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کید بر لزوم تالش برای رفع شبهات مهدویت تأ

ری ش���هری،  محّم���دی  آی���ت اهلل 
در تاری���خ شش���م آبان م���اه، در دی���دار 
همای���ش  س���یزدهمین  اعض���ای  ب���ا 
که در  بین الملل���ی دکترین مهدوی���ت � 
گرفت  مؤّسس���ۀ دارالحدی���ث ص���ورت 
کی���د ب���ر جای���گاه واالی ام���ام  _ ، ب���ا تأ
در  گف���ت:  ح���وزه  در  زم���ان؟جع؟ 
زمین���ۀ فعالیت های علمی � پژوهش���ی 
و ترویج���ی، وظیف���ۀ خ���ود می دانی���م 
کاری از دس���تمان ب���ر می آید انجام  هر 
دهی���م؛ چ���ون در زمین���ۀ مهدویت آن 

که باید، اقدام نشده است. چنان 
رئی���س مؤّسس���ۀ علم���ی _ فرهنگ���ی 
کارگیری هنر را یکی از  دارالحدیث، به 
راه کارهای گس���ترش فرهنگ مهدوی 
برش���مرد و به دست اندرکاران برگزاری 
همای���ش دکترین مهدویت پیش���نهاد 
علم���ی  دس���تاوردهای  کن���ار  در  داد: 

همای���ش، تولی���د آث���ار هن���ری جدی���د 
می توان���د در اش���اعۀ فرهنگ مهدوی 

مؤّثر باشد.
در ادامه، حجت االسالم و المسلمین 
طباطبایی، رئیس پژوهش���کدۀ علوم 
پیش���نهادهایی  حدی���ث  مع���ارف  و 
در زمین���ۀ عرض���ه تولی���دات علم���ی و 

کرد. محتوایی حوزۀ مهدویت، ارائه 
حجت  ن��ش��س��ت،  ای����ن  پ���ای���ان  در 

همایش،  دبیر  پورسیدآقایی،  االسالم 
ارش���د  م���س���ئ���والن  از  ض��م��ن دع�����وت 
مؤّسسۀ علمی ��� فرهنگی دارالحدیث، 
ب��ی��ن  ه���م���ای���ش  س���ی���زده���م���ی���ن  در 
خواستار  مهدویت،  دکترین  المللی 
زمینۀ  در  دوج��ان��ب��ه  همکاری های 
انتشار  نیز  و  حدیثی  پ��ژوه��ش ه��ای 

محصوالت مهدویت شد.

خدمت به نظام و معارف اهل بیت؟مهع؟ حداقل پاسخ به خون شهداست

محّم���دی  اهلل  آی���ت 
ری شهری در جوار مقبرۀ 
مدفون  گم نام  ش���هدای 
در مؤسس���ۀ دارالحدی���ث 
در  دانش���جویان  گف���ت: 
برابر ش���هدا در روز قیامت 
پاس���خ  ای���ن  می توانن���د 
ک���ه ب���ه خوبی  را بدهن���د 
درس خواندی���م و ب���رای 

کردیم تا به نظام و معارف  خدا تالش 
کنیم. اهل بیت؟مهع؟ خدمت 

ری ش���هری،  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
و  ق���رآن  دانش���گاه  دس���ت اندرکاران 
حدیث و دانشجویان جدیدالورود این 
دانش���گاه، در تاریخ چهاردهم مهرماه 

پ���س از مراس���م آغ���از س���ال تحصیلی 
دانش���گاه قرآن و حدیث به سوی مزار 
گم نام مدفون در مؤّسس���ۀ  دو ش���هید 
دارالحدی���ث رفتند و ب���ا قرائت فاتحه 
گل ب���ه تجدی���د بیع���ت ب���ا  و اه���دای 
آنه���ا و ش���هدای دوران دف���اع مقدس 

پرداختند.
آی�������������ت اهلل م���ح���ّم���د 
در  محّمدی ری شهری 
گر  ا گفت:  م��راس��م  ای��ن 
این دو شهید و شهدای 
ق��ی��ام��ت  روز  در  دی���گ���ر 
ب��گ��ی��رن��د  را  م���ا  ج���ل���وی 
ج��وان��ی،  در  ب��گ��وی��ن��د  و 
ب����رای  را  خ�����ود  ج�����ان 
زمینه سازی حکومت  و  اسالمی  نظام 
ج��ه��ان��ی ح��ض��رت م��ه��دی؟جع؟ ف��دا 
ک��ردی��د؟ باید  ک���ار  ک��ردی��م، ش��م��ا چ��ه 
پاسخی داشته باشیم؛ زیرا این شهدا 
عزیزترین سرمایۀ زندگی خود را برای 
ما   همۀ  و  کردند  ف��دا  انقالب  و  نظام 
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باید این سؤال را از خود بپرسیم و این 
زن��ده  خ��ود  در  را  مسئولیت  اح��س��اس 

نگه داریم.
ریی���س مؤسس���ۀ علم���ی � فرهنگ���ی 
ک���ه حداقل  دارالحدی���ث ب���ا بیان این 
کنیم  ک���ه می توانی���م بی���ان  پاس���خی 
که به ما س���پرده  کاری  که  این اس���ت 
ش���ده ب���ود، به خوب���ی انج���ام دادیم، 

اف���زود: به ویژه کس���انی که در خدمت 
قرآن و حدیث هس���تند، بسیار باید به 
فعالیت خود اهتمام داشته باشند. در 
گس���ترش معارف قرآن و  واقع، رواج و 
حدی���ث، زمینه س���از حکوم���ت جهانی 
که شهدا  کاری است  اس���ت و در مسیر 

انجام دادند.
� فرهنگ���ی  رئی���س مؤّسس���ۀ علم���ی 

کرد: ش���هدا  دارالحدی���ث خاطرنش���ان 
کردند ت���ا حکومت  ج���ان خ���ود را ف���دا 
کن���د و به دس���ت صاحب  ت���داوم پیدا 
گر درس���ت و برای  اصلی خود برس���د. ا
که  کنیم، این پاس���خ را داریم  کار  خدا 
کار و  برای تحکی���م پایه های نظ���ام، 

کردیم. خدمت 

ک است بروز اختالفات در جامعۀ اسالمی، بسیار خطرنا

آیت اهلل محّمد محّمدی ری شهری، 
عضو مجلس خبرگان رهبری و تولیت 
آس����تان مق����دس حض����رت عبدالعظیم 
درس  کالس  در  ام����روز  حس����نی؟ع؟، 
که در ح����وزۀ علمیۀ همین  ج فق����ه  خار
آستان برگزار شد، با اشاره به این فراز از 

اِئَرِة َو  دعای مکارم األخالق »َو ِإْطَفاِء الّنَ
ْهِل اْلُفْرَقِة َو ِإْص����اَلِح َذاِت اْلَبیِن« 

َ
َضّمِ أ

اظهار داشت: امام سجاد؟ع؟ با توّجه 
ب����ه ش����رایط زمان����ی حّس����اس، مباحث 
مختلف����ی اع����م از ف����ردی، اجتماع����ی، 

ح  سیاس����ی و غیره را در غالب دعا مطر
می کردند.

ام��ام  ک��ه  ای��ن  ب��ا بیان  وی در ادام���ه 
دع���ای  از  ف�����راز  ای����ن  در  س���ج���اد؟ع؟ 
بسیار  م��ب��اح��ث  ب���ه  األخ�����الق  م���ک���ارم 
بیان  اس��ت،  پرداخته  اجتماعی  مهم 
بسیاری  داشت: 
م���ش���ک���الت  از 
ج���وام���ع ب��ش��ری 
ف���ردی،  از  اع���م 
اج�����ت�����م�����اع�����ی، 
نظامی  سیاسی، 
و  ه����م����ه  و... 
ه��م��ه، ری��ش��ه در 
ع���دم رع���ای���ت و 
انجام دادن این 

رهنمودها دارد.
اهلل  آی���������������ت 
ری ش���������ه���������ری 
ب���ی���ان داش�����ت: 
سجاد؟ع؟  ام��ام 
ن��وران��ی مکارم  از دع���ای  ف���راز  ای��ن  در 
األخالق، از خداوند درخواست می کند: 
بارالها! به من توفیق ده تا خودم را به 
زینت  تقوا  با  و  صالح  م��ردم  زیورهای 
اِئَرِة«  دهم؛ یکی از آن زیورها »ِإْطَفاِء الّنَ

است.
حض����رت  مق����دس  آس����تان  تولی����ت 
گف����ت:  عبدالعظی����م حس����نی در ادام����ه 

امام می فرماید:
»خدای����ا! ب����ه م����ن توفیق عط����ا کن تا 
آتش فتنه و اختالف را خاموش سازم و 
که با یکدیگر پیوند  اخت����الف افرادی را 
کن����م«. ب����روز اخت����الف  دارن����د، اص����الح 
و دش����منی در جامعۀ اس����المی، بس����یار 
ک اس����ت و نس����بت ب����ه دیگ����ر  خطرن����ا

خطرها، خطرش بیشتر است.
کری����م ادام����ه داد:  ای����ن مفّس����ر ق����رآن 
که امام  بروز این خطر به حّدی اس����ت 
سجاد؟ع؟ افراد را از ورود به اختالفات 
منع و انس����ان های مّتقی را به خاموش 
کردن آتش اختالفات، ترقیب و توصیه 

می کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان 
ک����رد: پیامبر؟ص؟ فرمودند: رفع کدورت 
و دش����منی دو ف����رد، فضیلت����ش باالتر از 
نم����از، روزه و صدق����ه اس����ت؛ در روایت 
گاهی برخی افراد  که  دیگر آمده اس����ت 
در ص����دد ایج����اد اخت����الف بی����ن دو نفر 
هس����تند، آنها دین را از بی����ن می برند و 
که م����ردم، دین گریز  س����بب می ش����وند 

شوند.
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معّرفی ایدۀ مؤّسسۀ دارالحدیث، در همایش مّلی مدیران فّناوری اّطالعات ایران،

 

 به عنوان ایدۀ منتخب
زباله ه���ای  ای���دۀ »مدیری���ت بهین���ۀ 
توس���ط  ش���ده  ارائ���ه  الکترونیک���ی« 
مؤّسس���ۀ علمی ���  فرهنگی دارالحدیث 
در چهارمی���ن همای���ش مّل���ی مدی���ران 
فّناوری اطالعات ایران، جزء ایده های 

منتخب قرار گرفت. 
مدی���ر فّناوری اطالع���ات و ارتباطات 

ای���ن  گف���ت:  دارالحدی���ث  مؤّسس���ۀ 
ک���ه هر س���ال جهت بررس���ی  همای���ش 
ایده ها، دس���تاوردها و محصوالت برتر 
در ح���وزۀ فّناوری اطالعات و ارتباطات 
برگزار می ش���ود، امسال در تاریخ هفتم 
مهرماه، به میزبانی پژوهشگاه علوم و 
ک( در  فناوری اطالعات ایران )ایراندا

تهران برگزار گردید.
ع����ل����ی ص�����ادق�����ی م���ع���ی���ن اف��������زود: 
دستاوردهای فّناورانۀ جدیدی در حال 

که امیدواریم در  طراحی و یا توسعه اند 
بتوانیم شاهد  آتی  همایش های سال 
ارائ����ۀ آن��ه��ا ب��ه ع��ن��وان دس��ت��اورده��ای 
برگزیده و سپس تجاری سازی آنها در 

سطح مّلی باشیم.
ل���وازم الکتریک���ی و الکترونیکی نظیر 
کارتریج پرینتر،  مادربرد، هارددیسک، 

قطع���ات  برخ���ی  و  فش���رده  لوح ه���ای 
وس���ایلی مانند یخچال، حاوی فلزات 
کادمی���وم و  ک���ی مانن���د س���رب،  خطرنا
که در صورت رهاسازی  جیوه هس���تند 
در طبیع���ت، پ���س از پایان عم���ر مفید 
و ع���دم  بازیاف���ت صحی���ح، می توانند 
آلودگی  ه���ای بس���یاری ب���رای محی���ط 
زیس���ت خصوص���ًا آب ه���ای زیرمین���ی 
و اختالالت���ی نظی���ر مش���کالت روان���ی، 
تنّفس���ی و تولی���د مثل برای انس���ان به 

دنبال داشته باشند.
از ای���ن رو، توّجه خاص به زباله های 
الکترونیکی، این معادن طالی داخل 
ک���ه مقدارش���ان از زباله ه���ای  ش���هر ����� 
کمتر  خانگی و صنعتی و بیمارس���تانی 
ک تر  اس���ت، اّما می توانند از آنها خطرنا
باش���ند ��� بس���یار حائ���ز اهمیت اس���ت. 
مدیری���ت بهینۀ این زباله ه���ا می تواند 
کاه���ش آلودگی محیط زیس���ت، ایجاد 
درآم���د خصوص���ًا از طری���ق جداس���ازی 
گران بهای���ی چون طال و پالتین  فلزات 
و نق���ره و نیز اش���تغال زایی را به دنبال 

داشته باشد.
راه کارهای مختلف این ایده می تواند 
توس���ط تمامی ش���رکت ها، س���ازمان ها 
ک���ز علم���ی ������ آموزش���ی دولت���ی و  و مرا
خصوصی و حت���ی خانواده ها و آن هم 
در هر س���طحی، مورد بهره برداری قرار 
گی���رد. ای���ن توّج���ه خ���اص، ب���ه نوعی 
می تواند بخش���ی از تعّهد و مس���ئولیت 
اجتماع���ی خانواده ها و س���ازمان ها به 
کمک  جامعه و محیط زیس���ت باشد و 
می کن���د تا در آینده، فّناوری ها با رش���د 
محی���ط  مقاب���ل  در  خ���ود،  روزاف���زون 

زیست قرار نگیرند.

کتاب در حوزۀ بین الملل توسط مؤّسسۀ دارالحدیث تولید ۲۱3 جلد 

ح���ج���ت االس���الم و ال��م��س��ل��م��ی��ن س��ّی��د 
خبری  نشست  در  مطهری  مصطفی 
مراسم رونمایی از آثار دارالحدیث ��� که در 
تاریخ چهارم آبان ماه در سالن انتشارات 
دارالحدیث برگزار شد ��� ، فعالیت مؤّسسۀ 
دارالحدیث را موردتوجه قرار داد و اظهار 
توانایی  دارال��ح��دی��ث،  مؤّسسۀ  داش���ت: 

و  عمومی  تخصصی،  کتاب های  تولید 
گروه سّنی متفاوت در  ترجمه شده برای 
زمینه های مذهبی و فرهنگی را دارد. بنا 
بر این می تواند خأل موجود در میان جوامع 
همچنین  و  نماید.  برطرف  را  مسلمان 
کتاب در  اظهار داشت  تاکنون ۲۱۳ جلد 

حوزۀ بین الملل تولید کرده است.
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عدم اختالف، سبب اتحاد و تداوم جامعۀ اسالمی است

آیت اهلل محّمد محّمدی ری شهری، 
عضو مجلس خبرگان رهبری و تولیت 
آس���تان مق���دس حض���رت عبدالعظیم 
ج  خ���ار درس  در  ام���روز  حس���نی؟ع؟، 
فقه که در همین آس���تان برگزار شد، در 

تبیی���ن این فراز از دعای مکارم 
األخالق »َو ِإْصاَلِح َذاِت اْلَبین«، 
از  بعض���ی  در  داش���ت:  اظه���ار 
روای���ات، توصیه به صالح ذات 
البین و در برخی دیگر، سفارش 
ب���ه اص���الح ذات البی���ن ش���ده 

است.
وی ب���ا اش���اره به تفاوت بی���ن اصالح 
ذات البی���ن و ص���الح ذات البی���ن، ابراز 
کرد: امیرمؤمنان؟ع؟ در »نهج البالغه« 
م���ردم  و  حس���نین؟ع؟  ب���ه  خط���اب 
فرمودن���د: من ش���ما را به تق���وای الهی 
و نظ���م در ام���ر توصیه می کن���م. نظم، 

عنص���ر اصلی تش���کیل دهن���دۀ تقوا به 
شمار می رود.

آیت اهلل ری ش���هری در ادامه با بیان 
ک���ه فرمودند:  نام���ۀ امیر مؤمن���ان؟ع؟ 
َس���ِمْعُت  ���ی  َفِإّنِ َبیِنک���ْم  َذاِت  ِح 

َ
»َص���ال

ُح َذاِت اْلَبیِن 
َ

کَم���ا؟ص؟ یُق���وُل َص���ال
َ

َجّد
یاِم«،  ِة َو الّصِ

َ
���ال ���ِة الّصَ ْفَض���ُل ِم���ْن َعاّمَ

َ
أ

فضیل���ت  مؤمن���ان؟ع؟  امی���ر  گف���ت: 
ِح َذاِت َبیِنک���ْم« را از همۀ نمازها 

َ
»َص���ال

و روزه های انسان باالتر بیان می کنند.
این اس���تاد ح���وزۀ علمیه با اش���اره به 

اهمی���ت ص���الح ذات بینک���م، تصریح 
کرد: ص���الح یعنی بی���ن اف���راد، صالح، 
سازش و دوستی برقرار شود و اصالح به 
معن���ای رفع اختالفات دیگران اس���ت. 
ص���الح در اصل، پیش���گیری و اصالح، 

درمان است.
در  ت���الش  ک���رد:  اضاف���ه  وی 
راستای ایجاد روابط خوب بین 
افراد جامعه سبب خوش بختی 
را  جامع���ه  کام���ل  س���عادت  و 

تضمین می کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری 
اف���زود: ع���دم اخت���الف، س���بب اتح���اد 
و ت���داوم جامع���ۀ اس���المی اس���ت و در 
گذش���ته، دش���من با اس���تفاده از همین 
روش، س���بب فروپاش���ی اتحاد جوامع 
اس���المی شد و امروز نیز دشمن در صدد 

تشدید این امر است.

اخالق نیکوی پیامبر؟ص؟ بهترین الگوی سعادت جامعۀ بشری است

آی���������ت اهلل ری ش������ه������ری، ت��ول��ی��ت 
عبدالعظیم  حضرت  مقدس  آس��ت��ان 
درس  ک���الس  در  ام����روز  ح��س��ن��ی؟ع؟ 
که در حوزۀ علمیۀ همین  ج فقه �  خار
آس��ت��ان ب���رگ���زار ش��د � اظ��ه��ار داش���ت: 
و  زینت  خ��وش اخ��الق��ی،  و  نرم خویی 
تق�����وا  با  و  صالح  مؤمن،  انسان  زی��ور 

است.
وی اف���زود: ب���ه لح���اظ نرم خوی���ی و 
خوش اخالق���ی در بین همۀ انس���ان ها 
کس���ی باالت���ر از پیامبر خ���دا؟ص؟ وجود 
ن���دارد امی���ر مؤمنان عل���ی؟ع؟ در این 
کسی بخواهد  گر  زمینه می فرمایند: »ا
الگوی نیکویی برای زندگی خود پیدا 
کافی است«. کند، پیامبر؟ص؟ برای او 

عض���و مجلس خب���رگان رهب���ری در 
ادام���ۀ توصیف���ات خ���ود از پیامبر؟ص؟ 
ک���رد: پیامب���ر؟ص؟ اف���زون ب���ر  عن���وان 
خانواده، دوس���تان و آشنایان، حتی با 
دش���منان، اشرار، و انسان های جاهل 

که با او بدرفتاری  و نادانی 
می کردند، با نیکی برخورد 

می کردند.
آی����������ت اهلل ری ش����ه����ری 
ک���ه ی��ه��ود  ب���ا ب���ی���ان ای����ن 
دشمنان  سرسخت ترین 
اظهار  ب��ودن��د،  پیامبر؟ص؟ 
حتی  پیامبر؟ص؟  داش���ت: 
کرده  مدارا  نیز  قوم  این  با 
داشتند  خ��وب��ی  ب��رخ��ورد  و 

و  آسیب  دچ��ار  آن��ان  ناحیۀ  از  کمتر  تا 
مشکل شوند.

ت��ول��ی��ت آس���ت���ان م���ق���ّدس ح��ض��رت 
ع��ب��دال��ع��ظ��ی��م ح��س��ن��ی؟ع؟، اف�����زود: 
بندگان  بدترین  فرمودند:  پیامبر؟ص؟ 
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ش تمرکز بر مشترکات، راه کار تحّقق وحدت اسالمی است

کش���ور  جمعی از علمای اهل س���ّنت 
تانزانی���ا، در تاری���خ دوازدهم آبان ماه، 
ضم���ن بازدید از بخش ه���ای مختلف 
مؤّسسۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث، 
ب���ا مدی���ر ام���ور بی���ن المل���ل مؤّسس���ۀ 

کردند. گفتگو  دارالحدیث دیدار و 
ح��������ج��������ت االس���������������الم 
وال��م��س��ل��م��ی��ن م��ص��ط��ف��ی 
م���ط���ه���ری، ض���م���ن اب�����راز 
خ������وش آم������دگ������وی������ی ب��ه 
گ���ف���ت: ام����روز  م��ه��م��ان��ان 
م���س���ئ���ل���ۀ وح��������دت اّم�����ت 
ب����رای  ت�����الش  و  اس����الم����ی 
منظور  به  مذاهب  تقریب 
اف����زای����ش  از  ج���ل���وگ���ی���ری 
ک��ش��وره��ا و  ش���ک���اف ب��ی��ن 
امری  مسلمان،  مّلت های 

مهم و ضروری است.
مدی���ر ام���ور بی���ن المل���ل 
کی���د بر  دارالحدی���ث ب���ا  تأ
که، مهم ترین مسئله  این 

در بین مذاهب اس���المی، داشتن فهم 
مش���ترک از وح���دت و همدلی اس���ت، 
گفتگو و  گف���ت: بای���د بس���تر و فض���ای 
تعام���ل نتیجه بخش ب���رای عالمان و 
اندیشمندان مسلمان در جهان اسالم 
فراهم ش���ود و زمینۀ تفسیرهای غلط 
و بهانه جویی و فتنه انگیزی دشمنان 

از بین برود.
حجت االسالم مطهری، برخورداری 
از مبان���ی و اصول فکری مش���ترک را از 

نقاط قّوت و ارزش���مند تقویت وحدت 
و تقری���ب برش���مرد و اف���زود:  تمرک���ز و 
توّجه به باورهای مش���ترکی همچون 
دی���ن واحد، خدای واحد، قبلۀ واحد، 
قرآن واحد، پیامبر واحد و... و ترویج 
و تبلی���غ دی���ن ب���ر ح���ول مح���ور ای���ن 

معارف ناب برای مسلمانان و پیروان 
مذاه���ب، دل ه���ای آن���ان را ب���ه ه���م 

کرد. نزدیک و صمیمی خواهد 
در ادامه، »سعید بن جمعه« مدّرس 
اح���کام ق���رآن در ش���هر آروش���ا )یکی از 
شهرهای شمالی کشور تانزانیا(، ضمن 
کی���د بر همدلی مس���لمانان و تقریب  تأ
کش���ورهای اس���المی، افزود:  مذاه���ب 
در ای���ران، از نزدی���ک ب���ا ظرفیت های 
فعالیت ه���ای  و  ش���دیم  آش���نا  علم���ی 

علمی و اس���تقبال ایرانی���ان از ما قابل 
وصف نیست.

»عل���ی افراج���ه« اس���تاد عل���وم دینی 
کش���ور تانزانی���ا، س���خنران دیگ���ر ای���ن 
که  نشس���ت ب���ود. وی ب���ا بی���ان ای���ن 
ع���ّده ای در تانزانی���ا م���ا را از حضور در 

ای���ران منع می کردند، اف���زود: عّده ای 
در تانزانیا، ذهنی���ت منفی علیه ایران 
ک���ه  ایج���اد می کردن���د؛ اّم���ا واقعیت���ی 
گفته ه���ای  کردی���م،  در ای���ران تماش���ا 
ک���رد و م���ا از  نادرس���ت آن���ان را ثاب���ت 
ک���ه مکتب  کردیم  نزدی���ک مالحظ���ه 
گانه نیس���ت  تش���ّیع، یک مذهب جدا
تکری���م،  و   ب���رادری  ج���ا  ای���ن  در  و 

توصیف ناپذیر است.

زبان  از  مردم  که  هستند  کسانی  خدا 
آنها در امان نبوده و دوست ندارند با 

آنها هم نشین باشند.

ک���رد:  خاطرنش���ان  پای���ان  در  وی 
اخالق و رفتار پیامبر؟ص؟ با اطرافیان، 
دستورالعمل س���عادت اجتماعی است 

گر در جامعه اجرا شود، بسیاری از  که ا
مشکالت برطرف خواهد شد.
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گی انسان فروتن است اجتناب از مجادله، ویژ

آیت اهلل محّمد محّمدی ری شهری، 
نماین���دۀ مجل���س خب���رگان رهب���ری، 
ک���ه در   � ج فق���ه  ام���روز در درس خ���ار
عبدالعظی���م  حض���رت  علمی���ۀ  ح���وزۀ 
گفت: امام  حس���نی؟ع؟ برگزار ش���د � ، 

م���کارم  دع���ای  در  س���جاد؟ع؟ 
األخ���الق از تواض���ع و فروتن���ی ب���ا 
ی���اد  الجن���اح«  عن���وان »خف���ض 

می کند.
وی اف���زود: فروتن���ی و مهربانی 
کّلی و جزئی تقسیم  به دو بخش 
ک���ه در روای���ات امامان  می ش���ود 
معص���وم؟ع؟ ب���دان بارها اش���اره 

شده است.
ب���ارۀ  در  ری ش���هری  آی���ت اهلل 
ب���ا  متواض���ع  انس���ان  معاش���رت 
ک���رد:  خاطرنش���ان  دیگ���ران، 
معاش���رت  در  فروت���ن  ش���خص 
که چگونه  خودش مراقب اس���ت 
ب���ا دیگران رفت���ار می کن���د؛ چون 
او  ب���ا  نی���ز  دیگ���ران  دارد  انتظ���ار 
کنن���د و ای���ن امر از  چنی���ن رفت���ار 
کّل���ی فروتن���ی در افراد  مصادی���ق 

است.
تولیت آس���تان مقّدس حضرت 
با بیان  عبدالعظیم حس���نی؟ع؟ 
این که شخصی که دارای صفت 
ک���ه وارد  فروتن���ی اس���ت، زمان���ی 
مجلس���ی می ش���ود برای خودش 
جایگاه���ی را در نظ���ر نمی گی���رد، 

بیان داشت: انسان متواضع، در سالم 
کردن به دیگران س���بقت می گیرد و به 
که ابتدا دیگران  خود اج���ازه نمی دهد 
س���الم دهن���د، س���پس خودش س���الم 

دهد.

