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حو آیــت اهلل محّمدی ری شــهری: حوزه های علمیه 
باید در تبیین مبانی اعتقادی و نقد اندیشــه های 

غیر اسالمی از امام  هشتم)ع( الگوگیری کنند. 
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: امام رضا)ع(، 
به دلیل شرایط سیاســی و اوضاع اجتماعی عصر 
خود، نقش ویژه و  خاصی در تحکیم مبانی اعتقادی 
اسالم بویژه تشیع و نقد تفکرات و اندیشه های غیر 
اسالمی داشته اند، که حوزه های  علمیه می بایست 
در شرایط کنونی از روش ایشان در تحکیم مبانی 

اعتقادی اسالم و تشّیع الگوگیری کنند. 
رئیس مؤسســه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث در 
مراسم   همایش حدیث رضوی۳    با اشاره به شیوع 
رسانه های مختلف و  اســتفاده از ابزار شبکه های 
اجتماعــی و رســانه های متعــدد که بــه تبلیغ 
اندیشــه های مختلف می پردازند، افــزود: ما باید 
در  عصر خودمان از این موضع گیری امام هشــتم 
در زمینۀ حکمت های اعتقادی استفاده کنیم که 
حوزه های علمیه در این  خصوص می بایســت در 
طرح و پرداخت به مسایل اعتقادی پیشتاز باشند. 

نویســندۀ مجموعه »حکمت نامه رضوی« گفت: 
مؤسســۀ دارالحدیــث و پژوهشــکدۀ کالم اهل 
بیت)ع( باید اهتمام  ویــژه ای در خصوص تبیین 
کالم امام رضا)ع( در خصــوص روایات اعتقادی 
داشته باشند و در رشته های کالم دانشگاه  قرآن و 
حدیث، باید روایات اعتقادی امام رضا)ع( به شکل 

ویژه ای در متون درسی مورد توّجه قرار گیرد. 
رئیس مؤسســه علمــی ـ فرهنگــی دارالحدیث 
تصریح کــرد: در زمــان زندگانــی بابرکت امام 
رضا)ع(، شــرایط برای طرح  اندیشه های مختلف 
فراهــم بود و به دلیل آزادی نســبی ای که برای 
طرح اندیشــه های گوناگون بــه وجود آمد و نیاز 
 جــدی برای نقد این اندیشــه ها ـ کــه عموماً با 
اندیشه های اسالمی در تضاد بود ـ ، امام رضا)ع( 
در احتجاجات و  مناظره ها و روایاتی که از ایشان 
بــه یادگار مانده، میراث بزرگی را در حوزۀ مبانی 

دینی و اعتقادی به جای گذاشته اند. 
رئیس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث گفت: 
یکی از مهم ترین ویژگی های اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع(، علم  گســترده و فراگیر آنهاست؛ زیرا 

آنها به تعبیر روایــت، »گنجینه های علوم الهی« 
هستند و علم آنها مافوق تصور بشری  است. 

رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث گفت: متأســفانه 
فضای سیاســی بعد از پیامبر)ص( اجازه نداد که 
جامعۀ اســالمی و بلکه  جامعۀ بشری از این علم 
گســترده، بهرۀ الزم را ببرد. بــه همین جهت از 
اکثر امامان)ع( میراث علمی فراوانی به جا  نمانده 
و فقط چندین امام هســتند که میراث بیشتری 
دارند که قطعاً اگر فضا اجازه می داد، روایات بسیار 
بیشــتری از آن  حضرات معصوم)ع( باقی می ماند 

که یکی از آن امامان، امام رضا)ع( است. 
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: میراث علمی 
امام رضا)ع(، در حدی اســت کــه لقب عالم آل 
محمد)ص( به ایشان  داده شــده است و یکی از 
علما و شــعرای معاصر آن حضرت، می گوید: من 
ندیدم کسی مثل او، در برابر هر پرسش،  پاسخی 
ارائه دهد و جالب این که در همۀ موارد، به قرآن 
استناد نماید. البته این ویژگی مربوط به همۀ اهل 
بیت و  ائّمۀ معصوم)ع( اســت کــه به خزانۀ علوم 
الهی متصل هســتند و همۀ پاسخ های آنان ریشه 

در کالم وحی و قرآن دارد. 
نویســنده مجموعه»حکمت نامــۀ رضوی« گفت: 
همان طور کــه در مقدمۀ کتــاب »حکمت نامۀ 
رضوی« آمده اســت،  مجموعاً دوهزار و چهارصد 

و بیست و هفت حدیث از ایشان نقل شده است، 
و نکتۀ قابل توّجه این اســت کــه هر چند  تعداد 
احادیــث اعتقادی، دومین مرتبــه را در احادیث 
رضــوی دارد، اّمــا از نظر حجم، ایــن روایات از 

احادیث فقهی  بیشتر است. 
آیــت اهلل محّمدی ری شــهری در این مراســم 
اظهار امیدواری کرد: بایــد بتوانیم از برکات این 
همایش ها و پژوهش ها و  مطالعات برای پیشــبرد 
اهــداف انقالب اســالمی و در صــدر آنها برای 
زمینه سازی برای تشکیل حکومت جهانی اسالم 

به  رهبری مهدی آل محمد)عج( تالش کنیم. 
مجموعه ۴ جلدی »حکمت نامه رضوی« تازه ترین 
محصول پژوهشگاه قرآن و حدیث است که شامل 

یک درآمد،  هشت بخش و ۴۵ فصل است.  
بخش عظیمــی از این حکمت نامــه را مناظرات 
و پرســش و پاســخ های رضوی در مرو به خود 
اختصــاص می دهــد و  بســیاری از حکمت های 
اعتقادی را شامل می شود و سؤاالت و شبهات آن 
زمان دربارۀ توحیــد، امامت و... دیگر  چالش های 

فکری را نشان می دهد. 
گفتنی اســت که کتــاب »حکمت نامۀ رضوی«، 
در چهار جلد، به زبان عربی و فارســی از ســوی 
پژوهشکدۀ علوم و  معارف حدیث و تحت نظر آیت 

اهلل محّمدی ری شهری منتشر شده است. 

دانشــجویان عراقــی، طی بازدیــد از بخش های 
مختلف مؤسســه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، با 
شیوۀ آموزش و پژوهش  علوم حدیث آشنا شدند.  

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، ده 

نفر از دانشــجویان دانشــگاه های کربال، نجف و 
بغداد، روز یکشــنبه اّول  شــهریور ضمن بازدید 
از بخش های مختلف مؤسســه علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیــث، با شــیوۀ آمــوزش و پژوهش علوم 

 حدیث آشنا شدند. 
در ایــن دیدار، حجت االســالم مطهــری، مدیر 
امور بین الملل دارالحدیــث به معرفی فعالیت ها 
و برگــزاری کنگره های  بیــن المللی دارالحدیث، 
همچنین شــیوۀ آموزش مجازی دانشگاه قرآن و 

حدیث پرداخت. 
حجت االسالم جعفر حکیم، پژوهشگر پژوهشکدۀ 

علوم و معارف حدیث، آثار علمی و شیوۀ تحقیق 
پژوهشگاه  قرآن و حدیث را معرفی کرد. 

سّید حســین البدری، مدیر مسئول مجلّۀ »تراث 
النجف«، کــه به همراه مهمانان بــه دارالحدیث 
آمــده بود، پس از بازدید  از مؤسســۀ دارالحدیث 
اظهار داشت: شناخت تالش های صورت گرفته در 
زمینۀ علوم قرآن و حدیث سبب می شود،  رویکرد 
فعالیت های علمی، منســجم و با تعامل بیشــتر 

مراکز علمی ایران و عراق صورت گیرد. 
گفتنی است، در پایان مهمانان عراقی، ضمن حضور 
در مزار شهدای گم نام، به قرائت فاتحه پرداختند. 

الگوگیریازامامهشتم)ع(درتبیینمبانیاعتقادیونقداندیشههایغیراسالمی

آشناییبازیرساختهایدانشیعلومحدیث
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حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری در حاشیۀ 
بازدید  از مؤسسه گفت: مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیــث از  ابتکارات نظام مقــّدس جمهوری 
اسالمی در حوزۀ علوم  اسالمی و یک بنیان جدید و 
ابتکاری است که جای آن  تاکنون خالی بوده است. 

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، 
حجت االسالم والمســلمین علی اکبر ناطق نوری، 
رئیس دفتر  بازرسی ویژۀ رهبر معّظم انقالب، پس 
از بازدید از مؤسســۀ علمیـ  فرهنگی دارالحدیث، 
شــکل گیری  مجموعۀ تحقیقــات و پژوهش های 
علمی در حوزۀ احادیث و روایات اسالمی را توفیق 

بزرگی برای  پژوهشــگران و محّققان این مجموعه 
برشــمرد. وی ضمن تشــّکر از زحمــات آیت اهلل 
محّمدی ری شهری در  تأسیس این مؤسسۀ علمی 
ـ فرهنگی با بیــان این که کتب حدیثی و روایات 
فراوانی در سطح مجموعه های  علوم اسالمی وجود 
دارد، اّمــا از ابتکارات این مؤسســه، موضوع بندی 
دقیق و تطبیق موضوعی روایــات و  آیات قرآن با 
نگاه های علمی روز است که این کار، تاکنون کمتر 

صورت گرفته است. 
حجت االســالم والمسلمین ناطق نوری بیان کرد: 
امروزه، روان شناســان و روان پزشکان، نسخه های 

متعددی  برگرفته از دریافت های علمی خود برای 
مسلمانان تجویز می  کنند، در حالی که همۀ آنچه 
در دنیــا از عوامل  معالجه وجــود دارد، مواد اولیۀ 
آن در روایــات و  آیات قرآن وجود دارد؛ زیرا قرآن 
برای مؤمنان، شفا و  آرامش بخش است و این باید، 
با مســائل روانی و روان شناسی در آیات و روایات 

تطبیق داده شود. 
رئیــس دفتر بازرســی ویژۀ رهبــر معظم انقالب 
افزود: روایات و آیات قــرآن، باید در میدان عمل 
گذاشته شود  و تنها در سطح تئوری مطرح نشود، 
که الحمدهلل این کار در دارالحدیث انجام می شود 
و عینیت پیدا کرده و  در اختیار دانشــمندان قرار 

می گیرد. 
حجت االســالم والمسلمین ناطق نوری بیان کرد: 
تطبیق علوم روز با آیات و روایات و استنتاج صحیح 
از  آیات و روایات در مؤسسۀ دارالحدیث، قابل تقدیر 

است. 
رئیس دفتر بازرسی ویژۀ رهبر معظم انقالب، پس از 
بازدید از مؤسسۀ علمیـ  فرهنگی دارالحدیث، با آیت 

 اهلل محّمدی ری شهری دیدار و گفت و گو کرد. 
وی از زحمات صورت گرفته در مؤسســۀ علمی ـ 
فرهنگی دارالحدیث تشکر و قدردانی نمود و اظهار 
 امیدواری کرد که فعالیت محّققان و پژوهشــگران 
این مجموعۀ ارزشــمند، با توفیقات بیش از پیش 

توأم باشد. 

مؤسسةدارالحدیثازابتکاراتنظامجمهوریاسالمیدرحوزۀعلوماسالمی

آیت اهلل محّمدی ری شهری، در دیدار اعضای هیئت 
علمای مســلمین لبنان، با بیان این که متأّســفانه 
بعضی از  مسلمانان، به دلیل ناآگاهی و عدم اطالع از 
پشت پرده جریان تبلیغاتی دشمنان، در دام توطئۀ 
تفرقه و  اختالف افکنی میان امت اســالمی افتاده اند، 
گفت: وظیفۀ علمای اســالم در سراسر جهان، برمال 
کردن این  توطئۀ دشمنان و آگاه سازی امت اسالمی 

است. 

جمعی از اعضای هیئت علمای مسلمین لبنان ضمن 
بازدید از بخش های مختلف مؤسسۀ علمیـ  فرهنگی 
 دارالحدیث، با آیت اهلل محّمدی ری شــهری دیدار و 

گفتگو کردند. 
آیت اهلل محّمدی ری شهری در این دیدار که با حضور 
شیخ محمد دباح الخضر، رئیس »مؤسسۀ گفتگوی 
 اســالمی« در لبنان، شــیخ دکترخالد محّمدمحرم، 
نویسندۀ بیش از ۸۳ کتاب در علوم اسالمی و استاد 
دانشگاه  و کارشناس مذهبی و نیز شیخ شریف محّمد 
الظاهر اســتاد دانشکدۀ مطالعات اسالمی انجام شد، 
ضمن خیر  مقدم به هیئت علمای اســالمی، اظهار 
امیدواری کرد: این گونه دیدارها زمینه ســاز تقویت 
رابطــۀ فرهنگی و  علمی میان جمهوری اســالمی و 

کشور لبنان باشد. 
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث بیان کــرد: اکنون 
مهم ترین مســئلۀ جهان اســالم در شــرایط فعلی، 
مســئلۀ وحدت  کلمه میان امت اســالم است، زیرا 
دشمنان به این مسئله پی برده اند که اسالم با قدرت 
علمی، فرهنگــی و  جغرافیایی خود و نیز با امکاناتی 
که در اختیارش اســت، به تدریج جهان را تســخیر 
خواهد کرد. از این  جهت، تنها راه مقابله با اسالم ناب 

را تفرقه بین امت اسالمی قرار داده است. 
آیت اهلل محّمدی ری شــهری تصریح کــرد: از این 
جهت، دشمن همۀ توان خودش را بر این گذاشته که 
 مســلمانان را به جان هم بیندازد و متأسفانه عده ای 
از مسلمانان به دلیل ناآگاهی و بی اطالعی از پشت 

پرده  جریان تبلیغاتی دشــمنان، در دام این توطئه 
گرفتار شده اند. 

رئیس مؤسســۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث گفت: 
این مؤسســه از مراکزی اســت که در مسیر تقریب 
بین  مذاهب اسالمی تالش می کند و تاکنون کتاب ها، 
تولیدات و محصوالت علمی و پژوهشی این مرکز با 

این  نگاه، تدوین شده است. 
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری همچنیــن برای 
همکاری های مشترک میان پژوهشکده ها، محّققان و 
علمای  مؤسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث و اساتید 
و پژوهشکده ها و محّققان مراکز علوم اسالمی لبنان 

اعالم  آمادگی کرد. 
سرپرســت اعضای هیئت علمای مسلمین لبنان نیز 
در این دیدار گفت: در دیدارهای مختلف ما از مراکز 
 علمی جمهوری اســالمی همچنین مؤسسۀ علمیـ  
فرهنگی دارالحدیث، اهمیت جمهوری اســالمی و 
پیشــرفت  تمدن اسالمی و قابلیت های مختلف بر ما 
آشکار می شود و آنچه موجب غبطه و اهتمام بیشتر 
ما برای دیدار  و انجام تعامالت مشــترک می شــود، 
سعی وافر جمهوری اسالمی ایران بر تعامل مشترک 
علمی بین مذاهب  اسالمی و تالش در مسیر وحدت 

کلمه و رفع اختالف میان امت اسالم است. 
وی اظهــار امیدواری کــرد: در راســتای تعامالت 
مشترک میان علمای اسالم و تالش همه جانبۀ امت 
اسالمی،  فتنه و اختالف انگیزی میان مسلمین دفع، 

و وحدت کلمه میان مسلمانان جهان محّقق شود.  

وظیفةعلمایاسالم،برمالکردنتوطئةدشمناندرجهتتفرقهواختالفافکنیاست
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به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، مدیران 
آســتان حضرت ابوالفضل العباس)ع( ظهر امروز از 
 مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث بازدید کردند. 
ســیدعدنان موســوی، معاون تولیت آستان مقّدس 
حضــرت  ابوالفضل العباس)ع( به همــراه جمعی از 
معاونان و مسئوالن بخش های مختلف عتبۀ العباسیه 
با آیت اهلل  محّمدی ری شــهری در مؤسسۀ علمی ـ 

فرهنگی دارالحدیث دیدار کردند. 
ایــن هیئت از مرکــز آموزش الکترونیک دانشــگاه 
قــرآن و حدیث، کتاب خانــۀ تخصصی علوم حدیث 

و  بخش های پژوهشــی پژوهشــگاه قرآن و حدیث 
بازدید کردند و با حضور در مزار دو شــهید مدفون 

در  دارالحدیث، یاد و خاطرۀ آنها را گرامی داشتند. 
ســیدعدنان موســوی، معاون و جانشــین تولیت 
آســتان مقّدس حضرت ابوالفضل العباس)ع( ضمن 
ابالغ ســالم  تولیت عتبۀ العباسیه به محضر آیت اهلل 
محّمدی ری شهری، خواستار تبادل تجربیات و انجام 
تعامالت  مشترک، به ویژه بهره گیری از ظرفیت باالی 
مؤسسۀ علمیـ  فرهنگی دارالحدیث و دانشگاه قرآن 

و حدیث  شد. 

موســوی در حاشــیه این بازدید گفت: بنا بر دعوت 
رســمی آیت  اهلل ری شــهری، از طــرف تولیت حرم 
حضرت  عبدالعظیــم)ع( به این مــکان آمدیم تا با 
بخش های مختلف آن آشنا شــویم و در این زمینه 
گفتگو و تبادل نظر  داشــته باشیم و بستر همکاری 

مشترک را فراهم کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: از ســوی تولیت حرم حضرت 
عباس)ع( دستور تشکیل هیئتی داده شد که در ابتدا 
به  شــهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم)ع( مشرف 

شدند. 
جانشــین تولیت آســتان مقّدس حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( یادآور شد: جلساتی با آیت اهلل ری شهری 
در  زمینه هــای مختلف هدایا، نذورات، پشــتیبانی 
فکری و فرهنگی و... در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
برگزار  شــد که در آن جلسه دعوت شد تا از مؤسسۀ 
دارالحدیث در قم بازدید داشــته باشیم. البته تولیت 
حــرم  حضرت عباس)ع( تأکید جدی داشــت که از 

مؤسسه دارالحدیث نیز بازدید داشته باشیم. 
موســوی با اشاره به نقش مؤسســۀ دارالحدیث در 
ترویــج علوم آل محمد)ص( گفت: مؤسســه، نقش 
خوبی را  در این زمینه داشــته، با توّجه به این که از 
بازتاب خوبی در جهان اســالم برخوردار بوده، ابالغ 

شد تا از  مؤسسه دار الحدیث بازدید صورت گیرد. 

فرهنگیدارالحدیثدرترویجعلومآلمحمد)ص( نقشمؤسسةعلمیـ

دکتر أحمد راســم النفیس به همراه استاد علی أبو 
الخیر و استاد سید طاهر الهاشمی، از مؤسسۀ علمی 
ـ  فرهنگی دارالحدیــث بازدید کردند. در این دیدار، 
کتابخانۀ جامع حدیث اسالمی در مؤسسۀ دارالحدیث 
 مورد بازدید قرار گرفــت. کتابخانۀ جامع حدیث در 
مؤّسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث با حجمی بالغ 
بر  پنجاه هزار کتاب دربردارندۀ منابع پایه و همچنین 
به روز ترین آثار علمی در حوزۀ حدیث اسالمی است. 

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، این 
اندیشمندان مصری از مجموعه های مختلف مؤسسه و 
 دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث نیز بازدید نمودند. 

در حاشــیۀ این دیدار، نشســت دوستانه ای با حضور 
 معاونت پژوهشی پژوهشــکدۀ علوم و معارف حدیث 
حجۀ اإلسالم و المســلمین احمد غالمعلی و برخی 

 پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد. 
در ایــن نشســت، جایــگاه صحیفــۀ ســجادیه در 
رویکردهــای میان مذهبــی و نقش کلیــدی دعا به 
عنوان مفهومــی پر  جاذبه بــرای همگرایی مذهبی 
مورد دقت قرار گرفت. لــزوم توّجه به منهاج و روش 
تعامل اهل بیت)ع( با  اندیشــه ها و اندیشــمندان و 
تأکیــد بر روش اهل بیت)ع( به عنــوان پایه و محور 
حرکت های اســتبصاری نیز از  دیگر امور مهمی بود 

که در این نشست دوســتانه مورد توّجه قرار گرفت. 
نقد حرکت های افراطی از سوی  تمامی مذاهب و لزوم 
هم اندیشی مســالمت آمیز میان مذاهب نیز از دیگر 
عوامل نیازمند به توّجه جّدی، مورد  تأکید قرار گرفت. 

اهمیت نشســت های علمی و هم اندیشــی ها و لزوم 
گســترش آن میان اندیشمندان اسالمی به ویژه در 
ســطح بین  المللی به منظور هرچه نزدیک تر شدن 
فضاهــا و تالش های علمی و جلوگیــری از کارهای 
هم عرض و اســتفادۀ  هرچه بیشــتر از دستاورد های 
اندیشــه ای معاصر نیز در این نشست مورد تأکید و 

اهتمام بود. 

لزومنقدحرکتهایافراطیوهماندیشیمسالمتآمیزمیانمذاهب
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رایزن فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در کشور 
اندونــزی گفت: نــگاه حرفه ای مؤسســۀ علمی 
ـ فرهنگــی  دارالحدیث برای انعکاس رســانه ای 
رویدادهای این مؤسســه، اقدامی ارزشمند و قابل 

تقدیر است. 
دکتر حجــت اهلل ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار 
پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث اظهار داشــت: 
دارالحدیث  نماد قرآن و حدیث جمهوری اسالمی 
ایران در داخل و خارج از کشور است و رویکرد بین 
المللی  دارالحدیث باید توسط نمایندگان فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران شناسانده شود. 
وی با اشاره به عالقۀ خود در زمینۀ معرفی مکتب 
اهل بیت)ع(، به ترویــج مباحث قرآنی و حدیثی 
در خارج  از کشــور تأکید کرد و گفت: این حرکت 
را در کشــور اندونزی آغاز کرده ایــم و امیدواریم 
فعالیت های  ارزشمندی در این عرصه صورت گیرد. 

گفتنی اســت، دکتر حجت اهلل ابراهیمیان تالش 
زیادی در زمینۀ همکاری های علمی دارالحدیث با 
مراکز  علمی و دانشگاهی بزرگ ترین کشور اسالمی 

)اندونزی( داشته است. 

نُه نفر از اصحاب رســانۀ کشــور مصر، یکشنبه 
29 شــهریور، ضمن بازدید از بخش های مختلف 
دارالحدیــث، با  مدیر روابط عمومی و مســئول 
آموزش دوره های غیر فارســی دانشــگاه قرآن و 

حدیث، دیدار و گفتگو  کردند. 

مدیر امــور بین الملل مؤسســه دارالحدیث گفت: 
شکل گیری کار با محوریت دارالحدیث، جزو اهداف 
 بین الملل بوده و هدف اصلی غنی سازی حوزه ها و 

مراکز علمی شیعی است. 
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی دارالحدیث، 
حجت االسالم مصطفی مطهری، ظهر یکشنبه ۱۵ 
شهریور، در  نشست همکاری مدیران دانشگاه قرآن 
و حدیث با دفتر نمایندگی لبنان جامعۀ المصطفی 
العالمیه اظهار کرد:  شــکل گیری کار با محوریت 
دارالحدیث، جزو اهداف بخش بین الملل مؤسســه 
بــوده و هدف، غنی ســازی  حوزه ها و مراکز علمی 

شیعی است. 
وی خاطرنشــان کــرد: از ظرفیــت موجــود در 
دارالحدیث اســتفاده می کنیــم و   علوم حدیث را 
منتقل نموده و  نیروی کارشناس تربیت می نماییم، 

و در مراحــل دیگر، دارالحدیث نقش کمک کننده 
دارد تا مراکز دیگر  تقویت شوند. 

مدیــر امور بین الملل مؤسســه دارالحدیث عنوان 
کرد: دورۀ نهج البالغه برای دانشجویان ایرانی خارج 

کشور  برگزار شد که بسیار مؤثّر بود. 
وی عنوان کرد: در حوزۀ زبان عربی باید نیرو داشته 
باشیم. مجموعۀ لبنان می تواند در حوزۀ زبان عربی 

به ما  کمک کند. 
مطهری یادآور شد: پذیرش دانشجوی مجازی در 
مقاطع مختلف در دانشگاه قرآن و حدیث صورت 
 می گیــرد و مقدار قابل توجهی دانشــجو از دوره 

مجازی این دانشگاه، فارغ التحصیل شدهاند

خدمــات دارالحدیث به جهان اســالم و تشــّیع، 
منحصر به فرد اســت و در حقیقــت، دارالحدیث 
هدیۀ انقالب  اسالمی به مذهب اهل بیت)ع( است. 

اندیشــمند ســریالنکایی  محمد زالل شــریف، 
دربازدید از مؤسســۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث 
گفت: این  مؤسســه، خیلی بیشــتر از آنچه که در 
ظاهر نشان می  دهد، به جهان تشّیع و مذهب اهل 

بیت)ع( خدمت کرده  است. 
وی افزود: انقالب اسالمی مولود مذهب تشّیع و در 
حقیقت، نهفته در دین اسالم بود و این، امتداد راه 

امام  حسین)ع( است. 
محّقق حوزه و دانشگاه در ادامه تصریح کرد: مردم 
دنیا تشنۀ معارف اهل بیت)ع( هستند. باید منابع 
اسالمی  شیعی به منظور ترویج اسالم ناب محّمدی 

در دسترس همگان قرار گیرد. 
محّمد زالل شــریف تصریح کرد: مؤسسۀ علمی ـ 

فرهنگی دارالحدیث باید نیازهای حدیثی و روایی 
مبلّغان  خارج از کشــور را بــه زبان های مختلف 
ترجمه کند؛ چون ما کمبودهای فراوانی در راستای 
تبلیغ مذهب  تشــّیع داریم. اگر نیازهای ما تأمین 
شود، در مواجه با ادیان و فرق اسالمی، حرفی برای 

گفتن خواهیم داشت. 
وی گفــت: همۀ آموخته های مــا مدیون زحمات 
امام خمینی)ره( اســت و اگر از ارزش  های انقالب 
اسالمی  دور شویم، دیگر امیدی به آینده نخواهیم 

داشت.  
وی تأکید کرد: در راســتای ترویج دین اسالم ما 
موّظف و مکلّف به رســاندن پیام تشــّیع به مردم 

سریالنکا  هستیم. 

نگاهحرفهایدارالحدیثدرانعکاساخبارمؤسسه

بازدیدجمعیازاصحابرسانهمصریازدارالحدیث

غنیسازیحوزههاومراکزعلمیشیعی

دارالحدیث،هدیةانقالباسالمیبهمذهباهلبیت)ع(
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حو یکی از آرزوهایم، داشتن یک مؤسسۀ حدیثی بود 
که در ســفر به ایران آن را دیدم و متوجه شــدم 
که مؤسســۀ  دارالحدیث، به دنبال برآورده کردن 

آرزوهای مسلمانان است. 
احمد بان، پژوهشــگر مصری در بازدید از مؤسسۀ 
علمیـ  فرهنگی دارالحدیث گفت: آنچه که در سفر 
به  ایران از مؤسسۀ دارالحدیث دیدم، حاکی از نظم 

و انضباط و زیبایی بود. 
وی افزود: جامعۀ کامل را که تبلیغ آن را شــنیده 
بــودم، در ایــران دیدم و این برای هر مســلمانی 
خوشایند اســت  که چنین مؤسسه ای را ببیند که 

در حال تبلیغ دین مبین اسالم است. 
وی تصریح کرد: در این ســفر، ذهنیتی که نسبت 
به شیعیان داشتم تغییر کرد و نگاهی که بین اهل 
سّنت در  بارۀ شــیعیان ترویج داده شد بود، منجر 
به درک متقابل در امور و روش های فکری گردید. 

احمد بان، کشور ایران را فراتر از تصّوراتش توصیف 
کرد و گفت: دیدن ایران، مصداق این ضرب المثل 
 است: »شــنیدن، کی بود مانند دیدن«. از این که 
جوانان ایران در چنیــن فضایی زندگی می کنند، 

غبطه  می خورم. 
این پژوهشــگر مصری، خواســتار توسعه و ترویج 
محصوالت فکری مؤسسۀ دارالحدیث شد و اظهار 
داشت:  در راستای تبلیغ اسالم و به منظور استفادۀ 
عالقه مندان، آثار تولیــدی خود را در معرض دید 

همگان قرار  دهید. 
وی تصریــح کرد: دارالحدیث می تواند با شــرکت 
در نمایشــگاه های بین المللی اسالمی و جهانی و 
ایجاد  قرادادهای بین المللی خصوصاً با کشورهای 
جهان اســالم و عقد تفاهم  نامه با مراکز دانشگاهی 
و ساخت  فیلم های مستند، وارد بازار فکری جهان 
اسالم و دیگر ادیان شود و پیام اسالم را در اختیار 

نیازمندان و  مخاطبان قرار دهد. 
احمد بان، در پایان به رخدادهای کشورش در چند 
سال اخیر اشاره کرد و گفت: آنچه که در مصر رخ 
 داده، برای تحریک مردم بود، نه آزاد شــدن آنها از 

ظلم و ستم. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، ســه 
نفــر از اعضای هیئت علمای مســلمین لبنان که 
به دعــوت  معاونت بین الملل حــوزۀ علمیه قم به 
ایران سفر کرده بودند، ضمن بازدید از بخش های 
مختلف مؤسســۀ علمی  ـ فرهنگی دارالحدیث با 

آیت اهلل محّمدی ری شهری دیدار و گفتگو کردند. 
این دیدار با حضور مســؤالن ارشــد دانشــگاه و 
پژوهشــگاه قرآن و حدیث، با هدف گســترش و 

تعمیق اندیشۀ  تقریب برگزار شد. 
این نشســت با حضور شــیخ محّمد دباح الخضر، 
رئیس »مؤسسۀ گفتگوی اسالمی« در لبنان شیخ 
دکترخالد  محّمدمحرم نویسنده بیش از ۸۳ کتاب 
در علوم اســالمی و استاد دانشــگاه و کارشناس 
مذهبی شیخ شریف  محّمد الظاهر، استاد دانشکدۀ 

مطالعات اسالمی بیروت برگزار شد. 

مدیر دارالقضا و دادگاه محلی کشــمیر در گفتگو 
با خبرنگار پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث گفت: 
اگر  تالش های علمی در مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث تحقق یابد، شاهد فراگیری معارف اهل 

بیت)ع( در  کّل جهان خواهیم بود. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، مفتی 
محّمد عمران، همراه با هیئت علمی هشــت   نفرۀ 
کشمیری،  در حاشیۀ بازدید از بخش های مختلف 
مؤسســۀ علمــی ـ فرهنگی دارالحدیــث، گفت: 
مؤسســۀ دارالحدیث،  یکی از مقاصدی اســت که 
معارف و علــوم اهل بیت)ع( در آن گســترش و 

ترویج می یابد. 

وی فعالیت های صورت گرفتۀ دارالحدیث در دنیای 
اسالم را مؤثّر دانســت و با اشاره به آیۀ قرآنی که 
»تقّدم  اهل بیت)ع( را بشناسید و اهل بیت را مقدم 
بدارید« افزود: گسترش معارف اهل بیت)ع( یکی 
از نیاز های  ضروری و مهم شبه قارۀ آسیا و آسیای 
شرقی است و علوم اهل بیت)ع( منبع مهم اسالم 
است و مؤسسۀ  دارالحدیث می تواند این معارف را 

ترویج دهد. 
گفتنی است، هشــت نفر از علما و ائمۀ جماعات 
حیدرآبــاد هند، بنگال و منطقۀ کشــمیر، ضمن 
بازدید از  بخش های مختلف مؤسســۀ دارالحدیث، 
فرهنگی و  هنری دارالحدیث، دیدار و گفتگو کردند. با رییس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث و معاون 

دارالحدیث،آرزوهایمسلمانانرابرآوردهمیکند

بازدیداعضایهیئتعلمایمسلمینلبنانازدارالحدیث

تالشدارالحدیث،زمینهسازگسترشمعارفاهلبیت)ع(درجهان
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به گــزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، کتاب 
»درآمدی بر مســئلۀ انحرافات اجتماعی در نهج 
البالغــه«، تألیف  آقای دکتر حفیظ اهلل فوالدی از 
سوی »پژوهشکدۀ اخالق و روان شناسی اسالمی« 

منتشر شد. 
انحرافات اجتماعی، پیوســته یکی از مسائل مهّم 
هر جامعــه ای بوده کــه پیامدهــا و هزینه های 
فراوانی را بر  هنجارها و نظم و امنیت وارد نموده 
اســت و حکومت ها برای مقابله و کاهش جرایم 
و انحرافــات،  سیاســت های تشــویقی و تنبیهی 

متعددی وضع نموده اند. 
در این میان، جامعه شناســان به تبیین و بررسی 

علل و زمینه های گرایش به انحرافات پرداخته، و 
دیدگاه های  زیست شناســانه و روان شناسانه را به 

نقد کشیده اند. 
پژوهش حاضر به مســئلۀ انحرافات اجتماعی از 
دیدگاه امام علی)ع( با تأکیــد بر »نهج البالغه« 
پرداخته، و ابعــاد  آن را به صورت جامعی تحلیل 
و بررســی نموده اســت. در این پژوهش، محقق 
گرامی نخســت به تعریف  انحراف و تفاوت آن با 
مسئلۀ اجتماعی پرداخته و در ادامه، کارکردهای 
منفی و مثبت کجــروی اجتماعی را  تبیین کرده 

است. 
آن گاه انحرافات اجتماعی را از منظر دیدگاه های 

علمــی تبییــن و تحلیــل، و بــه ســه دیدگاه 
زیست شــناختی،  روان شناختی و جامعه شناختی 

اشاره نموده است. 
وی در فصــل پایانــی، انحرافــات اجتماعی را از 
دیدگاه امام علــی)ع( کاویده، و پس از به چالش 
کشــاندن  دیدگاه های علمی، دیــدگاه ویژۀ امام 
علی)ع( را که نوعی دیدگاه تلفیقی است تشریح 

نموده است. 
پژوهش حاضر در چهــار فصل و ۱2۸ صفحه به 
قلم آقای دکتر حفیظ اهلل فوالدی تدوین شــده 
اســت که  گامی در جهت اســالمی کردن علوم 

انسانی به ویژه جامعه شناسی محسوب می گردد. 

