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حجت االسالم سیّدمحمّدکاظم طباطبایی 
مراسم  در   97 خرداد ماه  دهم  تاریخ  در 
رونمایی از کتاب »حکمت نامۀ سالمند و 
اندرزنامۀ جوان« که در آسایشگاه خیریۀ 
شد  برگزار  اهلل  بقیة  حضرت  سالمندان 
گفت: این مراسم، بهانه ای برای قدردانی 
نور  جامعه  به  که  است  سالمندانی  از 
داشت  توجه  امر  این  به  باید  می بخشند. 
الهی  عطیۀ  یک  عنوان  به  سالمند  که 
است. فردی که بتواند به سن سالمندی 
برسد می تواند با سالمتی، روزگار خود را 

سپری کند.
وی خاطـــرنشـــان کـرد: نیمــی از این 
»کتاب اندرزنامۀ جوان« است که به معنای 
چگونگی آمادگی پیدا کردن برای رسیدن 

به مرحلۀ سالمندی است.
رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث افزود: »حکمت نامۀ 
سالمند«، تنها مخاطب سالمند ندارد و جوانان و میان ساالن نیز می توانند از این کتاب 
اقتصادی و  آمادگی جسمی، روحی، روانی، فرهنگی،  استفاده کنند و چگونگی کسب 

اجتماعی را می آموزند.
ایشان با بیان این که سالمندان بیش از آن که نیاز اقتصادی داشته باشند، نیاز عاطفی دارند 
گفت: در جامعۀ مذهبی، سّنتی و فرهنگی قم انتظار نمی رود که با چنین آسیبی رو به رو 
شویم که افراد، پدر و مادر خود را روانۀ خانۀ سالمندان کنند و نیاز عاطفی آنها را نادیده 

بگیرند.
حجت االسالم طباطبایی تأکید کرد: پیامدهای دوران سالمندی در روایات ذکر شده و در 
این دوران، قوای انسان تحلیل می رود. باید در نظر داشت نگهداری از سالمندان، وظیفۀ 

فردی و اجتماعی همه است.
ایشان در پایان ابراز امیدواری کرد این کتاب پس از انتشار به گونه ای در اختیار مردم قرار 
گیرد که بتواند نگرش و آگاهی نسبت به فرد سالمند به عنوان وظیفۀ شرعی، عاطفی، 

فردی و اجتماعی ارتقا پیدا کند.

سالمندان بیش از نیاز اقتصادی، نیاز عاطفـــــی دارند
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اخالق  گروه  گفتگوی  میز  دوازدهمین 
کاربردی پژوهشکدۀ اخالق و روان شناسی 
اسالمی پژوهشگاه قرآن و حدیث در تاریخ 

ششم تیرماه 1397 برگزار شد.
االسالم  حجت  علمی،  نشست  این  در 
اخالق  گروه  پژوهشگر  عمادی،  عبداهلل 
و  اصول  برخی  بررسی  به  کاربردی، 
چالش های اخالقی مربوط به انجام امر به 

معروف و نهی از منکر در جامعه پرداخت.
ایشان اظهار داشت: از نظر عرفی در همۀ 
موقعیت های هدایتگری، خوش اخالقی به 
عنوان یک اصل اخالقی در امر به معروف 
و نهی از منکر تلّقی می شود و انتظار می رود 
امر و نهی یا نصیحت همراه با لبخند، روی 
گشاده، مهربانی، زبان نرم، شوخی، مدارا، 
آسان گیری و لحن زیبا همراه باشد. لزوم 
مراعات کرامت انسانی و این روایت نبوی 
که فرمود: »امر به معروف و نهی از منکر 
نکند جز کسی که سه خصلت دارد: رفیق 
است به آنچه امر می کند. رفیق است به 
آنچه نهی می کند«، این تلّقی عرفی را تأیید 
می کند. )اَل یْأمُرُ بِاْلمَْعرُوفِ وَ اَل یْنهَى  عَِن 
اْلمُْنَكِر إاِلَّ مَنْ َكانَ فِیهِ ثاََلٌث رَفِیقًا بِمَا یْأمُرُ 
بِهِ رَفِیقًا بِمَا یْنهَى  عَْنهُ.)الجعفریات؛ ص88(

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، با توجه 
به این که سنخ نهی از منکر به گونه ای 
است که ذاتًا زمینۀ تفاوت و اختالف در آن 
هست، همچنین حالت درونِی »هدایتگر«، 
در مواجهه با ترک معروف یا انجام منکر، 

همراه  است  ممکن  است،  قلبی«  »انکار 
»جدّیت«،  مثل  روش هایی  و  حاالت  با 
و  »اعراض«  »غیرت ورزی«،  »ناراحتی«، 
»اعتراض« باشد. در واقعیت فعلی جامعه نیز 
این برخوردها و تنش ها را چه در مواجهات 
شهروندی  مواجهات  در  چه  و  خانوادگی 
این  می بینیم که به یک آسیب جدّی در 

حوزه تبدیل شده است.
پژوهشگر گروه اخالق کاربردی پژوهشکدۀ 
افزود:  اسالمی  روان شناسی  و  اخالق 
حال، از منظر متون دینی، آیا هر روش و 
حالتی که نقیض خوش خلقی باشد، مردود 
کاربست  از  است  ممکن  که  آن  یا  است 
شیوه های دیگری نیز در برخی موقعیت ها 
دفاع کرد؟ با مراجعه به روایات، در می یابیم 
در  و  نیست  عام  خوش خلقی،  اصل  که 
می خورد؛  تخصیص  موقعیت ها،  برخی 
به چهار  این موقعیت ها می توان  از جملۀ 
به  کردن  اعراض   .1 کرد:  اشاره  مورد 
گونه »روی برگرداندن«، » تـرک مکان«،                      
» ترک یا کاهش رفت و آمد«، و همچنین 
»عبوست چهره« در برخورد با مخاطبانی 
که روال و سبکشان فسق و معصیت است؛                  
»جدایی  صورت  به  کردن  اعراض   .2
کامل« فقط در موضع گیری های سیاسی؛ 
3. عتاب در روابط دوستانه مشروط بر آن 
که الگوی غالب نباشد، همۀ خطوط ارتباطی 
نبرد، و در مراتب و  بین  از  را  با مخاطب 
از  اجتناب   .4 شود؛  انجام  بعدی  دفعات 

لحن شوخی و طنزآمیز، به ویژه در منکرات 
جمله  از  حال،  عین  در  مهم.  پیام های  و 
شاخص های ثابت خوش خلقی که در همه 
موقعیت های هدایتگری و در مواجهه با هر 
موضوع و مخاطبی که باشد مصداق پیدا 
می کند، شاخص »مهار خشم« و »ادبیات 
زیبا«ست. مهار خشم به این معناست که 
در هر موقعیتی- حّتی در موقعیتی که باید 
تعدّی و  از  را  خشمگین شود، خشم خود 

حالت افراطی آن نگه دارد. 
ایشان در پایان تأکید کرد: محور دیگری 
این است  دارد،  بررسی  از بحث که جای 
که این روش ها و رفتارها که در روایات به 
»تأثیرگذاری«  دارای  آیا  توصیه شده،  آن 
و »متقاعدکنندگی« است یا نه؟پاسخ آن 
است که اوّاًل بله. مطالعات میدانی و شواهد 
مؤیّدی وجود دارد که نشان می دهد به رغم 
تلّقی عمومی، روش های اعراض و عتاب 
شاخص های  حفظ  با  همراه  جدّیت-  و 
ثابت خوش خلقی یعنی ادبیات زیبا و مهار 
خشم- تأثیر دارد. ثانیًا تأثیر امر به معروف 
و نهی از منکر در مبانی اسالمی، تنها تغییر 
حجّت«،  »اتمام  بلکه  نیست؛  مخاطب 
»مصونیت خود هدایتگر«، »مرزبندی های 
روشن در جامعه بین مؤمنان و فاسقان« و 
»روشنگری برای آیندگان« نیز بخشی از 

کارکردهای آن هستند.

برگزاری نشست علمی »چالش اخالقی مهر و قهر 
در امـــــــــــــر بـــــــــه معـــــــــروف و نهــــــــــی از منکـــــــــــــــر«
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با  متون،  تصحیح  و  احیا  پژوهشی  گروه 
گذشت قریب بیست سال از شروع فعالیت 
در پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، اکنون 
پژوهشگران  کارگیری  به  از  پُربار  کارنامۀ 
توانمند، تربیت پژوهشگر در حوزۀ تصحیح 
و تحقیق متون و نیز به دست نشر سپردن 
برخی آثار برجستۀ تصحیح و تحقیق شدۀ 
و  کلینی  الکافی  )همچون  شیعه  حدیث 

شروح آن( دارد.
با استعفای جناب آقای محمّد هادی خالقی 
ـ که از دوازدهم خرداد 1392 مدیریت این 
گروه را به عهده داشت ـ ، رئیس محترم 
المسلمین  و  االسالم  )حجت  پژوهشکده 
طباطبایی(، طیّ احکامی به تاریخ 97/3/30 
از خدمات علمی و اجرایی ایشان در تمامی 
سال های خدمت در پژوهشکده و از جمله 
احیا،  گروه  مدیریت  پنج سالۀ  دورۀ  در 
قدردانی نموده، آقای دکتر مهدی آشتیانی 

را به مدیریت این گروه، منصوب نمودند.
همزمان، در نشست تودیع و معارفه ای که 
با حضور رئیس محترم پژوهشگاه )آیت اهلل 
گردید،  برگزار  گروه  در محّل  ری شهری( 
از  و شفاهی  کتبی  گزارشی  خالقی،  آقای 
آخرین پیشرفت طرح های پژوهشی گروه 
اختصار  به  ذیل  در  که   ( کرد  تقدیم  احیا 
توسط  قدردانی،  لوح  سپس  آمد(.  خواهد 

رئیس پژوهشگاه به ایشان اهدا و حکم انتصاب مدیریت جدید نیز به وی ابالغ گردید. 
آیت اهلل ری شهری، برای هر دو همکار، در مسئولیت های جدیدشان، از خداوند متعال، 

توفیق خدمت به قرآن کریم و حدیث پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( مسئلت نمودند.
در گزارش آقای خالقی آمده است:

کالن طرح پژوهشی »تصحیح و تحقیق چهار کتاب شیخ صدوق )الفقیه، التوحید، عیون 
أخبار الرضا و علل الشرایع(« در دورۀ مدیریت محترم پیشین گروه احیا )حجت االسالم 
درایتی( طراحی و تصویب شده و مقدّمات آن با شناسایی و خرید تصاویر بخش اعظم 
نسخه های خطِی گردآمده از این چهار کتاب، فراهم گردیده بود. البته از این میان، طرح 
پژوهی کتابُ مَن الیحضره الفقیه، در سال1391 کلید خورده بود و با هفت درصد پیشرفت 
میانگین در حوزه های: مقابلۀ نسخ خطی، مشابه یابی در مصادر و تعلیقه نویسی لغوی و 
توضیحی تحویل این جانب گردید. پیشرفت الفقیه در این سه حوزه و نیز در حوزه های: 
تقویم نص، تنزیل )تجمیع( هوامش و مطالعات رجالی، اکنون از 59درصد فراتر رفته 
است، جلد نخست آن آمادۀ چاپ است و از جلد دوم آن، فقط اعمال آخرین اصالحات 
مطبعی باقی مانده است. جزئیات بیشتر از پیشرفت این کالن طرح، در جدول پیوست 

تقدیم می شود.
مطالعات کالن طرح پژوهشی »تصحیح و تحقیق نهج البالغه« در دورۀ مدیر محترم 
پیشین انجام و حتی کار خرید بیش از نیمی از تصاویر نسخه های خّطی کهن و معتبر 
و مشهور نهج البالغه )از 89 نسخۀ فعلِی در دست کار( به انجام رسیده بود و از طریق 
مصاحبه ای در اردیبهشت 92 در صدای جمهوری اسالمی، توسّط ایشان اطالع رسانی 
شده بود؛ امّا تصویب و شروع این کالن طرح، در سال های 93 و 94 انجام شد و تا کنون 
به طور میانگین 39 درصد پیشرفت در بخش های مختلف )مقابلۀ نسخ، تقویم نص، 

اِعراب گذاری، تعلیقه نویسی و ...( داشته است. 
اسانید، طریق،  رجال،  ) شامل:  کلینی  الکافی  است کتاب فهرست تخصصی  گفتنی 
معصومان، قائالن، سایر اعالم، اطراف الحدیث، غرائب، شرح لغات، اقوال کلینی و ...( 
در سال 1395 و کتاب ضوء الشهاب راوندی در سال 1397 به انتشارات سپرده شد؛ 
امّا طرح های تصحیح و تحقیق التهذیب و االستبصار طوسی و رَوح األحباب فی شرح 

عملکرد پنج سالۀ گروه احیا و نشست تودیع و معارفه
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الشهاب ابوالفتوح و ادامۀ تحقیق الهدایا فی شرح الکافی به دلیل شرایط ریاضت اقتصادی پژوهشکده، متوقف گردید.
خالقی، در پایان از همۀ همکارانش )چه رسمی، و چه قراردادی، و چه سرباز طلبه( و به ویژه از دبیر محترم گروه )جناب حمید احمدی 
جلفایی( به خاطر تالش علمی بی وقفه و سختکوشانه در این پنج سال، تشّکر و برای دکتر مهدی آشتیانی، آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

جدولی که در پی می آید نشان دهندۀ جزئیات بیشتری از پیشرفت طرح های پژوهشی گروه احیا تا 1397/3/15 است:

   گزارش تا 1397/3/15 عنوان طرحردیف

کتاب من الیحضره الفقیه1

 53(  %100 خّطـــی  نســـخه های  مقابلـــۀ  جملـــه:  از   ،%59 پیشـــرفت: 
و  لغـــوی  تعلیقه نویســـی   ،%100 مصـــادر  در  مشـــابه یابی  و  نســـخه( 
نـــص  تقویـــم  مقابله هـــا %100،  حاصـــل  تعدیـــل  و  جـــرح  توضیحـــی %100، 
40%، تنزیـــل و تکمیـــل هوامـــش 20%، پژوهش هـــای رجالـــی و ســـندی %20

