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برگ ـ ــزاری جلس ـ ــۀ هیئ ــت امنـ ــای مؤس ـس ـ ـ ـ ــه
علمی-فرهنگی دارالحدیث و بخشهای تابعه
جلســـۀ هیئت امنای مؤسســـه علمی
ـ فرهنگـــی دارالحدیـــث و بخشهای
تابعـــه ،در تاریخ ســـوم مهرمـــاه ،با
حضـــور اعضا در ســـالن جلســـات
مؤسســـه برگزار شـــد .موضوع جلسه،
بحث و بررســـی «چابکسازی ساختار
تشکیالتی مؤسســـۀ علمی ـ فرهنگی
دارالحدیـــث» بود که کلیات پیشـــنهاد
رئیس مؤسســـه تصویب شـــد و تعیین
جزئیـــات اجرایی آن به کمیســـیون
ویژهای واگـــذار گردید.
گفتنی اســـت ،هیئت امنای مؤسســـه،
دانشگاه و پژوهشـــگاه قرآن و حدیث
عبارتاند از:
حضـــرات آیـــات :ریشـــهری
«مؤســـس محترم»؛ اعرافـــی «مدیر
حوزههای علمیۀ سراســـر کشـــور»؛
ســـعیدی «تولیـــت آســـتان حضرت
معصومـــه(س)»؛ حجـــج اســـام
والمسلمین قاضی عسگر «نمایندۀ ولی
فقیه در امـــور حج و زیارت»؛ مهدویراد
«عضو هیئت علمی دانشـــگاه تهران»؛
هـــادی صادقـــی «معـــاون فرهنگی
قـــوۀ قضاییه»؛ مســـعودی «قائم مقام
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رئیس دانشـــگاه قرآن و حدیـــث»؛ طباطبایی «رئیس پژوهشـــکدۀ علوم و معارف
حدیـــث»؛ برنجکار «قائـــم مقام رئیس پژوهشـــگاه قرآن و حدیـــث»؛ مهریزی
«رئیس مرکـــز همایشهای علمـــی دارالحدیث»؛ ســـبحانینیا «معاون فرهنگی
و هنری دارالحدیث»؛ ســـبحانی «رئیس پژوهشـــکدۀ کالم اهل بیت(ع)»؛ آقایان
صادقی «اســـتاندار قم»؛ شـــجاعیفر «رئیس دانشـــکدۀ خودرو دانشگاه صنعتی
شـــریف»؛ اکبریـــان «قائم مقام تولیـــت آســـتان عبدالعظیم(ع)».

شهدا ،مایۀ برکتافزونی برای مؤسسۀ دارالحدیث
آیت اهلل محمّدی ریشـــهری در مراسم
چهارمین یادوارۀ دو شـــهید گمنام دفاع
مقدس مدفون در مؤسســـۀ دارالحدیث،
گفت :شـــهدا ،مایۀ برکتی افـــزون برای
مؤسســـۀ علمی ـ فرهنگـــی دارالحدیث
هستند
آیت اهلل ریشـــهری تصریح کرد :حضور
مطهر شـــهیدان در این مؤسسۀ نورانی و
متعلق بـــه خاندان رســـالت ،حقیقتًا مایۀ

برکت اســـت و امیدوارم به برکت حضور
این ابدان مطهره در کنار دانشـــگاه قرآن و
حدیث ،کسانی که در این دانشگاه تحصیل
میکنند خصوصًا بســـیجیان عزیز ،آیندۀ
موفق و پرثمری داشته باشند و خدمتگزار
این نظـــام و اهل بیت باشـــند و همچنین
خدمتگزار مردم باشـــند.
وی افـــزود :امیدواریـــم در خدمت نظام و
رهبری باشـــیم تا این امانت را به صاحب

اصلی خـــود برگردانیم.
آیت اهلل ریشـــهری با تأکیـــد بر اهمیت
مسئلۀ شهادت در اســـام ،روایتی از پیامبر
گرامی اســـام نقل کرد که میفرماید :هر
کس از دنیا برود اگر مقام باالیی داشـــته
باشـــند ،چون داخل بهشت شـــد ،دیگر
دوســـت ندارند به این دنیـــا برگردد .فقط
یک دسته از مردم هســـتند که میخواهند
بازگردند .آنها چه کســـانیاند؟ آنها همین
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شـــهدا هســـتند که آرزو دارند یک بار و حتی ده بار
دیگر بازگردند تا دوباره افتخار شـــهادت نصیبشان
شـــود؛ زیرا میداننـــد ،خداوند چـــه لطفی در حق
شـــهدا خواهد کرد.
آیت اهلل ریشـــهری با اشـــاره به نامۀ امام علی(ع)
به مالک اشـــتر افزود :آن حضـــرت در نامهای به
مالک مینویســـد :از خدا برای خودم و تو «سعادت
و شـــهادت» میخواهم و این دو بزرگوار در نهایت
به شـــهادت رسیدند.
در ادامۀ این مراسم که در تاریخ ســـیزدهم آذرماه با
حضور دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث ،پژوهشگاه
قرآنوحدیثواقشـــارمردمدرکنارمزاردوشـــهید
مدفون در مؤسســـۀ دارالحدیث برگزار شد ،سردار
حاج حســـین کاجی (رزمنده و راوی دفاع مقدس)
به بیان خاطرات رشـــادت دلیرمردان هشـــت سال
دفاع مقدس پرداخت.

دیدار استاد کالج اسالمی لندن با آیت اهلل ریشهری
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شـــیخ مصطفی جعفر ،عضو ارشـــد
فدراســـیون خوجـــه ،دبیر پیشـــین
فدراســـیون ،رئیـــس پیشـــین مرکز
اســـتانمور در لنـــدن و اســـتاد کالج
اســـامی لندن ،در تاریخ بیســـت و
یکم آذرمـــاه  ،97با رئیس مؤسســـۀ
علمـــی ـ فرهنگـــی دارالحدیث دیدار
و گفتگـــو کرد.
ترجمـــۀ کتاب «الصحیـــح من مقتل
االمـــام الحســـین(ع)» از موضوعات
گفتگوی امـــروز بود.
شـــیخ مصطفـــی جعفـــر بـــا بیان
ایـــن که بیش از یک ســـال اســـت
کـــه این کتـــاب در کالج اســـامی
لنـــدن در حـــال ترجمه اســـت ،در
خصوص بازتاب اجتماعـــی کتاب در
مجامع مذهبی و وظیفـــۀ خوانندگان
روضههـــا پـــس از آگاهـــی از مقتل
صحیح ،پرســـش خود را مطرح کرد.
آیت اهلل ریشـــهری در بیان مبسوطی
ضمن اشـــاره به تمجید بـــزرگان و

اندیشـــمندان از جمله آیت اهلل ســـید
مهدی موســـوی خرســـان و این که
تا کنون هیچ انتقادی به کتاب نشـــده،
با اشـــاره بـــه منابع و مســـانید کتاب،
تصریح کردند :در ایـــن کتاب مقتلها
و منابعی که گزارش کربـــا را آوردهاند،
به ســـه دســـته قابل اعتنا ،غیر قابل
اعتنا و مفقود تقســـیم شده و مستندات
کتاب بر اســـاس بیش از ســـی منبع
معتبر گردآوری شـــده است.
رئیس مؤسســـۀ دارالحدیـــث با بیان
الگـــوی پژوهشـــی کتاب بـــه وجود

برخـــی انحرافات در عزاداری اشـــاره
کردنـــد و ابراز امیـــدواری کردند همۀ
مجالس و روضههای سیدالشـــهدا بر
اســـاس گزارشهای مســـتند و خالی
از انتســـاب نـــاروا به اهـــل بیت(ع)
باشد.
بررســـی راهکارهـــای مشـــترک،
همکاری بـــا مدیر امور بیـــن الملل
دارالحدیـــث و بازدیـــد از بخشهای
مختلف آموزشـــی و پژوهشی مؤسسۀ
دارالحدیـــث ،از برنامههـــای شـــیخ
مصطفی جعفـــر در ایـــن روز بود.

راهاندازی کتابخانۀ تخصصی حدیث در تهران
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رئیـــس ســـازمان فرهنگـــی هنری
شـــهرداری تهران گفت :بـــا همکاری
مؤسســـۀ دارالحدیـــث ،کتابخانـــۀ
تخصصـــی حدیـــث (جـــدا از ری) در
تهران راهانـــدازی میشـــود تا عالوه
بـــر پویش کتاب به عنـــوان یک مرجع
حدیثی اســـتفاده شود.
آقای اوحـــدی در حاشـــیۀ بازدید از
بخشهـــای مختلف مؤسســـۀ علمی
ـ فرهنگـــی دارالحدیـــث بـــا ابراز
خرســـندی از حضور در این مؤسســـه
گفـــت :در عرصـــۀ پژوهشهـــای
حدیثمحـــور ،تـــاش مانـــدگاری
صـــورت گرفته اســـت.
وی افزود :تألیفات پژوهشـــگاه قرآن
و حدیـــث ،آثاری مانـــدگار ،در حوزه
نشـــر فرهنگ قـــرآن و اهل بیت(ع)
اســـت ،و پژوهشهای صورتگرفته
در زمینۀ اخالق کاربردی پژوهشـــگاه،
نیـــاز جامعۀ امـــروز اســـت و برای

آســـیبهای اجتماعـــی ،راه حلهای
مناســـبی ارائه کرده است.
آقـــای اوحدی به بیانـــات مقام معظم
رهبری اشـــاره کرد و گفت :ایشـــان
اقتـــدار معنـــوی جامعه را بـــر پایۀ
اصالتها و هویتهـــای معنوی عنوان
میکنند و فعالیتهـــای صورتگرفته
از سوی مؤسســـۀ دارالحدیث در جهت
ترویـــج فرهنگ قـــرآن و حدیث بوده
کـــه تضمینکننـــدۀ اقتـــدار معنوی
برای کشـــور است.
رئیـــس ســـازمان فرهنگـــی هنری
شـــهرداری تهـــران ،از آیـــت اهلل
ریشـــهری بـــه عنوان شـــخصیت
ماندگار انقالب اســـامی یـــاد کرد
و گفت :ایشـــان بیش از پنجاه ســـال
از عمـــر خویش را در جهـــت ترویج
فرهنـــگ اهل بیت(ع) صـــرف کرده
و معرفی و پاسداشـــت عالمان معاصر
به جوامع اســـامی و نســـل جوان،

از وظایـــف ســـازمان فرهنگی هنری
شـــهرداری تهران است.
آقـــای اوحدی گفت :پس از نشســـتی
که با ریاســـت محترم مؤسســـه برگزار
شـــد ،مقرر شـــد ،کارگروهـــی برای
برنامهریزی منســـجم تشـــکیل شود.
وی از راهانـــدازی کتابخانۀ تخصصی
حدیـــث در تهـــران خبـــر داد و گفت:
هدف از راهانـــدازی ایـــن کتابخانه،
دسترسی دانشـــجویان ،پژوهشگران و
طالب اســـت تا از ایـــن طریق ،طرح
سراســـری پویش کتاب نیز اجرا شـــود.
گفتنی است ،رئیس ســـازمان فرهنگی
هنـــری شـــهرداری تهـــران در تاریخ
بیســـت و هشـــتم آذرماه ضمن بازدید
از بخشهـــای مختلف پژوهشـــگاه و
دانشـــگاه قرآن و حدیث بـــا آیت اهلل
محمّدی ریشـــهری ،رئیس مؤسســـۀ
دارالحدیث و مســـئوالن ارشد مؤسسه
دیـــدار و گفتگو کرد.
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جهانیان را با معارف نورانی اهل بیت(ع) آشنا کنید
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آیت اهلل ریشـــهری در دیـــدار جوانان
خارجی گفـــت :پیامآور معـــارف اهل
بیـــت(ع) به مردم باشـــید و جهانیان را
بـــا این معـــارف نورانـــی ـ که همان
معارف قرآن اســـت ـ  ،آشـــنا کنید.
آیت اهلل محمّدی ریشـــهری در دیدار
جوانان خارجـــیای که بـــرای دورۀ
کوتاهمدت آشـــنایی با معـــارف دینی
به ایران آمـــده بودنـــد ،گفت :هدف
اصلی مؤسســـۀ دارالحدیـــث ،تالش
برای پاســـخگویی به رهنمود بســـیار
مهم و سرنوشتســـاز امام هشـــتم(ع)
اســـت که در پاســـخ به این پرسش
کـــه چگونه میتـــوان «امر» شـــما
را احیـــا کـــرد ،فرمودند :علـــوم ما را
فراگیرنـــد و آن را بیاموزند و مردم را با
زیباییهـــای کالم ما آشـــنا کنند.
رئیس مؤسســـۀ علمـــی ـ فرهنگی
دارالحدیث تصریح کـــرد :امام رضا(ع)
در ادامۀ حدیث ،مطلب بســـیار مهمی
را فرمودهانـــد :تنهـــا راه جهانی کردن

معـــارف اهل بیـــت(ع) آشـــناکردن
جهانیان بـــا زیباییهـــای کالم اهل
بیـــت(ع) اســـت که اگر با ســـخن ما
آشـــنا شـــوند ،از مکتب اهل بیت(ع)
پیـــروی خواهند کرد.
آیتاهلل محمّدی ریشـــهری با تأکید
بر اینکـــه معـــارف اهـــل بیت(ع)
چیـــزی جز معـــارف قرآنی نیســـت،
بیان کـــرد :احادیث ،کلیـــد فهم قرآن
کریم اســـت؛ زیرا تنها راه آشـــنایی با
معارف عمیـــق قـــرآن ،بهرهگیری از
رهنمودهـــای اهل بیت(ع) اســـت که
بر اســـاس همین نگاه ،دانشگاه قرآن
و حدیث و پژوهشـــگاه قرآن و حدیث
و زیر مجموعههای آن شـــکل گرفته
است.
رئیـــس دانشـــگاه قـــرآن و حدیث،
مهمترین دســـتاوردهای این مجموعه
را پرورش نیروهـــای کارآمد و جوان و
همچنین اســـتادان مجـــرب در حوزۀ
قرآن و حدیث برشـــمرد.

آیـــت اهلل ریشـــهری ،ترجمـــۀ آثار
و تألیفـــات علـــوم حدیث بـــه دیگر
زبانهـــا را زمینۀ جهانیســـازی علوم
قـــرآن و حدیث برشـــمرد و همچنین
تبادل علمی با دانشـــگاههای خارجی
را از دیگـــر اهداف دانشـــگاه قرآن و
حدیـــث خواند.
گفتنـــی اســـت 46 ،نفـــر از جوانان
کشـــورهای مختلف انگلیسیزبان که
برای گذراندن دورۀ معارف اســـامی در
دورههای آموزشـــی مدینة العلم و باب
العلم فدراســـیون بیـــن المللی خوجه
شـــرکت کرده بودند ،بـــه همت امور
بیـــن الملل دارالحدیث ،پـــس از اقامۀ
نمـــاز ظهر و عصر بـــه امامت آیت اهلل
محمّدی ریشـــهری ،از سخنان ایشان
بهرهمند شـــدند.
دانشـــجویان جـــوان پـــس از این
دیدار ،از نمایشـــگاه کتاب و کتابخانۀ
تخصصی علوم حدیـــث بازدید کردند.
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مروری بر دانشنامۀ شانزده جلدی امام حسین(ع)
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«دانشنامـــۀ امامحســـین(ع)» در
شـــانزده جلد ،ابعاد مختلـــف زندگی
امامحســـین(ع) را از والدت تا شهادت
بـــا بهرهگیـــری از قـــرآن و حدیث
بررســـی میکنـــد و افزون بـــر قرآن
كریـــم و منابـــع و متـــون حدیثی و
تاریخی ،از بســـیاری از تحقیقات جدید
و پژوهشهـــای نویـــن ســـود برده
ا ست .
كتـــاب گرانمایـــۀ «دانشنامـــۀ
امامحســـین(ع)» ،به همـــت آیتاهلل
محمّدی رىشـــهرى و بـــا همکاری
جمعی از پژوهشـــگران در پژوهشكدۀ
علوم و معارف حدیث ،در ســـال ۱۳۸۸
به زیور طبع آراســـته شـــده اســـت.
ایـــن كتـــاب ،از متقنتریـــن منابعى
اســـت كه از آغـــاز تا انجـــام زندگى
شـــخصى ،اجتماعى و سیاســـى و ...
ســـید الشـــهدا(ع) را مورد توجه قرار
داده و بـــا مالحظۀ دقیـــق آیات قرآنى
و هـــزاران گزارش روایـــى و تاریخى،
و نقـــد ،پاالیـــش و تنظیـــم كارآمد
آنها توانســـته اســـت در معرفى یكى
از مهمتریـــن چهرههاى آســـمانى و
تاریخســـاز ،خألى بـــزرگ را مرتفع
كند.
«دانشنامـــۀ امام حســـین(ع)» اثری
اســـت که در ســـالیان اخیر مورد توجه
منتقـــدان و صاحبنظـــران عرصـــۀ
عاشـــوراپژوهی قرار گرفته و از دل آن،
آثاری همچـــون «شـــهادتنامۀ امام
حســـین(ع)» نیز منتشر شـــده است.
کتاب در پانزده بخـــش اصلی و ۱۳۸
فصل همراه با ترجمۀ فارســـی تدوین
شدهاســـت و زندگانی امامحســـین(ع)،
چهارصـــد بیـــان و تحلیـــل دربارۀ
موضوعات مرتبط ،پاســـخ به شبهات

و نمایانـــدن تحریفات ،همچنین ترســـیم پنج نقشـــۀ ابتكاری خط ســـیر كاروان
حســـینی از ویژگیهای این کتاب اســـت.
ایـــن مجموعۀ شـــانزده جلدی ،در چهار هـــزار و  ۱۹۱نقل و شـــش هزار و ۶۱۲
صفحه بـــه دو زبان فارســـی ـ عربی تدوین شـــده و پانزده بخـــش اصلی آن،
عبارتاند از:
زندگـــی خانوادۀ سیدالشـــهدا(ع)؛ فضیلتها و ویژگیهای اما م حســـین(ع)؛ دالیل
امامت امامحســـین(ع) و فرزندانش؛ اما م حســـین(ع) پس از پیامبـــر اكرم(ص) تا
شـــهادت پدر؛ امامحســـین(ع) پس از شـــهادت پدر تا قیام عاشـــورا؛ خبر دادن
پیشـــاپیش شـــهادت اما م حســـین(ع)؛ خروج امامحســـین(ع) از مدینه تا رسیدن
به كربال؛ از رســـیدن امامحســـین(ع) به كربال تا شهادت ایشـــان؛ وقایع پس از
شـــهادت امامحسین(ع)؛ بازتاب شـــهادت امامحســـین(ع) و فرجام كسانی كه در
كشـــتن او و یارانش نقش داشـــتند؛ عزاداری و گریه برای امامحســـین(ع)؛ نمونه
مرثیههایی كه در ســـوگ امامحســـین(ع) و یارانش ســـروده شـــدهاست؛ زیارت
امامحســـین(ع)؛ مزار امامحســـین(ع) و حكمتهای رســـیده از امامحسین(ع).
جایزۀ دومیـــن دورۀ انتخاب «كتاب ســـال والیت» و برخى جوایز و نشـــانهاى
علمـــى ـ فرهنگى دیگر به ایـــن دانشنامه تعلق گرفته اســـت.

