




ح��������وزۀ
ری��اس��ت



3

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
ـ ــ ف

می
 عل

سه
ؤس

و م
؟ع؟ 

نی
حس

م 
ظی

الع
بد

ت ع
ضر

ن ح
ستا

ی آ
نگ

ره
و ف

ی 
سان

ع ر
طال

ی، ا
خبر

یه 
شر

▪  ن
 95

ن 
ردی

فرو
 _9

د 4
سفن

6▪ ا
ه 6

مار
▪ ش

کرد؟  آیت اهلل محّمدی ری شهری:  چگونه می توان برای حکومت جهانی اسالم، زمینه سازی 

آیت اهلل محّمدی ری شهری با استناد 
کرد:  ب���ه حدی���ث ش���ریف ثقلین بی���ان 
بر اس���اس ای���ن روایت متوات���ر و قطعی 
کرم ؟ص؟  که ش���یعه و س���ّنی از پیامب���ر ا
نق���ل کرده اند، پیامب���ر ؟ص؟، دو امانت 
گران به���ا ب���ه امت س���پرد و  س���نگین و 
ک���ه سرنوش���ت ای���ن دو  کی���د فرم���ود  تأ
امانت از یکدیگر تفکیک ناپذیر است، 
یعن���ی کن���ار گذاش���تن هر ی���ک در واقع 

خیانت به هردوی آنهاست.
رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
دارالحدی���ث در دیدار جمع���ی از علما و 
فض���ای حوزه ه���ای علمی���ۀ اصفهان 
مس���لمانان  متأّس���فانه  ک���رد:  تصری���ح 
صدر اس���ام، امانتداران خوبی نبودند 
و از ای���ن دو امان���ت به خوبی نگهداری 
نکردند؛ زیرا در صدر اس���ام، سیاس���ت 
خواص و سس���تی عوام و ت���ودۀ مردم، 
که پس از پیامبر؟ص؟، اهل  سبب ش���د 
کن���ار گذاش���ته ش���وند و در  بی���ت؟مهع؟، 
گذاشته شد و در سایۀ  کنار  واقع، قرآن 
ص���ورت قرآن، باطن ق���رآن را از جامعۀ 

اسامی جدا کردند.

 آیت اهلل محّمدی ری ش���هری گفت: 
کن���ون پ���س از ه���زار و چهار صد س���ال  ا
خون و شهادت و مجاهدت، به برکت 
قی���ام م���ردم ایران ب���ه رهب���ری یکی از 
خ���دا؟ص؟،  پیامب���ر  ک  پ���ا س���اله های 
در  و  گردی���د  پی���روز  اس���امی  انق���اب 
چارچوب دیدگاه های اهل بیت؟مهع؟، 
ت���ا سرنوش���ت  زمین���ه ای فراه���م ش���د 
گره  ق���رآن و اه���ل بی���ت؟مهع؟، ب���ا ه���م 
بخ���ورد و ب���ه اذن خدای متع���ال برای 
حکوم���ت جهانی به رهبری مهدی آل 
که ق���رآن نوی���د آن را  محم���د؟جع؟ _ 

داده است _ ، زمینه سازی شود.
حدی���ث  و  ق���رآن  دانش���گاه  رئی���س 
اظهار داش���ت: این زمینه سازی، قطعًا 
که از طریق  زمینه س���از فرهنگی اس���ت 
آشنایی مردم با معارف اهل بیت؟مهع؟ 
تحقق خواهد یاف���ت و امام رضا ؟ع؟، 
که ام���ر اهل بی���ت؟مهع؟ را  کس���ی  برای 
که  کند، دعا نم���وده و فرموده اند  زنده 
احی���ای این »امر« ب���ا یادگیری و تعلیم 
عل���وم اهل بی���ت؟مهع؟ ص���ورت خواهد 
گ���ر جامعۀ بش���ر با منطق  گرف���ت؛ زیرا ا

زیبای خاندان رس���الت آشنا شوند، به 
آنها گرایش پیدا می کنند.

گفت:  رئیس دانشگاه قرآن و حدیث 
کام اه���ل بی���ت؟مهع؟ در واق���ع، تبیین 
و تفس���یر کام خداس���ت و امیر مؤمنان 
عل���ی؟ع؟ نیز در روایت���ی می فرماید: در 
بارۀ قرآن از من بپرس���ید؛ زیرا در قرآن، 
علم اّولین و آخرین آمده اس���ت و برای 
هی���چ گوینده ای جای س���خن  تازه ای 
ک���ه در ق���رآن نیامده  باق���ی نگذاش���ته 
باش���د؛ اّما راه دس���ت یافتن به حقایق 
ق���رآن، مراجع���ه ب���ه راس���خون در علم 

یعنی پیامبر و اهل بیت؟مهع؟ است.
کید  آیت اهلل محّمدی ری ش���هری تأ
کار ب���رای ق���رآن و اهل بیت؟مهع؟  ک���رد: 
کنیم  دارای برک���ت اس���ت و باید تاش 
ت���ا هرچ���ه بیش���تر ب���ا ق���رآن و روای���ات 
و  کنی���م  پی���دا  ان���س  اهل بی���ت؟مهع؟، 
دیگران را نیز از این انوار بهره مند کنیم 
ت���ا زمینه س���ازان خوب���ی ب���رای تحّقق 
وعدۀ الهی و تش���کیل حکومت جهانی 
اسام به رهبری مهدی آل محمد؟ص؟ 

باشیم.
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شجرۀ طّیبۀ دارالحدیث، بیست ساله شد

ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
بیس���تمین  بزرگداش���ت  مراس���م  در 
گفت:  س���الگرد تأس���یس دارالحدی���ث 
شیرین ترین و ارزشمندترین میوۀ این 
شجرۀ طّیبه، پرورش نیروهای جوان 
کارآم���د در حوزۀ ق���رآن و حدیث و به  و 
ویژه در رشته های علوم انسانی است.

رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
گفت: پ���رورش نیروهای  دارالحدی���ث 
در  متخّص���ص  و  ج���وان  کارآم���د، 
ح���وزۀ ق���رآن و حدی���ث در رش���ته های 
و  علمی���ه  حوزه ه���ای  انس���انی  عل���وم 
کشور، ش���یرین ترین و  دانش���گاه های 
ارزش���مندترین میوه های این ش���جرۀ 

طیبه است. 
آیت اهلل محّمد محّمدی ری شهری 
س���الگرد  بیس���تمین  همای���ش  در 
تأس���یس مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
ک���ه ب���ا حض���ور آی���ت اهلل  دارالحدی���ث 
آی���ت اهلل  ن���وری همدان���ی،  العظم���ی 
امینی و حجت االس���ام قاضی عسگر، 
نماین���دۀ ول���ی فقیه در س���ازمان حج و 
زی���ارت و بس���یاری از علم���ا، محقق���ان 
و مس���ئوالن اس���تانی ق���م و نمایندگان 
بیوت مراج���ع عظام قم برگزار ش���د، با 
ک���ه خداوند مّنان را از  بیان این جمله 

ک���ه با توفیق  عمق جان س���پاس گزارم 
او و عنایات امام عصر ؟جع؟ ش���جرۀ 
طّیبۀ دارالحدیث بیس���ت س���اله ش���د، 
کرد: هدف دارالحدیث، تاش  عنوان 
س���ازمان یافت���ه ب���رای ارائۀ محاس���ن 
و زیبایی ه���ای عل���وم و مع���ارف اه���ل 
بی���ت؟مهع؟ و آش���نا ک���ردن جهانی���ان با 

معارف آنان است.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: 
هدف اصلی این مؤسسه، تاش برای 
پاس���خگویی به ره نمود بس���یار مهم و 
سرنوشت ساز امام هشتم؟ع؟ است که 
که: »چگونه  در پاس���خ به این پرسش 
ک���رد؟«،  می ت���وان "ام���ر" ش���ما را احی���ا 
گیرن���د و آن را  فرمودن���د: عل���وم ما را فرا
کام  بیاموزند و مردم را با زیبایی های 
ما آشنا کنند؛ زیرا تنها راه جهانی کردن 
کردن جهانیان  معارف اهل بیت، آشنا
کام اه���ل بیت؟مهع؟  ب���ا زیبایی ه���ای 

است.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
کید بر  عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ ب���ا تأ
که مع���ارف اهل بیت؟مهع؟ چیزی  این 
ج���ز معارف قرآنی نیس���ت، بی���ان کرد: 
کریم اس���ت؛  کلید فهم قرآن  احادیث، 
زیرا تنها راه آش���نایی ب���ا معارف عمیق 

ره نموده���ای  از  بهره گی���ری  ق���رآن، 
ک���ه ب���ر اس���اس  اهل بی���ت؟مهع؟ اس���ت 
همین ن���گاه، دانش���گاه و پژوهش���گاه 
قرآن و حدی���ث و زیرمجموعه های آن 

شکل گرفته است.
آیت اهلل محّمدی ری شهری با اشاره 
به روند تأسیس مؤسس���ۀ دارالحدیث 
گفت: در س���ال ۶۶ با یک مبلغ بس���یار 
که از س���وی  ان���دک و بس���یار پ���ر برکت 
از  جمع���ی  ب���ا  ش���د،  اه���دا  ام���ام؟هر؟ 
کت���اب »میزان  کار تکمیل  محّقق���ان، 
الحکمه« در زیر زمین منزل ش���خصی 
ما آغاز ش���د؛ اّما شکل رسمی نداشت و 
در سال های بعد، محّققان ارجمندی 
به جمع اولیه پیوستند و در ساختمان 
اهلل  آی���ت  بی���ت  کن���ار  در  جدی���دی 
مش���کینی، این پژوهش ها انجام شد 
تا در س���ال ۷۴ نیز با پی���ام پرمغز رهبر 
معّظ���م انق���اب، دارالحدی���ث به طور 
کرد و در سال ۸۴  کار  رسمی شروع به 
نیز ساختمان فعلی آمادۀ بهره برداری 

گردید. کارها به این جا منتقل  شد و 
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ همچنین 
تأس���یس پژوهش���گاه و دانشگاه قرآن 
و حدی���ث را از دیگ���ر دس���ت آوردهای 
گفت:  کرد و  مهم دارالحدی���ث عنوان 
کنون تعداد سه هزار  از این دانشگاه تا
غ التحصیل  و دویس���ت دانش���جو ف���ار
ش���ده اند و ح���دود پنج هزار دانش���جو 
نیز در این دانش���گاه در حال تحصیل 

هستند.
دارالحدی���ث  مؤسس���ۀ  رئی���س 
همچنی���ن ب���ا بی���ان این نکت���ه که در 
راستای الگو قرار دادن شخصیت های 



5

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
ـ ــ ف

می
 عل

سه
ؤس

و م
؟ع؟ 

نی
حس

م 
ظی

الع
بد

ت ع
ضر

ن ح
ستا

ی آ
نگ

ره
و ف

ی 
سان

ع ر
طال

ی، ا
خبر

یه 
شر

▪  ن
 95

ن 
ردی

فرو
 _9

د 4
سفن

6▪ ا
ه 6

مار
▪ ش

کنگرۀ علمی از  فرهیختۀ علمی، پنج 
جمله بزرگداشت حضرت عبدالعظیم 
الحس���نی ؟ع؟، شیخ ابوالفتوح رازی، 
عبدالجلی���ل  کلین���ی،  االس���ام  ثق���ه 
رازی و آیت اهلل مش���کینی توسط این 
مؤسس���ه برگ���زار ش���ده اس���ت، عنوان 
کرد: در دارالحدی���ث، چهارصد اثر نیز 
در زمینه های مختلف علوم و معارف 

حدیثی تولید شده است.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 

کتاب خانۀ  همچنی���ن به فعالی���ت دو 
حدی���ث  ح���وزۀ  در  تخصص���ی  ب���زرگ 
دارالحدی���ث  انتش���ارات  تأس���یس  و 
اش���اره کرد و اف���زود: بدنۀ اجرایی این 
مجموعه باید ب���ه دنبال برنامه ریزی 
ت���ا  باش���ند  کاس���تی ها  ب���رای جب���ران 
بتوانی���م در آین���ده ب���ه موّفقیت ه���ای 

گسترده تر برسیم.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عم���ق  الحس���نی؟ع؟،  عبدالعظی���م 

بخشیدن به پژوهش ها و مطالعات، 
بسترسازی برای همگانی کردن علوم 
علم���ی  تب���ادل  همچنی���ن  و  حدی���ث 
ب���ا دانش���گاه های خارج���ی و داخل���ی 
و تأس���یس رش���ته های علوم انس���انی 
مبتنی بر متون دینی را از دیگر اهداف 
دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث خوان���د و از 
مجموعۀ همکاران س���ختکوش خود 
در تأسیس این مؤسسه سپاس گزاری 

کرد.

روش اهل بیت ؟مهع؟ در تفسیر قرآن از زبان آیت اهلل ری شهری

مراس���م رونمای���ی از مجموع���ۀ هجده 
جلدی »تفس���یر اهل بیت ؟مهع؟« که زیر 
نظر علیرضا برازش نگاشته شده است، 
به تاریخ هفدهم اسفند با حضور مؤّلف 
اثر، آیت اهلل ری شهری و حجت االسام 
س���ازمان  رئی���س  خاموش���ی،  مه���دی 
تبلیغات اسامی در مجموعۀ فرهنگی 

سرچشمه برگزار شد.
آی���ت اهلل ری ش���هری اظهار داش���ت: 
اص���واًل روش اهل بیت؟مهع؟ در تفس���یر 
قرآن، بهره گیری از تمام منابع معرفتی 
در کنار اصول و مبانی و قواعد تفسیری 
اس���ت و آن قدر سخنان اهل بیت؟مهع؟ 
جامعیت دارد که امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

می فرمای���د: هم���ه چی���ز در درون قرآن 
است و قرآن کریم برای هیچ گوینده ای 

جای حرف نگذاشته است.
وی ادام���ه داد: هر چه ح���رف مؤّثر و 
کریم آمده  س���ازنده بخواهیم در ق���رآن 
گر کس���ی بخواه���د به این  اس���ت؛ اّم���ا ا
کریم  مرتب���ه از ش���ناخت در بارۀ ق���رآن 
برس���د، بای���د ب���ه س���راغ اهل بیت؟مهع؟ 
ک���ه باطن و حقایق و معارف  برود؛ چرا 
کسی جز خداوند و راسخون در  قرآن را 

علم نمی توانند بیان کنند.
ک���رد:  آی���ت اهلل ری ش���هری تصری���ح 
ش���خص  عل���م،  راس���خون  رأس  در 
که خداوند،  کرم ؟ص؟ ق���رار دارد  پیامبر ا

حقایق و معارف دین را به ایش���ان یاد 
داده و س���پس حض���رت رس���ول، آنها را 
به امی���ر مؤمنان علی؟ع؟ آموزش داده 
کسی باقی  است، لذا جای حرف برای 
نمی مان���د.وی با اش���اره به آش���نایی با 
مبانی عقلی در تفسیر قرآن ابراز داشت: 
کسی که می خواهد قرآن را تفسیر کند، 
و  ب���وده  جام���ع  اهل بی���ت؟مهع؟  روش 
که قرآن  تک بعدی نیست و برای این 
را بفهمی���م، باید با مبن���ای عقلی قرآن 
هم آشنا شویم. هنر فهم حقایق عقلی 
در قالب مثال است و مفسر قرآن باید از 

این هنر، بهره مند باشد.
رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
که امور عقلی  دارالحدیث ب���ا بیان این 
را در تفس���یر قرآن باید در قالب حس���ی 
گفت: روایات تفس���یری را  کنیم،  بیان 
کرد،  گونه تفس���یر  می توان به بیس���ت 
یک دس���ته از روایات تفسیری، فضای 
ن���زول را ترس���یم می کن���د و ش���أن نزول 
آیات را بیان می کند، دس���ته ای دیگر، 
قرآن را با قرآن تفس���یر می کند، دس���تۀ 
که در  دیگر، تفس���یر لفظی قرآن اس���ت 
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آن لغات قرآن ترجمه می شود.
گونه ه���ای  ری ش���هری  آی���ت اهلل 
دیگر تفس���یر ق���رآن را تفس���یر مفهومی، 
و  علم���ی  فقه���ی،  عقل���ی،  مصداق���ی، 
تجربی، تاریخی، تمثیلی، متشابهات، 

باطن���ی، تبیین حکمت احکام، تبیین 
اش���ارات و تفس���یر تبیین آیات منسوخ 

برشمرد.
گ���ر بخواهیم  گف���ت: ا وی در پای���ان 
کل قرآن را بدون اش���اره به آیۀ  تفس���یر 

خاصی بی���ان کنیم، باید بگوییم همۀ 
مع���ارف اهل بیت؟مهع؟! و البته س���خن 
زیادی در این خصوص می توان گفت.

کیفیت پژوهشی و  آموزشی، شکر نعمت همکاری با  تالش جهت تقویت فضای معنوی و ارتقای 
دارالحدیث است

در  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
نخس���تین جلس���ۀ »تواص���ی ب���ه حق« 
فروردی���ن س���ال 95 در مؤسس���ۀ علمی 
گفت: نعمتی  _ فرهنگ���ی دارالحدی���ث 
که خ���دای متع���ال اف���زون ب���ر دیگران 
که  ب���ه م���ا ارزان���ی داش���ته، این اس���ت 
افتخ���ار بزرگ و ارزندۀ خدمت گزاری در 
گس���ترش قرآن و حدیث از منظر  مسیر 
نم���وده  م���ا  را نصی���ب  اهل بی���ت؟مهع؟ 
اس���ت. ش���کر این نعمت بزرگ، تاش 
در جه���ت تقوی���ت فض���ای معن���وی و 
ارتقای کیفیت پژوهشی و آموزشی این 

مؤسسه است.
فرهنگ���ی  علم���ی_  مؤسس���ه  رئی���س 
دارالحدی���ث ضمن تبریک س���ال نو به 
اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران 
ای���ن مؤسس���ه و آرزوی س���الی پر برکت 
ب���ه  جه���ان  مس���لمانان  هم���ۀ  ب���رای 
خص���وص م���ردم ای���ران اس���امی بیان 
کرد: در ابتدای سال فاطمی قرار داریم 
و امیدواری���م در این س���ال که مزّین به 
نام حضرت زهرای مرضیه؟اهع؟ است، 
از ب���رکات عنای���ت آن حض���رت، به���رۀ 

بیشتری ببریم.
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث با 
اس���تناد به روایت���ی از امام س���جاد؟ع؟ 
که  کس���ی  گفت: س���زاوار نیس���ت برای 
از نعمت���ی بهره مند اس���ت، از ش���کر آن 

نعمت غافل باش���د؛ زیرا  غفلت از شکر 
نعم���ت، به دلی���ل جهل اس���ت و از آن 
که شکر هر نعمت باید متناسب  جهت 
با آن نعمت باش���د، شکر نعمت بزرگ، 
که انس���ان ب���ه غی���ر منعم  ای���ن اس���ت 

مشغول نباشد.
کید   آیت اهلل محّمدی ری ش���هری تأ
کنی���م از نعمت بزرگی  ک���رد: باید تاش 
که خدای متعال در جهت ترویج قرآن 
و حدی���ث به ما ارزانی داش���ته قدردانی 
گر از نعمتی س���پاس گزاری  کنی���م؛ زیرا ا

نکنیم، به نقمت تبدیل خواهد شد.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ اظهار داشت: 
که باید تنها دل مش���غولی  برهان ای���ن 
انس���ان، خدا باش���د، این است که خدا 

گر انس���ان،  ع���وض همه چیز اس���ت و ا
خدا را در زندگی از دست داد، هیچ چیز 
گر  را جایگزین او نخواهد یافت و حتی ا
هم���ۀ دنیا را به دس���ت بی���اورد، باز هم 

حقیقتًا متضّرر شده است.
رئی���س مؤسس���ه علم���ی _ فرهنگ���ی 
گف���ت: از جمله وظایف ما  دارالحدیث 
در ش���کر نعمت، این اس���ت که همواره 
از خ���ود و فضای معنوی این مؤسس���ه 
کنیم؛ زیرا فض���ای معنوی،  پاس���داری 
کار و تاش بیش���تر است و باید  مقّدمۀ 
در جهت افزایش سطح علمی و عملی 
مؤسس���ه و اتقان پژوه���ش و آموزش و 
گر  برطرف کردن اش���کاالت بکوشیم و ا
در این مقوله کوتاهی کنیم، در محضر 

خدای متعال، مسئول خواهیم بود.
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گاهی بخشی و مبارزه با جریان تکفیری، رسالت علمای اسالم آ

که از  آی���ت اهلل محّم���دی ری ش���هری 
روز نوزدهم اسفند ماه 139۴ در لبنان 
به س���ر می برد، در نشس���تی با اعضای 
لبن���ان،  مس���لمان  علم���ای  تجّم���ع 
متش���ّکل از علمای اهل سّنت و شیعۀ 

این کشور شرکت کرد. 
رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
نشس���ت  ای���ن  در  دارالحدی���ث 
اظهارداش���ت: پس از پی���روزی انقاب 
ام���ام  ب���ه رهب���ری حض���رت  اس���امی 
تثبی���ت  و  ت���داوم  و  خمین���ی؟هر؟ 
کس���ب  و  ای���ران  اس���امی  جمه���وری 
پیروزی ه���ا یک���ی بع���د از دیگ���ری ب���ه 
رهب���ری خلف صالح ایش���ان، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، استکبار جهانی به 
این فکر افتاد تا س���ازوکارهایی را برای 
جلوگیری از پیشروی انقاب اسامی و 
تحّقق دس���تاوردهای بیشتر آن ایجاد 

کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر 
نش���ان کرد: ب���ه دنب���ال موّفقیت های 
انق���اب و جمه���وری اس���امی ای���ران، 
اّم���ت  مقاوم���ت  و  بی���داری  جنب���ش 
که همۀ  کن���ون قادر اس���ت  اس���امی، ا

در  ق���درت  موازنه ه���ای  و  مع���ادالت 
منطقه و جهان را به نفع اّمت اسامی 
تغییر دهد و خس���ارتی بزرگ به منافع 
اس���تکبار و هیمنۀ یک جانبه گرایی آن 

وارد کند.
حدی���ث  و  ق���رآن  دانش���گاه  رئی���س 
ک���رد: بع���د از شکس���ت هم���ۀ  تصری���ح 
توطئه ها و برنامه های اجرا شده علیه 
انق���اب اس���امی، دش���منان دریافتند 
ک���ه تنه���ا راه مقابل���ه و مه���ار حرکت و 
پیش���روی انق���اب و خ���ط مقاوم���ت، 
ایج���اد تفرقه و اخت���اف در میان اّمت 

اسامی است.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
اظهارداش���ت: دشمنان دریافتند که با 
ایجاد تفرق���ه و اخت���اف می توانند به 
وح���دت اّمت اس���امی ضرب���ه بزنند و 
کنند؛ زی���را تنها در این  آن را تضعی���ف 
صورت ق���ادر خواهن���د ب���ود آن را مهار 
خ ها را به عقب  کرده، از بین ببرند و چر
بازگردانند تا از منافع استکبار و امنیت 

رژیم صهیونیستی، حفاظت شود.
کید  عضو مجلس خبرگان رهبری تأ
ک���رد: از این جا بود که اّمت اس���امی را 

ب���ه جریان ه���ای تن���دروی و تکفیری 
مبت���ا کردن���د و اس���تکبار جهان���ی نی���ز 
و  پیچی���ده  توطئ���ه ای  چارچ���وب  در 
خبیثان���ه، از ای���ن جریان ه���ا حمای���ت 
ک���رد ت���ا ب���ه مهم تری���ن اب���زار آن برای 
ضربه زدن به اس���ام ن���اب محّمدی و 
مهار حرکت انقاب اس���امی در جهان 

معاصر، تبدیل شوند.
ش���یخ  نشس���ت،  ای���ن  ابت���دای  در 
»احم���د الزی���ن« رئیس هیئ���ت امنای 
تجّمع علمای مس���لمان لبن���ان با ابراز 
خرس���ندی از س���فر آی���ت اهلل محّمدی 
ری ش���هری به لبنان گف���ت: ما در این 
تجّمع، پرچم حمایت از قدس شریف 
ک در  و آزادسازی حتی یک وجب از خا
اشغال ماندۀ اراضی مقّدس مسلمانان 
را  صهیونیس���تی  دش���من  چن���گ  از 

برافراشته ایم.
ک���ه از علمای برجس���تۀ  ش���یخ الزین 
که  کرد  کید  اهل سّنت لبنان است، تأ
ما با آیت اهلل ری ش���هری در خصوص 
کمک به مقاومت اس���امی به رهبری 
و  هم زب���ان  نص���راهلل«  »سیدحس���ن 

هم رأی هستیم.
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بازدید رئیس مرکز توسعه فّناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
مؤسسۀ دارالحدیث

دکتر س���ّید مرتضی موسویان، رئیس 
و  اطاع���ات  فن���اوری  توس���عۀ  مرک���ز 
رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و 
ارش���اد اسامی و هیئت همراه به اّتفاق 
آقای مهندس سعید مشهدی، ریاست 
نظ���ام صنف���ی رایانه ای اس���تان قم، از 
مؤسس���ۀ علمی  _ فرهنگی دارالحدیث 

بازدید کردند.
در ای���ن دی���دار، علی صادق���ی معین، 
کّل فناوری اطاعات و ارتباطات  مدیر 
و  امکان���ات  از  گزارش���ی  مؤسس���ه، 
فعالیت ه���ای ص���ورت گرفت���ه در حوزۀ 
فن���اوری اطاع���ات و نی���ز رس���انه های 
که  دیجیتال به میهمان���ان ارائه نمود 
از آن می���ان می ت���وان ب���ه محص���والت 

نرم اف���زاری تولید ش���ده در ح���وزۀ علوم 
ق���رآن و حدیث در قالب ه���ای نرم افزار 
تیزره���ای  و  تلف���ن هم���راه  رایان���ه ای، 
تلویزیونی با رویک���رد اخاقی و معارفی 
ادام���ه،  در  همچنی���ن  نم���ود.  اش���اره 
برخ���ی از زمینه ه���ای موج���ود جه���ت 

همکاری های مشترک، بررسی شدند.
در ادام���ه، مهمان���ان از بخش ه���ای 
نمایش���گاه  و  مؤسس���ه  مختل���ف 
توانمندی های مؤسسه بازدید به عمل 

آوردند و با آن آشنا شدند.

قم باید در عرصه های مختلف، شاهد توسعه باشد

نوزده���م  پنج ش���نبه  روز  ق���م  ش���هردار 
فروردی���ن م���اه ب���ا حض���رت آی���ت اهلل 
و  ک���رد  دی���دار  ری ش���هری  محّم���دی 
فعالیت ه���ای  و  اقدام���ات  از  گزارش���ی 
انج���ام ش���ده را به اس���تحضار ایش���ان 

رساند.
آیت اهلل ری ش���هری رییس مؤسس���ۀ 
علمی _ فرهنگ���ی دارالحدی���ث در این 
گف���ت: ق���م ب���ه دلی���ل مرکزیت  دی���دار 

مراج���ع  حض���ور  علمی���ه،  حوزه ه���ای 
کریمۀ  تقلی���د و وجود ب���ارگاه ملکوت���ی 
مق���ّدس  مس���جد  و  اهل بی���ت؟مهع؟ 
جمکران، دارای جایگاه خاصی اس���ت 

و باید شاهد آبادانی آن باشیم.
حضرت آی���ت اهلل ری ش���هری ضمن 
ابراز خرس���ندی و قدردان���ی از اقدامات 
گرفت���ه در م���ّدت مس���ئولیت  ص���ورت 
شهردار قم، خواس���تار ایجاد جهش در 

برنامه های اجرایی و تحول در جایگاه 
فرهنگ���ی ق���م ش���دند و برای ایش���ان و 

همکارانشان آرزوی موفقیت کردند.
ایش���ان ضمن تقدی���ر از خدمات ارائه 
شده از سوی مدیریت شهری در مسیر 
ک���رد: دورۀ جدی���د  عم���ران ق���م بی���ان 
مدیریت شهری، منشأ اثرات و خدمات 
قابل توجهی بوده است و امیدواریم که 

شاهد توفیقات روزافزون شما باشیم.
در ای���ن دیدار که در مؤسس���ۀ علمی _ 
فرهنگی دارالحدیث انجام ش���د، دکتر 
س���قاییان ن���ژاد، ش���هردار ق���م ب���ا بیان 
کان شهر  برنامه ها و اهداف شهرداری 
گزارش���ی از مجموع���ه اقدام���ات  ق���م، 
انج���ام ش���ده و برنامه ه���ای در دس���ت 
اقدام زیرمجموعۀ خود را تشریح نمود.
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تصحیح متون حدیثی، زیربنای معارف دینی است 

میزگرد کمیته های ارزیابی بخش های 
مختل���ف مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
دارالحدی���ث ب���ا حض���ور حجج اس���ام: 
س���ّید محّمدکاظم طباطبای���ی، احمد 
غامعلی، قاس���م جوادی و علی اوسط 
ناطقی، در مراسم بزرگداشت بیستمین 
 _ علم���ی  مؤسس���ۀ  تأس���یس  س���الگرد 

فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.
در ای���ن میزگ���رد، حج���ت االس���ام و 
المس���لمین طباطبایی اظهار داش���ت: 
بحث ارزیابی مستمر در حین پژوهش 
و هم پ���س از پژوه���ش در دارالحدیث 
مؤسس���ۀ  اس���ت.  ب���وده  توّج���ه  م���ورد 
دارالحدی���ث ب���ه مناس���بت بیس���تمین 
س���الگرد تأس���یس آن در نظر گرفت که 
ک���ه در طول  مجموع���ه پژوهش هایی 
این بیس���ت س���ال منتشر ش���ده است، 
ارزیابی مجدد ش���وند. ب���ا توجه به این 
که حوزه های پژوهش ما گسترده بود، 
کمیته های���ی مس���ئولیت ای���ن کار را به 

عهده گرفتند.
المس���لمین  و  االس���ام  حج���ت 
طباطبای���ی ی���ادآور ش���د: ۲5۰ عن���وان 
پژوهش در عرصه های مختلف از نظر 
مبان���ی، روش های پژوه���ش، اتقان و 
استدالل، تنظیم منطقی، نوع عرضه و 
ترجمه  و صفحه آرایی و طراحی، مورد 
توج���ه قرار گرف���ت و ۲۸ ارزی���اب، آثار را 
کردند و معیارها مشخص و در  ارزیابی 

کمیته ای بررسی شد.
حجت االسام و المسلمین غامعلی، 
کرد: در  کمیته اظهار  یکی از مس���ئوالن 
جلس���ۀ کمیته ه���ا، ه���م پدیدآورندگان 
آث���ار و ه���م ارزیاب���ان حضور داش���تند و 
تولیدکنندگان آثار، پاس���خ های خود را 

کردند  نس���بت به چرایِی روش ها بیان 
کار و نق���اط ق���وت و ضع���ف  و برآین���د 

مشخص شد.
کمیته ها س���عی  گف���ت: در ای���ن  وی 
مکت���وب،  ارزیابی ه���ای  ک���ه  می ش���د 
کارشناس���ان ب���ر  جمع بن���دی ش���وند و 
اس���اس معیارهای مش���خص ش���ده در 

جلسات ارزیابی شرکت می کردند.
که  ک���رد: یکی از آث���اری  وی تصری���ح 
مجموع���ه دارالحدی���ث ب���ه آن افتخار 
کتاب »کافی« اس���ت  می کند، تصحیح 
که بعد از تصحیح، م���ورد توجه علما و 
مراج���ع و از جمله مق���ام معظم رهبری 

)مدظله( قرار گرفت.
حجت االسام و المسلمین غامعلی 
کرد: مؤسس���ۀ علمی _ فرهنگی  عنوان 
کتاب »من  که  دارالحدیث در نظر دارد 
ال یحضر الفقیه« را نیز به همین صورت 
کند و رون���د تحقیق به مانند  تصحیح 

تصحیح کتاب »کافی« است.
حجت االس���ام و المس���لمین ناطقی 
کرد: اهمیت  نیز در این میزگرد تصریح 
کار تصحی���ح مت���ون حدیث���ی بر کس���ی 
پوش���یده نیس���ت؛ زیرا زیربنای معارف 
دینی ما به ویژه در حوزۀ اجتهاد است. 