عیون أخبار الرضا )ع(2

 21(  100% خّطـــی  نســـخه های  مقابلـــۀ  ازجملـــه  درصـــد،  پیشـــرفت: %53 
تعلیقه نویســـی   ،100% فرعـــی  و  اصلـــی  منابـــع  در  مشـــابه یابی  نســـخه(، 
%100 مقابله  هـــا  حاصـــل  تعدیـــل  و  جـــرح   ،97% توضیحـــی  و  لغـــوی 

التوحید3

 17(  %100 خطـــی  نســـخه های  مقابلـــۀ  جملـــه:  از   ،%53 پیشـــرفت: 
مشـــابه یابی   ،  %100 توضیحـــی  و  لغـــوی  تعلیقه نویســـی  نســـخه(، 
%95 اصلـــی  مصـــادر  در  مشـــابه یابی   ،  %100 فرعـــی  مصـــادر  در 

علل الشرائع4
پیشـــرفت: 55%، مقابلـــۀ نســـخه های خطـــی 100% )16نســـخه(، مشـــابه یابی 

در مصـــادر اصلـــی و فرعـــی 100%، تقویـــم نـــص و تنزیـــل هوامـــش %2

نهج البالغه5

 %100 خطـــی  نســـخه های  مقابلـــۀ  جملـــه:  از   ،%38 پیشـــرفت: 
معتبـــر  چاپ هـــای  بـــا  مقابلـــه   ،%45 تعلیقه نویســـی  نســـخه(،   89(
%9 هوامـــش  تنزیـــل  و  نـــص  تقویـــم  چـــاپ(،  )پنـــج   %100 مشـــهور  و 
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آقـــای مهدی ســـلیمانی آشـــتیانی، مدیر گـــروه احیا و 
تصحیـــح متون بـــا بیان این کـــه گروه پژوهشـــی احیا 
و تصحیح متـــون حدیثی، یکی از گروه های پژوهشـــکدۀ 
علوم و معـــارف حدیث در پژوهشـــگاه قـــرآن و حدیث 
اســـت گفت: هدف این گـــروه، تصحیح متـــون حدیثی 
به روش جدید و روشـــمند است که از ســـال های گذشته 
به صورت ســـنگی یا ســـربی چاپ شـــده اســـت؛ ولی 
بایـــد به صورت حروفـــی و با تصحیح جدیـــد و مدرن به 

پژوهشـــگران و عالقه مندان عرضه شـــود.
وی با اشـــاره به آثار تصحیحی انجام شـــده گفت: کتاب 
آثار  این  از مرحوم کلینی، مهم تریـــن  شـــریف »الکافی« 
اســـت که ســـال های گذشـــته مکرر در ایران، بیروت و 
عـــراق با تصحیح های مختلف چاپ شـــده بـــود؛ ولی به 

ســـبک روز و مدل جدید نبود.
مدیر گـــروه احیا و تصحیـــح متون حدیث پژوهشـــکدۀ 
علوم و معارف حدیث خاطرنشـــان کـــرد: تصحیح »کتاب 
من الیحضـــره الفقیـــه« به عنـــوان دومیـــن کتاب از 
کتب اربعۀ حدیثی شـــیعه در دســـتور کار اســـت و از نظر 
اهمیت بســـیار فوق العاده و مأخذ و مـــورد مراجعۀ فقها و 
مجتهدان و بســـیاری از کسانی اســـت که به معارف اهل 

بیـــت)ع( عالقه دارند.
وی عنـــوان کرد: »کتـــاب من ال یحضـــره الفقیه« بارها 
چاپ شـــده و آخریـــن بار از ســـوی مرحـــوم علی اکبر 
غفـــاری تصحیح و چاپ شـــده بود، ولی بـــه طور مجدد 
در دســـتور کار پژوهشـــکده قرار گرفت؛ زیـــرا تصحیح 
مرحـــوم غفاری بـــه چهار یا پنج نســـخه محـــدود بود.

دکتـــر ســـلیمانی آشـــتیانی با بیـــان این کـــه اکنون 
نســـخه های مختلفـــی از کتاب خانه ها جمع آوری شـــده 
اســـت گفت: دربارۀ فقیه حدود 40 نســـخه در دستور کار 
وجـــود دارد که بر اســـاس آن نســـخه های »کتاب من 
الیحضـــره الفقیه« تصحیـــح، احیا و تحقیق می شـــود.

وی بـــا بیان ایـــن که »نهـــج البالغـــه«، معروف ترین، 

پرتیراژتریـــن و مهم ترین کتاب حدیثی شـــیعه اســـت گفت: 
اگرچه کتـــب اربعه جایـــگاه فقهی خود را دارنـــد، ولی »نهج 
البالغـــه« از نظر جایگاه ویـــژه در بین همۀ اقشـــار ویژگی 

دارد. خاص 
مدیـــر گروه احیا و تصحیـــح متون حدیث پژوهشـــکدۀ علوم 
و معـــارف حدیث خاطرنشـــان کرد: »نهج البالغـــه«، یکی از 
پرنســـخه ترین کتاب های شـــیعه اســـت، زیرا عالقه، اقبال و 
مراجعه بـــه آن زیاد بـــوده و به طور مکرر، کاتبـــان در طول 
قرون و اعصـــار، این کتـــاب را تکثیر کردند و در دســـترس 

دادند. قرار  افراد  بســـیاری 
وی یادآور شـــد: با هماهنگی مســـئوالن کتابخانه های ایران 
و خارج از کشـــور و پیگیری های آیت اهلل ری شـــهری، عکس 
بســـیاری از نســـخه ها از کشـــورهای خارجی خریداری و وارد 
کشـــور شـــد و اکنون مجموعۀ غنی ای از تصویر نسخه های 

خطـــی »نهج البالغه« در دارالحدیـــث وجود دارد.
دکتر ســـلیمانی آشـــتیانی یادآور شـــد: »تصحیح کتاب من 
الیحضره الفقیـــه« 59 درصد و تصحیح »نهـــج البالغه« 34 

است. داشته  پیشـــرفت  درصد 

پیشرفت 59 درصدی »تصحیح کتاب من ال یحضره الفقیه«
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مرحلۀ  حســـاس ترین  سالمندی،  دوران 
بســـیار  فرصتی  و  انســـان  زندگـــی 
گران بهـــا در تعیین سرنوشـــت نهایی 
فرصت  این  از  انســـان  چنانچه  اوست. 
زرین درســـت بهره گیـــرد، پایان این 
شیرین ترین  زیباترین،  ســـرآغاز  دوران، 
و بهتریـــن زندگـــى جاوید اوســـت. 
پیامبر  خانـــدان  دلیـــل،  همیـــن  به 
اکرم)ص( در شـــب هاى مـــاه رمضان 
به ویـــژه در لحظه هاى نورانى ســـحر، 
همچنیـــن در روز عرفه در عرفات ـ که 
ـ  دعاســـت  براى  فرصت ها  بهترین  از 
از  که  مى خواستند  ســـبحان  خداوند  از 
نعمـــت طوالنی بودن عمـــر همراه با 

باشـــند. برخوردار  نیکوکارى، 
دور،  گذشـــته هاى  از  سالمندان  مسئلۀ 
مورد توجّه نویســـندگان بوده اســـت. 
البته بـــه نظر مى رســـد تألیفات کهن 
در موضـــوع ســـالمندان، جنبۀ تاریخى 
آنها  در  و  دارنـــد  و شرح حال نویســـی 
کمتـــر به مباحـــث زیســـتى و روانى 

است. شـــده  پرداخته  آنان 
دربـــارۀ  نوشـــته ها  قدیمى تریـــن  از 
کســـانی که عمـــر بســـیار طوالنی 
داشـــته اند، می تـــوان بـــه »کتـــاب 

من  طرف  و  العـــرب  مـــن  المعمّرین 
منتهى  فـــى  قالوا  مـــا  و  أخبارهـــم 
أعمارهم«، نوشـــتۀ ابو محمّد ســـهل 
بـــن محمّد سجســـتانى )م ح ۲۴۸ ق( 

کرد. اشـــاره 
در عصر حاضر نیز که شـــمار سالمندان 
در جهـــان با ســـرعت رو بـــه افزایش 
اســـت و طبق بـــرآورد کارشناســـان 
تـــا ســـال ۱۴۲۹ ش، آمار ســـالمندان 
ایـــران بـــه ۲۶ درصد خواهد رســـید، 
»سالمندى«  موضوع  به  پژوهشـــگران 
به عنـــوان یک پدیدۀ مهـــمّ اجتماعى 

از زاویه هـــاى گوناگـــون پرداخته اند و 
در  مقاله  و  پایان نامـــه  کتـــاب،  صدها 

یافته اســـت. این زمینـــه نگارش 
مانند:  متعـــدّدى  مجـــالت  همچنین 
»سالمنــدشناســـــى«،  »ســـالمند«، 
»روان شناسى  ســـالمندان«،  »پرستارى 
ســـالمندى«،  »ســـالمت  پیـــرى«، 
آســـیب پذیر«،  گروه هاى  »پرســـتارى 
»راهکـارهاى سالمـت دورۀ سالمندى«، 
به صـــورت فصل نامـــه، دو فصل نامه و 

مى شـــود. منتشـــر  گاه نامه  یا 

ویژگی های بهترین کتاب براى سالمندان

معیار تشـــخیص بهترین کتاب براى ســـالمندان، مقدار پاســـخگویى به مهم ترین و ضرورى ترین نیازهاى آنهاســـت و برای 
یافتـــن این مهم بایـــد دید آنچه بیش از هـــر چیز دیگر، ســـالمندان را رنج مى دهد، چیســـت. مى توان گفـــت زیانبارترین 
آســـیب هایى که ســـالمندان را تهدید مى کنند، افســـردگى و فشـــارهاى روحى و روانى هســـتند. بنابراین، نوشـــتارى که 

ره نمودهاى آن بتواند بهداشـــت روان ســـالمند را تأمین کند، ســـودمندترین و بهترین کتاب براى ســـالمندان است.
چنین کتابى باید ویژگى هاى زیر را داشته باشد:

۱. بر اســـاس شـــناخت دقیق اســـتعدادها، نیازهاى روانى و دغدغه هاى انســـان در دوران ســـالمندى تنظیم شـــده باشد تا 

انتشار کتاب »حکمت نامۀ سالمند و اندرزنامۀ جوان«
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بتواند از آســـیب هایى که ســـالمندان را از نظر روانى تهدید 
نماید. پیشـــگیرى  مى کنند، 

۲. الگوهاى عینى براى ســـالمندان موّفق و ســـعادتمند ارائه 
. کند

۳. براى سالمندان از جّذابیت الزم برخوردار باشد.
اوست  تنها  اســـت.  انسان  آفریدگار  انسان شـــناس،  بهترین 
کـــه اســـتعدادها و نیازهاى انســـان در همـــۀ دوران هاى 
زندگـــى و از جمله ســـالمندى را بهتر از همـــه و حتى خود 
او مى دانـــد و از آســـیب هایى کـــه فرصـــت گران بهاى 

ســـالمندان را تهدید مى کند، آگاه اســـت. بنابراین، بهره گیرى 
از ره نمودهاى قرآن و احادیث اســـالمى که ریشـــه در وحى 
الهـــى و ره نمودهاى خداوند ســـبحان دارند، بـــراى نگارش 
بهترین کتـــاب مورد نیاز ســـالمندان، اهمیتی فـــوق العاده  

دارد.
البتـــه مهم این اســـت که ره نمودهـــاى الهى بـــا در نظر 
گرفتـــن مقتضیات زمان و ویژگی های ســـالمندان به گونه اى 
از متن کتاب خدا و ســـّنت نبوى اســـتخراج و در قالبى ارائه 

اثرگذار باشـــند. گردند که براى ســـالمندان، جذاب و 

کتاب »حکمت نامۀ سالمند«
کتـــاب »حکمت نامـــۀ ســـالمند«، گامـــى اســـت نو در 
جهـــت این هدف بلند، و تالشـــى اســـت در جهـــت ارائۀ 
ره نمودهـــاى حکیمانۀ قرآن و اهل بیـــت)ع( با نظمى نوین 
دربارۀ بهداشـــت روان ســـالمندان از منظر قـــرآن و حدیث، 
که همراه با نکاتى آموزنده از شـــمارى از ســـالمندان نمونه 
گرد آمده اســـت. به امیـــد آن که از جذابیـــت الزم براى 

بهره منـــدى ســـالمندان گران قدر، برخوردار باشـــد.
ایـــن حکمت نامۀ، در ادامۀ دو نوشـــتاری اســـت که دربارۀ 
کـــودک و جوان بـــا نام هاى »حکمت نامۀ جوان« در ســـال 
۱۳۸۲ و »حکمت نامۀ کودک« در ســـال ۱۳۸۴ انتشار یافتند 
و بـــه دلیل اســـتقبال عالقه مندان، تا کنـــون بارها تجدید 

چاپ شـــده اند.
گفتنى اســـت هر چند ســـالمندان و کســـانى کـــه با آنان 
ارتبـــاط دارند، مخاطب اصلـــى این حکمت نامۀ  هســـتند، 
ولـــی مطالعۀ آن بـــراى جوانان نیز الزم و ضرورى اســـت؛ 
زیـــرا ســـالمندانى مى توانند بیشـــترین بهره بـــردارى را از 
نعمت ســـالمندى خود داشـــته باشـــند که زمینۀ آن را در 
جوانى فراهم کرده باشـــند. به ســـخن دیگر، »حکمت نامۀ 
ســـالمند«، »اندرزنامۀ جوان« نیز هســـت و فصل دوم این 

