ح��������وزۀ
ری��اس��ت

آیتاهلل ریشهری :انسان باید اهل علم حقیقی شود

اهل عل ��م حقیقی
میشود.
رئیس دانش ��گاه
ق���رآن و حدی ��ث
اظه���ار داش ��ت:
علم���ی که حجاب
دل اس ��ت ،انسان
من
را از خودبین ��ی نج ��ات نمیدهد و ِ
انس���ان به واس ��طۀ آن عل ��م ،بزرگتر
میشود؛ به همین دلیل ،شأن خود را
باالتر میداند.
آی���ت اهلل ریش ��هری بیان ک ��رد :اگر
من خود را کوچک کند و من،
انسانِ ،
تبدیل به خدا ش ��ود ،بسیاری از کارها
برای انس ��ان آسان میش ��ود .اگر علم
در مس ��یر نور قرار نگی ��رد ،علم حقیقی
نیس���ت و ای ��ن عل ��م ب ��رای انس ��ان،

س ��ودمند نیست،
فرق ��ی نمیکن���د
ک ��ه ح�ل�ال باش���د
ی ��ا ح ��رام ،ره���ا
ک ��ن» .بنا ب ��ر این،
مهمتری ��ن اثر یک
کار ،دل کن ��دن از
خداوند ،نورانیتی در دل انس ��انهای
باایم ��ان ق ��رار میده ��د ک ��ه ظرفی ��ت
روحی انسان افزایش مییابد و انسان
ظرفیتش بهجایی میرس ��د که ش ��رح
صدر پیدا میکند.
وی عن ��وان ک ��رد :کس ��ی که ب ��ه نور
برس ��د ،وقت ��ی در مقاب ��ل خ ��دا ق ��رار
میگیرد ،هر چ ��ه دارد ،از خدا میداند
و شرح صدر ،چنین ظرفیتی به انسان
میدهد.

غیر خداوند است.
وی در پای ��ان ب ��ا بی ��ان ای ��ن ک ��ه تا
زمان ��ی ک ��ه دل دارای حجاب باش ��د،
نورانیت به روح انسان وارد نمیشود،
گفت :در م ��اه مبارک رمض ��ان باید به
خدا التم ��اس کنیم که پس ��ت ،مقام،
فرزن ��د ،خان ��واده ،کت ��اب ،عل ��م و هر
چه غیرخداس ��ت ،م ��ا را فریب ندهد و
این مس ��ائل برای ما حجاب به وجود
نیاورد.

تقدیر از آیت اهلل ری شهری در «جشنوارۀ امام علیپژوهان»
چهارمین جش ��نوارۀ امام علی پژوهان
در تاریخ بیس ��ت و نهم شهریورماه در
پژوهش ��گاه علوم انس ��انی و مطالعات
فرهنگ ��ی ،ب ��ا حض ��ور اس ��تادان و
پژوهش ��گران ایران ��ی و خارج ��ی برگزار

شد.
ّ
ّ
آی � � ��ت اهلل م � �ح� ��م� ��د م� �ح ��م ��دی
ریشهری ،رئیس مؤسسۀ علمی _
فرهنگی دارالحدیث به عنوان یکی از
سخنرانان این مراسم گفت :به نظر

بنده برای پژوهش دربارۀ شخصیت
ام ��ام ع �ل��ی؟ع؟ س��ه ک��ار ب��ای��د ان��ج��ام
شود؛ ّاول از همه باید با ابعاد و عمق
شخصیت ایشان آشنا شویم؛ چون
ب��دون شناخت ای��ن ب��زرگ��وار ،تحلیل
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شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

آیت اهلل ّ
یش ��هری ،رئیس
محمدی ر 
ّ
مؤسسۀ علمی_ فرهنگی دارالحدیث،
در تاریخ ّاول تیرماه در مراسم رونمایی
از آث���ار ترویجی و بین المللی ّ
مؤسس ��ۀ
علمی _ فرهنگ ��ی دارالحدیث _ که در
س���الن همای ��ش مؤسس ��ۀ دارالحدیث
برگ���زار ش ��د _ ،عنوان ک ��رد :آن علمی
که خداوند ،انس ��ان را عال ��م میداند،
عل���م ن ��ور اس ��ت.
ا گ���ر اینه ��ا ّ
مقدمۀ
علم شدند ،انسان

مشکلزا میشود.
رئیس مؤسس ��ۀ دارالحدی ��ث گفت:
ممکن اس ��ت این س ��ؤال پیش آید که
انسان از کجا میفهمد که به آن علم
نور رسیده است یا نه و حجابها کنار
رفتهاند یا نه؟ که پیامبر گرامی اسالم
به این سؤال ،پاسخ داده است.
آی ��ت اهلل ریش ��هری بیان داش ��ت:

رئی ��س پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث
اظهار کرد :عالمت این که دل انس ��ان
نورانی میشود ،این است که این دل
یش ��ود ،در حالی که اگر
از دنیا کنده م 
کاری ب ��رای خ ��دا صورت نگی ��رد ،این
کار ،موجب حجاب دل میشود.
یش ��هری یادآور شد :ما در
آیت اهلل ر 
دعا میخوانیم ک ��ه «خدایا! دل مرا از
ه ��ر چه که توش ��ۀ
راه ت ��و نیس ��ت و
ب ��رای روز دیدار تو

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪
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در زمینههای مختلف ،ناقص خواهد
بود.
وی اف ��زود :دومی ��ن کار ،مراجعه به
منابعی اس ��ت که در طول تاریخ اسالم

این منب ��ع میتوانند ب ��ا ابعاد مختلف
�خصیتی ایش ��ان آش ��نا ش ��وند .در
ش�
ِ
حدیث ��ی آمده که علیش ��ناس حقیقی
و کامل ،خدا و پیامبر اکرم؟ص؟ است.

جدی ��دی ه ��م ب���ه ن���ام «موس���وعۀ
حکمتنام ��ۀ عل���وی» در دس���ت اجرا
داری ��م که ش ��امل همۀ س���خنان امام
عل ��ی؟ع؟ ب ��ه ش���کلی نوی���ن و س���هل

درب ��ارۀ ام ��ام علی؟ع؟ نوش ��ته ش ��ده؛
چرا که یک پژوهش ��گر ،تا همۀ منابع
را مطالع ��ه نکن ��د ،نمیتوان ��د تحلی ��ل
جامعی از ای ��ن امام بزرگوار ارائه دهد.
روزآمد کردن معارف علوی ،س ��ومین
اقدام ��ی اس ��ت ک ��ه ب ��رای پژوه ��ش
دربارۀ ایش ��ان ضروری است .تأسیس
پژوهش ��گاهها و پژوهش ��کدهها نیز در
این حوزه میتواند بسیار کارآمد باشد.
با در نظر داش ��تن این سه کاری که به
آن اشاره ش ��د ،پژوهشگران میتوانند
ب ��ه آنها مراجعه کنند و با ابعاد و عمق
شخصیت این امام بزرگ ،آشنا شوند.
آی ��ت اهلل ریش ��هری ادام ��ه داد:
یک ��ی از منابع ��ی ک ��ه پژوهش ��گران
برای آش ��نایی بیش ��تر با ابع ��اد عمیق
ش ��خصیت امام علی؟ع؟ بای ��د به آن
مراجعه کنند ،موسوعۀ امام علی؟ع؟
اس ��ت که در س ��ال  1379تألیف شد و
تدوی ��ن این مجموعه ،حدود هش ��ت
س ��ال ط ��ول کش ��ید .مخاطب ��ان در

بنا بر این ،پژوهشگران برای شناخت
حقیقی این ش ��خصیت بزرگ ،باید به
س ��راغ خداوند و پیامب ��ر؟ص؟ بروند ،در
غی ��ر اینصورت ،پژوه ��ش آنها کامل
نخواهد ب ��ود .با همین ن ��گاه ،بخش
چهارم «موس ��وعۀ ام ��ام علی؟ع؟» به
آی ��ات و روایات از زبان ق ��رآن ،پیامبر،
علی؟ع؟ و اهل بیت؟مهع؟ بیان ش ��ده
اس ��ت .همچنی ��ن در ای ��ن بخ ��ش،
پیامب ��ر؟ص؟ ،ه ��ر آنچ ��ه قاب ��ل تص � ّ�ور
باش ��د ،در ب ��ارۀ ام ��ام عل ��ی؟ع؟ گفته
است.
رئیس پژوهش ��گاه و دانش ��گاه قرآن
و حدی ��ث اضاف ��ه ک ��رد :منابع ��ی ک ��ه
یک پژوهش ��گر ب ��رای مراجع ��ه به آن
احتی ��اج دارد ،به هم ��راه عصارۀ آنچه
در هم ��ۀ مناب ��ع معتب ��ر آم ��ده ،در چند
جلد «موس ��وعۀ امام عل ��ی؟ع؟» آمده
و خالص ��ه ش ��ده .بن ��ا ب ��ر ای ��ن ب ��رای
روزآمدس ��ازی آن بخ ��ش ،عم ��دهای
از کار انج ��ام ش ��ده اس ��ت .البت ��ه کار

الوص ��ول اس ��ت .در این اثر ک���ه ّمدتی
اس ��ت کار آن آغ���از ش���ده ،ب���ه هم���ۀ
جنبههای اخالقی ،معرفتی ،سیاسی،
اجتماع ��ی و خانوادگ���ی امام علی؟ع؟
اشاره شده و کار بسیار سنگینی است.
نماین ��دۀ م ��ردم ته���ران در مجل���س
خبرگان رهبری در پایان گفت :تفسیر
ق ��رآن ،تنها به تفاس���یر موج���ودی که
تاکنون نوشته شده ،اختصاص ندارد
و ا گ ��ر بخواهیم تفس���یر ق���رآن حقیقی
بنویس ��یم ،باید معارف اهل بیت؟مهع؟
را ب ��ه ق ��رآن کری���م مس���تدل کنی���م و
«موس ��وعۀ حکمتنام���ۀ عل���وی» در
کنار موسوعۀ قبلی میتواند زمینهساز
روزآمدی معارف علوی برای جهانیان
ِ
باشد.
گفتنی اس ��ت در پایان این مراسم از
محمد ّ
آیت اهلل ّ
محمدی ریش���هری،
رئی ��س ّ
مؤسس���ۀ علم���ی_ فرهنگ���ی
دارالحدی ��ث ،به عن���وان برگزیدۀ ویژۀ
این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

انعقاد ده تفاهمنامۀ بین المللی

دارالحدیث اظهار داشت :بخش بین
الملل دارالحدیث از مهرماه س ��ال ۹۳

مدیر بینالملل مؤسسۀ دارالحدیث
افزود :تاکن ��ون 152 ،عنوان کتاب به
 ۲۴زبان زندۀ دنیا ترجمه شده است.

جهانخواهدداش ��ت.

دیدار مدیران شبکۀ جهانی والیت با آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری
مدی���ران «ش ��بکۀ جهان ��ی
والیت» ،در تاریخ بیس ��ت
و هش ��تم مردادم ��اه در
مؤسس ��ۀ علمی_ فرهنگی
دارالحدی ��ث ب ��ا آی ��ت اهلل
ّ
محمدی ریشهری دیدار
و گفتگو کردند.
آی�������� �تاهلل ریش � �ه� ��ری
در ای ��ن دی� ��دار گ �ف��ت :در
ع���ص���ر ک� �ن ��ون ��ی ،م��ع��ارف
اه����لب� �ی���ت؟ع؟ در ج� ��ه� ��ان ،م� ��ورد
اس��ت��ق��ب��ال ق ��رار گ��رف�ت��ه اس ��ت؛ از ای��ن
رو ،ب��ای��د نیازسنجی ش��ود و مطابق
نیازهای مخاطبان در این خصوص،
برنامه تولید شود.
رئیس دانشگاه ق��رآن و حدیث در
ادام����ه گ �ف��ت :اع�ت��ب��ارس�ن�ج��ی منابع
حدیثی نیز در این حوزه ،بسیار مفید
خواهد بود و ّ
مؤسسۀ علمی_ فرهنگی
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دارال�ح��دی��ث در بخشهای مختلف
علوم و معارف قرآن و حدیث ،با شبکۀ
والیت ،همکاری خواهد داشت.
در این دیدار ،حجت االس�ل�ام حمید
ملک ��ی ،مدیر گروه علمی قرآن ش ��بکۀ
والیت ،با ارائۀ گزارشی از فعالیتهای
صورت گرفته در این شبکۀ تلوزیونی،
خواس ��تار هم ��کاری ب ��ا اس ��اتید و
پژوهشگران مؤسسۀ دارالحدیث شد.

وی افزود :این ش ��بکه تالش میکند
ت ��ا با ایج ��اد وحدت و همدل ��ی هر چه
بیشتر بین مسلمانان با محوریت اهل
بی ��ت؟مهع؟ ،ب ��ه دور از هر گون ��ه تفرقه
و اهان ��ت به باورها و اعتق ��ادات دیگر
ِف َرق اس�ل�امی و همچنی ��ن دیگر ادیان
اله ��ی ،فعالیته ��ای خ ��ود را انج ��ام
دهد.

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

سید مصطفی ّ
حجت االسالم ّ
مطهری،
در مراس ��م رونمای ��ی از آث ��ار ترویجی و
بین المللی ّ
مؤسس ��ۀ علمی _ فرهنگی

تأسیس شده و تاکنون ده تفاهمنامۀ
بین المللی منعقد کرده اس ��ت.
او ب ��ا بیان این که پنج مورد پذیرش
مق ��االت در کش ��ورهای مختل ��ف از
جمله انگلس ��تان ،اس ��پانیا، نیوزلند و
اس ��لوا کی داش ��تهایم ،عنوان ک ��رد :از
س ��ال  ۹۳تاکن ��ون ،بی ��ش از  ۲۵۰نفر
مهمان خارج ��ی از دارالحدیث بازدید
کردهان ��د ک ��ه این ام ��ر ،نش ��اندهندۀ
ش ��ناخته ش ��ده ب ��ودن دارالحدیث در
دنیایاس�ل�اماس ��ت.

او بی ��ان ک ��رد :بیش ��ترین ترجم ��ۀ
کتابه ��ا مرب ��وط ب ��ه کت ��اب «می ��زان
الحکمه» « ،اهل بیت؟مهع؟ در قرآن و
حدیث»« ،دوستی در قرآن و حدیث»
و «کیمیای محبت» میش ��ود.
ّ
مطه ��ری ب ��ا اش ��اره ب ��ه ورود ب ��ه
تولیدات در حوزۀ کتاب کودک افزود:
مجموع ��ه فعالیتهایی ک ��ه در حوزۀ
ک ��ودک و نوج ��وان انج ��ام ش ��ده ،ا گر
متناس ��ب با ح ��وزۀ بین الملل باش ��د و
ترجمه شود ،نتیجۀ بهتری در سراسر

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

بازدید آیتاهلل اعرافی از ّ
مؤسسۀ علمی_ فرهنگی دارالحدیث

آی� �تاهلل علیرض ��ا اعراف ��ی ،مدی ��ر
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همچنین در این نشست ،گزارشی

حوزههای علمی ��ه ،در تاریخ هجدهم
ش ��هریورماه ،ضمن بازدید از ّ
مؤسس ��ۀ

حجتاالس�ل�ام س ��بحانینیا ،مع ��اون
فرهنگی و هنری ّ
مؤسسۀ دارالحدیث

از وضعیت دارالحدیث و دانشگاه و

حضور داشتند.

پژوهشگاه قرآن و حدیث به آیتاهلل

دارالحدی ��ث ،ب ��ا آیتاهلل ریش ��هری،
رئی ��س ّ
مؤسس ��ۀ علم ��ی _ فرهنگ ��ی

در ای ��ن جلس ��ه ،در ب ��ارۀ
همکاریه ��ای ّ
مؤسس ��ۀ دارالحدی ��ث

اعرافی ارائه شد و زمینۀ همکاریها

دارالحدیث دیدار داشت.

و زیرمجموعهه ��ای آن ب ��ه وی ��ژه

آی� �تاهلل اعرافی نیز در این جلس���ه،

در ای ��ن جلس ��ه ،حجتاالس�ل�ام

دانشگاه و پژوهش ��گاه قرآن و حدیث

پیش ��نهادهایی ب���رای دارالحدی���ث

مس ��عودی ،قائممقام دانش ��گاه قرآن

در زمینهه ��ای مختل ��ف ،مطالب ��ی

داش ��تند ،از جمله این که رش���تههای

و حدی ��ث ،حجتاالس�ل�ام برنج ��کار

مط ��رح ش ��د و همچنی ��ن در خصوص

میانرشتهای و علوم انسانی گسترش

قائممقام پژوهش ��گاه قرآن و حدیث،

کمکه ��ای دارالحدی ��ث ب ��ه ح ��وزه

یابد.

حجتاالس�ل�ام طباطبای ��ی ،رئی ��س

پیرام ��ون عل ��وم و مع ��ارف حدی ��ث،

پژوهش ��کدۀ علوم و مع ��ارف حدیث و

بحث و تبادلنظر گردید.

بیان گردید.

ارتقای آثار منتشر شدۀ دارالحدیث با اضافه کردن اسناد
مجموعه آث��ار ت��ول�ی��دی دارال�ح��دی��ث
ه� �م� �چ ��ون «م� � �ی � ��زان ال� �ح� �ک� �م ��ه»،
«دان � �شن� ��ام� ��ۀ ق� � ��رآن و ح ��دی ��ث»،
ت�� � �کن� � ��گ� � ��اریه� � ��ای ح� ��دی � �ث� ��ی،
فرهنگنامهها و حکمتنامهها ،با
ّ
اق��ب��ال شایستۀ محققان فرهیخته
در داخل و خارج کشور رو به رو شده
است.
یکی از کاستیهای مطرح شده در
ب��ارۀ ای��ن آث ��ار ،ح��ذف اس��ن��اد روای��ات

ام��ری ک��ه ب��ا وج��ود اهتمام ب��دان در

کامپیوتری علوم اس�ل�امی که در تاریخ

پایگاه اینترنتی «نور حدیث» ،از دیگر

ق��ال��ب آث��ار مکتوب نشر ش��ده ،قابل

بیس ��ت و هش ��تم مردادم ��اه در س ��الن

انجام نیست؛ زی��را در ص��ورت اضافه

جلس ��ات دارالحدی ��ث برگزار ش ��د ،به

مباحث این نشست بود.
ّ
محم ��دی ریش ��هری،
آی ��ت اهلل

کردن اسناد روایات در متن و پاورقی،

پیش ��نهاد مس ��ئوالن دارالحدی ��ث،

ضمن استقبال از فعالیتهای صورت

حدیثی منتشر
مجموعههای ب��زرگ
ِ
ش���ده ،حجمی ن��زدی��ک ب��ه دو ب��راب��ر

ای ��ن قابلیت ب ��ه نرمافزارهای حدیثی

گرفت ��ه ،در پای ��گاه ن ��ور حدی ��ث ،ابراز

افزوده میشود.

امی ��دواری ک ��رد :ای ��ن ط ��رح در آیندۀ

مع ��اون پژوه ��ش مرک ��ز تحقیق ��ات

نزدی ��ک تکمی ��ل ش ��ود و در اختی���ار

خواهد یافت ،در حالی که مخاطبان

کامپیوتری علوم اس�ل�امی (نور) اظهار

عالقهمندان به معارف اهل بیت؟مهع؟

ب���رای رف��ع ای��ن مسئله ،پیشنهاد

داش ��ت :مق ��رر ش ��د در نرمافزاره ��ا و

قرار گیرد.

اض����اف���ه ک�� ��ردن اس���ن���اد در ب��رن��ام��ۀ
ن��رماف��زاری دار الحدیث ،م��ورد ّ
توجه

کتابه ��ای دیجیتال ،اس ��ناد حدیث

گفتنی اس ��ت ،در این نشس ��ت ،آیت
ّ
محم ��دی ریش ��هری ،رئی ��س
اهلل

اندکی دارد.

در کنار حدیث ارائه شود.

قرار گرفت؛ یعنی کتابهای مکتوب

حجت االس�ل�ام والمس ��لمین بهرامی

ّ
مؤسسۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث،

به همین صورت باقی بماند و انتشار

ب ��ا بی ��ان این ک ��ه ت ��ا کنون هف ��ت اثر

حجت االس�ل�ام شهریاری ،رئیس مرکز

آث���ار ج��دی��د نیز ب��ا همین روی��ه ادام��ه

مش ��ترک حدیثی توسط دو مرکز علمی

تحقیق ��ات کامپیوتری علوم اس�ل�امی

یابد ،ول��ی در نسخۀ ن��رماف��زاری این

دارالحدیث و نور تولید ش ��ده افزود :از

(ن ��ور) ،حج ��ت االس�ل�ام خوانس ��اری،

آث��ار ،اسناد روای��ات اضافه ش��ود و در

این پس ،دسترسی به اسناد حدیثی با

مع ��اون بازرگان ��ی و خدم ��ات فرهنگی

مرحلۀ بعد ،اعتبارسنجی اسناد نیز

کاربردی آس ��ان ،تنظیم و این قابلیت

و حج ��ت االس�ل�ام بهرام ��ی ،مع ��اون

تبیین گردد.

برای مخاطبان فراهم میشود.

پژوهشی این مرکز حضور داشتند.

ّ
مؤسس ��ۀ
در نشس ��ت رؤس ��ای

گ ��زارش مدی ��ران مرک ��ز تحقیق ��ات

سفر علمی به اسلوا کی به ّ
همت امور بین الملل ّ
مؤسسۀ دارالحدیث
در پ���ی فراخ ��وان مقال ��ه در همای ��ش
«اقلیت و اکثریت در خاورمیانه و آسیا»
در دانش ��گاه کومین ��وس ،تع ��دادی از
پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حدیث
به ّ
همت امور بین الملل ّ
مؤسسۀ علمی
_ فرهنگ ��ی دارالحدیث ،به ّمدت چهار
روز به کشور اسلواکی عزیمت نمودند.
ای���ن همای ��ش در تاری ��خ بیس ��ت و
چهارم و بیس ��ت و پنجم ش ��هریور ماه
در سالن اصلی دانشکدۀ هنر و فلسفۀ
دانشگاه کومینوس برگزار شد.
ّ
پژوهشگرانی از دانشگاههای متعدد
اروپای ��ی و امریکای ��ی در این همایش

شرکت داشتند .در نشست افتتاحیه،
دو نفر از کشورهای اس ��لواکی و آلمان
ب ��ه س ��خنرانی در ب ��ارۀ ش ��خصیت
علمی و فعالیته ��ای رودولف ماکوخ
(مندائیپ ��ژوه معاصر اهل اس ��لواکی)
پرداختند.
نشس� �تهای تخصص ��ی و ارائ ��ۀ
مق ��االت همای ��ش در ُن ��ه پن ��ل انجام
ش ��د .در این پنلها بیش از  ۲۵مقاله
ارائه شد .دو مقاله با عناوین «سیری
در ّ
تطور دیدگاه علمای ش ��یعه در باب
کتاب ��ی بودن مندائی ��ان» و «بازخوانی
ن ��گاه اس�ل�ام به اه ��ل کت ��اب (حقوق

اجتماع ��ی ،اح ��کام فقه ��ی)» توس ��ط
پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حدیث
ارائه شد.
س ��ؤال از نظر فقیهان شیعه در مورد
ع ��دم طه ��ارت اهل س � ّ�نت و دی ��دگاه
ایش ��ان در ب ��ارۀ وح ��دت اس�ل�امی ،از
مباحث ��ی ب ��ود ک ��ه پ ��س از ارائ ��ۀ این
مقاالت ،بحث و گفتگو شدند.
برنامههای جانبی سفر ،عبارت بود
از _1 :مالق ��ات ب ��ا ام ��ام و ریی ��س مرکز
اسالمی امام علی؟ع؟ وین و گروهی از
دانشجویان ایرانی؛  _2بازدید از بافت
تاریخی دو شهر براتیسالوا و وین.
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گزارش شده در این مجموعههاست؛

دارالحدی ��ث و مرک ��ز تحقیق ��ات

کامپیوتری علوم اسالمی (نور) در بارۀ

پژوهشگاه
ق������������رآن و
ح������دی������ث

بررسی همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث با مرا کز اسالمشناسی کشور سوئد

اس�ل�امی ای ��ران ،دکتر ن ��ادری ،رئیس
مرکز گفتمان اسالمی سوئد و پروفسور
فض���ل هاش ��می ،صاح ��ب کرس ��ی
اسالمشناس ��ی در دانش ��گاه اوپساالی
اس���تکهلم و مش ��اور دول ��ت س ��وئد در
ام���ور مس ��لمانان و تع ��دادی از ّفعاالن
فرهنگ ��ی س ��وئد و اس ��اتید دانش ��گاه
تهران برگزار شد.

در معرفی تش � ّ�یع در س ��وئد به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
حج ��ت االس�ل�ام و المس ��لمین دکت ��ر
رض ��ا برنج ��کار ،در ای ��ن جلس ��ه از
اعالم آمادگ ��ی پژوهش ��کدۀ کالم اهل
بیت؟مهع؟ پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدیث
و اس ��اتید انجمن کالم اس�ل�امی حوزه
و دانشگاه تهران ،در خصوص حضور

خبر داد و در پایان ،خواس ��تار استفاده
از ظرفیته ��ای مش ��ترک طرفی ��ن در
زمینۀ معرفی ّ
تشیع در سوئد شد.
در ای ��ن جلس ��ه ،اس ��تادان س ��وئد
متقاضی ارس ��ال آثار پژوهشکدۀ کالم
ِ
در خص ��وص م ��دارس کالم ��ی امامیه
شدند که این کار انجام پذیرفت.

ضرورت تقویت جایگاه حدیث در حوزۀ علمیه
حجتاالسالم و المس ��لمین دکتر رضا
برنج���کار در حاش ��یۀ دی ��دار آی� �تاهلل
اعراف���ی مدیر حوزههای علمیه با آیت
اهلل ریش ��هری و بازدید پژوهش ��گاه و
دانش���گاه قرآن و حدیث و نیز ّ
مؤسسۀ
علم���ی_ فرهنگ ��ی دارالحدی ��ث اظهار
ک���رد :پی ��ش از تأس ��یس ه ��ر رش ��ته در
دانشگاه ،پژوهشهایی در پژوهشگاه

قرآن و حدیث انجام میشود و پس از
تصوی ��ب در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،اجرایی میشود.
ایشان خاطرنشان کرد :به استادانی

با اش ��اره به راهاندازی مرکز ّ
تخصصی
حدیث در حوزه گفت :مس ��ئوالن این
مرک ��ز ،دانشآموختههای دانش ��گاه و
پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدیث هس ��تند.

در ای ��ن زمینه نیاز داریم ک ��ه با قرآن،
حدیث و علوم اس�ل�امی آش ��نا باشند تا
بتوان وارد عرصۀ جدید شد.
قائممقام پژوهشگاه قرآن و حدیث

یت ��وان ب ��ه ی ��ک معن ��ا آنه ��ا را فرزند
م 
دارالحدیث نامید و در انجمن حدیث
حوزه نیز همین طور است.
وی اظه ��ار داش ��ت :در رش ��تههای
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ّ
در تاری ��خ س� �یام تی ��ر م ��اه در مح ��ل
رایزن���ی فرهنگ ��ی جمه ��وری اس�ل�امی
ایران در استکهلم ،جلسهای با حضور
دکتر رضا برنج ��کار ،قائم مقام رئیس
پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث ،دکت ��ر
میردامادی ،رایزن فرهنگی جمهوری

در ای ��ن دی ��دار_ ک ��ه ب ��ه م � ّ�دت دو
ساعت به طول انجامید_ حاضران در
خصوص چگونگی همکاری در زمینۀ
شیعهشناس ��ی در س ��وئد و چگونگ ��ی
کم ��ک پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث و
مرا ک ��ز ح ��وزوی و دانش ��گاهی ای ��ران

و ش ��رکت فع ��ال در کنفرانسه ��ای
ّ
تخصص ��ی بی ��ن الملل ��ی در راس ��تای
ّ
تبیی ��ن کالم امامی ��ه و ب ��ه ط ��ور کلی،
معرف ��ی تش � ّ�یع و نی ��ز تب ��ادل مقال ��ه،
اس ��تاد ،دانش ��جو و تب ��ادل اطالع ��ات
علم ��ی و دیگ ��ر همکاریه ��ای علمی

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

روانشناس ��ی مثبتگرا ،کالم امامیه،
تفس ��یر اث ��ری و ارتباط ��ات ب ��ا گرایش
ح ��ج ،ای ��ن ظرفیت وج ��ود دارد که در
دانش ��گاهها اجرا ش ��ود؛ ولی اس ��تادان
این رشتهها محدود هستند.
دکتر برنجکار با بیان این که باید در
حوزه به پژوهشهای حدیثی بیش ��تر
بها دهی ��م ،گفت :جای ��گاه حدیث در
حوزه باید تقویت ش ��ود .این جایگاه،
عل ��وم حدی ��ث ،مانن ��د رج ��ال ،فق ��ه
الحدی ��ث ،تاری ��خ حدی ��ث و درای ��ه و

محتوای حدیث را شامل میشود.
ایش ��ان تصریح کرد: ا کن���ون در فقه
عمل ��ی ،از ق ��رآن و حدی���ث اس���تفاده
ّ
میکنیم .باید تفقه در دین به معنای
عام کلمه داشته باشیم .دین در زمینۀ
اقتص ��اد ،مدیری���ت ،روانشناس���ی،
انسانشناسی ،جامعهشناسی و عقاید
نظ ��ر داده اس ��ت .بن���ا بر ای���ن ،خوب
ّ
اس ��ت در ای ��ن آی���ات و روای���ات ،تفقه
داشته باشیم.