که صفت فروتنی  وی افزود: انسانی 
در وج���ودش نهادینه ش���ده باش���د، از 
گر حق با او  مجادله با دیگ���ران حّتی ا

باشد، دوری می کند.
نمایندۀ مجل���س خبرگان رهبری در 

کس���ی در  گر  کرد: ا پایان خاطر نش���ان 
کند،  نزد انس���ان فروت���ن، از او تعریف 
س���بب رنجش و آزرده خاطر ش���دن او 

می شود.
آیت اهلل محّمد محّمدی ری شهری 

تواض���ع  نمون���ۀ  بهتری���ن  م���ا  گف���ت: 
دولت مردان و رهبران جامعۀ اسالمی 
کرم؟ص؟ مش���اهده  را در س���یرۀ پیامبر ا

می کنیم.
در  را  برجسته ای  نکات  اف��زود:  وی 
زن��دگ��ی پ��ی��ام��ب��ر؟ص؟ وج���ود دارد 
ک��ه ای��ش��ان ان��س��ان��ی م��ت��واض��ع و 
فروتن بودند: نخست نپذیرفتن 
عبودیت  ان��ت��خ��اب  و  پ��ادش��اه��ی 
به  تشّبه  از  ک��راه��ت  رس��ال��ت؛  و 
و  زمینه ها؛  تمامی  در  پادشاهان 
در آخر، محزون شدن از تمّلق و 

تعریف دیگران.
آیت اهلل ری شهری با بیان این 
که پیامبر؟ص؟ در همه حال، خود 
را بندۀ خدا می دانس���ت و معرفی 

کرد: می کرد، ابراز 
می فرمودند:  ک��رم؟ص؟  ا پیامبر 
به  خ��داون��د هستم،  ب��ن��دۀ  »م��ن 
ه��م��ی��ن س���ب���ب دوس������ت ن�����دارم 
گر  ا ک��ن��د«.  تعریف  م��ن  از  کسی 
فرمان  الهی  ام��ر  ب��ه  پیامبر؟ص؟ 
تعریف  خ���ود  از  ک��ه  م��ی ی��اف��ت��ن��د 
اج��رای  و  اط��اع��ت  از  پ��س  کنند، 
می داشتند:  بیان  مردم  به  وحی 

»البته این لطف الهی است«.
خب���رگان  مجل���س  نماین���دۀ 
ک���ه  کی���د ب���ه ای���ن  رهب���ری ب���ا تأ
تواض���ع، مان���ع فخر دیگ���ران به 
گفت: خداوند  انس���ان می ش���ود، 
می فرمای���د: متواض���ع و فروتن باش���ید 
گ���ر افراد  تا به ش���ما فخ���ر نفروش���ند. ا
جامع���ه، تواضع را س���رلوحۀ خ���ود قرار 
کس���ی ب���ه مظلوم���ی زور  دهن���د، هرگز 

نمی گوید.
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منبری و سخنران باید نقش هدایتگری مردم را داشته باشند

حج���ت االس���الم و المس���لمین دکت���ر 
برنج���کار گفت: مح���ّرم، ماه ع���زاداری 
سید و ساالر ش���هیدان امام حسین؟ع؟ 
اس���ت. در قالب محّرم می ت���وان درس 
اسالم شناسی و خداشناسی را آموخت. 
محّرم، دانش���گاه شناخت اسالم است؛ 
ول���ی در این ح���وزه، برگ���زاری مجالس 
عزاداری و نقش س���خنرانان و مّداحان 

از اهّمیت فراوانی برخوردار است.
سخنرانان باید بر اساس منابع مستند 
ب���ه ارائۀ مطالب بپردازند و از نقل موارد 
کنن���د؛ زیرا این  غیرمس���تند خودداری 
گون���ه م���وارد، س���بب تحری���ف در دین 
می ش���ود و ب���ذر بی اعتم���ادی را در دل 

مردم می پاشد.
محت���وای س���خنرانی باید بر اس���اس 
گاه���ی انتخاب ش���ود و نقش  عل���م و آ
بس���یار  آن  در  ش���خصی  س���لیقه های 
کم رنگ باش���د یا وجود نداش���ته باش���د 
ت���ا منبره���ا در قالب هدایتگ���ری مردم 
پیش بروند و معلومات مردم را افزایش 

دهند.
گ���ر تحریف���ات و مطال���ب جعل���ی در  ا
عزاداری ها و سخنرانی ها وجود داشته 
باش���د، زمین���ۀ س���وء اس���تفادۀ دش���من 
فراهم می ش���ود و به جای تبلیغ دین، 
منبعی در اختیار دشمنان در این حوزه 

قرار می گیرد.
با توّجه به اهمیت موضوع محتوای 
ک���ه س���خنرانان  س���خنرانی و م���واردی 
گاه باش���ند، ب���ا  بای���د نس���بت ب���ه آن آ
حجت االس���الم رض���ا برنج���کار، قائ���م 
مقام رئیس پژوهش���گاه قرآن و حدیث 
و رئی���س انجم���ن کالم اس���المی ح���وزه 
ک���ه در ادامه آمده  گفتگو پرداختیم  به 

است:
چ���ه  از  حس���ین؟ع؟  ام���ام  قی���ام   
در  پرداخت���ن  ب���رای  ظرفیت های���ی 

عزاداری ها برخوردار است؟
قی���ام سیدالش���هدا؟ع؟ قی���ام جامعی 
که در آن عقیده،  احکام عملی،  اس���ت 
اخالق، اجتماعیات اسالم و امور فردی 
مانند اس���الم وج���ود دارد و به یک معنا 
اس���الم در ابع���اد مختل���ف در ای���ن قیام 

متجّلی شده است.
ام���ام حس���ین؟ع؟ اس���الم را در ابع���اد 

مختلف فردی، اجتماع���ی و اعتقادی 
کرده و از این نظر، اسوۀ تمام عیار  بیان 
که  کّل بش���ریت است. سخنرانی  برای 
گر  در این ایام می خواهد صحبت کند، ا
ب���ه قیام و ابعاد مختل���ف آن توّجه کند 
کّل  کرده و  کّل اس���الم توجه  در واقع به 

اسالم را برای مردم بیان می کند.
حس���ین؟ع؟  ام���ام  فرمایش ه���ای 
و تاری���خ آن، ش���امل نکات���ی در ابع���اد 
مختلف اس���ت؛ بنا بر این طبیعی است 
ک���ه باید محوریت بح���ث را در این ایام 
بگذاریم و سخنران به معرفی قیام امام 

حسین؟ع؟ تنها از یک بعد نپردازد.
س���خنرانان در محت���وای س���خنرانی 
خود باید به چه مفاهیمی توّجه داشته 

باشند؟
گر افراد بخواهد حادثۀ عاشورا را تحلیل  ا

کنند، اخالق و مسائل اس���الم در آن بوده و  

هدف س���خنران و منبری در زمینۀ معرفی 

اسالم به عنوان برنامۀ کامل برای سعادت 

کمال انسان است. باید از نظر محتوایی  و 

کنی���م عزاداری ها ب���ر محوریت این  س���عی 

قیام جلو برود.

تنها جنبۀ تاریخی قیام برجسته نشود؛ 

بلک���ه باید ب���ه جنبه ه���ا و نتای���ج اخالقی، 

سیاس���ی و اجتماعی توجه شود. امروز باید 

به نتیجۀ قیام دس���ت پیدا کنیم و در این 

ح���وزه الزم اس���ت از والیت فقی���ه و رهبران 

ک���رده و اهداف ایش���ان را در  دینی تبعیت 

جامعه اجرا کنیم. نباید فریب ش���یاطین و 

یزیدیان زمان را بخوریم، به هر حال باید 

تمام نتایج و ظرفیت ها در این قیام از نظر 

محتوا و شکل شناسانده شود.

 چرا در برخی از س���خنرانی ها مطالب 
سست و بی پایه شنیده می شود؟

برخ���ی اوق���ات، س���خنرانان ب���ه مناب���ع 

ضعیف و متأّخر مراجعه می کنند که مطالب 

ک���ه باید از  در آن اثب���ات نش���ده، در حال���ی 

منابع و کتاب های معتبر به شکل درست و 

هماهنگ با این قیام استفاده شود.

آن  ضم���ن  در  بای���د  نی���ز  ع���زاداری 

در  نوحه خ���وان  باش���د.  گاهی بخش���ی  آ

که  مراس���م س���ینه زنی، اش���عاری بخوان���د 

که فایده  گاهی بخش باش���د، نه اشعاری  آ

و ثم���ری ندارد. ب���ا قیام امام حس���ین؟ع؟ 

کرد  می توان اس���الم را در همۀ ابعاد معرفی 

پیوند معنوی ما با امام حسین؟ع؟ قوی تر 
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می ش���ود؛ زیرا انسان تنها به زمینۀ عاطفی 

گاهی  اهمیت نمی ده���د، بلکه ُبعد علم و آ

که باید در  منبرها و مراس���م  نیز وجود دارد 

این جنبه تقویت شود.

ک���ه برخی س���خنرانان در   عّل���ت این 
گاهی بخشی  منبرهای خود به عنصر آ

بی تفاوت هستند،     چیست؟
عوام���ل مختلف���ی در ای���ن بخ���ش وجود 

دارد. از نظ���ر بع���د علم���ی، ممک���ن اس���ت 

گاهی نس���بت ب���ه منابع  که برخ���ی افراد، آ

نداشته باش���ند. باید سخنرانان نسبت به 

گاهی و مطالعه  اعتب���ار منابع و صّحت آن آ

داشته باش���ند. تنها با دانستن برخی علوم 

نمی ت���وان به مس���ئله پی برد؛ بای���د در نظر 

داش���ت تاریخ مبحث تخصصی اس���ت که 

باید پیش از آن که وارد این عرصه ش���وند، 

آن را فرا گیرند.

برخی اوقات منش���أ چنین امور و مباحثی 

هماهنگ���ی با م���ردم بوده اس���ت. درس���ت 

نیس���ت بگوییم برخی مباحث به دلیل آن 

که خوشایند مردم است، بیان می شود، هر 

چند می دانیم اعتباری ندارد.

گ���ر امام حس���ین واقعی به  ب���دون تردید ا

م���ردم معرف���ی ش���ود، ب���دون تردی���د مردم 

بیش���تر اس���تقبال می کنن���د و آث���ار مثب���ت 

بیش���تری نس���بت به موارد ش���ایع و مشهور 

دارد. منش���أ ش���کل گیری چنین اموری به 

گاهی و نداشتن اطالع یا موارد  دلیل ناآ
خوش���ایند م���ردم صحیح نیس���ت؛ زیرا 
انحراف فکری و عمل���ی در عزاداری ها 
ایج���اد می ش���ود. بنا بر این مس���ئوالن، 
هیئت ه���ا، روحانی���ان و مّداح���ان باید 
ب���ا این چنین ام���وری مقابله کنند؛ زیرا 
این روش، مورد پسند امام حسین؟ع؟  

نیست.

کهن در بیش از 6600 صفحه برای تدوین دانش نامه امام حسین؟ع؟ استفاده از 4۲00 متن 

»دانش نامۀ امام حس���ین؟ع؟« اثری 
که در س���الیان اخیر، مورد توجه  اس���ت 
عرص���ۀ  صاحب نظ���ران  و  منتق���دان 
گرفت���ه و از دل آن،  عاش���وراپژوهی قرار 
آث���اری همچ���ون »ش���هادت نامۀ ام���ام 
حسین؟ع؟« نیز منتشر شده است. لذا 
دربارۀ این مجموعه، با حجت االسالم 
سّید محمود طباطبایی نژاد، مدیر گروه 
س���یره نگاری پژوهش���گاه عل���وم قرآن و 

حدیث گفتگو کردیم.
ابت���دا درب���ارۀ ه���دف اصل���ی تدوی���ن 
»دانش نامۀ امام حسین؟ع؟« توضیح 

دهید.
برخ���ی  ک���ه  دغدغه های���ی  از  یک���ی 
ام���ام  مقت���ل  ح���وزۀ  در  فرهیخت���گان 
ب���ا  مب���ارزه  داش���ته اند،  حس���ین؟ع؟ 
تحریفات است. در این عرصه، بزرگانی 
مانن���د مرح���وم مح���ّدث نوری، ش���هید 
مطه���ری و پیش ت���ر از ایش���ان مرح���وم 
کت���اب »قمقمام  فرهاد میرزا نویس���ندۀ 
کردن���د  َزّخ���ار و صمص���ام بّت���ار« ت���الش 
ب���ا تحریف���ات واقع���ۀ کربال و قی���ام امام 

حسین؟ع؟ مبارزه کنند.
باید گفت بزرگ ترین کاری که در حوزۀ 
مبارزه با تحریفات قیام سیدالشهدا؟ع؟ 
ام���ام  »دانش نام���ۀ  گرف���ت،  ص���ورت 
حسین؟ع؟« اس���ت. یکی از مهم ترین 
که آیت اهلل ری ش���هری  دغدغه های���ی 
کار داش���تند، تهیۀ متنی بود که  در این 

گسترده و قابل اعتنا باشد.
م���ا ب���ا اس���تفاده از انبوه���ی از مت���ون 
از  بهره گی���ری  و  معتب���ر  کتاب ه���ای 
محققان چیره دس���ت توانستیم حدود 
۴۲۰۰ نق���ل مناب���ع که���ن را در بی���ش از 
کنیم و نشان  ۶۶۰۰ صفحه جمع آوری 
کهن می ت���وان متونی  دهی���م از مناب���ع 
ف���راوان به دس���ت آورد که معتبر و قابل 

قبول است.
ام���ام حس���ین؟ع؟«  در »دانش نام���ۀ 
نوش���ته اید که در بحث سند گزارش ها، 
مانند مسائل فقهی، مّته به خشخاش 
نمی گذاریم. آیا به این معناس���ت که به 
هر گزارشی که در دانش نامه بیان شده، 

می توان استناد کرد؟

گر می گوییم فالن کتاب معتبر است،  ا
که  به هیچ عنوان به این معنا نیس���ت 
هر آنچه در آن آمده، قابل قبول است. 
اساس���ًا ما غیر از ق���رآن کتابی نداریم که 
کتاب معتبر  اش���کالی بر آن وارد نباشد. 
یعن���ی کتابی که محّقق���ان، اصل آن را 
رد نکرده اند و تلقی به قبول شده، البته 
ممکن است مواردی از آن هم قابل نقد 
کثر تا مناب���ع قرن نهم را  باش���د. ما حد ا
اس���تفاده می کنی���م و از منابع قرن دهم 
به بعد به عنوان منبع خبری اس���تفاده 

نکرده ایم.
یعنی هر آنچ���ه در منابع قرن دهم به 

بعد آمده بی اعتبار است؟
وقتی می گوییم کتابی ضعیف اس���ت 
کتاب های معاصر به عنوان منبع  یا به 
خبری اس���تناد نکرده ای���م، به این معنا 
نیس���ت که ه���ر چ���ه در آن بیان ش���ده، 
دروغ است؛ بلکه یعنی این کتاِب متأّخر 
یا ضعیف، کتابی اس���ت که تازه نوشته 
گر سخنی در آن است  شده است. حال ا
کتاب های کهن آمده باش���د، ما  ک���ه در 
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ب���ه همان کتاب های که���ن اتکا و از آن 
کت���اب متأّخر یا  گر  نق���ل می کنیم؛ اّم���ا ا
که در منابع  ک���رده  ضعیف مطلبی نقل 
کهن نیس���ت، برای ما قابل قبول و اّتکا 
نیست. به عبارت دیگر، به منفردات و 
متفّردات منابع ضعیف و متأخر اعتماد 

نمی کنیم.
دلیل تغییر منابع تاریخی از قرون اّول 

تا کنون چیست؟
برخی فض���ال معتقدن���د بزرگانی مانند 
کاش���انی نویس���نده  می���رزا حبی���ب اهلل 
 آق���ا دربندی 

ّ
»تذک���ره الش���هداء« ی���ا م���ال

صاح���ب »اس���رار الش���هادات«، باالخ���ره 
مطل���ب خود را از منبعی نق���ل کرده اند، 
گر چه صرفًا به عباراتی مانند »قالوا« یا  ا

»قیل« بسنده می کنند.
طبع���ًا اخت���الف نظ���ر در حیطه ه���ای 
مختل���ف وج���ود دارد؛ ول���ی نکتۀ مهم 
این اس���ت که نظر دادن در هر حوزه ای 
ح���وزه  آن  در  ک���ه  اس���ت  آن  نیازمن���د 

متخّصص باشیم.
که  کس���ی در تاریخ متخّصص اس���ت 
منابع را بشناسد، نه کسی که فرق میان 
مناب���ع را نمی شناس���د و نمی دان���د قیام 
امام در چ���ه کتاب هایی به چه صورتی 
بیان شده و از قرون آغازین تا کنون چه 

تغییراتی کرده است!
ک���ه می گوین���د همۀ  بیش���تر اف���رادی 
کتاب ها قاب���ل قبول  حرف ه���ای ای���ن 
اس���ت، نگاه���ی ب���ه مناب���ع نکرده اند تا 
کتاب ه���ای تا قرن  ببینن���د چگون���ه در 
نهم، مطلبی دربارۀ یکی از شهدا تنها در 
یکی دو صفحه بیان ش���ده، اّما ناگهان 
کتاب های جدید به صورت چندین  در 
برابر و با جزئیات زیاد نقل می ش���ود، آن 
که وقتی به منبعشان  کتاب هایی  هم 
مراجعه می کنیم، می بینیم سخنان غیر 

مشهور و معروف در آن زیاد مطرح شده 
است.

شاید نقل سینه به سینه بوده، در این 
گونه م���وارد آیا باید لزومًا س���ند مکتوب 

داشته باشیم؟
ک���ه س���ند آن بدون  گ���ر معلوم ش���ود  ا
انقطاع متصل است به افرادی که قابل 
اعتنا هس���تند یا کتابی که قابل اعتماد 
بوده، مش���کلی ندارد؛ ولی ما بسیاری از 
که اآلن  گمان می کنی���م مطلبی  اوقات 
مش���هور اس���ت، همیشه مش���هور بوده! 
گاه���ی اوق���ات، در پنجاه  که  ح���ال آن 
س���ال پیش از ای���ن زمان، اص���اًل چنین 

مطلبی وجود نداشته است.
یعن���ی ش���ما ب���ه 
مش���هور«  »ق���ول 

معتقد نیستید؟!
اش���تباهی  ای���ن 
اف���راد  ک���ه  اس���ت 
متخّص���ص  غی���ر 
مرتکب می ش���وند 
می گوین���د:  و 
»همه می گویند«. 

فقه���ا هم به »مش���هور متقّدمین« اعتنا 
که ب���ه عصر اّول  می کنن���د )یعنی آنانی 
نزدی���ک بوده اند( نه هر مش���هوری؛ نه 
متنی که بعد از ۱۲۰۰ س���ال سخنی را به 
ام���ام معصوم؟ع؟ نس���بت می دهد، در 
گاه آن را  که شیعه و س���ّنی، هیچ  حالی 
مطرح نکرده اند. البته ما نمی گوییم که 
گر چه برخی  کتاب ها دروغ است، ا این 
از آنها آن قدر غیر معقول است که مسلمًا 

دروغ است.
ک���ه قرآن می فرماید:  کنیم  باید توجه 
»و ال تق���ف ما لیس لک به علم« یا »إن 
الظن ال یغنی من الحق شیئًا« پس نباید 

به مطلب غیر علمی تکیه کرد.

موّرخانی مانند اب���ن اعثم و دینوری، 
اخب���ار   « و  الفت���وح«   « نویس���ندگان 
الطوال«، س���ند روایت هایش���ان را صرفًا 
کرده اند. مرحوم  کتاب بیان  در ابتدای 
مجلسی هم در »بحار األنوار« همین کار 
را کرده و کتاب هایی را که از آنها روایت 
ک���رده، معرفی نموده اس���ت. پس  نقل 
چ���را به روایات »بحار األنوار« که مرحوم 
مجلس���ی ب���دون بیان س���ند و صرف���ًا با 
عباراتی مانند : »قیل« یا »قالوا« یا »رأیت 
فی بعض تئالیف اصحابنا« نقل کرده، 
اس���تناد نمی کنید؟ آیا آنه���ا را هم معتبر 

نمی دانید؟
س���ؤال خوب���ی اس���ت. م���ا »بح���ار« را 

کت���ب متأّخ���ر حس���اب می کنیم.  ج���زو 
گر  کتاب ه���ای متق���دم که ن���ام بردی���د ا
منبع خودش���ان را نیاورن���د، ما احتمال 
می دهیم منبعی در اختیارشان بوده که 
کتاب های  ما نمی شناسیم، هر چند ما 
متقدم را هم درجه بندی کرده ایم. مثاًل 
»الفت���وح« را در درج���ه »تاری���خ طبری« 

نمی دانیم؛ ولی قابل قبول می دانیم.
اّما درب���اره »بحار األن���وار«، خوبی این 
کتاب این اس���ت که منابع خ���ود را نوعًا 
معرفی کرده اس���ت. قب���اًل هم گفتیم در 
مواردی که از منبع کهن استفاده کرده، 
ما به همان متن کهن استناد می کنیم؛ 
ک���ه بح���ار می گوی���د »بعض  اّم���ا وقت���ی 
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که  تئالی���ف اصحابن���ا« م���ا دریافته ایم 
منظور ایشان، مرحوم طریحی صاحب 
مه 

ّ
کت���اب »منتخ���ب األث���ر« اس���ت. عال

مجلسی وقتی از مرحوم طریحی مطلبی 
نقل می کند اسم کتاب او را نمی آورد.

مه مجلس���ی در ماجرای ش���هادت 
ّ

عال
حض���رت عب���اس؟ع؟ نقل���ی را از همین 
»بع���ض تئالیف اصحابنا« بیان می کند 
ک���ه در واقع همان نقل طریحی اس���ت، 
لکن آن را تلخیص می کند؛ چون ظاهرًا 
بعض���ی فقرات���ش از نظ���ر ایش���ان خیلی 

عجیب است.
مرح���وم طریح���ی ش���هادت حض���رت 
عباس؟ع؟ را در چند صفحه به صورت 
مفص���ل نقل می کن���د و بعد از ش���هادت 
ابوالفضل؟ع؟ از قول امام حس���ین؟ع؟ 
می نویس���د: »حضرت به دشمن فرمود: 
که  گر بگذارید من بروم، قول می دهم  ا
روز قیامت هم از ش���ما ش���اکی نباش���م! 

)نقل به اجمال(«.
ک���ه هم���ه رفته اند  یعن���ی بع���د از این 
و ام���ام تنه���ا ش���ده، حضرت ای���ن طور 
التماس می کند. این نسبتی بد به امام 
است. این خالف شرافت انسانی است 
که شخصی رئیس گروهی شود و وقتی 
کشته می شوند، بگوید نه تنها  یارانش 
اآلن، حتی بعدًا هم با شما کاری ندارم! 
عالمه مجلسی این قسمت ها را نیاورده؛ 

ولی بقیۀ فقرات را ذکر کرده است.
برخی مطالب نو و تازه در دانش نامه 
که شاید بتوان از  به چشم می خورد 
آن به عنوان »روضه های جدید« یاد 
کر  ک���رد. چند نمون���ه از این م���وارد را ذ

بفرمایید.
کمتر بیان ش���ده  که  یک���ی از اتفاقاتی 
ک���ه امی���ر مؤمن���ان؟ع؟ ب���ه همراه  این 
حسنین؟مهع؟، دست کم سه بار در کربال 

حاضر ش���ده اند؛ دو بار در مس���یر جنگ 
صفین و یک بار در مسیر رفتن به جنگ 

نهروان.
همچنین خوابی عجیب و جان س���وز 
که حضرت در آن جا می بییند و در منابع 
معتبر بیان ش���ده و حتی می ت���وان آن را 

یک فیلم نامه کرد.
حت���ی »مس���ند اب���ن حنبل« ک���ه یکی 
از مهم تری���ن منابع اهل س���ّنت اس���ت، 
که  کرده  اخباری از ش���هادت امام بیان 

بسیار قابل استفاده است.
کتاب ه���ای تاریخ���ی ش���یعه نقلی  در 
کربال را  که پیامبر ؟ص؟ خاک  وجود دارد 
به  ُاّمِ سلمه دادند، اّما در »ارشاد« مرحوم 
ش���یخ مفید این نقل آمده پیامبر؟ص؟ را 
کربال بردند؛ ی���ا نکاتی دربارۀ  ش���بانه به 
کیفیت ش���هادت حض���رت عباس؟ع؟ 
کرده ای���م و در  کهن نق���ل  ک���ه از مناب���ع 
کتاب ه���ا عمومًا بیان نش���ده؛ یا این که 
تیری که به گلوی علی اصغر؟ع؟ خورد 
ک���ه پی���کان آن بلند  »ِمش���َقص: تیری 

است« بوده است.
کران توصیه می کنم  به سخنرانان و ذا
ک���ه ب���ه روضه ه���ای جدید  ب���رای ای���ن 
دست یابند؟ع؟، با دقت بخش مقتل 

را مطالعه کنند.
ارزیاب���ی  ه���م  را  جدی���د  کتاب ه���ای 
ش���دن  اف���زوده  رون���د  آی���ا  می کنی���د؟ 
روضه های جدید نامعتب���ر ادامه دارد یا 

متوقف شده است؟
اساس���ًا  نش���ده،  متوق���ف  ک���ه  رون���د 
ک���ه از زمان صفوی���ه آغاز  روضه س���ازی 
ش���ده بود، ادام���ه دارد و در حیطه های 
مختلف ما روضه های جدید می شنویم. 
که این  شاید یک توجیه هم این است 
روضه ه���ا »زبان حال« اس���ت؛ اّما »زبان 
ح���ال« با »زب���ان قال« متفاوت اس���ت. 

زب���ان ح���ال این اس���ت ک���ه ش���نونده یا 
گوینده یا نویسنده  که  خواننده بفهمد 
گر به  »زب���ان ح���ال« نق���ل می کند، اّم���ا ا
ک���ه امام صادق یا  عنوان »خبر« بگوید 
امام حس���ین این را فرم���ود، قابل قبول 

نیست.
ک���ه مرثیه خوان  این درس���ت نیس���ت 
برای گرم تر ش���دن مجلس���ش س���خنی 

نادرست را به معصوم نسبت دهد.
و  دانش نام���ه  ن���کات  از  یک���ی 
روال  اس���اس  ب���ر  ک���ه   � ش���هادت نامه 
همیش���گی خانواده های حدیثی است � 
این است که گزارش ها تقطیع شده اند. 
آیا برای کسانی که می خواهند ماجرای 
نهضت حس���ینی را به صورت یک متن 
کند فکری  پیوسته و دنباله دار مطالعه 

کرده اید؟
دو کار کرده ایم. اّول این که شش مقتل 
مهم و اثرگذار در حیطۀ عاش���وراپژوهی 
گ���ردآوری و ب���ه دانش نامه پیوس���ت  را 
کردی���م که دانش نامه را ش���انزده مجلد 
ک���رد. »ارش���اد« مفید، »تاری���خ طبری«، 
»الفت���وح« اب���ن اعثم، »ملهوف« س���ید 
بن ط���اووس، بخش مجال���س مربوط 
ب���ه عاش���ورا از »امالی« ش���یخ ص���دوق و 
بخش مرتبط با شهدای کربال از »مقاتل 

الطالبیین«.
البت���ه در دانش نامه هم���ۀ متون این 
کتاب ه���ا را نیاورده ای���م و بخ���ش قابل 
قبول را بیان کرده ایم؛ اّما در این جا کّل 
متن را )بدون تحلی���ل و نتیجه گیری( 
کّل  گ���ر محقق���ی بخواهد  آورده ای���م تا ا
کن���د، از این  مت���ن را یک ج���ا مطالع���ه 

پیوست استفاده کند.
دوم ای���ن که از هم���ان اوایل آیت اهلل 
ری ش���هری به فکر بودن���د که ما مقتلی 
پیوس���ته و ب���دون تقطی���ع ه���م تدوین 
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کنی���م و ای���ن اتف���اق را ب���ه ش���کل یک 
کنیم  کت���ب معتب���ر روای���ت  جری���ان، از 
)شبیه مقتل خوانی عرب ها(. مقدمات 
این کار هم انجام شده و متن در مرحله 

ویراستاری است.
سخن آخر؟

ک���ه بخش قی���ام و  م���ا به س���بب این 

ش���هادت ام���ام بیش���تر مح���ل مراجع���ه 
ب���ود، ای���ن بخ���ش را به ص���ورت جدا با 
نام »ش���هادت نامۀ امام حس���ین« در دو 
که متن فارس���ی  کردی���م  مجّل���د چ���اپ 
ب���اال و در پاورقی متن عربی بیان ش���ده 
کران و س���خنرانانی  اس���ت. مداحان، ذا
که استفاده از دانش نامه برایش سخت 

اس���ت، می توانند از ای���ن دو مجلد بهره 
ببرند.

همچنین متن کامل »دانش نامۀ امام 
حس���ین؟ع؟« بر روی پای���گاه اینترنتی 
کتاب خانۀ مدرس���ۀ فقاه���ت بارگذاری 
که عالقه مندان می توانند از  شده است 

آن بهره ببرند.

کهن« منتشر شد کتاب » واقعۀ عاشورا در منابع 

ن���گارش و نگاهداش���ت دان���ش اهل 
ارائ���ۀ آن در قالب ه���ای  بی���ت؟مهع؟ و 
از  جدایی ناپذی���ر  بخ���ش  گ���ون،  گونا
ک���ه در  حی���ات تم���دن ش���یعی اس���ت 
گویای جنبه ه���ای اصلی  برگیرن���ده و 
اندیش���ۀ اس���الم ش���یعه اس���ت. مناب���ع 
حدیث���ی و تاریخ���ی فراوان���ی، حادث���ۀ 
کرده اند؛ ولی می توان  گ���زارش  کربال را 
ک���ه در می���ان همۀ آنها، ش���ش  گف���ت 
منبع، به دلیل قدمت، اعتبارنس���بی، 
جامعی���ت و نی���ز پیوس���تگی روایت، از 
گس���تردگی مورد  گذش���ته تا ام���روز، به 

گرفته اند. استناد قرار 
»تاری���خ  از:  عبارت ان���د  مناب���ع  ای���ن 
»الفت���وح«،  »اإلرش���اد«،  الطب���رى«، 
و  الص���دوق«  »أمال���ی  »المله���وف«، 

»مقاتل الطالبیین«. 
کت���اب »دانش نامۀ امام  در ن���گارش 
ای���ن ش���ش منب���ع،  از  حس���ین؟ع؟«، 
کامل  گرفته و حّتی متن  فراوان به���ره 
گزارش ه���اى ای���ن مناب���ع در پایان آن 

کتاب آورده  شده است.
اف���رادى  ش���اید  ک���ه  آن ج���ا  از  ام���ا 
دورۀ  نمی خواهن���د  ی���ا  و  نمی توانن���د 
ش���انزده جلدى دانش نامۀ یاد شده را 
کنن���د و در عین ح���ال، مایل اند  تهیه 
کتاب  منابع یاد شده را داشته باشند، 

»واقعۀ عاش���ورا در منابع 
گزارش هاى  کهن«، متن 
منابع شش گانۀ یاد شده 
کرب���ال را هم���راه  از وقای���ع 
ب���ا ترجم���ه، ب���ه ص���ورت 
کتاب مستقل، در اختیار 
داده  ق���رار  عالقه من���دان 

است.
درباره  کوتاهی  توضیح 
ب���ه  ش���ده،  ی���اد  مناب���ع 
کتاب آمده   که در  ترتیبی 

است:
طب���رى  گ���زارش   .1
کت���اب  در  ق(   310 )م 
از  الطب���رى«  »تاری���خ 

واقعۀ عاشورا
تاری���خ الطب���رى، نوش���تۀ اب���و جعف���ر 
یک���ی  طب���رى،  جری���ر  ب���ن  محّم���د 
در  تاریخ���ی  مناب���ع  مهم تری���ن  از 
تبیی���ن تاریخ اس���الم، از جمل���ه واقعۀ 
در  مه���م  بس���یار  نکت���ۀ  عاشوراس���ت. 
گزارش طبرى از این واقعه، آن اس���ت 
که برخ���ی از مقتل هاى معتبر و مفقود 
)مانند: مقتل ابو ِمخَنف( را در اختیار 
پژوهش���گران قرار می ده���د و جزئیاتی 
کرب���ال ارائ���ه می نمای���د که  را از حادث���ۀ 
هی���چ  و  نکرده ان���د  گ���زارش  دیگ���ران 

پژوهشگرى از آنها بی نیاز نیست.
نس���خۀ مورد اس���تفاده از ای���ن اثر در 
ای���ن ج���ا، تحقی���ق محّم���د ابوالفضل 
ابراهی���م، چ���اپ دار المع���ارف قاه���ره 
 ۱۲9۰( پاین���ده  ابوالقاس���م  ترجم���ۀ  و 
اس���اطیر  انتش���ارات  از  ش(،   ۱۳۶۳  �

تهران است.
گزارش شیخ مفید )م 413ق(   .2
در کتاب »اإلرشاد« از واقعۀ عاشورا
گزارش ش���یخ  ه���ر چند مبناى اصلی 
کتاب  مفید هم مانند طب���رى، همان 
ابو مخنف اس���ت، لیک���ن تفاوت هاى 
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قاب���ل توّجه���ی در آن وج���ود دارد. به 
گ���زارش طبرى )نویس���ندۀ  ط���ور کّلی، 
گزارش شیخ  برجس���تۀ اهل س���ّنت( و 
ش���یعه(،  برجس���تۀ  )نویس���ندۀ  مفی���د 
عمدت���ًا  )و  معتب���ر  و  کام���ل  منب���ع  دو 
گ���زارش ابو مخنف( از واقعۀ  مّتکی بر 
که خوانن���دگان را از منابع  عاش���ورایند 
دیگرى با همین سیاق )نظیر »أنساب 

األشراف«(، بی نیاز می سازند.
نس���خۀ م���ورد اس���تفاده از ای���ن اث���ر، 
البی���ت إلحی���اء  تحقی���ق مؤسس���ة آل 
الت���راث، چاپ انتش���ارات مه���ر قم، و 
ترجمۀ سیدهاش���م رسولی محالتی، از 

انتشارات اسالمیۀ تهران است.
کوفی  گ���زارش احمد ابن اعثم   .3
ح« از  کت���اب »الفت���و )م 314ق( در 

واقعۀ عاشورا
ه���ر چند این کتاب در ردیف منابعی 
مانن���د »تاریخ الطب���رى« و »اإلرش���اد« 
مفید نیست، لیکن یکی از منابع کهن 
و مهّم تاریخ عاش���ورا شمرده می شود؛ 
گزارش های���ی انحصارى دارد  که  چرا 
و در نگارش ه���اى پ���س از آن )بوی���ژه 
»مقت���ل خوارزمی« و »الملهوف« س���ید 

ابن طاووس(، بس���یار تأثیرگ���ذار بوده 
است.

