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ح��������وزۀ
ری��اس��ت

گیر شدن اسالم در جهان با زمینه سازی های علمی و فرهنگی فرا

ری ش���ه���ری  م���ح���ّم���دی  اهلل  آی�����ت 
م���دی���ران  س��ال��ی��ان��ۀ  گ���رده���م���ای���ی  در 
نمایندگی های مرکز آموزش الکترونیک 
دانشگاه قرآن و حدیث سراسر کشور که 
در مؤسسۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث 
رسالت های  از  یکی  گفت:  شد  برگزار 
م��ه��م ان���ق���اب اس���ام���ی و ج��م��ه��وری 
اس���ام���ی ای�����ران ب���ه وی����ژه ن��ه��اده��ای 
پژوهشی و فرهنگی، برنامه ریزی برای 

جهانی کردن اسام است.
ب���ا  آی���ت اهلل محّم���دی ری ش���هری 
رَسَل 

َ
ذی أ

َ
استناد به آیۀ ش���ریفه »ُهَو اّل

َرس���وَلُه ِبالُهدٰى َودیِن الَح���ّقِ ِلیظِهَرُه 
کرد: طبق  ���ِه«، تصریح  ُکّلِ َعَل���ی الّدیِن 
که  وع���دۀ اله���ی در این آیات ش���ریفه � 
سه مرتبه در سوره های مختلف قرآن 
تکرار ش���ده اس���ت � ، روزی ف���را خواهد 
که پرچم اسام در سراسر جهان  رسید 
برافراش���ته می ش���ود و در ای���ن، هی���چ 

تردیدی نیست.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
اف���زود:  الحس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م 

کّمیت  کیفیت و  ع،  مهم ترین موض���و
انجام وظیفۀ ما در زمینه س���ازی برای 
تحّقق این پیشگویی است؛ زیرا قطعًا 
کشتار  این وعدۀ الهی، با زور، س���تم و 
گیری اسام در  همراه نیست؛ بلکه فرا
جه���ان، به زمینه س���ازی فرهنگی نیاز 
دارد تا مردم، اس���ام را بپذیرند و از آن 

کنند. پیروی 
گفت:  آیت اهلل محّمدی ری شهری 
تنها راه ترویج و انتقال مفاهیم اسام 
ک،  ناب، نفوذ از طریق فطرت های پا
در احی���ای ام���ر اهل بی���ت؟ع؟ و عمل 
ب���ه روایت ش���ریف ام���ام رض���ا؟ع؟ در 
خصوص آشناس���ازی م���ردم با معارف 
گر مردم با  اهل بیت؟ع؟ اس���ت؛ زیرا ا
این معارف و مفاهیم آش���نا ش���وند، از 
گر مفاهیم  کرد و ا آن پیروی خواهن���د 
جه���ان  س���طح  در  بی���ت؟ع؟  اه���ل 
گسترش یابد، آن روز، پرچم اسام در 

سراسر دنیا به اهتزاز در خواهد آمد.
گفت:  آیت اهلل محّمدی ری شهری 
مؤسس���ۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث 

گام اّول، تعالی���م قرآن و اهل  بای���د در 
کش���ور به عنوان  بیت؟ع؟ را در داخل 
یک���ی از پایگاه ه���ای اس���امِی تروی���ج 
گام  گس���ترش ده���د و در  علوم دینی، 
دوم باید زمینه س���ازی های الزم برای 
ترویج حقیق���ت علوم اهل بیت؟ع؟ را 

کند. کشور فراهم  ج از  در خار
� فرهنگ���ی  رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی 
مس���ئوالن  ب���ه  خط���اب  دارالحدی���ث 
الکترونی���ک  مرک���ز  نمایندگی ه���ای 
گف���ت: ق���رآن و حدی���ث،  سراسرکش���ور 
جایگاه بس���یار واالیی دارند و صیانت 
از آنها س���خت و دش���وار اس���ت. از این 
رو بای���د مراق���ب باش���یم در اقدام���ات 
کرده، خدش���ه ای  مختل���ف، خدایی نا

به قدسیت این جایگاه وارد نکنیم.
 رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدیث در 
پایان اف���زود: برای آش���نایی جامعه با 
معارف ناب اهل بیت؟ع؟ باید با همۀ 
گرایش جامعه به س���وی  توان، جهت 
دانش���گاه قرآن و حدی���ث برنامه ریزی 

کنیم.
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی
ت عبدالعظیم حسنی

ضر
ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
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لزوم آشنایِی دانشجویان رشتۀ کالم، با فنون مناظره

ب���ا  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
کام  حضور در جمع دانشجویان رشتۀ 
دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث، در فضایی 
صمیمانه با دانشجویان این دانشگاه، 

دیدار و گفتگو کرد.
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث در 
ای���ن دی���دار، پ���س از ش���نیدن مس���ائل 
و مش���کات دانش���جویان این رش���ته، 
برپایی جلس���ات مش���ترک ب���رای طرح 
مس���ائل دانش���جویی را مفی���د و مؤّث���ر 
برش���مرد و اف���زود: مش���ارکت و هفکری 
ب���ا دانش���جویان در انج���ام یافت���ن امور 
از  بهره من���دی  دانش���گاه و همچنی���ن 
نظریات و پیشنهادهای دانشجویان، 
بسیار اثربخش اس���ت و این نکته باید 
همیشه مورد توّجه مسئوالن و استادان 

دانشگاه قرار گیرد.
فرهنگ���ی   � علم���ی  مؤسس���ۀ  رئی���س 
دارالحدیث، هدف از برپایی دانش���گاه 

گس���ترش آش���نایی  ق���رآن و حدی���ث را 
و  علم���ی  محاف���ل  خصوص���ًا  جامع���ه 
پژوهش���ی ب���ا مع���ارف ق���رآن و حدی���ث 
برشمرد و گفت: در تأسیس رشتۀ کام، 
هدف این اس���ت که ط���رح جدیدی در 
خصوص اس���تدالل هایی که در قرآن با 
مبان���ی روایات آمده اس���ت، در مباحث 

کامی ارائه شود.
ری ش���ه���ری  م���ح���ّم���دی  اهلل  آی�����ت 
ه��م��چ��ن��ی��ن ه���م���ک���اری اس�����ت�����ادان با 
م��وض��وع  ان��ت��خ��اب  دان��ش��ج��وی��ان در 
تحقیقات و پایان نامه ها را از نکات مهم 

که  موضوعاتی  ک��رد:  کید  تأ و  برشمرد 
می شوند،  انتخاب  پایان نامه ها  برای 
کاربردی برای محافل  باید موضوعاتی 
جامعه  مشکات  با  متناسب  و  علمی 
م��وض��وع��ات  از  اس��ت��ف��اده  از  و  ب��اش��ن��د 

کلیشه ای در حد امکان پرهیز شود.
حدی���ث  و  ق���رآن  دانش���گاه  رئی���س   
همچنین برگزاری مناظره های آزاد را از 
نکات مهم در تربیت دانشجویان رشتۀ 
کام برشمرد و افزود: دانشجویان رشتۀ 
کام، غیر از توفیق در زبان آموزی، حتمًا 

باید فّن مناظره را نیز بیاموزند.

بازدید دانشجویان دانشکدۀ تفسیر و معارف قرآن از مؤسسۀ دارالحدیث

دان���ش���ج���وی���ان  از  ج���م���ع���ی 
دانشکدۀ تفسیر و معارف قرآن 
قم، از مؤسسۀ علمی ��� فرهنگی 

دارالحدیث بازدید کردند.
مهی���ار خانی مقدم، مس���ئول 

پژوهش دانشکدۀ تفسیر و معارف قرآن 
قم، با اشاره به فعالیت دانشکدۀ تفسیر 
گفت: این دانش���کده،  و معارف ق���رآن 
یکی از 22 دانش���کدۀ دانش���گاه علوم و 

معارف قرآن است.
وی افزود: هدف از این بازدید، آشنایی 
با به روزترین مباحث پژوهشی در رشتۀ 
علوم حدیث بوده تا با فضای پژوهشی و 

آموزشی این مؤسسه آشنا شوند.

از دانش���جویان  یک���ی  اس���امی،  آرزو 
کارشناس���ی ارش���د رش���تۀ عل���وم ق���رآن 
دانشکده علوم و معارف قم نیز در این 
بازدید گفت: مؤسس���ه علمی � فرهنگی 
دارالحدی���ث، فعالیت ه���ای مطلوب���ی 
دارد و شایس���ته اس���ت در زمین���ۀ چاپ 
دانش���جویان  کتاب ه���ای  و  مق���االت 
و  باش���د  داش���ته  فعالیت های���ی  نی���ز 

حمایت هایی را انجام دهد.

ک�����رد:  خ����اط����رن����ش����ان  وی 
از  ب���ازدی���د  در  ک��ه  کتاب هایی 
مؤسسه معرفی شدند، می توانند 
مؤّثر  پایان نامه ها  ت��دوی��ن  در 

باشند.
اس���ت، معرف���ی بخش های  گفتن���ی 
مختلف دانشگاه قرآن و حدیث توسط 
حجت االس���ام بیات، معاون فرهنگی 
دانش���گاه قرآن و حدیث، و معرفی آثار 
مؤسس���ه، توس���ط مدیر روابط عمومی 
گرامیداش���ت  گرفت.  مؤسس���ه انج���ام 
گم نام مدفون در  یاد و خاطرۀ شهدای 
دارالحدیث، یکی دیگ���ر از برنامه های 

دانشجویان مهمان بود.

م���وض���وع پ���ژوه���ش ه���ای ع��ل��م��ی ب��ای��د 
باشد ک��ارب��ردی  و  راه��ب��ردی  بنیادین، 

رئ���ی���س م��ؤس��س��ۀ ع��ل��م��ی ����� ف��ره��ن��گ��ی 
گ���ف���ت: ب���ای���د ب���ه شکلی  دارال����ح����دی����ث 
برنامه ریزی کنیم که موضوع پژوهش های 
علمی و موضوع پایان نامه های کارشناسی 
و  راه��ب��ردی  بنیادین،  دک��ت��ری،  و  ارش���د 

کاربردی باشد.
در  ری ش����هری  محّم����دی  اهلل  آی����ت 
همایش هفتۀ پژوهش در جمع استادان، 
پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه قرآن 
و حدی����ث، پژوهش����گاه ق����رآن و حدی����ث و 
مؤسس����ۀ علمی � فرهنگ����ی دارالحدیث، با 
ک����ه باید مراس����م هفتۀ  بی����ان این مطلب 
پژوهش در س����ال آینده نس����بت به مراسم 
امس����ال و س����ال های قبل متفاوت باشد، 
اف����زود: در س����ال آینده بای����د پژوهش های 
ارزن����دۀ بنیادین، راهب����ردی و کاربردی در 
حوزۀ قرآنی که در س����طح کشور و در سطح 
جهان انجام شده، معرفی و از پژوهشگران 

برتر تقدیر شود.
رئی����س دانش����گاه ق����رآن و حدی����ث بیان 
کار بسیار  کرد: بزرگداشت هفتۀ پژوهش، 
که  شایس����ته ای اس����ت مش����روط ب����ر ای����ن 
زمینه ساز معرفی و حمایت از پژوهشگران 
برت����ر و پژوهش ه����ای برتر باش����د و صرفًا با 

شعار و نصیحت و امثال آن برگزار نشود.

 ت��ول��ی��ت آس��ت��ان 
م���ق���ّدس ح��ض��رت 
ع����ب����دال����ع����ظ����ی����م 

الحسنی؟ع؟ با استناد به روایتی از حضرت 
علی؟ع؟ گفت: گسترۀ عمق معارف قرآن، 
بسیار وسیع است و طبق آنچه در روایت 
به آن تصریح ش��ده، در ق��رآن ب��رای هیج 
گوینده ای جای هیچ سخن تازه ای، باقی 
نمانده است و باید برای پژوهش در قرآن 
به سراغ روای��ات اهل بیت؟ع؟ به عنوان 

مفّسران حقیقی کام خدا برویم.
 آی����ت اهلل محّمدی ری ش����هری با بیان 
این مطلب که ل����وازم بهره برداری از قرآن، 
مراجع����ه ب����ه روایات اهل بیت؟ع؟ اس����ت 
گف����ت: دانش����گاه ق����رآن و حدی����ث، محّل 
اصل����ی به انج����ام رس����اندن پژوهش های 

قرآنی است.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به 
فرمایش رهبرمعظ����م انقاب در خصوص 
کلید  موضوع پژوهش های علم����ی افزود: 
پیشرفت در همۀ زمینه ها، تولید علم است 

و کلید تولید علم، پژوهش علمی است.
 آی����ت اهلل محّم����دی ری ش����هری گفت: 
گرچه تاکنون اقدامات ارزنده و خوبی در  ا
حوزۀ قرآن و حدیث در مؤسسۀ دارالحدیث 

صورت گرفته، اّم����ا آنچنان که باید از نظر 
من رضایت بخش نیس����ت و همیشه باید 
کس����ب موّفقیت های بیش����تر تاش  برای 

کنیم.
حض����رت  مق����ّدس  آس����تان  تولی����ت   
عبدالعظیم الحس����نی؟ع؟ گفت: در سال 
آینده باید ب����ه جای موعظه و س����خنرانی 
ِص����رف، از اقدام����ات پژوهش����ی مؤسس����ه 
ارزیاب����ی داش����ته باش����یم و موّفقیت ه����ای 
پژوهش ه����ای  ح����وزۀ  در  ش����ده  ایج����اد 
بنیادی����ن، کاربردی و راهب����ردی را معرفی 

کنیم.
فرهنگ����ی   � علم����ی  مؤسس����ۀ  رئی����س 
و  اس����تادان  از  همچنی����ِن  دارالحدی����ث 
خواس����ت  مؤسس����ه  ای����ن  پژوهش����گران 
موضوعات مهم و ارزش����مند در حوزه های 
کاربردی برای امور مؤسس����ۀ دارالحدیث، 
مسائل مورد نیاز کشور و همچنین در سطح 
بی����ن المللی را ب����رای هدای����ت و راهنمایی 
پژوهش����گران و ط����رح در پایان نامه ه����ای 

کارشناسی ارشد و دکتری، احصا کنند.

کارگاه آموزش اطفای حریق در مؤّسسه برگزاری 

به هّمت معاونت توس���عۀ مدیریت و 
کارگاه آموزش  منابع سازمانی مؤسسه، 
شیوۀ اطفای حریق و اصول ایمنی، با 
کارشناس س���ازمان آتش نشانی  حضور 
و خدم���ات ایمن���ی ش���هرداری ق���م در 
مؤسس���ۀ علمی ��� فرهنگی دارالحدیث 
ک���ه ب���ه   ����� برگ���زار ش���د. در ای���ن دوره 

مدت س���ه س���اعت ب���ه ط���ول انجامید 
کارمن���دان و پژوهش���گران مؤسس���ه   ������
ب���ا ش���یوه ها و اصول ایمن���ی در منزل و 
کار، آش���نا شدند و نحوه صحیح  محل 
ک���ردن آت���ش را ب���ه ص���ورت  خام���وش 

عملی، آموزش دیدند.
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پژوهشگاه 
ق������������رآن و 
ح������دی������ث

کاربردی در عرصۀ پژوهش های قرآنی و حدیثی تالش برای انجام پژوهش های 

سومین جش���نوارۀ پژوهش���ی تجلیل 
از پژوهش���گران برت���ر پژوهش���گاه قرآن 
و حدی���ث با حض���ور حض���رت آیت اهلل 
پژوهش���گران  و  اس���اتید  ری ش���هری، 

پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.
ک���ه در روز پژوهش  در ای���ن مراس���م � 
پژوهش���گران  اس���اتید،  حض���ور  ب���ا  و 
پژوه���ش  عرص���ۀ  پیشکس���وتان  و 
پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد � از 
پنج نفر از پژوهشگران برتر پژوهشگاه، 

تجلیل و تقدیر شد.
 حج���ت االس���ام و المس���لمین دکتر 
رض���ا برنجکار، قائم مقام پژوهش���گاه 
قرآن و حدیث در ابتدای این مراسم، 
ب���ا اش���اره ب���ه روز پژوه���ش و برگزاری 
گفت: رسم  جش���نواره های پژوهش���ی 
کز  ک���ه در ای���ن روز در مرا بر این اس���ت 
کشور، جشنوارۀ پژوهش برگزار  علمی 
می شود و از تعدادی از پژوهشگران که 
بر اس���اس آیین نامه، بیش���ترین امتیاز 
کرد ه ان���د، ب���ه ص���ورت ویژه  کس���ب  را 
تقدیر می ش���ود. این س���ّنت حسنه، از 
زمان تأسیس رسمی پژوهشگاه قرآن 
و حدی���ث ه���م در حال انجام اس���ت و 
امسال سومین جشنوارۀ پژوهشی را با 
همکاری و همیاری با دانش���گاه برگزار 

کرده ایم.
انج���ام  ح  ایش���ان در خص���وص ط���ر
عرص���ۀ  در  کارب���ردی  پژوهش ه���ای 
گفت:  پژوهش ه���ای ق���رآن و حدی���ث 
ک���ه به نظر می رس���د در این  موضوعی 
ح ش���ود این اس���ت  وضعی���ت باید مطر
که آیا در عرصۀ قرآن و حدیث می توان 
کاربردی انج���ام داد یا  پژوهش ه���ای 

خیر؟

وی اف���زود: پژوهش های کاربردی را 
می توان در عرصۀ فردی یا اجتماعی و 
گر  ک���رد. در عرصۀ فردی ا ح  کان مطر
ش���خصی س���ؤال اعتقادی ی���ا فقهی یا 

اخاقی پرس���ید و ما با مراجعه به قرآن 
و حدیث، پاسخ او را دادیم و مشکلش 
کردیم، ای���ن عمل ما، پژوهش  را حل 

کاربردی است.
قائم مقام پژوهش���گاه قرآن و حدیث 
در ادام���ه اظهار داش���ت: اّم���ا در عرصۀ 
می کن���د.  ف���رق  مس���ئله  اجتماع���ی، 
کمیت، مدیری���ت جامعه را برعهده  حا
ب���ه  دارد و درص���دد رس���اندن جامع���ه 
کار  ای���ن  و  اس���ت  وضعی���ت مطل���وب 
می ده���د.  انج���ام  برنامه ری���زی  ب���ا  را 
برنامه ری���زی دقیق هم متوقف اس���ت 
بر ش���ناخت وضعیت موجود، شناخت 
وضعیت مطلوب و ش���ناخت چگونگی 
انتقال از وضعی���ت موجود به وضعیت 
مطلوب. این سه شناخت، با پژوهش 

در عرصۀ علوم انسانی میسر است.
که چه  وی در پاس���خ به این پرسش 
نهادی پژوهشگاه ها را به برنامه ریزی 
در  گف���ت:  می کن���د  وص���ل  دول���ت 

کادمی ه���ای  آ پیش���رفته،  کش���ور های 
عل���وم، نیازه���ای دول���ت و پروژه های 
ای���ن  و  می گیرن���د  دول���ت  از  را  کان 
پروژه ها را ُخرد می کنند و با دانشگاه ها 
و پژوهشگاه ها قرارداد می بندند و پس 
از انجام دادن ای���ن پژوهش ها، آنها را 
جمع بندی می کنن���د و در اختیار دولت 
ق���رار می دهند و بخش اصل���ی درآمد و 
ک���ز علمی از ناحیۀ به انجام  بودجۀ مرا

رساندن همین پروژه هاست.
دکت���ر برنج���کار در ب���ارۀ رون���د انجام 
گفت:  پروژه های پژوهش���ی در ای���ران 
ک���ز پژوهش���ی ب���ه  اّم���ا در کش���ور م���ا مرا
تشخیص خود، مش���غول انجام دادن 
ک���ه معم���واًل  برخ���ی پروژه ه���ا هس���تند 
و  نمی ش���ود  کان  اس���تفاده  آنه���ا  از 
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کادمی های���ی ه���م ب���ا عن���وان  البت���ه آ
فرهنگستان وجود دارند که مانند یک 
پژوهشکده، چند پروژه در عرض دیگر 

کز علمی انجام می دهند. مرا
کرد: بنا بر ای���ن، تنها راه  کی���د  وی تأ
باق���ی مانده ب���رای پژوهش���گاه ها این 
اس���ت که به تش���خیص خودشان باید 
س���عی کنند نیازها را شناس���ایی کنند و 
پژوهش های خودش���ان را در راس���تای 
ب���رآوردن ای���ن نیازه���ا انج���ام دهند و 
امیدواریم مصداق این سخن ارزشمند 
»عال���م  ک���ه:  باش���یم  باق���ر؟ع؟  ام���ام 
ینتفع بعلم���ه افضل من س���بعین الف 
که از علمش س���ود  عابد؛ دانش���مندی 
ببرند، از هفتاد هزار عابد، بهتر اس���ت« 

)بحاراألنوار، ج 75، ص 173(.
مهم تری���ن  ب���ه  اش���اره  در  ایش���ان 
اقدام���ات انجام ش���ده در پژوهش���گاه 

ق���رآن و حدی���ث اظه���ار داش���ت: یک���ی 
از برنامه ه���ای انج���ام ش���ده، طراح���ی 
کارگاه ه���ای آموزش���ی و نیز  و برگ���زاری 
نشست های علمی نقد کتاب در جهت 
ارتق���ای پژوهش���گران و دانش افزای���ی 

آنان است.
اف�����زود:  ب��رن��ج��ک��ار در ادام�����ه  دک��ت��ر 
خریداری و راه اندازی سامانۀ دریافت 
م���ج���ات )دوف���ص���ل ن���ام���ۀ  ارس������ال  و 
فصل نامۀ  ب��ی��ت؟ع؟«،  اه��ل  »تفسیر 
فصل نامۀ  ب���ی���ت؟ع؟«،  اه���ل  »ک����ام 
فصل نامۀ  و  اس��ام��ی«  »روان  شناسی 
»اخاق پژوهشی« و راه اندازی نرم افزار 
مدیریت پروژه و نیز راه اندازی سامانۀ 
سمیر )سامانۀ مدیریت یکپارچۀ رزومۀ 
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران(، 
پژوهشگاه  اخیر  ماه های  اقدامات  از 

قرآن و حدیث است.

وی گفت: مراس���م بیستمین سالگرد 
� فرهنگ���ی  تأس���یس مؤسس���ۀ علم���ی 
دارالحدی���ث نیز در اواس���ط اس���فندماه 
س���ال ج���اری برگ���زار می ش���ود و برخی 
برگ���زاری  مانن���د  مقدمات���ی  کار ه���ای 
همایش ها، نشست های علمِی »نقش 
گفتم���ان حدی���ث در عل���وم اس���امی و 

انسانی« در حال اجراست.
حج���ت االس���ام و المس���لمین دکت���ر 
برنجکار در پایان س���خنان خود اظهار 
داشت: حضرت آیت اهلل ری شهری به 
عنوان یکی از شخصیت های پیش گام 
در عرصۀ حدیث در عصر کنونی اس���ت 
و در آیندۀ نزدیک، از شخصیت ایشان 
ک���ز ح���وزوی و علمی �  ب���ا هم���کاری مرا
کشور، به عنوان پیش کسوت  آموزشی 

عرصۀ حدیث تجلیل خواهد شد.

از پژوهشگران برتر پژوهشگاه قرآن و حدیث تقدیر شد

در  پژوه���ش،  روز  ب���ا  همزم���ان 
سومین جش���نوارۀ پژوهش���ی تجلیل از 
پژوهش���گران برت���ر پژوهش���گاه قرآن و 

حدیث، از محّققان برتر تجلیل شد.
 25( پژوهش  روز  در  که  مراسم  این 
آذر ۹۴( با حضور اساتید، پژوهشگران 

پ���ژوه���ش  پ��ی��ش��ک��س��وت��ان ع���رص���ۀ  و 
پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد، از 
پنج نفر از پژوهشگران برتر پژوهشگاه، 

تجلیل و تقدیر شد.
اس���امی ای���ن پژوهش���گران عب���ارت 

است از:

ال��م��س��ل��م��ی��ن  و  االس�������ام  ح���ج���ت   .1
ک��ری��م��ی��ان )پ��ژوه��ش��ک��دۀ  م��ح��م��ود 

علوم و معارف حدیث(
ال��م��س��ل��م��ی��ن  و  االس�������ام  ح���ج���ت   . 2
)پژوهشکدۀ  طالقانی  سیدحسن 

کام اهل بیت؟مهع؟(
علی  المسلمین  و  االس��ام  حجت   . 3
تفسیر  )پژوهشکدۀ  علیزاده  ش��اه 

اهل بیت؟مهع؟(
حجت االسام و المسلمین حمید   . ۴
و  اخ��اق  )پژوهشکدۀ  هنر  رفیعی 

روان  شناسی اسامی(
ال��م��س��ل��م��ی��ن  و  االس�������ام  ح���ج���ت   . 5
محمود سپاسی )واحد آماده سازی 

کتاب(.

کردن پایۀ عقل است کردن نص، سست  کم رنگ 

علم  »ت��راب��ط  علمی  نشست 
سلسله  از  ح���دی���ث«  و  ک����ام 
گفتمان  علمی  نشست های 
نقش حدیث در علوم اسامی 
دکتر  سخنرانی  با  انسانی،  و 
جبرئیلی،  دک��ت��ر  و  ب��رن��ج��ک��ار 
با  آب��ان م��اه  ن��وزده��م  تاریخ  در 
ه��م��ک��اری پ��ژوه��ش��گ��اه ق��رآن 
ک���ام  ان���ج���م���ن  ح����دی����ث،  و 
م��ؤس��س��ۀ  اس����ام����ی ح������وزه و 

اجتماعات  سالن  در  ص��ادق؟ع؟  ام��ام 
مؤسسۀ امام صادق؟ع؟ برگزار شد.

حج���ت   نشس���ت،  ای���ن  ابت���دای  در 
محّمدصف���ر  المس���لمین  و  االس���ام 
جبرئیلی گفت: به اعتقاد بنده، مدارس 
کام���ی ش���یعه، پان���زده مدرس���ه ب���وده 
اس���ت که در این دوره ه���ا هیچ گاه این 

مدارس، خالی از حدیث نبوده است.
کرد: مدرسۀ  استاد حوزۀ علمیه بیان 
کوف���ه، روش���ی عقل���ی و نقل���ی را دنبال 
»رس���الۀ  در  طوس���ی  ش���یخ  می کن���د. 
کمالیه« بیان می کند که استناد به کام 
معص���وم، برهان اس���ت؛ زی���را یقین آور 

است.
گف���ت: مدرس���ۀ مدین���ه نی���ز ب���ه  وی 
همین شکل است. در قم، عقل و نقل 
رایج اس���ت؛ ول���ی نقل در جای���گاه اّول 
اس���ت و ش���یخ صدوق همین مش���ی را 
داش���ت. در حوزۀ بغداد هم کام عقلی 

کم بود. و نقلی حا
حجت االسام جبرئیلی اظهار داشت: 
ح���وزۀ علمی���ۀ نج���ف، کام���ی عقلی و 
اس���تداللی اس���ت و مدرس���ۀ ری، نی���ز 
عقل���ی، اس���تداللی و حدیثی اس���ت. در 
حّله نیز عقل و نقل با هم در نظر گرفته 

می ش���ده اس���ت. در جب���ل العامل هم، 
عقل و نقل رؤیت می شود.

وی در ادام���ه افزود: حوزۀ ش���یراز نیز 
بودن���د  نیمه فیلس���وف   � نیمه متکّل���م 
و ب���ه همی���ن دلی���ل، نق���ل، آن چن���ان 
ش���اخص نیس���ت؛ ولی باز هم به نص 
توّجه داش���تند. حوزۀ هند نیز از ش���یراز 
گرفته است و مدرسۀ علمیۀ  سرچشمه 
اصفهان نی���ز عقلی � نقلی بوده اس���ت؛ 
ول���ی در ح���وزۀ علمیۀ اصفه���ان، نقل، 

نهادینه شده است.
کید کرد: مدرسۀ قم  ایشان در پایان تأ
معاصر نیز متأّثر از اندیشه های بزرگانی 
م���ه 

ّ
عا و  س���بحانی  اهلل  آی���ت  چ���ون: 

طباطبای���ی، آی���ت اهلل ج���وادی آملی، 
حجت االسام والمسلمین رّبانی، آیت 
کام جامع نگر  اهلل مصباح ی���زدی و... 

و عقلی و نقلی بوده است.
▪▪▪

علم کالم؛ نیازمند عقل و نقل

در ادامۀ این نشست، حجت االسام 
گفت: علم  و المس���لمین رضا برنجکار 
که دس���ت مایۀ آن،  کام، علمی اس���ت 
عقل و نقل است؛ زیرا این دانش برای 
دفاع از دین، ب���ه این دو حوزه نیازمند 

است.
وی افزود: در مدرسۀ علمیۀ 
کوف���ه، بیش���ترین اس���تفاده از 
حدیث انجام می ش���ده اس���ت 
و بعدها این مس���ئله، کم رنگ 
شد و به افت و خیز افتاد؛ ولی 
اوج استفاده از نص و حدیث، 

در کوفه است.
رئیس انجمن کام اس���امی 
کوفه برای  کرد:  حوزه تصریح 
ما ی���ک ویژگی خاص���ی دارد که با همۀ 
کام���ی دیگر، متفاوت اس���ت؛  مدارس 
کوف���ه در منظ���ر اه���ل بی���ت؟ع؟  زی���را 
اس���ت. هش���ام بن حکم، ش���اگرد امام 
کار آنه���ا تصحیح  ص���ادق؟ع؟ اس���ت و 
ش���ده اس���ت؛ ولی در دوره های بعدی، 

این مسئله وجود ندارد.
ام���ام  ک���رد:  بی���ان  برنج���کار  دکت���ر 
صادق؟ع؟ بحث های روش���ی را نیز به 
ش���اگردان خوی���ش می آموختن���د و این 
کام و به خصوص در  مباحث در عل���م 
مباحثات علم���ی و عقلی، بس���یار مهم 
اس���ت و ائّمۀ م���ا در زمین���ۀ محتوایی و 
روشی، به کار متکّلمان نظارت داشتند.

وی اف���زود: اوج کام ش���یعه، پ���س از 
ائمۀ اطهار؟ع؟ هش���ام بن حکم است؛ 
کرده  زی���را ام���ام، روش وی را تصحیح 
است و بهترین روش ها را به او آموزش 
دادن���د و بع���د از وی افرادی مثل ش���یخ 

مفید در این عرصه وارد شدند.
قائم مقام پژوهش���گاه قرآن و حدیث 
ک���رد: بحث امام���ت و رهبری،  تصریح 
از مهم تری���ن مباح���ث کام���ی ب���ود که 
متکّلم���ان م���ا در ابتدا ب���ه آن پرداختند 
و بهترین ش���کل ای���ن مباحث را تبیین 



11

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
ـ ــ ف

می
 عل

سه
ؤس

و م
؟ع؟ 

نی
حس

م 
ظی

دالع
 عب

ت
ضر

ن ح
ستا

ی آ
نگ

ره
 و ف

نی
سا

ع ر
طال

ی، ا
خبر

یه 
شر

 ▪  ن
94

ذر 
 و آ

ان
6 آب

ه 4
مار

▪ ش
ث ▪

؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی
ت عبدالعظیم حسنی

ضر
ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

▪ شماره 64 آبان و آذر 94 ▪  نشریه خبر

10

کردند و ذخایر معرفتی عظیمی را به ما 
انتقال دادند.

کوفه،  وی اف���زود: در مدرس���ۀ علمیۀ 
این گونه نیست که متکّلمان، خودشان 
به دنبال مسائل علمی و حقیقی بروند؛ 
بلکه ابتدا حقای���ق را از معصوم؟ع؟ فرا 
می گیرن���د بعد ب���ه دنبال ای���ن مباحث 

حدیثی می روند.
کام اس���امی حوزه  رئی���س انجم���ن 
کوفه، عقل و  ک���رد: در مدرس���ۀ  تصریح 

وحی با هم حضور دارند. این گونه هم 
نیس���ت که حد و مرز مش���خصی داشته 
باش���ند؛ به خصوص در مس���ئلۀ اثبات 
خ���دا � که عقل و نقل با هم آمده اس���ت 

� این دو از هم جدا نیستند.
ایش���ان خاطرنش���ان ک���رد: ائم���ۀ ما با 
قدرت و ق���ّوت نص به دنب���ال پرورش 
عق���ل م���ا بودن���د. بح���ث »الجب���ر و ال 
کوفه به بحث جبر و  تفویض«، پس از 
اختیار مبّدل شد و این مباحث در کوفه 

سامان گرفت.
کم رن���گ  وی اف���زود: وقت���ی ن���ص را 
کردیم، یک پایۀ عقل خود را نیز از بین 
می بری���م؛ زی���را باید از ای���ن مبانی برای 

فهم بهتر استفاده کرد.
کرد:  کی���د  دکت���ر برنج���کار در پایان تأ
کوفه به بهترین  اس���تفاده از حدیث در 
ش���کل انجام می ش���ده اس���ت و آنها به 
کنار عقل  حدی���ث به نقش تعب���دی در 

نگاه نمی کردند.