انتشار دومین شمارۀ فصلنامۀ «پژوهشنامۀ روانشناسی اسالمی»
فصلنامۀ «پژوهشنامۀ روانشناسی

فرخی؛

اس�ل�ام��ی» ب��ه م��دی��ر م�س�ئ��ول��ی حجت

3« .اثربخش ��ی ش ��رکت در مراس ��م
ّ
اعتکاف بر مؤلفههای هوش معنوی،

کارآم���دی آن در رضای���ت از زندگ���ی»،

و سردبیری حجت االسالم و المسلمین

افس ��ردگی ،اضط ��راب و اس ��ترس در

محمود اصفهانیان ،محمود گلزاری و

دکتر عباس پسندیده در دومین شمارۀ

دانش ��جویان دانش ��گاه ش ��هید چمران
اه ��واز»ّ ،
طیب ��ه محمودی ،س � ّ�ید علی

فرید براتی سده؛

با شش مقالۀ روانشناسی منتشر شد.

مرعش ��ی ،هاج ��ر افش ��اری ،راضی ��ه

در این شماره از فصلنامه میخوانید:

منصورینژاد و مجتبی نادری تزنگی؛
4« .تح � ّ�ول جهتگی ��ری مذهب ��ی در

االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار

خود _ که به بهار  95اختصاص دارد _ ،
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ُ
5« .تدوی ��ن برنام���ۀ آموزش���ی ش���کر

1« .اثربخش ��ی برنام ��ۀ تعامل ��ی
مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزههای
دینی بر دینداری دانشجویان :مطالعه

بزرگسالی :در جس� �توجوی سازهای
نو»ّ ،
محمدرضا حسنزاده توکلی؛

مبتنی بر مفهوم شکر اسالمی و بررسی

6« .الگوی مقابل���ۀ ُ
چندبعدی دینی

ب ��ا تکیه ب ��ر آموزهه���ای مهار خش���م»،
ّ
سیدمهدی خطیب.
الزم به یادآوری اس���ت که فصلنامۀ
«پژوهشنامۀ روانشناسی اسالمی» با
رویکرد علمی_ پژوهش���ی و به صاحب
امتیازی پژوهش���گاه ق���رآن و حدیث

مقدماتی» ،س ��عید اکب ��ری زردخانه،
ّ
محمد خدایاریفرد ،غالمعلی افروز،

منتشر میشود.

باق ��ر غباری بناب و محس ��ن ش ��کوه

عالقهمن ��دان

میتوانن���د

یکتا؛
ّ
2« .ت��دوی��ن م��دل ع��ل��ی بهزیستی

خ ��ود را از طری���ق س���امانۀ

ذه�ن��ی ب��ر پ��ای��ۀ جهتگیری دی�ن��ی با

http://psychology.riqh.ac.ir

واسطهگری ام� �ی ��دواری ،اض�ط��راب

ب ��ه دفت ��ر فصلنام���ه ارس���ال نمایند.

م� ��رگ ،و م �ع��ن��ای زن���دگ���ی» ،ن��اص��ر
آقابابائی ،ف��رام��رز سهرابی ،حسین
اسکندری ،احمد برجعلی و نورعلی

مق ��االت علم���ی _ پژوهش���ی

کتاب «حکمتنامۀ فاطمی» منتشر میشود
حج ��ت االس�ل�ام و المس ��لمین س � ّ�ید
ّ
محمدکاظ ��م طباطبای ��ی ب ��ا اش ��اره ب ��ه

ی ��ا از پیامب ��ر ا ک ��رم؟ص؟ نق ��ل کردن ��د،
جم� �عآوری و در بخشه ��ای مختل ��ف

عربی _ فارس���ی منتشر میشود و سپس
ب���ه زبان عربی به صورت ّ
مجزا به چاپ

فعالیتهای پژوهش ��ی انجام ش ��ده در

اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی و سیاسی

میرسد.

پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث گفت:

تنظیم شده است.

وی گفت :با توجه به جایگاه و ویژگی

«دانشنام ��ۀ قرآن و حدیث» اس ��ت که

خاطرنشان کرد :به طور طبیعی ،برخی

میکنی���م ،اس���تقبال خوب���ی از کت���اب

تم ��ام روای ��ات در آن موضو عبن ��دی
یش���ود و در کنار یکدیگ ��ر قرار میگیرد
م 

از ح ��وادث سیاس � ِ�ی زندگ ��ی حضرت به

«حکمتنامۀ فاطمی» به وجود آید.

ط ��ور خالصه و دانشنامهای ذکر ش ��ده

و برای هر موضوع ،یک بیان ،تحلیل و

و اکنون کارهای ترجمه و ویرایش این

طباطبایی خاطرنشان کرد :با توجه به

جمعبندی نوشته میشود.

مجموعه به پایان رسیده که امیدواریم

موضو عبندی صورت گرفته در این اثر،

ح����ج����ت االس�����ل����ام و ال��م��س��ل��م��ی��ن

رئ � ��ی � ��س پ���ژوه� �ش� �ک���دۀ
ع� �ل ��وم و م���ع���ارف ح��دی��ث
اظ � ��ه � ��ار داش� � � � ��ت :اب� �ت���دا
حکمتنامههای

پیامبر

اکرم؟ص؟ و امام حسین؟ع؟
منتشر شد و اکنون در حال
تکمیل حکمتنامههای
ف�� ��اط� � �م�� ��ی؟اهع؟ و ام � � ��ام
ح � ��س � ��ن؟ع؟ ه� �س� �ت� �ی ��م و
پ��س از آن ،حکمتنامۀ
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ام �ی��ر م��ؤم��ن��ان؟ع؟ منتشر
میشود.
ح � � �ج� � ��تاالس � � � �ل� � � ��ام و
المسلمین ط��ب��اط��ب��ای��ی با
اشاره به تألیف «حکمتنامۀ فاطمی»

در پاییز امسال ،این اثر منتشر شود.

ّ
مبلغان و خطبا ،مخاطبان اصلی آن

گفت :تعداد روایات نقل شده از حضرت

ایش ��ان با بیان این که این کار توسط

ف��اط�م��ه؟اهع؟ ان��دک اس��ت؛ زی��را ایشان

گ ��روه دانشنامهن ��گاری پژوهش ��کده

پس از پیامبر اکرم؟ص؟ دوران کوتاهی

انج ��ام ش ��ده اس ��ت ،گف ��ت :آی� �تاهلل

ایش���ان در پای���ان تأ کی���د ک���رد:

در قید حیات بودند و به فاصلۀ اندکی
به شهادت رسیدند ؛ ّاما همین روایات

ریش ��هری ،مس ��ئولیت اصل ��ی کار را

«حکمتنام���ۀ فاطم���ی» ب���ه عن���وان

ب ��ر عه ��ده داش ��تهاند و از پژوهش ��گران

م��وج���ود ،در ب ��ردارن ��دۀ ن��ک��ات جالبی

فراوان ��ی در پژوهش ��گاه ب ��رای تحلیل و

در ح ��وزهه ��ای س��ی��اس��ی ،اج�ت��م��اع��ی،

ی استفاده شده است.
بیاننویس 

منبعی برای افراد اس ��ت ک ��ه در آن به
جای تکرار مطال ��ب تاریخی ،مباحث
حکم ��ی و معرفت ��ی حض ��رت زهرا؟اهع؟
برای مخاطبان تبیین میشود.

اعتقادی و خانوادگی است.

رئی ��س پژوهش ��کدۀ عل ��وم و مع ��ارف

وی عنوان کرد :مجموعه روایاتی که

حدی ��ث خاطرنش ��ان ک ��رد :اکن ��ون

حضرت فاطمه؟اهع؟ خودش ��ان فرمودند

«حکمتنام ��ۀ فاطم ��ی» در ی ��ک جل ��د

هستند که میتوانند این اثر را محور کار
تبلیغی خود قرار دهند.

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

فعالیت اصلی این پژوهش ��کده ،تألیف

حجتاالسالم و المسلمین طباطبایی

خ���اص حض���رت زه���را؟اهع؟ پیشبین���ی

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

دومین شمارۀ دوفصلنامۀ «کالم اهل بیت؟مهع؟» منتشر شد
دوفصلنام ��ۀ کالم اه ��ل بی ��ت(ع)
ب ��ه مدی ��ر مس ��ئولی حض ��رت آی ��ت اهلل
ریشهری و س ��ردبیری حجت االسالم
و المسلمین دکتر ّ
محمدتقی سبحانی،
در دومین ش ��مارۀ خود _ ک ��ه به پاییز و
زمستان  94اختصاص دارد _  ،با شش
مقالۀ کالمی منتشر شد.
در این شماره از فصلنامه میخوانید:
« .۱فاعلیت انس ��ان در مدرسۀ کالمی
کوفه» ،سیدحسن طالقانی؛
« .۲ماهی ��ت مس ��تقل اراده از فع ��ل و

خلق ��ت ن ��وری اه���ل بی ��ت(ع) در دو
مدرسۀ کوفه و قم» ،امداد توران؛
ّ
« .۴مؤلف ��ۀ توجی ��ه در معرفت نقلی
اعتقادی» ،مهدی نصرتیان اهور؛
« .۵خاس ��تگاه اندیش ��ة رف ��ض و
نسبت آن با واژۀ رافضه» ،عبدالمجید
اعتصامی؛
« .۶در ب ��ارة کتاب خالص���ة النظر»،
حیدر بیاتی.
الزم ب ��ه ی ��ادآوری اس ��ت ک ��ه
دوفصلنام ��ۀ «کالم اهل بی���ت(ع)» با

عالقهمندان میتوانند مقاالت علمی

ذات االهی در مدرس ��ۀ کوفه» ،حس ��ین
نعیمآبادی؛
« .۳جریانشناس ��ی راوی ��ان روای ��ات

رویکرد علمی _ پژوهش ��ی و به صاحب
امتی ��ازی پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث
منتشر میشود.

_ پژوهش ��ی خ���ود را از طری���ق س���امانۀ
 http://kalam.riqh.ac.irب���ه دفت���ر
فصلنامه ارسال نمایند.

انتشار کتاب میراث مکتوب رضوی
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کتاب «میراث مکتوب رض ��وی» از آثار
پژوهشکدۀ کالم اهل بیت؟مهع؟ منتشر
ش ��د .ن ��گارش و نگاهداش ��ت دان ��ش
اه ��ل بی ��ت؟مهع؟ و ارائ ��ۀ آن در
قالبه ��ای گونا گ ��ون ،بخش
جداییناپذیر از حی ��ات ّ
تمدن
ش ��یعی اس ��ت ک ��ه در برگیرنده
و گوی ��ای جنبهه ��ای اصل � ِ�ی
اندیشۀ اسالم شیعه است.
حض ��ور صده ��ا ت ��ن از راویان
ّ
و مؤلف ��ان کتابه ��ای روای ��ی
در دورههای مختل ��ف از تاریخ
نگارش مت ��ون حدیث ،گویای
یک جری ��ان هدفمند راهبردی
ب ��ه منظ ��ور انتق ��ال مع ��ارف
منطبق با قرآن و ّ
سنت ،در فراز
و فرودهای تلخ و شیرین تاریخ
اسالمی است .در این میان ،به
هم ��ان اندازه ک ��ه اهتمام بدنۀ

علمی جامعۀ شیعه در دورۀ حضور اهل
ِ
بیت؟مهع؟ در نش ��ر و پاسداش ��ت معارف
حدیث ��ی ،ام ��ری روش ��ن اس ��ت ،تالش

عالم ��ان عصر غیبت نی���ز در زنده نگاه
داش ��تن می ��راث پیش���ینیان و پاالیش
آن ��ان نی ��ز ارزش���مند و در خور س���تایش
است.
از ای ��ن زاوی���ه میت���وان دور
ّ
نم ��ای کل���ی و جزئ���ی از پیک���رۀ
عموم ��ی و محت���وای تفصیل���ی
معارف اه���ل بی���ت؟مهع؟ را که از
طری ��ق کتابه���ای فهرس���ت و
رجال ش ��یعه در کنار کتابهای
حدیث_ به عنوان دو گونه منبع
اطالعدهن���ده از مس���یر تاریخ���ی
مع ��ارف _ ب���ه نمایش گذاش���ته
شده ،به تصویر کشید.
ناگفته پیداس���ت ک���ه بازیابی
علم � ِ�ی مناب���ع که���ن ش���یعه که
اکن ��ون در می���ان دهه���ا کت���اب
حدیثی پراکن���ده ش���دهاند و نیز
س ��نجش اعتب���ار این مناب���ع ،از

هفتاد و هشتمین شمارۀ فصلنامۀ «علوم حدیث» منتشر شد
فصلنام���ۀ علم���ی _ پژوهش���ی
«علوم حدی���ث» به مدیر مس���ئولی
و س���ردبیری حض���رت آی���ت اهلل
ریشهری ،در آخرین شمارۀ خود_
که به زمستان  94اختصاص دارد_
 ،ب ��ا هف���ت مقال���ۀ حدیث���ی
منتش���ر شد .در این شماره از
فصلنامه میخوانید:
« .1م���ف���ه���وم ش���ن���اس���ی و
ب ��ررس���ی چ��گ��ون��گ��ی ت��أوی��ل
اح��ادی��ث در مکتب عقلی
م�لاص��درا» ،اش��رف السادات
سید ّ
شنایی و ّ
محمد کاظم
طباطبایی؛
« .2خاورشناس���ان و
حدی ��ث امامیه؛ طبقهبندی
و تحلی���ل پژوهشها» ،علی
حسننیا و علی راد؛
« .3آس���یب فارس���یزدگی

در فه���م احادی���ث ب���ا تأ کی���د ب���ر
ترجمهه���ای نه���ج البالغ���ه»،
عل���ی خنیف���رزاده و ب���دری واعظی
آشتیانی؛
« .4ارزیاب���ی ”نق���ل ب���ه معن���ا“ و

”تصحی���ف“ در الجام���ع الصغیر»،
مصطفی همدانی؛
« .5ت���أث���ی���ر ش���ن���اخ���ت اح���ک���ام
ح���ک���وم���ت���ی در ف���ه���م ح���دی���ث»،
ّ
ّ
محمدکاظم
حسین محققیان و
رحمانستایش؛
« .6وثاقت برقی با تأ کید
ب����ر م���ش���ای���خ او در ک��ت��اب
المحاسن» ،ا کبر توحیدلو؛
« .7اسماعیل بن م� ّ�رار در
آی��ن��ۀ ن��ق��د» ،ف��ری��ب��ا رض����ازاده
کهنکی و م��ه��دی ت��ق �یزاده
طبری.
عالقهمن���دان میتوانن���د
مقاالت علمی_ پژوهشی خود
را از طری���ق س���امانۀ http://
 hadith.riqh.ac.irب���ه دفتر
فصلنامه ارسال نمایند.
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شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

نخس���تین گامهای پژوهش برای پی
بردن به ابعاد کمتر دانس ��تۀ فرهنگ و
ّ
تمدن شیعه به شمار میآید.
مجموعه حاضر میکوشد تا با تلفیق
اطالع ��ات مناب ��ع فهرس ��تی ،رجال ��ی و
حدیثی (رجال النجاش ��ی و الفهرس ��ت
طوس���ی) ،می ��راث عالم ��ان ش ��یعه در
دورۀ امام علی بن موس ��ی الرضا؟ع؟ را
در هم ��ان قالبهای اصیل و اولیهاش
بازنمایی کند.
تأ کی ��د ب ��ر محوری ��ت ای ��ن دو کتاب
فهرس ��تی در پرداختن به ت ��راث علمی
آن امام همام ،از آنروس ��ت که این دو
به خوبی گزارشیهایی درخور ّ
توجه از

تراث روایی انتقال یافته از آن حضرت
را به تصویر کش ��یدهاند ،بهگونهای که
اطالعات ارائه شده افزون بر کاستن از
دش ��واریهای عرصۀ بازس ��ازی تراث،
در ش ��ناخت جام عت ��ر از آثار ایش ��ان نیز
سودمند خواهند بود.
البت ��ه باید توجه کرد ک ��ه نمیتوان از
تفاوتهای روشی صاحبان این دو اثر،
و دس ��ت کم ،در التفات ب ��ه تراث امام
م پوشید.
رضا؟ع؟ به سادگی چش 
کتاب حاضر ب ��ا در نظر گرفتن همین
دقته ��ا ب ��ه س ��اماندهی تطبیق ��ی
اطالعات گزارش ش ��ده ب ��رای این آثار،
در دو مح ��ور پرداخت ��ه اس ��ت؛ مح ��ور

نخس���تّ ،
اجمالی صاحبان آثار
معرفی
ِ
رضوی اس ��ت و قالبه ��ای نقل تراث
را در ب ��ر میگیرد و مح ��ور دوم ،معرفی
تفصیلی دس ��تههایی از این قالبها و
بازشناسی آنها را عهدهدار است.
ک��ت��اب «م��ی��راث م��ک��ت��وب رض���وی»،
ت� ��أل � �ی� ��ف ح � �ج� ��ت االس�� �ل � ��ام آق�� ��ای
ّ
سیدمصطفی مطهری و آق ��ای رضا
یارینیا از پژوهشگران پژوهشکدۀ
کالم اهل بیت؟مهع؟ به زبان عربی و در
 ۲۱۲صفحه به نگارش درآم��ده است
و در سال ۱۳۹۵با همکاری انتشارات
دارالحدیث منتشر شده است.

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

انتشار کتاب «جستارهایی در مدرسۀ کالمی بغداد»

14

کتاب «جس ��تارهایی در مدرسۀ کالمی
بغ ��داد» از آث ��ار پژوهش ��کدۀ کالم اه ��ل
بیت؟مهع؟ منتشر شد.
عصر حاضر را دورۀ بازیابی هویتهای
دینی و خیزشه ��ای مذهبی و معنوی
دانس ��تهاند .در ای ��ن می ��ان ،ش ��یعه در
س ��نجش با دیگران ،نمودی نمایانتر
داش ��ته و در عرصهه ��ای گونا گ ��ون
فرهنگی و سیاس ��ی بر محیط پیرامون
خود ،تأثیری ش ��گرف بر جای گذاشته
اس ��ت .البته این نفوذ و تأثیر از چش ��م

مدرسه مطرح شده و کالم شیعه شکل
گرفت ��ه اس ��ت ،بهگونهای ک ��ه میتوان
مدرس ��ۀ مدینه را پیشگام عرصۀ کالم
اسالمی به شمار آورد.
ب ��ا آغاز س ��دۀ دوم ،مع���ارف اعتقادی
اهل بیت؟مهع؟ در یک نهضت علمی در
کوفه انتشار یافت و در قالب نظریههای
علمی تبیین شد.
اصحاب امامی ��ه در کوفه که دریافت
حقایق دین را در پرتو تذکار و آموزههای
وحی میسور میدانستند ،با دو رویکرد

را در مدرس� �های دیگ���ر رق���م زد .حجم
باالی ��ی از میراث حدیثی امامیه تا نیمۀ
س ��دۀ س ��وم از کوفه به قم منتقل ش���د
و مش ��ایخ ق ��م ب���ه پاالی���ش و ویرای���ش
آن می ��راث از کاس���تیها و انحراف���ات
پرداختن ��د .در همی���ن مدرس���ه ب���رای
نخستین بار ،احادیث کالمی امامیه در
یک نظام جامع و هماهنگ ،گردآوری
و باببندی شد.
همزم ��ان ب ��ا غیب���ت صغ���را و ان���دک
زمان ��ی پس از ش���کلگیری مدرس���ۀ قم

دیگران پنه ��ان نمانده و رقیب ��ان را به
رویارویی و ناآش ��نایان را ب ��ه کندوکاو وا
داشته است.
در طول تاریخ ،کالم امامیه ،مثل همۀ
گروهه ��ای فکری ،از گذرگاه ش ��ماری از
مدرس� �ههای فکری گذش ��ته است که
برای ش ��ناخت تاریخ امامی ��ه باید آن را
بازخوانی کرد.
ً
ای ��ن مدرس� �هها نوع ��ا ب ��ر مح ��ور
محیطهای جغرافیایی شکل گرفتهاند
و نش ��اندهندۀ جابهجایی جغرافیایی
فعالیته ��ای کالم ��ی امامیه در مس ��یر
ً
تاریخهستند.طبیعتااینجابهجاییها
ب ��ا ّ
توج ��ه ب ��ه تأثیرپذیری عل ��م کالم از
شرایط بیرونی ،موجب تغییر و ّ
تطوراتی
در روش و محت ��وای اندیش� �هورزی
عالمان هر مدرسۀ کالمی شده است.
در نگاه ��ی اجمال ��ی به ای ��ن مدارس
کالم ��ی تا پی ��ش از مدرس ��ۀ بغ ��داد باید
گفت :ش ��یعیان با بهرهگی ��ری از معارف
اهلبی ��ت؟ع؟ و در پرت ��و خ ��ردورزی،
حرکت فکری و کالمی خود را از مدینه و
بر محور اهل بیت؟مهع؟ آغاز کردند.
اصلیتری ��ن باوره ��ای ش ��یعه در این

مختل ��ف به تبیی ��ن مع ��ارف اعتقادی
پرداختن ��د و دو جری ��ان
مهم کالمی را پدید آوردند؛
یک جری ��ان ،با رویکردی
کالم ��ی ب ��ه دنب ��ال تبیین
عقالن ��ی مع ��ارف اه ��ل
بی ��ت؟مهع؟ و دف ��اع از آنه ��ا
در مقاب ��ل جریانه ��ای
فک ��ری رقی ��ب ب ��ود؛ ّام ��ا
جریان دیگر ،با رویکردی
حدیثی ،در پی فهم دقیق
همان معارف و عرضۀ آن
به جامعۀ مؤمنان بود.
کالم� �یای
جری ��ان
ک ��ه رویک ��رد عقالن ��ی و
نظریهپردازان ��ه داش ��ت و از آغ ��از س ��دۀ
دوم هج ��ری ،نهضت علم ��ی بزرگی را
در کوف ��ه پدی ��د آورده ب ��ود ،تحت تأثیر
عوام ��ل متعددی ب���ا افول ��ی زودهنگام
روبهرو شد؛ ّاما در حالی که کالم نظری
امامی ��ه در پایان س���دۀ دوم در کوفه به
نگ ��را ک ��ه
زوال میگرایی ��د ،جری ��ان مت 
رویکردی حدیثی داش���ت ،با انتقال به
ش ��هر قم ،امتداد اندیشۀ کالمی امامیه

با رویک ��ردی حدیثی ،در مرکز سیاس���ی

جه ��ان اس�ل�ام ،یعن���ی بغ���داد ،جری���ان
پ���رداز کالم امامی���ه با
لگ ��را و نظریه
عق 
ِ
ّ
تطوراتی نس ��بت ب���ه مدرس���ۀ کوفه به
بالندگی خود را باز یافت .اگرچه
آرامی،
ِ
ً
غالبا در پژوهشها ،مدرس���ۀ بغداد را از
عصر ش ��یخ مفید به حس���اب میآورند؛
ّاما پژوهشهای جدید نشان میدهند
ّ
که این مدرس ��ه با تالشهای متکلمان
کمت ��ر ش ��ناخته ش���دۀ امامی���ه از جمله

کتاب جستارهایی در مدرسۀ کالمی قم منتشر شد
کتاب «جس ��تارهایی در مدرسۀ کالمی
ق���م» از آث ��ار پژوهش ��کدۀ کالم اه ��ل
بیت؟مهع؟ منتشر شد.
گسترش مراکز شیعهشناسی در شرق
و غرب ،انج ��ام پژوهشهای بزرگ و
کوچ���ک ،کنفرانسها و نشس� �تهای
تخصص ��ی در گوشهگوش ��ۀ جه ��ان در
خصوص تاریخ و اندیش ��ۀ شیعه و نیز
هدایت پایاننامههای دانش ��گاهی و
فرصتهای مطالعاتی بسیار به سمت
موضوع ��ات مرتب ��ط ب ��ا تش � ّ�یع و چاپ
صده ��ا کت ��اب و مقال ��ۀ تخصص ��ی در
این باره ،تنها بخشی از تالشهای به
ظاهر فرهنگی اس ��ت که در طول س ��ه
دهۀ اخیر به انجام رسیدهاند.
شیعۀ امامیه با بهرهمندی از مکتب
گرانسنگ اهل بیت؟مهع؟ و با تکیه بر
معارف اصیل قرآن کریم ،پیشینهای
پرمای���ه و افتخارآمی ��ز در پاس ��داری

از دس ��تاوردهای واالی رس ��ول
گرام ��ی اس�ل�ام؟ص؟ برج ��ای گذاش ��ته
�اهنگی خ ��ود را در پاس ��داری
و پیش �
ِ
و گس ��ترش اس�ل�ام اصیل نش ��ان داده
است.
گ ��روه تاری ��خ کالم پژوهش ��کدۀ کالم
اه ��ل بیت؟مهع؟ ّ
هم ��ت خ ��ود را بر این
گمارد تا به ریش� �هیابی ّ
هویت فکری و
تاریخی اندیش ��ۀ کالمی شیعه بپردازد
و با پیریزی ط ��رح کالن «تاریخ کالم
امامیه» ،بار س ��نگین پژوهش در این
فضای کمتر ش ��ناخته شده را بر دوش
بگیرد.
ای ��ن ط ��رح در گام نخس ��ت ،ب ��ه
بازشناسی و تحلیل دقیق مدرسههای
کالمی امامی ��ه میپ ��ردازد و تاکنون با
کاوش در زوای ��ای تاریک و مبهم تفکر
ِ
امامی ��ه در دوران نخس ��تین و میان ��ه،
دستاوردهای فراوانی را در قالب مقاله

و کتاب آمادۀ عرضه دارد.
کتاب «جستارهایی در مدرسۀ کالمی
قم» ،حاصل پژوهش در این مدرس� �ه
اس ��ت که در مجموع تصویری تازه از
تاری ��خ کالم امامی ��ه در دوران پیدایی
و پایهری ��زی آن نش ��ان میده ��د .این
جلد که با جس ��تاری مس ��تقل تکمیل
کالمی
میشود ،به همراه جستارهای
ِ
مدین ��ه ،کوف ��ه و بغداد ب ��ه اختصار به
معرفی همۀ مدرسههای کالمی امامیه
میپ ��ردازد .البت ��ه ای ��ن پژوهشهای
آغازین ،هماکنون با مطالعات عمیق
و جامعت ��ر در پژوهش ��کده در ح ��ال
پیگیری اس ��ت و کمک ��م فرآوردههای
آن نی ��ز تقدی ��م جامعۀ علم ��ی خواهد
شد.
مجموع ��ۀ حاض ��ر ک ��ه ب ��ا ن ��ام
«جس ��تارهایی در مدرس ��ۀ کالمی قم»
منتشر شده است ،منتخبی از مقالهها
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دو متکل ��م برجس ��تۀ نوبخت ��ی ،یعن ��ی
ّ
ابومحم ��د و همچنین ورود
ابوس���هل و
معتزلیان ش ��یعه ش ��ده ب ��ه عرصۀ کالم
امامی ،حدود یک قرن پیشتر فعالیت
خود را به صورت مدرس� �های آغاز کرده
ب���ود و در ادامه با راهبری ش ��یخ مفید،
ّ
س���یدمرتضی و س ��رانجام شیخ طوسی
ب���ه اوج بالندگ ��ی خود رس ��ید و بهرغم
افول آن پس از هجرت ش ��یخ طوس ��ی
فکری
به نجف اشرف ،قرنها هیمنۀ
ِ
خود را ب ��ر دیگر م ��دارس کالمی امامیه
حفظ کرد.
کتاب «جستارهایی در مدرسۀ کالمی
نط ��رح «مدارس
بغداد» بخش ��ی از کال 

کالم ��ی امامیه» اس ��ت که تاکنون س ��ه
بخش آن با نامهای «جس ��تارهایی در
مدرس ��ۀ کالمی قم»« ،جس ��تارهایی در
مدرسۀ کالمی کوفه» و همین مجموعه
«جستارهایی در مدرسۀ کالمی بغداد»
در قال ��ب مجموعه مقاالت آماده ش ��ده
اس ��ت و در ادام ��ۀ کار ،دیگ ��ر م ��دارس
کالمی امامی ��ه تا عصر حاض ��ر پژوهش
خواهند شد.
نگاش ��تۀ پیشرو مجموع ��ه مقاالتی
اس ��ت در حوزۀ مدرسۀ کالمی امامیه در
بغ ��داد که به ّ
همت پژوهش ��گران گروه
تاری ��خ کالم در پژوهش ��کدۀ کالم اه ��ل
بیت؟مهع؟ س ��امان یافته اس ��ت .در این

مجموعه ،افزون بر زمینهها و بسترها،
جریانهای کالمی این مدرس���ه ،برخی
موضوع ��ات کالم ��ی و چالشهای این
مدرسه پژوهش شدهاند.
کتاب «جستارهایی در مدرسۀ کالمی
بغ ��داد» تألی ��ف جمعی از پژوهش ��گران
پژوهشکدۀ کالم اهل بیت؟مهع؟ و تحت
اشراف حجت االسالم و المسلمین دکتر
ّ
محمدتق ��ی س ��بحانی و ب ��ه کوش ��ش
حجت االسالم س � ّ�ید علی حسینیزاده
ب ��ه زب ��ان فارس ��ی و در  ۶۵۸صفحه به
نگارش درآمده است و در سال  ۱۳۹۵با
همکاری انتشارات دارالحدیث ،منتشر
شده است.