نس���خۀ م���ورد اس���تفاده از ای���ن اث���ر، 
تحقیق علی شیرى، چاپ دار األضواء 
بی���روت و ترجم���ۀ آق���اى عبداله���ادى 
س���فارش  ب���ه  ک���ه  اس���ت  مس���عودى 
پژوهش���کدۀ عل���وم و مع���ارف حدیث، 

گرفته است. انجام 
گزارش س���ید ابن طاووس )م   .4
کت���اب »المله���وف« ی���ا  664 ق( در 

»لهوف« از واقعۀ عاشورا
زیبای���ی و خوش دس���تی مت���ن ای���ن 
مقتل و شخصیت مؤّلفش � که به زهد 
و معنویت، شهرت دارد � موجب اقبال 

گردیده است. جامعۀ شیعی ِبدان 
ف���ارس  اث���ر، تحقی���ق  ای���ن  نس���خۀ 
حّس���ون تبریزیان )م ۱۴۲۶ق(، چاپ 
دار ااُلس���وۀ تهران و ترجمۀ ابوالحسن 
از  ش(،   ۱۳8۳  �  ۱۳۱۱( میرابوطالب���ی 

انتشارات دلیل ما در قم است.
)م  ص�����دوق  ش��ی��خ  گ������زارش   .5
از  »األم����ال����ی«  ک��ت��اب  در  381ق( 

واقعۀ عاشورا
کربال  کت���اب، واقعۀ  صدوق، در این 

را ضم���ن احادیِث نقل ش���ده از امامان 
گزارش ش���یخ  اهل بیت آورده اس���ت. 
کوت���اه بودن، نکات  صدوق، در عین 
قاب���ل توّجهی ب���راى پژوهش���گران در 

بردارد.
نس���خۀ م���ورد اس���تفاده از ای���ن اث���ر، 
تحقی���ق قس���م الدراس���ات اإلس���المیة 
لمؤسسة البعثة، چاپ مؤسسة البعثۀ 
کمره اى  تهران و ترجم���ۀ محّمدباق���ر 
انتش���ارات  از  ش(،   ۱۳7۴  �  ۱۲8۴(

اسالمیۀ تهران است.
اصفهانی  ج  ال��ف��ر اب��و  گ���زارش   .6
»م��ق��ات��ل  ک���ت���اب  در  356ق(  )م 

الطالبیین« از واقعۀ عاشورا
ای���ن  انتخ���اب  دالی���ل  جمل���ه  از 
گزارش، قدمت و اعتبار منبع، مستند 
گزارش ه���ا و ارائۀ نکات���ی نو در  ب���ودن 
کوتاه���ی متن، در ب���ارۀ حوادث  عی���ن 

عاشوراست.
نس���خۀ م���ورد اس���تفاده از ای���ن اث���ر، 
تحقیق س���ید احمد صقر، از انتشارات 
الش���ریف الرض���ی ق���م و ترجم���ۀ آقاى 
بهراد جعفرى از انتش���ارات جعفرى راد 

تهران است.

آغاز طرح تصحیح و تحقیق »نهج البالغه« در پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث

المسلمین  حجت  االسالم و 
س���ّید محّمدکاظم طباطبایی 
کتاب  ب���ا اش���اره ب���ه تحقی���ق 
ای���ن  گف���ت:  »نهج البالغ���ه« 
 85 ب���ه  مراجع���ه  ب���ا  پ���روژه 
کهن از س���وی محّققان  منبع 
ب���ه  و  دارالحدی���ث  مؤّسس���ۀ 
آث���ار و  گ���روه احی���ای  هّم���ت 
و  عل���وم  پژوهش���کدۀ  مت���ون 
مع���ارف حدی���ث آغاز ش���ده و 

جدی���د  پژوهش���ی  واق���ع،  در 
ب���ه  کت���اب »نهج البالغ���ه«  از 
کت���اب  عن���وان مش���هورترین 

حدیثی شیعه است.
ک����رد:  خ���اط���رن���ش���ان  وی 
م��ج��م��وع��ۀ دارال���ح���دی���ث در 
س����ال ه����ای اخ���ی���ر ت��ص��م��ی��م 
گ���رف���ت ت���م���ام ن��س��خ��ه ه��ای 
از  ک��ه��ن  خ��ّط��ی ش��ای��س��ت��ه و 
جمع آوری  را  »نهج البالغه« 
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ک��ن��د و ب���ه ش��ن��اس��ای��ی ن��س��خ��ه ه��ای 
اصیل و غیراصیل بپردازد تا تصحیح 
شیعی  حدیثی  کتاب  این  از  جدیدی 

ارائه شود.
رئی���س پژوهش���کدۀ عل���وم و معارف 
که نگارش متنی  حدیث با بیان ای���ن 
این پروژه بر اساس نسخه های معتبر 
در س���ه مرحله انجام می ش���ود، گفت: 
مرحل���ۀ نخس���ت، ارائ���ۀ ی���ک نس���خۀ 
خ���وب از »نهج البالغ���ه«، مرحلۀ دوم 
ارائ���ۀ »نهج البالغ���ه« ی���ک جل���دی با 
ب���رای عم���وم و  حداق���ل توضیح���ات 
مرحلۀ سوم، ارائۀ »نهج البالغه« ای با 

خالصه ای از شروح معتبر است.

ک���رد: در ای���ن تحقی���ق  وی اضاف���ه 
تالش ش���ده تا معتبرترین نسخه های 
گردآوری و بررس���ی شود. بنا بر  خّطی، 
این نس���خه های خّطی بس���یار کهن و 
معتبر از سراس���ر دنیا به عنوان نسخۀ 
کار،  برت���ر شناس���ایی ش���ده و در ط���ول 

گرفته است. مورد تطبیق قرار 
ال��م��س��ل��م��ی��ن  و  االس���������الم  ح���ج���ت 
ط��ب��اط��ب��ای��ی ی�������ادآور ش����د: ش���ان���زده 
گروه احیا و تصحیح متون  پژوهشگر 
پ��ژوه��ش��ک��دۀ ع��ل��وم و م��ع��ارف حدیث 
ح مشارکت دارن��د  ای��ن ط��ر اج��رای  در 
تحقیق  و  تصحیح  ح  طر امیدواریم  و 
کتاب »نهج البالغه« تا پایان سال 9۶ 

به نتیجه برسد.
که در س���ال های  وی ب���ا بیان ای���ن 
کت���اب  اخی���ر چن���د تصحی���ح وی���ژه از 
گفت:  »نهج البالغه« ارائه شده است، 
ای���ران  ای���ن پژوهش ه���ا در  از  برخ���ی 
کش���ورهای  نبوده و برخی نیز در دیگر 

اسالمی انجام شده است.
رئی���س پژوهش���کده عل���وم و معارف 
حدیث یادآور ش���د: با توجه به فراوانی 
»نهج البالغ���ه«،  خّط���ی  نس���خه های 
از  پ���روژه  ای���ن  ابتدای���ی  فعالی���ت 
س���ال های گذشته آغاز ش���ده و مقابلۀ 
گرفته  نس���خه های خّطی نیز ص���ورت 

است.

مؤسسۀ دارالحدیث، در معّرفی خدمات عالم تشّیع، افتخارآفرین است

والمس���لمین  حجت االس���الم 
کم���ره ای فرزن���د مرح���وم  ناصرالدی���ن 
آی���ت اهلل حاج میرزا خلیل کمره ای، در 
حاش���یۀ بازدید از پژوهش���کدۀ علوم و 
گفت: تالش مؤّسس���ۀ  معارف حدیث 
دارالحدیث، در جه���ت ارائه و معرفی 
حدیث و آثار علمای شیعه، نمونه ای 
ش���یعه  ب���رای  افتخارآفری���ن  و  کام���ل 

است.
کمره ای،  حجت االسالم والمسلمین 
در تاریخ بیست و دوم آبان ماه ضمن 
بازدید از پژوهش���کدۀ عل���وم و معارف 
گروه پژوهش���ی احیا و  حدیث با مدیر 

کرد. گفتگو  تصحیح متون دیدار و 
ایشان با ابراز خرسندی از حضور در 
مؤّسس���ۀ دارالحدیث، اظهار داش���ت: 
کار علمی و با ارزش���ی در این مؤسس���ه 
صورت گرفته و از این تالش ستودنی، 

کردم. حیرت 
کمره ای  حجت االسالم والمس���لمین 

افزود: دنی���ای امروز، دنی���ای دانش، 
کار  ع  بین���ش و فرهن���گ،  اس���ت و ن���و
و  بای���د عمی���ق  م���ا  فعالیت ه���ای  و  و 
هماهنگ با دنیای روز باش���د تا عقب 

کنیم. افتادگی ها را جبران 
ک���ه  مّلت���ی  ک���رد:  خاطرنش���ان  وی 
صاح���ب عل���م اس���ت، پوی���ا و موّف���ق 
ک���ه ب���ه ایران  اس���ت، و دانش���مندانی 

ب���ا  نزدی���ک  از  بای���د  می کنن���د،  س���فر 
فعالیت ه���ای مؤسس���ات موفق علمی 

مانند دارالحدیث آشنا شوند.
کمره ای،  حجت االسالم والمسلمین 

اهلل  آی���ت  روزاف���زون  توفی���ق  آرزوی 
محّم���دی ری ش���هری، پژوهش���گران 
کارکن���ان مؤّسس���ۀ دارالحدی���ث را از  و 

خداوند متعال خواستار شد. 



۱7

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
ـــ ف

ی 
علم

سه 
ؤس

و م
؟ع؟ 

نی
حس

م 
ظی

الع
بد

ت ع
ضر

 ح
ان

ست
ی آ

نگ
ره

و ف
ی 

سان
ع ر

طال
ی، ا

خبر
یه 

شر
▪  ن

13
95

ن 
 آبا

ر و
مه

 - 
69

ره 
ما

ش

انتشار جلد هجدهم »دانش نامۀ قرآن و حدیث«

جل���د هجده���م »دانش نامۀ ق���رآن و 
حدی���ث« به زب���ان فارس���ی - عربی به 
هّم���ت حض���رت آی���ت اهلل ری ش���هری 
و ب���ا هم���کاری جمعی از پژوهش���گران 
پژوهش���کدۀ عل���وم و مع���ارف حدی���ث 

پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
ای���ن کتاب از س���ه بخ���ش؛ توبه، ثغر 
)مرز( و ثواب )پاداش( تش���کیل ش���ده 
اس���ت. آثار و برکات توبه، ان���واع توبه، 
نمونه هایی از دعاهای روایت شده در 
طلب توبه عناوی���ن فصل های بخش 

توبه است.
بخش مرز، از یک درآمد، دو فصل با 
عناوین تشویق به پاسداری از مرزهای 
کش���ور اس���المی و دعای برای مرزبانان 

تشکیل شده است.
کیف���ر،   درآم���د، ش���ناخت پ���اداش و 
تش���ویق ب���ه پ���اداش جوی���ی و نظ���ام 
کیف���ر از عناوی���ن فصل های  پ���اداش و 

بخش ثواب است.
بخ���ش  »درآم���د«  از  قس���متی  در 
»ثغ���ر: مرز« با عنوان »ثغ���ر در قرآن و 

حدیث« می خوانیم:
کلمه ثغر و دیگر مشتقات آن در قرآن 
کار نرفت���ه اس���ت؛ ول���ی ای���ن واژه،  ب���ه 
کاربرد فراوانی در احادیث اسالمی دارد.

مرزهای جغرافیایی و فرهنگی:
نکت���ۀ قابل توجه این که در احادیث 
کار رفت���ه  ب���ه  واژۀ »ثغ���ر« در دو معن���ا 
است: یکی مرزهای جغرافیایی و دیگر 

مرزهای فرهنگی.
 به س���خن دیگر، از منظر پیش���وایان 
اس���الم، دش���منان  ای���ن مکت���ب از دو 
تهدی���د  را  اس���المی  جامع���ۀ  ناحی���ه، 
مرزه���ای  ناحی���ۀ  از  یک���ی  می کنن���د: 

ک���ه در ص���ورت موفقیت،  جغرافیای���ی 
جامعۀ اس���الم بر حس���ب ظاهر آس���یب 
می بین���د، و یک���ی از ناحی���ۀ مرزه���ای 
که به نابودی حقیقی جامعۀ  فرهنگی 

اسالمی می انجامد.
ب���ر ای���ن اس���اس در نصوص اس���المی 
ب���ه دو ن���وع مرزب���ان و مرزبان���ی اش���اره 
که  شده اس���ت: یکی مرزبانی فرهنگی 
علمای ربانی این مسئولیت را به عهده 
که  گرفته اند و دیگر مرزبان جغرافیایی 
در ح���وزۀ مس���ئولیت نیروهای مس���لح 

است.
در قسمتی از درآمد بخش »ثواب: 
پاداش« با عنوان »ث���واب در قرآن و 

حدیث« می خوانیم:
واژه های برگرفته از ریش���ه »ث و ب« 
گونه ه���ای مختلف در قرآن  ۲8 بار به 
آمده اس���ت. از این تعداد، شانزده مورد 
کار نیک اس���ت و  ب���ه معن���ای پ���اداش 
کار  کیفر  س���ه مورد به معنای عق���اب و 
کار رفته اس���ت. همچنین اجر و  ب���د به 
کار  که در آیاتی پرشمار به  مشتقات آن 
رفته و در بیشتر موارد به معنای پاداش 
معنوی اس���ت. واژۀ ثواب و مش���تقات 

آنها در متن احادیث اهل سّنت، بسیار 
کار رفته اس���ت. نویس���ندگان و  کم ب���ه 
شارحان صحاح س���ّته، واژۀ ثواب را در 

ج کرده اند. عنوان چند باب در
در س���ایر مناب���ع حدیثی اهل س���ّنت، 
احادیث بیش���تری ب���ا مضم���ون ثواب 
کسی  گر  که ا یافت می شود؛ مانند این 
ب���ه یگانگ���ی خ���دا و رس���الت حض���رت 
محم���د؟ص؟، ش���هادت ده���د، خداوند 
آت���ش جهّنم را بر او ح���رام می گرداند یا 
کسی نمازهای واجب را به جا آورد  گر  ا
و آن را س���بک نش���مارد، خداوند وعده 
کرده اس���ت که او را به بهشت وارد کند 
و نی���ز این که مکر و خدعه و خیانت به 

آتش جهّنم می انجامند.
در آث���ار حدیث���ی امامی���ه، واژۀ ث���واب 
کتاب های  کار رفته است. در  بسیار به 
چهارگان���ه امامی���ه، اب���واب متع���ددی 
در ای���ن زمین���ه وج���ود دارد و احادی���ث 
بس���یاری دربارۀ پاداش و کیفر کارهای 

گون، روایت شده است. گونا
در بخش درآم���د از »دانش نامۀ قرآن 
و حدیث«، نص���وص مرتبط با مباحث 
کیف���ر  کاره���ای نی���ک و  کل���ی پ���اداش 
ح  کارهای زش���ت، در س���ه فص���ل مطر

می شود.
جل���د هجده���م »دانش نامۀ ق���رآن و 
حدی���ث« به هّم���ت حض���رت آیت اهلل 
ری ش���هری و ب���ا هم���کاری جمع���ی از 
پژوهشگران پژوهشکدۀ علوم و معارف 
حدی���ث، ب���ه زبان فارس���ی � عرب���ی، در 
قط���ع وزی���ری، در ۶۲۴  صفح���ه ب���ه 
ن���گارش درآم���ده و در س���ال ۱۳95 ب���ا 
همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر 

شده است.
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پیشرفت هفتاد  درصدی مجموعۀ» شهادت   نامۀ معصومان«

دریای���ی  اهل بی���ت؟ع؟  زندگان���ی 
اجتماع���ی،  سیاس���ی،  آموزه ه���ای  از 
اختی���ار  در  را  اقتص���ادی  و  فرهنگ���ی 
ق���رار  اله���ی  ن���اب  مع���ارف  تش���نگان 
س���یرۀ  بای���د  ای���ن  ب���ر  بن���ا  می ده���د. 

اهل بیت؟ع؟ با استناد به منابع 
متقن اس���تخراج ش���ود و در قالب 
اثر در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
پ���ژوه���ش���گ���ران، م����داح����ان و 
استفاده  با  می توانند  سخنرانان 
اهل  سیرۀ  نشر  به  منابع  ای��ن  از 
از  استفاده  بپردازند.  بیت؟مهع؟ 
مطالب  ت��ح��ری��ف  از  م��ن��اب��ع  ای���ن 

جلوگیری می کند.
گ����روه س��ی��ره ن��گ��اری م��ؤّس��س��ۀ 
ع��ل��م��ی � ف��ره��ن��گ��ی دارال��ح��دی��ث 
ت��ه��ی��ۀ  و  ارائ����������ه  م����ن����ظ����ور  ب�����ه 

م��ح��ت��واه��ای م��ت��ق��ن در زم��ی��ن��ۀ اه��ل 
ب��ی��ت؟مهع؟ ت��ش��ک��ی��ل ش���ده اس����ت،  به 
م��ن��ظ��ور ب���ررس���ی ف��ع��ال��ی��ت ه��ای ای��ن 
سّیدمحمود  ح��ج��ت االس��الم  ب��ا  گ���روه 
گ����روه  ط���ب���اط���ب���ای���ی ن���ژاد، م���س���ئ���ول 
فرهنگی   � سیره نگاری مؤسسۀ علمی 

گفتگو پرداختیم. دارالحدیث به 
گ���روه س���یره نگاری چ���ه اهداف���ی را 
دنبال می کند و چه آثاری را در دستور 

کار دارد؟
گ���روه درب���ارۀ زندگی  کار اصل���ی این 
معصومان است. پیش از »دانش نامۀ 
ام���ام حس���ین؟ع؟«، »دانش نامۀ امیر 
المؤمنین؟ع؟« به همت پژوهشگران 
م���ورد  تألی���ف ش���ده اس���ت. در  گ���روه 
فعالیت ه���ای  نی���ز  دیگ���ر  معصوم���ان 
تحقیقات���ی انج���ام ش���ده؛ ول���ی برخی 
کاره���ای دیگ���ر مانن���د »ش���هادت نامۀ 

گروه  کار ای���ن  معصوم���ان« در دس���تور 
که مقتل، ش���هادت و بخشی از  اس���ت 
زندگی معصومان را ش���امل می ش���ود. 
کار آن انجام شده و  کنون 7۰ درصد  تا
پیش بینی می شود به بالغ بر سه جلد 

برسد.
اصل فعالیت این گروه دربارۀ زندگی 
که پژوهشگران  چهارده معصوم است 
با اس���تفاده از منابع معتبر به پژوهش 
کار محّققان���ه  می پردازن���د ت���ا بتوانن���د 

انجام دهند.
»حکمت نامه علوی« نیز در دس���تور 
کار گروه سیره نگاری است که سخنان 
امام عل���ی؟ع؟ در آن جم���ع آوری و در 

قالب موضوعی تنظیم می شود.
ام�����ام  ج����ل����دی   ۱۴ دان�����ش ن�����ام�����ۀ 
حسین؟ع؟ به چه مواردی می پردازد 
و تألیف آن چه زمانی به پایان رسید؟
ک���ه مت���ن مفص���ل و  در م���ورد ای���ن 
تحقیق ش���ده بر اس���اس مناب���ع معتبر 
دربارۀ امام حس���ین؟ع؟ در دس���ترس 
باش���د، دغدغه وجود داش���ت و چنین 
متنی در دس���ترس نبود. بنا بر این در 

کار ق���رار داده ش���د ت���ا در ابعاد  دس���تور 
مختلف زندگی و قیام امام حسین؟ع؟ 
با استفاده از منابع نوشتاری، مکتوب 

و نرم افزاری تحقیقی انجام شود.
ب���رای تألیف چهارده جل���د، از منابع 
معتب���ر ت���ا ق���رن نهم اس���تفاده ش���ده 
و ب���ه هی���چ عن���وان از مناب���ع ضعیف 
بهره گیری نشده است. از دانش نامه 
ک���ه  کت���اب اس���تخراج ش���د  چندی���ن 
ب���ا  آنه���ا دانش نام���ۀ عرب���ی  از  یک���ی 
عنوان »موس���وعةاالمام حسین؟ع؟« 
ب���ود و بخ���ش قی���ام و ش���هادت امام 
ب���ا عن���وان  حس���ین؟ع؟ در دو جل���د 
حس���ین؟ع؟«  ام���ام  »ش���هادت نامه 
گزیدۀ ش���هادت نامه نیز  منتش���ر شد و 

کرد. به شکل یک جلد انتشار پیدا 
چاپ اّول چه���ارده جلد دانش نامه 
ب���ر  س���ال 88 منتش���ر ش���ده و ع���الوه 
مراح���ل  در  ک���ه  ری ش���هری  آی���ت اهلل 
مؤل���ف  عن���وان  ب���ه  کار  مختل���ف 
زحم���ات زی���ادی متحمل ش���دند، دو 
دس���تیار اصلی داش���تند و ده ه���ا نفر به 
کم���ک کار در بخ���ش تحقی���ق  ش���کل 
ی���ا مصدریاب���ی یا بحث ویراس���تاری و 

اعراب متن فعالیت می کردند.
تألیف »دانش نامۀ امام حسین؟ع؟« 

به چه طریق پیش رفت؟
کار در دانش نام���ۀ موضوعی  ش���کل 
ب���ود و ب���ه دلی���ل چین���ش موضوع���ی 
نیازمند بودیم در بس���یاری از مکان ها 
کنیم. ای���ن تقطیع،  مت���ون را تقطی���ع 
نقص���ی ایج���اد می ک���رد و در نتیج���ه، 
را  مت���ن  کّل  نمی توانس���ت  خوانن���ده 
تصمی���م  بنابرای���ن  کن���د.  مش���اهده 
کار پیوس���تی  گرفته ش���د برای تکمیل 
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اضاف���ه  جل���دی   ۱۴ دانش نام���ۀ  ب���ه 
ش���ود و ش���ش مقتل مه���م و تأثیرگذار 
ک���ه خوانن���ده را از دیگر مت���ون بی نیاز 

کامل ذکر شود. می کرد، به شکل 
کربال از  یعنی بخش مربوط به تاریخ 
»تاریخ طبری«، »ارش���اد« شیخ مفید، 
»فتوح« ابن عثم، »لحوف« س���ید بن 
طاووس و »امالی« صدوق آورده شده 
کربال از  و بخ���ش مربوط ب���ه ش���هدای 
ج اصفهانی  »مقاتل الطالبی���ن« ابوالفر

کامل ذکر شده است. به شکل 
این شش مقتل به عنوان پیوست، 
در قالب دو جلد ۱5 و ۱۶ به دانش نامه 
اضاف���ه ش���دند. همچنی���ن فصل���ی به 
کربال در  عن���وان نقش زن���ان در حادثۀ 

آن قرار داده ش���د. اخیرًا نیز به ش���کل 
مس���تقل، با عنوان »واقعۀ عاش���ورا در 

کهن« منتشر شده است. منابع 
کتاب ه���ا چگون���ه  اس���تقبال از ای���ن 
است، آیا پژوهش���گران از چاپ چنین 

کتاب  هایی اطالع دارند؟
کتاب های دیگر با اس���تناد  برخ���ی از 
کتاب ها تألیف شده اند. برخی  به این 
کتاب ه���ا بی���ش از ی���ک چاپ  از ای���ن 
داش���تند و حتی مورد اس���تقبال خوبی 
قرار گرفتند؛ ولی باید بیش از این روی 
گر »دانش نامۀ امام  کار شود. ا این آثار 
حس���ین؟ع؟« ب���ه درس���تی شناس���ایی 
ش���ود و اهل نظ���ر و اهل منب���ر و مرثیه 
کنند، ش���اهد  کت���اب مراجعه  به ای���ن 

تحول���ی در تحریف زدای���ی از زندگی و 
قیام ساالر شهیدان هستیم.

گروه س���یره نگاری برای جلوگیری از 
فعالیت های م���وازی چ���ه اقداماتی را 

انجام می دهد؟
ک���ز دیگ���ر ارتب���اط  گ���روه ب���ا مرا ای���ن 
گ���روه این  دارد و مهم تری���ن ضواب���ط 
کتاب های  که پژوهش���گران از  اس���ت 
معتبر اس���تفاده می کنند. بن���ا بر این از 
کتاب ه���ای ضعیف و متأخر اس���تفاده 
فعالی���ت  ویژگ���ی،  ای���ن  نمی ش���ود. 
مؤسس���ه را از مکان ه���ای دیگ���ر ج���دا 
ک���ز دیگ���ر ب���ه ای���ن  می کن���د؛ زی���را مرا

ع بی توجه هستند. موضو

کتاب »دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته« انتشار 

کتاب »دراسة فی شخصیة سهل بن 
زیاد و روایاته«، تألیف حجت االس���الم 
و المسلمین حیدر مسجدی، به زبان 

عربی منتشر شد.
»س���هل ب���ن زی���اد آدم���ی«، یک���ی از 
ک���ه احادی���ث  راوی���ان مش���هور اس���ت 
کت���ب حدیث���ی معتبر  فراوان���ی از او در 

چون »الکافی«، نقل شده است.
ب���ا توج���ه ب���ه ن���کات ذی���ل اهمیت 
بررس���ی این ش���خصیت و روایاتش بر 
اس���اس مبن���ای قدم���ا و متأّخ���ران به 

خوبی روشن می شود:
ب���االی روایاتش در  حج���م   .1
منابع حدیثی )تنها در کتاب »الکافی« 
بی���ش از ۱7۰۰ روای���ت از او نقل ش���ده 

است(.
موضوع���ات  گس���تردگی   .2
که ش���امل: فقه، اعتقادات،  روایاتش 
اخالق، تفس���یر، و... است. به همین 

دلی���ل روایات���ش در سرتاس���ر »الکافی« 
پخش شده است.

نسبت به توثیق یا تضعیف   .3
وی اختالف نظر جدی وجود دارد.

س���نجش  معی���ار  اخت���الف   .4
روایات میان متقّدمان و متأّخران. در 
نتیجه ممکن اس���ت طبق معیار قدما 
روایت قابل پذیرش باشد؛ ولی از نگاه 
متأّخران، قابل پذیرش نیست، و یا بر 
کتاب  عکس. ب���ه همین دلیل در این 
س���عی شده هر دو نگاه مورد توجه قرار 

گیرد. 
ک���ه غال���ب میراث  ب���ا توجه ب���ه این 
حدیثی س���هل ب���ن زی���اد در »الکافی« 
و  »تهذی���ب«  در  آنچ���ه  و  اس���ت، 
»اس���تبصار« از سهل نقل ش���ده، منبع 
کتاب »الکافی« است،  اصلی آن غالبًا 
محور این پژوهش، روایات س���هل در 

گرفت. »الکافی« قرار 

کت���اب س���ه فص���ل و ی���ک  در ای���ن 
خاتم���ه وج���ود دارد. در فص���ل اّول به 
بررس���ی آرای رجال���ی دربارۀ س���هل بن 
که با بررسی  زیاد پرداخته شده است، 
و نق���د وج���وه ارائ���ه ش���ده در توثی���ق 

ی���ا تضعی���ف وی، ب���ه وثاقت ایش���ان 
رسیدند.