رئیس جمهور:

س���یرۀ پیامب���ر؟ص؟ بهتری���ن نور و چ���راغ هدایت ب���رای بش���ریت امروز اس���ت و بای���د از آن الگ���و بگیریم.

مراس���م رونمای���ی از مجموعۀ هفت 
خات���م؟ص؟«  پیامب���ر  »س���یرۀ  جل���دی 
و  ق���رآن  پژوهش���گاه  اث���ر  جدیدتری���ن 
حدیث با حضور رئیس جمهور، حجت 
االسام و المسلمین دکتر حسن روحانی 

رونمایی شد.
حج���ت االس���ام و المس���لمین دکت���ر 
روحانی با اشاره به سوابق دوستی خود 
با حضرت آیت اهلل ری ش���هری، رئیس 

پژوهش���گاه ق���رآن و حدی���ث، رونمایی 
از مجموعۀ هفت جلدی س���یرۀ پیامبر 
عظی���م الش���أن اس���ام؟ص؟ را اقدام���ی 

بسیار بااهمیت خواند.
و  وح���دت  پایه ه���ای  از  گف���ت:  وی 
اتحاد در جهان اسام، قرآن، حدیث و 

سّنت پیامبر اسام؟ص؟  است.
ک���ه راه و  روحان���ی اف���زود: همان طور 
سیرۀ پیامبر اس���ام؟ص؟ الگوی بشر در 
هدای���ت و یافتن مس���یر زندگی اس���ت، 
ای���ن مجموعه نیز می توان���د در دنیای 
امروز در ابعاد مختلف دینی، فرهنگی، 

اجتماعی و سیاس���ی، م���ورد توّجه قرار 
گیرد.

رئیس جمهوری اظهار داشت: سیرۀ 

پیامبر؟ص؟ بهتری���ن نور و چراغ هدایت 
ب���رای بش���ریت امروز اس���ت و باید از آن 

الگو بگیریم.
حضرت آیت اهلل ری ش���هری، رئیس 
پژوهش���گاه قرآن و حدیث با اش���اره به 
مجموع���ۀ »س���یرۀ پیامب���ر خاتم؟ص؟« 
ک���ه به هّم���ت جمع���ی از پژوهش���گران 
پژوهش���گاه قرآن و حدیث تألیف شده 
اس���ت گف���ت: ای���ن مجموع���ه، یکی از 

برجسته ترین آثار پژوهشگاه است.
آیت اهلل محّمد محّمدی ری شهری 
ب��رای نخستین  اف��زود: ای��ن مجموعه 
پیامبر  زن���دگ���ی  س��ب��ک  و  رف���ت���ار  ب����ار، 
ف����ردی،  زم���ی���ن���ه ه���ای  در  ک������رم؟ص؟  ا
می کند  تبیین  را  سیاسی  و  اجتماعی 
ک���ار پ��ژوه��ش��ِی ُن���ه سالۀ  ک���ه ح��اص��ل 

پژوهشگران پژوهشگاه است.
ک���ه موّفقیت  کی���د ب���ر ای���ن  وی ب���ا تأ
دولت، موّفقیت نظاِم مبتنی بر والیت 
که  ک���رد  فقی���ه اس���ت، اب���راز امیدواری 
دول���ت یازده���م در ن���زد خداوند و خلق 

خدا، روسفید باشد.

ضرورت تبدیل آموزه های دینی به مداخالت روان شناختی 
اق����ش����ار آس���ی���ب پ���ذی���ر ج��ام��ع��ه ت���وان���م���ن���دس���ازی  در ج���ه���ت 

»م��ش��اوره،  م��ّل��ی  همایش  نخستین 
اق��ش��ار  ت���وان���م���ن���دس���ازی  خ����ان����واده و 
»کمیتۀ  س��وی  از  جامعه«  آسیب پذیر 
»سازمان  و  خمینی؟هر؟«  ام��ام  ام��داد 
نظام روان شناسی و مشاورۀ کشور« و با 
المسلمین  و  االسام  سخنرانی حجت 
دک���ت���ر ع���ب���اس پ���س���ن���دی���ده، رئ��ی��س 
پ��ژوه��ش��ک��دۀ اخ����اق و روان ش��ن��اس��ی 
به  حدیث  و  ق��رآن  پژوهشگاه  اسامی 
تاریخ چهاردهم آبان ماه در سالن غدیر 
کمیتۀ امداد امام خمینی برگزار گردید.

از  استفاده  منظور  ب��ه  همایش  ای��ن 
اتخاذ  در  علمی  دستاوردهای  آخرین 

ک���ت���ی���ک ه���ای  ت���ا
م������ق������اب������ل������ه ب���ا 
آس������ی������ب ه������ای 
اج������ت������م������اع������ی 
اخ�������ت�������االت  و 
روان���������������������ی، ب���ا 
مفهوم  محوریت 
»توانمندسازی« 
در رویکرد تحولی 

امداد برگزار شد.
دکتر پسندیده در تبیین دیدگاه اسام 
در ب���ارۀ امدادرس���انی و توانمندس���ازی 
گف���ت: اّواًل از نگاه دین،  اقش���ار جامعه 
امدادرس���انی ب���ه نیازمن���دان، یک نیاز 
اس���ت، نه ی���ک لطف و مّنت از س���وی 
کمک کنن���ده. روای���ات اس���امی،  ف���رد 
امدادرس���اندن را رحمت خ���دا بر مؤمن 
دانس���ته و ف���رد مددج���و را بافضیلت تر 
ب���ر  ل���ذا مددج���و  م���ددکار می دان���د،  از 

امدادرسان مّنت دارد.
ک����رد،  ک���ی���د  ت���أ ادام�������ه  در  ای����ش����ان 

امدادرسانی خود می تواند به مثابۀ یک 
آید  حساب  به  روان شناختی  مداخلۀ 
و روان شناسان، مشاوران و مددکاران 
به  را  افسرده  و  ناامید  اف��راد  می توانند 
کنند تا  مددرسانی به دیگران ترغیب 
به  آن��ان  در  شادابی  و  نشاط  احساس 
بر اساس متون دینی،  زیرا  آید؛  وجود 
ی��ع��ن��ی ح���ّل مشکات  ادخ�����ال س����رور 
باعث  خ��ود  اق���دام،  ای��ن  و  نیازمندان 

شادابی و نشاط فرد می  شود.
و  اخ���اق  پژوهش���کدۀ  رئی���س 
روان شناس���ی اس���امی در بخ���ش دوم 
س���خنان خ���ود ب���ا اش���اره ب���ه قابلی���ت 

مت���ون دینی ب���رای طراح���ی مداخات 
توانمندس���ازی  جه���ت  روان ش���ناختی 
از  بای���د  گف���ت:  آس���یب پذیر  اقش���ار 
مرحل���ۀ ش���عار ب���ه مرحل���ۀ عملی���ات و 
ب���رای  اس���امی  مداخ���ات  طراح���ی 
توانمندس���ازی وارد ش���ویم. بنا بر این 
الزم است قابلیت های روان شناختی و 
مشاوره ای متون دینی به مداخله  های 
کز  کارآمد و روش ه���ای قابل اجرا در مرا

مشاوره تبدیل شود. 
ک���ار  از  ن���م���ون���ه ای  ب���ی���ان  ب����ا  وی 

پژوهشی ای که در پژوهشکدۀ اخاق و 
روان شناسی اسامی در بارۀ روش  های 
توانمندسازی در قرآن کریم انجام شده 
کریم، 33  اظهار داشت: فقط در قرآن 
که خداوند متعال با  روش وجود دارد 
کرم؟ص؟ و اهل ایمان را در  آنها پیامبر ا
برابر مشکات فراوان جامعۀ اسامی، 
کرده است و همۀ اینها قابلیت  تقویت 

تکنیکال شدن را دارند.
ایشان در بخش پایانی سخنان خود 
با بی���ان نمونه های دیگ���ر از تقویت ها 
اب���راز داش���ت: ن���زول آیۀ ش���ریفۀ »انک 
لعل���ی ُخلق عظی���م« و چند آی���ۀ قبل و 
بع���د آن، روش های���ی 
ب���رای تقوی���ت پیامبر 
کرم؟ص؟در برابر اّتهام  ا

جنون بوده است.
دک����ت����ر پ���س���ن���دی���ده 
س��خ��ن��ان  پ����ای����ان  در 
خ�����ود ب����ا اش��������اره ب��ه 
اط�����اع�����ات آم�������ارِی 
پ����ژوه����ش ه����ای ی���اد 
پژوهشکدۀ  در  ش��ده 
کید  تأ اسامی  روان ش��ن��اس��ی  و  اخ��اق 
از  استفاده  در  ف��راوان��ی  بیشترین  ک��رد: 
است  روش���ی  مخصوص  روش،  ی��ک 
تعمیمی  تقویت  ع��ن��وان  ب��ه  آن  از  ک��ه 
خداوند  آن،  اس��اس  بر  و  می  شود  ی��اد 
کرم؟ص؟ و اهل ایمان  متعال به پیامبر ا
کسانی نیستید  که شما تنها  می  فرماید 
تکلیف  یا  و  که دچ��ار مشکل ش��ده ای��د 
نیز  شما  از  پیش  بلکه  داری���د؛  خاصی 
دیگران دچار همین مشکات یا بیشتر 

از آن بوده  اند.
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برگزارِی نشست علمی »رابطۀ علم مدیریت و حدیث«

نشست علمی »رابطۀ علم مدیریت 
نشس���ت های  سلس���له  از  حدی���ث«  و 
گفتمان نق���ش حدیث در علوم  علمی 
اس���امی و انس���انی، در تاری���خ بیس���ت 
و پنج���م آبان ماه با س���خنرانی جناب 
آق���ای دکت���ر علی نق���ی امی���ری و دکتر 
حامد پوررس���تمی از س���وی پژوهشگاه 
ق���رآن و حدی���ث و ب���ا هم���کاری مرک���ز 
� پژوهش���ی ح���وزه و  تب���ادالت علم���ی 
دانش���گاه ته���ران پردی���س فارابی، در 
س���الن ش���هید مطهری این دانش���گاه 
برگ���زار ش���د. در ابت���دای این نشس���ت 
علمی، دکتر حامد پوررستمی، با اشاره 
به نقش آفرینی علم مدیریت و حدیث 
در جهان معاصر، اظهار داش���ت: ابعاد 
گس���تردۀ نقش آفرینی روای���ات در علم 
دو  ای���ن  متقاب���ل  رابط���ۀ  و  مدیری���ت 
هم افزای���ی  موج���ب  عل���م،  از  ش���اخه 

می شود.
پوررس���تمی افزود: حضرت علی؟ع؟ 
در هزار و چهارصد س���ال قبل، خطاب 
به اعراب فرمود: »ش���ما قبل از اس���ام 
ع فرهنگ و زش���ت ترین  در بدترین نو

س���ر  ب���ه  بش���ری  جوام���ع  در  زندگ���ی 
می بردید«. این سخن ایشان ناظر به 
فرهنگ نرم افزاری اس���ام است. وی 
اف���زود: محت���وای نظام تمّدن س���ازی 
گران قدر اس���ت  گنجینه ای  اس���امی، 
که مانند هوا در بین ما جاری و ساری 
است. باید ُشکر نعمت را به جای آورد 
و در راس���تای جهانی ش���دن این نظام 
گفتمان ها  گام برداش���ت. این  نوین، 
باید به صورت سلس���له نشس���ت های 
هدفمند اس���تمرار داش���ته باش���د تا به 
شجرۀ طّیبه منش���ور مدیریت صحیح 

اسامی، دست یابیم.
در ادامۀ این نشست، دکتر علی نقی 
امی���ری، عضو هیئت علمی دانش���گاه 
پرداخ���ت  س���خن  ای���راد  ب���ه  ته���ران 
ک���ه  گف���ت: برخ���ی اعتق���اد داش���تند  و 
نق���ل، جای���ی در تمّدن ن���دارد و برخی 
می گوین���د جای���ی ب���رای این نی���رو در 

مباحث مدیریتی وجود ندارد.
ی���ک  ای���ران،  در  ک���رد:  کی���د  تأ وی 
انق���اب به ن���ام خ���دا ایجاد ش���د و در 
عمل، بس���یاری از این بافته ها را پنبه 

کرد.
امیری در ادامه با اشاره به کتاب بلن 
چارد ب���ا عنوان »س���خاوت و مدیریت 
ب���ر مبن���ای انجی���ل« اذع���ان داش���ت: 
کت���اب، ب���ا ی���ک پیش فرض  در ای���ن 
ع مدیریت را  انسان شناس���انه، س���ه نو
ح می کن���د: اّول، مدیری���ت برای  مط���ر
که عملگرایانه رفتار می کنند؛  کس���انی 
که اندیش���ه گرایانه رفتار  دوم ع���ده ای 
که عاطفی  می کنند؛ و س���وم ع���ده ای 
رفت���ار می کنند. س���پس نظریۀ رهبرِی 
ح می کن���د و قائ���ل  خاضعان���ه را مط���ر
کسی می تواند این رهبری را  که  است 
داش���ته باشد که قلب و اندیشه و رفتار 

خاضع داشته باشد.
کرد: باید دقت می توان  وی تصریح 
کرد که مفاهیمی در مدیریت  مشاهده 
ک���ه در احادیث ما هم  امروز می بینیم 
وج���ود دارند؛ مانند رهبرِی خاضعانه، 
تواض���ع، وف���اداری، اعتم���اد، تعّه���د، 
ه���وش  خودمدیریت���ی،  خودکنترل���ی، 
که  س���ازمانی و تصمیم گیری شهودی 
همگی، ب���ا مفاهیم دین���ی و مذهبی، 

کتاب »مسجد در قرآن« و »مسجد در احادیث و روایات« در دست تألیف

کت���اب  کت���اب »مس���جد در ق���رآن« و 
روای���ات«  و  احادی���ث  در  »مس���جد 
در  بدی���ل  ب���ی  و  غن���ی  مجموع���ه ای 
ح���وزۀ مس���جد از نظ���ر آی���ات و روایات 
ح های  که به عنوان یکی از طر اس���ت 
پژوهش���کدۀ تفس���یر اهل بیت؟مهع؟ در 

حال انجام است.
»مس���جد  کتاب ه���ای:  ن���گارش 
احادی���ث  در  »مس���جد  و  ق���رآن«  در 
مش���ترک  اقدام���ات  از  روای���ات«،  و 
مرک���ز  و  حدی���ث  و  ق���رآن  پژوهش���گاه 
که  رس���یدگی ب���ه امور مس���اجد اس���ت 
از ح���دود یک س���ال پی���ش، اقدامات 
تألیفی آن شروع ش���ده است. با توّجه 
ع، حجت االس���ام  ب���ه اهمی���ت موضو
دکتر علی راد، مدیر پروژه، در خصوص 
اقدامات انجام ش���ده و اهمیت تألیف 
که  کت���اب، توضیحاتی دادند  این دو 

در ادامه می خوانید.
کت���اب حاض���ر ب���ا توّج���ه ب���ه رعایت 
که  ساده نویسی و رویکرد ترویجی ای 
دارد، زم���ان زی���ادی گذاش���ته ش���ده تا 
طب���ق خواس���ت و نظر دفت���ر مطالعات 
و پژوهش های مرکز رس���یدگی به امور 
مس���اجد، به نحو احس���ن اجرا ش���ود. 
کار به قلم نویس���نده ها بود  گر  ش���اید ا

و ساده نویسی انجام نمی شد، در بازۀ 
مشخص تر و سریع تری انجام می شد.
کار  اولی���ۀ  مطالع���ات   اف���زود:  وی 
ع، بی���ش از  انج���ام ش���ده و در مجم���و
کت���اب تألیف  دویس���ت صفح���ه از دو 
که در بخش  شده اس���ت. فیش هایی 
اّول گردآوری شده بود، در مرحلۀ دوم 
بازخوانی ش���ده و مخصوصًا در قرآن و 
کتاب، تثبیت  حدیث، س���اختار اّولیۀ 
ش���ده است. بر اساس س���اختار تثبیت 
کتاب ها انجام  ش���ده، تدوین و تألیف 
گرفته است، یعنی تقریبًا فصل اّول هر 
که بخ���ش بنیادی و راهبردی  کتاب � 

پژوهش است � نوشته شده است.
دکت���ر راد در ادام���ه اظه���ار داش���ت: 
ه���ردو  در  م���ا  نویس���ندگان  س���وی  از 
بخ���ش حدیث و ق���رآن، مطالبی ارائه 
که مش���ابهش را هم نمی توانید   ش���ده 
کامًا  کنی���د؛ چون زاوی���ۀ نگاه ها  پیدا 
متفاوت اس���ت، پژوهش های پیشین 
ه���م بیش���تر پژوهش ه���ای توصیفی و 
کار خیلی تحلیلی  گردآوری اند؛ یعن���ی 

صورت نگرفته است. 
ایش���ان یادآور ش���د: ما ابتدا مفاهیم 
کردی���م،  پی���دا  را  مس���جد  جانش���ین 
گ���ر می خواس���تیم همی���ن مطال���ب را  ا

بنویس���یم، ش���اید همین ص���د صفحه 
کار تم���ام ش���ده ب���ود؛ اّما  کاف���ی ب���ود و 
این آیات المس���اجد بود. ما مس���جد را 
گونه شناسی  شناسایی، دسته بندی، 

کردیم.  و تاریخ گذاری 
کتاب »مسجد در  مدیر پروژۀ تألیف 
قرآن« و »مسجد در احادیث و روایات« 
کار،  ادام���ه داد: در بخ���ش دیگ���ری از 
ی���ک ن���وآوری انج���ام ش���ده و آن این 
که تمامی آیات و روایات مرتبط  است 

متناسب اند.
عض���و هیئت علمی دانش���گاه تهران 
از  پ���س  واق���ع  در  ک���رد:  خاطرنش���ان 
رنس���انس، دی���ن را از صحن���ۀ عم���ل 
برچیدن���د، به م���رور زمان، عل���م را به 
عن���وان کاالی جایگزین معرفی کردند 
که دی���ن، توانایی  گفتند  و ب���ه تدریج 
ادارۀ جامع���ه را ندارد. به عبارتی، این 

بازگش���ت، باز خ���ورد آن ن���گاه افراطی 
است.

وی در پایان اضافه کرد: هر مفهومی 
که بیان می شود، در یک نظام فکری 
ح می ش���ود؛ یعن���ی  خ���اص ه���م مط���ر
ع در نظام فک���ری غرب  وقت���ی خض���و
ع در نظام  ح می ش���ود، ب���ا خض���و مطر
فکری اس���ام ن���اب، تفاوت بس���یاری 

دارد. برای بح���ث در این باره باید به 
دنبال نقاط مشترک و مفاهمه بود.

ای���ن نشس���ت، حج���ت  در ابت���دای 
االس���ام و المس���لمین دکت���ر عل���ی راد، 
گفتم���ان حدی���ث در عل���وم  از نق���ش و 
اس���امی و انس���انی مطالب���ی را بی���ان 

کردند.
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ضر
ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

▪ شماره 64 آبان و آذر 94 ▪  نشریه خبر

14

گرو نقد صحیح رشد و بالندگی دانش، در 

»سرشت  آموزشی  کارگاه 
ب��ه هّمت  ن��ق��د«  اخ���اق  و 
م�����ع�����اون�����ت پ����ژوه����ش����ی 
پژوهشگاه قرآن و حدیث 
ارت����ق����ای  راس������ت������ای  در 
دانش افزایی پژوهشگران 
پژوهشگاه قرآن و حدیث 

برگزار شد.
در ابتدای این جلس���ه ، 
اس���امی  دکتر سّیدحس���ن 
در تبیین مقولۀ نقد گفت: 
گام اّول، باید  منتقدان در 

الفبای صحیح نق���د را بدانند. ناقدان 
امروز جامعۀ اس���امی، بی���ن واژه های 
انتق���اد، نق���د و تنقی���د، تف���اوت قائ���ل 
می ش���وند و ای���ن، بزرگ ترین اش���تباه 

است.
گفت: یک���ی از اصول  دکت���ر اس���امی 
که  بدیهی معرفت شناس���ی این است 
معرف���ت بش���ری، آمیخت���ه ب���ه خطا و 
کشف حقیقت هر  لغزش اس���ت. برای 
نظریه، باید به بازنگری آن  پرداخت، 
از کاس���تی ها و کژی ها پرده برداشت و 

کرد. خألها را ُپر 
عض���و هیئت علمی دانش���گاه ادیان 
که  و مذاه���ب اف���زود: نق���د در صورتی 

ب���ر اص���ول علم���ی منطب���ق باش���د و از 
گردد،  انگیزه  ه���ای غیر معرفتی عاری 
از لوازم رشد و بالندگی به شمار می آید. 
کتاب، عمری  کنونی ما نقد  در جامعۀ 
پنجاه س���اله دارد. آسیب شناس���ی این 
که جدای  کی از آن اس���ت  پدی���ده، حا
از عوامل جامعه شناسی، روان شناسی 
و سیاس���ی، بیش���تر کس���انی که در این 
گام نهاده اند، با اصول و مبانی  وادی 
آن آش���نایی ندارن���د و ب���ا تکی���ه بر این 
که چون  قاع���ده »خ���ود راه بگوی���دت 
کرده اند. باید رفت« نقدنویسی را آغاز 

 ایش���ان در تبیی���ن ای���ن پرس���ش که 
گف���ت: در  »نق���د صحی���ح چیس���ت؟« 

کش���ور ما نقد، چه���ره ای دوگانه دارد: 
که یا به  ت متعددی 

ّ
از یک س���و مجا

کتاب اختصاص دارند و یا بخش  نقد 
قاب���ل توجه���ی از آنها ویژۀ نق���د اند؛ از 
ک���ه ب���ه این  س���وی دیگ���ر، نقدهای���ی 
وض���وح و ش���فافیت بیان نمی ش���وند. 
گذشته، شاهد نقدهایی  در چند دهۀ 
که ب���ه هیچ وجه، تناس���بی  بوده ای���م 
ب���ا بیان نق���د، روش صحی���ح انتقاد و 
پیش���برد دانش و معرفت ندارند. این 
کی از عدم س���رمایه گذاری  مطلب، حا
اهل علم و دانش در این زمینه است.
گوش  ک���ه لزومًا  ایش���ان با بیان این 
ک���ردن و عدم حالت دفاعی به معنای 

کتاب سال جمهوری اسالمی کتاب سال حوزه و  تجلیل از برگزیدگان 

و  ق���رآن  پژوهش���گاه  گ���زارش  ب���ه 
و شش���م  بیس���ت  تاری���خ  در  حدی���ث، 
آب���ان ماه، هم زمان با هفتۀ کتاب، در 
کتاب  بیست و سومین همایش هفتۀ 
جمهوری اس���امی با حضور مسئوالن 
و  ناش���ران  نویس���ندگان،  از  اس���تانی، 
کتاب و نش���ر در پردیس  فّعاالن حوزۀ 

سینمایی ونوس، تقدیر شد.
کت���اب  هفت���ۀ  س���ومین  و  بیس���ت 
جمه���وری اس���امی، ٢٤ آب���ان لغای���ت 
اّول آذر رگ���زار ش���د و ط���ی آن، ضم���ن 
کتاب،  برگزاری نمایشگاه های متعدد 
از  تقدی���ر  و  کتاب خوان���ی  مس���ابقات 
زمینه ه���ای  کت���اب،  ح���وزۀ  فع���االن 

کشور در  بررسی بهبود س���رانۀ مطالعۀ 
گرفت. کار قرار  دستور 

االس��ام  حجت  از  م��راس��م،  ای��ن  در 
پسندیده،  عباس  دکتر  المسلمین  و 
رئ�����ی�����س پ����ژوه����ش����ک����دۀ اخ���������اق و 
کتاب  روان شناسی اسامی و نویسندۀ 
حجج  و  شادکامی«  اسامی  »الگوی 
عبدالکریم  ب��س��ت��ان،  حسین  اس���ام 
علی  ساجدی،  ابوالفضل  بهجت پور، 
صادقی،  مصطفی  گلپایگانی،  رّبانی 
فریبا  خ��ان��م  و  ن��اط��ق��ی  اوس����ط  ع��ل��ی 
کتاب  برگزیدگان  عنوان  به  عاسوند 
ک��ت��اب س��ال جمهوری  س��ال ح���وزه و 

اسامی، تجلیل و تقدیر شد.

با مس���جد را با رویکرد نظریه شناسی و 
یعنی  کرده ایم؛  آموزه شناس���ی، بحث 
ک���ه تمام���ی آیات مس���جد را یک  این 
کردیم  گردآوردی���م، بع���د بررس���ی  ج���ا 
که ق���رآن در بارۀ اینها چ���ه می خواهد 
بگوید و چه آموزه های���ی از آیات قابل 
ک���ه بخش���ی از ای���ن  اس���تخراج اس���ت 
ب���ه  آموزه ه���ا در حقیق���ت برمی گ���ردد 

تاریخچۀ مسجد در ادیان، بخشی به 
منزلت و جایگاه مس���جد، بخش���ی به 
کارکرد مس���جد و بخش���ی دیگر هم به 

اخاق تعامل با مسجد.
کرد: م���ا به روز  کی���د  وی در پای���ان تأ
رص���د می کنیم و حتی مطالعاتی را هم 
که غربی ها در باب مس���جد داش���تند، 
جس���تجو می کنی���م، مثًا بن���ده بحث 

ک���ردم.  دنب���ال  را  یه���ود  در  مس���جد 
واقع���ًا زم���ان و انرژی می ُبرد که ش���اید 
کنیم.  بتوانی���م از آنه���ا ه���م اس���تفاده 
کیفی���ت مورد نظر،  به عّلت س���ختی و 
کمی مشکل است؛  پیش بینِی زمانی، 
ک���ه ای���ن  اّم���ا تاش���مان ای���ن هس���ت 
پژوه���ش را بتوانیم در بازۀ مش���خص 

شده انجام دهیم.

نیس���ت،  س���ازنده  و  صحی���ح  انتق���اد 
کرد: پرهیز از شخصی س���ازی  تصری���ح 
و نقد از فرد بس���یار مهم اس���ت، قبول 
که انس���ان  محدودی���ت خویش و این 
با وس���عت علم و دانش بس���یار دارای 
اس���ت،  متع���دد  محدودیت ه���ای 
گام در جه���ت پذیرش نقد  مهم تری���ن 
اس���ت؛ زیرا آفرینش انسان به صورت 

محدود تعریف شده است.
حجت االس���ام و المسلمین اسامی 
اف���زود: نق���د، الزم���ۀ رش���د و بالندگ���ی 
گرچه این نکته بدیهی  دانش است و 
ک���ه هن���وز ای���ن  اس���ت، ب���ه دلی���ل آن 
ب���اور نهادینه نش���ده اس���ت، عمًا نقد 
کارک���رد اصلی خود  فراموش ش���ده و از 
بازمانده و یا به تعریف و تمجید، بدل 

شده است.
 ایش���ان با اشاره به حدیث »اّن حیاة 
العلم بالنقد و الرد« تصریح کرد: حیات 
س���الم اجتماعی در س���ایۀ نقد صحیح 
و س���ازنده انس���جام می یابد. در طول 
تاریخ، نویس���ندگان ب���زرگ، دیگران را 
کرده اند و  ب���ه نقد آثار خویش دع���وت 

خود به استقبال نقد رفته اند.
کرد:  کی���د  دکت���ر اس���امی در پایان تأ
اصول روشنی برای به کارگیری نقد در 
عرصه های مختلف دیده نمی شود، و 
س���رانجام در نقد آرا و اف���کار دیگران، 
گاه ناقدان، اصول اخاقی را فراموش 
می کنن���د و نق���د را ب���ه اب���زاری ب���رای 
تصفی���ه حس���اب های ش���خصی بدل 
می س���ازند. آث���ار بزرگ و اندیش���ه های 

محص���ول  تاری���خ،  مان���دگار  و  ج���ّدی 
کافی اس���ت  نق���د بوده اند. برای مثال 
اس���امی  فلس���فۀ  تاری���خ  ب���ه  نگاه���ی 
ک���ه چگونه نقد  بیندازی���م ت���ا دریابیم 
بی رحمان���ۀ متکّلمان منتقد فلس���فه، 

به رشد فلسفه یاری رساند.
کارگاه  اس���ت  ی���ادآوری  ب���ه  الزم 
آموزشی سرش���ت و اخاق نقد از سوی 
پژوهش���گاه ق���رآن و حدیث ب���ا حضور 
پژوهش���گاه  پژوهش���گران  و  اس���اتید 
دانش���گاه  اس���اتید  و  و حدی���ث  ق���رآن 
و  بیس���ت  تاری���خ  در  ق���رآن و حدی���ث 
هفتم آبان ماه در س���الن شیخ صدوق 
مؤسس���ۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث 

برگزار شد.
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دانشگاه 
ق������رآن و 
ح���دی���ث

برگزاری دورۀ آموزش مجازی حدیث با عنوان »حوزۀ مجازی حدیث«

الکترونیک���ی  آم���وزش  مرک���ز  ریی���س 
دانش���گاه ق���رآن و حدیث، ب���ه ابتکاری 
جدی���د در ح���وزۀ آموزش عل���وم حدیث 
گف���ت: در بخ���ش آموزش  کرد و  اش���اره 
الکترونی���ک دانش���گاه ق���رآن و حدیث، 
دورۀ آم���وزش مج���ازی حدیث با هدف 
ارتق���اِی س���طح علم���ی حدیث پژوهان 

برگزار می شود.
حج���ت االس���ام مه���دی غامعل���ی، 
اظهار داشت: مرکز آموزش الکترونیکی 
ت���اش  ق���رآن و حدی���ث در  دانش���گاه 
اس���ت تا با بهره مندی از ظرفیت های 
کش���ور،  از  ج  خ���ار و  داخ���ل  در  خ���ود 
گام���ی مؤّث���ر در جهت ترویج و اش���اعۀ 
ت���ا  ب���ردارد  اهل بی���ت؟ع؟  فرهن���گ 
که ب���ه دالیلی همچون:  عاقه مندانی 
مکان���ی،  زمان���ی،  محدودیت ه���ای 
اقتصادی و... امکان و فرصت شرکت 
در دوره های رس���می را ندارند، بتوانند 
از گنجینۀ معارف ناب قرآن و احادیث 

اهل بیت؟ع؟ برخوردار شوند.
 وی اف���زود: دوره های آزاد کوتاه مدت 
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن 
و حدیث، دوره هایی غیررسمی به شیوۀ 
آموزش الکترونیکی )مجازی( است که 
در کن���ار دوره های رس���می کارشناس���ی، 
کارشناسی ارش���د و مجازی، در راستای 
توس���عه و تس���هیل آموزش های معارف 
اس���امی، برای عم���وم عاقه من���دان و 
بدون نیاز به حضور فیزیکی، همه ساله 

برگزار می شود.
حجت االسام غامعلی بیان داشت: 
این دوره های آزاد، مزیت هایی دارد که 
از جملۀ آنها استفاده از دروس تولیدشده 
و  ح���وزوی  برجس���تۀ  اس���اتید  توس���ط 
دانش���گاهی، صرفه جوی���ی در وق���ت و 

هزینه، امکان مشاهدۀ جلسات دروس 
در زمان ه���ای دلخواه، ارائ���ۀ دروس در 
قالب ه���ای چندرس���انه ای و به صورت 
جّذاب، و اعطای گواهی نامۀ مورد تأیید 

دانشگاه قرآن و حدیث است.
 ریی���س مرک���ز آم���وزش الکترونیک���ی 
دانشگاه قرآن و حدیث خاطرنشان کرد: 
حوزۀ مج���ازی حدیث، یک���ی از همین 
دوره های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی 
که با  دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث اس���ت 
هدف آش���نایی بیش���تر عاقه مندان به 
گران س���نگ معصومان؟ع؟ و  احادیث 
ایجاد مقدم���ات و آمادگی بیش���تر برای 
فهم بهتر احادیث طراحی ش���ده و امید 
است تا با ارائۀ این دورۀ آموزشی بتواند 
پاسخگوی بخش���ی از نیازهای جامعۀ 

شیعی باشد.
گف���ت:  غامعل���ی  االس���ام  حج���ت   
عم���وم  ب���رای  دوره  ای���ن  در  ش���رکت 
ب 

ّ
مخاطب���ان ب���ه خصوص ب���رای طا

غ  ف���ار ح���وزۀ عملی���ه، دانش���جویان و 
التحصیان رش���تۀ الهیئت، دارای ثمر 

و فایده های فراوانی است.
گفتن���ی اس���ت، دورۀ ح���وزۀ مج���ازی 
حدی���ث در دو نیمس���ال تحصیلی برگزار 
ک���ه مواد درس���ی ت���رم اول،  خواهد ش���د 

تاری���خ حدی���ث، اصطاح���ات حدیثی، 
کت���ب حدیث���ی، جوامع  سبک شناس���ی 
حدیث���ی ش���یعه، دانش و مناب���ع رجالی 
ش���یعه، روش فهم حدیث، آش���نایی با 
نه���ج الباغه و دروس ت���رم دوم، جوامع 
حدیثی اهل س���ّنت، مش���کل الحدیث، 
مبان���ی نظری و تطبیقی سندشناس���ی، 
نقد و وضع حدیث، فقه الحدیث 1 و 2 و 
قرائت و درک متون حدیثی خواهند بود.
کلیۀ جلس���ات آموزش���ی ای���ن دوره به 
ش���یوۀ غیر حضوری و از طریق اینترنت 
ارائ���ه ش���ده و داش���تن رایان���ه و اینترنت 
ای���ن  در  ش���رکت  ل���وازم  از  پرس���رعت، 
کاربر در س���امانۀ  دوره اس���ت. ب���رای هر 
دوره های آزاد مرکز الکترونیکی دانشگاه 
قرآن و حدی���ث، یک صفحه به عنوان 
میزکار تعریف می شود و جلسات درسی 
به صورت هفتگی در میزکار داوطلبان، 

فّعال و قابل مشاهده خواهد بود.
در  آنای���ن  ت���رم، جلس���ات  ط���ول  در 
ساعات ویژه ای با اساتید مجرب برگزار 
می شود و داوطلبان می توانند به صورت 
مستقیم پاسخ س���ؤاالت خود را دریافت 
کنن���د. همچنی���ن تمام م���واد درس���ی، 
دارای کتاب و یا جزوه است و در صورت 
نیاز، داوطلب���ان می توانند از فروش���گاه 

الکترونیکی مرکز، تهیه کنند.
 آزمون پایان ترم این دورۀ آموزش���ی از 
طریق س���امانۀ جامع آزمون، به صورت 
آناین در سامانۀ یاد شده برگزار می شود 
س���قم  و  و درص���د صّح���ت  کارنام���ه  و 
پاس���خ ها به داوطلب���ان ارائه می ش���ود. 
همچنی���ن گواهی نامۀ الکترونیکی، به 
دانش پژوهان���ی تعلق خواهد گرفت که 
حداقل ش���صت درصد نم���رۀ قبولی کل 

دوره را کسب نمایند.
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کشور تدوین 32 درس حدیثی ویژۀ دانشگاه های سراسر 

حجت االسام والمسلمین حجت اهلل 
بیات، در بازدید دانشجویان دانشکدۀ 
تفس���یر و علوم قرآن از مؤسسۀ علمی � 
ک���رد:  اظه���ار  دارالحدی���ث  فرهنگ���ی 
گس���ترش  دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث، 
انسجام بخش���ی  حدیثی،  دانش های 
تربی���ت  حدیث���ی،  آموزش ه���ای  ب���ه 
اس���تادان و پژوهش���گران علوم قرآن و 
حدیث و ایجاد ارتباط بین تحصیات 
حوزوی و دانشگاهی در زمینۀ قرآن و 

حدیث را پیگیری می کند.
حجت االس���ام والمس���لمین بی���ات، 
عل���وم،  وزارت  ب���ا  علم���ی  هم���کاری 
اقدام���ات  از  را  فن���اوری  و  تحقیق���ات 
کرد  دیگر دانش���گاه قرآن و حدیث ذکر 
و افزود: این دانش���گاه در زمینۀ تألیف 
دروس حدیث���ی ب���رای دانش���گاه های 
کنون  کشور فعالیت می کند و تا سراسر 
در این حوزه 32 درس تألیف و تدوین 

شده است.
 وی با اش���اره به افتخارات دانشگاه 

کن���ون این  گف���ت: تا ق���رآن و حدی���ث 
کشور  دانشگاه توانس���ته رتبۀ نخست 
کارشناس���ی ارش���د از  در قبول���ی آزمون 
کارشناس���ی  غ التحصی���ان  فار س���وی 
دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث را ب���ه خود 

اختصاص دهد.
دانش���جویی  و  فرهنگ���ی  مع���اون   
دانش���گاه قرآن و حدیث خاطرنش���ان 
کارشناسی  کرد: هر دو نفر دانش���جوی 
دانشگاه، یک نفر به مقطع کارشناسی 

کرده و این آمار، بیش از  ارشد راه پیدا 
کشوری است. سه برابر میانگین 

گفتنی است، دانشجویان دانشکدۀ 
تفس���یر و عل���وم ق���رآن، ضم���ن بازدید 
از نمایش���گاه آث���ار دارالحدی���ث بر مزار 
گمن���ام مدفون در مؤسس���ۀ  ش���هدای 
گ���رد آمدن���د و ب���ا قرائ���ت  دارالحدی���ث 

گرامی داشتند. فاتحه، یاد آنان را 

انتصاب سرپرست دانشکدۀ علوم و معارف قرآن

رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدیث، 
جدی���د  سرپرس���ت  حکم���ی،  ط���ی 
دانش���کدۀ عل���وم و مع���ارف ق���رآن را 

منصوب کرد.
ری ش���هری،  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، طی 
حکمی، حجت االسام و المسلمین 
احمد غامعلی را به سمت سرپرست 
ق���رآِن  مع���ارف  و  عل���وم  دانش���کدۀ 
دانش���گاه قرآن و حدی���ث، منصوب 

کرد.