انتشار کتاب «شناختنامۀ حدیث» در سه جلد
کتاب «شـــناختنامۀ حدیث» ،تألیف
آیت اهلل محمّدی ریشـــهری از سوی
پژوهشـــکدۀ علوم و معـــارف حدیث،
به زبان فارســـی  -عربی منتشـــر شد.
حدیث حکایتگر گفتـــار و رفتار پیامبر
اکرم(ص) و اهل بیت گرامى ایشـــان
و در کنـــار قرآن ،همـــاره و همه جا،
راهبر انســـان به ســـوى ســـعادت
جاویدان است.
بهرهگیـــرى از ایـــن گنج پُـــرارج و
کاربســـت آن در دانشهـــاى دینى،
نیازمند برخـــى آگاهىهـــاى جانبى
است که کتاب ((شـــناختنامۀ حدیث))
به خوبـــى از عهـــدۀ آنهـــا برآمده
اســـت .این اثـــر ،حاصل ســـالها
کوشـــش گروهـــى و روشـــمند تنى
چند از پژوهشـــگران زبـــده در عرصۀ
حدیث اســـت و ترجمۀ آن به فارســـى
مىتواند خـــأ موجـــود در این زمینه
را تـــا انـــدازهاى پر کند.
این مجموعـــه ،افزون بـــر گردآورى
متـــون قرآنى و روایـــى دربارۀ حدیث،
کوشـــیده اســـت تا با تبیین مســـائل
فـــراروى حدیـــث ،به پرســـشهاى
نســـل معاصـــر در این باره پاســـخ
دهد .روشـــن اســـت که ترجمۀ چنین
متنهایـــى به فارســـى امـــروزی ،از
یک ســـو دشـــوارىهاى ترجمۀ متون
کهن را بـــه همراه دارد و از ســـویى
دیگر ،تنگناهاى ترجمـــۀ متون دینى
و مقـــدس را کـــه دقتـــى افزونتر
مىطلبـــد .متونـــى که کمتـــر نقل و
شـــرح شـــدهاند ،واژههایى نامأنوس
دارنـــد و ترکیبهایـــى ناآشـــنا را در
جاهایى حســـاس از متـــن ،در درون
خود جـــاى دادهاند.
در ایـــن ترجمـــه ،کوشـــش اصلى،
رعایت امانـــت در بازگـــردان متون
مقـــدس ،اعم از آیـــات نورانى قرآن و

احادیث شـــریف اهـــل بیت(ع) و
حفظ حد و مـــرز ترجمه در متون
کهـــن بوده ،هـــر چنـــد در حدّ
تـــوان به زیبایـــى و روانى ترجمه
نیز توجه شـــده اســـت.
ایـــن کتـــاب ،در شـــانزده فصل
و نزدیـــک بـــه یک هـــزار متن
روایـــى و تعـــداد  23توضیـــح و
تحلیـــل ،مهمتریـــن مباحـــث
مرتبـــط بـــا حدیثشناســـى را
تقدیـــم عالقهمنـــدان مىکند و
در پایـــان ،به اجمـــال ،محدّثان
بـــزرگ و مهمتریـــن مؤلّفـــان
کتابهاى حدیثى جهان اســـام
را معرفـــى مىکنـــد.
فصلهاى کتاب به ترتیب عبارتاند از:
فصل یکم :شناخت س ّنت نبوى.
فصل دوم :حجیّت س ّنت نبوى.
فصل سوم :معیار شناخت س ّنت نبوى.
فصل چهارم :اهمیت حدیثشناسى.
فصل پنجم :نقل حدیث.
فصل ششم :کتابت حدیث.
فصل هفتم :فهم حدیث.
فصل هشتم :مالکهاى درستى احادیث.
فصل نهم :عرضۀ حدیث.
فصل دهم :اختالف حدیث.
فصل یازدهم :حدیثسازى.
فصل دوازدهم :برخى احادیث ناب و برگزیده.
فصل سیزدهم :محدّثان برجستۀ پیرو اهل بیت(ع).
فصل چهاردهم :محدّثان برجستۀ اهل س ّنت.
فصل پانزدهم :مؤلّفان برجستۀ منابع حدیثى پیرو اهل بیت(ع).
فصل شانزدهم :مؤلّفان برجستۀ منابع حدیثى اهل س ّنت.
کتاب شـــناختنامۀ حدیث ،تألیـــف آیت اهلل محمّدی ریشـــهری و با همکاری
جمعی از پژوهشـــگران از ســـوی پژوهشـــکدۀ علوم و معارف حدیـــث ،به زبان
فارســـی  -عربـــی ،در قطع وزیری ،در ســـه جلد و  1332صفحـــه به نگارش
درآمده اســـت و در ســـال  1397با همکاری انتشـــارات دارالحدیث منتشر شده
ا ست .
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انتشار کتاب «معناشناسی قلب در قرآن»
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کتـاب «معناشناسـی قلـب در قـرآن» تألیف حجت االسلام
دکتـر شـعبان نصرتـی ،به زبان فارسـی از سـوی پژوهشـکدۀ
کالم اهـل بیت(ع) منتشـر شـد.
دانـش معرفتشناسـى ،عمـرى بـه درازاى تاریـخ ّ
تفکر بشـر
دارد .از همـانگاه کـه آدمى باب پرسـش از هسـتى و حقیقت
اشـیا را گشـود ،همزمـان سـؤال از هویـت انسـان و چیسـتى
معرفـت هـم سـر بـرآورد .ایـن حقیقـت تاریخـى ،نـه تنها از
اهمیـت مسـئلۀ شـناخت در کنـار مهمتریـن موضوعـات
بنیادیـن خبـر مىدهد ،بلکـه از نقش زیربنایى آن در دسـتگاه
دانش انسـان نشـان دارد.
کتـاب «معناشناسـی قلـب در قـرآن» ،یکـی از مجموعـه
تکنگارىهایـی اسـت کـه در درون یـک کالنپـروژه
بزرگتـر در پژوهشـکدۀ کالم اهـل بیـت(ع) در دسـتور کار
قـرار گرفـت.
در گام نخسـت ،بـا ارائـۀ یـک اثر کوتـاه ،درآمدى بر دسـتگاه
معرفتشـناختى قـرآن را در قالـب کتـاب «علـم و معرفت در
قرآن و سـ ّنت» معرفـی گردید.
در ادامـه بـا متـد معناشناسـى ( ،)semanticsمهمتریـن
مؤلفههـاى معرفتشناسـى قرآنکریـم مـورد توجـه قـرار
گرفـت .سـپس در چنـد طـرح ،تعریـف و منابـع معرفـت ،از
جملـه موضـوع (قلـب) بـه طـور اختصـاص پژوهـش شـد.
«نظریـه االنسـان» یکـی از بنیادیتریـن مباحـث در علـوم
انسـانی اسـت .در قـرآن و سـ ّنت ،انسانشناسـی پـس از
خداشناسـی ،کانونیتریـن مفهـوم بـه شـمار مـیرود؛ بـه
طـوری کـه جهانبینـی کتـاب و سـ ّنت را میتـوان در ارتباط
دوسـویۀ انسـان و خـدا بـه تصویـر کشـید.
انسانشناسـی ،دانشـی مسـتقل اسـت کـه تأثیـری مسـتقیم
بـر سـایر دانشهـای انسـانی دارد و از مبـادی و مبانـی مهم
علـوم انسـانی محسـوب میشـود؛ بـه گونـهای کـه دانـش
معرفتشناسـی بـر آن اسـتوار اسـت .بـه همیـن دلیـل،
روانشناسـی و انسانشناسـی معرفـت همـواره یکـی از
محوریتریـن بخشهـای معرفـت بودهانـد.
«نظریـه االنسـان» در محورهـای «بُعـدِ بدنـی بُعـدِ فرابدنی
و بُعـدِ اجتماعـی» قابـل پیگیـری اسـت .از میـان مفاهیـم و
قلـب مباحـث انسانشناسـی اسـت
واژگان قرآنـی« ،قلـب»ِ ،
کـه در هر سـه محـور نقـش اساسـی دارد.
قلـب فرابدنی بـه معنای نفی
در نـگاه نویسـنده ،پرداختـن به ِ
دو بُعـد دیگـر نیسـت؛ بلکـه ایـن سـه بعـد در کنـار یکدیگـر

میتواننـد به صـورت مکمل عمـل کنند .پرداختن بـه جایگاه
قلـب بدنـی در معرفـت و ایمـان نیز بـه معنای جسـمانگاری
ِ
انسـان نخواهـد بـود و انسانشناسـی قرآنبنیـان بـه هر یک
از ایـن ابعـاد اهمیـت میدهد.
ایـن اثر ،بـه عنـوان اوّلین گام ،بخشـی از «نظریه االنسـان»
را شـکل میدهـد و امیـد مـیرود به مـرور زمان ،توسـعه یابد
و تکمیـل و تدقیـق شـود و در نهایـت در قالـب یـک نظریـۀ
کامـل ارائـه گردد.
امّـا اینکـه چـرا از میان سـه بعد بدنـی ،فرابدنـی و اجتماعی،
فرابـدن در قـرآن انتخـاب شـد ،دو دلیـل وجـود دارد .از یـک
سـو و از لحـاظ محتوایـی« ،قلـب» ،کانـون توجـه مباحـث
انسانشناسـی بـوده اسـت و فرابدن انسـان عالوه بـر جایگاه
خـاص خـود میتوانـد واسـطۀ بیـن قلـب بدنـی و قلـب
اجتماعی باشـد .از سـوی دیگـر ،جهانبینی قرآنـی ،به عنوان
جهانبینـی متـن مؤسـس اسلام در تدویـن و تنظیـم نظریۀ
اسلام ،بایـد اسـاس نظریهپـردازی قـرار گیرد.
بدیـن منظور ابتـدا هستیشناسـی قلب و سـپس کارکردهای
معرفتـی و ایمانی و در مرحلۀ سـوم ،موانع آن بررسـی گردید.

با توجّه به این رویکرد ،پژوهش حاضر در یک مقدمه و چهار فصل سامان یافته است که عبارتاند از:
فصل اوّل :قلب و فرابدن؛
فصل دوم :قلب و معرفت؛
فصل سوم :قلب و ایمان؛
فصل چهارم :قلب و موانع.
کتـاب «معناشناسـی قلـب در قـرآن» تألیف حجت االسلام دکتر شـعبان نصرتی ،از سـوی پژوهشـکدۀ کالم اهل بیـت(ع) ،به
زبـان فارسـی ،در قطـع رقعـی ،در  374صفحـه بـه نـگارش درآمده اسـت و در سـال  1397بـا همـکاری انتشـارات دارالحدیث
منتشر شـده است.

انتشار کتاب «نقدی بر گفتمان شر قشناسی»
کتـاب «نقـدی بـر گفتمان شرقشناسـی» تألیف دکتر ساسـی سـالم
الحـاج و ترجمـه و تلخیـص جمعی از پژوهشـگران به زبان فارسـی از
سـوی پژوهشـکدۀ کالم اهل بیت(ع) منتشـر شد.
حجـم انبوهـی از پژوهشهـای غربیان در سـالهای متمـادی دربارۀ
شـرق و شرقشناسـی ،با ابعـاد تاریخـی و تمدنی ،علمـی و معرفتی و
اجتماعی و سیاسـی اسـت .مهمترین شـاخۀ این رشـته ،اسالمشناسی
یا مطالعات اسلامی اسـت.
ت کـ ه تصـور کنیـ م شرقشناسـی ،مجموعـ ه
سـادهانگاران ه اسـ 
ت
ت و هی چ نسـب 
ک شـرقی اسـ 
گ ممال 
ی از تاریـ خ و فرهن 
گزارشهایـ 
ت نـدارد ،یـا بهعکـس ،فکـر کنی م
ل قـدر 
ی بـا مراکـز و محافـ 
و ربطـ 
طو
ی تسـلّ 
ی برا 
ت اسـتعمار 
ی اسـ 
س طرح 
کـ ه شرقشناسـی ،از اسـا 
اسـتیال بر شـرق.
شرقشناسـان در دورههـای مختلـف و بـا گرایشهـای متنـوع بـه
مکتبهـای متفـاوت شرقشناسـی ،از زاویههـا و دیدگاههـای
گوناگونـی به شـرق مینگریسـتند و هر گـروه از آنـان در موضوعهای
خاصـی پژوهـش میکردند .همین مسـئله باعث شـده اسـت که این
فعالیتهـا بـه انبوهـی از اغـراض و کجفهمیها گرفتـار آید که همین
نکتـه ،ضـرورت نقـد آثـار شرقشناسـان را دوچنـدان میکنـد.
کتاب «نقد الخطاب االستشـراقى» ،نوشـتۀ دکتر ساسـى سالم الحاج،
از بهتریـن کتابهایـی اسـت که به استشـراق پرداخته اسـت .تتبع در
اقـوال و گسـتردگى آن باعث شـده کـه مطالب کتـاب از اعتبار علمى
خاصـى برخـوردار باشـد .مباحـث این کتاب ،سـیری منطقـى را دنبال
میکننـد و هـر مبحـث ،مقدّمـۀ بحـث بعدى اسـت .همچنیـن تنوع
مطالـب کتـاب و تتبـع نویسـنده در گـردآوری آرای مختلـف ،به وزن
علمی اثـر افزوده اسـت.
نکتۀ شـایان ذکردربارۀ کتاب این اسـت که نویسـنده ،در پاسـخگویی
به شـبهات ،جانب ادب اسلامی را نگاه داشـته اسـت .با توجه به این
ویژگىهـا ،ایـن کتاب یکى از آثار ارزشـمند در زمینۀ استشـراق اسـت.
اثـر حاضـر ترجمـۀ خالصهشـدهای از بـاب اوّل کتاب «نقـد الخطاب

االستشـراقی» اسـت کـه بـه قرار ذیل اسـت:
باب اول :ریشهیابی تاریخی استشراق که شامل فصول زیر است:
فصل اول :مفهوم استشـراق؛ فصل دوم :مراحل استشـراق؛ فصل سـوم:
روشهای مستشرقان.
کتـاب «نقدی بر گفتمان شرقشناسـی» ،تألیف جمعی از پژوهشـگران
بـا اشـراف حجـت االسلام دکتـر محمّدتقـی سـبحانی از سـوی
پژوهشـکدۀ کالم اهـل بیـت(ع) ،بـه زبـان فارسـی ،در قطع رقعـی ،در
 144صفحـه بـه نـگارش درآمده اسـت و در سـال  1397بـا همکاری
انتشـارات دارالحدیث منتشـر شـده اسـت.
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نمایشگاهدستاوردهایپژوهشی،حلقۀارتباطمراکزپژوهشیبایکدیگر
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قائـم مقـام و مشـاور عالـی رئیـس پژوهشـگاه قـرآن
و حدیـث ،در حاشـیۀ برگـزاری پنجمیـن نمایشـگاه
دسـتاوردهای پژوهشـی حـوزوی گفـت :با فرارسـیدن
هفتـۀ پژوهـش ،نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی
حـوزوی ،فرصتـی بـرای مراکـز علمـی و فرهنگـی
فراهـم مـیآورد تـا آثـار و فعالیتهـای پژوهشـی خود
را بـه جوامع علمـی ،صاحبنظران و اندیشـمندان ارائه
نما یند .
حجـت االسلام دکتـر برنجکار گفـت :این نمایشـگاه
بـه منظـور معرفـی قابلیتهـا و تواناییهای پژوهشـی
دانشـگاهها و مراکـز علمـی ،تحقیقاتـی و پژوهشـی
برگـزار میشـود و پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث از ایـن
فرصـت اسـتفاده کـرده تـا تواناییهای پژوهشـی خود
را در معـرض دیـد پژوهشـگران قـرار دهد.
وی خلأ اطالعرسـانی در حـوزۀ پژوهـش را یکـی از
نواقـص مراکز پژوهشـی عنوان کرد و گفـت :برگزاری
ایـن گونـه نمایشـگاهها ،فرصـت خوبـی بـرای مراکـز
پژوهشـی از جملـه پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث اسـت
تـا بتواننـد آثـار خـود را به جوامـع علمی معرفـی کنند.
آثـار برگزیـدۀ چهـار پژوهشـکدۀ پژوهشـگاه قـرآن و
حدیـث و آثـاری از معاونت فرهنگی و هنری مؤسسـۀ

دارالحدیـث در غرفـۀ شـمارۀ یـک پنجمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای
پژوهشـی حـوزوی بـه نمایش گذاشـته شـده اسـت.
ایـن نمایشـگاه بـا حضـور شـصت مؤسسـه و مرکـز پژوهشـی ،در سـه
بخـش :دسـتاوردها ،دسـتاوردهای فاخـر چهـل سـاله و پژوهشهـای
حوزویـان در عرصـۀ انقلاب اسلامی برپـا شـد.

ارائۀ بیش از  160اثر از پژوهشگاه قرآن و حدیث
در نمایشگـ ــاه هفتـ ـ ــۀ پژوه ـ ـ ـ ــش
پنجمیـن نمایشـگاه آثار و دسـتاوردهای
پژوهشـی بیـش از شـصت مرکـز
پژوهشـی حـوزوی در تاریـخ بیسـت و
پنجـم آذرمـاه  97بـه همّـت معاونـت
پژوهشـی حوزههـای علمیـه و بـا
همـکاری شـورای هماهنگـی مراکـز
پژوهشـی ،همزمـان بـا هفتـۀ پژوهـش
ّ
مصلای قـدس برگـزار گردیـد.
در
در ایـن نمایشـگاه ،مهمتریـن آثـار
و دستاوردهــای پژوهشـــی چهـــار
پژوهشـکدۀ علوم و معارف حدیث ،کالم

اهـل بیـت(ع) ،تفسـیر اهـل بیـت(ع) و اخالق و روانشناسـی
اسلامی پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث در غرفۀ شـمارۀ یک در
ِ
معـرض بازدیدکننـدگان قـرار گرفـت.
در غرفـۀ پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث ،آثـاری همچـون
«سـیرۀ پیامبـر اعظـم(ص)»« ،دانشنامـۀ امیرالمؤمنین(ع)»،
«دانشنامـۀ امـام حسـین(ع)»« ،دانشنامۀ امـام مهدی(ع)»،
«دانشنامـۀ قـرآن و حدیـث» و  ...از تألیفـات آیـت اهلل
ریشـهری و پژوهشـگران ایـن پژوهشـگاه ارائـه شـد.
همچنیـن جدیدتریـن آثـار منتشـر شـده ماننـد «گزیـدۀ

دانشنامـۀ امـام مهـدی(ع)»« ،مسـجد در آینـۀ سـقلین» و
«حکمتنامـۀ سـالمند» بـه همـراه مجلات منتشـر شـدۀ
پژوهشـکدهها و نیـز نرمافزارهـای چندرسـانهای «حدیث اهل
بیـت(ع)» ،نرمافـزار «میـزان الحکمـه» و نرمافـزار «ثـاراهلل»
و سـایر نرمافزارهـای تولیـد شـدۀ مجموعـه دارالحدیـث در
معـرض بازدیدکننـدگان قـرار گرفـت.
ایـن نمایشـگاه از تاریـخ بیسـت و پنجـم آذرمـاه  ۹۷همزمان
بـا هفتـۀ پژوهـش آغاز شـد و تـا تاریخ بیسـت و نهـم آذرماه
ادامه داشـت.