که از سهل  کس���انی  در فصل دوم به 
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کردن���د، پرداخته ش���ده  روای���ت نق���ل 
ک���ه جمع���ًا دوازده عن���وان در  اس���ت. 
کردند  »الکافی« از س���هل بن زیاد نقل 
که نقل دوتا از این عناوین از سهل بن 

زیاد بعید به نظر می رسد. 
در فصل س���وم به مش���ایخ سهل بن 
ع آنان ۱۲7  زی���اد پرداختند که مجم���و
عنوان اس���ت؛ س���ه عن���وان مبهم و ما 
بقی صریح هس���تند. ولی ب���ا توجه به 
برخی نکات روایت ایش���ان از هش���ت 

عنوان از این عناوین مورد تأیید واقع 
که ایشان  نشد و استظهار ش���ده است 

از این عناوین نقل نکردند. 
در خاتمه پس از جمع بندی به عدم 
شذوذ میراث حدیثی سهل اشاره شده 
اس���ت، ب���ه همین دلی���ل، تع���دادی از 
روایات���ش از راوی���ان ضعی���ف انتخاب 
گویاتر باشد،  شده است تا این مطلب 
و متون حدیثی مش���ابه آن آورده شده 

است.

کتاب »دراس���ة فی ش���خصیة س���هل 
ب���ن زی���اد و روایات���ه«، تألی���ف حج���ت 
االس���الم و المس���لمین حیدر مسجدی 
از پژوهش���گران پژوهش���کدۀ عل���وم و 
مع���ارف حدی���ث، ب���ه زبان عرب���ی، در 
قط���ع وزی���ری، در ۳۴8  صفح���ه ب���ه 
نگارش درآمده است و در سال ۱۳95 
ب���ا هم���کاری انتش���ارات دارالحدی���ث 

منتشر شده است.

کتاب »فرهنگ نامۀ توبه« منتشر شد

کتاب »فرهنگ نامۀ توبه«، تألیف 
حض���رت آی���ت اهلل ری ش���هری، ب���ه 

زبان فارسی منتشر شد.
فرهن���گ، مجموع���ه اى اس���ت از: 
باورها، آداب و رس���وم، اندیش���ه ها، 

ارزش ه���ا،  هنره���ا،  ادبی���ات، 
که در  دانش ها و نیز ش���یوه زندگی 
طّی تجربۀ تاریخی جوامع، شکل 
می گیرد و از نس���لی به نس���ل دیگر 

منتقل می شود.
و  اصل���ی  بخ���ش  تردی���د،  ب���ی 
بنیادی���ن فرهنگ و هویت جوامع 
کری���م  اس���المی، برگرفت���ه از ق���رآن 
کرم؟ص؟  گفت���ار و رفت���ار پیامب���ر ا و 
و اه���ل بیت مطّهر اوس���ت. بر این 
گاهی  پایه، فراهم ساختن زمینۀ آ
از مفاهی���م مه���م و پرکارُبرد دین، 

گس���ترش و تعمیق فرهنگ  موج���ب 
دین���ی در اّم���ت اس���المی می ش���ود و 
کتاب ه���اى  بدی���ن س���ان می ت���وان 
دربردارن���دۀ این مفاهی���م بنیادین و 

مؤّثر را »فرهنگ نامه« نامید.
از  ی����ک����ی  رو،  پ����ی����ش  ک�����ت�����اب 
ک���ه از  ف��ره��ن��گ ن��ام��ه ه��ای��ی اس����ت 

»دان���ش ن���ام���ۀ ق����رآن و ح��دی��ث« بر 
استوارسازى  هدف  با  و  شده  گرفته 
فرهنگ  اص����الح  دی���ن���ی،  ف��ره��ن��گ 
عمومی و ترویج معارف اصیل اسالم 

منتشر می شود.

جمل���ه  از  توب���ه،  فرهنگ نام���ۀ 
ب���ا  ک���ه  اس���ت  فرهنگ نامه های���ی 
ه���دف تصحی���ح فرهن���گ و تقویت 
ارزش ه���اى رفتارى، ن���گارش یافته 
ک���ه قرآن،  اس���ت. ب���ا توّجه ب���ه این 
همۀ اه���ل ایمان را ب���ه توبه دعوت 
کرده، ای���ن فرهنگ نام���ه از اهّمیت 

ویژه اى برخوردار است؛ زیرا همگان 
نیاز ب���ه توبه دارند، ه���ر چند توبه از 

گناهان مختلف، متفاوت است.
فرهنگ نام���ه،  ای���ن  درآم���د  در 
کوتاه در بارۀ واژه شناس���ی  توضیحی 
کاربرد واژۀ »توبه«  »توبه« آمده و به 
انس���ان  و  ب���راى خداون���د س���بحان 
در فرهن���گ ق���رآن و حدیث، اش���اره 
گردیده و حقیقت توبه، نیاز همگان 
ب���ه توبه و مقص���ود از »توبۀ نصوح« 

تبیین شده است.
کت���اب نیز برجس���ته ترین  در مت���ن 
ره نمودهاى قرآن و احادیث اسالمی 
در باره »توبه« در هفت فصل آورده 

شده است:
در فص���ل اّول، معان���ی متع���ّددى 
براى توبه بیان ش���ده است، مانند: 
گناه،  پافش���ارى نک���ردن ب���ر انج���ام 
پش���یمانی از گناه، اعت���راف به گناه، 
ب���راى تک���رار  تصمیم گی���رى ج���ّدى 
گن���اه. در پای���ان فص���ل نیز  نک���ردن 
معن���اى »توبۀ نصوح« تبیین ش���ده 

است.
فص���ل دوم، به تبیین وجوب توبه 



۲۱

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
ـــ ف

ی 
علم

سه 
ؤس

و م
؟ع؟ 

نی
حس

م 
ظی

الع
بد

ت ع
ضر

 ح
ان

ست
ی آ

نگ
ره

و ف
ی 

سان
ع ر

طال
ی، ا

خبر
یه 

شر
▪  ن

13
95

ن 
 آبا

ر و
مه

 - 
69

ره 
ما

ش

و فضیل���ت آن، خرس���ندى خداون���د 
سبحان از توبه بندگان، ارزش توبه 
ک���ردن  کنن���دگان، ض���رورت ش���تاب 
در توب���ه و توب���ۀ دوباره، هش���دار در 
کردن و ب���ه تأخیر  ب���ارۀ امروز و ف���ردا 
انداخت���ن توبه، و بر حذر داش���تن از 

توبۀ دروغین، اختصاص دارد.
فصل س���وم دربارۀ پذیرفته ش���دن 
توبه است. مباحث مهّم این فصل، 
از: صف���ِت »توبه پذیرى«  عبارت اند 
توب���ۀ  پذی���رش  س���بحان،  خ���داى 
حقیقی تا واپس���ین لحظات زندگی، 
عوامل پذیرفته ش���دن توبه و موانع 
آن، و هش���دارى در ب���ارۀ گفت���ن این 
سخن که »فالنی را خدا نمی آمرزد!«.

در فص���ل چه���ارم، نمونه های���ی از 
توبه هاى پذیرفته شده مانند: توبۀ 

ش���مارى  توب���ۀ  و  یون���س؟ع؟  ق���وم 
پیامب���ر؟ص؟  عص���ر  در  گنه���کاران  از 

گزارش شده اند.
فص���ل پنجم، دربارۀ آث���ار و برکات 
آم���رزش  جمل���ه:  از  اس���ت،  توب���ه 
کیزگ���ی و س���المت دل،  گناه���ان، پا
متع���ال،  خداون���د  ن���زد  محبوبی���ت 
گناهان و زشتی ها، تبدیل  پوش���ش 
س���یئات ب���ه حس���نات و تبیی���ن آن، 
ورود به بهش���ت و داشتِن خیر دنیا و 

آخرت.
در فص���ل شش���م، گونه ه���اى توبه 
ک���ه عبارت اند از:  تبیی���ن می ش���وند 
توبۀ ع���ام، توبۀ خاص، توبۀ نهان، 
توبۀ آشکار، توبۀ رباخوار، توبۀ کسی 
که مالش با حرام در  آمیخته اس���ت، 
که  کس���ی  کننده و توبۀ  توبۀ غیبت 

گ���ردن دارد. در این  حّق الن���اس به 
فصل همچنین تحلیلی در بارۀ توبۀ 
انبی���ا و اوصی���ا و تحلی���ل دیگرى در 

گونه هاى توبه آمده است. بارۀ 
فص���ل هفت���م نیز ب���ه چن���د نمونه 
ک���ه از  از دعاهای���ی اختص���اص دارد 
خاندان رس���الت در بارۀ توبه روایت 

شده اند.
کتاب »فرهنگ نامۀ توبه«، تألیف 
از  ری ش���هری،  اهلل  آی���ت  حض���رت 
س���وی پژوهش���کدۀ عل���وم و معارف 
حدی���ث، به زب���ان فارس���ی، در قطع 
رقع���ی، در ۲۴۰  صفح���ه به نگارش 
درآم���ده اس���ت و در س���ال ۱۳95 ب���ا 
دارالحدی���ث  انتش���ارات  هم���کاری 

منتشر شده است.

کتاب »فرهنگ نامۀ تجارت و داد و ستد« منتشر شد

کت���اب »فرهنگ نام���ۀ تج���ارت و داد 
و س���تد«، تألی���ف حضرت آی���ت اهلل ری 

شهری، به زبان فارسی منتشر شد.
از  یک���ی  رو،  پی���ش  کت���اب 
از  ک���ه  اس���ت  فرهنگ نامه های���ی 
»دانش نام���ۀ قرآن و حدی���ث« بر گرفته 
ش���ده و با هدف استوارس���ازى فرهنگ 
دینی، اصالح فرهنگ عمومی و ترویج 

معارف اصیل اسالم منتشر می شود.
فرهنگ نام���ۀ تج���ارت و داد و س���تد، 
با ه���دف تصحیح ارزش ه���اى رفتارى 
ای���ن  درآم���د  اس���ت.  یافت���ه  ن���گارش 
کوت���اه دربارۀ  فرهنگ نام���ه، توضیحی 
واژه شناسی تجارت، معناى آن در علم 
حقوق، پیش���ینۀ نظریه ه���اى تجارى 
م���درن، و کارب���رد واژۀ تج���ارت در قرآن 
و حدی���ث در تج���ارت م���اّدى و معنوى 

است.
کت���اب، مت���ن ره نمودهاى  در ادام���ه 
پیشوایان اسالم دربارۀ انواع داد و ستد، 
بازرگان���ی، احکام، آداب و آس���یب هاى 
خرید و فروش، همچنین توصیه هایی 
دربارۀ ش���غل ها و معام���الت نکوهیده و 
مباحث���ی مرتبط با ب���ازار، قیمت گذارى 
گران���ی و ارزان���ی، ب���ا نظم���ی  اجن���اس، 
ن���و و به ط���ور نس���بی، جامع، هم���راه با 
تحلیل هاى مورد نیاز، در هشت فصل 

آورده می شوند:
در فص���ل اّول، ب���ه جای���گاه تاج���ر و 
کاس���ب درس���تکار، اهّمی���ت تج���ارت و 
ب���رکات ماّدى و معن���وى آن، آثار زیانبار 
ماّدى و معنوِى بیکارى، و تبیین سهم 
تجارت در توسعه اقتصادى، پرداخته 

شده است.

کّل���ی در  در فص���ل دوم، معیاره���اى 
و  داد  و  معام���الت  بط���الن  و  صّح���ت 

ستدها تبیین شده اند.
فصل س���وم، دربارۀ مهم ترین احکام 
تجارت، مانند: رضایت طرفین معامله، 
کامل دادن  کاال،  کتمان نکردن عی���ب 
ح���ّق مش���ترى، رعای���ت ح���ق و عدل و 

دورى کردن از حرامخوارى است.
فصل چه���ارم به تبیین آداب تجارت 
آموخت���ن  جمل���ه:  از  دارد،  اختص���اص 
احکام تج���ارت، یاد خ���دا، دعا و طلب 
خیر کردن از خداوند سبحان، صداقت 
نی���ز  ادام���ه  در   .  ... و  راس���تگویی  و 
نمونه هایی از خریدهاى امام علی؟ع؟ 
گ���زارش ش���ده اند و پایان بخ���ش ای���ن 
فص���ل، تحلیل���ی دربارۀ اح���کام و آداب 

تجارت است.
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ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
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در فصل پنج���م، آفت ه���اى تجارت 
و داد و س���تد تبیی���ن ش���ده اند، مانن���د: 
گاهی از احکام تجارت، دروغگویی،  ناآ
س���وگند خ���وردن بوی���ژه س���وگند دروغ، 
کم فروش���ی،  رباخ���وارى،  خیان���ت، 

بازارگرمی کردن براى دیگران، و ... .
فصل ششم به شغل ها و معامله هاى 
نکوهیده مانند: تجارت مواد غذایی و 
کفن فروش���ی  خی، 

ّ
ارزاق عمومی، س���ال

و نی���ز فروختن ملک ب���دون جاى گزین 
کردن آن، اختصاص دارد. در پایان این 
گونه  بخش، حکم���ت ناپس���ندِى این 

شغل ها و معامله ها بیان شده است.
فص���ل هفت���م دربارۀ مباح���ث مربوط 
به بازار اس���ت. در این فصل، نخس���ت 
که ب���ر نکوهش ب���ازار داللت  احادیث���ی 
گ���زارش و تبیی���ن می ش���وند و  دارن���د، 
سپس مباحثی در موضوع بازار، مانند: 
ضرورت نظارت بر ب���ازار، ره نمودهایی 

از پیامب���ر؟ص؟ و ام���ام عل���ی؟ع؟ ب���راى 
بازاری���ان، برخورد تن���د امام علی؟ع؟ با 

کارگ���زار بازار، و ش���مارى  خیان���ت 
بی���ان  ب���ازار،  آداب  و  اح���کام  از 

می گردند.
ف�����ص�����ل ه����ش����ت����م درب������������ارۀ 
قیمت گذارى کاال و ارزانی و گرانی 
ای���ن فصل،  در  اس���ت.  اج��ن��اس 
ک��ه ب��ر نکوهش  اب��ت��دا اح��ادی��ث��ی 
قیمت گذارى براى اجناس داللت 
دارند، گزارش و تبیین می شوند و 
در ادامه، احادیثی دربارۀ: نعمِت 
کاالها، پرهیز از هر اقدامی  ارزانی 
گ����ران����ی م���ی ش���ود،  ک����ه م���وج���ب 
و  گرانی  با مردم هنگام  مواسات 

کاهش قیمت ها آورده  کردن براى  دعا 
می شوند.

کت���اب »فرهنگ نام���ۀ تج���ارت و داد 
اهلل  آی���ت  حض���رت  تألی���ف  س���تد«،  و 

ری شهری، از س���وی پژوهشکدۀ علوم 
و مع���ارف حدی���ث، ب���ه زب���ان فارس���ی، 

در قط���ع رقع���ی، در ۲9۶  صفح���ه ب���ه 
نگارش درآمده است و در سال ۱۳95 با 
همکاری انتش���ارات دارالحدیث منتشر 

شده است.

کتاب »فرهنگ نامۀ جمعه« انتشار 

کت���اب »فرهنگ نامۀ جمعه«، تألیف 
حضرت آیت اهلل ری ش���هری ب���ه زبان 
فارس���ی � عرب���ی از س���وی پژوهش���کدۀ 

علوم و معارف حدیث منتشر شد.
کت���اب پی���ش روی، ی���ک عن���وان از 
مجموعه فرهنگ نامه های پژوهشگاه 
قرآن و حدیث است. این مجموعه، به 
تمامی، برگرفت���ه از »دانش نامۀ قرآن و 
حدیث« اس���ت و با هدف استوارسازی 
فرهنگ دینی، اصالح فرهنگ عمومی 
و تروی���ج مع���ارف اصی���ل دین منتش���ر 

می شود. 
کتاب »فرهنگ  نامۀ جمعه«، از جمله 
ک���ه با هدف  فرهنگ نامه هایی اس���ت 
تصحی���ح و تقویت فرهنگ ارزش های 

رفتاری، در دست تدوین  اند.
در این فرهنگ نامه، برجس���ته ترین 
که جهت  نکات و دس���تور العمل هایی 

فرهنگ س���ازی و بهره برداری از برکات 
ش���ب و روز جمع���ه، ضروری اس���ت، از 
مناب���ع ش���یعی و اه���ل س���ّنت، گزینش 
ش���ده  و در اختیار عالقه مندان قرار 

می گیرد.
ای���ن مجموعۀ حدیث���ی در چهار 
فصل تنظیم شده است که شامل: 
فضیلت ه���ا و ویژگی ه���اِی جمعه؛ 
آداب شب جمعه؛ آداب روز جمعه؛ 

دعاهای جمعه.
»فرهنگ نام���ۀ  اس���ت،  گفتن���ی 
جمع���ه« پی���ش از ای���ن ع���الوه ب���ر 
فضایل و آداب ش���ب و روز جمعه، 
ش���امِل فضیلت ها و احکام و آداب 
نماز جمع���ه نیز ب���ود، لیکن اینک 
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کتاب »فرهنگ نامۀ نمازجمعه« منتشر شد

نمازجمع���ه«  »فرهنگ نام���ۀ  کت���اب 
تألی���ف حض���رت آی���ت اهلل ری ش���هری 
از س���وی  � عرب���ی،  زب���ان فارس���ی  ب���ه 
پژوهش���کدۀ عل���وم و مع���ارف حدی���ث 

منتشر شد.
از  عن���وان  ی���ک  رو،  پی���ش  کت���اب 
مجموعه فرهنگ نامه های پژوهشگاه 
ق���رآن و حدیث اس���ت. این مجموعه، 
به تمامی، برگرفته از »دانش نامۀ قرآن 
و حدیث« است و با هدف استوارسازی 
فرهنگ دینی، اصالح فرهنگ عمومی 
و تروی���ج مع���ارف اصی���ل دین منتش���ر 

می شود. 
کت���اب »فرهنگ نامۀ نم���از جمعه«، 
که  از جمل���ه فرهنگ نامه هایی اس���ت 
ب���ا هدف تصحی���ح و تقوی���ت فرهنگ 
دس���ت  در  رفت���اری،  ارزش ه���ای 
تدوین  ان���د. دره���م تنیدگ���ی عبادت و 
سیاس���ت در نماز جمع���ه و نقش آن در 
تقوی���ت پای���گاه مردمی نظام اس���المی 
ایج���اب می کند، فرهنگ س���ازی برای 
حضور همگان و به ویژه نس���ل جوان، 
در صدر برنامه های مسئوالن فرهنگی 
گی���رد. »فرهنگ نام���ۀ  و سیاس���ی ق���رار 
کن���ون پیش  ک���ه ا نم���از جمع���ه« نی���ز 
گام���ی اس���ت در ای���ن  روی شماس���ت، 
ای���ن  ویژگی ه���ای  مهم تری���ن  راه. 

فرهنگ نامه عبارت است:
فرهنگ نامه،  این  در  جامعیت:   . 1
دس���ت���ور  و  ن���ک���ات  ب���رج���س���ت���ه ت���ری���ن 

فرهنگ سازی  جهت  که  العمل هایی 
جمعه«  »نماز  برکات  از  بهره برداری  و 
ض�����روری اس����ت، از م��ن��اب��ع ش��ی��ع��ی و 
اختیار  در  و  شده   گزینش  سّنت،  اهل 

عالقه مندان قرار می گیرد.
2 . تبیی���ن و تحلیل: در این کتاب، 
ب���ر مت���ون قرآن���ی و حدیث���ی،  اف���زون 
تحلیل ه���ای م���ورد نی���از در ب���ارۀ ای���ن 
فریضۀ بس���یار مهّم سیاس���ی � عبادی، 
مانند: حکم نماز جمعه در عصر غیبت 

و تاریخ تشریع آن نیز ارائه می گردد.
3 . اش���اره ب���ه آرای مراج���ع تقلید: 
گاه���ی از فت���اوای فقه���ای معاصر در  آ
ب���ارۀ مس���ائل مختل���ف نم���از جمع���ه، 
مانن���د: وق���ت نم���از جمع���ه، خواندن 
َخطبه ه���ای نم���از قب���ل از اذان ظه���ر، 
هن���گام  نمازگ���زاران  گفت���ن  س���خن 
گ���وش فرادادن ب���ه خطبه و  خطبه، 

مقدار مس���افت فرس���خ ش���رعی، 
کنندگان در  ب���رای همۀ ش���رکت 
که  نم���از جمعه، ضروری اس���ت 
در ای���ن مجموع���ه، م���ورد توجه 

قرار گرفته اس���ت.
ک��ت��اب ح��اض��ر پ��ی��ش از  ظ��م��ن��ًا 
فضایل  احادیث  با  همراه  ای��ن 
با  و  جمعه  روز  و  ش��ب  آداب  و 
جمعه«  »فرهنگ  نامه  ع��ن��وان 
منتشر شده بود. لیکن اینک هر 
گانه  یک از این دو مبحث، جدا
ف��ره��ن��گ ن��ام��ۀ  دو  ق��ال��ب  در  و 

می یابد. انتشار  مستقل 
ش���امل  حدیث���ی  مجموع���ه  ای���ن 
که عبارت اند از:  هش���ت فصل اس���ت 
آغاز تش���ریع نماز جمع���ه؛ برپایی نماز 
جمعه؛ ش���رایط نماز جمعه؛ چگونگی 
نماز جمعه؛ وقت نم���از جمعه؛ آنچه 
شایسته اس���ت نمازگزار جمعه انجام 
دهد؛ آنچه شایس���ته نیس���ت نمازگزار 
جمع���ه انج���ام ده���د؛ نمونه هایی از 

خطبه ه���ای پیامب���ر و ام���ام.
نمازجمعه«  »فرهنگ نامۀ  کتاب 
ری شهری  اهلل  آی��ت  حضرت  تألیف 
ب���ا ه���م���ک���اری ح��ج��ت االس������الم و  و 
به  خوش نصیب  مرتضی  المسلمین 
زبان فارسی و در قطع رقعی و در ۱۴۰ 
صفحه به نگارش درآمده است و در 
انتشارات  همکاری  ب��ا   ۱۳95 س��ال 

دارالحدیث منتشر شده است.

ای���ن دو مبح���ث از هم جدا ش���ده و هر 
یک در قالب فرهنگ نامه ای مس���تقل 
با قطع پالتویی و سهل الوصول منتشر 

می گردد.

کت���اب »فرهنگ نامۀ جمع���ه« تألیف 
ب���ا  و  ری ش���هری  اهلل  آی���ت  حض���رت 
همکاری حجت االس���الم و المس���لمین 
مرتضی خوش نصیب به زبان فارس���ی 

 ۱5۶ در  و  رقع���ی  قط���ع  در  و  عرب���ی   �
صفح���ه ب���ه ن���گارش درآم���ده اس���ت و 
در س���ال ۱۳95 با همکاری انتش���ارات 

دارالحدیث منتشر شده است.



دانشگاه 
ق������رآن و 
ح���دی���ث
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تالش، اخالص و هدایت خاّصۀ الهی، سه رکن اساسی رسیدن انسان به نقطۀ مطلوب در زندگی

که  رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث 
پنج���م مه���ر م���اه در آیی���ن آغ���از س���ال 
تحصیلی جدید دانشگاه قرآن و حدیث 
س���خن می گفت، با اش���اره به تقارن این 
مراس���م با روز مق���ّدس و مبارک مباهله و 
هفتۀ دف���اع مقدس، این مناس���بت ها را 

مهم برشمرد.
ت���ول���ی���ت آس����ت����ان م����ق����ّدس ح��ض��رت 
روز  ح��ادث��ۀ  الحسنی؟ع؟  عبدالعظیم 
را سند  م��ب��اه��ل��ه  آی���ۀ  ن����زول  و  م��ب��اه��ل��ه 
افتخاری ب��رای اس��الم اهل بیت؟مهع؟ و 
به طور خاص والیت و خالفت بالفصل 
مکّرم  نبی  از  بعد  علی؟ع؟  امیرمؤمنان 

اسالم، حضرت محّمد؟ص؟ دانست.
رئی���س دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث در 
بخ���ش دیگر س���خنان خ���ود با اس���تناد 
ب���ه آی���ۀ ش���ریف »والذی���ن جاه���دوا فینا 
ک���رد: این آیۀ  لنهدینهم س���بلنا« تصریح 
شریف می تواند مبنای حرکت مدیران، 
اس���تادان و دانش���جویان برای پیش���برد 
کارها در مقایس���ه با س���ال های قبل قرار 

گیرد.
آیت اهلل محّمدی ری ش���هری در ادامۀ 
س���خنان خود افزود: ت���الش، اخالص و 
هدایت خاّصۀ الهی به عنوان س���ه رکن 
اساس���ی برای رس���یدن انس���ان به نقطۀ 
مطلوب هس���تند و برای رسیدن به این 
نقطۀ مطلوب در زندگی علمی و عملی، 
الزم اس���ت که ب���ه این آیۀ ش���ریف توجه 

داشته باشیم.
وی در ادامۀ همین مبحث، نخستین 
شرط را برای رس���یدن به نقطۀ مطلوب 
اف���زود:  و  دانس���ت  ت���الش  زندگ���ی،  در 
انس���ان بدون تالش نمی تواند به هدف 
خود برس���د و طبق فرمودۀ حضرت امام 

کسی از  گر  رضا؟ع؟: »ا
تحّقق  توفیق  خداوند 
و  بخواه���د  را  ام���ری 
تالش نکن���د، خودش 
را مسخره کرده است«.
رئیس دانشگاه قرآن 
و حدیث دومین شرط 
را برای رسیدن انسان 
ب���ه ن��ق��ط��ۀ م��ط��ل��وب، 
اخ�������الص دان����س����ت و 

گفت: تالش، تحصیل، و تدریس برای 
رضای خداوند، خیلی مهم است.

آیت اهلل محّمدی ری شهری در پاسخ 
که می گویند، برخی هستند  کس���انی  به 
که به خدا هم اعتقاد ندارند و دین های 
انحراف���ی دارن���د و ای���ن اف���راد ب���ا درس 
گفت:  خوان���دن موّف���ق ه���م می ش���وند 
که انسان هرچه در این  تردیدی نیست 
دنیا تالش کند، نتیجۀ آن را الاقل در این 
گر کار برای خدا باشد،  دنیا می بیند؛ ولی ا
انسان از یک هدایت ویژۀ الهی برخوردار 
خواهد ش���د که قابل مقایسه با کسی که 

کارش برای خداوند باشد، نیست. 
در ابتدای این مراس���م، حجت االسالم 
و المس���لمین قائم���ی، ریی���س پردی���س 
تهران، طی سخنانی با تبریک آغاز سال 
تحصیلی جدید و گرامیداشت هفتۀ دفاع 
مقّدس اظهار داش���ت: اقتدار امروز نظام 
جمهوری اس���المی و عّزت مّل���ت ایران، 
گذش���ت ها و رشادت های  مرهون ایثار، 

دوران دفاع مقّدس است.
وی به انواع مختلف هجمه از س���وی 
دش���من ک���ه ب���ه صورت ه���ای نظام���ی، 
اقتص���ادی، فرهنگی، سیاس���ی و علمی 
ک���رد و در ادامه  نمایان می ش���ود، اش���اره 

اف���زود: ما بای���د دفاع خود را متناس���ب با 
هجمه های دشمن تعریف کنیم.

رییس پردیس تهران با اشاره به این که 
اآلن، هجمۀ نظامی نداریم که بخواهیم 
دفاع نظامی داشته باشیم، تصریح کرد: 
ام���روز در س���طح وس���یع و با ش���یوه های 
گوناگون به فرهنگ، اعتقادات و هوّیت 
دینی، هجمه می ش���ود و کاری که ش���ما 
دانش���جویان حوزۀ قرآن و حدیث انجام 
می دهید، آماده شدن برای چنین دفاع 
علمی و منطق���ی در براب���ر آن هجمه ای 

است که اتفاق می افتد.
از  خ���ود  س���خنان  ادام���ۀ  در  وی 
دانش���جویان خواست در این چند سالی 
که ب���رای تحصی���ل در دانش���گاه قرآن و 
حدیث حضور دارند، از امکانات دانشگاه 

کثر بهره را ببرند. و وقت خود، حدا
در ای���ن مراس���م، دکتر جلی���ل پروین، 
مع���اون آموزش���ی و پژوهش���ی پردی���س 
ته���ران و حج���ت االس���الم و المس���لمین 
دکت���ر مه���دی غالمعل���ی، ریی���س مرک���ز 
گزارش های���ی را  آم���وزش الکترونیک���ی، 
از فعالیت ه���ای انجام ش���ده در پردیس 
تهران و مرکز آم���وزش الکترونیکی، ارائه 

کردند.
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مسئولیت ما در امانتداری قرآن و عترت

آیت اهلل محّمد محّمدی ری  شهری، در 
مراسم افتتاحیۀ دانشگاه قرآن و حدیث 
شعبۀ مشهد گفت: قرآن به عنوان منبع 
اصل���ی اس���ت و عترت نیز پاس���داران این 
که غیر قابل تفکیک بوده  منبع هستند 
که مسلمانان از صدر اسالم  و همان طور 
تاکنون نسبت به این دو امانت مسئول 

کنون نیز ما مسئول هستیم. بوده اند، ا
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
مراس���م  در  حس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م 
افتتاحیه و آغاز س���ال تحصیلی 95 � 9۶ 
دانش���گاه قرآن و حدیث ش���عبۀ مش���هد 

مقدس اظهار داشت:
گذش���ته ب���ه خاط���ر سیاس���ت های  در 
خواص و برداش���ت های نادرست عوام، 
باطن و حقیقت قرآن کنار گذاش���ته ش���د 
و ظاه���ر این کت���اب آس���مانی باقی ماند. 
همچنین عترت پیامبر؟ص؟ نیز یکی پس 

از دیگری ش���هید ش���دند و در حال حاضر 
نیز هنوز زمینۀ رهبری آخرین آنها از اهل 

بیت پیامبر؟ص؟ فراهم نشده است.
گفت:  رئیس دانش���گاه قرآن و حدیث 
تأس���یس دانش���گاه ق���رآن و حدی���ث در 
مشهد، گامی دیگر در ادای دین به قرآن 
و عترت اس���ت و یک���ی از اقدامات���ی که از 
زمان آغاز تأسیس دانشگاه علوم حدیث 
در صدد انجام دادن آن بودم، تأس���یس 
این دانش���گاه در پایتخت معنوی ایران 

ب���ود و از همان زمان نی���ز رایزنی هایی با 
اعضای ش���ورای انقالب فرهنگی انجام 
دادم تا در مش���هد و اصفهان، مجّوز آن را 
بگیرم که با وجود سختِی فراوان و کمبود 
کار را گسترش  امکانات، توانس���تیم این 

دهیم.
آی���ت اهلل محّمد محّمدی ری ش���هری 
بیان داش���ت: مؤّسس���ۀ علمی � فرهنگی 
از  برخاس���ته  نهاده���ای  و  دارالحدی���ث 
آن از جمل���ه پژوهش���گاه ق���رآن و حدیث 
و معاون���ت فرهنگ���ی و هن���ری، حرکت���ی 
علمی و فرهنگی با هدف تحقق اهداف 

بلندمدت حدیث ثقلین هستند.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
کی���د کرد:  عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ تأ
بر اس���اس حدیث نورانی ثقلی���ن، قرآن و 
عترت، دو امانت گران بهایی هستند که 
رس���ول گرامی در اختیار اّمت اسالمی قرار 

کید کرد سرنوشت این  داد و پیامبر؟ص؟ تأ
دو امانت، به هم گره خورده است.

