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کتاب شریف»الکافی«  ابراز قدردانی آیت اهلل العظمی سبحانی از احیای 

حضــرت آیت اهلل ســبحانی با ابراز 
کتاب شــریف  خرســندی از تصحیح 
»الکافی«، توسط آیت اهلل محّمدی 
ری شــهری، تصحیــح »کتــاب من ال 
یحضره الفقیه« را نیز خواســتار شد. 
اشــاره  بــا  ری شــهری  اهلل  آیــت 
ال  »مــن  کتــاب  تصحیــح  ح  طــر بــه 

یحضره الفقیه« شــیخ صدوق اظهار 
کــرد: این فعالیت علمی در راســتای 
عنــوان  بــا  کّلــی  کالن پــروژه  یــک 
کتب اربعۀ شــیعه« اســت  »تصحیح 

که تقریبًا به نیمه رســیده است.
العظمــی  اهلل  آیــت  پایــان  در 
کتاب  سبحانی یک دورۀ ده جلدی 

»ســیمای فرزانــگان«، بــه آیــت اهلل 
کرد. محّمدی ری شهری اهدا 

در  دیــدار  یــن  ا اســت،  گفتنــی 
در  بهمن مــاه  یازدهــم  تاریــخ 
ر  مؤسســۀ امــام صــادق؟ع؟ برگــزا

. شد

کید آیت اهلل ری شهری بر توسعۀ فضای سبز  تأ

تولیت آستان حضرت عبدالظیم؟ع؟، 
در تاریــخ پانزدهــم اســفندماه پــس از 
کاشــت نهال، در جوار دو شهید گم نام 
مدفون در مؤسســۀ دارالحدیث، سّنت 
درختــکاری را یکی از ســنن مورد توّجه 
در  افــزود:  و  بیت؟مهع؟برشــمرد  اهــل 
ویرایش جدید کتاب »میزان الحکمه«، 

در بخش محیط زیســت، روایات 

اهــل بیت؟مهع؟ در ایــن باره به تفصیل 
مطرح شده است.

رئیــس دانشــگاه قــرآن و حدیــث، با 
اشاره به اهمیت و برکات منابع طبیعی 
افزود: شرایط اقلیمی کشور به گونه ای 
کــه بایــد همــۀ مــردم در زمینــۀ  اســت 

کاشت نهال هّمت  بگمارند.

فاتحــه  قرائــت  از  پــس  ایشــان 
در جمــع  گم نــام،  شــهدای  مــزار  بــر 
دانشــجویان دانشگاه قرآن و حدیث 
معنــوی  مراســم  برگــزاری  گفــت: 
بــا  بســیجی  دانشــجویان  توســط 
عنوان»سه شــنبه های مهــدوی« در 
کار  گمنام،  کنار قبــور مطّهر شــهدای 

قابل قبولی است.
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بازدید جمعی از بانوان فرهیختۀ خراسان رضوی از مؤسسۀ دارالحدیث

امــور  مرکــز  بانــوان  از  نفــر  پنجــاه 
قــدس  آســتان  خادم یــار  و  خانــواده 
رضوی، در تاریخ بیست و بهمن ماه از 
مؤسسۀ علمی_  فرهنگی دارالحدیث 

بازدید کردند.
مهمانــان در قالــب طرحی بــا عنوان 
»زندگــی مّلــی به ســبک رضــوی« و با 
هدف آشنایی با فعالیت های پژوهشی 
دارالحدیــث در ایــن حــوزه بــا رئیــس 
روان شناســی  و  اخــالق  پژوهشــکدۀ 

اسالمی، دیدار و گفتگو کردند.
طــرح  مدیــر  رزم آرا  االســالم  حجــت 
زندگــی مّلی، در گفتگو بــا خبرنگار ما، 
هــدف از ایــن نشســت را آشــنایی بــا 
شیوه های آموزشــی علمی و پژوهشی 

سبک زندگی دینی عنوان کرد و افزود: 
راهبردهــای اجرایــی اســالم در زمینــۀ 
تکریم و تعالی خانواده توســط حجت 
االســالم والمســلمین پســندیده بــرای 

مهمانان ارائه شد.

ســبک  بــه  مّلــی  زندگــی  برنامــۀ 
رضــوی برای زائــران و مجــاوران حرم 
ثامــن الحجــج امــام رضــا؟ع؟ تبییــن 
شــده و خدمــات آموزشــی، مشــاوره و 
حمایت های اجتماعی فراهم می کند.

همگرایی میان آستان های مقّدس، یک ضرورت است 

از  اســتفاده  ری شــهری  اهلل  آیــت 
تجربیــات اعتاب مقــّدس را در جهت 
و  الزم  وحدت بخشــی،  و  هم افزایــی 

ضروری دانست.
فرهنگــی  علمــی_  مؤسســۀ  رئیــس 
دارالحدیــث در دیدار قائم مقام عتبۀ 
کید تولیت های اعتاب  کاظمیه، با تأ
مقّدسه بر توسعه و تعمیق همکاری ها 
جهــان  مقّدســه  اعتــاب  اجــالس  در 

گفتند:امیدوارم  اســالم 
اجالس اعتاب مقّدســه 
زمینــۀ  کاظمیــن،  در 
و همــکاری  همگرایــی 
آســتان های  میــان 
مقّدس را بیش از پیش 

فراهم کند.
در ادامــه، شــیخ عدی حاتم حســن 
کاظمیه،  الکاظمــی، قائم مقام عتبۀ 
اهلل  آیــت  از  رســمی  دعــوت  ضمــن 
ری شــهری بــرای حضــور در ســومین 
جهــان  مقّدســۀ  اعتــاب  اجــالس 
گزارشــی از برنامه ریزی هــای  اســالم، 

صورت گرفته ارائه کرد.
ایــن نشســت، در تاریــخ شــانزدهم 
اسفندماه در مؤسسۀ علمی_ فرهنگی 

دارالحدیث برگزار شد.
اعتــاب  نماینــدگان  اســت،  گفتنــی 
جملــه  از  اســالم  جهــان  مقــّدس 
آســتان های مقّدس رضوی، حرمین 
نجــف،  کاظمیــن،  عســکرین؟مهع؟، 
معصومــه؟س؟و  حضــرت  کربــال، 
عبدالعظیــم حســنی، در این مراســم 

حضور داشتند.
مقّدســۀ  اعتــاب  اجــالس  ســومین 
جهان اســالم، دهم رجب سال آینده 
در شــهر کاظمیــن عــراق بــه میزبانــی 
عتبــۀ مقّدســۀ کاظمیه برگــزار خواهد 

شد.



پژوهشگاه 
قــــــــــــرآن و 
ــث ــ ــ ــدی ــ ــ ح



6

ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

کز پژوهشی حوزوی در پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزاری نهمین جلسۀ شورای هماهنگی مرا

هماهنگــی  شــورای  جلســۀ  نهمیــن 
کز پژوهشی حوزوی، در تاریخ دهم  مرا
اسفندماه با حضور اعضای این شورا در 
سالن جلسات مؤسسۀ علمی_ فرهنگی 

دارالحدیث برگزار گردید.
حجت االســالم دکتــر رضــا برنجکار، 
قائم مقــام پژوهشــگاه قــرآن و حدیث 
مؤسســۀ  گفــت:  جلســه  ابتــدای  در 
علمــی _ فرهنگی دارالحدیث در ســال 
74 با رویکرد پژوهشــی تأســیس شده 
فعالیت هــا،  گرفتــن  اوج  بــا  اســت. 
دانشــگاه و پژوهشــگاه قرآن و حدیث 
نیــز راه انــدازی شــد و بــه مــرور زمــان، 
مؤسســۀ  بــه  نیــز  دیگــر  بخش هایــی 
علمــی_ فرهنگــی دارالحدیــث اضافــه 

گردید.
وی افزود: پژوهشگاه قرآن و حدیث 

از ســال 74 فعالیــت خــود را هم زمــان 
بــا تأســیس مؤسســۀ علمــی_ فرهنگی 
کرد و در ســال 92 با  دارالحدیــث آغــاز 
دریافــت مجّوز رســمی از وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــه فعالیت خود 

ادامه داد.
حجت االســالم دکتر برنجــکار اظهار 
حدیــث  و  قــرآن  پژوهشــگاه  داشــت: 
گــروه  دوازده  و  پژوهشــکده  چهــار  از 
کــه  اســت  شــده  تشــکیل  پژوهشــی 
حاصــل تــالش تمامــی پژوهشــگران، 
کتاب و مقاالت علمی منتشــر  در قالب 

می شود.
علــوم  پژوهشــکدۀ  افــزود:  وی 
قدیمی تریــن  حدیــث،  معــارف  و 
اســت  پژوهشــگاه  ایــن  پژوهشــکدۀ 
پژوهشــکده،  ایــن  آثــار  مهم تریــن  و 

که  »دانش نامۀ قرآن و حدیث« اســت 
در حال حاضر هجده جلد از آن منتشر 
شــده و تا جلد 25 این دانشنامه نیز در 

شرف انتشار است. 
قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث 
کالم  در ادامــه بــه معرفی پژوهشــکدۀ 
تفســیر  پژوهشــکدۀ  بیــت؟مهع؟،  اهــل 
اهــل بیت؟مهع؟ و پژوهشــکدۀ اخالق و 

روان شناسی اسالمی پرداخت.
جلســۀ  برگــزاری  بررســی  ادامــه،  در 
کــز پژوهشــی  هم اندیشــی مدیــران مرا
کار اعضــای  در ســال 97، در دســتور 
کز حــوزوی قرار  شــورای هماهنگی مرا

گرفت.
در پایان این جلســه، اعضای جلسه 
از آثــار منتشــر شــده در دو ســال اخیــر 

کردند. پژوهشگاه بازدید 

شایستۀ تقدیر شدن آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث در سی و پنجمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسالمی

دورۀ  پنجمیــن  و  ســی  مراســم 
جمهــوری  ســال  کتــاب  جایــزۀ 
اســالمی ایــران و بیســت و پنجمیــن 
ســال،  کتــاب  جهانــی  جایــزۀ  دورۀ 

 ،96 بهمن مــاه  هجدهــم  تاریــخ  در 
روحانــی،  حســن  دکتــر  حضــور  بــا 
تــاالر  در  ایــران  جمهــوری  رئیــس 
و  برگزیــدگان  و  شــد  برگــزار  وحــدت 

شایســته های تقدیــر ایــن همایــش، 
شدند. معرفی 

گــروه »دیــن« در قســمت علــوم  در 
کتاب از  قرآنــی در بخش ترجمه، دو 
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کتاب دین و   ارائۀ بیش از صد اثر از پژوهشگاه قرآن و حدیث در پنجمین نمایشگاه بین المللی 
سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
کتــاب  دیــن و ســیزدهمین نمایشــگاه 
اســتان قم با حضور ناشــران کشورهای 
کــز پژوهشــی و آموزشــی و  اســالمی و مرا
ناشــران عمومی استان، از تاریخ بیست 
و ششم بهمن ماه تا پنجم اسفند ماه در 

ی قدس برگزار شد.
ّ

مصال
آثــار  مهم تریــن  نمایشــگاه،  ایــن  در 
چهــار  پژوهشــی  دســتاوردهای  و 
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، کالم 
اهــل بیت ؟مهع؟، تفســیر اهل بیت؟مهع؟ 
روان شناســی  و  اخــالق  پژوهشــکدۀ  و 
اســالمِی پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث در 

معرض بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در غرفــۀ پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث، 
آثــاری همچــون »ســیرۀ پیامبــر اعظــم 
صلی اهلل علیه و آله و سلم«، »دانش نامۀ 
امیرالمومنیــن؟ع؟«، »دانش نامــۀ امام 
حســین؟ع؟«، »دانش نامۀ امام مهدی 
الشــریف«،  فرجــه  تعالــی  اهلل  عجــل 

و...  حدیــث«  و  قــرآن  »دانش نامــۀ 
و  ری شــهری  اهلل  آیــت  تألیفــات  از 
پژوهشگران این پژوهشگاه ارائه شد.
چنــد  نرم افزار هــای  همچنیــن 
رســانه ای »حدیث اهل بیت؟مهع؟«، 
»میــزان الحکمه« و »ثاراهلل« معرفی 

شدند.

پژوهشــگاه قرآن و حدیــث با عنوان 
پژوهش هــای  در  امامیــه  »تفســیر 
غربــی«، تألیــف تــاد الوســن، رابــرت 
محّمدعلــی  ترجمــۀ  و...،  گلیــو 
و  صفحــه   416 در  طباطبایــی 
در  امامیــه  »قرآن شناســی  کتــاب 
آرتــر  تألیــف  غربــی«،  پژوهش هــای 
کلبــرگ و...، ترجمــۀ  جفــری، اتــان 
 311 در  طباطبایــی  محّمدعلــی 
صفحــه به عنوان اثر شایســتۀ تقدیر 

کتــاب  ســی و پنجمیــن دورۀ جایــزه 
معرفــی  اســالمی  جمهــوری  ســال 

شدند.
از  »کالم«  بخــش  در  همچنیــن 
بیــن شــش آثــار راه یافتــه بــه مرحلۀ 
کتاب »جســتارهایی  نهایی داوری، 
آثــار  از  بغــداد«  کالمــی  مدرســۀ  در 
پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث، تألیــف 
 657 در  نویســندگان  از  جمعــی 
صفحــه به عنوان اثر شایســتۀ تقدیر 

کتــاب  ســی و پنجمیــن دورۀ جایــزۀ 
شــناخته  اســالمی  جمهــوری  ســال 

شد.
تــا  نظریــه  از  قــرآن  »غــرر  کتــاب 
و  قــرآن  دانشــگاه  آثــار  از  تفســیر« 
 283 در  راد  علــی  تألیــف  حدیــث، 
صفحــه در بخــش علــوم قرآنــی نیــز 
بــه عنــوان اثر شایســتۀ تقدیر ســی و 
ســال  کتــاب  جایــزۀ  دورۀ  پنجمیــن 

جمهوری اســالمی معرفی شد.
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کاربردی« برگزاری نشست »امکان سنجی طراحی اصول عملیه در اخالق 

طراحــی  »امکان ســنجی  نشســت 
کاربردی«  اصــول عملیــه در اخــالق 
 96 بهمن مــاه  ســوم  تاریــخ  در 
کاربــردی  اخــالق  گــروه  هّمــت  بــه 
روان شناســی  و  اخــالق  پژوهشــکدۀ 
اســالمی پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث 

شد. برگزار 
کمال  حجــت االســالم دکتر هــادی 
گفت:  عــّزت، در ابتدای این جلســه 
ســؤال از رابطۀ فقــه و اخالق، ذهن 
در  را  اخالق پژوهــان  از  بســیاری 
کرده  دورۀ معاصــر بــه خود مشــغول 
اســت و از تبایــن مطلق تــا عینیت را 
ح شــده می توان  در دیدگاه هــای طر
ســؤال  ایــن  ابعــاد  از  یکــی  یافــت. 
روش شناســی  مقایســۀ  می توانــد 
فقــه  و  احــکام  فقــه  در  اســتنباط 
احــکام باشــد. در این بــاب، وظیفۀ 
اصــول فقــه به عنــوان علمــی آلی بر 
اســاس تعریف مشــهور و موضوعات 
گرفته  که بــرای آن در نظر  و مســائلی 
شــده، راهنمایــی در مســیر دســتیابی 
که  مکّلــف به واقع یا آن چیزی اســت 
حّجیــت و معذریت را در مرحلۀ نظر و 

عمل به دنبال داشــته باشد.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه قرآن 
و حدیث افزود: این دانش، دســتگاه 
اســتنباط خــود را بر پایــۀ فرض وجود 
کــه از مســیر  موالیــی واجــب االطاعــة 
عقــل و نقــل می تــوان به خواســت او 
گذاشــته اســت و  راهنمایــی شــد، بنــا 
مباحــث خود را در ارتباط با همین دو 
منبــع و روش اســتنباط از آن ســامان 
داده اســت و در نهایت، بــرای حالت 
ع یــا حکم،  شــک و حیــرت در موضــو
که در شــرعی یا عقلی بودن  اصولی را 
آن اختالفاتــی وجــود دارد، به عنوان 

کرده است. راه برون رفت، پیشــنهاد 
دانشــگاه  اخــالق  گــروه  مدیــر 
ادامــه  المصطفــی)ص(در  مجــازی 
کرد: حال ســؤال اصلی این  تصریــح 
که  که می توان برای مواردی  اســت 

ل ها،  کاربســت و تطبیــق اســتدال در 
ایده آل هــای  و  ارزش هــا  اصــول، 
اخالقــی در بــارۀ رفتارهــای اخالقی، 
اعم از رفتارهای فــردی و اجتماعی 
رســیدیم،  حیــرت  و  دوراهــی  بــه 
عــام  قواعــد  عنــوان  بــه  را  اصولــی 
پیشــنهاد  ابهــام،  ایــن  رفــع  جهــت 
گر پاســخ مثبت اســت روش  کنیم و ا
کار در اســتخراج این اصول چیســت 
و شــباهت ها و تفاوت های احتمالی 
فقــه  اصــول  و  اخــالق  فقــه  اصــول 

کدام اند. احــکام در این باره 

کاربردی«   برگزاری نشست »کارکرد توّجه به اهداف شریعت در اخالق 

نشست علمی »کارکرد توّجه به اهداف 
کاربــردی« در تاریــخ  شــریعت در اخــالق 
هشتم بهمن ماه 96 به هّمت گروه اخالق 
کاربــردی در پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث 

برگزار شد.
در این نشست، حجت االسالم حسین 
پســندیده، در مقدمــۀ ایــن بحث گفت: 

قباًل در جلســات مختلف دیگری، رابطۀ 
مقاصد شــریعت و اخالق، امکان سنجی 
طرح اصول عملیــه در اخــالق کاربردی، 
بررســی تمایــزات فقــه و اخــالق بررســی 
شــده اســت، هرچند بــه صــورت کامل و 
دقیق نبوده است؛ اّما این پرسش اصلی 
همچنــان بــه قّوت خــود باقی اســت که 

»نسبت اخالق اسالمی با فقه« چیست؟
کاربــردی  اخــالق  گــروه  پژوهشــگر 
گــر در یافتــن نســبت فقه  تصریــح کــرد: ا
و اخــالق، ابتــدا بــه ســراغ ابــواب فقهــی 
برویــم که حــدود پنجاه بــاب اســت، و از 
میان تقســیم   بندی های صورت گرفته، 
قــرار  مــورد مالحظــه  را  آنهــا  شــایع ترین 
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کــه دســته بندی محّقق حّلــی در  دهیم 
شرایع است، با چهار بخش اصلی مواجه 
می شــویم: عبــادات، عقــود، ایقاعــات و 
احکام. البته تقسیم بندی های دیگری 
نیز وجــود دارد. در ارتباط با موضوع مورد 
بحث مــا، جدای از مالک تقســیم بندی 
ابــواب، تعــداد آنهــا، مبتنــی بــر نــص یــا 

اجتهــادی بــودن آنها و...، بررســی علت 
فقدان ابواب اخالقی است.