انتشار «گزیدۀ دانشنامۀ امام مهدی(ع)» در دو جلد
کتـاب «گزیـدۀ دانشنامـۀ امـام مهـدی(ع)» ،تألیـف آیت اهلل
محمّـدی ریشـهری و بـا همـکاری جمعی از پژوهشـگران و
تلخیص حجت االسلام احمد غالمعلی ،از سـوی پژوهشـکدۀ
علـوم و معـارف حدیث در دو جلد منتشـر شـد.
مهدویـت ،از مترقىتریـن اصول اعتقادى ،اجتماعى و سیاسـى
اسلام اسـت و در جهـان امـروز ـ كه بیش از هـر زمان دیگر،
تشـنۀ ارزشهـاى انسـانى و در رأس آنهـا عدالـت اجتماعـى
اسـت ـ  ،اعتقـاد بـه امـام مهـدى(ع) زمینهسـاز تحقّـق ایـن
بزرگتریـن آرزوى بشـر در طـول تاریخ اسـت.
تاکنـون كتابهـاى فراوانـى با موضـوع مهدویت تألیف شـده
كـه بسـیارى از آنهـا درخـور سـتایشاند؛ ولـى تلاش بـراى
ارائـۀ پژوهشهـاى جدیـد ،جامـع ،پویـا و پیشـرو ،همچنـان
ضـرورى اسـت تـا افقهـاى پیـش رو روشـنتر شـوند.
در ایـن دوران نیـز برخـى معاندان ،بـراى ضربـه زدن به نظام
مقـدس جمهـورى اسلامى ایـران ـ كه بـر پایۀ والیـت فقیه
و نیابـت عـام از امـام زمـان(ع) شـكل گرفتـه اسـت ـ  ،بـا
شـبههپراكنى ،اسـاس مهدویت را هـدف گرفتهانـد .از این رو،
بزرگتریـن خدمتـى كـه مراكـز علمـى و پژوهشـى میتوانند
بـه سـاحت مقـدس امـام مهـدى(ع) و بـراى تـداوم انقلاب
اسلامى ایـران تـا حكومـت جهانـى ایشـان داشـته باشـند،
بازنگـرى تخصصـى در موضـوع مهدویـت و بازنـگارى آن و
پاکسـازى نگاشـتهها از مطالـب سسـت و بىپایـه ،و ارائـۀ
نوشـتارهایى اسـت كـه افـزون بـر اتقـان علمى ،پاسـخگوى
نیازهـاى عصـر حاضر باشـند.
نـگارش کتـاب «دانشنامـۀ امام مهـدى(ع)» به سـال ۱۳۷۹
بـاز میگـردد کـه در دسـتور كار بخـش پژوهشـى مؤسسـۀ
علمـی ـ فرهنگـی دارالحدیـث قـرار گرفـت؛ امّـا بـه دلیـل
گسـتردگى و پیچیدگـى موضوع از یک سـو ،و تراكـم كارها از
سـوى دیگـر ،تكمیـل و آمادهسـازى نهایى آن به درازا كشـید
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و سـرانجام در سـال  ۱۳۹۳در ده جلـد انتشـار یافـت.
هـدف از نـگارش «دانشنامـۀ امـام مهـدى(ع) بر پایـۀ قرآن،
حدیـث و تاریـخ» ،نـه تنهـا اثبات یک بـاور اسلامى از منظر
پیـروان اهـل بیـت(ع) ،بلكـه افـزون بـر آن ،گشـودن راهـى
بـراى اتحـاد پیـروان همـۀ ادیـان ،بلكه همـۀ جهانیـان براى
پاسـخگویى بـه اصلىتریـن نیاز بشـر ،یعنى حاكمیـت عدالت
بـر سراسـر جهان اسـت.
پـس از انتشـار مجموعـه ده جلـدی «دانشنامـۀ امـام
مهـدی(ع)» ،بـه منظـور بهرهگیرى همـگان از ایـن مجموعه
بـه ویـژه در سـفرهاى تبلیغـى ،گزیـدۀ دو جلـدی آن تقدیـم
جامعـۀ مخاطبـان گردیـد.
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معیارهاى گزیدهنگارى کتاب «دانشنامۀ امام مهدى(ع)» عبارت است از:
 . ۱جامعیت نسبت به همۀ عناوین و تحلیلها؛
 . ۲تالش براى انتخاب احادیث معتبرتر ،و در موارد مشابه ،انتخاب احادیث با منابع كهنتر و معتبرتر؛
 . ۳انتخاب احادیثى كه معناى روشنتر و تناسب بیشترى با عنوان دارند؛
 . ۴حذف اسناد روایات؛
 . ۵آوردن متن عربى روایات در پانوشتها؛
 . ۶حذف بخش چهاردهم با عنوان «كتابشناخت مهدوى»؛
 . ۷تلخیص بیانهاى طوالنى و بر جاى نهادن تحلیلهاى كوتاه؛
 . ۸تلخیص پانوشتها؛
فهرست بخشهای مختلف «گزیدۀ دانشنامۀ امام مهدى(ع)» عبارت است از:
بخش اول :امام مهدی(ع) در پرتو ادلّۀ کلّی؛
بخش دوم :زندگىنامۀ امام مهدى(ع)؛
بخش سوم :غیبت امام مهدى(ع)؛
بخش چهارم :سفیران امام مهدی(ع) در غیبت صغرا؛
بخش پنجم :توقیعهاى امام مهدى(ع)؛
بخش ششم :دیدار با امام مهدى(ع) و کرامتهای او؛
بخش هفتم :وظایف مردم در روزگار غیبت امام مهدی(ع)؛
بخش هشتم :دعاها؛
بخش نهم :زیارتها؛
بخش دهم :نشانههاى ظهور امام مهدى(ع)؛
بخش یازدهم :قیام امام مهدى(ع)؛
بخش دوازدهم :سیرۀ حكومتى امام مهدى(ع)؛
بخش سیزدهم :امام مهدى(ع) از دیدگاه شاعران.
کتـاب «گزیـدۀ دانشنامـۀ امـام مهـدی(ع)» ،تألیـف آیـت اهلل محمّـدی ریشـهری و بـا همـکاری جمعـی از پژوهشـگران و
تلخیـص حجـت االسلام احمـد غالمعلی ،از سـوی پژوهشـکدۀ علوم و معـارف حدیث ،به زبان فارسـی ،در قطع وزیـری ،در دو
جلـد و  ۱۱۴۲صفحـه بـه نـگارش درآمـده اسـت و در سـال ۱۳۹۷با همکاری انتشـارات دارالحدیث منتشـر شـده اسـت.

کسب رتبۀ علمی  -پژوهشی فصلنامۀ «اخالقپژوهی»
از شورای اعطای مجوزهــا و امتیازه ــای علمـ ــی حوزه
فصلنامـــۀ علمـــی ـ پژوهشـــی
«اخالقپژوهـــی» به صاحـــب امتیازی
پژوهشـــگاه قرآن و حدیـــث و به مدیر
مســـئولی حجت االســـام دکتر هادی
صادقی ،پس از انتشـــار دو شماره ،موفق
به کســـب رتبه «علمی ـ پژوهشـــی»
از شـــورای اعطای مجوزها و امتیازهای
علمی حـــوزه گردید.
ایـــن مجله در نظـــر دارد تا با انتشـــار
مقـــاالت در عرصۀ اخالق ،بســـتری
مناســـب برای نظریهپردازی ،ژرفکاوی
و طرح و تبیین مباحث نوین و مســـائل

نوپدید را فراهـــم آورد و دیدگاههای نو
و نقدهای عالمانـــۀ فضال و فرهیختگان
نظریهپـــرداز و نواندیـــش را در معرض
دیـــد خوانندگان گرامـــی قرار دهد.
در همیـــن راســـتا ،پذیرای آثـــار فاخر
پژوهشـــی ناظـــر بـــه موضوعات و
محورهـــای ذیل اســـت:
 .1تحلیل و نقـــد انگارهها و نظریههای
فرااخالقی؛
 .2بررســـی و نقد نظریههـــای اخالق
هنجاری؛ 
 .3تبیین و بررســـی مســـائل نوپدید در

حوزۀ اخـــاق کاربردی؛
 .4تبییـــن و تحلیل ربـــط و ارتباط اخالق با دیگـــر حوزهها و پدیدههـــا (رابطۀ اخالق بـــا دین ،هنر ،فقه ،حقوق ،سیاســـت،
روانشناسی و )...؛
 .5استخراج اصول اخالقی از متون و منابع دینی و تبیین روشمند و عالمانۀ آموزههای اخالقی اسالم؛
 .6بررسی و نقد نظریهها و نوآوریهای فیلسوفان اخالق اسالمی؛
 .7معرفی و نقد روشمند و محقّقانۀ پژوهشهای ارزنده و تأثیرگذار در حوزۀ اخالق.
عالقهمندان میتوانند آثار پژوهشـــی خود را از طریق ســـامانۀ دریافـــت مقاالت ،به نشـــانی http://ethics.riqh.ac.ir
ارسال نمایند.
برای دریافت شیوهنامه و راهنماى تدوین و ارسال مقاالت به تارنمای فصلنامه  http://ethics.riqh.ac.irمراجعه نمایید.

کسب رتبۀ علمی  -ترویجی مجلۀ «پژوهشنامۀ روانشناسی
اسالمی» از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه
دوفصلنامۀ «پژوهشنامۀ روانشناســـی
اسالمی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه
قرآن و حدیـــث و به مدیر مســـئولی
حجت االســـام دکتر رضـــا برنجکار و
سردبیری حجت االســـام دکتر عباس
پســـندیده ،پس از انتشـــار چهار شمارۀ
خود ،مو ّفق به کســـب رتبـــۀ «علمی ـ
ترویجی» از شـــورای اعطای مجوزها و
امتیازهای علمی حـــوزه گردید.
ایـــن مجله در نظـــر دارد تا با انتشـــار
مقـــاالت ،بســـتری مناســـب برای
نظریهپـــردازی ،ژرفکاوی و طـــرح و
تبیین مباحـــث عرصۀ روانشناســـی
اســـامی فراهم آورد و دیدگاههای نو و
نقدهای عالمانۀ فضـــا و فرهیختگان
نظریهپـــرداز و نواندیـــش را در معرض
دید خواننـــدگان گرامی قـــرار دهد.
در همیـــن راســـتا ،پذیرای آثـــار فاخر
علمـــی ناظر به حوزههای ذیل اســـت:
 .1تبییـــن روشـــمند آموزههـــاى
روانشـــناختى قـــرآن و حدیـــث؛
 .2پژوهشهـــای تجربـــی مبتنی بر
معارف اســـامی؛
 .3روانشناسی دین و معنویت؛
 .4نقـــد کتابهـــا و پژوهشهـــای
روانشناختی بر اســـاس منابع اسالمی؛
 .5ترجمۀ مقاالت روانشـــناختی همراه

با نقد بر اســـاس منابع اســـامی؛
 .6پاسخگویى به شبهات در بارۀ مناسبات اسالم و روانشناسی.
از همۀ فضال ،اســـتادان ،دانشـــجویان و عالقهمندان به حوزۀ مطالعاتی اســـام و
روانشناســـی ،برای ارســـال مقاالت علمی (نظـــری و تجربی) ،دعـــوت به عمل
میآید.
عالقهمندان میتوانند آثار علمی ـ ترویجی خود را از طریق سامانۀ دریافت مقاالت ،به
نشانی  Psychology.riqh.ac.irارسال نمایند.
برای دریافت شیوهنامـه و راهنمـاى تدویـن و ارسـال مقـاالت بــه تارنمــای فصلنامـه
 http://psychology.riqh.ac.irمراجعه فرمایید.
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ّ
برگزاری ّاولین نشست علمی از سلسله همایشهای ملی
زندگی عفیفانه با رویکرد اسالمی»
«الگوی
ِ
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اوّلیـن نشسـت علمـی از سلسـله همایشهـای ملّـی الگـوی
زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی با عنوان «مسـئله چیسـت؟
حجـاب یـا عفـاف؟» ،بـه همـت بنیـاد پژوهشهای اسلامی
آسـتان قدس رضوی و با مشـارکت پژوهشـگاه قرآن و حدیث
و برخـی مراکـز دیگـر و بـا سـخنرانی حجـت االسلام دکتـر
پسـندیده ،حجـت االسلام دکتـر سـاالریفر و آقـای دکتـر
مجیـد کافـی در تاریـخ نوزدهـم آذرمـاه در تاالر امـام مهدی ـ
عجـل اهلل تعالی فرجه الشـریف ـ پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ
اسلامی برگزار شـد.
حجت االسلام دکتر پسـندیده به عنوان یکی از سـخنرانان در
ایـن نشسـت ،بـا بیـان این که عفـاف مقـدّم بر حجاب اسـت،
گفـت :اگـر عفاف را درسـت کردیم ،حجاب خودبهخود درسـت
میشـود و نیـازی بـه سـرمایهگذاریهای بسـیار زیـادی که تا
کنـون در بحث حجـاب شـده ،نخواهد بود.
رئیـس پژوهشـکدۀ اخلاق و روانشناسـی اسلامی اظهـار
داشـت :هـر گونـه فعالیـت تبلیغـی ،بایـد منطبـق بـر یـک
چارچـوب علمی باشـد؛ چـرا که تا کنـون از حرکتهـای بدون
پشـتوانۀ علمـی ،بسـیار ضربـه خوردهایـم.
وی تصریـح کـرد :رونـد پرداختن به مسـئلۀ حجـاب در جامعۀ
مـا از ابتـدای تاریـخ انقلاب تا کنـون ،روند مناسـبی نبـوده و

آمـار موجـود ،شـاهدی بـر این مدعـای ماسـت؛ بنابرایـن بدون
انـکار میتـوان گفـت کـه رونـد نامناسـبی را در مقولـۀ حجـاب
تجربـه کردهایـم؛ یعنـی از آغـاز ،طـرح موضـوع مـا غلـط بـوده
است.
ایشـان با بیـان این که حجـاب یکی از زیرمجموعههای مسـئلۀ
عفـاف اسـت ،گفـت :وقتی وارد مسـئلۀ عفـاف میشـویم ،یکی
از مسـائل دهگانـۀ رفتـاری کـه میتوانـد به ایـن موضوع کمک
کنـد ،مسـئلۀ حجاب اسـت؛ یعنـی فقط یـک دهم تلاش ما در
مسـئلۀ عفاف ،باید موضوع حجاب باشـد و در نظر داشـته باشـیم
کـه راهبردهـای مختلفـی را در زمینـۀ عفـاف داریم کـه باید به
همـۀ آنها توجـه کرد.
دکتـر پسـندیده بـا بیـان ایـن که معنـای عفـاف ،خویشـتنداری
انسـان در حوزۀ شـهوت اسـت ،گفـت :ما در این بحـث ،عفاف را
بـه عنـوان یک نقطـۀ آرمانی و هـدف طالیی در نظـر میگیریم
و وقتـی هـم کـه ترویـج عفـاف را در جامعـه بـه عنـوان یـک
هـدف تعالیبخـش در نظـر بگیریم ،بایـد بدانیم کـه راهبردهای
مختلفی نیـاز دارد.
حجـت االسلام پسـندیده با بیـان این که متأسـفانه در مسـئلۀ
عفـاف کـه ده مؤلفـۀ قطعـی دارد ،فقـط روی یـک حـوزه به نام
حجـاب تمرکـز کردیـم و از نُـه حـوزۀ دیگـر غافـل شـدهایم،

خاطرنشـان کـرد :یکـی از عوامـل مهـم داشـتن عفـاف ،توان
مهـار نفـس اسـت کـه مـا در کالم اسلامی بـا عنوان تقـوا از
آن یـاد میکنیـم؛ مهـار نفـس به یـک انسـان قـدرت انتظار و
قـدرت بـه تأخیـر انداختـن کسـب لـ ّذت میدهد.
ایشـان در ادامـه گفـت :مسـئلۀ دوم در بحـث عفـاف ،مسـئلۀ
تـابآوری یـا همـان صبـر اسـت .حـاال سـؤال ایـن اسـت که
در دانشـگاههای مـا ،تـا چـه میـزان ،مسـئلۀ صبـر را آمـوزش
میدهنـد؟
رئیـس پژوهشـکدۀ اخلاق و روانشناسـی اسلامی اظهـار
داشـت :طبـق آموزههـای قـرآن کریـم ،تا حـدود سـی راهکار
علمـی بـرای تقویـت مسـئلۀ صبـر تعریف شـده اسـت کـه با
رعایـت ایـن راهکارهـا و همچنیـن تقویـت روحیـه ،بـرای بـه
دسـت آوردن تـوان مهـار نفس ،میتـوان مقولۀ خویشـتنداری
جنسـی داشت.
ایشـان خاطرنشـان کـرد :یکـی دیگـر از مکانیزمهـای تقویت
موضـوع عفّـت در جامعـه ،تقویـت بحث نـگاه به آینـده و نگاه
مثبـت بـه آن اسـت کـه بایـد در جامعـه تقویـت شـود و ایـن
همـان موضوعـی اسـت که امـروز در بحث آمـوزش و تبلیغات
برخـی از کشـورها و از جملـه آمریـکا ،روی آن تمرکـز شـده
است.
وی افـزود :طبـق تحقیقـات مراکز آماری خـود آمریکا در هفت
سـال گذشـته ،دختران آمریکایی نسـبت به گذشـته ،پوشیدهتر
شـدهاند؛ البتـه نـه بـه ایـن معنـی که بـه صورتشـان ،پوشـیه
بزننـد ،بلکـه به ایـن معنی کـه حجم پوشـیدگی بدنهایشـان
نسـبت به گذشـته ،بیشتر شـده است.
ایشـان بـا بیـان اینکـه فشـار اجتماعـی روی مسـئلۀ حجاب
یـا بیحجابـی ،کار را سـختتر میکنـد ،گفـت :مـا بایـد بـه

مـردم ،و بهویـژه جوانـان ،نوجوانان و کودکان آمـوزش دهیم که
در برابـر فشـارهای اجتماعـی مقاومت داشـته باشـند؛ ً
مثلا اگر
روزی فشـار اجتماعـی ،حجـاب را بـر نمیتابد ،آن فرد بـه دور از
فشـارهای اجتماعـی ،راه خـود را انتخـاب کند.
وی افـزود :یکـی دیگـر از اشـکاالت جامعـۀ ما در ایـن موضوع،
تحکم میکنیـم و مث ً
ایـن اسـت کـه به جـای تبیین موضـوعّ ،
ال
بـا بیحجابـان ،برخـورد ّ
تحکمآمیـز داریـم ،در حالی کـه در این
ّ
عرصـه ،ادبیـات ما ،نباید ادبیـات قدرت و تحکمآمیز باشـد؛ بلکه
بایـد ادبیات تبیینی باشـد.
دکتـر پسـندیده بـا انتقـاد از افـرادی کـه میگوینـد در برخـی
موضوعـات مثـل حجـاب بـا چـادر ،جـدای از نـگاه تعقلـی ،باید
نـگاه تعبّـدی و اطاعـت از دسـتورهای اسلام داشـت ،گفـت:
متأسـفانه یکـی دیگـر از اشـکاالت مـا هـم ایـن اسـت کـه در
تئـوری عبادت هم ،راه را اشـتباه رفتیـم و در خیلی از موضوعات،
بـدون فکـر عمـل کردیـم ،در حالـی کـه در همین دین اسلام،
در مـورد اطاعـت تئـوری داریـم .قبل از پاسـخ به این سـؤال که
«اطاعـت بایـد کورکورانـه باشـد یـا بـا تدبـر؟» ،بایـد بدانیم که
چـرا بایـد از خدا تبعیـت کرد .در ایـن بحث میتوان سـخن امام
رضـا(ع) را یـادآوری کـرد کـه ایشـان فرمودند :بهتریـن مردم ما
کسـانی هسـتند کـه امر مـا را در جامعه احیا کنند ،بـه نحوی که
خودشـان یـاد بگیرنـد و بـه دیگـران هم یـاد دهند.
وی افـزود :اگـر مـا بـا اسـتدالل و اقنـاع ،اعتماد فـردی را جلب
کردیـم ،آن فـرد بـه حرفهـای مـا گـوش خواهـد کـرد؛ امّـا
متأسـفانه در شـرایط فعلی که اعتمادسـازی الزم برای بسـیاری
افـراد جامعـه و بهویـژه در بحـث حجـاب نشـده ،انتظـار تبعیـت
بیچـون و چـرا داریـم.
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آغاز سال تحصیلی  1397با ورود  770دانشجوی جدید
به دانشگــاه قــرآن و حدی ـ ــث
مراسـم آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد
دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـا حضـور
مسـئوالن و دانشـجویان جدیدالـورود
دانشـگاه ،در تاریـخ یازدهم مهرماه  97در
تـاالر شـیخ صـدوق(ره) برگـزار شـد.
در این مراسـم ،آقـای دکتر حجّت ،معاون
آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه قـرآن و
حدیـث گفـت :در سـال جدیـد  770نفـر
دانشـجو در دانشـگاه قرآن و حدیث ثبت
نـام کردهانـد کـه از ایـن تعداد دانشـجو،
 335نفـر در دورههـای حضـوری و 445
نفـر در دورههـای مجـازی در مقاطـع
کارشناسـی ،ارشـد و دکتـری برای سـال
تحصیلـی جدیـد ،پذیـرش شـدهاند.
وی افـزود :دورههـای حضـوری ایـن
دانشـگاه در چهـار شـهر قـم ،تهـران،
اصفهـان و مشـهد برگـزار میشـود و
دورۀ آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه نیـز
در مقطـع کارشناسـی و ارشـد از سراسـر
کشـور ،دانشـجو پذیـرش داشـته اسـت.
آقـای دکتـر حجّـت تصریـح کـرد :ایـن
دانشـگاه در مقطـع کارشناسـی در سـه
رشته ،مقطع ارشد در ده رشته و در مقطع
دکتـری در چهار رشـته دانشـجو پذیرفته
کـه برخی از این رشـتهها همچون رشـتۀ
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روانشناسـی اسلامی در مقطع کارشناسـی برای اوّلین بار در این دانشـگاه به صورت
حضـوری و مجـازی ،اجـرا و بـا اسـتقبال داوطلبان روبهرو شـده اسـت.
ارائـۀ ضوابـط آموزشـی ،شـیوۀ اخذ واحدهـای درسـی و برنامههـای دانشـگاه از دیگر
مـواردی بـود که معاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه بـرای دانشـجویان تبیین کرد.
سـخنرانی قائـم مقـام رئیـس دانشـگاه قـرآن و حدیـث و معـاون فرهنگـی دانشـگاه،
همچنیـن حضـور دانشـجویان و مسـئوالن دانشـگاه در کنـار مـزار دوشـهید گمنـام
مدفـون در مؤسسـۀ دارالحدیـث ،از دیگـر برنامههـای ایـن مراسـم بـود.

