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آییـــن رونمایی از ســـه عنـــوان از آثاری که بـــا همکاری 
مؤسســـۀ دارالحدیـــث و مرکز ترجمه و نشـــر ســـازمان 
بـــه زبان های اســـپانیایی،  ارتباطات اســـامی  فرهنگ و 
نـــروژی، فرانســـوی، انگلیســـی و اردو تدویـــن و ترجمه 
شـــده، در تاریخ نوزدهم اردیبهشـــت ماه بـــا حضور آیت اهلل 
محمّدی ری شـــهری در غرفۀ ســـازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســـامی در نمایشـــگاه بین المللی کتاب تهـــران، برگزار 

 . شد
رئیس مؤسســـۀ علمی ـ فرهنگـــی دارالحدیـــث، در این 
مراســـم بیان کـــرد: یکی از اهـــداف بین المللی مؤسســـۀ 
دارالحدیث و پژوهشـــگاه قـــرآن و حدیث، این اســـت که 
معارف اهل بیـــت)ع( و انبیا برای تقریـــب جامعۀ جهانی را 

کند.  منتشر  گســـترده  سطح  در 
وی افـــزود: »حکمت نامۀ عیســـی بن مریم« کـــه امروز به 
زبان های اســـپانیایی، نروژی و فرانســـوی رونمایی شـــد، 
شـــامل حکمت هایی اســـت که از ســـوی اهـــل بیت)ع( 
نقل شـــده و برای نزدیک شدن اســـام و مسیحیت بسیار 
اهمیـــت دارد و می تواند برای نســـل جوان مفید باشـــد. 

آیت اهلل ری شـــهری اظهار کـــرد: امیدواریم بـــا همکاری 
ســـازمان فرهنگ و ارتباطـــات، بیش از پیـــش بتوانیم آثار 
اهل بیـــت)ع( را بـــه زبان هـــای مختلف ترجمـــه کنیم. 
انتشـــار معارف اهل بیـــت)ع( در جهان بســـیار اهمیت دارد. 
امیدواریم ایـــن آیین، مقدمـــۀ خوبی بـــرای همکاری دو 
مجموعـــه در زمینۀ ترویج معارف اســـام و قرآن باشـــد. 
وی در حاشـــیۀ این برنامـــه گفت: انتشـــارات دارالحدیث، 
یکی از نهاد هـــای زیرمجموعه مؤسســـۀ علمی ـ فرهنگی 
دارالحدیث اســـت. مباحـــث مربوط به قـــرآن و حدیث و 
انتشـــار معارف قـــرآن و اهل بیـــت)ع( را عـــاوه بر زبان 
فارســـی، بـــرای عرضه در خارج از کشـــور بـــه زبان های 

مختلـــف نیـــز ترجمـــه می کنیم. مـــا آثارمـــان را با دید 
جهانـــی و نه در یـــک دایرۀ محـــدود جغرافیایـــی تولید 
می کنیـــم. ترجمه ایـــن آثار بـــه زبان های دیگر، بســـیار 

مورد توجّه و اســـتقبال اندیشـــمندان واقع شـــده است. 
آییـــن رونمایـــی از ترجمـــۀ آثـــار آیـــت اهلل محمّـــد 
محمّدی ری شـــهری، تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت 
عبدالعظیم حســـنی)ع( و رییس دانشـــگاه قرآن و حدیث با 
حضور این محّقق و اندیشـــمند اســـامی در غرفۀ سازمان 

فرهنـــگ و ارتباطات اســـامی برگزار شـــد. 
در این مراســـم از كتاب هـــای »حكمت نامۀ عیســـی بن 
مریم« بـــه زبان های اســـپانیولی، ایتالیایی و فرانســـوی و 
همچنیـــن كتاب های »علم و حكمت اســـپانیولی« با ترجمه 
فیصـــل مرهل و »منتخـــب دانش نامۀ امام علـــی)ع(« به 
زبان انگلیســـی و ترجمـــۀ زید الســـامی و صفی اهلل خان، 

شد.  رونمایی 
در این مراســـم، رســـول اســـماعیل زاده دوزال، رییس مركز 
ســـاماندهی ترجمه و نشـــر آثـــار علوم انســـانی و معارف 

اســـامی، در مورد طرح تـــاپ توضیحاتـــی ارائه داد. 
وی در ادامـــه دربـــارۀ كتاب های »حكمت نامۀ عیســـی بن 
مریم« گفـــت: این كتاب در خصوص مســـیحیت و نگرش 
شخصیت های اســـامی در مسیحیت اســـت. این كتاب در 
قالب »طرح تاپ« ســـازمان فرهنگ و ارتباطات اســـامی 
بـــه چندین زبـــان ترجمه شـــد و در معرض چـــاپ قرار 

 . فت گر
در ادامـــه از كتاب هـــای »حكمت نامه عیســـی بـــن مریم« 
به زبان هـــای اســـپانیولی، ایتالیایی و فرانســـوی و همچنین 
كتاب هـــای »علم و حكمت اســـپانیولی« بـــا ترجمه فیصل 
مرهـــل و »منتخب دانش نامۀ امام علی)ع(« به زبان انگلیســـی 

و ترجمـــۀ زید الســـامی و صفی اهلل خان رونمایی شـــد. 

 رونمایــــــــی از ترجمه آثــــــار آیـــت اهلل محّمدی ری شهـــــری
در سی ویکمیــــــــن نمایشگــــاه بین المللــــــی کتــــاب تهـــــــران
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خوانگ شـــین یانگ، معـــاون انجمن 
دائوئیســـم چین و تســـائوای، مسئول 
به  انجمن  ایـــن  الملـــل  بیـــن  امور 
از مســـئوالن ســـازمان  برخی  همراه 
در  اســـامی،  ارتباطات  و  فرهنـــگ 
تاریـــخ بیســـت ونهـــم فروردین ماه، 
تخصصی  کتاب خانۀ  از  بازدیـــد  ضمن 
رئیس  مقـــام  قائم  بـــا  حدیث،  علوم 
پژوهشـــگاه قرآن و حدیـــث، دیدار و 
گفتگـــو کرنـــد. در این دیـــدار، قائم 
با  و حدیث  قـــرآن  پژوهشـــگاه  مقام 
به  از حضور مهمانان،  ابراز خرســـندی 
و  قرآن  دانشگاه  و  پژوهشـــگاه  معرفی 

پرداخت.  حدیـــث 
این  در  یانـــگ  شـــین  خوانگ  آقای 
دیدار به قدمت اســـام و دائوئســـیم 
در چیـــن اشـــاره کرد. وی بـــا تأکید 
بر مشـــترکات فرهنگی میان اســـام 
و دائوئیســـم، به شـــباهت لباس های 
عالمـــان دینی دو دین اشـــاره کرد و 
از اســـتادان و پژوهشـــگران حاضر در 
جلســـه برای بازدیـــد از مراکز علمی 
و دینـــی اسامــی و دائوئـی چیـــن 

دعـوت کـرد. 
در ایـــن دیدار که گروهـــی از اعضای 
هیئـــت مدیرۀ انجمن کام اســـامی 

نیز  حـــوزه 

در  حاضر  اســـتادان  داشـــتند،  حضور 
جلســـه به طرح دیدگاه ها و ســـؤاالت 
خویـــش از معاون انجمن دائوئیســـم 

چیـــن پرداختند. 
المســـلمین دکتر  و  االســـام  حجت 
دســـتیابی  گفت:  رضـــوی  رســـول 
اندیشـــه های  اندیشـــمندان جهان به 
دائوئســـم از طریق متون شرق پژوهان 
غربی دربـــارۀ آئین دائو بوده اســـت. 
رئیـــس دانشـــکدۀ علـــوم و معارف 
اســـامی و عضو انجمن کام اسامی 
حوزه، این پرســـش را طـــرح کرد که 
آیا ادعـــای آنها دربارۀ تمدن ســـتیز ی 
و مدنیت گریـــزی ایـــن آیین صحیح 

؟ ست ا
پاســـخ  در  یانگ  شـــین  خوانگ 
به ایـــن پرســـش، آموزه های 
الئوتســـه،  و  خـــوان 
را  دین  این  بنیان گـــذاران 
بـــر پایۀ رفتـــار خوب در 
تأکید  و  دانســـت  جامعه 
کـــرد: این دیـــن برآمده 
از فرهنـــگ مـــردم چین 
اســـت و نمی تواند از جامعه 

باشـــد. به دور 
الئوتســـه  اصل  باالتریـــن  وی 

 دیـــــــــدار معـــــــــــاون انجمـــــــــــن دائوئیــســــــــــــم چیــــــــــن
 با قائــــــــم مقـــــــــام پژوهشگـــــــــــاه قــــــــرآن و حدیــــــــــــث

را »داو و دو« بـــه معنـــای آفرینش و 
اخاقیات معرفی کـــرد و تأکید کرد در 
کتاب مقدس ایـــن دین »داو دو جین« 
خشـــونت  نفی  همچون  اصولـــی  بر 
و عدالت بـــه عنوان اصـــول اخاقی 
ترک  علّت  وی  اســـت.  شـــده  تأکید 
شهرنشـــینی را به جهت اســـتراحت و 
دســـت یابی به آرامش روانـــی و تفّکر 

بهتر دانســـت. 
المســـلمین  و  االســـام  حجـــت 
رئیس  ســـبحانی،  محمّدتقی  دکتـــر 
پژوهشـــکدۀ کام اهـــل بیت)ع( عدم 
شیعه  منابع  و  آثار  از  بســـیاری  ترجمه 
به زبان هـــای مختلـــف را علّت عدم 
با معارف اهل  آشنایی غیر مســـلمانان 
ترجمۀ  کرد:  تأکید  و  دانســـت  بیت)ع( 
این آثـــار می توانـــد زمینه های علمی 
و فرهنگـــی ارتباطات میـــان ادیان و 

مذاهـــب را تقویـــت می کند.
وی بـــرای توســـعه روابـــط علمی و 
برخی  داد:  ارائه  پیشـــنهاد  دو  فرهنگی 
متـــون اصلی دائو و شـــیعه به صورت 
مقایســـه ای در یک متن منتشـــر و بر 
نقـــاط مشـــترک میان ایـــن دو آیین 

شود.  تأکید 
بـــه چالش های بشـــر  بـــا توجـــه 
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ســـبک  و  معنویت  اخاق،  در  امروزی 
سمینارهایی  و  نشســـت ها  در  زندگی، 
بر ســـر این موضوعـــات مهم، بحث 
و  شـــود  انجام  مشـــترک  گفتگوی  و 
مقـــاالت و راه کارهایی ارائه شـــود. 

نائب رئیـــس انجمن کام اســـامی 
حـــوزه تأکید کـــرد: تجربـــۀ ادیان و 
مذاهـــب می توانـــد در حل مســـائل 
جدید بشـــر کمک شـــایانی نماید. وی 
اسام  دین  دو  معنوی  زیســـت  تجربۀ 
انتقال این  و دائو را موفق خواندنـــد و 
تجربه بـــه دیگر ادیان و کشـــورها را 

دانست.  ضروری 
آقـــای جوانگ شـــین یانـــگ نیز با 
اســـتقبال از ایـــن پیشـــنهادها بیان 
داشـــت: در سفری که ســـال گذشته 
به کشـــور پاکستان داشـــتم، ماحظه 
پاکســـتان ترجمۀ  افرادی در  کردم که 
زبان  بـــه  جیـــن«  دو  »داو  کتـــاب 
ایران  در  و  داده اند  انجام  را  خودشـــان 
نیـــز یکی از اســـتادان انجمن حکمت 
و فلســـفۀ ایران، این کتاب را از چینی 

به فارســـی ترجمه کرده اســـت. 
وی ســـپس به معرفی شـــورای حفظ 
ادیـــان چین، انجمن صلـــح جهانی و 

آســـیایی پرداخت و بـــر پیگیری این 
کرد.  تأکید  طریق  این  از  پیشـــنهادها 
به  چین  دائوئیســـم  انجمـــن  معاون 
قدمت هفتصد ســـالۀ روابط اســـام و 
تأکید کرد: ســـی  و  اشـــاره کرد  دائو 
یو چـــی برای شـــناخت اســـام به 
ســـین کیانگ و افغانســـتان سفر کرد 
تـــا با مســـلمانان ماقات کنـــد و با 

آداب و رســـوم ایشـــان آشنا شود. 
المســـلمین دکتر  و  االســـام  حجت 
عضو  قراملکی،  قدردان  محمّدحســـن 
هیئـــت مدیرۀ انجمن کام اســـامی 
حـــوزه نیـــز به طـــرح این ســـؤال 

پرداخـــت که دائو چـــه ویژگی ها 
تفاوتی  دارد و چه  و صفاتـــی 

دارد؟ ادیـــان  خدای  با 
یانگ،  خوانـــگ شـــین 
دائوئیسم  اندیشه  در  دائو 
را موجـــودی همه زمانی 
معرفی  همه مکانـــی  و 
کـــرد کـــه ابـــدی و 

دائو ،  اســـت.  ســـرمدی 
دیـــده و لمس نمی شـــود؛ 

با  پس  هســـت؛  جا  همه  ولی 
خدای ادیان بســـیار شـــبیه است.

مقدّس  کتـــاب  از  جملـــه ای  به  وی 
و  اســـت  دائو  اشـــاره کرد که »دائو، 

هیچ چیـــزی مثل او نیســـت«. 
چین  دائوئیســـم  انجمـــن  معـــاون 
بـــه اصولی ماننـــد ساده زیســـتی و 
یـــاد مرگ بـــه عنوان اصـــول آیین 

دائویســـم اشـــاره کرد. 
ضمن  چین،  دائوئیســـم  انجمن  عضو 
از دیدار اســـتادان و  ابراز خرســـندی 
پژوهشـــگران، ابراز امیـــدواری کردند 
با ســـفر به چیـــن، گفتگوهای علمی 

ادامه یابد. 

