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هرکس کمک 
خواست دلیل بر فقر 

او نیست. و هرکس 
کمک خواست 

لزوما  یک نفر 
نیست. جایگاه ها 

کن مذهبی  و اما
که محل عبادت 

و ترویج مبانی 
دینی و مذهبی 

گاهی  هستند هم 
کمک می خواهند، 

زیرا منبع خیر و 
برکت اند. از آن 

گنجینه هایی که 
به ما نیازی ندارند 

که  بلکه ماییم 
به بودن آن ها 

محتاج ایم، آستان  
مقدس حضرت 
عبدالعظیم؟ع؟ 

و مجموعه 
دارالحدیث است

بحمداهلل، سال ها 
حضور بی غل و 

غش اعضای مجمع 
خّیرین کشور 

در بطن جامعه، 
اعتماد و توقع باالی 

مردم و مسئولین 
را از این نهاد 

خدمت گزار، برای 
ما به ارمغان آورده 

که  و وظیفه ای 
به دوش می کشیم 
کرده  را دوچندان 

است.

 مهم ترین خالیی 
که ما احساس اش 

کردیم و تصمیم 
گرفتیم مجمع 
خیرّین کشور 

را بنیان نهیم، 
که این  این بود 

همه مؤسسه، به 
مدیریت، هماهنگی 

و اطالع  رسانی 
احتیاج دارد. 

چه بسا جاهایی 
که به یاری فوری 

نیاز دارند و مسأله 
ح  مرگ و زندگی مطر

کمکی  است اما 
نمی رسد و چه بسا 

که بیش  مواردی 
از احتیاج شان 

کمک  به ایشان 
می رسد.
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حرف اول

هوالکریم
خــدای متعــال و اولیایــش، بیــش 
گذشتن  از هرچیز، به نیکوکاری و 
دل بســتگی ها  و  خویــش  از 
حدیثــی  در  کرده انــد.   ســفارش 
کــه  بندگانــی  می خوانــدم، 
ــای  ــردن نیازه ک ــرآورده  ــان ب کارش
ایمنی یافتــگان  اســت،  مــردم 
خــود  حدیــث  ایــن  مصــداق  بهتریــن  قیامت انــد؛  در 
تــا نیمه  هــای شــب، عبــادت و  کــه از ســحر  اهل بیت انــد 
گرفتــه  کمــک می کردنــد. از هدایــت معنــوی آنــان  بــه مــردم 
گرفتنــد  کــه ســه  روز روزه  تــا بخشــیدن مــال خــود؛ تــا آن جــا 
مددجویــان  بــه  را  خــود  افطــار  و  کشــیدند  گرســنگی  و 
بخشــیدند و خداونــد، ســوره انســان را درباره شــان نــازل 
کــه بارهــا تمــام  کریــم اهل بیــت؟ع؟  کــرد؛ یــا امام حســن، 

بخشــید.   مســتمندان  بــه  را  خــود  امــوال 
گــر انســان، بخواهد انســان باشــد -نه انســان متعالی  اصــال ا
کار- فقــط بخواهد انســانی معمولی باشــد،  یــا مؤمــن یــا فــدا
کــه بایــد بــرای  کاری اســت  کمتریــن  دســت گیری از دیگــران 
دیگــران انجــام دهــد. البتــه حتــی بعضــی حیوانــات هــم بــه 

کمــک می کننــد. حیوانــات هم نــوع یــا ناهم نــوع خــود 
ولــی بیــن نیکــوکاری انســان بــا حیوانــات، تفــاوت از زمیــن 
گــر بــرای خــدا باشــد،  تــا آســمان اســت. نیکــوکاری انســان ا
گــر بــرای ریــا باشــد، ســودش بــه  کمــال می رســاند و ا او را بــه 

ــد. دیگــران خواهــد رســید و خــودش بی بهــره می مان
بــا  دارد  فــرق   کنیــم،  کمــک  انســانی  بــه  کــه  هــم  ایــن  
کمک کــردن بــه حیوانــات؛ هرچنــد آن نیــز بســیار پســندیده 

اســت و در دیــن هــم بــدان ســفارش شــده، امــا اصــل ایــن 
گــر توانــی برای مــان بــود، تــا می شــود غم خــوار  کــه ا اســت 
بنــی آدم باشــیم. زیــرا آدمــی، برتریــن آفریده شــدگان اســت 
و دیگــر مخلوقــات، بــرای خدمــت بــه او خلــق شــده اند. 
برتریــن  یعنــی  مخلوقــات  برتریــن  بــه  بخشــیدن  زندگــی 
گفتــم، واضحــات دیگــر هــم  بخشــیدن ها. ایــن واضحــات را 
ــی اش  ــا روال منطق ــته ام ب ــا نوش ــم ت ــم، بگوی ــه همــه بلدی ک
آســمان  از  دالر  گونی گونــی  نیســت،  قــرار  بــرود؛  پیــش 
ــان اش را  ــم چندهزارتوم ــم بگیری ــد تصمی ــا بع ــود ت ــازل ش ن
کــه قــرار نیســت ایــن  ببخشــیم یــا نبخشــیم. همان طــور 
بــزرگ  یــا شــرکت های  گونی هــای پــول را حتمــا دولت هــا 
کار خیــر، بــه عهــده تک تــک ماســت. پــس  کننــد.  پرداخــت 
هرکــدام از مــا به انــدازه توانایــی خودمــان بایــد بــه دیگــران 
کنیــم و منتظــر یــاری دولــت نباشــیم. البته رســیدگی  کمــک 
بــه ملــت، خصوصــا آســیب دیدگان و مســتضعفین، وظیفــه 
اصلــی دولــت اســت و نبایــد بــه امیــد مــردم بنشــیند تــا 
کننــد. وقتــی مــردم بایــد  مشکالت شــان را خّیریــن حــل 
کننــد، پــس وظیفــه دولت مــردان به مراتــب  به هــم خدمــت 
و  کاری  فــدا ملت شــان  بــرای  بایــد  و  اســت  ســنگین تر 

کننــد. جان فشــانی 
کــه  کرده انــد  خّیریــن ایــران عزیــز هــم، بارهــا و بارهــا ثابــت 
غم خــوار یک دیگرنــد. نمونــه بــارزش همیــن مدرسه ســازی 
کــرده  کــه در ایــن ســال ها رشــد چشــم گیری پیــدا  اســت 
کنــون، چندیــن و چندهــزار مؤسســه خیریــه در  اســت. هم ا
گره هــای زندگــی مــردم  گرهــی از  کــه هریــک  کشــور فعال انــد 
کــه مــا احســاس اش  بــاز می کننــد. امــا مهم تریــن خالیــی 
ــان  ــور را بنی کش ــن  ــع خیرّی ــم مجم گرفتی ــم  ــم و تصمی کردی
کــه ایــن همــه مؤسســه، بــه مدیریــت،  نهیــم، ایــن بــود 
هماهنگــی و اطــالع  رســانی احتیــاج دارد. چه بســا جاهایــی 
یــاری فــوری نیــاز دارنــد و مســأله مــرگ و زندگــی  بــه  کــه 
کــه  کمکــی نمی رســد و چه بســا مــواردی  مطــرح اســت امــا 

کمــک می رســد. بیــش از احتیاج شــان بــه ایشــان 
فرامــوش  حادثــه ای  گذشــته،  ســال  در  کرمانشــاه  زلزلــه 
نشــدنی و خاطــره ای تلــخ اســت؛ از آن تلخ تــر نابســامانی 
هدررفتــن  باعــث  کــه  کمک رسانی هاســت  در  مدیریتــی 

بســیاری از هدایــای مــردم و ســوء اســتفاده نابــکاران شــد؛ 
می رســد،  هم وطنان مــان  بــه  این جهــت   از  کــه  آســیبی 
ــان می شــود بلکــه مــددکاران و  ــه تنهــا موجــب رنجــش آن ن
کــه  خّیــران را هــم دچــار دلزدگــی و تکــدر خاطــر می کنــد؛ چرا
بخــورد.  هــدف  بــه  تیرشــان  تــا  کرده انــد  هزینــه  آن همــه 
ــه در غیــر این صــورت، دل ســرد می شــوند  ک طبیعــی اســت 
به دســت  کمک  شــان  کــه  پریشــان اند  دل،  عمــق  در  و 
دل  شــادکردن  نیکــوکار،  هــدف  چــون  نرســید.  اهــل اش 
ــاد  ــدا را ش ــن راه خ ــا از ای ــت، ت ــدگان اس ــدگان و غم دی درمان

گــر شــاد نشــوند، چــه فایــده! کــرده باشــند امــا ا
صدالبتــه مســأله، بــا یکــی دو مجمــع، حــل نمی شــود؛ ســر 
و سامان بخشــی بــه اوضــاع این همــه خیریــه و این همــه 
زیرســاخت های  و  تشــکیالت  تجهیــزات،  مددجــو، 
ــدا،  ــاری خ ــن به ی ــرای همی ــد. ب ــب می کن ــترده ای را طل گس
زیرمجموعه هــای  و  کشــور  خّیریــن  مجمــع  تشــکیل  بــه 
گزارش هــای آن را  کــه  ــم  کردی اســتانی و شهرســتانی اقــدام 
در همیــن نشــریه می خوانیــد و البتــه هنــوز در آغــاز راهیــم.
بحمــداهلل، ســال ها حضــور بی غــل و غــش اعضــای مجمــع 
بــاالی  توقــع  و  اعتمــاد  کشــور در بطــن جامعــه،  خّیریــن 
بــرای مــا  ایــن نهــاد خدمت گــزار،  از  را  مــردم و مســئولین 
را  بــه دوش می کشــیم  کــه  ارمغــان آورده و وظیفــه ای  بــه 
کــرده اســت. چنان کــه ایــن لطف نظرهــا بــرای  دوچنــدان 
مــا نیــروزا و مایــه خرســندی اســت. بنابرایــن مــا بایــد از ایــن 
کمــال بهــره را ببریــم و هــر روز بکوشــیم  ظرفیــت بــاال و واال، 
یــاری  بــه  عضــو،  خّیــری  مجامــع  توســط  دیــروز،  از  بهتــر 

مددجویــان  بشــتابیم.
پیــش از ادامــه ســخن بایــد برگــردم بــه توضیــح واضحــات؛ 
فقــر  بــر  دلیــل  خواســت  کمــک  هرکــس  این کــه  آن هــم 
نفــر  لزومــا  یــک  خواســت  کمــک  هرکــس  و  نیســت.  او 
کــه محــل عبــادت  کــن مذهبــی  نیســت. جایگاه هــا و اما
گاهــی  هــم  هســتند  مذهبــی  و  دینــی  مبانــی  ترویــج  و 
آن  از  برکت انــد.  و  خیــر  منبــع  زیــرا  می خواهنــد،  کمــک 
کــه  کــه بــه مــا نیــازی ندارنــد بلکــه ماییــم  گنجینه هایــی 
حضــرت  مقــدس  آســتان   محتاج ایــم،  آن هــا  بــودن  بــه 
عبدالعظیــم؟ع؟ و مجموعــه دارالحدیــث اســت؛ آن حــرم 
چــون  زائریــن اش  وقتــی  نباشــد،  گنجینــه  چــرا  گرامــی، 
کربــال هســتند؛ وقتــی قرن هــای قــرن اســت، پذیــرای  زائریــن 
ــه  ــد ب ــم امی ــه چش ک ــت  ــی اس ــدگان و بیماران ــران، درمان زائ
شــفا و شــفاعت صاحــب اش دارنــد؛ و وقتــی عالمانــی چــون 
پرورانــده  خــود  جــوار  در  را  کلینی هــا  و  شــیخ صدوق ها 

اســت.
گنجینــه نباشــد، وقتــی بزرگتریــن و  و امــا دارالحدیــث، چــرا 
کــه از تنهــا یــادگار و امانــت خــدا و  معتبرتریــن مرکــزی اســت 
اهل بیــت؟ع؟ -قــرآن و حدیــث-، پاســداری می کنــد. پــس 
گران بهاتریــن  گفــت دارالحدیــث، در واقــع، خزانــه دار  بایــد 

گنج هــای آســمانی اســت.
کنــون  گرامــی رســول خــدا؟ص؟ از ابتــدا تــا  آســتان ایــن فرزنــد 
اســت.  اهل بیت؟ع؟بــوده  دوســت داران  توجــه  کانــون 

معنــوی  پذیرایــی  زائریــن اش  از  همــواره  کــه  همان گونــه 
کســی را دســت خالــی برنمی گردانــد. کــرده و 

کــه مخفیانــه  منــش و زندگــی آن بــزرگ مــرد حتــی در زمانــی 
می زیســت، بــرای شــیعیان آشــکار شــده بــود. بــه همیــن 
گوینــد  ک ســپرده شــد،  کــه در باغــی، بــه خــا دلیــل، هنگامــی 
ــرد و  ک ــرای ایشــان، وقــف  ــاغ، تمــام آن زمیــن را ب صاحــب ب
ــه  ــاز و خدمــت مؤمنیــن ب ــه ایــن حــرم، ب ــدداری ب کلی ــاب  ب

آن آغــاز شــد.
تحقیــق  بــه  کــه  بــود  کســانی  جملــه  از  صاحب بن عبــاد، 
دربــاره ایــن آســتان و بازســازی مرقدهــای مطهــرش، اقــدام 
کنــون  کــرد. ایــن ســنت حســنه، تــا نســل مــا ادامــه یافــت و ا
آخریــن تولیــت آســتان، آیــت اهلل محمــدی ری شــهری، ایــن 
خدمت هــا را بــه اوج رســانیده اســت. خدماتــی شایســته 
کــه مجموعــه قــرآن و حدیــث و خیریــه تعــاون بــا  تحســین 

مؤمنیــن، از جملــه زیرمجموعه هــای آن اســت.
گفتــه  گفتیــم و آن چــه در ایــن نشــریه،  ــه آن چــه  ــا توجــه ب ب
گمارده ایــم  همــت  کــه  اســت  یک ســالی  شــد،  خواهــد 
و  آســتان  خّیریــن  مجمــع  تشــکیل  بــه  زودتــر  هرچــه  تــا 
کــه همیــن چنــدروز  دارالحدیــث، توفیــق یابیــم. شــکر خــدا 
گذاشــتیم  پیــش، ششــم شــهریور مــاه 1397، بــه ایــن  قله، پا
گرفتــن از روح معنــوی این ســالله اهل بیت؟مهع؟  کمــک  تــا بــا 
تمامــی مجامــع خّیــری عضــو بتواننــد قله هــای بلندتــری را 

درنوردنــد.
مجمــع  عمومــی  روابــط  اخیــر،  چندمــاه  در  هم چنیــن 
گزارشــی درخــور،  کشــور، مشــغول شناســایی و تهیــه  خّیریــن 
بــرای معرفــی ایــن مجموعــه و نیازمندی هــای آن و خّیرینــی 
کــه خدماتــی بــرای ایــن آســتان مقــدس و مطهــر داشــته اند، 
بــوده اســت. بخشــی از مطالــب ایــن نشــریه هــم بــه انعــکاس 
ابراهیمــی  کبــر  ا ارجمنــدم حــاج  بــرادر  فعالیت هــای خیــر 
تجهیــز  و  احــداث  آن  انتشــار  بهانــه  کــه  دارد  اختصــاص 
شبســتان امــام خمینــی؟هر؟ در جــوار ایــن حــرم ملکوتــی 
گزارش هــا و مطالــب و اخبــاری اســت از  اســت. ســرآخر هــم 

کشــور. فعالیت هــای مجمــع خّیریــن 
گفتنی هــا زیــاد اســت و مجــال ایــن وجیــزه انــدک. مابقــی 
شــما  اطــالع  بــه  نشــریه  ایــن  مطالــب  دل  در  را  حرف هــا 

رســانده ایم. خوبــان 
و  خّیریــن  کــه  می خواهــم  متعــال  خــدای  از  پایــان  در 
الطــاف  شــامل  را  اهل بیــت؟ع؟  مکتــب  خدمت گــزاران 
کــرده، از خطــای مــا درگــذرد و هرچــه زودتــر  بی پایــان خــود 
حکومــت عــدل جهانــی حضــرت ولی عصــر؟جع؟ را برقــرار 
کــه در پرتــو آن خورشــید بی ســایه، هیچ نیازمنــد و  ســازد 
کرامــت  رنجیده خاطــری نخواهــد بــود مگــر آن کــه از بی کــران 

و ســخاوت او ســیراب خواهــد شــد.  
والسالم.

حبیب اهلل بوربور
کشور رییس هیأت مدیره مجمع خّیرین 
شنبه، 10 شهریور 1397

کام ات برآورد حافظ! نهاد نیک تو 
جان ها فدای مردم نیکونهاد باد



دو سال شکوفایی
مجمــع  و  زدیــم  هــم  بــر  چشــم 
شــد.  ســاله  دو  کشــور  خّیریــن 
وارد  آبــرو،  بــا  مجمــِع  ایــن  حــاال 
خــود  زندگــی  ســال  ســومین 
شــده اســت و بــا تشــریح آن چــه 
مباهــات  انجــام داده،  کنــون  تــا 
کســب  خــود  بــرای  افتخــار  و 
می کنــد. نخســتین دلیــل ایــن مباهــات، تحقــق اهــداف اصلــی 
ــرار و  ــا اص ــه آنه ــود ب ــتین خ ــت نخس ــان نشس ــه در هم ک ــت  اس
کیــد داشــت. ســاختارمندی، اولویت بنــدی و توسعه بخشــی  تأ
اصلــی  ارکان  و  اهــداف  ایــن  کله  شــا خّیــری،  فعالیت هــای 

می دهنــد. شــکل  را  کشــور  خّیریــن  مجمــع 
کار  بــه  آغــاز  و  راه انــدازی  می شــود  ســاختارمندی  بحــث  در 
و  رضــوی  خراســان  تهــران،  اســتان های  در  اســتانی  مجامــع 
ــتان های  ــیس در اس ــرای تأس ــزی ب ــن برنامه ری ــالن، همچنی گی
مازنــدران، قــم، فــارس، قزویــن، یــزد و همــدان در آینــده ای 
احمــر  هــالل  جمعیــت  همــکاری  بــا  کــه  بــرد  نــام  را  نزدیــک 
تمامــی  البتــه  و  کشــور  خّیریــن  مجمــع  بــازوی  عنــوان  بــه 
خواهنــد  فعالیــت  خّیــر،  حقوقــی  و  حقیقــی  شــخصیت های 
کــرد. ایــن البتــه اول راه اســت و پــس از تأســیس مجمــع خّیریــن 
ــد و مــادر مجامــع  در تمامــی اســتان ها، ایــن مجامــع خــود مول
خّیریــن در مرکــز اســتان ها و بعد تمامی شهرســتان های اســتان 
ــی  ــبکه مویرگ ــن ش ــاد ای ــه ایج ک ــت  ــح اس ــود. پرواض ــد ب خواهن
کارآمــد بــرای بهبــود فعالیت هــای  گســترده، ابــزاری مهــم و  و 

کشــور اســت. خّیــری و زدودن چهــره محرومیــت از تمــام 
امیــدواری  و  پیش بینــی  ایــن  کشــور  خّیریــن  مجمــع  دربــاره 
کــه ســال ســوم ادامه  دهنــده و حتــی تقویت کننــده  وجــود دارد 

دو ســال شــکوفایی مجمــع باشــد.

سالمی دوباره
 پــس از وقفــه ای نســبتا بلنــد، صفحــات پرشــمار هــزار بــرگ؛ 
شــما  پرمهــر  دســتان  در  دوبــاره  خّیریــن  تخصصــی  نشــریه 
گرفتــه اســت. بــا تأخیــر بــاز هــم ســالم  گرامــی آرام  همراهــان 
گرم تــان نبــود، هــزار بــرگ  گــر همراهــی  کــه ا می گوییــم بــه شــما 
کــه ایــن  نمی  توانســت بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد؛ زندگــی ای 
و دشــوار  و مطبوعــات ســخت  نشــریات  تمامــی  بــرای  روزهــا 

شــده اســت. 
بهانــه انتشــار ایــن شــماره نشــریه هــزار بــرگ، برگــزاری هفتمیــن 
ــا همــکاری  ــه ب ک کشــور اســت  نشســت فصلــی مجمــع خّیریــن 
تولیــت آســتان مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ برگــزار 
می شــود. نشســتی بــرای تقدیــر از واقفــان و خّیــران ایــن آســتان 
مقــدس و مطهــر و نیــز افتتــاح شبســتان امــام خمینــی؟هر؟ 
بــا  کشــور،  خّیریــن  مجمــع  عضــو  ابراهیمــی؛  کبــر  ا حــاج  کــه 
ــخت افزاری  ــات س ــی و امکان ــل اجرای ــن عوام ــتفاده از بهتری اس

کــرده اســت. و نرم افــزاری، آن را احــداث و تجهیــز 
ایــن شــماره از هــزار بــرگ بــا قلــم جمعــی از روزنامه نــگاران در ســه 

ــان را  ــما همراه ــر ش ــم نظ ــت. امیدواری ــده اس ــم ش ــش تنظی بخ
کند. بخش نخســت این شــماره آســتان مقــدس حضرت  جلــب 
عبدالعظیــم؟ع؟ و ثمــره شــیرین و مانــدگار آن، دارالحدیــث را 
و  فرهنگــی  مذهبــی،  مختلــف  بخش هــای  کــه  شــده  شــامل 
کارهــای  آموزشــی را در بــر می گیــرد. ایــن معرفــی، بیان کننــده 
ارزنــده انجــام شــده بــه همــت تولیــت فهیــم، فکــور و دانشــمند 
رییــس  و  موســس  و  حســنی  عبدالعظیــم  مقــدس  آســتان 
مجموعــه ارزشــمند دارالحدیــث، حضــرت آیــت اهلل محمــدی 
ری شــهری اســت؛ همچنیــن دربرگیرنــده برخــی مشــکالت و 
نیازهــای عمرانــی و تاسیســی ابنیــه ایــن آســتان شــریف اســت؛ 
ــترش  گس ــار  کن ــری در  ــث فک ــعه مباح ــه در آن توس ک ــی  نیازهای
رفــع  و در صــورت  دارد  و فضاهــای ســاختمانی وجــود  بنا هــا 
آنهــا حتــی می شــود نســبت بــه تعییــن اســتراتژی  و راه کار، بــرای 

برون رفــت جامعــه از مشــکالت موجــود امیــدوار بــود.
که بدون حضور مردم نمی  شــود  ایــن اصــرار از آن جــا وجــود دارد 
ــا  ــود. از آن ج ــن ب ــی خوش بی ــه ای آرمان ــه جامع ــتیابی ب ــه دس ب
کــه اســاس جامعــه ایرانــی و خاطــره جمعــی اذهــان ایرانیــان 
ارتبــاط مســتقیم بــا بنا هــای مذهبــی دارد، ســرمایه گذاری در 
مکان هایــی ماننــد حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ در تهــران 
بــه مــردم  را  قــم فوایــد بســیاری  و شــهرری و دارالحدیــث در 
می رســاند. نخســتین فایــده، تقویــت ایمــان و معرفــت الهــی 
کــه در صــورت رســیدن بــه آن، تهدیدهــا و تحدیدهــا،  اســت 
امــکان غلبــه بــر افــراد و روحیه هــا را نمی یابنــد. و فایده هــای 
گفتــن هــر یــک از آنهــا تکــرار مکــررات اســت. کــه  بســیار دیگــر، 

کبــر ابراهیمــی  در بخــش دوم بــه خدمــات و فعالیت هــای حــاج ا
کــه خّیــری چندبعــدی محســوب می شــود و هــر  پرداخته ایــم 
کبــر ابراهیمــی بــا حضــور  زمــان نیــازی احســاس شــود، حــاج ا
به موقــع، رفــع آن نیــاز را متعهــد می شــود. ایــن بخــش از نشــریه 
حــاوی بیــان و معرفــی برخــی از خدمــات ایــن خّیــر نیک اندیــش 

و چهــره مانــدگار خّیــری ســال 1396 اســت. 
بیــان  بــه  بــرگ،  هــزار  همیشــه  ســنت  بــه  ســوم،  بخــش  و 
ایــن  دارد.  اختصــاص  کشــور  خّیریــن  مجمــع  فعالیت هــای 
شــده،  فعالیتــش  ســال  ســومین  وارد  تازگــی  بــه  کــه  مجمــع 
خّیــری  فعالیت هــای  عرصــه  در  جدیــد  تحــرکات  بنیانگــذار 
در  تجربــه  ســال  حــدود 25  حاصــل  نیــز  آن  خــود  کــه  اســت 
در  می شــود.  محســوب  ســاختارمند  خّیــری  فعالیــت  عرصــه 
کــه  گفت وگویــی  و  نشــریه  ایــن  در  منتشرشــده  گزارش هــای 
گوشــه ای از  بــا رئیــس هیأت مدیــره مجمــع انجــام داده ایــم، 
کشــور ذکــر  فعالیت هــا و تصمیمــات و اقدامــات مجمــع خّیریــن 

اســت. شــده 
گام دیگــر در  کنــار هــم هســتیم تــا یــک  بــه هــر حــال بــاز هــم در 
کشــور فراهــم ســاخته، رو بــه  کــه مجمــع خّیریــن  فضــای خیــری 
ک  ــا اشــترا ــا انفــاق مــال ی کنیــم و هــر یــک از مــا، ب جلــو حرکــت 
لطــف  از  و  بگیریــم  قــرار  اندیشــه، جــزو حلقــه خّیریــن  و  فکــر 

بی کــران الهــی بیشــتر بهره منــد شــویم. الهــی آمیــن.
حسن حمزه زاده
کشور  بازرس و مدیر روابط عمومی مجمع خّیرین 

و  کشــور  خّیریــن  مجمــع  نشســت  برگــزاری  از  بعــد 
انتخــاب  بــرای  عبدالعظیــم ؟ع؟  حضــرت  مقــدس  آســتان 
آســتان حضــرت  امنــای مجمــع خّیریــن  و معرفــی هیــأت 
عبدالعظیــم؟ع؟ و دارالحدیــث، همــراه بــا جمعــی از خّیریــن 
گشــتی زدیــم تــا هــم از فضــای  در صحــن بــاغ توتــی حــرم 
معنــوی آن بهــره بــرده باشــیم و هــم فاتحــه ای بــه خفتــگان 
در ایــن صحــن از جملــه ســتار خــان، ســردار ملــی و قهرمــان 

کنیــم. نثــار  مبــارزات مشــروطه، 
رضــا  حــاج  صبیــه  مــزار  ســر  بــر  تــا  گرفتیــم  تصمیــم  بعــد 
دعــوت  پیــش  روز  چنــد  همیــن  کــه  مطلبی کاشــانی 
پــدر  خّیــری  خدمــات  احتــرام  بــه  و  گفــت  لبیــک  را  حــق 
نیک اندیــش اش در داخــل حــرم حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ 
قرائــت  آنجــا  هــم  فاتحــه ای  و  شــویم  حاضــر  اســت،   دفــن 
کنیــم. در مســیر بــا آقــای مطلبی کاشــانی همــراه بــودم. ابتــدا 
کــه بــه همــت  بــه شبســتان تازه ســاخت امــام خمینــی ؟هر؟ 
رفتیــم.  اســت،   شــده  احــداث  عزیــز  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج 
ورودی ایــن شبســتان ســه پلــه دارد. پیرمــردی نحیــف و 
رنجــور، عصــا بــه دســت پشــت پله هــا ایســتاده بــود و انــگار 
کمــک  منتظــر چیــزی بــود. حــاج رضــا ســریع متوجــه شــد و 
کــرد تــا آن بنــده خــدا از پله هــا بــاال بیایــد و بــه راهــش ادامــه 

کــرد. دهــد. او را تــا صحــن بــاغ توتــی مشــایعت 
قصــه از همیــن جــا شــروع شــد. حــاج رضــا از پیرمــرد خواســت 
کنــد. بعــد از آن فضــای عجیبــی رقــم خــورد. پیرمــرد  او را دعــا 
گفــت؛ دختــر جوانــی دارد  هــم متقابــاًل التمــاس دعــا داشــت. 
کز  کــردن محروم اســت و در یکــی از مرا کــه از توانایــی صحبــت 
بهزیســتی نگهــداری می  شــود. حــاج رضــا پرســید؛ »دختــرت 
بــود: »در احمدآبــاد  ایــن  کجــا نگــه می دارنــد؟« جــواب  را 
مســتوفی. مجتمــع ریحانــه«. عجــب لحظــه ای بــود. حــاج 
کاشــانی  گفــت؛ »مــن  رضــا خطــاب بــه ایــن آشــنای غریبــه 
گهــان بــر  کافــی بــود تــا پیرمــرد نا هســتم«. شــنیدن ایــن نــام 

خــود بلــرزد. عن قریــب بــود تــا عصــا از دســتانش بیفتــد. خــود 
را در آغــوش حــاج رضــا انداخــت. زبانــش بنــد آمــده بــود و 
ــام و نشــانی آن  ــد. حــاج رضــا از ن نمی توانســت چیــزی بگوی
گفــت؛ »رؤیــا«. و  کــرد و پیرمــرد بریــده بریــده  دختــر ســؤال 
گفــت: »شــما پــدر رؤیــا هســتی؟ و امــا ایــن  کــه  بــاز حــاج رضــا 

گرفتــه  گفــت: امــروز دلــم عجیــب  تمــام ماجــرا نبــود. پیرمــرد 
کــه  بــود. نگــران وضعیــت دختــرم بــودم. آمــده بــودم اینجــا 
کاری بــرای دختــرم بکنــد. آخــر چنــد  از حضــرت بخواهــم 
ــد  کرده ان ــه یــک بخــش دیگــر منتقــل  ــه او را ب ک روزی اســت 
کــه  و از دوســتان قدیمــش جــدا شــده اســت. دختــرم هــم 
کنــد.  گفتــن  نــدارد. آمــدم تــا حضــرت مشــکل او را حــل  زبــان 

ــرادم را داد.  ــرت م ــه حض ک ــتم  ــتم برمی گش داش
گفــت: »نگــران نبــاش پــدر جــان، مثــل دختــر  حــاج رضــا 
ــرای  ــود ب خــودم ازش مراقبــت می کنــم.« چــه قــوت قلبــی ب
کیلومتــر دورتــر در مجتمــع  کــه دلــش را چندیــن  پــدر نگرانــی 
کــه هــم و غــم و مالــش را  ریحانــه بــه مــردی ســپرده اســت 

کــرده اســت. وقــف رؤیــا و رؤیاهــای دیگــران 
ایــن  از  بخشــی  تالفــی  می خواســت  انــگار  کــه  پیرمــرد 
کنــم؟« حــاج هاشــم  کار  کنــد، پرســید؛ »مــن چــه  خوبی هــا را 
گفــت:  کــه از نزدیــک شــاهد ماجــرا بــود،  سلیمی آشــتیانی 
کــن. ایــن مــرد همیــن چنــد روز  »شــما حــاج رضــا رو دعــا 
پیــش در روز عیــد قربــان، دختــر جوانــش را از دســت داد. 
کنــش پــدر  فاتحــه ای بــرای آن دختــر معصــوم بخوانیــد.« وا

کلمــه بــود: »یــا امــام زمــان«. رؤیــا یــک 
کــه حــاج رضــا در میانمــان نیســت.  در یــک آن همــه دیدیــم 
ــا بــه دختــرش برســد. پــدر  ــان می رفــت ت گری ــا چشــمانی  او ب
ــا او را  کــرد ت کــرد و درخواســت  ــا ملتماســه نگاهــی بــه مــا  رؤی
گرامــی حــاج رضــا برســانیم. همــراه بــا  ســر مــزار دختــر عزیــز و 
گرفتیــم و او را بــا پاهایــی لــرزان  حــاج هاشــم دســتانش را 
نــزد حــاج رضــا بردیــم. دقیقــه ای بعــد اشــک های او بــرای 
معصومیــت و مظلومیــت و جوانمرگــی زهــرا مطلبی کاشــانی 
بــه  کــه  بــود  امیــدوار  دلــش  در  چنــد  هــر  شــدند؛  جــاری 
او  رؤیــای  از  پدرگونــه  رضــا،  حــاج  خــدا،  اراده  و  خواســت 

کــرد. نگهــداری خواهــد 

قصه پدر رؤیا

کرده اش. کاشانی برای جوان تازه  سفر  تسلیت پدر رؤیا به حاج رضا مطلبی 

گفت:  حاج رضا 
»نگران نباش پدر 
جان، مثل دختر 

خودم ازش مراقبت 
می کنم.« چه قوت 
قلبی بود برای پدر 

که دلش  نگرانی 
کیلومتر  را چندین 

دورتر در مجتمع 
ریحانه به مردی 
که  سپرده است 

هم و غم و مالش را 
وقف رؤیا و رؤیاهای 

کرده است. دیگران 

که اساس  از آن جا 
جامعه ایرانی و 
خاطره جمعی 

اذهان ایرانیان 
ارتباط مستقیم با 

بنا های مذهبی 
دارد، سرمایه گذاری 

در مکان هایی 
مانند حرم حضرت 
عبدالعظیم؟ع؟ در 
تهران و شهرری و 
دارالحدیث در قم 

فواید بسیاری را به 
مردم می رساند

 پس از تأسیس 
مجمع خّیرین در 
تمامی استان ها، 
این مجامع خود 

مولد و مادر 
مجامع خّیرین 

در مرکز استان ها 
و بعد تمامی 

شهرستان های 
استان خواهند بود. 

که  پرواضح است 
ایجاد این شبکه 

گسترده،  مویرگی و 
ابزاری مهم و 

کارآمد برای بهبود 
فعالیت های خّیری 

و زدودن چهره 
محرومیت از تمام 

کشور است.
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فصل اول
پرونده ای برای معرفی

 آستان حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 
و خادمان و واقفان حضرت

ــز و  ک ــت. مرا ــادت نیس ــارت و عب ــر در زی ــر، منحص ــای دیگ ــد حرم ه ــم؟ع؟، همانن ــرت عبدالعظی ــتان حض آس
ــواده و هزاران نفــر،  ــه صدهــا خان ک ــا مؤمنیــن  ــی را اداره می کنــد؛ مثــا مؤسســه تعــاون ب گون گونا نهادهــای 
تحــت پوشــش آن انــد. بنابرایــن خّیریــن محتــرم، می تواننــد در شــاخه های متعــدد ایــن آســتان نــه، بلکــه 
کــرده و ســود روزافــزون آن را در قیامــت، از خــدا و اهل بیــت؟مهع؟،  ایــن شــجره طیبــه و پربرکــت، ســرمایه گذاری 

کننــد. دریافــت 
تاریخچــه آســتان، زندگی نامــه ســه امام زاده مدفــون در آن، مصاحبه هــا و لیســت نیازمندی هــا از مهم تریــن 

کــه در ایــن قســمت از نشــریه، بــا هــم می خوانیــم.  نوشــتارهایی اســت 
ــی اش  گرام ــای  ــق و اولی ــرت ح ــول حض ــیدالکریم؟ع؟، قب ــتان س ــرای آس ــا ب ــز م ــاش ناچی ــن ت ــم ای امیدواری

واقــع شــده و شــما عزیــزان را بــرای یاری رســانی بهینه تــر و ماندگارتــر در این جــا، راهنمــا باشــد. 



مهــم  پایگاه هــای  از  گذشــته،  زمان هــای  در  شــهرری 
تشــیع و مهــد رشــد و بالندگــی عالمانــی از ایــن تبــار بــوده 
اســت. حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ پایه گــذار ایــن حرکــت 

علمــی و فرهنگــی اســت.
کتیبــه بیســتون داریــوش و در بســیاری  ایــن ســرزمین، در 
اوســتا  کتــاب  در  و  گا«  »را روم،  و  یونــان  نوشــته های  از 
قــرون  جغرافی نویســان  اســت.  شــده  نامیــده  »راغــا« 
وســطی از ایــن شــهر بــه نــام »شــیخ البــالد« و«ام البــالد« و 

کرده انــد. »عــروس البــالد« یــاد 
طبــری  چــون  تاریخ نگارانــی  گــزارش  بــه  بنــا  شــهرری، 

مســلمان ها  به دســت  هجــری   22 ســال  در  بلعمــی،  و 
افتــاد. طبــق شــواهد باســتانی، ری حداقــل 1500 ســال 
پیــش از اســالم وجــود داشــته اســت. حــدود 700 ســال 
ســپاهیان  به دســت  آن،  بــر  مســلمانان  تســلط  از  بعــد 

تیمــور لنــگ زیــرورو شــد. 
و  مهاجمــان  تاخت وتــاز  عرصــه  تاریــخ،  طــول  در  ری، 
مرکــز  و  عثمانــی  و  مغــول  چــون  متعــددی  غارت گــران 

بــود.  آنــان  فرمان روایــی 
ایــن شــهر، در زمــان خلفــای عباســی، بعــد از بغــداد، از 
لحــاظ عظمــت و اهمیــت بزرگ تریــن شــهر جهــان اســالم 

ــه، بــه قطــب  مرکــزی  به شــمار می رفــت و در دوران آل بوی
ــه تعمیــرات  ک ــود  تشــیع تبدیــل شــد. در همیــن دوران ب
اساســی در حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ انجــام شــد. 

توسعه چشم گیر آستان پس از انقالب
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، در ســال 1369 بــا حکــم 
ری شــهری  محمــدی  آیــت اهلل  رهبــری،  معظــم  مقــام 
ایــن آســتان مقــدس منصــوب شــد. در 26  بــه تولیــت 
گذشــته، تحــوالت اساســی و اقدامــات مؤثــری در  ســال 
آســتان  توســعه  طــرح  اجــرای  آمــد.  به عمــل  مجموعــه 
مقــدس در زمینــی به وســعت 35000 مترمربــع و زیربنــای 
بــزرگ  پــروژه   34 بــر  مشــتمل  100هزارمترمربــع  از  بیــش 
و اساســی و چندیــن  پــروژه جانبــی در ابعــاد فرهنگــی و 

زیارتــی، از آن جملــه اســت.

ری، جوالنگاه حوادث تاریخی 
شــهرری و حــرم مطهــر عبدالعظیــم؟ع؟ یــادآور خاطراتــی 
تلــخ و شــیرین اســت؛ نــام ری در حافظــه تاریخ بــا حوادث 
بــوده  عجیــن  بســیاری  اجتماعی سیاســی  تحــوالت  و 
خ دادهــای سیاســی یك قــرن  اســت؛ خاصــه حــوادث و ر
کــه بــار دیگــر نــام ری را در اذهــان زنــده  گذشــته در ایــران 

کــرد. برخــی از ایــن وقایــع عبارت انــد از:
آغاز قیام علیه انحراف نهضت مشروطه  

واقعه دستگیری سیدجمال الدین اسدآبادی در حرم
پناهندگی شهیدمدرس به حرم

کنار ضریح مطهر ترور ناصرالدین شاه قاجار در 
تحصن تجار تهران در حرم

حضــرت  حــرم  در  تحصــن  و  تهــران  از  علمــا  مهاجــرت 
؟ع؟  لعظیــم ا عبد

تاریخچه آستان مقدس
 سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟

شهر ری و حرم مطهر

پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، در 
سال 1369 با حکم 

مقام معظم رهبری، 
آیت اهلل محمدی 

ری شهری به تولیت 
این آستان مقدس 

منصوب شد. در 
گذشته،  26 سال 

تحوالت اساسی و 
اقدامات مؤثری در 

مجموعه به عمل 
آمد.
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در عظمت علمی و 
معنوی آن حضرت، 

که  همین بس 
امام معصوم؟ع؟ 
مردم را برای حل 
مشکالت دینی و 

یافتن پرسش های 
اعتقادی و 

عملی شان، به 
ایشان ارجاع داده 

است.

صاحب  بن عباد 
او را چنین توصیف 
می کند: »پرهیزگار، 

دین دار و اهل 
عبادت بود؛ به 

امانت داری و 
راست گویی شهرت 
داشت؛ در مسائل 
دین دانشور بود. 
در توحید و عدل 

به باور رسیده بود 
و از اهل بیت؟مهع؟ 

روایات زیادی نقل 
می کرد.«
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تولد و وفات
عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  وفــات  و  تولــد  دقیــق  تاریــخ 
گفــت،  می  شــود  نشــانه هایی  بــا  نیســت.  مشــخص 
ــا  ــا 180ق و وفاتــش بیــن 252 ت ــدش بیــن ســال173 ت تول

اســت.  افتــاده  اتفــاق  254ق 

درک محضر امامان
گذشــت،  براســاس آن چــه در تاریــخ تولــد و وفــات ایشــان 

کاظــم؟ع؟  دوران زندگــی پنــج امــام معصــوم، یعنــی امــام 
ایــن  البتــه  اســت؛  کــرده  درک  را  عســکری؟ع؟  امــام  تــا 
کــه به محضــر همــه آن هــا رســیده یــا از  بــه آن معنــا نیســت 
کــه  کــرده باشــد؛ هرچنــد مســلم اســت  آن هــا ســخنی نقــل 
محضــر امام جــواد؟ع؟ و امام هــادی؟ع؟ را درک و از آن هــا 
کــرده اســت. براســاس برخــی  گــزارش  احادیــث فراوانــی 
کــه از آن بزرگــوار در دســت اســت، بعیــد نیســت بــه  روایــات 

محضــر امــام رضــا؟ع؟ هــم رســیده باشــد.

عظمت علمی و معنوی
کــه  در عظمــت علمــی و معنــوی آن حضــرت، همیــن بــس 
ــرای حــل مشــکالت دینــی و  امــام معصــوم؟ع؟ مــردم را ب
یافتــن پرســش های اعتقــادی و عملی شــان، بــه ایشــان 

ارجــاع داده اســت.
در  هــادی؟ع؟  امــام  »خدمــت  گویــد:  رازی  ابوحّمــاد 
ســامرا رســیدم و مســائلی از حــالل و حــرام را از ایشــان 
پرســیدم. امــام بــه پرســش های مــن پاســخ داد. هنگامــی 
ابو حمــاد!  فرمــود:  کنــم،  خداحافظــی  خواســتم  کــه 
گــر مســأله ای دینــی در شــهرت برایــت پیــش بیایــد، از  ا
عبدالعظیــم بــن عبــداهلل حســنی بپــرس و ســالم مــرا بــه او 

برســان.«
بنابرایــن، او تنهــا یــک محــدث نیســت بلکــه از علمــای 
امــام  کــه  به حــدی  اســت؛  رســالت  خانــدان  بــزرگ 
کــرده  معرفــی  دینــی  مرجــع  به عنــوان  را  او  هــادی؟ع؟ 

اســت.
می کنــد:  توصیــف  چنیــن  را  او  عبــاد  صاحــب  بــن 
»پرهیــزگار، دیــن دار و اهــل عبــادت بــود؛ بــه امانــت داری 
دیــن  مســائل  در  داشــت؛  شــهرت  راســت گویی  و 
ــود و از  ــاور رســیده ب ــه ب ــود. در توحیــد و عــدل ب دانشــور ب

می کــرد.« نقــل  زیــادی  روایــات  اهل بیــت؟مهع؟ 
کــرده  کتاب هــای روایــی هــم تألیــف  حضــرت ســیدالکریم 
اســت ولــی متأســفانه بســیاری از ایــن روایــات و تألیفــات از 

ج انــد. دســترس مــا خار
 

مهاجرت به ری
ســکونتش  مــدت  و  ری  شــهر  بــه  او،  مهاجــرت  دالیــل 
گفــت،  می شــود  امــا  نیســت؛  مشــخص  آن جــا  در 
و  یک ســو،  از  بزرگــوار  آن  خانــدان  مبارزاتــی  ســابقه 
شــخصیت علمــی و جهــادی و ارتبــاط بســیار نزدیکــش بــا 
اهل بیــت؟مهع؟ از ســوی دیگــر، موجــب شــد در ســال های 
گیــرد.  پایانــی زندگــی، تحــت تعقیــب حکومــت وقــت قــرار 
اشــاره  بــا  چه بســا  و  فعالیت هــا  ادامــه  بــرای  ایــن رو،  از 
بــا  و  نمــود،  انتخــاب  را  مخفــی  زندگــی  امام هــادی؟ع؟ 
وطــن  ناشــناس،  مســافری  شــمایل  بــا  و  پیــک  لبــاس 
پشــت  را  مختلفــی  شــهرهای  کــرد،  تــرک  را  اصلــی اش 
به نــام  مکانــی  در  شــهرری،  در  آن کــه  تــا  گذاشــت  ســر 
»ســربان« رحــل اقامــت افکنــد و در خانــه یکــی از پیــروان 

کــه  حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ از شــخصیت های بــزرگ علمــی، عملــی و جهــادی اســت 
کبر  متأســفانه به طور شایســته شــناخته نشــده اســت. تبار آن حضرت، با چهار واســطه، به ســبط ا
کــه پیکــر او را بــرای غســل، آمــاده  کردنــد، در جیــب لباســش  کــرم ؟ص؟ می رســد. هنگامــی  پیامبــر ا
کــه در آن، نوشــته شــده بــود: مــن ابوالقاســم، عبدالعظیــم بــن عبــداهلل بــن  نوشــته ای یافــت شــد 

علــی بــن حســن بــن زیــد بــن حســن بــن علــی بــن ابی طالــب هســتم. 
کرامــت طبــع، عزت نفــس و خدمــت بــه محرومــان شــهره بوده انــد؛  خانــدان آن حضــرت، همــه بــه 
حضــرت  ملقب شــدن  اســت.  اهل بیــت؟مهع؟  کریــم  خــود  مجتبــی؟ع؟  حســن  امــام  چنان کــه 

گــی خانوادگــی دارد. عبدالعظیــم بــه »ســیدالکریم«، ریشــه در ایــن ویژ

گذری بر زندگی سیدالکریم
حضرت  عبدالعظیم حسنی؟ع؟
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زیارت امام؟ع؟ 
اصل، قرار داده 

شده و زائر ری است 
کربال  که به زائر 

تشبیه شده؛ یعنی 
کربال  هرگاه زیارت 

برای تان مشقت 
داشت، به  ری بروید 

که به شما نزدیک 
است. 

پس با خود همین 
روایت، افضل بودن 

کربال ثابت  زیارت 
می شود

سیدالکریم؟ع؟ 
روزها روزه بود و 

شب ها به عبادت 
گاه  می پرداخت. 
مخفیانه از منزل 
خارج می شد و 

که  به زیارت قبری 
کنون در مقابل  هم ا

مزار او قرار دارد، 
می رفت و می فرمود: 

این، قبر مردی از 
فرزندان موسی بن 

جعفر؟ع؟ است.

امام هادى ؟ع؟ 
فرمود: ابو القاسم! 

به خدا سوگند، این 
همان دینی است 

که خداوند برای 
بندگانش خواسته 

است. پس بر آن 
ثابت قدم  باش. 

خداوند در دنیا و 
آخرت تو را بر سخن 

حق ثابت قدم 
بدارد!
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شــد.  کن  ســا ســکه الموالی  محلــه   در  اهل بیــت؟مهع؟ 
گاه  روزهــا روزه بــود و شــب ها بــه عبــادت می پرداخــت. 
قبــری  زیــارت  بــه  و  می شــد  ج  خــار منــزل  از  مخفیانــه 
می رفــت  دارد،  قــرار  او  مــزار  مقابــل  در  کنــون  هم ا کــه 
موســی بن  فرزنــدان  از  مــردی  قبــر  ایــن،  می فرمــود:  و 

اســت. جعفــر؟ع؟ 
ولــی  می زیســته  مخفیانــه  او  این کــه  نظرگرفتــن  در  بــا 
رفت و آمــد  او  بــا  و  می شــناخته  را  او  منطقــه  شــیعیان 
گفــت: چندیــن ســال از ســال های  می کرده انــد، می  شــود 
گذرانــده و فعالیت هــای فرهنگــی  پایانــی عمــرش را در ری 

و سیاســی انجــام مــی داده اســت.
سبب رحلت

حضــرت  عّبــاد،  صاحب بــن  و  نجاشــی  گفتــه  بــه  بنــا 
از  طبیعــی  مــرگ  بــه  و  بیمــاری  اثــر  در  عبدالعظیــم؟ع؟ 
دنیــا رفــت. وقتــی خواســتند غســلش بدهنــد، در لباســش 
کــه در آن نوشــته بــود: منــم ابوالقاســم  ورقــه ای یافتنــد 
عبدالعظیــم پســر عبــداهلل پســر علــی پســر حســن پســر زیــد 

پســر امــام حســن پســر علــی بــن ابی طالــب؟ع؟.
گزارش هــای متأخــر، علــت رحلتــش را شــهادت بــا ســم  در 
گزارش هــا  گرچــه ایــن  یــا زنــده به گورشــدن دانســته اند. 
درســتی  بــر  نشــانه هایی  امــا  نیســتند،  معتبــر  چنــدان 

شــهادت او وجــود دارد:
در  علویــان  قیــام  و  او  خانوادگــی  پیشــینه  بــه  توجــه  بــا 
مطلــع  مخفیگاهــش  از  زمامــداران  گــر  ا طبرســتان، 
می شــدند، قطعــا او را بــه شــهادت می رســاندند. بعیــد 
نیســت در اثــر زیــادی رفت و آمدهــای مــردم، خبــردار شــده 

باشــند.
امام حســین؟ع؟ شــاهدی  زیــارت  بــه  او  زیــارت  تشــبیه 

دیگــر بــر شــهادت  اوســت.
کــه دلیــل قاطعــی بــر شــهادت آن  بنابرایــن، همان طــور 
بزرگــوار در دســت نیســت، دلیــل محکــم بر نفی شــهادتش 

نیــز وجــود نــدارد.

آشکار شدن مدفن سیدالکریم
بنــا بــه نقــل صاحــب بــن عّبــاد، شــب وفــات آن حضــرت، 
؟ص؟  پیامبرخــدا  رؤیــا،  عالــم  در  ری،  شــیعیان  از  یکــی 
کــه بــه او فرمــود: »فــردا مــردی از فرزنــدان مــرا،  را دیــد 
بــن  عبدالجبــار  بــاغ  در  و  می آورنــد  ســکه الموالی  از 
کنــار درخــت ســیب، دفــن می کننــد«.  عبدالوهــاب، در 
آن شــخص، نــزد صاحــب بــاغ رفــت تــا آن بــاغ را بخــرد. 
گفــت: آن را بــرای چــه می خواهــی؟ او  صاحــب بــاغ بــه او 
گفــت: مــن  کــرد. صاحــب بــاغ  جریــان رؤیــای خــود را بازگــو 
هــم چنیــن خوابــی دیــده ام و بــه  ایــن جهــت، همــه ایــن 
کــه امــوات خود  کــرده ام  زمیــن را وقــف ســادات و شــیعیان 

کننــد. را در آن دفــن 

بررسی فضیلت زیارت سیدالکریم
مــردی از اهالــی ری می گویــد: »خدمــت امام هــادی؟ع؟ 
گفتــم: حســین بــن  کجــا بــودی؟  رســیدم. ایشــان فرمــود: 
کــردم. آن امــام همــام فرمــود: أمــا إّنــک  علــی؟ع؟ را زیــارت 
َکَمــن زاَر الُحَســیَن  ُکنــَت  َلــو ُزرَت َقبــَر َعبِدالَعظیــِم ِعنَدُکــم 
گــر قبــر عبدالعظیــم را در  بــَن َعِلــّیٍ ؟ع؟؛ هشــیار بــاش! ا
شــهر خودتــان زیــارت می کــردی، ماننــد زائــر حســین بــن 

علــی؟ع؟ بــودی.«
غ از مســأله ســندی،  نظــر بــه اهمیــت ایــن روایــت و فــار

ذکــر چنــد نکتــه ضــروری می نمایــد:
گــر راوی اش مجهــول   عمــل بــه ایــن حدیــث، حتــی ا
باشــد، به قصــد قربــت و امیــد ثــواب مانعــی نــدارد بلکــه 

اســت. مســتحب 
مقایســه  به دلیــل  تنهــا  را  روایــت  ایــن  برخــی،   
و  کرده انــد  رد  شــهیدان  ســاالر  بــا  عبدالعظیــم؟ع؟ 
ــه فضــای اختناقــی آن عصــر  عــده ای دیگــر، آن را مقیــد ب

: ند نســته ا ا د
کربــال را بکشــند،  متــوکل)م.247ق(، دســتور داد زائــران 
حائــر حســینی را تخریــب، قبــر مطهــر را نبــش و روی آن را 

شــخم بزننــد.
امام هــادی  امامــت  اواخــر  در  ســیدالکریم  دیگرســو،  از 
ــه آن حضــرت  ــرده؛ یعنــی زمانی ک ک )252-257ق( وفــات 
ختــم  شــده؛  به شــهادتش  و  بــوده  شــدیدی  حصــر  در 
چنان کــه خــود عبدالعظیــم؟ع؟ مخفیانــه می زیســته و 
هویتــش پــس از وفاتــش آشــکار شــده اســت. قبــرش نیــز 
ــب  ــختی هایی را طل ــش س ــوده و زیارت ــی ب ــی مخف ــا مدت ت

اســت.  می کــرده 
بــا توجــه بــه مطالــب بــاال، طبق نظــر دوم، راوی با مشــقت 
به خدمــت  بیشــتر،  مشــقتی  بــا  و  رفتــه  کربــال  به زیــارت 
ــرای  ــی ب ــرت، راه ــن حض ــیده؛ بنابرای ــادی؟ع؟ رس امام  ه
کربــال  بــه  گــر نتوانســتند  ا کــه  شــیعیان معرفــی می کنــد 

بیاینــد، بتواننــد از زائــران حســینی باشــند.
نگارنده می گوید: 

گــر بــا دقــت بیش تــری به ایــن تشــبیه بنگریــم، می بینیم:  ا
زیــارت امــام؟ع؟ اصــل، قــرار داده شــده و زائــر ری اســت 
کربــال  کربــال تشــبیه شــده؛ یعنــی هــرگاه زیــارت  کــه بــه زائــر 
بــه شــما  کــه  برویــد  بــه  ری  برای تــان مشــقت داشــت، 

ــت.  ــک اس نزدی
کربــال  پــس بــا خــود همیــن روایــت، افضل بــودن زیــارت 
ثابــت می شــود و بــه محتــوای آن خدشــه ای وارد نیســت؛ 
کــه افضلیــت زیــارت امام رضــا؟ع؟ بــر زیــارت  همان گونــه 
و  مشــهد  زیــارت  بــه  ترغیــب  بــرای  شــهیدان،  ســاالر 
بهره گیــری از آن بــارگاه اســت، نــه نفــی افضلیــت زیــارت 

ــال. کرب
وفــات عبدالعظیــم؟ع؟ ســال 252 تــا 254 ق بــوده، یعنــی 
کربــال. بنابرایــن  پــس از قتــل متــوکل و آزادشــدن زیــارت 
منحصرکــردن فضیلــت زیــارت عبدالعظیــم؟ع؟ به شــرایط 

ــد. ــر نمی رس ــت به نظ ــاص، درس خ
کــه   در ایــن مجــال مختصــر فقــط می توانیــم بگوییــم 
زنجیــره بالغــی الفــاظ ایــن روایــت، به خوبــی بیانگــر لحــن 
بــه  فضیلــت  اختصــاص  نــه  اســت،  تشــویق  و  ترغیــب 

خــاص.  شــرایطی 
بــرای مثــال، به کارگیــری ادات هشــدار )أمــا(، بــرای ایــن 
 اســت که شــیعیان ری را بــه عظمــت عبدالعظیــم؟ع؟ -کــه 
از  زیــادی  مــدت  و  گم نامــی می زیســته  در  ایشــان  بیــن 

کنــد. وفاتــش نمی گذشــته- متوجــه 
وجــود  بزرگــی  شــخصیت های  امامــزادگان،  درمیــان   
دارنــد؛ امــا دربــاره هیچ یــک از آنــان نقــل نشــده و حداقــل 
کــه زیارت شــان بــا زیــارت سیدالشــهدا؟ع؟  بــه مــا نرســیده 

کنــد. برابــری 
ارجمنــد  مقامــی  بایــد  ســیدالکریم،  کــه  اســت  روشــن 
مطهــرش،  مرقــد  از  کــه  باشــد  داشــته  کم نظیــر  و 
دل انگیــز  شــمیم  و  گــردد  ســاطع  حســینی  حــرم  نــور 
سیدالشــهدا؟ع؟ از آن استشــمام شــود؛ پــس هرچنــد این 
ــی از  ک ــه شــرایط خــاص بدانیــم، حا فضیلــت را منحصــر ب

اوســت. معنــوی  عظمــت 

عرضه اعتقاد بر امام هادی؟ع؟
کتاب شــریف توحید از عبدالعظیم  شــیخ صدوق؟هر؟ در 

گفت:  کــه  کرده اســت  بــن عبــداهلل حســنی روایت 
آن حضــرت  رســیدم.  امام هــادى؟ع؟  ســرورم،  نــزد  بــه 
وقتــی مــرا دیــد، فرمــود: آفریــن بــر تــو ابوالقاســم! تــو شــیعه 

واقعــی مــا هســتی. 
کــردم: می خواهــم دیــن خــود را بــر شــما عرضــه  عــرض 
پای بنــد  بــه آن  بــود؛  گــر موجــب خشــنودى تان  ا کنــم؛ 
ــد:  ــد برســم. فرمودن ــدار خداون ــه به دی ک ــی  ــا زمان ــم ت بمان
کــه  کــردم: معتقــدم  کــن. عــرض  ابوالقاســم آن را بیــان 
نــه  نیســت؛  او  ماننــد  و  چیــزی  اســت  یکــی  خداونــد 
کــرد و نــه می تــوان بــه چیــزی  می تــوان وجــود او را نفــی 
کرد. او، جســم، چهره، َعَرض و جوهر نیســت؛  تشــبیه اش 
ــا  ــده چهره ه ــم ها، تصویرکنن ــه جس ــم دهنده ب ــه جس بلک
و آفریننــده َعَرض هــا و جوهرهاســت. او، پــروردگار، مالــك، 

قراردهنــده و ایجادکننــده هرچیــزى اســت.
و محمــد ؟ص؟ بنــده و فرســتاده و آخریــن پیامبــر اوســت و 

بعــد از ایشــان تــا روز قیامــت پیامبــرى نیســت.
و معتقــدم امــام، جانشــین و صاحــب امــر پــس از ایشــان 
حســن،  ســپس  ابی طالــب،  بــن  علــی  امیرمؤمنــان؛ 
حســین، علــی بــن حســین، محمــد بــن علــی، جعفــر بــن 
محمــد، موســی بــن جعفــر، علــی بــن موســی، محمــد بــن 

علــی و ســپس شــما هســتید ســرور مــن.
اســت  حســن  فرزنــدم  مــن،  از  پــس  فرمــود:  امــام ؟ع؟ 
فرزنــدم چگونــه  بــه جانشــین  نســبت  مــردم  و جایــگاه 

بــود؟ خواهــد 
کردم: سرور من! چگونه خواهد بود؟ عرض 

فرمــود: تــا زمانی کــه خــودش ظاهــر نشــود، دیــده نمی شــود 
و بــردن نامــش جایــز نیســت. زمیــن را بعــد از آن کــه پــر از 

کــرد. ظلــم و ســتم شــده اســت، از عدالــت پــر خواهــد 
کــه دوســت آن هــا، دوســت  کــردم: اعتــراف می کنــم  عــرض 
خــدا و دشمنان شــان، دشــمن خــدا هســتند. اطاعــت 
از آنــان، اطاعــت از خداونــد و نافرماني شــان، نافرمانــی 
خداونــد اســت. و معتقــدم معــراج، ســؤال و جــواب در 
و  حق انــد  میــزان،  و  صراطــ    پــل  جهنــم،  بهشــت،  قبــر، 
روز قیامــت بدون شــك خواهــد آمــد و خداونــد مــردم را 
ج می ســازد. و معتقــدم واجبــات، بعــد از  از قبرهــا خــار
پذیــرش والیــت اهل بیــت؟مهع؟ نمــاز، زکات، روزه، حــج، 

جهــاد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکرنــد.
ــن  ــوگند، ای ــدا س ــم! به خ ــود: ابو القاس ــادى ع فرم ــام ه ام
کــه خداونــد بــرای بندگانــش خواســته  همــان دینــی اســت 
اســت. پــس بــر آن ثابت قــدم  بــاش. خداونــد در دنیــا و 

ــر ســخن حــق ثابت قــدم بــدارد! ــو را ب آخــرت ت
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؟ع؟  امام موســی کاظم  بالفصــل  فرزنــد  آن حضــرت، 
اســت و در فضایــل ممتــاز و جاللــت قــدرش تردیــدی 
ام  مــادرش؛  متخب التواریــخ،  نقــل  بنابــر  نیســت. 
کاظــم؟ع؟ بــود. در ایــن  احمــد ؟س؟ از اوصیــای امــام 
 صــورت امامــزاده حمــزه؟ع؟ بــرادر تنــی شــاه چراغ؟ع؟ 

ــت. ــد؟ع؟ اس ــد عاب و محم
بیشــتر علمــای رجــال و تاریخ نویســان، تاریــخ ورود 
آن حضــرت بــه ایــران و وفاتــش را بیــن ســال های 201 
قاطعانــه  نمی تــوان  البتــه  دانســته اند.  ق   204 الــی 
کــه آن حضــرت در ســال 204 ق بــا شــهادت از  گفــت 
دنیــا رفتــه اســت یــا بــا مــرگ طبیعــی. به هرحــال اوالد 

ــران ادامــه یافــت.  ــل او در ای و نس
 

بقعه و بارگاه امامزاده حمزه؟ع؟
تاریــخ دقیق ســاخت مرقــد مطهر امامــزاده حمزه؟ع؟ 
کــه حضــرت  معلــوم نیســت. فقــط ایــن مســلم اســت 
شــهرری،  در  اقامتــش  زمــان  در  عبدالعظیــم؟ع؟ 
کــه فعــاًل در مقابــل قبــر اوســت  روزهــا بــه زیــارت قبــری 
فرزنــدان  از  مــردی  قبــر  »ایــن  می فرمــود:  و  می آمــد 
اولیــن  پــس  اســت«.  جعفــر؟ع؟  بــن  موســی  امــام 
کــه مــکان ایــن قبــر منــور را زیــارت و معرفــی  کســی 
کــرد، ایشــان بــوده اســت. بعــد از او اهالــی متدیــن و 
زیــارت وی  بــه  اهل بیــت؟مهع؟  بــه خانــدان  مشــتاق 
مشــرف شــدند تــا این کــه اولین بــار، ســالطین صفویــه 
بــه آن  ایــام سلطنت شــان  او بودنــد، در  از اوالد  کــه 

کردنــد. قبــر، توجــه جــدی 
بقعــه  اســت:  آمــده  طهــران  تاریخــی  آثــار  کتــاب  در 
انــدازه  بــه  بــر حرمــی  امامــزاده حمــزه؟ع؟ مشــتمل 
العظیــم؟ع؟  عبــد  حضــرت  حــرم  هیئــت  و  تقریبــی 
دارای  و  آیینــه کاری  بــه  مزیــن  آن  هماننــد  و  اســت 
ضریــح نقــره ای از اواســط دوره قاجاریــه و صنــدوق 

اســت.  تازه ســاز  چوبــی 
ایــوان بــزرگ شــرقی و مســجد بــاالی ســر )در جانــب 
کــه  غربــی آن( در جنــوب غربــی آســتانه واقــع اســت 
طهماســب  شــاه  دوران  بناهــای  از  می رســد  به نظــر 

صفــوی باشــد.

کــه در شــمال شــرقی حــرم عبدالعظیــم  امامــزاده دیگــری 
کــه بــا  8  حســنی؟ع؟ قــرار دارد، امامــزاده طاهــر؟ع؟ اســت 

ــه امام زین العابدیــن؟ع؟ می رســد. واســطه، ب
ایــن بزرگــوار از جملــه علمــا و مصنفیــن اوایــل قــرن چهــارم 
کــه در شــهر ری وجهــه و شــخصیت تمامــی  هجــری بــود 
داشــت و رتــق و فتــق امــور اهالــی ری به دســت وی انجــام 

می شــد. 

شفای ظل السلطان؛ 
کم اصفهان و بنای حرم حا

کــم  حا و  شــاه  ناصرالدیــن  فرزنــد  ظل الســلطان؛ 
اصفهــان، بــه زیــارت مشــهداردهال مــی رود و از تولیــت 
کــه وی را بــه ســرداب ببرنــد و بــدن  آن جــا می خواهــد 
کــه به دســت دشــمنان دیــن و  آن حضــرت و یارانــش را 
کنــد. می گوینــد:  اهل بیــت؟مهع؟ شــهید شــده اند زیــارت 
ــرود و بدن هــا را  ــه ســرداب ب ــه ب ــا مکــرر شــنیده ایم هرک م

می شــود. نابینــا  ببینــد، 
او دســت از اصــرار و دســتور برنمــی دارد. چــون راه ســرداب 
را نشــانش می دهنــد، متهورانــه پاییــن می رود. مشــاهده 
یکــی  پــس  قــرار دارنــد.  تابوت هایــی روی هــم  می کنــد 
بــاز می کنــد و می بینــد پیکــر تروتــازه اســت.  از آن هــا را 
وحشــت می کنــد و می خواهــد از ســرداب بیــرون بیایــد، 
بیــرون  زحمــت  بــه   نمی بینــد.  را  جایــی  چشــمش  امــا 
احضــار  را  پزشــکان  و  مــی رود  اصفهــان  بــه  می آیــد. 

می کنــد ولــی همــه آن هــا اظهــار یــأس می کننــد.
در تهــران و حتــی فرانســه هــم جــواب رد می شــنود. یکــی 
کــه در فرانســه بــوده، خــواب می بینــد بــه  از شــب هایی 
شــهرری آمــده و بعــد از زیــارت حضــرت عبــد العظیــم؟ع؟ 
گنبــد و حــرم  کــه در آن روزگار،  ــارت امامــزاده طاهــر  ــه زی ب
در  می شــود.  مشــرف  نداشــت  چنینــی  ایــن  ضریــح  و 
احســاس  می نشــیند.  غمگیــن  و  ناراحــت  گوشــه ای 
ــا او ســخن می گویــد: چــرا در ایــن مــکان  می کنــد آقایــی ب
جــواب  ظل الســلطان  نشســته ای؟  محــزون  حــال  بــا 
کــورم، منتظــرم نوکرهــا بیاینــد و مــرا ببرنــد.  می دهــد: مــن 
ــد:  ــه چشــم او می کشــد و می فرمای آن شــخص، دســتی ب
کســی نــداری، برخیــز و  چشــمت می بینــد و دیگــر نیــاز بــه 

مــا را هــم فرامــوش نکــن!
کــه  در آن روزگار، قبــر امامــزاده طاهــر؟ع؟ در ســردابی بــود 
کســی بــه زیارتــش مشــرف نمی شــد. وقتــی ظل الســلطان 
کرامــت آن  بــه  کــه  بیــدار می شــود و مشــاهده می کنــد 
ــوار بینایــی اش برگشــته اســت، همــان روز از فرانســه  بزرگ

فرمانــدار  و  شــهردار  بــه  و  می فرســتد  تلگــرام  تهــران  بــه 
می دهــد  فرمــان  ســراج الملک  قلی خــان  رضــا  تهــران؛ 
خیلــی زود مهنــدس و معمــار ببرنــد و بــرای آن حضــرت، 

ــازند. ــح بس ــرم و ضری ــد و ح گنب

فقــط  گویــا  1000ســال؛  از  پــس  ســالم،  جســد 
اســت! خوابیــده 

امامــزاده  بــرای  گنبــد و ضریــح  از دســتور ســاخت  بعــد 
شــریف  قبــر  بــه  قدیمــی  بنــای  تخریــب  موقــع  طاهــر، 
کردنــد و دیدنــد جســد شــریف آن  رســیدند. آن را نبــش 
ــا  گوی کــه  ــازه  اســت  بزرگــوار پــس از 1000 ســال، چنــان تر و ت

اســت.  رفتــه  به خــواب  فقــط 
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گفت وگو

آســتان  اســت،  ســال  ســالیان  کــه  می دانیــم   
حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ در دســت شماســت. چــه اتفاقــی 
گــی می خواهیــد مجمــع خّیــران آســتان را  کــه به تاز افتــاده 

کنیــد؟  تأســیس 
هنگامی کــه بــه تولیــت آســتان، منصــوب شــدم، درآمــد 
بــود.  تومــان  70میلیــون  حــدود  این مجموعــه  ســاالنه 
بــه  احتیــاج  و  نبــود  خــوب  اصــال  آســتان،  وضعیــت 
تغییــرات فراوانــی داشــت. حتــی ســرویس بهداشــتی اش 
هــم قدیمــی و پولــی بــود. بنابرایــن از همــان ابتــدا به فکــر 
دعــوت از خّیریــن افتادیــم امــا بــا همــه ایــن احــوال در 
ایــن زمینــه توفیــق چندانــی پیــدا نکردیــم. از دولــت آقــای 
گرفتیــم. بــا ایــن اعتبــارات محــدود،  هاشــمی، اعتباراتــی 
هــم طــرح توســعه را اداره، هــم هزینه هــای جــاری این جــا 

می کردیــم.    پرداخــت  را 
کنــون، درآمدهــای حــرم، از 70 میلیــون بــه 40  از آن روز تــا 
ج ما، 70 میلیاردتومان  میلیــارد، رســیده درحالی که مخــار
کــه ایــن  درآمــد، پاســخ گوی  درســال اســت. طبیعــی اســت 
طــرح توســعه، هزینه هــای جــاری آســتان، حوزه علمیــه، 
کتابخانه هــا، دارالحدیــث )دانشــگاه و پژوهشــگاه قــرآن 
دیگــر  مجموعه هــای  و  فرهنگــی(  معاونــت  و  حدیــث  و 

مرتبــط بــا آســتان نیســت.
کفایت نمی کند؟    مگر موقوفات حرم 

کــم هســتند. بــرای  خیــر. اصــال. موقوفــات آســتان، خیلــی 
نیــاز داریــم  مانــدگار  بــه موقوفــات  آســتان،  هزینه هــای 
کــه باشــد، وقــف  حتــی در حــد یــک مغــازه؛ در هــر شــهری 
ج حــرم را  بــرای این جــا را می پذیریــم؛ تــا بتوانیــم مخــار

کنیــم.  تأمیــن 
گــر هــزار مغــازه، وقــف شــوند، دیگــر مجبــور  فکــر می کنــم ا
نمی شــویم هــر روز دســت مان را رو بــه  ایــن دولــت و آن 

کنیــم. دولــت، دراز 
را  جمعیــت  گنجایــش  آســتان،  ســال،  ایــام  بیشــتر  در 
نــدارد؛ هــم از نظــر مکانــی، هــم از نظــر امکانــات رفاهــی و 
بهداشــتی، هــم از نظــر موقعیتــی؛ مــردم بــرای رفت وآمــد 
ــازار رد شــوند. بنابرایــن ناچاریــم حــرم را توســعه  ــد از ب بای

دهیــم. 

 آیــت اهلل  محمــد محمــدى رى شــهرى در آبــان ۱۳۲۵ش، 
گشــود.  در شــهر رى، در خانواده اى متدین دیده به جهان 
ــان تحصیــات ابتدایــی، درســال ۱۳۳۹ش،  وى پــس از پای
وارد حــوزه علمیــه شــهر رى )مدرســه برهــان( شــد. درســال 
۱۳۴۰ش، بــراى ادامــه تحصیــل بــه قــم رفــت و تــا پیــروزى 
کــه  کوتاهــی  انقــاب اســامی درســال ۱۳۵۷ ـ به جــز مــدت 
به دالیــل سیاســی بــه حوزه  هــاى علمیــه مشــهد و نجــف 
ج تحصیلــی و تدریــس در  گذرانــدن مــدار کــردـ بــه  مهاجــرت 

حــوزه علمیــه قــم مشــغول بــود.
کــی،  ارا عظــام:  آیــات  نــزد  را  ج  خــار و  عالــی  ســطوح  وى 
گلپایگانــی، تبریــزی، وحیدخراســانی، مشــکینی و حائــری 
ــه درجــه اجتهــاد نایــل آمــد. هم چنیــن  ــان رســاند و ب به پای
بــه دریافــت اجــازه روایــت حدیــث از برخــی علمــا و محدثــان 

کمک نکردند؟  آیا رهبری به آستان مقدس 
بــرای  ایشــان  می ســاختیم،  را  این جــا  مصــالی  وقتــی 
کمکی بکنند.  کــردم  بازدیــد آمدنــد، از ایشــان درخواســت 
بودجــه ای  گــر  ا »مــن  فرمودنــد:  جالبــی  نکتــه  ایشــان 
کنــم. خــود  کارهــای دیگــر صــرف   داشــته باشــم، بایــد در 

مــردم بایــد ایــن  مکان هــای مقــدس را بســازند«.
تــا  بــود.  خوابیــده  مدت هــا  توســعه  طــرح  بنابرایــن، 
کبــر ابراهیمــی- خداونــد پــدر و مــادرش را  این کــه حاج ا
کــرد.  بیامــرزد- آمــد و داوطلبانــه بخشــی از آن  را قبــول 
ایــن، بهتریــن ذخیــره آخرت شــان اســت؛ هرکــه بیایــد در 
کنــد و رشــد معنــوی یابــد، ثوابــش  ایــن شبســتان عبادتــی 

بــه بانــی اش هــم می رســد.
ذهن مــان  بــه  متعــال  خداونــد  جریان هــا،  ایــن  از  بعــد 
بوربــور  آقایــان  ایشــان و دوستان شــان؛  از  کــه  انداخــت 
و لوالچیــان -کــه تشــکیل هیئــت موســس را پیشــنهاد 
کننــد؛  دادنــد- بخواهیــم بــرای مشــکالت آســتان فکــری 
کــه مــردم در خدمــت  و برگردیــم بــه همــان ســنت قدیمــی 

ــند. ــرم باش ح
ــه  ک ــد  کن ــانی  کس ــفیع  ــیدالکریم را ش ــال، س ــد متع خداون
ــرای ایــن امــر برمی دارنــد، رزق دنیایــی و آخرتــی  قدمــی ب
کنــد و بــه مــا هــم توفیــق دهــد، ایــن مســیر را  نصیب شــان 
کوچک ایــم  کســی نیســتیم؛ خادمــی  کــه  ادامــه دهیــم. مــا 
ــا  ــان این ج ــم و اال خادم ــی بزنی ــم حرف ــق یافته ای ــه توفی ک

فــراوان بــوده و هســتند.
 در طــی ایــن ســال ها همــکاری دولت هــا در دادن 

بودجــه بــه دارالحدیــث چگونــه بــوده اســت؟
کــه بــا مــا  متأســفانه دولــت نهــم و دهــم، خــودش 
همــکاری نکــرد، دســتور داد بانک هــا هــم  همــکاری خــود 
کننــد. از ســال88 بــه بعــد، طــرح توســعه حــرم  را قطــع 
کارهای مــان قفــل شــد. مجبــور شــدیم  متوقــف و همــه 
تمــام امکانــات و اعتبــارات و اصــل ســرمایه  های مان را 
ــه قرض هــای بانکــی آســتان  ک ــه ســتاد اجرایــی بدهیــم  ب
را پرداخــت و باقــی را صــرف هزینه هــای جــاری آســتان 
و دارالحدیــث )دانشــگاه و پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث و 
گذشــته، ســتاد اعــالم  کننــد. در مــاه  معاونــت فرهنگــی( 
ــان یافتــه اســت،  امــا  ــرارداد ســتاد و آســتان پای ــه ق ک ــرد  ک
کنــون نیــز طبــق همــان قــرارداد بــه عنــوان قــرض بــه  تا

آســتان پرداخت هــا ادامــه دارد.
دولــت یازدهــم و دوازدهــم، تــا ســال های پیــش، مبلغــی 
ــه   ــفانه ب ــم متأس ــه آن ه ک ــد  ــه بودن گرفت ــر  ــا در نظ ــرای م ب
کم تریــن مقــدار رســید و در ســال جــاری هــم قطــع شــده 
ــه مجلــس  ــت یازدهــم مصوب اســت.  نخســتین ســال دول
بــود، ولــی  بــرای دارالحدیــث حــدود 6 میلیــارد تومــان 
ــزوده  ــورم اف ــدازه ت ــه ان ــه ب ــای اینک ــه ج ــی ب ــت فعل در دول
شــود)به حــدود 9 میلیــارد تومــان افزایــش یابــد(، مصوبــه 
یــاد شــده )حــدود 3  از مبلــغ  نیمــی  بــه حــدود  دولــت 
کاهــش یافــت. امســال هــم از ایــن مبلــغ  میلیــارد تومــان( 
کنــون چیــزی بــرای دارالحدیــث پرداخــت نشــده اســت. تا

بهاء الدینــی،  آیــت اهلل   جملــه  از  اســام،  جهــان  بــزرگ 
توفیــق یافــت. 

وی عــاوه بــر حفــظ  کل قرآن کریــم و مســئولیت های سیاســی 
حضــرت  آســتان  تولیــت   ۱۳6۹ ســال  کشــور،  اجرایــی  و 
ــه آغــاز تحــول  ک گرفــت  عبدالعظیــم حســنی ؟ع؟ را برعهــده 
ــی  ــم مذهب ــه مه ــن مجموع ــعه ای ــران و توس ــی در عم اساس

ــوده اســت.  ب
پرفــروغ  مؤسســه  الهــی،  توفیقــات  بــا  هم چنیــن 
دارالحدیــث را در ســال ۱۳66 بنیــان نهــاد. از جملــه آثــار 
کیمیــای محبــت و آثــار  وی، میزان الحکمــه، زمــزم عرفــان و 
ــا همــکاری  ــا ب ــردی ی ــه به صــورت ف ک ــری اســت   متعــدد دیگ
تحریــر  به رشــته  ایشــان  اشــراف  تحــت  یــا  پژوهشــگران 

اســت.     درآمــده 

موقوفات آستان، 
کم هستند.  خیلی 

برای هزینه های 
آستان، به موقوفات 

ماندگار نیاز داریم 
حتی در حد یک 

مغازه؛ در هر 
که باشد،  شهری 
وقف برای این جا 

را می پذیریم؛ تا 
بتوانیم مخارج حرم 

کنیم.  را تأمین 

خداوند متعال، 
سیدالکریم را شفیع 

که  کند  کسانی 
قدمی برای این امر 

برمی دارند، رزق 
دنیایی و آخرتی 
نصیب شان کند 

و به ما هم توفیق 
دهد، این مسیر 

را ادامه دهیم. ما 
که کسی نیستیم؛ 

خادمی کوچک ایم 
که توفیق یافته ایم 

حرفی بزنیم و اال 
خادمان این جا 

فراوان بوده و 
هستند.
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ــا بودجــه و  گفتــم دارالحدیــث ب ــه رئیــس جمهــور فعلــی  ب
کــه امام راحــل ؟هر؟ قبل از تولیت اینجانب  هزینــه اندکــی 
بــرای آســتان اختصــاص دادنــد، تاســیس و در زمــان مقــام 
ــا پیــام روح بخــش ایشــان  معظــم رهبــری )ســال 1374(ب
کــه در دولــت شــما  رســما افتتــاح شــد. آیــا شایســته اســت 

کاری نکــرد. گفــت: نــه، ولــی  تعطیــل شــود؟ 
  انشــاء اهلل همــه بتوانیــم بــا بضاعت مــان، خدمتی 
گرفتاری هــای این جــا مرتفــع شــود.  کنیــم و  بــه ســیدالکریم 
و  آســتان  سال هاســت  می فرماییــد،  شــما  کــه  این طــور 
به خاطــر  اآلن  و  اقتصادی انــد  تنگنــای  در  دارالحدیــث، 

کشــور، بغرنج تــر شــده اســت. این طــور نیســت؟  اوضــاع  
ــکالت  ــن مش ــون ای کن ــته تا گذش ــال  ــای دوم س از نیمه ه
ایــن  بــه  ولــی  بــود،  ســختی  هــم  قبــال  آمــده.  به وجــود 
کارمنــدان  بــه  اســت  هفت مــاه  از  بیــش  نبــود.  شــدت 
کشــور بــا ایــن معضــالت  حقــوق نداده ایــم. البتــه همــه 

روبه روســت. 
از همــه بیشــتر، خــودم در فشــارم. نــه از جهــت حقــوق 
نگرفتــن. الحمــدهلل، از اول تــا حــاال، حقــوق نگرفتــه ام. در 
کار می کــردم. بلکــه از  نهادهــای مختلــف به عنــوان خــادم 
این جهت کــه دارالحدیــث حاصــل عمــرم اســت. آن وقــت 
کــردم، بــه ایــن فکــر  کــه شــروع بــه تشــکیل دارالحدیــث 
کــه بخواهــم مثــال شــرکت ســهامی بزنــم و ســود  نکــردم 
کنــم. البتــه  کــه جیــب  خــودم و دیگــران را پــر  کنــم  حاصــل 
کاره ای نیســتم. خــدا هــم می خواهــد بگویــد، مــِن  مــن 

ــتید!  کاره ای نیس ــماها  ــه کاره ام، ش ــدا هم خ
کــه   از حرف هــای شــما ایــن را برداشــت می کنــم 
از  و  خداســت  راه  در  مــال   انفــاق  وظیفه شــان  توانمنــدان 
ــد در بــا، موحــد بماننــد و  ــاران بای گرفت طــرف دیگــر، خــود 

ــود.  ــل ش ــرج حاص ــا ف ــد ت کنن ــر  صب
همــه  متعــال  خداونــد  اســت.  همین طــور  قطعــا  بلــه. 
تــا  می کنــد؛  امتحــان  هــم  شــدید  و  می کنــد  امتحــان  را 
جایی کــه بــه فرمــوده قــرآن، پیامبــر مؤمنــان می گوینــد: 
بایــد  نیــز  مــا  خــدا!«؛  یــاری  کجاســت  نصــراهلل1؛  »متــی 
صبــر  الهــی  تقــوای  همــراه  گــر  ا بدهیــم.  پــس  امتحــان 
گره هــا بــاز  کنیــم، امــواج بــال، فروکــش می کننــد و عاقبــت، 

می شــوند. مــا هــم بایــد امتحــان پــس بدهیــم.
نقــل  را  و عبرت آمــوز  ارزنــده  ایــن خاطــره  اســت  خــوب 

می گویــد:  ؟هر؟  خراســانی  آخونــد  فرزنــد  کنــم؛ 
فشــار  در  آخونــد؟هر؟  مشــروطه،  شکســت  از  پــس 
معیشــت اش  و  گرفــت  قــرار  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

ِذیــَن َخَلــْوا ِمــْن 
ّ
ِتُکــْم َمَثــُل اَل

ْ
ــا َیأ ــَة َوَلَمّ ْن َتْدُخُلــوا اْلَجَنّ

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
1. أ

ِذیــَن 
ّ
ُســوُل َواَل ــٰی َیُقــوَل الَرّ ــوا َحَتّ اُء َوُزْلِزُل ــَرّ َســاُء َوالَضّ

ْ
ــْتُهُم اْلَبأ َقْبِلُکــْم َمَسّ

. ِ
ــٰی َنْصــُر اهلَلّ ــُه َمَت ــوا َمَع آَمُن

کــه  کــه بــه بهشــت داخــل شــوید بــدون امتحاناتــی  کرده ایــد  گمــان  آیــا 
ــر آنــان رنــج و ســختیها رســید  کــه ب گذشــتگان آمــد؟  پیــش از شــما بــر 
کــه رســول و  گاه  و همــواره پریشــان خاطــر و هراســان بودنــد تــا آن 
کــی مــا  گفتنــد: بــار خدایــا،  گرونــدگان بــا او )از خــدا مــدد خواســتند و( 

کنــی؟ ــاری  را ی

قابــل  پــول  شــخصی  روزی  می گذشــت.  به ســختی 
توجهــی بــه آخونــد می دهــد. خــادم آخونــد، نوشــته ای 
کــه بایــد دو پســرم را زن بدهــم،  به دســت  ایشــان می دهــد 
از ایــن پــول، ســهمی هــم بــه مــا بدهیــد. آخونــد همــه 
ــع  ــه وض ــادم، بی توجــه ب ــد و خ ــان می ده ــه ایش ــول را ب پ

مــی رود.  و  برمــی دارد  را  پــول  همــه   آخونــد، 
گــر به فکــر  کــه آقــا ا بعضــی از اصحــاب اعتــراض می کننــد 
آخونــد  باشــید!  خودتــان  به فکــر  نیســتید  طلبه هــا  مــا 
کســی او را در  کــه تــا آن روز  گریــه ای ســرمی دهد  چنــان 
»مــن  می فرمایــد:  ســپس  بــود.  ندیــده  حالتــی  چنیــن 
گردانی  طلبــه ای تنگ دســت بــودم، درس خوانــدم و شــا
کتاب هایــی نوشــتم و بــاز تنگ دســت  گرفتنــد،  دورم را 
شــده ام. هرچــه شــده، صالحدیــد خداونــد متعــال بــوده، 
کــه 20 ســال اســت به  گریــه  و ناراحتــی ام بــرای آن بــود  ولــی 
کنیــد امــا  شــما می گویــم خداشــناس باشــید و بــه او تــوکل 
بــا اعتراض های تــان معلــوم شــد، حرف هایــم تأثیــری در 

شــما نداشــته اســت!
این اســت که  دشــوار،  شــرایط  ایــن  در  هــم  مــا  امتحــان 
گفتیــم و نوشــتیم در  ــرآن و ســنت  ــا ایــن  همه ســال از ق آی
گنجینه ها  کرده ایــم همــه  کــرده؟ آیــا بــاور  قلب مــان رســوخ 
کمــی ســختی، دســت  کلیدهایــش دســت اوســت؟ آیــا بــا  و 
کار می کنیــم  از وظایف مــان برمی داریــم و بــرای حقــوق 

یــا بــرای خــدا؟
هــم  قــدری  رســید،  به این جــا  بحــث  کــه  حــاال   
کــه دســت خالــی نرویــم. چرا  برای مــان از نیکــوکاری بگوییــد 
ــاق  ــت آورده، انف ــقت به دس ــا مش ــه ب ک ــی را  ــد مال ــان بای انس

ــرد؟    ــری خواهــد ب ــر و واالت کار ســود باالت ــا ایــن  کنــد؟ ب
این کــه انســان مــال خــود را متعلــق بــه خــود ندانــد بســیار 
از  به راحتــی  دلیــل  به همیــن  افــراد  ایــن  اســت.  مهــم 

می گذرنــد.  مال شــان 
کــه این چنیــن،  کســانی  افــراد پولــدار بســیاری داریــم امــا 
ســرمایه خــود را در خدمــت بنــدگان خــدا قــرار دهنــد، 
امــام صــادق؟ع؟ می فرماید:»کســانی  اندک انــد.  بســیار 
کننــد  کــه غنــی باشــند و مــال خــود را در راه خیــر مصــرف 

خداونــد بــه آنهــا پــاداش دوبرابــر می  دهــد.«
گوســفندی می کشــد  کــه روزی پیغمبــر ؟ص؟  روایــت اســت 
گوســفند را تکه تکــه  و به خانــه مــی آورد. همســر ایشــان 
ــف  کت ــط  ــد و فق ــایه ها می ده ــه همس ــه را ب ــد و هم می کن
از  و  برمی گــردد  خانــه  بــه  پیغمبــر  می مانــد.  گوســفند 
ــده  ــفند مان گوس ــت  گوش ــدر از  ــد چه ق ــرش می پرس همس
همســایه ها  بــه  را  همــه  می گویــد  همســرش  اســت. 
کــرم  کتــف آن مانــده اســت. پیغمبــر ا بخشــیدم، فقــط 
و  مانــد  همــه اش  می کنــی،  اشــتباه  می دهــد  جــواب 
کتــف آن رفــت. هرچــه بــه دیگــران می بخشــی  فقــط یــک 
می مانــد و هرچــه نــزد ماســت از بیــن مــی رود. پــس بایــد 

را بخشــید. آن 
ایــن دنیــا یــک مســافرخانه اســت و اصــل، دنیــای آخــرت 
و  می آیــد  امیرالمومنیــن؟ع؟  نــزد  کســی  روزی  اســت. 

ــد،  می بینــد حضــرت روی حصیــر نشســته اســت. می گوی
ســختی  شــرایط  چنیــن  در  چــرا  هســتید  خلیفــه  شــما 
کســی عقــل  گــر  زندگــی می کنیــد؟ حضــرت می گویــد: »ا
تهیــه  وســیله  مســافرخانه  ایــن  بــرای  باشــد،  داشــته 
کــه  خّیرینــی  هســتیم.  رفتنــی  همگــی  مــا  نمی کنــد.« 
آخرت شــان  جهــان  به فکــر  و  می گذرنــد  خــود  مــال  از 
هســتند، عاقل انــد. بایــد بــه فکــر دنیــای پــس از مــرگ 

گــذر اســت. بــود، ایــن جهــان محــل 
کــه   ایــن آســتان بــا آن همــه مجموعــه زیرنظــرش 
ثبــت  کارنامــه اش  در  خیره کننــده ای  فعالیت هــای  انصافــا 
گســترده ای از ســوی خّیــران  کــرده اســت، احتیــاج بــه تعــاون 

دارد. امــا اولویــت نیازهای تــان چیســت؟
به نظــرم، اولویــت اول بــا دارالحدیــث اســت. زیــرا فرهنــگ 
همــه  و  می کنــد  منتشــر  جهــان  بــه  را  اهل بیــت؟مهع؟ 

کارهــای مــا تحت الشــعاع همیــن هــدف اســت.
نگــران دارالحدیــث ام؛ دارالحدیــث حاصــل عمــرم اســت؛ 
دارالحدیــث، هدیــه آســمانی و پربرکت ســیدالکریم اســت. 
نقــل  طبــق  قبــل  هزارســال  از  بیــش  صــادق ؟ع؟  امــام 
فرمــوده: پیــش از ظهــور حضــرت مهــدی؟جع؟ معــارف 
اهل بیــت؟مهع؟ از قــم بــه سراســر جهــان منتقــل می شــود. 
به گمــان بنــده یکــی از آن نهادهــای فرهنگــِی زمینه ســاز 
کــه دارد  ظهــور ولی عصــر؟جع؟ همیــن دارالحدیــث اســت 
ایــن معــارف را به زبان هــای زنــده دنیــا ترجمــه و عرضــه 

می کنــد. 
حدیث شناســی، بــرای همــه مســلمانان به ویــژه جوانــان 
و پژوهشــگران بســیار ضــروری اســت. ســعی مــا بــر ایــن 
نکننــد؛  کمبــود  احســاس  دانشــجویان مان،  کــه   اســت  
می شــوند،  تشــویق  دانشــجویان  دیگــر  کــه  همان گونــه 
علــوم  بــه  کــه  بهایــی  و  شــوند  تشــویق  هــم  این هــا 

ــه  ک ــد  ــی باش ــش از بهای ــود، بی ــت؟مهع؟ داده می ش اهل بی
بــه ســایر علــوم داده می شــود. 

از بانیــان نیکــوکار دعــوت می کنیــم بــرای بازدیــد بــه آن جــا 
برونــد؛ تــا نبیننــد، نمی داننــد چه کارهــای بزرگــی انجــام 

شــده اســت!
ــت  کــه بــا حرک ــی؟هر؟ اســت  دوم، شبســتان امــام خمین
نزدیــک  آینــده  در  ابراهیمــی،  کبــر  حاج ا خالصانــه 

شــد. خواهــد  تمــام  ان شــاء اهلل 
کــه  ســوم: صحن هــای اطــراف؛ شــرق و غــرب و جنــوب 
کــه  بایــد ســاخته شــوند یــا ســقف بخورنــد؛ ماننــد مصلــی 
بایــد ســقف داشــته باشــد. زیــرا مــردم در مناســبت هایی 
مثــل نمــاز جمعــه و نمــاز عیــد فطــر، زیــر آفتــاب یــا بــرف و 
باران انــد. تجربــه  نشــان می دهــد، فقــط مســقف کردن، 

ــد. ــرف می کن ــکل را برط ــن  مش ای
ــرار  ح صحــن ق ــرادران در طــر چهــارم: حــوزه خواهــران و ب
نمی تواننــد  مــردم  و  اســت  حــرم  راه  ســر  زیــرا  می گیــرد، 
بــه  دهیــم  انتقــال  بایــد  را  حــوزه  کننــد.  عبــور  آن جــا  از 

بــه حــرم مطهــر. نقطــه   نزدیک تریــن 
بداننــد،  مدرسه ســاز  خّیــران  اســت  خــوب  پنجــم: 
کــه وابســته بــه آســتانه بــوده  مجموعــه حکمــت شــهرری 
کشــور محســوب می شــود، هدفــش  و از مــدارس نمونــه 
تربیــت نیروهــای متخصــص، متدیــن و متعهــد اســت. 
البتــه اآلن، از نظــر مالــی، تقریبــا مســتقل شــده و فقــط 

داریــم.   نظــارت 
کــه می گیــرد، فقــط بــه اداره خــودش  آن جــا شــهریه  اندکــی 
گــر نیکــوکاران تمایــل دارنــد شــعبه های ایــن  می رســد. ا
کنــد، می تواننــد در ایــن قســمت  گســترش پیــدا  مدرســه 

ــد.  کنن ــرمایه گذاری  س
کنــد،  ح اســتفاده  کــه بخواهــد از ایــن طــر هــر مدرســه ای 

که از مال   خّیرینی 
خود می گذرند 
و به فکر جهان 

آخرت شان هستند، 
عاقل اند. باید به 

فکر دنیای پس 
از مرگ بود، این 

گذر  جهان محل 
است.

دارالحدیث حاصل 
عمرم است؛ 

دارالحدیث، هدیه 
آسمانی و پربرکت 

سیدالکریم است. 
امام صادق ؟ع؟ 

بیش از هزارسال 
قبل طبق نقلی 
فرموده: پیش 

از ظهور حضرت 
مهدی؟جع؟ 

معارف 
اهل بیت؟مهع؟ 

از قم به سراسر 
جهان منتقل 

می شود. به گمان 
بنده یکی از آن 

نهادهای فرهنگِی 
زمینه ساز ظهور 
ولی عصر؟جع؟ 

همین دارالحدیث 
که دارد  است 
این معارف را 

به زبان های زنده 
دنیا ترجمه و عرضه 

می کند. 

خداوند متعال همه 
را امتحان می کند و 
شدید هم امتحان 

می کند؛ تا جایی که 
به فرموده قرآن، 

پیامبر مؤمنان 
می گویند: »متی 

نصراهلل؛ کجاست 
یاری خدا!«؛ ما نیز 

باید امتحان پس 
گر همراه  بدهیم. ا

تقوای الهی صبر 
کنیم، امواج بال، 

فروکش می کنند و 
گره ها باز  عاقبت، 

می شوند. ما هم 
باید امتحان پس 

بدهیم
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ــه بچه هــای  ــرای این ک کنیــم. تنهــا ب ــه  ــم آن را ارائ حاضری
و در عیــن  بیاینــد  بــار  مــردم، فرهنگ مــدار و مســلمان 
تخصــص، در خدمــت اســالم باشــند. آســتان ســودی در 

ایــن میــان نمی بــرد.
کمــی هــم از خودتــان و خانواده تــان برای مــان     

بگوییــد.
کــه پیــش از  بلــه. نــام اصلــی ام، محمــد درون پــرور اســت 

انقــالب بــه محمــد محمدی نیــک تغییــر یافــت. 
ری شــهری  محمــدی  محمــد  بــه  انقــالب  از  پــس 
شــهرری  متولــد  اســماعیل ام،  فرزنــد  شــده ام.  معــروف 
جــد  بودنــد.  مذهبــی  مــا  خانــواده  ســمنانی االصل.  و 
کــه از دوســتان شــیخ محمدتقــی بافقــی؟هر؟  پــدری ام 
خوانــدن  درحــال  و  کــرد  عمــر  130  ســالی  حــدود  بــود، 
قرآن کریــم از دنیــا رفــت. مــادرم از شــمیران تهــران بــوده 
می رســد.  شــمیران  »شــکرآب«  امامــزاده  بــه  نســبش  و 
مــادرم قبــل از انقــالب و پــدرم بعــد از انقــالب در حادثــه 

رفتنــد. دنیــا  دار  از  تصــادف 
کی طلبه شدید؟  

پــس از پایــان تحصیــالت ابتدایــی، پــدرم به خاطــر  شــرایط 
خــاص دوران ستم شــاهی و بیــم آن کــه شــاید ورودم بــه 
کنــد،  دبیرســتان و دانشــگاه، بنیــه دینــی ام را تضعیــف 
مــرا از ادامــه تحصیــل در دبیرســتان بازداشــت، باوجــود 
راضــی  پــدرم  اســاتیدم،  از  بعضــی  و  مــن  اصرارهــای 

کاســب.  نمی شــد و می گفــت یــا طلبــه بــاش یــا 
خــب، آن زمــان بچــه بودیــم، فضــای فرهنگــی طــوری 
خوبــی  رفتــار  و  می کردنــد  مســخره  را  طلبه هــا  کــه  بــود 
بــه ورود  دلیــل عالقــه ای  به همیــن  نداشــتند.  آن هــا  بــا 
به حــوزه نداشــتم. وقتــی دیــدم پــدرم اصــرار زیــادی روی 
کــه  کــردم  طلبه شــدن مــن دارد، نــذر امــام زمــان ؟جع؟ 
طلبــه نشــوم! آن روزهــا نزدیــک بــه نیمــه شــعبان بــود. 
گــر پــدرم از طلبه شــدن من منصرف شــود،  کــه ا کــردم  نــذر 
کنم. پــدرم منصرف  مجلــس جشــنی بــرای حضــرت برگــزار 
ــه اصــل  کــه نشــد. مــن هــم فقــط به خاطــر عالقــه ب نشــد 
کســب معرفــت، وارد حوزه علمیــه برهــان شــدم؛ بــا  علــم و 
کــه نــه عمامــه بگــذارم، نــه حتــی عبــا بپوشــم.  ایــن شــرط 

کــرد! پــدر هــم ایــن شــرط را قبــول 
کــه بــه لبــاس طلبگی  شــش مــاه بعــد از ورود بــه حــوزه بــود 
ــه تدریــج ایــن لبــاس را پوشــیدم و  ــردم و ب ک ــه پیــدا  عالق
کم کــم فضــای فکــری ام عــوض شــد و پــس از 1 ســال بــه 

قــم رفتــم. 
ســوء  گویــا  افتادیــد؟  زنــدان  بــه  کــه  شــد  چــه   

بــوده؟ تفاهــم 
که با  بله. ســال 44، در مشــهد به  اتهام توزیع اعالمیه ای 
امضــای مبّلغــان اصفهــان به مناســبت شــهادت بخارایــی 
و یــاران او صــادر شــده بــود، بازداشــت شــدم. دلیــل اصلــی 
ک نســبت به  کــه ســاوا ایــن بازداشــت نیــز حساســیتی بــود 
طــالب حــوزه علمیــه قــم داشــت. چــون ایــن اطالعیــه در 
کســی را نتوانســته بودنــد دســتگیر  مشــهد پخــش شــد، و 

داده ام،  انجــام  مــن  را  ایــن کار  این کــه  به تصــور  کننــد، 
ک  ــد. چهل وپنــج روز در ســاوا کردن بازداشــت و زندانــی ام 

و پانــزده  روز در زنــدان شــهربانی زندانــی بــودم. 
حــدود یک ســال پــس از آزادی از زنــدان، یعنــی درســال 
45، در دادگاِه تجدیــد نظــر، حاضــر نشــدم و بــه  نجــف 
بــه   46 ســال  بــودم،  نجــف  ســیزده ماه  کــردم.  فــرار 
بــه  مشــکینی  آیــت اهلل  ســال،  همــان  بازگشــتم؛  تهــران 
مشــهد تبعیــد شــد. مــن هــم همــراه ایشــان بــه مشــهد 
رفتــم. 18مــاه در مشــهد بــودم، بعــد بــه قــم برگشــتم و تــا 

بــودم.  تدریــس  و  تحصیــل  مشــغول  ســال57، 
کــدام مســئولیت های اجرایــی را برعهــده   تــا اآلن 

گرفته ایــد؟
مســئولیت های اینجانــب؛ ریاســت دادگاه انقــالب ارتــش، 
کشــور، دادســتانی ویــژه  کل  وزارت اطالعــات، دادســتانی 
روحانیــت و نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در حــج و 
کــه االن در  سرپرســتی حجــاج در طــول 20 ســال قمــری 
گذشــته مســئولیتی نــدارم. و امــا تولیــت  رابطــه بــا امــور 
ریاســت  و  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  مقــدس  آســتان 

کنــون ادامــه دارد.  دارالحدیــث تا
کرده ایــد؛ بعضــی از ایــن  کتاب هــای زیــادی منتشــر   
کیمیــای  کتاب هــا، بــا این کــه ســاده به نظــر می رســند مثــل 
جریان آفریــن  حتــی  یــا  تأثیرگــذار  عرفــان،  زمــزم  و  محبــت 
ــه  ــزان الحکم ــد؟ می ــیر افتادی ــن مس ــه در ای ــد. چگون بوده ان

اولیــن اثرتــان بــود؟ 
کــه خیــر. اولیــن اثــرم، »بحث هایــی دربــاره  کنــم  عــرض 
خــدا« درســال 1392 ه.ق منتشــر شــد و امــا سرگذشــت 

میزان الحکمــه:
کــه در حــوزه نجــف، مشــغول تحصیــل  درســال 1346ش 
بــودم، مطالــب جالــب برخــی از مجموعه هــاى حدیثــی 
ــن  ــه ای ک ــردم  ــر نمی ک ــز فک ــا هرگ ــردم؛ ام ــت می ک را یادداش

یادداشــت ها چــه ثمراتــی خواهــد داد! 
بــراى  مشــهد،  بازداشــتگاه  در  1347ش،  درســال 
کــه  را  گرفتــم احادیثــی  هدر نرفتــن فرصت هــا، تصمیــم 
تنظیــم  موضوعــی  به صــورت  می آیــد،  جالــب  به نظــرم 
را  کــردم و تمامــی آن  کتــاب بحاراالنــوار شــروع  از  کنــم؛ 
ســپس  برداشــتم،  یادداشــت  و  خوانــدم  دوبــار  تقریبــًا 
کتــاب را تکمیــل  به ســراغ متــون حدیثــی دیگــر رفتــم و 

کــردم.
بــود؟  چــه  شــهیدمطهری  و  شــما  ماجــرای   

کردیــد؟ مطــرح  ایشــان  بــا  را  قضیــه  چه طــور 
را  میزان الحکمــه  فصل هــای  از  یکــی   ،57 تابســتان 
بــود،  بــا موضــوع درس آن روزهــای ایشــان  کــه مرتبــط  
و  اســت  چــاپ  آمــاده  ایــن،  فرمــود:  دادم.  نشان شــان 
افــزود: »شــیوه دانشــمندان غربــی در تألیــف، این اســت که 
ــاپ  ــد، آن را چ ــودمند باش ــی س ــد معقول ــا ح ــاب ت کت ــر  گ ا
می کننــد و ســپس در چاپ هــای بعــد، مطالــب تــازه ای 
شــیوه  ایــن  اســتاد  حضــرت  می کننــد«.  اضافــه  آن  بــه 
کتــاب را  غربی هــا را می ســتود امــا مــن ترجیــح دادم چــاپ 

تــا تکمیــل نهایــی آن به تعویــق بیانــدازم. 
بــه  انقــالب،  از  پــس  و  ترورهــا در ســال 1360  بــا شــروع 
کــه شــرایط خــاص زمــان، اقتضــا می کنــد  این بــاور رســیدم 
کســی  هرچــه زودتــر دســت بــه کار شــوم؛ مشــکل اســت 
ایــن  آماده ســازی  و  فصل بنــدی  کار  خــودم،  از  غیــر 
ــا وجــود  ــود، انجــام دهــد. ب ــم ب ــه آرزوی ک ــه  کتــاب را  آن گون
گرفتــم، از ایــام تعطیلــی و اوقــات  گرفتاری هایــم، تصمیــم 
بحمــداهلل  بکنــم.  را  بهره بــرداری  بیشــترین  فراغــت، 
والمنــه، میزان الحکمــه، پــس  از 14ســال  از آغــاز تألیــف، در 

رســید. به ســرانجام   63 خــرداد 
 چگونه به فکر  تأسیس دارالحدیث افتادید؟

کاوش های علمی ام، به دونکته مهم پی بردم: در 
یکــی ظرفیــت بی نظیــر قــرآن و حدیــث در پاســخ گویی بــه 
گــر برآینــِد صحیــح ایــن دو هدیــه  نیازهــاى جامعــه؛ یعنــی ا
الهــی، به زبــان روز بــراى مــردم جهــان بیــان شــود، اســالم، 

بیــش از هــر وقــت دیگــر هــوادار پیــدا می کنــد. 
و دوم این کــه تنظیــم موضوعــی تمامــی آیــات و روایــات 
ــی ایــن  اســالمی، نقشــی بنیادیــن در فهــم اســالم دارد ول
طــرح، فقــط در موضوعــات فقهــی انجــام شــده اســت. 
رؤیایــی  برایــم  و  نبــود  یک نفــر  ایــن کار  اســت  بدیهــی 
مســئولیت های  به عــالوه،  می نمــود.  دســت نیافتنی 

نمی گذاشــتند. باقــی  فرصتــی  ســنگین ام 
ــه،  ــل میزان الحکم ــراى تکمی ــم ب گرفت ــم  ــن رو، تصمی از ای
از همــکارِى چندتــن از طــالب جــوان و باانگیــزه، اســتفاده 
کنــم و بــرکات ایــن مجموعــه مبــارك، از همین نقطــه آغــاز 

شــد.
درســال  امــام؟هر؟  کــه  تومانــی    250 بــا  ابتــدا  خالصــه، 
گذاشــت، در زیرزمیــن منزل مــان، آغــاز  66، در اختیــارم 
تولیــت آســتان، مرکــز تحقیقــات  از  پــس  کردیــم.  بــه کار 
دارالحدیــث بــا پیــام پــر مغــز مقــام معظــم رهبــری در ســال 

1374 افتتــاح شــد.
ج اش را آســتان، تأمیــن می کــرد تــا بــه  ایــن  عمــده  مخــار
که دانشــگاه و پژوهشــگاهی عالی و معتبر  نقطه رســیدیم 
داشــته باشــیم. معاونــت فرهنگی هنــری هــم، معــارف را 
ــرای اســتفاده رســانه  ای و مــردم، ساده ســازی می کنــد.  ب
کــه  مثــل همــان فیلم هــای یک دقیقــه ای حدیــث زندگــی 

شــاید در رســانه ها دیــده باشــید.

گســترش   شــاید بعضی هــا بگوینــد چــه نیــازی بــه 
یکه وتنهــا  قدیــم  علمــای  آیــا  اســت؟  کــز  مرا این گونــه 

نیاورده انــد؟ پدیــد  توجــه  درخــور  آثــار  این همــه 
گذشــته، اوال فــردی بــوده نــه  ببینیــد، غالــب آثــار حدیثــی 
جمعــی و تشــکیالتی و ثانیــا متناســب تمامــی نیازهــای 
ماننــد  علمــا  از  برخــی  بلــه،  اســت.  نبــوده  جامعــه، 
فراوانــی  این زمینــه تالش هــای  عالمه مجلســی ؟هر؟ در 
کــه  کردنــد امــا نتوانســتند تشــکیالتی به وجــود بیاورنــد 
پاســخ گوی نیازهــای جهــان اســالم باشــد، همــراه بــا زمــان 

گســترش یابــد.  کنــد و  رشــد 
یکــی از موانــع اصلــی  ایــن امــر، حکومت هــا بوده انــد ولــی 
پــس از تأســیس جمهوری اســالمی، دانشــمندان شــیعه، 

در پیشــگاه خداونــد متعــال عــذر تقصیــری ندارنــد. 
گذشــت چهارده قــرن، جــای چنیــن  هنــوز هــم پــس از 
ســازمانی بــا هــدف تنظیــم، تبویــب، شــرح و پاالیــش و 
کار عظیمــی  تحقیــق در علــوم حدیــث خالــی اســت. ایــن 

کــه بــا یکــی دونفــر نمی تــوان انجــام داد. اســت 
بــه دوش  را  رســالتی  چنیــن  حوزه علمیــه  آیــا   

؟   نمی کشــد
کــه بایــد، بــه  متأســفانه در حوزه هــای علمیــه، آن طــور 
پــس  ولــی  نمی شــد،  داده  بهــا  گران بهــا  ســرمایه  ایــن 
علــوم  تدریــج  بــه  حمــدهلل  بــه  دارالحدیــث  تأســیس  ار 
امیــدوارم  گســترش اســت.  و معــارف حدیثــی در حــال 
را  خــود  شایســته  جایــگاه  حدیــث  نزدیــک،  آینــده  در 
بهتریــن  درحالی کــه  کنــد.  پیــدا  علمیــه  حوزه هــای  در 
بــرای خودســازی، ارشــاد و  ســرمایه حوزه هــای علمیــه 
ســازندگی دیگرافــراد جامعــه، قــرآن و احادیــث اســالمی 
کــه در روایــات آمــده، بهتریــن وســیله  اســت. و همان طــور 
بــا  مردمــان  کردن  آشــنا اهل بیــت؟مهع؟  مکتــب  تبلیــغ 

آن هاســت.  و دل نشــین  و شــیرین  زیبــا  ســخنان 
نیــز هم چــون خــود حدیــث، در  پژوهش هــای حدیثــی 
کارهــای انجام شــده،  گرفتــار هســتند و  کشــور مــا بــه غربــت 
کــه بایــد انجــام شــود بســیار ناچیز نــد.  نســبت بــه آن چــه 
دوره هــای  اخیــر،  درســال های  خوش بختانــه  البتــه 
حدیث خوانــی، شــرح احادیــث و دروس  تخصصــی اش را 
ــا  ــو در آن ه ــلی ن ــم نس ــم. امیدواری ــوزه راه انداخته ای در ح

تربیــت شــوند.

با شروع ترورها 
در سال 1360 و 

پس از انقالب، به 
که  این باور رسیدم 

شرایط خاص زمان، 
اقتضا می کند هرچه 

زودتر دست به کار 
شوم؛ مشکل است 
کسی غیر از خودم، 

کار فصل بندی و 
آماده سازی این 

که  کتاب را  آن گونه 
آرزویم بود، انجام 

دهد. با وجود 
گرفتاری هایم، 
تصمیم گرفتم، 

از ایام تعطیلی و 
اوقات فراغت، 

بیشترین 
بهره برداری را بکنم. 

بحمداهلل والمنه، 
میزان الحکمه، پس  

از 14سال  از آغاز 
تألیف، در خرداد 

63 به سرانجام 
رسید.

غالب آثار حدیثی 
گذشته، اوال فردی 

بوده نه جمعی و 
تشکیالتی و ثانیا 

متناسب تمامی 
نیازهای جامعه، 

نبوده است. بله، 
برخی از علما مانند 

عالمه مجلسی 
؟هر؟ در این زمینه 

تالش های فراوانی 
کردند اما نتوانستند 

تشکیالتی 
که  به وجود بیاورند 
پاسخ گوی نیازهای 

جهان اسالم باشد، 
همراه با زمان رشد 
گسترش یابد. کند و 

در روایات آمده، 
بهترین وسیله 

تبلیغ مکتب 
اهل بیت؟مهع؟ 

کردن مردمان  آشنا
با سخنان زیبا و 

شیرین و دل نشین 
آن هاست

گر  که ا کردم  نذر 
پدرم از طلبه شدن 
من منصرف شود، 

مجلس جشنی 
برای حضرت برگزار 
کنم. پدرم منصرف 
که نشد. من  نشد 

هم فقط به خاطر 
عالقه به اصل علم 

کسب معرفت،  و 
وارد حوزه علمیه 

برهان شدم؛ با این 
که نه عمامه  شرط 

بگذارم، نه حتی عبا 
بپوشم. پدر هم این 

کرد! شرط را قبول 

پرونده/سیدالکریم/گفتوگو
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محل دفنتاریخ وفات یا شهادتتاریخ والدتعنوانشهرتبرخی از علمای دین، دانشمندان و مشاهیر آرمیده در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟

جنب حرم حضرت عبدالعظیم؟ع؟1325 ق_فقیه و مجتهدسید احمد طباطبایی سنگلجی20

فقیه و مدرس حکمت و عالمه سید محمدکاظم عصار21
فلسفه

رواق شیخ ابوالفتح رازی در 1352 ش1264 ش
بین الحرمین

نویسنده، شاعر و غزلسرای کریم امیری فیروزکوهی22
معاصر

صحن امامزاده طاهر1363 ش1289 ش
کوثر روبروی دارالشفاء 

رواق شهید حاج اسماعیل رضایی1349 ش1275 شادیب معاصراستاد بدیع الزمان فروزانفر23

آیت اهلل حاج شیخ جواد فومنی 24
حائری

ضلع شرقی صحن مطهر1343 ش1291 شخطیب و دانشمند

رواق شیخ ابوالفتح رازی1214 ق1158 قنویسنده و استاد امیرکبیرسید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی25

کاشانی1377 ش1268 شدانشمند و خطیب توانامحمدتقی فلسفی26 مقبره آیت اهلل 

کاشانی1344 ش1258 شادیب معاصراستاد عبدالعظیم قریب27 رواق آیت اهلل 

رواق شیخ ابوالفتح رازی در 1328 ش1254 شادیب معاصرعالمه محمد قزوینی28
بین الحرمین

صحن باغ توتی1342 ق1282 قسردار ملیستارخان قره داغی29

کمره ای30 صحن باغ توتی1328 ش1283 شفقیه، مولف و مترجمآیت اهلل محمدباقر 

کفایی31 مولف و رئیس حوزه علمیه آیت اهلل حاج شیخ محمد 
مشهد مقدس

کاشانی1356 ق1294 ق رواق آیت اهلل 

کنی32 کاشانی1306 ق1220 قفقیه و مرجع وارستهآیت اهلل حاج مال علی  شبستان آیت اهلل 

کاشانی33 کاشانی1340 ش1264 شمجتهد و مبارز بزرگآیت اهلل سید ابوالقاسم  رواق آیت اهلل 

رواق بین الحرمین1358 ش1284 شمحدث و مترجمسید جالل الدین محدث ارموی34

آیت اهلل حاج شیخ ذبیح اهلل 35
محالتی

رواق شیخ ابوالفتح رازی1406 ق1310 قمجتهد و مولف

کنی36 فقیه، مبارز، رییس مجلس آیت اهلل محمدرضا مهدوی 
خبرگان رهبری، نخست 

کشوری وزیر، وزیر 

کاشانی1393 ش1290 ش رواق آیت اهلل 

کتاب خانه حاج جواد موذنی37 موذن و موسس 
آستان مقدس

محوطه صحن اصلی1371 ش1290 ش

استاد دانشگاه، نویسنده، سید حسن مشکان طبسی38
شاعر و مترجم

صحن مطهر1327 ش1258 ش

فقیه و مبارز در واقعه تحریم آیت اهلل حاج شیخ عبدالنبی نوری39
کو تنبا

کاشانی1334 ق1254 ق رواق آیت اهلل 

کاشانی1364 ق1265 قمجتهد و مبارز بزرگآیت اهلل شیخ عبداهلل نوری40 رواق آیت اهلل 

محل دفنتاریخ وفات یا شهادتتاریخ والدتعنوانشهرت

در جوار حرم مطهر1354 ش1261 شفقیه و فیلسوفآیت  اهلل میرزا احمد آشتیانی1

رواق شیخ ابوالفتح رازی1334 ش1275 شمورخاستاد عباس اقبال آشتیانی2

رواق جنب باال سر1384 ق1318 قمفسر قرآنآیت اهلل سید حسین اثنی عشری3

در جوار حرم مطهر1349 ش1271 شادیب، شاعر و نگارگر معاصراسماعیل آشتیانی4

شهید افتخارالعلماء آشتیانی5
)میرزا مصطفی(

ادیب دانشمند و عالم 
شهیر

شهادت1284 ق
1327 ق
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که انجام  کارهایی 
شده، زیاد است و 
برشمردن تک تک 

آن ها، میسر 
نیست. مهم ترین 

کار ما، تشکیل 
مجمع خّیرین 

استان ها و اصناف 
است.

