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اِلحاِت ِإّن وا الّصَ

ُ
ذيَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
بهخودشمیداند:>ِإّنَ ال

کهعملنیکانجامدادهضايع کسیرا کردند،بیترديدماپاداش کهايمانآوردندوعملهاىصالح

کرد«)کهف،آيۀ۳0(. نخواهیم

کهازطرفیريشهدر گرفت ایننکتۀممتازوفرهنگساز،اساسانديشۀيکایرانیمسلمانقرار

آیین رادر اوجتفکرخدامحورش ازطرفديگر آموزههایخانوادگیواجتماعیسرزمینخودداردو

سّید حاج آقای جناب است. پذیرفته عملگرا و فرازمند مکتبی بهعنوان آنرا که میرساند اسالم

و قرآن آموزههای که زهــرا)س( خانمحضرت ساللۀ از شیعه، مسلماِن و ایرانی رضــازاده، حسین

اهلبیتعصمتوطهارت)ع(،راهنمایانديشهوعملکردشاندراینعرصهبودهاست،بهجای

گامبرداشتهونتايجوجلوههایايمانو نشستنوخودمحوریوخودبینی،درعرصۀزندگیعالی

گسترشعملخیروخدمتبهجامعهديدهاست.ُحسنُخلق،ايمانراسخ،هّمت تفکرخودرادر

اصفهانی نیکوکار این بارز ویژگیهای از شايسته، مدیريت و اخالص تشديد نفس، تهذيب بلند،

کهپرواپیشه کسانیاست ذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن<؛»بهيقین،خداوندبا
َّ
ال َو  َقْوا 

َ
اّت ذيَن 

َّ
ال َمَع  >ِإّنَ اهَّلَل  است:

کهنیکوکارند«)نحل،آيۀ۱۲8(. کسانی کردهاندو

باهلل،نهتنهاحرکترابیثمرمیکند، حرکتوتوانراازخوددانستنوبیتوجهیبهالحولوالقوهاال
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که گرفتهوانجامدهندهرامیسوزاند.شايديکیازداليلی کههمۀآنچهانجام بلکهآتشمیآفريند

کارنیکبهتراست« َخْیِر َخْیٌر ِمْنه«؛»نیکوکاراز
ْ
  ال

ُ
کارنیکبهتراست،همینباشد:»َفاِعل فردنیکوکاراز

)نهجالبالغه،حکمت۳۲(.

گرامیقرارمیگیرد،پايدارباشدوالگویی امیداستآنچهدرایننوشتاردرمقابلديدگانخوانندۀ

امیدآفرینبراینسلمخاطبامروز،ونمونهایقابلعرضهازتبدیلآنچهازدستمیرودبهآنچه

میماندواثراتشتازمانهایمديد،ساریوجاری،وخوشههایمعرفتوتالشخداییبرشاخساران

کسبفضیلتوشرف،تماشاییوبهجتآفرینشود. شجرۀطّیبۀتوکلوايثاربرایطالبان

وچهمشتری نمیمانند؛ باقی که وجانهاست؛چیزهایی اموال تعالیمشتری و تبارک خداوند

کهخود،اصلسرمايهرادادهاست. خوبی

کههمچناندربرابرامواجمشکالتپیشرو،بسانصخره،عمریايستادهاست،دربرابر انسانی

رنجشوآالمانسانهاوتماشایگرفتاریهایآناننیزهمچونحریراستوبسانساقۀانجیر؛انسانی

کوهسار،هرچهبهاونزديکترمیشوی،بزرگیابعادشخصیتاورابیشتروبهترمیبینیو همچون

کجامیتواندباشد: کیتا کهاوجيکآفريدۀخا باورمیکنی

ــدا نبيند كـــه بـــه جـــز خــ ــى بـــه جـــايـــی  ــ ــد آدمـ ــان آدمـــيـــترســ ــكـ ــت مـ ــ ــد اسـ ــا چــــه حــ ــ ــه ت ــ ك ــگــر  ــن ب

)سعدی،مواعظ،غزل۱8(

»بــودن« از سیری او؛ بزرگیهای تکاملی سیر و دالیــل نماياندن بــرای اســت تالشی پیشرو، اثــر

با  معمواًل واال، انسانهای بزرگداشت که او؛چرا گرامیداشت برایدالیل وجستوجویی تا»شدن«؛

گونصورتمیگیرد؛ممکناستهدفیعلمیراپوششدادهيابرایتبیینمسیرخاص گونا اهداف

گر گهگاهدلخوشیيارانونزديکانفردموردنظرمقصوداستوا سیاسیواجتماعیبرپاشدهباشد؛

راهیمعرفیمیشود،نگاهفقطرهروخاصرادنبالمیکند.

کهقابلیتالگوپذیریداشتهباشدومسیریراترسیمو حرکاتیازاینقبیل،زمانیارزشمنداست

کهُعجبثمرۀهرامرخیریرانابودمیکند: کند،نه»ُعجب«برانگیزدونه»سکون«رابرتابد اصالح

که کارنیکی کند،بهتراستاز کهتوراپشیمان َئٌة َتُسوُءَک َخْیٌر ِعْنَد اهَّلِل ِمْن َحَسَنٍة ُتْعِجُبک «؛»گناهی »َسّیِ

تورابهخودپسندیوادارد«)نهجالبالغه،حکمت46(.

گذرارادارد،چیزیبرایعرضهداردوخوشابهحالآنکههمه کهفرصتماندندرجهان هرکس

کهمیتوانچیزیرابدوننظرياربرایخود کندودرپیاینتصورباطلنرود راتقديمحضرتدوست

کهجزئیترینهاراهمبايدنثار کهدرراهخدامیبخشد،حیاترافهمیدهومیداند کسی نگهداشت.

کرد. جانان
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گمنگردد؛و گرفتتاباارائۀآنچهقابلانجاماست،سنگنشانینصبشودتاره کوششیصورت

کهنونگین آنچهتوانقلمبودومشاهداتنمادهاونمودهایخیروبذرنیکیدرگسترۀشهردیرپای

منادی و جعفری حقۀ مذهب ريشهدار باورهای راه در جانفشانی و تدّین مدنیت، تاريخ انگشتری

سروشسلمانفارسیدررفعتوجاللمکتبتوحیدیاصفهانبزرگاجازۀرخصتبرثبتانگارههای

کهدرعرصههایفرهنگو ايثاروخدمتخالصانهوماندگارساللهالساداتحاجسّیدحسینرضازاده

کاری اقتصادتوفیقیازعالممعنايافتهوبارهتوشۀاخالصبهمحضرخاندانعصمتوطهارت)ع(

کهانشاءاهللبااذنخاصخداوندیوعناياتحضرتبقیهاهللاالعظمحجت کارستان، کردهاست

ابنالحسنالعسکری)عج(،ثمراتنیکآنجاودانهبماند.

گشايشگروهّمت انديشه،نگاهبهدستان بهتماشای برایرفتن را اینمقدمه بنابراین،مجال

کهازمحضرفیضخداوندیوامدادهایحضراتمعصومین)ع(متنّعمشدهوبهرههايافته، بلنداو

کردگاروتلنگرهایی کتاب،دفتریباشدبرایمعرفت کهصفحاتاین غنیمتمیشمرم.بااینامید

ى  َوْجِه  َعِلٍى  
َ
َظُر ِإل کهرسولاهلل)ص(فرمود:»الّنَ برایزندگیوآیینهایبرایتماشایخويشتنخويش،

ِعَباَدٌة«)صدوق،األمالی،ص۳6۲(.