عض���و مجلس خب���رگان رهبری گفت: 
همۀ ما به خصوص کسانی که با انقالب 
اسالمی و خانوادۀ شهدا سروکار دارند باید 
که برای حفظ این  از خودشان بپرس���ند 
دو امان���ت گران بها چه کرده اند؛ زیرا این 
دو امانت از گذش���ته، به ما س���پرده شده 
است و مسئولیت داریم تا حقیقت قرآن 
در جامعه پیاده بشود و امام رضا؟ع؟ راه 

اجرای این مس���ئولیت را به خوبی نشان 
داده است.

رئیس دانش���گاه ق���رآن و حدیث افزود: 
که امام رضا؟ع؟، در روایت شریف  راهی 
کالمن���ا  »... ل���و عل���م الن���اس محاس���ن 
التتبعون���ا...« ب���ه م���ا نش���ان می دهند، 
که به احیای حکومت اهل  راهی اس���ت 
بی���ت؟مهع؟ به رهبری ام���ام زمان؟جع؟ 

منجر می شود.
گفت: زمینه سازی  آیت اهلل ری شهری 
حکومت اس���المی زمانی صورت می گیرد 
که در جهان، معارف اسالمی زنده شود و 

به گوش جهانیان برسد.
مراسم افتتاحیه و آغاز سال تحصیلی 
و حدیث شعبۀ  قرآن  دانشگاه   9۶-95
مشهد مقدس با حضور آیت اهلل محّمد 
م��ح��ّم��دی ری ش���ه���ری، ع��ض��و مجلس 
خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه قرآن 
آی��ت اهلل سّید جعفر  و حدیث، 
س��ی��دان، م���دّرس ح��وزۀ علمیۀ 
خ����راس����ان، ح��ج��ت االس�����الم و 
خ��راس��ان��ی،  ال��ه��ی  المسلمین 
م��ع��اون  حسینی،  ج����واد  س��ّی��د 
س��ی��اس��ی ام��ن��ی��ت��ی اس���ت���ان���دار 
خراسان رضوی، حجت االسالم 
بحرینی،  ح��س��ی��ن زاده  محّمدحسین 
نمایندۀ مشهد در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی دیگر از مسئوالن استانی، هشتم 

شهریورماه برگزار شد.
در ابت���دای این مراس���م، جواد فروغی، 
کریم به  ق���اری و مبّل���غ برجس���تۀ ق���رآن 
تالوت آی���ات وحی پرداخ���ت و در ادامه، 
حجت االس���الم عبدالهادی مس���عودی، 
قائم مقام دانش���گاه علوم قرآن و حدیث 
گف���ت: دانش���گاه ق���رآن و  در س���خنانی 
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حدی���ث مش���هد در مقط���ع ارش���د و در دو 
گرایش نهج البالغه  رش���تۀ علوم حدیث 
و علوم حدیث گرایش تفس���یر اثری ویژه 
بانوان با چهل دانش���جو از مهرماه س���ال 

جاری، فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی ب���ا بیان ای���ن که از زمان تش���کیل 
دانش���گاه غیرانتفاع���ی ق���رآن و حدیث، 
دانشجویان نیز در ادارۀ آن کمک شایانی 
کردند، تصریح کرد: همچنین کمک های 
آس���تان مق���دس حض���رت عبدالعظی���م 
الحس���نی؟ع؟ نیز مؤث���ر بوده اس���ت و در 
هفده سال تأسیس آن توانسته در تمامی 
کند و  مقاطع تحصیلی، دانشجو تربیت 

تحویل جامعه بدهد.
حجت االس���الم مس���عودی با اشاره به 

ای���ن ک���ه ۴7 درص���د دانش���جویان ای���ن 
دانشگاه در مقاطع باالتر پذیرفته شده اند، 
گفت: این دانشگاه توانسته است در کنار 
آموزش های رس���می، دوره های آموزشی 

آزاد نیز برگزار کند.
وی ادام���ه داد: ع���الوه بر آن، س���ه هزار 
نفر نیز به صورت غیرحضوری و مجازی 
به هّمت این دانش���گاه، آموزش و تعلیم 
دیده ان���د. همچنی���ن در زمین���ۀ تدوی���ن 
کتاب، دانشگاه قرآن و حدیث موفق به 
چاپ ۲5 عنوان کتاب درس���ی کش���وری 

برای تدریس شده است.
قائ���م مق���ام دانش���گاه ق���رآن و حدیث 
اضافه کرد: دانش���گاه نس���بت به رعایت 
ارزش های اساسی اسالم، شیعه و انقالب 

اسالمی، حّساس است.
وی اضافه کرد: رویکرد ما اثباتی � نقلی 
که رویکردی روشن مآبانه نسبت  اس���ت 
به حدیث اس���ت و اخباری گری نیست؛ 
بلکه اخباری گروی است و تنها احادیثی 
را کنار می گذاریم که لباس و جامۀ حدیث 

دارند.
در پایان جلس���ه نیز پرس���ش و پاسخی 
از طرف معاونت دانشگاه با دانشجویان 

جدید برگزار شد.
کنون در  دانش���گاه قرآن و حدی���ث هم ا
چهار شهر قم، تهران، اصفهان و مشهد، 
پنج هزار دانشجو دارد که سه هزار نفر به 
صورت مج���ازی و دو هزار نفر به صورت 

حضوری به تحصیل مشغول اند.

سال تحصیلی دانشگاه قرآن و حدیث)95-96( آغاز شد

مراسم آغاز س���ال تحصیلی دانشگاه 
ق���رآن و حدی���ث)95-9۶( ظه���ر امروز 
با حض���ور دانش���جویان جدیدال���ورود، 
اس���تادان و مسئوالن دانش���گاه در تاالر 

شیخ صدوق این مجموعه برگزار شد.
قائ���م مقام رئیس دانش���گاه ق���رآن و 
حدی���ث، در آیین آغاز س���ال تحصیلی 
ضم���ن  حدی���ث،  و  ق���رآن  دانش���گاه 
گفت: ش���ما  خیر مق���دم ب���ه میهمانان 
و  تازه نف���س  جان ه���ای  دانش���جویان 
روح ه���ای نزدیک ب���ه ملک���وت دارید. 

بنا بر این، الزم اس���ت محیط دانشگاه 
کنی���د. البته  را معنوی ت���ر و صمیمی تر 
کنار این موارد، به درس و بحث به  در 

خوبی بپردازید.
حجت االسالم عبدالهادی مسعودی 
که مع���ارف قرآن و حدیث  با بیان این 
بای���د در وج���ود ش���ما ب���ه ارزش تبدیل 
ک���ردن در  ک���رد: عم���ل  ش���ود، تصری���ح 
زندگ���ی و تبدی���ل دان���ش ب���ه ارزش از 
س���وی دانش���جویان صورت می گیرد و 
گونه جامعه ای دانش���ی و ارزش���ی  این 

می شود.
قائ���م مق���ام رئی���س دانش���گاه ق���رآن 
از  درخواس���ت  ضم���ن  حدی���ث،  و 
دانش���جویان تا از امکانات فراهم شده 
در ای���ن دانش���گاه به صورت مناس���ب 
گفت: دانشگاه  قرآن و  کنند،  استفاده 
حدیث دارای س���ابقه و  امکانات بسیار 
کتاب خان���ۀ تخّصصی  خوبی اس���ت و 
این مرک���ز در رش���تۀ ق���رآن و حدیث در 

ایران بی نظیر است.
حجت االسالم مسعودی ممتاز بودن 



۲8

ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
▪ شماره 69 - مهر و آبان 1395▪  نشریه خبر

جزییات طرح تجمیع رشته های قرآن و حدیث

ارش���د  مس���ئوالن  مش���ترک  نشس���ت 
دانش���گاه ق���رآن و حدیث، و مس���ئوالن 
وزارت عل���وم، تحقیقات و فن���اوری، در 
تاریخ بیست و نهم مهرماه در دانشگاه 

قرآن و حدیث برگزار شد.
ک���ه ب���ا حض���ور دکت���ر  در ای���ن جلس���ه 
کمیتۀ تحّول  خوش منش، و مسئوالن 
در مطالعات قرآن و حدیث و نیز با حضور 
جمعی از مس���ئوالن پژوهش���گاه حوزه و 
دانشگاه و دانش���گاه قرآن و حدیث، به 
میزبانی دانش���گاه قرآن و حدیث برگزار 

گردید، راه کارهای اجرایی شدن 
تدوین متون درسِی رشته »علوم 

قرآن و حدیث« بررسی شد.
ب���ا توج���ه ب���ه تصمی���م وزارت 
عل���وم، تحقیق���ات و فن���اوری بر 
کّلی رش���ته های قرآنی و  تجمیع 

کارشناس���ی در  کش���ور در مقطع  حدیثی 
یک رشتۀ با عنوان رشته »علوم قرآن و 
حدیث«، این تصمی���م از مهرماه 95 در 

کز آموزش عالی سراسر کشور،  تمامی مرا
اجرایی گردید.

از آن جا که س���رفصل جدید، تغییرات 
قابل توجهی نس���بت به سرفصل های 
گرایش های پیشین داشت،  رشته ها و 
ضروری بود تا نس���بت به تدوین متون 
درس���ی دروس مطاب���ق س���رفصل های 

جدید، اقدام گردد.
ب���ا توّج���ه ب���ه  نق���ش فّعال دانش���گاه 
ق���رآن و حدیث، در طراحی مواد درس���ی 
حدیثی، س���رفصل جدید این دانشگاه، 

آمادگی خود را برای همکاری در تدوین 
کرد که مورد  متون درسی حدیثی اعالم 

استقبال وزرات علوم قرار گرفت.

دانش���گاه  قرآن و حدیث، با توجه  به 
بهره مندی از اس���تادان مجّرب در حوزۀ 
حدی���ث، آمادگی خ���ود را ب���رای تدوین 

دروس حدیثی اعالم کرد.
ب���ر این اس���اس مقرر ش���د تا دانش���گاه 
قرآن و حدیث با تش���کیل کارگروه ویژه، 
مدیریت تدوین درس نامه های حدیثی 
نس���بت به تولید، نظارت و ارزیابی مواد 
حدیث���ِی رش���تۀ عل���وم ق���رآن و حدی���ث 
)در مجم���وع ۳۳ واحد( اق���دام نمایند. 
همچنین بررس���ی و تصویب آیین نامۀ 

تدوی���ن درس نامه ه���ای رش���تۀ عل���وم 
قرآن و حدیث از دیگر فعالیت های این 

جلسه بود.

استادان این دانشگاه را مورد توّجه قرار 
گفت: برخی از استادان دانشگاه  داد و 
افتخ���ارات  دارای  حدی���ث،  و  ق���رآن 
دانش���جویان  از  و  هس���تند  کش���وری 
می خواه���م ت���ا از ای���ن ظرفیت ه���ا ب���ه 

خوبی استفاده کنند.
ق���رآن و  مع���اون آموزش���ی دانش���گاه 
حدی���ث در ای���ن مراس���م ب���ا بی���ان این 
ک���ه 957 نف���ر در دوره ه���ای حض���وری 
و مج���ازی امس���ال دانش���گاه ثبت ن���ام 
گف���ت:  ۴۳۴ نف���ر در دوره های  کردند، 
حض���وری در قال���ب ۲۳۶ نف���ر ته���ران،  
۱۳7 نف���ر قم، ۳۰ نفر اصفهان و ۳۱ نفر 
کردند و 5۲۳ نفر نیز در  مشهد ثبت نام 

حوزۀ مجازی پذیرش شده اند.
ک���رد: در  ه���ادی حّجت خاطرنش���ان 
مجم���وع پذیرش دانش���جو در بیس���ت 
رشته و گرایش صورت گرفته که شامل 
کارشناسی، دوازده  سه رشته در مقطع 
رش���ته و گرای���ش در مقطع کارشناس���ی 
گرایش در مقطع  ارش���د و پنج رش���ته و 

دکتری بوده است.
ق���رآن  دانش���گاه  آموزش���ی  مع���اون 
ک���ه در  و حدی���ث ب���ا اش���اره ب���ه ای���ن 
عرصه های آموزشی جزء  دانشگاه های 
بس���یار موّفق کشور هس���تیم، افزود: در 
کسب رتبۀ دوم  س���ال ۱۳87 موفق به 
کشوری، س���ال ۱۳88و ۱۳9۱ رتبۀ اّول 

کشوری  کش���وری، س���ال 9۲ رتبۀ دوم 
و در س���ال 9۳ نیز موّفق به کسب رتبۀ 
اّول کشوری در میزان قبولی کارشناسی 
به کارشناسی ارشد  در بین بیش از هزار 

دانشگاه سراسر کشور شده ایم.
در ادام���ه ای���ن مراس���م، حاضری���ن، 
نم���از ظهر و عصر را ب���ه امامت آیت اهلل 
محّم���دی ری ش���هری اقام���ه کردن���د و 
گم نام  س���پس ب���ر س���ر م���زار دو ش���هید 
دارالحدی���ث،  مؤسس���ه  در  مدف���ون 
حاضر و ب���ا آرمان های واالی ش���هدای 
گران ق���در، تجدی���د میثاق نم���وده و با 
نثار فاتحه و اه���دای گل، یاد و خاطرۀ 
شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.
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برگزاری آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت عبدالعظیم؟ع؟ با حضور دانشجویان پردیس تهران 

آیی���ن غبارروب���ی مضجع ش���ریف 
حض���رت عبدالعظیم حس���نی؟ع؟، 
در تاری���خ شش���م آبان م���اه با حضور 
برگزار  تهران  دانش���جویان پردیس 

شد. 
این مراسم  با قرائت آیاتی از کالم 
اهلل مجی���د توس���ط آق���ای مجتب���ی 
محّمدبیگ���ی آغاز ش���د و ب���ا قرائت 

عبدالعظی���م  حض���رت  زیارت نام���ۀ 
حس���نی؟ع؟ توسط حاج احمد زین 

العابدین فرد ادامه یافت. 
در ادام���ۀ ای���ن مراس���م، مداحان 
اهل بی���ت؟مهع؟ آقایان ح���اج حامد 
رضوان فر و ح���اج حمید رمضانپور، 
به ذکر مصائ���ب اهل بیت عصمت 
اباعب���داهلل  حض���رت  و  طه���ارت  و 

الحسین؟ع؟ پرداختند. 
در ای���ن مراس���م، مضجع ش���ریف 
عبدالعظی���م  حض���رت  نوران���ی  و 
با حضور دانشجویان  حس���نی؟ع؟ 
ش���د.  غبارروب���ی  ته���ران  پردی���س 
خاطر نشان می شود در این مراسم 
دانش���جویان  خان���وادۀ  معن���وی، 

پردیس تهران نیز حضور داشتند.

دیدار جمعی از دانشجویان پردیس تهران با آیت اهلل محّمدی ری شهری 

گفت:  آیت اهلل محّمدی ری شهری 
جه����ان، تش����نۀ مع����ارف ق����رآن و اه����ل 
بیت؟مهع؟ اس����ت و هیچ وقت، عطش 

جهان نس����بت به فرهنگ انس����انی به 
ای����ن حد نبوده اس����ت و غی����ر از معارف 
اهل بیت؟مهع؟ هیچ چیز پاس����خگوی 

این نیاز جامعۀ بشری نیست.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث در این 
که در تاریخ شانزدهم آبان  نشس����ت ��� 
با حضور دانش����جویان پردیس تهران 

برگزار شد �� ، رشته های دانشگاه قرآن و 
حدیث را بهترین پاسخگوی نیازهای 
فرهنگی برای جوامع مختلف دانست.
 رییس دانشگاه قرآن و حدیث اظهار 

داش����ت: احس����اس نی����از ب����ه فرهنگ و 
معارف اهل بی����ت؟مهع؟ در عرصه های 

داخلی و بین المللی زیاد شده است.
 آیت اهلل محّمدی 
بی����ان  ری ش����هری 
گ����ر ب����ا عم����ق  ک����رد: ا
مع����ارف نورانی قرآن 
و اهل بیت؟مهع؟ آشنا 
می توانی����د  ش����وید، 
ارزن����ده ای  عنص����ر 
کش����ور  ب����رای خود و 

باشید.
ت��ول��ی��ت آس���ت���ان م���ق���دس ح��ض��رت 
به  اش���اره  ب��ا  حسنی؟ع؟  عبدالعظیم 
دانشگاه،  این  که هدف مقّدس  این 
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در  حدیث  و  ق��رآن  فرهنگ  گسترش 
سطح بین المللی است، از دانشجویان 
خ��واس��ت ب���رای ارت��ق��ای سطح علمی 
دانشگاه و دستیابی به این هدف، به 

مسئوالن دانشگاه کمک کنند.
ری ش���ه���ری  م���ح���ّم���دی  اهلل  آی����ت   
توصیه ای  در  نیز  پایان  در  همچنین 
از یاد خدا به عنوان  به دانشجویان، 

کمال مطلق  مبنای حرکت به سوی 
گفت: هر چه بتوانید به خدا  نام برد و 
همۀ  در  شما  توفیقات  کنید؛  توجه 

زمینه ها بیشتر می شود.

برگزاری نمایشگاه »اربعین، امتداد عاشورا« در پردیس تهران 

در آستانۀ فرارسیدن اربعین حسینی، 
نمایشگاهی  با عنوان »اربعین، امتداد 
عاشورا« در راستای آشنایی دانشجویان 

با فرهنگ عاشوای حسینی 
و والیت از بیس���ت و چهارم 
آبان ماه به مدت یک هفته 
در پردیس تهران دانشگاه 

قرآن و حدیث برپا شد. 
ای����ن  غ�����رف�����ه ه�����ای  در 
ن���م���ای���ش���گ���اه ف��ره��ن��گ��ی، 

عاشورای  ناب  فرهنگ  از  جلوه هایی 
»اق��ت��دار  ه��م��چ��ون:  والی���ت  و  حسینی 
ح����ق«، »م���داف���ع���ان ح����رم، م��داف��ع��ان 
حریم«، »زینب پرچمدار حسین؟ع؟«، 

عاشورا  »درس  مظلومیت«،  »ام��ت��داد 
و  کوفه  »نامه های  قیام«،  است  قیام 
باید  معرف  به  »ام��ر  و  ندبه«  دعاهای 

عموم  نمایش  معرض  در  داد«،  خون 
دانشجویان قرار گرفت.

بخش دیگ���ری از فعالیت ه���ای این 
نمایش���گاه،  برنام���ۀ س���خنرانی در بارۀ 

قی���ام  پیامده���ای  و  عاش���ورا  نهض���ت 
حض���رت ام���ام حس���ین؟ع؟ ب���ود که با 
حض���ور و س���خنرانی اس���تادان پردیس 

تهران برگزار شد.
هّمت  به  نمایشگاه  ای��ن 
ک����ان����ون دان���ش���ج���وی���ی ������� 
ف��ره��ن��گ��ی ق����رآن و ع��ت��رت 
پ��ردی��س ت��ه��ران ب��رپ��ا ش��د. 
ک����ان����ون دان���ش���ج���وی���ی ������� 
ف��ره��ن��گ��ی ق����رآن و ع��ت��رت 
دانشجویی،  تشکل های  سایر  مانند 
ن��ظ��ارت  ت��ح��ت  را  خ���ود  فعالیت های 
مدیریت فرهنگی و دانشجویی پردیس 

تهران انجام می دهد.
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حضور معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث به نمایندگی از آستان مقدس عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 
در نشست »نقش اعتاب مقّدسه در ترویج سبک زندگی« 

که به دعوت مدیر  در این نشس����ت 
عام����ل بنی����اد پژوهش ه����ای آس����تان 
مق����دس رض����وی؟ع؟ تش����کیل ش����ده 
ب����ود، نماین����دگان اعتاب مقدس����ه در 
کش����ور حضور داش����تند و دیدگاه های 
خ����ود را در جهت بررس����ی راه کارهای 
تأثیرگذاری اعتاب مقدس����ه در ترویج 

زندگی عفیفانه بیان داشتند.
که در تاریخ بیست  در این نشس����ت 
و نه����م مهرم����اه برگ����زار ش����د، حج����ت 
االس����الم والمسلمین دکتر سبحانی نیا 
ب����ا ذکر حدی����ث ش����ریف »ال دین لمن 
ال حی����اء ل����ه« حاض����ران را ب����ه در نظر 
گرفت����ن ارتباط مفهومی حی����ا با عّفت 
کش����ف اهمی����ت عّفت  و در نتیج����ه، 
کدامن����ی در زندگ����ی مؤمنان����ه ف����را  و پا

خواند.
وی س����پس اظه����ار داش����ت:  عّفت، 

ابعاد مختلفی دارد و صرفًا به حجاب 
مح����دود نمی ش����ود؛ زیرا ریش����ۀ عّفت 
ح در حوزۀ  کنت����رل اعض����ا و ج����وار ب����ه 

شهوات نفسانی بازگشت دارد.
حجت االس����الم س����بحانی نیا افزود: 
پژوهش ه����ای  ع،  موض����و ای����ن  در 
گرفته است؛  بنیادی فراوانی صورت 

اّما در عرص����ۀ عمل، مظاهر بی عّفتی 
در جامعه مشهود است و این نمودها 
شایس����تۀ یک جامعۀ دینی نیس����ت. 
ب����رای رفع این مش����کل اجتماعی، در 
دو عرصه بای����د به صورت جّدی وارد 
ش����ویم. نخس����ت تبدیل این مشکل 
به مس����ئله و یا مسائل متعدد و انجام 
کاربردی در جهت حّل  پژوهش های 
مس����ئله و ارائ����ۀ راه کار اجرای����ی برای 
س����طح  در  زندگ����ی عفیفان����ه  تحّق����ق 
جامعه اس����ت و س����پس انج����ام دادن 
فعالیت ه����ای ترویج����ی و نی����ز تولی����د 
ع عمومی ب����ه منظور جلب  آث����ار متن����و
کثری جامعه و تش����ویق آن برای  حّدا
پاین����دی ب����ه هنجاره����ای اخالقی در 
راس����تای پاسداش����ت و احیای زندگی 

عفیفانه.
ه���ن���ری  و  ف���ره���ن���گ���ی  م������ع������اون 

داشت:  اظهار  ادام��ه  در  دارالحدیث 
گ����ر ب��خ��واه��ی��م  ب����رای ای����ن ح��رک��ت ا
را داشته باشد  انتظار  اثرگذاری مورد 
ب��ای��د ن��ه��اد ه��ای ت��أث��ی��رگ��ذار در ای��ن 
و  مسئوالنه  و  فعال  حضور  کمیته، 
متعّهدانه داشته باشند. نهاد صدا و 
ارش��اد  و  فرهنگ  وزارت ه���ای  سیما، 

اسالمی، آموزش و پرورش و آموزش 
تبلیغات  دف��ت��ر  و  س���ازم���ان  ع���ال���ی، 
اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه 
و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، 
غیر  در  نهاد ها هستند.  این  از جملۀ 
این صورت، اقدامات اعتاب مقّدسه 
م���ح���دود ب���ه آس���ت���ان ه���ای م��ق��دس 
این  زائ��ران  که  خواهد شد؛ در حالی 
میزان  بیشترین  مقّدس،  حرم های 
پ��ای��ب��ن��دی ب��ه اخ���الق و ارزش ه����ای 
مبتنی بر آن دارند و برای ترویج عّفت 
ک دامنی باید به فراتر از محدودۀ  و پا

آستان های مقّدس اندیشید.    
دکتر محّمدتقی سبحانی نیا آمادگی 
آس����تان مقدس حض����رت عبدالعظیم 
حس����نی؟ع؟ و نهاده����ای وابس����ته به 
آن از جمل����ه مؤسس����ۀ دارالحدی����ث را 
پژوهش ه����ای  دادن  انج����ام  ب����رای 

کارب����ردی و نی����ز تولید آث����ار ترویجی و 
ع حی����ا و عفاف به  عموم����ی در موضو
اط����الع حاض����ران رس����اند و  در پایان، 
ح در جهت انجام دادن این  ارائۀ طر
مس����ئولیت به ای����ن آس����تان مقّدس، 

واسپاری شد.
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ثار دارالحدیث در حوزۀ عمومی سازی معارف کیفیت باالی آ

ترویج���ی  کتاب ه���ای  تولی���د  مدی���ر 
مؤسس���ۀ علم���ی � فرهنگ���ی دارالحدیث 

گف���ت: آث���ار مؤّسس���ۀ دارالحدیث 
در زمین���ۀ عمومی س���ازی معارف، 

کیفیت باالیی دارد.
مصطف���ی پورنجات���ی در تاری���خ 
چهارم آبان ماه در مراسم رونمایی 
از آثار جدید مؤّسس���ۀ دارالحدیث 
ای���ن  انتش���ارات  مح���ل  در  ک���ه 

مؤسس���ه برگزار شد، با اش���اره به کیفیت 
آثار تولیدی مؤسس���ه دارالحدیث اظهار 
که در مؤّسس���ۀ دارالحدیث  کرد: روش���ی 

برای عمومی سازی معارف به کار گرفته 
کیفی���ت و س���طح  ش���ده، روش بس���یار با

باالیی است و امروز برخی از نتایج آنها را 
مشاهده می کنیم.

وی خاطرنش���ان کرد: برای مخاطبان 

ک���ه ب���ه ط���ور عم���ده جوانان  ای���ن آث���ار 
هس���تند، ارزش و اهمی���ت زی���ادی قائل 
ش���دیم و س���عی کردیم بیش���ترین 
جاذب���ه را در تولید این آثار رعایت 
کنیم. به دلیل شأن واالی معارف 
باید باالترین کیفیت را در نشر این 

موارد به کار بگیریم.
کتاب های ترویجِی  مدیر تولید 
هن���ری  و  فرهنگ���ی  معاون���ِت 
ک���ه نش���ر،  دارالحدی���ث ب���ا بی���ان ای���ن 
دارای مراحل مختلف���ی مانند تحقیق، 
نگارش مباحث، آماده س���ازی و چاپ و 

دارالحدیث، انتظارات را برآورده کرده است

ب���ا  آقای���ی  پورس���ید  االس���الم  حج���ت 
»الکاف���ی«  کت���اب  تصحی���ح  ب���ه  اش���اره 
گفت:  توس���ط پژوهش���گران دارالحدیث 
کتاب ش���ریف  دارالحدی���ث، در تصحیح 
کتاب های علم���ی مبنایی،  »الکاف���ی« و 

انتظارات را برآورده کرده است.
دبی���ر دوازدهمین همای���ش بین المللی 
دکتری���ن مهدویت، در مراس���م تواصی به 
ح���ق مؤسس���ه دارالحدیث، با بی���ان این 
ک���ه مهدویت، رمز هویت ماس���ت، گفت: 
اندیش���ۀ مه���دوی، رکن اعتقادی ش���یعه 
اس���ت. از ای���ن رو بای���د از ظرفیت ه���ای 
ت���ا  کنی���م  اس���تفاده  اندیش���ۀ مهدوی���ت 
ی���ک منتظ���ر واقعی ب���رای ظه���ور مهدی 

موعود؟جع؟ باشیم.
ریی���س موسس���ه آینده روش���ن اف���زود: 
یک���ی از فعالیت های برجس���تۀ مؤّسس���ۀ 
آینده روش���ن، برگزاری هر س���الۀ همایش 

بین المللی دکترین مهدویت است.
همای���ش،  ای���ن  داش���ت:  بی���ان  وی 

همه س���اله در نیم���ۀ ش���عبان، با ش���رکت 
اندیشمندان و محّققان داخلی و خارجی 
کشوری  و با س���خنرانی ش���خصیت های 
و بین الملل���ی در عالی ترین س���طح برگزار 

می شود.
دبی���ر دوازدهمین همای���ش بین المللی 
از  دع���وت  ضم���ن  مهدوی���ت،  دکتری���ن 

ب���رای  دارالحدی���ث  پژوهش���گران 
کمیس���یون علمی این  ش���رکت در 
گف���ت:  همای���ش در س���ال آین���ده 
موضوع س���ال آین���دۀ این همایش 
»پیش���گویی های ائّمه؟ع؟ دربارۀ 

عصر ظهور« است.
حج���ت االس���الم پورس���ّیدآقایی 

خواس���تار ارائۀ مق���االت پژوهش���گران به 
همای���ش دکترین مهدویت ش���د و افزود: 
انتش���ار مجموعه مقاالت و سخنرانی ها و 
خبرنام���ه از دیگر فعالیت ه���ای دبیرخانۀ 
همای���ش بین الملل���ی دکتری���ن مهدویت 

است.