حجت االس���ام والمسلمین احمد 
ای���ن، مدیری���ت  از  المعل���ی، پی���ش 
گ���روه معارف حدیث دانش���گاه قرآن 
وی  ب���ود.  عه���ده دار  را  حدی���ث  و 
کنون معاون پژوهشکدۀ علوم و  هم ا
معارف حدیث و عضو هیئت علمی 

دانشگاه قرآن و حدیث است.
گفتنی است، پیش از این، حجت 
االسام والمسلمین علی راد، ریاست 
دانش���کدۀ علوم و معارف ق���رآن را بر 

عهده داشت.

شیخ محّمدمهدی معراجی: 

کوتاه خود  کتاب خانه پردیس دانش���گاه قرآن و حدی���ث با وجود عمر 
کش���ور محس���وب می شود کتاب خانه های خوب  به نظر بنده یکی از 

کت���اب جمه���وری اس���امی و  هفت���ۀ 
کت���اب  تازه ه���ای  نمایش���گاه  برپای���ی 
ت���ا  ش���د  بهان���ه ای  ته���ران،  پردی���س 
گفتگوی صمیمانه ای با حجت االسام 
و المس���لمین حاج ش���یخ محّمدمهدی 
کتاب ش���ناس برجستۀ حوزۀ  معراجی، 
علوم اس���امی انجام ش���ود؛ شخصیتی 
که بیش���تر عمر ش���ریف خویش را وقف 
کتاب خوانی  کت���اب و  اعتای فرهنگ 

کرده است.
▪▪▪

کتاب خان���ۀ پردیس تهران دانش���گاه 
ارزیاب���ی  چگون���ه  را  حدی���ث  و  ق���رآن 

می کنید؟
کتاب خان���ۀ پردیس تهران دانش���گاه 
قرآن و حدیث، با وجود عمر کوتاه خود، 
ب���ه نظر بن���ده یک���ی از کتاب خانه های 

بسیار خوب کشور محسوب می شود.
این کتاب خانه به هّمت حضرت آیت 
اهلل ری ش���هری پایه گذاری ش���د و مانند 
کارهای خوب فرهنگی ایش���ان،  تم���ام 
م���ورد توّجه اس���تادان، دانش���جویان و 
پژوهش���گران برجس���ته در حوزۀ علوم و 

معارف حدیث قرار گرفت.
ری ش���هری،  اهلل  آی���ت  حض���رت   
هم زمان ب���ا راه اندازی دانش���کدۀ علوم 
حدی���ث در ش���هرری و ق���م ب���ه ضرورت 
کتاب خانۀ تخصص���ی حدیث،  ایج���اد 
توّج���ه و عنایت وی���ژه ای داش���تند. لذا 
ب���ا ای���ن اندیش���ه، خیلی س���ریع منابع و 

کتاب های مورد نیاز تهیه شدند.
آرام آرام مجموع���ه ای نس���بتًا ب���زرگ، 
خ���وب و روزآم���د از کتاب ه���ای متع���دد 

که به دلیل  حدیث���ی فراهم آمد تا ای���ن 
ایجاد رش���ته های تفس���یر و علوم قرآنی 
و جذب دانش���جویان علوم قرآنی، نیاز 
ب���ه منابع تفس���یری و عل���وم قرآنی هم 

احساس شد.
کتاب خانۀ تخصصی  کنون سه   هم ا
»عل���وم و مع���ارف حدی���ث«، »عل���وم و 
مع���ارف قرآن« و» تاریخ اهل بیت؟ع؟« 
»مرح���وم  اهدای���ی  کتاب خان���ۀ  دو  و 
کبر غّفاری« و  استاد زنده یاد حاج علی ا
»مرحوم استاد شادروان حجت االسام 
و المس���لمین حاج ش���یخ عل���ی دوانی« 
که مورد  در پردی���س تهران وج���ود دارد 
مراجع���ۀ پژوهش���گران عرص���ۀ ق���رآن، 
حدی���ث و تاری���خ اه���ل بی���ت؟ع؟ ق���رار 
دارد. اخیرًا به دلیل توس���عۀ رشته های 
دانش���گاه و ایج���اد رش���ت های »فق���ه و 
حق���وق«، »کام و فلس���فه« و »اخاق«، 
منابع م���ورد نیاز این رش���ته ها نیز تهیه 
و در اختیار دانش���جویان قرار داده شده 

است.
ک����ت����اب خ����ان����ه،  ب����خ����ش دی�����گ�����ر 
پایان نامه های قرآنی و حدیثی است که 
قسمت مهمی از کار را تشکیل می دهد و 
پایان نامه های مرتبط در این رشته ها با 

اهتمام فراوان تهیه می شود.

ت 
ّ

مج���ا و  نش���ریات  بخ���ش  در 
تخّصصی هم برخی مجات منحصر به 
کشورهای اسامی  که از  فرد وجود دارد 
کتاب خانه فراهم می ش���وند. در  ب���رای 
کتاب  مجم���وع، ح���دود ۹5 هزار جل���د 
از مناب���ع ب���ه روز و کارآم���د و م���ورد توّجه 
دانش���جویان و اس���تادان در کتاب خانۀ 

پردیس تهران وجود دارد.
ب���ا  کتابخان���ه ای تخصص���ی  ایج���اد 
موض���وع ق���رآن و حدی���ث چ���ه مق���دار 

ضرورت داشت؟
در ته���ران، کتابخانه ه���ای عظیم���ی 
اع���م از دانش���گاهی و غی���ر دانش���گاهی 
فراوان���ی وج���ود دارد و ای���ن فراوانی، به 
اعتای سطح علمی و فرهنگی جامعه 
ک���ه ب���ا نگاه  کم���ک می کن���د؛ اّم���ا ای���ن 
تخصصی بتوان کتاب خانه ای را ایجاد 

کرد، خیلی ارزنده است.
 وقتی رش���ته ای تخصصی مثل علوم 
حدی���ث راه اندازی می ش���ود، ای���ن نیاز 
کتاب خانه ای  ک���ه  احس���اس می ش���ود 
تخصص���ی در زمینۀ حدی���ث نیز ایجاد 
شود و بر همین اس���اس، نگاه متوّلیان 
مناب���ع  جم���ع آوری  ب���ه  کتاب خان���ه 
که  تخصصی حدیثی متمرکز می ش���ود 
معمواًل در کتاب خانه های عمومی، این 
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نگاه وجود ندارد.
کتاب خان���ۀ  در  نمون���ه  ط���ور  ب���ه 
تخصصی حدیث و قرآن منابعی وجود 
دارد ک���ه می ت���وان گف���ت در هی���چ یک 
کتاب خانه ه���ای ش���هر ب���زرگ تهران  از 
موجود نیست؛ چون تهیه کنندگان این 
کتاب خان���ه به این امر اهتمام دارند که 
تم���ام منابع مرتبط با حدی���ث و قرآن را 

تهیه کنند.
این خأل در تهران کامًا محسوس بود. 
وقت���ی دانش���کده ای با آن اه���داف بلند 
کار مناسب نیز  ایجاد می شود، باید ابزار 
برای آن تهیه شود و مهم ترین ابزار یک 
کامل و  کتاب خانه ای  دانشگاه، ایجاد 
جامع اس���ت که نیاز دانش���جو و استاد را 
در آن رش���ته بر طرف کند و چون چنین 
مجموعه ای در تهران وجود نداش���ت، 
حضرت آیت اهلل ری ش���هری، این کار را 
بنیان نهاد که کار بسیار ارزنده ای است.
ویژگ���ی  مهم تری���ن  ش���ما  نظ���ر  ب���ه 

کتاب خانۀ پردیس تهران چیست؟
کتاب خان���ه  مهمتری���ن خصوصی���ت 
کتابداران  ک���ه از خادمی���ن  از نظ���ر من � 
و کتاب شناس���ان هس���تم � روزآمد بودن 
کتاب خان���ه اس���ت. ه���ر منبعی  مناب���ع 
در داخل و خارج کش���ور چاپ ش���ود که 
مرتبط ب���ا ق���رآن، حدی���ث و تاریخ اهل 
بیت؟ع؟ باش���د، با فاصل���ه اندکی تهیه 
می ش���ود و در اختیار عاقه من���دان قرار 
می گی���رد. اآلن کتاب های چ���اپ 2۰15 
میادی، 1۴3۶ هجری قمری و 13۹۴ 
هجری شمس���ی در کتاب خان���ه فراوان 

تهیه شده است.
آیا کتاب خانه های دیجیتال و مجازی 
کتاب خانه های  جایگزین  می توانند 

فعلی شوند؟
کم کم با گسترش شبکه های مجازی 

باید به سمت ایجاد کتاب خانۀ دیجیتال 
برویم تا در آینده، تمام عاقه مندان به 
کتاب حتی بتوانند از راه دور نیز از منابع 
کتاب خانه استفاده کنند. ما نمی توانیم 
از ای���ن امر غافل ش���ویم. ضمن این که 
به تهیۀ منابع چاپی باید اهتمام داشته 
کتاب خانۀ مجازی هم نباید  باشیم، از 

غافل شویم.
 من فکر می کنم ش���بکه های مجازی 
نمی توانند چاپ و نش���ر کتاب را به طور 
کام���ل به حاش���یه ببرند؛ این ش���بکه ها 
می توانند عرصۀ خوب و موفقی را برای 
کنند؛ ولی  کتاب های مجازی تعری���ف 
کتاب  که دیگر به  ک���رد  نمی توان تصّور 

کاغذی احتیاج نداشته باشیم.
ب���ه طور مث���ال رس���انه ها و مطبوعات 
کش���ور تقریبًا روی سایت های اینترنتی 
نیز وج���ود دارد و دسترس���ی به اینترنت 
کار مش���کلی نیست؛  هم در این زمان، 
ول���ی ب���از ه���م ب���ازار روزنامه ه���ا ُپررونق 
است. با همۀ این مسائل، بعید به نظر 
می رسد که یک زمان بیاید که مردم به 
این کتاب های فیزیکی احتیاج نداشته 

باشند.
توصیه ای دلسوزانه به دانشجویان و 

پژوهشگران بفرمایید.
ک���ه  م���ن خ���ودم را قاب���ل نمی دان���م 
دیگران را توصیه کنم. واقعیت امر این 
که نرخ مطالعه در کشور ما خیلی  است 
کمی نگران کننده است.  باال نیس���ت و 
تولید کتاب، فکر و اندیشه، نسبتًا خوب 
اس���ت؛ ولی متأس���فانه، ن���رخ مطالعه، 
خ���وب نیس���ت. م���ا از اه���ل پژوه���ش، 
اس���تادان و دانش���جویان انتظ���ار داریم 

بیشتر به سمت کتاب بیایند.
کتاب خانۀ پردیس   منابع خوب���ی در 
ته���ران دانش���گاه ق���رآن و حدیث وجود 

دارد ک���ه از عاقه من���دان ب���ه پژوهش و 
تحقی���ق دعوت می ش���ود از ای���ن منابع 

ارزشمند استفاده کنند.
ک���ه از  جامع���ه ای رش���د پی���دا می کند 
ن���رخ مطالع���ۀ باالی���ی برخوردار باش���د. 
کت���اب فقی���ر  ک���ه از نظ���ر  کش���ورهایی 
هس���تند، از نظر علمی و تکنولوژی هم 
کتاب  فقیر می شوند. عشق و عاقه به 
در ضمی���ر و نهاد مّلت ای���ران وجود دارد 
که  و ب���ه مش���ّوق هایی نیازمن���د اس���ت 
اس���تادان، دانش���جویان و پژوهشگران 

بیشتر به سمت کتاب روی آورند.
و یک پیشنهاد:

ک���ت���اب خ���ان���ه ه���ا ب��ا  خ������وب اس������ت 
روز ه�����ای  م��ن��اس��ب در  ب���رن���ام���ه ری���زی 
مراجعان  ب��ه  و  باشند  ب��از  ه��م  تعطیل 
ساعت  ح��ت��ی  و  کنند  خ��دم��ت رس��ان��ی 
روزه��ای  در  نیز  را  کتاب خانه  فعالیت 

عادی افزایش دهند.
می خواهن���د  م���ردم  از  برخ���ی  حتم���ًا 
س���اعتی از روزه���ای تعطیل خ���ود را در 
کتاب خانه و به مطالعه بگذرانند. اینها 
که باعث می شود مردم  عواملی اس���ت 
جامعه به کتاب خواندن تشویق شوند 
کتاب خوانی به یک فرهنگ عمومی  و 

تبدیل شود. 
در پایان از همۀ عزیزانی که در ش���کل 
دادن این کتاب خانه س���هم داشتند، از 
حضرت آیت اهلل ری ش���هری، ریاس���ت 
دانشگاه قرآن و حدیث، حجت االسام 
ریی���س  قائم���ی،  آق���ای  المس���لمین  و 
کارکنان  پردی���س ته���ران، مس���ئوالن و 
که  کتاب خان���ه، و از دانش���جویان عزیز 
در نگهداری این سرمایۀ ارزشمند کوشا 
هستند، تش���کر می کنم. به امید روزی 
ک���ه مّلت ما به یک مّل���ت کتاب خوان، 

کتاب دان و دانشمند تبدیل شوند!

گردهمایی نمایندگان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث در قم

ع��مومی س��ازی عل��م، م��هم ت��رین وظ��یفۀ مؤسسۀ دارالح��دیث

گردهمایی مس���ئوالن نمایندگی های 
مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن 
کشور به هّمت مرکز  و حدیث از سراس���ر 
آم���وزش الکترونیکی علم���ی � فرهنگی 

دارالحدیث در قم برگزار شد.
ای���ن گردهمای���ی، ب���ا هدف پیش���برد 
الکترونیک���ی  آم���وزش  مرک���ز  اه���داف 
دانشگاه قرآن و حدیث، با حضور رئیس 
دانشگاه قرآن و حدیث آیت اهلل محّمد، 
ری شهری، حجت االسام و المسلمین 
عبدالهادی مس���عودی، حجت االسام 
و المس���لمین مه���دی غامعل���ی رئیس 
مرک���ز آم���وزش الکترونی���ک و مدی���ران 

نمایندگی های سراسر کشور برگزار شد.
گردهمایی، مس���ائل،  در ابتدای این 
کاس���تی ها از س���وی  ن���کات ض���روری و 
ص���ورت  ب���ه  نمایندگی ه���ا  مس���ئوالن 
انتق���ادی مط���رح ش���د. در ادام���ۀ ای���ن 
برنام���ه، حج���ت االس���ام و المس���لمین 
مق���ام  قائ���م  عبداله���ادی مس���عودی، 
دانش���گاه قرآن و حدیث طی س���خنانی 
بی���ان داش���ت: بخش���ی از روزی ه���ای 
ب���ه ص���ورت معن���وی تحّق���ق  انس���ان 
که انتش���ار و  می یابد، به خصوص علم 
عمومی س���ازی آن، یکی از رسالت های 
بسیار حساس کسانی است که به گوهر 
نایاب دانش و حکمت دست یافته اند.

وظ���ی���ف���ۀ  ک�����������رد:  ت����ص����ری����ح  وی 

طور  ب��ه  کشور  س��راس��ر  نمایندگی های 
ت��روی��ج دان���ش و  مستقیم در راس��ت��ای 
عمومی سازی علم است. روایت است 
که ام��ام ص��ادق؟ع؟ خطاب به فضیل 
با  و  »می نشینید  می فرماید:  یسار  بن 
که  بدانید  می کنید؟  صحبت  یکدیگر 
من مجالس علمی را دوست دارم؛ اّما در 

آن، امر ما اهل بیت؟ع؟ را احیا کنید«.
حجت االسام و المسلمین مسعودی، 
ضم���ن اب���راز خرس���ندی از آش���نایی ب���ا 
مدی���ران نمایندگی های سراس���ر کش���ور 
اف���زود: امروز ب���ه مدد خداون���د متعال از 
نزدیک شاهد مراتب دلسوزی و زحمات 
نمایندگی ه���ای  مدی���ران  وقف���ۀ  ب���ی 
دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث ب���ودم و این 
را ب���رای خ���ود مای���ۀ مباه���ات و افتخار 

می دانم.
قائم مقام دانش���گاه قرآن و حدیث با 
بی���ان وجود نیروی بالقّوۀ بس���یار خوب 
در مؤسسۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث 
گفت: بسیاری از دغدغه های مسئوالن 
رس���یدگی در ح���د  قاب���ل  نمایندگی ه���ا 
بسیار مطلوب است. الحمدهلل مشکل 
حل نشدنی و غیر قابل رسیدگی در این 

مجموعه نداریم.
ک���رد: ب���ا عنای���ت خ���اص  کی���د  وی تأ
که  کن���ون �  ریاس���ت مؤسس���ه از ابتدا تا 
به همۀ قسمت های مؤسس���ه به ویژه 

بخ���ش الکترونی���ک داش���تند � و نی���ز با 
هّم���ت دکتر احمد غامعلی � که نیمی از 
عمر خویش را در دارالحدیث قم هزینه 
کردند � ، افزون بر فعالیت های دلسوزانه 
گذش���ته، ب���ر این  و خالصان���ۀ مدی���ران 
پایۀ اس���توار، بنای رفیعی را گذاشته ایم 
که إن ش���اءاهلل ثمرات ای���ن تاش های 
شبانه روزی را به زودی، شاهد خواهیم 

بود.
در پای���ان، لوح و نش���ان مرک���ز آموزش 
الکترونیکی توسط رئیس این مؤسسه 
به سّید جال حسینی، مدیر نمایندگی 
ج���ذب  دلی���ل  ب���ه  مق���دس،  مش���هد 
کثری دانشجو در کشور و فعال ترین  حدا
نمایندگ���ی در زمین���ۀ تروی���ج و انتق���ال 
مفاهیم علوم اهل بیت؟ع؟ اهدا ش���د. 
همچنین حکم و نش���ان مرک���ز آموزش 
الکترونیکی به عن���وان نماد نمایندگی 

دانشگاه به سایر نمایندگی ها اهدا شد.
از  ن���کات ض���روری  ط���رح مس���ائل و 
سوی مس���ئوالن نمایندگی ها، برگزاری 
توجیه���ی،  و  آموزش���ی  کارگاه ه���ای 
زی���ارت ح���رم مطه���ر حض���رت فاطم���ه 
مق���ّدس  مس���جد  و  معصوم���ه؟اهع؟ 
جمکران، از جمله برنامه های دیگر این 

نشست یک روزه بود.
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الکترونیکی دانشگاه  آموزش  آموزشی مرکز  برگزاری نشست 
گ���روه ه���ای علمی دان��ش��گ��اه ق���رآن و ح��دی��ث ب��ا م��دی��ران 

آم���وزش  مرک���ز  آموزش���ی  جلس���ۀ 
گروه های علمی  الکترونیکی با مدیران 
دانش���گاه با حضور حجت االس���ام دکتر 
مه���دی غامعل���ی در دانش���گاه ق���رآن و 

حدیث قم برگزار شد.
سرپرس���ت اداره کل آموزش و پژوهش 
در خصوص موارد دس���تور جلسه گفت: 
بهینه س���ازی چگونگ���ی اس���تفادۀ بهتر 
و  آموزش���یاران  و  اس���تادان  از  آموزش���ی 
طراح���ی و تحوی���ل س���ؤاالت پای���ان ترم 
دروس از مواردی بود که اعضای حاضر، 
نقطه  نظره���ا و پیش���نهادهای خ���ود را 
گفتگو  کردند و با هم ب���ه بحث و  ارائ���ه 

پرداختند.
 حس���ین پناه���ی عن���وان ک���رد: در این 
گردی���د لیس���ت دروس و  جلس���ه مق���رر 
سطح بندی هر یک از گروه های علمی، 
گ���روه  قرار  در اختیار مدی���ران و معاونان 
گی���رد ت���ا آنها نظر نهای���ی خ���ود را در بارۀ 
تعریف و یا عدم تعریف آموزشیار برای هر 
یک از دروس، با توّجه به سیاست جدید 

مرکز به صورت مکتوب بیان کنند. 

ایش���ان در بارۀ تصمیم گی���ری صورت 
گرفت���ه در خصوص ارتقای آموزش���یاران 
که به  کرد: آموزشیارانی  توانمند تشریح 
گروه های  تش���خیص مدیران محت���رم 
علم���ی، توانای���ی ارائ���ۀ درس را داش���ته 
باشند، از سطح آموزشیاری فراتر می روند 
و به عنوان استاد � آموزشیار به همکاری 

خودشان ادامه خواهند داد.
وی اضافه کرد: به منظور افزایش توان 
فنی اس���تادان ارائه، تصمیم بر این شد 
که کاس های آموزشی به صورت آناین 

برگزار شود.
 سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش 
ک���رد: با توّجه به سیاس���ت جدید  اظهار 
مرکز در موض���وع آموزش���یاران، تصمیم 
گرفته شد که شرح وظایف آموزشیاران، 

بازبین���ی ش���ود و به جه���ت برنامه ریزی 
بهتر برای تعیین استادان ارائه، در اختیار 

مدیران گروه های علمی قرار گیرد.
حسین پناهی با اشاره به تصمیم گیری 
جدید این جلس���ه در خصوص تحویل 
س���ؤاالت طراح���ی ش���ده بی���ان ک���رد: به 
منظور تحویل سؤاالت از استادان ارائه، 

گردی���د نماین���ده ای از س���وی مرکز  مقرر 
گروه های علمی  به مدیران و معاون���ان 
معرفی ش���ود تا س���ؤاالت پس از طراحی، 

مستقیمًا تحویل نمایندۀ مرکز شود.
سرپرس���ت اداره کل آموزش و پژوهش 
کرد: در این جلسه  در پایان خاطر نشان 
مصّوب شد تصحیح سؤاالت تشریحی 
بر عهدۀ خود اس���تاد و یا نمایندۀ معرفی 

شده از سوی ایشان باشد.

برگزاری نشست الگوی تنظیم رغبت و فرآیند تأثیرگذاری آن بر سالمت روان

»الگوی  ع��ن��وان  ب��ا  علمی  نشست  در 
گ��ذاری آن  تنظیم رغبت و فرآیند تأثیر 
که به هّمت معاونت  بر سامت روان« 
پژوهش دانشگاه ق��رآن و حدیث برگزار 
اظهار داشت:  استاد حمزه عبدی  شد، 
روان شناسان، موضع گیری های متفاوتی 
نسبت ب��ه ب��ررس��ی دی��ن در ح���وزۀ علم 
روان شناسی داشته اند. آنچه بیشتر مورد 
توّجه است ذکر نظریاتی است که مذهب 
را به عنوان یک موضوع مستقل و حائز 

اهمیت، مورد توّجه قرار داده است.
 وی تصری���ح ک���رد: علم روان  شناس���ی 
گذش���ته، نس���بت ب���ه  ط���ی ی���ک ق���رن 
پدیدۀ مذهب، موضع گیری های بس���یار 
گر چ���ه ویلیام  متفاوتی داش���ته اس���ت. ا
جیمز و استانلی هال به عنوان متقّدمان 
روان شناسی در امریکا نسبت به مطالعۀ 
دی���ن توّجه خاص���ی داش���تند؛ اّم���ا روند 
مطالعات روان  شناسی در غرب و خصوصًا 
امریکا، حاکی از عدم توسعۀ رغبت های 

متقدمان توسط متأخران است.
وی اف���زود: آنچ���ه مه���م اس���ت ای���ن 
ک���ه انس���ان بای���د ب���ه چ���ه چی���زی دل 
ببندد. از دیدگاه دی���ن، یکی از عوامل 
کنش منفی، رغبت و دل  بستگی به  وا
گر رش���تۀ عاقۀ انس���ان به  دنیاس���ت. ا
گره خوَرد، وابس���تگی  ای به وجود  دنیا 
که فقدان آن موجب بی تابی و  می آید 

حسرت شدید می شود.
وی با بیان این که ممکن اس���ت یک 

فرد، دین���دار نباش���د، ولی دین ش���ناس 
گفت: زبان مش���ترک بین علوم  باش���د، 
روان شناس���ی در مقی���اس بی���ن المل���ل، 
ک���ردن دین از حی���ث »فرهنگ«  مطرح 
موضع گیری ه���ای  از  بس���یاری  اس���ت. 
دین���ی،  پژوهش ه���ای  در  متعّصبان���ه 

موجب دافعه از اسام ناب است.
وی خاطرنش���ان کرد: در مباحث علوم 
انس���انی و اس���امی باید با لطافت، دقت 
و رفت���اری نش���ئت گرفت���ه از اس���ام ناب 
محمدی؟ص؟، زمینۀ الزم را برای جذب 
دیگر انسان ها فراهم کرد. در روان شناسی 
اسامی، عمدتًا ش���ئونات مختلف رفتار 

دینی، مورد بررسی قرار می گیرد.

عبدی ابراز داشت: روان  شناسی دین، 
آمیخته ای از تأثیرات متن اصلی دین و 
آیین های دینی است. آیین های دینی، 
مجموع���ه ای از آداب و رس���وم مذهب���ی 
است که با عنوان دین در جامعه مرسوم 
اس���ت؛ اّم���ا در مت���ون دین ب���ه صراحت 

دالیل آن بیان نشده است.
ک���رد: بخ���ش عمدۀ  وی خاطرنش���ان 
دینداری مرس���وم در جامعۀ امروز، متأّثر 
از آیین ه���ای مذهب���ی اس���ت، ح���ال آن 
که در حوزۀ درم���ان و مداخات، بخش 
چش���مگیری از پژوهش ه���ای علمی، از 

متن اصلی دین استخراج می شود.
وی در پایان بیان داشت: روان شناسی 
دینی، نوعی از روان شناسی است؛ یعنی 
ی���ک مکتب ویژه اس���ت. همیش���ه باید 
ب���ا یک ن���گاه ُمنتقدانه به نتای���ج، آثار و 
خروج���ِی روان شناس���ی غ���رب بنگریم و 
محصول نهایی را بر مبانی و دیدگاه های 
دینی خود عرضه کنیم و آنها را بسنجیم.

گرامیداشت هفتۀ بسیج در پردیس تهران برگزاری مراسم 

گرامیداش���ت هفتۀ بس���یج با  مراس���م 
حضور جمع���ی از دانش���جویان پردیس 
االس���ام  حج���ت  س���خنرانی  و  ته���ران 
کاظ���م س���لیمانی، اس���تاد  والمس���لمین 
حوزه و دانش���گاه، در تاری���خ دوم آذر ماه 
در تاالر ش���یخ طوس���ی واقع در مجموعۀ 
دانشگاهی پردیس تهران دانشگاه قرآن 

و حدیث برگزار شد.
کاظم  حج���ت االس���ام و المس���لمین 
سلیمانی گفت: امریکایی ها با بمب باران 
کی در کمتر از سه  اتمی هیروشیما و ناگازا
دقیقه، هفتاد هزار نف���ر از مردم بی دفاع 
کشور ژاپن را کشتند و سال ها پس از آن 
واقعه، از طریق جنگ نرم س���عی کردند 
ذائقۀ مردم ژاپن را نس���بت به آن رخداد 

عوض کنند.
وی ادامه داد: ژاپنی ها رفته رفته تمام 
این ویرانی ها و خرابی ها را به فراموشی 
کش���ته های  س���پردند و هر س���اله به یاد 
کی، مراسمی با حضور  هیروشیما و ناگازا

امریکایی ها برگزار می کنند.
کاظم  حج���ت االس���ام و المس���لمین 
سلیمانی اضافه کرد: مردم نمی دانستند 
که ایران نیز قربانی بمب های شیمیایی 

امریکا بوده است.
این اس���تاد حوزه و دانشگاه در بخش 
دیگری از سخنان خود افزود: دو جبهۀ 
حق و باطل یا توحید و طاغوت از همان 
ابتدا وجود داشت و اوج آن در کربا بود و 
اینها قهرًا در جبهۀ توحید نبودند و جبهۀ 

توحید و طاغوت، تمامی ندارد.
دش���منان  اف���زود:  ادام���ه  در  وی 
می خواهند با تغییر ذائقۀ مردم ایران نیز 
حوادث جنگ تحمیلی را به فراموش���ی 
که در این جنگ،  بسپارند و از یاد ببرند 

چه بایی بر سر مردم آوردند.
حجت االس���ام والمسلمین سلیمانی 
اف���زود: بس���یجیان در دوران جنگ، در 
کردند  اوج سختی ها غربت و ایستادگی 
و نگذاش���تند ی���ک لحظه، ای���ن جبهۀ 

طاغ���وت راح���ت باش���د و ب���رای این که 
مفهوم بسیج به ما برس���د، خون دل ها 
خورده شده و اش���ک از چشمان مادران 

فراوانی سرازیر شده است.
وی در بخ���ش پایان���ی س���خنان خود 
خطاب به دانش���جویان پردیس تهران 
گر ام���روز به اتفاقات  کرد: ا خاطر نش���ان 
کنیم،  و ح���وادث س���وریه و عراق ن���گاه 
پی خواهیم ب���رد که این عّزتی که امروز 
کشورمان شاهد آن هستیم، حاصل  در 
خون ش���هیدان و بس���یجی های دوران 

دفاع مقّدس است.
پخ���ش کلیپ س���خنان مق���ام معظم 
رهبری در دیدار با بسیجیان در سال ۹2 

از دیگر برنامه های این مراسم بود.
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گرامیداشت روز دانشجو در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث برگزاری مراسم 

دانش���جو،  روز  گرامیداش���ت  مراس���م 
در تاری���خ ش���انزدهم آذر ماه ب���ا حضور و 
س���خنرانی آق���ای دکت���ر محّمدحس���ین 
صفار هرندی، عضو مجمع تش���خیص 
مصلح���ت نظ���ام و ب���ا حضور ریاس���ت، 
دانش���جویان  از  جمع���ی  و  مس���ئوالن 
پردی���س تهران در تاالر ش���یخ مفید این 

مجموعه دانشگاهی برگزار شد.
در این برنامه، دکتر صفار هرندی طی 
س���خنانی به تبیین فلس���فۀ نام گذاری 
شانزدهم آذر به نام روز دانشجو و بررسی 

س���یر تط���ّور جریان���ات و جنبش ه���ای 
دانشجویی تا به امروز پرداخت.