وی افزود: در توّجه به اهداف شــارع، یا 
نص به هر صورت موجود است یا نیست. 
اگر موجود باشد با استفاده از تنقیح مناط 
یا الغای خصوصیت، می تــوان به هدف 
گــر نص  شــارع رســید و آن را فهــم کــرد. ا

موجــود نباشــد، بــا این حــال می تــوان از 
نصــوص مرتبط، هدف شــارع را تا حدود 
زیادی اســتنباط کرد و بر اساس آن عمل 

نمود. 
در ادامه، مطالب ذکر شده، مورد بحث 

و گفتگوی حاضران قرار گرفت.

برگزاری نشست »فلسفۀ اخالق برای کودکان؛ واقع گرایی یا ناواقع گرایی« 

نشســت علمــی »فلســفۀ اخــالق بــرای 

ناواقع گرایــی«،  یــا  واقع گرایــی  کــودکان؛ 

در تاریــخ هفدهم بهمن ماه 96 به هّمت 

کاربردی در پژوهشگاه قرآن  گروه اخالق 

و حدیث برگزار شد.

محمدجــواد  دکتــر  نشســت،  ایــن  در 

در  گفــت:  بحــث  مقدمــۀ  در  موّحــدی، 

کــرد بــر مطالــب  ابتــدا مــروری خواهیــم 

گفتــه شــده در نشســت اّول: فابــک.  در 

آن نشســت، پــس از اشــاره بــه دالیل و 

فلســفه  برنامــۀ  شــکل گیری  چگونگــی 

ایــن  مزایــای  و  کودکان)فبــک(  بــرای 

که ما در پروژۀ فابک  برنامه، بیان شــد 

به دنبال تقویت اندیشــه ورزی اخالقی 

کــودکان هســتیم؛ لــذا هــدف اصلــی  در 

»ساده ســازی  از:  عبارت اســت  فابــک، 

شــکل  بــه  اخــالق  فلســفۀ  تســهیل  و 

از  اســتفاده  بــا  مــوردی  و  مصداقــی 

ابزارهای مختلف با توّجه به ردۀ ســّنی 

کودکان«.

کاربردی، در قســمت  گروه اخالق  دبیر 

اّول از بخش دوم سخنرانی خود تصریح 

ع اصلی بحث  کرد: در این جلســه، موضو

و بررســی مــا »انتخاب مبنــای اخالقی در 

کــودکان«  تســهیل فلســفۀ اخــالق بــرای 

اجمالــی  مــروری  ابتــدا  در  لــذا  اســت؛ 

گــر  خواهیــم داشــت بــر مبانــی اخالقــی. ا

مبنــای اخالقــی عبــارت باشــد از »بنیاد و 

شــالودۀ مفاهیــم و ارزش هــای اخالقی«، 

بــر این اســاس، در تقســیم پژوهش های 

اخــالق  بــه  روش،  اســاس  بــر  اخالقــی 

توصیفــی، اخــالق هنجــاری، فرااخالق و 

کار ما با فرااخالق  کاربردی، ســرو  اخــالق 

در  موجــود  دیدگاه هــای  بــود.  خواهــد 

کّلی واقع گرایی یا  فرااخــالق به دو دســتۀ 

شــناختی و ناواقع گرایــی یا غیر شــناختی 

تقســیم می شــوند. از مؤّلفه هــای اصلــی 

کــرد  اشــاره  می تــوان  دیــدگاه  دو  ایــن 

کشــف یــا جعــل ارزش هــای اخالقی،  بــه 

وابســتگی یــا عــدم وابســتگی ارزش های 

مــا،  عواطــف  و  احساســات  بــه  اخالقــی 

گزاره هــای  بــودن  انشــایی  و  اخبــاری 

اخالقی و....

اخــالق  گــروه  علمــی  هیئــت  عضــو 

بخــش  از  دوم  قســمت  در  کاربــردی، 

بــه  حــال  افــزود:  خــود  ســخنرانی  دوم 

بررســی  بــه  مــوردی و مصداقــی،  شــکل 

تأثیــر انتخــاب مبنــای اخالقــی در نحــوۀ 

کودکان  تصمیم گیــری و انتخاب اخالقی 
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برگزاری نشست »نقش هیجانات در ارزیابی فاعل اخالقی« 

نشســت علمی »نقــش هیجانــات در 
ارزیابی فاعل اخالقی« در تاریخ پانزدهم 
گــروه اخــالق  اســفند ماه 96 بــه هّمــت 
کاربردی پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار 

شد.
محّمدتقــی  آقــای  نشســت،  ایــن  در 
تبیک، با اشاره به تاریخچۀ تحقیقات 
اخالقــی  موضوعــات  در  روان شــناختی 
پژوهش هــای  آغــاز  کــرد:  اظهــار 
روان شناختی در بارۀ اخالق، با دو سّنت 
متفاوت رو به روســت: 1. مفهوم وجدان 
مفهــوم   .2 و  فرویــد  زیگمونــد  آثــار  در 

استقالل اخالقی در آثار ژان پیاژه.
ســّنت های  و  نحله هــا  بــارۀ  در  وی 
کــم بر علــم روان شناســی و  مختلــف حا
اتفاقات مهم دهۀ هشتاد و نود میالدِی 
تأثیر گــذار بر انقــالب شــناختی، مطالب 

خود را ادامه داد.

گروه روان شناســی اسالمی  پژوهشــگر 
تصریــح کرد: از الگوهای روان شــناختی 
الگــوی  چهــار  بــه  می تــوان  اخــالق 
گــری،  زیســتی ـ تکاملــی، روان تحلیــل 
کرد.  شناختی- رشــدی و رفتاری اشاره 
هیجانــات  بــه  مربــوط  پژوهش هــای 
شــد:  احیــا  دلیــل  دو  بــه  اخالقــی، 
برجسته سازی شکاف میان استدالل و 
گســترش پژوهش های  عمل اخالقی و 
مربــوط بــه هیجانــات مثبــت اخالقــی. 
وی ادامــه داد، ایــن دو دلیــل را توضیح 
هیجانــات  از  را  خــود  تعریــف  و  داد 
کــرد: هیجانات  اخالقــی این گونه بیان 
یــا  »خودارزیابانــه«،  »خودهشــیار«، 
بــه  بــه دیگــران« در پاســخ  »معطــوف 
مســتلزم   .1 اخالقــی:  موقعیت هــای 
»ارزیابــی« از کنــش خویشــتن در ارتباط 
گذاشــته است  که بر دیگران  با تأثیراتی 

گنــاه( و 2. مســتلزم  )ماننــد احســاس 
حالــت  بــه  نســبت  نگرانــی«  و  »درک 
اســت)مانند  دیگــر  شــخص  عاطفــی 

همدلی(.
وی بیان کرد: این   که چگونه هیجانات 
اخالقی راهی برای ارزیابی فاعل اخالقی 
هســتند، از طریــق توّجــه بــه دو مطلب 
مهم اســت: 1.رابطۀ هیجانات اخالقی 
و ســالمت روان: پژوهش هــای تجربــی 
و 2.رابطــۀ هیجانــات اخالقی و ســطح 

تحول و سازش یافتگی روان شناختی.
دکتــر تبیــک در پایــان جلســه، نیــز به 
بیــان مــدل تحولــی انگیــزش دینــی بر 
روح،  مراتــب  شــاخص های  اســاس 
مراتب معرفــت، و مراتب طرحواره های 

هیجانی پرداختند.
سپس، مطالب ذکر شده، مورد بحث 

و گفتگوی حاضران قرار گرفت.

ایــن  اصلــی  هــدف  پرداخــت.  خواهیــم 

که با  قســمت از بحــث مــا ایــن اســت 
تســهیل فرایند اندیشه ورزی اخالقی، 
مختلــف  زوایــای  متوّجــه  را  کــودکان 
انتخاب هــای  و  تصمیم گیری هــا 
آنهــا در  بــرای  را  راه  و  کــرده  اخالقــی 
رســیدن به تصمیم و انتخاب درست 
هــر  جلســه،  ایــن  در  کنیــم.  همــوار 

کــدام از مبانــی اخالقــی واقع گرایــی و 
ناواقع گرایــی را بــر اســاس مؤّلفه های 
که بــرای آنهــا بر شــمردیم، در  اصلــی 
ع »زشــت و زیبــا، عدالــت  ســه موضــو
عــدم  و  خشــونت  عدالتــی،  بــی  و 
خشــونت« بررســی و ســپس، در مورد 
گفتگــو  مطالــب ذکــر شــده، بحــث و 

کرد. خواهیم 
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انتشار شمارۀ 85 فصل نامۀ علمی _ پژوهشی »علوم حدیث« 

فصل نامــۀ علمــی_ پژوهشــی »علــوم 
حدیــث« به مدیر مســئولی و ســردبیری 
حضــرت آیــت اهلل ری شــهری در آخرین 
که به پاییز 96 اختصاص  شــمارۀ خود  ـ 

دارد ـ ، با شش مقالۀ حدیثی منتشر شد.
در این شماره از فصل نامه می خوانید: 

1. روایت هــای تأویلــی باطنــی؛ تاویل  
یــا تداعی معانی، فتــح اله نجــارزادگان، 

کاظم قاضی زاده و محمد مرادی؛
زمــان در  و  نقــش شــاخص علــم   .2
پذیرش توبه؛ تحلیل و سنجش حدیث 
»اذا بلغت النفس... لم یکن للعالم توبٌه و 
کانت للجاهل توبٌه« مجید زارعی و علی 

راد؛ 
3.  ترسیم نظام ارتباط با خدا بر اساس 
احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل 

محتوا، مهــدی مطیع، امیــر احمدنژاد و 
مریم پیمانی؛

4.  روایات اعتراض امام حسین؟ع؟به 
صلــح امــام حســن؟ع؟ در تــرازوی نقــد، 

رسول محّمدجعفری و زهرا رضایی؛ 
5.  تأثیر انگیزه های نسخه نویسان در 
اعمــال تصّرفات عامدانه در متــون و آثار 
روایی، مهدی ایزدی و حسین شجاعی؛ 
6. بررســی اســلوب های تعلیــم و فتوا 
در بیــان احــکام و نقــش آن در اختالف و 
تعــارض روایات، ســیده ســعیده غروی، 

راضیه تبریزی زاده اصفهانی.

برگزاری نشست علمی »نسبت اخالق و فقه«

نشست پنجم از سلسله نشست های 
نظــری  اخــالق  پژوهی گــروه  اخــالق 
روا  ن شناســی  و  اخــالق  پژوهشــکدۀ 
اســالمی پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث بــا 
عنوان »نسبت اخالق و فقه« برگزار شد.
و  االســالم  حجــت  نشســت،  ایــن  در 
المسلمین، رضا حبیبی، سرفصل هایی را 

بدین شرح ارائه کرد:
تعریف اخالق، تعریف فقه، مالک های 
تمایــز علــوم به طــور کّلی، تبییــن تمایز 
اخــالق و فقــه در موضــوع، تمایز اخالق 
و فقــه در هــدف و غایت، و تبیین تمایز 

اخالق و فقه در روش.
از  وی  نتیجه گیــری  و  جمع بنــدی 

بــود:  این گونــه  شــده  مطــرح  مباحــث 
اخــالق در واقــع بخشــی از فقــه اســت و 
می توان آن را فقه الجوانح دانســت، در 

کنار فقه الجوارح.
و  االســالم  حجــت  اســت،  گفتنــی 
المســلمین، رضا حبیبی دارای دکترای 
وی  اســت.  تربیــت  و  تعلیــم  فلســفۀ 
همچنین مدیر گروه تعلیم و تربیت مرکز 
مدیریت حوزۀ علمیــۀ خواهران و عضو 
گروه اخالق و دبیر پژوهشی گروه مبانی 

اندیشۀ مؤسسۀ علوم انسانی است.
سلســله  اســت،  یــادآوری  بــه  الزم 
نشســت های اخــالق، بــا حضــور دیگــر 
خواهــد  ادامــه  حــوزه،   ایــن  اســتادان 

داشت.
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انتشار دومین شماره از فصل  نامۀ تخصصی »اخالق پژوهی« 

فصل نامــۀ  از  شــماره  دومیــن 
بــه  »اخالق پژوهــی«  تخصصــی 
صاحــب امتیــازی پژوهشــگاه قــرآن 
حجــت  مســئولی  مدیــر  و  حدیــث  و 
کــه  ـ  االســالم دکتــر هــادی صادقــی 
دارد  اختصــاص   96 تابســتان  بــه 
ـ ، بــا شــش مقالــه در حــوزۀ دانــش 
اخالق از ســوی پژوهشــکدۀ اخالق و 

روان شناسی اسالمی منتشر شد.
فصل نامــه  از  شــماره  ایــن  در 

می خوانید: 
1.قانون اراده در سلوک صدیقین، 

امیر دیوانی؛
2.مســیر تحــّول اخالقی در تفســیر 

المیزان، امیر غنوی؛
3.تقریــری نــو از اخــالق فضیلــت: 
مؤّلفه های فضیلــت از دیدگاه رابرت 

مالــک  و  غفوریــان  مهــدی  آدامــز، 
حسینی؛

4.ارتبــاط اخالق و زیبایی شناســی 
در فلســفۀ شوپنهاور، مهدی زمانی و 

منا مرادی؛
5.اخالق در سایۀ سکوت، مسعود 

صادقی؛
در  اجتماعــی  اخــالق  6.مبانــی 
معنویت گرایــی جدیــد و چالش های 

کرنژاد. آن، احمد شا

فصل نامۀ تخّصصی »اخالق پژوهی« 
که به همت جمعی از اخالق پژوهان و 
به صاحــب امتیازی پژوهشــگاه قرآن 
و حدیــث منتشــر می شــود، پنجره ای 
بحث هــای  افــق  بــه  شــده  گشــوده 
چالش بر انگیز حوزۀ اخالق است و بر آن 

است تا آوردگاه آرا و انظار اندیشمندان 
و فرهیختگان نواندیش و نظریه پرداز 
باشــد. در همیــن راســتا، پذیــرای آثــار 
ارزنده و فاخر پژوهشــی پژوهشگران و 

استادان حوزوی و دانشگاهی است.
عالقــه منــدان مــی تواننــد مقــاالت 
پژوهشــی خــود را از طریــق ســامانه 

http://ethics.riqh.ac.ir
به دفتــر فصل نامــه ارســال نمایند.

تلفن تماس: 37176537

خــرداد،   15 بلــوار  قــم،  نشــانی: 
خیابــان نظری ثابت، بعد از شــهرک 
جهــاد، پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث، 
و  اخــالق  پژوهشــکده  اول،  طبقــۀ 

روان شناسی اسالمی.



دانشگاه 
قــــــرآن و 
حـــدیـــث
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کتاب عرفان و دعا در نهج البالغه مروری بر 

کــتــاب  ــارات دارالـــحـــدیـــث،  ــتـــشـ انـ
»عرفان و دعا در نهج البالغه« نوشتۀ 
حسین  المسلمین  و  حــجــت االســالم 
کرده است. رحیم خراسانی را منتشر 
عّلت  ــارۀ  دربـ کتاب  جلد  پشت  در 
علم  می خوانیم:  چنین  آن  نگارش 
ــریــن و شــریــف تــریــن  ــی ت عــرفــان، اول
دانـــــش، مــنــزلــت و قــیــمــت خــــود را 

امام  معنوی  و  علمی  حیات  وامــدار 
متقیان علی ابن ابی طالب است.

ــازی  ــاده سـ ــدف آمـ ــر حــاضــر بــا هـ اثـ
ــرای دانــشــجــویــان  ــ مــتــن آمـــوزشـــی ب
البالغه«  ارشد رشتۀ »نهج  کارشناسی 
امام  دیدگاه های  فصل،  شانزده  در 
طالب  ــی  اب بــن  علی  ــاهلل  ب الــعــارفــیــن 
مسائل  و  مــوضــوعــات  ــا  ب مــطــابــق  را 
عــرفــان  ســاحــت  در دو  عــرفــان  عــلــم 
و  ارزش  همچنین  و  عملی  و  نظری 
انواع  و  عرفان  در  دعا  جایگاه  و  آثــار 
»نــهــج  عــلــی در  امــــام  ــایــش هــای  ــی ن
و  علم  طالبان  روی  پیش  البالغه«، 

دانش تقدیم می دارد.
قالب  در  را  کــتــاب  ایــن  نویسنده، 
ایــن  در  و  تــنــظــیــم  درس،  ــزده  ــانـ شـ
کـــــرده اســــت هــمــۀ  درس هــــــا ســعــی 
مــوضــوعــات و مــســائــل عــلــم عــرفــان 
جایگاه  و  آثـــار  و  ارزش  همچنین  و 
ــور خــالصــه  طـ بــه  را  عــرفــان  در  ــا  دعـ
اجمالی  آشنایی  زمینۀ  تا  کند  بررسی 

مخاطبان با آنها فراهم شود.
حسین  المسلمین  و  حجت االسالم 

کتاب،  مقدمه  در  خــراســانــی  رحــیــم 
دربارۀ مقام »نهج البالغه« نیز چنین 
گــیــری  فــرا و  ع  تــنــو در  اســـت:  آورده 

از  الــبــالغــه  مــعــارف، نهج  و  عــلــوم  بــر 
برخوردار  ممتازی  کمال  و  جامعیت 
ما  نفیس،  کتاب  این  در  سیر  است. 
خدا،  بــارۀ  در  علی  امــام  دیدگاه  با  را 
سیر  و  معاد  و  مبدأ  و  جهان  انسان، 
انسان  روی  پیش  آفــاقــی  و  انفسی 
حضیض  از  ســلــوک  و  ســیــر  و  ــامــل  ک
راه سعادت  تا اعالی ملکوت و  ملک 
الهی  قــرب  قویم  صــراط  و  شقاوت  و 
واقــف مــی ســازد. انــســان ســالــک الی 
کون  با مقتضای عالم  اهلل در چالش 
که  با اتصال و انس به »نهج البالغه« 
استنطاق از قرآن است، موانع رشد را 
سجایای  و  مــکــارم  و  می شناسد  ــاز  ب
پسندیده  صفات  و  اخالقی  و  روحــی 
کـــه الزمــــۀ حـــیـــات طــیــبــه اســـت،  را 
ظلمت  از  برون رفت  راه  و  می شناسد 
در  را  و هستی  به نفس  و ستم  جهل 
و  نظری  حکمت  آستان  بر  و  می یابد 

که انسان را به لقاء اهلل متصل  عملی 
مـــی ســـازد، فــائــق مــی شــود و مــلــک و 
آســمــان  ــتــاب  آف منظر  از  را  مــلــکــوت 
معرفت الهی به مشاهده می نشیند.