از  روش���ن،  آین���ده  مؤّسس���ۀ  ریی���س 
مق���ام معظ���م رهب���ری در  توصیه ه���ای 
اس���تفاده از زبان هنر برای ترویج فرهنگ 
گف���ت و افزود: ایش���ان،  مهدوی س���خن 
زبان هنر را بهترین زبان ترویج آموزه های 

مهدوی در سطح جامعه می دانند.
گفتن���ی اس���ت، این مراس���م، ب���ا حضور 

پژوهشگران پژوهش���گاه قرآن و حدیث، 
کارکنان و دانشجویان  و دست اندرکاران، 
دانش���گاه قرآن و حدیث در تاریخ بیس���ت 
و هش���تم مهرماه پ���س از نماز ظهر و عصر 
در نمازخان���ۀ مؤّسس���ۀ علم���ی � فرهنگ���ی 

دارالحدیث برگزار شد.
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کلیپ روایت زندگی در سیما و فضای مجازی انتشار ۲۲ 

مدی���ر هنر و رس���انۀ مؤسس���ۀ علمی � 
کنون  گف���ت: تا فرهنگ���ی دارالحدیث 
۲۲ تی���زر در س���یما، فض���ای مجازی و 
آپارات منتشر کرده ایم. البته تیزرهای 
تولید ش���ده بی���ش از این تعداد اس���ت 
کنون ۱۰ ت���ا ۱۲ تیزر نیز  که ا ب���ه طوری 

آمادۀ پخش داریم.
کنونی، دنی���ای ارتباطات و  دنی���ای 
انتقال مفاهیم با ابزارها و ش���یوه های 
جدی���د اس���ت؛ بن���ا ب���ر ای���ن هر ان���دازه 
بتوانی���م از ای���ن ابزاره���ا ب���رای انتقال 
کنیم، در  مفاهی���م مورد نظر اس���تفاده 
تروی���ج مع���ارف اس���المی و ارزش های 

اخالقی موّفق تر هستیم.
انتقال و تروی���ج آموزه های دینی، از 
ک���ه انتقال  جمله موارد طالیی اس���ت 
آنه���ا س���بب تحّول���ی در زندگ���ی اف���راد 
جامع���ه می ش���ود و ب���ا توّجه ب���ه لزوم 
تعیین سبک زندگی اسالمی، استفاده 
از ای���ن مضامین می توان���د چراغ راهی 

برای نیل به این هدف نورانی باشد.
که  هن���ر از جمل���ه ابزارهای���ی اس���ت 
می ت���وان به وس���یلۀ آن، آموزه ها را به 

صورت ملموس و با تأثیرگذاری بیشتر 
به مخاطبان عرضه کرد. در این بین، 
کلیپ ه���ای جّذاب نیز  تولی���د تیزرها و 
می توان���د به عنوان بس���ته هایی تلقی 
ک���ه مخاط���ب را به خ���ود جذب  ش���ود 
کرده و پی���ام مورد نظر را به ش���یوه ای 

کند. جّذاب و تأثیرگذار به او منتقل 
ب���ه این منظور، معاون���ت فرهنگی و 
هنری مؤسس���ۀ دارالحدی���ث نیز تولید 
کلیپ ه���ای دو دقیق���ه ای را به منظور 
انتق���ال مفاهی���م قرآن���ی و روای���ی ب���ه 

کار دارد. جامعه در دستور 
برای بررس���ی بیشتر ویژگی های این 
کلیپ، با علیرضا س���رمدی،  مجموعه 

قائم مقام معاونت فرهنگی و هنری و 
مدیر هنر و رسانۀ مؤسسۀ دارالحدیث 

گفتگو پرداختیم. به 
ه���دف از تولی���د مجموع���ه تیزرهای 
روایت زندگی در مؤسس���ۀ دارالحدیث 

چیست؟
مجموع���ۀ دارالحدیث سال هاس���ت 
ک���ه در ح���وزۀ عل���وم و معارف ق���رآن و 
حدی���ث، پژوهش های خوب���ی انجام 
ک���ه اغلب  می ده���د؛ اّم���ا ب���ه دلیل آن 
محصوالت دارالحدیث، بیش���تر جنبۀ 
پژوهش���ی دارند، کمتر به دست عموم 
ج���ز  و  می رس���ید  جامع���ه  مخاطب���ان 
کتاب های عمومی مؤسس���ه،  مع���دود 

گفت: پش���تیبانی های الزم  نشر اس���ت، 
کیفی آثار  گرفته تا س���طح باالی  صورت 

به باالترین میزان خود برسد.
وی با اش���اره به انتش���ار کتاب »زندگی 
گف���ت: تحقیق و نگارش این  و بندگی« 
کتاب، یک س���ال و نیم طول کش���یده و 
س���بک جدیدی از ترویج مع���ارف در آن 
کتاب، تنها  کار رفته اس���ت. در ای���ن  به 
کتفا نشده است. به نقل آیات و روایات ا
متن ه���ای  ک���رد:   عن���وان  پورنجات���ی 
جّذاب���ی در این کتاب وج���ود دارد که در 

البه الی آیات و روایات تعبیه ش���ده و به 
کاربردی مربوط به  مس���ائل روز و نکات 
کامل توجه ش���ده و برای  زندگی به طور 
که نس���بت ب���ه آموزه های دینی  جوانی 
کامل���ی ندارد، مجموعۀ جامع  اطالعات 

و قابل استفاده ای است.
مخاط���ب  ک���رد:  خاطرنش���ان  وی 
می تواند وارد مدخل های مختلف کتاب 
ش���ود و در یک متن کوتاه، به مهم ترین 
موضوعات مربوط به موضوع و مسئله، 

اشراف پیدا کند.

ترویج���ی  کتاب ه���ای  تولی���د  مدی���ر 
معاون���ت فرهنگی و هن���ری دارالحدیث 
ب���ا بیان ای���ن که بال���غ بر ۱۱۰ عن���وان اثر 
ترویج���ی در فاصل���ۀ زمان���ی چهار س���ال 
ک���ودک، نوجوان و  در گروه ه���ای س���ّنی 
جوان به زبان های فارس���ی، انگلیس���ی 
و فرانس���وی منتش���ر شده اس���ت، گفت: 
بدون تردید، مردم به این آثار نیاز دارند؛ 
گاه  ولی مس���تلزم این است که بدانند و آ

باشند که این آثار تولید شده است.
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تولی���دی دارالحدیث  کتاب های  کثر  ا
کتاب های دانش نامه ای(،  )به وی���ژه 
از س���وی پژوهش���گران قرآن و حدیث 

استفاده می شوند.
ک���ه ب���رای  همی���ن ام���ر س���بب ش���د 
انتق���ال مع���ارف غن���ی ق���رآن و حدیث 
به مخاطبان عمومی مانند دانشجو، 
و...  دانش آم���وز  خان���ه دار،  کارمن���د، 
راه کاری جس���تجو ش���ود ت���ا ب���ه کمک 
قالبی جّذاب بتوان معارف و مضامین 
واالی قرآن و روایات اهل بیت؟مهع؟ را 
که به صورت تخصصی با  به اف���رادی 
این مفاهیم آشنایی ندارند نیز منتقل 

کرد.
ب���ر این اس���اس، قالب تی���زر انتخاب 
شد تا بتوان مضامین آیات و روایات را 
کوتاه در  کلیپ های جّذاب و  در قالب 
ح���دود دو دقیقه ای به جامعۀ هدف، 

کرد. منتقل 
می ش���ود  ت���الش  کلیپ ه���ا  ای���ن  در 
ب���ا ن���گارش س���ناریو و داس���تانی زیبا و 
کلیپی  تأثیرگ���ذار و تولی���د آن در قالب 
کوت���اه و در نهای���ت،  خوش س���اخت و 
نمای���ش آی���ه و روای���ت مرتبط ب���ا آن، 
پیام قرآنی، روایی و اخالقی مّد نظر را 

کرد. به بیننده منتقل 
ای���ن  ب���ودن  دقیق���ه ای  دو  مزی���ت 

کلیپ ها چیست؟
کوتاه���ی ای���ن کلیپ ه���ا چن���د مزّیت 
کس���ی ب���ا هر مقدار مش���غله،  دارد، هر 
را حاض���ر  کلی���پ دو دقیق���ه ای  ی���ک 
کند؛ بر خالف فیلم ها  است مش���اهده 
و  س���ینمایی  بلن���د،  کلیپ ه���ای  و 
کسی وقت  که ممکن است هر  سریال 

مشاهدۀ آن را نداشته باشد.
کوتاه  همچنین این تیزرها به دلیل 
بودن، حجم پایینی پیدا می کند و در 

قال���ب ش���بکه های اجتماعی و فضای 
مجازی به آسانی می تواند منتشر شود 
و توس���ط خ���ود اف���راد نیز بازنش���رهای 

کند. متعددی نیز پیدا 
کلیپ ها به اثربخش���ی  کوتاه ب���ودن 
کم���ک می کند و  بیش���تر داس���تان نی���ز 
ساخت جّذاب آن به همراه ارائۀ آیه یا 
کوتاه در قالبی هنری و جّذاب  روای���ت 
نیز س���بب ماندگاری بیشتر مضمون و 
محتوای اثر در ذهن مخاطب خواهد 

شد.
کلیپ ها در  کوتاه ب���ودن  در نهای���ت 
تأثیرگ���ذاری  و  انتش���ار  عی���ن وس���عت 
کاهش می دهد  بیشتر، هزینه ها را نیز 
و از ای���ن رو با هزینه ای ثابت می توان 
تعداد بیشتری از موضوعات مّد نظر را 

پوشش داد.
کلیپ ها در چه موضوعاتی هستند؟

کلیپ ها بیشتر  ع  تالش ش���ده موضو
از موضوع���ات م���ورد ابت���الی جامع���ه 
و مس���ائل اجتماع���ی م���ردم انتخ���اب 
خش���م،  مانن���د:  موضوعات���ی  ش���وند؛ 
رح���م،  عدال���ت،  دروغ،  بدگمان���ی، 
حقوق شهروندی، موّدت زن و شوهر 
و عش���ق در فضای مج���ازی، برخی از 
کن���ون بدان  ک���ه تا موضوعاتی اس���ت 

توجه شده است.
در حال حاضر، کلیپ  ها چه تعدادی 
هس���تند و از چ���ه روش های���ی در حال 

پخش است؟
ش���ده  منتش���ر  کلی���پ   ۲۲ کن���ون  تا
کلیپ ه���ای  ک���ه البت���ه تع���داد  اس���ت 
کن���ون بیش از این اس���ت  تولی���دی تا
ک���ه ب���ه ص���ورت هفتگی در ده ش���بکۀ 
سراسری سیما، س���ایت روایت زندگی 
 ،)www.RevayateZendegi.ir (
کان���ال آپارات روای���ت زندگی به آدرس 

 ،aparat.com/RevayateZendegi
کانال تلگرام روایت زندگی به آدرس 

telegram.me/RevayateZendegi
گرام روایت زندگی به  کانال اینستا و 

آدرس:
 instagram.com/revayatezendegi 
از  پ���س  پخ���ش ش���ده و همچنی���ن 
دیگ���ر  در  کلیپ ه���ا  بازنش���ر  انتش���ار، 
کانال ه���ای  و  اینترنت���ی  س���ایت های 
ش���بکه های اجتماعی نی���ز به صورت 
ک���ه نمایانگر  مردم���ی انجام می ش���ود 
اس���تقبال عموم���ی جامعه نس���بت به 

مجموعۀ روایت زندگی است.
همچنی���ن بر اس���اس تفاه���م انجام 
ش���ده با معاونت فرهنگی و اجتماعی 
کنون  متروی تهران، ای���ن تیزرها هم ا
از مانیتورهای ایستگاه ها و قطارهای 
دی���د  مع���رض  در  نی���ز  ته���ران  مت���رو 

گرفته است. مسافران مترو قرار 
راه ه�����������ای ارت�����ب�����اط�����ی م��������ردم ب��ا 
م���ج���م���وع���ه در  دس������ت ان������درک������اران 

دارالحدیث چیست؟
غیر از امکان ثبت نظرات، انتقادات 
کلیپ ها در سایت  و پیش���نهادها ذیل 
گرام، امکان  کان���ال اینس���تا آپ���ارات و 
ارتباط مکتوب ب���ا مدیریت مجموعه 
روایت زندگی از طریق بخش »تماس 

با ما« در سایت روایت زندگی
 www.RevayateZendegi.ir 

ک���ه از ای���ن طریق،  نی���ز وج���ود دارد 
پذیرای نظرهای ارزشمند عموم مردم 

و نیز سازمان های مرتبط هستیم.
گر نکت���ه و مطلبی دارید،  در پای���ان ا

بفرمایید؟
دیگ���ر  چنانچ���ه  نظ���رم،  ب���ه 
مس���ائل  ب���ا  مرتب���ط  س���ازمان های 
اجتماع���ی م���ردم مانند: ناج���ا، راهور، 
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ش���هرداری ها، محیط زیس���ت، ارش���اد 
و دیگر نهاده���ای اجتماعی و مذهبی 
نی���ز هر یک ب���ه اندازۀ ت���وان خود و در 
موضوع���ات مرتب���ط با اه���داف خود، 
کمک  بتوانن���د ب���ه تولی���د این پ���روژه 
کنند، س���بب تقویت توان مجموعه و 

کلیپ های قرآنی و روایی  تولید بیشتر 
و  اخالق���ی  و  اجتماع���ی  ب���ا مضامی���ن 
سبب رش���د و تعالی فرهنگ جامعه در 

موضوعات مختلف خواهد بود.
مؤسسۀ علمی � فرهنگی دارالحدیث 
نی���ز خوش ح���ال خواه���د ش���د بتوان���د 

تج���ارب خود را در ای���ن زمینه با دیگر 
ک  س���ازمان های متقاض���ی ب���ه اش���ترا
گذارد و بتواند در همکاری مش���ترک با 
نهادهای مرتبط، کلیپ های بیشتری 
را در مضامی���ن مختل���ف اجتماع���ی و 

کند. اخالقی تولید 

معرفی نرم افزار چند رسانه ای ثاراهلل و رونمایی از »کتاب مصّور ثاراهلل« در برنامۀ زنده شبکۀ سه سیما

از  برگرفت���ه  »ث���اراهلل«،  کت���اب 
»دانش نامۀ امام حسین؟ع؟«، روایتی 
مصّور از زندگی و سیرۀ امام حسین؟ع؟ 
ک���ه در تاری���خ نه���م آبان م���اه در  اس���ت 
برنامۀ تلوزیونی خط س���وم ش���بکۀ سه 

سیما، رونمایی و معرفی شد.
برنام���ۀ تلوزیون���ی »خ���ط س���وم« ب���ا 
حضور معاون فرهنگی و هنری و مدیر 
هنر و رس���انه مؤسس���ۀ علمی � فرهنگی 
دارالحدی���ث، به عن���وان مهمانان این 

برنامه پخش شد.
و  فرهنگ���ی  دس���تاوردهای  معرف���ی 
هنری مؤسس���ۀ دارالحدی���ث، از جمله 
کتاب »مص���ّور ثاراهلل«، س���اعت ۱9:۱5 
دقیقه یک شنبه شب، به طور زنده به 
مدت ۴5 دقیقه در برنامۀ خط س���وم، 

روی آنتن شبکۀ سه سیما رفت.
ال��م��س��ل��م��ی��ن  و  االس���������الم  ح���ج���ت 

سبحانی نیا در ابتدا به معرفی مؤسسۀ 
پرداخت  دارالحدیث  فرهنگی   � علمی 
گفت: بیش از دو دهه از راه ان��دازی  و 
دارالحدیث  فرهنگی   � علمی  مؤسسۀ 
م���ؤس���س���ه،  ای������ن  در  و  م������ی گ������ذرد، 
بخش  مانند،  مختلفی  بخش های 
و  حدیث(  و  ق��رآن  )دانشگاه  آموزشی 
حدیث(  و  قرآن  )پژوهشگاه  پژوهشی 
فعالیت  هنری  و  فرهنگی  معاونت  و 

می کنند.
معاون فرهنگی و هنری دارالحدیث، 
را  هنری  و  فرهنگی  معاونت  رسالت 
تأثیرگذاری  بر فرهنگ عمومی جامعه 
برشمرد و افزود: تولید آثار تخصصی و 
آموزش علمی، تنها نیاز جامعه نیست 
و جامعۀ امروز، نیازمند معارف دینی به 

زبان ساده و عمومی است.
در ادامه، مدیر هنر و رس���انۀ مؤسسۀ 

معرف���ی  ب���ه  الحدی���ث  دار 
ث���اراهلل«،  مص���ّور  »کت���اب 
ای���ن اثر تازه نش���ر مؤسس���ۀ 
و  پرداخ���ت  دارالحدی���ث 
کت���اب، روایتی  گف���ت: این 
مصّور از زندگی، سیره و قیام 
حضرت سیدالشهداء؟ع؟ و 
برگرفته از »دانش نامۀ امام 

حسین؟ع؟« است.
علیرضا سرمدی افزود: در 
کتاب از تصویرگری های »نرم افزار  این 
فص���ل  در  و  ش���ده  اس���تفاده  ث���اراهلل« 
نخس���ت با عنوان پنجمین خورش���ید، 
ب���ه زندگی حض���رت از هن���گام توّلد، تا 
دوران امامت پدر و خود ایش���ان اش���اره 

دارد.
آق������ای س����رم����دی اظ����ه����ار داش�����ت: 
دانش نامه ۱۶ جلدی امام حسین؟ع؟، 
تألیف  استفادۀ پژوهشگران،  با هدف 
ث��اراهلل«  »کتاب مصّور  و  منتشر شده  و 
با  را  دان���ش ن���ام���ه  م��ح��ت��وای  ه��م��ان 
هنری  ادب��ی،  جلوه های  از  بهره گیری 
اختیار  و در  ک��رده  و رسانه ای  خالصه 
معرفی  می گذارد.  نوجوانان  و  جوانان 
»ن���رم اف���زار چ��ن��د رس���ان���ه ای ث����اراهلل« و 
نرم افزار موبایلی »خیمه گاه بهشت« از 
دیگر بخش های برنامۀ خّط سوم بود.
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گیر است کتابخوانی، نیازمند عزم فرا ترویج 

ال��م��س��ل��م��ی��ن  و  ح�����ج�����ت االس�����الم 
م��ح��ّم��دت��ق��ی س��ب��ح��ان��ی ن��ی��ا، م��ع��اون 
فرهنگی و هنری مؤسسۀ دارالحدیث، 
به مناسبت هفتۀ کتاب و کتابخوانی 
گفت: جامعۀ امروز ما با امور متعددی 
کدام به نوبۀ خود،  که هر  درگیر است 
ضربه ای بر پیکره کتاب و کتابخوانی 
از  یکی  اس���ت.  ساخته  وارد  جامعه 
آسیب های این حوزه � که از مهم ترین 

نیز  و  جامعه  ب��رای  لمس  قابل  مسائل 
ک��ت��اب ف��روش��ان اس��ت � فشار  ن��اش��ران و 
و  رک����ود  از  ن��اش��ی  سنگین  اق��ت��ص��ادی 
که  بی کاری جامعه است. این واقعیت 
در الیه های مختلف اجتماعی به وضوح 
برای اقشار مختلف مردم  ملموس است، 
از شعاع  و  افکنده  گوشه ای  را به  کتاب 
دید عموم مردم  به جز معدودی از آنان  

خارج کرده است. 
روی��ک��رد وسیع به فضای  اف���زود:  وی 
کثر مردم  مجازی و سر در گریبان بودن ا
گ��روه ه��ای  ک��ان��ال ه��ا و  ب���رای م��ش��اه��دۀ 
متنّوع  اط��الع��ات  ح���اوی  ک��ه  مختلف 
و س��رگ��رم ک��ن��ن��ده اس���ت، مشکل ج��ّدی 
دیگری است که جامعه را به خود معتاد 
کرده و ذهن آنها را با شایعه ها و اطالعات 
تحریک کننده، غیر معتبر و راست و دروغ 
فراوان درگیر ساخته است. شاید  تا دیروز 
کسی در داخل  کنیم  ممکن بود تصّور 
اتوبوس یا مترو کتاب کوچکی را در دست 
ام���روز چنین  اّم��ا  کند؛  و مطالعه  بگیرد 

تصّوری بسیار دور از ذهن شده است.
دکتر سبحانی نیا افزود: امروز بسیاری از 
افراد اهل مطالعه نیز از طریق گوشی های 
ب��ه مطالعه  م��ج��ازی  فایل های  و  خ��ود 
کتاب  ب��ا خ���ود  کمتر  ک����رده،  م���ب���ادرت 

سنگین را حمل می کنند. این حقیقت، 
کتاب و  زنگ خطر را برای حوزۀ نشر و 

کتاب فروشی به صدا در آورده است.
کرد:  بیان  و محّقق ح��وزه  استاد  این 
آفت سوم، تجّمل گرایی و مصرف گرایی 
روزافزون در جامعه است. بازار رنگارنگ 
محصوالت مختلف  و تبلیغات فراواِن آن 
محصوالت از طریق رسانه های مختلف، 
توّجه بانوان را � که نقش بسیار مهمی در 
هدایت خرید خانوار ایفا می کنند � به خود 
از  را  کتاب  معطوف داشته و فکر خرید 

اذهان آنها دور کرده است.
م��دی��ر ع��ام��ل ان��ت��ش��ارات دارال��ح��دی��ث 
که تحّولی  در ادام���ه اف���زود: ب��رای ای��ن 
و  مکتوب  محصوالت  تولید  عرصۀ  در 
گیر  انتشار آن اتفاق بیفتد باید عزمی فرا
صورت گیرد و تولیدکنندگان و نیز ناشران 
به دنبال اقدامی همسو با  نیاز و سلیقۀ 
کتاب به  جامعه برآیند؛ زیرا برای آیندۀ 
شکل فعلی، چشم انداز امیدوار کننده ای 

متصّور نیست.
دارالحدیث  هنری  و  فرهنگی  معاون 
سال  چند  در  گ��رچ��ه  گ��ف��ت:  ادام����ه  در 
نمایشگاه های  ب��رگ��زاری  شاهد  اخ��ی��ر، 
ب��وده ای��م، لکن  کتاب  متعدد و ف���راوان 
داروی  مصرف  همچون  ح��رک��ت،  ای��ن 

کرده و موجب می شود  بی رویه عمل 
کتاب  که جامعه نسبت به نمایشگاه 
کرخ شود و به آن عادت کند. بی شک 
از  ف����راوان  نمایشگاه های  ب���رگ���زاری 
قبیل: نمایشگاه بین المللی، استانی، 
بهاره، تابستانه، پاییزه، مناسبتی و... 
موجب ش��ده اس��ت در ط��ول س��ال در 
کوتاه، نمایشگاه کتاب  فواصل زمانی 
حساسیت  نتیجه،  در  ب��اش��د،  ب��رق��رار 
جامعه به برپایی نمایشگاه کم رنگ شده 
و استقبال شایسته ای  از آن نمی شود و 
میزان فروش کتاب و تنزل شدید فروش 
در مقایسه با یک دهۀ قبل، علی رغم 
افزایش زیاد قیمت کتاب، گواهی آشکار 

بر این حقیقت است.
ب��ه نظر  اف���زود:  ادام���ه  سبحانی نیا در 
می رسد باید در این راستا اقدامی اساسی 
گ��ی��رد و ش��ای��د م��ن��اس��ب ب��اش��د از  ش��ک��ل 
ارش��اد اسالمی،  و  وزارت فرهنگ  سوی 
و  بررسی  ب��رای  تخّصصی  کمیتۀ  چند 
مأموریت  ح��وزه  ای��ن  در  آسیب شناسی 
یابند و ب��ه دن��ب��ال ارائ����ۀ  راه ک��اره��ای��ی 
و  ن��اش��ران  جهت دهی  ب���رای  متناسب 
کشف اقدامات حمایتی بر آیند تا از این 
طریق، آیندۀ فرهنگ جامعه در تالطم 
امواج فناوری و تهاجم فرهنگی، آسیب 

جبران ناپذیری نبیند.
معاون فرهنگی و هنری  دارالحدیث 
تولید  در  ناشران  توّجه  گفت:  پایان  در 
آثار خود به مزیت های نسبی ای چون: 
اخ����الق، دی����ن، ت���اری���خ، ای���ران گ���ردی، 
ادبیات و هنر و نیز اهتمام به تولید آثار 
تا  می تواند  باکیفیت  و  زیبا  کم حجم، 
ان��دازه ای آنها را در عرصه های داخلی و 

بین المللی از آسیب ها دور نگاه دارد.



ان��ت��ش��ارات 
دار الحدیث
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دیدار مدیران انتشارات دارالمودة و دارالحدیث، در بیروت

حجت االس���الم محّمدتقی سبحانی نیا، 

مدیرعامل انتش���ارات دارالحدیث، در سفر 

ب���ه لبنان با آق���ای محّمد ناصر دی���دار و در 

م���ورد آخری���ن وضعی���ت همکاری های دو 

جانبه گفتگو کرد.

ک���ه در تاری���خ اّول مهرماه  در ای���ن دیدار 

گرفت، مدیر انتش���ارات دارالمودة  صورت 

ضمن ابراز خرس���ندی از توس���عۀ روابط دو 

مرکز نش���ر دارالحدی���ث در ق���م و دارالمودة 

کنون  گفت: انتشارات دارالمودة تا بیروت 

به صورت مستقل و مش���ترک با انتشارات 

دارالحدی���ث، بی���ش از هش���تصد عن���وان 

کت���اب، تولید و ب���رای مخاطبی���ن خود در 

تمام نقاط دنیا ارسال کرده است.

محّمد ناصر از انتش���ار آثار مؤسسۀ علمی 

� فرهنگی دارالحدیث توسط دیگر ناشران 

گف���ت: آث���ار مؤسس���ۀ  لبنان���ی خب���ر داد و 

گسترش معارف اهل  دارالحدیث با هدف 

بیت؟مهع؟، توسط ناش���ران لبنانی، تولید و 

روانۀ بازار نشر می شود.

انتش���ارات  مدیرعام���ل  ادام���ه،  در 

دارالحدیث، با اش���اره ب���ه اقدامات صورت 

گرفت���ه در زمین���ۀ تولی���د و نش���ر آث���ار بی���ن 

الملل���ی دارالحدی���ث، اظه���ار داش���ت: ۱5۰ 

اث���ر به زبان های روز دنیا ترجمه ش���ده  که 

برخی از این آثار، آمادۀ چاپ و نشر است و 

همکاری با انتشارات دارالمودة می تواند 

زمین���ۀ چاپ و عرض���ۀ این آث���ار را فراهم 

کند.

حجت االسالم و المسلمین سبحانی نیا 

با اش���اره به تنّوع منش���ورات دارالحدیث 

فرهنگ���ی   � علم���ی  مؤسس���ۀ  اف���زود: 

دارالحدی���ث در زمینۀ موضوعات قرآنی، 

اخالق���ی  کالم���ی،  حدیث���ی،  تفس���یری، 

گام ه���ای  و حّت���ی عموم���ی و ترویج���ی، 

مؤثری برداشته و تالش می کند از طریق 

همکاری با ناشران بین المللی، زمینۀ نشر 

مع���ارف اهل بی���ت؟مهع؟ را در جهان ایجاد 

کند.

گس���ترش همکاری  در پای���ان، طرفین از 

گفتن���ی  نمودن���د.  اس���تقبال  دوجانب���ه 

و  دارالم���ودة  انتش���ارات  مدی���ران  اس���ت 

دارالحدی���ث، در تاریخ خردادم���اه 95 و در 

س���فر آقای محمدناصر به ایران و بازدید از 

دارالحدی���ث،  تفاهم نامۀ هم���کاری امضا 

کرده بودند.