هدف اصلی 
ما تمرکزبخشی 

و ساماندهی 
امور نیکوکاران، 

جلوگیری از 
موازی کاری، 

اطالع رسانی و 
کارهایی از این قبیل 

است

پرونده/سیدالکریم/گفتوگوپرونده/سیدالکریم/گفتوگو

کشــور، پیش بینی هــا بــرای حضــور موفــق و مؤثــر   بــا راه انــدازی مجمــع خّیریــن 
گرفــت. تنهــا دو  ایــن مجمــع در عرصــه فعالیت هــای خّیــری، ســمت  و ســویی مثبــت 
کشــور در اقصــی نقــاط ایــران  کافــی بــود تــا نــام و آوازه مجمــع خّیریــن  ســال زمــان 
اســامی طنین انــداز شــود. حضــور رئیــس هیــأت مدیــره ایــن تشــکل مردمــی در 
کشــور  کشــور و پیشــنهاد حضــور مؤثــر مجمــع خیریــن  شــورای اجتماعــی وزارت 
بــر جایــگاه  گواهــی  در عرصــه بین الملــل از ســوی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ 
کاردان  کــه بــه همــت و تــاش اعضــای آن بــه ویــژه هیــأت مدیــره  ارزشــمندی اســت 
کشــور محقــق شــده اســت. علــت رســیدن بــه ایــن  و عمل گــرای مجمــع خّیریــن 
کــه در آغــاز راه بــه عنــوان  گام اهدافــی اســت  گام  بــه  نقطــه از موفقیــت، تحقــق 
کشــور تبییــن شــد. همــه این هــا بــه اضافــه  منشــور و اساســنامه مجمــع خّیریــن 
پرســش هایی دیگــر در خصــوص عملکــرد و اهــداف و برنامه هــای مجمــع موجــب 
شــد تنهــا چنــد روز قبــل از انتشــار ایــن شــماره هزاربــرگ پــای صحبت هــای مهنــدس 

کشــور بنشــینیم. ــن  ــور، رئیــس هیــأت مدیــره مجمــع خیرّی حبیــب اهلل بورب
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کنیــم و نظــرات و  از رونــد ســاخت ایــن شبســتان بازدیــد 
بــا وی در میــان بگذاریــم. را  پیشــنهادهای مان 

پــس از بازدیــد از شبســتان، در مالقات مــان بــا آیــت اهلل 
کمبودهــا و نیازهــای آســتان صحبــت  ری شــهری، دربــاره 
کــه بودجــه دولتــی  کردیــم؛ از جملــه صحبت هــا ایــن  بــود 
کــم و ناچیــز  دارالحدیــث در ســال های اخیــر، رفته رفتــه 
کــه  کــه آســتان، درآمــد آنچنانــی  شــده اســت. در حالــی  
و  دارالحدیث)دانشــگاه  گردانــدن  هزینه هــای  بتوانــد 
مقــام  گفتــم؛  بنــده  نــدارد.  کنــد  تامیــن  را  پژوهشــگاه( 
بحــران  و  مشــکل  رفــع  خصــوص  در  رهبــری؟دم؟  معظــم 
کــه  کردنــد  توصیــه  مــا  بــه  آموزشــی  فضاهــای  کمبــود 
کمــک بگیریــد. مــا  کمبودهــا  شــما از مــردم بــرای رفــع 
کمبــود  ایــن نکتــه نغــز، توانســتیم بحــران  بــا پیگیــری 
ــا، چنــدی  کنیــم. اتفاق کشــور را حــل  فضاهــای آموزشــی 
مســتقر  کشــور  وزارت  در  کــه  اجتماعــی  شــورای  پیــش 
گزارشــی  و  رســیدند  آقــا  حضــرت  خدمــت  اســت، 
را  ایشــان  کــه  کردنــد  ارائــه  دربــاره معضــالت اجتماعــی 
راضــی نکــرد. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، آنجــا هــم 
کــه از خــود ایــن ملــت شــریف بــرای رفــع  کردنــد  اعــالم 
بــه  ظاهــر  راه کار  ایــن  بگیریــد.  کمــک  مشکالت شــان 
کشــور  ــدازی مجمــع خّیریــن  ــد راه ان ــر، مؤی ســاده امــا مؤث
کــه سرچشــمه فعالیت هــای نیکوکارانــه  اســت؛ مجمعــی 
کــه  بســیاری شــد. بنابرایــن، تجربــه مــا نشــان می دهــد 
بــرای توســعه آســتان و تأمیــن هزینه هــای دارالحدیــث 
هــم از ایــن راه کار بهــره ببریــم؛ و مهم تــر اینکــه هــر چــه 
می توانیــد از دولــت بودجــه نگیریــد و مســتقل باشــید. 
بایســتی نهــادی مردمــی، تشــکیل دهیــد تــا بتوانــد در 
گــون، شــما را در پیشــبرد اهداف تــان  گونا فرصت هــای 

کنــد. پشــتیبانی 
بــه  هــر حیــث، ایــن سلســله  جلســات همفکــری و مشــاوره 
و  بیســت  در  این کــه  تــا  کــرد.  پیــدا  ادامــه  هم چنــان 
ری شــهری،  آیــت اهلل  امســال،  اردیبهشــت ماه  چهــارم 
دکتــر  و  ابراهیمــی  کبــر  حــاج  ا لوالچیــان،  آقــای  بنــده، 
رحماندوســت، هیــأت مؤســس مجمــع خّیریــن آســتان 
تشــکیل  را  دارالحدیــث  و  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت 
ــا شــخصیت های حقیقــی و  ــم و رایزنی های مــان را ب دادی
کردیــم. رایزنی هــا،  حقوقــی نیکــوکار بــرای توســعه آن آغــاز 
کــه در جــوار بــارگاه  کشــید تــا امــروز  چنــد ماهــی طــول 
نشســتی  فرهیختــگان،  آن  حضــور  بــا  ســیدالکریم؟ع؟ 
ــای  ــأت امن ــرای هی ــر ب ــان 21 نف ــان آن ــم. از می کردی ــزار  برگ
ایــن مجمــع انتخــاب شــدند. ایــن هیأت در نشســت های 
ــا هیــأت اجرایــی را از میــان خــود  ــره ی آینــده، هیــأت مدی
کــرد تــا إن شــاءاهلل از ایــن بــه بعــد شــاهد  انتخــاب خواهنــد 
توســعه بیــش از پیــش حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ و 

ادامــه فعالیــت دارالحدیــث باشــیم. 
  مجمع خّیرین کشور چه اهدافی را تعقیب می کند؟

اهدافــی ماننــد ایجــاد دفاتــر اســتانی مجمــع، تشــکیل 
مجامــع خّیریــن اصنــاف، برگــزاری نشســت های فصلــی 

کتــاب  بــا همــکاری اعضــای شــورای مرکــزی مجمــع، تهیــه 
کمیتــه  راهنمــای مدیریــت مؤسســات خیریــه،  تشــکیل 
و  مؤسســات  بــه  مشــاوره ای  خدمــات  ارایــه  تخصصــی 
مجامــع خیریــه،  برگــزاری جلســات مســتمر بــا مؤسســات و 
مجامــع خیریــه بــرای بررســی مســایل و مشــکالت و یافتــن 
کارگــروه  ایجــاد  آنهــا،  رفــع  جهــت  مناســب  راهکارهــای 
در  خّیــر  بانــوان  مشــارکت  بــرای  برنامه ریــزی  و  بانــوان 

ــر. ــی آخ ــع و ال ــداف مجم ــبرد اه پیش
در ایــن میــان، هــدف اصلی ما تمرکزبخشــی و ســاماندهی 
امــور نیکــوکاران، جلوگیــری از مــوازی کاری، اطالع رســانی 

کارهایــی از ایــن قبیــل اســت. و 
بــرای تحقــق ایــن اهــداف، چــه فعالیت هایــی    
و  بــرای ســاماندهی  مثــا  بپرســم،  می کنیــد؟ خودمانی تــر 
کارهایــی می تــوان انجــام  هماهنگــی در امــور خّیریــن چــه 

داد؟   
کــه انجــام شــده، زیــاد اســت و برشــمردن  کارهایــی  خــب، 
کار مــا، تشــکیل  تک تــک آن هــا، میســر نیســت. مهم تریــن 
مجمــع خّیریــن اســتان ها و اصنــاف اســت. چــون واضــح 
ــر، باعــث می شــود  کــه تشــکیل بخش هــای جزئی ت اســت 
و  شــویم  باخبــر  مشــکالت  و  مســائل  از  دقیق تــر  هــم 
کنیــم، هــم این کــه فرصــت بیشــتری  بدان هــا رســیدگی 
ایــن حرکــت شایســته  گســترش و همگانی کــردن  بــرای 

ــیم. ــته باش داش
کارهــای دیگرمــان، برگــزاری نشســت ها و جلســات بــا  از 
کشــوری و مجامــع خّیــری، ارائــه مشــاوره بــه  مســئولین 
کارگــروه بانــوان مجمــع خّیریــن  مجامــع خّیــری و تشــکیل 
کــه آســوده تر و دقیق تــر، مشــکالت بانــوان را  کشــور اســت 

کننــد. حــل و فصــل 
  مجامع استانی چه وظایفی را به دوش می کشند؟

در ســال اول، چنیــن نمایندگی هایــی نداشــتیم. طبــق 
برنامه هــای تدویــن شــده در اساســنامه بایــد بیــن خّیرین 
ــه انســجامی عملــی  کشــور، هماهنگــی ایجــاد می شــد و ب
در ســطح ملــی می رســیدیم. ایــن مهــم را بــا همــکاری 

مهندس حبیب اهلل  بوربور
رییس هیأت مدیره مجمع خّیرین کشور

مجمع خّیرین جهان اسام 
آرزویی که همین نزدیکی هاست 

گفت وگو

آغــاز  در  کشــور  خّیریــن  مجمــع  پیــش،  چنــدی    
ســومین ســال فعالیــت خــود بانــی یــک اقــدام مانــدگار دیگــر 
و  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  آســتان  خّیریــن  مجمــع  و  شــد 
را  مجمــع  ایــن  راه انــدازی  کــرد.  پایه گــذاری  را  دارالحدیــث 
کــن  اما در  نقطــه عطفــی در فعالیت هــای خّیریــن  می تــوان 
کــه ایــن نیــاز را احســاس و بــه ایــن  دینــی دانســت. چطــور شــد 

کردیــد؟ عرصــه ورود 
ــرای ایــن  کــه راه انــدازی مجمــع خّیریــن ب پــر واضــح اســت 
از  کار یکــی دو روز نیســت.  آســتان شــریف و دارالحدیــث 
ایــن  کــه  بــه  کار شــدیم  یــک  ســال پیــش دســت  حــدود 
ــه  طــول  کنــون ب ــا  نهــاد بابرکــت تشــکیل شــود و ایــن امــر ت
کبــر  حــاج  ا کــه  شــد  شــروع  این جــا  از  ماجــرا  انجامیــده. 
کشــور،  ابراهیمــی، خّیــر خوشــنام و عضــو مجمــع خّیریــن 
گرفــت.  ســاخت شبســتان امــام خمینــی؟هر؟ را بــه عهــده 
کــرد تــا  مدتــی بعــد از اجــرای پــروژه، ایشــان از مــا دعــوت 
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کار قــرار دادیــم تــا مجمــع  جمعیــت هــالل احمــر در دســتور 
خّیریــن را ابتــدا در اســتان ها و ســپس در شهرســتان ها 
کنیــم. ایــن مجامــع، در زمــان بحرانــی نیازهــا  راه انــدازی 
کمک هــا و  کــرد و  را ســنجیده و اولویت بنــدی خواهنــد 
فعالیت هــای خّیــری بــر اســاس آن ارائــه خواهنــد شــد. 
اســتان  هــر  ســهم  کار،  تقســیم  اســاس  بــر  هم چنیــن  
کمک هــا درســت تر توزیــع شــوند. مشــخص می شــود تــا 
گــر چنیــن نمایندگی هایــی نباشــند، موانــع بزرگــی بــر ســر  ا
کرمانشــاه  کــه در  راه خّیریــن ایجــاد می شــود؛ مثــل اتفاقــی 
کــه حیــف  گاهــی امکانــات مــازاد را بــه آن جــا بردنــد  افتــاد. 
ــوز  ــاز، هن ــورد نی ــات م ــر  امکان ــویی دیگ ــد و از س ــل ش و می
کــه هنــوز اســت در برخــی مناطــق تأمیــن نشــده اند.  هــم 
ــاختار  ــد س ــود، می توان ــد ش ــا نظام من کمک ه ــن  ــی ای وقت

کــه نتیجه بخــش خواهــد بــود. کنــد  ویــژه ای را ایجــاد 
  برخــی از هم وطنــان خّیــر یــا نیازمنــد، در داخــل 
بعضــی  در  اینکــه  از  گذشــته  نمی کننــد.  زندگــی  کشــور 
بــرای رفــع احتیــاج هم وطنان مــان، همکاری هــای  مــوارد، 
ایــن  زمینــه  در  تدبیرهایــی  چــه  اســت.  الزم  بین المللــی 

اندیشــیده اید؟
ــام  ــر مق ــل دفت ــات بین المل ــت ارتباط ــنهاد معاون ــه پیش ب
خّیریــن  مجمــع  اعضــای  از  جمعــی  بــا  رهبــری  معظــم 
کــه از زیرمجموعه هــای مجمــع  حــوزه  علمیــه خواهــران 
کشــور اســت، اوایــل تابســتان امســال بــه برخــی  خّیریــن 
ســفر  ایــن  در  کردیــم.  ســفر  بالــکان  حــوزه  کشــورهای 
بــا  دیدارهایــی  ایرانــی  نهادهــای  مســئوالن  حضــور  بــا 
شــخصیت های فرهنگــی و مذهبــی بوســنی و هرزگویــن، 

مشــکالت  بــا  و  دادیــم  انجــام  مقدونیــه،  و  صربســتان 
کشــورها آشــنا شــدیم. جامعــه مســلمانان و شــیعیان ایــن 

در بازگشــت بــه ایــران، آیــت اهلل محســن قمــی، معــاون 
بــا  رهبــری،  معظــم  مقــام  دفتــر  بین الملــل  ارتباطــات 
کــه  کردنــد  حضــور در یکــی از جلســات مجمــع، پیشــنهاد 
هرچــه زودتــر »مجمــع خّیریــن جهــان اســالم« را تشــکیل 
کردیــم.  اســتقبال  پیشــنهاد  ایــن  از  هــم  مــا  دهیــم. 
گــر ایــن ســاختار بــه وجــود بیایــد، تعامــل خوبــی  کــه ا چرا
کشــورهای اســالمی ایجــاد  بیــن توانمنــدان و نیکــوکاران 

می شــود.
گذشــته مجمــع،    نگاهــی بــه فعالیت هــای ســال 
کــه بــا بخش هــا و ســازمان های تصمیم ســاز  نشــان می دهــد 
ــه  ــرای نمون کرده ایــد. ب ــزار  کشــور نشســت های متعــددی برگ
کــرد.  اشــاره  وزیــر محتــرم بهداشــت  بــه حضــور  می تــوان 

ــه ارزیابــی می کنیــد؟ خروجــی ایــن جلســات را چگون
دکتــر  بــا  کــه  متعــددی  نشســت های  در 
قاضی زاده هاشــمی، وزیــر بهداشــت، دکتــر ایــازی، معــاون 
در  بهداشــت  وزارت  نماینــده  نصیــری،  دکتــر  و  ایشــان 
ــه  ــرای مجموع ــه ب ک ــم  کردی ــالم  ــم، اع کردی ــزار  ــع برگ مجم
وزارت بهداشــت، راه انــدازی تنهــا یــک  مجمــع خّیریــن 
کــه  دادیــم  پیشــنهاد  نیســت.  کارگشــا  هیچ وجــه  بــه 
کننــد تــا  کنــار هــر بیمارســتانی، خیریــه ای راه انــدازی  در 
کنــد.  نســبت بــه رفــع مشــکالت همــان بیمارســتان اقــدام 
کــه بــه  دســتم رســیده، در 482  گزارشــی  طبــق آخریــن 
گرفتــه اســت. ایــن  بیمارســتان، مجمــع خّیریــن شــکل 
مجامــع نیکــوکاری، بــار ســنگینی را از روی دوش بیمــاران 

برمی دارنــد. خانواده  های شــان  و  نیازمنــد 
مجامــع  راه انــدازی  شــما  برنامه هــای  از  یکــی    
خّیریــن صنفــی اســت. در ایــن خصــوص چــه  توفیقاتــی بــه 

آورده ایــد؟ دســت 
گذشــته، نشســت های مشــترکی در دفتــر  طــی دو ســال 
کشــور  و  تهــران  اصنــاف در ســطح  بــا رؤســای  مجمــع، 
کرده ایــم. به دنبــال ایــن نشســت ها، در مــاه آینــده،  برگــزار 
نمایندگانــی  حضــور  بــا  کشــور  اصنــاف  خّیریــن  مجمــع 
مجمــع  مدیــره  هیــات  و  فعــال  صنفــی  اتحادیــه  از 130 
ایــن  بــا  شد.ان شــاءاهلل  خواهــد  برگــزار  کشــور  خیریــن 
نشســت، نتایــج بســیار درخشــانی در خصــوص انســجام 
ایجــاد  اصنــاف  ســطح  در  خیرخواهانــه  فعالیت هــای 
کوتــاه مــدت آن در شــرایط اقتصــادی  کــه نتیجــه  می شــود 
کمــک بــه هــم صنفــان را در پــی خواهــد  حــال حاضــر 
کشــور بســیار  داشــت و همچنیــن در مواقــع بحرانــی در 

مفیــد و موثرخواهــد بــود.
آقــای  تهــران،  اصنــاف  اتحادیــه  رئیــس  خوشــبختانه 
کــه عضــو مجمــع خّیریــن اســتان تهــران  نوده فراهانــی 
هــم هســتند، بــا مــا در ایــن  زمینــه خیلــی خــوب همــکاری  

کرده انــد.
گاهــی از قوانیــن و مقــررات و هم چنیــن وجــود    ناآ
کــه خیریه هــا بــا آن  خألهــای قانونــی، از مســایلی اســت 

گاهــی مشــکاتی ســر راه آنــان قــرار می گیــرد.  درگیــر هســتند و 
کرده ایــد؟ کاری  ــرای رفــع ایــن مشــکات  ب

کشــور از آغــاز فعالیــت اش بــرای خــود،  مجمــع خّیریــن 
هــم  اخیــرا  اســت.  کــرده  طراحــی  را  حقوقــی  بازویــی 
حقوقــی  کارشناســان  و  حقوق دانــان  از  دعــوت  بــا 
بــه دنبــال تقویــت آن اســت.  صاحب تجربــه و دانشــور، 
علی رضــا  دکتــر  بــا  گفت وگوی مــان  در  هم چنیــن 
قــوه  و  دادگســتری  وزارت  ســابق  معــاون  جمشــیدی،  
قضاییــه، مشــکالت تشــکل های خّیــری در بحــث مــواد 
کــه  کردیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم  قانونــی را مطــرح 
خّیریــن  مجمــع  ذیــل  را  حقوقــی  خّیریــن  مجمــع  وی، 
بــه شناســایی مشــکالت  تــا نســبت  بینــدازد  راه  کشــور، 
ــری اقــدام شــود. ایــن نهــاد حقوقــی  ــه مجامــع خّی مبتالب
همچنیــن در خصــوص تهیــه لوایــح و طرح هــای مرتبــط با 
ایــن مشــکالت بــه مجلــس و دولت، مشــورت خواهــد داد.
کشــور  خّیریــن  مجمــع  جلوه گاه هــای  از  یکــی    
حضــور رســانه ای آن اســت. فعالیت هــای رســانه ای شــما در 

چــه حیطه هایــی بــوده اســت؟
کنــار فعالیــت خّیــری،  کــه در  بلــه. زیــاد بــوده. مــا معتقدیــم 
توســعه فرهنــگ خّیــری و خّیرســازی نیــز از اهمیــت باالیــی 
کــه اقــدام مــا  ــر اســاس تجربــه می گویــم  برخــوردار اســت. ب
کتاب هــا، نشــریه ها،  از حــدود 20 ســال قبــل، بــرای انتشــار 
زندگی نامــه خّیریــن و اســتفاده از رســانه ملــی بــرای بــه 
گذاشــتن ایــن خدمــات ارزشــمند، تأثیــر شــگرفی   نمایــش 
در باالبــردن انگیــزه افــراد خّیــر بــه  همــراه داشــته اســت. 

چنانکــه تشــویق و حضــور دیگــر مــردم را نیــز در پــی خواهــد 
داشــت. بــه  همیــن علــت از رســانه و امــور تبلیغــی بــرای 
بــرای  مــردم  از  دعــوت  و  خّیریــن  فعالیت هــای  معرفــی 
حضــور در وادی احســان و نیکــوکاری، اســتفاده می کنیــم.

کشــور مطالب  در ایــن راه، روابــط عمومــی مجمــع خّیریــن 
گزارش هــای  مــورد نظــر بــرای خّیرســازی و نیــز اخبــار و 
فعالیت هــای خّیــری را در ســایت مجمــع یــا فصل نامــه 
اختصاصــی خــود منتشــر می کنــد. هم چنیــن در فضــای 
مجــازی و پیام رســان های عمومــی، اخبــار مجمــع نشــر 
می یابــد. ایــن تــالش، تشــویقی بــرای نیک اندیشــان و نیــز 
تشــویقی بــرای ســایر مــردم اســت تــا آن هــا هــم بــه جرگــه 

خّیریــن افــزوده شــوند.
بحمــداهلل، رســانه ملــی هــم اســتقبال خوبــی از مجمــع 
و  اخبــار  اینکــه  ضمــن  و  اســت  کــرده  کشــور  خّیریــن 
گزارش هــای برنامه هــای خــاص مجمــع را از شــبکه های 
مختلــف پخــش می کنــد، بخشــی از برنامــه رصد در شــبکه 
قــرآن و معــارف ســیما را بــه مــا اختصــاص داده تــا در آنجــا 
ــه  ــود. ب ــرح داده ش ــع، ش ــای مجم ــار و فعالیت ه ــز اخب نی
 عــالوه اینکــه خّیریــن عضــو مجمــع و خدمــات آنهــا در ایــن 
گــون جامعــه  گونا  برنامــه معرفــی می شــوند تــا بــه اقشــار 
دربــاره ایــن خدمــات اطالع رســانی شــود و مددجویــان 

راهنمایــی شــوند.
گــر مطلــب خاصــی    پرســش های مــا تمــام شــد. ا

مانــده بفرماییــد.
خّیریــن  مجمــع  تأســیس  ســال  ســومین  آســتانه  در 
انجــام شــده در دو  کارهــای  بــه  کشــور هســتیم. وقتــی 
از  بلندباالیــی  فهرســت  می کنــم،  نــگاه  گذشــته  ســال 
اقدامــات، فعالیت هــا، ایجــاد هماهنگی هــا و تعامــل بــا 
نهادهــا و دیگــر ســازمانهای مردم نهــاد مقابــل چشــمانم 
رژه می رونــد و امــا وقتــی بــه آینــده می نگــرم، انبوهــی از  

بــر زمیــن مانــده را در مقابــل می بینــم. کارهــای 
کنــد تــا بــه یــاری مــردم نیکــوکار  کمــک  خداونــد ان شــاءاهلل 
مــردم  کام  کــه  پذیــرد  انجــام  کارهایــی  کنارشــان  در  و 
دردمنــد و نیازمنــد شــیرین شــود، بویــژه در ایــن شــرایط 

بــد اقتصــادی. والســالم.



پیش از آمدن 
آیت اهلل ری شهری، 
بافت این جا همان 

بافت قبل از انقالب 
گنجایش  بود. 

زائران را نداشت. 
ح  از سال1369، طر
توسعه ای اجرا شد 

که تا سال1385 
ادامه داشت و 

حدود 110هزارمتر 
مربع به حرم ها و 

زیربنای شان اضافه 
شد

 امامزادگان این جا 
معتبر و مشهور 

و عالی مقام اند؛ 
کرامت های زیادی 
هم بروز داده اند. 

کلی تقاضای  به طور 
مردم برای خرید 

قبر در این جا 
زیاد است. ما هم 

برخالف قدیم، 
قبرهای محکم و 

منظمی می سازیم.  

ایوان آینه در 
صحن  عتیق، 

قدمت باالیی 
دارد و از چوب و 
آینه است. باید 

مرمت و نوسازی 
کلی،  شود. به طور 

معماری  به سبک 
سنتی، چندبرابر 

معماری های رایج 
ج دارد.  کنونی، خر

کتیبه  کاشی و  آینه و 
می خواهد.
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گرفت؟   که طرح توسعه شکل   چه طور شد 
ــگاه شــیعه و غیرشــیعه،  ــه زیارت ک ایــن حــرم، قرن هاســت 
به خصــوص اهالــی تهــران اســت. اقبــال روزافــزون زائــران و 
کــه زمامــداران و  احتیاجات شــان، همیشــه ســبب  شــده 

کننــد.  بانیــان خیــر، بــه توســعه آن اقــدام 
این جــا  بافــت  ری شــهری،  آیــت اهلل  آمــدن  از  پیــش 
گنجایــش زائــران را  بــود.  انقــالب  از  همــان بافــت قبــل 
کــه  نداشــت. از ســال1369، طــرح توســعه ای اجــرا شــد 
تــا ســال1385 ادامــه داشــت و حــدود 110هزارمتــر مربــع 
بــه حرم هــا و زیربنای شــان اضافــه شــد. ولــی بــا توجــه بــه 
کمبــود جــا و امکانــات رفاهی  افزایــش زائــران، هنــوز هــم بــا 

ســقف دار. قســمت  های  در  مخصوصــا  مواجه ایــم 

 مگر تعداد زائران چه قدر است؟
غیــر  بنابرایــن،  اســت.  15میلیون نفــر  ســالی  میانگیــن   
بــرای  توســعه،  طــرح  و  حــرم  جــاری  هزینه هــای  از 
نمی آینــد،  چشــم  بــه  و  مهم انــد  کــه  خرده ریزهایــی 
لیوان هــای  همیــن  مثــال  شــویم؛  به جیــب  دســت  بایــد 
آب  برای مــان  تومــان  میلیــون   300 ســاالنه  بهداشــتی، 

می خــورد! 
کمبود جا دارید؟  در غیرمناسبت ها هم 

ــه در  ــود وگرن ــه ب ــام هفت ــورد ای ــم، در م گفت ــه  ک ــی  این های
کنیــم.  مناســبت ها مجبوریــم از خیابان هــا هــم اســتفاده 

بــرای همیــن، دوبــاره طــرح توســعه را راه انداختیــم. 
شــرقی،  ضلــع  و  جنوبــی  ضلــع  طــرح  در  شــهرداری 
کــرد؛ خانه هــای زیــادی را خریــد و اســکلت و  همــکاری 
کــه در محــل  ســفت کاری شبســتان امــام خمینــی ؟هر؟ 
گرفــت.  برعهــده  را  شــده  بنــا  کاشــانی  آیــت اهلل  صحــن 
کار متوقــف شــد تــا این کــه  کمبــود مالــی،  ولــی به دلیــل 
کار را از قبیــل تأسیســات، بــرق،  کبــر ابراهیمــی باقــی  حاج ا
کل ایــوان ورودی و  روشــنایی، نــازک کاری، زیباســازی و 

گرفــت.  برعهــده  رواق هــای شــمالی 
کنونــی، از   چــرا بــرای ســقف دار کردن صحن هــای 

ــد؟ ــتفاده نمی کنی ــرک اس ــبک و متح ــقف های س س
کم تــری  درســت اســت؛ ســقف ســبک به مراتــب، هزینــه 
و ســرمای  گرمــا  و  آلــوده  هــوای  ولــی جلــوی  دربــر دارد 

نمی گیــرد.  را  ســال ها  ایــن  شــدید 
تــازه، بــرای تبدیــل صحن هــا بــه شبســتان، بایــد ایوان هــا 
و صحن هــای جدیــدی بســازیم؛ ایــن امــر مســتلزم خریــد 

خانه هــا و مغازه هــای اطــراف حــرم اســت.
ک را با قیمت مناسب می خرید؟  این اما

بــا  کامــال شــرعی و  قانونــی؛ حتــی مقبره هــا را هــم  بلــه. 
انداخته ایــم.  طــرح  در  صاحبان شــان  رضایــت  جلــب 
بــوده؛ شــهرداری،  هــم همین طــور  عملکــرد شــهرداری 
ک  حتــی طبــق قانــون، می توانــد در امــور شهرســازی، امــال
کارشناســی بخــرد نــه قیمــت صاحــب ملــک،  را بــا قیمــت 

ولــی از ایــن اختیــار قانونــی اســتفاده نکــرده اســت.    
کدام از صحن ها اولویت بیشتری دارد؟  

همه شــان مهم انــد ولــی خــب، ضلــع جنوبــی، چــون رو بــه 
کاربــرد زیــادی دارد.  قبلــه واقــع شــده، در ایــام مختلــف، 
بــرای رفت و آمــد  کــه راه  یکــی هــم صحــن غربــی اســت 
ــتقیما وارد  ــد مس ــا بتوانن ــود و آن ه ــاز ش ــرم ب ــه ح ــردم ب م
اســت؛  بــزرگ  خیلــی  هــم  شــرقی  صحــن  شــوند.  حــرم 
کــه خانه هایــی در آن جــا  چیــزی در حــدود 300 در 100 متــر 
بایــد خریــداری شــوند و نیــاز بــه مشــارکت خّیــران داریــم.
اصــال  هســتند،  کــم  حمــام  و  بهداشــتی  ها  ســرویس 
و  بیمــاران  ندارنــد.  هــم  برقــی  پلــه  نیســتند؛  جواب گــو 
اولیــن ادب  آزرده می شــوند، در حالی کــه  ســالخوردگان 
ورود بــه مــکان  مقــدس، طهــارت اســت. ســرویس ها بایــد 

مجهــز باشــند.
ایــام،  بیشــتر  در  حرم هــا،  در  صحن هــا  بعضــی   

خالــی می ماننــد. بیهــوده ســاخته شــده اند یــا اشــکال از 
ــه اســتفاده  ک ــد  ــا خــود مردم ان طراحــی و مهندســی اســت ی

نمی کننــد؟
گرفــت  در ســاخت صحن هــا بایــد اوج شــلوغی را درنظــر 
کمبــود جــا مشــکل آفرین نشــود. طبیعــی اســت باقــی  ــا  ت
در  پروژه هایــی  این وجــود،  بــا  اســت.  خلوت تــر  ایــام، 
کــه بــا رعایــت نــکات امنیتــی، از صحــن و  دســت داریــم 
رواق هــای جدیــد بیش تریــن اســتفاده شــود؛ مثــل ایجــاد 

فروشــگاه، اســکان موقــت و شست وشــو. 
  وضعیت حوزه علمیه شهر ری چطور است؟

حوزه علیمــه شــهر ری، تــا چندســال پیــش، ســاختمان 
خیلــی بزرگ تــری داشــت، امــا اآلن بخــش بزرگــی از آن در 
طــرح افتــاده در حالی کــه نظــام آموزشــی خیلــی خوبــی 

ــت. ــعه اس ــل توس دارد و قاب
  برای آن جا چه می کنید؟

 بــرای حــوزه زمینــی 5000 مترمربــع ســراغ داریــم ولــی بایــد 
بیش تــری  اســتقبال  هــم  حــوزه  از  و  برســد  بودجــه اش 
کنیــم. پیش بینی مــان ایــن اســت  بشــود تــا آن را منتقــل 
گنجایــش نداشــته باشــد امــا فعــال مشــکل  کــه در آینــده ، 

ــدارد. ــی ن چندان
کوثر هم زیرنظر آستان است؟  درمانگاه 

ــص  ــر تخص ــد، به خاط ــم زیادن ــش ه ــه؛ مراجعه کنندگان بل
بــاالی پزشــکان آن، تجهیــزات پیشــرفته، قیمت مناســب 
و از همــه مهم تــر چــون وابســته بــه حــرم اســت به نیــت 

ــد.    ــفا می آین ش
ایــن درمانــگاه، ســاالنه تقریبــا 700 هــزار خدمــت پزشــکی 
کافــی نیســت. بــرای توســعه اش  ــاز  ــی ب ارائــه می دهــد؛ ول
نیــز  این جــا  در  محتــرم  خّیــران  کرده ایــم.  برنامه ریــزی 

کننــد. ســرمایه گذاری  می تواننــد 
 ماجــرای ایــوان قدیمــی حــرم چیســت؟ خشــتی  

وگلــی اســت؟ چــرا نوســازی نشــده اســت؟
و  دارد  باالیــی  قدمــت  عتیــق،  صحــن   در  آینــه  ایــوان 
نوســازی شــود.  و  مرمــت  بایــد  اســت.  آینــه  و  از چــوب 
چندبرابــر  ســنتی،  به ســبک  معمــاری   کلــی،  به طــور 
ــی و  کاش ــه و  ــرج دارد. آین ــی، خ کنون ــج  ــای رای معماری ه

می خواهــد. کتیبــه 
اساســا هنرهــای بشــری، در همیــن مکان هــای مذهبــی 
متجلــی شــده؛ در ســرزمین های اســالمی: حــرم ، مســجد 
کنیســه  و معبــد.  کلیســا،  و امامــزاده  و در دین هــای دیگــر: 

بنابرایــن حفــظ ایــن  میــراث الزم اســت.
 باقی ساختمان ها تعمیر و مرمت الزم ندارند؟

بــه  گنبــد اما مــزاده طاهــر؟ع؟ رو  کاشــی کاری ها و  چــرا! 
بازســازی شــوند؛  بایــد  ویرانــی هســتند و هرچــه زودتــر 
و ضریــح حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ هــم فرســوده اســت 
فعــال  دیگــر  ضریــح  دو  شــده اند.  پــاره  نقره هایــش  و 

مقاوم انــد. 
مــدت  در  نقــره   ضریــح ،  آسیب شناســی  بــه  توجــه  بــا 
ــا  ــت. م ــم اس ک ــم  ــتحکامش ه ــود و اس ــیاه می ش ــی س کم

مطالعاتــی  کار  شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه  همــکاری  بــا 
گســترده ای انجــام دادیــم و ترکیبــی از آلیــاژ نقــره و پالدیــوم 
کــه هــم محکــم اســت، هــم خیلــی دیرتــر  به دســت آوردیــم 

گران تــر اســت. ســیاه می شــود. البتــه پالدیــوم از طــال 
کــه تجربــه طراحــی چندین ضریح  و امــا اســتاد فرشــچیان 
گذاشــته، ضریــح حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ را  را پشــت ســر 
کامل تــر و ظریف تــر از آب درآورده. اآلن ضریــح فــاز آخــرش 
را طــی می کنــد و قلم زنــی غرفه هــا تقریبــا تمــام شــده و 

ــد.  کرده ان کتیبــه را شــروع  ــی  قلم زن
کتابخانــه حــرم، دانشــکده،  کتابخانــه دارد؛  آســتان چنــد 
که بازســازی اش  کتابخانــه مرحــوم میمندی  حــوزه و یــک 
کرده ایــم ولــی بایــد تجهیــز شــود. خّیــران می تواننــد در 

ایــن بخــش بــه مــا یــاری برســانند.
 ظاهــرا قبرســتان، به خاطــر پــروژه ضلــع جنوبــی، 
محــدود شــده اســت. توســعه قبرســتان در برنامه های تــان 

چــه جایگاهــی دارد؟
انفــاس  و  بــرکات  بــا  بزرگــواران،  ایــن  جــوار  در  آرمیــدن 
قدسیه شــان همــراه اســت و عــذاب را برطــرف می کنــد. 
پنهــان  افــراد،  و در ضمیــر  اســت  امــری فطــری  دیانــت 
حتــی  کــه  می بینیــد  بنابرایــن  دارد.  وجــود  آشــکار،  و 
کســانی  ــا مشــاهیر سیاســی و  روشــن فکران، پادشــاهان ی
ــد، در  ــه اعمــال دینــی نبوده ان ــان مقیــد ب ــه در زندگی ش ک
ایــن حرم هــا دفــن می شــوند. چــون اعتقــادی هرچنــد 
ــا خودشــان  ضعیــف در آن هــا باقــی مانــده اســت. حــاال ی
وصیــت می کننــد در این جــا دفــن شــوند یــا به درخواســت 

بستگان شــان.
گذشــته از این هــا، امامــزادگان این جــا معتبــر و مشــهور و 
داده انــد.  بــروز  هــم  زیــادی  کرامت هــای  عالی مقام انــد؛ 
کلــی تقاضــای مــردم بــرای خریــد قبــر در این جــا  به طــور 
زیــاد اســت. مــا هــم برخــالف قدیــم، قبرهــای محکــم و 

می ســازیم.   منظمــی 

کبریان، قائم مقام تولیت آستان عبدالعظیم ؟ع؟ مهندس ا

 بهترین راه کمک به آستان
 موقوفات درآمدزا و پایدار

گفت وگو



فقط اداره حرم، 
حدود 60 میلیارد 
تومان می خواهد 

که  و همان گونه 
گفتید مخارج نرمال 

حرم است؛ مثل 
هزینه های جاری، 

تعمیر و نگهداری 
ساختمان ها و 

تاسیسات، مراسم، 
فعالیت های 

فرهنگی برای زوار، 
کارمندان و  حقوق 

خدام.

کم درآمد ترین 
منبع حرم، همین 

نذورات است؛ 
کمک های نقدی 

را مستقیم، یا از 
طریق حساب های 

اینترنتی یا 
نرم افزار آپ 

دریافت می کنیم؛ 
کمک های  و اما 

غیرنقدی، یا غذا و 
گوشت است  برنج و 
یا خدمات نیروهای 
انسانی، مثل مداح، 

مؤذن، قاری و 
خادم افتخاری

خّیران، یا باید 
موقوفات پایدار و 

درآمدزا مثل مغازه 
به دارالحدیث 

که بهترین  بدهند 
راه است؛ یا در 

پروژه ها مشارکت 
کنند

خوابگاه خواهران 
در قم اصال خوب 

نیست. کانتینر 
برای شان دیده ایم 

ولی مناسب 
شأن  شان نیست. 

تعدادشان هم زیاد 
است. 

تعداد وقف های 
کم است.  حرم 

ما باید برای وقف 
بیش  از این ها تبلیغ 

کنیم؛ پایه ای ترین 
درآمدهای 

مکان های مقدس، 
همین وقف است؛ 

البته وقف های 
ماندگار و درآمدزا؛ 

مثال وقف پاساژ 
یا مغازه بدون 

سرقفلی
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بیشــترین منبــع درآمــد حــرم از همیــن راه اســت. تقاضای 
تــا حــد  ناچاریــم  و جای مــان محــدود؛  باالســت  مــردم 
و  صحن هــا  در  بدهیــم.  توســعه  را  قبرســتان  امــکان، 

کرده ایــم.      رواق هــای جدیــد هــم قبرهایــی تعبیــه 
ــاغ توتــی اســت؛  پــروژه دیگرمــان، نوســازی ســنگ فرش ب

ــران را اذیــت می کنــد. چــون فــراز و نشــیب  قبرهــا، زائ
نمی توانــد  اســت؟  چه قــدر  حــرم  موقوفــات   

کنــد؟ تأمیــن  را  حــرم  درآمــد 
ــرای این جــا  کمــان و ســرمایه داران بزرگــی، ب قدیم هــا، حا
کرده انــد ولــی ایــن موقوفــات، یــا به مــرور زمــان  وقف هایــی 
از بیــن رفتــه  یــا مثــال زمین هــا تکه تکــه شــده و حتــی بــا 
سندســازی، تصاحــب شــده اند. پــس از انقــالب بــا فتــوای 
امــام  ؟هر؟ ســند موقوفه هــا باطــل و ســندهای اجــاره ای 

و ســرقفلی جایگزین شــان شــد.
ایــن  ری شــهری  آقــای  زمــان  مبــارک  اتفاقــات  از  یکــی 

کــه دســت  کنــده ای را  کــه حــق ریشــه موقوفــات پرا بــود 
به جــای  ولــی  پرداختیــم؛  بــود،  افتــاده  کشــاورزها 
ع، زمین هــا را یک پارچــه  ساختمان ســازی و تخریــب مــزار
کردیــم. در واقــع، ایــن  کشاورزی شــان را پیشــرفته  و نظــام 

برابــر شــد. بهره وری شــان چنــد  و  احیــا  زمین هــا، 
کــم اســت. مــا بایــد بــرای وقــف  تعــداد وقف هــای حــرم 
کنیــم؛ پایه ای تریــن درآمدهــای  بیــش  از این هــا تبلیــغ 
البتــه  اســت؛  وقــف  همیــن  مقــدس،  مکان هــای 
وقف هــای مانــدگار و درآمــدزا؛ مثــال وقــف پاســاژ یــا مغــازه 

ســرقفلی.  بــدون 
شــرایطی  بــه  مشــروط  را  وقف شــان  بعضی هــا   
بــرای  می انــدازد.  گــره  آینــده،  شهرســازی  در  کــه  می کننــد 

می کنیــد؟ چــه  وقــف  فرهنــگ  بهینه ســازی 
ــول  ــن پ ــه، ای گفت ــال  ــت. مث ــم هس ــن ه ــت. ای ــت اس درس
صــرف روغــن چــراغ شــود یــا خانــه اش نبایــد تخریــب و 

کشــور شــود،  بازســازی شــود یــا می گویــد، صــرف نخبــگان 
نخبــه  مصــداق  و  تعریــف  ببینیــم  بگردیــم  بایــد  حــاال 

چیســت.
بنابرایــن مــا از همــان ابتــدا بــا واقــف صحبــت می کنیــم 
یــا  بگــذارد  بــاز  را  تولیــت  دســت  وقــف،  شــرایط  در  کــه 
کــه شــرایط بهتــری را در نظــر  پیشــنهادهایی می کنیــم 

بگیــرد.
 نذورات حرم چه بخش هایی دارد؟

اســت؛  نــذورات  همیــن  حــرم،  منبــع  کم درآمد تریــن 
کمک هــای نقــدی را مســتقیم، یــا از طریــق حســاب های 
امــا  و  می کنیــم؛  دریافــت  آپ  نرم افــزار  یــا  اینترنتــی 
گوشــت اســت یــا  کمک هــای غیرنقــدی، یــا غــذا و برنــج و 
خدمــات نیروهــای انســانی، مثــل مــداح، مــؤذن، قــاری 
هــم  را  عقیقــه  و  قربانــی  ســفارش  افتخــاری.  خــادم  و 

می پذیریــم. 
 بــرای رســیدگی و سرپرســتی اقشــار مســتضعف 

کار داریــد؟    برنامــه ای در دســتور 
کــه  بلــه. ماننــد ســایر حرم هــا؛ بخــش »تعــاون مؤمنیــن« 
زیــر نظــر اداره می شــود ولــی تقریبــا مســتقل شــده اســت. 
تهیــه  آســیب پذیر،  اقشــار  بــه  خدمت رســانی  کارشــان 
این هاســت؛  امثــال  و  بیمــاران  بــه  رســیدگی  جهیزیــه، 
از طریــق  یــا  یــا مســتقیم دریافــت می کننــد  را  کمک هــا 

آســتان.
 ســالن غذاخــوری حــرم را دیــدم. غیــر از غــذای 
کــه فیــش می خواســت، مثــل ســایر غذاخوری هــا،  رایــگان 

غــذای پولــی داشــت. شــلوغ هــم بــود. قضیــه چیســت؟ 
کــه حرم هــای دیگــر  بلــه. ایــن طرحــی ابتــکاری از مــا بــود 
کــه رایــگان  هــم از آن خوش شــان آمــد؛ غــذای حضرتــی 
اســت، ســاالنه 1میلیــارد تومــان خــرج برمــی دارد. بدیهــی 
کــم اســت و فقــط بــه عــده محــدودی  اســت ایــن ســهمیه 
می رســد. بــرای آن کــه ســایر زائــران بتواننــد غــذای تبرکــی 
کنیــم،  بخورنــد و مــا هــم بتوانیــم خواسته شــان را تأمیــن 
گذاشــتیم و مــردم  مثــل ســایر غذاخوری هــا، صنــدوق 

کردنــد. خیلــی اســتقبال 
ــه زیــر نظــر آســتان اســت،  ک  از مجموعــه حکمــت 
زیــاد تعریــف شــنیده ایم. شــما از هیئــت امنــای آن  هســتید. 
آن  در  نیکــوکاران  کــه  دارد  نیازهایــی  چــه  مجموعــه،  آن 

کننــد؟ مشــارکت 
هــدف  بــا  فرهنگــی  مجموعــه   یــک  ری شــهری،  آقــای 
ســاخت  متعهــد  و  متدیــن  متخصــص،  نســلی  تربیــت 
ولــی  می شــود  شــامل  را  دبیرســتان  تــا  ابتدایــی  از  کــه 
محــدود بــه درس نیســت؛ مجموعــه ای از فعالیت هــای 
عهــده  بــر  را  دانش آمــوزان  تربیتــی  و  آموزشی پرورشــی 
دارد. از مــدارس نمونــه تهــران اســت و شــهریه اش هــم 

اســت.  مناســب 
ــری  ــد رهب ــه تایی ــه ب ک ــرورش  ــوزش و پ ــردی آم ــند راهب س
رســیده اســت، برنامــه آن جاســت. دائمــا ارزیابــی می کنیم 

ــه آن نزدیــک شــده ایم. کــه چه قــدر ب

به همیــن دالیــل،  خصوصــا به خاطــر ُبعــد مذهبــی ، مــردم 
مســتقل  اداره اش  دیگــر  اآلن  کرده انــد.  اســتقبال  آن  از 
ــعه  ــاختمانش توس ــت. س ــارت ماس ــر نظ ــط زی ــده و فق ش
می خواهــد و بایــد برایــش دبیرســتان دخترانــه تأســیس 

کنیــم. 
بــرای حــرم معرفــی  این جــا ســه منبع درآمــد  تــا   
کافــی درآمــدزا نیســتند. پــس باقــی  کــه البتــه به انــدازه  کردیــد 

کجــا می آوریــد؟ ج حــرم را از  مخــار
را  مــا  هزینه هــای  درصــد  فقــط 60  گفتــم،  کــه  منابعــی 

باقــی اش: درصــد   40 دربــاره  امــا  و  می دهــد.  جــواب 
ــان  ــال خادم ــم. مث ــی  می کنی ــود، صرفه جوی ــا می ش اول: ت

کرده ایــم.  کارکنــان  افتخــاری اســتخدام  و 
پــروژه ای  هرکــدام  متفرقــه  به صــورت  کــه  بانیانــی  دوم: 
کــرده و  کوچــک یــا یــک هزینــه مســتمری را تقبــل  بــزرگ یــا 

بــه انجــام رســانده اند.
کــه  می دادیــم  انجــام  اقتصــادی  فعالیت هایــی  ســوم: 
اعتراضــات،  و  شــایعات  به خاطــر  اســت  چندســالی 
اآلن  شــده.  ممنــوع  حرم هــا  بــرای  فعالیت هــا  این  نــوع 
هــم هرچــه درآمــد از ایــن محــل داشــته ایم رو بــه اتمــام 

اســت!
کمک  رســانی،  بــه  مــردم  تشــویق  و  تبلیــغ  راه  از  مگــر 

بیاوریــم. به دســت  آســتان  بــرای  درآمــدی  بتوانیــم 
 فعالیــت اقتصــادی چــه بــوده؟ بــا دولت مشــارکت 

می کردیــد؟
و  می کردنــد  تولیــدی  کار  کــه  بودنــد  شــرکت هایی  نــه، 
آن  متعــدد  زیرمجموعه هــای  یــا  آســتان  در  حاصلــش 

می شــد.  خــرج 
ســاالنه  این جــا  کنیــم:  مــرور  یک بــار  بگذاریــد   
آب خوری شــان  لیــوان  فقــط  کــه  دارد  زائــر  ۱۵میلیــون 
۳۰۰میلیــون تومــان آب می خــورد؛ هــر مترمربــع، معمــاری 
حقــوق  دارد؛  خــرج  امــروزی  معمــاری  چندبرابــر  ســنتی، 
کارمنــد و متخصــص در آســتان و زیرمجموعه هایش؛  صدهــا 
ــه از ایــن  حــرم  ک ــان و هــزاران خدمتــی  سرپرســتی مددجوی
کــه جمــع این هــا،  پــس منطقــی اســت  ســاطع می شــود؛ 
چندیــن میلیــارد شــود. می توانــم بپرســم هزینه هــای جــاری 

اســت؟ حــدودی  چــه  در  ســاالنه تان 
فقــط اداره حــرم، حــدود 60 میلیــارد تومــان می خواهــد و 
ج نرمــال حــرم اســت؛ مثــل  گفتیــد مخــار کــه  همان گونــه 
هزینه هــای جــاری، تعمیــر و نگهــداری ســاختمان ها و 
بــرای زوار،  تاسیســات، مراســم، فعالیت هــای فرهنگــی 

ــدام.  ــدان و خ کارمن ــوق  حق
 مجموعــه دارالحدیــث بــا آن پروژه هــای بــزرگ و 

می خواهــد؟ چه قــدر  فوق العــاده اش  کارهــای 
ســاالنه 25میلیــارد تومــان؛ ایــن میــزان پــول در مقابــل 
کــه انجــام می دهنــد پولــی به حســاب نمی آیــد.  کارهایــی 
و  کرده انــد  تعدیــل  هــم  را  نیروهای  شــان  گویــا   
تومــان  ایــن ۲۵میلیــارد  رســیده؛  نفــر  بــه ۳۵۰  نفــر  از ۵۰۰ 

از آن؟ بعــد  یــا  اســت  از تعدیــل  قبــل  براســاس 
گرانــی دالر اســت؛ آن هــم  بــرای بعــد از تعدیــل و قبــل از 
ج تحمیلــی و متفرقــه. در هزینه هــای جــاری اش نــه مخــار
کارنامه دارالحدیث و آســتان را بررســی  کــه  ایــن چندوقــت 
می کردیــم، برای مــان معلــوم شــد، بودجــه در این جــا بــه 
کارهــای بــزرگ و حســاس و  هــدر نمــی رود، دوم این کــه 
درخــور تحســینی تولیــد شــده اســت. اتفاقــا مایــه تعجــب 
اســت چه گونــه بــا ایــن ســرمایه انــدک، این همــه کار بــه 

انجــام رســیده!
  از مشکات دارالحدیث هم برای مان بگویید.

عمــده مشــکل دارالحدیــث، هزینه هــای جــاری  آن اســت. 
پژوهشــگران برجســته ای دارد امــا برخــالف آســتان،  منبع 
کتاب های شــان تخصصــی و مرجــع  درآمــد نــدارد. بیشــتر 

کمــی عایدشــان می شــود.  اســت و ســود بســیار 
کانتینــر  خوابــگاه خواهــران در قــم اصــال خــوب نیســت. 
نیســت.  شأن  شــان  مناســب  ولــی  دیده ایــم  برای شــان 

تعدادشــان هــم زیــاد اســت. 
ــازه  ــل مغ ــدزا مث ــدار و درآم ــات پای ــد موقوف ــا بای ــران، ی خّی
در  یــا  اســت؛  راه  بهتریــن  کــه  بدهنــد  دارالحدیــث  بــه 
در  می تواننــد  هم چنیــن  کننــد؛  مشــارکت  پروژه هــا 
کننــد و بــه  صنــدوق قرض الحســنه  اش، ســرمایه گذاری 
ــگاه،  ــهریه گرفتن دانش ــه ش ــد. البت ــجویان وام بدهن دانش

می دهــد. پوشــش  را  نیازهایــش  درصــد   70 فقــط 
می کنــم  خواهــش  شــایعات،  بــه  توجــه  بــا   
بــوده  چــه  میلیــارد   ۵۰۰ قضیــه  کــه  کنیــد  شفاف ســازی 

گرفته ایــد؟ بودجــه ای  دولــت  از  اســت؟ 
نــداده  »دارالحدیــث«  بــه  هیچ پولــی  دولتــی،  هیــچ  
اســت. فقــط آقــای رفســنجانی، زمین هایــی را بــه آســتان 
کــرد. شــرکت های متعــدد زیرنظــر آســتان، بــرای  هدیــه  
تولیدی هــای  همــه  ماننــد  اقتصــادی،  فعالیت هــای 
ــد و  کردن ــت  ــی دریاف ــان، وام قانون ــر، 500 میلیاردتوم دیگ
بانــک هــم ســودش را می گرفــت. سررســید وام فرارســید 
روال  طبــق  و  نداشــتند  پــول  تولیدی های مــان  ولــی 
ظاهــرًا  کردنــد.  مهلــت   درخواســت  دولــت  از  قانونــی، 
دولــت  ریاســت  ولــی  داد  اجــازه  مرکــزی،  بانــک  رئیــس 

نــه، اجــازه نداریــد! دهــم، دســتور داد: 
کارخانه هایــش را تحویــل  کلیــه شــرکت ها و  آســتان هــم 
کننــد و از  ســتاد اجرایــی فرمــان امــام داد تــا آنهــا مدیریــت 
کــه ســتاد هــم بدهــی  کننــد.  کمــک  منافعــش بــه آســتان 
و  پرداخــت  شــرکت ها  دارایــی  از  را  بانــک  بــه  شــرکت ها 
اقتصــادی  فعالیــت  هیــچ  دیگــر  و  کــرد  تســویه حســاب 

نداریــم.
کجا خرج شد؟  و آن ۵۰۰ میلیارد تومان 

صــرف توســعه حــرم، ایجــاد مصلــی، رواق هــا و صحن هــا،  
دانشــگاه و مدرســه و درمانــگاه  و ســایر هزینه هــای حــرم 

شــد.
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کســی پوشــیده نیســت. ایــن   جایــگاه واالی حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ در اشــاعه مذهــب شــیعه و فقــه جعفــری بــر 
گرفتــه اســت؛ از جملــه از ســوی عالمــان دینــی  کیــد قــرار  جایــگاه در طــول تاریــخ تشــیع همیشــه و از ســوی بــزرگان دینــی مــورد تأ
معاصــر و بزرگ تریــن اســاتید امــروز حــوزه علمیــه قــم. در ادامــه برخــی از اظهــار نظرهــای ایــن اندیشــمندان جهــان تشــیع بــه 

طــور خاصــه بیــان می شــود:

اهــلتهــراناگــرهفتــهاییــکمرتبــه
بــهزیــارتحضــرتعبدالعظیــم؟ع؟

ــد. ــد،جفــاکردهان نرون

آیت اهلل
 محمدتقی بهجت

ازافتخــاراتحضــرتعبدالعظیم؟ع؟
ایــناســتکــهامــاممعصــوم؟ع؟بــهاو

مــدالفقاهــتدادهاســت.

آیت اهلل
احمد خاتمی

الحســنی؟ع؟ عبدالعظیــم حضــرت 
ائمــه از مســّلم حدیــث 80 حــدود
کــهایــن کــردهاســت اطهــار؟مهع؟نقــل

اســت. باارزشــی ذخیــره

حجت االسام 
ناصر رفیعی

حضــرتعبدالعظیــم؟ع؟دینشناســی
دیــن توانســت بصیــرت بــا کــه بــود
خــودشرابــهحضــرتامــامهــادی؟ع؟

عرضــهکنــد.

آیت اهلل 
کاظم صدیقی

حضــرتعبدالعظیــم؟ع؟شــخصیتجهادی
ویــکعنصــرمعنــویوعلمــیدرخانــدان
رســالتاســت.کســیکــهامــاممعصــوم؟ع؟
ــدهخودشــانانتخــاب ــواننماین ویرابهعن
و عقیدتــی فکــری، مشــکالت تــا کنــد
اخالقــیمــردمراحــلکنــد،بــدونشــکیــک

دارد. علمــی واالی شــخصیت

آیت اهلل محمد 
محمدی ری شهری 

محاســن بــا عبدالعظیــم؟ع؟ حضــرت
ــامجــواد؟ع؟شــد ســفید،تســلیممحــضام
بــدونرهبــریوامامــتحضــرت وقدمــی
برنمیداشــت.)بهخاطــر(ایــنشــأنبــودکــه
خداونــدچنیــنمقــامباعظمتــیرابــهایشــان
هدیــهدادومطلعالفجــرارزشهــاوتبدیــل

بــهســیدالکریمشــد.

حجت االسام 
حسین انصاریان

خداونــد ابراهیــم مبارکــه ســوره 27 آیــه در
تبــارکوتعالــیانســانهایباایمــانواقعــی
کــهازثبــاتقــدم راکســانیمعرفــیمیکنــد
ایــن هســتند. برخــوردار دنیــا زندگــی در
ســبب دینــی باورهــای و اعتقــادات تثبیــت
میشــود. نیــز آخــرت در آنهــا قــدم ثبــات
طبــقفرمایــشامــامهــادی؟ع؟بــهحضــرت
عبدالعظیــم؟ع؟،ایشــانازمصادیــقایــنآیــه

اســت. نورانــی

حجت االسام
 علی ثمری 

ــا بایــدبــهتمــامامامــانجماعــتبیــانکنیــمت
مریــدان هــم شــوند، مشــرف هــمخودشــان
حضــرت زیــارت بــه را مســجدیها و خــود

کننــد. تشــویق حســنی؟ع؟ عبدالعظیــم

آیت اهلل احمد 
مجتهدی تهرانی

مقــام و موقعیــت هــادی؟ع؟ امــام حضــرت
و کردنــد بیــان را عبدالعظیــم؟ع؟ حضــرت
کــهاگــرکســینمیتوانــدبــهزیــارت فرمودنــد
امــامحســین؟ع؟بــرود،بــهزیــارتعبدالعظیم

بــرود. حســنی؟ع؟

آیت اهلل عزیزاهلل 
خوشوقت 

عالمان دینی
 و بیان عظمت ݡسیدالکریم
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گفتم؛ شما به   
جای این که به مصر 
برگردید، به حضرت 

عبدالعظیم؟ع؟  
متوسل شوید. 

وقتی این مطلب را 
کردم، طوری  بیان 

که انگار  کرد  نگاهم 
به او شوک وارد 

شده است. چند 
گفت؛  لحظه بعد 

کنم؟  کار  یعنی چه 
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کربــالی ایــران اســالمی اســت. بــه تعبیــر رهبــر  یکــم: ری،  
کشــور باشــد.  انقــالب بایــد از قطب هــای فرهنگــی بــزرگ 
ــه تهــران« اســت،  ــا »قبل ــه تعبیــر حضــرت آق ــر این جــا ب گ ا
بایــد از ســوی دولــت و مجلــس بــه آن توجــه ویــژه شــود. 
حمایــت  آســتان  ایــن  از  کــه  نهادهاســت  ایــن  وظیفــه 
کننــد. این جــا ســاالنه بیشــتر از 13 میلیــون نفــر زائــر دارد؛ 
کــز علمــی و فرهنگــی ایــن تعــداد مراجــع  کــدام یــک از مرا
در طــول ســال دارد؟ آیــا آســتان بایــد در تامیــن خدمــات 
مقــدس  بــارگاه  وجــود  باشــد؟  داشــته  مشــکل  اولیــه 
حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟  از منظــر فرهنگــی چــه نقشــی 
وانفســای  ایــن  در  کنــد؟  ایفــا  مــا  جامعــه  در  می توانــد 
الگوپــردازی، نســل  از راه  فرهنگــی مــا فقــط می توانیــم 
کنیــم و چــه الگویــی بهتــر از  جــوان خــود را محافظــت 
حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ . حضــرت بــا آن جایــگاه علمــی، 
امــام  برابــر  در  کــه  بــوده  حــدی  بــه  والیت مداری شــان 
کرنــش بــر  کــه در ســن فرزنــد ایشــان بــوده، زانــوی  جوانــی 
گــر مــا  زمیــن می زنــد و حدیــث عــرض دیــن ارائــه می کنــد. ا
ــم و فقــط  ــده بگیری تمــام مجاهدت هــای حضــرت را نادی
کنیــم، آیــا محلــی  حدیــث عــرض دیــن را در جامعــه تبییــن 
ــدام عرفان هــای نوظهــور باقــی می مانــد؟ ــرای عــرض ان ب
گــر در بیــن همــه ایــن معــارف، نامــه امــام رضــا؟ع؟  بــه  ا
دســتور  جامع تریــن  کــه  را  عبدالعظیــم؟ع؟   حضــرت 

ســبک زندگــی اســالمی بــا شــاخص قرآنــی اســت تبییــن 
کنیــم، آیــا 16 میلیــون فقــره پرونــده تحــت رســیدگی در 

قــوه قضاییــه خواهیــم داشــت؟ مســلما خیــر.
گــر مــا نســبت بــه ظرفیــت امامــزادگان واالمقــام از جملــه  ا
شــناخت  درســت  شــکل  بــه  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت 
کنیــم، شــاهد ایــن همــه  داشــته باشــیم و از آن اســتفاده 

ناهنجــاری در جامعــه نخواهیــم بــود.
مصــری  برجســته  قــاری  نعینــع،  احمــد  اســتاد  از  دوم: 
کــرده بــودم بــرای برگــزاری 15 روز محفــل قرآنــی  دعــوت 
جلســات  بیایــد.  عبدالعظیــم؟ع؟   حضــرت  آســتان  بــه 
گرفــت.  ایشــان بســیار مــورد توجــه مــردم و رســانه ها قــرار 
اســالم  جهــان  برتــر  قــاری  ایــن  ششــم،  یــا  پنجــم  روز 
گفــت بایــد بــه مصــر برگــردد؛  سراســیمه پیــش مــن آمــد و 
گفتــم؛ بــا این کــه همــه منتظــر  مــادرش مریــض شــده بــود. 
اســت  مــادر  مســأله  چــون  ولــی  هســتند،  شــما  حضــور 
بــودم. حضــرت  تســلیم هســتم. مســتأصل شــده  مــن 
بــه  این کــه  بــدون  رســید؛  کمکــم  بــه  عبدالعظیــم؟ع؟  
ــدگاه مــا در  ــه ممکــن اســت دی ک کنــم  ایــن مســأله توجــه 
متفــاوت  هــم  بــا  زیــارت  و  شــفاعت  و  توســل  خصــوص 
گفتــم؛ شــما بــه جــای این کــه بــه مصــر برگردیــد،  باشــد، 
بــه حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟  متوســل شــوید. وقتــی ایــن 
ــه  ــگار ب ــه ان ک ــرد  ک ــم  ــوری نگاه ــردم، ط ک ــان  ــب را بی مطل
گفــت؛ یعنــی  او شــوک وارد شــده اســت. چنــد لحظــه بعــد 
ــرت  ــش حض ــد پی ــما بروی ــی ش ــم؛ یعن گفت ــم؟  کن کار  ــه  چ
و  واســطه شــود  بخواهیــد  ایشــان  از  و  عبدالعظیــم؟ع؟  
کنــد. شــاید یــک دقیقــه بیــن مــا نــگاه  مادرتــان شــفا پیــدا 
کردیــم. بعــد  رد و بــدل شــد؛ ولــی هــر دو خویشــتنداری 
گفــت؛  بســیار خــب برویــم قــرآن را بخوانیــم. مــن  بــه مــن 
ــردم و ایشــان  ک به عنــوان مجــری حضــور ایشــان را اعــالم 
کــرد و پــس از آن راهــی آســتان حضرت  قرائــت خــود را اجــرا 
عبدالعظیــم؟ع؟  شــد. فــردای آن روز شــاد و ســرحال آمــد 
گفــت: مــن بــه ایــن ســید بزرگــوار متوســل شــدم و مــادرم  و 
خــوب شــد. اســتاد احمــد نعینــع ایــن موضــوع را در دفتــر 

ــت. ــرده اس ک ــت  ــتان ثب آس
مطهــر  حــرم  ایــن  بــه  زیــادی  قرآنــی  اســاتید  همچنیــن 
مرحــوم  داشــته اند؛  قرائــت  و  شــده  مشــرف  مقــدس  و 
شــحات  مرحــوم  اســتاد  شعیشــع،  ابوالعینیــن  اســتاد 
انــور، اســتاد محمــد اللیثــی، عبدالفتــاح طاروطــی، ســید 
از  غلــوش  مصطفــی  اســتاد  مرحــوم  و  بســیونی  ســعید 
کــه در جــوار مرقــد  جملــه اســتادان برتــر قــرآن هســتند 

کرده انــد. تــالوت  قــرآن  حســنی؟ع؟  ســیدالکریم 
بــا  بــود،  آورده  تشــریف  کــه  ابوالعینیــن  اســتاد  مرحــوم 
چنــان خضــوع و فروتنــی بــرای زیــارت بــه طــرف ضریــح 

نرویــم. این گونــه  شــاید  ماهــا  از  خیلــی  کــه  می رفــت 

حاج عباس سلیمی
 از خاطره توسل قاری بزرگ مصری می گوید؛

روح زندگی اصیل
 در »ری« جاری است
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هنرمند خاندان اهل بیت؟مهع؟
شــهر  در   1308 ســال  در  فرشــچیان  محمــود  اســتاد 
کــه  گشــود. پــدرش  هنرپــرور اصفهــان دیــده بــه جهــان 
مــردی هنردوســت بــود بــا توجــه بــه اشــتیاق فرزنــدش 
میرزاآقــا  حــاج  اســتاد  کارگاه  بــه  را  او  نقاشــی  هنــر  بــه 
کــرد. وی ســپس در هنرســتان هنرهــای  امامــی رهنمــون 
گرفــت.  زیبــای اصفهــان از اســتاد عیســی بهــادری تعلیــم 
پــس از پایــان ایــن دوره بــه اروپــا رفــت و چنــد ســالی در 
آنجــا بــه مطالعــه و بررســی آثــار نقاشــان برجســته غــرب 
کــه  گماشــت و در نتیجــه همیــن مطالعــات بــود  همــت 
ــی  ــای جهان ــا معیاره ــان ب ــر نقاش ــازه از هن ــی ت ــه رهیافت ب

رســید.
کار خــود را در اداره کل هنرهــای  پــس از بازگشــت بــه ایــران 
کــرد و پــس از مدتــی بــه مدیریــت اداره  زیبــای تهــران آغــاز 
زیبــای  دانشــکده هنرهــای  اســتادی  و  ملــی  هنرهــای 
و  کار  بــا  میــان  ایــن  در  برگزیــده شــد.  تهــران  دانشــگاه 
کوشــش مــداوم و خلــق آثــار شــگفت انگیز، آوازه هنــری او 

ــت. ــترش یاف گس ــا  ــوی مرزه ــران و در فراس در ای
اســتاد فرشــچیان در حیطــه نقاشــی ایرانــی بــه وجــود 
کــه در عیــن توجــه  آورنــده ســبك و مکتــب خاصــی اســت 
بــه اصالــت مبانــی ســنتی ایــن هنــر، بــا ابــداع شــیوه های 
داده  افزایــش  را  ایرانــی  نقاشــی  کارائــی  و  قابلیــت  نــو، 
اســت. او ایــن هنــر را غنــا بخشــید و از حالــت الزامــی یــك 

پدیــده متکــی بــه شــعر و ادبیــات رهــا ســاخت و رســالت 
و ارزشــی در حــد ســایر هنرهــا در نقاشــی ایرانــی پدیــد 
و  اصالــت  از  دلپذیــری  آمیــزه  اســتاد  نقاشــی های  آورد. 
ــا خطــوط روان و ترکیب بندی هــای  ــوآوری اســت. وی ب ن
ظریــف و مــدور، راز و رمزهــا و اشــارات درونــی نهفتــه را در 
آثــار خــود به وجــود مــی آورد. در همیــن حــال بــا نــوآوری 
ــر از  گســتره ای فرات ــر بــه  گزینــش موضــوع و پرداخــت اث در 
قالب هــای مرســوم می رســد. رنگ هــای تابنــاك و مواجــی 
کــه  کــه در آثــار اســتاد دیــده می شــود، آیتــی اســت از ابتــکار 

افســانه ای بــه نظــر می رســد.
بــا آثــار اســتاد فرشــچیان بیــش از صدهــا نمایشــگاه فــردی 
اســت.  برپــا شــده  کشــورها  و ســایر  ایــران  و جمعــی در 
ایــن  برگــزاری نمایشــگاه های پی درپــی معــرف شــهرت 
گونــه ای  بــه  اســت؛  جهانــی  پهنــه  در  بی بدیــل  اســتاد 
شــخصی  مجموعــه داران  و  کتابخانه هــا  و  موزه هــا  کــه 
و عاشــقان هنــر بــه داشــتن قطعــه ای از آثــار او مباهــات 

می کننــد.
طراحی هــای ضریــح مطهــر و منــور حضــرت اباعبداهلل ؟ع؟ 
بــا  و  مانــدگار  قلــم  بــه  رضــا ؟ع؟  حضــرت  ثامن االئمــه  و 
خجســته  اســت  یادمانــی  فرشــچیان،  اســتاد  کفایــت 
به صــورت  اســتاد  کــه  ایــران  هنــر  و  فرهنــگ  تاریــخ  در 

اســت. داده  انجام شــان  افتخــاری 

وقف هنر 
کربای ایران برای 

 طــرح تعویــض ضریــح حــرم مطهــر حضــرت عبدالعظیــم حســنی ؟ع؟ بهــار ســال 
کار آســتان مقــدس  ۱۳۹۵ به دلیــل قدیمــی و فرسوده شــدن ضریــح فعلــی در دســتور 
گرفــت. ســاخت ضریــح جدیــد زیــر نظــر اســتاد محمــود  عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ قــرار 
گســترش  کــه هنــرش را در مســیر معنویــت،  کشــورمان  بــزرگ  فرشــچیان، هنرمنــد 
کار  فرهنــگ غنــی ایرانی اســامی و ترویــج ســنت تشــیع و فرهنــگ اهــل بیــت؟مهع؟ بــه 
کــه پیــش از ایــن ســاخت ضریح هــای  می گیــرد، انجــام می شــود. اســتاد فرشــچیان 
گرفتــه بــود، ضریــح حضــرت  مقــدس امــام حســین ؟ع؟ و امــام رضــا ؟ع؟ را به عهــده 
کوچک تــر از ضریــح دو امــام یــاد شــده ولــی در نــوع خــود منحصــر  عبدالعظیــم ؟ع؟ را 
کار، بــه یکــی از شــاهکارهای  کــه پــس از پایــان  کــرده اســت. به نوعــی  به فــرد، طراحــی 

بــزرگ هنــری جهــان اســام تبدیــل خواهــد شــد.

طراحی های 
ضریح مطهر 

و منور حضرت 
اباعبداهلل ؟ع؟ و 

ثامن االئمه حضرت 
رضا ؟ع؟ به قلم 

کفایت  ماندگار و با 
استاد فرشچیان، 

یادمانی است 
خجسته در تاریخ 

فرهنگ و هنر ایران 
که استاد به صورت 

افتخاری انجام شان 
داده است.
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بازدید تولیت آستان مقدس از روند اجرایی ساخت ضریح جدید حضرت عبدالعظیم؟ع؟



نگاهی به امکانات آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟

 موزه آستان

 آسمان نما

 شمشیر منسوب به شاه عباس صفوی
 در موزه آستان

کوثر در صحن حرم سیدالکریم؟ع؟ کاشی دارالشفای    

کوثر آستان   تجهیزات درمانی دارالشفای 

  محوطه دانشکده علوم قرآن و حدیث

کتابخانه آستان  مخزن 

 مدال های اهدایی از سوی قهرمانان جهان به موزه آستان

پرونده/سیدالکریم/تصویرعشقپرونده/سیدالکریم/تصویرعشق
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الف- حوزه علمیه برهان:
علمی دینــی  کــز  مرا بزرگ تریــن  از  گذشــته  در   شــهرری، 
توفیــق،  ایــن  دلیــل  اصلی تریــن  می شــد.  محســوب 
اســت.  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  حــرم  بــا  هم جــواری 
ــه طــالب شــهرری فرمــود: »شــما  آیــت اهلل بهجــت ؟هر؟ ب

گنــج الهــی هســتید، قــدر آن را بدانیــد!« در جــوار 
در  علمیــه،  مــدارس  دیگــر  از  )عتیــق(  برهانیــه  مدرســه 
کــه  جــوار حــرم مطهــر حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ اســت 

می  رســد. ســلجوقیان  دوران  بــه  آن  قدمــت 
فعالیت هــای ایــن مدرســه در زمــان رضاخــان، تعطیــل 
 1364 در  گذاشــت.  ویرانــی  بــه  رو  آن  ســاختمان  و 
مرحــوم  به همــت  باقی مانــده  بنــای  قمــری،  هجــری 
کبر برهان تهرانــی ؟هر؟ در دوســال بازســازی  شــیخ علی ا
شــد. آیــت اهلل برهــان ؟هر؟ در ســال 1379ق، در مکــه از 
ک ســپرده شــد.  دنیــا رفــت و در قبرســتان جــده، به خــا
قبرســتان  بانــی  بروجــردی؛  شــیخ محمدرضا  او  از  پــس 
کن و بــه تعلیــم  ســه دختران شــهرری، در ایــن مدرســه ســا
زمــان  در  شــد.  مشــغول  ری  مــردم  کــودکان  تربیــت  و 
مــدارس  و  لبــاس  خلــع  زیــادی،  طــالب  کــه  رضاخــان 
گرفــت  علمیــه تعطیــل شــدند، ایــن مدرســه طاهریــه نــام 
و دروس جدیــد )غیــر حــوزه ای( در آن تدریــس می شــد.

در اواســط شــهریور 1359، بنــای مقبــره رضاخانی تخریب 
و به جــای آن، حــوزه علمیــه ای بــا مدیریــت امام جمعــه 
تــا  آن  تکمیــل  و  شــد  احــداث  مرحوم رفیعــی  شــهرری؛ 

کشــید. ســال66 طــول 
طــرف  از  تاج آبــادی،  حجت االســالم  در  ســال1368، 
شــد.  منصــوب  مدرســه  مدیریــت  بــه  آســتان  تولیــت 
در ســال1370 مدرســه جهــت بازســازی تخریــب شــد و 
بــه حوزه علمیــه حضــرت  ادامــه تحصیــل  بــرای  طــالب 

شــدند.  منتقــل  عبدالعظیــم؟ع؟ 
کیفــی  کمــی و  ادغــام دو حــوزه، پیشــرفت های چشــم گیر 
حــوزه  ایــن  در  نفــر   1525 کنــون  تا داشــت.  دنبــال  بــه 

یافته انــد. پــرورش 
باتوجــه بــه طــرح توســعه حــرم و تخریــب قســمت هایی از 
ایــن حــوزه، ظرفیــت پذیــرش آن 300 نفــر و ســاختمان آن 

از امکانــات آموزشــی و رفاهــی برخــوردار اســت. 

ب- مشخصات ساختمانی:
کل ساختمان: 11هزار و 500 مترمربع  زیربنای 

 محوطه: 6500 مترمربع 
کتابخانه: 300 مترمربع  مساحت 

 سالن مطالعه: 300 مترمربع
و 45  خوابــگاه  بخــش  در  حجــره  اتاق هــا: 68  تعــداد   

جنوبــی ســاختمان  در 3   اتــاق 
کل: 18 هزارمترمربع  مساحت 

ج- بخش مدیریت:
ج۱- واحد آموزشی:

 برنامه ریزی و تنظیم برنامه درسی
 دعوت از استادان مجرب 

 برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی 
گفت وگو ها و امتحانات   ثبت نام ها، 

کنترل و تهیه شناسنامه آموزشی هر طلبه  
ج۲- واحد پرورشی:

برگزاری مراسم  و درس های اخـالق
کتابخانه، اتاق رایانه و...   اداره 

مسائل پرورشی مانند: مشاوره، اردو و تربیت بدنی 
امور تبلیغی

د- نظام جامع آموزشی تربیتی بنیان مرصوص:
بنیــان مرصــوص، فقــط یــک طــرح نیســت، یــک نظــام 
رســیده  به تصویــب  مســتقل  آموزشــی تربیتی  جامــع 

اســت. 
درکارنامــه  همگــی  آموزشــی،  نظــام  ایــن  برنامه هــای 
دیگــر،  به عبــارت  می شــوند.  لحــاظ  طلبــه  معــدل  و 
هنــر،  و  ســالمت  بدنــی،  تربیــت  ماننــد  موضوعاتــی 
ــا حاشــیه ای محســوب نمی شــوند  فعالیــت فوق برنامــه ی
بلکــه تمــام آن هــا در برنامــه آموزشــی، لحــاظ شــده اند. 
هــم  می کنــد،  پیــدا  جامعیــت  هــم  طلبــه،  ایــن کار،  بــا 
دچــار  فوق برنامــه  فعالیت هــای  بــا  درس هــا  جمــع  در 
دوگانگــی و آشــفتگی نمی شــود. زیــرا عمــده  دغدغه هــای 
او در نظــام آموزشــی وجــود دارنــد و نیــازی بــه فرصت یابــی 

نــدارد.  مــوازی کاری  و 
د۱- مهم ترین اهداف:

 تربیــت طلبــه مهــذب، مســلط در علــوم وحیانــی، فعــال 
و موثــر در نظــام اســالمی

 انس با قرآن و سنت
 خالقیت علمی

گاهی سیاسی و اجتماعی  آ
 روحیه هنری

 سالمت جسمی
د۲- مهم ترین برنامه ها:

کارورزی کاربردی مبتنی بر تئوری و   آموزش فعال و 
 دروس علمی پژوهشــی ماننــد: فقــه، ادبیــات عربــی و 

فارســی و معرفــت نفــس
حدیــث  و  قــرآن  تخصصــی  و  عمومــی  آموزش هــای   

نهج البالغــه و  مفهــوم  مهندســی  تفســیر،  ماننــد: 
 مشاور اخالق برای هر طلبه  

کالس هــای هنــری، ماننــد: خوش نویســی و مبانــی هنــر   
در اســالم

 طب سنتی
 روش تبلیغ

 علوم سیاسی و علوم روز
 تربیت بدنی

    
              

اینطرحراکاملمطالعهکردم،آقایانتالش
کردهاندنقاطضعفیراکهدرنظامآموزش

حوزهاست،جبرانکنند.کسیکهبااینطرح
تحصیلکندضررنمیکند؛بلکهنفعشنسبت
بهنظامآموزشیفعلیومتعارفحوزهقطعی

استوقابلبیاننیست!

یکــیدیگــرازآقایــانهــمگفتنــدکــهمــاایــنطــرحراالبتــهبــهشــکلیدیگــر-در
مدرســهماناعمــالکردهایــم؛اگــرایــنکارتجربــهشــدهوموفــقازآبدرآمــده،
کنــدتــا کنــد،مطالعــهوبررســی مدیریــتحــوزهتهــرانرویآنوقــتصــرف

ــد.ایــنطــرحراپیــادهواجــراکنیــد. طــرحپختــهایازآبدربیای
)دیدار مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه استان تهران با رهبری؛ 1395(

حوزههایاستانتهران
بایدبنیانمرصوصیشوند.

ایننظاموبرنامهکهدراین
مدرسهاجرامیشود،

سرمایهاست،قدرشرابدانید.

رهبر معظم انقاب
حضرت آیت اهلل خامنه ای

آیت اهلل اعرافی
 مدیر حوزه های علمیه

 شیخ حسین انصاریان

حجت االسام 
حبیب اهلل غفوری 
مدیر حوزه علمیه

 استان تهران 

حوزه علمیه شهرری 
و نظام آموزشی تربیتی منحصربه فرد بنیان مرصوص

بنیان مرصوص، 
ح  فقط یک طر

نیست، یک 
نظام جامع 

آموزشی تربیتی 
مستقل به تصویب 

رسیده است. 
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در مورد دلیل 
این که چرا ثواب 

زیارت عبدالعظیم 
حسنی؟ع؟ به 

مثابه زیارت 
سیدالشهدا؟ع؟ 

کربال بیان شده  در 
است، باید بدانیم 

حضرت عبدالعظیم 
حسنی؟ع؟ حلقه 

وصل شیعیان در 
شهرهای مختلف 
بودند و می  شود از 

ایشان به عنوان 
سفیر سیار ائمه؟ع؟ 

کرد. یاد 

ما اهل شهر ری، 
َجلد این حرم 

هستیم. هر جا 
کنند، به  رهایمان 

حرم برمی گردیم.« 
این را می گوید و 

همراه با دوستش 
می خندد. عرفان 

دنباله حرف رفیقش 
را می گیرد و می گوید: 
»واسه همین حرمه 

که پرچم بچه های 
شهر ری همیشه 

باالست.«
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کالفــه از ســختی روزگار و  بعــد از ظهــر پنجشــنبه اســت و 
کار،  بی حــال و بی انگیــزه در خانــه نشســته ام  خســته از 
و ناامیــد و بــدون هــدف شــبکه  های تلویزیــون را عــوض 
کــرده اســت. در  می کنــم. ناامیــدی در جامعــه رســوخ پیــدا 
نظــرم؛ شــرایط ســخت اقتصــادی تأثیــر خــود را بــر روحیــه 
کنترل تلویزیون دســتم اســت  گذاشــته اســت.  کثر مردم  ا
کــه بــه شــبکه قــرآن ســیما می رســم. برنامــه بشــارت از 
ــاره ســوره یوســف؟ع؟  برنامه هــای طــرح قرآنــی 1451 درب
کــه در آن خداونــد ناامیــدان  صحبــت می کنــد. ســوره ای 
را، بــه لطــف و رحمــت خویــش هشــدار می دهــد. همیــن 
کافــی اســت تــا بــه خــودم بیایــم و در مســیر اســتغفار  تلنگــر 
قــدم بــردارم. بایــد دو رکعــت نمــاز توبــه بخوانــم. تصمیــم 
گرفتــه ام و بــرای رســیدن بــه آرامــش و درخواســت  خــود را 
توبــه از محضــر پــروردگار بــه ســمت قبلــه گاه تهــران در شــهر 
حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم  حضــرت  باصفــای  حــرم  ری، 

حرکــت می کنــم. فاصلــه خانــه تــا حــرم خیلــی دور نیســت 
و نیــم ســاعته خــود را در صحــن عتیــق می بینــم. ســالم 
بــه خاطــر آوردن این کــه چنــد  بــا  نخســت را می دهــم و 
ســالی اســت خدمــت آقــا نیامــده ام، شــرمنده می شــوم 
ایــن همــه  و  نزدیکــی  »ایــن همــه  بــا خــود می گویــم؛  و 

دوری!«
داخــل حــرم دســتانم را بــه ضریــح مطهــر یــاور شــیعیان 
ــاه و بعــد از آن جــا را بــرای  کوت می رســانم. دعــا و نیایشــی 
حــال  در  زیــادی  مــردم  می کنــم.  بــاز  زیــارت  مشــتاقان 
خوانــدن نمــاز هســتند. نگاه شــان می کنــم. چــه حالــی 
بخوانــی. در  نمــاز  بــرای خــدا  مــرد خــدا  کنــار  می دهــد 
کــه از مقربــان درگاه الهــی  محــل آمــد و شــد فرشــتگان 
کــه  کنــار مردمانــی  هســتند، بــرای خــدا نمــاز بخوانــی. در 
بــه دور از زرق و بــرق دنیــا بــرای رســیدن بــه ســرمایه ای 
کل چــه  گــرد هــم آمده انــد نمــاز بخوانــی و در  معنــوی 

می خوانــی. نمــاز  وقتــی  اســت  لذت بخــش 
گذاشــته  ایــن حــال و هــوا و ایــن حضــور، تأثیــر خــود را 
اســت. احســاس می کنــم حالــم خــوب اســت. امــا آیــا ایــن 
می چرخانــم  چشــم  اســت؟  مــن  بــرای  تنهــا  احســاس 
بــه نظــر همســن و  کــه  و اطرافیــان را می نگــرم. مــردی 
ســال خــودم اســت و دهــه چهــارم زندگــی اش را پشــت 
کــودک خردســالش  ســر می گــذارد، در حــال بازی کــردن بــا 
آرام  صدایــی  بــا  و  می شــود  نگاهــم  متوجــه  اســت. 
می گویــد؛ »بچــه را نگــه داشــته ام تــا مــادرش بتوانــد بــا 
کنــد.« لهجه دارد. ســر صحبــت را باز  خیــال راحــت زیــارت 
می کنــم. نامــش علیرضــا و اهــل ســاوه اســت، بــرای زیــارت 
حــرم عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ بــه همــراه همســر و تنهــا 
فرزندشــان بــه تهــران آمــده اســت. می گویــد: »همســرم 
خیلــی حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ را دوســت دارد. اوایــل 
ازدواج مــان )حــدود 10 ســال پیــش( از مــن خواســت او را 
بــه زیــارت بیــاورم. دوری راه و نداشــتن ماشــین باعــث 
می شــد رغبــت زیــادی نداشــته باشــم. ولــی راســتش را 
بخواهیــد بعــد از یکــی دوبــار زیــارت، مــن هــم عالقمنــد 

شــدم حتــی خیلــی بیشــتر از همســرم.«
محمدطاهــا، فرزنــد 4 ســاله علیرضــا همچنــان در حــال 
آرام تــر  کمــی  می خواهــد  او  از  پــدر  اســت.  بازیگوشــی 
گــوش شــنوا دارنــد؟ بــه حــرکات  کــودکان  باشــد؛ امــا مگــر 
ادامــه  صحبت مــان  بــه  و  می خندیــم  محمدطاهــا 
کــه هــر ســه مــاه  می دهیــم. »االن نزدیــک 10 ســال اســت 
یــک بــار بــه زیــارت حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ می آییــم. در 
تهــران فامیــل و آشــنایی نداریــم، بــه همیــن خاطــر صبــح 
پنجشــنبه ای راه می افتیــم و بعــد از ظهــر هــم بــه ســمت 
زیــادی  هزینــه  می کنیــم.  حرکــت  خانه مــان  و  ســاوه 
نــدارد. چنــد لیتــر بنزیــن و یــک ناهــار ســاده، در عــوض 
کنــار  گشــت و گذار در پــارک  گشــتن در بــازار و  کلــی زیــارت و 

حــرم.«
می گویــد:  پاســخ  در  می پرســم،  را  آمدن هــا  ایــن  علــت 
»ایــن فقــط عشــق اســت و البتــه پــس دادن تنهــا یــک ذره 
از بدهــی. مــا هــر چــه داریــم از خــدا داریــم و آبــروی اولیــای 
خــدا، پــس بایــد در چنیــن مکان هایــی حاضــر باشــیم و از 

کنیــم.« کــه بــه مــا می شــود، قدردانــی  محبتــی 
از علیرضــا و پســرش خداحافظــی می کنــم و بــه ســمت 
دیــوار  بــه  میان ســالی  روحانــی  مــی روم.  حــرم  دیگــر 
ــد. نزدیکــش  ــر می گوی ــه دســت ذک تکیــه داده و تســبیح ب
می شــوم و بعــد از معرفــی خــودم بــه عنــوان خبرنــگار از آثــار 
و بــرکات زیــارت حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ 
می پرســم. حجت االســالم محمــودی در پاســخ می گویــد: 
»در مــورد دلیــل این کــه چــرا ثــواب زیــارت عبدالعظیــم 
کربــال  حســنی؟ع؟ بــه مثابــه زیــارت سیدالشــهدا؟ع؟ در 
عبدالعظیــم  حضــرت  بدانیــم  بایــد  اســت،  شــده  بیــان 
حســنی؟ع؟ حلقــه وصــل شــیعیان در شــهرهای مختلــف 
ســیار  ســفیر  عنــوان  بــه  ایشــان  از  می  شــود  و  بودنــد 

کــرد.« ائمــه؟مهع؟ یــاد 
ایــن ســخنان عطــش مــن برای شــنیدن نظر مــردم در این 
مــکان مقــدس افزایــش می دهــد. برمی خیــزم و آرام آرام 
کنــار حــوض مــی روم. مــردی از اهالــی  بــه ســمت صحــن و 
کهریــزک در جنــوب تهــران اســت  کن  کــه ســا افغانســتان 
بــه همــراه همســر و 4 فرزنــدش در حــال عکس گرفتــن و 
مناســبی  فرصــت  در  هســتند.  هــم  بــا  ســلفی انداختن 
از  کــه  ســاله ای   50 مــرد  می نشــینم.  غالم محمــد  کنــار 
زمــان جنگ هــای داخلــی افغانســتان بــه ایــران مهاجــرت 
کنــد  کارگــری و بنایــی توانســته پولــی پس انــداز  کــرده و بــا 
بــار  ایــن  کشــورش و ازدواج،  بــه  از رفتــن دوبــاره  و بعــد 
بــا همســرش بــه ایــران برگــردد. بــرای حضــور در ایــران 
گرفتــه و همچنــان در صنعــت ســاختمان  کارت اقامــت 
خوبــی  خیلــی  مردمــان  »ایــران  می گویــد:  می کنــد.  کار 
کنــم  ــداز  ــی پس ان کنــم و پول کار  ــران توانســتم  دارد. در ای
گاهــی حــرف و حدیث هایــی  و خانــواده  تشــکیل دهــم. 
کــه ایرانی هــا مــا افغان هــا را آزار می دهنــد.  بیــان می شــود 
کــه نمی توانســتیم ایــن  ــر ایــن اذیت هــا وجــود داشــت  گ ا
همــه ســال در ایــران دوام بیاوریــم. االن چنــد میلیــون 
بــه  کاری  کســی  و  می کننــد  زندگــی  ایــران  در  افغــان 

کارشــان نــدارد. مــا در ایــران احســاس امنیــت داریــم.«
می کنیــد؟  بیشــتری  امنیــت  احســاس  کجــا  می پرســم؛ 
بــدون درنــگ پاســخ می دهــد: »مثــاًل در همیــن حــرم.«

کــه بــا هــم می گوینــد  گوشــه دیگــر صحــن،  دو جــوان  در 
نــام یکی شــان  را جلــب می کننــد.  و می خندنــد، نظــرم 
عرفــان و نــام دیگــری میــالد اســت، هــر دو اهــل شــهر ری. 
از  اســت.  رفتــه  ســربازی  خدمــت  بــه  تازگــی  بــه  میــالد 
دوســت  همــراه  و  کــرده  اســتفاده  هفتــه  آخــر  مرخصــی 
همیشــگی اش بــه حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ آمــده. 
می گویــد: »مــا اهــل شــهر ری، َجلــد ایــن حــرم هســتیم. 
کننــد، بــه حــرم برمی گریــدم.« ایــن را  هــر جــا رهایمــان 
می گویــد و همــراه بــا دوســتش می خنــدد. عرفــان دنبالــه 
همیــن  »واســه  می گویــد:  و  می گیــرد  را  رفیقــش  حــرف 
کــه پرچــم بچه هــای شــهر ری همیشــه باالســت.  حرمــه 
کشــور معــروف و محبوبــه و خــوب  بچــه محــل مــا تــو تمــوم 
کــه چطــور هــوای ایــن بچــه  محــل بامعرفتمون  می دونیــم 

رو داشــته باشــیم.«
گفتارشــان رشــک برانگیز اســت. چنــد دقیقــه  صداقــت 
ــده ام.  ــرم ش ــل ح ــه و داخ گرفت ــول  ــم اذن دخ ــاز ه ــد ب بع
فرش هــای پهــن شــده در جــای جــای حــرم مــن را بــه 
نمــاز می خواننــد و بــه علــت حضــورم در ایــن حــرم فکــر 
می کنــم. آمــده ام تــا دو رکعــت نمــاز توبــه بخوانــم و بــه 
و  ناامیــد  نبایــد  داری،  را  خــدا  وقتــی  کــه  بگویــم  خــود 
کربــال را روی زمیــن می گــذارم و دو  مأیــوس باشــی. تربــت 
کــه نمــاز عشــق شــده اســت، آغــاز  ــه ای را  رکعــت نمــاز توب

می کنــم.

این جا درهای امید به سوی تان گشوده می شود؛

نماز عشق در قبله گاه تهران
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مقــدس،  آســتان  تولیــت  اشــراف  تحــت  مؤسســه،  ایــن 
توســعه  و  مســتمندان  و  ایتــام  بــه  رســیدگی  هــدف  بــا 
رفاهــی  فرهنگــی،  زمینه هــای  در  خــود  فعالیت هــای 
بــه  توجــه  بــا  ســال ۱۳۹۲  از  و  اســت  شــده  تشــکیل  و... 
آمــوزش  بــه  آنــان،  نیازمندی هــای  و  مددجویــان  افزایــش 
همــت  آنــان  اشــتغال زایی  و  توانمندســازی  مددجویــان، 

اســت.  گماشــته 

عمده   فعالیت های این مؤسسه:
و  بــرای خودکفائــی  زمینه هــای مناســب  فراهم کــردن   
ایجــاد  طریــق  از  حمایــت،  تحــت  مددجویــان  اشــتغال 

کارهــای تولیــدی، خدماتــی و صنعتــی
 تــالش بــرای رفــع نســبی مشــکالت آنــان؛ ماننــد معرفــی 
ضــروری،  نیازهــای  تأمیــن  وام،  اخــذ  درمــان،  بــرای 

اعتیــاد  تــرک  و  اشــتغال زایی 
 برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی در جهــت رشــد و ارتقــای 

بینــش خانواده هــای آنــان
 جذب افراد خّیر

 انجام عقیقه و توزیع آن طبق ضوابط شرعی آن
کالس های آموزشی:

 آموزش مهارت های زندگی
 راه های مقابله با بحران های خانوادگی 
 آموزش شیوه های صحیح فرزندپروری

 بررســی و شناســایی آســیب های روانــی، اجتماعــی پــس 
از طــالق

 راه های مقابله با انحرافات جنسی
 آموزش مهارت الزم برای ازدواج

 آشنایی با راه های پیش گیری و درمان اعتیاد
مســائل  و  نامحــرم  و  محــرم  روابــط  شــرعی،  احــکام   

آن هــا بــه   مربــوط 
رســانه ها،  در  نــرم  جنــگ  سیاســت های  بــا  آشــنایی   
فضــای  اجتماعــی،  شــبکه های  و  ماهــواره  آســیب های 

رایانــه ای بازی هــای  و  مجــازی 
 چه گونگی برخورد با معتادان

 راه های مقابله با بیکاری
و  دختــران  و  )مــادران  بهداشــت  اصــول  بــا  آشــنایی   

ســالم( تغذیــه 
 مدیریت امور مالی خانواده

 بازاریابی و فروش
کارآفرینی  خالقیت و 

 مدیریت مصرف
کارهــای فنــی و حرفــه ای از قبیــل: هنرهــای   آمــوزش 

خانگــی، صنایــع دســتی و پرســتاری
خدمات فرهنگی:

ــرای  ــث ب ــکام و حدی ــی، اح ــای عقیدت کالس ه ــزاری   برگ
خانواده هــا

توســط  بــه مددجویــان  امــور حقوقــی مربــوط  انجــام   
وکیــل

 برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی فرزندان
 مشاوره خانواده

 مشاوره تحصیلی
 مشاوره و درمان رایگان اعتیاد

چگونگی جمع آوری دریافت های غیرنقدی
 مراجعه مستقیم

 صندوق اعانات
 معرفی مددجویان توسط آشنایان

کمک های موردی  
رد  و  کفــاره  فطریــه،  جمــع آوری  چادرهــای  برپایــی   

رمضــان مبــارک  مــاه  از  بعــد  مظالــم 
کاال  اعزام وانت برای تحویل یا دریافت 

مؤسسه تعاون با مومنین

 آشیانه پرواز نیکوکاران
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عتبــات  زیارتــی  کاروان  راه انــدازی  بــا  قبــل  ســال   12 از 
کســوت خادمــی زائــران امــام حســین؟ع؟  عالیــات، در 
فعالیــت می کنــد و از 3 ســال قبــل بــه افتخــار خادمــی 
اســت.  شــده  نائــل  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم  حضــرت 
ســید حســین توحیــدی، ســرهنگ 51 ســاله و بازنشســته 
و  اســتراحت  روزگار  در  و  اســت  مســلح  نیروهــای 
را  تهــران  قبلــه گاه  زائــران  بــه  خدمــت  بازنشســتگی، 

اســت. کــرده  انتخــاب 
بــا او دم در شــرقی حــرم دیــدار می کنــم و بعــد از تعارفــات 
حــرم  خادمــان  از  یکــی  شــد  چــه  می پرســم،  معمــول 
ــا  ــد: م ــدید؟ می گوی ــنی؟ع؟ ش ــم حس ــرت عبدالعظی حض
بچــه هیأتی هــا همیشــه بــه دنبــال بهره بــردن از ســفره 
کاروان  کــه  بابرکــت اهل بیــت ؟مهع؟ هســتیم. از ســال 85 
کــردم، توانســتم بــه بخشــی  زیارتــی عــراق را راه انــدازی 
کنــم. چنــد وقــت بعــد، ســال  از ایــن آرزو دســت پیــدا 
ــه  ک ــا توفیقــی  ــرآورده شــد و ب ــم ب 94 یکــی دیگــر از آرزوهای
ــم حســنی؟ع؟ نصیبــم شــد، افتخــار  از ســوی ســید الکری
کــردم خــادم آســتان و درگاه ایــن ســید بزرگــوار شــوم  پیــدا 

کنــم. و بــه زائــران محترمــش خدمــت 
کــه  آســمان  ســمت  بــه  نگاهــی  بــا  و  می گویــد  را  ایــن 
می درخشــد،  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  گنبــد  آن  در 
کســوت و  کــه حضــور در ایــن  ادامــه می دهــد: معتقــدم 
لبــاس عنایــت خــود حضــرت اســت و مــن هــم بــه نیابــت 
تــا  می کنــم  را  ایشــان  خادمــی  آشــنایان  و  دوســتان  از 

باشــند. مــا  آن دنیــا دســتگیر همــه  ان شــاءاهلل در 
کســی ســراغ خانــه اهل بیــت ؟مهع؟ بــرود، همــه چیــز  هــر 
کــه چیــزی نیســت و اصــاًل ارزشــی  می گیــرد؛ مــال دنیــا 

عتبــات  بــه  بــار   50 از  بیــش  مــن  می  گیــرد.  آبــرو  نــدارد، 
ــرده ام.  ک ــه تمــام زیارتگاه هــای شــیعیان ســفر  رفتــه ام و ب
چــون  می دهــم،  ادامــه  را  مســیر  ایــن  هــم  همیشــه 
خواســتن از اهل بیــت؟مهع؟ در حقیقــت باال بــردن ارزش 
و شــخصیت اســت. خــودم از در خانــه امام حســن ؟ع؟ 
فرزنــدش  خادمــی  بــه  کــه  را  ایــن   و  گرفتــه  ام  حاجــت 
حضــرت  و  حســن ؟ع؟  امــام  کرامــات  از  رســیده ام، 

می دانــم. عبدالعظیــم ؟ع؟ 
در ایــن لحظــه خانواده هایــی از مقابــل مــا رد می شــوند 
ــه تهــران  ــه مشــخص اســت مســافر هســتند و در ســفر ب ک
نبرده انــد.  یــاد  از  را  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم  زیــارت 
توحیــدی ادامــه می دهــد: همین هــا را ببینیــد. معلــوم 
کــه از شهرســتان آمده انــد. نمی دانیــد وقتــی بــه  اســت 
کــه اهــل  آنهــا  زائــران حضــرت، چــه  افــراد و همــه  ایــن 
چــه  هســتند،  اطــراف  شــهرهای  و  شــهر ری  و  تهــران 
ــوند  ــرف می ش ــارت مش ــه زی ــر ب ــهرهای دورت ــه از ش ک ــا  آنه
چــه  می کنیــم،  راهنمایی شــان  و  می گوییــم  خوشــامد 
لذتــی نصیب مــان می شــود. بــه قــول دوســتان، میــزان 
کــه دِر خانــه  بــاال مــی رود. مدالــی  معنویــت خون مــان 
اهل بیــت ؟مهع؟ بــه آدم داده می شــود، چیــز دیگری ســت، 

بمانــد. پایــدار  ان شــاءاهلل 
از او می پرســم، مــردی بــا ایــن همــه اعتقــاد و البتــه تجربــه 
کرامــات غیبــی  حضــور چنــد ســاله در حــرم، حتمــًا شــاهد 
بــوده، درســت اســت؟ در پاســخ بیــان می کنــد: خاطــره ای 
از یکــی از دوســتان نقــل می کنــم. یکــی از خادمــان حــرم 
کــه  را  بــودم و مردمــی  تعریــف می کــرد: »روزی نشســته 
بــرای زیــارت آمــده بودنــد از نظــر می گذرانــدم. نگاهــی بــه 
کــه چگونــه  ضریــح انداختــم و در دل از حضــرت پرســیدم 
ممکــن اســت زیــارت شــما و امام حســین ؟ع؟ یکی باشــد! 
کــردم خوابــم می آیــد. یکــی  در همیــن لحظــه احســاس 
از دوســتان را بــه جــای خــودم نشــاندم و رفتــم تــا یــك 
ســاعتی بخوابــم. در عالــم خــواب و رؤیــا دیــدم در میــدان 
عبدالعظیــم  حضــرت  حــرم  مقابــل  شــهر ری  شــهرداری 
ــال مســافرگیری می کنــد.  کرب ــرای  حســنی ؟ع؟ اتومبیلــی ب
ســوار شــدم و بعــد از چنــد لحظــه در بین الحرمیــن پیــاده 
شــدم و بــه زیــارت حــرم مطهــر امام حســین ؟ع؟ و حضــرت 
که دوســتم  گهــان بــه خاطــر آوردم  ابوالفضــل ؟ع؟ رفتــم. نا
گذاشــته بــودم.  را فقــط بــرای یــك ســاعت بــه جــای خــودم 
خواســتم بــه شــهر ری برگــردم امــا مســیر را نمی شــناختم. 
تــل زینبیــه را نشــانم داد.  کــردم.  کســی ســؤال  راه را از 
وقتــی بــاالی تــل رســیدم، حــرم حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ 
ــارت ایــن  کــه زی ــا دانســتم  ــا ایــن رؤی را پشــت آن دیــدم. ب
ــارت عمــوی بزرگوارشــان؛ حضــرت  ــوار ماننــد زی ســید بزرگ
کراماتــی  ســید الشــهدا ؟ع؟ اســت«. خــوب ایــن یکــی از 

خ داده اســت. کــه در ایــن حــرم ر اســت 
داســتان  شــما  می دهــد:  ادامــه  لحظــه  چنــد  از  بعــد 
را  مرعشــی نجفی  العظمــی  آیــت اهلل  و  الکریــم؟ع؟  ســید 

کنیــد.  تعریــف  برای مــان  شــما  می گویــم،  شــنیده اید؟ 
ــد: آیــت اهلل العظمــی مرعشــی نجفی، پــس از آنکــه  می گوی
درســش را در نجــف بــه پایــان می بــرد، بــه تهــران می آیــد و 
بــه خواســتگاری دختــر یکــی شــهروندان تهرانــی مــی رود. 
آدم خوبــی  کــه شــما  او می گویــد  بــه  پــدر دختــر خانــم 
هســتی، امــا دســتت خالــی اســت. بــرو و هر وقت توانســتی 
گوشــواره، چهــار عدد النگــو، دو عــدد پیراهن،  یــک جفــت 
ــرای دختــرم تهیــه  کفــش ب دو قــواره چــادری و دو جفــت 
کنــی، بــه خواســتگاری بیــا. انجــام ایــن درخواســت در آن 
زمــان بــرای آقــای مرعشــی نجفی ســخت بــود. ایشــان بــه 
ــه قصــد  ســمت قــم حرکــت می کنــد؛ امــا قبــل از حرکــت ب
می آیــد.  شــهر ری  بــه  عبدالعظیــم ؟ع؟  حضــرت  زیــارت 
گنبــد حضــرت می خــورد،  ــه  در حیــاط وقتــی چشــمش ب
خاطــر  بــه  و  می کشــد  ســرش  روی  را  عبــا  بی اختیــار 
توانایــی نداشــتن در فراهم کــردن درخواســت پــدر دختــر، 
کــه  گریــه می کنــد. در همــان حــال صدایــی بــه او می گویــد 
بســته ات را بــردار. آقــای مرعشــی نجفی توجهــی نمی کنــد 
گریــه و درخواســتش از حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟  و بــاز بــه 
ادامــه می دهــد. بــاز همــان صــدا بــه او می گویــد بســته ات 
آنجــا  را  کســی  می کشــد.  کنــار  را  عبــا  ایشــان  بــردار.  را 
نمی بینــد. متوجــه می شــود بســته ای مقابلــش اســت. 
داخــل آن را نــگاه می کنــد و می بینــد هــر آنچــه پــدر آن 

کــرده بــود در بســته  دختــر در خواســتگاری درخواســت 
وجــود دارد. متوجــه می شــود مــورد عنایــت حضــرت ســید 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــم؟ع؟ ق ــرت عبدالعظی ــم حض الکری
کرامــات زیــادی از ایشــان دیــده  می گویــم، بلــه! عنایــات و 
کــه حاجــت روا  کســانی  شــده اســت. شــما مــورد ویــژه ای از 
شــده اند، ســراغ داریــد؟ پاســخ می دهــد: بلــه. شــخصی از 
ــکان  ــن م ــه ای ــارت ب ــرای زی ــه ب ــی همیش ــای دین اقلیت ه
کــه می گویــد  مقــدس تشــریف مــی آورد. وی خانمــی اســت 
عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  گرفته  شــفا همســرش  و  او 
هســتند. این جــا می آیــد و بــه رســم خودشــان صلیبــی 

روی ســینه می کشــد و ادای احتــرام می کنــد.
آقــای توحیــدی در ادامــه می گویــد: ســال 90 بازنشســته 
زیــاد هــم  کــه مبلــغ آن  بــا حقــوق بازنشســتگی  شــدم. 
بهتریــن  بــه  را  خانــواده ام  و  خــودم  زندگــی  نیســت 
کــه خدمــت در آســتان  نــدارم  شــکل می گذرانــم. شــك 
اســت.  داده  برکــت  زندگــی ام  و  مــال  بــه  اهل بیــت ؟مهع؟ 
کریــم   همــه  آنهــا  فرزنــدان  و  معصومیــن ؟مهع؟  امامــان 
خادمان شــان  و  شــیعه  نمی دهنــد  اجــازه  هســتند، 
ســختی روزگار را بچشــند. البتــه نفــع حضــور مــا در ایــن 
ســعی  خلقیــات،  نظــر  از  نیســت.  مالــی  تنهــا  کســوت، 
کمــال و تعالــی برســم و بــرای خانــواده شــخص  می کنــم بــه 

باشــم. مؤثرتــری  و  مفیدتــر 

صدایی به او 
که  می گوید 

بسته ات را بردار. 
آقای مرعشی نجفی 

توجهی نمی کند 
گریه و  و باز به 

درخواستش 
از حضرت 

عبدالعظیم؟ع؟ 
ادامه می دهد. باز 

همان صدا به او 
می گوید بسته ات را 
بردار. ایشان عبا را 

کسی  کنار می کشد. 
را آنجا نمی بیند. 
متوجه می شود 

بسته ای مقابلش 
است. 

کسی سراغ خانه  هر 
اهل بیت ؟ع؟ برود، 

همه چیز می گیرد؛ 
که چیزی  مال دنیا 

نیست و اصال 
ارزشی ندارد، آبرو 

می  گیرد.
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خادم حرم حضرت عبدالعظیم؟ع؟ می گوید:

آبرو گرفته ام
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میراث ماندگار

پیش گفتار
حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ یکــی از شــخصیت های بــزرگ 
گونــه ای  کنــون بــه  کــه تا علمــی، عملــی و جهــادی اســت 
در  آنچــه  اســاس  بــر  اســت.  نشــده  شــناخته  شایســته 
منابــع موجــود و در تاریــخ زندگــی ایشــان آمــده، آن بزرگوار 
حیــات پنــج امــام از امامــان اهــل بیــت؟مهع؟، یعنــی امــام 
کــرده اســت؛ امــا  کاظــم؟ع؟ تــا امــام عســکری؟ع؟ را درک 
کــه بــه محضــر همــه آنهــا رســیده  ایــن بــه آن معنــا نیســت 
یــا از آنهــا ســخنی شــنیده اســت. آنچــه مســلم اســت، ایــن 
کــه ایشــان محضــر امــام جــواد؟ع؟ و امــام هــادی؟ع؟ را 
ــرده اســت.  ک ــی نقــل  ــرده و از آنهــا احادیــث فراوان ک درک 
کــه  کافــی اســت  بــرای اثبــات جایــگاه علمــی آن حضــرت، 
بدانیــم امــام معصــوم؟ع؟ مــردم را بــرای حــل مشــکالت 
دینــی و پاســخ بــه پرســش های اعتقــادی و عملــی بــه 
ایشــان ارجــاع داده اســت و مهم تریــن نشــانه عظمــت 
عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  باطنــی  مقامــات  و  معنــوی 
زیــارت  فضیلــت  بــا  بزرگــوار  آن  زیــارت  فضیلــت  برابــری 

سّیدالشــهدا ؟ع؟ اســت.1
بــن  حســن ،  علــی   فرزنــد  عبــداهلل ،  فرزنــد  بزرگــوار،  ایــن 
حســن؟ع؟،  بــن   زیــد  فرزنــد  زیــد،  بــن   حســن   فرزنــد 
بــا  بنابرایــن،  اســت.  ابی طالــب؟ع؟  بــن   علــی   فرزنــد 
ــه   ــا پنــج  واســطه  ب ــه  امــام  حســن؟ع؟ و ب چهــار واســطه  ب
حضــرت  علــی؟ع؟ نســب می رســد. ایشــان در ســال  173 
هجــری  در مدینــه  متولــد شــد و در دوران  والیــت  امامــان  
هشــتم  و نهــم  و دهــم  زیســت. حضــرت  عبدالعظیــم؟ع؟ 
ــل   ــادی؟ع؟ نق ــام  ه ــواد و ام ــام  ج ــی  از ام ــث  فراوان احادی
»خطــب   کتاب هــای   ایشــان ،  تألیفــات   از  اســت .  کــرده 

امیرالمؤمنیــن« و »روز و شــب«  اســت.
زمــان   حکومــت   از  ؟ع؟،  حســنی  عبدالعظیــم   حضــرت  
کــرد  ک  شــد و از دیــار خویــش، مدینــه  هجــرت   خــود بیمنــا
و پــس  از مدتــی  اقامــت  در شــهرهای  مختلــف ، رهســپار 
ــد  گزی ــکنا  ــیعیان  س ــی  از ش ــه یک ــد. در ری، در خان ری  ش
را  شــب ها  و  می گرفــت   روزه   روزهــا  زیســت.  خفــا  در  و 
گاهــی  نیــز  بــه  عبــادت  و مناجــات بــا خــدا می گذرانــد. 
بــه  طــور ناشــناس  از خانــه  بیــرون  می آمــد و بــه  زیــارت  
کنــون  مقابــل  قبــر او اســت ؛ یعنــی  کــه  ا قبــری  می رفــت 
امامــزاده  حمــزه؟ع؟. پــس از مدتــی، خبــر حضــور ایشــان 
بیــت؟مهع؟  اهــل   گــوش  شــیعیان  و محبــان   بــه   در ری، 
رســید و دوســتداران  خانــدان نبــوت و طالبــان فیــض، 
کردنــد. در همیــن  اندک انــدک بــا ایشــان  رابطــه  برقــرار 
ایــام، امــام  هــادی؟ع؟ او را بــه  نمایندگــی  خــود در شــهر 
کــرد. ســرانجام  وی  در ســال  252 قمــری   ری  منصــوب  
ــپرد  ــن س ــه جان آفری ــان ب ــهر ری ، ج ــالگی  در ش در 79 س
روایــت   هــادی؟ع؟  امــام   از  شــتافت.  باقــی  دیــار  بــه  و 
کــه  زیــارت  عبدالعظیــم  حســنی؟ع؟ در ری،  شــده اســت  

1. ر.ک: حکمت نامۀ حضرت عبدالعظیم ؟ع؟، ص25-13 .

کربــال اســت .2 همســان زیــارت  امــام  حســین؟ع؟ در 
موســی   امــام   فرزنــدان   از  حمــزه؟ع؟  امامــزاده   مقبــره 
کاظــم؟ع؟، در جنــوب  غربــی  مــزار حضــرت عبدالعظیــم 
ایشــان  مرقــد  شــرق   شــمال   در  اســت .  حســنی؟ع؟ 
زیــن   امــام   نــوادگان   از  طاهــر؟ع؟،  امامــزاده   بقعــه  نیــز، 

اســت.  العابدیــن؟ع؟ 
و  حســنی  عبدالعظیــم  حضــرت  مطهــر  آســتان  و  مرقــد 
کــه  امامــزاده حمــزه و امامــزاده طاهــر ؟ع؟، قرن هاســت 
بــه مکتــب اهــل بیــت؟مهع؟  پذیــرای ســیل ارادتمنــدان 
همــواره  نیکــوکاران،  و  دولت مــردان  اســت.  شــیعیان  و 
کوشــیده  و  در آبادانــی و عمــران ایــن ســه آســتان مبــارک 

پاســدار شــکوه تاریخــی آنهــا بوده انــد. 
کتــاب حاضــر می کوشــد واقفــان و بانیــان و نیکوکارانــی 
و  حســنی؟ع؟  عبدالعظیــم  حضــرت  آســتان  بــه  کــه  را 
کــرده و اســباب رفــاه زائــران  امامــزادگان مجــاور، خدمــت 

کنــد.  را فراهــم آورده انــد، بــه  اختصــار معرفــی 

علــی  الحســن  أبــی  علــی  دخــل  عمــن  العطــار،  یحیــی  بــن  »محّمــد   .2
بــن محّمــد الهــادی، مــن أهــل الــری، قــال: دخلــُت علــی أبــی الحســن 
کنــت؟ قلــت: زرت الحســین؟ع؟. قــال: أمــا  العســکری؟ع؟، فقــال: أیــن 
کمــن زار الحســین بــن علــی  ــو زرت قبــر عبدالعظیــم عندکــم لکنــت  أنــک ل

؛  ؟ع؟
کــه بــه خدمــت  محّمــد بــن یحیــی عّطــار از مــردی از اهالــی شــهر ری ـ 
ــه  ــه: ب ک ــرده اســت  ک ــود ـ نقــل  حضــرت امــام هــادی؟ع؟ شــرفیاب شــده ب
ــرض  ــودی؟ ع ــا ب کج ــود:  ــرت فرم ــیدم. حض ــادی؟ع؟ رس ــام ه ــت ام خدم
عبــد  قبــر  گــر  ا فرمــود:  می گــردم.  بــر  حســین؟ع؟  قبــر  زیــارت  از  کــردم: 
کــه نــزد شــما قــرار دارد - زیــارت می کــردی، بــه راســتی ماننــد  العظیــم را - 
کــرده باشــد« )ثــواب  کــه قبــر حســین بــن علــی؟ع؟ را زیــارت  کســی بــودی 

ح1(. ص124،  االعمــال، 

تاریخچه واقفان و نیکوکاران 
آستان مقـدس حضرت عبـدالعظیم؟ع؟

محمد قنبری
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درآمد
موقوفــات آســتان حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ از دیربــاز تــا 
کنــون وجــود داشــته و بســیاری از آنهــا از هفتصــد ســال 
کنــون بــه نــام دقیــق واقــف، روشــن و مشــخص  پیــش تــا 
از  یکــی  شــده،  شــناخته  واقــف  قدیمی تریــن  اســت. 
ســادات محتشــم ری، بــه نــام ســّید شــرف الدین حســین 
ک خــود را وقــف آســتان  اســت. او چندیــن رقبــه از امــال
و  فرزنــدان  بــه  و ســپس  خــود  بــه  را  آن  تولیــت  و  کــرده 
فرزنــدزادگان ذکــورش ســپرده اســت. نیــز از چنــد تــن دیگــر 
کــی را وقــف  کــه بــه پیــروی از او امال از بــزرگان آن عصــر 
کرده انــد، اطالعاتــی ارزشــمند در دســت اســت؛  آســتان 

گرچــه اصــل قبــاالت و وقف نامه هــا از میــان رفتــه اســت.  ا
گــزارش »مجلــس تحقیــق و تفتیــش اوقــاف« در زمــان  در 
شــاه طهماســب اّول)984 - 930ق(، در تاریــخ اول رجــب 
کلیــه ایــن رقبــات و نــام واقفــان و متولیان  961ق، صــورت 
آنهــا ذکــر شــده اســت،1 امــا مــرور زمــان، تشــخیص متولیان 
بــرای  را  بســیاری  مدعیــان  و  ســاخته  دشــوار  را  شــرعی 
تصــدی ایــن منصــِب درآمدزا)ثلــث عوایــد موقوفــات( بــه 
که در اواســط قــرن دهم  طمــع انداختــه اســت؛ بــه طــوری 
کــه شــاه طهماســب بــه توســعه و ترمیــم و تنظیــم  هجــری 
ــان  ــرای تشــخیص متولی گماشــت، ب ــتان همــت  ــور آس ام
شــرعی، مجلــس تحقیــق و تفتیــش اوقــاف تشــکیل داد 
و وقف نامه هــا،  اســناد  از مطالعــه  پــس  ایــن مجلــس  و 
از میــان مدعیــان مختلــف، دو نفــر را بــه نام هــای امیــر 
حســام الدین ابراهیــم بــن امیــر و ناصرالدیــن خلیــل اهلل 
آســتان  عنــوان متولیــان شــرعی موقوفــات قدیمــی  بــه 
رقباتــی  نیــز  خــود  مزبــور  پادشــاه  آن،  از  پــس  برگزیــد.2 
ــا بــه ســیورغال3 مقــرر داشــت و  کــرد ی چنــد وقــف آســتان 
گــذار  مدیریــت آن را بــه وزیــر یــا یکــی از بــزرگان دولتــی وا

کــرد. 
متولیــان  تشــخیص  دربــاره  طهماســب  شــاه  اقدامــات 
کارگشــا و موجــب  گرچــه در برهــه ای از زمــان،  شــرعی، ا
گذشــت زمــان، میــان  نظــم و ترتیــب آســتان شــد، پــس از 
اعقــاب متولیــان شــرعی اختــالف افتــاد و بــر مشــکالت 
»مناقشــات  بــه  کار  گاهــی  کــه  افــزود  چنــان  ســابق، 
را  وقــت  ســالطین  مداخلــه  و  می کشــید4  جاهالنــه« 
ضــروری می ســاخت. مثــال در ســال 1140ق اشــرف افغــان 
همــه  نــام  فرمانــی،  طــی  شــده،  مداخلــه  بــه  مجبــور 
موقوفــات و شــیوه مصــرف عوایــد و روش نگهــداری و نــام 
متولیــان شــرعی و انتصابــی و حــدود اختیــارات آنــان را 
ــیار  ــت بس ــت اهمی ــد جه ــان از چن ــن فرم ــرد. ای ک ــن  تعیی

دارد:
و  افغــان  اشــرف  حضــور  بــا  فرمــان  ایــن  چــون  الــف. 
مســئوالن امور آســتان تنظیم شــده و جمله »بالمشــافهه 
اســت،  شــده  نوشــته  ســند  پشــت  در  العالیــه«  العلیــه 

اســت. انــدک  آن  احتمــال خبــط و خطــا در 
کلیــه موقوفــات و تشــخیص عوایــد و طــرز  ب. ذکــر نــام 
نگهــداری آنهــا بــه ایــن تفصیــل، در ســند دیگــری نیامــده 

اســت.
ج. تشــخیص متولــی شــرعی و ذکــر نــام متولیــان انتصابــی 
و تعییــن حــدود و وظایــف هــر یــک از آن هــا، از نــکات قابــل 

توجــه ایــن فرمــان اســت.
گزارش هــا و فرمان هــای مذکــور آمــده  کــه در  موقوفاتــی 

1. آستانه  ری، ص83.
2. همان، ص86.