هــدف   ،115 صفحۀ  در  نــگــارنــده 
کوشش  را  دنیا  در  انسان  استقرار  از 
ــرای بــازگــشــت بــه ســـوی خــداونــد  ــ ب
که  کسانی  اســت  معتقد  و  مــی دانــد 

خداوند  اطاعت  و  عبادت  از  دنیا  در 
گــریــزانــنــد، بــی شــک،  رویـــگـــردان و 
ــات آخـــرت  ــی ــی بـــه زنـــدگـــی و ح ــ راه
زبــان  از  ادامـــه  در  بنابراین  نــدارنــد؛ 
این  دنیا  توضیح  در  البالغه«  »نهج 
ــرای رســیــدن به  ــ چــنــیــن مـــــی آورد: ب
متناسب  رفتاری  جــاویــدان،  بهشت 
بــرای  ــرا دنیا  زی انــجــام دهــیــد؛  بــا آن 
نشد؛  آفــریــده  شما  همیشگی  زندگی 
توشۀ  و  زاد  آن  در  تا  اســت  گذرگاهی 
آمادۀ  شتاب،  با  پس  بردارید؛  آخرت 
کردن باشید و مرکب های راهوار  کوچ 

برای حرکت مهیا دارید.
کــتــاب  ــث  ــ ــدی ــحــ ــ انـــتـــشـــارات دارال
را  الــبــالغــه«  نهج  در  ــا  دع و  »عــرفــان 
 500 شمارگان  بــا  و  صفحه   242 در 
روانۀ  تومان   11000 قیمت  به  نسخه 

کرده است. بازار نشر 
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کتاب »اختالف الحدیث«  انتشار 

»اختالف  کتاب  دارالحدیث،  انتشارات 

ــت االســــالم  ــج ــم ح ــل الـــحـــدیـــث« را بـــه ق

مرتضی خوش نصیب، عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر کرد.

اهــل  پــیــامــبــر  حــدیــث  مـــیـــراث  گنجینۀ 

کریم، دومین منبع  بیت؟مهع؟، پس از قرآن 

آموزه های دینی در حوزه های مختلف است 

و ناسازگاری و اختالف میان دو یا چند متن 

حدیثی، گاه نتیجۀ فضا، شرایط و موقعیت 

که سبب  گونه ای  صدور حدیث است، به 

بنابراین  می شود؛  حدیث  در  اختالف  بــروز 

کتاب در این بــاره چنین  مؤّلف در مقدمه 

شرایط  سخن،  این  بارز  مثال  است:  آورده 

تقیه است و امام معصوم در چنین شرایطی، 

ناگزیر است به خاطر رعایت مصالح مهم تر، 

بــا دیگر  کــه چــه بسا  کند  بــازگــو  را  سخنی 

داده هـــای حدیث در شرایط عــادی، دچار 

اختالف است.

ــالش عـــالـــمـــان و  ــ ــ ت مــــیــــان،  ــن  ــ ــ ای در 

حدیث شناسان در شناسایی روزنه ها و ورود 

اختالف به متون حدیثی و نیز یافتن راه های 

عالج و رفع اختالف شایان توّجه است.

که  دارد  درس نوشتار  پانزده  کتاب،  این 

عنوان های آنها عبارتند از: کلیات، آشنایی با 

دانش اختالف الحدیث، پیشینۀ پرداختن 

درس  شش  حدیث،  اختالف  موضوع  به 

دربارۀ اسباب خارجی اختالف حدیث، سه 

اختالف  داخلی  اسباب  موضوع  در  درس 

حدیث، تفاضل مراتب تکلیف و حکم فقهی 

تخییر، و تعارض ادله.

نویسنده در آغاز هر درس نوشتار به اهداف 

درس، اشاره و همچنین در پایان چکیده هر 

درس را آورده و در پایان این مجموعه نیز 

کتاب نامه آمده است.

اختالف حدیث عبارت است از ناهماهنگی 

یا چند حدیث؛ و  و منافات میان مفاد دو 

همچنین اختالف حدیث از عوامل مختلفی 

سر چشمه می گیرد که همۀ آنها به دو عامل 

»نقل حدیث« و »القای سّنت« باز می گردد؛ 

از این رو، نگارنده در این باره چنین نوشته 

اســـت: اخــتــالف نــاشــی از نقل حــدیــث در 

حقیقت زاییدۀ شیوه های نقل مانند: تقطیع 

و تلخیص یا نتیجۀ دیگر پیامدهای نقل 

همچون تصحیف و تخلیط است.

»اختالف  کتاب  دارالحدیث،  انتشارات 

الحدیث« را با شمارگان 500 نسخه، در قطع 

رقعی و 140 صفحه، به قیمت 6500 تومان 

منتشر کرده است و عالقه مندان برای تهیه 

این کتاب و دیگر آثار این انتشارات می توانند 

به آدرس، قم، خیابان معلم، روبه رو ادارۀ 

و  دارالحدیث  انتشارات  برق، فروشگاه 
SHOP. برای خرید اینترنتی به آدرس
کنند  مراجعه   DAROLHADITH.IR
 025377740545 تلفن  شماره  با  یا 

تماس بگیرند.

کتاب »حکومت و مدیریت در نهج البالغه«   انتشار 

کتاب »حکومت و مدیریت در نهج البالغه« 
نوشــتۀ مصطفی دلشــاد تهرانــی، در مقام 
تبیین اندیشه و سیرۀ حکومتی و مدیریتی 
امــام علــی؟ع؟ در »نهــج البالغه« بــا توّجه 
به منابــع و اســناد در فهم مطالب، توســط 
انتشــارات دارالحدیث روانۀ بازار نشــر شــد.
این کتاب با توّجه به سرفصل حکومت 
و مدیریت، در برگیرندۀ چهار بخش است:

بخــش اول: حکومــت در نهج البالغه 
که مهم ترین مباحث حکومتــی در »نهج 
البالغه«، در این بخش دیده شــده است.

بخــش دوم: اصــول ادارۀ امــور، کــه در 
آن مهم ترین قواعد حکومت و مدیریت در 
آموزه های »نهج البالغه« مطرح شده است.
بخش ســوم: نظام اداری کــه در آن، 
مهم ترین سازوکارهای ادارۀ امور   بر اساس 
آموزه های »نهج البالغه«، ارائه شده است.
دربــارۀ  کتــاب  ایــن  ابتــدای  در 
شــده:  گفتــه  البالغــه«  »نهــج  مؤّلــف 
»نهج البالغــه« بی تردیــد پــس از قــرآن 
ارزشــمندترین  و  گران قدرتریــن  کریــم، 
میراث فرهنگی اسالم است. تألیف این 

اثــر به ســال چهارصد هجری به دســت 
ابوالحســن محّمد بن حســین موسوی 
معروف به سّید رضی و شریف رضی طی 
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

شانزده سال به انجام رسید. سّید رضی 
بــه ســال 359 هجــری دیده بــه جهان 
گشود و به سال 406 هجری درگذشت.
ایــن کتــاب در شــمارگان نخســت خود 

در500 نسخه چاپ شده، و با 416 صفحه، 
قطــع رقعــی، جلــد نــرم و بهــای بیســت 
هــزار تومــان، روانــۀ بازار نشــر شــده اســت.
عالقه منــدان جهــت تهیــه ایــن کتاب 

خیابــان  قــم،  نشــانی:  بــه  می تواننــد 
معلــم، پــالک 125 مراجعــه یــا بــا شــماره  

02537740523 تماس بگیرند. 

کتاب سال حوزه توفیقات استادان دانشگاه قرآن و حدیث در نوزدهمین همایش 

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه و 
نخستین جشنوارۀ مقاالت علمی حوزه، 
در تاریخ پنجم بهمن ماه با حضور آیت اهلل 
سبحانی و جمعی از فضال و روحانیون در 

مدرسۀ علمیۀ امام کاظم؟ع؟ برگزار شد.
گــروه علمی حدیث، درایـــه و  از 
رجال، رسالۀ دکتری حجت االسالم 
والمسلمین مهدی مردانی با عنوان 
»نظریۀ توسعۀ کارکرد فعل معصوم 
دینی«  ــای  ــوزه هـ آمـ استنباط  در 

شایستۀ تقدیر معرفی شد.
روایی  کتاب »تفسیر  همچنین 

جامع« نوشتۀ حجت االسالم والمسلمین 
عبدالهادی مسعودی و کتاب »غرر قرآن از 
نظریه تا تفسیر« نوشته حجت االسالم علی 

راد، شایسته تحسین اعالم شد.
 جلد اّول کتاب »تفسیر روایی جامع« با 
زیر عنوان »مبانی، منابع و روش ها« از چهار 
فصل اصلی: مبادی تفسیر روایی، مبانی 
تفسیر روایی، روش تفسیر روایی جامع و 

منابع تفسیر روایی تشکیل شده است.
قالب  در  جامع«  روایـــی  »تفسیر  کتاب 
مجّلدات یک و دو، نوشته عبدالهادی 
مسعودی، به هّمت انتشارات دارالحدیث 

منتشر شده است.
کتاب درسی »غرر قرآن از نظریه تا تفسیر« 
نوشته علی راد، در یک جلد و پنج بخش 

منتشر شده است.
در مّقدمۀ این کتاب آمده است: آیاتی از 
قرآن به دلیل داشتن ویژگی های برجستۀ 

محتوایی و بیانی، مرجعیت و جامعیت 
خاصی در تبیین آموزه های قرآنی یافته 
است و به مرور از شهرت، فراوانی ارجاع 
مفسران  ــوال  اقـ و  احــادیــث  در  استناد  و 
از  آیــات در برخی  این  برخوردار شده اند. 

تفاسیر معاصر امامیه، »آیات غرر« نامیده 
شــده و مــعــارف ژرفـــی از درون  مــایــۀ آنها 

استخراج شده است.
در چکیدۀ رسالۀ دکتری حجت االسالم 
عنوان  بــا  ــی  مــردان مــهــدی  والمسلمین 
در  معصوم  فعل  کارکرد  توسعۀ  »نظریۀ 
استنباط آمــوزه هــای دینی« آمــده است: 
فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از 
اجزای تشکیل دهندۀ سّنت است و منبع 
مهمی برای استنباط آموزه های دینی به 
شمار می رود. با این همه، به دلیل عدم 
شناخت ابعاد متنوع کارآمدی این مؤّلفۀ 
حدیثی و نیز گرایش حداکثری دانشوران 
که باید  شیعه به سّنت قولی، آن چنان 
استنباط  در  معصوم  فعل  ــوان  ت تمام  از 
آموزه های دینی بهره گیری نشده است. 
کوشیده  بر این اســاس، پژوهش حاضر 
است تا با تکیه بر پیشینۀ مطالعات شیعه 

در حوزه استناد و استنباط از فعل معصوم، 
فعل  کــارکــرد  توسعۀ  نظریۀ  بنیان های 
معصوم در استنباط آموزه های دینی را بنا 
نهد. برای این منظور، مسائل تحقیق در 
دو بخش اصلی به سامان رسید: در بخش 
اّول، تاریخچه و ضوابط کارآمدی 
فعل معصوم مورد بررسی قرار گرفت 
توسعۀ  مبانی  دوم،  بخش  در  و 
کــارکــرد فعل معصوم در استنباط 
تبیین  و  آن تقریر  پــی آمــدهــای  و 
پژوهش  از  حاصل  نتایج  گردید. 
نشان می دهد که با پذیرش هفت 
مبنای بنیادین ذیل که به روش اکتشافی 
ـ تحلیلی به دست آمده است، کارکرد فعل 
معصوم در سه حوزۀ منبع، روش و قلمرو 
استنباط توسعه پیدا می کند: 1. حجیت 
فعل معصوم پیش از نبوت/ امامت؛ 

2. حجیت فعل انبیای پیشین؛ 
3. حجیت فعل حضرت زهرا؛

مــعــصــوم؛  افـــعـــال  بــــودن  دیــنــی   .4
معصوم؛  فعل  استقاللی  لـــت  دال  .5
تقریر؛  و  تــرک  بــر  فعل  شمولیت   .6
7.مـــحـــدودیـــت افــعــال اخــتــصــاصــی 

معصوم. 
استخراج  به  استنباط  توسعۀ روش 
کــم و عــصــری ســـازی و نیز  ــل حــا اص
آموزه های  به  استنباط  قلمرو  توسعه 
اعـــتـــقـــادی، اقـــتـــصـــادی، نــظــامــی و 
مبانی  پذیرش  پی آمدهای  از  تربیتی 

یاد شده است.
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کتاب »تاریخ حدیث« انتشار 

از مجموعه  »تــاریــخ حــدیــث«،  کتاب 
ــریــن اثــر  ــدت ــار مــتــنــا، جــدی ــتـ ــوشـ درس نـ
ــّیـــد مــحــّمــدکــاظــم  حـــجـــت االســـالم سـ
علوم  پژوهشکدۀ  رئیس  طباطبایی، 
دارالحدیث  مؤسسۀ  حدیث  معارف  و 

است.
ــت:  ــده اس ــ کــتــاب آم در مــقــدمــۀ ایـــن 

گــزارش سّنت تا آن  »حدیث« از آغازین 
زمان که به منظر ما رسیده است، تاریخی 
پر فراز و نشیب را پیموده و سرگذشتی ویژه 
دارد. از یک سو نماد فرهنگی دورۀ حضور 
است و از سویی نماد تالش محّدثانی که 
با آموختن و آموزاندن، خواندن و نوشتن، 
افزودن و پیراستن و... این مجموعه را 

به آیندگان هدیه دادند.
نمایانگر  از منظر دیگر،  تاریخ حدیث 
خواه  ـ  حاکمیت  خفقان  و  سختگیری 
نیز  ـ  عـــوام  و خـــواه خــواســتــۀ  حکومت 
و  تطّور  گزارشگر  که  همچنان  هست، 
تغییر فرهنگی و اجتماعی در دوره های 

متفاوت نیز بوده است.
دربارۀ تاریخ حدیث، نگاشته های مفید 
و شاید متعددی در اختیار باشد که بیشتر 

ناظر به تاریخ حدیث اهل سّنت، تاریخ 
محدّثان و نگاشته های حدیثی است که 
گاه به اجمال و گاه به تفصیل به برخی از 

موضوعات پیش گفته پرداخته اند.
ویــژگــی هــای تــاریــخ حــدیــث شیعه، 
سّنت،  اهــل  حدیث  تاریخ  ویژگی های 
آثــــار و فـــوایـــد بـــررســـی تـــاریـــخ حــدیــث، 
ویــژگــی هــای حــدیــث در عــصــر رســول 
ــدا؟ص؟، شــیــوه هــای نشر حــدیــث در  ــ خ
عصر امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟، 
امــام  زمـــان  شــیــوه هــای نشر حدیث در 
موضوعات  جمله  از  و...  ســجــاد؟ع؟ 

مطرح شده در این کتاب است.
در  حدیث«  »تــاریــخ  کتاب  اّول  چــاپ 
و  نــرم  جلد  نسخه،  صفحه، 500   331

بهای پانزده هزار تومان است.

کوفه از دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث  دیدار استادان دانشگاه 

کوفه ضمن بازدید  استادان دانشگاه 
از دانشــگاه قــرآن و حدیــث بــا معــاون 
آموزشــی و پژوهشــی و معاون فرهنگی 

دانشگاه، دیدار و گفتگو کردند.
در ایــن دیــدار، دکتــر حّجــت، معاون 
قــرآن  دانشــگاه  پژوهــش  و  آمــوزش 
امــام  از  روایتــی  بیــان  بــه  حدیــث  و 
رضا؟ع؟پرداخــت و هــدف دانشــگاه را 
احیــای امــر اهــل بیــت؟مهع؟ دانســت و 
به تشــریح فعالیت هــا و دســتاوردهای 

دانشگاه قرآن و حدیث پرداخت.
دانشــگاه  اســتادان  دیــدار،  ایــن  در 
ح سؤاالتی دربارۀ شیوۀ  کوفه ضمن طر
آموزشــی در دانشــگاه بــه مــوارد ذیــل 

اشاره کردند:
آموزشــی  ســرفصل های  درخواســت 

دانشــگاه برای راه اندازی رشتۀ مرتبط 
با حوزۀ علوم قرآن و حدیث؛

درخواست ترجمۀ آثار پژوهشکدۀ اخالق 
و روان شناســی اســالمی بــه زبــان عربی؛
درخواست برگزاری دورۀ پست دکترا در 
دانشگاه قرآن و حدیث و درخواست این 

دوره برای استادان دانشگاه کوفه؛

و  دانشــگاه  بــا  مشــترک  آثــار  تألیــف 
درخواست ارائۀ مقاالت علمی استادان 

و پژوهشگران به مجلۀ »العقیدة«
درخواســت آثار آیت اهلل ری شــهری و 

نشر و عرضه این آثار در کشور عراق.
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کارشناسی ارشد سال96 کسب رتبۀ دوم دانشگاه قرآن و حدیث در آزمون 

کارشناسی  دانش آموختگان مقطع 
دانشــگاه قــرآن و حدیــث در آزمون 
رتبــه   96 ســال  ارشــد  کارشناســی 
کشــور  کل  پذیــرش  درصــد  دوم 
گــروه علــوم انســانی را بــه خود  در 

دادند. اختصاص 
پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون 

گفت: طبق  دانشــگاه قرآن و حدیث 
شــاخص های وزارت علــوم، یکــی از 
معیارهــای مهــم در ارزیابی آموزشــی 
کــز آمــوزش عالــی، میــزان قبولــی  مرا
غ التحصیالن هر مقطع در مقطع  فار

باالتر است.
بــه  افــزود:  حّجــت  هــادی  دکتــر 
تازگی معاونت فنی و آماری ســازمان 
ســنجش آموزش کشور، آمار پذیرش 

کارشناســی  دانش آموختــگان مقطع 
کــز آمــوزش عالی)اعــم از دولتی،  مرا
در  آزاد(  و  نــور  پیــام  انتفاعــی،  غیــر 
کارشناســی ارشــد سال 1396  آزمون 

کرده است. را اعالم 
ایــن  اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  وی 
گــزارش، دانشــگاه قــرآن و حدیــث از 

بیــن 1424مرکــز آمــوزش عالــی اعم 
از دولتــی و غیر دولتی در رشــته های 
 62 قریــب  بــا  انســانی  علــوم  گــروه 
درصــد قبولی در ارشــد، مقــام دوم را 

کرده است. کسب 
کرد: در آزمون  آقای حّجت تصریح 
کارشناســی ارشد سال 1396 از تعداد 
دوره هــای  شــرکت کنندۀ  نفــر   178
حضــوری و مجازی دانشــگاه قرآن و 

گروه علوم انســانی، تعداد  حدیث در 
110 نفر در رشته های مختلف مقطع 
کز آموزش عالی  کارشناســی ارشــد مرا
که بر  سراســر کشور پذیرفته شــده اند 
این اساس، دانش آموختگان مقطع 
کسب در  کارشناســی این دانشگاه با 
صــد قبولــی 61.8 درصــد، رتبــۀ دوم 

را )در مقایســه بــا 1424 مرکز آموزش 
عالی دارای رشــته های علوم انسانی 
کــه حــد اقــل ســی نفــر شــرکت کننده 

کرده اند. کسب  داشته اند( 
میانگیــن  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
درصد پذیرش در رشته های امتحانی 
کز آموزش عالی  گروه علوم انسانی مرا
کّل کشــور بــر اســاس آمــار اعالم شــده 

حدود 24 درصد اعالم شده است.