ای���ن مراس���م، حج���ت االس���ام و  در 
ریی���س  قائم���ی،  مه���دی  المس���لمین 
پردیس تهران، طی سخنانی با تبریک 
فرارس���یدن روز دانش���جو، ی���اد و خاطره 
شهدای شانزدهم آذر ماه را و همچنین 
ک���ه در جری���ان انقاب  دانش���جویانی را 
اس���امی و جنگ تحمیلی به ش���هادت 

رسیدند، گرامی داشت.
از  خ���ود  س���خنان  ادام���ۀ  در  وی 
دانشجویان خواست توصیه های مقام 

معّظم رهب���ری را نصب العین خود قرار 
دهند و به آنها عمل کنند.

عل���ی محّم���دی، سرپرس���ت معاونت 
فرهنگی و دانش���جویی پردیس تهران 
نیز در بخش نخس���ت این برنامه، فرار 
س���یدن شانزدهم آذر و روز دانشجو را به 
گفت و این برنامه  دانشجویان تبریک 
در ادام���ه ب���ا ش���عر خوانی ش���اعر آیینی، 
کلیپی  س���ّید حمیدرضا برقعی و پخش 
از توصیه ه���ای مقام معظ���م رهبری به 

دانشجویان همراه بود.

در ادامۀ مراس���م، از دانش���جویان برتر 
در عرصه ه���ای آموزش���ی، پژوهش���ی و 
فرهنگی ب���ا اهدای لوح تقدی���ر و جوایز 

تجلیل و قدردانی شد.
 در این برنامه دکتر صفار هرندی طی 
س���خنانی به تبیین فلس���فه نام گذاری 
شانزدهم آذر به نام روز دانشجو و بررسی 
س���یر تط���ور جریان���ات و جنبش ه���ای 

دانشجویی تا به امروز پرداخت.
و  االس���ام  حج���ت  مراس���م  ای���ن  در 
ریی���س  قائم���ی،  مه���دی  المس���لمین 
پردیس تهران طی س���خنانی با تبریک 

فرارس���یدن روز دانش���جو، ی���اد و خاطره 
همچنی���ن  و  م���اه  آذر   1۶ ش���هدای 
ک���ه در جری���ان انق���اب  دانش���جویانی 
اس���امی و جنگ تحمیلی به ش���هادت 

رسیدند را گرامی داشت.
از  خ���ود  س���خنان  ادام���ه  در  وی   
دانشجویان خواست توصیه های مقام 
معظم رهب���ری را برای خ���ود به عنوان 
نصب العی���ن قرار دهن���د و به آنها عمل 

کنند. 
عل���ی محم���دی، سرپرس���ت معاونت 

فرهنگی و دانش���جویی پردیس تهران 
نی���ز در بخ���ش نخس���ت ای���ن برنام���ه 
ف���رار س���یدن 1۶ آذر و روز دانش���جو را به 
گفت و این برنامه  دانشجویان تبریک 
در ادام���ه ب���ا ش���عر خوانی ش���اعر آئینی، 
س���ّید حمید رضا برقعی و پخش کلیپی 
از توصیه ه���ای مقام معظ���م رهبری به 

دانشجویان همراه بود.
در ای���ن برنام���ه از دانش���جویان برت���ر 
در عرصه ه���ای آموزش���ی، پژوهش���ی و 
فرهنگی ب���ا اهدای لوح تقدی���ر و جوایز 

تجلیل و قدردانی شد.

کتاب »روان شناسی در قرآن« برگزاری نشست نقد و بررسی 

کت���اب  بررس���ی  و  نق���د  نشس���ت 
هّم���ت  ب���ه  ق���رآن«  در  »روان شناس���ی 
معاون���ت فرهنگ���ی دانش���گاه ق���رآن و 
االس���ام  ب���ا حض���ور حج���ت  حدی���ث، 
کاویان���ی،  و المس���لمین دکت���ر محّم���د 
عض���و هیئت علم���ی پژوهش���گاه حوزه 
کت���اب(، دکتر فرید  و دانش���گاه )مؤّلف 
براتی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن 
و حدی���ث در ت���االر ش���یخ ص���دوق ای���ن 

مؤسسه برگزار شد.
 در ابت���دا ای���ن نشس���ت علمی حجت 
االسام و المسلمین دکتر محّمد کاویانی 
در خص���وص انگیزه خ���ود از تألیف این 
کت���اب اظهار داش���ت: در تفکر اس���امی 
ک���ه ویژگی های  عقی���ده ب���ر این اس���ت 
منحصر به فرد انس���ان و ساختار زندگی 
ب���رای  ک���ه  اس���ت  گون���ه  ای  ب���ه  وی، 
رفتارهای اجتماع���ی و فردی خویش و 
همچنین برای س���عادت ابدی نیازمند 
راهنمای���ی اله���ی و قوانی���ن و ضوابطی 
که ازسوی خداوند متعال توسط  است 

وحی تأمین گردد.
کاویانی  حجت االسام و المس���لمین 
افزود: از تدوین روان شناسی به عنوان 
یک علم، مّدت زمان زیادی نمی گذرد 
و در این فاصله، تحقیقات چشمگیری 
نتای���ج  و  اس���ت  پذیرفت���ه  ص���ورت 
گران بهای���ی در اختی���ار محّقق���ان ق���رار 
گرفته اس���ت؛ اّما انس���ان هنوز بسیاری 
از عل���وم ض���روری را نیاموخته  اس���ت و 
که در  کوش���ش  های ف���راوان  علی رغم 
زمینه ه���ای تعلی���م، تربی���ت و پرورش 
انس���ان ها به عم���ل آمد ه هن���وز جرائم، 
انحراف ها و مش���کات روح���ی و روانی 
وج���ود دارد و در برخی موارد به صورت 

روزافزون، رو به گسترش است.
 عضو هیئت علمی پژوهش���گاه حوزه 
و دانش���گاه گف���ت: بدیه���ی اس���ت ک���ه 
که  اساس���ی ترین منب���ع و س���ند دین���ی 
کلمات و  به اعتق���اد مس���لمانان حت���ی 
الفاظ���ش نی���ز، عی���ن کلم���ات و الف���اظ 
خداون���د متعال می باش���د هم���ان قرآن 
کری���م اس���ت، ای���ن کت���اب آس���مانی به 
منظور دس���ت  یاب���ی به خودشناس���ی و 
رش���د ش���خصیت و ارتقای نفس آدمی 
به مدارج کمال انس���انی، مناسب ترین 
ک���ه بتوان���د زمین���ه  و بهتری���ن راه���ی را 
خوشبختی دنیا و آخرت او را فراهم کند 

به وی نشان داده است.
کید کرد: بسیاری از آیات قرآنی   وی تأ
ح���اوی دس���تورها و س���فارش هایی در 
زمینه های گوناگون است که در آرامش 
روان���ی و روح���ی انس���ان، تأثی���ر مثب���ت 
داش���ته اس���ت و موجب رف���ع اضطراب 
در  و  می ش���ود  بش���ری  نگرانی ه���ای  و 

نهایت، او را به تعادل می رساند.
 در ادامه نشس���ت نقد و بررسی کتاب 
فری���د  دکت���ر  ق���رآن«  در  »روان شناس���ی 
براتی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن 
و حدیث در خص���وص نقدهای وارد بر 

کتاب اظهار داش���ت: ب���ا توّجه به  ای���ن 
که در زمینۀ روان شناسی اسامی،  این 
متون فراوانی توس���ط افراد کم تجربه و 
ناش���ناس در فضای مجازی و اینترنت 
برای استفادۀ عموم منتشر می شود، از 
زحمات و تاش های حجت االس���ام و 
کاویانی، کمال تشکر و  المسلمین دکتر 
کامًا  قدردان���ی را دارم؛ زیرا در محیطی 
آموزشی و پژوهشی، این کتاب ارزشمند 

را برای اهل دانش قلم زدند.
کت���اب  مناب���ع  ک���رد:  تصری���ح  وی   
»روان شناس���ی در ق���رآن«، ش���امل 12۹ 
منب���ع فارس���ی و پانزده منبع انگلیس���ی 
کت���اب،  ای���ن  در  متأّس���فانه  اس���ت. 
اشتباهات ویراس���تارِی متعددی وجود 
دارد که امید است در چاپ های بعدی، 
این اش���کاالت، جهت سهولت در فهم 

برای عموم رفع گردد.
دکت���ر برات���ی اذع���ان داش���ت: اهداف 
از  اس���امی  روان شناس���ی  تخصص���ی 
کاربرد با اه���داف تعیین ش���ده در  نظ���ر 
روان شناس���ی معاص���ر، بس���یار متفاوت 
کتاب،  اس���ت و ای���ن موض���وع در ای���ن 
ب���ه ص���ورت عکس بیان ش���ده اس���ت، 
ک���ه نویس���نده، تف���اوت  گون���ه ای  ب���ه 
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چندانی برای روان شناس���ی اس���امی و 
روان شناس���ی معاصر قائل نش���ده است 

که در حقیقت، این خاف واقع است.
وی ابراز داش���ت: روان شناسی معاصر 
ی���ا بهتر بگویی���م رفتارشناس���ی کیفیت 
رفتار موجودات )ارگانیزم(، با اس���تفاده 
از روش ه���ای علمی، بررس���ی و تحقیق 
ی���ک  روان شناس���ی  ب���رای  می ش���ود. 
کّل���ی ذک���ر می کنی���م ت���ا بتواند  تعری���ف 
از جمی���ع جه���ات جوابگ���وی نظری���ات 
مطالعۀ علمی رفتار باشد. روان شناسی 

از  اس���ت  عب���ارت  اس���ام،  دی���دگاه  از 
بررس���ی عامل حیات و آثار حیاتی طبق 
آموزش های الهی و پیشوایان اسام. از 
آن جا که روان، یکی از آثار و نشانه های 
عل���م  حقیق���ت،  در  اس���ت،  خداون���د 
روان شناس���ی، عهده دار بیان و تفس���یر 
یکی از نش���انه های خداوندی اس���ت و 
تحقیق���ات علمی مربوط به روح و روان 
نی���ز می تواند ب���ه عنوان یک برداش���ت 

اسامی و الهی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پای���ان خاطرنش���ان کرد: نباید 

مکتب روان شناس���ی اس���امی در متون 
و مناب���ع دین���ی را ب���ا ن���گاه تقلی���دی از 
معن���ا  و  تفس���یر  معاص���ر  روان شناس���ی 
گذش���ت س���ی س���ال از  نم���ود. پ���س از 
انقاب اس���امی ایران، ع���دم ارائۀ یک 
کامل روان شناس���ی اس���امی بر  بس���تۀ 
طب���ق مکت���ب پوی���ا و ج���اودان تعالیم 
اهل بی���ت؟ع؟، بزرگ تری���ن ضعف در 
تحصیل علوم انسانی و اسامی حوزه و 

دانشگاه است.

برگزاری ششمین همایش حدیث پژوهش و سومین جشنوارۀ انتخاب پژوهشگر برتر

در تاریخ بیست و پنجم آذرماه، آیین 
اختتامی���ۀ شش���مین همای���ش حدیث 
پژوهش در راستای تقویت جنبه های 
توانمندی ه���ای  ارتق���ای  پژوهش���ی، 
علمی دانشجویان و استادان، حمایت 
از تحقیق���ات و تألیف و تولید آثار علمی 
و قرآنی با حضور آیت اهلل ری ش���هری، 
رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی � فرهنگ���ی دار 
الحدیث، حجت االس���ام و المسلمین 
عبداله���ادی مس���عودی، قائ���م مق���ام 
ریاس���ت دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث، و 
حجت االس���ام و المس���لمین دکتر رضا 
برنجکار قائم مقام ریاست پژوهشگاه 
مه مجلس���ی 

ّ
قرآن و حدیث، در تاالر عا

مؤسسۀ دارالحدیث برگزار شد.
 در بخ���ش نخس���ت ای���ن همای���ش، 
اس���تاد مصطفی دلش���اد تهرانی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و 
گ���روه نهج الباغه پردیس تهران  مدیر 
آن  فض���ای  و  پژوه���ش  خص���وص  در 
س���خنرانی کرد و به موضوع شخصیت 
گف���ت: پ���رورش  پژوه���ش پرداخ���ت و 

و تربیت ش���خصیت پژوه���ش بر چهار 
عنص���ر: علم، ف���ن، هنر و عش���ق تکیه 
دارد. امروزه جدیت در پژوهش مستلزم 
این اس���ت که به س���مت پژوهش های 
س���ازنده برویم. ب���ه عب���ارت دیگر باید 

ش���خصیت پژوهش را عاوه بر پرورش 
آن حفظ کنیم.

وی در ادامه به بیان ارزش ها و نگاه 
ارزش���ی صحیح به پژوهش پرداخت و 
افزود: بیان ارزش های حقیقی جامعۀ 
گرایش ه���ا و جهت ده���ی به  اس���امی، 

اص���ول  پژوه���ش،  و  تحقی���ق  س���مت 
علم���ی،  س���رقت  مباح���ث  و  اخاق���ی 
روش ه���ای پژوه���ش و ن���وع ادبیات و 
نگارش، از جمله مواردی است که باید 

آسیب شناسی شوند.

کید کرد: منابع  دکتر دلشاد در پایان تأ
و اس���ناد، جغرافی���ای س���خن، س���بب 
صدور، تاریخ، مخاطب، موضوعات و 
ح برای  اه���داف، مهم ترین ل���وازم مطر
ش���روع پژوه���ش و تحقیق ان���د. وقتی 
کار  پژوهش���گر می خواه���د روی متن���ی 

علم���ی انجام ده���د باید توّج���ه الزم به 
این لوازم داشته باشد.

پس از آن، حجت االسام و المسلمین 
سّید حمید حس���ینی، معاون پژوهشی 
دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث، گزارش���ی از 
اه���داف، مراح���ل و روند برگ���زاری این 

همایش ارائه کرد.
در بخ���ش دیگر از این همایش، س���ه 
نفر از دانشجویان برگزیدۀ دانشگاه به 

ارائۀ مقاله های علمی خود پرداختند.
ری  اهلل  آی���ت  همای���ش،  ادام���ۀ  در   
شهری، رئیس دانش���گاه و پژوهشگاه 
ک���رد.  س���خنرانی  حدی���ث  و  ق���رآن 
همچنین دکتر رضا برنجکار از وضعیت 
پژوهش در پژوهشگاه قرآن و حدیث، 

گزارشی ارائه نمود.
خاطرنش���ان می ش���ود در خاتمۀ این 
کنندگان مقاالت برتر  همایش، از ارائه 
و دکتر مصطفی دلش���اد تهرانی، چهرۀ 
برتر پژوهشی در حوزۀ قرآن و حدیث و 
همچنین س���ه نفر از استادان دانشگاه 
قرآن و حدیث با اهدای تندیس و لوح 

یادبود، تجلیل و قدردانی شد.
 ش���ایان ذکر اس���ت در ای���ن همایش، 
که پس  تعداد هش���تاد مقاله ارائه ش���د 
از ارزیابی و داوری آنها توسط استادان 
دانشگاه قرآن و حدیث، نفرات برتر در 
کام،  چه���ار عرصۀ: تفس���یر، حدی���ث، 

اخاق و نهج الباغه معرفی شدند.
که از آنه���ا در این   اس���امی اس���تادانی 

برنامه تقدیر به عمل آمد:
حجت االس���ام والمس���لمین دکتر   •

عباس پسندیده 
حجت االس���ام والمس���لمین دکتر  	•

رسول رضوی 
جناب آقای دکتر مهدی رهبر 	•

 همچنین اسامی دانشجویان تقدیر 
شده عبارت است از:

رتبۀ اول: نجمه کمالی نیا؛ 	•
رتبۀ دوم: سمانه فتحی؛ 	•

رتبۀ سوم: محّمدعلی موحدی؛ 	•
رتبۀ چهارم: علیرضا آزادی؛ 	•

رتبۀ پنجم: مژگان کاچاهی ثابت 	•

معّرفی شیعه در جهان امروزی توسط وّهابیت و بهائیت!

دکتر محّمد دولتی، معاون پژوهشی 
پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث، 
در تاریخ بیست و سوم آذرماه در مراسم 
گرامیداش���ت هفت���ۀ پژوه���ش در میان 
جمع���ی از دانش���جویان پردیس تهران 

 گفت: وظیفۀ دانش���جویان این اس���ت 
ک���ه برای معرفی اس���ام و تش���ّیع در امر 
تحقیق و پژوهش و نگارش پایان نامه، 

با غیرت دینی وارد شوند.
ی���ک  ب���ا  ام���روز  داش���ت:  بی���ان  وی 
جستجوی س���اده در اینترنت می توان 

گاهی معّرفی شیعه در  که  متوجه ش���د 
جهان و فضای بین المللی، به دس���ت 

وهابیت و بهائیت انجام می شود.
دکتر دولتی در ادامه با اش���اره به تفّکر 
کرد: داع���ش امروز به  داعش تصری���ح 

نام اسام همان کاری را انجام می دهد 
که وقایع سال  و همان تفکراتی را دارد 
۶1 هج���ری قمری و ش���هادت حضرت 

اباعبداهلل الحسین؟ع؟ را رقم زد.
 مع���اون پژوهش���ی پردی���س تهران، 
اش���اره ای به مس���ئولیت دانش���جویان 

ک���رد و افزود: امروزه، مس���ئولیت اصلی 
کار او، فعالیت و  یک دانشجو و نتیجۀ 

مشارکت های پژوهشی است.
دکت���ر دولت���ی در ادامۀ س���خنان خود 
ش���یعه،  اصل���ی  پی���ام  ک���رد:  تصری���ح 
کیزگی اس���ت و از  عقانیت، آزادگی و پا
دانش���جویان خواس���ت با توکل به خدا 
بتوانند شیعۀ واقعی را به جهان معرفی 

کنند.
در بخش دیگری از این برنامه، کتاب 
خطبه ه���ای  اس���ناد  از  گفته های���ی  »نا
غدیر« توسط مؤّلف کتاب، محّمدعلی 
موّحدی، دانش���جوی کارشناسی ارشد 
کام اس���امی پردی���س ته���ران  رش���تۀ 

معرفی شد.
از  برنام���ه،  ای���ن  پایان���ی  بخ���ش  در 
دانش���جویان برتر در حوزۀ پژوهش���ی با 

اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.
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کرد کتاب همیشه جایگاه خودش را حفظ خواهد 

س���ّید  والمس���لمین  االس���ام  حج���ت 
گفت: فضای مجازی  حمید حس���ینی 
می توان���د  الکترونیک���ی  ارتباط���ات  و 
دسترس���ی ب���ه کت���اب را تس���هیل کند و 
فرصت های بیش���تری را برای انتشار و 

گسترش کتاب فراهم آورد. 
ب���ه  ب���ا هفت���ۀ پژوه���ش و  هم زم���ان 
گفتگویی با معاون  مناسبت این ایام، 
پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث حجت 
االسام والمسلمین سّید حمید حسینی 
ک���ه از نظ���ر خوانن���دگان  انج���ام ش���ده 

محترم می  گذرد.
▪▪▪

در هفته پژوهش ق���رار داریم. در ابتدا 
فعالیت ه���ای معاون���ت  و  برنامه ه���ا  از 
پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث قدری 

صحبت بفرمایید.
 معاون���ت پژوهش���ی دانش���گاه مث���ل 
کز  س���ایر معاونت های پژوهش���ی در مرا
آموزش عالی، وظایف���ی را بر عهده دارد 
ک���ه مهم تری���ن آنها تقوی���ت جنبه های 
علم���ی  توانمندی ه���ای  و  پژوهش���ی 
و  دانش���گاه  علم���ی  هیئ���ت  اعض���ای 
حمایت از تحقیق���ات، تألیفات و تولید 
آثار علمی اس���ت. بحمداهلل در سال ها و 
دوره های گذش���ته، تاش های فراوانی 
ص���ورت پذیرفت���ه و کت���ب و آث���ار علمی 
فاخر و ارزشمندی که بسیاری از آنها به 
عنوان متون درس���ی در دانش���گاه های 
گرفت���ه، در این  کش���ور مورد توّجه ق���رار 
معاون���ت تولی���د ش���ده و در ح���ال تولید 
است.  نشریات علمی، بخش دیگری از 
فعالیت های معاونت پژوهشی دانشگاه 
است. در این مدت، تاش ما این بوده 
که نشریات موجود، سامان دهی شوند و 

ارتقا پیدا کنند و زمینه ای برای انتش���ار 
نش���ریات علم���ی جدی���د در مجموع���ه 

فراهم گردد.
چ���ون  دیگ���ری  بخش ه���ای  در   
و  علم���ی  نشس���ت های  همایش ه���ا، 
روابط پژوهش���ی با دیگر دانشگاه ها نیز 
اقداماتی انجام و ارتباطاتی ایجاد شده 
است. با وجود موانع و محدودیت های 
موج���ود، ب���رای برگزاری نشس���ت های 
علم���ی � پژوهش���ی ویژه دانش���جویان و 
کارگاه های  اس���اتید و برگزاری دوره ها و 
آموزش���ی ویژه دانشجویان و اساتید نیز 
گانه برنامه ریزی شده و  به صورت جدا
برخی از آنها اجرا شده است. از آن جا که 
موضوع پایان نامه ها در دانش���گاه قرآن 
و حدی���ث بر عه���دۀ معاونت پژوهش���ی 
گرفته، در ای���ن مدت، تاش هایی  قرار 
را ب���رای س���اماندهی و بهین���ه س���اختن 
فراینده���ای آن و تدوی���ن و بازنگ���ری 
آیین نامه ه���ا و ضوابط مورد نیاز نگارش 
پایان نام���ه و فراینده���ای مرب���وط ب���ه 
تصویب موضوعات تا دفاع از پایان نامه 
کار ق���رار دادی���م تا ش���رایط  را در دس���تور 

بهتری برای دانشجویان فراهم شود.
در  ک���ه  برنامه های���ی  از  دیگ���ر  یک���ی 
حال پیگی���ری آن هس���تیم، راه اندازی 
صفحات خاص معاونت پژوهش���ی در 
پایگاه اینترنتی دانشگاه است تا إن شاء 
اهلل مرجعی برای دسترسی دانشجویان 
و س���ایر عاقه من���دان تحقیق���ات علوم 
اس���امی و مح���ّل عرض���ۀ محصوالت، 
کت���ب، پایان نامه های تولیدی  متون، 
دانش���گاه، آیین نامه ه���ا و فراینده���ای 
اداری مورد نیاز پژوهشگران و استادان 
که امیدواریم آن  و دانش���جویان باش���د 

هم به زودی به نتیجه برسد.
م��ه��م ت��ری��ن راه ک������اره������ای ت��ش��وی��ق 
امر تحقیق و پژوهش  به  دانشجویان 

چیست؟
ب���ه  دانش���جویان  تش���ویق  ب���رای   
برنامه ه���ای  و  زمینه ه���ا  پژوه���ش، 
ک���ه بخش عمدۀ  متعددی الزم اس���ت 
آن به روش های آموزش���ی و نوع تعامل 
اس���تادان با دانش���جویان ب���از می گردد؛ 
گ���ر از ابت���دا مبن���ای تعلی���م و  چ���را ک���ه ا
تربیت ما توّجه به ش���کوفایی خاقیت 
کشف  دانش���جویان و تش���ویق آنان به 
مطال���ب و ن���وآوری باش���د، توانمن���دی 
کار علم���ی را در آن���ان ایج���اد  و جرئ���ت 
کرد. ب���ا این حال در ش���رایط  خواهی���م 
که  موجود و برای ارتقای دانشجویانی 
قانه رشد 

ّ
با روش های س���ّنتی و غیر خا

کرده اند نیز باید برنامه هایی داشت. 
 یک���ی از مهم تری���ن اقدام���ات در این 
زمینه، ارتقای کاس های روش تحقیق 
که به عنوان واحد درسی موّظف  است 
در دانش���گاه ارائه می ش���ود. ساماندهی 
فرایندهای مربوط به اقدامات پژوهشی 
از جمل���ه: ن���گارش مقاالت، انتش���ارات 
آن در نش���ریات و تدوی���ن پایان نامه ها 
ک���ه باید  نی���ز از جمل���ه اقداماتی اس���ت 

انجام پذیرد تا ش���رایط برای تحقیقات 
دانشجویان، آماده تر و آسان تر باشد.

ع���اوه ب���ر آن، برگ���زاری نشس���ت ها و 
که توانمندی دانشجویان  کارگاه هایی 
را در زمینه های پژوهش���ی ارتقا دهد نیز 
می توان���د آنها را نس���بت ب���ه تحقیقات 
علمی، تشویق و ترغیب کند. امیدوارم 
بیش���تر  برگ���زاری  ش���اهد  آین���ده،  در 
مس���ابقات، جش���نواره ها، همایش ها و 
ک���ه در این  دیگر فعالیت هایی باش���یم 
زمینه تأثیرگذار باش���د و مشارکت بیشتر 

دانشجویان را جلب کند.
که  از نظر شما مهم ترین آسیب هایی 
تحقیق و پژوهش را تهدید می کند، چه 

مواردی هستند؟
 آسیب های پژوهشی، فراوان اند؛ ولی 
کّلی،  شاید بتوانیم در یک دسته بندی 
آنها را به آسیب های روشی، آسیب های 
محتوایی و آسیب های اخاقی تقسیم 

کنیم.
 یک���ی از مش���کات جدی ک���ه در برابر 
پژوهش دانش���جویان قرار دارد، تسلط 
نداش���تن آنه���ا بر روش تحقیق اس���ت و 
این موضوع باعث می ش���ود بسیاری از 
زحم���ات و تاش های ف���راوان آنها هدر 
که دانش���جو تاش  ب���رود. یعنی ب���ا آن 
خودش را می کند، اّما این تاش ها کمتر 
نتیج���ه می ده���د و خروج���ی ن���دارد. در 
گر با روش درس���ت تحقیق و  که ا حالی 
مراحل علمی آن آشنا باشند، بسیاری از 
کارها تسهیل می شود و موانع فراوانی از 

سر راه آنها برداشته می شود. 
در بخش محتوایی نیز آس���یب هایی 
جدی وجود دارد که عمدۀ آن به تسّلط 
نداش���تن بر موضوع، پیشینه و ادبیات 

آن باز می گردد. 
پژوه���ش  اخ���اق  جنبه ه���ای  در 

دارد  وج���ود  ج���دی  آس���یب هایی  نی���ز 
فن���اوری  گس���ترش  ب���ا  ک���ه متأس���فانه 
اطاع���ات و ابزاره���ای جدی���د س���رقت 
اطاعات، رونویس���ی های بی ضابطه و 
بهره برداری های نادرس���ت از محصول 
گسترش این  کار دیگران، امروز ش���اهد 
آس���یب هس���تیم و این امر باعث ش���ده 
ک���ه به ت���وان و  دانش���جو به ج���ای این 
کند،  دان���ش و ت���اش خ���ودش تکی���ه 
از طری���ق جس���تجو و انتق���ال اطاعات 
کاری پژوهش���ی  دیگران، تصور می کند 
ک���رده و این ش���رایط، ضربه هایی  ارائه 
ج���دی به تحقیق���ات علم���ی وارد کرده 
اس���ت. آس���یب دیگری را هم به صورت 
که آن،  گانه در این زمانه شاهدیم  جدا
آسیب های س���ه گانۀ یاد شده را تشدید 
می کند و آن، پایین آمدن حوصلۀ افراد 
در مطالع���ه، مخصوص���ًا مطالعۀ متون 
طوالنی است. یکی از دالیل تشدید این 
مش���کل، رواج ش���بکه های اجتماعی و 
ع���ادت افراد به مطالعۀ مت���ون کوتاه یا 
تصاویر اس���ت. این عادت باعث ش���ده 
وقتی با متنی طوالنی یا مقاله ای علمی 
مواجه می شوند، از خواندن آن احساس 
خستگی می کنند. در نتیجه، کیفیت و 
عمق تحقیقات به ش���دت کاهش پیدا 
کنیم روحیۀ  کرده است. لذا باید تاش 
مطالعه و حوصله و تمرکز برای مطالعه 
کنیم تا ش���اهد  را در خودم���ان تقوی���ت 

تحقیقات عمیق تر و بهتری باشیم.
به نظر ش���ما می توانیم این ش���بکه ها 
را تهدی���دی ب���رای تحقی���ق و پژوهش 

بدانیم؟
این شبکه ها ابزارهایی هستند برای 
انتق���ال اطاع���ات و ایج���اد ارتباط���ات 
س���ریع تر و گسترده تر و بسته به اهدافی 
ک���ه ب���رای اس���تفاده از این اب���زار در نظر 

می گیری���م، می توانند فرص���ت یا تهدید 
باش���ند؛ مهم این است که بتوانیم آنها 
کنیم و با استفادۀ صحیح و  را مدیریت 
به جا حتی بسیاری از این تهدید ها را به 

فرصت تبدیل کنیم.
 ت���ا زمانی ک���ه نگاه ما به ش���بکه های 
اجتماع���ی ن���گاه س���رگرمی باش���د و م���ا 
کن���ده  تنه���ا مصرف کنن���دۀ مطال���ب پرا
ی���ا کپی کنندۀ مطالب دیگران باش���یم، 
طبیعتًا آسیب و ضرر این شبکه ها بیش 
از فایدۀ آنها خواهد بود و تمرکز ما و عمق 
کارهای علمی ما را کاهش می دهند و در 
نتیجه، پژوهش را تضعیف می کنند؛ اّما 
گر همین ابزارها را مدیریت کنیم و آنچه  ا
را که باعث اتاف وقت در این شبکه ها 
که  کنیم و ارتباطاتی را  می ش���ود حذف 
فراه���م می آید، ب���ه ارتباط���ات علمی و 
پژوهشی سوق دهیم، می توانیم فواید 
علمی و پژوهش���ی فراوانی از این طریق 
به دست آوریم. در مجموع، من نگاهم 
به ش���بکه های اجتماعی، مثبت است 
گر فرهنگ اس���تفاده  و تص���ّور می کن���م ا
ابزاره���ا را به تدری���ج بیاموزی���م  ای���ن  از 
کنی���م، إن ش���اءاهلل ب���رکات  و نهادین���ه 
گاهی های ما و  بس���یاری در گس���ترش آ
افزای���ش ارتباط���ات علمی و انس���انی ما 

خواهد داشت.
ش���بکه های  از  اس���تفاده  می���زان  آی���ا 
مج���ازی را می ت���وان به س���رانه مطالعه 

کشور افزود؟
 ای���ن موض���وع ه���م وابس���ته ب���ه نوع 
استفاده از این شبکه هاست. آن چیزی 
که امروز شاهدیم که عمدتًا استفاده های 
کن���ده و تفریحی و س���رگرمی و امثال  پرا
اینهاست، آن را نمی شود در آمار مطالعه 
گ���ر منظورت���ان  ب���ه حس���اب آورد؛ اّم���ا ا
اس���تفاده های هدفمن���د و ب���ا برنامه ای 
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اس���ت که برخی از افراد از این ش���بکه ها 
دارن���د و برنامه های علم���ی و مطالعاتی 
بسیار مفیدی را در این شبکه ها تعریف 
و پیگی���ری می کنن���د، حتم���ًا ای���ن نوع 
اس���تفاده ها جزو آم���ار مطالعات بس���یار 