انتشــــار کتـــــاب »مسجــــــد در آینـــــــۀ ثقلیـــــــن«
 

کتاب »مســـجد در آینۀ ثقلین« تألیف 
عبدالهادی  دکتـــر  االســـام  حجت 
دکتر  االســـام  حجت  و  مســـعودی 
علـــی راد، به زبـــان فارســـی در دو 
تبیین مســـجد  و  بررســـی  بـــا  جلد 
و جایـــگاه آن در قـــرآن و روایات و 
جلد  شد.  منتشـــر  معصومان)ع(  سیرۀ 
نخســـت ایـــن مجموعـــه از دیدگاه 
قرآن کریم و جلـــد دوم آن نیز از نگاه 

اســـت.  روایات 
الهی،  ادیـــان  آموزه های  در  مســـجد 
از  و  دین ورزی  بنیادیـــن  مؤلّفه های  از 
معیار  و  معنویت  بـــه  گرایش  نمادهای 
پرســـتش خداوند به شـــمار می آید و 

مؤمنـــان در متون دینی با نشـــانگان 
سجده و حضور در مســـاجد، شناسانده 

 . ند ه ا شد
پیـــروان ادیان الهی نیز بـــا اجتماع در 
مکانی خـــاص به نیایش و ســـتایش 
خداونـــد می پردازند و ایـــن مکان در 
متفاوت  نام هـــای  به  وحیانـــی  ادیان 
و ســـاختارهای گوناگـــون مانند دیر، 
کلیســـا، کنیســـه و صومعـــه ظهور 

 . ند فته ا یا
با  اســـامی، مســـجد  در فرهنـــگ 
اجتماعـــی،  معنـــوی،  کارکردهـــای 
تمدّنی  و  اخاقی  فرهنگی،  سیاســـی، 
خاصی پدیـــد آمد. از ایـــن رو، نقش 

مســـجد در رشـــد و معرفی اســـام، 
انکار ناپذیـــر اســـت و تفکیـــک میان 
تحّقق دین اســـام و مســـجد، بسی 
دشـــوار اســـت. ســـیرۀ عملی پیامبر 
خدا)ص( نیز نشـــان می دهد مســـجد 
در عملکـــرد تبلیغـــی وی، محـــور و 
نقطۀ ثقل بـــوده و همـــاره به عنوان 
اســـام،  پیش برد  در  دینـــی  نهـــاد 

اســـت.  بوده  نقش آفریـــن 
در ایـــن پژوهش از مجموعـــه آیاتی 
از قـــرآن و روایـــات معصومان)ع( که 
در  مسجد  معرفت شناســـی  جنبه های 
مخاطبان  بـــرای  روایی  و  قرآنی  نظام 

می شـــود.  ارائه  دارد، 
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انتشار کتاب درآمدی بر اخالق همسایگی بر پایۀ آموزه های اسالمی

روش پژوهش در مجلّد اوّل، اکتشـــافی 
ـ تحلیلی و شـــیوۀ گردآوری اطاعات 
در آن، کتاب خانـــه ای بـــوده اســـت. 
نظریۀ  ارائۀ  و  تصنیفـــی  غالب  رویکرد 
قرآن در مســـجد شـــناخت وجه جدید 
بـــودن آن اســـت. در ایـــن پژوهش 
به مســـائل مســـجد فقـــط از دریچۀ 
قرآن نگریســـته شده اســـت و از آن 
جایی کـــه هدف تحلیـــل نظریۀ ناب 
قرآنـــی بـــوده اســـت، از پرداختن به 
مســـائل و مباحثی که در قرآن دربارۀ 
است.  شده  خودداری  نیامده،  مســـجد 
فراتر  نیز  تحلیل مســـائل  در  همچنین 
از آنچه که در قرآن و تفاســـیر شـــیعه 
نشده  پرداخته  اســـت،  آمده  و ســـّنی 

 . ست ا
تحلیل  بـــه  کتاب  این  دوم  جلـــد  در 
مســـجد از نـــگاه احادیـــث و روایات 
پرداخته شـــده اســـت؛ نگاهی از زاویۀ 
تقریب میان مذاهـــب و حفظ وحدت و 
این  از  مســـلمانان.  بزرگ  جامعۀ  الفت 
کتاب های  و  فریقیـــن  منابـــع  به  رو، 
اصلی تفســـیر و حدیث شـــیعه و اهل 

است.  شده  داده  ارجاع  ســـّنت 

در ایـــن مجلّد دســـته بندی کتاب، متأثّر از نیازها و پرســـش های امـــروز دربارۀ 
مســـجد اســـت. لذا تاش شـــده عنوان ها به گونـــه ای انتخاب شـــوند که به 
ایـــن نیازها اشـــاره کنند. عنوان هایـــی مانند: حکمت وجودی مســـجد، اهمیت، 
فضیلت، برکت و گونه های مســـجد و نیز کارکردها و حقـــوق و حّتی نکات الزم 
برای بنا و ســـاخت مســـجد. در دو فصل پایانـــی نیز به گونۀ مبســـوط به آداب 

مسجد و نیز آســـیب شناسی آن اشـــاره شده است. 
کتـــاب »مســـجد در آینۀ ثقلیـــن«، تألیف حجت االســـام دکتـــر عبدالهادی 
مســـعودی و حجت االســـام دکتر علی راد، بـــا همکاری پژوهشـــگاه قرآن و 
حدیث و مرکز رســـیدگی به امور مســـاجد، به زبان فارســـی در دو جلد )256 و 

294 صفحـــه(، در قطع وزیـــری، ر به نگارش درآمده اســـت.

کتاب »درآمدی بر اخاق همســـایگی 
بر پایـــۀ آموزه های اســـامی« تألیف 
ملکوتی نیا،  علـــی  االســـام  حجت 
و  اخـــاق  پژوهشـــکدۀ  ســـوی  از 
شد.  منتشر  اســـامی  روان شناســـی 

همســـایگی، موقعیتـــی فیزیکـــی و 
اجتماعی  حیثیت  که  اســـت  اجتماعی 
انســـان ها در آن شـــکل می  گیـــرد 
و بـــر تجربه  هـــا، روابـــط اجتماعی، 
بسیار  انسانی،  و عواطف  حساســـیت  ها 
اثرگذار اســـت؛ از ایـــن رو در تحقیقات 
و  جامعه  شـــناختی  پژوهش  هـــای  و 
شهرســـازی، واحد همسایگی )محله( از 
حیث جغرافیایـــی، اجتماعی و فرهنگی، 
مؤلّفۀ بســـیار مهمـــی در تنظیم رفتار 

و اخاق  مـــداری شـــهروندان و نیـــز 
امتنـــاع از نابهنجاری  هـــای اخاقی - 

اجتماعی، به شـــمارآمده اســـت. 
برپایـــۀ پژوهش  هـــای انجام شـــده، 
برای  مناســـبی  زمینۀ  محلّه  ای  هویت 
و  تعهد  دلبســـتگی،  ارتقای  و  رشـــد 
مشـــارکت افـــراد در محلـــه فراهم 
این  تقویت  بـــا  و می  تواند  می ســـازد 
نظارت  و  احســـاس کنترل  سه عنصر، 
اجتماعـــی را در محلّه، بـــاال برد و از 
گرایش افـــراد به ارتـــکاب رفتارهای 
جلوگیری  ســـطح  این  در  نابهنجـــار 

 . کند
بنای  صراحـــت،  بـــه  اســـام  دین 
دعوت خـــود را بر اجتماع گذاشـــته و 
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ویژه  ای  آموزه  هایش، جایـــگاه  میـــان  در 
بـــرای روابط همســـایگی قائل اســـت و 
ارزشـــمندی  رهنمودهای  بـــاره،  این  در 
ارائه کرده اســـت کـــه روح و محتوای آن 
تعاون،  صمیمیـــت،  دو ســـویه،  ارتباط  بر 
همدردی و عواطف انســـانی استوار است. 
ایمانی  بـــدون تردیـــد، تحّقق زیســـت 
و زندگـــی توحیدی در ســـایۀ شـــناخت 
رهنمودهـــای اخاقِی دین مبین اســـام 
و بـــه کار بســـتن آنها در معاشـــرت با 
نتیجۀ  کـــه  بود  خواهـــد  همســـایگان 
بر فضایـــل اخاقی،  تعامـــِل مبتنی  این 
تصحیح روابط، سالم  ســـازی معاشـــرت  ها 
و کاهـــش اختاف  ها در ســـطوح مختلف 

اســـت.  جامعه  و  محلّه 
در این پژوهش ســـعی شـــده است تا با 

تبییـــن مبانی و اصـــول بنیادین همســـایگی و بیان حقوق و مســـئولیت  های 
اخاقـــی در رفتار با همســـایگان از نـــگاه آموزه  های قرآن و اهـــل بیت)ع(، 
نشـــان دهد که آموزه  های اســـامی، نظـــام همســـایگی را در متن زندگی 
توحیـــدی، به مثابۀ یـــک ُخرده نظـــام یا ســـازمان نظام  مند اخـــاق تلّقی 
می  کنـــد و بـــه دنبال آن اســـت که بـــا وضع قوانیـــن اخاقـــی و الزام به 
رعایـــت آنها، واحد همســـایگی را که از آن به محلّه یا گاه مجتمع مســـکونی 
یاد می  شـــود، ســـالم و بانشـــاط کند؛ زیرا ســـامت محلّه  ها یا مجتمع  های 
مســـکونی ـ که عضوی از جامعۀ کان هســـتند ـ ، ســـامتی کّل جامعه را 

تأمیـــن خواهد کرد. 
بـــا توجه به ایـــن رویکـــرد، پژوهش حاضـــر در یک مقدمه، ســـه بخش و 

هفت فصل ســـامان یافته اســـت.
کتـــاب »درآمدی بـــر اخاق همســـایگی بر پایـــۀ آموزه های اســـامی«، 
تألیف حجت االســـام علـــی ملکوتی نیا با اشـــراف حجت االســـام دکتر 
محمّدتقی ســـبحانی نیا از ســـوی پژوهشـــکدۀ اخاق و روان شناسی اسامی، 
به زبان فارســـی، در قطع رقعـــی، در 268 صفحه به نگارش درآمده اســـت و 

در ســـال 1396 با همکاری انتشـــارات دارالحدیث منتشـــر شده است. 

نشســـت علمی »نســـبت اخاق و فقـــه با تأکید بـــر عناصر ســـاختاری و مناســـبات عملی« با حضور حجت االســـام 
و المســـلمین دکتر احمد دیلمی، دانشـــیار گروه حقوق خصوصی و اســـامی دانشـــکدۀ حقوق دانشـــگاه قم، از ســـوی 
پژوهشـــکدۀ اخاق و روان شناسی اســـامی پژوهشـــگاه قرآن و حدیث، در تاریخ پانزدهم اردیبهشـــت ماه در سالن جلسات 

مؤسســـه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار شـــد. 
در این نشست علمی، مباحث زیر طرح و تبیین و بررسی شد: 

1. بیان مؤلّفه های فقه و اخاق شامل: تعریف، قلمرو و موضوع، 
تاریخ،  روش،  ساختار،  مبادی،  ارزش،  و  جایگاه  مسائل، هدف، 

مکاتـــب؛ 
2. بیان تفصیلی تعاریف ارائه شده از فقه و اخاق؛ 

اشکاالت  و  سؤاالت  طرح  و  فقه  و  اخاق  موضوع  بررسی   .3
موجـــود؛ 

4. بیان تفصیلی تعریف و ذکر موضوع اخاق و فقه از دیدگاه 
فارابـــی؛ 

5. رویکردهای جدید به اخاق و ذکر دیدگاه های مهم؛ 
6. نتیجۀ1: طرح دیدگاه قائان به تمایز اخاق و فقه براساس نبود احکام وضعی در اخاق و نقد و ردّ آن؛

7. نتیجۀ2: طرح دیدگاه قائان به تمایز اخاق و فقه براساس ماهیت اجتماعی نداشتن اخاق و نقد و ردّ آن؛
8. نتیجۀ3: طرح دیدگاه قائان به تمایز اخاق و فقه براساس درونی بودن اخاق و رفتار محور بودن فقه و نقد و ردّ آن.

9. اشاره به سه مؤلّفۀ اصلی در اخاق و فقه شامل: حق، تکلیف و مسئولیت و توضیحاتی اجمالی درباره آنها.