مـعاونت 
فرهنگی 
و هنــری 
مـؤسسه
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گروه سنی کودک  کتاب های شبنم« برای  تولید »مجموعه 

والمســلمین  حجت االســالم 
مدیــر  ســبحانی نیا،  محّمدتقــی 
انتشــارات باهــوش بــا اشــاره بــه 
مضامیــن  بــا  کتاب هایــی  تولیــد 

تربیتــی  و  اخالقــی 
ســّنی  گروه هــای  بــرای 
کــودک  و  بزرگ ســال 
عرضــۀ  از  نوجــوان،  و 
ایــن  تولیــدات  نخســتین 
یکمیــن  و  ســی  در  مرکــز 
بین المللــی  نمایشــگاه 

کتــاب تهران خبر داد.
م  ســال ال حجت ا
محّمدتقــی  والمســلمین 
اشــاره  بــا  ســبحانی نیا 
انتشــارات  فعالیــت   بــه 
حــوزۀ  در  باهــوش 

بزرگ  ســال،   و  نوجــوان  کــودک، 
بــه  توّجــه  بــا  کــرد:  بیــان 
پژوهشــی  و  تخصصــی  پیشــینۀ 
حــوزۀ  کتاب هــای  دارالحدیــث، 

ایــن  ترویجــی  و  عمومــی 
انتشــارات  ســوی  از  مرکــز 
کــه بــه تازگــی از  باهــوش ـ 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
دریافــت  مجــور  اســالمی 
ـ ، بــه چــاپ خواهــد  کــرده 

 . سید ر
وی ادامه داد: انتشارات 
تولیــد  رســالت  باهــوش، 
ترویجــی  و  عمومــی  آثــار 
و  اخالقــی  رویکــرد  بــا 
مخاطبــان  بــرای  دینــی 

نوجــوان،  و  جــوان  بزرگ ســال، 
کــودک را برعهده دارد.

باهــوش  انتشــارات  مدیــر   
کتــاب »زندگــی و بندگی«  گفــت: 
محــور  دو  در  و  نمــاز  ع  موضــو بــا 
رضــا  قلــم  بــه  بندگــی  و  زندگــی 

کنــون  ا و  شــده  تدویــن  بابایــی 
کتاب،  زیرچــاپ قــرار دارد .ایــن 
کتــاب  نمایشــگاه  بــا  همزمــان 
97 عرضه  اردیبهشــت  تهران در 

»بشــتابید  کتــاب  شــد.  خواهــد 
بنــده  تألیــف  اســت«  تشــنه  خــدا 

نیــز از دیگــر آثار در دســت تولید، 
انتشــارات باهوش است.

 دکتــر ســبحانی نیا در ادامــه بــا 
کتــاب  مجموعــه  دو  بــه  اشــاره 
گــروه  بــرای  شــده  تولیــد 
کــودک نیــز، اظهار  ســّنی 
کــودک  تولیــدات  کــرد: 
باهوش تحت  انتشــارات 
»مجموعــه  کّلــی  عنــوان 
شــبنم«،  کتاب هــای 
این  منتشــر می شوند. در 
پنــج  راســتا دو مجموعــه 
کار  کــه  جلــدی  شــش  و 
یک ونیــم  از  آنهــا  تولیــد 
شــده  آغــاز  پیــش  ســال 
بــه چاپ  تــا پایــان ســال 
و  ســی  در  و  می رســد 
بین المللــی  نمایشــگاه  یکمیــن 
کتاب تهران عرضه خواهند شد. 
بــا برنامه ریــزی دقیــق  آثــار  ایــن 
کاماًل  کارشناســانه و بــا محتــوای 
ایده پردازانــه  و  تولیــدی 

تهیه شــده اند. 
ایــن  معرفــی  در  وی 
افــزود:  مجموعــه،  دو 
جلــدی  شــش  مجموعــۀ 
رایــا«  و  مــن  »قصه  هــای 
بــا  عبــدی  زهــرا  تألیــف 
خمســه،   زهــرا  تصویرگــری 
خانــوادۀ  یــک  ماجراهــای 
آنها »رایا«  ربــات  کوچک و 
ارزش های  بــا محوریــت  را 
روایــت  دینــی  و  اخالقــی 
اصلــی  محــور  »رایــا«  می کنــد. 
ســینا،  و  بــوده  داســتان  ایــن 
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انتشار سالنامۀ حدیث فاطمی نور  

مدیــر عامل انتشــارات دارالحدیث 
از انتشــار سررســید فاطمــی نور ســال 

1397 خبر داد.
گفت:  حجــت االســالم ســبحانی نیا 
طاهــره  صدیقــۀ  ســوگواری  ایــام  در 
انتشــارات  فاطمــه؟س؟  حضــرت 
دارالحدیــث توفیــق یافــت سررســید 
 1397 ســال  در  را  نــور«  »فاطمــی 

سازد. منتشر 
 مدیر عامل انتشــارات دارالحدیث 
راســتای  در  سررســید  ایــن  افــزود: 
رســالت نشــر معــارف اهــل بیت؟مهع؟ 
جامعــه  بیشــتر  هرچــه  آشــنایی  و 
نســبت بــه پیشــوایان معصومع؟مهع؟ 

هنــری  و  فرهنگــی  معاونــت  توســط 
دارالحدیث تولید شــده است.

نیــا  ســبحانی  االســالم  حجــت 
کرد: در ســال 1395 سررسید  تصریح 
نــور ویــژۀ احادیث و نکات ارزشــمند 
و درس آمــوز از زندگــی پیامبــر اعظم 
نــور«  »نبــوی  سررســید  عنــوان  بــا 
منتشــر شد. در ســال 1396 سررسید 
نور مشــتمل بر احادیث امیر مؤمنان 
علــی؟ع؟ بــا عنوان سررســید »علوی 
نــور« بــه چــاپ رســید. و برای ســال 
1397 سررســید »فاطمی نــور« تولید 
کنــون بــه زیــور چــاپ آراســته  و هم ا

است. شده 

هنــری  و  فرهنگــی  معــاون 
ســبک  هماننــد  افــزود:  دارالحدیــث 
دو ســر رســید یاد شــده در ســال های 
96 در هــر روز یــک حدیــث از  95 و 
معصــوم مــورد نظــر و در روز جمعــه، 
از  تاریخــی  واقعــۀ  یــا  نکتــه  یــک 
زندگــی آن معصــوم آمــده اســت، بــا 
که  کــه تعــداد احادیثی  ایــن تفــاوت 
از زبــان مبارک حضــرت زهرا؟س؟ به 
روزهــای  تعــداد  از  کمتــر  رســیده  مــا 
از  گاهــی احادیــث  لــذا  ســال اســت. 
معصوم دیگر در بارۀ شــأن و جایگاه 

فاطمه؟س؟ انتخاب شــده است.

پســر خانــواده نیز راوی داســتان 
جلــدی  پنــج  .مجموعــۀ  اســت 
قلم  به  گوگوری«  »داســتان  های 
تصویرگــری  بــا  علیــزاده  زینــب 
نیــز  مختــاری  محمــود 
آموزنده  داســتان هایی جــّذاب و 
آن  اصلــی  شــخصیت  کــه  دارد 

گوره خر اســت. یک 
هنــری  و  فرهنگــی  معــاون   
گفــت: این  مؤسســۀ دارالحدیــث 
اخالقــی  مضامیــن  بــا  داســتان ها 
و  شــده اند  تدویــن  تربیتــی  و 
یــک  داســتان،  هــر  انتهــای  در 
مرتبــط  زیبــا  حدیثــِی  مضمــون 

ارائــه شــده  ع داســتان  بــا موضــو
خوانــدن  بــر  عــالوه  کــودکان  تــا 
ماجراهایــی جــذاب، بــا ســخنان 
نیــز  دیــن  بــزرگان  و  معصومــان 

شوند. آشنا 



ــارات  ــش ــت ان
دار الحدیث
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کتاب »علم و حکمت« در اسپانیا  انتشار 

کــتــاب »عــلــم و حــکــمــت« تــألــیــف 
ری شهری  محّمدی  محّمد  آیــت اهلل 
جمهوری  فرهنگی  رایزنی  همت  به 
اسالمی ایران در اسپانیا، منتشر شد.

خالصه ای  حکمت«  و  »علم  کتاب 
مــســتــقــل  ــه  ــوع ــم ــج م چــهــارمــیــن  از 
ــادیـــث، »مــیــزان  دایــرةالــمــعــارف احـ
فیصل  تــوســط  کــه  اســت  الحکمه«، 

ترجمه  اسپانیایی  به  عربی  از  مرهل 
شده است.

حمایت  ح  طــر قالب  در  کتاب  ایــن 
به  ــی  ــارسـ فـ ــار  ــ آثـ ــشــر  ن و  ــرجــمــه  ت از 
ــاپ( از  ــ ح تـ ــر ــ ــای دیـــگـــر )طـ ــ ــان ه ــ زب
ســـوی مــرکــز ســازمــانــدهــی تــرجــمــه و 
علوم انسانِی  و  معارف  اسالمی  نشر 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 

با همکاری مؤسسۀ علمی  _ فرهنگی 
انــتــشــارات  تـــوســـط  و  دارالـــحـــدیـــث 
که از ناشران معتبر  مانداال در مادرید ـ 
اسپانیایی است ـ ، به چاپ رسیده و 
اسپانیا  کشور  کتاب  توزیع  جرگۀ  در 

گرفته است. قرار 
بخش:  هــفــت  در  یـــاد شـــده  کــتــاب 
عــلــم، حــکــمــت، مـــبـــادی مــعــرفــت، 
معرفت،  تحصیل  مــعــرفــت،  مــوانــع 
ع ارزش  تعلیم معرفت و عالم، موضو
در  را  اســـالم  ــاه  ــدگ دی از  عــقــل  و  عــلــم 
اهل  و  شیعه  ــــات  روای و  قـــرآن  آیـــات 
گردآوری  موضوعی  صورت  به  سّنت 
این  با  را  اسپانیایی  خوانندۀ  و  کرده 

دیدگاه ها آشنا می سازد.

ایــام  رســیدن  فــرا  بــا  همزمــان 
»حکمت نامــۀ  کتــاب  فاطمیــه؟س؟، 
فاطمی« برای سومین بار تجدید چاپ 

شد.
»محمدتقــی  حجت االســالم 
ســبحانی نیا« معاون فرهنگی و هنری 
و مدیــر عامــل انتشــارات دارالحدیــث 
کتاب  گفــت: امســال در ایــام فاطمیــه 
تألیــف  فاطمــی«  »حکمت نامــۀ 
حجت االسالم والمســلمین ری شهری 
بــرای ســومین بار در کمتر از یک ســال 
از ســوی انتشــارات دارالحدیث تجدید 
و  عشــق  میــزان  از  ایــن  و  شــد  چــاپ 
عالقۀ مردم به ســاحت رفیــع ٌام األئّمه، 

حضرت زهــرای مرضیــه)س( حکایت 
می کند.

گفتنی است این کتاب در پنج بخش 

زهــرا؟س؟،  حضــرت  »فضیلت هــای 
حکمت های خانوادگی، حکمت های 
اخالقــی و عملی،  حکمت های عبادی 
و حکمت های اعتقادی و سیاســی« را 

شامل می شود.
این کتاب ســال گذشــته به مّدت دو 
سال توسط حجت االسالم والمسلمین 
پژوهشــگران  از  جمعــی  و  ری شــهری 

تألیف شد.
ایــن  تهیــۀ  جهــت  عالقه منــدان 
کتــاب می تواننــد به ســایت انتشــارات 
www. نشــانی   بــه  دارالحدیــث 

darolhadith.ir مراجعه کنند.

به چاپ سوم رسیدن کتاب »حکمت نامۀ فاطمی« در کمتر از یک سال
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ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

کتاب های تجدید چاپ شده در بهمن و اسفند 1396  

1.مبانی شــناخت، محّمــد محّمدی 
ری شهری، قم: دارالحدیث، چاپ سوم، 

1396 ش، وزیری، 484 ص، فارسی.
حدیــث،  و  قــرآن  در  2.اهل بیــت 
محّمد محّمدی ری شهری، با همکاری 
سّید رســول موسوی، ترجمه: حمیدرضا 
شــیخی و حمیدرضــا آژیــر، چــاپ نهــم، 
1396 ش، وزیــری، 1140 ص، عربــی ـ 

فارسی.
محّمــد  فاطمــی،  3.حکمت نامــه 
محمــد  ترجمــه:  ری شــهری،  محّمــدی 
مــرادی، قــم: دار الحدیث، چــاپ چهارم، 
ـ  عربــی  ص،  وزیــری، 799  ش،   1396

فارسی.
4.درآمدی بر فهم احادیث مشکل، 
ســید محمد کاظــم طباطبایی، قــم: دار 
الحدیث، چاپ دوم، 1396 ش، وزیری، 

فارسی.
5.جســتارهایی در مدرســه کالمــی 
کوفــه، جمعــی از پژوهشــگران، تحــت 
اشراف: محمدتقی سبحانی، به کوشش: 
کبر اقوام کرباسی، قم: دار  حجت االسالم ا
الحدیث، چاپ دوم، 1396 ش، وزیری، 

فارسی.
6.ســند شناســی رجال کاربــردی با 
شیوه بررسی اســناد و روایات، مهدی 
غالمعلی ، قم: دار الحدیث، چاپ ســوم، 

1396 ش، وزیری، 335 ص، فارسی.
محمدتقــی  تندرســتی،  7.حدیــث 
سبحانینیا، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، 

1396 ش، رقعی، 192 ص، فارسی. 
8.ماه هشــتم، مهدی غالمعلی، قم: 
ش،  ســوم، 1396  چــاپ  دارالحدیــث، 

رقعی، 140 ص، فارسی.
9.حکمت نامۀ حضرت عبدالعظیم 
محّمــدی  محّمــد  الحســنی7، 
ری شــهری، قــم: دار  الحدیــث، چــاپ 
هشتم، 1396 هـ.ش، وزیری، 340 ص، 

فارسی.
عبدالهــادی  10.تفســیر جامع روایی، 
مســعودی، قم: دارالحدیث، چاپ ســوم، 
ص،   264  +  312 وزیــری،  ش،   1396

فارسی.
11.تاریــخ حدیــث شــیعه)2(، ســید 
محمدکاظم طباطبایی، قم: دارالحدیث، 
چــاپ چهــارم، 1396 ش، وزیــری، 304 

ص، فارسی.
محّمــد  کــودک،  نامــه  12.حکمــت 
محّمدی ری شــهری، قم: دارالحدیث، 
چاپ ســیزدهم، 1396 ش، رقعی، 227 

ص، فارسی.
عبــاس  زندگــی،  از  13.رضایــت 
پســندیده، چاپ بیســتم و یکــم، 1396 

ش، وزیری، 384 ص، فارسی.
14.تاریخ کالم امامیه، رسول رضوی، 
قم: دارالحدیث، چــاپ دوم، 1396 ش، 

وزیری، 696  ص، فارسی. 
)نصایــح  العددیــة  15.المواعــظ 
شمارشــی(، آیــت اهلل علــی مشــکینی، 
ترجمه و تحقیق: ســید مرتضی موسوی 
قافلــه باشــی، قــم: دارالحدیــث، چــاپ 
پنجم، 1396 ش، وزیری، 3 ج، فارسی.

16.الگــوی تنظیــم رفتــار جنســی با 
رویکــرد اســالمی، مهدی عباســی، قم: 
ش،   1396 دوم،  چــاپ  دارالحدیــث، 

وزیری، 298  ص، فارسی.