خوب به حساب می آید.
شما فکر می کنید شبکه های اجتماعی 

می تواند نشر کتاب را به حاشیه ببرد؟
 کتاب همیشه جایگاه خودش را حفظ 
خواهد کرد. فضای مجازی و ارتباطات 
الکترونیکی می تواند دسترسی به کتاب 
کند و فرصت های بیشتری  را تس���هیل 
را برای انتش���ار و گسترش کتاب فراهم 
کتاب  آورد؛ اّم���ا هی���چ وق���ت نمی تواند 
کند و جایگزینی ب���رای آن به  را ح���ذف 

حساب آید.
لطف���ًا توضیحی هم در بارۀ شش���مین 
همای���ش حدی���ث پژوهش و پیش���ینۀ 
برگزاری آن در دانش���گاه قرآن و حدیث 

بیان کنید.
ک���ه می دانی���د پژوهش،  همان ط���ور 
کار علمی  یک���ی از ارکان مه���م و اصل���ی 
و دانش���گاهی اس���ت و از یک مجموعۀ 
آموزشی دانش���گاهی، این انتظار وجود 
کنار فعالیت های آموزش���ی،  که در  دارد 
نس���بت به رش���د جنبه های پژوهش���ی 
دانش���جویانش اهتمام داش���ته باش���د؛ 
ک���ه محص���ول اصل���ی تاش ه���ا و  چ���را 
که در یک  برنامه ریزی های مختلف���ی 
مرکز آموزشی انجام می ش���ود، عمدتًا از 
جنس مقاالت و پایان نامه ها و عناوین 

پژوهشی است.
 ب���ر همی���ن اس���اس، ط���ی س���ال های 
گذش���ته، معاونت پژوهش���ی دانشگاه، 
ب���رای تش���ویق  را  اقدام���ات مختلف���ی 
دانش���جویان در زمینه های پژوهشی و 
ارتق���ای توانمندی آنها انج���ام داده که 

از جملۀ آنها اقدام���ات طراحی و اجرای 
همایشی س���االنه در ایام بزرگداشت روز 
ک���ه با عن���وان »حدیث  پژوهش اس���ت 
کنون،  پژوه���ش« نام گذاری ش���ده و تا 
پن���ج دوره از ای���ن همایش برگزار ش���ده 
اس���ت. امس���ال نیز ب���ه ی���اری خداوند، 
شاهد برگزاری ششمین دورۀ این برنامه 

هستیم.
گذش���ته روال این بوده   در سال های 
دانش���جویان  از  فراخوان���ی،  ط���ی  ک���ه 
خواس���ته می ش���د مق���االت و تحقیقات 

خود در ح���وزۀ قرآن و 
حدیث را به دبیرخانۀ 
ای���ن همایش ارس���ال 
کنن���د و ای���ن مقاالت 
از  و  می ش���د  ارزیاب���ی 
روز  در  برت���ر  مق���االت 
تجلی���ل  همای���ش، 

به عم���ل می آم���د. این تجلی���ل، هم با 
تش���ویق و جای���زه و ه���م ب���ا اختصاص 
فرصت���ی برای ارائۀ مقاله در آن مراس���م 
انج���ام می پذیرفت. امس���ال ه���م این 

برنامه ریزی ها از قبل انجام شد.
کردی���م ضمن  در دورۀ جدی���د ت���اش 
تقوی���ت اقدام���ات قبل���ی، ش���رایطی را 
ک���ه از ای���ن مناس���بت و  کنی���م  فراه���م 
اقدام بتوانیم بهره های بیشتری ببریم 
مجموع���ۀ  در  را  پژوه���ش  موض���وع  و 
دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث برجس���ته تر 
کنار توّج���ه به جنبه های  کنیم. ل���ذا در 
فعالیت های  دانش���جویان،  پژوهش���ی 
پژوهشی اعضای هیئت علمی را نیز در 
این مناس���بت مورد توّجه ق���رار دادیم و 
که بیشترین پژوهش های  از اساتیدی 
علمی را طی سه سال گذشته داشته اند 

نیز تجلیل کردیم.
گر توصیه ای به دانشجویان  در پایان ا

دارید بفرمایید.
که   همه ما باید توّجه داش���ته باشیم 
رمز اصلی پیش���رفت، موفقی���ت و اقتدار 
در ه���ر زمین���ه ای، به تحقیق���ات علمی 
وابس���ته اس���ت. لذا باید توّجه و اهتمام 
بیش���تری نس���بت به موضوع پژوهش 
داش���ته باش���یم و جهتگی���ری و حاصل 
فعالیت ه���ای  و  آموزش ه���ا  تمام���ی 
علم���ی و فرهنگ���ی خ���ود را دس���تیابی 
ب���ه تحقیقات بیش���تر و تولی���د علم قرار 
دهیم. دانش���جویان م���ا باید بدانند که 

کشورش���ان  خودش���ان،  علم���ی  آین���دۀ 
و  مکت���ب  بیش���تر  موّفقیت ه���ای  و 
عاقه من���د  آن  ب���ه  ک���ه  مجموع���ه ای 
ت���اش  آن  توفی���ق  ب���رای  و  هس���تند 
می کنند، به تاش های علمی وابس���ته 
اس���ت. توّجه ب���ه این نکت���ه و دقت در 
این که تمام موفقیت های کش���ورهای 
پیش���رفته، تنها ب���ا تکیه ب���ر تحقیقات 
علم���ی به دس���ت آم���ده، اهتم���ام م���ا را 
نس���بت به این موضوع بیش���تر خواهد 
که  کرد. امیدوارم دانشجویان خوب ما 
با نیت های خالص برای تعظیم شعائر 
و فعالیت های تبلیغی و فرهنگی تاش 
می کنند، با ش���ناخت اولویت و اهمیت 
بیش���تر فعالیت های علمی و پژوهشی، 
کنند  در ای���ن زمینه نیز س���رمایه گذاری 
تا إن ش���اء اهلل در آینده، ش���اهد اعتای 
بیش از پیش علوم و معارف قرآن و اهل 

بیت؟مهع؟ باشیم.

امضای تفاهم نامه همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه قرآن و حدیث

ط���ی نشس���تی در دانش���گاه پردی���س 
ته���ران، س���تاد مب���ارزه ب���ا م���واد مخدر 
و دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث ب���ه مدت 
دو س���ال، تفاهم نام���ۀ هم���کاری امضا 

کردند.  
ال��م��س��ل��ی��م��ن  و  ح�����ج�����ت االس�����ام 

مسعودی،  عبدالهادی 
ق�����ائ�����م م�����ق�����ام ری���ی���س 
حدیث  و  ق��رآن  دانشگاه 
خود  سخنان  ابتدای  در 
گفت:  نشست  ای���ن  در 
مبارزه  ستاد  ک��ه  همین 
مستقیمًا  مخدر،  مواد  با 
محترم  ریاست  نظر  زی��ر 

بزرگی  نشان دهندۀ  اس��ت،  جمهوری 
این خطر و از طرفی، توّجه کامل دولت 
قضیه  و  مسئله  ای���ن  ب��ه  ح��ک��وم��ت  و 

است.
قائم مق���ام محت���رم دانش���گاه قرآن و 
ک���رد:  وظیفۀ ه���ر عالم  حدی���ث اظه���ار 
که دردهای جامعه و انسان  این است 
آن  ب���ه  نس���بت  و  را بشناس���د  معاص���ر 
گر بخواهیم  بی تفاوت نباش���د. ما هم ا
عال���م  دینی ب���ه معنای واقعی باش���یم 
نباید نس���بت ب���ه این ب���ای اجتماعی 
ک���ه آمار منتش���ره از آن  و خانمان س���وز � 
ک اس���ت � ، بی تف���اوت و بی خبر  دردنا

باشیم. 
وی در ادامه، به روایتی از پیامبر؟ص؟ 
کرد  خطاب به حضرت علی؟ع؟ اشاره 
گر یک نف���ر را هدایت  ک���ه می فرمای���د: ا
که خورشید  کنی، بهتر از آنچه هس���ت 

بر آن از صبح تا غروب می تابد.
وی با اع���ام آمادگی دانش���گاه برای 
ورود به عرصۀ پیشگیری از اعتیاد بیان 

داشت: امروزه باید در تهاجم فرهنگی 
کار  و مب���ارزه ب���ا  آس���یب های اجتماعی 
ک���رد. دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث ه���م 
خ���ودش را از جامعه ج���دا نمی داند و تا 
که ام���کان دارد، ب���رای  خدمت  جایی 
به نظام مقّدس جمهوری اسام تاش 

خواهد کرد.
قائم مق���ام  جزین���ی،  علیرض���ا  دکت���ر 
امض���ای  مراس���م  در  س���تاد  دبی���رکل 
گف���ت: س���تاد مبارزه  ای���ن  تفاهم نام���ه 
ب���ا م���واد مخ���در، اس���تراتژی متوازن���ی 
ک���ه دارای پن���ج راهب���رد اساس���ی:  دارد 
مقابله، پیش���گیری، درم���ان،  صیانت 
و توانمندس���ازی اس���ت. پیش���گیری از 
اعتیاد، مهم ترین راهبرد این استراتژی 
است و در اولویت برنامه های ستاد قرار 

 دارد.
قائم مقام دبیرکل ستاد به آمار اعتیاد 
در قش���ر جوان کشور اشاره کرد و افزود: 
یک درص���د دانش آموزان و 2.۶ درصد 
دانشجویان، مصرف کنندۀ موادمخدر 
هس���تند و با توّجه به اینکه ۶7 درصد 
کرده اند  این دانشجویان معتاد، اعام 
ک���ه  مص���رف م���واد مخ���در را پی���ش از 
ورود به دانش���گاه و در دورۀ متوس���طه 
کز آموزش���ی، نقش  کرده اند، مرا تجربه 
اعتی���اد  پیش���گیری  از  در  اساس���ی ای 

دارند.
ایج���اد  س���تاد،  دبی���رکل  قائم مق���ام 
علم���ی،  همکاری ه���ای  گس���ترش  و 
آموزش���ی، پژوهش���ی،  فنی و رسانه ای 
دانشگاه و س���تاد با اس���تفاده  از منابع، 
ظرفیت ه���ا، توانمندی ه���ا و امکان���ات 
طرفین به منظور تقویت 
تولی���د  و  فعالیت ه���ا 
محص���والت الکترونیکی 
اج���رای  برنامه ه���ای  و 
کّلی این  قرآنی را ه���دف 

تفاهم نامه عنوان کرد. 
ادام���ه،  در  جزین���ی 
»اس���تفاده از امکان���ات و 
ظرفیت ه���ای مش���ترک از قبی���ل: توان 
فکری، تجربی، آموزش���ی، پژوهش���ی، 
رس���انه ای،  کارگاه���ی،  کتاب خانه ای، 
فّنی و فضای فیزیکی و الکترونیکی در 
عرصه های پیش���گیری، اطاع رسانی، 
و  اعتی���اد،  توانمندس���ازی  درم���ان 
کاه���ش آس���یب های ناش���ی از اعتی���اد 
از  »حمای���ت  دانش���جویان«،  بی���ن  در 
تحقی���ق، ن���گارش و تولی���د محت���وای 
آموزش���ی  و نرم اف���زاری مناس���ب پ���س 
کلیۀ  از نیازس���نجی های دقی���ق ب���رای 
گروه های ه���دف دانش���گاه«، »تدوین 
و  م���دارک  علم���ی  اس���ناد،  تألی���ف  و 
آموزش���ی  و  فرهنگ���ی  محص���والت 
عرص���ۀ  در  نمایش���گاه  برگ���زاری  و 
دوره ه���ای  »برگ���زاری  پیش���گیری«، 
کوتاه  م���دت و ارائ���ه خدمات  آموزش���ی 
مش���اوره ای« و »ل���زوم تش���کیل بان���ک 
اطاع���ات در عرص���ۀ پیش���گیری« را از 
اه���م تعّه���دات دو مجموع���ه در ای���ن 

 تفاهم نامه خواند. 
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کتاب پردیس تهران بازدید حضرت آیت اهلل ری شهری از نمایشگاه تازه های 

محّم���دی  اهلل  آی���ت  حض���رت 
ری ش���هری، رئیس دانش���گاه ق���رآن و 
حدی���ث، در تاری���خ بیس���ت و چه���ارم 
آب���ان ماه از نمایش���گاه تازه های کتاب 

پردیس تهران بازدید کرد.
االس���ام  حج���ت  بازدی���د،  ای���ن  در 
والمس���لمین مه���دی قائم���ی، رئی���س 
پردی���س ته���ران و حج���ت االس���ام و 
المس���لمین محّمدمه���دی معراج���ی از 
عل���وم  زمین���ۀ  در  گاه  آ کتاب شناس���ان 
اس���امی و جمعی از مس���ئوالن پردیس 

تهران نیز حضور داشتند. 
کتاب پردیس  در نمایشگاه تازه های 

کتاب در  تهران بی���ش از 115۰ عن���وان 
موضوعات علوم ق���رآن، علوم حدیث، 
کام و عقای���د، فق���ه و حق���وق، تاریخ، 

تراج���م و س���یر، ادبی���ات ع���رب، نه���ج 
الباغه، اخاق و فلسفه در معرض دید 

عاقه مندان قرار داده شد.

 برگزاری مراسم غبارروبی مضجع شریف حضرت عبدالعظیم؟ع؟
با حضور دانشجویان پردیس تهران

 مراس���م غبارروب���ی مضج���ع ش���ریف 
که از شامگاه  حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 
سیزدهم آبان ماه تا ساعت یک بامداد 
چهاردهم آبان ماه ب���ه طول انجامید، 
کری���م و قرائت  ابت���دا ب���ا قرائ���ت ق���رآن 

زیارت نام���ۀ حض���رت عبدالعظیم؟ع؟ 
آغاز شد و سپس مداحان اهل بیت؟ع؟ 
آقای���ان حاج حیدر خمس���ه و حاج علی 
فراهان���ی، به ذکر مصائب حضرت امام 

حسین؟ع؟ پرداختند.

خاطر نشان می شود جمعی از والدین 
دانش���جویان این دانش���گاه نیز در این 

مراسم معنوی شرکت داشتند.

دیدار صمیمانه اعضای تشّکل های دانشجویی پردیس تهران با حضرت آیت اهلل ری شهری

ت��ش��ّک��ل ه��ای  اع���ض���ای  از  ج��م��ع��ی 
تاریخ  در  تهران  پردیس  دانشجویی 
ده���م آب���ان م���اه ب��ا ح��ض��رت آی���ت اهلل 
و  ق��رآن  دانشگاه  رییس  ری ش��ه��ری، 

حدیث دیدار کردند.
حض���رت آی���ت اهلل ری ش���هری، طی 
را  دانش���جویان  ب���ا  دی���دار  س���خنانی، 
دی���داری دوست داش���تنی خوان���د و ب���ا 
اس���تناد ب���ه حدیث���ی از حضرت رس���ول 
ک���رم؟ص؟ که می فرمایند: »خدا جوانی  ا
ک���ه جوان���ِی خ���ود را در راه اطاعت از  را 
گرفته دوس���ت دارد« افزود:  کار  خدا به 
إن ش���اء اهلل همۀ ش���ما دانش���جویان، 
مشمول این روایت هستید و بر همین 
اساس، خداوند به کارهای شما توفیق 

بیشتری عطا می کند.
گفت:  وی خطاب ب���ه دانش���جویان 
شما جوانانی هستید که بهترین اوقات 
زندگ���ی خ���ود را در اطاع���ت از خ���دا ب���ه 

گرفتی���د و بی تردی���د تحصیل ش���ما  کار 
بهتری���ن، ب���ا ارزش تری���ن و مهم تری���ن 

مصادیق اطاعت خداست.
ق���رآن و حدی���ث،  ریی���س دانش���گاه 
ک���ه خداون���د به  باالتری���ن مرتب���ه ای را 
انسان می دهد، برداشتن حجاب بین 
خود و بنده اش خواند و افزود: إن ش���اء 
اهلل خداون���د توفی���ق ده���د تاش های 
شما باعث شود تا این مرتبه به خداوند 

متعال نزدیک شوید.
حضرت آیت اهلل ری شهری در ادامۀ 
سخنان خود، دانشجویان را به تاش 
برای دس���تیابی به مراتب باال تر علمی 
کشور مفید  کرد تا بتوانند برای  توصیه 
از  خواس���ت  دانش���جویان  از  و  باش���ند 
که باعث ش���ود از نظر علمی  کاری  ه���ر 

ضعیف شوند، پرهیز کنند.
ریی���س دانش���گاه ق���رآن و حدیث به 
مسئلۀ اخاق اشاره کرد و افزود: هر قدر 

انس���ان از نظر علمی قوی باشد، ولی از 
نظ���ر اخاقی ضعی���ف، نمی تواند برای 

کشور مفید باشد.
حضرت آیت اهلل ری شهری در پایان 
سخنان خود، دانشجویان را به تاش 
برای دس���تیابی به ه���ر دو ُبعد علمی و 
گفت: إن شاءاهلل  کرد و  اخاقی دعوت 
کند تا  کم���ک  خداون���د ب���ه همۀ ش���ما 
بتوانید از این بهترین فرصت عمر خود 
بهترین بهره را ببرید و آینده ای روشن 

در انتظارتان خواهد بود.
پی���ش از س���خنان حض���رت آیت اهلل 
ری شهری، حجت االسام و المسلمین 
قائم���ی، ریی���س پردی���س ته���ران ب���ه 
در  و  پرداخ���ت  حاض���ر  جم���ع  معرف���ی 
ادامه، هر یک از مسئوالن تشکل های 
دانش���جویی، برنامه ها و فعالیت های 

خود را معرفی کردند.
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اعزام هیئت علمی مؤسسۀ دارالحدیث به عراق، به منظور بررسی ظرفیت های تحقیقاتی

هیئت اعزامی مؤسس���ۀ دارالحدیث، 
در تاری���خ هش���تم آبان ماه، ب���ا نمایندۀ 
کربا،  آیت اهلل سیس���تانی و امام جمعۀ 
دی���دار کردن���د و حول مح���ور تعامات و 
همکاری های آینده به گفتگو نشستند.

در ای���ن جلس���ه، مع���اون فرهنگ���ی و 
هن���ری دارالحدیث، ضمن اباغ س���ام 
ریاس���ت مؤسس���ۀ دارالحدیث به س���ّید 
احمد الصافی، تازه های نشر دارالحدیث 

را به وی اهدا نمود.
ح����ج����ت االس�����������ام وال���م���س���ل���م���ی���ن 
س��ب��ح��ان��ی ن��ی��ا، آم���ادگ���ی خ���ود را ب��رای 
همکاری در زمینۀ آموزشی، پژوهشی، 
فرهنگی و انتشار آثار مشترک اعام کرد.
حجت االسام والمسلمین سّید احمد 
الصاف���ی، نماین���دۀ آیت اهلل سیس���تانی 
و ام���ام جمع���ۀ کرب���ا نی���ز در خص���وص 
همکاری در ح���وزۀ پژوهش های قرآنی 
و عل���وم حدی���ث، همچنی���ن تولی���د آثار 
مش���ترک حدیث���ی بویژه احی���ای متون 
کت���ب اربعه و  روای���ی، تحقیق در ب���ارۀ 
چاپ آثار مؤسسۀ دارالحدیث در عراق، 

آمادگی خود را اعام کرد.
گ��ف��ت��ن��ی اس�������ت، ح����ّج����ت االس������ام 
وال���م���س���ل���م���ی���ن دک����ت����ر م��ح��ّم��دت��ق��ی 

هنری  و  فرهنگی  معاون  سبحانی نیا، 
م��ؤس��س��ۀ دارال���ح���دی���ث، دک��ت��ر ه���ادی 
حجت، معاون آموزشی دانشگاه قرآن 
کل  مدیر  پناهی،  حسین  و  حدیث  و 
الکترونیک  م��رک��ز  پ��ژوه��ش  و  آم���وزش 
ای��ن دی��دار  ق��رآن و حدیث در  دانشگاه 

حضور داشتند.
حجت االسام سبحانی نیا مدیرعامل 
ب���ا  دی���دار  در  دارالحدی���ث،  انتش���ارات 
مس���ؤالن »معهد القرآن الکریم« وابسته 
به عتبۀ عباس���یه؟ع؟، اب���راز امیدواری 
کرد در آیندۀ نزدیک، امکان چاپ قرآن 
کریم منتشر شده توسط عتبۀ عباسیه با 
ترجمۀ فارسی فراهم شود. این قرآن به 
خّط نسخ حمید السعدی، خّطاط شیعۀ 
عراقی و از اّولین نسخه های قرآن چاپ 

حرم مطهر عباسی است.
حج���ت االس���ام س���بحانی نیا در این 
فعالیت ه���ای  بی���ان  ضم���ن  دی���دار، 
دارالحدی���ث بوی���ژه در بخ���ش ق���رآن و 
تفسیر، برخی زمینه های همکاری قابل 

اجرا میان دو طرف را خواستار ش���د. 
هیئ���ت اعزام���ی ب���ه دع���وت حج���ت 
االسام والمسلمین سّید هاشم میانی، 
از مرک���ز اس���امی مطالعات اس���تراتژیک 

نجف نیز بازدید کردند.
ای���ن مرکز از س���وی عتّب عباس���یه، با 
هدف  روشنگری حرکت های تکفیری، 
ب���ارۀ  در  مج���ات  و  مق���االت  انتش���ار 
مباحث استش���راق و اسام شناس���ی غیر 
مس���لمانان، مباحث اعتقادی ش���یعه، 
جری���ان فک���ری در جامعۀ علم���ی امروز 
شیعه در مواجهه با استشراق و رویارویی 
با ف���رق دیگر اس���امی و همچنین رصد 
کردن کانال های ماهواره ای، راه اندازی 

شده است. 
هیئت اعزام���ی مؤسس���ۀ دارالحدیث 
ب���ا  س���فر، در نشس���تی  ای���ن  ادام���ه  در 
مدیران انتشارات »الکفیل« تفاهم نامۀ 

همکاری امضا کردند.
این هیئت اعزامی، دوازدهم آبان ماه 
کتاب خان���ۀ عتب���ۀ عباس���یه، بخش  از 
و  کرب���ا )نس���خ خط���ی(  مخطوط���ات 
بیمارس���تان جدی���د تخصص���ی الکفیل 

بازدید کردند.
دویس���ت  تخصص���ی  بیمارس���تان 
کربا  تخت خواب���ۀ »الکفی���ل« در حومۀ 
ب���ا تجهی���زات پیش���رفته، بخش ه���ای 
مختل���ف خود را ب���رای ارائۀ خدمات به 

زائران آماده می کند.
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ارتباط وثیِق پدافند غیر عامل با علوم مختلف بویژه قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ و اخالق 

دکت���ر  والمس���لمین  حجت االس���ام 
محّمدتق���ی س���بحانی نیا در همای���ش 
»پدافند غیرعامل در آموزه های دینی با 
نگاهی به آیۀ نفی سبیل« گفت: پیامبر 
اس���ام؟ص؟ ب���ا م���کارم اخ���اق، نوع���ی 

پدافند غیرعامل داشتند.
حجت االسام محّمدتقی سبحانی نیا 
در این همایش � که در اداره کل تبلیغات 
اسامی استان قم برگزار شد � به بررسی 

مسئله شناس���ی در پدافن���د غیرعامل با 
توّجه به آموزه های دینی پرداخت.

مع���اون فرهنگ���ی و هن���ری مؤسس���ۀ 
ک���ه نبای���د  دارالحدی���ث ب���ا بی���ان ای���ن 
همیشه منتظر بمانیم که دشمن حمله 
کند و آن وقت از حریم خود دفاع کنیم، 
گفت: ایجاد مفهوم آفند غیرعامل برای 
جلوگیری از اقدامات احتمالی دشمن، 

ضرورت دارد.
دکت���ر س���بحانی نیا ب���ا اش���اره ب���ه این 
که پدافن���د غیرعامل با عل���وم مختلف 
ارتب���اط دارد، اظه���ار داش���ت: آفن���د به 
ک���ه در دو معنای  معنای تهاجم اس���ت 
حملۀ نظامی یا غیرنظامی مانند تهاجم 

فرهنگی است.
معاون فرهنگی و هنری مؤسس���ۀ دار 

ک���ه پاتک، هم  الحدی���ث با بی���ان این 
حمل���ۀ نظام���ی دارد و ه���م غیرنظامی، 
اف���زود: اّم���ا پدافن���د ب���ه مفه���وم دف���اع 
که باز ه���م دو مفه���وم نظامی و  اس���ت 
که نظامی آن بیشتر  غیرنظامی اس���ت 

به دفاع هوایی اطاق می شود.
ک���ه پدافن���د،  وی ب���ا اش���اره ب���ه ای���ن 
خ���ود انواع مختلف���ی را در برم���ی گیرد، 
کرد: نوع س���خت پدافند،  خاطرنش���ان 

رفتارهایی مانند اس���تتار و نوع نرم آن، 
گاه س���ازی و اطاع رس���انی ب���ه دیگران  آ

است.
دکتر سبحانی نیا با بیان این که از نظر 
که همان  اقتصادی هم پدافن���د داریم 
کرد:  اقتص���اد مقاومتی اس���ت، تصریح 
پدافند فرهنگی یعنی آنچه در حوزه ها و 
گونه ای  دانشگاه ها انجام می شود، به 
جهتدهی شود که امنیت کشور را تأمین 

کند.
رئیس انتش���ارات دارالحدیث با بیان 
که اقدامات سیاس���ی هم می تواند  این 
در  پدافن���د  اف���زود:  باش���د،  پدافن���دی 
قرآن و تفاس���یر آمده اس���ت که می تواند 
مباح���ث متنوعی را در خ���ود جای دهد 
ک���ه به  و آی���ات بس���یاری وج���ود دارن���د 

طور مس���تقیم، مفهوم پدافند را مطرح 
کرده اند.

وی اخاق را مهم ترین ویژگی پیامبر 
ک���رد و افزود: م���کارم و  ک���رم؟ص؟ بیان  ا
ارزش ه���ای اخاق���ی می توان���د پدافند 
غیرعام���ل باش���د. پیامب���ر؟ص؟ حتی در 
که روی س���ر مبارکش���ان  مقاب���ل فردی 
کردند و با به  خاکستر ریختند س���کوت 
عیادت او رفتن به هن���گام بیماری، او 
را خلع ساح نمودند و تسلیم بزرگواری 
خ���ود کردن���د. این، مص���داق ب���ارزی از 
پدافن���د غی���ر عامل یا دف���اع غیر نظامی 

رسول خدا؟ص؟ بوده است. 
معاون فرهنگی و هنری مؤسس���ۀ دار 
الحدیث با بیان این که در س���یرۀ همۀ 
امامان؟ع؟، پدافند غیرعامل مشاهده 
ک���رد: پایبندی  می ش���ود، خاطرنش���ان 
ما ب���ر اخاق در حوزۀ سیاس���ت برای ما 
نقش پدافند غیرعامل دارد که در حفظ 
نظام اس���امی می تواند منعکس شود. 
بنا بر این، در تاریخ و سیره، درس های 
بس���یاری در خصوص موضوع همایش 

وجود دارد.
کسی در  گفت: هر  دکتر س���بحانی نیا 
عرص���ۀ زندگی ش���خصی خود با چش���م 
مواج���ه  حس���ودان  حس���ادت  و  زخ���م 
اس���ت که برای مقابله ب���ا آن، اقداماتی 
چ���ون پنهانکاری، دور ش���دن از انظار و 
ع���دم ذکر کاره���ای مهم قب���ل از انجام 
دادن آنه���ا را می توان���د انج���ام دهد که 
این عکس العمل ها مفهوم پدافند غیر 

عامل را در خود جای داده است. 
حجت االسام س���بحانی نیا افزود: ما 
می توانیم با اقدامی اساسی و بنیادی، 
از طریق الهام از مظاهر طبیعت، بچه ها 

را از امروز با مفهوم پدافند غیرعامل آشنا 
س���ازیم تا هم در زندگ���ی خصوصی آنها 
به کار آید و هم در زندگی حرفه ای از آن 

استفاده کنند.
ک���رد: باید به  وی در پایان پیش���نهاد 
مفهومی به ن���ام آفند غیرعام���ل توّجه 
و برای آن س���اختاری پیش بینی شود؛ 
زیرا در حملۀ نظامی شایس���ته نیس���ت 
کنیم. اّم���ا در حملۀ  ک���ه ما ابتدا حمل���ه 
منتظ���ر  م���ا  نیس���ت  الزم  غیرنظام���ی، 
ک���ه دیگ���ران حمله کنن���د و ما  بمانی���م 
کننده  کنیم؛ بلکه می توانیم آغاز  دفاع 

باشیم تا ابتکار عمل را در دست بگیریم 
و دشمن را منفعل سازیم. برای نمونه، 

دعوت انبیای الهی و نیز صدور انقاب 
اسامی، آفند غیر عامل بوده است.

کمیتۀ مشترک فرهنگی مؤسسۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث برگزاری اّولین جلسۀ 

با توّجه به تنوع امور فرهنگی و تعّدد 
بخش های مؤسس���ۀ علم���ی � فرهنگی 
کمیت���ۀ  جلس���ۀ  اّولی���ن  دارالحدی���ث، 
مشترک فرهنگی این مؤسسه با حضور 
معاونان و مدیران فرهنگی مؤسس���ه، 

پژوهشگاه و دانشگاه برگزار شد.
این جلس���ه ب���ا موض���وع هماهنگی و 
برنامه ریزی فرهنگی، بررسی مشکات 
ام���ور فرهنگی در مؤسس���ه و همچنین 
برنامه ریزی و هماهنگی هرچه بیش���تر 

ب���رای اج���رای برنامه ه���ای فرهنگی تا 
پایان سال ۹۴ برگزار گردید.

ای���ن جلس���ه، حج���ت االس���ام و  در 
المسلمین سبحانی نیا معاون فرهنگی 
ب���ا  دارالحدی���ث،  مؤسس���ۀ  هن���ری  و 
اش���اره ب���ه اهمی���ت برنامه ه���ا و ام���ور 
ش���امل  بخش ه���ا  کلی���ۀ  در  فرهنگ���ی 
دانش���گاه، پژوهش���گاه و مؤسس���ه، ب���ر 
ل���زوم هماهنگی هر چه بیش���تر در این 

کید کرد. بخش ها تأ

گفت: ب���ا توّجه به  دکتر س���بحانی نیا 
ک���ه مؤسس���ه، تولیدکنندۀ  ای���ن نکت���ه 
حج���م بس���یاری از محت���وای علمی در 
کشور است، الزم است تا این آثار علمی 
در اختیار هم���کاران و خانوادهای آنها 

نیز قرار بگیرد. 
همچنین حجت االسام و المسلمین 
بی���ات، معاون فرهنگی و دانش���جویی 
دانش���گاه قرآن و حدیث، آمادگی خود 
کث���ری از ظرفیت  را برای اس���تفادۀ حدا
ق���رآن و حدی���ث  دانش���گاه 
اج���رای  و  برنامه ری���زی  در 
فرهنگ���ی  فعالیت ه���ای 
مرتب���ط ب���ا دانش���جویان در 

مؤسسه اعام نمود.
ق���اب���ل ذک����ر اس����ت طبق 
ت����واف����ق، ق������رار ش���د ت���ا هر 
دوه���ف���ت���ه ی�����ک ب�����ار، ط��ی 
جلسات منّظم، برنامه های 
ف����ره����ن����گ����ی م����ؤس����س����ه، 

برنامه ریزی و اجرا شود.
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گم نام مؤسسۀ دارالحدیث برگزاری پرشور مراسم اّولین سالگرد تدفین شهدای 

در تاریخ بیس���ت و شش���م آب���ان ماه و 
هم زم���ان ب���ا س���الروز ش���هادت حضرت 
س���الگرد  اّولی���ن  مراس���م  رقی���ه؟اهع؟، 
تدفین ش���هدای گم نام مؤسسۀ علمی � 
فرهنگی دارالحدیث با حضور مسئوالن، 
کارمندان، دانشجویان و پژوهشگران در 

سالن شیخ صدوق مؤسسه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، حجت االسام 
سّید حس���ین آقامیری، معاون آموزشی 
مؤسس���ۀ روایت س���یرۀ ش���هداء به بیان 
فضایل ش���هدا و جای���گاه آنها ن���زد اهل 
بی���ت؟ع؟ پرداخ���ت و گف���ت: صحبت 
از خداون���د متع���ال ب���ه ص���ورت مطلق، 
نشانۀ دینداری افراد نیست؛ بلکه عدم 
انحراف از حق، معیار و میزان سنجش 

ایمان کامل است.
کرد:   حجت االسام آقا میری تصریح 
از زمان���ی که انس���ان پا ب���ه عرصۀ وجود 
گذاش���ت، جن���گ می���ان جبه���ۀ حق و 
باطل، وجود داش���ته اس���ت و ت���ا زمانی 
که دنیا برقرار باش���د، مبارزۀ حق و باطل 

برقرار است.
وی ابراز داشت: در جنگ تحمیلی، 
کش���ور، رژی���م منح���وس و ظال���م   27
ص���دام را حمایت می کردن���د. ایران در 
طی این هش���ت سال جنگ تحمیلی، 
از هف���ده مّلیت مختلف، اس���یر جنگی 
گرفت. بیشترین حمایت های نظامی 

کره کننده برای  از سوی کشورهای مذا
عراق بود.