یکی از نکات مهم در تصحیح در کتب 
حدیثی، این است که از افراط و تفریط 
کار  بای���د پرهیز کرد؛ یعنی ن���ه آن گونه 
کاری از تحقی���ق متون فوت  که  ش���ود 
ش���ود و نه این که اف���راط کنیم تا جای 

ع عوض شود. اصل با فر
حجت االس���ام و المس���لمین ناطقی 
بی���ان کرد: ما باید ب���ه منابعی که مورد 
کنیم.  اس���تفاده ق���رار می دهیم توج���ه 
کار  ک���ه ب���رای تصحی���ح ب���ه  منابع���ی 
می رون���د باید ه���م هم عرض ای���ن آثار 
باشد و هم پراهمیت تر از این آثار باشد.
ضب���ط  ک���ه  ای���ن  بی���ان  ب���ا  وی 
نسخه بدل ها و نسخه ها در کتاب های 
کت���ب حدیث���ی  تصحیح���ی ب���ه وی���ژه 
گفت: این نسخه بدل ها  مهم اس���ت، 
بای���د ضب���ط ش���وند؛ اّم���ا ضب���ط ای���ن 
نس���خه بدل ها باید با توج���ه به نکات 

ادبی و بیانی باشند.
در ادام���ه، قاس���م ج���وادی در م���ورد 
مجموعه آثار پژوهش���ِی ارزیابی ش���ده، 
گف���ت: در تصحی���ح »کاف���ی« زحم���ات 
اّم���ا  اس���ت؛  گرفت���ه  ص���ورت  زی���ادی 
که  کاستی هایی نیز وجود داشته است 

به کمبود امکانات بر می گردد.
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ک���رد: ب���ا توّجه به   ج���وادی تصری���ح 
کاره���ای ارزنده ای در زمینۀ  امکانات، 
پژوهش صورت گرفته است؛ اّما نیاز به 

کارهای قوی تری هست.
وی با بیان این که ما در حوزۀ حدیث 
کاره���ای فراوانی نی���از داریم، یادآور  به 
شد: در مجموعه پژوهش هاِی صورت 
کارهای  گرفت���ه، در بخ���ش عموم���ی، 
خوبی انجام ش���ده است؛ اّما در بخش 

تخصصی، باید مش���کات پی���ش رو را 
شناسایی کنیم.

حجت االسام و المسلمین غامعلی 
در ادام���ه گف���ت: ب���ا توج���ه ب���ه قدمت 
بیس���ت س���الۀ مؤسس���ۀ دارالحدی���ث، 
که  ارزیاب���ان در مجموع معتق���د بودند 
حجم آثار منتش���ره نس���بت به فعالیت 
مؤسسه و در این مدت، بسیار چشمگیر 
گاه���ی اوق���ات، نقل گرایی  اس���ت؛ اّم���ا 

مؤسس���ه  آث���ار  مجموع���ه  در  افراط���ی 
مشاهده می شود.

همچنین حجت االسام و المسلمین 
میانگی���ن  ک���رد:  تصری���ح  طباطبای���ی 
ارزیابی آثار، حدود هفده و نیم از بیست 
که با رعایت و حذف برخی  بوده است 
از جزئی���ات، میانگی���ن، ب���االی هجده 
که امید اس���ت بعد از پنج سال،  اس���ت 

امتیاز خود را باالتر ببریم.

کتاب » رفتار اخالقی انسان با خود « برگزاری نشست علمی نقد 

»رفت���ار  کت���اب  نق���د  علم���ِی  نشس���ت 
اخاقی انس���ان با خود«، با س���خنرانی 
دکت���ر  المس���لمین  و  حجت االس���ام 
پژوهش���گر  س���بحانی نیا،  محّمدتق���ی 
ق���رآن و حدی���ث و عض���و  پژوهش���گاه 
هیئت علمی دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
و ب���ا حض���ور ناق���دان حج���ت االس���ام 
و المس���لمین دکت���ر علیرض���ا آل بوی���ه، 
عض���و هیئت علم���ی پژوهش���گاه علوم 
و فرهن���گ اس���امی و حج���ت االس���ام 
و المس���لمین آق���ای محّم���د عال���م زاده 
نوری، عضو هیئت علمی پژوهش���گاه 
عل���وم و فرهن���گ اس���امی، ب���ه تاری���خ 
سوم اس���فندماه 9۴ در س���الن همایش 
دانش���گاه مج���ازی المصطف���ی برگ���زار 

گردید.
حج���ت االس���ام و المس���لمین دکت���ر 
نویس���ندۀ  س���بحانی نیا،  محّمدتق���ی 
کت���اب »رفتار اخاقی انس���ان ب���ا خود« 
در جلس���ۀ نق���د کتاب خ���ود گفت: این 
که پس  کت���اب، رس���الۀ دکتری ام ب���ود 
از دف���اع آن در س���ال 139۰، بر اس���اس 
موافقت دانش���گاه  و پژوهشگاه قرآن و 
کتاب تبدیل  حدیث، ب���ا تغییراتی ب���ه 
شد و همین عنوان رسالۀ دکتری برای 
کتاب انتخاب شد؛ چرا که عنوان کامًا 

گوی���ا بود و اثر ش���اخصی ب���ا این عنوان 
و ب���ا ای���ن موضوع وجود نداش���ت. این 
گامی بود در عرصۀ رابطۀ اخاقی  خود 
با خود و امیدوارم زمینه ای بوده باش���د 
کاره���ای ارزش���مند تر و مهم ت���ر  ب���رای 

بعدی.
کار  زمان���ی که قرار ش���د ای���ن موضوع 
ش���ود، موض���وع، مس���بوق ب���ه س���ابقه 
کتاب ی���ا مقاالت  نب���ود و تا آن زم���ان، 
خاص���ی در این خصوص تهیه نش���ده 
بود و ما عمدۀ مطالب را از میان متون 
کردیم.  کتاب ه���ای اخاقی اس���تخراج 
کتاب، س���ه نوع مواجهۀ انسان با  این 
خود را معرفی می کند: مواجهۀ شناختی 
انس���ان ب���ا خ���ود، مواجه���ۀ احساس���ی 
انسان با خود و مواجهۀ رفتاری انسان 
ب���ا خ���ود. همچنین تبیی���ن می کند که 
ارتباط تنگاتنگی بین این سه مواجهه 

وجود دارد. دکتر س���بحانی نیا با اش���اره 
گونه  کتاب، آنها را این  به هفت فصل 
کلیات؛ فصل  برش���مردند: فص���ل اّول: 
دوم: مبان���ی رفت���ار اخاق���ی انس���ان با 
خود؛ فصل سوم: تحلیل مفهومی رفتار 
انس���ان با خود؛ فصل چهارم: راه های 
ش���ناخت خود؛ فصل پنج���م: مواجهۀ 
شناختی انس���ان با خود؛ فصل ششم: 
مواجهۀ احساسی انسان با خود؛ فصل 

هفتم: مواجهۀ رفتاری انسان با خود.
در ادامۀ این جلس���ه، حجت االسام 
والمس���لمین دکت���ر آل بویه ب���ه عنوان 
ناق���د تصری���ح کرد: ب���ا توّجه ب���ه منابع 
کت���اب، زحم���ات زی���ادی ب���رای تألیف 
کش���یده ش���ده و ویژگی های خوب  آن 
متع���ددی در آن وجود دارد که کتاب را 
کرده اس���ت؛ اّما از آن جا  قابل استفاده 
که جلسۀ نقد است باید نکاتی را اشاره 

کنیم.
که مباحث  کت���اب  فصل ه���ای اولیۀ 
مقدماتی اس���ت، تفصیل زی���ادی داده 
ش���ده و  می تواند در یک فصل تجمیع 

گردد.
اس���تاندارد مباح���ث مقدمات���ی ی���ک 
اث���ر، نهایتًا یک چهارم تا یک س���وم آن 
کتاب،  را ش���امل می ش���ود؛ اّما در ای���ن 
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نزدی���ک ب���ه ی���ک دوم ب���ه مقدم���ات 
پرداخته شده است.

که عنوان  دکتر آل بویه با بی���ان این 
کت���اب »رفتار اخاقی انس���ان ب���ا خود« 
اس���ت و نی���ازی ب���ه ای���ن هم���ه مبانی 
کتاب »رفتار  گر عنوان  گفت: ا نیست، 
اخاقی انسان با خود و مبانی آن« بود 
که به مبان���ی پرداخته  توجیه داش���ت 
ش���ود. ضمن این که در آن صورت هم 
بای���د مبانی اختصاصی ذکر می ش���د نه 
که ش���اهد هس���تیم مبانی  مبانی عام؛ 
کم  کت���اب خیلی  اختصاص���ی در ای���ن 
ح ش���ده و بیش���تر به مبان���ی عام  مط���ر

پرداخته شده است.
کتاب،  که س���اختار  وی ب���ا بیان این 
جامع و مانع نیس���ت گفت: مباحثی در 
ح آنها نبود  کتاب آمده که نیازی به طر
و از سوی دیگر، مباحث فراوانی وجود 
دارد که مورد نیاز امروز بوده، اّما در این 
کتاب به آن پرداخته نش���ده اس���ت، از 
جمله: حس���ن ظن، س���وء ظن، اخاق 
که آیا  ب���اور، اخاق م���رگ و خودکش���ی 
انسان وقتی پیر شد و یا بیماری العاج 

گرفت، می تواند خود را خاص کند؟! 
در ادامۀ این جلس���ه، حجت االسام 
والمسلمین دکتر عالم زاده نوری، دیگر 
که وقتی  کت���اب، با بیان این  ناقد این 
یک کتاب نقد می شود، باعث می شود 
که به جامعه معرفی و زمینۀ اصاح آن 

گفت: سختگیری در  هم فراهم شود، 
کتاب باعث می شود سرعت تولید  نقد 

علم، بیشتر شود.
وی ب���ا اش���اره به باغ���ت بصری این 
گفت: آثار ما باید به این س���مت  کتاب 
پیش ب���رود ت���ا تأثیرگ���ذاری بیش���تری 
داش���ته و سهل تر و رس���اتر شود. ضمن 
کم  که غلط های تایپی اثر، بسیار  این 
بود و ای���ن اثر از این جهات، ش���اخص 
گف���ت: در  اس���ت. عال���م زاده در ادام���ه 
کت���اب به م���دل چهارگانۀ قدیمی  این 
»رابطۀ انس���ان با خود، خدا، دیگران و 
طبیعت« پرداخته ش���ده است در حالی 
ک���ه با گذش���ت زمان و پیش���رفت علوم 
باید این مدل قدیمی، کامل تر می شد، 
از جمله: رابطۀ فرد ب���ا خانواده، رابطۀ 
ف���رد ب���ا جامع���ه، رابط���ۀ فرد با انس���ان 
کام���ل، رابطۀ ف���رد با اعض���ای صنف، 
رابط���ۀ جامع���ه با ف���رد، رابط���ۀ جامعه 
که هم���ۀ اینها در ذیل  با جامع���ه و ... 

رابطۀ انسان با انسان قرار می گیرد.
وی همچنی���ن در پای���ان، انتق���ادی 
کتاب داش���ت  ب���ه مرزبن���دی مفهومِی 
کت���اب را در به هم ریختگ���ی  و اش���کال 
مفهوم���ی ج���ّدی دانس���ت و خواس���تار 
تفکیک عل���م همجوار یعن���ی  اخاق، 
در  انسان شناس���ی  و  اخاق���ی  تربی���ت 

کتاب شد.
الزم ب���ه ذکر اس���ت پ���س از س���خنان 

ناقدان، دکتر سبحانی نیا مؤّلف کتاب، 
ضم���ن پذیرفتن برخ���ی نقد ها تصریح 
ک���رد: در خص���وص زیاد ب���ودن مباحث 
مقدمات���ی، قب���ول دارم؛ اّما از آن جا که 
در ای���ن خص���وص، متون مش���خص و 
منسجمی وجود نداشت، ناچار شدیم 
که مخاطب س���ردرگم نشود  برای این 
و ب���ه دنبال مطال���ب مقدماتی نگردد، 
کت���اب با تفصیل  مبان���ی را هم در این 

بیشتری بیاوریم.
س���بحانی نیا همچنی���ن با اش���اره به 
مطالب مغف���ول مانده گفت: پرداختن 
کتابی حداقل  به همۀ مطال���ب نیاز به 
هزار صفحه ای دارد؛ کاری که از عهدۀ 
یک نفر یا ال اقل در زمان یکی دو سال 
کدام از موضوعاتی  ممکن نیس���ت. هر 
که اس���تاد آل بوی���ه فرمودن���د، خود به 

تنهایی یک کتاب است. 
م���ن  وی همچنی���ن اظه���ار داش���ت 
کتاب،  ک���ه در ی���ک  نس���بت ب���ه ای���ن 
و  اخاق���ی  انسان ش���ناختی،  مباح���ث 
کنار ه���م و البته به  تربیت اخاق���ی در 
ص���ورت منطق���ی و منس���جم بیاید به 
ک���ه ارتب���اط بین آنها روش���ن  گون���ه ای 
باش���د، اش���کالی نمی بینم؛ زیرا اّدعای 
ک���ه این کتاب  بن���ده این نبوده اس���ت 
ی���ک اث���ر اخاق���ی اس���ت و ربط���ی ب���ه 

انسان شناسی یا تربیت اخاقی ندارد.

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست های استشراق پژوهی 

چهارمین نشست از سلسله نشست های 
موض���وع  ب���ا  استش���راق پژوهی 
پژوهش ه���ای  نق���د  »روش شناس���ی 
از  کام امامی���ه«  استش���راقی در ح���وزۀ 
سوی پژوهش���کدۀ کام اهل بیت؟مهع؟ 

با س���خنرانی دکت���ر احم���د پاکتچی، در 
تاریخ پنجم اسفندماه 9۴  در تاالر شیخ 
صدوق؟هر؟ مؤسسه دارالحدیث برگزار 

شد.
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کتاب » شرح الزیارهݑ الجامعهݑ الکبیرهݑ «منتشر شد 

کتاب »ش���رح الزی���ارة الجامعة الکبیرة« 
تألیف حض���رت آیت اهلل ری ش���هری و با 
هم���کاری حجت االس���ام و المس���لمین 
احمد غامعلی، از سوی پژوهشکدۀ علوم 

و معارف حدیث منتشر شد.
زیارت جامعۀ کبیره، یکی از میراث هاى 
گران قدر دهمین پیش���واى پی���روان اهل 
بیت ؟مهع؟، امام هادى؟ع؟ اس���ت. یکی 
از محورهاى مهم فّعالیت هاى فرهنگی 
_ سیاس���ی این امام بزرگوار، جهت تبیین 
گسترش  جایگاه واقعی اهل بیت؟مهع؟ و 
مکتب تشّیع، فرهنگ سازى براى زیارت 
قبور نیاکان خود، بویژه امیر مؤمنان؟ع؟ 

و امام حسین؟ع؟ بوده است.
الکبی���رة«،  الجامع���ة  الزی���ارة  »ش���رح 
آی���ت  س���خنرانی های  از  مجموع���ه ای 
اهلل محّم���دی ری ش���هری در ش���رح این 
ک���ه در س���ال  زیارت نام���ۀ ش���ریف اس���ت 
13۸1 ت���ا 13۸۲ در ش���بکۀ ق���رآن س���یما 
تولید و پخش ش���ده اس���ت و نرم افزار آن 
نیز در سال 13۸5 با نام »شرح مجموعۀ 
گل« منتش���ر ش���د. برای معرفی بهتر این 
ک���ه ب���ه قلم آیت  کت���اب، مقدم���ۀ آن را _ 
اهلل ری ش���هری است _ مرور می کنیم تا با 
ویژگی ها و بخش ه���ای مختلف این اثر 

ارجمند، آشنا شویم: 
ک���ه ه���دف ام���ام  »ب���ه نظ���ر می رس���د 
هادى؟ع؟ از این گونه اقدامات فرهنگی 
ک���ردن زیارتگاه هاى  _ سیاس���ی، تبدی���ل 
ک���زى براى آش���نا  اه���ل بی���ت؟مهع؟ به مرا
شدن مسلمانان با اس���ام ناب و جایگاه 
اهل بیت؟مهع؟ در اسام بود. این کوشش 
ارجمند، در برابر توطئۀ دش���منان اس���ام 
_که ت���اش می کردند تا ای���ن پایگاه هاى 
مستحکم را در میان مردم، از بین ببرند_ 
که با نش���ر  و ب���راى مقابل���ه ب���ا ش���ّیادانی 

اف���کار غلوآمیز خود در ب���ارۀ امامان؟مهع؟، 
زمینه س���از جدایی جامعۀ اسامی از اهل 
بیت؟مهع؟می شدند، انجام گرفت و بدین 
س���ان، مجموع���ه اى از زیارت نامه ه���اى 
ارزن���ده و آموزنده، از ای���ن امام بزرگوار، به 
یادگار ماْند که مش���هورترین و معتبرترین 
کبیره« اس���ت. این  آنه���ا، »زیارت جامعۀ 
و  کوتاه تری���ن  واق���ع،  در  زیارت نام���ه، 
کامل ترین متون امام شناس���ی اس���ت که 
ب���ه روش���نی، مرزه���اى توحید، نب���ّوت و 
امامت را مش���ّخص کرده، آنها را توضیح 
گونه غلو، جایگاه  می دهد و به دور از هر 
راستین اهل بیت؟مهع؟ را بیان می نماید.
کتاب،  ک���ه مت���ن ای���ن  گفتن���ی اس���ت 
برگرفت���ه از مطالبی اس���ت که به وس���یلۀ 
نگارن���دۀ ای���ن س���طور، ط���ی 1۲۲ برنامۀ 
تلویزیونی، براى »سیماى قرآن«، تهیه 
گردیده  و از این شبکۀ تلویزیونی پخش 
اس���ت و اینک، پ���س از اصاح و تکمیل، 

تقدیم عاقه مندان می گردد.
ویژگى هاى کتاب حاضر:

ب���ه دلی���ل اهّمی���ت »زی���ارت جامع���ه« و 
ح هاى  کنون ش���ر ح آن، تا ض���رورت ش���ر
متعّددى بر این زیارت، نوش���ته شده که 
هر یک، ویژگی هاى خاّص خود را دارند. 
کتاب حاضر نیز داراى ویژگی هایی است 

که به برخی از آنها، اشاره می شود: 

1. اس���تناد گس���ترده به قرآن و حدیث: 
ح  ش���ر ویژگ���ی  مهم تری���ن  و  نخس���تین 
حاض���ر، اس���تناد گس���تردۀ آن به ق���رآن و 
احادیث اس���امی اس���ت، به گونه اى که 
خوانن���ده، ع���اوه ب���ر آش���نایی ب���ا معانی 
زیارت نامه، با انبوه���ی از آیات و روایاتی 
که موج���ب تقویت متن آن می ش���ود نیز 

آشنا می گردد.
۲. همگانی بودن مطالب: از آن جا که 
مطالب این کتاب، براى »سیماى قرآن« 
ک���ه تا جاى  گردید  تهیه می ش���د، تاش 
ممکن، ساده و براى همگان، قابل فهم 
و س���ودمند باشد. به همین دلیل، برخی 
از حکایات و خاطره هاى آموزنده، بدان 

افزوده گردید.
3. نقد برخی آرا: در برخی از موارد، این 
ح برخی از  کتاب، آراى دیگران را در ش���ر
عبارت هاى ای���ن زیارت، م���ورد نقد قرار 
که به نظر،  می دهد و تفس���یر جدیدى را 
انطب���اق بیش���ترى با آن عب���ارات و دیگر 

روایات دارد، ارائه می نماید.
کت���اب حاضر،  ۴. توضی���ح واژه ه���ا: در 
ح الزیارة الجامعة الکبیرة« به یکصد  »شر
و ده بخ���ش، تقس���یم ش���ده و در آغاز هر 
ح آن، واژه هایی  بخ���ش و پی���ش از ش���ر
که نیاز ب���ه توضیح دارند، ب���ا بهره گیرى 
واژه شناس���ی  لغ���ت،  معتب���ر  مناب���ع  از 

گردیده اند.
ح الزیارة الجامعة الکبیرة«  کتاب »ش���ر
تألی���ف حضرت آیت اهلل ری ش���هری و با 
هم���کاری حجت االس���ام و المس���لمین 
احم���د غامعل���ی، ب���ه زب���ان عرب���ی و در 
۶۴۰ صفح���ه به ن���گارش درآمده اس���ت 
و انتش���ارات دارالحدی���ث آن را در س���ال 

1395 منتشر کرده است.



14

ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
▪ شماره 66 ▪ اسفند 94 _ فروردین 95 ▪  نشریه خبر

کتاب » انسان در تراز قرآن « برگزاری نشست علمِی نقد 

کتاب »انس���ان در  نشس���ت علمی نقد 
سلسله نشس���ت های  از  ق���رآن«،  ت���راز 
کتاب، از س���وی پژوهشگاه  علمی نقد 
ق���رآن و حدیث و با هم���کاری انجمن 

قرآن پژوهی حوزه برگزار شد.
ای���ن نشس���ت علم���ی، با س���خنرانی 
دکت���ر  المس���لمین  و  االس���ام  حج���ت 
علی راد، عضو هیئ���ت علمی پردیس 
فاراب���ی دانش���گاه ته���ران و ب���ا حضور 
ناق���دان حجت االس���ام و المس���لمین 
دکتر فتح اله نّجارزادگان، عضو هیئت 
علمی پردیس فارابی دانش���گاه تهران 
گرامی، عضو  و آقای دکتر غامحسین 
هیئت علمی دانشگاه معارف اسامی، 
به تاریخ چهارم اسفندماه 9۴ در سالن 
همای���ش انجمن ه���ای علم���ی ح���وزه 

برگزار گردید.
حج���ت االس���ام و المس���لمین دکت���ر 
کتاب »انس���ان در  علی راد، نویس���ندۀ 
تزار قرآن« با اش���اره به اهداف انتش���ار 

ک���ه از  گف���ت: همچن���ان  کت���اب  ای���ن 
کت���اب ب���ر می آی���د، موض���وع  عن���وان 
اصلی پژوهش، انس���ان در آیینه و تراز 
کتاب بیش���تر به  ق���رآن اس���ت. در این 
مختصات انساِن قرآنی پرداخته شده 
اس���ت؛ به عبارت���ی، ق���رآن، مهم ترین 

عیار در شناخت انسان است. 
عضو هئیت علمی دانشگاه پردیس 
فاراب���ی ته���ران اظهار داش���ت: رویکرد 
کاربردی ب���ر خاف  م���ا ی���ک رویک���رد  
مباحث انسان شناس���ی محض اس���ت 
که به فکروذهن می پردازد. همچنین 
کاربردِی آن را   در نظ���ر داریم که روش 
جستجو کنیم و یک شناخت از انسان 

ارائه شود.
ی���ک  ک���ه   _ کت���اب  ای���ن  مخاط���ب 
پژوهش سفارش���ی از وزارت فرهنگ و 
ارش���اد اسامی اس���ت _ ، عمومی است 
و س���عی ش���ده اس���ت تا از اصطاحات 

پیچیده استفاده نشود.

کتاب تاش ش���ده  همچنین در این 
است از منابع با رویکرد تقریب شیعه و 
س���نی و رعایت انصاف علمی استفاده 
کارهای ش���اخص اهل س���ّنت  ش���ود و 
نیز بدون سانس���ور عنوان شود. معیار 
م���ا معی���ار اه���ل بیت؟مهع؟ بوده اس���ت 
گاهی از روایات تفس���یری و امامیه  که 

استفاده شده است.
گرام���ی، در ای���ن  دکت���ر غامحس���ین 
گفت: متأّسفانه  جلسه به عنوان ناقد 
جای نقد در مباحث علمی و فرهنگی 
ما بسیار خالی است. نوشتن و تحقیق 
ی���ک ام���ر، و نق���د و بررس���ی و اص���اح 
که  مطال���ب، ام���ری اساس���ی تر اس���ت 
امیدواریم جدی تر به آن توّجه ش���ود. 
کامی  مباحث م���ا معم���واًل فلس���فی و 
که در بح���ث انسان شناس���ی،  اس���ت  
خیل���ی کم رن���گ اس���ت و بای���د از نگاه 
کنیم و جایش  قرآن ب���ه بحث ها نگاه 
کتاب، بس���یار خالی بود و باید  در این 
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ب���ه ص���ورت جدی ت���ر ب���ه آن پرداخته 
شود.

کتاب مطالعه می شود  وقتی مقّدمۀ 
ک���ه ارتب���اط منطق���ی بی���ن  می بینی���م 
موضوعات برقرار نشده است و ادبیات 
کتاب بای���د ادبیات  نوش���تاری در این 
انسان ش���ناختی باش���د و موضوع���ات 
مهم نیز با توّجه به اهمیت الزم از خود 

گرفته شود. قرآن 
کتاب »انسان در تراز قرآن« با  منتقد 
که در مباحث قرآنی باید  اشاره به این 
بیشترین تفصیل موضوع از خود قرآن 
که  گفت: قرآن، اّولین تعریفی  باش���د، 
که انسان،  از انس���ان دارد، این اس���ت 
خلیفۀ خداس���ت و جای این امر بسیار 

کتاب، خالی است. مهم در این 
مباحث از لح���اظ تفکیک مطالب و 
نتیجه گی���ری، از دّق���ت الزم برخوردار 
نیس���ت و در برخ���ی م���وارد، ادعاهایی 

بدون سند دیده می شود.
 یکی دیگر از نقاط ضعف کتاب، نقل 
قول های طوالنی است که یا از »تفسیر 
گرفته ش���ده  نمون���ه« و ی���ا »المی���زان« 
که باید تعدیل شود. همچنین  اس���ت 
آش���فتگی در ارجاع���ات و مناب���ع، ب���ی 
دقت���ی، عدم هماهنگی می���ان آیات و 
نوش���ته ها از دیگر نقده���ای موجود در 
که باید بیشتر دقت شود.  کتاب است 
هرچن���د ساده نویس���ی، بس���یار خ���وب 
اس���ت، اّم���ا دقیق بودن بس���یار مهمتر 
کتاب  ک���ه ب���رای نوش���تن  اس���ت؛ چرا 
در ح���وزۀ قرآن بای���د از ادبی���ات قرآنی 

استفاده شود.
حجت االس���ام فتح اهلل نجارزادگان 
کتاب »انسان در تراز قرآن«  ناقد دیگر 

در این جلسه گفت: این یک هنر است 
کوچک ترین عب���ارات،  که انس���ان ب���ا 
دس���ت مخاطب را بگیرد و به نزدیکی 
آیات ببرد و ش���خص را وارد متن آیات 
کند. خوش بختانه، این کتاب، با قلم 
ح جلدی  روان و واژگان دلنش���ین و طر
زیبا تهیه شده است. استفادۀ گسترده 
که آیات  از آیات قرآن به نحوی است 
در این کتاب با انسان سخن می گوید.
کتاب با توج���ه به نکات خوبی  این 
ک���ه دارد، متأّس���فانه مخاط���ب آن به 
طور دقیق مش���خص نش���ده است و از 
گرفته  کم بهره  روایات تقریبی، بسیار 
کتاب از ساختار  شده است. همچنین 
خوبی برخوردار نیس���ت و س���اماندهی 
عناوی���ن  و  مطال���ب  ب���رای  مناس���بی 

صورت نگرفته است.
 نویس���نده باید در پایان هر فصل، با 
مطالعۀ بیشتر، یک عنوان را همراه با 
منابع در اختی���ار مخاطب قرار می داد؛ 
کتاب  چرا که رجوع به منابع روایی در 
الزم است. آنچه به انسان ارزش و بها 
می دهد، عبد بودن انس���ان اس���ت که 
کتاب اش���اره  کم رن���گ در این  خیل���ی 

شده است.
کتاب،  اّم���ا مهم تری���ن نق���د به ای���ن 
که  نداش���تن س���اختار مناس���ب  اس���ت 
کرده  موضوعات را دچ���ار ناهماهنگی 
است و نویسنده باید با دقت بیشتری 

به این مسئله توجه داشته باشد.
حج���ت االس���ام راد  با اش���اره به نقد 
ناقدان نس���بت به  س���اختار نوشتاری 
کت���اب »انس���ان در ت���راز ق���رآن« بی���ان 
خاص���ی  پژوهش���ی  س���اختار  داش���ت: 
در ای���ن کت���اب اس���تفاده نش���ده و بن���ا 

نداش���ته ام کاری تقلی���دی ارائه دهم، 
بر همین اس���اس، با توج���ه به  اجتهاد 
و س���لیقۀ شخصی تهیه شده است که 

کرد. کامل تر  می شود آن را مقایسه و 
م���ا  انسان شناس���ی  مباح���ث  ام���روز 
که س���اختار سیال  مس���ئله محور است 
وج���ود  آن  در  تاریخ���ی  نظ���م  و  دارد 
ندارد که باید برای پژوهش ساختاری 
کرد؛  مبتنی ب���ر مس���ائل برنامه ری���زی 
که ق���رآن در ح���دود و مغزها مانور  چرا 
که زاویۀ ن���گاه را از منظر  زی���ادی دارد 
انسان شناس���ی، م���ورد اس���تفاده ق���رار 

می دهد.
وی  در خص���وص نق���ِد برآش���فتگی 
مناب���ع و ارجاع���ات گفت: ای���ن نقد در 
خصوص وجود آشفتگی در  مراجعات 
ک���ه باید  و مناب���ع، قاب���ل قبول اس���ت 
بیش���تر دق���ت می ش���د. همچنی���ن در 
خصوص نقل قول ه���ای طوالنی باید 
گفت که از منابع مهمی چون »تفس���یر 
نمون���ه« و »المی���زان« اس���تفاده ش���ده 
اس���ت و نق���د در ای���ن خص���وص قابل 

تأّمل است.
نویسندۀ کتاب »انسان در تراز قرآن« 
ب���ا نظر ناقدان در ب���اب  مباحثی چون 
نب���ود ارتباط منطقی بی���ن موضوعات 
گفت: ناقدان با ظرافت و دقت  کتاب 
کت���اب را م���ورد مطالعه  وی���ژه ای این 
ق���رار داده اند و برخی انتقادات آنان در 
راستای بهبود ساختاری کتاب، بسیار 
ک���ه امی���دوارم بتوانم  ارزش���مند اس���ت 
کت���اب، نواق���ص  در ویرای���ش بع���دی 
کن���م و از نقط���ه نظ���رات و  را مرتف���ع 
کافی و وافی  انتقادات دوستان، بهرۀ 

ببرم.
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گفتگو با  حجة االسالم والمسلمین احمد غالمعلی مرد همیشه خندان مؤسسه

 شیرین ترین ساعات زندگی، لحظات پژوهش و آموزش است 

حجت االس���ام و المس���لمین احمد 
غامعل���ی در س���ال 13۴۸ در ته���ران 
متول���د ش���د. تحصی���ات  مقدماتی 
خ���ود را در حوزۀ علمی���ۀ قم آغاز کرد 

و در مقطع س���طح عالی، از استادان 
برجس���ته ای همچون مرح���وم آیت 
اهلل  آی���ت  میانج���ی،  احم���دی  اهلل 
نکونام و حجت االس���ام سید احمد 

خاتمی بهره برد. درس خارج فقه و 
اصول را از محضر عالمان فرهیخته 
آیت اهلل سّید احمد مددی و مرحوم 
آیت اهلل فاضل لنکرانی استفاده کرد. 

کار اجتهادی بر روی احادیث است  کار  پژوهشگاه قرآن و حدیث،  اساس 

حجت االس���ام و المس���لمین دکتر رضا 
برنجکار، قائم مقام پژوهشگاه قرآن و 
حدیث، در مراسم بزرگداشت بیستمین 
علم���ی_  مؤسس���ۀ  تأس���یس  س���الگرد 
ک���ه در س���الن  فرهنگ���ی دارالحدی���ث 
همایش های مؤسسه برگزار شد، عنوان 
کار پژوهش���گاه قرآن و  ک���رد: مهم ترین 
حدیث، تولید آثار علمی در عرصۀ قرآن 

و حدیث است.
قائم مقام پژوهش���گاه قرآن و حدیث 
اظه���ار داش���ت: در پژوهش���گاه ق���رآن و 
کت���اب در چهار  حدی���ث، 1۶۶عن���وان 
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، کام 
اهل بیت؟مهع؟، اخاق و روان شناس���ی 
اسامی و تفسیر اهل بیت؟مهع؟ به چاپ 

رسیده است.