تازه های نشر

 حکومت و مدیریتتاریخ حدیث
در نهج البالغه

فصل نامه 85
علوم حدیث

عرفان و دعا
در  نهج البالغه 

اخالق پژوهیاختالف حدث
شماره 2



گـــــــزارش 
تصویری
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ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت عبدالعظیم؟ع؟
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حضور آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ در راهپیمایی 22 بهمن 1396
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

حضور تولیت آستان قدس رضوی در آستان مقّدس عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 96.11.15
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دیدار آیت اهلل العظمی سبحانی و آیت اهلل ری شهری
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

عیادت از بیماران بیمارستان تخصصی پوست رازی
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کتاب دین غرفه های دارالحدیث در پنجمین نمایشگاه بین المللی 
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

کودکان فاطمی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ مراسم سوگواره 
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کوثر گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران دارالشفاء  مراسم 
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؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

مراسم هیئت فرزندان شهدای اسالم در آستان مقدس امامزاده صالح؟ع؟96.12.3
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کیهان 96.12.10 گیتی تا  همایش ملی از 



 آســـــــتـــــــان 
سیدالکریم
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کافران  دلیل تأثیر نداشتن هشدارهای قرآن برای 

در  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
که  کریم ـ  جلسۀ هفتگی تفســیر قرآن 
هر هفته یکشنبه ها بعد از نماز عشا در 
مصالی بزرگ ری برگزار می شود ـ ، در 
تفســیر آیۀ ششم از ســورۀ مبارک بقره 
که  کید شده است  گفت: در این آیه تأ
کافــران تأثیری  هشــدارهای قرآن بــر 
نخواهــد داشــت؛ زیــرا آنهــا بــه هیــچ 

وجه، ایمان نخواهند آورد.
بــا  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
اســتناد به آیۀ نوزده ســورۀ انعام بیان 
کرد: بنا بر تصریح قرآن کریم، خداوند 
میان پیامبر؟ص؟ و مردم، گواه و شاهد 
است و قرآن به پیامبر؟ص؟ وحی شده 
کــس را که  تــا بــا آن، مــردم را و هر آن 

این پیام به او برسد هشدار دهد.
حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  رئیــس 
گفــت: در روایت آمده اســت که روزی 
کوهی در  کــرم؟ص؟ بــر بلنــدی  پیامبرا
گرفــت و فریاد »یــا صباحا«  مّکــه قــرار 
کــه نوعــی فریــاد هشــدارآمیز  ســرداد 
بــرای مردم آن دوره شــناخته می شــد 
کــه همــۀ مــردم در آن  و پــس از ایــن 
منطقه جمع شــدند، ابتدا پیامبر؟ص؟ 
گــر به شــما بگویم دشــمنی  فرمــود: »ا
امشــب می خواهد به شــما شــبیخون 

بزند، سخن مرا باور می کنید؟«. همه 
گفتند: ما از تو دروغی نشــنیده ایم؛ تو 
صادق و امین هســتی، پس ســخنت 
کــرم؟ص؟ در  را بــاور می کنیــم. رســول ا
پاســخ فرمــود: »مــن شــما را از عــذاب 
کــه  می ترســانم  کــی  خطرنا و  شــدید 
کرده ام،  که به شــما معرفــی  گر راهی  ا
انتخاب نکنیــد، آن عــذاب در انتظار 
شماســت«. در ایــن میــان، ابولهب با 
کــه عمــوی پیامبر بــود، خطاب  ایــن 
بــه پیامبــر؟ص؟ فریــاد زد: مــا را دعوت 
کــرده ای از این ســخنان به ما بگویی 
»تبــًا لک«)یعنــی دســت هایت بریــده 
ایــن حــال، ســورۀ شــریف بــاد( و در 

»تّبت یدا أبی لهب و تب« نازل شد.
در  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
ادامــه گفت: در روایت آمده اســت که 
شــریف  آیــۀ  از  پــس  کــرم؟ص؟  پیامبرا
األقربیــن...«  عشــیرتک  انــذر  »و 
خویشــان و نزدیکان خــود را فراخواند 
بــه آنــان فرمــود: » ای مــردم! بلــِد راه 
بــه کســان خــود دروغ نمی گوید و من 
گــر هم دروغگــو بودم، به شــما دروغ  ا
کــه هیــچ  نمی گفتــم. بــه خداونــدى 
خدایــی جــز او نیســت، من فرســتادۀ 
به حــق خــدا بــه ســوى شــما خصوصًا 

و بــه ســوى همــۀ مــردم عمومــًا 
همــان  قســم  خــدا  بــه  هســتم. 
که می خوابیــد، می میرید و  گونــه 
همــان گونــه که بیدار می شــوید، 
برانگیخته خواهید شد و مطابق 
خواهیــد  حسابرســی  کردارتــان 
پــاداش  نیکــی،  برابــر  در  و  شــد 
نیــک خواهیــد یافــت و در برابــر 
کیفر بــد خواهید چشــید.  بــدى، 
خ  کار است و دوز بهشــت جاویدان در 

همیشگی«.
حضــرت  مقــّدس  آســتان  تولیــت 
عبدالعظیم حسنی؟ع؟ اظهار داشت: 
مــردم در پاســخ به هشــدارهای قرآن 
دو دســته اند: یکی کسانی که دعوت 
قــرآن را می پذیرنــد، یعنــی متقیان و 
کسانی که دعوت قرآن را نمی پذیرند 
کافــران و  گــروه  کــه آنــان نیــز بــه دو 

منافقان تقسیم می شوند.
 آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری بــا 
کثــر پیروان  کــه ا ح این پرســش  طــر
کافــر  ابتــدا  پیامبــر؟ص؟،  نخســتین 
بودنــد و پــس از بعثــت آن حضــرت 
دلیــل  بیــان  در  شــدند،  مســلمان 
هشــدار  می فرمایــد  قــرآن  کــه  ایــن 
کافــران اثری ندارد گفت:  پیامبــر در 
کافــران، همــۀ افــراد غیــر  مقصــود از 
گروه خاصی  مســلمان نیســت؛ بلکه 
از آنهاســت وکافــران بــه ســه دســتۀ 
که نــه خوب اســت و نه بد،  کافــری 
بــد تقســیم  کافــر  نیــز  کافــر خــوب و 
که در جلســۀ آینده إن شاء  می شــود 
اهلل توضیحات آن بیان خواهد شد.
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کرمانشاه   کمک مالی خادمین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ برای زلزله زدگان 

خادمیــن آســتان مقــدس حضــرت 
راســتای  حســنی؟ع؟در  عبدالعظیــم 
همــدردی با زلزله زدگان غرب کشــور، 
مبلغــی در قالب کمک مالی به جهت 
گوشــه ای از آالم ایــن عزیزان  کاســتن 

اهدا کردند.
و  خدمت گــزاران  از  جمعــی 
حضــرت  ملکوتــی  بــارگاه  خادمیــن 

عبدالعظیــم؟ع؟در راســتای حمایــت 
و همــدردی با مــردم زلزله زدۀ اســتان 
مکتــب  بــه  تأســی  بــا  کرمانشــاه، 
و  دویســت  مبلــغ  اهل بیــت؟مهع؟ 
پنجــاه میلیــون ریــال در قالــب کمک 
نقــدی جمــع آوری و بــه مســؤالن امــر 
کمک رســانی بــه زلزلــه زدگان تقدیــم 

کردند.

آســتان  خادمــان  و  خدمت گــزاران 
زیــارت  و  دعــا  ضمــن  مقــدس، 
حضــرت  ملکوتــی  بــارگاه  در  نیابتــی 
عبدالعظیم؟ع؟برای مردم عزیز غرب 
کشــور، بــرای جان باختــگان در ایــن 
حادثۀ غمبار، غفران و رحمت و برای 
همــۀ بازمانــدگان از درگاه الهــی، صبر 

جمیل مسئلت دارند.

برگزاری ششمین نشست نمایندگان شورای عالی آستان های مقّدس و ُبقاع متبّرک ایران اسالمی 
به میزبانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 

عالــی  شــورای  نشســت  ششــمین 
آســتان های مقــّدس و ُبقــاع متبــرک 
آســتان  میزبانــی  بــه  اســالمی  ایــران 
مقــدس حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ با 
حضــور نمایندگان بقاع متبــرک برگزار 

شد.
نماینــدگان  کــه  نشســت  ایــن  در 
آســتان قــدس رضوی، حــرم حضرت 
فاطمه معصومه)س(، آستان مقّدس 
احمــدی و محّمدی؟ع؟ شــاهچراغ، 
آســتان  جمکــران،  مقــّدس  مســجد 
عبدالعظیــم؟ع؟،  حضــرت  مقــّدس 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و بعثۀ 
مقــام معظــم رهبــری در امــور حــج و 

زیــارت حضــور داشــتند، در خصــوص 
شــیوه نامۀ تبــادل تجــارب و اقدامات 
اعتــاب  جهانی ســازی  در  مشــترک 
مقدس جهان اســالم و نحوۀ فعالیت 
کارگروه های تخصصی بحث و تبادل 

نظر شد.

تعییــن تاریــخ نشســت تولیت هــای 
شورای عالی نیز از دیگر مصوبات این 
جلســه بود و قرار شــد هماهنگی های 
الزم توســط دبیرخانــه اعتــاب جهــان 

اسالم انجام شود.
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کوثر گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران دارالشفاء  مراسم 

میــالد  ســالروز  بــا  همزمــان 
حضــرت  هاشــم  بنــی  عقیلــۀ 
زینب کبری؟س؟و گرامیداشت 
روز پرســتار، مراســم تجلیــل از 
کوثر برگزار  پرستاران دارالشــفاء 

شد.
کــه بــا حضور  در ایــن مراســم 

پرسنل و مدیر دارالشفاء کوثر و جمعی از 
خادمین و کارکنان آستان مقّدس برگزار 

گردیــد، با اهدای شــاخه گل و هدایای 
متبــّرک، از خدمــات پرســتاران در ایــن 

درمانگاه تجلیل به عمل آمد.
در ابتــدای ایــن مراســم، دکتر 
کوثــر  دارالشــفاء  مدیــر  عــارف، 
ضمــن تجلیــل از مقام شــامخ و 
شخصیت واالی حضرت زینب 
کبــری؟س؟، ایــن روز فرخنده را 
بــه پرســنل و همکاران خــود در 
دارالشفاء کوثر، تبریک و تهنیت گفت.

برگزاری مراسم اختتامیۀ نمایشگاه »نقش ارادت« در آستان مقدس عبدالعظیم ؟ع؟

مراســم اختتامیــۀ نمایشــگاه »نقــش 
ارادت« در ســالن اندیشــۀ جــوان آســتان 
مقدس حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ برگزار 

شد.
این مراسم، با حضور ارسال کنندگان آثار 
خوشنویسی و نقاشی با موضوع حضرت 
عبدالعظیم؟ع؟ و خادمین آستان مقدس 
بــا تــالوت قــرآن آغاز شــد و ســپس کلیپ 
ســاخت ضریــح جدیــد مضجــع شــریف 
حضرت عبدالعظیم؟ع؟ با نظارت استاد 

فرشچیان پخش گردید.
مصطفــی آجرلــو، مدیــر کل ارتباطات و 
تبلیغــات در این همایــش، ضمن عرض 

خیــر مقــدم بــه حضــور میهمانــان و ارائۀ 
کید بر مقولۀ غایت  گزارشی مختصر، با تأ
و نیــت هنرمندان در خلــق آثار هنری، به 

تشریح مفهوم هنر متعالی پرداخت.
وی در ایــن خصــوص، آثــار هنرمندانی 
طاهــر  زنجانــی،  احمــد  میــرزا  چــون 
خوشــنویس، کمال الملک و فرشــچیان 
را از آثــاری دانســت که صرفًا در غایت هنر 
تعریف نمی شوند؛ بلکه باید آنها را در غایت 

فضیلت ها و کماالت انسانی برشمرد.
پخش کلیپ حضور رهبر معظم انقالب 
در آســتان مقــدس و ســخنان ایشــان در 
حضــرت  واالی  شــخصیت  خصــوص 

عبدالعظیــم؟ع؟ از دیگر برنامه های این 
مراسم بود.

در پایان این مراسم نیز از شرکت کنندگان 
در نمایشــگاه »نقش ارادت« و برگزیدگان 
مســابقۀ عکاســی »دل هــای جامانــده«، 

تقدیر به عمل آمد.
بــه  کــه  در نمایشــگاه »نقــش ارادت« 
مناسبت میالد حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 
برگزار گردید، قریب به چهل اثر ارزشمند از 
استادان و هنرمندان مختلف ارسال شد و 
در هفتۀ میالد حضرت در فضای ایستگاه 
مترو شهرری در معرض دید عموم مردم و 

گرفت. عالقه  مندان قرار 
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کمیت ارزش های اسالم، دو رکن مهم در تداوم انقالب اسالمی است کلمه و حا وحدت 

حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت 
عبدالعظیم حســنی؟ع؟ گفت: انگیزۀ 
کمیت ارزش های اســالم و  الهی در حا
وحدت کلمه، رمز پیروزی و همچنین 
تــداوم انقــالب اســالمی اســت و تمــام 
تــالش دشــمنان اســالم و انقالب، چه 
در فتنــۀ اخیــر و چــه در قبــل آن، در 
کلمه و  که به وحدت  این مســیر است 
کنند. انگیزۀ الهی مردم، خدشــه وارد 

در  ری شــهری،  محّمــدی  اهلل  آیــت 
تاریــخ چهاردهــم بهمن مــاه بــا حضور 

در مدرســۀ علمیــۀ قائم؟جع؟ چیذر، 
ضمــن بازدیــد از بخش هــای مختلف 
ایــن  ب 

ّ
اســتادان و طــال بــا مدیــران، 

کرد. مدرســۀ علمیه، دیدار و گفتگو 
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری در 
ایــن دیــدار ضمــن تبریــک دهــۀ فجر 
انقالب اســالمی، پیــروزی این انقالب 
را معجزۀ تاریخ اســالم برشمرد و بیان 
نــه  اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  کــرد: 
بــرای تحلیلگــران، بلکــه بــرای ارکان 
قابــل  هــم  اســالمی  انقــالب  نهضــت 

پیش بینی نبود.
ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
همچنین رمز پیروزی انقالب اسالمی 
را اعتماد مردم به روحانیون و در رأس 
کرد و  آنهــا به امام خمینــی؟هر؟ بیان 
کــه این اعتمــاد باقی  گفــت: تــا زمانی 
باشد، این انقالب تداوم خواهد یافت 
و إن شــاء اهلل به دســت صاحب اصلی 
ولیعصر؟جع؟خواهــد  حضــرت  اش، 

رسید.
آیت اهلل محّمدی ری شــهری گفت: 

با بهره گیری از بیانات امام راحل)ره( 
و رهبــری، ایــن انقــالب در پیدایش و 
که با دو  تــداوم، هدیه ای الهی اســت 
کمیت  عامل انگیزۀ الهــی و تحّقق حا
شــده  محّقــق  اســالمی  ارزش هــای 

است.
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
گــر ما  کــه ا در پاســخ بــه ایــن پرســش 
دفــاع  اســالمی  انقــالب  از  بخواهیــم 
کنیم، چه تکلیف مشــخصی بر عهدۀ 
ماســت، با اســتناد به روایتی از پیامبر 

گفت: در روایت آمده است،  کرم؟ص؟  ا
بــه  پیروزمندانــه  جهادگــران  وقتــی 
ایشــان  بازگشــتند  پیامبــر؟ص؟  ســمت 
بــه  می گویــم  »خوش آمــد  فرمــود: 
کوچک تر آمده اند  که از جهاد  کســانی 
و بر شما باد جهاد بزرگ تر« و از ایشان 
کبرچیست؟ فرمود:  پرســیدند، جهاد ا
»جهاد با نفس« و این مســئله، بیانگر 
کنار مبارزه  اهمیت مبارزه بــا نفس در 

با دشمنان است.
فرهنگــی  ـ  علمــی  مؤسســۀ  رئیــس 

دارالحدیــث اظهــار داشــت: غالبًا این 
اخالقــی  مســائل  حــوزۀ  در  را  روایــت 
از  روایــت  ایــن  اّمــا  می کننــد؛  ح  مطــر
نیــز  مدیریتــی  و  سیاســی  جنبــه ای 
گویی پیامبر  برخوردار است؛ چنانچه 
را  ایــن  نزدیــک  آینــدۀ  در  کــرم؟ص؟،  ا
مســلمانانی  کــه  می کــرد  پیش بینــی 
کــه از فتوحــات بازگشــته بودنــد، بــه 
دلیــل عــدم توفیــق در جهــاد بــا نفس 
و  کننــد  پیــدا  اختــالف  یکدیگــر  بــا 
آینــدۀ  در  آنــان  شکســت  موجباتــش 
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نزدیک فراهم خواهد شد.
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری گفت: 
فراموش نکنیم که این انقالب آسان به 
دست نیامده و ثمرۀ هزار و چهارصد سال 
تالش های حوزه های علمیه و مجاهدت 
علمــا و خون های بی شــماری اســت که 
در این مســیر جاری شده است و کسانی 
خواهند توانست از دستاوردهای انقالب 
کبر  اسالمی محافظت کنند که در جهاد ا

پیروز شوند.
بــروز  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
فتنه های اخیر را نیز در مسیر دشمنی های 
همیشــگی با انقالب اســالمی دانســت و 
گفــت: در روایــت آمــده اســت کــه از فتنۀ 

آخرالزمان نهراســید؛ زیرا باعث می شــود 
که شــرایط بر شــما روشن تر شــود و چهرۀ 

دوستان از دشمنان متمایز گردد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین 
در این دیدار به بیانات امام خمینی؟هر؟ 
بعــد از وقــوع کودتــای نــوژه در دیــدار بــا 
روحانیون و ائّمۀ جمعه و جماعات اشاره 
کرد و گفت: امام خمینی؟هر؟ در آن دیدار 
فرمودند: من از تسلیحات نظامی دشمن 
و از کودتا هیچ هراسی ندارم؛ بلکه هراس 
من همه از این است که ما روحانیون به 
وظایــف خودمان درســت عمل نکنیم و 
آن وقت مردم خودشان ما را کنار خواهند 
گذاشــت و دشــمن بــه اهــداف خــودش 

در ضربــه زدن بــه اســالم و انقالب موفق 
خواهد شــد. از ایــن رو مهم ترین وظیفۀ 
روحانیت حفظ اعتماد مردم و نیز تقویت 

انگیزۀ الهی و وحدت کلمه است.
حضــرت  مقــّدس  آســتان  تولیــت 
عبدالعظیم الحســنی؟ع؟ در این دیدار، 
زحمــات و تالش هــای آیت اهلل هاشــمی 
علیاء در خدمت رسانی به انقالب، مردم 
و روحانیت را بســیار ارزشــمند و ستودنی 
برشمرد و بیان کرد: ایشان در واقع حجت 
بــرای روحانیــت و در ســال های  اســت 
متمادی، موّفــق به ارائۀ خدمات علمی 
بــوده و الحمــدهلل توفیقــات  بــه مــردم 

شایسته ای نصیبشان شده است.