برگـــزاری نشســـت علمـــی »نســـبت اخـــالق و فقـــه بـــا 
تأکیــــد بر عناصــــــر ســـاختاری و مناسبـــــات عملــــــی«
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اسامی  روان شناسی  جدید  رشـــتۀ  دو 
گرایـــش مثبت گـــرا و نهج الباغـــه 
گرایـــش اجتماعی، سیاســـی و حقوق 
رشـــته های  مجمـــوع  به  عمومـــی 
کارشناســـی ارشـــد مجـــازی اضافه 

 . ند شد
مســـلم خرمشـــاد گفت: بر اســـاس 
گسترش  دفتر  ســـوی  از  مجوّز صادره 
فناوری،  وزارت علـــوم، تحقیقـــات و 
بـــا پذیـــرش دانشـــجو در مقطـــع 
رشـــته های  در  ارشـــد  کارشناســـی 
جدید روان شناســـی اســـامی گرایش 
مثبت گـــرا و نهـــج الباغـــه گرایش 
اجتماعی، سیاســـی و حقـــوق عمومی 
الکترونیکی  آمـــوزش  شـــیوه  بـــه 

آمد.  به عمـــل  موافقـــت 
مدیـــر روابط عمومی مرکـــز آموزش 
الکترونیکی دانشـــگاه قـــرآن و حدیث 
الکترونیکی  آمـــوزش  مرکـــز  افزود: 
دانشـــگاه قرآن و حدیث در حال حاضر 
و برای ســـال تحصیلی ۱۳۹۷ در هشت 
ارشد  رشـــته گرایش مقطع کارشناسی 
این رشـــته ها  دانشـــجو می پذیرد که 
قرآن و حدیـــث، علوم  شـــامل علوم 
علوم  مستشـــرقان،  گرایـــش  قرآنی 
حدیـــث گرایش نهج الباغـــه، علوم 
حدیـــث گرایش تفســـیر، علوم حدیث 
گرایـــش کام و عقاید، فقـــه و مبانی 
گرایش  الباغه  نهج  اســـامی،  حقوق 
سیاســـی، اجتماعی و حقـــوق عمومی 
و روان شناســـی اســـامی گرایـــش 

هســـتند.  مثبت گرا 

داوطلبـــان  کـــرد:  اظهـــار  وی 
سراســـری  کنکـــور  شـــرکت کنندۀ 
در   ۹۷ ســـال  ارشـــد  کارشناســـی 
مجموعـــۀ الهیات و معارف اســـامی، 
و   ۱۱۱۱ کد رشـــتۀ  قرآنـــی  علـــوم 
مجموعـــه الهیات و معارف اســـامی 
کد رشـــتۀ ۱۱۱۲ و همچنین مجموعۀ 
در   ۱۱۳۳ کد رشـــتۀ  روان شناســـی 
صـــورت مجازشـــدن بـــرای انتخاب 
واحد می توانند بـــدون مصاحبه ورودی، 
در یکـــی از رشـــته های کارشناســـی 
حدیث  و  قرآن  دانشـــگاه  مجازی  ارشد 
به شـــیوۀ آموزش الکترونیکـــی، ادامۀ 

دهند.  تحصیـــل 
خرمشـــاد بـــا بیـــان ویژگی هـــای 
تحصیـــل در ایـــن مرکز آموزشـــی 
دانشگاهی  رســـمی  مدرک  ارائۀ  گفت: 
مورد تأییـــد وزارت علـــوم، تحقیقات 
و فنـــاوری، تحصیل کامًا به شـــیوۀ 
طریـــق  )از  الکترونیکـــی  آمـــوزش 
اینترنـــت(، صرفه جویـــی در هزینه ها 
و زمـــان، برگـــزاری آزمون های پایان 

افزایش رشته  های کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه قرآن و حدیث

تـــرم در نقاط مختلف داخـــل و خارج 
از کشـــور و ارائۀ معافیـــت تحصیلی، 
از مهم تریـــن ویژگی هـــا و مزایـــای 
و  قرآن  دانشـــگاه  در  مجازی  تحصیل 

حدیث اســـت. 
مرکز آمـــوزش الکترونیکی دانشـــگاه 
 vu. قـــرآن و حدیـــث، به نشـــانی
از  qhu. ac. ir بـــه عنـــوان یكى 
عنوان  به  و  دانشـــگاهی  پیشتاز  مراکز 
الکترونیکی  آمـــوزش  مرکـــز  اوّلین 
در زمینـــۀ آموزش تخصصـــی علوم و 
معـــارف قرآنی و اســـامی در جهان 
انقاب  عالی  شـــورای  مجوّز  با  اسام 
فرهنگـــی و مطابق بـــا ضوابط وزارت 
علـــوم، تحقیقات و فنـــاوری در جوار 
حـــرم مطهـــر حضـــرت عبدالعظیم 
الحســـنی)ع( از ســـال ۱۳۸۳ فعالیت 
آغاز نموده اســـت و  را  رســـمی خود 
در  دانشجو  از ســـه هزار  بیش  تاکنون 
مقاطع کارشناســـی و کارشناسی ارشد، 
در این مرکز، مشـــغول بـــه تحصیل 

 . ند ه ا د کر
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»تفســـیر موضوعی )1(« عنوان کتابی 
اســـت که به همّت ســـازمان چاپ و 
به قلم  نشـــر مؤسســـۀ دارالحدیث و 
کاظم  والمســـلمین  حجت االســـام 
و  قرآن  دانشگاه  اســـتادیار  قاضی زاده، 

است.  شـــده  منتشر  حدیث 
صفحه آرایـــی این کتـــاب را »مهدی 
جلد  طراحی  و  اکـــرم«  خوش رفتـــار 
برعهده  فرزانـــگان«  »حســـن  را  آن 
شمارگان  در  کتاب  این  اســـت.  داشته 
نخســـت به تعداد پانصد عدد منتشـــر 

. شد
موضوعی،  تفســـیر  مفهوم شناســـی 
انواع تفســـیر موضوعی، پیشینۀ تفسیر 
موضوعی در ســـدۀ معاصـــر، مخالفان 
تفســـیر موضوعـــی، عوامل توســـعۀ 
معاصر،  ســـدۀ  در  موضوعی  تفســـیر 

انتشار کتـاب »تفسیـــر موضــوعی«
 

موضوعی،  تفســـیر  تدوین  گام هـــای 
تفسیر  ارائۀ  قواعد الزم  و  دشـــواری ها 
تفســـیر  تطبیقی  بررســـی  موضوعی، 
موضوعی ســـورۀ واحد ســـورۀ محمّد، 
از جمله ســـرفصل های ایـــن کتاب به 

شـــمار می رود. 
آمده:  کتـــاب  ایـــن  از  بخشـــی  در 
متـــن حاضـــر در دو قســـمت برای 
دانشـــجویان کارشناســـی ارشد آماده 
شـــده اســـت، در این جزوه، نیمی از 
دروس بـــه بحث های روش شناســـانۀ 
تفســـیر موضوعی و نیمـــی دیگر، به 
تطبیق ســـه حوزۀ تفســـیر موضوعی 
موضوعی  تفســـیر  واحـــد،  ســـورۀ 
موضوعی  تفســـیر  و  واژگان  و  مفاهیم 
نظریه پردازانـــه پرداختـــه اســـت. در 
سرفصل های  اســـاس  بر  دوم  قسمت 

تعیین شـــده بـــه تفســـیر موضوعی 
احســـان،  اخاص،  »تقـــوا،  مفاهیم 
مشـــروعیت  وجه  بـــرادری،  و  اخوّت 
حکومـــت، آزادی و حقـــوق مردم در 
قـــرآن کریم پرداخته شـــده اســـت. 

معـــاون آموزش و پژوهش دانشـــگاه 
قـــرآن و حدیـــث، گفت: بـــا هدف 
آمادگی دانشـــجویان مقطـــع دکتری، 
کفایت عربـــی، جایگزین تافل شـــد. 
آقـــای حجّت بـــا بیان ایـــن مطلب 
اظهار کـــرد: یکی از شـــرایط مندرج 
دانشـــجویان  آموزشـــی  آیین نامۀ  در 
مقطـــع دکتری، احـــراز توانمندی این 
زبان های  از  یکـــی  در  دانشـــجویان 

خارجی اســـت. 
وی تصریـــح کـــرد: با توجـــه به نیاز 
دانشـــجویان مقطـــع دکتری رشـــتۀ 
الهیـــات دانشـــگاه قـــرآن و حدیث، 
امســـال بـــرای اوّلین بار، بـــه گزارۀ 
کفایـــت زبان عربی یا همـــان آزمون 

برگـــــــزاری دورۀ آمـــــوزش »کفایـــــــت زبــــــان عربــــی« در 
دانشگـــــــــاه قــــــرآن و حدیــــــــث برای مقطـــــع دکتـــــــری
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اشـــتمال جایگزیـــن آزمـــون تافل، 
اســـتقبال خوب  با  و  کردهیـــم  اقدام 

شـــد.  مواجه  دکتری  دانشـــجویان 
پژوهـــش  و  آمـــوزش  معـــاون 
افزود:  حدیـــث  و  قـــرآن  دانشـــگاه 
برای  داوطلبـــان  منظورآمادگی  بـــه 
سی  دانشگاه  آزمون،  این  در  شـــرکت 
ساعت کاس آموزشـــی برای آموزش 
شـــنیداری  مختلـــف  مهارت هـــای 
کهن  و  آثـــار  متون  فهـــم  و  مکالمه 

اقدام کـــرد که این کاس هـــا در دو 
نوبت در ایام شـــنبه تا چهار شـــنبه و 
و  پنج شـــنبه  نوبـــت در روزهای  یک 

شـــد.  برگزار  جمعه 
دکتر حجّـــت بیان کـــرد: آزمون این 
دوره در تاریخ بیســـتم اردیبهشـــت ماه 
ســـال 97 در محّل دانشـــگاه قرآن و 

شـــد.  خواهد  برگزار  حدیث 
وی گفت: این دوره در ســـال آینده نیز 
می شـــود،  تاش  و  می شـــود  برگزار 

داوطلبانـــی از دانشـــجویان مقطـــع 
دکتری از ســـایر مراکز آموزشـــی هم 
بتواننـــد در این دوره شـــرکت کنند. 

آقـــای حجّت افـــزود: اســـتاد عرب 
زبـــان آقای یـــزن علی، ایـــن دوره 
به  توجّه  بـــا  تدریـــس کرد کـــه  را 
در  ایشـــان  توانمندی های  و  تجربیات 
تدریس مورد اســـتقبال دانشـــجویان 

گرفت.  قـــرار 

رئیس مرکز آموز الکترونیکی دانشـــگاه 
قرآن و حدیث گفت: اشـــتراک دروس 
برای اســـتفادۀ عموم عاقـــه مندان با 
تولید  با  رایادیـــن«  »ســـامانۀ  عنوان 
محتوا  تولیـــد  ســـاعت  هـــزار  پنج 

اســـت.  گرفته  صورت 
غامعلی،  مهـــدی  االســـام  حجت 
الکترونیکی  آمـــوزش  مرکـــز  رئیس 
بزرگداشت  مراســـم  در  و حدیث  قرآن 
مقام اســـتاد ـ کـــه در تاریخ هجدهم 
شـــیخ  تـــاالر  در  اردیبهشـــت ماه 
کلینی)ره( دانشـــگاه قـــرآن و حدیث 
مرکز  ایـــن  گفـــت:  ـ  شـــد  برگزار 
رســـمی  دوره های  برگزاری  بر  عاوه 

به  پاســـخ  به منظور  آموزشـــی، 
عاقه مندان،  اشـــتیاق  و  نیاز 

آموزش  های  راه انـــدازی  با 
آمـــوزش  مرکـــز  آزاد 
الکترونیکـــی، دوره هایی 
آزاد  صـــورت  بـــه  را 
تـــا  کـــرده  برگـــزار 
کـــه  عاقه  مندانـــی 
به هـــر دلیـــل، امکان 

در  فرصـــت شـــرکت  و 
دوره های رســـمی را ندارند 

نیـــز بتواننـــد از خدمـــات و 
مرکز،  ایـــن  آموزشـــی  امکانات 

در زمینۀ نشـــر معارف قـــرآن و اهل 

و  قـــرآن  الکترونیکـــی دانشـــگاه  آمـــوزش  چشـــم انداز مرکـــز 
حدیـــث: دانشگاهـــــی جامـــــع در دروس مجـــــازی دینــــــــی

برخوردار شـــوند.  بیـــت)ع( 
وی گفت: اشـــتراک دروس برای استفادۀ 
عموم عاقه منـــدان با عنوان ســـامانۀ 
رایادین با تولید پنج هزار ســـاعت تولید 
محتوا صـــورت گرفته و نشـــانی پایگاه 

دینی: الکترونیکی  محتـــوای  عرضۀ 
 http: //rayadin. qhu. ac. ir  

 . ست ا
خاطرنشان  غامعلی  االســـام  حجت 
کرد: پنج رشـــته در ســـه سال گذشته 
مرکز  تحصیلـــی  رشـــته های  بـــه 
آمـــوزش الکترونیکی قـــرآن و حدیث 

ده  حاضر،  حـــال  در  و  شـــده  افزوده 
رشـــته ارائه می شـــود که دو رشـــته 
کارشناســـی و هشت رشـــته در مقطع 

است. ارشد  کارشناســـی 
الکترونیکی  آمـــوزش  مرکـــز  رئیس 
دانشـــگاه قرآن و حدیث، گزارشـــی از 
فعالیت های ســـال گذشـــتۀ این مرکز 
ارائه کرد و گفت: بیـــش از 1600 نفر 
تحصیل  حـــال  در  فعال  دانشـــجوی 
هســـتند و مجمـــوع دانش آموختگان 
در ســـال گذشـــته، 368 نفر است که 
از ایـــن تعـــداد، 157 نفـــر در مقطع 
کارشناسی ارشـــد و 211 نفر در مقطع 
شده اند.  التحصیل  فارغ  کارشناســـی، 
بیان  غامعلی  االســـام  حجت 
کرد: ســـال گذشـــته هشتاد 
ارائه  جدید  درســـی  واحد 
از  کتـــاب  و 22  شـــده 
درســـی  جزوه هـــای 
کتاب  صـــورت  بـــه 
درســـی)متنا( منتشـــر 