کسب رتبۀ ّاول سی و سومین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان
دانشگاههای سراسر کشور توسط دانشجوی دانشگاه قرآن و حدیث
مجتبـی محمّدبیگـی ،دانشـجوی مرکـز
آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه قـرآن و
حدیـث ،مو ّفق به کسـب رتبـۀ اوّل قرائت
تحقیق در سـی و سـومین جشـنوارۀ قرآن
و عترت دانشـجویان دانشـگاههای سراسر
کشـور شد.

آییـن اختتامیۀ سـی و سـومین جشـنوارۀ ملی قـرآن و عترت دانشـجویان دانشـگاههای
سراسـر کشـور در تاریـخ بیسـت و هشـتم آبانمـاه بـا حضـور دکتـر غالمرضـا غفاری،
معـاون فرهنگـی و اجتماعی وزارت علوم ،دکتر حجت االسلام و المسـلمین رسـتمیان،
رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشـگاهها و حجتاالسلام محمّدی ،رئیس سـازمان قرآن
و عترت وزارت ارشـاد در ّ
محل دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار شـد .در این جشـنواره،
تمامـی دانشـجویان کشـور از وزارتخانههـای علوم ،بهداشـت ،دانشـگاه آزاد اسلامی و
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سـایر دانشـگاهها حضور پیدا کردند و پس
از برگزاری در سـطح منطقـه ،برگزیدگان
آن در دانشـگاههای زیرمجموعـۀ دو
وزارتخانـه علـوم و بهداشـت و همچنیـن
دانشـگاه آزاداسلامی به صـورت جداگانه
در سـطح ملی بـه رقابت پرداختنـد .تعداد
شـرکتکنندگان ایـن جشـنواره از مرحلۀ
دانشـگاهی تاکنون  ۳۵۰هـزار نفر بود که
از ایـن تعـداد ۶۴۰ ،نفر برگزیـده به مرحلۀ
ملّـی وزارتخانههـای علـوم ،بهداشـت
و دانشـگاه آزاداسلامی رسـیدند کـه در
سـطوح مختلف به مرحلۀ نهایی جشنوارۀ
قـرآن و عتـرت راه پیـدا کردند.
در ایـن دوره از مسـابقات ،مجتبـی تحقیـق نائـل شـد.
محمّدبیگـی ،دانشـجوی مرکـز آمـوزش گفتنـی اسـت افـرادی که در بخـش قرائت ،تحقیـق و حفـظ کل قرآن ،حائـز رتبههای
الکترونیکـی دانشـگاه قـرآن و حدیـث به برتـر در جشـنوارۀ ملـی قرآن و عترت میشـوند ،به بخـش بینالمللی ـ که هر دو سـال
کسـب رتبـۀ اوّل در بخش آوایـی ،قرائت یـک بار برگـزار میشـود ـ  ،راه پیـدا خواهند کرد.

20

پاییز

آغاز ثبت نام دومین دورۀ آموزش «کفایت زبان عربی»
در دانشگاه قرآن و حدیث
معـاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه
قـرآن و حدیـث ،افـزود :با هـدف آمادگی
دانشـجویان مقطـع دکتـری ،دورۀ کفایت
عربـی (جایگزیـن تافـل) برگزار میشـود.
آقـای دکتـر حجّـت ،با بیـان ایـن مطلب
اظهـار کـرد :یکـی از شـرایط منـدرج در
آییننامـۀ آموزشـی دانشـجویان مقطـع
دکتری ،احـراز توانمندی این دانشـجویان
در یکـی از زبانهـای خارجـی اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه نیـاز
دانشـجویان دکتـری خصوصًا رشـتههای
الهیـات بـه آشـنایی بـا مهارتهـای
مختلـف زبـان عربـی ،اعـم از قواعـد
دسـتوری ،درک متـون کهـن و معاصـر و
تقویت توانمندیهای گفتاری و شـنیداری
آنـان ،دانشـگاه قـرآن و حدیـث ،امسـال
بـرای دومیـن بـار نسـبت بـه ثبت نـام و
برگـزاری آزمـون کفایـت زبـان عربـی یا
همـان آزمـون اشـتمال جایگزیـن آزمون

تافـل اقـدام کـرده اسـت.
معاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه قرآن و حدیـث افزود :به منظـور آمادگی داوطلبان
بـرای شـرکت در ایـن آزمون ،دانشـگاه سـی سـاعت کالس فشـرده نیز برگـزار خواهد
کرد.
دکتـر حجت گفت :دانشـجویان مقطع دکتری از سـایر مراکز آموزشـی نیـز میتوانند در
این دوره شـرکت کنند.
یـادآور میشـود جلسـۀ افتتاحیـه این دوره بـا حضور بیـش از چهل تن از دانشـجویان و
برخـی مسـئوالن و مدرس دوره جناب اسـتاد ی َزن علـی در تاریخ هفتـم آذرماه در محل
دانشـگاه برگزار گردید.

پژوهش ،رسیدن به حقیقت است و پژوهشگر ،کاشف علم و دانایی
حجـت االسلام والمسـلمین مسـعودی ،در
مراسـم روز دانشـجو و هفتـۀ پژوهـش گفت:
پژوهـش بایـد هدفمنـد باشـد و پژوهشـگر با
تجزیـه و تحلیل مشـاهدات خود ،بـه بهترین
راه حلهـا میاندیشـد.
قائـم مقـام دانشـگاه قـرآن و حدیـث ،نگاهی
کنجکاو و موشـکافانه ،و ذهنی پویا ،پرسشگر
و ّ
خلاق را از ویژگیهـای پژوهشـگر مو ّفـق
بیـان کرد.
حجـت االسلام مسـعودی تصریـح کـرد:
بایـد در پژوهـش ،روش مواجهـه بـا مسـئله
مشـخص شـود .همچنیـن پژوهـش نیازمنـد
تلاش و اسـتمرار اسـت.
قائـم مقـام دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـا بیان
ویژگیهـای یـک پژوهشـگر مو ّفـق افـزود:
نـوآوری ،یکـی از ویژگیهـای پژوهشـگر
اسـت و محقّـق تلاش میکنـد تا بـا دقت و

احسـاس مسـئولیت کار کنـد.
حجـت االسلام مسـعودی بـا بیـان اینکـه
پژوهـش ،سـطح دانایـی جامعه را بـاال میبرد
افـزود :پژوهـش در گـرو تعامل سـازندۀ تمام
بخشهای آموزشـی و پژوهشـی اسـت.
قائـم مقـام دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـه
دانشجویان توصیه کرد :تحصیل باید هدفمند
باشـد و دانشـجویان برای پژوهشهـای خود
د ّقـت و زمـان کافـی بگذارند.
در ادامـۀ مراسـم ،دانشـجویان پیشـنهادها
و انتقـادات خـود را طـرح کردنـد و حجـت
االسلام مسـعودی ،قائـم مقـام دانشـگاه،
حجت االسلام سـبحانینیا ،معاون فرهنگی
و آقـای دکتـر حجّـت ،معـاون آموزشـی
و پژوهشـی دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـه
پرسـشهای دانشـجویان پاسـخ دادنـد.
رونمایـی از سـی کتاب درسـی مرکـز آموزش

الکترونیـک دانشـگاه قـرآن و حدیث و تجلیل
از اسـتادان برتـر علمی و دانشـجویان فعال در
زمینۀ پژوهشـی ،آموزشـی و فرهنگی ،از دیگر
برنامههـای این مراسـم بود.
مراسـم گرامیداشـت روز دانشـجو و هفتـۀ
پژوهـش در تاریـخ بیسـت و یکـم آذرمـاه
در تـاالر شـیخ صـدوق دانشـگاه قـرآن و
حدیث(قـم) برگـزار شـد.
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شکلگیری دانشگاه ،بر پایۀ پشتوانۀ علمی پژوهشگاه
حجت االسلام والمسـلمین رحمانستایش در
مراسـم رونمایـی از سـی کتـاب درسـی مرکز
آمـوزش الکترونیـک دانشـگاه قـرآن و حدیث
گفـت :سـاختار دانشـگاه قـرآن و حدیـث ،بـا
محصـول علمـی پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث
شـکل گرفت و در مسـیر آموزشی حرکت کرد.
اسـتاد دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـا اشـاره بـه
پیشـینۀ کتابهای درسـی این دانشـگاه گفت:
آثـار مرکـز آمـوزش الکترونیک دانشـگاه قرآن

و حدیـث ابتـدا بـا همـکاری سـازمان مطالعـه
و تدویـن کتـب علـوم انسـانی و دانشـگاهها
(سـمت) و دانشـکدۀ علوم حدیث منتشـر شده
است.
حجـت االسلام والمسـلمین رحمانسـتایش
اظهـار کـرد :کتابهـای دانشـکدۀ مجـازی،
اکنـون با عنوان متنا (متون تدوینی نشـر مرکز
آمـوزش الکترونیکی دانشـگاه قـرآن و حدیث)
منتشـر میشود.
وی بـا بیـان اهمیت و نقـش کتابهای تألیف
شـده در نظام آمـوزش عالی گفت :بسـیاری از
ایـن کتابهـا از جملـه «روش فهـم حدیـث»
نوشـتۀ حجـت االسلام مسـعودی بـه عنوان
منبـع اصلـی درسـی شـناخته شـده و تدریس
میشـود.
حجـت االسلام رحمانسـتایش افـزود:
تحصیـل در مرکز آموزش الکترونیک دانشـگاه

قـرآن و حدیـث فراتـر از خودآمـوزی اسـت و
تلاش میکنـد تا دانشـجویان ضمـن مطالعه
و شـرکت در آزمون با اسـتادان ،ارتباط بیشتری
داشـته باشند.
وی تصریـح کـرد :ارتبـاط دانشـجو بـا منابـع
علمـی رشـتهای کـه در آن تحصیـل میکند،
یکـی از وظایف مهم اسـتاد اسـت ،تا دانشـجو
توانایـی تحقیق پیـدا کند.
رونمایـی از سـی کتاب درسـی مرکـز آموزش
الکترونیـک دانشـگاه قرآن و حدیـث و تجلیل
از اسـتادان برتـر علمـی و دانشـجویان فعال در
زمینۀ پژوهشـی ،آموزشـی و فرهنگی ،از دیگر
برنامههـای ایـن مراسـم بود.
مراسـم گرامیداشـت روز دانشـجو و هفتـۀ
پژوهـش در تاریخ بیسـت و یکم آذرمـاه  97در
تاالر شـیخ صدوق دانشـگاه قرآن و حدیث(قم)
برگزار شـد.
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همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیث
معـاون فرهنگـی و هنـری مؤسسـۀ
دارالحدیـث از عقد تفاهمنامـۀ همکاری در
بخشهای آموزشـی ،پژوهشی و فرهنگی
بـا سـازمان فرهنگـی هنـری شـهرداری
تهـران خبـر داد.
حجت االسلام والمسـلمین سـبحانینیا،
بـا بیـان ظرفیتهـای مؤسسـۀ علمـی
ـ فرهنگـی دارالحدیـث گفـت :در زمینـۀ
آمـوزش (حضـوری و مجـازی) و پژوهش،
تالشهـای چشـمگیری صـورت گرفته و
تا کنـون دورههـای آموزشـی کوتاهمدت با
موضوعات مختلف علوم انسـانی ـ اسالمی
بهویـژه در حوزههـای سـبک زندگـی
اسلامی ،اخالق ،روانشناسـی اسلامی و
ارتباطـات و خانـواده و علـوم تربیتـی برای
مخاطبـان خـاص ماننـد دانشـجویان و
طالب و مخاطبان عام شـامل عموم مردم
و عالقهمنـدان بـه معارف قرآنـی ـ حدیثی
برگزار شـده اسـت.
معـاون فرهنگـی و هنـری دارالحدیـث بـا
اشـاره بـه نشسـت پیشـین ایـن معاونـت
بـا رئیـس سـازمان فرهنگـی و هنـری
شـهرداری تهران گفت :در آن جلسـه مقرر
شـد ظرفیتها شناسـایی شـود و بازدیدی
از بخشهـای مختلـف مؤسسـه صـورت
پذیرد.

همکاری دوجانبه مسـتمر
وی تصریـح کـرد :زمینۀ انعقاد تفاهمنامه ایجاد شـد و قرار شـد
ِ
باشد.
حجت االسلام سـبحانینیا افزود :در جلسـهای که با حضور آیت اهلل ریشـهری ریاسـت
محتـرم مؤسسـه برگـزار شـد ،بـرای اجـرای تصمیمـات تفاهمنامه ،قـرار بر این شـد که
کارگروه مشـترکی ایجاد شـود.
معـاون فرهنگـی و هنـری دارالحدیث با بیان اینکه با پیشـنهاد سـازمان فرهنگی هنری
شـهرداری تهـران ،برگـزاری نمایشـگاهی بـا هـدف ارائـۀ تالشهای علمـی و فرهنگی
مؤسسـۀ دارالحدیـث طـرح شـده ،افـزود :قرار اسـت از شـخصیت آیت اهلل ریشـهری به
عنـوان چهـرۀ مانـدگار ترویج معـارف قرآنـی و حدیثـی و همچنین تولید علـوم مبتنی بر
احادیـث اهل بیـت(ع) قدردانی شـود.
حجـت االسلام سـبحانینیا اظهار کـرد :همـکاری مشـترک در عرصۀ فرهنگـی بهویژه
مخاطـب کـودک و همچنین فعالیت فرهنگی شـامل ترویج معارف قرآنـی و حدیثی برای
تولیـد کتابهـای عمومی نوجوانان و بزرگسـاالن و تولیدات رسـانهای در دسـتور کار قرار
گرفت.

شام غریبان حسینی در جوار دو شهید گمنام در مؤسسۀ دارالحدیث
هیئات مذهبی محلّۀ پیام نور و شـهرک جهاد (مسـجد حضرت فاطمه الزهراء(س)) در شـام غریبان حسـینی در کنار مزار شـهدای گمنام مدفون در
مؤسسـۀ علمی ـ فرهنگی دارالحدیـث ،اقامۀ عزا کردند.
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کتابهای تجدید چاپ شده در پاییز 1397
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تازههای نشر دارالحدیث در پاییز 1397
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انتشار شمارۀ جدید خبرنامۀ کنگره بزرگداشت ّ
سید مرتضی علم الهدی
چهارمین شمارۀ خبرنامۀ «کنگرۀ بزرگداشت سیّد مرتضی علم الهدی» به شیوۀ الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
گفتگو با آیة اهلل العظمی شبیری زنجانی؛
گفتگو با حجة االسالم والمسلمین رضا مختاری؛
درآمدی بر تحلیل آثار سیّد مرتضی و سالشمار آن /بخش سوم از مقالۀ حجة االسالم والمسلمین مهدی مهریزی؛
نگاهی به مجموعههای مخطوط رسائل سیّد مرتضی /بخش سوم از مقالۀ حجة االسالم والمسلمین محمّدحسین درایتی؛
گزارش نسخههای به دست نیامده از آثار سیّد مرتضی؛
تجلّی دیدگاههای سیّد مرتضی در پایاننامهها /بخش سوم ،محمّد قنبری؛
چکیدۀ مقاالت پذیرفته شده /بخش سوم؛
گزارشی از نشست مقدّماتی کنگره؛
خبر انتشار ویژهنامههای «تراثنا»« ،کتاب شیعه»« ،بساتین» و «العقیده»؛
خبر انتشار نسخۀ آزمایشی نرمافزار آثار سیّد مرتضی.
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آیین تعویض پرچم در شب والدت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
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حضور خادمان آستان مقدس در آسایشگاه خیریۀ کهریزک
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پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
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حضور خادمان آستان مقدس در استادیوم آزادی
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عیادت از جانبازان بیمارستان و آسایشگاه آیت اهلل صدر
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غبارروبیمضجع شریف حضرتعبدالعظیم(ع)
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پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حوزوی
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نهمین نشست نمایندگان شورای عالی آستانهای
مقدس و بقـ ــاع متبـ ــرک ای ـ ــران اسـ ــالم ـ ــی
نهمین نشســـت کمیتـــۀ نمایندگان
شـــورای عالی آســـتانهای مقدس
و بقـــاع متبـــرک ایران اســـامی به
میزبانـــی آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیـــم(ع) با حضـــور نمایندگان
بقاع متبـــرک برگزار شـــد.
در ایـــن نشســـت کـــه نمایندگان
آســـتان قدس رضوی ،حـــرم حضرت
فاطمه معصومه (س) ،آســـتان مقدّس
احمـــدی و محمدی(ع) شـــاهچراغ،
مســـجد مقـــدّس جمکران ،آســـتان
مقدّس حضرت عبدالعظیم(ع) ،سازمان
اوقـــاف و امـــور خیریـــه و بعثۀ مقام
معظـــم رهبری در امور حـــج و زیارت
حضور داشـــتند ،در خصـــوص رویکرد
پیشـــنهادی دبیرخانۀ اجالســـیۀ
جدید
ِ
آســـتانهای مقدس و بقـــاع متبرکه،
بحـــث و تبادل نظر شـــد.
ارائۀ گزارش اقدامات مشـــترک انجام
شـــده و رویکـــرد جدید ارتبـــاط با
اعتاب جهان اســـام ،ارائـــۀ گزارش
طرحهای اجرا شـــده و در دست اجرا،
امضـــای پیشنویسهـــای مصوب در
خصوص شـــورای عالـــی و آییننامۀ
ضوابط کار کمیتۀ نمایندگان شـــورای

عالی آســـتانها و بقـــاع متبرکه ،نحوۀ فعالیـــت کارگروهها و شـــیوهنامۀ تبادل
تجـــارب ،از جملـــه محورهای اصلی این نشســـت بود.
در این نشســـت ،تهیۀ نرمافزار طراحی شـــده توســـط آســـتان قدس رضوی،
برگزاری جلســـات رســـمی و جلســـاتی در حاشـــیۀ مراســـم اعتاب ،برگزاری
جلســـات آســـتانهای مقدس و بقاع متبرکـــۀ ایران اســـامی بهصورت فصلی
( 4بـــار در ســـال) ،تعیین زمان و مکان تاریخ پیشـــنهادی نشســـت تولیتهای
آســـتانهای مقدس و بقاع متبرکۀ ایران اســـامی ،در دســـتور کار قرار گرفتند
و تأکیـــد بر اجـــرای طرحهای مصوب کمیتـــۀ نمایندگان و اجـــرای طرح ویژۀ
خدمترســـانی به زائـــران در ایـــام اربعین حســـینی ،مورد تبـــادل نظر قرار
گرفت و قرار شـــد هماهنگیهای الزم توســـط دبیرخانۀ آســـتانهای مقدس و
بقاع متبرکۀ ایـــران اســـامی بهعمل آید.