امر در که افــرادی ازهمه بهمصداق»شناساییحق،درحقشناسیاست«، برخودالزممیدانم

کنم. ویرايش،صفحهآراییوحروفنگاریسهمیبسزابهعهدهداشتند،ازژرفایجانمتشکر

تولیتومدیرعاملمؤسسهتحقیقاتو و اینمجموعه،قدردانخّیرنیکانديش درروندتهیه

نشرمعارفاهلالبیت)ع(،اصفهان-جنابآقایحاجسّیدحسینرضازاده-کهاجازهدادندازمحضر

ببرم؛همچنین بهرهها نیکنامی و خیر نمونههای اشاعه بهمنظور دفتر این تدوین در شريفشان

معاونپژوهشیموسسۀيادشده-جنابآقایمهندسحمیدنیلفروشان-وارشاداتناشرفرهیخته

کهدرتولیدایناثرمرايارینمودند،تقدیرنمايمواززبانحافظشیرازی -جنابآقایيداهللجنتی-

که: کنم دعا

يارباینقافلهرالطفازلبدرقهباد

کری حمیدرضاچا









غهمایونطلبوسايۀاو دولتازمر

آمادهسازیو کهدرمراحلمختلف ارزشمند ازهمۀشخصیتهایعالیمقامو آغازالزممیدانم در

کردهوباعشقوافردراینامرمشارکتنمودهاند،تقدیروتشکر گرانمايهقبولزحمت چاپایناثر

کنموازخداوندمتعالبرایهمۀاینعزیزانودلدادگانبهخاندانرسالت)ع(،سعادتابدیوحیات

طّیبهوبرخورداریازعناياتخاصۀحضراتمعصومین)ع(مسألتنمايم:

ــود ــ ب ــا  ــ ــم ــ ش كـــــــوی  ــر  ــ ــ س ک  خـــــــا ــذر  ــ ــ ــگ ــ ــ ره ــم ســـحـــر افـــتـــاداز  ــي ــس ــه در دســـــت ن ــ ك نـــافـــه  ــر  ــ ه

امیدوارمایناثرمکتوبوفاخر،راهنمایانديشۀخیرانديشانوخدمتگزارانجامعهباشد.

يقینًاخدمتبهجامعۀشیعیوفرهنگغنیاهلبیتعصمتوطهارت)ع(،درمسیراحیایآثارو

مناقبعالیۀخاندانرسالت)ع(وبرافراشتنپرچمپرافتخارمکتبمقدستشّیع،ازبهترینمصادیق

کارخیروموردنظرحضراتمعصومین)ع(،بهویژهحضرتحجتابنالحسنالمهدی)روحیوارواحنا

لترابمقدمهالفداء(است.

خدمات و دينی علوم اخـــالق، گیری فرا و اجتماعی و فرهنگی حــوزههــای در کــرم شــا را خــدای

روايات و قرآن مفاهیم ودرک معرفتی درحوزۀ و بوده بهرهمند فاضل پدری ازمحضر عامالمنفعه،

اهلبیتعصمتوطهارت)ع(،دردورانصباوتوجوانی،ازارتباطاتومحضراستادانورجالعلمی

گرديدهام.درحوزۀکسبوکاروفعالیتهایاجتماعینیزباانتخابدوستانشاخصو ودينیسیراب

کسبفیضنمودهام. کشوریواستانی بازاريانعالیمقاموشخصیتهایبرجستۀ

اینهاهمه،لطفالهیونتیجۀدعاهایویژۀپدرومادردرحقاینبندۀحقیربودهاست.مننیز
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کهبخشیازدیونخويشرانسبتبهآنانادا باجّديتدرخدمتگزاریبهپدرومادردرپیآنبودم

گردم. نمايموازالطافالهیوتوفیقاترحمانیبهرهمند

که: درسايۀالطافخداوندرحمان،مفتخربودهام

۱.خداوندمرادرُصلبعالمیعالیمقاموازشجرۀخاندانرسالتقرارداد؛

گشودم؛ کهمهدتمدننبویوعلویبودهاست،چشمبهجهان ۲.دراصفهان

گرفتهاست؛ کهدردنیاممتازودارالعلم،دارالخیرودارالمومنینلقب ۳.اصفهانیهستم؛اصفهانی

گهربارونورانیاهلبیت)ع(ومتمّسکبهواليتمولیالموحدین،االمامعلیابن 4.زیرلوایمکتب

ابیطالب)ع(ومذهبجعفریهستم؛

۵.خداوندمدالسیادتوانتصاببهحضرتزهرا)س(رانصیبمفرمود؛

مسیر در بزرگوارم، پدر راهنماییهای و ارشــادات تعلیمات، سايۀ در و نوجوانی و کودکی َاوان از 6.

گامبرداشتهام؛ اطاعتخداوندمتعالودستوراتحضراتائمۀمعصومین)ع(

۷.باتمّسکبهخمسۀطّیبه)ع(وتعظیمشعائردينی،دلباختگی،دلبستگیوارادتقلبیخودرابه

اینانوارمقدسابرازنمايم؛

در جوانان جذب بــرای برنامهریزی و مذهبی محافل بزرگداشت دينی، شعائر احیای مسیر در 8.

حوزههایمعرفتیودينیونشرعلومومعارفاهلبیت)ع(،سعیوافرنمايم.

کوششوجدّيت،توانستمپلههایترقیو برپايۀهمینالطافالهیوبااتکابهخداوندمتعالو

کهقدمدرآنهانهادم،موفقوسربلندباشم؛ پیشرفترايکیپسازديگریبپیمايمودرعرصههایی

با که ازدواججواناندردوراندانشجویی امر برایتسهیلدر تأثیرگذار و ارزشمند اقداماتی ازجمله،

احداثخوابگاههایدانشجوییحضرتجواداالئمه)ع(دردانشگاهصنعتیاصفهانتحققيافتو

بحمداهللفازدومآننیزدرحالاجراست.

گی مهم خّیرین هفده ویژ
کههمدرنظروهمدر کتابمبارک،برآنشدمویژگیهاوشاخصههایمهمخّیرینرا درمطلعاین

کارخیرقرار کهدرمسیرانجام کردهام،برایخوانندگانعزیز،بهویژهآنان عملبدانهارسیدهوفهم

کهدر کنم.زندگیپیامبر)ص(برایانسانهایخّیرومعتقد،سرمشقینیکوست؛آنجا دارند،بیان

َكاَن َيْرُجو اهَّلَل  ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن 
ُ
ْم ِفى َرُسوِل اهَّلِل أ

ُ
ك

َ
َكاَن ل َقْد 

َ
>ل کیدشدهاست: کالماهللمجیدبرایننکتهتأ

که َكِثيًرا<؛»قطعًابراىشمادر]اقتدابه[رسولخداسرمشقینیکوستبراىآنکس َكَر اهَّلَل 
َ

ِخَر َوذ
ْ

َیْوَم ال
ْ
َوال

بهخداوروزبازپسینامیدداردوخدارافراوانيادمیکند«)احزاب،آيۀ۲۱(.
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کهدربیتعالمیعاملوعارفبهمعارفالهی کهنصیبمنشد،آنبود يکیازتوفیقاتالهی

کرم)ص(،درمسیرزندگی تربیتيافتموبابهرهمندیازسیرۀحضراتمعصومین)ع(،بهویژهپیامبرا

کردم. حرکت

 
َ

َفل ْم 
ُ

ْیك
َ
َعل اهَّلِل  ِنَعِم  ِمْن  ْم 

ُ
ْیك

َ
ِإل اِس  الّنَ َحَواِئَج  ّنَ 

َ
أ ُموا 

َ
قال الحسين )عليه السلم(: »اْعل

ى َغْیِرُكْم«؛
َ
 ِإل

ُ
ل َعَم َفَتَتَحّوَ وا الّنِ

ُّ
َتَمل

الهى  نعمت های  از  بنابراين،  شماست.  بر  خداوند  نعمت های  از  مردم  حوایج  »همانا 

كه خداوند آن را از شما ]سلب نموده[ و به سوی دیگران بر مى گرداند.«  خسته نشوید 

ــوزی ــ ــ سـ را  خـــــــــود  ــه  ــ ــ كـ ــع  ــ ــمـ ــ شـ ــو  ــ ــ شـ ــع  ــ ــمـ ــ وزیشـ افــــــــــــــر كـــــــســـــــان  بــــــــــــزم  آن  بـــــــــه  تـــــــــا 

آنها به اجتماعی فعاالنعرصۀ و خّیرین گر ا که نمود اشاره ویژگیمهم بههفده بايد اینباره در

توفیقی  واال اهداف به رسیدن و قلههایسعادت کسب و امورخیر انجام درمسیر باشند، متصف

بیشترخواهنديافت.

آنهفدهویژگیعبارتنداز:

۱.نّیتواخالصدرعمل)کار(.

۲.ُحسنُخلق.

۳.ايمان،بندگیوارتباطقلبیباخداوندمتعال.

4.صداقت)راستگوییوپرهیزازدروغ(.

۵.امانتداری.

وپشتکارعمیق. 6.همتواال

۷.مدّبربودن.

8.آراستگیظاهریوباطنی.

کینفس(. ۹.علّوطبع)وارستگیروحوپا

۱0.ادبوحیا.

گذشت،احسانوايثار. ۱۱.

۱۲.نوعدوستیواحترامبهانسانها.

۱۳.انصافوعدالتمحوری.

۱4.صادقالوعدوموفیالعهد.