حکمت نامـــه به همین موضـــوع اختصاص یافته اســـت.
شـــایان ذکر اســـت آنچه در این حکمت نامـــه آمده، متن 
مهم تریـــن ره نمودهـــاى قـــرآن و حدیث دربارۀ ســـالمند 
اســـت و تردیدی نیســـت که هر بخش از ایـــن ره نمودها، 
مى توانـــد زمینۀ تألیف کتـــاب یا مقاله اى مســـتقل دربارۀ 

باشد.  ســـالمندان  با  مرتبط  مختلف  مســـائل 
کتـــاب »حکمت نامۀ ســـالمند و اندرزنامۀ جـــوان«، تألیف 
آیت اهلل ری شـــهری از ســـوی پژوهشـــکدۀ علوم و معارف 
حدیـــث، به زبان فارســـی- عربی، در قطع رقعـــی، در 364 
صفحه بـــه نـــگارش درآمده اســـت و در ســـال 1397 با 

همکاری انتشـــارات دارالحدیث منتشـــر شـــده است.
الزم به یادآوری اســـت که کتاب یاد شـــده، پیش از این در 
تاریخ دهم 10 خرداد ماه 97 در طی مراســـمی در آسایشـــگاه 

خیریه ســـالمندان حضرت بقیة اهلل قم رونمایی شـــد.
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فصل نامـــۀ علمی ـ پژوهشـــی »علوم حدیث« به مدیر مســـئولی و ســـردبیری 
حضرت آیت اهلل ری شـــهری در آخرین شـــمارۀ خود که به زمســـتان 96 و بهار 

97 اختصاص دارد، با چهارده مقالۀ حدیثی منتشـــر شـــد.
در شماره 86 از این فصل نامه می خوانید: 

1. »تحلیل انتقادی برداشـــت های صورت گرفته از روایات تفســـیری سَـــبْعًا مِنَ 
اْلمَثانـــی«، عبدالهادی فقیهی زاده و مهدیه دهقانی قناتغســـتانی؛

2. »بازخوانی دیدگاه ها و مناقشـــات در باب روایت شـــیخ طریحـــی)م1087ق( از 
حدیث کســـاء«، رســـول جعفریان و روح اهلل توحیدی نیا؛ 

هِ، َکیـــاًل بَِغیِر ثَمَن!« در  3. »بررســـی و نقد سبک شـــناختی مفهوم عبارت»وَیُل امِّ
فراتی؛ اکبر  علـــی  البالغه«،  نهج 

4. »بررســـی تطبیقی تفســـیر العیاشـــی و آثار شـــیخ صدوق بر محور اسانید«، 
زاهدی؛ عبدالرضا  و  پیشـــگیر  امید 

5. »بازشناســـی حدیث )) اْلِمَام اَل یَغسِّـــُلهُ  إاِلَّ اْلِمَام  (( در گفتمان واقفیه و امامیه«، 
حسین حســـینیان مقدم و ابراهیم گودرزی؛

6. »نقـــد ســـندی و داللی روایـــت ))رفع قلـــم((«، معصومه شـــیردل و پروین 
ده؛ بهارزا

7. »معناشناســـی نســـخ در پرتو روایت ))ناسخ و منســـوخ(( امام علی)ع(«، مرضیه 
اکاتی، حســـین خاکپور و غالمرضا رضوی دوســـت.

در شمارۀ 87 از این فصل نامه آمده است: 
1. »روایات طبی؛ تبار و اعتبار«، عبدالهادی مسعودی؛

2. »الگـــوی نظری مداخلـــه ))انعطـــاف – نفوذناپذیری(( در خانـــواده«، عباس 
پســـندیده، مســـعود جان بزرگی و مســـعود آذربایجانی؛

3.  »واکاوی و بررســـی اندیشـــۀ عاّلمه مجلســـی در تحلیل روایات تأویلی آیات 
قرآن بـــا تکیه بر بحار األنـــوار و مرآة العقـــول«، ابراهیم نصراهلل پـــور علمداری 

زاده؛ قاضی  کاظم  و 
4. »مفـــاد حقیقی اســـلوب حصر )قصر( در آیـــات و احادیث«، محمّـــد عالم زاده 

ری؛ نو
5. »تأثیـــر اندیشـــه های کالمی شـــیخ صدوق در گـــزارش روایات«، رســـول 

؛ ی جعفر محمّد
6. »تحلیـــل دیدگاه شـــیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شـــیوۀ اعتبارســـنجی 

متأّخران«، احســـان سرخه ای
7. »بررســـی و ارزیابـــی آرای )) احمد امیـــن (( دربارۀ حدیث«، اختر ســـلطانی، 

مهدی مهریـــزی طرقی و مهرداد عباســـی.

انتشار شمارۀ 86 و 87 فصل نامۀ علمی ـ پژوهشی »علوم حدیث« 
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آوایی  بخـــش  منطقـــه ای  مرحله 
قرآن  جشـــنوارۀ  ســـومین  و  سی 
و عتـــرت دانشـــجویان سراســـر 
کشـــور در روزهای بیستم و بیست 
در   ۱۳۹۷ اردیبهشـــت  یکـــم  و 
گردید. برگزار  اصفهان  دانشـــگاه 

در ایـــن مرحله از مســـابقات پنج نفر 
از دانشـــجویان دانشگاه قرآن و حدیث 
در رشـــته های قرائت ترتیل و تحقیق 
و حفظ بیســـت جزء، شـــرکت داشتند 
کـــه آقـــای مجتبـــی محمّدبیگی با 
کســـب رتبـــۀ اوّل در رشـــتۀ قرائت 
آقـــای محمّـــد دهقانی  تحقیـــق و 
بیســـت جزء،  رتبه دوم رشـــتۀ حفظ 
جـــواز حضور در مرحلۀ کشـــوری این 

نمودند. کســـب  را  مسابقات 
ضمن  دانشـــگاه  فرهنگی  معاونـــت 
ایشـــان  برای  عزیزان،  این  به  تبریک 
توفیقـــات روزافـــزون در پنـــاه قرآن 

کریم را مســـئلت مـــی نماید.

مسعودی  والمســـلمین  االسالم  حجت 
تخصصـــی  نشســـت  نخســـتین  در 
گفت:  حدیـــث«  و  »قـــرآن  وبیناری 
قـــرآن بـــرای اهـــل بیت)علیهـــم 
الســـالم(، نه تنها یک معجـــزه، بلکه 
به عنـــوان قانون اساســـی اســـالم 

اســـت. مطرح 
نخســـتین نشست از سلســـله نشست 
هـــای تخصصـــی وبینـــاری بخش 
بین الملل بیســـت و ششمین نمایشگاه 
قـــرآن كریم بـــا موضـــوع »قرآن و 

خضیرحجی،  علـــی  حضور  با  حدیث« 
اســـتاد دانشـــگاه كوفه از كشور عراق 
هیئت  عضو  مســـعودی،  عبدالهادی  و 
به  حدیث  و  قـــرآن  دانشـــگاه  علمی 
صـــورت غیر حضـــوری )وبینـــار( و 
استادیار  نفیســـی،  شـــادی  همچنین 
تهران  دانشـــگاه  حدیث  و  قرآن  علوم 
از پژوهشـــگران علوم حدیـــث برگزار 

شد.
مسعودی  عبدالهادی  نشســـت،  این  در 
کـــه بـــه صـــورت غیـــر حضوری 

خصوص  در  مطالبی  بیـــان  به  )وبینار( 
اهل  و  قرآن  علمـــی  ارتباط  »بازكاوی 
بیت)علیهم الســـالم(« پرداخت و گفت: 
در بررســـی رابطۀ علمـــی اهل بیت و 
قرآن باید بگویم کـــه اهل بیت)علیهم 
معرفت  خاســـتگاه  را  قرآن  الســـالم( 
دینـــی می بیننـــد. به عبـــارت دیگر، 
قرآن بـــرای آنها تنها یـــک معجزه و 
ســـند حقانیت نیســـت؛ بلکه از دیدگاه 
موارد،  ایـــن  بر  افزون  قرآن  ایشـــان، 

قانون اساســـی اســـالم است.

افتخار آفرینــــــی دانشجویــــان دانشگــــــاه قـــــــرآن و 
حدیـــــــــــث در جشنـــــــوارۀ قــــــــــرآن و عتـــــــــــــــــــــــرت

برگزاری نخستین نشست وبیناری بخش بین الملل نمایشگاه قرآن
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ایـــن عضو هیئـــت علمی دانشـــگاه 
قـــرآن و حدیث، با بیـــان نمونه هایی 
از احادیـــث و روایـــات در این زمینه 
ادامـــه داد: اهل بیت)علیهم الســـالم( 
عالوه بـــر این که قرآن را خاســـتگاه 
آن  بلکه  بیننـــد،  می  دینـــی  معرفت 
را حّتـــی ســـنجۀ معرفـــت دینی نیز 
می داننـــد، بـــه طوری که بســـیاری 
از احادیـــث نقـــل شـــده از پیامبر را 
ســـنجش              قرآن  آیـــات  اســـاس  بر 

مـــی کردند.
قرآن  افـــزود:  مســـعودی  عبدالهادی 
الســـالم(  بیت)علیهم  اهـــل  بـــرای 
ابـــزاری بود تا بـــا اســـتفاده از آن با 
دینی  عالم نمایـــان  هـــای  هجمـــه 
زمـــان خـــود مقابلـــه کننـــد. حّتی 
را  شده  ارائه  نادرســـت  تفســـیرهای 
بر اســـاس آیات قـــرآن، تحلیل و رد     
می کردنــــد که نمونه هایـــی از این 
مـــوارد را در کتابی از خـــودم با عنوان 
کرده ام. ارائـــه  روایات«  در  »قـــرآن 

علـــي  نشســـت،  ایـــن  ادامـــۀ  در 
از  كوفه  دانشـــگاه  استاد  خضیرحجی، 
كشـــور عراق نیـــز به صـــورت غیر 
مطالبی  بیـــان  به  )وبینـــار(  حضوری 
دربـــارۀ »علـــم حدیـــث و نقش آن 
در تفســـیر قرآن کریـــم« پرداخت و 

واالترین  از  یکـــی  حدیث،  علم  گفت: 
این  از طریق  علوم اســـت؛ چرا کـــه 
و  بررســـی  پیامبر)ص(  گفتـــار  علم، 
عشـــق  علم،  این  شـــود.  می  تحلیل 
به  را  انســـان  که  اســـت  و عالقه ای 

ســـعادت ابدی می رســـاند.
اشاره  با  كوفه  دانشـــگاه  اســـتاد  این 
به ضـــرورت توجه به علـــم حدیث در 
بررســـی احادیث و روایـــات گفت: با 
توجه بـــه این که احادیـــث و روایات 
گرفتار  تاریخـــی،  مقاطع  برخـــی  در 
بازتعریف های سیاســـی شـــده اند و 
در برخـــی دوران، خدشـــه هایی جدّی 
که  است  شـــده، الزم  وارد  احادیث  به 
آنها  دقیـــق، صحّت  بررســـی  یک  با 
علم، گســـترۀ  این  کنیم.  بررســـی  را 
زیـــادی دارد و می توانـــد مســـتند به 
تـــا صحّت  معصومین شـــود  علـــم 

احادیـــث را تأیید یـــا تکذیب کند.
به ســـفارش های  بر عمل  تأکید  با  وی 
پیامبـــر)ص( گفـــت: مـــا بایـــد به      
توصیـــــه های پیامبر عمـــل کنیم؛ اما 
بایـــد ببینیم که احادیثی که از ایشـــان 
نقل می شـــود، از کجـــا و از چه منبعی 
نقل شـــده و زمینۀ نقـــل آن احادیث را 
بررســـی کنیم و ابزار ســـنجش صحّت 

اســـت. کریم  قرآن  آن، 

در ادامـــۀ این نشســـت نیز شـــادی 
نفیسی، اســـتادیار علوم قرآن و حدیث 
دانشـــگاه تهران نیز بـــه موضوع »نقد 
روایات تفســـیری در المیزان« پرداخت 
و بـــا ارائـــۀ نمونه هایـــی از روایات و 
تفســـیرهای ارائه شـــده توسط عاّلمه 
طباطبایـــی در »المیـــزان« گفت: این 
بررســـی نشـــان داد که روش عالمه 
نیکویی  شـــیوۀ  روایات،  تحلیـــل  در 
است که الزم اســـت در حدّ آن توقف 
نکنیـــم؛ آن را بـــه خوبـــی دریابیم، 
اصـــالح کنیـــم، بهبود ببخشـــیم و 

توســـعه دهیم.
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در ایـــن آزمـــون، 661 داوطلب با هم 
رقابـــت کردند که از ایـــن افراد، 576 
ارشد و 81  آزمون کارشناســـی  نفر در 
دکتری  دوره  آزمـــون  در  هم  داوطلب 

کردند. شـــرکت  دانشگاه  این 
آقـــای دکتر حجت، معاون آموزشـــی 
و پژوهشـــی دانشـــگاه قرآن و حدیث 
آزمـــون  داوطلـــب  از 576  گفـــت: 
کارشناســـی ارشـــد در رشـــته های 
مختلف حضـــوری و مجازی، 147 نفر 
زن و 433 نفر مرد هســـتند. در مقطع 
دکتری نیز 33 زن و 48 مرد شـــرکت 
کرده انـــد. از ایـــن تعـــداد 60 نفر به 
صورت مجـــازی و 79 نفـــر در دورۀ 

حضـــوری پذیرش می شـــوند.
وی افـــزود: با توجّه به اســـتعداد های 

برگـــــــزاری چهاردهمیــــــــن دورۀ آزمــــون اختصاصــــی 
ب دانشگــــــــــاه قـــــــــــــرآن و حدیـــــــــث

ّ
ویــــــــــژۀ طـــــــــــــــال

مطلوبی کـــه در حـــوزۀ علمیه وجود 
هر  و حدیث،  قـــرآن  دانشـــگاه  دارد، 
ســـال عالوه بـــر پذیرش دانشـــجو 
از طریـــق آزمـــون های سراســـری 
ظرفیت  از  بخشـــی  سنجش،  سازمان 
خـــودش را در مقطع ارشـــد و دکتری 
ویژۀ  اختصاصـــی  آزمـــون  طریق  از 