گسترش معارف اهل بیت، رسالت مؤّسسۀ دارالحدیث ترویج، نشر و 

حجت االسالم و المسلمین سبحانی نیا 

نش���ر  تازه ه���ای  از  رونمای���ی  مراس���م  در 

مؤّسس���ۀ علم���ی � فرهنگ���ی دارالحدی���ث � 

ک���ه در دفتر انتش���ارات این مؤسس���ه واقع 

در خیاب���ان معلم برگزار ش���د � با اش���اره به 

کشتی،  روایت س���فینۀ نوح بیان داشت: 

وس���یلۀ نج���ات انس���ان در دریاس���ت و هر 

که سوار آن باش���د، نجات پیدا  ش���خصی 

ک���ه از آن فاصله  می کن���د و ه���ر ش���خصی 

داشته باش���د، غرق می ش���ود. با توّجه به 

تش���بیه اهل بیت؟مهع؟ به کشتی نجات از 

کرم؟ص؟، امروزه تعّصی به  س���وی پیامبر ا

اهل بیت؟مهع؟ بسیار مهم است؛ اّما از آن 

کرم؟ص؟ و حتی  جا که دس���ت ما از پیامبر ا



40

ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
▪ شماره 69 - مهر و آبان 1395▪  نشریه خبر

کوتاه  ولی زمان حضرت ولی عصر؟جع؟ 

اس���ت، باید به ی���ادگار آنها یعن���ی روایات 

کرد. عمل 

وی رس���الت مؤّسس���ۀ علم���ی � فرهنگی 

گس���ترش  دارالحدی���ث را تروی���ج، نش���ر و 

مع���ارف اهل بیت؟مهع؟ و حدیث دانس���ت 

و اظه���ار داش���ت: تمام���ی منش���ورات این 

کتاب ه���ای تخصص���ی  و  مؤسس���ه، چ���ه 

کتاب ه���ای ترویجی، بر معارف قرآن  چه 

و حدی���ث تأّس���ی دارن���د. همچنی���ن ای���ن 

مؤسس���ه ت���الش می کند محص���والت خود 

را متناس���ب با نیاز های روز جامعه و برای 

کند. تمامی سنین تدوین 

مدی���ر انتش���ارات دارالحدی���ث ب���ا بیان 

کتاب  ای���ن که ماهانه بی���ش از ده عنوان 

از مؤّسس���ۀ دارالحدیث منتش���ر می ش���ود، 

کرد: از دغدغه های امروزی  خاطرنش���ان 

تهاج���م فرهنگ���ی در فض���ای مج���ازی و 

که متأّس���فانه به صورت  رس���انه ای است 

ناهنج���اری  اش���اعۀ  جه���ت  تمام عی���ار، 

اخالقی مورد استفاده قرار می گیرند. رهبر 

معّظ���م انقالب نیز جهت مقابله با تهاجم 

فرهنگی و ترویج س���بک زندگی اس���المی، 

توصیه های فراوانی داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: تولید آثار مکتوب، 

از راه ه���ای مقابل���ه ب���ا تهاج���م فرهنگ���ی 

کافی نیست، بلکه  محسوب می شود؛ اّما 

بای���د از ابزاره���ای به روز جامعه اس���تفاده 

کرد. بنا بر این، مؤّسس���ۀ علمی � فرهنگی 

در  نی���ز  را  رس���انه ای  تولی���د  دارالحدی���ث 

کار خود قرار داده است تا بتواند در  دستور 

محیط مجازی نیز حضور داشته باشد.

که در این  دکتر سبحانی نیا با بیان این 

کتاب رونمای���ی خواهد  مراس���م از ش���ش 

کت���اب »زندگ���ی و بندگی« با  گفت:  ش���د، 

رویکرد س���بک زندگی دینی، در دو بخش 

کتاب  زندگی و بندگی تولید ش���ده اس���ت. 

»واقعۀ عاش���ورا« نیز ش���ش منب���ع و مقتل 

کرده است. کهن را در یک عنوان جمع 

خ«،  کت���اب »عروج س���ر وی ادام���ه داد: 

مجموعه ای از اش���عار عاش���ورایی اس���ت 

که مناس���ب ترین اشعار با تاریخ عاشورا در 

کتاب »اشعار  آن جمع آوری ش���ده اس���ت. 

توحیدی« نی���ز مجموعه اش���عار در زمینۀ 

کتاب  کرده است. دو  توحید را جمع آوری 

»دروس فی اختالف الحدیث« و »دراس���ة 

فی ش���خصیة سهل بن زیاد و روایاته« نیز 

به زب���ان عربی تدوین ش���ده و تخصصی 

هستند.

ب���ه  دارالحدی���ث  انتش���ارات  مدی���ر 

مؤسس���ۀ  چ���اپ  دس���ت  در  کتاب ه���ای 

کتاب  گف���ت:  ک���رد و  دارالحدی���ث اش���اره 

ک���ه مجموعۀ  »آداب و اخ���الق مامقان���ی« 

عربی و ش���ش جل���دی آی���ت اهلل مامقانی 

را گزیده و به فارس���ی ترجمه کرده اس���ت، 

در  ث���اراهلل«  مص���ّور  »کت���اب  همچنی���ن 

آینده ای نزدیک منتشر خواهند شد.

کتاب استانی در سال ۱395 حضور چشمگیر موسسه دارالحدیث در نمایشگاه های 

دکتر س���بحانی نیا در خصوص وضعیت 

نشر در کشور اظهار داشت: بازار کتاب و به 

تبع آن، بازار نش���ر، حال و روز خوبی ندارد 

و ب���ه دلیل تنگناهای اقتصادی ناش���ران، 

آس���یب دی���ده و بس���یاری از آنان ب���ه حال 

تعطیل یا نیمه تعطیل در آمده اند.

کت���اب  متأس���فانه  ک���رد:  تصری���ح  وی 

تنگناه���ای  هن���گام  ب���ه  کتاب خوان���ی  و 

اقتص���ادی جامع���ه، اّولین بخش���ی اس���ت 

که م���ورد بی مهری ق���رار می گی���رد و اقبال 

عموم���ی را از دس���ت می ده���د. ای���ن ام���ر 

که می خواهند  ایجاب می کند تا ناش���رانی 

باق���ی بمانن���د، ت���الش مضاعف���ی داش���ته 

باشند.  لذا ما تالش می کنیم به هر صورتی 

که ش���ده در سطح کش���ور آثار خود را بیشتر 

کنیم  تا از این طریق شاید بتوانیم  معرفی 

کمبود تقاضا را جبران کنیم و آثار خود را به 

گاهی عالقه مندان برسانیم. آ

حجت االس���الم و المسلمین سبحانی نیا 

با بیان این که انتش���ارات دارالحدیث طی 

سه ماه گذشته در هفت نمایشگاه استانی 

کرده، افزود: نمایش���گاه های برپا  ش���رکت 

ش���ده در ش���هرهای  زنجان)ش���هریور 95( 

ج )ش���هریور 95(، ش���هر کرد)مه���ر 95(  ک���ر

تهران)مهر95(، خّرم آباد)مهر 95(  رشت) 

مهر 95( و تبریز ) مهر 95( بوده است.

دارالحدی���ث  انتش���ارات  مدیرعام���ل 

ک همۀ این  کرد: وجه اش���ترا خاطرنش���ان 

نمایش���گاه ها دو نکت���ه ب���وده اس���ت: اّول 

که هزینه های ش���رکت در نمایشگاه ها  آن 

ه���ر ی���ک نزدیک به ی���ک میلی���ون تومان 

ک���ه  می���زان  ب���وده  اس���ت. نکت���ۀ دوم آن 

ف���روش در نمایش���گاه ها هرگ���ز نتوانس���ته 

کندو  اس���ت هزینه ه���ای آن را  مس���تهلک 

سودآوری داشته باشد.  
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کتاب های تجدید چاپ شده در مهر و آبان ۱395

تازه های نشر دارالحدیث

•  از قرآن بیشتر بدانیم 
  مهدی خسروی سرشکی، قم: دار 
ش،   ۱۳95 س��وم،  چاپ  الحدیث، 

رقعی، ۲8۶ ص، فارسی.

درسنامۀ فهم حدیث  •
ع��ب��دال��ه��ادی م��س��ع��ودی، ق���م: دار   
ش،   ۱۳95 دوم،  چ��اپ  الحدیث، 

وزیری، ۲۳۲ ص، فارسی.

فرهنگ نامۀ مسجد  •
م���ح���ّم���د م���ح���ّم���دی ری ش����ه����ری،   
مرتضی  ت��رج��م��ه:  و  ه��م��ک��اری  ب���ا 
دارال��ح��دی��ث،  ق��م:  خوش نصیب، 
رق��ع��ی،  ش،   ۱۳95 ش��ش��م،  چ���اپ 

۲9۶ ص، عربی �   فارسی.

کیمیای محبت  •
قم:  ری شهری،  محّمدی  محّمد   
دارالحدیث، چاپ پنجاه و چهارم، 
ص،   ۳۰۱ وزی������ری،  ش،   ۱۳95

فارسی.
لبخند معصومان  •

غ��الم��رض��ا ح���ی���دری اب���ه���ری، ق��م:   
دارالحدیث، چاپ دوم، ۱۳95 ش، 

رقعی، ۱۰۴ ص، فارسی.

میزان الحکمة  •
  م��ح��ّم��د م���ح���ّم���دی ری ش���ه���ری، 
ترجمه:  حمیدرضا شیخی، قم: دار 
ش،  ده��م، ۱۳95  چاپ  الحدیث، 

وزیری، ۱۰ ج، عربی.

خ عطر گل سر  •
  س���ّی���د م��ح��ّم��د م���ه���اج���ران���ی، ق��م: 
پنجم، ۱۳95  چ��اپ  دارال��ح��دی��ث، 

ش، رقعی، ۱۶ ص، فارسی.

•  تبلیغ بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ
م��ح��ّم��د م��ح��ّم��دی ری ش��ه��ری، ب��ا   
حسینی،  حمید  س��ّی��د  ه��م��ک��اری: 
ت��رج��م��ه: ع��ل��ی ن��ص��ی��ری، ق���م: دار 
الحدیث، چاپ هشتم، ۱۳95 ش، 
وزیری، ۴9۱ ص، عربی  _   فارسی.
مثبت نگر  روان شناسی  درس نامۀ   •
)نظریه ها، پژوهش ها و کاربست ها(
کیت هفرن و ایلونا بونیول، ترجمه:   
محّمد تقی تبیک و محسن زندی، 
وزی���ری،  ش،   ۱۳95 س���وم،  چ��اپ 

۳9۲ص، فارسی.

دانشنامه قرآن و حدیث )جلد18(

فرهنگ نامه نماز جمعه

دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته

تجارت داد و ستد

فرهنگ نامه توبه

فرهنگ نامه جمعه



گ�������زارش 
تصویری
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کریم کالس های مرکز آموزش قرآن  اختتامیه دوره تابستانی 

حضور رئیس جمهور در مراسم عزاداری عاشورای حسینی
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؟ع؟ و مؤسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
▪ شماره 69 - مهر و آبان 1395▪  نشریه خبر

گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ گنبد امام حسین؟ع؟ بر فراز  آئین ویژه اهتزاز پرچم 
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دیدارخانواده شهید حسین فهمیده با آیت اهلل ری شهری

سه ساله های حسینی با حضور فرزندان شهدای مدافع حرم
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؟ع؟ و مؤسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
▪ شماره 69 - مهر و آبان 1395▪  نشریه خبر

ثار تازه نشر دارالحدیث مراسم رونمایی از آ



 آس�������ت�������ان 
سیدالکریم
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ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

ی، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح
▪ شماره 69 - مهر و آبان 1395▪  نشریه خبر

ترین هدف عاشورا، مبارزه با جهالت، بصیرت افزایی و معرفت دینی است  باال

در  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
و  ته���ران  مداح���ان  جامع���ۀ  نشس���ت 
شهرستان ری، ش���رط نخست حصول 

و  مطل���وب  نتیج���ۀ 
تأثی���ر ستایش���گری اه���ل 
بی���ت؟مهع؟، را »اخالص« 
و شرط دیگر آن را »حرکت 
در جهت اهداف عاشورا« 
کرد و گفت: اهداف  بیان 
عاش���ورا دارای الیه ه���ای 
اّم���ا  اس���ت؛  مختل���ف 
چنانچ���ه در زیارت نام���ۀ 
حضرت سیدالشهداء؟ع؟ 

آمده اس���ت، آن حضرت ج���ان پاکش را 
ک���ش بر زمین ریخته  ف���دا کرد و خون پا
ش���د، ت���ا م���ردم را از جهال���ت برهان���د. 
باالترین هدف عاشورا، معرفت افزایی، 
مبارزه با جهالت و بصیرت افزایی است.

کت���اب »دانش نام���ۀ ام���ام  نویس���ندۀ 
حسین؟ع؟«، هدف عالیۀ امر به معروف 
و نه���ی از منک���ر را نی���ز معرفت افزای���ی و 
کرد:  مبارزه با جهالت برشمرد و تصریح 
بزرگ ترین معروف، معرفت خدا و اهل 
بی���ت؟مهع؟ و بزرگ تری���ن منکر، جهالت 

نسبت به ایشان است.
آی���ت اهلل محّمدی ری ش���هری اظهار 
داش���ت: طبیعی اس���ت که بای���د با همۀ 
ک���رد؛ اّم���ا بزرگ ترین  منک���رات مب���ارزه 
ک���ه انس���ان، معرفت  منک���ر این اس���ت 
و  بی���ت؟مهع؟  اه���ل  ب���ه  نس���بت  را  الزم 
بصیرت دینی نس���بت به معارف دینی 
که زمینه ساز آن است  و نظام اس���المی � 
� نداشته باشد که بسیاری از گرفتاری ها 
از بی معرفت���ی و بی بصیرتی و ضعف در 

بنیۀ معرفتی ناشی می شود.

رهب���ری  خب���رگان  مجل���س  عض���و 
همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خ���ود، ب���ه رهنموده���ا و دغدغه ه���ای 

کید کرد و گفت:  رهبر معظم انق���الب تأ
بر اس���اس رهنمودهای ایشان، شعر در 
سازندگی جامعه بویژه نسل جوان، تأثیر 
که  واالیی دارد، بخصوص آن هنگامی 
جوان���ان در مجال���س و هیئت هیجان 
پیدا می کنند و شور می گیرند، مضامین 
شعر در عمق جانشان نفوذ پیدا می کند.
آیت اهلل محّمدی ری شهری افزود: بنا 
به رهنمود رهبر معّظم انقالب، اشعاری 
ک���ه در مرثیه ه���ا و مداحی ه���ای اه���ل 
بیت عصم���ت و طه���ارت؟ع؟، خوانده 
می شود، باید از نظر مضمون و آهنگ، 
مطابق موازین اسالمی و فرهنگی باشد 
و نی���ز نکتۀ مهم این که مضمون ش���عر 
بای���د در جه���ت اه���داف عاش���ورا و اهل 
بیت؟مهع؟ باش���د و مداح باید از خواندن 
اش���عار فاقد مضم���ون و انحرافی پرهیز 

کند.
کت���اب »دانش نام���ۀ ام���ام  نویس���ندۀ 
که در  حس���ین؟ع؟« ضمن بی���ان ای���ن 
جهت ت���الش ب���رای رف���ع دغدغه های 
رهبر معّظم انقالب، بررسی های زیادی 

انج���ام ش���د و در س���ال 8۱ نی���ز در دفت���ر 
آستان، نشست هایی با حضور بسیاری 
از ش���عرای آیین���ی و مداح���ان اهل بیت 
عصم���ت و طه���ارت؟ع؟ 
ش���کل گرفت افزود: یکی 
آن  در  ک���ه  مس���ائلی  از 
جلسات مطرح شد، نبود 
منبع معتبر جهت سرودن 
که  ش���عر عاش���ورایی بود 
ب���ا تدوی���ن »دانش نام���ۀ 
حس���ین؟ع؟«  ام���ام 
ای���ن درخواس���ت تأمی���ن 
آن،  ب���ر  ع���الوه  گردی���د. 
مطالب مربوط به عاشورا تحت عنوان 
»ش���هادت نامۀ ام���ام حس���ین؟ع؟« به 
فارسی در دو جلد  و »الصحیح من مقتل 
سیدالش���هداء و اصحاب���ه؟ع؟« در یک 
کنون چندین سال  جلد منتش���ر ش���د و ا
است مورد بهره برداری عالقه مندان قرار 

گرفته است.
آیت اهلل محّمدی ری شهری گفت: در 
این مجموعه توضیح داده ش���ده است 
کتاب ه���ا و منابع برای  کدام ی���ک از  که 
شعر و بیان موضوع، قابل استناد و معتبر 
است و در قدم بعد نیز با همکاری آقای 
مجاهدی با مؤّسس���ۀ علم���ی � فرهنگی 
کارهای خوب���ی در حوزۀ  دارالحدی���ث، 

شعر عاشورایی آغاز شده است.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ بی���ان کرد: 
کن���ون دو کتاب در مرحلۀ چاپ اس���ت  ا
که یکی از آنها کتابی با موضوع اعتقادی 
و اخالقی اس���ت و نی���ز  کتابی با موضوع 
اشعار عاشورایی است که  نخستین جلد 
آن تهی���ه ش���ده و در مرحلۀ چاپ اس���ت 
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و إن ش���اء اهلل جلده���ای بع���دی آن نیز 
تألیف خواهد شد.

فرهنگ���ی   � علم���ی  مؤّسس���ۀ  رئی���س 
گف���ت: ضمن جم���ع آوری  دارالحدی���ث 
اشعار معتبر عاشورایی در این مؤّسسه، 
ای���ن آمادگی نی���ز وجود دارد تا اش���عاری 
که س���روده می ش���ود، ارزیابی ش���ده و در 
خصوص اعتب���ار منابع روایی و تاریخی 

آن، اظهار نظر شود.
آی���ت اهلل محّمدی ری ش���هری ضمن 
کی���د ب���ه دغدغه ه���ای رهب���ر معّظم  تأ
در  م���ا  یکای���ک  بای���د  گف���ت:  انق���الب 
خص���وص دغدغه ه���ای رهب���ر معّظ���م 
انق���الب، احس���اس مس���ئولیت داش���ته 
باشیم و مّداحان باید از قرائت اشعار غیر 
معتبر و نامناسب با شأن اهل بیت؟مهع؟، 

اجتناب کنند.
نشس���ت جامعۀ مداحان شهرس���تان 
مّداح���ان  از  جمع���ی  حض���ور  ب���ا  ری، 
شهرس���تان ری ب���رای هماهنگ���ی آغ���از 
مراسم ماه محّرم و تشریح سیاست ها و 
خّط مشی ها در آستان مقدس حضرت 

عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ برگزار شد.

برگزاری مراسم اختتامیه دورۀ تابستانی قرآن آموزان مرکز آموزش

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟

تابس���تانی  دورۀ  اختتامی���ه  مراس���م 
قرآن آم���وزان مرک���ز آموزش ق���رآن کریم 
آس���تان مق���دس حض���رت عبدالعظیم 
الحس���نی؟ع؟ با حض���ور پرش���ور بیش 
از ه���زار قرآن آموز عزی���ز و خانواده های 
محترم ایش���ان و خدمت گزاران آستان 
مق���ّدس حض���رت عبدالعظی���م؟ع؟ در 

ی بزرگ ری برگزار شد.
ّ

مصال
ای���ن مراس���م در تاریخ هفت���م مهرماه 
بعد از اقامۀ نماز جماعت مغرب و عشا 
و با تالوت آیات قرآن کریم توسط قاری 
ممتاز آقای محّمدحس���ن موّحدی آغاز 

شد و با همخوانی گروه قاریان نوجوان 
ادامه یافت.

همچنین در این مراس���م ب���ه نفرات 

کریم در  کالس های آم���وزش قرآن  برتر 
رش���ته های حف���ظ، قرائ���ت و مفاهیم، 

جوایز ارزنده ای اهدا گردید.

پاسخ موزۀ آستان مقدس در خصوص خبر منتشر شده در برخی سایت های خبری در بارۀ وجود 
ساعت تاریخی در حرم مطهر

ادارۀ موزۀ آس���تان مق���ّدس حضرت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ در پاس���خ 
ب���ه خبر منتش���ر ش���ده در س���ایت های 
خبری درب���ارۀ وجود س���اعت تاریخی 
ک���رد: س���اعت  در ح���رم مطه���ر اع���الم 
مکانیک���ی منصوب���ه ب���ر س���ردر صحن 
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  عتی���ق 
  C, Deouch عبدالعظی���م؟ع؟ با مارک
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برگزاری مراسم قرائت زیارت ناحیۀ مقدسه در آستان حضرت عبدالعظیم؟ع؟

مراس���م نورانی قرائت زی���ارت ناحیۀ 
مقّدس���ۀ حضرت ولی عصر؟جع؟، در 
آس���تان مق���ّدس حض���رت عبدالعظیم 

الحسنی؟ع؟ برگزار شد.
این مراس���م در تاریخ بیس���ت و نهم 
مهرم���اه، بع���د از اقام���ۀ نم���از جماعت 
مغ���رب و عش���ا در مص���الی ب���زرگ ری 
ب���ا مرثیه س���رایی و قرائ���ت زیارت نامه 
عصم���ت  بی���ت  اه���ل  ک���ر  ذا توس���ط 
محّمدرض���ا  آق���ای  طه���ارت؟ع؟  و 
ف���راوان  اس���تقبال  و  غالمرض���ازاده 
عاشقان امام زمان ؟جع؟ و عزاداران 

حسینی برگزار شد.
ای���ن م���راس���م م��ع��ن��وی، ه��م��ه س��ال��ه 
جمع  و  زائ�������ران  پ���رش���ور  ح���ض���ور  ب���ا 
به  ارادت��م��ن��دان  و  عاشقان  از  کثیری 
س��اح��ت م��ق��ّدس اه���ل ب��ی��ت عصمت 
ب����ارگ����اه  ج�������وار  در  ط�����ه�����ارت؟ع؟  و 
در  ال��ش��أن  ام���ام زادگ���ان عظیم  م��ن��ّور 
عبدالعظیم  حضرت  م��ق��ّدس  آس��ت��ان 

ال���ح���س���ن���ی؟ع؟ 
برگزار می شود.

ناحیۀ  زی�����ارت 
از  م�������ق�������ّدس�������ه 
ح�����ض�����رت ول����ی 
ع���ص���ر؟ع؟ ن��ق��ل 
ش�������ده اس�������ت و 
ک���رب���ال  ص���ح���ن���ۀ 
ب���زرگ  ح���ادث���ۀ  و 
ب��ا  را  ع������اش������ورا 
ت����م����ام ع��ظ��م��ت 
م��ق��اب��ل  در  آن 
اشکبار  چشمان 
و قلب داغدار زائر 
ت��رس��ی��م م��ی ک��ن��د 
متن  در  را  زائ��ر  و 
واق���ع���ۀ ع���اش���ورا 
در  می دهد.  ق��رار 

ابن  حجت  حضرت  زیارت نامه،  این 
گداز و  کلماتی ُپرسوز و  الحسن؟ع؟ با 

حضرت  خویش  بزرگوار  جد  با  اشکبار 
گفتگو می کند. امام حسین؟ع؟ 

Paris , و نام س���ازنده Reus Martin با 
ش���مارۀ نه رقمی ح���ک گردیده، از این 
که  ک���ه این س���اعت را  رو احتم���ال آن 
کشور انگلستان  بعضی منابع س���اخت 
و هدیۀ دربار آن کشور به پادشاه قاجار  

فرض نموده اند، منتفی می سازد.
در متن پاس���خ موزۀ آس���تان مقدس 
آم���ده اس���ت: ب���ه دالی���ل ل���زوم  انجام 
بعضی تغیی���رات و تعمیرات، س���اعت 
منصوبه بر سردر صحن عتیق از محل 
اصل���ی منفک و نهایتًا در فروردین ماه 
۱۳88  شمس���ی به ذخائر موزۀ آستان 
مقّدس انتقال یافته است و همچنان 
در ای���ن مح���ل، نگه���داری و حفاظت 

می گردد.
که در خبرهای منتش���ر  گونه  هم���ان 
کارکنان اسبق آستان  ش���ده، از یکی از 
گردی���ده، س���اعت  مق���ّدس نی���ز نق���ل 
از  م���وزه، جزئ���ی  موج���وده در ذخائ���ر 
مجموع���ه اموال آس���تان مقّدس بوده 
ک���ه ب���ه هّم���ت ف���ردی خّی���ر در س���ردر 
گردیده  ورودی صح���ن عتیق نص���ب 
و ارتباطی با س���اعت مفروض اهدایی 
به پادش���اه قاجار ندارد و تالش خبری 
ب���رای تبدیل س���اعت ثان���وی متأّخر و 
از ذخائر ام���وال م���وزه و جایگزینی آن 
با س���اعت احتمال���ی پیش���ین اهدایی 
دربار انگلستان به حکمران قاجاری، 

ح  نمی توان���د چیزی جز س���اختن و طر
از  ع خب���ری و جنجال���ی  ی���ک موض���و
س���وی بعضی منابع و زیر سؤال بردن 
کلّی���ۀ اقدام���ات و عملی���ات عمران���ی، 
حفاظتی و مرّمتی در مجموعۀ آستان 

مقّدس ... باشد.
این س���اعت در موزۀ آس���تان مقدس 
موج���ود اس���ت  و بنا بر اهمّی���ت آن به 
ش���مارۀ 9۳۰ ج���زء ذخائر اش���یای این 
م���وزه به ثبت رس���یده و بنا بر ضرورت 
مس���ئوالن  و  اش���خاص  هماهنگ���ی  و 
محترم آستان مقّدس می توانند از آن 

بازدید نمایند.
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 کارگزاران جمهوری اسالمی با جلب هرچه بیشتر رضایتمندی مردم، 
کنند پایه های نظام اسالمی را مستحکم تر 

حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ ضمن تقدیر 
از خدمات نیروی انتظامی و فرماندهی 
کارگ���زاران جمهوری  آن اظهار داش���ت: 
اس���المی و از جمل���ه عزی���زان در نیروی 
رده ه���ای  و  بخش ه���ا  در  انتظام���ی 
مختلف باید تالش کنند از طریق عمل 
صالح و بهره گیری از رهنمودهای اهل 
بی���ت؟مهع؟ ب���ه موفقیت های بی���ش از 
پیش در حوزۀ فردی و اجتماعی  رسیده 
و ب���ا جلب هرچ���ه بیش���تر رضایتمندی 

م���ردم، پایه های نظ���ام مقّدس 
جمهوری اسالمی را مستحکم تر 
کنند، تا با تداوم انقالب اسالمی، 
ب���ه  اس���المی  پرچ���م جمه���وری 
خ���ود،  اصل���ی  صاح���ب  دس���ت 

حضرت بقیه اهلل األعظم برسد.
آیت اهلل محّمدی ری ش���هری 
 � عقیدت���ی  مس���ئوالن  دی���دار  در 
سیاس���ی و جمع���ی از فرماندهان 
نی���روی انتظامی ته���ران بزرگ، 

نی���روی  هفت���ۀ  گرامیداش���ت  ضم���ن 
هرچ���ه  تقوی���ت  آرزوی  و  انتظام���ی 
بیش���تر بنیۀ معن���وی ای���ن مجموعه از 
گف���ت:  خدمت گ���زاران نظ���ام اس���المی 
بحم���داهلل موفقیت ه���ای این نی���رو در 
کن���ون، خیلی خ���وب و مؤّثر  گذش���ته و ا
ب���وده و با فرماندهی خود � که ش���خص 
بسیار شایس���ته و دوست داشتنی است 
� ، خدمات ش���ایانی را توانسته است به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و والیت 
کن���د. از ای���ن رو امیدواریم  فقی���ه  ارائه 
زحمات همۀ فرماندهان و همۀ عزیزان 
در این مجموعه و هم روحانیت معّظم 

و نیروهای اداری، همگی مورد عنایت 
حضرت بقیه اهلل األعظم باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در این 
که باید در هفتۀ  دیدار، نکته مهم���ی را 
گیرد،  نیروی انتظامی م���ورد توجه قرار 
مرور بر اقدامات گذش���ته و برنامه ریزی 
برای تقویت هرچه بیشتر نقاط قوت در 

اقدامات بعدی دانست.
رئیس دانش���گاه قرآن و حدیث مدیر 
که ب���ا مرور  خ���وب را مدی���ری برش���مرد 
گذش���ته، نقاط ضعف و قّوت  اقدامات 

کند و برای سال های  خود را شناسایی 
آت���ی، ب���ه نقاط ق���ّوت خود بیفزای���د و از 

نقاط ضعف خود بکاهد.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
همچنی���ن در ای���ن نشس���ت راز جاذبۀ 
و محبوبی���ت خدمت گ���زاران  معن���وی 
نظام اس���المی را بااستناد به آیۀ شریفه 
»ان الذی���ن آمن���وا و عمل���وا الصالح���ات 
س���یجعل له���م الرحم���ن ودا«، ایمان و 
کسی  گر  گفت: ا عمل صالح برش���مرد و 
دی���ن برای���ش فق���ط الفاظی ب���ر زبانش 
نبود، بلکه حقایق اس���المی را باور کرد، 
کارها را برای خدا انجام می دهد؛  همۀ 

زیرا خداوند،  بنده ای را که وقتی کاری 
انج���ام می دهد، آن را خ���وب و با اتقان 

انجام دهد، دوست می دارد.
حض���رت  مق���ّدس  آس���تان  تولی���ت 
گر  عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ بیان کرد: ا
کسی تالش کند در مرتبۀ نخست مبانی 
اعتقادی اش صحیح باش���د و در مرتبۀ 
دیگ���ر، کاری را که بر عهدۀ او گذاش���ته  
شده، خوب و درست انجام دهد، طبعًا 
م���ورد رضایتمن���دی و عالقۀ م���ردم قرار 

خواهد گرفت.
رئیس مؤّسسۀ علمی � فرهنگی 
دارالحدیث همچنین با اس���تناد 
ک���رم ؟ص؟  ب���ه روایت���ی از رس���ول ا
گر کس���ی با توّجه قلبی رو  گفت: ا
به سمت خدا کند، خدا دل های 
م���ردم را ب���ه س���وی او متمای���ل 
خواهد کرد و همچنین در روایات 
دیگر، حضور قلب در نماز، زهد و 
بی رغبتی به دنیا از دیگر عواملی 
که باعث می شود  برشمرده شده 
خدای متعال محبوبیت ف���رد را در دل 

دیگران  افزون گرداَند.
ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
همچنی���ن تواض���ع و فروتن���ی، ُحس���ن 
ُخلق، ُحسن برخورد، و خوش گمانی را 
ک���ه قرائنی بر ارتکاب  )بجز در مواردی 
ج���رم وج���ود دارد(، از عوامل محوبیت 
که در روای���ات اهل بیت؟مهع؟  برش���مرد 
گرفت���ه اس���ت. این  کی���د ق���رار  م���ورد تأ
ویژگی ها برای همۀ مسلمانان به ویژه 
برای نیروی انتظامی ب���ه دلیل ارتباط 

تنگاتنگ آنها با مردم، ضروری است.
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گنبد حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ بر فراز بارگاه حضرت عبدالعظیم؟ع؟ اهتزاز پرچم 

پرچ���م گنبد ب���ارگاه ملکوتی حضرت 
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ در تاری���خ 
یازده���م مهرماه طی مراس���می خاص 
با حض���ور جمعی از م���ردم خداجوی و 
خادم���ان آس���تان مقدس و ب���ا اجرای 
ع���زاداری  و  مرثیه س���رایی  برنام���ۀ 

تعویض شد.
ک���ه ب���ا جمع خوانی  در ای���ن مراس���م 
جمعی از خّدام آس���تان مقدس همراه 
حض���رت  مطه���ر  ح���رم  پرچ���م  ب���ود، 
اباعب���داهلل الحس���ین؟ع؟ ب���ه نش���انۀ 
آغاز م���اه محرم و تا پای���ان ماه صفر بر 
فراز ب���ارگاه منّور حض���رت عبدالعظیم 

الحسنی؟ع؟ برافراشته خواهد ماند.
گفتنی اس���ت در آس���تانۀ فرا رسیدن 

حض���رت  ش���هادت  س���وگواری  ای���ام 
اباعب���داهلل الحس���ین؟ع؟ پرچم ه���ا و 
کتیبه ه���ای مرب���وط به م���اه محرم در 

صحن ه���ا و رواق ه���ای ح���رم مطه���ر 
الحس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م  حض���رت 

نیز با حضور ُپرش���ور عزاداران حسینی 
نصب شد.

