
مــحــمــدحــســیــن 
نیکبخت    افغانستان 
اخـــیـــر،  قـــــرن  نـــیـــم  در 
روزگــار سختی را از سر 
گذرانده  است و در این 
بین، شیعیان مظلوم این خطه، بیش از 
دیگران رنج ستم ها و قتل عام ها را به جان 
خریده اند. اگر مــروری بر تاریخ معاصر 
افــغــانــســتــان داشــتــه بــاشــیــم، مــی شــود 
نمونه های فراوانی را بدست آورد. حال 
با هجوم 20 سال  افغانستان،  ناخوش 
قبل آمریکا و متحدانش، بدتر شد، تا 
باز هم مردم مظلوم این کشور، فصلی 
جدید از بیداد را تجربه کنند. می دانم 
ــاره  کــه اطــاعــات بــســیــاری از شما دربـ
نیست؛  کــم  مــردمــانــش،  و  افغانستان 
می دانم که خیلی از شما ، با شیعیان 
شاید  امــا  داریـــد؛  آشنایی  افغانستانی 
کمتر کسی در میان شما باشد که بداند، 
در روزگــاری که انقاب اسامی ایران به 
پیروزی رسید، کم نبودند مسلمانانی که 
در افغانستان، به جرم دوست داشتن 
امام خمینی)ره( به جوخه اعدام سپرده 
آغاز  با  که  مبارزانی  نبودند  کم  شدند، 
جنگ تحمیلی، در کنار برادران مسلمان 
بعثی  با دشمن  به جهاد  ایــرانــی شــان، 
آرزوی  و  امید  تحقق  آن هــا  برخاستند. 
خود را در برپایی حکومتی می دانستند 
که با الهام از دستورهای نورانی اسام، 
زمینه ساز وحــدت بــرای ملتی باشد که 
دهــه هــاســت جــز رنـــج و عـــذاب نــدیــده 
ــت. در مــیــان چــهــره هــایــی کــه بــرای  اسـ
جانشان  افغانستانی،  چنین  برپایی 
با  ــارزه  بــه مــب را کــف دســـت گرفتند و 
تهاجم خارجی و رفتارهای تفرقه افکنانه 
پرداختند،  داخــلــی  تکفیری  گــروه هــای 
شهید سیدعبدالحمید سجادی، جایگاه 
ــژه ای دارد؛ عالمی مبارز که 31 سال  وی
است در خانه  ابدی اش آرمیده؛ جایی در 
صحن آزادی حرم مطهر رضوی. به بهانه 
قرار داشتن در هفته وحدت، می خواهم 
مبارز  این  از  رواق،  در صفحه نخست 

منادی وحدت، یادی کنم.

از بامیان و غور تا نجف اشرف ◾
به  و  غــور  در  سجادی  سیدعبدالحمید 
سال 1335 متولد شد، جایی نزدیک به 
در  بامیان؛  ایالت  با  ایالت  این  مرزهای 

خــانــواده ای شیعه که شــرف انتساب به 
خاندان پیامبرخدا)ص( را دارد. مقدمات 
پــدرش،  نــزد  و  زادگـــاه  در  را  علوم دینی 
سیدمحمدحسین سجادی فرا گرفت و 
برای تکمیل درس،  بعد، در سال 1350 
راهی نجف اشرف شد. سیدعبدالحمید، 
پیش از آنکه به عتبات بــرود، از اوضاع 
ایــران خبر داشــت و امــام خمینی)ره( را 
می شناخت؛ پدر او وکیل حضرت امام)ره( 
بود. سید می دانست که مبارزه ای برای 
سرنگون کــردن رژیــم طاغوت در جریان 
است. وی بافاصله پس از ورود به نجف، 
کوشید تا با امام)ره( دیداری داشته باشد. 
می گوید: »خدمت  ایــن بــاره  در  خــودش 
نامه هایی  امام خمینی رسیدم و حامل 
از والــد مرحوم که وکیل امــام در مناطق 
سیدعبدالحمید  ــای  آق و  بودند  مرکزی 
فــرمــود: حالت  امــام  بـــودم.  ناصر کابلی 
می خواهم  خوبم،  گفتم:  اســت؟  چطور 
درس بخوانم. امام فرمود: چه تحصیل 
می کنی؟ گفتم: حاشیه می خوانم. امام به 
حاجی شیخ عبدالعلی قره ای و آیت هللا 
رضوانی دستور داد اسم این سید را برای 
ورود به حوزه بنویسید. درهفته دو شب، 
خدمت امام، قبل از رفتن ایشان به حرم 
می رسیدم و بیشتر با طاب و روحانیونی 
محشور بودم که مقلد امام و در خط امام 
بودند و شب ها به صورت مرتب، نماز را 
در مدرسه آیت هللا بروجردی، پشت سر 
امام می خواندم و در کنار درس و نوشتن، 
در  او  مـــی کـــردم«.  امـــام مطالعه  آثـــار  از 

همین ایام، با جمعی از دوستان ایرانی و 
افغانستانی اش، جلساتی برای مباحثه در 

زمینه مسائل سیاسی تشکیل می داد.

در  ◾ وحـــدت  گفتمان  ــه  ب شــکــل دهــی 
افغانستان

سال 1353 بود که دولت وقت عراق، تعداد 
زیادی از طاب ایرانی و افغانستانی را از 
این کشور اخــراج کرد؛ سیدعبدالحمید 
نیز، یکی از ایــن طــاب بــود؛ جوانی که 
حاال با کوله باری از اندوخته های علمی و 
سیاسی، راهی زادگاهش می شد. مدتی 
در غور و بامیان به تبلیغ پرداخت و در 
این مدت، جامعه افغانستان و مشکات 
آن را بیشتر شناخت. سید عبدالحمید 
بــرای  گــرفــت  تصمیم   1355 ــال  سـ در 
تکمیل درس راهی حوزه علمیه مشهد 
ــن ترتیب بــه ایـــران آمــد و  شــود و بــه ای
شاهد پیروزی انقاب اسامی بود. او و 
همفکرانش، در سال 1360، در بحبوحه 
اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی 
شــوروی، به سرزمینشان بازگشتند و با 
وجود اینکه طرفداران امام خمینی)ره( در 
افغانستان، تحت تعقیب و آزار بودند و 
حتی برخی از آن ها در شکنجه گاه های 
رژیم کمونیستی به شهادت می رسیدند، 
فعالیت خود را به صورت گسترده آغاز 
کردند و کوشیدند پُل ارتباطی مناسبی 
میان مجاهدان افغانستانی برقرار کنند. 
معتقد  قویاً  سجادی،  سیدعبدالحمید 
بود آسایش و آرامش برای هموطنانش، 

جــز در ســایــه وحــــدت اســامــی شکل 
امنیت  ضــامــن  کــه  وحــدتــی  نمی گیرد؛ 
بــرای همه گــروه هــای مذهبی و سیاسی 
او، سرانجام  دائمی  با تاش های  باشد. 
افغانستانی  مــجــاهــدان  ــدهــان  ــرمــان ف
جلسه ای  در  همفکری،  بــرای  پذیرفتند 
در  ایــن جلسه،  یابند.  مشترک حضور 
پاکستان  پنجاب  در   ،1364 تیرماه   21
بــرگــزار شــد؛ اجاسی که در نــوع خود، 
در  بود.  گردهمایی مجاهدان  نخستین 
همین سال ها، سیدعبدالحمید سجادی 
با یاری دوستانش، حزب وحدت اسامی 
افغانستان را پایه گذاری کرد و زیر فشار 
همه جانبه دولت کمونیست افغانستان، 
در  فرهنگی  و  عمرانی  فعالیت های  به 
غور و بامیان پرداخت؛ پُل ها را مرمت 
کرد، صندوق قرض الحسنه راه  انداخت 
بــرای دوستی پیروان  و کوشید زمینه را 
مذاهب اسامی در این منطقه، بیش از 

گذشته فراهم کند.

شهادت در راه وحدت ◾
با وجود همه این فعالیت ها، نفوذ عناصر 
تکفیری و تغذیه آن ها از مجاری مشکوک 
ــکــا و ســعــودی هــا،  و نـــزدیـــک بـــه آمــری
او  بــود.  سیدعبدالحمید  نگرانی  سبب 
می دانست این رویکرد، هجمه ای علیه 
وحدت اسامی است و باید به هر شکل 
ممکن جلو آن را گرفت. در اسفند سال 
فرهنگ  خــانــه  دعـــوت  بــه  سید   ،1369
ایران در پیشاور، به این شهر رفت و در 
سخنرانی کوبنده ای به نقد سیاست های 
گــروه هــای  تقویت  در  پاکستان  دولـــت 

تکفیری پرداخت.
میان  در  فراوانی  بازتاب  این سخنرانی   
افغانستانی ها داشت. چند روز بعد، در 
25 اسفندماه، زمانی که او قصد داشت 
ــودرو شــخــصــی اش از پــیــشــاور به  بــا خــ
الهور برود، در میانه راه و در یک اقدام 
تروریستی که در قالب تصادف ساختگی 
در  او  رسید.  شهادت  به  گرفت،  انجام 
زمان شهادت، 34 ساله بود. پیکر شهید 
مشهد  به  را  سیدعبدالحمید سجادی 
مقدس حمل کردند و در حرم مطهر امام 
رضــا)ع( به خاک سپردند. سال ها بعد، 
فرزند وی، سید اسدهللا سجادی نیز، در 
جهاد با تکفیری های داعش در سوریه به 

شهادت رسید.

آستان قدس رضوی در هفته وحدت ویژه برنامه های فرهنگی و اجتماعی متعددی را 
به اجرا گذاشته که نه فقط در حرم مطهر رضوی، بلکه در نقاط مختلف شهر مشهد 
و استان های سراسر کشور برگزار خواهد شد. برنامه هایی که شعار محوری آن به 
یمن والدت رسول گرامی اســام)ص(،  »رحمت  للعالمین« انتخاب شده و تاش 
می شود ذیل آن، خدمات گسترده ای به زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( ارائه شود.
به گزارش آستان نیوز، عبدالحمید طالبی در نشست خبری اعام ویژه برنامه های 
هفته وحدت، ضمن تبریک والدت پیامبر بزرگ اسام)ص( و امام جعفر صادق)ع( 

به تبیین نقش حضرت رضا)ع( در اتحاد و همگرایی پرداخت.
وی با بیان اینکه در آیات شریف قرآن به تقریب و وحدت امت اسامی تأکید 
شده است، گفت: اتحاد جامعه اسامی بر محور عقانیت دین مبین اسام، به 
عنوان یک اصل در سیره نبوی شناخته می شود و این اتحاد و یگانگی راهی برای 
مقابله با هجمه های دشمنان اســت.وی ادامــه داد: حضرت رضــا)ع( با پذیرفتن 

والیتعهدی توانستند در ایجاد اتحاد میان جامعه اسامی گام 
مهم و تأثیرگذاری بردارند و با حضور ایشان در ایــران، امنیت 
برای شیعیان، اتحاد بین مسلمین و مباحثات و گفت وگوهای 

بین ادیان به عنوان جلوه هایی از تقریب مذاهب در گفتار و...