طـــاّلب تکمیل مـــی کند.
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشـــی  معاون 
قرآن و حدیث با اشـــاره بـــه برگزاری 
تیرماه  دوم  و  بیســـت  تاریخ  در  آزمون 
گفـــت: عالقـــه مندان برای کســـب 
ســـهمیه در هشت رشـــته و گرایش: 
کالم امامیـــه ،علوم حدیـــث گرایش 
و  اخـــالق  عقایـــد،  و  کالم  هـــای 
تفســـیر اثری، علوم قـــرآن و حدیث، 

مستشـــرقین،  وگرایش  قـــرآن  علوم 
گرایـــش  اســـالمی  روان شناســـی 
و  فقه  رشـــتۀ  و همچنین  مثبت گـــرا 
مبانـــی حقوق اســـالمی بـــه رقابت 

. ختند ا د پر
وی اظهـــار کـــرد: تعـــداد داوطلبان 
تفکیک محل  به  ارشـــد  کارشناســـی 
اســـت: قم 370  بدین شـــرح  آزمون 
نفـــر، تهران 65 نفر، مشـــهد 45 نفر، 

اصفهـــان 96 نفر.
وی افـــزود: در مقطع دکتـــری نیز در 
چهار رشـــتۀ علوم قـــرآن و حدیث ، 
علوم ومعـــارف نهج البالغـــه ، کالم 
امامیه ، و مدرســـی معارف اســـالمی، 

داشـــتند. رقابت  داوطلبان 
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مجموعـــه کتـــاب هـــای »آبشـــار 
حدیثی،  مضامیـــن  بـــا  معرفـــت« 
نشـــر  و  چاپ  ســـازمان  همّـــت  به 
ســـازمان  ســـفارش  به  و  دارالحدیث 
عقیدتی سیاســـی ـ ارتـــش جمهوری 
ایران چاپ و منتشـــر شد. اســـالمی 

اســـت:  آمده  کتاب هـــا  مّقدمـــۀ  در 
ارتش  سیاســـی  ـ  عقیدتی  ســـازمان 
جمهوری اســـالمی ایـــران به برکت 
نظـــام مقـــدّس جمهوری اســـالمی 
شـــریف  حدیث  به  عمـــل  جهت  در 
ترویج  وهمچنیـــن  ثقلیـــن  نبـــوی 

شـــمارۀ دوم فصل نامۀ »ســـنجۀ کتـــاب« )معرفی و نقـــد کتاب های 
دینـــی عمومی( همـــراه با تازه های نشـــر کودک و نوجـــوان و پرونده 

ویژه منتشـــر شد.
دومیـــن شـــماره از فصل نامـــه معرفـــی و نقـــد کتاب هـــای دینی 
عمومی»ســـنجۀ کتاب« از سوی موسســـه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث 

شد. منتشر 
در ایـــن شـــماره، تازه های نشـــر کودک و نوجوان بررســـی شـــده، 
همچنیـــن یادداشـــت هایـــی از مصطفـــی رحماندوســـت و جعفر 
ابراهیمی)شـــاهد( آمده اســـت. بخش دیگـــر با عنـــوان پروندۀ ویژۀ 
کتاب های کـــودک با رویکرد »خداشناســـی« در قالـــب میزگرد آمده 

. ست ا
فصل نامۀ »ســـنجۀ کتاب« نشـــریه ای است ویژۀ بررســـی و معرفی 
کتاب هـــای دینِی عمومـــی )ترویجی( که ناشـــران مختلف کشـــور 
بـــرای مخاطبان جـــوان، نوجوان و کودک منتشـــر کرده انـــد. در این 
نشـــریه، کتاب ها از نظر محتوایـــی، ادبی و هنری، بررســـی و معرفی 

. د می شو
»ســـنجۀ کتـــاب« پذیرای مقـــاالت منتقـــدان، کارشناســـان دینی، 
نویســـندگان و هنرمنـــدان در موضوع کتاب های دینِی عمومی اســـت.

نشـــریۀ »ســـنجه کتاب«، به همّت مدیریت تولید کتـــاب های عمومِی 
معاونت فرهنگی و هنری مؤسســـۀ دارالحدیث منتشـــر می شـــود. مدیر 
مســـئول این نشـــریه دکتر محمّدتقی سبحانی نیا، ســـردبیر، مصطفی 

پورنجاتی و دبیر تحریریۀ آن حســـین پورشـــریف است.

اهلل  صلی  خاتم  پیامبـــر  نورانی  معارف 
علیه و آلـــه و اهل بیـــت بزرگوارش 
علیهم الســـالم در تعامل با موسســـۀ 
ســـه  چاپ  به  اقـــدام  دارالحدیـــث، 
جلد کتـــاب حدیث با عنوان »آبشـــار 
گـــروه مخاطِب  برای ســـه  معرفت« 
شـــاغل  »خواهران  پایور«،  »کارکنان 
»جوانان  و  کارکنـــان«  همســـران  و 
دانش آموزان  و  دانشـــجویان  شـــامل 
مقطع دبیرســـتان و ســـربازان« کرده 

. ست ا
 بی گمـــان ترویـــج ســـیرۀ اهل بیت 

علیهم الســـالم در بین کارکنان ارتش 
و خانـــواده های آنـــان، یکی از اهداف 
راهبردی این ســـازمان بـــوده و بدین 
های  جشـــنواره  دورۀ  منظور،هفـــت 
است. کرده  برگزار  باشـــکوه  را  حدیث 
به  توجّه  بـــا  نیـــز  جاری  ســـال  در 
رئـــوس طرح های فرهنگـــی مصباح، 
جشنواره  دورۀ  هشـــتمین  دارد  نظر  در 
ســـال های  از  متفـــاوت  را  حدیـــث 
گذشـــته و با نگاهی کامـــال کاربردی 
احادیث  و  کنـــد  برگزار  اثربخـــش  و 
با  ترجمه،همراه  بـــر  عالوه  را  انتخابی 

انتشار شمارۀ دوم فصل نامۀ »سنجــۀ کتــــاب«

انتشار مجموعه کتاب های »آبشــــار معرفــــت« 
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توضیحات مشـــروح در اختیار عاشـــقان اهل بیت علیهم الســـالم قرار 
 . هد د

وجـــه مشـــترک هر ســـه جلـــد کتاب،احادیـــث مربوط بـــه مبحث 
»خداشناســـی« اســـت که در بخش نخست آنها درج شـــده و در ادامه 
با توجّـــه به نیـــاز مخاطبان هر کتاب،ســـرفصل هـــای متفاوتی قرار 

داده شـــده است.
محتوای جلـــد اوّل،احادیثی اســـت که بـــرای »کارکنـــان پایور«، در 
تعالی مســـیر زندگی و مسئولیتشـــان نسبت به همســـر،فرزندان و حفظ 
و حراســـت از نظام مقدس اسالمی،بســـیار مفید اســـت. نویسندۀ این 

جلـــد را عبدالهادی مســـعودی به عهده گرفته اســـت.
جلد دوم، ویژۀ »بانوان« اســـت و شـــیوۀ صحیح همســـرداری و تربیت 
فرزندان و وظایفشـــان در فعالیت هـــای اجتماعی را بـــه آنان یادآوری 

کرده اســـت. این جلد، حاصـــل پژوهش مهدی غالمعلی اســـت.
روی ســـخن جلد ســـوم کتاب »جوانان« اســـت و آنها را در شناخت 
وظایفشـــان نســـبت به پدر و مادر،جامعـــه و محیـــط کار راهنمایی        
می کند. پژوهــــش ایـــن جلد با مرتضـــی خوش نصیب بوده اســـت.

ویژگـــی بـــارز این کتاب ها این اســـت کـــه احادیث انتخاب شـــده 
برای افراد مختلف در طـــول دوران زندگی یا در روابط اجتماعی شـــان 
مفید اســـت و شرح و تفســـیر ســـاده و مختصری که در ذیل احادیث 
آورده شـده،مخاطــب را به درک اصــل معنــای حدیـــث رهنمـــون 
می کند. امیدواریم با تألیــــف این کتــــاب ها،گامـــی در جهت ترویج 
ســـبک زندگی و ســـیره معصومان علیهم الســـالم در بیـــن خانوادۀ 

باشیم. برداشـــته  ارتش  بزرگ 

جلد یک آبشـــار معرفـــت )ویژۀ پایوران( شـــامل این بخش هاســـت: 
بخـــش اوّل: خداشناســـی؛ بخش دوم: وظایف و مسئولیت هاســـت.

جلد دوم آبشـــار معرفت )ویژۀ بانوان( از این بخش ها تشـــکیل شـــده 
اســـت : بخش اوّل: خداشناســـی؛ بخش دوم: وظایـــف خانوادگی؛بخش 
ســـوم: زن و آگاهی هـــای مورد نیـــاز؛ بخش چهـــارم: زن و اخالق؛ 

بخش پنجـــم: وظایف و مســـئولیت ها .
جلد ســـوم آبشـــار معرفت )ویژۀ جوانان(، شـــامل این بخش هاســـت: 

بخش اوّل: خدا شناســـی؛ بخش دوم: خودشناســـی.
چاپ اوّل آبشـــار معرفت با شـــمارگان چهـــار هزار نســـخه جلد نرم، 
و بهای هـــر جلد ده هـــزار تومان، در بهار 1397 توســـط انتشـــارات 

دارالحدیث چاپ و منتشـــر شـــد.
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رونمایی از سه عنوان کتاب نشر باهوش

ــرانی  ــه ناشـ ــز بـ ــوش نیـ ــر باهـ نشـ
ـــم در حـــوزۀ کـــودک  ـــه در ق پیوســـت ک

و نوجـــوان فعالیـــت دارنـــد. 
»قصه هـــای  جلـــدی   ۶ مجموعـــه 
ــدی  ــه ۵ جلـ ــا«، مجموعـ ــن و رایـ مـ
و  گوگـــوری«  »داســـتان های 
»قصه هـــای حیوانـــات در قـــرآن« 
ــاه 7931  ــم خردادمـ ــخ یازدهـ در تاریـ
بـــا حضـــور مصطفـــی رحماندوســـت 
و نویســـندگان و تصویرگـــران ایـــن 
ـــاب  ـــای کت ـــۀ دنی ـــا در مجموع کتاب ه

قـــم رونمایـــی شـــد.
دکتـــــر محمــدتقــــی سبحانــــی نیا 
دربـــارۀ ایـــن مجموعـــه کتاب هـــا 
ـــدد  ـــوش درص ـــای باه ـــر نوپ ـــت: نش گف
اســـت آثـــار فاخـــری بـــرای عمـــوم 
افـــراد جامعـــه از جملـــه کـــودکان 
ــدی  ــۀ 6 جلـ ــد. مجموعـ ــد کنـ تولیـ
بـــه  رایـــا«  و  مـــن  »قصه هـــای 
ــس  ــری از جنـ ــق کاراکتـ ــال خلـ دنبـ
ــات  ــن ربـ ــت. ایـ ــوده اسـ ــات بـ ربـ
ـــینا  ـــدار س ـــدان بی ـــش وج ـــک نق کوچ
ــات  ــک ربـ ــه مالـ ــربچه ای را کـ پسـ
ـــار  ـــا در کن ـــد. رای ـــازی می کن ـــت، ب اس
راهنمایی هـــای جالـــب و راه گشـــایش 
ــای  ــت و قصه هـ ــز هسـ ــک نیـ بانمـ
متنوعـــی را کـــه در آن هـــا نقـــش 
ــیرین کاری هایش  ــا شـ ــا کـــرده بـ ایفـ
کـــرده  جـــذاب  کـــودکان  بـــرای 
ــن  ــر ایـ ــای دیگـ ــت. از ویژگی هـ اسـ
مجموعـــه ســـفر بـــه آینـــده اســـت، 
ــن  ــه ایـ ــا مطالعـ ــودکان بـ ــی کـ یعنـ
چنـــد  بـــه  داســـتان ها  مجموعـــه 
ــا  ــوند و بـ ــرده می شـ ــد بـ ــه بعـ دهـ
زندگـــی در آن دوران کـــه تجهیزاتـــی 
ربـــات  پرنـــده،  ماشـــین  چـــون 
ــخت افزاری  ــات سـ ــمند و امکانـ هوشـ
و الکترونیکـــی پیشـــرفته وجـــود دارد، 

می شـــوند. آشـــنا 
مدیرعامـــل نشـــر باهـــوش ادامـــه 
نیـــز  گوگـــوری  مجموعـــۀ  داد: 

بـــرای  شـــادی  داســـتان هایی 
در  و  می کنـــد  ترســـیم  کـــودکان 
ـــن  ـــد ف ـــا چن ـــودک ب ـــتان، ک ـــر داس ه
اخالقـــی در آداب معاشـــرت و ســـبک 
زندگـــی اخالقـــی آشـــنا می شـــود. 
در ایـــن داســـتان ها گوگـــوری یـــا 
بانمـــک، نقـــش  همـــان گورخـــر 
برعهـــده  را  داســـتان ها  قهرمـــان 
ــد  ــز هماننـ ــه نیـ ــن مجموعـ دارد. ایـ
ــد  ــدد تولیـ ــین درصـ ــه پیشـ مجموعـ
یـــک کاراکتـــر جـــذاب و مانـــدگار 

ــت. ــودکان اسـ ــرای کـ بـ
امیـــدواری  اظهـــار  ســـبحانی نیا، 
ـــده  ـــد در آین ـــوش بتوان ـــر باه ـــرد: نش ک
دومیـــن مجموعـــه از داســـتان های 
ــز  ــک را نیـ ــخصیت بانمـ ــن دو شـ ایـ