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

و پژوهشه ��ای پژوهش ��گران
پژوهش ��کدۀ کالم اهل بیت؟مهع؟
ّ
و نیز چند مقاله از محققان دیگر
مراکز علمی اس ��ت که هر یک به
ُبعدی از ابعاد و مسائل مرتبط با
مدرسۀ قم پرداخته است.
الزم به یادآوری اس ��ت پارهای
از ای ��ن مقالهه ��ا پیشت ��ر در
نش ��ریههای مختل ��ف ب ��ه چاپ
رس ��یدهاند و این ��ک در ای ��ن
مجموع ��ه ،بازنش ��ر میش ��وند و
پ ��ارهای دیگر از ای ��ن پژوهشها
ب ��رای نخس ��تین ب ��ار در ای ��ن
مجموعه انتشار مییابند.
ای ��ن مجموعه در س ��ه بخش اصلی
گزینش و تنظیم ش ��ده اس ��ت؛ بخش
نخس ��ت با نام «ش ��کلگیری مدرس ��ۀ
ق ��م» ب ��ا س ��ه مقال ��ه ،در پ ��ی معرف ��ی
مدرس ��ۀ ق ��م و تبیی ��ن ریش� �ههای

تالش ش ��ده اس ��ت ت ��ا ب ��ا نگاهی در
آث ��ار و ش ��خصیتهای محوری ،به
ّ
مؤلفههای فکری و کالمی مش���ایخ
قم توجه شود.
بخش سوم که به «شخصیتها»
اختص ��اص دارد ،ب ��ه اختص ��ار ب���ه
معرف ��ی چند تن از ش ��خصیتهای
برجس ��تۀ ای ��ن مدرس ��ه ،پرداخت���ه
است.
کت ��اب «جس ��تارهایی در مدرس���ۀ
کالم ��ی ق���م» تألی ��ف جمع ��ی از
پژوهش ��گران پژوهشکدۀ کالم اهل
بی ��ت؟مهع؟ و تح ��ت اش ��راف حجت
االسالم و المسلمین دکتر ّ
محمدتقی

شکلگیری این مدرسه است.
در بخش دوم نیز با نام «اندیش� �هها

س ��بحانی و ب ��ه کوش ��ش حجت االس�ل�ام

و آث���ار» ،ب���ا هف���ت مقال ��ه ،پژوهشهایی

سیدحس ��ن طالقان ��ی ،ب ��ه زبان فارس���ی و

در اندیش���ههای کالم ��ی اصح ��اب ق ��م و

در  ۳۵۶صفحه به نگارش درآمده اس���ت

ویژگیه���ای می���راث ای ��ن مدرس ��ه ارائ ��ه

و در س ��ال ۱۳۹۵ب ��ا هم ��کاری انتش ��ارات

گردی���ده اس���ت .در ای ��ن مقاالت ،بیش ��تر

دارالحدیث ،منتشر شده است.
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جلس ��ات تحلیلنویس ��ی دانشنام ��ۀ
ق ��رآن و حدی ��ث ،امس ��ال نی ��ز همانند
س ��الهای گذشته در ش� �بهای دهۀ
پایانی ماه مبارک رمضان برگزار شد.
ای ��ن جلس ��ات ب ��ا مدیری ��ت آی ��ت
یش ��هری و حض ��ور جمع ��ی از
اهلل ر 
پژوهش ��گران پژوهش ��گاه ق ��رآن و

حدی ��ث در مش ��هد به تحلیلنویس ��ی
ابواب حرف «جیم» «دانشنامۀ قرآن
و حدیث» اختصاص داشت.
پژوهش ��گران در ط ��ول روزه ��ای
م ��اه مب ��ارک رمض ��ان ب ��ه ن ��گارش
تحلیلهایی در ابواب ��ی چون :جهاد،
جف ��ا ،تجس ��س ،جب ��ن ،ج ��ن ،جوع،

جم ��ال و ..اهتم���ام میورزیدن���د و
س ��پس به نق ��د تحلیله���ای یکدیگر
میپرداختند.
سپس تحلیلها توسط دبیر جلسه
حجت االس�لام طباطبایی دریافت و
از طریق رایانامه ،ب��رای دیگر ّ
حضار
ارسال شد.

دیدار جمعی از استادان دانشگاه و حوزۀ علمیۀ قم با مسئوالن مرکز مسیح منجی یونان
جمع���ی از اس ��تادان پردی ��س فارابی
دانش���گاه تهران و ح ��وزۀ علمیه قم
با مس ��ئوالن مرکز مسیح منجی شهر
نفبکتوس یونان ب ��ه دیدار و گفتگو
پرداختند.

مس ��ئوالن مرک ��ز مس ��یح منج ��ی در
شهر نفبکتوس یونان برگزار گردید،
حاض ��ران به بحث و تب ��ادل نظر در
خص ��وص یگانگی خ ��دا ،لوگوس یا
کلمۀ الهی ،روح الق ��دس ،عبادت و

شرایطی که اعتقاد به خدا و عبادت
و معنویت آس ��یب دیده ،باید از این
گفتگوه ��ا ب ��ه س ��مت همکاریه���ا
حرکت کرد.
الزم ب ��ه یادآوری اس ��ت ک ��ه رایزن

ای ��ن دی ��دار ک ��ه در تاری ��خ بیس ��ت
و چه���ارم تیرم ��اه ب ��ا حض ��ور حجت
االس�ل�ام و المس ��لمین دکت ��ر رض ��ا
برنج���کار ،قائ ��م مق ��ام رئی ��س
پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدیث و جمعی
دیگ ��ر از اس ��تادان ب ��ا رئی ��س و دیگر

معنویت در اس�ل�ام و ّ
تشیع از یک سو
و مسیحیت و کلیسای ارتودوکس از
سوی دیگر پرداختند.
رئی ��س مرک ��ز مس ��یح منجی ش ��هر
نفبکت ��وس یون ��ان ،ب ��ا اس ��تقبال از
این نوع گفتگوها اظهار داش ��ت :در

فرهنگ ��ی ای ��ران در یون ��ان نی ��ز در
این دی ��دار حضور داش ��ت .در پایان
این دیدار ،اس ��تادان ایرانی ،از مرکز
مسیح منجی شهر نفبکتوس بازدید
کردند.
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در ج �ل��س��ات ع �ل �م��ی ش��ب��ان��گ��اه��ی،
ب����ا ب����ی���ان ش ��ف ��اه ��ی ن� �ق���ده���ای ه��ر
تحلیل ،درب ��ارۀ تغییرات تحلیلها
ت��ص �م �ی �مگ �ی��ری ش���د .ه�م�چ�ن�ی��ن در
بخش پایانی این جلسات ،نقدهای
وارده ب��ر پ��ژوه �شه��ای پیشین در
اب����واب «ن��ب� ّ�وت خ��اص��ه» و «قصص
انبیا» بحث و بررسی شد.
برایند نهایی این جلسات ،نگارش

م� ��داخ� ��ل ه� ��ر ب� � ��اب ،ح� ��ل اخ��ت�ل�اف
حدیثها ،تحلیل احادیث مشکل و
تنظیم نهایی روای��ات اب��واب مربوط
بود.
در این جلس ��ات که به ّ
همت حجت
سید ّ
االسالم و المسلمین ّ
محمدکاظم
طباطبایی ،رئیس پژوهش ��کدۀ علوم
و مع ��ارف حدی ��ث برگ ��زارش ��د ،حجج
اسالم آقایان :عبد الهادی مسعودی،

ّ
محمدکاظم رحمانس ��تایش ،هادی
صادق ��ی ،مه ��دی مهری ��زی و مهدی
غالمعل ��ی ب ��ه تدوین تحلیله ��ا و نقد
آنها پرداختند.
این جلس ��ات از شب بیس ��ت و سوم
ماه مبارک رمضان آغاز ش ��د و تا ش ��ب
عید فط ��ر( ۲۹رمض ��ان  )۱۴۳۷ادامه
داشت.
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فرهنگنامۀ مباهله منتشر شد
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کتاب «فرهنگنامۀ مباهله» نوشتۀ
محمد ّ
ّ
محمدی ریشهری به تازگی از
سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.
ای���ن ک��ت��اب ع �ن��وان��ی از مجموعه
«ف��ره �ن �گن��ام �هه��ا»ی دارال��ح��دی��ث
ّ
است که به کلی از «دانشنامۀ قرآن
و ح��دی��ث» ،برگرفته ش��ده و ب��ا هدف
اس �ت��وارس��ازی فرهنگ دی�ن��ی ،اص�لاح
فرهنگ عمومی و ترویج معارف اصیل
اسالم منتشر میشود.
«ف��ره �ن �گن��ام��ۀ م��ب��اه �ل��ه» ،ی�ک��ی از

اس�لام ،جانبداری این آیین از منطق
و صلح ،اثبات برتری اهل بیت؟مهع؟
و نیز تبیین مشروعیت مباهله برای
اثبات حق در همۀ زمانها و زمینهها.
نصوص مرتبط ب��ا م��وض��وع مباهله
در چهارفصل ارائ��ه میگردد :مباحث
فصل ّاول ،عبارتاند از :مبدأ تشریع
مباهله ،تبیین رویداد مباهله بر اساس
گزارشهای فخر رازی ،شیخ مفید و
سید بن طاووس ،تاریخ رخداد مباهله،
مشروعیت مباهله برای اثبات حق در

اس���ت :مانند غسل ک���ردن ،ن��م��از روز
مباهله ،و دعای ویژهای که برای آن

شیوههای اس�ل�ام را در روی��اروی��ی با
دگراندیشان تبیین میکند و از این رو،
اهمیتی جهانی دارد.
درآمد این کتاب ،شامل جمعبندی
م��ط��ال��ب آن اس ��ت و م��ب��اح��ث مهمی
بدین شرح در آن مطرح شده است:
واژ هش��ن��اس��ی مباهله ،قطعیت صدور
حدیث مباهله و داللت آن بر حقانیت

همۀ عرصهها و آداب مباهله.
در فصل دوم ،استدال لهای خاندان
رسالت به ماجرای مباهله بر حقانیت
خود گ��زارش شدهاند .در فصل سوم،
به چند نمونه از مباهلههای غیر اهل
بیت؟مهع؟ در عرصههای مختلف اشاره
شده است.
فصل چهارم ،درباره آداب روز مباهله

روایت شده است.
چاپ ّاول کتاب «فرهنگنامه مباهله
(روش��ی در روی��اروی��ی با دگراندیشان)»
نوشتۀ آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری،
ب��ا ترجمۀ ف��ارس��ی حمیدرضا شیخی،
شمارگان ه��زار نسخه ،جلد ن��رم۱۵۱ ،
صفحه ،شهریور  1395توسط انتشارات
دارالحدیث چاپ و منتشر شد.

انتشار کتاب «واقعۀ عاشورا در منابع کهن»
مناب ��ع حدیث ��ی و تاریخ ��ی فراوان ��ی،
حادث ��ۀ کرب�ل�ا را گ ��زارش کردهاند؛ ولی
یت ��وان گفت که در می ��ان همۀ آنها،
م 
ش ��ش منبع ،ب ��ه دلیل قدم ��ت ،اعتبار
نس ��بی ،جامعی ��ت و نی ��ز پیوس ��تگی
روایت ،از گذشته تا امروز ،به گستردگی
مورد اس ��تناد قرار گرفتهاند .این منابع
عبارتاند از« :تاریخ الطبری»« ،االرشاد
مفید»« ،الفتوح»« ،الملهوف»« ،األمالی
صدوق» ،و«مقاتل الطالبین».

«دانشنام ��ۀ ام���ام حس���ین؟ع؟» را
تهی ��ه کنن ��د و در ه���ر ح���ال ،مایلان���د
مناب ��ع یادش ��ده را داش���ته باش���ند ،در
کتاب حاضر ،مت���ن گزارشهای منابع
ششگانۀ یاد شده از وقایع کربال ،همراه
با ترجمه ،به صورت کتاب مستقل ،در
اختیار عالقهمندان قرار میگیرد.
چ ��اپ ّاول کت���اب «واقع���ۀ عاش���ورا
در مناب ��ع که ��ن» ،ب���ه کوش���ش گ���روه
سیرهنگاری پژوهشکدۀ علوم و معارف

در ن ��گارش کت ��اب «دانشنامۀ امام
حس ��ین؟ع؟» نی ��ز از این ش ��ش منبع،
فراوان به ��ره گرفته ش ��ده و حتی متن
کامل گزارشهای این منابع را در پایان

حدی ��ث ،در ش���مارگان ه���زار نس���خه،
قطع وزیری (سلفون) ۱۰۲۹ ،صفحه،
در ش ��هریور  ۹۵توس���ط انتش���ارات
دارالحدیث چاپ و منتشر شد.

آن مجموعه ،آورده ش���ده اس���ت؛ ّاما از
آن ج ��ا که ش ��اید اف ��رادی نمیتوانند و
ی ��ا نمیخواهن ��د دورۀ ش ��انزده جلدی

دانشگاه
ق������رآن و
ح���دی���ث
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راهاندازی رشتۀ جدید فقه و حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی
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حجتاالسالم و المسلمین مهدی
غالمعلی ،در تاریخ نوزدهم تیرماه،
در بازدی ��د جمعی از حافظان قرآن
روستای نظرآقا از ّ
مؤسسۀ علمی_
فرهنگی دارالحدیث اظهار کرد :با
ّ
توجه به ظرفیتهای این روس ��تا
در فراگی ��ری ق ��رآن و عالقهمندی
به مع ��ارف اهل بیت؟مهع؟ و وجود
نمایندگ ��ی مرک ��ز آم ��وزش الکترونی ��ک
دانش ��گاه ق ��رآن و حدی ��ث در اس ��تان
بوش ��هر ،نمایندگیای نیز در روس ��تای

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن
و حدی ��ث خب ��ر داد و اف ��زود :دانش ��گاه
در ای ��ن رش ��ته بر اس ��اس مج � ّ�وز وزارت

نظرآقا راهاندازی شد.
وی خاطرنش ��ان ک ��رد :عالقهمن ��دان
در این دانش ��گاه مج ��ازی میتوانند در
مقطع کارشناسی بدون کنکور ثبتنام
کنن ��د و در مقط ��ع کارشناس ��ی ارش ��د از
طریق کنکور س ��ازمان سنجش ،ادامۀ
تحصیل دهند.
مدی ��ر مرک ��ز آم ��وزش الکترونیک ��ی
دانش ��گاه قرآن و حدی ��ث ،از راهاندازی
رش ��تۀ جدید فق ��ه و حقوق اس�ل�امی در

علوم ،تحقیقات و فناوری ،به پذیرش
دانشجو در مقطع کارشناسی میپردازد
و در پای ��ان ،م ��درک مورد تأیی���د وزارت
علوم به آنها اعطا میشود.
وی خاطرنش ��ان کرد :افراد عالقهمند
میتوانند برای ثبتنام به س ��ایت مرکز
آم ��وزش الکترونیک���ی دانش ��گاه ق ��رآن
و حدی ��ث ب ��ه نش ��انی vu.qhu.ac.ir
مراجعه کنند.
غ�ل�ام� �ع� �ل ��ی ع�� �ن� ��وان ک�� � ��رد :اف� � ��راد

شرکتکننده در دورههای رسمی
رشتههای علوم و معارف ق��رآن ،
علوم حدیث ،علوم قرآن و حدیث،
علوم حدیث با سه گرایش تفسیر
اثری ،کالم و عقاید و نهجالبالغه،
بر اساس سوابق تحصیلی ،مدرک
مورد تأیید وزارت علوم را دریافت
میکنند.
وی یادآور شد :با توجه به اعالم نیاز و
درخواست اهالی روستا مبنی بر آموزش
علوم و معارف قرآن و حدیث ،نمایندگی
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن
و حدیث در این روستا ایجاد شد.
روس ��تای نظرآق���ا در شهرس���تان
دشتس ��تان اس���تان بوش���هر ،نخستین
روستای صاحب نمایندگی مرکز آموزش
الکترونیک ��ی دانش���گاه ق���رآن و حدیث
و تنه ��ا روس ��تای دارای نمایندگی مرکز
آم ��وزش الکترونیک���ی دانش���گاه قرآن و
حدیث در کشور است.

کسب رتبۀ برتر بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور توسط دانشآموختۀ مرکز آموزش
الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث

ّ
سرکار خانم س ��یده لیال موسوی معلم،
دانشآموختۀ رشتۀ علوم ومعارف قرآن
از مرکز آم ��وزش الکترونیکی ،موفق به
کس ��ب رتبۀ ّاول المپی ��اد متمرکز و رتبۀ
پنجم مرحلۀ نهایی بیس ��ت و یکمین
المپی ��اد علمی دانش ��جویی کش ��ور در
رش ��تۀ الهیات و معارف اسالمی_ علوم
قرآن و حدیث شد.
وزارت ع�ل��وم ،تحقیقات و فناوری
ای��ران ،در سال  ۱۳۴۷تصمیم گرفت
تا المپیاد علمی _ دانشجویی کشور را

به ص��ورت سالیانه
به منظور تشویق و
ترغیب دانشجویان
دانشگاههای کشور
به مطالعه ،تحقیق
و ایجاد فرصتهای
م� ��ن� ��اس� ��ب ب� � ��رای
اعتالی علمی برگزار
کند.
امر مهم ،به سازمان
مس ��ئولیت این ِ
س ��نجش آم ��وزش کش ��ور وا گ ��ذار

ش ��ده اس ��ت و ای���ن س���ازمان نی���ز از آن
زم ��ان تاکن ��ون ،المپیاده���ای علمی _
دانشجویی کشور را برگزار کرده است.

برگزاری دورۀ آموزشی امداد و نجات هالل احمر در پردیس تهران
ِ
دورۀ آموزش���ی ام���داد و نج���ات وی���ژۀ

دس���تگاه فش���ار خون ،حم���ل مصدوم،

از سوی جمعیت هالل احمر شهرستان

کارکنان پردیس تهران دانش���گاه قرآن و

پانسمان و بانداژ ،احیای قلبی و ریوی،
ّ
تش���نج ،س���کتۀ مغزی و قلبی ،دیابت،

ری صادر شد.
ّ
این دورۀ آموزش ��ی ،به همت مدیریت

شهرس���تان ری ،از تاریخ بیست و ششم

س���وختگی و مس���ائلی از ای���ن دس���ت به

فرهنگی و دانشجویی پردیس تهران و با

حدیث با همکاری جمعیت هالل احمر

 27ساعت در این مجموعۀ دانشگاهی
برگزار شد.
این دورۀ آموزش���ی ،با ه���دف افزایش
س���طح آ گاهی کارکنان در زمینۀ امداد و
نجات برای کارکنان خانم و آقا در قالب
ّ
مج���زا ب���ا هم���کاری جمعیت
دو کالس
هالل احمر شهرستان ری برگزار شد.
در این دورۀ آموزشی ،سرفصلهایی از

شیوههای تئوری و عملی ،تدریس شد.

همکاری جمعیت هالل احمر شهرستان

جمله :ارزیابی ،عالئم حیاتی ،خونریزی

در پ�����ای�����ان ای�������ن دوره ،ب�����رای

ری در این مجموعه دانش ��گاهی ،برگزار

و ش ��وک ،شکس���تگی و آتلبن���دی،

شرکتکنندگانی که در آزم��ون نهایی،

آس ��یبدیدگی س���تون فق���رات ،کار ب���ا

امتیاز الزم را کسب نمودند ،گواهینامه

شد.

ّ
آغاز دورۀ تربیت دانشجو معلم قرآن مجید در پردیس تهران

ّ
دورۀ تربیت دانشجو معلم قرآن مجید

هم���کاری س���ازمان فعالیتهای قرآنی

ش ��رکت کنن ��دگان در ای ��ن دورۀ

با حضور جمعی از دانشجویان پردیس

دانش���گاهیان کشور (وابس���ته به جهاد

ته ��ران ،از دوم ت���ا بیس���ت و هفت���م

دانشگاهی) برگزار شد.

آموزش ��ی ،پ ��س از ثبت ن ��ام و قبولی در
آزمون ّاولیهّ ،
مجوز شرکت در این دوره

مردادماه در این مجموعه دانش���گاهی
اجرا شد.

ای���ن دورۀ آموزش���ی ،در محوره���ای

را دریافت کردهاند.

این دوره به ّ
همت کانون دانشجویی

اصل���ی «روش تدری���س»« ،روخوانی»،

ب ��رای ش ��رکت کنن ��دگان ای ��ن دورۀ

«روانخوان���ی» و «تجوی���د» ،ب���ا حضور

آموزش ��ی ،پس از قبولی در آزمون پایان

ق ��رآن و عت���رت پردی���س ته���ران و ب���ا

استادان برجستۀ قرآنی کشور اجرا شد.

دوره ،گواهینام ��ۀ ش ��رکت در دوره از
س ��وی جهاد دانش ��گاهی صادر
شد.
خ ��اط ��رن ��ش ��ان م � �یش� ��ود ک��ه
ک ��ان ��ون دان �ش �ج��وی��ی ق � ��رآن و
عترت پردیس تهران همچون
ّ
دیگر تشکلهای دانشجویی،
ف��ع��ال �ی �ته��ای خ� ��ود را تحت
ن��ظ��ارت م��دی��ری��ت ف��ره�ن�گ��ی و
دان��ش��ج��وی��ی ای� ��ن م�ج�م��وع��ۀ
دانشگاهی انجام میدهد.
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تیرماه تا هش���تم ش���هریورماه ب���ه میزان
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بازدید آیت اهلل نوری همدانی از شعبۀ شهر ری دانشگاه قرآن و حدیث
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حض ��رت آی ��ت اهلل ن ��وری همدانی،
مرجع عالیقدر ،در تاریخ ش ��انزدهم
ش ��هریورماه ،از کتابخانۀ پردیس
تهران دیدن کردند و در جلس� �های
با حضور ریاست محترم و مسئوالن
دانشگاه قرآن و حدیث ،سخنانی را
ایراد فرمودند.
مش ��روح بیانات معظم له به شرح

از ای ��ن راه ،فرهنگ اهل بیت؟مهع؟
را بشناسند .در روایات زیادی داریم
ک ��ه فرمودن ��د« :احی����ا أمرن����ا» .اهل
بیت؟مهع؟ تأ کید میکنن����د که امر ما
را احیا کنید؛ یعنی بعد از این که امر
ما را دانس ��تید چیس����ت ،سعی کنید
امر ما را در جامعه احیا کنید.
امر ،یک کلمۀ بسیار جامعی است

_ ک����ه در آن روز به غ����رب و اروپا روم
میگفتند _  .گفت :من ش����غلی دارم
و رفت و آمد میکنم به کش����ورهای
روم.
ب���ه م���ن م �یگ��وی��ن��د :ا گ����ر آن جا
ب��م��ی��ری ،در دن���ی���ای ک��ف��ر از دن��ی��ا
رف������ت������های .از ای������ن ج����ه����ت ،از
مسافرتهای خود ،نگران هستم.

زیر است:
برای بنده ،توفیقی بود که در این
کتابخانۀ بس ��یار مهم ،کتابها را
ببین ��مّ ،او ًال بایس ��تی از ّ
هم ��ت بلند
ش ��ما تش ��کر کنم .حضرت آیت اهلل
یش ��هری ،با فرهنگ بسیار باال و
ر 
ّ
همت بلندی که دارند ،توفیق پیدا
کردهان ��د که ای ��ن همه کت ��اب را در
این مخزن فراه ��م کنند .خیلی کار
بزرگی است.
خ ��ب ،چن ��د ت ��ا مطل ��ب ای ��ن ج ��ا
هست.
ّاولین مطلب که فرمودید راجع به
حدی ��ثّ ،
ائمه؟ع؟ عنایت داش ��تند
که این احادیث منتشر شود که مردم

که ش ��امل :فرهنگ اهل بیت؟مهع؟،
سیاس ��ت اهل بیت؟مهع؟ ،و مش����ی و
اخالق اهل بیت؟مهع؟ میشود. ...
بن ��ا بر این ،نش ��ر و تعلی����م و عملی
کردن فرهنگ اهل بیت؟مهع؟ ،خود
یک مطلبی اس ��ت که به ما دس����تور
داده ش ��ده اس ��ت .س����عی کنیم امر
اهل بیت؟مهع؟ را زنده کنیم و حاکم
کنیم.
حتی یک نفر به نام حماد اس����ت،
غی ��ر از حم ��اد ب ��ن عثم����ان و حم����اد
بن عیس ��ی که دو نف����ر از کبار طبقۀ
پن ��ج هس ��تند .روزی ب����ه حض����رت
ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ عرض ک����رد :من
میخواهم به کش����ور روم س����فر کنم

حضرت فرمودند :تو که مس����افرت
میکن����ی ب����ه کش����ورهای غرب����ی ،آیا
آن ج����ا ق����درت داری ک����ه ام����ر م����ا و
فرهن����گ م����ا را ب����رای م����ردم بی����ان
کن����ی؟ معلوم میش����ود زمان����ی بوده
اس����ت ک����ه در جامع����ۀ اس��ل�امی آن
روز ،نمیتوانس����تند فرهن����گ اه����ل
بی����ت؟مهع؟ را ب����ه می����دان بیاورن���د و
صحب����ت کنند؛ چ����ون بن����ی ّ
امیه و
بن����ی ّ
عب����اس ،صحب����ت ک����ردن در
مورد اهل بیت؟مهع؟ و فرهنگ اهل
بیت؟مهع؟ را ممنوع کرده بودند.
حض����رت س����ؤال ک����رد :آن ج����ا که
ش����ما میروی و قدرت داری ،زمینه
فراهم اس����ت که امر ما را احیا کنی و

به همراه خودت شفاعت کن .فقها
ای ��ن ق ��در در روز قیامت مقامش ��ان
باالست!
همی ��ن باع ��ث ش ��ده ک ��ه علمای

معاش ��رت ب ��ا اف ��راد مورد وث ��وق که
عیبهای ش ��ما را به ش ��ما بگویند؛
یغ ��رض و خیرخ ��واه که
ب ��ا اف ��راد ب 
عیبهای ش ��ما را به ش ��ما بگویند.