است.  شـــده 
پایان  در  اســـت،  گفتنی 
ایـــن مراســـم از دوازده 
نفـــر از اســـتادان ممتاز به 
بزرگداشـــت  مناســـبت هفتۀ 

تجلیل شـــد.  معلّم،  مقـــام 
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معـــاون آموزش و پژوهش دانشـــگاه 
این نشســـت گفت:  قرآن و حدیث در 
دو  دانشگاه،  این  دانشـــجویان  میان  از 
هزار نفر در مقطع کارشناســـی، 1100 
نفـــر در مقطع کارشناســـی ارشـــد و 
190 نفر دانشـــجوی دکتـــری در این 

دانشـــگاه در حال تحصیل هســـتند. 
وی بیان کـــرد: این دانشـــجویان به 
دو شـــیوۀ حضوری و مجازی در حال 
تحصیل هســـتند و تا کنـــون بیش از 
پنج هزار نفـــر از این دانشـــگاه فارغ 

شـــده اند. التحصیل 
دکتر حجّـــت افزود: تـــا کنون 1327 
پایان نامه و رســـالۀ دکتری در دانشگاه 
قـــرآن و حدیث دفاع شـــده و تعدادی 
از ایـــن موارد در محافـــل علمی، حائز 
رتبـــه شـــده و توانســـته اند برخی از 
خأل هـــای علمـــی در حوزه های علوم 

انســـانی را پوشش دهند. 
معـــاون آموزش و پژوهش دانشـــگاه 
قـــرآن و حدیث خاطرنشـــان کرد: در 
مقطع کارشناســـی، مجوز ارائۀ رشـــتۀ 
فلســـفه و کام اسامی دریافت شده و 

دانشـــجو  پذیرش  تهران  در  مهرماه  از 
می گیرد.  صـــورت 

وی گفـــت: بـــرای اوّلین با رشـــتۀ 
علوم قـــرآن و حدیـــث در اصفهان از 
مهرمـــاه برگزار می شـــود و امســـال 
در  کارشناســـی  مقطع  بار،  اوّلین  برای 

اصفهان اضافه شـــده اســـت. 
دکتــــر حجّـــت از برگـــزاری اولین 
دورۀ آزمـــون کفایـــت زبـــان عربی 
در دانشـــگاه قـــرآن و حدیـــث برای 
و  داد  خبر  دکتری  مقطع  دانشـــجویان 

گفت: ایـــن دوره، جایگزین دورۀ تافل 
شـــده است. 

وی افـــزود: تا کنـــون 31 عنوان کتاب 
از ســـوی معاونت آمـــوزش و پژوهش 
دانشـــگاه قرآن و حدیث چاپ شـــده و 
به تازگی ســـه اثـــر با عنـــوان »فقه 
روایات«،  در  »قـــرآن   ،»1 الحدیـــث 
»حکومت و مدیریـــت در نهج الباغه« 
در قالب دروس متنی دانشـــگاه قرآن و 

است.  شـــده  منتشر  حدیث 
دانشـــجویان  دکتـــر حجّت گفـــت: 
 96 ســـال  حدیث  و  قرآن  دانشـــگاه 
المپیاد علمی ـ دانشجویی  رتبۀ ســـوم 
کشـــور را کســـب کرده اند. همچنین 
دانشـــجویان این دانشـــگاه در کنکور 
قبولی،  درصد  با کســـب 62  سال 96 
توانســـتند رتبـــۀ دوم در مرکز آموزش 
انســـانی را به دســـت  عالـــی علوم 

. ند ر و آ
ســـخنرانی رئیس و قائم مقام دانشگاه 
قـــرآن و حدیث و گفتگو با اســـتادان 
نشست  برنامه های  دیگر  از  دانشـــگاه 

بود.  اردیبهشـــت ماه  هجدهم 

ارائۀ دو رشتۀ »فلسفه« و »کالم اسالمی« در دانشگاه قرآن و حدیث

تجلیل از استادان ممتاز دانشگاه قرآن و حدیث به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معّلم

در مراسمی که با حضور رئیس دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد، دوازده نفر از استادان این دانشگاه تجلیل شدند. 
این مراســـم در تاریخ هجدهم اردیبهشـــت ماه در تاالر شـــیخ کلینی دانشـــگاه قرآن و حدیث برگزار شـــد. اسامی استادان 

تجلیل شـــده، به قرار زیر اســـت:
اســـتادان هیئت علمی مرکز قم، آقایان: محمّد مرادی اســـتاد ممتاز، حیدر مســـجدی اســـتاد ممتاز، عبدالهادی مســـعودی 

اســـتاد ممتاز، مهدی نصرتیان اهور شایســـتۀ تقدیر، عباس پســـندیده شایستۀ تقدیر رســـول رضوی شایستۀ تقدیر. 
اســـتادان حـــق التدریـــس مرکز، قم 
اصفهـــان و مشـــهد: آقـــای مرتضی 
خانم  ممتـــاز،  اســـتاد  خوش نصیـــب 
اســـتاد ممتـــاز، مهناز  طیبـــه حیاتی 
باشـــی زاده مقدم اســـتاد ممتاز، محمود 
ملکی شایســـتۀ تقدیـــر، حامد معرفت 
حســـین پور  بهروز  و  تقدیر  شایســـته 

تقدیر.  شایســـتۀ 
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االســـام  حجـــت  حضـــور  بـــا 
هنری  و  فرهنگی  معاون  ســـبحانی نیا 
مؤسســـۀ دارالحدیث، از ترجمۀ سِندی 
رونمایی  کربا«  »رســـتاخیز  مجموعه 
شـــد و از مترجمان ایـــن مجموعه، با 
تقدیر  کتـــاب  اهدای  و  لـــوح  اهدای 

 . شد
ماه،  فروردیـــن  ســـی ام  تاریـــخ  در 
همزمان با اعیاد شـــعبانیه و در شـــب 
میاد سیدالشـــهداء امام حســـین)ع(، 
مجلس جشـــنی با همکاری مؤسســـۀ 
دارالحدیث و والیت آکادمی پاکســـتان 
ویژۀ  امیرالمؤمنیـــن)ع(  مدرســـۀ  در 

طاب پاکســـتانی برگزار شـــد. 
و  شـــاعران  مراســـم،  ایـــن  در 
اباعبداهلل  مـــدح  در  مدیحه ســـرایان 
اباالفضـــل  حضـــرت  و  الحســـین 
العباس)ع( ارادت خویش را به آســـتان 

معصومـــان)ع( ابـــراز داشـــتند. 
حضور  بـــا  مراســـم  این  پایـــان  در 
معاون  ســـبحانی نیا  االســـام  حجت 
فرهنگی و هنری مؤسســـۀ دارالحدیث 
سِـــندی مجموعه »رستاخیز  ترجمۀ  از 
کربـــا« رونمایی شـــد و از مترجمان 
لوح و  اهـــدای  بـــا  ایـــن مجموعه، 

اهـــدای کتاب تقدیر شـــد. 

به  اشاره  با  پـورشـریـــــف  حسیـــن 
انتشـــار کتـــاب »جـــوان و مدیریت 
 ») و...  فراغت  کار،  زندگی)تحصیـــل، 
اظهار کـــرد: این کتـــاب از ده فصل 
اصلـــی ماننـــد اراده و راه های تقویت 
به  اعتماد  آن، تکنیک هـــای تقویـــت 
نفـــس، اصول برنامه ریـــزی و انتخاب 
ریشـــه یابی  زمان،  مدیریت  اهـــداف، 

مترجـــــم »سنـــدی« مجمـــوعـــــۀ »رستــــــاخیــــــز کربـــــــــال«

انتشــــــار کتــــــــاب جــــــوان و مدیریــــــت زندگـــــــــــی 

مســـامحه کاری، توّکل کلیـــد توانایی، 
مطالعۀ  تمرکز،  بسترســـازی  و  پرورش 
تحصیلی،  برنامه ریـــزی  ثمربخـــش، 
همبستگی جســـم و روح تشکیل شده 

اســت. 
وی خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن کتاب 
مقاالت  از  مجموعـــه ای  دربرگیرنـــدۀ 
مدیریت  برنامه ریـــزی،  بـــا  مرتبـــط 

زندگی و تحصیل اســـت کـــه برخی از 
عناوین آن در گذشته در نشریه »حدیث 

اســـت.  رســـیده  چاپ  به  زندگی« 
با  عمومی  کتاب هـــای  تولیـــد  مدیر 
بیـــان این کـــه در این اثـــر، مباحث 
تکمیل و عناوین جدیـــد به آن افزوده 
متون  بر  عاوه  گفت:  اســـت  شـــده 
نیز  دینی  آموزه هـــای  از  معتبر،  علمی 
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حجت االســـام والمســـلمین محمّد تقی سبحانی نیا 
از انتشـــار کتاب »درنگی در نماز و نیایش)ســـفرنامۀ 

داد. خبر  وصال(« 
وی بـــا بیان ایـــن که ایـــن کتـــاب از پنج فصل 
اصلی تشـــکیل شـــده اســـت گفت: نماز کلید گنج 
ســـعادت، با نمـــاز، تا ماقـــات خـــدا، نمازیه های 
ادبی، نیایش نامـــه و حکایت نمـــاز، از جمله فصول 

اســـت.  کتاب  این 
ســـفارش  نماز،  اعجاز  دارالحدیث،  انتشـــارات  مدیر 
پیامبران، روح نمـــاز، جامعیت نماز، بـــا نماز تا نماز، 
حقیقت و روح نماز، حضور قلـــب، آداب و ارکان نماز، 
تماشاگه  بوســـه گاه عرش،  گناهان،  دشـــمن  تکبیر، 
دین،  عصاره  زشـــت کاری،  بدترین  بی نمـــازی،  راز، 
مهم تر از پیروزی، ریســـمان نماز، دیـــن بدون نماز 
و ریســـمان نمـــاز را از جمله عناویـــن فرعی این 

کرد.  ذکـــر  کتاب 

انتشار کتاب »سفرنامۀ وصال )درنگی در نماز و نیایش(«

استفاده شـــده اســـت. مؤلف در این کتاب ســـعی کرده با ارائۀ راه کارهای 
بیان شـــده در آیات و روایات، افـــزون بر تعمیق بحث بـــه چارچوب های 

مطمئن تـــری در روش های کاربردی برســـد. 
وی عنوان کرد: مســـتقل بـــودن مباحـــث در عین وابســـتگی برخی از 
مفاهیم آن ســـبب شـــده تا برخی از موضوعات در چند حـــوزه و از زوایای 
گوناگون بررســـی شـــوند. بـــرای مثال بحـــث برنامه ریـــزی به صورت 
مســـتقل و از دیدگاه مدیریـــت زمان و اصـــول برنامه ریزی ذکر شـــده 

 . ست ا
مدیر تولید کتاب های عمومـــی معاونت فرهنگی و هنـــری افزود: مباحثی 
چون: اراده چیســـت، نشـــانه های انســـان با اراده، روش های تقویت اراده، 
پرهیـــز ازبی حوصلگـــی، تنبلی، تـــرس از کار، بیکاری، تشـــویش فکری، 
شـــیوه تأثیرگـــذاری اعتماد بـــه نفس در کارهـــا، نشـــانه های اعتماد به 
توانایی ها،  بـــه  ایمان  نفس مطلـــوب، حرکت هدفمنـــد، خودشناســـی، 
تفـــاوت آرزو و هدف، ذهنی ســـازی اهداف، کمال طلبـــی، اعتماد به نفس، 
توانمنـــدی در عمـــل، تمرین عملی، بـــاال بردن ظرفیت های جســـمی، 
رعایت اصـــول مطالعـــه و برنامه ریزی، اصـــول برنامه ریـــزی تحصیلی، 

وقـــت غذا و تنفـــس صحیح از دیگـــر عناوین این کتاب اســـت. 
کتاب »جـــوان و مدیریت زندگی)تحصیل، کار، فراغت و... (« نوشـــتۀ محمّد 
ربانی خـــواه، با قیمت چهـــارده هزار تومان و شـــمارگان پانصـــد عدد به 

همّت نشـــر باهوش )زیر مجموعۀ انتشـــارات دارالحدیث( منتشـــر شد.
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حسین پورشـــریف از انتشـــار کتاب »زندگی و بندگی« 
خبـــر داد. وی بـــا بیـــان این کـــه این کتـــاب با زیر 
عنوان »بـــر پایۀ آموزه هـــای قرآن و حدیـــث«، از دو 
فصـــل اصلی زندگی و بندگی تشـــکیل شـــده اســـت 
گفت: آراســـتگی و پاکیزگی، ازدواج و همسرداری، تغذیه 
و ســـامت، دانشـــوری و اندیشـــه گری، رایزنی، کار و 
پیشـــه، مســـافرت و گردشـــگری، نظم و قانون، آزادگی 
و مهارت، صبر  امانتداری، درســـتکاری  آزاداندیشـــی،  و 
و پایـــداری، حفظ محیط زیســـت و حقـــوق جانداران، 
از جملـــه مباحث اصلـــی بخش »زندگـــی« این کتاب 

 . ست ا
وی عنـــوان کـــرد: از مباحث بخش »بندگـــی« کتاب 
می تـــوان به میانـــه روی و اعتدال، پایبنـــدی به عهد و 
پیمان، ادب، ایثار و بخشـــندگی، حســـن خلق و معاشرت 
نیکو، برادری و نوع دوســـتی، عدالت، مـــدارا و بردباری، 
و  ترســـایی  اخاص،  مهمـــان داری،  و  مهمان نـــوازی 
پروایـــی، ذکر، شـــکرگزاری، دعـــا، زیـــارت، اعتکاف، 
مرگ اندیشـــی و آخرت گرایـــی، ایمـــان، حـــبّ الهی، 
رســـتاخیز، امیدواری بـــه رحمت الهی، حـــج، روزه و ماه 
رمضـــان، نماز، پرهیزگاری، قلب ســـلیم و توبه اشـــاره 