برگزاری آیین جمعخوانی خادمان آستان مقدس
در روز شه ــادت حض ـ ــرت امـ ــام سج ـ ـ ــاد(ع)
آییـــن جمعخوانـــی خادمان آســـتان
مقدس حضـــرت عبدالعظیم(ع) در روز
شهادت سید الســـاجدین حضرت امام
ســـجاد(ع) برگزار شد.
این مراســـم آیینی ،در روز شـــهادت
امام چهارم شـــیعیان حضـــرت امام
ســـجاد(ع) در صحن اصلی آســـتان
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مقـــدس با حضـــور عاشـــقان اهل بیـــت عصمت و طهـــارت (ع) برگزار شـــد.
این مراســـم ،با تـــاوت آیاتـــی از کالم اهلل مجید آغاز شـــد و زائران و مجاوران آســـتان مقدّس حضـــرت عبدالعظیم(ع)
همـــراه با خدام ســـیدالکریم ،ضمن عـــرض ارادت به محضر موالی خود ،در ســـالروز شـــهادت حضرت امام ســـجاد(ع)
بـــه همخوانی پرداختـــه و ذاکران اهل بیت(ع) در ماتم عزای ســـید الســـاجدین حضرت امام ســـجاد(ع) به مرثیهســـرایی
پرداختند.

کاپیتان تیم ملی تیراندازی باکمان ایران :مدالم را به
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تقدیم میکنم
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دارنـــدۀ مـــدال برنـــز رقابتهـــای
 W1تیرانـــدازی باکمـــان بازیهای
پاراآســـیایی گفت :مدال برنـــزم را به
حـــرم عبدالعظیم حســـنی(ع) تقدیم
میکنـــم.
مجیـــد کاکوش ،پس از کســـب مدال
برنز بازیهـــای پاراآســـیایی جاکارتا
اظهار داشـــت :دیـــدار ردهبندی من
برابر کره جنوبی ســـخت بـــود؛ چون
رقابـــت برای کســـب مـــدال برنز،
سختترین مســـابقه اســـت؛ چراکه
شکســـت در این دیدار از دســـت دادن
مدال اســـت.

وی افـــزود :رقابت من در ردهبندی به تیر طالیی رســـید و وســـط ســـیبل زدم و
صاحب مدال برنز شـــدم .در این مســـابقه ،فضای مســـابقه را در دست گرفتم و
به خوبی اداره کردم و قهرمان شـــدم.
کاپیتان تیم ملـــی تیراندازی باکمان ایران خاطرنشـــان کرد :در این مســـابقات،
جـــای ابراهیم رنجبـــر ،کاپیتان ســـابق تیرانـــدازی با کمان خالی اســـت .وی
اســـطوره و دوســـت صمیمی من اســـت و اگرچه عنـــوان کاپیتانـــی تیم ملی
متعلـــق به من اســـت؛ امّا جـــای رنجبر خالی اســـت و امیدوارم بـــه تیراندازی
باکمان برگـــردد .من آرامش و خـــوب بـــودن را از رنجبر گرفتم.
وی ادامه داد :از کســـب عنوان قهرمانی زندی و ســـومی خـــودم در کالس W1
بســـیار خوشحالـــم و با انگیـــزۀ همتیمیهایم بـــه این عنوان دســـت یافتم و
مدالـــم را به حرم حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع) و عنوانـــش را به همتیمیهایم
تقدیـــم میکنم.

ّ
«محمدمهدی صابری» در آستان مقدس
تشییع پیکر شهید مدافع حرم
پیکر شـــهید مدافع حرم محمّدمهدی
صابـــری از رزمنـــدگان لشـــگر
فاطمیون ،در آســـتان مقدس حضرت
عبدالعظیم(ع) تشـــییع شـــد.
مراســـم تشـــییع پیکر مطهر شـــهید
مدافـــع حرم ،محمّدمهـــدی صابری با
حضـــور جمعی از مســـئوالن و حضور
پرشـــور مردم شـــهیدپرور شهرری در
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
برگزار شد.
پیکر این شـــهید مدافع حـــرم ،پس شـــهید مدافع حرم ،محمّدمهـــدی صابری از نیروهای لشـــکر فاطمیون ســـال
از طواف در حرم حضـــرت عبدالعظیم  1394در راه دفـــاع از حرم عقیله بنی هاشـــم(س) و در نبـــرد علیه تکفیریها در
حســـنی(ع) در قطعۀ  50بهشت زهرا حلب ســـوریه به شـــهادت رسید.
(س) آرام گرفت.

برخورد با ضد ارزشها ،براساس ارزشهای اسالمی
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) گفـــت :برخورد
با جرم مشـــهود در ســـطح جامعه ،از
وظایف نیـــروی انتظامی اســـت؛ ولی
باید توجه داشـــت که برای اســـتقرار
ارزشها بایـــد ارزشهـــا را به خوبی
شـــناخت و حتـــی برخـــورد با ضد
ارزشهـــا در جامعـــه نیز بر اســـاس
ارزشهای اســـامی صـــورت گیرد.
آیـــتاهلل محمّدی ریشـــهری بیان
کرد :اصو ًال هدف از تشـــکیل حکومت
اســـامی ،مبارزه با ضـــد ارزشها و
استقرار ارزشهای انســـانی و اسالمی
در جامعه اســـت؛ زیرا اگر هدف ،اقامۀ
عدل کـــه در رأس همـــۀ ارزشهای
اســـامی در جامعه اســـت ،نباشد ،به
تعبیر موالی متقیـــان :این حکومت از
بیارزشترین اشـــیا نیـــز بیارزشتر
خواهد بود.
آیت اهلل محمّدی ریشـــهری با اشاره

به آیـــۀ  90از ســـورۀ مبـــارک نحل
گفت :در بیانی گفته شـــده اســـت که
ایـــن آیه ،از جامعتریـــن آیات در مطرح
ســـاختن همۀ نیکیها و بدیهاست و
اگر کســـی هم بخواهد طـــراز حکومت
اســـامی را تعریف کنـــد باید به همین
آیۀ شـــریف مراجعه کند.
عضو مجلس خبـــرگان رهبری گفت:
در این آیۀ شـــریف ابتـــدا اقامۀ عدل
و ســـپس نیکی به دیگران و ســـپس
رســـیدگی به نزدیکان مـــورد تأکید
قرار میگیـــرد؛ زیرا اقامـــۀ عدل در
همـــۀ شـــئون جامعـــه ٬از مهمترین
تکالیف حکومت اســـت کـــه در آن
جامعتریـــن بایدهـــا و نبایدها یعنی
عمـــل و امر بـــه خوبیهـــا و عمل
نکـــردن و نهـــی از بدیهـــا و امور
ناپســـند نهفته است.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیـــم حســـنی(ع) گفت :منطق

اســـام ،انجـــام خوبیهـــا و ترک
بدیها براســـاس فطرت الهی اســـت
و از ایـــن رو ،همۀ تکالیـــف دینی نیز
برای روشـــن شـــدن امور پسندیده و
ناپســـند برای انســـانها تعیین شده
است.
آیـــت اهلل محمّـــدی ریشـــهری در
تبییـــن فـــروع بایدهـــا و نبایدها در
نیروی انتظامی گفت :نخســـتین فرع
برای اجـــرای ارزشهای اســـامی،
خودســـازی اســـت؛ زیرا تا انسان خود
را نســـازد ،نمیتواند جامعه را بســـازد
و در جامعه اثربخش باشـــد؛ از این رو
در نیـــروی انتظامی باید خودســـازی
علمـــی و عملـــی در همـــۀ زمینهها
انجام شـــود که این نکته ،هم شـــامل
قوای بدنی اســـت و هم شـــامل قوای
معنوی و نیـــز تخصصهـــای مورد
نیـــاز در رشـــتههای مختلف.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
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عبدالعظیـــم حســـنی(ع) دومین نکتۀ
مـــورد نظـــر در ایـــن خصـــوص را
همراهـــی با رهبری و نظـــام و تبعیت
از دستورهای سلســـلهمراتب فرماندهی
برشـــمرد و گفت :همراهی با رهبری،
وظیفـــۀ همۀ امّت اســـت؛ زیـــرا در
صـــورت بـــروز هرگونه کـــجروی یا
گرایش بـــه اطراف ،ضـــرر آن متوجه
همـــۀ مردم ،نظـــام و منافع کشـــور
خواهد شد و از ســـوی دیگر اگر همۀ
جامعـــه ،همراه و پیرو رهبری باشـــند،
دگر اختالفـــی باقی نخواهـــد ماند.
عضـــو مجلـــس خبـــرگان رهبری
گفـــت :تندروی و کنـــدروی به معنای
انحـــراف از مســـیر رهبری اســـت و
اعتدالی که اســـام مطـــرح میکند،
همان مســـیر تبعیـــت از رهبری در
جامعه اســـت ،یعنی تندتـــر از رهبر و
کندتر از او نرفتن و پیروی از اوســـت.
در دســـتورهای متعـــدد روایـــی نیز
توصیه شـــده که نگاه کنیـــد که اهل
بیـــت پیامبر(ص) ،چگونه راهشـــان را
میپیماینـــد و از ایشـــان تبعیت کنید،

هنگامی کـــه میروند و مینشـــینند
و قیـــام میکنند و از ایشـــان نه باید
عقـــب ماند و نـــه جلو افتـــاد که در
هرکـــدام اینها هالکت نهفته اســـت.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری گفت:
نیروی انتظامی باید تـــا جای ممکن
با عامـــۀ مردم بـــر اســـاس رفق و
مـــدارا رفتار کنـــد و البتـــه برخورد با
دشمنان نظام و اســـام و انقالب باید
با شـــدّت و خشـــونت توأم با متانت
همراه باشد.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) در تاریخ بیست
و ســـوم مهرماه  97با مسئول عقیدتی
سیاســـی ،ســـرکالنتر و مســـئوالن
انتظامـــی پایگاه نهم تهـــران بزرگ،
دیـــدار کـــرد .در ابتدای ایـــن دیدار،
حجـــت االســـام ولـــیزاده رئیس
عقیدتی سیاســـی ناحیۀ انتظامی نهم
تهران بـــزرگ ،گزارشـــی از اقدامات
صـــورت گرفتـــه را ارائه کرد.
آیـــت اهلل محمّـــدی ریشـــهری در
این دیـــدار ،ضمـــن خوشآمدگویی

بـــه فرماندهـــان و کارکنـــان نیروی
انتظامـــی ،ایام نامگذاری شـــده در ماه
جاری بـــه نام هفتۀ نیـــروی انتظامی
را تبریـــک گفت و اظهـــار امیدواری
کـــرد که بـــا عنایات حضـــرت حق،
شـــاهد روزها و ایامی بهتر باشـــیم.
عضـــو مجلـــس خبـــرگان رهبری با
بیـــان اینکـــه بـــه نظر میرســـد
رضایت عمومـــی از پلیـــس افزایش
پیدا کرده اســـت ،از زحمـــات نیروی
انتظامی در شـــرایط فعلی تشکر کرد و
گفت :الحمدهلل مردم در داخل کشـــور
از امنیت بســـیار خوبـــی برخوردارند و
این مهم ،شایســـتۀ قدردانی اســـت.
آیـــت اهلل محمّـــدی ریشـــهری در
ادامه ،مســـئلۀ مهمّ توجه بـــه بایدها
و نبایدهای نیـــروی انتظامی از منظر
قرآن و حدیـــث را مـــورد تأکید قرار
داد و گفت :شایســـته اســـت که این
مبحث از ســـوی عقیدتی سیاســـی
نیـــروی انتظامی ،مطالعـــه و تدوین
شـــود و در اختیـــار همـــۀ همکاران
نیروی انتظامـــی قرارگیرد.

برگزاری همایش باشکوه سهسالههای حسینی در آستان مقدس
همایش «سهســـالههای حســـینی» با حضور نونهاالن
قرآنی در راســـتای تجلیل از مقام دردانۀ کاروان رسالت
و امامت و شـــهادت ،حضرت رقیه بنتالحســـین(ع) در
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شـــد.
این مراســـم ،مانند سالهای گذشـــته با حضور تعداد
زیادی از نونهـــاالن و نوجوانان قرآنـــی برگزار گردید
و کودکان در قالب دســـتۀ عزاداری از میدان شـــهرری
به طرف حـــرم حضرت عبدالعظیـــم(ع) حرکت کردند
و به ســـوگواری پرداختند.
در ادامـــه ،تجمّع باشـــکوهی از نونهـــاالن و نوجوانان
دلباختـــه به حضـــرت رقیـــه(س) و کاروان کربال در
صحـــن اصلی آســـتان مقـــدس صـــورت گرفت که
نوای گـــرم حاج امیـــر نعیمی ،حال و هـــوای خاصی
به این مراســـم بخشید.

حضور هیئت عاشقان کربال از شهر مقدس قم در سالروز
شهادت امام حسن مجتبی(ع) در آستان مقدس
هیئت عاشـــقان کربال از شهر مقدس
قم در ســـالروز شـــهادت امام حسن
مجتبی(ع) جهت اقامـــۀ عزا و عرض
تســـلیت در بـــارگاه ملکوتی حضرت
ســـیدالکریم(ع) حضور یافتند.
هیئت عاشـــقان کربال در ســـالروز
شهادت امام حســـن مجتبی(ع) جهت
عرض تســـلیت به ســـاحت مقدس
حضرت عبدالعظیـــم(ع) از نوادگان آن
امام همام در آســـتان مقدس حضرت
عبدالعظیم(ع) حضـــور یافته و میهمان
ســـفرۀ اطعام حضـــرت عبدالعظیم(ع)
شد ند .
هیئت عاشـــقان کربال همه ســـاله،
هفتـــم صفر در ســـالروز شـــهادت
امام حســـن مجتبـــی(ع) بـــه حرم
مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) مشـــرف
میشـــوند.
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خیـــل عظیـــم عاشـــقان اباعبداهلل
الحســـین از ســـاعتهای آغازیـــن
صبحگاهـــی بـــه مناســـبت اربعین
حســـینی(ع) راهپیمایی خـــود را به
ســـمت حرم حضرت ســـیدالکریم(ع)
آغـــاز کردند.
مراســـم پیادهروی جاماندگان حسینی
از نقـــاط مختلف شـــهر تهـــران ،با
حضور شـــیفتگان نهضت عاشـــورا و
همنوا بـــا زائران سیدالشـــهدا در جادۀ
نجـــف به کربـــا ،از صبح هشـــتم
آبان ماه به ســـمت کربـــای ایران،
حرم حضـــرت ســـید الکریم حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) برگزار شـــد.
کاروان عظیـــم عاشـــقان اباعبداهلل
الحســـین(ع) اســـتان تهران با عنوان
جامانـــدگان کربالی حســـینی(ع) که
توفیق حضور در پیـــادهروی اربعین را
نیافته بودند ،امســـال برای ششـــمین
ســـال پیاپی به تأسّـــی از پیادهروی
میلیونها عاشـــق سیدالشـــهدا(ع)،
بـــا پـــای پیـــاده ،عـــازم کربالی
ایـــران و قبله تهران ،حـــرم حضرت
عبدالعظیم(ع) شـــدند.
عـــزاداران حســـینی ،حدود ســـاعت
یازده روز هشـــتم آبانمـــاه به حرم
حضـــرت عبدالعظیم(ع) رســـیدند.
ورودیهای حرم حضـــرت عبدالعظیم

حســـنی(ع) از ازدحـــام زائران خالی نمیشـــد ،تا چشـــم کار میکـــرد ،جمعیت
عاشـــقان و دلباختگان حســـینی بود .عدهای در گوشـــهای از حرم نشسته و اشک
میریختنـــد؛ عدهای روضـــه میخواندند و برخـــی نیز به ســـینهزنی و عزاداری
مشغول بودند.
در انتهای این همایش باشـــکوه در ویژه برنامة اربعین حســـینی(ع) که در مصالی
ن العابدینفرد
بزرگ ری برگزار شـــد ،زیـــارت اربعین با نوای حـــاج احمد زیـــ 
قرائت شـــد و حجتاالســـام قاضی عسکر به ســـخنرانی پرداخت.
در ادامۀ این مراســـم معنـــوی ،نوای گرم حـــاج کاظم غفارنـــژاد و حاج نریمان
پناهی بـــا ذکر مصیبـــت بر مصائـــب حضرت سیدالشـــهدا و یـــاران با وفای
ایشـــان حال و هوای خاصـــی به این محفل بخشـــید.

رمز شکست استکبار جهانی ،در اتحاد و تبعیت از والیت فقیه است
هـــم زمان با ســـیزدهم آبان و روز ملی استکبارســـتیزی ،آیت اهلل محمّدی ریشـــهری ،بر مقابله با اســـتکبار جهانی تأکید
کرده و تحریمهـــای آمریکای جهانخوار علیـــه ملّت ایران را بیتأثیر دانســـت.
نماینده مردم اســـتان تهـــران در مجلس خبرگان رهبـــری در این خصوص گفت :امروز میبایســـت در مقابله با اســـتکبار
جهانـــی و زورگوییهای آن ،با تمام توان و پشـــت ســـر رهبری معظم انقالب ایســـتادگی کنیم و از مشـــکالت و ابتالئات
ســـخت آخرالزمان با ســـربلندی خارج شویم.
آیـــت اهلل محمّد محمّدی ریشـــهری با بیان این که امروز اســـتکبار جهانی یـــک جنگ اقتصـــادی و تبلیغاتی علیه نظام

مقدس اســـامی به راه انداخته است،
گفت :بـــه یاری خدای متعـــال ،مردم
این کشـــور با وحدت کلمـــه و تبعیت
از مقـــام معظم رهبـــری ،از تنگناهای
موجود عبـــور خواهند کرد.
تولیـــت حـــرم مطهـــر حضـــرت
عبدالعظیـــم حســـنی(ع) مدیریت و
تدابیـــر ارزندۀ رهبر ّ
معظـــم انقالب در
شـــرایط کنونی را بیمانند دانســـت و
افزود :رمز شکســـت اســـتکبار جهانی
در تبعیـــت بی چون و چـــرا از والیت
فقیه و حرکت پشـــت ســـر ایشـــان
اســـت و دشـــمن نیز بـــه خوبی این
امـــر را درک کـــرده و میدانـــد؛ به
همیـــن ســـبب ســـعی دارد ،با جنگ
تبلیغاتـــی بین صفوف متحـــد مردم،
ایجاد تفرقه و انشـــقاق کنـــد .در این
شـــرایط باید ،آگاه و هوشـــیار باشیم.