گاهیبهزمان. ۱۵.شجاعتوآ

۱6.امیدواریبهفضلوکرمخداوند.
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۱۷.تفکروبرنامهریزی.

کدامازاینشاخصههااشارهمیکنم. درادامه،بااندکیتفصیل،بههر

1. نّیت و اخالص در عمل )کار(

که دارد آن جان به بستگی نیز آدمی شرافت آدمیت، جان به است شريف آدمی تن که همانطور

اخالصاست.دربیانانديشمنداناسالمی،اخالصعبارتاستازپاکوخالصساختنقصدونّیت

ازغیرخدا.

هرکسطاعتیبهجاآوردوقصدقربتداشتهباشد،ولیآنراغرضیدنیویبیامیزد،عملشخالص

گرفتارشدندردامرياوتظاهردربرابرمردماست.امیرالمؤمنین)ع(درخطبۀ نیست.آفتعملخیر،

 
َ

ى َمْن َعِمل
َ
ُه اهَّلُل ِإل

ْ
 ِلَغْیِر اهَّلِل َيِكل

ْ
ُه َمْن َيْعَمل

َ
َفِإّن  ُسْمَعٍة 

َ
َياٍء َو ال ِر وا ِفى َغْیِر 

ُ
۲۳نهجالبالغهمیفرمايند:»اْعَمل

که کنیدبدونرياوسمعه)ريايعنیبخواهدمردمعملاوراببینندوسمعهيعنیبشنود ُه«؛»عمل
َ
ل

کرده، کار کهبرايشان کند،خدااورابههمانها کهبرایغیرخداعمل کسی کردهاند(. تعريفاورا

گذارمیکند.« وا

کهانساندرمقابلنیکی،انتظارتشکروسپاسنداشتهباشد. يکیازنشانههایاخالصایناست

کريم گربهديگریاحساننمودودرعوضبدیديد،ناراحتنشود.قرآن کها نفسبزرگیمیخواهد

وًرا< )انسان،آيۀ۹(.آدمیبايدخصلتانتظار
ُ

ُشك
َ

ْم َجَزاًء َو ال
ُ

یُدِمنك ُنِر
َ

دربارۀاهلبیت)ع(میفرمايد:>ال

تشکروسپاسازديگرانرادرخودکمرنگکند.همچنینناسپاسیکردنرادربرابرخوبیهاباناسپاسی

کهچقدرازنعمتهایالهیغافلاست. خودشدرمقابلنعمتخدابسنجد

ازنشانههایديگراخالص،پرهیزازمّنتوآزاراست.خداونددرقرآنکريممیفرمايد:»ایمومنان،

کاری کهمالخودرابرایرياانفاقمیکندو بخششهایخودرابامّنتوآزارباطلنکنید؛مانندکسی

بیهودهوباطلانجاممیدهد.«

ٍئ  ِ اْمِر
ّ

ل
ُ

اِت َو ِلك ّیَ  ِبالّنِ
ُ

ْعَمال
َ ْ
َما ال

َ
کرم)ص(فرمودند: »ِإّن ازامامصادق)ع(نقلاستکهحضرترسولا

َما َنَوی«؛»ارزشهرعملیبهنّیتاستوارزشهرانسانیبهنّیتاوست.«

و آسمانها داناىغیب »يقینًاخدا ُدوِر<؛
ّ

الُص ِبذاِت  َعِليٌم  ِإّنُه  ْرِض 
َ ْ
ال َو  الّسماواِت  َغْیِب  اهَّلَل عاِلُم  >ِإّنَ 

گاهاست«)فاطر،آيۀ۳8(. زمیناستوبیترديدبهنّیتهاواسرارسینههاآ

قوی کاری انجام بر نّیت »چون ُه«؛ ّنّیَ
ّ

اِل يِه 
َ
َعل َقِوَيت  َعّما  َبَدٌن  َضُعَف  »ما  فرمودند: امامصادق)ع(

باشد،هیچبدنیاحساسضعفوناتوانینمیکند.«

هــرگــز  نــــگــــردد  خـــســـتـــه  ــلـــب  طـ راه  در  ــن اســـت آن كـــــــه  ــ ــمــــای مـ ــ ــی ــ ــه پ ــ ــادی ــ ب ــه و  ــ ــل ــ ــرآب ــ پ پــــــای 
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کاریراجزبرایکسبرضايتالهیانجامنمیدهدونبايدبدهد درجمعمخلوقاتخداوند،هیچکس

کرد،مگرآنکهخداشناسبود. کار ونمیتوانبرایخدا

کاریکه ْم ِلَوْجِه اهَّلل<،بايدسرلوحۀهرفعالیتخیرباشد.پسعملخالصنمیتواندبا
ُ

َما ُنْطِعُمك
َ
>ِإّن

رضايتالهیرابهدنبالنداشتهباشد،آمیختهشود.

گیرندۀخیر کهمنتظرتشویقفردوجامعهنباشیم.حتیممکناست نتیجۀاینعقیدهایناست

 
َ

کهخدامیداند:>ال کسیبرايشانجامشدهاست؛ولیمهمآناست کاریوتوسطچه همنداندچه

وًرا<.
ُ

 ُشك
َ

ْم َجَزاًء َوال
ُ

یُد ِمْنك ُنِر

کهبرای کرد.خّیری کارخّیرزمینۀمعرفیخودششد،بايددرنّیتخّیرشک کارآمديا گرمّنتدر ا

کهبهشرک کارنکند،تالششاوراازبهشتدورمیسازدوهرقدمبهدوزخنزديکترمیشود؛چرا خدا

نزديکمیشود.

2. ُحسن ُخلق

ازعواملمهمپیشرفتدر ُحسنُخلقدرسرنوشتفردوجامعه،اهمیتیفوقالعادهایداردويکی

و 
َ
ُهْم َو ل

َ
کهخداوندمتعالمیفرمايد:>َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهَّلِل ِلْنَت ل جامعۀاسالمیمحسوبمیشودتاجایی

ِب الْنَفضُوا ِمْن َحوِلَک<؛»درپرتورحمتولطفخداباآنانمهربانونرمخوشدهای
ْ
َقل

ْ
 َغليَظ ال

ً
ُكْنَت َفّظا

کندهمیشدند«)آلعمران،آيۀ۱۵۹(. گرخشنوسنگدلبودی،ازاطرافتپرا وا

افرادنیازمند با ايفامیکندوتوجهبهآندرمعاشرت کلیدی ُحسنُخلقدرزندگیانسان،نقشی

کرد،بايدبهاولبخند کمکشايانتوجهیبهفردنیازمند گرنتوان کهحتیا ضروریتراست؛تاآنجا

کمکمالیندارد. کهبهترین گاهلبخندزدنبهنیازمند،تأثیریدارد زد.

ُحسنُخلق،باعثآرامشوارتباطخوببینانسانوفردنیازمندمیشود.مشکالتنیازمندانفقط

گفتوگوحلنمیشودوبهحمايتمالیهمنیازدارند؛ولیدرديدارآغازین،ُحسنُخلقمیتواند با

اینزمینه امامصــادق)ع(در گهربار کالم نرنجاند. را نیازمند کندوفرد کمک ارتباطهایبعدی به

کسیکهبرادرمؤمنشنزداوآمدهتا میتواندراهگشایماباشد:»ايمانبهخدا،پیامبروعلینیاورده

گرنیازاوبهدستخودشبرآورده گشادهازنیازمنداستقبالنکند.ا نیازشرابرآوردهسازد؛امااوباروی

ازطریق تا بــرآوردهســازد،بکوشد را او گرخودشنمیتواندحاجت ا و کند اقــدام بهسرعت میشود،

گرخالفایندستورعملبکند،میانماواوواليتینیست.« ديگراننیازاورابرآوردهسازد.پسا

3. ایمان، بندگی و ارتباط قلبی با خداوند متعال

کهدرمسیرپیشرفتخدماتخّیرینبسیاراثرگذاراست،ايمان،بندگی،ارتباطقلبیبا ویژگیمهمی

خداوندمتعالوبهرهمندیازالگوهایارائهشدهتوسطحضراتمعصومین)ع(است.
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آرامشوامیدبهزندگی،دربندگیخدا،ارتباطباخداواولیایخداست.نقطۀتالقیاینآرامش

ازپیامبربلندمرتبۀاسالم)ص( کهوقتی وبندگی،درخدمتبهبندگانالهینقشمیگیردتاجایی

دربارۀمحبوبترینبندگاننزدخداوندسؤالشد،ايشانفرمودند:»محبوبترینبندگاننزدخداوند،

کهسودشبیشتربهمردمبرسد.« کسیاست آن

امروزهتازهتریندستاوردهادرعلمروانپزشکی،مؤّيدهمانتعلیماتیاستکهسیرۀمعصومین)ع(به

کهآرامشنسبی،درداشتنتکیهگاهومأمنیمطمئن کنوندريافتهاند ماآموختهاست.روانشناسانا

کهموجببیشترین است.دعاونماز،دستاویزیمحکماستونگرانی،تشويش،هیجانوترسرا

ناراحتیهایماست،برطرفمیسازد.