تولیـــد و منتشـــر کنـــد.
وی دربـــاره کتـــاب »حیوانـــات در 
ــاب  ــن کتـ ــت: ایـ ــز گفـ ــرآن« نیـ قـ
نیـــز بـــه دنبـــال نقـــل داســـتان های 
ــودِ  ــان خـ ــرآن از زبـ ــات در قـ حیوانـ
ـــی،  ـــن ویژگ ـــت. ای ـــوده اس ـــات ب حیوان
بـــرای  را  داســـتان ها  جذابیـــت 
ــت. ــرده اسـ ــدان کـ ــودکان دوچنـ کـ

ــزود:  ــوش افـ ــر باهـ ــل نشـ مدیرعامـ
ایـــن انتشـــارات تـــالش کـــرده ایـــن 
آثـــار تولیـــدی بـــا بهتریـــن کیفیـــت 
هـــم از نظـــر محتـــوا و هـــم از نظـــر 

ـــه  ـــودکان عرض ـــه ک ـــکل ب ـــب و ش قال
ـــوای  ـــد محت ـــرای تولی ـــه ب ـــود و البت ش
ایـــن آثـــار، بیـــن نویســـنده و کارشـــناس 
ـــاط  ـــری ارتب ـــناس هن ـــی و کارش مذهب
ـــر  ـــار از ه ـــا آث ـــود ت ـــرار ب ـــی برق نزدیک

ـــد. ـــی باش ـــوب و عال ـــر مطل نظ
تـــالش  حاصـــل  کتاب هـــا  ایـــن 
گروهـــی از نویســـندگان و تصویرگرانـــی 
ـــن  ـــد مضامی ـــعی کرده ان ـــه س ـــت ک اس
ـــودکان را  ـــرای ک ـــی ب ـــی و اخالق تربیت

ـــد. ـــق کنن ـــتان خل ـــب داس در قال
 کار تولیـــد کتاب هـــا بـــه عهـــدۀ 
ـــِی  ـــای عموم ـــد کتاب ه ـــت تولی مدیری
ـــۀ  ـــری موسس ـــی و هن ـــت فرهنگ معاون
دارالحدیـــث بـــوده اســـت. زهـــرا 
عبـــدی، نویســـندۀ مجموعـــه »مـــن 
و رایـــا« اســـت و تصویرگـــری ایـــن 
کتـــاب را زهـــرا خمســـه انجـــام داده 
»داســـتان های  مجموعـــه  اســـت. 
ـــا  ـــزاده ب ـــب علی ـــته زین ـــوری« نوش گوگ
ـــت.  ـــاری اس ـــود مخت ـــری محم تصویرگ
در  حیوانـــات  »قصه هـــای  کتـــاب 
قـــرآن« نوشـــته مجیـــد مالمحمـــدی 
نیـــز بـــا تصویرگـــری فریدالدیـــن 

مالیـــی بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.
و  شـــاعر  رحماندوســـت  مصطفـــی 
کشـــورمان  نام آشـــنای  نویســـندۀ 
ــۀ  ــژۀ برنامـ ــخنران ویـ ــان و سـ مهمـ
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هـای  سـال  در  دارالحدیـث  انتشـارات 
اخیـر، چهـارده عنـوان کتـاب در زمینـۀ 
مـاه مبـارک رمضـان از منظـر قـرآن و 
حدیـث، روانـۀ بـازار کتـاب کرده اسـت.
آنچـه می خوانیـد گـزارش کتاب شناسـی 
بـا موضـوع رمضـان و روزه در  آثـاری 
توسـط  کـه  اسـت  اخیـر  هـای  سـال 
پژوهشـگران پژوهشـگاه قـرآن و حدیث 
در دو حـوزۀ تخصصی و عمومی سـامان 
دارالحدیـث  انتشـارات  توسـط  و  یافتـه 

روانـۀ بازار نشـر شـده اسـت.
کتاب »از رمضان بیشـتر بدانیم« نوشـتۀ 
حسـین پورشـریف بـه چهـل پرسـش و 
پاسـخ رایـج و مطـرح دربـارۀ ایـن مـاه 
مبـارک پاسـخ مـی دهـد. پاسـخ هـا بـر 
)پژوهشـی  خـدا  »مـاه  کتـاب  اسـاس 
از  رمضـان  مبـارک  مـاه  دربـارۀ  جامـع 
نـگاه قـرآن و حدیث(« نوشـتۀ آیـت اهلل 
محمّـد محمّــدی ری شهـــری، تدویـن 

شـده است.
نویسـنده سعی کرده اسـت که پرسش ها 

و پاسـخ هـا از سـویی، از نظـر موضوع و 
شـیوۀ نـگارش، جوانانـه و بـرای عمـوم 
آنهـا  تـا رضایـت  نوشـته شـوند  مـردم 
مفیـد  دیگـر،  از سـوی  و  گـردد  جلـب 
تـالش  همچنیـن  باشـند.  کاربـردی  و 
کـرده اسـت تا در حـد تـوان، مطالب در 
کمتریـن حجـم ممکـن ارائه شـوند و از 
زیاده نویسـی و پرگویی خـودداری گردد.

كتـــاب »مـــاه خــدا )پژوهشی جامع         
دربـارۀ مـاه مبارک رمضـان از نگاه قرآن 
و حدیـث(«، نوشـتۀ آیـة اهلل ری شـهری 
پژوهشـی  حاصـل  کتـاب،  اسـت. این 
جامـع و کامـل در این موضوع اسـت که 
بـا بهره گیـرى از قـرآن كریـم و متـون 

حدیثـى، انجام شـده اسـت.
در کتـاب یاد شـده، بـه حدود هشـتاد آیۀ 
قرآنـی و نهصـد حدیـث، اسـتناد شـده 
اسـت. کتـاب به صورت عربی ـ فارسـی 
در دو جلـد، تدویـن شـده، بدیـن صورت 
آیـات و احادیـث، در  کـه متـن عربـی 
سـمت راسـت صفحـه و ترجمۀ فارسـی 

گرفتـه  قـرار  آن  در سـمت چـپ  آنهـا 
. ست ا

کتاب »شـهر اهلل فـی الکتاب و السـنة« 
مبـارک  مـاه  دربـارۀ  جامـع  پژوهشـی 
رمضـان از نـگاه قرآن و حدیـث به زبان 

عربی منتشـر شـد.
ایـن اثر، گزارشـی اسـت جامـع و منظم 
دربـارۀ ویژگی هـا، فضایـل و آداب مـاه 
کـه  آن،  روزه داری  و  رمضـان  مبـارک 
براسـاس تعالیـم قـرآن و احادیـث نقـل 
معصومـان)ع(  و  پیامبـر)ص(  از  شـده 

تهیـه و تدویـن شـده اسـت.
کتـــاب »شـــناخت نامۀ نماز« همـــۀ 
جنبه هـــای نماز را مورد بررســـی قرار 
داده و تنها کتاب فقهـــی دربارۀ احکام 
فقهی نماز نیســـت؛ بلکه کتابی اســـت 
که اهمیـــت نماز، فواید و اســـرار نماز 
را آن گونه که شایســـته اســـت، مطرح 

. می کند
كتـاب دیگـری كـه مرتبـط بـا ایـن مـاه 
مؤسسـه  سـوی  از  بركـت  و  خیـر  پـر 

رونمایـــی از کتاب هـــای نشـــر باهـــوش بـــود.
ـــه والدیـــن پیشـــنهاد می دهـــم  وی در ایـــن مراســـم گفـــت: ب

ـــاب  ـــی کت ـــگاه بین الملل ـــه نمایش ـــه ب ـــگام مراجع در هن
تهـــران بـــه کـــودکان و نوجوانـــان اجـــازه دهنـــد 

خودشـــان کتـــاب موردنظرشـــان را انتخـــاب 
ـــر  ـــاب ناش ـــط در انتخ ـــا فق ـــد و پدرومادره کنن
ـــن  ـــند. والدی ـــته باش ـــش داش ـــنده نق ـــا نویس ی
می تواننـــد کـــودکان را بـــه غرفـــۀ ناشـــران 
ــودک  ــوزۀ کـ ــرح در حـ ــده و مطـ شناخته شـ
ـــد  ـــان بخواهن ـــد و از فرزندش ـــوان ببرن و نوج
ـــاب  ـــرش را انتخ ـــورد نظ ـــاب م ـــودش کت خ
کنـــد؛ یـــا اینکـــه اگـــر قبـــاًل کودکشـــان 

ـــده، در  ـــش آم ـــده و از آن خوش ـــی را خوان کتاب
ـــن  ـــای ای ـــایر کتاب ه ـــال س ـــه دنب ـــگاه ب نمایش

ـــد. ـــنده برون نویس
ـــازه  ـــا اج ـــه بچه ه ـــر ب ـــت، اگ ـــۀ رحماندوس ـــه گفت   ب

ــاب  ــان را انتخـ ــاب موردنظرشـ ــان کتـ ــم خودشـ دهیـ
ـــرده و  ـــه ک ـــم آن را مطالع ـــتری ه ـــۀ بیش ـــا عالق ـــد، ب کنن

ــوند. ــد می شـ ــی عالقه منـ ــه کتابخوانـ ــج بـ به تدریـ
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انتشار چاپ دوم کتاب »فرهنگ نامۀ توبه«

کتـاب »فرهنگ نامـۀ توبـه« اثـر آیـت اهلل ری شـهری بـا چـاپ جدید، 
روانـۀ بـازار کتاب شـد. 

سـازمان چـاپ و نشـر دارالحدیـث در مـاه مبـارک رمضـان، اقـدام بـه 
تجدیـد چـاپ کتاب»فرهنگ نامـۀ توبـه« بـرای دومین بار کرده اسـت.

»تفسـیر توبـه و ارکان آن، ترغیـب بـه توبـه، نهی از ترک توبـه و تعلّل 
در آن، پذیـرش توبـه، نمونه هایـی از کسـانی کـه توبه شـان پذیرفتـه 
شـده، آثـار و بـرکات توبـه و انواع توبـه«، از جملـه محورهـا و عناوین 

درج شـده در ایـن کتـاب بـه شـمار می رود.

کتـاب »فرهنگ نامـۀ توبـه«، از جملـه فرهنگ نامه  هایـى اسـت کـه با 
هـدف تصحیـح فرهنـگ و تقویـت ارزش  هـاى رفتـارى نـگارش یافته 

ست. ا

واژه شناسـى  دربـارۀ  کوتـاه  توضیحـى  فرهنگ نامـه،  ایـن  درآمـد  در 
»توبـه« آمـده و بـه کاربـرد واژۀ »توبـه« بـراى خداونـد و انسـان در 
فرهنـگ قـرآن و حدیـث، اشـاره شـده و حقیقت توبـه، نیاز همـگان به 
توبـه و مقصـود از »توبـۀ نصوح« تبیین شـده اسـت. در متـن کتاب نیز 
برجسـته  ترین ره نمودهـاى قـرآن و احادیث اسـالمى دربـارۀ »توبه« در 

هفـت فصل آورده شـده اسـت:

قیمـت درنظـر گرفته شـده برای ایـن کتـاب، دوازده هزار تومان اسـت 
انتشـارات  الکترونیکـی  پایـگاه  طریـق  از  می تواننـد  عالقه منـدان  و 
دارالحدیـث، بـا منشـورات از جملـه ایـن اثـر آشـنا شـوند و در صـورت 

تمایـل، بـه صـورت اینترنتـی خریـد کنند.

شـده  منتشـر  دارالحدیـث  فرهنگـی  ـ  علمـی 
دارد. نـام  رمضـان«  مـاه  اسـت،»مراقبات 

كتـاب  تلخیص شـدۀ  و  گزیـده  كتـاب،  ایـن 
»شـهر اهلل فـی الكتاب و السـنة« اسـت. كتاب 
در پنـج بخـش جامـع تدویـن شـده اسـت كه 
عبـارت اسـت از: فضایـل مـاه خـدا، آمادگـی 
بـرای میهمانی خـدا، آداب میهمانی خدا، شـب 

قـدر و آداب بیـرون آمـدن از میهمانـی خـدا.
جملـه  از  توبـه«،  »فرهنگ نامـۀ  کتـاب 
فرهنگ نامه  هایـى اسـت کـه با هـدف تصحیح 
فرهنـگ و تقویـت ارزش  هـاى رفتارى نگارش 
فرهنگ نامـه،  ایـن  درآمـد  اسـت. در  یافتـه 
توضیحـى کوتـاه دربـارۀ واژه شناسـى »توبـه« 

آمـده و بـه کاربـرد واژۀ »توبـه« بـراى خداوند و انسـان در فرهنگ قرآن و حدیث، اشـاره شـده و حقیقت توبه، نیاز همـگان به توبه 
و مقصـود از »توبـۀ نصـوح« تبییـن شـده اسـت. 

کتاب هایـی چـون »کنزالدعـاء«، »نهـج الدعـاء«، »نهـج الذکـر«، »شـناخت نامۀ قرآن« و »شـناخت نامۀ نمـاز« هم بـه روایاتی 
دربـارۀ ویژگـی هـا و بـركات مـاه رمضان و نیـز چگونگـی بهره بـرداری از بركات ایـن ماه مـی پردازند.
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کتاب های تجدید چاپ شده در خرداد و تیر 1397

توزیع کتاب های هشتمین جشنوارۀ حدیث در سطح یگان های ارتش

کتاب هـای هشـتمین جشـنوارۀ حدیث طـی تعامل بـا دارالحدیث قم چـاپ، و بین 
یگان هـا توزیع شـد. 

سـرهنگ دوم مهـدی میدانـی، مدیـر قـرآن و عتـرت و نمـاز سـازمان عقیدتـی ـ 
سیاسـی ارتـش ضمـن بیـان این مطلـب گفت: فصـل نویـن و جدیـد فعالیت های 
ارتـش جمهـوری اسـالمی بـا مبحـث عتـرت، گره خـورده اسـت. همان طـور که 
اداره کل قـرآن، عتـرت و نمـاز ارتش، قـرآن را نصب العین خود قرار داده اسـت، در 

کنـار آن توجـه بـه حدیـث و اهل بیـت)ع( نیز توجه شـده اسـت.