حجت االسام و المسلمین برنجکار 
بی���ان کرد: برخی از عناوین تا ش���انزده 
جل���د را ش���امل می ش���ود. از می���ان آثار 
تولی���د ش���ده در پژوهش���گاه، ت���ا کنون 
کتاب منتشر  س���ی مورد از 1۶۶ عنوان 
شده در پژوهش���گاه قرآن و حدیث، در 
جشنواره های کتاب سال حوزه، کتاب 
سال جمهوری و... حائز رتبه شده اند.

کرد: برخ���ی از آثار تولید  وی تصری���ح 
ش���ده در مؤسس���ه به زبان ه���ای دیگر 
ترجمه شده و برخی از آنها مورد گزارش 

توصیفی قرار گرفته اند.
حجت االسام و المسلمین برنجکار 
کار پژوهش���گاه  ک���رد: اس���اس  کی���د  تأ
بع���د از جم���ع آوری احادی���ث و تنظیم 
کار اجته���ادی ب���ر روی احادیث  آنه���ا، 

در حوزه ه���ای مختل���ف و در اصل فقه 
الحدی���ث در عرصه ه���ای تخصص���ی 

است.
قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث 
اظهار داشت: علم تفسیر قرآن، بی نیاز 
از حدیث نیست و اهل بیت؟مهع؟ نقش 

مهمی در تفسیر قرآن کریم داشتند.
کرد:  حجت االس���ام برنجکار بی���ان 
ایج���اد ی���ک پارادایم علم���ی خاص در 
عرصۀ علوم انس���انی و اسامی، یکی از 
کارهای مهم پژوهش���گاه اس���ت که در 
این پارادای���م، حدیث، نقش محوری 

دارد.
وی با اشاره به اهمیت پژوهش های 
میان رش���ته ای، تصریح ک���رد: ما نباید 
تنها حدیث را ب���ه عنوان علوم حدیث 
ببینیم؛ بلکه بای���د به محتوای آن نیز 
توج���ه کنی���م. ما به این س���مت پیش 
که حدیث را با علوم مختلف  می رویم 
ارتباط دهیم، حدیث و کام، حدیث و 
تفسیر، حدیث و روان شناسی، حدیث 
که  و اخاق، حدیث و جامعه شناس���ی 
البت���ه بای���د وارد عرصه ه���ای دیگ���ر از 

جمله اقتصاد هم بشویم.
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کنار تحصیل در دانشکدۀ  سپس در 
علوم حدی���ث، به تدریس در حوزه و 

دانشگاه نیز پرداخت.
وى فعالیت هاى پژوهش���ی خود را 
با ورود به مؤسس���ۀ علمی _ فرهنگی 
دارالحدی���ث س���امان داد و ت���ا ام���روز 
پان���زده اثر علم���ی به هّمت ایش���ان 
منتشر ش���ده است. حجت االسام و 
المس���لمین احمد غامعل���ی تا کنون 
مش���اورۀ بی���ش از ۲5 پایان نام���ه را 
کنون  برعهده گرفته است. وی هم ا
عضو هیئت علمی دانش���گاه قرآن و 
حدیث، سرپرست دانشکدۀ علوم و 
معارف قرآن و نیز معاون پژوهش���ی 
پژوهش���کدۀ علوم و مع���ارف حدیث 

است.
ب���ا  گفتگوه���ا  سلس���ه  ادام���ۀ  در 
ش���خصیت های تأثیرگ���ذار در تاریخ 
شکل گیری مؤسسۀ علمی _ فرهنگی 
دارالحدیث، خدمت حجت االسام 
و المسلمین احمد غامعلی، رسیدیم 
تا پ���ای صحبت های مرد همیش���ه 

خندان مؤّسسه بنشینیم.

که وقت خ���ود را در اختیار ما   از ای���ن 
گ���ر امکان  ق���رار دادید س���پاس گزاریم. ا
دارد، در خص���وص نحوۀ ورود خود  به 

مؤسسه، توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
در سال 13۷۲ هنوز طلبۀ پایۀ پنجم 
ک���ه با ثب���ت نام در  ح���وزۀ علمیه بودم 

اّولین فراخوان جذب محقق از س���وی 
مؤسس���ه، وارد ساختار تش���کیاتی این 

مؤسسه علمی _  فرهنگی شدم.
البته این فراخوان مخصوص طاب 
س���طح عالی حوزۀ علمیه ب���ود و من به 
دلیل نداش���تن م���درک الزم، به عنوان 
مستنسخ، همکاری خودم را با مؤسسۀ 
دارالحدی���ث آغ���از ک���ردم. بع���د از مدت 
کوتاهی، با عن���وان مصدریاب احادیث 
اهل بیت ؟مهع؟ به همکاری خود ادامه 
دادم و س���پس در اخذ و تنظیم روایات 
فعالی���ت داش���تم. تهیۀ پرون���دۀ علمی 
و ن���گارش اولی���ۀ برخ���ی بیان ه���ا نیز بر 
که  عهدۀ بنده بوده اس���ت. پ���س از آن 
فعالیت های تدریس بنده در دانش���گاه 
و حوزه بیش���تر شد، و مسئولیت معاون 
پژوهشکده را پذیرفتم، از فعالیت های 
گذش���تۀ خود تا اندازۀ زیادی  پژوهشی 

بازماندم. 
س���اختار اساس���ی فرآین���د پژوهش در 
حوزۀ علوم اسامی مؤسسۀ دارالحدیث 

چگونه تعریف می شود؟
پژوهش در حوزۀ علوم اس���امی چند 
که  عرصه دارد: پژوهش های بنیادین 
بر اساس ضرورت ها برای تبیین مبانی 
اندیش���ه به انج���ام می رس���د و دیگری 
پژوهش ه���ای کارب���ردی که بر اس���اس 
نیازه���ای جامعه س���امان می یاب���د. در 
گونه پژوهش انجام  دارالحدیث هر دو 
می ش���ود. احیای تراث حدیثی، تبیین 
مبان���ی در چگونگی نگرش به احادیث 
و... نوع دیگر پژوهش کاربردی است.

ک���ه در س���اختار فرآیند  نکت���ۀ مهم���ی 
پژوهش در دارالحدیث اعمال می شود، 
پرهی���ز از وادادگ���ی به مطالع���ات غربی 

اس���ت. در پژوهش ه���ای دارالحدیث، 
گاه مورد  مس���ئله یابی و تبیین غربی ها 
توج���ه قرار می گیرد؛ ولی اصول و مبانی 

کم است. قرآنی در همۀ مراحل، حا
عملکرد پژوهش���کدۀ عل���وم و معارف 

حدیث، در چه راستایی قرار دارد؟
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث بنا بر 
گروه های پژوهشی خود در زمینه های 
تهیه و تدوین دانش نامه های حدیثی، 
احی���ای مناب���ع اصلی حدیثی ش���یعه با 
تصحیح شایسته، مباحث رجالی مورد 
نی���از محّقق���ان در زمینه های���ی مانن���د 
موس���وعۀ فوائد رجالی و راوی شناس���ی 
تخصصی، تاریخ حدیث و نقش آن در 
فهم روای���ات، موس���وعه های احادیث 
فقهی ب���ا رویکرد تقریبی ش���یعه و اهل 
س���ّنت، تاریخ و سیرۀ معصومان بر پایۀ 
روای���ات، تخری���ج و مصدریاب���ی دقیق 

روایات فعالیت می کند.
 چشم انداز پژوهشکدۀ علوم و معارف 

حدیث دارالحدیث را بیان بفرمایید.
چش���م انداز اّولیۀ تکمی���ل و تصحیح 
دانش نامه ه���ای منطبق ب���ر احادیث و 
متن قرآن کریم است که به طور طبیعی 
ب���ا عناوین فراوانی ک���ه در آن گنجانده 
اف���راد  از  ش���ده، پاس���خگوی بس���یاری 
است. دیگر موارد، عبارت اند از: تقریب 
روش���مند مذاه���ب اس���امی؛ تصحی���ح 
کتاب ه���ای اصلی جهان ش���یعه مانند 
شیخ صدوق و شیخ طوسی؛ استخراج 

فواید رجالی.
در مجموعه س���مت های اجرایی ای 
ک���دام  داش���ته اید،  ح���ال  ب���ه  ت���ا  ک���ه 
مسئولیت برای خودتان لّذت بخش و 

شیرین بوده است؟
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در حقیقت، مسئولیت های اجرایی، 
لذت بخ���ش  و  ش���یرین  ک���دام  هی���چ 
نیس���تند. به عقیدۀ من، ش���یرین ترین 
که  ای���ام زندگ���ی انس���ان، زمانی اس���ت 
مش���غول به تحقیق و پژوهش اس���ت؛ 
اجرای���ی و مس���ئولیت های  ام���ور  زی���را 
ادرای، بزرگ تری���ن آف���ت ب���رای ادام���ۀ 

مسیر محّققان و پژوهشگران است.
اف���راد  ب���ا  نزدی���ک  ارتب���اط  البت���ه 
صاحب نظ���ر، عالمان و اندیش���مندانی 
آی���ت اهلل ری ش���هری، حج���ت  چ���ون 
کاظ���م  س���ّید  المس���لمین  و  االس���ام 
طباطبایی و حجت االسام و المسلمین 
عبدالهادی مسعودی برای بنده، بسیار 
اثرگذار بوده است و درس های فراوانی 
که  گرفته ام  از ایش���ان و دیگر بزرگان فرا

از این بابت، خداوند متعال را شاکرم.
و  کتاب ه���ا  از  برخ���ی  عن���وان  لطف���ًا 
مقاالت���ی را ک���ه در تهی���ه و تنظی���م آنها 

مشارکت داشته اید، بیان فرمایید.
کتاب ها: »آشنایی با حدیث«، »تفسیر 
قرآن ناط���ق«، »حکمت نام���ۀ جوان«، 
در  بس���یج«، »دوس���تی  »حکمت نام���ۀ 
قرآن و حدی���ث«، »ش���ناخت نامۀ نهج 
الباغ���ه«، »ش���یوه های نظارت���ی امر به 
گفتار و س���یرۀ  معروف و نهی از منکر در 
ام���ام  »مدرس���ۀ  اعظ���م؟ص؟«،  پیامب���ر 

صادق؟ع؟« و ... .
مقاالت: »اثنی عش���ر خلیفه«، »البر در 
کریم"«،  کت���اب "دائره المع���ارف ق���رآن 
»بازت���اب صحیفه س���جادیه در مفاتیح 
الجن���ان«، »حدی���ث ثقلی���ن« ، »نق���ش 
آس���یای میانه در نش���ر حدیث شیعه«، 
»نیم نگاه���ی ب���ه ترجمۀ نه���ج الباغه 
دکتر جعفری«، »تعلیقات فقه الحدیثی 
حاش���یه  در  بهبهان���ی  وحی���د  مرح���وم 

الوافی« و ... .
در پایان چه توصی���ه ای به جوانان، 

ب عل���وم دینی که 
ّ

دانش���جویان و ط���ا
در ابت���دای مس���یر تحقی���ق و پژوهش 

هستند، دارید؟
غال���ب اف���راد می پرس���ند ب���رای ای���ن 
ک���ه پژوهش���گر خوب���ی ش���ویم باید چه 
چیزهایی را رعایت کنیم و چه کارهایی 
را انج���ام دهی���م؟ ب���ه نظ���ر م���ن تنه���ا 
نکته ای که در این مسیر باید با جّدیت 
ب���ه آن توج���ه داش���ت، اّول مطالع���ه، 
دوم مطالعه و س���وم نیز مطالعه است. 
مهم ترین ضعف امروز مجموعۀ علمی 
کش���ور، دور ب���ودن از فض���ای مطالع���ه 

است.
عش���ق و عاق���ه ب���ه مطالعه، کش���ف 
اس���تعداد های موجود، شناسایی نقاط 
قوت و عدم توجه به تحقیر دیگران، از 
جمله مهم ترین عوامل موفقیت در این 

مسیر  است.

کتاب فرهنگ نامۀ » نماز جماعت « منتشر شد 

کت���اب »فرهنگ نام���ه نم���از جماعت« 
تألیف حضرت آیت اهلل ری ش���هری و با 
همکاری حجت االس���ام و المس���لمین 
س���وی  از  خوش نصی���ب،  مرتض���ی 
پژوهش���کدۀ عل���وم و مع���ارف حدی���ث 

منتشر شد.
بارزتری���ن  از  یک���ی  جماع���ت،  نم���از 
که تش���ّکل هر روزۀ  عرصه هایی اس���ت 
مسلمانان و نزدیک شدن دل هایشان 
ی���اد خ���دای س���بحان در آن  پرت���و  در 
جلوه گر می ش���ود. در همین راس���تا و به 
منظور ترغیب هر چه بیشتر مسلمانان 
ب���ه نماز جماعت، در احادیث اس���امی 
از آث���ار، ب���رکات و پاداش های مهم آن، 
س���خن ب���ه می���ان آم���ده، و نس���بت به 

ترک بدون عذر آن، هش���دار داده شده 
اس���ت که با اندکی دقت و تأمل در این 
کی���د و  احادی���ث، حکم���ت آن هم���ه تأ

تشویق، روشن می شود.
ای���ن کتاب، هفت فص���ل دارد که به 

ترتیب، عبارت اند از: 

تش���ریع نماز جماعت؛ اهمیت دادن 
به نماز جماعت؛ برکات نماز جماعت؛ 
امام���ت  جماع���ت؛  نم���از  و  مس���جد 
جماع���ت؛ آنچ���ه شایس���ته اس���ت امام 
کند؛ آنچه شایس���ته  جماعت رعای���ت 

است مأموم رعایت کند.
کت���اب »فرهنگ نامۀ نم���از جماعت« 
تألیف حضرت آیت اهلل ری شهری و با 
همکاری حجت االس���ام و المس���لمین 
مرتضی خوش نصیب به زبان فارس���ی 
و در قط���ع پالتوی���ی، در 1۰۴ صفح���ه 
ب���ه نگارش درآمده اس���ت و انتش���ارات 
دارالحدیث در سال 1395 آن را منتشر 

کرده است.
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کتاب » تفسیر روایی جامع 1 و 2 «  انتشار 

کتاب »تفس���یر جامع روایی 1: مبانی، 
منابع و روش« و »تفسیر جامع روایی ۲: 
آسیب شناسی«، تألیف حجت االسام و 
المس���لمین دکتر عبدالهادی مسعودی 

منتشر شد.
ب���رای  دریچ���ه ای  روای���ی،  تفس���یر 
دس���تیابی به آموزه های قرآن���ی پیامبر 
ک���رم؟ص؟ و اه���ل بی���ت گرامی ایش���ان  ا
گون���ۀ تفس���یری، از همان  اس���ت. این 
زمان نزول وحی شکل گرفته و تا کنون 
کمک تفس���یر روایی،  ادام���ه دارد. ب���ه 
می توانی���م هم زم���ان به ه���ر دو ثقِل بر 
ج���ای مان���ده از پیامب���ر رحمت، چنگ 
بزنی���م ت���ا از خطر گم راه���ی برهیم و به 

شاه راه مستقیم هدایت در آییم.
دنی���ای  ب���زرگ  مفّس���ران  و  عالم���ان 
اس���ام نیز برای فهم قرآن، به احادیِث 
اعتنای���ی  مقبولش���ان،  و  دس���ترس  در 
شایسته داشته اند. بسیاری از ایشان با 
کرم؟ص؟  بهره گی���ری از احادیث پیامبر ا
و اه���ل بی���ت ایش���ان، به آس���تان قرآن 
درآمدند و با تاش های فکری و علمی 
خود، کوش���یدند تفس���یری از قرآن ارائه 

کنند که به حقیقت آن نزدیک باشد.
گاه���ی  شناس���ایی ای���ن تاش ه���ا و آ
کوش���ا در  از دس���ت آوردهای مفّس���راِن 
عرصۀ تفس���یر روای���ی، می تواند ما را به 
دریافت ه���ای درخ���ور توّجه���ی از قرآن 
برساند. همچنین، دستیابی به مبانی 
و شیوۀ تفس���یری این بزرگان، می تواند 
نظام من���د  را  روای���ی  تفس���یر  جری���ان 
کن���د و ب���ا بهب���ود فراین���د و  کامل ت���ر  و 
پیکربندی روش آن، ما را گامی هرچند 
کوت���اه، به تفس���یر پیامب���ر گرامی؟ص؟ و 

اهل بیت؟مهع؟ نزدیک کند.

ب���ه ای���ن منظ���ور، دفتر نخس���ت این 
گانه به روشن  کتاب، در چند فصل جدا
ک���ردن مب���ادی، مبانی، مناب���ع و روش 

تفسیر روایی، اختصاص یافته است.
گفتنی اس���ت به دلی���ل راه یابی برخی 
اختال ها و آس���یب ها به تفسیر روایی، 
کتاب، به آسیب شناس���ی  در جل���د دوم 

تفسیر روایی پرداخته  شده است.
در عّل���ت تألیف جلد دوم کتاب جامع 
»آسیب شناس���ی«،  عن���وان  ب���ا  روای���ی 
ک���ه در  الزم اس���ت توضی���ح داده ش���ود 
کن���ار پیم���ودن مس���یر تفس���یر، نیازمند 
شناخت آسیب های دامنگیر هر مرحله 
گر آس���یب ها ش���ناخته  نیز وجود دارد. ا
نش���ود، ممکن اس���ت در اّتخ���اذ مبانی 
تفسیر، نادرست عمل شود و در نتیجه، 

تفسیرهای ناروا به وجود آید.
این احتمال در عرصۀ منابع و ش���یوۀ 
تفس���یر نی���ز، در خ���ور توج���ه اس���ت. از 
ای���ن رو، اهّمی���ت ش���ناخت اختال ه���ا 
و آس���یب های تفس���یر روای���ی، کمت���ر از 
گاه���ی از روش آن  یادگی���ری مبان���ی و آ
نیس���ت. چش���م بس���تن بر آس���یب ها و 
آفت های تفس���یر روایی، می تواند ما را 
از دس���تیابی به حقایق واالی آسمانی و 
کند و از  معارف ژرف وحیانی، مح���روم 

نیل به نگرش قرآنی اهل بیت؟مهع؟ باز 
دارد. 

ک���ه  دارد  آن  آهن���گ  مجل���د،  ای���ن 
آس���یب های تفس���یر روای���ی را در چه���ار 
عرصۀ منابع، مبانی، روش و محتوای 
روایات تفسیری بکاود و در حّد بضاعت 
علمی خویش، راهی برای پیشگیری یا 

درمان آنها بنمایاند. 
کتاب »تفس���یر  الزم به توضیح اس���ت 
جامع روایی 1 و ۲« از سلسله مباحثات و 
تدریس مکّرر ایشان در موضوع یاد شده 
که  در دانش���گاه ق���رآن و حدیث اس���ت 
پس از بازخوانی و بازنویس���ی، به شکل 

درس نامه تدوین شده است.
قال���ب  کت���اب،  ای���ن  مجّل���د  دو  ه���ر 
درس نام���ه ای دارن���د و تع���داد و حجم 
درس ها، متناس���ب با ش���انزده یا هفده 
نیم س���ال  ی���ک  در  متع���ارف،  جلس���ۀ 

تحصیلی طّراحی شده است.
کت���اب »تفس���یر جام���ع روای���ی 1 و ۲« 
تألی���ف حج���ت االس���ام و المس���لمین 
دکت���ر عبدالهادی مس���عودی، به زبان 
فارسی و در قطع وزیری )جلد اّول 31۲ 
صفح���ه و جل���د دوم ۲۶۴ صفح���ه( با 
همکاری پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و 

حدیث منتشر شده است.
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کتاب »کتاب شناسی ترجمه های متون حدیث شیعه« انتشار 

ترجمه ه����ای  »کتاب شناس����ی  کت����اب 
گروه  متون حدیث ش����یعه« ب����ه هّمت 
ترجمۀ پژوهش����گاه قرآن و حدیث و با  
کوش����ش آق����ای مجید غامی جلیس����ه 

منتشر شد.
و  ق����رآن  پژوهش����گاه  ترجم����ۀ  گ����روه 
که رس����الت اصلی اش ترجمۀ  حدیث، 
کتاب های حدیث����ی به زبان های زندۀ 
دنیاس����ت، فعالی����ت خ����ود را »ترجم����ۀ 
حدیث و به سامان کردن هر چه بدان 
ارتباط دارد« قرار داده است. این گروه، 
عاوه بر ترجمۀ حدی����ث به زبان های 
که  گوناگون، خ����ود را موّظ����ف میداند 
در ح����وزۀ مباحث نظری ترجمۀ متون 
دینی نیز به فعالیت بپ����ردازد و با بهره 
گرفت����ن از دیدگاه های اس����تادان فن و 
تجربی����ات ف����راوان موج����ود در زمین�����ۀ 
ترجمۀ متون دینی، به ارتقای دانش 
و انتقال تجربه در عرص�ۀ ترجمۀ متون 
دینی یاری برساند، و پیشین�ۀ ترجمۀ 
متون دینی، بخصوص ترجمۀ حدیث 
را نیز بکاود. از ای����ن رو، اقدام به تهیه 
طرح »کتاب شناسی ترجمه های متون 

حدیثی به زبان فارسی« نمود. 
کتاب شناس����ی،  ای����ن  اولی�����ۀ  ط����رح 
توسط تنی چند از پژوهشگران تدوین 
و برنامه ریزی ش����د و س����رانجام به اجرا 
کتاب های  درآمد. ترجمه های فارسی 
حدیث، اعم از خطی و چاپی و کهن و 
جدید، شناسایی و در این دفتر معرفی 

شدند. 
در این کتاب شناس����ی، نس����خه های 
خطی، کتب چاپ سنگی و کتاب های 

چاپی مترجم متون حدیثی ش����یعه به 
شیوۀ الفبایی گردآوری شده است. 

اث����ر،  ای����ن  از  بخش های����ی  در 
نس����خه های خط����ی مترج����م از متون 
حدیثی ش����یعه آمده اس����ت. در معرفی 
کتاب  کام����ل از  این نس����خه ها به طور 
نس����خه های  »فهرس����تگان  ارزش����مند 
خط����ی حدیث و علوم حدیث ش����یعه« 
نگاش����تۀ حجت االس����ام و المسلمین 
عل����ی صدرایی خویی اس����تفاده ش����ده 

است. 
کتاب شناس����ی  که در  قابل توجه آن 
معرف����ی  اس����ت  ش����ده  س����عی  حاض����ر 
نس����خه ها، در ح����د الزم ذک����ر ش����ود و 
محّقق����ان و پژوهش����گران بتوانن����د در 
کامل تر، به  ص����ورت نیاز به اطاع����ات 
اصل فهرس����ت نامه های نس����خ خطی 
کتاب »فهرس����تگان نس����خه های  و یا 
خط����ی حدیث و علوم حدیث ش����یعه« 

مراجعه نمایند. 
در نس����خه های خط����ی ذکر ش����ده در 
این اثر، تنها نسخه هایی ذکر شده که 
فهرست نگاران اشاره به مترجم بودن 

آنها نموده اند.

در می����ان کتاب ه����ای چاپی، متونی 
کن����ده از احادیث مترَجم بوده اند،  که آ
کتاب شناسی،  کم نیستند؛ اّما در این 
که  کتبی ذکر ش����ود  که  بنا بر این بوده 
ارجحیت در آنها متون حدیثی باش����د، 

نه مباحث دیگر.
در ذکر سنوات نشر کتاب های چاپی 
ب����ه جهت اختص����ار، تنها به ذکر س����ال 
گذش����ته از  نش����ر بسنده ش����ده اس����ت، 
تجدید چاپ و قطع های مختلف آن.

حت����ی  حاض����ر،  کتاب شناس����ی  در 
االمکان برخی از شروح متون حدیثی را 
که شارحان در آنها اقدام به ترجمۀ اثر 

نیز نموده اند، آورده شده است.
مح����دودۀ جغرافیای����ی معرف����ی آث����ار 
چاپ����ی در این مجموع����ه، منحصر به 
آثار چاپ ش����ده در ایران اس����ت؛ گر چه 
در م����واردی آثار چاپی در غیر ایران نیز 

معرفی شده است.
اطاعات مربوط به آثار خطی عمدتًا 
بر اس����اس فهرس����ت نامه های منتش����ر 
شده تا سال 13۸۰ شمسی است؛ بنا بر 
این، اطاعات مربوط به نس����خه های 
ک����ه فهرس����ت نامه های آن  خط����ی ای 
بع����د ای����ن تاریخ چ����اپ ش����ده، در این 

مجموعه نیامده اند.
ترجمه های  »کتاب شناس����ی  کت����اب 
گروه  متون حدیث ش����یعه« ب����ه هّمت 
ترجمۀ پژوهش����گاه قرآن و حدیث و با 
کوش����ش آقای مجید غامی جلیس����ه، 
به زبان فارسی و در قطع رحلی  و ۴۷۰ 

صفحه منتشر شده است.
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گزیدۀ حکت نامۀ رضوی منتشر شد

رض���وی«  حکت نام���ۀ  »گزی���دۀ  کت���اب 
تألیف حض���رت آیت اهلل ری ش���هری از 
آثار پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، 

منتشر شد.
ویژگی ه���اى  برجس���ته ترین  از  یک���ی 
اهل بی���ت پیامبر خدا؟ص؟، این اس���ت 
ک���ه آن���ان، وارث علم و حکم���ِت پیامبر 
خات���م؟ص؟، بلک���ه هم���ۀ انبی���اى الهی 
هس���تند و بدی���ن س���ان، آن���ان، مظهر 
س���رآمِد  و  اله���ی  حکم���ت  جل���وه گاه  و 
حکیمان ان���د. ام���ام؟ع؟ در ب���ارۀ ای���ن 
بی���ت ؟مهع؟ می فرمای���د:  اه���ل  ویژگ���ی 
ک���ه آدم؟ع؟ آن را  گاه باش���ید علم���ی  »آ
فرود آورد و ه���ر آنچه پیامبران تا خاتم 
پیامب���ران، بدان برترى داده ش���ده اند، 
در خان���دان خاتم پیامبران و رس���والن، 
کجا ش���ما را  محّم���د؟ص؟ اس���ت. پ���س 
حی���ران و س���رگردان کرده ان���د و به کجا 

می روید؟!«.
ام���ام ص���ادق؟ع؟ نی���ز در ای���ن ب���اره 

می فرمای���د: »م���ا درخت نب���ّوت، خانۀ 
کلیده���اى حکم���ت و معدِن  رحم���ت، 

دانش هستیم«.
اه���ل  ش���ناخت  اس���اس،  ای���ن  ب���ر 
بی���ت؟مهع؟ و بهره گیرى از چش���مۀ زالل 
معرفت و حکمت آن���ان، براى همگان 

الزم و ره گشاست.
ک���ه اندیش���ۀ تدوین  س���الیانی اس���ت 
حکمت نامه هاى پیشوایان بزرگ دینی 
در »پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث« 
ش���کل گرفته و تا کنون، پن���ج اثر از این 

و  دانش پژوه���ان  تقدی���م  مجموع���ه، 
همۀ عاقه مندان ش���ده اس���ت. آخرین 
عنوان از این آثار پنجگانه، کتابی است 
که  ب���ا عن���وان »حکمت نامۀ رض���وى« 
حاوى ره نمودهاى حکیمانۀ هشتمین 
چراغ فروزان هدایت از خاندان رسالت، 

امام رضا؟ع؟ است.
با توجه به گس���تردگی میراث حدیثی 
امام رضا؟ع؟ و چند جلدى ش���دن این 
کتاب، گزیده اى تک جلدى با گلچینی 
از س���خنان ام���ام رض���ا؟ع؟ در اختی���ار 

عاقه مندان قرار گرفت.
کت���اب »گزی���دۀ حکت نام���ۀ رضوی« 
تألیف حضرت آیت اهلل ری ش���هری و با 
همکاری حجت االس���ام و المس���لمین 
مرتضی خوش نصیب، به زبان فارسی 
و عرب���ی و در قط���ع وزی���ری، در 5۶۸  
صفحه، از سوی انتشارات دارالحدیث 

منتشر شده است.

انتشار هفتاد و هفتمین شمارۀ فصل نامۀ علمی _  پژوهشی علوم حدیث  

فصل نام���ۀ علم���ی _ پژوهش���ی »علوم 
حدیث« به مدیر مس���ئولی و سردبیری 
حضرت آیت اهلل ری شهری، در شمارۀ 
که ب���ه پاییز 9۴   هفت���اد و هفتم خود _ 
اختصاص دارد _ ، هفت مقالۀ حدیثی 

منتشر کرد.
در این شماره از فصل نامه می خوانید: 
1 . »روای���ات روزۀ عاش���ورا، چیس���تی، 
کزاد و  گونه ها و تحلی���ل«، عبدالعلی پا

مهدی جالی؛
۲ . »امکان سنجی عرضۀ روایت های 
تأویلی باطنی بر قرآن«، محمد مرادی؛
3 . »ارزیاب���ی روایات مصافحۀ پیامبر 
کید ب���ر آیۀ دوازده س���ورۀ  ب���ا زنان ب���ا تأ
ممتحنه«، مصطفی زمانی، محّمدرضا 
حاج���ی  محمدرض���ا  و  س���توده نیا 

اسماعیلی؛
۴ . »روایت ”أنا نقطة تحت الباء“ در 

ترازوی نقد«، محسن دیمه کار گراب؛
5 . »ب���از ش���ناخت نظ���ام اندیش���گی 
متق���ّدم«،  محّدث���ان  و  نص گرای���ان 
محّمدکاظ���م  و  ش���هیدی  اهلل  روح 

رحمان ستایش؛
کاوی مفه���وم یونس���ی و ادل���ۀ  ۶ . »وا
انتس���اب ع���ده ای از راوی���ان ش���یعه به 
آن«، مجید معارف، حس���ن طارمی راد 

و محّمدمقداد امیری؛
تاریخ گ���ذاری و  ۷ . »رواپژوهش���ی در 
کتاب األظل���ة؛ اثری  شناس���ایی مؤّلف 
بازمان���ده از ُغ���ات کوفه در س���ده های 

نخست«، حمید باقری.