کهبهخاطربندگیواطاعِتخداوندباریتعالی،بهدنباليافتن کارخیرهمهجاهست؛اماخّیری

ناب انسانهای دردل که است گوهری بندگی،همچون نیست. باشد،همهجا دردمند و مستمند

پرورشمیيابد.

امکان نیابد، تحقق کار بخش این که زمانی تا آن. لــزوم تشخیص يعنی کــار، انجام به ايمان

کارخوداطمینانيابد. کارخیروجوددارد؛لذاخّیربايدقبلازبرداشتنهرقدم،بهصحت کردن رها

امامصادق)ع(میفرمايد:»نیکیکردنبهبرادراندينیوتالشوجّديتبرایرفعمشکالتآنان،

درتمامزمینههاودرهرشرايط،برخاستهازايمانخالصاست.«

4. صداقت )راستگویی و پرهیز از دروغ(

گفتار،رفتارومدیريت،ازجملهمهمترینویژگیخّیریناستوهمیشهودرهمهحال صداقتدر

به دروغ و ُخدعه بــود. خواهد نیکوکاری و اجتماعی فعالیتهای در سیاست و شیوه بهترین

ريشهکن بهکلی گر ا و میرسد بهنظر کوچک نخست دارد؛ زيادی شباهت صعبالعالج، سرطان

کنترلآنازدستمیرودوسرانجامدرمسیرفعالیتانسان،مشکالت نشود،رشدمیکندوتوان

مینمايد. ايجاد بسیاری

و اصالت بهمعنای بايد دهند، قرار خیر امور سرلوحۀ را خیريه،صداقت انجمنهای آنکه برای

رابطۀآنباصداقتتوجهویژهنمايند.ایندومفهومرااغلببهجایهمبهکارمیبرند؛امااصالت

که کاملبودناست.کسی مفهوموسیعتریدارد.درزمینۀماهیتانسان،اصالتبهمعنایتمامیتو

اصالتندارد،انسانناقصیاست؛درحالیکهنداشتنصداقت،رشدشخصیتیواجتماعیفعاالندر

کار،موجب ُکندمیکندومانعمقبولیتومشروعیتآناندرجامعهمیشود.صداقتدر عرصۀخیررا

آرامشدرونیواحساسارزشمندبودنخواهدشدوبرقراریروابطسالموشفافباآحادجامعه،جزء

الينفکصفتصداقتخواهدبود.
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امامصادق)ع(فرمود:»پیامبرینیامد،مگراینکهمردمرابهدوموضوِعامانتوصداقتتوصیه

کرد.«

کهدرهمۀادواروهمۀعرصههایخدمتبهجامعه،بايدجلوهنمايدتا صداقتازموضوعاتیاست

که گردد.صدقهراازآنجهتصدقهمیگويند موجبقوامواعتمادجامعهدرمسیرخدماتاجتماعی

باراستیوصداقت،بهديگرانبذلمیشود.

که انسانهابايددرموضوعصداقتوتقويتاینفضیلتارزشمندجّديتبورزند؛همچونعبارتی

پسازتالوتقرآنبرزبانجاریمیکنیم:»صدقاهللالعلیالعظیم«.قرآنمیگويد:>و من اصدق قواًل 

کسیراستگوترازخداست؟« من اهَّلل<؛»چه

راستی الهی، اخالقهای از يکی است. اهَّلل« بأخلق  قوا 
ّ
»تخل انسانها، به امامصــادق)ع( سفارش

يکی که دارد داليلی میگوییم، دروغ ما اینکه زیرا است؛ دشــوار اندکی راستی، رعايت البته است.

گرراستبگويندبه ا که کودک،تاجرومسئولهست ازآنهامنفعتاست.دردروغ،منافعیبرای

گذشتنازمنافع،سختاست. ضررشاناست.

خّیرینباراستگوییمیتواننداعتمادمردمرابهخودجلبومشکالتافرادنیازمندراحلوفصل

نمايند.

5. امانت داری

کلیدیودارایدرجاتوجنبههاییوسیعاستوازمهمترینویژگیهایفعاالن امانتداری،صفتی

کردهاست:جنبۀ ازاینجنبههااشاره کريمبههريک اجتماعیدرعرصههایمختلفاست.قرآن

مادی)بقره،آيۀ۲8۳(،جنبۀمعنوی)شعرا،آيۀ۱0۷(وامانتداریدرواليت)احزاب،آيۀ۷۲(.

گرو در خیريه، مؤسسۀ يا خّیر بهعنوان حقوقی يا حقیقی شخصیتهای مقبولیت و مشروعیت

امانتداریصحیحوبازخورداینصفتدرجامعهاست.

نمیتوان درهیچشرايطی و نیست استثنابردار خّیرین، و مؤسساتخیريه در امانتداری صفت

بهآنبیتفاوتبود؛چوناعتمادعمومیجامعهبرایهمراهیدرهرامرخیر،متضّمنامینبودنو

امانتداریخیريههاياخّیریناست.

کوشا گذاشتند،باتماموجوددرحفظآن کههرچیزیباهرعنواندراختیارت امانتداریآناست

گذاشتهشدهاست. کهاینامانتبرایآننزدتو کنی باشیوفقطصرفهمانهدفی

آفرينش جهان موجودات ديگر از هم ویژگی همین با و هستیم الهی امانتدار ما باشد يادمان

ِمْنَها  ْشَفْقَن 
َ
َوأ َنَها 

ْ
َيْحِمل ن 

َ
أ َبْیَن 

َ
َفأ ِجَباِل 

ْ
َوال ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  الّسَ ى 

َ
َعل َماَنَة 

َ ْ
ال َعَرْضَنا  ــا 

َ
>ِإّن شدهايم: ممتاز

کوههاعرضهداشتیم،آنها  َجُهواًل<؛»ماامانترابرآسمانهاوزمینو
ً
وما

ُ
َكاَن َظل ُه 

َ
نَساُن ِإّن ِ

ْ
َها ال

َ
َوَحَمل
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کشید.اوبسیارظالموجاهل کردندوازآنهراسداشتند؛اماانسانآنرابهدوش ازحملآنِابا

بود«)احزاب،آيۀ۷۲(.

گرديد؟چونانسانموجودیاستباقابلیتهاى چراانسانبرایاینفضیلتارزشمندانتخاب

باشد. الهی کاملخلیفۀ آن،مصداق باشکوفاساختن کهمیتواند فوقالعاده استعداد با و گون گونا

کمال کماالتدرمرحلهاىاز کسبمعرفتوتهذيبنفسوتزکیۀروحوتحصیل انسانمیتواندبا

ِميٌن <؛»منبرای
َ
ْم ناِصٌح  أ

ُ
ك

َ
َنا ل

َ
امینبودنوامانتداریقراربگیردوحتیازفرشتگانهمباالتربرود:>أ

شماناصحوخیرخواهیامینم«)اعراف،آيۀ68(.

کهخودانسانبهاینامرواقفباشد،بلکهبايداموال،وسایل کافینیست درامانتداربودن،فقط

کهپیشترخود گذاشتهمیشود،بهنحواحسنفقطدرجایی کهدراختیارفردبهوديعه ياهرچیزی

کرده،مصرفشود. کید فردامانتدهندهتأ

امانتداریوامینبودن،فرهنگیاستکهازدروانکودکیوتربیتخانوادگیوارتباطاتاجتماعی

کسی به وقتی مــردم که چرا اســت؛ بــرخــوردار  واال اهمیتی از امــانــتداری جامعه، در میگیرد. شکل

کنند،داراییواموالخودشانرابااطمینانبرایصرفدرامورخیردراختیارش بهعنوانامیناعتماد

قرارمیدهندوانتظاریجزاینندارند.