کــه از طــرف ســالطین،  3. »ســیورغال« یــا »تیــول«، درآمــد ملکــی اســت 
گــذار  کــن مقدســه وا در ازای خدمــت یــا بــه عنــوان هدیــه بــه بــزرگان یــا اما

می شــده اســت، امــا ملــک در مالکیــت دیــوان باقــی می مانــد.
4. سطر 15 فرمان.

ــه ایــن شــرح اســت: اســت، ب
1. مزرعــه ایریــن )ایریــن چیچکلــو(5؛ 2. مزرعــه عالئیــن؛6 
3.  مزرعــه مافتــان )مافتــون(؛7 4.  مزرعــه بی بــی مریــم؛8 
عین آبــاد  مزرعــه    .6 ابیــض؛9  عبــداهلل  ســّید  مزرعــه    .5
قطعــه  یــک    .8 اســتروهه؛11  مزرعــه    .7 ری؛10  بهنــام 
  .10 خیــر(؛13  آبــه)ده  مزرعــه    .9 وســفنارد؛12  در  باغچــه 
ــردان شــهریار؛14 11.  مزرعــه شرقی)شــاهی(؛15  مزرعــه بندک
مزرعــه    .13 بهنــام(؛  دهســتان  هوســنه)در  مزرعــه    .12
  .15 جالل آبــاد؛17  مزرعــه    .14 مبارک آباد)خیرآبــاد(؛16 
شــهریار؛19  واریــز  ده  و  ســینک  مزرعــه    .16 دز؛18  مزرعــه 
مغــازه،  بــاب   24   .18 ایلمان)الیمــان(؛20  مزرعــه    .17

»ایریــن  بــه  معــروف  تهــران  جنــوب  کیلومتــری    25 در  مزرعــه  ایــن   .5
چیچیگلــو«، در بلــوک غــار شــرقی  ری  واقــع بــوده اســت. یــک ربــع آن را 
کیــا جمــال الدیــن  کیــا ابوالقاســم بــن  ســید شــرف الدیــن و ســه ربــع دیگــر را 

کــرده اســت. تهرانــی  وقــف 
کیلومتــری  آســتان قــرار دارد و از آب چشــمه علی   6 . ایــن مزرعــه در ســه 
ارضــی ،  اصالحــات  بهانــه  بــه  پهلــوی ،  دوران  در  می شــود.  آبیــاری 
زمین هــای  ایــن مزرعــه بــه زارعــان فروختــه شــد. پــس از پیــروزی  انقــالب، 
ســند پنــج دانــگ آنهــا باطــل و بــه موقوفــات آســتان بازگشــت. ایــن مزرعــه 

کنــون بســیار آبــاد اســت. ا
کهریــزک و  7. ایــن مزرعــه جــزو بلــوک غــار شــرقی  و امــروزه در مجــاورت 

بهشــت زهــرا؟س؟ اســت.
کیلومتــری شــهر ری واقــع اســت. ایــن  8. در بلــوک غــار شــرقی و در یــازده 

مزرعــه امــروزه جــزو موقوفــات آســتان نیســت.
9. ظاهــرًا محــل امامــزاده عبــداهلل فعلــی  و در شــمال  زاویــه مقدســه بــوده 

اســت. 
ایــن  از  اســت.  می شــده  شــامل  را  ده  شــصت  مجمــوع  و  ورامیــن   .10
کنــون تنهــا دهکــده ای  بــه نــام »بهنــام ســوخته« باقــی   دهســتان بــزرگ، ا

کــه جــزو بلــوک  خــوار اســت. مانــده اســت 
بزرگ تریــن  از  و  داشــته  قــرار  دماونــد  و  خــوار  بیــن  مزرعــه  ایــن   .11
دهســتان های  ری  بــا 90 ده بــوده اســت. امــروزه فقــط نــام »ایوانکــي« از آن 

نــدارد. باقــی  مانــده و اســتروهه نیــز وجــود 
کــه در جنــوب غربــی  تهــران، بیــرون دروازه ســه راه ســاوه،  12. ایــن باغچــه 

متصــل بــه شــهر بــوده، امــروزه جــزو تهــران اســت.
13. ده خیــر، بلــوک منطقــه غــار شــرقی  شــهر ری  و در اراضــی  ری  باســتان 
کنــون بــه شــهر  قــرار دارد و تپه میــل از آثــار ساســانیان در جنــوب آن واقــع و ا

ری  متصــل اســت. 
کــرج قــرار دارد و بــه مــرور زمــان از  14. مزرعــه بندگــردان در غــرب شــهر 
کهریــزک بخشــیده  ج و پــس از انقــالب بــه آسایشــگاه  تصــرف وقــف خــار
شــده اســت. قســمتی  از اراضــی  آن را نیــز صاحبــان صنایــع خریده انــد.
ــی  و در شــمال ده اندرمــان واقــع شــده  ــار غرب 15. ایــن مزرعــه از دهــات غ
کنــون اراضــی  آن بــه تأسیســات آرامــگاه حضرت امــام خمینی؟هر؟  اســت. ا

اختصــاص یافتــه اســت.
16. بقعــه مبــارک و آســتان در داخــل ایــن مزرعــه احــداث شــده اســت. 
محــدوده ایــن موقوفــه از ســمت شــمال بــه انتهــای  حســین آباد فعلــی ، از 
ــاد و عالییــن،  ــای  ظهیرآب ــه انته ــرق ب ــادآور، از ش ــتی  و عم ــه بهش ــوب ب جن
ــدا  ــه از ابت ــن مزرع ــت. ای ــدود اس ــی  مح ــاد فعل ــدای  ولی آب ــه ابت ــرب ب و از غ
کســتان ها و باغ هــای  میــوه و ســبزی  بــوده و باقیمانــده  وقــف؛ و شــامل تا
آن تــا قبــل از توســعه اخیــر همچنــان بــه صــورت بــاغ موجــود بــوده اســت.
17. مزرعــه جالل آبــاد در غــار ری  بــوده اســت، ولــی  موقعیــت آن به طــور 

ــت. ــن نیس ــق روش دقی
کــه جــزو غــار غربــی  و  18. ایــن مزرعــه در روســتایی بــه نــام »دز آه« قــرار دارد 

مــکان آن ابتــدای  مســیر قــم )در جــاده قدیــم( اســت.
19. ایــن مزرعــه و ده، از توابــع شــهریار اســت و امــروزه بــه »وارش« معــروف 

اســت.
غــار  کــه در  نیــز معــروف اســت  بــه »الیمــان« و »جالل آبــاد«  امــروزه   .20
ری  قــرار دارد. قســمت عمــده ایــن مزرعــه در اجــرای  طــرح آزادســازی  از 

  .20 برســنین؛  مزرعــه    .19 طهماســب؛  شــاه  موقوفــه 
مزرعــه عمــادآور؛21 21.  مزرعــه چــال ماهیــان؛ 22.  مزرعــه 
غــار؛ 25.   مزرعــه  ترســن آباد؛ 24.   مزرعــه  بهشــتی؛ 23.  
موقوفــه    .27 باریــک؛  آب  قریــه    .26 نرمیــن؛  مزرعــه 
زینــب بیگــم؛ 28.  قریــه مردهــا بــاد )مــرد آبــاد( شــهریار؛ 
کاروان ســرای شــاه عباســی؛ 30.  مغازه هــای وقفــی    .29
میرنظــام الّدیــن علی شــاه دوم؛ 31.  آب انبــار متوّلــی؛ 32.  
قنــات ســلیمان خانی؛ 33.  قنــات مهدی آبــاد؛ 34.  قریــه 
مزرعــه    .36 خورائیــن؛  قریــه    .35 خالزیر)خورازیــل(؛22 
  .39 آغــاج؛  مزرعــه    .38 ویمکــرد؛  مزرعــه    .37 دوالب؛ 
مزرعــه محمودآبــاد؛ 40.  مزرعــه واریــز؛ 41.  مزرعــه اســلکه؛ 
42.  مزرعــه زرگنــده؛ 43.  مزرعــه چهارهرز)چالــه هــرز(؛23 

نعمت آبــاد. مزرعــه    .45 بالیغ آبــاد؛  مزرعــه    .44
بــرای  گونــی  گونا دالیــل  ری،  آســتانه  تاریــخ  کتــاب  در 
از  به ویــژه  مقــّدس،  آســتان  موقوفــات  ازدســت رفتن 
دوران ســلطنت نادرشــاه تــا دوره قاجــار ذکــر شــده اســت؛ 
از جملــه: تجــاوز نادرشــاه افشــار بــه موقوفــات؛ هــرج و 
گــذاری رقبــات  کشــور پــس از قتــل نادرشــاه؛ وا مــرج در 
برخــی  و  قاجــاری  درباریــان  و  شــاهزادگان  بــه  موقوفــه 

خارجــی. کشــورهای  ســفرای 
در آغــاز دوران حکومــت پهلــوی، رقبــات زیــر در اختیــار 
ســینک    .2 الیمــان؛    .1 داشــت:  قــرار  مقــّدس  آســتان 
شــهریار؛ 3.  مافتــون؛ 4.  عالئیــن؛ 5.  خالزیــر؛ 6.  خورائین؛ 
بــازار  در  مغــازه  تعــدادی    .9 هوســنه؛    .8 خیــر؛  ده    .7

قنــات چشــمه علی. از  10.  چنــد ســهم  حضرتــی؛ 
تصویــب قانــون اصالحــات ارضــی در ســال 1340ش)دوره 
پهلــوی دوم(، بزرگ تریــن ضربــه را بــر پیکــره موقوفــات 
حضــرت  مقــّدس  آســتان  موقوفــات  جملــه  از  کشــور، 
از  بخشــی  ح،  طــر ایــن  در  کــرد.  وارد  عبدالعظیــم؟ع؟ 
بــه مســائل شــرعی و  بــدون توجــه  زمین هــای موقوفــه 
کشــاورزان  کوچــک تقســیم و بــه  فقهــی وقــف، بــه قطعــات 
گــذار شــد. پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی در ســال  وا
انقــالب  کبیــر  رهبــر  بــه  کــه  گزارش هایــی  بــا  و   1357
کــه  فرمودنــد  مقــرر  لــه  معظــم  شــد،  تقدیــم  اســالمی 
گردیــده و تمــام  اجــرای قانــون اصالحــات ارضــی متوقــف 
ک موقوفــه بــه وقفیــت بازگــردد. بــر اســاس آن فرمان،  امــال
واحــده ای  مــاده  تصویــب  بــا  اســالمی  مجلــس شــورای 
بــا عنــوان »قانــون ابطــال اســناد و فــروش رقبــات، آب و 
ــه  ک کلیــه موقوفــات عــام  ــه  ک ــرد  ک اراضــی موقوفــه« مقــرر 
بــدون مجــوز شــرعی بــه فــروش رســیده یــا بــه ملکیــت 

کنــون بــه صــورت اجــاره در اختیــار  گرفتــه شــده و هــم ا کشــاورزان تحویــل 
ــت. ــتر ری اس ــرکت بیجین گس ش

کــه نــزد مرحــوم  21. مزرعــه عمــادآور و مزرعــه بهشــتی،  بــر اســاس ســندی  
عبــداهلل عقیلــی  موجــود بــوده اســت، در دوره صفویــه بــه ســال 1155ق بــه 

عنــوان ســیورغال وقــف آســتان بــوده اســت.
22. ایــن موقوفــه، شــامل زمین هــای  اطــراف، قنات هــا و باغ هایــی اســت 

کــه در جنــوب غربــی  تهــران )بعــد از نعمت آبــاد، ســر راه ســاوه( قــرار دارد.
از  و  شــمیران  در  منطقــه  دو  بالیغ آبــاد،  و  )چاله هــرز(  هــرز  چهــار   .23
بــرده شــده اند. نــام  کــه در فرمان هــای عصــر صفــوی  موقوفاتــی  اســت 
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دیگــران درآمــده اســت، بــه وقفیــت خــود بازگــردد.
کــه نــام آنــان در اســناد  شــماری از خیراندیشــان و واقفانــی 

آمــده اســت، به ایــن شــرح اســت:

1. سّید شرف الدین حسین
ایــن ســّید جلیــل القــدر و واالهمــت، از بــزرگان خطــه ری 
ک شــخصی  در قــرن هشــتم بــوده و رقبــات بســیاری از امال
آبــه،  مزرعــه  از  بخشــی  ایریــن،  مزرعــه  از  خود)بخشــی 
مزرعــه شــرقی معــروف بــه شــاهی، مزرعــه هوســنه بهنــام 
ری و بخشــی از مزرعــه عالئیــن( را وقــف آســتان متبــرک 
گرچــه نــام ســید  کــرده اســت. ا حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ 
شــرف الدیــن و زندگی نامــه او در متــون تاریخــی نیامــده 
کــه  اســت، خوشــبختانه دو نفــر از واقفــان هم عصــرش 
ــاه  ــید علی ش ــدش س ــه او و فرزن ــود را ب ــه خ ــت موقوف تولی

داده انــد، از نظــر تاریخــی شناخته شــده هســتند. 

کیا جمال الدین طهرانی کیا ابوالقاسم بن   .2
واقــف بخشــی از مزرعــه ایریــن. در متــون قــرن هشــتم 
کــه بــرای  هجــری نــام او بــه دســت نیامــد، ولــی از عناوینــی 
کــه از محتشــمان ری در قــرن  کرده انــد، پیداســت  او ذکــر 

هشــتم بــوده اســت.

3. ُدر سلطان، بنت میرزاعلی 
ثلــث مزرعــه عالئین)واقــع  واقــف  نیکــوکار،  بانــوی  ایــن 
ســید  بــه  را  آن  تولیــت  کــه  اســت  رى(  غــار  بلــوک  در 

اســت. داده  او  اوالد  و  حســین  شــرف الدین 

4. خواجه امیرقباد
وقــف  را  ری  غــار  بلــوک  مافتــان  مزرعــه  از  نیمــی  وی 
کــرده و تولیــت آن را بــه ســید علی شــاه بــن ســید  آســتان 
و  امیــر  عناویــن  از  اســت.  داده  حســین  شــرف الدین 
ــزرگان و  ــه از ب ک ــت  ــد، پیداس ــرای او آورده ان ــه ب ک ــه  خواج

اســت. بــوده  عصــر  آن  محترمــان 

5. امیر پوالدقیا
او واقــف بخشــی از مزرعــه مافتان)مافتــون( و بخشــی از 
فوالدقبــا  را  نــام  ایــن  اســت.  شــهریار  بندکــردان  مزرعــه 
کلمــه ای ترکــی - مغولــی اســت،  نیــز نوشــته اند. »قیــا«، 
بــه معنــای »حاجــب خــاص«. نویســنده تاریــخ اولجایتــو 
ضمــن برشــمردن امــرای بــزرگ او می نویســد: »هفدهــم 
امیــر دانــا قتلــغ قیــا و بــرادرش پوالدقبــا پســران مقبــل 

بــرادران اردوقبــا از اســتخوان اویغــور.«24 
گیــالن  پوالدقبــا در زمــان ســلطنت اولجایتــو مأمــور فتــح 
کــه در  بــود  بزرگانــی  از  نیــز یکــی  او  شــد و هنــگام مــرگ 
 مجلــس وصیــت او حضــور داشــت.25 در زمــان پادشــاهی 
گرجســتان، در اواخــر  ابوســعید بــرای ســرکوبی شــورش 

24. تاریخ اولجایتو، ص9.
25. همان، ص12. 

پایــان  بــه  بــا موفقیــت  را  گردیــد و آن مهــم  720 مأمــور 
گرفــت.26  بــرده، مــورد عنایــت فــراوان خــان مغــول قــرار 
کــه او واقــف 3 دانــگ از مزرعــه  از منابــع چنیــن برمی آیــد 
کــردان بــوده و تولیــت  مافتــان و 2 دانــگ از مزرعــه بنــد 
کــردان را بــه ســید شــرف الدیــن حســین، و  موقوفــه بنــد 
تولیــت مزرعــه مافتــان را بــه ســید علی شــاه ســپرده اســت.

6. میرغیاث الدین محمود میرکمال
یکــی از امــرای قــرن نهــم هجــری و واقــف ســه دانــگ از 
مزرعــه ســید عبــداهلل ابیــض. پــدرش میرکمــال، هنــگام 
یــورش تیمــور بــه مازنــدران، والــی و فرمانــروای ســاری 
کــرد، ولــی  کوتاهــی در مقابــل تیمــور مقاومــت  بــود. مــدت 
کــه تیمــور در فیروزکــوه  ســرانجام تســلیم شــد.27 هنگامــی 
همــراه  را  غیاث الدیــن  میــر  فرزنــدش  داشــت،  اقامــت 
ســپاهی بــه خدمــت او فرســتاد28 و تیمــور متقابــاًل آمــل را 

بــه میــر غیاث الدیــن بخشــید.29 
میــر  کــه  ابیــض  اهلل  عبــد  ســید  مزرعــه  موقوفــه  دربــاره 
غیاث الدیــن تولیــت آن را بــه ســید عنایــت اهلل و ســید 
خ  کــه در ســند مــور گفتنــی اســت  خلیــل اهلل داده بــود، 
پــدران بالفصــل  ایــن دو متولــی  961 شــاه طهماســب، 
امیــر نظــام الدیــن علی  شــاه و امیــر حســام الدیــن ابراهیــم 
امیــر  امــارت  بــا  فرمــان  ایــن  بیــن  و  شــده اند30  معرفــی 
غیــاث الدیــن، بیــش از 150 ســال فاصلــه اســت؛ در نتیجــه 
یــا می بایســت میــر غیــاث الدیــن عمــری طوالنــی بیــن 80 
تــا 90 ســال داشــته و ایــن رقبــه را در اواخــر قــرن نهــم وقــف 
ــر  ــاه و امی ــن علی ش ــام الدی ــر نظ ــه امی ــا اینک ــت، ی ــرده اس ک
از 961 هجــری،  پیــش  ابراهیــم ســال ها  الدیــن  حســام 

عمــاًل عهــده دار امــر تولیــت بوده انــد.
شــرف  ســید  زندگانــی  دوران  چــون  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
الدیــن حســین در قــرن هشــتم هجــری و پیــش از ســال 
786 ســپری شــده اســت، بالطبــع فرزنــدش ســید علــی-
شــاه، تــا نیمه هــای قــرن نهــم، ســمت تولیــت داشــته و 
بنابرایــن، امیــر عنایــت اهلل و امیــر خلیــل اهلل از نــوادگان 
تــا ایــن تاریــخ،  ســید شــرف الدیــن حســین بوده انــد و 
آســتان  شــرعی  و  قدیمــی  تولیــت  تاریخچــه  در  ابهامــی 

نیســت.

7. پیرعلی 
دســت  در  اطالعــی  او  دربــاره  عین آبــاد.  مزرعــه  واقــف 

 . نیســت

8. خلیفه شاه قلی مهردار
واقــف مزرعــه اســتروهه و از طایفــه ذوالقــدر و از ســران 

26. ذیل جامع التواریخ، ص159–160. 
. همان، ص473.  27
. همان، ص1123.  28
. همان، ص929.  29

. آستانه ری، ص86.  30

ســپاه و محــارم شــاه طهماســب اول بــود. در ســال 953ق 
کــه شــاه بــرای زیــارت مجــدد حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ بــه 
شــهر ری آمــد، او نیــز همــراه شــاه بــود. در ســال 965ق 
ــود،  ــترآباد رفتــه ب ــوی اس ــه س ــی ب ــی نظام ــه مأموریت ــه ب ک
در میانــه راه بــر اثــر مــرض قولنــج درگذشــت.31 بــه نظــر 
ســال  حــدود  در  اســتروهه  مزرعــه  وقــف  کــه  می رســد 

953ق بــوده اســت.

9. حسین خان روملو 
شــاه  ســپاه  ســران  از  نیــز  او  وســفنارد.  باغچــه  واقــف 
کــه القــاص میــرزا پســر  طهماســب بــود و در ســال 954 
کشــید و  کمــک عثمانی هــا بــه ایــران لشــکر  یاغی شــاه بــه 
کــرد، حســین خان  شــاه بــرای مقابلــه بــا او از تبریــز حرکــت 

روملــو نیــز همــراه شــاه بــود.32

10. طغرل 
ناشناخته و واقف مبارک آباد، معروف به خیرآباد.

11. غازی خان تکلو 
واقــف مزرعــه جالل آبــاد. وی پســر چرکیــن حســن تکلــو 
امــارت  بــه منصــب  زمــان شــاه طهماســب  کــه در  بــود 
کــه شــاه  رســید و بــه غازی خــان ملقــب شــد.33 از آنجــا 
ــه ظهــور  گهــگاه مخالفت هایــی از او ب ــود و  ــه او ظنیــن ب ب
می رســید، در مــاه رجــب ســال 950 در شــهر وان بــه قتــل 

رســید.34

12. زینب سلطان بیگم 
واقــف موقوفــه خورازیل)خالزیــر(. ایــن بانــوی نیکــوکار، 
مــادرش  و  بــود  اول  طهماســب  شــاه  چهــارم  فرزنــد 
اســماعیل  زمــان  در  داشــت.  نــام  گرجــی  حوری خانــم 
پــدرش،  زمــان  بــه عقــد علیقلی خــان درآمــد. در  میــرزا 
ــود.35  کوشــا ب ــان و  ــر، مهرب بانــوی حــرِم شــاه و بســیار خّی
ک و رقبــات و خانــه و مســتغالت فــراوان خــود را وقــف  امــال
کــرده، تولیــت آن را بــه وکالی  حــرم چهــارده معصــوم؟مهع؟ 
ســالطین هــر عصــر وانهــاد. در نهــم صفر 1050ق درگذشــت 
گفتنــی اســت  و در آســتان قــدس رضــوی مدفــون شــد.36 
کــه وی تولیــت موقوفــه خالزیــر را بــه میــرزا مجدالدیــن از 

کــرده اســت. گــذار  فرزنــدان متوّلیــان شــرعی ســلف وا

شــاه  دختــر  بیگــم،  زینــب  واقــف:  خالزیــر؛  وقف نامــه 
اول طهماســب 

31. تکملة االخبار، ص112. 
32. از شیخ صفی تا شاه صفی، ص72. 

33. تکملة االخبار، ص66.
34 . همان، ص93.

35. زندگانی شاه عباس اّول، ج1، ص214 و 205. 
36. از شیخ صفی تا شاه صفی، ص56. 

13. شاه عباس اول)996 – 1038ق(
ســال  در  عباســی.  شــاه  کارونســرای  و  مردآبــاد  واقــف 
کــه بــه خــط و مهــر خــود آراســته  کتــاب  1037ق، 120 جلــد 
کتاب هــا  کــرد. از آن  کتابخانــه و طــالب آســتان  بــود، وقــف 
کنــون تنهــا ســه جلــد باقــی مانــده اســت.37 تصاویــر زیــر  ا
ــا  کتاب ه ــن  ــر ای ــاس ب ــاه عب ــای ش ــه از وقفنامه ه دو نمون

اســت:

 بــه تاریــخ غــره شــهر ذی قعــده الحــرام ۱۰۳۷ وقــف نمــود ایــن 
کلــب آســتان  کتــاب دیگــر،  کتــاب را بــا یــک صــد و نــوزده جلــد 
علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ عبــاس الصفــوی الحســینی بــر آســتانه 
امامــزاده  التکریــم،  و  التعظیــم  امامــزاده واجــب  مقدســه متبرکــه 
ــار ری  ــوک غ ــه در بل ــور واقع ــتانه مذک ــه آس ــر مدرس ــم و ب عبدالعظی
کــه طلبــه از آنهــا منتفــع شــوند، مشــروط بــر آنکــه از روضــه و مدرســه 
کــس بیــرون بــرد، در خــون حضــرت ابــی عبــداهلل  بیــرون نبرنــد. هــر 
َمــا 

ّ
ِإَن

َ
ــُه َبْعَدَمــا َســِمَعُه ف

َ
ل

ّ
َمن َبَد

َ
الحســین شــریک بــوده باشــد/ف

وَنــُه، تــمّت.
ُ
ل ِذیــَن ُیَبِدّ

َّ
ــی ال

َ
ُمــُه َعل

ْ
ِإث

14. شاه طهماسب اول صفوی)930- 984ق(
حــرم  نزدیــک  منــزل  بــاب   24 الیمــان،  مزرعــه  واقــف 
مطهــر بــرای اقامــت زائــران، 24 بــاب دکان نزدیــک حــرم 
مطهــر بــرای رفــع حوائــج زائــران و مزرعه هــای برســنین، 
عمــادآور، چــال ماهیــان، بهشــتی، ترســن آباد و یــورت.

15. میرنظام الدین علی
واقــف مغازه هــای جنــب مدرســه و از متولیــان قدیمــی و از 

احفــاد ســید شــرف الدین. 
پــس  عنایــت اهلل ،  امیــر  فرزنــد  علی شــاه،  نظام الدیــن 

37. عبدالعظیم حسنی، حیاته و مسنده، ص324.
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نیــز  او  کنــار  آســتان رســید. در  تولیــت  بــه مقــام  پــدر  از 
فــوت  از  پــس  ابراهیــم  حســام الدین  امیــر  پســرعمویش 
تحــت  مقــرره  موقوفــات  و  وظایــف  خلیــل اهلل،   پــدرش 
نــام ایــن دو، به عنــوان  بــرد.  بــه ارث  نظــارت پــدرش را 
وارثــان تولیــت از پدرانشــان، در فرمــان شــاه  طهماســب 
علی شــاه  نظام الدیــن  اســت.38  آمــده  961ق  بــه  ســال 

اهــل شــعر و ادب نیــز بــود.39

16. امیر سلیمان خان قاجار 
واقف یک بیست و چهارم قنات فیروزآباد. 

فرزنــد  اعتضادالســلطنه،  قوانلــو  قاجــار  ســلیمان خان 
آقــا  پســردایی  و  اســکندرخان  فرزنــد  محمدخــان، 
از  بیــش  کــه   1200 ســال  در  بــود.  قاجــار  محمدخــان 
بــه  قاجــار  محمدخــان  آقــا  ســوی  از  نداشــت  ســال   17
گیــالن منصــوب شــد. در ســال 1211 در جنــگ  حکومــت 
کشــته شــدن آقــا محمدخــان شــد از  کــه منجــر بــه  قفقــاز 
ســران ســپاه او بود. در ســال 1213 از ســوی فتحعلی شــاه، 
مأمــور انتظامــات آذربایجــان شــد، ولــی اختالفــات داخلی 
انداخــت،  ســلطنت  فکــر  بــه  را  او  ســلطنت،  خانــدان 
ســپس پشــیمان شــد و شــاه نیــز او را بخشــید. او در ســال 

درگذشــت.40  ســالگی   37 در  1220ق 

17. میرزا شفیع مازندرانی
واقف قنات مهدی آباد. 

میــرزا شــفیع، فرزنــد حــاج میــرزا احمــد از خدمتگــزاران 
اهالــی  از  شــفیع  میــرزا  اجــداد  بــود.  افشــار  شــاه  نــادر 
کــه در عصــر صفویــه به اجبــار از اصفهــان  اصفهــان بودنــد 
کــه آقــا محمدخــان  کردنــد. هنگامــی  کــوچ  بــه مازنــدران 
در بابــل بــه جمــع آوری قــوا مشــغول بــود، شــب هنگام 
کــم قریــه بندپــی رفــت و در  بــه خانــه حــاج خانجــان حا
کردنــد؛ ایــن قــرارداد بــه قلــم  آنجــا توافق نامــه ای را امضــا 
میــرزا شــفیع اســت. انشــای میــرزا شــفیع، مــورد پســند آقــا 
کــم قریــه بندپــی خواســت  گرفــت و از حا محمدخــان قــرار 
کــه مدتــی میــرزا شــفیع در خدمــت او باشــد. میــرزا شــفیع 
تــا آخــر عمــر در دســتگاه قاجاریــه باقــی مانــد.41 مدتــی نیــز 
عهــده دار ســمت صــدارت عظمــا شــد. وی در ســال 1234 

در قزویــن درگذشــت.42

قا خواجه)شوال 1264ق( کلب علی آ  .18
واقف شش دانگ قریه محمودآباد در بلوک غار ری.

38. آستانه ری، ص44.
39. تذکرۀ تحفه سامی، ص66.

40. شرح رجال ایران، ج2، ص 118.
41 . هزار فامیل، ص59؛ صدر التواریخ، ص44.

42. شرح رجال ایران، ج2، ص148. 

19. میرزا محمدرضا وزیر)ربیع األول 1288ق(
واقــف شــش دانــگ قریــه حســین آباد، ســه دانــگ حمــام 
آقازمــان، ســه دانــگ حمــام احداثــی متصــل بــه عمــارِت 
دلبــران  قریــه  در  واقــع  طاحونــات  دانــگ  ســه  و  واقــف 
کــه ده تومــان از محــل درآمــد موقوفــات فــوق  کردســتان 
بــه آســتان مقــّدس حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ اختصــاص 

یافتــه اســت.
میــرزا محمدرضــا وزیــر، دارای بزرگ تریــن موقوفــات در 
ســه  در  بــزرگ  واقــف  ایــن  موقوفــات  اســت.  کردســتان 
وقفنامــه مجــزا ثبــت شــده و قســمت اعظــم آنهــا مربــوط 
1294ق  ســال  بــه  مکتــوب  و  ســنندج،  آصــف  بــازار  بــه 
اســت. میــرزا محمدرضــا وزیــر از فرزنــدان میــرزا عبدالکریــم 
کلیــدی در  معتمــد، در اواخــر دوره  قاجــار، نقــش مهــم و 
کردســتان داشــت؛ تعمیــر پــل قشــالق از یادگارهــای  اداره 

اوســت.

20. محمد ابراهیم امین السلطان 
)ربیع األول 1296ق(

واقــف اعیــاِن مدرســه دارالشــفاء امینیــه در جــوار حــرم 
مطهــر.

21. سید هدایت اهلل متولی باشی
)ربیع األول 1334ق(

ــی.  ــازار حضرت ــاب دکان در ب ــج ب ــگ از پن واقــف شــش دان
در  پــدر،  از  پــس  و  بــود  آقامیــر  ابوالحســن  فرزنــد  وی 
ــت  ــم تولی ــار، حک ــاه قاج ــن ش ــب 1315ق از مظفرالدی رج
پهلــوی  تــا ســال 1337ق، در عصــر  و  گرفــت  را  آســتان 
اول ایــن ســمت را بــر عهــده داشــت. اســناد و مــدارک و 
وقفنامه هــای خانــدان میــر ســید حســین مجتهــد، در 

اختیــار او و فرزنــدش احمــد بــود.

قا عالف بارفروش  22. میرزا حاجی آ
)رجب1342ق(

واقف شش دانگ از چهار باب دکان در زاویه مقّدسه.

23. مهدی خان نایب)شعبان 1346ق(
کربالیــی و شــش  واقــف ســه دانــگ از بــاغ معــروف بــه بــاغ 

کبرآبــاد در زاویــه مقّدســه. ســاعت از آب قنــات ا

24. محمد میمند43)1339/1/29ش(
واقف یک عمارت در پشت صحن امامزاده حمزه؟ع؟.

43. در بخش دوم به او اشاره خواهد شد. 

کمالی فرد آزاد )1355/5/26ش( 25. زهرا 
ک ثبتی 766 در بخش 12 تهران. واقف خانه ای به پال

26. واقفان و موقوفات جدید
گروهــی از  در ســال های پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، 
ــرعی  ــد ش ــوان عق ــه عن ــی را ب ک ــوکاران، امال ــان و نیک مؤمن
ــار آســتان مقــّدس  ــا »صلــح عمــری«44 در اختی ــا ب وقــف ی

حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ قرار داده اند؛ از جمله:
 140 مســاحت  بــه  زمیــن  قطعــه  یــک  عمــری:  صلــح   .1
ک ثبتــی  ــا پــال مترمربــع و داری یــک طبقــه ســاختمان، ب
بــه  خانی آبــاد،  در  واقــع  تهــران،   12 بخــش  در   3456

همــراه حــق امتیــاز یــک خــط تلفــن.
ک اصلی؛ ُمصالح: اشرف خا

عبدالعظیــم  حضــرت  مقــّدس  آســتان  متصالــح: 
؛ ؟ع؟ حســنی

تاریخ تنظیم سند: 1378/4/21ش.
یــک  دانــگ  شــش  از  مشــاع  دانــگ  ســه  موقوفــه:   .2
ک ثبتــی 1229 در بخــش 12 تهــران،  بــاب خانــه، بــا پــال
کوچــه  کوچــه پشــت بــازار حضرتی)موســوم بــه  واقــع در 

کلیــدداری(.
واقف: فاطمه اعتمادی؛

تاریخ تنظیم سند وقف: 1381/12/17ش؛
ائمــه  بــرای  عــزاداری  موقوفــه:  عایــدات  مصــرف  محــل 

اطهــار؟ع؟.
توضیــح: پــس از فــوت واقــف، آســتان مقــّدس ســه دانــگ 
کــرد و پــس از  دیگــر موقوفــه را از مالکیــن آن خریــداری 
تخریــب بنــای فرســوده، مجتمــع مســکونی ده واحــدی 

ســاخت.
3. موقوفــه: ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب 
ک ثبتــی 122  بــا پــال بــه مســاحت 108 مترمربــع،  خانــه 

فرعــی از 112 اصلــی در بخــش 12 قریــه عظیم آبــاد.
واقف: ملوک صادقی؛

تاریخ تظیم سند: 1382/7/29ش؛
محــل مصــرف عایــدات موقوفــه: مطابــق نظــر و دســتور 

تولیــت آســتان حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟.
بــه  آپارتمــان  واحــد  یــک  دانــگ  شــش  موقوفــه:   .4
پارکینــگ  انبــاری،  مســاحت 78/86 مترمربــع، همــراه 
ک ثبتــی 21512 فرعــی از 124  و همــه ملحقــات، بــا پــال

تهــران.  11 بخــش  در  اصلــی، 
واقف: منوچهر قیسی؛

تاریخ تنظیم سند وقف: 1383/9/28ش؛
بــه  جایــزه  اعطــای  موقوفــه:  عایــدات  مصــرف  محــل 

کــه مالک)مصالــح(، ملــک معّینــی را بــه نــام  44. صلــح عمــری، ایــن اســت 
کــه متصالــح در زمــان حیــات او،  متصالــح منتقــل  نمایــد، اّمــا بــا ایــن قیــد 

حــق اســتفاده از ملــک و منافــع مــورد صلــح را نــدارد.

نویســندگان و مؤلفــاِن بهتریــن آثــار دینــی و محّققــان، 
حــوزه  در  ممتــاز  و  نمونــه  دانشــجویان  و  پژوهشــگران 
الهیــات، علــوم حدیــث و علــوم قرآنــی، زیــر نظــر هیئــت 
آســتان  بــه  حدیث)وابســته  و  قــرآن  دانشــگاه  امنــای 

حســنی(. عبدالعظیــم  حضــرت  مقــّدس 
 75 مســاحت  بــه  خانــه ای  دانــگ  شــش  موقوفــه:   .5
ک ثبتــی  مترمربــع بــا همــه متعلقــات و منضّمــات، بــا پــال
17510 فرعــی مفــروز از 463 فرعــی 53 اصلــی، در قرچــک 

ورامیــن، بخــش بهنــام بازوکــی.
واقف: محمدعلی تیموری؛

تاریخ تنظیم سند وقف: 1385/6/2ش؛
بــه  خیرّیــه  امــور  موقوفــه:  عایــدات  مصــرف  محــل 

آســتان(. متوّلی)مدیریــت  صالح دیــد 
کف)ســهامی عــام(  6. موقوفــه: 82328 ســهم از شــرکت 

بــه ارزش هرســهم 10000ریــال؛
واقف: محمدعلی تیموری؛

محــل مصــرف عایــدات موقوفــه: امــور خیریــه و ایتــام و 
مــوارد ضــروری مربــوط بــه آســتان.

7. موقوفــه: شــش دانــگ خانــه ای بــه مســاحت 117/19 
ک ثبتــی  گاز، بــه پــال بــا انشــعاب آب و بــرق و  مترمربــع 
363/22 در بخــش 7 تهــران، خیابــان دلگشــا، ســه راه 

چرم ســازی.
واقف: سلطان جعفری طحان زواره؛

تاریخ تنظیم سند وقف: 1386/12/27؛
محــل صــرف عایــدات موقوفــه: امورخیریــه بــه صالحدیــد 

مدیریــت آســتان.
8. صلــح عمــری: شــش دانــگ خانــه ای بــا انشــعابات آب 
ک ثبتــی 1555 در بخــش 6 تهــران،  بــه پــال گاز،  بــرق  و 

خیابــان مولــوی، روبــروی مســجد امــام حســین؟ع؟.
بــه  آپارتمــان  واحــد  یــک  دانــگ  شــش  موقوفــه:   .9
گاز،  و  بــرق  و  آب  انشــعابات  بــا  مترمربــع  مســاحت 58 
ک ثبتــی 6531 فرعــی از 114 اصلــی در بخــش 12  بــه پــال

بســتان. شــهرک  خانی آبادنــو،  تهــران، 
واقف: غالمرضا طاهرآبادی؛

تاریخ تنظیم سند وقف: 1392/4/24ش؛
حــرم  هزینه هــای  موقوفــه:  عایــدات  مصــرف  محــل 

حســنی؟ع؟. عبدالعظیــم  حضــرت 
بــه  آپارتمــان  واحــد  یــک  دانــگ  شــش  موقوفــه:   .10
گاز، بــه  ــا انشــعابات آب و بــرق و  مســاحت 76 مترمربــع ب
ک ثبتــی 2057 فرعــی از 5 اصلــی در بخــش 10 تهــران. پــال

واقف: محمدحسین جاسبی؛
تاریخ تنظیم سند وقف: 1394/12/19ش؛

محــل صــرف عایــدات موقوفــه: عــزاداری حضــرت صدیقــه 
کبــری؟س؟ و اطعــام در مــاه مبــارک رمضــان بــه صالحدیــد 

متوّلــی موقوفــه.
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درآمد
عبدالعظیــم   حضــرت  مقبــره  باشــکوه  بنــای  و  آســتان 
گام هــا و دل هــای عاشــقان را  کــه امــروزه،  حســنی؟ع؟ 
محصــول  می کشــاند،  خــود  ســوی  بــه  نزدیــک  و  دور  از 
از  عــده ای  عاشــقانه  و  بی دریــغ  زحمــات  و  تالش هــا 
نــام  ارادتمنــدان ذّریــه پیامبــر ؟ص؟ اســت.  و  مشــتاقان 
برخــی از آن نیکــوکاران بــر صفحــات تاریــخ بــر جــای مانــده  

آورده می شــود: بخــش  ایــن  کــه در  اســت 

1. محمد بن زید داعی علوی
بنــای نخســتین آســتان، قبــری ســاده بــود؛ زیــرا حکومــت 
وقــت )خالفــت عباســی( اجــازه احــداث بنــا و مقبــره را بــر 
ســر مــزار خانــدان عصمــت و طهــارت؟ع؟ و وابســتگان 
مــزار شــخصیتی همچــون  بــر  نمــی داد؛ به ویــژه  ایشــان 

ســتم  و  جــور  از  کــه  حســنی ؟ع؟  عبدالعظیــم  حضــرت 
گریختــه و مخفیانــه بــه ری آمــده بــود.  متــوکل عباســی 
کنان شــهرری، خاصــه محلــه  افــزون بــر آن، بیشــتر ســا
دروازه باطــان، پیــروان مذهــب حنفــی بودنــد،45 و به ایــن 
خاطــر احــداث مقبــره بــرای بــزرگان امامیــه در ایــن محــل 
کــه بــرای  گویــا نخســتین بنــا و مقبــره ای  ممکــن نبــود. 
ایشــان ســاختند، بیســت ســال پــس از دفــن بــوده اســت. 
در آن هنــگام محمــد بــن زیــد داعــی علــوی، حکومــت 
علویــان طبرســتان را در شــمال تشــکیل داده بــود و بــه 
اعــزاز و بزرگداشــت خانــدان و بازمانــدگان اهــل  بیــت؟مهع؟ 
و ســادات و به ویــژه امــوات و قبــور آنــان اهتمــام داشــت. 
کربــال  کــه در نجــف و  او همچنیــن مشــاهد و مقابــری را 
کــرده بودنــد، احیــا و  بــه دســتور متــوکل عباســی، محــو 
کارشناســان در ســال  کاوش هــای  کــرد. بــر پایــه  بازســازی 
ــمال  ــردر ورودی ش ــر س ــت و تعمی ــگام مرّم 1348ش،  هن
تزیینــات  بــا  و  کوفــی  خــط  بــه  کتیبــه ای  مطهــر،  حــرم 
نخســتین  می دهــد  نشــان  کــه  شــد  نمایــان  آجــری، 
بنــای حــرم مطهــر، حــدود پانصــد ســال پیــش از آنچــه 
کارشناســان می اندیشــیدند، ســابقه دارد.46 حاصــل ایــن 
کتیبــه ای بــا خــط نســتعلیق برجســته بــر  تحقیقــات در 
گــزارش شــده اســت؛ به ایــن عبــارت:  پایه هــای همــان در، 

45. النقض، ص588.
46. »تاریخچه آستانه«، ص76. 

کــه ســاختمان  کارشناســان، روشــن شــد  بــر اثــر بررســی 
ــری  ــوم هج ــرن س ــه دوم ق ــر در نیم ــه مطه ــتین بقع نخس
توســط محمــد بــن زیــد داعــی علــوی تعمیــر اساســی یافت 
بــه امــر پادشــاهان آل  بویــه و  و درگاه ایــن بنــا نخســت 
برکیــارق( در  بــه همــت مجدالملــک قمی)وزیــر  ســپس 
فواصــل چهــار صــد و هشــتاد تــا چهــار صــد و نــود قمــری، 
متجــاوز از نهصــد ســال پیــش از ایــن ســاخته شــده اســت. 

1348ش.
بنابرایــن، تاریــخ احــداث نخســتین بقعه مبارکــه را باید در 
عصــر علویــان طبرســتان، حــدود 20 ســال پــس از رحلــت 
عبدالعظیــم حســنی؟مهع؟، یعنــی حــدود ســال های 272 ـ 

275 دانســت.47
ابوعبــداهلل محمــد بــن زیــد بــن محمــد بــن اســماعیل بــن 
حســن بــن علــی بــن ابی طالــب48 مشــهور بــه »محمــد بــن 
زیــد علــوی«،49 بــرادر و جانشــین »حســن بــن زیــد علوی«، 
مؤســس حکومــت زیــدی علویــان در دیلــم و طبرســتان 
گزارشــی  بــود.50 دربــاره ســال تولــد محمــد بــن زیــد علــوی، 

نیافتیــم، امــا ســال وفــات او 287 ق بــوده اســت.51
ــال  ــد« در س ــن زی ــن ب ــرادرش »حس ــت ب ــد از درگذش او بع

گرفــت.52 270ق زمــام امــور را در دســت 
مبــارزه محمــد بــن زیــد علــوی از نیشــابور خراســان آغــاز 
بــن  یافــت. محمــد  پایــان  گــرگان(  و در جرجان)معــرب 
هــم  امــروز  گــرگان  کــه شــامل  ـ  دیــار طبرســتان  زیــد در 
کــرد.53 برخــی از  می شــد ـ هفــده ســال و هفــت مــاه اقامــت 
مورخان)ماننــد طبــری( محــل دفــن او را نیــز در جرجــان 

دانســته اند.54 
کشته شــدن محمــد بــن زیــد  مورخــان دربــاره چگونگــی 

گفته انــد: علــوی 
کــه اســماعیل  وقتــی محمــد بــن زیــد علــوی بــا خبــر شــد 
گرفتــه، بــا ســپاهی  بــن احمــد، عمــرو بــن لیــث را اســیر 
گــرگان رســید  انبــوه ســوى خراســان روانــه شــد. وقتــی بــه 
و آنجــا مســتقر شــد، اســماعیل بــه او نوشــت و خواســت 
گــذارد،  گــرگان را بــه او وا گــردد و  کــه ســوى طبرســتان بــاز 
بــه  امــا محمــد بــن زیــد نپذیرفــت. اســماعیل، یکــی را 
کــه در ایــام والیتــدارى رافــع  نــام محمــد بــن هــارون - 
نبــرد  بــراى   - بــود  نایــب وى  بــر خراســان،  بــن هرثمــه 

47. تاریخ آستانه ری، ص79-77. 
48. رجال الطوسی، ص 276؛ مقاتل  الطالبیین، ص 542.

49. تاریخ االمم و الملوک)تاریخ طبری(، ج 10، ص 81.
ــالم،  ــخ  اإلس ــدان، ص 565؛ تاری ــة، ج 11، ص 47؛ البل ــة و النهای 50. البدای

ج 19، ص 14.
فــی  الکامــل  الملوک)تاریــخ طبــری(، ج 10، ص 81؛   و  االمــم  تاریــخ   .51
التاریــخ، ج 7، ص 504،؛ مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، ج 4، ص 177. 

52. وفیات األعیان و أنباء أبناء الزمان، ج 6، ص 424.
53. الشــجرة المبارکــه فــی أنســاب الطالبیــة، ص 85؛ عمــدة الطالــب فــی 

أنســاب آل أبی طالــب ، ص 85؛ اعیــان الشــیعة، ج 1، ص 537.
82؛   –  81 ص  ج 10،  طبــری(،  الملوک)تاریــخ  و  االمــم  تاریــخ  ر.ک:   .54
الکامــل فــی التاریــخ، ج 7، ص 504؛ دیــوان المبتــدأ و الخبــر فــی تاریــخ 
ابــن  )تاریــخ  کبــر  األ الشــأن  ذوی  مــن  عاصرهــم  مــن  و  البربــر  و  العــرب 

.32 ص  ج 4،  خلــدون (، 

گروهــی بســیار از مــردان  گرفــت و  محمــد بــن زیــد در نظــر 
کــرد و او را بــراى نبــرد  و ســپاهیان خویــش را بــه او ملحــق 

محمــد بــن زیــد فرســتاد.55
کــرد،  محمــد بــن هــارون، ســوى ابــن زیــد علــوی حرکــت 
کــه ســپاه محمــد  کردنــد  گــرگان بــا هــم نبــرد ســختی  و در 
کردنــد و بســیاری از آنهــا  بــن زیــد شکســت خــورد و فــرار 
کشــته شــدند. ابــن زیــد چندیــن ضربــت خــورد، و محمــد 
بــن هــارون اردوگاه وى را بــه تصــرف آورد. چنــد روز پــس از 
ایــن نبــرد، محمــد بــن زیــد در اثــر ایــن ضربت ها درگذشــت 

گــرگان دفــن شــد.56 و در 
ابن اثیر درباره شخصیت محمدبن زید می نویسد: 

بــن زیــد ادیــب و دانشــمند و شــاعر و نیک رفتــار  محمــد 
بــود. علمــای علــم معانــی و بیــان بــه انتقــاد او استشــهاد 

می کننــد.57
گزارش هــای تاریخــی، وی ســاالنه ســی هزار  بنــا بــر برخــی 
درهــم ســرخ بــرای ســاخت و مرمــت آرامگاه هــای ائمــه 
شــهرها  ایــن  بــه  نجــف  و  کربــال  و  مدینــه  شــهرهای  در 

اســت.58  می فرســتاده 

2. صاحب بن َعّباد
در  448ق  تــا   320 از  آل  بویــه،  شــیعی  پادشــاهان 
بــه  خانــدان  ایــن  می کردنــد.  حکومــت  ایــران  و  عــراق 
و  داشــتند  اشــتهار  تمدن ســازی  و  فرهنگ دوســتی 
و  عصمــت  خانــدان  زیارتگاه هــای  و  مقابــر  بازســازی  در 

کوشــیدند.  بســیار  طهــارت؟مهع؟ 
دیلمــی  رکن الدولــه  دســتور  بــه  کــه  مزاراتــی  از  یکــی 
توســعه یافــت، حــرم عبدالعظیــم حســنی؟مهع؟ بــود. در 
دوران فخرالدولــه، بــه  ســبب حضــور وزیــری دانشــمند 
توجهــی  عّبــاد،  بــن  صاحــب  نــام  بــه  فرهنــگ،  اهــل  و 
حضــرت  آســتان  و  حــرم  بازســازی  و  توســعه  بــه  ویــژه 
کارشناســان و متخصصــان، پــس  عبدالعظیــم؟مهع؟ شــد. 
کــه  از پژوهــش در اطــراف دیــوار آجــری درگاه اصلــی حــرم 
ــد  ــت، دریافتن ــینه داش ــر س ــلجوقی ب ــر س ــه ای از عص کتیب
کتیبــه در  کنــار دیواره هــای آن  کــه بخش هایــی از زیــر و 
از  اســت؛  آل  بویــه  دوران  آثــار  از  ورودی،  درگاه  اطــراف 
کــه ایــن بخــش از حــرم، در  ایــن رو می تــوان حــدس زد 
عصــر آل  بویــه ســاخته و در روزگار ســالجقه نوســازی شــده 

اســت.59
ابوالقاســم اســماعیل بــن عّبــاد بــن عبــاس، ملقــب بــه 
عّبــاد، در روز 16  بــن  بــه صاحــب  »صاحــب« و مشــهور 
گشــود.  ذی القعــده ســال 326 هجــری چشــم بــه جهــان 
و  »صاحــب«  او  معــروف  القــاب  از  و  ابوالقاســم  او  کنیــه 

55. تاریخ االمم و الملوک )تاریخ طبری(، ج 10، ص 81. 
تاریــخ  83؛  ص  ج 11،  النهایــة،  و  البدایــة  82؛   –  81 ص  همــان،    .56

.32 ص  ج 4،   ابن خلــدون، 
57. الکامل فی التاریخ، ج19، ص24.

58. تاریخ طبرستان، ج1، ص95؛ تاریخ رویان، ص101-100.
59. دایرة  المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسالمی، ص367.
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»کافــی الکفــاة« اســت.60 پــدر او از مشــاهیر شــهر اصفهــان 
بــه شــمار می رفــت. 

صاحــب بــن عّبــاد، در ســال 347 ق همــراه بــا مؤیدالدولــه 
کاشــانی، بــه بغداد رفــت و از  و وزیــرش ابوعلــی بــن الفضــل 
کــرد.61 پس  دانــش و ادب دانشــمنداِن بســیاری اســتفاده 
از مدتــی بــه اصفهــان و از آنجــا بــه همــدان رفــت. پــس از 
حــدود ســه ســال بــه اصفهــان بازگشــت.62 پــس از ورود 
بــه ری)بعــد از ســال 355ق( بــه حلقــه درس ابــن عمیــد، 
دوران  همــان  در  و  پیوســت  بویــه،  آل  دانشــمند  وزیــر 

کتاب»الوقف« را نوشت. 
از جملــه: اإلبانــه)در  کــرد؛  تألیــف  کتاب هــای بســیاری  او 
الســائره)در  األمثــال  عــروض(،  األقنــاع)در  کالم(،  علــم 
کالم و اصــول دیــن(، رســائل  علــوم ادبــی(، التذکــره)در 
اجتماعــی(،  و  اعتقــادى  اخالقــی،  )مباحــث  صاحــب 
رســاله   اى در فضایــل حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟مهع؟.
کتاب هایــی نیــز بــه نــام »صاحــب« نوشــته و بــه او اهــدا 
شــده اســت؛ از جملــه: عیــون اخبــار الرضــا؟مهع؟، شــیخ 
حســین  بــن  علــی  بــن  رجــال،  کتــاب  صــدوق؟هر؟؛ 
بــن  حســن  قــم،  تاریــخ  صــدوق(؛  شــیخ  بابویه)بــرادر 
محمــد قمــی؛ لطایــف المعــارف، ثعالبــی؛ الصاحبــی، ابــن 

جرجانــی.  عبدالعزیــز  قاضــی  تهذیــب،  فــارس؛ 
صاحــب بــن عّبــاد در شــب جمعــه 24 صفــر ســال 385 ق 

بــر اثــر بیمــاری ســل درگذشــت. 

3. مجدالملک محمد براوستانی
دومیــن بازســازی و مرمــت آســتان در عصــر ســالجقه بــوده 
کــه از 422 ق تــا 552 ق در عــراق،  اســت. ســلجوقیان 
ایــران و آســیای صغیــر حکومــت می کردنــد، مذهــب اهــل  
کارگــزاران شــیعی نیز در  گاهــی از وزرا و  ســنت داشــتند، امــا 
دســتگاه حکومتــی خــود بهــره می گرفتنــد؛ مجدالملــک 
محمــد براوســتانی از آن جملــه اســت. ســلطان برکیــارق، 
کــه شــیعی مذهب و بســیار دینــدار و اهــل علم بود، به  او را 
وزارت خــود برگزیــد و او مشــاهد و مــزارات اهــل  بیــت؟مهع؟ 
کــرد.  را در شــهرهای مختلــف، به ویــژه در عــراق بازســازی 
مجدالملــک بــا حمایــت برکیــارق، در ســال 465 ق بــر فــراز 
گنبــد و قّبــه ســاخت.63 نــام  قبــر عبدالعظیــم حســنی؟مهع؟ 
کــه در ســردر ورودی رواق شــمالی  کتیبــه ای  او بــر اســاس 
کشــف شــد،  چنیــن اســت: »ســّید شــمس الدین  بقعــه 
مجدالملــک مشــیدالدوله ابوالفضــل اســعد بــن محمــد 
کتیبــه مربــوط  بــن موســی ثقــه امیرالمؤمنیــن.«64 ایــن 
کــه در ســال 1348ش  بــه ســال های 480 ـ 490ق اســت 

60. صاحب بن عّباد وزیر دین پرور، ص21.
ح احوال و آثار«، ص39. 61. »صاحب بن عّباد؛ شر

62. اعیان الشیعة، ج3، ص339.
کــن المقدســة،  63. تاریخچــۀ وقــف در اســالم، ص67؛ جولــة فــی األما

ص218.
64. »تاریخ ری و شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی«، ص٨٨.

ــت:65 ــرح اس ــن ش ــد و به ای ــف ش کش
بســم  اهلل  الرحمــن الرحیــم. امــر ببنــاء هــذه القبــة المطهرة 
کنها الســالم صاحــب ال... ســّید شــمس الدین  علــی ســا
مجدالملــک مشــیدالدوله ابوالفضــل اســعد بــن محمــد 
وکیــل  بقیــه  اطــال اهلل   امیرالمؤمنیــن  ثقــة  موســی  بــن 
رحمــة  اهلل   الــی  ]محتــاج[  عبــداهلل   یــدی  علــی  مظالــم 

ابی الفــوارس. زرین کفــش 

عبدالجلیل قزوینی رازی می گوید: 
وزیــر ســعید شــهید مجدالملــک اســعد محمــد بــن موســی 
البراوســتانی القمــی ـ قــّدس اهلل  روحــه ـ بــا بزرگــی ]و[ رفعــت 
قبــه  چــون  فرمــود؛  بســیار  خیــرات  حرمــت،  و  قبــول  و 
امــام الحســن بــن علــی و علــی زین العابدیــن و محمــد 
کاظــم  باقــر و جعفــر صــادق بــه بقیــع... و مشــهد موســی 
و محمــد تقــی بــه مقابــر قریــش هــم او فرمــوده اســت، و 
مشــهد ســید عبدالعظیــم الحســنی؟مهع؟ بــه شــهرری ...66 

کجوری مازندرانی نیز می نویسد: 
بنــای چهــارم مرحــوم مجدالملــک، قبــه مبارکــه حضــرت 
کــه متوقــف  کــه در زمانــی  عبدالعظیــم الزم  التکریــم اســت 
خــود  وزارت  اســتیفاء  در  اســتیالء  کمــال  و  بــود  ری  در 
داشــت، امــر بــه بنــای قبــه عظیــم ایــن بزرگــوار نمــود و 

65. دایــرة  المعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در دوره اســالمی، بناهــای 
آرامگاهــی، ص367؛ عبدالعظیــم حســنی، حیاتــه و مســنده، ص٣٠٨؛ 
»تاریــخ ری و شــخصیت حضــرت عبدالعظیــم حســنی«، ص٨٨ و ٨٩.

66. النقض، ص220. 

بــه غیبــت  نزدیــک  کــه  زمــان هــم  معلــوم اســت در آن 
صغــری بــود و علمــا هــم بســیار بودنــد از عامــه و خاصــه، 
مــزار آن بزرگــوار اشــتهاری داشــت، و لیکــن بقعــه و بارگاهی 
عجــم  بــر  منتــی  و  گماشــت  همتــی  ســپس  نداشــت. 

کــرد.67  گذاشــت و ایــن قبــه ســامیه را بنــا 
مجدالملــک غیــر از وزارت، وکیــل مظالــم ســادات شــیعی 
قــم بــود و در دســتگاه ملکشــاه، منصــب اســتیفا داشــت. 
ســپس بــه دســتیاری زبیده خاتــون، همســر ملکشــاه و 
بــا حمایــت او بــه وزارت برکیــارق رســید؛68 ولــی پــس از 

ــه قتــل رســید.69  چنــدی ب

ــه  ــد عالءالدول 4. حســام الدوله اردشیرشــاه، فرزن
حســن

نیــز  باونــد  آل  شــیعی  ملــوک  ســلجوقی،  دوران  از  پــس 
کردنــد؛  کوشــش هایی بــرای حفــظ و مرمــت بقــاع متبرکــه 
عالءالدولــه  فرزنــد  اردشیرشــاه،  حســام الدوله  جملــه  از 
کــه  ســالی دویســت دینار بــرای نگهــداری از مــزار  حســن 
عبدالعظیــم حســنی؟مهع؟ می فرســتاد.70 آل باونــد، بیــن 
مازنــدران  در  قمــری،  هجــری   601 تــا   567 ســال های 

می کردنــد. حکومــت 

5. عبدالصمد بن فخرآور71
دو  شــهرری،  در  عبدالعظیــم  حضــرت  آســتان  مــوزه  در 
کتیبه هایــی بــه خــط  کهــن بــا  قطعــه از یــک لــوح آهنــی 
یــک جفــت دِر  بــه  گویــا متعلــق  کــه  کوفــی وجــود دارد 
مرحــوم  اســت.  بــوده  آســتان  ایــن  قدیمــی  آهن کــوب 
کــه  کســی اســت  محمدتقــی مصطفــوی، شــاید نخســتین 
کــرده و در توصیــف  ایــن لــوح آهنــی را معرفــی و بازخوانــی 

آن نوشــته اســت:
حضــرت  آســتانه  در  موجــود  اثــر  قدیمی تریــن 
کــه  کوفــی آهنــی اســت  کتیبــه  عبدالعظیــم؟مهع؟ دو قطعــه 
طــول هــر یــک از آن هــا 70 ســانتی متر و عــرض هــر یــک 12 
ســانتی متر می باشــد و چنــد ســال قبــل آن هــا را از بــاالی 
کنــون در ســردِر  کــه ا یــک جفــت دِر قدیمــی آهن کــوب 
گوشــه جنــوب غربــی صحــن  کهنــه واقــع در انتهــای معبــر 
امامــزاده حمــزه؟مهع؟ نصــب اســت، برداشــته، در خزانــه 
آســتانه نگهــداری نموده انــد. ایــن دو لوحــه آهنــی، یکــی 
بــر بــاالی لنگــه راســت، و دیگــری بــر بــاالی لنگــه چــپ دِر 
مزبــور نصــب بــوده، محــل آن هــا در قســمت بــاالی آن 

اســت.72  نمــودار  و  به خوبــی موجــود 
67. جنة النعیم، ص390 ـ 391. 

68. دیوانساالری در عهد سلجوقی، ص57، 61 و 62.
69. همان، ص112.

یادداشــت های  ص120؛  مازنــدران،  و  رویــان  و  طبرســتان  تاریــخ   .70
ص26.  ج6،  قزوینــی، 

ششــم  ســده  از  ری  مقابــر  بــه  متعلــق  کتیبــه دار  آهنــی  لــوح  »دو   .71
زمســتان  و  پاییــز  ش28،  بهارســتان،  پیــام  خامه یــار،  احمــد  هجــری«، 

ص155-152.  ،1395
کن متبّرکه، ص154. 72. آثار تاریخی طهران: اما

مرحــوم  چنان کــه  شــده،  یــاد  آهنــی  لــوح  دو  متــن 
کــرده، بــه شــرح  مصطفــوی نیــز پیــش از ایــن بازخوانــی 

اســت: زیــر 
الضعیــف  العبــد  »امــر  راســت:  لنگــه  بــه  متعلــق  لــوح 

الــی« المرجــی  المذنــب 
لــوح متعلــق بــه لنگــه چــپ: »رحمــه اهلل تعالــی عبدالصمد 

بن فخــراور«
در  ری  در  شــیعه  رؤســای  از  فخــراور،  بــن  عبدالصمــد 
و  رازی  منتجب الدیــن  معاصــر  و  هجــری  ششــم  ســده 
ــر  عبدالجلیــل رازی قزوینــی اســت و ایــن دو تــن، در دو اث
کتــاب نقــض( از وی یــاد  باقی مانــده از خــود) فهرســت و 
کرده انــد.73 شــیخ منتجب الدیــن رازی دربــاره او نوشــته 
الهشــجردّی،  بــن فخــراور  »الرئیــس عبدالصمــد  اســت: 
ــٌن فاضــل.«74 شــیخ عبدالجلیــل رازی قزوینــی از وی  َدّیِ
و پــدرش بــا عنــوان »دهخــدای فخــراور هشــتوردی75 و 
پســرش جمال الدیــن عبدالصمــد غــازی شــهید رحمــة 
ــرده اســت. عبدالجلیــل رازی قزوینــی  ک ــاد  اهلل علیــه«76 ی
در جــای دیگــری نیــز از »دهخــدا فخــراور هشــتوردی« و 
پســرش »جمال الدیــن عبدالصمــد«، بــا صفــت »شــیعی« 
بــا »مالحــده«  را در مقابلــه  ایــن دو  نقــش  و  کــرده  یــاد 
تعقیــب  و  المــوت(  بــه  وابســته  نــزاری  )اســماعیلیان 
کــه  از ایــن رو محتمــل اســت  کــرده اســت.77  آنــان ذکــر 
عبدالصمــد بــن فخــراور، در یکــی از حمــالت نظامــی علیــه 

کشــته شــده اســت. »مالحــده« 
همچنیــن بــه عقیــده مرحــوم محــّدث ُارَمــوی، مســتوفی 
کــه معاصــر ابــن خیــاط دمشــقی  ری بــه نــام »فخــراور« 
)درگذشــته 517ق( بــوده و ایــن شــاعر عــرب، اشــعاری در 
هجــو وی ســروده،78 می توانــد همیــن دهخــدا فخــراوِر 
ــا  ــدر رئیــس عبدالصمــد باشــد؛ و ب ــاد شــده در نقــض و پ ی
توجــه بــه اینکــه ســفر ابــن خیــاط بــه ری در ســال 487ق 
گفــت نام بــرده در ایــن تاریــخ زنــده  بــوده،79 بنابرایــن بایــد 

73. تعلیقات نقض، ج1، ص329-325.
74. الفهرست، ص93.

75. هشــجرد یــا هشــتورد، روســتایی از توابــع قزویــن بــوده و امــروزه بــه نــام 
»هشــتگرد« معــروف اســت.

76. نقض، ص223.
77. همان، ص130-129. 

78. دیــوان ابــن الخیــاط الدمشــقی، ص153. در دیــوان ابــن خیــاط در 
ــرّی و اســمه فخــراور: ... ایــن بــاره آمــده اســت: »و قــال یهجــو مســتوفی ال

قوال لفخراور قول امرٍئ * فی ِعرضه عاَث و فی 
الّریش راث«

79. همانجا، مقدمه مصحح، ص11.

کوفی مجدالملک محمد براوستانی کتیبه  تصویر 
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بوده است.80

6. محمد بن محمد بن منصور قوهدی
ــا مرمــت و بازســازی  ــز ایــن بن در عصــر خوارزمشــاهیان نی
ــر صنــدوق مطهــر، یکــی از اســناد  کتیبــه منقــوش ب شــد. 

مهــم بازمانــده از ایــن دوره اســت.81 
و  آســتان  تاریخــی  آثــار  زیباتریــن  و  نفیس تریــن  از  یکــی 
تاریــخ دار، صنــدوق چوبــی  اثــر  در حقیقــت قدیم  تریــن 
کــه در چهارطــرف آن آیــات قرآنــی بــه  روی مرقــد اســت 
بــه  بــا زیارت نامــه   خــط نســخ و ثلــث برجســته، همــراه 
ق   725 تاریــخ  در  اصفهانــی  محمــد  یحیــی  بــن  قلــم 
کتیبــه  گواهــی  کــی شــده اســت.82 ایــن صنــدوق بــه  حکا
مقــارن  محمــد،  نجم الدیــن  خواجــه  بــه  دســتور  آن، 
ایلخانــان مغــول ســاخته  از  ابوســعید بهادرخــان  روزگار 
کتیبــه، همچنیــن بنــای مرقــد را بــه  شــده اســت. ایــن 
دســتور نام بــرده قلمــداد می کنــد؛ در حالــی  کــه خواجــه 
کــرد و احــداث آن بــه عصــر  نجم الدیــن، مرقــد را تعمیــر 

بازمی گــردد.  طبرســتان  علویــان 
ارتفــاع  و   1/50 آن  عــرض  متــر،   2/58 صنــدوق،  طــول 
آن 1/20 متــر اســت. پایه هــای صنــدوق و قید هــای آن 
از چــوب عــود اســت و ترنــج و شمســه ها از چــوب عــود و 
کتیبــه بــه خــط نســخ و ثلــث برجســته  گــردو و فوفــل. دو 
از  دو  آن  از  یکــی  اســت:83  رفتــه  بــه کار  بدنــه  چهــار  در 
غربــی( شــروع  راســت)جنوب  بــاالی طــرف  چهارگوشــه 
صنــدوق  ضلــع  چهــار  باالیــی  حاشــیه  بــر  و  می شــود 
دور می زنــد. دنبالــه آن در تمــام اطــراف بدنــه جنوبــی 
گوشــه باالیــی ضلــع  صنــدوق ادامــه پیــدا می کنــد و در 
کتیبــه بــه دســتور  چــپ همــان بدنــه، پایــان می یابــد. ایــن 
محمــد بــن محمــد بــن منصــور قوهــدی ســاخته و نصــب 
ــه تاریــخ 725 ق را در  ک کتیبــه  شــده اســت.84 متــن ایــن 

ح است: خود دارد، به این شر
التربــة  هــذه  بترتیــب  امــر  الرحیــم،  الرحمــن  بســم  اهلل  
الشــریفة و الروضــة المنیفــة و المشــهد المقــّدس و المرقــد 
المنــّور للســّید األعظــم األجــل المعّظــم جــالل آل طــه و 
یــس، حبــل اهلل فــی األرضیــن، ســراج المّلــة و الدیــن، عبــد 
العظیــم بــن عبــد اهلل بــن علــی بــن حســن بــن زیــد بــن 
الحســن بــن علــی بــن أبــی طالبـ  علیهم الســالمـ  ، بإشــارة 
الحرمیــن،  حــاج  المفتخــر  و  األعظــم  الصاحــب  المولــی 
ــن  ــد ب ــن محم ــق و الدی ــم الح ــه نج ــد خواج ــتور العه دس
کهــف  الحرمیــن  المولــی الصاحــب األعظــم ســلطان الــوزراء 
الدنیــا و الدیــن  دســتور الخافقیــن خواجــه عــز الحــق و 
محمــد بــن محمــد بــن منصــور القوهــدی اعــز اهلل  انصــاره و 

80. تعلیقات نقض، ج1، ص327.
81. نشریه معارف اسالمی، ص88.

کــن باســتانی ایــران«، نشــریه ســازمان  82. »فهرســت بناهــای تاریخــی و اما
ملــی حفاظت آثــار باســتانی، ص216.

83. تاریخ آستانه ری، ص93.
84. همان، ص94.

طــاب مثــوی آبائــه العظــام و اجــداده  الکــرام و رزقــه و اّیانــا 
شــفاعة امیرالمؤمنیــن و اوالده  المعصومیــن الطیبیــن.85
در  مزبــور  صنــدوق  ســوی  چهــار  روی  بــر  دیگــر  کتیبــه 
کــه بــه  ترتیــب بــر دو طــرف و پاییــن اضــالع  حاشــیه هایی 
نســخ  بــه خــط  و شــمالی صنــدوق دور می زنــد،  غربــی 
آیــات 255  بقــره،  آیــة  الکرسی)ســوره  برجســته، شــامل 
ــه  ک ــدون«  ــا خال ــم فیه ــات »ه کلم ــس از  ــت. پ ـ 257( اس
ــه شــریفه اســت، ایــن عبــارت مرقــوم شــده اســت:  آخــر آی
 فــی شــهور ســنة خمــس و عشــرین و ســبعمائه، 

ً
»تحریــرا

عمــل یحیــی بــن محمــد اصفهانــی.«86
محمــد،  نجم الدیــن  خواجــه  کتیبــه،  ایــن  گواهــی  بــه 
ابوســعیدخان،  ســلطان  عهــد  در  ایلخانــی  وزرای  از 
بانــی صنــدوق مطهــر بــوده اســت. بــه احتمــال نزدیــک 
کنونــی و قســمت پاییــن  بــه یقیــن، بنیــاد اصلــی حــرم 
بعدهــا  کــه  باشــد  بنــا  همــان  باقی مانــده  حــرم،  بنــای 
ــی،  ــارگاه فعل ــن و ب ــد زری گنب ــداث  ــرای اح ــاالی آن، ب ــر ب ب
گــچ مقرنــس  ــا  قســمت های الزم را افــزوده و درون آن را ب
کرده انــد.87 بــر روی حاشــیه چهــار طــرف ســطح  تزییــن 
اســت،  آن  وســط  در  محرابــی  صــورت  کــه  فوقانــی 
کــه متــن  زیارت نامــه ای بــه  خــط ثلــث رقــم خــورده اســت 

اســت: آن چنیــن 
الســالم علیــک یــا نبــی  اهلل ، الســالم علیــک یــا ولــی  اهلل ، 
الســالم علیــک یــا خلیفــة رســول  اهلل ، الســالم علیــک یــا 
ــا حّجــة اهلل  علــی  کبــد رســول  اهلل ، الســالم علیــک ی فلــذة 
خیــر خلقــه، الســالم علیــک یــا امــام  المتّقیــن، الســالم 
ــا امــام المســلمین، الســالم علیــک اّیهــا الغایــب  علیــک ی
الحاضــر، الســالم علیــک اّیهــا الشــاّب المعّمــر، ادرکنــی و 

ــدی. ــذ بی خ
بــر حاشــیه باریک تــری، آیــات 26 ـ 28 ســوره آل عمــران 
بــه    Oاْلَمِصیــُر اهلل  ِإَلــی  َو  اْلُمْلــِک...  َماِلــَک  الّلهــّمَ  Pُقــِل 
ــه دیگــر  خــط ثلــث برجســته، و در قســمت آخــر آن، دو آی

نوشــته اند.88 

ــن  ــد ب ــن محم ــه نجم الدی ــه هم عصرخواج ک ــی  ــن فوط اب
محمــد بــن منصــور قوهــدی بــوده، از او بــه نیکــی یــاد 

گفتــه اســت: کــرده و دربــاره او 
منصــور  بــن  محمــد  بــن  محمــد  منصــور  ابــو  عزالدیــن 
قوهــدی رازی، پــرورده شــده بــرای وزارت، از نمونــه هــای 
بــزرگان ایــن روزگار اســت. در ابتــدای امــر از اصحــاب ســید 
گــروه یــاران  کــم ری بــود و ســپس در  فخرالدیــن حســن حا
در  کــه  هنگامــی  درآمــد.  علــی  بــن  محمــد  ســعدالدین 
ســپاهیان، همنشــین نقیــب طاهــر رضــی الدیــن )ســید 
ســوی  از  بــودم،   704 ســال  در  آوی(  افطســی  محمــد 
ایشــان مأمــور فــارس و نواحــی آن شــد و امــور شــیراز را 

85. همان، ص94.
86. تاریخچه وقف در اسالم، ص68.

87. آستانه حضرت عبدالعظیم، ص7.
88. آستانه ری، ص22؛ آستانه حضرت عبدالعظیم، ص5.

ســامان داد و در ســال 705 در چغــان اّران )از روســتاهای 
کــردم. او را بزرگــی زیبــا و بــا هیبــت  الرســتان( بــا او مالقــات 
کشــورداری و قوانین ریاســت و سیاســت  کــه از امــور  یافتــم 
گاه بــود. در آن هنــگام، دوســت مــا ضیاءالدیــن هــروذ  آ
ــود.  گرد ب بــن نجــم الدیــن اســترآبادی در خدمــت او  شــا
در ذی حجــه ســال  712 بــه همــراه وزیــر اعظــم تــاج الدین 

علی شــاه بــه بغــداد وارد شــد.89

کتــاب  اســت،  گفتــه  خــود  کــه  گونــه  آن  حّلــی،  عالمــه 
»المصبــاح المتهجــد« شــیخ طوســی را بــه ســفارش وزیــر 
کتــاب  بــن محمــد قوهــدى تلخیــص نمــوده و  محمــد 
»منهــاج الصــالح فــی اختصــار المصبــاح« را بــه ســامان 
کتــاب معــروف »شــرح بــاب حادی عشــر«  رســانده اســت. 

کتــاب اســت. یازدهمیــن فصــل همیــن 

7. شاه طهماسب اول صفوی)930- 984ق(
کوشــش را بــرای توســعه بقعه حضرت  صفویــان بیشــترین 
کار بســتند و بــر شــکوه و عظمــت آن  عبدالعظیــم؟مهع؟ بــه 
افزودنــد؛ چنان کــه در آبادانــی و بازســازی و نیــز زیباســازی 
بــه  صفــوی،  شــاهان  کوشــیدند.  دینــی  بناهــای  دیگــر 
 ســبب وجــود مــزار حضــرت عبدالعظیــم؟مهع؟ و امامــزاده 
کــه نســب خــود را بــه او می رســاندند، توجهــی  حمــزه؟ع؟ 
ویــژه بــه شــهر ری داشــتند و مــزار امامزاده حمــزه؟ع؟ را به 
کردنــد. شــاه طهماســب  طــرزی زیبــا و شایســته نوســازی 
که آســتان را مرمت  اول، نخســتین پادشــاه صفوی اســت 
کــرد و خــود در ســال های 944 ق و 952 ق،  و بازســازی 
در  وی  شــتافت.  عبدالعظیــم؟ع؟  امامــزاده  زیــارت  بــه 

فرمانــی بــه ســال 961 ق نوشــت:  
ربانــی و مواهــب  توفیقــات  بــه میامــن  بعــد: چــون  امــا 
گــردون ارتقــاء و  تأئیــدات یزدانــی همــواره لــوازم همــت 
ــلیمان  ــدگان س ــالء بن ــید اعت ــر خورش ــه خاط ــم توج مراح
ــرکات اشــرف اقــدس اعلــی  کامیــاب ســپهر ب مــکان نــواب 
و  ملکــه  اهلل  خّلــد  ظل الّلهــی  شاهنشــاهی  همایــون 

89. مجمع اآلداب فی معجم االلقاب، ج1، ص328-327. 

ســلطانه و افــاض علــی العالمیــن بــّره و احســانه مصــروف 
و معطــوف اســت بــه رواج و رونــق و ضبــط و نســق ضرایــح 
مقدســه و حضایــر مؤسســه خانــدان بلنــد ایــوان نبــوت 
اَل  »ُقــْل  مصدوقــه:  کــه  والیــت  عالــی  ارکان  دودمــان  و 
َة ِفــی اْلُقْرَبــی«، مبیــن ســمو 

َ
 اْلَمــَوّد

َ
 ِإاّل

ً
ْجــرا

َ
ــِه أ ُلُکْم َعَلْی

َ
ْســأ

َ
أ

کمثــل  شــأن عالــی و منطوقــه فرمــوده: »مثــل أهــل بیتــی 
ــو مــکان  ــوح مــن رکــب فیهــا نجــی«، محقــق عل ســفینة ن
متعالــی ایشــان اســت، و در دقائــق ســاعات لیالــی و ایــام، 
ک  و اوقــات شــهور و اعــوام، نفائــس امــوال و شــرایف امــال
اعلــی  مراقــد  و  مشــاهد  مصالــح  صــرف  را  خــود  حــالل 
کــه در  ــه مرتبــه  ــا ب المراصــد آن طائفــة عّلیــه می کردنــد، ت
هیــچ قطــری از اقطــار بــالد معمــوره و ممالــک محروســه 
لمعــان بــا انــوار منســوب بــه هیــچ یــک از ایــن فرقــه نمانــد 
بــه اضعــاف  الطــاف و محفــوف  انــواع  بــه  کــه مــروح  اال 
مشــهد  و  مزّکــی  مرقــد  جملــه  آن  از  و  گشــت،  اعطــاف 
معّلــی حضــرت رفیــع الرتبــة امامــزاده واجــب التعظیــم 
و نقــاوه الزم التکریــم دوده صدیقــه والیــت ثمــره شــجره 
کرامــت، نهــال چمــن امامــت،  هدایــت، شــمع شبســتان 
امــام  انســجام حضــرت  کالم هدایــت  کــه  قــدری  عالــی 
الســالم ســلطان  الصلــوة و  ثامــن االئمــه علیهــم  همــام 
ســریر ارتضــا ابــی الحســن علــی بــن موســی الرضــا علیــه 
موتــی  بعــد  زارنــی  »مــن  قــال:  حیــث  الثنــاء  و  التحیــة 
فلیــزر  زیارتــی  علــی  یقــدر  لــم  فمــن  الجنــة  لــه  ضمنــت 
ــل  ــدارش دلی ج اقت ــدار ــالی م ــر اعت ــم«، ب ــی عبدالعظی اخ
الحســنی  زار عبدالعظیــم  کالمــه: »مــن  ایضــًا  و  روشــن، 
ــاء  ــر ارتق ــین«، ب ــداهلل الحس ــا عب ــدی اب ــن زار ج کم ــری  بال
ج اعتبــارش بــا حّجتــی قاطــع بــر وجــه مبیــن اســت،  معــار
خلــف االمــام الممتحــن عبدالعظیــم بــن عبــداهلل بــن علی 
الشــدید بــن زیــد بــن الســبط الشــهید ابــی محمــد الحســن 
صلــوات  اهلل و ســالمه علیــه و علیهــم اجمعیــن اســت....90

حــرم  رواق  و  ایــوان شــرقی  او  امــر  بــه  در ســال 944 ق 
ــری92 بــه   حضــرت را پی افکندنــد91 و در ســال 950 ق ُمَحّجَ
دور صنــدوق قبــر ســاختتد. در فرمــان وی آمــده اســت:
کــه نشــکند  در صنــدوق مبــارک، تهیــه محّجــر مضبوطــی 
کــه اصــاًل زّوار دســت بــه صنــدوق نرســانند و تکیــه  نمایــد 
کــه در غایــت  بــر صنــدوق مبــارک نکننــد از چــوب شمشــاد 

اســتحکام اســت.93
صنعــت  از  بهره گیــری  اوج  کــه  صفــوی  عصــر  در 
پوشــش  و  روییــن  قســمت های  اســت،  کاشی ســازی 
ــا  ــرم ت ــل ح ــد از داخ گنب ــن  ــمت های زیری ــز قس ــد و نی گنب
کاشــی کاری و بــا نقــش  گنبــد،  قســمت های بــاال و ســقف 
گشــت.  و نــگار و آیــات قرآنــی و اشــعار و احادیــث تزییــن 
گنبــد  گنبــد، شــامل طــاق ضربــی مــدّور و  پوشــش زیریــن 

90. آستانه ری؛ مجموعه اسناد و فرامین، ص84 - 85.
کن المقدسة، ص218.  91. جولة فی األما

کــه در پیــش در اطــاق و یــا در جلــو صّفــه و ایــوان  ــر: نــرده ای  92. ُمَحّجَ
دهخــدا(. ســازند)لغت نامه 

93. آستانه ری؛ مجموعه اسناد و فرامین، ص84 - 85. 

صندوق مطهر و نفیس عتیقه حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟ پس از تعمیر و نگهداری
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باالیــی آن بــا ســاقه و بدنــه بلنــد بــه صــورت مخروطــی یــا 
کــه در زمــان شــاه طهماســب صفــوی تغییــر  هرمــی اســت 

شــکل یافتــه اســت.94

8.فتحعلی  شاه قاجار
هــر چنــد در عصــر قاجــار، بــه  دلیــل انتقــال پایتخــت بــه 
کــه پیش تــر از توابــع ری بــود، ری رونــق پیشــین  تهــران 
خــود را از دســت داد، امــا شــاهان قاجــار همچنــان در 
توســعه و مرمــت بقعــه حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ 
کوشــیدند. نخســتین اقــدام در ایــن عصــر، ســاخت ضریــح 
نقــره، بــه فرمــان فتحعلی  شــاه در تاریــخ 1222ق بــود.95 
طــول ضریــح 3/87 متــر، عــرض آن 2/95 متــر و ارتفاع آن 
کتیبــه بــاالی آن بــه  پهنــای 54 ســانتی متر،  2/40 متــر، و 
و دهانه هــای شــبکه و پایه هــای آن بــه ارتفــاع 1/86 متــر 
اســت. ایــن ضریــح بــر پایــه ای از ســنگ مرمــر بــه ارتفــاع 25 
ســانتی متر اســتقرار یافتــه اســت. هنــگام ســاخت ضریــح، 
کــه ســوره الرحمــن  کتیبــه ای بــه خــط ثلــث وجــود داشــت 
را بر روی آن نوشــته بودند و در حاشــیه آن اشــعار فارســی 
بــه خــط نســتعلیق و در وســط آن نــام فتحعلی شــاه بــه 

چشــم می خــورد.

عصــر  در  نیــز  جنوبــی  ایــوان  نقاشــی  و  آیینــه کاری 
فتحعلی شــاه بــود.96 همچنیــن بــه دســتور وی در جنــوب 
حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ در خاتمــی ســاخته شــد؛ 

94. دائرة المعارف بناهای آرامگاهی، ص367. 
کــن المقدســه،  95. تاریخچــه وقــف در اســالم، ص67؛ جولــة فــی األما

ص218.
96. تاریخچه وقف در اسالم، ص391.

بــا دو و نیــم متــر ارتفــاع و حــدود دو متــر عــرض. دورادور در 
ــرده  ک ــره  ــفید محاص ــتعلیق س ــط نس ــا خ ــی ب را مرثیه های
ســاخته اند،  ســتاره ای  اشــکال  در،  خاتم هــای  اســت. 
در  دارد.  شکســتگی  پاییــن،  قســمت  خاتم هــای  ولــی 
ــه واقــف و ســازنده در  ک کتیبه هایــی اســت  وســط دو در، 

را معرفــی می کننــد:
وسط لنگه چپ: »السلطان فتحعلی شاه قاجار«

وسط لنگه راست: »ابوالفتح و النصر والظفر«.97
کــه ابتــدا  نیــز آئینــه قــدی بزرگــی بــه آســتان تقدیــم داشــت 
آن را بــه جبهــه جنوبــی ایــوان بــزرگ بــر ســردر رواق نصــب 
ــه دیــوار شــرقی منتقــل  ــی ســپس آن را ب ــد، ول ــرده بودن ک
کردنــد و امــروزه در مــوزه نگهــداری می شــود.98 در بــاالی 

آن آیینــه نوشــته اند: 
الســلطان فتحعلی شــاه قاجــار این آئینه را بــر مزار حضرت 
امامــزاده الزم التعظیــم ابوالقاســم عبدالعظیــم؟ع؟ وقــف 

کــرد، فی ســنه 1219 هجــری.99

9. مهدی قلی خان َدَولو قاجار
مهــدی قلی خــان دولــو قاجــار از ســرداران بــزرگ آقامحمــد 
کــه مدت هــا در فــارس و بوشــهر  خــان و فتحعلی شــاه بــود 
کــرد. مرحــوم ســید عبدالحــق حجــت  گــرگان حکومــت  و 

بالغــی نوشــته اســت: 
حضــرت  بقعــه  شــمالی  ایــوان  مقابــل  عتیــق  مســجد 
عبدالعظیــم؟ع؟ و مدرســه واقــع در شــمال آن مســجد 
از بناهــای طغــرل ســلجوقی اســت. ایــن مدرســه مرکــز 
آبــاد و ویــران شــده و  بــار  بــود و چنــد  فضــالی طهــران 
بــه دســت  قاجــار  آقــا محمدخــان  بــار در عهــد  آخریــن 
امیراالمــراء مهدی قلی خــان قاجــار دولــو در تاریــخ 1207 

کن تاریخی ری، ص222-220.  97. اما
98. تاریخ آستانه ری، ص109. 

کن تاریخی ری، ص225. 99. اما

آبــاد شــده.100  هجــری قمــری 
کتیبــه ای ســنگی در مدخــل مدرســه از ســمت  همچنیــن 
کــه از مرمــت آن بــه ســال  بــازار بــر دیــوار نصــب شــده بــود 

ــی داد.101 ــر م ــان خب ــت مهدی قلی خ ــه دس 1206ق ب

10. میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان
میــرزا فتحعلی خــان، ملقــب بــه صاحــب دیــوان و وزیــر 
آغامحمدخــان و صدراعظــم فتحعلی شــاه  وزیــر  نظــام، 
ســال  در  و  متولــد  شــیراز  در  1236ق  ســال  در  قاجــار، 
1314ق در ســن 78 ســالگی درگذشــت. قبــر او در حــرم 
آغــاز  در  اســت.  دارالســعاده  رواق  در  رضــا؟ع؟،  امــام 
و در  آمــد  تهــران  بــه  از شــیراز  جوانــی در ســال 1256ق 
دفتــر اســتیفا)وزارت دارایــی( وارد خدمــت شــد و چنــدی 
چنــد  مستوفی)حســابداری(  مقــام  بــه  کــه  نگذشــت 
ــزد،  ــهرهای ورامیــن، ی ــم ش ک ــز حا ــی نی ــید. مدت ــهر رس ش
خوزســتان، لرســتان و اصفهــان شــد. در ســال 1308ق 
را  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت  و  خراســان  حکومــت 

پذیرفــت.102 
در شــرق حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ یــک جفــت در 
کــه حــرم را بــه مســجد زنانــه پاییــن پــا  خاتــم قــرار دارد 
لنگــه در، اشــعاری  پیونــد می دهــد. در حاشــیه هــر دو 
ایــن در 2.13  ارتفــاع  بــا خــط نســتعلیق ســفید.  اســت 
کتیبه هایــی  متــر و عــرض آن 1.50 متــر اســت همچنیــن 
کــه  در حاشــیه های بــاال و پاییــن در مشــاهده می گــردد 
ســازندگان و تاریــخ ســاختن در را نشــان می دهــد؛ بــه ایــن 

100. تاریخ طهران، ج1، ص312. 
کنون در موزه آستان نگهداری می شود. کتیبه ا 101. این 

102. ر.ک: شرح حال رجال ایران. 

عبــارت:
بــه عهــد دولــت ســلطان الســالطین و الخاقــان الخواقیــن 
ــوده  ــب فرم ــید. برحس ــام رس ــار اتم ــاه قاج ــن ش ناصرالدی
عالیجــاه مقــرب الخاقــان میــرزا فتحعلی خــان مســتوفی 
ســنه  الحــرام،  ذی حجــه  شــهر  فــی  پذیرفــت...  انجــام 

.1269
پاییــن آن  کــه قســمت  چهارچــوب در خاتــم می باشــد 

اســت.103 ریختــه  و  شکســته 

11.حاج میرزا آقاسی
بــرای تحصیــل  آقاســی، در چهارده ســالگی  حــاج میــرزا 

از  پــس  و  شــد  عالیــات  عتبــات  عــازم  دینــی،  علــوم 
بازگشــت، مســئولیت تربیــت فرزنــدان عباس میــرزا را بــه 

گرفــت. عهــده 
محمدشــاه  1251ق،  صفــر  در  قائم مقــام  قتــل  از  پــس 
قاجــار مقــام صــدارت را بــه  او ســپرد و تــا آخــر عمــر شــاه 
ــود. وی در 12 رمضــان 1265ق در  در ایــن ســمت باقــی ب

درگذشــت. عتبــات 
در شــمالی حــرم، هدیــه او بــه حــرم حضــرت عبدالعظیــم 
دو  و  شــصت  و  متــر  یــک  در،  پهنــای  اســت.  حســنی 
ســانتی متر اســت و ارتفــاع آن نزدیــک دو و نیــم متــر. در 
نوشــته اند:  آن  کتیبــه  در  و  اســت  اشــعاری  در،  دورادور 
کامــکار محمدشــاه قاجار خلــد اهلل ملکه،  در عهــد شــهریار 
بــه حکــم محکــم خدایــگان اعظــم حاجــی میــرزا آقاســی، 
کارخانــه عالیجــاه محمــد  عمــل محمــد رفیــع شــیرازی در 
محمدحســین  الســلطانی  محضــرت  و  کاتــب  علیخــان 

الطهرانــی 104.1260

کن تاریخی ری، ص220.  103. اما
104. همان، ص202. 

که به دستور فتحعلی شاه ساخته شد. ضریح حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 
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12. ناصرالدین شاه قاجار
ناصرالدین شــاه طــی فرمانــی در ســال 1270ق، دســتور 
طــال  از  پوششــی  بــا  و  تذهیــب  را  مرقــد  گنبــد  کــه  داد 
اعتمادالســلطنة  کننــد.  آیینــه کاری  را  ایــوان  و  بیاراینــد 
ــر انطباعــات عصــر ناصــری و از مورخــان عصــر قاجــار،  وزی

را در آن دوره چنیــن وصــف می کنــد: توســعه حــرم 
و دیگــر توســعه و تزییــن صحــن مبــارک حضــرت شــاهزاده 
امیــر  بــن  الســدید  علــی  بــن  عبــداهلل   بــن  عبدالعظیــم 
حســن بــن زیــد بــن امــام ابــی محمــد الحســن الســبط 
- علیــه و علــی آبائــه ســالم  اهلل -  و اضافــه ابنیــه عالیــه و 
ابــواب و دروب و  حجــرات حوالــی و تصرفــات ملیــح در 
کــه بــه مســاعی  ســایر ملحقــات ایــن آســتان معّلــی اســت 
مشــکور و خدمــات مأجــور جنت مــکان حــاج  علی خــان105 
والــد مبــرور بــه عمــل آمــده؛ تقبــل اهلل  تعالــی خدمتــه و 
خّلــد ســلطانه و دولتــه. و امــا مدرســه و صحــن جدیــد 
تزییــن و تکمیــل صحــن عتیــق و عمــارت رواق مطهــر و 
آیینــه کاری آن و ســاختن و برافراختــن دو مأذنــه رفیــع 
بدیــع از دســت دو امیــن  الســلطان ماضــی و ثانــی به ظهــور 
رســیده اســت...106 و متصرفــات بانــی  بالثانــی مشــارالیه - 
انعــم  اهلل  بجمیــع فیوضــه علیــه - در ســر تربــت امامــزاده 
واجــب  التکریــم، حضــرت ابوالقاســم عبدالعظیــم - علیــه 
کــه  عرش نطــاق  رواق  الســّیما   - التســلیم  و  التصلیــة 
 بــدون هیــچ  مبالغــت و اغــراق در امتیــاز و تزئینــات و فــرط  

تکلفــات نظیــر نــدارد و همچنیــن اســت تناســب و اعتــدال 
کــه از طرفیــن ایــوان  دو مأذنــه مــزّوق بــه قاســانیات معــّرق 
گــز  کیوان ســای بــه پــای ســاخته و ارتفاعــًا قریــب بیســت 
مرحــوم  تصّرفــات  و  اضافــات  و  ابنیــه  و  برافراخته انــد. 

ــف  ــدر اعتمادالســلطنة مؤل ــة، پ 105. منظــور حــاج علی خــان حاجب الدول
آن ســطور اســت. 

106. المآثــر و اآلثــار، چهــل ســال تاریــخ ایران در دوره پادشــاهی ناصرالدین 
شاه، ج1، ص89.

ابراهیم خــان امین  الســلطان ماضــی در ســر مشــهد  آقــا 
حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ از مدرســه و صحــن و 
حجــرات و بــازار و حیــاض و انهــار و اشــجار و غیــر ذلــک.107

حضــرت  حــرم  جــوار  در  علیــا  مهــد  بــاغ  عصــر،  ایــن  در 
گفته اعتمادالســلطنه،  عبدالعظیــم؟ع؟ نیــز احیا شــد. به 

دارالحکومــه ری در ایــن بــاغ بــود اســت.108 
گنبــد حــرم در دوران ناصــری)1270ق( بــا پوششــی زریــن 
گنبــد، چنــد بیــت شــعر  کاری  تزییــن شــد و بــه  هنــگام طــال
نقــش  آن  بــر  زیبــا  خطــی  بــا  ســروش  شمس الشــعراء  از 
منــاره  دو  مطهــر،  گنبــد  کاری  طــال هنــگام  بــه  بســت. 
بلنــد و باشــکوه در دو جانــب ایــوان اصلــی آیینه)ایــوان 
فاقــد  بنــا  ایــن  آن،  از  پیــش  شــد.  ســاخته  شــمالی( 
گلدســته ها از ســطح بــام، چهــار قســمت  گلدســته بــود. 
دارنــد: پایــه اســتوانه ای آجــری بــه پهنــای هرضلــع 4/20 
ــا  گلدســته ها ب کشــیده؛ مأذنــه. روی  گلــدان؛ قلمــه  متــر؛ 
کاشــی های زیبــای عصــر قاجــار تزییــن شــده اســت. طــرح 
گلدســته بــا توجــه بــه  کاشــی های روی بدنــه اســتوانه ای 
ــوه ای خــاص دارد.109  فرســایش تدریجــی قطــر قلمــه، جل
کــف بنــا 33 متــر اســت. ایــن منــاره از نظــر  بلنــدی آنهــا از 
تزییــن و تناســب، در شــمار زیباتریــن مناره هــای عصــر 

کــه مــؤذن  قاجــار اســت. داخــل هــر منــاره، پلکانــی اســت 
را بــه مأذنــه می رســاند. 

دســتور  بــه  1291ق  ســال  در  حــرم  آیینــه کاری  تکمیــل 
ــه آن  ــن مرحل ــک، و آخری ــت محمدخان معیرالممال دوس

در ایــوان آیینــه بــه ســال 1309ق انجــام شــد.

13. سرتیپ محمد یوسف خان نوری 
مســجدی  شــمالی(  عتیق)صحــن  صحــن  مجــاورت  در 
کــه از طــرف جنــوب بــه صحــن، از شــمال بــه  ســاختند 

107. همان، ص118.

108. همان، ص114.
109. دائــرة المعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در دوره اســالمی، بناهــای 

ص367. آرامگاهــی، 

مدرســه برهــان و از غــرب بــه بــازار مرتبــط می شــد. ایــن 
کــه تاریــخ احــداث آن روشــن نیســت، در 1268ق  مســجد 
بــه همــت ســرتیپ محمــد یوســف خان نــوری تعمیــر شــد. 
ایــن تاریــخ و نــام بانــی، بــر لچکی هــای طرفیــن مســجد 

دیــده می شــود. 110

14. میرزا آقاخان نوری 
آقاخــان،  میــرزا  بــه  معــروف  نــوری،  نصراهلل خــان  میــرزا 
ــال  ــار، در س ــال دوره قاج ــة، از رج ــه اعتمادالدول ــب ب ملق
ســال)1242ـ  ســه  و  ســی  مــدت  شــد.  متولــد  1222ق 
قاجار)فتحعلی شــاه،  پادشــاه  ســه  دربــار  در  1275ق( 
مناصبــی  و  مشــاغل  ناصرالدین شــاه(  محمدشــاه، 
همچــون وزارت لشــکر)وزارت جنــگ( و صدراعظمــی را 

عهــده دار بــود و در 1275ق از صــدارت عــزل شــد و مــدت 
شــش ســال در تبعید)یــزد، اصفهــان، قــم( بــه ســر بــرد. در 
1281ق در ســن پنجــاه و نــه ســالگی در قــم درگذشــت. 
کربــال بــرده، در مســجد شــیخ العراقیــن  جنــازه اش را بــه 

کردنــد.111 دفــن 
حضــرت  حــرم  جنوبــی  ایــوان  نقاشــی  و  آیینــه کاری 
ــود.112  ــوری ب ــه دســتور میــرزا آقاخــان ن عبدالعظیــم؟ع؟ ب
از ســمت شــرق، دری زیبــا و  بیــن رواق باالســر و حــرم 
کــه بــه  دســتور وی و بــه همــت  منبــت کاری وجــود داشــت 
میــرزا محمدحســین شــیرازی در ســال 1271ق ســاخته 
کتیبــه ای بــه خــط نیلــی نســتعلیق درشــت بــر  شــد.113 
کاشــی های ســفید نمــای مســجد جامــع قــرار  حاشــیه 

کــه بــر آن نوشــته بــود:  داشــت 
کــردگار  در عهــد فرازنــده لــوای ســلطنت شــهریاری، مظهــر 
کــّرار مقــّوم دنیــا و  مهــر و لطــف و مظهــر والیــت حیــدر 
و  الســلطان  بــن  الســلطان  بــن  الســلطان  دیــن  مشــّید 

کن تاریخی ری، ص179. 110. اما
111. شرح حال رجال ایران، ص363ـ 373 

کــن المقدســة،  112. تاریخچــه وقــف در اســالم، ص67؛ جولــة فــی األما
ص218.

کن تاریخی ری، ص223. 113. اما

الخاقــان ابــن الخاقــان ابــن الخاقــان الســلطان ناصرالدین 
امــر  بــر حســب   - ملکــه  تعالــی  قاجــار - خّلــد اهلل  شــاه 
کــرم امجــد اشــرف ارفــع افخــم  حضــرت مســتطاب اجــل ا
صــدر اعظــم اولیــن شــخص معظــم دولــت عّلیــه ایــران میر 
اعتمادالدولــه آقــا خــان نــوری بنــای ایــن بنیــان مقــّدس 
و آئیــن آئینه بنــدی ایــن ایــوان اقــدس اتمــام پذیرفــت، 

1273ق.114 ســنه 

15. مؤتَمن السلطان
الملــک )1249- 1307( فرزنــد  الســلطان نظــام  مؤتمــن 
قاجــاری  عصــر  دولت مــردان  از  و  نــوری  آقاخــان  میــرزا 

اســت.115 
یــک جفــت در خاتــم در ســمت چــپ ایــوان آئینــه وجــود 
دارد، بــه پهنــای 1.44 متــر و درازی 2.48 و ضخامــت 7 
کــه بــر روی آن نوشــته اند:  کتیبــه ای  ســانتی متر، همــراه 
»حســب الفرمایــش مقــرب الخاقــان مؤتَمــن الســلطان 

میــرزا عبــداهلل خــان ســمت اتمــام یافــت.«116

16. میرزا داوودخان وزیر لشکر
میــرزا داوود نــوری)م 1294ق( از رجــال دوره قاجــار و پســر 
میــرزا آقاخــان نوری)دومیــن صدراعظــم ناصرالدین شــاه( 
وزارت  بــه  پانزده ســالگی  در  1273ق  ســال  در  وی  بــود. 
لشــکر منصــوب شــد. پــس از عــزل پــدر در ســال 1275ق، 
ــس  ــال 1281ق، پ ــت. در س ــد رف ــه تبعی ــدر ب ــراه پ ــز هم او نی
از درگذشــت پــدر، بــه تهــران بازگشــت و در ســال 1288ق 
بــه معاونــت دفتــر اســتیفا منصــوب شــد و در ســال 1296ق 

درگذشــت.117
در ســال 1273ھ میــرزا داود خــان وزیــر لشــکر، ضریــح 
کــه ده ســال بعــد،  نقــره ای بــرای امامــزاده حمــزه ســاخت 
یعنــی بــه ســال 1283ق بــه امــر ناصــر الدین شــاه و توســط 
یحیــی خــان معتمــد الملــک تعمیــر  گردیــد.118 همچنیــن 
ــه عنــوان  ــام وی ب ــه در غربــی، ن کتیبــه در مســجد زنان در 

بانــی آمــده اســت: 
ــآب  ــوی م ــاب مصطف ــره جن ــه زام ــره و روض ــه طاه ــر بقع ب
مرتضــوی انتســاب حضــرت امامــزاده، حمــزه علیــه مــن 
التحیــات اســناها و لــه مــن التربــت اعالهــا ایــن دو مصــراع 
... المرضــات اهلل خالصــه وزارت، و نقــاره صــدارت زاده 
ــام  آزاده جنــاب امجــد ارفــع افخــم صــدر اعظــم دامــت ای
ــکر  ــر لش ــان وزی ــآب، ... داود خ ــت م ــاب جالل ــوکته جن ش
الّلهــم تقّبــل منــه و اجعلــه زیــادة فــی غــره و عمــره و ذخیــرة 

لیــوم میعــاده و میعــاد فــی شــهر ربیــع الموعــود.119

114. همان، ص179.
ج3،  ناصــری،  منتظــم  ص145-147؛  ایــران،  رجــال  حــال  شــرح   .115

.377 ص
کن تاریخی ری، ص281.  116. اما

117. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، ج3.
کن تاریخی ری، ص281.  118. اما

119. همان، ص277- 278. 

که نام ناصرالدین شاه بر آن درج است. گنبد  کتیبه ساق 
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17. میرزا ابراهیم امین السلطان 
غالمــان  از  گرجــی(  زکی خــان  ارمنی)فرزنــد  زال  پــدرش 
دســت  بــه  کــه  بــود  اعتضادالدولــه  ســلیمان خان  امیــر 
اعتضادالدولــه مســلمان شــد. بــه دلیــل حســن خدمــت 
ســال  در  و  گرفــت  قــرار  شــاه  ناصرالدیــن  توجــه  مــورد 
1286ق بــه امیــن الســلطان ملقــب شــد. در ســفر فرنــگ 
صندوقخانــه،  ادارات،  مســئولیت  و  بــود  شــاه  همــراه 

ــه، ســاختمان ها،  شــترخانه، انبــار غلــه مرکــزی، ضرابخان
عهــده  بــه  را  خزانــه  و  گمــرک  وزارت  قنــوات،  باغــات، 
داشــت. در ســفر دوم ناصرالدیــن شــاه بــه خراســان)در 
ــان  ــلطان از همراه ــن الس ــم امی ــا ابراهی ــال 1300ق(، آق س
شــاه بــود و در مــاه رمضــان همــان ســال در بیــن راه، در 

درگذشــت.  داورزن  قریــه 
بانــی مدرســه بــاغ توتــی را ابراهیم خــان امین الســلطان 
دانســته اند. ایــن مدرســه تــا 1299ق دایــر بــوده و ســپس 
شــد.120  تبدیــل  مقبــره  بــه  آن  حجره هــای  و  تعطیــل 
کــه در زمــان فتحعلی شــاه ســاخته  همچنیــن ضریحــی 

کردنــد. شــده بــود، بــه دســتور وی مرمــت 

18. علی اصغرخان امین السلطان
میــرزا علی  اصغرخــان امیــن الســلطان، فرزنــد آقــا ابراهیــم 
امیــن الســلطان در ســال 1275ق در تهــران متولــد شــد 
ــار ناصــری راه یافــت. در 1300ق  ــه درب ــدرش ب ــه تبــع پ و ب
کــه پــدرش درگذشــت، شــاه لقــب پــدر را بــه فرزنــد داد. 
الســلطان در مناصــب مهــم و مختلــف مشــغول  امیــن 
ــی و در  ــام وزیراعظم ــه مق ــال 1306ق ب ــد و از س کار ش ــه  ب
ســال 1310 بــه صــدارت رســید. در ســال 1314ق معــزول 
ج از  و راهــی قــم شــد. در زمــان انقــالب مشــروطه در خــار

120. عبدالعظیم حسنی، حیاته و مسنده، ص316.

کشــور بــود؛ امــا محمدعلــی شــاه او را بــه تهــران فراخوانــد 
کــرد. در 21 رجــب 1325 بــه قتــل  و بــه صــدارت منصــوب 

رســید.
ــه،  ــوان آیین ــار در ای ــد قاج ــه کاری عه ــه آیین ــن مرحل آخری
بــه  دســتور امین الســلطان و بــا هنرمنــدی مختارخــان، 
حکمــران زاویــه مقدســه در ســال 1309ق بــوده اســت.121

19. امیر دوست محمدخان معّیر الممالک
دوســت علی خان  فرزنــد  دوســت محمدخان، 
رهــی  عمــوی  و  قاجــار  دربــار  خــازن  معّیرالممالــک، 
معّیری)شــاعر نامــدار عهــد پهلــوی(. وی در بــاغ فــردوس، 
عکاســخانه  و تجارخانــه  ای مجهــز داشــت. در ســفر ســوم 
بــه  یــک دســتگاِه فونوگــراف  ناصرالدیــن شــاه، ادیســن 
شــاه هدیــه داد و دوســت محمدخان دســتگاه را بــرای 
کــرد. وی در ســال 1321ق درگذشــت و  شــاه راه انــدازی 
جنــازه  اش را در حــرم شــاه عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ دفــن 

کردنــد. 
آئینــه کاری ایــوان و حــرم امامــزاده حمــزه در ســال 1291ق 

بــه همــت وی بــوده اســت.122

 السلطان
ّ

20. ظل
ناصرالدیــن شــاه  ارشــد  فرزنــد  میــرزا،  ســلطان مســعود 
بــود، ولــی چــون مــادرش از خانــدان قاجاریــه نبــود، بــه 
والیتعهــدی منصــوب نگشــت. مســعود میــرزا نخســت 
ــترآباد و  ــدران و اس ــت مازن ــه، حکوم ــن الدول ــب یمی ــا لق ب
ســپس فــارس و اصفهــان را بــر عهــده داشــت و ســپس 
گرفــت. در اواخــر جنــگ  لقــب ظــّل الســلطان را از شــاه 
تیرمــاه 1297ش/  و در  رفــت  بــه اصفهــان  اول  جهانــی 
رمضــان 1336ق در حــدود هفتــاد ســالگی درگذشــت. 

121. دائرة  المعارف تشّیع، ج1، ص81.
کن تاریخی ری، ص281. 122. اما

کــه چــون بیمــاری چشــم ظــل الســلطان در  نوشــته اند 
گرفــت  حــرم امامــزاده طاهــر؟ع؟ بهبــود یافــت، تصمیــم 
کنــد. بــر ســردر حــرم، یــک قطعه  بنــای امامــزاده را تجدیــد 
ــان  ــلطان و رضاقلی خ ــّل الس ــر ظ ــه تصاوی ــّور ب ــی مص کاش
کــه از ســاخت بنــا بــه فرمــان  ســراج الملــک وجــود داشــت 

شــاهزاده حکایــت می کــرد.123

21. رضاقلی خان سراج الملک 
عباس خــان  فرزنــد  الملــک،  ســراج  قلی خــان  رضــا 
ظــل  کــه  زمانــی  در  بــود.  کن  ســا و  متولــد  اصفهــان  در 
خوزســتان،  فــارس،  یــزد،  اصفهــان،  کــم  حا الســلطان 
کردســتان، لرســتان و... بــود، وی مقــام  کرمانشــاهان، 
پیشــکاری ظــل الســلطان را در تهــران برعهــده داشــت. 
گردیــد.  در اوایــل ســال 1299ق ملقــب بــه ســراج الملــک 
الســلطان  آنکــه ســال ها در دســتگاه ظــل  بــه رغــم  وی 
بــود، طریقــت درویشــی داشــت. از خیــرات وی، بنــای دو 
مســجد در تهران)خیابان امیرکبیر و شــادآباد( و بازســازی 

حــرم امامــزاده طاهــر؟ع؟ اســت.

ف
ّ

قا برلیان عال 22. میرزا حاج آ
کــه  در قســمت جنوبــی حــوض، ســّقاخانه ای بــوده اســت 
آن را از ســنگ تراشــیده بودنــد. در چهــار طــرف پاییــن 
ســقاخانه، یــک جفــت در برنجــی)75 × 60 ســانتی متر( 
گنبــدی  قــرار داشــته اســت. پشــت بــام ســقاخانه، دارای 
کاشــی آبی رنــگ  بــا پایــه برجســته)در حــدود نیم متــر( و 
گنبــد نیــز،  و خشــت های آن مطــال بــوده اســت. بــر فــراز 
در  اســت.  می  درخشــیده  خورشــید  طالیــی  تندیــس 
کوچــک برنجیــن  چهارگــوش پشــت بــام، چهــار نــاودان 
کــه  کتیبــه ای بــوده اســت  قــرار داشــته و در بــام ســقاخانه 
نشــان مــی داده اســت ایــن بنــا موقوفــه میــرزا حــاج آقــا 

123. تاریخ آستانه ری، ص 116. 

کتیبــه بــه ایــن  برلیــان عــالف اســت. بخشــی از عبــارات 
ــت:  ــرح اس ش

... وقــف شــرعی نمــود جنــاب آقــا میــرزا حــاج آقــا برلیــان، 
کابــر ایــن ســقاخانه  گرجــی ... ا خلــف مرحــوم آقــا علــی آقــا 
اوســت  واقــف  بــا  الحیــات  مــادام  نهــاد  تولیــت  او  خــود 
نظــارت  و  طهــران  عــادل  مطلقــًا  مجتهــد  بــا   ... بعــد  و 
زیــر  بنــای   ... و  مبارکــه  آســتانه  عصــر  متولی باشــی  بــا 
ســقاخانه بــرای دفــن واقــف و ... بــه تاریــخ عــزه رجــب 

124  ...1342 ســنه  المرّجــب 
1350ق  ســال  در  بعــد،  ســال  هشــت  ســقاخانه،  بانــی 
ــه باغچــه  درگذشــت. ایــن ســقاخانه  در ســال 1347ش ب
علیجــان منتقــل شــد و در توســعه جدیــد آســتان از بیــن 

رفــت.

23. علی اصغر حکمت
حکمــت،  علی اصغــر 
در  اول،  پهلــوی  نخســت وزیر 
بــه  شــیراز  در  1272ش،  ســال 
همــه  وی  اجــداد  آمــد.  دنیــا 
اطبــای  و  اول  طــراز  علمــای  از 
او  جــد  بودنــد.  شــیراز  معــروف 
صاحــب  کبیــر  علیخــان  ســید 
وی  اســت.  صحیفــه  شــرح 
در  را  مقدماتــی  تحصیــالت 
از  کــه  منصوریــه  مدرســه 
در  و  بــود  کانــش  نیا موقوفــات 
گذرانــد.  مســعودیه  مدرســه 
ســپس بــرای ادامــه تحصیــالت 
رهســپار تهــران شــد و عــالوه بــر 
آمریکایــی  تحصیــل در مدرســه 

کن تاریخی ری، ص177-176. 124. اما



7071

 ماهنامه فرهنگی اجتماعی
مجمع خّیرین کشور

 ماهنامه فرهنگی اجتماعی
مجمع خّیرین کشور

شماره 7/ شهریور 1397شماره 7/ شهریور 1397

علــوم  و  اصــول  فقــه،  ادبــی،  بــه تحصیــالت  تهــران،  در 
اول  فقهــا و حکمــای طــراز  نــزد  در  و  آورد  معقــول روی 
کــرد.  علــم  کســب  تنکابنــی  طاهــر  میــرزا  ماننــد  وقــت، 
تأســیس دانشــگاه تهران، دانشســرای مقدماتی، مدرســه 
ادبیــات و زبان هــای خارجــی، تعمیــر و مرمــت و  عالــی 
اساســنامه  تصویــب  باســتانی،  آثــار  از  فهرســت برداری 
ــظ و  ــعدی و حاف ــگاه س ــای آرام ــران، احی ــتان ای فرهنگس
کتابخانــه ملــی، بخشــی از فعالیت هــا و خدمــات  احــداث 
اوســت. در 88 ســالگی در شــهریور 1359درگذشــت و در 
ک ســپرده  بــاغ توتــی شــاه عبدالعظیــم در شــهر ری بــه خــا

شــد.125
از خدمــات او بــه آســتان حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟، 
احــداث بنــا بــر مــزار ابوالفتــوح رازی، مفســر نامــدار شــیعی 

اســت.126

نی
ّ

24. جواد مؤذ
ــال  ــم. در س ــرت عبدالعظی ــتانه حض ــدار آس کتاب ــؤّذن و  م
1290ش در شــهر ری بــه دنیــا آمــد. جــد او مرحــوم شــیخ 
حســین، مــؤذن و قــاری آســتان 
صوتــی  و  بــود  قــرآن  حافــظ  و 
خــوش داشــت. جــواد مؤذنــی، 
در  را  دینــی  علــوم  مقدمــات 
کــرد  مدرســه علمیــه امینیــه آغــاز 
و پــس از آن در محضــر ســه تــن از 
دانشــمندان عصــر: حــاج شــیخ 
شــیخ  حــاج  آشــتیانی،  مرتضــی 
محمدتقــی بافقــی و حــاج شــیخ 
کــه بــرای اقامــت بــه ری آمــده  هــادی مجتهــد تبریــزی 

داد.  ادامــه  را  خــود  بودنــد، تحصیــالت 
کتابخانــه متــروک آســتانه، جــواد مؤّذنــی  پیــش از احیــای 
مســئولیت بــرق مجموعــه را برعهــده داشــت. در ســال 
هدایتــی(  احمــد  وقت)ســید  تولیــت  از  وی  1324ش، 
آســتان  قدیــم  کتابخانــه  احیــای  بــرای  کــه  خواســت 
محمدعلــی  دکتــر  و  وی  ترتیــب،  به ایــن  کنــد.  اقــدام 
کتابخانــه جدیــد را بنیــاد نهادنــد.  هدایتی)فرزنــد متوّلــی( 
کتابخانــه  کتــاب و ســاخت مــکان  خریــد شــش صد جلــد 
گام نخســت  در ضلــع شــرقی صحــن امامــزاده حمــزه، دو 
 1324/4/1 تاریــخ  در  یــاد شــده،  کتابخانــه  بــود.  آنــان 
ــازی  ــرای غنی س ــی ب ــواد مؤذن ــید. ج ــه بهره بــرداری رس ب
کوشــید و از راه مکاتبــه بــا مؤلفــان  کتابخانــه تــا پایــان عمــر 
شــمار  بــر  مصــر،  االزهــر  کتابخانه هــای  و  اشــرف  نجــف 
کتابخانــه آســتان افــزود. وی در بهمــن 1371  کتاب هــای 

درگذشــت.127

ح حال وزرای امور خارجه. 125. ر.ک: زندگی نامه و شر
کن تاریخی ری، ص262.  126. اما

ص209؛  ج18،  عبدالعظیــم؟ع؟،  حضــرت  بزرگداشــت  آثارکنگــرۀ   .127
ص342.  عبدالعظیــم،  حضــرت  زندگانــی 

25. حاج قاسم همدانی
حــاج قاســم همدانــی از بازرگانــان خوش نــام و متدیــن 
بــازار تهــران بــود. از باقیــات الصالحــات وی، بازســازی 
ــرم حضــرت زینــب؟س؟ در دمشــق اســت. همچنیــن  حــ
کارنامــه حــاج  تأســیس مســاجد و مــدارس متعــدد در 
1365ش  ســال  در  او  اســت.  ثبــت  همدانــی  قاســم 

درگذشــت. 
آســتان  نفیــس  صنــدوق  مرمــت  هزینه هــای  تأمیــن 
بــه   1328 اردیبهشــت  در  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت 
دســت اســتاد حــاج محمــد صنیــع خاتــم، از خدمــات 
ــه دعــوت او،  ــه آســتان حضــرت عبدالعظیــم اســت. ب او ب
کردنــد؛ از جملــه  کار نیــک مشــارکت  افــراد دیگــری در ایــن 

آقایــی.128 ســید محمــد میرطاهــری و مرتضــی 

26. محمدحسین بلورفروشان
کــه در  بــود  تهــران  تجــار  از  بلورفروشــان  محمدحســین 
کارخانــه بلورســازی داشــت. وی در اردیبهشــت  نازی آبــاد 
1309، نایب رئیــس انجمــن بلدیه)شــورای شــهر( تهــران 
در  برنــزی  بــزرگ  چهل چــراغ  نصــب  و  ســاخت  بــود.129 
بــاالی ضریــح، از خدمــات مانــدگار او بــه حــرم حضــرت 

اســت.130 عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ 

کبر برهان 27. شیخ علی ا
کبــر برهان در ســال 1324ق در تهران  آیــت اهلل شــیخ علی ا
بــه دنیــا آمــد. پــس از تحصیــالت مقدماتــی در تهــران، بــه 
نجــف اشــرف رفــت و مــدت ســه ســال در محضــر آقــا میــرزا 
ــم  ــل عل ــی، تحصی ــی طالقان ــیخ مرتض ــی و ش ــد عراق محم
کــرد. ســپس بــه قــم رفــت و نــزد 
شــیخ محمدعلــی حائــری و آیــت 
آموخــت.  فقــه  خوانســاری  اهلل 
ســطح  دروس  اتمــام  از  پــس 
حــوزه در قــم، دوبــاره بــه نجــف 
درس  حــوزه  از  آنجــا  در  و  رفــت 
آیــات عظــام اصفهانــی و خویــی 
بهــره بــرد. وی توانســت از ســید 
ابوالحســن اصفهانــی، وکالــت مطلقــه بگیــرد و پــس از آن 
بــه تهــران بازگشــت و در مســجد لــرزاده در جنــوب تهــران 
کــرد. مســجد و مدرســه لــرزاده در  اقامــه نمــاز جماعــت 
تهــران و دبســتان و دبیرســتان پســرانه و دخترانــه برهــان 
مســجد  ری)جنــب  شــهر  در  برهــان  علمیــه  مدرســه  و 

جامــع( از یادگارهــای او اســت. 
معّظمــه  مکــه  در  1378ق  ســال  در  برهــان،  کبــر  علی  ا
ــات  ــد. از تألیف ــپرده ش ک س ــا ــه خ ــده ب ــت و در ج درگذش

کن تاریخی ری، ص218.  128. اما
129. روزنامه همشهری، شنبه 9 دی 1396.