  تدارک گسترده
 آستان قدس رضوی 
برای عيدانه وحدت

درباره  شهيد سیدعبدالحمید سجادی، عالم و مبارز افغانستانی مدفون در حرم رضوی

منادی وحدت در مرزهای بامیان
کتاب تازه

خبر
هیئت های مذهبی و تشکل های دینی پای کار می آیند

زیر »بیرق« وحدت
ــســـت خـــبـــری  ــشـ دیــــــــــروز نـ
ــیــت هــای  ــعــال ــوان ف ــ ــراخــ ــ ــ »ف
هیئت های  ــوآور؛  ــ نـ و  خـــاق 
دینی  تشکل های  و  مذهبی 
ــرگــزار شد  ســراســر کــشــور« ب
مــجــیــد  حــــجــــت االســــام  و 

باباخانی مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسامی 
در این نشست صحبت های خوبی کرد که بخشی از آن را 

به نقل از » مهر« می خوانید:
از وحــدت چه کسی نفع می برد و چه  بداند  انسان  اینکه 
کسی متضرر می شود بسیاری از ابهامات در این حوزه رفع 
می شود...  تأکید پیامبر اکرم)ص( اتحاد بین مسلمانان بوده ... 
مکتب اهل بیت )ع( سب ندارد...همه مراجع تقلید توهین به 
اعتقادات فرق مذاهب اسامی را حرام و گناه کبیره می دانند. 
شیعیان و اهل سنت بیش از 90 درصد با یکدیگر مشترکات 
دارند از این رو الزم است مسلمانان این مشترکات را محور 

وحدت قرار دهند. 
مجموعه »سازمان هیئت و تشکل های دینی« وظیفه دارند از 
ظرفیت های بی بدیل هیئت های مذهبی و تشکل های دینی 
جامعه ستایشگری کشور، مادحین، نوحه سرایان و شاعران 
موضوع  در  باشند  داشته  تقاضا  ــان  آن از  و  کنند  استفاده 
حساس و دقیق » وحــدت« ورود کرده و از ظرفیت خود در 
مهم ترین  کنند...  استفاده  اسامی  امــت  وحــدت  راســتــای 
اقدام هایی که همزمان با هفته وحدت انجام شده مربوط به 
محورهایی است که در فراخوان فعالیت های خاق و نوآوری 
هیئت های مذهبی و تشکل های دینی سراسر کشور که شامل 
جلسات مذهبی، خدمات اجتماعی، تبلیغات و فضا سازی، 
تولید محتوا، فضای مجازی و طرح های نوآورانه خاق است، 
تشکل های  و  مذهبی  هیئت های  رسانه ای  فعاالن  می شود. 
یا  و  از طریق خبرگزاری مهر  دینی سراسر کشور می توانند 
شبکه اجتماعی تخصصی هیئت با نام »بیرق« آثار و تولیدات 

خود را به سامانه 10004615 ارسال کنند.

 ُدردانه های
 دین و دانش 

ــای دیـــن و دانـــــش« از  ــ ــه هـ ــ ــتــاب »دردانـ ک
بــازار  ــه  روان تازگی  به  که  به نشر  انتشارات 
کتاب شــده، نگاهی به جایگاه علمی اهل 
ــن کــتــاب بــه قلم مرضیه  ــ بــیــت)ع( دارد.ایـ
محمدزاده نوشته شده و به تبیین حیات 
علمی امام حسن)ع(، امام حسین)ع( و امام 

سجاد)ع( می پردازد.
ــخــش مـــجـــزای امــامــیــن  کـــتـــاب بـــه دو ب
امـــام ســـجـــاد)ع( تقسیم  حــســنــیــن)ع( و 
ســه فصل سامان  در  بخش  هــر  و  شــده 
یافته است. فصل اول نگاهی اجمالی به 
زندگانی امامان و اوضاع علمی و فرهنگی 
به  دوم  فصل  دارد.  آن هــا  امــامــت  دوران 
امام  و  حسنین)ع(  علمی  نظریات  بیان 
سجاد)ع( در تبیین علوم اسامی و مواجهه 
با جریان ها و نظریات متعارض می پردازد و 
فصل سوم بیان کننده اقدام های آموزشی 
و عملی این امامان همام در گسترش علوم 

اسامی است.
نویسنده در مقدمه کتاب می گوید: »پس 
از قرآن و سنت رسول هللا)ص( به عنوان 
منابع اصلی و ثابت دین اسام، اهل بیت 
در  ــژه ای  وی منزلت  و  جایگاه  از  پیامبر)ع( 
مــعــارف اســامــی بـــرخـــوردارنـــد...از ایــن رو 
معصومین)ع(  حــیــات  و  ســیــره  شناخت 
نکته  امــا   اســت.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 
ــان جز  ــامـ مــهــم ایـــن اســـت کـــه ســیــره امـ
ــعــیــت هــای تــاریــخــی کـــه بـــا انـــواع  در واق
بودند،  مواجه  نامایمات  و  محدودیت ها 
قــابــل فــهــم نــیــســت.امــامــان مــعــصــوم)ع( 
بــرای صیانت از دیــن اســام از تحریف و 
ظاهرنگری و تبیین و ترویج علوم اسامی 
مجاهدتی  اخـــاق  و  کــام  فــقــه،  همچون 
عالمانه داشتند، از آن جایی که براساس 
جریان غالب اخبار،  مکتوبات و شنیده ها، 
شخصیت علمی امامان کمتر مورد توجه 
نسل  بیشتر  آشنایی  بـــرای  اســـت،  بـــوده 
ــژوهــان مقطع کــاردانــی و  جـــوان، دانــش پ
کــارشــنــاســی، در ایـــن اثـــر سعی شـــده به 
ائمه  اینکه  ازجمله  مهمی  مباحث  بیان 
مــعــصــومــیــن)ع( چــگــونــه بــه کــســب علم 

می نگریسته اند و... پرداخته شود«.
در خصوص تقسیم بندی کتاب به دو بخش 
نویسنده  نیز  امــام سجاد)ع(  و  حسنین)ع( 
معتقد است: پس از عاشورا فصل جدیدی 
و  می شود  گشوده  معصومین)ع(  زندگی  از 
زمینه های اجتماعی و معرفتی تــازه ای شکل 
می گیرد. بنا به نقل عامه سیدجعفر مرتضی 
دوره پس از عاشورا دوره از ِصفر شروع کردن 
است، توجه مخاطبان را به این نکته جلب 
می کنم که گاهی از این دوره به دوره انتقال 
از سپهر سیاسی به  سپهر فرهنگی نام برده 
می شود.این اثر با همکاری به نشر )انتشارات 
آستان قدس رضوی(  و کانون اندیشه جوان 
در قطع رقعی و 152 صفحه روانه بازار کتاب 

شده است و با قیمت 22 هزار تومان 
اینترنتی  فــروشــگــاه  در 
آدرس  بــه  به نشر  کــتــاب 
 www.behnashr.com
و فــروشــگــاه هــای کــتــاب و 
این  فرهنگی  محصوالت 
و  مشهد  در  ــتــشــارات  ان
سراسر کشور در دسترس 

عاقه مندان قرار دارد.

رقیه توسلی   چهل دقیقه ای می شود داریم 
می گوید  یکبند  دارد.  جــدال  می زنیم.  حــرف 
خدا نگذرد از مــردی که بداخاق است و سر 
هر اتفاقی، قشقرق به پا می کند. توی همین 
زمان، سه انگشتش را چندبار نشانم می دهد 
که حالی ام کند رازهــای بزرگ دارد. رازهایی که 
از ترس واکنش شوهرش هیچ وقت به ذهنش 
خطور نکرده با او درمیان بگذارد. بس که جوشی 
است، بی منطق رفتار می کند، عفت کام ندارد 
و بدتر از همه اینکه رازش را جار می زند. یکریز 
جمله روی جمله می گذارد و اشک روی اشک. 
سال ها  کــه  پنهانکاری  عاقبت  از  مــی تــرســد. 

و متأسفانه یکی  انجام داده، مضطرب است 
از رازهایش گویا در آستانه برما شدن است. 
رازی که مربوط به ارثیه خانوادگیش می شود و 
او سال ها همسرش را از بابت عدم اعتماد در 
جریان نگذاشته. تماسمان تصویری است. طبق 
معمول چند دفعه صدایش می زنم که از هق هق 
بایستد و گوش کند و اجازه دهد برای اشتباهی 
که انجام داده، همفکری کنیم. میانجی گری و 

بازسازی کنیم. قدمی برداریم.
که با آه و ناله می گوید: نه! نه، چون همسرش را 

آن طور که او می شناسد، نمی شناسم.  
بی نتیجه مکالمه مان به پایان می رسد و خانه 

ــر نقد،  ــادرم مــی چــرخــد دور ســـرم. عـــاوه ب ــ م
اوضاعش  مــی دانــم  مــانــده.  رفیقم  پیش  ــم  دل

قاراشمیش است. باید دستش را بگیرم.
تا  پیشش می نشینم  مــادرم صدایم می کند. 
تلویزیون تماشا کنیم. او سریال نگاه می کند و 
من او را. زُل زده ام به زنی که اجازه داد مزه آزادی 
و رها بودن را بچشم. رهایی در اندیشه. آن قدر 
حالم با راستگویی خوب باشد که آن را انتخاب 
کنم. یاد بچگی هایم می افتم. یاد مادر جوانی که 
راز را روز به روز برایم شکافت. اجازه داد مهربانی 
و لبخند واقعی و گوش بودنش، من را بسازد. 
برای یک کودک شش هفت ساله چنان روزهایی 

به پا کرد که مصمم شود قلب فقط جای دوست 
داشتن است و زبان کارش گفتن حقایق است، 
اگرچه عواقبش باب طبع نباشد. معلمی را تمام 
کرد در حقم. با رفتارش گفت توی زندگی جز 
خدا واهمه نکن از احدی. که تو منحصربه فردی 
با همه کاستی ها و قوت هایت. عشق را کاشت 

توی جانم. با چسبی که قدرتش عمری است. 
سنجاق: مادر و پدرها خیلی مسئولند.

پی نوشت:این آمــوزه مــادرم ملکه ذهنم است. 
حضرت زهرا)س( در لحظات پایانی حیات به امام 
علی)ع( فرمودند: »پسرعمو جان! من در زندگی 

هرگز به شما دروغ نگفتم و خیانت نکردم«.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

عشق بکاریم

سال 1353 بود که دولت وقت عراق، تعداد زیادی از طالب ایرانی و 
افغانستانی را از این کشور اخراج کرد؛ سیدعبدالحمید نیز، یکی از 
این طالب بود؛ جوانی که حاال با کوله باری از اندوخته های علمی و 

سیاسی، راهی زادگاهش می شد.

گزيدهگزيده

 از ديدار با خانواده هاي شهداي اهل سّنت
 تا برپايي 50 کاروان شادي
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 رئیس مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور مطرح کرد

 به سوی دیجیتال سازی 
علوم انسانی اسالمی

شرکت فناوری و نوآوری رضوی پا به میدان گذاشت 

 حمایت از سازندگان
 بازی و سرگرمی آموزشی

گفت وگو با حجت االسالم حمید سبحانی صدر 
 از نويسندگان دانشنامه اي
 درباره تاريخ حوزه علمیه مروی

  هدفم زنده کردن 
»فیضیه  تهران« بود
2
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استاد دانشگاه هند:

 وحدت جامعه اسالمی با پایبندی
 به سنت نبوی محقق می شود

    سال اول    ویژه نامه 179    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ان العبد 
لیدرک 
حبسن 
خلقه 
درجه 
الصائم 
القائم
بنده با 
خوش اخالقی به 
مقام روزه گیر 
شب زنده دار می رسد

من زوج 
اعزبا کان 

ممن ینظر 
اهلل- عز و 

جل-الیه 
یوم القیامة
کسی که مجردی را 
تزویج کند و امکان 
ازدواج او را فراهم 

نماید از کسانی است 
که در قیامت خداوند 

به آنان نظر لطف 
می  کند.

DZ

اثرات ضعیف 
شدن

حوزه تهران 
بربازار 

ودانشگاه

ضعیف شدن حوزه 
تهران، به مرور سبب 
گسسته شدن پیوند 

حوزه و بازار شد، حتی 
با همین نگاه، پیوند 
حوزه و دانشگاه نیز 
تضعیف شد. اگر به 
ماجرای شکل گیری 

دانشکده الهیات 
تهران که در آن دوران 

با عنوان »معقول و 
منقول« شکل گرفت، 
نگاه کنید می بینید از 
حوزه تهران سرمنشأ 
می گیرد. اصالً مبدأ، 

اینجا و در حوزه تهران 
بوده است منتها 
با تضعیف حوزه 

تهران، ارتباط حوزه با 
دانشگاه نیز تضعیف 

شد. 