 . د کر
مدیر تولیـــد کتاب هـــای عمومی معاونـــت فرهنگی و 
هنـــری دارالحدیث با بیـــان اینکه آموزه هـــای دینی را 
می توان بـــه دو بخش دنیـــوی و اخروی تقســـیم کرد 
گفت: ایـــن کتاب نیز بر همین اســـاس، بـــه دو بخش 
زندگی و بندگی تقســـیم شـــده است؛ شـــرح مختصر 
برخـــی از آموزه های اســـام که برای اصـــاح دنیای 
مؤمنان اســـت در فصل زندگی آمده اســـت و اشـــاره به 
آموزه هایـــی کـــه راه تقرب به خدا و رســـتگاری اخروی 
را به انســـان نشـــان می دهد، در فصـــل بندگی تبیین 

است.  شده 
وی خاطرنشـــان کرد: قرآن، روایات و خِرَد ایمانی، ســـه 

انتشـــــــار کتـــــــــــاب »زنــــــــدگــــݡی و بنـــــــــدگـــــــݡی« 

منبع در ارائۀ محتوای کتاب اســـت. یادداشـــت هایی که 
در هـــر موضوع ارائه شـــده با آیـــه یا آیاتـــی از قرآن 
آغاز می شـــود و سپس شـــرح و تفســـیری می آید که 
در بخـــش روایـــات، از کتاب »میـــزان الحکمه« تألیف 

آیت اهلل ری شـــهری اســـتفاده شده است.
پورشـــریف عنـــوان کـــرد: در محتوای ذیـــل عنوان ها 
ســـعی شـــده از مطالب تکراری کم فایده، پرهیز شـــود 

گرفته شـــود.  نظر  در  افق های جدیـــد  و 
پایۀ آموزه هـــای قرآن  )بـــر  کتاب »زندگـــی و بندگی 
و حدیـــث(« نوشـــتۀ رضا بابایـــی به همّت انتشـــارات 
باهوش با شـــمارگان پانصد نســـخه و قیمـــت 22 هزار 

شد.  منتشـــر  تومان 

وی با اشـــاره به محتـــوای فصول این 
کلیاتی  کتاب  اوّل  فصـــل  گفت:  کتاب 
دربارۀ نمـــاز از منظرهـــای متفاوت از 
جملـــه نگاه متـــون و روایـــات دینی 
است. فصل دوم اذکار، ارکان و مستحبات 

نماز را به ترتیب شـــرح می دهد. فصل 
دیگـــر نمازیه هـــا و نیایش هایی به قلم 
ادبـــی اســـت و فصل آخر کتـــاب نیز 
گزیـــده ای از حکایت هـــای مربوط به 
نمـــاز در متون دینـــی را دربرمی گیرد. 

کتاب »ســـفرنامۀ وصـــال ) درنگی در 
بابایی  نیایش(« نوشـــتۀ رضـــا  نماز و 
اســـت که بـــه همّت نشـــر باهوش با 
قیمـــت نُه هـــزار تومان و شـــمارگان 

هزار عدد منتشـــر شـــد. 
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حضـــور انتشـــارات دارالحدیث بـــا دو غرفه کتاب 
در نمایشگـــــــاه بین المللــــــــی کتـــــــــــاب تهـــــــــــــران

انتشـــارات دارالحدیـــث در ســـی و 
یکمین نمایشـــگاه بیـــن المللی کتاب 
تهران بـــا برپایی دو غرفـــۀ کتاب در 
بخـــش عمومی و کـــودک و نوجوان، 
شـــرکت کرد و با اســـتقبال چشمگیر 
شـــد.  مواجه  کتاب  به  عاقه منـــدان 
نخستین  برای  دارالحدیث  انتشـــارات 
بـــار غرفۀ کودک و نوجـــوان برپا کرد 
ویـــژۀ کودک  کتاب های  توانســـت  و 

بن  عیســـی  »حکمت نامـــۀ  کتـــاب 
محمّد  آیـــت اهلل  تألیف  مریـــم)ع(«، 
زبـــان  بـــه  محمدی ری شـــهری، 

ایتالیایـــی ترجمـــه و چاپ شـــد. 
ایـــن اثر از برگردان عربی آن توســـط 
مصطفی  طاهـــر  محمّد  نســـما  خانم 
و  اســـتاد  )مصری األصل(،  الســـاکان 
پالرمو،  دانشـــگاه  شرق شناسی  محّقق 
به زبـــان ایتالیایی ترجمه شـــده و با 
مقدّمۀ اكبـــر قولی، رایـــزن فرهنگی 
ایران در ایتالیـــا در قالب طرح »تاِپ« 
اسامی  ارتباطات  و  ســـازمان فرهنگ 

است.  منتشر شـــده 
انتشـــارات »ایـــل چرکیـــو« ترجمۀ 
بن  عیســـی  »حکمت نامۀ  ایتالیایـــی 

و نوجـــوان را بـــا عنـــوان مجموعۀ 
»شـــبنم« کنـــد و با عنوان »نشـــر 

باهـــوش« ارائـــه و معرفی کند.
زندگی نامۀ  کتاب هـــای  از  اســـتقبال 
اهل بیـــت)ع( و خصوصـــً کتاب های 
امـــام مهدی )عـــج( چشـــمگیر بود 
بارانـــی«،  »مـــرد  کتاب هـــای  و 
»حرف هـــای مـــاه« و کتاب شـــعر 
همچنیـــن  و  مبـــارک«  »تولـــدت 

مریـــم)ع(« را در ۱۶۹ صفحـــه بـــه 
همـــراه برخی متون آیـــات و احادیث 
به زبـــان عربی، در شـــمارگان پانصد 
نســـخه و با قیمت بیســـت یورو، روانۀ 

کودکان«،  »پیامبـــرو  کتاب  مجموعه 
کتاب  به  عاقه منـــدان  توجـــه  مورد 

گرفت. قـــرار 
سالن  در  دارالحدیث  انتشـــارات  غرفۀ 
عمومـــی نمایشـــگاه کتـــاب تهران، 
اقـــدام به عرضـــۀ چهارصـــد عنوان 
از  کتاب کرد کـــه هفتاد عنـــوان آن 

بود. دارالحدیـــث  نشـــر  تازه های 

انتشار کتاب »حکمت نامه عیسی بن مریم)ع(« به زبان ایتالیایی 

ایتالیایی زبان هـــا كرده  بـــازار نشـــر 
 . ست ا

ایـــن کتـــاب، بخشـــی از آموزه های 
از  اســـت که  حضـــرت عیســـی)ع( 
طریق منابع اســـامِی شـــیعه و سّنی، 
در بخش هـــای »حکمت هـــای عقلی 
عقیدتی«،  »حکمت هـــای  علمی«،  و 
»اخاق  عبـــادی«،  »حکمت هـــای 
و رفتـــار نیکـــو«، »اخـــاق و رفتار 
زشـــت«، »مََثل هـــا و حکمت هـــا« 
و »اندرزهـــای خداونـــد متعـــال به 

است.  شـــده  تنظیم  عیســـی)ع(«، 
پیش تـــر، ایـــن اثـــر بـــه زبان های 
منتشـــر  و  برگردان  نیز  ارمنی  و  عربی 

بود.  شده 
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کتاب های تجدید چاپ شده در فروردین و اردیبهشت 1397

تازه هـــای نشـــر دارالحدیـــــث

ــی  ــم، محمدتق ــاز بیشــتر بدانی 1. از نم
ــاپ دوم،  ــث، چ ــم: دار الحدی ــبحانی نیا، ق س

ــی. ــی، فارس 1397 ش، رقع
ــواد  ــمانی، ج ــان آس ــا ادی ــنایی ب 2. آش
ــاپ  ــث، چ ــم: دار الحدی ــی، ق ــی آران باغبان

دوم، 1397 ش، وزیــری، فارســی.
3. بالغــت کاربــردی، ســید محمــد 
ــم:                          ــا(،  ق ــی نیـــ ــوری )حسینـــــ منص
ش،   1397 ســوم،  چــاپ  دار الحدیــث، 

فارســی. وزیــری، 
تحریـــرالوسیلــــه،   تحریــر   .4
قــم:                  )ره(  مشــکینی  علــی  اهلل  آیــت 
ش،   1397 ســوم،  چــاپ  دار الحدیــث، 

عربــی. وزیــری، 
ــدی  ــد محمّ ــواده، محمّ ــم خان 5. تحکی
عبــاس  همــکاری  بــا  ری شــهری، 
پســندیده، ترجمــه: حمیدرضــا شــیخی، قــم: 
دار الحدیــث، چــاپ هفدهــم، 1397 ش، 

وزیــری، ۵۲۰ ص، عربــی ـ فارســی.
محمــد  لقمــان،  حکمت نامــه   .6
ــدی  ــکاری: مه ــهری، هم ــدی ری ش محم
ــم:  ــی، ق ــر آریان ــم: جعف ــی، مترج غامعل
دار الحدیــث، چــاپ دهــم، 1397 ش، رقعــی، 

328 ص، عربــی ـ فارســی.
الحدیــث،   فقــه  درس نامــۀ   .7
قـــــم:                     مسعـــــودی،  عبدالهــــــادی 
ش،   1397 پنجــم،  چــاپ  دار الحدیــث، 

فارســی. وزیــری، 
ــی  ــیر موضوع ــی تفس 8. روش شناس
قــم:  زاده،   قاضــی  کاظــم  قــرآن، 
دار الحدیــث، چــاپ دوم، 1397 ش، وزیــری، 

فارســی.
9. زندگانــی تحلیلــی امــام علــی )ع( و 
پیشــینه صــدور نهــج البالغــه،  ســید 
محمــد مهــدی جعفــری، قــم: دار الحدیــث، 

ــری، فارســی. ــاپ دوم، 1397 ش، وزی چ
10. شــرح زیــارت جامعــه کبیــره، 
ــکاری:  ــهری، هم ــدی ری ش ــد محم محم
ــاپ  ــث، چ ــم: دار الحدی ــی، ق ــد غامعل احم

ــی. ــری، فارس ــتم، 1397 ش، وزی هش
علــی  محمــد  توحیــدی،  شــعر   .11
ــاپ دوم،  ــث، چ ــم: دار الحدی ــدی، ق مجاه

فارســی. وزیــری،  ش،   1397
12. فرهنگ نامــه امنیــت ملــی، محمــد 
ــم: حمیدرضــا  ــهری، مترج ــدی ری ش محم
ــارم،  ــاپ چه ــث، چ ــم: دار الحدی شــیخی، ق

ــی. ــی، فارســی ـ عرب 1397 ش، رقع
محمــد  بصیــرت،  فرهنگ نامــه   .13
ــا  ــم: حمیدرض ــهری، مترج ــدی ری ش محم
ــم،  ــاپ پنج ــث، چ ــم: دار الحدی ــیخی، ق ش

1397 ش، رقعــی، فارســی ـ عربــی.
14. فرهنگ نامــه توبــه، محمــد محمــدی 
ــی،  ــول افق ــکاری: رس ــا هم ــهری، ب ری ش
مترجــم: حمیدرضــا شــیخی، قــم: دار الحدیث، 
چــاپ دوم، 1397 ش، رقعــی، فارســیـ  عربی.

ــی  ــه، عل ــظ العددی ــده المواع 15. گزی
مشــکینی، ترجمــه و تحقیــق : ســید مرتضــی 
ــم:  ــی،  ق ــش: رضــا بابای ــه باشــی، گزین قافل
ــری،  ــاپ دوم، 1397 ش، وزی ــث، چ دار الحدی

ــی. فارســی ـ عرب
16. الگــوی اســالمی شــادکامی،  عباس 
ــم،  ــاپ پنج ــث، چ ــم: دار الحدی ــندیده ق پس

ــی. ــری، فارس 1397 ش، وزی
17. مــاه هشــتم،  مهــدی غامعلــی، قــم: 
دار الحدیــث، چــاپ چهــارم، 1397 ش، رقعــی، 

فارســی.
محمــد  ســید  کاربــردی،   نحــو   .18
ــوم،  ــاپ س ــث، چ ــم: دار الحدی ــوری، ق منص

فارســی. وزیــری،  ش،   1397
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بازدید آیت اهلل ری شهری از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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مراسم تجلیل و تقدیراز بازنشستگان آستان مقدس
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قــــا علـــــݡی مدرس زنـــوزی همایــش ملــــــݡی حکیـــــــــم طهرانــــــــݡی آ
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)A(آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی
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جشـــــــــــــن کودکــــــــــــان حسینــــــــــــی

آیین ملبس شدن جمعی ازخادمین به لباس خادمی حرم حضرت سیدالکریم)ع(
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آیین جمع خوانی خادمان آستان مقدس
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نمایشـــگاه فعالیت و دســـتاوردهای پنج سالــــــه 
هیئــــــت  و هستـــــۀ گزینــــــــش آستــــــــــان مقـــــــدس
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برگزاری مراسم جشن عبادت 1800 نفــــــر از 
دانش آمــوزان دختــــر در مصــالی بـزرگ ری
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سخنرانی تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
در سومیـــــن اجالس اعتـــــاب مقّدســـــۀ جهـــــان اســـــــالم