کن تاریخی ری، ص218. 130. اما

اوســت: حدیــث االیــام)در ادعیــه(؛ ربیــع اآلثــار؛ احســن 
المجالس)تفســیر ســوره یوســف(؛ تعلیقــه بــر مکاســب؛ 
رســاله ای در عدالــت؛ بشــائر النبویــه؛ پریشــان نامه)دفتر 

شــعر(. 131
قدمــت مدرســه برهــان) عتیــق(، در جــوار حــرم مطهــر 
ســلجوقیان  دوران  بــه  عبدالعظیــم؟ع؟،  حضــرت 
می رســد. ایــن مدرســه در زمــان رضاخــان بــه دبســتان و 
کبــر برهــان  گورســتان تبدیــل شــد. شــیخ علی ا ســپس بــه 
ــه تعمیــر و  گرفــت و ب در ســال 1364ق مدرســه را بازپــس 
گماشــت. بازســازی ســه ســال بعــد  بازســازی آن همــت 
پایــان پذیرفــت و در 11 ذی قعــده ســال 1369ق )مصــادف 
حضــور  بــا  مراســمی  طــی  رضــا؟ع؟(  امــام  زادروز  بــا 
نماینــدگان مراجــع عظــام بازگشــایی شــد.132 در مدرســه 
بنامــی  اســتادان  و  تحصیــل  بســیاری  طــالب  برهــان، 
تدریــس  بروجــردی  محمدرضــا  شــیخ  همچــون 
نظــر  زیــر  همــواره  مدرســه  ایــن  مدیریــت  کرده انــد.133 
شــده  بنــا  تجدیــد  اخیــر،  ســال های  در  و  بــوده  آســتان 

اســت.

28. دکتر سعید حکمت
علــوم  در  پیشکســوت  اســتاد  حکمــت،  ســعید  دکتــر 
پزشــکی قانونــی، در ســال 1292ش در تبریــز بــه دنیــا آمــد. 
دوره هــای ابتدایــی و متوســطه را در مدرســه حکمــت بــه 
پایــان رســاند. در ســال 1310ش وارد دانشــکده پزشــکی 
در  و  شــد  تهــران  دانشــگاه 
ســال 1316ش دکتــرای طــب 
کــرد. پــس  عمومــی را دریافــت 
وظیفــه،  نظــام  خدمــت  از 
فیروزآبــادی  بیمارســتان  در 
تهــران  پاســتور  انســتیتو  و 
و  پرداخــت  طبابــت  بــه 
نیــز  را  آزمایشــگاهی  علــوم 
گرفــت. در ســال 1948م  فــرا 
ــم تخّصصــی طــب را از دانشــکده پزشــکی دانشــگاه  دیپل
در  تدریــس  بــه  ســال  همــان  در  و  کــرد  دریافــت  ژنــو 
آزمایشــگاهی  امــور  و  شــد  مشــغول  پزشــکی  دانشــکده 
در  گرفــت.  عهــده  بــر  را  ژنــو  دانشــگاه  قانونــی  پزشــکی 
ســال 1330ش بــه ریاســت مرکــز پزشــکی قانونــی وزارت 

شــد.  منصــوب  دادگســتری 
زیبــا  صندوقــی  حمــزه؟ع؟،  امامــزاده  ضریــح  وســط  در 
کاشــی های  کــه اطــراف آن بــا  و منبــت   شــده قــرار دارد 
ســفیدرنگ مفــروش اســت. قــاب بــزرگ شیشــه ای نیــز آن 
را پوشــانده اســت. در وســط ضلع غربی روپوش شیشــه-
ک مستطیل شــکل برنجــی وجــود  ای صنــدوق، یــک پــال

کتــب چاپــی،  131. زندگی نامــۀ رجــال و مشــاهیر، ج2، ص61؛ مؤلفیــن 
ص494-493. ج4، 

132. اختران فروزان تهران و ری، ص65. 
133. عبدالعظیم حسنی، حیاته و مسنده، ص326.

کــه واقــِف آن را چنیــن معرفــی می کنــد: »تقدیمــی  دارد 
ــال 1334.«134 ــت در س ــعید حکم ــر س دکت

29. محمدخان میمند
ســال  در  آســتان  جدیــد  کتابخانــه  تأســیس  از  پــس 
1324ش در ضلــع شــرقی صحــن امامــزاده حمــزه؟ع؟، 
کتــب افــزوده می شــد و ســاختمان  روز بــه روز بــر تعــداد 
را  موجــود  کتاب هــای  گنجایــش  دیگــر  کتابخانــه، 
نداشــت. در ســال 1339ش ســرتیپ محمدخــان میمنــد 
کــه از مقامــات عالی رتبــه ارتــش بــود، پــس از خریــداری 
خانــه ای در ضلــع جنوبــی صحــن امامــزاده حمــزه؟ع؟، 

بــه مقبــره خــود اختصــاص  از آن را  قســمتی 
کتابخانــه، بــه محــل  داد و بقیــه آن را بــه پیشــنهاد مدیــر 
کتاب هــای آســتان اختصــاص داد. در 1340ش  نگــه داری 
کتابخانــه بــه آن محــل انتقــال یافــت و در ســیزدهم رجــب 

گردیــد.  کتابخانــه افتتــاح  آن ســال، محــل جدیــد 
ح توســعه آســتان مقــدس، ســاختمان  پــس از اجــرای طــر
جدیــد  صحــن  در  آن  موقعیــت  و  تخریــب،  کتابخانــه 
امامــزاده حمــزه؟ع؟ واقــع شــد. همچنیــن بــا عنایــت و 
کل زیــر زمیــن صحــن  کیــدات تولیــت محتــرم، مقــرر شــد  تأ
کتابخانــه  بــه مســاحت حــدود 1500 مترمربــع بــه احــداث 
وقفــی مرحــوم ســرتیپ محمــد میمنــد اختصــاص داده 

شــود. 

30. حاج سّیدعبدالمهدی آل طعمه موسوی
آل  عبدالمهــدی  ســید  حــاج 
1302ش  ســال  در  طعمــه 
وی  آمــد.  دنیــا  بــه  تهــران  در 
برکــت  پــر  حیــات  طــول  در 
خیــر  منشــأ  همیشــه  خــود، 
پشــتیبان  و  جامعــه  بــرای 
ضعفــا و مســتمندان بــوده و از 
بنیانگــذاران جامعــه تعلیمــات 
خدمــات  کــه  اســت  اســالمی 
ســال  در  همچنیــن  اســت.  داده  ارائــه  بســیاری  دینــی 
 54 گنجایــش  بــا  علیجــان  باغچــه  در  آبریزگاهــی   1349
دهانــه ســاخت و از ایــن رهگــذر خدمــت بزرگــی بــه زائــران 

 135 کــرد.

31. احمد طاهباز
هیئت مدیــره  عضــو  و  بانیــان  از  طاهبــاز  احمــد  حــاج 
فیاض بخــش  شــهید  بــا  همــکاری  بــود.  کهریــزک 
درســال 1358 در تأســیس بهزیســتی، تأمیــن نیازهــای 
لجســتیکی ســتاد جنگ هــای نامنظــم شــهید چمــران 
و رفــع حوایــج مــادی و معنــوی معلــوالن و ایتــام مقیــم 

کن تاریخی ری، ص272.  134. اما
135. ری، شهری به قدمت تاریخ، ص38.  
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ازگل،  علــی؟ع؟  حضــرت  تیــر(،  مالئک)هفــت  کــز  مرا
بهزیســتی رفیــده، بهزیســتی نرگــس و آسایشــگاه شــهید 
ــر  ــت. از دیگ ــد او اس ــه بلن کارنام ــی از  ــش، بخش فیاض بخ
خدمــات او، ســاخت ســقاخانه مجهــز بــه شــش دســتگاه 
آب ســردکن مــدرن در ســال 1349 در ضلــع غربــی صحــن 
مطهــر آســتان حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ اســت.136 ایــن 

درگذشــت. 1389ش،  ســال  در  نیکــوکار  مــرد 

32. حاج عباس مس فروش
شــخصیت های  از  مس فــروش  عبــاس  حــاج 
ســید  حضــرت  مجالــس  شــیفته  و  خّیــر 
الشــهداء؟ع؟ بــود. وی هیئتــی بــه نــام عباســیه 
خ  ر و در دی مــاه 1392  را سرپرســتی می کــرد 
کارهــای خیــر آن  از  کشــید.  ک  نقــاب خــا در 
مرحــوم، ســاخت ضریــح حضــرت زینــب؟ع؟ 
اســت. شــعر زیــر بــر روی ضریــح مطهــر حضــرت 

زینــب نوشــته شــده اســت:
کیمیاست        ک تو برتر ز  ک حریم پا خا

کی الیق مزار تو این نقره و طالست
تقدیم این ضریح ز عباس مس فروش     

کربالست عرض ادب به محضر بانوی 
حســینیه  الغدیــر،  مســجد  ســاخت  در  همچنیــن 
دیگــر  المنفعــه  عــام  کار  ده هــا  و...  بنی فاطمــه 
ــرت  ــر حض ــرم مطه ــل ح ــالی مدخ ــود. در ط ــدم ب پیش ق
عبدالعظیــم؟ع؟ بــا هزینــه شــخصی آقــای حــاج عبــاس 
مس فــروش و بــه دســت هنرمنــدان اصفهانــی تهیــه و در 

گردیــد.137 نصــب   1348 ســال 
33. محتشمی

کــه چهارطــاق و مقصــوره اصلــی  بقعــه امامــزاده طاهــر؟ع؟ 
کاربندی هــای  دارای  و  بنــا شــده  آن در دوران صفویــه 
بســیار زیبــای یــزدی و مقرنــس بــود، بــر اثــر دود شــمع ها 
و بی توجهــی متولیــان، اندک انــدک اشــکال زیبــای خــود 
بــه همــت  بقعــه  بازپیرایــی  و  و  تعمیــر  از دســت داد.  را 
ســازمان  برنامه هــای  اســاس  بــر  و  محتشــمی  آقــای 
ملــی حفاظــت آثــار باســتانی در ســال 1340ش صــورت 

گرفــت.138
34. میر اسماعیل قائدان

از  قائــدان  میراســماعیل  حــاج 
فروشــندگان لــوازم الکتریــک تهــران 
1347ش،  ســال  در  وی  بــود. 
جعفــری  حاجــی  محمــود  همــراه 
شــرکت ســیمکو)تولید انــواع ســیم 
ــل فشــار ضعیــف( را در تهــران  کاب و 
کــرد. بــه همــت ایشــان،  پایه گــذاری 

136. همان، ص31. 
137. همان. 

138. ر.ک: نشریه آستانه مبارکه حضرت عبدالعظیم؟ع؟.

در ســال 1348 دری بــه ســبک صفــوی بــرای امامــزاده 
کــه روکشــی از طــال و نقــره دارد.139 حمــزه ســاخته شــد 

35. مهدی سپه پور140
ســرتیپ مهــدی ســپه پور از خلبانــان نیــروی هوایی ارتش 
بــود. او از هــواداران نهضــت ملــی بــه رهبــری دکتــر مصــدق 
و از اعضــای شــوراى فرماندهــی افســران ناسیونالیســت 
ــده  ــه شــمار می رفــت. ســپه پور در ســال 1327ش فرمان ب
نیــروی هوایــی و در ســال 1329ش رئیــس ســتاد نیــروی 
پیــروزی  از  پــس  ســال  های  نخســتین  در  شــد.  هوایــی 
انقــالب اســالمی، تیمســار ســپه پور یــک هــزار و هشــتصد 
نقــد  پــول  تومــان  هــزار  و 263  پهلــوی  ســکه  هفتــاد  و 
و ســند یــک مزرعــه بــه مســاحت 18 هکتــار در خالزیــر 
از بلــوک شــهریار و ســند یــک بــاب منــزل مســکونی در 
ــه  ــان آفریقــا و همچنیــن مقادیــری طــالی متعلــق ب خیاب
دوره احمدشــاه را در اختیــار آیــت اهلل ری شــهری قــرار داد 
کار خیــر بــه مصــرف برســاند. نامــه آقــای ســپه پور  تــا در 
ــه ایــن شــرح اســت: »بســم اهلل  ــه تاریــخ 1360/8/24 ب ب
الرحمــن الرحیــم. این جانــب ســرتیپ بازنشســته، مهــدی 
کــم  ســپه پور امــوال خــود را بــه شــرح زیــر در اختیــار حا
ع ارتــش، حضــرت حجت االســالم والمســلمین آقــای  شــر
کســب  کــه بــا  محمــد محمــدی ری شــهری قــرار می دهــم 
اجــازه از حضــور حضــرت امــام خمینــی ـ مدظله العالــی ـ 
ع ارتــش بــه  کــم شــر و زیــر نظــر حــاج آقــای ری شــهری حا
کــه مصلحــت می داننــد، صــرف مســتضعفین و  طریقــی 

گــردد.«  امــور عام المنفعــه 
گفتنــی اســت آیــت اهلل ری شــهری در تاریــخ 60/10/6 طی 
نامــه ای از امــام خمینــی درخواســت مجــوز برای اســتفاده 
کــه بــا موافقــت  کــرد  از ایــن امــوال در امــور عام المنفعــه 

ایشــان همــراه شــد.
36. سید عبداهلل عقیلی 

ــال  ــور، در س کش ــته  ــناس برجس ــی، سکه ش ــداهلل عقیل عب
از خانــدان  کــه  او  آمــد.  بــه دنیــا  1297ش در شــهر ری 
کتــاب تاریخ آســتانه ری را به رشــته  متوّلیــان آســتان بــود، 
کتاب هــای دارالضرب هــای ایــران در دوره  تحریــر درآورد. 
اســالمی و ســکه پــول از دیگــر آثــار ایشــان اســت. در تاریــخ 
ــه  ــوط ب ــه مرب ک ــتان را  ــای آس ــرداد 1377 وی مهره 17 خ
دوران ناصــری اســت، طــی مراســمی بــه تولیــت فعلــی 
کــرد. همچنیــن مســکوکات بســیار و آثــار  آســتان تقدیــم 
گران بهــای خانوادگــی عقیلی هــا بــه مــوزه آســتان  تاریخــی و 
تقدیــم شــده اســت. وی در اردیبهشــت 1385 درگذشــت 

ک ســپرده شــد. و در حــرم حضــرت عبدالعظیــم بــه خــا

139. ری، شهری به قدمت تاریخ، ص26.
شــمار  بــه  آســتان  موقوفــات  از  ســپه پور  ســرتیپ  اهدایــی  امــوال   .140
کــه در اختیــار تولیــت فعلــی آســتان قــرار دارد و بــا  نمــی رود، امــا از آنجــا 
کننــده، بخشــی از آن در اختیــار مؤسســه دارالحدیــث  توجــه بــه نیــت اهدا

گرفتــه، در اینجــا ذکــر شــده اســت. قــرار 

37. دکتر عباس مصلی نژاد 
دکتــر عبــاس مصلی نــژاد در شــهر آبــادان دیــده بــه جهــان 
گشــود. تحصیــالت ابتدایــی را در دبســتان مهــرگان بــه 
البــرز  دبیرســتان  در  را  متوســطه  دوره  و  رســاند  پایــان 
گذرانــد. ســپس در رشــته های اقتصــاد، مهندســی  تهــران 
را  عالــی  تحصیــالت  سیاســی،  علــوم  و  ســاختمان  و  راه 
ــر نیکــوکار و اســتاد دانشــگاه تهــران،  گرفــت. ایــن خّی پــی 
بیــش از 50 مدرســه ســاخته اســت. مــدارس نمونــه بنیــاد 
بــه نام هــای  مصلی نــژاد در مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
وی(  دختــران  مهشــید)هم نام  و  آریــو  آرمینــه،  آرمیتــا، 
می باشــد. همچنیــن آموزشــکده و هنرســتان پســرانه و 
دبیرســتان های  و  مصلی نــژاد  آریــو  اجتماعــات  ســالن 
در  علــی؟ع؟  حضــرت  و  محمــد؟ص؟  حضــرت  پســرانه 
مشــهد، بــه همــت ایــن خّیــر مدرسه ســاز احــداث و تجهیــز 
ــوزش و  ــوی آم ــژاد از س ــاد مصلی ن ــارت بنی ــا نظ ــده، و ب ش
کنــون  ــژاد، ا پــرورش اداره می شــود. دکتــر عبــاس مصلی ن
ــأت  ــو هی ــژاد« و عض ــی مصلی ن ــاد فرهنگ ــل »بنی مدیرعام
کشــور« اســت. پیــش از طــرح  مدیــره »مجمــع خّیریــن 
مطهــر  مرقــد  فــوالدی  ضریــح  آســتان،  جدیــد  توســعه 
امامــزاده  پیشــین  ضریــح  همــان  طاهــر؟ع؟،  امامــزاده 
کــه زمــان ســاخت آن بــه عصــر ناصــری  حمــزه؟ع؟ بــود 
تاریخــی  لحــاظ  بــه  گرچــه  ا ضریــح  ایــن  برمی گــردد. 
بــود  را نداشــت و الزم  کیفیــت الزم  امــا  بــود،  ارزشــمند 
کــه ضریحــی از جنــس نقــره و طــال بــرای ایــن امامــزاده 
ــه  ــه دلیــل عالقــه بســیار ب ــژاد ب تهیــه شــود. دکتــر مصلی ن
امامــزاده طاهــر، در تأمیــن هزینه هــای ســاخت ضریــح 

شــد. پیش قــدم 
در طــرح جدیــد، ضریحــی از جنــس نقــره ســاخته و در 
 )1380 اســفند  1422ق/  حجــه  ذی  مباهلــه)24  روز 
کیلوگــرم برنــج و مــس  نصــب شــد. در ایــن ضریــح، 480 
آب کاری  از  آن،  قســمت های  برخــی  در  و  رفتــه  کار  بــه 
طــال اســتفاده شــده اســت. ســوره مبارکــه »هــل اتــی« و 
ــه رنــگ ســبز و  ــا و ب ــا خــط مین کاشــانی ب اشــعار محتشــم 

الجــوردی بــر ایــن ضریــح مطهــر نقــش بســته اســت.
بخــش عمــده ای از هزینه ضریح در حال ســاخت حضرت 
مصلی نــژاد  دکتــر  آقــای  ســوی  از  نیــز  عبدالعظیــم؟ع؟ 
پرداخــت شــده اســت. همچنیــن ایشــان مبلــغ یکصــد 
دبیرســتان  ســاخت  بــه  کمــک  بــرای  تومــان  میلیــون 
ــوی  ــت نب ــی حکم ــه آموزش ــه مجموع ــق ب ــت )متعل حکم

اســت. نمــوده  پرداخــت  حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ 
کبر ابراهیمی 38. حاج ا

کبــر ابراهیمــی در ســال١٣٢٣ در  خّیــر نیک اندیــش، حــاج ا
ــه دنیــا آمــد. وی  ــواده ای مذهبــی ب شــهر تهــران و در خان
در دوران نوجوانــی بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی خانواده و 
کمــک بــه پــدر مجبــور شــد وارد بــازار  جامعــه، و بــه  منظــور 
کار صنعتــی مشــغول شــد  کار شــود. وی در ١٧ســالگی بــه 
و از همــان دوران بــر اســاس ســنت نــذر، بخشــی از درآمــد 
ــرد. همچنیــن ثلــث امــوال  و  ک ــه  خــود را وقــف امــور خیری
کــرد و حســاب بانکــی مجزایــی  دارایــی خــود را تفکیــک 
گرفــت تــا تمــام مبلــغ و عوایــد و ســود  بــرای آن در نظــر 
کشــور  سراســر  در  مدرسه ســازی  صــرف  آن،  از  حاصــل 
کشــور،  کنــون بیــش از 110 مدرســه در سراســر  شــود. وی تــا 
اســت.  کــرده  احــداث  محــروم  اســتان های  در  به ویــژه 
کشــور،  در ســال 1393  کارآفرینی  نخســتین نشــان رهبران 
کبــر ابراهیمــی اهــدا شــد.141 در ســال 1396 نیــز  بــه حــاج  ا

کــرد.142 »تندیــس چهــره مانــدگار خّیریــن« را دریافــت 
 بــرای رفــاه و آســایش زائــران و توســعه فضــای عبــادی و 
ــارگاه مطهــر حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ و  ــی ب زیارت
کاشــانی  امامــزاده حمــزه؟ع؟، صحــن پیشــین آیــت اهلل 
بــه مســاحت تقریبــی 2200 مترمربــع بــه شبســتان امــام 
تأسیســات  و  نــازک کاری  شــد.  تبدیــل  خمینــی؟هر؟ 
مکانیکــی و الکتریکــی و تهویــه شبســتان از ســال 1395 
کنــون  کبــر ابراهیمــی آغــاز شــد و ا بــا تأمیــن مالــی حــاج ا
در دســت اجراســت. همچنیــن بخــش زیــادی از هزینــه 
ســاخت ضریــح جدیــد حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ از ســوی 

ــت. ــده اس ــل ش ــان تقب ایش

141. روزنامه شهروند، شماره 706، شنبه 16 آبان 1394. 
کد خبر 4093035.  142. خبرگزاری مهر، 29 شهریور 1396، 



حــرم  بــه  جمعــه  شــب های  کــه  اســت  عادتــم 
می دیــدم  بــود  وقتــی  چنــد  بیایــم.  شــاه عبدالعظیم 
طــرح توســعه حــرم متوقــف شــده و نیم ســاز، رهــا مانــده؛ 
گفتنــد: این جــا را شــهرداری ســاخته  کــردم.  پرس وجــو 
ــام شــلوغ، مثــل  ــرای ای گفتنــد: ب کــم آمــده؛  ــی بودجــه  ول
می آینــد،  عبــادت  بــرای  مــردم  رمضــان،  مبــارک  مــاه 
صحــن،  ایــن  اســت؛  آلــوده  هــوا  نیســت،  کافــی  جــای 
بــرای  قــدری ورق خریــدم،  اول،  بایــد ســقف دار شــود. 
کســی درخواســت  جلوگیــری از غبــار. بعــد هــم بی آن کــه 
چه قــدر  این جــا،  تکمیــل  کــه  کــردم  پرس وجــو  کنــد، 
را  نقشــه ها  و  آنالیزهــا  تمــام  رفتنــد  برمــی دارد؟  هزینــه 
گرانــی  گفتنــد 5 میلیــارد تومــان؛ البتــه قبــل از  آوردنــد، 
و  نیاییــم  مــا  چــرا  رســید  به ذهنــم  همین طــوری  دالر! 
ــای هاشــمی و  ــدم خدمــت آق ــم؟ آم ــام نکنی ایــن کار را تم
مهنــدس خدایــی و آقــای خلــج و دیگــران؛ همین طــوری 
کــرده باشــم،  ــا پشــتوانه ای فکــر  بــدون این کــه بــه بیمــه ی

می دهــم! انجــام  صددرصــد  گفتــم، 
هــم  یک ریالــش  می دهــم،  راه  ایــن  در  کــه  پول هایــی 
مصــرف  خــدا  راه  در  را  خــدا  مــال  نیســت؛  مــن  بــرای 
و  حــرص  ولــی  نکــرده ام.  کاری  بــوده،  امانــت  می کنــم؛ 
کــه خــورده ام ارزش داشــت؛ بــرای این کــه  جوش هایــی 
کار، محکــم از آب دربیایــد، بــرای پــول نقــددادن،  همــه  
می آمــد؛  در  آب  از  گران تــر  درصــد   30 نســیه اش  چــون 
بــا  وگرنــه  کــردم  دپــو  جلوتــر  یک مــاه  را  این جــا  ســنگ 
این کــه  بــا  ســختی ها  ایــن   می شــدیم.  مواجــه  مشــکل 

بودنــد. شــیرین  خیلــی  ولــی  بودنــد  طاقت فرســا 
هرکــس  بــرای  اســت.  یقینــی  بنــده  بــرای  قضیــه،  ایــن 
شــود  متوجــه  تــا  می گویــم  می خوانــد،  را  صحبتــم  کــه 
ایــن  بــه  خدمــت  و  عبدالعظیــم ؟ع؟  شــاه  زیــارت  کــه 
چه قــدر  مدفون انــد،  این جــا  کــه  بزرگــوار  امامــزادگان 

دارد! عظمــت  و  برکــت 
شــروع  را  آســتان  ایــن  کار  کــه  نیــم  و  یک ســال  از  بعــد 
ســابق  رئیــس  مقتدایــی؛  آیــت اهلل  طــرف  از  کردیــم، 
گفتنــد، تصفیه خانــه ای در حــرم  حــوزه علمیــه بــه مــن 
را   بین الحرمیــن  آب  کــه  دارد  وجــود  امام حســین ؟ع؟ 
گفتــم  تأمیــن می کنــد؛ ماهــی 35 میلیــون هزینــه دارد؛ 
قبــول  اشــتیاق  بــا  اباعبــداهلل ؟ع؟  عطشــان  لــب  فــدای 
می کنــم. مالــم را وقــف آن جــا می کنــم، تــا در قیامــت بــه 
ــورم دارد، موقوفــات  ــز ت مــا پــس بدهنــد؛ چــون همــه  چی

هــم تــورم دارنــد!
از  یکــی  افتتاحیــه  مراســم  قــرار  ماجــرا،  ایــن  از  بعــد 
پروژه هــا به هــم خــورد و ناراحتــی پیــش آمــد؛ در همــان  
ضریــح  غبار روبــی  بــرای  مــرا  و  گرفتنــد  تمــاس  اوضــاع 
کردنــد. آن همــه ناراحتی هــا و  سیدالشــهدا ؟ع؟ دعــوت 
حرص خوردن هــا، ختــم بــه آرامــش و خوشــنودی  شــد، 
قــرار به هــم خــورده بــود بــرای امــری بزرگ تــر. وقتــی بــرای 
خــواب  دارم  کــردم  فکــر  شــدیم،  ضریــح  وارد  اولین بــار 

! می بینــم
کنــار ضریــح، بازســازی شــود،  گفتنــد: بایــد ســرداب  بعــد 
ــی دالر؛  گران حــدود 10 میلیــاردی می شــود، البتــه قبــل از 
کــردم؛ وقتــی بــرای شــاه عبدالعظیم ؟ع؟  بــاز هــم قبــول 
بــرای  بیــا  امام حســین ؟ع؟ می فرمایــد،  بگــذاری،  مایــه 

حــرم خــودم هــم انجــام بــده!    
خالصــه این کــه این هــا را مــن انجــام نــداده ام، خــود خــدا 
ــن  ــد؛ همی کرده ان ــت  کار را درس ــت ؟ع؟  ــت عصم و اهل بی
کــه االن مشــغولش هســتیم، در  حــرم امام حســین ؟ع؟ را 
کــه بتوانــم آن همــه هزینــه را پرداخــت  وســع مــن نیســت 
کارهــا ســامان  کــه عنایــت می کننــد و  کنــم، خودشــان اند 
شــاهد  خــدا  نمی توانــم.  باشــد،  مــن  بــه  گــر  ا می گیــرد، 
کــه مــن یک آجــر روی آجــر نگذاشــته ام. باوجــود  اســت 
کار ادامــه  ــه  ــم ب کــه ســر راه  اســت، داری ــادی  مشــکالت زی
کار پیشــرفت شــبانه روزی دارد! ان شــاء اهلل  می دهیــم و 

قبــل از اربعیــن آمــاده شــود.
دفــع  این کــه  می خوریــم؛  مــا  کــه  نیســت  ایــن  روزی 
کــه مــا بپوشــیم؛ جســم مان  می شــود؛ روزی ایــن نیســت 
بــه لباس مــان؛  ک خواهــد شــد چــه برســد  نابــود و خــا
را  گنــدم  ایــن  خدایی هاســت.  و  خــدا  می مانــد  آن چــه 
گنــدم باالتــر خواهــد شــد و  کنیــم، از  در راه خــدا خــرج 

خواهــد مانــد؛ چــون خدایــی شــده اســت. 
دعای مــان  دیگــران  کنیــم،  خــرج  خــدا  راه  در  وقتــی 
زبــان خودمــان مســتجاب  بــا  گــر دعــای مــا  ا می کننــد. 
نشــود، دعــای دیگــران برای مــان مســتجاب می شــود، 
کــه خــدا  نکرده ایــم  گنــاه  آن هــا  زبــان  بــا  کــه  مــا  چــون 
رحــم  به خودمــان  بیاییــم  پــس  نکنــد.  مســتجابش 

کبر ابراهیمی حاج  ا

خادمی سیدالکریم؟ع؟
 مرا به خادمی 

سیدالشهداء؟ع؟ رساند

کنیــم؛  کاری  اســت  روز حســرت  کــه  فــردا  بــرای  کنیــم؛ 
فــردای قیامــت، همــه مال مــان را هــم ببخشــیم قبــول 
ــا فــردا ثمــره  گذشــت ت نمی شــود؛ بایــد این جــا بخشــید و 

کننــد!  را حســاب  تورمــش  و  دهــد 
کنیــم ثلــث مال مــان را در  ــه وصیــت  ک ــدارد  ــده ن ایــن فای
کار خیــری نکنیــم.  کننــد ولــی در زندگــی  ج  راه خــدا خــر
کــه آن همــه نعمــت بــه مــا  ایــن، ِدیــن مــا بــه خداســت 
کــه ِدیــن مــا را دیگــران پرداخــت  داده، آیــا انصــاف اســت 
کــه از خــدا طلــب روزی می کنــم، می گویــم:  گاهــی  کننــد؟ 

کنــم. ــا امانتــت را ادا  ــه مــن بــده ت ــا، امانتــی ب خدای
گیــوه،  کودکــی محــروم بــودم؛ بــرای یک جفــت  بنــده در 
بــه مــن عنایــت  کــه  ایــن ثروتــی  بــود! حــاال  لنــگ  کارم 
کمک هــای دیگــران  شــده، به خاطــر دعــای پــدر و مــادر یــا 
دیگــری.  دلیــل  به هــر  یــا  گرفتنــد  را  دســتم  کــه  اســت 
کــه بــه مــا  ایــن ثروت هــا از آن مــا نیســت. امانتــی اســت 
ســپرده اند تــا بــه محرومــان و آســیب دیدگان برســانیم.

آرامــش  دارنــد؛  نیــاز  آرامــش  بــه  هــم  ســوپرتریلیاردها 
کســی نمی خــورد. بایــد چندیــن  نباشــد،  ثــروت بــه درد 
ــش  ــا آرام ــا ت ــرود آفریق ــال ب ــه مث ک ــد  کن ــرج  ــون دالر خ میلی

بگیــرد.
ایــن دنیــا نمی مانــد، ایــن دنیــا در آخــرت یک قــران هــم 
گــر ارزشــی داشــت، انفــاق را  ارزش نــدارد، هیــچ هیــچ! ا
قبولــش  کــه  نــدارد  ارزشــی  می کردنــد،  قبــول  روز  درآن 
ــه  ــم ب ــل؛ بیایی ــد و عم ــل می خواه ــرت عم ــد. آخ نمی کنن
کنیــم؛ منتظــر نباشــیم  کنیــم و ادای دیــن  خودمــان رحــم 
کننــد و امانــات  فــردا دیگرانــی بیاینــد و قرض هــای مــا را ادا 

الهــی را پــس بدهنــد!

این قضیه، برای 
بنده یقینی است، 

برای هرکس 
که صحبت ام 
را می خواند، 

می گویم تا متوجه 
شوند، زیارت شاه 

عبدالعظیم؟ع؟ 
و خدمت به 

این امامزادگان 
که این جا  بزرگوار 

مدفون اند، چه قدر 
برکت و عظمت دارد

 همین حرم 
که  امام حسین ع را 

اآلن مشغول اش 
هستیم، در وسع ما 

که بتوانیم  نیست 
آن همه هزینه را 
کنیم،  پرداخت 

که  خودشان اند 
عنایت می کنند 
کارها سامان  و 
می گیرد، وگرنه 

گر به ما باشد ما  ا
نمی توانیم
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 این شبستان در 
عرصه هزار و 850 

متری بنا شده است 
و عالوه بر آن دارای 

ساختمان های 
جانبی به اندازه 2 

هزار و 670 متر از 
جمله کفشداری 

ضلع غربی، 
رواق شمالی و 

ساختمان پشت 
محراب )بخش 
اداری( شامل 

کنترل  اتاق های 
حراست، تصویر، 
صوت،  برق، اتاق 

خادمین و اتاق امام 
جماعت است.

بــا علیرضــا خلــج؛ جانشــین مدیــرکل فنی عمرانــی آســتان 
گفت وگــوی  مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســنی ؟ع؟ 
کوتاهــی انجــام دادیــم و از وی دربــاره پــروژه شبســتان 
کبــر ابراهیمــی؛  کــه بــه همــت حــاج ا امام خمینــی ؟هر؟ 
خّیــر نیک اندیــش و عضــو هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 

ــیدیم. ــد، پرس ــاخته ش ــور س کش
ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  خــود  آغازیــن  ســخنان  در  خلــج 
گذشــته حیاطــی بــود بــه نــام  گفــت: ایــن بنــا در  ســؤال 
کــه متصــل بــه حــرم بــود. تولیــت  کاشــانی  حیــاط آیــت اهلل 
گرفــت. دلیــل ایــن  ــه مســقف کردن آن  آســتان تصمیــم ب
کم بــودن فضــای سرپوشــیده در داخــل حــرم  تصمیــم 
بــود. بــا ســاخت ایــن ســقف، امــکان ارائــه خدمــات بیشــتر 

ــران فراهــم  شــد. ــه مــردم و زائ ب
بــه  کــه  شبســتان  ایــن  ســاخت  بــا  حــاال  افــزود:  وی 
ــد،  ــام ش ــورمان انج کش ــنام  ــن خوش ــی از خّیری ــت یک هم
مــردم بــرای نشســتن و عبادت کــردن و نمــاز و زیارتنامــه 

دارنــد. اختیــار  در  بیشــتری  جــای  خوانــدن، 
طراحــی،  و  تصمیم گیــری  از  پــس  داد:  ادامــه  خلــج 
 1395 ســال  در  شبســتان  ســاخت  عملیــات  به ســرعت 
آغــاز شــد و پــس از رســیدن بــه مرحلــه نــازک کاری آقــای 

شــد. متقبــل  را  هزینه هــا  و  آورد  تشــریف  ابراهیمــی 
جانشــین مدیرکل فنی  عمرانی آســتان درباره مشــخصات 
کــرد: ایــن شبســتان در عرصــه  فنــی ایــن شبســتان اظهــار 
هــزار و 850 متــری بنــا شــده اســت و عــالوه بــر آن دارای 
ســاختمان های جانبــی بــه انــدازه 2 هــزار و 670 متــر از 
کفشــداری ضلــع غربی، رواق شــمالی و ســاختمان  جملــه 
کنتــرل  پشــت محراب )بخــش اداری( شــامل اتاق هــای 
حراســت، تصویــر، صــوت،  بــرق، اتــاق خادمیــن و اتــاق 

امــام جماعــت اســت.
وی همچنیــن دربــاره ویژگی هــای خــاص در طراحــی و 
گفــت: ویژگــی اصلــی  اجــرای شبســتان امام خمینــی ؟هر؟ 
کــه  ایــن پــروژه، ترکیــب معمــاری ســنتی بــا روش روز اســت 

همخوانــی بــا حــرم داشــته باشــد.
کــرد: همچنیــن در پــروژه  خلــج در پایــان ســخنانش بیــان 
اســتفاده  بــا  کــه  امام خمینــی ؟هر؟  شبســتان  ســاخت 
ایــوان  می شــود،  انجــام  طرح هــا  و  مصالــح  بهتریــن  از 
ــال در  ــد از 40 س ــم بع ــری( ه ــانی )ایوان ناص کاش ــت اهلل  آی
کار را نیــز  حــال مرمــت و بازســازی اســت. هزینه هــای ایــن 

ــرده اســت. ک ــای ابراهیمــی تقبــل  آق

علیرضا خلج؛ جانشین مدیرکل فنی عمرانی
 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟

سقفی برای 
خدمت به زائرین



رضــا طالبی پــور، ریشــه  یــزدی دارد؛ امــا همچــون پــدرش؛ 
گچبــری را از پدرش  حــاج محمــد، زاده تهــران اســت. هنــر 
گردی نــزد  بــه ارث بــرده. رضــا از 25 ســال قبــل بــا شــا
کــه االن ســابقه 50 ســاله در ایــن هنــر و فــن دارد،  پــدری 

کنــون ادامــه داده اســت. ــا  گچبــری را آموختــه و آن را ت
کارش در مصــالی تــازه  احداث شــده حــرم  دربــاره محیــط 
کــه  حضــرت عبدالعظیــم حســنی ؟ع؟ می گویــد: »این جــا 
مشــغول مرمــت آن هســتیم، ایــوان ناصــری حــرم اســت. 
آثــار  آن  زیــرکار  امــا  ناصــری عمــر 100 ســاله دارد؛  ایــوان 
کار موجــود را اشــکال یابی  قدیمی تــری هســتند. مــا ایــن 
کمــك اثــر قدیمــی، اثــر نــو را بــا  و اصــالح و تصحیــح و بــا 

مانــدگاری بیشــتری خلــق می کنیــم.«
کــن و بنا هــای  کار در اما گچبــری، ســابقه  اســتاد جــوان 
او تجربــه  مذهبــی ماننــد مســاجد و حســینیه ها دارد. 
گچبــری بــه مــدت دو ســال در  شــیرینش در ایــن حرفــه را 
کنــون هنــرش را در  حــرم امــام خمینــی ؟هر؟ می دانــد، و ا
امــر ســاخت ضریــح جدیــد حــرم حضــرت عبدالعظیم؟ع؟ 
کــه  گرفتــه اســت. می گویــد: »چنــد ســال پیــش  کار  بــه 
کشــید،  را  اســتاد فرشــچیان طرح هــای ضریــح جدیــد 
کار بــه صــورت ســه بعدی مــورد بررســی  نیــاز بــود ایــن 
اســتاد  طرح هــای  روی  از  پــدرم  همــراه  بگیــرد.  قــرار 
گچــی از ضریــح ســاختیم و بعــد  کــت  ــك ما فرشــچیان، ی

رضا طالبی پور، مرمت کار

مرمت ایوان ناصری

بــه هنرمنــدان  نهایــی  اجــرای  بــرای  تأییــد، طرح هــا  از 
قلــم زن ســپرده شــدند.«

فتحعلــی اســعدی، رحمــان لشــنی، هــادی رضایــی، ســید 
کــه  علــی موســوی، شــکراهلل لشــنی و محمــد اســعدی، 
گــچ تهــران  گچبــری و نقاشــی روی  همگــی از اســتادان 
هســتند، اســتاد رضــا طالبی پــور را در امــر مرمــت ایــوان 
کار  ناصــری حــرم یــاری می کننــد. ایــن اســتادان بی ادعــا، 
کرده انــد و  خــود را بالفاصلــه بعــد از مــاه رمضــان شــروع 
گچبــری ایــوان تمــام شــود  امیدوارنــد تــا زمســتان امســال 
ــه ســراغ استحکام بخشــی و نقاشــی ایــوان  ــا بعــد از آن ب ت

برونــد.
می کنــد:  بیــان  طالبی پــور  را  اصلــی  امیــداوری  امــا 
کار ارزشــمند و مانــدگاری بــه آســتان حضــرت  »امیدواریــم 
عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ ارایــه دهیــم. تمام ســعی خــود را 

کار بســته ایم.« بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه 

پرونده/سیدالکریم/گفتوگوپرونده/سیدالکریم/گفتوگو
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جالل الدیــن زجاجــي؛ مســئول پــروژه طراحــی و ســاخت 
و اجــرای لوســترهای شبســتان امام خمینــی ؟هر؟ آســتان 
گفــت: بــرای  مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســني ؟ع؟ 
ایــن شبســتان تازه تأســیس 9 دســتگاه لوســتر پیش بینــی 
کبــر ابراهیمــی  کــه بــه همــت و مســاعدت حــاج ا کردیــم 

ســاخته و نصــب شــدند.
وی افــزود: لوســتر اصلــی و مرکــزی شبســتان بــا ابعــاد 7 
متــر قطــر و 7 متــر ارتفــاع،  وظیفــه اصلــی تزئیــن شبســتان 
را بــه عهــده دارد. همچنیــن 8 دســتگاه لوســتر دیگــر در 
نقــاط مختلــف ســقف شبســتان به صــورت قرینــه توزیــع 
ارتفاع شــان 3/40  و  متــر  کــه قطرشــان 3/20  شــده اند 

متــر اســت.
کا ررفتــه  بــه  لوســترهای  این کــه  بیــان  بــا  زجاجــی 
حضــرت  حــرم  امام خمینــی ؟هر؟  شبســتان  در 
عبدالعظیــم ؟ع؟ از نظــر بزرگــی بدنــه، اولیــن لوســترهایی 
کــه بدنــه آنهــا مطــال و آبــکاري  شــده  در ایــران هســتند 
طــال  بــا  لوســترها  ایــن  مهره هــاي  حتــي  گفــت:  اســت، 
کمــک تکنیــک ویــژه  آبــکاري شــده اســت. ایــن ویژگــی بــه 
ــا  ــال ب ــزا و اتص ــات مج ــورت قطع ــه ص ــترها ب ــاخت لوس س
پیــچ و مهــره و قرار گیــری تمــام قطعــات در وان آبــکاری بــا 

طــال ممکــن شــده اســت.
و  برنــج  فلــز  لوســترها  پایــه  جنــس  افــزود:  ســپس  وی 
کار رفتــه در آن از نــوع اتریشــی اســت.  کریســتال های بــه 

از  یــک  هــر  و  دارد  وزن  تــن   5 حــدود  در  اصلــی  لوســتر 
دارنــد. وزن  تــن   1/5 دیگــر  لوســترهای 

کــه طراحــی و ســاخت و اجــرای لوســترها را  ایــن هنرمنــد 
گفــت: لوســتر  بــه عهــده دارد، در بخــش دیگــر ســخنانش 
کوچــک توزیع شــده  مرکــزی 6 طبقــه دارد و لوســترهاي 
اصلــی  طبقــه  هســتند.  طبقــه   5 شبســتان  ســقف  در 
ــزرگ وســط ســقف، شــامل 12 لوســتر یــك متــري  لوســتر ب
بــه نیــت 12 امــام و طبقــه فوقانــی آن شــامل 5 لوســتر 60 

ــن آل عبــا ؟مهع؟ اســت. ــه نیــت 5 ت ســانتي ب

کار رفته  توضیحاتی درباره لوسترهای به 
در پروژه شبستان امام خمینی ؟هر؟؛

سقف شبستان مطا شد



آیت اهلل ری شهری: 
اصلی ترین چیزی 

که مرا وادار به 
درخواست از مجمع 

کرد  کشور  خّیرین 
که در  این است 

کنونی  شرایط 
آستان، به خصوص 

دارالحدیث،احساس  
کردم  وظیفه 

نسبت به ایجاد 
که بتواند  تشکیالتی 
مساعدت های افراد 

نیکوکار را برای این 
آستان و بهترین 

ح توسعه آن   برکات طر
که  یعنی دارالحدیث ــ 

بهترین حاصل عمر 
این حقیر نیز هست ــ  

جذب نماید.

پرونده/سیدالکریم/گزارش

که  یکی از مواردی 
اخیرًا روزی حاج 

کبر شده و شاید  ا
نتیجه استجابت 

دعاهای بسیاری 
که برای  است 

»دست دهنده« 
کبر شده، این  حاج ا

خّیر نیک اندیش 
خدمت به 

آستان های شریفه 
و بقاع متبرکه را 

کرده است انتخاب 
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کــه هــم  کبــر ابراهیمــی، پیــر و مــراد خّیرانــی اســت  حــاج ا
تواضــع دارنــد، هــم عطــش خدمــت بــه خلــق خــدا. خّیرانی 
کــه بایــد بــا حضــور در  کــه خــود را امانــت داری می داننــد 
کبــر ابراهیمــی  وادی خیــر، امانــت خــود را بپردازنــد. حــاج ا
کــه نیــازی احســاس شــود، حضــور دارد. او  در هــر جایــی 
امانتــش را در ســاخت مدرســه و  مســجد و شــیرخوارگاه ، 
نگهــداری از ایتــام، رســیدگی بــه بی بضاعتــان و محرومــان، 
بــه  دیگــر  جاهــای  بســیاری  و  دختــران  جهیزیــه  تأمیــن 
کــه تازگی هــا  صاحبــش برگردانــده اســت. یکــی از مــواردی 
کبــر شــده و شــاید نتیجــه اســتجابت دعاهــای  روزی حــاج ا
کبــر،   ا حــاج  دهنــده«  »دســت  حــق  در  اســت  بســیاری 
خدمــت ایــن خّیــر نیک اندیــش بــه آســتان های شــریف 
کثــری  و بقــاع متبــرک اســت. یکــی از آن هــا مشــارکت حدا
حضــرت  مبــارک  صحــن  باالســر  ســرداب  پــروژه  در 
کــه حقــًا و حتمــًا نتیجــه یــک عمــر  سیدالشــهدا ؟ع؟ اســت 
دیگــری  می شــود.  محســوب  مــرد  ایــن  خّیــری  فعالیــت 
اقــدام بــرای ســاخت شبســتان امــام خمینــی ؟هر؟ در حرم 
و  نظرهــا  از  بهره گیــری  اســت.  عبدالعظیــم ؟ع؟  حضــرت 

ــر  کبــر ابراهیمــی را ب مشــاوره های همراهــان و همفکــران، ا
ــد از  ــه بازدی ــور را ب کش ــن  ــع خّیری ــای مجم ــت اعض آن داش
کــه  کنــد و از آن جــا  مراحــل ســاخت ایــن شبســتان دعــوت 
کار خیــر دیگــر اســت، این  کار خیــری خــود مولــد و بنــای  هــر 
بازدیــد بــه مالقــات بــا آیــت اهلل ری شــهری؛ تولیــت حــرم 
حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ و اتخــاذ تصمیــم بــرای راه اندازی 
ــای  ــردن نیازه ــرای برطرف ک ــن ب ــور خّیری ــا حض ــی ب مجمع

احتمالــی انجامیــد.
آیــت اهلل  همفکــری  بــا  مجمــع  ایــن  ســنگ بنای 
حضــرت  آســتان  تولیــت  محمدی ری شــهری؛  محمــد 
ــره  ــور؛ رئیــس هیأت مدی عبدالعظیــم؟ع؟، حبیــب اهلل بورب
کبر ابراهیمــی و حاج محمود  کشــور، حاج ا مجمــع خّیریــن 
کشــورمان و دکتــر  قیومی لوالچیــان؛ از معتمــدان و خّیــران 
کشــور،  مجتبــی رحماندوســت؛  مدیرعامــل مجمع خّیرین 
به عنــوان هیــأت مؤســس مجمــع خّیریــن آســتان حضــرت 

گذاشــته شــد. عبدالعظیــم ؟ع؟ 
ــران و خّیرســازان  ــا دعــوت جمعــی از خّی هیــأت مؤســس ب
و راه انــدازی نشســتی اختصاصــی و بــا انتخــاب و معرفــی 

جمعــی از دعوت شــدگان به عنــوان اعضــای هیــأت امنــا، 
تشــکیل مجمــع خّیریــن آســتان حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ 

کــرد. را اعــالم 
نخســت  پــاداش  عبدالعظیــم؟ع؟  حضــرت  حــرم  زیــارت 
ــر  ــر و عص ــت ظه ــاز جماع ــه نم ــد، اقام ــود و بع ــان ب میهمان
بــه امامــت آیــت اهلل ری شــهری. نشســت اعــالم تأســیس 
و  عبدالعظیــم  ؟ع؟  حضــرت  آســتان  خّیریــن  مجمــع 
انتخــاب و معرفــی اعضــای هیأت امنــای آن، بعــد از صــرف 

ناهــار بــه میزبانــی تولیــت آســتان برگــزار شــد.
ــیدالکریم؟ع؟  ــارگاه س ــوار ب ــه در ج ک ــت  ــن نشس ــاز ای در آغ
در قبلــه گاه تهــران برگــزار شــد، آیــت اهلل ری شــهری روایتــی 
امــام  از  هــادی؟ع؟  امــام  از  نقــل  بــه  را  اســالم  صــدر  از 
کــه در آن مــرد ثروتمنــد  کــرد. روایتــی  صــادق؟ع؟ بازخوانــی 
کــه  امــوال بســیار فراوانــی داشــت حاضــر بــود همــه  کرمانــی 
کنــد.  اموالــش را بــا خادمــی اهــل بیــت پیامبــر ؟ص؟ عــوض 
گریســت و بــا صدایــی  گفــت و  آیــت اهلل ری شــهری ایــن را 
کــه  انــدازه ای دارم  بــه  بــرای خــودم  گفــت: »مــن  لــرزان 
زندگــی ام را آبرومندانــه پــی بگیــرم. بــرای خــودم چیــزی 
خجالــت  اصــاًل  »مــن  داد:  ادامــه  بعــد  و  نمی خواهــم.« 

کــه از شــما خوبــان می کشــم و شــرم می کنــم 
کــه  کرامــت و خاندانــی  و نیکــوکاران بــرای ایــن آســتان با
آنــان هســتیم، چیــزی  بــه بزرگداشــت  همــه مــا موظــف 
بخواهــم؛ به ویــژه در شــرایط فعلــی اقتصــادی. اصلی تریــن 
خّیریــن  مجمــع  از  درخواســت  بــه  وادار  مــرا  کــه  چیــزی 

آســتان،  کنونــی  شــرایط  در  کــه  اســت  ایــن  کــرد  کشــور 
کــردم نســبت  به خصــوص دارالحدیث،احســاس  وظیفــه 
افــراد  مســاعدت های  بتوانــد  کــه  تشــکیالتی  ایجــاد  بــه 
طــرح  بــرکات  بهتریــن  و  آســتان  ایــن  بــرای  را  نیکــوکار 
کــه بهتریــن حاصــل عمــر  توســعه آن  یعنــی دارالحدیــث ــــ 
کــه  کــس  ایــن حقیــر نیــز هســت ــــ  جــذب نمایــد. البتــه هــر 
توفیــق خدمــت بــه اهل بیــت؟مهع؟ و معــارف نورانــی آنهــا 
گذاشــت.  را داشــته باشــد بــا عالقــه  قــدم پیــش خواهــد 
کــه  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  یعنــی  بــزرگ  مــرد  ایــن  ماننــد 
کار می کنــد. بــه نظــر مــن ایشــان ماننــد مامــور  عاشــقانه 
کــه ا ین قــدر  بــا عشــق و عالقــه  خداونــد ســبحان اســت 
بــرای محرومــان و مســتضعفان تــالش می کنــد. بنــده بــه او 
کار احــداث  کــردم در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی  عــرض 
شبســتان امــام خمینــی؟هر؟ را در همیــن حــد متوقــف 
کار راضــی  کنــد و ادامــه ندهــد. مــا بــه همیــن حــد از انجــام 
ــه  ــه ب ــا جوانمــردی و عشــق و عالق ــی ایشــان ب هســتیم. ول
ــم  ــن می دان ــود و م ــی نمی ش ــران، راض ــردم و زائ ــایش م آس

کــه فشــارها را تحمــل می کنــد. 
کبریــان؛ قائم مقــام تولیــت آســتان دربــاره هزینه هــا  جــواد ا
و  نیازهــا  کــرد.  بیــان  توضیحاتــی  آســتان  درآمدهــای  و 
گزارش هــا  خ نشــان دادنــد. بیــان ایــن آمــار و  کمبودهــا ر
بهــم  حضــور  بایــد  کــرد؛  مشــخص  را  حاضــران  تکلیــف 

رســاند.
ــه  ــور ادامــه مجلــس را ب کــه حبیــب اهلل بورب ــود  پــس از آن ب

مجمع خّیرین آستان حضرت عبدالعظیم؟ع؟ تشکیل شد
سه شنبه، ششم شهریور 1397

جمع مهردیدگان سیدالکریم؟ع؟
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گفــت: »مجمــع  کوتاهــش  گرفــت و در ســخنرانی  دســت 
منشــأ  فعالیتــش  ســال  دو  از  بیــش  در  کشــور  خّیریــن 
خیــر بســیاری شــده اســت. یکــی از بــرکات ایــن مجمــع، 
کــه نتیجــه آن ان شــاءاهلل توســعه  گردهمایــی امــروز اســت 

بــود.« بــارگاه حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ خواهــد  حــرم و 
بوربــور خطــاب بــه خّیــران و حاضــران در نشســت ادامــه 
داد: »مــا ایــن مجمــع را بــا نظــر و همراهــی شــما بزرگــواران 
کــه  ایجــاد می کنیــم تــا بــر اســاس اهــداف و برنامه هایــی 
یــا هیــأت اجرایــی تبییــن خواهیــد  به عنــوان هیأت امنــا 
کــرد، بانــی فعالیت هــای مانــدگار و جاویــدان در ایــن مــکان 
ــران و واقفــان  ــر از خّی مقــدس شــوید. هــدف اصلــی، تقدی
حــرم اســت. ایــن اقــدام، خــودش عامــل تشــویق دیگــران 

ــری در ایــن حــرم شــریف اســت.« ــرای حضــور خّی ب
ــه مجمــع خّیریــن  ک ــا ایــن اســت  ــزود: »پیشــنهاد م وی اف
کند  آســتان زیــر نظــر تولیــت آســتان شــکل بگیــرد و فعالیــت 

تــا درگیــر مســایل اداری مجامــع خّیــری نباشــد.«
بــا  کشــور  ســخنان رئیــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
درخواســت بــرای اعــالم نظــر حاضــران دربــاره چگونگــی 
پایــان  تازه تأســیس  ایــن مجمــع  بیــان ســازوکار  و  ایجــاد 

یافــت.
ایــن  حــاج محمــود قیومی لوالچیــان نظــرات خــود را در 
کیــد بــر تبلیــغ بیش تــر بــر موضــوع والیــت و امامــت  بــاره بــا تأ
گفــت: »هیأت  کــرد و  به عنــوان رکــن عبــور از مشــکالت، آغــاز 
کــه مشــخص اســت. بــه نظــرم تمــام حاضــران در  مؤســس 
جمــع به عنــوان هیأت امنــا معرفــی شــوند و ایــن هیــأت 
هــم در انتخابــات درونــی خــود اعضــای هیــأت اجرایــی یــا 

ــد.« کنن ــاب  ــره را انتخ هیأت مدی
هــم  تهرانــی  خوشــنام  خّیــر  مطلبی کاشــانی؛  رضــا  حــاج 

بــه  هــم  او  بــود.  لوالچیــان  آقــای  نظــر  ماننــد  نظراتــش 
معرفــی  و  هیأت امنــا  به عنــوان  حاضــر  اعضــای  انتخــاب 

داشــت. اعتقــاد  امنــا  دل  از  هیأت مدیــره 
خّیریــن  مجمــع  حقوقــی  کارگــروه  عضــو  ریاحــی؛  نــادر 
ایــن  بــرای  هــدف  بــا 12  اساســنامه  ای  نــگارش  از  کشــور 
کــه بــر اســاس تحقیقاتــش  مجمــع خبــر داد و ســه نــام را 
کــرد. حجت االســالم  کــرده بــود بیــان  بــرای آن انتخــاب 

میرتاج الدینــی از میــان اســامی، »مجمــع خّیریــن آســتان 
مــورد  کــه  داد  پیشــنهاد  را  عبدالعظیــم ؟هر؟«  حضــرت 

گرفــت. توافــق جمــع قــرار 
اقدامــی  را  مجمــع  ایــن  تولــد  همچنیــن  میرتاج الدینــی 

کــرد. بیــان  مبــارک 
حــاج هاشــم سلیمی آشــتیانی؛ دیگــر خّیــر حاضــر در ایــن 
کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  عضــو  و  نشســت 
خواســتار اســتفاده از تــوان و ظرفیــت خّیــران شــهر ری و 

شــد. عبدالعظیــم ؟ع؟  حضــرت  حــرم  مجــاوران 
کــه از خّیــران پــرکار مجمــع  حــاج حمیدرضــا شاه حســینی 
کشــور اســت، در زمــان اعــالم نظراتــش پیشــنهاد  خّیریــن 
گفــت: در ایــن  ایجــاد هیأت امنــای اجرایــی را ارائــه داد و 
صــورت  در  و  شــد  خواهــد  جمــع  میــز  روی  کار  صــورت 
احســاس نیــاز میشــود از خّیــران عالقه منــد دیگــر اســتفاده 

کــرد.
کبــر ابراهیمــی هــم بــا  حــاج علــی روحی فردپــور و حــاج ا
معرفــی هیأت امنــا و انتخــاب هیأت مدیــره از میــان آنــان 

موافــق بودنــد.
که از ســوی مجمــع خّیرین  کثریــت اســت. خّیرانــی  نظــر بــا ا
کشــور در ایــن نشســت حضــور داشــتند و شــخصیت هایی 
کــه بــه نمایندگی از تولیت آســتان حضــرت عبدالعظیم؟ع؟ 
همگــی  داشــتند،  عهــده  بــه  را  نشســت  ایــن  میزبانــی 
به عنــوان اعضــای هیأت امنــای مجمــع خّیریــن آســتان 
ــد. کردن حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ صــورت جلســه را امضــا 
ســوی  از  مختلــف  نظــرات  بیــان  از  پــس  بنابرایــن 
ــود  ــهری، محم ــد محمدی ری ش ــت اهلل محم ــران، آی حاض
کبــر  ا بوربورحســین بیگی،  حبیــب اهلل  قیومی لوالچیــان، 
ابراهیمــی، رضــا مطلبی کاشــانی، حمیدرضــا شاه حســینی، 

روحی فردپــور،  سلیمی آشــتیانی،  محمدعلــی  هاشــم 
حســن  بدخشــان،  حســین  خــداوردی،  محمدحســن 
مجیــد  میرتاج الدینــی،  ســید محمدرضا  حمــزه زاده، 
محمدحســین  میــری،  ســید مصطفی  غفــوری،  
علیرضــا  مــرادی،   محســن  ریاحــی،  نــادر  امین جعفــری،   
جــواد  و  میمنــدی  محمــد  عزیــزی،   علــی  محمــدی، 
کبریــان،  بــه عنــوان هیأت امنــای مجمــع خّیریــن آســتان  ا

شــدند. معرفــی  و  انتخــاب  عبدالعظیــم ؟ع؟  حضــرت 
معرفــی  بــه  اقــدام  خــود  بعــدی  نشســت  در  هیأت امنــا 
حضــرت  آســتان  خّیریــن  مجمــع  اجرایــی  هیــأت 
کــرد. عبدالعظیــم ؟ع؟ بــرای پی گیــری امــور محولــه خواهــد 
در پایــان دو خبــر دلگرم کننــده دهــان بــه دهــان چرخیــد. 
گذشــت  از  بعــد  کــه  کــرد  اعــالم  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج 
امــام  شبســتان  آینــه کاری  نیــاز،  مــورد  زمــان  مــدت 
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کــه بــه همــت خــودش در حــال ســاخت  خمینــی؟هر؟ ــــ 
را تقبــل می کنــد. حاج رضــا مطلبی کاشــانی هــم  ــــ  اســت 
حضــرت  صحن هــای  از  حیــاط  دو  مســقف کردن  هزینــه 
ترتیــب،  به ایــن  و  گرفــت.  بر عهــده  را  ســیدالکریم ؟ع؟ 
بــه  اتــاق جلســه  از  کــه هنــوز خبــر تشــکیل آن  مجمعــی 

برکتــش شــروع شــد. بــود،  خیــر و  اعــالم نشــده  بیــرون 
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کبر ابراهیمی حاج ا
عضو هیأت مدیره مجمع خّیرین کشور 

امانات را به خدا بازمی گردانم
بــه وضعیــت واحدهــای  بــا اشــاره  گرفتنــد و  بــا مــن تمــاس  آیــت اهلل ری  شــهری 
کــه دیگــر در امــر توســعه حــرم حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟  تولیــدی، از مــن خواســتند 

شــرکت نکنــم تــا خــدای نکــرده در امــر هزینه کــرد بــا مشــکلی مواجــه نشــوم.
ــا مشــکالت زیــادی دســت و  کشــور در حــوزه اقتصــاد ب کــه  حقیقــت امــر ایــن اســت 
ــاره  ــن ب ــکالتی در ای ــت و مش ــده اس ــا االن خوابی ــد م ــط تولی ــد. خ ــرم می کن ــه ن پنج
کار نمی کنــم؛ امــا  کارخانــه  کــه حتــی یــک درصــد بــرای  داریــم. مــن هــم مدتــی اســت 
کارخانــه را بــرای ادای امانــات خــدا هزینــه می کنــم. بــا  حداقــل 30 درصــد از درآمــد 
کــه صــد در  توجــه بــه وضعیــت االن واحــد تولیدی مــان، چنــد آپارتمــان را فروختــه ام 
صــد پــول حاصــل از آن را در ایــن راه خــرج می کنــم. اســناد مرتبــط بــا چنــد ملــک را 
بــه یــک معتمــد ســپرده ام تــا بفــروش برســاند و پــول آن را بــرای حــرم حضــرت ســید 

کنــد. کــه ســردابش را می ســازیم، هزینــه  الشــهدا ؟ع؟ 
کــه شــما نگــران نباشــید؛ چــون تــا  امــروز هــم بــه آیــت اهلل ری شــهری اعــالم می کنــم 
کــه زنــده هســتم، امانــات خــدا را بــه خــدا بــاز می گردانــم. نمی خواهــم تــا روز  زمانــی 
کــه ایــکاش ایــن امــوال را هــم در راه خــدا  قیامــت ایــن حســرت را بــا خــودم بکشــانم 

ــردم. انفــاق می ک
کــه جمعــی بگوینــد؛  در روزگاری  امــا از نظــر شــخصی نگــران ایــن موضــوع هســتم 
کــم اســت، چــرا بایــد پــول و ســرمایه در  کــه ایــن وضعیــت ســخت بــر جامعــه حا
ــه آن  ــد ب ــت و بای ــردم اس ــن م ــؤال ذه ــا س ــود؟ اینه ــه ش ــتان هزین ــاخت شبس راه س
کنــار اقدامــات دیگــر خــود انجــام  کار را در  کــه مــا ایــن  پاســخ داد. مــرم بایــد بداننــد 
کار حداقــل 30 خانــواده را بــاز  گــره  کــه داریــم، هــر هفتــه  می دهیــم. در خیریــه ای 
می کنیــم. افــراد مســتأصل بســیاری شــامل 600 خانــواده زیــر پوشــش خیریــه مــا 
کشــور.  قــرار دارنــد. همچنیــن اشــاره می کنــم بــه ســاخت مــدارس در اقصــی نقــاط 
کــه در حــال احــداث  کنــون در ســرپل ذهــاب 15 پــروژه مســکن و مدرســه داریــم  هم ا
کــه بــرای اســکان موقــت زلزله زده هــا  کانکس هایــی هســتند  هســتند؛ و اینهــا غیــر از 
کــه سرپرســت  کــودکان بســیاری اســت  کردیــم. بنیــاد هــم در حــال سرپرســتی  هدیــه 
ــا  ــام آنه ــال انج ــر در ح ــور خی ــب ام ــه در قال ک ــت  ــی اس ــا و خدمات کاره ــن  ــد. ای ندارن
هســتیم و مشــارکت در توســعه حــرم حضــرت سیدالشــهدا ؟ع؟ و حــرم حضــرت 
کــه بیــش از 2 ســال قبــل نصیــب مــا شــده  عبدالعظیــم ؟ع؟ هــم ســعادتی اســت 

اســت و بــه آن افتخــار می کنیــم.

پرونده/سیدالکریم/یادداشت
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علی روحی فردپور
عضو هیأت مدیره مجمع خّیرین کشور

کت با سیدالکریم ؟ع؟ سود شرا

کســی بــرای توســعه و رونــق آســتان مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســنی  ؟ع؟  هــر 
کــه ایــن  قدمــی بــردارد، از نظــر مــن ســعادتی الهــی نصیبــش شــده اســت. بدانــد 
ــی دهــه 70 از  ســعادت، نصیــب هــر فــردی نخواهــد شــد. مــن در ســال های میان
ایــن ســعادت بهــره بــردم و خیــر و برکــت ناشــی از آن در زندگــی ام مشــهود اســت. 
ــرای چندیــن ســال خدمــت آیــت اهلل ری شــهری می رســیدم. ســاختمان پاســاژ  ب
ــا مشــارکت تولیــت آســتان می ســاختیم. ســه دانــگ از  ری در مجــاورت حــرم را ب
ــروژه، بخشــی از ایــن ســاختمان  ــود. بعــد از اتمــام پ ــرای مــن ب ایــن ســاختمان ب
گرفتــم ســهمم را بــه آســتان مقــدس حضــرت  فروختــه شــد. بعــد از آن تصمیــم 

کنــم. عبدالعظیــم ؟ع؟ وقــف 
گذاشــتم. ایشــان بــه نصیحــت مــن  ایــن موضــوع را بــا آیــت اهلل ری شــهری در میــان 
کــرد مانــع اجرایی شــدن ایــن تصمیــم بشــود. نظــرش را از روی  پرداخــت و تــالش 
ــرای  ــودی ب ــیده ای و س کش ــت  ــما زحم ــت، ش گف ــن  ــه م ــرد و ب ک ــالم  ــوزی اع دلس

کار را انجــام دهــی. کــرده ای. احتیاجــی نیســت ایــن  کســب  خانــواده  ات 
ــرده ای؟  ک ــواده ات مشــورت  ــا خان ــد، پرســید ب وقتــی اصــرار و پافشــاری مــن را دی
گفــت بــاز هــم بــرو و بــا خانــواده  گذاشــته ام،  وقتــی دانســت بــا خانــواده در میــان 
ــرای وقــف  گفتــم، تصمیــم خــودم را ب کــن.  ــا قــرآن هــم مشــورت  کــن، ب مشــورت 

گرفتــه ام. ســهمم از پاســاژ ری 
کــه بــه ســیدالکریم ؟ع؟ و این خانــدان دارم، از آیت اهلل ری شــهری  به خاطــر ارادتــی 
کــه ایــن درخواســت را بپذیــرد. ایــن اصــرار و انــکار همچنــان ادامــه  کــردم  خواهــش 
داشــت تــا این کــه بعــد از یکــی دو هفتــه، خدمــت آیــت اهلل ری شــهری رســیدم. 
گفــت، آقای ســلیمی شــما  کــرد و  ایشــان آقــای ســلیمی،  یکــی از معاونانــش را صــدا 
کار را انجــام دهــد. مــن مانــع  کــه خــود آقــای روحــی می خواهــد ایــن  شــاهد بــاش 
شــدم؛ ولــی خــودش مصــّر اســت ســه دانــگ پاســاژ ری را بــه آســتان حــرم وقــف و 

کنــد. اهــدا 
کار  کــه ایــن  کارهــای مربــوط بــه وقــف پاســاژ انجــام شــد. امــروز بســیار خوشــحالم 
کــه درخواســت مــن را  انجــام شــد. از آقــای ری شــهری هــم بســیار تشــکر می کنــم 
ــرار داد. از همــه  پذیرفــت و مــن را جــزو واقفــان حــرم حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ ق
کــه ســعادت خدمــت بــه ایــن آســتان شــریف را نصیبــم  کرم  بیش تــر از خــدا شــا

کــرده اســت.

حرم هــای مطهــره و بقــاع متبرکــه و زیارتگاه هــای ائمــه 
معصومیــن ؟مهع؟ و امامــزادگان در تمــام شــهرهای زیارتــی، 
ــول  ــا در ط ــن حرم ه ــد. ای ــژه برخوردارن ــای وی از جایگاه ه
مــردم و واقفیــن و خّیریــن  تــالش  و  بــا همــت  و  تاریــخ 
تهــران  در  جملــه  از  شــده اند.  داده  توســعه  و  ســاخته 
بــه  کــه  و در شــهر ری، حــرم حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ 
قبلــه گاه تهــران معــروف اســت و محــل زیــارت و عبــادت 
کشــورمان و همچنین  مردمی و زائرانی از همه  شــهرهای 
ایــن  اســت.  همســایه  کشــورهای  از  شــیعه  میهمانــان 
گزارش هــا و آمارهــا بــه حــدود  کــه بــر اســاس  خیــل زائــران 
تــا 15 میلیــون نفــر در ســال اســت، بایــد در مکانــی   12

شایســته بــه زیــارت خودشــان بپردازنــد.
بــرای  کــه  پروژه هایــی  عمــق  و  وســعت  بــه  توجــه  بــا 
برنامه ریــزی اســت، حضــور  توســعه حــرم پیش بینــی و 
خــاص و ویــژه خّیریــن بــرای ایــن امــر احســاس می شــود 
کــه بــا هم اندیشــی افــرادی نظیــر آیــت اهلل ری شــهری و 
ارجمندمــان حــاج  بــرادر  بوربــور و همچنیــن  مهنــدس 
گذاشــته شــده  کبــر ابراهیمــی، پایه هــای ایــن حضــور بنــا  ا
اســت. ایــن هم اندیشــی بــه راه انــدازی مجمــع خّیریــن 
کــه بــا حضــور  آســتان حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ منجــر شــد 
جمعــی از خّیــران خوشــنام و همچنیــن خدمت گــذاران 

گرفــت. آســتان مقــدس آن حضــرت شــکل 
گرفته شــده  کــه بــرای ایــن مجمــع در نظــر  یکــی از اهدافــی 
اســت، راه انــدازی مجالســی بــرای تقدیــر از واقفــان حــرم 
حضــرت عبدالعظیــم ؟ع؟ و نیــز خانــواده و یــا بازمانــدگان 
کــه از میــان مــا رفته انــد. ایــن عمــل ســبب  واقفینــی اســت 
کــه در شــاید در دل  کســانی خواهــد شــد  تشــویق تمــام 
کمــک بــه ایــن حــرم را دارنــد؛ امــا بــه  عالقــه بــه وقــف و 
ــزار ترغیبــی و تشــویقی هنــوز در ایــن وادی  دلیــل نبــود اب

حضــور نیافته انــد.

محمدحسن خداوردی
بازرس مجمع خّیرین کشور

مجمعی برای تقدیر از 
خّیرین آستان



الف- توسعه حرم 
  الف۱- توسعه صحن ها:

 مسقف ســازی صحن هــای مصلــی در شــرق، امامــزاده 
در جنــوب و ناصــری در غــرب و تبدیــل آن هــا به شبســتان

 صحن ضلع جنوبی تا ضلع شمال شرقی
 صحن ضلع غربی

 صحن شرقی
و  قدیمــی  بســیار  کــه  آینــه  ایــوان  بازســازی  و  مرمــت   

اســت فرهنگی هنــری  میــراث 
کف پوش صحن باغ توتی   بازسازی 

  الف۲- امکانات صحن ها:
 ســرویس های بهداشــتی مجهــز، مکانیــزه، در دســترس 

و متعــدد
سرمایشــی،  تجهیــزات  ماننــد  تأسیســات  نگــه داری   

آشــامیدنی آب  و   گرمایشــی 
 امکانــات رفاهــی زائــران، ســالمندان و بیمــاران، ماننــد: 

ــی ــی و پله برق ــین های برق ماش

گنبد:   الف۳- ضریح و 
کــه فرســوده شــده و   ضریــح حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ 

درحــال تکمیــل اســت.
کــه  طاهــر؟ع؟  امــام زاده  گنبــد  نوســازی  فــوری  نیــاز   

اســت. فرســایش  درحــال 
کاشی کاری های فرسوده حرم  

  الف۴- خدمات حرم:
 نیروهــای انســانی از قبیــل خــادم، قــاری، مــؤذن، مکبــر، 

مداح، ســخنران
کارمنــدان و   هزینه هــای خدمــات حــرم از قبیــل حقــوق 

برگــزاری مراســم ها
یک بــار  لیــوان   ماننــد:  خــرد،  و  کنــده  پرا هزینه هــای   

کفــش بــرای  کیســه  و  مصــرف 
 60 حــدود  )ســاالنه  حــرم  جــاری  هزینه هــای  تأمیــن   

تومــان( میلیــارد 
  الف۵- قبور: 

 توسعه قبرستان با توجه به تقاضای باالی مردم
 بازســازی قبــور فرســوده و احیانــًا قبــور مشــاهیر مدفــون 

در حــرم

ب-توسعه درمانگاه حرم:
 توسعه ساختمان

 تجهیزات
 خدمات پزشکی و پرسنلی درمانگاه

 هزینه های درمانی

ج- اطعام زائران:
گوشت و سبزی  مواد اولیه مانند: برنج، حبوبات، 

 خدمات آشپزخانه و پذیرایی مانند آشپزی
 هزینه هــای پذیرایــی و ســرویس های غــذا ماننــد ســفره 

و ظــروف یک بــار مصــرف

د- کتاب خانه ها:
کتابخانه های حرم  توسعه 

کتابخانه  وقفی مرحوم میمندی  تجهیزات 
کتاب  اهدای 

ه- توســعه موقوفــات )بــا توجــه بــه این کــه بهتریــن 
کمــک بــه حــرم و دارالحدیــث همیــن موقوفــات  راه 

است(:
 موقوفات ماندگارتر

ک تجاری  موقوفات درآمدزا مانند امال
 موقوفات بدون سرقفلی

 موقوفــات بــدون شــرط خــاص و اختیــاردادن بــه تولیــت 
م حر

و- نذورات: 
 از طریق حساب های بانکی و اینترنتی آستان

کمک های غیر نقدی  
 عقیقه

  اپلیکیشن آپ و...

ز- بخش تعاون با مؤمنین: 
  تهیه جهیزیه

 سرپرستی بیماران و معلوالن
 سرپرســتی فقــرا، یتیمــان، افــراد بی خانمــان و اقشــار  

آســیب پذیر جامعــه
 آموزش و پروش علمی ، فرهنگی و هنری آن ها 

 بازسازی و مرمت منازل آسیب دیده آن ها و... .

ح- مجموعه حکمت:
 توســعه ســاختمان مدرســه، ماننــد تاســیس دبیرســتان 

دخترانه
کشور گسترش شعبه ها و نمایندگی ها در   

 تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان و... .

ط- حــوزه علمیــه )بــا توجــه بــه ســاختمان حــوزه در 
طــرح توســعه حــرم(:

 انتقال و توسعه حوزه علمیه
 تأمین امکانات و هزینه های جاری حوزه

 تأمین هزینه های تحصیلی و دیگر مشکالت طالب
 همکاری اساتید و هنرمندان در تعلیم طالب 

گزینه هایی که 
خّیران می توانند

کنند  در آن ها مشارکت 

 سرپرســتی طــالب مســتعد از آغــاز شــکوفایی تــا رســیدن 
کمــاالت علمــی و... . بــه 

ی- مجموعه قرآن و حدیث: 
ک تجاری  موقوفات ماندگار و درآمدزا مانند امال

دانشــگاه  قرض الحســنه  صنــدوق  در  ســرمایه گذاری   
دانشــجویان مشــکالت  و  هزینه هــا  تأمیــن  بــرای 

قــرآن و حدیــث  تأمیــن هزینه هــای جــاری مجموعــه   
کــه ماهانــه حــدود 2 میلیــارد و ســاالنه 20 تــا 25 میلیــارد 
تومــان بــا وجــود تعدیــل نیــرو و صرفه جویــی  هزینــه در بــر 

دارد.
 نیــاز جــدی و فــوری انتقــال خوابــگاه خواهــران در قــم بــه 

ســاختمانی مجهز و در شــأن ایشــان
 تامین هزینه ها یا مشارکت در پروژه های تحقیقی

بــرای طــالب و دانشــجویان جهــت  کتــاب  بــن  تهیــه   
دارالحدیــث محصــوالت  و  منشــورات  خریــد 

دانشــجویان،  زندگــی  و  تحصیلــی  هزینه هــای  تأمیــن   
کتاب هــای درســی، ازدواج  ماننــد شــهریه، تغذیــه، خریــد 

ــان و درم
ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  تجهیــزات  به روز رســانی   

حدیــث و  قــرآن  مجــازی  دانشــگاه 
و  پژوهــش   ترجمــه،  در  شــرایط،  واجــدان  همــکاری   

بین المللــی آمــوزش  
 همکاری حامیان مالی در پروژه های صوتی تصویری

مشارکت در تهیه یا اهدای نسخه های خطی
گســترش شــعبه ها به خصــوص در مناطــق محــروم و   

دوردســت
 خریــد و اهــدای محصــوالت دارالحدیــث بــه طــالب و 

محققــان  و  دانشــجویان 
کتاب و تولید نرم افزار  تأمین هزینه های چاپ 

 سرپرســتی دانشــجویان مســتعد از آغــاز شــکوفایی تــا 
کمــال علمــی  رســیدن بــه 

حتــی  هســت  خّیــران  تــوان  در  کــه  یــاری  هرگونــه   
مالی معنــوی  کوچــک  کمک هــای 
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       برآورد )ریال(                              شرح       پروژه یا موضوعردیف

ساخت ضریح جدید 1.
حضرت عبدالعظیم ؟ع؟

زیر نظارت استاد فرشچیان، یک تن نقره، 4کیلوگرم پاالدیوم 
و طال و دست مزد هنروران

 70،000،000،000       
 

67،000،000،000به اندازه 2670 مترساخت سقف صحن مصلی2.

5،000،000،000به اندازه 280 مترساخت سقف صحن شیخ ابوالفتح رازی3.

5،000،000،000به اندازه 1987 مترساخت سقف صحن امام  زاده حمزه4.

95،000،000،000به اندازه 3600مترساخت صحن غربی و شبستان )فاز اول(5.

59،000،000،000به اندازه 4900 مترساخت حوزه علمیه خواهران6.

45،000،000،000به اندازه 6000 مترسنگ  فرش و دیوار صحن جنوبی7.

7،500،000،000به اندازه  3300مترسنگ  فرش باغ توتی8.

تملک منازل واقع در صحن جنوبی 9.
)12منزل مسکونی(

110،000،000،000به اندازه 1800متر

گنبد امام  زاده طاهر) ع(10. کاشی  های تخریب شدهکاشیکاری  7،000،000،000بازسازی و مرمت 

تکمیل ورزشگاه نیمه کاره آستان جهت استفاده عموم از تکمیل ورزشگاه آستان11.
کف  پوش، هواسازها  ، سیم  کشی  ها و... قبیل: 

10،000،000،000

53،000،000،000ایجاد مجموعه   فرهنگی، قرآنی و بین  المللساخت مجموعه   فرهنگی12.

کتابخانه   صحن امام  زاده حمزه؟ع؟کتابخانه   وقفی13. 10،000،000،000تجهیز و تکمیل 

گوشت، لپه، مشارکت در اطعام زائران14. غذای حضرتی )هزینه   اقالم مصرفی، برنج، 
لوبیا، روغن و...(

11،600،000،000

لیست پروژه  ها، نیازها و مواد مصرفی
 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟

1. غذای روزانه/ 65000 پرس/ فی 5000/  15.
3،250،000،000ریال

2. شهادت و والدت ائمه 
33000 پرس/ فی 5000 /  1،650،000،000ریال

3. وفات حضرت عبدالعظیم؟ع؟
14000 پرس/ فی 5000 /  700،000،000ریال

4. والدت حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 
   14000 پرس/ فی 5000/ 700،000،000ریال

5. دهه   آخر ماه صفر    
 24000 پرس/ فی 5000/ 1،200،000،000ریال

6. ماه رمضان
30000 پرس/ فی7000/ 2،100،000،000ریال

7. غذای ایتام در ماه رمضان  
40000 پرس/ فی 5000/ 2،000،000،000ریال

کتاب، امور فرهنگی آستان16. کتاب  های قرآن، ادعیه   مورد تایید آستان چاپ  طراحی، چاپ، 
کتب آموزشی و سایر موارد بر اساس نیاز و اعالم  مقدس، 

750،000،000

برگزاری محافل قرآنی، مراسم فرهنگی، آموزشی براساس نیاز مراسم های فرهنگی آستان17.
و با توجه به برنامه   فرهنگی ساالنه   آستان

550،000،000

ک صوت شبستان امام خمینی؟هر؟ و آستان 18. با توجه به ساخت شبستان و  فرسودگی و استهال
دستگاه  های صوتی آستان به  سازی و تعویض آن ها الزم 

است.

جمع 
کل

۵۳۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

       برآورد )ریال(                              شرح       پروژه یا موضوعردیف
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وقتــی بــه دانشــگاه قــرآن و حدیــث وارد می شــوی، حــس 
می کنــی بــه مســجد آمــده ای نــه دانشــگاه؛ خلــوت و معنــوی. 
اســتاد حدیث انــد و  و  اول پژوهشــگر  بیشــتر مســئوالنش 
کار اداری نبــود بلکــه آرزویــی  گفت وگــو بــا آن هــا  کارمنــد؛  بعــد 
دیریــن بــود؛ از نوجوانــی آن قــدر تألیفات شــان را دیــده بــودم 
کــوه از  کــوه پشــت  و اسم شــان را شــنیده بــودم و آن قــدر، 
ایشــان  بــا  گفت وگــو  مشــتاق  کــه  داشــتم  ســؤال  ایشــان 
ــه ایــن ویژه نامــه ایــن توفیــق حاصــل شــد.  ــه بهان ــودم. ب ب

گفت وگــو می کــردی، درمی یافتــی  کــه  بــا هریــک از اســاتید 
نورانیــت قــرآن و حدیــث تــا چــه مایــه، در چهــره و رفتــار و 
ــیرین  ــان ش ــت. حرف های ش ــده اس ــداز ش ــارش طنین ان گفت
بــود و ِشکوه های شــان تلــخ؛ ِشــکوه از این کــه دارالحدیــث 

ــه مــرز تعطیلــی رســیده اســت. ب
گــر زودتــر بــه مشــکالت دارالحدیــث، رســیدگی نشــود، بشــر  ا
گنجینه هــای بی نظیــری محــروم خواهــد شــد! معلــوم  از چــه 
پژوهشــی  مجموعــه  چنیــن  بتوانــد  کســی  دیگــر  نیســت 
گــر هــم بتوانــد ســال های ســال  کنــد. ا گرانبهایــی را تأســیس 

ــه چنیــن قلــه بلنــدی دســت یابــد.  طــول می کشــد ب
گرچــه از علــوم  کــه علــوم حدیــث،  شــاید خیلــی  از مــا ندانیــم 
نقلی انــد امــا از دشــوارترین و مشــقت زاترین علوم انــد. مــرد 

کــه شــناخت  مجموعــه بــزرگ دانشــگاه و پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث، آن قــدر وســعت دارد 
و معرفــی  همــه بخش هایــش و همــه ثمرا تــش در ایــن مجــال نمی گنجــد. آماده کــردن 

ــا:  ــرد ت ــا زمان ب ــا و ماه ه ــز، هفته ه ــر نی همیــن مختص
کننــد،  کمــک  بــدان  کــه می خواهنــد  را  دارالحدیــث  نیکــوکاران محتــرم، جایــگاه  اوال: 

بشناســند؛ 
یــا  و  نابخــردان  کــه در فضــای ســیاه ضدتبلیغــی توســط دشــمنان،  را  ثانیــا: شــبهاتی 

دهیــم؛ پاســخ  شــده،  مطــرح  مجموعه هایــی  چنیــن  دربــاره  گاهــان،  ناآ
و مهم تــر از همــه: خألهــا و احتیاجــات آن  جــا، هرچــه درســت تر شناســایی، اولویت بنــدی 

و باألخــره مرتفع شــوند.  
کنــون، معرفــی مجموعــه و آثــار آن، مصاحبه هــا و یادداشــت ها، پیــش روی شماســت و  ا

امید.واریــم از خوانــدن آن لــذت بــرده و برای تــان ســودمند باشــد. 

کنــد.  اســتقامت  آن  در  بتوانــد  کــه  می خواهــد  پیل افکــن 
هــم از جهــت بررســی اســناد، هــم از جهــت فهــم درســت 
بــه  عمــل  یــا  احادیــث  معنــای  تحمــل  جهــت  از  هــم  آن، 
آن هــا. چنان کــه امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: »بــه راســتی، حدیــث 
نیــاورد جــز  تحّمــل  را  آن  اســت و مســتصعب.  مــا، صعــب 
کــه خــدای  فرشــته ای مقــّرب یــا پیغمبــری مرســل یــا مؤمنــی 

متعــال، دل  او را بــه ایمــان آزمــوده اســت.« 
در زیــارت جامعــه می خوانیــم: »کالم شــما )اهــل بیــت؟مهع؟( 
گنجینــه ای اســت عظیــم؛  نــور اســت«. بنابرایــن دارالحدیــث، 
گرفتــه تــا پژوهشــگران و  کــه قــرآن و حدیث انــد  از آثــارش 

کــه ایــن راه طاقت فرســا را برگزیده انــد. دانشــجویان اش 
ســبز  وادی  کنان  ســا بــا  مصاحبــت  چــرا  فهمیــدی  حــاال 
مــن،  مثــل  گــر  ا پــس  اســت؟  و  بــوده  آرزویــم  ســالمت، 
ــای  ــر یال ه ــی از زی ــاد؛ وقت ــث افت ــه دارالحدی ــذرت ب گ روزی، 
ســاختمان  بــه  و  گذشــتی  آســمان  خورشــیدطالیی 
آجــرزردش وارد شــدی؛ بــا دلــت، چشــم انداز طالیــی ایــن 
ــا اهالــی  کــن و مشــتاق مالقــات ب جلــوه زار را خــوب ورانــداز 
کــه  اقلیــم روشــنایی بــاش و هرچــه می توانــی، از آب حیاتــی 

کــن.    ســیراب  را  جانــت  اســت  جــاری  درآن  

فصلدوم
پروندهویژه

نگاهیبهفعالیتهای
مؤسسهعلمیفرهنگیدارالحدیث

مالقات با 
اهالی اقلیم روشنایی 
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»بسم اهلَلّ الرحمن الرحیم  
کالمکم  نور و امرکم  رشد

کتــاب حکیــم  بــه  بــه حدیــث، پــس از تمســك   اهتمــام 
کــه عاِلــم  دیــن بــه  آن  حمیــد، برتریــن وظیفــه اى اســت 
انــوار علــم و حکمتــی  از  ایــن، اســتضائه  مکلــف اســت. 
مکــرم  پیامبــر  هدایــت  و  و  تعلیــم  کالم  از  کــه  اســت 
اســالم ؟ص؟ و ائمــه معصومیــن از اهل بیــت  آن حضــرت ) ع( 
ســاطع می گــردد و خــرد و اندیشــه انســانی را دســت گیرى 
و  راهنمایــی، و زندگــی بشــر را برخــوردار از ســلوك حکیمانــه 
حضــرت  کــه  اســت  و  چنیــن  می کنــد  خردمندانــه  و 

می فرمایــد: جابــر  بــه  ابی جعفــر؟ع؟، 
ِ َلَحِدیــُث ُتِصیُبــُه ِمــْن َصــاِدٍق ِفــی َحــاَلٍل َو 

»یاجابــر َو اهلَلّ
ی َتْغــُرَب«. ــْمُس َحَتّ

ّ
ــا َطَلَعــْت َعَلْیــِه الَش َحــَراٍم، َخْیــُر َلــَك ِمَمّ

 در تاریــخ علــم دیــن، جمــع حدیــث و حمــل و فهــم و درك 
و شــرح آن، یکــی از بزرگ تریــن  فصــول اســت، و بــا یــك 
نظــر، حدیــث، مــادِر بســیارى از علــوم اســالمی یــا همــه  

آن هاســت.
ــزرگ اقــدم، شــیخ  ــم دین شــناس ب ــه عاِل ک از  ایــن روســت 
کافــی  شــریف، حدیــث را  کتــاب  کلینــی ؟هر؟ در مقدمــه 
برابــر بــا علــم دیــن دانســته و آن را محــور علــم و ایمــان 

اســت. به شــمار  آورده 
دقــت و باریك بینــی فقهــا و علمــاى برجســته ســلف، در امر 
حدیــث و چگونگــی  تحمــل آن و شــرایط وثــوق بــه روایــت 
و دیگــِر آن چــه در ایــن بــاب بــر اهلــش آشــکار اســت،  همــه 

ــاره حدیــث و  ــه درب ک از همیــن اهمیــت و عظمــت شــأنی 
گفتــه شــد،  تأثیــر آن در سرنوشــت فــرد و جامعــه  اســالمی 

سرچشــمه می گیــرد .
ســره  جداســازى  و  تدقیــق  بــه  حدیــث،  دربــاره  امــروزه 
از ناســره، راســت از دروغ،  مســّلم از مشــکوك، و نیــز بــه 
تأمــل در فهــم معضــالت و مفــاد و مضمون هــاى اساســی 
عزیــز  کالم اهلل  بــا  آن  نســبت یابِی  یــا  تطبیــق  در  آن، 
حکیــم، و شــرح و بســط عالمانــه و  محققانــه، و نیــز بــه 
کار خواهــد  نشــر و همگانی کــردِن آن چــه همــگان را بــه 
ــرم  ــازى مب ــر، نی ــاى دیگ ــات و تالش ه ــی  خدم ــد، و بس آم
همــه،  ایــن  کنــار  در  دارد.  وجــود  شــده  ســازماندهی  و 
و  حدیــث  صــدور  تاریــخ  بررســی  رجــال،  علــم  پــردازش 
کــه صــدور هــر  گاهــی از آن زمینــه اى  کســب  آ ســیر آن، 
حدیثــی را الزم یــا راجــح ســاخته اســت، و جســت وجو از 
کتــِب حدیــث اهــل ســنت، از  مضمون هــاى مشــابه در 

کارهــاى الزم و ضــرورى  اســت . جملــه 
کنــون تأســیس مجمــع دارالحدیــث بــه همــت جنــاب    ا
در  کــه  رى  شــهرى  آقــاى  والمســلمین  حجت االســالم 
گذشــته از شــوق و عالقــه، تبحــر و ســابقه و   کار حدیــث، 
ــه حصــول  ــه ب ک ــد، ایــن مــژده  را می دهــد  ــه نیــز دارن تجرب
تدریــج،  بــه  امــر حدیــث،  در  نیازهــا  و  ایــن خواســته ها 
نزدیــك  خواهیــم شــد؛ ان شــاءاهلل تعالی . توفیــق ایشــان و 

خواســتارم.«  متعــال  خداونــد  از  را  همکاران شــان 
سیدعلی خامنه  اى ۱۳۷۴/۸/۲۲

که شــما بــرادران و خواهران  کارهایی  »در مــورد مجموعــه  
عزیــز تحــت مدیریــت جنــاب آقــاى رى شــهرى در ایــن 
ســال ها انجــام دادیــد، مــن حقیقتــًا بایســتی تشــکر بکنــم.

دانش نامــه امــام مهــدی ؟جع؟ را تــورق مختصــرى بکنم؛ 
کتــاب برجســته و جالبــی آمــد. حــاال ان شــاءاهلل  بــه نظــرم 
کار  کار،  کــرد. ولــی  کتــاب را از اول تــا آخــر، مطالعــه خواهــم 
کار بزرگــی اســت. عمــده ایــن اســت  بســیار مهمــی اســت؛ 
کــه ذهــن، متوجــه خألیــی شــود و بــراى پرکــردن ایــن خــأل 
کارهــا شــده -طبعــًا هیــچ کارى هــم از  کنــد. ایــن  همــت 
مــا انســان ها بــدون نقــص و قصــور نیســت- مهــم ایــن 
کامــل اســت، یــا جامــع اســت،  کتــاب  کــه آیــا ایــن  نیســت 
کتــاب،  کــه ایــن  یــا نقصــی دارد یــا نــدارد؛ مهــم ایــن اســت 
بحمــداهلل متولــد شــده اســت. مــن از ایشــان و همــکاران 

ــم. ــکر می کن ــه تش ــان صمیمان محترم ش
ــد. مهــم  ...کارهــاى بســیار خــوب و نوینــی انجــام داده ای
کــه ذهن هــا بــراى شــناختن نقــاط خــأل فعــال  ایــن اســت 
شــود و خــود ایــن، هنــر بزرگــی اســت؛ مســئله یابی، هنــر 
کنــد.  مهمــی اســت: این کــه انســان مــوارد خــأل را پیــدا 

ایــن مجموعــه  شــما خوشــبختانه آزمــون خوبــی را در ایــن 
کــرده و بــر  ایــن  گذرانــده اســت؛ مــوارد خــأل را پیــدا  زمینــه 

کــه این هــا را پــر بکنــد. گماشــته اســت  همــت 
اســت.  مهمــی  بســیار  مســئله   حدیــث  و  قــرآن  مســئله  
بــه  مربــوط  قضایــاى  و  مهدویــت  موضــوع  همیــن  در 
از  اســت  عبــارت  مرجــع،  بهتریــن  امام زمــان ؟جع؟،  
کــه جــاى  حدیــث و آن چــه از خــود ائمــه) ع( نقــل شــده، 
مطلــب  مهم تریــن  ایــن  و  نمی گــذارد  باقــی  را  تردیــدى 
کردنــد،  کــه آقــاى رى شــهرى اشــاره  اســت. همین طــور 
کــه شــواهد عقلــی و  بنــده هــم بــه ایــن معنــا معتقــدم 
اعتبــارى می تواننــد به عنــوان مؤیــد بــه کار برونــد، ]امــا[ 
و  روایــی  منابــع  اســت،  قاطــع  و  تعیین کننــده  آن چــه 
کــرد.  کــه بایســتی بــه این هــا تکیــه  حدیثــی و قرآنــی اســت 
البتــه بایــد منقــح شــوند؛ نبایــد بــه حرف هــاى سســت، 
کــم نداریــم؛ حرف هــاى قــوى،  کــرد. حــرف قــرص  اعتمــاد 
محکــم و بنیادهــاى فکــرى مســتحکم بحمــداهلل در ایــن 
زمینــه خیلــی زیــاد اســت و می تــوان از همین هــا اســتفاده 

کــرد.« 

پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح دارالحدیث

کتاب حکیم حمید اهتمام به حدیث، پس از تمّسك به 
که عاِلم  دین به  آن مکلف است مقام معظم رهبری در دیدار  مسئوالن و پژوهشگران »دارالحدیث« برترین وظیفه اى است 

کنید  ذهن ها را برای شناختن نقاط خأل فعال 

 تأسیس مجمع 
دارالحدیث به 

همت جناب 
حجه االسالم 

والمسلمین آقاى 
که در  رى  شهرى 

گذشته   کار حدیث، 
از شوق و عالقه، 

تبحر و سابقه و 
تجربه نیز دارند، 

این مژده  را می دهد 
که به حصول این 

خواسته ها و نیازها 
در امر حدیث، به 

تدریج، نزدیك 
 خواهیم شد

...کارهاى بسیار 
خوب و نوینی انجام 

داده اید. مهم این 
که ذهن ها  است 

براى شناختن نقاط 
خأل فعال شود و 

خود این، هنر بزرگی 
است؛ مسئله یابی، 

هنر مهمی است: 
این که انسان موارد 

کند.  خأل را پیدا 

پرونده/دارالحدیث/پیامرهبریپرونده/دارالحدیث/پیامرهبری
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ایــن دانشــگاه، بــا هدف تبلیغ حقایــق و تربیت جامعه ای 
کامــال  فرهیختــه، تخفیفاتــی قابــل توجــه و دوره هایــی 
حقیقــت  تشــنگان  بــرای  محدودیــت  بــدون  و  رایــگان 
کــرده اســت تــا تمــام خانواده هــا، بانــوان خانــه دار،  لحــاظ 
شــاغالن و... بتواننــد از ایــن آموزش هــای معرفتــی بهــره 

ببرنــد.
این دانشگاه 4 دانشکده را در بر می گیرد: 

 دانشکده   علوم و معارف قرآن
 دانشکده علوم و معارف حدیث
 دانشکده علوم و معارف اسالمی

 دانشگاه قرآن و حدیث
مهم ترین اهداف

انســجام  و  حدیثــی  و  قرآنــی  دانش  هــای  گســترش   
حدیثــی  آموزش  هــای  بــه   بخشــیدن 

 تربیت استادان و پژوهشگران علوم قرآن و حدیث

 زمینه سازی برای تولید علوم انسانی اسالمی
کارشناســان  علمــی  فرهنگــی  ســطح  باالبــردن   
ســازمان  های دولتــی و نهادهــای اســالمی در موضوعــات 

مختلــف مســائل 

مهم ترین رشته ها
برخی از  رشته های این دانشگاه عبارت اند از:

گرایش های مختلف:    علوم قرآن و حدیث؛ با 
کالم و عقایــد، روان شناســِی  تفســیر اثــری، نهج البالغــه، 

مثبت گــرا، مستشــرقان 
  تفسیر و حدیث تطبیقی

  فقه و مبانی حقوق
گرایش حج و زیارت   ارتباطات با 

 تربیت مدرس علوم قرآن، حدیث و اخالق

دوره  های آموزشی
الف-آموزش حضوری 

)کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا(:
اولیــن دوره از دانشــجویان ایــن دانشــگاه از طریــق آزمــون 
سراســری دانشــگاه  ها، مهرمــاه ســال1378 وارد مقطــع 

کارشناســی شــدند. 
کنــون،  غ  التحصیــالن ایــن مقطــع، از ســال 1382 تــا  فار
آزمون  هــای  در  تک رقمــی  و  ممتــاز  رتبه  هــای  احــراز  بــا 
کســب درصــد بــاالی  تحصیــالت تکمیلــی و المپیادهــا و 
موفقیت  هــای  کارشناسی ارشــد  مقطــع  در  قبولــی 
به خــود  کشــور  دانشــگاه  های  بیــن  در  را  چشــم  گیری 

داده  انــد. اختصــاص 
کنکــور سراســری و  کارشناســی از دو راه    جــذب در مقطــع 
کنکــور( انجــام می شــود.  متمرکــز )بــا شــرط معــدل و بــدون 
کارشناسی ارشــد از ســال 1382 و مقطــع دکتــرا از  مقطــع 

ســال 1385 در ایــن  دانشــگاه دایــر شــده اســت. 
سراســری  آزمون  هــای  طریــق  از  می  تواننــد  داوطلبــان 
وارد  طــالب،  ویــژه    اختصاصــی  آزمــون  یــا  عمــوم  بــرای 

شــوند. دانشــگاه  ایــن  تکمیلــی  تحصیــالت  مقاطــع 
ب- مرکز آموزش  های الکترونیکی )مجازی(:

یکــی از بهتریــن و جذاب تریــن بخش هــای ایــن دانشــگاه، 
زیــرا  اســت.  )مجــازی(  الکترونیکــی  آموزش هــای  مرکــز 
مطلــوب،  حــدی  در  را  آزاد  و  رســمی  تحصیــل  امــکان 
بــرای طیــف وســیعی از مشــتاقان، فراهــم و در ســال های 
کــرده  بهره منــد  از خدمــات خــود  را  گذشــته هزاران نفــر 

اســت. 
کــز  مرا ســایر  از  پیــش   1383 تابســتان  در  مرکــز  ایــن 
کنــون چندهــزار  کــرد و هم ا کشــور آغــاز بــه کار  دانشــگاهی 
کشــور در آن مشــغول  ج  دانشــجوی رســمی داخــل و خــار

نــد. تحصیل  ا
ب۱- مهم ترین مزایا 

کارشناسی ارشــد  کارشناســی و   دریافــت مــدرک رســمی 
مــورد تأییــد وزارت علــوم

 گذراندن مقطع تحصیلی بدون نیاز  به  حضور  در کالس
 معافیت تحصیلی

کــز یــا رشــته  های آمــوزش   تحصیــل همزمــان در دیگــر مرا
لی عا

گی ها ب۲- مهم ترین ویژ
)نرم افــزار،  الکترونیکــی  قالب هــای  در  دروس  ارائــه   

و...( اینترنتــی  فلــش،  ســی دی، 
 ابزاهای پیشرفته چندرسانه ای و تعاملی 

کالس  بازسازی فضای 
 ارتباط سریع و زنده با اساتید

طــول  در  کار  مراحــل  راهنمایــی  و  آموزشــی  هدایــت   
درس از  اســتفاده 

 دسترسی به بانک پرسش وپاسخ های احتمالی
کامل جزوه هر درس  دسترسی آسان به متن 

 نگارش و ذخیره جزوه
 یادداشت های شخصی

 آزمون های متناوب، برای اطمینان از فرآیند یادگیری
 تکرار دروس 

نیم ســال)در  هــر  پایــان  در  حضــوری  آزمــون    
کشــور( از  ج  خــار و  داخــل  نمایندگی هــای 

ب۳- آموزش های آزاد غیر حضوری:
کــه شــرح آن  خواهــد آمــد، در دوبخــش  آموزش هــای آزاد، 
بدیهــی  اســت.  شــده  تعبیــه  غیرحضــوری  و  حضــوری 
ــز انجــام می شــود.  ــه بخــش دوم آن، در ایــن مرک ک اســت 
کارکنــان  بــرای  مجــازی،  خدمــت  ضمــن  دوره هــای 
ســازمان ها و نهادهــای مختلــف از خدمــات قابــل توجــه 

ایــن مرکــز اســت.
ب۴- افتخارات مرکز 

 اولیــن مرکــز آمــوزش الکترونیکــی در زمینــه آمــوزش علــوم 

و معــارف قرآنــی و اســالمی در جهــان اســالم
چهارمیــن  در  الکترونیکــی  آمــوزش  پایــگاه  برتریــن   

دیجیتــال رســانه های  جشــنواره 
کشــور در ســال 93،   برتریــن مرکــز آمــوزش الکترونیکــی 

توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری
ج- آموزش  های آزاد:

ج۱- اهداف
 نشر معارف حدیثی در سطوح مختلف جامعه 

 تربیت استاد و مربی معارف حدیثی 
بــا  ســاده،  و  کم حجــم  آموزشــی  متــون  تدویــن   

مزبــور دوره هــای  بــرای  کاربــردی  موضوعــات 

گی ها ج۲- مزیت ها و ویژ
 تدریس توسط اساتید برجسته حوزه ای و دانشگاهی 

 صرفه جویی در وقت و هزینه 
 امــکان مطالعــه ســریع موضوعــات مــورد عالقــه، بــدون 

وجــود محدودیت هــای دوره هــای رســمی 
 امــکان مشــاهده جلســات درس در زمان هــای دلخــواه 

و مــرور چندبــاره آن 
و  جــذاب  چندرســانه ای  قالب هــای  در  درس  ارائــه   

نمــوداری 
گوشــی های همــراه و تبلــت   امــکان مشــاهده دروس، بــا 

)اندرویدی(
و  قــرآن  دانشــگاه  تأییــد  مــورد  گواهی نامــه  اعطــای   

یــث  حد
ج۳- دوره های آزاد تخصصی

کوتاه مــدت  دوره  هــای  آزاد،  آموزش  هــای  مدیریــت 
کــرده اســت. ایــن دوره  هــا  مقدماتــی و تکمیلــی را طراحــی 
بــا دو رویکــرد تخصصــی )ویــژه  اســاتید، محققــان و طالب( 

و عمومــی )ویــژه عالقه منــدان( برگــزار می شــود.
کنــون بیــش از 35 دوره حضــوری در شــهرهای مختلــف  تا
کشــور مثــل: تهــران، مشــهد، شــیراز، تبریــز، اصفهــان، قم، 

قزویــن و ارومیــه برگــزار شــده اســت.
ج۴- دوره های آزاد عمومی

گروه هــای ســنی مختلــف تعبیــه شــده  این دوره هــا، بــرای 
کــه  و مقــررات رســمی نــدارد. بنابرایــن همــه عالقه مندانــی 
ــمی  ــای رس ــا دوره ه ــد ت ــی ندارن کاف ــت  ــی فرص ــه هردلیل ب
دانشــگاهی را بگذراننــد، می تواننــد ایــن فرصــت را مغتنــم 

معرفی فعالیت های دانشگاه قرآن و حدیث

 از »الف« تا »ی«

پرونده/دارالحدیث/دانشگاهقرآنوحدیثپرونده/دارالحدیث/دانشگاهقرآنوحدیث

کــرد و    دانشــکده علــوم و حدیــث ســال ۱۳۷۸ در تهــران آغــاز بــه کار 
ســال ۱۳۹۱ بــا مجــوز رســمی وزارت علــوم بــه »دانشــگاه قــرآن و حدیــث« 
ــهر قــم  ــار ش کنــون در چه ــا یافــت. ایــن دانشــگاه هم ا ــا مرکزیــت قــم ارتق ب
و تهــران و مشــهد و اصفهــان فعالیــت دارد و در رشــته قــرآن و حدیــث، 

کشــور به شــمار مــی رود.  مرکــزی منحصربه فــرد در 
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کــه از پیــش تولید شــده  شــمرده، از محتــوای ایــن دوره هــا 
و در قالــب جلســات درســی مشــخصی ارائــه می شــوند، 

بهره منــد شــوند.
ج۵- معرفی مهم ترین دوره ها

در  حدیــث  و  قــرآن  کوتاه مــدت  تخصصــی  دوره هــای   
حوزه هــای اخالقــی، اعتقــادی، اجتماعــی و خانوادگــی

کارشناسی ارشد  آمادگی آزمون 
 آمادگی آزمون دکترا

 مهدویت
کودک  تربیت دینی 

 خانواده )پیش از ازدواج و پس از آن(
 اخالق جنسی

ج6- شرایط دوره ها
 دسترسی به اینترنت پرسرعت

کالس و آزمون کاربر به میزکار برای شرکت در   مراجعه 
کتــاب یــا جــزوه از فروشــگاه الکترونیکــی ســایت   تهیــه 

)مختــص برخــی مــواد درســی(
گواهی نامــه بــه شــرکت و قبولــی در   منوط بــودن ارائــه 

ــون آزم
گواهی نامــه الکترونیکــی دوره هــای  ج۷- شــرایط اعطــای 

عمومــی 
گواهی نامه آزاد    

کــه مســتقل و بــدون وابســتگی بــه  ســازمان یــا  افــرادی 
می کننــد،  شــرکت  آموزشــی  دوره هــای  ایــن  در  ارگانــی، 
گذرانــدن هــر دوره، درخواســت صــدور  می تواننــد پــس از 
نشــانی  بــه  رایادیــن  ســامانه  در  را  خــود  گواهی نامــه 
از پرداخــت هزینــه  پــس  ارســال و   )rayadin.qhu.ac.ir(

کننــد. صــدور، آن را از پســت دریافــت 
گواهی نامه سازمانی    

ــود،  ــت خ ــل خدم ــازمان مح ــش س ــر پوش ــه زی ک ــرادی  اف
ــد  ــد، می توانن ــرکت  می کنن ــی ش ــای آموزش ــن دوره ه در ای
متناســب بــا مفــاد قــرارداد منعقدشــده بیــن آن ســازمان و 
مرکــز آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه قــرآن و حدیــث، بــرای 

کننــد.  ــان دوره شــان اقــدام  گواهی نامــه پای دریافــت 
 ج۸- توسعه بین المللی:

کــه بــرای دوره هــای  ایــن دانشــگاه، دومیــن مرکــزی اســت 
ــت  ــوز دریاف ــی، مج ــر فارس ــای غی ــه زبان ه ــود ب ــمی خ رس
کنــون زبان هــای عربــی، انگلیســی، اردو و  کــرده اســت و تا

کار خــود قــرار داده اســت.   آلمانــی را در دســتور 
کشــور  ج  کوتاه مــدت بــرای فارس زبانــان خــار دوره هــای 
توســعه  فعالیت هــای  از  دیگــر  یکــی  عرب زبانــان،  و 

اســت. بین المللــی 
کارگاه های آموزشی ج۹- 

کارگاه هــا به عنــوان مکمــل آموزشــی در دوره هــای  ایــن 
رســمی، مــورد اســتفاده دانشــجویان رشــته های اســالمی 
کارگاه  می گیــرد.  قــرار  حدیــث  و  قــرآن  علــوم  به ویــژه 
آموزشــی صــرف و نحــو عربــی، تجزیــه و ترکیــب آیــات قــرآن 
لغت نامه هــای  بــا  آشــنایی  عربــی،  انشانویســی  کریــم، 
تحقیــق  روش  مقاله نویســی،  پژوهشــی  کارگاه  عربــی، 
رجالــی و روش تحقیــق فقه الحدیــث از مهم تریــن دوره هــا 

هســتند.

ج۱۰- لوح فشرده دروس
کــه  با توجــه بــه ضعــف نســبی زیرســاخت های مخابراتــی 
ــد،  ــه می  کن گاه مواج ــط )online( را  ــاهده دروس برخ مش
نســخه غیــر برخــِط )offline( دروس، طراحــی و در قالــب 
کاربــران،  لــوح فشــرده عرضــه شــده اســت. دانشــجویان و 
بــدون نیــاز بــه ارتبــاط اینترنتــی می تواننــد از آموزش هــا و 
امکانــات درســی بهره منــد شــوند و پــس از مشــاهده درس 
ــور و  ــت، حض ــبکه اینترن ــا ش ــاه ب کوت ــی  ــراری ارتباط ــا برق ب

کننــد. فعالیت  شــان را ثبــت 
د- معاونت پژوهشی:

معاونــت پژوهشــی دانشــگاه قــرآن و حدیــث در ســه بخش 
و  پایان نامه هــا  امــور  مدیریــت  پژوهــش،  مدیریــت 
فعالیت هــای  انجــام  بــه  کتابخانــه،  امــور  مدیریــت 

می پــردازد: علمی پژوهشــی 
د۱- مدیریت پژوهش 

  تولید و برنامه ریزی متون درسی
کتاب ها و مجالت دانشگاه   انتشار 

علمــی ،  همکاری هــای  هماهنگــی  و  سامان بخشــی    
کارگاه ، و هدایــت طرح هــای پژوهشــی بــه  مثــل همایــش ، 

ــز داخلــی و خارجــی.  ک مرا
د۲- مدیریت پایان نامه ها

پایان نامه هــای  ســاماندهی  و  برنامه ریــزی  عالوه بــر 
دانشــجویی، هماهنگــی میــان دانشــجویان و اســاتید، و 
ــاع را عهــده دار  ــا جلســات دف هموارســازی مســیر از آغــاز ت

اســت.
کتابخانه دانشکده حدیث د۳- 

داده  توضیــح  حدیــث  تخصصــی  کتابخانــه  بخــش  در 
شــد. خواهــد 

د۴- مهم ترین فعالیت های پژوهشی
کتــاب درســی منتشرشــده و 10    تدویــن و نــگارش 25 

کتــاب دیگــر در حــال تدویــن
  اتمــام دفاعیــه بیــش از 1000 دانشــجوی ارشــد و دکتــرا از 

پایان نامه شــان تــا پایــان ســال94   
  برگزاری بیش از 40 نشست علمی پژوهشی و تحقیقی

اهــدای  پــژوه« و  برگــزاری همایــش ســاالنه »حدیــث    
جایــزه بــه مقــاالت برتــر

یــا  )رشــته  آموزشــی  برنامــه   21 تصویــب  و  طراحــی    
دکتــرا و  ارشــد  کارشناســی،  مقاطــع  در  گرایــش(، 

  ایجاد مشاوره های علمی در حوزه های مختلف
کارگاه هــا و نشســت های علمــی  در مســائل  برگــزاری    

روز کاربــردی 
کتابخانه دیجیتال   راه اندازی 

  تولید نشریه الکترونیکی
  مجله حدیث و اندیشه

کتاب و سنت   مجله 
کز و موسسات: ه-تفاهم نامه با مرا

کــه دانشــگاه قــرآن و حدیــث بــا آنــان  کــزی  بعضــی از مرا
از: اســت، عبارت انــد  کــرده  امضــا  تفاهم نامــه 

ســازمان  خارجــه   امــور  وزارت  تهــران   دانشــگاه    
تبلیغــات اســالمی   بنیــاد قــرآن و عتــرت    شــهرداری 
قرآنــی تشــکل های  اتحادیــه  معــارف   رادیــو  تهــران   

کشور نمودار درصد قبولی دانشگاه قرآن و حدیث در مقایسه با 20 دانشگاه مطرح 
کارشناسی ارشد1394 گروه علوم انسانی در آزمون   در 
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کسب رتبه های  برتر  در  المپیاد علمی

کسب رتبه دوم 
ــان نامــه نویســی در مقطــع دکتــری  در رشــته پای
قــرآن  ملــی  جشــنواره  پنجمیــن  و  بیســت  در 
کشــور در ســال1389 توســط آقــای  دانشــجویان 

ســید جعفــر صادقــی فدکــی
بــا عنــوان »مبانــی و روشــهای توســعه اســتنباط 

احــکام از قــرآن«

کسب رتبه اول 
کارشناســی ارشــد در نهمین جشــنواره  در مقطع 
معرفــی پایــان نامــه هــای برترقرآنــی دانشــجویان 

)ســال 1389( آقــای محمدوحیــد شــیخ بهایــی 
بــا عنــوان »روش شناســی تعلیــم قــرآن در ســیره 

پیامبــر اســالم ص«

کسب رتبه دوم
هشــتمین  در  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در   
برترقرآنــی  نامــه هــای  پایــان  جشــنواره معرفــی 

)1388 )ســال  دانشــجویان 

مقایسه درصد قبولی دانشگاه قرآن و حدیث طی چند سال اخیر 
کشور کل  در دانشگاه های  رتبه های برتر پایان نامه ها و رساله
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احمدِ بان؛ محقق و پژوهشگر مصری: دارالحدیث به 
دنبال برآورده کردن آرزوهای مسلمانان است

یــک  داشــتن  آرزوهایــم  از  یکــی 
مؤسســه حدیثــی بــود. در ســفر بــه 
ایــران آن را دیــدم و متوجــه شــدم 
کــه مؤسســه دارالحدیــث بهدنبــال 
مســلمانان  آرزوهــای  برآورده کــردن 
اســت. آن چــه در ایــن مرکــز دیــدم، 

نظــم و انضبــاط و زیبایــی بــود.  
خواســتار  مصــری  پژوهشــگر  ایــن 

توســعه و ترویــج محصــوالت فکــری مؤسســه دارالحدیــث 
منظــور  بــه  و  اســالم  تبلیــغ  راســتای  در  گفــت:  و  شــد 
اســتفاده عالقمنــدان، خــوب اســت ایــن مؤسســه آثــار 
تولیــدی خــود را در معــرض دیــد همــگان قــرار دهــد. 

در  شــرکت  بــا  می توانــد  دارالحدیــث  کــرد:  تصریــح  وی 
نمایشــگاه های بین المللــی اســالمی و جهانــی و ایجــاد 
کشــورهای جهــان  ــا  قرادادهــای بین المللــی، خصوصــا ب
کــز دانشــگاهی و ســاخت  اســالم و عقــد تفاهم نامــه بــا مرا
فیلم هــای مســتند وارد بــازار فکــری جهــان اســالم و دیگــر 
و  نیازمنــدان  اختیــار  در  را  اســالم  پیــام  و  شــود  ادیــان 

ــد. ــرار ده ــان ق مخاطب

علمــای  مجلــس  رئیــس  نائــب  محمدصالح الموعــد؛ 
فلســطین در لبنــان: کتــاب »مــدارک فقــه اهــل الســنه« 

مایــه افتخــار جهــان اســالم اســت
علمــای  مجلــس  رئیــس  نائــب  محمدصالح الموعــد؛ 
کیــد بــر لــزوم پیشــبرد ارتباطــات  فلســطین در لبنــان، بــا تا
خنثی کننــده  را  آن  اســالمی،  مذاهــب  میــان  علمــی 
تفرقه انگیــزی  مانــع  و  اســالم  دشــمنان  توطئه هــای 
میــان مســلمانان دانســت و خواســتار افزایــش این دســت 
ــه  پژوهش هــای تخصصــی در حــوزه مطالعــات اســالمی ب

شــد. مســلمان  عالمــان  بهره گیــری  منظــور 
کتــاب  وی هم چنیــن بــر اهمیــت آثــار دارالحدیــث به ویــژه 
کــرد و آن را مایــه افتخــار  کیــد  "مــدارک فقــه اهــل الســنه" تأ
جهــان اســالم و تاثیرگــذار در بازگشــایی بــاب اجتهــاد و 

پویایــی اندیشــه اســالمی دانســت.
االزهــر:  دانشــگاه  اســتاد  أحمدمحمودکریمــه؛  دکتــر 
گرانمایــه ای اســت  موســوعه احادیــث فقهیــه اثــر 
کمــال حســن نیــت امامیــه را در  کــه به طــور تمــام و 
تعامــل اندیشــه ای و علمــی بــا بــرادران اهــل تســنن 

می کنــد اثبــات 
کــه بــه دســت مــن رســیده اســت،  در ایــن اثــر ارجمنــد 
جدیــت و تــالش علمــی شــیعیان 
اندیشــه  همگرایــی  بــرای  ایــران، 
فقهــی میــان مســلمانان مشــهود 
به خوبــی  مهــم  ایــن  اســت. 
حســن نیــت امامیــه را در تعامــل 
بــرادران  بــا  علمــی  و  اندیشــه ای 

می کنــد. اثبــات  تســنن  اهــل 
از تالش هــای علمــای االزهــر  وی 
بــه  اهتمــام  کــرد:  و تصریــح  تقریــب خبــر داد  در مســیر 
کــه او و  وحــدت شــیعه و اهــل تســنن از واجباتــی اســت 

دیگــر علمــای االزهــر بــه آن توجــه دارنــد.
وی بــا بیــان لــزوم تفکیــک مســائل و اختالفــات سیاســی 
گرایــش  ــان  ــی می ــزود: اتفاق نظــر فقه ــی اف ــائل علم از مس
ســنی بــا فقــه شــیعی در 95 درصــد مســائل حاصــل اســت 

و اختالفــات در مباحــث علمــی وجــود نــدارد.