کرد:   اس���تاد حوزۀ علمیه خاطرنشان 
جنگ تحمیلی در زمانی که ارتش ایران 
از هم پاشیده شده بود، و سپاه و بسیج، 
هنوز ش���کل نیافته بودند، به این مّلت 
ایران تحمیل شد، به گونه ای که صدام 
در نظر داش���ت ط���ی س���ه روز، پایتخت 
کند؛ اّما با ایثار و جان فش���انی  را تصّرف 
رزمندگان جبهۀ اس���ام، هشت سال در 

برابر این رژیم ستمگر مقاومت کردیم.
عص���ر  در  ک���ه  کس���انی  گف���ت:  وی   
حاضر ت���اش می کنن���د فرهن���گ ایثار و 
شهادت طلبی رزمندگان اسام را با بیان 
ش���بهه های غیر حقیق���ی، وارونه جلوه 
دهند، در حقیقت، مبانی انقاب اسامی 

و آرمان های امام راحل را باور ندارند.
 حجت االس���ام آقامیری با اش���اره به 
ره نمون ه���ای امام راحل اف���زود: زمانی 
که دشمن از رفتار شما تعریف و تجمید 

کرد باید نگران ش���وید. رزمندگان اسام 
ب���ا ش���جاعت در براب���ر اس���تکبار جهانی 
کردند و در ای���ن راه، از هیچ  ایس���تادگی 

چیز فروگذاری نکردند.
 معاون آموزش���ی مؤسسۀ روایت سیرۀ 
ش���هدا ب���ا اش���اره ب���ه امداده���ای غیبی 
مش���هود در هشت س���ال دفاع مقدس، 
گفت: توس���ل رزمن���دگان ب���ه اهل بیت 
عترت و طهارت؟ع؟ مع���ادالت نظامی 
اس���تکبار جهان���ی را ب���ر هم زد و س���بب 

پیروزی شرافتمندانۀ مّلت ایران شد.
ک���رد:  خاطرنش���ان  پای���ان  در  وی 
شهیدان هشت س���ال دفاع مقّدس، نه 
تنها الگویی برای آحاد مردم بویژه نسل 
ج���وان ای���ران هس���تند، بلکه سرمش���ق 
عش���ق ب���رای هم���ۀ جوامع بش���ری اند. 
فرهنگ ایثار و ش���هادت، س���بب ترویج 
معارف اس���ام ن���اب محّم���دی؟ص؟ در 

کشورهای افریقای و اروپایی است.
در ادامۀ یکی از مّداحان اهل بیت؟ع؟ 
به مناسبت شهادت حضرت رقیه؟اهع؟ و 
ایام سوگواری اهل بیت؟ع؟ به مداحی 
پرداخت و در انتهای مراس���م، ش���رکت 
کنندگان با حضور در مزار شهدای گم نام 
مؤسسۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث، با 
قرائت فاتحه و نثار گل، یاد این شهدا را 

گرامی داشتند.

کریم، مایۀ سعادت دانشجویان و اهل دانش است علم و عمل به قرآن 

حجت االس���ام والمس���لمین قدس، 
اس���تاد اخ���اق حوزۀ علمی���ه قم گفت: 
در س���ایه هدایت و تعلیم قرآن شکوفه 
جان و فطرت آدمی در هر دو بعد عقل 
نظ���ری و عملی به بار می نش���یند و بذر 
س���جایای نیک اخاقی در قلمرو جان 

انسان پاشیده می شود.
ه��ادی  والمسلمین  االس���ام  حجت 
آبان  ششم  و  بیست  تاریخ  در  ق��دس، 
ماه، در کاس اخاق، اهمیت و جایگاه 
نمازخانۀ  در  ک��ه   � ک��ری��م  ق���رآن  واالی 
دارالحدیث  فرهنگی  علمی  مؤسسۀ 

 ،  � ش����د  ب�����رگ�����زار 
اظ���ه���ار داش����ت: 
گ������ر ان����س����ان ب��ا  ا
ق��������������رآن ان������س 
ب��گ��ی��رد و ب��ا ای��ن 
آسمانی  صحف 
ه����م����راه ب���اش���د، 
می شود  متوجه 
ک���������ه ت����م����ام����ی 
قرآن  سوره های 

را  نجات  و  سعادت  حقیقی  راه  کریم، 
بشریت  ب��رای  مختلف  تفسیر های  با 

مجسم می کنند.
نَساَن  ِ

إْ
ِر ِإّنَ ال َعصإْ وی با بیان آیات »َوالإْ

ک���رد: قلمرو رابطۀ  ���ٍر« تصریح  َلِفی ُخسإْ
گس���ترده است؛  قرآن و اخاق، بس���یار 
اّم���ا یکی از زیباتری���ن جلوه های رابطۀ 
ای���ن دو، ارتباط و تأثیر متقابلش���ان در 

راستای جان آدمی است.
حج���ت االس���ام و المس���لمین قدس 
ابراز داش���ت: در س���ایۀ هدایت و تعلیم 
قرآن، ش���کوفۀ جان و فطرت آدمی در 
ه���ر دو ُبعد عقل نظ���ری و عملی به بار 

می نشیند و بذر سجایای نیک اخاقی 
در قلمرو جان انسان، پاشیده می شود.
اس���تاد اخ���اق س���طوح عال���ی ح���وزۀ 
گفت: دانش���جویان و اهل  علمیۀ ق���م 
دانش باید مراقب باشند تا در پیشگاه 
امام عص���ر؟جع؟ از جمله اف���راد دچار 
خسر و زیان نباش���ند. باید علم و عمل 

را با هم کسب نمود.
بهره من���دی  ک���رد:  خاطرنش���ان  وی 
علمی و عملی از قرآن در سایۀ حکمت 
بیش���تر حاص���ل  اخاق���ی  ب���ه معن���ای 
ِذیَن آَمُنوا 

َ
 اّل

َّ
می ش���ود. مصداق آی���ۀ »ِإال

َح���ّقِ  ا ِبالإْ اِلَح���اِت َوَتَواَص���وإْ َوَعِمُل���وا الّصَ
و  دی���ن  ب���زرگان  ���ِر«،  بإْ ِبالّصَ ا  َوَتَواَص���وإْ
پیشوایان هستند؛ نمونۀ آن، عبادات 
که  امی���ر المؤمنی���ن؟ع؟. دقای���ق عمر 
می تواند صرف عبادت شود، غیر قابل 
بازگش���ت اس���ت. در روایات آمده است 
که خداوند، در مقابل دعای مستجاب 
نش���ده، پاداش فراوان���ی را در آخرت به 

انسان می دهد.
حج���ت االس���ام و المس���لمین قدس 
گ���ر چه دع���وت قرآن  اذع���ان داش���ت: ا
که دارای  همگانی اس���ت، اّما اف���رادی 
زکات، س���رعت فهم، تعّق���ل، و صفای 

ذهنی هس���تند، می توانند از زمزم زالل 
معارف قرآن استفاده کنند.

کرد: میوۀ شجرۀ طّیبۀ  کید  ایشان تأ
ایم���ان، عم���ل صال���ح اس���ت و اعم���ال 
صال���ح، فق���ط انفاق ف���ی س���بیل اهلل، 
جهاد در راه خدا و کس���ب علم و دانش 
که  کار شایس���ته اى  نیس���ت؛ بلکه ه���ر 
وسیلۀ تکامل نفوس، پرورش اخاق، 
قرب الی اهلل و پیشرفت جامعۀ انسانی 
در تم���ام زمینه ه���ا ش���ود، عم���ل صالح 

خوانده می شود.
گ��ر  ا داش�����ت:  اظ���ه���ار  پ���ای���ان  در  وی 
م����س����ل����م����ان����ان 
در  را  اص���ل  ای���ن 
زن����دگ����ی ف����ردى 
اج����ت����م����اع����ی  و 
کنند،  خ��ود اج��را 
از  ب������س������ی������اری 
م������ش������ک������ات و 
نی ها  ما به سا نا
برطرف می شود، 
گی ها  ند عقب ما
جبران می گردد، ضعف ها و شکست ها 
اشرار  شّر  و  می شود  مبدل  پیروزى  به 

جهان از آنها قطع می  گردد.
ایشان در پایان، به مناسبت سال روز 
ذک���ر  رقی���ه؟اهع؟،  حض���رت  ش���هادت 

مصیبتی را نیز ایراد نمودند.
ک���ه حجت االس���ام و  گفتن���ی اس���ت 
گردان مرحوم  المس���لمین قدس از ش���ا
که به دعوت  آیت اهلل بهجت بوده اند 
معاون���ت فرهنگی و هنرِی مؤسس���ه و 
دفتر آموزش ه���ای آزاد، به منظور ایراد 
درس اخاق دعوت شده بودند و مورد 

استقبال شرکت کنندگان قرار گرفتند.
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راه اندازِی ربات حدیث ویژۀ پیام رسان تلگرام

ربات حدیث ویژۀ پیام رسان تلگرام، 
با ه���دف دسترس���ی آس���ان مخاطبان 
گهرب���ار معصومان؟ع؟،  ب���ه احادی���ث 
توسط مؤسسه دارالحدیث راه اندازی 

شد.
رب���ات )هوش���مان( حدی���ث با هدف 
دسترسی آسان مخاطبان به احادیث 
همچنی���ن  معصوم���ان؟ع؟،  گهرب���ار 
پوش���ش اخب���ار و رویداده���ا، در میان 
کاربران پیام رس���ان تلگ���رام در زمان و 

مکان، طراحی شده است.
عاقه من���دان  و  مخاطب���ان  عم���وم 
ب���ه معارف اه���ل بی���ت؟ع؟ می توانند 
احادی���ث معصوم���ان؟ع؟ ب���ه هم���راه 
معارف احادیث از پایگاه اطاع رسانی 
ب���ه  ن���ت(  )حدی���ث  ش���یعه،  حدی���ث 

هم���راه ام���کان جس���تجوی حدیث در 
س���امانۀ جس���تجوگر حدی���ث و تمامی 
اخب���ار، رویدادها و اطاعات مربوط به 
مؤسس���ۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث 
را در ب���ر روی تلفن  همراه و رایانۀ خود 

دریافت نمایند.
از دیگ���ر ویژگی ه���ا و امکان���ات ربات 
حدیث عبارت است از: دریافت روزانۀ 
حدیث؛ جس���تجو در سامانۀ احادیث؛ 
خبرنام���ۀ حدیث���ی؛ اطاع���ات و اخبار 

پژوهشی.
ی���ا  گوش���ی  روی  ب���ر  تلگ���رام  گ���ر  ا
رایان���ۀ ش���ما نص���ب ش���ده اس���ت، ب���ا 
telegram.me/ لین���ک  روی  کلی���ک 
ب���ه نرم اف���زار تلگرام   darolhadithbot
منتق���ل ش���وید و در صفحۀ باز ش���ده، 

گزینۀ start را انتخاب نمایید.
هم چنی���ن برای اس���تفاده از صفحۀ 
اینترنتی س���امانۀ جس���تجوگر حدیثی 
mizan. می���زان، می توانی���د از نش���انی

hadith.net استفاده نمایید.
ک��ل  اداره  ت���وس���ط  س���ام���ان���ه  ای�����ن 
فّناوری اطاعات و ارتباطات مؤسسۀ 
فرآوری  ادارۀ  همکاری  با  دارالحدیث 
و عرضه شده است.  تولید  اطاعات، 
مهّم  اه����داف  از  ی��ک��ی  اس���ت  گفتنی 
م��ؤس��س��ه، اس��ت��ف��اده از دان���ش و اب��زار 
معارف  ک��ث��رِی  ح��دا نشر  جهت  نوین 
این  در  و  اهل بیت؟ع؟ است  و  قرآن 
راستا نیز از پیشنهادهای سازنده شما 

گرامی استقبال می  نماید. مخاطبان 

انتشار و توزیع پوستر اینفوگرافیک »عاشورا؛ چرا« توسط مؤسسۀ دارالحدیث

معاون���ت فرهنگی و هنری مؤسس���ۀ 
دارالحدیث، نخستین اثر خود در قالب 
گرافیک اطاع رس���ان )اینفوگرافیک( را 
به مناسبت اربعین حسینی منتشر کرد.
این پوس���تر، با موضوع هدف شناسی 
نهضت حس���ینی بر اس���اس س���خنان و 

نامه ه���ای حض���رت اباعب���داهلل؟ع؟ با 
استفاده از متون معتبر تاریخی در کتاب 
»شهادت نامۀ امام حسین؟ع؟« تألیف 

آیت اهلل ری شهری تولید شده است. 
ای���ن پوس���تر ب���ه ش���کل چهاررن���گ و 
گرافیکی جّذاب، منتشر شده  باکیفیت 

است.
 هیئات مذهبی، مساجد و سازمان ها 
می توانند برای دریافت این اثر تبلیغی، 
ب���ا مؤسس���ۀ دارالحدی���ث )تلفن ه���ای 
3717۶2۸۴ و 3717۶2۰3 ب���ا پی���ش 

شمارۀ ۰25( تماس بگیرند

ک�نگره های 
دار الحدیث
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کنگرۀ   دی���دار اع��ض��ای ش���واری ع��ال��ی و دس��ت ان��درک��اران 
��م ره��ب��ری

ّ
ب��ی��ن المللی س��ّی��د م��رت��ض��ی؟هر؟ ب��ا م��ق��ام م��ع��ظ

اعضای شورای عالی و دست اندرکاران 
کنگرۀ بی���ن المللی س���ّید مرتضی؟هر؟ 
آبان م���اه،  تاری���خ بیس���ت و پنج���م  در 
برای بهره مندی از بیانات مقام معظم 

رهبری، با ایشان دیدار کردند.
معظ���م له در ای���ن دیدار، ب���ر اهمیت 
می���ان  در  مرتض���ی  س���ّید  ش���خصیت 
کید  عالمان مس���لمان به ویژه شیعه تأ
کار از  کردن���د و فرمودن���د: نف���س ای���ن 
ک���ه س���ّید  ای���ن جه���ت اهمی���ت دارد 
مرتضی � رض���وان اهلل تعالی علیه � یکی 
از برجس���تگان تاریخ اس���ام اس���ت، نه 
فق���ط تاری���خ تش���ّیع. وقت���ی م���ا در بارۀ 
مفاخر اسامی بحث می کنیم، در واقع 
تربیت اسامی را توصیف می کنیم و هر 
گفته  چه از مناقب امثال سّید مرتضی 
و تدوی���ن ش���ود، برگش���تش به ُحس���ن 

معارف و حوزه های اسامی است.
ایشان در بارۀ اهمیت برگزاری کنگرۀ 
بین المللی س���ّید مرتض���ی و انتظارات 
از ای���ن همایش بی���ن الملل���ی افزودند: 
کار بس���یار  احی���ای آث���ار ای���ن ب���زرگان، 
ارزشمند و الزمی است. ما نمی خواهیم 
صرف���ًا تاری���خ زندگ���ی و والدت و وفات 
ی���ک ش���خصیت بررس���ی ش���ود؛ بلکه 
می خواهیم ش���خصیت و اندیشه  های 
ایش���ان تحلی���ل ش���ود، ه���م از لح���اظ 
تاریخ���ی و ه���م از لحاظ ریشه شناس���ی 
که در آث���ار این افراد ذکر  علوم مختلف 

گردیده است.
پی���ش از بیانات رهب���ر معظم انقاب 
اس���امی، حضرت آیت اهلل ری شهری، 
رئیس مؤسسۀ دارالحدیث، در بیاناتی 
ب���ه نق���ش ای���ن مؤسس���ه در س���الیانی 

کنگره در بارۀ  چند و برگزاری چندی���ن 
ش���خصیت های اس���امی و تع���داد آثار 
کنگره ها  تحقیقی چاپ ش���ده در ای���ن 
نی���ز اش���اره نم���ود. در ادام���ه، حضرت 
آیت اهلل اس���تادی، رئیس کنگرۀ س���ّید 
مرتضی، با اشاره به اهمیت این کنگره 
و فعالیت ه���ای علم���ی آن، مطالبی در 
ب���ارۀ تصحیح آثار س���ّید مرتض���ی ارائه 
کم و  گ���زارش مختصری نی���ز از  نمود. 
کی���ف آثار در دس���ت تحقی���ق و مقاالت 
کنگره توسط حجت االسام  رسیده به 
و المس���لمین مهریزی، دبیر علمی این 
کنگره، به حضور مق���ام معظم رهبری 

ارائه گردید.
گفتنی اس���ت در این دیدار، حضرات 
آیات و حجج اس���ام آقایان: حس���ینی 
بوش���هری، مدی���ر حوزه ه���ای علمی���ه 
کش���ور، اختری، رئی���س مجمع جهانی 
اهل بیت؟ع؟، قاضی عسکر، نمایندۀ 
مق���ام معّظ���م رهب���ری در ام���ور ح���ج و 
زی���ارت، نواب، رئیس دانش���گاه ادیان 
و مذاه���ب، ش���هریاری، رئی���س مرک���ز 
کامپیوتری علوم اسامی نور، لک زایی، 
رئی���س پژوهش���گاه عل���وم و فرهن���گ 

اسامی، عماد، معاون پژوهشی حوزه، 
مس���عودی، قائم مقام دانش���گاه قرآن 
و حدی���ث، خالق پور، جانش���ین معاون 
پژوهش���ی جامعة المصطفی العالمیة، 
س���بحانی نیا، معاون فرهنگی و هنری 
مؤسس���ۀ دار الحدیث، حّسون، رئیس 
مرک���ز االبح���اث االعتقادی���ة، درایت���ی، 
مدی���ر تصحی���ح و تحقی���ق آث���ار س���ّید 
مرتضی، مختاری، عضو شورای علمی 
ش���ورای  عض���و  مه���دوی راد،  کنگ���ره، 
کنگره، جعفریان، عضو شورای  علمی 
کنگره، معراجی، عضو ش���ورای  علمی 
کنگره، س���ّید محّمد طباطبایی  علمی 
خوش قل���ب،  محق���ق،  احم���دی،  و 
کنگ���ره، و آقای���ان: دکتر  مدی���ر اجرایی 
محّق���ق، رئیس انجم���ن آث���ار و مفاخر 
رئی���س  ابراهیم���ی،  کش���ور،  فرهنگ���ی 
س���ازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، 
کبریان، مع���اون تولیت آس���تان  عل���ی ا
حضرت عبدالعظی���م، خادمی، معاون 
کمیس���یون مل���ی یونس���کو در ای���ران و 
حکیم���ی، قنبری، علیزاده و س���عیدی 

نیز حضور داشتند.

تصویب نهایی درج نام سّید مرتضی علم الهدی، در فهرست مشاهیر سازمان یونسکو 

ج نام س���ّید مرتضی عل���م الهدی  در
در فهرس���ت مشاهیر س���ازمان جهانی 

یونسکو، به تصویب نهایی رسید.
گروه فرهنگ و مس���ئول تهیه  مدی���ر 
و تدوین پرونده های مشاهیر ایران با 
اع���ام این خبر افزود: ه���زار و یکصد و 
پنجاهمین س���ال توّلد محّمد زکریای 

رازی، هفتصدمین س���ال نگارش 

محم���ود  ش���یخ  راز«  »گلش���ن  کت���اب 
شبستری و هزار و پنجاهمین سال روز 
تولد س���ّید مرتضی عل���م الهدی، پس 
کارشناس���ی دبیرخانه،  بررسی های  از 
حوزه ه���ای  و  اجرای���ی  ش���ورای 

انس���انی و  فرهن���گ، علوم 
جهانی  س���ازمان  اجتماعی 
در  ج  در جه���ت  یونس���کو، 
فهرست مش���اهیر یونسکو، 
گرفت و در  م���ورد تأیید قرار 
 APX کمیته گزارش نهایی 
کنفرانس  سی و هش���تمین 
عمومی یونس���کو در نوامبر 
گردید. 2۰15، اعام نهایی 

دک�����ت�����ر ع���ب���دال���م���ه���دی 
ک����رد:  م��س��ت��ک��ی��ن اش��������اره 
بسیار  جایگاه  ب��ه  باتوجه 
مشاهیر  ب��زرگ��داش��ت  مهم 
سازمان  مشاهیر  تقویم  در 
ی��ون��س��ک��و و رق��اب��ت ج��ّدی 
هدف  ب��ا  عضو  ک��ش��وره��ای 
ب���االب���ردن ت���وان چ��ان��ه زن��ی 
مجامع  در  هنجارسازی  و  فرهنگی 
ب��ی��ن ال��م��ل��ل��ی، ل�����زوم ش��ن��اس��ای��ی و 
برگزاری  نیز  و  ای��ران  مشاهیر  معرفی 
و  انتشار  و  بزرگداشت ها  همایش ها، 
انعکاس آموزه های مفاخر ایران زمین 
از  ال��م��ل��ل��ی،  ب��ی��ن  در ح���وزۀ داخ��ل��ی و 
فرهنگ  عرصۀ  در  سزایی  به  اهمیت 

داخلی و جهانی برخوردار است.
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چاپ چهارم »مبانی خداشناسی« منتشر شد

کت���اب »مبان���ی خداشناس���ی« تألیف 
آی���ت اهلل محّمدی ری ش���هری توس���ط 
انتشارات دارالحدیث تجدید چاپ شد.

مباح���ث مط���رح ش���ده در ای���ن اث���ر، 
پیرام���ون اساس���ی ترین اص���ل از اصول 
عقای���د اس���امی، یعن���ی اص���ل توحید و 
ش���ناخت خداس���ت. مطالب کتاب، به 
جز قس���متی از فصل دوم از بخش دوم 
آن، چند بار توس���ط آیت اهلل ری شهری 
از شبکۀ دوم سیمای جمهوری اسامی 
تدریس ش���ده و آخرین دورۀ تدریس آن 
از س���ال 13۶7آغاز و در طی ۴7 قسمت 
ب���ه ص���ورت هفتگ���ی، تح���ت عن���وان 
»درس های���ی از اصول عقاید اس���امی« 

پخش ش���د و س���پس به هم���ان ترتیب 
برای چاپ فعلی تنظیم گردید.

از:  عبارت ان���د  کت���اب،  فصل ه���ای 
ش���ناخت خدا از طریق حس؛ ش���ناخت 
خدا از طریق عقل؛ آیات الهی در آفرینش 

حیوانات؛ آیات الهی در آفرینش زمین؛ 
آیات الهی در آفرینش روز و ش���ب؛ آیات 
الهی در آفرینش خورشید؛ آیات الهی در 
آفرینش گیاهان؛ آیات الهی در آفرینش 
دریا؛ آیات الهی در آفرینش کوه ها؛ آیات 
اله���ی در آفرین���ش آب؛ آی���ات اله���ی در 
آفرین���ش ابر؛ آیات اله���ی در آفرینش باد 
و باران؛ آیات الهی در آفرینش آس���مان؛ 

شناخت خدا از طریق قلب.
کتاب »مبان���ی خداشناس���ی«، تألیف 
آی���ت اهلل محّمد محّمدی ری ش���هری، 
با شمارگان 5۰۰، قیمت 23۰۰۰تومان، 
ب���ا ۴۹۰صفح���ه، توس���ط انتش���ارات  و 

دارالحدیث به چاپ رسیده است.

کتاب شد اصول دین، تألیف آیت اهلل سّید حسین اثناعشری، وارد بازار 

کت���اب »اص���ول دی���ن« تألی���ف س���ّید 
حسین اثناعش���ری شاه عبدالعظیمی، 
توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث 

منتشر شد.
اهلل  آی���ت  نفی���س،  کت���اب  ای���ن  در 
ری ش���هری در پیش گفت���ار ب���ه معرفی 
اجمالی آیت اهلل سّید حسین اثناعشری 
و انگی���زۀ چ���اپ این کت���اب پرداخته و 
ح حال عالم جلیل  س���پس معرفی و شر
القدر س���ّید حسین اثنا عش���ری به قلم 
آی���ت اهلل رضا اس���تادی آمده اس���ت که 

بخش هایی از آن را می آوریم:
در سال 1315 قمری چشم به جهان 
گش���ودند. پ���درش ح���اج س���ّید احم���د 
اعتم���ادی مع���روف به آقا س���ّید حاجی 
آق���ا از نوادگان میر علی رضا محس���وب 
می شوند. آقای اثنا عشری، آن طور که 
ح حال خود نوشته اند، در دوازده  در شر
س���الگی ب���ه ته���ران رفت���ه و در مدارس 
جدی���د تحصی���ل می کرده و س���پس در 

یک���ی از م���دارس ته���ران قری���ب به ده 
سال، به تدریس پرداخته است.

ایشان بنا بر نوشتۀ صاحب »گنجینۀ 
دانش���مندان«، در سال 13۴۹ق به قم 
مش���ّرف ش���ده و دوران رس���می طلبگی 
خ���ود را آغ���از کرده اس���ت. وی تا س���ال 
13۶2ق در ح���وزۀ علمی���ۀ قم ب���وده و 
س���پس ب���رای خدمت رس���انِی دینی به 

زادگاهش رفته و تا پایان عمر در آن جا 
بوده است.

بخش های کتاب:
نه فصل از موضوع���ات مهم »اصول 
کتاب بررسی شده است:  دین« در این 
فص���ل اول: مقدم���ات اصلّی���ه؛ فص���ل 
دوم: عجایب مخلوقات؛ فصل س���وم: 
در توحید؛ فصل چه���ارم: عدل؛ فصل 
پنجم: نبّوت؛ فصل ششم: خصائص 
الّنب���ی؛ فص���ل هفت���م: امام���ت؛ فصل 
هشتم: معاد؛ فصل نهم: بطان اقوال 

متصّوفه.
در پایان، مصّن���ف، ملحقاِت مربوط 
ب���ه ای���ن بح���ث را جم���ع آوری و به آن 

اشاره کرده است.
کت���اب ارزش���مند »اص���ول دی���ن« به 
شمارگان پانصد، به قیمت سیزده هزار 
توم���ان، توس���ط س���ازمان چاپ و نش���ر 

دارالحدیث منتشر گردیده است. 
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کتاب » لبخند معصومان؟ع؟ « به بازار نشر آمد

معصوم���ان؟مهع؟«،  »لبخن���د  کت���اب 
تألیف غامرضا حیدری ابهری، توسط 
سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر 

شد.
یکی از نکات برجس���ته در سیرۀ اهل 
بی���ت؟مهع؟ خوش روی���ی آن بزرگ���واران 
که در قال���ب لبخندهای���ی زیبا  اس���ت 
کرده اس���ت. پیش���وایان معصوم  جلوه 
ما، بسیاری از پیام های خود را با یک 
کرده اند یا پی���ام خود را با  تبّس���م بیان 

لبخندی مهرآمیز قرین ساخته اند.
این ویژگی در سیرۀ اهل بیت؟مهع؟ از 
یک س���و بیانگر اهمیت خوش رویی با 
مردم است و از س���وی دیگر، حکایتگر 

روح بلند بزرگان دین ماست.
ک���ه به قل���م حجت  کت���اب یاد ش���ده 

االس���ام حیدری ابهری نگاش���ته شده 

حکایت ه���ای  از  مجموع���ه ای  اس���ت 
مرب���وط به تبس���م های درس آموز اهل 

بیت؟مهع؟ است.
نویس���ندۀ کتاب با بیانی روش���ن این 

کش���یده و در  حکایت ه���ا را ب���ه تصویر 
پایاِن برخ���ی حکایت ها، نکات جالبی 
از مس���ائل اخاقی و اعتق���ادی را یادآور 
معصوم���ان«،  »لبخن���د  اس���ت.  ش���ده 
چه���ل و س���ومین اث���ر تولی���د ش���ده در 
بخش مدیریت تدوین متون ترویجِی 
معاون���ت فرهنگ���ی و هنری مؤسس���ه 

علمی � فرهنگی دار الحدیث است.
ب���ا  معصوم���ان«  »لبخن���د  کت���اب 
ش���مارگان 1۰۰۰، قیم���ت 5۰۰۰ تومان، 
انتش���ارات دارالحدیث منتشر  توس���ط 

شده است.

کتاب »بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث« گرفته از  کتاب »زندگی دوزخیان« بر  انتشار 

کت���اب »زندگ���ی دوزخیان« ب���ر گرفته 
و  ق���رآن  ن���گاه  از  خ  دوز و  »بهش���ت  از 
حدی���ث«، تألی���ف آی���ت اهلل محّم���دی 
انتش���ارات  توس���ط  ری ش���هری، 

دارالحدیث منتشر شد.
موضوع  اهمیت  به  توّجه  با  مؤّلف 
بحث  دو  به  مستقًا  خ،  دوز و  بهشت 
م��ق��دم��ه  در  و  م�����ی پ�����ردازد  ی����ادش����ده 
کیفر  که  خ، بیش از آن  می نویسد: دوز
انسان باشد، انتخاب اوست؛ انتخابی 
بی هدف  و  پوچ  و  باطل گرایی  پایۀ  بر 

شمردن دستگاه آفرینش.
»رّبن���ا ما خلقت هذا باطًا س���بحانک 
فقن���ا ع���ذاب النار؛ خ���دای م���ا! اینها را 
بیه���وده نیافریدی! تو منزه���ی! ما را از 

عذاب آتش، حفظ فرما!«.

با هدف آشنایِی عمیق تر خوانندگان 
انس���ان در جه���ان  زندگ���ی  ب���ا  گرام���ی 
کتاب���ی در س���ال 13۸۹ ش با  آخ���رت، 
خ از نگاه قرآن و  عنوان »بهش���ت و دوز
حدیث« تقدیم ش���د. مفّصل و مبسوط 
بودن کتاب، زمینۀ ارائۀ دو گزیده از دو 

بخش یاد ش���ده، به ص���ورت دو کتاب 
هم���راه و مس���تقل از یکدیگ���ر را فراهم 
گزیدۀ بخش  آورد. ب���ه دنب���ال انتش���ار 
نخس���ت با عنوان »زندگی بهشتیان«، 
کن���ون گزیدۀ بخش دوم نیز با نام  هم ا

»زندگی دوزخیان« فراهم آمده است.
کتاب »زندگی دوزخیان« با شمارگان 
ه���زار، قیم���ت 55۰۰، توس���ط س���ازمان 
چاپ و نش���ر دارالحدیث منتش���ر ش���ده 

است.

کتاب های تجدید چاپ شده در آبان و آذر 1394

ش���یعه، محّمدکاظ���م  رج���ال  اصل���ی  مناب���ع  بازشناس���ی   .1
رحمان س���تایش و محّمدرض���ا جدیدی ن���ژاد، چاپ دوم، 

13۹۴ ش، وزیری، 5۶۸ ص، فارسی.

2. تبلی���غ ب���ر پایه ق���رآن، حدی���ث و تاریخ، محّم���د محّمدی 
ری ش���هری، با هم���کاری س���ّید حمید حس���ینی، ترجمه: 
عل���ی نصیری، قم: دار الحدیث، چاپ هفتم، 13۹۴ ش، 

وزیری، ۴۹1 ص، عربی � فارسی.

3. تحکی���م خانواده از نگاه قرآن و حدیث، محّمد محّمدی 
ری ش���هری، قم: دار الحدیث، چ���اپ پنجم، 13۹۴ ش، 

رقعی، 3۴۴ ص، فارسی؛

۴. تحکی���م خانواده از نگاه قرآن و حدیث، محّمد محّمدی 
ب���ا هم���کاری عب���اس پس���ندیده، ترجم���ه:  ری ش���هری، 
حمیدرض���ا ش���یخی، ق���م: دار الحدیث، چاپ س���یزدهم، 

13۹۴ ش، وزیری، 52۰ ص، عربی � فارسی.

5. تربیت جنس���ی )مبانی، اصول و روش ه���ا از منظر قرآن و 
حدی���ث(، علی نق���ی فقیهی، چ���اپ یازده���م، 13۹۴ ش، 

وزیری، ۴5۶ ص، فارسی.

۶. جرع���ه ای از زمزم عرفان،  محمد محمدی ری ش���هری، 
ق���م: دار الحدیث، چاپ چه���ارم، 13۹۴ ش، رقعی، 312 

ص، فارسی؛

7. الح���وار بی���ن الحض���ارات ف���ی الکت���اب و الس���ّنة، محّمد 
محّمدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، 13۹۴ 

ش، وزیری، 21۶ ص، عربی.

۸. دانش نامۀ احادیث پزشکی، محّمد محّمدی ری شهری، 
با همکاری مرتضی خوش نصیب و محّمدتقی سبحانی نیا 
و رسول افقی و احمد سعادت فر، ترجمه: حسین صابری، 

ق���م: دار الحدی���ث، چ���اپ نوزده���م، 13۹۴ ش، وزیری، 
عربی � فارسی.

۹. زم���زم عرف���ان: یادنام���ه فقی���ه ع���ارف، حض���رت آی���ة اهلل 
محمدتق���ی بهجت، محم���د محمدی ری ش���هری، قم: 
دار الحدی���ث، چ���اپ دهم، 13۹۴ ش، رقع���ی، 57۰ ص، 

فارسی؛

1۰. س���عادت و ش���ادکامی )درآمدی بر سعادتمندی از دیدگاه 
اس���ام با رویکرد روان شناس���ی مثبت گ���را(، حمزه عبدی، 

چاپ دوم، 13۹۴ ش، رقعی، 112 ص، فارسی.