دانشگاه 
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کشور مؤسسۀ علمی_ فرهنگی دارالحدیث، مطرح شده به عنوان قطب علمی 

حجت االسام و المسلمین عبدالهادی 
مس���عودی، قائم مقام رئیس دانشگاه 
هش���تم  تاری���خ  در  حدی���ث،  و  ق���رآن 
اس���فند ماه 9۴ در دیدار اعضای س���تاد 
بیس���تمین س���الگرد تأس���یس مؤسسۀ 
علمی_ فرهنگی دارالحدیث با آیت اهلل 
نوری همدانی، مرجع تقلید ش���یعیان، 
کرد: پیش از تأس���یس مؤسسۀ  عنوان 
کارهای  علمی _ فرهنگی دارالحدیث، 
گرفت  مقدمات���ی و پژوهش���ی ص���ورت 
که نیروه���ای ورزیده  و مش���خص ش���د 
در عل���م حدی���ث اندک اس���ت و رش���تۀ 
حدیث، ن���ه در حوزه و نه در دانش���گاه 

وجود ندارد.
تأس���یس  ب���رای  ک���رد:  تصری���ح  وی 
دانشگاه قرآن و حدیث، نیاز به تدوین 
دروس ب���ود. عل���م حدیث، ی���ک علم 
مهارتی و بر اس���اس خوان���دن متن بود 
ک���ه باید به بس���ته های درس���ی تبدیل 
پژوهش���گران  اهتم���ام  ب���ه  می ش���د. 
کت���اب  مؤسس���ۀ دارالحدی���ث، پان���زده 
درس���ی در زمینۀ حدیث تدوین شد که 
کتاب های درس���ی برای اّولین بار  این 

در این حوزه عرضه شدند.
قائ���م مقام رئیس دانش���گاه ق���رآن و 
کرد: مس���ئوالن دانش���گاه  حدیث بیان 
قرآن و حدیث، از داش���ته های حوزوی 
خود برای تزریق علوم دانش���گاه قرآن 
کردن���د و ما جدایی  و حدیث اس���تفاده 
بین ح���وزه و دانش���گاه نداری���م و همۀ 
مس���ئوالن دانش���گاه، ه���م تحصیات 
ح���وزوی و هم تحصیات دانش���گاهی 

دارند.
استاد دانش���گاه قرآن و حدیث یادآور 
ش���د: در س���ال ۷۸، مرحل���ۀ تأس���یس 
دانشگاه قرآن و حدیث انجام شد و در 
غ التحصیان را در  س���ال ۸۲ اّولین فار

رشتۀ قرآن و حدیث داشتیم.
وی ادام���ه داد: در مراح���ل بع���دی، 
رش���ته های دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث 
افزای���ش یاف���ت و رش���ته هایی از جمله 
کام و عقای���د امامی���ه،  روان شناس���ی، 
ای���ن  در  ارتباط���ات  رش���تۀ  و  حق���وق 

دانشگاه پایه گذاری شد.
قائ���م مقام رئیس دانش���گاه ق���رآن و 
کرد: در این دانش���گاه،  حدی���ث اضافه 

عمومی سازی دانش حدیث و برگزاری 
دوره های کوتاه مّدت حدیثِی مورد نیاز 
ب قم و دیگر شهر ها، تعریف و اجرا 

ّ
طا

شد.
حجت االسام و المسلمین مسعودی 
کرد: مؤسس���ۀ علمی_ فرهنگی  تصریح 
دارالحدی���ث ب���ه عن���وان قط���ب علمی 
ح شده است و فرآورده های  کش���ور مطر
فکری و فرهنگی آن به صورت مقبول 

ح است. مطر
وی عنوان کرد: مرکز مجازی مؤسسۀ 
علمی_ فرهنگ���ی دارالحدیث، از جمله 
که  بخش ه���ای ای���ن مؤسس���ه اس���ت 
بس���یاری از افراد عاقه من���د به حدیث 
که نمی توانند به صورت رسمی در این 
کنن���د، می توانند از  مؤسس���ه تحصیل 
کاس های  طریق ش���بکۀ اینترنتی در 

مجازی شرکت کنند.
ای���ن اس���تاد ح���وزه اظهار داش���ت: در 
جهت تأس���یس مرکز مجازی مؤسس���ۀ 
دارالحدی���ث، هزین���ۀ فراوان���ی ص���رف 
ش���د؛ اّما ثمر داد و امروز تمام دروس به 

صورت چندرسانه ای ارائه می شود.
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کوتاه مدت »آشنایی با علوم حدیث« در لبنان  برگزاری دورۀ 

نخس���تین دورۀ کوتاه مدت »آش���نایی 
با عل���وم حدیث«، به مدت یک هفته 
در بی���روت برگ���زار ش���د. ای���ن دوره به 
دعوت جامعةالمصطفی؟ص؟ العالمیه 
و همکاری دانشگاه قرآن و حدیث در 
دو مجموعۀ »حوزة الرسول« و »حوزة 
الزهرا« برای برادران و خواهران طلبه 

برپاشد.
حج���ج اس���ام مه���دی غامعل���ی و 
حیدر مس���جدی و ه���ادی حجت، با 

تدریس درس هایی همچون: هندسۀ 
دانش های حدیث���ی، مصادر حدیث، 
التعرف علی علم الرجال، مصطلحات 

و فق���ه الحدیث در ط���ول یک هفته، 
کردند. این دوره را در بیروت برگزار 

کنار این دوره، دو نشست علمی  در 
ب���ا عناوی���ن »ع���دم تحری���ف ق���رآن« 
ش���یعی«  روای���ات  در  زن  »جای���گاه  و 
برپاشد. همچنین برای نخستین بار، 
کتاب ت���ازه نش���ریافتۀ »مقتطفات فی 
عل���وم الحدیث« به عنوان یک کتاب 
درس���ی در دان���ش حدی���ث، تدریس و 

عرضه شد.

کارگاه مهارت های فرزندپروری در پردیس تهران  برگزاری 

مهارت ه���ای  »کارگاه 
فرزندپ���روری و پیامدهای 
هجده���م  تاری���خ  در  آن« 
ب���ه هّم���ت  اس���فندماه 9۴ 
پردی���س  مش���اورۀ  واح���د 
و  ق���رآن  دانش���گاه  ته���ران 
حدیث و با حضور خواهران 
مجموع���ۀ  ای���ن  هم���کار 

دانش���گاهی، در تاالر شیخ طوسی؟هر؟ 
پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 

برگزار شد. 
هدف ه���ای  ب���ا  ک���ه  کارگاه  ای���ن  در 
»ایج���اد رابط���ۀ خ���وب بی���ن اعض���ای 
خان���واده« و »نظارت و مراقبت والدین 
نس���بت به فرزندان« برگزار ش���د، خانم 
داوری، مسئول واحد مشاورۀ پردیس 
ته���ران، مباحث���ی در ب���ارۀ مهارت های 

فرزندپروری بیان کرد. 
مس���ئول واح���د مش���اوره در تعری���ف 
گف���ت: فرزندپ���روری به  فرزندپ���روری 
روش هایی اطاق می ش���ود که والدین 
در برخ���ورد ب���ا فرزن���دان خ���ود اعم���ال 

که می تواند در رش���د و تکامل  می کنند 
خصای���ص  و  کودک���ی  دوران  در  ف���رد 
بعدی شخصیت فرزند، تأثیر فراوان و 

عمیقی داشته باشد. 
وی س���پس به تعریف ان���واع خانواده 
کرد و افزود: خانواده ها به چهار  اش���اره 
دس���تۀ  »خانوادۀ خشک و سختگیر«، 
آس���انگیر«،  ی���ا  س���هلگیر  »خان���وادۀ 
و  پریش���ان«  ی���ا  گسس���ته  »خان���وادۀ 
»خانوادۀ سالم یا مقتدر« تقسیم بندی 

می شوند. 
خان���م داوری به پیامد ه���ای تربیت 
کرد  فرزندان در انواع خانواده ها اش���اره 
و در ادام���ه اف���زود: خان���وادۀ خش���ک و 

ناسازگار  فرزندان  سختگیر، 
تربی���ت می کنن���د و خانوادۀ 
بیم���ار  فرزن���دان  آش���فته، 
جامع���ه  تحوی���ل  ناامی���د  و 

می دهند. 
وی پیام���د خانواده ه���ای 
س���الم ی���ا مقت���در را فرزندان 
منطق���ی و معقول دانس���ت 
س���الم،  خان���وادۀ  فرزن���دان  گف���ت:  و 
خیلی خوب با جامعه پیوند می خورند 
تربی���ت  امی���دوار  و  مثبت اندی���ش  و 

می شوند. 
پایان���ی  بخ���ش  در  داوری  خان���م 
آم���وزش را در  س���خنان خ���ود، نق���ش 
تربیت فرزندان، ارزنده و مهم توصیف 
ک���رد و ب���ر تربی���ت فرزن���دان مبتن���ی بر 

کید نمود.  دانش، عقل و منطق تأ
اضافه می شود واحد مشاورۀ پردیس 
ته���ران، فعالیت ه���ای خ���ود را تح���ت 
نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی 
انج���ام  دانش���گاهی  مجموع���ۀ  ای���ن 

می دهد. 
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قبولی ۴۵ درصدی دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث

حجت االسام و المسلمین عبدالهادی 
مسعودی، قائم مقام دانشگاه قرآن و 
حدیث، در تاریخ س���یزدهم اسفند ماه 
9۴ در مراس���م بزرگداش���ت بیس���تمین 
 _ علم���ی  مؤسس���ۀ  تأس���یس  س���الگرد 
ک���ه در س���الن  فرهنگ���ی دارالحدی���ث 
ش���د،  برگ���زار  مؤسس���ه  همایش ه���ای 
کرد: دانشگاه قرآن و حدیث در  عنوان 
سه مرحله شکل گرفت که مرحلۀ اّول، 
که از س���ال  مرحلۀ بنیان گذاری اس���ت 
۷1 تا ۷5 صورت گرفت و سرفصل های 

اّولیۀ رشتۀ حدیث، تدوین شد.
قائم مقام دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
اظهار داشت: مراحل دیگر شکل گیری 
دانشگاه قرآن و حدیث، مرحلۀ تثبیت 
ک���ه در ای���ن مراح���ل،  و توس���عه ب���ود 
افزای���ش رش���ته ها و اخذ دانش���جویان 
گرف���ت. در س���ال ۷۸ پذیرش  صورت 
گرفت و  دانش���جو در ش���هر ری صورت 
غ التحصیان را از  س���ال ۸۲، اّولین فار

دانشگاه داشتیم.
ک���ه بخش مجازی  وی ب���ا بیان این 
و آموزش های الکترونیکی در دانشگاه 
قرآن و حدیث در س���ال ۸3 راه اندازی 
ش���د، گفت: در این دانش���گاه، افرادی 
که مای���ل ب���ه تحصیل در رش���ته های 
مختل���ف دانش���گاه هس���تند، ول���ی به 
دالیل���ی قادر به ش���رکت در کاس های 
در  می توانن���د  نیس���تند،  آموزش���ی 
دانش���گاه  ای���ن  مج���ازی  رش���ته های 

شرکت کنند.
قائم مقام دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
ی���ادآور ش���د: دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
دانش���جوی  پذی���رش   ۸3 س���ال  در 
کارشناس���ی ارشد داش���ت و در سال ۸۴ 
ش���عبۀ ق���م راه اندازی ش���د و در س���ال 

۸۸، مجّوز پذیرش دانشجو در مقطع 
دکتری را نیز کسب شد.

حجت االسام و المسلمین مسعودی 
اف���زود: در دانش���گاه ابت���دا رش���ته های 
و  ق���رآن  عل���وم  الباغ���ه،  نه���ج  کام، 
حدیث و تفس���یر اثری ارائه می شد؛ اّما 
کام و عقاید  بعدها رش���ته هایی چون 
امامیه، نهج الباغه و تفسیر اثر، تفسیر 
روایی، فقه و حقوق و... به رشته های 

این دانشگاه افزوده شد.
ق���رآن  دانش���گاه  ک���رد:  عن���وان  وی 
کن���ون، مج���ّوز اج���رای  و حدی���ث هم ا
رش���تۀ تحصیل���ی در مقاط���ع  بیس���ت 
مختلف را دارد و این مؤسسه توانسته 
اس���ت در ای���ن س���ال ها در زمینه ه���ای 

علمی و پژوهشی بدرخشد.
قائم مقام دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
ق���رآن و  اظه���ار داش���ت: در دانش���گاه 
حدیث، سه دانش���کدۀ علوم و معارف 
قرآن، عل���وم و معارف حدی���ث و علوم 
و معارف اس���امی به ص���ورت هویتدار 

ایجاد شد.
حجت االسام و المسلمین مسعودی 
و  ق���رآن  دانش���گاه  در  ک���رد:  تصری���ح 
حدی���ث، ح���دود پن���ج ه���زار دانش���جو 
مشغول به تحصیل هستند و سه هزار 

غ التحصیل  و ۲1۷ نفر از دانش���گاه فار
شدند.

از  بخش���ی  ب���ه  اش���اره  ب���ا  وی 
موفقیت های دانش���گاه علوم و قرآن، 
گف���ت: طراح���ی و تصوی���ب ۲1 برنام���ۀ 
آموزش���ی در مقاطع مختلف تحصیلی 
و ایجاد رشتۀ اخاق پزشکی، از جمله 

کارهای دانشگاه قرآن و حدیث بود.
قائم مقام دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
ک���رد: دانش���جویان دانش���گاه  عن���وان 
ق���رآن و حدیث برای پنجمین س���ال، 
کارشناس���ی ارشد  رتبۀ اّول را در قبولی 
کسب کردند و به طور تقریبی، از هر دو 
کارشناسی  دانشجو، یک نفر در مقطع 
ارش���د قب���ول ش���ده اس���ت و ۴5 درصد 
قبول داشته است که آمار قابل توجهی 

است.
دانش���گاه، ۲5  ای���ن  در  گف���ت:  وی 
کمک درس���ی توس���ط  کتاب درس���ی و 
اعض���ای هیئ���ت علمی این دانش���گاه 

نوشته شده است.
قائم مقام دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
اظهار داشت: مؤسسۀ علمی _ فرهنگی 
که در س���ال  دارالحدی���ث در نظ���ر دارد 
آینده، ش���عبۀ مش���هد را نی���ز راه اندازی 

کند.
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دیدار جمعی از دانشجویان پردیس تهران با حضرت آیت اهلل ری شهری 

آیت اهلل محّمدی ری ش���هری در دیدار 
جمع���ی از دانش���جویان پردیس تهران 
دانشگاه قرآن و حدیث، پس از تسلیت 
ش���هادت حض���رت ام���ام ه���ادی؟ع؟، 
اعی���اد رج���ب و س���ال جدی���د و می���اد 
حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ را تبریک گفت 
کرد امسال برای همه  و ابراز امیدواری 
و به خصوص خواهران دانشجویی که 
در خدمت قرآن و حدیث هستند، سال 

خوبی باشد. 

حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
ادام���ۀ  حس���نی؟ع؟در  عبدالعظی���م 
س���خنان خ���ود با اس���تناد ب���ه روایتی از 
کرد:  پیامبرگرام���ی اس���ام؟ص؟ تصریح 
گر کس���ی در حال یادگی���ری علم برای  ا
احیای اس���ام باشد و مرگش فرا برسد، 
گ���ر نیت و قص���د قرب���ت و انگیزۀ الهی  ا
از مق���ام  داش���ته باش���د، مقام���ی بع���د 
پیامب���ری دارد، و ش���ما می توانی���د ب���ه 
نسبت توان و اس���تعداد خود، مشمول 

این حدیث نبوی باشید. 

حدی���ث  و  ق���رآن  دانش���گاه  ریی���س 
ک���رد:  در ادام���ۀ س���خنان خ���ود اظه���ار 
امی���دوارم ای���ن حرکت ش���ما ادامه یابد 
در  را  خ���ود  اندوخته ه���ای  بتوانی���د  و 
که  جهت احی���ای ارزش های اس���امی 
زمینه س���از حکوم���ت جهان���ی حضرت 

گیرید.  کار  مهدی ؟جع؟ است به 
ریی���س مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
ب���ه  توصی���ه ای  در  دارالحدی���ث 
دانش���جویان گفت: مطالعات خود را از 

کار در جه���ت مباحثی  همین ابت���دای 
ق���رار دهی���د که م���ورد نیاز جامع���ه و به 
گی���رد و  خص���وص نس���ل ج���وان ق���رار 
بتوانی���د  ارزش های دین���ی و الهی را در 

جامعه احیا کنید.
حدی���ث  و  ق���رآن  دانش���گاه  ریی���س 
ک���رد:  در ادام���ۀ س���خنان خ���ود اظه���ار 
دانشجویانی که دانشگاه قرآن و حدیث 
را انتخاب کرده اند، در وجود آنها نقطۀ 
روش���نی وجود داشته و در واقع، جاذبۀ 
ق���رآن و حدیث موجب جذب آنها بوده 

اس���ت؛ از ای���ن رو مس���ئوالن دانش���گاه 
باید برای س���ازندگی هر چه بیشتر آنها 
کنند. آیت اهلل  از این فرصت اس���تفاده 
ری ش���هری در بخش پایانی س���خنان 
خود، از دانشجویان خواست که ارتباط 
خود را بع���د از فراغت از تحصیل هم با 

دانشگاه قرآن و حدیث حفظ کنند. 
در ابتدای این دیدار، حجت االسام 
و المس���لمین قائم���ی، ریی���س پردیس 
معرف���ی  ب���ه  س���خنانی  ط���ی  ته���ران، 

دی���دار  ای���ن  در  حاض���ر  دانش���جویان 
پرداخت و ارتباط مس���تمر دانشجویان 
با مسئوالن و استادان را از اولویت های 
کاری دانش���گاه ق���رآن و حدیث عنوان 

کرد. 
در ادام���ۀ ای���ن دی���دار، دانش���جویان 
پردی���س تهران در فضای���ی صمیمی و 
بدون واس���طه، نقطه نظرات خود را در 
بارۀ مس���ائل دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
در حضور حضرت آیت اهلل ری ش���هری 

ح کردند.  مطر
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انتخابات، اصل والیت فقیه و شورای نگهبان، حافظان جمهوری بودن و اسالمی بودن نظام

ک���ه در تاریخ پنجم  دکتر علی مطهری 
اس���فندماه 9۴ در جم���ع دانش���جویان 
پردی���س ته���ران در نشس���ت سیاس���ی 
ب���ا موض���وع انتخاب���ات هفتم اس���فند 
س���خن می گفت، مجلس و انتخابات 
کش���ور  ی���ک  در  دموکراس���ی  مظه���ر  را 
که مجلس یا  کشوری  دانست و افزود: 
انتخابات ندارد، طبعًا دموکرات نبوده 

و استبدادی خواهد بود. 
دکتر علی مطهری در ادامۀ س���خنان 
ک���رد: انتخاب���ات، تنه���ا  خ���ود تصری���ح 
تعیی���ن  در  م���ردم  دخال���ت  فرص���ت 

سرنوشت خودشان است. 
نماین���دۀ م���ردم ته���ران در مجل���س 
ش���ورای اس���امی در بخ���ش دیگ���ری 
از س���خنان خ���ود، وظیف���ۀ نمایندگان 
مجل���س را قانون گ���ذاری و نظ���ارت بر 
اج���رای قانون دانس���ت و گف���ت: مردم 
باید تصّور درستی از وظایف نمایندگان 

مجلس داشته باشند. 

خ���وب  نماین���دۀ  مطّه���ری،  دکت���ر 
در  ک���ه  دانس���ت  نماین���ده ای  را 
قانون گ���ذاری، توانایی باالیی داش���ته 
باش���د و ضمن برخ���ورداری از اطاعات 
کاف���ی ب���رای قانون گ���ذاری،  عموم���ی 
حداق���ل در ی���ک حوزه نی���ز متخّصص 

باشد. 
وی الزمۀ نظارت ب���ر اجرای قانون را 
گروه ها و منابع  وامدار نبودن اف���راد به 
قدرت و ثروت دانس���ت و خواس���ت به 
ک���ه هم قدرت  افرادی رأی داده ش���ود 

قانون گ���ذاری داش���ته باش���ند و هم در 
نظ���ارت ب���ر قان���ون، اس���تقال داش���ته 

باشند. 
نماین���دۀ م���ردم ته���ران در مجل���س 
ش���ورای اس���امی در بخ���ش دیگری از 
س���خنان خود ب���ه اهمی���ت انتخابات 
ق���در  ه���ر  ک���رد:  تصری���ح  و  پرداخ���ت 
مش���ارکت در انتخاب���ات باالت���ر باش���د، 

مجلس قوی تری شکل می گیرد. 
وی با اش���اره ب���ه آث���ار مثبت مجلس 
قوی اظهار کرد: تشکیل مجلس قوی، 
گر  که ا گونه ای  آثار جهانی نیز دارد، به 
مشارکت باال باشد، در سیاست خارجی 
و مسئلۀ خاورمیانه و حتی حّل مسائل 
اقتصادی مؤّثر اس���ت و یکی از راه های 
خروج از رکود اقتصادی، ایجاد فضای 
امن برای سرمایه گذاری خارجی است. 
دکت���ر علی مطه���ری در بخش پایانی 
این نشست، به س���ؤاالت دانشجویان 

پاسخ گفت. 

برپایی نمایشگاه »کوچه های بنی هاشم« در پردیس تهران

گرامی  هم زمان با اّیام شهادت بانوی 
زه���را؟اهع؟  فاطم���ه  حض���رت  اس���ام، 
نمایش���گاه »کوچه های بنی هاش���م«، 
و دوم  بیس���ت  ت���ا  پانزده���م  تاری���خ  از 
ته���ران  پردی���س  در   9۴ اس���فندماه 

دانشگاه قرآن و حدیث برپا شد. 
کانون  که به هّمت  در این نمایشگاه 
دانش���جویی ق���رآن و عت���رت پردی���س 
گوش���ه هایی از دوران  تهران برپا ش���د، 
زندگ���ی حض���رت فاطمه زه���را؟اهع؟  در 
بخش های این نمایش���گاه در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. 
بحث ساده زیس���تی و س���بک زندگی 
بن���ی  س���قیفۀ  ماج���رای  آن حض���رت، 

کوچ���ۀ  س���اعده، 
بنی هاش���م و قرائت 
فدکی���ه،  خطب���ۀ 
ای���ن  بخش ه���ای 
نمایشگاه را تشکیل 
از  م���ی داد. بخش���ی 
هم  نمایش���گاه  این 
ب���ه زندگ���ی حضرت 
فاطمه؟اهع؟  در دفاع 

از حری���م والی���ت می پرداخ���ت. نصب 
تصاویر ش���هدای دفاع مق���دس در این 
بخش از نمایش���گاه، ی���ادآور دفاع این 
شهدا از حریم والیت در دوران امروزی 
بود.گفتنی است که در روزهای برپایی 

نمایش���گاه، هر روز، یک نفر از استادان 
پردیس تهران در محّل نمایش���گاه، در 
خص���وص زندگان���ی حض���رت زهرا؟اهع؟  
برای دانشجویان سخنرانی می کردند.
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برگزاری مراسم اختتامیۀ اردوی راهیان نور در پردیس تهران 

راهی���ان  اردوی  اختتامی���ۀ  مراس���م 
ن���ور دانش���جویان پردی���س ته���ران  با 
س���خنرانی محس���ن نصیری، روایتگر 
از  ب���ا حض���ور جمع���ی  و  ن���ور  راهی���ان 
در  ته���ران،  پردی���س  دانش���جویان 
تاریخ س���ی ام فروردین ماه 95 در تاالر 
همایش ش���یخ طوس���ی این مجموعۀ 

دانشگاهی برگزار شد. 
محسن نصیری، روایتگر راهیان نور 
در س���خنانی با موضوع »عاش���وراییان 
عص���ر غیب���ت« ب���ا اس���تناد ب���ه روایتی 
از حض���رت ام���ام ص���ادق؟ع؟ اف���زود: 
حضرت می فرمایند: هرکس باید عالم 
به زمان خودش باشد و زمان خودش 
را خوب بشناسد تا از هجوم انحرافات 

و شبهات در امان باشد. 
کرد: امروز در عصر غیبت  وی اضافه 
ب���رای رهای���ی از ش���بهات و انحرافاتی 
که دشمن می خواهد در جامعه ایجاد 
کند، نیاز داریم با س���تارگانی همچون 
شهدای حماس���ۀ دفاع مقدس ارتباط 
ک���ه آنها در  برق���رار نمایی���م و راه���ی را 

صراط مس���تقیم ق���دم برداش���تند، به 
خوبی بشناس���یم و ب���رای تحّقق آن، 

بسیار تاش کنیم. 
محس���ن نصی���ری ادام���ه داد: هم���ۀ 
فلس���فۀ راهیان نور و جلس���ات یادوارۀ 
شهدا، شناخت بیشتر مسئولیت هایی 
گذاشته اند  که شهدا بر دوش ما  است 
و بتوانی���م به خوبی آن مس���ئولیت ها 
را ب���ه س���رانجام برس���انیم. همچنین 
که به  امروز در عصر غیب���ت برای این 
بی راهه و انحراف س���وق پیدا نکنیم، 
باید راه صحیح و مس���تقیم را انتخاب 

کنیم. 
ای���ن روایتگ���ر راهی���ان ن���ور در ادامه 
ویژگی ه���ای  مهم تری���ن  از  اف���زود: 
ش���هدای حماس���ۀ دفاع مق���دس، باور 
گر شهدا  کردن خداوند متعال است و ا
توانس���تند کار بزرگی را انجام دهند که 
ما امروز در مقابل ش���رق و غرب جهان 
ایس���تادگی کنیم و پیروز بش���ویم، این 
که  که خداون���د را باور داش���تند  اس���ت 

ابرقدرت هستی است. 

محس���ن نصی���ری در بخ���ش پایانی 
سخنان خود، خطاب به دانشجویان 
خاطرنشان کرد: إن شاءاهلل به واسطۀ 
همین جلس���ات راهیان نور، »س���بک 
زندگی شهدا« را در عصر غیبت حضرت 
کنیم و بتوانیم  ولی عصر؟جع؟ پیدا 
همچون ش���هدا _ که به واسطۀ قدرت 
هستی خداوند متعال و اهل بیت؟مهع؟ 
کردند_ در این مس���ائل  حماس���ه خلق 
جزی���ی، مانن���د: اقتص���اد، سیاس���ت و 

فرهنگ، حماسه خلق کنیم. 
خاطر نشان می شود: اردوی راهیان 
ته���ران  پردی���س  دانش���جویان  ن���ور 
دانش���گاه قرآن و حدیث با حضور ۷3 
نف���ر از دانش���جویان خواه���ر از تاری���خ 
پانزده���م اس���فندماه 9۴ به مدت پنج 
روز در مناط���ق عملیات���ی دفاع مقدس 

برگزار شد. 
این برنامۀ فرهنگی به هّمت بسیج 
دانش���جویی پردیس تهران دانش���گاه 

قرآن و حدیث برگزار شده بود. 
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کتاب در مؤسسۀ دارالحدیث انتشار بیش از هفتصد جلد 

حجت االس���ام و المسلمین محّمدتقی 
س���بحانی نیا، معاون فرهنگی و هنری 
مؤسسۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث، 
در تاریخ هشتم اسفند ماه 9۴ در دیدار 
اعضای ستاد بیستمین سالگرد تأسیس 
مؤسس���ه علمی � فرهنگ���ی دارالحدیث 
با آیت اهلل نوری همدانی، مرجع تقلید 
ش���یعیان، عنوان کرد: مؤسسۀ علمی _ 
فرهنگ���ی دارالحدی���ث در فعالیت های 
تخصصی، هم در ُبعد پژوهش���ی و هم 
در ُبعد آموزش���ی، فعالیت های ترویجی 
و عموم���ی را نیز در دس���تور کار خود قرار 

داده است.
مع���اون فرهنگ���ی و هن���ری مؤسس���ۀ 
دارالحدی���ث اظهار داش���ت: همان طور 
ک���ه در اس���اس نامۀ مؤسس���ۀ علم���ی _ 
فرهنگی دارالحدیث آمده است، یکی از 
رسالت های این مؤسسه، ترویج معارف 
اه���ل بی���ت؟مهع؟ اس���ت و در معاون���ت 
فرهنگ���ی و هنری، رس���الت ترویج اهل 
بی���ت؟مهع؟ برای عم���وم مخاطب���ان در 

سطح جامعه دنبال می شود.
کتاب های تولید  کرد: تمام  وی بیان 
ش���ده در مؤسس���ۀ دارالحدیث، مبنای 
کار معاون���ت فرهنگ���ی و هن���ری ق���رار 
گرفته اس���ت و م���ا از کارهای تخصصی 
مؤسسه برای تولید آثار عمومی مکتوب 
و غیرمکتوب برای عم���وم مخاطبان، 
ک���ودکان، نوجوان���ان، جوانان و  اعم از 

بزرگ ساالن استفاده می کنیم.  

مع���اون فرهنگ���ی و هن���ری مؤسس���ه 
گفت:  علم���ی _ فرهنگ���ی دارالحدی���ث 
در ح���ال حاض���ر، بی���ش از پنج���اه اث���ر 
مکت���وب توس���ط معاون���ت فرهنگ���ی و 
کودکان،  هن���ری دارالحدیث در ح���وزۀ 
نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن تولید 

شده است.
المس���لمین  و  االس���ام  حج���ت 
ک���ه در ُبعد  س���بحانی نیا ب���ا بیان ای���ن 
رس���انه ای تولی���د رس���انه های عمومی 
کار خ���ود ق���رار  و ترویج���ی را در دس���تور 
داده ایم، افزود: »نرم افزار چندرسانه ای 
ث���اراهلل« ب���ه پش���توانۀ »موس���وعۀ امام 
حس���ین؟ع؟« تولید ش���د و در دسترس 
جوانان قرار گرفت. همچنین »نرم افزار 
امیرالمومنی���ن؟ع؟«  چندرس���انه ای 
امی���ر  »دانش نام���ۀ  پش���توانۀ  ب���ه  نی���ز 
که  المؤمنین؟ع؟« در حال تولید است 

به زودی عرضه می شود.
کارهای رس���انه ای  وی ادام���ه داد: از 

ک���ه در مؤسس���ۀ دارالحدی���ث  دیگ���ری 
ص���ورت گرفت���ه، تولید تیزر با اس���تفاده 
کوت���اه، حاوی پیام  از احادی���ث و آیات 
که  برای س���بک زندگی جامعه اس���ت، 
آنه���ا در اختی���ار رس���انه های تصوی���ری 
ق���رار داده ش���ده اند و به م���رور در اختیار 

مخاطبان عام قرار می گیرند.
مع���اون فرهنگ���ی و هن���ری مؤسس���ه 
علمی _  فرهنگی دارالحدیث یادآور شد: 
مجموع���ه آثار تولید ش���ده در مؤسس���ۀ 
علمی _ فرهنگ���ی دارالحدیث، بیش از 
چهارص���د عنوان کتاب در این بیس���ت 
سال است که شامل هفتصد جلد کتاب 

بوده است.
المس���لمین  و  االس���ام  حج���ت 
ک���رد: تم���ام آث���ار  س���بحانی نیا تصری���ح 
مؤسسه توسط انتشارات دارالحدیث به 
نشر رسیده اند و بیش از بیست عنوان از 
آنها در کتاب سال حوزه و یا کتاب سال 

جمهوری اسامی، حائز رتبه شده اند.

کریم، زنده و زندگی بخش است قرآن 

حس���ن رحیم پور ازغدی، عضو شورای 
عالی انقاب فرهنگ���ی در تاریخ پنجم 
اس���فند ماه 9۴ در نشست »نقش قرآن 
و  انس���انی  و حدی���ث در ح���وزۀ عل���وم 
نظام سازی« که در سالن همایش های 

مؤسس���ۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث 
که  کس���انی  ک���رد:  برگ���زار ش���د، عنوان 
عاش���ق انق���اب اس���امی و ارزش های 
اس���امی هس���تند، به ای���ن نهضت دل 
بس���تند و حّتی رقبا و دش���منان انقاب 

اسامی، از انقاب اسامی الهام گرفتند 
و حتی دش���منان، تح���ت تأثیر انقاب 
و ش���عارها  و ارزش ه���ای انق���اب ق���رار 

گرفتند.
عضو ش���ورای عال���ی انقاب فرهنگی 
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اظهار داش���ت: انقاب اس���امی با نگاه 
عقان���ی و اجته���ادی، مس���یر تاری���خ را 
کرده اس���ت و با تفس���یر ش���یعی  عوض 
اهل بیتی از اسام در برابر همۀ مکاتب 

موجود در جهان حرف دارد.
رحی���م پور ازغدی با بی���ان این که ما 
در ح���وزۀ نظام س���ازی با مش���کاتی در 
جامع���ه مواج���ه هس���تیم، گف���ت: ما تا 
که توّجه جهان را به  کنون توانس���تیم 
کنیم و دوس���ت و دش���من  خ���ود جلب 
و رقی���ب، چیزه���ای زی���ادی از انق���اب 

اسامی آموختند.
وی ادامه داد: دشمن و رقبای ایران 
به دنبال زخم های ما هس���تند تا بر آن 
که  نمک بپاشند و به دنیا نشان دهند 
ما الگوی خوبی برای دیگران نیستیم، 
بنا بر این، م���ا باید به دنبال زخم های 

سیستم بگردیم و آنها را عاج کنیم.
وی یادآور شد: بسیاری از مردم، آیات 
که  و احادیث را شنیدند و ممکن است 
آنها را حفظ باش���ند؛ ولی نمی توانند در 
کار ببرند  مت���ن جامعه و زندگی خود به 
و امروز خانواده، بازار و رسانۀ مبتنی بر 

قرآن و حدیث در جوامع وجود ندارد.
ک���رد:  تصری���ح  ازغ���دی  پ���ور  رحی���م 
و  زن���ده  را  کری���م  ق���رآن  خداون���د، 
ک���رده اس���ت و  زندگی بخ���ش معرف���ی 
که خدا و  از انس���ان ها خواس���ته اس���ت 
کنند تا انسان ها  رس���ول خدا را اطاعت 
کند. قرآن و حدیث آمده اس���ت  را زنده 
کند و به ما حیات عقانی  که ما را زنده 

و روحانی بدهد.
وی اظه���ار داش���ت: متأس���فانه امروز 
قرآن و سنت و معنویت در روح جامعۀ 
ما نهادینه نش���ده اس���ت و م���ا باید این 
کنیم. پیامبر  مش���کل را از جامعه رف���ع 

کید داشتند که هر کاری  گرامی اسام تأ
که  که انج���ام می دهن���د و هر س���خنی 
می گویند، ثبت شود؛ زیرا ممکن است 
که پاس���خ س���ؤال افراد در آینده باشد و 
یا ممکن اس���ت که  س���ال ها بعد برخی 
انسان ها معنا و حرف سخنان و اعمال 

آن حضرت را بفهمند.
گر  ک���رد: ا رحیم پ���ور ازغ���دی تصریح 

کاف���ی  نم���از خوان���دن ب���رای خداون���د 
که  گاه خداون���د نمی فرمود  ب���ود، هیچ 
»وی���ل للمصّلین؛ وای ب���ر نمازگزاران«. 
ک���ه کاری به س���فرۀ خالی  نمازگزاران���ی 
گرس���نگان ندارن���د، نمازگزاران���ی که به 
عدالت خواه���ی  و  اجتماع���ی  عدال���ت 
توجه���ی ندارند، مورد مرض���ی خداوند 

نیستند.
وی با بیان این که امام خمینی؟هر؟ 
اهل عرفان بود، یادآور شد: عرفان امام 
راحل؟هر؟، تنها در زبان نبود؛ بلکه در 
عمل بود و زمانی که امام درس عرفان 
می گفتند، قلب و روح و جس���م افراد با 

عرفان آمیخته می شد.
گر  ک���رد: ا رحیم پ���ور ازغ���دی تصریح 
همۀ بش���ر، خود را از یک ریشه بدانند، 
سیاس���ی،  کام���ی،  عرفان���ی،  نتیج���ۀ 
اجتماع���ی و حقوق���ی خواه���د داش���ت؛ 
نتیج���ه این می ش���ود که حق���وق همۀ 
انسان ها یکی است، همه با هم رابطۀ 

گروه���ی ح���ق  اخاق���ی دارن���د و هی���چ 
مالکیت بر گروه دیگر ندارد.