پلمبنــگ  اســامی  دانشــگاه  رئیــس  افاطــون؛  پرفســور 
کــه میزبــان دارالحدیــث  اندونــزس: افتخــار ماســت 

باشــیم
کــه میزبــان هیئــت ایرانــي  ایــن دانشــگاه افتخــار می کنــد 
دارالحدیــث باشــد. همــواره در خدمــت شــما و مجموعــه 

تیــم ایرانــي خواهیــم بــود.

محمدزالل شــریف؛ اندیشــور ســریانکایی: این مؤسسه، 
مذهــب  و  تشــیع  جهــان  بــه  ظاهــرش،  از  بیــش 

کــرده اســت اهل بیــت؟مهع؟ خدمــت 
بیشــتر  خیلــی  مؤسســه،  ایــن 
نشــان  ظاهــر  در  کــه  آن چــه  از 
می دهــد بــه جهــان تشــیع ومذهــب 
کــرده  خدمــت  اهل بیــت ؟مهع؟ 
معــارف  تشــنه  دنیــا  مــردم  اســت. 
اهل بیــت؟مهع؟ هســتند. بایــد منابــع 
بــه منظــور ترویــج  اســالمی شــیعی 
اســالم نــاب محمــدی در دســترس 

گیــرد.  قــرار  همــگان 
کشــور غنــا: فعالیت هــای  دکتــر محمدقاســم؛ پژوهشــگر 
اســالمی،  مذاهــب  مســتندات  در  دارالحدیــث 

می شــود مذاهــب  تقریــب  موجــب 
کنــم.  بیــش از هرچیــز بایــد از ایــن بنــای بــا شــکوه تمجیــد 
ــدگاه  این جــا در زمینه هــای مختلــف علــوم اســالمی از دی
شــیعه و اهــل تســنن، فعالیــت پژوهشــی و آموزشــی انجــام 
ایــن مســتندات مذاهــب اســالمی  بــه  می  شــود. توجــه 

زمینــه تقریــب آن هــا را فراهــم می کنــد. 
فرهنگــی   مرکــز  مدیــر  الحمصــی؛  شــیخ   محمدندیــم 
گامــی بــرای  اإلحســان: »مــدارک فقــه أهل الســنه«، 

اســت اهلل  احــکام  حقیقــت  بــه  رســیدن 
مرکــز  مدیــر  الحمصــی؛  شــیخ 
االحســان  فرهنگی اجتماعــی 
اثــر  دو  از  تخصصــی  نشســتی  در 
علمــی در حــوزه احادیــث فقهــی 
علمــی  تالش هــای  نتایــج  از  کــه 
معــارف  و  علــوم  پژوهشــکده 
کــرد:  تقدیــر  اســت  حدیــث 
دانشــگاه  به عنــوان  مرکــز،  ایــن 

اســت. توجــه  شــایان  حدیــث،  و  قــرآن  تخصصــی 
وی »مــدارک فقــه أهل الســنه علــی نهــج وسائل الشــیعه« 
و  فقهــی  اســتنباط  شــدن  دقیق تــر  مســیر  در  گامــی  را 
نزدیک تــر شــدن احــکام مســتنبط بــه حقیقــت احــکام اهلل 
»موســوعه  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  و  دانســت 
األحادیــث الفقهیــه عنــد المذاهــب  اإلســالمیه« این گونــه 

کــرد. پژوهش هــا را بایــد تأییــد و تبلیــغ 

شــیخ  نزارمطــاوع؛ خطیــب لبنانــی: آن چــه در مؤسســه 
حقیقــت  در  می بینیــم  دارالحدیــث  علمی فرهنگــی 
ــه تمــام مذاهــب و طوائــف امــت اســالمی  خدمتــی ب

اســت.
شــیخ حســام  احمــد رحــال؛ عضــو هیئــت تجمــع علمــای 
علــوم  تخصصــی  کتابخانــه  از  بازدیــد  از  پــس  لبنــان، 
کــه بیــش از هرچیــز توجــه مــرا بــه  گفــت: نکتــه ای  حدیــث 
کتابخانــه ای  کــرد رویکــرد مؤسســه در ایجــاد  خــود جلــب 
گــون از قبیــل فقــه و حدیــث  گونا جامــع و در موضوعــات 
مذاهــب  تمامــی  منابــع  بــه  اهتمــام  آن  در  کــه  اســت 
اســالمی بــه صــورت یکســان صــورت پذیرفتــه اســت. ایــن 

کاری ســتودنی و شایســته تقدیــر اســت.
ــور  کش ــا در  ــگاه ماالی ــتاد دانش ــی؛ اس ــلیم فاروغ ــاد س ــر ش دکت
بی نظیــر  دارالحدیــث  مؤسســه  جامعیــت  مالــزی: 

اســت
فاروغــی؛  ســلیم  شــاد  دکتــر 
کشــور  در  ماالیــا  دانشــگاه  اســتاد 
مالــزی، پــس از بازدیــد از مؤسســه 
گفــت:  علمی فرهنگــی دارالحدیــث 
پژوهشــگاه  یک پارچه کــردن 
حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  و 

پژوهش وآمــوزش  بــر محــور  دقیــق  تمرکــز  نشــان دهنده 
اســت. بی نظیــر  جامعیــت  ایــن  و  اســت 

مؤسســه  بــه  مالــزی  کشــور  از  کــه  هیأتــی  افــزود:  وی 
دارالحدیــث آمده انــد، اســاتید مؤسســات آمــوزش عالــی 

می کننــد. مطالعــه  اســالم  دربــاره  کــه  هســتند 
وی بــا ابــراز خرســندی از حضــور در مؤسســه دارالحدیــث 
بســیار  دارالحدیــث  مؤسســه  فعالیت هــای  افــزود: 
کشــور ایــران  ــود. ایــن فعالیت هــای علمــی در  تأثیرگــذار ب
از  اســت، دور  ارزشــمند  و فرهنگــی  تمــدن  کــه صاحــب 

نیســت. ذهــن 

ایــن  ارزش  آنــکارا:  دانشــگاه  اســتاد  لــو،  کــوت  مــس 
در  امیدواریــم  و  نیســت  وصــف  قابــل  مجموعــه 
شــود گــرداوری  ای  مجموعــه  چنیــن  نیــز  آنــکار 

از  بازدیــد  از  پــس  لــو  کــوت  مــس 
در  حدیــث  تخصصــی  کتابخانــه 
رســانی  اطــالع  پایــگاه  بــا  گفتگــو 
کتابخانــه  گفــت:  دارالحدیــث 
مؤسســه دارالحدیــث، بــه جهــت 
تمــام  از  احادیــث  گــرداوری 
مذاهــب اســالمی زمینــه اســتفاده 
فراهــم  را  پژوهشــگران  تمامــی 

اســت. کــرده 

دیدگاه های علما و اندیشوران 
جهان درباره مرکز قرآن و حدیث

 ســاختمان فعلــی مرکــز قــرآن و حدیــث و ســایت آن، ســن زیــادی نــدارد و در ســطح 
کشــوری و بین المللــی نیــز بــه آن حــد شناختهشــده نیســت. این گونــه عوامــل موجــب 
گزارش هــای اندکــی از نظــرات عالمــان و اندیشــوران دربــاره آثــار دارالحدیــث،  شــد بــه 
کنیــم. باآن کــه نیــک می دانیــم، دیدگاه هــای مثبــت ایشــان دراین بــاره  دســت پیــدا 
گــزارش اســت. امــروزه همــه اســاتید شــعر آیینــی یــا اســاتید تاریــخ  غیرقابــل شــمارش و 
کیــد می کننــد  و ســیره اهل بیــت ؟مهع؟ بــر خوانــدن موســوعه فقهــی امــام حســین ؟ع؟ تأ

و همــه محققــان و مراجــع بــه آثــار ایــن مرکــز عنایــت ویــژه دارنــد.
تــا  آوردیــم  به دســت  خــروار  نشــانه  مشــتی  و  کردیــم  جســت وجویی  به هرحیــث، 
کافــی باشــد بــرای نشــان دادن  شــاهدی بــر مدعای مــان باشــد. به نظــر می رســد همیــن 
کــه  کافــی اســت  این کــه یــک مرکــز تــا چه انــدازه می توانــد مفیــد و بابرکــت باشــد. همیــن 
کــه میــان فقــه شــیعه و ســنی ۹۵ درصــد  بــا یک اثــر علمــای فریقیــن بــه اعتــراف بیاینــد 
کــه می خواهنــد فاصلــه  کســانی  کــه  ک وجــود دارد! آن گاه روشــن تر می شــود  اشــترا

کننــد، انگلیســی مآب اند یــا مســلمان.           ــر  بیــن ایــن دوفرقــه را دورتــر و دورت
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گروه پژوهشی رجال و مصطلحات حدیث:   
از  قبــل  کــه  می داننــد  فــرض  برخــود  دیــن،  عالمــان 
کــه آن  کننــد  بهره گیــرى از هــر حدیــث، اطمینــان حاصــل 
حدیــث، حقیقتــًا از معصــوم؟ع؟ اســت. یکــی از مهم ترین 
راه هــاى رســیدن بــه ایــن هــدف، بررســی رجــال )راویــان( 
گــروه رجــال، بازشناســی  آن حدیــث اســت. از وظایــف 
ضوابطــی  ارائــه  و  تســنن  اهــل  و  شــیعه  رجالــی  منابــع 

کاربــردى در ایــن رشــته اســت.

گروه پژوهشی تاریخ حدیث:   
شــناخت مکتب هــاى تدویــن حدیــث، شــناخت روش 
کتاب هــاى حدیــث، بررســی  تحقیــق محدثــان و مؤلفــان 
گرایش هــا و مذاهــب و شــرایط محیطــی در تدویــن  تأثیــر 

گــروه اســت. کتاب هــاى حدیــث از وظایــف ایــن 

الف: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
الف۱-مهم ترین اهداف:

گســترش روش ها و الگوهای بهره گیری    ایجاد و رشــد و 
نظام منــد از قــرآن و حدیــث در عرصه هــای معارف

نورانــی  معــارف  مجموعــه  در  پژوهــش  گســترش   
کاربــردی و  علمــی  آثــار  تولیــد  و  اهل بیــت؟مهع؟ 

احادیــث  و  قــرآن  معــارف  همگانی کــردن  ترویــج،   
دینــی معــارف  فهــم  به روز رســانی  و  اهل بیــت؟مهع؟ 

گروه هاى پژوهشی

گروه ها: الف۲- 
گروه پژوهشی تدوین دانش نامه  های حدیثی:   

ــا  ــروه، باســابقه ترین بخــش پژوهشــکده اســت و ب گ ایــن 

ــهیل  ــردى و تس کارب ــات  ــه تحقیق ــاندن ب ــدف یارى رس ه
ــزرگ  ــاى ب ــث، مجموعه ه ــه حدی ــان ب ــت یابی محقق دس

حدیثــی را تدویــن می کنــد. 

گروه پژوهشی احیا و تصحیح متون:    
ــراث  ــار می ــق و انتش ــح و تحقی ــه تصحی ــروه، وظیف گ ــن  ای
حدیثــی شــیعه را بــه شــیوه علمــی و فنــی به عهــده دارد. 

گروه پژوهشی مبانی ترجمه و مفهوم شناسی حدیث:  
گــروه، ترجمــه متــون حدیثــی بــه زبان هــاى  وظیفــه ایــن 
ــی ترجمــه متــون دینــی  ــده دنیاســت. هم چنیــن مبان زن
کلیــه فعالیت هــاى  و مشــکالت آن را پی گیــری می کنــد. 
گــروه متمرکــز اســت. برخــی  مرکــز در قلمــرو ترجمــه در ایــن 

از مهم تریــن آن هــا در جــدول زیــر آمــده اســت:

زبان های ترجمه شده زبان اصلی کتاب عنوان 
فارسی، اردو، انگلیسی و ترکی عربی اهل البیت فی الکتاب و السنه

فارسی، اردو عربی الحج و العمره فی الکتاب و السنه
فارسی، اردو، عربی الدنیا و اآلخره فی الکتاب و السنه 

فارسی، اردو، تاجیکی و اندونزیایی عربی شهر اهلل فی الکتاب و السنه
فارسی، اردو عربی العقل و الجهل فی الکتاب و السنه 

فارسی، اردو و انگلیسی عربی العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه
فارسی، انگلیسی، تاجیکی، ترکی آذری و اندونزیایی عربی تربیه الطفل

عربی، انگلیسی، تاجیکی، ترکی آذری، ترکی استانبولی، اسپانیولی ، 
اندونزیایی و بنگالی

فارسی کیمیای محبت

فارسی، اردو و اندونزیایی عربی گزیده تحف العقول
فارسی، تاجیکی، ترکی آذری و اندونزیایی عربی نبی الرحمه من منظر القرآن

فارسی، ماالیی و اندونزیایی عربی مراقبات شهر رمضان
فارسی، انگلیسی، تاجیکی، ترکی آذری، ترکی استانبولی، روسی، 
کردی، اوگاندایی و رواندایی فرانسوی، اسپانیولی، اندونزیایی ، 

عربی منتخب میزان الحکمه

فارسی، ترکی آذری و اندونزیایی عربی منتخب نهج الذکر
فارسی و ترکی استانبولی عربی موسوعه االمام علی بن أبی طالب ؟ع؟ فی الکتاب  

والسنه
فارسی و انگلیسی عربی سیاسه اإلمام علی؟ع؟

فارسی، اردو، انگلیسی، تاجیکی، اسپانیولی و اندونزیایی عربی المحبه فی الکتاب و السنه

الف3-مهم ترین آثار: 
دانش نامه قرآن و حدیث:

جمع آورنــده  اصلــی  هــدف  کــه  دانش نامــه  ایــن 
از  بــوده،  دارالحدیــث  تأســیس  علــت  و  میزان الحکمــه 
دربرمی گیــرد؛  را  گســترده ای  دامنــه  موضوعــی،  جهــت 
مفاهیــم دینــی، اخالقــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 
را پوشــش می دهــد و درصــدد پاســخ گویی بــه نیازهــای 

اســت.  جامعــه  روز  معرفتــی 
پاســخ گوی  بایــد  کــه  آن طــور  گذشــته  حدیثــی  جوامــع 
ــالمی  ــث اس ــر، احادی ــوی دیگ ــتند، از س ــر نیس ــر حاض عص
ظرفیــت زیــادی بــرای پاســخ گویی بــه عصــر حاضــر دارنــد. 
تهیــه شــده  هــدف  ایــن  بــه  توجــه  بــا  ایــن دانش نامــه 

اســت.
   

گی های این دانش نامه عبارت اند از:   ویژ
 تنظیم به شیوه الفبایی موضوعی و درختی

 جامعیت 

معرفی فعالیت های پژوهشگاه قرآن و حدیث

گنجینه ای از  نور 
 آمادگی دارد 

ً
کامــا   ایــن پژوهشــگاه در حــال حاضــر ۴ پژوهشــکده دارد و از نظــر علمــی 

کمبــود بودجــه  ــز تشــکیل دهــد امــا به دلیــل  پژوهشــکده های متعــدد و مهــم دیگــری را نی
کنــد:   نتوانســته اســت بــه ایــن مهــم اقــدام 

 پژوهشکده علوم و معارف قرآن
 پژوهشکده علوم و معارف حدیث

کام اهل بیت؟مهع؟  پژوهشکده 
 پژوهشکده اخاق و روان شناسی اسامی

100101

 ماهنامه فرهنگی اجتماعی
مجمع خّیرین کشور

 ماهنامه فرهنگی اجتماعی
مجمع خّیرین کشور
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 اختصار و حذف احادیث مشابه
 مستند بودن

 ارزیابی و جمع بندی موضوع هر مدخل در آغاز آن 
 نمایه سازی

 تهیه شناسنامه برای هر حدیث

گفتــه نمانــد از هفــت ویژگــی یــاد شــده، فعــال تنهــا 5  نا
ویژگــی بــه ثمــر نشســته اند. زیــرا نمایه ســازی، بایــد پــس 
از آخریــن مدخــل تهیــه شــود، درحالی کــه ایــن مجموعــه 
از  هریــک   شناســنامه  تهیــه   امــا  اســت.  نشــده  تکمیــل 
کــه با وجــود اهمیت  کار تخصصــی بزرگــی اســت  احادیــث، 
باالیــش، ســالیان درازی طــول می کشــد به انجــام برســد.

  دانش نامه امیرالمؤمنین ؟ع؟:
کتــاب موســوعه اإلمــام  کــه تلفیــق دو  ایــن دانش نامــه 
از  اســت،  امیرالمؤمنیــن ؟ع؟  دانش نامــه  و  علــي ؟ع؟ 
کاوی  و وا را جمــع آوری  تــا شــهادت آن حضــرت  والدت 

کــرده اســت. 
گی های این اثر عبارت اند از:  ویژ

گزیده نگاری و پرهیز از تکرار  جامعیت در عین 
 بهره برداری از منابع معتبر تاریخی و حدیثی فریقین

 ارزیابی و تحلیل های مهم تاریخی و حدیثی
گزینش عناوین بر اساس نیازهای زمانه  

 دسته بندی منظم و موضوعی

گویا   شرح و توضیح اشخاص و مکان ها و نقشه های 
 رعایــت ادب علمی پژوهشــی و پرهیــز از دامــن زدن بــه 

اختالفــات فریقیــن

کتاب های مرتبط با آن:    دانش نامه امام حسین ؟ع؟ و 
تــا  والدت  از  حســین ؟ع؟  امــام  زندگــی  کتــاب،  ایــن  در 

شــهادت، واقعــه عاشــورا و مباحــث مربــوط بــه آن و مقاتل 
کاوی شــده اســت.  گــون جمــع آوری و وا گونا از جنبه هــای 
و  حــوزه  اســاتید  تحســین  دانش نامــه  ایــن  جامعیــت 
مطالعــه   اســت  شــده  ســبب  و  برانگیختــه  را  دانشــگاه 
آن را بــه فعــاالن عرصــه  تبلیــغ، ادبیــات آیینــی و تاریــخ 

کننــد. توصیــه  اهل بیــت؟مهع؟ 
عاشــورا،  واقعــه   حساســیت  و  شــهرت  بــه  توجــه  بــا 
هم چنیــن راهیابــی اخبارســاختگی و رســم های خرافــی 
هرچــه  شــده  تــالش  عاشــورایی،  منابــع  و  مقاتــل  بــه 
دقیق تــر، ســره از ناســره بازشــناخته شــده و منشــأهای 
اختیــار  در  مفصــل  به طــور  آن هــا  نســخه ای  و  تاریخــی 

بگیــرد.    قــرار  مخاطبــان 
ایــن  بخش هــای  همــه  مطالعــه  کــه  آن جــا  از  امــا 
کتاب هــای  ــه هرکســی نمی گنجــد،  دانش نامــه در حوصل
ــده  ــد ش ــه تولی ــن دانش نام ــاس ای ــری براس ــتقل دیگ مس

اســت:

گزیده دانش نامه امام حسین ؟ع؟
خالصــه ای  شــامل  حســین ؟ع؟:  امــام  شــهادت نامه   
جامــع از مباحــث مربــوط بــه شــهادت امــام حســین ؟ع؟ 

و واقعــه عاشــورا  
کامــل  متــن  شــامل  کهــن:  منابــع  در  عاشــورا  واقعــه   
تاریــخ  از:  عبارت انــد  کــه  مشــهور  و  قدیمــی  مقتــل   6
ــی الصــدوق و  الطبــری، االرشــاد، الفتــوح، الملهــوف، امال

لطالبیــن  ا مقاتل 
اطلــس غدیــر و عاشــورا : شــامل نقشــه های رنگــی ایــن دو 

واقعــه مهــم تاریخی
  دانش نامه امام مهدی ؟جع؟:

مهــم  آن قــدر  مهــدی ؟جع؟  امــام  دانش نامــه  انتشــار 
کــه رهبــر انقــالب شــخصًا در مراســم رونمایــی ایــن  بــود 
کتــاب، حاضــر شــدند و ضمــن تشــکر صمیمانــه از تدویــن 
دانش نامــه امــام مهــدی؟جع؟ آن را نمونــه برجســته ای 
از شناســایی خألهــا و مســئله یابی درســت، و هدیــه ای 
ارزشــمند بــه جامعــه اســالمی و جامعــه علمــی، در آســتانه 

عیــد بــزرگ نیمــه شــعبان خواندنــد. 
  مدارک فقه أهل السنه علی نهج وسائل الشیعه:

کــه  ایــن مجموعــه حدیثــی، بــا موضــوع حدیــث فقهــی 
کتــاب وسائل الشــیعه بــه جمــع آوری و تحقیــق  به شــیوه 
تابعیــن و فقهــای  آثــار صحابــه،  و  اهــل ســنت  روایــات 
20جلــد  تــا  می پــردازد،  هجــری  اول  قــرن  دو  در  آن هــا 

اســت.  شــده  پیش بینــی 
از چنــد جهــت آشــکار  کتــاب  ایــن  اهمیــت فوق العــاده 

می شــود:
کات شــیعه و اهل تســنن در مســائل   روشن شــدن اشــترا
فقهــی و متعاقبــًا ایجــاد وحــدت علمــی بیــن ایــن دو فرقــه. 
چنان کــه خــود علمــای اهــل تســنن نیــز بــه ایــن نکتــه 

کرده انــد. اذعــان 

 تأثیرگــذاری ژرف در فتواهــا و فهــم دقیق تــر فقیهــان از 
ــات و فضــای صــدور آن هــا روای

 آشکار شدن آزاداندیشی شیعه
 برطــرف شــدن بســیاری از شــبهات بی پایــه  و اســاس 

علیــه شــیعه و حتــی خــود اهــل تســنن
دارالحدیــث  کــه  در می یابیــم  نــکات  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
کالن  بــرای شــیعه، بلکــه بــرای جهــان اســالم، ســودی 
کــه بــا ســنجش بــرکات  به ارمغــان مــی آورد. همان گونــه 
تمــام  بــرای  تالش هــا  ایــن  در می یابیــم  دارالحدیــث 
جنگ هــای  اســت.  ســودمند  صلح آفرینــی  و  انســان ها 
معاصــر، بــه اختالفــات مســلمانان و ادیــان بــر می گــردد 
و علــت عمــده ایــن اختالفــات از یهودیــت و مســیحیت 
گرفتــه تــا شــیعه و ســنی، تفســیرها و تصــورات غلــط از دین 

و منابــع دینــی اســت.
الف۴-نشریات

علوم حدیث )نخستین نشریه فارسی حدیث پژوهی( 
میراث حدیث شیعه ویژه انتشار رساله های خطی

ب: پژوهشکده علوم و معارف قرآن 
به منظــور اســتفاده نظام منــد از احادیــث اهل بیــت؟مهع؟ 
گســترش پژوهش هــای قرآنــی بــر  در تفســیر قرآن کریــم و 
در  پژوهشــکده  ایــن   ، اهل بیــت؟مهع؟  آموزه هــای  پایــه 

ســال 1391 تأســیس شــد. 
  ب۱- اهداف: 

 دســت یابی بــه روش تفســیری و جامــع اهل بیــت؟مهع؟ و 
گســترش راهکارهــا و الگوهــای بهره گیــری نظام منــد از آن

گاه بــه شــیوه تفســیری  تربیــت پژوهشــگران توانمنــد و آ
اهــل بیــت؟مهع؟ 

تفســیری  آموز ه هــای  از  بهره گیــری  همگانی کــردن   
گــون علمــی و زندگــی گونا اهل بیــت؟مهع؟ در عرصه هــای 

  ب۲-مهم ترین وظایف:
 پژوهــش قرآنی حدیثــی بــر پایــه  روش هــای تدوین شــده  

متناســب و نشــر آن هــا
 روش شناســی فهــم معــارف تفســیری اهل بیــت؟مهع؟ و 

ــا دیگــر روش هــا بررســی تطبیقــی آن ب
ــات  ــه  روای ــر پای ــی ب  تدویــن و پایه ریــزی دانش هــای قرآن

اهل بیــت؟مهع؟ 
علمــی  میــراث  بازســازی  و  احیــا  شناســایی،   

آن هــا پیــروان  و  راویــان  و  اهل بیــت؟مهع؟ 
بــه  اهل بیــت؟مهع؟  تفســیر  دانش نامــه   تدویــن   

الفبایــی و  موضوعــی  گــون  گونا شــیوه های 
حــوزه   در  علمــی  همایش هــای  و  نشســت ها  برگــزاری   

پژوهشــکده مأموریــت 
کتابخانــه  تخصصــی، بانــک اطالعــات و نشــر   تأســیس 

تفســیری مجله هــای 

  ب۳-گروه هاى پژوهشی
گروه تفسیر جامع روایی  

گروه قرآن شناسی و دانش های پیرامونی  
گروه احیا و بازسازی متون تفسیری  

  ب۴: آثار برجسته:  
 تفسیر جامع روایی

 شناخت نامه قرآن بر پایه قرآن  و حدیث
 تفسیر و مسند ابوجارورد 
 تفسیر روایی سوره حمد

  تفسیر جامع روایی: 
غیــر  هرکــس  و  قرآن انــد  اصلــی  مفســران  اهل بیــت؟مهع؟ 
از راه قــرآن و اهل بیــت؟مهع؟ بــه تفســیر قــرآن چنــگ زده 
گمراهــی و  ــه  ــه قــرآن تمســک جســته، ب ــا رأی خــود، ب و ب
بلکــه بــه غایــت تباهــی افتــاده اســت. نمونه هــای بــارز آن 

گروه هــای تکفیری انــد. ج، وهابیــت افراطــی و  خــوار
تفســیر  معیارهــای  ایشــان،  فرموده هــای  به عــالوه، 
صحیــح را به دســت می دهــد و بــا بررســی آن هــا می توانیــم 
تفســیری موجــود  کامل تــری در جریان هــای  نظــام  بــه 

کنیــم. دســت پیــدا 
کــه بــه  کتــاب، در جلــد دوم  اهمیــت بیــش از حــد ایــن 
آسیب شناســی تفســیر روایــی پرداختــه، نمــود بیش تــری 
دارد. تفســیر روایــی، جوالنــگاه خرافات و اخبار ســاختگی 
از  بســیاری  اســت؛  بــوده  اســرائیلیات  به اصطــالح  و 
شــبهات دینــی ناشــی از همیــن اخبــار جعلی انــد. آفــات 
و آســیب های دیگــری نیــز در این گونــه از تفســیر وجــود 
شــده  مستشــرقان  و  مســلمانان  گریبان گیــر  کــه  دارنــد 
به دنبــال  را  قــرآن  و  دیــن  از  نادرســت  برداشــت های  و 

آورده انــد.  
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ج: پژوهشکده کالم اهل بیت ؟مهع؟: 
کالمــی  ایــن پژوهشــکده به منظــور تبییــن دیدگاه هــای 

اهل بیــت؟مهع؟ راه انــدازی شــده اســت. 

  ج۱- اهداف:
مرتبــط  زمینه هــاى  در  پژوهــش  گســترش  و  توســعه   
پژوهش هــاى  بــر  کیــد  تأ بــا  اهل بیــت ؟مهع؟،  کالم  بــا 

ر یث محــو حد
کیــد   مســأله یابی و حــل مســائل اعتقــادى و فکــرى بــا تأ
بــر روش اهل بیــت؟مهع؟ در پاســخ گویی بــه مســائل فکــرى 

معه جا
ــاى  ــته و ارتق ــته هاى وابس ــی رش ــه علم ــیس و تغذی  تأس
فعالیت هــاى  از طریــق  رشــته ها  ایــن  در  علمــی  ســطح 

پژوهشــی

  ج۲- مهم ترین وظایف: 
 انجــام پژوهش هــاى بنیــادی، تطبیقــی و اعتقــادى در 
کتــاب و ســنت پیامبــر ؟ص؟ و اهل بیــت؟مهع؟ و مقایســه اى 
مکتــب  ســایر  بــا  اهل بیــت؟مهع؟  معرفتــی  مبانــی  میــان 

فکــرى و اعتقــادى
کــه مســتقیم و  کالمــی شــیعه   تحقیــق در مکتب هــای 
غیرمســتقیم از روایــات اهل بیــت ؟مهع؟ اثــر پذیرفته انــد و 
ــا ناهماهنگــی آن هــا  نیــز نشــان دادن میــزان هماهنگــی ی

بــا اندیشــه اصیــل اهل بیــت ؟مهع؟
اهــل  اعتقــادى  معــارف  فهــم  روش شناســی  تبییــن   
ایــن  در  ناصــواب  روش شناســی هاى  نقــد  و  بیــت ؟مهع؟ 

ص خصــو
شــبهات  و  رقیــب  اندیشــه هاى  و  مکاتــب  شناســایی   

آنــان و تــالش بــرای پاســخ گویی بــه آن هــا
 معرفــی، احیــا و مجموعه ســازى میــراث علمی اعتقــادى 
فکــرى  مکتــب  تبییــن  راســتاى  در  کــه  شــیعه 

اســت. شــده  تدویــن  اهل بیــت ؟مهع؟، 
حــوزه  در  علمــی  همایش هــاى  و  نشســت ها  برگــزارى   

پژوهشــکده اهــداف 

گروه هاى علمی   ج۳- 
گروه مطالعات موضوعی و مقایسه اى  .1

گروه مطالعات روش شناسی  .2
کالم گروه مطالعات تاریخ   .3
گروه دانش نامه اعتقادى  .4

د: پژوهشکده اخالق و روان شناسی اسالمی
آیــات  از  اعــم  دینــی  متــون  از  وســیعی  بخــش  اخــالق، 
قــرآن و احادیــث معصومــان ؟مهع؟ بــه آن اختصــاص دارد. 
جبــران  و  دینــی  دیدگاه هــای  بــه  پرداختــن  بنابرایــن 
ــا  ــاری ب ــوم رفت ــالق و عل ــم اخ ــوع عل ــود در موض ــأل موج خ
ایــن  بــه روی کــرد اســالم، در شــمار رســالت های  توجــه 

اســت. تعریــف شــده  پژوهشــکده 

  د۱-مهم ترین اهداف:
1 . تبییــن علمــی آموزه هــاى اخالقــی، روان شــناختی و 

جامعه شــناختی مبتنــی بــر قــرآن و حدیــث

روان شناســی  اخــالق،  حــوزه  در  نظریه پــردازى   .  2
برتــرى   آشکارســاختن  و  اســالمی  جامعه شناســی  و 
دیدگاه هــای اســالمی بــر ســایر دیدگاه هــا و نظریه هــا در 

حوزه هــا ایــن 
اخــالق،  بــه شــبهات مطــرح در حــوزه  پاســخ گویی   .  3

اســالمی جامعه شناســی  و  روان شناســی 

  د۲- مهم ترین وظایف:
1 . نظریه پردازى و تولید دانش

کاربــردى، تطبیقــی و تلفیقــی،  2 . انجــام پژوهش هــاى 
بیــن رشــته اى

3 . تربیت پژوهشگران نمونه
4 . برگزارى همایش ها و نشست هاى تخصصی

گروه هاى علمی:   د۳- 
گروه اخالق نظرى )فلسفه اخالق از منظر اسالمی(  

کاربردى گروه اخالق عملی و   
گروه روان شناسی اسالمی:  

بــا  حدیثــی  معــارف  بازشناســی  کار  روان شناســی  گــروه 
مفاهیــم  بازیابــی  و  روان شــناختی  علــوم  از  اســتفاده 
روان شــناختی در معــارف حدیثــی، و نقــد پژوهش هــاى 
روان شــناختی بــا معیــار حدیــث را برعهــده دارد. نتایــج 
گــروه در دو بخــش عمومــی و تخصصی  پژوهش هــاى ایــن 

می گــردد.  عرضــه 
همچــون  متعــددی  پژوهش هــای  حاضــر  حــال  در 
اســالم  در  جنســی  خویشــتن داری  زهــد،  روان شناســی 

اســت.  انجــام  حــال  در  شــادکامی  و  لــذت  غــرب،  و 
بــه  توجــه  بــا  اســالمی  روان شناســی  گــروه  گفتنی اســت 
یافته هــای علمــی خــود، طراحــی 5 رشــته در دو ســطح 
کارشناســی ارشــد، در حــوزه روان شناســی  کارشناســی و 
اســالمی را بــه ســفارش دانشــکده علــوم حدیــث انجــام 

اســت. داده 

گروه جامعه شناسی اسامی:   
کار بازشناســی مفاهیــم اجتماعــی  گــروه جامعــه شناســی، 
در معــارف حدیثــی و نقــد پژوهش هــاى علــوم اجتماعــی 
گفت وگوهایــی  می کنــد.  دنبــال  حدیــث  معیــار  بــا  را 
حاصــل  حدیــث  و  جامعه شناســی  مناســبات  دربــاره 
اســت.  شــده  منتشــر  کــه  اســت  گــروه  ایــن  اولیــه  کار 
کجــروى  هم چنیــن پژوهش هایــی با عنــوان انحرافــات و 
کنتــرل اجتماعــی و  اجتماعــی، هم بســتگی اجتماعــی، 
ــت  ــی در دس ــم اجتماع ــوعه مفاهی ــرى و موس جامعه پذی

انجــام اســت.
  د۴- شماری از آثار منتشر شده:

 مثلــث ایمــان )نظریــه ای جدیــد در تبییــن رابطــه انســان 
بــا خــدا(

 پژوهشی در فرهنگ حیا 
 رضایت از زندگی

 شعله های سرد )حسادت( 
 آه سرد )حسرت(

 تربیت جنسی 
 رضایت زناشویی 

 مهار خشم
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دیگر بخش های دارالحدیث

الف- کتابخانه تخصصی حدیث:
کتابخانه دارالحدیث  گذشــت 22 ســال از تأســیس  پس از 
کنــار خواهرخوانده اش؛  کتابخانــه در  گفــت: این  می  شــود 
غنی تریــن  شــهرری،  حدیــث  دانشــکده  کتابخانــه 

کتابخانــه حدیثــی جهــان شــیعه به شــمار مــی رود.
کتــاب چاپــی و  کتابخانــه حــدود 60 هــزار جلــد  در ایــن 
ســنگی، 400 نســخه خطــی و 2500 نســخه عکســی،1200 
کــه دوســوم آن هــا بــه  پایان نامــه و 150 نشــریه وجــود دارد 

ــه فارســی، انگلیســی و... اســت. عربــی و بقیــه ب
و ســامانه اطالع رســانی  نشــریات دیجیتــال  و  کتابخانــه 
کشــور، از دیگــر زیرمجموعه هــای جــذاب  کتابخانه هــای 

ــتند.   ــمت هس ــن قس ای

ب- معاونت فرهنگی و هنری:
ایــن معاونــت، از هســته های اصلــی مرکــز قــرآن و حدیــث 

اســت.

  ب۱-مهم ترین وظایف
عمومی سازی معارف دینی

اطالع رسانی فعالیت های مرکز
کشور  ج  کز علمی داخل و خار برقراری ارتباط با مرا

کــز  مرا بــا  علمــی  مشــترک  فعالیت هــای  از  پشــتیبانی 
خارجــی و  داخلــی  پژوهشــی  و  آموزشــی 

  ب۲- مهم ترین زیر مجموعه ها 
اداره کل فرهنگی:

 تدویــن متــون عمومی ترویجــی معــارف در قالب هــای 
ــه روز و هنــری  متنــوع، ب

 پاسخ گویی به پرسش های حدیثی 
 برگزاری همایش ها 

 نشست های علمی فرهنگی
 برنامه ریزی فرهنگی

 مدیریت آموزش های عمومی 

مدیریت تولید و پردازش اطاعات:
وظایف:

 جمع آوری و ساماندهی محتوای پژوهشی مرکز
 تهیه و امکان سنجی محتوایی

ارزیابــی  و  طراحــی  تحلیــل،  در  مشــاوره  و  تولیــد   
مرکــز تولیــدی  نرم افزارهــای 

 راه اندازی و پشتیبانی محتوایی پایگاه های مرکز
 مدیریت توسعه  فناوری

شماری از فعالیت ها 
ماننــد:  اینترنتــی،  پانزده دامنــه  مدیریــت  و  طراحــی   

دارالحدیــث اطالع رســانی  نــت،  حدیــث 
ــدی  ــه ای و اندروی ــی رایان ــی عموم ــای پژوهش  نرم افزاره
میــزان  منتخــب  ؟ع؟،  امام حســین  دانش نامــه   ماننــد: 

الحکمــه، حــج و عمــره
 نرم افزار ساماندهی اطالعات مرکز

ماننــد:  کاری  فرآیندهــای  الکترونیــک  ســامانه های   
گــردش  کتابخانــه،  تغذیــه،  اداری مالــی،  ســامانه های 

بین الملــل ارتباطــات  کاری، 
نرم افــزاری  اطالعــات  بانــک  ارائــه   و  مدیریــت   
کارکنــان  بــه پژوهشــگران، دانشــجویان و  علوم اســالمی 

مدیریت شبکه داخلی مرکز

مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور بین الملل:
کشور ج از   معرفی مرکز قرآن و حدیث در داخل و خار

 معرفی محصوالت علمی پژوهشکده های مرکز
فعالیت هــای  و  همــکاری  زمینه هــای  شناســایی   

ک  مشــتر
کــز علمــی داخلــی و  بــا مرا ارتبــاط و همــکاری  ایجــاد   

خارجــی 
 حمایــت از فعالیت هــای مشــترک داخلــی و فرامــرزِی 

ــز مرک
اطالع رسانی فعالیت های یادشده

  ب۳- شماری از فعالیت ها 
 شرکت در نمایشگاه ها

 انتشارســال نامه حدیثــی نــور، حدیــث مهــر، ســال نماى 
تحصیلــی جــوان، مهــر تــا مهــر )یادداشــت دانشــجویی(

و...
 انتشار ماه نامه  خبرى، اطالع  رسانی و فرهنگی محدث

 تولیــد 15نرم افــزار رایانــه ای، 5 نرم افــزار تلفــن همــراه، 7 
پایــگاه اینترنتــی

شعبه  ای در خبرگزاری قرآنی ایران)ایکنا( به این نشانی:
  www.iqna.ir/hadis 

ج- مرکز بین المللی مخطوطات اسالمی:
مهم ترین اهداف:

نســخه  هاى  تصویــر  و  اصــل  گــردآورى  و  شناســایی   
کمیــاب نســخه های  به ویــژه  اســالمی،  خطــی 

 نگهــدارى و ترمیــم نســخه ها بــا اســتفاده از فنــاورى روز 
دنیــا

 فراهم سازى امکان استفاده آسان محققان از نسخه ها 
 فراهم  ســازى امــکان تحقیــق و نشــر نســخه ها به صــورت 

چاپــی و الکترونیک
حضــور  بــا  علمــی  نشســت هاى  و  کنگره هــا  برگــزارى   

خارجــی و  داخلــی  اندیشــمندان 
جهــت  تحقیقاتــی،  و  مطالعاتــی  طرح هــاى  برگــزاری   

کشــور ج  خــار و  داخــل  در  مخطوطــات  شناســایی 
کــز داخــل   برقــرارى ارتبــاط و ایجــاد همــکاری بــا دیگــر مرا

کشــور ج  و خــار
گســترش پایگاه هــاى اینترنتــی، شبکه ســازى   ایجــاد و 

اطالعــات
ــانی  ــرفته در اطالع رس ــی پیش ــاى فن ــرى روش ه  به کارگی

حــوزه مخطوطــات
 عرضه خدمات مشورتی به پژوهشگران این عرصه

د- دبیرخانه همایش ها:
ماننــد:  حدیــث  علمــای  و  رى  بــزرگان  گرامیداشــت   
حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟، شــیخ صــدوق؟هر؟ و ابوالفتــوح 

1382 رازى؟هر؟- 
کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازى ؟هر؟-1384  

کلینی ؟هر؟-1388  کنگره بزرگداشت ثقه االسالم   
کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی ؟هر؟-1391  

کنگره بزرگداشت شیخ صدوق ؟هر؟- در حال انجام  
 هــزاره درگذشــت ســید مرتضــی)م 436 ق(- در حــال 

ــام انج

ه- انتشارات دارالحدیث:
دفتــر مرکــزى انتشــارات، در قــم اســت و شــعبه  هایی در 
کنــون، بیــش از 350  ری و بیــروت دارد. ایــن انتشــارات تا
کــرده اســت  کتــاب در بیــش از 600 جلــد منتشــر  عنــوان 
ــد  ــد و برخــی بارهــا تجدی ــه برخــی از آن هــا چنــد مجلدن ک

چــاپ شــده اند.
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الف- پایگاه حدیث نت: 
hadith.net

کریــم، دومیــن منبــع دینی  ســنت یــا حدیــث، پــس از قــرآن 
کــه در شناســاندن اســالم و شــکل گیری  مســلمانان اســت 
مؤسســه  دارد.  بزرگــی  ســهم  اســالمی  علــوم  بالندگــی  و 
ســاماندهی  جهــت  در  دارالحدیــث  علمی فرهنگــی 
احادیــث و ترویــج معــارف حدیثــی به عنــوان نخســتین 
و  تشــیع  جهــان  در  حدیث پژوهــی  مســتقل  مجموعــه 
ــازی،  ــای مج ــث در فض ــترش احادی گس ــه و  ــور ارائ به منظ
پایــگاه حدیث نــت را به عنــوان اولیــن پایــگاه اطالع رســانی 

کــرد. حدیــث شــیعه در ســال 1378 راه انــدازی 
نفــر عضــو،  8800   بــا 17000   پایــگاه  ایــن  در حــال حاضــر 
کتــاب، 1800مقالــه، 140شــماره  منبــع شــامل: 4900 جلــد 
معــارف  متــن   1800 پایان نامــه،  چکیــده   700 نشــریه، 
حدیــث، 2000 متــن علــوم و متــون حدیــث، 1700 خبــر 
و  اهل بیــت؟مهع؟  احادیــث  ارائــه  بــه  تصویــری  گــزارش  و 

می پــردازد. حدیــث  موضــوع  در  پژوهشــی  خدمــات 

  الف۱-مهم ترین اهداف 
فضــای  در  اهل بیــت؟مهع؟  معــارف  و  احادیــث  ارائــه   

ی ز مجــا

گشتی در پایگاه های اینترنتی دارالحدیث

 همگانی ســازی معــارف قرآنــی و حدیثــی در بیــن اقشــار 
گروه هــای مختلــف جامعــه و 

 ارائه منابع خدمات پژوهشی برای محققان
 ارائه متون اصلی حدیث و علوم حدیث

 معرفــی بخش هــا و ارائــه محصــوالت مؤسســه علمــی  
دارالحدیــث  فرهنگــی 

کز و اخبار حدیثی  اطالع رسانی فعالیت های مرا

  الف۲- بخش های اصلی پایگاه 
اطالعات پایگاه در 4 بخش اصلی ارائه شده است:

 معارف حدیث
 علوم حدیث 
 متون حدیث

 دارالحدیث

  معارف حدیث
گنجینه احادیث معصومان ؟مهع؟  

 حدیث و زندگی
کتاب ها و مقاالت معرفتی  

 زالل معرفت 
 پرسش و پاسخ

 ویژه نامه های مناسبتی

  علوم حدیث: 
 رجال حدیث
 فقه الحدیث

 تاریخ حدیث
 معرفی منابع

 مباحث مقدمی

  متون حدیث:
ــث  کتاب هــا و مجموعه هــای شــامل متــن احادی تمامــی 
کــه توســط مؤسســه دارالحدیــث منتشــر شــده اســت در 

گــردآوری شــده اســت. ایــن بخــش 

  دارالحدیث: 
ارائــه  دارالحدیــث،  علمی فرهنگــی  مؤسســه  معرفــی 
محصــوالت آن و اخبــار جهــان حدیــث در ایــن بخــش قــرار 

دارد.

  بخش های ویژه: 
بــا  مقاله هــا  و  کتاب هــا  کامــل  )متــن  مطالعــه  تــاالر   

پژوهشــی( قابلیت هــای 
کتابخانه  
 نشریه ها
 مقاله ها

 پایان نامه ها
 اعراب گذاری هوشمند متون عربی و روایات

 حدیث روز
 سال نامه نور

 پرسش  و پاسخ
کتابخانه هــای تخصصــی   جســت وجوی پیشــرفته در 

حدیــث

ب-پایگاه اطالع رسانی کتابخانه های ایران 
 www.lib.ir

وابســته  پایگاه هــای  مهم تریــن  و  جذاب تریــن  از  یکــی 
توجــه  مــورد  کــه  اســت  پایــگاه  ایــن  دارالحدیــث،  بــه 

اســت. گرفتــه  قــرار  کتاب دوســتان  و  پژوهشــگران 
کتابخانــه و بیــش  کنــون بــا عضویــت 391  ایــن پایــگاه هم ا
کتــاب بــه ارائــه یک پارچــه اطالعــات  از 9،300،000 عنــوان 
کشــور و اطالع رســانی دربــاره  کتابخانه هــای  غیرمنســجم 
کــز نگهــداری آن می پــردازد و بــا ایجــاد بســتری  کتــاب و مرا
مناســب بــرای دسترســی بــه منابــع مختلــف به خصــوص 
کمیــاب تــالش می کنــد. تعــداد منابــع بــا عضویــت  منابــع 

کتابخانه هــا رو بــه افزایــش اســت. ســایر 

  ب۱- چرایی تأسیس این پایگاه
کتابخانه هــای ایــران، نشــان می دهــد  بررســی امکانــات 
بــه کار  کتابخانه هــا  ایــن  در  گونــی  گونا نرم افزارهــای 
هنــوز  کتابخانه هــا،  ایــن  از  برخــی  اســت؛  شــده  گرفتــه 
منابــع  بــه  دور  راه  از  دسترســی  امــکان  نتوانســته اند 

آورنــد. فراهــم  عالقه منــدان  بــرای  را  کتابخانــه 
بعضــی  بــرای  اختصاصــی  پایگاه هــای  وجــود  گرچــه  ا
همیــن  منابــع  بــه  دسترســی  مشــکل  کتابخانه هــا،  از 
مشــکل  هم چنــان  اســت،  داده  کاهــش  را  کتابخانه هــا 
کندگــی ایــن پایگاه هــا و دشــواری دسترســی بــه ایــن  پرا

اســت. مانــده  باقــی  حل نشــده  اطالعــات، 
ارائه کننــدگان  برخــی  ســوی  از  متمرکــز،  خدماتــی  ارائــه 
مرتبــط  کتابخانه هــای  در  کتابخانــه ای،  نرم افزارهــای 
همــان  بــه  محدود بــودن  به دلیــل  نیــز  نرم افــزار  آن  بــا 
گیــری  کند بــودن دسترســی، عمــال مانــع از فرا مجموعــه و 

آن هــا شــده اســت.
کتــاب  یــک  مشــخصات  بــه  دســت یابی  وقت گیربــودن 
کمیــاب، بــا  و اطالع نداشــتن از محــل نگــه داری منابــع 

کتابخانه هــای عمومــی و تخصصــی در  توجــه بــه تعــداد 
حــوزه  دانش هــای مختلــف، از جملــه مشــکالتی اســت 
کــه بیش تــر دانشــجویان و دانش پژوهــان، آن را تجربــه 

کرده انــد.
گفتــه شــد، ضــرورت ارائــه اطالعــات و  توجــه بــه آن چــه 
کتابخانه هــا  اطالع رســانی متمرکــز دربــاره فهرســت منابــع 
را روشــن می ســازد. تــالش بــرای برطرف کــردن ایــن موانع، 
طراحــی  می آیــد.  شــمار  بــه  علــم  تولیــد  در  بلنــد  گامــی 
گیــر بــا توانایــی یک پارچه ســازی اطالعــات  پایگاهــی فرا
گســترده  دســت یابی  در  به ســزا  نقشــی  غیرمنســجم، 
ــر  ــف در سراس ــای مختل کتابخانه ه ــود در  ــع موج ــه مناب ب
دربــاره   اطالع رســانی  بی شــک،  داشــت.  خواهــد  کشــور 
کتاب هــا، دانش پژوهــان را  کــز نگــه داری  فهرســت و مرا
بــه منابــع مختلــف، به خصــوص منابــع  در دســت یابی 

کــرد. کمیــاب، یــاری خواهــد 
اطالعــات  یکجــای  ارائــه  ضــرورت  بــه  توجــه  بــا 
راه انــدازی  جهانــی،  شــبکه  در  ایــران  کتابخانه هــای 
 ،»lib.ir ایــران:  کتابخانه هــای  اطالع رســانی  »پایــگاه 

تالشــی اســت در حــد تــوان، بــرای ایجــاد بســتری مناســب 
یادشــده. اهــداف  بــه  دســت یابی  مســیر  در 

مؤسســه علمــی فرهنگــی دارالحدیــث بــر آن اســت بــا ارائــه 
بــه  ایــن خدمــت، قدمــی موثــر در دســتیابی محققــان 
کاربــران بــه اطالعــات  منابــع پژوهشــی بــر دارد. دسترســی 
و  حــوزه ای  دانشــگاهی،  تخصصــی،  کتابخانه هــای 
کتابخانه هــا و  کشــور و آشــنایی دانش پژوهــان بــا  عمومــی 
کــه  خدمــات مختلــف آن هــا و عرضــه مجموعــه  اطالعاتــی 
ــن  ــداف ای ــه اه ــد، از جمل ــا موثرن کتابخانه ه ــناخت  در ش

پایــگاه به شــمار مــی رود.

  ب۲- اهداف: 
 دسترســی آســان و ســریع محققــان و دانش پژوهــان بــه 

فهرســت و مــکان منابــع
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 ایجــاد یــک پایــگاه عمومــی بــرای ارائــه اطالعــات تمامــی 
کتابــداری کتابخانه هــا، بــا هــر نــوع نرم افــزار 

کشــور،  کتابخانه هــای   دسترســی بــه منابــع و مــدارک 
ــورهای  کش ــا در  ــت ی ــاط دوردس ــه در نق ک ــی  کاربران ــرای  ب

ــد ــکونت دارن ــر س دیگ
کمیاب و تک نسخه  معرفی نسخ یا عنوان های 

 جست وجوی ساده و پیشرفته
کتابخانه ها  معرفی 

کتابخانه هــا،  کاهــش هزینه هــای فهرست نویســی بــرای   
و  فارســی  غیــر  زبان هــای  منابــع  دربــاره  به خصــوص 

تخصصــی موضوعــات 
امــکان  کــه  کتابخانه هایــی  بــرای  ارائــه خدمــات وب   

ندارنــد را  ایــن خدمــت  از  بهره منــدی 
رده بنــدی  بــه  توجــه  بــا  کتابخانه هــا  اطالعــات  ارائــه   

دیویــی( )کنگــره، 
تحلیــل  اســاس  بــر  کتابخانه هــا  عناویــن  غنی ســازی   

موجــود عناویــن  اطالعــات 
 ارائــه اطالعــات بــه صــورت تخصصــی بــرای اســتفاده 

پژوهشــگران و  کتابــداران 
و  کتابخانه هــا  زمینــه  در  جانبــی  خدمــات  ارائــه   

ن ا هشــگر و پژ
 اطالع رســانی دربــاره بــه روز شــدن عناویــن موجــود در 

کتابخانه هــا
کشور  یکسان سازی داد ه های ارائه شده در سطح 

گی ها   ب۳- مهم ترین ویژ
قفسه مجازی:

کشــور، امــکان ورود به  کتابخانه هــای  کثــر  کــه در ا از آن جــا 
مخــزن فراهــم نیســت و مراجعــان بــرای مشــاهده منابــع 

صــورت  بــه  خدمــات  ارائــه  از  کتابخانه هــا  در  موجــود 
قفســه  باز بهره منــد نیســتند، ایــن پایــگاه، بــا راه انــدازی 
کاربــران فراهــم نمــوده  قفســه مجــازی ایــن امــکان را بــرای 
کتابخانــه را به صــورت مجــازی  ــا منابــع موجــود در یــک  ت

کتابخانــه مشــاهده و مــرور نماینــد. در قفســه های 
ــه منابــع هم عــرض  قفســه مجــازی، امــکان دســت یابی ب
بــا منبــع مــورد نظــر را بــا اســتفاده از رده بندی هــای رایــج 
کنگــره و دیوئــی بــرای محققــان فراهــم مــی  آورد.  چــون 
در  را  منبــع  هــر  مشــاهده  قابلیــت،  ایــن  از  اســتفاده 
کتابخانــه بــه شــکل مجــازی فراهــم آورده و  هــر قفســه 
کــه مخاطــب اطالعــی  کتاب هــای جدیــدی را  آشــنایی بــا 

از آن هــا نــدارد ممکــن می کنــد.
  درخت واره موضوعی:

بــا  کــه یکــی از نیازهــای پژوهشــگران آشــنایی  از آن جــا 
منابــع  بــه  دسترســی  و  کتابخانــه  موضوعــی  ســاختار 
مرتبــط بــا موضوعــات مختلــف بــر اســاس رده بندی هــای 
اســتاندارد می باشــد، درخــت واره موضوعــی ایــن امــکان 
کتابخانــه  کتاب هــای یــک  کاربــران  ــا  را فراهــم می ســازد ت

کتابخانــه مــرور نماینــد. را بــر اســاس رده بنــدی آن 
کندگــی موضوعــات  درخــت واره موضوعــی، هم چنیــن پرا
کدهــای  کتابخانــه را بــا اســتفاده از  منابــع موجــود در یــک 
اصلــی و فرعــی رده بندی هــای اســتاندارد را در قالــب یــک 
درخــت واره فراهــم آورده اســت. دسترســی بــه قفســه های 
مجــازی مرتبــط بــا هــر یــک از موضوعــات از دیگــر امکانــات 

ایــن بخــش پایــگاه اســت.
  جست وجو: 

کلی ارائه می شود:  جست وجو در 3بخش 
 جست وجوی عمومی، در صفحه اصلی پایگاه

 جست وجوی پیشرفته
کتابخانه های  کتابخانــه ای خاص بــرای   جســت وجو در 

عضــو پایگاه
  فهرست الفبایی:

کتابخانــه با توجــه به عنوان  دسترســی بــه فهرســت منابــع 
نظر گرفتــن  در  بــدون  الفبــا،  حــروف  ترتیــب  بــه  کتــاب 
ارائــه  خدمــات  دیگــر  از  دیگــر،  کتاب شــناختی  عناصــر 

کاربــران اســت. کتابخانه هــا و  شــده پایــگاه بــه 
  فهرست یار:

یــا  لــوح فشــرده  بــر روی  ارائــه  کوچــک و قابــل  نرم افــزار 
امــکان  کــه  فوق العــاده  قابلیتــی  بــا  جانبــی،  حافظــه 
کتابخانــه را  بررســی و بازبینــی فهرســت منابــع موجــود در 
که  بــا تمــام امکانــات موجــود در پایــگاه را فراهــم مــی آورد، 
کتابخانه هــا بــه ایشــان ارائــه می شــود. بنــا به درخواســت 

  پژوه یار:
پژوه یــار، تهیــه فهرســتی از منابــع مــورد نیــاز موضوعــی 
کتابخانــه  مشــخص و مطابــق بــا درخواســت پژوهشــگر یــا 
بــا توجــه بــه عناویــن موجــود در پایــگاه lib.ir اســت. بــرای 
کتاب هــای موجــود در  ــه تهیــه فهرســتی از عناویــن  نمون
کتابخانه هــای عضــو پایــگاه در زمینــه حقــوق بین الملــل، 

ــا ریاضیــات را فراهــم می ســازد. نجــوم ی

ج- سایر پایگاه های اینترنتی
مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث:

پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث:
www.darolhadith.org

بخش هــای  و  مؤسســه  علمــی  دســتاوردهای  معرفــی 
گســترش حــوزه ارتباطــات و اطالع رســانی  مختلــف آن، 
دارالحدیــث، ارائــه اخبــار و اطالعــات داخلــی و بین المللــی 

حدیثــی.
پایگاه شهر حدیث:

www.hadithcity.com
حــدود  طراحــی  و  حدیــث  حــدود 5800  از  بهره بــرداری 
و  بــرای مخاطبــان جــوان  پیرامــون آن هــا  3200 ســوال 
گرافیکــی و نقشــه یــک  نوجــوان بــا اســتفاده از طرح هــای 

شــهر نمادیــن و محله هــای آن.
پایگاه جامع کنگره های دارالحدیث:

www.hadithcongresses.com
ســامانه  اینترنتــی متمرکــز، بــرای معرفــی و عرضه روشــمند 
کنگره هــای  برنامه هــای  و  فعالیت هــا  آثــار،  مجموعــه 
کاربــران  مؤسســه در فضــای اینترنــت؛ دسترســی آســان 
ارتبــاط  و  عالقــه  ایجــاد  کنگره هــا؛  آثــار  بــه  عالقه منــد 
ایــن  آینــده.  و  شــده  برگــزار  کنگره هــای  بیــن  هدفمنــد 
پایــگاه، بــه ســه زبــان: فارســی، عربــی و انگلیســی طراحــی 

شــده اســت.

پایگاه دانش قرآن و حدیث:
www.qhu.ac.ir

دانشــگاه  گســترده  معرفــی  و  فعالیت هــا  اطالع رســانی 
قــرآن و حدیــث به همــراه معرفــی اســتادان، دانشــجویان 
و رشــته های تحصیلــی بــا بخش هــای مختلــف پژوهشــی 

و خدماتــی.
پایگاه مرکز آموزش الکترونیک: 

 http://vu.qhu.ac.ir
و  علــوم  مجــازی  آموزشــی  دوره هــای  ارائــه  و  معرفــی 
حدیــث در فضــای مجــازی به همــراه معرفــی بخش هــا، 
ارتبــاط  امــکان  و  اســتادان  رشــته ها،  زیرمجموعه هــا، 

آموزشــی. امکانــات  و ســایر  آن هــا  بــا  مســتقیم 
پایگاه پردیس تهران:

http://teh.qhu.ac.ir
پردیــس  گســترده  معرفــی  و  فعالیت هــا  اطالع رســانی 
تهــران دانشــگاه قــرآن و حدیــث  همــراه معرفــی اســتادان، 

تحصیلــی. رشــته های  و  دانشــجویان 
پایگاه انتشارات دارالحدیث: 
www.darolhadith.ir

کتاب هــای مؤسســه در  کامــل تمامــی محصــوالت و  ارائــه 
فضــای مجــازی به صــورت موضوعــی، الفبایــی، تازه هــا، 
خریــد  امــکان  همــراه  انتشــار  دســت  در  کتاب هــای  و 

اینترنتــی آن هــا.
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مشخصاتموضوعردیف
نشان علمی

عنوان

کتاب برگزیدهکتاب سال والیتموسوعه اإلمام علي بن أبي طالب في الکتاب والسّنه والتاریخ1.
ترجمهکتاب سال والیتدانش نامه امیرالمؤمنین؟ع؟2.

 همایش دین  پژوهانپژوهش دینی برترموسوعه العقائداالسالمیه3.
دومین نمایشگاه پژوهش برتر

بین المللی قرآن و عترت
کتاب برگزیدهکتاب سال جمهورى اسالمی

همایش دین  پژوهانپژوهش دینی برترمعجم مصطلحات الرجال والدرایه4.

کتاب برگزیدهکتاب سال حوزه علمیه قمالرسائل الرجالیه5.

کتاب برگزیدهکتاب سال والیتالفصول المهّمه في معرفه األئمه6.

کتاب برگزیدهکتاب سال حوزه علمیه قممأخذشناسی رجال شیعه7.

کتاب برگزیدهکتاب سال حوزه علمیه قمفهرستگان نسخه هاى خطی حدیث و علوم حدیث شیعه8.
اثر شایسته تقدیرجشنواره عالمه مرعشی

جشنواره مطبوعات منطقه مقاله »احادیث نوروز«؛ فصل نامه علوم حدیث-شماره 916.
کشور مرکزى 

برترین سرمقاله

مجله جشنواره مطبوعات اسالمی
پژوهشی تخصصی-

تقدیر
همایش دین  پژوهانپژوهش برترمیراث حدیث شیعه10.

مراسم بزرگداشت حامیان 
نسخه هاى خطی

شایسته تقدیر

کتاب دین کتاب برگزیدهجشنواره 
کتاب برگزیدهکتاب سال حوزهاسباب اختالف حدیث11.
کتاب فصلمکاتیب االئمه12. کتاب برگزیدهجایزه 

کتاب برگزیدهکتاب سال جمهورى اسالمی
کتاب فصلنهج الذکر13. کتاب برگزیدهجایزه 
کتاب سال حوزهالکافی14. کتاب برگزیدههمایش 
کتاب سال حوزهتوضیح االسنادالمشکله فی الکتب األربعه؛ اسناد الکافی15. کتاب برگزیدههمایش 
ضیاءالشهاب، قطب راوندی، تحقیق: مهدی سلیمانی 16.

آشتیانی
اثر شایسته تقدیرجشنواره عالمه مرعشی

اثر شایسته تقدیرکتاب سال حوزه

کتاب دین/ در حوزه رئیس محترم مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث17. جشنواره 
علوم و معارف  اسالمی

پژوهشگر برتر

خلق آثار پژوهش در حوزه نیایش آیه اهلل  محمدى رى شهرى18.
و پژوهش هاى دینی

لوح تقدیر

جشنواره عالمه طباطبایی/ دانش نامه امام حسین؟ع؟19.
بخش دانش نامه نگاری

مورد تقدیر

ترجمه شایسته تقدیرکتاب فصل جمهوری اسالمی
کتاب سال  دوازدهمین همایش 

حوزه
شایسته تقدیر

اثر شایسته تقدیرکتاب فصلالصحیح من مقتل سیدالشهدا و اصحابه20.

اثر برگزیدهکتاب فصل اخباری گری21.
اثر برگزیدهکتاب فصلحدیث اسالمی؛ هارالد موتسکی22.
رونماییکنفرانس بین المللی تقریبمدارک فقه اهل السنه علی نهج الوسائل الشیعه23.

همایش بین المللی تقریبی مرکز 
مطالعات تقریبی

اثر برگزیده )رتبه اول(

سی و دومین دوره جایزه الگوی اسالمی شادکامی24.
کتاب سال جمهوری اسالمی

شایسته تقدیر

شایسته تقدیرکتاب سال حوزه
اثر برگزیدهجشنواره عالمه طباطبایی 

کتاب سال رضوی- حکمت نامه حدیث رضوی25. جشنواره 
1394

رتبه اول

کتاب سال رضوی- مینوی نگاه تو26. جشنواره 
1394

رتبه دوم

دهمین همایش بین المللی دانش نامه امام مهدی ؟جع؟27.
دکترین مهدوی، مهدی یاوران، 

خردادماه 1393

اثر برگزیده

کتاب سال عاشوراشهادت نامه امام حسین؟ع؟28.
جشنواره دعبل-1394

اثر برگزیده

کتاب سال رضوی-انتشارات دارالحدیث29. جشنواره 
1394

ناشر برگزیده )رتبه سوم(

برخی از افتخارات و نشان  هاى علمی و جوایز 
مؤسسه دارالحدیث
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گفت وگوهــای مــا بــا مســئوالن دارالحدیــث، جنبــه بازخواســت نداشــت و رنــگ وبــوی صفــا  کــه  الزم اســت یــادآوری  کنیــم 
کاری جنبــی محســوب می شــود و  کــم  بــود. چنان کــه نظــام خشــک اداری در این جــا،  و صمیمــت در همــه آنهــا حا
کــه بــرای پیشــبرد پروژه هــای ســنگین علمــی و تربیــت  مســئوالن اصلــی آن، در اصــل، محققــان برجســته ای هســتند 

ــد تشــکیاتی اداری داشــته باشــند.  انســانهایی وارســته، ناچارن
کار. مهــم  به عبــارت دیگــر فرقــی نمی کنــد اســتاد مســعودی رئیــس دانشــگاه باشــد یــا اســتاد طباطبایــی یــا اســتاد برنــج 

کار در بخــش مربــوط اســت.  تخصــص و فرصــت آنهــا بــرای 
دارالحدیــث یــک مرکــز خودجــوش امــا بســیار معتبــر اســت؛ ریاســت یــا فردمحــوری در آن مطــرح نیســت. ری شــهری ها در 

کننــد.  کــه  قــرآن و ســنت صحیــح را بــه جامعــه عرضــه  آن مطــرح نیســتند. همــه دســت بــه دســت هــم داده انــد 
از  نمی توانســتیم  مرکــز،  ایــن  فعالیتهــای  از  جامــع  گزارشــی  ارائــه  و  بیشــتر  هرچــه  آشــنایی  بــرای  همــه،  باایــن 
گــر خّیــران، ایــن مرکــز را به درســتی نشناســند، شــاید رغبتــی بــه آن نشــان  کنیــم. زیــرا ا ســین جیم کردن، چشم پوشــی 

نشــود. انجــام  مهمتــر  بخشــهای  در  کافــی  ســرمایه گذاری  یــا  ندهنــد 
گاهــی  بعــاوه، متأســفانه دارالحدیــث چندان کــه بایــد معرفــی نشــده اســت. بســیاری از طــاب از اهمیــت ایــن مرکــز آ
ــد به آنهــا پاســخ داده  ــه بای ک ــز وجــود دارد  ــادی نی ــران. شــبهات زی ــا خّی ــه عمــوم مــردم ی ــد چــه برســد ب ــی ندارن چندان

می شــد.
کــه  ــاب و ارجمنــد نهفتــه اســت  ــه الی آنهــا نکته هایــی ن کنیــد. الب گفت وگوهــا را مطالعــه  پــس پیشــنهاد می کنیــم ایــن 

ــد.   ــت می آی ــالیان دراز به دس ــه س ــا تجرب ــا ب تنه

قــرآن  پژوهشــگاه  و  دانشــگاه  ببینیــم  ابتــدا   
کــه  ضرورت هــا  بعضــی  دارد؟  ضرورتــی  چــه  حدیــث  و 
حــس  را  خطــری  چــه  بگوییــد  می خواهــم  واضح انــد. 

برگزیده ایــد؟  را  راه  ایــن  کــه  می کنیــد 
فرصت مــان  می شــود،  شــیعه  بــه  کــه  هجمه هایــی  بــا 
انــدک اســت. بایــد هرچــه ســریع تر، تمامــی متــون شــیعی 
کنیــم تــا حــق و باطــل آســان تر  را بازنگــری و جمــع آوری 

مشــخص شــود.
کــز شیعه شناســی و  جالــب اســت بدانیــد بزرگ تریــن مرا
حدیث پژوهــی، متعلــق بــه مستشــرقان  اســرائیلی اســت؛ 
گردآورنــده یکــی از جامع تریــن  گولبــرگ اســرائیلی،  اتــان 
بســیار  حــوزه،  ایــن  در  شــیعه،  حدیثــی  مجموعه هــای 
کنیــم، در دهه هــای  کوتاهــی  کمــی  گــر  مســلط اســت. ا
آینــده، تحقیقــات حدیثــی شــیعه بــه غیرشــیعه منتقــل 

ــد. ــد ش خواه
کارســاز  کمــک خّیــران بــه ایــن مجموعــه   قطعــا 
کمکــی از دســت  اســت. چــه موانعــی پیــش رو داریــد و چــه 

برمی آیــد؟ نیکــوکاران 
 مشکالت ما چنددسته است:

کشــیده تــا پژوهشــگران مــا بــه ایــن  اول: ســال ها طــول 
کنــون  ا از تخصــص و تجربــه علمــی برســند ولــی  درجــه 
بــه ســن بازنشســتگی رســیده اند. مهمتریــن مشــکل مــا 
کــه هرکــدام یــک ســر و هــزار  کــه  تربیــت نســل جدیــد اســت 
گــر بخواهنــد بــه مرتبــه ای قابل قبول برســند  ســودا دارنــد. ا
کاری زیــادی دســت  بایــد بــا مشــکالت فــردی، اجتماعــی و 
کننــد. یــاری خّیــران هــم باید مداومت داشــته  و پنجــه نــرم 

باشــد و بــا رشــد ایــن نســل، همــراه باشــد. 
کمــک خّیــران نمی تــوان انجــام  پــس ایــن  مهــم را تنهــا بــا 
کــه هرکســی پژوهشــی  بــه ایــن ســادگی ها نیســت  داد؛ 
کنــد و آن را بــه دیــن نســبت دهــد؛ توانایــی  جســمی و 
روحــی و روانــی، تخصــص، تقــوای بــاال، صبــر و اســتقامت 
در دشــواری های ایــن راه بایــد در محــدث محقــق، جمــع 

شــده باشــند. 
بــرای  مــا  باالســت.  بســیار  پژوهــش  خــود  هزینــه  دوم: 
شناســایی  نســخه   400 حــدود  نهج البالغــه،  کتــاب 
گاهــی قیمــت  کرده ایــم و فقــط 80 نســخه را خریده ایــم. 
آن هــا بــه دالر اســت. پژوهشــگران نیــز بایــد از رتبــه علمــی 

باشــد. برخــوردار  باالیــی 
ســوم: تولیــد تحقیــق و عرضــه اش بــه مخاطــب بــا قیمــت 
باشــد،  بایســته  و  مناســب؛ تحقیــق هرچنــد، شایســته 

مخاطــب اش بایــد قــدرت خریــد داشــته باشــد.
چهــارم: در ترجمــه متــون، الزم اســت مترجــم، هــم زبــان 
مادریــش زبــان مقصــد باشــد، هــم از ســطح بــاالی علمــی 

برخــوردار باشــد.
مثــل دســتگا ه   و عرضــه،  تحقیــق  ادوات  و  ابــزار  پنجــم: 
چــه  و  پژوهشــگاه  چــه  آموزشــگاه  در  چــه  نرم افــزار  و 

باشــند.   بــه روز  بایــد  تولیدات مــان 

حجت االسالم سید محمد کاظم طباطبایی
رئیس دانشکده و پژوهشکده علوم و معارف حدیث 

یاری خّیران باید پیوسته 
جاری باشد تا نسلی نو در 

این راه تربیت شود
و  دانشــکده  رئیــس  قــم(،   ،۱۳۴۴( طباطبایــی،  ســیدکاظم  حجت االســام   
گونــی را نوشــته  گونا کتاب هــا و مقــاالت  کــه  پژوهشــکده علــوم و معــارف حدیــث اســت 
اســت. از جملــه آن هــا می شــود تاریــخ حدیــث شــیعه، فهــم مشــکل حدیــث و منطــق 

ــام بــرد.  حدیــث را ن
کــه طبــق آن در  کــرده اســت  ایشــان همچنیــن نوعــی حدیث خوانــی روشــمند را طراحــی 
یــک برنامه ریــزی چهارســاله، می شــود تمامــی احادیــث شــیعه و ســنی را از آســان بــه 
کمتــر مشــکلی پیــش بیایــد.  کــه در فهــم ظاهــر روایــات  کــرد، به شــکلی  ســخت مطالعــه 
کــه در مقالــه ای هــم منتشــر شــده اســت، قابــل تقدیــر و شــایان توجــه اســت.  ایــن طــرح 
کــه در ایــن ورطــه وارد شــده اند و بــه مقصــود نرســیده اند، چــون  کســانی  چــه بســا 

برنامــه ســازماندهی شــده ای در ایــن زمینــه نداشــته اند. 
گرانقــدر حــوزه و دانشــگاه  کــه توانســتیم ســاعتی بــا ایــن اســتاد  بســیار خشــنود شــدیم 

کنیــم و از تجربه  هایــش   بهــره ببریــم.  گفت وگــو 



باید مشترکات مان 
با دیگر ادیان را هم 

کنیم.  استخراج 
با توجه به  این که 
مخاطبان ما فقط 

عرب یا فارس یا 
فقط مسلمان یا 

ایرانی نیستند، 
و همان گونه 
که ما قدرت 

سیاسی اجتماعی 
کشوری تلقی  فرا

می شویم، در ارائه 
معارف هم با نگاه 
بین المللی پیش 

می رویم

گروه 
دانشنامه نگاری 

کنون بیش از 500  تا
کتاب با 200 عنوان 
کرده است.  منتشر 

برخی از آن ها 
مانند: حکمت نامه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که درحال حاضر، 

25 هزار حدیث 
برای آن جمع آوری 

شده است؛ یا 
دانش نامه قرآن 

که  و حدیث 
امیدواریم تا 10 سال 

آینده تمام شود، 
همه موضوعات 

مبتالبه جامعه 
متدین و غیرمتدین 

را در برگرفته اند

جامعه علمی اهل 
تسنن نیازمند 

آشنایی با معارف 
اهل بیت؟مهع؟ است؛ 

چنان که خود 
اهل بیت؟مهع؟ نیز با 

همه مسلمانان، 
پدرانه برخورد 
می کردند و به 

ارشاد همه آن ها 
می پرداختند.
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مرکــزی  هســته  بخــش  ایــن  می رســد  نظــر  بــه   
دربــاره  زیادنــد.  زیرمجموعه هایــش  و  باشــد  دارالحدیــث 

بگوییــد.   برای مــان  وظایفــش  و  بخــش  ایــن 
کار پژوهشــکده علــوم و معــارف حدیــث، مبتنــی بــر میــراث 

حدیثــی شــیعه اســت و 3 زیرمجموعــه دارد: 
روایــات  و  آیــات  تمــام  کــه  دانشــنامه نگاری  اول:  گــروه 
دربــاره موضوعــی خــاص را جمــع آوری و تحلیــل می کنــد. 
ــه  ــی را ب ــم مطلب ــز نمی توانی ــری، هرگ ــدون جامع نگ ــرا ب زی

ــم.  ــبت بدهی ــن نس دی
عنــوان   200 بــا  کتــاب   500 از  بیــش  کنــون  تا گــروه  ایــن 
کــرده اســت. برخــی از آن هــا ماننــد: حکمت نامــه  منتشــر 
ــث  ــزار حدی ــال حاضــر، 25 ه ــه درح ک ــن؟ع؟  امیرالمؤمنی
یــا دانش نامــه قــرآن  بــرای آن جمــع آوری شــده اســت؛ 
کــه امیدواریــم تــا 10 ســال آینــده تمــام شــود،  و حدیــث 
ــن  ــن و غیرمتدی ــه متدی ــه جامع ــات مبتالب ــه موضوع هم
را در برگرفته انــد، درحــدود 90جلــد پیش بینــی شــده و 
850 پــروژه ریزتــر در خــود دارنــد. ایــن پروژه هــا به صــورت 
آرزو،  کتــاب  ماننــد:  می شــوند:  عرضــه  نیــز  تک نــگاری 
حســن خلــق، حســد، حکمت نامــه ســالمندان وکارگــر.

 جامع نگری چه مزیتی دارد؟
که  کنیــم می بینیــم  مثــال وقتــی آرزو را بــا ایــن روش بررســی 
کاهــش  ــد آســیب هایش را  آرزو، امــری فطــری اســت و بای
تحقیقــی  گــر  ا امــا  نــدارد.  مخالفتــی  آن  بــا  دیــن  و  داد 

کنیــم، شــاید بــه نتایجــی معکــوس برســیم.  ســطحی 
گریــزی  کــه ســراغ بســیاری از مــا می آیــد و  یــا ســالمندی 
کاهــش  از آن نداریــم: چگونــه می تــوان آســیب های آن را 
داد؟ در جوانــی چه کارهایــی بایــد انجــام داد تــا در پیــری 
گرفتــار عــوارض آن نشــد؟ بــا دیگــر ســالمندان، چگونــه 

کنیــم؟ رفتــار 
 این کــه بــه موضوعــات روز بپردازیــم خــوب اســت 
امــا اول بایــد خــود منابــع اولیــه تحقیقی از اتقان و اســتحکام 
تاش هایــی  چــه  حیطــه  ایــن  در  باشــند.  برخــوردار 

کرده ایــد؟  
تــراث  احیــای  اســت؛  دوم  گــروه  بــه  مربــوط  این هــا 
کــه در زمــان ائمــه  حدیثــی؛ یعنــی مجموعه هــای روایــی 
گردان شــان نوشــته می شــده،  معصومیــن؟مهع؟ توســط شا
کتب شــیخ  گرفتــه تــا  از نهج البالغــه و اصــول چهارصدگانــه 
کارهــای انجــام  کافــی و... از مهم تریــن  صــدوق  ره، اصــول 
کشــید و  کــه 7 ســال طــول  کافــی اســت  شــده مــا، اصــول 
کار، بــا عظمــت یــاد می کننــد.  مراجــع عظــام تقلیــد از ایــن 
کار مــا، در میــان همــه مجامــع حدیثــی شــیعه، حتــی  ایــن 

ــز رواج دارد.  مستشــرقان نی
نهج البالغــه، صحیفــه ســجادیه، تهذیب االحــکام، عیــون 
کار  از جملــه پروژه هــای در دســتور  نیــز  اخبارالرضــا؟ع؟ 
گــروه اســت. مراجــع عظــام نیــز به جهــت اهمیــت  ایــن 
کــه بــه  کتاب هــا در صــدور فتــوا و نیــاز زیــادی  بــاالی ایــن 
بــر انجــام  کتاب هــا وجــود دارد،  ایــن  تحقیــق و تنقیــح 

کرده انــد.  کیــد  آن هــا تأ
کارتان چگونه است؟  فرآیند 

هریــک از این هــا، هــم از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار 
هســتند؛ زیــرا منابــع اولیه انــد، هــم نیــاز بــه پروژه هــای 
از  را  نســخه ها  بایــد  ابتــدا  دارنــد؛  تحقیقــی  ســنگین 
کهن ترین هــا  کنیــم،  کشــور، جمــع آوری  ج  داخــل و خــار
و نســخه بدل ها را مشــخص، مقایســه و ارزیابــی نماییــم، 
شــرح  را  احادیــث  متنــی  و  ســندی  مشــکالت  ســپس 
دهیــم تــا بــرای مخاطــب فرهیختــه قابــل اســتفاده باشــند 
و دســت کم تــا 50ســال بعــد، بــه تحقیــق جدیــد دربــاره 

آن هــا نیــاز نداشــته نباشــیم.
گروه  سوم؟  و 

گــروه ســوم: تاریــخ و ســیره اهــل بیــت؟مهع؟؛ ارائه کننــده 
ــع  ــی و... راج کالم ــی،  ــی، تاریخ ــون حدیث ــن مت جامع تری
پیامبــر  دانشــنامه  ماننــد  معصومیــن ؟ع؟؛  تک تــک  بــه 
اهــل  گرچــه  می طلبــد.  عظیــم  کاری  کــه  اعظــم؟ص؟ 
گــزارش  ــه یــک  کرده انــد، ب کار  ــاد  ســنت در ایــن زمینــه زی
کامــل قرآنــی ، حدیثــی و تاریخــی شــیعه و ســنی نیــاز مبــرم 
داریــم. بســیاری از اختالفــات فریقیــن ریشــه در نقصــان 

منابــع دارد. 
کام، فقــه، اقتصــاد و بقیــه  گــروه اخــاق،   پــس 

کجــا قــرار می گیــرد؟
کــه  گروه هــای اصلــی  بودنــد؛ مــواردی  گفتــم  کــه  مــواردی 
هــم  زیــاد  کــه  زیرشــاخه اند  گروه هــای  می گوییــد  شــما 
کــه بــه ویــژه در عرضــه  گــروه فقــه و حقــوق  هســتند، ماننــد 
روایــات فقهــی شــیعه بــه جامعــه اهــل تســنن یــا اســتفاده 
از مصــادر حدیثــی آنــان در تبییــن روایــات شــیعی، فعــال 
کتــاب مــدارک اهــل ســنت در 20 جلــد و  بــوده اســت. 
موســوعه معــارف فقهــی مذاهــب در 4 جلــد، از جملــه آثــار 

گــروه اســت. ایــن 
کردیــد؛   خــب!  نکتــه چالش برانگیــزی را مطــرح 
کــه  مگــر  شــاید بــرای بعضی هــا ایــن ســؤال پیــش بیایــد 
عامــه، مصــادر حدیثــی خودشــان را چــاپ نکرده انــد؟ چــرا 
کنیــم! و از طرفــی، آنان کــه  مــا بایــد احادیــث آن هــا را چــاپ 

کــه بخواهیــم احادیث مــان را بــه  مصــادر مــا را قبــول ندارنــد 
کنیــم!   آن هــا عرضــه 

ــارف  ــا مع ــنایی ب ــد آش ــنن نیازمن ــل تس ــی اه ــه علم جامع
اهل بیــت؟مهع؟  خــود  چنان کــه  اســت؛  اهل بیــت؟مهع؟ 
ــه  ــد و ب ــورد می کردن ــه برخ ــلمانان، پدران ــه مس ــا هم ــز ب نی
ارشــاد همــه آن هــا می پرداختنــد. بایــد معــارف را بــه همــه 
کنیــم. ایــن وظیفــه، متوجــه دارالحدیــث  ایشــان منتقــل 
کنیــم.  کــه روایــات شــیعه را بــه آن هــا عرضــه  هــم هســت 
ممکــن اســت بــه روایــات مــا بــه تنهایــی عکس العمــل 
کنــار هــم بیاینــد،  گــر روایــات فریقیــن در  نشــان دهنــد امــا ا

مخاطــب اقنــاع می شــود.
ندهــد، دو  نتیجــه ســریع  کارهــا  این گونــه  حتــی شــاید 
نســل دیگــر جــواب دهــد ولــی به عنــوان صدقــه ای جاریــه 
از جامعــه علمــی شــیعه بــرای علــّو تفکــر مســلمانان آینده، 

گذاشــت. تأثیــرش را خواهــد 
زیرمجموعــه  هــم  بین الملــل  بخــش  پــس   

اســت. پژوهشــکده 
بلــه، بایــد مشــترکات مان بــا دیگــر ادیــان را هــم اســتخراج 
ــا  ــرب ی ــط ع ــا فق ــان م ــه مخاطب ــه  این ک ــه ب ــا توج ــم. ب کنی
فــارس یــا فقــط مســلمان یــا ایرانــی نیســتند، و همان گونــه 
تلقــی  کشــوری  فرا سیاســی اجتماعی  قــدرت  مــا  کــه 
بین المللــی  نــگاه  بــا  هــم  معــارف  ارائــه  در  می شــویم، 
عربــی  یــا  مــا  کتاب هــای  تمامــی  مثــال  پیــش می رویــم؛ 
اســت یــا همــراه ترجمــه بــه زبان هــای سراســر جهــان. 

 برخــورد اهــل تســنن بــا آ ثارتــان چگونــه بــوده؟ 
گذاشــته اســت؟ تأثیــر قابــل توجهــی بــر آن هــا 

ج، بــا دیــدن  بازدیدکننــدگان اهــل تســنن داخــل و خــار

کشــورها و مناطــق  کتابخانــه مــا متعجــب می شــوند. در 
کتــب شــیعه ممنوع انــد، امــا تــراث  اهــل تســنن، معمــوال 
متعجــب  اســت؛  خودشــان  از  بیــش  این جــا،  در  آن هــا 
را  خــود  آن قــدر  شــیعی،  گروهــی  این کــه  از  می شــوند 
کــه بــدون تــرس از تأثیرپذیــری از دیگــر  غنــی می بیننــد 
نقــد  و  نقــل  مطالعــه،  را  کتاب های شــا ن  فرهنگهــا، 
درســت  سقیم شــان ،  و  صحیــح  متــون  بــا  و  می کننــد 

می شــوند.  مواجــه 
کــه خودتــان شــاهد بوده ایــد   لطفــا چنــد مــورد را 

کنیــد. برای مــان بیــان 
بازگشــت،  از  پــس  األزهــر،  دانشــگاه  از  پژوهشــگری 
کــه  کــرده بــود در تبلیــغ ایــن روش  گفت وگویــی مفصــل 
گروهــی شــیعی در ایــران، در پــی جمــع آوری روایات فقهی 
دو فرقه انــد و به شــدت بــه األزهــر و مجامــع علمــی اهــل 
کاری در  ــد  ــه چــرا شــما ُعرضــه نداری ک ــود  تســنن تاختــه ب

ــد.  کنی ــه  ــراز ارائ ــن ت ای
بدرقــه اش،  هنــگام  فلســطین،  عالمــان  از  یکــی  بــه 
کتــاب  هدیــه دادیــم؛ از جملــه صحیفــه ســجادیه  چنــد 
مجموعــه  دعاهــای  کــه  کنزالدعــاء  جلــدی   3 کتــاب  و 
کــه بــه  معصومیــن؟مهع؟ اســت. بــرای  مــا غیر منتظــره بــود 
کنزالدعــاء را خیلــی  کنشــی نشــان نــداد امــا  صحیفــه وا
گفت:»20ســال اســت  پســندید! وقتی علتش را پرســیدیم 
کــرده ام،  بــا صحیفــه مأنــوس ام و آن را در فلســطین چــاپ 
کنزالدعــاء برایــم تازگــی دارد!«؛ فلســطینی ها  ولــی ایــن 
فلســطینی  عالــم  آن  امــا  ســنی های متعصبــی هســتند 
ــه  ــی دیرین ــه انس ــا صحیف ــی اش، ب ــه عرفان ــر روحی به خاط

داشــت.  
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مســعودی)۱۳۴۳ش(،  عبدالهــادی  حجت االســام   
محضــر  در  حدیــث،  و  قــرآن  دانشــگاه  رئیــس  مقــام  قائــم 
شــبیری زنجانی  وحیدخراســانی،  تبریــزی،  عظــام:  آیــات 
تفســیر  تألیفاتــش  مهم تریــن  از  اســت.  دیــده  تعلیــم  و... 
روایــی جامــع، آسیب شناســی حدیــث، روش فهــم حدیــث 
و وضــع و نقــد حدیــث اســت. ســاعتی مصاحبــت بــا ایــن 
و  شــیرین  خاطــره ای  خوش مشــرب،  و  فرهیختــه  فرزانــه 

گذاشــت.  بر جــا  مــا  بــرای  به یادماندنــی 

ــا  ــا؛ ب ــن  ج ــیس ای ــی تأس ــراغ چرای ــم س ــدا بروی  ابت
وجــود ایــن همــه مدرســه و دانشــگاه، این جــا چــه مزیتــی 

کننــد؟ کــه خّیــران بخواهنــد در آن ســرمایه گذاری  دارد 
گرانبهــای پیامبــر؟ص؟ رنــگ و بــوی فرهنــگ  دو امانــت 
کتابــی اســت تمدن ســاز و اهــل بیــت؟مهع؟  دارنــد؛ قــرآن 
مشــعل داران هدایــت بشــر. حــال، چنــد پرســش پیــش 

می گــذارم. عزیــزان  شــما  روی 
کرده ایــم  ــا حــدی تــالش  ســؤال اول: مــا در زمینــه قــرآن ت
کــه وجــود شــریف اهــل بیــت؟مهع؟ را در میــان  کنــون  امــا ا
نفــس  را  آنــان  می توانیــم  چگونــه  نمی بینیــم  خــود 
کــه ســخنان، باورهــا و  آیــا جــز احادیث شــان  بکشــیم؟ 
کــرده اســت چیــزی  رفتارهــای زیبای شــان را منعکــس 

بــرای مــا به جــا مانــده اســت؟  

هــر  مــا  میلیونــی  هشــتاد  جامعــه  در  گــر  ا دوم:  ســؤال 
ایــن احادیــث  بــا  از طریــق یک نفــر  نفــر بخواهنــد  هــزار 
فرهنگ ســاز و آداب آمــوز آشــنا شــوند، بــه هشــتاد هــزار 
کدام  فرهیختــه متخصــص در ایــن زمینــه احتیــاج داریــم. 

نهــادی مســئول تربیــت چنیــن نیروهایــی اســت؟
ــم  کنی ــدا  ــران ج ــیعی را از ای ــگ ش ــر فرهن گ ــوم: ا ــؤال س س
ــی  ــد جــز میراث ــرای ایــن ســرزمین چــه باقــی خواهــد مان ب
بــا یکدیگــر، مــردم بــا حکومــت و  انــدک؟ روابــط مــردم 
گــرو فهــم آموزه هــای  حکومــت بــا مــردم، همــه و همــه در 
و  ترویــج  عهــده دار  کســی  چــه  اســت.  بیــت؟مهع؟  اهــل 

آموزه هاســت؟ ایــن  تعلیــم 
کــه هــزاران مدرســه در ایــران  ســؤال چهــارم: بــه فــرض 
ســاختیم، آیــا بــه محیــط دیگــری بــرای رشــد دانــش و 
اخــالق آنــان نیــاز نداریــم؟ آیــا می تــوان پــل روی دره یــا 

کــرد؟  رودخانــه را نیمــه کاره رهــا 
آتیــه دانش آموزانــی  فکــر  بــه  بایــد  از همیــن اآلن  پــس، 
بــه  کرده ایــم؛  بنــا  امــروز برای شــان مدرســه  کــه  باشــیم 
فکــر فضایــی ســالم و  دور از مســمومیت های فرهنگــی، 
اخالقــی و آموزشــی تــا انســان هایی درســت کردار، متعهــد 

و متخصــص بــرای جامعــه بشــری باشــند. 
کنیــم چنیــن دانشــگاهی نباشــد  گــر فــرض   حــاال ا
اتفاقــی  چــه  نشــود،  اســتقبالی  آن  از  یــا  شــود  تعطیــل  یــا 

می افتــد؟
کــه نســل فــردا بایــد پاســخ گوی  غرب شناســان می داننــد 
کژاندیشــان باشــد و بتوانــد  شــبهات ناهمکیشــان و یــا 

ایمانــش را در طوفان هــای آینــده نگــه  دارد. 
گرچــه در دو دهــه اخیــر، رویکــرد مثبــت خاورشناســان  ا
بــه احادیــث شــیعی را شــاهدیم، امــا  برخــی مستشــرقان 
کتاب هــای تفســیری  معاصــر، بیــش از روحانیــون مــا از 
را  آن هــا  ســطر  بــه  ســطر  و  مطلع انــد  مــا  حدیثــی  و 
کلبــرگ، مارتیــن مکــدر مــوت،  ــان  ــد، ماننــد: ات خوانده ان
ــیعه را  ــلی از ش ــر نس گ ــس ا ــو. پ گلی ــرت  ــن و راب ــدره نیوم آن
آنــان پیــش برونــد، منابــع  کــه پابه پــای  تربیــت نکنیــم 
قرآنــی و حدیثــی شــیعه در 30-20 ســال آینــده بــه دســت 
ج خواهــد شــد  آنــان خواهــد افتــاد و از نظــارت شــیعه خــار
و دیگــر معلــوم نیســت آن را بــه خــود مــا چگونــه عرضــه 

کننــد! 
کارتان قرار دارد؟   چه برنامه هایی در دستور 

جوینــدگان  عطــش  بیــت؟مهع؟،  اهــل  معــارف  گســتره 
حقیقــت و احتیــاج بی انــدازه بشــر بــه آن، ایجــاب می کنــد 
مقتضیــات  بــا  متناســب  را  متعــددی  برنامه هــای  کــه 
طرح هــای  حاضــر  درحــال  کنیــم.  طراحــی  زمــان  هــر 

داریــم: رو  پیــش  گونــی  گونا
ولی عصــر ؟جع؟  حضــرت  توجهــات  بــا  الحمــدهلل 
کشــور را داراییــم.  کتابخانــه تخصصــی حدیــث  بزرگ تریــن 
مدیریــت  حقــوق،  و  فقــه  قســمت های  بایــد  البتــه 
کنیــم. هرچنــد  اســالمی و هنــر اســالمی را بــه آن اضافــه 

دیگرمــان  اصلــی   شــعبه های  در  نتوانســته ایم  هنــوز 
باشــیم.   داشــته  آبرومنــد   کتابخانــه ای 

گــر خداونــد متعــال توفیــق دهــد، می خواهیــم بخــش  ا
عربــی، انگلیســی دانشــکده مجــازی را زودتــر راه انــدازی 
کنیــم. زیــرا بســیاری از عرب زبانــان و شــیعیان اروپــا در 
انتظــار آن انــد. مستشــرقین و حتــی خداناباورهــا هــم بــه 
مــا می گوینــد چــرا میــراث حدیثــی شــیعه را بــه جهــان 

نمی کنیــد؟ معرفــی 
هم چنیــن قصــد داریــم شــعبه های مان را افزایــش دهیــم. 
مثــال در شــیراز و آذربایجان هــای غربــی و شــرقی مشــتاقان 
کــه شــیعه در  زیــادی هســتند. ایــن کار در اســتان هایی 
گلســتان، عــالوه بــر  کردســتان یــا شــرق  اقلیــت  اســت مثــل 
ــی مذاهــب را نیــز  دفــاع از تشــیع، ایجــاد وحــدت و همدل

در پــی خواهــد داشــت. 
بخش هایــی  چــه  در  خّیــران  شــما  نظــر  بــه   

کننــد؟ مشــارکت  مرکــز  ایــن  بــا  می تواننــد 
کالنــی  تمامــی برنامه هــای بــاال، ســرمایه گذاری  و بودجــه  
کتابخانه هــا،  گفتــم، نیازمنــد  می طلبــد و چنان کــه پیش تــر 
تــا  خوابگاهیــم  و  آموزشــی  فضــای  فرهیختــه،  اســتادان 

جوانــان را در زندگــی دشــوار آینــده، راهنمــا باشــند. 
تعمیــر و توســعه خوابــگاه دانشــگاه نیــز، از نیازهــای مبــرم 
کافــی نــدارد و همیشــه شــرمنده  ماســت. زیــرا امکانــات 
زمســتان ها  در  مثــال  هســتیم؛  دانشــجویان  عزیزمــان 
و  گرمایشــی  سیســتم  قــم،  کویــری  تابســتان های  و 

نــدارد.  درســتی  سرمایشــی 
کنــم: احتیاجــات مــا فراوان انــد،  ایــن نکتــه را هــم عــرض 
کــه بیــن صفــر و صــد حرکــت  کنیــم  امــا این طــور نیســت 
یــاری  را  کوچــک خّیــران عزیــز نتوانــد مــا  کمک هــای  و 
ــر  گ ــرد، 1دانشــجو و ا ک کمــک  کســی 1 میلیــون  ــر  گ دهــد؛ ا
کــرد، 20دانش جــو، بیش تــر می توانیــم  کمــک  20 میلیــون 
کــه می تواننــد مدافعــان دیــن حقیقــی  کســانی  بپذیریــم؛ 

و حقیقــت دیــن در منطقــه خــود باشــند. 
بنابــر آن نســبت حداقلــِی 80 هــزار متخصــص بــرای 80 
میلیــون نفــر، بایــد تعــداد بســیار زیــادی از دانشــجویان 
سراســر جهــان به خصــوص مناطــق محــروم را بــا تخفیف  و 
کمبــود امکانــات،  کنیــم. امــا به خاطــر  مزایــای بــاال جــذب 

محدودیــت پذیــرش داریــم. 
کمبــود نیــروی متخصــص، محروم مانــدن جامعه    

از معــارف واالی الهــی را به دنبــال مــی آورد!
کم تــر  بلــه. خواه ناخــواه، معــارف الهــی و فرهنــگ راســتین 

بــه ســایر مــردم منتقــل می شــود.  
 فهــم روایــات، مقدمات زیادی می خواهد. عاوه 
برداشــت های  باعــث  اســرائیلیات  و  اخبــار جعلــی  این کــه 
ــه از دیــن، شــبهات و حتــی خرافه پرســتی  و تعصبــات  وارون
مذهبــی می شــود. در تدریــس و انتشــار حدیــث، چگونــه از 

ایــن خطــرات وامی رهیــد؟          
همیــن  آثــارش  و  دارالحدیــث  تأســیس  از  هــدف  اصــال 

ک احادیــث را از لکــه ننــگ اخبــار  کــه هــم دامــان پــا اســت 
ســاختگی و خرافه هــا  بپیرایــد و هــم تحلیــل درســتی از 

کنــد.  روایــات معتبــر ارائــه 
کاری عظیــم را آغــاز  مــا تحــت اشــراف آیــت اهلل ری شــهری 
کــه شــاید خــود مــا بــه آن قلــه نهایــی نرســیم. فقــط  کردیــم 

کار را بنــا بگذاریــم.  می توانیــم پایه هــای ایــن 
جدیــد  درس هــای  تدویــن  حــال  در  کــه  سال هاســت 
کــه دانشــجو نــه چنــدان  حدیثــی هســتیم بــا ایــن هــدف 
در  را  جعلــی  و  ضعیــف  حدیــث  هــر  کــه  شــود  اخبــاری 
کنــد و نــه آن گونــه در اعتبار احادیث شــک  زندگــی اش وارد 
کــه بــه همــه آن هــا بی اعتنــا شــود. ســعی مان بــر ایــن  کنــد 
بــا ترکیــب درس هــای متفــاوت و در ســطوح  کــه  اســت 
ــا دکتــرا- خــط تعــادل  کارشناســی ت مختلــف آموزشــی-از 

کنیــم. را حفــظ 
 دانشــگاه قــرآن و حدیــث در میــان دانشــگاه های 

کشــور، چــه جایگاهــی دارد؟
اول   ســطح  در  غیرانتفاعــی  دانشــگاه های  میــان  در  مــا 
چندســال  اســت؛  زیــاد  هــم  اســتقبال ها  و  داریــم  قــرار 
دانشــگاه های  دوم  و  اول  رتبه هــای  کــه  اســت  متوالــی 
در  ورودی های مــان  این کــه  بــا  ماســت.  آن  از  کشــور 
ــی  ــان، ول ــتعداد درخش ــه اس ــتند و ن ــط  هس ــطح متوس س
خروجی های مــان بــا بهتریــن دانشــجویان دانشــگاه های 
در  آن هــا  درصــد   60 از  بیــش  و  می کننــد  رقابــت  دیگــر 

می شــوند. قبــول  باالتــر  مقاطــع 
برنامه هــای  و  آثــار  این همــه  بــا  دارالحدیــث   
کــه بایــد و شــاید بــه جهــان  تأثیرگــذار و مانــدگار، آن گونــه 
معرفــی نشــده اســت. بــرای ایــن مهــم، چــه راهکارهایــی را 

می کنیــد؟ پیشــنهاد 
ــه  ــد ن ــه خــود ببوی ک ــم مشــک آن اســت  ــه معتقدی ــا آن ک ب
کثــرت  ــه  ــان امــروز، باتوجــه ب ــد، در جه ــار بگوی ــه عط آن ک
کاری الزم اســت. چنــد راه عمــده  کــز، اطالع رســانی  مرا

می کنیــم:  پیشــنهاد  شناســایی مان  بــرای 
ببیننــد  و  شــوند  گفت وگــو  وارد  دانشــجویان مان  بــا 
وضعیــت اخالقــی، مهــارت زندگــی و تخصص شــان در چــه 
غ التحصیــالن مــا از بهتریــن اســاتید  رتبــه ای اســت. فار

تهران انــد.  دانشــگاه  الهیــات  دانشــکده 
کــه در آن  کســانی  اصــال فضــای ایــن مرکــز، بــه شــهادت 
رفت و آمــد می کننــد، روحانیــت خاصــی دارد. جــّو این جــا 
جــّو دود و دم و دعــوا و دشــنام و رذائــل اخالقــی نیســت. 
را پیشــه  نیکورفتــاری  و  دانشــجویان مان نیک اندیشــی 
بــه  از عنایــات اهل بیــت؟مهع؟  این هــا  خــود ســاخته اند. 

ایــن مجموعــه و اهــل آن اســت.
اســاتید  کتاب هــای  تمامــی  ببیننــد.  را  مــا  محصــوالت 
می شــود؛  تدریــس  کشــور  دانشــگاه های  همــه  در  مــا 
کل  وزارت آمــوزش عالــی، تدویــن همــه دروس حدیثــی 
کــرده اســت. یعنــی اســتادان  گــذار  دانشــگاه ها را بــه مــا وا
کــه می تواننــد  مــا بــه ایــن درجــه از فرهیختگــی رســیده اند 
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بــه همه جــا، معــارف حدیثــی را بــا روش هــای علمــی و 
کننــد. محققانــه عرضــه 

شــخصیتی  ری شــهری،  آیــت اهلل  مرکــز،  ایــن  مدیریــت 
کل قــرآن، هــم مفســر  کم نظیــر اســت؛ هــم حافــظ  جامــع و 
قــرآن، هــم مجتهــد، هــم محــّدث و بــه تعبیــر آیــت اهلل 
ــت. از  ــر« اس ــی معاص ــه  مجلس ــهری: »عالم ــینی بوش حس
کشــوری اســت؛ هــم وزیــر بوده،  دیگرســو، یــک مدیــر عالــی 
ــار دیریــن امــام؟هر؟. چنیــن  کل؛ و هــم ی هــم دادســتان 
ــن  ــذب ای ــان را ج ــگان و محقق ــم فرهیخت ــخصیتی، ه ش
مرکــز می کنــد، هــم بیــش از دانــش بــر بینــش و اخــالق 
چنیــن  مدیریتــی  گــر  ا می نمایــد.  کیــد  تأ دانش جویــان 
در  آیــا  باشــد،  دانشــجویان  ســر  بــاالی  کارآمــد  و  الیــق 

کــرد؟ تردیــد خواهیــم  خروجی هــای آن دانشــگاه 
 خــود قــرآن و روایــات هــم در رفتــار دانشــجویان 

تأثیــر زیــادی دارد.
متعــال  خداونــد  کــه  آمــده  هــم  روایــات  در  صدالبتــه. 
جوینــدگان علــم دیــن را هدایــت می کنــد؛ حتــی برخــی 
از دین آمــوزی چنــدان خالصانــه   کــه قصدشــان  کســانی 
نیســت به خاطــر حســن انتخاب شــان، هدایــت می شــوند. 
ــرآن و  ــته ق ــتاقان رش ــری مش کث ــذب حدا ــرای ج  ب

حدیــث چــه تدارکــی دیده ایــد؟ 
وجــود  بــا  و  داده ایــم  خــرج  بــه  را  تالش مــان  کثــر  حدا
مشــکالت اقتصــادی  مرکــز، بــرای طــالب و دانشــجویان 
کــه شــیعیانش در اقلیت انــد،  مناطــق محــروم یــا مناطقــی 
حمایــات مالــی و تخفیف هــای زیــادی قائــل  شــده ایم.
ــت  ــدف عدال ــا ه ــازی را ب ــگاه مج ــش دانش ــن بخ هم چنی
مناطــق  کنان  ســا مثــال  کرده ایــم.  راه انــدازی  آموزشــی 
کاشانه شــان،  دور افتــاده یــا بانــوان خانــه دار از راه دور و در 
که دانشــجویان حضوری  همــان بهــره آموزشــی را می برنــد 
شــهرهای بزرگ می برند. دروس اســاتید برجســته، ضبط 
دسترســی  امــکان  نرم افزارهــا  از  بااســتفاده  و  می شــود 
بــه آنــان فراهــم اســت. به ایــن طریــق از نقــاط مختلــف 

ــکا هــم دانشــجویانی داریــم. ــا و امری جهــان ماننــد اروپ
کام اهــل بیــت؟مهع؟ در رشــد افــراد   از آن جــا  کــه 
و جامعــه، نقشــی سرنوشت ســاز دارد و چیــزی جــز قــرآن 
ــه  ــرای آمــوزش عمومــی آن ب کنــد، ب ــری  ــا آن براب ــد ب نمی توان

مــردم چــه تدابیــری اندیشــیده اید؟
آموزه هــای دیــن منحصــر بــه احــکام طهــارت و نجاســت 
ــز  ــی نی ــط اجتماع ــی و رواب ــای قلب ــا، باوره ــت. پنداره نیس
هســتند و بایــد بــرای مــردم بیــان شــوند. در ایــن راســتا 
کوتــاه مــدت ماننــد آشــنایی بــا نهج البالغه  بیــش از 20 دوره 
ایــن  از  برخــی  در  کرده ایــم.  برگــزار  خانــواده  احادیــث  و 
دوره هــا صدهــا معلــم و ائمــه جماعــت مســاجد شــرکت 
کالس حدیــث زندگــی، بــا آن کــه احادیث بســیار  کرده انــد. از 
ــم،  ــم می دادی ــرت در آن تعلی ــاره آداب معاش ــاده ای درب س

ــد.   ــتقبال ش ــری اس ــر دوره دیگ ــش از ه بی

 حجت االســام دکتــر رضــا برنجــکار )۱۳۴۲(، از پژوهشــگران نمونــه فلســفه و 
ج  کام اســامی و غــرب اســت. تحصیــات حــوزه را نیــز پــس از ۷ ســال درس خــار
کــه بــا او نشســتیم، انــس بــا قــرآن و روایــت را در  بــه اتمــام رســانده. در یــک  ســاعتی 

منــش او نمایــان دیدیــم.  

کنیــد، تــا جایــگاه  کتــاب و ســنت را برای مــان تبییــن   ابتــدا، جایــگاه خــود 
دارالحدیث بیشــتر مشــخص شود.

»تــا  فرمودنــد:  و  گذاشــتند  ارث  بــه   گران بهــا  امانــت  دو  ؟ص؟  خــدا  پیامبــر 
گمــراه نخواهیــد شــد؛ یکــی قــرآن و دیگــری  کنیــد  زمانی کــه بــه ایــن  دو تمســک 
اهل بیــت؟مهع؟.« امام باقــر؟ع؟ فرمودنــد: »شــرق و غــرب را بگردیــد، هرگــز علــم 

درســتی نخواهیــد یافــت مگــر آن چــه از مــا اهل بیــت صــادر شــده باشــد.« 
آن چــه از ایشــان بــرای مــا باقــی مانــده، احادیث  شــان اســت. تفســیر صحیــح 
کرده انــد. بــدون شــناخت ایــن احادیــث،  کــه ایشــان عرضــه  قــرآن نیــز آن اســت 
اهل بیــت؟مهع؟  حدیــث  نیســت.  ممکــن  هیچ عرصــه ای  در  دیــن  شــناخت 
ــد در  ــا بای ــا قیامــت مــردم را ســیراب می کنــد. م ــه ت ک چشــمه  جوشــانی اســت 
گنجینه هــا را اســتخراج  کمــال خودمــان و جامعــه بشــری ایــن  هــر زمانــی بــرای 

کنیــم. 
ایــن  شــده اند.  زیــاد  حدیثــی  و  قرآنــی  مؤسســات  ســال ها،  ایــن  در   

دانشجویان شــان  وظیفــه  مشــغول اند.  روز  و  شــب  و 
ــه و  ــیعه را تجزی ــای ش کتاب ه ــت.  ــبهه افکنی اس ــط ش فق

می کننــد.   اشــکال  جزءبه جــزء، 
گــر نتوانیــم راه درســت را نشــان دهیــم، برداشــت های  ا
انحرافــی آن هــا از قــرآن و روایــت، جایگزیــن خواهنــد شــد 
کــم فقــط  کــرد. بــا ایــن امکانــات  گمــراه خواهنــد  و مــردم را 
پاســخ  آن هــا  پیــش  ســال ها  شــبهات  بــه  توانســته ایم 

ــم. بدهی
 آیــا مســائل علــوم مختلــف را بــه قــرآن و ســنت 
ک هــای قــرآن و ســنت را اســتخراج  یــا ما تزریــق می کنیــد 
می کنیــد تــا درســتی و نادرســتی علــوم، بــا معیارهــای الهــی، 

ســنجیده شــود؟
ــبهات،  ــادات، ش ــد اعتق ــا مانن ــام زمینه ه ــا در تم ــای م بن
کتــاب و ســنت  کــه نظــر  اخــالق و تاریــخ، بــر ایــن اســت 
ــر چیــزی نیافتیــم، ســراغ  گ کنیــم؛ ا ــو  ــاره آن هــا، بازگ را درب

ــم. ــع دیگــر بروی مناب
امــا  بســیار اند  شــده،  مطــرح  احادیــث  در  کــه  مســائلی 
ک می خورنــد. بایــد آن هــا را بــا روشــی  گوشــه قفســه ها خــا
کــرد. به عنــوان  علمــی و امــروزی، جمــع آوری و تشــریح 
کرده ایــم؛ موضوعــی  نمونــه، اخــالق هتــل داری را منتشــر 
گــروه روان  شناســی مــا،  کاربــردی و آمــاده اســتفاده. یــا 
طراحــی  حدیــث،  بــر  مبتنــی  را  مثبت گــرا  روان شناســی 
کــه درحــال تکمیــل اســت. این رشــته، در غــرب  ــد  کرده ان
هــم وجــود دارد امــا نــه مبتنــی بــر حدیــث. دانش نامــه 
توجــه  قابــل  نمونــه  کرده ایــم،  چــاپ  اســالمی  عقایــد 

دیگــری اســت.
کشــور، به نقل  ج  کنفرانســی بین المللــی در خــار روزی، در 
و بررســی احادیــث محیــط  زیســت پرداختیــم؛ همه شــان 

حیرت زده شــدند!
کافــی، چــه ضربه هایــی  ــا نبــود بودجــه  کمبــود ی  

ــت؟  ــث زده اس ــه دارالحدی ب
شــده اند؛  تعطیــل  مــا  پروژه هــای  از  بســیاری 
عرفــان،  دربــاره  را  اهل بیــت؟مهع؟  دیــدگاه  می خواســتیم 
می کردیــم؛  جمــع آوری  نوظهــور  عرفان هــای  و  تصــوف 
اســتقبال  این طــرح  از  عرفــان،  مخالفــان  و  موافقــان 

شــد.  متوقــف  و  نرســید  بودجــه  امــا  کردنــد 
گــر حمایــت بشــویم ایــن مرکــز می توانــد بهتــر اداره شــود.  ا
امیدواریــم، خّیــران و محبــان اهل بیــت؟مهع؟ نگذارنــد این 
مرکــز تعطیــل شــود.در هرموضوعــی بــه ما ســفارش بدهند 

کننــد، آماده ایــم. و پشــتیبانی  

مؤسســه چــه مزیت هایــی بــر نظایــرش دارد؟ آیــا تعــدد ایــن 
مؤسســات، مــوازی کاری نیســت؟

بــه  بــود. رفته رفتــه  دارالحدیــث، در ســال 74 مؤسســه 
کنــون مرکــز  کــرد. امــا ا پژوهشــکده و دانشــکده ارتقــا پیــدا 

اســت.  قرآن وحدیــث 
جهــان،  تمــام  در  شــیعه  پژوهشــی حدیثی  مرکــز  تنهــا 
همیــن دارالحدیــث اســت. بــرای نشــر معــارف، بهتــر از 
کــز حدیثــی اهــل ســنت  بلــه، مرا نــدارم.  این جــا ســراغ 
کار می کننــد،  ــه شــیعه  ــه ب ــا هــدف حمل ــه ب ک ــزی  ک ــا مرا ی
ــز تخصصــی  ــز حدیثــی دیگــر قــم، ماننــد مرک ک ــد. مرا زیادن
کرده ایــم.  حدیــث و انجمــن حدیــث را خــود مــا تأســیس 
مرکــز تحقیقاتــی نرم افــزاری نــور نیــز از تمام آثار ما اســتفاده 
می کنــد. اســاتید دانشــگاه و طراحــان رشــته های قــرآن و 
کالم شــیعه و نهج البالغــه هــم از پژوهشــگران  حدیــث، 

هســتند.
گذشتگان دارد؟ کار  کار شما چه مزیت هایی بر   

پژوهش هــای مــا بنیادیــن و حســاس اســت، یــا ســابقه 
کنــون فقــط چنــد تفســیر  کم ســابقه اســت. تا نــدارد، یــا 
تفســیر  ناقص انــد؛ مثــال در  کــه  نگاشــته شــده  حدیثــی 
بنــده  ولــی  آمــده،  20حدیــث  ذّر،  عالــم  دربــاره  برهــان 
کــرده ام. آن هــا امکانــات امــروزی را در  200 حدیــث پیــدا 
گذشــتگان  اختیــار نداشــته اند. مــا می توانیــم ده هــا برابــر 
کار انجــام دهیــم. باایــن حســاب، خبرهــای واحــد زیــادی 

تبدیــل بــه خبــر متواتــر می شــوند.    
بــا  و  اســت  موضوعــی  روایــات،  از  بســیاری  به عــالوه، 
را  آن هــا  نمی شــود  نرم افــزار  جســت وجوگر  و  کلیــدواژه 
اشــراف  کار  بــه  کــه  متخصصانــی  فقــط  آورد.  به دســت 
ــد.  کنن ــط  ــم مرتب ــا به ه ــدا ی ــا را پی ــد آن ه ــد، می توانن دارن
کار مــا فقــط  کار اجتهــادی انجــام می دهیــم.  بلــه. واقعــا 

جمــع آوری روایــت نیســت.
فراوانــی  ضد شــیعه  شــبهات  عصــر،  ایــن  در   
منتشــر می شــود؛ بــرای پاســخ گویی بــه آن هــا چه کارهایــی 

کرده ایــد؟
ــا تمــام  غربی هــا، مستشــرقان، وهابیــت و روشــن فکران ب
کنی  تــوان، دربــاره اصــل و محتــوای احادیــث شــبهه پرا
گــر نتوانیــم بــه ایــن شــبهات پاســخ دهیــم،  می کننــد؛ ا
هــم شــیعه محــو می شــود، هــم به فرمــوده پیامبــر ؟ص؟ 
گــر اهل بیــت؟مهع؟ نباشــند، از اســالم فقــط یــک نــام  » ا
درســت  تفســیر  بــا  آل اهلل،  زیــرا  مانــد.«  خواهــد  باقــی 
بــا حــذف  را حفــظ می کننــد. مهاجمــان  اســالم  قــرآن، 
معنــوی  تحریــف  را  قــرآن  می خواهنــد  آل اهلل  میــراث 
کرده انــد  کننــد. میلیون هــا میلیــون دالر ســرمایه گذاری 

حجت االسالم دکتر رضا برنجکار
قائم مقام رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث

خّیران و محبان اهل بیت؟ع؟ 
نگذارند این مرکز تعطیل شود
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قدم اول در تعالی 
تمدن، نشر آثار 

فاخر معرفتی برای 
کودکان تا  تعلیم 

بزرگساالن  است. 
موقوفات، نذورات 

و خیرات مردم باید 
در این حوزه متمرکز 

شود

یکی از مشکالت 
بزرگ هنرمندان، 
مشخص نبودن 

خط قرمزها و 
حتی دیدگاه دین 
درباره هنر است؛ 

هیچ فتوای فقهی 
و بازنگری در 

احکام هنر هم 
بدون جمع آوری، 

دسته بندی و 
تحلیل آیات و 

روایات این باب 
ممکن نیست.  
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موقوفات و خیرات باید در 
جهت تربیت نسل متدین 

متمرکز شود

  اول برویم سراغ نیازها.
در ایــن مرکــز، ایده هــا و محتــوای غنــی علمــی و دینــی 
بیشــتر،  انســانی  نیــروی  و  بودجــه   بــا  اســت.  موجــود 
می توانیــم طیــف وســیعی از جامعــه را پوشــش دهیــم. 
آمریــکا  از  کــه  کودک مــان  مجموعه هــای  همیــن  مثــال 
کرده انــد. همیــن امســال  بــرای ترجمــه اش درخواســت 
کجاســت؟ صفــات  ــاره این کــه خــدا  کــودک درب کتــاب   20

چاپ انــد.  منتظــر  و...  چیســت  خــدا 
مسجدســازی  حتــی  و  افطــاری  انداختــن  ســفره  آیــا 
کــه چنــد نســل  را تربیــت  کتــاب حدیثــی  اثرگذارتــر اســت یــا 
می کنــد؟ اصــال قابــل مقایســه نیســتند. قــدم اول در تعالی 
ــا  کــودکان ت ــرای تعلیــم  ــار فاخــر معرفتــی ب تمــدن، نشــر آث
بزرگســاالن  اســت. موقوفــات، نــذورات و خیــرات مــردم 

ــز شــود.  ــد در ایــن حــوزه متمرک بای
تولیدات مــان  راه  در  مــا  توزیــع؛ محاســن  امــا مرحلــه  و 
بماننــد  قفســه  در  این هــا  گــر  ا حــال  شــده،  ســفید 
نرســند،  مخاطبــان  دســت  بــه  بخورنــد  ک  خــا و 
زحمت های مــان به هــدر مــی رود؛ طــالب و دانشــجویان 
ندارنــد؛  را  کتــاب   خریــد  قــدرت  کتابخانه هــا!  حتــی  و 
ج دانشــگاه  یعنــی می خواهنــد ولــی نمی تواننــد. بــا مخــار
کتــاب  کــه حتــی  و خوابــگاه و زندگــی، پولــی نمی مانــد 
درسی شــان را بخرنــد. بعــد می گوییــم چــرا دانشــجویان 

نمی خواننــد!     کتــاب  یــا  کم ســوادند 
در  مثــال  اســت.  بســیار  خّیــران  بــا  تعامــل  راه هــای 
کنیــم  تیزرهای مــان می توانیــم حامیــان مالــی را تبلیــغ 
کنیــم؛ بــه طــالب و دانشــجویان بــن  یــا در ســود مشــارکت 
کتــاب بدهنــد؛ هزینــه تحقیــق و تولیــد را متقبــل شــوند؛ 

  . و...  کننــد  مجهــز  را  کتابخانه هــا 
ناشــر  نــه  را زدن!  نشــانه  تیــر چنــد  یــک  بــا  یعنــی  ایــن 
ــد و  ــرف نمی مان ــر، بی مص ــق؛ اث ــه محق ــورد ن ــن می خ زمی

می بــرد.  را  معنــوی اش  ســود  هــم  مخاطــب 
کار شــما بــا ضــد  کــه    مانــع مهمــی وجــود دارد 

روبه روســت! گســترده ای  تبلیغ هــای 
کــه  گزارشــی از شــبکه های ماهــواره ای پخــش شــد  بلــه. 
ــبحانی نیا،  ــل س ــر مث ــی دو نف ــت و یک ــهری اس ــک ری ش ی
نمی کننــد.  هــم  کاری  و  می گیرنــد  بودجــه  میلیــارد   3
و  کننــد  کمــک  میلیــارد   3 بــوده  قــرار  اوال  حالی کــه  در 
ــد. ثانیــا دارالحدیــث 3 نفــر نیســت، بیــش از 500  نکرده ان
کارمنــد و پژوهشــگر دارد و حــدود 5 هــزار دانشــجو بــا  نفــر 
بخش هــای متعــدد و تولیــدات فــراوان و مهــم فرهنگــی و 
اخالقــی. ثالثــا ایــن پول هــا در برابــر ایــن  همــه برنامــه و آن  

ــت. ــددی نیس ــی، ع ــالت فرهنگ ــه حم هم
کتــب فرهنگــی و    باوجــود فعــاالن بی شــمار عرصــه نشــر 
کــرده اســت؟    هنــری، ایــن معاونــت چــه ضرورتــی را احســاس 
گرچــه  ا زیــرا  نیســت.  کتــاب  تولیــد  فقــط  مــا  هــدف 
ارزش  دارالحدیــث،  پژوهشــگاه  تخصصــی  کتاب هــای 
ــد، امــا مناســب ســطح عمــوم  ــگاه واالیــی دارن ــاال و جای ب

مــردم نیســتند. فرهنگ  ســازی اخالقــی جامعــه جهانــی، 
کــه  هــدف دارالحدیــث اســت. ازدیگرســو، خــأل شــدیدی 
در حــوزه فرهنــگ و هنــر احســاس می شــود، خــأل آثــاری 
ــی و حدیثــی باشــند، هــم از  ــی قرآن ــا مبان ــه هــم ب ک اســت 
کــه بتواننــد نظــر  کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــند  چنــان 

کننــد.  اقشــار مختلــف را جلــب 
و  بازتولیــد  فرهنگی هنــری،  معاونــت  بنابرایــن، 
و  گرفتــه  عهــده  بــر  را  تخصصــی  آثــار  آن  عمومی ســازی 

دهــد. پوشــش  را  ســنی  مقاطــع  تمــام  بایــد  طبعــا 
کتاب؟   فقط در حوزه 

کــه در اختیــار داریــم، در چنــد  کمــی  خیــر. بــا امکانــات 
می کنیــم. فعالیــت  قالــب 

کتــاب  قالــب اول: آثــار مکتــوب؛ در 4 ســال، بیــش از 100 
کرده ایــم.  منتشــر 

از  کــه  چندرســانه ای  نرم افزارهایــی  دوم:  قالــب 
و  نوجوانــان  بــرای  و  تشــکیل  گونــی  گونا بخش هــای 
کــه  ثــاراهلل  نرم افــزار  ماننــد  شــده اند؛  طراحــی  جوانــان 

شــد. آن  از  زیــادی  اســتقبال 
کتــاب صوتــی  قالــب ســوم: تولیــدات رســانه ای؛ ماننــد 
رمــان نشــان ســرخ بــه قلــم آقــای آبــروی؛ مجلــه صوتــی 
کوتــاه »روایــت زندگــی« و »حکایــت  اخــالق ســفر؛ تیزرهــای 
کــه ناظــر بــه آســیب های اجتماعــی و روش هــای  زندگــی« 
مقابلــه بــا آن اســت و از شــبکه های مختلــف صداوســیما، 

ــی دارد. ــارات و... پخــش شــده و بازدیدهــای میلیون آپ
قالــب چهــارم: هنرهــای تجســمی و خوشنویســی اســت. 