آیت اهلل ریش����هری را که ّ
همتشان
بسیار بلند اس����ت و یک کتابخانۀ
بس����یار باعظمت دارید؛ خیلی جامع
و جالب است.
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برای مردم بیان نمایی؟
گفت :بله .حض ��رت فرمودند :برو
مسافرت خود را انجام بده . ...
حض ��رت فرمودن ��د :ا گ ��ر آن ج ��ا
ُمردی ،نگران نب ��اش .روز قیامت،
ی ��ک امت ��ی محش ��ور خواهی ش ��د و
ن ��وری ک ��ه در نتیج ��ۀ کار ش ��ما ب ��ه
وجود خواهد آمد ،راه ش ��ما را روشن
خواهد کرد . ...
روایت زی ��اد داریم به ای ��ن که ...
هر کس چهل حدی ��ث را از ما حفظ
کند ،محشور ش ��دنش در زمرۀ فقها
خیلی خیلی باالس ��ت .یک سعادت
باالس ��ت که فقها حشرشان با حشر
مردم فرق دارد.
حضرت امام رضا؟ع؟ فرمودهاند:
ب ��ه فقی ��ه در روز قیام ��ت گفت ��ه
ّ
میش ��ود :توقف کن .کس ��انی را که
از تو حدی ��ث و مطلب ی ��اد گرفتند،

بزرگ ما چهل حدیث زیاد نوشتند.
حض ��رت امام ،کت ��اب چهل حدیث
لاّ
دارن ��د .ع م ��ه مجلس ��ی و علم ��ای
دیگر هم برای همین چهل حدیث
نوش ��تند.
حض ��رت امام ص ��ادق؟ع؟ فرمود:
«ی ��ک حدیث را از ش ��خص صادقی
ّ
بش ��نوی ،از کل دنیا باالتر اس ��ت» و
ای ��ن ارزش حدیثی اس ��ت که خیلی
مهم است.
حض ��رت ام ��ام موس ��ی کاظم؟ع؟
فرمودند :چهار موضوع را در زندگی
خود بگنجانید.
َ َ ً
َ
َ
ُ
اهَّلل»؛ یعنی
اول:
«س ��اعة ِلمناج ِاة ِ
ای ��ن ک ��ه در ه ��ر  24س ��اعت ،ی ��ک
برنامه داش ��ته باشید برای مناجات
با خدا؛ برای خلوت با خدا.
َُُّ َ ُ ْ ُُ َ ُ
ْ
دوم ...« :یع ِرفونکم عیوبکم»...؛
س ��اعتی ه ��م داش ��ته باش ��ید برای

س����وم :بای����د ی����ک س����اعتی هم���ه
داش����ته باش����ید برای تأمین معاش.
حاال هر کس با هر وسیلهای بتواند
کار انج����ام دهد؛ ب����یکاری خیلی بد
است.
چهارم :س����اعتی هم داشته باشید
ّ
ب����رای ل����ذات غی����ر مح����رم .انس����ان
احتیاج دارد به استراحت و تنفس.
ّ
ا گ����ر ش����ما یک تنف����س و اس����تراحت
نداشته باشید ،نمیتوانید آن کارها
را هم انج����ام دهید .مس����لمان باید
طوری باش����د که نش����اط خ����ودش را
حفظ کند.
ّ
خالصه ،کار ش����ما کار بسیار مهمی
اس����ت در همۀ قس����متها! خالصه،
موض����وع کت����اب خیل����ی مهم اس����ت
و الحم����داهلل تعال����ی ،ش����ما ّ
مجه����ز
هستید.
خداون����د توفی����ق بده����د حض����رت
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حضور مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
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بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی
قرآن کری ��م در ایام ماه مب ��ارک رمضان
از تاریخ  ٢٤خرداد لغایت هش ��تم تیرماه
در مصالی ب ��زرگ امام خمین ��ی(ره) در
ش ��هر تهران برگ ��زار ش ��د .مرک ��ز آموزش
الکترونیکی دانش ��گاه قرآن و حدیث با
اختصاصدوغرفهدربخشدانشگاهی
و بخ ��ش ف ��روش در راس ��تای اه ��داف
دانش ��گاه ،ب ��ه فعالیته ��ای گوناگونی
پرداخت ک ��ه اهم فعالیته ��ای انجام
گرفته به شرح ذیل اعالم میگردد:
 .١ب ��ا تش ��کیل کمیت ��ه
ویژه ،جلس ��ات متعددی در
خصوص چگونگ ��ی برپایی
غرفه و حضور مرکز در بیست
و چهارمین نمایش ��گاه قرآن
کریم برگزار گردید.
 .2جهت اختصاص غرفه
به مرکز در نمایش ��گاه قرآن،
نامهنگاریه ��ای مرب ��وط با
دبیرخانۀ برگزاری نمایشگاه انجام شد.
همچنین با اتحادیه تشکلهای قرآن
و عترت کشور و مرکز عالی قرآنی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ارتباط برقرار
شد.
 .٣ب ��ه منظور ش ��رکت هر چ ��ه بهتر در

نمایش ��گاه ق ��رآن کری ��م حض ��ور به هم
رس ��اند .جه ��ت برپای ��ی غرف ��ه پ ��س از
هماهنگیبامسئولیناجرایینمایشگاه
جهت اختصاص اقالم مورد نیاز از جمله
(می ��ز و صندل ��ی اداری ،ف ��رش و دیگ ��ر
اقالم) چیدمان غرفه توس���ط همکاران
مرکز انجام گرفت.
 .5با ش ��روع ب ��ه کار نمایش ��گاه اطالع
رس ��انی و تبلیغات حضور مرک ��ز آموزش
الکترونیک ��ی در بیس ��ت و چهارمی ��ن
نمایش ��گاه قرآن کریم از طرق مختلف،

از جمله :سایت مرکز ،پست الکترونیکی
داخلی ب ��رای هم ��کاران و کانال تلگرام
مرکز انجام پذیرفت.
 .٦کارشناسانمرکز،ازطریق گفتگوی
حض ��وری ،و همچنی ��ن نص ��ب بنرها و
تابلوه ��ای معرف ��ی ،پخ ��ش فیلمهای

«رادیو قرآن ،رادیو معارف ،ش ��بکه دوم
سیما و  »...مصاحبه و اقدام به معرفی
مرکزآموزشالکترونیکیدانشگاهقرآنو
حدیث کردند.همچنیندیگرمسئولین
دانش���گاه قرآن و حدیث در ب ��ازۀ زمانی
برگزارینمایشگاهقرآن،مصاحبههایی
با خبرگزاریها انجام دادند.
 .٨در ایام نمایشگاه دروس تولید شده
توسط مرکزآموزش الکترونیکی در قالب
لوحه ��ای آموزش���ی و جزوات آموزش���ی
برای بازدید کنندگان به نمایش در آمد.
 .9یکی از تسهیالتی که به
بازدید کنندگان در نمایشگاه
ارائه شد ،ارائه بن کارتهای
تخفیف  ٥٠درص ��دی برای
ثبت ن ��ام در دورهه ��ای آزاد
از جمله دوره آمادگی ارش���د،
آمادگ���ی دکت���ری و س���ایر
دورههای کوت ��اه مدت بود،
که عالوه بر آش���نایی مراجعه
کنندگان با دانش ��گاه ق ��رآن و حدیث ،و
ارتباط آنها با مجموعه ،بستری فراهم
گردید که عالقهمندان بتوانند با صرف
هزین ��ه و زمان کمتر ب���ه فراگیری علوم
حدیثبپردازند.
 .10از جمله کارهای انجام شده جهت

نمایش ��گاه و تبلیغ ��ات موث ��ر تع ��دادی
ترا ک ��ت ،بروش ��ور ،بن ��ر و اس ��تند وی ��ژه
نمایشگاه قرآن طراحی و چاپ شد و در
محل غرفههای دانشگاه قرآن و حدیث
نصب و توزیع گردید.

تبلیغاتی ،اهدای بروش ��ور و کارتهای
ویزی ��ت به بازدی ��د کنن ��دگان ،اقدام به
معرف ��ی مرک ��ز آم ��وزش الکترونیک ��ی و
مزای ��ای تحصیل در دانش ��گاه ق ��رآن و
حدیثمیکردند.

آشنایی و ارتباط بیشتر بازدیدکنندگان با
دانشگاه قرآن و حدیث ،ارائۀ دورههای
کوتاه مدت رایگان به مراجعه کنندگان
بود ک ��ه از جمله میتوان ب���ه دورههای
ضیافت نور ،شرح زیارت جامعه ،عقاید

 .٤این مرکز با اختص ��اص دو غرفه در
بخش دانش ��گاهی و بخ ��ش فروش به
ص ��ورت رایگان ،در بیس ��ت و چهارمین

 .٧در ط ��ول برگ ��زاری نمایش ��گاه،
مدیر روابط عمومی مرکز با ش ��بکههای
رادیوی ��ی و تلویزیونی مختلف از جمله

اسالمی ،و  ...اشاره نمود.
 .11جه ��ت دریاف���ت اطالع���ات
متقاضیان ثبت ن ��ام در دورههای مرکز
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آموزش قرآن و حدی ��ث فرمهایی تهیه
ش���ده بود تا در زمان ثبت نام و انتخاب
رشته از طریق پیامک اطالع رسانیهای
الزم صورت پذیرد.
 .12باتوج ��ه ب ��ه اه ��داف بخ ��ش
دانش���گاهی در بیس ��ت و چهارمی ��ن
نمایش ��گاه بین المللی قران کریم ،مرکز
آم���وزش الکترونیکی اقدام ب ��ه برگزاری
نشس���ت تخصص ��ی ب ��ا عنوان س ��بک
تفس���یر ق ��رآن در نهج البالغ ��ه با حضور
اس���تاد ارجمند جناب آق ��ای دکتر حامد
شریعتی نیاسر کرد .در این نشست که با
استقبالمراجعه کنندگانروبروشدپس
از تالوت قرآن کریم با مدیحه سرایی به
مناس���بت والدت کری ��م اهل بیت؟مهع؟
امام حسن مجتبی؟ع؟ ادامه پیدا کرد
و سپس استاد ارجمند به ایراد سخنرانی
پرداختند.
 .13پ ��س از برگ ��زاری نشس ��ت ،از
میهمان ��ان و ش ��رکت کنن ��دگان در
همایش ،پذیرایی افط ��ار به عمل آمد.
در ای���ن برنامه عالوه بر بازدیدکنندگان،
تعدادی از هم ��کاران به همراه خانواده
خود نیز حضور داشتند.
 .14فض ��ل اهلل ایرج ��ی کج ��وری،
مدی���رکل فرهنگ ��ی ـ اجتماع ��ی وزارت
عل���وم ،تحقیقات و فن ��آوری در روز دوم
تیرماه با حضور در مصالی تهران ،محل
برگزاری بیس ��ت و چهارمین نمایشگاه
بینالملل ��ی قرآن کری ��م ،از بخشهای
مختل���ف این نمایش ��گاه از جمله غرفه
مرک���ز آم ��وزش الکترونیک ��ی دانش ��گاه
قرآن و حدیث بازدید ب ��ه عمل آورد .در
ای���ن بازدی ��د توضیحات ��ی در خصوص
تاریخچه مرکز و نحوۀ تحصیل در مرکز
آموزش الکترونیکی داده شد .همچنین
نمونهای از دروس تولید ش ��ده خدمت

ایشان نمایش داده شد.
 .15آی ��ت اهلل مقتدایی عضو ش ��ورای
عالی حوزههای علمیه سراس ��ر کش ��ور،
یکشنبه شب ۳۰ ،خردادماه ،در حاشیه
بازدید از بیس ��ت و چهارمین نمایشگاه
بی ��ن المللی ق ��رآن کری ��م ،از غرفه مرکز
آموزش الکترونیکی در نمایش ��گاه قرآن
بازدید به عمل آوردند.
 .16وزیر بهداش ��ت جناب آقای دکتر
هاش ��می در حاش ��یه بازدید از بیس ��ت و
چهارمین نمایش ��گاه بی ��ن المللی قرآن
کریم و بخش دانش ��گاهی نمایش ��گاه،
از غرف ��ۀ مرک ��ز آم ��وزش الکترونیک ��ی در
نمایش ��گاه ق ��رآن نی ��ز بازدید ب ��ه عمل
آوردند.
 .17مدیر روابط عمومی مرکز ،در طول
برگزاری بیس ��ت و چهارمین نمایشگاه
ق ��رآن کری ��م ب ��ا مؤسس ��ات و نهادهای
قرآن ��ی از جمل ��ه :جه ��اد دانش ��گاهی،
ام ��ور فرهنگی وزارت تع ��اون ،کار و امور
اجتماعی،موسسۀحافظون،خبرگزاری
بین الملل ��ی قرآن (ایکن ��ا) ،رادیو قرآن،
رادیو معارف و  ...جهت تعامالت بیشتر
با ای ��ن ارگانه ��ا مذا ک ��رات و ارتباطاتی
داشتند.
 .18با در نظ ��ر گرفتن صرفهجویی در
هزینهها ،تمام س ��عی و تالش همکاران
در مدیریت روابط عمومی بر این بود که
از امکانات موجود اس ��تفاده ش ��ود و یا با
هماهنگیهای به عمل آمده با ارگانها
و س ��ازمانها هزینهه ��ای صرف ش ��ده
توسط این ارگانها تأمین گردد.
 .19دستاوردهای حضور مرکز آموزش
الکترونیک ��ی در بیس ��ت و چهارمی ��ن
نمایش ��گاه قرآن کریم ب ��ه طور خالصه،
عبارت اند از:
تبلیغ ��ات و معرفی دانش ��گاه ق ��رآن و

حدی ��ث ب ��ه بازدید کنن ��دگان؛ تبلیغات
و معرفی مرک ��ز آم ��وزش الکترونیکی به
بازدید کنندگان؛ معرفی اساتید دانشگاه
ق ��رآن و حدی ��ث؛ معرف ��ی دروس تولید
شده توس���ط مرکز آموزش الکترونیکی؛
بی ��ان مزای ��ای تحصی ��ل ب ��ه ص ��ورت
آموزش الکترونیکی و از راه دور به بازدید
کنن ��دگان؛ پیشثبت نام از ح ��دود ١٠٠
نفر برای دوره های رسمی مرکز آموزش
الکترونیکی؛ ثبت نام از بازدید کنندگان
در دورهه���ای آزاد از جمل���ه دورهه���ای
آمادگ ��ی کنکور ارش ��د ،آمادگ ��ی دکتری
و دورهه ��ای کوتاه م ��دت و تخصصی؛
برگ ��زاری نشس ��ت علم ��ی تخصصی در
نمایش ��گاه در جهت نشر علوم و معارف
قرآنی و حدیثی؛ معرفی دانشگاه و مرکز
آموزشالکترونیکیاز طریقسایتهای
معتب ��ر و خبرگزاریه ��ای معتبر از جمله
شبکه دوم سیما ،رادیو قرآن و معارف،
خبرگ ��زاری بین الملل ��ی ق ��رآن (ایکنا)؛
بازدی ��د مس ��ئوالن و آش ��نایی بیش ��تر با
دانش���گاه قرآن و حدی���ث و مرکز آموزش
الکترونیک ��ی از جمل ��ه معاونی ��ن وزارت
علوم،تحقیق ��ات و فن ��اوری ،آی ��ت اهلل
مقتدای���ی و ...؛ ارائ���ه و نش���ر احادیث و
معارف قرآنی با پخش لوح های فشرده
میزان الحکمه و ضیافت نور و برگزاری
دوره ه���ای آزاد به ص���ورت رایگان بین
بازدیدکنندگان.
 .20در پای ��ان باید گف ��ت که معایب و
نواقصی همچون عدم وجود تجهیزات
نمایش ��گاهی کامل (از جمله نمایش ��گر
مناس ��ب) در ط ��ول برگزاری نمایش ��گاه
قابل مش ��اهده ب ��ود ،که امید اس ��ت در
نمایش ��گاههای آت ��ی ،همۀ آنه ��ا مرتفع
گردند.

مـعاونت
فرهنگی
و هنــری
مـؤسسه

جهاد فرهنگی در جامعۀ امروز ،یک ضرورت است

توس���ط معاون ��ت فرهنگ ��ی و هن ��ری
مؤسس ��ه دارالحدی ��ث گف ��ت :جه ��اد
فرهنگی در جامعۀ امروز ،یک ضرورت
است
حجت االسالم والمسلمین ّ
محمدتقی
س���بحانینیا ،اظه ��ار داش ��ت :ام ��روز بر
ه���ر فرد ی ��ا مجموع� �های ک ��ه در ترویج
فرهنگ و مع ��ارف اخالقی و دینی و نیز
تزریق اندیش ��ۀ مبتنی بر معارف قرآن و
حدیث به متن جامعه توانمند اس ��ت،
الزم اس ��ت ک ��ه در ای ��ن عرص ��ه ،نقش
ّفعالی ایف ��ا نماید .اگر ام ��روز در این امر
ً
کوتاه���ی کنیم ،حتما در آین ��ده ،خود را
به خاطر این غفلت و کوتاهی ،سرزنش
خواهیم کرد ،اگر دیگران ما را سرزنش
نکنند.
وی تصری ��ح ک ��رد :البته جای بس ��ی
خوشبختی است که ّ
مؤسسۀ علمی _

برای گفتن داشته باشیم.
مع ��اون فرهنگی و هنری دارالحدیث
بیان داشت :ما در برابر ناهنجاریهای
فرهنگی جامعه ،بیتف ��اوت نبودهایم
و م ��ن ایم ��ان دارم در آین ��دهای
نزدی ��ک میتوانی ��م ّادعا کنی ��م یکی از
تأثیرگذارتری ��ن مراکز در عرصۀ س ��بک
زندگی دینی و اخالقی و ترویج فرهنگ
اسالمی در جامعه باشیم.
یش ��ک ،بیتوجهی به
وی اف ��زود :ب 
اخ�ل�اق و هنجاره ��ای نی ��ک جامع ��ه_
ک ��ه هویتبخش جامعۀ دینی ماس ��ت
_ موج ��ب خس ��ران و زی ��ان آم ��وزش و
پژوه ��ش ما نیز خواهد ش ��د .بنا براین،
چ ��ارهای جز ّ
توج ��ه خاص ب ��ه اخالق،
دینی جامعه
فرهنگ و س ��بک زندگ ��ی ِ
ّ
نداری ��م و باید مس ��ئولیت دین ��ی و ملی

ّ
غنی تولید
و ترویجی با اتکا به محتوای ِ
شدهتوسطپژوهشگاه گرانسنگقرآنو
حدیثدادند،صمیمانهقدردانینمایمو
اینفرصترامغتنممیشمارمتاازایشان
و همۀ همکارانم در بخشهای مختلف
مؤسس ��ه بویژه دانش ��گاه و پژوهش ��گاه
ق���رآن و حدیث درخواس���ت کنم م���ا را در
این مس ��یر با تش ��ویقها و حمایتهای
همهجانبۀ خ ��ود یاری رس ��انند؛ چرا که
پتانسیلموجوددرمؤسسه،بسیاربیشتر
از آن چیزی است که تاکنون تولید شده
اس���ت .واقعیت این است که اگر به این
حوزه ّ
توجه بیش ��تر ش ��ود ،در ّمدت زمان
کوتاه ،نتایج فراوان و بسیار ملموستری
رامشاهدهخواهیم کرد.
گفتنی اس ��ت ،در مراسمی که در تاریخ
لاّ
ّاولتیرماهدرتاالرع مهمجلسیمؤسسۀ

و انقالب ��ی خ ��ود را در ای ��ن خصوص به
انجام رسانیم.
دکت ��ر س ��بحانینیا خاطرنش ��ان کرد:

علمی_ فرهنگی دارالحدیث برگزار شد ،از
جدیدتری ��ن آث ��ار بین الملل ��ی و ترویجی
رونمایی شد.

فرهنگی دارالحدیث به این توانمندی
نای ��ل آمده و به ضرس قاطع میتوانیم
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دکتر س ��بحانینیا در مراسم رونمایی از
چندین اث ��ر عمومی ترویج ��ی در حوزۀ
ک���ودک و نوج ��وان و جوان تولید ش ��ده

ادع ��ا کنیم که در حال حاضر قادریم در
چند حوزه ،محصوالت فرهنگی ّ
متنو ع
و با بهترین کیفیت تولید کنیم و حرف

بن ��ده الزم میدان ��م از ریاس ��ت محترم
مؤسسه که اجازۀ ایجاد چنین فضایی را
برای ورود به تولید محصوالت عمومی
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انتشار دومین پیش شمارۀ مجلۀ «سنجه»
منتشر شد.

قصههای واقعی ،نوشتۀ زهره عارفی؛

در ابت ��دای پی ��ش ش ��مارۀ
ّ
محمدتق ��ی
دوم ای ��ن نش ��ریه،

حرفهای ��ی از دل زندگ���ی نویس���نده،
نوش ��تۀ ّ
سید سعید هاش���می؛ هر روز با

س ��بحانینیا(مدیر مس ��ئول) ،در

بالهای الهی ،نوشتۀ خسرو هدایت؛

یاداش ��تی ،ب ��ر ل���زوم بهرهگی ��ری از

تبسمهای درس آموز ،نوشتۀ حسین

ظرفیته ��ای نمایش ��گاه کت ��اب

پورشریف.

بولونیا اشاره دارد.

نشریۀ الکترونیکی «س��ن��ج��ه» ،به
ه� ّ�م��ت م��دی��ری��ت ت��ول��ی��د کتابهای

در ادامه میخوانید :تولید کتاب و
لاّ
قانون کشش خ ق نوشتۀ مصطفی
پورنجات ��ی؛ گفتگ ��و ب ��ا مصطف ��ی

عمومی معاونت فرهنگی و هنری
ِ
م��ؤس �س��ۀ دارال��ح���دی���ث آم���ادهس���ازی

ّ
دومی ��ن پی ��ش ش ��مارۀ مجل ��ۀ معرفی

رحماندوس ��ت در ب ��ارۀ ادبی ��ات
ک ��ودک ،تربی ��ت دینی؛ نگاه ��ی به دو

میشود .همکاران نشریه عبارتاند از:
مدیر مسئولّ :
محمدتقی سبحانینیا؛

و نق ��د کتابه ��ای دین ��ی عموم ��ی با

مجموع ��ه ش ��عر نوج ��وان ب ��ا موضوع

س��ردب�ی��ر :مصطفی پ��ورن��ج��ات��ی؛ دبیر

عنوان «سنجه» ،به صاحب امتیازی

انتظار ،نوش ��تۀ یحی علویفرد؛ باران

تحریریه :حسین پورشریف.

معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث

صبح روش ��ن ،نوش ��تۀ علی باباجانی؛

انجام اقدامات فرهنگی ارزشمند در ّ
مؤسسۀ دارالحدیث
س � ّ�یدمهدی صادقی در حاشیۀ مراسم
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رونمای ��ی از آثار ترویج ��ی و بینالمللی
ّ
مؤسس ��ۀ علمی ــ فرهنگی دارالحدیث
که در سالن اجتماعات ساختمان این
مؤسس ��ه در قم برگزار ش ��د ،با تأ کید بر
ل ��زوم تبلیغات فرهنگ اس�ل�امی اظهار
ک ��رد :بای ��د در زمین ��ۀ گس ��ترش حوزۀ
تبلی ��غ فرهنگ ��ی ،فرات ��ر از مرزها تالش
ک ��رد و ّ
مؤسس ��ۀ دارالحدی ��ث در ای ��ن
زمینه ،اقدامات قاب ��ل ّ
توجهی انجام

ّ
مؤثر در زمینۀ گسترش فرهنگ ّ
تشیع

ب ��وده و ّ
حت ��ی میت���وان بی���ان ک���رد،

داده و میتوان بیان کرد که اقدامات
فرهنگ ��ی این ّ
مؤسس ��ه ،قاب ��ل تقدیر

خواهد بود.

حجتاالس�ل�ام و المس ��لمین ّ
مروج،

بینظیر اس ��ت و بنیانگ���ذار این اقدام
پس ��ندیده دارای اجر و پاداش فراوانی

است.

مس ��ئول بخش بینالمل ��ل دفتر رهبر

اس ��ت .امیدواری���م خداون���د ،آیتاهلل

وی خاطرنش ��ان ک ��رد :نگ ��رش

معظ ��م انق�ل�اب در قم نیز در حاش ��یۀ

یش ��هری را که ای���ن اقدام ب���زرگ را
ر 

دارالحدی ��ث ب ��ه فرهن ��گ اس�ل�امی در
عرص ��ۀ بینالمللی ،س ��تودنی اس ��ت و

این مراس ��م با اش ��اره به فعالیتهای
انج ��ام ش ��ده در ّ
مؤسس ��ۀ دارالحدیث

بنیان گذاشته است ،مستدام بدارد.

ثمرۀ ای ��ن تالشه ��ای علم ��ی ،گامی

گفت .این فعالیتها بسیار فوقالعاده

ّ
لزوم ّ
توجه به میراث روایی امامان متأخر در همایشهای حدیث رضوی

می���راث حدیثی و روای ��ی امام رضا؟ع؟
صورت بگیرد.
وی ادامه داد :طبق تفاهمی که بین
مجموعۀ دارالحدیث و بنیاد بین المللی
امام رضا؟ع؟ منعقد ش ��د ،س ��ه دوره از
ای���ن جش ��نواره با موضوع ��ات خاص و
اس���تقبال خ ��وب پژوهش ��گران و اهالی
قلم و تحقیق ،برگزار و نتایج خوبی هم
حاصل شد که به جرئت میتوان گفت
ّ
سه دوره همایش ملی حدیث رضوی،
از بهتری ��ن برنامهها در میان مجموعه
جشنوارههای امام رضا؟ع؟ بود.
وی افزود :البته کاس ��تیها و نواقصی
ه���م وج ��ود دارد ،نظی ��ر این ک ��ه زمان
برگ���زاری این جش ��نوارۀ ب ��زرگ ،مقارن
با ّای���ام دهۀ کرامت و بر اس ��اس تقویم
قم���ری اس ��ت ک ��ه ه ��ر س ��اله در تقویم
شمس���ی کش ��ور تغییراتی پیدا میکند و
این موضوع برای همایشهای علمی
و پژوهشی مشکلساز است .برای مثال
در این چن ��د دورۀ اخیر که دهۀ مبارکه
کرام���ت در ایام فصل تابس ��تان اس ��ت،
محافل علمی _ پژوهش ��ی دانش ��گاه و
ح���وزه در تعطی�ل�ات ب ��ه س ��ر میبرند و

چهارم ،شاهد برگزاری این همایش در
فصل پاییز خواهیم بود.
حج ��ت االس�ل�ام و المس ��لمین
س ��بحانینیا در خص ��وص دیگ ��ر
ّ
مش ��کالت برگ ��زاری همای ��ش مل ��ی
حدی ��ث رض ��وی تصری ��ح ک ��رد :یک ��ی
دیگ ��ر از مش ��کالت در ح ��وزۀ برگ ��زاری
ّ
همایش ملی حدیث رضوی ،محدود
ب ��ودن می ��راث روای ��ی و حدیث � ِ�ی ب ��ه
ی ��ادگار مان ��ده از حض ��رت عل ��ی ب ��ن
موس ��ی الرضا؟ع؟ اس ��ت ،ک ��ه ممکن
ّ
اس ��ت پژوهش ��گران و محقق ��ان را
دچ ��ار تکرار کرده و در س ��الهای آتی،
مسئوالن برگزاری همایش را با مشکل
محتوای ��ی و علمی مواجه کند .از این
رو ،پیش ��نهاد میش ��ود ب ��ا عنای ��ت به
آن که بس ��یاری از منابع ش ��یعی ّ
ائمه،
بع ��د از امام رض ��ا؟ع؟ را ابن الرضا؟ع؟
میخوانن ��د و همچنی ��ن غرب ��ت ای ��ن
ائم ��ۀ بزرگ ��وار و ض ��رورت ّ
ّ
توجه جدی

پرداخت ��ن ب ��ه پژوهشه ��ای دینی را
در می ��ان پژوهش ��گران باز کن ��د و هم
رون ��ق وی ��ژهای ب ��ه دورهه ��ای بعدی
ای ��ن همایش به لحاظ ّکم ��ی و کیفی
ببخشد.
مع ��اون فرهنگ ��ی و هنری ّ
مؤسس ��ۀ
علم ��ی _ فرهنگ ��ی دارالحدی ��ث در
خص ��وص مش ��ارکت دارالحدی ��ث در
ّ
برگ ��زاری چهارمین دورۀ همایش ملی
حدی ��ث رضوی تأ کید ک ��رد :ما در این
دوره نیز که قرار است توسط اداره کل
فرهنگ و ارش ��اد اس�ل�امی اس ��تان قم
برگزار ش ��ود ،مش ��ارکت و حضور جدی
خواهی ��م داش ��ت و در بخشهای ��ی از
کار ،نظی ��ر ارزیاب ��ی و داوری مق ��االت
و آث ��ار رس ��یده ،در کن ��ار دبیرخانۀ این
ّ
همای ��ش معتب ��ر مل ��ی خواهی ��م بود و
امیدواریم این دوره نیز منش ��أ خیرات
و برکات فراوانی باشد.
ّ
وی در پای ��ان در خص ��وص توج ��ه
و تمرک ��ز ب ��ر موض ��وع «تولی ��د عل ��م» در
همایشهای دینی تصریح کرد:
بایدب ��ه این نکته دق ��ت کنیم که هر
همای ��ش علم ��ی ،زمینهس ��از فعالی ��ت
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حج���ت االس�ل�ام و المس ��لمین
س���بحانینیا ،معاون فرهنگی و هنری
ّ
مؤسس ��ۀ علمی_ فرهنگی دارالحدیث،
ّ
در خصوص ش ��کلگیری همایش ملی
حدی���ث رض ��وی گف ��ت :ای ��دۀ برگزاری
همای���ش حدی ��ث رض ��وی ،ی ��ک ایدۀ
بس���یار خوب ب ��ود که چند س ��ال پیش
توس���ط مجموعۀ فرهنگی دارالحدیث
مطرح و م ��ورد موافقت مدی ��ران بنیاد
بی���ن المللی ام ��ام رضا؟ع؟ واقع ش ��د تا
یک کار پژوهش � ِ�ی غنی و قوی در حوزۀ

این مسئله ،دبیرخانۀ همایش را برای
دریاف ��ت آثار ،تبلی ��غ همای ��ش و توزیع
فراخ ��وان ،با مش ��کالت ج � ّ�دی روبهرو
میکند که با تدبیر بنیاد بین المللی امام
رض ��ا؟ع؟ دورۀ س ��وم و امس ��ال در دورۀ

ب ��ه دوران امام ��ت ایش ��ان ،بنیاد بین
الملل ��ی امام رضا؟ع؟ ای ��ن زمینه را در
ّ
دورههای بعدی همایش ملی حدیث
رضوی و دیگر همایشهای پژوهشی
فراه ��م بیاورد ک ��ه عالقهمندان ضمن
پرداختن ب ��ه احادیث رضوی ،امکان
تحقی ��ق و پژوه ��ش در ح ��وزۀ میراث
حدیث ��ی ّ
ائم ��ۀ بزرگ ��وار بع ��د از ام ��ام
رضا؟ع؟ را نیز داشته باشند.
وی اب ��راز امیدواری ک ��رد :این نکته
میتوان ��د ه ��م روزن ��ۀ جدی ��دی برای
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ّ
بس ��یاری از پژوهش ��گران و محققان ��ی
اس ��ت ک ��ه در حوزهه ��ای مختل ��ف به
کنکاش و بررس ��ی علم ��ی میپردازند و
در واقع در ح ��وزۀ تولید علوم ،گامهای

ّ
مؤث ��ری ب ��ر میدارن���د .صاحبنظ ��ران
ّ
و متفکران ��ی ک ��ه در ح ��وزۀ ن ��گارش
مق ��االت و پژوهشها ت�ل�اش میکنند،
عوام ��ل اصل ��ی تولی ��د عل ��م هس ��تند و

برگزارکنن ��دگان همایشهای���ی از ای���ن
دس ��ت ،تنها زمینهس���از تولی���د علم در
س ��طح جامعهان���د و گام اصل���ی را خود
نویسندگان و پژوهشگران بر میدارند.