کسانی ُموَن<؛»اى
َ
نُتْم َتْعل

َ
ْم َوأ

ُ
َماَناِتك

َ
 أ

ْ
 َوَتُخوُنوا

َ
ُسول  اهَّلَل َوالّرَ

ْ
 اَل َتُخوُنوا

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال

ّ
ُي

َ
قالاهللتعالی:>َيا أ

ايمانآوردهايد،بهخداوپیامبرخیانتنکنیدونیزدرامانتهاىخودخیانتروامداريد؛درحالیکه

میدانید«)انفال،آيۀ۲۷(.

بشر اختیار در امانتهایی پیامبر)ص(، سنن و الهی فرائض است. الهی واجبات از امانتداری

هستند؛بايدفرائضوواجباتالهیراانجامدادوبهسّنتهاىپیامبر)ص(عملنمود.ترکسّنتهای

پیامبر)ص(،درواقعخیانتبهخداوپیامبر)ص(است.

6. همت واال و پشتکار عمیق

کارخیرباعثموفقیتهرچهبیشترافرادشدهومیشود،انگیزه،پشتکار،تالش کهدر ویژگیای

وهمتبلنداست.ازهمینرو،تحققخواستهوآرزو،تنهاباپايداریوثباتقدموصبرواستقامت،

شدنیاست.

کهمانعياموانعیدریپشروی کاریاست همتبهمعنایقصدقویوعزمجّدیبرایانجام

آنقرارگرفتهوشخصبرآناستهرطورشدهآنراانجامدهدوبهمقصودخودبرسد.انگیزۀقوی،

صبروشکیبایی،عزمجّدی،استقامت،مقابلهباموانعومانعزدایی،ازشاخصهاینّیتمحکم

واستواراست.
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امیرالمؤمنین)ع(دربیاننقشعواملايجادیهمتبهدوامرمهم،يکیبردباریوديگریتأمل

ناه توأمان ینتجهما علّو الهّمه«؛»بردباریو ودرنگهمراهباتعقل،اشارهمیکندومیفرمايد:»الحلم واال

درنگهماهنگاندونتیجۀآنبلندهمتیاست.«

همتوپشتکار،منجربهدستیابیبهمقصودمتعالیخواهدشد.اشتیاقوآرزویرسیدنبهمقصود

ومقصد،موجبمیشودانسانعزمجّدیوقویداشتهباشدوهمۀموانعراازسرراهبرداردوهرگز

نومیدوملولنشود.

ازاینرو، واقعیمیبخشد. معنایی زندگیاش و انسان به پسنديده، و داشتنهمتخوب  اصواًل

و اهمیت بیان در امامعلی)ع( َنَسب. و َحَسب در نه انسانهاجست، رادرهمتهای بايدشرافت

کارکردهایمثبتآندرزندگیآدمیمیفرمايد:»الشرف بالهمم العاليه، ال بالرمم الباليه«؛ ارزشهمتو

کان(.« »شرافتبههمتهایبلنداست،نهبهاستخوانهایپوسیده)وافتخارنابخردانهبهنیا

گربخواهیمدريابیمچهکسیواقعادارایهمتاست،بايدبهعملکردش،بهویژهدرشرايطسخت ا

کهمعلوممیشودشخصتاچهاندازهازهمتعالیوبلند کهدراینزماناست وبحرانی،بنگريم؛چرا

گامبرمیداردومیخواهدبهاهدافمتعالیوبلندشبرسد. برخورداراستودرمسیردرستزندگی

کهايشانحقیقت کارهایخیرونیکوزیباروینمیآورند؛چرا صاحبانهمتهایبلند،جزبه

کمالبرسانند.باهمتو کردهومیخواهندخودرابهاوج هستیوآفرينشوفلسفۀآنرادرکوفهم

کارمضاعفمیتوانبهموفقیتهایدستنیافتنیرسید.

کارگربايدعاشقباشد.پیامبر)ص(میفرمودند: کارگرخوبهمنیازدارد. کاالیخوب، کارخوبو

»کارسختتررادوستدارم.«این،سرفصلیمهمدرخدمترسانیاست.

کهبینتیجهوبیفايدهباشد.آدمهایتالشگر،دیريا کوششینیست گفتهیچتالشو البتهبايد

زودبههدفخودمیرسند.ازتوحرکت؛يعنیبلندشووبااتکالبهخداوندوايمانقلبیبهبرکتاو،

کهغصهسرآيد«. کاریبزن »دستبه

ــد ســكــنــدر مــى كــنــنــد ــل هــمــت رخـــنـــه در سـ ــ كــلــيــد فــتــح را دنـــدانـــه  انـــد اه ــن ســبــكــدســتــان،  ــ اي

7. مدّبربودن

دورانديشیوآيندهنگری،يکیازبهترینویژگیهایانساناست.انسانبااستفادهازدورانديشیاز

کارهاییپرهیزمیکندوکارهاییراانجاممیدهدتاآيندهایبهتربرایخودفراهمسازد.همۀانسانها

حوزیباوبدونعیبسازند؛حتیبعضیازانسانهابراینسلهایبعداز میکوشندتاآيندۀخودمفّر

خودشاننیزافکاریدرذهندارندوبرایآيندۀبشریبرنامهریزیمیکنندودرحالتالشهستندتا

کهامروزدراختیاردارند،پیشرفتهتردراختیارنسلهایبعدیقراردهند. ارزشهاییرا
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تدبیر،ازویژگیهایانسانهایموفقاست.اینویژگی،ضامنشفافشدنابهامهایآيندهاست

وتصمیماتآتیرارقممیزند.

ودورانديشی، تدبیر بدون کاری بااهمیتاست.هیچ بسیار انسان زندگی در ودورانديشی تدبیر

گرهمممکنباشد،آيندهونتیجۀخوبیدرپیشنخواهدداشت. ممکننیستوا

کهدرزندگی،تدبیروآيندهنگریداشتهباشد،درزندگیخودوهمنوعانش،فردیمفیدو انسانی

کوتاه،میتوانامورروزمرهرانیز پرثمرمیشود.باتدبیر،افزونبرسرمايهگذاریدرامورخیرهرچند

کرد.بانگرشیمدّبرانهبهمسائلومشکالتپیشرو،میتوانبهراحتیآنها بهنحواحسنمدیريت

گذاشتوبرایرسیدنبهموفقیتهایآينده،سرمايهگذارینمود. راپشتسر

گرفتناینکهممکناستآيندهچهاتفاقیبیفتد،هموارهبهطورنامحسوس انسانهابادرنظر

درآمیزند، آينده به نگاه و بادورانديشی را تدّبر و تدبیر انسانها گر ا این، باوجود آيندهاند. نگران

کاری هر الزمۀ امروزه، دورانديشی، و تدبیر داشت. خواهند زندگی در شايانی پیشرفتهای قطعًا

گاهموجبپیشرفت،امابیشتر،باعثشکستو است؛زیرادرجوامعمتالطمامروز،ريسکپذیری

نابودیمیشود.

کوتاهمدت، برنامهریزیهای بر قراردادهاند،عالوه زندگیخود و کار راسرلوحۀ تدّبر که مدیرانی

به میتوانند ویژگی این از استفاده با و دارنــد درازمــدتخود برنامههای به مدّبرانه و وسیع نگاهی

کارآفرينی،ايجادمکانهایمذهبی،ايجاد کارهایريسکپذیربسیاری،ازجملهايجادشغلجديد،

کارهایخیرديگرمشغولشدهوآنهارابهبهتریننحو مسکنبرایدانشجويانمتأهلوبسیاری

ممکن،بهثمربرسانند.

8. آراستگی ظاهری و باطنی

کههرانسانیمطابقبافطرت گرديدهوبرایآراستگی- دینمقدساسالمبراساسفطرتالهیبنا

کهخودراهمواره خويشخواهانآناست-ارزشبسیاریقائلشدهوبهپیروانشدستورمیدهد

کیزهوآراستهنگاهدارندوبهویژهدربرخوردباديگران،دراینامردقتبیشتریداشتهباشند. پا

یّنا  کريممیفرمايد:>ِإّنا َز کهخداوندمتعالدرقرآن کافیست دربارۀجايگاهآراستگیهمینجمله

ِكِب<؛»ماآسماننزديک]=پایین[راباستارگانآراستیم.«)صافات،آيۀ۱۲( َوا
َ

ك
ْ
یَنٍة ال ْنيا ِبِز

ّ
الّسَماَء الُد

آراستگیظاهر،طريقیبرایاحترامبهخويشتنوديگراناستوبرهمگانبهویژهمرّوجانومبّلغان

توجه و کثردقت درهرشرايطی،حدا است توجهديگرانند،الزم مورد بیشتر که اهلبیت)ع( مکتب

کهدرنظراّول،ظاهرانساننماياندهمیشودوسپسپیغامهای خويشرابهآنمعطوفدارند؛چرا

درونیوافکارمنتقلمیشود.
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گاه،آراستگیمعنوی اهمیتآراستگیباطنی،ازآراستگیظاهریبیشتراست.آراستگیباطنیرا

مینامند.