تعبیرامام براي 
مدرسه مروي

حضرت امام در 
بیانی شفاهی که به 
آیت هللا مهدوی کنی 
داشتند، مدرسه مروی 
را فیضیه تهران نام 
می برند. این را خود 
آقای مهدوی کنی نقل 
کرده اند و در صحیفه 
امام این موضوع را پیدا 
نمی کنید. اما پرسش 
این است چرا امام، این 
تعبیر را برای مدرسه 
مروی به کار می برند؟ 
مدرسه علمیه فیضیه 
قم مرکز تمام مدارس 
علمیه قم و محل 
رفت و آمد و حلقه 
وصل مدارس است. 
همین کیفیت برای 
مدرسه مروی تا پیش 
از انقالب وجود دارد و 
محل رفت و آمد بوده 
است. 

حواشی حواشی

ــع االول ســالــروز میالد پیامبر)ص( بنا بــر روایــت  ــی ۱۲ رب
اهــل سنت اســت و فاصله آن تــا مــیــالد پــیــامــبــر)ص( به 
روایت شیعیان هفته وحدت نامیده می شود. خبرگزاری 
فــارس در گفت وگویی که با حجت االسالم محمدجواد 
مهریار انجام داده به موضوع جشن های هفته وحدت 
و دسیسه های وهابیت برای برهم زدن آن به عنوان یک 
مؤلفه وحدت بخش میان مذاهب اسالمی پرداخته که 

در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید. وهابیت خبیث 
با طرح شبهه هایی سخیف، برگزاری جشن میالد رسول 
خدا)ص( را بدعت در دین و عمل حرام می  دانند. شیعیان 
به شکرانه میالد حضرت محمد)ص( و با توجه به روایات 
متعدد در گرامیداشت مقام پیامبر)ص( در سالروز تولد 
ایشان به جشن و شادی می پردازند.اهل سنت بر خالف 
وهابیت با ارادت به ساحت ملکوتی رسول هللا)ص( و ائمه 

اطــهــار)ع(، شب میالد پر خیر و برکت نبی رحمت را از 
اهمیت ویژه و مهمی برخوردار می دانند. 

بزرگان، محدثان و شخصیت های برجسته سنی مذهب 
در کتاب های خود، فضیلت شب میالد را بر شب های دیگر 
ســال و حتی بر شب قــدر که نــزد تمام فرقه های اسالمی 
برتری خاص دارد، باالتر و مهم تر می شمرند. خدای رحمان 
می فرماید: »لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلِْف َشهْرٍ )سوره قدر آیه 

۳( شب قدر از هزار ماه برتر است«. به فرموده قرآن کریم، 
شب قدر برتر از هزار ماه است که معادل با 8۳ سال است. 
با این تعبیر، گرامیداشت شب میالد پیامبر)ص(، از آن 

هم برتر است.
عصامی شافعی، مــورخ اهــل سنت بــا ذکــر نکات زیبا و 
تحسین برانگیز بــه اهمیت و بــرتــری شــب میالد رســول 
خدا)ص( بر شب قدر می پردازد و در کتاب خود می نویسد: 

»در مقایسه افضلیت بین شب قدر و شب میالد رسول 
رحمت، کدام شب برتر است؟ در پاسخ باید گفت به سه 
دلیل شب میالد حضرت، برتر از شب قدر است. دلیل 
نخست، شــب تولد ایــشــان بــه دلیل ظهور ذات مبارک 
حضرتش در عالم دنیا، شرافت دارد، اما باید توجه داشت 
شب قدر به سبب آنچه به او اعطا شــده، اهمیت دارد. 
امــا دلیل دوم، شب قــدر به دلیل نــزول مالئکه اهمیت 

دارد، اما شب تولد رســول خــدا)ص( به دلیل ظهور ذات 
مبارک ایشان شرافت دارد و قطعاً ذات مبارک حضرت بر 

موجودات دیگر برتری دارد.
اتفاقاً در این زمینه عصامی شافعی دلیل سوم اهمیت 
برتری شب میالد پیامبر اکرم)ص( را این گونه بیان می کند: 
شب قــدر بــرای امــت اســالم برکت دارد، ولــی شب میالد 
پیامبر خدا)ص( بر همه موجودات عالم برکت نازل شده 

است، چرا که پیامبر اکرم)ص( رحمت واسعه  الهی برای 
ــا أَرَْسلْنَاَک  تمام عالمیان هستند. قرآن می فرماید: »وَمَ
ــةً لِلَْعالَمِیَن، )ســوره انبیا آیــه ۱۰۷(؛ ما تو را جز  إاِلَّ رَحـْـمَ
بــرای رحمت جهانیان نفرستادیم«. ایــن آیــه به معنای 
ــزول رحمت بــر تمام مخلوقات عالم هستی اســت. با  ن
ایــن استنباط زیــبــا، اهمیت و بــرتــری شــب تولد پیامبر 
رحــمــت)ص( بر سایر شب های برگزیده  ســال مشخص 

می شود.شروانی، شــارح کتاب ابــن حجر هیتمی نیز به 
دلیل نزول ذات مبارک پیامبر اعظم)ص( در عالم هستی 
در شب میالد ایشان، در بیان افضلیت  شب های سال به 
عظمت شب میالد اشــاره می کند و می نویسد: »دربــاره 
برترین شب ســال باید گفت پس از شب میالد رسول 
خدا)ص( برترین شب، شب قدر و پس از آن شب معراج و 

سپس شب جمعه و شب نیمه شعبان است«.

هفته وحدت
اهمیت جشن 
میالد پیامبر)ص( 
به روایت بزرگان 
شیعه و اهل سنت

موعظه
آیت اهلل جاودان

شیطان مثل توپ 106 خورد به سینه دیوار!
شیطان بر ما سلطنت ندارد، خدای متعال برای شیطان بر ما 

سلطنت قرار نداده. او فقط می تواند وسوسه کند؛ یک کلمه در 
گوش من می گوید و می رود؛ بیش از این نمی تواند. من اگر یک قدم 

دنبال او رفتم آن وقت می آید گریبان مرا می گیرد و می برد. من تا 

زیر بار سلطنت شیطان نروم او بر من سلطنت نخواهد داشت.
شیطان بر ما سلطنت ندارد فقط می تواند ما را صدا بزند؛ اگر ما 

صدایش را جواب دادیم آن وقت زورش می رسد. تا من جواب ندادم، 
دست ندادم، زورش به من نمی رسد. می تواند وسوسه کند. بیش از 

این نمی تواند. گوش نده.

آقای حق شناس یک داستانی فرمودند: در خیابان می رفتیم، 
می دیدم شیطان دارد چه می کند. یک جوانی بود؛ شخصی از جلو 

او می گذشت. این تا او را دید، چشمش را پایین انداخت. گفت: 
یا حسین. در دلش گفت. کسی در خیابان داد نمی زند یا حسین. 

ایشان فرمودند: من دیدم شیطانی که آمده بود ایشان را ببرد مثل 

یک توپ 106 خورد به سینه دیوار. شیطان این جوان مثل برق 
کوبیده شد به دیوار روبه رو، نابود شد. این طوری فقط مثل  ِوز ِوز 

یک زنبور یا مگس در گوش آدم است. آن وقت من جواب بدهم یا 
نه؟ اگر جواب بدهم یعنی به آن خیالی که به ذهن من رساند تن 

دادم. یک خیالی به ذهن من می آید، اول هم شیرین به نظر می آید، 

آن وقت من ِکَشش می دهم. اگر کش بدهی ممکن است آدم برود 
داخل جهنم. اگر کش ندهی، جداً شیطان می رود. او می گفت یا 

حسین، شما هم بگویید: یا حسین.. هیچ کاری نمی تواند بکند. 
اما اگر آدم یک مقدار همراهی کند آن وقت شیطان می آید. گاه 

ممکن است شرایط طوری باشد که آدم را ببرد تا قعر جهنم. 

یک سرسوزن محبت امام حسین)ع( آدم را از شر شیطان نجات 
می دهد. دیگر زورش نمی رسد. این محبتی که ما داریم، مثل یک 

مقدار اندکی نور است که به چند واسطه به یک اتاقی می رسد، مثاًل 
یک صندوق خانه ای. چنین نوری به دلمان تابیده. همین مقدار 

اندک هم می تواند برای نجات، آدم را نگه دارد. اندک آدم در معرض 

خطر است. اگر آدم در قلب، گناه بخورد، گناه مثل شراب است تا 
این شراب رفت پایین آدم نجس می شود. یک ذره نور هم که تابیده 
بود می رود.در روایت آمده یک ذره نوری که تابیده می شود، نورش 

مثل خورشید می شود. آن وقت یک نفر که این خورشید را دارد 
می تواند 100هزار نفر را نجات دهد.

بــه گــــزارش ایــرنــا از مجمع 
ــقــریــب مــذاهــب  ــی ت جــهــان
ــســور علیم  ــروف اســـالمـــی، پ
اشرف جائسی، رئیس گروه 
عربی دانشگاه ملی اردو از 
هند روز چهارشنبه در دومین روز برگزاری سی 
و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
گفت: تنها راه ایجاد وحدت میان امت اسالمی 
و بازگرداندن کرامت رنگ باخته آن، بازگشت به 
شیوه قدیمی اما اصیل مبتنی بر عشق عمیق به 
شخصیت رسول اکرم)ص( و ارتباط قوی با سنت 
و زندگی ایشان است؛ این سیره دارای ویژگی های 
منحصر به فــرد و جایگاهی خــاص اســت که به 
دلیل بزرگی صاحبش با هیچ سیره دیگری برابری 

نمی کند.
جائسی تأکید کرد: تمرکز بر سنت نبوی و توجه 
بــه آن، نــه تنها نــشــان دهــنــده عشق بــه ایشان 
است بلکه موجب تقویت و تشدید این محبت 
مــی شــود. از ایــن رو، از مــا خواسته مــی شــود به 
پیامبر)ص( عشق و محبت داشته باشیم و بسیار 
به بیان ایــن عشق بپردازیم و ارتــبــاط خــود را با 
حضرت و سیره ایشان تقویت کنیم. بدون تردید، 
غفلت ما از یــاد پیامبر)ص( و روی گــردانــدن از 
سیره ایشان، ادعای ما به محبت رسول خدا)ص( 

را باطل می کند.
 این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ما بسیار 
نیازمند توجه به سیره نبوی و دعوت مردم به آن 
هستیم، گفت: باید نسل آینده را با عشق به آن 
و تالش برای گردآوری کتاب و رساله درخصوص 
آن مطابق با نیازهای عصر حاضر آموزش دهیم تا 
هدف عالی و غایت بزرگ را که همان وحدت امت 

اسالمی است، تحقق بخشیم.

ــا مـــحـــمـــودی: تــنــهــا راه مــقــابــلــه با  ◾ مــامــوســت
فتنه انگیزی دشمنان، محافظت از نظام است

ماموستا مصطفی محمودی، 
امام جمعه پیرانشهر نیز در 
این نشست گفت: دشمنان 
از اخــــتــــالفــــات مـــذاهـــب 
سوءاستفاده می کنند تا بر 
آن ها نفوذ پیدا کرده و آن ها را به جان هم  اندازند. 
تنها راه مقابله با آن هــا ایــن اســت همه اقــوام و 
مذاهب اسالمی با هم متحد باشند و از نظام 
جمهوری اسالمی محافظت کنند. نظام سلطه 
همیشه بــه فکر ایــن اســت چگونه سلطه خود 
بر کشورها را ادامه دهد و آن ها از هر راهی برای 

سلطه بر کشورهای مستقل استفاده می کنند.
وی افــزود: مردم باید بفهمند هدف آنان نابودی 
مسلمانان است. آن ها به فکر منافع خود هستند 
و به منافع هیچ کشوری اهمیت نمی دهند. آن ها 
نمی خواهند هیچ کشور مستقل مسلمانی به 
منافعش برسد، از این رو در کشورها بحران ایجاد 
می کنند و مردم را به جان هم می اندازند. دشمنان 
با ایجاد اختالف و فتنه می خواهند مــردم را به 
تفرقه و اختالف سرگرم کنند و خودشان بر آن ها 
مسلط شوند. پس مسلمانان باید تالش کنند 
در برابر آنــان ایستاده و نگذارند آن هابه سلطه 
خود ادامه دهند و بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ 

کشورشان مسلط شوند.