اقدامات دارالحدیث در صدور اندیشههای اسالمی ،قابل تقدیر است
رس ��ول اس ��ماعیلزاده ،رئی ��س مرک ��ز

انسانی آنچنان که باید در کشور به
آن ّ
توجه نشده است.

اس�ل�امی و عل ��وم انس ��انی س ��ازمان

وی با اش ��اره به صدور اندیش���ههای

فرهن ��گ و ارتباط ��ات اس�ل�امی ،در

اس�ل�امی توس ��ط دارالحدیث به خارج

حاش ��یۀ مراس ��م رونمای ��ی از آث ��ار
ترویج ��ی و بی ��ن الملل ��ی ّ
مؤسس ��ۀ

از کش ��ور تصریح کرد :اقدامات صورت
گرفت ��ه در جه ��ت ترجم���ۀ کتابهای

علم ��ی _فرهنگی دارالحدی ��ث ،اظهار

حدیث ��ی به زبانه���ای مختلف ،قابل

داش ��ت :منویات مق ��ام معظم رهبری

تقدیر است.

س ��اماندهی ترجم ��ه و نش ��ر مع ��ارف

در خص ��وص رویکرد الگوی اس�ل�امی_
ّ
ایرانی پیشرفت و دیدگاه ملی و بومی

دارالحدی ��ث ،در زمینهه ��ای مختلف

اس ��ماعیل زاده ابراز امی���دواری کرد:

فرهنگی ،پژوهش ��ی و آموزش ��ی موفق

دارالحدی ��ث با ب���ه کارگی���ری روشها

ایشان ،که کمتر به آن پرداخته شده،

ب ��وده و نتیج ��ۀ تالشه ��ای علم ��ی

و س ��از و کار منحص���ر ب���ه ف���رد خ���ود،

در دارالحدیث شکل گرفته است.

آن ،ب ��ه وی ��ژه در تولید اندیش ��ه ،قابل

جنبهه ��ای مختل���ف علوم انس���انی را

تحسین و تقدیر است.

ب ��ه طور کامل ط���رح کرده و توانس���ته

رئی ��س مرک ��ز س ��اماندهی ترجم ��ۀ
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س ��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
تصری ��ح کرد :ب ��ا ّ
توجه ب ��ه مقتضیات

اس��م��اع��ی��ل زاده ب ��ی ��ان داش � ��ت:

بس ��تۀ فرهنگی و علمی ارزشمندی با

چ��اپ و نشر کتابهای مفید و بکر

رویکرد بین الملل���ی و با درنظر گرفتن

زمان در محور تولید اندیش ��ه ،باید به

مانند «دی��ن و مبانی ارت��ب��اط��ات» ،از

فرهنگه ��ای مختل���ف در جه���ان،

دارالحدی ��ث تبری ��ک گفت .مؤسس ��ۀ

موضوعاتی اس��ت ک��ه از جنبۀ علوم

تولید و عرضه کند.

غرفۀ دارالحدیث در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

مؤسس ��ه علمی_ فرهنگی دارالحدیث
ب ��ا برپای ��ی غرف ��ۀ «روای ��ت زندگ ��ی» و

«روایت قلم» در بیس ��ت و
چهارمین نمایش ��گاه بین
المللی قرآن کریم ش ��رکت
کرد.
در نمایشگاه ام��س��ال،
ع� � ��رض� � ��ۀ م � �ح � �ص� ��والت
ق��رآن��ی ،در ششصد غرفۀ
ن��م��ای �ش��گ��اه��ی و در ُن��ه
بخش شامل بخشهای :ک��ودک و
ن��وج��وان ،ب��ان��وان ،عفاف و حجاب،

دیجیتال ،ف��روش و ب��ازرگ��ان��ی ،هنر،
بین الملل ،بخش وی��ژه و مؤسسات
لاّ
در مص ی امام خمینی برپا شد.
م� � ّ
�ؤس � �س� ��ۀ ع���ل���م���ی _ ف���ره���ن���گ���ی
دارال�ح��دی��ث ،با برپایی غرفۀ روای��ت
زن��دگ��ی و روای�����ت ق��ل��م ،ب���ه نمایش
ت��ول�ی��دات رس��ان �های روای���ت زن��دگ��ی و
ارائ��ۀ آث��ار خوشنویسی قرآنی و روایی
پرداخت.

راهاندازی سایت پیامبر رحمت به زبان انگلیسی از سوی ّ
مؤسسۀ دارالحدیث

کارها میتواند چنین مقدماتی را برای
بهرهمن ��دی آن ��ان از مع ��ارف اس�ل�امی
فراهم سازد.

س ��ؤال و گاهی به صورت شبهه ایجاد
میشود ،پاسخ دهیم.
وی اف ��زود :بنا بر این بوده اس ��ت تا

انگلیس ��ی با اولوی ��ت مخاطبان جوان
غربی غیرمسلمان هستیم.
ِ

31

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

س���ایت پیامب ��ر رحم ��ت ب ��ه زب ��ان
انگلیسی از سوی ّ
مؤسسۀ دارالحدیث
راهان���دازی خواه ��د ش ��د.با توج ��ه به
دشمنیهای مکرر با اسالم و پیامبرش
و معرف ��ی نادرس ��ت از حض ��رت محمد
؟ص؟ راهان ��دازی پایگاه ��ی ب ��ه زب ��ان
انگلیس ��ی برای معرفی صحیح اسالم
و نب���ی خاتم یک ضرورت تش ��خیص
داده شد.
حجتاالسالم والمسلمین ابوالفضل
صبوری گفت :یکی از ّ
مزیتهای ما
در غنی کردن محتوای سایت پیامبر
ّل�اّ
رح��م��ت ،بهرهمندی از ط� ب��ی است
ک��ه در س�ط��وح ع��ال��ی ح ��وزه ،مشغول
تحصیل هستند و برخی نیز تدریس
میکنند.
وی اظهار کرد :این س ��ایت به زبان
انگلیسی اس ��ت و مخاطب اصلی آن،
م���ردم و ب ��ه خص ��وص جوان ��ان غربی
هس���تند ک ��ه به نظ ��ر ما آمادگ ��ی برای
پذی���رش حقای ��ق را دارن ��د و ای ��ن نوع

صب ��وری ب ��ا اش ��اره ب ��ه آی ��ات ق ��رآن
مبن ��ی بر ای ��ن که این کت ��ابُ ،
«ه ً
دی
للن ��اس» اس ��ت و پیامبر نی ��ز «رحمت
للعالمی ��ن» ،تصری ��ح کرد :ای ��ن آیات،
ّ
مؤید بینالمللی بودن آموزههای دین
اس�ل�ام و ق ��رآن کری ��م و فرمایشهای
رس ��ول گرام ��ی اس�ل�ام؟ص؟ اس ��ت؛ بنا
بر این ،آش ��نا کردن کس ��انی که به هر
دلیل ��ی نتوانس ��تهاند ب ��ا مع ��ارف ناب
اسالمی آش ��نا ش ��وند ،از بایس ��تههای
تبلی ��غ ح ��وزه در فض ��ای بینالمللی و
به خص ��وص از طریق فضای مجازی
است.
مدی ��ر محتوای � ِ�ی س ��ایت پیامب ��ر
رحمت گفت :ما در این س ��ایت تالش
داش ��تهایم ت ��ا موضوع ��ات مرتب ��ط با
پیامبر؟ص؟ اعم از ش ��خصیت و منش
و س ��یرۀ پیامبر؟ص؟ ،خانوادۀ ایش ��ان،
احادی ��ث و ...را به زبان انگلیس ��ی به
مخاطبان عرضه کنیم و به خصوص
ب ��ه ش ��بهاتی ک ��ه گاه ��ی ب ��ه ص ��ورت

مطالب مرتبط با پیامبر؟ص؟ بر اساس
مکت ��ب اهلبی ��ت؟ع؟ در س ��ایت قرار
گیرد و در راس ��تای پاس ��خ به ش ��بهات
نیز تاکنون به بیش از س ��یصد ش ��بهه
در ای ��ن زمین ��ه پاس ��خ دادهایم و حتی
در نحوۀ پاس ��خ به س ��ؤاالت و شبهات
نیز هدف خود را مخاطب جوان غربی
قرار دادهایم.
وی تأ کید ک ��رد :رهبر معظم انقالب
اس�ل�امی در دو نام ��ۀ خود ب ��ه جوانان
غرب ��ی ،فط ��رت جوان ��ان غرب ��ی را
مخاطب ق ��رار دادند که ّ
متأس ��فانه بر
اثر حجم تبلیغات وس ��یع علیه اس�ل�ام
و شیعههراسی نتوانستهاند با حقایق
به صورت مستقیم برخورد کنند؛ ولی
فضای مجازی ،مجال چنین کاری را
هر چند محدود ایجاد میکند.
صب ��وری بیان کرد :در همین راس ��تا
کتاب «رس ��ول رحمت» را نیز به چاپ
میرس ��انیم و در ص ��دد برنامهری ��زی
ب ��رای ایج ��اد س ��ایت قرآن ��ی ب ��ه زبان
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جامعیت فعالیتها در ّ
مؤسسۀ دارالحدیث مشهود است
داوود م� �ح � ّ�م ��دی ،ن ��ای ��ب رئ��ی��س
کمیسیون آم ��وزش مجلس ش��ورای
اسالمی و حجتاالسالم مهدی شیخ،
ع�ض��و کمیسیون ف��ره�ن�گ��ی مجلس
ش� ��ورای اس�ل�ام��ی ،در ت��اری��خ بیست
و ش�ش��م ت �ی��رم��اه از م� ّ
�ؤس �س��ۀ علمی_
فرهنگی دارالحدیث بازدید کردند.
ح� �ج� �تاالس�ل�ام ش �ی��خ در ح��اش�ی��ۀ
ب��ازدی��د از ای��ن مؤسسه ب��ا ب��ی��ان این
که در بخشهای مختلف مؤسسه،
فعالیتهای چ�ش�م�گ�ی��ری ص��ورت
گرفته است ،گفتّ :
تصور نمیشد در
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این سطح ،فعالیتهایی در مؤسسه
انجام شود ،به ویژه در بخش ترجمۀ
کتاب و تولید محتوا برای مسلمانان
غیر ای��ران��ی ،فعالیتهای مناسبی
انجام شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
ش � ��ورای اس�ل�ام ��ی ب ��ا ب��ی��ان ای���ن که
ج��ام �ع �ی��ت ف��ع��ال �ی �ته��ا در م��ؤس�س��ۀ
دارالحدیث وجود دارد ،گفت :تولید

محتوا ب��رای بخش نوجوان و جوان
ص���ورت گ��رف�ت��ه و در ع�ی��ن ح ��ال که
مؤسسه در ح��وزۀ تخصصی فعالیت

کرده است.
وی خاطرنشان ک��رد :برنامهریزی
و نظم در ک��اره��ای مؤسسه مشهود

میکند ،از بخش عمومی ب��ه وی��ژه
کودک و نوجوان غفلت نشده است.
داوود م��ح��م��دی ،ن ��ای��ب رئ��ی��س
کمیسیون آم ��وزش مجلس ش��ورای
اسالمی نیز در حاشیۀ بازدید از این
م��ؤس�س��ه گ �ف��ت :دارال �ح��دی��ث بسیار
م ��وف ��ق ب � ��وده و ب ��ا ه � ّ�م ��ت آی � �تاهلل
ریش� �ه���ری و ب ��ا ب ��رن ��ام� �هری ��زی در
زمینههای مختلف دان �ش��گ��اه��ی و
ان�ت��ش��ارات ،آث��ار ارزش�م�ن��دی را تولید

اس� ��ت .ام� �ی ��دواری���م در آی���ن���ده ،آث���ار
فعالیتهای مؤسسه در جهان اسالم
خودش را نشان دهد.
در این نشست ،معاون فرهنگی و
هنری دارال�ح��دی��ث ،معاون آموزشی
دان��ش��گ��اه ق� ��رآن و ح���دی���ث و م��دی��ر
بین الملل دارال��ح��دی��ث ،گ��زارش��ی از
فعالیتهای صورت گرفته در مؤسسه
را ارائه دادند.

تبادل نظر معاونت فرهنگی دارالحدیث با اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران
به دع ��وت مدیریت تولی ��د کتابهای
عموم � ِ�ی معاون ��ت فرهنگ ��ی و هن ��ری
دارالحدیث ،س ��ه نفر از اعضای هیئت

مدی ��رۀ انجم ��ن نویس ��ندگان ک ��ودک
و نوج ��وان ای ��ران ،ضم ��ن بازدی ��د از
بخشهای مختلف مؤسس ��ه ،با دکتر

س ��بحانینیا ،معاون فرهنگی و هنری
مؤسس ��ه دیدار کردند و در زمینۀ تولید
رمانه���ای تاریخی ب���رای کودکان ،به
گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
در ای ��ن دیدار ،ک���ه در تاریخ بیس���تم
مردادماه در ّ
مؤسس���ۀ علمی_ فرهنگی
دارالحدی ��ث ص���ورت گرفت ،مصطفی
خرامان ،جعفر توزندهجانی و محس���ن
هج���ری ،تج���ارب و دیدگاههای خود
را در زمینۀ بهرهگی���ری از ظرفیتهای
ادبی ��ات داس ��تانی در نش���ر مفاهی���م و
آموزهه���ای اخالقی در می���ان کودکان،

نقش پایگاه حدیث نت در رواج مستندسازی متون حدیثی
ح�������ج� � � �تاالس� �ل ��ام
ح��م �ی��درض��ا ای� ��زدی
ب��ا اش��اره ب��ه «پایگاه
اط����ل����اعرس � � � ��ان � � � ��ی
ح��دی �ثن��ت» اظ��ه��ار
ک������رد :ح ��دی� �ثن ��ت،
ن��خ �س �ت �ی��ن پ��ای��گ��اه
م���س���ت ��ق ��ل ح��دی��ث��ی
ت����ش� ّ���ی���ع اس � � ��ت ک��ه
س��ال  ۷۸ب��ه ص��ورت
س�هزب��ان��ه در فضای
اینترنت قرار گرفته و
ارائۀ احادیث و معارف اهل بیت؟مهع؟
در ف���ض��ای م ��ج ��ازی و گ �س �ت��رش و
همگانیسازی معارف حدیثی و قرآنی
در بین اقشار و گروههای جامعه را
پیگیری میکند.
وی خاطرنشان ک��رد :ارائ ��ۀ منابع
ّ
و خدمات پژوهشی ب��رای محققان،
متون اصلی حدیث و علوم حدیث
و اطالعرسانی فعالیتهای م��را ک��ز،
سایتها و اخ��ب��ار حدیثی در فضای
وب ،از اهداف دیگر این پایگاه است.
م��دی��ر ف� ��رآوری اط�ل�اع��ات م� ّ
�ؤس�س��ۀ
علمی_ فرهنگی دارالحدیث با بیان
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ای��ن ک��ه ا ک �ن��ون پ��ای��گ��اه حدیثنت،
حدود  ۲۵هزار نفر عضو دائمی دارد،
گفت :ای��ن اعضا ب��ه ص��ورت روزان��ه،
حدیث روز را از طریق ایمیل و شبکۀ
اجتماعی تلگرام دریافت میکنند.
وی عنوان ک��رد :چهاردههزار منبع
در سایت قرار دارد که شامل :پانصد
ج �ل��د ک ��ت ��اب ،دو ه � ��زار و دوی �س��ت
م��ق��ال��ه ،چ��ه��ارص��د ش��م��اره ن �ش��ری��ه،
ه��زار و دویست چکیدۀ پایاننامه و
دیگر متون معارف و علوم حدیث و
گزارشهای تفصیلی و خبری است.
ّ
ایزدی با بیان این که به طور کلی

پایگاه حدیثنت ،دارای پنج بخش
اصلی اس��ت ،گفت :معارف حدیث،
متون حدیث ،علوم حدیث و خدمات
ح��دی��ث از ج�م�ل��ه ب��خ �شه��ای ای��ن
پایگاه اس��ت ک��ه در بخش احادیث
معصومان؟ع؟ به ص��ورت الفبایی و
تفکیک معصومان؟ع؟ قرار داده شده
است.
وی خ��اط��رن��ش��ان ک� ��رد :در بخش
حدیث و زندگی به تفکیک احادیث
موضوعی به ص��ورت زندگی ف��ردی،
زن��دگ��ی اج�ت��م��اع��ی و زن��دگ��ی معنوی
دستهبندی ش��ده و در بخش منابع
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مط���رح و آمادگی انجمن نویس ��ندگان
ک���ودک را برای همکاری با دارالحدیث
در تألیف چنین آثاری اعالم کردند.
در ای ��ن دی ��دار ،حجتاالس�ل�ام
س���بحانینیا ب ��ا اب ��راز خوشحال ��ی از
آغاز هم ��کاری با انجمن نویس ��ندگان
ک���ودک و نوج ��وان ،برنامهه ��ای
فرهنگی دارالحدیث را در زمینۀ ترویج
آموزهه ��ای ق ��رآن و حدی ��ث در می ��ان

قش ��رهای مختلف جامعه تشریح کرد
و گفت :در می ��ان قالبهای گوناگون
فعالی ��ت فرهنگ ��ی ،کت ��اب ،ماندگارتر
شت ��ر اس ��ت و ما به تولی ��د آثار
و اثربخ 
�ند
معتب ��ر ،باکیفیت و نیز مخاطبپس � ِ
دینی ،اهتمام ّ
جدی داریم.
در ابت ��دای ای ��ن دی ��دار ،مصطف ��ی
پورنجات ��ی ،مدی ��ر تولی ��د کتابه ��ای
عمومی معاون ��ت فرهنگی دارالحدیث
ِ

ب ��ا اش ��اره ب ��ه رون ��د تولی ��د  ۳۵کت ��اب
ً
جدید ک ��ودک و نوج ��وان که اخی ��را در
این مؤسس���ه رونمایی گردید ،از انعقاد
ق ��رارداد تألی ��ف س ��ه رم ��ان بر اس ��اس
زندگ ��ی پیامب ��ران و نی ��ز تاری ��خ اس�ل�ام
ب ��رای ک ��ودکان ،ب ��ه قلم نویس ��ندگان
پیشکس���وت در حوزۀ ادبیات کودکان
خبر داد.
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حدیث شیعه ،تمام منابع احادیث
شیعه به صورت تفصیلی معرفی شده
است.
ّ
م��دی��ر ف� ��رآوری اط�ل�اع��ات م��ؤس�س��ۀ
علمی _ فرهنگی دارالحدیث عنوان
ک ��رد :ب��خ��ش م��ع��ارف ح��دی��ث شامل
چ��ه��ار بخش س�ی��رۀ معصومان؟ع؟،
کتب و مقاالت معارفی ،زالل معرفت
و پرسش و پاسخ اس��ت که هر یک،
زیرمجموعه و بستری دارن��د ک��ه در
سایت ،قابل دسترسی است.
وی با اشاره به بخش علوم حدیث
گفت :زیرمجموعههایی مانند کلیات
و مباحث مقدماتی ،تاریخ حدیث،
رج��ال ،فقه الحدیث و معرفی منابع

در این بخش وجود دارد.
وی ع �ن��وان ک ��رد :رج� ��ال ،مبانی،
طبقات ،زندگینامه راوی��ان ،اسناد،
ش ��رح ح��دی��ث ،م��ق��االت و دروس و
ف��ای �له��ای ص��وت��ی و ت �ص��وی��ری ،از
دیگر بخشهای پایگاه اطالعرسانی
حدیث نت است.
حجت االس�ل�ام ای��زدی ی ��ادآور شد:
شرح حدیث در کالم بزرگان ،کالم امام
خمینی؟هر؟ و مقام معظم رهبری،
بخش روای ��ت زن��دگ��ی و کلیپهای
تصویری مربوط به آی��ات و روای��ات،
س��روی �سه��ای ج�س�ت�ج��وگ��ر ح��دی��ث،
اعرابگذاری هوشمند ،ویژهنامهها،
حدیث ّایام ،سالنامۀ نور ،اخبار نشر،

تصاویر حدیثی و معرفی پایگاههای
حدیثی و پایگاههای معارف اسالمی،
از بخشهای دیگر پایگاه اطالعرسانی
است.
وی پایگاه حدیثنت را دارای نقش
وی��ژه در گسترش احادیث صحیح و
رواج مستندسازی متون حدیثی ذکر
کرد و افزود :این پایگاه ،یکی از مراجع
اس �ت��ن��ادده��ی م��ت��ون ب���رای اح��ادی��ث
ّ
اس��ت ک��ه پ��ژوه��ش��گ��ران و محققان
علوم و معارف حدیثی میتوانند آثار
و تألیفات خود را با استفاده از متون
موجود در این پایگاه ،مستندسازی
نمایند.

انتشار کتاب «زندگی را از نو آغاز کن»
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مدیری ��ت تولی ��د کتابه ��ای عموم � ِ�ی
�ری مؤسس ��ۀ
معاون ��ت فرهنگ ��ی و هن � ِ
علم ��ی _ فرهنگ ��ی دار الحدی ��ث ،در
راس ��تای عمومیس ��ازی علوم و معارف
ق ��رآن و حدیث ،با تکی ��ه بر منابع متقن
و معتب ��ر روای ��ی ،چند س ��الی اس ��ت که
تولید آثار گوناگونی را آغاز نموده اس ��ت.
ّ
سیاس� �تهای کل ��ی تولید آث ��ار مکتوب
ب ��رای مخاطب ��ان ع ��ام ،ب ��ا تفکی ��ک
گروههای ّ
سنی ،به شرح ذیل است:
 .1مبن ��ا قرار دادن متون معتبر و متقن
حدیثی ،از جمله آثار پژوهش ��ی مؤسسه
دارالحدی ��ث و پرهیز از اس ��تناد به متون
سست و غیر معتبر؛
 .2پرهیز از تغییر متن س ��خن و س ��یرۀ
چهاردهمعصوم؟ع؟؛
 .3رعای ��ت چارچ ��وب فض ��ا و زم ��ان و
مکاننقلهایحدیثی؛
 .4کاربردی و قابل الگوبرداری بودن

متون روای� �یای که در خلق اث ��ر ،از آنها
استفادهمیشود؛
 .5پرهی ��ز از نق ��ل مس ��تقیم ی ��ا نق ��ل
مضم ��ون مت ��ون روای � ِ�ی مغایر ب ��ا اصل
تقریبمذاهباسالمی؛
 .6نوآوری در پرداخت و آفرینش اثر؛
 .7رفع خألهای موجود و پاسخگویی
بهنیازهایواقعیمخاطبان.
کت ��اب «زندگی را از نو آغ���از کن» ،یکی
�تانی تولید
از مجموعه کتابهای داس � ِ

شده در این مدیریت است که در جهت
تروی ��ج محت ��وای احادیث ،بازنویس���ی
ش ��دهاند .تم ��ام داس���تانهای ای���ن
مجموع ��ه ،برگرفته از کت���اب «تحکیم
خانواده از نگاه ق���رآن و احادیث» اثر آیة
یش ��هری اس���ت .توصیف���ات این
اهلل ر 
داس���تانها ،از ذوق و قلم نویسندهاند و
به هیچ وج ��هّ ،
حجیت تاریخی ندارند.
البته تأ کید میش���ود که در معنا و شکل
کالم معصوم؟ع؟ دخل و ّ
تصرفی نشده
است؛ ّاما در غیر موارد کالم معصوم؟ع؟
نویسنده ،دست خود را برای استفاده از
تخیل ،باز گذاشته است.
کتاب «زندگی را از نو آغاز کن» ،نوشتۀ
محدث ��ه س ��ادات طباطبایی ،از س���وی
س ��ازمان چاپ و نش���ر مؤسس���ۀ علمی_
فرهنگ ��ی دارالحدیث در س���ال  ۱۳۹۵با
ش ��مارگان هزار جلد در هش���تاد صفحه
منتشر شده است.

برگزاری مراسم تواصی به حق در ّ
مؤسسۀ دارالحدیث

کتاب حدیث تندرستی در بازار نشر
کت���اب «حدی ��ث تندرس ��تی؛ آداب
خ���وردن و آش ��امیدن در س ��یرۀ
معصوم ��ان؟ع؟» ،نوش ��تۀ ّ
محمدتقی

ّ
روزی مخلوقاتش دانس ��ته و
متکف ��ل ِ
میل به خ ��وردن و آش ��امیدن را نیز به

دوچندان بخش ��یده و در نظر بسیاری
از انس ��انها ،این س ��وءتفاهم را ایجاد

صورت غری ��زی در وجود آن ��ان نهاده

ک ��رده اس ��ت که زندگ ��ی در دنی ��ا ،تنها
ّ
ب ��رای لذت ب ��ردن از ام ��وری همچون

مادر را نشناس ��د و مکی ��دن آن را نداند

خ ��وردن و آش ��امیدن و بهرهگی ��ری از
ّ
دیگر لذتهای دنیوی و مادی است؛

نداند چگونه باید بخورد و بیاشامد.

برط���رف ش ��دن نیازه ��ای طبیع ��ی ،از

گذش ��ته از ل ��زوم وج ��ود آب و غذا و

ت ��ا جایی ک ��ه برخ ��ی زندگ ��ی میکنند
ّ
ت ��ا بخورند و بیاش ��امند و ل ��ذت ببرند؛

جمله حقوق انس ��ان به ش ��مار میآید؛

گرای ��ش طبیعی انس ��ان به خ ��وردن و

غاف ��ل از آن ک ��ه این گونه نگریس ��تن

نیازهای ��ی مانند خوردن ،آش ��امیدن،
نیازهای جنس ��یّ ،
محب ��ت ،حرمت و
آزادی که ّ
حق طبیعی انس ��ان اس ��ت

آش ��امیدن ،لذتبخش بودن آن نیز،

به دنیا و بر اس ��اس این نگرش زندگی

این دو عم ��ل را در نظر آدمی جلوهای

کردن ،نه تنها سقوط از مرتبۀ انسانی
را در پ ��ی دارد ،بلک ��ه موج ��ب ّ
تنزل از

س���بحانینیا در س ��ال  ۱۳۹۵از س ��وی
ّ
مؤسس ��ۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث
منتشر شد.
در ّ
مقدم ��ۀ این کت ��اب میخوانیم:

اس ��ت .هیچ نوزادی نیست که سینۀ
و هیچ جان ��وری را نمیتوان یافت که

و ممانعت از رفع ای ��ن نیازها ،پایمال
ک���ردن ح � ّ�ق طبیع ��ی او و در حقیقت،

حتی حیوانات نیز خوردن و آشامیدن

ستم روا داشتن به اوست.

را ب ��رای زن ��ده مان ��دن و زندگی کردن

از نخس ��تین و بدیهیتری ��ن ای ��ن
نیازه ��ا ،نی ��از ب ��ه آب و م ��واد غذای ��ی

مرتب ��ۀ حیوانی نی ��ز خواهد ب ��ود؛ زیرا

میخواهن ��د ،ن ��ه زندگ ��ی را ب ��رای
خوردن و آشامیدن.

اس���ت و هی ��چ جنبندهای ب ��دون آنها

این کت ��اب در دو بخش «خوردن»

نمیتوان ��د به حیات خود ادامه دهد.

و «آش ��امیدن» گردآوری ش ��ده است.

از ای���ن رو ،خداون ��د از آغ ��از آفرین ��ش

نویس ��نده کوش ��یده اس ��ت مجموع ��ه

موجودات زن ��ده ،آب و م ��واد غذایی

آداب خوردن و آش ��امیدن را براساس

را در دس ��ترس آنها ق ��رار داده ،خود را

آی ��ات و روای ��ات معصوم ��ان؟ع؟
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مراسم تواصی به حق ّ
مؤسسۀ علمی
_ فرهنگ ��ی دارالحدی ��ث با س ��خنرانی
حج ��ت االس�ل�ام والمس ��لمین س � ّ�ید
کاظ ��م طباطبایی ،در جم ��ع مدیران،
پژوهشگران ،دانش ��جویان و کارکنان
این مؤسسه برگزار شد.
در ای� ��ن م� ��راس� ��م_ ک���ه در ت��اری��خ
ده� � ��م ش � �ه� ��ری� ��ور ،در ن ��م ��ازخ ��ان ��ۀ
م� ّ
�ؤس �س��ۀ دارال��ح��دی��ث ،ب��رگ��زار ش��د_

 ،ح� �ج� �تاالس�ل�ام ط��ب��اط��ب��ای��ی ،به
توصیههای اخالقی پرداخت.
گفتن ��ی اس ��ت ،مراس ��م تواص ��ی ب ��ه
ح ��ق هر هفته روزهای چهارش ��نبه ،با
حضور دس� �تاندرکاران دانشگاه قرآن
و حدیث ،پژوهش ��گاه ق ��رآن و حدیث
و به ّ
هم ��ت معاونت فرهنگی و هنری
ّ
مؤسسۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث،
برگزار میشود.
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تنظیم کند و دسترس ��ی به آن را برای

نیز از عناوین چهار فصل مطرح ش ��ده

ن ��ه تنه ��ا باع ��ث اس���تحکام باوره���ا و

عالقهمندان به اخالق اس�ل�امی آسان

در بخش دوم این کتاب هستند.