عضو ش���ورای عال���ی انقاب فرهنگی 
بی���ان داش���ت: همۀ بش���ریت به لحاظ 
ش���رافت در عرض قرار دارن���د و در یک 
طبق���ه هس���تند؛ هم���ۀ بش���ر، ش���رافت 
الهی و انس���انی دارن���د. رعایت حدود و 
حقوق یک بحث اس���ت؛ اّم���ا اختاف 
طبقات���ی ای که به اختاف در ش���رافت 
و اخت���اف در حق���وق ذاتی بش���ر منجر 

شود، مورد قبول اسام نیست.
که افراد  استاد دانش���گاه با بیان این 
مذهبی نیز ممکن اس���ت گاهی مشرک 
ک���ه از امری���کا،  کس���ی  گف���ت:  ش���وند، 
انگلیس و صهیونیسم می ترسد، یعنی 
ک���ه مبنای  از خدا نمی ترس���د. کس���انی 
حرف زدن و موضع و تصمیم گیری شان 
را ب���رای خوش���ایند کف���ار و مس���تکبران 
تنظیم می کنند، توحید ندارند و موّحد 

نیستند.
رحیم پ���ور ازغدی اظهار داش���ت: آنها 
که تنها ب���ه قوانین عالم ش���هود وفادار 
بمانند، کافر هس���تند؛ اّما مؤمن، کسی 
اس���ت که هم قوانین عالم شهود و هم 

قوانین عالم غیب را قبول دارد.
ک���رد: بخش���ی از س���ّنت  وی تصری���ح 
الهی، مربوط به عالم مادی و بخش���ی 
مرب���وط ب���ه عال���م معن���وی اس���ت؛ اّما 
متأس���فانه کّفار در این مقطع تاریخ، در 
بخش مربوط به عالم مادی، بیشتر از 

ما می فهمند.
گفت:  این اس���تاد دانش���گاه در پایان 
حدی���ث،  و  ق���رآن  درون  از  بای���د  م���ا 
فرمول ه���ای نظری و عملی کّل جهان 
را استنباط کرده، به عنوان پروژه به آن 

نگاه کنیم.
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فقه اهل بیت؟مهع؟ را به دنیا نشان دهیم

ن���وری همدان���ی، مرج���ع  آی���ت اهلل 
هش���تم  تاری���خ  در  ش���یعیان،  تقلی���د 
اس���فند ماه 9۴ در دیدار اعضای ستاد 
تأس���یس مؤسسۀ  بیستمین س���الگرد 
ب���ا  دارالحدی���ث،  فرهنگ���ی   _ علم���ی 
مق���ّدس خوان���دن فعالی���ت در ح���وزۀ 
ک���رد: علمای  ق���رآن و حدیث، عنوان 
کبری،  ب���زرگ اس���ام از زمان غیب���ت 
خ���ود  دوش  ب���ر  را  مهم���ی  وظای���ف 
که  کردن���د، از جمل���ه ای���ن  احس���اس 
آث���ار اس���امی اعم از ق���رآن و حدیث را 
گردآوری  تدوین، تنظی���م، تألی���ف و 
کنند؛ همچنین حوزه ه���ای علمیه را 
کنن���د و اف���رادی را در راه ترویج  اداره 

کنند. معارف اسامی تربیت 
مرج���ع تقلی���د ش���یعیان یادآور ش���د: 
ابت���دای  در  خمین���ی؟هر؟  ام���ام 
ک���ه در حوزۀ  کت���اب »والی���ت فقی���ه« 
نج���ف تدری���س می کردن���د، فرمودند 
از  بس���یاری  ب���ه  اس���ام  فقه���ای  ک���ه 
بحث های فقهی ورود پیدا نکرده اند 
کت���ب  در  موضوع���ات  از  بس���یاری  و 

فقهی نیست.
آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی تصری���ح 
که  کرد: بس���یاری از موضوعات فقهی 
با موضوع���ات فرهنگ���ی، اقتصادی، 
سیاس���ی و اجتماعی در ارتباط است، 
ق���رار  بررس���ی دقی���ق  م���ورد بح���ث و 
ای���ن  در  پژوهش���گران  و  نگرفته ان���د 
عرص���ه می توانن���د در ای���ن زمینه ه���ا 

فعالیت داشته باشند.
علمی���ه  ح���وزۀ  فق���ه  ج  خ���ار اس���تاد 
که  کرد: علوم دینی آمده است  کید  تأ

کن���د و ارزش های  اجتم���اع را درس���ت 
اخاقی و انسانی را در جامعه نهادینه 
کند، بن���ا بر این، ام���روز در حوزه های 
علمیه و نهادهای علمی و پژوهشی، 

تحولی الزم است.
ک���ه ما بای���د فقه  وی ب���ا بی���ان این 
در  گف���ت:  بیاوری���م،  جامع���ه  ب���ه  را 
کامی،  حوزه های علمی���ه باید از نظر 
کّلی  قرآنی، حدیثی و تاریخی، تحول 
در فق���ه ص���ورت بگی���رد و ب���ه جامعه 
منتقل ش���ود. ما بای���د تاش کنیم که 
در حوزۀ علمیه تحولی ایجاد ش���ود و 
که با متن  بحث های���ی صورت بگیرد 

جامعه در ارتباط باشد.
کرد:  آیت اهلل نوری همدانی تصریح 
کامل  فق���ه اهل بی���ت؟مهع؟ در س���طح 
و باالس���ت و ما بای���د آن را پیاده  و به 
که مؤسس���ۀ علمی  دنیا نش���ان دهیم 
_ فرهنگی دارالحدیث در این زمینه، 
توفیقاتی داشته است و در این مسیر، 

گام برداشته است.
وی اظه���ار داش���ت: در حوزه ه���ای 
بای���د  علم���ی  نهاده���ای  و  علمی���ه 
که ب���ا متن جامعه  بحث هایی باش���د 

اص���اح  باع���ث  و  باش���د  ارتب���اط  در 
جامع���ه و تفّق���ه جامع���ه ش���ود و ب���ه 
کلی، بحث های ح���وزه، نه تنها  طور 
پاس���خگوی هم���ۀ مس���لمانان، بلکه 

باید پاسخگوی دنیای امروز باشد.
علمی���ه  ح���وزۀ  فق���ه  ج  خ���ار اس���تاد 
کرد: اس���ام، پاس���خگوی همۀ  کید  تأ
ابع���اد مختل���ف  در  بش���ر  احتیاج���ات 
اقتص���ادی،  فرهنگ���ی،  اجتماع���ی، 
اّم���ا  اس���ت؛  و...  علم���ی  سیاس���ی، 
موضوع���ات آن به دنیا عرضه نش���ده 
کارهای زی���ادی در پیش  اس���ت و م���ا 

داریم.
بی���ان  همدان���ی  ن���وری  اهلل  آی���ت 
داش���ت: ام���ام خمین���ی ؟هر؟ اعتق���اد 
که دانس���تن سیاست بر تمام  داشتند 
مکلفی���ن همانند نم���از و روزه، واجب 
اس���ت و مردم ب���رای ایج���اد حکومت 

اسامی موّظف هستند.
در  ک���رد:  تصری���ح  پای���ان  در  وی 
حوزه ها و در هم���ۀ نهاد های علمی و 
فرهنگ���ی بای���د تحولی ایجاد ش���ود تا 

اسام ناب در جامعه نهادینه شود.
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کتاب و مجّلۀ صوتی و  ورود معاونت فرهنگی و هنری به عرصۀ تولید محصوالت چندرسانه ای و 
تیزرهای اخالقی و معارفی

آق���ای دکت���ر! ای���ن مصاحب���ه ب���رای 
آش���نایی بیش���تر ب���ا حض���رت عال���ی در 
دورۀ فعالیتت���ان در دارالحدیث ترتیب 
داده ش���ده و می خواهیم با تاش های 
ش���ما به عنوان یکی از اعضای قدیمی 
دارالحدیث در طول مدت همکاریتان 

با این مؤسسۀ بابرکت، آشنا شویم.
پی���ش از ش���روع پرس���ش ها  ب���ه ای���ن 
ک���ه مصاحب���ه با  س���ؤال پاس���خ دهی���د 
دارالحدیث  تأثیرگذار  ش���خصیت های 
که در  ک���ه در حقیق���ت، اقدامی اس���ت 
معاونت فرهنگی و هنری برنامه ریزی 
ش���ده و حضرت عالی بانی آن هستید، 

به چه منظور انجام می شود؟
ضمن تش���کر از ش���ما به خاط���ر قبول 
زحمت در جهت معرفی بیشتر افرادی 
که در این مؤسسۀ گران سنگ، سال ها 
کرده و منش���أ برک���ت بوده اند،  خدمت 
کن���م: اق���دام، در جه���ت  بای���د ع���رض 
ک���ه در  قدردان���ی از زحم���ات عزیزان���ی 
دارالحدی���ث به ش���خصیتی ش���اخص 
تبدی���ل ش���ده اند، آغاز ش���د. همچنین 
پیش���ینۀ  مستندس���ازی  جه���ت  در 
دارالحدیث دستیابی به این اطاعات، 
الزم و ضروری است. باید توجه داشت 
که محصوالت دارالحدیث، فقط کتاب 
و مجّل���ه نیس���ت. دارالحدی���ث، ام���روز 
نی���روی متخص���ص تربی���ت می کن���د و 
که  این امر از آن رو تحّقق یافته اس���ت 
در س���ال های گذش���ته، افرادی در این 
کرده اند. بنا  مرکز، تربیت یافته و رش���د 
بر ای���ن باید ای���ن مؤسس���ه و نیروهای 
ج نهاده ش���وند  کارآم���د آن، ار انس���انی 
گ���ردد. البته قرار بر  و پیش���ینۀ آن ثبت 

آن نیس���ت که فقط با تعداد محدودی 
از همکاران مصاحبه شود؛ بلکه برنامه 
کاری از همۀ  بر آن است که یک رزومۀ 
همکاران تهیه ش���ود و ای���ن رزومه، در 
یک���ی از پایگاه ه���ای دارالحدی���ث قرار 
داده ش���ود. این امر در آشنایی بیشتر با 
همکاران و نیز ایجاد بانک اطاعاتی از 

همکاران، بسیار سودمند خواهد بود.
از  مختص���ری  بیوگراف���ی  ابت���دا  در 
کنید و بفرمایید  خودتان برای ما بیان 

از چه سالی وارد حوزۀ علمیه ُشدید.
بنده متولد سال 13۴۷ در شهر قزوین 
هس���تم. دوران تحصیات خ���ودم را تا 
گذراندم و در س���ال  دیپل���م در قزوی���ن 
ک���ه در فک���ر تحصیل  13۶۶ در حال���ی 
که حوزه  در حوزه نبودم، روزی ام ش���د 
و فض���ای بامعنوی���ت مدرس���ۀ علمیه و 
حجره های طلبگی را ببین���م، و به آن 
عاقه مند ش���ده، وارد حوزۀ علمیۀ قم 
شوم. س���ال 13۷۶ دروس سطح حوزه 
را به اتمام رساندم. چند سال از محضر 
اساتید بزرگواری چون مرحوم آیت اهلل 
العظم���ی میزا جواد تبری���زی و آیت اهلل 
م���ددی _ حفظه اهلل تعال���ی _ در درس 

ج استفاده کردم. خار
در سال 13۷9 در مرکز تربیت مدرس 

دانش���گاه قم در رش���تۀ مدرسی معارف 
اسامی، گرایش فلسفه و کام پذیرفته 
از پایان نام���ۀ  ش���ده و در س���ال 13۸۲ 
خود ب���ا عنوان »اطاع���ت از خدا حق یا 
ک���ردم. در س���ال 13۸5  تکلی���ف« دفاع 
گرایش قرآن  در دکتری همان رشته در 
و مت���ون در دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث 
پذیرفته ش���ده و در سال 139۰ از رسالۀ 
خود ب���ا عن���وان »رفتار اخاقی انس���ان 
ب���ا خود از منظ���ر قرآن و حدی���ث« دفاع 

نمودم.
آقای دکت���ر! بفرمایید چگونه و از چه 
سالی وارد دارالحدیث شدید و فعالیت 

خود را چگونه آغاز نمودید؟
بنده در س���ال 13۷1 وارد دارالحدیث 
شدم. ورودم به دارالحدیث به واسطۀ 
معرفی دوست و هم مباحثه ای ام آقای 
حمید رس���ایی بود. حدود هشت سال 
اّول طلبگ���ی با آقای رس���ایی هم درس 
و هم بح���ث بودیم.  پس از یکی دوماه 
از ورود ایش���ان ب���ه دارالحدی���ث، بنده 
نیز با معرفی ایش���ان به مؤسسۀ آن روز 
که »مرک���ز تحقیق���ات دارالحدیث« نام 

داشت، وارد شدم.
البته در آن س���ال این مرک���ز، حقیقتًا 
دارالحدی���ث ب���ود؛ یعنی خان���ه ای بود 
ک���ه در آن حدی���ث خوان���ده و نوش���ته 
می ش���د. در زی���ر زمین منزل مس���کونی 
آیت اهلل ری شهری، حدود پنج _ شش 
ک���ه در آن زمان، غالبًا  نفر طلبۀ فاضل 
ش���خصی بوده و معّمم نش���ده بودند، 
کار تکمی���ل ابواب »می���زان الحکمه« را 
ک���رده بودند. فعالیت این جانب و  آغاز 
چند تن دیگر از همکاران، با استنساخ 
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احادیث انتخاب ش���ده و قرار دادن آن 
کاس���ورهای مرب���وط، ب���ه ص���ورت  در  
گونه بود  کار این  دستی آغاز شد. روال 
که چن���د محّقق، احادیث���ی را در ابواب 
تعیین ش���ده در »بحار األن���وار«، »کتب 
اربعه«، »صحاح س���ّته«، »کنزالعمال«، 
»درالمنث���ور« و چند منب���ع روایی دیگر 
می دیدن���د و س���پس ب���رای بازدید حاج 
آقا عامت گ���ذاری می کردند. آخر هفته 
ایشان از تهران می آمدند قم و ابواب و 
احادیث را می دیدند و حدیث مورد نظر 
را عامت می زدند تا نوش���ته ش���ود و در 
گیرد تا بعدًا توسط  کاس���ور مربوط قرار 
محقق تنظیم ش���ود و در نهایت، حاج 
آقای ری شهری، احادیث تنظیم شده 
را می دیدن���د و مطابق دیدگاه ایش���ان، 
احادی���ث ه���ر باب تنظیم می ش���د و هر 
ک���ه به بیان و توضیح نیاز داش���ت،  جا 
توضی���ح و بی���ان آن مطل���ب، تدوی���ن 

می گردید.
کار در آن زم���ان بس���یار بس���یط بود و 
هم���ه چی���ز ب���ه ص���ورت دس���تی انجام 
کامپیوتر  می ش���د. چون ت���ا آن زم���ان، 
کامپیوتر  وارد حوزه نشده بود. آرام آرام 
ب���ا سیس���تم عام���ل داس و پرینتر های 
س���وزنی وارد ش���د و مرحل���ه ب���ه مرحله 

کار ارتقا یافت و ماشینی شد. روش 
ش���روع  اوای���ل  هم���ان  در  بن���ده 
هم���کاری توس���ط ح���اج آقا مس���عودی 
ب���رای س���اماندهی به ام���ور کتاب خانه 
که در  کتاب خانه ای  مأموریت یافت���م. 
آن زمان، مجّلداتش ش���اید از هزار جلد 
تج���اوز نمی ک���رد. لذا اّولین مس���ئولیت 
کتاب خان���ه  اجرای���ی م���ن مس���ئولیت 
که  بود. از اوایل سال ۷۲ تا سال ۷۴- 
فعالیت رسمی دارالحدیث با پیام مقام 
معظم رهبری و در مراس���می مبس���وط 

در س���اختمان جدید آغاز شد _ مسئول 
دارالحدی���ث  تخصص���ی  کتاب خان���ۀ 
در  کتاب خان���ۀ  ک���ه  زمان���ی  و  ب���ودم 
س���اختمان جدید به جناب آقای ربانی 
کتاب خانۀ  تحویل شد، به شکل یک 
ک���ه  تخصص���ی حدی���ث درآم���ده ب���ود 
بال���غ ب���ر  ده ه���زار جلد کتاب بر اس���اس 
رده بندی کنگره تنظیم شده و در حال 

فهرست نویسی بود.
آی���ا ش���ما در تهی���ه و تنظی���م اب���واب 
»میزان الحکم���ه« نیز در ادامۀ فعالیت 

خود نقش داشته اید؟
از ح���دود س���ال ۷5 ب���ا اتم���ام دروس 
س���طح ح���وزه ابت���دا در بخ���ش تخریج 
و مصدریابی و پس از دو یا س���ه س���ال، 
فعالیت های تحقیقی را در دارالحدیث 
آغاز نمودم و در تنظیم ابواب متعددی 
زی���ر نظ���ر ریاس���ت محت���رم مؤسس���ه، 
کتاب هایی چون  هم���کاری داش���تم. 
»دانش نامۀ احادیث پزشکی)موسوعة 
اب���واب اطع���ام  االحادی���ث الطبی���ة(«، 
ی���ا هم���ان »فرهنگ نام���ۀ  و ضیاف���ت 
میهمانی«، بخش هایی از »دانش نامۀ 
ام���ام حس���ین؟ع؟« و بخش های���ی از 
اعظ���م؟ص؟«،  پیامب���ر  »حکمت نام���ۀ 
بن���ده در آن  از جمل���ه همکاری ه���ای 

سال ها بود.  
ب���رای  دارالحدی���ث  ب���ا  هم���کاری 
تحصیل ش���ما مزاحمت ایج���اد نکرده 

است؟
ب���ا  م���ا  هم���کاری  س���ال ها  آن  در 
می���زان  ب���ود.  مح���دود  دارالحدی���ث 
کمتر از یک صد  همکاری در ماه، غالبًا 
س���اعت بود. بنده در همان سال ها در 
کن���ار تحصیل در حوزه، ب���ا دارالحدیث 
همکاری داشتم و البته بافاصله پس 
از اتمام س���طح دو، در س���ال 13۷۸، در 

کارشناسی ارش���د رشتۀ مدّرسی  مقطع 
معارف اس���امی، گرایش فلسفه و کام 
در مرک���ز تربی���ت م���درس دانش���گاه قم 
پذیرفته و مش���غول تحصیل شدم و در 
کارشناسی ارشدم را  سال 13۸۲ مدرک 

از آن دانشگاه گرفتم. 
گونه بپرسید  البته س���ؤال را باید این 
کار در دارالحدیث در پیش���رفت  که: آیا 
علمی ش���ما مؤث���ر بوده اس���ت؟  در این 
ص���ورت خواهم گفت: بل���ه.  همکاری 
ب���ا دارالحدی���ث، زمین���ه را ب���رای رش���د 
کرد و  علمی در موض���وع حدیث فراهم 
نه تنها مزاحمتی برای پیشرفت علمی 
نداش���ت، بلک���ه هم���کاران را ب���ه ط���ور 

خاص در رشتۀ علوم حدیث رشد داد.
در سال 13۸5 در اولین دورۀ دکتری 
گرایش  رشتۀ مدرسی معارف اسامی، 
قرآن و مت���ون دانش���کدۀ علوم حدیث 
پذیرفت���ه ش���دم و در مه���ر 139۰ موفق 
به اخذ مدرک دکتری در این مؤسس���ۀ 
گران س���نگ گردیدم و ام���روز به عنوان 
عض���و هیئ���ت علم���ی دانش���گاه ق���رآن 
ب���ا  و حدی���ث، هم���کاری عمیق ت���ری 

مؤسسه دارم.
ک���ه در ضمن   اینه���ا بیانگر آن اس���ت 
کاری اعم از علم���ی و اجرایی  فعالی���ت 
در دارالحدیث، توفیق رش���د علمی نیز 
داش���ته ام. البته بقیۀ همکاران قدیمی 

نیز غالبًا این گونه هستند.
خ���ود  اجرای���ی  مس���ئولیت های  از 
ش���ما  ظاه���رًا  بگویی���د.  برایم���ان 
مسئولیت های متعددی را در مؤسسه 

تجربه کرده اید؟
کس���ی ب���ه اندازۀ  بل���ه تصّور نمی کنم 
بنده در این مؤسسه انواع مسئولیت ها 
که  گونه  کرده باش���د. هم���ان  را تجربه 
اش���اره ک���ردم، مس���ئولیت کتاب خان���ۀ 
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اّولی���ن  ق���م،  در  حدی���ث  تخصص���ی 
مس���ئولیت بنده ب���ود. البت���ه آن زمان 
این مس���ئولیت جنبۀ تأسیسی داشت 
و حقیقت���ًا زحم���ات طاقت فرس���ایی را 
به همراه دوس���ت عزیزم جن���اب آقای 
کتاب خانه  هوش���مند برای راه ان���دازی 
کش���یدیم و چند سال در ایام نمایشگاه 
کت���اب ته���ران ب���ه اتفاق  بی���ن الملل���ی 
ایش���ان، آقای معراجی و چند تن دیگر 
از همکاران، روزه���ای متوالی به خرید 

کتاب سپری می شد.
در  یافت���م  توفی���ق   13۸۴ س���ال  در 
راه اندازی دانشکده در مرکز قم، نقش 
مؤث���ری ایف���ا نمای���م. در آن زم���ان ب���ا 
پذیرش مدیریت آموزش دانش���کده در 
قم تحت اشراف آقای دکتر حجت، به 
عنوان مدیر آموزش دانش���کده، ُپست 
ک���ردم. س���پس، با  جدی���دی را تجرب���ه 
کوتاهی، مدیریت آموزش های  فاصلۀ 

کردند. گذار  آزاد را نیز به بنده وا
ِمهر سال 13۸۷ طی حکمی از سوی 
ریاس���ت محت���رم مؤسس���ه، ب���ه عنوان 
معاون فرهنگی _ دانشجویی دانشکده 
منصوب شدم. دورۀ این مسئولیت، به 
خاطر ارتباط تنگاتنگ با دانش���جویان 
بویژه دانش���جویان بانش���اط و ُپرانرژی 
فعالی���ت  ل���زوم  و  کارشناس���ی  مقط���ع 
فعالیت ه���ای  در  پررن���گ  حض���ور  و 
از  دانش���کده،  سیاس���ی  و  فرهنگ���ی 
خاطره انگیزترین دوران مدیریتی ام  به 
ش���مار می آید. این مسئولیت پس از دو 
سال توسط جناب آقای دکتر صادقی، 
سرپرست وقت دانشکده برای دو سال 
دیگر تمدید ش���د؛ لکن  پس از س���پری 
ش���دن چن���د م���اه از دورۀ دوم معاونت 
دانش���کده،  دانش���جویی   _ فرهنگ���ی 
این بار از سوی ریاست محترم مؤسسه 

به عنوان معاون فرهنگی، ارتباطات و 
امور بین الملل مؤسس���ه انتخاب شدم 
و طبیعت���ًا معاونت فرهنگی دانش���کده 
به فرد دیگری سپرده شد. در این دوره 
فعالی���ت در دو عرصه فرهنگ���ی و بین 

المللی جذاب و البته سنگین بود. 
و  اخ���اق  پژوهش���کدۀ  تأس���یس  در 
روان شناس���ی اس���امی نقش داش���ته و 
از زمان تأسیس پژوهش���کده تا اواسط 
اخ���اق  گ���روه  س���ال 139۴ مدیری���ت 
کاربردی نی���ز برعهده ام ب���ود. در ادامه 
نیز مدیر عاملِی انتش���ارات دارالحدیث 
نیز بر عهدۀ این جانب گذاشته شد. در 
ضمن گاهی با گروه اخاق دانشگاه نیز 
همکاری می کنم. اینها غیر از عضویت 
ک���ه  در ش���وراهای چندگان���ه ای اس���ت 
ب���ه ط���ور طبیع���ی بای���د در جلس���اتش 
که  حضور داش���ته باش���م.لذا می بینید 
مس���ئولیت های بنده هم در دانش���گاه 
و هم در پژوهش���گاه و هم در مؤسس���ه 
متعدد بوده است. البته خدا را به خاطر 

کرم.  این الطافش سپاس گزار و شا
از  نمون���ه  چن���د  اس���ت  ممک���ن  گ���ر  ا
اقدامات مهم دوران مدیریتی خودتان 

را برایمان بازگو کنید؟
در معاونت فرهنگی، ارتباطات و امور 
گذشته به  که سال  بین الملل مؤسسه 
معاون���ت فرهنگ���ی و هن���ری تغییر نام 

داد، از چند اقدام ارزنده باید یاد کنم.
ایج���اد »مدیری���ت  اق���دام نخس���ت، 
تدوین متون عمومی و ترویجی« است 
ک���ه به هّمت هم���کاران خوب���م در این 
بخش بویژه آقای مصطفی پورنجاتی 
انج���ام ش���ده اس���ت. در ای���ن بخ���ش، 
اقدامات بس���یار خوب���ی در جهت تولید 
کتاب  کت���ب ترویج���ی و بوی���ژه تولی���د 
ک���ودک و نوجوان انجام ش���ده اس���ت. 

در این خصوص، فقط همین را اش���اره 
ک���ه با وج���ود تولید آث���ار معدودی  کنم 
ن���ام  ب���ا  نوج���وان  و  ک���ودک  در ح���وزۀ 
کتاب های »شبنم«، به دلیل اقدامات 
زیربنایی و اساسی در جهت راه اندازی 
حرکت���ی علمی در ارتق���ای کیفی کتاب 
کارشناسان  کودک در قم و اس���تفاده از 
تأس���یس  و  ح���وزه  ای���ن  در  ش���اخص 
»ش���ورای کتاب کودک« ب���ا حضور این 
کارشناسان و نیز برگزاری چند نشست 
در این خصوص، امروز دارالحدیث به 
ح در  عن���وان یک مرکز خوش نام و مطر
کتاب  کتاب های عمومی بویژه  عرصۀ 

کودک و نوجوان شناخته می شود.
اق���دام دوم، ورود ب���ه عرص���ۀ تولی���د 
کت���اب و  محص���والت چندرس���انه ای و 
مجّل���ۀ صوت���ی و نیز تیزره���ای اخاقی 
و معارفی اس���ت. این حرکت س���نگین 
و هزینه ب���ر، از جمل���ه اقدامات���ی اس���ت 
کمت���ر مرک���ز پژوهش���ی ای در قم به  که 
فکر ورود به این  عرصه افتاده اس���ت. 
ک���ه در ای���ن بخش ب���ا تولید  در حال���ی 
»نرم اف���زار چن���د رس���انه ای ث���اراهلل« ب���ا 
رویکرد دینی و به پش���توانۀ منش���ورات 
فاخر پژوهشگاه و رونمایی آن به دست 
مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل مکارم 
ش���یرازی_ دامت برکاته_ ، دارالحدیث 
ب���ه عن���وان مب���دع تولی���د نرم افزارهای 
چندرسانه ای و پیش گام در این عرصه 
ح ش���ده است و به زودی تولید فاز  مطر
اّول »نرم اف���زار امی���ر المؤمنی���ن؟ع؟«، 
چند تیزر معارفی و اخاقی و نیز اندروید 
»نرم افزار ثاراهلل« را شاهد خواهیم بود. 
ای���ن اقدام، حرکتی مهم در این عرضه 
اس���ت و امیدوارم در آین���ده ای نزدیک 
که نوعی جریان سازی  ش���اهد باش���یم 
در تولید محص���والت مربوط به فضای 
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رس���انه و محی���ط مج���ازی ب���ا رویک���رد 
علم���ی _ فرهنگ���ی ب���رای اقن���اع اف���کار 
کز  جوان���ان و عاقه من���دان در بی���ن مرا

علمی و تحقیقاتی اتفاق بیفتد. 
اق���دام س���وم، در عرص���ۀ بی���ن الملل 
بود. راه اندازی سفرهای خارجی برای 
همکاران اعم از اس���تادان و مس���ئوالن 
که قریب به اتفاق آنها با  دارالحدیث _ 
هزینۀ شخصی و البته با حمایت هایی 
از سوی مؤسس���ه انجام شد _ ، اقدامی 
ک���ه بعد از  بس���یار مهم و جس���ورانه بود 
که  حدود سه س���ال، شاهد آن هستیم 
کم کم به عن���وان مرکزی  دارالحدی���ث 
فعال در عرصۀ بین الملل نیز ش���ناخته 
بی���ن  عرص���ۀ  در  فعالی���ت  و  می ش���ود 
الملل برای مس���ئوالن ارش���د مؤسس���ه 
بیش از گذش���ته اهمیت یافته اس���ت و 
امروز ش���اهد آن هس���تیم که استادان و 
محققان مؤسسه در سمینارهای علمی 
ج از کش���ور، مقاله ارسال می کنند و  خار

برای ارائۀ آن، دعوت می شوند.  
البت���ه برگزاری س���ه »همایش حدیث 
کاره���ا ب���وده  رض���وی«، از دش���وارترین 
که درگیری های علمی و اجرایی  است 
فراوان���ی ب���ه دنب���ال داش���ته و به لطف 
خدا شاهد برگزاری سه همایش در این 
حوزه بودی���م و امروز »بنیاد بین المللی 
امام رض���ا؟ع؟« برای همای���ش چهارم 

نیز اصرار دارد.
ب���ه  نی���ز  دارالحدی���ث  انتش���ارات  در 
لطف اله���ی، اقدامات مطلوبی ش���روع 
ش���ده اس���ت که راه اندازی دو فروشگاه 
حض���رت  مق���دس  آس���تان  در  جدی���د 
عنای���ات  ب���ا  ک���ه  عبدالعظی���م؟ع؟ 
گرفت،  وی���ژۀ تولیت محت���رم ص���ورت 
همچنین ایج���اد هم���کاری نزدیک با 
مؤسسه و رفع ابهامات و برخی اختاف 

نظره���ا و نیز اقدام���ات اصاحی متعدد 
کت���اب، از جمل���ۀ آن  در فراین���د تولی���د 
که در فرصت مناسب،  اقدامات اس���ت 
بیشتر در این باره توضیح خواهم داد. 