مــامــوســتــا خــاتــمــی: عملکرد نــظــام سلطه به  ◾
اقتضای ذات ستمگرانه اش است

مــامــوســتــا ســیــد مصطفی 
خــــاتــــمــــی، امــــــــام جــمــعــه 
ــویـــه نــیــز  ــنـ شـــهـــرســـتـــان اشـ
ــی بـــا مــوضــوع  ــان در ســخــن
روش هــای نظام سلطه برای 
ــردن اخــوت اسالمی و ترویج تروریسم  از بین ب
و راه هــای مقابله با آن گفت: با بررسی عملکرد 
نظام سلطه در طول تاریخ متوجه ابعاد و تغییر 
روش هــا با اهــداف مشابه و همسو خواهیم بود. 
ایــن عملکرد بــه ســان نیش عــقــرب و بــر اســاس 
اقتضای طبیعت ستمگرانه و استضعاف گرایانه 

با زور و تزویر شکل گرفته است.

وی افزود: نظام سلطه بیشترین دشمنی و عناد را 
با ملت ها و کشورهایی دارد که در مبانی اعتقادی 
ــاورهــای معنوی و فرهنگشان ستم ستیزی  و ب

جایگاه و ارزش واالیی دارد. 
ــالم یــکــی از مــکــاتــبــی اســــت کـــه بــه عــنــوان  ــ اسـ
دستورالعمل زندگی جاوید بشر، اصل عدالت 
و قداست و اخوت را سرلوحه موحدان قرار داده 
اســت. اســالم همزیستی بــر اســاس معیارهای 
مکتبی را عامل و نماد بهزیستی قلمداد نموده 

است.
ماموستا خاتمی عــنــوان کــرد: بــا تعمق در ذات 
اســالم، عناد نظام سلطه با ملل مسلمان را یک 
تفکر و امــر رایــج می شناسیم. نگرانی دشمنان 
اســالم از اخــوت مسلمانان تا حدی است که به 
بلندای تاریخ از انواع شگردهای شبیخون فکری 
و عملی استفاده کردند تا افتراق، تنش و تعارض 
را بین ملل اسالمی و آحاد مسلمین ایجاد کنند 
و در راستای نیل به اهــداف غیرانسانی خــود از 
هیچ جنایت و خباثتی دریـــغ نــکــرده انــد. آنــان 
با شیوه های متنوع از طریق اختالفات دینی، 
مذهبی، قومی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
خــواســتــار تیشه زدن بــه ریشه اخــوت اسالمی 

بوده اند.

 اختالف های فقهی باید در مسیر وحدت امت  ◾
اسالمی باشد

شیخ غـــازی حنینه، رئیس 
تجمع علمای مسلمان لبنان 
نیز با اشاره به تعدد مذاهب 
در طــول تــاریــخ کــه منجر به 
ایجاد مکاتب فقهی و اصولی 
شــده، تأکید کــرد: نباید این امر به لعن و نفرین 
و خون ریزی منجر شــود، همان طور که در تاریخ 
اســالم شاهد چنین مسائلی بودیم و ایــن یکی 
از علل اصــلــی ســقــوط بیت المقدس بــه دست 
غیرمسلمانان بــود که نزدیک هــزار ســال پیش 

رخ داد.
وی با استناد به آیه ۴۶ سوره انبیا »با اهل کتاب 
مجادله نکنید مگر به شیوه ای که بهترین است« 
تصریح کرد: اگر این دستور الهی درباره رابطه با 
اهل کتاب باشد، پس رابطه ما با یکدیگر به عنوان 

مسلمان چگونه باید باشد؟ 
شریعت اســالمــی، شریعتی اســت کــه تمامی 
انــســان هــا را بــا وجــود تفاوت هایشان در زمینه 
ذهنی و عقلی و آنچه به درک و آگاهی وابسته 

است، دربرمی گیرد.
ــیــس جــبــهــه الــعــمــل االســـالمـــی بــا اشــــاره به  رئ
اینکه متون شرعی بــه گــونــه ای اســت کــه اجــازه 
برداشت های متفاوت، استنباط، اختالف و تعدد 
نظر را می دهد، تصریح کرد: از این رهگذر اگر به 
صدر اســالم بازگردیم، درمی یابیم اختالف بین 

صحابه نیز وجود داشته است. 
در آیه ۴۶ سوره انفال می خوانیم: با هم منازعه 
نکنید که ضعیف و شکسته می شوید و شوکت 
شما از بین مــی رود. براساس این آیه، درصورت 
اختالف میان مسلمانان در فهم متون شرعی، 
باید هر گروهی، گروه دیگر را در فهم و درک خود 
مراعات کند و آن را محترم بشمارد. ما در معرض 
امتحان هستیم که خون، حرمت، اموال و آبروی 
همدیگر را حفظ کنیم، چرا که پیامبر)ص( فرمود: 
سه چیز مسلمان یعنی خون، آبرو و اموالش بر 

مسلمان دیگر حرام است.
وی افزود: بر اساس اعتقاد ما، اختالف های فقهی 
میان مسلمانان باید در مسیری درست که همان 
مسیر وحدت امت اسالمی است، به کار گرفته 
شود و هیچ مشکلی نیست که امام جماعت از 
هر مذهبی باشد و پیروان مذاهب دیگر پشت 

سرش نماز بخوانند.
حنینه با اشاره به فتوای امام خمینی)ره( که فرمود 
اگر در بیت هللا الحرام یا حرم پیامبر)ص( بودید 
باید پشت امام جماعت نماز بخوانید، گفت: این 
یک قاعده بسیار مهم است که باید آن را نهادینه 
سازیم و این نشان از گرامی داشتن و احترام ما به 

یکدیگر دارد.

حمزه واقعی
  پژوهشگر ارشد مطالعات میان رشته ای  
 پای وفاق و وحدت امت، همه هستیم؛ محکم و 
پراقتدار، پرخروش و پر تپش، هم افزا و هم صدا. 
اگر بخواهیم ساده و بی پیرایه و به زبان عامه و بدون 
لکنت بگوییم، می شود اینکه: وقتی قرار باشد هر 
کس فقط خود را ببیند، توانمان بسیار محدود 
اســت. وقتی بخواهیم به تنهایی کــاری را انجام 
دهیم، اگر عالمانه، اندیشه ورزانه، سنجشگرانه 
و مدبرانه تأمل کنیم به این موضوع مهم و البته 
بدیهی نائل خواهیم آمــد که چــون انگشت های 
دســت می مانیم. همه ما افـــرادی که به مذاهب 
ــر یــک پهنه  مختلف و قــومــیــت هــای مــتــفــاوت ب
درخشان و تابناک مشترک به نامِ بلند ایران زندگی 
می کنیم مثل انگشتانِ دست می شویم که وقتی 
مشت می شود تجسمی است از آیه »وَأَعِدُّوا لَهُمْ 
َّةٍ وَ مِنْ رِبَاِط الْخَيْلِ تُرهِبُوَن بِهِ  مَا اْستَطَعْتُمْ مِنْ قُو
َّكُمْ...« که در چشم دشمن، به قدرت  َّهِ وَعَدُو َّ الل عَدُو
و ابهت می نشیند و چون باز می شود موانع را از سرِ 
راه برمی دارد و جاده را به سوی افق وفاق، هموارتر 
از همیشه امتداد می دهد. جدا شدن هر انگشت، 
از قدرت مشت می کاهد و البته از توان و ظرفیت 
ــوان عظیم را دچــار  دســِت بــاز نیز کاسته و ایــن ت
کاهش و فرسایش می کند. از همین روســت که 
همواره بر »با هم بودن« باوجود نقش های گوناگون 
تأکید می شود. قرآن با فراخوان »اعتصام« همه را 
به »حبل هللا« قوت می بخشد و نبوت و والیت، به 
ترجمه و تجسم این »هم افزایی« می پردازند تا ما با 
اندیشه متعالی وحدت آشنا شویم؛ اندیشه ای که 
می تواند جهان ما را بر پایه فهم مشترک از ارزش ها 
و ظرفیت ها به جایی برساند که انسان ها به حق 
خود برسند. اندیشه ای که چون در منظومه فکری 
یک کشور تعریف شــود، موفقیت ها را ضریب 
خــواهــد داد و حتی وقتی در مقیاس بــزرگ تــری 
چون جهان اسالم و حتی جهان حق خواهان هم 

تعریف شــود بــاز ایــن ضریب را مضاعف خواهد 
کرد. ما وقتی کنار هم هستیم، وقتی برادریمان در 
دل و زبان ما جاری است و همگرا و هم افزا هستیم، 
توان سترگی اتفاق می افتد و می توانیم منطقه خود 
را بر اساس منطقی واحد به سمت فرصت هایی 
بزرگ به پیش ببریم و یا توفیق را رفیق راه های دور و 
دراز و پر امید مردمان خویش کنیم. می توانیم هر 
قومیت و هر مذهب را قوتی نو ببینیم که می تواند 
به قــدرت محرکه بــرای توسعه محلی در هندسه 
ملی تبدیل شود. ایــرانِ عزیز، این ظرفیت ممتاز 
را دارد که با بهره گیری از توان فرزندان خویش که 
به مذهب و زبــان، گونه گون اند، به نیرویی دست 
پیدا کند که چون از قوه به فعلیت رسد، بسیاری از 
»کمبود« ها را برطرف و جای آن را با »بود« هایی پر 
کند که نیاز جامعه را جواب می دهد. من به عنوان 
یک شیعه، تو به عنوان یک سنی، هر دو فرزند وطنِ 
خود و برکشیده ایمانِ خود و عضوی از امت رسول 
خــدا)ص( هستیم و این سه گانه مشترک اقتضا 
می کند به فــردا نگاهی همسو و همسان داشته 
باشیم. فردایی که به فرزندان هر دو ما تعلق دارد. 
فردایی که نام من و تو را با هم خواهد نوشت، چنان 
که دیروز به فصل انقالب و دفاع مقدس، نام ما را 
کنار هم گذاشت و نتیجه مشترک گرفت، محور 
مقاومت را سامان داد و دارد راه را به سوی سرفرازی 
باز می کند. فردا هم تکلیف ما را قرآن همچنان با 
آیه »واعتصموا بحبل هللا« راهبردسازی می کند و 
ما باید در این راهبرد رفتار خود را تنظیم کنیم تا به 
موفقیت برسیم. این موفقیت هم فقط موفقیت 
یک کشور نیست که توفیق جهانی حق خواهی، 
عدالت، آزادی، کرامت، فضیلت و... را به دنبال 
دارد و احیای حقوق همگانی را. ما چون به وحدت 
قوی شویم به اقتداری خواهیم رسید که دشمن را 
بر جای خویش خواهد نشاند و چون او به هراس 
زمینگیر شــود، زمین زیر پای ما هم به شکوفایی 

خواهد نشست.