عقای ��د میش ��ود ،بلک���ه عرض���ۀ آن به

گرداند.
ُ
بخ ��ش ّاول کتاب ،ش ��امل نه فصل

در س ��خن پایان ��ی ای ��ن کت ��اب آمده

جامعۀ اس�ل�امی ،ریشۀ ایمان را در دل

اس ��ت :ما مس ��لمانان ب ��ر ای ��ن باوریم

مس ��لمانان دیگر عمیقتر خواهد کرد،

با عناوینی همچ ��ون «غذای مطلوب

که دین اس�ل�ام ،آخری ��ن و کاملترین

و جهانیان باور خواهند کرد که اسالم،

و ویژگیه ��ای آن»« ،وقته ��ای غ ��ذا

دین ��ی اس ��ت ک ��ه خداوند ب ��ه بندگان
خود هدیه کرده اس ��تّ ،اما باید توجه

همان دین حق بوده اس���ت؛ دینی که
خداون ��د ،آن را برای بن���دگان برگزیدۀ

بای ��د هن ��گام خ ��وردن از آن پرهی ��ز

داشت که تنها زمانی میتوان به این

خود انتخاب کرده است.

کرد»« ،کمخوری و آثار س ��ودمند آن»،
ُ«پرخ ��وری و آث ��ار زیانب ��ار آن»« ،آنچه

باور ،اعتقادی اس ��توار داش ��ت و آن را

ک��ت��اب «ح��دی���ث ت��ن��درس��ت��ی ،آداب

از ه ��ر گونه تزل ��زل و دگرگون ��ی رهایی

در خ ��وردن حرام اس ��ت»« ،خوردن با

بخش ��ید ک ��ه در اقیان ��وس بیک ��ران

خ� � � ��وردن و آش����ام����ی����دن در س��ی��رۀ
ّ
محمدتقی
معصومان؟ع؟» ،نوشتۀ

دیگران» و «دانستنیهای گوناگون»

مع ��ارف و زیباییه ��ای دی ��ن غ ��ور

است.

کرده ،از جایج ��ای آن ،مرواریدهای

سبحانینیا در س��ال  ۱۳۹۵ب��ا تیراژ
هزار جلد و به قیمت ُنه هزار تومان در

خ ��وردن»« ،آداب خ ��وردن»« ،آنچ ��ه

«آداب آش ��امیدن»« ،آنچ ��ه ت ��رک
کردن ��ش نیکوس ��ت»« ،بهداش ��ت
آش ��امیدن» و «شراب و شرابخواری»

درخشانی که چشمان هر بینندهای را
خیره میسازد ،صید کند.

 ۱۹۲صفحه از سوی ّ
مؤسسۀ علمی_
فرهنگی دارالحدیث منتشر شده است.

البت ��ه دریاف ��ت مع ��ارف عمی ��ق آن،

کتاب «از احادیث پزشکی بیشتر بدانیم » منتشر شد
ک���ت���اب «از اح�����ادی�����ث پ��زش��ک��ی
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پزشکان مراجعه میکردند.

بیشتر ب��دان��ی��م» ت��أل��ی��ف مهدی

«از احادی���ث پزش ��کی بیش ��تر

خسرویسرشکی توسط مدیریت

بدانی���م» برگرفت ��ه از جلد نخس���ت

عمومی معاونت
تولید کتابهای
ِ
ف���ره���ن���گ���ی و ه����ن����ری م� ّ
��ؤس���س���ۀ

«دانشنام���ۀ احادی ��ث پزش ��کی»
یش ��هری است.
نوش���تۀ آیت اهلل ر 

دارال���ح���دی���ث ت��ول��ی��د و از س��وی

مطالب کت���اب حاضر ،ب ��ه صورت

انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

پرسش و پاس���خ تنظیم شده است

ه������دف اص����ل����ی از اح�����ک�����ام و

و کوتاهی متنه ��ا ،زبان جوانانه و
توجه به س���ؤاالت ُپرتکرار ،از جمله

دس���ت���وره���ای اس�ل�ام���ی و ب��وی��ژه
احادیث پزشکیّ ،
طب پیشگیرانه

ویژگیهای این کتاب است.

اس�������ت؛ ی���ع���ن���ی پ���ی���ش���گ���ی���ری از
بیماریها و تأمین سالمت جسمی

پزشکی نشدهاند؛ بلکه مانند ورود

و روانی انسان .از این رو ،پیشوایان

آن���ان ب��ه س��ای��ر ع��ل��وم ،ب��ه ص��ورت

دی��ن و بخصوص اه��ل بیت؟مهع؟

موردی و نه به صورت دائم بوده

در جایگاه حرفهای ،وارد مسائل

اس���ت و از ای���ن ج��ه��ت ،م���ردم به

انتشار کتاب «از امام مهدی؟جع؟ بیشتر بدانیم»
کت ��اب «از ام���ام مهدی عج بیش���تر
بدانی���م» تألیف ّ
محم���د باقریزاده
اش ��عری ،به ّ
همت مدیری���ت تولید

فرج؛ نش���انههای ظه���ور؛ ظهور
و قی���ام ام���ام مه���دی؛ رجع���ت و

عمومیمعاونتفرهنگی
کتابهای
ِ
و هنری ّ
مؤسسۀ دارالحدیث منتشر

ب���ه س���ؤاالت پرتک���رار ،از جمل���ه

شد.

ویژگیهای کتاب است.

«از ام���ام مه���دی(ع) بیش���تر

پاس���خها ،ب���ر اس���اس کت���اب

بدانی���م» ،خوانن���دگان را ب���ا برخ���ی

ارزش���مند «دانشنام���ۀ ام���ام

از مهمتری���ن آموزهه���ای پیامب���ر و

مهدی ب���ر پایۀ ق���رآن ،حدیث و

امام ��ان درب���ارۀ ام���ام مهدی ،آش���نا

تاریخ» تألیف آیت اهلل ریشهری

میکند که عبارتاند از :امام مهدی

نوشته شدهاند.

در ادیان و مذاهب دیگر؛ زندگانی و
ویژگیهای امام مهدی؛ غیبت امام
مهدی؛ دیدار با امام مهدی؛ انتظار

کتاب به خدا قسم دوستت دارم! منتشر شد
ک��ت��اب «ب����ه خ����دا ق��س��م دوس��ت��ت
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دارم!» ،ی��ک��ی دی��گ��ر از مجموعه
کتابهای داس��ت��ان� ِ�ی تولید شده
در م��دی��ری��ت ت��ول��ی��د ک��ت��ابه��ای
عمومی معاونت فرهنگی و هنری
ِ
ّ
مؤسسۀ دارال��ح��دی��ث اس��ت که در
جهت ت��روی��ج محتوای اح��ادی��ث،
بازنویسی شدهاند.
داس���تانهای کت���اب و حت���ی
اس ��امی ،واقعیان���د و در کت���ب
مختل���ف تاریخ���ی ذک���ر ش���دهاند.
تمام داس���تانهای این مجموعه،

حدی���ث و تاریخ» ،تألی���ف آیت اهلل
ّ
محمدی ریشهری است.
چ��اپ ّاول کتاب «ب��ه خ��دا قسم

برگرفت���ه از کت���اب «دانشنام���ۀ

دوس��ت��ت دارم!» ،ب��ه ق��ل��م کبری

امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ ب���ر پای���ۀ قرآن،

التج ،شمارگان هزار نسخه ،قطع

رق��ع��ی ۸۵ ،صفحه و ب��ه��ای پنج
ه��زار تومان در شهریور  ۹۵توسط
ان���ت���ش���ارات دارال���ح���دی���ث چ���اپ و
منتشر شد.
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کوتاهی
زمان ظهور امام مهدی.
ِ
متنه���ا ،زب���ان جوانان���ه و توجه

م���دی���ری���ت
کنگرههــای
دارالحدیث

مرکزهمـــایشهایعلـــــمیوپژوهشهایآزاددارالحــــــدیث،درحالحاضر،در کنارآمادهســـازیمجموعه
آثار کنگرۀبینالمللی ّ
سیدمرتضیعلمالهدیدرراستایمأموریتاصلیخود،موفقبهانتشاردو کتاب
شعرازمجموعۀ«سیریدرقلمروشعرآیینی»شدهاستودواثرادبیوتاریخیرانیزدردستانتشاردارد:

شعرتوحیدی

این کتاب که دومین عنوان از مجموعۀ
«س���یری در قلمرو ش ��عر آیینی» است ،از
نظر موضوعی در ده بخش تدوین شده
بندی موضوعی ،وجه
و در این تقس ��یم ِ
غالبی که بر آثار حاکم بوده ،مالک عمل
قرارگرفته است .عناوین این ده بخش
عبارتنداز:
 )1بخ ��ش ّاول :مح � ّ�رم ،ماه «ش ��ور» و
«شعور» و «حماسه»؛
 )2بخش دوم :سفیر عشق ،مسلم بن

در این قلمرو موضوعی قرار میگیرند.
در تدوی ��ن کت ��اب « ش ��عر توحیدی»،
مؤل ��ف محت ��رم آن ،جن ��اب اس ��تاد
ّ
محمدعلی مجاهدی ،نکاتی را در نظر
داش ��تند که از مهمترین آنها م ��وارد زیر
است:
 .1تبیین جایگاه شعر توحیدی در زبان
ای
فارسی و پیشین ۀ مکتوب یازده سده ِ
آن با اس ��تناد به مناب ��ع متقن تاریخی و

عروج سرخ (مجموعه شعر عاشورایی)
عقیل؟ع؟؛
 )3بخش س ��وم :منظومۀ شهادت
اصحاب فداکار امام حسین؟ع؟:
 .3/1حر بن یزید ریاحی؟ع؟
 .3/2عبد الرحمن بن عروة؟ع؟
 .3/3محمد بن عبداهلل بن جعفر؟ع؟
 .3/4مسلم بن عوسجه؟ع؟
 .3/5حبیب بن مظاهر؟ع؟
 .3/6زهیر بن قین؟ع؟
 .3/7عمرو بن قرظه؟ع؟

 .3/8نافع بن هالل؟ع؟
 .3/9اسلم ُترک؟ع؟
 .3/10عابس بن شبیب شاکری؟ع؟
 .3/11وهب و ّام وهب؛
 )4بخ ��ش چه ��ارم :حماس� �هآفرینان
بزرگ عاشورا:
 .4/1در حماس� �هآفرینیهای علم ��دار
کربال؟ع؟ و زینب کبری؟اهع؟
 .4/2آیینۀ پیامبر؟ص؟ ،حضرت علی
اکبر؟ع؟
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مجموعه «ش ��عر توحیدی» ،نخستین
کت���اب از مجموع ��ۀ «س ��یری در قلم ��رو
ش���عر آیینی» اس ��ت که در  656صفحه
وزیری و در دوازده بخش ،پیشینۀ شعر
توحی���دی در چهارده س ��ده را به ترتیب
تاریخ ��ی بررس ��ی ک ��رده و نمونهه ��ای
گوناگونی را از سرودههای شاعران ،ارائه
نموده است.
َ
موضوعی شعر توحیدی_ که
س���احت
ِ
مهمترین و برجستهترین قطعه از پازل
شعر آیینی اس ��ت_ بسیار گسترده است
و هر یک از سه عنوان اصلی و محوری:
«نیایش»« ،پرس ��تش» و «ستایش» به
لح���اظ موضوع ��ی ،زیرمجموعههای ��ی
دارند که با توحید ذات ربوبی و معرفت
الهی مرتبطند؛ از قبیل :نماز ،روزهداری،
دعا ،شبزندهداری ،سحرخیزی ،انابه
ّ
وتوبه،اعتکاف،طاعتوبندگی،توکل،
ّ
توسل به حضرات معصومین؟ع؟ برای
رس���یدن به مق ��ام قرب اله ��ی و ّمتصف

شدن به صفات جمالی و جاللی حضرت
حق ّ
«عز إس ��مه» و دیگر مقولههایی که

ادبی.
َ
 .2رعای ��ت س ��نت س ��نوی و ترتی ��ب
ّ
تاریخی و ّ
تقدم و تأخر شاعران به لحاظ
زمانی.
 .3ارائ���ۀ توضیح���ات الزم درب���ار ۀ
اصطالحات ،ترکیبات و واژههای دشوار
در پاورقی صفحات.
 .4پرهی ��ز از آوردن ش ��عر ش ��عرای
دشوارس���را و در اولوی���ت ق���رار دادن
ً
ش ��عرهایی که تقریبا ب ��رای عموم قابل
استفادهاند.
 .5تدوین مجموع� �های از فاخرترین
و نابتری ��ن اش ��عار توحی ��دی ب ��ه زبان
فارسی برای برطرف کردن خأل ملموس
و محسوس ��ی که از دیرباز در حوز ۀ ش ��عر
توحیدی احس���اس میشد ،و نیز تالش
در اعت�ل�ا بخش ��یدن ب ��ه س ��طح آ گاهی
ً
مشتاقان شعر و ادب توحیدی ،خصوصا
ش ��اعران آیینی ُس ��رای ج ��وان و ذاکران
آلاهلل.
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 .4/3ش ��هید بزرگ عاش ��ورا ،حضرت
علیاصغر؟ع؟
 .4/4دو جانباز بزرگ :حضرت عبداهلل
الحسن و قاسم بن الحسن؟ع؟؛
 )5بخش پنجم :خورش ��ید همیش ��ه
روشن ،امام حسین؟ع؟؛
 )6بخ ��ش شش ��مّ :
عزتآفرینیهای
پردگیانحرم؟ع؟:
 .6/1حضرت زینب؟اهع؟
 .6/2حضرت ّام کلثوم؟اهع؟
 .6/3حضرت سکینه؟اهع؟
 .6/4حضرت رقیه؟اهع؟
ُ
 .6/5حضرت ا ّم البنین؟اهع؟؛
 )7بخش هفتم .فتنۀ خاکستری؛
 )8بخش هشتم :اربعین حسینی؛
 )9ب��خ��ش ن� �ه ��م :ک� �ل� �ی ��دواژهه ��ای
عاشورایی :اعتراض ،بیداری ،رهایی؛
 )10بخ ��ش ده ��م :رباعیه ��ای
عاشورایی.
کت ��اب ع ��روج س ��رخ ،در  408صفحه
وزیری ،به زیور طبع آراسته شده است.
در م ��ورد زمین ��ۀ تدوی ��ن ای ��ن دو
مجموعه ،حضرت آیة اهلل ریشهری در
پیشگفتار این دو کتاب چنین نوشت:
ش ��ب یازدهم مح ��رم 1422ق1380 /
ش ،به مجلس ع ��زاداری در بیت مقام
معظم رهبری حضرت آیة اهلل خامنهای
رفت ��ه ب ��ودم .در آن مجل ��س ،یک ��ی از
مداحان مش ��هور ،ش ��عرهایی خواند که
رهبری پس از تمام ش ��دن جلس ��ه ،ابراز
ناخرس ��ندی کرده ،ب ��ه وی تذکر دادند.
همانشب،ایشاندر محفلیخصوصی
نکاتی را دربارۀ ش ��عر آیین ��ی فرمودند؛ از
جمله:
 .1تأثی ��ر ادبی ��ات دین ��ی و آیین ��ی در
اندیشه و روح جوانان؛
 .2اهتمام بیش ��تر در مضمونگزینی و

آهنگ مناسب در مراثی؛
 .3تبیی ��ن هنرمندان ��ۀ اه ��داف و
ارزشه ��ای مطل ��وب در مکت ��ب اه ��ل
بیت؟مهع؟؛
 .4احتراز از اش ��عار سس ��ت و مضامین
نامستند و فاقد اعتبار دینی.
پسازآنجلسۀمغتنموبهیادماندنی،
این اندیشه در ذهن من شکل گرفت که
در زمینۀ شعر عاشورایی و آیینی ،گامی
در خ ��ور ،ضرورت یافته اس���ت .از این رو
در سوم شهریور  ،1381جلسهای در دفتر
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم؟ع؟،
باحضورشماریازشعرایبرجستۀ کشور
و مداح ��ان اه ��ل بیت؟مهع؟ برگزار ش ��د.
یکی از مهمترین خواستههای شاعران
و مداحان در آن جلس ��ه ،تدوین منبعی
مستند و معتبر در زمینۀ مقاتل و مناقب
اهل بیت؟مهع؟ بود .بحمد اهلل ،با تدوین
«دانشنامۀ امام حسین؟ع؟» در پانزده
جلد و سپس استخراج بخش مقتل آن
بانام«شهادتنامۀامامحسین؟ع؟»در
دوجلد،به ّ
همتمحققانونویسندگان
مؤسس ��ۀ علمی _ فرهنگی دارالحدیث،
دسترسی به منبعی معتبر و جامع ممکن
گردید.
پ ��س از آن ،جلس� �های در هش ��تم
بهمن  1392با همان گروه از ش���اعران و

مداحان برگزار ش���د تا دانشنامۀ مذکور
برای حاضران تش���ریح و معرفی گردد و
راه برای غنیسازی اشعار دینی و آیینی،
بیش از پیش هموار شود.
این زمینۀ تاریخی سبب شد تا در سال
« ،1393واحد ش���عر آیینی» در مؤسسۀ
دارالحدیث راهاندازی ش���ود .مسئولیت
ای���ن واح���د ،تدوین و گ���ردآوری اش���عار
آیینی همسو با آموزههای معتبر دینی و
گزارههای مستند تاریخی در حوزههای
مختلفاست.
یش ��ک ،ش���عر یک���ی از مهمتری���ن
ب 
راهه���ا ب���رای استوارس���ازی و جاودانگی
اندیش���ههای ناب و معارف الهی است.
ش ��عر فاخ ��ر میتوان���د اندیش���های را در
گس ��ترۀ جامعه ،عم���ق و عمری طوالنی
ببخشد یا از آن پاسداری و نگهداری کند
ت ��ا به زبانهای دیگر نیز ترجمه ش���ود و
متفکران جهان را به تأمل وادارد .به کار
گرفتن این زبان و اب���زار در حوزۀ معارف
دی���ن ،از اعتقادات و اخالقیات گرفته تا
فقه و تعلی ��م و تربیت ،از گذش���تههای
دور تا امروز مورد توجه ادیبان مس���لمان
بوده است؛ اگرچه کمتر شکل و شمایل
موضوعی داشته و بیشتر در قالب ُجنگ
بوده است؛ مگر در حوزۀ عاشورا و فضایل
و مناقب یا برخی رشتههای علمی که تا
ّ
حدی صورت موضوعی یافته است.
«واحد ش ��عر آیینی» مؤسس���ۀ علمی_
فرهنگ ��ی دارالحدی���ث ب���ر آن اس���ت که
زی ��ر نظ ��ر پژوهش���گران مع���ارف دینی و
نیز کارشناس���ان ادبیات فارس���ی ،آثاری
منظ ��وم و مرتبط با مع���ارف دینی را گرد
آورد و به جامعۀ علمی عرضه دارد تا راه
گسترش معارف و مکتب اهل بیت؟مهع؟
هموارت ��ر گ ��ردد .از ای���ن رو برنامههایی
را در دس���تور کار خود قرار داده اس���ت که

در دست انتشار
بازنگاشت نقض
سادهس ��ازی و بازنویس ��ی مت ��ون که ��ن

این ��ک زحمات چند س ��الۀ ایش ��ان ،به

فارس ��ی در روزگار ما امری مت ��داول و رایج

بار نشسته و در دس ��ت آمادهسازی برای

شده است؛ این کار به انگیزۀ پیوند دادن

انتشار است .استاد گرمارودی در بخشی
از ّ
مقدمۀخودبراین کتاب،چنیننوشته

آشناسازی نس ��ل نو با پیشینۀ فرهنگی

است:

نس���لهای جدید به نس� �لهای کهن و
انجاممیشود.

تو رنجهمشو،برونمیا از َد ِر خویش
ََ
سر خویش
من خود چو قلم همیدوم بر ِ
. ...
دربازنویسیاین کتاب کوشیدهام کهنثر
معیار امروزی با اندکی چاشنی
آن را به نثر ِ

کتابهای ��ی چ ��ون «تاری ��خ ّ
وص ��اف»

بازنویس ��ی یک کتاب ،امروز یک «نوع

باستانگرایی برگردانم و حتیالمقدور نه

ادب ��ی» ی ��ا ب ��ه تعبی ��ر خارج ��ی آن« ،ژانر

هیچ بر معانی عبارات بیفزایم و نه هیچ

عبداهلل بن فضل شیرازی« ،تاریخ روضة
الصفا»ی ّ
محمد میرخوان ��د (ابن خاوند

ادبی» شده است .در قدیم هم ،هر چند
ن ��ه به گون ��ۀ امروزّ ،ام ��ا به ُص ِور مش ��ابه،
ً
سابقه داش ��ته اس ��ت .مثال ابان بن عبد

از آن بکاه ��م ،مگ ��ر آن که ب ��رای کلمه یا
عبارتی ،هیچ معنای ّ
محصلی به دست
نمیآم ��د و ب ��ه این یقین میرس ��یدم که

جوین���ی و «درۀ ن ��ادره»ی می ��رزا مه ��دی

الحمی ��د الحقی ،کلیل ��ه و دمن ��ه را برای

آن کلمه یا عبارت ،از قلم نس ��خهنویس

خان منشی استرآبادی ،توسط استادان

برمکیان به نظم عربی بازنوشته است.

دچ ��ار افتادگ ��ی و یا تحری ��ف و تصحیف

بزرگ ادبیات فارس ��ی همچ ��ون آقایان:
دکترعباسزریابخویی،دکتر ّ
سیدجعفر

ش ��اید بتوان همۀ کتابهای ��ی را که زیر

ش ��ده اس ��ت .خوشبختانه این موارد از

عن ��وان «تهذی ��ب» (گاه حت ��ی از س ��وی

شمار انگش ��تان دو دس ��ت تجاوز نکرده

ش���هیدی و دکتر منصور ث ��روت به انجام

خود نویسندگان کتاب اصلی) بازنویسی

است ،و خوشبختی بیش ��تر آن که این

رسیدهاست.

شدهاند،ازهمیننوعدانست.

کتاب«نقض»عبدالجلیلرازیقزوینی

ب ��اری ،ای ��ن کار ،ب ��رای آسانس ��ازی

کهاز متون کهنفارسیقرنششماست،

خوانش کتابو کاستناززحمتخواننده

م ��وارد اندک ،هیچ لطم� �های به معنای
عب ��ارات ،وارد نس ��اخته اس ��تّ .
مصحح
ُ
دانشمند کتاب مرحوم ارموی ،به شیوۀ

شایستۀسادهسازیوبازنویسیبود؛بنابر

است و در واقع بازنگارندۀ کتاب ،به جای

عالمان ��ه ،در مت ��ن نس ��خۀ اس ��اس و در

این،شورایعلمی کنگرۀبزرگداشتعبد

فرصت ام ��روز ،رنج مراجعه
خوانن ��دۀ کم
ِ

حواش ��ی ،نس ��خهبدلها را ذک ��ر فرموده

الجلیلرازی،بازنویسیوسادهسازیاین

به کتب لغت را ب ��رای یافتن معادلها و

اس ��ت .کم ب ��ودن نس ��خههای کتاب و

کتاب را تصویب کرد و پس از مش ��اورهها
و گفتگوها ،جناب اس ��تاد دکتر ّ
سید علی

ترجمۀ آیات و اش ��عار عربی و بازگرداندن

حذف و اضافههای نس ��خهبرداران و نیز

موس ��وی گرمارودی انجام این مهم را بر

معیار روز ،به عهده
مت ��ن قدیمی به زبان ِ

افتادگیها ،گاهیموجبتعقیدعباراتو

میگیرد و از زبان ش ��اعر ،به این دس ��ته از

عهده گرفت.

خوانندگانمیگوید:

ش���اه)« ،تاریخ جهانگش ��ا»ی عطاملک

دشواریدریافتمنظوراصلیمؤلفشده
اس ��ت .در این موارد ،برای چارهاندیشی،
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شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

مهمترین آنها بدین شرح است:
 .1تهیۀ مجموعهه ��ای موضوعی در
حوزهه ��ای معارفی ،اخ�ل�اق ،فضایل و
مناقب و مراثی؛
 .2انتخ ��اب و گزین ��ش اش ��عار فاخر از
جهت محتوا و قالب؛
 .3نشان دادن ریشههای معرفتی این

اشعار در آموزههای قرآنی و حدیثی.
آیة اهلل ّ
محمدی ریشهری ،در پایان
یادداش ��ت خود ،ضمن تقدیر از زحمات
استاد ّ
محمدعلی مجاهدی ،از شاعران
متعهد درخواست کرده است که با ّ
توجه
به فراهم آمدن منابع معتبر و مستند در
ح ��وزۀ مناقب و مقات ��ل اهلبیت؟ع؟ و

نیز معارف اعتق���ادی و اخالقی آنان ،در
آفرینشهای ادب���ی و ذوقی خود ،دقت
بیش ��تری مب ��ذول دارند تا پ ��س از این،
جامعه بیش از پیش ش ��اهد شعرهایی
با محتوای صحیح و مطابق با اصول و
فروع اعتقادی باشد.

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

دو کار کردم:
ّ
 .1دریاف ��ت ح ��اق معن ��ای عبارتی که
مخ ��دوش مینم ��ود یا تعقید داش ��ت ،از
پس آن و توضیح آن
روی عبارات پیش و ِ
باعبارتیطوالنیترازعبارتاصلی.
ّ
.2ازمیاننسخهبدلهایی کهمحدث
ُ
ارم ��وی در پانویسه ��ا آورده ب ��ود ،آن را
برگزیدم کهصحیحتریامناسبتریافتم.
بنابراینمیتوانمباظنقویعرض کنم
ً
که این بازنوش ��ته ،معنا به اندیشه و نظر
مؤلف کتاب،نزدیکتریناست....
نس ��خهبدلهایی که در پانویس متن
آمده بود و برای خوانندۀ این بازنگاشت
مفی ��د فای ��دهای نب ��ود ،ح ��ذف ک ��ردم.
حواش ��ی و تعلیق ��ات و توضیحات ،همه
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لاّ
ُ
از ع م ��ه ارموی اس ��ت .م ��وارد اندکی که
خود من،
من توضیحی داش ��تهام با نام ِ
آمده اس ��ت تا مسئول درستی و نادرستی
آن ،خود باش ��م .تمام آی ��ات و احادیث و
َ
َمثلها و عبارات عربی را بدون استثنا به
عربی آن را نیز
فارسی ترجمه کردم و متن
ِ
آوردهام .تمام اش ��عار عرب ��ی را نیز ترجمه
کردم ،مگر آنهای ��ی که یا طوالنی بودند و
یا برای مقصود مؤلف کتاب جنبۀ تأ کید
داشتند و بس. ...
�ات پس از ذکر نام ش ��اهان
تمام تعارف � ِ
ّ
و امرا را که مولف به مالحظات سیاس ��ی
�یعیان
روزگار خ ��ود و بن ��ا به مصلحت ش �
ِ
ِ
وق ��ت ذک ��ر ک ��رده اس ��ت ،حذف ک ��ردم.
ً
مث�ل�ا نظیر این دعا که پ ��س از نام طغرل

سرسلسلۀ س ��لجوقی آورده است« :سقاه
اهّلل رحمت ��ه؛ خداون���د او را از رحمت خود
س ��یراب گرداناد» ی���ا دربارۀ ش���اهی دیگر
میگوید«َ :ن ّور ُ
اهّلل َ
قب���ره؛ خداوند گور او را
پرنور کند».
امید اس ��ت کوشش ناچیز صاحب این
قلم ،م ��ورد رضای حضرت ح���ق و ّ
توجه
حضرت ّ
بقیة اهلل_ أرواحنا فداه_ قرار گیرد
و دستاویزی برای برکشیدن این قلمزن
از عرصات غفلت به س���رمنزل آشناییها
گردد؛وگرنهبهقولسنایی:
ّ
نویسائیوخوانایی
اگربودی کمالاندر
چراآنقبلۀ کل،نانویسابودوناخوانا؟

اما کن تاریخی ری

ری ،یک ��ی از کهنترین مراکز ّ
تمدنی ایران

_  585ق) ،عبدالجلی ��ل رازی(زن ��ده در

چند س ��الی اس ��ت که «واحد ریپژوهی»

اس ��ت که قدمت چندی ��ن هزارس ��اله دارد
و مردم ��ان آن را قوم ��ی متم � ّ�دن و هن ��رور

 560ق) ،ام����ام فخ����ر رازی( 606_ 546ق)

نیز در مؤسس ��ه ،راهاندازی ش ��ده است تا

و قطبالدی����ن رازی(م  766_ 696ق)،

پژوهشهای ریشناس ��ی ،ارتقا و سامان

توصیف کردهاند.