اق���دام  خاطره انگیزتری���ن  باالخ���ره  و 
در دورۀ مدیریت���ی ام مدیریت برگزاری 
نمایش���گاه محص���والت دارالحدیث در 
بیت رهبری و دیدار با حضرت ایش���ان 
بود که در تاریخ دارالحدیث، به عنوان 
یک���ی از ارزنده تری���ن اقدام���ات، ثبت و 
ضبط ش���ده اس���ت و همکاران فراوانی 
در انج���ام این مه���م، متحّمل زحمت 

شدند.
که نقش بس���یار  به ه���ر حال، همین 
کتاب خان���ۀ  ان���دازی  راه  در  ناچی���زی 
ق���م،  در  دانش���گاه  مرک���ز  تخصص���ی، 
در  اخ���اق  رش���تۀ  و  گ���روه  راه ان���دازی 
دانش���گاه و اقدامات ارزن���دۀ همکارانم 
در تولیدات عموم���ی و ترویجِی متنوع 
در معاونت فرهنگی  داشته ام، حقیقتًا 

کرم.   خدا را با تمام وجود شا
کار اجرای���ی برای ش���ما  ای���ن حج���م 
باق���ی  را  و تحقی���ق  تدری���س  فرص���ت 

می گذارد؟
به فضل الهی از حدود سال 13۸۲ تا 
کنون، فعالیت های قلمی و نیز تدریس 
نیز داشته ام. حدود بیست مقاله و چند 
کتاب تألیف نموده ام و در س���ال 9۲ در 
اّولین سال تأسیس رسمی پژوهشگاه، 
به عن���وان پژوهش���گر نمون���ه انتخاب 
ش���دم. تدری���س در دروس مختلف در 
کارشناسی ارشد و  کارشناس���ی،  مقاطع 
در دو س���ه سال اخیر در مقطع دکتری، 
ک���ه خ���دای  از توفیقات���ی ب���وده اس���ت 

متعال مرا به آن موّفق داشته است.
به عنوان سؤال پایانی، نظرتان را در 
بارۀ دارالحدی���ث و رییس آن، آیت اهلل 

ری شهری  بیان کنید.
ک���ز  مرا از  یک���ی  دارم  اعتق���اد  م���ن 
کار و فعالیت در  نوران���ی و باصفا ب���رای 
عرصۀ علوم و مع���ارف قرآن و حدیث، 
که  دارالحدی���ث اس���ت. مجموع���ه ای 
در ن���وع خ���ود توانس���ته اس���ت در ح���ّد 
گرد  ت���وان، هم���ۀ خوبی ه���ا را در خ���ود 
و  مخل���ص  و  دلس���وز  مدی���ری  آورد. 
کاردان و در عی���ن ح���ال باه���دف، در 
رأس مؤسس���ه از مزایای برجس���تۀ این 
س���ال های  ای���ن  در  اس���ت.  مؤسس���ه 
ک���ه از حضور و خدمت بنده در  طوالنی 
دارالحدیث می گذرد)بیش از دو دهه(، 
همواره مؤسسه از حیث ابعاد آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی، در حال پیشرفت 
و توسعه بوده اس���ت. این، نشانگر آن 
اس���ت که مؤسسه، هدفمند و با برنامه 

اداره شده است.
مؤسس���ه دارالحدیث، مرکزی اس���ت 
ک���ه توانس���ته اس���ت در دوران معاصر، 
حرکت���ی جدید بوی���ژه در پژوهش های 
که  کن���د و افتخ���ار دارد  حدیث���ی ایجاد 
تولی���د کنندۀ آثار فاخری در حوزۀ علوم 
و معارف قرآنی، حدیثی و تاریخ و سیره 
و اخاق و روان شناس���ی اسامی باشد. 
این افتخار البته بیش از هر کس مربوط 
به رییس این مؤسس���ه، یعنی آیت اهلل 
ری شهری است. اّما در بارۀ شخصیت 
آقای ری شهری باید بگویم که گذشته 
از دان���ش و فض���ل ایش���ان، اخ���اص و 
نظمشان از ویژگی های برجستۀ ایشان 
که در طول س���ال های متوالی،  اس���ت 

همواره ثابت و مستمر بود.
که  گف���ت  البت���ه بای���د ای���ن نکت���ه را 
دارالحدیث هم مانند هر مرکز دیگری، 
کوچ���ک و بزرگی دارد،  عیوب متعدد و 
کار مؤسسه رو به پیشرفت  لکن برآیند 
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و مثبت است. این نکته، همواره بارز و 
امیدبخش بوده است. 

که  کنم  در پای���ان الزم می دانم اعام 
کر الطاف بی کران پروردگار متعال،  ش���ا
الط���اف  و  بی���ت؟مهع؟  اه���ل  مواه���ب 
ریاس���ت محترم مؤسس���ه هس���تم و در 
عی���ن ح���ال، قدردان ب���رکات ناش���ی از 
ارواح طیب���ه حض���رت معصوم���ه؟اهع؟ و 
حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ و امام 
زاده ه���ای الزم التعظی���م در ش���هر ری 
هس���تم. از ای���ن رو، از هرگون���ه خدمت 
در این مؤسس���ه وزین دریغ نمی کنم و 
هرجا که باشم، خود را پروردۀ این مرکز 
ارزنده می دانم و بالندگی هرچه بیشتر 
آن را از خدای بزرگ مس���ئلت می کنم. 

والحمدهلل رب العالمین!
▪ ▪ ▪

از حجت االس���ام سبحانى نیا 

چند کتاب و مقاله تا کنون منتشر 

که عبارت اند از:  شده است 
الطبی���ه«  »موس���وعة  کتاب ه���ا: 
)مش���ارکت در تدوین جلد دوم آن(؛ 
»چهل حدی���ث آب و نان«؛ »حدیث 
تندرس���تی )بررس���ی مجموعه آداب 
و  کت���اب  در  آش���امیدن  و  خ���وردن 
سنت(«؛ »پای سخن محبوب دل ها 
کریمانه، در  حس���ین؟ع؟«؛ »اخاق 
پرتو کام امام حسن مجتبی ؟ع؟«؛ 
»س���ر دلب���ری )پژوهش���ی پیرام���ون 
کس���ب محبوبی���ت(«؛  راهکاره���ای 
از  خ���ود  ب���ا  انس���ان  اخاق���ی  رفت���ار 
کتاب  کتاب و س���نت«؛ »قرآن  منظر 

اخاق)1(« و ... 

والی���ت  در  »اعلمی���ت  مق���االت: 
فقی���ه«؛ »مراح���ل ش���کل گیری قیام 
خونی���ن س���ید الش���هدا«؛ »تحقیقی 
در ب���ارۀ اربعی���ن حس���ین ب���ن عل���ی 
)علی���ه الس���ام(«؛ »تکالیف ش���رعی 
توهین یا تکریم انس���ان«؛ »درآمدی 
ش���یخ  کام���ی  دیدگاه ه���ای  ب���ر 
بهای���ی«؛ »نظریۀ تغییر و تأثیر آن در 
زمینه سازی ظهور«؛ »بررسی نظریۀ 
اخاقی جرمی بنتام و شباهت های 
معیارهای هفتگان���ه او با آموزه های 
از  انس���ان  تلق���ی  »ارکان  اس���امی«؛ 
خ���ود و تأثیر آن در رفتارهای اخاقی 
او«؛ »آسیب شناس���ی اخاقی اذان«؛ 
نق���ش خیرخواهی در بهب���ود روابط 
همس���ایگی«؛ »جای���گاه زن در فق���ه 

جعفری« )به زبان عربی( و ... .

دنیا تشنۀ فقه اهل بیت؟مهع؟ است

آیت اهلل ن���وری همدان���ی، مرجع تقلید 
ش���یعیان، در تاریخ سیزدهم اسفند ماه 
95 در مراس���م بزرگداش���ت بیس���تمین 
 _ علم���ی  مؤسس���ۀ  تأس���یس  س���الگرد 
س���الن  در  ک���ه  دارالحدی���ث  فرهنگ���ی 
همایش های مؤسسه برگزار شد، عنوان 

کرد: این ش���جرۀ طیب���ه، دارای ثمرات 
بس���یار مهم است و نویسندگان کتب  و 
آثار منتشر شده در مؤسسه، دارای قلم 
قدرتمندی هستند که گام بزرگی در نشر 

معارف اسامی برداشتند.
مرجع تقلید ش���یعیان اظهار داش���ت: 

علمای ب���زرگ اس���ام، مواری���ث انبیا و 
اولیا را جمع و حفظ کردند و این س���فرۀ 
گس���ترده و بابرکت، در نتیجۀ اقدامات 
اه���ل  احادی���ث  ب���ود.  ب���زرگ  علم���ای 
بیت؟مهع؟ بع���د از زمان امام صادق؟ع؟ 
جم���ع آوری ش���د. علمایی چون ش���یخ 
طوسی احادیث اهل بیت؟مهع؟ و جوامع 
ثانوی���ه را جم���ع آوری، حف���ظ و منّق���ح 

کردند.
آیت اهلل نوری همدانی یادآور ش���د: در 
مرحلۀ دوم، تصنیف، تألیف، تحقیق، 
تنظیم و باب بندی آثار به وجود آمد که 
گرفت.  با زحمات ف���راوان علما صورت 
همچنین ش���رح و تفس���یر و تبیی���ن آثار 
گرفت  به وس���یلۀ علمای اسام صورت 
و راه اجته���اد و تحقیق در برابر دیدگان 

گشوده شد.
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کرد:  مرج���ع تقلید ش���یعیان تصری���ح 
متأسفانه آنچه که در قرآن و اخبار اهل 
بیت؟مهع؟ وج���ود دارد، در فق���ه نیامده 
اس���ت و آنچه که در فقه وجود دارد، به 
میان مردم نیامده است و این مسئله، 
یکی از مش���کات و موضوعات مهم در 

جامعه است.
وی افزود: در کتاب جواهر، به صورت 
کم رنگ به بحث جهاد پرداخته است و 
جهاد را در سه قسم تقسیم بندی کرده 
که امام خمینی؟هر؟ با  است، در حالی 
توجه به آیات قرآن کریم، جهاد را به ده 

قسم تقسیم کرده است.
استاد خارج فقه حوزۀ علمیۀ قم بیان 
کرد: در قرآن کریم انواع جهاد ها از جمله 
جه���اد برای تأس���یس حکومت صالح و 
عادالن���ه، جهاد در برابر ظل���م ظالمان، 
جهاد برای نجات مس���تضعفان، جهاد 
ب���رای برق���راری عدال���ت، جه���اد برای 
گرفتن حق  مبارزه با فساد، جهاد برای 

مظلوم از ظالم و.. ذکر شده است.
ک���ه مرزهای  وی ب���ا اش���اره ب���ه ای���ن 
ک���ی و آب���ی در هر کش���وری  هوای���ی، خا
گف���ت: صاح���ب جواه���ر،  وج���ود دارد، 

دلیلی بر وجود حفظ مرزهای اس���امی 
نمی بین���د و تمس���ک ب���ه اص���ل برائت 
می کند، در حالی که آیت اهلل طباطبایی 
در تفسیر آیۀ 5۰ سورۀ آل عمران، برای 
این مطلب پانزده مورد بیان کرده است 
و در پنج���اه صفح���ه ب���ه ای���ن موضوع 

پرداخته است.
آی���ت اهلل ن���وری همدانی یادآور ش���د: 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز 
یکی دیگر از موضوعاتی است که خیلی 
م���ورد توّجه فقه قرار نگرفته اس���ت، در 
حال���ی ک���ه آی���ات و روایات بس���یاری در 
خصوص امر به مع���روف و نهی از منکر 

بیان شده است.
وی ب���ا بی���ان ای���ن که س���نن الهی به 
دس���تور خداون���د قاب���ل تغییر نیس���ت، 
که در  ک���رد: عل���وم انس���انی ای  عن���وان 
دانش���گاه های ایران تدریس می شود، 
همان علوم انسانی غرب است، درحالی 
که مقام معظم رهبری  گونه  که همان 
کتب علوم انسانی  )مد ظله( فرمودند، 
باید بر اس���اس سنن الهی، مبانی اسام 
و معارف اهل بیت؟مهع؟ ایجاد ش���وند و 
کز علمی قرار  در اختیار دانشگاه ها و مرا

بگیرند.
کرد:  آیت اهلل ن���وری همدانی تصریح 
تألی���ف، تحقی���ق و پژوه���ش، کارهای 
ارزنده ای اس���ت؛ اّما این آثار را باید وارد 
جامع���ه کرد. ما باید آثار خود را در میان 
مردم کاربردی کنیم. ما باید آنچه را که 
در قرآن و احادیث وجود دارد، وارد فقه 
کنیم و همچنین این م���وارد را  ش���یعی 

وارد زندگی مردم کنیم.
آی���ت اهلل نوری همدانی ب���ا بیان این 
که عل���وم  و معارف اهل بیت؟مهع؟ را به 
گفت: دنیا تش���نۀ  میان مردم بیاوریم، 
فقه اهل بیت؟مهع؟ است و پژوهشگران 
باید پاسخ مناسبی در برابر اندیشه های 
مس���لمانان  باش���ند.  داش���ته  غ���رب 
کنند و جلوی ظلم ها  می توانند حرکت 
را  بگیرند و قدرت قوی به وجود آورند. 
فط���رت این مردم، اس���ام اس���ت و این 
که انقاب  مردم همان مردمی هستند 
اس���امی را به وجود آوردند. این علوم و 
معارف قرآن و اه���ل بیت باید به میان 
م���ردم بیاید و ای���ن مطالب بای���د برای 

مردم تبیین شود.

کید بر همکاری مشترک فرهنگی میان دارالحدیث و شهرداری قم تأ

آقای موسوی نژادیان ، معاون فرهنگی، 
هنری، ورزشی ش���هرداری قم به همراه 
تنی چن���د از مدی���ران ای���ن معاونت، به 
تاریخ بیس���ت و نهم فروردی���ن ماه 95، 
ضم���ن بازدید از آث���ار ترویجی و فرهنگی 
تولی���د ش���ده در مؤسس���ۀ دارالحدی���ث، 
ب���ا حج���ت االس���ام والمس���لمین دکت���ر 
س���بحانی نیا، معاون فرهنگی و هنری، 
و دیگر مدی���ران فرهنگ���ی دارالحدیث، 

دیدار و گفتگو کرد.

دکت���ر  المس���لمین  و  االس���ام  حج���ت 
سبحانی نیا در ابتدای این دیدار، ضمن 
خیر مقدم به مهمانان، رسالت معاونت 
فرهنگی و هنری مؤسسۀ دارالحدیث را 
کثری مع���ارف قرآن و  ترویج و نش���ر حدا
اهل بیت؟مهع؟ در جامعه دانست و برای 
تبدیل شهر قم به شهری نمونه در حوزۀ 
اخاق و فرهنگ اسامی، ابراز امیدواری 

کرد.
وی افزود: نش���ر معارف اهل بیت؟مهع؟ 

و جریان س���ازی فرهنگی میان نخبگان 
و عم���وم مردم، از اه���داف مهّم معاونت 
فرهنگ���ی و هنری مؤسس���ۀ دارالحدیث 
که امید اس���ت بتوان با تولید آثار  اس���ت 
ترویجی فاخر، بخشی از خأل نشر معارف 
را در ح���وزۀ فرهنگ���ی و هن���ری تکمی���ل 

نمود.
حجت االسام و المسلمین سبحانی نیا 
با اشاره به مأموریت دو مرکز علمی تحت 
نظ���ر مؤسس���ه )دانش���گاه و پژوهش���گاه 
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ق���رآن و حدیث( در تولی���د آثار تخصصی 
در عرصۀ علوم و معارف حدیث، تفس���یر 
کام اه���ل بیت؟مهع؟  اه���ل بی���ت؟مهع؟، 
و اخ���اق و روان شناس���ی اس���امی، و نیز 
تربیت متخصصان ای���ن علوم، تصریح 
کرد: معاونت فرهنگی و هنری مؤسس���ه 
ب���ه عنوان ضلع س���وم مؤسس���ه در نش���ر 
عل���وم و معارف قرآن و حدیث، تولید آثار 
عمومی و ترویجی برای مخاطب عام را 
در دس���تور کار قرارداده، تا بتواند با تولید 
آثار فاخر هنری و فرهنگی، گامی مؤثر در 

راستای اهداف دارالحدیث بردارد.
کت���اب ترویجی در  تولی���د پنجاه جل���د 

ح���وزۀ مع���ارف ق���رآن و حدی���ث، تولی���د 
ب���ر  فاخ���ر  نرم افزاره���ای چندرس���انه ای 
اساس دو »دانش نامۀ امام حسین؟ع؟« 
و »دانش نامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟«، تولید 
تیزره���ای کوت���اه، ج���ذاب و اثربخش بر 
اساس مضامین اخاقی و اجتماعی قرآن 
و حدیث تحت عنوان »روایت زندگی«، 
تولید تابلوهای نفیس بر اساس جمات 
کوتاه و کاربردی از قرآن، حدیث و ادعیه، 
کتاب ها و مجّله های صوتی  و نیز تولید 
متنوع و جّذاب، بخشی از فعالیت های 
اخیر معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه 

دارالحدیث است.
معاون فرهنگی و هن���ری دارالحدیث 
در ادام���ه، ضم���ن اع���ام آمادگ���ی برای 
تولید نرم افزاری چندرسانه ای با موضوع 
کریمۀ اهل بیت؟اهع؟ با مشارکت معانت 
فرهنگی شهرداری قم، از برگزاری قریب 
الوق���وع جش���نوارۀ »روای���ت و ش���عر« در 
بیس���ت و هفتم شهریورماه 95 )روز شعر 
و ادب فارسی( به منظور ترویج فرهنگ 
شعرس���رایی بر اس���اس مضامین قرآنی و 

روایی خبر داد.
دارالحدی���ث  آمادگ���ی  پای���ان،  در  وی 
را ب���رای هم���کاری با معاون���ت فرهنگی 

ش���هرداری ق���م به منظ���ور تولید و نش���ر 
آثار مکتوب ترویج���ی، تیزرهای قرآنی و 
روایی ب���ر پایۀ مباحث مرتب���ط با اخاق 
و فرهن���گ ش���هروندی و شهرنش���ینی، 
نرم افزارهای چندرس���انه ای، و پوسترها 
و تابلوهای شهری قرآنی و روایی، اعام 

کرد. 
ورزش���ی  هن���ری،  فرهنگ���ی،  مع���اون 
ش���هرداری قم نیز در این دی���دار، ضمن 
ارائۀ گزارش���ی از اهداف و برنامه های آن 
معاونت، از لزوم ترویج اخاق و فرهنگ 
شهروندی بر پایۀ معارف قرآن و حدیث، 

ب���ه عن���وان مهم تری���ن وظیفۀ س���ازمان 
فرهنگ���ی _ هنری ش���هرداری قم اش���اره 

کرد.
موس���وی نژادی���ان در ای���ن دی���دار، ب���ا 
بیان اهداف س���ازمان فرهنگی، هنری، 
ورزش���ی شهرداری کان ش���هر قم، اظهار 
گس���ترش  داش���ت: ای���ن س���ازمان برای 
فرهن���گ ش���هروندی در جامع���ه ت���اش 
می کند و امیدوار است بتواند با مشارکت 
گام���ی مؤث���ر  دیگ���ر نهاده���ای مرتب���ط، 
ب���رای تحقق ای���ن ه���دف ب���ردارد. وی 
افزود: تعامل ش���هرداری با  س���ازمان ها، 
کانون های فرهنگی و متولیان فرهنگی، 

خوب اس���ت و معاونت فرهنگی_ هنری 
ش���هرداری ت���اش می کن���د ب���ا حمایت،  
نظ���ارت و اعام مش���کات، محصوالت 
فرهنگ���ی مناس���بی ب���ا هم���کاری دیگ���ر 

سازمان های مرتبط تولید کند.
ظرفیت ه���ای  نژادی���ان،  موس���وی 
مؤسس���ۀ دارالحدی���ث را در حوزه ه���ای 
هنری و رس���انه ای ارزش���مند دانسته و از 
آمادگی معاونت فرهنگی ش���هرداری قم 
برای رس���اندن آثار دارالحدیث به عموم 
زائ���ران و مجاوران کریمۀ اهل بیت؟اهع؟ 

خبر داد.
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کرد: معاون فرهنگی و هنری مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث عنوان 

کتاب در بیش از 700 جلد در مؤسسۀ دارالحدیث تولید بیش از ۴00 عنوان 

دکت���ر  المس���لمین  و  حجت االس���ام 
مع���اون  س���بحانی نیا،  محّمدتق���ی 
علم���ی  مؤسس���ۀ  هن���ری  و  فرهنگ���ی 
تاری���خ  در  دارالحدی���ث  فرهنگ���ی   _
س���یزدهم اس���فند م���اه 9۴ در مراس���م 
بزرگداش���ت بیستمین سالگرد تأسیس 
مؤسس���ۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث 
ک���ه در س���الن همایش ه���ای مؤسس���ه 
معاون���ت  ک���رد:  عن���وان  ش���د،  برگ���زار 
فرهنگ���ی و هن���ری دارالحدی���ث، یک 
که ترویج معارف  رسالت تفصیلی دارد 
ق���رآن و حدی���ث ب���رای مخاطبان عام 

است.
مع���اون فرهنگ���ی و هنری مؤسس���ۀ 
علم���ی _ فرهنگ���ی دارالحدی���ث اظهار 
داش���ت: نش���ر مع���ارف اهل بی���ت؟مهع؟ 
در مؤسس���ۀ دارالحدی���ث ه���م در ُبع���د 
ص���ورت  ب���ه  پژوهش���ی  و  آموزش���ی 
و  دانش���گاه  توس���ط  تخصص���ی 
پژوهش���گاه ق���رآن و حدی���ث ص���ورت 
می گی���رد و ه���م ب���ه ص���ورت عموم���ی 
توس���ط معاون���ت فرهنگ���ی و هن���ری 

مؤسسه انجام می شود.
آث���ار  داش���ت:  اظه���ار  س���بحانی نیا 
عمومی مؤسسۀ دارالحدیث با اتکا به 
آثار تخصصی مؤسسه صورت می گیرد 
و تولی���دات عموم���ی و ترویج���ی برای 

مخاطبان عام دارد.
و  فرهنگ���ی  معاون���ت  اف���زود:  وی 
هن���ری مؤسس���ه در بخ���ش تولی���دات 
مکت���وب و آث���ار عموم���ی و ترویجی در 
س���ه حوزۀ مخاطب کودک، نوجوان و 
بزرگ سال بیش از پنجاه عنوان کتاب 
ک���رده اس���ت. همچنی���ن برخی  تولید 

ج از  فعالیت ه���ا ب���رای مخاطبان خ���ار
گرفته شده است. کشور در نظر 

ک���رد:  عن���وان  س���بحانی نیا  دکت���ر 
معاون���ت فرهنگ���ی و هنری مؤسس���ه 
غیرمکت���وب،  تولی���دات  بخ���ش  در 
ک���ه تولی���د  ع تولی���دات دارد  چه���ار ن���و
عمومی،  چندرس���انه ای  نرم افزارهای 

از جمله آنهاست.
وی اف���زود: »نرم افزار چندرس���انه ای 
ثاراهلل« به پشتیبانی از »موسوعۀ امام 
حس���ین ؟ع؟« که دو سال پیش تولید 
شد، همچنین »نرم افزار چندرسانه ای 
امیر المؤمنین؟ع؟« در دو فاز از والدت 
ت���ا امام���ت و همچنی���ن از امام���ت ت���ا 

شهادت، در دست تولید است.
مع���اون فرهنگ���ی و هنری مؤسس���ۀ 
ک���رد: در بخ���ش  دارالحدی���ث اضاف���ه 
رسانه و تولیدات غیرمکتوب، عاوه بر 
کتاب ها و مجّله های  تولید نرم اف���زار، 

صوتی نیز تولید می شود.
گف���ت: ای���ن معاون���ت  س���بحانی نیا 
کنون در حال تولید مجّلۀ صوتی  هم ا
ک���ه مس���افران  »روای���ت س���فر« اس���ت 
در  ای���ن مجّل���ۀ صوت���ی  از  می توانن���د 

کنند. وسایل نقلیۀ خود استفاده 

وی ادام���ه داد: تیزره���ای معارف���ی، 
یک���ی دیگ���ر از تولیدات ای���ن معاونت 
که طبق هماهنگی های صورت  است 
گرفت���ه، در  آینده ش���اهد پخش آنها از 
شبکه های صدا و سیما خواهیم بود.

المس���لمین  و  االس���ام  حج���ت 
ک���رد: انتش���ارات  س���بحانی نیا عن���وان 
دارالحدی���ث بیش از ده س���ال فعالیت 
دارد و تمام آثار مؤسس���ه، توس���ط این 

انتشارات چاپ شده است.
وی افزود: بی���ش از چهارصد عنوان 
کتاب  کت���اب در بیش از هفتص���د جلد 
توسط مؤسسۀ دارالحدیث تولید شده 
کتاب ه���ا بیش از  ک���ه برخ���ی از  اس���ت 
بیس���ت بار چاپ شده اس���ت و چند اثر 
نیز با مشارکت انتشارات سمت، تولید 

و چاپ شده است.
گف���ت:  دکت���ر س���بحانی نیا در پای���ان 
مهم تری���ن اقدام انتش���ارات، عاوه بر 
کثری، ایجاد یک  تاش در توزیع حدا
کودک با  جریان فک���ری در تولید آث���ار 
رویک���رد دینی و آث���ار ترویجی نوجوان 
و ج���وان ب���ا رویکرد دینی ب���ا همکاری 

معاونت فرهنگی و هنری است.



کنگره های 
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ثار سیدمرتضی علم الهدی شناسایی پانصد نسخه از آ

حجت االس���ام و المس���لمین مهریزی، 
رئی���س دبیرخانۀ کنگره های مؤسس���ۀ 
علمی _ فرهنگ���ی دارالحدیث در تاریخ 
س���یزدهم اس���فند م���اه 9۴ در مراس���م 
بزرگداشت بیستمین س���الگرد تأسیس 
مؤسس���ۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث 
که در سالن همایش های مؤسسه برگزار 
شد، عنوان کرد: ایدۀ برگزاری کنگره ها 

سال 13۸۰ شکل گرفت.
کنگره های مؤسسۀ  رئیس دبیرخانۀ 
علم���ی _ فرهنگ���ی دارالحدی���ث اظه���ار 
داشت: مؤسسۀ دارالحدیث وابسته به 
آستان حضرت عبدالعظیم است و یکی 
که در این مؤسس���ه شکل  از ایده هایی 
گرف���ت، این بود که آث���ار و افکار بزرگان 
ری، مورد توجه قرار بگیرد و مؤسس���ه، 

این برنامه را در دل خود بگنجاند.
حجت االس���ام و المسلمین مهریزی 
که هر  اف���زود: مؤسس���ه در نظر داش���ت 
دو سال یک بار، همایشی در خصوص 
بزرگان ری برگزار کند که اّولین همایش 
در س���ال ۸۲ ب���ه حض���رت عبدالعظیم 

اختصاص یافت.
وی افزود: همایش های بزرگداش���ت 
کلین���ی،  ش���یخ  رازی،  ابوالفت���وح 
در   ۸۸ س���ال  ت���ا  رازی  عبدالجلی���ل 
ری  ب���زرگان  مجموع���ۀ  گرامیداش���ت 
برگزار ش���د و هدف این ب���ود که آثار این 
شخصیت ها تصحیح، تحلیل و عرضه 
تکامل���ی  س���یر  خوش بختان���ه  و  ش���ود 

داشت.
عضو هیئ���ت علمی دانش���گاه قرآن و 
حدیث یادآور ش���د: حدود س���ی جلد اثر 
کنگ���رۀ عبدالعظیم تولی���د و مقاالت  در 
متعددی در بارۀ ش���خصیت ایش���ان به 
کنگره ارسال شد. همچنین  دبیرخانۀ 
از  ک���ه   _ رازی  ابوالفت���وح  کنگ���رۀ  در 
ش���خصیت های ق���رن شش���م هجری 
اس���ت _ بیس���ت جل���د کت���اب خروج���ی 

داشتیم.
حجت االس���ام و المسلمین مهریزی 
افزود: کنگرۀ گرامیداش���ت شیخ کلینی 
در سال ۸۸  برگزار شد که به واسطۀ این 
کتاب »کافی« صورت  کنگره، تصحیح 
که یک���ی از بهترین تصحیحات  گرفت 

محسوب می شود.
وی با بیان این که کنگرۀ عبدالجلیل 
رازی که در س���ال 91 برگزار ش���د، گفت: 
ری  ب���زرگان  ب���ه  بع���دی  همای���ش  دو 
اختصاص نیافت، به طوری که کنگرۀ 

آیت اهلل مشکینی در سال گذشته برگزار 
شد و امسال نیز کنگرۀ سیدمرتضی را در 

دست اجرا داریم.
کنگره های مؤسسۀ  رئیس دبیرخانۀ 
علم���ی _ فرهنگ���ی دارالحدی���ث اظه���ار 
ک���رد: امس���ال، هزارمی���ن س���ال رحل���ت 
سیدمرتضی است که از شخصیت های 
کام، فق���ه و تفس���یر  مه���م در عرص���ۀ 
کنده  اس���ت و آثار ایش���ان به صورت پرا
منتشر ش���ده اس���ت و چندی پیش نیز 
کنگره در مؤسس���ه  پیش همای���ش این 

برگزار شد.
حجت االس���ام و المسلمین مهریزی 
کن���ون ح���دود پانصد  ک���رد: تا  تصری���ح 
نس���خه از آثار ایش���ان شناس���ایی ش���ده 
است که برخی از آنها تصحیح نشده اند 
کنگ���ره، تحقی���ق  و ب���ه واس���طۀ ای���ن 

عالمانه ای روی آنها صورت می گیرد.
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نشریۀ بساتین، شمارۀ سوم و چهارم خود را در یک مجّلد، 
شامل: دو مقاله در پاسداشِت مقام بانوی دو سرا، حضرِت 
فاطمۀ زهرا ؟اهع؟، و دوازده مقاله در بزرگداشت متکّلم سترِگ 

شیعه، سّید مرتضی علم الهدی _ رحمه اهلل _ ،منتشر کرد.
عناوین مقاالِت این ویژه نامه ، چنین است: 

1.       سرمقاله: سّید مرتضی علم الهدی و تدوین نظاِم فکری 
شیعه در اصول و فروع، محّمدحسن شفیعیان؛

اهلل  فضل  رشیدالدین  الکوثر،  سورة  تفسیر  فی  رسالة      .۲
حامد  تصحیح:  و  تقدیم  ۷1۸  ق/131۸م(،  )ت  همدانی 

فیاضی، ترجمه: محّمد صانعی بیدگلی؛
کم نیشابوری، در فضائل و  کهن از حا 3.       دست نویسی 

مناقب فاطمه سیدة نساء العالمین؟اهع؟، مجید هادی زاده؛
سید  مرتضی؛  سید  منظر  از  مادر  طریق  از  سیادت         .۴

ابوالقاسم نقیبی؛
5.       سّید مرتضی علم الهدی و ایده نگاری فقه مقارن، 

محّمد معینی فر؛
کاوی مواضع و تعابیر سید مرتضی دربارۀ قمی ها،  ۶.       وا

حمیدرضا شریعتمداری؛

کامی سید مرتضی در بارۀ نجوم احکامی،  ۷.       دیدگاه 
محّمد جاودان؛

۸.       علم الهدی، ویلفرد مادلونگ، ترجمه: محّمدحسن 
محّمدی مظفر؛

ترجمه:  اوز،  الهدی شریف مرتضی، مصطفی  9.       علم 
عبداهلل دودانگه؛

سید  و  مصریان  بین  علمی  تعاماِت  به  نیم نگاهی     .1۰
مرتضی، حسین مّت�قی، امید حسینی نژاد؛

شریف  تألیفاِت  مطبوع  و  مخطوط  آثار  بر  درآمدی     .11
مرتضی علم الهدی در ترکیه، الهام بادینلو؛

سید  مرتضی،  سید  »الذخیره«  از  عتیق  دست نویسی     .1۲
محّمد طباطبایی یزدی؛

مؤّلف،  عصر  از  المرتضی«  »امالی  از  کهن  نسخه ای     .13
محمدکریم باریک بین؛

گونه شناسی جغرافیایی و تاریخی تألیفاِت  1۴.   تحلیلی بر 
کتابِت مخطوطاِت آنها، حسین  سید مرتضی و سیر تاریخی 

متقی.
گفتنی است، ویژه نامۀ یادشده، با حمایت مادی و معنوی 
دبیرخانۀ بزرگداشت کنگرۀ سّید مرتضی علم الهدی به چاپ 

رسیده است.
بساتین، نشریه ای علمی � تخّصصی در مطالعات نسخه های 
که به صورت دوفصلنامه،  کهن است  خطی، اسناد و متون 
عبدالحسین  سردبیری  و  متقی  حسین  مدیرمسئولی  به 

طالعی منتشر می شود.