گزارشي ازدومین روز برگزاری سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسالمی

 وحدت جامعه اسالمی با پایبندی
 به سنت نبوی محقق می شود

 وحدت؛ برای ایران،
 برای اسالم

يادداشتگزارش

ــه گـــــــزارش ایـــکـــنـــا، حـــجـــت االســـالم  ــ ب
بهرامی،  محمدحسین  والمسلمین 
رئیس مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور 
ــزار کــالم  ــرم افـ در مــراســم رونــمــایــی از نـ
اسالمی ۲ که در این مرکز برگزار شد، گفت: بهره گیری از 
نرم افزارهای علوم اسالمی به سه مرحله تقسیم می شود؛ 
در گام اول عمدتاً دسترسی به منابع و بازیابی حداقلی 
اطالعات و تسهیل دستیابی به متون مطرح شد که مرکز 
نور قریب به اتفاق منابع اسالمی را با دقت و ظرافت فراوان 
به نسخه های دیجیتال بــرای نمایش و جست وجو در 

محتوا تبدیل کرد.
وی افــزود: در گذشته مجبور بودیم پاورقی و اعراب ها را 
حــذف کنیم تا بتوانیم در متن بــحــاراالنــوار جست وجو 
کنیم ولی امروز در حوزه حدیث واجد تمام منابع حدیثی 
شیعه در عرصه دیجیتال آن هم با دقت و برچسب گذاری 
هستیم. کتابخانه دیجیتال با ده ها هزار مراجعه کننده، 
۷۰ هــزار جلد منابع علوم انسانی و اسالمی را همراه با 

قابلیت های جست وجو دارد.
بهرامی بیان کرد: گام دوم فعالیت ها، فعالیت های مکمل 
نقایص جست وجوهای لفظی بود. مفاهیم در البه الی 
الفاظ مخفی و نتایج نه جامع و نه مانع بود و نتایج نمایش 
داده نمی شد، ولی در این مرحله پژوهش هایی صورت 
گرفت که برآیند آن در بستر دیجیتال عرضه شد؛ مثالً 
بسیاری از منابع اولیه و مهم در قالب معجم موضوعی 
ارائــه شد و در تفسیر محتواهای بسیاری وجــود دارد و 
تدوین معجم موضوعی آن کار بسیار دشــواری است یا 
۱۱۰ جلد روایــت بحاراالنوار تحلیل موضوعی شد و اگر 
بخواهیم هر موضوعی را در این ۱۱۰ جلد جست وجو کنیم، 

می توانیم با کلیدواژه به آن دست یابیم. 
ــور تصریح کــرد:  رئــیــس مــرکــز کامپیوتری عــلــوم اســالمــی ن
درختواره شیوه دیگری بود که در علوم ساختارمندی مانند 
فقه و کالم به کار گرفته شد و االن امکان مشاهده مجموعه 

فقه در قالب درخــتــواره وجــود دارد. البته ما با دو چالش 
در نــرم افــزارهــای نسل دوم مرکز روبـــه رو بودیم. ایــن جنس 
نرم افزارها به دلیل تخصصی بودن پیچیدگی هایی در استفاده 
دارد و مخاطبان هم آموزش الزم را برای بهره برداری ندیده اند. 
کــاری مانند نورالسیره مظلوم واقــع شد و حجم زیــادی از 
اطالعات تحلیل شده مورد استفاده قرار نمی گیرد. بنابراین 
به دنبال راه حل هایی بوده ایم؛ یکی بازآفرینی در قالب های 
جدید مانند اتفاقی کــه در درخــتــواره کــالم و بــحــاراالنــوار 
ــوزش اســت. ــ ــازی و آم ــاده سـ ــه رخ داده و شــامــل سـ ــ و درای
وی اضافه کــرد: گــام ســوم استفاده از هــوش ماشین در 
بازیابی، طبقه بندی و دیجیتال کردن منابع علوم اسالمی 
و انسانی است. امروزه نویسه خوانی و تصحیح هوشمند 
ــت. مــبــاحــث تحلیل ادبـــی،  جــایــگــزیــن تــایــپ شـــده اسـ
مشابه یابی لفظی و یافتن نسخه های مختلف یک روایت 

هم از قدم های برداشته شده در این عرصه است.
بهرامی بیان کرد: اکنون بیش از ۳۰ محصول مبتنی بر 
پردازش هوشمند عرضه شده و مخاطبان از آن استفاده 
می کنند و گاهی مطلع هم نیستند این کار از طریق هوش 
مصنوعی صورت می گیرد. دنیای امــروز به سمت علوم 
انسانی دیجیتال پیش می رود و ما در مرکز نور به دنبال 
دیجیتال سازی علوم انسانی اسالمی هستیم. اگر از این 
ظرفیت بهره نبریم، دشمنان منابع ما را زیر ذره بین این 
ابزار خواهند برد و ما باید در موضع انفعال فقط به دنبال 

پاسخ دادن به آن ها و شبهاتشان باشیم.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور از 
ایجاد آزمایشگاه هوش مصنوعی در این مرکز خبر داد 
و تصریح کرد: این آزمایشگاه در ماه های آینده در هفته 
پژوهش افتتاح خواهد شد.در خاتمه این مراسم از نرم افزار 
کــالم و درخــتــواره کــالم ۲ رونمایی شــد. در ایــن مجموعه 
حدود 8۵۰ عنوان کتاب و ۱۱۱ عنوان تحلیل درختی وجود 
دارد؛ یعنی حدود ۲۵۰ جلد به کتابخانه و حدود 8۰ عنوان 

به نسخه دوم افزوده شده است.

ديدگاه
 رئیس مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور مطرح کرد

 به سوي دیجیتال سازی 
علوم انسانی اسالمی

محسن فاطمي نژاد  
باتوجه به محوریت مدرسه 
مروی در حوزه تهران در ۲۰۰ 
ســـال گــذشــتــه، بــیــان شرح 
حــال مفاخر آن بــه نحوی 
تبیین زندگینامه جمعی از علمای تهران است 
کــه در دو قــرن گذشته در آن بــه فعالیت علمی و 
خدمات اجتماعی پرداخته اند.از طرف دیگر از آنجا 
که متولیان این مدرسه، طبق وقفنامه باید از اعلم 
علمای دارالخالفه می بودند، بیان زندگینامه آنها 
به نحوی بیان تاریخ معاصر تهران و ایران است. از 
مرحوم مال علی کنی به عنوان قهرمان لغو قرار داد 
رویتر و مبارزه با شکل گیری فراماسونری گرفته تا 
میرزا حسن آشتیانیف مجتهدی که در خط مبارزه 
با قــرارداد رژیــم یا همان تنباکو قــرار داشــت.  ما به 
بهانه انتشار کتاب »فیضیه تهران« که کار تحقیق 
و نگارش درباره مفاخر حوزه عملیه مروی بر عهده 
حجت االســالم حميد سبحانی صدر بوده است، 

با ایشان گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانیم:

انگیزه نوشتن »فیضیه تهران« از کجا  آمد؟  ◾
شاید پس از کتاب »گنجینه دانشمندان« مرحوم 
شریف رازی در خصوص علمای ایران که یک جلد، 
شاید هم بیشتر در خصوص علمای تهران بود، 
دیگر کتاب مستقلی در شرح حال علمای تهران به 
این صورت منتشر نشده است. کارهایی شده بود 
ولی به این صورت و در قالب دانشنامه اثری انتشار 

نیافته بود. 
در خصوص کتاب »فیضیه تــهــران« باید گفت 
این اثر به منظور هدف گذاری فرهنگی و اجتماعی 
ــروی و ســپــهــســاالر قدیم  ــرای مــدرســه علمیه مـ بـ
نوشته شد و وجهش نیز این بود که در واقع هویت 
تاریخی حــوزه تهران به مدرسه مــروی برمی  گردد، 
چرا که شکل گیری حوزه تهران اصالً به حوزه مروی 
بــرمــی گــردد و شکل گیری حـــوزه حکمی تــهــران با 
مهاجرت مرحوم مالعبدهللا زنوزی از اصفهان به 
تهران و استقرار در مدرسه مــروی اســت. بعدها 
نیز پس از ساخته شدن مدرسه سپهساالر قدیم 
در مجاورت مدرسه مــروی، به یکی از مراکز مهم 

حکمت و فلسفه تبدیل شد. 
در تمام این دویست و خرده ای سالی که از تأسیس 
این مدرسه می گذرد، حــوادث تاریخی مهمی در 
کشور به خصوص در دارالــخــالفــه تهران زخ داده 
ــن تــحــوالت تــاریــخــی، علمایی بودند  کــه مــحــور ای
که یا تولیت ایــن مدرسه را برعهده داشتند یا با 
مدرسه مروی مرتبط بودند. به همین دلیل نقش 
مدرسه نیز در تحوالت تاریخی بسیار برجسته 
اســت. اگــر بخواهم مثال بزنم نخستین متولی 

اینجا میرزا مسیح مجتهد استرآبادی اســت که 
در ماجرای جسارتی که گریبایدوفروسی پس از 
ماجرای ترکمنچای انجام داد، فتوایی که میرزا مسیح 
داشتند و قیامی که صورت گرفت از سوی ایشان 
به عنوان متولی این مدرسه بود. چرا این ها متولی 
بودند؟ چــون در وقف نامه ذکــر شــده اعلم علمای 
دارالخالفه باید متولی اینجا باشند. اعلم علمای 
دارالخالفه عمدتاً اعلم علمای ایران نیز بوده، یعنی 
مرجع ایران بوده است. چه در زمان میرزا مسیح، 
چه بعدها حاج مالعلی کنی و در دوره هــای بعدی 
میرزامحمد آشتیانی که در ماجرای تنباکو نقش 
برجسته ای داشتند و پس از آن حوادث مشروطه در 
زمان رضاخان و سپس در زمان نهضت امام خمینی، 
همواره این مدرسه محور تجمعات و حوادث بوده 
است. این ها بخشی از کار است که هویت تاریخی 

حوزه تهران و حوزه مروی را بیان کنیم. 
در خصوص شیوه تنظیم کتاب هم باید بگویم این 
کتاب را بر اساس معجم الفبایی و حروف الفبا جمع 
نکردیم چرا که ممکن بود شخصیتی متعلق به دهه 
اخیر و شخصیتی دیگر متعلق به ۲۰۰ سال پیش 
باشد. ما بر اساس تاریخ وفات، این کتاب را تنظیم 
کردیم تا سیر تاریخی آن حفظ شود و خواننده از اول 
تا آخر در قالب تعداد شخصیت ها سیر تحوالت 

تاریخی حوزه عملیه مروی را به ذهن بسپرد. 

دلیل نام گذاری کتاب به »فیضیه تهران« چه بود؟ ◾
از آنجایی که در آستانه سالگرد آیت هللا مهدوی 
کنی هستیم، باید بگویم حضرت امــام در بیانی 
شفاهی که به آیت هللا مهدوی کنی داشتند، مدرسه 
مروی را فیضیه تهران نام می برند. این را خود آقای 
مهدوی کنی نقل کــرده انــد و در صحیفه امــام این 
موضوع را پیدا نمی کنید. اما پرسش این است چرا 
امام، این تعبیر را برای مدرسه مروی به کار می برند؟ 
مدرسه علمیه فیضیه قم مرکز تمام مدارس علمیه 
قم و محل رفت و آمد و حلقه وصل مدارس است. 
همین کیفیت برای مدرسه مروی تا پیش از انقالب 

وجود دارد و محل رفت و آمد بوده است. 
به خصوص در زمان نهضت امام خمینی، مدرسه 
مـــروی هــمــان هــنــر فیضیه قــم را داشــتــه و محل 
رفــت وآمــد روحانیون مبارز و موافقان و مخالفان 

بوده است.
 بسیاری از شــاگــردان امــام در زمــان نهضت اینجا 
رفت و آمد داشته اند و اسناد ساواک مهر تأییدی بر 
این موضوع است. حتی کسانی را می بینیم که طلبه 
و مدرس اینجا نیز نبوده اند ولی برای مبارزه در اینجا 
حاضر می شده اند. نمونه ایــن مــورد، مرحوم شیخ 
علی اکبر مــرواریــد اســت که مشهدی بــودنــد، ولی 
مطابق اسناد ساواک دو سالی به مدرسه آمده و در 

اینجا ساکن شده اند. مدرسه مروی حالتی داشته که 
روحانیونی که از شهرستان ها به تهران می آمده اند 
می توانسته اند با آنجا ارتباط گرفته و کارهای فرهنگی، 
مبارزاتی و تبلیغاتی خود را پی بگیرند. این حالت را 
حضرت امام در حکمی به آقای مهدوی کنی دادند 
و تأکید کردند علمای اعــالم با رفــت و آمــدی که به 
مدرسه مروی دارنــد، این مدرسه را رونق ببخشند. 
یعنی درخواستشان این بود فیضیه تهران همچنان 
فیضیه بماند. هر چند متأسفانه در سال های پس از 
انقالب، این روند تضعیف شده و تهران به آن معنا، 
دیگر فیضیه ای ندارد. هدف ما از نگارش این کتاب، 
زنــده کــردن فیضیه تهران بود تا مدرسه مــروی مثل 

گذشته محل حضور علمای بزرگ شود. 