حضوریتأثیرگذارداشتند.

بیش ��تری یابند .تولید آثار معتبر و مستند

ری ،در دورۀ اس�ل�امی ،از س����دۀ س����وم و
ً
چهارم،داراییکحوزۀنسبتاتوانمندعلمی
بودوشخصیتهاییبزرگ،از شیعهو ّ
سنی

معن ��وی ری از قرن س ��وم به این س ��و بوده

کتاب اماکن تاریخی ری ،نخستین اثر از

را در خود پروراند؛ دانش����مندان و اثرآفرینانی

است.مؤسسۀعلمی_ فرهنگیدارالحدیث

مجموعهای اس ��ت که واحد ریپژوهی در

همچون :ثقة االس�ل�ام کلینی(م  329ق)،
اب����ن ِق ّب����ۀ رازی(ق  ،)4اب ��ن ُمس ��کویه(م

که در پرتو این آستان مقدس شکل گرفت

نظر دارد تقدیم عالقهمندان به ریشناسی

و اکن ��ون یک ��ی از پایگاهه ��ای علمی مهم

کند.مؤلف کتاب،استادبرجستۀجغرافیای

 421_321ق) ،ابوحات����م رازی(م 322ق)،

کش ��ور برای نش ��ر مع���ارف اه ��ل بیت؟مهع؟

ایران،جنابآقایدکترجوادصفینژاداست

���ارس رازی( 395 _ 329ق) ،ابوبکر
اب����ن ف� ِ
ّ
رازی( 385 _ 325ق) و محم ��د ب ��ن زکری ��ا

است،در تولید کتبدینیوتربیتاستادان

که خود از دیار ری است .این کتاب ،در352

و فرهیخت ��گان عرص ��ۀ ق ��رآن و حدی ��ث،

صفحۀ وزی ��ری ،اما ک ��ن تاریخ ��ی ری را در

رازی(م  302ق).

توفیقات بیشمار داش ��ته و برای قدردانی

سه برهۀ زمانی بررسی کرده است .عناوین

با افول و از رونق افتادن حوزههای علمی

و ادای دی ��ن ب ��ه ای ��ن مرق ��د مطهر و ش ��هر

سرآمدشهرهایعلمیشیعه
بغدادوقم،ری ِ

ری ،کارنام� �های پر ب���رگ و بار نصیب خود

فصولچهارگانهاین کتابعبارتانداز:
فصل ّاول :کلیات؛

در آن روزگار شد و قرن پنجم و ششم ،دوران

کرده است؛ از جمله برگزاری کنگرۀ جهانی

اوج بالندگ ��ی علم ��ی ری به ش ��مار میآید.

بزرگداش ��ت حضرت عبدالعظیم حس ��نی،

در ای����ن دورۀ درخش����ان ،عالمانی همچون

هم ��راه چاپ و نش ��ر س ��ی اثر علم ��ی  ،و نیز

ابوالفت����وح رازی(ق  6ق) ،صفیالدی ��ن

بزرگداشت عالمان و بزرگان ری ،همچون

در ری پس از اسالم تا حملۀ مغول؛

رازی(ق 6ق)،سدیدالدینحمصیرازی(م

کلینی،ابوالفتوحرازیوعبدالجلیلرازی.

فصلچهارم:اماکنتاریخیباقیمانده
ازعصرمغولتازمان کنونی.

 600ق) ،ش ��یخ منتجبالدی ��ن رازی(504

مرق ��د حضرت عبدالعظیم حس ��نی؟ع؟
در ای ��ن دیار ،یکی از اس ��باب رونق علمی و

در کنار خدم ��ات و فعالیتهای مذکور،

در ای ��ن زمین ��ه ،از دیگ ��ر برنامههای این
واحد است.

فصلدوم:اماکنتاریخیبهجایماندهاز
ری قبل از اسالم؛
فصل سوم :اماکن تاریخی به جای مانده

ان��ت��ش��ارات
دارالحدیث

اندازی فروشگاه الکترونیکی انتشارات دارالحدیث
راه
ِ

مدی���ر عام���ل انتش���ارات دارالحدی���ث ،از

• برطرف شدن مشکالت پرداخت وجوه

راهان���دازی پای���گاه جدی���د الکترونیک���ی

کت ��اب به هن ��گام خری ��د کتاب ب ��ه صورت

ف���روش منش���ورات دارالحدی���ث ب���ه

اینترنتی؛
ّ
• نمایش کتب جدید در صفحۀ اول؛

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

نش���انی  shop.darolhadith.irخب���ر داد.

• امکان مقایسه دو کتاب در سایت برای

حجت االس�ل�ام والمس���لمین سبحانینیا

کاربران؛

گفت :پایگاه پیشین ،علی رغم زیباییهای
بص���ری ،کارب���ران را در فراین���د خرید کتاب

ویژگیه���ا و مزای���ای این پایگاه در مقایس ��ه

با مش���کالتی روبهرو میساخت .همچنین

ب���ا پایگاه پیش���ین اظه ��ار داش ��ت :برخی از

• پیشبینی س���ایز مناسب برای نمایش
ّ
تصاویر مجلدات و در نتیجه ،نمایش تعداد

برخی دشواریها در آن به چشم میخورد.

مهمترین ویژگیه���ا و مزایای پایگاه جدید

بیشتر کتاب در یک صفحه.

لذا به منظور تسهیل امر فروش الکترونیکی
ّ
متن���و ع
کارب���ران و عالقهمن���دان ب���ه آث���ار

عبارت است از:

دارالحدی���ث ،س���ایت جدی���د فروش���گاه را
راهاندازی کردیم.

• تکمیل و تقویت دستهبندی موضوعی
کتبمنتشرشده؛
• جس���تجوی آس���ان و پیش ��رفته در بین

مدیرعامل انتشارات دارالحدیث در بیان

عالقهمندان برای اطالع از تازههای نش���ر
و خری ��د کتاب میتوانند به نش ��انی س ��ایت
/http://shop.darolhadith.ir

مراجع���ه

نمایند.

منشورات؛

اهدای کتاب از س ��وی انتش ��ارات دارالحدیث به س���ه نفر از خریداران کتاب از فروش���گاه الکترونیکی
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به س���ه نفر از مش���تریانی که در طول یک

ّ
.1محمد بردبار از استان فارس ،شهر فسا،

سال گذشته از سایت الکترونیکی انتشارات

برنده یک میلیون ری���ال کتاب به انتخاب

بازدید و از فروش ��گاه این پایگاه ،بیش ��ترین

خود؛

خری���د را داش���تهاند ،متناس���ب ب���ا می���زان

.2وحید کبریایی از اس ��تان تهران ،ش ��هر

خریدش���ان ب���ر اس���اس انتخاب خودش���ان

تهران ،برن���ده هفتصد هزار ری ��ال کتاب به

مبالغی کتاباهدا گردید.

انتخابخود؛

برندگانی که بیش���ترین خرید را از س���ایت

.3مریم قرائی از اس���تان خراسان رضوی،

انتشارات داشتند به ترتیب عبارت بودند از:

شهر کاشمر ،برنده پانصد هزار ریال کتاب به

انتخابخود.
گفتن ��ی اس ��ت کتابهای انتخاب ش���ده
برای صاحبانش ��ان به صورت پستی ارسال
میگردد.
ً
یش ��ود که این ش���یوۀ
ضمن ��ا ی ��ادآوری م 
اهدای کتاب ،در س���الهای آین���ده نیز اجرا
خواهدشد.

کتاب های تجدید چاپ شده در تیر ،مرداد و شهریور 1395
 _1موس ��وعة االم ��ام الحس ��ین؟ع؟ ف ��ی
محمد ّ
الکتاب والس � ّ�نة والتاریخّ ،
محمدی
ریشهری ،قم :دارالحدیث ،چاپ چهارم،
 1395ش ۱۲ ،ج ،عربی.
 _2غنچههای شرم (نگاهی نو به مفهوم
حیا) ،عباس پسندیده ،چاپ چهارم1395،
ش ،رقعی ۱۴۴ ،ص ،فارسی.
محم���د ّ
 _3کیمی ��ای محب ��تّ ،
محمدی
ریشهری ،قم :دار الحدیث ،چاپ پنجاه و
سوم 1395 ،ش ،وزیری 301 ،ص ،فارسی.
 _4دی ��ن و مبانی ارتباط ��ات ،حجت اهّٰلل

بیات ،قم :دارالحدیث ،چ ��اپ دوم1395 ،

یش ��هری ،با همکاری :احم ��د غالمعلی،
ر 

ش ۳۲۸ ،ص ،فارسی.

ترجمه :مهدی مهریزی ،قم :دار الحدیث،

 _5گزی ��دۀ مت ��ون حدیث ��ی (7ج) ،دبی ��ر
مجموعه :هادی ّربانی ،ق ��م :دارالحدیث،

چاپ چهارده ��م 1395 ،ش ،وزیری۴۶۹ ،
ص ،عربی_ فارسی.

چاپ پنجم 1395 ،ش ،رقعی ،فارسی.
محمد ّ
 _6حکمتنامۀ کودکّ ،
محمدی

یش ��هری ،با همکاری و ترجمه :مرتضی
ر 

ریش���هری ،هم���کاری و ترجم ��ه :عب ��اس

خوشنصی ��ب ،ق ��م :دارالحدی ��ث ،چ���اپ

پسندیده ،قم :دار الحدیث ،چاپ دوازدهم،

پنجم 1395 ،ش ،رقعی ۲۹۶ ،ص ،عربی_

 1395ش ،وزی ��ری ۳۳۲ ،ص ،عرب ��ی_

فارسی.

فارسی.
ّ
ّ
 _7حکمتنام ��ۀ جوان ،محمد محمدی

محمد ّ
 _8فرهنگنامۀ مسجدّ ،
محمدی

تازه های نشر دارالحدیث

حدیث تندرستی

از احادیث پزشکی بیشتر بدانیم

دکتر ّ
محمدتقی سبحانی نیا

مهدی خسروی سرشکی

ّ
محمد باقری زاده اشعری

شعر توحیدی

عروج سرخ

به خدا قسم دوستت دارم

زندگی را از نو آغاز کن

به کوششّ :
محمد علی مجاهدی

به کوششّ :
محمد علی مجاهدی

کبری التج

محدثه سادات طباطبایی
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واقعۀ عاشورا در منابع کهن

میراث مکتوب رضوی

جستارهایی در مدرسه کالمی بغداد

جستارهایی در مدرسه کالمی قم

جمعی از پژوهشگران

سید مصطفی مطهری  -رضا یاری نیا

جمعی از پژوهشگران

جمعی از پژوهشگران

فصلنامه علمی_ پژوهشی علوم حدیث

پژوهش نامه روان شناسی اسالمی

دو فصلنامه کالم اهل بیت ؟مهع؟

مجله سنجه

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

فرهنگ نامه مباهله
محمد ّ
ّ
محمدی ری شهری

از امام مهدی (عج) بیشتر بدانیم

گ�������زارش
تصویری

امضای تفاهم نامه و اختتامیۀ اجالس اعتاب مقدسۀ جهان اسالم

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪
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▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

آیین تعویض پرچم گنبد و بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی

آیین تعویض پرچم گنبد حضرت امامزاده حمزة ابن موسی الکاظم

48

بازدید آیت اهلل نوری همدانی از شعبۀ شهر ری دانشگاه قرآن و حدیث
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شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

ّ
بزرگداشت وفات محدث واالمقام حضرت عبدالعظیم حسنی

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

مراسم رونمایی از کتاب های ترویجی و بین المللی مؤسسه دارالحدیث
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مراسم رونمایی از کتاب های ترویجی و بین المللی مؤسسه دارالحدیث

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪
51

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

تشرف و زیارت کاروان اعزامی جمهوری اسالمی ایران به بازی های پارالمپیک 2016

غرفۀ آستان مقدس در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
52

آس�������ت�������ان
سیدالکریم

▪ شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگی دارالحدیث ▪

اداری امام علی؟ع؟ است
برخورد قاطع با متخلفان ،از سیاستهای
ِ
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تولی ��ت آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ حقمداری،
قانونگرای ��ی ،گزین ��ش کارگ ��زاران
شایسته ،مراقبت و دیدبانی از مدیران،
تش ��ویق و تنبی ��ه و من ��ع کارگ ��زاران از

و شایس ��ته ،آن ��ان را ب ��ه حال خ ��ود رها
یک ��رد و از آنه ��ا مراقب ��ت و دیدبانی
نم 
مینم ��ود و در قب ��ال رفت ��ار صحی ��ح و
اشتباهات ،آنها را مورد تشویق و تنبیه
قرار میداد.

پذی ��رش هدی ��ه و قاطعی ��ت در برخورد
را از جمل ��ه محوره ��ای م ��ورد تأ کید در
سیاس� �تهای اداری ام ��ام عل ��ی؟ع؟
برشمرد.
ّ
یش ��هری در
آی ��ت اهلل محم ��دی ر 
دی ��دار فرمان ��دار ،اعض ��ای ش ��ورای
اداری ،ش ��ورای تأمین و مدیران ارش ��د
شهرس ��تان ری ،ب ��ا تبیی ��ن نکات ��ی از
سیاستهای اداری حضرت علی؟ع؟
گف ��ت :آن حض ��رت در سیاس� �تهای
اداری خ ��ود ،چند اصل مه ��م از جمله
«صداقت» را رعایت میکرد ،در صورتی
ک ��ه سیاس ��تمدار ب ��ودن ،در قام ��وس
سیاس ��تمداران غی ��ر اس�ل�امی ،یعن ��ی
دروغ گویی؛ ّاما در سیاس ��ت اس�ل�امی،
صداق ��ت ،ی ��ک اص ��ل مه ��م به ش ��مار
م� �یرود و این مس ��ئله ،خیلی دش ��وار و
البته ّ
حساس و مبنایی است.
نویس ��ندۀ کت ��اب «سیاس� �تنامۀ
ام ��ام عل ��ی؟ع؟» تصریح ک ��رد :اگر چه

ّ
یش ��هری
محم ��دی ر 
آی ��ت اهلل
بی ��ان ک ��رد :از دیگ ��ر ن ��کات مه ��م در
سیاستهای اداری حضرت علی؟ع؟
ای ��ن اس ��ت ک ��ه ایش ��ان ،در مواجهه با
ّ
لغزشه ��ا و تخلفات کارگ���زاران خود با
قاطعیت برخورد مینمود.
نویس ��ندۀ کتاب «سیاس� �تنامۀ امام
علی؟ع؟» در بیان نمونههایی از رفتار
قاط ��ع حض ��رت عل ��ی؟ع؟ در مواجهه
ّ
ب ��ا کارگ ��زاران متخل ��ف خ ��ود ،گف ��ت:
«مصقل ��ه» از کارگزاران ام���ام علی؟ع؟
ّ
ب ��ود که تخلف مالی داش ��ت و ایش ��ان
ب ��ه محض اطالع ،مأم ��ور خودش را به
س ��مت او اعزام کرد و گفت :به محض
ای ��ن که مأمور من به تو رس ��ید ،معطل
نک ��ن و به س ��مت من بی ��ا و پولهایی
را ک ��ه از بیت المال ب���ردهای ،با خودت
بی ��اور ،و حض ��رت عل ��ی؟ع؟ ،پ ��س از
احض ��ار از او خواس���ت ّرد م ��ال کن ��د و
برخورد شدیدی با او کرد.
آیت اهلل ّ
یش ��هری گفت:
محمدی ر 

شایستهس ��االری از سیاس� �تهای
محوری ام ��ام علی؟ع؟ اس ��تّ ،اما آن
حض ��رت بع ��د از انتص ��اب اف ��راد صالح

از جمله سیاستهای قاطعانۀ حضرت
علی؟ع؟ این بود که به همۀ کارگزاران

خود ابالغ ک���رده بود که هیچ کس ّ
حق
پذیرش هدیه ندارد و پنهان داشتن آن
را خیان���ت به حکوم���ت و دریافت آن را
ّ
حرام و تخلف بر میشمرد.
تولی ��ت آس ��تان ّ
مق���دس حض���رت
عبدالعظی���م الحس���نی؟ع؟
گف ��ت :بای���د ت�ل�اش و ّ
همت و
مراقبت کنی���م و با همکاری و
همراهی همهجانب���ه بتوانیم
نمایی از حکومت علوی را به
ّ
منصۀ ظهور برس���انیم تا برای
حکومت جهانی اسالم با ظهور
حض ��رت مهدی؟جع؟ ،زمینهس���ازی
کرده باشیم.
ّ
آی ��ت اهلل محم���دی ریش���هری
همچنی ��ن با اظه���ار رضای���ت از فضای
همدل ��ی و تعام�ل�ات می���ان مدی���ران
و مس ��ئوالن شهرس���تان ری گف���ت:
الحم ��دهلل در مقط���ع کنون���ی و ش���رایط
فعل ��ی ،هماهنگ���ی بیش���تری می���ان
مس ��ئوالن شهرس���تان ری نس���بت ب���ه
گذشته مش ��اهده میش���ود و امیدواریم
همدل ��ی و الف���ت می���ان مس���ئوالن
ش ��هر اف ��زون ش���ود ک���ه ای���ن همدلی و
همافزایی ،مورد رضایت خدای متعال
و مردم خواهد بود.
در ابتدای این دیدار صمیمی ،هدایت
یپ ��ور ،فرمان���دار ری ،ضم���ن
اهلل جمال 
تبریک عید س ��عید فطر ،از همکاریها
و اقدام���ات مدیران آس���تان ّ
مقدس در
م مختل���ف
اج ��رای برنامهه���ا و مراس��� 
و حمایته ��ای آی���ت اهلل ّ
محم���دی
ّ
یش ��هری تش���کر نم���ود و گزارش���ی از
ر 
وضعی ��ت برنامهها و اقدام���ات صورت
گرفته در شهرستان ری را ارائه کرد.

برگزاری مراسم بزرگداشت وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟

مجتبی؟ع؟ در سرزمین ایران اسالمی،
با حضور انبوه زائ ��ران و مجاوران حرم
مطهر برگزار شد.
ای���ن مراس ��م ،ب ��ا حض ��ور جمع ��ی از
چهرههای علمی ،فرهنگی و سیاس ��ی
و همچنین مس ��ئوالن شهرستان ری و
دس���تههای عزادار از اقصی نقاط کشور
و جم���ع کثیر زائ ��ران و مج ��اوران حرم
مطهر همراه بود.
در ابتدای این مراس ��م _ که در تاریخ
س���ی و یک ��م مردادم ��اه ،در مص�ل�ای
بزرگ ری برگزار ش ��د_  ،آقای حمیدرضا
احم���دی وفا ،ق ��اری ممتاز ب ��ه تالوت
قرآن پرداخت .در ادامه و پس از مراسم
جمعخوانی ّ
خدام ،زیارتنامۀ حضرت

ب ��ه مرثی هس ��رایی و ذکر مصائ ��ب اهل
بیت عصمت و طهارت؟ع؟ در س ��وگ
وف ��ات ّ
محدث عظیم الش ��أن حضرت
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ پرداخت.
سخنران ای��ن مراسم معنوی ،آیت
اهلل صدیقی نیز در سخنانی به تجلیل
از م ��ق ��ام ش��ام��خ
دان �ش �م �ن��د ب��زرگ
ش �ی �ع��ه و ن�گ�ی��ن
درخ� � ��ش� � ��ان ری
پ ��رداخ ��ت و ای��ن
شخصیت ب��زرگ
را قابل اح�ت��رام و
مورد تأیید در نزد

ظه ��ر و عصر ب ��ه امامت حض ��رت آیت
یش ��هری ،تولیت آستان مقدس
اهلل ر 
حض ��رت عبدالعظی ��م الحس ��نی؟ع؟
اقامه شد.
در پای ��ان ای ��ن مراس ��م ،زائ ��ران و
عزاداران ،بر س���ر سفرۀ بابرکت حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ میهمان شدند.
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ّ
حضور اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهۀ کرامت در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟
ب���ه مناس ��بت ّای ��ام دهۀ کرام ��ت ،هر
س���اله ،ویژهبرنامههای ��ی ب ��ا همکاری
وزارتخانهه ��ا ،س ��ازمانها ،نهاده ��ا
و ارگانه ��ای دولت ��ی و غیردولت ��ی در
سراسر کشور از سوی شورای هماهنگی
بزرگداشت دهۀ کرامت ،برگزار میشود.
آس���تان ّ
مقدس حض ��رت عبدالعظیم

الحس ��نی؟ع؟ ،ب ��ه عن ��وان یک ��ی
از دس ��تگاههای عض ��و در ش ��ورای
هماهنگ ��ی بزرگداش ��ت ده ��ۀ کرامت،
در تاری ��خ چهارم مردادم ��اه  95میزبان
اعضای این ش ��ورا بود ک ��ه با حضور در
صحن اصلی آستان ّ
مقدس ،به صورت
دس ��تهجمعی ب ��ه قرائ ��ت زیارتنام ��ه

پرداختن ��د و ب ��ر س ��ر م ��زار امام ��زادگان
واالمقام مدفون در این بارگاه ملکوتی،
ّ
مشرف شدند.
س���پس معاون فرهنگی و امور زائران
آستان ّ
مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟
در ت ��االر ش ��یخ کلین ��ی؟هر؟ ضم ��ن
خیرمقدم ،اظهار داشت :دهۀ کرامت و

شمارۀ- 68تیر،مردادوشهریور ▪1395نشریهخبری،اطالعرسانیوفرهنگیآستانحضرتعبدالعظیمحسنی؟ع؟ومؤسسهعلمیـ ـفرهنگیدارالحدیث ▪

مراسم سوگوارۀ خورشید تابناک ری
در س���الروز وفات حضرت عبدالعظیم
الحس ��نی؟ع؟ ن ��وادۀ ام ��ام حس ��ن

عبدالعظی ��م الحس ��نی؟ع؟ توس ��ط
آق ��ای زی ��ن العابدین فرد قرائت ش ��د.
پس از ذکر اش ��عار توس ��ط آقای سازگار،
ّمداح اه ��ل بیت؟مهع؟ ،آق ��ای رضوانفر

بزرگان دین دانست.
آقای ��ان س ��یدجعفر موس ��وی ،تولیت
اداری ح ��رم ام ��ام حس ��ین؟ع؟،
ّ
سیدحسین موسوی ،از مدیران آستان
مق � ّ�دس حضرت ابالفضل العباس؟ع؟
و ّ
سید حیدر رضوی ،رئیس دفتر تولیت
آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت موس ��ی ب ��ن
جعفر؟ع؟ به همراه جمع ��ی از مدیران
ارشد ،از جمله میهمانان حاضر در این
مراسم بودند.
در ادام ��ۀ این مراس ��م ،نماز جماعت
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بزرگداشت این ایام به این معنا نیست
ک ��ه م ��ا بخواهی ��م برنام ��ۀ نمایش ��ی در
سطح کش ��ور برگزار کنیم و بگوییم که
ّ
در تقویم سال ،روزی هم متعلق به این
امام بزرگوار است و میخواهیم جشن و
سروری داشته باشیم؛
بلکه در دهۀ کرامت،
کس ��انی ک ��ه توفی ��ق
تگ ��زاری دارند،
خدم 
به صحن ��ه میآیند تا
بگویند م ��ا آمدهایم تا
به بهانۀ ّای ��ام ّ
متبرک
می�ل�اد ام ��ام هش ��تم،
اع�ل�ام نمایی ��م س ��بک زندگ ��ی قرآنی و
نب ��وی و رض ��وی و عل ��وی و فاطم ��ی و
مه ��دوی بای ��د در جه ��ان ،حاکم ش ��ود
و خوش ��ا ب ��ه س ��عادت ش ��ما س ��رورانی

ک ��ه در این مس ��یر نوران ��ی ،خدمتگزار
هس ��تید! امیدواریم ب ��ه برکت اخالص
ش ��ما اس ��تادان و علمای بزرگوار ،ما نیز
بتوانیم در این خصوص ،انجام وظیفه
نماییم.

خادم القرآن ،عباس سلیمی گفت :از
امس ��ال با عنایات ویژۀ خداوند بزرگ،
افتخ ��اری بر افتخ���ارات خادم ��ان این
آس ��تان ّ
مقدس افزوده شد تا بتوانند در

خدمت ش���ما ارادتمندان ام���ام رئوف،
جناب ثامن الحج���ج حضرت علی بن
موسی الرضا؟ع؟ سهمی در ابراز نوکری
و ارادت خ ��ود نس���بت به ای���ن خاندان
بزرگ و واالمقام داشته باشند.
در ادام�����������ۀ ای����ن
ج��ل��س��ه ،ت���ع���دادی از
اعضای شورا ،گزارش
اق������دام������ات ان���ج���ام
ش������ده درخ����ص����وص
ب�����زرگ�����داش�����ت ده���ۀ
کرامت را ارائه نمودند
و سپس از بیانات و
رهنمودهای ارزشمند حضرت آیت اهلل
ّ
محمدی ریش��ه��ری ،تولیت آستان
م� �ق � ّ�دس ح��ض��رت ع��ب��دال��ع��ظ��ی��م؟ع؟
بهرهمند شدند.