انتشار دوفصلنامۀ »بساتین«، ویژۀ بزرگداشت سّید مرتضی علم الهدی



ان��ت��ش��ارات 
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کودک بولونیا« کتاب  لزوم بهره گیری از ظرفیت های »نمایشگاه 

دک���ت���ر م��ح��م��دت��ق��ی س��ب��ح��ان��ی ن��ی��ا، 
دارال��ح��دی��ث،  ان��ت��ش��ارات  مدیرعامل 
بولونیا  ک���ودک  ک��ت��اب  نمایشگاه  از 
ک���رد. وی ض��م��ن ح��ض��ور در  ب���ازدی���د 
غ��رف��ۀ ج��م��ه��وری اس��ام��ی ای����ران در 
ناشران  غرفه های  از  نمایشگاه،  این 
کشورهای مختلف  کودک  کتاب های 

کرد.  بازدید 
کودک  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 
از چهارم  که  ایتالیا _  کشور  بولونیا در 
تا  )شانزدهم   ۲۰1۶ آوری��ل  هشتم  تا 
 ،  _ ب��رگ��زار شد  ف��روردی��ن 95(  بیستم 
مهم ترین رویداد ساالنه در حوزۀ کتاب 
که آخرین دستاوردهای  کودک است 
بازدید  معرض  ب��ه  را  جهان  ن��اش��ران 
این  دس��ت ان��درک��اران  و  عاقه مندان 

صنعت می گذارد.
ادارۀ تدوین متون معاونت فرهنگی 
کت  ما دارالحدیث،  مؤسسۀ  هنری  و 
ک�����ودک ت��ول��ی��د  ک���ت���اب ه���ای  ب���رخ���ی 
ب��ه زب��ان ه��ای انگلیسی و  ش��دۀ خ��ود 
ناشران  با  رایزینی  را جهت  فرانسوی 
کرده  ارائ��ه  نمایشگاه  این  در  جهان، 

بود.
ن��م��ای��ش��گ��اه  ب���رگ���زاری  ح��اش��ی��ۀ  در   
فرهنگی  معاون  بونیا،  ک��ودک  کتاب 
و هنری دارالحدیث و رایزن فرهنگی 
آقای  جناب  ایران  اسامی  جمهوری 
داشتند.  دی��دار  یکدیگر  با  پورمرجان 
ف��ره��ن��گ��ی   رای������زن  دی�������دار،  ای����ن  در 
عاقه مندی خود را برای همکاری در 
کتب دارالحدیث ابراز  ترجمۀ برخی از 

داشت.

ب��ازدی��د، مدیر عامل  ای��ن  ادام��ه  در 
»روز  مراسم  در  دارالحدیث  انتشارات 
کارا  دکتر  خانم  حضور  با  که  ای��ران« 
داری، از متخصصان زبان فارسی در 

ایتالیا، برپا شده بود، شرکت داشت.
دارالحدیث  انتشارات  مدیرعامل   
پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی 
مقاله ای  در  ایتالیا،  در  ک��ودک  کتاب 
نمایشگاه  از  »ب��رگ��ی  ع��ن��وان  ت��ح��ت 
بولونیا«،   ک��ودک  کتاب  المللی  بین 
ب��ر ض����رورت م��ع��رف��ی دس��ت��اورده��ای 
خصوص  در  ارزن����ده  آث���ار  و  فرهنگی 
کید کرده و به مواردی  کتاب کودک تأ
ناشران  حضور  تقویت  خصوص  در 
مهم  نمایشگاه  ای��ن  در  ای��ران  موفق 
که  اس��ت  ن��م��وده  اش���اره  المللی  بین 
م���رور  ه���م  ب���ا  را  آن  از  ب��خ��ش ه��ای��ی 

می کنیم:
برگی از نمایشگاه بین المللی 

کتاب کودک بولونیا
به  ت���وّج���ه  اس�����ام،  آم����وزه ه����ای  در 
کودکی  کودک و لزوم تربیت او در سن 
از جایگاه برجسته ای برخوردار است. 
تأثیرگذاری تربیت نسل نونهال برای 
به  که  می طلبد  ملت،  یک  سرنوشت 
جهت دهی  و  ک��ودک  تربیت  ع  موضو
م��ن��اس��ب ب��ه او ت��وّج��ه وی����ژه ای ش��ود 
کنون  ا از  آینده  در  موّفقیت  ب��رای  و 

در  ک��ه  حقیقتی  ش���ود؛  ب��رن��ام��ه ری��زی 
م��ت��ون روای����ی م��ا ب��ه روش��ن��ی ب��دان 
تصریح شده است و برای برخورداری 
از آیندۀ روشن توأم با بقای هنجارها 
و ارزش های دینی و بومی، راه فراری 

از آن نیست.
به نظر می رسد جهانیان نیز به این 
مهم پی برده و بر لزوم توجه ویژه به 
سه  و  پنجاه  ب��رگ��زاری  واق��ف ان��د.  آن 
کتاب  سال نمایشگاه مهم در عرصۀ 
گواه  المللی،  بین  ابعاد  در  و  ک��ودک 
خوبی برای این ادعاست. نمایشگاه 
مهم ترین  ب��ی ش��ک،  بولونیا،  کتاب 
کودک  کتاب  حوزۀ  در  جهانی  اتفاق 
فراوانی  کشورهای  و  به شمار می رود 
بزرگ  ناشران  برخی  و  مّلی  سطح  در 
ش��رک��ت  م���ی ک���ن���ن���د.  ش���رک���ت  آن  در 
اهدافی  نمایشگاه،  این  در  کنندگان 
چون معرفی و عرضۀ آثار، اخذ ایده، 
استفاده از تجربۀ دیگر ناشران موفق 
انعقاد  و  خ���ود  آث���ار  ب��ازاری��اب��ی  ن��ی��ز  و 

قرارداد همکاری را دنبال می کنند.
و  نمایشگاه  ای��ن  در  ح��ض��ور  البته 
و  ن���زدی���ک  از  آن  وس��ع��ت  م��ش��اه��دۀ 
هر  آن  زی��ب��ای  و  ع  م��ت��ن��ّو غرفه های 
بیننده ای را به این نتیجه می رساند 
ک��ودک  ک��ت��اب  ک��ه  ب��ای��د ب���رای تولید 
کرد و متصّدیان فرهنگی  برنامه ریزی 
کشور را بر آن خواهد داشت تا در  هر 
آثار  بهترین  ارائ��ۀ  به  نمایشگاه  ای��ن 
یا  و  ورزند  اهتمام  کشور خود  ناشران 
نشر  ح��وزۀ  در  برتر  ن��اش��ران  شرکت  از 
به عمل  وی��ژه  ک��ودک خ��ود، حمایت 
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آورند.
در  آنها  بزرگی  و  سالن ها  زیاد  تعداد 
کتاب بولونیا امکان بازدید  نمایشگاه 
هر  از  را  نمایشگاه  تمام  از  تفصیلی 
هر  در  شاید  می کند.  سلب  بیننده ای 
روز بتوان چهار یا پنج سالن را بازدید 
اس��ت،  اهمیت  حایز  آنچه  اّم��ا  ک��رد؛ 
همراه  به  کشور ها   اغلب  مّلی  حضور 
فرد  ب��ه  منحصر  و  وی���ژه  غ��رف��ه آرای��ی 
کشور  که آن  که از میزان بهایی  است 

قایل  نمایشگاه  آن  در  حضور  ب��رای 
است، حکایت می کند.

غرفه های کشورهایی چون: آلمان، 
جنوبی،  کرۀ  هلند،  امریکا،  فرانسه، 
از  و هند،  مالزی  ان��دون��زی،  ت��ای��وان، 
گ��وی  ک��ه  ب��ودن��د  غرفه هایی  جمله 
کشورها ربوده بودند  سبقت را از دیگر 
این  ویژگی  داشتند.  ویژه  جلوه ای  و 
وسعت،  از:  ب��ودن��د  ع��ب��ارت  غرفه ها 
زیبایی و غرفه آرایی منحصر به فرد، 
ع  متنو محتوای  متعدد،  محصوالت 
که  ک��ارش��ن��اس��ان ت��وان��م��ن��د  و ح��ض��ور 
را  بسیاری  مخاطبان  می توانستند 
کنند. کره و تفاهم  جذب و با آنان مذا
ان��ت��ظ��ارات  هر  غ��ال��ب��ًا  ای��ن غرفه ها 

از  می ساخت؛  ب���رآورده  را  بیننده ای 
شاخص  ک��اره��ای  ط��ال��ب��ان  رو،  ای���ن 
و ارزن����ده، م��ع��م��واًل ب��ازدی��د خ��ود را از 
می کردند  آغ��از  مهم  غرفه های  ای��ن 
نشدن  ب����رآورده  ص���ورت  در  سپس  و 
همۀ آن��چ��ه ب��ه دن��ب��ال��ش ب��ودن��د، به 
کم محتواتر سر  کوچک تر و  غرفه های 

می زدند.
ب��ا ع��ن��ای��ت ب��ه ای���ن م��خ��ت��ص��ر، ای��ن 
که آیا جمهوری  ح می شود  سؤال مطر

نمایشگاه،  ای���ن  در  ای����ران  اس��ام��ی 
داشته  شایسته  و  درخ���ور  ح��ض��وری 
ایرانِی دایر در  آیا غرفه های  است؟ و 
کّمی  نمایشگاه توانسته اند هم از نظر 
نمایندۀ مناسبی  کیفی،  از نظر  و هم 

کشور عزیز ما باشند؟ برای 
که  ک����رد  اع���ت���راف  ب��ای��د  پ��اس��خ  در 
ج��م��ه��وری اس���ام���ی ای�����ران ت��ق��ری��ب��ًا 
حضور  نمایشگاه  ای��ن  در  همه ساله 
تجلیل  او  ح��ض��ور  از  گ��اه��ی  و  داش��ت��ه 
ش��ده اس���ت؛ اّم���ا واق��ع��ی��ت ای��ن است 
ک���ه ای����ن ح���ض���ور، ش��ای��س��ت��ۀ ن��ظ��ام 
نتوانسته  و  نبوده  اسامی  جمهوری 
و  اسامی  نظام مقدس  برازندۀ  است 

نمایانگر اندیشۀ آرمانی آن باشد. 

از یک  ما  عزیز  ای��ران  گر  ا راستی  به 
ب���رخ���وردار و در ص��دد  ن���اب  ان��دی��ش��ۀ 
و  است  جهان  سرتاسر  در  آن  معرفی 
که معارف دین  بر این باور است  گر  ا
اس����ام و م��ک��ت��ب اه���ل ب��ی��ت؟مهع؟ با 
فطرت بشر، سازگار است و در صورت 
آن  جذب  معارف،  آن  از  بشر  گاهی  آ
گر مّلت ایران انقاب  خواهند شد، و ا
ک���رده و پ��ش��ت��وان��ۀ ان��ق��اب��ش،  ف��ک��ر و 
که  ایدئولوژی بوده، انتظار این است 

برای معرفی اندیشۀ غنِی این مکتب 
ک��ودک، هر سال،  در خصوص  بویژه 
قبل  از  حساب شده تر  و  نظام مندتر 
کنون  تا که  آنچه  از  بهتر  و  کند  عمل 

بوده، حضور یابد.
اس����ت  الزم  اس����������اس،  ای�������ن  ب�����ر 
م��ق��دم��ات  آوردن  ف����راه����م  ض���م���ن 
از  ن��ی��ز  و  الزم  پ��ی��ش ب��ی��ن��ی ه��ای  و 
ب��رگ��زاری  مسئوالن  ب��ا  رای��زن��ی  طریق 
نمایشگاه، و البته با صرف هزینه ای 
گرفتن  اختیار  در  ب��ه  نسبت  بیشتر، 
فضایی مناسب برای غرفه اقدام شود 
و با طراحی و آراستن غرفه با همراهی 
معتبرترین  و  م��ه��م ت��ری��ن  از  ب��رخ��ی 
خود  یافته های  و  م��ع��ارف  ن��اش��ران، 
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در  ن��وج��وان  و  ک���ودک  ع  م��وض��و در  را 
کنیم و  قالب ها و اشکال روزآمد ارائه 
ضمن  شایسته،  و  درخور  حضوری  با 
کشور،  در  تولیدی  ارزن��دۀ  آثار  معرفی 
موجبات رشد و ارتقای تولید و توزیع 

کتاب را نیز فراهم نماییم.
دینی  پشتوانۀ  به  اتکا  با  بنابراین 
هدفمند  شرکت  ب��ا  باید  مستحکم، 
انتقال  ج��ه��ت  در  ه��م  ب��رن��ام��ه،  ب��ا  و 
م��ع��ارف دی��ن��ی ب��ه آن س���وی م��رزه��ا 
روزآم���دس���ازی  و  گ��ی��ری  ف��را در  ه��م  و 
آن  از  تجربه  و  فن  صاحبان  از  خ��ود 
مهمی،  ب���ازار  چنین  در  م��رزه��ا  س��وی 
ان��دی��ش��ۀ  و  ک����رد  ک���وش���ش  و  ت����اش 
بهترین  ب��ه  را  خ��ود  تربیتی  و  دی��ن��ی 

روشن  البته  شناساند.  ممکن  شکل 
ع و حایز  ب��ه��ره ه��ای م��ت��ن��و ک��ه  اس���ت 
شایسته  ح��ض��ور  ح��واش��ی  از  اهمیتی 
است  متصّور  ی��ادش��ده  نمایشگاه  در 
در  و  شمرد  مغتنم  نیز  را  آنها  باید  که 
صورت  که  اندکی  هزینۀ  با  مقایسه 
از  ارزشمندی  دستاورهای  می گیرد، 

آن بهره برداری نمود.
نویسنده در پایان علی رغم تقدیر و 
سپاس فراوان از همۀ تاشگران خدوم 
ای��ران��ی  غرفه های  برپایی  جهت  در 
ب��رای  گرفته  ص��ورت  حمایت های  و 
را  م��واردی  نمایشگاه،  این  در  شرکت 
در راستای تقویت حضور در سال های 
ح ذیل پیشنهاد می کند:  آینده به شر

مسئول  نهاد  که،  این  پایانی  نکته 
نگاه  نباید  نمایشگاه  در  شرکت  برای 
باید  ص��رف��ًا  و  ب��اش��د  داش��ت��ه  انتفاعی 
ن��س��ب��ت ب��ه ج����اری س��اخ��ت��ن ان��دی��ش��ۀ 
دین  منظر  از  ک��ودک  تربیت  و  تعلیم 
ناشران  نفع  و  ورزد  اهتمام  اخ��اق  و 
ح��اض��ر در غ��رف��ۀ م��رک��زی ی��ا ن��اش��ران 
ببیند  خ���ود  ن��ف��ع  را  مستقل  ای���ران���ی 
ک��ه ای���ن ب��ودج��ه و زح��م��ات  و ب��دان��د 
ط��رف  از  وظ��ی��ف��ه ای  ش���ده،  متحّمل 
برای  نظام مقّدس جمهوری اسامی 
ترویج و توسعۀ اندیشۀ ایرانی و دینی 

بوده است.

»از نقطۀ صفر« به نقطۀ فروش رسید

کت���اب »از نقط���ۀ صف���ر«، تألی���ف 
توس���ط  حس���ینی،  س���یدحمید 

انتشارات دارالحدیث منتشر شد.
اس���ت،  کت���اب  ای���ن  در  آنچ���ه 
گفتگوه���ای  مت���ن مکت���وب ش���دۀ 
که طی ده جلسه  اینترنتی ای است 
میان آقایان سید حمید حسینی به 
عن���وان مداف���ع باورهای اس���امی و 
فؤاد س���جودی فریمانی، به عنوان 
مدافع اندیش���ۀ خداناب���اوری برگزار 

شده است.
که این جلس���ات، حاوی  از آن جا 
نکات���ی مه���م، زیربنای���ی و آموزنده 
و  زندگ���ی  کان  زمین���ۀ مس���ائل  در 
باوره���ای دین���ی اس���ت و توج���ه به 
آن ب���رای هم���ۀ پی���روان ادی���ان ی���ا 
مخالف���ان دین���داری، مفی���د و قابل 

گفتگوها  تأّم���ل اس���ت، مت���ن ای���ن 
ب���ه ص���ورت نوش���تاری تنظیم ش���د 
ت���ا ام���کان بهره گی���ری از آن ب���رای 

عاقه مندان فراهم آید.
عناوین این ده جلسه، عبارت اند 

از:
و  حقیق���ت  تعری���ف  و  معارف���ه 
واقعیت؛ بررس���ی امکان رسیدن به 

یقین؛ پاس���خ به پرس���ش بینندگان 
و بررس���ی مفه���وم بدیهی؛ بررس���ی 
گزاره های عقل���ی و علمی؛  نس���بت 
بررس���ی مفهوم خدا؛ بررسی مفهوم 
علی���ت و بره���ان وج���وب و امکان؛ 
و  علی���ت  مفه���وم  مج���ّدد  بررس���ی 
دایرۀ ش���مول آن؛ پذی���رش موجود 
یا موجوداتی قائم به ذات؛ بررس���ی 
کم���ال واج���ب الوج���ود؛  یگانگ���ی و 
پرس���ش هایی در ب���ارۀ موجود قائم 

به ذات.
کتاب »از نقطه صفر«، تألیف سّید 
حمید حس���ینی، با ش���مارگان 5۰۰، 
و قیم���ت ده ه���زار توم���ان، توس���ط 
انتشارات دارالحدیث، منتشر شده 

است.
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مجموعۀ »گزیدۀ متون حدیثی«در هفت جلد، منتشر شد

مت����ون  تدوی����ن  مدیری����ت  هّم����ت  ب����ه 
معاون����ت فرهنگ����ی و هن����ری مؤسس����ۀ 
دارالحدی����ث،  فرهنگ����ی   _ علم����ی 
مجموع����ۀ »گزی����دۀ مت����ون حدیث����ی« با 
و  حدیث����ی  مت����ون  شناس����اندن  ه����دف 
پدیدآورن����دگان آنه����ا، در قالب����ی نو ارائه 

شده است. 
ُپ����ر ب����رگ ب����ودن آث����ار روای����ی و ظهور 
پاره  اى از مطالب ضعیف و غیر عصرى 
در آنها و نیز در دس����ترس نبودن ترجمۀ 
فارس����ی و ی����ا ترجمه ه����اى امروزی����ن از 
برخی از این متون، گروهی را که طالب 
کتاب هاى گزیده و َس����خته هس����تند، از 
مطالعۀ آنها بازداشته است. بی  شک، 
رف����ع نقای����ص پیش گفت����ه، ب����ه ع����اوۀ 
بهره  گیرى از قالب هاى نوین، می تواند 
گس����ترش فرهنگ  بی����ش از پی����ش ب����ه 

حدیثی در میان عموم یارى رساند.
قالب »گزیدۀ متون« که در موضوعات 
دیگ����ر، مانند ادبی����ات، تجربه  اى نیکو 
را فراه����م آورده، قالب����ی مناس����ب براى 
انتش����ار مجموعه  ه����اى حدیثی اس����ت؛ 
کنون از این قال����ب در عرضۀ  گرچ����ه تا ا
کمت����ر براى عموم س����ود  مت����ون دینی، 

جسته شده است.
این قال����ب همچنین درآمدى اس����ت 
ب����راى آش����نایی هاى کامل تر ب����ا معارف 
از  پ����س  می  توان����د  و  بی����ت؟مهع؟  اه����ل 
اّولیۀ مخاطبان،  اش����تیاق  برانگیختن 
ب����راى پیگیرى و فهم ای����ن معارف، در 
مرحلۀ پسین، آنان را به استفاده هایی 
گیرت����ر ره نمون نماید. این مجموعه  فرا
نیز ب����ه همین نی����ت، و در چنین قالبی 

تدوین شده است.
کنار تاش ه����اى دیگر  امید اس����ت در 
براى تصحیح و احیاى متون حدیثی، 
ای����ن مجموع����ه بتوان����د با شناس����اندن 

مت����ون حدیث����ی و پدیدآورن����دگان آنها، 
مدخل����ی ب����راى ورود ب����ه اصل ای����ن آثار 

باشد.
»الخص����ال«،  کتاب ه����ای  گزی����دۀ 
القلوب«، »تحف  »المحاسن«، »إرشاد 
العقول«، »شهاب األخبار«، »غررالحکم 
و دررالحک����م«، و »مش����کاة األن����وار ف����ی 
غرراألخبار«، هفت کتاب این مجموعه 
هستند که به زیور طبع آراسته شده اند.

مهم تری����ن ویژگی هاى این مجموعه 
را می توان چنین برشمرد: 

گزی����دۀ مهم تری����ن مت����ون  1. ش����امل 
حدیثی است.

گزیده  س����ازى، ترتی����ب تاریخی  ۲. در 
آثار، مورد نظر نبوده است و به تدریج، 
مهم تری����ن مجموعه  ه����اى حدیث����ی، از 
کهن تری����ن آنها تا عص����ر حاضر، برگزین 

شدند.
کتاب و ترجمۀ آن میان  3. حجم هر 

یک صد تا دویست صفحه است.
ح  گزیده  ه����ا در قط����ع و ط����ر ۴. هم����ۀ 

یکسان عرضه می  شوند.
مت����ن  مقّدم����ه،  ش����امل  5. هرگزی����ده 
و نمای����ه اس����ت: مقّدم����ه، ب����ه اختصار، 
دربردارن����دۀ زندگان����ی و جای����گاه علمی 
گزارش����ی از محتوا  کتاب و  پدیدآورن����ده 
و ترس����یم جای����گاه آن در می����ان مت����ون 
حدیثی اس����ت. مت����ن، ش����امل احادیث 
برگزیده هم����راه با ِاع����راب، ترجمه و در 
ح اس����ت. در نمایه،  ص����ورت نی����از، ش����ر
فهرس����ت موضوعی کامل����ی در پایان هر 
که با رجوع به  مجموعه ارائه می ش����ود 

آن می  ت����وان ب����ه ص����ورت موضوعی به 
احادیث دست یافت.

۶. مناب����ع احادی����ث، حّت����ی االمکان، 
شناسایی شده و در پانوشت هر صفحه 
که از  آورده ش����ده اس����ت؛ جز در متون����ی 

مصادر اصلی به شمار می آیند.
گزیده ه����ا،  ۷. س����عی ش����ده اس����ت در 
ترتیب مطالب رعایت شود. در مواردى 
که ساختار جدیدى در نظر گرفته شده، 

در مقّدمه به آن تصریح شده است.
حّت����ی  احادی����ث،  انتخ����اب  در   .۸
االمکان، معیارهاى ذی����ل در نظر بوده 

است: 
الف. عموم به آن نیازمند باشند؛
کاربردى باشد؛ گویا و  کوتاه،  ب. 

ج. ناظر به یکی از مس����ائل اعتقادى، 
عب����ادى، اخاقی، تربیت����ی، اجتماعی، 
اقتصادى و... باش����د، امید به زندگی را 
افزایش دهد و م����کارم اخاقی و اصول 

کند. انسانی را تقویت 
9. س����عی ش����ده اس����ت ت����ا در ترجم����ۀ 

احادیث، نثر معیار رعایت شود.
1۰. گزیدۀ هر اثر، محصول کار جمعی 
که زیر نظر دبیر مجموعه تدوین  است 
گزیده،  می  ش����ود. در صفحۀ حقوق هر 

همکاران آن شناسانده شده اند.
امی����د اس����ت ای����ن مجموع����ه بتوان����د 
کوچک به جه����ان ُپرفروغ  دریچ����ه  اى 
و  باش����د  ؟مهع؟  ن����ور  خان����دان  س����خنان 
عاقه مندان را با فرهنگ حدیثی آش����نا 

سازد.
برای تهی����ۀ این مجموع����ه به آدرس 
اینترنتی فروش����گاه انتش����ارات مؤسسه 
 )shop.darolhadith.ir  ( دارالحدی����ث 

مراجعه نمایید.
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• حکمت نامه کودک
محّمد محّمدی ری شهری، قم: دارالحدیث، چاپ ششم، 

139۴ ش، رقعی، ۲۲۷ ص، فارسی.

• حکمت نامه لقمان
محّمد محّمدی ری شهری، قم: دارالحدیث، چاپ ششم، 

139۴ ش، رقعی، فارسی.

• حکمت نامۀ لقمان
غامعلی،  مهدی  همکاری  با  ری شهری،  محّمدی  محّمد 
نهم،  چاپ  الحدیث،  دار  قم:  آریایی،  جعفر  ترجمه: 

139۴  ش، رقعی، 3۲۸ ص، عربی � فارسی.

• دانش نامۀ امیر المؤمنین؟ع؟ بر پایۀ قرآن، حدیث و تاریخ
 محّمد محّمدی ری شهری، با همکاری سّید محّمدکاظم 
طباطبایی و سّید محمود طباطبایی نژاد، ترجمه: عبدالهادی 
سّید  و  مهریزی  مهدی  و  سلطانی  محّمدعلی  و  مسعودی 
ابوالقاسم حسینی)ژرفا( و جواد محّدثی، قم: دارالحدیث، 

چاپ پنجم، 1395 ش، وزیری، 1۴ ج، عربی � فارسی.

• فرهنگ نامۀ ادب
عبدالهادی  همکاری  با  ری شهری،  محّمدی  محّمد 
دارالحدیث،  قم:  شیخی،  حمیدرضا  ترجمه:  مسعودی، 

چاپ ششم، 139۴ ش، رقعی، ۸۴ ص، فارسی.

• گزیده میزان الحکمة
گزینش: سید حمید حسینی،  محّمد محّمدی ری شهری، 
 ۷۷۶ وزیری،  ش،   139۴ هشتم،  چاپ  دارالحدیث،  قم: 

ص، فارسی.

• گزیدۀ شناخت نامۀ نماز
محّمد محّمدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ چهارم، 

139۴ ش، رقعی، 35۶ ص، فارسی.

گزیدۀ متون حدیثی / 1 )شهاب األخبار(  •
 قاضی قضاعی )قرن 5 ق(، دبیر مجموعه: هادی رّبانی، 
قم: دارالحدیث، چاپ پنجم، 139۴ ش، رقعی، 1۰۰ ص، 

فارسی.

• گزیدۀ متون حدیثی / ۲ )تحف العقول(
 ابن شعبه حرانی )قرن ۴ ق(، دبیر مجموعه: هادی رّبانی، 
قم: دارالحدیث، چاپ ششم، 139۴ ش، رقعی، 1۰۸ ص، 

فارسی.

• گزیدۀ متون حدیثی / 3 )غررالحکم و دررالکلم(
 عبد الواحد بن محّمد تمیمی آمدی )قرن 5 و ۶ ق(، دبیر 
هفتم،  چاپ  دارالحدیث،  قم:  رّبانی،  هادی  مجموعه: 

139۴ ش، رقعی، 1۸۰ ص، فارسی.

• من ازدواج نمی کنم
 کبری التج، قم: دارالحدیث، چاپ سوم، 139۴ ش، رقعی، 

11۲ ص، فارسی.

• میزان الحکمة
شیخی،  حمیدرضا  ترجمه:   ری شهری،  محّمدی  محّمد 
قم: دار الحدیث، چاپ پانزدهم، 1395 ش، وزیری، 1۴ ج، 

عربی_ فارسی.

کتاب های تجدید چاپ شده در اسفند 139۴ و فروردین 139۵
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آیین غبار روبی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 
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مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد تأسیس دارالحدیث
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مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد تأسیس دارالحدیث
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مراسم جشن تکلیف در مصالی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟

برنامه های فرهنگی زیارت عید آستان مقدس عبدالعظیم حسنی ؟ع؟
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چهارمین جشنوارۀ بین المللی علمی _ فرهنگی اعتکاف
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دیدار جمعی از تازه مسلمانان امریکایی با آیت اهلل ری شهری

حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ در دی���دار 
خواه���ران  و  ب���رادران  از  جمع���ی 
کش���ورهای  کن در  تازه مس���لمانان س���ا
امری���کای جنوبی _ که اخی���رًا به ایران 
سفر کرده اند _ ، ضمن خوش آمدگویی 
کش���ور  ک���رد: امی���دوارم وقتی از  بی���ان 
ک���ه متعل���ق ب���ه اه���ل بی���ت  ای���ران_ 
و  کش���ورها  ب���ه  اس���ت_  پیامب���ر؟ص؟ 
ش���هرهای خودتان بر می گردید، چراغ 
پ���ر ن���وری باش���ید ب���رای هموطن���ان، 
دوس���تان و نزدیکان خودتان و آنان را 
با معارف ناب دین و زیبایی های کام 

اهل بیت؟مهع؟ آشنا سازید.
آیت اهلل محّمدی ری ش���هری اظهار 
روایت���ی  در  رض���ا؟ع؟،  ام���ام  داش���ت: 
که امر  اه���ل بیت؟مهع؟ را  کس���ی  برای 
کن���د، دعا نموده و فرموده اند که  زنده 
احیای این »ام���ر« با یادگیری و تعلیم 
علوم اه���ل بیت؟مهع؟ ص���ورت خواهد 
گر جامعۀ بشری با منطق  گرفت؛ زیرا ا
زیبای خاندان رس���الت آشنا شوند، به 
آنه���ا گرایش پی���دا می کنند و مجذوب 

ایشان خواهند شد.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: 
سخنان اهل بیت؟مهع؟ در همۀ شئون 
زندگ���ی انس���ان، ب���ه ق���دری منطقی و 
ک  قابل قب���ول و منطبق ب���ا فطرت پا
گر جهانی���ان با آن  که ا انسان هاس���ت 
آش���نا ش���وند، از اهل بیت؟مهع؟ پیروی 
آشناس���ازی،  ای���ن  و  ک���رد  خواهن���د 
زمینه س���ازی برای تش���کیل حکومت 
جهانی اهل بیت؟مهع؟ در سراسر جهان 
اس���ت که خدای متعال در قرآن وعدۀ 

کرده است. فرا رسیدن آن روز را بیان 
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
همچنین دعوت عملی را از مؤثرترین 
ان���واع تبلیغ دین برش���مرد و با اس���تناد 
ب���ه روایت���ی از امام ص���ادق؟ع؟ گفت: 
توصیه ش���ده اس���ت که مردم را به غیر 
از زب���ان یعن���ی ب���ا عمل خود ب���ه دین 
گر انس���ان، خودش  دعوت کنید؛ زیرا ا
ارزش های انسانی و اسامی را در رفتار 
کند، س���بب  ف���ردی و اجتماعی پیاده 
می ش���ود که دیگران نیز جذب مکتب 

اهل بیت؟مهع؟ شوند.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
همچنین در پاس���خ به س���خنان یکی 

اهمی���ت  خص���وص  در  خواه���ران  از 
دادن ب���ه زنان و مس���ائل و مش���کات 
زن���ان تازه مس���لمان ش���ده در جوام���ع 
گفت: اس���ام در خصوص زنان،  دیگر 
اهمیت ویژه ای قائل اس���ت و حضرت 
امام خمینی؟هر؟ در جملۀ مش���هوری 
ک���ه: »از دام���ن زن،  بی���ان فرموده ان���د 
مرد ب���ه معراج م���ی رود« و در ایران نیز 
از ابت���دای انق���اب اس���امی، زن���ان در 
کنار مردان در مس���یر رش���د و پیشرفت 
جامعه تاش می کنند و حضور مفید و 

تأثیرگذاری داشته و دارند.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ در پای���ان 
کرد: امیدوارم با تجربۀ شیرین و  بیان 
ارزش���مند و مفیدی از ایران اسامی به 
کش���ورهای خودتان بازگردید و چراغی 
برای هدایت جامع���ه و اطرافیان خود 
باش���ید و ارتباط دائمِی ش���ما با بخش 
بین الملل مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگی 
دارالحدیث نی���ز برای انتق���ال معارف 
ن���اب اهل بی���ت؟مهع؟ می تواند بس���یار 

مؤّثر و اثربخش باشد.
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بیان تفاوت »الَمغُضوِب َعَلیِهْم« و »الّضاّلیَن« در سورۀ حمد

آیت  اهلل محّمدی ری ش���هری با بیان 
معان���ی  ک���ه در خص���وص  تفاس���یری 
یَن« در  اّلِ

َ
»الَمغُض���وِب َعَلیِه���ْم« و »الّض

س���ورۀ حمد ش���ده اس���ت، به تش���ریح 
تفاوت این دو عبارت قرآنی پرداخت.