قالب کار، معرفی علما بوده یا مصاحبه و این  گونه  ◾
موارد هم بوده است؟

ما از منابع مختلفی استفاده کردیم، یک بخش آن، 
منابع کتابخانه ای است که بیش از ۱۷۰ منبع بوده 
است. در کنار آن، مصاحبه ها بوده که به واسطه آن 
برخی از مسائل برای نخستین بار ذکر شده است. 
بخشی از منابع نیز مبتنی بر اسناد ساواک، اسناد 
مالی و مانند آن بــوده که مبتنی بر آن توانستیم 

مطالبی را تدوین کنیم.

 سنت تاریخ نگاری حــوزه هــای علمیه، شاید از  ◾
نخستین نمونه هایی که به ذهن برسد کاری است که 
آیت هللا خامنه ای برای حوزه علمیه مشهد آن هم به 

اصرار یکی از دانشجویان علوم اجتماعی تهران انجام 
دادند. سؤال من ناظر بر این کتاب است که این سوژه 

االن با چنین نگاهی، چقدر در ارتباط است؟
یکی از اثرگذاری های اجتماعی که دست کم بنده 
به شخصه به دنبال آن هستم، این است که ارتباط 
بین حوزه و بدنه جامعه در دهه های اخیر آسیب 
دیــده و من یکی از دالیــل آن را آسیب دیــدن حوزه 
تهران می دانم. اگر بخواهیم نگاه تاریخی داشته 
باشیم در سده های گذشته تقریباً هر شهری که 
پایتخت ایــران بــوده، حــوزه علمیه مرکزی ایــران نیز 
همان جا بوده و یا اینکه به آنجا منتقل شده است. 
چه اصفهان در دوره صفویه یا قزوین و یا بعدتر که با 
یک فاصله در زمان فتحعلی خان قاجار از اصفهان به 

تهران منتقل می شود. به عبارتی حوزه مرکزی ایران 
در تهران مستقر می شود و اگر کسی می خواسته 
درست درس بخواند، به تهران مهاجرت می کرده 
اســت؛ حتی علما نیز که می خواسته اند هجرت 
کنند به تهران مهاجرت می کرده اند. چون حوزه باید 
برای حوزه های حاکمیتی حرف داشته باشد. شما 
می بینید انقالب مشروطه چه مشروعه خواهی و 
چه مشروطه خواهی اش در تهران رقــم می خورد، 
پشتوانه حرکت ها بحث و درس هـــای علما بــوده 
است. در زمان انقالب اسالمی نیز حوزه باید برای 
عرصه های حاکمیتی طــرح و برنامه مــی داشــت و 
ارتباط نزدیک تری بین حوزه و حاکمیت را می طلبید 
ولی ما شاهد بودیم حوزه به قم منتقل شده بود که 
ــرادی نــدارد و از قضا خوب بــود، ولی مشکلی که  ای
بوجود آمد تضعیف حــوزه تهران و کاهش ارتباط 
حوزه با بدنه اجتماع بود. شما همین رابطه بازار و 
حوزه را نگاه کنید. بازار مرکزی ایران االن در تهران 
است، شاید هر شهری برای خودش نیز بازار داشته 
باشد ولی بازار اثرگذاری که منشأ تحوالت اقتصادی و 
اجتماعی است، بازار تهران است. آن موقع و در پیش 
از انقالب اگر بازار تهران در همین کیفیت بود ولی 
حوزه تهران نیز توانسته بود بازار را به لحاظ رویکرد، 
رنگ و بوی دینی بزند و ارتباطش با علما را تنظیم 
کند. ضعیف شــدن حــوزه تــهــران، بــه مــرور سبب 
گسسته شدن پیوند حوزه و بازار شد، حتی با همین 
نگاه، پیوند حوزه و دانشگاه نیز تضعیف شد. اگر 
به ماجرای شکل گیری دانشکده الهیات تهران که 
در آن دوران با عنوان »معقول و منقول« شکل 
گرفت، نگاه کنید می بینید از حوزه تهران سرمنشأ 
می گیرد. اصالً مبدأ، اینجا و در حوزه تهران بوده 
است منتها با تضعیف حوزه تهران، ارتباط حوزه با 

دانشگاه نیز تضعیف شد. 

شــایــد یــکــی از دالیــــل، فــضــای کــالــبــدی شــهــر و  ◾
پیوستگی نداشتن شهر تهران با مراکز زیارتی چون 

مشهد و قم باشد. 
ــهــران مــی تــوانــســت در عــرصــه فرهنگی،  حـــوزه ت
ــی با  ــر بــگــذارد ول اجتماعی و اقــتــصــادی تــهــران اث
تضعیف حوزه تهران دیگر علما هجرت نکردند و 

این روند روز به روز شدت گرفت.
این را نیز باید در نظر داشت که در سال های پس 
از انقالب تمرکز روی حوزه قم سبب شد تمرکز از 
حــوزه هــای سراسر کشور خــارج شــود و حوزه های 
دیگر کشور، از اقتداری که داشتند دور شوند. همه 
طلبه ها نیز تصور می کنند باید در قم درس بخوانند. 
در حالی که شما در قدیم در مشهد و تهران مراجع 
بزرگی را می دیدید. همه این حوزه ها باید در سایه 

اقتدار حوزه قم، مقتدر می ماندند ولی نماندند. 

  به مناسبت۲۹ مهر
 سالگرد رحلت 

آیت  اهلل مهدوی کنی

حمید سبحانی صدر   به عقیده این حقیر، عکس نوشت
آیت اهلل مهدوی کنی از نوادر روزگار ما بود. 

در چرایی این ادعا باید به شخصیت 
ذوابعاد ایشان اشاره کنم. شخصیتی که در 

کنار احراز مقام اجتهاد که نتیجه سال ها 
شاگردی در محضر امام خمینی)ره( و دیگر 

اساتید حوزه علمیه قم بود، در فلسفه و 
حکمت هم سالیانی در قم، تهران و قزوین از 
محضر عالمه رفیعی قزوینی بهره برده بود.

این جنبه های علمی و تدریس در حوزه 
و جلسات علمی با مفاخری چون آیت اهلل 

حاج آقا رضی شیرازی در آغاز بازگشت به 
تهران یعنی حدود سال 1۳۴0، مانع روابط 

اجتماعی ایشان با عامه مردم نشد و پس از 
بنای مسجد جلیلی، در سال 1۳۴۲ در این 

مسجد مستقر شد .
از همان زمان، جلسات خصوصی خود را 
با جمعی از دوستان روحانی در همراهی 
با نهضت امام خمینی)ره( شکل داد که تا 

پیروزی انقالب ادامه داشت.
توان مدیریتی آیت اهلل مهدوی کنی 

نکته ای بسیار حائز اهمیت است. مدیریت 
کمیته های انقالب، وزارت کشور و مدتی 

نخست وزیری، آن هم در آن سال های 
پیچیده نخست انقالب، از نقاط برجسته 

شخصیت ایشان است.
از سوی دیگر توجه به امر آموزش و 

تربیت جوانان در دو نهاد مهم حوزه و 
دانشگاه و اقدام سازنده و اثرگذار در 

سال ها مدیریت دانشگاه امام صادق)ع( 
و تولیت حوزه مروی نیز از برکات وجود 

ایشان است.
همه این ها یک طرف، او یک عالم متخلق و 
ربانی و یک فقیه و سیاستمدار معتدل بود.

او یک سرباز دلسوز و وفادار برای مقام 
والیت بود که در همه عمر کوشید باری از 
دوش نظام بردارد، نه اینکه باری بیفزاید! 
حتی یک لحظه در راه خدمت به اسالم و 

انقالب سستی نورزید.
 او رفت در حالی که هیچ جایگزینی نداشت.

رحمه اهلل علیه
پی نوشت:تصویر مربوط به سال ۹۲ است. 
خدمت آیت اهلل مهدوی کنی پس از شنیدن 

خاطراتشان، تصاویر قدیمی از حوزه 
تهران را مرور می کردیم و ایشان برخی از 

شخصیت ها را معرفی می فرمودند.

خبر خبر 

دانشنامه مفاخر حوزه علمیه مروی

»فیضیه تهران« 
رونمایی شد
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کتاب دانشنامه علمای مدرسه مروی تهران با عنوان »فیضیه تهران« 
در مــراســم گــرامــیــداشــت تولیت مــدرســه مـــروی بــا حــضــور آیــت هللا 
اعرافی مدیر حــوزه هــای علمیه، حجت االسالم پورمحمدی رئیس 
مرکز اسناد انقالب اسالمی و حجت االسالم میرلوحی عضو هیئت 
امنای دانشگاه امام صــادق)ع( رونمایی شد.حجت االسالم حسین 
اسکندری، معاون پژوهش مدرسه علمیه مــروی تهران در مراسم 
گرامیداشت آیــت هللا مهدوی کنی، تولیت مدرسه مــروی گفت: در 
طول ۲۰۰ سال گذشته که مرحوم فخرالدوله مدرسه را وقف و تأسیس 
کرد بزرگانی در این مدرسه تحصیل کردند؛ آیت هللا جــوادی آملی، 

حاج آقامجتبی تهرانی، شهید مطهری، عالمه شعرانی و آیت هللا 
مهدوی کنی تعدادی از علمای مطرح هستند.وی تأکید کرد: وجود 
بزرگان در مدرسه فاخر مهدوی سبب شد دانشنامه ای با حمایت 
آیت هللا تحریری ایجاد کنیم که چند سال پیش آغاز و پس از گذشت 
مراحل ویراستاری در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. نام کتاب فیضیه تهران 
است و تشبیهی به مدرسه فیضیه قم شده که از حکم امام خمینی 
برای مرحوم مهدوی کنی الهام گرفته شده است. سعی داشتیم ضمن 
معرفی مدرسه مروی، به مدرسه سپهساالر قدیم که موقعیت دارالشفا 
نسبت به فیضیه را دارد نگاه شده و مفاخر آن نیز معرفی شود.حجت 

االســالم اسکندری تأکید کرد: دانشنامه مفاخر مروی در قالب یک 
گزارش ۲۰۰ ساله به ترتیب تاریخ نوشته و شرح حال تمام مفاخر و دوران 
حیات و ظهورشان در آن عصر تدوین شده است به طوری که مخاطب با 
شرایط آن دوره مأنوس می شود و به آن ها سفر می کند. در این کتاب به 
شرح حال ۱۵۰ تن از اساتید به صورت مستقیم در متن اصلی پرداخت 
شده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شیوه نگارش، این 
کتاب می تواند مورد استفاده عالقه مندان به تاریخ معاصر باشد و به 
پشتوانه این اثر آثار دیگری تولید کرد؛ چنان که در شبکه مستند یک 

مستند با توجه به این منبع در حال تولید است.