کهمیتواندبهعنوان اینآراستگیشاملمواردیمانندايمان،علم،صبر،شکرگزاریوغیرهاست

گردد. ویژگیهایاخالقیتلقیشودوسببآراستهشدننفسوباطنانسانبهچنینزیباییهایی

کیدشدهاست.ازمنظر ازمنظراسالمودررواياتبسیاری،بهعلمودانشبهعنوانزينتانسانتأ

کرد: کیزگیروحوآراستنباطنرابهسهبخشمیتوانتقسیم معصومان)ع(،پا

کرد:علم،حکمتوادب. ۱.آراستگیانديشه:اینآراستگیرامیتوانبهسهزينتاساسیخالصه

گفتار:دراینبارهبحثفراوانیوجوددارد؛اماخالصهایازآنرابیانمیکنیم.منظوراز ۲.آراستگی

گفتار،رعايتاخالقوتقوایالهیاست؛ماننددروغنگفتن،تحقیرنکردن،ناسزانگفتن، آراستگیدر

گناهان، دشنامندادن،غیبتنکردن،تهمتنزدن،آبرونريختنوغیره.يکیازراههایپرهیزازاین

سکوتکردناست.

۳.آراستگیرفتار:آراستگیدررفتارعبارتاستازعدالتوانصاف،وفاوبردباری،سخاوتوانفاق

وغیره.

رسولخدا)ص(فرمود:»النظافه من االیمان«.نظافتوايمان،دوعضوجداییناپذیرازيکديگرند.

انسانآراسته،باهرچیزیکهسروکارداشتهباشد،بايددارایرنگمعنویودرواقعالهیباشد؛چنانکه

ُه َعاِبدوَن<؛
َ
ْحَسُن ِمَن اهَّلِل ِصْبَغًة َوَنْحُن ل

َ
خداوندمتعالدرآيۀ۱۳8سورۀبقرهمی فرمايد:>ِصْبَغَة اهَّلِل َوَمْن أ

»رنگخداست)کهبهمارنگايمانوسیرتتوحیدبخشیده(،وچهرنگیبهترازرنگ)ايمانبه(

خدا؟ومااوراپرستشمیکنیم.«

حوزۀ در بتواند تا باشد عاری آلودگی هر از بايد داشــت، خواهد ارتباط آن با انسان که امــوری

رعايت و بهداشت اخالقیات، باشد. اثربخش و مفید جامعه، به خدمت راستای در او فعالیت

خدمات در و نیک کارهای و عبادات در مهم نقشی اسالم، مکتب در تعیینشده چهارچوبهای

اجتماعیماخواهدداشت.

مکروه يا استحباب وجــوب،حرمت، تکالیف قالب در اســالم، دین در باطنی و ظاهری آراستگی

آن، بهَتَبع و جامعه وجسم فکر سالمتی سبب پیشگیرى، و بهداشت رعايت است. شده گنجانده

انسانهایخدومخواهدبود.

ــى  ــ ــن ــ ــدام ــ ك ــا ــ پ بــــــــود  كــــــه  را  وی  كـــــــيـــــــزه ر ــى پـــــــا ــ ــن ــ وش ــه ر ــ ب ــد  ــ ــوی ــشــ ــ ب وجـــــــــود  از  یــــكــــى  تــــار

کی نفس(  9. علّو طبع )وارستگی روح و پا

کند.علّوروحوطبعبلند، کینفسووارستگیروحوروانراانکار گروهوصنفینمیتواندارزشپا هیچ
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ازهمین رافدایتمايالتشخصیخودنمیکنند. کههرگزهدف ازویژگیهایمردانباهدفاست

منظر،میتواننقشخّیرینرادرتأمینسالمتروحوجسمجامعه،توصیفنمود.

کهبسیاردوستداشتبعدازنزولآيۀ»بهحقیقت کهابوطلمه،باغخودرا دررواياتآمدهاست

کرد. کنید«،میانخويشاوندانخويشتقسیم نیکوکارینمیرسید،مگرازآنچهدوستداريدانفاق

کهبرایتوسودخواهدداشت.« رسولخدا)ص(بهاوفرمود:»بهبه!اینمالیاست

کهبرایمؤمنیانجامشود،جزبهسهشرط،عملنیک کاظم)ع(همفرمودهاند:»کارنیکی امام

برای کس هر آن.پس در ورزيــدن وشتاب آن داشتن پنهان آن، کوچکشمردن نمیآيد: بهشمار

کوچکشماردوناچیزجلوهدهد،برادرخويشرابزرگشمردهاستو کندوآنرا کارینیک مؤمنی

کهدرانجامدادن کردهاستوآنکس کارنیکخويشراپنهاننگهدارد،بزرگوارانهعمل که آنکس

گواراساختهاست.« وعدۀخويششتابورزد،بخشندگیرا

10. ادب و حیا

ادبوحیا،يکیازخصیصههاوویژگیهایبارزوممتازخّیریناست.عفت،ثمرۀحیاست.

ايمان کهجوهرآن، امامجعفرصادق)ع(درروايتیدربارۀحیافرمودهاست:»حیا،نوریاست

وخويشتنداری بازدارندگی حالت باشد، ناسازگار معرفت و توحید با که هرچیزی برابر ودر است

ايجادمیکند.«

کمحیاییوبیحیایی گناهمیشود. ازظلمت کهمانع تقواونوریاست لباسرستگاریو حیا،

کسانیکهدرطولتاريخاهلحیابودند،زمینۀنجات باعثمیشودخداوندازشخصرويگردانشود.

آنهافراهمشدهاست.

افراد از گمنامبودنخودشدهاند.بسیاری باحیاوعفت،باعث که بارزخّیرینایناست ویژگی

کارهایانجامشدهمثلبیمارستان،خیريه،مسجد،خانهو...رامیبینند؛ولیشخصی جامعهفقط

ازآنهانیست.این، گویینشانواثری رااصاًلنمیشناسند؛ کردهاست کهآنهاراساختهياوقف

بهسببحیایآنانبودهاست.

چشم،زبان،لباسورفتوآمدخّیربايدهمراهباحیاباشد.بعثتحضرترسول)ص(،برایاخالق

اِرَم االْخلِق «.
َ

َم  َمك َتّمِ کهپیامبر)ص(فرمودهایناست:»ُبِعْثُت  ال کلماتی است.هدفبعثتدريکیاز

ازپیامبر)ص(پرسیدند:مکارماخالقچیست؟آنحضرت)ص(،تعدادیراشمرد:صداقت،امانت،

َحَیاُء«؛»ريشۀمکارماخالق،حیاست.«
ْ
ُسُهَن  ال

ْ
مهماننوازیومهرورزیودرآخرفرمود:»َو َرأ

گذشت، احسان و ایثار  .11

نقشتأثیرگذارگذشت،ايثاروبذلمال،درساماندادنوجريانامورخیريههاآشکاراست.ايثار،تجّلی
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عاطفۀانسانی،نقطۀاوجسالمتروانواعتباردهندۀصفاتعالیآدمیاست.بارزترینشخصیتهایی

برابر که ائمۀمعصومین)ع(هستند انسانی،حیاتوحرکتبخشیدهاند، کهبهاینمفهوِمعمیقو

کردهاند. کريم،ازابتداییتریننیازهایخودبهنفعديگریچشمپوشی نصصريحآياتنورانیقرآن

کلمۀمبارک»بسم کارهابا بخشندگی،ازصفاتخداست:رحمانورحیم.توصیهشدهدرآغازهمۀ

ارتباطیبهپولداریندارد.چه الهیاشارهشود.بخشندگی، ایندوصفت الرحیم«،به الرحمن اهلل

کهروحیۀبخشندگیو کهبخشندهنیستندوچهبساافرادیدردرجاتپایینمالی بساپولدارهایی

بزرگواریدارندواهلسخاوتند.

ايثارمالیخّیرین،بدانمعناستکهآنانرضايتخداوندمتعالوپرورشوتعالیجامعهراازخود

عزیزترداشتهاند.