11. عل���م و حکم���ت در ق���رآن و حدی���ث، محّم���د محّم���دی 
ری شهری، با همکاری رضا برنجکار، ترجمه: عبدالهادی 
مس���عودی، ق���م: دار الحدیث، چاپ پنج���م، 13۹۴ ش، 

وزیری، 2 ج، عربی � فارسی؛

گزیده »اهل بیت: در ق���رآن و حدیث«، محّمد محّمدی   .12
ری ش���هری، ق���م: دار الحدی���ث، چ���اپ دوم، 13۹۴ ش، 

وزیری، 37۰ ص، عربی � فارسی؛

گزیدۀ ش���ناخت نامۀ قرآن بر پایۀ قرآن و حدیث، محّمد   .13
محّمدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، 13۹۴ 

ش، وزیری، 5۹۶ ص، فارسی؛

1۴. مبان���ِی حّجی���ت آرای رجالی، س���یف اهلل صرامی، چاپ 
پنجم، 13۹۴ ش، وزیری، 255 ص، فارسی.

15. المواع���ظ العددی���ة )نصای���ح شمارش���ی(، آی���ت اهلل علی 
مشکینی، ترجمه و تحقیق: س���ید مرتضی موسوی قافله 
باش���ی، قم: دارالحدیث، چ���اپ دوم، 13۹۴ ش، وزیری، 

3 ج، فارسی.
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کتاب سیره پیامبر خاتم با حضور ریاست محترم جمهوری رونمایی از 
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▪ شماره 64 آبان و آذر 94 ▪  نشریه خبر

50

جلسه درس تفسیر قرآن آیت اهلل ری شهری

نشست علمی »رابطه علم مدیریت و حدیث«

سومین جشنواره پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث و ششمین 
همایش حدیث پژوهش دانشگاه قرآن و حدیث
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▪ شماره 64 آبان و آذر 94 ▪  نشریه خبر
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دیدار جمعی از مسوالن عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با تولیت محترم

نونهاالن عزادار مرکز آموزش قرآن در آئین شهادت حضرت رقیه؟اهع؟

کرم؟ص؟ از راه بعید مراسم سوگواری و قرائت زیارت حضرت پیامبر ا

سومین جلسه هم اندیشی جوامع قرآنی پیشکسوتان نیروهای مسلح
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آس�������ت�������ان 
سیدالکریم

؟ع؟

که انسان تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار نمی گیرد از نشانه های ایمان مستحکم این است 

در  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
جمع فرماندهان، مس���ئوالن و اعضای 
در  سیدالش���هداء؟ع؟  حض���رت  س���پاه 
ح دع���ای م���کارم  ادام���ۀ مبح���ث ش���ر
بل���غ  »و  ف���راز  درخص���وص  و  اخ���اق 
کم���ل االیمان«، از این دعای  بایمانی أ
گفت:  نوران���ی از »صحیفه س���جادیه« 
کم���ال ایمان در  از جمل���ه نش���انه هاِی 
کمال اخاص اس���ت؛ یعنی  احادی���ث، 

هرچه ایمان انس���ان بیشتر شود، 
خلوص نیت او بیش���تر می شود و 
کرم؟ص؟  که از رس���ول ا در روایتی 
نقل ش���ده آمده: از عائم تکمیل 
ایم���ان، ای���ن اس���ت که انس���ان، 
بخشیدن و نبخشیدن، دوستی 
و دش���منی اش و حتی ازدواجش 

برای خدا باشد.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ افزود: همه 
کنی���م، باوره���ای دین���ی  بای���د ت���اش 
که  خود را تقوی���ت نماییم؛ زیرا ایمانی 
زوال  مع���رض  در  نباش���د،  مس���تحکم 
اس���ت و در فرمایش اخی���ر رهبر معظم 
انق���اب در هفت���ۀ بس���یج نی���ز تعابی���ر 
که بای���د به آنها  ح ش���د  ارزن���ده ای مطر
توّجه ویژه ای داشته باشیم و آن، نیاز 

همیش���گی به تقویت ایم���ان و مصون 
نبودن هیچ فردی از خطا و انحراف در 

مسیر بندگی است.
گفت:  آیت اهلل محّمدی ری ش���هری 
ک���ه  مس���ئولیتی  و  ه���رکار  در  هرک���س 
کارها  هس���ت باید ببیند، چه می���زان از 
و ام���ور زندگی اش صرفًا ب���رای رضایت 
خداون���د انج���ام می ش���ود و ب���ر همین 
اس���اس می تواند میزان توفی���ق خود را 

در تکمیل ایمان درونی خود بیازماید.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ با اس���تناد 
ک���رم؟ص؟ گفت:  ب���ه روایت���ی از رس���ول ا
گماشته  کار و مس���ئولیتی  گر فردی به  ا
کار، ف���رد متعّهد تر  ک���ه ب���رای آن  ش���ود 
و متخّصص تری وجود داش���ته باش���د 
و گمارن���ده بر این موضوع علم داش���ته 
باش���د، او ب���ه خ���دا و رس���ولش خیانت 
گر افراد  کرده اس���ت؛ زیرا در همۀ کارها ا

گرفته شوند، بسیاری  کار  شایس���ته به 
از مشکات جامعه مرتفع خواهند شد.

حدی���ث  و  ق���رآن  دانش���گاه  رئی���س 
کمال  اظه���ار داش���ت: دومی���ن نش���انۀ 
که انسان مؤمن، از  ایمان، این اس���ت 
کی ندارد. در  مامت مامت کنندگان با
کرم؟ص؟ آمده اس���ت  روایتی از رس���ول ا
ک���ه هرکس  ک���ه خصلت های���ی اس���ت 
کامل  از آن برخ���وردار باش���د، ایمان���ش 
نش���انه اش  نخس���تین  و  اس���ت 
بع���د از اخ���اص، ای���ن اس���ت که 
از س���رزنش س���رزنش کنندگان  او 
نمی هراس���د و تحت تأثیر جنگ 
روانی دش���من قرار نمی گیرد و در 

مسیر خود، ثابت و استوار است.
تولیت آس���تان مقّدس حضرت 
عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ در ادامه به 
س���ومین نش���انۀ تکمیل ایم���ان بر پایۀ 
گفت: س���ومین  ک���رد و  احادیث اش���اره 
که  نش���انۀ تکمیل ایم���ان، این اس���ت 
انس���ان، بین امر دنیا و آخرت، آخرت را 
انتخ���اب کند؛ زیرا کس���ی که در زندگی 
خدامحور اس���ت و تصمی���م جدی دارد 
کند،  ک���ه در زندگ���ی، خ���دا را انتخ���اب 
همیشه در دوراهی های دنیا و آخرت، 

آخرت را بر دنیا ترجیح می دهد.

کاربردی ترین ابزار اضالل دروغگویی، 

در  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
جلس���ۀ تفس���یر قرآن گفت: اّولی���ن ابزار 
اضال جن و انس و کاربردی ترین آن، 
»دروغگوی���ی« اس���ت. در روای���اِت اهل 
کلید  غ به عن���وان  بیت؟ع؟ نی���ز از دور

همۀ شرها یاد شده است.
گفت:  آیت اهلل محّمدی ری ش���هری 

از  پنج گان���ه  نمازه���ای  در  مس���لمانان 
خداوند س���بحان می خواهند که آنها را 

از جمله گم راهان قرار ندهند.
این مفّس���ر قرآن افزود: نخستین گام 
در جهت پیش���گیری از افت���ادن در دام 
گم راهان، آشنایی با شیوه های اضال 
گ���ری اس���ت. آی���ت  اهلل محّمدی  و اقوا

ری شهری افزود: 
ش���یوۀ اضال را می توان در دو دستۀ 
اضال »جن« و »انس« تقس���یم بندی 
گم راهی  گری ش���یاطین در  کنیم. اغوا
که شیاطین،  گونه اس���ت  انس���ان این 
زش���تی ها را در برابر چش���م انسان، زیبا 
نش���ان  می دهند و انسان تصّور می کند 
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که گناه، زیباست.
ایشان افزود: امام زین العابدین؟ع؟ 
خداون���د،  از  کس���ی  گ���ر  »ا می فرمای���د: 
گاه از ص���راط  نافرمان���ی نکن���د، هی���چ 
گم راه نمی ش���ود«. شیطان  مس���تقیم، 
هم���واره باط���ل را حق جل���وه می دهد. 
البته این نکته را در نظر داش���ته باشید 
کش���اندن انسان ها  گم راهی  که ش���یوۀ 
توس���ط ش���یاطین، گونه های مختلفی 
بازاری���ان و  گون���ه،  ی���ک  را  م���ن  دارد. 
گم راه  گونه ای دیگ���ر  سیاس���یون را به 
گر این گونه نب���ود و بر باطل  می کن���د. ا
لباس حق نمی پوش���اند، کس���ی گم راه 
نمی شد. این، شیوۀ کلی اضال است.
در ق���رآن، اّولی���ن اب���زار اض���ال ج���ن 
بهتری���ن  اس���ت.  »دروغ«  ان���س،  و 
اض���ال  اب���زار  کاربردی تری���ن  و 
»دروغگوی���ی« اس���ت. در روای���ات اهل 
بی���ت؟ع؟ نی���ز از دروغ به عن���وان کلید 

همۀ شرها یاد شده است.
و حدی���ث،  ق���رآن  دانش���گاه  رئی���س 
وعده ه���ای دروغ را یک���ی از ابزاره���ای 
اّولی���ن  اف���زود:  و  خوان���د  ش���یاطین 
ک���ه ق���رآن ب���ه  فری���ب کاری ش���یاطین � 
تفصی���ل آن را نق���ل می کن���د و هش���دار 
ک���ردن از وعده های  می ده���د � ، دوری 
ش���یاطین اس���ت. خداوند در قرآن نقل 

می کن���د: مب���ادا مانند جد خ���ود »آدم و 
ح���وا« فری���ب بخوری���د. بع���د از این که 
شیطان از سجده کردن سرپیچی کرد، 
تصمیم گرفت آدم و فرزندانش را فریب 

بدهد.
گفت: شیطان، آدم  این مفس���ر قرآن 
کرد و ب���ه آنها گفت:  و ح���ّوا را وسوس���ه 
که از میوۀ  خداوند به شما نگفته است 
گ���ر از میوۀ این  ای���ن درخ���ت نخورید. ا
گاه نخواهید  ش���جره بخوری���د، هی���چ 
ُم���رد. خاصیت این ش���جره این اس���ت 
ک���ه ی���ا به فرش���ته تبدی���ل می ش���وید یا 
عمرت���ان جاوی���د خواه���د ش���د و ب���رای 
گناه را ن���زد آنها زیبا جلوه  ای���ن که این 
غ گفت: 1 . خدا ش���ما را  بدهد، چند دور
از خوردن می���وۀ این درخت منع نکرد؛ 
2 . شجرۀ ممنوعه، عمر جاویدان برای 
ش���ما به ارمغان خواهد آورد و یا ش���ما را 
کرد؛ 3 . من خیر شما را  فرش���ته خواهد 
می خواهم. ش���یطان، آن دو را وسوسه 
کرد تا آنچه را از عورت هایشان برایشان 
پوش���یده مانده بود، براى آنان نمایان 
گرداند و گفت پروردگارتان شما را از این 
که مبادا  درخت منع نکرد جز براى آن 
دو فرش���ته گردی���د یا از زم���رۀ جاودانان 

شوید« )اعراف/2۰(.
آی���ت  اهلل ری ش���هری از این آیه، چند 

نکته استنباط کرد و گفت: قسم دروغ، 
کار شیاطین است. اّولین کسی که قسم 
کسی  دروغ بر زبان آورد، شیطان بود و 
کار شیطانی  که قس���م دروغ می خورد، 
می کند. بس���یاری از فریب کارها با قسم 

کار خود را پیش می برند. دروغ، 
گفت: نکت���ۀ دیگر  این مفّس���ر ق���رآن 
ای���ن اس���ت ک���ه دش���من ب���رای فریب، 
همیش���ه خود را دوس���ت جلوه می دهد 
و وع���دۀ آین���دۀ خ���وب می ده���د تم���ام 
گران  ای���ن دخترهایی که به دام س���ودا
مرگ افتادند، همه با وعده های دروغ 
گم راه شدند و به حالی گرفتار شدند که 

برگشتی ندارد.
آیت اهلل ری شهری با اشاره به این که 
گناه  همۀ انسان ها در معرض لغزش و 
گفت: قرآن هش���دار می دهد  هس���تند، 
که همۀ انسان ها در این معرض لغزش 
هستند مگرکسی که خدا او را نگه دارد. 
گ���ر می خواهید  خداون���د می فرمای���د: »ا
از کبر ش���یاطن در امان باش���ید، به خدا 
تمّس���ک بجویی���د«. ب���ا خ���دا، ق���رآن و 
دع���ا ارتب���اط خ���ود را محکم کنی���د، در 
ای���ن صورت، ش���یطان زورش به ش���ما 
نخواهد رس���ید و وعده های شیاطین، 

شما را فریب نخواهد داد.

دسته بندی آیات قرآنی مرتبط با شیوه های اضالل

دویس���ت و هفتاد و چهارمین جلس���ۀ 
محّم���دی  محّم���د  آی���ت اهلل  تفس���یر 
ری ش���هری، در ح���وزۀ علمیۀ ش���هرری 
در  ری ش���هری  آی���ت اهلل  ش���د.  برگ���زار 
ابت���دای این جلس���ه در تبیی���ن عبارت 
گف���ت: یکی از مباحث  یَن«،  اّلِ

َ
»َواَل الّض

کامل و  که برای تبیی���ن  بس���یار مهمی 

جامع ای���ن جمل���ۀ نورانی قاب���ل توّجه 
است، شیوه های اضال است که برای 

همگان الزم و ضروری است.
ک���ه  دادی���م  توضی���ح  اف���زود:  وی 
ک ترین اقشار گم راه، عبارت اند  خطرنا
رهب���ران  او،  س���پاهیان  و  ابلی���س  از: 
فاسد سیاس���ی و دینی و در یک جمله، 

گام  ش���یاطین جن و انس. نخس���تین 
افت���ادن در دام  از  پیش���گیری  جه���ت 
گم راه���ی آنها، آش���نایی با ش���یوه های 
که خیلی  گری آنهاس���ت  اض���ال و اغوا
کریم بیان ش���ده  زیب���ا و دقیق در قرآن 

است.
ک���رد:  عن���وان  ری ش���هری  آی���ت اهلل 

هم���ان  واق���ع  در  اض���ال  ش���یوه های 
ک���ه در  اس���ت  ن���رم  ابزاره���ای جن���گ 
انق���اب  رهب���ر معظ���م  فرمایش ه���ای 
ح شده است. باید بدانیم شیاطین  مطر
جن و انس برای این که انس���ان را اغوا 
کنند و جامعه را در مس���یری قرار دهند 
که خودش���ان می خواهند، چه شیوه ها 
ق���رار  اس���تفاده  م���ورد  را  ابزارهای���ی  و 

می دهند.
که ش���یوۀ اضال  گف���ت: آیاتی را  وی 
در آنه���ا بی���ان ش���ده، می ت���وان ب���ه دو 
کرد: دس���تۀ اّول، آیاتی  دسته تقس���یم 
که ش���یوۀ اضال به صورت سربسته در 
آنها بیان شده و مصادیق و ابزار در آنها 
که در  نیامده است؛ دس���تۀ دوم، آیاتی 
که همان  گرای شیاطین �  آنها ابزار اغوا
ابزار جنگ نرم دش���من هس���تند � بیان 

شده اند.
بی���ان  ب���ه  ری ش���هری  آی���ت اهلل 
مثال هایی برای دس���ته بندی یاد شده 
گف���ت: مثال برای دس���تۀ  پرداخ���ت و 
اّول، آی���ۀ چه���ارده س���ورۀ محّم���د؟ص؟ 
���ن  َن���ٍة ّمِ َبّیِ َکاَن َعَل���ی  َفَم���ن 

َ
اس���ت: »أ

َبُعوا  َن َلُه ُس���وُء َعَمِل���ِه َواّتَ َکَم���ن ُزّیِ ���ِه  ّبِ
ّرَ

که دلیل روشنی از  کس���ی  ؛ آیا  َواءُهمإْ هإْ
َ
أ

س���وی پروردگارش دارد همانند کس���ی 
است که زشتی های اعمالش در نظرش 
آراسته شده و از هوای نفسشان پیروی 
می کن���د؟«. این یکی از آن آیات اس���ت 
که می فرماید مردم، دو دسته هستند: 
دس���تۀ اّول بر اس���اس دلیل و برهان در 
زندگی حرکت می کنند و دستۀ دیگر، بر 
اساس منطق تصمیم گیری نمی کنند؛ 
بلکه دنبال هوس هستند. وقتی کسی 
دنب���ال ه���وس رف���ت، مجازات���ش این 
کار ب���دش در نظ���رش زینت  که  اس���ت 
داده می ش���ود؛ ول���ی ب���ه نظ���رش زیب���ا 

می آید. 
ک���رد: دس���تۀ دوم، آیات���ی  وی اظه���ار 
که شیطان را آرایشگر زشتی ها  هستند 
معرف���ی می کنند، مث���ل آیۀ 3۹ س���ورۀ 
َنّنَ  َزّیِ

ُ
َتِن���ی أل َویإْ غإْ

َ
حج���ر: »َقاَل َرّبِ ِبَم���آ أ

َمِعیَن؛  جإْ
َ
ُه���مإْ أ ِوَیّنَ غإْ

ُ
ِض َوأل رإْ

َ
َلُهمإْ ِف���ی األ

که مرا  گفت: پروردگارا! حاال  ]شیطان[ 
گ���م راه کردی، من هم کارهای بد را در 
نظر آنه���ا بزک می کنم و ب���ا این روش، 
کثریت هم در  همه را گم راه می کنم«. ا
این دام افتادند. شیطان کاری کرد که 
بدی ها را خ���وب ببینند و باطل را حق 
ببینند و به همین جهت، گم راه شوند. 
این مفّس���ر قرآن بیان کرد: شماری از 
ک���ه زینت دهنده،  کرده اند  آی���ات بیان 
ش���یطان اس���ت، ولی نکتۀ قابل توّجه 
که در دو آی���ه از آیات قرآن،  این اس���ت 
خ���دا به عنوان آرایش���گر اعمال زش���ت 
معرفی شده اس���ت، مثل آیۀ ۴ از سورۀ 
ا  ّنَ ِخَرِة َزّیَ

إْ
ِمُنوَن ِباآل  ُیؤإْ

َ
ِذیَن ال

َ
نمل: »ِإّنَ اّل

َمُهوَن؛ کسانی که  َماَلُهمإْ َفُهمإْ َیعإْ عإْ
َ
َلُهمإْ أ

به جهان آخرت ایمان ندارند، کارهای 
باطل آنان را برایشان آرایش می کنیم. 
پس آنها سرگش���ته می شوند«. یا در آیۀ 

واإْ  1۰۸ س���ورۀ انعام می فرماید: »َواَل َتُسّبُ
واإْ  ُع���وَن ِم���ن ُدوِن اهلِل َفَیُس���ّبُ ِذی���َن َیدإْ

َ
اّل

ٍة  ّمَ
ُ
ا ِلُکّلِ أ ّنَ َکَذِلَک َزّیَ ٍم  ِر ِعلإْ ًوا ِبَغیإْ اهلَل َعدإْ

ُئُهم  ِجُعُهمإْ َفُیَنّبِ رإْ ِهم ّمَ َعَمَلُهمإْ ُثّمَ ِإَلی َرّبِ
َمُلوَن«. به خدایان مشرکان  ِبَما َکاُنواإْ َیعإْ
بد نگویید؛ چون شما به بت ها فحش 
می دهید، آنها به خدا فحش می دهند. 
رهنمود بزرگی است: مقدسات دیگران 
را مورد حمله قرار ندهی���د. در این آیه، 
آراس���تن اعمال بد، به خدا نسبت داده 
ش���ده؛ اّما در آی���ات قبلی، به ش���یطان 
نس���بت داده می ش���د. جم���ع ای���ن دو 
یعنی چه؟ پاس���خ این سؤال این است 
کاره���ای زش���ت ب���ه خدا  ک���ه انتس���اب 
ک���ه هم���ۀ پدیده ها  ب���ه این معناس���ت 
که به س���وء اختیار  حت���ی پدیده های���ی 
انس���ان مرتب���ط می ش���وند، در نهایت، 
به مسبب االس���باب بر می گردند. چون 
خدا به انس���ان اراده داده است، انسان 
از اختیار خود سوء استفاده کرده است. 
که  کس���ی ب���ه انس���ان اج���ازه داده  چه 
اختی���ار داش���ته باش���د؟ َمَل���ک، مجبور 

است؛ اّما انسان، مختار است.
آیت اهلل ری شهری در مورد دلیل این 
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کار بد خوش���ش می آید،  ک���ه انس���ان از 
کار  گفت: ای���ن وضعیت یا در اث���ر تکرار 
بد اس���ت و ی���ا در اثر القائات ش���یطان و 
ی���ا هر دو؛ ولی در هر حال، س���وء اختیار 
اس���ت، یعن���ی انتخ���اب خود انس���ان، 

عامل اصلی اس���ت. ارادۀ انسان را خدا 
ب���ه انس���ان داده اس���ت. در واقع، همۀ 
پدیده  ها در نهایت به مسّبب األس���باب 
کار بِد مخلوِق  نسبت داده می ش���وند. 
خداس���ت، اّما منصوب به خدا نیست. 

ش���یوۀ کّلی ش���یاطین انس و جن برای 
کارهای  ک���ردن  ک���ردن، آرایش  گ���م راه 
کریم ن���ه تنها این  زش���ت اس���ت. قرآن 
شیوۀ کلی را بیان کرده، بلکه ابزارهای 

گفته است. آن را هم 

گم راهان گروه  ک ترین  رهبران فاسد دینی، خطرنا

ری ش���هری،  محّم���دی  اهلل  آی���ت  
ک���ه در حوزۀ  در جلس���ۀ تفس���یر ق���رآن � 
علمی���ۀ آس���تان مق���ّدس برگ���زار ش���د � ،  
که به  در ادام���ۀ بحث ه���ای پیش���ین � 
تفس���یر س���ورۀ حمد اختصاص داش���ت 
� ، به آی���ۀ »َغی���ِر الَمغُضوِب َعَلیِه���مإْ َواَل 
ک���رد و  ی���َن«، )حم���د/7( اش���اره  اّلِ

َ
الّض

گفت: در جلس���ات قبل معنای ضالت 
کردی���م. ضالت یعنی انحراف  را بیان 
که  از راه راست زندگی و توضیح دادیم 
گاهی ابتدایی  گونه است:  ضالت، دو 
گاهی ابتدائًا انس���ان،  کیفری  گاه���ی  و 
راه را نمی دان���د؛ یعن���ی ن���دای ح���ق به 
گوش او نرس���یده و پیام خداوند متعال 
به او منتقل نشده است. نوع دیگر این 
که پیام خداوند به او منتقل شده و راه 
به او نش���ان داده ش���ده، ولی مخالفت 
کس���ی ب���ا راه نمایی  کرده اس���ت. وقتی 
الهی مخالفت می کند، مشمول ضالت 
کیف���ری می ش���ود؛ یعن���ی خداون���د او را 

گم راه می کند.
ب���ه  اش���اره  ب���ا  ق���رآن  مفّس���ر  ای���ن 
گف���ت:  گم راه���ان،  ک تری���ن  خطرنا
ک تری���ن گم راهان، آن کس���انی  خطرنا
گم راهند و  که هم خودش���ان  هس���تند 
گ���م راه می کنن���د. اینها  ه���م دیگران را 
چند طائفه هستند: طائفه اّول، ابلیس 
است که نام خاص شیطان جن است. 
طائف���ه دوم، رهب���ران فاس���د سیاس���ی 

هستند. سران استکبار و رهبران فاسد 
گروه از انسان های  سیاسی، نخستین 
شیطان صفت هستند که هم گم راه اند 
گم راه کنن���ده هس���تند. آنه���ا به  و ه���م 
ک���ه دارند، از  دلی���ل قدرت سیاس���ی ای 
ک ترین عوامل بیرونی گم راهی  خطرنا

محسوب می شوند.
ایش���ان با اش���اره به روایت���ی از پیامبر 
حض���رت  آن  ک���رد:  اظه���ار  ک���رم؟ص؟  ا
ک تری���ن چیزی که  می فرمای���د: خطرنا
من بر ش���ما می ترس���م، رهب���ران گم راه 
هستند. این خطر اتفاق افتاد و جامعۀ 
اس���امی گم راه شدند و این گم راهی تا 

امروز هم ادامه دارد.
آی���ت  اهلل محّمدی ری ش���هری اظهار 
خداون���د  از  ی���َن«  اّلِ

َ
الّض »َواَل  در  ک���رد: 

»الَمغُض���وِب  ج���زء  ن���ه  می خواهی���م 
گم راهان.  « باش���یم و نه ج���زء  َعَلیِه���مإْ
گر بخواهیم این دعا مستجاب شود،  ا
باید جزء کسانی نباشیم که دنباله روی 
استکبار هس���تند. این دعا در مورد این 
افراد مس���تجاب نمی ش���ود؛ همچنان 
ک���ه در دنیای اس���ام برای بس���یاری از 
مسلمان ها که این دعا را هر روز در نماز 

می خوانند، مستجاب نمی شود.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ افزود: نتیجۀ 
که  گ���روه، در روز قیامت  گم راه���ی این 
هم���ه در محضر خدا حاضر می ش���وند، 

َجِمیًع���ا  هلِلِّ  »َوَب���َرُزواإْ  می ش���ود:  ظاه���ر 
ا  ُکّنَ ا  َبُرواإْ ِإّنَ ���َتکإْ ِذیَن اسإْ

َ
َعَفاء ِلّل

ُ
َفَق���اَل الّض

ا ِمنإْ  ُن���وَن َعّنَ غإْ نُت���م ّمُ
َ
َلُک���مإْ َتَبًع���ا َفَهلإْ أ

ٍء َقاُل���واإْ َلوإْ َهَداَنا اهلُل  َعَذاِب اهلِل ِمن َش���یإْ
َنا  مإْ َصَبرإْ

َ
َنا أ َجِزعإْ

َ
َنآ أ ُکمإْ َس���َواء َعَلیإْ َنا َلَهَدیإْ

ِحیٍص« )ابراهیم/21(. آیۀ  َما َلَنا ِمن ّمَ
مذکور نشان می دهد هر کس در زندگی 
کسی  که دنبال چه  باید مراقب باش���د 
گر  می رود و به چه کسی رأی می دهد. ا
کسی کورکورانه تبعیت کرد، این آیه در 
موردش صادق اس���ت. قرآن می گوید: 
عقل محور باش. در چند آیۀ قرآن، این 
گم راهان و  تخاصم اهل ن���ار و دعوای 
رهب���ران گم راه کننده آمده اس���ت: »َوِإذإْ 
َعَفاء 

ُ
���اِر َفَیُق���وُل الّض ���وَن ِف���ی الّنَ َیَتَحاّجُ

���ا َلُکمإْ َتَبًعا َفَهلإْ  ُکّنَ ا  َبُروا ِإّنَ ���َتکإْ ِذیَن اسإْ
َ
ِلّل

���اِر«  ���َن الّنَ ���ا َنِصیًب���ا ّمِ ُن���وَن َعّنَ غإْ نُت���م ّمُ
َ
أ

)غافر/۴7(. توّج���ه به این صحنه ای 
که خداون���د بیان می فرمای���د، آموزنده 
است. یکی از عذاب های اهل جهّنم، 

این است که با هم دعوا می کنند. 
آیت  اهلل محّمدی ری ش���هری عنوان 
که برای  کسانی  کرد: سومین دس���ته از 
ک ان���د، »رهبران  جامعه خیل���ی خطرنا
فاس���د دینی« هس���تند. آی���ات فراوانی 
در این زمینه نس���بت به رهبران دینی 
لغ���زش  اس���ت.  داده  هش���دار  فاس���د، 
انس���ان های عاِل���م، مث���ل شکس���تگی 
که هم خ���ودش غرق  کش���تی می ماند 

می ش���ود و هم دیگران را غرق می کند. 
ک���ه در این ب���اره نازل ش���ده اند،  آیات���ی 
بیش���تر در م���ورد عالمان فاس���د یهود و 
ُتُموَن َما  ِذیَن َیکإْ

َ
نصاری هستند: »ِإّنَ اّل

َتُروَن ِبِه َثَمًنا  ِکَتاِب َوَیشإْ نَزَل اهلُل ِمَن الإْ
َ
أ

ُکُلوَن ِف���ی ُبُطوِنِهمإْ 
إْ
وَلِئَک َم���ا َیأ

ُ
 أ

ً
َقِلی���ا

ِقَیاَم���ِة  َم الإْ ُمُه���ُم اهلُل َی���وإْ ���اَر َواَل ُیَکّلِ  الّنَ
َ
ِإاّل

وَلِئَک 
ُ
ِلیٌم ٭ أ

َ
یِهمإْ َوَلُهمإْ َع���َذاٌب أ َواَل ُیَزّکِ

َعَذاَب  ُهَدى َوالإْ َاَلَة ِبالإْ
َ

َتَرُواإْ الّض ِذیَن اشإْ
َ
اّل

اِر« )بقره  َبَرُهمإْ َعَلی الّنَ صإْ
َ
ِفَرِة َفَمآ أ َمغإْ ِبالإْ

/17۴ � 175(. ع���ده ای از علمای اهل 
کت���اب بودند که آنچ���ه را که خداوند از 
کتمان  کرده اس���ت،  آی���ات الهی ن���ازل 
می کردن���د، حقایقی را ب���ه خاطر منافع 
م���ادی و به این دلیل که موقعیتش���ان 
کتم���ان می کردند.  را از دس���ت ندهند، 
که  خداون���د می فرمای���د: این ثمن���ی را 
در براب���ر کتم���ان حقای���ق می گیرند، در 
که می خورند. یکی  واقع، آتشی اس���ت 
از عذاب ه���ای قیام���ت، ع���ذاب روحی 

اس���ت. خداوند به آنه���ا اعتنا نمی کند. 
هدایت را داده اند و ضالت را گرفته اند. 
ک���رد: پول،  ای���ن مفّس���ر قرآن اظه���ار 
بیم���اری دی���ن اس���ت. عاِلم، پزش���ک 
گر عاِلم، پول پرست  دین اس���ت. پس ا
است. این عاِلم، شما را گم راه می کند. 
ام���ام علی؟ع؟ فرموده اس���ت: بهترین 
م���ردم بع���د از ائم���ۀ ه���دی؟ع؟ علم���ا 
که  هس���تند. این نکته ای قرآنی است 

باید برای مردم تبیین شود.

روحانیت باید از طریق رفتار و منش، مبّلغ اسالم و انقالب و والیت فقیه باشد

حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
گف���ت:  الحس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م 
روحانیت به عنوان الگو و تجّسم ایمان 
در میان مردم ش���ناخته می شود، از این 
رو بای���د از طری���ق رفت���ار، منش و س���یرۀ 
زندگ���ی، مبّلغ اس���ام و انق���اب و والیت 

فقیه باشد.
آیت اهلل محّمدی ری شهری، در دیدار 
جمع���ی از روحانیون عقیدتی � سیاس���ی 
ناحیۀ انتظام���ی تهران ب���زرگ، با بیان 
که وجود عقیدتی و سیاس���ی  این نکته 
در نیروهای مس���لح پدیده ای مختص 
که در هیچ  به جمهوری اس���امی است 
نظ���ام دیگ���ری وج���ود نداش���ته و ندارد 
گف���ت: حکم���ت ش���کل گیری عقیدتی 
و سیاس���ی، تحکی���م مبان���ی اعتق���ادی 
و انتق���ال آموزه های سیاس���ی اس���ام به 

نیروهای مسلح است.
فرهنگ���ی   � علم���ی  مؤسس���ۀ  رئی���س 
دارالحدی���ث اظهار داش���ت: نخس���تین 
نکته ای که برای روحانیت در این سنگر 
بای���د م���ورد توّجه ق���رار بگی���رد، راه های 
تقوی���ت ایم���ان و اعتق���اد در نیروه���ای 
مس���ّلح و توّجه به این پرسش است که 

چگون���ه می ت���وان اعتق���ادات نیروهای 
مسلح را تقویت و تحکیم کرد؟

در  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
خص���وص تقوی���ت اعتق���ادات و ایمان 
که  نیروهای مس���لح، ضمن بی���ان این 
اج���رای برنامه ه���ای ج���اری فرهنگ���ی 
کاس های  و عقیدت���ی مث���ل برگ���زاری 
اعتق���ادی و امام شناس���ی و امث���ال آن، 
خ���وب و الزم اس���ت و اّما کافی نیس���ت، 
کاس ه���ای  از  بی���ش  آنچ���ه  اف���زود: 
اعتقادی و اخاقی برای نیروهای مسلح 
مؤّثر است، روش و منش و برخوردهای 
روحانیون و مسئوالن عقیدتی و سیاسی 

در جامعه و با دیگران است.
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث ب���ا 
اس���تناد ب���ه روایت���ی از ام���ام رض���ا؟ع؟ 
که می خواهد امام دیگران  کسی  گفت: 
باش���د، باید ابتدا نفس خودش را تعلیم 
دهد و قبل از تبلی���غ زبانی، با رفتار خود 

درس آموز دیگران باشد.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ اظهار داشت: 
نکتۀ دیگری که در کارهای فرهنگی در 
که  سطح جامعه مهم است، این است 

کارهای فرهنگی نبای���د از ابتدا توّقع  در 
کثری از افراد داش���ته باش���یم؛ بلکه  حدا
بای���د تاش کنیم افراد متمایل به نظام 

و انقاب را جذب کنیم.
فرهنگ���ی   � علم���ی  مؤسس���ۀ  رئی���س 
دارالحدیث همچنین با بیان این که در 
نیروهای مسلح ممکن است حساسیت 
بیشتری در این خصوص وجود داشته 
باش���د افزود: در این که افراد نس���بت به 
اس���ام و انق���اب عاق���ه پیدا کنن���د و یا 
از اس���ام و انق���اب دل زده ش���وند، رفتار 
و برخ���ورد روحانیون خیلی مؤّثر اس���ت؛ 
گاه  زی���را حت���ی ی���ک رفت���ار نامناس���ب 
می تواند تأثیرات بس���یار بدی به همراه 
داش���ته باش���د و عک���س آن، ی���ک رفتار 
خوب و ُحسن معاشرت، موجب بیشتر 
عاقه مند شدن به اس���ام و ارزش های 

اسامی شود.
رئیس دانش���گاه قرآن و حدیث گفت: 
راز و رمزی که همۀ پیامبران و خصوصًا 
پیامبر م���ا از آن به���ره می گرفتند، تبلیغ 
عملی است؛ زیرا تبلیغ زبانی در صورتی 
که تبلیغ عملی نیز  تأثیرخواهد داش���ت 

صورت گرفته باشد.
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حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ همچنین در 
خصوص اهمیت آموزه های سیاسی در 
کنار آموزه های عقیدتی گفت: نیروهای 
مسلح باید حقیقتًا سیاستدان باشند، نه 

این که اهل بازی های حزبی و سیاسی 
بوده و وارد جریانات سیاسی شوند.