گفت وگو با حجت االسالم حمید سبحانی صدر از نویسندگان دانشنامه اي درباره تاریخ حوزه علمیه مروي

 هدفم زنده کردن »فیضیه تهران« بود

حوزه مرکزی ایران در تهران مستقر می شود و اگر کسی می خواسته درست درس بخواند، به تهران مهاجرت می کرده است. 
چون حوزه باید برای حوزه های حاکمیتی حرف داشته باشد. شما می بینید انقالب مشروطه چه مشروعه خواهی و چه 
مشروطه خواهی اش در تهران رقم می خورد/ آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی در میان جمعی از اساتید و طالب مدرسه مروی

شرح عکسشرح عکس



آســتــان قـــدس رضــوی 
ــه وحـــــدت  ــتـ ــفـ در هـ
ویژه برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی متعددی 
را بــه اجــرا گذاشته که 
نه فقط در حرم مطهر 
رضوی، بلکه در نقاط مختلف شهر مشهد 
و استان های سراسر کشور برگزار خواهد 
شد. برنامه هایی که شعار محوری آن به 
یمن والدت رسول گرامی اسالم)ص(، شعار 
»رحمت  للعالمین« انتخاب شده و تالش 
می شود ذیل آن، خدمات گسترده ای به 
زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( ارائه شود.
به گزارش آستان نیوز، عبدالحمید طالبی 
در نشست خبری اعــالم ویژه برنامه های 
هفته وحدت، ضمن تبریک والدت پیامبر 
بزرگ اســالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
به تبیین نقش حضرت رضا)ع( در اتحاد و 

همگرایی پرداخت.
وی با بیان اینکه در آیــات شریف قرآن 
به تقریب و وحدت امت اسالمی تأکید 
شده است، گفت: اتحاد جامعه اسالمی 
بر محور عقالنیت دین مبین اسالم، به 
عنوان یک اصل در سیره نبوی شناخته 
می شود و این اتحاد و یگانگی راهی برای 

مقابله با هجمه های دشمنان است.
وی ادامه داد: حضرت رضا)ع( با پذیرفتن 
والیتعهدی توانستند در ایجاد اتحاد میان 
جامعه اسالمی گــام مهم و تأثیرگذاری 
بردارند و با حضور ایشان در ایران، امنیت 
بـــرای شیعیان، اتــحــاد بین مسلمین و 
مباحثات و گفت وگوهای بین ادیــان به 
عنوان جلوه هایی از تقریب مذاهب در 
گفتار و عمل به منصه ظهور گذاشته شد.

 اجرای برنامه های هفته وحدت  ◾
با دو رویکرد نخبگانی و عمومی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قــدس رضـــوی، در ادامـــه بــه برنامه های 
آســتــان قــدس رضـــوی در هفته وحــدت 
اشـــاره کــرد و گفت: بــا توجه بــه اینکه از 

عید مبعث، صحن جامع رضــوی به نام 
پیامبر اعظم)ص( تغییر نام یافت، امسال 
برنامه های هفته وحدت و میالد نبی مکرم 
اســالم)ص( باید رنگ و بوی متفاوتی در 
مقایسه با سال های گذشته داشته باشد.

وی ادامه داد: امسال برنامه هایی در دو 
سطح نخبگانی و عمومی در نظر گرفته 
شــده که با رعایت مــوازیــن بهداشتی و 
متناسب با شرایط کرونایی اجرا خواهد 
شد و بخشی از آن جشن هایی است که 

با مشارکت خود مردم برپا می شود.

برنامه های تبلیغی و فرهنگی در حرم  ◾
مطهر رضوی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان 

ــوی بــه بــرنــامــه هــای فرهنگی  قـــدس رضـ
و تبلیغی حـــرم مطهر رضـــوی در ایــن 
روزهــا اشــاره کرد و گفت: سخنرانی های 
موضوعی همه روزه پیش از نماز مغرب 
و عشا در رواق امام خمینی)ره(، مراسم 
ویژه شب و روز میالد پیامبر)ص( و امام 
ــادق)ع(، مراسم گرامیداشت  جعفر صـ
یــاد و خاطره شهدای وحــدت، برگزاری 
پرسمان های دینی در صحن جمهوری 
اسالمی، عرض ارادت گروه های نمایشی 
به ساحت پیامبر اعظم)ص( و محافل 

انس با قرآن از جمله این برنامه هاست.
طالبی همچنین در ادامه به برنامه های 
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضــوی نیز اشــاره و اظهار کــرد: برگزاری 

ــان فـــارســـی، عــربــی و  ــ ــه ســه زب وبــیــنــار ب
انگلیسی با موضوع »وحــدت اسالمی 
در گفتمان انقالب اسالمی، رویکردها 
و موانع«، رونمایی از ترجمه فرانسوی 
کتاب »اعتقاد ما«، برگزاری وبینار شرح 
زیـــارت »جامعه صغیره«، فضاسازی 
شهری با همکاری شــهــرداری و مجمع 
تقریب مذاهب، برنامه »ســراج هللا« با 
محوریت جمع خوانی سوره محمد)ص( 

برخی از برنامه های این روزهاست.

 جشن بزرگ »غنچه های قرآنی«  ◾
در صحن پیامبر اعظم)ص(

طالبی در ادامــه گفت: فضاسازی حرم 
مطهر رضـــوی و شهر مشهد، برپایی  

مراسم جشن و ســرور، برگزاری محافل 
علمی و تخصصی به صورت حضوری و 
مجازی، برپایی نمایشگاه های تخصصی، 
توسعه زیرساخت های علمی و فرهنگی، 
اجرای برنامه های متعدد هنری همچون 
شــعــرخــوانــی، ســـرود، نــمــایــش، برپایی 
محافل قــرآنــی متعدد و مــشــارکــت در 
برپایی پایگاه های مــردمــی بــا تمرکز بر 
فــعــالــیــت هــای حــاشــیــه شــهــر و مناطق 
تلفیقی، بخشی از برنامه های پیش بینی 

شده در این ایام است.
ــژه آستان  دبیر ستاد مناسبت های وی
قدس رضوی همچنین از برگزاری جشن 
بزرگ »غنچه های قرآنی« در روز شنبه 
یکم آبـــان مــاه بــا حــضــور 3 هـــزار نفر از 
قـــرآن آمـــوزان مــهــدالــرضــا)ع( در صحن 

پیامبر اعظم)ص( خبر داد.

وبینارهای علمی در عرصه بین الملل ◾
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی، درباره دیگر برنامه های این 
ایــام نیز گفت: دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع( نیز به همین مناسبت برنامه هایی 
مانند برگزاری وبینارهای تخصصی پاسخ 
به شبهات، دیدار با خانواده دانشجویان 
ــزاری مسابقه  ــرگـ شــاهــد اهـــل ســنــت، بـ
کتاب خوانی ویــژه دانشجویان و برگزاری 
جــشــن مــیــالد رحــمــت للعالمین ویــژه 
دانشجویان را تدارک و برنامه ریزی کرده 
اســت.وی از برگزاری وبینارهای علمی در 
عرصه بین الملل با مشارکت اندیشمندان 
مؤثر در جهان اسالم خبر داد و گفت: این 
برنامه در حوزه فعاالن رسانه ای، علمای 
مــذاهــب، نویسندگان، دانشگاهیان و 

استادان برگزار می شود.

دیدار با خانواده های شهدای اهل سنت ◾
ــدای اهــل  ــهـ ــه گــفــتــه او، مــعــرفــی شـ بـ
سنت و دیـــدار با خــانــواده هــای ایشان، 
برگزاری مجمع »حبل هللا« و جلسات 
گفتمانی مجازی با دانشجویان خارجی 

اهــل سنت و شیعه در ایـــران و برپایی 
مسابقات، جشنواره ها و نمایشگاه های 
دانــــــش آمــــــوزی نـــیـــز از بـــرنـــامـــه هـــای 

گرامیداشت هفته وحدت خواهد بود.
ــه بــرخــی فعالیت های  وی همچنین ب
ــام اشــاره و اظهار کرد:  اجتماعی ایــن ای
بــنــیــاد کــرامــت رضـــوی نــیــز بــرنــامــه هــای 
مــتــعــددی بـــرای ایـــن ایـــام بــرنــامــه ریــزی 
ــرده اســت کــه از جمله آن مــی تــوان به  ک
برگزاری جشن های محوری در استان ها 
با مشارکت خادمیاران رضوی کانون های 
خدمت رضــوی، جشن ازدواج 800 زوج 
ساکن حاشیه شهر مشهد در حرم مطهر 
رضوی، برپایی ایستگاه های پذیرایی در 
مجتمع های بین راهی، حضور مشاوران 
در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 
ــراد حــاضــر در  ــ و بـــرگـــزاری اردو بـــرای اف
کانون های اصالح و تربیت و... اشاره کرد.

50 کاروان شادی در سطح شهر  ◾
طالبی همچنین کمک به محرومان را 
یکی از حوزه های مــورد تأکید در آستان 
قدس رضوی عنوان و اظهار کرد: در هفته 
وحدت نیز اجرای فعالیت های اجتماعی 
و مــحــرومــیــت زدایــی بــا شعار »خدمت 

کریمانه« در دستور کار قرار دارد.
ــاروان  ــ وی همچنین بـــه بــرپــایــی 50 ک
شادی در سطح شهر مشهد با همکاری 
معاونت فرهنگی امام رضا)ع( و اداره کل 
تبلیغات اسالمی و اجرای محافل قرآنی 
مناسب در مناطق تلفیقی شهر و استان 
با همکاری دفتر امور اهل سنت نماینده 
ولــی فقیه اشـــاره کــرد و گــفــت: برپایی 
پنج نمایشگاه کتاب در شهر مشهد، 
رونــمــایــی از 26 کــتــاب صــوتــی و توزیع 
در مساجد، حضور کـــاروان روحانیون 
و مــداحــان در روســتــاهــای مــوقــوفــه دار و 
مناطق محروم، عیادت از بیماران همراه 
با اهدای کتاب و بسته متبرک در گستره 
شهرستان های مرتبط از دیگر برنامه های 

این ایام است.

از ديدار با خانواده هاي شهداي اهل سّنت تا برپايي 50کاروان شادي

تدارک گسترده آستان قدس رضوی 
برای عیدانه وحدت

خبرخبر
روزروز

سبک زندگی سالم با طب سنتی 
مرکز معرفت و مهارت دانشگاه علوم اسالمی رضوی با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیة هللا، دوره سبک 
زندگی سالم بر پایه طب سنتی را برای آموزش شیوه های 
صحیح زندگی سالم و راه های علمی برای پیشگیری از 

بیماری ها برگزار می کند.

مباحث این دوره که توسط دکتر احمدرضا شریفی، 
پزشک و دکترای تخصصی طب ایرانی )سنتی( ارائه 
مــی شــود شامل مقدمات و کلیات، شناخت انسان 
در طب سنتی )تــفــاوت هــای فــردی اشــخــاص(، اصول 
شش گانه زندگی سالم در خوردنی ها و آشامیدنی ها 

و اصـــول شــش گــانــه زنــدگــی ســالــم در ورزش و نشاط 
مــی شــود. اصــول شش گانه زنــدگــی سالم در خــواب و 
بیداری و پاک سازی بدن از مواد زائد و آشنایی با فواید 
خوردنی های رایج نیز از دیگر موضوعات قابل طرح در 

این دوره خواهد بود.

عالقه مندان می توانند تا هشتم آبان ماه از طریق سایت 
https://maharat.razavi.ir در این دوره نام نویسی 
کرده و با گذراندن آن، در پایان گواهی نامه حضور در دوره 
را از مرکز معرفت و مهارت دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

دریافت کنند.

محفل قرآنی
   تالوت قرآن در جوار عترت   

همزمان با هفته وحدت، محفل قرآنی 
»کرسی تالوت، در جوار عترت« با 

حضور جمعی از چهره های برجسته 
قرآنی و زائران و مجاوران حریم قدس 

 رضوی در رواق امام خمینی)ره( 
برگزار شد.

در ابتدای این محفل نورانی که به همت 
مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 
برپا شد، سینا فتحی؛ قاری نوجوان 

آستان قدس رضوی به تالوت آیات 
نورانی کالم وحی پرداخت و سپس دو 

قاری بین المللی حرم رضوی نیز آیاتی 
از قرآن را تالوت کردند.