میزبانی مجموعه خانۀ علم و آسماننمای
آستــان مقدس از گرو ههـای مختلف زائـ ـ ـ ــر
خانـــۀ علم و آســـماننمای آســـتان
مقدس حضـــرت عبدالعظیم(ع) ،پذیرای
گروههـــای مختلف زائر اســـت.
مجموعـــه آســـماننما و خانـــۀ علم
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
در ایـــام میالد رســـول اكـــرم (ص)
مصادف بـــا هفدهم اردیبهشـــتماه
 1383افتتاح شـــد و مورد بهرهبرداری
قـــرار گرفـــت ،کـــه از بخشهای
مختلـــف آن میتوان بـــه افالکنما
یـــا ســـینمای نجومـــی ،افالکنمای
ّ
مســـطح و نمایشـــگر انفجـــار بزرگ
اشـــاره نمود.
خانـــۀ علـــم ،محیطـــی علمـــی و
پژوهشـــی اســـت كه در آن امكاناتی
فراهـــم آمده تا عموم مـــردم خصوصًا
نوجوانـــان بتوانند از طریق مشـــاهده،
آزمایـــش ،گـــوش دادن و مطالعـــه،
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در معـــرض پدیدههـــای مختلـــف علمـــی و در زمینههای مختلف علـــوم پایه
(ریاضـــی ،شـــیمی ،زیســـت و زمینشناســـی) و تكنولوژی قـــرار گیرند.
آســـماننمای دیجیتال آســـتان مقدس حضـــرت عبدالعظیم(ع) با اســـتفاده از
ابزارهـــای مختلف ،موقعیتهای گوناگون زمین ،ماه ،خورشـــید و اجرام آســـمانی
دیگر را جهت آشـــنایی مقدماتی بـــا اخترشناســـی نمایش میدهد.
آســـماننما یا ســـینمای نجومی ،واقـــع در خانۀ علم آســـتان مقـــدس ،دارای
امکانـــات گوناگونی اســـت که برخـــی از آنهـــا عبارتاند از:

نمایش  1024ستاره در نیمكرۀ شمالی و جنوبی؛
نمایش عرض جغرافیایی از استوا تا قطب شمال؛
نمایش  88صورت فلكی در نیمكرۀ شمالی و جنوبی؛
نمایش سیارات منظومۀ شمسی؛
نمایش ماهگرفتگی و خورشیدگرفتگی؛
دارای مختصات تصویری خط استوا ،دایرة البروج و نصف النهار؛
نمایش تصاویر صورتهای فلكی ،وضعیت طلوع و غروب خورشید و نمایش كهكشان راه شیری.

بازدید مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان ری
از مرک ـ ــز نج ــوم و خان ــۀ عل ـ ــم آستـ ــان مق ـ ــدس
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جمعی از مســـئوالن آموزش و پرورش
شهرســـتان ری ،از مجموعههای خانۀ
علـــم و آســـماننما و همچنین مرکز
آمـــوزش نجوم و معرفـــی علوم نوین
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
بازدید کردند.
مدیر آمـــوزش و پـــرورش ناحیۀ یک
شهرســـتان ری بـــه همـــراه جمعی
از معاونـــان ،از مجموعههـــای خانۀ
علـــم و آســـماننما و همچنین مرکز
آمـــوزش نجوم و معرفـــی علوم نوین

آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیـــم(ع) بازدید کردند و از نزدیـــک با فعالیتهای
علمی و آموزشـــی این مجموعهها آشـــنا شـــدند.
در ابتـــدای این بازدید ،حجت الســـام محمّـــد تقدیری ،ریاســـت مرکز آموزش
نجوم آســـتان مقدس ،توضیحاتی درمـــورد فعالیت این مرکـــز و مجموعۀ خانۀ
علم ارائه نمود و آشـــنایی بیشـــتر دانشآمـــوزان مدارس منطقـــه از طریق ادارۀ
آموزش و پرورش شهرســـتان ری با این مراکز را خواســـتار شـــد.
در ادامـــه ،مدیر آمـــوزش و پرورش ناحیۀ یـــک ری با ابراز خرســـندی از حضور
در ایـــن مکان مقـــدس و مجموعۀ مرکز نجـــوم و تأکید بر آشـــنایی مدیران و
مربیان آموزشـــی و پرورشـــی جهت معرفی و اســـتفاده از مراکز علمی و پژوهشی
واقع در آســـتان مقـــدس حضرت عبدالعظیـــم(ع) ،این امـــر را در جهت اعتالی
فعالیت آموزشـــی مدارس مهم خواند.

صبحگــاه بزرگ مهدوی در مسجد جمک ـ ـ ــران با حضور
جمعی از خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
همزمـــان با ســـالروز آغـــاز امامت
حضرت صاحـــب الزمان(عج) صبحگاه
بزرگ مهـــدوی با عنـــوان «بیعت با
امـــام عصر(عج)» در مســـجد مقدس
جمکران با حضور جمعـــی از خادمان
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
برگزار شد.
در این مراسم ،بســـیجیان ،پاسداران،
یگانهـــای نیروی انتظامـــی و ارتش،
تشـــکلهای مذهبـــی و مهـــدوی،
خادمان اماکن مقدســـۀ داخل کشـــور
از جملـــه بـــارگاه ملکوتـــی حضرت
عبدالعظیم(ع) ،نیروهـــای هالل احمر،
طـــاب حـــوزۀ علمیه ،دانشـــجویان
مراکز آمـــوزش عالی و ورزشـــکاران،

مســـئوالن اســـتانی و اقشـــار مختلف مردم حضور داشـــتند.
گفتنی اســـت در این مراســـم ،حجت االســـاممحمّدحســـن رحیمیان ،تولیت
مســـجد مقدس جمکران و سرلشـــکر ســـیّد یحیی رحیم صفوی ،مشـــاور عالی
فرماندۀ کل قوا ســـخنرانی کردند.
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کسب رتبۀ چهارم مسابقات بین المللی قرآن کشور امارات
ّ
توسط حافظ کل مرکـ ــز آموزش قرآن آستــان مق ــدس
زهـــرا خلیلـــی ،حافظ روشـــندل و
نماینـــدۀ جمهوری اســـامی ایران در
مســـابقات بین المللی قـــرآن امارات،
موفـــق به کســـب رتبۀ چهارم شـــد.
ایـــن حافظ ّ
کل قرآن آســـتان مقدّس
حضـــرت عبدالعظیم(ع) در مســـابقات
بینالمللـــی قـــرآن کشـــور امارات
در بخـــش بانـــوان به پنج ســـؤال
هیئـــت داوران طـــی دو نوبت صبح و
بعدازظهر پاســـخ داد که مورد تشویق
حاضران در ســـالن قرار گرفت و پس
از نماینـــدگان کشـــورهای بحرین،
ســـنگال و الجزایر ،رتبـــۀ چهارم را به
دست آورد.
ایـــن دوره از رقابتها در ردۀ ســـ ّنی
کمتـــر از  ۲۵ســـال برگزار شـــد که
نمایندۀ کشـــورمان با ســـیزده سال

ســـن ،یکـــی از جوانتریـــن شـــرکتکنندهها بود.
شـــایان یادآوری اســـت که در طول تاریخ مســـابقات بین المللی قـــرآن دبی،
رتبۀ چهارم کســـب شـــده توســـط زهرا خلیلی ،بهترین رتبۀ نمایندگان ایران در
این مســـابقات بوده است.
زهـــرا خلیلی ،حفظ قـــرآن را تا ســـال  95در مرکز آموزش قـــرآن حرم حضرت
عبدالعظیـــم(ع) نزد اســـتادان خود به اتمام رســـاند و به درجۀ عالی حفظ دســـت
یا فت .
ّ
مـــادر این حافظ نوجوان معتقد اســـت علـــت عالقهمندی زهرا بـــه حفظ قرآن،
صوت قرآنی اســـت کـــه در دوران بارداری مدام گوش میداده اســـت.
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ایجاد پروندهای ویژه با نام حضرت عبدالعظیم(ع) برای
اقدامات بهتـ ــر و خدمـ ــات مناسـ ـ ـبتر
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آخریـــن جلســـۀ هماهنگی ســـتاد
هفتـــه بزرگداشـــت والدت حضرت
عبدالعظیم(ع) در ســـال جاری ،در تاریخ
یازدهم آذرماه  97بـــا حضور آیت اهلل
محمّدی ریشـــهری تولیت آســـتان
مقـــدس ،مســـئوالن دســـتگاههای
فرهنگی کشـــور ،فرماندار ،شـــهردار
و مسئوالن شهرســـتان ری در آستان
مقدّس حضـــرت عبدالعظیم(ع) برگزار
شد.
در این جلســـه ،تولیت آســـتان مقدس
حضرت عبدالعظیـــم(ع) ضمن عرض
خوشآمدگویـــی به همۀ مســـئوالن
گفـــت :امید داریـــم ان شـــاء اهلل با
هماهنگیهـــای بیشـــتر در هفتـــۀ
گرامیداشت میالد ســـالۀ امام حسن
مجتبی(ع) ،هـــر ســـال برنامهریزی
بهتری نســـبت به ســـالهای گذشته
صـــورت پذیرد.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری بیان
کرد :امســـال چهلمین ســـال پیروزی
انقالب اســـامی اســـت و شایســـته
است امســـال دســـتگاهها متناسب با
شـــرایط خود ،خدماتـــی را که پس از
انقالب اســـامی و در طول آن انجام
دادهاند ،بـــه اطالع عموم برســـانند و
از ایـــن رو ،کارنامۀ خدمات آســـتان
مقدس از ســـال  69تا کنـــون تهیه
شـــده و ان شـــاء اهلل در اختیار عموم
قرار داده خواهد شـــد.
عضـــو مجلـــس خبـــرگان رهبری با
اشـــاره به مشـــکالت موجود در کشور
گفت :مردم اگرچه در شـــرایط کنونی
ممکـــن اســـت از شـــرایط اقتصادی
رضایت کامل نداشـــته باشـــند ،امّا بی
شـــک پای انقالب اســـامی و نظام
مقـــدس جمهوری اســـامی خواهند

ایســـتاد و دشـــمن ،خیال خام خودش
را بـــه گـــور خواهد برد.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری ادامه
داد :رهبـــر معظم انقـــاب ،امامگونه
در بحرانهـــای مختلـــف ،جریـــان
نهضـــت را به خوبی مدیریـــت کردند و
بی شـــک رهبری این نظام ،کشور را از
گردنههـــای موجود عبـــور خواهند داد
و همه ایـــن شـــرایط را خواهند دید.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم(ع) با بیان شـــرایط زندگی
امام حســـن مجتبی(ع) اظهار داشت:
امام حســـن مجتبـــی(ع) در زندگی
خود و حتـــی پس از شهادتشـــان در
غربت به ســـر میبردنـــد و میتوان
حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) را به عنوان
شـــاخصترین فرزنـــد امام حســـن
مجتبی(ع) در کشـــور ما برشـــمرد که
خدمت به ایشـــان بزرگداشت نام امام

حســـن مجتبی(ع) به شـــمار میرود.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری گفت:
مســـئوالن ،پروندهای در کارهای خود
در خصـــوص خدمت به نـــام حضرت
عبدالعظیـــم(ع) ایجاد کننـــد ،که هر
کس بعد از ایشـــان به این مســـئولیت
گمارده شـــد ،بداند کـــه کارها تا چه
مســـیری پیش رفته و بقیـــۀ امور را
دنبال کند.
عضـــو مجلـــس خبـــرگان رهبری
گفـــت :برگزاری هفتـــۀ فرهنگی ری
که از امســـال اجرایی شـــد ،کار بسیار
شایستهای اســـت و همۀ دستگاههای
فرهنگی بایـــد ابتکار بـــه خرج دهند
تـــا این امـــور فرهنگـــی را پربارتر از
قبل انجـــام دهند.
آیت اهلل محمّدی ریشـــهری با اشاره
بـــه هفتۀ بزرگداشـــت والدت حضرت
عبدالعظیـــم(ع) گفت :آســـتان مقدس

در هفتۀ بزرگداشـــت والدت حضرت
عبدالعظیـــم(ع) از کارهـــای ابتکاری
حمایـــت میکنـــد و در ایـــن هفته،
مناســـب اســـت که هر دســـتگاهی
غیر از انجام کارهـــای فرهنگی رایج،
خدمت بیشـــتری به مـــردم ارائه دهد
تا مـــردم متوجه بُردن نـــام حضرت
در خصـــوص خدماتی کـــه دریافت

میکنند ،باشـــند و در همین راســـتا
بایـــد اصنـــاف ،کســـبه ،بازاریان و
نهادهـــای خدماتـــی در این خصوص
برنامهریـــزی کنند.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم(ع) در پایـــان گفت :خدمت
به مـــردم از مهمترین شـــئون و در
ســـیرۀ زندگی اهـــل بیـــت(ع) بوده

اســـت و در طرحـــی که در شـــورای
عالـــی فرهنگـــی آســـتان مقدس
تدارک دیده شـــده ،از جامعة اســـتادان
دانشـــگاه ،خادمان افتخاری آســـتان
مقـــدس در حوزۀ کار خودشـــان با نام
حضرت عبدالعظیـــم(ع) خدمت خواهند
کـــرد و ایـــن کار باید بـــه همه جا
تســـری یابد.

حیات تهران و شهر ری به برکت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است
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حضـــرت آیت اهلل علـــوی گرگانی در
تاریخ ســـیزدهم آذرمـــاه  97در دیدار
جمعـــی از خـــدام آســـتان مقدس
حضـــرت عبدالعظیـــم حســـنی(ع) با
بیـــان اینکـــه حضـــرت عبدالعظیم
حســـنی(ع) از شـــخصیتهای بهنام
اســـام و شـــیعه بودند ،گفتند :ایشان
زمانی که وارد شـــهرری شدند ،کسی
ایـــن عالم ربانـــی را نمیشـــناختند؛
حتی کســـی از نسبشـــان هم اطالعی
نداشـــته است.
معظمٌ له بـــا بیان اینکـــه حتی بعد
از فوت حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع)
کســـی از نسبشـــان اطالعی نداشته
اســـت ،افزودنـــد :چون اگر دشـــمن
میفهمیـــد که ایشـــان منتســـب به
اهل بیت(ع) هســـتند ،ایشـــان را به
شهادت میرســـاندند.
ایشـــان بـــا بیـــان اینکه مـــردم از

شـــخصیت علمـــی و اخالقی حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) خبر نداشـــتند
و ایـــن عالـــم ربانی حتـــی در میان
شیعیان ناشـــناخته ماند ،اظهار داشتند:
اگر بعد از رحلتشـــان شـــناخته شدند،
به دلیـــل عظمت الهی اســـت؛ چون
خدا خواســـت این گونه شـــود.
حضرت آیـــت اهلل علـــوی گرگانی با
تأکیـــد بـــر اینکه شـــخصیت این
عالم بـــزرگ شـــیعی ،باعـــث آثار
و بـــرکات زیـــادی در منطقـــۀ ری و
شـــهرهای اطراف شده اســـت ،گفتند:
اگر اآلن تهـــران و ری حیات و برکت
دارد ،بـــه برکت عظمت شـــخصیت
اخالقی و علمی حضـــرت عبدالعظیم
حســـنی(ع) است.
معظمٌ له بیان داشـــتند :امـــامزادگان
در زمان حیـــات و فـــوت ،دارای آثار
و بـــرکات زیادی هســـتند و حضرت

عبـــد العظیم ایـــن گونـــه بودند و
ایشـــان کســـی بودند که وقتی مردم
به خدمـــت معصوم(ع) میرســـیدند و
سؤاالت علمی داشـــتند ،معصومان(ع)
بـــه حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) حواله
میدادنـــد و از قـــوت علمی ایشـــان
ســـخن میگفتند.
در ادامـــۀ این دیـــدار ،مصطفى آجرلو
مدیر كل ارتباطات و تبلیغات آســـتان
مقـــدس ،بـــه تشـــریح برنامههای
هفتـــۀ بزرگداشـــت والدت حضرت
عبدالعظیـــم(ع) پرداخـــت و از محضر
این مرجـــع عالیقدر جهـــت حضور
در مراســـم شـــب میـــاد حضرت
عبدالعظیـــم(ع) دعوت بـــه عمل آورد.
در پایـــان ،پرچم متبـــرک و مزیّن به
نام حضـــرت ســـیدالكریم عبدالعظیم
حســـنی(ع) بـــه محضر ایـــن مرجع
عالیقـــدر اهـــدا گردید.

پاییز

حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ،دیار کرامت
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جمعـــی از خدام آســـتان مقـــدس حضـــرت عبدالعظیم
حســـنی(ع) در تاریخ ســـیزدهم آذرماه  97بـــا حضور در
بنیاد بین المللی اســـراء بـــا آیت اهلل جـــوادی آملی دیدار
كر د ند .
خادمان آســـتان مقدّس ،نماز ظهر را بـــه امامت آیت اهلل
جـــوادی آملی اقامه نمـــوده و از بیانات ایـــن عالم فرزانه،
بهرمند شدند.
حضرت آیـــت اهلل جوادی آملـــی در این دیـــدار ،ضمن
تأكید بر قدرشناســـی خادمان این حرم مطهـــر ،از توفیق
خدمـــت در این بـــارگاه ملكوتـــی اظهار داشـــتند :دیار
حضرت عبدالعظیـــم(ع) دیار كرامت اســـت ،قدر خودتان
و قـــدر این توفیـــق را بدانید و ســـام مـــا را به موالی
کریممان حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع) برســـانید.
در پایـــان این دیـــدار ،پرچم متبـــرک و مزیّـــن به نام
حضرت ســـیدالكریم عبدالعظیم حســـنی(ع) به محضر این
مرجـــع عالیقدر اهـــدا گردید.

حضرت عبدالعظیم(ع) ،از بلندترین رشتههای والیت اهل بیت
حضـــرت آیت اهلل صافـــی گلپایگانی در تاریخ ســـیزدهم
آذرمـــاه  97در دیدار جمعـــی از خادمان بـــارگاه ملكوتی
حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) بـــا بیـــان عظمـــت حضرت
عبدالعظیـــم(ع) گفتنـــد :یكـــی از بلندترین رشـــتههای
پاییز

والیـــت اهل بیـــت(ع) حضـــرت عبدالعظیم(ع) اســـت.
این مرجع عالیقدر ،بیان داشـــتند :حضـــرت عبدالعظیم(ع)
بین ســـادات و امـــامزادگان ،دارای عظمـــت فوقالعادهای
اســـت و جایگاه و موقعیت ایشان بســـیار خاص و واالست؛
از ایـــن رو ما افتخار میكنیم كه شـــما خادمـــان این حرم
مطهـــر اینجا حضـــور یافتهاید.
ایشـــان با اشـــاره به برنامههای هفتۀ بزرگداشـــت والدت
حضـــرت عبدالعظیم(ع) ،اظهار داشـــتند :ایـــن برنامهها در
واقع احیـــای امر اهل بیـــت عصمت و طهارت(ع) اســـت
و دارای عظمتـــی باالســـت و این امور ،موجب خشـــنودی
حضـــرت ولیعصر ـ روحـــی و ارواحنا له الفـــداء ـ میگردد.
حضرت آیـــت اهلل صافی گلپایگانی افزودنـــد :مقام و منزلت
حضـــرت عبدالعظیم(ع) بســـیار باالتر از آن اســـت كه ما در
مورد ایشان ســـخنی بگوییم.
ایشـــان با تأكیـــد بر اهمیت شـــناخت شـــخصیت علمی
حضرت عبدالعظیـــم(ع) ،گفتند :با رجوع بـــه كتاب «روح و
ریحان» و كتب دیگری كه در مـــورد حضرت عبدالعظیم(ع)
تألیف شـــده ،باید جنبههای علمی حضـــرت عبدالعظیم(ع)

مورد بررســـی و تحقیق قرار گیـــرد و به عمـــوم معرفی گردد.
معظـــمٌ له بیان داشـــتند :خادمان حضـــرت عبدالعظیم(ع) بـــه توفیق خدمت در ایـــن بارگاه ملكوتی كـــه خدمت به اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) اســـت ،افتخـــار كنند و قدر این جایـــگاه را بدانند.
در پایـــان ایـــن دیدار ،پرچم متبـــرّک و مزیّن به نام حضـــرت عبدالعظیم حســـنی(ع) به محضر این مرجـــع عالیقدر اهدا
گردید.