وی ادامـه داد: لـذا بـه منظـور برپایـی هشـتمین جشـنوارۀ حدیـث آجا، توانسـتیم 
کتاب هـای فاخـر حدیـث را در سـه جلـد مختص به سـه گـروه مختلـف مخاطبان 
چـون کارکنـان، همسـران و فرزنـدان در ارتش تهیـه و تنظیم و به چاپ برسـانیم.

میدانـی بـا اشـاره بـه این کـه کتاب هـای فوق بـا همـکاری دارالحدیـث قم چاپ 
شـده اسـت، عنـوان کـرد: تاکنـون دوازده هـزار جلـد در قالـب سـه گـروه در تیـراژ چهارهزار عـددی از ایـن کتاب بـا مباحث و 

موضوعـات مـورد نیـاز کارکنـان پایـور و وظیفـه، بانـوان شـاغل و همسـران و فرزنـدان نوجوان و جوان چاپ شـده اسـت.

وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه در کتاب هـای یاد شـده، بحث های نیـاز روز جامعه همراه بـا مباحث خداشناسـی و توحیـد مدنظر قرار 
گرفتـه شـده اسـت، ادامـه داد: ایـن کتاب هـا در یگان هـای ادارات نیـروی زمینـی، هوایـی، دریایـی، پدافنـد هوایی و سـتاد آجا 

توزیـع شـده اسـت و مرحلـۀ مقدماتـی آن در مهرمـاه و مرحلـۀ نهایی نیـز در آذرماه برگزار خواهد شـد.

1. بررسـی و تحلیـل روایـات مـکارم االخـاق، حمـزه عبـدی و عبـاس پسـندیده، قـم: دار الحدیـث، چاپ سـوم، 
1397 ش، وزیـری، فارسـی.

2. پیامبـر اعظـم از نـگاه قـرآن و اهـل بیـت )ع(، محمّـد محمّدی ری شـهری، ترجمـه: حمیدرضا شـیخی، قم: دار 
الحدیـث، چـاپ چهـارم، 1397 ش، وزیری، عربی ـ فارسـی.

3. تاریـخ کام امامیـه )حوزه هـا و جریان هـای کامـی(، رسـول رضوی، قـم: دار الحدیث، چاپ سـوم، 1397 ش، 
وزیری، فارسـی.

4. تربیت جنسی، علی نقی فقیهی، قم: دار الحدیث، چاپ سیزدهم، 1397 ش، وزیری، فارسی.

5. حکمت  نامـۀ عیسـی بـن مریـم )ع(، محمّـد محمّدی ری شـهری، با همـکاری: مجتبی فرجی، ترجمـه: حمیدرضا 
شـیخی، قـم: دار الحدیث، چاپ سـوم، 1397 ش، وزیری، عربی ـ فارسـی.

6. درآمـدی بـر روان شناسـی تنظیـم رفتـار بـا رویکـرد اسـامی، محمّدصادق شـجاعی، قـم: دار الحدیث، چاپ 
چهـارم، 1397 ش، وزیری، فارسـی.

7. دوسـتی در قـرآن و حدیـث، محمّـد محمّـدی ری شـهری، بـا همـکاری: محمّـد تقدیـری، ترجمه: سـید حسـن 
اسـالمی، قـم: دار الحدیـث، چـاپ هشـتم، 1397 ش، وزیـری، عربـیـ  فارسـی.
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8. رضایت زناشویی، عباس پسندیده، قم: دار الحدیث، چاپ نهم، 1397 ش، وزیری، فارسی.

9. سیاسـت نامه امـام علـی )ع(، محمّـد محمّـدی ری شـهری، با همـکاری: سـیّد محمّدکاظـم طباطبایـی، ترجمه: 
مهـدی مهریـزی، قـم: دار الحدیـث، چـاپ سـوم، 1397 ش، وزیری، فارسـی.

10. علم کام بر اساس تجرید االعتقاد، رضا برنجکار، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، 1397 ش، وزیری، فارسی.

11. ماه هشتم، مهدی غالمعلی، قم: دار الحدیث، چاپ پنجم، 1397 ش، رقعی، فارسی.

12. معنا و منزلت عقل در کام امامیه، جعفر رضایی، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، 1397 ش، رقعی، فارسی.

13. مهارت های زندگی، سیدمهدی خطیب، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، 1397 ش، وزیری، فارسی.

14. میدان هـای معنایـی در کاربسـت قرآنـی، محمـد رکعی و شـعبان نصرتی، قـم: دار الحدیث، چـاپ دوم، 1397 
ش، رقعی، فارسـی.

تازه هـــای نشـــر دارالحدیـــــث



24



25

ئیــــن افتتاحیــــه بزرگداشت دهه کرامـــــت استان تهـــــران آ

بازدیـــد تولیـــت آســـتان مقـــدس از رونـــد اجرایـــی 
ســـاخت ضریح جدیـــد حضـــرت عبدالعظیم)ع(



26

رونمایی از سه عنوان کتاب نشر باهوش
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تشرف فعاالن قرآنی کشور عراق به آستان مقدس
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دیدار خادمین آستان مقدس با آیت اهلل محمدی ری شهری

دیدار کسبه و اصناف شهرستان ری با تولیت آستان مقدس
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عزاداری نوباوگان حسینی به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(
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عیادت از بیماران بیمارستان قلب تهران و امام خمینی
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مراســـم تعویض پرچـــم و بزرگداشـــت امامزادگان 
حمزه بن موســــــــی)ع( و احمــــــدبن موســـــــی)ع(
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مراسم رونمایی از کتاب »حکمت نامه سالمند و اندرزنامه جوان« با حضور مسؤوالن ارشد مؤسسه علمی 
فرهنگی دارالحدیث و مدیرکل بهزیستی استان قم در محل آسایشگاه خیریه سالمندان حضرت بقیة اهلل )عج(



33

غرفـــه هـــای مؤسســـۀ علمـــی ـ فرهنگـــی دارالحدیـــث و نشـــر 
باهوش در بیســـت و ششمین نمایشـــگاه بین المللی قرآن کریم
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جمعی از کســـبه، پیشکسوتان و خیّران 
شهرســـتان ری با آیـــت اهلل محمّدی 
مقدّس  آســـتان  تولیت  ری شـــهری 
دیدار  حســـنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت 
را  خود  مدّنظر  مشـــکالت  و  مسائل  و 

نمودند. مطرح  نمایندگان  توســـط 
نمایندگان اصنـــاف و مدیران بازارهای 
بزرگ شهرســـتان در ایـــن دیدار که 
فرمانـــدار شهرســـتان ری، شـــهردار 
بخش  مدیـــران  ســـایر  و   20 منطقه 
هـــای مختلـــف نیـــز در آن حضور 

کســـبۀ شهرســـتان ری در رعایت انصاف 
و نمـــاز اّول وقت الگوی ســـایرین باشـــند

حضور آســـتان مقّدس حضرت عبدالعظیم )ع( 
در نمایشگـــــــــــــاه بیــــــــن المللــــی قــــــرآن کریــــــــــم

غرفـــۀ آســـتان مقـــدّس حضـــرت 
مانند  السّـــالم،  علیـــه  عبدالعظیـــم 
بیســـت  و  در  گذشـــته  ســـال های 
ششـــمین دورۀ نمایشـــگاه بین  المللی 
قـــرآن کریم در مصالی بـــزرگ امام 
خمینی)ره( تهـــران، میزبان مراجعان و 

بود. گرامـــی  بازدیدکننـــدگان 
و  ناب  احـــکام  تجلّـــی  نمایشـــگاه 
تبییـــن خرافات در دین، پاســـخگویی 
اعتقادی  روحانیون مســـتقر به شبهات 
و احـــکام و همچنیـــن تصحیح قرائت 

نمـــاز، برگزاری طـــرح تکریم حجاب 
به همـــراه اهدای جوایـــز فرهنگی به 
مســـابقات  برگزاری  و  بازدیدکنندگان 
آســـتان  غرفه  های  برنامه  از  فرهنگی 

مقـــدّس در این نمایشـــگاه بود.
دورۀ  ششمین  و  بیســـت  است  گفتنی 
نمایشـــگاه بین المللی قـــرآن کریم از 
ســـی ام اردیبهشـــت ماه لغایت چهارده 
خرداد ماه در مصالی امـــام خمینی )ره( 
مقـــدّس حضرت  آســـتان  و  بود  دایر 
عبدالعظیــــم حسنی)ع(، در بخــــش 

مصالی  شبســـتان  در  واقـــع  عترت 
بـــزرگ امـــام خمینـــی )ره(، پذیرای 
به  ارادتمندان  و  منـــدان  عالقه  عموم 
ســـاحت مقـــدّس کالم اهلل مجید بود.
قـــرآن کریم،  المللی  بین  نمایشـــگاه 
بـــزرگ  ترین نمایشـــگاه قرآنی جهان 
اســـت و ایـــن رویداد عظیـــم، همه 
ســـاله در ایـــام ماه مبـــارک رمضان 

شـــود. می  برگزار 
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داشـــتند، در گفتگویـــی صمیمانـــه، 
مشـــکالت، مســـائل و نکات مد نظر 

کردند. مطـــرح  را  خود 
این  در  ری شـــهری  محمّدی  اهلل  آیت 
والدت حضرت  شـــب  تبریک  با  دیدار 
کرد:  آرزو  )ع(  مجتبـــی  امام حســـن 
بـــه برکت حضـــور و توســـل به این 
امـــام زادۀ عالم و فقیه کـــه از فرزندان 
إن  اســـت،  )ع(  مجتبی  حســـن  امام 
شـــاء اهلل برکـــت و عنایـــت حضرت 
حق همیشـــه شـــامل حال همۀ مردم 
خصوصـــًا مردم این منطقه از کشـــور 

. شد با
تولیـــت آســـتان مقـــدّس حضـــرت 
عبدالعظیـــم حســـنی)ع( در ادامه با بیان 
خاطره ای از مرحـــوم آیت اهلل بهجت )ره( 
گفت: ایشـــان می فرمودنـــد که عاقبت 
و پایان یاد خدا عجایبی اســـت و انسان 
چیزهایـــی مـــی بیند که قابـــل گفتن 

. نیست
رهبری  خبـــرگان  مجلـــس  عضـــو 
گفت: در تفســـیر آیه شـــریف » رجال 
التلهیهم ..« در روایت آمده اســـت که 
از جملـــه مصادیق این آیـــه، تجّار و 
نماز  بر  اســـت که همواره  کاســـبانی 
انتظار می  و  دارنـــد  مراقبت  اوّل وقت 
رود کســـبۀ شهرســـتان ری خصوصًا 
کســـبۀ بازارهای اطـــراف حرم مطهر 
انصاف  اول وقـــت و همچنین  نماز  بر 

در معاملـــه، الگوی دیگران باشـــند.
حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 
عبدالعظیـــم حســـنی)ع( در ادامه، در 
بازار  در  امیرمومنـــان  حضـــور  تبیین 
بصـــره و توصیـــه های ایشـــان به 

بازاریـــان در رابطـــه با یـــاد آخرت و 
چگونگی کســـب و کاری کـــه آنان را 
مانع یـــاد آخرت نمی شـــود، روایتی را 

بیـــان کرد.
اظهار  و حدیث  قرآن  دانشـــگاه  رئیس 
داشـــت: وقتی انســـان همـــواره یاد 
رفتارش  و  ســـلوک  نوع  باشـــد،  خدا 
دیگران  بـــا  مواجهه  و  معامـــالت  در 
متفـــاوت خواهـــد بود و البتـــه وعدۀ 
محتـــوم الهی اســـت کـــه »رزق لم 
یحتســـب« مشـــمول اهل تقوا خواهد 

. شد
آیـــت اهلل محمّدی ری شـــهری گفت: 
بنا بـــه آنچه برخی بزرگان از اســـاتید 
اخـــالق و اهل ســـلوک بیان شـــده 

اســـت، اگر کســـی نمازهای اول وقت 
و  دنیوی  به همۀ کمـــاالت  بخواند،  را 

رســـد. می  اخروی 
در ابتـــدای ایـــن دیـــدار، جمالی پور 
فرمانـــدار شهرســـتان ری، صفـــوی 
شـــهردار منطقـــه 20 و جـــواد علی 
اکبریـــان معاون هماهنگی و توســـعۀ 
سخنانی  در  مقدّس  آســـتان  موقوفات 
در رابطـــه بـــا حـــّل مشـــکالت و 
پیشـــنهادهایی که توســـط نمایندگان 
بازار مطرح شـــده بود، وعده  کســـبۀ 
دادنـــد که این مشـــکالت حل خواهد 

. شد
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برگزاری مراسم عقد زوج های جوان همزمان با عید سعید فطر در آستان مقّدس

عبدالعظیم  مقدّس حضـــرت  آســـتان 
)ع(، ســـازمان اوقاف و امـــور خیریه و 
حـــوزۀ نمایندگی ولی فقیـــه در امور 
دربارۀ  و  داشـــتند  زیارت حضور  و  حج 
ارتقای ســـطح قرآنـــی و فرهنگی در 
بقـــاع متبرکه به بحـــث و تبادل نظر 
پرداختنـــد و مصوبات ایـــن کارگروه، 
جهت اقدامات مشـــترک و منســـجم 

مراســـم عقد زوج هـــای جوان به مناســـبت عید 
ســـعید فطر در اتاق عقد آســـتان مقدّس حضرت 
عبدالعظیم )ع( برگزار شـــد. زوج هـــای تهرانی، 
این آســـتان ملک پاســـپان را برای خواندن خطبۀ 
عقد برگزیدنـــد تا در حریم حضرت ســـیّدالکریم 

)ع( زندگی مشـــترک خـــود را آغاز نمایند.
بعد از اتمـــام عقد، قرآن متبرک آســـتان مقدّس 

،گل رز و بســـتۀ فرهنگی به زوجین اهدا شـــد.
زوج هـــای زیادی در ایام مختلف ســـال با مراجعه 
به اتـــاق عقد آســـتان مقدّس واقـــع در صحن 
مصلـــی ، جهت ثبـــت نـــام و رزرو آن اقدام می 
نمایند تا زندگی مشـــترک خـــود را در جوار بارگاه 
ملکوتی حضرت ســـیّد الکریم )ع( آغـــاز نمایند.