کتاب»درآمدیبرمسئلةانحرافاتاجتماعیدرنهجالبالغه«منتشرشد

به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیــث، کتــاب زیدیــه و حدیث 
امامیه، تألیف خانم اعظم فرجامی، 
از ســوی  پژوهشکدۀ علوم و معارف 

حدیث منتشر شد. 
گــذر زمان و پیدایــش جریان ها و 
فرقه هــای مذهبــی )درون دینی(، 
اثرگذاری »گرایش هــا« را در اخذ 
و نقــل  حدیث، محَتَمل می ســازد 
و طبعاً احتمــال اثرگذاری هرگونه 
پیش فــرض  نیــز زمینــه ای برای 
کاهش اعتماد بــه  مجموعۀ عظیم 

احادیث فراهم می آورد. 

و  احادیــث  تاریخــی  مطالعــۀ 
شناســایی جریان هــای مذهبی و 
میــزان اثرگذاری هر کــدام از آنها 
بر مجموعۀ  حدیث امامیه، بســیار 
اهمیــت دارد. در این میان، برخی 
جریان هــا، مانند: زیدیــه، واقفیه، 
ُغالت و سرانجاْم  اخباریان، به دلیل 
گســتردگی میراث حدیثی شــان، 

نیازمند تأّمل جّدی ترند. 
بدین منظور، الزم اســت مهم ترین 
شــاخصه های فکــری هــر یک از 
جریان هــای مذکور و نیــز راویان، 
محّدثان،  مصّنفــات و متون متعلّق 
بــه آنها در میــان میــراث امامّیه 
شناســایی و آن گاه، میراث حدیثی 
به  شــاخصه های  توجه  بــا  امامیه 
فکری آنها بازکاوی و ارزیابی شود.  

در این روش، میــزان »منفردات« 
حدیثی هــر یــک از جریان ها، از 
»احادیث مشــترک«، بازشناســی 
می شــود و  احادیــث اختصاصــی 
معیارهای  با  جریان های حدیثــی، 
علمــی )نظیــر عرضه بــر قرآن و 

سّنت(، نقد می شود. 
اهمیت تأمــل در احادیث زیدیه و 
واقفیه زمانی بیشــتر می شــود که 

به »شیوۀ« محّدثان امامیه در نقل 
احادیث   »موثّق« توجه شــود؛ زیرا 
نزد بســیاری از محّدثــان امامیه، 
امامی بــودن، شــرط وثاقت راوی 
نبوده است و خبر غیر  امامی ثقه را 

نیز معتبر می دانسته اند. 
یکی از اهداف گروه پژوهشی تاریخ 
حدیث، فراهــم آوردن مجموعه ای 
اســت کــه چالش هــای فرقه ایـ  
 نحله ای )در عرصۀ حدیث( را پیش 
روی محققــان قرار دهــد و کتاب 
»اخباریگری )تاریخ و عقاید(« ـ که 
 پیش از این، بــه اهتمام این گروه 
پژوهشی منتشر گردید ـ ، گامی در 

همین مسیر بود. 
در کتــاب پیــِش رو، راویان زیدِی 
حاضــر در میراث حدیثــی امامیه 
شناســایی، و روایات آنها به فراخور 
نیاز و به  فراوانی عرضه شــده است 
تا در یک نگاه کلّی، میزان راهیابی 
اخبار و دیدگاه های آنان را به منابع 

حدیثی  امامیه نشان دهد. 
تــالش پژوهشــگر در ایــن اثــر، 
زیدِی  راویــان  تمامی  ِگــردآوری 
موجود در اســناد احادیث امامیه و 
بیان طرق و  اســانید روایات راویان 

غیــر امامــی در رســاندن میراث 
حدیثی زیدیه به منابع امامیه بوده 

است. 
کتــاب زیدیــه و حدیــث امامّیه، 
مقدمــه ای اســت بــرای محّققان 
برای  می خواهند  کــه  عالقه مندی 
تحکیم و تقویــت  بنیادهای نظری 
خود، حدیث را در بســتر تاریخی 
مطالعه  کنند و فراز و فرودهای آن 
را بــا توجه بــه  گرایش های فکری 

راویان، ناقالن و ناقدان بسنجند. 
کتــاب زیدیــه و حدیــث امامّیه، 
پژوهشــگر  تالش هــای  مرهــون 
ارجمند، ســرکار خانم دکتر اعظم 
فرجامی )عضو  هیئت علمی دانشگاه 
کرمانشاه( است که با راه نمایی های 
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
محمدکاظــم  رحمانســتایش بــه 
فرجام رسید و ارزیابی های استادان 
ارجمنــد، دکتر نعمــت اهلّل صفری 
فروشانی و دکتر  علینقی خدایاری، 

نیز بر غنای آن افزود. 
این کتــاب در پنج فصــل ، ۵76 
صفحه و در قطع وزیری از ســوی 
پژوهشــگاه قرآن و حدیث منتشر 

شده است. 

کتاب»زیدیهوحدیثامامیه«منتشرشد

بــه گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیث، در 
هشــتمین جشــنواره بین المللی کتاب ســال 
رضــوی، کتــاب   »حکمت نامۀ رضــوی« حائز 
رتبــۀ اول شــد. در این جشــنواره، از حضرت 
آیت  اهلل محّمدی ری شــهری بــه دلیل  تألیف 
دورۀ چهارجلــدی »حکمت نامــۀ رضــوی« به 
زبان های فارســی و عربی به عنوان رتبۀ اول در 
محور علــوم  و معارف رضوی با رویکرد علمی و 

پژوهشی قدردانی شد. 
در محور داســتان نیز کتــاب »مینوی نگاه تو: 
مجموعه داســتان های کوتاه بر اســاس زندگی 
امام رضــا)ع(« کاری  از مدیریت تدوین متون 
ترویجی معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه مقام 

دوم را کسب کرد. 
در بخش ناشــر فعال هم رتبه سوم به انتشارات 

دارالحدیث داده شد. 

کتاب»حکمتنامةرضوی«حائزرتبةاولهشتمینجشنوارۀبینالمللیکتابسالرضوی
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کتــاب »کرائم قــرآن« در مناقــب اهل بیت)ع( 
تألیف آیت اهلل محّمدی ری شهری در چهل عنوان 
موضوعی توسط  انتشارات دارالحدیث منتشر شد. 

شــناخت اهل بیــت پیامبر خدا)ص( در شــماِر 
نخســتین و الزم تریــن وظایف جامعۀ اســالمی 

اســت. آیات نورانی قرآن و  احادیِث تفسیر کنندۀ 
آنها کــه از طریق این خاندان به ما رســیده اند، 
بهترین راه های شــناخت این مشعل های هدایت 

و  چشمه های نور و دانش اند. 
مؤلّف در مقدمه آورده اســت: ایــن بحث مهم، 
موضــوع مباحثی بود که بــا توّجه به اهمیت آن 
و نیاز جهان اســالم، به  گردآوری عرضۀ مکتوب 
آن براندیشــیدیم؛ کاری که نیازمند بازنویســی، 
تکمیل و مستندسازی دقیق متن بود و به  توفیق 
و عنایت الهی به وســیلۀ پژوهشکدۀ تفسیر اهل 

بیت)ع( به سرانجام رسید. 
این کتاب، بــا گزینش چهل آیــه از میان آیات 
فراواِن قــرآن در بارۀ خاندان رســول خدا)ص( 
و بررســی روایت ها و  تفســیرهای ناظر به آنها، 
برجســته ترین فضایل، حقوق و ویژگی های اهل 

بیت)ع( را تقدیم می کند. 
این مجموعه، ُگل هایی خوشــبو از گلشنی است 
که نزدیک بــه هزار آیه را در خود جای می دهد؛ 

آیه هایی که هر  یک سندی زّرین برای شیعه است 
و همگان را به تماشــای کانــون نور و هدایت فرا 

می خواند. 
برخی از عناویــن مهم این مجموعه عبارت  اند از: 
»بهترین الگوهای پاکی«، »گواهی از پیامبر)ص( 
بر صدق رسالتش«،   »منزلت ویژه اهل بیت)ع(«، 
»بهترین وســیلۀ نزدیکی بــه خداوند«، »محور 
اتحــاد اســالمی«، »برترین مدافــع پیامبر)ص( 
در  همــۀ عرصه ها«، »شایســته ترین ابالغ کنندۀ 
پیام هــای الهی«، »موّدت اهــل بیت)ع(«، »حق 
حکومتــی اهل بیــت)ع(«،   »میراثــداران کتاب 
خدا«، »وارثان حکومت زمین« و »نوید شکوفایی 

معنویت، در پرتو عدالت فراگیر«. 
کتاب نفیس »کرائم قرآن«، تألیف آیت اهلل محّمد 
محّمدی ری شــهری با شمارگان ۳۰۰۰ و قیمت 
27۰۰۰ تومان در   ۵9۳ صفحه از سوی انتشارات 
دارالحدیث بــرای عالقه مندان امامت و والیت به 

چاپ رسیده است.  

به گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیث، نشســت 
علمی نقد و بررســی کتــاب »التاریخ الســری 
لالمامة« با حضور  نویســندۀ کتــاب دکتر جعفر 
المهاجر در پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد. 

نشســت علمی نقد و بررســی کتــاب »التاریخ 
السری لالمامــة« از ســوی پژوهشکدۀ کالم اهل 
بیت)ع(، در تاریخ  سوم شهریور، با حضور اساتید، 
پژوهشــگران، طالب، دانشــجویان و با سخنرانی 
نویسندۀ کتاب، حجت السالم  و المسلمین دکتر 

الشیخ محّمدجعفر المهاجر العاملی برگزار شد. 
دکتر المهاجر یکی از عالمان برجســتۀ دینی در 
کشــور لبنان و پژوهشگر حوزۀ تاریخ تشیع است 
که از ایشــان  بیش از بیست اثر منتشر شده، که 
غالباً در حوزۀ تراجم، تاریخ تشــّیع و تاریخ جبل 

عامل است. 
ایشــان در ابتدای این نشســت، دربــارۀ کتاب 
»التاریخ الســری لالمامة« گفــت: ما یک ضعف 
جدی در تحلیل  ســیرۀ اهل بیت)ع( داشته ایم و 

هنوز هم نتوانسته ایم آن را پر کنیم.  
در واقع، تنها پنج شــخصیت اند که ســیرۀ ما را 
شکل داده اند و مهم ترین آنها شیخ مفید است که 
او هم موّرخ  نیســت، هر چند او یک تاریخ معقول 

را ارائه می کند. 
وی افزود: آنچه در این کتاب عرضه شــده است 
ترکیب و کنار هم نهادن اطالعات موجود در یک 
سیاق  واقعی است. همۀ مباحث از سقیفه و ارتداد 
قریش آغاز شــد که به صورت کاماًل برنامهریزی 
شــده، ســلطه را  از پیامبر اکرم)ص( در دســت 

گرفتند. 
دکتر المهاجر در ادامه اظهار داشت: ائمۀ اطهار)ع( 
از امام علی)ع( تا امام زین العابدین)ع( در فضای 
فشــار و  محدودیت، به دنبال حفظ دستاوردهای 
نبــی اکرم)ص( و انتخاب بد از بین بدترها بودند. 
اما از زمان امام  باقر)ع(، ایشــان تالش کردند که 
ابتکار عمل را از خط خالفت بگیرند و در تکوین 
و شکلدهی عقل  مسلمانان، نقش جدیای بر عهده 

گرفتند. 
ایشــان افزود: حرکت امام باقــر)ع( منحصر در 
عرصۀ عقالنیت مسلمانان نبود؛ بلکه یک مدیریت 
و  ســازماندهی پنهان را در بین یاران خود شکل 
دادنــد. این حرکت همان اســت که امروزه آن را 

»دوست پنهان«  یا »الدولة العمیقه« می نامند. 
وی در تبیین موضوع کتاب گفت: آگاهی معرفتی 
یــا ایدئولوژیک را امام باقــر)ع( و امام صادق)ع( 

بــر عهده  داشــتند؛ اما موضوع کتــاب ما همان 
»ســازماندهی ســّری« اســت که در تاریخ ائمه 

وجوهی دارد که یکی از  آنها، نظام وکالست. 
ایشــان در ادامه افزود: نظــام وکال از زمان امام 
صادق)ع( شروع شد. طبق اســناد، هفتاد نفر به 
عنوان وکیل با  ایشــان همکاری داشــتند. تفکر 
وکالت نشان می دهد که امام)ع( نقشه و برنامه ای 
دارد که باید توســط یک  شــبکۀ انســانی انجام 
پذیرد. روشن است که هر سازماندهی ای، به اموال 
و حمایت مالی نیازمند است و دائماً  می بینیم که 
ایشــان به وکیل های خود مبالغ معینی از اموال 

توزیع می کند. 
دکتر المهاجــر در توضیح نام های اصحاب پنهان 
اظهار داشــت: این که والی مدینــه از معلی بن 
خنیس،  فهرســت اصحــاب امام صــادق)ع( را 
می خواهد که البته منظور شــخصیت های پنهانی 
است و یا ابن ابی عمیر در  زندان مورد فشار هارون 
الرشــید قرار می گیرد تا اسامی سازمان شیعه را 
فــاش کند و در نهایت، امام موســی  کاظم)ع( را 

زندان می فرستد. 
ایشان افزود: اما دورۀ امامت امام هادی)ع( بهترین 
نشــانه برای ادعای ماســت. ما امام هادی)ع( را 
قهرمان این  میــدان می دانیم و این نکته مرهون 
زمان طوالنی امامت ایشــان و شجاعت و قدرت 

فوق العادۀ ایشان در  سازماندهی شیعیان بود. 
وی در پایان ســخنان خود گفت: البته مأمون در 
بین خلفا از همه زیرکانه تر و دقیق تر عمل کرد و 
با اعتراف  به غدیر و بازگرداندن فدک می خواست 
شــیعه را راضی کند؛ ولی امام رضا)ع( نشان داد 
که حقیقت چگونه  اســت و ســپس توسط امام 

هادی)ع( این حرکت تکمیل شد. 
در پایان این جلســه، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر المهاجر، به ســؤاالت حاضران در جلســه 

پاسخ دادند. 

نشستعلمی»نقدوبررسیکتاب»التاریخ السری لالمامة««برگزارشد

»کرائمقرآن«درمناقباهلبیت)ع(منتشرشد
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بــه گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیث، مراســم 
اعطای جوایز نخســتین دورۀ جشــنواره عالمه 
طباطبایــی)ره( در  تاریخ نهم مهر ماه در ســالن 
همایــش مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امام 
خمینی)ره( با حضور آیت اهلل  مصباح یزدی برگزار 

شد . 
در ایــن همایش، بیانیۀ هیئت داوران نخســتین 
دورۀ جشنوارۀ عالمه طباطبایی قرائت شد که در 
بخشی از این  بیانیه آمده است: »ضرورت نقادی، 
نوآوری و نظریه پردازی در اندیشۀ دینی و تالش 
مضاعف برای تولید  محتوا در عرصۀ علوم انسانی 
ـ اسالمی بر کسی پوشــیده نیست و اهل درد و 

درک بر لزوم پاســخگویی  عالمانه به نیازهای روز 
جامعه و شبهات موجود به ویژه در عصر پیشرفت 
فناوری که سبب شــده است افکار  و دیدگاه های 
جدید در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار ذهن 

مخاطب قرار گیرد، تأکید دارند . 
به پاس تالش این نهادهای علمی ـ پژوهشی گرد 
هم آمده ایم تا ضمــن بهره گیری از اندوخته های 
پیشــین با  نیروی دو چندان،  در مســیر برپایی 
آینده ای سرشــار از تالش مؤثّر و آکنده از نشاط 

تجدید پیمان کنیم«  . 
در پایان این مراســم با حضــور آیت اهلل مصباح 
یزدی، از حجت االســالم سیدعباس موسویان در 

رتبۀ اول برای  کتاب »بازار ســرمایۀ اســالمی«، 
حجت االسالم عباس پسندیده در رتبه اّول برای 
کتاب »الگوی اسالمی  شــادکامی«، عبدالرسول 
عبودیــت در رتبۀ اّول بــرای کتاب »درآمدی به 
نظام حکمت صدرایی«،  حجت االســالم ابوالقاسم 
علیدوســت در رتبــۀ دوم برای کتــاب »فقه و 
مصلحت«،  حجت االســالم جواد ایروانی  در رتبه 
دوم برای کتاب »زکات باطنی« و حجت االســالم 
صــادق سیدحســینی در رتبۀ دوم بــرای کتاب 

  »مدارای بین مذاهب« تجلیل شد . 
همچنین از حجت االســالم علیرضــا قائمی نیا با 
کسب رتبه سوم برای کتاب »بیولوژی نص« مورد 

تجلیل قرار  گرفت. 

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب »آیین 
مهرورزی« )برگرفته از کتاب »دوســتی در قرآن 
و  حدیث«( تألیف آیة اهلل محّمدی ری شــهری از 
سوی پژوهشــکدۀ علوم و معارف حدیث منتشر 

شد.  
اسالم، دینی اســت که فلسفۀ وجودی خود را به 
کمال رساندن انسان و بر پا کردن جامعۀ آرمانی 
اعالم  می کند، و عشق و مهرورزی را مناسب ترین 
وسیلۀ رسیدن به آن هدف واال می خواند، تا جایی 
که آیین  خود را چیزی جز محّبت نمی داند و این 
پرسش را از زبان امام باقر)ع( مطرح می کند که: 

»آیا دین، جز  محّبت است؟«. 
خدایی که قرآن به مردم معّرفی می کند، خدایی 
است مهربان و دوستدار مردم و خواستار افزایش 

مهربانی و  محّبت انسان ها به یکدیگر. 
نقطه مقابل دوســتی و محّبت، دشمنی و عداوت 
اســت؛ پدیده ای نامیمون و خطرناک که می تواند 
همــۀ  پیروزی ها را به شکســت، مبّدل ســازد و 
جامعــه را تا مرز انحطاط و ســقوط به پیش برد. 

بر این اساس است که  اسالم، عداوت را ضّد دین 
معّرفی کرده است. 

اسالم، برای برخوردار شدن جامعه از آثار سازندۀ 
محّبــت و در امــان ماندن از آفت هــای عداوت، 
توصیه هــا و  مقّررات دقیق و کارآمدی وضع کرده 
است. همچنین هر چه را که موجب دوستِی مردم 
با یکدیگر می شود،  تأیید نموده و آنچه را که مایۀ 
بغض و عداوت نســبت به دیگران گردد، ممنوع 

خوانده است. 
برای ارائۀ نظام مند این آموزه های حیاتبخش، در 
ســال ۱۳79، با همکاری پژوهشگران پژوهشکدۀ 
علوم و  معارف حدیث، کتابی با عنوان »دوســتی 
در قرآن و حدیث«، تألیف و منتشر گردید. اکنون 
با هــدف هر چــه  عمومی تر کردن ایــن معارف 
بلند، چکیدۀ بخش نخســت آن کتــاب، پس از 
بازبینی های الزم به صورت کتاب  همراه در اختیار 

عالقه مندان قرار می گیرد.  
  این کتابچه در هشت فصل و 6۸ صفحه، منتشر 

شده است. 

کتاب»الگویاسالمیشادکامی«حائزرتبةاولدرنخستینجشنوارۀعالمهطباطبایی

کتاب»آیینمهرورزی«منتشرشد
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به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیث، کتــاب »میراث قرآنی ابان 
بن تغلــب« تألیف محمدحســین 
مدنی، از  ســوی پژوهشکدۀ تفسیر 

اهل بیت)ع( منتشر شد. 
اَبان بن تغلب؛ میراث بان سترگ  

امــام صــادق    )ع(: »هــان! به خدا 
ســوگند که مرگ اَبان، قلبم را به 
درد آورد!« )رجــال الکّشــی، ص 

۳۳۰، ش   2۱7(. 
برابــر نصــوص تاریخــی، یکی از 
اصــول حاکــم بــر ســیرۀ امامان 
شــیعه)ع(، اهتمام خــاص آنان به 
میــراث دینی و  گزینــش و تربیت 
شــاگردانی متخّصــص در علوم و 
معارف وحیانی است. این سّنت، از 
عهد امام علی)ع(  شروع و هماره به 
فراخور شــرایط تاریخی و فرهنگی 
امامان)ع( ادامه داشــته اســت. در 
این میــان، دوران دو امــام  همام، 
امام باقر)ع( و امــام صادق)ع( اوج 
تبلور عینِی ســّنت شــاگردپروری 
است؛ شــاگردانی که آیین فرزانگی 
 و نجابت را از سرچشــمه های ناب 
دانش فرا گرفتند، شــهد معرفت را 
از کوثر عترت نوشــیدند، افق های 
دانش  دینی را گســتراندند، و خود، 

اسوه های دانشوران شدند.  

در میان این شــاگردان، پیشتازانی 
بودند که تمام وجود خود را از ســر 
صــدق، وقف مکتب اهــل بیت)ع( 
 کردنــد و در مــدار والیــت، چون 

ستارگانی درخشیدند. 
اَبــان بــن تغلــب، یکــی از این 
ستاره های پُرفروغ دانش و فرزانگی 
اســت. شــخصیت اَبان و منزلت او 
نزد امــام  باقر)ع( و امام صادق)ع( ، 
از متون مختلــف روایی و تاریخی، 
مشــهود اســت. امام صادق)ع( به 
ابان بن عثمان  ـ که خود از اصحاب 
دانشــمند امام استـ  فرمود: »ابان 
بن تغلب، ســی هزار حدیث از من 
شنیده اســت. ]تو نیز[  از او روایت 
کن« و به ســلیم بن ابی حّیه ـ  که 
ایشان  از  علمی  هدیۀ  درخواســت 
داشت ـ دســتور داد: »نزد ابان  بن 
او احادیث بســیاری  تغلب برو که 
از من شــنیده اســت. می توانی هر 
آنچه را کــه او برای تو روایت کرد، 
از  جانــب من روایت کنی«. ابان، از 
جمله راویانی اســت که بارها رنج 
سفر دور و دراز کوفه تا مدینه را بر 
خود  هموار کرد و در مقام شاگردی 
اهل بیــت)ع( حداکثر تالش خود 
را به کار بســت تا جایی که پس از 
 سال ها  ســکونت در مدینه، به مقام 
اســتادِی حدیث می رســد و مرّوج 
سخن و سیرۀ معصومان)ع( می شود 
و امام  صادق)ع( بــه او می فرماید: 
»در مســجد مدینه بنشین و برای 
مردم فتوا بده؛ چرا که من دوســت 
دارم در میــان  شــیعیانم مانند تو 

دیده شود«. 
ابــان را می توان از آغازگران مکتب 
حدیثی شیعه در کوفه دانست؛ چرا 
که او شاید اّولین کسی است که از 
 شــیعه، تعریف خاّصی را ارائه کرد. 
او می گوید: شــیعه، کسی است که 
وقتی مردم در گفتــار پیامبر)ص( 

 اختالف پیدا کنند، ســخن علی)ع( 
را بپذیــرد و وقتــی در گفتار علی 
اختــالف کنند، ســخن جعفر بن 

محّمد)ع(  را قبول کند. 
ابان بن تغلــب، راوی بزرگ کوفی 
اســت؛ اّما به دلیل سفرهای فراوان 
به مدینه و کســب دانش از امامان 
 معصــوم)ع(، می تــوان او را تربیت 
شــدۀ امــام صــادق)ع(، میراثدار 
حدیثــِی مدینــه و نماینــدۀ اهل 
بیــت)ع( در  کوفه به شــمار آورد. 
کوفه در نیمۀ اّول قرن دوم هجری، 
به دلیل حضور ابــو حنیفه و تفّکر 
به  او،  گرایش شــدیدی  رأی گرای 
قیــاس و اجتهــاد دارد و این تفّکر 
حتی بــر عالمان شــیعی نیز تأثیر 
گــذارده تا جایی که امام  صادق)ع( 
در جریان دیۀ قطع انگشــتان، ابان 
را از غلتیدن بــه دام قیاس پرهیز 
می دهد و در حقیقت، او و  شاگردان 
دیگرش را به گونه ای در میانه نص 
و اجتهاد یا عقل گرایِی هدایت شده، 
نــگاه می دارد. به هر روی،  ســخن 
رثای  در  امام صادق)ع(  ســوزناک 
فقــدان ابان بن تغلب، خود ســند 
گویایی اســت از منزلت ایشان نزد 
 اهل بیت)ع( که با رفتن وی چنان 
رخنه ای در شــیعه ایجاد شــد که 

قلب امام)ع( را به درد آورد. 
تألیفات و نگاشــته های منسوب به 
ابان، بــه قدری مهــم و فراوان اند 
کــه فــؤاد ســزگین در »تاریــخ 
را نویســنده ای  العربی«،  او  التراث 
چه  اگر  می خوانــد،  القــدر  جلیل 
این نگاشــته های ارجمند، به سان 
ســایر میراث مکتوب عالمان  کهن، 
دستخوش حوادث روزگار شده و از 
آفات و آسیب های گوناگون در امان 
نمانده، اّما این اطمینان  وجود دارد 
که محتــوای بخش قابل توجهی از 
این میــراث علمی، بــه کتاب ها و 

نگاشته های پســین راه پیدا  کرده 
و هم اینک در دسترس پژوهندگان 
علم و دانایــی قــرار دارد و دقیقاً 
به همیــن دلیل و نیز شــخصیت 
علمِی  ابان در میان شــاگردان امام 
صــادق)ع(، بازیابی آثــار علمی او 
دارای اهمیــت و اولویت اســت و 
می توانــد در  معرفی کامل تر چهره 

علمی ابان، مؤثّر واقع گردد. 
مؤلف محترم آقای محّمد حســین 
مدنــی، پژوهشــگر گــروه احیاِی 
پژوهشــکدۀ تفســیر اهل بیت)ع(، 
در پژوهش  حاضر، با تتّبع گسترده 
در نصوص روایی و تاریخِی موجود، 
اقــوال و آرای ابــان بــن تغلب در 
حوزه های  گوناگون در محور ســه 
با عناویــن »الفضائل«،  ابان  کتاب 
»غریب القــرآن یا معانی القرآن« و 
»کتاب القرائــات«  را بازیابی نموده 
است که هر یک در بخشی جداگانه 
برای اّولین بار در جهان اسالم عرضه 
می گردد. این  میراِث بازیابی شــده، 
اگر چه اصالت و قدمت نخستین را 
ندارد، اّمــا می تواند اندکی از دانش 

فراوان ابان را  انعکاس دهد. 
گروه احیا و بازســازِی متون کهن 
تفســیر  »پژوهشــکدۀ  تفســیرِی 
بیــت)ع(«، ضمن ســپاس  اهــل 
از محّقــق ارجمند  ایــن پژوهش، 
از اســاتید بزرگوار ایشــان آقایان 
دکتــر محّمدعلی مهدوی راد، دکتر 
رحمان ســتایش  و  محّمدکاظــم 
دکتر علی راد کــه تالش پرارزش 
راه نمایــی، مشــاوره و ارزیابی این 
اثر را بر عهده داشــته اند، قدردانی 
 می نماید و برای همۀ خدمت گزاران 
نشر معارف وحیانی، پاداش فراوان 

از خدای بزرگ مسئلت می کند. 
این کتاب در ۳۰۳ صفحه و در قطع 
وزیری از ســوی پژوهشگاه قرآن و 

حدیث منتشر شده است. 

کتاب»میراثقرآنیابانبنتغلب«منتشرشد

به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
نخســتین  اختتامیه  آیین  حدیث، 
جایزه دعبل، در تاریخ هفتم مهرماه 
با معرفی برگزیــدگان به کار خود 
پایــان داد تــا در دو ســال آینده، 
اثرگذارترین کتاب های  بهتریــن و 
تاریخ عاشــورا و پژوهش های انجام 

شده در این زمینه معرفی شود.

در ایــن مراســم کــه بــا حضور 
سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
زائری،  محمدرضا  االســالم  حجت 
مجتبی رحماندوست، جواد محقق، 
اســماعیل امینی، علــی عظیمی، 
علی اکبر اشــعری و شمار دیگری 
از شــخصیت های فرهنگی و هنری 

از پدیدآورندگان هفده  برگزار شد، 
اثر به عنوان آثار برگزیده و از ســه 
کتاب به عنوان آثار شایستۀ تقدیر 

تجلیل شد.
در گــروه هنــر، هــادی لزیری در 
بخــش عکس با اثــر »جامه دران« 
برگزیده شد و مجتبی ملکزاده برای 
»ترکیب بند محتشــم کاشانی« که 

به خط شکسته نســتعلیق نگارش 
اثــر برگزیده در  شــده، به عنوان 

بخش خوشنویسی معرفی شد.
در بخش هنرهای تجسمی برای اثر 
»روزی که شبیه هیچ روزی نیست« 
از محمــد فدایی تجلیل شــد و در 
بخش پژوهش هنری، مهدی امین 
فروغی برای تألیف کتاب »شــعر و 

کتاب»شهادتنامهامامحسین)ع(«جایزۀدعبل»کتابسالعاشورا«رادریافتکرد
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به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیث، کتاب »فرهنگ نامۀ جمعه« 
اهلل ری  شهری،  آیت  تألیف حضرت 
از  ســوی پژوهشکدۀ علوم و معارف 

حدیث منتشر شد. 
سلســله  ایــن  در  فرهنگ نامــه، 
کتاب ها به معنای اثری اســت که 
بــه گونۀ ویژه بــه موضوعی خاص 
میپــردازد و  حکمت هــا و فرهنگ 
مرتبط بــا آن را منتقــل می کند. 
»فرهنگ نامۀ جمعــه«، قطره ای از 
دریاِی علوم و معارف  ناب اســالمی 
و مدَخلی دیگر از »دانش نامۀ قرآن 
و حدیــث« اســت که بــه صورت 
مســتقل، منتشر می شــود. در  این 
دانش نامه، واژه ها و اصطالحاتی که 
در قرآن و احادیث، کاربرد فرهنگِی 
گسترده ای دارند، به ترتیب  الفبایی، 
با ســاختاری جدید و با ذکر نمونۀ 
کاربردها )شــواهد(، معناشناســی 

و تحلیــل و تبییــن می گردند. در 
 البــه الی ایــن دانش نامــه، برخی 
مدخل ها، از کاربــرد فرهنگِی ویژه 
و بسامد استفادۀ باالیی برخوردارند. 
بدین  معنــا که عموم مســلمانان 
و یــا گروه های خاّصــی از آنان، به 
گســترده،  و  شــبانه روزی  صورت 
با آنها ســر و کار  دارنــد. به منظور 
تصحیح و تقویــت فرهنگ عمومِی 
جوامــع اســالمی، ضروری اســت 
معارف مربوط بــه این  گونه واژه ها 
و اصطالحــات، به صــورت »کتاِب 
همراه« و »کتاب راه نما«، در اختیار 

همگان قرار گیرد . 
با این نــگاه، َمدَخل  هایــی از این 
دســت ـ که گفتیــم ـ ، به صورت 
کتاب هایی مستقل و در اندازه هایی 
کــه حمــل  و مطالعۀ آن آســان 
باشــد، در اختیار عالقه  مندان قرار 

می گیرند . 

گفتنی است که در این سلسله آثار، 
برای آنچه مربوط به رفتار و حاالت 
خاص اســت )ماننــد: ادب، اذان و 
 آرزو( نــام »فرهنگ نامــه« و برای 
آنچه مربوط به گروه های اجتماعی 
)مانند: کارگران، بسیجیان، جوانان 
و  کودکان( می شود و یا آموزه های 
حکیمانۀ پیشــوایان بزرگ اسالم یا 
حکمای بــزرگ الهی )چون لقمان 
نام  ارائــه می نمایــد،  را   حکیــم( 

»حکمت نامه« را برگزیدیم . 
ویژگی های »فرهنگ نامۀ جمعه« 

فرهنگ نامۀ جمعه، دهمین کتاب از 
مجموعۀ فرهنگ نامه هایی است که 
با هــدف تصحیح و تقویت فرهنگ 
 ارزش هــای رفتــاری، در دســت 
تدوین  اند. مهم ترین ویژگی های این 

فرهنگ نامه، عبارت است از : 
 ۱(  جامعیت

در این فرهنگ نامه، برجســته ترین 
نــکات و دســتور العمل هایــی که 
بهره برداری  و  فرهنگ سازی  جهت 
جمعــه،  روز  و  شــب  از  بــرکات 
ضروری اند، از منابع شــیعی و اهل 
سّنت، گزینش شده اند و در اختیار 

عالقه مندان   قرار می گیرند. 
 2(  جمع بندی آداب جمعه

به منظور آشــنایِی اجمالی با آداب 
جمعه، در مقّدمۀ بخش اّول کتاب، 
مهم ترین نکاتــی که آگاهی از آنها 
 برای بهره برداری از برکات شــب و 
روز جمعه، ضروری اســت، خالصه 

شــده تا عالقه منــدان در کمترین 
 فرصت بتواننــد اّطالعات مورد نیاز 
خود را به دست آورند. بدیهی است 
برای آشــنایی تفصیلی، مراجعه به 

 متن کتاب، ضروری است. 
 ۳(  تبیین و تحلیل

با عنایت بــه جایگاه نماز جمعه در 
اسالم، بخش ویژه ای به این موضوع 
اختصاص داده شد، و در این بخش، 
 تحلیل های مورد نیــاز در بارۀ این 
فریضۀ بسیار مهّم سیاسیـ  عبادی، 
ماننــد: تاریخ تشــریع نماز جمعه، 
حکم  نماز جمعه در عصر غیبت، و 
برنامه ریزی جهت حضور جوانان در 

نماز جمعه، ارائه می گردد. 
 ۴(  اشاره به آرای مراجع تقلید

آگاهــی از فتاواِی فقهای معاصر در 
بارۀ مســائل مختلف نمــاز جمعه، 
ماننــد: وقت نماز جمعــه، خواندن 
 خطبه های نمــاز قبل از اذان ظهر، 
ســخن گفتن نماز گــزاران هنگام 
خطبه، گوش فــرادادن به خطبه و 
مقدار  مســافت فرسخ شرعی، برای 
نماز  در  کننــدگان  همۀ شــرکت 
جمعه، ضروری اســت کــه در این 
قرار گرفته  مجموعه، مورد  توّجــه 

است. 
این کتــاب تألیف حضرت آیت اهلل 
ری شهری و همکاری حجت االسالم 
مرتضی خوش  نصیب در چهار  فصل 
و ۴۰7 صفحه از ســوی پژوهشگاه 
قرآن و حدیث منتشــر شده است. 