خدمات خود به مردم را در حوزههای مختلف ،ارزیابی کنیم
آیـــت اهلل محمّـــدی ریشـــهری در
مراســـم افتتاحیۀ هفته بزرگداشـــت
میـــاد حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) با
تبریک هفتۀ والدت مخدوم و ســـرور
ما حضـــرت عبدالعظیم حســـنی(ع) به
خدمتگـــزاران ،مـــردم ری و خادمان
ایـــن آســـتان نورانی گفـــت :در این
هفتـــه ،شایســـته اســـت بـــا توجه
به گذشـــت چهـــل ســـال از انقالب
اســـامی ،ارزیابـــیای از خودمان و
خدمـــات بخـــش مرتبط بـــا ما به
مـــردم داشـــته باشـــیم و در پی آن،
نقاط قـــوت را تقویـــت و نقاط ضعف
را برطـــرف کنیم.
رئیس مؤسســـۀ علمـــی ـ فرهنگی
دارالحدیث با اســـتناد به بخشـــی از
نامـــۀ امام علـــی(ع) به مالک اشـــتر
گفت :آن حضرت در پایـــان این نامه
میفرماینـــد که از خداونـــد میخواهم
هم مـــن را و هم تو را بـــه آنچه که

رضای الهی اســـت مو ّفق بـــدارد و در
نزد خدای متعال بـــرای انجام صحیح
وظایفمـــان حجّت واضحی داشـــته
باشـــیم و نیز در برابر مـــردم هم عذر
واضحی داشته باشـــیم که توانستهایم
برای کســـب رضایت مـــردم در حد
توان تالش کنیـــم و همچنین کارمان
همراه با نیکنامی باشـــد و از خودمان
نیز اثـــر خوبی برجـــای بگذاریم.
عضو مجلس خبـــرگان رهبری ادامه
داد :وقتی کـــه امیر مؤمنـــان(ع) بعد
از  25ســـال با فشـــار مردم ،حکومت
را پذیرفـــت ،طبق نقـــل فرمودند :من
ایـــن حکومـــت را بر اســـاس رقابت
قدرت و مـــال دنیا نپذیرفتـــم؛ بلکه
هدفـــم اصـــاح و ّ
حل مشـــکالت
مـــردم و رســـیدن بـــه داد مظلوم و
زنده نگهداشـــتن ارزشهای دینی در
جامعه اســـت و همین ،اســـاس فلسفۀ
حکومـــت دینی را تشـــکیل میدهد.

آیت اهلل محمّدی ریشـــهری ،اظهار
داشـــت :اگـــر رقابت بر ســـر خدمت
باشـــد ،دروغ و بهتـــان و فتنهانگیزی
و رقابتهای ناســـالم وجـــود نخواهد
داشـــت و اساسًا شـــکل انتخابات در
نظام مقـــدس جمهوری اســـامی،
بـــا همیـــن مبنـــا بایـــد با ســـایر
انتخاباتهـــای دنیا متفاوت باشـــد.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیـــم(ع) بیان کـــرد :از وظایف
خدمتگـــزاران نظام اســـامی ،حفظ
وظایف طبیعی ،تغییـــر نامگذاریهای
نازیبا ،ایجاد اقامتســـرای مناسب در
بخشها ـ که خصوصـــً این موضوع
در شـــهرری ،بســـیار مورد نیاز است و
باید توســـط مســـئوالن به آن توجه
شـــود ـ  ،راهســـازی ،نظافت شهرها
و ساختن مســـجد و ســـر پناه برای
رهگـــذر در حکومتهای اســـامی
است.
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آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری گفت:
در نامگذاریهـــای خیابانهـــا و
بزرگراهها ،حدّ و مرز اشـــخاص حفظ
شـــود و در خصوص اســـامی ائمّه(ع)
بایـــد نامگذاریهـــا با دقت بســـیار
باالیی انجام شـــود.
رئیس مؤسســـۀ علمـــی ـ فرهنگی
دارالحدیـــث گفـــت :در روایتی از نبی
مکـــرم اســـام (ص) ،آمده اســـت:
بهتریـــن مردم کســـانی هســـتند که
مـــردم از آنها بیشـــتر ســـود میبرند
و نیـــز در روایت اســـت کـــه وقتی
حضرت عیســـی(ع) زبانـــش در بدو
تولد به نطق گشـــوده شـــد ،خود را به

صفت مبارک توصیف کـــرد .منظور از
عبـــارت «مبارک» ،نافع بودن ایشـــان
برای مردم اســـت.
فرمانـــدار ویژة شهرســـتان ری نیز در
ابتـــدای این مراســـم اظهار داشـــت:
امـــامزادگان و زیارتگاهها در راســـتای
صیانت از جامعـــه دارای ظرفیتهای
ارزندهای هســـتند.
هدایـــت اهلل جمالیپور یادآور شـــد:
آغاز هفتـــۀ فرهنگـــی ری ،بهترین
فرصـــت بـــرای ترویـــج فرهنـــگ
غنـــی اســـامی و قرآنی اســـت و
از ظرفیتهـــای آســـتان حضـــرت
عبدالعظیـــم(ع) میتوان برای توســـعۀ

فرهنگ دینـــی بهـــره گرفت.
وی در پایـــان اظهار داشـــت :تداوم
انقـــاب و ارزشهای اســـامی در
انســـجام ملـــی شـــکل میگیرد و
باید در ایـــن زمینه ،بیش از گذشـــته
همافزایی داشـــته باشـــیم.
مراســـم افتتاحیۀ هفته بزرگداشـــت
والدت حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) و
هفتـــه فرهنگی ری ،بـــا حضور تولیت
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)،
اعضای شـــورای اداری شهرستان ری
و جمعی از پرسنل آســـتان مقدس در
تاریخ هجدهـــم آذرمـــاه  97در تاالر
شـــیخ صدوق(ره) برگزار شـــد.

عیادت خادمان آستان مقدس از جانبازان سرافراز
بیمارستان و آسایشگاه روانپزشکی آیت اهلل صدر

پاییز

در ایـــام بزرگداشـــت هفتـــۀ والدت
حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) ،خادمـــان
آســـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
از جانبازان ســـرافراز دفـــاع مقدس در
بیمارستان و آسایشـــگاه روانپزشکی
آیـــت اهلل صـــدر عیادت بـــه عمل
آو ر د ند .

ایـــن خادمان ،در تاریـــخ هجدهم آذرماه با حضور در بیمارســـتان و آسایشـــگاه
روانپزشـــکی جانبـــازان آیـــت اهلل صدر ،ضمن عـــرض تبریک به مناســـبت
بزرگداشـــت هفتۀ والدت حضرت عبدالعظیم(ع) و آرزوی ســـامتی و صحّت برای
جانبـــازان آن مرکز ،با اهدای بســـتههای متبرک از ایشـــان عیـــادت کردند.
گفتنی اســـت ،عیـــادت از جانبازان و بیمـــاران تعدادی از بیمارســـتانها و مراکز
درمانی اســـتان تهران در تمامـــی روزهای هفتۀ والدت حضرت ســـیدالکریم(ع)
توســـط خادمان این بارگاه ملکوتی انجام شـــد.

مراقب و حافظ اعتماد مردم به روحانیت باشیم!
به مناسبت گرامیداشـــت هفتۀ والدت
حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) ،جمعی از
روحانیـــان و علمای شهرســـتان ری،
مداحـــان و مجریان با تولیت آســـتان
مقدس حضرت عبدالعظیـــم(ع) دیدار
کر د ند .
در ایـــن جلســـه ،تولیـــت آســـتان
مقدس حضـــرت عبدالعظیم(ع) ضمن
عـــرض خوشآمدگویـــی بـــه همۀ
خدمتگـــزاران ســـنگر روحانیـــت،
قـــرآن و اهل بیـــت(ع) و تبریک هفتۀ
بزرگداشـــت حضـــرت عبدالعظیم(ع)
گفـــت :بیتردید یکـــی از مهمترین
دالیـــل پیـــروزی انقالب اســـامی،
اعتمـــاد مردم بـــه روحانیـــت بود و
دشـــمن نیز این رمـــز و راز را متوجه
شـــده و یکی از اهداف مهـــم خود را
مقابله و مبارزه بـــا روحانیت قرار داده
ا ست .
عضو مجلس خبـــرگان رهبری اظهار
داشت :دشـــمن در گذشـــته ،نهایت
تخریـــب و توطئهای که میتوانســـت
علیـــه روحانیت انجام دهد ،ســـاختن
شـــعار و راه انداختـــن حرفهـــای
بیاســـاس بین مـــردم بـــود؛ چون
در آن زمـــان ،دســـتگاهها و ابزارهای
تبلیغاتـــی مثل امروز وجود نداشـــت،
امّا اکنـــون در شـــبکههای اجتماعی
متأســـفانه ســـیل تهمتهای مختلف،
دروغ و شـــایعه علیـــه روحانیـــت به
حالت خصمانـــه وجـــود دارد و دلیل
ایـــن هجمهها این اســـت کـــه این
افـــراد از روحانیت ،ضربـــه خوردهاند و
میداننـــد اگر بخواهنـــد روحانیت را از
بیـــن ببرند ،تنهـــا راه آن ،ایجاد فاصله
میان مـــردم و روحانیت اســـت.
رئیس مؤسســـۀ علمـــی ـ فرهنگی
دارالحدیث بیان داشـــت :ممکن است
بعضی ضعفها باشـــد که هســـت؛ امّا

این رفتار دشـــمن ،روشی حساب شده
اســـت .اینها برای ضربه زدن به نظام
بـــه روحانیت صدمـــه وارد میکنند و
با روشهای مختلـــف عملیات روانی
بـــر علیـــه روحانیت در میـــان مردم
پایهریـــزی میکنند.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری ادامه
داد :هر خدمتگـــزاری در هر نقطهای
از کشـــور باید به گونـــهای عمل کند
که موجب شـــادی دشـــمن نشود و
در جهت خواســـت دشـــمن حرکت
نکند و بـــا عملکرد خـــود ،فاصلهای
میان مـــردم و خصوصًا نســـل جوان
ایجاد نکند و همچنیـــن مردمی بودن
و ارتبـــاط مؤثّـــر با مـــردم و نفوذ در
دلهای مـــردم در این مســـیر دارای
اهمیت ویژهای اســـت.
عضو مجلس خبـــرگان رهبری خاطر
نشـــان کرد :البته یکـــی از انحرافات
در ایـــن مســـئله ،نفـــوذ در دلهای
مـــردم و راضی ســـاختن مـــردم به
قیمـــت نارضایتی خداســـت که باید
از این مســـئله بـــه خدا پنـــاه بُرد و
کســـانی که بـــدون علم ،مســـائل را
مطـــرح میکننـــد و با طرح مســـائل
بیپایـــه در ســـخنرانیها و مداحیها

و شعرهایشـــان خواســـت مردم را بر
خواســـت خدا ترجیـــح میدهند ،دچار
این انحراف اساســـی میشـــوند.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری گفت:
در روایـــت اســـت اگر کســـی دنبال
رضایت و خوشـــنودی مردم باشـــد و
رضایت الهـــی برایش مهم نباشـــد،
خداونـــد ،امـــر را به خـــودش واگذار
میکنـــد و در نهایـــت ،آنهایـــی که
از او تمجیـــد کردهانـــد ،او را مذمت
میکننـــد و اگر عکس ایـــن مطلب
انجام شـــد ،خداوند بیـــن او و مردم
را اصـــاح میکنـــد و او را روزی
میرســـاند.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم(ع) در پایان اظهار داشـــت:
انســـان باید هر رفتارش برای کســـب
رضای خداوند باشـــد؛ زیرا اگر انســـان
تقوا پیشـــه کنـــد ،خداوند بـــرای او
گشـــایش ایجاد خواهد کرد و از راهی
که نمیدانـــد ،بـــه او روزی میدهد.
پس همـــۀ مـــا باید تـــاش کنیم
که رابطـــۀ ما بـــا خـــدای متعال و
تالش ما برای کســـب رضـــای الهی
و تحکیـــم بنیانهای نظـــام مقدس
جمهوری اســـامی بیشـــتر شود.
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عیادت خادمان آستان مقدس از بیماران بیمارستان میالد
به مناسبت هفتۀ والدت حض ــرت عبدالعظیـ ـ ــم(ع)
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در ایـــام بزرگداشـــت هفتـــۀ والدت
حضرت عبدالعظیم(ع) خادمان آســـتان
مقدس حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) از
بیمـــاران در بیمارســـتان میالد عیادت
کر د ند .
این خادمان در تاریـــخ نوزدهم آذرماه
بـــا حضـــور در بیمارســـتان میالد،
ضمن عـــرض تبریک به مناســـبت
بزرگداشـــت هفتـــۀ والدت حضرت
عبدالعظیـــم(ع) و آرزوی ســـامتی و
صحّت بـــرای بیمـــاران آن مرکز ،با
اهدای بســـتههای متبرک از ایشـــان
عیـــادت به عمـــل آوردند.
گفتنـــی اســـت ،عیـــادت از جانبازان و مراکـــز درمانی اســـتان تهـــران در تمامـــی روزهای هفتـــه والدت حضرت
و بیمـــاران تعدادی از بیمارســـتانها ســـیدالکریم(ع) توســـط خادمـــان این بـــارگاه ملکوتی انجام شـــد.

حضور خادمان آستان مقدس در مدارس شهر تهران و شهر ری

پاییز

در هفتۀ بزرگداشـــت والدت حضرت
عبدالعظیـــم(ع) ،جمعـــی خادمان این
بارگاه ملکوتی در تعـــدادی از مدارس
شهر تهران و شـــهر ری حضور یافتند.
این خادمان در تاریـــخ نوزدهم آذرماه
با حضور در تعدادی از مدارس شـــهر
تهران و شـــهر ری ،بـــا پرچم متبرکِ
گنبد منـــوّر حضـــرت عبدالعظیم(ع)،
ضمن عـــرض تبریک به مناســـبت
بزرگداشـــت هفتـــۀ والدت حضرت
عبدالعظیم(ع) و ذکـــر مناقب و فضایل
آن حضرت ،بـــه دانشآمـــوزان این
مـــدارس ،بســـتههای متبـــرک اهدا
کر د ند .
گفتنی اســـت ،حضور خادمـــان این
آســـتان مقدس در مـــدارس ،در طول
هفته والدت حضـــرت عبدالعظیم(ع)
صـــورت پذیرفت.

حضرت عبدالعظیم(ع) ،برخالف مردم دوران خود،
شاکر نعمت امامـ ــت و والیـ ــت بود
حجت االسالم والمســـلمین ماندگاری
گفـــت :همچون حضـــرت عبدالعظیم
حسنی(ع) والیتمدار ،شـــاکر و مجاهد
باشـــید و در کنار عمل بـــه تکلیف و
وظیفۀ انســـانی و الهی خـــود ،نگران
آینده نباشـــید؛ که این کشـــور را ائمّۀ
معصوم(ع) حفـــظ میکنند.
حجت االسالم والمســـلمین ماندگاری
در مراســـم روز والدت حضـــرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) که در شبستان
امـــام خمینـــی(ره) آســـتان مقدس
حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع) برگزار
شـــد ،بـــا اشـــاره بـــه ویژگیهای
حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع) گفت:
حضـــرت برخالف مـــردم دوران خود،
شـــاکر نعمت امامت و والیـــت بود.
اســـتاد حوزۀ علمیه افـــزود :حضرت
عبدالعظیـــم حســـنی(ع) زمـــان امام
رضـــا(ع) ،امـــام جـــواد(ع) و امـــام

هادی(ع) را درک کردنـــد و از فرصت
کنـــار آنها بـــودن ،نهایت اســـتفادۀ
معنـــوی را بردند.
حجت االسالم والمســـلمین ماندگاری
بـــا بیان اینکـــه انســـانها در مقابل
نعمـــات الهی به دو شـــکل شُ ـــکر و
ُکفـــران برخـــورد میکننـــد ،عنوان
کـــرد :حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع)
نســـبت به نعمت والیـــت و امامت،
بسیار شـــاکر بودند و با اطاعت محض
از امام ،ایشـــان را یـــاری میدادند ،با
اینكـــه مردم زیـــادی در مدینه بودند،
امّا امـــام را یـــاری نمیکردند.
وی افـــزود :حضـــرت عبدالعظیم(ع)
همچون ســـایر مـــردم نگفـــت امام
برای خـــود و مـــا هم بـــرای خود
زندگـــی کنیم .با وجـــود خفقان حاکم
از ســـوی ظالمان و جائـــران زمان به
کســـب معرفـــت ،گســـترش مکتب

اهلبیـــت(ع) و خدمت به شـــیعیان
پرداختنـــد .آیا امروز مـــا هم همچون
حضـــرت عبدالعظیم حســـنی(ع) رفتار
میکنیـــم با اینکـــه ما در کشـــور
آزاد هســـتیم و حضرت بـــرای چنین
کارهایـــی آزاد نبودند.
اســـتاد حـــوزۀ علمیـــه با اشـــاره به
اینکـــه در آســـتانه چهل ســـالگی
انقالب قـــرار داریـــم ،بیـــان کرد:
مقـــداری تفکـــر کنیم که آیـــا ما از
نعمت بـــزرگ الهی یعنـــی انقالب،
اســـام و والیت ،نهایت اســـتفاده را
بـــرای کســـب معرفـــت و خدمت به
مـــردم بردهایم؟
اســـتاد حـــوزۀ علمیه با بیـــان اینکه
انقالب ،نعمـــت بزرگ الهـــی برای
ملّت ایران بـــود ،ابراز کرد :کســـانی
کـــه میگوینـــد جمهوری اســـامی
برای ما چه کـــرده ،از خود بپرســـند
آنهـــا بـــرای جمهوری اســـامی چه
کردنـــد که نســـبت به ایـــن نعمت
بـــزرگ الهی ناشـــکری دارند!
وی افزود :شـــهدا ،جانبـــازان ،آزادگان،
ایثارگران و رزمنـــدگان ما برای حفظ
این انقـــاب ،جان و عمـــر دادند ،آن
وقـــت برخی کـــه هیـــچ خدمتی به
نظام نداشـــتند ،ادعای ســـرمایۀ نظام
بودن دارند.
اســـتاد حوزۀ علمیه با بیـــان اینکه از
ویژگیهای دیگر حضـــرت عبدالعظیم
حســـنی(ع) تالش و جهاد علمی بود،
گفـــت :حضرت بـــا بصیرتـــی که از
ناحیۀ اهلبیت(ع) کســـب کرده بودند،
تکلیف خود را تشـــخیص داده و به آن
عمل میکردنـــد .امروز هـــم ما باید
در مسائل دینی و شـــرعی به مراجع و
فقهای اســـام مراجعه کنیم و صحّت
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و ســـقم دین خود را بررســـی کنیم.
حجت االسالم والمســـلمین ماندگاری
بـــا بیـــان اینکـــه از ویژگیهـــای
دیگر حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع)
اســـتقامت بر مســـیر حق بود ،عنوان
کرد :مـــردم کشـــورمان هـــر زمان
در کنـــار رهبـــر خود مقابل دشـــمن
ایســـتادگی کردند ،پرچم بـــا افتخار
باال بـــود؛ امّا هـــر زمان اســـتقامت
نکردنـــد ،بهعکس شـــد.
اســـتاد حوزۀ علمیه افـــزود :در دوران

انقـــاب و دفـــاع مقدس ،مـــردم با
اطاعـــت از ولی فقیه پیروز شـــدند؛ امّا
امروز در تکثیر نســـل ،اقتصاد مقاومتی،
حمایـــت از کاالی ایرانـــی ،اجـــرای
عدالـــت در ادارات و ترویج فرهنگ کار
و خدمـــت کوتاهی کردنـــد و در این
عرصههـــا مو ّفـــق نبودند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه حضـــرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) در کنار شُ کر و
استقامت نســـبت به آینده نیز نگرانی
نداشـــتند ،اظهـــار کـــرد :آن خدایی

که حضـــرت موســـی(ع) و حضرت
ابراهیـــم(ع) را از دشـــمنان نجات داد
و ایرانیـــان را از پهلـــوی و صدامیان،
امروز هـــم ما را از آمریکا ،آل ســـعود
و اســـرائیل نجات خواهد داد .بنابراین
مـــا نباید نگـــران آینده باشـــیم .این
انقـــاب و نظـــام را حرمهایی نظیر
حضرت معصومه(س) ،امـــام رضا(ع)،
شـــاهچراغ(ع) و حضرت عبدالعظیم(ع)
نگه داشـــتهاند.