قرائت آیاتی از کالم وحی به سبک 

استاد عبدالباسط عبدالصمد با نوای 
قاری ممتاز و بین المللی آستان کبریایی 
رضوی؛ عبدالجلیل اشرافی پایان بخش 

این محفل قرآنی بود.
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رئیس دفتر نخست وزیر کشور عــراق از بنیاد 
پــژوهــش هــای اســالمــی آســتــان قـــدس رضــوی 

بازدید کرد.
به گــزارش آستان نیوز، دکتر نوفل ابوالشون با 
حضور در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی، ضمن آشنایی با فعالیت های علمی این 
مجموعه، در خصوص همکاری های مشترک در 

حوزه پژوهش به بحث و گفت وگو پرداخت.
رئیس بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه این مرکز 
قلب علمی آستان قــدس رضــوی اســت، گفت: 

در این مجموعه تمام فعالیت ها باید بر اساس 
پژوهش، تحقیق و مطالعه صورت گیرد.

ــن مــرکــز علمی و  قراملکی بــا اشـــاره بــه اینکه ای
پژوهشی 36 سال است که تأسیس شده و یکی 
از مراکز مؤثر در نشر معارف اسالمی است، گفت: 
ما در برخی از زمینه ها به مرجعیت علمی دست 
پیدا کــرده ایــم، به عنوان مثال می توان از کتاب 
»المعجم فی فقه لغه القرآن و سر البالغه« یاد 
کرد که جامع ترین اثر پژوهشی در حوزه فرهنگ 

مکتوب قرآنی است.
قراملکی ادامه داد: در این اثر یک رویکرد تقریب 

بین مذاهب وجود دارد و در فقه لغت قرآن، تمام 
منابع لغوی تفسیری فرقه های مختلف اسالم 
گــزارش و دیدگاه های جدیدی ارائــه شده است. 
وی یکی از سیاست های این بنیاد را همکاری و 
مشارکت در فعالیت های پژوهشی با سایر مراکز 
علمی ذکر کرد و افزود: یکی از کارهای مهمی که 
در این راستا می توان انجام داد، تبادل پژوهشگر 
است، در این مرکز ظرفیت های الزم برای همکاری 
با پژوهشگران عراقی فراهم آمده است و ما آمادگی 
داریم با پژوهشگران مراکز علمی و پژوهشی کشور 

عراق همکاری های مشترکی داشته باشیم.

این مقام مسئول همچنین یــادآور شد: برگزاری 
نشست ها و هــمــایــش هــای علمی مشترک با 
محوریت اربــعــیــن، جایگاه عتبات مــقــدس در 
تمدن اسالمی و... می تواند از دیگر همکاری های 

مشترک میان ما و کشور عراق باشد.
وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی از بزرگ ترین مخازن مخطوطات در جهان 
اســالم اســت، گفت: بخشی از فعالیت های این 
مرکز به احیای تراث و آثار اندیشمندان گذشته و 
مخطوطات اختصاص یافته است که از جمله آن 

می توان به تصحیح آثار سیدمرتضی اشاره کرد.

خبرخبر

 رئیس دفتر 
نخست وزیر عراق 

میهمان بنیاد پژوهش ها

علمی و فرهنگی
ایــن روزهـــا تــهــران مــیــزبــان نخستین 
نمایشگاه تخصصی بـــازی کـــودک و 
نــوجــوان اســت کــه بــا حمایت شرکت 
ــا هــدف  ــوی و ب ــاوری و نــــوآوری رضـ ــن ف
ــای حـــوزه  ــاورد هـ ــتـ ــه آخـــریـــن دسـ ــ ارائـ
بــازی آمــوزی توسط شرکت های خالق 
 و تولیدکننده بازی و سرگرمی در حال 

برگزاری است.
ــیــوز، نمایشگاه  ــه گــــزارش آســتــان ن ب
تخصصی سرگرم آموزی )بازی کودک 
و نوجوان( با همکاری مشترک شرکت 
آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی 
گردشگران بنیاد، مجموعه فرهنگی 
ــران، مجموعه  ــمـ ــی شــهــیــد چـ ــ ورزشـ
ــن و حــمــایــت شرکت  ــوی آمــوزشــی دان
ــوآوری رضـــوی بــا موضوع  ــ فــنــاوری و ن
آمــوزش و یادگیری بازی محور، از اول 
مهرماه در مجموعه فرهنگی ورزشی 
ــران بـــرپـــا شـــده؛  ــهـ ــران تـ ــمـ شــهــیــد چـ
نمایشگاهی که تا پایان مهر ادامه دارد 
و نقطه قوت آن، فعالیت تخصصی در 

حوزه سرگرم آموزی است.

شناخت توانمندی های داخــلــی و  ◾
همکاری گروه های سرگرم آموزی

سعید حسن زاده، مدیرعامل شرکت 
ــاوری و نـــــــوآوری رضـــــوی دربـــــاره  ــ ــن ــ ف
دستاوردهای این نمایشگاه می گوید: 
پیدا کردن مشترکات و ایجاد بستری 

مناسب بـــرای شکل گیری همکاری 
بین گــروه هــای ســرگــرم آمــوزی، معرفی 
خدمات سرگرم آموزی به مجموعه های 
آمــوزشــی و تربیتی به  منظور ارتقای 
ــزاری  ــرگـ ــیـــری و بـ ــادگـ فـــرایـــنـــدهـــای یـ
اردوهـــــای فــوق بــرنــامــه دانـــش آمـــوزی 
ــن  ــ ــی از ای ــشـ ــخـ  و خـــــانـــــوادگـــــی بـ

دستاوردهاست.
او ادامـــه مــی دهــد: بــرگــزاری ایــن گونه 
ــا شـــرایـــط را بــــرای معرفی  ــدادهــ ــ روی
و شناخت امــکــانــات، توانمندی ها و 
منابع موجود در زمینه سرگرم آموزی 
فــراهــم مــــی آورد و گــروه هــای مختلف 
ــرای همکاری و ایجاد  بــازی مــحــور را ب
پروژه های جدید و اثرگذار با یکدیگر 

آشنا می کند.
حــســن زاده مــی افــزایــد: یکی دیــگــر از 
نقاط قوت این نمایشگاه تخصصی، 
فرصت حضور و بازدید مدیران و کادر 
مـــدارس و مجموعه های آمــوزشــی و 
ــت کــه مــوجــب مــی شــود  تــربــیــتــی اسـ
ارائــه دهــنــدگــان خــدمــات بــازی مــحــور 
بتوانند در ارتباط مستقیم با گروه های 
هــدف، محصوالت و خدمات خــود را 

معرفی کنند.

ــوزش غیرمستقیم با  ◾ تــأکــیــد بــر آمــ
استفاده از بازی

در نخستین نمایشگاه تخصصی بازی 
کودک و جوان شاهد حضور گروه های 
ــازی مــحــور هستیم کــه محصوالت  ب
سرگرم آموزی و خدمات بازی محور را 
برای ارتقای یادگیری کودکان و نوجوانان 
ارائه کرده اند؛ مجموعه هایی که هر یک 
به شکلی در حــوزه آمــوزش و یادگیری 
بــه  صـــورت مستقیم و غیرمستقیم 
مشغول به فعالیت اند؛ از نشر کتاب  
گرفته تا خدماتی نظیر ارزیابی و بهبود 
ــوزان بــا کمک بـــازی و  هــوش دانـــش آمـ

اسباب بازی.
حــــــســــــن زاده مـــهـــم تـــریـــن ویـــژگـــی 
محصوالت و خدمات معرفی شده در 
این نمایشگاه را تأکید بر رویکردهای 
آموزشی غیرمستقیم عنوان می کند و 
می گوید: این مهم با استفاده از بازی 
و اجــازه دادن به کــودکــان و نوجوانان 
برای نقش آفرینی در فرایند یادگیری 

محقق شده است.
ــد: بـــا اســتــفــاده از  ــی دهـ او ادامـــــه مـ
ــم شـــدن  ــراهــ ــ ــوه، ضـــمـــن ف ــ ــی ــن شــ ــ ایـ
ــری،  ــیـ ــادگـ ــان عــمــیــق شـــــدن یـ ــکــ ــ ام
ــقــای  زمــیــنــه بــــرای رشـــد هـــوش و ارت

 مـــهـــارت هـــای کـــودکـــان و نــوجــوانــان
 میسر می شود.

ــازی و  ◾ ــده بـ حــضــور 20 شــرکــت ســازن
سرگرمی

در این نمایشگاه، 20 شرکت برگزیده 
در حوزه خدمات تخصصی بازی محور 
کــه در زمینه آمـــوزش از طریق بــازی و 
سرگرمی مهارت دارند، حضور داشتند.

ــاره جزئیات خدمات  حــســن زاده دربـ
ارائــه شــده در نمایشگاه هم تصریح 
می کند: خدماتی که در این نمایشگاه 
ارائــه می شود در حــوزه هــای مختلفی 
ــرای  ــای چــالــشــی بـ ــازی هــ ــ هــمــچــون ب
انتخاب رشته، هوافضا و مسابقات، 
تست های نوین و تأیید شده سالمت، 
مینی المپیک کودکان، هوشمندسازی 
پروژه ها توسط دانــش آمــوزان، معرفی 
ــوزش  ــالق آمـ ــا و روش هـــــای خـ ــزارهـ ابـ
مــهــارت بــا بـــازی، آمـــوزش هــوش مالی 
به کودکان با استفاده از بازی و تورهای 
جـــذاب مــالــی، فرایند حــل مسئله با 
استفاده از برنامه نویسی و روبات ها و 
همچنین ترویج فناوری های نانو برای 

کودکان و نوجوانان است.

کمک به نظام آموزشی کشور ◾
کشورهای توسعه  یافته در دنیای امروز 
دریافته  اند که بــرای رشد کشور خود، 
به آموزش صحیح کودکان و نوجوانان 
نیازمندند امــا بــه گفته کارشناسان، 
این امر در کشور ما با وجود میلیون ها 
کودک و نوجوان، کمتر مورد توجه بوده 

است.
مدیرعامل شرکت فــنــاوری و نـــوآوری 
رضوی می گوید: نظام آموزشی کشور ما 
ضعف های بسیاری دارد و این ضعف 
خودش را در فراری بودن دانش آموزان 
از مدرسه و درس نشان مــی دهــد، در 
حالی که می توانیم مفاهیم درســی را 
با استفاده از سرگرمی به دانش آموزان 

آموزش دهیم.
او ادامه می دهد: وزارت آموزش  و پرورش 
سرمایه  عظیمی از استعداد و توانایی 
دانـــش آمـــوزان را در اخــتــیــار دارد اما 
متأسفانه به  خوبی از آن استفاده نکرده 
اســت و مــا تــالش می کنیم بــا برپایی 
چنین نمایشگاه هایی ایــن ضعف را 

جبران کنیم.
ــان ذکـــــر اســـــت عـــالقـــه مـــنـــدان  ــ ــای شــ
می توانند عــالوه بر بازدید حضوری از 
ایــن نمایشگاه، بــا مراجعه بــه سایت 
ــا خــدمــات  Sargarmamoozi.ir ب
بازی محور ارائه شده در نمایشگاه آشنا 

شوند.

شرکت فناوری و نوآوری رضوی پا به میدان گذاشت 

حمایت از سازندگان بازی و سرگرمی آموزشی

 برنامه های
بنیاد کرامت 
رضوی برای 
هفته  وحدت

بنیاد کرامت رضوی 
نیز برنامه های 
متعددی برای این ایام 
برنامه ریزی کرده است 
که از جمله آن می توان 
به برگزاری جشن های 
محوری در استان ها با 
مشارکت خادمیاران 
رضوی کانون های 
خدمت رضوی، جشن 
ازدواج 800 زوج ساکن 
حاشیه شهر مشهد 
در حرم مطهر رضوی، 
برپایی ایستگاه های 
پذیرایی در 
مجتمع های بین راهی، 
حضور مشاوران در 
مراکز نگهداری از 
کودکان بی سرپرست و 
برگزاری اردو برای افراد 
حاضر در کانون های 
اصالح و تربیت و... 
اشاره کرد.

حواشی
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