در  آی���ت  اهلل محّم���دی ری ش���هری 
جلس���ۀ تفس���یر س���ورۀ حم���د در ادام���ۀ 
تفس���یر آی���ۀ مب���ارک »َغی���ِر الَمغُضوِب 

یَن« گفت:  اّلِ
َ

َعَلیِهْم َواَل الّض
ک���ه در آخرین  نکتۀ باق���ی مانده ای 
جلس���ۀ تفسیر س���ورۀ حمد باید عنوان 
ش���ود، ف���رق »الَمغُض���وِب َعَلیِه���ْم« و 
ی���َن« اس���ت. ب���ا توجه ب���ه این  اّلِ

َ
»الّض

که ق���رآن، این دو را جدا از هم نش���ان 
گ���روه از مردم  می ده���د و اش���اره به دو 
اس���ت، بنا بر این باید دی���د که این دو 
چ���ه تفاوت های���ی ب���ا ه���م دارن���د و ما 
که نه جزء اولی  باید از خدا بخواهی���م 

باشیم و نه دومی.
ق���رآن،  مفس���ران  داد:  ادام���ه  وی 
احتماالت مختلفی را در تبیین تفاوت 
که ما س���ه  کرده اند  ای���ن دو واژه بیان 
احتم���ال را بی���ان می کنی���م و بعد نظر 
ک���ه مس���تفاد از روای���ات اه���ل  خ���ود را 
بی���ت؟مهع؟ اس���ت بیان خواهی���م کرد. 
احتم���ال اّول را مرحوم ش���یخ طوس���ی 
بیان کرده اس���ت و می فرمایند: منظور 

از »الَمغُضوِب َعَلیِهْم« قوم یهود است 
کید می کنند که نزد مفّسران شیعه  و تأ
و س���ّنی، م���راد همین اس���ت. ایش���ان 
که م���راد از »الّضاّلیَن«،  عنوان می کند 

مسیحیان هستند.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ ادامه داد: 
احتم���ال دیگر، این گونه آمده اس���ت: 
گم راه  مقصود از »الَمغُض���وِب َعَلیِهْم« 
یَن«،  اّلِ

َ
کنندگان هس���تند و مراد از »الّض

ک���ه برخی از  گم راه���ان، به ای���ن معنا 
ک���ه نه تنه���ا خود  گم راه���ان هس���تند 
گم راه اند، بلکه سبب گم راهی دیگران 
را نیز فراه���م می کنند؛ اّم���ا برخی تنها 
یَن«  اّلِ

َ
ک���ه »الّض گ���م راه هس���تند  خ���ود 

خوانده می شوند.
ک���رد:  آی���ت اهلل محّم���دی تصری���ح 
احتمال س���وم در »تفسیر نمونه« آمده 
است که منظور از »الَمغُضوِب َعَلیِهْم« 
گم راه���ان لجوج ی���ا منافقان و  یعن���ی 
یَن«، گم راهان عادی  اّلِ

َ
مقصود از »الّض

است.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث ادامه 
داد: اّما معنایی که به نظر می رس���د در 
این جا درس���ت باش���د، به چند مقدمه 
نیازمند اس���ت. مقّدمۀ اّول این اس���ت 
که باید توجه کنیم مراد از غضب الهی 

چیس���ت. غضب الهی، یعنی مجازات 
که مانند انس���ان،  خ���دا؛ زیرا خداون���د 

حالی به حالی نمی شود.
گناه���ان،  ایش���ان ادام���ه داد: هم���ۀ 
زمینه س���از غض���ب الهی هس���تند و هر 
کسی گناهی بکند، به میزان سنگینی 
گناه مجازات می ش���ود، ول���ی این واژه 
در ق���رآن در مورد کس���انی ب���ه کار رفته 
گناهان س���نگین ش���ده اند  که مرتکب 
کلمه  گناهان س���بک،  و در خص���وص 
غضب به کار نرفته است. غضب الهی 
کش���تن  گناه هایی مانند:  در خصوص 
س���تیزه جویی  مؤمن���ان،  پیامب���ران، 
کار رفت���ه  ب���ا عقی���دۀ توحی���د و... ب���ه 
اس���ت. پ���س مقص���ود از مغض���وب در 
که مستوجب  کس���انی هس���تند  قرآن، 
کیفر ها هستند؛ اّما مراد از  ش���دید ترین 
گ���م کردن  گم راه���ی به ط���ور خاصه، 
ک���ه باالترین نمونه اش  راه حق اس���ت 
آن  در  ک���ه  اس���ت  کیف���ری  ضال���ت 

نمی توان راه خدا را پیدا کرد.
آیت اهلل ری ش���هری افزود: حال چه 
فرقی است بین »الَمغُضوِب َعَلیِهْم« و 
یَن«؟ بر اساس دو مقدمه ای که  اّلِ

َ
»الّض

عرض شد، نس���بت میان »الَمغُضوِب 
ی���َن« از نظر اصطاح  اّلِ

َ
َعَلیِهْم« و »الّض

مطل���ق  خص���وص  عم���وم  منطق���ی، 
که مورد  کسانی  است. به زبان ساده، 
غضب الهی هس���تند، عنوان گم راهی 
در موردش���ان صدق می کن���د؛ اّما همۀ 
گم راه هس���تند، مستحّق  که  کس���انی 

غضب الهی نیستند.
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رمز و راز حروف مقّطعه در قرآن از زبان آیت اهلل محّمدی ری شهری

آی���ت   اهلل محّمدی ری ش���هری، این 
کریم را به تفسیر  جلسه از تفس���یر قرآن 
سورۀ بقره اختصاص داد و ذیل تفسیر 
گف���ت: در جلس���ات قب���ل ط���ی  »ال���م« 
بیش از ۲۸۰ جلس���ه، س���ورۀ حم���د »ُام 
کردیم. از این جلسه،  القرآن« را تفسیر 
بحث ما در مورد تفس���یر س���ورۀ مبارکۀ 
»بقره« آغاز می ش���ود. عّل���ت نام گذاری 
این س���وره ب���ه بقره در روای���ات فراوانی 
از اهل بی���ت؟مهع؟ آمده اس���ت. به این 
دلیل، این س���وره به بقره اشتهار یافته 
اس���ت که داس���تان گاو بنی اسرائیل در 
آیات ۶۷ تا ۷3 این س���وره آمده است، 
به همین دلیل، این سوره به نام سورۀ 

»بقره« نام گذاری شده است.
وی در ادام���ه در ب���ارۀ فضایل س���ورۀ 
گفت: چن���د فضیل���ت در روایات  بق���ره 
اهل بیت؟مهع؟ ب���رای این س���وره بیان 
ش���ده اس���ت. یک���ی از تعبیرها »س���نام 
قرآن« اس���ت. س���نام، ب���ه معن���ای ُقّله 
و اوج چی���زی اس���ت. هر چی���زی ُقّله  و 
که اوج قرآن، س���ورۀ مبارکۀ  اوجی دارد 

بقره است.
آیت اهلل محّمدی ری ش���هری افزود: 
یکی دیگ���ر از تعبی���رات اهل بیت؟مهع؟ 
در بارۀ این س���وره، »فس���طاط القرآن« 
است. فسطاط به معنای خیمه است. 

بس���یاری از احکام دین اس���ام در این 
ح ش���ده است. این سوره به  سوره مطر
»س���ید القرآن« نیز مش���هور شده است. 
گرامی اس���ام می فرماید: »سرور  پیامبر 
سخن، قرآن است و سید القرآن، سورۀ 
البقره اس���ت و آیت الکرس���ی هم س���ّید 

آیات بقره است«.
گف���ت: امیر مؤمنان  این مفّس���ر قرآن 
»جم���ال  را  بق���ره  س���ورۀ  عل���ی؟ع؟ 
الق���رآن« معرف���ی می کند. ام���ام معتقد 
بودن���د زیبایی ق���رآن در دو س���ورۀ بقره 
کرده اس���ت.  و آل عم���ران نم���ود پی���دا 
یک���ی دیگ���ر از تعبیرهای���ی که فضیلت 
کلم���ۀ »زهرا«  ای���ن س���وره را می رس���اند 
اس���ت. کلمۀ زهرا به معنای درخش���اِن 
پرفروغ است، به همین دلیل، حضرت 
یک���ی  نامیدن���د.  زه���را  را  فاطم���ه؟اهع؟ 
از اس���امی س���وره بق���رۀ »زه���را« اس���ت. 
پیامب���ر؟ص؟ می فرماید: »بخوانید قرآن 
را که ش���فیع شما در روز قیامت می شود 
و بخوانی���د دو زه���را یعن���ی بق���ره و آل 

عمران را«.
وی در ادام���ه تصریح کرد: »س���ایبان 
محشر«، یکی دیگر از فضایل این سوره 
ک���رم؟ص؟ می فرمای���د:  اس���ت. پیامب���ر ا
»س���ورۀ بقره در روز قیام���ت مانند یک 
چتر، باالی س���ر کس���انی که این س���وره 

را تاوت می کردند، می ایس���تد و در روز 
قیامت از آنها دفاع و شفاعت می کند«.

حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
اظه���ار  الحس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م 
کردند: چه  ک���رد: از پیامب���ر؟ص؟ س���ؤال 
س���وره ای از س���وره ها و آی���ه ای از ق���رآن 
فضیل���ت بیش���تری دارد؟ پیامب���ر؟ص؟ 
در پاسخ فرمودند: »س���ورۀ بقره و آیات 
آیت الکرس���ی فضیلت بیشتری دارد«. 
گفتنی  ک���ه در این باره  مطلب دیگری 
اس���ت، مکان نزول این س���وره اس���ت. 
ح اس���ت این  که همیش���ه مطر س���ؤالی 
که آیا س���ورۀ بقره، مدنی یا مّکی  است 
اس������ت؟ این س�وره به اس���تث��نای آی���ۀ 
ک���ه در ح�ج�����ة ال������وداع در اواخ����ر   ۲۸1
عم��ر پ���ر برکت رس���ول گرامی؟ص؟ نازل 
شده، همۀ آیاتش در مدینه نازل شده 

است.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث افزود: 
تعداد آیات این سوره براساس شمارش 
کوفیان ۲۸۶ آیه است. قرآن فعلی هم 
همین تعداد اس���ت. بر اساس شمارش 
اهل حجاز، س���ورۀ بقره ۲۸5 آیه دارد و 
بر اساس شمارش اهل بصره، ۲۸۷ آیه 
کم و زیاد  که متن آیات  اس���ت. نه این 

است؛ بلکه تنظیم ها متفاوت است.
کرد: س���ورۀ بقره  وی در ادام���ه اظهار 
ب���ا حروف مقّطعه آغاز می ش���ود. حرف 
مقّطع���ه یعن���ی ح���روف ج���دا از ه���م. 
ال���ف، الم، میم در قرائ���ت جدا خوانده 
می شود؛ اّما در نوش���تن سر هم نوشته 
می ش���ود. ۲9 سوره از س���وره های قرآن 
ب���ا ح���روف مقّطعه آغ���از می ش���ود و در 
مجم���وع ۷۸ ح���رف مقّطع���ه در ق���رآن 
ک���ه تکرار  گ���ر حرف���ی  ک���ه ا وج���ود دارد 
شده اند، حذف ش���وند، چهارده حرف 
مقّطعه در ق���رآن وجود دارد. الف، الم، 
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میم، آغاز س���وره های بقره، آل عمران، 
روم، لقمان و سجده آمده است.

گف���ت: این  این مفّس���ر ق���رآن در آخر 
حروف را ح���روف رازآمیز هم نام گذاری 
کنون دربارۀ  کرده ان���د، از عصر ن���زول تا
معنای این حروف سخن ها گفته شده 
اس���ت. نکتۀ اصلی این جاست که چرا 

گ���زارش معتبری در دس���ت نیس���ت که 
اصح���اب پیامب���ر؟ص؟ در ب���ارۀ معنای 
این حروف از ایش���ان س���ؤالی پرس���یده 
باش���ند و پیامبر؟ص؟ جواب داده باشد. 
ی���ک روای���ت از »انس ب���ن مالک« نقل 
ش���ده اس���ت که یک عرب بادیه نشین 
از پیامبر؟ص؟ معن���ای »حم )حا میم(« 

گفت: ما در زبان  را پرس���ید و به پیامبر 
ع���رب نمی توانی���م چنی���ن س���ابقه ای 
را در نظ���ر بگیری���م. حضرت در پاس���خ 
فرم���ود: »ای���ن آغ���از نام ه���ا و ابت���دای 
سوره هاس���ت«. البت���ه ای���ن روایت، نه 
معتبر اس���ت و ن���ه معنای���ی از آن درک 

می شود.

پیشنهاد آیت  اهلل محّمدی ری شهری برای اعتکاف در ماه مبارک رمضان

در  ری ش���هری  محّم���دی  آی���ت  اهلل 
بین الملل���ی  جش���نوارۀ  »چهارمی���ن 
علمی_ فرهنگی اعتکاف« که با حضور 
پژوهش���گران  و  اندیش���مندان  علم���ا، 
داخلی و خارجی در تاالر ش���یخ صدوق 
آس���تان مق���دس حض���رت عبدالعظیم 
ضم���ن  ش���د،  برگ���زار  الحس���نی؟ع؟ 
حض���رت  باس���عادت  والدت  تبری���ک 
گرامیداش���ت ی���اد و  جواداالئم���ه؟ع؟ و 
خاطرۀ امام راحل و ش���هدا با اش���اره به 
اهمیت فریضۀ اعتکاف اظهار داشت: 
س���ّنت اعت���کاف، یک���ی از برنامه های 
مه���م و سرنوشت س���از نه تنه���ا در دین 
مبین اس���ام، بلک���ه در ادیان مختلف 

است.
ک���ه اعتکاف برنامۀ  وی ب���ا بیان این 
ویژه ای برای شکوفایی معنوی انسان 
به ویژه جوانان اس���ت، گفت: به برکت 
نظام مقدس جمهوری اس���امی ایران 
ای���ن س���ّنت در ای���ران، حقیقتًا رش���د و 

بالندگی زیادی داشته است.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ افزود: سّنت 
حس���نۀ اعت���کاف ب���ا توّجه به ش���رایط 
فعلی جامع���ه و توطئه های دش���منان 
اسام برای ضربه زدن به سبک زندگی 
اس���امی و بنی���ۀ اعتقادی جوان���ان، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ب���ا  ری ش���هری  محّم���دی  آی���ت  اهلل 

رش���د چش���مگیر  ب���ر  کی���د  تأ
سّنت اعتکاف در جمهوری 
گفت: سّنت  اس���امی ایران 
باارزش اعتکاف به حمداهلل 
در جمهوری اسامی ایران، 
داش���ته  شایس���ته ای  رش���د 

اس���ت و در حال تبدیل ش���دن به یک 
فرهن���گ رایج اس���ت.رئیس دانش���گاه 
ک���ه الزم  ق���رآن و حدی���ث با بی���ان این 
نیست اعتکاف فقط به ماه رجب ختم 
ش���ود، عنوان کرد: سّنت اعتکاف، نیاز 
نیست فقط در ماه رجب باشد. همانند 
که در ده روز آخر ماه  پیامبر اعظم؟ص؟ 
مب���ارک رمضان معتکف می ش���دند، ما 
کنیم و دهۀ  نیز می توانیم برنامه ریزی 
آخر م���اه مب���ارک رمضان را ب���رای چند 
اعتکاف س���ه روزه، برنامه ریزی کنیم. 
که  این موضوع، یک ایدۀ جدید است 

می توان در بارۀ آن مطالعه کرد.
ب���ر  کی���د  تأ ب���ا  آی���ت  اهلل ری ش���هری 
تعمیق فرهنگ اعتکاف گفت: باید به 
س���ّنت اعتکاف عمق داده ش���ود و این 
فرهنگ مورد توّجه قرار بگیرد. باید در 
ارتباط با س���ّنت اعتکاف، برنامه ریزی 
صورت پذیرد که س���بب معرفت افزایی 

معتکفان در ایام اعتکاف شود.
وی اظهار داش���ت: ه���ر وقت جوانان 
کنند و  ب���ا خداون���د متعال ان���س پی���دا 
ش���یرینی این انس را بچش���ند، هرگز از 

ج نمی شوند و ارتباطشان  این مسیر خار
را با باری تعالی قطع نمی کنند.

آی���ت  اهلل ری ش���هری ذک���ر را بهترین 
عمل در اّیام اعتکاف دانس���ت و گفت: 
ذک���ر، همان ی���اد خداوند متعال اس���ت 
ک���ه این مهم، انس���ان را ب���ه قّلۀ کمال 
انسانیت می رساند. اعتکاف نیز با ذکر 
آغاز می شود و بهترین حالت انسان، در 
کاری  ذکر و یاد خداست.وی افزود: هر 
که با ذکر و یاد خداوند متعال آغاز شود، 
برکت پیدا می کند و آن عمل، اثربخش 

و مؤّثر است.
چهارمین جشنواره بین المللی علمی_ 
فرهنگی اعتکاف، با هدف اس���تفاده از 
نورانیت اعتکاف، احیای س���نت های 
اعت���ای فرهن���گ  اس���امی،  صحی���ح 
دین���ی _ تربیت���ی، امت���داد س���ّنت های 
ن���اب محّم���دی؟ص؟، آس���یب زدایی از 
اعتکاف و مان���دگاری فرهنگ عمومی 
آن، با حضور شخصیت های فرهنگی، 
علم���ی و دین���ی در ت���االر ش���یخ صدوق 
آس���تان مق���دس حض���رت عبدالعظیم 

الحسنی؟ع؟ برگزار شد.
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پایبندی به ارزش های فرهنگی، یکی از پایه های اصلی توسعۀ اقتصادی است

حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
گف���ت:  الحس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م 
برنامه ری���زی فرهنگ���ی ب���رای اصاح 
کم ش���دن  فرهن���گ جامع���ه و ب���رای 
گن���اه و معض���ات فرهنگ���ی، ش���رط 
اصلی تحّقق اقتصاد مقاومتی است. 
بنا بر ای���ن، پایبندی ب���ه ارزش های 
فرهنگ���ی، یک���ی از پایه ه���ای اصل���ی 

توسعۀ اقتصادی است.
آی���ت اهلل محّم���دی ری ش���هری در 
دیدار فرماندار و مس���ئوالن سازمان ها 
و ادارات شهرستان ری اظهار داشت: 
وع���دۀ اله���ی و س���خن پیامب���ران در 
گ���ر مردم، ایمان  قرآن این اس���ت که ا
داشته باش���ند و بر اساس عمل خود، 
مورد غف���ران الهی قرار بگیرند، برکت 
از زمی���ن و آس���مان برای آنه���ا خواهد 
که  جوش���ید و این، مس���ئله ای است 
کنار اقدام و عمل باید به آن توجه  در 

شود.
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث 
گفت: بر اس���اس ره نمود قرآن، تاش 
اقتص���ادی ب���ه تنهای���ی، ب���رای حل 
کافی نیس���ت؛  مش���کات اقتص���ادی 
بلکه در کنار تاش و برنامه ریزی های 
فرهنگ���ی  اص���اح  بای���د،  اقتص���ادی 
گناه و  گ���ر  نیز ص���ورت بگی���رد؛ زی���را ا
آلودگی در جامعه وجود داشته باشد، 
تاش ه���ای اقتصادی نی���ز بی فایده 

خواهد بود.
آی���ت اهلل محّم���دی ری ش���هری ب���ا 
تبریک س���ال ن���و و اعیاد م���اه مبارک 
رجب به فرماندار و مس���ئوالن ادارات 
آرزوی  و  و س���ازمان های شهرس���تان 

س���الی پ���ر برکت ب���رای همه م���ردم و 
خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری 
اس���امی گفت: امسال مصادف است 
با دو سالگرد میاد حضرت زهرا؟اهع؟. 
کوثر  در این س���ال، عنایات و ب���رکات 
اه���ل بیت؟مهع؟بیش از هر وقت دیگر 

شامل حال همۀ ما باشد.
رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی_ فرهنگی 
دارالحدی���ث در بی���ان روایت���ی از امیر 
مؤمنان؟ع؟ گفت: حضرت علی؟ع؟ 
طبق روایت می فرمایند: هر روز برای 
ما نوروز اس���ت؛ یعنی انسان و جامعه 
ک���ه ه���ر روز او  کن���د  کاری  می توان���د 
نوروز باشد و این دارای دو معناست: 
یک���ی، برنامه ریزی برای ش���ادمانی و 
احس���اس مس���رت در اف���راد، خانواده 
و اجتم���اع و دیگ���ری، دوری از گناه و 

معصیت خدا.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
گف���ت: در روایت دیگری هم حضرت 
که در  علی؟ع؟ می فرمایند: هر روزی 
آن معصیت خدای متعال نشود، آن 
روز، عید و روز ش���ادی اس���ت؛ زیرا هر 
ناراحتی و مصیبتی بر انس���ان دس���ت 
می دهد، برای افراد عادی به واسطۀ 

اعمال اوس���ت. البته ب���رای بزرگان و 
مقربان، این مس���ئله متفاوت اس���ت 
و طب���ق روای���ت، برخ���ی مش���کات و 
مصیبت ها نیز به واسطۀ لطف خدا و 

گاه سازی انسان است. برای آ
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث 
گفت: امس���ال را رهبرمعظم انقاب، 
س���ال »اقتص���اد مقاومت���ی، اق���دام و 
ک���ه با  عم���ل« نامیدن���د و امیدواری���م 
تاش ه���ای دول���ت و عنایت حضرت 
حق، مردم در این س���ال، با موّفقیت 
در عرصه های مختلف مواجه باشند.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
ک���رد: در  همچنی���ن اظه���ار امیدواری 
سال جدید، خدای متعال به همۀ ما 
و همۀ مسئوالن کشور توفیق بدهد تا 
گونه ای  بتوانیم مسئولیت خود را به 
که دش���من از هر حیث،  انجام دهیم 
مأیوس شده و روز قیامت در پیشگاه 
ش���هدا و ام���ام ؟هر؟ و ب���زرگان دی���ن، 

روسپید باشیم!
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کید بهره مندی از فضایل ماه رجب و نتایج انس با خدا تأ

ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
اظهار داشت: اساس خودسازی، یاد 
گر انس���ان بتواند یاد خدا  خداست و ا
را در دل ت���داوم بخش���د، همۀ برکات 
از س���وی خ���دای متع���ال ب���ر او ن���ازل 
می شود و فراموشی خداوند سبحان، 
در حقیقت، فراموش���ی منافع مادی و 

معنوی خویش است.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ خطاب به 
کارکن���ان و مدی���ران  خدمت گ���زاران، 
کرد: برای ما  آس���تان مقدس تصریح 
ک���ه در خانۀ متعّلق به اهل بیت؟مهع؟ 
ک���ه در واق���ع، خانۀ ذکر خداس���ت، در 
ح���ال خدمت گ���زارای هس���تیم، باید 
با توّجه بیش���تر به ای���ن توصیه ها، از 
نورانی���ت ذکر خدا، همیش���ه بهره مند 
باش���یم تا عطر معنوی���ت و یاد خدا در 

محیط کارمان استشمام شود.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
در مراس���م تواص���ی ب���ه ح���ق در جمع 

و  کارکن���ان  مدی���ران، 
آس���تان  خدمت گ���زاران 
آرزوی  ضم���ن  مق���دس، 
ب���رای  برک���ت  پ���ر  س���الی 
همۀ مردم ای���ران و همۀ 
عاقه مندان  و  دوس���تان 
بیت؟مهع؟اظهار  اه���ل  به 
امیدواری کرد که امسال، 
سال حل شدن مشکات 
گرفتاری ه���ا برای  و رف���ع 

همۀ مردم باشد.
مقدس  آس���تان  تولیت 
حض���رت عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ 
که توس���ط شیخ  با اس���تناد به روایتی 
صدوق؟هر؟ از نبی مکرم اس���ام؟ص؟ 
کرد: خداوند متعال،  نقل شده، بیان 
از آغ���از م���اه رج���ب، فرش���ته ای را در 
که اس���م او  آس���مان هفتم می گمارد، 
»داعی« اس���ت و در ط���ول این ماه، از 
اّول ش���ب تا صبح، خط���اب به مردم 
ندا می دهد که: خوشا به حال کسانی 
که به یاد خدا هستند و از خدا اطاعت 

می کنند.
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث 
افزود: در ادام���ۀ روایت، پس از ندای 
فرش���تۀ داعی، نبی مکّرم اس���ام؟ص؟ 
ب���ه  متع���ال،  خ���دای  می فرماین���د: 
بندگان خود خطاب می کنند که »من 
که یاد من  کس���ی هس���تم  همنش���ین 
که از  کسی هستم  باشد و فرمان بردار 
من فرمان برداری کند و آمرزندۀ کسی 
هستم که از من آمرزش بخواهد. این 
م���اه، ماه من اس���ت و بنده، بنده من 

اس���ت و رحم���ت، رحم���ت من اس���ت 
ک���ه در این ماه م���را بخواند،  و کس���ی 

اجابتش می کنم«.
آیت اهلل محّمدی ری ش���هری بیان 
کرد: طب���ق ره نم���ود قرآن، اس���تغفار، 
گناه���ان، موجب حّل  توبه و آمرزش 
مش���کات می ش���ود؛ زیرا بس���یاری از 
که به انسان وارد می شود،  مشکاتی 
ب���ه س���بب گناه���ان و فراموش���ی ی���اد 

خداست.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
گفت: باید  عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ 
که یک قدم  کنیم  در این ماه ت���اش 
کمترین   به خ���دا نزدیک ت���ر ش���ویم و 
نش���انۀ نزدیک ش���دن به خ���دا، انس 
بیش���تر و ل���ّذت ب���ردن از مناج���ات و 

همنشینی با خداست.
رئی���س مؤسس���ۀ علم���ی_ فرهنگی 
کید ب���ر تحّقق  دارالحدی���ث ضم���ن تأ
ش���عار »اقتص���اد مقاومت���ی، اق���دام و 
گف���ت: طبق  عم���ل« در س���ال جدید 
فرمای���ش رهب���ر معّظ���م انق���اب باید 
همۀ مس���ئوالن و مردم در تحّقق این 
کنن���د. البته بای���د توجه  ش���عار تاش 
که ت���اش اقتصادی  داش���ته باش���یم 
ب���ه تنهای���ی، ب���رای ح���ّل مش���کات 
کافی نیس���ت و هم���راه با  اقتص���ادی 
ت���اش و برنامه ریزی های اقتصادی 
بای���د اص���اح فرهنگ���ی نی���ز ص���ورت 
گناه و فساد در جامعه  گر  بگیرد؛ زیرا ا
تاش ه���ای  باش���د،  داش���ته  وج���ود 
اقتص���ادی، نتیجه بخ���ش نخواه���د 

بود.
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برگزاری مراسم جشن عبادت 1700 دختر دانش آموز در آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟

مراسم جشن تکلیف 1۷۰۰ دانش آموز 
دختر م���دارس آموزش و پرورش ناحیۀ 
دو ش���هرری، در بارگاه ملکوتی حضرت 
عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ برگزار ش���د. 
دخت���ران  معن���وی،  مراس���م  ای���ن  در 
دانش آم���وز در مصای ب���زرگ ری و در 
کنده از معنوی���ت و نورانیت،  فضایی آ
ورود به س���احت عبادت خدای متعال 

و انجام اعمال و تکالیف الهی را جشن 
گرفتند.

و  حجت االس���ام  مراس���م،  ای���ن  در 
المس���لمین ش���اه چراغی، ام���ام جمع���ۀ 
که به این  ش���هرری، برای نوجوانان���ی 
مرحلۀ حّس���اس و سرنوشت ساز زندگی 
رس���یده اند،  خ���ود  دین���ی  و  اعتق���ادی 
بخش���ی از مس���ائل مربوط ب���ه احکام و 

کرد و  اقامۀ نماز و تکالیف الهی را بازگو 
در ادامه، مراسمی شاد و ُپرنشاط برای 
کنندگان در این جش���ن برگزار  ش���رکت 

شد.
تاوت قرآن کریم، قرائت زیارت نامه، 
سخنرانی مدیر ادارۀ آموزش و پرورش 
ناحیۀ دو ش���هرری و قرائت سوگندنامه 
از دیگر برنامه های این مراسم باشکوه 

بود.
دخت���ران  مراس���م،  ای���ن  پای���ان  در 
دانش آم���وز ب���ا اقام���ۀ نم���از ش���کر و در 
کنده از معنوی���ت و نورانیت،  فضایی آ
خ���دای  عب���ادت  س���احت  ب���ه  ورود 
تکالی���ف  و  اعم���ال  انج���ام  و  متع���ال 
الهی را ش���کرگزاری نم���وده و از حضرت 
باری تعال���ی مس���ئلت نمودند ت���ا در راه 
اس���ام گام برداش���ته و امانت���دار قرآن و 
عترت_ دو امانتی که پیامبر اعظم؟ص؟ 

به اّمتشان سپردند_ باشند.

کید آیت اهلل محّمدی ری شهری به ارائۀ خدمات فرهنگی و مذهبی به مسافران مترو تأ

مدیرعامل و مسئوالن فرهنگی شرکت 
بهره ب���رداری مت���رو ته���ران و حوم���ه با 
آی���ت اهلل محّم���دی ری ش���هری دیدار 
کردند. در این دیدار، آیت اهلل محّمدی 
گزارش ارائه  ری شهری ضمن تقدیر از 
ش���ده در خص���وص اقدام���ات فرهنگی 
گرفته در ایس���تگاه های مترو و  صورت 
گن ها، بر ض���رورت تقویت  محّوط���ۀ وا
ارائ���ۀ خدم���ات فرهنگ���ی و مذهبی به 

کید کرد. مسافران مترو تأ
ری ش���هری،   محّم���دی  اهلل  آی���ت 
ظرفیت ه���ای ایج���اد ش���ده در آس���تان 
مق���ّدس، خصوص���ًا معاون���ت فرهنگی 
و هن���ری مؤسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
مخاطب���اِن  ب���رای  را  دارالحدی���ث 
ش���رکت  فرهنگ���ی  برنامه ه���ای 
بهره ب���رداری مت���رو، ارزش���مند و قاب���ل 

بهره برداری برشمرد.
در ای���ن جلس���ه، گزارش���ی از اقدامات 
گرفت���ه در ای���ام والدت و وفات  صورت 
حض���رت عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ و 
سایر مناس���بت های مذهبی در شرکت 
بهره برداری مترو ته���ران و حومه ارائه 

گردید.

حجت االسام والمسلمین محّمدتقی 
و  فرهنگ���ی  مع���اون  س���بحانی نیا، 
فرهنگ���ی   _ علم���ی  مؤسس���ۀ  هن���ری 
دارالحدی���ث نیز در خص���وص ظرفیت 
علمی _ پژوهش���ی و نی���ز تولیدات قابل 
بهره ب���رداری هن���ری ای���ن مجموع���ه، 

گزارشی ارائه نمود.
محس���ن نایب���ی، مدیرعامل ش���رکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه نیز در 
گزارش���ی بیان  این دی���دار، ضمن ارائۀ 
ح ه���ا و برنامه ه���ای فرهنگی  ک���رد: طر
در س���طح بخش های مختل���ف مترو، 
ای���ن  مه���م  و  اصل���ی  اولویت ه���ای  از 

مجموعه به شمار می رود.