کتاب»فرهنگنامةجمعه«منتشرشد

موسیقی در نوحه های تهران قدیم« 
مورد تجلیل قرار گرفت.

در گروه کودک و نوجوان، هیئت داوران، 
هیچ اثری را انتخاب نکرد و در بخش 
داستانی از حمید گروگان برای کتاب 

»یاد یار و دیار« تجلیل کردند.

در بخــش تصویرگــری و طراحی 
کتاب کودک و نوجوان، کتاب های 
از  کاری  ســرخ«  گل  »عطــر 
ترویجی  متــون  تدوین  مدیریــت 
معاونت فرهنگی و هنری مؤسســه 
تصویرگری مرضیه  بــا  دارالحدیث 

صادقی و قصۀ عاشورا با تصویرگری 
فرهاد جمشیدی به عنوان آثار برتر 

معرفی شدند.
در گــروه ادبیات، هیئــت داوران، 
کتاب »ضربان ذات« نوشــتۀ قربان 
ولیئی در بخش شعر و از ابوالفضل 
زروئــی نصرآباد بــرای کتاب »ماه 
به روایــت آه«، در بخــش ادبیات 

داستانی تجلیل کردند.
در بخش نوحــه، کتاب »همصدا با 
جبرئیل« نوشتۀ سیدمحمد سادات 
اخــوی و در بخش نمایشــنامه و 
مجلس تعزیه، دفتــر »تعزیۀ ۱۱ و 
۱2« کاری از داود فتحعلی بیگی به 
عنوان آثار برتر معرفی و کتاب »این 
رستاخیز عام« در پنج جلد نوشته 
غالمعلــی نادعلی زاده به عنوان اثر 

شایستۀ تقدیر معرفی شد.
در بخش نصــر ادبی، هیچ اثری به 
انتخاب نشــد و در  عنوان کاندیدا 

بخش پژوهش ادبی، کتاب »حسین 
زبانی دیگر« نوشتۀ نرگس انصاری 
معرفی و در بخــش مقتل و تاریخ، 
از حجت االســالم مهدی پیشوایی 
بــرای تألیف کتــاب »تاریخ قیام و 
و  مقتل جامــع سیدالشــهدا)ع(« 
همچنین از آیت اهلل محّمد محّمدی 
ری شهری برای کتاب »شهادت نامۀ 

امام حسین)ع(« تجلیل شد.
در بخش پژوهــش فرهنگی، کتاب 
»تحــول گفتمان در گــزارش واقعه 
کربال« تألیف رقیه میر ابوالقاســمی 
به عنوان اثر برگزیده انتخاب شــد و 
از کتاب »آئین و اســطوره در ایران 
شیعی« نوشتۀ جبار رحمانی به عنوان 
اثر شایستۀ تقدیر تجلیل به عمل آمد.

۵۴۰ کتاب به دبیرخانه این جایزه 
ارسال شد و ۱2۳ اثر به مرحلۀ دوم 
راه پیــدا کرد و ۵۴ اثــر به عنوان 
کاندیدا به مرحلۀ نهایی راه یافتند.
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به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث: 
نخستین جشنوارۀ علمی ـ پژوهشی 
عاّلمــه طباطبایــی)ره(، ویژۀ علوم 
انسانی و اســالمی، که در تاریخ نهم 
اجتماعات  ســالن  در  مهرماه۱۳9۴ 
موسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینــی)ره( قم با حضور اســاتید، 
این حــوزه و جمعی  کارشناســان 
از عالقه منــدان برگزار شــد، کتاب 
»الگوی اسالمی شادکامی« اثر حجت 
االســالم والمســلمین دکتر عباس 
پســندیده، حائز رتبۀ نخست گردید 
وی در مصاحبه با ســایت طلیعه، به 
پرسشهای مطرح شده پاسخ داده که 

مشروح آن در ادامه خواهد آمد.
درابتدادرموردکتاب»الگوی
در که شــادکامی« اسالمی
طباطبایی عالمه جشــنوارۀ
حائزرتبهشد،صحبتوآن

رامعرفیکنید؟
این کتاب که در موضوع شــادکامی 
تدویــن شــده، مبتنی بــر مبانی 
اسالمی و معارف دین است. در این 
نظری شــادکامی  کتاب، چارچوب 
مســتند به آیات و روایات به دست 
آمده است که ســاختار مشخص و 
چنــد مؤلفه ای دارد. بر اســاس آن 
شــادکامی  ایجادکنندۀ  عوامل  هم 
به تفصیل مورد بررســی قرار گرفته 
کــه الگوی جامعی از شــادکامی را 
به تصویر بکشد. همچنین  می تواند 
در بخش پایانــی کتاب، نظریه های 
شادکامی از گذشته تا به امروز، مورد 
بحث و بر اساس چارچوب تئوریکی 
که از منابع اسالمی به دست آمده، 
مورد نقد قــرار گرفتند. در مجموع 
این کتــاب دوازده فصل دارد که در 
فصول مختلف، مباحثی را که عرض 

کردم، در آن مطرح شده اند.
*بهنظرشماچهویژگیهایی
دراینکتاببودکهبهعنوان

اثربرترانتخابشد؟
این که چرا داوران چند جشنواره، این 

کتاب را به عنوان اثر شایستۀ تقدیر یا 
اثر اّول انتخاب کرده اند، باید خودشان 
پاســخ دهند. امــا آنچه بــه عنوان 
نویسنده و محّقق این کتاب به نظرم 
می رسد چند نکته است؛ اّوالً موضوع 
کتاب، یک موضوع مورد نیاز و یکی از 
خألها و نیازهای جامعۀ ماست. مردم 
ما چه در حوزۀ فردی و چه در حوزۀ 
اجتماعی نیازمند شادکامی هستند. 
بنابراین در بخــش برنامه ریزی های 
اجتماعی، نیازمند این هســتیم که 
چارچــوب نظری مشــخصی برای 
شادکامی داشته باشــیم تا براساس 
آن عمــل کنیم. به نظــر من اولین 
ویژگی، خود موضوع اســت. ویژگی 
بعدی بــه این بر می گــردد که این 
اثر کاماًل مبتنی بر معارف اســالمی 
اســت. از نظریه هــای موجود اطالع 
داشتم؛ ولی تا آن جایی که در توانم 
بود، بدون سوگیری از آنها به مطالعۀ 
منابع اســالمی پرداختم و با حرکت 
کاماًل روشمندانۀ مخصوص به منابع 
اســالمی، یافته های آنها را در فصول 
مختلف براســاس مدلی که به نظرم 
می رسید تدوین کنم. این که مطابق 
با نظریۀ موجود باشــد اصالً هدف ما 
نبوده است و به همین جهت هم شاید 
یکی از محســنات این کار این است 
که برگرفته از معارف دینی اســت.
در نوآوریشــما و *نظریه

اینکتابچهبودهاست؟
نوآوری ایــن کتاب به همان نظریۀ 
شادکامی بر می گردد که متفاوت با 
نظریه های دیگر است. آنچه در کالن 
این نظریه به نظرم می رسد مسئلۀ 
انطباق توحیدی و نظریۀ شادکامی 
است یعنی نظریه شادکامی مبتنی 
بر انطباق توحیدی اســت. ما یک 
ســری واقعیت هــای توحیدی در 
نظام انســان داریم که براساس آن 
واقعیت ها خداوند متعال یکســری 
برنامه هــا و روش هایــی را بــرای 
تحقق شــادکامی، طراحی و تدوین 

کرده اســت که همۀ اینها توحیدی 
هســتند؛ چه در همان مرحلۀ اول 
که طراحی شادکامی توسط خداوند 
هســت، چــه در آن مرحله ای که 
مربوط به تحّقق شــادکامی توسط 
ما انســان ها می شــود. عواملی که 
به شــادکامی منجر می شوند همۀ 
یعنی  دارند؛  توحیدی  این ها صبغۀ 
کار خداوند متعال اســت. کاری که 
ما انســان ها باید انجام بدهیم این 
اســت که منطبق بــا واقعیت های 
توحیــدی، حرکت و آنهــا را اجرا 
کنیم. اینها شالودۀ نظریۀ شادکامی 
است. براســاس این مطالعات نشان 
داده اســت که شادکامی، دو مؤلفۀ 
اصلی دارد؛ یکــی مؤلفۀ رضامندی 
و دیگری مؤلفۀ نشــاط. یعنی اگر 
کسی بخواهد شادکام باشد، نیازمند 
این است که احساس رضایت در او 
شــکل بگیرد و بُعد نشاط و حالت 
ســرزندگی را در زندگــی داشــته 
احســاس،  این دو  ترکیب  باشــد. 
شــادکامی را در انســان به وجود 
می آورد که همۀ اینها طرح خداوند 
متعال بــرای این وضعیت اســت.
گرفت نتیجه میتوان *پس
کهطبقنظریهواعتقادشما
یکانسانمؤمن،شادکامتر
وشادترازدیگرافراداستو
زندگیبهتریخواهدداشت؟

تعبیر شادکام تر شما را می پسندم؛ 
اما شــادتر را نه؟! چون شــادی و 
شــادکامی در معنــای علمــی آن 
متفــاوت اســت. در عــرف، گاهی 
وقت ها شــادی و شــادکامی را به 
جای هــم اســتفاده می کنیم؛ اما 
در اصطالح علمی، شــادی، جزئی 
از تئوری شــادکامی است و بخش 
خاصــی را بــه خــود اختصــاص 
شادکامی  مســئلۀ  معظم  می دهد. 
به مسئلۀ رضامندی بر می گردد که 
بحث بســیار مفصلی است، شادی، 
جزئی دیگر از آن اســت. می دانید 
نظریه های اخیر شادکامی در دنیای 
غرب به همین نکته رسیدند. اخیراً 
کتابی به دســتم رسیده که در آن 
یکــی از بزرگتریــن نظریه پردازان 
غرب دربارۀ شادکامی و روان شناسی 
مثبت گرا می گوید من قباًل بر این 
باور بودم که شــادی در رأس هرم 
شــادکامی قــرار دارد؛ ولــی اآلن 
معتقدم که چنین جایگاهی را دیگر 
ندارد و جایگاه آن را تنزل داده و به 
عاملی در کنار عوامل دیگر رسانده 
است. تحقیقات تجربی همین یافتۀ 
منابــع اســالمی را تأیید می کند و 

آنها هم به همین نتیجه رســیدند.
انســانی علوم تولیــد *در
ـاســالمییــابــهتعبیری
انسانی علوم اسالمیســازِی
کهباتســامحیاینهــارادر
در میگیریم، یکی بحث این
رشتههایمختلفعلومانسانی
متفاوتخواهدبود.یعنیروش
وچگونگیتولیــدرامتفاوت
میبینیدیادرهمةرشتههابه

یکشکلخواهدبود؟
در بخشــی از کار، روش متفــاوت 
است. وقتی که عنوان اسالمی به آن 
اضافه می شــود یعنی باید از منابع 
اسالمی اســتفاده شود مثل قرآن و 
متدولوژی  قسمت،  این  در  حدیث. 
مسئله هایی  گاهی  دارد.  را  خودش 
را در روان شناســی یــا دانش های 
جامعه شناسی  مدیریت،  مثل  دیگر 
و ... داریــم کــه آنهــا را در منابع 
اســالمی جســتجو می کنیم منتها 
کاماًل روشــمندانه و بــا متدولوژی 
بدون  مخصوص و خاص خــودش 
داشــته  وجود  ســوگیری  که  این 
باشــد. جواب هرچه باشد، انعکاس 
دادن  تطبیق  بــه  کاری  می دهیم؛ 
با نظریه های موجود علوم انســانی 
غربــی نداریــم. در حقیقــت، من 
تفاوت قائل هســتم بین تأییدیابی 
بــرای نظریه های موجــود که گاه 
از آن به نام اســالمیزه کردن علوم 
انسانی یاد می شــود و بین تئوریزه 
کردن معارف اســالمی که این کار 
درستی است. در دومی ما به دنبال 
تأیید نظریه های موجود نیســتیم؛ 
بلکه به دنبال کشف حقایق معارف 
اســالمی هســتیم، گاهی وقتها با 
مسئله ها و پرسشهای روانشناختی، 
حــوزۀ  در  هــم  وقتهــا  گاهــی 
جامعهشــناختی، اقتصاد، مدیریت، 
علوم سیاســی و .... در این بخش، 
کار کاماًل حرکتی اســت که گاهی 
انسانی  علوم  از مســئله های  وقتها 
شــروع می کنیم و منابع اســالمی 
را مــورد مطالعــه قــرار می دهیم؛ 
اما گاهــی وقت ها هم هســت که 
مسئله ه ای با صبغۀ روان شناختی را 
استخراج  اسالمی  منابع  از  می توان 
کرد بدون این که در روان شناســی 
سابقه داشته باشد. امکان اتفاق این 
مورد هم هست یعنی فقط اسالمی 
کردن علوم انســانی یا تولید علوم 
انســانیـ  اسالمی به این نیست که 
ما مسئلۀ موجود را از غرب بگیریم 
و پاســخ آن را از منابع اسالمی به 
دســت بیاوریم؛ بلکه گاهی اوقات، 

بیناسالمیزهکردنعلومانسانیوتئوریزهکردنمعارفاسالمی،تفاوتاست
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کشف مسائل جدیدی که حتی در 
دانش علوم انســانی جدید و غربی 
وجود ندارد، یکی از مســئله های با 
ابعاد بســیار مهم این مسئله است. 
تا این جا کامــاًل مبتنی بر قرآن و 
حدیث حرکــت می کنیم از این جا 
به بعد، مســائل تجربــی می تواند 
شــکل بگیرد که به نظــر من اینها 
هیچ منافاتی با هم ندارند. می توان 
تئوری اســالمی استخراج  بر روی 
شــده از معارف اسالمی مانند بقیۀ 
ابعاد دانشــی مانند روان شناســی، 
مثل  گیرد،  تجربی صورت  کارهای 
الگوی اسالمی شادکامی که قابلیت 
ساخت بیش از مثاًل پنجاه مداخلۀ 
روانشــناختی و تست را دارد. هیچ 
مانعی ندارد، بلکه الزم است که ما 
این معــارف را به تکنیک های قابل 
اجرا برای مشــاوران و روانشناسان 
در کلینیک ها تبدیل کنیم، تست ها 
و مقیاسهای ســنجش آن را تولید 
کنیــم و یک کار کامــاًل تجربی و 
البتــه با متد و شــرایط خاصی که 
در این نوع کارها باید لحاظ شــود، 
بر روی آن انجــام دهیم. در حوزۀ 
جامعه شناسی هم همین طور است 
یعنی در مرحله بعد می توانیم همان 
متدهای تجربی جامعه شناسی را با 
یافته های اجتماعــی خودمان اجرا 

کنیم.
*آیــامیتوانگفــتمنابع
اسالمیدربعضیازرشتههای
علومانسانیغنیتراستواز
اینرودراینرشتههاگامهای
بلندتریبرداشتهشدهاستو
بازتر ما اصطالحدســت به
اســتودربرخیازرشتهها

دورترهستیم؟
به نظرم در برخی از حوزه های علوم 

انســانی در منابع دینی حرف های 
بیشــتری وجود دارد و در برخی از 
موارد، کمتر در برخی از شــاخه ها 
پس از انقالب احتماالً کار بیشتری 
انجام دادهایم. یعنی این بحث، دو 
الیه پیدا می کند. به لحاظ آنچه در 
منابع اسالمی وجود دارد، به نظرم 
می رسد در برخی از حوزه ها حرف 
برای گفتن بیشتر داریم و در برخی 
از حوزه ها کمتــر. تحقیقات ما هم 
احتماالً این وضعیت را داشته باشد 
و متفاوت باشــد. نیاز به بررســی 

میدانی دارد.
*بــاتوجهبــهکارهاییکه
تولید دادهاید، انجام شــما
با انســانیـاسالمی علوم
و روبهروســت موانعی چه
شمابرایرسیدنبهوضعیت
مطلوب،چــهراهکارهاییرا

پیشنهادمیکنید؟
برخی از موانع، موانع روان شناختی 
هســتند؛ یعنی این بــاور هنوز در 
برخی از افراد محّقق و کارشــناس 
به وجود نیامده اســت کــه منابع 
اســالمی، قابلیــت تولیــد علم با 
چارچوب هایی را کــه عرض کردم 
دارد. این نکتۀ مهمی است که باید 
به آن به صورت جدی توجه شــود. 
ایجاد باور یکی از بحث هاست. نکتۀ 
دوم، فقــدان متدولوژی خاص این 
حوزه اســت؛ یعنــی گاهی وقت ها 
افراد دلشــان می خواهــد کارهایی 
را انجــام دهند، امــا روش مطالعه 
و پژوهــش خــاص و متــد علمی 
را نمی داننــد. نکتۀ ســوم، کمبود 
پژوهشگران خاص این حوزه هاست 
که بایــد یکســری ویژگی هایی را 
داشــته باشــند، یعنی مهارت های 
کامل علمی برای کارهای پژوهشی 

فراغت  باشــند. همچنین  داشــته 
بال الزم برای کارهای پژوهشــی را 
داشته باشــند. این هم یک بخش 
دیگر هســت. عامل مهم دیگر این 
اســت که پژوهش هایــی که انجام 
برنامه ریزان  توجه  مورد  می شــود، 
برای اجرا قــرار گیرد؛ اما این گونه 
نیست. در کشــورهای دیگر وقتی 
نظریه ای تولید می شود یا یک روش 
درمانی تولید می شــود، به سرعت 
وارد عرصۀ عمل و اجرا می شــود. 
در صورتــی که سیســتم اداری ما 
در کل نظام بر اســاس یکســری 
مبانــی و یافته ها و نظریه ها حرکت 
می کنند و پژوهشگران هم یافته ها 
و پژوهش های بیشتری دارند؛ یعنی 
سیستماتیکی  و  مشــخص  ارتباط 
بین حــوزۀ پژوهش و حوزۀ کاربرد 
برقرار نیســت. حــاال در این حوزه 
بحث منابع مالی هم مطرح اســت 
که متأســفانه سرمایه گذاری جدی 
در ایــن امــر صــورت نمی گیرد. 
پژوهش ها هزینه بر هســتند و برای 
کار  باید  آنهــا  تأمیــن هزینه های 
جدی صورت گیرد. این هم یکی از 

موانع کارهای پژوهشی است.
*آیامابهمتخصصانیاحتیاج
داریمکههمبهمنابعاسالمی
تسلطداشتهباشندوهمبه

علومجدیدمسلّطباشد؟
اســت؛  گونه  این  مطلوب  وضعیت 
ولــی می تــوان به صــورت تیمی، 
کارهــا را انجام داد. بــا کارگروهی 
هم این کار انجام گرفتنی اســت و 
ما این کارهــا را تجریه کردیم که 
می تواند تیمی باشد از هر دو حوزه 
)یعنی حــوزۀ دانــش روز و حوزه 
معارف دینی( و اینها در یک تعامل 
تعریف شــده و کاماًل با ُحسن نیت 

و هدفمند، کارهــا را پیش ببرند و 
نتایج خوبی هم داشته باشد.

*برخــیازمنتقــدانعلوم
میگویند: اسالمی ـ انسانی
شماکهسیسالاستاین
حرفهارامیزنید،چهتولید
به پاسخی چه شما کردید؟

اینحرفهادارید؟
حرف درســتی می زنند. من کاماًل 
حــرف آنهــا را تأییــد می کنم، به 
خاطر این که ما شعار این موضوع را 
دادیم؛ اما عمل نکردیم. لذا همیشه 
به دانشــجویان و همکاران می گویم 
این حرف، حرف درستی است؛ ولی 
معنای این جمله این نیست که منابع 
اسالمی این قابلیت را ندارد. پاسخ به 
این حرف ها فقط کار کردن و تالش 
کردن اســت. مرحوم عالمه امینی 
در پاســخ به یک شبهه، »الغدیر« را 
نوشــت. نیامد داد و بیداد کند و به 
صورت هیجانی با این شبهه مواجه 
شود. وقتی این شــبهه مطرح شد، 
این مرد بسیار بزرگ و زحمتکش و 
خستگی ناپذیر، رفت کار کرد و پاسخ 
داد. بقیۀ علمای ما که در حوزۀ تشیع 
کار کردند هم این گونه بودند. مثاًل 
صاحب »الذریعه«، براساس شبهه ای 
کتاب »الذریعه« را نوشت. می گفتند 
شیعیان، منابع قابل اعتمادی ندارند. 
این مرد زحمت کشید و تمام منابع 
شــیعی را لیست و معرفی کرد. باید 
کار کــرد. من این حــرف را قبول 
دارم. در این چند ســال بیش از آن 
کــه عمل کنیم، حــرف زدیم؛ ولی 
نتیجه ای را که برخی می خواهند از 
این جمله بگیرند، قبول ندارم. قبول 
ندارم کــه نمی توانیم و نداریم؛ بلکه 

باید تالش کرد.

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، 
پژوهشگاه  پژوهشگران  همکاری  با 
قرآن و حدیث، کتاب هفت جلدی 
»ســیرۀ پیامبر خاتم)ص(« تدوین 
شــده  اســت. این کتاب به زودی 
توسط انتشارات دارالحدیث به زبان 

فارسی منتشر می شود.
حجت االســالم ســید محّمدکاظم 
علوم  پژوهشکدۀ  رئیس  طباطبایی، 
و معارف حدیث، در آســتانۀ انتشار 
کتاب»سیرۀ پیامبر خاتم)ص(« در 
اظهار داشت: سبک  آینده  روزهای 
زندگی اســالمی، یکی از مهم ترین 
ابعــاد تمدن اســالمی اســت که 

آشنایی با آن، برای همۀ مسلمانان 
به ویژه نســل جوان در عصر حاضر، 
مهم و ضروری است؛ ولی متأّسفانه 
تا کنون به گونۀ  شایسته، بدان توجه 

نشده  است.
وی در ادامه افــزود: دربارۀ اهمیت 
ارائۀ ایــن موضوع می گوییم: تمدن 
نوین دو بخــش دارد: بخش ابزاری 
و بخش اصلی. بخش ابزاری، شامل 
ارزش  هایــی اســت که بــه عنوان 
پیشــرفت کشــور مطرح می  شود، 
ماننــد: علــم، اختــراع، صنعــت، 
اقتدار سیاســی و نظامی، و اعتبار 

بین المللی.

بخش اصلی و حقیقــی تمدن نیز 
همــان ســبک زندگی اســت که 
شامل: سبک ازدواج، سبک رفتار با 
خانواده )پدر، مادر، همسر و فرزند(، 
ســبک رفتارهای شخصی )نظافت، 
انتخــاب نوع لباس، نــوع خوراک، 
آراستگی(، سبک  نوع  نوع آشپزی، 
اجتماعی  فعالیت  هــای  در  رفتــار 
اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  همانند 
و ورزشی، ســبک رفتار با دیگران 
)رئیس، مرئوس، پلیس، همســایه، 

دوست، بیگانه و دشمن( می  گردد.
طباطبایی گفت: ســبک زندگی، از 
انسان  اختیاری  رفتارهای  مجموعه 

با خود، دیگران و مجموعۀ هســتی 
که برخاســته از شناخت  ها، باورها، 

کتاب۷جلدی»سیرۀپیامبرخاتم«بهزودیمنتشرمیشود
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ارزش  هــا و گرایش  های اوســت و 
درهم تنیدگی آنهــا به صورت یک 
نظام منسجم، شیوه و هنجار زندگی 

فرد با جامعه را نشان می  دهد.
ارائه الگوی ارزشمند از زندگی 

پیامبر)ص(
رئیس پژوهشــکدۀ علوم و معارف 
حدیث گفت: پیامبــر اکرم)ص( با 
الهی، بهترین و  راهنمایی و تربیت 
را برگزید  کامل  ترین سبک زندگی 
و آن را در لحظــه لحظــۀ زندگی 
پربرکت خویــش، به عمل در آورد 
و تا آخرین نفس، بــر آن پایداری 
ورزید، به گونــه ای که اکنون ما از 
نمایش خیره  فاصلــه،  پس قرن  ها 
کننــدۀ آن را در آینۀ گزارش  های 
نظاره  ایشان،  فراوان ســیرۀ  بسیار 

می کنیم.
وی افزود: پیامبر)ص( سبک زندگی 
خود را به صــورت الگویی کامل و 
بی نقص در پیش دید کســانی قرار 
دادند که از زندگی نه زندگی، بلکه 
از  را می طلبند.  ســعادت جاویــد 
این رو، ســبک زندگی پیامبر)ص(، 
بهترین الگوی عملی برای دستیابی 

به زندگی مطلوب اسالمی است.
طباطبایی اظهار کرد: کتاب حاضر 
که با نام »سیرۀ پیامبر خاتم)ص( « 
در اختیار عالقه  مندان به پیروی از 
سیرۀ نبوی قرار می گیرد، زمینه  ساز 
دومیــن اقــدام ضــروری جهــت 
تحول  آفرینــی در ســبک زندگی، 

یعنی تدوین الگوست.

اهمیت آشــنایی با ســیرۀ 
پیامبر)ص(

افزود:  قرآنی  علوم  پژوهشــگر  این 
آشــنایی پیروان خاتم با سیرۀ آن 
بزرگــوار در زمینه  هــای مختلــف 
زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و...، به دو دلیل، 
در حد اعالی ارزش و اهمیت دارد:

۱( ارزش معرفتی؛ سیرۀ پیامبر)ص( 
در کنار سخنان ایشــان، جزئی از 
سنت و یکی از منابع مهم و معتبر 
معارف اسالمی است که قرآن کریم 
با صراحت، مسلمانان را به پیروی از 

آن فراخوانده است.
2( ارزش تربیتــی و الگودهی؛ یکی 
از راه  های بنیادین و شــناخته شده 
تربیت و رشد شخصیت و شکوفایی 
استعدادهای انسان، آشنایی با سبک 
زندگی فرزانگان اســت. شــناخت 
روش زندگی انســان  های وارسته و 
پیشــتاز در کماالت معنوی، عالوه 
بر نفی هر گونــه ذهنیت  گرایی در 
سیاسی  اخالقی،  ره نمودهای  مورد 
و اجتماعــی اســالم، جوینــدگان 
کمال را به پیمودن راه آنان ترغیب 
می  نماید. از این رو، معرفی الگوهای 
نیکو و مطالعۀ سیره و روش زندگی 
شخصیت  های برجسته و فرهیخته، 
یکی از سیاســت  های بســیار مهم 
تربیتِی اسالم اســت که باید مورد 
توجــه جدی متصدیــان امر تعلیم 
و تربیــت در جوامع اســالمی قرار 

بگیرد.

وی افزود: بر این اساس با توجه به 
این که پیامبر خدا)ص( در باالترین 
درجات کماالت انســانی قرار دارد، 
ســیرۀ زندگی آن بزرگوار، بهترین 
و سازنده  ترین الگوی تربیتی است. 
قــرآن کریم، پیامبر)ص( را اســوه 

خوانده و فرموده است:
ََّقْد کاَن لَکْم فِی َرُســوِل اهللِ أُْسَوٌۀ  »ل

َحَسَنٌۀ«.
بی گمان، برای شــما در ]ســیرۀ[ 
فرســتاده خدا، الگویی نیکوســت 

)احزاب، آیۀ 2۱(.
در  پیامبــر)ص(  رفتارهای 

زندگی
طباطبایی افــزود: رفتارهای پیامبر 
در زندگی مبارکشان را می توان در 

سه دسته تقسیم بندی کنیم:
دســتۀ اول: رفتارهایــی که زمان 
و مــکان در چگونگی آنها نقشــی 
ندارند، مانند: رعایت ادب، حســن 
خلق و مدارا که بخش عمدۀ سیرۀ 
نبوی در زمینه  های مختلف، از این 

قبیل است.
دســتۀ دوم: رفتارهایی که زمان و 
مکان در چگونگی آنها نقش دارند، 
مانند: ســبک لباس، خانه، مرکب، 
مدیریــت جامعه، جنگ و... که این 
گونــه مــوارد نیز در ســیرۀ نبوی 

شایان توجه اند.
دستۀ ســوم: رفتارهای اختصاصی 
ویژگی های  پایــۀ  بــر  پیامبرکــه 
وظایــف  نیــز  و  شــخصیتی اند 
قابلیت  کــه  ایشــان  اختصاصــی 

الگوبرداری و سرمشــق  گیری برای 
دیگران ندارند و فراوان هم نیستند.

وی در پایــان گفــت: در میان این 
ســه دســته، رفتارهای دستۀ اول، 
در همۀ مقاطع تاریخی و برای همۀ 
زندگی اند.  الگوی  بهترین  انسان  ها، 
رفتارهای دســتۀ دوم نیز هر چند 
به تناسب مقتضیات زمان و مکان، 
تغییرپذیرند، ولی روح سیرۀ نبوی و 
اصول حاکم بر آن، در آنها ساری و 
جاری است. برای نمونه می  توان به 
سبک لباس پیامبر)ص( اشاره کرد 
که با ســبک لباس امام علی)ع( و 
بوده  اســت.  امامان، متفاوت  دیگر 
پیامبر)ص( لباس ســاده و معمولی 
داشــتند و گاه در مناسبت  ها مانند 
اعیــاد، از لباس  هــای خاصــی نیز 
استفاده می  نمودند؛ ولی لباس امام 
علــی)ع( در ایام خالفــت، همانند 
لباس بینواتریــن افراد جامعه بوده  
است. این اختالف رفتار، به روشنی 
نشــان می دهد که عنصر زمان در 
لبــاس و کیفیت  انتخاب جنــس 
پوشــیدن آن نقش دارد. بنا بر این 
نمی  تــوان گفت که ســبک لباس 
پوشیدن پیامبر)ص( یا امام علی)ع( 
یا ســایر امامــان، الگــوی انتخاب 
لباس بــرای همۀ جوامع و در همۀ 
دوران  هاســت؛ بلکه باید روح حاکم 
بر ســیرۀ نبوی و اهــل بیت را در 
سبک لباس پوشیدن یافت تا بتوان 
در همۀ زمان ها و مکان ها از آن الگو 

گرفت.

به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیث، ویراســت دوم کتاب الگوی 
اســالمی شــادکامی با حدود سی 
درصــد تغییر در چارچوب نظری و 
در برخی از موضوعات، در آینده ای 

نزدیک به چاپ برسد.
وی در خصــوص کتــاب »الگوی 
اسالمی شادکامی« گفت: این کتاب 
بــه چاپ دوم رســیده اســت و به 
عنوان کتاب سال حوزه در سال 9۳ 

برگزیده شد. همچنین در جشنوارۀ 
عالمه طباطبایی، موفق به کســب 
رتبۀ اّول این جشــنواره در بخش 

روان شناسی و علوم تربیتی شد.
و  اخــالق  پژوهشــکدۀ  رئیــس 
روان شناســی اســالمِی پژوهشگاه 
قــرآن و حدیث در بررســی عامل 
برگزیده شــدن این اثــر بیان کرد: 
دو عنصــر بیش از هر مورد دیگری 
باشد، یکی  می تواند نقش داشــته 
جدید بودن موضوع این کتاب بوده 
که مورد نیاز جامعۀ کنونی است و 
دیگری نــوع پژوهش به کار گرفته 
شده در آن است که به طور کامل، 
به منابع اسالمی متکی است و هیچ 
نظریه های غربی در  از  کپی برداری 

آن صورت نگرفته است.
وی با بیان این که این کتاب دارای 
ابعاد نظری دربارۀ شادکامی است، 
گفت: چارچوب نظــری این اثر به 
طور کامل از منابع اســالمی گرفته 

شده است.

از ویژگی هــای  پســندیده یکــی 
برجســتۀ این اثر را قابل فهم بودن 
و روان بودن قلم آن برای مخاطبان 
برشــمرد و افزود: این کتاب مورد 
استفادۀ اقشار مختلف جامعه است 
و می توانــد نیازهای آنها را برطرف 

کند.
وی تصریــح کرد: بخشــی مربوط 
به اســاتید و دانشجویان رشته های 
روان شناســی و مشــاوره اســت و 
بخشــی دیگر مهم تریــن مراکز و 
شــادکامی  در حوزۀ  که  نهادهایی 

می خواهند کار کنند.
اســالمی  »الگــوی  نویســندۀ 
شــادکامی« با بیان ایــن که انجام 
هــر کار اجتماعی نیاز به چارچوب 
نظری دارد و کارهای صورت گرفته 
یا فاقد اســاس و منطق اســت و یا 
پایه و اســاس آن تئوری های دینی 
نیست، خاطرنشــان کرد: اطالع از 
این اثر به ویژه در حوزۀ کاربرد که 
به نهادها و مؤسسات مربوط است، 

می تواند کارگشــای آنها در زمینۀ 
ایجاد شادکامی در جامعه باشد.

وی مراکز مشــاوره را که در ارتباط 
با مردم هســتند، ســومین بخش 
مخاطبان این اثر دانســت و افزود: 
از این اثر می تــوان به عنوان منبع 
استفاده کرد تا برنامه ها و مداخله ها 
یا پروتکل هــای درمانی را طراحی 

کنند.
پســندیده با اشــاره به این که بیش 
از نیمــی از کتاب »الگوی اســالمی 
شــادکامی« از رســاله دکتری وی 
برگرفته شــده است، افزود: سال 7۴ 
انتشــار کتاب »رضایــت از زندگی« 
نقطۀ شــروع این حرکت بوده است 
که با استقبال خوب مردم مواجه شد.

وی یادآور شــد:  ویراست دوم این 
کتــاب با حدود ســی درصد تغییر 
در چارچوب نظــری و در برخی از 
موضوعات، انجام شــده اســت که 
امیدواریم در زمســتان سال جاری 

به چاپ برسد.

ویراستجدیدکتاب»الگویاسالمیشادکامی«منتشرمیشود
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به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیث، نشســت »مقتلشناســی و 
بیستم  عاشوراپژوهی«،  نویافته  های 
مهرماه از سوی پژوهشکدۀ علوم و 
معارف حدیث و با همکاری دانشگاه 
قــرآن و حدیــث و انجمن حدیث 
حوزه در ســالن اجتماعات مدرسۀ 

علمیه فیضیه برگزار شد.
در ایــن نشســت، حجت االســالم 
ســیدمحمدکاظم  والمســلمین 
طباطبایــی، رییــس پژوهشــکدۀ 
علــوم و معارف حدیــث با موضوع 
و  اعتبار  معیارهای  »مقتل شناسی؛ 
ضعف«، حجت االسالم و المسلمین 
مدیر  طباطبایی نژاد،  ســیدمحمود 
پژوهشــکدۀ  ســیره نگاری  گــروه 
علــوم و معارف حدیــث با موضوع 
و  عاشــوراپژوهی«  »نویافته هــای 
مرتضی  والمسلمین  االسالم  حجت  
بــا موضــوع »مرثیه خوانی«  وافی 

سخنرانی کردند.
ســیدمحمود  حجت االســالم 
طباطبائی نــژاد، گفــت: اگر امروزه 
شــاهد ایــن همه ترقی و توســعۀ 
پژوهش در حوزه هســتیم، به مدد 
منابعی اســت که با هزاران مشقت 

و زحمت از گذشــته برای ما باقی 
مانده است.