آیـــت اهلل محمّـــدی ری شـــهری در 
اختتامیـــۀ ســـومین اجـــاس اعتاب 
در  که  ـ  اســـام  جهـــان  مقدّســـۀ 
کاظمیـــن برگزار شـــد ـ بـــا عنوان 
عتبات  زائـــران  به  »خدمت رســـانی 
عالیـــات و بقـــاع متبرکـــه؛ بایدها و 
پرداخت.  ســـخنرانی  ایراد  به  نبایدها« 
به  این ســـخنرانی  بخش هـــای مهم 

است:  ذیل  شـــرح 
زیـــارت قبور اولیای الهـــی و صالحان 
در همـــۀ فرهنگ هـــا و آیین ها امری 
نیکو و پســـندیده اســـت و بر آن، آثار 
روحـــی و اجتماعی مترتـــب می گردد. 
از فرهنگ اســـامی و به ویژه فرهنگ 
دعا  از  پس  »زیـــارت«،  بیت)ع(،  اهل 
و نیایش با خداونـــد، مکانتی واال دارد، 
و از ابعـــاد معرفتـــی، عاطفی، اخاقی 
و اجتماعـــی برخوردار اســـت. زیارت 
همـــان گونـــه کـــه آرامش بخش و 
روح افزاســـت، می توانـــد در تغییر نگاه 
بـــه جهـــان و زندگی اثرگذار باشـــد. 
چنان که می تواند در همبســـتگی های 
اخاقی  پایبندی های  نیـــز  و  اجتماعی 

کند.  ایفـــا  نقش 
و  شـــریف  امری  زیارت،  که  همچنان 
مقدس اســـت، خدمت رســـانی به زائر 

است.  مقدّس  و  شـــریف  امری  نیز 

همۀ امـــور نیک و پســـندیده در این 
عالـــم، زمانـــی در جایگاه خـــود قرار 
گرفته و نتایج درســـت بـــر آن مترتب 
می گـــردد که اصـــول و قواعد مربوط 
بـــه آن رعایـــت گردد و آســـیب ها و 

شود.  گذاشـــته  کنار  آفاتش 
به  خدمت گـــزاری  نیـــز  و  زیـــارت 
و  نیکو  امـــری  عنـــوان  به  زائـــران 
این  از  آســـمانی،  و  معنوی  و  پسندیده 
اگر  نیســـت.  قانون و قاعده مســـتثنا 
در چارچـــوب اصـــول و قواعدی که 
برایـــش تعریف شـــده قـــرار نگیرد، 

نیســـت.  اثر گذار 

در ایـــن گفتـــار مختصر، بـــا عنوان 
خدمت رســـانی  نبایدهای  و  بایدهـــا 
بـــه زائران بـــه این امور بـــه اجمال 

می پردازیـــم: 
باید هـــای خدمت رســـانی به  الـــف. 

ن ا ئر ا ز
به  خدمت گزاری هـــا  تمـــام  یـــک. 
زائـــران باید چنان صـــورت گیرد که 
اهداف منظـــور از زیـــارات را محقق 
ســـازند. این مســـئله بدان معنا است 
کـــه خدمتگـــزاران، خود بـــه اصول 
و قواعـــد حاکـــم بر زیـــارت از قبیل 
خلوص نیـــت و دوری از هر عملی که 
بـــا آن منافات دارد پایبند باشـــند، و از 
بـــه گونه ای  دیگـــر، خدمت ها  جانب 
به  نیز  زائران  که  شـــود  ســـاماندهی 
ســـمت آن اصول و قواعد ســـوق داده 

؛  ند شو
 یعنـــی زائران به معـــارف اصلی دین 
نزدیک تر  اســـت،  اخاق  و  عدالت  که 

ند. گرد
برخی  بـــه  خدمت گزاری هـــا  در  دو. 
از امـــور ـ کـــه جنبه هـــای جهانی و 
همگانی اش بارز و آشـــکار اســـت ـ ، 
توجه بیشـــتر مبذول گـــردد. یکی از 
این امور، بهداشـــت و نظافت اســـت. 
دســـتورهای  از  نظافت  و  بهداشـــت 



32

اولیۀ اســـامی اســـت چنان که 
اوّلیۀ  نشـــانه های  از  امروزه 

تمدن و ترقی محســـوب 
از  نیـــز  و  می شـــود 

توصیه ها  اوّلیـــن 
زائر  بـــه  آداب  و 
اســـت. غســـل، 
لباس  پوشـــیدن 
تمیـــز و رعایت و 
توصیه  پاکیزگی، 

همـــۀ  بـــرای 
زیارت هاســـت. 

اماکــن  سه.توسعــۀ 
زیارتی بـــرای جلوگیری 

از ازدحام و خطرات اجتماعی 
از  با آرامش  انجام زیـــارت  نیز  و 

ضروری تریـــن خدمت گزاری هاســـت. 
برای  درازمـــدت  برنامه های  تدویـــن 
توســـعه محل های اصلـــی زیارت که 
بیشـــترین توجه و اهتمام به ســـوی 
آنهاســـت، با حفظ هویـــت کهن این 

اســـت.  الزم  امری  اماکن 
چهـــار. تســـهیل ســـفر زائـــران از 
کشـــورهای مختلـــف و شـــهرهای 
گوناگون، امر دیگر اســـت. شایســـته 
با  اماکـــن  ایـــن  اســـت متولیـــان 
تا  رایزنی و مشـــاوره کنند  دولت هـــا 
از نگاه تجاری و اقتصـــادی به زیارت 
بکاهنـــد و در اخذ ویزا و نیز وســـائل 
بر  را  شـــیوه ها  آســـان ترین  ســـفر، 

 . ینند گز
پنـــج. فراهم کـــردن اســـباب ورود 
و خروج آســـان بـــه داخـــل اماکن، 
وظایـــف  ایـــن  از  دیگـــر  یکـــی 

آیت اهلل محمّدی ری شـــهری در دیدار 
شـــهردار و مدیران ارشـــد شهرداری 
منطقـــۀ 20 گفت: حضـــرت علی)ع( 
اشـــتر  مالک  به  خود  نامـــۀ  پایانِ  در 
به عنـــوان والی مصـــر در قالب دعا 

بازرسی های  اســـت.  خدمت رســـانی 
امنیتـــی و نیـــز کفشـــداری ها بـــه 
ضمن  که  گـــردد  طراحی  گونـــه ای 
حفـــظ امنیـــت و نیز حفـــظ اموال، 
نگردد.  زائران  رنجـــش  و  باعث زدگی 
استفاده از پیشـــرفته ترین و مدرن ترین 
امر،  دو  این  برای  راه ها  آســـان ترین  و 
در جهت  امـــوال  حفظ  و  امنیت  یعنی 
زائـــران، کاری  آمد  تســـهیل رفت و 

است.  الزم  و  شایســـته 
بـــه  نباید هـــای خدمت رســـانی  ب. 

ن ا ئر ا ز
در  کـــه  نکتـــه ای  اوّلیـــن  یـــک. 
خدمت رســـانی بـــه زائـــران بایـــد 
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد، پرهیز 
از اســـراف و امـــوری اســـت که با 
زیارت  و  دینـــی  آموزه های  ماهیـــت 
هزینۀ  کـــه  این  ضمن  نمی ســـازند. 

این اماکـــن از موقوفات و نذورات 
بخش  که  می آیـــد  فراهم 
از ســـوی  آن  معظـــم 
مؤمنان  و  عاشـــقان 
و  کم بضاعـــت 
بی بضاعت  یـــا 

 . ست ا
خدمت رسانی  دو. 
نباید  زائـــران  به 
و  تنبلـــی  بـــه 

سهل انگاری 
زائـــران بینجامـــد 
یـــا ایـــن خصلت را 
پرورش دهـــد. کمک به 
زائـــران ناتـــوان و کم توان، 
است؛  پســـندیده  و  مطلوب  امری 
لیکـــن زحمت و تاش نیز پســـندیده 
اختیار گذاردن ویلچر،  اســـت. مثا در 
بسیار  ولی  اســـت،  پســـندیده  امری 
نیکوســـت که اگر زائر، همـــراه دارد، 
خـــود ایشـــان متکّفل حمـــل و نقل 
روحیۀ  وســـیله،  بدین  تا  شـــوند  وی 
گردد.  تقویـــت  نوع  هـــم  به  خدمت 
در  تبعیـــض  از  پرهیـــز  ســـه. 
خدمت رســـانی، یکی دیگـــر از اموری 
اجرای  و  در سیاســـت گذاری  که  است 

گردد.  منظـــور  بایـــد  خدمات 
البته درخدمت رسانی، توجه بیشتر به زنان 
اختصاص  جهت  از  چه  است،  مطلوب 
سایر  چه  و  کفشداری ها،  در  چه  فضا، 
کودکانشان  زنان،  بیشتر  زیرا  خدمات؛ 
خدمت  و  فضا  و  دارند  همراه  به  نیز  را 

بیشتری را می طلبند. 

دیدار شهردار و مدیران شهرداری منطقه 20 با آیت اهلل محّمدی ری شهری

از جمله  بیان می کننـــد که  را  عباراتی 
آن عبارات بســـیار ارزشمند، این است 
کـــه »و جمیـــل األَثر فِـــی الباد« 
یعنــــی آن حضرت از خـــدای متعال، 
پایان  در  کـــه  می کند  توفیـــق  طلب 

حکومت و مســـئولیت، آثـــار نیکی از 
ایشـــان در شـــهرها باقی بماند. 

شـــهردار و مدیران ارشـــد شهرداری 
فرارســـیدن  مناســـبت  به   20 منطقه 
ســـال نـــو بـــا آیـــت اهلل محمّدی 
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دیدار اعضای شورای اداری و مدیران ارشد شهرستان ری با آیت اهلل محّمدی ری شهری

مقدس  آســـتان  تولیت  ری شـــهری 
دیدار  الحســـنی)ع(  حضرت عبدالعظیم 

کردند.  گفتگـــو  و 
ایـــن دیدار،  آیت اهلل ری شـــهری در 
ضمـــن تشـــّکر از زحمات شـــهردار 
شـــهرداری  خدوم  همکاران  و  محترم 
منطقـــه 20 گفت: امیـــدوارم به برکت 
)ع(  عبدالعظیم حســـنی  وجود حضرت 
و امام زادگان واالمقام)ع(، ســـال جدید 
بر همۀ شـــما و اعضـــای خانواده های 
شما مبارک و سرشـــار از عنایات الهی 

 . شد با
حضرت  مقـــدس  آســـتان  تولیـــت 
عبدالعظیـــم حســـنی)ع( در این دیدار 
عملکرد  از  خرســـندی  ابـــراز  ضمن 
شـــهرداری منطقه 20 در دورۀ مدیریت 
مردم  بـــه  صفوی  احمد  ســـید  آقای 
شـــهرری و زائـــران آســـتان مقدس 
گفـــت: ان شـــاء اهلل در ایـــن دوره 
مدیریـــت، اقدامات خوبی آغاز شـــده 
کـــه از خـــدای متعـــال می خواهیم 

اداری  شـــورای  اعضای  ری،  فرماندار 
به  ارشـــد شهرســـتان ری  مدیران  و 
با  نو  ســـال  فرارســـیدن  مناســـبت 
تولیت  ری شـــهری،  محمّدی  اهلل  آیت 
عبدالعظیم  آســـتان مقدس حضـــرت 
الحســـنی)ع( دیدار و گفتگـــو کردند. 
دیدار  ایـــن  در  ری شـــهری  اهلل  آیت 
ارواح  امیـــدوارم به برکـــت  گفـــت: 

توفیق پایـــان این کارهـــای خوب و 
به شـــهردار محترم  نیز  را  ارزشـــمند 
و همـــکاران خـــدوم ایشـــان عنایت 

 . ید ما فر
آیـــت اهلل محمّـــدی ری شـــهری در 
ایـــن دیـــدار ضمن توضیـــح عبارت 
»و جمِیـــل اأْلَثـــر فِی البـــاد « در 
به  امیرالمؤمنیـــن)ع(  حضـــرت  نامه 
باید  داشـــت:  اظهـــار  اشـــتر  مالک 
همۀ مســـئوالن خصوصً مســـئوالن 
شـــهرداری ها به نحـــوی برنامه ریزی 

کنند که آثـــار نیکی از خـــود اعم از 
در نظر داشـــتن معماری اســـامی در 
بناها، راه ها و سرســـبزی و شـــادابی 
شـــهرها، مساجد، حســـینیه ها و مراکز 
فرهنگی کـــه مربوط به مردم اســـت 

بماند.  برجای  ایشـــان  از 
در ابتـــدای ایـــن دیدار، ســـید احمد 
صفوی گزارشـــی از اقدامـــات صورت 
گرفته در ســـال 96 در شهرداری منطقه 
20 در حوزه هـــای عمرانـــی، فرهنگی، 
خدمات شهری و زیباســـازی ارائه کرد. 

مطهـــر حضرت عبدالعظیم حســـنی و 
امام زادگان واالمقـــام)ع(، خدای متعال 
در ســـال جدید، برکات خـــود را برای 
همۀ مـــردم و خدمت گـــزاران نظام و 

انقاب اســـامی نـــازل فرماید. 
رئیس دانشـــگاه قرآن و حدیث در این 
دیـــدار با اشـــاره به نامـــه گران قدر 
حضرت علـــی)ع( به مالک اشـــتر به 

عنـــوان والـــی مصر گفـــت: در این 
مصر  حکومت  منشـــور  بـــه  که  نامه 
مشهور شـــده اســـت، امیرمؤمنان)ع(، 
مالک  بـــه  خود  توصیه های  از  پـــس 
می خواهم  خداوند  از  فرمودند:  اشـــتر، 
توفیـــق دهد در  به مـــن  تـــو و  به 
مســـئولیتی که برعهـــده داریم در نزد 
خـــدا و مـــردم، حجت آشـــکار برای 
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عمل به تکالیفمان داشـــته باشـــیم و 
ضمن کســـب رضایت الهـــی، مردم از 
یادکنند  نیکـــی  به  ما  ما و کارهـــای 
و آثـــار خوبی از ما در شـــهرها برجای 
بمانـــد و در ادامه نیـــز آن حضرت در 
دعای خـــود از خدای متعال مســـئلت 
می کننـــد که نعمـــت و کرامت خود را 
پایان عمرشان  و  تمام کند  ایشـــان  بر 
را با ســـعادت و شـــهادت رقم بزند. 