ّ
حضور و سخنرانی تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ در نمازهای جمعه اطراف ری
ّ
محم ��دی
حض ��رت آی ��ت اهلل

جمعۀ اطراف شهرستان ری ،در دیدار
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ریشهری با هدف جلب توجه بیشتر
مردم به جایگاه و ش ��خصیت حضرت
عبدالعظی ��م؟ع؟ و حض ��ور بی ��ش از
پی ��ش م ��ردم در آس ��تان مق � ّ�دس و
زی ��ارت آن بزرگوار و امامزادگان مجاور
ایش ��ان ،ضم ��ن حض ��ور در نمازه ��ای

با مردم و مسئوالن ،به ایراد سخنرانی
میپردازند.
رئی ��س دانش ��گاه ق ��رآن و حدیث در
تاری ��خ بیس ��ت و هفت ��م فروردین ماه
 95در نم ��از جمعه باقرش ��هر کهریزک
ایراد سخنرانی نمود و دقایقی با مردم

س ��خن گفتند و در ادام���ۀ حضور خود
در نمازهای جمعه اطراف شهرس���تان
ری ،در تاری ��خ ّاول مردادم���اه  95در
نمازجمعۀ حس���نآباد ک���ه در مصالی
ام ��ام خمین ��ی؟هر؟ ای���ن ش���هر برگزار
میش ��ود ش ��رکت نمودن���د .ایش���ان با
حجت االس�ل�ام اس���تیری ،امام جمعه
و م ��ردم ّ
متدی ��ن حس���نآباد ،دی���دار و
گفتگ ��و کردن ��د و در جریان مش���کالت
و مس ��ائل و نیازهای آنها ق���رار گرفتند
و بین نم ��از ظهر و عصر در س���خنرانی
خود ب ��ا ذکر حدیثی از پیامبر ا کرم؟ص؟
مبنی بر ّ
محبت به خدا و پیامبر خدا و
فرزندان پیامبر؟ص؟ ،مردم را به ّ
توجه
و ّ
محب ��ت به حضرت عبدالعظیم؟ع؟
یادآوری کردند.
نماین ��دۀ م ��ردم اس���تان ته���ران در

خدمتگزاری به مردم و احیای مکتب اهل بیت؟مهع؟ ،دغدغۀ اصلی اعتاب مقدسه باشد
یش ��هری ،در نخس ��تین
آی���ت اهلل ر 
اجالس ��یۀ آس ��تانهای مقدس جهان
تگ ��زاری در
اس�ل�ام ،توفی ��ق خدم 
بارگاه من � ّ�ور ّ
ائمۀ اطه ��ار؟ع؟ را نعمت
و مس���ئولیتی خطی ��ر خوان ��د و اظه ��ار
داش���ت :بر اس ��اس روایات ،مهمترین

بای ��د از ای ��ن ظرفی ��ت بینظی ��ر ک ��ه
در ج ��ان مس ��لمانان وج ��ود دارد ،در
راس ��تای اش ��اعه و تبیی ��ن س ��یرۀ اهل
بی ��ت عصمت و طه ��ارت؟ع؟ و ایجاد
وحدت استفاده کنند.
آی � ��ت اهلل ریش� � �ه � ��ری ،ی� �ک ��ی از

خواستۀ اهل بیت؟مهع؟ از شیعیانشان،
به ویژه مسئوالن آستانهای ّ
مقدس،
احی���ای س � ّ�نت و آموزهه ��ای غن ��ی در
جامعۀ اسالمی است.
وی ب ��ا بی ��ان این مطلب ک ��ه عالقه
و دلدادگ ��ی ب ��ه ّ
ائم ��ۀ اطه ��ار؟ع؟ تنها
منحص ��ر ب ��ه ش ��یعیان نیس ��ت ،بلکه
در قلب تمام مس ��لمانان ج ��ای دارد،
تصری���ح ک ��رد :آس ��تانهای مق � ّ�دس

رسالتهای مهم آستانهای ّ
مقدس
را م �ع��رف �تاف��زای� ِ�ی دی �ن��ی در م��ی��ان
مسلمانان خواند و اظهار کرد :همان
گونه که مقام ّ
معظم رهبری فرمودند،
آستانهای مقدس ،قطب فرهنگی و
محور معرفتافزایی در جهان اسالم
هستند.
وی در ادامه از ابتکار آس ��تان قدس
رض ��وی در برگزاری این اجالس مهم،

ّ
تقدیر و تش ��کر ک ��رد و اف ��زود :برگزاری
چنی ��ن اجالس ��ی ،آرزوی دیرین ��ۀ
بس ��یاری از دلس ��وزان جوامع اس�ل�امی
ب ��وده ک ��ه آس ��تان ق ��دس رض ��وی،
همزمان با میالد باس ��عادت امام علی
ّ
بن موسی الرضا؟ع؟ آن را محقق کرد.
تولیت آس ��تان مق � ّ�دس عبدالعظیم
حسنی؟ع؟ ابراز کرد :امروز اگر بتوانیم
مکت ��ب اه ��ل بی ��ت؟مهع؟ را صحی ��ح
معرفی کنیم ،جهان اهل بیتی خواهد
ش ��د؛ زمینهس ��ازی ب ��رای ظه ��ور امام
زم ��ان؟جع؟ و اش ��اعۀ فرهن ��گ اهل
بی ��ت عصم ��ت و طه ��ارت؟ع؟ ،یکی
از بهتری ��ن روشه ��ای مصونس ��ازی
است.
وی برگزاری اجالس ��یۀ آس ��تانهای
مق � ّ�دس جه ��ان اس�ل�ام در روز می�ل�اد
�نودی اهل
امام رضا؟ع؟ را مایۀ خوش �
ِ
بی ��ت؟مهع؟ برش ��مرد و اب ��راز ک ��رد :این
ً
اج�ل�اس ،قطع ��ا گامی مه ��م در اتحاد
هرچه بیشتر جهان اسالم خواهد بود.
یش ��هری در پایان اظهار
آی ��ت اهلل ر 
امی ��دواری کرد که در آیندهّ ،
مصوبات
این اجالس ،پیگیری و اجرایی شود.
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مجلس خبرگان رهبری در س ��خنرانی
نمازجمعۀ باقرشهر ،نمازجمعه را یکی
از برنامههای بس ��یار مهم و سرنوشت
س���از در خودسازی و س ��ازندگی جامعۀ
اس�ل�امی دانس ��ت و اظهار داش ��ت :در
روای���ات متع � ّ�ددی ،از اهمی ��ت ای ��ن
فریض ��ۀ اله ��ی س ��خن گفت ��ه ش ��ده و
ش���رکت نکردن عمدی در نماز جمعه،
نش���انۀ نف ��اق عن ��وان ش ��ده اس ��ت و

بیاعتنای ��ی ب ��ه نماز جمع ��ه ،موجب
خش ��م پروردگار میش ��ود و در طوالنی
ّمدت ،باعث میگردد تا دیدۀ بصیرت
این افراد ،نابینا شود.
نویس ��ندۀ کت ��اب «فرهنگنام ��ۀ
جمعه» ،حض ��ور جوانان در صفهای
دشمنشکن نماز جمعه را الزم دانست
و خاطرنش ��ان کرد :حضور نسل جوان
در ای ��ن آیی ��ن عب ��ادی ـ سیاس ��ی ،از

اولویت بیش ��تری برخوردار اس ��ت و به
همی ��ن دلی ��ل ،ش ��رایط برگ ��زاری نماز
جمعه باید به گونهای باش ��د تا نس ��ل
جوان ،رغبت بیش ��تری ب ��رای حضور
در آن داش ��ته باش ��د که در این مورد و
اقدام ��ات الزم مربوط ب ��ه آن ،به طور
کامل در کتاب «فرهنگنامۀ جمعه»،
سخن گفتهام.
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ّ
تداوم تقوا ،انسان را به قلۀ یقین میرساند
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آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری در جمع
فرماندهان ،مس ��ئوالن و اعضای سپاه
حض ��رت سیدالش ��هداء؟ع؟ در ادام ��ۀ
مبح ��ث تفس ��یر دع ��ای م ��کارم اخالق
از «صحیف ��ۀ س � ّ�جادیه» بیان ک ��رد :در
دومی ��ن بخ ��ش ای ��ن دع ��ای نوران ��ی
آم ��ده اس ��ت« :پ ��روردگارا! یقین
م ��را برترین یقین ق ��رار بده» و در
این باره ،مهمترین مباحثی که
مطرح خواهد ش ��د ،ابت ��دا ّ
توجه
ب ��ه معنای یقی ��ن اس ��ت و دیگر
جایگاه یقین در فرهنگ اس�ل�ام
و سپس این که چگونه میتوان
به مراتب یقین دست یافت؟
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث
در ابت ��دا در خص ��وص معن ��ای
یقین گفت :معنای یقین ،همان
علم اس ��ت که به لح ��اظ آرامش
دادن به قلب انسان به آن یقین گفته
یش ��ود و البته یقی ��ن ،دارای مراتبی
م 
اس ��ت که به پایینترین مرتبۀ آن ـ که
با ایم ��ان تفاوتی ن ��دارد ـ  ،مرتبۀ «علم
الیقین» گفته میشود.
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق ��دس حض ��رت
عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ اظهار داشت:
در روایت امام حسن مجتبی؟ع؟ آمده
است که بین ایمان و یقین ،یک وجب
فاصله اس ��ت .ایمان ،آن چیزی است
که انس ��ان از راه گ ��وش میفهمد و باور
میکند؛ ّاما یقین ،آن چیزی اس ��ت که
انس ��ان میبیند و باور میکند و نسبت
ب ��ه آن چی ��زی ک ��ه ندی ��ده ،اس ��تدالل
میکن ��د و مطاب ��ق آیات ش ��ریف قرآن،
حض ��رت ابراهی ��م؟ع؟ نی ��ز از خ ��دای
متعال درخواس ��ت کرد ک ��ه نحوۀ زنده

ک ��ردن م ��ردگان را به او نش���ان بدهد تا
عالوه بر ایمان ،به اطمینان قلبی برسد
و خ ��دای متعال نیز در معجزهای ،این
امر را به او نشان داد.
آیت اهلل ّ
یش ��هری گفت:
محمدی ر 
خیلی مهم اس ��ت که این فراز از دعای

به آن ایم���ان دارد ،در برابر دیدۀ دل او
آشکار خواهد شد و صاحبان علم الهی
و آنان که به مرتبۀ یقین رسیدهاند ،در
ردیف فرشتگان و خدای متعال ،گواه
یگانگی خ ��دا هس���تند و حقایق غیبی
برای ایش ��ان آش���کار خواهد شد .وقتی

مکارم اخالق از «صحیفۀ ّ
سجادیه» در
بارۀ کسی مستجاب ش���ود؛ زیرا انسان
در آن حال ��ت ،به باالترین درجۀ ایمان
رس ��یده است و مهمترین مراتب تقوا را
طی کرده است.
رئیس دانش ��گاه قرآن و حدیث بیان
ک ��رد :هرک ��س ک ��ه ش ��هادتین بگوی ��د،
یش ��ود؛ ّام ��ا
مس ��لمان محس ��وب م 
مس ��لمان در اسم اس ��ت و مرتبۀ بعدی
آن ،ب ��اور قلب ��ی یعن ��ی ایم ��ان اس ��ت و
همچنین مرتب ��ۀ بعد از آن نیز عمل به
آنچه به آن ایمان آورده یعنی تقواست
و در مرحل ��ۀ بع ��د نیز انس ��ان ب ��ه یقین
میرس ��د به ای ��ن معنی که ت ��داوم تقوا
ّ
انسان را به قلۀ یقین میرساند.
آیت اهلل ّ
یش ��هری گفت:
محمدی ر 
فردی که به یقین برس ��د ،هر آنچه که

حقایق برای انس���ان آش���کار شد ،دیگر
نیازی به برهان و دلیل عقلی نخواهد
داشت.
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق���دس حض���رت
عبدالعظی ��م الحس���نی؟ع؟ با اس���تناد
ب ��ه روایت ��ی از رس���ول اک���رم؟ص؟ گفت:
خداوند به هر انس���انی ،غیر از چشمان
ظاهر ،دو چش���م باطن نیز داده است.
برخ ��ی فقط با چش���م ظاه���ر میبینند؛
ّ
ولی انسانهای مهذب و خودساخته،
ب ��ا عنای ��ت اله���ی با چش���م باط���ن نیز
میبینن ��د و ب ��ا دی���دۀ غیب���ی ،به غیب
ایمان میآورند.
ّ
محم���دی ریش���هری
آی ��ت اهلل
اظه ��ار داش ��ت :در روایت���ی از ام���ام
ص ��ادق؟ع؟ آم���ده اس���ت که وقت���ی از
ایش ��ان پرسیده ش���د ،چگونه اصحاب

ّ
برگزاری جلسۀ هماندیشی هیئات مسلمیه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟
ّ
مسلمیه
جلسۀ هماندیش ��ی هیئات
ب���ا حض ��ور مس ��ئوالن شهرس ��تان ری
و مدی ��ران و نماین ��دگان هیئته ��ای
مذهب���ی در ت ��االر ش ��یخ ص ��دوق
آس���تان مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظیم
الحسنی؟ع؟ برگزار شد.
این جلس ��ه ک ��ه ب ��ه دعوت آس ��تان
ّ
مق���دس حض ��رت عبدالعظی ��م؟ع؟ از
هیئته ��ای مذهب ��ی برگ ��زار گردی ��د،
با ت�ل�اوت ق ��رآن توس ��ط ق ��اری ممتاز
آق���ای احم ��د رحیم ��ی آغ ��از ش ��د و ب ��ا
مدیح هس ��رایی توس ��ط آقای محمود
تاری ادامه یافت و پس از ابالغ س�ل�ام
گ���رم تولیت آس ��تان مق � ّ�دس حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ و خیرمقدم به حضور
میهمانان ارجمند و بیان نکات جامع
و الزم در خص ��وص حض ��ور هیئ ��ات
در ّایام مس ��لمیه توس ��ط خادم القرآن
عب���اس س ��لیمی مع ��اون فرهنگ ��ی و
امور زائران آس ��تان مقدس ،مسئوالن
شهرستان ری از جمله معاون سیاسی
ـ انتظام ��ی فرمان ��دار شهرس ��تان ری،
نماین���دۀ س ��ازمان تبلیغات اس�ل�امی،
مع���اون خان ��ۀ ّمداح ��ان شهرس ��تان
ری ،رئیس ش ��ورای هیئ ��ات مذهبی،
نماین���دۀ س ��رکالنتر شهرس ��تان ری و
رئی���س ادارۀ حفاظت فیزیکی آس ��تان
مق���دس ،ضم ��ن ای ��راد س ��خن ،ب ��ه

هماندیش ��ی ب ��ا مدی ��ران و نمایندگان
هیئته ��ای مذهبی حاضر در جلس ��ه
پرداختند.
در ادام ��ۀ ای ��ن همای ��ش ،مس ��ئوالن
نس ��بت به برگزاری مراس ��م مس ��لمیه
توجیه ش ��دند و مش ��کالت و معضالت
احتمال ��ی در ای ��ن مراس ��م بررس ��ی و
در ادام ��ه ،مس ��ائل پی ��ش آم ��ده در
مراس ��م مس ��لمیۀ س ��الهای گذشته،
آسیبشناس ��ی ش ��ده و ب ��رای رف ��ع آن
تصمیماتی اتخاذ شد.
آس ��تان ّ
مقدس حضرت عبدالعظیم
الحس ��نی؟ع؟ همهس ��اله و طب ��ق
س ��نوات گذش ��ته ،در ّای ��ام مس ��لمیه،
میزب ��ان هیئته ��ای مذهب ��ی خواهد

بود.
ّ
بن ��ا ب ��ه س ��نت دیرین ��ه ،جمع ��ی از
هیئته ��ا و دس ��تههای ع ��زاداری از
نق ��اط مختلف کش ��ور در این مراس ��م
نوران ��ی حض ��ور مییابن ��د و ب ��ه ّمدت
س هش ��ب ،در قالب دستههای سوگوار
ب ��ه مناس ��بت ّای ��ام ش ��هادت حضرت
مس ��لم اب ��ن عقی ��ل ،فرس ��تادۀ ام ��ام
حس ��ین؟ع؟ ب ��ه ش ��هر کوفه ،مراس ��م
ع ��زاداری برپ ��ا میکنن ��د .دس ��تههای
س ��ینهزن همچنی ��ن در صحنه ��ای
ح ��رم ّ
مطه ��ر تجمع میکنند و مراس ��م
باش ��کوهی را به یاد نخس ��تین ش ��هید
واقعۀ کربال برپا مینمایند.
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حض���رت سیدالش ��هدا؟ع؟ ،در روز
عاشورا از شهادت و مرگ در رکاب امام
حس���ین؟ع؟ ،اس ��تقبال میکردند ،آن
حضرت فرمودند :حقایق برای ایشان
آش���کار بود ،در حالی که ایش ��ان منازل
خودش ��ان را در بهش ��ت میدیدند و به

سمت آن میشتافتند.
ّ
یش ��هری
محم ��دی ر 
آی ��ت اهلل
در ابت ��دای س ��خنان خ ��ود ،ضم ��ن
گرامیداش ��ت ی ��اد دو ش ��هید گرانقدر،
ش ��هید رجای ��ی و ش ��هید باهن ��ر گفت:
ب ��ر روان پاک ایش ��ان و همۀ ش ��هدای

انق�ل�اب و جن ��گ تحمیل ��ی درود
میفرس ��تیم ،با این امید که بتوانیم با
رهروی این دو بزرگوار و همۀ ش���هدای
ِ
انقالب ،دین خود را به نظام و رهبری
ای ��ن نظام مق � ّ�دس ،ادا کنی ��م و در روز
قیامت ،پیش شهدا روسپید باشیم.
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پیشنهاد تأسیس دارالحدیث رضوی در محل صدور «حدیث سلسلة الذهب» در نیشابور
آیت اهلل ّ
محمدی ریشهری گفت:
یکی از ک��اره��ای ماندگار که میتواند
در دوران ت��ول �ی��ت ح �ج��ت االس �ل�ام
والمسلمین آق ��ای رئیسی در آستان
قدس رضوی صورت بگیرد ،تأسیس
ّ
دارال �ح��دی��ث رض ��وی در م��ح��ل ص��دور
«حدیث سلسلة الذهب» در نیشابور به
عنوان یک مرکز مهم تاریخی و حدیثی
است.
ت��ول �ی��ت آس ��ت ��ان م� �ق ��دس ح �ض��رت
عبدالعظیم ال�ح�س�ن��ی؟ع؟ در دی��دار
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با ام��ام جمعه ،جمعی از روحانیون و
علمای شهرستان نیشابور بیان کرد:
نیشابور ،این استحقاق
را دارد ک ��ه ب ��ه ب��رک��ت
ق��دوم بابرکت حضرت
رض � � � ��ا؟ع؟ و ح ��دی ��ث
ش��ری��ف رض � ��وی ،م��رک��ز
ن� ��زول اج �ل�ال ح�ض��رت
رضا؟ع؟ به دارالحدیث
رضوی تبدیل شود و با
ذوق و سلیقه و اهتمامی که از تولیت
آستان قدس رضوی سراغ داریمّ ،
تصور
میکنیم این پیشنهاد ،به ّ
منصۀ بروز
برسد.
یش ��هری اظهار داشت :در
آیت اهلل ر 
صورت تأس ��یس دارالحدی ��ث رضوی،
ای ��ن شهرس ��تان در نیش ��ابور ،ب ��ه مرکز
ثق ��ل پژوهشه ��ای حدیث ��ی و معارف
اه ��ل بی ��ت؟مهع؟ مب � ّ�دل خواهد ش ��د و
ً
قطعا ابتکاری اس ��ت که از سوی مردم
و جامعۀ علمی نیز از آن استقبال خوبی
صورت خواهد گرف ��ت و ّ
حتی میتواند
مقدمهای برای تأسیس دانشگاه قرآن
و حدیث و حوزۀ علمیه در آینده باشد.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث ،بیان
حدی ��ث سلس ��ة الذهب و ن ��زول اجالل
حض ��رت رضا؟ع؟ را ی ��ک نقطۀ عطف
بس ��یار مه ��م در تاری ��خ معارف ��ی ای ��ران
برش ��مرد و بی ��ان ک ��رد :حدیث سلس ��ة
الذهب ،محور بارور ش���دن اس�ل�ام ناب
اس ��ت که در آن محور توحید و والیت،
توأم ��ان م ��ورد تأ کی ��د و تصری ��ح ق ��رار
گرفتهاند.
رئی ��س ّ
مؤسس ��ۀ علم ��ی ـ فرهنگ ��ی
دارالحدیث اظهار داش���ت :اسالم بدون
ّ
دو رکن توحی ��د و والیت ،امکان تحقق
ناب مورد تأ کید
واقعی ندارد و آن اسالم ِ

امام خمینی ،اس�ل�امی است که در آن،
مح ��ور توحی ��د و والی ��ت با ه ��م توأمان
باش ��ند؛ زیرا بدون والیت ،کلمۀ توحید
ّ
نیز تحقق پیدا نخواهد کرد.
نماین ��دۀ مجل ��س خب ��رگان رهب ��ری
تأ کید کرد :زمینهسازی برای حکومت
حضرت ولیعصر؟جع؟ ،زمینهسازی
نظام ��ی و ب ��ا اس ��لحه نیس ��ت؛ زی ��را در
نظری ��ات ام ��ام راح ��ل و رهب ��ر ّ
معظ ��م
انقالب نیز همیش ��ه تأ کید ب ��ر این بوده
است که انقالب اسالمی ،انقالبی است
که در جان انس ��انها بروز خواهد یافت
و حکومت اسالمی ،ریش���ه در دلهای
م ��ردم خواهد داش ��ت و به همین دلیل

است که دش ��من تاکنون ،نتوانسته با
توطئههای مختلف ،ای���ن انقالب را با
شکست مواجه کند.
ّ
تولی ��ت آس ��تان مق���دس حض���رت
عبدالعظیم الحس���نی؟ع؟ بی���ان کرد:
�ازی فرهنگی ب���رای حکومت
زمینهس � ِ
جهان ��ی حض ��رت ولیعص���ر؟جع؟ ب���ا
عمل به فرمای���ش روایت امام رضا؟ع؟
ّ
محقق خواهد ش���د که فرمودن���د« :اگر
م ��ردم ب ��ا زیباییه���ای مع���ارف اه���ل
بیت؟مهع؟ آشنا ش���وند ،از ایشان پیروی
خواهند کرد».
ّ
آی ��ت اهلل محمدی ریش���هری ،پس
از دی���دار ب���ا روحانی���ون
ش���هر نیش���ابور ،ب���ه
زیارت بقع���ۀ فضل بن
ش���اذان ّ
مش���رف ش���د و
در ج���وار مرق���د ایش���ان
از منطق���های که گفته
میش���ود نقط���ۀ بی���ان
حدیث سلس���لة الذهب
ّ
توس���ط ثامن الحجج است ،بازدید کرد
و در آن م ��کان ب���ه همراه���ان گفت که
دعایی میکنم و ش���ما آمی���ن بگویید.
وی در ای ��ن دع���ا خط���اب ب���ه خداوند
س ��بحان عرض کرد :خدای���ا! میدانی
که اگر من توان داش���تم ،در این نقطه،
دارالحدیث رضوی بنا میکردم .خودت
ّ
ّ
مقدمات تحقق این آرزو را فراهم ساز» و
همراهان ،آمین گفتند.
وی در ای ��ن بازدی���د اع�ل�ام ک���رد:
دارالحدیث آمادگی دارد که با همکاری
آس ��تان قدس رض���وی ،همای���ش بین
المللی فضل بن شاذان را برگزار نماید.

برگزاری مراسم افتتاحیۀ آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیۀ استان تهران
ّ
در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟

ک���ه به منظ ��ور حضور در آیی ��ن افتتاح
سال تحصیلی حوزههای
علمیۀ اس ��تان ته ��ران به
ری س ��فر ک ��رده ب ��ود ،ب ��ا
حضور در آس ��تان ّ
مقدس
حض���رت عبدالعظیم؟ع؟
ب���ه زی ��ارت ای ��ن ّ
محدث
واالمق ��ام و ام ��امزادگان
مجاورش ّ
تشرف یافت.
ایشان در آیین آغاز سال
تحصیل ��ی جدی ��د(-96
 )95حوزهه ��ای علمی ��ۀ ب ��رادران و
خواهران اس ��تان تهران ک ��ه با حضور
جمع���ی از علما و اس ��تادان حوزههای
علمی���ه از جمل ��ه آی ��ت اهلل ّ
محم ��دی
گلپایگان ��ی ،رئی ��س دفت ��ر رهبر معظم
انقالب ،آیت اهلل ری ش ��هری ،تولیت
آستان حضرت عبدالعظیم؟ع؟ ،آیت
اهلل علیرض ��ا اعراف ��ی ،مدیر حوزههای
علمی���ۀ سراس ��ر کش ��ور ،آی ��ت اهلل
ّ
ّ
صدیقی ،ام ��ام جمعۀ موق ��ت تهران،
حج���ت االس�ل�ام والمس ��لمین صادقی
رش���اد ،رئیس شورای عالی حوزههای
علمیۀ اس ��تان تهران ،حجت االس�ل�ام

وی با تأ کید بر این که وظیفۀ اصلی

حوزههای علمیه ،پرورش فقیه است،
افزود :وجود فقیه دانشمند در جامعۀ
�ذاری باالی ��ی داش ��ته و
اس�ل�امی ،اثرگ � ِ
قدرت اسالم را نشان میدهد.
حضرت آیت اهلل ن ��وری همدانی ،با
بیان این که حوزههای علمیه باید به
دنبال اخالص و کار برای خدا باشند،
اظهار کرد :مدرکگرایی در حوزههای
لاّ
علمیه ،جایی ندارد و ط ب باید فقط
به دنبال اصل علم و اخالق باشند.
مدیر حوزههای علمیۀ سراسر کشور
نیز در این آیین با بیان این که تهران
در می ��ان ش ��هرهای دارای ح ��وزه،

یق��در ح�ض��رت آی��ت اهلل
م��رج��ع ع��ال � 
ن � ��وری ه� �م ��دان ��ی ،م �ض �ج��ع ش��ری��ف
ح�ض��رت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟،
ام��امزاده حمزة بن موسی و طاهر بن
زی��ن ال��ع��اب��دی��ن؟ع؟ را زی ��ارت کردند
و پ��س از دی ��دار و گفتگو ب��ا حضرت
آی � ��ت اهلل م� �ح � ّ�م ��دی ریش � �ه� ��ری،
ت��ول��ی��ت آس���ت���ان م� �ق�� ّ�دس ح �ض��رت
ع�ب��دال�ع�ظ�ی��م؟ع؟ از ک��ارگ��اه ساخت
ضریح جدید حضرت عبدالعظیم؟ع؟
نیز بازدید نمود.

کشور ذکر کرد.
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مراس ��م افتتاحی ��ۀ آغ ��از س ��ال
تحصیل ��ی حوزهه ��ای علمیۀ اس ��تان
ته���ران ب ��ا حض ��ور حض ��رت آی ��ت اهلل
ن���وری همدان ��ی ،آی ��ة اهلل ّ
محم ��دی
ریشهری ،حجت االسالم والمسلمین
ّ
محم���دی گلپایگانی و برخ ��ی دیگر از
لاّ
ش���خصیتهای ح ��وزوی ،در مص ی
ش���هرری ح ��رم حض ��رت عبدالعظی ��م
حسنی؟ع؟ برگزار شد.
حض ��رت آی ��ت اهلل ن ��وری همدان ��ی

والمسلمین غفوری ،رئیس حوزههای
علمیۀ تهران و جمعی دیگر از فضالی
حوزۀ علمی ��ه در مصالی حرم حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ برگزار ش ��د ،فرمودند:
تعلیم و تربیت ،از نیازهای همیشگی
بشریت بوده است.
ایش ��ان افزودند :حوزههای علمیه،
ّ
یک ��ی از مرا ک ��ز تعلیم و تربی ��ت مترقی
و قدیم ��ی اس ��ت ک ��ه ریش ��ه در دوران
پیامبر؟ص؟ و ائمه؟ع؟ دارد.

جای ��گاه وی ��ژهای دارد ،اف ��زود :حوزۀ
علمیۀ تهران با دانشاندوزی ،اخالق
و تولی ��د فک ��ر و اندیش ��ه میتوان ��د اث���ر
زیادی بر ایران و ّ
حتی جهان بگذارد.
آی ��ت اهلل اعرافی ،تسلس ��ل و وحدت
تاریخ ��ی ،ش ��ناخته ش ��دن ب ��ه عم ��ق
علم ��ی و پژوهش ��ی ،ش ��مول علم ��ی
حوزههای علمی ��ه ،عجین بودن علم
و اخالق و انقالبی و سیاسی بودن را از
ذاتی حوزههای علمیه در
ویژگیهای ِ
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برگزاری مراسم شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل؟ع؟ در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟
در شب ش ��هادت حضرت مسلم ابن
عقیل؟ع؟ و در س ��ومین شب از مراسم
مسلمیه و شب عرفه (نهم ذیحجه)،

ّ
محرم گرفت.
هیئتهای مذهبی از سراس ��ر کش ��ور
در ای ��ام ش ��هادت حض ��رت مس ��لم ابن

آس ��تان مق � ّ�دس حض ��رت عبدالعظیم
الحس ��نی؟ع؟ ،ب ��ا حض ��ور هیئتهای
مذهبی ،ممل ��و از عزاداران و عاش ��قان
حس ��ینی ش ��د و کرب�ل�ای ای ��ران ،عطر

عقی ��ل؟ع؟ به ّمدت س هش ��ب در قالب
دس ��تههای س ��وگوار ب ��ه ح ��رم مطه ��ر
مش ��رف ش ��دند و ب ��ه برگزاری مراس ��م
عزاداری پرداختند.

در ای ��ن آیی ��ن ّ
س���نتی و مذهب���ی،
دس ��تههای س���ینهزن به همراه زائران
و ارادتمن ��دان اه���ل بی���ت عصم���ت و
طهارت؟ع؟ در ش���ب شهادت حضرت
مس ��لم اب ��ن عقی���ل؟ع؟ در صحنها،
نق ��اط مختل ��ف و مس���یرهای منته���ی
به ح ��رم مطه ��ر ّ
تجمع کرده و مراس���م
باش ��کوهی را به یاد نخس���تین ش���هید
واقعۀ کربالی حسینی برپا کردند.
بخ ��ش اعظ ��م صحنه���ای اصل���ی
آستان ّ
مقدس ،مملو از جمعیت شده و
عاشقان خاندان عترت و طهارت؟ع؟
ّ
در کن ��ار م ��زار ّ
مح���دث واالمقام
مطه���ر
حض ��رت عبدالعظی���م الحس���نی و
امامزادگان مجاور ،در س���وگ شهادت
سفیر کربال به عزاداری پرداختند.

ّ
دو شهید گمنام دفاع مقدس ،زینتبخش مراسم قرائت دعای ُپرفیض عرفه
ّ
در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟
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در ش ��ب ش ��هادت حضرت مسلم ابن
مراس ��م قرائت دع ��ای پر فی ��ض عرفه

در کرب�ل�ای ایران و قبلۀ ته ��ران ،همراه
با تش ��ییع پیکر ّ
مطهر دو ش ��هید گمنام
دفاع ّ
ّ
معظم
مقدس و تجلیل از خانوادۀ

شهدای مظلوم منا برگزار شد.
ّ
زائ��ران و عاشقان خاندان نبوت ،به
ش� � ��وق ث � ��واب
زی � � � ��ارت ح ��رم
ّ
مطهر حضرت
اب � ��اع� � �ب � ��داهلل
ال�ح�س�ی��ن؟ع؟
در ک� ��رب �ل�ای
م�� � �ع�� � �ل� � ��ی ،و
ب � � ��ر م� �ب ��ن ��ای
حدیثی از امام
ه � � � � ��ادی؟ع؟
ک��ه بیان داشتهاند «ه��رک��س حضرت
عبدالعظیم؟ع؟ را در شهرری زی��ارت
ک �ن��د ،ه��م��ان�ن��د ک �س��ی اس ��ت ک��ه ام��ام

حسین؟ع؟ را در ک��رب�لا زی� ��ارت ک��رده
است» ،در روز عرفه در جوار مرقد نورانی
حضرت عبدالعظیم الحسنی؟ع؟ به
قرائت دعای روحبخش عرفه پرداختند
و با خدای خویش راز و نیاز کردند.
در ابت ��دای ای���ن مراس���م ملکوت���ی که
به ّ
همت بنیاد ش���هید و ام���ور ایثارگران
شهرستان ری و همکاری آستان ّ
مقدس
برگ ��زار ش ��د ،از خانوادۀ ّ
معظم ش���هدای
مظلوم فاجعۀ منا تقدیر به عمل آمد.
ای ��ن مراس ��م ،ب���ه ص���ورت مس���تقیم
از طری ��ق ش ��بکۀ پن���ج س���یما و پای���گاه
اطالعرس ��انی آس���تان مق���دس حضرت
عبدالعظی ��م الحس���نی؟ع؟ به نش���انی
 www.abdolazim.comپخش شد.