پژهشکدۀ  ســیره نگاری  مدیرگروه 
علــوم و معارف حدیــث بیان کرد: 
این تالش و این همه دســت آورد، 
در شــرایطی است که این منابع در 
سخت ترین شرایط به دست آمده و 
این علما با هزاران مشقت و زندان و 
مهاجرت و خون بها و.... این معارف 

را حفظ و به ما منتقل کرده اند.
وی گفت: امروزه تحقیق و پژوهش، 
بسیار آســان تر از گذشته است و با 
امروزه  که  پژوهشــی  نرم افزارهای 
وجــود دارد، این پژوهش بســیار 
راحت شــده است و به طبع وظیفۀ 
طالب نیــز برای ابــالغ پیام دین، 
سخت تر شده اســت. همۀ ما باید 
بدانیم که بر سر سفرۀ پرنعمت اهل 
بیت)ع( و علمای گذشته نشسته  ایم 

و باید این تالش را برای نشر معارف 
دوچندان کنیم.

ســیدمحمود  حجت االســالم 
که  کتبی  اظهارکرد:  طباطبائی نژاد 
در زمینۀ عاشوارپژوهشــی نگارش 
بایــد متقــن و دقیق  می شــوند، 
باشــند و البتــه نبایــد از نظر دور 
داشــت که این موضــوع به دلیل 
حساســیت های تاریخی، همیشــه 
مورد نقل اقوال مختلف قرار داشته 
اســت و به طور مثال ۱۳۰ نقل در 
بارۀ نحوۀ شــهادت امام حسین)ع( 
در دانش نامــه امام حســین)ع( از 
معصومان)ع( جمع آوری شده است.

وی گفت: دراین میــان می  توان با 
شــواهد و قرائنی که وجــود دارد، 
مباحــث ضعیف را جــدا کرد و به 
مباحث تقریبــی نزدیک به صحت 

قطعی رسید.

به گــزارش پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیث، حجت االسالم، سیدمحمود 
گــروه  مدیــر  طباطبایی نــژاد 
و  علوم  پژوهشــکدۀ  ســیره نگاری 
معارف حدیث در نشست تخصصی 
دانشنامۀ  بازشناســی  و  »بازنمایی 
امــام حســین)ع(« بــا اشــاره به 
سترگ  دانشنامۀ  این  دستاوردهای 
اظهار کــرد: طی ده ســالی که به 
تدوین »دانشنامۀ امام حسین)ع(« 
پرداختیم، به توفیق الهی به کشف 
نکات جدید و نویافته هایی رسیدیم 
کــه یکــی از آنها نادرســت بودن 
شــهادت یاران امام در تیرباران از 

سوی دشمن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی کتب 
مانند »مقتل خوارزمی«، آمده است 
کــه پــس از تیری که عمر ســعد 
برای شــروع جنگ پرتاب کرد و به 

دنبال آن باران تیر دشمن به سوی 
بیش  باریدن گرفت،  امام  لشکریان 
از پنجــاه نفر از یاران امام شــهید 

شدند.
پژوهشکدۀ  سیره نگاری  گروه  مدیر 
پژوهشــگاه  معارف حدیث  و  علوم 
قــرآن و حدیث عنوان کرد: با دقت 
و بررسی های صورت گرفته ناصواب 
بودن این خبر آشکار شد؛ زیرا اّول 
ایــن که اگر دشــمن چنین کاری 
انجام داده بود، در لحظات اول نبرد 
اکثر 72 یار امام به شهادت رسیده 
بودند و چگونه نبرد عاشورا تا بعد از 
ظهر ادامه پیــدا کرد و هنگام نماز 
ظهر همچنان حدود بیســت نفر از 
شــهدای بنی هاشــم و بسیاری از 

ارکان سپاه امام زنده بودند.
وی بــا اشــاره به کتاب »ارشــاد« 
شیخ مفید و »تاریخ طبری« گفت: 

مهم ترین کتاب تاریخ عاشورا مانند 
»ارشــاد« مفید و »تاریخ طبری«، 
ماجرای تیربــاران را آورده اند؛ ولی 
هیچ کشــته ای از یاران امام را بیان 

نکرده اند.
حجــت االســالم طباطبایی نــژاد 
یادآور شــد: اگر روند مبارزۀ تن به 
تن ادامه پیدا می کــرد، پیروزی با 
لشــکر حق بود. بنا بر این دشمن 
جنگ تن به تن را ادامه نمی دهد و 
دستور حمله جمعی صادر می شود. 
آن گاه در حملــۀ جمعــی، طبری 
نخستین شــهید کربال را مسلم بن 
عوسجه معرفی می کند که این امر 
می رساند، در تیرباران نخست، حتی 

یک نفر نیز شهید نشده است.
همــکار مؤلّــف »دانش نامــۀ امام 
حســین)ع(« در ادامۀ این نشست 
تخصصــی در خصــوص نقــص و 
قفدان منابع فارســی برای نگارش 
این دانش نامه گفت: حیطۀ کار این 
دانشــنامه به زبان عربی بوده است. 
مــواردی از صحبت هــای اجمالی 
به زبان فارســی در این دانشــنامه 
استفاده شده است و تأکید بر منابع 

فارسی نبوده است.
وی بــا بیان این کــه در عزاداری، 
انحراف هــای صورت گرفته اســت 
که باید از منابع معتبری اســتفاده 
می کردیــم، خاطرنشــان کرد: در 
دوران صفویه متــون زیادی ایجاد 

شده بود و سعی کردیم که از منابع 
قابل قبولــی برای این دانشــنامه 

استفاده کنیم.
شایان ذکر است، به تازگی دو جلد 
تحت عنوان پیوست ها و فهرست ها 
چاپ و به دانش نامۀ چهارده جلدی، 
افزوده شده است. بخش پیوست ها 
شــامل اصلی ترین متون تاریخی و 
روایی مربوط به »واقعۀ عاشــورا و 
مقتل سیدالشــهدا)ع(« و نیز نقش 

زنان در حادثۀ کربال است.
گفتنی اســت، نشست »بازنمایی و 
بازشناسی دانشنامۀ امام حسین)ع( 
و آثار پیرامونی« در تاریخ بیست و 
ششم مهرماه با حضور حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمود طباطبایی، 
سیدحسن فاطمی و مهدی آشتیانی 
در سرای اهل قلم خانۀ کتاب تهران 

برگزار شد.

نشستعلمی»مقتلشناسیونویافتههایعاشوراپژوهی«برگزارشد

کشفنکاتجدیدازشهادتیارانامامحسین)ع(
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کار ویــژۀ ویرایش دوم ســرفصل دروس رشــتۀ 
تجمیعــی علوم قرآن و حدیث با موضوع ویرایش 
عناوین ســرفصل های حدیثی پیشنهادی مقطع 
کارشناســی، با حضور اساتید این رشته در مرکز 
هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآنی 

کشور برگزار شد.
دارالحدیث،  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  به 
کارویــژۀ ویرایش دوم ســرفصل دروس رشــتۀ 
تجمیعــی علوم قرآن و حدیث با موضوع ویرایش 
عناوین ســرفصل های حدیثی پیشنهادی مقطع 
کارشناســی، بــا حضور اســاتید حــوزۀ علمیه، 
ابوالفضــل خوش منش، رضا ســالمت پناه، احمد 
عابدی، ســیدکاظم طباطبایــی، احمد غالمعلی 
و شــادی نفیســی، در مرکز هماهنگی و توسعه 

پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور برگزار شد.
در ایــن جلســه، ابوالفضل خوش منــش، رئیس 
مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی 
قرآنی کشور با اعالم این خبر اظهار کرد: در طرح 
تدوین رشــتۀ تجمیعی علــوم قرآن و حدیث که 
پیشــینه ای حدود ســه ســال دارد، مجموعه ای 
گسترده از شــخصیت های علمی و دانشگاه های 
مرتبط همکاری دارند و نخســتین تجربۀ تدوین 

برنامۀ درسی در نظام آموزش عالی قرآنی در این 
سطح است.

وی افزود: در این جلســه که با حضور جمعی از 
خبرگان حوزۀ حدیث پژوهی تشکیل شد، عناوین 
و برخی ســرفصل های حدیثی مشترک و گرایش 
حدیث رشــتۀ تجمیعــی علوم قــرآن و حدیث 

بررسی شد.
خوش منــش در ادامــه گفت: در این رشــته که 
ان شاءاهلل جایگزین تمامی رشته های موجود قرآن 
و حدیث خواهد شد، حدود صد واحد پایه به طور 
مشــترک ارائه خواهد شد که از این مجموعه 2۴ 
واحد حدیثــی موجود اســت. همچنین در این 
رشته، طی شش بســتۀ پیشنهادی در حوزه های 
مطالعات قــرآن، مطالعات حدیث، آموزش قرآن، 
تربیت مربــی قرآنی کودک، تــالوت و هنرهای 
قرآنی و فرهنگ و رســانه، هر بسته به ارزش 2۵ 

واحد درسی ارائه می شود.
بنا بر این گــزارش،  کمیتۀ تحول مطالعات قرآن 
و حدیث با عضویت اســاتید دانشگاه های مختلف 
از جمله دانشــگاه تهران، دانشگاه قرآن و حدیث، 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی و حضور سایر صاحب نظران از 

جمله متخصصان تألیف متون آموزشــی، طراحی 
برنامه درســی، مدیریت آموزشــی و با عضویت 
معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شورای 
توسعۀ فرهنگ قرآنی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
آموزش عالی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
تشــکیل شده و بیش از دو سال است که در حال 
بازنگری نظام مند آمــوزش عالی قرآنی و تدوین 
رشتۀ تجمیعی قرآن و حدیث با مشارکت جمعِی 

اساتید این رشته است.

تجمیعوبازنگریعناوینحدیثیمقطعکارشناسیعلومقرآن

آیین آغاز ســال تحصیلی»9۵-9۴« با حضور 
آیت اهلل محّمدی ری شــهری، رییس دانشگاه 
المسلمین  و  قرآن و حدیث، حجت االســالم 
قائــم مقــام رئیس دانشــگاه و  مســعودی، 
از مسئوالن، اســتادان و دانشجویان،  جمعی 
برگزار شــد. تــاالر شــیخ صــدوق)ره(  در 

دارالحدیث،  اطالع رســانی  پایگاه  گزارش  به 
ســخنرانی آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری، 
االســالم  حجــت  ســخنرانی  همچنیــن 
والمســلمین عبدالهــادی مســعودی، ارائــۀ 
و  آموزشــی  معاونیــن  توســط  گــزارش 

فرهنگــی دانشــگاه قرآن و حدیــث، پخش 
کلیپ دیدار دســتاندرکاران مؤسســه علمی 
ـ فرهنگــی دارالحدیــث بــا مقــام معظــم 
بود. برنامــه  ایــن  بخش هــای  از  رهبــری، 

گفتنی اســت در ادامه، رئیس دانشگاه قرآن 
و حدیث همراه با دانشــجویان جدید الورود، 
بــا ادای احتــرام در مزار دو شــهید گمنام 
آرمان های  با  دارالحدیث،  مؤسسه  در  مدفون 
کردند  میثاق  تجدید  گرانقدر،  شهدای  واالی 
و بــا نثار فاتحه و اهــدای گل، یاد و خاطرۀ 
را گرامی داشــتند. شــهدای دفاع مقــّدس 

برگزاریمراسمآغازسالتحصیلیدانشگاهقرآنوحدیث

استادان دانشگاه قرآن و حدیث با فراگیری نرم افزار 

پژوهشیار، جهت استناددهی، منبعیابی و مدیریت 
نگارش مقاالت علمی استفاده می کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، نرم افزار 
»پژوهشیار«، توسط استاد »روح اهلل سلیمانیپور« 
در ســالن جلســات مؤسســه علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث، برای اســاتید و اعضــا هیئت علمی 

دانشگاه معرفی شد.
در این جلسه، 2۵ نفر از اســاتید دانشگاه حضور 
داشــتند که با نصــب و انجام کار عملــی با این 

نرم افزار، پرسش های خود را طرح کردند و استاد به 
سؤاالت آنان پاسخ داد.

گفتنی اســت، برگزاری این کارگاه در راســتای 
مهارت افزایی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه 

قرآن و حدیث برگزار شد.
همچنین در جلسۀ دیگری که با حضور کارمندان 
و پژوهشگران مؤسسۀ علمیـ  فرهنگی دارالحدیث 
اداری)چارگون(  اتوماســیون  نرم افزار  برگزار شد، 

آموزش داده شد.

برگزاریکارگاهمهارتافزاییپژوهشیاساتیددانشگاهقرآنوحدیث
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فصل نامه  شــمارۀ 
علمی ـ پژوهشــی 
علــوم حدیــث به 
امتیازی  صاحــب 
دانشــگاه قــرآن و 
حدیث و سردبیری آیت اهلل ری شهری منتشر شد.

این فصلنامه بر اســاس اســتنادنامه پژوهشــی 
کمیسیون نشریات کشــور، دارای امتیاز علمی ـ 
پژوهشی اســت و در آن، مقاالت مختلف علمی و 

پژوهشی با رویکرد حدیثی منتشر می شود.

در شــمارۀ 7۴ این فصلنامه، شش مقاله با عناوین 
ذیل آمده اســت: ســیاق لغوی: مفهوم و کارکرد 
آن در فهم حدیث؛ معنــاکاوی روایت های»جنگ 
تأویل«؛ پژوهشــی در انتســاب چنــد اثر جدید 
اإلنتشــار به ابو محّمد حســن بن علی بن شعبۀ 
حّرانی، محّدث شناخته شدۀ شیعی؛ مفهوم شناسی 
ترکیب های همسو با »هکذا نزلت« و شبهه تحریف 
قرآن؛ کاربرد واژۀ »آیه« در روایات شیعه با عنایت 
به صحیحه هشام بن سالم؛ معناشناسی، مختصات 
و مصادیق »حجب و سرادقات« در حدیث شیعه؛ 
خیال مهــار نایافته: تبیین مــدل نظری عملکرد 

»أمل« بر اساس منابع اسالمی.
چکیدۀ مقاالت نیز به دو زبان عربی و انگلیسی در 

انتهای فصلنامه آمده است.
عالقه مندان بــرای ارتباط با مجلــه می توانند به 
نشــانی قم، بلــوار پانزده خرداد، شــهرک جهاد، 
مؤسســه علمی ـ فرهنگــی دارالحدیــث، تلفن 
۳7۱76۱۳۱، نمابر ۳77۸۵۰۵۰ امور مشــترکان: 
http://www.  ۳7۱76۴۱۳ و نشانی اینترنتی

ulumhadith.ir
ulumhadith@hadith. پســت الکترونیکی

netمراجعه نمایند.

»علومحدیث«شمارۀ۷4منتشرشد

آموزش  مرکز  رئیس 
دانشگاه  الکترونیکی 
قرآن و حدیث گفت: 
چهل دورۀ کوتاه مدت 
به  تابستان  طول  در 
در  مجــازی  صورت 
زمینــۀ موضوعــات 
تربیــت،  و  اخــالق 
ارتباطی،   مهارت های 

تعامل با همسران و... برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین مهدی غالمعلی در 
گفتگو با پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، با بیان این 
که دوره های تابســتان امسال در دو حوزۀ رسمی 
و آزاد برگزار شــد، اظهار کرد: دوره های رســمی 
کالس های ســطح کارشناســی در دو رشتۀ علوم 
حدیث و علوم و معارف قرآن برگزار شد که هزار و 

دویست دانشجو در آنها شرکت کردند.
وی خاطرنشان کرد: آزمون های این دوره در بیش 
از ۳۳ نمایندگی در سراســر کشــور برگزار شد و 

هفتۀ گذشته این دوره به اتمام رسید.
رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشــگاه قرآن و 
حدیث گفت: عالوه بر دوره های رسمی، دوره های 
آزاد کوتاه مــدت در موضوعــات مختلــف عقاید 
اسالمی در قرآن، شــرح زیارت جامعه، آشنایی با 
نهج البالغه، تکنیک های موفقیت، مهارت و تفکر، 
آیین بهداشت و تندرستی در اسالم، سبک زندگی 

و نظیر این موارد برگزار شد.
حجت االســالم غالمعلی عنوان کرد: دورۀ مجازی 
حدیث به زودی برای کســانی که به علوم حدیث 
عالقه مند هســتند، ولی امکان شــرکت کردن در 
کالسها را به صورت کالسیک ندارند، در قالب 2۸ 

واحد و دو ترم برگزار می شود.

وی یادآور شد: صدها نفر از دوره های آزاد استقبال 
کردند. هر فرد با مراجعه به ســایت مرکز آموزش 
vu.qhu.( الکترونیک دانشــگاه قرآن و حدیث

ac.ir( می تواند در این دوره ها شرکت کند.
رئیــس مرکز آموزش الکترونیکی دانشــگاه قرآن 
و حدیث خاطرنشــان کــرد: دورۀ آمادگی آزمون 
کارشناســی ارشــد به صورت اینترنتی و در قالب 
کالس های مجازی در طول یک ترم ارائه می شود.

حجت االســالم غالمعلــی گفت: مرکــز آموزش 
الکترونیکی دانشــگاه قرآن و حدیث، نخســتین 
مرکــزی بوده که بــه صورت مجازی در کشــور، 

دوره های رسمی دانشگاهی ارائه کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون بیش از ســه هزار و 
پانصــد دانشــجو در این مرکــز در حال تحصیل 
هســتند و مدرک این مرکز، مــورد تأیید وزارت 

علوم، تحقیقات و فّناوری است.

برگزاریچهلدورۀکوتاهمدتمجازیدرتابستانامسال

آموزشــی  معــاون 
و  قــرآن  دانشــگاه 
برای  حدیث گفــت: 
ســطح  بــردن  باال 
آموزش های  علمــی 
هر  برای  الکترونیکی 
به  درس چند جلسه 
صورت آنالین ارتباط مســتقیم بین دانشجویان و 
اساتید برای برطرف کردن مشکالت درسی برگزار 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، دکتر 

هادی حّجت در دیدار با مدیران آســتان حضرت 
ابوالفضــل العبــاس)ع( که در مؤسســۀ علمی ـ 
فرهنگی دارالحدیث برگزار شد، اظهار کرد: تولید 
دروس و محتوای درســی دوره هــای الکترونیکی 
دانشگاه قرآن و حدیث توسط بهترین اساتید موفق 

دوره های حضوری صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از اساتید، تولید دروس 
داشته اند و دانشــجویان هر دوره می توانند از این 

دروس استفاده کنند.
معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته برای افزایش ســطح علمی 
عنوان کرد: برای باال بردن سطح علمی آموزش های 

الکترونیکی برای هر درس، چند جلسه به صورت 
آنالین ارتباط مســتقیم بین دانشجویان و اساتید 
برای برطرف کردن مشکالت درسی برگزار می شود.

وی یادآور شــد: بســیاری از داوطلبان مستعد و 
توانمند می توانند از تمام نقاط کشــور یا خارج از 

کشور این دروس را دریافت کنند.
آقای حجت تصریح کرد: دانشــجویان بسیاری در 
مقطع کارشناسی هستند که در سال های گذشته 
فارغ التحصیل رشــته های دیگــری بوده اند، اّما به 
دلیل عالقه مندی به علوم حدیث و شرایطی که در 
مرکز آموزش الکترونیکی فراهم شده، توانسته اند 

در رشتۀ علوم حدیث نیز تحصیل کنند.

ارتباطمستقیمبیندانشجویانواساتیددرآموزشهایالکترونیک

دانشــجویان جدیدالورود تمامی مقاطع تحصیلی 
دانشــگاه قــرآن و حدیث قم، در طــرح پاالیش 

سالمت ملی دانشجویان کشور شرکت کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، وزارت 
علوم در سال های اخیر، طرح جامعی با عنوان پایش 

سالمت دانشــجویان جدیدالورود در سطح کشور 
برگــزار می کند. این طــرح در برگیرندۀ دو بخش 
بررسی ســالمت جسم و سالمت روان دانشجویان 
ورودی جدید اســت و در آن، دانشجویان در قالب 

یک کارنامۀ سالمت، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

استقبالدانشجویاندانشگاهقرآنوحدیثازطرحملّیپایشسالمت
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قائم مقام رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: مرکز 
الکترونیکی دانشگاه درصدد است که به زودی تمام 
دروس رشتۀ علوم حدیث و قرآن را به صورت عربی 

و انگلیسی ارائه کند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، 
حجت االسالم والمسلمین عبدالهادی مسعودی، در 
دیدار با مدیران آستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
که در مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار 

شد، با اشاره به فعالیت های دانشگاه قرآن و حدیث 
اظهار کرد: طی شانزده سال فعالیت دانشگاه قرآن 
و حدیث، 2۵ رشــته در مقاطع مختلف در زمینۀ 
کالم، فقه، حدیث، قرآن و ارتباطات راه اندازی شده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: این دانشگاه از سه دانشکدۀ 
علوم و معارف اسالمی، علوم و معارف قرآن، و علوم 
و معارف حدیث تشکیل شده است. دانشگاه قرآن 
و حدیث بیش از پنجاه نفر عضو هیئت علمی دارد 
که مراتب مختلف اســتادیاری، دانشیاری، مربی و 

استاد را دارا هستند.
حجت االســالم مسعودی با بیان این که پنج هزار 
دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند گفت: سه 
چهارم آنها به صورت مجازی و الکترونیکی تحصیل 

می کنند.
وی یادآور شد:  مرکز الکترونیکی دانشگاه درصدد 
است که به زودی تمام دروس رشتۀ علوم حدیث 
و قــرآن را به صورت عربی و انگلیســی ارائه کند. 

دانشــگاه قرآن و حدیث افتخار داشــته که رشتۀ 
حدیث در قرآن و تفسیر روایی را برای نخستین بار 
راه اندازی کند و توانســته در پنج سال مقام اول و 
دوم در قبولی رشته های کارشناسی ارشد در ایران 

را به دست آورد.
قائم مقام رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث با اشاره 
به چاپ کتاب های مختلف از سوی دانشگاه قرآن 
و حدیث خاطرنشان کرد: تاکنون دانشگاه توانسته 
هجده کتاب در زمینۀ علوم حدیث منتشر کند که 
بسیاری از آنها در کشــور در رشته های همسطح 

دانشگاه تدریس می شوند.
قائم مقام رئیس دانشگاه قرآن و حدیث یادآور شد: 
برخی از کتاب ها مانند »جوامع حدیثی شیعه« و 
»روش فهم حدیث« به زبان عربی منتشر شدهاند 
و این آمادگــی وجود دارد که با همکاری مراکزی 
در عراق برای ترجمه به زبان عربی در دســترس 

قرار گیرند.

ارائةدروسرشتةعلومحدیثوقرآنبهزبانهایعربیوانگلیسی

دکتر مسعودی در جلسۀ دیدار با مسؤالن »جامعۀ 
المصطفی العالمیه« گفت: برای دروس تفســیر و 
حدیــث، آمادگی وجود دارد که اســتادان جامعۀ 

المصطفی را آموزش دهیم.
حجت االســالم عبدالهادی مســعودی، قائم مقام 
دانشگاه قرآن و حدیث بر اهمیت تفاهم نامۀ جامعۀ 
المصطفی العالمیه و مؤسسه دارالحدیث تأکید کرد 
و گفت: در خارج کشور، دانشگاه قرآن و حدیث و 

جامعۀ المصطفی العالمیه و نیز مسئلۀ شیعه و سنی 
مطرح نیست، بلکه دینی به نام اسالم مطرح است، 
بنابراین باید برای آن کار کنیم. مأموریت های این 
دو نهاد می توانند در بسیاری از عرصه ها یکدیگر را 

تقویت نمایند.
وی با اشــاره به دو رشتۀ تخصصی حدیث و قرآن 
گفت: برای دروس تفسیر و حدیث، آمادگی وجود 
دارد که استادان جامعۀ المصطفی را آموزش دهیم.

آمادگیبرگزارِیدورههایدانشافزاییبارویکردعلومحدیثی

معاون آموزشی دانشــگاه قرآن و حدیث گفت: 
اگر اســتادان به زبان های مختلف تســلط پیدا 
کنند، به این ترتیب، کارایــی آنها افزایش پیدا 

می کند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، 
دکتر هادی حّجت در نشســت همکاری مدیران 
دانشــگاه قرآن و حدیث با دفتر نمایندگی لبنان 
جامعۀ المصطفــی العالمیه اظهار کرد:  مجموعۀ 
تفاهم نامۀ  المصطفــی  با جامعــۀ  دارالحدیــث 

جامعی منعقد کرده است.
وی با بیان این که باید به ســمت همکاری های 

مشترک و توان افزایی پیش رویم و از توانمندهای 
دو مجموعه اســتفادۀ خوبی صورت گیرد، گفت: 
در دوره های آموزشی عالوه بر دوره های رسمی 
که حضوری و مجازی اســت، اســاتید مؤسسه، 
دوره هایــی را برای مخاطبان به عنوان دورۀ آزاد 

برگزار کردند.
معاون آموزشــی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره 
به آشــنایی با علوم و معارف حدیث گفت: بیش 
از ســی دوره آشــنایی با علوم و معارف حدیث 
در کشــور برای مخاطبان مختلف با سطح بندی 
متفاوت برگزار شده و استقبال خوبی هم از این 

دوره ها شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مجموعه دارالحدیث، این 
تــوان را دارد که دوره های کوتاهمدت در زمینۀ 
مباحث علوم و معارف حدیث و حتی حوزه های 
دیگــر مانند کالم و نهج البالغه را به زبان عربی 

یا فارسی برگزار کند.
دکتــر حجت عنوان کرد: چکیــدۀ مباحث مهم 
و کاربــردی بحــث حدیثی با عناویــن مختلف 
طراحی شــده تا تعدادی از دانشجویان، طالب 
و استادان جامعۀ المصطفی در ایران یا لبنان از 

آن بهره مند شوند.
وی یــادآور شــد: بحث هایــی در زمینۀ کالم، 
روان شناسی اســالمی، ارتباطات، نهج البالغه و... 
قابل بررســی اســت تا کارهای مشترک داشته 

باشیم.
معاون آموزشــی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره 
به اهمیت تسلّط اســتادان به زبان های مختلف 
گفت: اگر اســتادان به زبان های مختلف تسلط 
پیدا کنند، به این ترتیــب، کارایی آنها افزایش 

پیدا می کند.

تسلطاساتیددانشگاهبهزبانهایروزدنیاضروریاست
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در این دیدار که در تاالر شیخ صدوق دانشگاه قرآن 
و حدیث برگزار شد، مسئوالن ارشد دانشگاه قرآن 

و حدیث با دانشجویان، دیدار و گفتگو کردند. 
حجت االســالم و المســلمین دکتر مسعودی در 
آیین آغاز ســال تحصیلــی»9۵-9۴« ضمن خیر 
مقدم به میهمانان، تمســک جســتن به قرآن و 
حدیث، دو یادگار گرانبهــای پیامبر اکرم)ص( را 
مورد توّجه قرار داد و گفت: دانشگاه قرآن و حدیث 
درصدد ارائۀ راه هایی برای تمسک به فرمودۀ پیامبر 

اکرم)ص( است.
قائم مقام رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، از دانشجویان 
خواســت تا از امکانات فراهم شده در این دانشگاه به 
صورت مناسب استفاده کنند و گفت: دانشگاه قرآن 
و حدیث، دارای سابقه و امکانات بسیار خوبی است و 

کتابخانۀ تخصصی این مرکز در رشتۀ قرآن و حدیث 
در ایران بی نظیر است.

حجت االســالم مسعودی، ممتاز بودن اساتید این 
دانشــگاه را مورد توّجه قرار داد و گفت: برخی از 
استادان دانشــگاه قرآن و حدیث، دارای افتخارات 
کشوری هستند و از دانشــجویان می خواهم تا از 

این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنند.
دکتر هادی حجت معاون آموزشــی دانشگاه قرآن 
و حدیث نیز در این مراســم بــه تاریخ آغاز به کار 
دانشگاه قرآن و حدیث اشاره کرد و گفت: در سال 
۱۳7۸ اولیــن دورۀ این مجموعه در شــهر ری با 
هشــتاد نفر دانشجو آغاز شد و بحمداهلل، اآلن این 

حرکت به ثمر رسیده است.
معاون آموزشی در خصوص جذب دانشجو در این 
دانشگاه گفت: در دوره های حضوری و مجازی در 
۳۵ کد رشته محل تحصیل جذب دانشجو صورت 
گرفته است در قم و تهران که این جذب از طریق 
آزمون تخصصی طالب و آزمون های سراســری و 
بخشی نیز از طریق استعداد های برتر صورت گرفته 

است.
معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث با بیان این 
که در عرصه های آموزشی جزء دانشگاه های بسیار 
موفق کشور هســتیم افزود: در سال ۱۳۸7 موفق 

به کســب رتبۀ دوم کشوری، سال ۱۳۸۸و ۱۳9۱ 
رتبۀ اّول کشوری، در سال 92 رتبۀ دوم کشوری و 
در ســال 9۳ نیز موّفق به کسب رتبۀ اّول کشوری 
درمیزان قبولی کارشناسی به کارشناسی ارشد در 

بین بیش از هزار دانشگاه سراسر کشور شده ایم.
وی موفقیت های کسب شده را نتیجۀ تالش اساتید 
و دانشــجویان دانست و گفت: ما نمی خواهیم این 
موفقیت ها متوقف شود، بلکه باید تالش بیشتری 

کنیم تا این موفقیت ها همچنان حفظ شود.
معاونت آموزشــی دانشــگاه قــرآن و حدیث در 
خصوص ریاســت های این ســه دانشــکده گفت: 
ریاست دانشکدۀ علوم و معارف قرآن به عهدۀ دکتر 
راد است، دانشکدۀ علوم و معارف حدیث به ریاست 
حجت االسالم و المسلمین طباطبایی اداره می شود 
و ریاست دانشــکدۀ علوم و معارف اسالمی هم به 
عهدۀ حجت االســالم و المســلمین رضوی است.

حجت االســالم بیات، معاون فرهنگی و پژوهشی 
نیز به ارائۀ گزارش از عملکرد این معاونت پرداخت 
و گفت: برگزاری ســی نشست پژوهشی با حضور 
اساتید حوزه و دانشگاه و برگزاری همایش حدیث 
پژوهــش در 2۵ آذرماه هر ســال ـ که امســال 
ششمین ســال برگزاری همایش حدیث پژوهش 

است ـ از جمله عملکرد های این معاونت است.

معاون فرهنگی دانشگاه قرآن و حدیث گفت: امروز 
انســان به عنوان موجود اجتماعی، نیازمند ارتباط 
با دیگران اســت. بنا بر این باید بداند دین در این 

حوزه، چه مبانی و مباحثی را مطرح کرده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، 
حجت االســالم والمســلمین حجت اهلل بیات، در 
مراسم رونمایی از کتاب »دین و مبانی ارتباطات« 
که در تاالر شیخ صدوق مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث برگزار شــد، اظهار کرد: با توّجه به این 
کــه در این حوزه، خأل جدیای وجود داشــت، بنا 
بر این، این کتاب به عنوان متن درســی در گروه 

ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث تهیه شده است.
وی خاطرنشان کرد: این کتاب از سه بخش و سیزده 
فصل تشکیل شــده است و در بخش اول، کسانی 
که بنا دارند در حــوزۀ دین و ارتباطات، موضوعی 
را دنبال کنند، مباحثی در زمینۀ ارتباط شناسی و 

شناخت ارتباطات مطرح شده است.
مولف کتاب دین و مبانی ارتباطات گفت: مخاطبان 

در بخــش اول، بــا دســته بندی مباحث مختلف 
ارتباطی آشنا می شوند و در بخش دوم، وارد دین و 

نظام ارتباط جدید می شوند.
وی عنوان کرد: با توّجه به منابع و مباحثی که در 
حوزۀ دین، قرآن و روایات مطرح شــده، به ارتباط 
چهار گونۀ انســان با خود، خدا،  طبیعت و دیگران 
می پردازند و در موضوع علــم ارتباطات، به بحث 

ارتباطات انسان و دیگران پرداخته می شود.
وی یادآور شــد:  در بخش سوم با توّجه به توسعۀ 
فنــاوری ارتباطات و آیندۀ ایــن دانش، به دین و 
آیندۀ ارتباطات پرداخته شده و در حوزۀ ارتباطات 
نوین با توّجه به پیشــرفت فنــاوری ارتباطات در 
توســعه و نوع بهره گیری از این فناوری اســتفاده 

شده است.
معاون فرهنگی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به 
مخاطبان کتاب گفت: دانشجویان، مخاطبان اصلی 
این کتاب هستند؛ ولی این کتاب، تنها اختصاص 
به دانشجویان ندارد؛ زیرا موضوع ارتباطات گسترده 
است و در عین نگاه تخصصی، ادبیات و مباحثی را 

مطرح می کند که هیچ کس بی نیاز از آن نیست.
وی تأکید کرد: هر مســلمان باید بداند گســترۀ 
ارتباطات در نظام آفرینش چه اندازه اســت و فرد 
به عنوان انسان در کجای این نظام ارتباطاتی قرار 

گرفته است.
وی یادآور شد:  این کتاب از یک طرف، متن درسی 
برای دانشــجویان ارتباطات بــوده ولی از طرفی 
دیگر، متنی اســت که می تواند مورد استفادۀ همۀ 

پژوهشگران و افراد قرار گیرد.
مباحث بخش دوم این کتاب در شش فصل مطرح 
شــده که توّجه به ماهیت و کارکردهای ارتباطی 
دیــن، ارائۀ طــرح واره نظام ارتباطــات توحیدی، 
تشــریح انواع ارتباطات انســان، تطبیق و توسعۀ 
مدل ارتباطی منبع معنا فراتر از ارتباطات انسانی، 
بررسی عناصر اصلی و فرعی و گونه  های ارتباطات 
در منابع دینــی، مهم ترین ویژگی  های این بخش 

هستند.
بخش سوم این کتاب نیز به »دین و آیندۀ ارتباط« 
اختصاص پیدا کرده که هدف از تدوین این بخش، 
توّجه به چشم انداز، پیامدها، لوازم و ظرفیت  هایی 
اســت که توســعۀ فناوری ارتباطات در راستای 

جهانی شدن دین اسالم دارد.
کتــاب »دیــن و مبانــی ارتباطــات« بــه قلم 
حجت االســالم حجت اهلل بیات تألیف شــده و با 
شمارگان پانصد نسخه، جلد نرم و بهای پانزده هزار 

تومان توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.
الزم به ذکر اســت، امور تدویــن متون و معاونت 
پژوهش دانشــگاه قرآن و حدیث، با هدف تدوین 
متون مورد نیاز درســی و کمک درسی رشته های 
مرتبط علوم قــرآن و حدیث، اقدام به چاپ آثاری 

در این زمینه کرده است.
گفتنی اســت، تا پایان ســال جاری، چهار عنوان 
دیگر از کتاب های این دانشــگاه به زودی منتشر 
می شود و تألیف شش کتاب دیگر به پایان می رسد.