کریم کافر در قرآن  کفر و  معناشناسی 

در  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
ـ  کریــم  قــرآن  تفســیر  جلســۀ هفتگــی 

کــه هــر هفتــه یکشــنبه ها بعــد از نمــاز 
برگــزار  ری  بــزرگ  مصــالی  در  عشــا 
از  ششــم  آیــۀ  تفســیر  در   ، ـ  می شــود 
ســورۀ مبارک بقره گفت: ریشــۀ کفر به 
کافــر به معنای  معنــای پنهان کردن و 
کریم  کــه در قرآن  پنهان کننده اســت، 
هم دارای اقســام مختلف است و هم 
کــه ایــن پنهان کــردن هــم جنبۀ  ایــن 
مــادی دارد، مثــل پنهان کــردن دانــه 
ک و نیز جنبۀ معنوی همچون  زیــر خا

پنهان کردن باورهای موهوم.
آیــت اهلل محّمدی ری شــهری اظهار 

داشــت: خداوند می فرمایــد: َمَثل دنیا 
از هــر حیث آن همچون مال، ریاســت 
و انواع شهوات و دارایی های دنیایی، 
گیاهــان روییــده شــده در فصــل  َمَثــل 
بهار است که چشم  ها را خیره می کند، 
که همیشه این  و بیننده تصور می کند 
گیاهان سر ســبز و خوش منظر خواهند 
بــود، در حالی که در گردش ایام فصل 
وضعیــت  زمســتان،  فصــل  و  خــزان 

کرد. ظاهری آن تغییر خواهد 

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری، بــا 
اســتناد بــه آیۀ ٢٥٦ ســورۀ بقره گفت: 
ممکن اســت در ظاهر تصّور شود، کافر 
کار می رود،  همیشــه بــه معنای بد بــه 
عبارت انــد  کفــر  اقســام  کــه  حالــی  در 
کــه فاقد مدح و ذم اســت،  کافــری  از: 
که دانــه را در دل  کشــاورزی  همچون 
کافر نیکو یعنی  ک پنهان می کند و  خــا
کــه پنهان کننــدۀ باطل اســت و  کســی 
کــه پنهان کننــدۀ حــق  کافــر نکوهیــده 

به شمار می رود.
حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  رئیــس 
همچنیــن در ادامه با اســتناد بــه آیۀ ٥٢ 
سورۀ مبارک عنکبوت بیان کرد: انواع کفر 
کفر جحود، شــامل  نکوهیده به معنای 
کفر جهلی و کفر عملی می شود؛ از این رو 
امام باقر؟ع؟در روایت شریفی می فرماید: 
گاه که نمی دانســتند،  گر بنــدگان، آن  »ا
کفــر  گرفتــار انــکار و  درنــگ می کردنــد، 
نمی شــدند« در روایت دیگری از حضرت 
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عیادت خادمین آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ از بیماران بیمارستان تخصصی پوست رازی

در ایــام شــهادت حضــرت زهــرا؟س؟، 
حضــرت  مقــدس  آســتان  خادمیــن 
عبدالعظیم؟ع؟ از بیماران بخش های 
رازی  پوســت  بیمارســتان  مختلــف 

عیادت به عمل آوردند.
جمعی از خادمین این بارگاه ملکوتی، 
با حضور در بیمارســتان پوســت رازی، 

ضمن عرض تســلیت به مناســبت ایام 
آرزوی  و  زهــرا؟س؟  حضــرت  شــهادت 
ســالمتی و صّحــت بــرای بیمــاران آن 
مرکــز، بــا اهدای بســته های متبــرک از 

ایشان عیادت کردند.
بیمارســتان  ریاســت  دیــدار،  ایــن  در 
تــا  کــرد  آمادگــی  اعــالم  رازی  پوســت 

به صــورت هفتگــی، تیمــی متشــّکل از 
پرســتاران  و  پزشــکان  متخّصصــان، 
را جهــت درمــان رایــگان بیماری هــای 
پوستی و همچنین برگزاری کالس های 
آموزشی در خصوص چگونگی مراقبت 
و رفتار با بیماران پوســتی به دارالشــفاء 

کوثر آستان مقّدس اعزام نماید.

به سوگ نشستن قبلۀ تهران در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا؟س؟

حــرم مطهر حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 
هم زمــان بــا ســال روز شــهادت یگانــه 
دختــر نبــی مکّرم اســالم؟ص؟، حضرت 
فاطمــه زهــرا؟س؟ غــرق در ماتــم و عزا 

شد.
همزمــان با ســال روز شــهادت دخت 
از  عــزاداران  اســالم؟ص؟،  مکــرم  نبــی 

تهــران  اســتان  نقــاط  اقصــی 
حــرم  مجــاوران  همچنیــن  و 
بــا  حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ 
حضور در حرم مطهر ایشان با 
برپایِی آیین های عزاداری به 

سوگ نشستند.

مطهــر  حــرم  مختلــف  صحن هــای 
میزبــان  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت 
شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت 
کنــده از غم به  کــه بــا دلــی آ ؟مهع؟ بــود 
ایــن مــکان مقــدس آمدند تا ســال روز 
محضــر  بــه  را  نبــی  ریحانــۀ  شــهادت 
حضــرت  ولی عصــر؟جع؟،  حضــرت 

عبدالعظیــم؟ع؟ و رهبر معظم انقالب 
تسلیت بگویند.

قبلۀ تهران، سراسر در سوگ شهادت 
کبری؟س؟سیاه پوش  حضرت صدیقۀ 
برافراشــته  ســیاه  پرچم هــای  و  شــد 
حضــرت  حــرم  نورانــی  گنبــد  بــر 
و  خیابان هــا  عبدالعظیــم؟ع؟، 
میدان ها و حضور عزاداران بر 
گــرد حرم مطهر، غوغایی  گردا
بــه  ارادت  و  عشــق  شــور  از 
خانــدان اهــل بیــت؟مهع؟را به 

گذاشت. نمایش 

گر بنــدگان،  کــه: »ا علی؟ع؟آمده اســت 
بــاز  اظهــار نظــر[  ]از  گاه ندانســتن،  بــه 

می ایستادند، کافر و گم راه نمی شدند«.
آیت اهلل محّمدی ری شهری، در پایان 

جلســه افــزود: کنتــرل خشــم و غضب و 
همچنیــن پوشــاندن عیــوب دیگــران، 
از بهتریــن ســجایای اخالقی اســت؛ زیرا 
صفت ســتاریت از صفــات خدای متعال 

به شــمار مــی رود و خداونــد، این رفتــار را 
کــه  میــان بنــدگان خــود دوســت دارد، 
بدی ها را پنهان کنند و خوبی ها را ظاهر 

نمایند.
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ق از دیدگاه اسالم با موضوع »مدیریت زمان«  
ّ
کارگاه آموزش خانوادۀ موف

دورۀ  دومیــن  از  جلســه  آخریــن 
بــه  کــه  موفــق  خانــوادۀ  آمــوزش 
امــور برنامه هــای  کل  اداره  هّمــت 
فرهنگی و آموزشــی آســتان مقدس 
حضــرت عبدالعظیم حســنی؟ع؟ با 
ســخنرانی خانم ســلیمانی و حضور 
تعــداد پنجــاه نفــر از خواهــران، در 
در   96 بهمن مــاه  هفدهــم  تاریــخ 

تاالر شــیخ صدوق برگزار شد.
اهمیــت  و  زمــان  مدیریــت 
برنامه ریــزی و اولویت بنــدی امــور 

بــا  کــه  بــود  زندگــی، موضوعــی  در 
نظر شــرکت کنندگان در این جلســه 

شد. بررسی 
جــدول  ترســیم  ضمــن  ســلیمانی 
بــه  زندگــی  در  امــور  زمانبنــدی 
کارهــا  اولویــت  بــه  دادن  اهمیــت 
کــرد و افــزود: تقســیم بندی  اشــاره 
کارهــا بــه امــور مهــم، فــوری و غیر 
فــوری و اختصــاص اولویــت به هر 
کارهــا، موجــب تســهیل در  یــک از 
انجام شــدن امــور و مدیریت زمان 

می شود.
کید بر  ایــن اســتاد دانشــگاه بــا تأ
قــدر شــمردن فرصت هــا در زندگــی 
اظهــار داشــت: تالش و پشــتکار در 
حــذف  بــا  کارهــا  انجــام  و  زندگــی 
بزرگ نمایــی  و  کوچــک  موانــع 
عاملــی  عنــوان  بــه  آنهــا  نکــردن 
موجــب  موفقیــت،  عــدم  جهــت 
و درســت  موقــع  بــه  شــدن  انجــام 

کارهــا خواهد بود.

دورۀ تربیت مربی مهد و پیش دبستان  

دورۀ تربیــت مربــی مهــد و پیــش 
دبســتان با تدریس استادان جهاد 
مقــدس  آســتان  در  دانشــگاهی 
حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم  حضــرت 

شد. برگزار 
 51 تعــداد  حضــور  بــا  دوره  ایــن 
امــور  کل  اداره  خواهــران  از  نفــر 
آموزشــی  و  فرهنگــی  برنامه هــای 

حضــرت  مقــدس  آســتان  در 
بهمن ماه  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم 

96 در ســالن اندیشه برگزار شد.
رفتــاری  اختــالالت  بــا  آشــنایی 
مفاهیــم  کــودکان،  عاطفــی  و 
شــایع  بیمــاری  دینــی،  اجتماعــی 
رشــد،  روان شناســی  کــودکان، 
بــرای  قصه گویــی  شــیوه های 

اســباب بازی،  و  بــازی  کــودکان، 
از  اولیــه،  کمک هــای  بــا  آشــنایی 
آموزشــی  ســرفصل های  مهم تریــن 

این دوره بود.
بــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
دوره،  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
جهــاد  دورۀ  پایــان  گواهی نامــۀ 

دانشــگاهی اعطا شد.

برگزاری کالس های فرهنگی، هنری و آموزشی در آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟

کل فرهنگی و  بــه هّمت اداره 
برنامه هــای مختلف  آموزشــی، 
آموزشــی  و  هنــری  فرهنگــی، 

در آســتان حضــرت عبدالعظیم 
اجراســت  حســنی؟ع؟ در حــال 
غنــای  ضمــن  می توانــد  کــه 

فرهنگــی زائران، موجب حضور 
و بهره مندی بیشــتر آنان شود.
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کالس آموزش خطاطی   

فعالیت هــای  ترویــج  هــدف  بــا 
آموزشــی  کالس  هنــری  و  فرهنگــی 
امــور  کل  اداره  توســط  خطاطــی 
برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی در 

گــروه خواهــران و بــرادران برگزار  دو 
شد.

بــا  بــرادران  ویــژۀ  کالس هــا  ایــن 
ویــژه  و  یعقوبــی  اســتاد  تدریــس 

خواهــران بــا تدریس اســتاد حســنی 
هنر آمــوزان  از  نفــر   32 حضــور  بــا 
عالقه منــد به مدت دو ماه در ســالن 

اندیشه جوان برگزار شد.

کالس هنری قطاعی    

کالس آموزشــی هنــر قطاعــی ویــژۀ 
خواهران عالقه مند در تاریخ بهمن ماه 

96 در سالن اندیشه برگزار شد.
این کالس هنری با شرکت تعداد شش 
نفــر از خواهــران عالقمنــدان و آمــوزش 
اســتاد رضائی با هدف آموزش هنرهای 
آذینی ایرانی و اسالمی به مدت ده جلسه 

توسط اداره کل امور برنامه های فرهنگی 
و آموزشی برگزار شد.

الزم بــه یادآوری اســت هنــر »قطاعی« 
یا قطعه کردن کاغذ، یکی از رشــته های 
ظریــف و دقیــق هنــری اســت کــه در آن 
هنرمند پس از طراحی روی کاغذ، نقش را 
با قیچی یا کارد مخصوص از میان کاغذ 

در می آورد و با چسباندن آن بر زمینه ای به 
رنگ دیگر، اثر جدیدی به وجود می آورد. 
این هنر با قدمت چهارصد ساله از دوران 
تیموری، یکی از بدیع ترین میــراث ذوق 
و زیبایی شناسی ایران محسوب می شود 
کــه در متون برخی از قرآن هــا و دیوان ها 

دیده می شود.

برنامۀ فرهنگی »معرفت زیارت« در مصالی بزرگ ری     

بــا هدف معرفی مقــام واالی حضرت 
حضــرت  حســنی؟ع؟،  عبدالعظیــم 
حمزه؟ع؟ و امام زاده طاهر؟ع؟، برنامۀ 
فرهنگی »معرفت زیارت« همــه روزه در 
مصلی بزرگ ری و ســالن اندیشه برای 
گروه هــای دانش آمــوزی و ســایر زائران 

این آستان مقدس برگزار می شود.
در این برنامه که با سخنرانی خادمان 
و همــکاران اداره کل امــور برنامه هــای 
برگــزار می شــود،  فرهنگــی و آموزشــی 
حضــرت،  شــناخت  زیــارت،  فضایــل 
امام زادگان، آداب زیارت، اثرات معنوی 

زیــارت، ثــواب زیارت مطالبــی عنوان و 
نیز مفاهیــم تعمیق باورهــای دینی در 
خصــوص زیــارت بــه حاضــران در این 

برنامه معرفت افزایی ارائه می شود.

مراسم عقد در اتاق عقد تاالر اندیشه  

هم زمان با ایام اهلل دهۀ مبارک فجر، 
در تاریــخ بیســتم بهمن ماه مراســم دو 
پیونــد مبــارک ازدواج در اتــاق عقد تاالر 

اندیشه برگزار شد.

حضــور  بــا  کــه  مراســم   ایــن  در 
برگــزار  دامــاد  و  عــروس  خانواده هــای 
می شــود، زوج هــای جوان با توســل به 
اهــل بیــت؟مهع؟ و حضرت عبدالعظیم 

حســنی؟ع؟ پیونــد ازدواج خــود را در 
کنار آستان شریف ایشان برگزار و زندگی 
خویــش را بــا نورانیــت حضــرت ســید 

الکریم آغاز می کنند.

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان   

مراســم بــا شــکوه فرهنگــی ـ مذهبی 
جشــن تکلیف دختــران دانش آمــوزان 
مدارس مختلف استان تهران در تاریخ 
پانزدهم بهمن ماه ســالجاری با حضور 
گــروه 66 و 61 نفــری در مصــالی  دو 

بزرگ ری برگزار شد.

اداره کل امــور برنامه هــای فرهنگــی 
حضــرت  مقــدس  آســتان  آموزشــی  و 
تعمیــق  هــدف  بــا  عبدالعظیــم؟ع؟ 
باورهای دینی، مراســم جشن تکلیف 
ویژۀ دختران دانش آموز را برنامه هایی 
از جملــه بیــان احکام تکلیــف، اجرای 

نمادیــن  اجــرای  فرهنگــی،  مســابقۀ 
فرشــتۀ خــوب و بــد بــا تن پوش هــای 
عروســکی، اهــدای جوایــز و برگــزاری 
نماز شکر در طول سال تحصیلی برای 

مدارس استان تهران برگزار می کند.
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مهم ترین انتظار شهدا: استقرار ارزش های دینی و در رأس آنها، برقراری عدالت اجتماعی است

حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت 
گفــت:  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم 
و  شــهدا  خــون  پیــام  مهم تریــن 
اســتقرار  شــهدا،  انتظــار  مهم تریــن 
ایــن  رأس  در  و  دینــی  ارزش هــای 
عدالــت  و  قســط  برقــراری  ارزش هــا 
کــه  اجتماعــی در میــان مــردم اســت 
پیــدا  تحّقــق  مهــم  ارزش  ایــن  گــر  ا
نکنــد، ســایر ارزش هــا نیــز چنــدان از 

اهمیــت برخوردار نخواهد بود.
ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 

فرزنــدان  هیئــت  ماهانــۀ  مراســم  در 
مطهــر  حــرم  در  اســالم  شــهدای 
در  صالــح؟ع؟و  امــام زاده  حضــرت 
شــهدا  معظــم  خانواده هــای  جمــع 
را بســیار  مّنــان  کــرد: خداونــد  بیــان 
مرقــد  جــوار  در  کــه  ســپاس گزارم 
مطّهــر یکــی از فرزنــدان امــام موســی 
ســوگواری  اّیــام  در  کاظــم؟ع؟و 
شــهادت حضــرت زهــرا؟س؟ در جمع 
شــما فرزنــدان و خانواده هــای عزیــز 

شــهدا حضور یافتم.
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
کــه تعدادی  اظهار داشــت: ابتکاری 
شــهدا  فرزنــدان  و  خانواده هــا  از 

نورانــی  محفــل  ایــن  تشــکیل  بــرای 
داشــته اند، بســیار قابــل تقدیر اســت 
مطابــق  نیــز  ایشــان  فعالیت هــای  و 
گزارش شــده، بســیار ارزشــمند  آنچــه 
همــۀ  در  کــه  زیباســت  چــه  و  اســت 
از  نقطــه ای  هــر  در  و  ایــران  نقــاط 
که خدمت گزاران به اســالم در  جهان 
گونــه محافل  آن حضــور دارنــد، این 
خانواده هــای  و  فرزنــدان  حضــور  بــا 

گردد. شــهدا تشکیل 
در  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 

ایــن مراســم اظهــار داشــت: آنچه در 
گونــه محافل قابل توّجه اســت  ایــن 
و اختصــاص بــه شــهدا و فرزنــدان و 
خانــوادۀ محتــرم شــهدا دارد، توّجــه 
بــه انتظــارات و پیــام خون شــهدا به 
بــه  نیــز  و  فرزنــدان خــود  و  خانــواده 
جامعه و به مســئوالن جامعه است و 
کنــون مهم ترین پیام خون شــهدا و  ا
در رأس همۀ انتظارات شــهدا، اقامۀ 
قســط و برقراری عدالت اجتماعی در 
که ایــن مهم، اســاس  جامعــه اســت 
اســالم اســت و هدف مکتب انبیا نیز 
رســیدن به این ُقّلۀ بااهمیت است.

حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت 

کــرد:  عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ بیــان 
رهبــر معظم انقالب در فرمایش اخیر 
گالیــه از مســئوالن  خودشــان ضمــن 
فرمودنــد ما در مســئلۀ تحّقق عدالت 
عقــب  مــردم،  میــان  در  اجتماعــی 
ایــن  کنیــم  تــالش  بایــد  و  هســتیم 

کنیم. عقب ماندگــی را جبران 
رئیــس دانشــگاه قــرآن و حدیث در 
عدالــت  کامــل  تحّقــق  عــدم  تبییــن 
اجتماعــی در ســطوح مختلف افزود: 
که خودش ارزش های انقالبی  کســی 

و اســالمی را در وجود خــودش پیاده 
داشــت  انتظــار  نمی تــوان  نکــرده، 
کــه قیــام بــه قســط نمــوده و عدالت 

کند. اجتماعــی را در جامعه مســتقر 
ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
گفت: در روایتی از حضرت علی؟ع؟، 
آمــده  کامــل  انســان  ویژگی هــای  در 
اســت، او خــودش را مالزم بــا عدالت 
نمــوده و اّولیــن قــدم در ایــن راه نیــز 
که هوا و هــوس را از خود  ایــن اســت 
کــه در رأس تمایالت  کرده اســت  دور 
قدرت طلبــی  و  جــاه  حــّب  نفســانی، 
اســت؛ از ایــن رو، شــخص هوســران 
کــردن  پیــاده  تــوان  قدرت طلــب،  و 



46

ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

توصیۀ وزیر بهداشت به مراجعه به تألیفات آیت اهلل محّمدی ری شهری در حوزۀ احادیث پزشکی

سیدحســن قاضــی زاده هاشــمی 
بــا  اختصاصــی  گفتگــوی  در 
طــّب  دربــارۀ  ســالمت  صــدای 
گفت: بهتر اســت در این  اســالمی 
زمینه به آثار آیت اهلل ری شــهری 
نظــر  صاحــب  کــه  علمایــی  نیــز  و 
هســتند مراجعه شــود؛ ایشــان در 
ع، دو جلد  رابطــه با همیــن موضو

کتاب هم نوشــته اند.
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
آموزش پزشکی در حاشیه بازدید 
از بیمارســتان امیــن و ســالمتکدۀ 
از  بخشــی  افــزود:  ســنتی  طــّب 
نــام  بــه  برخــی  کــه  چیــزی  آن 
می کننــد،  معرفــی  اســالمی  طــّب 
اســتفاده هایی  ســوء  شــامل 
ائّمــۀ  توصیه هــای  از  کــه  اســت 

اطهار؟مهع؟می شود.
کــرد:  نشــان  خاطــر  هاشــمی 
ارزشــمندی  احادیــث  و  روایــات 
و  کی هــا  خورا خــواص  دربــارۀ 
ولــی  داریــم  پیشــگیری؛  نــکات 
بدانیــم  کــه  اســت  مهــم  خیلــی 
ایــن مــوارد در چــه ســّنی، بــرای 

چــه فردی، در چه شــرایطی و به 
قــرار  اســتفاده  مــورد  چــه میزانــی 

بگیرد.
بزرگانــی  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 
و  آملــی  جــوادی  اهلل  آیــت  چــون 
کــه در  آیــت اهلل مــکارم شــیرازی 
هســتند  دانــا  بســیار  دیــن  علــم 
هــم نظــر بــه نبــود طــّب اســالمی 
کــرد  ســیاه نمایی  نبایــد  و  دارنــد 
قــول  از  واقــع  غیــر  حرف هــای  و 
کشــور برای  برخی افراد موّجه در 
ح  رســیدن بــه برخی اهــداف مطر

کرد.
نبایــد  برخــی  گفــت:  هاشــمی 
بیــن طــّب مــدرن و موضوعــی به 

کشــی  نــام »طــب اســالمی« خــط 
بشــری  دســتاوردهای  و  بکننــد 
کــه این  را زیــر ســؤال ببرنــد؛ چرا 
ع را نه دیــن و مراجع و نه  موضــو

عقل ما درســت می داند.
گفت:  وزیــر بهداشــت در پایــان 
طــّب  مزایــای  از  جامعــه  مــردم 
و  هســتند  بهره منــد  ایرانــی 
کــه  بپذیرنــد  بایــد  هــم  پزشــکان 
مکّمــل  طــّب  یــک  ایرانــی،  طــّب 
بــا ظرفیــت بســیار خوبــی اســت و 
کــه نا باب  از طرفــی هــم افــرادی 
وســیلۀ  را  دیــن  نبایــد  هســتند 

ســود جویی خود قرار دهند.

عدالت را در جامعه نخواهد داشــت.
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
گذشــته  گفــت: بایــد طی چهل ســال 
زمینــه،  ایــن  در  اســالمی  انقــالب  از 
و  می شــد  انجــام  الزم  کادرســازی 
کســانی توســط نهادهــای آموزشــی و 
پرورشــی در نظــام تربیــت می شــدند 
ایــن  در  الزم  توانایی هــای  از  کــه 
زمینــه برخــوردار باشــند، وگرنه صرفًا 
با موعظــه، عدالت در جامعه محّقق 

تحّقــق  بــرای  لــذا،  شــد.  نخواهــد 
رهنمــود رهبــر معّظم انقــالب و برای 
در  بایــد  عقب ماندگــی  ایــن  جبــران 
تمــام زمینه هــا افرادی تربیت شــوند 
کــه از خودســازی و توانایی های الزم 

باشند. برخوردار 
گفت:  آیت اهلل محّمدی ری شهری 
متأّســفانه اخیــرًا شــیاطین داخلــی در 
ضربــه زدن و تضعیف ســتون انقالب 
و والیــت فقیــه، بــا شــیاطین خارجی 

که خود باید  کسانی  همنوا شده اند و 
پاســخگو باشــند، اّدعای سردمداری 
همــان  و  می نماینــد  عدالت طلبــی 
ســخن از حلقــوم آنهــا بیــرون می زند 
آنهــا  نامه هــای  و  نوشــته ها  در  و 
که ســخنان دشــمنان  دیده می شــود 
اســالم و انقــالب اســت؛ امــا مــردم و 
و  هســتند  گاه  آ شــهدا  خانواده هــای 
رفتارهــای  ایــن  گذاشــت  نخواهنــد 

ناصحیح به نتیجه برســد.
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کریم  کفر نکوهیده از منظر قرآن  معناشناسی 

در  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
که  کریم ـ  جلســۀ هفتگی تفســیر قرآن 
هر هفته یکشنبه ها بعد از نماز عشا در 
مصالی بزرگ ری برگزار می شــود ـ ، در 
تفســیر آیۀ ششــم از ســورۀ مبارک بقره 
کفر نکوهیده در قرآن مجید در  گفــت: 
که یکــی از آنها  چنــد معنا بــه کار رفتــه 
کفــر نیز  کــه این  کفــر حجــودی  اســت 
دو قســم اســت یکی، »کفر جهلی « به 
که جهل خود را پنهان  معنای جاهلی 
می کنــد و دیگــری »کفــر علمــی« یعنی 
که علــم خود را پنهان می کند،  عالمی 

از جمله موارد آن به شمار می روند.
آیــت اهلل محّمــدی ری شــهری بیان 
کفر جهلی با  کــرد: در بیان نمونه ای از 
اســتناد به آیۀ 24 ســورۀ مبارکۀ جاثیه 
اظهار داشــت: در این آیۀ شــریف آمده 
کــه زندگی بجــز همین  اســت: »گفتند 
زندگــی دنیا نیســت، بعضــی می میرند 
و بعضــی دیگــر زنــده می شــوند و مــا را 
جــز روزگار نمی میراند. آنها هیچ علمی 
به این مطلب ندارند و جز این نیســت 
تخمیــن  و  می کننــد  خیال بافــی  کــه 
می زننــد«. از ایــن رو به نظر می رســد، 
کّفــاری  کالم  ایــن آیــۀ شــریف دربــارۀ 

گمان، منکر  که بر اساس ظن و  اســت 
حقیقت می شوند.

حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  رئیــس 
کرد: فــردی می خواســت با امام  بیــان 
صــادق؟ع؟، دربارۀ وجــود خدا بحث 
غ  کنــد. هنگامــی که امام از طــواف فار
برابــرش  در  و  آمــد  امــام  نــزد  او  شــد، 
امــام  گردان  شــا از  گروهــی  نشســت. 
امــام؟ع؟  آن گاه  بودنــد.  حاضــر  نیــز 
کــه  داری  »قبــول  فرمــود:  آغــاز  در 
ایــن زمیــن زیــر و رو و ظاهــر و باطــن 
قبــول  آری  گفــت:  فــرد  آن  دارد؟«. 
»آیــا  امام؟ع؟فرمــود:  ســپس  دارم. 
کــه در  زیــر زمیــن رفتــه ای؟ می دانــی 
زیــر زمین چه خبر اســت؟« و او پاســخ 
نمی دانــم؛  زمیــن  زیــر  از  چیــزی  داد: 
کــه در زیرزمیــن،  گمــان می کنــم  ولــی 
چیزی وجــود ندارد. امــام؟ع؟ فرمود: 
ع درماندگــی  »گمــان و شــک، یک نــو
که نمی توانــی به چیزی  اســت؛ آن جا 
کنــی. آیــا بــه آســمان بــاال  یقیــن پیــدا 
کــه در آســمان  رفتــه ای؟ آیــا می دانــی 
چــه خبــر اســت و چــه چیزهــا وجــود 
دارد؟«. دوبــاره پاســخ شــنید: خیر. در 
ایــن حــال امام؟ع؟فرمــود: »عجــب! 

کــه نــه بــه مشــرق و نــه بــه مغرب  تــو 
فــرو  زمیــن  داخــل  بــه  نــه  رفتــه ای، 
رفته ای و نه به آسمان باال رفته ای، و 
کرده ای  نــه بر صفحه آســمان ها عبور 
تــا بدانــی در آن جــا چیســت، و بــا آن 
که  گاهی، باز منکری  همه جهــل و ناآ
آن جــا کســی وجــود دارد؟ آیا شــخص 
گاه  کــه از وجــود آن آ عاقــل، چیزی را 
نیســت، انــکار می کند؟«. ســپس امام 
علی؟ع؟توضیــح داد: »کــه تــو نســبت 
که  بــه وجود خدا شــک داری، نه این 
گفت: همین طور  منکر او باشی«. وی 
است. در ادامه امام؟ع؟ قدری دربارۀ 
او  و  کــرد  صحبــت  خداشناســی  ادلــۀ 

ایمان آورد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری، در 
ادامــه با اســتناد بــه آیه چهارده ســورۀ 
کردند آیــات نهی  مبــارک نمــل »انــکار 
کــه در نفــس خــود یقیــن  را و حــال آن 
و  تکّبــر  و  ظلــم  روى  از  کردنــد  پیــدا 
کــن چگونــه  بلند پــروازى، پــس نظــر 
کننــدگان«  بــوده اســت عاقبت فســاد 
کفر علمی  گفت: در این آیۀ شــریف به 
که به  کسانی  اشاره شــده است، یعنی 
صــورت قلبــی علــم دارنــد؛ اّمــا در پــی 



48

ث ▪
؟ع؟ و مؤسسه علمیـ ــ فرهنگی دارالحدی

ت عبدالعظیم حسنی
ضر

▪ شماره  76 -  بهمن و اسفند.    1396  ▪  نشریه خبری، اطالع رسانی و فرهنگی آستان ح

عنــاد و تکّبــر و نخــوت یــا هــر انگیــزۀ 
و  می پوشــانند  را  خــود  علــم  دیگــر، 
منکــر  را  خویــش  درونــی  حقیقــت 

می شوند.
ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
همچنین با اســتناد به آیۀ چهل سورۀ 
که در آن آمده اســت: »و  مبــارک بقــره 

چــون ایشــان را از جانب خدا کتابی آمد 
کتابشــان را  و او را شــناختند، هــر چنــد 
کــه زان  کــرده بــود و با آن  هــم تصدیق 
پیش خواستار پیروزی بر کافران بودند، 
بــه او ایمــان نیاوردنــد که لعنــت خدا بر 
کافــران بــاد.«، این نوع از کفــر را نیز کفر 
علمــی برشــمرد و بیــان کــرد: در این آیۀ 

شــریف، صحنۀ دیگرى از لجاجت  ها و 
هواپرســتی هاى یهــود را مطرح می  کند 
کتــب  کــه آنهــا بــر اســاس بشــارت  های 
پیامبــر؟ص؟  ظهــور  بــه  علــم  آســمانی، 
داشتند؛ ولی بعد از ظهور پیامبر اسالم، با 
آن که نشــانه هاى وى را موافق با آنچه 

کفر ورزیدند. در تورات بود یافتند، 

ضرورت تالش دانشگاه ها در مسیر اعتالی ایران اسالمی

محّمــدی  محّمــد  اهلل  آیــت 
ری شــهری در دیــدار دانشــگاهیان 
خمینــی؟هر؟  امــام  یــادگار  واحــد 
گونه  گفت: دانشگاه ها آن  شهرری 
کــه بایــد و شــاید در مســیر اعتــالی 
ایــران اســالمی تــالش نکرده انــد و 
باید در راســتای اصالح برنامه های 
فرهنگی، پیش بینی و برنامه ریزی 
بــا  برخــورد  نحــوۀ  در  صحیــح 
بــه  آنــان  هدایــت  و  دانشــجویان 
گام اساســی بردارند و  ســمت دین، 
گونــه ای امــر به  دانشــجویان را بــه 
کننــد که از  معــروف و نهــی از منکــر 

گریزان نشوند. دین 
آیــت اهلل ری شــهری بــا اشــاره بــه 
ویژگی های یــک مدیر موّفق اظهار 
حیطــۀ  در  انســانی  هــر  گــر  »ا کــرد: 

که به او محول می شــود،  وظایفــی 
کار خــود را انجــام دهد  بــه درســتی 
و از امکانــات و منابــع در دســترس 
برای تحّقق اهداف سازمانی، تمام 
گیرد،  ســعی و تــالش خــود را بــه کار 
کــه امــروزه  مشــکالت و معضالتــی 
برطــرف  اســت  جامعــه  گریبانگیــر 

می شود.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری با 
اشــاره بــه فضایــل معنوی نمــاز به 
کرد:  نقــل از آیت اهلل قاضــی عنوان 
گــر افراد بــا فضیلت های نمــاز اّول  ا
کار آنان باز  وقت آشــنا شوند، گره از 
گر با اخالق و ایمان و در  می شود و ا
پــی کســب رضایت خداونــد متعال 
کاری را انجام دهند خداوند آنان را 

یاری می کند.

رئیــس دانشــگاه قــرآن و حدیــث 
بــا اعالم آمادگی و همــکاری تولیت 
آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم 
بــا  امیــدوارم  گفــت:  الحســنی؟ع؟ 
گام هــای  صحیــح  برنامه ریــزی 
فرهنگی بزرگی بر اصالح مشــکالت 
جــوان  قشــر  بخصــوص  جامعــه 

برداریم.
امــام  یــادگار  واحــد  رئیــس 
خمینی؟هر؟ شــهرری هم با تشــّکر 
از ایــن دیــدار و پیــرو منویــات مقام 
کــه فرمودنــد »امید  معّظــم رهبری 
گفــت:  کنیــد«  زنــده  را در جوانــان 
آمــادۀ پیگیــری مشــکالت شــهری 
که  هســتیم و این واحد دانشگاهی 
کاهــش  بــه عنــوان الگــوی متوّلــی 
طــالق در شهرســتان ری انتخــاب 



49

ث ▪
دی

لح
دارا

ی 
نگ

ره
یـ ــ ف

علم
سه 

ؤس
 و م

؟ع؟
نی

حس
م 

ظی
دالع

 عب
ت

ضر
ن ح

ستا
ی آ

نگ
ره

 و ف
نی

سا
ع ر

طال
ی، ا

خبر
یه 

شر
  ▪ ن

13
96

        .
ند

سف
ن و ا

هم
 -  ب

76
ره  

ما
▪ ش

کیهان« در آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟  گیتی تا  ی »از  برگزاری همایش ملّ

کیهــان«  گیتــی تــا  همایــش ملــی »از 
و  علمــی  جایــزۀ  دهمیــن  اهــدای  و 
عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  ترویجــی 
بــه هّمــت مرکــز نجوم و علــوم نوین 
آســتان مقّدس حضــرت عبدالعظیم 
انجمــن  همــکاری  بــا  و  حســنی؟ع؟ 
نجوم ایران و انجمن رشــد و توسعۀ 
دانش ســپهر، در تاریخ دهم اســفند 
صــدوق؟هر؟  شــیخ  تــاالر  در  مــاه 
آســتان مقّدس حضــرت عبدالعظیم 

حســنی؟ع؟ برگزار شد.
همایــش،  ایــن  رئیــس 
تقدیــری،  محّمــد  حجت االســالم 
رئیــس مرکز نجوم و ســتاد اســتهالل 
اربابــی  ســپهر  و  تهــران  اســتان 
کیهان شــناس و عضــو هیئــت علمی 
دانشــگاه صنعتــی قــم، دبیــر علمــی 

بودند. همایش 
از  مقالــه  ســی  همایــش  ایــن  در 
و  شــد  ارســال  پژوهشــگران  ســوی 

پــس از داوری، ده مقالــه به صورت 
ســخنرانی و هفــت مقالــه به صورت 
دهمیــن  کــه  شــدند  ارائــه  پوســتر 
حضــرت  ترویجــی  علمــی_  جایــزۀ 
دکتــر  بــه  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم 
اســتاد  و  پژوهشــگر  ثبوتــی،  یوســف 
تجلیــل  وی  از  و  شــد  اهــدا  فیزیــک 

آمد. به عمل 
ســپهر  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
آریایی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
قــم، میرترابــی، عضــو هیئــت علمی 
راهــوار،  ســهراب  الزهــرا،  دانشــگاه 
عضــو هیئت علمی دانشــگاه شــریف 
و معیــن مصلــح عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه شــیراز، از اعضــای هیئــت 

داوران ایــن همایش بودند.

شــده اســت، در این زمینه، آمادگی 
کارگاه های آموزشی قبل از  برگزاری 

ازدواج و بعد از ازدواج را دارد.
دکتــر ســعید قاضی مغربــی افزود: 
صحیــح  و  دقیــق  برنامه ریــزی  بــا 
و انتخــاب ایــن واحــد دانشــگاهی 
بــه عنــوان دانشــگاه حــّل مســئله، 
نوآور و پژوهش محور باید به ســهم 
گامــی اساســی در جهــت حّل  خــود 
مشکالت صنعت و جامعه برداریم؛ 
کــه دانشــجویان، فرزنــدان ما  چــرا 
هستند و معضالت آنان به نوعی ما 
را ناراحت و درگیر می سازد و در این 
راستا ما از هرگونه انتقاد و پیشنهاد 
دانشــجویان  و  اولیــا  ســوی  از 

استقبال می کنیم.
و  ظرفیت هــا  بــه  اشــاره  بــا  وی 

پتانســیل های موجود در این واحد 
کــرد: واحد یادگار  دانشــگاهی بیان 
امام خمینی؟هر؟ شهرری همجوار 
با حرم مطهر و نورانی حضرت امام 
عبدالعظیــم  حــرم  خمینــی؟هر؟، 
شهداســت.  گلــزار  و  الحســنی؟ع؟ 
کاربری  دارای ســی هکتار زمین بــا 
آموزشــی، هفت دانشکدۀ مصوب، 
 1100 و  علمــی  هیئــت  عضــو   350
دانشــجو،  هــزار   25 مدعــو،  عضــو 
امکانــات  و  مختلــف  ســوله های 
و  مجهــز  آزمایشــگاهی  و  کارگاهــی 
کاردانــی،  مقاطــع  در  رشــته   203
و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 
در  می توانــد  تخصصــی  دکتــری 
زمینه هــای مختلــف و پروژه هــای 
تحقیقاتی نقش مهم و تأثیرگذاری 

داشته باشد.
قاضی مغربی با اشاره به موقعیت 
جغرافیایــی ایــن واحد دانشــگاهی 
مســئوالن  بــا  ارتباطــات  گفــت: 
صنعــت،  ادارۀ  ری،  شهرســتان 
ایــن شهرســتان  معــدن و تجــارت 
قــرار  اختیــار  در  و  تهــران  اســتان  و 
دادن دفاتــری به آنان در دانشــگاه 
دیگــر  از  مشــکالت،  حــّل  بــرای 
کــه در این چند  برنامه هایــی بــوده 
ماه مدیریتی بنده اجرا شــده اســت 
و اعضای هیئت رئیسه، استادان و 
ح های  کارکنــان، آمادگی اجرای طر
پژوهشی با دانشگاه قرآن و حدیث 
و پژوهشــگاه های آســتان مقــّدس 
حــرم عبدالعظیــم الحســنی؟ع؟ را 

دارد.
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کفر نعمت است  گفتار یا رفتار،  گرفتن نیکی دیگران با  نادیده 

آیت اهلل محّمدی ری شهری در جلسۀ 
هفتگی تفســیر قرآن کریــم ـ که هر هفته 
یکشــنبه ها بعد از نمــاز عشــا در مصالی 
ـ ، در تفســیر  بــزرگ ری برگــزار می شــود 

ســورۀ  از  ششــم  آیــۀ 
مبارک بقره گفت: کفر 
نــوع  چنــد  نکوهیــده 
دارد، کفر جحودی که 
گونه اســت:  آن نیز دو 
کفر علمی و کفر جهلی 
کــه  کفــر نعمــت  و نیــز 

»نادیــده گرفتن نیکی دیگران با گفتار یا 
رفتار« معنا می شود.