آثــار فاخــر هنــری معاونــت فرهنگــی هنــری دارالحدیــث  بــا دیــدن  مــا   همــه 
گشــودیم. حجت االســام دکترمحمدتقــی  شــگفت زده شــدیم و زبــان بــه تحســین 
ســبحانی نیا، هــم خوش صحبــت بــود، هــم درد دل هــای زیــادی بــا خّیــران داشــت و 

کــرد.  کتــاب لذت بخــش بــه مــا اهــدا  کــرد و چنــد  هــم محبــت 

حجت االسالم دکترمحمدتقی سبحانی نیا
 معاون فرهنگی هنری دارالحدیث

انتخــاب  ادعیــه،  و  روایــات  و  آیــات  از  متــن   200 مثــال 
ازآن هــا  خوشنویســی  تابلــوی   50 کنــون  تا و  کرده ایــم 
نمایشــگاه های  در  تابلوهــا  ایــن  اســت.  شــده  تولیــد 
کــرده اســت.  مختلــف عرضــه شــده و شــیفتگانی هــم پیــدا 
پوسترشــان را نیــز بــه اداره هــا و ســازمان ها فرســتاده ایم.
رقابــت  شایســته  و  مرغــوب  تولیداتــی  هــم  انصافــا    

  ! نــد لملل ا بین ا
کــه بــا بودجه ای  تولیــدات مــا خــود شــاهد بــر ایــن هســتند 
کیفیــت محتوایــی و قالــب،  انــدک، تــا چــه مرتبــه ای از 
دربــاره  رحمان دوســت،  مصطفــی  رفته ایــم.  پیــش 
کتاب هــا  »ایــن  کــرد:  اذعــان  کودک مــان  کتاب هــای 
کتاب هــای  گــردن از  گــردن نــه، بلکــه ده ســر و  یــک  ســر و 

تولیــدی در قــم باالتــر اســت و افتخــار منشــورات ویــژه 
می شــود.« محســوب  قــم  در  کــودک 

  یکــی از مشــکات بــزرگ هنرمنــدان، مشــخص 
نبــودن خــط قرمزهــا و حتــی دیــدگاه دیــن دربــاره هنــر اســت؛ 
هیــچ فتــوای فقهــی و بازنگــری در احــکام هنــر هــم بــدون 
جمــع آوری، دســته بندی و تحلیــل آیــات و روایــات ایــن بــاب 

ممکــن نیســت.   این طــور نیســت؟
دارالحدیــث  آثــار  عمومی ســازی  بخــش،  ایــن  وظیفــه 
ــه  ک ــی اســت  ــر اســت. ایــن کار، تئــوری و مبان ــب هن در قال
مربــوط بــه پژوهشــگاه می شــود و البتــه از مســائل مهــم 

بــوده و در حــال انجــام اســت.  
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گفت وگــو بــا حجت االســام علی رضــا بهرامــی؛ مدیــر   
ــث، هــم مایــه نشــاط بــود، هــم  ــور بین الملــل دارالحدی ام
کوشــش های بایســته  کــه  مایــه انــدوه. نشــاط از آن جهــت 
کــم نبــود و انــدوه از  و شایســته دارالحدیــث در ایــن بخــش 
کــه بــدون  کــه آن چنــان راه درازی در پیــش اســت  آن جهــت 

 یــاری  پیوســته توانگــران ممکــن نمی نمایــد.   

  بخــش بین الملــل، چــه وظایفــی را بــه عهــده 
گرفتــه اســت؟ 

دو رســالت مهــم ایــن بخــش، ترجمــه آثــار مؤسســه بــه 
زبان هــای خارجــی و روابــط بین المللــی اســت. 

مؤثــر  بــا شــخصیت های  بین المللــی،  روابــط  در حــوزه 
و  اســالمی  معتبــر  نهادهــای  و  دانشــگاه ها  ادیــان، 
اطالعــات  مجموعــه  کــه  هســتیم  مرتبــط   غیراســالمی 
بین الملــل  امــور  روابــط  مدیریــت  نرم افــزار  در  آن هــا 
برقــراری  امــکان  و  شــده  گــردآوری  دارالحدیــث، 
کــز و افــراد  ارتباط هــای چندرســانه ای بــرای همــه آن مرا

اســت.  فراهــم 

در حــوزه ترجمــه، بــا توجــه بــه اســتقبال های بین المللــی، 
ــه  ــان ترجم ــه 24 زب ــاب ب کت ــوان  ــش از 148عن ــون بی کن تا
کشــور منتشــر  ج  کــز معتبــر خــار و بــا همــکاری برخــی مرا

کرده ایــم. 
کنــش غربی هــا در برابــر قــرآن و حدیــث چگونــه   وا

است؟
و  ادیــان  همــه  بــرای  حدیــث  و  قــرآن  اصلــی  ماهیــت 
مذاهــب، جذابیــت ویــژه ای دارد؛ خاصــه در ســال های 
از اســالم و  کــه مشــتاق اند بداننــد قرائــت شــیعه  اخیــر 
کنونــی چیســت؟ مثــال حکمت نامــه عیســی بن  جهــان 
شــده،  ترجمــه  زبــان   9 بــه  این کــه  بــا  مریــم؟ع؟ 
درخواســت های فــراوان بــرای ترجمه هــای بیشــتر دارد. 
کنفرانــس ســاالنه ژورنــال الجامعــه، اســاتید  یــا مثــال در 
دانشــگاه ســونان اندونــزی، از پژوهشــگران مــا خواســتند 
قــدری بیشــتر بماننــد تــا بــا یکدیگــر بیشــتر مــراوده علمــی 
کنفرانــس  کی پــس از  کمینیــوس اســلوا کننــد؛ یــا دانشــگاه 
شــیعه  دوره هــای  برگــزاری  ادیــان،  دربــاره  اســالم  آرای 

شناســی را از مــا خواســتار شــدند.
اهمیــت  مؤسســه،  ایــن  اســت  روشــن   
گفت وگــوی ادیــان،  فوق العــاده ای در شناســاندن شــیعه ، 
ــت  ــوز منزل ــرا هن ــی دارد. چ ــح جهان ــب و صل ــدت مذاه وح
آن بــرای همــگان چندان کــه بایــد شــناخته شــده نیســت؟  
فرمودنــد:  دیدارهــا  از  یکــی  در  هــم  رهبــری  بلــه. 
ناشــناخته  بین المللــی  ســطح  در  هنــوز  »دارالحدیــث 
کرده ایــم ولــی  مانــده اســت«. مــا آثــار مهــم فراوانــی تولیــد 
عرصــه  در  مــا  حضــور  بی پیغمبرنــد.  قرآن هــای  این هــا 

اســت.      همگانــی  یاری رســانی  جهانــی، 
عملکردهــا،  بیــان  ضمــن  می خواهــم   
ــران، خألهــا  ــا خّی ــد ت کنی ــر  ج را هــم ذک نیازمندی هــا و مخــار
کننــد. رفت و آمدهــا چگونــه انجــام می شــود؟      را شناســایی 
گردشــگر ها بــرای بازدیــد بــه  هــر از چنــدگاه، دانشــمندان و 
کــه مــا هــم  گاهــی ضــروری اســت  این جــا می آینــد. متقابــال 
در همایش هــای علمــی و جهانــی، حاضــر شــویم. در عیــن 
ج ســفر را داده  حــال به یــاد نــدارم دارالحدیــث تمــام مخــار
بلیــط مشــارکت  مــواردی ماننــد خریــد  تنهــا در  باشــد، 
همایش هــا،  خــود  طــرف  از  ســفر  خــرج  باقــی  می کنــد. 
شــخصی  هزینه هــای  حتــی  یــا  رایزنــی  خّیــران،  برخــی 
کثــر  تأمیــن می شــود. بــا وجــود تمــام مراقبت هــا و حدا
فعالیت هــا  ایــن  بیت المــال،  در  صرفه جویی  مــان 

می طلبنــد.       زیــادی  هزینه هــای 
ج هم برگزار می کنید؟ کوتاه مدت را در خار  دوره های 

انگلیســی.  بــا زبان هــای ســه گانه عربــی، فارســی،  بلــه. 
دعــوت  مــا  از  بارهــا  آن،  بــرای  مختلــف  کشــورهای 
دارد؛  وجــود  اجرایــی  مشــکالت  هــم  این جــا  کرده انــد. 

گــر اســتاد دوره، بومــی منطقــه نباشــد، بــا توجــه  مثــال ا
بــه نوســانات ارزی اخیــر، پــول زیــادی می خواهــد. البتــه 
ج  را  کشــور مقصــد، مخــار کننــد، خــود  ــر دعــوت  گ گاهــی ا
کنیــم  گــر هــم بخواهیــم از بومیــان، میزبانــی  می پــردازد. ا

می شــود. دوچنــدان  هزینه هــا 
کــه شناســنامه مــا   یــک خطــا در ترجمــه احادیــث 
محســوب می شــود، ممکــن اســت پیامدهــای بین المللــی 
ــا موانعــی در  گــواری در پــی داشــته باشــد. چــه معیارهــا ی نا

کار اســت؟ 
اســتقبال   و  شــیعی  منابــع  ترجمــه  بــاالی  حساســیت 
را بســیار ســخت  از آن ، مســئولیت مــا  گــون  گونا ادیــان 
کــرده اســت. مترجمــان مــا معمولــی نیســتند، آن هــا بایــد 
ــان مقصــد باشــد، هــم مســلط  ــان مادری شــان زب هــم زب

بــر عربــی باشــند.
بعضــی  مثــال  متفاوت  انــد؛  فرهنگ هــا  این کــه  عــالوه 
ــا زمــان و مــکان خاصــی  ــا فرهنــگ ی احادیــث، مناســب ب
نظــر  بــه  خوشــایند  دیگــر  جاهــای  در  و  شــده اند  بیــان 
کــه فهــم خــود احادیــث و  ایــن  از  گذشــته  نمی رســند. 
شــرح آن هــا نیــاز بــه تخصــص و تفقــه دارد. پــس بایــد هــم 
مترجمــان مــا بــا علــوم اســالمی آشــنایی باالیــی داشــته 
ــه  ــرای ب ــه، ب ــق ترجم ــی دقی ــرل و ارزیاب کنت ــم  ــند و ه باش

حداقــل رســاندن خطاهــا صــورت بگیــرد. 
پرواضــح اســت به راحتــی نمی تــوان چنیــن مترجمانــی 
از  بعضــی  در  باالســت.  هــم  دست مزدشــان  و  یافــت 
وقتــی  البتــه  دارد.  وجــود  مترجــم  یــک  فقــط  زبان هــا 
اثــری بــا ایــن شــرایط تولیــد می شــود، بســیار مرغــوب و 

اســت.  با کیفیــت 
 مشــکالت دیگــری هــم در ایــن زمینــه وجــود دارد. مثــال 
گویش هــای فراوانــی داریــم، آن هــا ادبیــات  کســتان،  در پا
کــه  واحــد ندارنــد. یــا مثــال برگــردان دقیــق احادیــث عربــی 
کــه ادبیاتی  کهــن اســت بــه زبــان روســی،  گســترده و  زبانــی 

دویســت ســاله دارد، امکان پذیــر نیســت.
پــس همیــن مترجمــی و حتــی اســکان دادن در   

ج هــم می توانــد خّیرانــه انجــام شــود!   داخــل و خــار
کســی بــه  کمک هــا منحصــر بــه پــول نیســت. هــر  بلــه. 

برســاند. یــاری  می توانــد  هرشــکلی 
 در صدد اجرای چه پروژه هایی هستید؟

رادیــو  گفتارهــای  و  ســخنرانی ها  مجموعــه  نرم افــزار 
ــح و شــرح منتخــب میزان الحکمــه،  ــالم، توضی ــدای اس ن
اندونزیایــی،  بــه  دارالحدیــث  آثــار  اندرویــدی  نرم افــزار 
کــودک  کتاب هــای  کتــاب حتــی  در مجمــوع 40 عنــوان 
ــن  ــر تأمی ــط منتظ ــت و فق کار ماس ــتور  ــوان، در دس و نوج

بودجه ایــم. اعتبــار 
 

هرکسی به هر شکلی 
می تواند به این مجموعه 

یاری رساند

در جست وجوی
 کیمیای هستی

گرچــه  آثــار دارالحدیــث نیــاز بــه تعریــف و تمجیــد ندارنــد؛ 
بــزرگان و اندیــش وران بســیاری بــه شایســتگی و بایســتگی 
امــام  دانش نامــه  مثــال  اســت  کافــی  معترف انــد.  آن هــا 
کنــی. خواهــی  ــاز  ــا امــام مهــدی؟جع؟ را ب حســین؟ع؟ ی
و  کــرده ای  خواندنــش  بــه  شــروع  صبــح  گاهــی،  دیــد 
نیمه شــب ســر رویــش  گذاشــته ای و خوابیــده ای  یــا شــب 
کــرده اســت. بی  آن کــه شــب  تــا صبــح، تــو را مشــغول خــود 
امتحانــی باشــد و از تــرس نمــره و مــدرک آن را بخوانــی یــا 
کــه بــه ماجرا هــای خیالــی  و لــذت زودگــذرش  رمانــی باشــد 

ــرده باشــی. ک کاذب پیــدا  عطشــی 
و  می بــرد  فــرو  فکــر  در  را  تــو  ســال ها  حدیثــی،  گاهــی 
گــر آن را درســت  زندگیــت را ازیــن رو بــه آن رو می کنــد و ا
سراســر  در  را  تأثیراتــش  باشــی  بســته  بــه کار  و  دریافتــه 

یافــت.  خواهــی  وجــودت 
کتاب های  کــه همیشــه  تــو را نمی دانــم امــا بــرای مــن یکی 
دارالحدیــث رؤیــا بــوده؛ نــه فقــط به خاطــر قیمت شــان، 
تــا  دارالحدیــث،  کافــی  اصــول  ارزش شــان.  به خاطــر 
مراتبــی، تــو را از مراجعــه بــه شــروح و حتــی لغت نامه هــا 
کــه  را  موضوعــی  هــر  دانشــنامه ها  می کنــد.  بی نیــاز 
درس نامه هایــش،  دارنــد؛  بخواهــی  امــام  آن  بــه  راجــع 
امــا  بــا زبانــی ســاده  را  موضوعــات بکــر و بســیار مهمــی 

کرده انــد.  بیــان  محققانــه 
رؤیاســت؛  کــه  یکــی  مــن  بــرای  کتاب هــا  ایــن  خوانــدن 

چه طــور؟     تــو  بــرای 

حجت االسالم علی رضا بهرامی
 مدیر امور بین الملل دارالحدیث
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هدف ما تربیت 
کامل  انسان های 

و جامعه وارسته 
گر  است. بنابراین، ا

خّیران، از طلبه های 
خوش استعداد 
و خوش اخالق 
کنند،  حمایت 

عالمه طباطبایی ها 
و شیخ انصاری ها 

که هر  پیدا می شوند 
کار خیری می کنند، 

ثوابش به آن خّیر 
هم می رسد

غیر از رهبری، 
حمایت های 

آیت اهلل ری شهری 
هم خیلی مؤثر بود؛ 

آیت اهلل بوشهری 
گفت، 14مزیت در 

برنامه شما هست 
که در برنامه های 

حوزه نیست؛ 
حاج شیخ حسین 

انصاریان تعجب 
که چه طور  کرده بود 

کار انجام  این همه 
می دهیم؛ آیت اهلل 

رشاد، حاج آقای 
پناهیان و دیگران 

آمدند و با طلبه ها و 
اساتید ما حضوری 

کردند و به  بحث 
این نتیجه رسیدند 

که خیلی خوب 
است

مرکز مدیریت حوزه 
که نظامی آموزشی 

کنار نظام خود  را در 
نمی پذیرد، نظام 

آموزشی ما را تأیید 
که خبر  کسانی  کرد. 
دارند می دانند، این 

اتفاق، به معجزه 
می ماند.

 بــدون این کــه بدانــم، درســت ســر موقــع، از ایــن حــوزه 
کــردم: دوره اول نظــام آموزشــِی ۷ســاله بــه پایــان  بازدیــد 
کــرده، دوماهــی  رســیده، خروجی هــا و تولیداتــش را عرضــه 
کــه اصاحیــه و تأییدیــه نهایــی را از مرکــز مدیریــت  اســت 
کنــون در آســتانه ترویــج و  کــرده و باألخــره ا حــوزه دریافــت 

کشــور اســت. تبلیــغ در حوزه هــای سراســر 
کــه وارد حــوزه  کســی از مــن مشــورت می گرفــت  گــر  تــا دیــروز ا
کنــار شــغل تان هــرروز ســاعتی  بشــود یــا نــه؟ می گفتــم، در 
کــه  بــه علــوم اســامی اختصــاص بدهیــد؛ همان گونــه  را 
کنیــد، وارد نظــام  اصحــاب ائمــه ؟مهع؟ چنیــن بوده انــد. لطــف 

ــه می ترســم پشــیمان شــوید! حــوزه نشــوید، وگرن
 امــا امــروز، بــا خیــال آســوده ســفارش می کنــم: یــا بــه ایــن 
حــوزه بیاییــد یــا بــه دانشــگاه قــرآن و حدیــث برویــد. وگرنــه 

می ترســم پشــیمان شــوید!
تــا ۸۸ معــاون  حجت االســام ناصــر پناهــی، از ســال ۷۰ 
کنــون  آمــوزش حــوزه  علمیــه شــهرری بــوده و از ســال ۸۸ تا
مدیریــت ایــن حــوزه و دبیــری مدیــران حوزه هــای علمیــه 
تهــران را بــر عهــده دارد؛ و از ســال تحصیلــی ۸۹-۹۰  نظــام 
کــرده اســت. آموزشــی بنیــان مرصــوص را در ایــن حــوزه اجــرا 

حوزه علمیــه  بــه  چه کمک هایــی   خّیــران،   
کننــد؟ می تواننــد  شــهرری 

کســی بتوانــد طلبــه شــود، خــب در ایــن زمانــه و در  گــر  ا
تعــداد روحانی هــا  بیایــد.  اســت  واجــب  تهــران،  اســتان 
خالــی  مســاجد  اســت.  هیــچ  جمعیــت،  بــه  نســبت 
کــودکان و جوانــان تربیــت اســالمی نمی شــوند. می ماننــد و 
کســی بــه هــر دلیلــی نتوانســته طلبــه شــود ولــی  گــر  حــاال ا
کاری  کار،  می توانــد از طلبــه ای حمایــت مالــی بکنــد، ایــن  
کــم و  بــزرگ و ارجمنــد اســت؛ طلبه هــا بــا ایــن شــهریه 
ــد و  ــت درس بخوانن ــد درس ــادی، نمی توانن ــاع اقتص اوض

کننــد. حتــی زندگــی 

ارزش انســان از آجــر و دیــوار، باالتــر اســت. ولــی انســان بودن 
کافــی نیســت؛ این کــه مثــال بــه دیگــران  به معنــای رایجــش، 
احتــرام بگــذارد یــا دروغ نگویــد امــری بدیهــی اســت. مرتبــه 
کامــل و تمــدن متعالــی، بیش از این هاســت. هدف  انســان 
کامــل و جامعــه وارســته اســت.  انســان های  تربیــت  مــا 
و  خوش اســتعداد  طلبه هــای  از  خّیــران،  گــر  ا بنابرایــن، 
کننــد، عالمه طباطبایی هــا و شــیخ  خوش اخــالق حمایــت 
کار خیــری می کننــد،  کــه هــر  انصاری هــا پیــدا می شــوند 

ــر هــم می رســد. ثوابــش بــه آن خّی
حضــرت  چــون  کســانی  پــای  جــای  پــا  بایــد  خّیــران 
فکــری  رشــد  و  اســالم  راه  در  و  بگذارنــد  خدیجــه؟س؟ 

بردارنــد. قــدم  موحــد،  انســان های 
 با چه مشکاتی رو به رو هستید؟

کــه بــر آســتان ســایه بیانــدازد، بــر این جــا  هرمشــکل مالــی 
برنامه های مــان  مجبوریــم  می انــدازد.  ســایه  هــم 
کنیــم،  دعــوت  کم تــری  اســاتید  و  کنیــم  محــدود  را 
مــوارد. قبیــل  ایــن  از  و  بپذیریــم  کمتــری  طلبه هــای 

 حوزه علمیــه شــهرری همــان حــوزه  علمیــه برهــان 
است؟

قــرار  آســتان  از ســال 72 زیرنظــر  خیــر. حــوزه شــهرری، 
کــه بایــد بازســازی می شــد،  گرفتــه و حــوزه علمیــه برهــان 

بــا آن ادغــام شــد.  در همان ســال ها، 
به علــت  ولــی  داشــت  ظرفیــت  نفــر   400 قبــال  این جــا 
تأســیس حــوزه خواهــران و طــرح توســعه حــرم، بــه 300 
گذشــته، 155 طلبــه از پایــه  کــرد. ســال  کاهــش پیــدا  نفــر 
ج در این جــا مشــغول بــه  1 تــا 10 و 50 طلبــه درس خــار

بودنــد.   تحصیــل 
چــه  مرصــوص  بنیــان  آموزشــی تربیتی  نظــام   
تفاوتــی بــا ســایر طرح هــا و دوره هــای رایــج در حــوزه علمیــه 

می شــود؟  محســوب  جدیــد  نظامــی  آیــا  دارد؟ 
ــم  ــام معظ ــه مق ک ــت  ــای تحول گراس ــام از طرح ه ــن نظ ای
در  را  آن  توســعه  و  بررســی  و  پســندیدند  را  آن  رهبــری 

تهــران دســتور دادنــد.
بــا  برنامه هــا  اصلــی  محــور  علمیــه،  حوزه  هــای  در 
و  طرح هــا  اســت.  اصــول  و  فقــه  ماننــد  درس هایــی 
ــی  ــای جنب ــی، در آن، درس ه ــی و تربیت ــای آموزش دوره ه
می شــوند.  محســوب  برنامــه،  فــوق  فعالیت هــای  یــا 
می زننــد  را  خــود  ســاز  هرکدام شــان  دیگــر،  به عبارتــی 
کنــد و ایــن  و طلبــه نمی توانــد بیــن همــه آن هــا جمــع 
جزیره هــای دور از هــم را به هــم بچســباند. حتــی به قــول 
ــید و  ــاد رس ــا اجته ــوان ت ــام، می ت ــن نظ ــق ای ــری، طب رهب

یــک آیــه یــا یــک حدیــث را هــم نخوانــد.
مــا بــا هــدف تربیــت طلبه هایــی مســلط در علــوم وحیانــی 
ــر در نظــام اســالمی، برنامــه ای را طراحــی  و وارســته و مؤث
کتــاب و ســنت باشــد و تمــام  کــه تکیه گاهــش  کرده ایــم 
ج بــه آن نیــاز دارد، در  آن چــه یک طلبــه، تــا درس خــار
ــت؛  ــا دوره نیس ــذرا ی گ ــرح  ــک ط ــا ی ــس تنه ــد. پ آن بگنج

یک نظــام جامــع بــرای آمــوزش و تربیــت طلبــه اســت.

تمــام  طلبه هــا  یعنــی  اســت.  دقیقــه   1440 مــا  شــعار 
تمــام  بــرای  هــم  مــا  و  ســپرده اند  مــا  بــه  را  وقت  شــان 
درس  فقــط  این کــه  نــه  برنامه ریــزی  کنیــم.  وقت شــان 
کالس و پژوهش  بخواننــد. اســتراحت و تفریــح و ورزش تــا 
بــه  تــا  کنیــم  لحــاظ  برنامه  ریــزی  در  را  علمــی  اردوی  و 

کننــد.  اســتفاده  وقت شــان  از  شــیوه  بهتریــن 
بیش تــر  جامــع  نظــام  ایــن  خصوصیــات  از   

بگوییــد. برای مــان 
اول این که: دوره اش 7 ساله است نه 10 یا 12 ساله.

دوم: 250 روز درسی است نه 180روز.
ســوم: بیــن برنامه هــا هماهنگــی و ســنخیت برقــرار اســت. 
بــا  و  نیازشــان  مطابــق  می خواننــد،  حدیــث  گــر  ا یعنــی 
درس های شــان مرتبــط اســت؛ نــه این کــه مثــال احــکام 
و  عقــل  حدیــث  درکنــارش  و  بخواننــد  زکات  و  خمــس 
جهــل یــا نامــه امام علــی ؟ع؟ بــه مالــک اشــتر. بلکــه همــان 
احادیــث احــکام فقهــی، اعتقــادی و اخالقــی مرتبــط بــا 

می خواننــد.  را  درس 
به عــالوه، وقتــی برنامه هــا هماهنــگ باشــند، اســتاد هــر 
درس می دانــد طلبــه چــه مطالبــی را آموختــه و از مباحــث 

تکــراری اجتنــاب می کنــد.
برنامــه  ایــن  در  گــون  گونا هنرهــای  و  فنــون  چهــارم: 
خوشنویســی،  تبلیــغ،  روش  مثــل:  شــده؛  گنجانــده 
ادبیــات فارســی، مکالمــه عربــی و انگلیســی، طــب، روش 

جهــان.  و  ایــران  تاریــخ  فیلــم،  نقــد  تحقیــق، 
قــرآن،  مفــردات  تمــام  دوره،  آخــر  تــا  مــا  طلبه هــای 
نهج البالغــه، صحیفــه و پنــج  شــش  جلــد از وسائل الشــیعه 

یــاد می گیرنــد.     اســاتید  از  را 
ــرای  پنجــم: اســتادان اخــالق دائمــی و پرونــده مشــاوره ب

هرطلبــه
از بازخــورد  ششــم: ارزیابی هــای همه جانبــه و پیوســته 
کارنامــه  برنامه هــا، رضایــت طلبــه و میــزان پیشــرفتش، 

طلبــه.
اســت  یادگیــری  از  بخشــی  امتحــان،  نظــام،  ایــن  در 
یــا شــفاهی نیســت  کتبــی  بــه  نــه مچ گیــری؛ و منحصــر 
بلکــه پژوهــش و فعالیــت مســتمر و جــز آن را هــم شــامل 

 . د می شــو
کارهــای اصلــی ماســت؛ چــه  هفتــم: نظــام ســالمت هــم از 
ــون  ــه، آزم ــب، ورزش، تغذی ــل: ط ــی مث ــه عمل ــری، چ نظ
ــده پزشــکی . ایــن طــرح را ســال ها پیــش  ســالمت و پرون
کردیــم و از برنامه هــای  اجــرا و بــه حــوزه هــم پیشــنهاد 

مرکــز خدمــات شــده اســت.
خوبــی  برنامه هــای  مؤسســات،  از  خیلــی   
هــم  فــن  متخصصــان  از  نــدارد.  ثمــره ای  ولــی  می چیننــد 
اســتفاده نمی کننــد؛ مثــا بعضــی جاهــا مشــغول ترجمــه 
درحالی کــه  شــده اند،  دیگــر  زبان هــای  بــه  قرآن وحدیــث 
ســاله  درخشــان ۳۰  ســابقه  آن  بــا  قرآن وحدیــث  مرکــز  بــا 
بــرای  و پژوهشــگران برجســته اش  ارتباطــی ندارنــد. شــما 

کرده ایــد؟     چــه  آموزش های تــان  کیفیــت  باالبــردن 

مشــورت  تخصصــی اش  کــز  مرا از  درس،  هــر  بــرای  مــا 
ــث،  ــث را از دارالحدی ــرآن و حدی ــان ق ــال هم ــم؛ مث گرفته ای
کــز تخصصــی تبلیــغ، هنــر و همین طور ســایر  تبلیــغ را از مرا

کارکشــته اند. برنامه هــا. اســاتیدمان نیــز بــا تجربــه و 
 طراح این نظام جامع، خودتان بوده اید؟

ــش  گروه ــوی و  ــعود موس ــید مس ــالم س ــر. حجت االس خی
بودند. ایشــان، هم طلبه  فاضلی اســت؛ هم خوشــنویس 
و  آمــوزش  کتاب هــای درســی  تدویــن  هــم در  ماهــری، 

کــرده اســت. پــرورش چندســالی فعالیــت 
کردنــد؛ چندبــاری بازبینــی شــد  ح شــان را بــه مــا ارائــه   طر

و از ســال تحصیلــی 89-90 آغــاز شــد.
 بــا توجــه بــه این کــه اولیــن دوره ۷ ســاله، بــه اتمام 
کرده ایــد یــا  رســیده، آیــا خروجــی قابــل ماحظــه ای عرضــه 

بــه موفقیــت خاصــی نائــل شــده اید؟ 
بلــه. بارهــا. طلبه های مــان، در جشــنواره عالمــه حلــی، 
کرده اند؛  کســب  رتبــه دوم سراســری و رتبــه اول اســتانی را 
آورد؛  به دســت  را  کشــوری  ســوم  رتبــه  مــا  فصل نامــه 
چندبــاری مقاالت مــان در ســطح اســتان تهــران برگزیــده 
تحقیــق  گــروه  کرده ایــم؛  تربیــت  اســتاد   25 شــده اند؛ 
کتــاب اقتصــادی و 100 هــزار  اقتصادی مــان بیــش از 300 
ــون اساســی را  ــد؛ قان کرده ان ــی  روایــت را بررســی و نمایه زن
بازخوانــی و بحــث و بررســی نموده انــد؛ بــا نظــارت اســاتید 
و  تهیــه  را  و جزوه هــای درس شــان  تمرینــی  کتاب هــای 
کرده انــد؛ 15پایان نامــه تأییــد شــده مرکــز مدیریــت  چــاپ 

را بــه انجــام رســانده اند.
 نظــر مرکــز مدیریــت حــوزه و علمــا دراین بــاره چــه 

بــوده اســت؟
کنــار  در  را  آموزشــی  نظامــی  کــه  حــوزه  مدیریــت  مرکــز 
کــرد.  نظــام خــود نمی پذیــرد، نظــام آموزشــی مــا را تأییــد 
کــه خبــر دارنــد می داننــد، ایــن اتفــاق، بــه معجــزه  کســانی 

می مانــد.
البتــه تــا قبــل از آیــت اهلل اعرافــی، به عنــوان فــوق برنامــه 
ــا برنامــه  ــا ســال پنجــم توانســتیم ب ــا ت ــد؛ م پذیرفتــه بودن
آن هــا پیــش برویــم، ولــی از آن بــه بعــد، برنامه هــای مــا بــا 
کارآمــدن آقــای  مرکــز مدیریــت قابــل جمــع نبــود؛ بــا روی 

گشــایش های زیــادی برای مــان حاصــل شــد. اعرافــی، 
هــم  ری شــهری  آیــت اهلل  حمایت هــای  رهبــری،  از  غیــر 
گفــت، 14مزیــت در  خیلــی مؤثــر بــود؛ آیــت اهلل بوشــهری 
کــه در برنامه هــای حــوزه نیســت؛  برنامــه شــما هســت 
کــه  بــود  کــرده  تعجــب  انصاریــان  حســین  حاج شــیخ 
کار انجــام می دهیــم؛ آیــت اهلل رشــاد،  چه طــور این همــه 
و  طلبه هــا  بــا  و  آمدنــد  دیگــران  و  پناهیــان  حاج آقــای 
این نتیجــه  بــه  و  کردنــد  بحــث  حضــوری  مــا  اســاتید 

کــه خیلــی خــوب اســت. رســیدند 
کننــد.  کشــید تــا بازرســان مرکــز، مــا را تأییــد  2ســال طــول 
کردیــم؛  پیــش اصالح شــان  مــاه  اشــکاالتی داشــتند، 2 
کــد درســی تعبیــه شــد  بــرای درس هــای تخصصــی هــم 

گذرانــدن آن اســت. کــه مــدرک 

حجت االسالم پناهی؛ مدیر حوزه علمیه شهر ری

خّیران، از طلبه های با 
استعداد  حمایت کنند
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حرف آن استادمان 
که  یادم نمی رود 

گر فرزند  می گفت: »ا
مرجع تقلید، مرجع 

تقلید شود هنری 
نکرده است او باید 

عالمه دوران شود و 
فراتر از پدرش باشد؛ 
چون سکوی پرشی 

که دیگران  دارد 
ندارند.«

دارالحدیث شاید 
فرزند حوزه علمیه 
باشد اما از ارشدها 

و خلف ترین 
فرزندهای اوست؛ 
که  خلف صالحی 

برای نسل های 
پس از خود، پدری 

می کند؛ خلف 
که نگهبان  صالحی 

میراث اجداد 
خویش است؛ خلف 

که افتخار  صالحی 
حوزه است؛ و خلف 

که فراتر از  صالحی 
حوزه پیش می رود

دارالحدیث، در 
طول سی سال 
فعالیت  خود، 

به خوبی ثابت 
که هم  کرده است 

الف نمی زند تا 
بودجه بگیرد، هم 
بودجه نمی گیرد، 

هم به غایت 
مفید است. 

گرامی ترین  زیرا 
موضوعات 

را موضوع 
پژوهش هایش قرار 

کم نظیر  داده و آثاری 
کرده است ارائه 
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بی تعارِف بی تعارف
 

ــا فــالن نهــاد  وقتــی از خــودم می پرســم: فــالن مؤسســه ی
گلــی بــه ســر مــا زده و چــه خیــر دنیایــی یــا  فرهنگــی، چــه 
ــردم  ــردم و می گ ــان آورده، می گ ــه ارمغ ــان ب ــی برای م آخرت

گاهــی پاســخی نمی یابــم.   ولــی بی تعــارِف بی تعــارف: 
گــر  کــه می گفــت: »ا حــرف آن اســتادمان یــادم نمــی رود 
فرزنــد مرجــع تقلیــد، مرجــع تقلیــد شــود هنــری نکــرده 
اســت او بایــد عالمــه دوران شــود و فراتــر از پــدرش باشــد؛ 

کــه دیگــران ندارنــد.« چــون ســکوی پرشــی دارد 
حــاال امــروز، خبــر یکــی از حوزه هــای علمیــه را می خواندم؛ 
همســن دارالحدیــث اســت؛ بــا تمــام امکانــات آموزشــی 
شــده  ســاخته  خّیــران  کمــک  بــا  اتفاقــا  و  اســکانی؛  و 
بایــد  ایــن  همــه امکانــات،  بــا  گفتــم:  بــا خــودم  اســت. 
محققــان  یــا  همه فن حریــف  مجتهــد  دســت کم50تایی 
کتابــی  یــا  کــرده  تربیــت  ایــن سی ســال  برجســته ای در 
کــرده باشــد؛ ولــی تــا به حــال اســمش  گران ســنگ منتشــر 

را هــم نشــنیده بــودم. بعضــی هــم مثــل دارالحدیــث یــا 
کارهایــی  علمــای بــزرگ، باامکانــات محدودشــان، چــه 

نکرده انــد!  کــه 
چرا هیچ اتفاق خاصی نمی افتد!

کذایــی، ایــن  اتفــاق می افتــد، یــا  اصــال چــرا در آن مدرســه 
بهتــر بگوییــم: چــرا هیــچ اتفــاق خاصــی نمی افتــد! شــاید 
بکشــند.  زحمــت  بایــد  طالبــش  خــود  خــب!  بگوییــم: 
یــا  مــی آورد  بی خیالــی  زیــاد،  امکانــات  بگوییــم:  شــاید 
مشــکل  درســی  کتاب هــای  و  آموزشــی  نظــام  بگوییــم: 
دارنــد و خیلــی احتمــاالت دیگــر. امــا مــن می خواهــم از 
گــزارش، چنــد نتیجــه خــاص و به دردبخــور خودمــان  ایــن 
کــه شــاید میــل نیکــوکاری ســراغ مان  را بگیــرم؛ مــن و شــما 

آمــده باشــد:
  اول: ایــن یــک مثــال بــود. همــه مــا و همــه مــدارس 
کــه  مواجه ایــم  ســؤال  باایــن  دانشــگاه ها  و  علمیــه 
باامکانــات موجــود، چــه ثمــره ای داده ایــم و در آینــده چــه 
ثمــره ای به بــار خواهیــم  نشــاند! همــه از هــم خواهیــم 
هــم  روایــت  در  باشــیم.  پاســخ گو  بایــد  همــه  و  پرســید 
دربــاره  شــما  همــه  و  مســئول اید  شــما  همــه  آمــده:» 

شــد.« خواهــد  بازخواســت  زیردســتانش 

  دوم... خواهــش می کنــم ایــن  دومــی را بخوانیــد حتــی 
ــت: ــم همین جاس ــل حرف ــته اید؛ اص ــر خس گ ا

گــر  امکانــات، بایــد متناســب نیــاز مصرف کننــده باشــد؛ ا
یــا نوجــوان دبیرســتانی، صدهــا  بــه طلبــه ســطح یــک 
گــر بخواهــد  کتــاب بدهیــم، حتــی ا رایانــه و هزارهــا  هــزار 
نــه  و  اوســت  نیــاز  نــه  زیــرا  نمی توانــد.  کنــد،  مصــرف 
و  کتابخانــه  دوربــودن  مقابــل،  در  دارد؛  را  تخصصــش 
نیازهایــش  برطرف کننــده  هــم  خوابــگاه  و  دانشــگاه 
در  بین المللــی  محققــان  کــه  پژوهشــگاهی  یــا  نیســت؛ 
کنــکاش  کاوش و  آن، بنیادی تریــن مســائل مذهبــی را 
مســتحق  و  کالن  بودجه هــای  نیازمنــد  می کننــد، 

اســت. نیکــوکاران  و  مــردم  دولــت،  ویــژه  توجهــات 

  به قول آن عالم ربانی.... 
دیــدن این کــه یــک نوجــوان بــرای بــازی اش، رایانــه ای 
یــک  یــک محقــق حدیــث، دنبــال  پیشــرفته دارد ولــی 
رایانــه دســت دوم قســطی بگــردد و بــا نــذر و نیــاز فراهمش 

ــت. ــایند اس ــد، ناخوش کن
گاهــی هرچــه  پــس چــه نیکوســت بــا تشــخیص دقیــق و آ

کمک هــای مــادی و معنوی مــان را در نیکوتریــن  بیشــتر، 
ــن  ــود. ای ــرف ش ــت تر مص ــا درس ــم ت ــرار دهی ــش ق جایگاه
نکتــه هــم اختصــاص بــه زمــان و مــکان خــاص نــدارد؛ بــه 
کــه می فرمود:»گاهــی ثــواب ســاختن  قــول آن عالــم ربانــی 

ســرویس بهداشــتی از ســاختن مســجد باالتــر اســت.« 

گلی به سر ما زده؟   سوم: حاال دارالحدیث چه 
دارالحدیــث، در طــول سی ســال فعالیــت  خــود، به خوبــی 
کــه هــم الف نمی زنــد تــا بودجــه بگیــرد،  کــرده اســت  ثابــت 
هــم بودجــه نمی گیــرد، هــم به غایــت مفیــد اســت. زیــرا 
قــرار  گرامی تریــن موضوعــات را موضــوع پژوهش هایــش 
نــه  هــم  آن  اســت؛  کــرده  ارائــه  کم نظیــر  آثــاری  و  داده 
دانــش وران  بــرای  ممتــاز  منابعــی  معمولــی.  ســطح  در 
بــرای  دارالحدیــث،  کافــی  اصــول  یــک  شــیعه پژوه؛ 
کافــی اســت چــه  تــارک شــیعه پژوهی  بــر  درخشــیدنش 

دیگردســت آوردهایش. بــه  برســد 
کــه  اســت  کــرده  ثابــت  بارهــا  و  بارهــا  دارالحدیــث 
کــه محققــان مســلمان و  می توانــد آرمان هــای بزرگــی را 
غیر مســلمان، ســال ها چشــم انتظارش بوده انــد بــه ثمــر 
برســاند؛ چنان کــه مرکــز تحقیقاتــی علــوم اســالمی نــور نیــز، 
رســالت انتشــار این گونــه پژوهش هــای فاخــر اســالمی را بــا 

گرفتــه اســت.  تکنولــوژی روز، برعهــده 

کجا؟ کجا و آن  این 
کــه بــرای  کــرد  ایــن  مطالــب را زمانــی تصدیــق خواهیــم 
بــاال  را  آســتین ها  دینــی،  موضــوع  یــک  دربــاره  تحقیــق 
بزنیــم؛ ابتــدا بایــد ســراغ منابــع اولیــه برویــم. از همیــن 
ــان  ــش روی م ــز را پی ــن دو مرک ــدات ای ــم تولی ــدا ناچاری ابت
تــِه  تــا  بــه بعضــی نهادهــای فرهنگــی، از ســر  بگذاریــم. 
ــر  ــه فک ک ــی  ــن یک ــم. م ــوردی نمی کنی ــچ برخ ــق، هی تحقی
می کنــم بــرای ارزش ســنجی، ایــن معیــار، خیلــی بهتــر از 
آمــار و ارقــام، جــواب می دهــد. صدالبتــه، دســت آوردهای 
ــاره  ــا درب ــت م ــن دارد و صحب ــاال و پایی ــم ب ــث ه دارالحدی

درجه یک هاســت. 

فرزند ارشد حوزه علمیه 
گــر فرزنــد مرجــع  کــه: »ا بــاز یــاد حــرف اســتادمان می افتــم 
اســت...«؛  نکــرده  هنــری  شــود  تقلیــد  مرجــع  تقلیــد، 
از  امــا  باشــد  علمیــه  حــوزه  فرزنــد  شــاید  دارالحدیــث 
ارشــدها و خلف تریــن فرزندهــای اوســت؛ خلــف صالحــی 
کــه بــرای نســل های پــس از خــود، پــدری می کنــد؛ خلــف 
کــه نگهبــان میــراث اجــداد خویــش اســت؛ خلــف  صالحــی 
کــه  کــه افتخــار حــوزه اســت؛ و خلــف صالحــی  صالحــی 
کــه بایــد  فراتــر از حــوزه پیــش مــی رود. وخــوب می دانــد 
فراتــر بــرود وگرنــه، هنــری نکــرده اســت و مقلــدی بیــش 

نیســت. 
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کلبرگ تحقیقات 
و مقاالت زیادی 

درباره تاریخ 
فکری و عقیدتی 

فرق اسالمی 
انجام می دهد و 

از مقطعی به بعد 
بر مذهب شیعه 

متمرکز می شود و 
آثار قابل توجهی 

را می نویسد. آثار و 
که در  نوشته های او 
ابتدا بیش تر درباره 

عرفان و تصوف 
کم کم  اسالمی بوده، 

به سوی تاریخ 
و عقاید تشیع 

به خصوص در قرون 
وسطی امتداد پیدا 

می کند. 

کلبرگ، زندگی نامه 
بیش از 30 تن 

از علمای شیعه 
که  را نوشته 

بسیاری از آن ها 
در دایره المعارف 
اسالمی )نسخه 

دومEI2:( و 
دانشنامه ایران 

آمده است.
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انسان کامل
گوش تــان خــورده باشــد.  شــاید اســم ســیدبن طاووس بــه 
شــاید در مفاتیح الجنــان ایــن اســم را زیــاد دیــده باشــید. 
گاهــی دعایــی طوالنی را بــه اقبال االعمال  مفاتیح الجنــان 
کتاب هــای دیگــر ســیدبن طاووس ارجــاع داده اســت.  یــا 
کتــاب  کتــاب اقبــال پیــش از تآلیــف مفاتیــح، مشــهورترین 
کتاب هــای حدیثــی زیــادی  دعــا بــود. ســیدبن طاووس 
کــه مهم تریــن آن هــا در موضــوع دعاهــا یــا  نگاشــته اســت 

اثبــات والیــت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ هســتند. 
یــِک  درجــه  عالمــان  از  عظیم القــدر،  شــخصیت  ایــن 
مدعــی  خــودش  هــم  ســیدبن طاووس  اســت.  شــیعه 
قــدر اســت، هــم تمامــی  اســراری هم چــون شــب  درک 
ــد، به حــدی  ــت قــدرش معترف ان ــر جالل عالمــان شــیعه ب
ــی،  ــی ماننــد: مالحســین قلی همدان ــان و فقیهان ــه عارف ک
عالمــه طباطبایــی و آیــت اهلل  بهجــت معتقدنــد ایشــان بــه 
کمــاالت انســانی  منتهــا درجــه بندگــی خداونــد متعــال و 

در میــان غیرمعصومیــن ؟مهع؟ رســیده اســت.
کوزه و ما تشنه لبان می گردیم آب در 

قصــد مــا در این جــا بیــان زندگــی ابن طــاووس نیســت. 
را فرامــوش  آثارشــان  بــزرگان و  مــا  می خواهیــم بگوییــم 
ــار،  کف ــه  ــتیم، در حالی ک ــوس نیس ــا مأن ــا آن ه ــم و ب کرده ای
در  چنان کــه  گرچــه  خوانده انــد.  را  آن هــا  سطربه ســطر 
گفتیــم، مطالعــه ایــن متــون، دلیــل  یادداشــت های دیگــر 
کســب  بــر فهــم آن هــا نیســت. دعــا فقــط بــرای مطالعــه و 
کــه  کســی می توانــد از آن بهــره ببــرد  اطالعــات نیســت. 
کنــد و طعــم دعــا را  بــه درگاه الهــی بااســتغاثه مناجــات 

بچشــد. 
ــاره علــوم  کــه ایشــان درب ــا تعجــب می بینیــم  از دیگرســو ب
کــه صاحب نظر شــدن در آن هــا ســال ها به طــول  مختلفــی 
می نویســد.  برون دینــی  نــگاه  بــا  مقاالتــی  می انجامــد 

سیدبن طاووس ها 
و شیعه ها 

و اتان کلبرگ ها

ــران و تشــیع،  پژوهش هــای ایــن مؤسســات در بخــش ای
روحانیــت و مرجعیــت اســت. در حــوزه تاریــخ تشــیع، اتان 
کــه تنها  کلبرگ)1943-تل آویــو( نخســتین محققــی اســت  
گردانی همــت  بــه ایــن موضــوع پرداختــه و بــه تربیــت شــا
کــه اطالعــات بســیار  گمــارده اســت. او شــیعه پژوهی اســت 

و دقیقــی دربــاره تاریــخ و اعتقــادات شــیعه دارد.
کلبــرگ بــا رســاله »جایــگاه صحابــه نــزد شــیعیان  اتــان 
ســال ها  و  می گیــرد  دکتــرا  کســفورد،  آ از  امامــی«  دوازده 
ــم صیهیونیســتی را عهــده دار  ریاســت دانشــگاه علــوم رژی
شــامل  او  تخصــص  و  مطالعاتــی  زمینه هــای  می شــود. 
قدیــم،  شــیعی  ادبیــات  عرفانــی،  متــون  قــرآن،  تفســیر 
شــهادت در اســالم قــرون وســطی و بررســی نســخه های 

خطــی عربــی اســت. 

کلبرگ آثار و تألیفات 
ــاره تاریــخ فکــری  ــادی درب کلبــرگ تحقیقــات و مقــاالت زی
مقطعــی  از  و  می دهــد  انجــام  اســالمی  فــرق  عقیدتــی  و 
بــه بعــد بــر مذهــب شــیعه متمرکــز می شــود و آثــار قابــل 
کــه در ابتــدا  توجهــی را می نویســد. آثــار و نوشــته های او 
کم کــم  بــوده،  بیش تــر دربــاره عرفــان و تصــوف اســالمی 
قــرون  در  به خصــوص  تشــیع  عقایــد  و  تاریــخ  به ســوی 

امتــداد پیــدا می کنــد.  وســطی 
مشــهورترین پژوهــش شــیعی او »کتاب خانــه ابن طــاووس 
کــه بــه فارســی نیــز ترجمــه  و احــوال و آثــار او« نــام دارد 

ــه شــهادت  شــده اســت. از جملــه مقاالتــش بررســی مقول
کــه در آن بــه بررســی مفهــوم شــهادت،  در تشــیع اســت 
اجــر آخرتــی شــهید و درجــات آن و تفــاوت میــان شــهادت 
کشته شــدن انتحــاری پرداختــه اســت. برخــی دیگــر از  و 

مقــاالت او عبارت انــد از:
کار  کــه بــرای وهــن شــیعیان به   تفســیر اصطــالح »رافضــی« 
مــی رود، تقیــه و حفــظ جــان مؤمنــان و دالیــل رد و تأییــد 
ــا  ــف و تفســیر اصطــالح »محــدث« و نســبت آن ب آن، تعری
ائمــه شــیعه، رجعــت و حکمرانــی صالحــان بــر زمیــن در 
زمــان قیــام مهــدی ؟جع؟، تولــی و تبــری به عنــوان یکــی از 
کنیــه امام اول  ارکان فــروع دیــن، بررســی لغــت »ابوتــراب«؛ 
شــیعیان و دیــدگاه  اهــل ســنت نســبت بــه آن، ریشــه یابی 
تاریخــی امامــت و ائمــه دوازده گانــه، مفهــوم جهــاد در فقــه 
شــیعه و تفــاوت آن بــا فقــه اهــل ســنت، نظــرات فقهــی 
مختلــف شــیعه دربــاره فرزنــد حاصــل از روابــط نامشــروع، 

و جایــگاه ســایر فرقه هــای اســالمی از دیــدگاه شــیعه.
شــیعه  علمــای  از  تــن   30 از  بیــش  زندگی نامــه  کلبــرگ، 
دایره المعــارف  در  آن هــا  از  بســیاری  کــه  نوشــته  را 
آمــده  ایــران  دانشــنامه  و   ):EI2دوم )نســخه  اســالمی 
اســت. هم چنیــن دو مقالــه را بــه تفســیر و قرائــت قــرآن 
کتــاب »کتــاب القــراءات«  از  نظــر شــیعی و بــا توجــه بــه 
احمدبن محمــد ســیاری و یــک مقالــه بــه چگونگــی مــرگ 
اختصــاص  غربــی  محققــان  دیــدگاه  از  خــدا؟ص؟  پیامبــر 
کلبــرگ بــه عربــی، فارســی و ترکــی  داده اســت. برخــی از آثــار 

اســت. ترجمــه شــده 

عباس جعفری قزوینی

کــه ارزش این گونــه دیدگاه هــا در بهتریــن  روشــن اســت 
مــا  بنابرایــن  می شــود.  محســوب  دو  درجــه  حالــت 
ــد مقهــور و مرعــوب نظــرات مستشــرقین  مســلمانان نبای

باشــیم و چشــم از آثــار علمــای خودمــان بپوشــیم. 

اتان کلبرگ
کلبــرگ چندبــار در یادداشــت های مان  کــه نــام  از آن جــا 
تــا  بنویســیم  دربــاره اش  نیســت چندســطری  بــد  آمــد، 

بدانیــم بیگانــگان بیــش از مــا، مــا را می شناســند: 
در  ایران شناســی  و  اسالم  شناســی  مطالعــات 
و  پردامنه تریــن  از  یکــی  اســرائیل،  دانشــگاه های 
نمونه هــای  میــان  در  مطالعــه  اشــکال  گســترده ترین 
اســت.  غربــی  کشــورهای  دانشــگاه های  در  مشــابه 
ایرانیــکا  و  اســالم  دائره المعــارف  مقــاالت  از  بســیاری 
ــده  ــته ش ــرائیل نگاش ــگاه های اس ــان دانش ــط محقق توس
و  روحانیــت  شــیعه،  حــوزه   در  متعــددی  تحقیقــات  و 
گرفتــه  صــورت  اســرائیل  دانشــگاه های  در  مرجعیــت 

است.  
تشــیع و ایــران از جملــه موضوعــات اصلــی پژوهش هــای 
کــه بــا توجــه بــه تعــارض شــدید  ایــن مؤسســات اســت 
قابــل  از وزن  ایــن پژوهش هــا  اســرائیل،  و  ایــران  میــان 
گرچــه شــاخه مجزایــی بــا عنــوان  توجهــی برخوردارنــد. 
اسالم شناســی  مؤسســات  در  »مرجعیت پژوهــی« 
از  بســیاری  موضــوع  امــا  نــدارد،  وجــود  اســرائیل 



محصوالت 
دارالحدیث

ــد  ــدی می طلب ــت باالبلن ــث، فهرس ــوالت دارالحدی محص
ج اســت. پیشــنهاد می کنیــم  کــه از عهــده ایــن متــن خــار
کارنامــه درخشــان مؤســس دارالحدیــث  بــرای آشــنایی بــا 
گــر بــه  کنیــد و ا کتاب هــای ایــن مجموعــه را تــورق  حتمــا 
کتاب هــای  از  کنیــد. بخشــی  را تهیــه  آنهــا  آمــد  کارتــان 
عمومــی؛  هــم  بخشــی  و  تخصصی انــد  دارالحدیــث 
کتاب هــای تخصصــی بــه ایــن معنــا نیســت  عنوان بنــدی 
کــه اســتفاده ای بــرای عمــوم ندارنــد؛ بلکــه منظــور ایــن 
اســتفاده  هــدف  بــا  عمومــی،  کتاب هــای  اســت  کــه 
کاربــرد عملــی در زندگــی  مســتقیم عمــوم نوشــته شــده و 
روزمــره آن هــا دارد؛ دربــاره موضوعــات و احادیــث توضیــح 
را  پیچیــده  مطالــب  و  می دهنــد  بیش تــری  تفصیــل  و 

می کننــد.  آســان  
ــه  ک ــت  ــی اس ــی عموم کتاب ــی،  ــی و بندگ ــاب زندگ کت ــال  مث
بررســی  کاربــردی  بیانــی  بــا  را  اســراف  موضوعــی ماننــد 
کــه محققــان،  کــرده اســت. در واقــع، میــوه درختــی اســت 
کشــیده اند، احتمــاالت  ســال ها بــرای پرورشــش زحمــت 
یــک  بــه  و  کرده انــد  ســنگین  و  ســبک  را  مختلــف 
ــاره شــناخت اســراف و راهکارهــای  کلــی درب جمع بنــدی 
بــا  مــردم،  عمــوم  درحالی کــه  رســیده اند.  آن  بــا  مبــارزه 
ــی مثــل میزان الحکمــه، نمی تواننــد  کتاب صــرف مطالعــه 
بــه جمع بنــدی نهایــی برســند. هرچنــد توصیــه می کنیــم 
خــود را از برکــت ایــن آثــار محــروم نکننــد و به قــدر ظرفیــت 

از بهــره بگیرنــد.
کشید گر نتوان  آب دریا را ا

هم به قدر تشنگی باید چشید

میزان الحکمه و منتخب آن
محمد محمدی ری شهری، ترجمه: حمیدرضا شیخی، ۱۴جلد.

بهشــتی  بــذری  میزان الحکمــه،  بگوییــم  کــه  باشــد  مکــررات  تکــرار  شــاید 
و  شــد  هدیــه  مــا  بــه  زمانــه،  عطــش  اوج  در  کــه  بــود  آســمانی  مائــده ای  و 
فــراوان و  کــرد و هــم ســیراب؛ مایــه برکت هــای  را هــم ســیر  حقیقت جویــان 
کــه باقیــات صالحات انــد و نخواهنــد خشــکید.  حرکت هــای بــزرگ؛ برکت هایــی 
کــه مؤلــف،  کتــاب مؤســس دارالحدیــث اســت  کتــاب اولیــن و مشــهورترین  ایــن 
کــرد و ایــن نــگارش از ســال 1347 تــا 1360  در زنــدان شــروع بــه نــگارش آن 

انجامیــد. به طــول 
کنــون در  ــه ا ک ــود   هرچنــد هــدف وی، در اصــل، دانش نامــه قــرآن و حدیثــی ب
یکــی از پژوهشــکده های دارالحدیــث در حــال انجــام اســت. امــا متــن اصلــی 
بــه چــاپ  باالخــره در ســال 1363  به توصیــه شــهید مطهــری  کتــاب  عربــی 

رســید. 
مؤلــف در تنظیــم ایــن اثــر، احادیث را بر اســاس نیازهــای جامعه، موضوع بندی 
ــته و  ــود جس ــنت س ــل س ــیعه و اه ــی ش ــادر روای ــن از مص ــت. هم چنی ــرده اس ک
پیــش از بیــان روایــات در هــر موضــوع، نخســت آیــات مربــوط بــه آن را آورده 

اســت.
ایــن مجموعــه، 564 عنــوان اصلــی، 4260 عنــوان فرعــی و 23 هــزار حدیــث را 
کتــاب، بــر اســاس الفبــا ترتیــب یافتــه، بــا  در برگرفتــه اســت. عنوان هــای اصلــی 

موضــوع ایثــار آغــاز و بــا موضــوع یقیــن پایــان می یابــد.
گفتنــی اســت منتخــب میزان الحکمــه به زبان هــای فارســی، انگلیســی، ترکــی، 

بوســنیایی، اندونزیایــی و تاجیکــی ترجمــه شــده اســت.
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تاریخ استشراق 
گواه آن  است  که 

عمده مستشرقان، 
اسالم را آن گونه 

که اربابان شان 
خواسته اند 

کرده اند.  معرفی 
گر در دهه های  ا

اخیر شاهد 
تغییرنگاه و رویکرد 

مثبت آنان ایم، 
مهم ترین علت 

این تغییرنگاه ها، 
مجاهدت های 
خستگی ناپذیر 

عالمان مسلمان 
در تبیین معارف 

اسالمی و مقابله با 
کنان بوده  شبهه پرا

است

ــل  ــث، تعطی ــون دارالحدی ــزی چ ک ــم و مرا ــر بجنبی ــر دی گ ا
میــراث  از  پاســداری  بــرای  جدیــدی  نســل  و  شــوند 
شــیعه نداشــته باشــیم، وارثانــی بیگانــه آن را در اختیــار 

عظیــم.  بــس  اســت  خطــری  ایــن  می گیرنــد. 
اســالمی،  کشــورهای  کــه  اســت  متمــادی  ســال های 
خواه ناخــواه، در موضوعــات مختلــف علمــی، اجتماعــی، 
هنــری و... از مستشــرقان تأثیراتــی عمیــق پذیرفته انــد؛ 
ــر،  چــه مثبــت، چــه منفــی. جنبه هــای مثبــت آن بیش ت
اســت؛  و...  اجتماعــی  آداب  یــا  مــادی  مســائل  شــامل 
چــاپ،  صنعــت  همایش هــا،  دایره المعارف هــا،  ماننــد: 
جنبه هــای  روشــمند.  و  منظــم  پژوهــش  و  آمــوزش 
منفــی بیش تــر اعتقــادی اســت؛ ماننــد: تزریــق اعتقــادات 
یــا  ناقــص  گزارش هــای  کنی،  شــبهه پرا انحرافــی، 

دیــن. از  غرض ورزانــه 
ــواه آن  اســت  کــه عمــده مستشــرقان،  گ تاریــخ استشــراق 
معرفــی  خواســته اند  اربابان شــان  کــه  آن گونــه  را  اســالم 
و  تغییرنــگاه  شــاهد  اخیــر  دهه هــای  در  گــر  ا کرده انــد. 
ایــن  علــت  مهم تریــن  هســتیم،  آنــان   مثبــت  رویکــرد 
عالمــان  خســتگی ناپذیر  مجاهدت هــای  تغییرنگاه هــا، 
بــا  مقابلــه  و  اســالمی  معــارف  تبییــن  در  مســلمان 
ســیاه  نــگاه  همــان  وگرنــه  اســت  بــوده  کنان  شــبهه پرا
خاورشناســان بــه اســالم، هم چنــان امتــداد می یافــت. 

کــه آیــا آنــان باوجــود این همــه  مســأله مهــم ایــن اســت 
مطالعــه، دیــن را درســت فهمیده انــد و درســت تبییــن 

می کننــد؟ 
دســتاوردهای  مقهــور  چــرا  و  بی چــون  مســلمانان،  مــا 
آنــان  این کــه  از  غافــل  شــده ایم،  خاورشناســان 
نــه درون دینــی. در  درهرصــورت، برون دینــی می نگرنــد 
واقــع، آنــان تمــام تالش شــان بــر مســائلی ظاهــری از قبیــل 
نسخه شناســی،  تاریخ نــگاری،  مطالــب،  دســته  بندی 
ــر تطبیــق عقایــد و ادیــان  جامعه شناســی و از همــه مهم ت

بــا یکدیگــر اســت. 
این هــا خــوب اســت امــا دلیــل بــر فهــم مطلــب نمی شــود؛ 
و  اســالمی  متــون  یــا  واال  معــارف  فهــم  چــون  بلکــه 
بــه  اســت،  بــوده  مشــکل  برای شــان  مســایل  دیگــر 
گاهــی  گماشــته اند.  همــت  دینــی  متــون  ساده ســازی  
گــزارش و روشن ســازی مفاهیــم  کــه فهمیده انــد، در  هــم 

هســتند. روبــه رو  مشــکالتی  بــا  اســالمی، 
کافی است آرا و تألیفات بزرگ ترین  برای اثبات این ادعا، 
شرق شناســان را ورق بزنیــم. مخصوصــا در حــوزه عرفــان 
کــه خواه ناخــواه، فقــط  اســالمی و مباحــث ماورائــی دیــن 
کرده انــد و می کوشــند بــا تطبیــق  کلیاتــی از آن دریافــت 
و...  بوداییســم  رهبانیــت،  یونــان،  فلســفه  بــر  اســالم 
کننــد، درحالی کــه درک معــارف  کلــی از آن بیــان  شــمایی 
الهــی و ماوراءالطبیعــه فقــط بــا ایمــان و عمــل و ریاضــت و 

پیــروزی در امتحانــات الهــی میســر اســت.
و  خودســاخته  عالمــان  به ســان  یــک کالم،  کســی  در 
ایــن  وارث  و  پرچمــدار  نمی توانــد  پــس داده،  امتحــان 

باشــد.   گنجینــه 

رینولد نیکلسونمحمدعلی فروغی سید رشتی ادوارد براون

خطر عظیمی که 
پیش روی ماست
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چهره ماندگار خّیری 
کشور سال 1396مجمع خّیرین 

کــه فعالیت هــای  کبــر ابراهیمــی از آن دســته خّیرانــی اســت  حــاج ا
عام المنفعــه اش را در حوزه هــای مختلــف پــی می گیــرد. اندیشــه  
گاهــی در قالــب خیریه هــای  گســترده دارد و  خّیــری اش شــمولیتی 
گاهــی در شــکل  کمــک بــه نیازمنــدان و تأمیــن جهیزیــه و  محلــی، 
نگهــداری  در  گاهــی  و  پرشــمار  مدرســه های  و  مســجد  ســاخت 
کبــر  ا حــاج  فرهنگی آموزشــی  بنیــاد  در  بی سرپرســت  کــودکان  از 
قابــل  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی  می شــوند.  مشــاهده  ابراهیمــی، 
کبــر، ورود بــه بحــث توســعه حرم هــای شــریف اســت.  ذکــر حــاج ا
مبــارک  صحــن  باالســر  ســرداب  پــروژه  در  گســترده اش  شــرکت 
حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ و ســاخت شبســتان امــام خمینــی ؟هر؟ 
حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟، ذخیــره  محکــم و پایــدار 
او بــرای جهــان ابــدی اســت. صفحــات پیــش رو، پرونــده ای اســت 
ــر  ــر ابراهیمــی، خّی کب ــری حــاج ا ــرای معرفــی برخــی از خدمــات خّی ب
کــه  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  عضــو  و  نیک اندیــش 
کنیــد، از خــدا  گــر می خواهیــد مــن را دعــا  کیــد می کنــد، ا همیشــه تأ
ــرای دســت دهنــده مــن  ــرای مــن برکــت مــال و امــوال نخواهیــد، ب ب
کــه خداوند در اختیارم گذاشــته  برکــت بخواهیــد تــا بتوانــم امانتــی را 
ــه خــود صاحــب امانــت یعنــی  ــرای مــردم، ب ــا خرج کــردن ب اســت، ب

خداونــد متعــال، برگردانــم.
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کارنامه خّیری  گذرا بر زندگݡݡی و  نگاهݡی 
کبر ابراهیمی حاج ا

ابراهیمــی، فرزنــد مرحــوم  کبــر  ا  حــاج 
مرحــوم  و  دماونــدی  محمــد  مشــهدی 
در  دماونــدی  راضیــه  خانــم  حاجیــه 

آمــد. دنیــا  بــه  ســال1323 
ایــن  همــواره  نوجوانــی  و  کودکــی  در   
کمــک حــال  کــه بتوانــد  دغدغــه را داشــت 
ج خانــواده را  کــه بــا زحمــت خــر پــدر باشــد 

تأمیــن می کــرد.
عبدالعظیــم  اســتاد  گردی  شــا  
نورصالحی آهنگر و اســتاد حاج اســماعیل 
کــرد. رضــاداد را در دوران نوجوانــی تجربــه 
کار آهنگــری بــا پرداخــت 600   پــس از 
البــرز  شــرکت  در   1350 ســال  در  تومــان 
سیســتمهای  تأسیســات  و  تعمیــرات  کار 

گرفــت. فرا را  سرمایشــی 
کار خــود   مدتــی بعــد بــا اجــاره مغــازه ای 

کــرد. را بــه صــورت شــخصی آغــاز 
از  کبــر  ا حــاج  موفقیت هــای  روزهــای   
راه رســیده بــود و تعامــل او بــا شــرکت های 
ح داخلــی و خارجــی، او را بــه یکــی از  مطــر
کــرده  کشــور تبدیــل  افــراد موفــق صنعــت 

بــود.
کبــر ابراهیمی در هفتــم فروردین   حــاج ا
عبدالرحیم خــان  زهــرا  خانــم  بــا   1347
کــرد. ایــن ازدواج   زندگــی مشــترکش را آغــاز 
ســرآغازی بــرای موفقیت هــای دیگــر ایــن 

مــرد نیک اندیــش شــد.
تصــادف،  یــک  در  ســالها  همیــن  در   
و  داد  دســت  از  را  احمــد  اولــش،  فرزنــد 
بــا  همنشــینی  اثــر  بــر  وی  کــه  بــود  اینجــا 
بــه  همیشــه  بایــد  کــه  آموخــت  بــزرگان 
کر باشــد. او دیــه فرزنــد  تقدیــر خداونــد شــا
کــرد. کارهــای خیــر  ج  تمامــی، خــر بــه  را 

شــروع  در  و  انقــالب  آســتانه  در   
تالشــش  تمــام  اقتصــادی  بحران هــای 
کار بســت تــا بــه ســهم خــود، مانــع  را بــه 
کارخانه هــا و بیــکار شــدن  بســته شــدن 

شــود. کارگرهــا 

کارنامه درخشان خّیری او 
مزّین به اقدامات ذیل است:

1. ســاخت بیــش از 110 مدرســه در سراســر 
ایــران

در  فرهنگــی  نیکــوکاری  بنیــاد  احــداث   .2
دماونــد )2 فــاز( و نگهــداری از 56 فرزنــد 

و بدسرپرســت یتیــم 
در  علــی؟ع؟  امــام  مســجد  احــداث   .3

ســوخته( )مســجد  دماونــد  اهــران 
4. احداث مسجد در شلمبه

وزوان  در  علمیــه  حــوزه  احــداث   .5
نشــهر ا یر ا

6. خیریــه بیت الرضــا بــا پوشــش بیــش از 
ــم. ــران و ق ــواده در ته 600 خان

مقــدس  مســجد  توســعه  در  همــت   .7
ن ا جمکــر

8. توسعه صحن حرم شاه عبدالعظیم 
حسنی )صحن امام خمینی؟هر؟(

9. پــروژه ســرداب باالســر صحــن مبــارک 
ــع  سیدالشــهدا؟ع؟با زیربنــای 900 مترمرب
ــر  ــرم مطه ــعه ح ــی از توس ــوان بخش ــه عن ب
حــال  در  کــه  حســین؟ع؟  امــام  حضــرت 

اجراســت. 
خیرخواهانــه  اقدامــات  آخریــن  از   .  10
بــاب  چنــد  احــداث  بــه  میتــوان  ایشــان 
خانــه مســکونی و مدرســه پــس از زلزلــه 

کــرد. اشــاره  کرمانشــاه 



از سقف خانه کاهگلی
تا قله های افتخار

ســال 1323 ششــمین فرزنــد مشــهدی محمــد دماونــدی 
کبــر  و راضیــه حبیبــی دماونــدی بــه دنیــا آمــد. نامــش را ا
بــا  میوه فروشــی  راه  از  خانــواده  ایــن  زندگــی  گذاشــتند. 
چــرخ دســتی مشــهدی محمــد می گذشــت. پــدر از صبــح 
تــا زندگــی خانــواده را  کار می کــرد  تــا پاســی از شــب  زود 

کنــد.  تأمیــن 
گوشــه ای از  خانــواده ای مذهبــی، معتقد و اهل اخالق در 

تهــران قدیــم، روزهای زندگی را پشــت ســر می گذاشــتند. 
پــا بــه 9  تــا  کبــر  یکــی یکــی می گذشــت  روزهــای عمــر  ا
درس  می خواســت  ســاله،  نــه  کبــر  ا گذاشــت.  ســالگی 
بخوانــد و عصــای دســت پــدر و مرهــم درد زانــوی مــادر 

شــود. 
کــه حــاال دیگــر 13 نفــره  معیشــت خانــواده ای صمیمــی 
شــده بودنــد و تنهــا بــا تــالش پــدر بــرآورده می شــد، از نــگاه 

کبــر منصفانــه نبــود.  کودکانــه ا
ــت و  گذش ــی  ــش از تاریک ــواب، نگاه های ــتر خ ــبی در بس ش
کــه بــه یــاور پــدر در تأمیــن معیشــت خانــواده  خــود را دیــد 
را  تصمیمــش  شــب  همــان  کبــر  ا اســت.  شــده  تبدیــل 
گرفــت و اوراق دفتــر تقدیــر بــه صفحــه مــورد نظــر رســید. 
هدفــش  شــد.  آهنگــری  گرد  شــا کبــر  ا دیگــر،  روز  چنــد 
کردنــش  کار  کمــک بــه پــدر و مــادر و قدردانــی از آنهــا بــا 
کــه او بــا تمــام تــوان  بــود و شــاید بــه همیــن دلیــل بــود 
 25 روزی  دســتمزد  می کــرد.  کار  اســتاد  بــرای  دقــت  و 
کــردن  کار  امــا  بــود  اندکــی  پــول  گرچــه  ا آهنگــری  ریــال 
کنــار انســان باخدایــی چــون عبدالعظیــم نورصالحــی  در 
کــه بعدهــا چــراغ  کبــر آموخــت  درس هــای بســیاری بــه ا

راهــش شــد. 
کبــر  گاه ا ــرش آهــن وجــود نداشــت و  آن زمــان دســتگاه ب
مجبــور بــود بــا اّره، فــوالد ســخت را شکســت دهــد و ایــن 
دســتان نحیفــش را آزار مــی داد. ایــن روال ادامــه داشــت 

تــا اینکــه هفــده ســاله شــد. 
هنــوز  و  بــود  شــده  ایــران  وارد  یخچــال  تــازه  زمــان  آن 
بودنــد.  بهره منــد  وســیله  ایــن  از  اندکــی  خانواده هــای 
روزی  وســیله  »ایــن  می گفــت:  کبــر  ا ذهــن  در  چیــزی 
جمع کــردن  بــا  کــه  بــود  ایــن  شــد.«  خواهــد  همه گیــر 
پولــش، مبلغــی را بــه یــک مؤسســه تأسیســاتی داد و در 
گیــری تعمیــرات  کارآمــوز شــروع بــه فرا آنجــا بــه عنــوان 

کــرد.  چنینــی  ایــن  تاسیســات  ســایر  و  یخچــال 
گرفــت  گذرانــدن ماجراهایــی او تصمیــم  پــس از آمــوزش . 
پس انــداز،  تومــان   2000 بــا  کنــد.  کار  خــودش  بــرای 
کــرد. اجــاره ماهانه  مغــازه ای در ســه راه چرم ســازی اجــاره 
کــه دوران نوجوانــی  کبــر  مغــازه 70 تومــان بــود. امــا بــرای ا
کســب درآمــد 70  کــرده بــود، حتــی  را بــه تازگــی ســپری 
ــت  ــزار داش ــوص اب ــف مخص کی ــک  ــود. ی ــوار ب ــی دش تومان

زنده یاد احمد ابراهیمیزنده یاد محمد ابراهیمی

کبر ابراهیمی  حاج ا
در میانه هفتاد و 

سومین سال زندگی 
خود قرار دارد. با نگاه 

کارنامه زندگی و  به 
فعالیت های خّیری 

او می توان درس های 
شگرف، بدیع و 

خالقانه  آموخت

زندگی جریان دارد 
و انسانیت هنوز 

هم مفهومی واال و 
معتبر است چون 

افرادی نظیر حاج 
کبر ابراهیمی، همسر  ا

کارش، فرزندان  فدا
نیک اندیش و 

بستگان بزرگوارشان 
در هوایی نفس 

که ما در آن  می کشند 
روزگار به سر می کنیم

کــه بــا رنــگ رویــش نامــی نوشــته  و شیشــه های مغــازه 
شــده بــود و ایــن تمــام مغــازه بــود، بــی هیــچ بیــش و 
کــه از افســران جــوان نیــروی هوایــی  کمــی. یــک مشــتری 
کبــر و معرفــی او بــه دیگــران،  کار خــوب ا بــود و دیــدن 
کارش بــه انــدازه ای  گرفــت.  کار او رونــق  کســب و  بــازار 
بــه  می کردنــد  فکــر  کــه  همســایه هایی  کــه  شــد  زیــاد 
کــرد، تمایــل پیــدا  زودی ایــن مغــازه را تعطیــل خواهــد 

کننــد.  کت  کردنــد بــا او شــرا
بهتــر  روز  بــه  روز  مشــتری ها  تعــداد  و  کاســبی  اوضــاع 
می شــد تــا اینکــه یــک مشــتری آذری زبــان ســراغش آمــد 
کــه موتــور یخچالــش ســوخته اســت.  کبــر متوجــه شــد  و ا
گفــت: »موتــورش ســوخته، مــن هــم از ایــن موتورها  کبــر  ا
گفــت: »از  نــدارم.« مــرد آذری بــا همــان لهجــه شــیرینش 
کــه تــو یخچالــه رو می گــی؟ مــن صــد تــا از  ایــن قابلمه هــا 
کبــر از بیــن موتورهــای انبــار مــرد  اینهــا تــو انبــارم دارم.« ا
کــرد و شــاید  کــه ســالم بــود انتخــاب  آذری، چنــد تــا را 
ایــن شــروع لحظــه تجــارت او شــد. هزینــه موتورهــا را بــه 
کــرد و حــاال او دیگــر مغــازه ای  کــه بــود جــور  هــر زحمتــی 

گام اول بــود.  خالــی نداشــت. ایــن همــان 
ــادان رفــت  چنــد وقــت بعــد ســراغ حاجــی دهقــان در آب
یــک  ماهــی  خریــد.  او  از  را  یخچــال  قطعــات  برخــی  و 
ــی  ــا ســود بســیار اندک کامیــون قطعــه مــی آورد تهــران و ب
همــه  کــه  بــود  انــدک  آنقــدر  ســودش  می فروخــت. 
کــرده بــود. امــا بعــد از مدتــی  مشــتری ها را از آن خــود 
گفــت:  نامــی ایتالیایــی را روی جعبه هــا دیــد. بــا خــود 
»چــرا خــودم ایــن قطعــات را از شــرکت ایتالیایــی وارد 
کار را انجــام داد. قیمــت اولیــه بــا چیــزی  نکنــم؟« و ایــن 
تفــاوت  می رســید،  مشــتری  دســت  بــه  تهــران  در  کــه 
کاال از ایتالیــا بــه ایــران،  بســیار داشــت. بــا ورود مســتقیم 
قیمــت درایــر در بــازار تهــران از 340 ریــال بــه 200 ریــال 

کــرد.  کاهــش پیــدا 
ســپس ارتباطــش بــا شــرکت ژنــرال الکتریــک آغــاز شــد و 
او بعــد از مدتــی توانســت اعتمــاد مدیــران ایــن شــرکت را 

کــرد. گســترده ای را بــا آنهــا آغــاز  کنــد و همــکاری  جلــب 
کبــر در اقدامــی جالــب تمــام  بــا پیــروزی انقــالب، حــاج ا
کارش از ابتــدا تــا آن لحظــه را محاســبه  کــرد، بــه  مالیــات 
نمــاز جمعــه رفــت و در حضــور آقایــان هاشــمی، حــاج 
احمــد خمینــی و آیــت اهلل صانعــی مبلــغ مالیــات را بــه 

کــرد. کــه اعــالم شــده بــود، واریــز  حســابی 

کارخانــه وارد  پــس از انقــالب، او بــا خریــد پرماجــرای یــک 
کــرده  کــه او خریــداری  کارخانــه ای  عرصــه تولیــد شــد. 
گفتــه  بــه  کــه  بــود، اجناســی تحویــل مشــتری مــی داد 
چنــد صباحــی  او  نبــود.  کیفیــت«  با »چنــدان  خــودش 
خــط تولیــد را بــه همــان ترتیــب پیشــین اداره می کــرد امــا 
کارخانــه  کــه وســیله خریداری شــده از  بــا دیــدن پیرزنــی 
کبــر را بــه ســختی حمــل می کــرد تــا بــه تعمیــرکار  حــاج ا
ــار  کارم، ب کســب و  گفــت: »قــرار نیســت  ــا خــود  برســاند، ب
گرفــت شــرایط تولیــد را  کنــد.« تصمیــم  گناهــم را بیشــتر 
ــه در  کارخان کیفیــت محصــوالت،  ــا بهبــود  تغییــر دهــد. ب
کشــور تبدیــل  آن مقطــع بــه یکــی از نشــان های پرفــروش 

می شــود. 
کبــر بــا خــدا و بندگانــش در چهــل ســالگی  امــا رابطــه حــاج ا
کلیــدی داشــت. او در ایــن ســال پــا در  یــک نقطــه عطــف 
کــه تــا ابــد یــادش را در خاطره هــا زنــده  گذاشــت  راهــی 
کالن  کارهــای خیــر  نــگاه خواهــد داشــت. مدرسه ســازی، 
گرفتــه تفکــرات پــس از ایــن  و خیریــه بیت الرضــا شــکل 
ســن هســتند. او در چهــل ســالگی در خلــوت خــود بــه 
ــس  ــردی ب ک ــا  ــن عط ــه م ــه ب ــر آنچ ــا ه ــت: »خدای گف ــدا  خ
بــه مــن  برکتــی  بعــد  بــه  ایــن  از  گــر می خواهــی  ا اســت. 

کــن.« بدهــی بــه دســت دهندگــی ام مرحمــت 
کبــر ابراهیمــی در میانــه هفتــاد و ســومین  حــاال حــاج ا
کارنامــه زندگــی  ــا نــگاه بــه  ســال زندگــی خــود قــرار دارد. ب
و فعالیت هــای خّیــری او می تــوان درس هــای شــگرف، 
بدیــع و خالقانــه  آموخــت. بیــش از 110 مدرســه ســاخته 
ــه بیــش از 2000 نفــر از  ــه بیت الرضــا هــر مــاه ب اســت، خیری
کمک هزینــه و جهیزیــه  مســتاصالن و مســتحقان آذوقــه، 
زندگــی هدیــه می کنــد، مســجدها، حــوزه  علمیــه، خانــه 
عالــم و در پیشــانی تمــام اینهــا »بنیادفرهنگــی ابراهیمــی« 
بنیــاد  اوســت.  درخشــان  و  رنگیــن  کارنامــه  از  بخشــی 
ــد را  فرهنگــی ابراهیمــی اینــک سرپرســتی حــدود 60 فرزن

برعهــده دارد. 
کبــر ســومین فرزنــد پســر از مجمــوع هفــت پســر  حــاج ا
اســت.  خانــم  راضیــه  و  محمــد  مشــهدی  مرحومــان 
کبــر، اصغــر، ابراهیــم، امیــر و علــی، هفــت  جــالل، جلیــل، ا
بــرادر و چهــار خواهــر بــه نام هــای طلعــت، طاهــره، فــرخ و 
فهیمــه، یــازده فرزنــد ایــن خانــواده را تشــکیل می دهنــد. 
جلیــل در جوانــی بــه رحمــت خــدا رفــت و علــی در دوران 
دفــاع مقــدس شــهد شــیرین شــهادت را نوشــید. از بیــن 
خواهرهــا اینــک تنهــا فهیمــه در قیــد حیــات اســت و در 
هوایــی  نیــروی  محلــه  در  مــادر  قدیمــی  خانــه  همــان 
زندگــی می کنــد. مرحومــه طاهــره همســر شــهید محســنی 
از  همیشــه  کبــر  ا حــاج  بودنــد.  شــهید  مــادر  طلعــت  و 

بــرادران و خواهــران خــود بــه نیکــی یــاد می کنــد.
کبــر در 24 ســالگی و دقیقــًا  از طرفــی دیگــر وقتــی حــاج ا
چنــد روز مانــده بــه محــرم آن ســال بــا زهــرا عبدالرحیــم 
ــی اش آغــاز  ــدی از زندگ خــان ازدواج می کنــد، فصــل جدی
می شــود. زندگــی مشــترک آنهــا در همــان خانــه ســاده 
پــدری آغــاز می شــود و چنــدی بعــد خانــه ای در محلــه 

نیــروی هوایــی خریــداری می کنــد. حاجیــه خانــم زهــرا 
عبدالرحیــم خــان در تمــام ایــن ســال ها بزرگتریــن حامــی 
ــوری  ــه ط ــوده اســت. ب ــر ب کار خی ــر در  کب ــاج ا ــّوق ح و مش
کبــر در دماونــد  کــه اینــک فرزنــدان بنیــاد نیکــوکاری حــاج ا

هــم او را مــادر خــود می خواننــد. 
ــای  ــه نام ه ــد ب ــار فرزن ــون چه کن ــرش ا ــر و همس کب ــاج ا ح
محمــود، احمــد، مریــم و مونــا دارنــد. پیــش از همــه ایــن 
ــد دیگــری  ــم زهــرا فرزن کبــر و حاجیــه خان ــدان حــاج ا فرزن
بــه نــام »احمــد« داشــتند. احمــد هنــوز شــش هفــت ســاله 
کــه  کــه در ســاحل دریــا مشــغول بــازی بــود. راننــده ای  بــود 
ــا ماشــین  ــرد، متاســفانه ب ــه ســر نمی ب ــت عــادی ب در حال
کــودک معصــوم از دنیــا مــی رود.  بــه احمــد می زنــد و ایــن 
ــر  کب ــا ســالها حــاج ا ــت غیرمعمــول راننــده ت ــه علــت حال ب
ــا اینکــه  ــه بخشــیدن او نمی شــوند ت و همســرش راضــی ب
همیــن مصیبــت بــزرگ، دریچــه ای می شــود بــرای زنــده 
نــگاه داشــتن نــام احمــد. پــول دیــه احمــد را می گیرنــد 
و رضایــت می دهنــد امــا آن پــول بــه تمامــی صــرف امــور 
کبــر  ا حــاج  ارشــد  فرزنــد  محمــود  حــاال  می شــود.  خیــر 
اســت. او را می تــوان بــه واقــع مریــد واقعــی و حقیقــی پــدر 
دانســت. وقتــی خواســتند ســاختمان جدیــد شرکت شــان 
ــدر  ــدا از پ ــی ج ــه اتاق ک ــداد  ــت ن ــود رضای ــازند، محم را بس
عالقــه  ارشــدش  فرزنــد  بــه  کبــر  ا حــاج  باشــد.  داشــته 
کنــون بارهــا بــا چشــمان اشــک بار بــرای  خاصــی دارد. او تا

کــرده اســت. عــزت و موفقیــت پســر دعــا 
مونــا  و  مریــم  احمــد،  یعنــی  کبــر  ا حــاج  دیگــر  فرزنــدان 
گرافیــک  ک و  تحصیل کــرده دامپزشــکی، مهندســی خــا
ــدان هــم نشــان  هســتند. در تمــام حرف هــای دیگــر فرزن
از اراداتــی خــاص بــه پــدر و مــادر دیــده می شــود. آنهــا نیــز 
خــود را بــرادران و خواهــران بچه هــای بنیــاد نیکــوکاری 
پــدر  و  فرزنــدان  فعالیــت همگــی  کبــر می داننــد.  ا حــاج 
و مــادر در خیریــه بیت الرضــا اینــک نمونــه ای مانــدگار و 
بی نظیــر بــرای ســایر خّیریــن شــده اســت. خانــواده حــاج 
کبــر ابراهیمــی، یــک دل، یک صــدا و یک رنــگ بــرای رفــع  ا
ــا  ــه ج ــود ب ــا از خ ــه اینه ــد و آنچ ــالش می کنن ــت ت محرومی
گذاشــت آینــه تمام نمــای انســانیت در عصــری  خواهنــد 
را در آن حتمــی  کــه بســیاری مــرگ نوع دوســتی  اســت 
می داننــد. آنهــا مثــال نقضــی هســتند بــر  ایــن ادعــای 

واهــی دیگــران. 
زندگــی جریــان دارد و انســانیت هنــوز هــم مفهومــی واال 
کبــر ابراهیمــی،  و معتبــر اســت چــون افــرادی نظیــر حــاج ا
بســتگان  و  نیک اندیــش  فرزنــدان  کارش،  فــدا همســر 
آن  در  مــا  کــه  می کشــند  نفــس  هوایــی  در  بزرگوارشــان 
گــر در شــهر راه می رویــد  روزگار بــه ســر می کنیــم. حــاال ا
کــه هنــوز انســانیت را در حــد نهایــت  گمــان می کنیــد  و 
ــون  ــرادی چ ــام اف ــال ن ــه دنب ــا ب ــد، حتم ــاس می کنی احس
کــه راه می رویــد« امــا  ایــن مــرد باشــید. نوشــتیم »در شــهر 
کــه نشــانی از خیرخواهــی  کــدام شــهر؟ تمــام شــهرهایی 
کبــر ابراهیمــی و خانــواده اش در آن دیــده می شــود.  حــاج ا

کبــر عجیــن شــده اســت. ــام حــاج ا ــا ن ــام ایــن شــهرها ب ن
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در دنیــای امــروز فردمحــوری و تک  صدایــی حــرف نهایــی 
داده  گســترش  ســرمایه داری  را  رونــد  ایــن  می زنــد.  را 
ــه  ــرد تکیــه می کنــد و توجهــی ب ــر ف اســت. ســرمایه داری ب
ــا  ــد تنه ــرد را وادار می کن ــدارد. ف ــی ن ــی جمع ــع و زندگ جم
تــک روی  بــا  و  کنــد  پافشــاری  شــخصی ا ش  منافــع  بــر 
بــه ســود شــخصی تقلیــل  و خودمحــوری همــه چیــز را 
 دهــد. ایــن نــگاه و رویکــرد نمی توانــد تمامــی حقیقــت 
ــی او  ــای اجتماع ــخگوی واقعیت ه ــد و پاس ــی را دریاب آدم
باشــد. زندگــی بــا »تــو«، یعنــی بــا »دیگــری« آغــاز می شــود. 
کــرد.  نمی تــوان در زندگــی اجتماعــی بــه »دیگــری« پشــت 
کــردن بــه خــود.  کــردن بــه »دیگــری« یعنــی پشــت  پشــت 
ــرار اســت  ــر ق گ ــه هــم وابســته هســتیم و ا مــن و دیگــری ب
باشــیم،  داشــته  انســانی  جهانــی  و  انســانی  اجتماعــی 
کنیــم  ــد اعتمادســازی  کنیــم. بای ــه یکدیگــر توجــه  ــد ب بای
ــا دیگــری برآییــم. هــر انســانی  و درصــدد ارتبــاط عمیــق ب
حاصــل ارتبــاط ژرف بــا »دیگری«ســت. از دســت دادن 

ارتبــاط یعنــی از دســت دادن خــود. 
کبــر ابراهیمــی ایــن راز را فهمیــده اســت و می دانــد  حــاج ا
ــی بهتــر از همیــن رهگــذر، یعنــی  ــه جهان ــه راه رســیدن ب ک
رســیدن  راه  کــه  می دانــد  او  می گــذرد.  غیــر  بــه  توجــه 
بــه بهشــت هــم از همیــن مســیر می گــذرد؛ از راه توجــه 
بــه دیگــران. خودمحــوری و خودخواهــی راه بــه جایــی 
حقیقــت  بازگوکننــده   بایــد،  کــه  آن چنــان  و  نمی بــرد 
گــرو ارتبــاط انســانی  انســانی نیســت. حقیقــت انســانی در 
خودگذشــتگی  از  گــرو  در  اســت؛  جامعــه  افــراد  دیگــر  بــا 
کــه بنــا را بــر فــرد و  و دیگری خواهــی اســت. جامعــه ای 
زندگــی خصوصــی بگــذارد، دیــر یــا زود نابــود خواهــد شــد و 
نظــام اجتماعــی آن از هــم خواهــد پاشــید. بایــد بــه صداهــا 
کــرد و آنهــا را پذیرفــت.  و جهان بینی هــای مختلــف توجــه 
کــرد تــا  کمــک  بایــد بــه الیه هــای فقیــر و ناتــوان جامعــه 
کبــر ابراهیمــی مســیر یــک  روی پــای خــود بایســتند. حــاج ا
جامعــه ســالم را همــوار می کنــد تــا مــردم آن بــه خاطــر فقــر 
کنــار هــم در  کشــیده نشــوند و در  گرســنگی بــه فســاد  و 
کننــد. بــا این کــه فــردی ســرمایه دار  صلــح و آرمــش زندگــی 
ــتفاده  ــی اش اس ــرمایه داری در زندگ ــای س ــت، از الگوه اس
نمی کنــد. او چشــم بــر فــرد و منافــع فردی بســته اســت و به 
گروهــی فکــر می کنــد. می دانــد اجتمــاع  منفعــت جمعــی و 
ــی  ــر همگ گ ــه ا ک ــود  ــکیل می ش ــادی تش ــان های زی ــا انس ب
بــا هــم رشــد نکننــد، شــکل جامعــه ناقــص و بدریخــت 
بــه  فــرد  اجتماعــی  بلــوغ  و  اجتماعــی  نظــام  و  می شــود 
ــه انســان و  مخاطــره می افتــد. او خــود را وقــف نگاهــش ب
کــه زندگــی اش در  کــرده اســت و می دانــد  زندگــی جمعــی 
کــه دنیــا و آخــرت او در  گــرو وجــود دیگــران اســت. می دانــد 
گــرو وجــود آنهاســت؛ پــس بــه آنهــا پشــت نمی کنــد. خــود را 
کــه زندگی شــان بــه خاطــر  کســانی می کنــد  کمــک بــه  وقــف 
کبــر ابراهیمی  فقــر در خطــر اســت. ایــن نگاه انســانی حــاج ا
گرفتــه از درک عمیــق او نســبت بــه زندگــی اســت. نشــأت 

کبر فقط یک نام نیست حاج ا
کبــر ابراهیمــی فقــط یــک نــام نیســت. او در آینــده  حــاج ا
بــه بخشــی از خاطــره جمعــی مــا تبدیــل می شــود. بــه 
کشــور پهنــاور برویــد،  دماونــد یــا هــر جــای دیگــری از ایــن 
گوشــه ای خواهیــد دیــد.  کبــر ابراهیمــی را در  نــام حــاج ا
از  کــه  مردمــی  بــرای  خــود  خیــر  کارهــای  بــا  ابراهیمــی 
نزدیــک شــاهد فعالیت هایــش بوده انــد، حافظــه ایجــاد 
می خوانــد،  درس  او  مدرســه   در  کــه  بچــه ای  می کنــد. 
کودکــی خــود رجــوع  گذشــته و دوران  بعدهــا وقتــی بــه 
کبــر ابراهیمــی هــم رجــوع  می کنــد، بــدون شــک بــه حــاج ا
می کنــد. ابراهیمــی بخشــی از خاطــرات آن بچــه اســت. 
او  نیســت.  نــام  یــک  فقــط  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  پــس 
کــه از نزدیــک یــا  کســانی اســت  بخشــی از حافظــه تمــام 
کارهایــش آشــنایی دارنــد. رســوخ کردن بــه حافظــه  دور بــا 
کســی  کار راحتــی نیســت. هــر  و خاطــره جمعــی یــک ملــت 
نمی توانــد از پــس چنیــن اقــدام مهمــی برآیــد. حافظــه بــا 
که در خاطره  خاطــره رابطــه بســیار نزدیکی دارد و افــرادی 
ــا  ــد، ت کرده ان ــر ابراهیمــی را ثبــت  کب کارهــای حــاج ا خــود 
کبــر ابراهیمــی در  ــام حــاج ا کــه زنــده باشــند، ن لحظــه ای 
کــه نــام حــاج  زبــان و وجــود آنهــا زنــده اســت و هــر جــا 
کبــر ابراهیمــی بــر زبــان بیایــد، او زنــده خواهــد شــد. از  ا
کار خــود را  ــه مبنــای  ک کبــر ابراهیمــی  طــرف دیگر،حــاج ا
عمــل نیــک قــرار داده، الگویــی مناســب بــرای همــه افــراد 
جامعــه اســت. او مرزبندی هــای غیرانســانی را از میــان 
کمــک می کند  برداشــته اســت. وقتــی بــه یــک بیمارســتان 
و تجهیــزات مختلــف بــرای آن تهیــه می کنــد، نمی دانــد 
از آن تجهیــزات  تفکــری  بــا چــه  کســی  اســت چــه  قــرار 
کــه هــر انســانی  کنــد. ابراهیمــی بــه مــا می آمــوزد  اســتفاده 
ارزش دیده شــدن و مــورد توجــه قرار گرفتــن دارد. او بــرای 
انســان مانــدِن انســان و بــرای تحقــق جامعــه ای متعالــی 
کــه در آن همــه حــق  و آرمانــی مبــارزه می کنــد. جامعــه ای 
ــد  ــانی بهره من ــی انس ــی زندگ ــای حداقل ــد از فرصت ه دارن
کســی بــه خاطــر فقــر بــه  کــه در آن  باشــند، جامعــه ای 
حقــوق  بــه  و  نمی کنــد  دســت درازی  دیگــران  حقــوق 
احتــرام می گــذارد،  اطرافیــان خــود  و  انســانی همســایه 
کــه فقــر موجــب متالشــی شــدن نظــام اخالقــی  جامعــه ای 
آن نمی شــود و اخــالق در آن از مهم تریــن اصــول زندگــی 

ــراد اســت.  اف
کبــر ابراهیمــی را  کارهــای خیــر حــاج ا گــر بخواهیــم همــه  ا
کنیــم و از تــک تــک آنهــا نــام ببریــم، احتمــااًل  دســته بندی 
گوشــه  نیــاز بــه تحقیقــات فــراوان داریــم. در ایــن بخــش به 

کارهــای ایــن مــرد دریــادل می پردازیــم: کوچکــی  از 
1. مدرسه سازی

2. خیریه بیت الرضا
کبر ابراهیمی در دماوند 3. بنیاد آموزشی ـ تربیتی ا

کن مقدس 4. مسجدسازی و اما

تنهایی ناممکن است

مدرسه سازی

زمینه هــا  ایــن  از  یکــی  اســت.  بــوده   فعــال  مختلــف  زمینه هــای  در  ابراهیمــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــل آم ــاخته  و تحوی ــه س ــاالی 110 مدرس ــت. او ب ــازی اس مدرسه س
کشــور اســت.  کــه ســاخته  در مناطــق محــروم  داده  اســت. اغلــب مدرســه هایی 
کشــور نشــان  کبــر همیشــه توجــه خاصــی بــه مناطــق محــروم و نیازمنــد  حــاج ا
کیفیــت و ایمنــی و باالتریــن تجهیــزات  می دهــد. همــواره مدرســه ها را بــا بهتریــن 

می ســازد.  امکانــات  و 
کــس مدرســه ای بســازد مشــمول معافیــت  کــه هــر  کشــور ایــن اســت  یکــی از قوانیــن 
گواهــی  کــه مدرســه ســاخته اســت، بــا  از مالیــات می شــود. یعنــی بــه همــان میــزان 
ــون را  ســازمان نوســازی مــدارس، از معافیــت مالیاتــی بهرمنــد می شــود. ایــن قان
کردنــد تــا بــه مدرسه ســازی  نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی تصویــب 
کبــر ابراهیمــی در تمــام ایــن ســال ها یــک ریــال هــم  کننــد. امــا حــاج ا کمــک  کشــور 
از معافیت هــای مالیاتــی اســتفاده نکــرده اســت. او تمــام حــق و حقــوق دولــت را در 
کــرده و یــک ریــال از ایــن بابــت بدهــکار نیســت. ایــن امــر  بخــش مالیــات پرداخــت 
کــه حــاج آقــا ابراهیمــی بــا نیــت خیــر و صادقانــه قــدم در ایــن راه  نشــان می دهــد 

کســی نمی گــذارد.  کارهایــش منتــی بــر ســر  گذاشــته و بــه خاطــر 
کبــر ابراهیمــی از دولــت  یــا شــخص پولــی بابــت ســاخت مدرســه  قبــول  حــاج ا
ــه  ــک منطق ــه ای را در ی ــرده مدرس ک ــول  ــت قب ــه دول ک ــده  ــش آم گاه پی ــد.  نمی کن
بســازد امــا بــه دالیلــی قــادر بــه انجــام ایــن  کار نشــده اســت و مدرســه  را نیمــه کاره 
کــرده  کامــل  کبــر ابراهیمــی معمــواًل  کــرده اســت. ایــن مدرســه ها را حــاج ا رهــا 

اســت.

1
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تعداد نام پروژه یا زیر پروژهنام استان 
کالس

کاربریشهرستانزیربنا نوع 

تکمیل مدرسه راهنمایی اردبیل1
مرحوم حاج حسنعلی علیپور

راهنماییاردبیل-فاز یک شهرک سبالن61322

_کمال شهر12933مالک اشترالبرز2

راهنماییساوجبالغ-هشتگرد8560مدرسه حضرت یعقوب البرز3

ابتداییساوجبالغ466 مدرسه حضرت یوسفالبرز4

 رجایی شهر6933حضرت ابراهیم خلیل اهلل؟ع؟ البرز5

کبر ابراهیمی بوشهر6 راهنماییتنگستان-روستای بوالخیر81636دبیرستان حاج ا

 هنوز نهایی نشده است  هنوز نهایی نشده استبوشهر7

فنی حرفه ایدماوند161700احمد ابراهیمیتهران8

کانون اصالح و تربیتتهران9 هنرستانمنطقه 5-زیبا شهر1434 هنرستان 

کدشتتهران10 گلزار پا کدشت-روستا گلزار  مدرسه  ابتداییپا

راهنماییدماوند-خ محک  شهید علیجانی تهران11

ابتداییدماوند روستای مرانک1518 مدرسه جواداالئمه تهران12

راهنماییدماوند روستای وادان 1250 مدرسه حضرت زهرا ؟س؟تهران13

 دماوند روستای شلمبه 450 مدرسه حضرت آمنهتهران14

راهنماییدماوند روستای اهران 450  تهران15

کهریزک 500  تهران16 کدشت روستای   پا

ابتداییرودهن روستای جورد 1200  تهران17

راهنماییرودهن 2500  تهران18

راهنماییرودهن 1500  تهران19

 دماوند پروژه اقبال صفت رونقی 1430 اقبال صفت )شهرک سپاه(تهران20

 دماوند-سادات محله  دبستان امام حسن مجتبی؟ع؟تهران21

 منطقه 4-لویزان  شهید علی ابراهیمیتهران22

 منطقه 4  مدرسه متریکتهران23

هنرستان تربیت بدنیچهارمحال و بختیاری24
 امام علی؟ع؟ 

هنرستانشهرکرد81220

تکمیل خوابگاه علم و صنعت چهارمحال و بختیاری25
خراجی

خوابگاهکیار1400 

ابتداییروستای بنیاب درمیان3207دبستان امام محمد باقر؟ع؟خراسان جنوبی26

دبستان حضرت علی خونیک خراسان جنوبی27
درمیان

ابتداییروستای خونیک درمیان3207

دبستان امام حسین؟ع؟ خراسان جنوبی28
خرمک

ابتداییروستای خورمک درمیان2110

آموزشگاه امام حسن خراسان جنوبی29
عسگری؟ع؟

راهنماییروستای ارسک شهرستان بشرویه6552

ابتداییباخزر-تورانه4315شهید غالمیخراسان رضوی30

ابتداییروستای آغویه تربت حیدریه5400باقرالعلوم؟ع؟خراسان رضوی31

راهنماییکاریز نو تربت جام101500امام جواد؟ع؟خراسان رضوی32

ابتداییتایباد-روستای استای224312 بهمنخراسان رضوی33

ابتداییفیض آباد-مه والت6800حضرت زهرا ؟س؟خراسان رضوی34

ابتداییتربت حیدریه6834دبستان امام حسین؟ع؟خراسان رضوی36

مدرسه راهنمایی امام خراسان رضوی37
جواد؟ع؟

راهنماییتربت جام101500

ابتداییخواف-روستای سیجاوند5250دبستان امام حسین؟ع؟خراسان رضوی38

کبر ابراهیمی که حاج ا فهرست مدارسی 
کرده است  به بچه های ایران تقدیم 

وطن ابر بهارانت دل انگیز
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ابتدایینیشابور-سروالیت-روستای ینگجه5370دبستان شهید باب اهلل سبزیخراسان رضوی39

ابتدایینیشابور-طرقبه-جاغرق6403مهدیه خراسان رضوی40

احداث سرویس بهداشتی خراسان رضوی41
مدرسه ابراهیم آباد شاندیز

سرویس بهداشتیطرقبه شاندیز30 

مدرسه راهنمایی حمزه خراسان رضوی42
سیدالشهدا؟ع؟

راهنماییگندم شاد-باخزر1500 

ابتداییروستای تونه-تایباد3260دبستان امام جعفرصادق؟ع؟خراسان رضوی43

متوسطهنیشابور121903دبیرستان رضویهخراسان رضوی44

متوسطهتایباد-چهاربرجی 296 علی ابن ابی طالبخراسان رضوی45

ابتداییاسفراین2140 خراسان شمالی47

    انعقاد قرار داد ساخت مدرسهخراسان شمالی48

تکمیل دبستان 5ك ابراهیمی)1( خوزستان49
دزفول

ابتداییدزفول5954

ابتداییاندیمشك2167دبستان 2کالسه ابراهیمیخوزستان50

کاظم؟ع؟سیستان و بلوچستان51 گاوداران-زاهدان6402امام موسی  متوسطهشهرک 

کالسه سیستان و بلوچستان52 تکمیل مدرسه 6 
روستای هیرمند قرقری

متوسطه شبانه روزیهیرمند6402

ابتداییزابل6749.2 امام حسین؟ع؟سیستان و بلوچستان53

مدرسه2کالسه محبوبه دانش سیستان و بلوچستان54
کسوری

ابتداییزاهدان289

احداث2 کالسه پیامبراعظم سیستان و بلوچستان55
کز نصرت اباد گرتا

ابتداییزاهدان290

تخریب و بازسازی مدرسه 2 سیستان و بلوچستان56
کالسه میثم تمار زاهدان

ابتداییزاهدان-میرجاوه288

تخریب و بازسازی مدرسه 2 سیستان و بلوچستان57
کالسه باقرالعلوم راسک

ابتداییسرباز-راسک288

گین3294امام جواد؟ع؟سیستان و بلوچستان58 ابتداییشهرستان سرباز-روستای قره 

کالس درس و سالن سمنان59 توسعه 2 
گچپزیان  چند منظوره 

ابتداییسمنان-گچپزان2322

راهنماییسمنان6896آموزشگاه نخبگانسمنان60

متوسطهمهدیشهر- روستای درجزین10810حضرت مهدی ؟جع؟ درجزینسمنان61

ابتداییآبگرم-روستای کلنجین6482دبستان امام جعفر صادق؟ع؟قزوین62

راهنماییآبگرم-آوج91250حمزه سید الشهداقزوین63

کالسه کردستان64 احداث دبستان 5 
روستای نبی آباد دهگالن

ابتداییدهگالن5461

کالسه کردستان65 تکمیل دبیرستان 6 
گردمیران علیا روستای 

متوسطهدهگالن6870

احداث مدرسه 6کالسه کردستان66
راهنمایی محله تازه آباد سقز

راهنمایی سقز6564

نیمه تمام-احداث دبستان کرمانشاه67
10کالسه خیری زینبیه سنقر

ابتداییسنقروکلیایی1519 

کاشانیکرمان68 کلیم  کهنوج-قوچ آباد-روبروی اداره 145دبستان عشایری 
زندان جدید

ابتدایی

ابتداییکهنوج-امیرآباد145دبستان عشایری وحدتکرمان69

کرارکرمان70 ابتداییکهنوج-دامنه قوچ آباد270دبستان عشایری حیدر 

ابتداییکهنوج-بنگود145دبستان آموزگارکرمان71

ابتداییکهنوج-رضاباد145دبستان شهید میرشکاریکرمان72

ابتداییفاریاب-سرگریج-سردک270دبستان عشایری اعتصامکرمان73
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دبستان شهید محمدعلی کرمان74
میرشکاری

ابتداییکهنوج -سفید مراد270

فاریاب - سرگریچ-روستای حسین 275 دبستان امیرالمومنین؟ع؟کرمان75
آباد

ابتدایی

فاریاب موتور -پمپ جهانبخش 145دبستان هنرکرمان76
محمودی

ابتدایی

ابتداییبلوک-سیدآباد145 دبستان دوازده امامکرمان77

 دبستان عشایری شیخ کرمان78
طبرسی

فاریاب-سرگریچ-روستای احمدآباد 145
مرکزی

ابتدایی

ابتداییبلوک-عشایر دشت آزادگان270 شهید احمد شیخ حسینیکرمان79

فاریاب سرگریچ شهرک شهدای 270دبستان شهید قاسم پرندهکرمان80
محمدی

ابتدایی

ابتداییفاریاب-حورپاسفید145 کرمان81

گودبن دیشموک   کهکیلویه و بویراحمد82 ابتداییروستای 

راهنمایی 43 2 کهکیلویه و بویراحمد83

راهنماییدیشموک   کهکیلویه و بویراحمد84

راهنماییمارگون-روستای بی بی خاتون   کهکیلویه و بویراحمد85

راهنماییروستای حیدرآباد لوداب520 مدرسه حضرت ابوالفضلکهکیلویه و بویراحمد86

شهید سیدمحمد حسینی مازندران87
لسفیجان چمستان

ابتدایینور-چمستان6624

کالهمازندران88 ابتداییمحمودآباد6680شهدای زنگی 

مدرسه شهدای عبداله آباد مازندران89
محمودآباد

ابتداییمحمودآباد6625

کال مازندران90 مدرسه سید سلیمانی معلم 
محمودآباد

ابتداییمحمودآباد6571

کالسه قائد طاهر لرستان91 مدرسه 8 
اشترینان بروجرد

راهنماییاشترنیان-بروجرد82024

کبر لرستان92 مدرسه 3کالسه حاج ا
ابراهیمی

 بروجرد3279

    انعقاد ساخت مدرسهلرستان93

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان94
بروجرد

 بروجرد  

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان95
بروجرد

 بروجرد  

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان96
بروجرد

 بروجرد  

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان97
بروجرد

 بروجرد  

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان98
بروجرد

 بروجرد  

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان99
بروجرد

 بروجرد  

مشارکت در مرمت  مدرسه در لرستان100
بروجرد

 بروجرد  

کشور  تعداد نام پروژهنام 
کالس

کاربریمحل احداثزیربنا نوع 

ابتدایینجف اشرف101264_عراق101

کشور ج از  پروژه   احداث شده در خار
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گزارش افتتاح فاز دوم  بنیاد فرهنگی ابراهیمی   
با حضور حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

شروعی دیگر؛ با بدرقه نور
9 آذرماه 1396

بنیــاد  دوم  فــاز  افتتــاح  بــا  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج   
فرهنگــی خــود در روســتای شــلمبه شهرســتان دماونــد، 
 ٦٠ حــدود  آمــوزش  و  سرپرســتی  بــراى  را  فعالیت هایــش 
مراســم  داد.  توســعه  بی سرپرســت  نوجــوان  و  کــودك 
خشــت گذاری فــاز دوم بنیــاد فرهنگــی ابراهیمــی همزمــان 
توســط   ۱۳۹۲ ســال  در  آن  یــک  فــاز  افتتــاح  مراســم  بــا 
ناصــر  آیت اهلل العظمــی  حضــرت  عالیقــدر  تقلیــد  مرجــع 
مــکارم شــیرازی انجــام شــد. حضــور دوبــاره ایــن مرجــع 
کودکانــی  تقلیــد بزرگــوار شــروعی شــورانگیز و مبــارک بــرای 
کبــر ابراهیمــی را »پــدر« حقیقــی خود  کــه حــاج ا خواهــد بــود 

می داننــد، هــر چنــد واقعیــت چیــز دیگــری اســت.

تــا اذان صبــح روز پنجشــنبه نهــم  نیــم ســاعتی  هنــوز 
کــه حرکــت خــود را بــه ســمت روســتاى  آذر ٩٦ مانــده 
آغــاز می کنــم. تاریــك و  شــلمبه در شهرســتان دماونــد 

اندیشــیدن  بــراى  خوبــی  فرصــت  ســحر،  وقــت  روشــن 
اســت، اندیشــیدن بــه دنیــا و آخــرت ســؤاالت زیــادى را 
کــه  در ذهــن ایجــاد می کنــد و بــاز ایــن ســؤال از موالنــا 
کجــا آمــده ام، آمدنــم بهــر چــه بــود؟« وقــت رســیدن  »از 
بــه روســتاى شــلمبه، دیگــر هــوا رو بــه روشــنی مــی رود 
و می تــوان بهتــر دیــد. بهتــر دیــدن خــودش راه رســیدن 
کنــار خانــه حــاج  بــه پاســخ بســیارى از ســؤاالت اســت. در 
ــه در آن و از هفــت ســال پیــش جمعــی  ک کبــر ابراهیمــی  ا
ــی از  ــه دالیل ــه ب ک ــرزمین  ــن س ــاالن ای ــودکان و خردس ک از 
داشــتن سرپرســت محــروم بودنــد، زندگــی سراســر آرامــش 
کبــر ابراهیمــی آغــاز  و آســایش خــود را بــه سرپرســتی حــاج ا
ایــن  اســت.  شــده  احــداث  بزرگ تــر  خانــه اى  کرده انــد، 
خانــه جدیــد بچه هــاى بزرگ تــر یــا بهتــر بگویــم »نوجــوان« 
کبــر اســت تــا در آن بــا توجــه بــه شــرایط ســنی خــود  حــاج ا
کننــد و زندگــی را بــا نگاهــی جدی تــر بیاموزنــد.  زندگــی 

و  حیــاط  همــان  از  کــه  طبقــه  چهــار  در  ســاختمانی 
کبــر بــراى فرزندان رشــید  کــه حــاج ا محوطــه آن پیداســت 

خــود، خواب هــاى خوشــی دیــده اســت.
بــا  همــراه  شــوق  و  شــور  امــا  جدیــد  خانــه  مقابــل 
رفت و آمدهــاى بســیار اســت. تمــام محوطــه آب پاشــی 
راه  زنیــد  »آب  گفتــه  بلنــد  کســی  گویــی  اســت.  شــده 
کــه نــگار مــی رســد« بنرهــاى خوشــامد خبــر از  را هیــن 
آمــدن همیــن نــگار می دهــد. عــالوه بــر جمعیــت بســیار 
مختلــف  حوزه هــاى  در  کــه  نیك اندیشــانی  و  خّیریــن 
کبــر هســتند، امــام جمعــه  همــراه اندیشــه خّیــرى حــاج ا
و  دماونــد  شهرســتان  آموزشــی  و  دولتــی  مســئوالن  و 
چهره هــا  از  دیگــر  بســیارى  و  پایتخــت  فرمانــدار  حتــی 
و  رى شــهرى  آیــت اهلل  ماننــد  نظــام  شــخصیت هاى  و 
حجت االســالم والمســلمین پورمحمــدى خــود را شــریك 
ایــن  سرســبد  گل  البتــه  و  می کننــد.  ابراهیمــی  شــادى 
جمــع، آیت اهلل العظمــی ناصــر مکارم شــیرازى ؟دم؟، مرجــع 
مشــغولیت های  باوجــود  کــه  اســت  شــیعیان  عالیقــدر 
پیــروان  پرشــمار  جمــع  زعامــت  مســئولیت  و  فــراوان 
مکتــب جعفــرى، رنــج ســفر از شــهر قــم، پایتخــت علمــی 
کــه حــاال نمــاد  جهــان تشــیع را بــه شهرســتان دماونــد 

ــه  ــراى امــر ب ــده و ب ــه جــان خری کشــور اســت، ب ــرى در  خّی
معــروف و توصیــه بــه نیکــی، میهمــان ویــژه فرزنــدان حــاج 

کبــر اســت. ا
کــه اول صبــح  گیت هــاى عبــورى را رد می شــوم و هنــوز 
کبــر هســتم. ماننــد  اســت، میهمــان ســفره فرزنــدان حــاج ا
بــا نگاهــی بــه اطــراف  دیگــر میهمانــان ایــن ضیافــت و 
کــه همچــون همیشــه، جمعــی از افــراد برخــوردار  می بینــم 
از  پذیرایــی  خاضعانــه  و  عاشــقانه  اجتماعــی  شــأن  از 

ــد.  ــده دارن ــه عه ــر را ب کب ــاج ا ــدان ح ــان فرزن میهمان
و  اورژانــس  بچه هــاى  بــا  دارم.  وقــت  برنامــه  آغــاز  تــا 
می زنــم  کوتاهــی  گــپ  محوطــه  بیــرون  در  آتش نشــانی 
کــه در حــال  مــی روم  بــه جمــع دوســتانی  آن  از  بعــد  و 
هســتند.  فرهنگــی  هدیــه  بســته هاى  آماده کــردن 
کتــاب شــرح دعــاى صحیفــه ســجادیه  بســته ها شــامل 

مانــدگار«  »چهــره  کتــاب  مکارم شــیرازى،  آیــت اهلل 
و  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  خّیــری  کارنامــه  و  زندگینامــه 
هفتمیــن شــماره ماهنامــه هزاربــرگ ارگان رســمی مجمــع 

اســت. کشــور  خّیریــن 
و  فرهنگــی  بنیــاد  دوم  فــاز  در  حضورمــان  از  ســاعتی 
کــه آییــن افتتــاح  کبــر ابراهیمــی نگذشــته  آموزشــی حــاج ا

می شــود. شــروع  فــاز،  ایــن  رســمی 
بــه فــوز  کــه  تــالوت قــرآن اســت، تالوتــی  آغازگــر مراســم 
بــزرگان، فــوز عظیــم،  گفتــه  بــه  عظیــم ختــم می شــود. 
کــه خداونــد در  ســود حاصــل از معاملــه بی نظیریســت 
قــرآن و در ســوره توبــه مــژده آن را داده اســت. معاملــه ای 
کــه در آن فروشــنده، فــرد مؤمــن اســت و خریــدار، خداونــد 
متعــال. آنچــه می فروشــد، جــان و مالــش اســت و آنچــه 
از  شایســته اى  انتخــاب  چــه  اســت.  بهشــت  می گیــرد 
حــال  بــه  غبطه خــوردن  زمــان  مراســم.  قــارى  ســوى 
کــه در ایــن معاملــه سراســر ســود و نفــع،  کســانی اســت 

شــرکت دارنــد.
خیــل  ایــران  اســالمی  جمهــورى  ســرود  پخــش  از  بعــد 
تــن  بــه چهارصــد  تعدادشــان  کــه  مراســم  در  حاضــران 
حبیــب اهلل  هســتند.  ســخنرانی ها  شــنونده  می رســد، 

بوربــور؛ معمــار مجامــع خّیــرى و رئیــس هیــأت مدیــره 
رئیــس جامعــه  کشــور، دکتــر حافظــی؛  مجمــع خّیریــن 
کشــور، حجت االســالم والمســلمین  خّیریــن مدرسه ســاز 
قضائیــه،  قــوه  رئیــس  مشــاور  پورمحمــدى؛  مصطفــی 
حضــرت  مقــدس  آســتان  تولیــت  ری شــهری؛  آیــت اهلل 
عبدالعظیــم  حســنی و محمودى فــر؛ فرمانــدار دماونــد، 
حــاج  شــخصیت  و  خدمــات  وصــف  در  را  ســخنرانی ها 
ــخنرانی ها  ــن س ــان ای ــد. در می ــه دادن ــی ارائ ــر ابراهیم کب ا
کوتاهــی بــا عنــوان »بــر بــال فرشــتگان« پخــش  فیلم هــاى 
ــه  کبــر ابراهیمــی ب ــرى حــاج ا کــه در آن خدمــات خّی شــد 
همــراه اظهــار نظرهــای افــراد مختلــف در مــورد ایشــان 

بیــان شــد.
مجتبــی  دکتــر  و  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  حالیکــه  در 
رحماندوســت بــرای اســتقبال از آیــت اهلل العظمــی مــکارم 

بنیاد فرهنگی 
ابراهیمی
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 این خانه جدید 
بچه هاى بزرگ تر 

یا بهتر بگویم 
»نوجوان« حاج 

کبر است تا در آن  ا
با توجه به شرایط 
سنی خود زندگی 
کنند و زندگی را با 

نگاهی جدی تر 
بیاموزند.
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کنــار جــاده رفتــه بودنــد، بــا اعــالم آقــای  شــیرازی ؟دم؟ بــه 
ــرآن و معــارف ســیما،  ــواب؛ مجــری سرشــناس شــبکه ق ن
مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع 
کشــور بــه عنــوان نخســتین ســخنران ایــن مراســم  خّیریــن 

پشــت تریبــون رفــت. 