بیترديد،اینعمل،ازارزشوجايگاهیبیبدیلبرخورداراست.امامعلی)ع(میفرمايند:»مردم

کهمردمپیشاز کهانجاممیدهند،منسوبمیشوند.«اینسخنبدانمعناست کارهایخوبی به

انتساببهقبیله،خانواده،ملتودولت،بهاعمالخودشاننسبتدادهمیشوند.

احسان،يکیازمراتبنزديکیانسانمؤمنوپرهیزکاربهخداونداست.

12. نوع دوستی و احترام به انسان ها

نقشی اجتماعی ُبعد در خیرخواهانه، عملی و انديشه بهعنوان نوعدوستی، و انسانها با همدلی

گیرد. پررنگتربهخودمی

کهدرجامعۀفراصنعتیروبه رعايتحقوقهمنوعوزندگیمسالمتآمیزباديگران،مهارتیاست

کهعالوهبر فراموشیاست.امروزهافراددرحالتبدیلشدنبهموجوداتیتکُبعدیاندتاانسانهایی

تأمینزندگیخود،بهفکرديگراننیزباشند.انسانهادرجامعۀصنعتی،بهدنبالاثباتخوبیهای

کمتربهدنبالرفعنیازهایافرادآسیبديدۀجامعهاند.ایننگاهمیتوانداثراتیمخّرب خودهستندو

کوتاهمدتبهچشمنیايد،ولیدربلندمدتجامعهرابهانحطاطونابودی کهشايددر گذارد برجای

گستردهدرجامعهانجامدهیمو میکشاند.برایازبینبردناینفرهنگغربیبايداقداماتیوسیعو

کردهوتابرطرفکردننیاز کمکبههمنوعرانیازخودتلقی که فرهنگافرادرابهگونهایتغییردهیم

کارهایخیروخداپسندانهمقّیدبدانند. همنوعخود،ازکمکدستنکشندوخودرابهکمکوانجام

کند. خوشبختانه،ورودافرادخّیردراینفضاتوانستهاستتأثیریبسزادرشکستناینفرهنگايفا

که ماننديکپیکرند بهيکديگر، ازنظرمهرورزیوعطوفت فرمود:»مؤمنان کرم)ص( ا پیامبر

به و میدارند ابــراز عضو آن با را خود همدردی اعضا ديگر افتد، می درد به آن از عضوی هرگاه

میشتابند.« کمکش



34

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کهبهخاطرخداوند،خیرخواهبندگاناو امامصادق)ع(همبهسفیانبنعینیهفرمود:»برتوباد

کرد.« کاریبرترازاین،ديدارنخواهی کههیچگاهخدارابه باشی.بدان

13. انصاف و عدالت محوری

کهدرسرراهاقشارضعیفجامعه منصفوعدالتمحوربودنوبرطرفکردنآسیبهایاجتماعی

قراردارد،ازجملهویژگیهایخّیریناست.

خداوند،عدالتراتنهادرسايهسارنفیهرگونهظلموستمگریدرآدمیمیداند؛لذاهرگونهگرايش

کهشخصنهتنهاخود ولواندکبهظلمراقبیحمیشماردوازآننهیمیکند.اینبدانمعناست

ازایــنرو، باشد. وظالمانداشته بهستمگران گرايش نبايد بلکهحتی باشد، وستم اهلظلم نبايد

کهآتشدوزخبهشمامیرسدودربرابرخدا کردهاند،متمایلمشويد کهستم کسانی میفرمايد:»وبه

برایشمادوستانینخواهدبودوسرانجاميارینخواهیدشد«)هود،آيۀ۱۱۳(.

عدالت،جزءالينفکتماماديانالهیاستودرتمامحوزههایدین،اعمازاعتقادات،اخالقو

احکام،نقشاصلیراايفامیکند.

وقف،باعثايجادعدالتاجتماعیمیگردد.نقشخّیریندراینزمینهبسیارمهماست.خّیرین

باوقفمساجد،مسکنبرایجوانان،مدرسهو...درعدالتگستریودسترسیهمۀاقشاربهامکانات

از مناطق برخورداریهمۀ و آموزشی عدالت ايجاد در مدرسهساز خّیرین مؤثرند. فرهنگی، و رفاهی

فضاهاوامکاناتموردنیازآموزشی،نقشیبیبدیلدارند.

ازقرآن آياتی آمدوبهعنوانسؤال، امامجعفرصادق)ع( نزد اسماعیلبنمسلممیگويد:مردی

گفت:ایپسررسولخدا،خدابهعدلواحسانوبخشیدنمالبهخويشاوندان راخواندو مجید

امام گیرد. پند شايد تا میدهد پند را انسان کند، می نهی ستمگری و فحشا از و دهد می فرمان

صادق)ع(فرمود:»آری،خداوندرابرایبندگانشفرمانیجزعدلواحساننیست.پسدعوتالهی

گروهی و میپذیرند گروهی که است مردم،خاص ازسوی پذیرشهدايت و عام ازسویخداوند،

کهمالکاصلیبرایاوامرخدایمتعال، نمیپذیرند.«اینآموزۀازاماممعصوم)ع(،اشارهبهآندارد

دعوتبهعدلواحساناست.

14. صادق الوعد و موفی العهد

َعْهِد«،افرادخّیرنیزبايدبه
ْ
َوْعِد َيا ُموِفَى ال

ْ
کبیرمیخوانیم:»َيا َصاِدَق ال کهدردعایجوشن همانطور

گرچهبااندکی کمکدادند،وعدهشانراستباشدو کسیوعدۀ گربه ایناوصاف،متصفباشندوا

زوديادیرشدن،بهعهدخودوفاداربمانند.

ِفى  ُكْر 
ْ

ذ
ُ
ا >َو  است: فرموده ايشان ویژگی همین بیان در اسماعیل)ع( داستانحضرت در قرآن
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ِه  ّبِ كاَن ِعْنَد َر كاِة َو  لّزَ
َ
ِة َو ا ل ُه ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ُمُر أ

ْ
كاَن َيأ ا َو  كاَن َرُسواًل َنِبّیً َوْعِد َو 

ْ
ل

َ
كاَن صاِدَق ا ُه 

َ
 ِإّن

َ
ِكتاِب ِإْسماِعيل

ْ
ل

َ
ا

کسان و بود پیامبر فرستادهای و کن.ویدرستوعده ياد را اسماعیل کتاب، این »در ا<؛ َمْرِضّیً

)مريم، بود« پسنديده خويش پروردگار نزد و میکرد وادار دادن زکات و خواندن نماز به را خود

آيات۵4و۵۵(.

کنند کردهومشکالتخودرابیان گرخّیرینصادقالوعدباشند،مردممیتوانندبهآنهااعتماد ا

از و راهحلیبرایمشکالتشانپیدانمايند.درغیراینصورت،مردمبهگونهایغیرمتعارف تاخّیرین

کار،نهتنهامشکالتشانحلنمیشود، کردوبااین راههاییغیرقانونیمشکالتخودراحلخواهند

بلکهبرمشکالتشانافزودهخواهدشد.

گرفتهاند،سرموقع گروامی کنندوبهطورمثالا البتهعالوهبرخّیرین،مردمنیزبايدبهقولخودوفا

پرداختنمايند.

گاهی به زمان 15. شجاعت وآ

نیز ازاصولچهارگانۀفضایلاخالقیاست.علمایعلماخالق ازصفاتپسنديدهو شجاعت،يکی

بررسی و تحلیل را آن تربیتی آثار و نتايج و وعوامل گفته وشجاعتسخن َجبن از گسترده بهطور

حقیقی مصداق و تام مظهر هولناک. و امورخطیر در نفس تزلزلنداشتن يعنی کردهاند.شجاعت،

شجاعت،وجودمقدسامامعلی)ع(بود.

آن هرچهشدت و راشاملمیشود گستردهای وطیف است قلب قوت همانا معنایشجاعت،

بیشترشود،ارزشواهمیتآننیزبیشترمیشود.درواقع،هیچمرتبهایازآن،اعمازضعیفياشديد،

کهافراطوتفريط،درآنراهندارد. نامطلوبنیستومقولهایاست

نخستینمرتبۀشجاعت،چیرگیبردشمندرمیدانجنگوجزآن،مانندبحث،مسابقهو...

َبْسَطًه ِفى  زاَدُه  َو  ْم 
ُ

ْیك
َ
َعل اْصَطفاُه  اهَّلَل  >ِإّنَ  است.خدایتعالیبهاینمرتبهچنیناشارهفرمودهاست:

فزونیبخشید« را او توانایی، و دانش در و برگزيد برشما را او کهخدا »بهدرستی ِجْسِم<؛
ْ
ال َو  ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال

)بقره،آيۀ۲4۷(.

