود.

مسجد در نظام اسالمی پایگاه ارزش های معنوی و ارزش های سیاسی است

آیت اهلل محمدی ری شهری در جمع ائمه جمعه و خادمان مساجد: 
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همزمــان با ایــام دهه با برکــت کرامت 
جمعي از اســاتید و قــرآن آموزان مرکز 
مقّدس  آســتان  کریــم  قــرآن  آموزش 
السالم  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 

با آیت اهلل جوادي آملي دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
السالم  الحسنی علیه  حضرت عبدالعظیم 
در ایــن دیــدار معظم لــه، ضمن خیر 

مقدم به اســاتید و قرآن آمــوزان مرکز 
آمــوزش قــرآن کریم آســتان مقدس و 
دعاي خیر براي ایشــان، به ایراد سخنان 
ارزشــمندي در خصوص دهــه با برکت 
کرامت، مشــترکات میان انسان و فرشته 
و همچنیــن کرامت گوینده، شــنونده و 
آورندگان قــرآن کریــم پرداختند و در 
ادامه ضمن ابالغ مراتب ســالم و تحیات 

به حضور تولیت محترم آســتان مقدس 
آیت اهلل محمدي ري شهري، دعاي خیر 
خود را بدرقه راه اســاتید و قرآن آموزان 

آن مرکز نمودند.
گفتنی است در این دیدار اساتید و قرآن 
آموزان مرکز آموزش قرآن کریم آســتان 
مقدس نماز جماعــت را به امامت معظم 

له اقامه کردند.

دیدار جمعي از اساتید و قرآن آموزان مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( با آیت اهلل جوادي آملي

هم زمان با دهــه بابرکت کرامت، محفل 
انس با قرآن کریم ویژه بانوان در آســتان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني علیه 

السالم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي آســتان مقدس 
السالم،  الحسني علیه  حضرت عبدالعظیم 
در این محفل نورانی کــه با حضور بانوان 
قرآني در تاالر شــیخ صــدوق )ره( برگزار 
گردید، خانم ها حاجعلي و شاملو به تالوت 
آیات وحــي و خانم ها زهــرا خدادادي و 
صادقي از قرآن آموزان مرکز آموزش قرآن 

کریم به اجراي برنامه حفظ پرداختند.

ایراد ســخنراني دکتر حسین اقبالي نسب 
پیرامون مهارتهاي هدف گذاري بر اساس 
تعالیم دیني و نحوه هدفمندسازي زندگي 
و ارزش هدفمند بودن انسان براي داشتن 
زندگي بهتر و سالم تر و طرح برنامه هاي 
مختصــر و مفید جهــت چگونگي برنامه 
ریزي براي رسیدن به هدف در زندگي از 

دیگر برنامه هاي این محفل قرآني بود.
اجراي مســابقه مفاهیم قرآنــي و اهداء 
جوایز متبرک به قید قرعه به برگزیدگان 
و 3 نفر از کساني که مزین به نام معصومه 

بودند نیز پایان بخش برنامه ها بود.

برگزاري محفل انس با قرآن ویژه خواهران در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسني)ع(

هــم زمان با ایام دهــه کرامت، جمعی از 
خادمین آســتان قدس رضــوی در قالب 
کاروانی تحت عنوان »زیر سایه خورشید« 
به آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 

الحسنی علیه السالم مشرف شدند.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم 

در ایــن برنامه معنوی خادمین آســتان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه 
الســالم به همراه جمع کثیری از زائران و 
ارادتمندان اهل بیــت عصمت و طهارت 
باشکوه  اســتقبال  الســالم ضمن  علیهم 
از خادمیــن آســتان قدس رضــوی، به 
شعرخوانی و قرائت صلوات خاصه حضرت 

امام رضا علیه السالم پرداختند.
بر اســاس این گــزارش گرداندن پرچم 
ثامن  ملکوتی حضــرت  بــارگاه  متبرکه 
االئمه علیه الســالم، مولــودی خوانی و 
شــرکت در نماز جماعت مغرب و عشاء، 
از دیگر برنامه های این حضور پرشــور و 

معنوی بود.

حضور خادمین آستان ملکوتی حضرت ثامن الحجج)ع( در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(