به میزبانی آستان قدس رضوی ،تولیتهای اعتاب
مق ـ ــدس کشور در مشهـ ــد گرده ـ ــم آمدنـ ــد
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نشســـت تولیتهـــای آســـتانهای
مقـــدس و بقـــاع متبرکۀ کشـــور به
میزبانی آســـتان قدس رضوی در ایام
میالد حضرت عبدالعظیـــم(ع) در حرم
مطهـــر رضوی برگزار شـــد.
ایـــن نشســـت ،در تاریخ بیســـت و
دوم آذرمـــاه  97به میزبانی آســـتان
قدس رضوی در راســـتای همکاری و
همافزایـــی این مجموعههـــا در حرم
مطهّـــر رضوی برگزار شـــد.
در این نشســـت ،تولیت آســـتانهای

مقدس کشـــور از جمله حجت االسالم
سید ابراهیم رئیسی ســـخنرانی کردند و
در ادامه ،گزارش عملکـــرد کارگروههای
تخصصی این اجالســـیه در ســـال ۹۷
توسط نمایندگان اجالســـیۀ آستانهای
مقـــدس و بقاع متبرکۀ ایران اســـامی
ارائه شد.
در این نشســـت ،همچنین گزارشـــی از
چهارمین برنامۀ اجالســـیۀ تولیتهای
آســـتان مقدس و بقـــاع متبرکۀ جهان
اســـام در قم توســـط نمایندۀ آستان

مقدس حضرت معصومه(س) ارائه شـــد.
ارتبـــاط از طریـــق ویدئوکنفرانس با
تولیتهای عتبۀ حســـینی و کاظمین،
رونمایی از ســـایت مشـــترک آستان
مقدس جهـــان اســـام ،رونمایی از
نرمافزار اختصاصـــی مکاتبات و تبادل
طرحهـــای آســـتان مقـــدس جهان
اســـام ،از دیگر برنامههـــای اوّلین
نشســـت تولیتهـــای آســـتانهای
مقـــدس و بقاع متبرکۀ کشـــور اعالم
شـــده است.

امامزادگانی نظیر حضرت عبدالعظیم(ع) آیین ّ
تشیع را به ایران آوردند

حجت االســـام والمســـلمین رفیعی
گفـــت :امـــام هـــادی(ع) حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) را بسیار تکریم
میکردنـــد و بـــه این علـــت که علم
داشـــتند ،بیش از صد روایت بســـیار
باارزش از ایشـــان نقل شـــده است.
اســـتاد حوزۀ علمیه در مراســـم دعای
کمیل كه در ایام بزرگداشـــت والدت
حضـــرت عبدالعظیم(ع) برگزار شـــد،
گفت :مـــا کمتر شـــخصیتی داریم که
امام معصـــوم او را مدح کرده باشـــد.
حضرت عبدالعظیم(ع) کســـی اســـت
که امام هـــادی(ع) بر ایشـــان درود
فرستادند.
وی افـــزود :برخی امـــامزادگان بدون
واســـطه و برخی با چند فاصله ،فرزند
امام هســـتند .یکی از نـــوادگان امام
حســـن(ع) به چهار واســـطه ،حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) هستند.
اســـتاد حـــوزۀ علمیه با بیـــان اینکه
غالب امامزادگان نزدیک هشـــت هزار
نفر آنها در ایران هســـتند ،عنوان کرد:
اگرچه ما بســـیاری از امـــامزادگان را به
علت امامزادگی آنهـــا تکریم میکنیم،

امّا این تنها علت تکریم آنها نیســـت؛
علت تکریـــم امامزادگانـــی همچون
حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع) و برخی
امـــامزادگان دیگر ،افزون بـــر امامزاده
بودنشـــان ،عالم بودن آنهاست .امروز
ما حضـــرت امام راحـــل را صرفًا برای
ســـیادت او تکریم نمیکنیـــم .اگرچه
ســـیادت ســـادات ،قابل تکریم است،
امّـــا افزون بـــر آن ،امتیـــازات دیگر
ایشـــان نظیر عالم ،رهبـــر انقالب و
عـــارف بودن ،ســـبب تکریم بیشـــتر
ایشان نســـبت به سایر ســـادات شده
ا ست .
وی بـــا بیـــان اینکه ویژگـــی دیگر
حضـــرت عبدالعظیم حســـنی(ع) مدح
ایشـــان توســـط امام معصوم(ع) است،
ابراز کرد :کـــم هســـتند امامزادگانی
که توســـط امـــام معصـــوم(ع) مدح
شـــده باشـــند؛ یکی از آنهـــا حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) اســـت که امام
برای ایشـــان زیارتنامـــه میخوانند،
در حالـــی که ایشـــان را عبـــد صالح
خطاب قـــرار میدهند.
اســـتاد حوزۀ علمیـــه با اســـتناد به

روایاتـــی از امـــام جـــواد(ع) و امام
رضـــا(ع) مبنـــی بر اینکـــه هر کس
حضرت فاطمه معصومـــه(ع) را زیارت
کند ،بهشـــت بـــر او واجب اســـت،
گفت :مـــدح امام نشـــان میدهد که
ایشـــان یک امامزادۀ عادی نیســـتند.
امـــام هـــادی(ع) در شـــأن حضرت
عبدالعظیـــم(ع) میفرماینـــد :ثـــواب
زیارت ایشـــان همچون ثـــواب زیارت
حضرت سیدالشـــهدا(ع) اســـت.
حجت االســـام والمســـلمین رفیعی
افـــزود :در بین ســـادات حســـنی،
درگیـــری و انصراف نســـبت به امام
معصوم(ع) وجود داشـــته اســـت؛ زیرا
والیتپذیـــری برخـــی از آنـــان کم
بوده اســـت؛ امّا حضـــرت عبدالعظیم
حســـنی(ع) با ســـن باالی خـــود در
اثـــر والیتپذیـــری باال مقابـــل امام
هادی(ع) که سن بســـیار کمی دارند،
زانو زده و دین خود را به ایشـــان ارائه
میکنـــد که صحّت آن را جویا شـــود.
وی ادامـــه داد :حضـــرت زینب(س) و
حضرت عباس(ع) بســـیار والیتپذیر
بودنـــد که هر جـــا امام حســـین(ع)
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مـــیرود دنبـــال او میرونـــد .آنها
مطیع محـــض امام بودنـــد .حضرت
معصومه(س) در مدینـــه برادران زیادی
داشـــت؛ بنابراین در ایران دنبال برادر
نیامـــده ،بلکه بـــه دنبال امـــام آمده
ا ست .
اســـتاد حـــوزۀ علمیه با بیـــان اینکه
از ویژگیهـــای دیگری کـــه امامزاده
را بـــاال میبرد ،هجرت اســـت ،گفت:
هجـــرت بـــرای حفظ دین نســـبت
به جهـــاد مقـــدم اســـت .آن زمان
کـــه حضرت بـــه شـــهر ری هجرت
میکننـــد ،اینجـــا مرکـــز برخـــی
دانشمندان شـــیعه بوده اســـت .این
فکر غلط اســـت که صفویه ،شـــیعه
را به وجـــود آورده .آنها صرفـــً با ابزار
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حکومـــت شـــیعه را تقویـــت کردند؛
بلکـــه امامزادگانـــی نظیـــر حضرت
عبدالعظیـــم(ع) شـــیعه را بـــه ایران
آوردند.
حجت االســـام والمســـلمین رفیعی
افزود :حکومت بنیامیـــه و بنیعباس،
هفت قـــرن بر ضـــد امیرمؤمنان امام
علـــی(ع) کار کردند و مـــروّج افکار
اهل ســـ ّنت بودنـــد و شیعهکشـــی
کردند .حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع)
در ری ،شـــیعه را آورده است .حضرت
عبدالعظیـــم حســـنی(ع) ،ســـایر
امامزادگان و دانشـــمندان شیعه به این
علت که رگههـــای شـــیعه در ایران
قوی و شـــیعیان در امـــان بودند ،به
ایران هجـــرت کردند.

وی بـــا بیـــان اینکه علـــت دیگر
تکریم حضرت عبدالعظیم حســـنی(ع)
محدّث بودن ایشـــان اســـت ،عنوان
کـــرد :ایشـــان در شـــهرری زندگی
مخفیانه داشـــتند؛ امّـــا در عین حال،
با نوشـــتن قرآن و هزینـــه کردن برای
دین به تبلیغ و ترویـــج میپرداختند و
در مجموع 110 ،روایت از ایشـــان نقل
شده است.
اســـتاد حـــوزۀ علمیـــه در پایـــان
خاطرنشـــان کرد :از دیگر عوامل مقام
باالی ایشـــان این بود کـــه برای رفع
نیاز مردم ،بســـیار تالش داشـــتند و
مـــردم از مرقد ایشـــان کرامات زیادی
را مشـــاهده کردند.

برگزاری مراسم گرامیداشت ایام والدت حضرت
عبدالعظی ـ ـ ـ ــم(ع) در ورزشـ ـ ـگـ ـ ــاه آزادی
مراســـم گرامیداشـــت ایـــام والدت
حضـــرت عبدالعظیم(ع) ،بـــا حضور
جمعـــی از خادمـــان آســـتان مقدس
و تعـــدادی از مدیـــران و بازیکنـــان
تیمهای پرســـپولیس و پارس جنوبی
جم در ورزشـــگاه آزادی برگزار شـــد.
پیـــش از بازی تیمهای پرســـپولیس و
پارس جنوبی جـــم در قالب پانزدهمین

هفتۀ لیـــگ برتـــر فوتبـــال ایران،
در مراســـم گرامیداشـــت ایام والدت
حضـــرت ســـیدالکریم(ع) ،از کاپیتان
و دروازهبـــان ملیپوش پرســـپولیس،
تقدیر شـــد.
بر اســـاس ایـــن گـــزارش ،خادمان
حرم حضـــرت عبدالعظیم حســـنی(ع)
که در ورزشـــگاه حاضر شـــدند ،پیش

از شـــروع بـــازی ،از دو بازیکـــن تیم
پرســـپولیس سیدجالل حســـینی به
دلیـــل خداحافظـــی از تیـــم ملی و
علیرضـــا بیرانوند به علّـــت انتخاب به
عنوان ســـفیر نماز ،با اهـــدای تابلوی
متبـــرّک و منقّـــش به نـــام حضرت
ســـیدالکریم(ع) تقدیر به عمل آوردند.

افتخار آفرینی «محمدحسن موحدی» ،در مسابقات
بینالمللی کشور تون ــس در رشتۀ قرائ ــت قـ ــرآن کریم
محمّدحســـن موحّـــدی ،نماینـــدۀ
جمهوری اســـامی ایـــران ،اعزامی به
مســـابقات بین المللی قرآن تونس ،در
رشـــتۀ قرائت ،حائز رتبۀ دوم شـــد.
شانزدهمین دورۀ مســـابقات بینالمللی
قرآن کشـــور تونس ،در تاریخ بیســـت
و دوم آذرمـــاه بـــه پایان رســـید که
محمّدحســـن موحّـــدی بـــه عنوان
نماینـــدۀ جمهوری اســـامی ایران در
این مســـابقات ،رتبـــۀ دوم را به خود
اختصاص داد.
ایـــن دوره از مســـابقات ،نمایندگان
کشـــورهای مختلفی از جملـــه :ایران،
تونـــس ،الجزایـــر ،موریتانـــی ،لیبی،
مصـــر ،اردن ،عربســـتان ،ســـودان،
عمـــان ،قطر ،کویت ،امـــارات ،مالزی،

اندونـــزی ،لبنان ،فلســـطین ،روســـیه ،بحریـــن و عراق حضور داشـــتند.
گفتنی اســـت محمّدحســـن موحّدی ،از مربیان و پرســـنل مرکـــز آموزش قرآن
کریم آســـتان مقدّس حضرت عبدالعظیم(ع) اســـت.
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تقدیر از برگزیدگان جشنوارۀ رسانهای «نبأ عظیم»
در آخریـــن روز از هفتۀ بزرگداشـــت
والدت حضـــرت عبدالعظیـــم(ع) از
برگزیدگان جشـــنوارۀ رســـانهای «نبأ
عظیم» تقدیر شـــد.
در این مراســـم ـ که بـــا حضور معاون
امـــور روحانیـــون آســـتان مقدس و
جمعی از مدیـــران این حـــرم مطهر
صورت گرفـــت ـ  ،از نُـــه برگزیده در
بخشهـــای مختلف این جشـــنوارۀ
رســـانهای تجلیل به عمـــل آمد.
بر اســـاس ایـــن گـــزارش ،در بخش
مصاحبـــه و گفتگـــو ،ســـرکارخانم
ایرجینیـــا ،در بخش گزارشنویســـی،
آقـــای محمّـــد حســـینی ،در بخش
عکـــس خبـــری ،آقـــای مهـــدی
شـــامحمدی ،در بخش شـــبکههای
اجتماعی ،آقای شـــایان ســـعیدی و
ســـرکار خانم علی اکبـــری ،در بخش

یادداشـــت مقاله ،آقایان ســـیّد فرهاد
حســـینی و محمّدرضا جعفر ملک ،در
بخـــش ویدیویـــی ،آقـــای محمّدطه
منـــادی و در بخش رادیویی ،ســـرکار
خانم حاج اســـماعیلی حائـــز عناوین
برتر شـــدند.
ایـــن ویژهبرنامـــه که با ســـخنرانی
حجت االســـام و المســـلمین قمی و
مدیحهســـرایی حاج مهدی سلحشور
به مناســـبت میـــاد حضـــرت امام

حســـن عســـکری(ع) همراه بود ،از
رادیو قـــرآن به صـــورت زنده پخش
شد .
شـــایان یادآوری اســـت ،خبرنگاران و
فعّاالن رســـانهای میتوانند با انتشـــار
اخبـــار و همچنیـــن تولیـــد محتوای
مرتبط بـــا ایـــن بـــارگاه ملکوتی و
انتشـــار آن در فضای مجازی ،خادمان
رســـانهای حضرت ســـیدالکریم(ع)
با شند .

پاییز

ّ
حل مشکالت مردم و خدمت به آنها ،اولویت ّاول شهرداریها
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پاییز

تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم حســـنی(ع) در دیدار شهردار
تهران و جمعی از شـــهرداران مناطق
گفـــت :فارغ از مســـائل سیاســـی و
جناحی ،مردم تهـــران و خصوصًا مردم
ری منتظرند نتیجۀ شـــروع کار شورای
شهر تهران و شـــهرداری تهران را در
عمل ببیننـــد؛ زیـــرا مهمترین وظیفه
خصوصًا در شـــرایط کنونی ،پرداختن
به ّ
حل مشـــکالت مردم اســـت.
آیـــت اهلل محمّـــدی ریشـــهری با
اســـتناد به نامـــۀ حضـــرت علی(ع)
بـــه مالک اشـــتر گفـــت :از وظایف و
تکالیف مســـئوالن از منظر دین ،این
اســـت که اثر خوبی در میـــان مردم
بهجای بگذارنـــد و شـــهرداریها از
جمله نهادهایی هســـتند که میتواند
از آنها در جهت حل مشـــکالت مردم
و خدمت به آنها ،آثار قابل ســـتایش و
ارزشـــمندی برجای بماند.
رئیـــس دانشـــگاه قـــرآن و حدیث
در خصـــوص اجرای طـــرح مجتمع

فرهنگـــی در شـــهرری و در جـــوار
مقبرۀ جناب شـــیخ صـــدوق(ره) گفت:
این عالـــم گرانقدر ،چشـــم و چراغ
جهان اســـام به شـــمار مـــیرود و
مرقد ایشـــان مناســـبتر اســـت به
عنـــوان «مدینـــه العلم» بـــه مرکز
نشـــر و ترویج و تربیـــت عالمان علوم
اســـامی تبدیل شـــود و طرح جامعی
در ایـــن خصوص در گذشـــته تهیه و
به نهادهای مســـئول داده شـــده است
کـــه امید میرود شـــهرداری تهران در
دورۀ جدیـــد و همـــراه خدماتی که به
مردم خواهد داد ،ایـــن اثر ارزنده ،یعنی
تأســـیس مدینـــة العلم بـــه مرکزیت
مقبرۀ جناب شـــیخ صـــدوق(ره) را از
خود به یـــادگار بگذارد؛ ایـــن کار هم
خدمـــت به همـــۀ مـــردم و جامعه و
فرهنگ کشـــور اســـت و هم خدمت
به اهـــل علـــم در جامعه.
آیـــت اهلل محمّدی ریشـــهری گفت:
انتظار میرود شـــورای شهر و شهرداری
تهران در اســـرع وقت ،طرح توسعه و

ســـاماندهی اطراف حـــرم مطهر را در
آســـتان مقدس بررســـی و آغاز کنند.
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضرت
عبدالعظیم(ع) تصریـــح کرد :مهمترین
نیاز زائران آســـتان مقـــدس خصوصًا
در مناســـبتهای خـــاص همچـــون
اربعیـــن حســـینی ،شـــبهای قدر و
ایام عاشورا و تاســـوعای حسینی ،ارائۀ
خدمات بهداشتی و تســـهیالت برای
زائران اســـت که باید در اســـرع وقت
در خصوص آن بررســـی و اقدام انجام
شود.
آقای پیـــروز حناچی ،شـــهردار تهران
نیز در این دیدار ضمن ارائۀ گزارشـــی
گفت :ان شاء اهلل شـــهرداری تهران در
خصوص ّ
حل مســـائل و مشـــکالت
شهرســـتان ری با همۀ تـــوان تالش
خواهد کرد.
در این نشســـت ،خلیلآبـــادی عضو
شـــورای شـــهر تهران و تعـــدادی از
شـــهرداران مناطق تهـــران نیز حضور
د ا شتند .