دیدارمسئوالنارشددانشگاهقرآنوحدیثبادانشجویان

لزومکسباطالعاتدرزمینةمبانیارتباطاتدینی
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قائــم مقام دانشــگاه قرآن و حدیث گفــت: اکنون 
بیش از چهار هزار دانشــجو در این دانشگاه مشغول 

تحصیل هستند و بسیاری از رشته های این دانشگاه 
از سوی دانشگاه تدوین، تأسیس یا اصالح شده است.

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، 
حجت االسالم والمسلمین عبدالهادی مسعودی در 
بازدید ســه نفر از اعضای هیئت علمای مسلمین 
لبنان با بیان این که دانشگاه قرآن و حدیث در قم، 
 ری و اصفهان فعالیت دارد اظهار کرد: این دانشگاه 
به دو شــیوۀ حضــوری و الکترونیکــی و مجازی 

دانشجو می پذیرد.
قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث عنوان کرد: برخی 
از متون درسی رشته ها را استادان دانشگاه تألیف 

کرده اند و دانشــگاه از بین خواهــران و برادران به 
پذیرش دانشجو می پردازد.

شــیخ محمد دباح، رئیس مؤسســۀ گفت وگوی 
اســالمی در لبنان نیز در این بازدید با اشــاره به 
اهمیت بازدید از مؤسســه دارالحدیث گفت:  این 
نخستین سفری بوده تا با مراکز و مؤسسات علمی 

آشنا شویم.
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه از کشور ایران بازدید 
می کنیم، بیشــتر با تمدن و فرهنگ اسالمی آشنا 
می شویم و در بازدید از چنین مراکزی از اهتمام به 

علومی که بین ما مشترک است، آگاهی می یابیم.

مراسم رونمایی از کتاب »دین و مبانی ارتباطات«، 
با حضور جمعی از عالقه مندان به کتاب، در سالن 

شیخ طوسی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث،  کتاب 
»دین و مبانی ارتباطات« در تاریخ بیستم مهرماه 

در تاالر شــیخ صدوق مؤسســۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیــث بــا حضور اســاتید، پژوهشــگران و 

دانشجویان رونمایی شد.
این کتاب در قالب ســه بخش و ســیزده فصل و 
۳2۸ صفحه به چاپ رســیده است که بخش های 
گوناگون این کتاب را آشنایی با مباحث ارتباطات، 
دین و نظــام ارتباطات توحیــدی و دین و آینده 

ارتباطات تشکیل می دهد.
بخش نخســت این کتاب به آشــنایی با مباحث 
ارتباطات اختصاص دارد کــه هدف از تدوین این 
بخش، آشنایی با مباحث ارتباطات و ارائۀ گزارشی 
منظــم از آخرین مباحثی بوده که تاکنون در علم 

ارتباطات مطرح شده است.
نویســنده با نگاهی نو همراه با دســته  بندی  ها و 

نمودارهای جدید و روشــن، به طرح مباحث این 
کتــاب می پردازد تــا مخاطب برای بررســی این 

مباحث از نگاه دینی آمادگی پیدا کند. 
مباحث بخش نخســت کتاب در سه فصل تنظیم 
شــده اســت که پرداختن به تفاوت  های دو واژۀ 
»رابطه« و »ارتباط«، تشــریح مدل ارتباطی منبع 
معنا به صورت ســاده، توسعۀ ابزارهای ارتباطی به 
چهار حوزۀ نگهداری، تولید، ارسال و دریافت پیام 
و تقســیم  بندی منطقی ارتباط از ابعاد گوناگون، 

مهم ترین ویژگی  های مباحث این بخش هستند.
بخش دوم ایــن کتاب، »دین و نظــام ارتباطات 
توحیدی« نام گرفته اســت کــه نگاهی جامع به 
موضوع ارتباطات از منظــر منابع دینی و تطبیق 

آن با مباحث مطرح شده در علم ارتباطات دارد.

قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث: 
چهارهزاردانشجودردانشگاهقرآنوحدیثتحصیلمیکنند

رونماییازبیستوسومینکتابدانشگاهقرآنوحدیث
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معاون فرهنگی و هنری مؤسسۀ دارالحدیث گفت: 
پنجاه عنوان کتاب از آثار مؤسســه به زبان عربی 
چاپ شــده و بسیاری دیگر، دارای ترجمه به سایر 

زبان ها مانند انگلیسی، ترکی و فارسیاند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث، 
محّمدتقی  دکتــر  والمســلمین  حجت االســالم 
ســبحانی نیا در دیدار با مدیران آســتان حضرت 
ابوالفضــل العباس)ع( ـ که در مؤسســۀ علمی ـ 

فرهنگی دارالحدیث برگزار شد ـ ، ضمن ابراز خیر 
مقدم به مهمانــان، به معرفی دارالحدیث پرداخت 
و گفت: این مؤسســه با پیشینۀ 2۵ ساله از چند 
بخش آموزشی، پژوهشی و ترویجی تشکیل شده 

است.
وی با بیان این که بخش آموزشی مؤسسه، دانشگاه 
قرآن و حدیث است، خاطرنشان کرد: دانشگاه قرآن 
و حدیث در دو بخش حضوری و مجازی با حدود 

پنج هزار دانشجو در حال فعالیت است.
وی یادآور شد: مؤسسۀ دارالحدیث تا کنون بالغ بر 
۳۴۰ عنوان و 6۵۰ جلد کتاب منتشــر کرده است 
که پنجاه عنوان از این کتاب ها به زبان عربی چاپ 
شده و بسیاری دیگر به زبان هایی مانند انگلیسی، 

ترکی و فارسی ترجمه شدهاند.
وی بــا بیان این کــه معاونت فرهنگــی و هنری 
مؤسسه، مسئولیت تولید آثار ترویجی و عمومی را 
بر عهده دارد گفت: در این معاونت، ۴۵ اثر ترویجی 
برای مخاطب عام در گروه های ســّنی بزرگسال، 

جوان، نوجوان و کودک منتشر شده است.
حجت االســالم ســبحانی نیا با اشــاره به هدف 

معاونت فرهنگی و هنری گفت: یکی از اهداف این 
بخش، آن اســت که از آثار پژوهشــی تولید شده 
در پژوهشــگاه قرآن و حدیــث، آثار عمومی برای 

مخاطب عام تولید و منتشر کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: در کنــار تولیدات مکتوب، 
تولیدات نرم افزاری هم تولید می شــود که اکنون 
مجموعــه آثار دارالحدیث، در قالــب نرم افزارهای 
»میزان الحکمه«، »موســوعۀ امام حســین)ع(«، 
»شهادت نامۀ امام حسین)ع(« و ... منتشر شدهاند.

معاون فرهنگی و هنری مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیــث یــادآور شــد: از »دانش نامــۀ امام 
حسین)ع(«، نرم افزار چندرسانه ای »ثار اهلل« برای 

مخاطب عام، تولید و منتشر شد.
وی عنوان کرد:  نرم افزار »دانش نامۀ امام حسین)ع(« 
و دیگر آثاری که دربارۀ امام حسین)ع( تولید شده، 
ارزش ترجمه به زبان عربی را دارند و باید در عراق 
نیز به کمک آستان حضرت عباس)ع( عرضه شوند.

حجت االسالم ســبحانی نیا تصریح کرد: برگزاری 
چنین جلساتی، زمینۀ توافق دارالحدیث و آستان 

حضرت عباس)ع( را فراهم می کند.

45اثرترویجیدر2سال
توسطمعاونتفرهنگیوهنریمؤسسهمنتشرشدهاست

گفتگو از: راحله ندافی مقدم
رادرجشنوارۀ انجمن این برگزیدۀ اثر
کتابسالرضویامسالمعرفیکنید.

معاونت فرهنگی و هنری مؤسسۀ دارالحدیث بر آن 
شــد تا به مناسبت برگزاری همایش ملّی رضویـ  
که از جمله برنامه های جشــنوارۀ بین المللی امام 
رضا)ع( اســت ـ ، کتاب هایی خواندنی و باکیفیت 
برای عموم مردم تولید کنــد. کتاب »مینوی نگاه 
تو« یکی از این آثار است که در قالب داستان تولید 
شده و جمعی از اعضای انجمن داستان نویسان طلبۀ 
حوزۀ علمیه، آقایان مظّفر ساالری، مهدی حمیدی 
پارسا، ســّید احمد بطحایی، مهدی فیروزجایی و 
خانم زهره عارفی، داستان های کوتاه آن را نوشته اند.

ایــن اثر، در بارۀ ســیره و زندگی حضرت علی بن 
موســی الرضا)ع( و در قالب داستانی نوشته شده 

اســت. مبنای اتفاقــات این داســتان ها، واقعیات 
تاریخی اســت؛ اّما از ظرفیت های داستان نویسی، 
به منظور بازآفرینــی مکان ها و افزایش توصیف ها 
استفاده شده اســت تا خوانندۀ این داستان ها، به 
درک و تجّسم کامل تری از جغرافیا و تاریخ بخشی 

از زندگانی آن حضرت دست یابد. 
دربارۀروندتولیدایناثرتوضیحدهید.

ادارۀ تدوین متون ترویجِی معاونت فرهنگی و هنری 
مؤسسۀ دارالحدیث، پشتیبان ایده و مجری پروژۀ 
تولید این مجموعه داســتان بوده است. ما پس از 
رصد داستان نویسان عالقه مند به مضامین تاریخی 
و ســیرۀ معصومان)ع(، به این نتیجه رسیدیم که 
انجمن داستان نویســان طلبۀ حــوزۀ علمیۀ قم، 
ظرفیت فراوانی برای خلق آثار داســتانی در حوزۀ 
رضوی و مبتنی بر وقایع معتبر تاریخی دارد. بنا بر 
این، مؤسسۀ دارالحدیث کوشید تا امکانات علمی 
و دســتاوردهای تحقیقاتی خود را در اختیار این 
عزیزان قرار دهد تا با اســتفاده از تجربه های آنها 
در زمینۀ نویســندگی، اثری خواندنی و باکیفیت، 
نگاشته شود. بنا بر این این کتاب، دستاورد موّفق 
همفکری و همکاری یک مؤسسۀ علمیـ  فرهنگی 
در حوزۀ حدیث شیعه، با جمعی از اهل قلم است 
که می تواند در ســایر تولیــدات فرهنگی و هنرِی 

دینی نیز به مثابۀ الگویی کارآمد مطرح باشد.
برگزاری کلیت بــارۀ در نظرجنابعالی
جشــنوارۀانتخابکتابســالرضوی
چیست؟جشنوارۀامسالراچگونهدیدید؟

برگزاری این جشــنواره، مشّوق بسیار خوبی برای 
کســانی اســت که در حوزۀ فرهنگ و ادبیات، به 

ساحت مقّدس امام رضا)ع( خدمت می کنند.
جشــنوارۀ امســال نیز آثار خوب و باارزشی را به 
جامعــۀ فرهیختــگان و عالقه مندان بــه کتاب و 
کتابخوانی معرفــی کرد. از دســت اندرکاران این 

جشنواره، سپاس گزاریم.
چــهراهکارهایــیرابــرایهرچهبهتر
برگزارشدناینجشنوارهپیشنهادمیکنید؟

به نظر می رســد شایســته اســت این جشنواره، 
مؤسســات علمی ـ فرهنگی فعال در عرصۀ تولید 
کتاب هــا و محصوالت مرتبط بــا فرهنگ رضوی 
را نیز شناســایی و حمایت کنــد؛ چنان که برای 
مؤسســات انتشــاراتی نیز این انتخــاب صورت 
می گیرد. همچنین پیشنهاد می شود این جشنواره، 
در حوزه هایــی مثل نثر ادبی و نمایش نامه نیز آثار 

برگزیدۀ رضوی را انتخاب و معرفی کند. 
نظرتــانرادرمــوردکتابخانةحضرت

رضا)ع(بیانکنید.
کتاب خانۀ آســتان قــدس رضوی بــدون تردید، 
از جملــه مفاخر فرهنگیـ  علمــی ایران و جهان 
اســت و گنجینه های فکری و علمی آن برای همۀ 
علم دوستان و تشنگان معرفت و حکمت، سرمایه ای 

بسیار بزرگ به شمار می آید.
نظــرشــمادرخصوصبرگزارشــدن
جشنوارۀانتخابکتابسالرضویتوسط
کتابخانةآســتانقدسرضویچیست؟

ارتبــاط مقولــۀ انتخــاب کتاب ســال رضوی با 
کتاب خانۀ آســتان قدس، فراوان است و این ایده 
باعث شده تا وحدت و همسویِی زیبا و مستحکمی 

در حوزۀ فرهنگ مکتوب به نمایش گذاشته شود.

تجسمتاریخبااستفادهازظرفیتداستان
گفتگوبامدیرادارهتدوینمتونمعاونتفرهنگیوهنریمؤسسهدارالحدیثبهمناسبتانتخابکتاب

»مینوینگاهتو«دربخشداستاننویسی
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مراســم گرامیداشت شــهدای گمنام مدفون در 
مؤسسه دارالحدیث در هفته دفاع مقّدس با حضور 
فرمانده و اعضای یگان حفاظت شخصیت ها )سپاه 

امام علی بن ابی طالب( برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، در 
این مراســم، حجت اإلسالم ســّید محّمدکاظم 
طباطبایی با بیان این که شــهدا چشم و چراغ 
راه آیندۀ ملّت ایران هســتند، افزود: شــهیدان 
همواره زنده هســتند و شــهادت، راهی برای 

رستگاری و پیروزی دین است.
در ادامه، اعضای یگان حفاظت، با ادای احترام 
در مزار شــهدا، بــا آرمان های واالی شــهدای 
گرانقــدر، امام شــهدا و منویات مقــام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( تجدید میثاق کردند و 
با نثار فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطرۀ شهدای 

دفاع مقّدس را گرامی داشتند.

مدیــر کّل فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم، 
در نشســت هماهنگــی برگزاری ســومین 
همایش حدیث رضــوی ۳ گفت: دارالحدیث 
فعالیت های پژوهشــی ارزشمندی به جامعۀ 
علمی ارائه کرده اســت و در همین راســتا، 
پژوهشــگران به آثار علمــی دارالحدیث نگاه 

ویژه ای دارند.
پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث،  به گزارش 
مدیر کّل فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم در 
برگزاری سومین همایش  نشست هماهنگی 
حدیث رضوی گفــت: امیدواریم در همایش 
حدیث رضوی ۳، شــاهد دستاوردهای فاخر 

این مؤسسه باشیم.
در این نشســت، حجت االسالم و المسلمین 

محّمدتقی ســبحانی نیا گزارشــی از فرآیند 
ارسال فراخوان مقاله به مراکز علمی، حوزه ها 
و دانشگاه های سراسر کشور و نیز دریافت آثار 
شــرکت کنندگان در طول فعالیت دبیرخانۀ 

سومین همایش حدیث رضوی را ارائه کرد.
در ادامه، حجت اإلسالم والمسلمین رضوی در 
خصوص فعالیت های علمی دبیرخانه گفت: تا 
کنون ۱۰۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال 
شده که برخی از آنها مورد تأیید داوران قرار 

گرفته است.
دبیر علمــی همایش رضوی ۳ افزود: کیفیت 
مقاالت ارســال شــده با توّجه بــه موضوع 
تخصصی همایش، از غنای مطلوبی برخوردار 

است.

مراسمگرامیداشتشهدایگمناممدفوندرمؤسسهدارالحدیث

نگاهویژۀپژوهشگران،بهآثارعلمیدارالحدیث

در تاریخ اول مهر، مصادف با نهم ذی حجه )روز عرفه( 
با حضور کارمندان، پژوهشگران و دانشجویان مؤسسۀ 
ـ فرهنگی دارالحدیث، دعــای عرفه در فضای  علمی 
روحانی در کنار شهدای گمنام و در زیر آسمان برگزار شد.

بَرگزاریمراسمدعایعرفهدر
جوارشهدایگمنام
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سومین همایش ملّی حدیث رضوی با حضور آیت 
اهلل محّمدی ری شــهری، رئیس مؤسسۀ علمی ـ 

فرهنگی دارالحدیث در قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، سومین 
همایش ملّی حدیث رضوی در تاریخ پانزدهم مهرماه 
در سالن عاّلمه مجلسی مؤسسۀ دارالحدیث برگزار شد.

این همایش با حضور آیت اهلل محّمدی ری شهری، 
رئیــس مؤسســۀ دارالحدیــث، حجت االســالم 
ســبحانی نیا، معــاون فرهنگی و هنری مؤسســه 

دارالحدیــث، حجت االســالم دانشــی، مدیر کّل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم و اســاتید حوزه و 

دانشگاه برگزار شد.
در این همایش، حجت االســالم مهدی غالمعلی، 
حجــت االســالم علیرضــا بهرامی و خانــم زهرا 
صادقی منــش در حضــور هئیــت داوران به ارائۀ 

مقاالت خود پرداختند.
پس از سه مرحله ارزیابی، از بین ۱۰9 مقالۀ رسیده 

به دبیرخانۀ همایش، نفرات ذیل برگزیده شدند:.

گفتنی اســت، همایش ملّی حدیث رضوی، یکی از سلســله همایش های جشنوارۀ ملّی امام رضا)ع( است که به هّمت مؤسسۀ علمیـ  فرهنگی دارالحدیث و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.

معّرفیبرگزیدگانسومینهمایشملّیحدیثرضوی

رتبه مقالهنام و نام خانوادگیرتبه علمیردیف

جایگاه مکاتبات رضوی در حّل 
اولمهدی غالمعلیاستادیار دانشگاه قرآن و حدیث قممعضالت امامیه

دومعلیرضا بهرامیکارشناس ارشد و پژوهشگر پژوهشکدۀ کالم اهل بیت)ع( قماسماء الهی در حدیث رضوی

تحریف ناپذیری قرآن در کالم رضوی
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن
دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن

مجتبی نوروزی
شیما پویا نژاد

زهرا صادقی منش

سوم آموزۀ بداء و توسعۀ مفهومی آن در 
سید جمال الدین موسویکارشناسی ارشداندیشۀ رضوی

واکاوی روایات و شخصیت کالمی امام 
فهیمه شبانزادهدانشجوی کارشناسی ارشدرضا)ع( از دیدگاه محّدثان اهل سنت

ابتکارات تفسیری ـ کالمی امام رضا)ع( 
در استناد به آیات قصص و احکام در 

حوزۀ امامت

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ تربیت 
مدرس قرآن مشهد مقدس

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

محسن دیمه کار
ابوالفضل کاظمی

شایسته تقدیر
اصول و مؤلّفه های اخالقی در تحّقق 

آرمان شهر رضوی
استادیار دانشگاه مازندران

کارشناس ارشد دانشگاه مازندران
زینب السادات حسینی

عالیه روح اهلل زاده

بر اساس هماهنگی به عمل آمده از سوی معاونت 
فرهنگی و هنری مؤسســۀ دارالحدیث، مراســم 

تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان و پژوهشــگران 
مؤسســۀ دارالحدیث برگزار شد. به گزارش پایگاه 

اطالع رســانی دارالحدیث، این مراسم، به مناسبت 
گرامیداشــت اعیاد قربان و غدیر، با حضور معاون 
فرهنگی و هنری موسســه، مدیر روابط عمومی، 
معاون فرهنگی دانشــگاه قرآن و حدیث و جمعی 
از همکاران و خانوادۀ محترمشان در سالن همایش 

عاّلمه مجلسی مؤسسه دارالحدیث برگزار شد.
در این مراســم به دانش آموزان به تفکیک مقاطع 

تحصیلی، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
تعداد ۱۵9 دانش آموز در واحدهای مختلف مؤسسه 
دارالحدیث اعم از مؤسســه، دانشگاه )قم، پردیس 
و مرکــز آموزش مجازی( و پژوهشــگاه در مقاطع 
مختلف تحصیلی حائز رتبه های ممتاز شده بودند 
که در این مراســم، ضمن برپایی جشن و سرور به 
مناســبت اعیاد قربان و غدیر، لــوح تقدیر و کارت 
هدیه به هرکدام از ایــن دانش آموزان اهدا گردید.  

برگزاریمراسمتجلیلازدانشآموزانممتازتحصیلیفرزندانکارکنانوپژوهشگرانمؤسسةدارالحدیث
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حجت االسالم محّمدرضا سبحانی نیا، دبیر اجرایی 
»همایــش ملی حدیــث رضــوی ۳« گفت: اگر 
انتخاب موضوع و محورها و بررســی آثار دریافتی 
همایش هــا به دقت صورت نگیرد، زمینۀ ارائۀ آثار 
و فعالیت های پژوهشــی ضعیف و تکراری فراهم 
خواهد شد. وی ضمن معرفی مؤسسۀ دارالحدیث، 

به کتاب های رضوی این مؤسسه پرداخت.
دهۀ کرامت و اختتامیۀ ســیزدهمین جشــنواره 

بین المللی امام رضا)ع( بهانه ای شــد تا به سراغ 
حجت االسالم محّمدرضا سبحانی نیا، دبیر اجرایی 
»همایــش ملی حدیث رضوی ۳« ــ از سلســله 
همایش های جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ــ 

برویم و با وی این در زمینه به گفتگو بنشینیم.
ضمــن بیان ضــرورت برگــزاری »همایش ملی 
حدیــث رضــوی ۳«، بفرمایید نشــر کتاب های 

رضوی، چه آثاری در جامعۀ امروز ما دارد؟

تولیدآثارضعیف،پیامدکمدقتیدرموضوعهمایشها

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، حجت 
االسالم محّمدتقی ســبحانی نیا مسئول همایش 
حدیث رضوی، در مراسم اختتامیۀ این همایش که 
در سالن عاّلمه مجلسی مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث برگزار شــد، با اشاره به روایتی از امام 
رضــا)ع( بر جایگاه راهبردی ایــن امام در تحکیم 

عقاید شیعه و مبانی اسالم تأکید کرد.
وی افزود: حضرت در روایتی فرمودند: اگر کســی 
می خواهد در قیامت در باالترین درجات بهشــتی 
همراه ما باشــد باید در حزن مــا اندوهگین و در 
خوشــحالی ما شادمان باشد و والیت ما را بپذیرد. 
همچنین حضــرت فرمودند: هر کس هر چیزی را 

که دوست داشته باشد با همان محشور می شود.
معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث اظهار امیدواری 
کرد شیعیان بویژه حاضران، با امام رضا)ع( محشور 
شوند؛ چون محّبت آن امام در قلب همۀ آنان موج 

می زند.
مســئول همایش حدیث رضوی بــا بیان این که 
همایش حدیث رضوی در طول ســه سال گذشته 
به صورت مرتب برگزار شــده است، اظهار داشت: 
دورۀ نخســت این همایش، با موضــوع »احادیث 
اخالقی و سبک زندگی با تأکید بر احادیث رضوی« 
برگزار شــد که در این همایش سیصد اثر از سوی 

پژوهشگران به دبیرخانۀ همایش ارسال شد.

وی ادامــه داد: دومین همایــش حدیث رضوی با 
موضوع »نقش زمانــه در صدور روایات رضوی« و 
تأثیر و ثأثّر جریانات فکری که در زمان امام رضا)ع( 
بود برگزار شــد، در این دوره با توّجه به تخصصی 

بودن موضوع، پنجاه مقاله به همایش ارسال شد.
حجت االســالم ســبحانی نیا با بیــان این که در 
همایش های گذشــته، کتاب هــا و مکتوباتی برای 
رونمایی ارائه شد، ابراز داشت: در همایش گذشته 
کتاب »حکمت نامۀ حدیث رضوی« رونمایی شــد 
کــه در بخش تخصصی کتب ســال رضوی، رتبۀ 
نخســت را کســب کرد؛ همچنین کتاب »مینوی 
نگاه تــو« که در جریان ایــن همایش ها رونمایی 
شد، موّفق به کسب رتبۀ دوم در بخش کتاب های 

عمومی )داستان نویسی( شد.
انتشارات دارالحدیث نیز به عنوان یکی از سه ناشر 

برگزیده در نشر آثار رضوی انتخاب شد.
وی در مورد سومین همایش رضوی عنوان کرد: در 
این همایش ۱۰9 مقاله ارسال شده که مقاالت از 
نظر کیفی و علمی، در سطح بسیار باالیی قرار دارد.

دکتر سبحانی نیا در ادامه گفت: با توّجه به این که 
ابعاد بســیاری در احادیث امام رضا)ع( وجود دارد 
که فعالیت پژوهشــگران را می طلبد، لذا  پیشنهاد 
میشود سیرۀ عبادی امام رضا)ع(، احادیث تفسیری 
امام رضا)ع(، دوران حضور امام در مدینه، احادیث 

فقهی حضرت و بررســی احادیث فرزندان معصوم 
ایشــان یعنی امامان پس از ایشان که »ابن الرضا« 
نامیده می شوند، از موضوعات همایش های بعدی 

باشد.
دکتر سبحانی نیا در پایان از بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع(، وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد قم، دانشگاه 
و پژوهشــگاه قرآن و حدیث و نیز مراکز پژوهشی 

همکار در برگزاری همایش قدردانی کرد.

گزارشعملکردسهسالةهمایشحدیثرضوی

دبیر علمی سومین همایش حدیث رضوی گفت: 
هفتاد درصد نویســندگان مقــاالت، تحصیالت 
تکمیلی داشــتند و این امر، بیانگر آن است که 
ســطح علمی مقاالت، از رتبۀ مطلوبی برخوردار 

بوده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، حجت 
االسالم رسول رضوی در سومین همایش حدیث 
رضوی، بــا اعالم این خبر اظهار داشــت: ۱۰9 
مقاله به دبیرخانۀ همایش ارســال شــد که این 

مقاالت در سه مرحله، ارزیابی شدند.
وی افزود: در مرحلۀ اول داوری، مقاالت توسط 
22 نفر از اساتید دانشگاه قرآن و حدیث، انجمن 
کالم اسالمی و همچنین پژوهشگران پژوهشکدۀ 

کالم اهل بیت)ع( ارزیابی شد.
دبیر علمی ســومین همایش حدیث رضوی بیان 

داشت: از ۱۳۳ نفر نویسندۀ مقاالت، 7۰ نفر آنها 
آقا و 6۳ نفر خانم بوهاند.

حجــت االســالم رضوی با اشــاره بــه این که 
بیشترین مقاالت از اســتان قم ارسال شده بود 
افزود: 2۴ مقاله از اســتان قم، شــانزده مقاله از 
استان مازندران، دوازده مقاله از استان خراسان 
رضوی، هشــت مقالــه از اصفهــان، هفت مقاله 
از تهران و پنــج مقاله از آذربایجان شــرقی به 

دبیرخانۀ همایش ارسال شده است.
وی خاطر نشان کرد: سی درصد مقاالت ارسالی، 
در ســطح علمیـ  پژوهشــی بــوده و همچنین 
چهل درصد در ســطح علمــیـ  ترویجی و بقیۀ 

مقاالت، تخصصی بودهاند.
دبیــر علمی ســومین همایــش حدیث رضوی 
افــزود: در موضوع امامشناســی و مهدویت، 29 

مقاله، در موضوع خداشناســی، بیست مقاله، در 
یازده مقاله، در موضوع  موضوع روش شناســی، 
جریان شناســی، ده مقاله، در موضــوع قرآن و 
اعجاز، پنج مقاله به همایش رســیده اســت در 

موضوع نبّوت، مقاله ای ارسال نشده است.

تحلیلمحتوایعلمیمقاالتدرحدمطلوباست
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آگاهی از معارف اهل بیت)ع( و نشــر آن در سطح 
عموم جامعه، از ضرورت های هر دوره  به شــمار 
مــی رود. در هر زمــان، نیازمند آن هســتیم که 
متناســب با نیاز روز و به  صورت روزآمد، معارف 
اهل بیــت)ع( را بازپــروری کنیــم و در اختیار 
عموم مــردم قرار دهیم. البته معــارف دینی در 
حوزه های مختلف قابل  تقسیم و تنظیم است که 
حــوزۀ مباحث اعتقادی به  عنوان موضوع پایه ای، 
زیربنــای هر مبحــث دیگر خواهد بــود. بر این 
اساس، پرداختن به مباحث اعتقادی و کالمی، از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
اما احادیث کالمی امــام رضا)ع(، امکان مقابله و 
برخــورد با جریان های فکــری منحرف را فراهم 
می ســازد و نیز برای تحکیم عقاید شــیعه، نقش 
مؤثّری خواهد داشــت؛ زیرا ایشان با جریان هایی 
مختلف اعم از درون دینی و برون دینی مواجه بود 
و آگاهــی از گفتار و رفتار حضرت در این زمینه، 
نقش به ســزایی در آگاهی ما نسبت به برخورد با 
جریان های فکری دارد. بنابراین به دلیل اهمیت 
موضوع اعتقادات، هم به دلیل جریان های فکری 
مختلف و روشــنگری های ایشان در بارۀ مباحث 
اعتقــادی که برای جامعۀ امروز مــا نیز می تواند 
راهگشــا باشــد، این موضوع به  عنــوان موضوع 
محوری ســومین »همایش ملّی حدیث رضوی« 

انتخاب شد.
میــزان اثرگذاری همایش هایی از این دســت در 
توسعۀ فضای علمی و دینی جامعه چگونه است؟

همایش هــای علمــی اگــر بتواننــد به خوبــی 
اطالع رســانی شــوند و صاحبان نظر و قلم را به 
نگارش وادار ســازند، تأثیر علمی خود را بر جای 
خواهند گذاشــت و حرکت و شــور علمی پدید 
خواهند آورد. این شــور و تکاپــوی علمی، مایۀ 
ارتقای ســطح فکری جامعــه و افزایش بصیرت 
عمومی در بحران های فکری، فرهنگی و اعتقادی 

می شــود. اّما باید مراقب بود این قبیل همایش ها 
آســیب زا نباشــند. به نظر می رســد اگر انتخاب 
موضــوع و محورهای فرعــی همایش ها به دقت 
صورت نگیرد و آثار رسیده به دقت بررسی نشوند، 
زمینه برای ارائــه آثار و فعالیت های پژوهشــی 

ضعیف و یا بعضاً تکراری فراهم خواهد شد.
نظــر بــه ایــن که شــما معــاون پژوهشــکدۀ 
اخالق و روان شناســی اســالمی هســتید که از 
زیرمجموعه های مؤسســۀ دارالحدیث است، لطفاً 
در بارۀ ســابقۀ فعالیت های مرتبط با امام رضا)ع( 
در انتشارات دارالحدیث نیز توضیح ارائه بفرمایید.

دارالحدیــث، یــک مرکز علمی اســت و بیش از 
بیست سال است که به طور تخصصی در موضوع 
احادیــث معصومــان)ع( به تحقیــق و پژوهش 
مشغول اســت. در این حوزه، هم به پژوهش های 
علوم حدیثی و هــم به پژوهش های فقه الحدیثی 
پرداخته و به شــاخص ترین مرکز جهان اســالم 
در عرصــۀ پژوهش هــای حدیثی شــیعی، بدل 
شــده اســت. این مرکــز در کنــار فعالیت های 
حدیثــی خود به فعالیت هــای حدیثی عصر امام 
رضا)ع( و نیز احادیث رضوی توّجه داشــته و در 
ایــن  باره، آثاری را عرضه کرده اســت. مهم ترین 
اثر منتشرشدۀ این مؤسســه در موضوع احادیث 
رضــوی، مجموعــۀ چهارجلــدی »حکمت نامۀ 
رضوی« است که در سال ۱۳9۳ منتشر شده اند. 
همچنین معاونت فرهنگی این مؤسســه همزمان 
با همایــش دوم، مجموعــه ای از کتاب هایی در 
عناوین متنوع از زندگینامه، داســتان ها، کرامات، 
اشــعار و کتابشناســی در بارۀ امام رضا)ع( را در 
قالب یک بستۀ فرهنگی برای مخاطب عام تهیه، 
تولید و منتشــر کرد که عناویــن آن عبارت اند 
از: »گزیدۀ کتابشناســی امام رضا)ع(«، »این جا 
آســمان نزدیک تر است«، »مینوی نگاه تو«، »در 
حضور دریا«، »مســیحای توس«، »ماه هشتم« و 

»مجموعه مقاالت همایش رضوی ۱«.
ـ اعم از تخصصی و  بــا عنایت به این توان علمیـ 
ترویجی ــ و به پشــتوانۀ وجود چهار پژوهشکدۀ 
فعال در موضوع های تفســیر اهل بیــت، علوم و 
معارف حدیث، اخالق و روان شناســی اســالمی 
و کالم اهل بیــت)ع(، این مؤسســه ضمن توافق 
با بنیاد بین المللی امام رضا)ع( برای ســه ســال 
متوالی، برنامۀ برگزاری همایش حدیث رضوی را 
پایه ریزی کرد و به رغم وجود فراز و نشــیب هایی 
کــه بر ســر راه ما بــود، خوش بختانه در ســال 
9۴سومین همایش ملّی حدیث رضوی با موضوع 
احادیــث کالمی امام رضا)ع( نیز در حال دریافت 

آثار است.
بــا توّجه بــه برگــزاری دو دورۀ همایش حدیث 
رضوی، ضرورت برگزاری همایش سوم را در چه 

می دانید؟
 با عنایت به این که موضوع  هر یک از همایش ها 
متفــاوت از دیگــری بوده اســت، برگــزاری هر 
همایش در نــوع خود مســتقل و منحصربه فرد 
ارزیابی می شــود. همایش ســال جــاری نیز با 
محوریــت احادیث کالمی، شــاید بــا توّجه به 
اهمیت موضوعش، موّفقیت بیشــتری نسبت به 
دو همایش پیشــین داشته باشــد. البته این امر، 
مرهون مشــارکت بیش  از پیش شــیفتگان امام 
هشــتم به ویژه متخصصــان و صاحب نظران در 

عرصۀ حدیث و کالم خواهد بود.
در پایــان بفرمایید محصوالت و دســتاوردهای 

همایش چیست و چگونه عرضه می شود؟
مقاالت برتر این همایش نیز همچون همایش های 
اول و دوم برگزیــده و مجموعه مقاالت در کتابی 
مستقل منتشر خواهند شد. البته مقاالت شاخص 
از حیث حدیثی، در مجلۀ علمی  ـ  پژوهشی »علوم 
حدیث« یا علمی  ـ  ترویجی »حدیث اندیشه« نیز 

نشر خواهند یافت.
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سومین نشست شورای علمی کنگرۀ »سّید مرتضی 
علم الهدی« با حضور آیت اهلل محّمدی ری شهری 
و اعضای علمی کنگره، در سالن جلسات مؤسسه 

علمی ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دارالحدیث، این 
نشست برای بررسی و هماهنگی فعالیت های علمی 

کنگره و تصمیم گیری های الزم صورت گرفت.
در این نشست، آیت اهلل محّمدی ری شهری، و آیت 

اهلل استادی حضور داشتند.
همچنین حجج اســالم والمســلمین محمدعلی 
مهــدوی راد، رضا مختــاری، رســول جعفریان، 
محمدتقی سبحانی، سید محمدکاظم طباطبایی، 
محّمدمهــدی معراجی، محّمدتقی ســبحانی نیا، 
مهدی مهریزی و محّمدمهدی خوش قلب در این 

جلسه حاضر بودند. 