آیــت اهلل محّمدی ری شــهری در بیان 
نمونــه ای از کفــر نعمت با اســتناد به آیه 
چهل از ســورۀ مبارک نمل اظهار داشت: 
این آیه شریفه مربوط به داستان حضرت 
آن  درخصــوص  و  بلقیــس  و  ســلیمان 
هنــگام اســت کــه توســط یکــی از یــاران 
پادشــاهی  تخــت  ســلیمان،  حضــرت 

بلقیس به چشم برهم زدنی نزد حضرت 
ســلیمان حاضــر شــد و او ایــن توانایــی را 
فضلــی از ســوی پــروردگار بــرای آزمایش 
او دانســت کــه آیا موجب شــکر یــا کفران 

نعمــت می شــود؟! از ایــن رو در ایــن آیه، 
»کفــر« به معنــای نادیــده گرفتن نعمت 

آمده است.
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث بیان با 
استناد به آیه هفت سورۀ ابراهیم گفت: 
در ایــن آیۀ شــریف نیــز »کفر« بــه معنای 
کید  نادیده گرفتن نعمت آمده است و تأ
شده است که شکر نعمت، موجب ازدیاد 
نعمت خواهد شد و کفران نعمت، عذاب 

الهی را در پی خواهد داشت.
بــا  عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری، 
اســتناد به روایات اســالمی گفت: دستور 
گر کســی به شــما نیکی  دیــن اســت که ا
کرد، شما پاسخ آن را با 
نیکی باالتری بدهید 
کســی  گر  و نیــز حّتی ا
به انسان بدی نمود، 
بــا او را با نیکی پاســخ 

بدهیم.
دانشــگاه  رئیــس 
قرآن و حدیث همچنین در ادامه گفت: 
گر کسی به انسان نیکی کرد و انسان در  ا
مقابل به او بدی نمود، باالترین مصادیق 

»کفر نعمت« به شمار می رود.
آیت اهلل محّمدی ری شهری بیان کرد: 
یکی از نصایح امیرالمؤمنین؟ع؟ به امام 
حســن؟ع؟ ایــن اســت کــه انســان های 

پست نعمت ها را ناسپاسی می کنند.

کتاب »فرهنگ نامۀ اعتکاف« تألیف آیت اهلل ری شهری رونمایی از نسخۀ عربی 

ســعادت  بــا  والدت  آســتانه  در 
حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ آییــن 
جشــنوارۀ  پنجمیــن  اختتامیــۀ 
جامــع بیــن المللی ادبــی، هنری 
اعتکاف در آســتان قدس رضوی 

شد. برگزار 
بــا حضــور فّعــاالن  ایــن برنامــه 
کشــور و مدیران  علمــی و اجرایی 
رضــوی  قــدس  آســتان  فرهنگــی 
کتاب خانۀ مرکزی  در تاالر قدس 

حرم مطهر رضوی برگزار شــد.
از  باشــکوه،  مراســم  ایــن  در 

کتــاب »فرهنگ نامــۀ  نســخۀ عربــی 
اعتــکاف« تألیــف آیــت اهلل محّمدی 
در  دیگــر  کتــاب  چنــد  و  ری شــهری 

حوزۀ اعتکاف رونمایی شــد.
تعــدادی  آییــن،  ایــن  ابتــدای  در 
جشــنواره،  ایــن  آثــار  نویســندگان  از 
موضوعاتــی را در مــورد آثــار خویــش 
آسیب شناســی  بــه  و  کردنــد  تبییــن 
فرهنگــی  برنامه  هــای  از  برخــی 

پرداختند.
بــا  جشــنواره  ایــن  پایانــی  میزگــرد 
والمســلمین  اســالم  حجــج  حضــور 
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ک جامعۀ التقاطی در دنیا و آخرت  خطر دین التقاطی و فرجام خطرنا

در  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
که  کریم ـ  جلســۀ هفتگی تفســیر قرآن 
هــر هفته یکشــنبه ها بعد از نماز عشــا 

در مصــالی بزرگ ری برگزار می شــود ـ 
، در تفســیر آیۀ ششــم از ســورۀ مبارک 
کفــر نکوهیــده  بقــره در بیــان اقســام 
کفــر  شــامل  جحــودی،  کفــر  گفــت: 
کفر  کفر جهلی می شــود و نیز  علمــی و 
بــه معنــای  کفــر معصیــت،  نعمــت و 
نافرمانــی خداونــد ســبحان از اقســام 

کفر نکوهیده به شمار می رود.
بــا  ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
اســتناد به آیۀ 85 ســورۀ مبــارک بقره 
شــریف  آیــۀ  ایــن  در  داشــت:  اظهــار 
کتاب  کــه آیا به بعضــی از  آمده اســت 
کافر  ایمــان می آورید و بعضــی دیگر را 
کــه چنین  کســی  می شــوید؟ و جــزای 
کند، جز خواری در زندگی دنیا چیزی 
نیست. در این آیۀ شریف »خزی« به 
معنای ذّلت و پســتی و خواری اســت 

و خــدا در موارد عدیده ای آنها را خوار 
و ذلیــل نمــود و البتــه در انتهــای آیــۀ 
روز  کــه  اســت  شــده  تصریــح  شــریف 

قیامــت به طــرف شــدیدترین عــذاب 
بــر می گردنــد و به ســبب اعمالشــان و 
کــه خداوند از  کرده اند؛  کســب  آنچــه 

آنچه می کنید غافل نیســت.
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
 85 آیــۀ  در  متعــال  خــدای  گفــت: 
ســورۀ مبــارک بقــره نســبت بــه خطــر 
که بخشــی از دین را  التقاط و افرادی 
می پذیرنــد و بخشــی را رهــا می کنند، 
می کننــد،  عمــل  فــردی  احــکام  بــه 
اجتماعــی  مســائل  بــه  نســبت  ولــی 
و  اســت  داده  هشــدار  بی تفاوت انــد، 
بــر همین مبنــا جامعۀ دینــی التقاطی 
و  دنیــوی  خــواری  انتظــار  در  بایــد 

عذاب اخروی باشد.
حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  رئیــس 
همچنیــن در ادامــۀ توضیــح آیــۀ یــاد 

کــه در آن خــدای متعــال بنــی  شــده 
که باوجود  اسرائیل را سرزنش می کند 
که داشتند، همدیگر  پیمان و میثاقی 

کشــتند و یکدیگر را از ســرزمین ها و  را 
بــه  و  کردنــد  بیــرون  خانه های شــان 
گفت:  عاقبــت ســختی دچــار شــدند، 
نشــانۀ ایمان واقعی، التــزام عملی به 
که حتــی مطابق میل  احکامــی اســت 

انسان نیست.
ری شــهری  محّمــدی  اهلل  آیــت 
همچنیــن بــا اســتناد بــه آیــات 30 تــا 
گفــت: خدای  34 ســورۀ مبــارک بقره 
فرشــتگان  »بــه  می فرمایــد:  متعــال 
کنید. پس  گفتیــم: براى آدم ســجده 
کردنــد، مگــر ابلیس  همــگان ســجده 
کــرد و تکّبــر ورزیــد و از  کــه خــوددارى 
کافران بود«. از این رو بنیانگذار دین 
التقاطــی، شــیطان شــناخته می شــود 
کــه ســال ها بــه عبــادت می پرداخت؛ 

اّما از دســتور خدای متعال سرباز زد.

معــاون  حســینی،  جــالل  ســّید 
رضــوی،  قــدس  آســتان  تبلیغــات 
تکیــه  ای، مســئول  ســّید محّمد باقــر 
المللــی  بیــن  جشــنوارۀ  برگــزاری 
دولــت  مــرادی  حســین  و  اعتــکاف 

کل فرهنگــی جامعــة  آبــادی، مدیــر 
بارگاهــی،  آقــای  و  المصطفــی 
آســتان  متبرکــۀ  کــن  اما مدیــرکل 
عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  مقــدس 
بیســت  از  نیــز  پایــان  شــد.در  برگــزار 

نفــر از برگزیدگان پنجمین جشــنوارۀ 
هنــری  ادبــی،  المللــی  بیــن  جامــع 

اعتکاف، تجلیــل به عمل آمد.
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رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
در  روایتــی  بــه  اســتناد  بــا  همچنیــن 
کادوا  شــأن نــزول آیــۀ شــریف »و إن 
لیفتنونــک عــن الــذی أوحینــا إلیک« 
گفــت: ایــن آیه، طبــق روایــت دربارۀ 
پیغمبــر؟ص؟  بــه  کــه  اســت  قبیلــه ای 
گفتند: ما حاضریم مســلمان شــویم و 
کنیم، به ســه شرط:  با شــما همراهی 
خــم  نمازتــان  در  شــما  کــه  ایــن  اّول 
ک می افتید  می شــوید و ســپس به خا
کار بــرای ما  و ســجده می کنیــد. ایــن  
کار را از مــا  بســیار دشــوار اســت. ایــن 
ک افتادن، در  شــأن  بردارید. روی خا

و  بودنــد  اشــراف  از  )آنهــا  نیســت  مــا 
که  تکّبــر و تفرعــن داشــتند(؛ دوم آن 
بت هــا را بــه دســت خــود نشــکنیم؛ و 
کــه، یــک ســال دیگــر از بت  ســوم آن 
کنیم. در این باره قرآن  الت اســتفاده 
کــه تحــت  می فرمایــد: »نزدیــک بــود 
خــدای  ســپس  و  قرارگیــری«  تأثیــر 
کاری  گــر چنین  متعــال می فرمایــد: »ا
کــرده بــودی، دو برابــر آنچــه دیگران 
در چنین موردی مجازات می شــدند، 
دیگــر  و  می کردیــم،  مجــازات  را  تــو 
یــاری  را  تــو  خــدا  در  برابــر  هیچ کــس 

نمی کرد... «.

حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت 
پایــان  در  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم 
کّفار تصریح  کفر و  پــس از تبیین انواع 
آیــۀ  در  کــه  کّفــاری  از  مقصــود  کــرد: 
ششــم ســورۀ بقره به آنها اشــاره شده 
و دعــوت پیامبــر و هشــدار او در آنهــا 
مســلمانی  غیــر  هــر  نــدارد،  تأثیــری 
کــه پــس  کســانی انــد  نیســت؛ بلکــه 
از بعثــت پیامبــر؟ص؟ و روشــن شــدن 
حقیقــت در برابر او ایســتادند و نبّوت 
کافران معاند و  کردند؛ یعنــی  را انــکار 

لجباز.

شفای مادر قاری مصری با توّسل به حضرت عبدالعظیم؟ع؟

کــه برای تــالوت در  قــاری مصــری 
بــه  رمضــان  مبــارک  مــاه  شــب های 
آســتان مقــّدس دعوت شــده بود، با 
توســل بــه حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ 

گرفت. شــفای مادر خود را 

ســلیمی،  عبــاس  القــرآن  خــادم 
زائــران  امــور  و  فرهنگــی  معــاون 
آســتان مقــّدس، طــی حضــور اســتاد 
احمــد احمــد نعینــع در مــاه رمضــان 
توســل  از  خاطــره ای   1383 ســال 
ایشــان بــه حضــرت عبدالعظیم؟ع؟ 
که در  کــرد  و شــفای مادرشــان بیان 

می خوانیم: ادامه 

که پس از موافقت  در ســال 1384 
آیــت اهلل ری شــهری، جنــاب اســتاد 
دکتــر احمد احمــد نعینع، از مشــاهیر 
اجــرای  بــرای  مصــر  قــرآن  تــالوت 
مــاه  در  قــرآن  تــالوت  برنامه هــای 

مبارک رمضان به این آستان مقّدس 
دعوت شــده بــود، بعد از یــک هفته، 
در یکــی از شــب ها ایشــان سراســیمه 
که والدۀ او ســخت  به بنــده فرمودند 
نامناســبی  شــرایط  در  و  اســت  بیمــار 
گزیــر اســت بــا  لــذا نا به ســر می بــرد و 
گــذاردن برنامه هــای خود  نیمه تمــام 

بــه مصر مراجعت نماید !

کــردم: اســتاد!   بــه ایشــان عــرض 
برای حضور شــما در ایران اســالمی، 
مــّدت  و  تبلیــغ شــده  و  برنامه ریــزی 
پانــزده روز مــردم و رادیــو تلویزیــون 
ی بــزرگ ری حضــور 

ّ
ایــران در مصــال

یافته و در لیالی ماه مبارک رمضان، 
مشتاق اســتماع آیات قرآن هستند و 
در صــورت بازگشــت جناب عالــی بــه 
مصــر، برنامه های مــا ناقص خواهد 

شد.
از دریافــت خبــر بیمــاری  کــه   وی 
و  مضطــرب  بســیار  خــود،  والــدۀ 
کــه:  از بنــده جویــا شــد  بــود  نگــران 
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کنم؟!« چه  »پس 
آن  در  کــه  ایــن  بــدون  نیــز  بنــده   
لحظــه توّجهــی بــه تفــاوت برخــی از 
داشــته  فیمابیــن  اعتقــادی  مبانــی 
آقــا  ایــن  بــه  کــردم:  عــرض  باشــم 
عبدالعظیــم؟ع؟( )حضـــــــــــــــــــــــــرت 
متوّســل شــوید و شــفای مادر خود را 

بخواهید!
 اســتاد احمد نعینع بــا نگاهی مملو 
از تعّجــب و شــگفتی پرســید: »یعنــی 

کنم ؟!« کار  چه 
بــه  کــردم:  عــرض   
زیارت ایشــان بیایید 
بــرای  جــا  آن  در  و 
مکّرمــۀ  مــادر  بهبــود 

کنید. دعا  خود 
یــک  از  پــس  وی   
و  طوالنــی  مکــث 
تأّملــی عمیق، با این 
موافقــت  پیشــنهاد 

کرد.
ایشــان  شــب،  آن   
تــالوت،  از  پــس 
مشــرف  زیــارت  بــه 
ادای  ضمــن  و  شــد 
و  تحّیــت  نمــاز 
حضــرت  زیــارت 
؟ع؟  لعظیــم ا عبد
مــادر  شــفای  بــرای 

کــرد و عــازم محــّل اقامت  خــود دعا 
خود شد.

که استاد احمد نعینع   در شــب بعد 
برای تالوت قرآن در آســتان مقّدس 
بــرق  کــه  حالــی  در  یافــت،  حضــور 
شــادی در چشــمان او مشــهود بــود، 
کشــید و با شــادمانی،  مــرا در آغوش 
اعــالم  را  خــود  والــدۀ  شــفای  خبــر 

داشت !
کردم آیا حاضر اســت   بــه او عرض 
یادبــود  دفتــر  در  را  ع  موضــو ایــن 
که پاســخ  آســتان مقّدس ثبت نماید 

داد. مثبت 
 

کــه در دفتر  دســتخط اســتاد نعینع 
یادبــود این آســتان مقّدس بــه ثبت 

است: رسیده 

ترجمــۀ متن نگاشــته شــده توســط 
احمــد  احمــد  دکتــر  اســتاد  جنــاب 
در  مصــری  مشــهور  قــاری  نعینــع، 
ســال 1383 در مــورد اجابــت دعای 

او در آستان مقّدس:
بــه حضــور در ایــن آســتان مبــارک 
ســرورم  و  پیشــوا  آســتان  همانــا  کــه 
باشــد،  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم 

مشــّرف شــدم و ایــن ســومین بــار یــا 
است. سال  سومین 

که  از خداوند قادر مســئلت می کنم 
مــا را از ایــن بــرکات محــروم نســازد. 
بــرادران حاضــر و در رأس آنهــا برادر 
و  ســلیمی  عّبــاس  اســتاد  ارجمنــد 
گرامــی پیرامونــش را دیــدم  جوانــان 
که با شــور و اشتیاق و عشق به قرآن 

گــوش فرا می دهند. کریم 
کــه هر  چــه قــدر مــن خوش بختــم 
آســتان  ایــن  در  روز 
بــه تالوت قرآن  مبارک 
بــرای  و  می پــردازم 
کردم  مــادر بیمــارم دعا 
و  الهــی  فضــل  بــه  کــه 
مــکان  ایــن  برکــت  بــه 
برکــت  بــه  و  مقــّدس 
پیامبــر؟ص؟  بیــت  اهــل 

یافت. شفا 
برای رهبری و دولت 
آرزو  ایــران  مّلــت  و 
پیشــرفت  کــه  می کنــم 
و شــکوفایی و پیــروزی 
و  اســالم  دشــمنان  بــر 
آنهــا  بــه  را  مســلمین 
عنایــت فرمایــد. خدایــا 
را  مســلمین  و  اســالم 
در هــر جــا نصــرت عطا 

بفرما.
مبارک نو  سال 

احمــد  احمــد  دکتــر  قــرآن  قــاری 
نعینع

15 رمضان 1425 ق
کتبر 2004 م 30 ا
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