اّولین جلســـۀ کارگـــروه قرآنی و فرهنگی شـــورای عالی 
آستـــــــان های مقــــّدس و بقــــــــاع متبــــرک ایران اسالمی

در دســـتور کار اعتاب مقـــدّس ایران 
گرفت. قرار  اســـالمی 

در همین راســـتا نیز کارگـــروه داخلی 
در معاونـــت فرهنگی و امـــور زائران 
عبدالعظیم  مقدّس حضـــرت  آســـتان 
)ع( تشـــکیل گردید که در آن اعضای 
جلســـه به بحث و بررســـی مســـائل 
فرهنگـــی و قرآنـــی آســـتان مقدّس 

و اجـــرای هر چـــه بهتـــر مصوّبات 
شـــورای عالی آســـتان های مقدّس و 

پرداختند. متبـــرک  بقاع 
دبیرخانۀ  اســـت،  یـــادآوری  به  الزم 
فرهنگی  و  قرآنـــی  کارگـــروه  دائمی 
شـــورای عالـــی بقاع متبـــرک ایران 
مقدّس  آســـتان  محل  در  اســـالمی، 

حضـــرت عبدالعظیم اســـتقرار دارد.

و  قرآنی  کارگـــروه  جلســـه  اوّلیـــن 
فرهنگی شـــورای عالی آســـتان های 
اســـالمی  ایران  متبرک  بقاع  و  مقدّس 
به میزبانی آســـتان مقـــدّس حضرت 
عبدالعظیـــم )ع( برگزار شـــد. در این 
کارگروه که در اردیبهشـــت ماه ســـال 
جـــاری برگـــزار گردیـــد، نمایندگان 
مقدّس  آستان  رضوی،  قدس  آســـتان 
آســـتان  حضـــرت معصومـــه )س(، 
مقـــدّس جمکـــران، آســـتان مقدّس 
احمـــدی و محمّدی علیهما الســـالم، 
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موقوفات  توســـعۀ  و  هماهنگی  معاون 
آســـتان مقـــدّس در دیـــدار اصناف 
و کســـبه گفت: در ســـال گذشـــته، 
مســـائل  حّل  و  بازار  پیرامون  اقداماتی 
و مشکالت آن توســـط آستان مقدّس 
امسال هم  آغاز شده که ان شـــاء اهلل 
ادامه دارد و آســـتان مقـــدّس، پیگیر 

بود. خواهد  بـــازار  کســـبۀ  مطالبات 
وی با اشـــاره بـــه ارتباط مســـتقیم 
مردم با آســـتان های مقـــدّس و جنبۀ 
های  حرم  داشـــت:  اظهار  آن،  مردمی 
اهل بیـــت )ع( جنبۀ دولتـــی ندارند و 
توســـط اقشار مردم پشـــتیبانی و اداره 
امر  مســـئوالن  وظیفۀ  و  شـــوند  می 
در ایـــن مکان هـــا با توجّـــه به نیاز 
و  نگهداری  زائـــران،  و  متبرّکه  اماکن 
در جهت خدمت رسانی هرچه  توســـعه 

مطلوب تـــر به زائران اســـت.
اکبریـــان ابراز داشـــت: بـــا توجّه به 
توســـعۀ صحن ها و رواق های آستان 
ادامۀ  مقدّس در ســـال های گذشته و 
زائران  افزایش حضـــور  و  رونـــد  این 
در ایـــن بارگاه ملکوتـــی، هزینه های 
این آســـتان افزایش یافتـــه و هدایا ، 
نذورات و موقوفـــات مردمی جوابگوی 
ایـــن افزایش مخـــارج نیســـت؛ لذا 
که  هایی  و صحبـــت  جلســـات  طی 
خیرین  و  محتـــرم  تولیت  حضـــور  با 

پروژۀ ســـاخت شبســـتان امام خمینی 
)ره( واقـــع در آســـتان مقدّس حضرت 
عبدالعظیم علیه الســـالم در راســـتای 
مطهر  حرم  داخلـــی  فضاهای  افزایش 
با زیربنایی به وســـعت 2680 مترمربع 
با پیشـــرفت 90 درصدی در حال اتمام 

پیشـــنهادهایی  شـــده،  انجام  تهران 
مطرح شـــده اســـت کـــه مهم ترین 
آن، تشـــکیل مجمع خیّرین در آستان 
این  اعضـــای  کـــه  اســـت  مقدّس 
مجمع را معتمـــدان ، بازاریان و خیّرین 
دهند. می  تشـــکیل  تهران  و  شهرری 
معـــاون هماهنگـــی آســـتان مقدّس 
امام  شبســـتان  پـــروژۀ  داد:  ادامـــه 
خمینـــی )ره( کـــه در صحن ســـابق 
آیت اهلل کاشـــانی )ره( ســـاخته شده، 
حاصل کمـــک و یاری شـــهرداری و 
یکـــی از خیّرین بنام و بزرگ کشـــور 

بهره برداری  جهـــت  نمـــودن  آماده  و 
. ست ا

این پروژۀ در ســـال 1390 با مطالعات 
و طراحـــی معمـــاری و محاســـباتی 
آن توســـط مشـــاور آســـتان مقدّس 
تا  از ســـال 1391  آغـــاز گردیـــد و 

ســـازه بتن  اجرایی،  عملیـــات   1393
و ســـفت کاری آن توســـط شهرداری 
منطقـــه 20 تهران صـــورت پذیرفت. 
در ادامه از ســـال 1394 کار اجرایی آن 
توســـط آســـتان مقدّس آغاز شد و در 
ادامۀ عملیات نازک کاری  ســـال 1396 

تشـــکیل مجمع خّیرین آستان مقّدس 
حضــــــــرت عبدالعظیـــــم حسنـــــــی )ع(

پیشـــرفت 90 درصـــدی پـــروژۀ شبســـتان امام خمینـــی )ره( 
آستـــــــــــــان مقـــــــــــّدس حضـــــــــــــرت عبــــــدالعظیــــــــــــــــــــم )ع(

اســـت کـــه در این امـــر هزینه های 
ســـاخت این شبســـتان را متقبّل شد 
و این پـــروژه به همّت ایـــن خیر در 

اســـت. اتمام  حال 
اکبریان در پایان اظهار داشـــت: کسبه 
اهل  خیّرین  و جـــذب  در شناســـایی 
شـــهرری و تهران در ایـــن مجمع، ما 
را یـــاری کنند تا با جـــذب این افراد، 
روزافزونی  خدمـــات  و  حرم  توســـعۀ 
برای زائـــران و مراجعـــه کنندگان به 
عبدالعظیم  مقدّس حضـــرت  آســـتان 

علیه الســـالم فراهـــم گردد.
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و تأسیســـات مکانیکـــی و الکتریکـــی آن با تأمین مالی یکـــی از خیرین محترم پیگیـــری گردید و اکنـــون در حال اتمام و 
آمـــاده نمودن جهـــت بهره برداری اســـت.

کف و دیواره های این شبســـتان از ســـنگ مرمر ســـبز پوشـــیده و محراب آن از کاشی معرق اجرا شده اســـت . گنبد آن با 
طـــرح معماری )کاربنـــدی و یزدی بندی( ســـاده و در عین حـــال زیبا با قطر چهارده متر در وســـط شبســـتان اجرا گردیده 

که از کف تا زیر ســـقف گنبد ســـیزده متر اســـت.
همچنین تهویۀ مطبوع شبستان با تغذیه از موتور خانۀ مرکزی و هواسازهایی با تکنولوژی جدید تأمین شده است .

ایـــن شبســـتان در دو موضع هرکدام دو درب ورودی و خروجی با شبســـتان های باالی ســـر حضـــرت عبدالعظیم و حضرت 
است. مرتبط  الســـالم  علیهما  حمزه 

اطالعیه آســـتان مقّدس حضـــرت عبدالعظیم )ع( در خصوص 
شـــایعات منتشر شـــده مبنی بر کج شـــدن مقبرۀ آستان مقّدس

بـــا توجه به شـــایعات منتشـــر شـــده در فضای 
مجازی در رابطه با فرونشســـت ســـطح زمین و کج 
شـــدن ســـاختمان مقبرۀ حضرت عبد العظیم علیه 
الســـالم، اعالم می دارد تاکنون هیـــچ گونه عالئم 
و شـــواهدی مبنی بر وقـــوع این امر، مشـــاهده 

است. نشده 
بـــا بررســـی های فنـــی انجام شـــده توســـط 
مهندســـان فّنـــی این آســـتان مقـــدّس، یکی از 
شـــاخصه های اصلی کج شـــدن ســـاختمان مقبرۀ 
حضـــرت عبدالعظیم علیه الســـالم و اماکن مذهبی، 
گلدســـته   ها هســـتند که بـــا توجّه به شـــواهد و 
همچنیـــن کنترل هـــای انجام گرفته طی شـــش 
ســـال اخیر، هیچ گونـــه عالئـــم و تغییراتی مبنی 
بـــر جا به جایی و یا نشســـت مشـــاهده نگردیده و 
از ابتدای طرح توســـعۀ آســـتان تاکنون نســـبت به 
وضعیت ســـابق، تغییری در بنای آســـتان رخ نداده 

. ست ا
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عیـــــادت خادمـــــان آســـتان مقـــّدس از بیمـــاران 
بیمارســـتان امام خمینی )ره( و مرکز قلب تهران

واالمقام  محـــدّث  رحلت  ایام  در 
علیـــه  عبدالعظیـــم  حضـــرت 
مقدّس  آستان  خادمان  الســـالم، 
انیســـتیتو  بخش های  بیماران  از 
کانســـر )ســـرطانی( مجتمـــع 
بیمارســـتانی امـــام خمینی )ره( 
تهران  قلـــب  مرکز  بیمـــاران  و 

کردند. عیـــادت 
جمعـــی از خادمین ایـــن بارگاه 
ملکوتـــی، با به همراه داشـــتن 
منوّر  گنبـــد  متبـــرّک  پرچـــم 
در  )ع(،  ســـیّدالکریم  حضـــرت 
روز تاریـــخ هفتـــم تیر مـــاه با 
بیمارســـتانی  مجتمع  در  حضور 
امـــام خمینـــی )ره( و مرکز قلب 

کتاب خانۀ مرکزی آســـتان مقـــدّس حضرت 
الســـالم ســـمیناری یک  عبدالعظیـــم علیه 
روزه بـــا عنـــوان »قصه گویـــی، قصه درمانی 
تأثیر  بررســـی  همراه  به  خـــاّلق«  نمایش  و 
قصـــه و قصه گویی در فرزند پـــروری خاّلق 

نماید. مـــی  برگزار 
تیرماه 97  پانزدهـــم  تاریخ  در  این ســـمینار، 
در محـــل کتاب خانۀ مرکزی آســـتان مقدّس 
حضـــرت عبدالعظیـــم )ع( و با حضـــور خانم 
مریـــم شـــفیع زاده قصه گوی بیـــن المللی و 
مـــدّرس و داور جشـــنواره هـــای ملّی و بین 
المللی و آقای دکتر حســـین اکبری نســـب، 
عضـــو هیئت علمی دانشـــگاه، برگزار شـــد.

افـــراد  بـــه یـــادآوری اســـت، بـــه  الزم 
شـــرکت کننده در این ســـمینار، گواهی پایان 
دوره و دعـــوت به همـــکاری در پروژه های 

گردید. اعطـــا  هنری  و  فرهنگـــی 

تهران، ضمن عرض تســـلیت به مناســـبت ایـــام رحلت ملکوتی حضـــرت عبدالعظیم 
علیه الســـالم و آرزوی ســـالمتی و صحّت بـــرای بیماران آن مرکز، با اهدای بســـته 

هـــای متبرک، از ایشـــان عیـــادت کردند.

ق
ّ

سمینــار قصه گویــــی، قصـــه درمانــــی و نمایــش خــال
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برگـــزاری کـــــالس آموزشــــــی ویـــــژۀ بانـــــــوان بـــا 
ع »آنچـــه جـــوان امـــروزی بایـــد بداند« موضـــو

بـــه همّـــت اداره کل برنامـــه های 
آموزشی  آموزشـــی، کالس  و  فرهنگی 
باید  امروزی  جـــوان  »آنچه  موضوع  با 
مقدّس  آســـتان  در  بانوان  ویژۀ  بداند« 
حضـــرت عبدالعظیـــم علیه السّـــالم 

برگزار شـــد.
خانم  با حضور ســـرکار  ها  این کالس 
آغاز  تیرماه  نوزدهم  از  ســـلیمانی  دکتر 
شـــد در روزهای سه شـــنبه هر هفته 
در تـــاالر شـــیخ صدوق )ره( آســـتان 
مقـــدّس حضـــرت عبدالعظیـــم علیه 

می گردید. برگزار  السّـــالم 
تجرّد،  روان شناســـی  همچون،  مباحثی 

مدیـــرکل میـــراث فرهنگی اســـتان 
تهـــران در همایش »گردشـــگری در 
آینۀ ری« که در ســـالن همایش های 
شـــد،  برگزار   20 منطقه  شـــهرداری 
گفت: شهرســـتان ری بـــه دلیل وجود 
عبدالعظیم  حضـــرت  متبـــرک  بارگاه 
بزرگان  و  امـــام زادگان  )ع(،  حســـنی 
جهـــان اســـالم و حضـــور میلیونی 
گردشـــگران مذهبی در سال می تواند 
پایتخـــت فرهنگی جهان  به عنـــوان 

اســـالم انتخاب و معرفی شـــود.
دالور بزرگ نیـــا گفـــت: بـــا توجّه به 
و  تاریخی  فرهنگـــی،  هـــای  ظرفیت 
مذهبی در شـــهرری این فرصت وجود 
دارد تا گردشـــگری متنوّعـــی را برای 

کرد. تعریف  شهرســـتان  این 
بزرگ نیـــا بـــا تأکیـــد بر ایـــن که 
مطالعات پژوهشـــی در ری باید منتهی 
به پـــروژه های عملیاتی شـــود، افزود: 
اجرای طـــرح جامع میـــراث فرهنگی 

بحران هـــای جوانی، فرصت هـــا و تهدیدات زندگی مجـــردّی، فضای مجازی و 
تجـــرّد، جوان و معنویت و انتخاب همســـر از محورهای آموزشـــی این کارگاه بود.