گفت:  آیت اهلل محّمدی ری ش���هری 
نظام اسامی، یک نظام سیاسی است 
گ���ر کس���ی بخواه���د از نظام اس���امی  و ا

کند باید با مسائل سیاسی اسام،  دفاع 
که با آموزه های  آشنا باش���د؛ زیرا کس���ی 
سیاس���ی اس���ام و در رأس آنها با مسئلۀ 
والیت فقیه آشناتر باشد، در عرصۀ دفاع 
از کشور هم مؤّثر تر و موّفق تر خواهد بود.

کیفری در قرآن کفر، اسراف و ظلم، از عوامل اظالل  فسق، 

آی���ت  اهلل محّم���دی ری ش���هری، در 
کرد: بحث ما  جلسۀ تفسیر قرآن اظهار 
گم راهی  در مهم ترین عوامل اختیاری 
که  کیف���ری ب���ود. ای���ن دعا  ی���ا ضالت 
می گویی���م: خدایا! م���ا را از »الَمغُضوِب 
ن���ده، در  ق���رار  ی���َن«  اّلِ

َ
« و »الّض َعَلیِه���مإْ

ک���ه م���ا  صورت���ی مس���تجاب می ش���ود 
خودمان راهی را که به گم راهی منتهی 
گر  می شود، در زندگی انتخاب نکنیم. ا
گم راهی  کس���ی از یک طرف به عوامل 
مبتا باشد و از طرف دیگر بگوید: خدایا! 
مرا جزء گم راهان قرار نده، به هیچ نحو 

این دعا مستجاب شدنی نیست.
آی���ت  اهلل محّم���دی ری ش���هری ب���ه 
عوام���ل اض���ال کیفری انس���ان اش���اره 
کرد و افزود: حال چه چیزهایی س���بب 
کیف���ری می ش���ود؛ س���بب این  اض���ال 
می ش���ود که خ���ود خدا س���بب گم راهی 
انسان شود. دو عامل از عوامل گم راهی 
را قبًا توضیح دادیم. سومین عاملی که 
قرآن تصریح می کند و سبب می شود که 
خدا انس���ان را گم راه کند، یعنی نه تنها 
انسان از هدایت پاداشی الهی برخوردار 
نخواهد ش���د، بلکه سبب می شود خدا 
کن���د، »ظلم« اس���ت.  گ���م راه  انس���ان را 
که  در لغت، ظلم به معنای این اس���ت 
انس���ان، جای���گاه واقعی ام���ور را رعایت 
نکن���د. رعایت نک���ردن جای���گاه واقعی 
امور یعن���ی تجاوز به ح���ق؛ هر چه حق 

اس���ت در عقای���د، در اخ���اق و در علم، 
نسبت به خود و دیگران. ظلم، معانی 
ک���ه از خطرناک تری���ن  متع���ددی دارد 

عوامل، اضال کیفری است.
وی دومی���ن عامل ضال���ت کیفری را 
»کفر« دانس���ت و تصریح کرد: کفر یعنی 
گر انس���ان، حق را  ک���ردن حق. ا پنهان 
ش���ناخت، کتمان و پنهان کردنش کفر 
اس���ت. در س���ورۀ مبارکۀ غاف���ر، آیه 7۴ 
ا َبل  وا َعّنَ

ُ
آمده: »ِمن ُدوِن اهلِل َقاُل���وا َضّل

ًئا َکَذِلَک  ُل َش���یإْ ُعو ِم���ن َقبإْ دإْ ���مإْ َنُک���ن ّنَ
َ
ّل

َکاِفِریَن«، یعنی کس���انی که   اهلُل الإْ
ُ

ُیِضّل
حق را می فهمند و آن را پنهان می کنند، 

مستحق اضال کیفری می شوند.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
ب���ا اش���اره  عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ 
به آیۀ 3۴ س���ورۀ غاف���ر: »َوَلَق���دإْ َجاءُکمإْ 
ُتمإْ ِفی  َناِت َفَما ِزلإْ َبّیِ ُل ِبالإْ ُیوُس���ُف ِمن َقبإْ
ُتمإْ  ی ِإَذا َهَلَک ُقلإْ ا َجاءُکم ِبِه َحّتَ ّمَ َشّکٍ ّمِ
َکَذِلَک   

ً
ِدِه َرُس���وال َع���َث اهلُل ِمن َبعإْ َلن َیبإْ

َتاٌب«،  رإْ ���ِرٌف ّمُ  اهلُل َم���نإْ ُه���َو ُمسإْ
ُ

ُیِض���ّل
گف���ت: عامل دیگر، »اس���راف« اس���ت. 
اس���راف یعن���ی تج���اوز از ح���د اعتدال. 
ح���د اعت���دال، هم���ان مرز حق اس���ت. 
که از حد اعتدال تجاوز می کند،  کس���ی 
مس���رف می ش���ود و مس���تحق اض���ال 
کیفری خداوند است. به هر میزانی که 
انس���ان در زندگی اس���راف کار است، به 
کیفری  همان میزان، مستحق اضال 

می شود.
وی عامل دیگر را »فسق« معرفی کرد 
و افزود: فس���ق یعنی خ���روج از راه حق. 
ن 

َ
ِیی أ ���َتحإْ در قرآن آمده: »ِإّنَ اهلَل اَل َیسإْ

ا  ّمَ
َ
َقَها َفأ ا َبُعوَضًة َفَم���ا َفوإْ  ّمَ

ً
���ِرَب َمَثا َیضإْ

َحّقُ ِمن  ���ُه الإْ ّنَ
َ
َلُم���وَن أ ِذی���َن آَمُنواإْ َفَیعإْ

َ
اّل

َراَد 
َ
ِذیَن َکَفُرواإْ َفَیُقوُلوَن َماَذا أ

َ
ا اّل ّمَ

َ
ِهمإْ َوأ ّبِ

ّرَ
ِدی ِبِه  َکِثیًرا َوَیهإْ  ِبِه 

ُ
 ُیِضّل

ً
اهلُل ِبَهَذا َمَثا

َفاِسِقیَن«، )بقره   الإْ
َ
 ِبِه ِإاّل

ُ
َکِثیًرا َوَما ُیِضّل

/ 2۶(. فس���ق، س���بب گم راهی انسان 
گر کس���ی راهی را تشخیص  می ش���ود. ا

ک���ه حق اس���ت و از آن راه منحرف  داد 
شد، این شخص، دچار اضال کیفری 

می شود.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث اظهار 
کردیم،  ک���ه اش���اره  ک���رد: هم���ان ط���ور 
که م���ورد بحث امروز  این چهار عاملی 
کفر، اس���راف و  ماس���ت )یعن���ی ظل���م، 
فس���ق(، در واق���ع، جامع تری���ن عوامل 

اضال کیفری و اختیاری اند. 
وی با اش���اره به آیۀ 23 سورۀ جاثیه: 
ُه 

َ
َضّل

َ
َخ���َذ ِإَلَهُه َه���َواُه َوأ ���َت َمِن اّتَ یإْ

َ
َفَرأ

َ
»أ

ِبِه  ِعِه َوَقلإْ ٍم َوَخَتَم َعَلی َس���مإْ اهلُل َعَلی ِعلإْ
ِدیِه  َوَجَعَل َعَلی َبَصِرِه ِغَش���اَوًة َفَمن َیهإْ
گفت: این  ُروَن«، 

َ
 َتَذّک

َ
َف���ا

َ
ِد اهلِل أ ِمن َبعإْ

گم راهِی  آیه، ریش���ۀ عوامل اختی���اری 
کیفری را به روش���نی بی���ان می فرماید. 
که اجمااًل توضیح  گر آن چهار آی���ه ای  ا
کنار این آی���ه بگذاریم، نتیجه  دادیم، 
می گیریم که هواپرس���تی، ریشۀ فسق، 

کفر، اسراف و ظلم است.
ک���رد: معن���ای  وی در ادام���ه اظه���ار 
گ���م راه می کند،  کس���ی را  ک���ه خدا  این 

ک���ه دیگ���ر خداون���د مان���ع  ای���ن اس���ت 
نفوذ وسوس���ه های ش���یطان در انسان 
نمی ش���ود و وسوس���ه های ش���یطان در 
انس���ان اثر می کند. نه تنه���ا مانع نفوذ 
وسوس���ه های ش���یاطین ان���س و ج���ن 
کار دیگ���ر ه���م  نمی ش���ود، بلک���ه ی���ک 
می کن���د: ب���ه انس���ان مهل���ت می دهد؛ 
ک���ه حض���رت  آی���ۀ ش���ریفه ای  هم���ان 
زین���ب؟اهع؟ در مجل���س یزی���د خوان���د: 
ِلی  َما ُنمإْ ّنَ

َ
َکَف���ُرواإْ أ ِذی���َن 

َ
َس���َبّنَ اّل »َواَل َیحإْ

ِل���ی َلُهمإْ  َم���ا ُنمإْ نُفِس���ِهمإْ ِإّنَ
َ
ِ
ّ

���ٌر أل َلُه���مإْ َخیإْ
ِهیٌن« )آل  ُم َع���َذاٌب ّمُ ًما َوَلهإْ َداُدواإْ ِإثإْ ِلَی���زإْ
عمران/17۸(. این، اضال و مجازات 
خداس���ت. انس���ان ظالم هر چ���ه زودتر 

بمیرد، به نفعش است. 
این مفّس���ر قرآن در پایان در پاسخ به 
ک���ه: »چه چیزهای���ی مانع  این س���ؤال 
گفت: موانع ضالت،  ضالت اس���ت؟« 
ام���وری هس���تند که رعایت آنها س���بب 
گم راهی نشود،  می ش���ود انس���ان دچار 
به همین س���بب، خیل���ی بحث مهمی 
اس���ت. این قدر مهم است که در اّولین 

کرۀ زمین  لحظاتی که انس���ان پ���ا روی 
گذاش���ت، ب���ه حض���رت آدم؟ع؟ و حوا 
کوتاه،  دستور داده شد. در یک ره نمود 
اصلی تری���ن راه پیش���گیری از ضال���ت 
َها َجِمیًعا  ِبَط���ا ِمنإْ ک���رد: »َقاَل اهإْ را بیان 
ی  ّنِ ُکم ّمِ ِتَیّنَ

إْ
ا َیأ ٍض َعُدّوٌ َفِإّمَ ُضُکمإْ ِلَبعإْ َبعإْ

 
َ

 َوال
ُ

 َیِض���ّل
َ

َبَع ُه���َداَی َفا ُه���ًدى َفَمِن اّتَ
گر می خواهید  ���َقی« )طه / 123(. ا َیشإْ
گم راه نشوید، زمانی که خداوند به شما 
ره نمودی داد یا از طرف عقل یا پیامبر 
گر حرف  نشانه ای برایتان می فرستد، ا
خدا را گوش دادید، دستتان را می گیرد 
و بهتری���ن زندگ���ی را در دنی���ا و آخ���رت 
ک���س از راه نمایی  خواهد داش���ت. ه���ر 
گ���م راه  ن���ه  کن���د،  اس���تفاده  خداون���د 
می ش���ود و ن���ه بدبخت. اّولین س���خن 
خداون���د متعال و همۀ انبیا این اس���ت 
که ببی���ن عقلت چ���ه می گوی���د. اّولین 
که انس���ان،  مان���ع ضالت، این اس���ت 

گیرد. کار  عقل خود را به 

 برگزاری چهارمین دورۀ مسابقات قرآنی ویژۀ خادمان آستان مقّدس

حضرت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟

ق��رآن��ی  م��س��اب��ق��ات  دورۀ  چ��ه��ارم��ی��ن 
»السابقون« ویژۀ خادمان آستان مقدس 
و  الحسنی؟ع؟  عبدالعظیم  حضرت 

خ��ان��واده ه��ای آن���ان ب��رگ��زار 
شد.

در این دوره از مس���ابقات 
حف���ظ  رش���ته های  در  ک���ه 
و  ی���ک  موضوع���ی، حف���ظ 
س���ه ج���زء، قرائ���ت ترتیل و 
پرس���نل،  وی���ژۀ  مفاهی���م، 

همسران و فرزندان باالی هجده سال 
و حف���ظ پانزده س���وره و 25 س���ورۀ آخر 
کریم، حف���ظ یک ج���زء، قرائت  ق���رآن 

ترتی���ل و مفاهی���م، وی���ژۀ فرزن���دان زیر 
هجده سال و با هدف ارتقای فرهنگ 
گردید، تع���داد 5۶۰ نفر با  قرآنی برگ���زار 

هم به رقابت پرداختند.
در مراس���م اختتامیۀ این 
در  ک���ه  مس���ابقات  از  دوره 
ص���دوق؟هر؟  ش���یخ  ت���االر 
برگزار ش���د، از نف���رات برتر، 
با اه���دای هدایای متبرکه، 

تجلیل به عمل آمد.
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کرده است کلمۀ »حق« خالصه  خداوند تمام ره نمودها را در 

ش���هری،  ری  محّم���دی  آی���ت  اهلل 
کریم ب���ا بیان  در جلس���ۀ تفس���یر قرآن 
گذش���ته، بحث  ک���ه در جلس���ات  این 
یَن«،  اِلّ در مورد تفس���یر جمل���ه »َواَل الَضّ
گف���ت: ب���ه ای���ن جا  )حم���د/7( ب���ود، 
که موانع ضالت چیس���ت؟  رس���یدیم 
ک���ه  چ���ه چیزهای���ی مان���ع می ش���وند 
گم نکند؟ پاس���خ  انس���ان، راه خ���دا را 
به این س���ؤال، یک جمله است و آن، 
»پیروی کردن از عقل« است؛ پاسخی 
که قرآن و اهل بیت؟ع؟ به این سؤال 
کنیم راه درس���ت  که »چ���ه  می دهن���د 
که  گم نکنیم؟«، این اس���ت  زندگی را 
گم نکنی،  گر می خواه���ی راه خ���دا را  ا
گ���وش ب���ه ح���رف عقل���ت ب���ده؛ س���ایر 
ره نموده���ای قرآن و اه���ل بیت؟ع؟، 
ریشه در همین پاسخ دارد و مصادیق 

این پاسخ هستند.
گم راهی،  وی اف���زود: دومین مان���ع 
از  یک���ی  اس���ت.  عل���م«  از  »پی���روی 
مصادیق روش���ن و برت���ر ره نمود عقل، 
گم راه  گ���ر می خواه���ی  که ا این اس���ت 
گ���م نکن���ی، ت���ا  نش���وی و راه خ���دا را 
نس���بت به چیزی یقین پیدا نکردی، 
انج���ام نده. حتم���ًا وقت���ی می خواهی 
کاری انج���ام بده���ی، ببی���ن علم چه 
می گوید؟ آیات ق���رآن، مکرر روی این 
ک���ه یکی از  کرده اس���ت  کی���د  نکت���ه تأ
علل اساسی گم راهی مردم، این است 
گم���ان می روند  ک���ه دنب���ال ح���دس و 
و س���عی نمی کنن���د نس���بت ب���ه چیزی 
وَن 

ّ
ُیِضُل

ّ
َکِثیًرا َل کنن���د: »َوِإَنّ  یقین پیدا 

َلُم  عإْ
َ
َک ُهَو أ ���ٍم ِإَنّ َرَبّ ِر ِعلإْ َواِئِهم ِبَغیإْ هإْ

َ
ِبأ

َتِدیَن«)انعام/11۹(، بس���یاری از  ُمعإْ ِبالإْ
گم راه  م���ردم با هوس های خودش���ان 

ک���ه بدانن���د آن  می کنن���د ب���دون ای���ن 
که می کنند، درست است. کاری 

این مفّس���ر قرآن با اش���اره به آیۀ 2۹ 
ِذی���َن َظَلُم���وا 

ّ
َب���َع اَل س���ورۀ روم: »َب���ِل اَتّ

ِدی َمنإْ  ٍم َفَم���ن َیهإْ ���ِر ِعلإْ َواءُه���م ِبَغیإْ هإْ
َ
أ

اِصِری���َن«،  ���ن َنّ  اهلَلُّ َوَم���ا َلُه���م ِمّ
ّ

َض���َل
َ
أ

ک���ه ظال���م هس���تند،  کس���انی  گف���ت: 
ب���دون  می رون���د  هوسش���ان  دنب���ال 
که دلش���ان  ک���ه بدانند آن چیزی  این 
می خواهد، درس���ت اس���ت یا درس���ت 
ضال���ت  دچ���ار  ف���رد،  ای���ن  نیس���ت؟ 
کیف���ری می ش���ود. حت���ی حاضر اس���ت 
که  کاره���ای لغ���و و بیه���وده ای  ب���رای 
کند تا  مایل اس���ت انجام بدهد هزینه 

مردم منحرف شوند: 
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
کرد:  عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ عنوان 
َثَر  کإْ

َ
آیۀ 11۶ س���ورۀ انع���ام: »َوِإن ُتِط���عإْ أ

���وَک َعن َس���ِبیِل 
ّ
ِض ُیِضُل رإْ

َ
َم���ن ِف���ی األ

 
ّ
���َنّ َوِإنإْ ُه���مإْ ِإاَل  الَظّ

ّ
ِبُع���وَن ِإاَل اهلِل ِإن َیَتّ

ح  مط���ر را  جالب���ی  نکت���ه  ُرُص���وَن«  َیخإْ
گم راهی بیش���تر  می کند و در بارۀ عّلت 
کثر کس���انی  گر دنب���ال ا م���ردم اس���ت. ا
ک���ه در زمین زندگی می کنن���د بروی، از 
راه خدا گم راه می ش���وی؛ چون بیش���تر 
مردم دنبال یقین نیستند، دنبال این 
هستند که گمانشان چه می گوید، اینها 
تخمین می زنند و گزافه گویی می کنند.
کفر،  کرد:  آیت اهلل ری شهری عنوان 
کفر یا انکاری  گون���ی دارد:  گونا معانی 
گر انسان  اس���ت، یا جهلی و یا علمی. ا
از حقیقت���ی اطاع ن���دارد، توقف کند و 
اظه���ار نظ���ر نکن���د، گم راه نمی ش���ود، 
بنابر این، اظهار نظ���ر نکردن، مانع از 

گم راهی می شود.

این مفّسر قرآن با تصریح این مطلب 
گم راهی  که مان���ع  که س���ومین چیزی 
انسان می شود »پیروی از حق« است،  
کرد: امام عل���ی؟ع؟ می فرماید:  اظهار 
»ح���ق را بای���د ب���ا حق ش���ناخت ن���ه با 
اش���خاص«. آی���ۀ 32 س���ورۀ یون���س: 
ی  َنّ

َ
���َاُل َفأ  الَضّ

ّ
َح���ِقّ ِإاَل ���َد الإْ »َفَم���اَذا َبعإْ

اس���ت.  ق���رآن  ره نم���ود  َرُف���وَن«،  ُتصإْ
ک���رد، گم راه  گ���ر انس���ان از ح���ق عبور  ا
اس���ت. انس���ان یا دنبال حق است و یا 
گم راه اس���ت؛ مورد سومی ندارد! تمام 
کلمۀ  ره نموده���ا را خداون���د در همین 

کرده است. »حق« خاصه 
وی ب���ا اش���اره ب���ه چهارمی���ن عام���ل 
از  )اطاع���ت  گم راه���ی  از  پیش���گیری 
ک���رد: »َقاَل َرِبّ  خداون���د متعال( اظهار 
ِض  رإْ

َ
َن���َنّ َلُهمإْ ِف���ی األ َزِیّ

ُ
َتِن���ی أل َویإْ غإْ

َ
ِبَم���آ أ

ِعَب���اَدَک   
ّ
ِإاَل ٭  َمِعی���َن  جإْ

َ
أ ُه���مإْ  ِوَیَنّ غإْ

ُ
َوأل

َلِصی���َن ٭ َقاَل َه���َذا ِصَراٌط  ُمخإْ ُه���ُم الإْ ِمنإْ
َس َلَک  ���َتِقیٌم ٭ ِإَنّ ِعَب���اِدی َلیإْ َعَلَیّ ُمسإْ
َبَع���َک ِم���َن   َم���ِن اَتّ

ّ
َطاٌن ِإاَل ِه���مإْ ُس���لإْ َعَلیإْ

َغاِوی���َن )حج���ر / 3۹ � ۴2(«، وقت���ی  الإْ
گفت: خدایا! من  گم راه ش���د،  شیطان 
کاری می کنم  کردی؛ من هم  گم راه  را 
کارهای  گم راه ش���وند؛  که بنده های���ت 
ب���د را در دی���د آنه���ا زین���ت می ده���م و 
همه ش���ان را گم راه می کنم. فقط زورم 
ب���ه انس���ان های بااخ���اص و مخَلص 
نمی رس���د. خدا فرم���ود: آنه���ا بندۀ من 
هستند و به حرف من گوش می دهند؛ 
تو نمی توانی گم راهشان کنی. اطاعت 
که وسوس���ه های  از خدا مانع می ش���ود 

شیطان در انسان اثر کند.
گفت:  آیت  اهلل محّمدی ری شهری 
گفته شد،  که  کنار این چهار عاملی  در 

پنجمی���ن عامل »دعا« اس���ت. خدایا! 
گم راه نش���وم. آیۀ  ک���ه  دس���تم را بگیر 
ی���َن« را ه���ر روز تکرار کن؛ نه  اِلّ »َواَل الَضّ

ک���ن. آیت  اهلل  یک ب���ار، چند بار تکرار 
بهجت می فرمود: قطره قطره هدایت 
خداوند باید به انس���ان برسد تا انسان 

بدان���د چ���ه بگوی���د و چ���ه بکن���د. ه���ر 
کند در  که خدا انسان را رها  لحظه ای 

گم راه می شود. همان لحظه، انسان 

نظم، محوری ترین نکته در تحّقق تقواست

در  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
دیدار مسئوالن عقیدتی � سیاسی ناحیۀ 
انتظامی شرق استان تهران، وظایف و 
دایرۀ مس���ئولیت های نیروی انتظامی 
را یکی از س���نگین ترین مسئولیت های 
اس���امی  جمه���وری  مق���ّدس  نظ���ام 
برش���مرد و گفت: مسئولیتی که نیروی 

انتظامی بردوش دارد، مسئولیتی بس 
مهم و ارزنده و نقش آفرین اس���ت؛ زیرا 
در حقیق���ت، ایج���اد نظ���م در جامعه، 
یکی از اهداف مهم انبیای الهی است.
فرهنگ���ی   � علم���ی  رئی���س مؤسس���ه 
دارالحدی���ث ب���ا اس���تناد ب���ه روایت���ی از 
گفت: ق���رآن عاوه  حضرت عل���ی؟ع؟ 
که درده���ای بی درمان جامعه  بر ای���ن 
را درمان می کند، نظم را در میان مردم 
برقرار می سازد. نظم دادن به جامعه، 

یکی از رازهای نزول قرآن است.
آیت اهلل محّمدی ری شهری خطاب 
 � عقیدت���ی  اعض���ای  و  مس���ئوالن  ب���ه 
سیاس���ی ناحیۀ انتظامی شرق تهران با 
که ش���ما در خدمت نیرویی  بیان ای���ن 

کار بس عظیمی را بر عهده  که  هستید 
دارد افزود: امیر مؤمنان در وصیت نامۀ 
»حسنین؟ع؟،  می فرمایند:  شریفشان 
س���ایر فرزن���دان و خان���واده و هرکس را 
ک���ه این وصیت نامه به او می رس���د، به 
تق���وا و نظم در امور وصیت می کنم«. و 
این، نشانگر این است که کلیدی ترین 

عنص���ر در تحّق���ق تقوا تحّق���ق نظم در 
زندگی ف���ردی، خانوادگی، اجتماعی و 

سیاسی و سایر شئون است.
آیت اهلل محّمدی ری شهری تصریح 
ک���رد: ب���رای ش���ما مس���ئوالن عقیدت���ی 
اس���ت  � سیاس���ی، مهم تری���ن وظیف���ه 
ک���ه نخس���ت ای���ن فرهن���گ را در میان 
کنید و س���پس تاش  ک���م  خودت���ان حا
کنید فرهنگ نظم و انضباط را در نیرو 

تزریق نمایید.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
گفت: امام  عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ 
خمین���ی، یک���ی از الگوه���ای برق���راری 
کس���انی  نظم در جامعه بودند و عموم 
که از نزدیک با ایشان در ارتباط بودند، 

به این مسئله تصریح دارند، نظم امام 
از زمان ت���ردد، حضور در ح���رم مطهر و 
کاس درس و سایر برنامه های ایشان 

قابل ماحظه بود.
ری ش���ه���ری  م���ح���ّم���دی  اهلل  آی�����ت 
ه��م��چ��ن��ی��ن درخ������ور ح����ال م��خ��اط��ب 
مؤّلفه های  از  را  بودن  جذاب  و  بودن 

گفت:  و  برشمرد  فرهنگی  برنامه های 
منظم بودن برنامه های فرهنگی نیز از 
محوری ترین نکات اثربخش است که 

باید همیشه مورد توّجه باشد.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
کرد:  عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ بیان 
برای توفی���ق در تحّقق تقوای فردی، 
یک���ی از مهم تری���ن توصیه ه���ا توّج���ه 
گر نماز  ب���ه نماز اّول وقت اس���ت؛ زیرا ا
ب���ا حض���ور قل���ب و در وق���ت خ���ودش 
بج���ای آورده ش���ود، با عنای���ات خدا، 
کارها هم بر اساس نظم خودش  سایر 
انج���ام خواه���د ش���د. از ای���ن رو بای���د 
فرهن���گ خوان���دن نم���از اّول وقت در 

کشور تقویت شود.
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
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ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
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ابراز عشق و ارادت نونهاالن قرآنی به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت؟ع؟

کودکان و نونهاالن قرآنی مرکز آموزش 
ق���رآن کری���م آس���تان مق���ّدس حض���رت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟، ب���ا برپایی 
و  عش���ق  کودکان���ه،  ع���زاداری  مراس���م 
ارادت خ���ود را ب���ه حض���رت اباعب���داهلل 
الحس���ین؟ع؟ و به ویژه دختر سه سالۀ 

ایشان حضرت رقیه؟اهع؟ ابراز نمودند.
در راس���تای آش���نایی و کس���ب معارف 
اه���ل بی���ت عصم���ت و طه���ارت؟ع؟ و 
تعظیم شعائر دینی، شکوفه های قرآنی 

کمک اساتید  کریم با  مرکز آموزش قرآن 
قرآنی آن مرکز، در قالب مرثیه س���رایی و 
ذکر مصیب���ت، اقدام به برپایی مراس���م 

عزاداری نمودند.
در این مراسم، نونهاالن قرآنی با ایجاد 
دس���تۀ عزاداری در صحن اصلی آستان 
کران اهل  مقّدس، همراه با اس���اتید و ذا
بی���ت عصم���ت و طه���ارت؟ع؟ ب���ه ابراز 

ارادت به خاندان نبوت؟ع؟ پرداختند.
مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقّدس 

با  ال��ح��س��ن��ی؟ع؟  عبدالعظم  ح��ض��رت 
فعالیت  سابقۀ  س���ال  بیست  از  بیش 
ق��رآن  آم���وزش  مختلف  زمینه های  در 
ق��رآن و  با  برگزاری محافل انس  کریم، 
کز  گوناگون قرآنی، یکی از مرا مسابقات 
فعال و اثربخش در زمینۀ آموزش، نشر 
و توسعۀ مفاهیم کام وحی با محوریت 
قرآنی  جوانان  و  نوجوانان  شکوفه ها، 

است.

کریم آستان مقّدس در  کسب رتبه های برتر قرآن آموزان مرکز آموزش قرآن 
مسابقات دارالقرآن امام علی بن ابی طالب؟ع؟

قرآن آم���وزان واح���د خواه���ران مرک���ز 
آم���وزش ق���رآن کری���م آس���تان مق���ّدس 
حض���رت عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ در 
مس���ابقات دارالقرآن ام���ام علی بن ابی 
طال���ب؟ع؟ موفق به کس���ب رتبه های 

برتر شدند.
هف���ت نف���ر از دانش آموختگان قرآنی 
واح���د خواه���ران مرک���ز آم���وزش ق���رآن 
کری���م آس���تان مق���ّدس در بخش های 
مختلف مس���ابقات اس���تانی دارالقرآن 

ام���ام علی بن ابی طال���ب؟ع؟ در میان 
برترین های این مس���ابقات، حضوری 

چشمگیر داشتند.
خان���م  مس���ابقات،  از  دوره  ای���ن  در 
فاطمه نیکویی، رتبۀ اّول رش���تۀ حفظ 
کل، ش���یرین زهره وند، رتبۀ دوم رشتۀ 
ترتی���ل، زهرا خلیلی ثمری���ن، رتبۀ دوم 
رش���تۀ حفظ ده ج���زء و خانم ها فاطمه 
س���ارا  ش���عبانی،  مری���م  صدرجهان���ی، 
دهقانی و محّدث���ه پازوکی، به ترتیب، 

رتب���ۀ س���وم رش���ته های حفظ بیس���ت 
ج���زء، ده ج���زء و پنج ج���زء را از آن خود 

کردند.
روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ ب���ا تبریک 
موّفقیت به دس���ت آمده، توفیق بیش 
از پی���ش مربی���ان و قرآن آم���وزان مرک���ز 
کریم آس���تان مقّدس را از  آموزش قرآن 

درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نماید.

کارگاه تخصص���ی آموزش ص���وت و لحن ت���الوت قرآن کریم برگ���زاری 
ال��ح��س��ن��ی؟ع؟ ع���ب���دال���ع���ظ���ی���م  م����ق����ّدس ح����ض����رت  آس����ت����ان  در 

و  آم���وزش ص��وت  ک��ارگ��اه تخّصصی 
ک��ری��م، ب��ا حضور  ل��ح��ن ت���اوت ق���رآن 
اهلل عارف حسینی  استاد سّید نصرت 
در آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی؟ع؟ برگزار شد.
گ���زارش رواب���ط عمومی آس���تان  ب���ه 
عبدالعظی���م  حض���رت  مق���ّدس 
کارگاه ب���ه هّمت  الحس���نی؟ع؟، ای���ن 

کریم و ب���ا حضور  مرک���ز آم���وزش ق���رآن 
قرآن آموزان، اساتید، قاریان و حافظان 
ممتاز در تاالر ش���یخ صدوق؟هر؟ برگزار 

گردید.
در این جلسه، استاد عارف حسینی، 
ب���ه تبیی���ن ن���کات مه���م صداس���ازی، 
پارامترهای داوری، ارتباط بین صوت 
و تنّفس صحیح و تکنیک های عملی 

نفس گیری صحیح، بهداشت صوت و 
پرسش و پاسخ در زمینه های مختلف 

صوت پرداخت.
در ادامۀ این جلس���ه، ق���اری نوجوان 
گ���روه  و  محم���دی  محّمدکاظ���م 
همخوان���ی نوجوان���ان نی���ز ب���ه اجرای 
ک���ه م���ورد توّج���ه و  برنام���ه پرداختن���د 

تشویق حّضار قرار گرفتند.