مهندس بوربور:
 خّیرین سرمایه اجتماعی هستند

هیأت مدیــره  رئیــس  بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس 
ــاد  ــاز دوم بنی ــاح ف ــم افتت ــور در مراس کش ــع خّیریــن  مجم
فرهنگــی ابراهیمــی ضمــن خیــر مقدم گویــی بــه حاضــران 
مراســم  ایــن  برگــزاری  در  کــه  عواملــی  همــه  از  تشــکر  و 

اجــرای ســنت  و  تقدیــر  و  گفــت: »تشــکر  کردنــد  تــالش 
حســنه سپاســگزاری از توصیه هــای قــرآن اســت. حــاج 
کــه وظیفــه مــا  کســانی اســت  کبــر ابراهیمــی از جملــه  ا
ــر در حــوزه مدرسه ســازی،  تشــکر از اوســت. ایــن مــرد خّی
کــودکان بی سرپرســت  مســجد، حــوزه علمیــه، نگهــداری 
و  محرومــان  از  حمایتــی  پوشــش  و  بدسرپرســت  و 
کارهــای دیگــر فعــال اســت. عــالوه  مســتاصالن و بســیاری 
کشــور  کــه پــس از زلزلــه مناطــق غربــی  بــر اینهــا دیدیــم 
ایشــان و خانــواده اش بــه ایــن مناطــق رفتنــد و مشــکالت 
هــم  منطقــی  و  درســت  کنــش  وا و  دیدنــد  نزدیــک  از  را 
کانکــس اســکان و حــوزه  نشــان دادنــد. تعهــد مدرســه، 
کمک هــای دیگــر نتیجــه دیــدار ایشــان  علمیــه و بســیاری 

از ایــن مناطــق  اســت.«
کبــر  ا حــاج  انتخــاب  دربــاره  ادامــه  در  بوربــور  مهنــدس 
گفــت:  کشــور  ابراهیمــی بــه عنــوان چهــره مانــدگار خّیــری 
کــه خــدا در هــر زمــان حجت هایــی در زمیــن  »بــاور دارم 
کبــر  ا حــاج  بگیریــم.  درس  آنهــا  از  مــا  تــا  می دهــد  قــرار 
علــت  بــه  و  فعالیت هایــش  تمــام  خاطــر  بــه  ابراهیمــی 
اســت.« یــک حجــت  انسان دوســتانه اش  دغدغه هــای 
گفــت: »امیــدوارم روزی برســد  وی در پایــان ســخنانش 
چهره هــای  دیگــر  میــان  در  خّیــری  مانــدگار  چهــره  کــه 
مانــدگار همچــون دانشــمندان، هنرمنــدان و افــراد دیگــر 

جامعــه مــورد تقدیــر قــرار بگیــرد. ایــن مســاله خــود توســعه 
ــی  ــه ّخیریــن ســرمایه اجتماع ک ــر اســت چــرا  فرهنــگ خی
کشــور بــا حمایــت  کار را مجمــع خّیریــن  هســتند. ایــن 
ــرای  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــتورات مق ــروی از دس ــا و پی اعض
ســپردن امــور بــه دســت مــردم بــه جدیــت دنبــال می کنــد 
نتیجــه  بــه  مناســب  ســاختار  ایجــاد  بــا  داریــم  یقیــن  و 

مطلــوب و مفیــد  طوالنی مــدت خواهیــم رســید.«

حجت االسام والمسلمین پورمحمدی:
کشــورمان بــه خاطــر خیرخواهــی   عنایــات الهــی بــه 

مــردم اســت
پورمحمــدی؛  مصطفــی  والمســلمین  حجت االســالم 

و مشــاور  کشــور  مرکــزی مجمــع خّیریــن  عضــو شــورای 
رئیــس قــوه قضاییــه، دیگــر ســخنران مراســم افتتاحیــه 

کبــر ابراهیمــی بــود. فــاز دوم بنیــاد فرهنگــی ا
وی در آغــاز بــا شــکرگویی بــه مناســبت متنعــم بــودن ملت 
ــوان  ــا عن ــالم ب ــن اس ــر ؟ص؟ از دی ــروی از پیامب ــه پی ــران ب ای
گاهــی و هدایــت و خیــر و دوســتی و  کــه بــا آ کــرد  دینــی یــاد 

محبــت و عشــق و صفــا، عجیــن اســت.
و  بندگــی  و  زندگــی  روح  »پیامبــر ؟ص؟  افــزود:  وی 
ــرد  ک ــغ  ــن و تبلی ــیدن را تبیی ــال رس کم ــه  ــان بودن و ب انس
و جامعــه مــا متبــرک بــه پیــروی از پیامبــر ؟ص؟ شــد. آثــار و 

اســت.« جــاری  طــرف  همــه  از  آن  بــرکات 
بخــش  در  پورمحمــدی  والمســلمین  حجت االســالم 
کشــور در شــرایط  بــا بیــان اینکــه  دیگــری از ســخنانش 
گفــت: »خیلــی از فتنه هــا و آشــوب ها  حساســی قــرار دارد، 
در  را  کشــور  می توانســت  کــه  ســنگینی  خطــرات  و 
ســخت ترین وضعیــت قــرار دهــد، بــه لطــف خــدا دفــع 

اســت.« شــده 
کــرد: »ایــن لطــف و عنایــت الهــی بی جهــت  کیــد  وی تأ
کشــور بی دلیــل مــورد حمایــت خداونــد  نیســت و مــردم و 
نیســتند. دلیــل آن وجــود خیرخواهــی و نوع دوســتی و 
کــه در مقاطــع مختلــف ظهــور و بــروز  دیگردوســتی اســت 

می یابــد.«

از  پورمحمــدی  مصطفــی  والمســلمین  حجت االســالم 
کشــور همــراه ایــن  نخســتین روز تاســیس مجمــع خّیریــن 
تشــکل بــوده و همیــن امــر ســبب شــده تــا بــه عنــوان یکــی 
از یــاوران و همراهــان دلســوز و همشــیگی ایــن مجمــع 

شــناخته شــود.

دکتر حافظی:
جامعــه  تمــدن  و  فرهنــگ  پیشــگامان  خّیریــن   

هســتند
خّیریــن  جامعــه  هیأت مدیــره  رئیــس  حافظــی؛  دکتــر 
دوم  فــاز  افتتــاح  مراســم  در  کشــور  مدرسه ســاز 
خّیــری  حرکــت  »مــا  گفــت:  ابراهیمــی  فرهنگــی  بنیــاد 
مدرسه ســازی را در جــوار حــرم حضــرت امــام رضــا؟ع؟ 

کردیــم. در  ــور شــروع  ــا عهد بســتن همــراه مهنــدس بورب ب
کار شــروع شــد، 16 میلیــارد  کــه ایــن  همــان ســال اولــی 
ایــن  کردیــم.  دریافــت  خّیــری  کمــک  میلیــون   800 و 
بــه 40 میلیــارد رســید. ســال 1388  رقــم در ســال بعــد 
بودجــه دولــت در زمینــه نوســازی و تجهیــز مــدارس 386 
کمک هــای خّیــری 740 میلیــارد بــود. در زمــان  میلیــارد و 
کــه  وزارت آقــای دکتــر حاج بابایــی ایشــان مصمــم بــود 
کار را بــه  فعالیــت بیشــتری داشــته باشــد و بودجــه ایــن 
ــه  ک ــم  ــاز هــم دیدی بیــش از 500 میلیــارد تومــان رســاند. ب
بــه بیــش از 1000 میلیــارد  کمک  هــای مردمــی و خّیــری 
ســاختار  و  مــردم  بــاالی  درک  از  نشــان  ایــن  و  رســید 
کــه در زمــان  فرهنگــی جامعــه دارد. همیشــه نگــران بــودم 
و  تجهیــز  ســاخت،  رونــد  ایــن  و  کمک هــا  ایــن  تحریــم 
نوســازی مــدارس بــا ســیری نزولــی همــراه شــود امــا تجربــه 
کــه ملــت ایــران ارتقــای نــام ایــران را در افزایــش  نشــان داد 

ســطح ســواد دانش آمــوزان تشــخیص داده انــد و بیــش از 
ــد.  ــرمایه گذاری می کنن ــه س ــن زمین ــل در ای ــال های قب س
خّیریــن پیشــگامان فرهنــگ و تمــدن جامعــه هســتند و 
ایــن موضــوع را در طــول دو دهــه فعالیتــم بــه خوبــی درک 

کــرده ام.«
و  دلســوز  فــردی  را  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  پایــان  در  وی 
کــه  گفــت: »افتخــار ماســت  کــرد و  ــری نمونــه معرفــی  خّی
هم عصــر چنیــن خّیــری هســتیم. او خّیــری خالــص اســت 
کــه دغدغه هــای مــردم را بــا دقــت دنبــال می  کنــد و رفتــار 
ــاز دوم بنیــاد فرهنگــی  ــا آنهــا دارد. افتتــاح ف بی نظیــری ب
گام بلنــد دیگری در راســتای رفتارهای صحیح  ابراهیمــی 

خّیــری ایــن مــرد مانــدگار اســت.«

آیت اهلل محمد محمدی ری شهری
افــراد مبــارک و پربرکــت  از  ابراهیمــی یکــی  قــای  آ  

اســت
ابراهیمــی،  بنیــاد فرهنگــی  فــاز دوم  افتتــاح  در مراســم 
آســتان  تولیــت  ری شــهری،  محمــدی  محمــد  آیــت اهلل 
دربــاره  حســنی ؟ع؟  عبدالعظیــم  حضــرت  مقــدس 
آقــای  »جنــاب  گفــت:  گرانقــدر  خّیــر  ایــن  شــخصیت 
ابراهیمــی یکــی از افــراد مبــارک و پربرکــت اســت. حضــرت 
اول  روزهــای  بــه دنیــا می آیــد در همــان  عیســی وقتــی 
تولــد خــود می گویــد: »مــن هــر جــا باشــم مبــارک هســتم.« 
کبــر  ــه مبــارک یعنــی ســودمند. حــاج ا ک ــات آمــده  در روای
ابراهیمــی یکــی از مصادیــق همیــن روایــت هســت. افــراد 
کــه این چنیــن ســرمایه  کســانی  پولــدار بســیاری داریــم امــا 
خــود را در خدمــت بنــدگان خــدا قــرار دهــد بســیار انــدک 
کــه غنــی  هســتند. امــام صــادق؟ع؟ می گویــد: »کســانی 

دکتر حافظی: 
که  افتخار ماست 

هم عصر چنین 
خّیری هستیم. او 

خّیری خالص است 
که دغدغه های 
مردم را با دقت 

دنبال می  کند و رفتار 
بی نظیری با آنها 

دارد.

مهندس بوربور: باور 
که خدا در هر  دارم 
زمان حجت هایی 

در زمین قرار 
می دهد تا ما از 

آنها درس بگیریم. 
کبر ابراهیمی  حاج ا

به خاطر تمام 
فعالیت هایش و به 
علت دغدغه های 

انسان دوستانه اش 
یک حجت است.

آیت اهلل ری شهری: 
حضرت عیسی 

وقتی به دنیا می آید 
در همان روزهای 

اول تولد خود 
می گوید: »من هر 

جا باشم مبارک 
هستم.« در روایات 

که مبارک یعنی  آمده 
سودمند. حاج 

کبر ابراهیمی یکی  ا
از مصادیق همین 

روایت هست. 

حجت االسالم 
والمسلمین 

پورمحمدی: لطف 
و عنایت الهی 

بی جهت نیست 
کشور  و مردم و 

بی دلیل مورد 
حمایت خداوند 

نیستند. دلیل آن 
وجود خیرخواهی 

و نوع دوستی و 
دیگردوستی است 

که در مقاطع 
مختلف ظهور و بروز 

می یابد.
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ــد  کننــد خداون باشــند و مــال خــود را در راه خیــر مصــرف 
بــه آنهــا پــاداش دوبرابــر می دهــد.«

کوتــاه خدمــت  کــه در همیــن مــدت   یکــی از خصوصیاتــی 
کبــر ابراهیمی  در آســتان مبــارک شــاه  عبدالعظیــم از حاج ا
کــه مــال خــود را مــال خــدا می دانــد و  دیــده ام، ایــن اســت 

ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت. 
کــه بهتــر اســت انســان مــال خــود را مــال  در روایــات داریــم 
خــدا بدانــد، تنهــا در چنیــن وضعیتــی می توانــد مــال خــود 
کبــر ابراهیمــی بســیار  کنــد. حــاج ا ج  ــرای دیگــران خــر را ب
ولخرجــی  آدم  می کنــد،  عمــل  شــده  حســاب  و  دقیــق 
نیســت چــون مالــش را بــه زحمــت بــه دســت آورده اســت. 
او  بــه خوبــی خــرج می کنــد.  امــا در موقعیــت مناســب 
می ســازد.  عبدالعظیــم  شــاه  حــرم  در  شبســتانی  دارد 
کار را انجــام داده اســت. اســکلت  بخــش قابــل توجهــی از 
ــرای ادامــه  ــود امــا متاســفانه ب ایــن شبســتان بنــا شــده ب
کــه  کبــر ابراهیمــی  کار بــا مشــکل مواجــه بودیــم. حــاج ا
حــرم  بــه  پنج شــنبه  هــر  همیشــگی اش  عــادت  بــه  بنــا 
کاره رهــا  ــه ایــن شبســتان نیمــه  ک ــد  ــد، یــک روز دی می آی
کار، پذیرفــت تمــام  شــده اســت. پــس از انجــام مقدمــات 
ــــ 7 میلیــارد  بــه 8  نزدیــک  بپــردازد. هزینــه  را  هزینه هــا 
کاره مانــده  کــه ســال ها نیمــه  تومــان اســت. شبســتانی 
بــا  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  حضــور  بــا  خوشــبختانه  بــود، 

ســرعت باالیــی در حــال احــداث اســت.
ــام   مــا روزهــا و شــب های خــاص مثــل شــب های قــدر، ای
کمبــود جــا مواجــه  بــا  این چنینــی  و مراســمات  محــرم 
هســتیم. ســاخت ایــن شبســتان بســیار ضــروری بــود. 
کــرد بیایــد  کــه خداونــد ایشــان را مامــور  مــن بــر ایــن بــاورم 
کارهــا را فقــط حاصــل  کار را انجــام دهــد. مــن ایــن  و ایــن 
عنایــت خداونــد می دانــم. ایــن یکــی از خدمــات مانــدگار 
کــس در ایــن مــکان نمــاز  کبــر ابراهیمــی اســت. هــر  حــاج ا
کبــر  کنــد و ذکــر بگویــد ثــواب آن بــرای حــاج ا بخوانــد، دعــا 
کــه  گرفتــه می شــود. روایــت داریــم  ابراهیمــی نیــز در نظــر 
گوســفندی می کشــد و بــه خانــه مــی آورد.  یــک روز پیغمبــر 
گوســفند را تکــه تکــه می کنــد و همــه را بــه  همســر ایشــان 
گوســفند می مانــد.  کتــف  همســایه ها می دهــد و فقــط  
می  پرســد  همســرش  از  و  برمی گــردد  خانــه  بــه  پیغمبــر 
همســرش  اســت.  مانــده  گوســفند  گوشــت  از  چقــدر 
کتــف  می گویــد همــه را بــه همســایه ها بخشــیدم، فقــط 
کــرم جــواب می دهــد اشــتباه  آن مانــده اســت. پیغمبــر ا
رفــت.  آن  کتــف  یــک  فقــط  و  مانــد  می کنــی، همــه اش 
هــر چــه بــه دیگــران می بخشــی می مانــد و هــر چــه نــزد 
کبر  ماســت از بیــن مــی رود پــس بایــد آن را بخشــید. حــاج ا
کــه چــه می کننــد.  ابراهیمــی و افــرادی مثــل او می داننــد 
اینکــه انســان مــال خــود را متعلــق بــه خــود ندانــد بســیار 
مهــم اســت. ایــن افــراد بــه همیــن دلیــل راحــت از مالشــان 

می گذرنــد. 
کبــر ابراهیمــی در زمینه هــای مختلــف فعــال اســت.  حــاج ا

ایشــان  بنیــاد نیکــوکاری بــرای بچه هــای بی سرپرســت و 
بــه  متعلــق  هــم  بیت الرضــا  خیریــه  دارد.  بدسرپرســت 
کبــر مدرسه ســازی،  کارهــای حــاج ا ایشــان اســت. از دیگــر 
کار دیگر  کمک به بیمارســتان ها و هزاران  مسجدســازی، 
ــد.  کن ــاد  ــن زی ــان خّیری ــال او را در می ــد امث ــت. خداون اس
ایــن دنیــا یــک مســافرخانه اســت و اصــل، دنیــای آخــرت 
امیرالمومنیــن؟ع؟  نــزد  می آیــد  کســی  روز  یــک  اســت. 
اســت.  نشســته  حصیــر  روی  حضــرت  کــه  می بینــد  و 
ــد، شــما خلیفــه هســتید چــرا در چنیــن شــرایطی  می گوی
کســی  گــر  هســتید و چیــزی نداریــد؟ حضــرت می گویــد: »ا
عقــل داشــته باشــد، بــرای ایــن مســافرخانه وســیله تهیــه 
کــه  خّیرینــی  هســتیم.  رفتنــی  همگــی  مــا  نمی کنــد.« 
آخــرت خــود  بــه فکــر جهــان  و  مــال خــود می گذرنــد  از 
هســتند، عاقلنــد. بایــد بــه فکــر دنیــای پــس از مــرگ بــود، 
کبــر ابراهیمــی از  گــذر اســت. حــاج ا ایــن جهــان محــل 
ــرای جامعــه مــا مهــم  ــراد ب چنیــن افــرادی اســت. ایــن اف
ــق  ــر موف ــه در راه خی ــان همیش ــم ایش ــتند و امیدواری هس
ــق  ــیار موف ــم بس ــروز ه ــا ام ــًا ت ــه حقیقت ک ــد  ــند. هرچن باش
کــرده    و از مــال خــود نیازهــای زیــادی از جامعــه را  عمــل 
پوشــش داده و مشــکالت زیــادی را از روی دوش مــردم 
ــی و  ــرای ایشــان ســالمتی و عمــر طوالن برداشــته اســت. ب

آرزو می کنــم.« باعــزت 

فرماندار دماوند:
کبــر ابراهیمــی تنهــا خدمــت بــه جامعــه   هــدف حاج ا

اســت
کبــر ابراهیمــی همــواره حضــور و حمایــت فکــری و  حــاج ا
معنــوی مســئوالن مختلــف را از عوامــل موفقیــت خــود 
کیــد بســیار بــر مســئوالن شــهر دماونــد  می دانــد. وی بــا تأ
کار خیــر  کــه مســیر  آنهــا را دوســتانی خیرخــواه می نامــد 

آقــای  افــراد  ایــن  از  یکــی  می کننــد.  آســان  او  بــرای  را 
محمودی فــر؛ فرمانــدار شــهر دماونــد اســت. ســخنرانی 
دوم  فــاز  افتتــاح  آییــن  در  محمودی فــرد  آقــای  امــروز 
بنیــاد فرهنگــی ابراهیمــی در حقیقــت، ســخنان نماینــده 

مســئوالن شــهر دماونــد بــود در ایــن مراســم.

آییــن  در  خــود  ســخنرانی  در  محمودی فــر  آقــای 
بــا ابــالغ  افتتاحیــه فــاز دوم بنیــاد فرهنگــی ابراهیمــی، 
ــران،  ــه حاض ــران ب ــتاندار ته ــی؛ اس ــدس مقیم ــالم مهن س
مشــارکت مردمــی را ســتون نظــام اســالمی و خّیریــن را 

نامیــد. ســتون  ایــن  پایه هــای 
گفــت: »امــروز شــاهد فعالیــت و مشــارکت  وی در ادامــه 
ــه  ک ــر هســتیم  ــراد خّی کشــور و اف مردمــی مجمــع خّیریــن 

خمیرمایــه نظــام اســالمی محســوب می شــود.«
ــاج  ــری ح ــات خّی ــان خدم ــه بی ــر همچنیــن ب محمودی ف
کــرد: »حــاج  کبــر ابراهیمــی پرداخــت و در ایــن بــاره اظهــار  ا
ــاز  ــه نی ک ــی  ــه حوزه های ــوزانه در هم ــی دلس ــای ابراهیم آق
ــارکت  ــور و مش ــود، حض ــاس می ش ــردم احس ــور م ــه حض ب
ــت  ــه اس ــه جامع ــت ب ــا خدم ــدف وی تنه ــدی دارد. ه ج

کــرده اســت.« کــه البتــه ایــن هــدف را هــم محقــق 
ــان خواســتار قدردانــی از خّیریــن  ــد در پای ــدار دماون فرمان
جــذب  و  خّیــری  فرهنگ ســازی  ایجــاد  بــرای  کشــور 

شــد. خّیــری  فعالیت هــای  بــه  عالقمنــدان 

ورود حضرت آیت اهلل العظمی 
مــکارم شــیرازی ؟دم؟ بــه مراســم افتتــاح فــاز دوم بنیاد 

فرهنگــی ابراهیمی
ســرود  گــروه  حالیکــه  در  و  برنامــه  از  قســمت  ایــن  در 
محــل  ســالن  می شــدند،  اجــرا  آمــاده  بنیــاد  فرزنــدان 
برگــزاری مراســم افتتــاح سرشــار از شــور و هیجــان شــد. 
مــردم  معنــوی  تکیــه گاه  و  شــیعیان  عالیقــدر  مرجــع 
مــکارم  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت  جهــان،  مســلمان 
گــروه همخوانــی  شــیرازی ؟دم؟ وارد ســالن شــدند. اجــرای 
کــرم؟ص؟ در برابــر ایــن  فرزنــدان بنیــاد در وصــف پیامبــر ا

بــود.  مراســم  بعــدی  قســمت  بزرگــوار  مرجــع 

کبر ابراهیمی:  حاج ا
کنم  آمده ام از شما بزرگواران تشکر 

در مراســم افتتــاح فــاز دوم بنیــاد فرهنگی ابراهیمی و پس 
از حضــور حضــرت آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی ؟دم؟ در 
کبــر ابراهیمــی پشــت تریبــون قــرار  ایــن مراســم، حــاج ا
کوتاهــی ضمــن خیر مقدم گویــی بــه  گرفــت و در ســخنانی 
گفــت: »مــن حرفــی  ایــن مرجــع بزرگــوار و تمامــی حاضــران 
کــه بــا قــدم و  کنــم از محضــر شــما  نــدارم جــز اینکــه تشــکر 
کرده  ایــد.  قلــم مــرا در راه خیــر و انجــام وظیفــه ام همراهــی 
کــه ایــن مســیر را بــرای مــن  کار خیــر بــزرگ از آن شماســت 

کردیــد.« همــوار 
حضــرت  حضــور  دربــاره  ســخنانش  ادامــه  در  وی 
گفــت: »وقتــی  آیت اهلل العظمــی ناصــر مــکارم شــیرازی ؟دم؟ 
شــیرازی  مــکارم  آیت اهلل العظمــی  حضــرت  می بینــم 
بــرای افتتــاح فــاز یــک و  بــا ایــن همــه مشــغولیت هــم 
خشــت گذاری فــاز دوم آمدنــد و هــم بــرای مراســم افتتــاح 
فــاز دوم تشــریف  فرما شــدند، احســاس وصف ناپذیــری 

کــه  بــه مــن دســت می دهــد. بســیار خوشــحال هســتم 
گــره  زندگــی و رشــد ایــن بچه هــا بــا ایــن قــدوم مبــارک 
کــه چیــز خاصــی بگویــم جــز  می خــورد. مــن نیامــده ام 

کنــم.« اینکــه از همــه شــما تشــکر 

آیت اهلل ری شهری: 
ساخت شبستان  

در آستان مبارک 
شاه  عبدالعظیم 

بسیار ضروری بود. 
من بر این باورم 

که خداوند ایشان 
کرد بیاید  را مامور 
کار را انجام  و این 

کارها  دهد. من این 
را فقط حاصل 

عنایت خداوند 
می دانم. 

محمودی فر: حاج 
آقای ابراهیمی 

دلسوزانه در همه 
که نیاز  حوزه هایی 

به حضور مردم 
احساس می شود، 
حضور و مشارکت 
جدی دارد. هدف 

وی تنها خدمت 
که  به جامعه است 

البته این هدف را 
کرده  هم محقق 

است.

...
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متن کامل سخنرانی 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؟دم؟

در مراسم افتتاح
 فاز دوم بنیاد فرهنگی ابراهیمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
علــی خیــر  الســالم  و  الصــاله  و  العالمیــن  الحمــدهلل رب 
الطاهریــن  الطّیبیــن  آلــه  علــی  و  محمــد ؟ص؟  خلقــه 
المعصومیــن الســّیما بقیــه اهلل المنتظــر ارواحنــا لــه الفــدا 

العلــی العظیــم. بــاهلل  و ال حــول وال قــوه اال 
کــه در دو طــرف  کــه دو عیــد  قبــل از هــر چیــز الزم می دانــم 
ایــن ایــام اســت، عیــد والیــت موالی مــان بقیــه اهلل، امــام 
ــد ؟ص؟  ــاء محم ــم انبی ــد خات ــدا و عی ــه الف ــا ل ــان ارواحن زم
کنــم. چــون در شــعاع عیــد  بــه شــما تبریــک عــرض  را 
امامــت قــرار داریــم، می خواهــم آغــاز جلســه را بــا نــام امــام 

کنــم.  زمــان ؟جع؟ شــروع 
بــرادران عزیــز، خواهــران محتــرم، شــخصیت های محترم 
کــه در ایــن جلســه حضــور داریــد، مــا در شــرایطی هســتیم 
کــه بیــن مســلمین نیــاز بــه وحــدت داریــم و می دانیــم 
از  نیســت.  ممکــن  اتصــال  حلقه هــای  بــدون  وحــدت 
را  مســلمانان  تمــام  می توانــد  کــه  اتصالــی  حلقه هــای 
ــت اســت. همــه بــه  بــه هــم مرتبــط ســازد مســاله مهدوّی
دارنــد.  اعتقــاد  می کنــد  ظهــور  مهــدی  حضــرت  اینکــه 
ــه  ــی در میــان شــیعه ب کتاب ــدم  ــد. مــن ندی همــه متحدن

نــام تواتــر احادیــث پیغمبــر دربــاره حضــرت مهــدی؟جع؟ 
نوشــته ]شــده[ باشــد ولیکــن اهــل ســّنت از زبــان پیغمبــر 
فــی  الروایــات  »تواتــر  نــام  بــه  دارنــد  کتابــی  کــرم ؟ص؟  ا
المهــدی«، یعنــی همــه قبــول دارنــد. از مســائل جالــب 
کــه در زمــان خــود پیغمبــر، بــه قــدری مســاله  ایــن اســت 
گاهــی پیغمبــر عالئــم مهــدی را  کــه  مهدویــت مســلم بــود 
می گفــت. پیشــانی مهــدی چنیــن اســت، شــانه مهــدی 
چنیــن اســت، یعنــی همــه بــا نــام مهــدی آشــنا بودنــد. در 
کــه امــام ســجاد در شــام خوانــد، مّنــا  داســتان خطبــه ای 
کــه »و مّنــا مهــدی هــذه  کــذا تــا رســید بــه اینجــا  کــذا، مّنــا 
ــی اســالم.  ــه مبان ــد ب ــر بودن االمــه« شــامیان از همــه دورت
کــه  معلــوم می شــود اینهــا شــنیده بودنــد و آشــنا بودنــد 
کند  وقتــی امــام ســجاد؟ع؟ می خواهــد خــودش را معرفــی 
بــا حضــرت مهــدی معرفــی می کنــد: »مّنــا مهــدی هــذه 
کــه نــام مبارکــش را شــنیده اید  االمــه« آن حضــرت مهــدی 
و شــما بــا او آشــنا هســتید از ماســت.]حضرت[ بــه ایــن 
وســیله خــودش را دارد معرفــی می کنــد. معنا یــش ایــن 
کــه وجــود و ظهــور و برنامــه حضــرت مهــدی؟جع؟  اســت 
در میــان همــه مســلمانان از آن اول مشــهور و معــروف 
می توانــد  ایــن  اســت  چنیــن  کــه  حــال  اســت.  بــوده 
گــرد نــام  یــک حلقــه اتصــال بیــن مــا مســلمانان باشــد. 
آن حضــرت می توانیــم دســت بــه دســت هــم بدهیــم. 
اتصــال  پیغمبــر حلقــه  و شــخص  قــرآن  کــه  همان طــور 
اســت، محبــت اهــل بیــت ]هــم[ حلقــه اتصــال اســت، 
ایمــان بــه ظهــور مهــدی هــم حلقــه اتصــال اســت. ایــن در 
کــه مــا از هــر زمانــی بــه وحــدت نیازمندتریــم.  حالی ســت 

کننــد، نتوانســتند. ســوریه را  عــراق را خواســتند تجزیــه 
شکســت خورده ها  ایــن  حــاال  نتوانســتند.  خواســتند 
کننــد. مــا بایــد دســت بــه  می خواهنــد در لبنــان فتنــه برپــا 
گــر مســلمانان بــا هــم متحد باشــند،  دســت هــم بدهیــم. ا
کــه حلقــه  ترســی نخواهــد بــود. تــرس وقتــی خواهــد بــود 
گسســته شــود و مســلمانان آن وحــدت را نداشــته  اتصــال 
باشــند. ایــن چنــد جملــه را خواســتم دربــاره نــام حضــرت 
گفتــه باشــم ]تــا[ جلســه مــا متبــرک  مهــدی ارواحنــا فــداه 
ــام نامــی حضــرت مهــدی ســالم اهلل  ــا ن و خوشــبو بشــود ب

علیــه.
ایــن مجلــس، در واقــع دو چیــز  امــا فلســفه تشــکیل  و 
شــده،  پیشــقدم  خّیــری  کــه  اســت  ایــن  اول  اســت. 
کــه سرپرســت ندارنــد، زیــر بــال  کشــور را  فرزنــدان ایــن 
کــه  می کنــد  تربیــت  برنامه هــا  بهتریــن  بــا  گرفتــه،  پــر  و 
ان شــاءاهلل ]ایــن فرزنــدان[ در آینــده وجودهــای مفیــدی 
خواهنــد شــد. بهتریــن وســایل را برای شــان ســاخته و 
ــر  ــالوه ب ــته، ع گذاش ــان  ــکیالت را در اختیارش ــن تش بهتری
کنیم،  کارهــای خیــر دیگــر. مــا در واقــع می خواهیــم تقدیــر 
بنــدگان هــم شــکر  کنیــم. شــکرگزاری در مقابــل  تشــکر 
ــق«  ــم یشــکر الخال ــم یشــکر المخلــوق ل خداســت، »مــن ل

ایــن یــک هــدف اســت. 
ــه بقیــه هــم بتواننــد سرمشــقی  ک هــدف دوم ایــن اســت 
روز  بــه  روز  محیــط،  و  مملکــت  ایــن  در  و  بگیرنــد 
برنامه هــای خیــر بیشــتر شــود. نیــاز فــراوان اســت. االن 
کشــور، چقــدر  شــما ببینیــد یــک زلزلــه آمــد در غــرب ایــن 
کــی بشــود همــه  ضایعــات و چقــدر خرابــی بــه بــار آورد. تــا 
کــرد؟ مــا امیدواریم هرچه زودتــر. بنابراین  اینهــا را درســت 
نیــاز اســت ایــن بناهــای فرســوده هــر چــه زودتــر از سراســر 
کــز خیــر ســاخته شــود، افــراد  مملکــت برچیــده شــود، مرا
باالخــره  بگیرنــد.  قــرار  تحــت سرپرســتی  بی سرپرســت، 

کارهــای دیگــران. ایــن یــک ســرآغاز اســت بــرای 
مــن در اینجــا حدیثــی از امیــر مومنــان، مــوالی متقیــان، 
کــه در نهج البالغــه آن حضــرت اســت  حضــرت علــی ؟ع؟ 
اســت. حدیــث  پرارزشــی  بســیار حدیــث  ذکــر می کنــم، 
کــرد بــه  کســی نــزد امیــر مومنــان شــروع  کــه  ایــن اســت 
و  تظاهــر  اهــل  می کشــید،  آب  جانمــاز  دنیــا.  مذمــت 
کــه  کســی  »ای  فرمــود:  شــناخت،  علــی ؟ع؟  بــود.  ریــا 
مذمــت دنیــا می کنــی، دنیــای فریبنــده، دنیــای بی وفــا، 
پشــت ســر هــم ایــن حرف هــا را تکــرار می کنــی، راســتش 
ــوال  ــد م ــت؟« بع ــده اس ــا فریبن ــای دنی کج ــو  ــن بگ ــه م را ب
علــی ؟ع؟ فرمــود، ســر قبــر پــدرت رفتــه ای؟ جنــازه مــادرت 
کــرده ای؟ اینهــا بــرای تــو فریبنــده  را دیــده ای و تشــییع 
گذشــتگان  کــه از  بوده انــد؟ ایــن قبرســتان های خامــوش 
همــه اش  اســت؟  فریبنــده  کجایــش  مانــده،  جــا  بــه 
کنــار بســتر بیمــاران تــا  عبرت آمــوز اســت. ]اینکــه[ شــب ها 
صبــح بیــدار بــودی و داشــتی همــراه آنهــا نالــه می کــردی، 
کجایــش فریبنــده اســت؟ دنیــا خــودش را نشــان داده، بــا 

ایــن برنامه هــا بی وفایــی خــودش را نشــان داده، فریبنــده 
کجــای دنیــا فریبنــده اســت؟ بعــد امیــر مومنــان  نیســت. 
علــی؟ع؟ در مــدح دنیــا ســخنان بســیار جالبــی فرمــود. 
فرمــود: »مســجد احبــاء اهلل« از نظــر معنــوی دنیــا مســجد 
دوســتان خداســت، »و مصّلــی مالئکــه اهلل« نمازخانــه 
فرشــتگان اســت »و مهبــط وحــی اهلل« محــل هبــوط وحی 
کــه محــل نمــاز اولیــاءهلل و فرشــتگان  خداســت. جایــی 
اســت و محــل ورود وحــی خداســت، جــای بــدی اســت؟ 
ایــن از نظــر معنــوی. بعــد فرمــود اینجــا »متجــر اولیــاءاهلل« 
مــوال  دیــدگاه  از  دنیــا  خداســت.  اولیــای  تجارتخانــه 
ــه اســت. مــا ســرمایه دارانی هســتیم،  علــی؟ع؟ تجارتخان
ــوان  ســرمایه های مــا عمــر مــا، اســتعداد مــا، عقــل مــا و ت
مــا  از  تدریجــًا  ]را[  ســرمایه ها  ایــن  و  آمده ایــم  ماســت. 
می گیرنــد، چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم. بــا ایــن ســرمایه 
آمده ایــم در ایــن تجارتخانــه تجارتــی بکنیــم و بتوانیــم 
گرانبهاتــر از عمــر ماســت، با این ســرمایه فراهم  کــه  چیــزی 
کنیــم. انســان وقتــی بــه بــازار مــی رود، ســرمایه ای می بــرد. 
بکنــد،  پیــدا  باارزشــی  چیــز  گــر  ا ســرمایه اش  مقابــل  در 
فراهــم  خــودش  بــرای  بی ارزشــی  چیــز  گــر  ا امــا  درســت 
کنــد، اهــل خســارت اســت. فرمــود: »متجــر اولیــاءاهلل« 
ــد: دنیــا یــک دانشــگاه اســت.  در یــک تعبیــرش می فرمای
»دار موعظــه لمــن اتعــظ بهــا« ایــن همــه مذمــت دنیــا 
و  هــوی  مســیر  در  کــه  اســت  مذمــوم  دنیایــی  نکــن. 
هــوس، اختالس هــا و رشــوه ها و دزدی هــا و خونریزی هــا 
ــه  ک و ظلم هــا باشــد. آن دنیــا مذمــوم اســت امــا دنیایــی 
کار خیــر و برنامه هــای خــوب باشــد، در مســیر  در مســیر 
بهــا و  اتعــظ  لمــن  باشــد، دار موعظــه  افــزودن معرفــت 
دارالعافیــه لمــن فهــم عنهــا، متجــر اولیــاءاهلل، تجارتخانــه 
گــر بــا دیــد علــی ؟ع؟ بــه دنیــا نــگاه  اولیــای خداســت. ا
کســانی  کنیــم، تکلیــف خودمــان را در دنیــا می فهمیــم. 
گذشــته، ثروتهایــی از راه  کــه عمرشــان  را نــگاه می کنیــم 
گذاشــته اند و  کرده انــد،  حــالل، حــرام، هرچــه شــد فراهــم 
رفته انــد. چــه چیــز بــرای آنهــا مانــده اســت؟ بــه فرمایــش 
کشــیدند، اســتفاده را دیگــران  علــی ؟ع؟ زحمــت را آنهــا 
بردنــد. حســاب را آنهــا بایــد پــس بدهنــد، منافعــی نصیــب 

ــد؟ هیــچ.  دیگــران شــد، چــه چیــز باقــی مان
کــه آثارشــان صدهــا ســال مانــده و  کســانی هســتند  امــا 
کرده انــد. اینهــا  می مانــد. اینهــا تجــارت صحیــح علــوی 
مســیر را درســت پیموده انــد. دنیــا از دیــدگاه هوس بــازان 
فریبنــده اســت، از دیــدگاه افــراد عاقــل بینــا »دار موعظــه 

لمــن اتعــظ بهــا.«
کــرد: یابــن  کســی آمــد خدمــت امــام صــادق ؟ع؟ عــرض 
یــک  کــه  کســی  کرده انــد  نقــل  شــما  جــّد  از  رســول اهلل 
یــک ســال  یــا  یــک شــب  ]کارش[  از  کنــد  تفکــر  ســاعت 
عبــادت برتــر اســت. می شــود بفرماییــد تفکــر در چــه ایــن 
کثــر عبــادت ابــوذر چــه تفکــری بــوده  همــه ثــواب دارد؟ و ا
اســت؟ فرمودنــد: »یمــّر بالخربــه« انســان وقتــی از یــک 

آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی: 

خّیری پیشقدم 
شده، فرزندان 

که  کشور را  این 
سرپرست ندارند، 

گرفته،  زیر بال و پر 
با بهترین برنامه ها 

که  تربیت می کند 
ان شاءاهلل ]این 

فرزندان[ در آینده 
وجودهای مفیدی 

خواهند شد. 
بهترین وسایل را 

برای شان ساخته و 
بهترین تشکیالت 

را در اختیارشان 
گذاشته، عالوه 
کارهای خیر  بر 

دیگر. ما در واقع 
می خواهیم تقدیر 

کنیم

آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی: 

که  کسانی هستند 
آثارشان صدها 

سال مانده و 
می ماند. اینها 

تجارت صحیح 
کرده اند.  علوی 

اینها مسیر را 
درست پیموده اند. 

دنیا از دیدگاه 
هوس بازان فریبنده 

است، از دیدگاه 
افراد عاقل بینا »دار 

موعظه لمن اتعظ 
بها.«

آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی: 

که قرآن  همان طور 
و شخص پیغمبر 

حلقه اتصال است، 
محبت اهل بیت 

]هم[ حلقه اتصال 
است، ایمان به 

ظهور مهدی 
هم حلقه اتصال 

است. این در 
که ما از  حالی ست 

هر زمانی به وحدت 
نیازمندتریم. 
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کســری،  کاخ  کنار  کنــار قصــر جمشــید، از  ویرانــه، بگویــم از 
بــا آن صحبــت  کنــد،  نــگاه  یــک  بایســتد،  رد می شــود، 
ــو را ســاختند،  ــه ت ک ــد: »أیــن بانــوک«؛ آنهایــی  کنــد. بگوی
کجــا رفتنــد؟  کنان تــو  کنوک«؛ ســا کجــا رفتنــد؟ »أیــن ســا
»مــا لــک التتکلمیــن«؛ ای ویرانــه چــرا ســخن نمی گویــی؟ 
ولــی در واقــع او بــا ســکوتش ســخن می گویــد. هــر شــکاف 
کــه بــه ویرانــه جهــان می خنــدد.  خرابــه ای، دهانی ســت 
گــوش شــنوا الزم  اینهــا بــا مــا صحبــت می کننــد منتهــی 

ــت،  ــن اس ــه چنی ک ــال  ــم. ح ــا الزم داری ــم بین ــم، چش داری
کنــد، چیــزی  کســی از توانــش اســتفاده  کــه هــر  چــه بهتــر 
کنــد بــرای ســرای جاویــدان. قــرآن مجیــد می گوید:  فراهــم 
»اّن دار االخــره لهــی الحیــوان« اســم زندگــی دنیــا را زندگــی 
نگذاریــد. زندگــی،  زندگــی آخــرت اســت. بــه قــول شــاعر 
کــردن مــن، مــردن تدریجــی بــود/ هــر چــه جــان  »زندگــی 
کردنــد« ایــن مــردن تدریجــی  کنــد تنــم، عمــر حســابش 
ــود  ــد ]خ ــا بای ــی آنج ــرای زندگ ــت. ب ــی آنجاس ــت، زندگ اس
بیدارنــد،  کــه  کســانی  بــه حــال  کــرد. خوشــا  فراهــم  را[ 
فکــر می کننــد، اندیشــه می کننــد. از توانشــان اســتفاده 

گام بردارنــد. می کننــد، در ایــن راه می تواننــد 
مــن غالبــًا از آقــای حــاج ابراهیمی جمله ای شــنیده ام. این 
ــی  ــه نظــر می رســد[ مشــکل دارد، ول ــدو نظــر ]ب جملــه در ب
کــه می کنیــد، می بینیــد عجــب جملــه خوبــی  فکــرش را 
اســت. می گویــد: »مــن یــک دقیقــه دنیــا را بــر تمــام عمــر 
آخــرت ترجیــح می دهــم.« می گوییــم چــرا؟ می گویــد: آنجــا 
یوم الحســرت اســت. اینجــا در ایــن یــک دقیقــه می توانــم 
کاری نمی توانــم بکنــم. بنابرایــن یــک  کنــم، آنجــا  کاری 
دقیقــه اینجــا بــر تمــام آنجــا بــه یــک معنــا ترجیــح دارد. 
کار خیــر  کــه  کســی  آنجــا همــه حســرت می خورنــد، آن 
کار خیــر  کــه  کســی  کاش بیشــتر بــود، آن  کــرده می گویــد ای 
نکــرده اســت و تهیدســت اســت می گویــد: وای بــر مــن، 
کاری بکنــم. اصــرار می کنــد مــرا یــک  ــودم  کاش توانســته ب
بــار دیگــر بــه دنیــا برگردانیــد. جــواب داده می شــود: برنامــه 
تمــام اســت. بنابرایــن واقعــاً  یــک دقیقــه اش هــم ممکــن 
گامــش هــم ممکــن  اســت باعــث نجــات انســان شــود، یــک 

اســت باعــث نجــات انســان شــود. 

بــه هــر حــال مــن امیــدوارم ایــن آثــار خیــر تــا ظهــور امــام 
آنهــا[  ]از  زمــان  آن  در  و  بمانــد  الفــدا  لــه  اروحنــا  زمــان 
برنامه هــای  هــم  دیگــران  ان شــاءاهلل  کننــد،  اســتفاده 
کــه حــوزه علمیــه  کننــد. بــه مــن خبــر دادنــد  دیگــری اجــرا 
دماونــد هــم احتیــاج بــه مرمــت فراوانــی دارد. بــرادران، 
ــا  ــت آنجــا را ت خواهــران، هــر جــا حــوزه علمیــه باشــد، دیان
کــه  کــرد. آنجایــی مشــکل دارد  حــد زیــاد می شــود بیمــه 
حــوزه علمیــه ای نباشــد و پرورش یافتــگان مکتــب امــام 

کننــد.  کار  صــادق؟ع؟ و امــام باقــر؟ع؟ نتواننــد در آنجــا 
کنیــد بــر حوزه هــای علمیــه افــزوده شــود. ان شــاءاهلل  ســعی 
کارهــای خیــر قــرار بدهیــد. حوزه هــای علمیــه را هــم جــزء 

ــم، ان شــاءاهلل حمــل برخودســتایی  مــن نکتــه ای را بگوی
آقــای  مرحــوم  شــهیر،  واعــظ  آنکــه  از  بعــد  نمی کنیــد. 
کــردم دیــدم در میــان فرزندان  فلســفی از دنیــا رفــت، نــگاه 
کــه جای ایشــان را بگیــرد، نیســت. دامادی  کســی  ایشــان 
کــه جــای او را بگیــرد، نــدارد. ایــن مــرد، 82 ســال  هــم 
گفــت، در 94 ســالگی از دنیــا  الســالم علیــک یــا اباعبــداهلل 
رفــت. از دوازده ســالگی منبــر می رفــت. دوازده را از نــود و 
کنیــد، 82 ســال می شــود. نبایــد نــام ایــن مــرد  کــم  چهــار 
کردم  فرامــوش بشــود. رفتــم بــه فرزندان ایشــان پیشــنهاد 
بــه مــن بفروشــید، منتهــی  را  کــه بیاییــد خانــه ایشــان 
ــه یــک  ــر بفروشــید. مــن اینجــا را تبدیــل می کنــم ب ارزان ت
اینجــا،  بیاینــد  افــراد  آمــاده.  و  مجهــز  دارالتبلیــغ  مرکــز 
کننــد. اینهــا هــم  کننــد و جــای فلســفی را پــر  پــرورش پیــدا 
کردنــد و حتــی بــه نصــف قیمــت دادنــد.  انصافــًا موافقــت 
کــه آنجــا همیشــه  عمــارت مهمــی ســاخته شــد. می بینیــم 
دارنــد یــاد مرحــوم خطیــب شــهیر فلســفی می کننــد. بایــد 
کــه ایــن بــزرگان فرامــوش نشــوند. بایــد نــام  کنیــم  کاری 

آنهــا را جاویــدان قــرار بدهیــم. 
مــن بــه ســهم خــودم از جنــاب آقای حــاج ابراهیمی تشــکر 
کردیــد،  کــه شــرکت  بزرگانــی  از شــما عزیــزان،  می کنــم. 
کــه  از خواهــران، از بــرادران، از همه تــان تشــکر می کنــم 
کردیــد، هــم درســی بــه دیگــران  ]هــم[  ایشــان را تشــویق 
کــه ان شــاءاهلل در ایــن برنامه هــا شــرکت بفرماینــد.  دادیــد 

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

پــس از شــنیدن ایــن ســخنان، نوبــت بــه اهــداى لــوح 
تقدیــر، تندیــس و مــدال چهــره مانــدگار خّیــرى مجمــع 
حــاج  چهــره،  نخســتین  بــراى  رســید.  کشــور  خّیریــن 
کبــر ابراهیمــی انتخــاب شــده اســت. آیــت اهلل العظمــی  ا
لــوح  بوربــور،  حبیــب اهلل  مهنــدس  و  مکارم شــیرازى ؟دم؟ 
ســال  خّیــری  چهره مانــدگار  نشــان  و  تندیــس  تقدیــر، 

کبــر  ابراهیمــی دادنــد. بــه حــاج ا 1396 را 
پــس از پایــان مراســم و بــا شــنیدن صــدای اذان، نمــاز 
جماعــت در مســجد روســتاى شــلمبه برگــزار می شــود، 
ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  توســط  هــم  آن  کــه  مســجدی 
بازســازی شــده اســت. دقایقــی بعــد، ســفره پربرکــت نهــار 
بــراى پذیرایــی از میهمانــان مهّیــا  کبــر  فرزنــدان حــاج ا

می شــود. 
بعــد از نهــار، بنیــاد خالــی از میهمانــان می شــود. حــاج 

کبــر بعــد از بدرقــه میهمانانــش بــه ویــژه مرجــع تقلیــد  ا
خــود، در محوطــه قــدم می زنــد. بــه او نزدیــك می شــوم بــا 
ــان  ــراى میهمان کــه ب گفتــن خســته نباشــید از روز خوبــی 
کنــم، بــرای  ســاخته، تشــکر می کنــم. می گویــد برایــش دعــا 
ــدا و برکــت در  ــا عــزت از خ ــول عمــر همــراه ب ــر ط کب ــاج ا ح
کــه همیشــه از  مــال و ثروتــش طلــب می کنــم. می گویــد 
از  کننــد،  دعــا  مــرا  می خواهنــد  گــر  ا خواســته ام  مــردم 
گــر دســت  خــدا برکــت بــراى دســت دهنــده ام بخواهنــد. ا
دهنــده مــن برکــت داشــته باشــد، عمــر دنیــا و عمــر آخــرت 

ــا برکــت بســیار همــراه خواهــد بــود. مــن ب
آمــاده  بایــد  کــه  مــن  و  می خنــدد.  و  می گویــد  را  ایــن 
بازگشــت بــه خانــه باشــم، همچنــان بــه ســؤاالت ذهــن 
کجــا  خــودم می پــردازم و مــدام از خــودم می پرســم؛ »از 
آمــده ام، آمدنــم بهــر چــه بــود؟« و خوشــا بــه حــال افــرادی 
کــه پاســخ بــه ایــن ســوال را دریافته انــد. کبــر  چــون حــاج ا
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براى نخستین چهره 
ماندگار خّیرى، 

کبر ابراهیمی  حاج ا
انتخاب شده است. 

آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازى ؟دم؟ و 

مهندس حبیب اهلل 
بوربور، لوح تقدیر، 

تندیس و نشان 
چهره ماندگار خّیری 

سال 1396 را به 
کبر  ابراهیمی  حاج ا

دادند.

آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی: من 

غالبًا از آقای حاج 
ابراهیمی جمله ای 

شنیده ام. این 
جمله در بدو نظر 
]به نظر می رسد[ 

مشکل دارد، 
که  ولی فکرش را 

می کنید، می بینید 
عجب جمله خوبی 

است. می گوید: 
»من یک دقیقه 

دنیا را بر تمام 
عمر آخرت ترجیح 

می دهم.« می گوییم 
چرا؟ می گوید: آنجا 

یوم الحسرت است. 
اینجا در این یک 

دقیقه می توانم 
کنم، آنجا  کاری 
کاری نمی توانم 

بکنم. بنابراین یک 
دقیقه اینجا بر تمام 

آنجا به یک معنا 
ترجیح دارد.



 از بچه ها خواستم جلوی دوربین شاد باشند تا عکسی بگیریم، یکی شان 
کردم به زندگی شان و شادی را دیدم  گفت ما همیشه شاد و خوشحالیم. نگاه 

گذاشته بودند. که پا در روستای شلمبه  از روزی 

کودک  کبر تعریف می کند وقتی   حاج ا
که برای بچه های  بود، خّیرینی را دیده بود 

کفش خریده بودند. در  بی بضاعت مدرسه 
گفته بود، یعنی می شود روزی بتوانم برای  دل 

کفشی بخرم؟ بچه ای 

   دیگر در خواب، رویاهای 
کودکانه شیرین شده  این 
است، این را از میان 
کلماتشان می توان دریافت

کــه قــرار بــود  کبــر ابراهیمــی. باغــی  کــه می بینــی روســتای شــلمبه اســت، بنیــاد نیکــوکاری حــاج ا  اینجــا 
ســرمایه امــروز شــود، ذخیــره آخــرت خانــواده ابراهیمــی شــده اســت. ســال ها بعــد بچه هــای مرکــز بــا 
گفــت: »اینجــا خانــه  گیــالس می نشــینند و بــه همسرانشــان خواهنــد  خانواده شــان می آینــد و در بــاغ 

ماســت، اینجــا خانــه امیــد مــا بــوده، هســت و خواهــد بــود.«

نخســتین  جلســه  بــرای    
کشــور،  گردهمایــی مجمــع خّیرین 
کــه جلســه  بــه ایــن فکــر می کردنــد 
کــه مانــدگار شــود.  کجــا برگــزار شــود 
کســی جــز بــه بنیــاد  گمــان نمی کنــم 
جــای  بــه  کبــر  ا حــاج  نیکــوکاری 

کــرده باشــد.  دیگــری فکــر 

برایدیدناینفیلمهاQRcodeراباتلفنهمراهخوداسکنکنید.



کمک  هزینه  وام، جهیزیه، ودیعه مسکن، 
ج کسر خر درمان و 

کــه بــرای پاســخگویی بــه  خیریــه بیت الرضــا سال هاســت 
مســائل زندگــی نیازمنــدان تاســیس شــده و تمــام خــرج 
ابراهیمــی تأمیــن  کبــر  ا ایــن خیریــه را حــاج  ج  و مخــار
کــه اغلب آنها بدون  می کنــد. او یــک تیــم تحقیقاتی دارد 
به بهتریــن  را  کار  ایــن  کننــد،  دریافــت  مبلغــی  این کــه 
کــه  شــکل انجــام می دهنــد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
پــس از اینکــه در جلســات ماهانــه افــرادی بــه عنــوان 
کبــر ابراهیمــی معرفــی می شــوند، ایــن  نیازمنــد بــه حــاج ا
کار تحقیــق وارد عمــل می شــود و پــس  تیــم بــرای انجــام 
کبــر  گزارشــی تهیــه می کنــد و بــه حــاج ا کشــف واقعیــت،  از 
گــر  ابراهیمــی ارائــه می دهــد. پــس از بررســی های الزم ا
خانــواده مــورد نظــر بــه عنــوان نیازمنــد شــناخته شــد، آن 
خانــواده مــورد حمایــت خیریــه بیت الرضــا قــرار می گیــرد 
کمک هــای فراوانــی را  کبــر ابراهیمــی  و از ســوی حــاج ا
کــرد. آقــای خوانســاری یکــی از افــراد  دریافــت خواهــد 
می گویــد:  خصــوص  ایــن  در  و  اســت  تحقیقاتــی  تیــم 
کــه ایشــان را می شناســم. در  »بــاالی پانــزده ســال اســت 
ایــن ســال ها فقــط عمــل نیــک از ایشــان دیــده ام. در این 
خیریــه بنــده و چنــد نفــر دیگــر از دوســتان نقــش محقــق 
کــس را بــه مــا معرفــی می کننــد،  را داریــم. در واقــع هــر 
ــم  ــه تحقیــق می روی ــه ب ــی و مخفیان ــه صــورت پنهان مــا ب
ــی  ــم؛ یعن ــه حقیقــت ماجــرا پــی ببری ــم ب ــعی می کنی و س
کــه بــه مــا معرفــی شــده اســت،  کــه فــردی   پــی ببریــم 
کــه  واقعــًا نیازمنــد اســت یــا نــه! در خیریــه بیت الرضــا 
کبــر اســت، مــا پنــج اولویــت مهــم داریــم  متعلــق بــه حــاج ا
و ســعی می کنیــم آنهــا را خیلــی خــوب  انجــام دهیــم: 
کمــک هزینــه درمــان،  وام، جهیزیــه، ودیعــه مســکن، 
کــه جلســه هفتگــی خیریــه  یکشــنبه  هــر  کســر خــرج. 
برگــزار می شــود، افــرادی بــه عنــوان معــرف حضــور دارنــد 
کــه نیازمنــدان را بــه مــا معرفــی می کننــد. پــس از آن، مــا 
کار تحقیــق را شــروع می کنیــم. پــس از اتمــام تحقیــق 
ــم  ــر تقدی کب ــاج ا ــت ح ــیم و خدم ــان را می نویس گزارش م

کمک هــای  گــر فــردی نیازمنــد واقعــی بــود،  می کنیــم. ا
کــرد، در غیــر ایــن صــورت  ایــن خیریــه را دریافــت خواهــد 
پرونــده اش را می بندیــم و او را حائــز شــرایط نمی دانیــم. 
آبــروی اشــخاص بــرای مــا از همــه چیــز مهمتــر اســت. هرگــز 
بــه صــورت آشــکار تحقیــق نمی کنیــم. همیشــه پنهانــی 
اتــکا قــرارداد  بــا فروشــگاه  کار انجــام می شــود. مــا  ایــن 
کرده ایــم و  کارتــی درســت  بســته ایم و بــرای هــر شــخص 
ســر هــر مــاه مبلغــی بــه حســاب او می ریزیــم. او می توانــد 
کار باعــث  کنــد. ایــن  از فروشــگاه، نیازهــای خــود را تامیــن 
کــه نیازمنــدان تحــت حمایــت ایــن خیریــه  شــده اســت 
کســی  گــر  گونــه نبــود. ا کمتــر بــه زحمــت بیفتنــد. قبــاًل ایــن 
کن بــود و تحــت حمایــت خیریــه بیت الرضــا  در دماونــد ســا
کاالی مصرفی خود  بــود، ناچــار بــود هــر ماه بــرای دریافــت 
کنــد و ایــن موجــب خســتگی و اذیــت  بــه این جــا مراجعــه 
کــه  آنهــا می شــد. حــاال نزدیــک بــه یــک ســال و نیــم اســت 
کــرده اســت. بــرای جهیزیــه و مســکن و دیگــر  شــرایط فــرق 
کارهــا  مــوارد هــم تدابیــری اندیشــیده شــده و بــا برنامــه 
ــه در  ک کارهایــی  ــی انجــام می شــود. منشــأ تمــام  ــه خوب ب
کبــر ابراهیمــی اســت. او  این جــا انجــام می شــود، حــاج ا

کــه باشــد، وجــودش مایــه خیــر و برکــت اســت.« هــر جــا 

کــه ایــن خانه را  کبــر ابراهیمــی وقتــی   اینجــا خیریــه بیت الرضاســت و حــاج ا
گفتــه  از خانــواده شــهید جاللــی پــور می خــرد، مــادر شــهید می گویــد: »پســرم 
کبــر می گویــد: »تــا امــروز  کــه اینجــا فقــط روضه خوانــی برپــا می شــود.« حــاج ا

هــم همیــن شــده اســت و مــن بــه آن جملــه شــهید ایمــان دارم.«

کــه در   جلســات هیــأت امنــای خیریــه بیت الرضــا هفتــه ای یــک بــار تــا قبــل از اذان مغــرب برگــزار می شــود. جلســه ای 
کنــده می شــود.  کبــر و فرزنــدش حــاج محمــود در هــوای شــهر پرا آن عطــر محبــت بــا دســتان حــاج ا

 بیت الرضا

حــاج  می کنیــم،  کمــک  آنهــا  بــه  کــه  افــرادی  از  خیلــی 
کبــر هــم آنهــا را  کبــر ابراهیمــی را نمی شناســند، حــاج ا ا
می شناســم.  مــن  فقــط  را  اینهــا  اغلــب  نمی شناســد. 
مثــال آذوقــه 105 خانــوار را خــودم بــه تنهایــی تحویــل 
ــه چــه  ــه ب ک ــان نیســت  ــا اصــاًل در جری می دهــم و حــاج آق
کمــک می کنــد. مــا در خیریــه بیت الرضــا بــاالی 100  کســی 
کمــک می کنیــم.  هزارتومــان بــه افــراد بــه صــورت ماهانــه 
ســقف ایــن مبلــغ هــم تــا 700 هزارتومــان اســت. البتــه ایــن 
گوشــت و ســایر اقــالم اســت  پــول غیــر از شــیر و روغــن و 
کــه مرتــب بــه آنهــا می دهیــم. همــه ایــن هزینه هــا را حــاج 
کنــار ایشــان  کبــر ابراهیمــی پرداخــت می کنــد و مــا هــم در  ا

می کنیــم. فعالیــت 
کــه  پیشــتر خیریــه رضویــه و بیت الرضــا در مــکان فعلــی 
ــد.  ــت می کردن ــم فعالی ــا ه ــت، ب ــه بیت الرضاس ــص ب مخت
کــه تعــداد نفــرات زیــاد شــد، از هــم جــدا شــدند و  بعدهــا 
کــه  خیریــه رضویــه بــه جــای دیگــری رفــت. از همــان اول 
بیت الرضــا تاســیس شــد بنــده حضــور داشــتم. شــرایط 

کــه نیازمنــدان و  کار این گونــه اســت: مــا افــرادی داریــم 
محرومــان را بــه مــا معرفــی می کننــد. پــس از آن تحقیقــات 
کار اصــاًل حــاج آقــا ابراهیمــی  آغــاز می شــود. تــا ایــن جــای 
کــه تمــام شــد  کار نیســت. تحقیقــات اولیــه  در جریــان 
کــه فــرد معرفی شــده شــرایط الزم را بــرای  و معلــوم شــد 
و  می دهیــم  خبــر  او  بــه  بعــد  نــه،  یــا  دارد  کمک رســانی 
ــه ایــن  ک گفتنــی اســت  ــو می کنیــم.  شــرایط را برایــش بازگ
کمک هــای  از  اســت.  فعــال  زمینه هــا  همــه  در  خیریــه 
بیمارهــای  بــه درمــان  کمــک  تــا  گرفتــه  آذوقــه  و  مالــی 
خــاص، اجــاره خانــه، وام، جهیزیــه و امثــال آنهــا. بــرای 
هــر خانــوار یــا فــرد نیازمنــد بــه شــکل خاصــی برنامه ریــزی 
کمــک مالــی می کنیــم،  می کنیــم. مثــاًل بــه صــورت ماهانــه 
نــوع  دو.  ایــن  از  ترکیبــی  یــا  می دهیــم  مصرفــی  کاالی 
کاال بســتگی بــه نیــاز خانوارهــا دارد.  کمــک و مقــدار پــول و 
هرچــه آنهــا نیازمندتــر باشــند، خدمــات بیشــتری دریافــت 
بیشــتری  کمک هــای  رمضــان  مــاه  در  امــا  می کننــد. 
غ را بیشــتر از  گوشــت مــر گوشــت قرمــز، هــم  می کنیــم؛ هــم 
ــرد در مــاه  ــم ف معمــول می دهیــم. در مجمــوع نمی گذاری

ــه مشــکلی بخــورد. ــی خــدا ب مهمان

خیریه بیت الرضا ؟ع؟
3
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 ماهنامه فرهنگی اجتماعی
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گر فردی نیازمند   ا
واقعی بود، 

کمک های این 
خیریه را دریافت 

کرد، در  خواهد 
غیر این صورت 

پرونده اش را 
می بندیم و او 
را حائز شرایط 

نمی دانیم.

 این خیریه در 
همه زمینه ها فعال 

کمک های  است. از 
گرفته  مالی و آذوقه 

کمک به درمان  تا 
بیمارهای خاص، 
اجاره خانه، وام، 

جهیزیه و امثال 
آنها.



مسجد سازی
کن مقدس و اما

4

مسجد حضرت ولی عصر ؟جع؟
در شلمبه

آقــا ابراهیمــی ســاخت مســجد  کارهــای حــاج  از دیگــر 
را بیشــتر در  کار  ایــن  کشــور اســت.  نقــاط مختلــف  در 
نقــاط دور افتــاده و بــدون مســجد انجــام می دهــد. در 
کــه در دماونــد قــرار دارد، یــک مســجد  روســتای شــلمبه 

ایــن  بــه 300 متــر ســاخته  اســت.  بــا مســاحت نزدیــک 
ــه 550 میلیــون خــرج برداشــته اســت.  مســجد نزدیــک ب
ایــن  تمــام  »در  گفــت:  بــاره  ایــن  در  رضایــی  آقــا  حــاج 
کمک هــای بســیاری  ســال ها مــردم ایــن منطقــه از ایشــان 
ــه  کبــر خواســتیم ب ــار از حــاج ا ــد. مــا هــر ب کرده ان دریافــت 
کنــد، دریــغ نکــرد و بــا روی باز اســتقبال  کمــک  نیازمنــدی 
کبــر در منطقــه  کــه حــاج ا کارهــای مهمــی  کــرد. یکــی از 
بــوده  شــلمبه  مســجد  گســترش  داده ،  انجــام  شــلمبه 
اســت. مســجد شــلمبه نزدیک به 250 ـ 300 ســال قدمت 
کــرد.  دارد. ایــن مســجد را پــدر بنــده در دهــه 30 بازســازی 
مســاحت زیــادی نداشــت. بنــده هــم یــک بــار در دهــه 60 
کــردم و بــه نوعــی از نــو آن را ســاختم. ماجرا  آن را بازســازی 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــب در م ــک ش ــه ی ک ــت  ــرار اس ــن ق از ای
بــه دلیــل محــدود بــودن جــا در مســجد، یکــی از خانم هــا 
نزدیــک بــود از بــاال بیفتــد. خوشــبختانه آن ماجــرا بخیــر 
ایــن قضیــه  کنــار  از  راحــت  نتوانســتیم  مــا  امــا  گذشــت 
گســترش مســجد افتادیــم. مســجد در  بگذریــم و بــه فکــر 
کوچــک بــود. یــک شــب در مــاه محــرم  آن زمــان بســیار 

ــزرگ  ــی ب ــر ابراهیمــی افتخارات کب  اهالــی روســتای شــلمبه و فرزنــدان بنیــاد نیکــوکاری حــاج ا
کرده انــد. مرجــع عالیقــدر جهــان تشــّیع آیــت اهلل مــکارم شــیرازی )مــد  در خاطــرات خــود ثبــت 
کردنــد. تعامــل مرجعیــت شــیعه و حــاج  ظلــه العالــی( چندیــن بــار در ایــن روســتا حضــور پیــدا 
ک ایــران اســالمی بــه همــراه دارد. کبــر ابراهمــی، خیــری جمعــی بــرای مــردم ایــن قطعــه از خــا ا

کــه یــک  مــادر حــاج آقــا ابراهیمــی را خــواب دیــدم. دیــدم 
خانمــی آمــد داخــل مســجد و بــه مــادر حــاج آقــا ابراهیمــی 
گفــت ایــن حســینیه بــه نــام حســین مــن اســت، چــرا فرزند 
شــما آن را وســعت نمی دهــد. فــردای آن روز بــه حــاج آقــا 
گفتــم چنیــن خوابــی دیــده ام. حــاج آقــا بــه فکــر  ابراهیمــی 
کنــم. یکی دو  کــه اســتخاره  گفــت اجــازه دهیــد  فــرو رفــت و 
روز بعــد رفتیــم خدمــت امــام جمعــه وقــت دماونــد و از او 
گفت بســیار  کرد و  کند. اســتخاره  که اســتخاره  خواســتیم 
گفتیم  خــوب اســت. آمدیــم خدمــت حــاج آقــا ابراهیمــی و 
کــرد  کــه بســیار خــوب آمــد. حــاج آقــا هــم پذیرفــت و شــروع 
بــه ســاختن مســجد. نزدیــک بــه 250 متــر زمیــن خریــد و 
کار حــدود  گســترش داد. تقریبــًا تــا تمام شــدن  مســجد را 
کــه تمــام آن را هــم حــاج  550 میلیــون تومــان هزینــه شــد 

کــرد.  آقــا ابراهیمــی پرداخــت 
ایــن شــهر  از شــخصیت های مهــم  ابراهیمــی  آقــا  حــاج 
اســت.  تابیــده  آن  تاریکی هــای  بــر  نــور  مثــل  و  اســت 
امیــدوارم همیشــه ایــن نــور بتابــد و تاریکی هــا را بیــش 
ــوز و  ــراد دلس ــد اف ــهر نیازمن ــن ش ــد. ای کن ــن  ــش روش از پی

ابراهیمــی اســت.« آقــا  انســان دوســتی مثــل حــاج 
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کجاست؟   ابتدای جاده فیروزکوه به آبسرد از یکی پرسیدم: مسجد امام علی؟ع؟ اهران 
که می درخشد و از تمام این منطقه معلوم  گفت: »آنجا  کرد و  با دست به دوردست اشاره 

کن. کبر آنجاست. نور را دنبال  است. مسجد حاج ا

کمــر  کــه در آتــش ســوخت،   اینجــا مســجد اهــران اســت، روزی 
مــردم تــا شــد امــا امیدشــان ناامیــد نشــد، چــون درهــای عنایــت 
ــه آنهــا »حــاج  ک ــاز شــود  ــه دســت توانگــر مــردی ب ــود ب ــرار ب الهــی ق

کبــر ابراهیمــی« صدایــش می کردنــد. ا

کــه محــل تجمــع هــر مراســم   همــه چیــز ســوخته بــود. مســجدی 
کالم اهلل، جــز  مــردم روســتا بــود، ســوخته بــود، جــز چنــد جلــد از 
کــه بــه امیــد زنــده بودنــد. کبــر، جــز اشــک های مردمــی  اراده حــاج ا

کــه بــه دنبــال تصویــر  هنــوز وارد روســتای اهــران نشــده ایم 
مســجد ســوخته  اهــران در اینترنــت می گــردم. در بیــن 
کتابخانــه  ای  اســت،  مســجد  از  کــه  عکس هایــی  تمــام 
بــد می کنــد.  را  از تصاویــر حالــم  یکــی  ســوخته در مرکــز 
از  یکــی  در  اســت،  قبــل  ســال  چنــد  بــه  مربــوط  ماجــرا 
مراســم مذهبــی روســتا، هنــگام پخــش غــذای نــذری، 
آتــش زیــر یکــی از قابلمه هــا زبانــه می کشــد و در چشــم 
بــه هم زدنــی ســقف چوبــی و قدیمــی مســجد شــعله ور 
آتــش  نــدارد،  فایــده ای  روســتا  اهالــی  تــالش  می شــود. 
طــی حــدود دو ســاعت تمــام مســجد را تخریــب می کنــد. 
ــی را  ــم های نگران ــراب چش ــم آن اضط کن ــور  ــم تص می توان
کــه چنــد متــر دورتــر از مســجد ایســتاده اند و بــه شــعله ها 
اعتقــادی  پایــگاه  تنهــا  کــه  می بیننــد  و  می کننــد  نــگاه 
اول  جرقه هــای  شــاید  می ســوزد.  دارد  دینی شــان  و 
کــه شــعله های  بازســازی ایــن مســجد در همــان زمانــی 
ویرانگــر زبانــه می کشــید در دل مــردم اهــران روشــن شــده 
کنــد،  ــاری  ک خیلــی ی بــود، امــا دســتان ایــن مردمــان پــا
ــد  ــه بای ــذارد، چگون ــد بگ ــفره زن و فرزن ــر س ــی س ــه نان لقم

بنایــی دوبــاره ســاخت؟ 
مســجد  از  اثــری  مســجد.  مقابــل  رســیده ایم  دیگــر 
کــه از آن  گنبــد مســجدی  ســوخته نیســت و در عــوض 
بــه  را  آفتــاب  نــور درخشــان  ســر روســتا دیــده می شــود 
تمــام روســتا و دشــت اطــراف منعکــس می کنــد. یکــی از 
کنارمــان رد  روســتایی های خوش قریحــه همــان زمــان از 
گنبــد مســجد نــگاه  می شــود، می ایســتد و مثــل مــا بــه 
ــار اســت،  ــگار اولیــن ب ــه ان ک می کنــد. جــوری خیــره شــده 
بــه مســجد نــگاه می کنــد. بی آنکــه چیــزی بگویــم خــودش 
گفتــم  ــاز می کنــد و می گویــد: »تــوی دلــم  ســر صحبــت را ب
چیزمــون  همــه  بســازیم.  مســجد  نمی تونیــم  دیگــه 
کــه موقــع  کســتر شــد. امــا یهــو یــاد جملــه آقــام افتــادم  خا
نصیحــت بــه ام می گفــت بــه راه بادیــه رفتــن بــه از نشســتن 
باطــل.« پــدر مــرد روســتایی راســت می گفــت. از همــان 
ــه  ــی روســتا همــت می کننــد و شــروع می کننــد ب فــردا اهال
کــه این  کــردن پــول امــا خودشــان هم می دانســتند  جمــع 
کفــاف ســاخت یــک مســجد ســاده را هــم نمی دهــد.  پــول 

کــه  دارد  وجــود  بــزرگ  دنیــای  ایــن  در  دلــی  امــا حتمــًا 
کتاب هــای ســوخته  بیایــد و ایــن ســاختمان و آن قفســه 
را ببینــد و بلــرزد. آن دل لــرزان و آن اشــک لغــزان، دل و 
کــه بــرای ایــن روســتا مدرســه و حمــام  اشــک مــردی بــود 
کبــر  ابراهیمــی بــه یــک شــرط  عمومــی ســاخته بــود. حــاج ا
کــه بــرای روســتا مســجدی بســازد. تنهــا شــرط  می پذیــرد 
کمــک نکنــد و همــه هزینه هــا  کســی ریالــی  کــه  او ایــن بــود 
امــا مگــر  اهالــی روســتا  می پذیرنــد  او باشــد.  بــه عهــده 
کــه دســت  خالــی بماننــد  حجــب و حیــای اینهــا می گــذارد 
گلســتانی  ــرار اســت از دل ایــن آتــش  ــه ق ک کســی  ــر  در براب
کــه حســاب  کبــر متوجــه می شــود  بیــرون بیــاورد؟ حــاج ا

کمک هــای مــردم روســتا در بانــک هنــوز بســته نشــده، از 
گفتــم.   کار دســت می کشــد و می گویــد شــرطم را برایتــان 
کــه مــن روبرویــش  آنهــا هــم می پذیرنــد و حــاال مســجدی 
ایســتاده ام تقریبــًا تمــام شــده و از یــک ســاختمان یــک 
کوچــک بــه ســاختمانی ســه طبقــه تبدیــل شــده  طبقــه 
گنبــدش را می تــوان از جــاده اصلــی بیــرون روســتا  اســت. 
کاشــی کاری هایش حیرت انگیــز اســت.  دیــد و محــراب و 
گنبــد، دشــت اطــراف  کنــار  مــی روم تــا پشــت بــام مســجد، 
گنبــد  کنــار ایــن  کــرده و آســمان از  مخمــل ســبز بــه تــن 
ــب  ــر ل گنبــد می کشــم و آرام زی ــه  نزدیــک اســت. دســتی ب
کــه ابراهیــم در آن افتــاد.« می گویــم: »گلســتان شــد آتشــی 

گرفت کبر صورت  با همت حاج ا
احیای مسجد سوخته امام علی؟ع؟ اهران دماوند

گنبد کنار این   آسمان از 
 نزدیک است
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کبر  ابراهیمی  حاج ا
به یک شرط 

که برای  می پذیرد 
روستا مسجدی 

بسازد. تنها شرط 
کسی  که  او این بود 

کمک نکند  ریالی 
و همه هزینه ها به 

عهده او باشد.
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محمدحسین ترابی زاده
کــه در مســیر زندگــی بــا بزرگــی چــون حــاج  کرم  خــدا را شــا
کــه باوجــود نداشــتن  کبــر ابراهیمــی آشــنا شــدم، مــردی  ا
کســانی  ســواد دانشــگاهی یــا حــوزه ای، عالم تــر و داناتــر از 
گذرانده انــد.  کــه عمــری را در مکتــب و دانشــگاه  اســت 
کار و تــالش و تــوکل بــه حضــرت  ایشــان درس زندگــی را بــا 
ــون  کن ــه و هم ا ــار؟مهع؟ آموخت ــه اطه ــه ائم ــل ب ــق و توس ح
ــی اســت  مــدرس بســیاری از دانشــجویان و دانش پژوهان

کــه نیــاز بــه آمــوزش درس زندگــی دارنــد.
کبــر نمی تــوان پایانــی متصــور  بــرای دغدغه هــای حــاج ا
ــا  ــت، ام ــان اس ــریع زم ــِت س گذش ــران  ــواره نگ ــود. او هم ب
افزایــش  بــرای  تــالش  و  دنیــا  جنــس  از  نگرانی هایــش 
محدودیــت  نگــران  او  نیســت،  مــادی اش  دارایی هــای 
زمــان بــرای انجــام وظیفــه و خدمــت بــرای آرمان هــای 

کبر ابراهیمی نگاهی به خدمات حاج ا
در پروژه سرداب باالسر صحن امام حسین؟ع؟

مسیر عشق تا کربا

کــه همــواره  مقدســش اســت. بــر همیــن اســاس اســت 
بــرای تحقــق آرمان هایــش بــا محدودیــت زمــان مواجــه 

می شــود.
که به  در بوشــهر، خوزســتان و تهران با مردی آشــنا شــدم 
دنبــال انجــام تکلیــف بــود و مــکان و زمــان نمی شــناخت. 
کار خیــر بــود و بــه اطالعــات ارائــه  تنهــا هدفــش انجــام 
کــه ایــن  کتفــا می کــرد و همیــن  شــده بــه افــراد مــورد وثــوق ا
کاری را تأییــد می کردنــد،  افــراد معتمــد ضــرورت انجــام 
کارهــای  کبــر ابراهیمــی مجــری بــود. بســیاری از  حــاج ا
کــه هرگــز در آنهــا  خیــر او مختــص بــه مکان هایــی اســت 
ــت  ــف، اولوی ــام تکلی ــت. انج ــته اس ــی نداش ــور فیزیک حض
اصلــی اوســت در برنامه ریزی هایــش جــای خاصــی دارد.
کربــالی  بــه  تــداوم امــور خیــرش،  کنــون در راســتای  ا و 
در  موضــوع  اســت.  رســیده  عاشــقان  دیــار  و  معلــی 

ــا پــروژه ســرداب باالســر صحــن مبــارک حضــرت  ارتبــاط ب
اســت. سیدالشــهدا؟ع؟ 

گذاشــته  منــت  مــن  بــر  خداونــد  کــه  روزهایــی  از  یکــی 
کارهــای اجرایــی مرتبــط  کربــال بــرای پی گیــری  بــود و در 
بــا وظایفــم حضــور داشــتم، حــاج آقــای ابراهیمــی پیــام 
فرســتاد بــا او تمــاس بگیــرم. واقعیــت امــر، در ابتــدا نگــران 
کــه در ارتبــاط بــا مجموعــه خیریــه دماونــد مشــکلی  شــدم 
کــه در ســفر بــرای مــن پیــام فرســتاده؛ امــا بعد  پیــش آمــده 
از تمــاس متوجــه نّیــت خیــر او و مشــارکتش در توســعه 
ــی از  گزارش گفــت،  ــه مــن  ــدم. ب ــهدا؟ع؟ ش حــرم سید الش
کنــم. همــان روز  کارهــای اجرائــی برایــش ارســال  وضعیــت 
و بــا هماهنگــی مســئوالن اجرائــی در محــل حاضــر شــد و 
گــزارش فعالیت هــای اجرائــی و هماهنگی هــای الزم  ارایــه 

گرفــت. بــا مســئوالن طــرح صــورت 

پروژه سرداب باالسر صحن مبارک 
سیدالشهدا؟ع؟

ایــن پــروژه بــا زیربنــای 900 متر مربــع بــه عنــوان بخشــی 
از توســعه حــرم مطهــر حضــرت امام حســین؟ع؟ طراحــی 
وجــود  و  طــرح  ایــن  اســاس  بــر  اجراســت.  حــال  در  و 
مقــرر  ارتفاعــی،  و  ســطحی  توســعه  محدودیت هــای 
کبــرداری از تربــت  شــده توســعه از طریــق عمــق و بــا خا
کبــرداری از تربــت  مطهــر حــرم انجــام شــود. عملیــات خا
از  بعــد  و  اســت  شــده  انجــام  شــریف  حــرم  آن  متبــرک 
عملیــات برداشــت و تخلیــه آب هــای ســطحی از طریــق 
زهکشــی و آماده ســازی، تحکیــم بســتر صــورت پذیرفتــه و 
متعاقبــًا عملیــات بتــن ِمگــر، آرماتوربنــدی، قالب بنــدی و 

اســت. شــده  انجــام  استحکام بخشــی  و  بتن ریــزی 
کــه همزمــان  از نــکات قابــل توجــه، ایــن موضــوع اســت 
بــا عملیــات ســاختمانی و محصورکــردن بخش هایــی از 
حــرم مطهــر، زیــارت حــرم و عبــادت عاشــقان بــه ســهولت 
حــرم  از  بخش هایــی  در  تنهــا  اســت.  انجــام  حــال  در 
کــه  زائــران پیش بینــی شــده  بــرای حضــور  محدودیــت 

کارهــای ســاختمانی اســت. درگیــر 
مبــارک ذی الحجــه هســتیم،  ایــام  در  کــه  کنــون  ا هــم   
ــا پیشــرفت فیزیکــی مناســب در دســت اجراســت  پــروژه ب
و برنامه ریــزی بــرای بهره بــرداری در ایــام اربعیــن حســینی 

ــان طــرح صــورت پذیرفتــه اســت. توســط مجری
گفتنــی اســت؛ مشــابه همیــن طــرح در بخش هــای دیگــر 
کل صحــن مطهــر در زیرزمیــن بــه هــم متصــل  حــرم اجــرا و 

خواهنــد شــد.
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برای دغدغه های 
کبر نمی توان  حاج ا
پایانی متصور بود. 

او همواره نگران 
گذشِت سریع 

زمان است، اما 
نگرانی هایش 

از جنس دنیا و 
تالش برای افزایش 

دارایی های 
مادی اش نیست، 

او نگران محدودیت 
زمان برای انجام 
وظیفه و خدمت 
برای آرمان های 

مقدسش است.

این پروژه با زیربنای 900 متر مربع به عنوان بخشی از 
توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین؟ع؟ طراحی و در 

حال اجراست

که هرگز  کبر ابراهیمی مختص به مکان هایی است  کارهای خیر حاج ا بسیاری از 
در آنها حضور فیزیکی نداشته است. انجام تکلیف، اولویت اصلی اوست در 

برنامه ریزی هایش جای خاصی دارد
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ــا برگــزاری ۸۳جلســه مســتمر  کشــور در مــدت دو ســال فعالیــت خــود ب  مجمــع خّیریــن 
کشــور، توســعه فعالیت هــای  هیــأت مدیــره و بــا دعــوت از شــخصیت ها و چهره هــای تأثیرگــذار 
کــرد.  کســب  گرفــت و توفیقــات ارزنــده ای در ایــن بــاره  خّیــری را بــه عنــوان رکــن اصلــی خــود پــی 
را در اســتان های تهــران، خراســان رضــوی و  کشــور، مجامــع اســتانی خــود  مجمــع خّیریــن 
کشــور برداشــت.  کنــار  گوشــه و  گامــی مهــم در زدودن چهــره محرومیــت از  کــرد و  گیــان تأســیس 
کــه هیــچ یــک از ابعــاد آن از چشــم اعضــای مجمــع خّیریــن دور نمی دانــد. در همیــن  محرومیتــی 
کاروان زیارتــی بــه مشــهد مقــدس از ســوی خّیریــن عضــو مجمــع بودیــم؛  راســتا شــاهد اعــزام دو 
کاروان  کاروان زیارتــی خانواده هــای شــهدای افغــان راه حــرم از لشــکر فاطمیــون و دوم:  اول: 

کــه بســیاری از آنهــا بــرای نخســتین بــار بــه ایــن ســفر معنــوی می رفتنــد. معلولیــن بی بضاعــت 
کلنگ زنــی و آغــاز ســاخت دو مرکــز درمانــی مهــم؛ بخــش رادیوتراپــی )ســرطان( درمانــگاه 
ــا ؟ع؟  ــام رض ــه ام.اس ام ــی خیری ــتان فوق تخصص ــر ؟جع؟ و بیمارس ــی عص ــرت ول ــه حض خیری
ــار خــوش منشــتر شــده در  کشــور، از دیگــر اخب ــه همــت یکــی دیگــر از اعضــای مجمــع خّیریــن  ب
کــه آن هــا هــم مؤیــد نــگاه کان و همه جانبه نگــر مجمــع  بخــش درمــان و ســامت کشــورمان بــود 

کشــور در بحــث اولویت بنــدی بــرای توزیــع خدمــات خّیــری هســتند. خّیریــن 

کشور محسن مرادی، مدیر داخلی مجمع خّیرین 

ارزنــده  فعالیــت  ســال   ۲ در  کشــور  خّیریــن  مجمــع    
گســتره ملــی، فعالیت هــا، خدمــات، آثــار و  خــود در ســطح و 
اقدامــات ارزشــمندی را بــه منصــه ظهــور رســانده اســت. این 
نیک اندیشــی  و  دوراندیشــی  حاصــل  شــک  بــدون  نتایــج 
تمــام مجموعه هــای  نیــز  و  اعضــای هیــأت مدیــره مجمــع 
همــکاری  مجمــع  ایــن  بــا  کــه  اســت  درخشــانی  باســابقه 
خّیریــن  مجمــع  اقدامــات  از  گوشــه ای  ادامــه  در  دارنــد. 
کــه برگرفتــه از اساســنامه آن و یــا مصوبــه هیــأت مدیــره  کشــور 

می شــود: معرفــی  اســت، 

 حضــور در همایش هــا و مراســم ســایر مجامــع و مؤسســات 
خیریــه از جملــه مدرسه ســاز، مسکن ســاز، ســالمت و ...

کشــور از   انتخــاب رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور بــه عنــوان نماینــده مجامــع خیریــه در  ســوی وزارت 

کشــور  شــورای اجتماعــی وزارت 
کــز آموزشــی، دینــی، تربیتی،   ایجــاد و توســعه بســیاری از مرا
ــه شــیرخوارگاه  ــای مجمــع از جمل ــی و ... توســط اعض درمان
ایــالم،  شــبیر تهــران، شــیرخوارگاه حضــرت علی اصغــر ؟ع؟ 
خانواده هــای  بــرای  مســکن  احــداث  قــم،  قرآنــی  مدرســه 
دارای چنــد معلــول، تجهیــز بیمارســتان های اختــر، رازی، 
ــه و ... ، احــداث مســکن و  امــام حســین؟ع؟، مفیــد، مهدی
مدرســه در مناطــق زلزلــه زده، شــروع ســاخت بیمارســتان 
بیمــاران ام.اس در بیمارســتان ســینا، احــداث آزمایشــگاه و 

ســی تی اســکن و مــدارس اســتثنایی
 اجــرای طــرح پژوهشــی نحــوه مدیریــت مناســب امــور خیــر 

در مجامــع خّیریــن بــا همــکاری وزارت بهداشــت
مرکــز  و  یادمــان  بنــای  احــداث  بــرای  اولیــه  اقدامــات   

خیریــه مجامــع  و  خّیریــن  علمــی  و  فرهنگــی 
ــس  ــن در مجل ــیون خّیری کس ــاد فرا ــرای ایج ــازی ب  زمینه س

شــورای اســالمی
 برگــزاری مراســم عیدانــه بــا حضــور مجامــع و مؤسســات 

خیریــه و افــراد خّیــر در ابتــدای هــر ســال جدیــد
گلریــزان بــرای تأمیــن هزینــه ایجــاد   برگــزاری مراســم متعــدد 
کــز خّیرســاز در زمینه هــای مختلــف خّیــری از  و توســعه مرا

جملــه ســالمت، آمــوزش و مســکن
 زمینه ســازی بــرای ایجــاد مجامــع خیریــه در موضوعــات 
معلولیــن،  زیســت،  محیــط  امنیــت،  جملــه  از  مختلــف 
ایثارگــران و  صنــوف، حقــوق، پزشــکی، ســالمت، صنعــت 
 اعــزام جانبــازان و  معلولیــن بــه ســفرهای زیارتــی و تفریحــی 

بــا هزینــه خّیریــن عضــو مجمــع 
افــراد  مســکن  و  مــدارس  تجهیــز  و  بازســازی  نوســازی،   

کرمانشــاه زلزلــه  در  آســیب دیده 
واحــد   3000 حــدود  تحویــل  و  ســاخت  زمینه ســازی   
معلــول دو  از  بیــش  دارای  خانواده هــای  بــه  مســکونی 
حضــرت  حســینیه  جملــه  از  مذهبــی  کــز  مرا ســاخت   
امــام  شبســتان  تهــران،  جنــوب  در  ؟ع؟   کبــر  علی ا

عبدالعظیــم ؟ع؟ حضــرت  حــرم  در  خمینــی؟هر؟ 
کارگــروه بانــوان  گوهرشــاد توســط رئیــس  کســب جایــزه   

خّیریــن  مجمــع 
 حضور در برنامه های صداوسیما 

و  اشــتغال  جملــه  از  تخصصــی  کارگروه هــای  تشــکیل   
آســیب دیدگان  مقاومــت،  و  ایثــار  حقوقــی،  کارآفرینــی، 

بانــوان و  امنیــت  صنعــت،  اجتماعــی، 
کشــور در   تشــکیل نمایندگی هــای اســتانی مجمــع خّیریــن 

گیــالن اســتان های تهــران، خراســان رضــوی و 
عالمــه  دانشــگاه  احمــر،  هــالل  بــا  تفاهم نامــه  امضــای   
بــرای  ســیما  قــرآن  شــبکه  و  بهزیســتی  طباطبایــی، 

خیــر امــور  در  متقابــل  همکاری هــای 
ســازمان های  و  ارگان هــا  بــا  متعــدد  جلســات  تشــکیل   
دولتــی و غیردولتــی بــرای ایجــاد و توســعه مجامــع خیریــه در 

موضوعــات مختلــف
ــا حضــور اعضــای مؤســس  ــزاری نشســت های فصلــی ب  برگ
و شــورای مرکــزی در محــل فعالیت هــای آنهــا از جملــه بنیــاد 
کبــر ابراهیمــی، مرکــز ریحانــه، حــوزه علمیــه  خیریــه حــاج ا
کشــور، وزارت دادگســتری، بنیــاد نیکــوکاری نــور  خواهــران 

ــه ؟س؟  ــرت معصوم ــدس حض ــتان مق ــین، آس آل یاس
 انتشــار 6 شــماره فصلنامــه مهربانــان و 7 شــماره فصلنامــه 
ــا موضــوع اقدامــات خّیریــن عضــو مجمــع و نیــز  هــزار بــرگ ب
ــا عناویــن »جلوه هــای عشــق و ایثــار؛ ویــژه  کتــاب ب دو جلــد 
کشــور« و »چهره هــای  خّیریــن حوزه هــای علمیــه خواهــران 

کبــر ابراهیمــی« کارنامــه خّیــری حــاج ا مانــدگار؛ زندگــی و 
ــه  ــا مجامــع و مؤسســات خیری ــزاری جلســات متعــدد ب  برگ
راهکارهــای  یافتــن  و  مشــکالت  و  مســائل  بررســی  بــرای 

مناســب جهــت رفــع آنهــا
کانــال اطالع رســانی در فضــای   ایجــاد پایــگاه اینترنتــی و 

اجتماعــی و شــبکه های  مجــازی 
گزارشــی از   تهیــه و تولیــد بیــش از یکصــد فیلــم مســتند و 

فعالیت هــای اعضــای مجمــع خّیریــن 
کشــوری و لشــکری در   دیــدار بــا مقامــات بلندمرتبــه دینــی، 

راســتای توســعه و تــداوم فعالیت هــای مجمــع
ــا رســانه های جمعــی بــرای اطالع رســانی اقدامــات  تعامــل ب

مجمــع و توســعه مجامــع و مؤسســات خیریــه

گذرا به دو سال فعالیت مجمع خّیرین کشور نگاهی 

نتیجه هم افزایی

در اندیشه اقیانوس
فصلچهارم



ساز و کار همیشگی53 در اندیشه ایجاد 
مجمــع  هیأت مدیــره  جلســه  ســومین  پنجــاه  و 
کشــور یــک روز پیــش از افتتــاح فــاز دوم بنیــاد  خّیریــن 
آذر  تاریــخ 8  در  ابراهیمــی  کبــر  ا حــاج  آموزشــی فرهنگی 
و  دبیــر  کارگــری؛  محمدرضــا  شــد.  برگــزار   1396 ســال 
کشــور در آغــاز ایــن جلســه  ســخنگوی مجمــع خّیریــن 
ــر ایــن  ــوار رحمــت خــود را ب ــد بزرگ گفــت: امیــدوارم خداون
کــه مردمانــش بــا ازخودگذشــتگی بــرای  کنــد  کشــور نــازل 
ــی  ــزرگ همدل ــه زده تــالش می کننــد و درس ب مناطــق زلزل

می دهنــد. جهــان  همــه  بــه  همراهــی  و 
مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع 

دهیــم  اجــازه  نبایــد  کــرد:  کیــد  تأ نیــز  کشــور  خّیریــن 
نتیجــه  فراموش شــدن  شــوند.  فرامــوش  زلزلــه زدگان 
ــم  کنی ــری  ــد همفک ــت. بای ــه اس ــی در لحظ ــار احساس رفت
کار انجــام  کنیــم و بــر همیــن اســاس  و ضرورت هــا را پیــدا 
کمــک فکــری بــه  کار مــا فقــط تصمیم گیــری و  دهیــم. 

کار اجرایــی انجــام می دهنــد. تــا  اعضــای ماســت 
کشــور همچنیــن  رئیــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور در شــرایط  دربــاره فعالیــت اعضــای مجمــع خّیریــن 
خّیریــن  مجمــع  بــا  کــه  جلســه ای  در  گفــت:  بحرانــی 
کــه  دریافتیــم  داشــتیم،  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
آنهــا 600 نیــروی متخصــص در مســایل حــوزوی و امــور 
کــه  کرده انــد  اعــزام  زلزلــه زده  مناطــق  بــه  روانشناســی 

کمــک  کننــد.  بــه حــل مشــکالت روانــی مــردم منطقــه 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی هــم در همــکاری بــا مــا اعــالم 
کادمیــک وارد موضــوع شــود،  کــه از منظــر آ کــرده  آمادگــی 
کار را  کنــد و  یــک منطقــه را بــه عنــوان پایلــوت انتخــاب 
ــوان مجمــع  کارگیــری همــه ت ــه  پیــش ببــرد. هــدف مــا، ب
کــه اعضــا را در مســیر  اســت و ایــن وظیفــه مجمــع اســت 

مناســب قــرار دهــد.
ارائــه  ضمــن  ابراهیمــی،  کبــر  ا حــاج  جلســه  ادامــه  در 
اســتان  در  زلزلــه زده  مناطــق  از  بازدیــدش  از  گزارشــی 
ــا  ــب ب ــاری، مناس ــداد 110 بخ ــه تع ک ــرد  ک ــالم  ــاه اع کرمانش
گرمایــش آنهــا تهیــه  شــرایط اســکان آســیب دیدگان بــرای 

کــرده اســت.
در  خــود  پیشــین  تعهــدات  بــر  عــالوه  کنــون  تا وی 
مناطــق  در  مدرســه  و  مســکن  اهــدای  و  احــداث  بــاب 
بــرای  نیــز  اســکان  کانکــس   50 زلزلــه،  از  آســیب دیده 

اســت. کــرده  تعهــد  زلزلــه زدگان 
در ادامــه جلســه مهنــدس ســلگی؛ مدیرعامــل مجمــع 
گزارشــی از مشــاهداتش از مناطــق  خّیریــن مسکن ســاز 
کــرد:  زلزلــه زده ارائــه داد و پیشــنهاداتش را این گونــه بیــان 
شــبکه  مستندســاز  عوامــل  و  دوســتان  بــا  ســفرمان  در 
واحــد  هــزار   30 کــه  دریافتیــم  زلزلــه زده،  مناطــق  بــه   5
و  هــزار   4 تعــداد  ایــن  از  داریــم.  آســیب دیده  مســکونی 
500 واحــد شــهری و 11 هــزار 500 واحــد روســتایی تخریــب 
بــه تعمیــرات  کامــل شــده اند، 15 هــزار واحــد هــم نیــاز 
حســن،  کویئــک  روســتاهای  از  بازدیــد  ضمــن  دارنــد. 
ــتاد بحــران  ــا س ــتای دیگــر، ب ــد روس ــود و چن ــز و محم عزی
کــه آمارهــای مــورد نیــاز ایــن  کردیــم  اســتان هماهنــگ 
مناطــق و چنــد روســتای دیگــر را بــه مــا بدهنــد. الویــت  
از دســت  را  کــه سرپرست شــان  بایــد خانواده هایــی  مــا 
دارای  خانــوار   107 آمــار  آخریــن  طبــق  باشــد.  داده انــد 
کــه بیــش از 2 نفــر  چنیــن ویژگــی  هســتند. خانواده هایــی 
ــد در اولویــت  ــد هــم بای از اعضای شــان را از دســت  داده ان
کــه حــدود 200 خانــوار هســتند. همچنیــن  قــرار بگیرنــد 
کــه یــا معلــول دارنــد یــا بــه شــکلی  120 خانــواده داریــم 
گــروه هــدف مــا بــا ایــن آمــار  نیازمنــد حمایــت هســتند. 

400 خانــواده اســت. 
نظــرات اعضــا دربــاره برنامه ریــزی دقیــق و ســریع بــرای 
کمک رســانی بــه مناطــق آســیب دیده و هماهنگــی بــرای 
حــاج  آموزشــی فرهنگی  بنیــاد  دوم  فــاز  افتتــاح  برنامــه 
کبــر ابراهیمــی، بخش هــای دیگــر جلســه پنجــاه  و ســوم  ا

ــود. ــور ب کش ــن  ــع خّیری مجم

آغاز راه اندازی  54
نمایندگی های استانی 

پنجــاه  و چهارمیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور صبح روز چهارشــنبه 22 آذر 1396 با حضور اعضا و 
میهمانــان از جملــه فرهــادی؛ فرمانــدار تهــران، پیونــدی؛ 
مدیــرکل  اقطــار؛  و  کشــور  هالل احمــر  ســازمان  رئیــس 
مشــارکت های مردمــی ســازمان بهزیســتی در دفتــر ایــن 

تشــکل برگــزار شــد.
در ابتــدای این جلســه مهندس حبیــب اهلل بوربور؛ رییس 
کشــور دربــاره وحــدت مــردم  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کــرد: یکــی از دالیلــی  در شــرایط بحرانــی ســخنانی بیــان 
کــه مــا امــروز از آقــای دکتــر پیونــدی و مهنــدس فرهــادی 
راه انــدازی  پیشــنهاد  کردیــم،  دعــوت  جلســه  ایــن  در 
نمایندگی هــای اســتانی مجمــع بــا اســتفاده از تــوان ایــن 
دو مجموعــه اســت. جمع کــردن همــه تــوان  زیــر یــک چتــر 
واحــد، یعنــی اتحــاد. هــالل احمــر می توانــد بــا اســتفاده از 
کشــور، نمایندگی هــای اســتانی مــا  تــوان مجمــع خّیریــن 

کنــد. را راه انــدازی 
دربــاره  تهــران  فرمانــدار  فرهــادی؛  عیســی  آن  از  پــس 
وضعیــت شــهر تهــران و مشــکالت و راهکارهــای مقابلــه بــا 
گفــت: مشــکل اصلــی  کــرد. وی در ســخنانش  آن صحبــت 
تهــران در حاشــیه آن نهفتــه اســت. در شهرســتان های 
بافــت  در  نفــر  هــزار   200 و  میلیــون  یــک  تهــران  اطــراف 
کن هســتند. خطــر اصلــی هــم در افزایــش  فرســوده ســا
این هــا  روستاهاســت.  و  مرزهــا  خالی شــدن  مهاجــرت، 
کــه بــه فکــر روز حادثــه باشــیم. بایــد زنــگ خطــری باشــند 

کشور گزارش جلسات 53 تا 83 هیأت مدیره مجمع خّیرین 

حضوری مؤثر و با اقتدار در عرصه نیک اندیشی
کــه صبــح  کشــور در راســتای وظایــف محولــه و بــا برگــزاری جلســات منظــم هفتگــی  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
روزهــای چهارشــنبه هــر هفتــه در محــل دفتــر مرکــزی ایــن مجمــع در میــدان جهــاد تهــران برگــزار می شــود، نســبت 
کشــور اهتمــام مــی ورزد. از مهم تریــن تصمیمــات ایــن هیأت مدیــره در  بــه ســاماندهی امــور خّیریــن در همــه نقــاط 
کرمانشــاه و تصویــب راه انــدازی  کشــور در اســتان  چنــد مــاه اخیــر، حضــور مؤثــر و با اقتــدار در منطقــه زلزلــه زده غــرب 
گیــان  کشــور و عملیاتی کــردن ایــن مهــم در اســتان های تهــران، خراســان رضوی و  مجامــع اســتانی مجمــع خّیریــن 
کشــور از پاییــز  ــا ۸۳ هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن  گزارشــی اســت  از جلســات ۵۳ ت اســت. آنچــه در پــی می آیــد، 

۱۳۹6 تــا تابســتان ۱۳۹۷.
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مهندس بوربور: 
که  در جلسه ای 
با مجمع خّیرین 

حوزه های علمیه 
خواهران داشتیم، 

که آنها 600  دریافتیم 
نیروی متخصص 

در مسایل حوزوی 
و امور روانشناسی 

به مناطق زلزله زده 
که  کرده اند  اعزام 
به حل مشکالت 

روانی مردم منطقه 
کمک  کنند

مهندس سلگی: 
الویت  ما باید 

که  خانواده هایی 
سرپرست شان را 
از دست داده اند 

باشد. طبق آخرین 
آمار 107 خانوار 

گی   دارای چنین ویژ
هستند.

عیسی فرهادی: 
در شهرستان های 

اطراف تهران 
یک میلیون و 

200 هزار نفر در 
بافت فرسوده 

کن هستند.  سا
خطر اصلی هم در 
افزایش مهاجرت، 

خالی شدن مرزها و 
روستاهاست.



کشــور در  رئیــس ســازمان هــالل احمــر  دکتــر پیونــدی؛ 
گفــت: تمــام هــدف مــا در ســازمان هــالل  صحبت هایــش 
ــا خودمــان آشــتی دهیــم  ــه مــردم را ب ک احمــر ایــن اســت 
کــه در جهــت رفــاه و حــل  کنیــم  و ایــن اعتمــاد را جلــب 
گام برمی داریــم و اساســًا وظیفــه ای جــز  مشــکالت مــردم 
کشــور و  بــا مجمــع خّیریــن  ایــن نداریــم. همــکاری مــا 
کمــک شــایانی  تشــکیل نمایندگی هــای اســتانی می توانــد 

ــد. کن ــکالت  ــن مش ــل ای در ح
مجمــع  مدیرعامــل  رحماندوســت؛  مجتبــی  دکتــر 
گفــت: پرداختــن بــه  کشــور نیــز بــا بیــان ســخنانی  خّیریــن 
موضوعاتــی همچــون ســیل، زلزلــه و آســیب های جــاری 
بــه  نیــاز  و  نیســت  جمع بنــدی  قابــل  جلســه  یــک  در 
جلســات بیش تــر خصوصــی و تخصصــی دارد. بایــد بــرای 
مشــکلی مثــل زلزلــه تهــران برنامه ریــزی ســاالنه داشــته 
ــه آن برســیم. در  باشــیم و هدف گــذاری انجــام دهیــم و ب
غیــر ایــن صــورت فعالیــت و جلســات مــا مفیــد نبوده انــد.
ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  مدیــرکل  اقطــار؛  دکتــر 

کــه  کشــور ســخنران بعــدی ایــن جلســه بــود  بهزیســتی 
دربــاره عملکــرد ایــن ســازمان در مناطــق زلزلــه زده اســتان 
کنــون  هم ا کشــور  بهزیســتی  ســازمان  گفــت:  کرمانشــاه 
آقایــان  اســت. همــراه  نیــرو در منطقــه مســتقر  بــا 594 
ــع  ــره مجم ــای هیأت مدی ــی؛ اعض ــینی و ابراهیم شاه حس
ــاهدات  ــاس مش ــر اس ــم. ب ــه را دیدی ــور منطق کش ــن  خّیری
ــه مــردم منطقــه  ــزان و دیگــر خّیریــن، ب ــی ایــن عزی میدان
در  اتفاقــی  هــر  کنــون  تا شــد.  ارائــه  مهمــی  کمک هــای 
ک خّیریــن صــورت  منطقــه افتــاده بــا همــت و نّیــت پــا

گرفتــه اســت.
تشــکیل  شــد  مصــوب  جلســه  ایــن  پایــان  در 
بــا محوریــت فرمانــداری  نمایندگی هــای اســتان تهــران 
کنــد و پــس  کار خــود را آغــاز  تهــران بــه صــورت پایلــوت 
ــا  ــی مجمــع در ســایر اســتان ها ب ــدازی نمایندگ از آن راه ان
کشــور و محوریــت ســازمان هالل  حمایــت مجمــع خّیریــن 

شــود. انجــام  احمــر 

در مجمع خّیرین کشور55 عضویت گنجینه ملی آب 

پنجــاه  و پنجمیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
از  و  مهمانانــی  اعضــا  حضــور  بــا   1396 آذر   29 کشــور 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در دفتــر ایــن تشــکل 
ــوان  ــع آب به عن ــظ مناب ــوع حف ــد. موض ــزار ش ــی برگ مردم
ســرمایه ملــی و تأثیــر ورود مــردم و خّیریــن در ایــن بخــش 
بــا صنــدوق ملــی محیــط  و برگــزاری همایــش مشــترک 
زیســت از مباحــث اصلــی طرح شــده در ایــن جلســه بــود.
این هــا  جلســه  ایــن  در  ارائه شــده  ســخنان  جملــه  از 

بودنــد:
کشــور: ســاختار  مهنــدس بوربــور؛ رییــس مجمــع خّیریــن 
پایــدار آب در زمینــه فعالیــت خّیــری را به ســرعت ایجــاد 

کنیــد.
گنجینــه آب ایــران:  مهنــدس راعــی؛ رئیــس مؤسســه ملــی 

هــدف مــا احیــای ســنت حســنه وقــف آب اســت.

کشــور:  دکتــر رحماندوســت؛ مدیرعامــل مجمــع خّیریــن 
مجمــع خّیریــن فعــال در حــوزه آب را تشــکیل دهیــم.

کبــر ابراهیمــی؛ عضــو هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن  حــاج ا
کار تصفیه خانــه آب حــرم حضــرت  کشــور: در حــال انجــام 

امام حســین؟ع؟ هســتیم.
کارگــروه حقوقــی مجمــع خّیریــن  دکتــر ریاحــی؛ رییــس 
کشــور: مجمــع خّیریــن آب بــرای تشکیل شــدن نیــاز بــه 

دارد. خط مشــی  تعییــن 

مطالعه بحران و  56
پیشگیری از آن

ــن  ــع خّیری ــره مجم ــه هیأت  مدی ــمین جلس ــاه  و شش پنج
کشــور، 6 دی مــاه 1396 بــا حضــور اعضــا و نیــز حســین 
فرمانــدار  فرهــادی؛  عیســی  تهــران،  اســتاندار  مقیمــی؛ 
تهــران و امیــر ســرتیپ قربانــی؛ فرمانــده هوانیــروز ارتــش 

جمهــوری اســالمی ایرانــی و جمعــی دیگــر از میهمانــان 
ــد. ــزار ش برگ

بررســی راهکارهــای بســیج نیروهــا و ایجــاد نمایندگی های 
کشــور در تمــام شهرســتان های اســتان  مجمــع خّیریــن 
گــزارش اقدامــات انجام  شــده دربــاره زلزلــه   تهــران، ارائــه 
راهکارهــای  بررســی  و  آمادگــی  و  کشــور  غربــی  مناطــق 
عمــده  از  آینــده،  احتمالــی  زلزله هــای  بــا  مواجهــه 

بــود. ایــن جلســه  بحث هــای 

61 توسعه پایدار خّیری
 با همکاری اصناف و 

اتحادیه ها
مجمــع  هیأت مدیــره  جلســه  یکمیــن  شــصت  و  در 
شــد،  برگــزار   1396 بهمــن   11 روز  کــه  کشــور  خّیریــن 
حجت االسالم والمســلمین قرائتــی و رؤســا و نماینــدگان 
کشــور حاضــر بودنــد. بخــش نخســت  اتحادیــه اصنــاف 
ایــن جلســه بــا هــدف تعامــل بیشــتر اصنــاف بــا حوزه هــای 
اصنــاف  رؤســای  جلســه  ایــن  در  شــد.  برگــزار  خّیــری 
مختلــف بــه بیــان فعالیت هــای خّیــری خــود پرداختنــد. 
کمــک به زلزلــه زدگان  ســاخت مســاجد در مناطــق مــرزی، 
اســکان دایــم  کانکــس،  از 90  بیــش  تهیــه  بــا  کرمانشــاه 

نخســتین زلزلــه زدگان و تــالش بــرای رفــع محرومیــت در 
کــه در  حوزه هــای مختلــف از عملکــرد عمــده اصنــاف بــود 
ــه اســتحضار اعضــای هیأت مدیــره مجمــع  ایــن جلســه ب

کشــور رســید. خّیریــن 
و  شــصت   جلســه  دوم  بخــش  در  و  ادامــه  در 
کشــور،  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  یکــم 
ســخنانی  بیــان  بــا  قرائتــی  حجت االسالم والمســلمین 
معلــم  مــن  گفــت:  نمــاز  حــوزه  در  کار  اهمیــت  دربــاره 
بایــد  بگویــم  بخواهــم  کــه  حرفــی  هــر  و  هســتم  قــرآن 
ــرای احقــاق حــق جهــاد  ــر ب گ ســندش اعتقــادی باشــد. ا
کــن. مــا در زمینــه  کار  می کنــی، بــه انــدازه اســتطاعتت 
نمــاز بهتــر از ایــن می توانیــم باشــیم و اســتطاعت مــا در 

حقیقــت بیش تــر اســت. مــن یــک لیــوان آب را بــه ســه 
ــرم و آب  ــما قه ــا ش ــن ب ــد م ــر اول می گوی ــم. نف ــر می ده نف
تشــنه  مــن  می گویــد  دوم  نفــر  نمی گیــرم.  تــو  دســت  از 
ــد، نفــر چهــارم تشــنه تر اســت.  نیســتم. نفــر ســوم می گوی
ارزشــی  کار  ســوم  نفــر  نیســتند،  ارزش  اول  مــورد  دو 
ــمتی  ــه س ــد، ب ــه در آن ارزش نباش ک ــه ای  ــد. جامع می کن
کــه  کنیــم  کــه در ذهــن نمی گنجــد. دقــت  خواهــد رفــت 
کــه خدمات مــان مطــرح نمی شــود؛ بلکــه  غصــه نخوریــم 
کار خیــر مــا ســبب اشــاعه ارزش  کــه ایــن  ایــن را بدانیــم 
حضــرت  نــام  حدیبــه  صلــح  در  می شــود.  جامعــه  در 
رســول اهلل«  »محمــد  بودنــد  نوشــته  را  محمــد)ص( 
ــو را  ــه ت ک ــت  ــن اس ــا همی ــکل م ــام مش ــت، تم گف ــمن  دش
بــه عنــوان رســول اهلل قبــول نداریــم. حضــرت محمــد)ص( 
نوشــت محمــد.  تنهــا  و  اســمش  روی  گذاشــت  دســت 
رســول اهلل  محمــد  کــه  شــد  نــازل  آیــه  هنــگام  همــان 
کنیــد خــدا  ک  گــر خودتــان اســم تان را پــا اســت. یعنــی ا
ــد  کن ــف  ــا لط ــه م ــد ب ــدا بای ــت. خ ــد نوش ــر خواه آن را بهت
ــام خــود داشــته باشــیم.  ــدگاری ن کــه درک درســتی از مان
کار شــما نداشــتم. دکتــر مظفــر؛ مســئول  مــن خبــری از 
خّیریــن مسجدســاز نامــه ای بــه مهنــدس بوربــور نوشــت. 
کار واجــب انجــام دهیــم. در  کــه بایــد  مــن اعتقــاد دارم 
ایــن زمینــه هــم 22 واجــب فراموش شــده داریــم. یکــی از 
ایــن واجبــات، نمــاز بچه هاســت. در حوزه هــای مختلــف 

در زمینــه نمــاز وارد شــده ایم امــا نمــاز بچه هــا نیــاز بــه 
بــرای  را  طلبه هــا  می خواهیــم  مــا  دارد.  بیشــتر  همــت 
اقامــه نمــاز بــه مســاجد بفرســتیم. حــدود 20 هــزار طلبــه 
را هنــگام ظهــر بــه مدرســه می فرســتیم. در زمینــه زکات 
بیشــتر  توجــه  بــه  نیــاز  این هــا  کرده ایــم.  حرکاتــی  هــم 
هســتند.  واجــب  نیســتند،  مســتحب  این هــا  دارنــد. 
چــون جمعیــت میلیونــی را پوشــش می دهنــد و فرامــوش 
کارهــا را بــه ایــن شــرط می گویــم  شــده اند. انجــام ایــن 
کــه مــن  کاری  کار واجــب خــود نزنیــد و بــه ســراغ  کــه از 
کار واجبــی بــه یــک میــزان توجــه  می گویــم نیاییــد. بــه هــر 

کنیــد. کنیــد و ایــن را حتمــًا از مرجــع خــود پیگیــری 
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حجت االسالم 
قرائتی:  من معلم 
قرآن هستم و هر 

که بخواهم  حرفی 
بگویم باید سندش 
گر  اعتقادی باشد. ا

برای احقاق حق 
جهاد می کنی، به 

اندازه استطاعتت 
کن. ما در زمینه  کار 

نماز بهتر از این 
می توانیم باشیم و 

استطاعت ما در 
حقیقت بیش تر 

است.

حجت االسالم 
قرائتی: من اعتقاد 

کار  که باید  دارم 
واجب انجام دهیم. 
در این زمینه هم 22 
واجب فراموش شده 

داریم. یکی از 
این واجبات، نماز 

بچه هاست.

دکتر اقطار: همراه 
آقایان شاه حسینی 
و ابراهیمی؛ اعضای 
هیأت مدیره مجمع 

خّیرین کشور 
منطقه را دیدیم. بر 

اساس مشاهدات 
میدانی این عزیزان 

و دیگر خّیرین، 
به مردم منطقه 

کمک های مهمی 
کنون  ارائه شد. تا

هر اتفاقی در منطقه 
افتاده با همت و 

ک خّیرین  نّیت پا
گرفته است. صورت 

دکتر مجتبی 
رحماندوست: 

پرداختن به 
موضوعاتی همچون 

سیل، زلزله و 
آسیب های جاری 

در یک جلسه قابل 
جمع بندی نیست 
و نیاز به جلسات 

بیش تر خصوصی و 
تخصصی دارد. 