انتخاب ری به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم

ری موجب می شـــود تـــا حریم و ضوابط آثار تاریخی به درســـتی صیانت شـــود.
وی با اســـتقبال از طرح پیشنهادی اعضای علمی نشســـت در نام گذاری »روز ری« 
در تقویم ســـاالنۀ کشـــور و تجلیل از مشـــاهیر و مفاخر فرهنگی این شهرستان 
گفـــت : نباید رویدادهـــای بزرگ فرهنگی شهرســـتان ری به دلیـــل مجاورت با 

نادیده گرفته شـــود. پایتخت 



42

حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 
با  الســـالم،  علیه  عبدالعظیم حســـنی 
و  متبرّکه  اماکـــن  از خادمـــان  جمعی 
بزرگداشت  هماهنگی  شـــورای  اعضای 

دهـــۀ کرامت دیـــدار کرد.
آیت اهلل محمّدی ری شـــهری در دیدار 
با جمعی از خادمان شـــورای هماهنگی 
کرد:  تصریح  کرامت  دهۀ  بزرگداشـــت 
شـــعارهایی که این دهه در ســـال های 
معمواًل  شـــود،  می  انتخـــاب  مختلف 
اســـت؛  کاربردی  و  خوب  شـــعارهای 
ولی شـــعاری که امســـال انتخاب شده 
اســـت، کاربـــردی تر اســـت و ارتباط 
وثیقی بـــا موضوع خدمت به آســـتان 

هـــای نورانی اهل بیـــت )ع( دارد.
حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 
ضمـــن  حســـنی)ع(  عبدالعظیـــم 
گفت:  حاضـــران،  به  خوش آمدگویـــی 
بـــرای شـــما عزیزانی کـــه در اماکن 
نورانـــی متعلّق بـــه خانـــدان عترت 
خدمت مـــی کنید، خصوصـــًا اعضای 
گرامیداشت  محترم شـــورای هماهنگی 
دهۀ کرامت، موفقیـــت و قبولی زحمات 
از خدای  را  ارزشـــمندتان  و کارهـــای 

دارم. مســـئلت  متعال 
آیـــت اهلل محمّدی ری شـــهری با الهام 
بیان  بیـــت )ع(، به  از رهنمودهای اهل 
ویژگـــی هـــای خدمـــت کریمانه به 
گفت:  و  پرداخت  مقدّس  های  آســـتان 
اصـــواًل خدمت به دیگـــران در حقیقت 
خدمت به خـــود اســـت و در روایتی از 
حضـــرت علـــی )ع( آمده اســـت که، 
احترام گذاشـــتن و تکریم بـــه دیگران 
در حقیقت احترام گذاشـــتن و تکریم به 
خود اســـت و زیور آبروی انســـان است؛ 
از ایـــن رو انســـان نباید توّقع تشـــّکر 
داشته باشد؛ زیرا بیشـــترین نفع را خود 

است. برده  انســـان 
رئیـــس موسســـۀ علمـــیـ  فرهنگی 
دارالحدیث اظهار داشـــت: نخســـتین، 
مهم تریـــن و کارآمدتریـــن خدمـــت 
کریمانـــه این اســـت که انســـان به 

بیان هفت ویژگـــی از خصلت های خدمت کریمانـــــه 

کســـی که بـــه او بدی کرده اســـت، 
خدمت کنـــد، مثاًل با زائـــری که رفتار 
تندی بـــا خادم حـــرم داشـــته، رفتار 
شایســـته و خدمت گزارانـــه ای صورت 

. د گیر
بیان  در  محمّدی ری شـــهری  اهلل  آیت 
روایتـــی از امام باقـــر)ع( گفت: کرامت 
ایـــن گونـــه ایجاب       بیـــت )ع(  اهل 
می کنــــد و سیرۀ ما خاندان عترت این 

اســـت که به ســـراغ کســـی که از ما 
بریـــده می رویـــم و به کســـی که به 

نیکـــی می کنیم. بدی کـــرده،  ما 
عضـــو مجلس خبرگان رهبـــری، بیان 
در دعای صحیفۀ  امام ســـجاد)ع(  کرد: 
ســـجادیه از خداوند توفیـــق می طلبد 
که در برابر کســـی کـــه خیانت کرده، 
رفتار مقابله به مثل نداشـــته باشـــد و 
به کســـی که با او قهر کـــرده، نیکی 
کنـــد و به کســـی که موقـــع قدرت 
ببخشـــاید و هنگامی که  نبخشـــیده، 
شـــنیدم کســـی غیبت من را کرده، من 

از خوبی هـــای او بگویم.
آیت اهلل محمّدی ری شـــهری در ادامه، 
خیرخواهی، تســـریع در خدمت نمودن، 
صبـــر و حوصله و نیز گشـــاده رویی را 
کریمانه  خدمت  هـــای  ویژگی  دیگر  از 
برشـــمرد و گفـــت: مطابـــق روایت 
باکرامت،  های  انســـان  )ع(،  معصومان 

است. بیشتر  همه  از  صبرشـــان 
حضرت  مقـــدّس  آســـتان  تولیـــت 
عبدالعظیم حســـنی )ع(، گفت: در روایت 
اســـت که آمده انســـان های باکرامت، 
پست  های  انســـان  و  هستند  گشاده رو 
اگـــر کاری هم مـــی کننـــد، آن را با 
چهره هـــای گرفته و درهم کشـــیده 

دهند. مـــی  انجام 
رئیس دانشـــگاه قـــرآن و حدیث ادامه 
داد: در روایتـــی از امام صـــادق )ع( نیز 
بیان شـــده که سه چیز نشـــانه کرامت 
اســـت: حُســـن خلق، کظـــم غیظ و 

شی چشم پو
آیـــت اهلل محمّدی ری شـــهری گفت: 
ششـــمین نشـــانۀ خدمت کریمانه این 
اســـت که انســـان، خدمت را مقتضای 
خدمـــت کریمانـــۀ خـــود و دین خود 
بدانـــد و انســـان فرومایه همیشـــه در 
مقابـــل کاری کـــه انجام مـــی دهد، 

دارد. پـــاداش  تقاضای 
رئیـــس موسســـۀ علمـــیـ  فرهنگی 
هفتمین  داشـــت:  اظهار  دارالحدیـــث 
نشـــانۀ خدمت کریمانـــه انجام خدمت 
قبـــل از درخواســـت افـــراد و قبل از 
اعالم نیـــاز دیگران اســـت. در روایتی 
از امام حســـن مجتبـــی )ع( آمده که از 
کرامت این اســـت که انســـان، عطیه و 
خدماتش را قبل از بیـــان دیگران انجام 

. هد د
در ابتـــدای ایـــن دیـــدار، نمایندگان و 
بزرگداشت  هماهنگی  شـــورای  اعضای 
از  ارائۀ گـــزارش  بـــه  دهۀ کرامـــت 
اقدامات و برنامه هـــای دهۀ کرامت در 

پرداختند. مقـــدّس  اماکن 
القعده ســـال روز والدت  از یکـــم ذی 
ذی  یازدهم  تـــا  معصومه)س(  حضرت 
امام  میالد حضـــرت  القعده ســـال روز 
کرامت  دهـــۀ  عنـــوان  به  رضـــا)ع(، 
نامگذاری شـــده و »خدمت کریمانه به 
رســـم اهل بیت )ع(« به عنوان شـــعار 
این دهه در ســـال جاری انتخاب شـــده 

. ست ا
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درخواســـت آســـتان مقّدس حضرت عبدالعظیـــم)ع( به ابالغ 
مصّوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگــــــــــی به ناشران تقویــــــــم

حضورخادمیـــن حرم حضـــرت عبدالعظیـــم )ع( در 
آیین تعویـــض پرچم حرم حضـــرت معصومه )س(

عبدالعظیم  حضرت  مقدّس  آســـتان 
حســـنی )ع(، در نامـــه ای خطاب به 
دبیـــر شـــورای فرهنـــگ عمومی 
مفاد  اجـــرای  در  غفلت  از  کشـــور 
مصوبۀ جلســـۀ شـــمارۀ 628 مورخ 
26/ 5/ 89 شـــورای عالـــی انقالب 
عنوان  »درج  درخصـــوص  فرهنگی 
در  عبدالعظیم)ع(،  روز والدت حضرت 
تقویم رســـمی کشـــور« ابراز تأسّف 
نمـــوده و خواســـتار ابـــالغ مجدّد 
مراتب به ناشـــران تقویم ها شـــده 

. ست ا
در ایـــن نامه که بـــه امضای عباس 
امور  و  فرهنگـــی  معاون  ســـلیمی، 
تصریح  رســـیده،  مطهر  حرم  زائران 
اســـت: درج عنوان روز والدت  شده 
چهارم  در  عبدالعظیـــم)ع(،  حضرت 
ربیع الثانی در تقویم رســـمی کشور، 
متأسفانه در بســـیاری از تقویم های 

آییـــن تعویض پرچـــم گنبد حـــرم مطهر حضـــرت فاطمۀ 
معصومـــه)س( با حضور جمعی از خادمان آســـتان های مقدّس 
امـــام رضـــا)ع(، حضرت معصومـــه)س(، احمد بن موســـی، 
حضرت عبدالعظیم حســـنی علیهم الســـالم و مسجد مقدّس 

جمکران در شـــب میـــالد بانوی کرامت برگزار  شـــد.
مراســـم تعویض پرچم و اســـتقبال از خادمان آســـتان های 
قدس رضـــوی، حضرت احمد ابن موســـی، حضرت عبدالعظیم 
حسنی علیهم الســـالم و مســـجد مقدّس جمکران، با حضور 

خادمان حـــرم حضرت معصومه )س( برگـــزار گردید.
در این مراســـم، به مناســـبت فرا رســـیدن دهۀ کرامت پرچم 
حـــرم مطهر کریمـــۀ اهل بیـــت)س( طی آیینی بـــا حضور 
ایران اســـالمی  جمعی از خادمـــان آســـتان های مقدّس در 
توســـط خادمان آســـتان مقدّس بانوی کرامت، تعویض شـــد.

کشـــور مغفول واقع شـــده و از این رو، خواهشمند است دستور فرمایید ضــــمن ابالغ 
مجـــدّد مراتب به ناشـــران محتـــرم تقویم ها، بـــه نحوی که مصلحـــت می دانند 

نیز نظارت الزم صـــورت پذیرد. برحســـن اجرای آن 
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اســـتقبال زائران از بازدید مجموعـــۀ خانۀ علم 
و آسمان نمای حرم حضرت عبدالعظیــــــــم )ع(

و  علم  خانـــۀ  مجموعـــۀ  از  بازدیـــد 
آســـمان نمای آســـتان مقدّس حضرت 
همچون  الســـالم  علیه  عبدالعظیـــم 
ســـنوات گذشته در تابســـتان 97 نیز با 
مندان  عالقه  و  زائران  خوب  اســـتقبال 

به علـــم نجوم مواجه شـــد.
مجموعـــۀ آســـمان نما و خانـــۀ علم 
عبدالعظیم  حضـــرت  مقدّس  آســـتان 
علیـــه السّـــالم در ایام میالد رســـول 
هفدهم  بـــا  مصـــادف  )ص(  اكـــرم 
و  افتتـــاح   1383 مـــاه  اردیبهشـــت 
بهره برداری شـــد، کـــه از بخش های 
مختلـــف آن می توان بـــه افالك نما یا 
ســـینمای نجومی ، افالک نمای مسطح 
و نمایشـــگر انفجار بزرگ اشـــاره نمود.

خانۀ علم، محیطی علمی و پژوهشـــی 
اســـت كه در آن، امكاناتی فراهم آمده 
تـــا عموم مـــردم خصوصـــًا نوجوانان 
بتواننـــد از طریق مشـــاهده ، آزمایش ، 
گوش دادن و مطالعـــه در معرض پدیده 
های مختلـــف علمـــی در زمینه های 
مختلف علـــوم پایه )ریاضی ، شـــیمی 
تكنولوژی  ، زیست و زمین شناســـی( و 

گیرند. قرار 
مقدّس  آســـتان  دیجیتال  آسمان نمای 
حضـــرت عبدالعظیم )ع( با اســـتفاده از 
ابزارهای مختلـــف، موقعیتهای گوناگون 
زمین ، ماه ، خورشـــید و اجرام آسمانی 
با  مقدماتی  آشـــنایی  را جهـــت  دیگر 

دهد. می  نمایش  اخترشناســـی 

آســـمان نما یا ســـینمای نجومی ، واقع 
در خانۀ علم آســـتان مقـــدّس، دارای 

امکانـــات گوناگونی اســـت از جمله: 
نمایـــش 1024 ســـتاره در نیم كـــرۀ 
شـــمالی و جنوبـــی؛ نمایـــش عرض 
تا قطب شـــمال؛  از اســـتوا  جغرافیایی 
نمایـــش 88 صورت فلكـــی در نیم كرۀ 
شـــمالی و جنوبـــی؛ نمایش ســـیارات 
ماه گرفتگی  نمایش  شمســـی؛  منظومۀ 
و خورشـــید گرفتگی؛ دارای مختصـــات 
تصویـــری خط اســـتوا ، دایـــرة البروج 
تصاویر  نمایـــش  النهـــار؛  نصـــف  و 
صورت هـــای فلكی ، وضعیـــت طلوع و 
غروب خورشـــید و نمایش كهكشان راه 

شیری.