به هّمت دبیرخانۀ کنگرۀ بزرگداشــت هزارۀ وفات 
ســّید مرتضی علم الهدی، دومین شمارۀ خبرنامه 
این کنگره، منتشر شــد. برخی از عناوین مطالب 

این شماره عبارت اند از: 
»سال نمای نگارش آثار سّید مرتضی«؛ »شخصّیت، 
آثار و زمانۀ ســّید مرتضــی، در گفتگو با آیت اهلل 
استادی«؛ »نگاهی به مجموعه های مخطوط رسائل 
سّید مرتضی«؛ »تجلّی دیدگاه های سّید مرتضی در 

پایان نامه ها«.
چکیدۀ تعدادی از مقاالت پذیرفته شــده از سوی 
دبیرخانۀ کنگره، با عنوان »چکیدۀ مقاالت پذیرفته 
شده«، یکی دیگر از بخش های شمارۀ دوم خبرنامۀ 

کنگره است.
همچنین در این شــماره، گزارشی کوتاه از کنگرۀ 
ســّید مرتضی در عراق ـ که در اوایل سال جاری 

برگزار شد ـ ، آمده است.

بر اســاس پیشــنهاد دبیرخانۀ کنگرۀ بین المللی 
بزرگداشت سّید مرتضی علم الهدی و نیز پیگیری 
کمسیون محترم ملّی یونسکو در ایران و نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان علمی، فرهنگی 
و تربیتی ملل متحد )یونســکو(، نام عالم بزرگوار، 
سّید مرتضی علم الهدی )۳۵۵- ۴۳6ق(، در مرحلۀ 
مقدماتی فهرست »مشــاهیر جهانی« آن سازمان 

قرار گرفت.

بر اساس این طرح، ســال های 2۰۱6 و 2۰۱7م، 
»سال جهانی ســّید مرتضی علم الهدی« نامیده 

خواهد شد.
گفتنی است، این طرح پیشــنهادی که بر اساس 
سال میالدی، به مناسبت هزار و پنجاهمین سال 
تولد سّید مرتضی تدوین یافته، از سوی سه کشور: 
ایران، عراق و لبنان )به عنوان پیشنهاد مشترک(، 

به این سازمان جهانی عرضه شده است

ازحضرتعالیخواهشــمندیمدربارۀ
تاریخچةمرکزکنگرههایدارالحدیثو

فعالیتهایآنتوضیحاتیبفرمایید.
بســم اهلل الرحمن الرحیم. دبیرخانــۀ کنگره ها از 
ســال ۱۳9۰ ـ که به عنوان یک بخش مســتقل 
کارهایــش را ادامه دادـ  ، تا اآلن که بیش از چهار 
سال گذشته، دو کنگره را برگزار کرده است: کنگرۀ 
عبدالجلیــل رازی در خردادمــاه ۱۳9۱، و کنگرۀ 
آیۀ اهلل مشــکینی در سال ۱۳9۳. آثار و منشورات 

این دو کنگره هم که قباًل معرفی شــده اند. در این 
فاصله ای که دبیرخانــه کارهایش را انجام می داد، 
کارهای دیگری هم به وظیفه هایش اضافه شد که 
من وضعیتی را که دبیرخانۀ کنگره ها اآلن دارد، به 

اجمال عرض می کنم.
آن طوری که در ذهنم دسته بندی کردم، در حال 
حاضر، مــا پنج نوع فعالیــت را پیش می بریم که 
در رأس آنها، برگزاری همایش ها و کنگره هاســت. 
کاری که اآلن در دســت اجرا داریم، کنگرۀ سّید 
مرتضی اســت. در دویست سال اول غیبت، هویت 
فکری و اعتقادی تشــّیع با پنج شــخصیت عمدتاً 
عینیت و فعلیت یافته است: مرحوم کلینی، مرحوم 
صدوق، شــیخ مفید، سّید مرتضی و شیخ طوسی. 
برای دو تــن از این پنج شــخصیت، دو همایش 
جاهای دیگر برگزار کردند: کنگرۀ شــیخ طوسی 
ســال ۱۳۴۸، پیش از انقالب، در مشــهد برگزار 
شد. کنگرۀ شــیخ مفید سال ۱۳7۱ در قم برگزار 

شــد که محور کار، جامعۀ مدرسین بود. برای سه 
شخصیت دیگر، الحمد هلل دار الحدیث افتخار دارد 
که عهده دار بزرگداشــت ایشان شده است. کلینی 
را در ســال ۱۳۸۸ برگزار کردیم، سّید مرتضی و 
شــیخ صدوق را هم در دست اجرا داریم. یعنی در 
واقع، آن تفکر اولیه و هستۀ اولیۀ شیعه، کارشان و 
اندیشه شان به برکت مؤسسۀ دار الحدیث، در حال 

عرضه و ارائه شدن است.

اشــارهبهکنگرۀهزارۀســیّدمرتضی
علمالهدیداشــتید،درصورتامکان،
توضیحاتیدرزمینةفعالیتعلمیکنگره

بیانفرمایید.
در مورد سّید مرتضی، کارهایی از قبل شروع شده 
بــود؛ اّما عمدۀ فعالیت بعد از برگزاری کنگرۀ آیت 
اهلل مشــکینی آغاز شد. کارها عمدتاً در سه بخش 
پیگیری می شــود: یکی بخش تصحیح آثار ســّید 

برگزارِینشستشورایعلمیکنگرۀ»سیّدمرتضیعلمالهدی«

انتشاردومینشمارۀخبرنامةکنگرۀهزارۀسیدمرتضیعلمالهدی

قرارگرفتننامسیّدمرتضیدرفهرستمشاهیرسازمانیونسکو

گفتگوباحجةاالسالموالمسلمینمهریزیدربارۀفعالیتهایمرکزکنگرههای
فرهنگیدارالحدیث مؤسسةعلمیـ
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مرتضی است که بیشترین تالش ما در این قسمت 
اســت. آثار ســّید مرتضی قباًل چاپ شده بود؛ اّما 
خیلی با چاپ ها و تحقیق های متفاوت و نامتناسب 
با شیوه های امروزی. آثار منتشرشدۀ ایشان حدود 
نه هزار صفحه بود. خب حدود پانصد نسخۀ جدید 
شناسایی شد، برخی  نسخه های خیلی کهن مربوط 
به ســال ۴72 یعنی ۳6 ســال بعد از فوت ســّید 
مرتضی است، مثل نسخه »الذخیره« که از مسکو 
تهیه شــده است. امیدواریم این مجموعه را با یک 
نظم موضوعی، )قرآن، حدیث، کالم، اصول، فقه و 
حوزۀ ادب( و متناســب با استانداردهای پژوهشی 

روز، در سی جلد عرضه کنیم.
غیر از این ســی جلد مجموعه آثار، حدوداً ده جلد 
هم آثار تولیــدی این کنگره خواهد بود. یک جلد 
»اندیشــه نامۀ ســّید مرتضی« اســت که در حال 
تدوین است و در آن منظومۀ فکری سّید مرتضی 
ارائه می شود. پنج ـ شــش عنوان مقاله انگلیسی 
خوب دربارۀ ســّید بوده که تا به حال به فارســی 
ترجمه نشــده اســت. این مجموعه، اآلن در حال 
ترجمه اســت و در یک جلد عرضه می شود. حدود 
۱۳۰ عنوان پایان نامۀ فارسی و عربی در دو مقطع 
ارشد و دکتری شناسایی کردیم که نصفش تقریباً 
در کشورهای اردن، عربستان، عراق و مصر نوشته 
شده اســت و در مقایسه با ســهم ایران اگر برابر 
نبودند یک مقدار باالتر هم بودند. انصافاً کارهایی 
که در کشــور ما انجام شــده است، بیشتر در حد 
اسقاط و رفع تکلیف بوده است. گزارش توصیفی ـ 
تحلیلی این ۱۳۰ پایان نامه، در حد مقاله های کوتاه 
در حال تنظیم است که در دو جلد آماده می شود. 
مقاله های برتری که پیش از این به صورت پراکنده 
چاپ شده بود، در یک جلد پیش بینی شده است. 
مأخذشناسی گســترده ای از سّید مرتضی، اعم از 
نسخه ها، چاپ ها، مقاالت و کارهای درباره صورت 
گرفته است که آن هم در یک جلد منتشر می شود. 

چند جلد هم مجموعه مقاالت است.

تا به حال حدود ۱7۰ مقاله به دبیرخانه رسیده که 
۳7 مورد آن سفارشــی بوده است. پیش بینی مان 
این اســت که تا دویســت عنوان هم برسد. البته 
تقریباً دو ســوم مقاله هایی که از بیرون می رسد، 
معموالً تأیید می شــود و تا حال پنجاه مقاله را که 
ارزیابی کردیم، سی مورد مقبول واقع شده و بیست 
مورد مردود شدند. در مجموع چیزی حدود نود تا 
صد مقالۀ نســبتاً خوب را بتوانیم إن شا اهلل در سه 

جلد چاپ بکنیم.

درکنــارفعالیتهایعلمیکنگرهســیّد
مرتضی،چهاقداماتجانبــِیدیگریدر

دستانجامدارید؟
در کنــار این کارها، یک بخش هم کارهای فرهنگی 
کنگره است. در این زمینه، چند کار در دست انجام 
داریم: بر اساس تصویب سازمان جهانی یونسکو، سال 
2۰۱6 و 2۰۱7، به نام ســّید مرتضی اعالم می شود. 
این طرح از سوی سه کشور شــیعی: ایران، عراق و 
لبنان ارائه شد و در پیگیری آن، آقای دکتر جاللی، 
نمایندۀ ایران در آن ســازمان و نیز کمیسیون ملی 
یونســکو در ایران خیلی زحمت کشیدند که جای 
تقدیر و تشکر را دارد. در تقویم ایران، 2۵ ربیع األول 
هر سال، »روز سّید مرتضی علم الهدی« درج می شود 
و وزارت ارتباطات، چاپ تمبر یادبود سّید مرتضی را 
تصویب کرد که در موعد مقرر آماده خواهد شــد إن 
شــاء اهلل. راه اندازی سایت اینترنتی و چاپ خبرنامه 
از دیگر کارهای جانبی بوده که انجام شــده اســت. 

همایشها، از غیر کنگرهها مرکز ظاهراً
فعالیتهایدیگرینیزدارد.دراینباره

همتوضیحاتیبفرمایید.
در کنار این بخش، کارهایی هم به مرور از ســوی 
ریاست محترم مؤسسه واگذار شده است و در واقع 

دبیرخانه کنگره ها، مأمور انجام آن شده است. 
یک بخــش کارهای مربوط به ری اســت که من 

اسمش را گذاشــتم »ری پژوهی«، در این بخش، 
دو کار عمــده در بــارۀ ری انجام می شــود: یکی 
»دانش نامۀ ری« است که با حدود دو هزار مدخل 
در حال انجام است و تقریباً هشتاد درصد از کارش 
پیش رفته اســت و امیدواریم تا پایان امســال در 
دو تا ســه جلد قابل عرضه شود. یکی هم »تاریخ 
اماکن ری«، پایان نامۀ منتشرنشدۀ آقای دکتر جواد 
صفی نژاد، استاد دانشگاه تهران است. این کتاب در 

حال آماده سازی برای چاپ است.
بخش دیگر، تهیه و تدوین »شعر آیینی« است که 
باز از دغدغه های حاج آقای ری شــهری بود. ایشان 
در نیمۀ دوم سال گذشــته، این دغدغه را مطرح 
کردنــد که در حوزۀ عزاداری و مســائل اعتقادی، 
اشعار خوبی عرضه شــود. در این زمینه هم چند 
طرح در دســتور کار قــرار گرفت که فکر می کنم 
تا پایان امســال قابل عرضه باشــد. یکی »اشعار 
توحیدی« است، دیگری »اشعار عاشورایی« است و 
یکی هم مجموعه شعر »قنوت سرخ« است. مجری 
این کار، جناب استاد مجاهدی است و ناظر علمی 

آن جناب آقای ژرفا.
در بخش چهــارم کارهایمان، پیگیــری کارهای 
باقیمانــده از کنگره های قبلی اســت. در یکی دو 
سال اخیر، در این زمینه، دو کار را در دست داریم. 
یکی خالصۀ بازنویسی کتاب »نقض بود« که آقای 

گرمارودی انجام دادند و کار خوبی شده است. 
دیگری هم تکمیل آرشیو الکترونیکی آثار آیت اهلل 

مشکینی است.
آخرین بخــش از کارهایی که ما انجام می دهیم ـ 
که در واقع، کمک به برخی بخش های پژوهشکدۀ 
علوم و معارف حدیث اســت ـ ، بیان نویسی برای 
برخی عناوین »دانش نامۀ قرآن و حدیث« اســت. 
این، گزارش اجمالیای بود از آنچه که در دبیرخانه 

کنگره ها انجام می گیرد.
آرزوی و توضیحاتتــان از باســپاس
توفیقاتبیشتردرانجامکارهایمربوط
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 بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های 
»صبح ناشــر« با حضور حجت االسالم محّمدتقی 
ســبحانی نیا، معاون فرهنگی و هنری مؤسســۀ 
دارالحدیث و مدیر انتشارات دارالحدیث در مرکز 

رسانه ای شیرازه برگزار شد.
دارالحدیث،  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  به 
حجت االسالم سبحانی نیا در ابتدای این نشست، 
با اشــاره بــه تاریخچۀ شــکل گیری مؤسســۀ 
دارالحدیث گفت: این مؤسســه، اواخر دهۀ 6۰ و 
در سال های 67 و 6۸ شــکل گرفت. در ابتدا در 
زیرزمین منزل مسکونی حجت االسالم ری شهری 
تعــدادی از طلبه ها جذب شــدند و کار تکمیل 
کتــاب »میزان الحکمه« ایشــان در آن جا دنبال 
شــد. بعدها به تدریج این مؤسسه توسعه یافت و 
در سال ۱۳7۴ در همان کوچه و در ساختمانی با 

پیام مقام معظم رهبری، رسماً افتتاح شد.
وی ادامه داد: در ابتــدا این مرکز به فعالیت های 
تحقیقاتی خــود ادامه می داد و بــه عبارتی یک 
مرکز پژوهشی بود، بعدها اّما محّققان این مرکز، 
دانشــکدۀ علوم و حدیث را تأسیس کردند. رشتۀ 
علوم حدیث نیز تنها رشــته ای بود که توسط این 
گروه طراحی و تصویب و ســپس با مجوز وزارت 
علوم، دانشــکدۀ علــوم و حدیث جنب آســتان 
عبدالعظیم حسنی راه  اندازی شد. چهار سال بعد، 
رشتۀ حدیث نیز ایجاد و گرایش هایی مانند کالم، 
تفسیر، نهج البالغه و اخالق در مقطع کارشناسی 
ارشــد تصویب شد. ده ســال بعد دانشکده علوم 
حدیث در ســال ۸۴ افتتاح شــد و سپس پس از 
سه سال به تدریج مرکزیت آن به سمت قم رفت. 
در نهایت نیز مجوز دانشگاه علوم  و حدیث رسماً 
از سوی وزارت علوم صادر شد که مرکز آن در قم 
است و پردیس آن در آستان عبدالعظیم حسنی 

قرار دارد.
وی افزود: با همکاری ســازمان تبلیغات اسالمی 
اســتان اصفهان نیز شعبه دیگری از این دانشگاه 

در اصفهان دایر شده است.
تولید ۳۴۰ عنوان کتاب طی بیست سال پژوهش

حجت االسالم ســبحانی نیا در ادامه توضیحاتی را 
در بارۀ پژوهشگاه قرآن و حدیث ارائه کرد و گفت: 

این پژوهشــگاه نیز با مجوز رســمی وزارت علوم 
آغاز به کار کرده و در چهار پژوهشــکده افزون بر 
۳۴۰ عنوان کتاب منتشر کرده است که بسیاری 

از این عناوین دارای چندین مجلد هستند.
به گفتۀ این مقام مســئول، اگر مجلدات شانزده 
جلدی منتشــر شده توســط این مرکز را در نظر 
بگیریم، مؤسســه دارالحدیث بیش از 6۵۰ جلد 
کتاب به صورت میانگین منتشــر کرده اســت. 
همچنین برخی عناوین منتشــر شــده که کتاب 
درســی بوده و متعلق به دانشگاه علوم و حدیث 
است با همکاری سازمان انتشارات سمت به چاپ 

رسیده است.
وی افزود: با توّجه به نیاز مرکز نشر از همان ابتدا 
کارهای کسب مجوز انتشــارات صورت گرفت و 
اکنون انتشــارات دارالحدیث به عنوان یک ناشر 
تقریباً شناخته شــده در بازار نشر کشور فعالیت 
می کند. عمــده کارهای پژوهشــگاه دارالحدیث 
پژوهشــی و رویکرد اصلی مؤسسه نیز حدیث و 

قرآن است. 
همچنین نزدیک به ســه ســال است که در کنار 
پیگیری رویکرد اصلی مؤسســه که بحث معارف 
و حدیث اســت، سعی کردیم تا رویکرد عمومی و 

ترویجی را هم دنبال کنیم.
تولید کتاب های تخصصی هزینه بر است

مدیر انتشــارات دارالحدیث توضیح داد: بیشــتر 
کتاب هایــی که این مؤسســه منتشــر می کند 
تخصصی اســت و مخاطب عــام نمی تواند از آن 
اســتفاده کند. بنابراین ما برخی از آثار پژوهشی 
چندیــن جلدی خــود را در قالب های کوچک تر 
برای مخاطب عام تولیــد کرده ایم. به طور مثال، 
مجموعۀ شــانزده جلدی »میزان الحکمه« در دو 

جلد برای مخاطب عام ارائه شده است.
وی تأکیــد کرد: آیت اهلل ری شــهری به ضرورت 
انتشــار آثار عمومی برای مخاطبان عام پی برده 
و بــه همین دلیل تولید آثــار ترویجی و عمومی 
در دســتور کار معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه 
دارالحدیث قرار گرفته اســت. بر این اساس طی 
دو ســال اخیر بیش از ۴۰ عنوان کتاب عمومی و 
ترویجی برای مخاطب عام تولید شــده که از آن 
جملــه می توان به آثاری چون مجموعه 6 جلدی 

دانش نامه  »رســتاخیز کربال«، »گزیدۀ موسوعه 
امام حسین« و... اشاره کرد. 

بــه گفته حجت االســالم ســبحانی نیــا، تولید 
کتاب هــای تخصصی که مخاطبــان خاص دارد 
هزینه بــر اســت و از آن جایــی که انتشــارات 
دارالحدیــث باید به صورت مســتقل به کار خود 
ادامه دهد و بودجه ای را از مؤسســه دارالحدیث 
دریافــت نمی کند، به همین دلیــل برای تأمین 
منافع مادی، تولید کتاب های عمومی و ترویجی 

در مأموریت این انتشارات قرار گرفته است.
انتشار یازده عنوان کتاب در حوزه کودک 

و نوجوان
این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنانش 
درباره فعالیت های انتشارات دارالحدیث در حوزۀ 
کــودک و نوجوان توضیحاتــی ارائه کرد و افزود: 
اکنون این مؤسســه نزدیک به یازده عنوان کتاب 
در این حوزه منتشــر کرده و بنا داشتیم که این 
تعداد را به چهل عنوان در یک ســال برســانیم؛ 
اّما به دلیل مشــکالتی که روی زمینه سازی برای 
توزیــع و تولید آثار داشــتیم، همچنان این مهم 

محقق نشده است.
وی بــا تأکید بــر این که می خواهیــم در حوزه 
کودک و نوجــوان ارتقای کیفــی محصوالت را 
دنبــال کنیم گفــت: در انتشــارات دارالحدیث 
سلســله نشســت هایی با حضور صاحب نظران و 
فعاالن حوزۀ کودک برگزار شده که بر اساس آن، 
راهکارهای الزم برای ارتقای کتاب های کودک و 
نوجوان استخراج می شــود. همچنین با توّجه به 
این کــه »انجمن کتاب کودک« در قم راه اندازی 
شــده، مؤسسۀ دارالحدیث نیز در همکاری با این 
مؤسسه، دفتر این انجمن را در فروشگاه خود دایر 

کرده است.
معاون فرهنگی و هنری مؤسسۀ دارالحدیث تأکید 
کرد: تالش ما این است که در قم جریان صحیح 
کتاب کودک بــار دیگر راه بیفتد و ارتقای کیفی 
آثار کودک و نوجوان را شــاهد باشیم. می دانیم 
که ناشــران تهرانی حوزۀ کــودک و نوجوان نیز 
عالقه مند به ارتقای سطح کیفی آثار در این حوزه 
در شهر قم هســتند و امیدواریم که طی یکسال 

این اتفاق صورت بگیرد.
ترجمۀ سی اثر مؤسســۀ دارالحدیث به 

زبان های مختلف دنیا
حجت االســالم ســبحانی نیا در بخش دیگری از 
سخنانش با اشــاره به فعالیت  های این انتشارات 
در حوزۀ بین الملل عنوان کرد: تاکنون ســی اثر 
مــا به زبان های مختلف ترجمه شــده و برخی از 
آثار ما ماننــد »منتخب میزان الحکمه« به دوازده 
زبان زندۀ دنیا به چاپ رســیده اســت. عالوه بر 
این کتاب هایی نیز ماننــد »حکمت نامه حضرت 
عیســی« در ارمنســتان بــه چاپ رســیده و ما 
عالقه مند هستیم که با همکاری مؤسساتی چون 
»جامعۀ المصطفی العالمیه«، دیگر آثار خود را در 
سراسر کشورهای اســالمی و غیراسالمی منتشر 

کنیم.
وی با اشــاره به ســرانۀ پایین مطالعه کتاب در 

تولیدکتابهایعمومیوترویجیوراهاندازیجریاننشرکتبکودکدینی
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کشور گفت: متأسفانه ما نتوانسته ایم کتاب خوانی 
را در کشــور نهادینه کنیم و چون مردم ما کتاب 
نمی خوانند، طبیعتاً حوزۀ نشــر نیز با مشــکالت 
زیادی مواجه است. اگر مردم کتاب های خوب را 
بیشــتر بخوانند، در نتیجه فعالیت ناشران خوب 
نیز تقویت می شود، عالوه بر این، توزیع و گردش 
مالی، یکی دیگر از مشکالت انتشارات دارالحدیث 
است؛ چرا که باید این انتشارات به صورت مستقل 

کار کند. 
امکانات مالی انتشــارات، اجــازۀ چاپ کتاب در 

شمارگان باال را نمی دهد
وی در ایــن باره اضافه کرد: بــا توّجه به این که 
می خواهیــم در فرهنگ جامعه بــا رویکرد دینی 
تأثیرگذار باشیم و از سوی دیگر، رویکرد اقتصادی 
را با تولید کتاب هــای عمومی و ترویجی مدنظر 

قرار داده ایم، با مســائل متفاوتی روبه رو هستیم. 
اکنــون کتاب قیمــت باالیــی دارد و مخاطبان 
کمتــر می توانند مجموعه های شــانزده جلدی با 
قیمت هایی بیش از ۳۰۰ هزار تومان را خریداری 
کنند. بنا بر این امکانات مالی و انباری انتشارات، 
اجازۀ چاپ کتاب در شمارگان باالی هزار نسخه 

را به ما نمی دهد. 
حجت االسالم ســبحانی نیا با بیان این که بیشتر 
ناشــران در کشور با بحران روبه رو هستند، گفت: 
خوشــبختانه ما چون شــعبه ها و نمایندگی های 
مختلفی داریم، با مشــکالت کمتــری در توزیع 
روبه رو هستیم، اگرچه این انتشارات در تنگنا قرار 
گرفته، اّما ســعی کرده ایم دچار بحران نشویم. ما 
فکر می کردیم ســال 9۴ را بتوانیم آسان تر طی 
کنیم؛ اّما متاسفانه امســال وضعیت بدتر شده و 

مســئوالن فرهنگی باید برای ایــن حوزه، تدبیر 
بیندیشند.

وی تأســیس کمیته ای بــرای جمع آوری نظرات 
صاحب نظــران حوزۀ نشــر به وزارت ارشــاد را 
پیشــنهاد کــرد و گفت: این کمیتــه می تواند با 
ناشــران و صاحب نظران،  جمــع آوری نظــرات 
راه کارهایــی را برای رفع مشــکالت حوزۀ نشــر 

استخراج کند.
ســبحانی نیا در بخش پایانی ســخنانش مطالعۀ 
»فرهنگ نامۀ مرثیه سرایی« را پیشنهاد کرد و افزود: 
همچنین کتاب دیگری با عنوان »قنوت سرخ« که 
مشــتمل بر منتخب بهترین اشــعار عاشورایی به 
انتخاب محّمدعلی مجاهدی است، به زودی در این 
ایام روانه بازار نشر خواهد شد که مطالعۀ آن برای 

مخاطبان، خالی از لطف نخواهد بود. 

هشــتمین دورۀ جشــنواره انتخاب کتاب ســال 
رضوی از ســری برنامه های سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( با معرفی نفرات برتر، طی 
مراسمی در مشهد مقّدس به کار خود پایان داد.

مدیر انتشــارات دارالحدیــث در گفتگو با پایگاه 

اطالع رســانی دارالحدیث گفت: با توّجه به چاپ 
چند اثر در موضوع امام رضا)ع( در ســال ۱۳9۳ 
انتشــارات دارالحدیث مقام سوم ناشر برگزیده را 

در این جشنواره کسب کرد.
حجت االسالم و المسلمین محّمدتقی سبحانی نیا 

افزود: طی مراســمی که روز پنجشنبه دوازدهم 
شــهریورماه با حضور دکتر علی اکبر والیتی در 
مشهد مقّدس برگزار شد، تندیس جشنواره، لوح 
تقدیر و جایزۀ مقام سوم به انتشارات دارالحدیث 

اعطا شد.
گفتنی است، در سال ۱۳9۳ انتشارات دارالحدیث 
کتاب هایی با عناوین ذیل در موضوع امام رضا)ع( 

منتشر کرد:
»حکمت نامۀ رضوی« در چهار جلد )که رتبۀ اّول 
هشتمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی 

را نیز به دست آورد(؛
مجموعــه کتابهای همایش ملــی حدیث رضوی 
شامل: »مســیحای طوس: چهل کرامت برگزیده 
از امام رضا)ع(«، »در حضور دریا«، »ماه هشــتم«، 
»گزیــده کتاب شناســی امام رضــا)ع(«، این جا 
آسمان نزدیک تر« و »مینوی نگاه تو )که در بخش 
داستان نویسی، رتبۀ دوم جنشواره را کسب کرد(؛ 

»مجموعه مقاالت همایش حدیث رضوی ۱«.

مدیر عامل انتشــارات دارالحدیث، از چاپ کتاب 
»کیمیــای محّبت« با ویرایــش جدید و افزودن 

بیش از صد صفحه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث، حجت 
والمسلمین محّمدتقی سبحانی نیا گفت:  االسالم 
به تازگی حضرت آیت اهلل ری شــهری، نسخه ای 
جدید از کتاب »کیمیــای محّبت« را برای چاپ 
به انتشارات تحویل داده که مطالب آن تقریباً صد 

صفحه بیشتر از نسخۀ پیشین است.
وی در بارۀ ویژگی های نســخۀ جدید »کیمیای 
محّبت« گفت: از جمله ویژگی های نسخۀ جدید 
در مقایسه با نسخۀ قدیمی می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
بازبینــی و ویرایــش مختصــر متــن کتاب؛ 
افزودن بیــش از یک صد خاطــره جدید که 
در گذشــته از آنهــا صــرف نظر شــده بود؛ 

از برخی مربیان  افزودن شــرح حالی مختصر 
و شاگردان جناب شــیخ به آخر کتاب؛ اضافه 
کردن برخی پانوشــت های توضیحی )به ویژه 
در بارۀ اشــخاص(؛ مصدریابی برخی روایات و 
مستندســازی برخی مطالب؛ اصالح و تکمیل 

کتاب. پایانی  فهرست های 
دکتر سبحانی نیا افزود: کتاب »کیمیای محبت« 
تا کنون بیش از ۴۸ نوبت به چاپ رســیده است. 
همچنین ایــن کتاب به دوازده زبــان زندۀ دنیا 
منتشر شده و در بین غیر مسلمانان نیز مخاطبان 

و عالقه مندان بسیاری دارد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: بر اساس تصریح 
مؤلّــف محترم کتاب حضرت آیــت اهلل محّمدی 
ری شــهری، درآمــد حاصل از ایــن کتاب )حق 
التألیف( تماماً وقف مرحوم شیخ رجبعلی بوده و 

از طرف ایشان َصرف امور خیریه می شود.

انتخابانتشاراتدارالحدیث،بهعنوانناشربرگزیدهدرهشتمینجشنوارهکتابسالرضوی

انتشار»کیمیایمحبّت«باویرایشومطالبجدید
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ایرانی(، از قلمروهایی اســت که کتاب های اندکی 
دارد. مجموعه شعر »صبح خوش آواز« به همین دلیل 
اهمیت دارد؛ به ویژه که تقی متقی، از پیشکسوتان و 

نوآوران شعر آیینی کودک و نوجوان است.
این مجموعه، دو بخش دارد: »عطر نسترن ها« و 
»سکوت یک قناری«. در بخش »عطر نسترن ها« 
شــعرهایی بــا مضامین گفتگو با خــدا، توّجه به 
ارزش هــای حیــات، و نعمت هــای خداونــد در 
فصل های سال آمده است. در بخش »سکوت یک 
قناری«، شعرهایی درباره معصومان)ع(، و آشنایی 

با سیره و وقایع مهم زندگی آنان با زبانی تصویری 
و پراحساس آمده است.

استفاده از زاویه دیدهای تازه و ادبی در شعر آیینی 
نوجوان، و پرداختن به جنبه های مختلف زندگی 
معصومان، در قالب شــعر سپید و شعر موزون، از 
ویژگی های خاص این مجموعه شــعر است. این 
شعرها در قالب نیمایی )شعر نو( سروده شده اند.

کتاب با شــمارگان 2۰۰۰ نسخه، در 6۱ صفحه 
و قطــع رقعی و به قیمت ۳۵۰۰ تومان، در بخش 
تدوین متون ترویجــِی معاونت فرهنگی و هنری 

مؤسسه، آماده سازی شده است.

کتاب قنوت ســرخ، حاوی نمونه های بی حاشــیه 
و فاخر شــعر عاشورایی اســت که به لحاظ غنای 
محتوایی و پرداختن به ابعاد ارزشــی و حماســی 
واقعــۀ عاشــورا، می تواند نظر شــیفتگان مکتب 

حسینی را به سوی خود معطوف دارد.
مجموعۀ شعر عاشورایی »قنوت سرخ« به کوشش 
محّمدعلــی مجاهدی به منظــور همنوایی با اهل 
بیت عصمــت و طهارت، ســروده هایی از وصف و 

مظلومیت شــهدای کربال پرداخته است به طوری 
که شــعر عاشورا و عاشــورایی، با پیشینۀ مکتوب 
یازده ســده ای خود در زبان فارســی، از مهم ترین 
انواع »شــعر والیــی« در قلمرو موضوعی »شــعر 

آیینی« به شمار می رود.
کتاب مذکور با شــمارگان ۱۰۰۰ جلد، و با قیمت 
۸۰۰۰ تومان، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر 

شده است.