اتحاد مجمع خّیرین  62
کشور با اصناف 

شــصت  و دومیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور 18 بهمن مــاه 1396 در دفتــر ایــن تشــکل مردمــی 
ــی؛  کریم ــد  ــاج احم ــور ح ــا حض ــه ب ــن جلس ــد. ای ــزار ش برگ
رئیــس انجمن هــای اســالمی اصنــاف و بــازار، دکتــر مظفــر؛ 
معــاون ســتاد اقامــه نمــاز و در ادامــه نشســت جلســه اخیــر 

ــزار شــد.  ــا مســئوالن اتحادیه هــا برگ مجمــع ب
بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
ســخنان  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  رئیــس 
کــرد: پیشــنهاد مــا همیشــه ایــن  خــود را این گونــه آغــاز 
کــه جلســات مربــوط بــه اتحادیه هــا و اصنــاف بــه  بــود 
گردشــی در دفاتــر اتحادیه هــا و اصنــاف برگــزار شــود؛  طــور 
کــه ایــن جلســات بــرای مدتــی در مجمــع برگــزار  گفتنــد  امــا 
شــود تــا بــه نظمــی دســت یابیــم و بعــد از آن و وقتــی ایــن 
کار را پیــش  کــرد، اصنــاف خودشــان  سیســتم نظــام پیــدا 
ببرنــد. مســأله اصلــی در حقیقــت همیــن نظام یافتــن و 
پایه ریــزی درســت اســت. هــر مقــدار بتوانیــم ســاختار را 
کار آســان تری  کنیــم، در مرحلــه اجــرا،  درســت طراحــی 
کار دلــی اســت؛ امــا در  گرچــه  کار خیــر ا خواهیــم داشــت. 
ــواره  ــم. هم کنی ــورد  ــی برخ ــد هیجان ــم نبای ــه ه ــن زمین ای
کنیــم.  ــه رفتــار  ــد منطقــی و آینده نگران ــه مــا بای ک گفتــه ام 
کاربرد  کــه  کنیم  گــر قــرار اســت بنایــی بســازیم، چیــزی بنــا  ا
گاهــی و تســلط دارد. داشــته باشــد. ایــن مســائل نیــاز بــه آ
رئیــس  کریمــی؛  احمــد  حــاج  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
گفــت: مســأله مهــم  انجمن هــای اســالمی اصنــاف و بــازار 
گــر  کنونــی، مســأله جلــب اعتمــاد مــردم اســت. ا در مقطــع 
کنیــم همــه مشــکالت حــل  بتوانیــم ایــن اعتمــاد را جلــب 
خواهــد شــد. در ابتــدای انقــالب، اعتمــاد وجــود داشــت 
کمــک می کــرد. یــک  کســی بــه انــدازه بضاعــت خــود  و هــر 
بتوانــد  کــه  کنــد  جلــب  کمــک   می توانــد  وقتــی  صنــف 
کار مجمــع خّیریــن  کنــد.  اعتمــاد همکارانــش را جلــب 
کار بســیار مبارکــی اســت و این کــه اصنــاف را نیــز در  کشــور 
کرده ایــد بســیار خــوب اســت. اصنــاف  ایــن موضــوع وارد 

می کنــم  فکــر  کننــد.  ورود  موضــوع،  هــر  ابتــدای  بایــد 
هماهنگ کننــده  عنــوان  بــه  را  فرصتــی  چنیــن  مجمــع 
باشــد مشــکالت حــل  کــم  گــر حا ا نظــم  باشــد.  داشــته 

خواهــد شــد.
دکتــر مجتبــی رحماندوســت؛ مدیرعامــل مجمــع خّیریــن 
مجمــع  در  مــا  کار  شــیوه  گفــت:  جلســه  ایــن  در  کشــور 
کارهــا  کــه اصنــاف همــه  مشــخص اســت. همــه می دانیــم 
را انجــام می دهنــد امــا نیــاز بــه ایــن نظــم دارنــد. نظــم 
تشــکیل  بــا  کــه  باشــد  کاری  می توانــد  اعتمادســازی  و 
مجمــع خّیریــن اصنــاف ممکــن شــود. می توانیــم بــا یــک 
ــم. خروجــی  ــه چنــد صنفــی ایــن تشــکل را پیــش ببری پای
ایــن جلســات بســیار خواهــد بــود. احیــای محــالت یکــی 
کــه  اســت  ایــن  پیشــنهادم  خروجی هاســت.  ایــن  از 
ــا  کریمــی مرکزیــت ایــن حرکــت را بــه عهــده بگیــرد ت آقــای 
هماهنگــی و نظــم مشــخص در مســیر خیــر ایجــاد شــود.
دکتــر مظفــر؛ معــاون ســتاد اقامــه نمــاز در ایــن جلســه 
کــرد  کار  بــه  آغــاز  نمــاز در ســال 91  اقامــه  گفــت: ســتاد 
مناطــق  در  ارزان  و  ســاده  مســاجد  احــداث  هدفــش  و 
بــاب   130 حــدود  کنــون  تا اســت.  پرجمعیــت  محــروم 
کرده ایــم و  مســجد را بــا مشــارکت مــردم و خّیریــن احــداث 
کمــک بــرای تکمیــل دارنــد؛ اما  حــدود 100 مســجد نیــاز بــه 
درخواســت مــن در ایــن جلســه همــکاری 7 صنــف اســت 
کننــد. در  کمــک  کــه در ســاخت مســجد می تواننــد بــه مــا 
زمینــه تجهیــز و خریــد فرش و ســایر موارد مردم خودشــان 
گــر می تواننــد در مقــام خّیــر بــه  کمــک می کننــد. اصنــاف ا
ــی  ــروش اقالم ــورت در ف ــن ص ــر ای ــد، در غی کنن ــک  کم ــا  م
ماننــد آهــن آالت، مصالــح، شــیرآالت، آســفالت، ایــزوگام، 

ــه مــا تخفیــف بدهنــد. ک و ســیمان، ب گــچ و خــا

درهای مجمع به روی  نیک اندیشان باز است63
شــصت  و ســومین جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور 25 بهمــن 1396 در دفتــر ایــن تشــکل مردمــی برگــزار 
کارگــری؛ دبیــر و ســخنگوی ایــن مجمــع  شــد. محمدرضــا 

در آغــاز جلســه ضمــن ابــراز خرســندی از فعالیــت خّیریــن 
خّیریــن  مجمــع  چتــر  زیــر  در  مختلــف  حوزه هــای  در 
گفــت.  کشــور، از اهــداف و چشــم اندازهای مجمــع ســخن 
وی همچنیــن از حضــور پرشــکوه مــردم در راهپیمایــی 
ــر خّیــری را از  کــرد و فعالیــت موث ــاد  22 بهمــن بــه نیکــی ی

ــرکات نظــام جمهــوری اســالمی ایــران دانســت. ب
در ادامــه و طبــق روال همیشــگی، مهنــدس حبیــب اهلل 
کشور نخستین  بوربور؛ رئیس هیأت مدیره مجمع خّیرین 
گفــت: مجمــع خّیریــن  ســخنران ایــن جلســه بــود. وی 
ــا به عنــوان یــک هماهنگ کننــده و  کشــور تشــکیل شــده ت
کنــد و در مواقــع اضطــرار  کشــور عمــل  دیده بــان مشــکالت 
کمــک هم میهنانــان عزیز بشــتابد.  بــه صــورت جهــادی بــه 
کارنامه  عملکــرد مجمــع در زلزلــه اخیــر مناطق غربی کشــور 
ــداوم  ــرای ت ــت. ب ــوده اس ــا ب ــن ادع ــات ای ــانی در اثب درخش
ایــن مســیر بایــد همــواره در حــال پویایــی باشــیم. یکــی 
ــارکت  ــر، مش ــاب و مؤث ــای ن ــور ایده ه ــروز و ظه ــای ب از راه ه
هیأت مدیــره  گرچــه  ا اســت.  مجمــع  در  خّیریــن  بیشــتر 
شــده،  تعییــن  مرکــزی  شــورای  توســط  خّیریــن  مجمــع 
درهــای مجمــع همــواره بــه روی افــراد خــالق، خیرخــواه 
بــاز اســت. وجــود تشــکلی ماننــد مجمــع  و نوع دوســت 
کشــور در حقیقــت معنابخشــی بــه تعقــل و دوری  خّیریــن 
کار خیــر اســت. دوســتان خّیــر و نیک اندیــش  از هیجــان در 
کرده انــد و تقاضــا دارم از ایــن پــس نیــز  همیشــه مــا را یــاری 
ــن  ــره در ای ــات هیأت مدی ــود در جلس ــم خ ــور منظ ــا حض ب

کننــد. مســیر مــا را یــاری 
در ادامــه ایــن جلســه حمیدرضــا شاه حســینی؛ خزانــه دار 
گزارشــی از  کشــور،  و از خّیریــن شــاخص مجمــع خّیریــن 
ـ  کارهــای انجــام شــده و در پیــِش شــیرخوارگاه شــبیرـ  رونــد 
کــه بــه همــت ایــن مجمــع در حــال بازســازی اســت ــــ ارائــه 
گفــت: تمــام تــالش خّیریــن و همــکاران فنــی مــا در  داد و 
پــروژه شــیرخوارگاه شــبیر، ایجــاد ســرپناهی امــن، شــاد و 
ــه  ــون ب گ گونا ــه دالیــل  ــه ب ک ــی اســت  کودکان ــرای  مفیــد ب
صــورت دائــم یــا موقــت از برکــت حضــور پــدر و مــادر محروم 
هســتند. همیــن مســأله، انگیــزه مــا را در تســریع ســاخت 

ایــن پــروژه افزایــش داده اســت.

نگاه ویژه مجمع به  مسایل نخبگان64
شــصت  و چهارمیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خیریــن 
کشــور چهارشــنبه دوم اســفندماه 1396 برگــزار شــد. در 
ایــن جلســه آقایــان انبیــا و افشــارفر؛ از مدیــران بنیــاد ملــی 
ــه  ــود را در زمین ــای خ ــدند و دغدغه ه ــر ش ــگان حاض نخب

کردنــد. ایــن قشــر از جامعــه مطــرح 
مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع 
ســخنان  بیــان  از  پــس  جلســه  ایــن  در  کشــور  خّیریــن 
گفــت: ســمت نــگاه خّیریــن  مدیــران بنیــاد ملــی نخبــگان 

همــواره بــه ســوی نخبــگان اســت؛ توجــه بــه ایــن قشــر 
بــا  کشــور.  بــرای  نخبــه  انســانی  نیــروی  تأمیــن  یعنــی 
کــه  بــه حضــور خّیریــن نیک اندیــش در مجمــع  توجــه 
یقینــًا  اســت،  نخبــگان  ســمت  بــه  بیشــتر  توجه شــان 
ملــی  بنیــاد  دغدغه هــای  از  بخشــی  توانســت  خواهیــم 

کنیــم. نخبــگان را رفــع 
اعــالم مهنــدس حبیــب اهلل  بــا  و  ایــن جلســه  ادامــه  در 
کشــور هزینــه بیمــه تکمیلــی 500  بوربــور؛ مجمــع خّیریــن 
گرفــت  تــن از نخبــگان زیــر پوشــش ایــن بنیــاد را بــه عهــده 
و مقــرر شــد بنیــاد ملــی نخبــگان واجــدان شــرایط را بــه 

کنــد. مجمــع معرفــی 

تأسیس مجمع خّیرین  امنیت با همکاری نیروی 65
انتظامی تهران

شــصت  و پنجمیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
ــده  کشــور 9 اســفند 1396 در دفتــر ســردار رحیمــی؛ فرمان
نیــروی انتظامــی تهــران بــزرگ برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
کشــور و جانشــین و  اعضــای هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
معاونــان ســردار رحیمــی نیــز حضــور داشــتند تــا بــا تعامــل 
ــی  ــرای زندگ خّیریــن و نیــروی انتظامــی شــرایط بهتــری ب

آرام در جامعــه فراهــم شــود.
ســردار رحیمــی؛ فرمانــده نیــروی انتظامــی تهــران بــزرگ 
گفــت: بــا عنایــت بــه نظــر مقــام معظــم  در ایــن جلســه 
رهبــری، بــرای رفــع معضــالت بایــد بــه تــوان مردمــی رجوع 
کــرد. یقینــًا تجربــه تکیــه بــه نیــروی مردمــی در تاریــخ ایــن 
بــه دنبــال داشــته  بزرگــی  کشــور همــواره موفقیت هــای 
ــت  ــور در حقیق کش ــن  ــع خّیری ــا مجم ــا ب ــاط م ــت. ارتب اس
آقاســت.  حضــرت  فرمــوده  ایــن  بــه  عمــل  بــرای  راهــی 
گــر بخواهیــم  کاســتی ها در نیــروی انتظامــی وجــود دارد و ا
کنیــم، بایــد اقدام مــان فراتــر  ایــن مشــکالت را برطــرف 
کشــور همــواره  ــت باشــد. مجمــع خّیریــن  از عملکــرد دول
گام برداشــته و امیدواریــم  کــه در ایــن مســیر  نشــان داده 
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حمیدرضا 
شاه حسینی: تمام 

تالش خّیرین و 
همکاران فنی ما در 

پروژه شیرخوارگاه 
شبیر، ایجاد 

سرپناهی امن، 
شاد و مفید برای 
که  کودکانی است 

گون  گونا به دالیل 
به صورت دائم 

یا موقت از برکت 
حضور پدر و مادر 

محروم هستند.

سردار رحیمی: 
کاستی ها در نیروی 

انتظامی وجود دارد 
گر بخواهیم این  و ا

مشکالت را برطرف 
کنیم، باید اقدام مان 

فراتر از عملکرد 
دولت باشد. مجمع 

خّیرین کشور 
همواره نشان 

که در این  داده 
گام برداشته  مسیر 

و امیدواریم این 
نشست و جلسات 
بعدی در این زمینه 

راهگشا باشد.

کریمی:  احمد 
مسأله مهم در 
کنونی،  مقطع 
مسأله جلب 

اعتماد مردم است. 
گر بتوانیم این  ا

اعتماد را جلب 
کنیم همه مشکالت 

حل خواهد شد. 

مهندس بوربور: 
هر مقدار بتوانیم 

ساختار را درست 
کنیم، در  طراحی 
کار  مرحله اجرا، 

آسان تری خواهیم 
کار خیر  داشت. 

کار دلی  گرچه  ا
است؛ اما در این 

زمینه هم نباید 
هیجانی برخورد 

کنیم.



ایــن نشســت و جلســات بعــدی در ایــن زمینــه راهگشــا 
ــد. باش

کارگــری؛ دبیــر و ســخنگوی مجمــع خّیریــن  محمدرضــا 
و  تشــکیل  دربــاره  توضیحاتــی  بیــان  ضمــن  هــم  کشــور 
کشــور  گفــت: مجمــع خّیریــن  اهــداف ایــن تشــکل مردمــی 
اینــک از 24 جامعــه و بنیــاد خّیــری و افــراد شــاخص خّیــر 
ــا بتوانــد در مواقــع اضطــرار و بزنگاه هــای  تشــکیل شــده ت
کشــور بــه صــورت جهــادی وارد عمــل شــود.  حــوادث در 
ایــن موضــوع بــا توجــه بــه جامع االطــراف بــودن اعضــا 
امــری ممکــن اســت. بارزترین مثــال در این مــورد، مربوط 
کــه بــا همــت مجمــع به  کشــور بــود  بــه زلزلــه مناطــق غربــی 
نتیجــه رســید. دربــاره تعامــل بــا نیــروی انتظامــی نیــز بایــد 
کــه بــه امیــد خــدا و پــس از برگــزاری انتخابــات  نویــد بدهــم 
نیــروی  بــا  مــا  همــکاری  ســطح  اصنــاف،  خانــه  آینــده 

انتظامــی یقینــًا توســعه و افزایــش خواهــد یافــت.
رئیــس  بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  جلســه  ادامــه  در 
کشــور در ســخنانی بیــان  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
پیشــبرد  گفــت،  رحیمــی  ســردار  کــه  همان گونــه  کــرد: 
بــرای  مناســب  بســتر  ایجــاد  و  مردمــی،  تــوان  بــا  کارهــا 
ــی ممکــن اســت.  ــا نیــروی انتظام ــری ب ــای خّی فعالیت ه
کیفیــت و ســرعت مناســب پیــش  کار خّیــری بــا  هنگامــی 
کــه فضــای عمومــی جامعــه آرام باشــد. پیشــنهاد  مــی رود 
در  فعــال  خّیریــن  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  ایــن  مــن 
خّیریــن  از  عــده ای  همــراه  بــه  انتظامــی  نیــروی  حــوزه 
گــرد هــم جمــع شــوند تــا هســته اولیــه  عالقه منــد مجمــع 

مجمــع خّیریــن امنیــت را تشــکیل دهنــد. بعــد از تشــکیل 
ایــن  راه انــدازی  و  اساســنامه  نــگارش  و  هیأت مؤســس 
بــه عضویــت مجمــع  را  ایــن مجمــع  تشــکل می توانیــم 
کشــور درآوریــم تــا تعامالت مــان افزایــش یابــد و  خّیریــن 
ضریــب تأثیرگــذاری خّیریــن بــه نیــروی انتظامــی بیشــتر 

شــود.
در پایــان ایــن جلســه ســرهنگ ظفــر چراغــی، ســرهنگ 
بــه  حمــزه زاده  حســن  و  ریاحــی  دکتــر  رضایــی،  فریبــرز 
گــروه چهــار نفــره اولیــه بــرای بررســی مصوبــات  عنــوان 
امنیــت  خّیریــن  مجمــع  اساســنامه  تدویــن  و  جلســه 
کارگــروه بــه زودی با هدف  انتخــاب شــدند. جلســات ایــن 
ــش و  ــب آرام ــش ضری ــت افزای ــن در جه ــذاری خّیری تاثیرگ

امنیــت جامعــه برگــزار خواهــد شــد. 

همکاری هال احمر و  مجمع خّیرین کشور68
مجمــع  هیأت مدیــره  نشســت  هشــتمین  شــصت  و 
کشــور و آخریــن جلســه هیأت مدیــره در ســال  خّیریــن 
بــا هــدف بررســی عملکــرد  96، چهارشــنبه 23 اســفند 
کشــور در ســال 96 برگــزار شــد. همچنیــن  مجمــع خّیریــن 
داوطلبــان  ســازمان  رئیــس  درگاهــی،  نشســت  ایــن  در 
دربــاره  و  داشــت  حضــور  نیــز  احمــر  هــالل  جمعیــت 

خّیریــن  مجمــع  و  ســازمان  ایــن  همــکاری  راهکارهــای 
شــد. گفت وگــو  کشــور 

ســازمان  شــد؛  مقــرر  انجام شــده  توافقــات  اســاس  بــر 
راه انــدازی  در  هالل احمــر،  جمعیــت  داوطلبــان 
کشــور همــکاری  نمایندگی هــای اســتانی مجمــع خّیریــن 

باشــد. داشــته 

تعیین استراتژی  برای سال 691397
و  شــصت    ،1397 فروردیــن   15 چهارشــنبه  روز  صبــح 
ــره  نهمیــن جلســه پیاپــی و نخســتین جلســه هیأت مدی
ایــن  دفتــر  در   1397 ســال  در  کشــور  خّیریــن  مجمــع 
کــه نخســتین  تشــکل مردمــی برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
می شــد،  محســوب  جدیــد  ســال  در  خّیریــن  دیــدار 
کارگــری؛ دبیــر و ســخنگوی مجمــع، تعامــل و  محمدرضــا 
همــکاری و مشــارکت بیشــتر اعضــا بــرای خدمت رســانی را 

راز موفقیــت بیشــتر مجمــع دانســت. 
پیگیــری و بررســی مصوبــات و نیــز عملکــرد ســال 1396 
ــود.  ــره ب ــه هیأت مدی ــن جلس ــتورالعمل ای ــن دس مهم تری
در ایــن بخــش، جلســات متعــدد ســال قبــل مــرور شــد 
و  گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد  گذشــته  ســال  مصوبــات  و 
بــه  مصوبــات  انجام رســاندن  بــه  پیگیــری  مســئولیت 
کاری  اعضــا محــول شــد. یکــی از مهم تریــن برنامه هــای 
بــرای راه اندازی هــای  اقــدام  گذشــته،  مجمــع در ســال 
کــه در تعامــل بــا ســازمان  نمایندگی هــای اســتانی بــود 
هــالل احمــر مطــرح شــده بــود. بــا توجــه بــه حضــور آقــای 
درگاهــی؛ رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر 
جزئیــات اقدامــات انجام شــده در ایــن زمینــه نیــز بــرای 
اعضــای هیأت مدیــره مطــرح شــد. بــر این اســاس ریاســت 
و معاونــان ســازمان هــالل احمــر بــا مدیــران اســتانی در 
حــال تعامــل هســتند تــا هرچــه ســریع تر راه انــدازی دفاتــر 

ــود. ــام ش ــور انج کش ــن  ــع خّیری ــتانی مجم اس

پیگیری مصوبات 72
هفتــاد و دومیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور صبــح نوزدهــم فروردین  مــاه بــا حضــور میهمانانــی 
ســابق  دســتیار  امیــن زاده؛  الهــام  دکتــر  همچــون 
از  نمایندگانــی  و  شــهروندی  حقــوق  در  رییس جمهــور 
ســازمان هالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران در دفتــر 
ایــن تشــکل مردم نهــاد تشــکیل و مقــرر شــد جلســه اعــالم 
ــا هماهنگــی مجمــع  موجودیــت بنیــاد خّیریــن مــدرس ب

کشــور برگــزار شــود. خّیریــن 
هــالل  ســازمان  معاونــان  از  درگاهــی؛  دکتــر  همچنیــن 
احمــر و آقایــان حمــزه زاده و ریاحــی؛ از اعضــای مجمــع 
ــز در خصــوص تشــکیل نمایندگی هــای  کشــور نی خّیریــن 
اســتانی مجمــع توضیحاتــی ارائــه دادنــد. بــر ایــن اســاس؛ 
مجمــع  و  هالل احمــر  ســازمان  بیــن  تفاهم نامــه  متــن 
بــرای تشــکیل نمایندگی هــای اســتانی مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و در نشســت آتــی بــا حضــور دکتــر پیونــدی  خواهــد 

ــد.  ــد ش ــی خواه نهای
نیک گامــان  خّیــری  مؤسســه  عضویــت  نحــوه  بررســی   
جمشــید از دیگــر موضوعــات ایــن نشســت بــود. در پایــان 
ایــن جلســه خانــم دکتــر قاســمی؛ همســر شــهید دکتــر 
کشــور دقایقــی بــرای  شــهریاری، از دانشــمندان هســته ای 
صحبت هــای  اصلــی  هــدف  کــرد.  صحبــت  حاضــران 
کاهــش آســیب های اجتماعــی بــا  ایشــان، تــالش بــرای 

نگــرش تخصصــی بــر مســأله ازدواج جوانــان بــود.

حرکت های علمی در  مسیر فعالیت های خّیری 73
هفتــاد و ســومین جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
تشــکل  ایــن  دفتــر  1397در  اردیبهشــت   26 روز  کشــور 
برگــزار شــد. ایــن جلســه بــا حضــور میهمانانــی از ســازمان 
دکتــر  خانــم  و  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  احمــر،  هــالل 

قاســمی؛ همســر شــهید شــهریاری برگــزار شــد.
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مهندس بوربور: 
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سرعت مناسب 
که  پیش می رود 

فضای عمومی 
جامعه آرام باشد.



بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
گفــت:  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  رئیــس 
تشــکیل نمایندگی هــای اســتانی بــه لطــف خــدا در مرحلــه 
لــزوم تشــکیل  بــه  بــا توجــه  قــرار دارد و یقینــًا  مناســبی 
ایــن نمایندگی هــا و دغدغه هــای ســازمان هــالل احمــر، 
پیگیــری خواهــد شــد.  بیش تــر  بــا ســرعت  اتفــاق  ایــن 
تســلط  بگیــرد،  شــکل  اســتانی  نمایندگی هــای  وقتــی 
بــرای محرومیت زدایــی  بــه نقــاط نیــاز و تالش مــان  مــا 
گرفــت. از ســوی دیگــر خّیریــن  شــتاب بیش تــری خواهــد 
کــه در اســتان ها در حــال فعالیــت هســتند بــا  مختلفــی 
مجمــع خّیریــن آشــنا خواهنــد شــد و ســاماندهی خاصــی 
کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت. در زمینــه خیــر و نیــاز در 
در ادامــه دکتــر محمــدزاده؛ از مســئوالن دانشــگاه تربیــت 
مشــترک  نشســت  برگــزاری  راســتای  در  کــه  مــدرس 
بیــن مجمــع و دانشــگاه تربیــت مــدرس در ایــن جلســه 
 2 حــدود  گفــت:  ســخنانی  بیــان  بــا  داشــت،  حضــور 
کــه  ســال و نیــم قبــل بــا توجــه بــه مشــکالت اعتبــاری 
اســت،  کشــور  آموزشــی  فضاهــای  تمامــی  دامن گیــر 
مصمــم بــه تشــکیل جامعــه خّیریــن دانشــگاه شــدیم. 
کــه تمــام دانشــگاه های دنیــا،  مطالعــات مــا نشــان داد 
از دولــت می گیرنــد و  را  اعتبــارات خــود  از  تنهــا بخشــی 
ــی  ــای مردم کمک ه ــا  ــی دانشــگاه ها ب ــای مال ــی نیازه باق
تأمیــن می شــود. بــا ایــن انگیــزه اقدامــات قانونــی بــرای 
بــا مجــوز  مــدرس«  تشــکیل »بنیــاد غیردولتــی خّیریــن 
مرحلــه  در  حاضــر  حــال  در  شــد.  انجــام  کشــور  وزارت 

قبــول  از  پــس  هســتیم.  شــرکت ها  ثبــت  مجــوز  گرفتــن 
درخواســت مان، نخســتین جلســه هیأت امنــا را پیــش از 
کردیــم. مهنــدس بوربــور هــم عضــو ایــن هیــأت  عیــد برگــزار 
کــه تصمیــم داریــم انجــام دهیــم،  شــد. نخســتین اقدامــی 
ــالم  ــی، اع ــوزش عال ــن آم ــاد خّیری ــما و بنی ــکاری ش ــا هم ب
موجودیت مــان اســت. هــدف مــا، اســتفاده از حمایت هــا 
کــه تجربیــات فراوانــی در امــر  و راهنمایی هــای شماســت 
تنهــا  آموزشــی عالــی  کار خّیــری در زمینــه  خیــر داریــد. 
کشــور مرســوم شــده اســت. بایــد بــه  چنــد ســالی اســت در 

ســمت تجمیــع نیروهــا برویــم.

تأسیس مجمع خّیرین  استان خراسان رضوی75
ــره مجمــع  هفتــاد و پنجمیــن جلســه اعضــای هیأت مدی
کشــور صبــح روز چهارشــنبه 23 خــرداد در محــل  خّیریــن 
راه انــدازی  برگــزار شــد. خبــر  ایــن مجمــع  دفتــر مرکــزی 
برگــزاری  و  رضــوی  خراســان  اســتان  خّیریــن  مجمــع 
خــرداد   31 در  آن  هیأت مدیــره  و  هیأت امنــا  انتخابــات 
امســال خبــر خــوش  رییــس مجمــع در ایــن جلســه بــود. 
رییــس  بوربــور؛  حبیــب اهلل  جلســه  ایــن  آغــاز  در 
یــادآوری  بــا  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره 
بی شــمار  رحمــت  اعطــای  در  خداونــد  ویــژه  عنایــت 

از  بزرگــی   بخــش  رفع کننــده  کــه  اخیــر  بارندگی هــای  و 
مشــکالت آب اســت، از بی توجهــی رســانه ها بــه ایــن امــر 

کــرد.  انتقــاد 
وی همچنیــن بــا ابــراز خرســندی از راه انــدازی و فعالیــت 
نخســتین  به عنــو ان  تهــران  اســتان  خّیریــن  مجمــع 
ــدازی  ــرای راه ان ــور، ب کش ــن  ــع خّیری ــتانی مجم ــش اس بخ
کشــور از افتتــاح  دیگــر  مجامــع اســتانی مجمــع خّیریــن 
و انتخابــات هیأت امنــا و هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
در  جــاری  خردادمــاه   31 در  رضــوی  خراســان  اســتان 

مشــهد مقــدس خبــر داد. 
ــرای ممانعــت از دولتی شــدن مجامــع اســتانی از  تــالش ب

دیگــر ســخنان مهنــدس بوربــور در ایــن جلســه بــود. 
در ادامــه دســتور جلســات مبنــی بر ایجــاد هماهنگی های 
ــدات  ــاس تعه ــر اس ــتانی ب ــع اس ــت مجام ــرای فعالی الزم ب
ــا جمعیــت هــالل احمــر، تأییــد محــل فعالیــت  پیشــین ب
مجمــع خّیریــن اســتان تهــران، آسیب شناســی انتخابــات 
درخواســت  بررســی  تهــران،  اســتان  خّیریــن  مجمــع 
کشــور،  گنجینــه ملــی آب در مجمــع خّیریــن  عضویــت 
گفت وگــو در خصــوص اولویت بنــدی راه انــدازی مجامــع 
کشــور در اســتان های خراســان  اســتانی مجمــع خّیریــن 
کردســتان، یــزد، فــارس و اصفهــان  رضــوی، مازنــدران، 
گرفــت و دکتــر مجتبــی رحماندوســت،  مــورد بحــث قــرار 
محمــد  دکتــر  حمــزه زاده،  حســن  کارگــری،  محمدرضــا 
این بــاره  در  را  خــود  نظــرات  ریاحــی،  دکتــر  و  نصیــری 

کردنــد.  مطــرح 
در پایــان ایــن جلســه برنامه هــای مصــوب مجمــع خّیریــن 

گرفت.  کشــور  بــرای ســال 1397 مــورد بررســی قــرار 

عضویت مجمع در  شورای اجتماعی کشور 78
هفتــاد و هشــتمین جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور 13 تیرمــاه در دفتــر ایــن تشــکل مردم نهــاد برگــزار 
کبــری؛ مدیــرکل  کمــال ا شــد. میهمــان ویــژه ایــن نشســت 

کشــور بــود. ســازمان های مردم نهــاد وزارت 

رئیــس  بوربــور؛  مهنــدس  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
کشــور در ســخنانی برخــی از  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
مســائل و مشــکالت خیریه هــا و ســمن های فعــال در امــور 

ــرد. ک ــر را مطــرح  خی
ســازمان های  مدیــرکل  کبــری؛  ا کمــال  ادامــه  در 
ــا بیــان این کــه ظرفیــت مجمــع  کشــور ب مردم نهــاد وزارت 
کارهــای نیــک و خداپســندانه  کشــور در انجــام  خّیریــن 
گفــت: حضــور مهنــدس  یــک ظرفیــت بی بدیــل اســت، 
کشــور می توانــد ایــن ظرفیــت  بوربــور در شــورای اجتماعــی 

کنــد. را بــه شــورا منتقــل 
از  پیشــگیری  در  اشــتغال  نقــش  گفــت:  ادامــه  در  وی 
آســیب های اجتماعــی بســیار باالســت. حضــور بزرگــواران 
خّیــر در ایــن حــوزه بســیار مفیــد و مؤثــر اســت. مــا بایــد 
بــا مشــارکت ســازمان های مردم نهــاد لوایحــی را تدویــن 
ــادی  ــکالت اقتص ــته مش کار بس ــره از  گ ــد  ــه بتوانن ک ــم  کنی

کننــد. ــاز  ب
در ادامــه دکتــر مجتبــی رحماندوســت؛ مدیرعامل مجمع 
کارگــروه اشــتغال مجمــع  کشــور بــا بیــان مصوبــات  خّیریــن 
ایــن  تعامــل  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  کشــور  خّیریــن 
ــد ثمــرات  کشــور بتوان مجمــع و شــورای اجتماعــی وزارت 

خــوب و شــیرینی به بــار آورد.

تاش برای زدودن فقر در  سیستان و بلوچستان80
کشــو  هشــتادمین جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
دهــم مردادمــاه بــا حضــور قاســم نوده فراهانــی؛ رئیــس 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــاف ته ــاق اصن ات
خّیریــن  مجمــع  رییــس  بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس 
گفــت: بــر اســاس هماهنگی هــای  کشــور در ایــن جلســه 
انجام شــده بــا آیــت اهلل ری شــهری؛ تولیــت حــرم حضــرت 
ــدام  ــا اق ــه ب ــه این ک ــا توجــه ب عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ و ب
در  ؟هر؟  خمینــی  امــام  صحــن  ابراهیمــی،  کبــر  ا حــاج 
بهره بــرداری  آمــاده  مــاه  شــهریور  نیمــه  تــا  حــرم  جــوار 
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کبری:  کمال ا
ظرفیت مجمع 

کشور در  خّیرین 
کارهای نیک  انجام 
و خداپسندانه یک 

ظرفیت بی بدیل 
است

دکتر مجتبی 
رحماندوست؛ 

با بیان مصوبات 
کارگروه اشتغال 
مجمع خّیرین 

کشور اظهار 
که  کرد  امیدواری 

تعامل این مجمع 
و شورای اجتماعی 
کشور بتواند  وزارت 

ثمرات خوب و 
شیرینی به بار آورد.

 دکتر محمدزاده: 
مطالعات ما 

که تمام  نشان داد 
دانشگاه های 

دنیا، تنها بخشی 
از اعتبارات خود را 
از دولت می گیرند 

و باقی نیازهای 
مالی دانشگاه ها با 

کمک های مردمی 
تأمین می شود. با 

این انگیزه اقدامات 
قانونی برای تشکیل 

»بنیاد غیردولتی 
خّیرین مدرس« با 
کشور  مجوز وزارت 

انجام شد.



خواهــد شــد، نشســت فصلــی آینــده مجمــع در آســتان 
برگــزار خواهــد شــد. عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ 

گفــت: دو ســال از اولیــن نشســت مجمــع  وی در ادامــه 
مجمــع  دومیــن  می کنــم  پیشــنهاد  می گــذرد.  عمومــی 
کشــور در مراســم روز 14 شــهریور،  عمومــی مجمــع خّیریــن 

ــود. ــام ش ــه، انج روز مباهل
پــس از آن مهنــدس درگاهــی؛ رئیــس ســازمان داوطلبــان 
گزارشــی از بازدیــد مدیــران هــالل احمــر از  هــالل احمــر 
مناطــق محــروم در سیســتان و بلوچســتان ارائــه داد. وی 
گفــت: محرومیــت بســیار بیشــتر از حــد تصــور مــا بــود. بنــا 
کــه 14 مردادمــاه انجــام می شــود 50  شــد در ســفر بعــدی 
هــزار بســته غذایــی تهیــه و در میــان مردم محــروم مناطق 
کنیــم. همچنیــن بنــا داریــم یکهــزار و 200 تانکــر  تقســیم 
پالســتیکی آب بــا ظرفیت هــای مختلــف از یــک هــزار تــا 
ــد و  ــارد و هفتص ــک میلی ــی ی ــه ارزش تقریب ــر ب ــزار لیت 11 ه
پنجــاه میلیــون تومــان تهیــه و در مناطــق محــروم مســتقر 
کشــور تقاضــا دارم در تهیــه ایــن  کنیــم. از مجمــع خّیریــن 

کنــد. کمــک  تانکرهــا بــه هــالل احمــر 
کاروان ســالمت از 19 اســتان  گفــت: نــوزده  وی در پایــان 
و  سیســتان  اســتان  محــروم  مناطــق  ســمت  بــه  کشــور 

کــرد. بلوچســتان حرکــت خواهنــد 
اســتانی،  مجامــع  راه انــدازی  خصــوص  در  ادامــه  در 
حســن حمــزه زاده و دکتــر نــادر ریاحــی؛ از اعضــای مجمــع 
کــه اعضــای ســتاد  کشــور و مهنــدس درگاهــی  خّیریــن 
راه انــدازی مجامــع اســتانی مجمــع را شــکل می دهنــد، 
توضیحاتــی در ایــن خصــوص ارائــه دادنــد. بــر اســاس ایــن 
گفته هــا، بعــد از اســتان های  تهــران و خراســان رضــوی، 
گیــالن،  مازنــدران،  اســتان های  بــا  هماهنگی هایــی 
قــم، قزویــن و یــزد انجــام شــده اســت و بــه زودی مجمــع 

خّیریــن ایــن اســتان ها تشــکیل خواهــد شــد.
عضــو  سلیمی آشــتیانی؛  هاشــم  جلســه  ایــن  پایــان  در 
کشــور از اعــزام 850 نفــر از  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کــز آمــوزش و پــرورش اســتثنایی  معلــوالن و نابینایــان مرا
بهزیســتی  ســازمان  پوشــش  زیــر  کــز  مرا و  کشــور  سراســر 
کــه ســابقه اعــزام  بــه مشــهد مقــدس خبــر داد. ســلیمی 
کاروان متشــکل از معلــوالن و خانواده های شــان  چندیــن 
گفــت: بســیاری  کارنامــه اش دارد،  بــه مشــهد مقــدس را در 

ــد از معلوالنــی  گرفته ان کــه در لیســت اعــزام قــرار  کســانی  از 
کــه بــرای اولیــن بــار بــه پابوســی امــام هشــتم؟ع؟  هســتند 

می شــوند. مشــرف 

81 ساماندهی فعالیت های 
خّیری بین المللی

هشــتاد و یکمیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور 17 مــرداد بــا موضــوع ســاماندهی بــه فعالیت هــای 
مجمــع  تعامــل  همچنیــن  خّیریــن،  برون مــرزی 
کشــور بــا شــبکه قــرآن در پوشــش فعالیت هــای  خّیریــن 
کــه  نشســت  ایــن  در  شــد.  برگــزار  خّیریــن  عام المنفعــه 
ارتباطــات  معــاون  قمــی؛  محســن  آیــت اهلل  حضــور  بــا 
بین الملــل دفتــر مقــام معظــم رهبــری و محمدحســین 
محمــدزاده؛ رییــس شــبکه قــرآن ســیما برگــزار شــد، دو 
طــرف بــه بیــان دیدگاه هــای خــود در خصــوص ایــن دو 

پرداختنــد. موضــوع 
بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
کشــور توضیحاتــی در  رییــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
خصــوص ایــن مجمع و اهداف و عملکــرد آن ارائه داد. وی 
کوتاهــی ســفر جمعــی از خّیریــن بــه  گــزارش  همچنیــن در 
گفــت: دوســتان  کــرد و  کشــورهای حــوزه بالــکان را یــادآوری 
مــا در بالــکان خواســته هایی داشــتند. بالفاصلــه پــس از 
ــر اســاس اولویت هــا بخش هایــی  ــم ب کردی بازگشــت ســعی 
کــه در ایــن  کنیــم. بــه همــت دوســتانی  از آنهــا را عملیاتــی 
اعضــای مجمــع  از  تنــی چنــد  و  بودنــد  مــا  ســفر همــراه 
کشــور ایــن اقدامــات انجــام می شــود. امیدواریــم  خّیریــن 
کارهــای  گزارش هــای بیشــتری از  در نشســت های بعــدی 

ــه دهیــم. انجــام شــده ارائ
بین الملــل  ارتباطــات  معــاون  قمــی؛  محســن  آیــت اهلل 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری هــم در صحبت هایــش در ایــن 
کــرد و  کشــور قدردانــی  جلســه از اقدامــات مجمــع خّیریــن 
که  افــزود: حضــور بنــده در ایــن جمــع بــه ایــن خاطــر اســت 
کوچــک دفتــر مقــام معظــم رهبــری تشــکر  به عنــوان عضــو 
خیــری  کارهــای  به خاطــر  همکاران تــان  و  شــما  از  کنــم 
کــه انجــام می دهیــد و خســته نباشــید و دســت  مریــزاد 
ســفری  خاطــر  بــه  به خصــوص  شــما،  همــه  بــه  بگویــم 
کــه همــکاران شــما بــه حــوزه بالــکان داشــتند. ایــن ســفر 

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــتاوردهایی ب دس
بــا  شــما  می کنــم  پیشــنهاد  داد:  ادامــه  قمــی  آیــت اهلل 
کشــور  کــه در مجمــع خّیریــن  اســتفاده از ظرفیــت خوبــی 
و  کنیــد  راه انــدازی  هــم  را  بین الملــل  بخــش  داریــد، 
کشــور در ایــن حــوزه  ــه در سراســر  ک مجموعــه خّیرینــی را 
بــه  را  پتانســیل  ایــن  و  جمــع  هــم  دور  هســتند  فعــال 
کار،  کنیــد. البتــه پــس از ایــن  بهتریــن شــکل مدیریــت 
کــه هــر  کشــورهای دیگــر را هــم  شــما می توانیــد خّیریــن 
جمــع  می دهنــد،  انجــام  خیــر  کار  حوزه هایــی  در  یــک 

تــا  بدهیــد  ســامان  و  ســر  را  فعالیت های شــان  و  کنیــد 
ــد رودخانه هــای  ج بتوان ایــن هم افزایــی در داخــل و خــار
ــه  کنــد و رود خروشــانی از آنهــا ب ــه هــم وصــل  کوچــک را ب
وجــود بیــاورد و در نهایــت اقدامــات بــزرگ و بزرگ تــری بــه 

دســت شــما انجــام شــود.
محمدحســین محمــدزاده؛ رییــس شــبکه قــرآن ســیما 
هــم در ســخنانش، توضیحاتــی در خصــوص شــبکه قــرآن 
و مأموریت هــا و برنامه هــای آن داد و ضمــن بیــان ایــن 
کــه بســیاری از اهــداف مــا در شــبکه قــرآن و شــما  نکتــه 
گفــت:  ــر هــم منطبــق اســت،  کشــور ب در مجمــع خّیریــن 
ترویــج و اطالع رســانی و بیــان بســیاری از فعالیت هــای 
ذاتــی  و خیرخواهانــه شــما جــزو وظایــف  بشردوســتانه 
مســئولیت ها  تالقــی  ایــن  اســت.  قــرآن  شــبکه  در  مــا 
کنــار شــما نــگاه دارد تــا بــه یــاری هــم  می توانــد مــا را در 
برنامه هــای خوبــی بســازیم و در شــبکه قــرآن بــه نمایــش 
ــال  ــه ف ــحالم و آن را ب ــت خوش ــن باب ــن از ای ــم. م دربیاوری

می گیــرم. نیــک 
کشــور  ادامــه اعضــای هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن  در 
همــکاری  خصــوص  در  را  خــود  دیدگاه هــای  هریــک 
بــر  کردنــد.  بیــان  قــرآن  و شــبکه  ایــن مجمــع  مشــترک 
کارگروهــی متشــکل از روابــط  اســاس توافقــات مقــرر شــد 
و  تهیه کننــدگان  و  کشــور  خّیریــن  مجمــع  عمومــی 
برنامه ســازان شــبکه قــرآن تشــکیل و چگونگــی تعامــل 

تهیــه و تدویــن شــود. قــرآن  مجمــع و شــبکه 

تداوم گام های استوار 82
هشــتاد و دومیــن جلســه هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کــه  کشــور در 24 مردامــاه برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
بــا حضــور اعضــای مجمــع و حجت االســالم ســلیمانی؛ 
معــاون اجرایــی آیــت اهلل عیــدی، دکتــر رســتمیان؛ معــاون 
اجتماعی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، دکتــر 
دکتــر  و  کــودکان  طبــی  مرکــز  بیمارســتان  رئیــس  بــدو؛ 
کــودکان برگــزار  نیک  منــش؛ مدیــر بیمارســتان مرکــز طبــی 

شــد، در خصــوص دســتور جلســه ایــن روز بحــث و بررســی 
انجــام شــد.

کبــر ابراهیمــی؛ عضــو هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن  حــاج ا
گفــت: بــر اســاس هماهنگی هــای  کشــور در ایــن جلســه 
کــه  انجام شــده بــرای افتتــاح صحــن امــام خمینــی ؟هر؟ ــــ 
ـــ یکــی  توســط ایــن خّیــر نیک اندیــش ســاخته شــده اســتـ 
از مراجــع عظــام تقلیــد حضــور خواهــد داشــت. همیــن  جا 
ــان،  ــه میزب ک از همــه شــما دعــوت می کنــم در ایــن آییــن 
مقــدس  آســتان  محتــرم  تولیــت  ری شــهری؛  آیــت اهلل 

کنیــد. عبدالعظیــم حســنی اســت، شــرکت 
در ادامــه حســن حمــزه زاده؛ مدیــر روابــط عمومــی مجمــع 
گفــت: در حاشــیه ایــن مراســم انتخابــات  کشــور  خّیریــن 
هیأت امنــای مجمــع خّیریــن آســتان مقــدس عبدالعظیم 
ــری از ایــن  ــزار می شــود. ایــن مجمــع خّی حســنی؟ع؟ برگ
پــس به عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای مجمــع خّیریــن 
کــرد. کشــور، فعالیت هــای خّیریــن را ســاماندهی خواهــد 

مجامــع  راه انــدازی  کارگــروه  عضــو  ریاحــی؛  نــادر  دکتــر 
اســاس  بــر  گفــت:  هــم  کشــور  خّیریــن  مجمــع  اســتانی 
هماهنگی هــای انجــام شــده، پــس از اســتان های تهــران، 
گیــالن، مجامــع خّیــری اســتان های  خراســان رضــوی و 
مازنــدران، فــارس، قــم، یــزد و قزوین مــاه آینــده راه اندازی 

ــد. ــد ش خواهن
اجتماعی فرهنگــي  معــاون  رســتمیان؛  دکتــر  همچنیــن 
پایــان  تــا  کــرد:  اعــالم  تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بیمارســتان ها  در  خّیــری  مجامــع  بیش تــر  امســال 

شــد. خواهنــد  تشــکیل 
رییــس  بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  پایــان  در  و 
کشــور بــا بیــان ســخنانی  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کــه بــه مــن  گزارشــی  کــرد: خوشــبختانه در آخریــن  اظهــار 
بیمارســتان ها  کنــار  در  خیریــه   470 کنــون   تا رســیده، 
صــورت  بــه  می توانــد  کار  ایــن  اســت.  گرفتــه  شــکل 
کنــد. ضمنــًا  زیربنایــی مســایل هــر بیمارســتان را حــل 
بیمارســتان  هــر  در  کــه  فضاهایــی  احیــای  بــرای  بایــد 

کــرد. تــالش  مانــده،  بی اســتفاده 
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محمدحسین 
محمدزاده: ترویج 

و اطالع رسانی 
و بیان بسیاری 
از فعالیت های 
بشردوستانه و 

خیرخواهانه شما 
جزو وظایف ذاتی 
ما در شبکه قرآن 

است

مهندس بوربور: 
خوشبختانه در 
گزارشی  آخرین 

که به من رسیده، 
کنون  470  تا

کنار  خیریه در 
بیمارستان ها شکل 
کار  گرفته است. این 

می تواند به صورت 
زیربنایی مسایل هر 

بیمارستان را حل 
کند.

سلیمی آشتیانی: 
کسانی  بسیاری از 
که در لیست اعزام 
به مشهد مقدس 

گرفته اند از  قرار 
معلوالنی هستند 
که برای اولین بار 

به پابوسی امام 
هشتم؟ع؟ مشرف 

می شوند.

مهندس درگاهی: 
محرومیت در 

سیستان و 
بلوچستان، بسیار 
بیشتر از حد تصور 
ما بود. بنا شد در 
که 14  سفر بعدی 

مردادماه انجام 
می شود 50 هزار 

بسته غذایی تهیه 
و در میان مردم 

محروم مناطق 
تقسیم کنیم.
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مهنــدس بوربــور: بی توجهــی بــه امکانــات موجــود، 
از دســت دادن فرصت هــای آینــده اســت

مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور، رئیــس هیــأت مدیــره مجمــع 
گفــت:  ــا بیــان ســخنانی در ایــن نشســت  کشــور ب خّیریــن 
خّیریــن  جامعــه  بــرای  مجــوزی  کــه  قبــل  ســال  چنــد 
کــه  ــود  گرفتیــم، هدف مــان ایــن ب کشــور  حامــی معلــوالن 
کار شــدیم،  کنیــم. وقتــی وارد  مشــکالت معلولیــن را حــل 
دیدیــم مشــکالت ایــن قشــر از جامعــه بــه حــدی زیــاد اســت 
کــه نیــاز بــه هماهنگــی بســیاری از جوامــع خّیــری دارد و 
کــه بــا تشــکیل مجمع خّیرین کشــور، تشــکلی  اینگونــه بــود 
کــه بــه صــورت جامــع مشــکالت  کردیــم  گــرد هــم جمــع  را 
معلولیــن و اقشــار دیگــر را تحــت پوشــش قــرار دهــد. یعنــی 
کشــور از نــگاه جامــع  در حقیقــت نطفــه مجمــع خّیریــن 
گرفتــن  گرفــت. بــا شــکل  بــه مشــکالت معلولیــن شــکل 
کشــور و تفویــض  نمایندگی هــای اســتانی مجمــع خّیریــن 
وظایــف بــه نمایندگی هــا، می توانیــم وقــت بیشــتری صــرف 
کنیــم. مجموعــه مــا بــا نیروهــای جوان تــر  بحــث معلولیــن 
ــری رفتــار  ــوان مضاعف ت ــا ت ــد تأثیــرات بیشــتری و ب می توان

کــه  کــه در صورتــی  کنیــم  کنــد. ایــن نکتــه را بایــد درک 
کمــک ســازمان بهزیســتی نیایــد، مشــکالت  جامعــه بــه 
کــه بایــد خودمــان را  قابــل حــل نیســتند. اعتقــاد داریــم 
ــا  ــه ب کنیــم و آمادگــی مقابل ــرای روزهــای ســخت تر آمــاده  ب
کار عالوه  کنیم. ایــن  کنــون در خــود تقویــت  مشــکالت را از ا
بــر همدلــی نهادهــای دولتــی بــا مجامــع خّیــری نیــاز بــه 

فرهنگ ســازی در متــن جامعــه دارد.
کبــر  ا حــاج  نیکــوکاری  بنیــاد  دربــاره  ادامــه  در  وی 
کــودکان و  کــه  کشــور  ابراهیمــی؛ عضــو مجمــع خّیریــن 
گفــت: ایــن  نوجوانــان بی سرپرســت را نگهــداری می کنــد، 
کــه در حــال نگهــداری و  بنیــاد یــک مجموعــه فاخــر اســت 
کــودکان پســر بی سرپرســت اســت. ایــن مجموعــه  پــرورش 
در حــال حاضــر بــا حــدود 60 نفــر در حــال بهره بــرداری 
درمی یابیــم  مجموعــه  از  بازدیــد  بــا  حالیکــه  در  اســت 
بــاالی 200 نفــر ظرفیــت دارنــد. یکــی از مصادیــق همــکاری 
دولــت و خّیریــن همیــن مســأله اســت. وقتــی جایــی بــا 
بهتریــن امکانــات وجــود دارد، پــس بایــد از خدماتــش 
بهــره بــرد. در نظــر نگرفتــن ایــن امکانــات، از دســت دادن 

فرصت هاســت.
کبــر ابراهیمی: خــود ما خواســتار ارائه خدمات  حــاج ا

بیشــتر به جامعه هدف بهزیســتی هستیم
کبــر ابراهیمــی عضــو هیــأت مدیــره مجمــع خّیریــن  حــاج ا
گفــت:  نشســت  ایــن  در  ســخنانی  بیــان  بــا  نیــز  کشــور 
دماونــد،  در  نیکــوکاری  بنیــاد  راه انــدازی  از  مــن  هــدف 
ــت. در  ــالب اس ــالم و انق ــرای اس ــانی ب ــرمایه انس ــاد س ایج
ایــن راه بــه عنــوان اداره کننــده و بانــی ایــن بنیــاد، نیــاز 
بــه هیــچ چیــز نــدارم جــز همفکــری و همراهــی شــما در 
اســتفاده بهتــر از ایــن مجموعــه. مــا بــرای اداره ایــن بنیــاد 
کالس هــای فوق برنامــه دینــی، اخالقــی و ورزشــی داریــم. 
چنیــن مجموعــه ای یقینــًا می توانــد خدمــات بیشــتری 
کودکانــی ارائــه دهــد. مــن نیازمنــد رهنمــود  بــه چنیــن 
بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر هســتم. فرزنــدان مــن در ایــن 
کشــوری دارنــد و آســیب های اجتماعــی  بنیــاد مقام هــای 

گذاشــته اند. را در ایــن بنیــاد پشــت ســر 
ــری: حمایــت نکــردن بهزیســتی از  کارگ محمدرضــا 

پــروژه شــبیر، باعــث دلســردی خّیریــن اســت
کارگــری، دبیــر و ســخنگوی مجمــع خّیریــن  محمدرضــا 
کــه طــی آن  کشــور هــم از ســخنرانان ایــن نشســت بــود 
کشــور  خّیریــن  مجمــع  گذشــته  ســال  در  کــرد:  بیــان 
اســت؛  داده  انجــام  را  خــود  شــده  تعریــف  برنامه هــای 
بــه  تــا 99 درصــد  را  اینکــه شــیرخوارگاه شــبیر  از جملــه 
ــد طبــق  ــر ســازمان بهزیســتی بتوان گ انجــام رســانده ایم. ا
کارش را انجــام  کــه داشــتیم، در زمینــه تجهیــز  قرارهایــی 
از  یکــی  بهره بــرداری  و  بازگشــایی  شــاهد  مــا  بدهــد، 
بــود. بزرگ تریــن شــیرخوارگاه های خاورمیانــه خواهیــم 

وی ادامــه داد: طبــق قــرار اولیــه ســاخت ایــن شــیرخوارگاه 
کار مــا بــا  بــا مــا بــود و تجهیــز آن بــا ســازمان بهزیســتی. 

دیدار اعضای هیأت مدیره مجمع خّیرین کشور
 با دکتر محسنی بندپی

اتحاد برای یاری رساندن 
به محرومان

کشــور در تاریــخ بیســت و هشــتم فروردیــن در دفتــر    اعضــای مجمــع خّیریــن 
کشــور و سرپرســت  دکتــر انوشــیروان محســنی بندپی، رئیــس ســازمان بهزیســتی 
کار، تعــاون و امــور اجتماعــی حاضــر شــدند تــا ضمــن دیــدار  حــال حاضــر وزارت 
ــتری  ــی بیش ــد همدل ــال جدی ــود، در س ــای خ ــرات و ایده ه ــان نظ ــا بی ــه، ب عیدان

کمک رســانی بــه محرومــان و نیازمنــدان جامعــه ارائــه دهنــد. بــرای 

ســرمایه گذاری 14 میلیــارد تومانــی تمــام شــده اســت و 
اینــک نوبــت شماســت. متأســفانه وقفــه شــما در انجــام 
تعهدات تــان ســبب دلســردی خّیریــن می شــود. تمــام 
کــه همــواره باعــث دلگرمــی  تــالش مــا بایــد ایــن باشــد 

کشــور انجــام شــود. کار بیشــتری در  خّیریــن باشــیم تــا 
انوشــیروان محســنی بندپی: مالطفــت بــا مــردم، 

اخــالق اجتماعــی را نهادینــه می کنــد
ســازمان  رئیــس  محســنی بندپی،  انوشــیروان  دکتــر 
کــردن بــا  گفــت: مــدارا  بهزیســتی هــم در ایــن نشســت 
کــردن بــا مــردم نیمــی  مــردم نیمــی از دیــن و مالطفــت 
گــر مــا همیــن دو مســأله را در اخــالق  از زندگــی اســت. ا
نهادینــه  و  رعایــت  مســئولیت پذیری مان  و  اجتماعــی 
کرده ایــم و  کنیــم، بســیاری از راه  خدمت رســانی را طــی 

شــد. خواهــد  حــل  بی شــماری  مشــکالت 
کشــور  وی در ادامــه خطــاب بــه اعضــای مجمــع خّیریــن 
کــه بــی هیــچ چشم داشــتی پــا در  بــا اظهــار اینکــه؛  از شــما 
گفــت: تــالش  کنــم،  گذاشــته اید، بایــد تشــکر  راه خدمــت 
کثــری بــا خّیریــن و  مــا در مجموعــه بهزیســتی تعامــل حدا
تــوان مردمــی اســت و از ایــن حیــث قــدردان شــما هســتیم 

کــردن بــه مــا پیــش قــدم بوده ایــد. کمــک  کــه در 
کــه  شــبیر  شــیرخوارگاه  دربــاره  افــزود:  محســنی بندپی 
کشــور اســت،  شــاید مهم تریــن دغدغــه مجمــع خّیریــن 
پیشــگامان  از  بهزیســتی  ســازمان  کــه  بگویــم  بایــد 
همیــن  بــر  و  اســت  دولــت  حجــم  کاهــش  و  گــذاری  وا
گــذاری اســت  ایــن ســازمان در حــال وا اســاس، وقتــی 
از منظــر ســازمان برنامــه و بودجــه، تجهیــز یــک مــکان، 
کــه اینجانــب بــه  بی معنــی می شــود. امــا بــر اســاس قولــی 
شــما دادم بــا نهادهــای مرتبــط در حــال رایزنــی هســتم و 
ــیرخوارگاه  ــز ش ــا تجهی ــرد ت ک ــم  ــود را خواه ــالش خ ــام ت تم
شــبیر را انجــام دهــم. انتقــادات شــما بــه جــا و دلســوزانه 
ــه عنــوان مصادیقــی  ــًا ب اســت و مــن ایــن حرف هــا را یقین
از  بهره بــرداری  جهــت  در  دولــت  برداشــتن  گام  بــرای 
شــیرخوارگاه شــبیر بــه مســئوالن مربــوط منتقــل خواهــم 
تعامــل  و  همــکاری  ســال   1397 ســال  امیــدوارم  کــرد. 
کــه بــه فرمــوده شــما، مــا هــدف  بیشــتر بیــن مــا باشــد چرا

یکســانی داریــم.

کارگری:  محمدرضا 
گر سازمان  ا

بهزیستی بتواند 
که  طبق قرارهایی 
داشتیم، در زمینه 

کارش را  تجهیز 
انجام بدهد، ما 

شاهد بازگشایی 
و بهره برداری 

یکی از بزرگ ترین 
شیرخوارگاه های 

خاورمیانه خواهیم 
بود. 

محسنی بندپی: 
تالش ما در 

مجموعه بهزیستی 
کثری  تعامل حدا
با خّیرین و توان 
مردمی است و از 

این حیث قدردان 
که در  شما هستیم 

کردن به ما  کمک 
پیش قدم بوده اید.

کبر ابراهیمی:  حاج ا
هدف من از 

راه اندازی بنیاد 
نیکوکاری در 

دماوند، ایجاد 
سرمایه انسانی 

برای اسالم و 
انقالب است. در 
این راه به عنوان 
اداره کننده و بانی 
این بنیاد، نیاز به 

هیچ چیز ندارم 
جز همفکری و 

همراهی شما در 
استفاده بهتر از این 

مجموعه.



ــا تأســیس  کشــور از بهــار ســال ۱۳۹۷ ب  مجمــع خّیریــن 
بــرای  تهــران،  در  خــود  اســتانی  مجامــع  راه انــدازی  و 
برداشــت  گام  کشــور  سراســر  در  متعــدد  شــعب  ایجــاد 
نمایندگی هــای  همراهــی  بــا  هــدف  ایــن  تحقــق  بــا  تــا 
از  پــس  ایــران،  اســامی  جمهــوری  هال احمــر  جمعیــت 
نیازســنجی های الزم، نســبت بــه زدودن چهــره محرومیــت 
ایــران  اســتان های  تمامــی  در  احتمالــی  نیازهــای  رفــع  و 

کنــد. اقــدام  اســامی 

مجمع خّیرین استان تهران
کشــور  راه انــدازی نمایندگی هــای اســتانی مجمــع خّیریــن 
ــا تأســیس مجمــع خّیریــن اســتان تهــران آغــاز شــد. در  ب
کــه  نخســتین نشســت مجمــع خّیریــن اســتان تهــران 
بــا اســتقبال جمــع زیــادی از خّیریــن و فعــاالن عرصــه 
در   1397 خــرداد   9 چهارشــنبه  روز  تهــران،  نیکــوکاری 
محــل فرمانــداری ایــن شــهر برگــزار شــد، اعضــای هیــأت 
خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  و  هیأت امنــا  مؤســس، 

تهــران انتخــاب شــدند.
در  تهــران  اســتان  خّیریــن  مجمــع  تأســیس  نشســت 
از خّیریــن  زیــادی  تعــداد  بــا حضــور  تهــران  فرمانــداری 
از جملــه مهنــدس محمدحســین  کشــور،  و مســئوالن 
مقیمــی؛ اســتاندار تهــران، دکتــر عیســی فرهــادی؛ معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار تهــران، مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ 
کشــور و دکتــر علــی  رئیــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 

مجتبــی  دکتــر  مرکــزی،  شــورای  عضــو  عبدالهــی زاده؛ 
کشــور، دکتــر  رحماندوســت؛ مدیرعامــل مجمــع خّیریــن 
کتابــی؛ مدیرعامــل هــالل احمــر اســتان تهــران و  حســین 

جمعــی از نیک اندیشــان خّیــر برگــزار شــد.
عیســی فرهــادی؛ فرمانــدار تهــران در ایــن نشســت ضمــن 
نیکــوکاری در  نقــش مؤثــر خیریه هــا و مؤسســات  بیــان 
گفــت:  برون رفــت از آســیب های اجتماعــی شــهر تهــران 
ــرای ایجــاد رفــاه و حــل  تشــکیل مجمــع خّیریــن تهــران ب
مشــکالت مــردم و آســیب های اجتماعــی تهــران ضــروری 

اســت.
ــا ایجــاد شــبکه  ــزود: مجمــع خّیریــن تهــران ب فرهــادی اف
تهــران  شهرســتان  ســطح  در  هم افزایــی  به صــورت 
نهادهــای  بیــن  مــوازی کاری  کاهــش  ضمــن  می توانــد 
و  هدفمندســازی  دولتــی،  دســتگاه های  و  مردمــی 
را  حمایتــی  سیاســت های  و  اقدامــات  یکپارچه ســازی 

آورد. ارمغــان  بــه  تهــران  شــهروندان  بــرای 
معــاون عمرانــی اســتاندار تهــران در پایــان ســخنانش بــا 
گفــت:  ابــراز خرســندی از تشــکیل مجمــع خّیریــن تهــران 
ــه  ک کشــور به عنــوان یــک تشــکل مرجــع  مجمــع خّیریــن 
اعتمــاد و اقبــال عمومــی دارد، می توانــد پیشــگام چنیــن 

حرکت هایــی باشــد.
مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع 
کشــور، دومیــن ســخنران ایــن نشســت بــود. وی  خّیریــن 
مجامــع  شــکل گیری  علــت  دربــاره  نکاتــی  بیــان  ضمــن 
تجربــه  یــادآوری  بــا  و  کشــور  خّیریــن  مجمــع  اســتانی 
کشــور از تشــکیل  خــود و دیگــر اعضــای مجمــع خّیریــن 
کشــور، علــت  فعــال  راه انــدازی مجامــع خّیــری مهــم  و 
دعــوت از میهمانــان ایــن جلســه را تــالش بــرای تشــکیل 
کشــور  و ســاماندهی نمایندگــی تهــران مجمــع خّیریــن 
کمک هــای مردمــی  گفــت: ســامان دادن بــه  کــرد و  بیــان 
و تشــکل های خّیــری در قالــب یــک سیســتم متمرکــز و 

کمک هــا را افزایــش می دهــد. جامــع، میــزان و تأثیــر 

ــات  ــردن مقدم ــه در فراهم ک ک ــانی  کس ــی از  ــا قدردان وی ب
کرده انــد،  تــالش  تهــران  خّیریــن  مجمــع  راه انــدازی 
دیگــر  راه انــدازی  شــاهد  زودی  بــه  ان شــاءاهلل  گفــت: 
کشــور خواهیــم  نمایندگی هــای اســتانی مجمــع خّیریــن 

بــود.
در  نیــز  تهــران  اســتاندار  مقیمــی؛  حســین  مهنــدس 
تهــران  اســتان  آســیب پذیری  میــزان  بــه  ســخنرانی اش 
کارهــای خّیــری آن پرداخــت و در ادامــه  و لــزوم انجــام 
گفــت: فعالیــت خّیــری و تــالش بــرای ســازندگی توســط 
نیروهــای مردمــی یــک اقــدام مرســوم در سراســر جهــان 

اســت؛ ایــران نیــز در ایــن زمینــه تاریخــی غنــی دارد.
یــک  تهــران  کــرد: تشــکیل مجمــع خّیریــن  وی اضافــه 

ــود و از مدت هــا پیــش احســاس می شــد. مــن  ضــرورت ب
کــه ایــن مهــم را بــه ســرانجام رســاندند، تشــکر  کســانی  از 

می کنــم.
کار دولتــی  کــرد: فعالیــت خّیــری نبایــد بــا  مقیمــی تصریــح 
ــه از  ک ــد ایــن باشــد  ــی هــدف همــه مــا بای اقــدام شــود؛ ول
ــور مــردم را پیــش  ــا ام ــم ت کنی ــتفاده  ــود اس ــوان خ ــام ت تم
ــرای  ــردن ب کار ک ــه  ک ــود  ــق می ش ــی محق ــن وقت ــم و ای ببری

مــردم در هــر جایگاهــی را یــک وظیفــه بدانیــم.
اســتاندار تهــران بالفاصلــه پــس از پایان ســخنانش جلســه 
کار انتخــاب  کــرد تــا برگزارکننــدگان ایــن نشســت  را تــرک 

آغــاز  را  تهــران  خّیریــن  مجمــع  امنــای  هیــأت  اعضــای 
کننــد.

کــرد:  مهنــدس بوربــور در آغــاز بخــش دوم نشســت بیــان 
کشــور و جمعیــت  کــه دعــوت مجمــع خّیریــن  همــه شــما 
هــالل احمــر و فرمانــداری تهــران را پذیرفتیــد و در ایــن 
نشســت حاضــر شــدید، به عنــوان هیأت مؤســس مجمــع 
کســانی از جمــع شــما  خّیریــن تهــران معرفــی می شــوید. 
کــه تمایــل دارنــد به عنــوان هیأت امنــای مجمــع خّیریــن 
تهــران انتخــاب شــوند، بــر روی برگه هــای توزیــع شــده 
کار رأی گیــری را بــرای  کننــد تــا همــکاران مــا  اعــالم آمادگــی 

انتخــاب 21 نفــر اعضــای هیــأت امنــا انجــام دهنــد.
پــس از ایــن ســخنان 66 نفــر داوطلــب عضویــت در هیــأت 

امنــا شــدند و از ایــن میــان 21 نفــر بــا انتخــاب اعضــای 
هیــأت مؤســس به عنــوان اعضــای هیــأت امنــای مجمــع 

کشــور انتخــاب شــدند. خّیریــن 
ــن  ــع خّیری ــای مجم ــای هیأت امن ــب اعض ــتین ترکی نخس
حبیــب  فرهــادی،  عیســی  از:  عبارتنــد  تهــران  اســتان 
اصالنــی،  یوســف  دلشــاد،  صالح الدیــن  درگاهــی، 
حمــزه زاده،  حســن  ریاحــی،  نــادر  کارگــری،  محمدرضــا 
ــا  ــتیانی، علیرض ــم سلیمی آش ــی، هاش ــید هادی موجان س
نبــی، ســعید باالپــو، مجتبــی رحماندوســت، مهرنــوش 
نوده فراهانــی،  قاســم  شاه حســینی،  محمدکاظــم  کاوه، 
کالهــی، محســن محمــدزاده،  حســین صفــری، ســهیال 
مهــوش  و  قاســمی  بهجــت  میرخانــی،  ســید ابراهیم 

صابــری.
ــره،  ــوی هیأت مدی ــات از س ــزاری انتخاب ــا برگ ــه و ب در ادام
صالح الدیــن  نوده فراهانــی،  قاســم  فرهــادی،  عیســی 
محمدکاظــم  نبــی،  علیرضــا  باالپــو،  ســعید  دلشــاد، 
شاه حســینی و حبیــب درگاهــی، به عنــوان اعضــای اصلــی 
به عنــوان  رحماندوســت  مجتبــی  و  کاوه  مهرنــوش  و 
اعضــای علی البــدل هیأت مدیــره انتخــاب شــدند. نــادر 
ــی  ــان اصل ــوان بازرس ــم به عن ــری ه ــین صف ــی و حس ریاح

هیــأت مدیــره ایــن مجمــع اســتانی انتخــاب شــدند.
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مهندس بوربور: 
سامان دادن به 

کمک های مردمی 
و تشکل های 

خّیری در قالب یک 
سیستم متمرکز و 

جامع، میزان و تأثیر 
کمک ها را افزایش 

می دهد.

مهندس مقیمی: 
هدف همه ما باید 

که از  این باشد 
تمام توان خود 

کنیم تا  استفاده 
امور مردم را پیش 
ببریم و این وقتی 

که  محقق می شود 
کار کردن برای مردم 

در هر جایگاهی را 
یک وظیفه بدانیم.

عیسی فرهادی: 
مجمع خّیرین 
تهران با ایجاد 

شبکه به صورت 
هم افزایی در 

سطح شهرستان 
تهران می تواند 

کاهش  ضمن 
موازی کاری بین 

نهادهای مردمی 
و دستگاه های 

دولتی، 
هدفمندسازی و 

یکپارچه سازی 
اقدامات و 

سیاست های 
حمایتی را برای 

شهروندان تهران 
به ارمغان آورد.



به عنــوان  رضــوی  خراســان  اســتان  خّیریــن  مجمــع   
بــا معرفــی  کشــور  دومیــن شــعبه اســتانی مجمــع خّیریــن 
کــرد.  موجودیــت  اعــام  مشــهد  در  هیأت امنــا  اعضــاى 
نشســت مجمــع عمومــی خّیریــن اســتان خراســان رضوی 
و  هیأت مدیــره  هیأت امنــا،  اعضــاى  انتخــاب  به منظــور 
بازرســان، بــا حضــور حبیــب اهلل بوربور؛ رئیــس مجمع خّیرین 
رضــوی،  خراســان  اســتاندار  رشــیدیان؛  علیرضــا  کشــور، 
داوطلبــان  جمعیــت  رئیــس  درگاهــی؛  حبیــب  مهنــدس 
مدیرعامــل  احمــدی؛  مجتبــی  ســید  دکتــر  احمــر،  هــال 
جمعیــت هال احمــر خراســان رضوی و جمعــی از چهره هــا 
و شــخصیت هاى خّیــرى فعــال در اســتان خراســان رضــوی، 
پنج شــنبه ۳۱ خردادماه در پردیس شــهید بهشــتی دانشگاه 

فرهنگیــان خراســان رضــوی برگــزار شــد.
بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
بیــان  بــا  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  رئیــس 
ــای  ــه فعالیت ه ــن در مجموع ــور م ــت: حض گف ــخنانی  س
معظــم  رهبــر  کــه  اســت  خاطــر  ایــن  بــه  خیرخواهانــه 
در  مردمــی  حمایت هــای  و  کمــک  بــر  همــواره  انقــالب 

کرده انــد.  کیــد  تأ امــور  انجــام 
وی افــزود: بیســت ســال پیــش خدمــت ایشــان رســیدیم 
اســتمداد  چندنوبتــه  مــدارس  مشــکالت  حــل  بــرای  و 
رجــوع  مــردم  بــه  فرمودنــد؛  جــواب  در  ایشــان  کردیــم. 
را  شــما  ســفارش  دولــت  بــه  گفتنــد  هم چنیــن  کنیــد. 
ــا شــما همــکاری  ــه مجلــس توصیــه می کنــم ب می کنــم، ب
می گویــم  رهبــری  زیرمجموعــه  دســتگاه های  بــه  کنــد، 
کــه همــان زمــان ســتاد  در مدرسه ســازی یــاری دهنــد 

کــرد هــزار مدرســه بســازد  اجرایــی فرمــان امــام ؟هر؟ قبــول 
و هم چنــان در حــال ســاختن مدرســه هســتند و در آن 
زمــان بــا حمایت هــای مقــام معظــم رهبــری بودجــه مــا بــه 
کــه در آن زمــان رقــم  3000 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت 

ــود. بســیار باالیــی ب
ــا یــادآوری نیــاز حضــور خّیریــن  مهنــدس بوربــور ســپس ب
گفــت:  اجتماعــی  نیکــوکاران در عرصه هــای مختلــف  و 
نیــاز بــود مجمعــی شــکل بگیــرد تــا در شــرایط عــادی و در 
شــرایط بحــران بتوانــد امکانــات مجامــع خّیــری مختلــف 
کــه مجمــع خّیریــن  کنــد. بــه ایــن دلیــل بــود  را بســیج 

گرفــت. گذشــته شــکل  کشــور در دو ســال 
رئیــس  این کــه  بیــان  بــا  کشــور  خّیریــن  مجمــع  رئیــس 
شــورای  عضــو  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره 
کشــور  گفــت: شــورای اجتماعــی  کشــور اســت،  اجتماعــی 
کــه در چنــد نوبــت خدمــت مقــام معظــم رهبــری  هــم 
کــه حتمــًا از مــردم در  کرده انــد  کیــد  رســیده اند، ایشــان تأ

گرفتــه شــود. کمــک  کارهــا 
کشــور مهم تریــن  رئیــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور را راه انــدازی  هــدف ســال جــاری مجمــع خّیریــن 
گفــت: بعــد  کــرد و  کشــور اعــالم  مجامــع اســتانی در سراســر 
روزهــای  در  تهــران  اســتان  خّیریــن  مجمــع  تشــکیل  از 
اســت  رضــوی  خراســان  اســتان  نوبــت  حــاال  گذشــته، 
کــه ظرفیــت باالیــی را در تشــکیل مجامــع و ســمن های 

کشــور دارد. خّیــری در ســطح 
احمــدی؛  ســید مجتبی  دکتــر  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
خراســان  اســتان  هالل احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل 
کارگــروه مشــاغل اجتماعی  جنوبــی و علیرضــا نبــی؛ رئیــس 
کشــور و دکتــر نــادر ریاحــی، نظــرات خــود  مجمــع خّیریــن 
کردنــد. ســپس اســتاندار خراســان جنوبــی بــه  را بیــان 

پرداخــت. ســخنرانی 
در  رضــوی  خراســان  اســتاندار  رشــیدیان؛  علیرضــا 

اســتان  خّیریــن  مجمــع  عمومــی  مجمــع  نخســتین 
کشــوری توانمنــد اســت؛  گفــت: ایــران  خراســان رضــوی 
امــا بایــد بــا همدلــی و همراهــی ظرفیت هــای بالقــوه را بــه 
فعلیــت درآوریــم و در ایــن راســتا هــر جــا مــا بــا هــم حرکــت 
کرده ایــم، موفــق  بــاور  را  تــوکل و خــود  بــه خــدا  کــرده و 

بوده ایــم.
وی بــا یــادآوری جایــگاه امــور خیــر و نیکــی بــه دیگــران در 
کشــور  کــرد: در  قــرآن، احادیــث و روایــات اســالمی عنــوان 
کــه مصــداق »بــّر  مــا مــردم خیراندیــش نشــان داده انــد 
امــور  انجــام  و  ایمــان  کنــار  بــزرگ« هســتند و در  و خیــر 
فــردی، در مســئولیت های اجتماعــی نیــز حضــور فعــال 
دارنــد و بــه مفهــوم واقعــی، مســلمان  و بــه فکــر هم نــوع 

خــود هســتند.
کیــد بــر این کــه عمــل خیر رســاندن  وی هم چنیــن بــا تأ
بــه دیگــران در حوزه هــا و بخش هــای متعــدد و متکثــر 
ــه یــک حــوزه نیســت، افــزود:  کنــده اســت و محــدود ب پرا
برخــی مدرسه ســاز اند، عــده ای در حــوزه درمانــی ،گروهــی 
بــه ایتــام، افــراد بی بضاعــت یــا معلــوالن خدمــت می کننــد 
بــا  جهــادی  حوزه هــای  در  جوانــان  همچــون  برخــی  و 
آبادانــی روســتاها و مناطــق محــروم بــه محرومیت زدایــی 
گروهــی  و  می کننــد  اقــدام  کشــور  مختلــف  مناطــق  از 
کــن مذهبــی و  هــم ایــن خیــر را در ســاخت مســاجد و اما

یافته انــد. علمیــه  حوزه هــای 
اســتاندار خراســان رضــوی ادامــه داد: امــروز شــاهد حضــور 
کــه هــر  گونــه ای  خّیریــن در تمامــی عرصه هــا هســتیم؛ بــه 
جــا نیــاز بــوده، حاضــر شــده اند و نقــش مؤثــر خــود را ایفــا 

کرده انــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان این کــه بــرای 
توانمنــد  و  مقتــدر  نظــام  جامعــه،  یــک  مطلــوب  اداره 
جمهــوری  نظــام  در  خوشــبختانه  و  اســت  ضــروری 
کشــور بــه بهتریــن شــکل و بــر اســاس  اســالمی، جامعــه و 
کنــار ایــن  گفــت: در  انتخــاب مــردم مدیریــت می شــود، 
ــا در  ــه حوزه ه ــه در هم ک ــت  ــی اس ــش خصوص ــوزه، بخ ح
کمیتــی نقــش دارد و نقــش آن خیلــی مهــم  کنــار بخــش حا

اســت.
کنــار ایــن دو حــوزه بخــش  رشــیدیان در ایــن میــان در 
مهم تریــن  کــرد:  اظهــار  و  خوانــد  اصلــی  پایــه  را  مدنــی 

ایــن  بخــش مدنــی خّیریــن هســتند در عیــن آن کــه در 
ــد؛  حــوزه تشــکل های صنفــی و سیاســی و ... وجــود دارن
حوزه هــای  در  کــه  نهــادی  به عنــوان  خّیریــن  بخــش 
کشــور می توانــد تأثیرگــذار باشــد، بســیار  مختلــف توســعه 

اســت. برجســته تر 
اجتمــاع  و  خّیریــن  فعالیــت  موضــوع  ســاماندهی  وی 
آن هــا و ایجــاد ظرفیــت و بســتر بــرای حضــور مؤثــر خّیریــن 
کمــک خــود آنــان بــرای رســاندن  و اداره حــوزه خّیریــن بــا 
نیازهــای  بــا  متناســب  و  متــوازن  به صــورت  کثیــر  خیــر 
گفــت: امیــد اســت در  جامعــه را بســیار مهــم دانســت و 
کثیــر در  گســترش ایــن خیــر  ســایه رأفــت رضــوی شــاهد 
جــای جــای ایران زمیــن باشــیم و همــه شــما ســفیرانی 
ــرای امــام مهربانــی باشــید و بخشــی از مشــکالت مــردم  ب

کاهــش دهیــد. را 
در ادامــه ایــن نشســت انتخابــات بــراى تعییــن اعضــای 
هیأت امنــای مجمــع خّیریــن اســتان خراســان رضــوی 
بــه ایــن شــرح  بــه ترتیــب آرا  کــه نتایــج آن  انجــام شــد 

اســت:
هاشمی نســب،  ســید هدایت اهلل  مستشــاری،  حمیــد 
محمدحســین علیــزاده، غالمرضــا بصیری پــور، محســن 
ســید احمد  الســتی،  زهــرا  واحــد،  سید حســین  شــرکاء، 
سادات مادرشــاهی، ظهیــر مظلومی نــژاد، محمدحســین 
ســید عبدالرضا  عــادل،  کبر  ســید علی ا روشــنک، 
ریاضــی،  زهــرا  تعقیبــی،  وحیــد  حسینی نســب، 
کالهــان، احمــد  علیرضــا نبــی، جــواد انصــاری، علیرضــا 
بلبل تربتــی، زهــرا خســروی، ســید هادی هژبرالســادات و 

انتظاری هــروی. محســن 
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علیرضا رشیدیان: 
امید است در سایه 
رأفت رضوی شاهد 

گسترش این خیر 
کثیر در جای جای 

ایران زمین باشیم و 
همه شما سفیرانی 
برای امام مهربانی 
باشید و بخشی از 
مشکالت مردم را 

کاهش دهید.

 مهندس بوربور: 
بعد از تشکیل 
مجمع خّیرین 

استان تهران در 
روزهای گذشته، 

حاال نوبت استان 
خراسان رضوی 

که ظرفیت  است 
باالیی را در تشکیل 
مجامع و سمن های 

خّیری در سطح 
کشور دارد



حبیــب اهلل  مهنــدس   ۱۳۹۷ مردادمــاه   ۲۵ پنجشــنبه   
کشــور به همــراه  بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
حســن  و  حقوقــی  کارگــروه  عضــو  ریاحــی؛  نــادر  دکتــر 
حمــزه زاده؛ مدیــر روابط عمومــی ایــن مجمــع و امیــر روح نــواز؛ 
معــاون ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر بــه اســتان 
گیــان رفتنــد تــا ســومین نمایندگــی اســتانی مجمــع خّیریــن 
کشــور راه انــدازی شــود و فعالیت هــای نیک اندیشــانه خــود 

کنــد. را به صــورت رســمی آغــاز 

کیهــان  کشــور در ابتــدای ورود بــا  هیــأت مجمــع خّیریــن 
گیــالن و از معتمــدان اســتان،  هاشــم نیا؛ اســتاندار ســابق 
هالل احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل  ولی پــور؛  مهــدی  و 
کردنــد و در خصــوص نحــوه تشــکیل  گیــالن دیــدار  اســتان 
ــزاری مراســم انتخابــات  هیأت امنــا و انجــام مقدمــات برگ

ــد. ــو پرداختن گفت وگ ــث و  ــه بح ب
مهنــدس بوربــور و هیــأت همــراه هم چنیــن بــا آیــت اهلل 
رســول فالحتــی؛ نماینــده مقــام معظــم رهبــری در اســتان 
ــد. اعضــای ایــن  کردن ــدار  گیــالن و امــام جمعــه رشــت دی
هیــأت نمــاز ظهــر و عصــر را بــه امامــت نماینــده ولی فقیــه 
کردنــد و بــه محــل برگــزاری نخســتین  گیــالن اقامــه  در 

ــالن رفتنــد. گی ــتان  ــع خّیریــن اس ــات مجم انتخاب
خّیریــن  مجمــع  نمایندگــی   راه انــدازی  رســمی  مراســم 

بیســت  وپنجــم  بعد از ظهــر  گیــالن،  اســتان  در  کشــور 
و  اســتان  هالل احمــر  جمعیــت  محــل  در  مردادمــاه 
تشــکل های  نماینــدگان  از  تــن   60 از  بیــش  حضــور  بــا 

شــد. برگــزار  اســتان  در  فعــال  مردم نهــاد 
قــرآن  تــالوت  بــا  دقیقــه   15 و   16 ســاعت  رأس  مراســم 
کیهــان هاشــم نیا؛ اســتاندار ســابق  مجیــد شــروع شــد. 
گفــت:  گیــالن به عنــوان ســخنران نخســتین ایــن مراســم 
مشــغول  کشــور  در  مردم نهــاد  تشــکل  هــزار   4 از  بیــش 

نیکوکارانــه  فعالیت هــای  حــوزه  در  خدمات دهــی 
گســترش  گرچــه باعــث  هســتند و همیــن تنــوع و تکثــر ا
کشــور اســت؛ امــا الزم اســت بــرای  عطــر نوع دوســتی در 
کامل تــر،  پوشــش  یــا  مــوازی  اقدامــات  از  جلوگیــری 
گیــر،  فعالیت هــای خّیــری توســط یــک نهــاد و تشــکل فرا
کشــور  ســازماندهی شــود. ایــن ســاماندهی و انســجام در 

اســت. گرفتــه  به عهــده  کشــور  را مجمــع خّیریــن 
ــر اســاس تفاهم نامــه  گفــت: ب کیهــان هاشــم نیا در ادامــه 
از  پشــتیبانی  کار  احمــر،  هــالل  ســازمان  بــا  انجام شــده 
کشــور در مجامــع اســتانی  فعالیت هــای مجمــع خّیریــن 

انجــام می شــود. اســتان ها  توســط هالل احمــر 
مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع 
مراســم  ایــن  در  خــود  ســخنرانی  هــم  کشــور  خّیریــن 
دربــاره   توضیحــی  بایــد  ابتــدا  در  داد:  انجــام  این گونــه 
کشــور نکاتــی بیــان  چرایــی شــکل گیری مجمــع خّیریــن 
توصیــه  بــا  را  خّیــری  مدرسه ســازی  انقــالب  مــا  کنــم. 
را  کار  و  برویــد  گفتنــد؛  کــه  کردیــم  شــروع  آقــا  حضــرت 
جامعــه  امــروز  مشــکالت  بــا  وقتــی  بســپارید.  مــردم  بــه 
مواجــه شــدیم و بخشــی از ایــن مشــکالت هــم در شــورای 
کشــور مطــرح شــد، بــاز هــم حضــرت آقــا  اجتماعــی وزارت 
همــان توصیــه را به عنــوان راه کار ارائــه دادنــد. در ادامــه 
کشــور افتادیــم. مجمعــی  بــه فکــر تشــکیل مجمــع خّیریــن 

که در  کنیــم  کــه قــرار اســت در آن مشــکالت خّیریــن را حــل 
کشــور خواهــد شــد. نهایــت موجــب رفــع محرومیت هــا در 

مهنــدس بوربــور در بخــش دیگــری از ســخنانش دربــاره 
گفــت: مهم تریــن هــدف  کشــور  اهــداف مجمــع خّیریــن 
کــه نــگاه منطقــه ای، محلــی  مــا در ایــن مجمــع ایــن اســت 
کارهــای خّیــری را بــه توزیــع منطقــی  و محــدود در انجــام 
کشــور تبدیــل  کمک هــای خّیریــن در سراســر  و منصفانــه 
پشــتوانه  از  اســتفاده  بــا  می خواهیــم  هم چنیــن  کنیــم. 
کــه مشــکالت اداری و  کنیــم  حقوقــی مجمــع، راهــی پیــدا 

حقوقــی خّیریــن بــه بهتریــن شــکل برطــرف شــود.
کشــور بــا قدردانــی  رئیــس هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
از حضــور آیــت اهلل رســول فالحتــی؛ نماینــده مقــام معظــم 

گیــالن و امــام جمعــه رشــت در ایــن  رهبــری در اســتان 
ــان داد. ــخنانش پای ــه س ــم، ب مراس

پــس از آن آیــت اهلل فالحتــی بــا اظهــار ســخنانی و بیــان 
چنــد نمونــه از روایــات و احادیــث ائمــه اطهــار ؟ع؟، بــر لــزوم 
گفــت: از  کــرد. وی  کیــد  کارهــای خداپســندانه تأ انجــام 
گذشــته های دور مــا شــاهد حضــور خّیریــن و نیکــوکاران در 
عرصه هــای مختلــف بــوده و هســتیم. همیــن حضــور مؤثــر 
کاهــش یابــد. و مفیــد باعــث شــده آالم و دردهــای جامعــه 

پایان بخــش ســخنان آیــت اهلل فالحتــی ایــن آیــه از قــرآن 
ُتْم 

ْ
َســأ

َ
ِإْن أ نُفِســُکْم َو

َ
ْحَســنُتْم أِل

َ
ْحَســنُتْم أ

َ
کریــم بــود: »ِإْن أ

کار شــما جــز بــه شــما و فرزنــدان و نیکان شــما  َفَلَهــا«؛ نفــع 
نمی رســد. 

کارگــروه حقوقــی مجمــع خّیریــن  دکتــر نــادر ریاحــی؛ عضــو 
اســتان  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  بــازرس  و  کشــور 
تهــران نیــز در ســخنان خــود بــا بیــان اهــداف ترسیم شــده 
کشــور  کل  گفــت: در  کشــور  در اساســنامه مجمــع خّیریــن 
کارهــای خیــر، ناهماهنگــی  بزرگ تریــن مشــکل در انجــام 
خدمات گیرنــده  و  خدمات دهنــده  دســتگاه های  بیــن 
اســت. هم چنیــن نبــود همانگــی بیــن مجامــع خّیــری در 
کشــور و نیــز بیــن مجامــع خّیــری و بخش هــای  سراســر 

ــه وجــود آورده اســت. دولتــی، مشــکالت بســیاری را ب
کــرد: یکــی از وظایــف مجمــع خّیریــن  کیــد  وی در ادامــه تأ
کــه ایــن مشــکالت و مســائل را در بیــن  کشــور ایــن اســت 

کنــد. کشــور حــل  مجامــع خّیــری سراســر 

گیالن؛ راه اندازی مجمع خّیرین استان 

مجمع خّیرین کشور 
کرانه های خزر رسید تا 

گیالنی هــای حاضــر در  از میــان  اتمــام ســخنرانی ها،  بــا 
مراســم، ســه نفــر به عنــوان اعضای هیأت رئیســه انتخاب 
شــدند و بالفاصلــه بعــد از آن انتخابــات هیأت امنــا شــروع 
هاشــم نیا،   کیهــان  اعالمــی،  نتایــج  اســاس  بــر  شــد. 
کامــران زاده،   حمیــد  تحریری نیک صفــت،  هاجــر 
منصومــی،  خســرو  توفیقــی،   حمیــد  شــوقی،   فرهــاد 
ســعید  یزدانــی،  علیرضــا  زحمت کــش،   محمدرضــا 
کبری مقــدم،   مهــدوی، احســن اهلل رادمهــر، علی اوســط ا
بهمــن یعقوبــی،  حســین محمــدی، اســداهلل رضــازاده، 
یوســف  و  خان کشــی پور  غالمرضــا  حیادخــت،  بیــژن 
مجمــع  هیأت امنــای  اعضــای  به عنــوان  خــدادادزاده 

شــدند. انتخــاب  گیــالن  اســتان  خّیریــن 
آنــان نیــز بــا برگــزاری انتخــاب درونــی، 7 نفــر را به عنــوان 
را  نفــر   2 و  هیأت مدیــره  علی البــدل  و  اصلــی  اعضــای 
هیأت مدیــره  علی البــدل  و  اصلــی  بازرســان  به عنــوان 

کردنــد. انتخــاب 
اســتان  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  اصلــی  اعضــای 
کیهــان هاشــم نیا، هاجــر  گیــالن بــه ترتیــب آرا عبارتنــد از: 
کامــران زاده، فرهــاد شــوقی،  تحریری نیک صفــت، حمیــد 
کبری مقــدم، علیرضــا یزدانــی و محمدرضــا  علی اوســط ا

زحمت کــش.
و  یعقوبــی  بهمــن  رضــازاده،  اســداهلل  توفیقــی،  حمیــد 
اعضــای  به عنــوان  ترتیــب  بــه  هــم  رادمهــر  احســن اهلل 
علی البــدل هیأت مدیــره و بازرســان اصلــی و علی البــدل، 

شــدند. انتخــاب 
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حــاج علــی روحــی،  ویژگی هایــی جالبــی دارد. خدمــات 
کارهــای  و  اســت  متفــاوت  خّیــری اش  فعالیت هــای  و 
محیرالعقولــی در ایــن حــوزه انجــام می دهــد. بــه خاطــر 
بیاوریــد؛ ســاخت اتاق هــای خصوصــی مالقــات شــرعی 
یــک همــراه  بــا  نابینــا  از 700  اعــزام بیــش  در زندان هــا، 
بــه مشــهد مقــدس،  اردوی تفریحی ســیاحتی دختــران 
شــمال  در  کشــور(  سراســر  از  نفــر   500 از  )بیــش  ناشــنوا 
کــودکان محــروم در شــب  کشــور،  تأمیــن اســباب شــادی 
حمایــت  و  جــوان  زندانیــان  آزادی  چهارشنبه ســوری، 
ــو  ــن عض ــات ای ــه ای از اقدام گوش ــران  ــژه ای ــک وی از المپی

کشــور اســت. تأثیرگــذار مجمــع خّیریــن 
حــاج علــی روحــی در یکــی از آخریــن اقدامــات این گونــه 
خانواده هــای  از  جمعــی  گذشــته  اســفندماه  در  خــود، 
اردوی  بــه  را  فاطمیــون  لشــکر  حــرم  مدافــع  شــهدای 
کدامشــان یــک  کــه هــر  زیارتــی مشــهد بــرد. خانواده هایــی 
نفــر را بــه قربانــگاه فداییــان زینــب ؟س؟ فرســتاده بودنــد، 
ــارگاه باعظمــت ســلطان  ــار حضــور در ب ــرای نخســتین ب ب
را  موســی الرضا ؟ع؟  علی بــن  حضــرت  خراســان؛  رئــوف 
تنها نگذاشــتن  بــود:  ایــن  ســفر  هــدف  تجربــه  کردنــد. 
کننــد. خانواده هــای شــهدا، آنهــا نبایــد احســاس تنهایــی 

ــتین  ــرای نخس ــی ب کاروان، همگ ــن  ــره ای ــای 216 نف اعض

ایــن  بیشــتر  می کردنــد.  ســفر  مقــدس  مشــهد  بــه  بــار 
کم بضاعــت و در عیــن حــال از نظــر جســمی  عزیــزان بســیار 
زیــارت  آرزوی  ســال  ســالیان  شــاید  و  بودنــد  ناتــوان 

دل  داشــتند. در  را  امام الرئــوف؟ع؟ 
آغــاز  اســفندماه  هفتــم  شــامگاه  کاروان  ایــن  حرکــت 
ایســتگاه   1396 اســفند   7 دوشــنبه  شــب  نیمــه  شــد. 
راه آهــن تهــران، مبــدأ ســفر خانواده هــای شــهدای لشــکر 
فاطمیــون بــه مقصــد مشــهد مقــدس بــود. در ایســتگاه 
ــک  ــالم علی ــد؛ الس ــنیده می ش ــه ش ــش از هم ــر بی ــن ذک ای
ــا علی ابــن موســی الرضــا المرتضــی، االمــاِم الّتقــی الّنقــی  ی
ــوَق االْرَض و َمــن َتحــَت الثــری ... ــْن َف و ُحّجتــَک َعلــی َم
ــر  ــهد، دل از ه ــوای مش ــر ه ــید. عط ــد رس ــه مقص کاروان ب
دلــداده ای می بــرد. خانواده هــای شــهدای افغــان مدافــع 
حــرم ظهــر هشــتم اســفند در میــان اســتقبال برخــی از 
کــه  مســئوالن دولتــی و فرمانده هــای ســپاه، در حالــی 
گل بــه آنهــا اهــدا می شــد، هــوای مشــهد را  شــاخه های 

ــد. کردن ــار تنفــس  ــرای نخســتین ب ب
ســپاه  فرماندهــان  از  نــوروزی،  ســردار  ورود  ابتــدای  در 
مشــهد خطــاب بــه خانواده هــای شــهدای افغــان مدافــع 
گفــت: شــما عزیــزان موجــب عــزت مــا هســتید. برای  حــرم 
ایــران و جهــان افتخــار آفریده ایــد. مــا همگــی قــدردان 

کــه شــما  شــما و عزیزان تــان هســتیم. همــه می داننــد 
ــا چــه ایمانــی پشــت فرزنــدان و شــوهران و پــدران خــود  ب
را  شــما  پــاداش  خداونــد  شــک  بــدون  ایســتاده اید. 

داد. خواهــد 
در میــان میهمانــان ویــژه امــام رضــا؟ع؟ و روی دســت 
حــرم  مدافــع  افغــان  شــهدای  تصویــر  مــردان،  و  زنــان 
خودنمایــی می کــرد. ایــن عکس هــا هــم یــادآور خاطــرات 
کــه بــرای  اســت و هــم نشــان افتخــار بــرای قلب هایــی 

لــرزه درمی آینــد.  بــه  انســان و انســانیت 
موعــد قــرار رســید. خانواده هــای شــهدای افغــان مدافــع 
بــار  اولیــن  بــرای  روحــی،   علــی  حــاج  همــت  بــه  حــرم 
گرفتنــد.  مضجــع شــریف امــام مهربانی هــا را در آغــوش 
کار آســانی نیســت. در چهره   وصــف ایــن لحظــات چنــدان 
مــادران و پــدران شــهدا، بــرق شــادی مــوج مــی زد و البتــه 
آنهــا را همراهــی  از این کــه جگرگوشه شــان  انــدوه  غــم و 
فرزنــدان  بــه  بایــد  آن هــا  شــاید  نمی دانــم؛  نمی کننــد. 
ســفره  کنــار  ابــدی،  دنیــای  در  کــه  ببرنــد  رشــک  خــود 
امــام الرئــوف؟ع؟ متنعمنــد. آن هــا در دنیــا معنــوی ســر 

ســفره امــام رضــا؟ع؟ نشســته  اند و این جــا پــدر و مــادر 
مشــهد  در  حضــرت  میهمانســرای  در  خانواده شــان  و 

مقــدس.
ایــن ارودی زیارتــی البتــه برنامه هــای جانبــی دیگــری هــم 
داشــت؛ برگــزاری مراســم قدردانــی از خانــواده شــهدای 
مدافــع حــرم لشــکر فاطمیــون. ایــن مراســم چهارشــنبه، 

سفر جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم لشکر 
فاطمیون به مشهدالرضا با همت حاج علی روحی

دلدادگان زینب ؟اهع؟ 
در حرم امام رضا؟ع؟

خانواده های 
شهدای افغان 
مدافع حرم به 

همت حاج علی 
روحی،  برای اولین 
بار مضجع شریف 
امام مهربانی ها را 
گرفتند.  در آغوش 

وصف این لحظات 
کار آسانی  چندان 

نیست.

در میان میهمانان 
ویژه امام رضا؟ع؟ 

و روی دست 
زنان و مردان، 

تصویر شهدای 
افغان مدافع حرم 

خودنمایی می کرد. 
این عکس ها هم 

یادآور خاطرات 
است و هم نشان 

افتخار برای 
که برای  قلب هایی 

انسان و انسانیت 
به لرزه درمی آیند. 
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نهــم اســفندماه در هتــل تــوس مشــهد مقــدس، محــل 
کاروان برگــزار شــد. در ایــن مراســم عــالوه بــر  اســکان ایــن 
216 نفــر خانــواده  افغانســتانی شــهدای مدافع حرم لشــکر 
خّیریــن  مجمــع  عضــو  روحــی؛  علــی  حــاج  فاطمیــون، 
کشــور هــم حضــور داشــت. برنامه هــای هنری مذهبــی بــا 
محوریــت امــام رضــا؟ع؟ در ایــن مراســم برگــزار شــد و بــرای 
کوچک ترهــا و جوانــان را از مصائــب دنیایــی دور  ســاعتی 
کــرد. حــاج علــی روحــی البتــه برنامــه ویــژه دیگــری را هــم 
کاروان بــه منطقــه ییالقــی و  تــدارک دیــده بــود. اعــزام ایــن 
که در  ســیاحتی طرقبه و دشــت بهشــت در حومه مشــهد 
کمــال برســاند و خاطــره ای  آن حــق میزبانــی را بــه تمــام و 

کاروان بســازد. شــیرین از ایــن ســفر بــرای اهالــی 
ــور؛ رئیــس  در ســومین روز ســفر مهنــدس حبیــب اهلل بورب
مجتبــی  دکتــر  کشــور،  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره 

رحماندوســت؛ مدیرعامــل و حســن حمــزه زاده؛ بــازرس 
پیوســتند. کاروان  بــه  ایــن مجمــع  هیأت مدیــره 

ــان  ــه پای ایــن ســفر باالخــره پنجشــنبه دهــم اســفندماه ب
رســید. آییــن رســمی بــرای اختتامیه این ســفر در مجتمع 
ــور، دکتــر  ــا حضــور مهنــدس بورب پدیــده شــاندیز مشــهد ب
رحماندوســت، حــاج  علــی روحــی، ســردار جانبــاز صفــری 
و جمعــی از خانواده هــای شــهدای افغانســتانی مدافــع 

حــرم لشــکر فاطمیــون برگــزار شــد.
کشــور در  دکتــر رحماندوســت؛ مدیرعامــل مجمــع خّیرین 
گفــت: بعــد از این همه  کوتاهــی  ایــن مراســم در ســخنرانی 
گذشــته اســت جانبــازان،  کــه از جنــگ تحمیلــی  ســال 
یــک  انقــالب ایســتاده اند. هــر  پــای  شــهدا و رزمنده هــا 
برداشــته اید  مهمــی  قدم هــای  انقــالب  بــرای  شــما  از 
از  گذشــته  ایســتاده اید.  انقــالب  پشــت  کــوه  مثــل  و 

کار بودنــد  کــه در اول انقــالب پــای  بنده هــای ضعیفــی 
ــای انقــالب ایســتاده اند. از  ــار رفتنــد، همگــی پ کن و بعــدا 
شــما خانواده هــای محتــرم شــهدا بســیار تشــکر می کنــم. 
کــه چنیــن شــرایطی را فراهــم  کســانی  همچنیــن از تمــام 

کردنــد، سپاســگزارم.
گفتــن  بــا  مراســم  ایــن  در  بوربــور  حبیــب اهلل  مهنــدس 
این کــه وجــود فرزنــدان شــما و والیتمندی تــان و وجــود 
کیلومتــر آن  طرف تــر  حضــرت آقــا موجــب شــد مــا هــزاران 
گــر فرزنــدان شــما  کــرد: ا داعــش را از پــا درآوریــم، بیــان 
بــا  خودمــان  شــهرهای  همیــن  در  بایــد  امــروز  نبودنــد 
داعــش می جنگیدیــم. شــما بایــد مثــل زینــب ؟س؟ عمــل 
کنیــد تــا دیــن اســالم و آرمان های مــان باقــی بمانــد. مــا 
کــه آنهــا از پــا  تــا همیشــه دشــمن داریــم. بایــد بدانیــم 

نشســت. نخواهنــد 
جمــع  در  حضــورش  دلیــل  دربــاره  همچنیــن  وی 
خانواده هــای شــهدای افغانســتانی مدافــع حــرم لشــکر 
کــه دعــوت  گفــت: آمــده ام تــا از تک تــک شــما  فاطمیــون 
مــا را پذیرفتیــد، همچنیــن از ســردار صفــری و حــاج علــی 
کــه ایــن شــرایط را بــه وجــود آوردنــد  کســانی  روحــی و همــه 

کنــم. کنیــم، تشــکر  تــا از خوبی هــا دفــاع 
کاروان بــه ســمت ایســتگاه راه آهــن  مراســم تمــام شــد و 
کــرد. در مســیر بازگشــت فرصتــی دســت داد بــا  حرکــت 
کنیــم.  کریمــی صحبــت  مــادر شــهید مدافــع حــرم؛ مازیــار 

ــود. ــهادت ب گفــت: پســرم عاشــق ش ــادر ســربلند  ایــن م
گفت وگــو  کــه 70 ســاله می نمــود، شــهد ایــن  پــدر شــهید 
مــادر  دیــدم.  شــکیبا  و  باعزت نفــس  بســیار  را  او  بــود. 

زندگــی  همــه  مازیــار  گرفــت؛  پــی  را  ســخنانش  دنبالــه 
کــه در ســوریه می جنگیــد.  مــن بــود. چندیــن ســال بــود 
گفتــم مازیــار ایــن بــار نمی گــذارم بــه ســوریه  آخریــن بــار 
کــرده ام.  بــروی. جــواب داد، مــادر! مــن راهــم را انتخــاب 
بایــد  بگیــرم،  برایــت زن  گفتــم می خواهــم  بــروم.  بایــد 
کــه راه  تشــکیل خانــواده بدهــی. قبــول نکــرد و راهــش را 
حــق و حقانیــت بــود، ادامــه داد تــا در نهایــت بــه شــهادت 
ناراحــت  اصــاًل  مســأله  ایــن  از  پــدرش  و  مــن  رســید. 
کــرده بــود و چــه  نیســتیم. او خــودش راهــش را انتخــاب 
کــه انســان در چنیــن مســیر انســانی  راهــی بهتــر از ایــن 
ــب  ــرت زین ــه حض ــود. او را ب ــهید ش ــندانه ای ش و خداپس
کــه بایــد  ؟س؟ ســپردم. یقیــن دارم پســرم جایــی رفــت 

می رفــت.
کــه  کریمــی  مازیــار  شــهید  مــادر  بــه  شــد.  تمــام  ســفر 
لشــگر  بــه  و  ســوریه  بــه  اندیشــه ام  مســیر  می اندیشــم، 
بــرای  مصداقــی  می خواهــم  مــی رود.  فاطمیــون 
را  اطرافیــان  کنــم.  پیــدا  حــرم  مدافــع  ایثارگــران  ایــن 
و  مــال  از  کــه  می بینــم  را  نیک اندیشــانی  می نگــرم،  
جــان و خانواده شــان می گذرنــد تــا آسایشــی بــه دیگــران 
کســان دیگــر تقدیــر شــود، آنهــا را  برســد یــا از ایثارگــری 
نیــز هماننــد ایثارگــران می بینــم. قــرآن از انفاق کننــدگان 
مــال و جــان یــاد می کنــد و بــرای آنهــا ارزش قائــل اســت؛ 
« )و در  ِ

اهلَلّ َســِبیِل  ِفــي  ْنُفِســُکْم 
َ
َوأ ْمَواِلُکــْم 

َ
ِبأ »َوَجاِهــُدوا 

ــي  ــُوَنّ ِف ــا »َلُتْبَل ــد( ی کنی ــاد  ــان جه ــال و ج ــه م ــدا ب راه خ
جــان  و  مــال  در  را  شــما  )حتمــا  ْنُفِســُکْم« 

َ
َوأ ْمَواِلُکــْم 

َ
أ

کــرد.( خواهنــد  آزمایــش 

دکتر رحماندوست: 
بعد از این همه 

که از جنگ  سال 
تحمیلی گذشته 
است جانبازان، 

شهدا و رزمنده ها 
پای انقالب 
ایستاده اند.

مهندس بوربور: 
آمده ام تا از تک تک 
که دعوت ما را  شما 
پذیرفتید، همچنین 

از سردار صفری و 
حاج علی روحی و 

که این  کسانی  همه 
شرایط را به وجود 

آوردند تا از خوبی ها 
کنیم، تشکر  دفاع 

کنم.

مازیار همه زندگی 
من بود. چندین 

که در  سال بود 
سوریه می جنگید. 

گفتم  آخرین بار 
مازیار این بار 

نمی گذارم به سوریه 
بروی. جواب داد، 

مادر! من راهم را 
کرده ام انتخاب 



کلنگ زنی بخش سرطان درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر ؟جع؟ سرچشمه

پیروز در تقابل با سرطان
حضــرت  فرخنــده  میــاد  شــب  بــا  همزمــان   
کلنگ زنــی  مراســم   ۹6 اســفند   ۱۷ در  فاطمــه ؟س؟ 
حضــرت  خیریــه  درمانــگاه  رادیوتراپی )ســرطان(  بخــش 
درمانــگاه  ایــن   اســت  قــرار  شــد.  برگــزار  ولی عصــر ؟جع؟ 
عضــو  خّیریــن  و  نیك اندیــش  خّیریــن  همــت  بــا  خیریــه 
مراســم  ایــن  در  شــود.  ســاخته  کشــور  خّیریــن  مجمــع 
رئیــس و جمعــی از اعضــای هیأت مدیــره و شــورای مرکزی 
مجمــع خّیریــن کشــور، جمعــی از مدیــران وزارت بهداشــت 
و درمــان و آمــوزش پزشــکی، مســئوالن دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی تهــران، فرماندهــان و مســئوالن 
کارکنــان شــهرداری تهــران و  کشــوری، مدیــران و  لشــکری و 
کشــور  شــهرداری منطقــه ۱۲، اعضــای خیریه هــای سراســر 
خیابــان  اصنــاف  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  مدیــران  و 

بودنــد. حاضــر  پامنــار  و  سرچشــمه 

حضــرت  خیریــه  هیأت مدیــره  عضــو  قومــی؛ 
گفــت: در ســال  ایــن مراســم  آغــاز  ولی عصــر ؟جع؟ در 
اقتصــادی  کار  کنــار  روزگار در  نیــکان  از  1368 جمعــی 
انجــام  مانــدگاری  و  خیــر  کار  گرفتنــد  تصمیــم  خــود 
دهنــد. نتیجــه آن تصمیــم، شــکل گیری مرکــز درمانــی 
سرچشــمه  محلــه  در  ولیعصــر ؟جع؟  حضــرت  خیریــه 
تهــران شــد. در ایــن مرکــز احتــرام متقابــل و همــکاری 
مــورد  تمــام زمینه هــای  افــراد در  و مشــارکت تک تــک 

اســت. بــوده  مــا  اساســی  اصــل  بحــث، 
گرفتــه شــد بــا توجــه  وی افــزود: در ســال 94 تصمیــم 
ایــن  بــرای احــداث بخــش ســرطان  نیــاز جامعــه،  بــه 
کارهــای الزم را انجــام دهیــم. بــه لطــف خداونــد  مرکــز 
خیریه هــا  خوشــبختانه  شــد.  انجــام  اولیــه  اقدامــات 
ــور  کش ــی  ــار درمان ــی از ب ــل توجه ــش قاب ــته اند بخ توانس

را برعهــده بگیرنــد. از ایــن نظــر بایــد قــدردان ایــن عزیــزان 
ــود. ب

مهنــدس حبیــب اهلل بوربــور؛ رئیــس هیأت مدیــره مجمــع 
کشــور هــم در خصــوص لــزوم ورود خّیریــن بــه  خّیریــن 
اغلــب در  گفــت: متأســفانه  کشــوری  مباحــث مختلــف 
کنــدی  کارهــا بــه  نظــام دولتــی مشــکالتی وجــود دارد و 
کــه شــما خّیریــن متوجــه ایــن  انجــام می شــود. همیــن 
را  کارهای تــان  می کنیــد  تــالش  و  شــده اید  موضــوع 
خودتــان انجــام دهیــد نشــان از هوشــیاری شــما دارد. 
ــد و  ــان را پیــش می بری کارهای ت شــما به صــورت مســتقل 
کــه خدمــات شــما هرچــه زودتــر  همیــن موجــب می شــود 
بــه دســت مــردم برســد و درد مــردم و هزینه هــای آن هــا 

کم تــر  شــود.
وزارت  اداری  تحــول  مرکــز  دبیــرکل  ســاالریان زاده؛ 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی هم در ســخنرانی اش 

گام بســیار  گفــت: احــداث ایــن مجموعــه  در ایــن مراســم 
کمك هــای ارزشــمند  کــه از طریــق  کشــور اســت  بزرگــی در 
بــار بزرگــی را از دوش  خّیریــن محقــق می شــود و قطعــًا 

کشــور برمــی دارد.
ســخنرانی ها  پایــان  از  پــس  کلنگ زنــی  رســمی  مراســم 
کشــور و افــراد دغدغه منــد  برگــزار شــد تــا بــه همــت خّیریــن 

ایــن پــروژه عظیــم بــه انجــام برســد.
رادیوتراپی )ســرطان( درمانــگاه خیریــه حضــرت  بخــش 
بــه مســاحت 8 هــزار و 900  قــرار اســت  ولی عصــر ؟جع؟ 
مترمربــع در زمینــی بــه مســاحت هــزار و 900 متــر مربــع 
احــداث شــود. اســتفاده از پیشــرفته  ترین دســتگاه های 
بخــش  ایــن  برجســته  مزیت هــای  از  دنیــا  رادیوتراپــی 

خواهــد بــود.
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تــا  می شــود  را  آن  ژرفــای  و  عمــق  امــا  بــود؛  کوتــاه  خبــر 
کــرد؛ مجمــع  ــاز، رصــد  ک و اذهــان ب ــا اعمــاق قلب هــای پ
فعالیت هــای چندبعــدی اش،  ادامــه  کشــور در  خّیریــن 
ــز آمــوزش و پــرورش  ک ــان مرا 850 نفــر از معلــوالن و نابینای
کــز تحــت پوشــش ســازمان  کشــور و مرا اســتثنایی سراســر 
کــرد. ایــن ســفر از  بهزیســتی را بــه مشــهد مقــدس اعــزام 
ــا پانزدهــم مردادمــاه امســال،  توســط حــاج  تاریــخ دهــم ت
مجمــع  هیأت مدیــره  عضــو  سلیمی آشــتیانی؛  هاشــم 
کشــورمان  کشــور و خّیــر نیک اندیــش و خوشــنام  خّیریــن 

گرفــت. صــورت 
مــرداد، تجربــه ای  نیمــه  اســت؛  ایــن  پــس اصــل ماجــرا 
دســت  ســرزمین  ایــن  عزیــزان  از  جمعــی  بــه  جدیــد 
گرمــای وجــود خــود را بــا  می دهــد، بنــدگان معصــوم خــدا 
ــد و موجــی از  کردن ــارت امــام مهربانی هــا ســاطع  شــوق زی
دلخوشــی و دلگرمــی را بــه خادمــان و زائــران امــام رضــا؟ع؟ 

بخشــیدند.
کاروان  چندیــن  اعــزام  ســابقه  کــه  سلیمی آشــتیانی 
بــه مشــهد  را  از معلــوالن و خانواده های شــان  متشــکل 
گفــت:  کاروان  کارنامــه دارد، دربــاره اعــزام ایــن  مقــدس در 
کــه بــرای نخســتین  بســیاری از عزیــزان، معلوالنــی بودنــد 

بــار بــه پابوســی امــام هشــتم؟ع؟ مشــرف می شــدند.
کــم بــر اردو خبــر  همیــن »نخســتین بــار« از معنویــت حا
کــی و زاللــی  پا از  برگرفتــه  می دهــد. معنویتــی خالــص و 
کــه معصومانــه زیارت نامه هایــی را  کاروان  اعضــای ایــن 
گاهــی  و  می کردنــد  تکــرار  می خواندنــد،  سرپرســتان  کــه 
گونه های شــان می کردنــد تــا آنهــا هــم  قطــره اشــکی را نثــار 

غصــه دار مصائــب اهــل بیــت؟ع؟ باشــند.
کــه بــا قطــار و اتوبــوس  در ایــن برنامــه زیارتــی و معنــوی 
کــه بیــش از یــک  انجــام شــد، 370 نفــر از خانواده هایــی 
کنان ســرای  معلول در خانه داشــتند، همراه 110 نفر از ســا
احســان، 50 نفــر از معلــوالن اســتان خوزســتان، 50 نفــر 
گیــالن و 100 نفــر از معلــوالن اســتان  از معلــوالن اســتان 
مرکــزی همــراه خانواده های شــان و چنــد خدمــه، شــرکت 
مجمــع  بــرای  خیــر  دعــای  بــا  کــه  برنامــه ای  داشــتند. 
کشــور بــه ویــژه حــاج هاشــم سلیمی آشــتیانی بــه  خّیریــن 

ــید. ــان رس پای

کاروان زیارتی معلوالن
 به همت هاشم سلیمی آشتیانی

 به مشهدالرضا رفت

مأمنی برای 
جان خستگان

بخش 
رادیوتراپی )سرطان( 

درمانگاه 
خیریه حضرت 

ولی عصر ؟جع؟ قرار 
است به مساحت 8 

هزار و 900 مترمربع در 
زمینی به مساحت 
هزار و 900 متر مربع 

احداث شود.



خیریــه  فوق تخصصــی  بیمارســتان  کلنگ زنــی  آییــن 
ام.اس امــام رضــا؟ع؟ هفتــم دی مــاه ســال 96 بــا حضــور 
بهداشــت  وزیــر  قاضی زاده هاشــمی؛  سید حســن  دکتــر 
آمــوزش پزشــکی، حمیدرضــا شاه حســینی؛  و درمــان و 
خّیــر  و  کشــور  خّیریــن  مجمــع  هیأت مدیــره  عضــو 
رئیــس  بوربــور؛  حبیــب اهلل  مهنــدس  مرکــز،  ایــن  بانــی 
کشــور و جمعــی از خّیریــن و  هیأت مدیــره مجمــع خّیریــن 
کشــور در بیمارســتان  مســئوالن امــور بهداشــتی و درمانــی 
ســینا واقــع در خیابــان امــام خمینــی ؟هر؟ تهــران )محــل 

احــداث ایــن مرکــز( برگــزار شــد.
فخرآمیــز  مراســم  ایــن  در  بوربــور  حبیــب اهلل  مهنــدس 
بایــد  مشــخص  اهــداف  بــه  توجــه  بــا  مرکــز  ایــن  گفــت: 
کارآیــی الزم را داشــته باشــد. بــرای ایســتایی در زمــان آن 
هــم بایــد تفکــر بســیار شــود. عــالوه بــر این هــا زیبایــی بنــا 
کارایــی، مانایــی  هــم بایــد رعایــت شــود. تــا ایــن مجموعــه 
و زیبایــی داشــته باشــد. شــورای معمــاری مجمــع خّیرین 

کمــک در ایــن مســیر اســت. ــه  کشــور آمــاده ارائ

دکتــر سید حســن قاضــی زاده  هاشــمی هــم در ســخنرانی 
گفــت: بخــش جدیــد بیمارســتان  خــود در ایــن مراســم 
آقــا  حــاج   مبــارک  دســتان  بــه  اســت  قــرار  کــه  ســینا 
ــی و  ــی، تحقیقات ــز درمان شاه حســینی بنــا شــود، یــک مرک
کشــور افزایــش  کل  کــه تــراز درمانــی را در  پژوهشــی اســت 
ــه  ــت؛ بلک ــص ام.اس نیس ــش مخت ــن بخ ــد داد. ای خواه
بخش هــا  ســایر  در  حرکــت  ایجــاد  باعــث  حرکــت  ایــن 

می شــود.
بخــش  در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــران  ــش از دیگ ــدا بی ــرد: خ ک ــار  ــخنانش اظه ــری از س دیگ
کــه  کشــور را دوســت داشــته  ــر و مجمــع خّیریــن  ایــن خّی
گمانــم ایــن بزرگ تریــن  گرفته انــد. بــه  در ایــن مســیر قــرار 
کــه خــدا در وجــود انســان قــرار  شــعف و شــادمانی اســت 
کــردن دیگــران بــه دســت می آیــد.  داده و بــا خوشــحال 
خوشــا بــه حــال آقــای شاه حســینی و خانــوده عزیــزش. 
ــروز انســان های  ــه ســقوط اخــالق را می بینیــم، ب ک گاهــی 
خّیــر مــا را نســبت بــه آن قضــاوت مــردد می کنــد و ایــن 

امیدبخــش اســت.
مرکــز  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  پایــان  در  وی 
فوق تخصصــی ام .اس بیمارســتان ســینا بــا برنامــه زمانــی 
بوربــور  مهنــدس  کــه  معیارهایــی  بــا  پیش بینی شــده 

شــود. اجرایــی  کــرده،  مطــرح 
حمیدرضــا  حــاج  ســخنرانی ها،  یافتــن  پایــان  بــا 
کلنــگ احــداث ایــن  شاه حســینی و اعضــای خانــواده  اش 

زدنــد. زمیــن  بــه  را  مرکــز 
ــه  ــک برنامــه 30 ماهــه ب ــا ی ــتان ب ــرار اســت ایــن بیمارس ق

دســت ایــن خّیــر نیک اندیــش ســاخته و تجهیــز شــود.

به همت عضو هیأت مدیره مجمع خّیرین کشور

آغاز ساخت 
بزرگ ترین مرکز فوق تخصصی ام.اس خاورمیانه
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دکتر سید حسن 
قاضی زاده  هاشمی: 

بخش جدید 
بیمارستان سینا 

که قرار است به 
دستان مبارک حاج  

آقا شاه حسینی 
بنا شود، یک مرکز 

درمانی، تحقیقاتی 
و پژوهشی است 

که تراز درمانی را در 
کشور افزایش  کل 

خواهد داد.