کتاب »عشق بازی« اثر قرآنی از شهرام شفیعی مراسم رونمایی و اهدای 

»کتاب عشق بازی« اثر شهرام شفیعی 
ک���ه همراه ب���ا پی گفت���اری از بهاءالدین 
خرمش���اهی منتش���ر ش���ده اس���ت، طی 
مراس���می، در تاریخ بیس���ت و سوم آبان 
کتاب خانۀ مرکزی  ماه، رونمایی و ب���ه 

آس���تان مق���دس حض���رت عبدالعظیم 
حسنی؟ع؟ تقدیم شد.

شهرام شفیعی، دومین اثر قرآنی خود 
را با نام »کتاب عش���ق بازی« به آستان 
حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ تقدیم 
کرده است. کتاب قبلی او در این زمینه، 
اثری به نام »راه و چاه« است که اندکی 

پس از انتشار به زبان فارسی، به عربی 
نیز ترجمه و منتشر شده است.

»ک�����ت�����اب ع�����ش�����ق ب�����ازی« ح�����اوی 
برداشت های عاطفی از قرآن است و به 
بعضی  نوشتن  برای  نویسنده،  اعتقاد 

کریم، به  دریافت های معنوی از قرآن 
نثری »نازمانمند« احتیاج است.

کت���اب  او همچنی���ن در ب���ارۀ تقدی���م 
گفت: هنگام تألیف »کتاب عشق بازی« 
ک���ه در همین زمین���ه در آینده  و آث���اری 
منتش���ر خواه���د ش���د، دلگ���رم کرام���ات 
حضرت عبدالعظیم و برخوردار از برکات 

توس���ل به آن جناب بودم. مس���ئوالن و 
کارکنان کتاب خانۀ آستان هم در زمینۀ 
در اختی���ار گذاش���تن کتاب ه���ا و مناب���ع 

پژوهشی به من لطف ها کردند.
ح���اوی  ک���ه  عش���ق بازی«  »کت���اب 
دریافت هایی ادبی از قرآن کریم است، 
در ۱۲8 »لوح« به تحریر درآمده و حدود 

چهارصد صفحه است.
در مراس���م رونمای���ی و تقدی���م ای���ن 
ک���ه همزمان با هفت���ۀ کتاب در  کت���اب  
کتاب خان���ۀ مرک���زی آس���تان حض���رت 
عبدالعظی���م؟ع؟ برگزار ش���د و جمعی از 
استادان و دانش���جویان دانشگاه علوم 
حدی���ث، عالقه من���دان عل���وم قرآن���ی، 
نویس���ندگان و اهل فرهنگ و ادب ری 
در آن حض���ور داش���تند، ج���واد محّق���ق 
)شاعر و نویسنده( و دکتر جلیل پروین 
گ���روه مع���ارف قرآنی دانش���گاه  )مدی���ر 

حدیث( سخنرانی کردند.
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حضور نمایندگان قرآنی شهرستان ری در سی و نهمین دورۀ مسابقات سراسری اوقاف

در سی و نهمین دورۀ مسابقات سراسری 

اوق���اف و ام���ور خیری���ه ویژه ب���رادران که از 

تاریخ بیس���ت و پنجم مهرم���اه لغایت دوم 

کنار در  آبان ماه در مجموع���ۀ تفریحی زیبا

گردی���د، نخبه های  گیالن برگ���زار  اس���تان 

رش���ته های  در  اس���المی  میه���ن  قرآن���ی 

مختل���ف: اذان، مع���ارف و مفاهی���م قرآن 

کریم، همخوان���ی، ابته���ال و دعاخوانی و 

همچنین در رش���ته های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ 

کریم، ترتیل و قرائت قرآن  کل قرآن  جزء، 

کریم به رقابت پرداختند.

نمایندگان سرافراز شهرستان ری، ضمن 

حض���ور و ش���رکت در ای���ن 

دوره از مس���ابقات، خوش 

درخشیدند.

در این دوره از مسابقات 

آق���ای  ابته���ال  رش���تۀ  در 

حمی���د ش���رافتمند عطار و 

گروه تواش���یح  از اعض���ای 

از  یک���ی  ش���هرری،  فج���ر 

نماین���دگان اس���تان تهران 

بودند. در رش���تۀ حفظ بیس���ت ج���زء قرآن 

کری���م، آق���ای مجتب���ی قدبیگی در رش���تۀ 

کری���م، آق���ای محم���ود  کل ق���رآن  حف���ظ 

که از  باباخان و آقای علی مستش���اری راد � 

کریم هس���تند � ،  مربیان مرکز آموزش قرآن 

نیز حضور درخشانی داشتند.

در رش���تۀ قرائ���ت نی���ز آقای���ان مجتب���ی 

موّح���دی  محّمدحس���ن  و  محمدبیگ���ی 

ک���ه از مربیان مرکز  قمی از اس���تان ته���ران � 

کریم هس���تند � ، به خوبی در  آموزش قرآن 

این مس���ابقات ب���ه ارائ���ۀ تالوت های خود 

پرداختند که در نهایت، آقای محّمدحسن 

موّحدی قمی، موفق به کس���ب رتبۀ عالی 

شد و در اردوی انتخابی قاریان و حافظان 

کریم جهت اعزام به مس���ابقات بین  قرآن 

المللی مختلف حضور خواهد یافت تا یکی 

دیگر از افتخ���ارات این مرکز در عرصۀ بین 

الملل باشد.

که مسابقات خواهران  شایان ذکر است 

در  آب���ان م���اه  هفتم  ت��ا  س���وم  ت��اری��خ  از  نیز 

ب��رگ��زار  گ��ی��الن  اس��ت��ان  ک��ن��ار  زی��ب��ا منطقۀ 

که خانم ها زهرا صالحی، مریم  گردید 
از  تن  سه  رحمانی،  ریحانه  و  رحیمی 
کریم  مربیان خواهر مرکز آموزش قرآن 
حضرت  مقدس  آستان 
در  ع���ب���دال���ع���ظ���ی���م؟ع؟ 
م��س��اب��ق��ات شرکت  ای���ن 
کرده و سرکار خانم زهرا 
دوره  ای���ن  در  ص��الح��ی 
دوم  رتبه  مسابقات،  از 
و  م���ع���ارف  رش��ت��ۀ  در  را 
ک��ری��م  م��ف��اه��ی��م ق�����رآن 

کسب کردند.

حضور رئیس مجلس شورای اسالمی در آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟

شهادت  س��ال��روز  صفر  هفتم  بمناسبت 

دکتر  مجتبی؟ع؟،  حسن  ام���ام  جانسوز 

علی الریجانی با حضور در 

آستان مقّدس، در هیئت 

»ام��ام حسن مجتبی؟ع؟ 

ک���ه در  ک���رب���ال«  ع��اش��ق��ان 

مسجد جامع به عزاداری 

م���ی پ���رداخ���ت���ن���د، ح��ض��ور 

یافتند.

ای��������ن ه���ی���ئ���ت ط��ب��ق 

گ���ذش���ت���ه، ب��ه  س����ن����وات 

مقّدس  ساحت  به  تسلیت  ع��رض  جهت 

حضرت  و  ط��ه��ارت  و  عصمت  بیت  اه��ل 

عبدالعظیم؟ع؟ که از نوادگان حضرت امام 

حسن مجتبی؟ع؟هستند � ، در این آستان 

مقّدس به اقامۀ عزا پرداختند و بر سر سفرۀ 

عبدالعظیم؟ع؟میهمان  حضرت  بابرکت 

شدند.

عل���ی الریجان���ی، رئی���س مجلس 

ش���ورای اس���المی نیز ضم���ن حضور 

در این مراس���م، به زی���ارت امام زاده 

واالمقام حض���رت عبدالعظیم؟ع؟، 

ام���ام زاده  حم���زه؟ع؟و  ام���ام زاده 

طاهر؟ع؟پرداخت.

در پای���ان این حضور، دفتر یادبود 

آس���تان مقّدس نیز توس���ط ایش���ان 

امضا شد.
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برپایی همایش سه ساله های حسینی با حضور فرزندان شهدای مدافع حرم و دختران نونهال قرآنی

س���ال روز  فرارس���یدن  ب���ا  همزم���ان 
ش���هادت حضرت رقیه؟اهع؟، همایش 

ب���ا  حس���ینی  سه س���اله های 
ش���هدای  فرزن���دان  حض���ور 
دخت���ران  و  ح���رم  مداف���ع 
نونه���ال قرآن���ی، در آس���تان 
مقدس حضرت عبدالعظیم 

الحسنی؟ع؟ برگزار شد.
مراس���م،  ای���ن  در 
آم���وزش  مرک���ز  قرآن آم���وزان 
هم���راه  ب���ه  کری���م  ق���رآن 

خانواده هایش���ان با تجم���ع در میدان 
حضرت عبدالعظی���م؟ع؟ و با دریافت 
پرچم و س���ربند، با قرائت اش���عاری در 

رث���ای حض���رت رقی���ه ؟اهع؟ به س���مت 
کردن���د و ب���ا  آس���تان مق���دس حرک���ت 

حضور در صحن اصلی آستان مقدس 
و برپایی عزا، عشق و ارادت خود را به 
ک و نورانی فرزند سه س���الۀ  س���احت پا

سیدالشهدا؟ع؟ ابراز نمودند.
قاری���ان  از  یک���ی  مراس���م،  ای���ن  در 
نوجوان مرکز آموزش قرآن در 
صحن اصلی به تالوت قرآن 
مرثیه س���رایی  و  پرداخ���ت 
توس���ط آقای محّمد منطقی 
فرزند  و دکلمه خوانی توسط 
ش���هید مداف���ع ح���رم انج���ام 

شد.
اس��ت  ی�������ادآوری  ب���ه  الزم 
ع���������زادران  ج���م���ع  در  ک�����ه 
ع���ت���رت،  و  ق������رآن  ارادت�����م�����ن�����دان  و 
م��ع��ّزز ش��ه��دای مدافع  خ��ان��واده ه��ای 

حرم نیز حضور داشتند.

که بر سینۀ حسین فهمیده نصب شد، منحصر به خود این شهید بزرگوار است مدالی 

به مناسبت هفتۀ بسیج دانش آموزی 
و در آس���تانۀ س���ال روز ش���هادت حسین 
فهمی���ده  ش���هید  خان���وادۀ  فهمی���ده، 
میهمان آیت اهلل محّمدی ری شهری، 
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 

عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ بودند.
در ای���ن دی���دار، آی���ت اهلل محّم���دی 

ری شهری خطاب به پدر و مادر بزرگوار 
کرد: فرزند ش���ما  ش���هید فهمیده اظهار 
این مدال افتخار را دارد که امام راحل، 

عنوان رهب���ری را به وی داده اس���ت و 
ایش���ان الگو اس���ت؛ زی���را مدال���ی که به 
این ش���هید داده ش���د، منحصر به خود 
این ش���هید بزرگوار است و فکر نمی کنم 
کسی در گذشته چنین مدالی را دریافت 
کرده باشد و یا در آینده بتواند به چنین 
مدالی دس���ت یابد و ما امیدواریم که در 

قیامت، شهدا همۀ ما را شفاعت کنند.
پدر ش���هید فهمی���ده نیز ای���ن افتخار 
را خواس���ت خداون���د متعال دانس���ت و 

گفت: داش���تن چنین فرزن���دی، روزِی 
ما بوده اس���ت. من آن زم���ان در بیابان 
کار می کردم. همه س���عی خود را بر این 
که مالم و رزق خانواده ام را  می داش���تم 

از ورود حرام مراقبت کنم.
در ای���ن دی���دار همچنی���ن ب���ه دی���دار 
ش���هید  خان���واده  قب���ل  س���ال  بیس���ت 
فهمیده با آیت اهلل ری شهری نیز اشاره 
ح شد که پس از حضور ایشان در  و مطر
برنامه، مراسم بزرگداشت شهادت این 
ش���هید نوج���وان به صورت رس���می و با 
کشور  کل  برنامه ریزی دنبال شده و به 

تسّری یافت.
م���ادر ش���هید فهمی���ده نیز با تش���ّکر از 
آی���ت اهلل محّم���دی ری ش���هری و نی���ز از 
برگزارکنندگان مراس���م بزرگداشت شهید 
فهمی���ده گف���ت: محّمدحس���ین در حال 
ورود ب���ه کالس اّول راهنمایی بود که ما 
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دیدار دانش آموزان بسیجی استان تهران با آیت اهلل محّمدی ری شهری

آیت اهلل محّمدی ری شهری در دیدار 
جمعی از دانش آموزان بسیجی استان 
تهران، به مناسبت سالگرد سیزده آبان 
در بی���ان نکات���ی در خص���وص مس���ئلۀ 

مه���م استکبارس���تیزی و 
جایگاه آن در قرآن گفت: 
یکی  »استکبارس���تیزی« 
از اص���ول اساس���ی نظ���ام 
اس���ت  اس���المی  مق���دس 
ک���ه ه���م در پیدایش این 
اساس���ی  نق���ش  انق���الب 
داش���ت و ه���م در ت���داوم 

آن، نقش اصولی دارد.
مقدس  آس���تان  تولیت 

الحس���نی؟ع؟  عبدالعظی���م  حض���رت 
کرد: ب���رای همۀ عالقه مندان به  اظهار 
انقالب و به خصوص بسیجیان عزیز، 
دو نکتۀ مهم در هفتۀ مبارزه با استکبار 

بای���د  م���ورد توجه باش���د: یک���ی تبیین 
مبانی استکبارستیزی از قرآن و دیگری 
زمینه س���ازی برای پرورش انسان های 
استکبارس���تیز نظیر ش���هید فهمیده که 

توانس���ت م���دال افتخ���ار »رهب���ری« را 
از بنیانگ���ذار ای���ن انقالب بگی���رد و این 
که نصیب خانوادۀ  افتخار بزرگی است 

شهید فهمیده شده است.

عضو مجل���س خبرگان رهبری ضمن 
مط���رح کردن این س���ؤال ک���ه »چگونه 
می توان الگوهایی مانند شهید فهمیده 
ک���رد؟«، تصری���ح  را در بحران ه���ا ارائ���ه 
نم���ود: اص���ول سیاس���ت 
خارجی نظام اس���المی در 
آیۀ نخست سورۀ مبارک 
ممتحنه از جانب خدای 
متعال، به روش���نی آمده 
که  کسانی  که »اى  است 
دش���من  آورده اید!  ایمان 
من و دش���من خودتان را 
که با  به دوستی مگیرید، 
کنید و  آنها اظهار دوستی 
حال آن که حقایقی که شما باور دارید را 

انکار می کنند«.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ به ادامۀ آیات 

ج آمدیم و او  یک س���ال به  ک���ر از ق���م به 
ج رفت که حاال به اسم  دبیرستانی در کر

محّمدحسین نام گذاری شده است.
م���ادر ش���هید فهمی���ده در ادام���ه با ذکر 
گف���ت:  ش���هیدش  فرزن���د  از  خاطرات���ی 
محّمدحس���ین در آن مدرسه، یک سال 
درس خواند و س���ال دوم را هم رفت؛ اّما 
در مدرسه خیلی فعال بود و برای نقاشی 
مدرسه و برق کشی و... به معلم ها کمک 
می کرد که در سال سوم راهنمایی جنگ 
ش���روع ش���د و او در روز اّول مه���ر ب���ه م���ن 

کمک کرد تا بچه ها را به مدرسه ببرم.
مادر ش���هید فهمیده در بیان خاطرات 
خود گفت: محّمدحسین در روز اّول مهر 
کاری  گرفت و ب���ه بهانۀ  در خان���ه وض���و 
از من���زل بیرون رف���ت و بعدها فهمیدیم 

ک���ه از هم���ان روز برای رفتن ب���ه جبهه، 
کرده اس���ت. او  تالش ه���ای خ���ود را آغاز 
که در محل س���وار  دوچرخ���ه ای داش���ت 
می ش���د. روز قبل از رفتن���ش دوچرخه را 
گفته بود  گذاش���ته بود و  خانۀ دوستش 
بعد از س���ه روز این دوچرخ���ه را به مادرم 
برگردان و بگو من را حالل کند؛ من رفتم 

لب مرز.
م���ادر ش���هید فهمی���ده در ادام���ۀ بیان 
خاطراتش گفت:  محّمدحسین قباًل هم 
یک بار  به پاوه رفته بود و پاسداران او را 
گفتیم  برگردانده بودند و ما به خودمان 
ب���از ه���م پاس���داران او را ب���ر می گردانند و 

اجازه نمی دهند از مرز رد شود.
وی با یادآوری روزی که خبر ش���هادت 
محّمدحسین فهمیده را شنید بیان کرد: 

که  رادی���و روش���ن ب���ود و اخب���ار می گفت 
گف���ت: توّجه توّجه!  گوینده  یک دفع���ه 
یک نوجوان سیزده ساله امروز نارنجک 
کمر بس���ته و زیر تانک رفته، خودش  به 
شربت شهادت نوشیده و صدامیان را به 
کرده اس���ت. چهرۀ حس���ین  درک واصل 
ی���ک دفع���ه جلوی چش���م من آم���د.  به 
گفتم: نکند این پس���ر س���یزده  همس���رم 
گفت:  ساله حسین من بوده؛ اّما پدرش 
این اتفاق در خرمش���هر افت���اده؛ بّچۀ ما 
کجا، خرمش���هر کجا! گفتم ب���ه خدا این 

پسر سیزده ساله حسین بوده.
مادر ش���هید فهمی���ده گفت: بع���د از دو 
روز، یک نفر ش���ناس نامۀ محّمدحسین 
را در آورد و خبر داد که محّمدحس���ین به 

شهادت رسیده است.
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سورۀ ممتحنه نیز اشاره و عنوان کردند: 
در ادامۀ این آیات خداوند می فرمایند: 
ع���دم رابط���ه با دش���منان مس���تکبر که 
رس���میت  ب���ه  را  مس���لمانان  حق���وق 
نمی شناس���ند و به حقوق مس���لمانان، 
تجاوز می کنند، یک اصل اسالمی است 
و مبارزه با استکبار که امروز مصداق اتّم 
آن، امری���کای جنایتکار اس���ت نیز یک 

اصل اسالمی است.
»سیاس���ت خارجی اس���المی در مقابل 
که  مس���تکبران« نکت���ۀ بع���دی ای بود 
ب���ه  ری ش���هری  محّم���دی  اهلل  آی���ت 
مناس���بت هفت���ۀ بس���یج دانش آموزی 
کرد  خطاب به همۀ بس���یجیان مطرح 
و اظهار داش���ت: رابطۀ آش���کار و پنهان 
از نظر قرآن با مستکبران و در رأس آنها 
امریکا مطرود و ممنوع است. حال باید 
س���ؤال کرد سیاس���ت خارجی جمهوری 

اسالمی باید با همۀ کشورها دعوا داشته 
باشد؟ نه این هم در همین سوره بیان 
ش���ده اس���ت: »خ���دا ش���ما را از رابطه با 
کار دین با شما نجنگیده  که در  کسانی 
و شما را از دیارتان بیرون نکرده  اند، باز 
نم���ی دارد که ب���ا آنان نیک���ی نکنید و با 
ایشان عدالت نورزید؛ زیرا خدا دادگران 

را دوست می دارد«.
رئیس دانش���گاه قرآن و حدیث بیان 
کرد:  خدای متعال در این آیۀ ش���ریف، 
که با  ک���ردن و ارتباط با آنان���ی را  خوبی 
انقالب و اس���الم مخالف نیستند، نهی 
نمی کن���د؛ اّما مس���لمانان، حّق رابطه با 
آنان را که با انقالب و اس���الم س���ر جنگ 
دارند، ندارند.  بنا بر این، پیوند دوستی 
با قدرت ه���ای اس���تکباری از نظر قرآن 
ممن���وع اس���ت، ارتباط پنهان���ی ممنوع 
کش���ورهای  اس���ت؛ اّما حس���ن رابطه با 

غیر اسالمی که دشمنی با اسالم ندارند، 
گر به مصلحت نظام اس���المی باش���د،  ا

مشکلی ندارد.
در  ری ش���هری  محّم���دی  آی���ت اهلل 
ک���ه ب���ا حض���ور جمع���ی از  ای���ن دی���دار 
دانش آم���وزان بس���یجی اس���تان تهران 
و خان���وادۀ ش���هید فهمیده برگزار ش���د، 
ک���ه در این  ب���ا اب���راز خرس���ندی از ای���ن 
کنار بس���یجیان عزیز  محفل نورانی در 
و مسئوالن بس���یج دانش آموزی حضور 
که برکت  ک���رد  دارد، اظه���ار امی���دواری 
نورانیت این آس���تان مق���دس و دعای 
ک���ه در این حرم مطهر  ارواح طّیب���ه ای 
که به  حض���ور دارن���د، در ای���ن هفت���ه 
عن���وان هفت���ۀ استکبارس���تیزی ن���ام 
گرفته، ش���امل حال همۀ نوجوانان و 
جوانان و بسیجیان عزیز سراسر کشور 

باشد.

هدیۀ سّکه های اهدایی به آیت اهلل ری شهری برای ساخت ضریح جدید حضرت عبدالعظیم؟ع؟

اهلل  آی���ت  س���وی  از  ک���ه  نام���ه ای  در 
محّمدی ری ش���هری نوشته شده، آمده 
اس���ت: ب���ه حم���د اله���ی از س���ال ۱۳79 
که ب���ه نام خجس���تۀ  هج���ری شمس���ی 

موال امیرالمؤمنین؟ع؟ نام گذاری ش���د، 
کنون، جوایزی در تقدیر از ش���ماری از  تا

تألیف���ات و پژوهش ها مانند »موس���وعه 
ام���ام علی اب���ن ابی طال���ب؟ع؟«، »نهج 
الذک���ر«، »دانش نامۀ ام���ام مهدی؟ع؟« 
و... ب���ه ای���ن جانب اهدا ش���ده اس���ت. 

دس���تیاران  ب���ه  هدای���ا  ای���ن  از  بخش���ی 
پژوهش و دیگران تقدیم گردید و بخش 

که مش���تمل بر 5۲/5 سّکۀ بهار  دیگر را 
آزادی است، برای ساخت ضریح جدید 
حضرت عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ اهدا 

می کنم.
حض���رت  مق���دس  آس���تان  تولی���ت 
عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ در پایان این 
نام���ه، اظهار امیدواری نموده اس���ت که 
در پرتوی عنایات الهی و مساعدت همۀ 
کرم؟ص؟  عالقه مندان به خاندان پیامبرا
به زودی شاهد اتمام ساخت این ضریح 
نوران���ی باش���یم؛ هرچن���د مضج���ع ج���ّد 
کبرش امام حس���ن  بزرگ���وارش و س���بط ا
کن���ج غربت  مجتب���ی؟ع؟ همچن���ان در 

است.
مسئولیت طراحی و نظارت بر ساخت 
عبدالعظی���م  حض���رت  جدی���د  ضری���ح 



57

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
ـــ ف

ی 
علم

سه 
ؤس

و م
؟ع؟ 

نی
حس

م 
ظی

الع
بد

ت ع
ضر

 ح
ان

ست
ی آ

نگ
ره

و ف
ی 

سان
ع ر

طال
ی، ا

خبر
یه 

شر
▪  ن

13
95

ن 
 آبا

ر و
مه

 - 
69

ره 
ما

ش

اقدام ورثۀ مرحوم حاج محّمد عبدالهی در عمل به وصیت پدر در هزینه کرد ثلث اموال

ای���ن  محت���رم  نیک���وکاران  و  زائ���ران 
ب���ارگاه ملکوتی، از این 
برای  می توانن���د  پ���س 
و  ن���ذورات  پرداخ���ت 
هدای���ای نق���دی خ���ود 
ع���الوه ب���ر پرداخ���ت از 
خودپردازهای  طری���ق 
بانک س���ینا در سراس���ر 
همچنی���ن  و  کش���ور 
ک���د  گی���ری  ش���ماره 
س���ینا  بان���ک   USSD
)ک���د # ۱7۳*7۲7* (،  
گیری  از طریق ش���ماره 
ش���رکت   USSD ک���د 
آسان پرداخت بر روی 

گوش���ی های هم���راه خ���ود نیز ن���ذورات 
و وجوه���ات اهدای���ی خ���ود را پرداخ���ت 

نمایند.
محت���رم  نیک���وکاران  روش،  ای���ن  در 
می توانند با اس���تفاده از سامانۀ یادشده 
ب���ر   *7۳۳*۱7۳  # ک���د  ک���ردن  وارد  و 
روی تلفن هم���راه، وارد منوی پرداخت 
نذورات ش���ده و با ثب���ت اطالعات مبلغ 
کارت بانک���ی و رمز  م���ورد نظ���ر، ش���مارۀ 
دوم کارت بانک���ی، نذورات خود را با هر 
کارت های عضو شتاب پرداخت  یک از 

نمایند.
ادارۀ نذورات و هدایای مردمی آستان 

عبدالعظی���م؟ع؟،  حض���رت  مق���دس 

ضم���ن اع���الم آمادگی دریاف���ت نذورات 
نقدی و غیرنقدی بانیان و نذرکنندگان 
در  موج���ود  دفات���ر  طری���ق  از  محت���رم 
ح���رم مطه���ر و واری���ز وج���وه نق���دی به 
حس���اب های بانک���ی ای���ن اداره اف���زود: 
دریافت���ی  ن���ذورات  و  وجوه���ات  کلی���ۀ 
محت���رم  زائ���ران  و  ش���ریف  م���ردم  از 
همچ���ون  متع���ددی  بخش ه���ای  در 
س���اخت ضری���ح جدی���د مطه���ر حضرت 
عبدالعظیم؟ع؟، توسعۀ عمرانی آستان 
مقدس، تکمیل نمودن شبس���تان های 
در دست احداث، اطعام زائران در طول 
سال و مناس���بت های مختلف مذهبی، 

حوزه ه���ای فرهنگ���ی مانن���د پرداخ���ت 

کریم،  هزینه های مربوط به تهیۀ قرآن 
کتب ادعیه و زیارت نامه های همشکل 
کتب و  و م���ورد تأیید آس���تان مق���دس، 
نرم افزاره���ای فرهنگی در حوزۀ کودک، 
نوجوان و جوانان عزیز میهن اس���المی، 
مش���ارکت در ام���ور فرهنگ���ی و برگ���زاری 
مراس���م تأمین اقالم و نیازه���ای مربوط 
ب���ه خدمت رس���انی و همچنی���ن ایج���اد 
تس���هیالت م���ورد نی���از زائ���ران محترم و 
ک���ه می توانن���د ضمن  دیگ���ر نیازهای���ی 
مراجعه ب���ه دفاتر نذورات در حرم مطهر 

از آن مطلع شوند، هزینه می گردد.

در  س���ال 9۲  اواس���ط  در  الحس���نی؟ع؟ 
جلس���ه ای با حض���ور آی���ت اهلل محّمدی 
مق���دس  آس���تان  تولی���ت  ری ش���هری، 
حض���رت عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟ به 

استاد فرشچیان سپرده شده است.
ابعاد ضریح جدید حرم مطهر حضرت 

همانن���د  الحس���نی؟ع؟،  عبدالعظی���م 
ضری���ح فعلی س���ه در چهار متر ب���وده و از 
نق���ره و آب طال در س���اخت آن اس���تفاده 
ح  ش���ده اس���ت. اس���کلت اّولیۀ ای���ن طر
توس���ط دکتر می���رزا علی تهران���ی طراحی 
شده است و اس���تاد محمود فرشچیان، 

نقوش این ضریح را طی دو سال طراحی 
نموده اند.

ح، ترکیبی  نق���رۀ به کار رفته در این طر
که به استحکام  از نقره و پاالدیوم است 

کرد. کمک خواهد  کار  این 