بخش مهّمی از آموزه های اسالمی، دربر دارندۀ 
پایه های روان شــناختی خاّص خودند. اگر مواّد 
علمــِی این آموزه هــا در پژوهش هــای دقیق، 
اســتخراج و ســپس طبقه بندی شوند، می توان 

به پایه گذاری دانشــی مبتنی بــر متون دینی 
امیدوار بــود. تا پیش از این، ســخن گفتن از 
آموزه های اســالمی، موعظه به شمار می رفت و 
پژوهش در آنها به نوعی، کار غیر علمی قلمداد 

می شــد؛ اّما رویکرد کلّی روان شناســی به دین 
و مذهب، و رویکرد روان شناســی مثبت گرا به 
آموزه های اخالقی ادیان، این روند را تغییر داد 
و در سایۀ آن، دانش روان شناسی، قابلیت یافت 

تا بُعد روان شناختی ادیان را نیز درک کند. 
گروه روان شناسی اسالمِی پژوهشکدۀ اخالق و 
روان شناسی اسالمِی پژوهشگاه قرآن و حدیث، 
براســاس رســالت خود )تبیین روان شناختی 
آموزه های اســالمی(، در صدد است که معارف 
روان شــناختی متون دینی )قرآن و حدیث( را 
بدون کپی برداری از تحقیقات روان شــناختی، 

اســتخراج و به جامعۀ علمی عرضه نماید.
در این نوشــتار، موضوع »شــادی« با رویکرِد 
چارچــوب  در  و  مثبت گــرا  روان شناســی 
شــادکامی، پژوهش گردید تــا جایگاه فرح و 
ســرور، از دیدگاه اسالم و اثر آنها بر شادکامی 
آنها روشــن گردد. پژوهشــگر  نیــز عوامل  و 
ایــن نوشــتار، جنــاب حجت االســالم آقای 
ســّیدمهدی خطیــب، ضمن آن کــه عالمانه 
و دقیــق، بــه بحــث پرداخته، تــالش نموده 
اســت تا روش بررســی خود را نیز تا حدودی 
بیــان نمایــد. این کتــاب در قطــع رقعی در 
دو فصل و ۱۵2 صفحه منتشــر شــده اســت.

مجموعةشعرنوجوان»صبحخوشآواز«منتشرشد

مجموعةاشعارعاشوراییباعنوان»قنوتسرخ«منتشرشد

کتاب»شادیوشادکامیازدیدگاهاسالم«بهچاپدومرسید
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به گزارش پژوهشــگاه قرآن و حدیث، کتاب »اهل 

بیت)ع( در قرآن و حدیث« تألیف آیت اهلل محمدی 
ری شهری با همکاری سیدرسول موسوی از سوی 
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث تجدید چاپ شد.

کتاب حاضر، چکیدۀ صدها کتاب و هزاران حدیث 
اســت که با نگاه و تدوینی نو، به شیفتگان دانش 
حدیث و معارف اسالمی عرضه می گردد. این کتاب، 
حاصل سال ها پژوهش پژوهشگر پژوهشکدۀ علوم 
و معارف حدیث و نخســتین َمدخل از »دانش نامۀ 
قرآن و حدیث« اســت که مستقاًل منتشر گردید. 
نگاهی اجمالی به فهرســت منابع کتاب می تواند 
خوانندۀ آن را با بخشی از حجم گستردۀ کار، آشنا 

سازد.

در حال حاضر، بخش قابل توّجهی از این دانش نامۀ 
بزرِگ موضوعی ـ الفبایی، ســامان یافته و شانزده 
مجلّد از آن )تا پایان حرف »ب«( نیز منتشر شده 
است؛ اّما از آن جا که برخی از عناویِن )َمدخل های( 
این دانش نامه، به شّدت، مورد نیاز جوامع اسالمی 

بوده، به طور مستقل نیز منتشر شده است.
از حســن اتفاق می توان گفت، نخســتین عنوان 
)َمدخل( از این مجموعه که در پژوهشــکدۀ علوم 
و معارف حدیث آمادۀ انتشار گردید، عنوان »اهل 

بیت)ع(« است.
این کتاب در دو جلد با قطع وزیری، شامل چهارده 

فصل و ۱2۳9 صفحه، منتشر شده است.

کتــاب »درآمدی بر روان شناســی تنظیم رفتار با 
رویکرد اســالمی« تألیف محّمدصادق شجاعی از 
سوی پژوهشــکدۀ علوم و معارف حدیث، به چاپ 

دوم رسید.
رفتار، تعیین کنندۀ سرنوشت انسان است. خداوند 
متعال، بشــر را آفرید و او را خلیفۀ خود در زمین 
قــرار داد تا ببیند کــه او چگونه عمــل می کند. 

آفریــدگار توانا، نظــام مرگ و زندگــی، و ابتال و 
امتحان را تنظیم نمود تا مشــّخص گردد که چه 
کســی در عمل، نیکوکارتر اســت و حّتی عمل را 
جزئی از ایمان قرار داد. بنــا بر این، رمز موّفقیت 
انســان، در تالش و کوشش اوست. این جاست که 

مسئلۀ »رفتار« و چگونگی آن، اهّمیت می یابد.
انسان موّفق، کسی اســت که بتواند رفتار خود را 
مطابق هدفی کــه دارد، تنظیم کنــد. از این رو، 
مســئلۀ تنظیم رفتار، از مسائل بنیادین در حیات 
انسانی است که مورد توّجه مکاتب مختلف فکری 
قرار گرفته است. روان شناسی، بر اساس هدفی که 
دارد، این موضوع را به طور جّدی بررســی کرده و 
می کند. اسالم عزیز نیز بر اساس رسالت ذاتی خود، 
به این مسئله توّجه فراوانی نموده است، به طوری 
که بخش مهّمی از معارف آن، مربوط به این مسئله 
اســت که به صورت سّنتی، گاه در اخالق و گاه در 
اعتقــادات، مورد بحث قرار می گیرد. البته این بُعد 
از معارف اسالمی، تاکنون، با رویکرد روان شناختی، 

مورد توّجه قرار نگرفته است.
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث بر اساس رسالتی 
که در تبیین روان شــناختی معارف دین بر عهده 
دارد، موضوع مهّم »تنظیم رفتار« را در دستور کار 

قــرار داد. مطالعات اّولیه در این باره صورت گرفت 
و طرح پژوهشی آن، آماده گردید. هدف اصلی در 
این طرح، استخراج ُمدل دینِی »تنظیم رفتار« از ال 

به الی معارف اسالمی بود.
عوامــل تنظیم رفتار، آموزه هــای فراوانی دارد که 
تاکنون، دیدگاه اسالم در بارۀ »نظام تنظیم رفتار«، 
چنــان که باید، مورد توّجه قرار نگرفته اســت. از 
اشــکاالت مهّم پژوهش های اسالمی، ُخردنگری و 
اکتفا به بررسی های موردی است. معارف اسالمی، 
از سه ســطح برخوردارند: تک گزاره، تک مفهوم و 
نظام مفاهیم. بر این اســاس، پژوهش های اسالمی 
نیز در همین سه ســطح، قابل اجرا هستند. البّته 
معمــوالً پژوهش های دینی ـ روان شــناختی، در 
ســطح نخست و یا نهایتاً در ســطح دوم، طراحی 
می شوند که بر اســاس آن، یک آیه یا حدیث و یا 
یک موضوع )مانند: زهد، تقوا و...( بررسی می شود. 
متأّسفانه سطح ســوم معارف دین، کمتر موضوع 
پژوهش قرار می گیــرد و به همین جهت، در ارائه 
ُمدل ها )الگوها( و تئوری های )نظریه های( اسالمی 

ناتوان هستیم.
این کتاب در شــانزده فصل و ۴2۵ صفحه، منتشر 

شده است.

به گزارش پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث، کتاب 
غنچه های شــرم )نگاهی نو به مفهوم حیا( تألیف 
حجت االسالم و المسلمین دکتر عباس پسندیده 

به چاپ سوم رسید.
حیا نــه تنهــا از تکالیــف اخالقی دیــن، که از 
ضرورت هــای زندگی موّفق اســت. ویژگی غریبه 
بــودن در میــان نوجوانــان و جوانــان، به جهت 
ناشــناخته بودن آن اســت. کتاب »پژوهشی در 
فرهنگ حیا«، تالشــی برای پــر کردن این خأل و 
بازشناســاندن این مفهوم کلیدی بود. استقبال از 
این کتاب نشــان داد که جامعه، تشنۀ تبیین های 

کارآمد و روزآمد از چنین مفاهیمی است.
از آن جــا که کتاب یاد شــده، نتیجــۀ مجموعه 

تحقیق های انجام شده در این موضوع بود، ضرورت 
ارائۀ اثری خالصه و ساده برای نسل جوان احساس 
شــد و این واحد را بر آن داشت تا در این زمینه، 

دست به کار شود.
اینک، گزیدۀ کتاب »پژوهشی در فرهنگ حیا«، به 
غنچه های نوشکفتۀ زندگی تقدیم می شود. به امید 
آن که ایــن اثر بتواند با ارائۀ اطالعات الزم در این 
زمینه، مفهوم حیا را بازســازی کند و نقش مثبت 
آن را در زندگی روشن سازد تا در پناه آن، امنیت 

و آسایش خاطر تأمین گردد.
این کتــاب از مجموعه آثار پژوهشــکدۀ اخالق و 
روان شناسی اسالمی است که در قطع رقعی، شامل 

پانزده فصل و در ۱۳۳ صفحه منتشر شد.

کتاب»اهلبیت)ع(درقرآنوحدیث«بهچاپهشتمرسید

کتاب»درآمدیبرروانشناسیتنظیمرفتاربارویکرداسالمی«بهچاپدومرسید

کتاب»غنچههایشرم)نگاهینوبهمفهومحیا(«بهچاپسومرسید
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w شماره 63    شهریور و مهر 94نشریه ی خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی)ع( و مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث w w . d a r o l h a d i t h . o r g52
jآستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی

jآستانمقّدسحضرتعبدالعظیمالحسنی



w شماره 63    شهریور و مهر 94نشریه ی خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی)ع( و مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث w w . d a r o l h a d i t h . o r g53
jآستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی

آیت اهلل ری شــهری در مراســم تشــییع 
پیکرهای حجاج کشــته شــده در حادثۀ 
منا، با تأکید بر این که مسئوالن رده باالی 
ســعودی، در این حادثه مقّصر هستند نه 
عوامل رده پایین، گفت: کمترین کاری که 
عربســتان می تواند انجام دهد، موافقت با 

فعالیت کمیتۀ حقیقتیاب است.
بین المللــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
تولیت  ری شــهری،  آیت اهلل  قرآن)ایکنا(، 
آســتان مقــّدس حضــرت عبدالعظیــم 
حســنی)ع( و نمایندۀ پیشــین ولی فقیه 
در امور حج و زیارت، در مراســم تشییع 
پیکرهای حجاج ایرانی کشته شده در منا 
ضمن تســلیت این فاجعــۀ عظیم، گفت: 
امــام عصر )عــج( حاضر و ناظــر فاجعۀ 
دردناک منا بودند؛ چرا که در موســم حج 
حضور دارند. من این فاجعه را به محضرت 
امــام عصر، مقــام معظم رهبــری، ملت 
شــریف ایران و به خصــوص خانواده های 

کشته شدگان منا تسلیت عرض می کنم. 
حال مردم و خانواده های این کشته 

شدگان عاشورایی است
وی با اشاره به این که این ضایعه از زوایای 

مختلف قابل بحث است، گفت: جمعی از 
مســلمانان جهان در حال احرام، خسته و 
تشنه کشته شد ه اند و حقیقتاً حال مردم و 
عاشورایی  این کشته شدگان،  خانواده های 

است.
دو آیه و دو حدیث برای تســای 

خاطر بازماندگان حادثۀ منا
آیت اهلل ری شــهری در ادامه برای تسالی 
خاطر بازماندگان کشته شدگان منا به آیۀ 

۱۰۰ سورۀ نساء که می فرماید:
»َوَمن یَْخــُرْج ِمن بَْیِتِه ُمَهاِجــًرا إِلَی اهلّل 
َوَرُســولِِه ثُمَّ یُْدِرْکُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع أَْجُرُه 

َعلی اهلّل َوَکاَن اهلّل َغُفوًرا رَِّحیًما؛ 
و هر کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا 
و پیامبــر او از خانه  اش به درآید، ســپس 
مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست 
و خدا آمرزندۀ مهربان اســت« و آیۀ 22 

سورۀ حج که می فرماید:
ِ ثُمَّ ُقِتُلوا أَْو  َِّذیَن َهاَجُروا فِی َسِبیِل اهللَّ »َوال
َ لَُهَو  ُ ِرْزًقا َحَسًنا َوإِنَّ اهللَّ َماتُوا لََیْرُزَقنَُّهُم اهللَّ

اِزقِیَن؛  َخْیُر الرَّ
و آنــان که در راه خدا مهاجرت کرده  اند و 
آن گاه کشته شده یا مرده  اند، قطعاً خداوند 
به آنان رزقی نیکو می  بخشد و راستی این 
خداست که بهترین روزی  دهندگان است« 
اشاره کرد و گفت: خداوند به این عزیزان 

آن قدر عنایت می کند تا راضی شوند.
وی در ادامــه، به دو روایــت که مصداق 
حجاج کشــته شــده در حادثۀ مناســت 
اشــاره کرد و گفت: حضرت رســول)ص( 

می فرمایند:
»فردی که در حالت احرام از دنیا برود، در 
روز قیامت لبیک گو محشور می شود«؛ در 
روایت دیگری نیز آمده است که این افراد 
بدون محاســبۀ اعمال یکســره به بهشت 

می روند.

بی تردید آنچه ســبب این حادثه 
مسئوالن  ســهل انگاری  شــده 

رده باالی سعودی است
نمایندۀ پیشــین ولی فقیه در امور حج و 
زیارت که بیست ســال سرپرست حّجاج 
اعزامی بــه حج تمتع بود، در ادامه عنوان 
کرد: بی تردید آنچه سبب این حادثه شده، 
سهل انگاری مســئوالن رده باالی سعودی 
است و مسئله این نیست که چند مسئول 
رده چندم قصور کرده و آنها باید مجازات 

شوند!
چرا مســئوالن ســعودی، پیش بینی این 

حادثه را نکردند؟
وی تصریــح کرد: رمی جمرات همیشــه 
حادثه خیــز بــوده و ســال های قبل نیز 
حوادثی در این محل رخ  داده بود. ســؤال 
ما این اســت که چرا مسئوالن سعودی، 

پیش بینی این حادثه را نکردند؟!
آیت اهلل ری شــهری در ادامه این سؤال را 
مطرح کرد که چرا پــس از حادثه نیز به 
مصدومان رسیدگی نکردند و چرا با حجاج 

این گونه معامله کردند؟
وی بــه هشــدار مقام معظــم رهبری به 

مســئوالن ســعودی نیز اشــاره و اظهار 
کرد: معلوم نبود اگر هشــدار مقام معظم 
رهبری نبود، آیا مســئوالن سعودی با ما 
همــکاری می کردند یا خیر. آنها اگر برای 
جان انسان های ارزش  قائل بودند این همه 

کشتار در یمن را انجام نمی دادند.
جنایات  داد:  ادامــه  ری شــهری  آیت اهلل 
ننگین آل سعود از جنایات صهیونیست ها 
کمتر نیســت؛ صهیونیســت ها دشــمن 
هســتند، اّما اینهــا ادعای مســلمانی و 

خادم الحرمین بودن را دارند.
کمترین کاری که عربستان می تواند 
انجام دهد، موافقت با فعالیت کمیتۀ 

حقیقتیاب است
وی تصریــح کــرد: کمتریــن کاری که 
عربســتان می توانــد اکنون انجــام دهد، 
این اســت که با تشکیل و فعالیت کمیتۀ 
حقیقت یاب که ایران هم در آن عضو باشد 
موافقت کنند تا حادثه، ریشــه یابی شود. 
البتــه هر تصمیمی بگیرنــد، این ننگ تا 
ابــد از دامان آنها پاک نمی شــود و با این 
جنایات آلســعود به اذن الهی به پایان کار 

خود نزدیک می شود.

مسئوالنردهباالیسعودی،مقصرحادثةمناهستند

آیت اهلل محمدی ری شهری:  

همزمان با ایام مســلمیه و شــهادت حضرت مســلم ابن 
عقیل)ع(، برای اولین بار آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی)ع( اقدام به برپایی نمایشگاه فرهنگی نمود.
به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( در این نمایشگاه، محصوالت فرهنگی از قبیل 
بروشــور زندگی نامۀ حضرت مســلم)ع( با عنوان »سفیر 
عشق«، لوح های فشردۀ مراسم مسلمیۀ سال های گذشته 
به صورت تدوین شــده، کتب فارســی و عربی با موضوع 
حضرت مســلم)ع(، زیارت نامۀ حضرت مسلم)ع(، گلچین 
تصاویر مراسم مسلمیه در سال های گذشته، ارائۀ سخنان 

بزرگان در بارۀ شخصیت حضرت مسلم)ع( و پخش صوتی 
مراسم مسلمیه در آستان مقّدس، در معرض دید زائران و 

عالقه مندان قرار گرفت.
بر اســاس این گــزارش، طراحی و دکور این نمایشــگاه 
بــا بهره گیــری از آموزه هــای معنوی صــورت گرفته و 
تداعی کنندۀ معنویت و نورانیــت بارگاه ملکوتی حضرت 

سیدالکریم)ع( بود.
برگزاری مســابقۀ فرهنگی از متن بروشور ارائه شده جهت 
آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با شخصیت واالی حضرت 

مسلم)ع(، از دیگر برنامه های این نمایشگاه بود.

برپایینمایشگاهفرهنگیبهمناسبتایاممسلمیه
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 بــه گزارش پایــگاه دارالحدیث به نقل از 
روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم الحســنی)ع(، تولیت آســتان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( 
در »مراســم اختتامیــۀ مســابقات قرآن 
جامعۀ اطالعاتی کشــور« یکی از اقدامات 
مهــم، ارزنده و تأثیرگذار در جهت ارتقای 
معنویــت جامعــۀ اطالعاتــی کشــور را 
برگــزاری محافل قرآنی دانســت و اظهار 
امیدواری کرد که بــا برنامه ریزی دقیق و 
هدفمند برای آشنایی هرچه بیشتر و بهتر 
جامعۀ اطالعاتی کشور خصوصاً جوانان با 
معارف قرآنی، این گونــه برنامه ها در هر 
ســال با رونق و جدیــت و کیفیت باالتر 

استمرار یابد. 
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری در این 
مراســم، با تأکید بر ســخنان اخیر رهبر 
معظم انقالب در دیدار با مســئوالن صدا 
و سیما گفت: مسئلۀ برنامه ریزی و تالش 
برای مقابله با جنگ نرم دشــمنان اسالم 
که از سوی رهبرمعظم انقالب مطرح شد، 
مهم ترین نکته ای اســت که می بایســت 
ســرلوحۀ عمل همۀ مسئوالن و نهادهای 
نظام مقّدس جمهوری اسالمی قرار گیرد؛ 
زیرا چنانچه ایشــان فرمودنــد، مخاطب 
جنگ نرم، مردم، نخبگان، دانشــجویان و 

جامعۀ دانشگاهیان هستند و همگان باید 
در این خصوص اهتمام جدی تری داشته 

باشند.
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( گفــت: هدف جنــگ نرم، 
گمراهی و استحاله از درون است و روش 
مقابله با آن در روایت شریف ثقلین توسط 
پیامبراکرم)ص( بیان شــده اســت؛ زیرا 
ایشان در این روایت ـ که به تواتر از شیعه 
و اهل ســنت نقل شدهـ  ، همۀ مسلمانان 
را از صدر اســالم تا دامنۀ قیامت، خطاب 
قرار می دهند و می فرمایند: اگر به قرآن و 
عترت من، تمســک بجویید، هرگز گم راه 

نمی شوید.
 رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با بیان این 
که باید برپایِی محافل قرآنی زمینه ســاز 
تمســک به قرآن باشد، گفت: هدف همۀ 
تالش ها و فعالیت های قرآنی باید تمّسک 
به قرآن باشــد؛ زیــرا آنچه انســان را از 
انحرافات عملی و اخالقی مصون می دارد، 

تمسک به قرآن و عترت است.
آیــت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: اگر 
صدا و ســیما بخواهد بــه فرمایش رهبر 
معظــم انقالب، عمــل نمــوده و قرارگاه 
نخســت مقابله با جنگ نرم باشــد، باید 
در تمام برنامه هایــش به صورت علمی و 

هنرمندانه تمسک به ارزش های قرآنی را 
مدنظر قرار بدهد و این کار، البته بســیار 

دشوار، ولی ارزنده و اثرگذار است.
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( تصریح کرد: البته به این معنا 
نیست که حتماً در همۀ برنامه ها باید قرآن 
خوانده شــود، بلکه باید ساخت برنامه ها و 
هدف گذاری طرح های رسانه ای بر مبنای 
رهنمودهای قرآن باشــد؛ زیرا تمسک به 

قرآن، بسیار فراتر از خواندن آن است.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: برای 
مقابلــه با جنگ نــرم، بایــد در اقتصاد، 
سیاســت و فرهنگ کشور تمسک به این 
کتاب آسمانی تحّقق پیدا کند و در جامعۀ 
اطالعاتی نیز باید حفظ قرآن، قرائت قرآن 
و ســایر برنامه های قرآنی مقدمه ای برای 

تمّسک و انس با قرآن باشد.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با استناد به 
روایتی از حضرت علی)ع( گفت: اگر کسی 
حقیقتاً با قرآن مأنوس شود و قرآن همدم 
او باشــد، تنهایی بــرای او ناراحت کننده 
نیســت؛ زیرا هیچ گاه احســاس تنهایی 

نمی کند. 
آیت اهلل محّمدی ری شهری با بیان این که 
در بیان قرآن، مفهوم شــیطان به دوگونۀ 
شــیاطین انس و شــیاطین جن، اطالق 

می شــود، بیان کرد: تعبیر شیطان بزرگ 
که از سوی امام راحل برای آمریکا به کار 
برده شــد، الهام گرفته شده از آیات قرآن 
و روایات اسالمی اســت؛ زیرا سردمداران 
جنگ نرم و در راس آن ها آمریکا عملشان، 
عمل شیطان است و ابلیس صفت هستند 
و برای ایــن که جامعــه را از ارزش های 
اســالمی دور کنند، جنگ نرم را طراحی 

و آغاز کرده اند. 
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث تصریح کرد: 
بنــا به آنچه در روایات، مــورد تأکید قرار 
گرفته اســت، اُنس با قــرآن، مانع نفوذ و 
کارایی وسوســه های شیاطین جن و انس 
می شــود و همۀ مردم، خصوصاً قاریان و 
حافظان قرآن باید به این نکتۀ مهم توّجه 
داشــته باشند که تمّســک به قرآن، مانع 
شکست آنها در جنگ نرم و حافظ آنها از 
گزند وسوسه های شیاطین جن و انس در 

نبرد تبلیغاتی دشمن خواهد بود.

تمسکبهقرآنواهلبیت)ع(بهترینابزاربرایمصافدرجنگنرم

تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( گفت: محوریــت در برپایی 
مجالس عزای اهل بیت)ع( و ذکر حضرت 
فقیه  تقویت والیت  باید  سیدالشــهدا)ع( 
باشد و از بروز مجادالت سیاسی و تبدیل 
شــدن مجالس اهل بیت)ع( به پایگاه های 

سیاسی باید پرهیز کرد.
به گــزارش پایگاه دارالحدیــث به نقل از 
روابط عمومی آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع(، آیت اهلل محّمدی 
ری شــهری، یکــی از وظایــف ذاکر اهل 
 بیــت)ع( را دعوت و جمــع کردن مردم، 
حول محور ولی فقیه نائب امام زمان)عج( 
دانســت و گفت: ذاکــران کاری کنند که 
عالقه منــدان به نظام و ولی فقیه بیشــتر 

شده و تقویت شوند.
فرهنگــی  ـ  علمــی  مؤسســۀ  رئیــس 
دارالحدیث، در دیــدار جمعی از مداحان 
بســیجی شهرســتان ری، با اســتناد به 
روایتی گفــت: امام ششــم)ع( فرمودند: 
خداونــد رحمت کنــد بنــده ای را که با 
دیگران گردهم جمع شوند و امر و مباحث 

مربوط به ما را مورد مذاکره قرار دهند!
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( تأکید کرد: مداحان و مدیران 
باید  سیدالشــهدا)ع(،  حضــرت  مجالس 
تالش کنند که مجالــس اهل بیت)ع(، با 
جاذبۀ حداکثری برگزار شــده و مانع بروز 

اختالف در مجالس اهل بیت)ع( باشند. 
نویســندۀ کتــاب »شــهادت نامه امــام 
حســین)ع( با اشاره به مســئلۀ والیت و 
رهبری اظهار داشت: در عصر حاضر، یکی 
دیگر از وظایف ذاکر اهل بیت)ع( دعوت و 
جمع کردن مردم حــول محور ولی فقیه 
نائب امام زمان)عج( اســت. ذاکران کاری 
کنند که عالقه مندان به نظام و ولی فقیه، 

بیشتر شده و تقویت شوند.

آیت اهلل ری شــهری همچنین خواســتار 
ارتقــای اخــالق و ارزش هــای دینی در 
مجالــس ذکر اهل بیت)ع( شــد و افزود: 
مناسب است، در ابتدای مجالس، اشعاری 
را برای تقویت اخــالق اجتماعی و فردی 
و دعوت مردم به این آداب خوانده شود. 

فرهنگــی  ـ  علمــی  مؤسســه  رئیــس 
دارالحدیــث تأکید کرد: ذاکران بخشــی 
از اشــعار خود را دعوت به عقاید درست 
اختصاص  اخالقــی  و  دینــی  ارزش های 
دهند؛ اشــعار صرفاً مرثیه نباشد. این که 
امام حســین)ع( به امر به معروف و نهی 
از منکر اشاره می کنند، مهم ترین معروف، 

رشد اخالق حسنۀ مردم است.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیــث گفت: 
گریه انداختن مردم بــه هر قیمتی و با هر 
تعابیری، کار درستی نیســت و متصدیان 
فرهنگــی و محتوایی هم باید مطالب مفید 
و آگاهی بخش در اختیار مداحان قرار دهند.

»شهــــادت                                                                                        کتـــــاب  نــویسنـــــدۀ 
نامۀ امام حسین)ع(« با بیان این که مداح 
اهل بیت)ع( یک مبلغ و پیام رســان است 

افــزود: مداحــان باید دقت کننــد که در 
مجالس خود، آگاهی بخش و جهل زدا باشند 
و بدانند که امام حسین)ع( خون پاکش را 
برای بصیرت بخشی و نجات جامعه از جهل 
و گم راهی تقدیم اسالم کرد و برای تحّقق 
این هدف، ذاکــر اهل بیت)ع( خود باید از 

آگاهی های الزم برخوردار باشد.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری، احیای امر 
اهل بیــت)ع( را از مهم ترین کارکردهای 
مجالــس روضه ذکــر کرد و افــزود: امر 
اهل بیت)ع( حاکمیــت و نظام مبتنی بر 
آرمان های آنان است و این آرمان ها چیزی 
جز تقویت پایگاه و جایگاه اهل بیت)ع( در 

جامعه نیست.
در ابتــدای ایــن دیــدار، محمــد حاج 
بسیج  ســازمان  مســئول  ابوالقاســمی، 
مداحان ســپاه سیدالشــهدا)ع(، گزارش 
مختصــری از فعالیت های جامعۀ مداحان 

بسیجی شهرری ارائه کرد.
در پایــان ایــن دیدار، از خانوادۀ شــهید 
سید داوود حسینی، مداح اهل بیت)ع( با 

اهدای لوح تجلیل شد.

مجالسعزاداریاهلبیت)ع(،جایگاهجهلزدایی،همدلی،وحدتکلمهوتقویتنظاماسالمی
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تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع(: برتری سپاه اسالم نسبت به 
دشــمنان، برخــورداری از ظرفیت ایمان 
اســت؛ زیرا ظرفیت ایمان و عزم راســخ 
باعث افزایــش آمادگی روحــی و انگیزۀ 

مبارزه و مانع نفوذ دشمنان خواهد شد. 
روز  ری شــهری،  محّمــدی  اهلل  آیــت 
فرماندهان، مسئوالن  در جمع  دوشــنبه 
و اعضای ســپاه حضرت سیدالشهداء)ع( 
در ادامۀ مبحث تفســیر »دعــای مکارم 
اخالق« از »صحیفۀ ســجادیه« افزود: در 
مصاف با دشــمنان اگرچه ممکن اســت 
در تجهیــزات نظامــی، دشــمنان دارای 
برتری هایی باشــند، اّما آنــان از آمادگی 
روحی و ظرفیت ایمان برخوردار نیســتند 
و همین مســئله، موجب شــده است که 
در جبهه هــای گوناگون از جمله مبارزات 
محور مقاومت در یمن، ســوریه، لبنان و 
فلســطین، همواره ایســتادگی مضاعف و 

نبرد شگفت انگیزانه ای را شاهد بودهایم.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با بیان این 
مطلب که توّجه به خدا و دعا الزمۀ تقویت 
ایمان اســت گفت: درکنار دعا و توّجه به 
خدا، تالش و برنامه ریزی برای رسیدن به 

مقصد نیز الزم و مؤثّر است.
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی)ع( اظهار داشت: نخستین چیزی 
که برای استجابت دعا ضرورت دارد، عزم 
و تصمیم راســخ اســت؛ زیرا اگر کســی 
عزم کنــد و تصمیم جــدی بگیرد که به 
قلّۀ ایمان برســد، مهم ترین اقدام را برای 
رسیدن هدف واالی خود انجام داده است.

آیــت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: در 
روایت شریفی امام صادق)ع( می فرمایند: 
من به تحقیق دریافته ام که بهترین توشه، 
یک تصمیم جّدی برای برگزیدن خدا در 
زندگی است؛ یعنی انتخاب این روش که 
در همــۀ احوال زندگی در هر کجا که امر 
دائر بین خدا و غیر خدا باشد، انسان، خدا 

را انتخاب کند.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث با تأکید 
بر این که انســان می بایســت در زندگی 
خدامحور باشــد نه این کــه محور همۀ 
حاالت و رفتارهایش خواسته های نفسانی 
او باشــد، با اســتناد به روایتی از حضرت 
علی)ع( گفت: تصمیم راسخ و عزم جّدی 
با تن پــروری و گرایش بــه خواهش های 

هوای نفس، قابل جمع نیست.
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( گفت: دشــمنان با توّجه به 
همین مسئله، برای این که نگذارند جوانان 
ما دارای عزم راسخ و تصمیم جدی باشند، 

دام هــای متعددی از جنس هوای نفس را 
در مســیر آنان گســترانیده اند که ترویج 
اعتیاد، شــبکه های ماهواره ای و اینترنتی 
بــه خواهش های  آلوده ســازی جوانان  و 
شــهوانی و آســیب های رفتاری از جمله 
این دام هاست؛ زیرا اگر جوانان دارای عزم 
راســخ و ارادۀ محکم باشند، دشمن دیگر 
توان استثمار و نفوذ فرهنگی و اجتماعی 

نخواهد داشت.
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری در بیان 
روایتی از امام صادق)ع( در ذیل آیۀ ۱۳2 
ســورۀ فاطر گفت: در این آیــه، مردم به 
سه دسته تقسیم شده اند: عده ای ستمگر 
که محور خواسته هایشــان هوای نفس و 
خواهش های نفسانی است؛ عده ای میانه رو 
کــه در پی خواســته های مشــروع قلبی 
خود هســتند؛ و انسان های پیشتاز که در 
زندگی، خدامحورند و عزم جّدی دارند که 

همیشه محور انتخاب هایشان خدا باشد.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث در خصوص 
نخستین فراز دعای مکارم االخالق »اللهم 
بلــغ بایمانی اکمل االیمــان« با بیان این 
مطلب که ایمــان، دارای مراتب مختلفی 
اســت، افزود: فاصلۀ درجــات ایمانی دو 
مؤمــن، گاهی به اندازۀ زمین تا آســمان 
است و میزان در مراتب ایمان، عمل صالح 

است.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: باید 
ببینیم که عوامل کمال ایمان چیســت و 
چه عواملی و چه کارهایی ایمان انســان 
را تقویــت می کند و موجب می شــود که 
انســان به مراتب باالی ایمــان یعنی به 
آن نقطه ای برســد که در طوفان حوادث، 
درخت ایمان از دلش ریشه کن نشود؛ زیرا 
اگر ایمان انســان کامل شود، او در شئون 

دیگر مشکلی نخواهد داشت.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری افزود: هیچ 
گاه دعا بار مسئولیت را از دوش مؤمن بر 
نمی دارد. مؤمن هــم باید دعا بکند و هم 
تالش بکند، زیرا اگر انســان بدون تالش 
دعا بکند، انگار خود را به اســتهزا گرفته 

است.