اظهار  رهبری  خبـــرگان  مجلس  عضو 
داشـــت: حقیقت مردم ســـاالری دینی 
یعنـــی این که کاری کنیـــم که مردم 
از عملکـــرد ما راضی باشـــند و مورد 

باشـــیم.  متعال  خدای  رضایت 
ری شـــهری  محمّـــدی  اهلل  آیـــت 
همچنیـــن با بیـــان ســـه حکمت از 
روایـــات معصومـــان)ع( گفـــت: اگر 
کســـی در زندگی هـــم و غمّش این 
باشـــد که آخـــرت خـــود را اصاح 
کنـــد، خداوند امر دنیـــای او را اصاح 
خواهد کـــرد و اگر کســـی باطن خود 
را اصاح کنـــد، خداوند ظاهـــر او را 
اصـــاح خواهد کرد و اگر کســـی بین 
خود و خدای خـــودش را اصاح کند، 
خداونـــد بیـــن او و مـــردم را اصاح 

آیت اهلل محمّدی ری شـــهری در دیدار 
مقدس  آســـتان  مدیران  و  معاونـــان 
ضمن  حســـنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت 
تبریک ســـال جدید و آرزوی ســـالی 
با توفیقات بیشـــتر در خدمت رســـانی 
به زائـــران و خودســـازی و تقرب به 
پـــروردگار متعـــال گفـــت: در روایت 
اســـت که در هر لحظـــه ای که از آن 
صورت  »مرگـــی«  می کنیـــم،  عبور 
می شـــود  غفلت  آن  از  کـــه  می گیرد 
و آن مـــرگ فرصت هـــا و لحظـــات 
باید  کـــه  اســـت  زندگی  ارزشـــمند 

شود. شـــمرده  مغتنم 
حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 

این ســـه حکمت  نتیجۀ  خواهد کرد و 
این اســـت که تعبّد و کســـب رضایت 
و  کلیـــد حّل همۀ مشـــکات  الهی، 

رمـــز همۀ موّفقیت هاســـت. 
عبدالعظیم  مقـــدس  آســـتان  تولیت 
جمهوری  اکنـــون  گفت:  حســـنی)ع( 
ایران در شـــرایط دشواری  اســـامی 
اســـت و بـــا دشـــمنان متعـــددی 
روبه روســـت کـــه از همـــۀ امکانات 
البته  و  برخوردارنـــد  مـــادی  مختلف 
آنچه دشـــمنان از آن برخوردار نیستند، 
ایمـــان و اعتقاد به خداســـت و همین، 
رمـــز موّفقیـــت و پایـــداری مردم و 
نظـــام مقدّس جمهوری اســـامی در 
ســـال های متمادی پـــس از پیروزی 
در  باید  که  اســـت  اســـامی  انقاب 

حفـــظ آن تـــاش کنیم. 
گفت:  رهبری  خبـــرگان  مجلس  عضو 
این ســـّنت الهی اســـت کـــه اگر در 
کند،  پیـــدا  بروز  اختاف  امّتـــی،  هر 
باطل بر آنان مســـتولی خواهد شـــد. 
از ایـــن رو باید با حفـــظ وحدت کلمه 
در موضوع  در همۀ حوزه هـــا خصوصً 
اقتصـــاد مقاومتـــی و حمایت و تقویت 
تولید ملی به دســـتورها و رهنمودهای 

کنیم.  عمل  انقـــاب  رهبرمعّظم 
عبدالعظیم  مقـــدس  آســـتان  تولیت 
تبلیغات  کـــرد:  بیـــان  حســـنی)ع( 
در خصوص  عمـــل  بـــدون  و  صرف 
از  مانع  و شـــعار ســـال،  نام گذاری ها 
رهنمودهای  و  فرامیـــن  عملی  تحقق 
رهبرمعظـــم انقـــاب اســـت؛ از این 
ســـازمان های  و  دســـتگاه ها  باید  رو 
مســـئول از همیـــن ابتدای ســـال به 
نحـــوی برنامه ریـــزی کننـــد که در 
پایان ســـال بتوانند گزارش مناســـبی 
پیشـــبرد  در  گرفته  صورت  اقدامات  از 
اهـــداف و منویات تعیین شـــده برای 

نام ســـال را ارائـــه دهند. 
در ابتـــدای ایـــن دیـــدار هدایت اهلل 
فرماندار  و  اســـتاندار  معاون  جمالی پور، 
شهرســـتان ری، ضمن تبریک ســـال 
نـــو و آرزوی خیـــر و برکـــت، و حل 
مشـــکات مـــردم در ســـال جدید، 
سه ســـالۀ  اقدامـــات  از  گزارشـــی 
فرمانداری شهرســـتان ری را ارائه کرد 
تولیت  رهنمودهای  و  حمایت هـــا  از  و 
عبدالعظیم  آســـتان مقدس حضـــرت 

کرد.  تشـــکر  حسنی)ع( 

جلب رضایــــت بیشتـــــر زائـــــران، با تـــــالش دوچنـــــدان
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عبدالعظیم حســـنی)ع(، در بیان روایتی 
از حضـــرت علی)ع( گفـــت: در روایت 
شـــریف آن حضـــرت اســـت که چه 
قدر ســـاعات و لحظات زندگی در روز 
زود می گذرنـــد و چقـــدر روزها در ماه 
و ماه هـــا در ســـال به ســـرعت عبور 
می کننـــد و چه قدر ســـال ها در عمر 
فردا  و  می گذرد  ســـرعت  به  انســـان 

به امـــروز خیلی نزدیک اســـت.
داشـــت:  اظهار  ری شـــهری  اهلل  آیت 
حضرت امیرالمؤمنیـــن)ع(، در این روایت 
این نکته مهـــم را می خواهنـــد به ما 
گوشـــزد کنند که بایـــد از لحظه لحظۀ 

مراســـم جشـــن تکلیـــف و عبادت 
مـــدارس دخترانه آمـــوزش و پرورش 
مصای  در  ری  شهرســـتان  دو  ناحیه 

شـــد.  برگزار  ری  بزرگ 
ایـــن برنامۀ عبـــادی و معنـــوی، در 
فروردین ماه  هفتـــم  و  بیســـت  تاریخ 
بـــا حضور یکهـــزار و هشـــتصد نفر 

زندگی خود اســـتفاده کنیـــم و از ارزش 
بـــاالی آن غفلت نکنیم. 

حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 
عبدالعظیـــم حســـنی)ع( بیـــان کرد: 
بقیۀ  بـــرای  که  اســـت  روایـــت  در 
نمی توان  قیمتـــی  هیچ  انســـان  عمر 
تعییـــن کرد؛ امّا متأسّـــفانه انســـان، 
ســـرمایۀ عمر بســـیار باارزشش را به 
تدریج بـــدون این کـــه در مقابل آن 
چیزی به دســـت آورده باشد، از دست 

 . هد می د
و حدیث گفت:  قرآن  دانشـــگاه  رئیس 
برای  لحظه لحظۀ عمرمـــان  از  بایـــد 

زائران  به  خدمت رســـانی  و  خودسازی 
این حـــرم مطهر اســـتفاده کنیم و هر 
روز و هـــر ماه و هر ســـال، یک قدم 
متوجه  نیـــز  و  باشـــیم  قبل  از  جلوتر 
این نکته مهم باشـــیم کـــه مهم ترین 

خداست.  یاد  خودســـازی،  عامل 
آیـــت اهلل محمّدی ری شـــهری گفت: 
توان  همـــۀ  جدید  ســـال  در  بایـــد 
خود را بـــه این نکتۀ مهـــم معطوف 
داریـــم کـــه اقدامات مـــا در جهت 
رضایـــت بیشـــتر زائران ایـــن حرم 
و  زائران  بـــه  بهتر  خدمت رســـانی  و 
مجـــاوران این بارگاه ملکوتی باشـــد. 

برگزاری مراســـم جشـــن عبـــادت 1800 نفر از 
ی بزرگ ری

ّ
دانـــش آموزان دختــــــــر در مصال

از دختـــران دانش آمـــوز، طـــی یک 
مراســـم باشـــکوه در مصـــای حرم 
حضـــرت عبدالعظیم)ع( برگزار شـــد. 
این مراســـم با تـــاوت آیاتی از کام 
اهلل مجید آغاز شـــد و با ســـخنرانی و 

یافت.  ادامه  احـــکام  بیان 
در پایان این مراســـم، نماز باشـــکوه 

عبـــادت دانش آمـــوزان بـــه جماعت 
برگزار شـــد. 

عبدالعظیم)ع(  مقدّس حضرت  آســـتان 
همه ســـاله میزبـــان هـــزاران نفر از 
اســـت  پســـری  و  دختر  دانش آموزان 
که جشـــن تکلیـــف خـــود را در این 

می کنند.  برگـــزار  ملکوتی  بـــارگاه 



36

آییـــن ملّبس شـــدن جمعـــی از خادمـــان جدیدالورود 
به لباس خادمی حــــرم حضـــــرت سیدالکریــــــــــــم)ع(

به مناســـبت والدت با ســـعادت امام زمان )عـــج(، آیین ملبس شـــدن جمعى از خادمـــان جدید الورود بـــه لباس خادمى 
بـــارگاه ملكوتى حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار شـــد. 

بـــه گـــزارش روابط عمومى آســـتان مقدس حضـــرت عبدالعظیـــم)ع( در این مراســـم ـ كه با حضور حجت االســـام و 
المســـلمین ســـید على غروى و خادم القرآن عباس ســـلیمی معـــاون فرهنگی و امـــور زائران و جمعـــى از خادمین این 
آســـتان مقدس برگزار شـــد ـ ، تعدادی از خادمین افتخـــارى جدیدالورود به این بـــارگاه ملكوتى، افتخار ملبّس شـــدن به 
لباس خادمى حضـــرت عبدالعظیم حســـنی)ع( و امام زادگان مجاور)ع( در شـــب میاد حضرت ولی عصر )عج( نصیبشـــان 

 . ید د گر

دســـتاوردهای  و  فعالیت  نمایشـــگاه 
پنج ســـالۀ هیئـــت و هســـتۀ گزینش 
عبدالعظیم   آســـتان مقدس حضـــرت 
حســـنی )ع( در هفتۀ اوّل اردیبهشت ماه 

97 برگزار شـــد. 
محســـن اســـماعیلی، مدیر هســـتۀ 
و  کارکنان  بیشـــتر  آشـــنایی  گزینش 
بخش هـــای مختلف آســـتان مقدس 

برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردهای پنج ســـالۀ هیئـــت و 
هســـتۀ گزینش آســـتان مقدس حضـــرت عبدالعظیم)ع(

هســـتۀ  و  هیئت  فعالیت هـــای  بـــا 
نظرها  دریافـــت  همچنین  گزینـــش، 
و پیشـــنهادها و برشـــمردن برخی از 
گزینش  بحث  در  احتمالی  مشـــکات 
را از اهداف این نمایشـــگاه دانســـت. 
اقدامات  از  برخـــی  به  اشـــاره  با  وی 
پنج ســـال اخیر گفت: پـــس از ایجاد 
هیئت و هســـتۀ گزینش در ســـاختار 

و  مطالعه  بـــا  مقدس،  آســـتان  جدید 
تحقیـــق، برنامۀ راهبردی پنج ســـاله 
ارتقای  ســـرعت،  تســـهیل،  هدف  با 
زمان  مـــدّت  در  مدیریت  و  کیفیـــت 
مراحـــل گزینش تنظیـــم گردید، و بر 
کوتاه مدّت  برنامه هـــای  آن،  اســـاس 
این  در  و  شـــد  اجـــرا  بلند مـــدّت  و 
خصوص، بیـــش از 22 طـــرح و ایدۀ 



37

از  )البتـــه غیر  نو در پنج ســـال اخیر 
پیاده ســـازی  گزینش(  جاری  کارهای 

 . شد
دبیر هیئـــت گزینش افزود: در ســـال 
اوّل، کارگروه هـــای مختلف افتخاری از 
اوّلیه و نهایی  ارزیابـــی  جمله مصاحبه، 
راه اندازی شـــد که مدیریـــت بر تداوم 
در سال  کارگروه ها ســـبب شـــد  این 
96 نســـبت به ســـال اوّل، 65 درصد 
پیشرفت کار در این بخش داشته باشیم 
و بـــرای ثبات ایـــن کارگروه ها نیاز بود 
ماننـــد تحقیق،  دوایر دیگـــر گزینش 
به صـــورت منّظم و مـــداوم، کار مورد 
لذا  تأمیـــن کنند.  را  این بخـــش  نیاز 
پـــس از مطالعات الزم، طرح دور کاری و 
گزینش  مراحل  از  برخی  برون ســـازی 
تحقیق  افتخاری  شـــبکه های  قالب  در 
ادارات، رابطین مناطـــق تهران و حومه 
و ســـپس منابع تحقیق شـــکل گرفت 
که این امر، ســـبب شـــد نســـبت به 
ســـال اوّل پنجـــاه درصد پیشـــرفت، 
در بحث تحقیق داشـــته باشـــیم و در 