برخورداریازظرفیتایمان،راهبرتریسپاهاسالمنسبتبهدشمنان

تولیت آســتان مقــّدس عبدالعظیم)ع( با 
بیان این که قرآن  یک حقیقت زنده است 
و این حقیقت  در طول زمان، ماندگارترین 
اســت، گفت: قاری قرآن بایــد از مرحلۀ 
لفظ عبور کند و قرآن زنــده را جاویدان 

نگه دارد. 
بین المللــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محّمدی  محّمــد  آیت اهلل  قرآن)ایکنــا(، 
ری شــهری، تولیــت آســتان حضــرت 
عبدالعظیم)ع( در همایش آئین تجلیل از 
دوازده حافظ کل قرآن کریم که در تاریخ 
27 مهرماه  در تاالر شیخ صدوق، با حضور 
جمعی از مســئوالن، قاریــان و حافظان 
قرآن برگزار شــد، اظهار کــرد: بی تردید، 
زنده بودن قرآن به برکت خون شهداست؛ 
همان طور که تدوام نظام اسالمی در گرو 
خون پاک عزیزانی است که برای پیروزی 

انقالب اهدا شد.
وی ادامه داد: قــرآن کریم، یک حقیقت 
زنده اســت که این حقیقت زنده و جاوید 
در طــول زمــان، ماندگارترین اســت و 
می توان گفــت اُنس، ارتباط و آشــنایی 

با این حقیقت زنــده، یکی از بزرگ ترین 
نعمت هــای الهی و عنایــت حضرت حق 
به افرادی اســت که با این حقیقت زنده، 

مأنوس هستند.
تولیــت آســتان مقــّدس عبدالعظیم)ع( 
افزود: کاری که عزیــزان ما در دارالقرآن 
این آســتان انجام داده انــد، در حقیقت 
زمینه ســازی با انس با قــرآن و ارتباط با 
این حقیقت زنده اســت که جای تشــکر 
از همۀ دســت اندرکاران و علی الخصوص 
برادر عباس سلیمی دارد که نقش اساسی 

را در این زمینه ایفا می کند.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری عنوان کرد: 
انس با قــرآن دو مرحله دارد: مرحلۀ اول، 
ارتبــاط با لفظ آن اســت؛ یعنــی انس با 
الفاظ قــرآن  که حافظین  در مرحلۀ اول و 
باالترین مراتب انس با الفاظ آن، آشــنا و 

حافظ قرآن شدند.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری با اشــاره به 
روایتی از پیامبر)ص( که فرمودند: »کسی 
که قرآن را می خواند)حافظ قرآن اســت( 
میــان دو پهلوی خود، نبوت را جای داده 

اســت«، اظهار کرد: یعنی وقتی قرآن در 
ســینۀ انســان باشــد، نبوت پیامبر)ص( 
حاصل می شــود و تنها تفاوت این دسته 
افراد با پیامبر)ص( وحی شــدن قرآن به 

قلب پیامبر)ص( است.
تولیت آســتان مقــّدس عبدالعظیم)ع( با 
اشــاره به یکــی از رهنمودهــای آیت اهلل 
بهجت در بــارۀ حفظ قرآن خاطرنشــان 
کرد: روزی یک جز قــرآن کریم را حتماً 
در برنامه داشــته باشید و یک جز قرآن را 
یکباره و یک دفعه نخوانید، بلکه در اوقات 
مختلف آن را درنظر داشته باشید. طوری 
نشود که کودک، جوان، آقا و خانم بر خود 
فشــار وارد کند تا حفظ قرآن را نگه دارد 

که این جایز نیست.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری در ادامه به 
مرحلۀ دوم اُنس با قرآن کریم اشــاره کرد 
و گفت: اُنــس با قرآن، در حقیقت انس با 
واقعیت زنده بودن قرآن است، همان طور 
که رسول اکرم)ص( فرمودند: »قرآن زنده 

است«.
وی ادامه داد: قاری قــرآن باید از مرحلۀ 

لفظ عبور کند و قرآن زنــده را جاویدان 
نگه دارد و چیزی که در این راســتا مهم 
اســت، اثر گذاری قرآن کریــم در اخالق، 
زندگی، شخصیت و ... قاری  و حافظ  است 
که این مهم ترین چیزی اســت که باید به 

آن توّجه کرد.
تولیــت آســتان مقــّدس عبدالعظیم)ع( 
در پایــان با اشــاره به حدیثی از رســول 
اکرم)ص( خاطر  نشــان کرد: آنهایی که در 
نماز با همۀ وجود بــا خدا حرف می زنند 
)حامالن قرآن( باید در نمازشــان خشوع 
بیشــتری در مقایســه با  دیگران داشته 
باشــند، که در این راستا باید گفت: کسی 
که حامل قرآن است، سزاوار خشوع است.

قاریقرآنبایدازمرحلةلفظ،عبورکند
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آیت اهلل ری شــهری: متولّیان هیئت های 
مذهبی و دســتاندرکاران برگزاری عزای 
حسینی باید توّجه داشته باشند که دستور 
به برگزاری این مجالس، از هدف بلندتری 
از گریستن صرف و اظهار ارادت به خاندان 
رسالت برخوردار است و آن هدف بلندتر را 
خود سیدالشهداء)ع( مطرح کرده است که 
»من بــرای اصالح اّمت جّدم و احیای امر 

به معروف و نهی از منکر قیام کردهام«.
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری گفــت: 
در مراجعه و بررســی روایــات متعددی 
که بــه برگزاری مجالس عــزای حضرت 
سیدالشهداء)ع( تأکید بسیار شده است، به 
این نتیجه می رسیم که هدف از عزاداری 
امام حســین)ع(، خیلی باالتر از مســئلۀ 
اظهار ارادت به این خاندان باکرامت است. 
البته هیچ شکی نیســت که اظهار ارادت 
به خاندان رســالت، محبوب خدا و رسول 
خداســت؛ اّما باید بدانیــم هدف اصلی از 
اقامۀ عزای حسینی چیست و چرا در این 
حد، به اقامۀ عزای حسینی توصیه و تأکید 

شده است.
نویســندۀ کتــاب »شــهادت نامۀ امــام 
حســین)ع(« بیــان کــرد: هــدف امام 
حسین)ع( امر به معروف و احیای ارزش ها 
واز بین بردن منکرات اســت و بنابر این، 
باید این جلســات و هیئت هایی که برگزار 
می شــود، با هدف احیای امر به معروف و 
نهــی از منکر برگزار شــود و مقّدمۀ این 
مســئله، احیای امر به معروف و ارزش ها 
و از بیــن بــردن ضدارزش هــا در خود 

هیئت های عزاداری باشد.
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( افــزود: به تعبیر ســید ابن 
طاووس)ره(»به واســطۀ ایــن نعمتی که 
خداوند در روز عاشــورا به امام حسین)ع( 
و یاران ایشــان عطا کــرد و به خاطر آن 
ســعادتی که این بزرگــواران پیدا کردند، 

جا داشــت ما لباس شــادی و خوشحالی 
می پوشــیدیم؛ اّمــا چــون در بیتابــی و 
ســوگواری، خشــنودی صاحب روز معاد 
اســت و نیکان در آن غرضــی دارند، ما 
لباس عزا پوشیدیم و به چشمانمان گفتیم 
همــواره بگریید و بــه دل هایمان گفتیم 
مانند زنان تازه جوان از دســت داده، ماتم 

بگیرید«.
فرهنگــی  ـ  علمــی  مؤسســۀ  رییــس 
دارالحدیــث، همچنین در این مراســم از 
پیشکســوتان هیئات عزاداری و مسئوالن 
مربوطــه در ســازمان تبلیغات اســالمی 
خواســت که از عموم کارهایی که باید در 
هیئات باشــد و در برخی هیئت ها نیست 
و از برخی ارزش های کمرنگ شده و ضد 
ارزش هایی که احیاناً در مجالس عزاداری 
شود  فهرســت برداری  گرفته اند،  شــکل 
و در اختیار مؤسســۀ علمــی ـ فرهنگی 
دارالحدیث قــرار گیرد تا مجموعۀ »آداب 
و آفــات هیئتداری« با کمک اســاتید و 
کارشناســان پژوهشــی ایــن مرکز برای 
بهره بــرداری هیئات عزاداری در سراســر 

کشور تدوین گردد.
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری خطاب 
به مســئوالن و دســت اندرکاران هیئات 
اســت  بزرگی  افتخار  گفــت:  عــزاداری 
برای شــما عزیزان که در خدمت اهداف 
بلنــد عزاداری ســّید شــهیدان عالم)ع( 
هستید و این ســّنت بسیار نیکویی است 
کــه در آســتانۀ ماه محــرم، عزیزانی که 
دســت اندرکار و مســئول برگــزاری این 
خیمه های عزاداری هســتند، به وظایف و 
تکالیفی که خدمت گزاری اهل بیت)ع( بر 
دوش آنها می گذارد، مروری داشته باشند.

تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
ادب  نخســتین  گفــت:  الحســنی)ع( 
هیئتداری، اخالص است، یعنی کارها برای 
خدا باشــد، نه برای چشم و همچشمی و 

نیز اهتمام به این مســئله وجود داشــته 
باشــد که جمعیــت زیاد و گــرم بودن 
مجالس اگر چه پسندیده است، اّما هدف 
نیســت و نباید با هر وسیلۀ نامناسبی، در 

پی تحّقق آن باشیم.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: باید 
دقت شــود که ستایشــگرانی به مجالس 
دعوت شــوند که روضه ها و اشعار صحیح 
را بخواننــد و نباید بــرای گریاندن مردم 
از روضه هــا و اشــعار )العیاذباهلل( ذلت بار 
استفاده کرد؛ زیرا اهل بیت)ع( عزیز بودند 
و هیچ گاه ابداً احساس ذلّت نکرده اند و در 

موقعیت ذلیالنه نبوده اند.
فرهنگــی  ـ  علمــی  مؤسســۀ  رئیــس 
دارالحدیــث گفت: نکتۀ بعــدی، رعایت 
موازین شرعی است و باید مسائل مخالف 
موازین شرعی را شــناخت و از آن پرهیز 
کرد و همچنین از منبری ها خواسته شود 
در کنار بیان موارد مختلف به بیان مسائل 

شرعی نیز بپردازند.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: ادب 
دیگــر بهانه ندادن به دشــمنان اســت و 
نباید طوری عزاداری کرد که دشــمنان با 
نمایش آن رفتارها در شبکه های اجتماعی 

و شــبکه های ماهواره ای بــه عزاداری ها 
اهانت کنند؛ زیرا این منکر اســت و باید 

با آن مبارزه شود.
تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( در ادامــه گفــت: توّجه به 
نام گذاری ســال  رهنمودهای رهبری در 
از دیگر موارد مهمی اســت که باید مورد 
تأکید قرار گیرد؛ زیرا هر کدام بر اســاس 
اهدافی از سوی معظم له بیان شده است و 
امسال نیز سال »همدلی و همزبانی دولت 
و ملت« نامگذاری شــده اســت و هیئات 
عــزاداری باید جایگاه وحــدت و همدلی 
جامعــه باشــند و نباید هیئــت به محّل 

دعوای سیاسی و اختالف تبدیل شود.
آیــت اهلل محّمدی ری شــهری همچنین 
رعایت حقوق همسایه ها و مراقبت از این که 
نکند براثر برپایی مراسم عزاداری، حقوقی 
از همســایه ها ضایع گردد را از دیگر آداب 
خدمت به اهل بیت)ع( در عزای حسینی 
برشــمرد و گفت: نکتۀ دیگر این است که 
باید بسیار دقت شــود خدمت به هیئت، 
مانع وظایف شــرعی خود انســان نشود 
که نماز اّول وقت و ســایر تکالیف شرعی 
از جملــۀ این وظایف به شــمار می روند.

هدفازبرگزاریعزایحضرتسیدالشهداء)ع(مسئلهایفراترازاظهارارادتبهاینخانداناست

در شــب شــهادت حضرت مســلم ابن 
عقیل)ع( و در ســومین شــب از مراسم 
حضــرت  مقــّدس  آســتان  مســلمیه، 

باحضــور  الحســنی)ع(،  عبدالعظیــم 
هیئت هــای مذهبی، مملــو از عزاداران و 
عاشقان حسینی شد و کربالی ایران، عطر 

محرم گرفت.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضــرت عبدالعظیم الحســنی)ع(، بنا به 
سّنت دیرینه، جمعی از هیئت های مذهبی 
در ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل)ع( 
به مدت ســه شــب در قالب دســته های 
ســوگوار به حرم مطهر مشرف شدند و به 

برگزاری مراسم عزاداری پرداختند.
دســته های ســینه زن به همــراه زائران و 
ارادتمنــدان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
در شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل)ع( 
در صحن هــا، نقاط مختلف و مســیرهای 
منتهی به حرم مطهر جمع شدند و مراسم 
باشــکوهی را به یاد نخستین شهید واقعۀ 

کربالی حسینی برپا کردند.
شــیخ صدوق در کتاب »امالی« )مجلس 
27، ح ۳( از ابن عباس روایت می کند که 

علی بن ابی طالب)ع( به رسول خدا)ص( 
عرض کرد: شما عقیل را دوست می داری؟ 
فرمــود: آری، من عقیــل را از دو جهت 
دوســت دارم: اول: این که عقیل را برای 
وجود خودش دوســت می دارم و دوم: به 
جهت این که ابوطالب او را دوست داشت، 
دوست می دارم. فرزند همین عقیل در راه 
دوســتی فرزند تو فدا می شود و چشمان 
مؤمنان برای او گریان خواهد شد و مالئکه 

بر او درود می فرستند. 

آستانمقّدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(مملوازدلسوختگانحسینی
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ســید عدنان موســوی، معــاون تولیت و 
عضو هیئت امنای آستان مقّدس حضرت 
ابوالفضل العبــاس)ع( به همراه جمعی از 
معاونــان و مســئوالن بخش های مختلف 
عتبۀ العباسیه پس از تشرف و زیارت حرم 
مطّهــر حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( 
و حرم هــای مطهر حضــرت حمزه)ع( و 
حضرت طاهــر)ع( با آیــت اهلل محّمدی 

ری شهری دیدار کردند.
هیئت اعزامی از ســوی آیــت اهلل صافی 
ابوالفضل  تولیت آســتان مقّدس حضرت 
العبــاس)ع( قبــل از انجام ایــن دیدار از 
بخش های فعالیت هــای فرهنگی و مرکز 

آموزش قرآن کریم نیز دیدار کردند.
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری در این 
دیدار، ضمن خیر مقدم و ابراز خوشحالی 
از حضــور خادمان حــرم مطهر حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( در این بارگاه نورانی، 
اظهار امیدواری کرد که این دیدار، زمینۀ 

همکاری ها و هم افزایی های بیشــتر میان 
دو آستان مقّدس باشد.

تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحسنی)ع( همچنین برای انجام تعامالت 
و هم افزایی هــا و نیــز تبــادل تجربیات 
میان آســتان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( و آســتان مقّدس حضرت 

ابوالفضل العباس)ع( اعالم آمادگی کرد.
سید عدنان موسوی، معاون تولیت آستان 
مقــّدس حضــرت ابوالفضــل العباس)ع( 
ضمن ابالغ ســالم تولیت عتبۀ العباسیه 
به محضر آیت اهلل محّمدی ری شــهری و 
مدیران آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع(، خواســتار تبادل تجربیات 
تعامــالت مشــترک، خصوصاً  انجــام  و 
بهره گیری از ظرفیت باالی مؤسسۀ علمی 
ـ فرهنگی دارالحدیث و دانشــگاه قرآن و 

حدیث شد.
وی در خصوص بخش هایی از حرم مطهر 

که تاکنون مــورد بازدید قرار داده، ضمن 
تمجید از فعالیت های فرهنگی حرم مطهر 
بویــژه فعالیت هایی که بــرای کودکان و 
نوجوانان برگزار می شــود، گفت: از جمله 
اقدامی که در این بازدید جالب توّجه بود، 
فعالیت های تخصصی مرکز آموزش قرآن و 
تأثیر آموزش های قرآنی در میان کودکان 
و نوجوانان قرآن آموز بود که کاماًل مشهود 

و اشتیاقبرانگیز می نمود.
در ایــن نشســت، جمعــی از معاونان و 
مدیران آســتان مقّدس حضرت ابوالفضل 
العباس)ع(، سیدعدنان موسوی را همراهی 
می کردند که سید هاشم میالنی، مسئول 
مرکــز مطالعات راهبردی، شــیخ محمود 
صافــی از واحــد تحقیقات، شــیخ احمد 
الطاعی، مســئول معارف اسالمی و حاج 
خلیل هنون، مسئول خدمات و پشتیبانی 

آستان مقّدس از جمله آنان بودند.
این هیئت اعزامی، پــس از انجام بازدید 

دو روزۀ خــود از فعالیت های حرم مطهر، 
برای دیدار با مســئوالن از مؤسسه علمی 
ـ فرهنگی دارالحدیث و دانشــگاه قرآن و 

حدیث، به شهر قم عزیمت کردند.

دیدارجمعیازمسئوالنآستانمقّدسحضرتابوالفضلالعباس)ع(باآیتاهللمحّمدیریشهری

درس تفسیر قرآن کریم توسط آیت اهلل محّمدی 
ری شهری، روزهای چهارشنبه در حوزۀ علمیۀ 
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار می شود.

به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع(، جلســۀ 
درس تفســیر قرآن تولیت آستان مقّدس 

حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( و رئیس 
دانشــگاه قرآن و حدیث کــه در آغاز فصل 
تعطیالت دانشگاه ها و مدارس تعطیل شده 
بود، از ششم آبانماه، روزهای چهارشنبه هر 

هفته از ساعت هشت صبح برگزار می شود.
آیت اهلل محّمدی ری شهری در این جلسات، 

با بهره گیــری از روایات معتبــر اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( به تفســیر آیات کالم 

وحی خواهد پرداخت.
عموم عالقه مندان و ارادتمندان به ســاحت 
مقــّدس کالم اهلل مجیــد می توانند در این 

جلسات شرکت نمایند. 

آغازمجّدددرستفسیرقرآنکریمدرآستانمقّدسحضرتعبدالعظیمالحسنی)ع(

قاری پیشکســوت و مدّرس قــرآن کریم، 
قراردادن  قرآن به عنوان ابزار کسب و کار را 
آفت جامعۀ قرآنی برشــمرد و گفت: اگر به 
قرآن عمل نکنیم، به طور قطع، شیطان، ما 

را به قربانگاه هوا و هوس ها خواهد کشاند.
»عبــاس ســلیمی« قاری پیشکســوت و 
مدرس قرآن کریم، در نشست جامعۀ قرآنی 
با عنــوان »جامعۀ قرآنــی، اخالق مداری 
در فعالیت هــای قرآنــی« که در ســالن 
اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار شــد، اظهار 
داشت: قرآن کتاب زندگی، تربیت، امنیت، 
اقتصاد، خانواده، صلــح و جنگ و در یک 
کالم، تمام اصول مطرح در زندگی اســت 
و حتی خواندن و نــگاه کردن به آیات آن 

هم ثواب دارد.
وی با تأکید بــر این که جامعۀ قرآنی باید 
به تمام امور نگاهی قرآنی داشــته باشــد، 
تصریــح کرد: فعاالن عرصۀ قــرآن باید به 

تمــام موجودات و اشــیای عالم و در تمام 
کارها و امور، نگاه قرآنی داشته باشند؛ زیرا 
در سایۀ این نگاه می توان نعمت های الهی 
را به درستی درک کرد و از آ نها در راستای 

سعادت و کمال بهرۀ کافی برد.
سلیمی، بلندمرتبه ترین افراد بعد از پیامبران 
را علما و حامالن قرآن دانست و با اشاره به 
نعمت های ویژۀ الهــی در حق آنان، گفت: 
حامالن قرآن، مرگشان و برانگیخته شدنشان 

در روز قیامت همانند پیامبران است.
وی عمــل به قــرآن را یکــی از وظایف و 
مسئولیت های سنگین جامعۀ قرآنی خواند 
و اظهارکرد: هدف قاری و حافظ قرآن نباید 
صرفاً خواندن قرآن باشد؛ بلکه باید تدبّر و 

عمل در آن برجسته تر باشد.
سلیمی با بیان این که برخی  قرآن را ابزاری 
برای کســب و کار خود قــرار دادند، این  
موضوعات را آفت جامعۀ قرآنی برشمرد و 
تصریح کرد: تعیین مبلغ از ســوی قاریان 

و حافظان قــرآن کریم برای اجرای برنامه، 
برخــالف آموزه ها و روح قرآن اســت که 
متأسفانه شاهد برخی بداخالقی ها از سوی 
تعــدادی از قاریان و حافظــان قرآن کریم 
هستیم و این، زیبندۀ جامعۀ قرآنی نیست.

قاری پیشکســوت قرآن کریم با تأکید بر 
این که اگر قرآنی نشــویم به یقین قربانی 
می شــویم، خطاب به فعاالن قرآنی گفت: 
اگر به قرآن عمــل نکنیم و تنها به ظواهر 
و امور مادی آن توّجه کنیم، به طور قطع، 
شــیطان ما را به قربانگاه هــوا و هوس ها 

خواهد کشاند.
معاون فرهنگی و امور زائران آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( اخالص در 
نیت، عمل به قرآن، حسن خلق و فروتنی، 
انجام عمل صالح و نیت پاک، عّزت نفس و 
دوری از هواهای نفســانی را از ویژگی های 
یک معلّم قرآنی عنوان و تصریح کرد: معلّم 
قرآن نباید تنها به شاگردپروری قانع باشد؛ 

بلکه باید همواره کادرســازی و تربیت های 
نیــروی اثرگذار و مانــدگار را برای جامعه 

مدنظر داشته باشد.

کاسبیباقرآن،آفتجامعةقرآنی
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نوزدهمین دورۀ مسابقات ابتهال، تواشیح، 
مدیحه ســرایی و جمع خوانــی قرآن کریم 
برگزار و طی آن، محّمد برخورداری، خادم 
افتخاری طرح ندای ملکوت آستان مقّدس 
و از اعضای مرکز آمــوزش قرآن، موّفق به 

کسب رتبۀ نخست در رشتۀ ابتهال شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
کشــوری  مرحلۀ  عبدالعظیم)ع(،  حضرت 

مسابقات سراسری تواشیح، مدیحه سرایی و 
جمع خوانی قرآن کریم در بخش برادران، با 
حضور راه یافتگان به این مرحله در مجتمع 
برگزار  انقالب اسالمی)سرچشمه(  شهدای 
شــد و محّمد برخورداری، به مقام نخست 

این رقابت ها دست یافت.
در این دوره از مســابقات، حبیب صداقت از 
تهران، جواد رفعتی از قزوین، حسن مختاری 

از یزد، و محّمد محّمدزاده از آذربایجان شرقی 
هم موفق به کسب رتبه های دوم تا پنجم در 

رشتۀ ابتهال شدند.
مقــّدس حضرت  آســتان  روابط عمومی 
عبدالعظیم الحســنی)ع(، ضمــن آرزوی 
توفیقــات روزافزون در ســایۀ کالم الهی، 
کسب این افتخار قرآنی را به ایشان تبریک 

می گوید.

کسبرتبةبرترخادمآستانحضرتعبدالعظیم)ع(درمسابقاتتواشیح،مدیحهسراییوجمعخوانیقرآنکریم

به گزارش روابط عمومی آســتان حضرت 
عبدالعظیــم)ع( در این مراسم نورانی که با 
حضور بیش از دو هزار نفر از اســاتید قرآن، 
قرآن آموزان و خانواده هاِی ایشان در مصاّلی 
بزرگ ری برگــزار گردید، بــا اجرای آقای 
هــادی صلح جو آغاز و در ادامه، قاری ممتاز 
و بین المللی آقای محّمدحسین سعیدیان، 
بــه تالوت آیاتــی از کالم اهلل مجید و گروه 
همخوانی قرآن آموزان نوجوان مرکز آموزش 

قرآن کریم به اجرای برنامه پرداختند.
در این مراسم، از ۱۰۸ نفر از قرآن آموزانی 
که حائز رتبه های برتر در کالس های مرکز 
آموزش قرآن کریم شــده بودند، با اهدای 

هدایای متبرکه، تجلیل به عمل آمد.
در دورۀ تابستان کالس های مرکز آموزش 
قرآن کریم آستان عبدالعظیم الحسنی)ع(، 
تعداد ششــصد نفــر از عالقه منــدان در 
رشــته های حفظ، قرائت و مفاهیم در دو 

بخش خواهران و برادران ثبت نام نمودند، 
که این دوره از سی خردادماه آغاز شد و در 
تاریخ سیزدهم شهریورماه با اخذ امتحانات 

از قرآن آموزان عزیز به پایان رسید.
الزم به یادآوری اســت در این دوره، پانزده 
نفر از حّفاظ موّفق به اتمام حفظ خود شدند 
که با احتساب آنها تا به حال، ۱۸۵ نفر در 
مرکز آموزش قرآن کریم آســتان مقّدس، 

موّفق به حفظ کل قرآن گردیده اند.

برگزاریمراسماختتامیهدورۀتابستانقرآنآموزانمرکزآموزشقرآنکریمآستانعبدالعظیم)ع(

جلســۀ هم اندیشــی هیئات مســلمّیه با 
حضور مســئولین شهرستان ری و مدیران 
و نمایندگان هیئت هــای مذهبی در تاالر 
شیخ صدوق)ره( آســتان مقّدس حضرت 

عبدالعظیم  الحسنی)ع( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضــرت عبدالعظیــم)ع( در این جلســه 
ـ که به دعوت آســتان مقــّدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع( از هیئت هــای مذهبــی 
برگزار گردیدـ  ، پس از خیر مقدم توســط 
معــاون فرهنگی و امــور زائران آســتان 
مقــّدس به حضــور میهمانــان ارجمند، 

مسئوالن شهرســتان ری از جمله ریاست 
محترم سازمان تبلیغات اسالمی، فرماندار 
شهرســتان ری، معاون امنیتی سیاســی 
فرماندار شهرســتان ری، جانشین فرمانده 
سپاه شهرستان ری، رئیس شورای هیئات 
مذهبی، سرکالنتر شهرستان ری و رئیس 
ادارۀ حفاظــت فیزیکی آســتان مقدس، 
ضمن ایراد سخن، به هم اندیشی با مدیران 
و نمایندگان هیئت  های مذهبی حاضر در 

جلسه پرداختند.
در ادامه این همایش، مســئوالن نســبت 
به برگزاری مراســم مسلمیه توجیه شدند 

و مشــکالت و معضــالت احتمالی در این 
مراســم بررســی و در ادامه، مسائل پیش 
آمده در مراسم مسلمیۀ سال های گذشته، 
آسیبشناســی و برای رفع آن، تصمیماتی 

اتخاذ شد.
گفتنی اســت بر اساس پرسش و پاسخ به 
عمل آمده در این جلســه، پیشنهاد و قرار 
شد هیئتهای محترم، دیدگاه ها و سؤاالت 
و پیشــنهادهای خود را در طول سال نیز 
از طریق ســایت آســتان مقّدس با روابط 
عمومی درمیان گذارند تا پاســخ مناسب 

ارائه شود.

برگزاریجلسةهماندیشیهیئاتمسلمیهدرآستانمقّدسحضرتعبدالعظیم)ع(

همزمان با فرارســیدن ماه محرم الحرام و 
ایام سوگواری شــهادت حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( و برای اّولین بار، پرچم گنبد 
حرم مطهر حضرت سیدالشهداء)ع( بر فراز 
گنبد بارگاه ملکوتــی حضرت عبدالعظیم 

الحسنی)ع(، قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آســتان حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع(، پرچم گنبد بارگاه 
ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( با 
حضور جمعی از زائران و عاشقان حسینی 

و خادمین آستان مقّدس، با مرثیه سرایی و 
عزاداری تعویض گردید.

بر اساس این گزارش در این مراسم، پرچم 
حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به 
نشــانۀ آغاز ماه محرم و تا پایان ماه صفر، 
بر فراز بــارگاه منّور حضــرت عبدالعظیم 

الحسنی)ع( برافراشته شد.
گفتنی اســت در آستانۀ فرا رســیدن ایام 
ســوگواری شــهادت حضــرت اباعبــداهلل 
الحسین)ع( پرچم ها و کتیبه های مربوط به 

ماه محرم در صحن ها و رواق های حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( نیز با حضور 

پُرشور عزاداران حسینی نصب گردید.
الزم به ذکر اســت مراســم تعویض پرچم 
گنبد حرم مطهر حضــرت عبدالعظیم)ع( 
چندین بار در طول ســال انجام می شــود 
کــه به صورت رســمی چهار بــار در آغاز 
ماه محرم، ایام فاطمیه، شــهادت حضرت 
حضــرت  وفــات  و  امیرالمؤمنیــن)ع( 

سیدالکریم)ع( صورت می گیرد.

نصبپرچمحرممطهرحضرتاباعبداهللالحسین)ع(برفرازگنبدحرمحضرتعبدالعظیم)ع(
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عطف به خبر منتشــره با کد۸۱7۵676۳ 
)۴۸6۸۴۱9( بــه تاریخ 9۴/6/2۱ از طرف 
آن خبرگزاری با عنوان »زندگی با احساس 
ســقوط و آوار«، ضمن اشاره به چند نکتۀ 
اساسی، به منظور رفع شبهاتی که مستقیماً 
یا تلویحاً، متوّجه آســتان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم)ع( شده، انتظار دارد به موازات 
درج این جوابیه، تمامی مخاطبان محترم به 
طور عموم، و اهالی محترم منطقه به طور 
خاص، مــوارد مطروحه ذیل را مورد توّجه 

قرار دهند:
۱. ابتــدا توّجه همــگان را به نــوع بیان 
مطالب جزئی که تحت عنــوان فوق وارد 
شــده، جلب می نماید که بداهت در بیان 
گزارشگر، نشــان از دغدغه ای شخصی در 
حوزۀ بزرگ نمایی با خمیرمایۀ تظلم خواهی 
بــوده و در عیــن حالی که عــدم رعایت 
وحــدت رویه در عبــارات در متن خبر به 

وضوح دیده می شود، اگر جزئی نگری ای که 
با اصول حرفه ای خبرنگاری منافات دارد به 
حساب نیاوریم، سبک ارائۀ خبر و پافشاری 
بر موضوع، تداعیگر نوعی فرافکنی و ایجاد 
زمینه های دیگری از به چالش کشــاندن 

مبانی و اهداف »آستان مقّدس« می باشد.
2. صرف نظر از قوانیــن حقوقی و قوانین 
عمومی و مسائل فنی مربوط به موضوع که 
آســتان مقّدس به طور جّدی، مبادرت به 
تنظیم جوابیۀ رسمی به مراکز و ارگان های 
ذیربط نمــوده و خواهد نمود، نقش دعوت 
بــه مداخله و فراگیر نمودن موضوعی قابل 
حــل و تداوم اصرار بر آن، نشــان از همان 
بیان بزرگ نمایانه ای است که در اصطالح، 
ایجــاد تناســب کاه با کوه را بــه نمایش 
می گــذارد؛ مضافــاً این که بنــا بر اصول 
روان شناســی مخاطب شناسی و خبر، حق 
تعیین کنندگی بر عهدۀ خبرنگار نیســت؛ 
بلکــه مخاطب در فضای آزاد می بایســت 
تصمیم گیرنده باشــد و هرگونه خط دهی 
تظلم خواهانــه، فاقد وجاهت حرفه ای گری 
اســت. به طور مثال، عبارت »خدا کند که 
باران نبارد« و یا »ســکنۀ محل با دلهره و 
شــکایت زیاد«، عالوه بر دســت گذاری بر 
مبانی عاطفی و احساســی مخاطب، نوعی 
تعمیــم حق در یک امر غیر قابل جبران را 

تداعی می نماید!
و یا جملۀ »ما همچنان نگران و مضطرب، 
روز را شب و شــب را روز می کنیم« با به 
چالش کشــیدن مســئوالن و معرفی غیر 
منصفانــۀ آنان بــه عنوان افــرادی که به 
دلیل دستپاچگی دچار ضد و نقیض گویی 

شده اند، در همین راستا رقم خورده است.
این در حالی اســت که آســتان مقّدس به 
دالیــل متعــدد در حوزۀ حساســیت های 
امنیتی، سعی وافر خود را در راستای ایجاد 
هماهنگی و عــدم ایجــاد هرگونه اخالل 
در نظم ســازمانی خود و عــدم مواجهه با 
کوچک ترین چالش هــای پیش رو، همواره 
در یــک فضــای کار گروهی، مبــادرت به 
تصمیمات مدیریتی و حضور قدرتمندانه و 
مدبرانه در مواجهه با هرگونه بی نظمی داشته 
و در حوزۀ خدمات رسانی به زائران نیز اقدام 
به ساخت و تأسیس زائرسرا در آن منطقه، 
به صالح دید کارشناسان فنی آستان مقّدس 
و شهرداری محترم منطقه و ایجاب ضرورت 
و احساس کمبود در خصوص این پروژه در 
شهرســتان ری و اطراف، یعنی زائرســرای 
مجهز و کامل و منطبق با استانداردهای روز 

مبادرت نموده است.
۳. خبری نمودن موضــوع در یک صورت 
و بــا احراز تمامی شــرایط خبــری قابل 
توجیه اســت و آن هم در صورتی است که 
نگارنده و تنظیم کنندۀ خبر از یک ســعۀ 
صدر و حفظ حریــم بی طرفی مبادرت به 
ایــن امر خطیر نماید و بــه اصطالح، یک 
طرفه به قاضی نــرود، که در نهایت، دچار 
پراکنده گویی و به طور پنهانی، خواســتۀ 
پیگیــری کیفری و حقوقــی را القا نماید. 
همچنین اتخاذ الفاظی همچون »برون رفت 
از بحــران« در چند مورد، و یا »مخاطرات 
خطرناک«، »کالف پیچیــده«، »دلهره آور 
و شــکایت زیاد«، »نگرانی و تشــویش«، 
»ریزش«، »ترکیدن لوله ها«، »فاجعه« و...، 

دلیل دیگری از تهییج افکار عمومی و دامن 
زدن به احساسات عمومی است که دارای 
تأثیرات مخّرب بســیاری می تواند باشــد. 
از طرفی قراردادن ســتاد بحران به عنوان 
دستاویز پیگیری نیز فاقد بیان صادقانه در 
خبر است و در ادامه طرح همان انگیزه های 

بحرانزا می باشد.
۴. در پایــان، تمامی مــوارد مطروحه در 
خبــر، در یک نــگاه خوش بینانه و حمل 
بر صحت نمودن آن، می توان عدم تجربۀ 
کافی و تأثر از خبر در نگارنده را به وضوح 
مشاهده نمود؛ چرا که بیان کلمات با این 
شــدت و حّدت از قبیل همان موارد فوق 
اســت که می توانســت از قلمی با آرامش 
بیشتری استفاده نماید و اصول الزام آور را 
در مجموعه خبرگزاری در مبانی گزینش 
ضروری می نمایاند و اساساً اعالم وضعیت 
تظلم خواهانــه و امدادطلبــی در صورتی 
است که عامل بحران »!« از هرگونه عمل 
اصالحــی و جبرانی طفره رفته و اقدامات 
تالفی جویانــه و خصمانــه ای را به انجام 
رســاند، در حالی که به اذعان خود افراد 
منطقه، آســتان مقّدس در جهت خدمات 
رفاهی و ایجاد زمینه های آرامش، کمترین 
کوتاهی ننمــوده و تاکنــون تحت تأثیر 
تبلیغات سوء و این گونه خبرسازی ها نیز 
قرار نگرفته و همچنان به خدمات خود در 
ایجاد تسهیالت رفاهی و پاسبانی از حریم 
بیت آل اهلل)ع( با قدرت و سطوت مبادرت 

خواهد نمود؛ ان شاء اهلل!
خداوند بزرگ، اندیشه، زبان و عمل همۀ ما 

را بر محور صدق استوار دارد.
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به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
الحســنی)ع( مسابقۀ  حضرت عبدالعظیم 
فرهنگی »سفیر عشق« یکی از برنامه های 
فرهنگیای کــه در نمایشــگاهی با همان 
عنوان در ایام مســلمیه در آستان مقّدس 

برگزار شد.

گفتنی اســت مبلغ پانصد هــزار ریال به 
عنوان هدیــۀ متبرک آســتان مقّدس به 

برگزیدگان تقدیم شد.
فهرست اســامی برندگان مســابقه »سفیر 
عشق« )نمایشگاه مسلمیه( در سایت آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( آمده اســت.

اعالماسامیبرگزیدگانمسابقهفرهنگی
»سفیرعشق«