آیـــت اهلل محمّدی ری شـــهری گفت: 
مســـئلۀ خودســـازی، بســـیار مسئلۀ 
مهمی اســـت و راهکارش نیز در کتب 
شـــده  عنوان  »ریاضت«  یکی  اخاق، 
اســـت یعنی تعلیم و تأدیـــب نفس و 

همین راســـتا در دایرۀ اســـتعامات و 
ارزیابی نیز با ایجاد و توســـعۀ شـــبکۀ 
اســـتعامات در هشـــتاد مرکز و ایجاد 
ســـال  چند  در  پیک  افتخاری  کارگروه 
اخیر، کمک بســـزایی در تســـریع امور 
گزینـــش و کیفی ســـازی پرونده ها به 

وجود آمد. 
وی افـــزود: پس از ســـخنرانی تولیت 
معظـــم در جلســـۀ خـــدّام افتخاری 
در ســـال 94، طـــرح شـــبکۀ جذب 
و عضویابـــی در بحـــث عـــدم نفوذ 
طراحـــی گردید که در حـــال حاضر با 
91 خادم افتخـــاری در مناطق مختلف 
تهـــران و حومـــه فعّال و تـــا کنون 
بالغ بـــر چهارصد نفـــر از این طریق، 
آســـتان  در  افتخاری  خدمـــت  جذب 
دیگری  طـــرح  شـــده اند.  مقـــدس 
شـــد  طراحی  جلســـه  این  از  بعد  که 
»بانـــک اطاعات گزینـــش« با هدف 
اطاعات  جمع آوری  و  مستند ســـازی 
بود و در ســـال 95 پس از ســـخنرانی 
گزینش  همایـــش  در  لـــه  معظـــم 

موضـــوع تألیـــف کتابی بـــا موضوع 
گزینشـــی جهـــت مباحث آموزشـــی 
مورد بحـــث قرار گرفت کـــه این کار 

نیـــز به نتیجه رســـید. 
اســـماعیلی بـــا اشـــاره بـــه بازدید 
مســـئوالن آســـتان مقـــدس از این 
نمایشـــگاه گفت: گرچه نـــگاه برخی 
بـــه بحـــث گزینـــش، یـــک نگاه 
بازدارنـــده اســـت، لیکن نـــگاه ما به 
مدیریت  بـــه  امـــر گزینش کمـــک 
استفادۀ  در  آســـتان مقدس  بخش های 
بازدید  و  است  انســـانی  منابع  از  بهینه 
تأکیدی  مقدّس،  آســـتان  مســـئوالن 
بـــر این امر مهـــم بود و بایســـتی از 
معاونین  شـــورای  امنا،  هیئت  اعضای 
و مدیران محترم ـ که پرســـنل رسمی 
مـــورد لطف  را  افتخـــاری گزینش  و 
خـــود قرار دادندـ  ، تشـــکر و قدردانی 
نمایـــم و حقیقتـــً تکلیف مـــا در امر 
خطیر گزینـــش دو چنـــدان گردید و 
خوبی  خدمت گزار  بتوانیم  شـــاءاهلل  ان 

برای ایـــن ذوات مقدس باشـــیم. 

»خودسازی اسالمی«، مقصد نهایی تحصیل و تدریس در حوزه

دیگـــری »محبـــت خدا« کـــه اهل 
تأکیـــد دارند.  معرفت هـــم بدان 

آیـــت اهلل محمّـــدی ری شـــهری در 
حوزۀ  اســـتادان  مجمـــع  اجاســـیۀ 
علمیـــۀ تهرانـ  کـــه در تاریخ هفدهم 

اردیبهشـــت ماه در ســـالن آیـــت اهلل 
حضرت  علمیـــۀ  مدرســـۀ  بروجردی 
عبدالعظیم حســـنی)ع( برگزار شـــد ـ 
با اشـــاره به نقش اســـتادان حوزه در 
داشـــت:  اظهار  طاب،  تربیت  و  تعلیم 
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امام علـــی)ع( در حدیثـــی می فرماید: 
»آن كه خـــود را در مرتبۀ پیشـــوایى 
قـــرار مى دهـــد باید پیـــش از مؤدّب 
کردن مـــردم به مؤدب نمـــودن خود 
اقـــدام كند، و پیـــش از آن كه دیگران 
را با گفتار خـــود ادب نمایـــد، باید با 
كـــردارش مؤدّب بـــه آداب كند، و آن 
کس كه خود را بیامـــوزد و ادب نماید، 
بیشـــتر از کســـی که بخواهد دیگران 
را ادب بیامـــوزد و ادب کند، شایســـتۀ 

اســـت«. بزرگواری 
فرهنگی  ـ  علمـــی  مؤسســـۀ  رئیس 
دارالحدیث با اشـــاره بـــه نکات موجود 
در روایت امام علی)ع(، عنوان داشـــت: 
ایـــن روایـــت، چند رهنمـــود مهم به 
ما می آمـــوزد: اول این که اســـتاد در 
واقـــع امـــام متعلِّم اســـت. دوم اینکه 
روحی  و  اخاقی  علمـــی،  خصوصیات 
اســـتاد به شـــاگرد هم منتقل می شود 
و از نظر روان شناســـی نیز ثابت شـــده 
اســـت که اســـتاد اگـــر مطلبی هم 
نگویـــد، خصوصیـــات روحـــی او، به 
شـــاگرد منتقل می شـــود. و سوم این 
که اســـتاد قبل از آمـــوزش علمی به 
ببیند  تعلیم  خود  باید  ابتدا  شـــاگردش، 
و رفتـــار او بیش از گفتـــارش آموزنده 

 . شد با
با اشـــاره بـــه فرازهایی  ادامه  وی در 
داشـــت:  اظهار  شـــعبانیه،  مناجات  از 
خودســـازی و تأدیب نفـــس، راهی جز 
دســـتیابی بـــه کیمیـــای محبّت خدا 
ندارد. حـــال این که چگونـــه می توان 
به این کیمیا دســـت یافـــت باید مورد 
توجه و مطالعـــه قرار بگیـــرد. امّا اگر 
کســـی توانســـت به این کیمیا دست 
یابد، چـــه حال روحانـــی و معنوی به 

می دهد؟ دســـت  او 
تولیـــت حـــوزۀ علمیـــۀ حضـــرت 
گفت:  شهرری  حســـنی)ع(  عبدالعظیم 
انســـان نمی توانـــد گنـــاه نکند مگر 

این کـــه بـــه کیمیای محبّـــت خدا 
دســـت پیـــدا کنـــد. یک وقتـــی به 
حضـــرت آیـــت اهلل بهجـــت عرض 
بفرمایید.  بنـــده  به  نصیحتـــی  کردم: 
نیســـت  این  از  باالتر  نصیحتی  فرمود: 
که انســـان تصمیم بگیـــرد اگر خداوند 
متعال صد ســـال هم بـــه او عمر داد، 
یک گنـــاه هم نکند، و ایـــن باالترین 
تصمیم اســـت. بعـــد فرمودنـــد: اگر 
کســـی واقعً چنین تصمیمـــی بگیرد، 
کرد.  خواهد  کمـــک  نیز  متعال  خداوند 
آیت اهلل ری شـــهری عنوان داشـــت: 
انســـان چگونـــه می تواند چنین  حال 
به  دســـتیابی  راهش  بگیرد؟  تصمیمی 
کیمیـــای محبت الهی اســـت؛ زیرا اگر 
باشد،  خدا  محبّ  و  عاشـــق  انســـان، 
انســـانی می شـــود خداپســـند، و آن 
طوری می شـــود که خـــدا می خواهد. 
تا انســـان به این مرحله نرســـد، ریشۀ 
غفلت که ریشـــۀ همۀ گناهان اســـت، 
از جان انســـان پاک نمی شـــود. بنا بر 
این، راه خودســـازی انســـان، ریشه کن 
کردن غفلـــت از جان و دســـتیابی به 

اســـت.  الهی  محبّت  کیمیای 
فرهنگی  ـ  علمـــی  مؤسســـۀ  رئیس 
دارالحدیـــث بـــا بیان این کـــه تداوم 
ذکر و یـــاد خدا منجر به انس انســـان 
با خداونـــد متعال می شـــود، ادامه داد: 
اگـــر انســـان از روی توجـــه، یاد خدا 
را زیـــاد کنـــد و آن را تداوم بخشـــد، 
نتیجـــه اش انس با خداســـت و موجب 
دوری از گناه و ریشـــه کن شدن غفلت 
از جان انســـان خواهد شـــد. از این رو 
تـــداوم در ذکر یاد خـــدا و انس با خدا 
انقطاع از غیر می آورد و  برای انســـان، 
در نتیجه، انســـان به معرفت حقیقی و 

می رسد.  شـــهودی 
حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 
آنچه  افـــزود:  حســـنی)ع(  عبدالعظیم 
اســـامی  خودســـازی  نهایی  مقصد 
اســـت، رســـیدن انســـان به معرفت 
حقیقی و انقطاع از غیر اســـت و کسی 
که بـــه این جایـــگاه برســـد، خواهد 
با خدا دوســـت  توانســـت مـــردم را 
گردانـــد تا افعال و کـــردار آنان هم در 

مســـیر الهی قـــرار بگیرد
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برگـــزاری اختتامیـــۀ کالس هـــای مرکــــز آموزش 
قرآن حرم حضـــرت عبدالعظیم)ع( در ترم پاییز

مراســـم اختتامیـــۀ کاس هـــای قرآن آســـتان حضرت 
عبدالعظیم)ع( در تاالر شـــیخ صدوق)ره( برگزار شـــداین 
مراســـم با تاوت محمّدحســـن موحدى، قارى بین المللى 
كشـــورمان آغاز شـــد و پس از آن معتـــز آقایى، حافظ 
بین المللی و مســـئول ادارۀ آموزش مرکـــز آموزش قرآن 
آســـتان مقدّس، ضمن خیرمقدم به حّضـــار و میهمانان، 
بـــه ارائه گـــزارش از کاس هـــای قرآن در تـــرم پاییز 

پرداخت. مقدّس  آســـتان 
در ادامۀ مراســـم، حجت االســـام اوتار خانی، رئیس ادارۀ 
اوقاف شـــهر ری، به بیان نکاتی پیرامـــون جایگاه قرآن 

پرداخت.  قرآنیان  و 
پخش کلیـــپ و اجـــرای همخوانـــی قرآن توســـط گروه 
نوجوانان آســـتان مقـــدّس، از دیگر برنامه های این مراســـم 

 . د بو
در پایان این مراســـم، از ۱۲۰ نفـــر از برگزیدگان کاس های 
آمـــوزش قرآن حرم حضـــرت عبدالعظیـــم)ع( تقدیر به عمل 

 . مد آ
در ایـــن دورۀ آموزشـــی که از دی ماه ۹۶ آغاز شـــد، ۴۸۶ نفر 
از قرآن  آموزان در رشـــتۀ حفظ و قرائـــت در کاس ها حضور 

کردند.  پیدا 
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برگزاری طـــرح اکـــرام زائـــران روزه دار در 
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(

طـــرح اکـــرام از روزه داران بـــا توزیع 
روزانـــه ۳۵۰۰ پـــک افطـــار و غذای 
گرم در رمضان ســـال ۱۳۹۷ توســـط 
عبدالعظیم)ع(  حضرت  مقدس  آســـتان 
و مشـــارکت خیرین صـــورت پذیرفت. 
محمود اســـماعیلی، رئیس ادارۀ نذورات 
و هدایـــای مردمـــی آســـتان مقدس 
داشـــت:  اظهار  عبدالعظیم)ع(،  حضرت 
طـــرح اکـــرام روزه داران در ماه مبارک 
رمضان چند ســـالی اســـت در آستان 
مقـــدس صـــورت می پذیـــرد، روزانه 
بیـــش از ۳۵۰۰ پک افطـــار و غذای 

گرم توسط آســـتان مقدس و مشارکت 
در  زائران  بـــه  خیرین  و  نیکـــوکاران 
داخـــل آســـتان مقدس و بـــه برخی 
مناطق  نیازمنـــدان  و  مســـتمندان  از 
اطراف شـــهرری با مراجعـــه به درب 
منـــازل آنان توزیع شـــد. همچنین بن 
مختلف  نقاط  و  صحن هـــا  در  افطاری 
شهرری و بخشـــی از آن نیز به ادارات، 

مســـاجد و مدارس اعطـــا گردید. 
ماه  طول  در  کـــرد:  بیان  اســـماعیلی 
مبارک رمضـــان، روزه داران قبل از اذان 
مغـــرب، با مراجعـــه به تاالر شـــیخ 

ادارۀ  از نمایشـــگاه تصویری  کلینی)ره( 
نـــذورات آســـتان مقـــدس بازدید به 
عمـــل می آوردنـــد و همچنیـــن قبل 
از برپایـــی نمـــاز جماعـــت مغرب و 
به  علمیه  حـــوزۀ  روحانیـــون  عشـــا 
بیان احـــکام شـــرعی و احادیث ائمه 
اقامۀ  از  پس  و  می پرداختنـــد  اطهار)ع( 
نماز جماعـــت، روزه داران جهت صرف 
افطار به ســـالن پذیرایـــی در نگارخانۀ 
آســـتان  این  خادمین  توســـط  عترت، 

می شـــدند.   هدایت 