رسولخدا)ص( چنانکه است؛ نفس هوای و اماره نفس بر چیرهشدن مرتبۀشجاعت، دومین

گردد.« کهبرهواینفسشچیره کسیاست فرمود:»اشجعالّناسمنغلبهواه«؛»شجاعترینمردم

سومینمرتبۀشجاعت،غلبهبرمشکالتدرفرازونشیبزندگانیدنیاوزرقوبرقوسختیهاو

َحِسَب   
َ
>أ کريممیفرمايد: قرآن الهیرویمیدهد؛چنانکه اساسسّنت بر که آناست ناماليمات

َمّنَ 
َ
َیْعل

َ
ِذيَن َصَدُقوا َو ل

َّ
ل

َ
هَّلُل ا

َ
َمّنَ ا

َ
َیْعل

َ
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفل

َّ
ل

َ
ا ا َقْد َفَتّنَ

َ
وا آَمّنا َو ُهْم ال ُيْفَتُنوَن َو ل

ُ
ْن َيُقول

َ
ْن ُيْتَرُكوا أ

َ
لّناُس أ

َ
ا

گفتندمابهخداايمانآوردهايم،رهايشان کهبهصرفاینکه كاِذِبیَن<؛»آيامردمچنینپنداشتند
ْ
ل

َ
ا
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

و امتحان به بودند، اينان از کهپیش را امتهایی ما و نکنند؟ امتحان ایندعویهیچ بر و کنند

کند«)عنکبوت،آيات۲و۳(. کاماًلمعلوم آزمايشآورديمتاخدادروغگويانراازراستگويان

ناپسند، برصفات آنچیرگی و نیست مقامی آن از باالتر که واالست و بلند مقامی مرتبۀچهارم،

کردنآنهاازوجودانسانوسپسغرسنهالفضایلدرجانودلاستواینمهم بهویژهريشهکن

ْم َو َرْحَمُتُه ما َزكى 
ُ

ْیك
َ
 اهَّلل َعل

ُ
ْو ال َفْضل

َ
جزبافضلورحمتخداوندممکننگردد؛چنانکهمیفرمايد:>َو ل

گرفضلورحمتخداشاملحالشمانبود،احدیاز ى َمْن َيشاُء<؛»وا  َو لِكّنَ اهَّلَل ُيَزِكّ
ً
َبدا

َ
َحٍد أ

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ِمْنك

کهمیخواهدمنّزهوپاکمیگرداند«)نور،آيۀ۲۱(. کسرا کیزهنمیشد؛لیکنخداهر شماپاکوپا

ّفاِر 
ُ

ك
ْ
ل

َ
ى ا

َ
ِشّداُء َعل

َ
ِذيَن َمَعُه أ

َّ
ل

َ
هَّلِل َو ا

َ
 ا

ُ
ٌد َرُسول خداوندشجاعتراازصفاتمؤمنیندانستهاست:>ُمَحّمَ

ُرَحماُء َبْیَنُهْم<؛»محمدفرستادۀخداستويارانوهمراهانشبرکافرانبسیارسختوبايکديگربسیار

مشفقومهربانند«)فتح،آيۀ۲۹(.

16. امیدواری به فضل وکرم خداوند

نمونۀظاهریامیدداشتنبهخدایمتعال،اینشعرسعدیاست:

دری  ــدد  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـ ــت  ــ ــم ــ ــك ــ ح ــه  ــ ــ بـ ار  دیـــــگـــــری خـــــــــــدای  كــــــــــرم  و  فـــــضـــــل  بــــــــه  گـــــشـــــایـــــد 

درکنارکاروکوشش،ضرورتداردانسانبهفضلخداامیدداشتهباشد؛بهویژهدرکارهایخیرکهبايد

کرمخداوندامیدفراوانداشت. بهفضلو

گون گونا بهصورتهای خیر کارهای انجام به را مردمان کريم، قرآن از فراوانی آيات در خداوند

فرامیخواند.بهاحسانکنندگانمژدهمیدهدوباغهایبهشتراپاداشآنانمیشماردومیفرمايد:

نیکوتر ايمانی کسی فرمودهاست:»چه نیز و آنمیافزايد« بر بلکه راضايعنمیکند، آنان »خدامزد

»بر ديگرمیفرمايد: آيۀ در و احسانمیکند؟« و مــیآورد بهخدا روی باخلوص که دارد کس آن از

احسانکنندگان،هیچعتابینیستوخداوندآمرزندۀمهرباناست.«

ِبيُر<؛»وبرخیازآنانبهاذن
َ

ك
ْ
 ال

ُ
َفْضل

ْ
َخْیَراِت ِبِإْذِن اهَّلِل َذِلَک ُهَو ال

ْ
همچنینمیفرمايد:>َوِمْنُهْم َساِبٌق ِبال

کارهایخیر]برديگران[پیشیمیگیرند؛ایناستآنفضلبزرگ«)فاطر،آيۀ۳۲(. خدادر

17. تفکر و برنامه ریزی

نقشبرنامهریزی،مهندسیوتفکردرفعالیتهایخیر،مقولهایمهماست.درحالحاضر،بعضی

کاریبیهوده کهابزاروآالتفکرکردنرانمیدانندوتفکررا اقشاربهتفکراهمیتزيادینمیدهند؛چرا

تلقیمیکنند.

کارهایخودقرارمیدادوباتفکروتدّبردرعالمهستی، پیامبر)ص(درهمۀاحوال،تفکرراسرلوحۀ
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کهمردمهنگامديدنآنحضرتمیگفتند:»چهجوان بهبسیاریازمسائلپیمیبرد؛بهگونهای

گر کهاهلتدبیرومدیريتبودوا متفکری!«يکیازتأثیراتدائمالفکربودنرسولخدا)ص(اینبود

مسئلهایاجتماعیپیشمیآمد،مدیريتمیکرد؛عجلهنمیکردوشتابزدهواردآننمیشد.

ِميَن
َ
َعال

ْ
َحْمُد هلِل َرِبّ ال

ْ
ِن ال

َ
َوآِخُر َدْعَواُهْم أ

سّیدحسینرضازاده





فصل اّول: 

)شرح زندگى حجت االسلم والمسلمين 

حاج سّید فضل اهَّلل رضازاده(





کودکی توّلد و 
ــیــعاالّول بــاشــانــزدهــمرب ــازاده،دردهــمشهریور۱۳0۷شــمــســی،مــصــادف پـــدرم،سّیدفــضــلاهللرضــ

۱۳4۷قمری،درمحلۀ»َدردشت«درشهراصفهانبهدنیاآمد.نامپدربزرگمسّیدمحمدحسینونام

جّدمسّیدمحمدرضابود.فضایاینخانوادهباتوجهبهاعتقاداتژرفوروحیۀمنبعثازتعّلقاتبه

کندهازمعنويتبود.جّدپدرمحجتاالسالمحاجسّیدرضا،ازوعاظومنبریهای مبانیدينیووالیی،آ

حسینبنعلی)ع( شهیدانحضرت ساالر و سرور عــزاداری مراسم در که بود اصفهان بنام و مشهور

گرامیاسالممیدانستودراین نوحهخوانیهممیکرد،خودراخادمشريعتووقفعترتپیامبر

کارمنبرخود،هموارهحديث مسیرهموارهبهاعتالیفرهنگوشعائرشیعهاهتمامداشت.اودرآغاز

کیدمیکرد: ثقلینرابهزبانجاریوبراهمیتآنتأ

ى ِفيِهَما  ُفوّنِ
ُ
َكْیَف َتْخل وا   َبْیِتى َفاْنُظُر

َ
ْهل

َ
ِكَتاَب اهَّلِل َو ِعْتَرِتى أ ْیِن 

َ
َقل

َ
ُم الّث

ُ
ى َتاِرٌک ِفيك  »ِإّنِ

ِ َنِبى  
ّ

ل
ُ

كيف تخلفونى فيهما َو ِإّنَ ِلك وا  َحْوَض فانظر
ْ
ّىَ ال

َ
ى َيِرَدا َعل ْن َيْفَتِرَقا َحّتَ

َ
ُهَما ل

َ
َفِإّن

 َبْیِتى و َثَقِلى« ؛ 
ُ

ْهل
َ
ِء أ

َ
، و هُؤال

ً
 و َثَقل

ً
ْهل

َ
أ

كتاب خدا و عترت خود را و هر  گرانبها به امانت مى گذارم:  »همانا من بین شما دو چيز 

اینان )على و فاطمه و حسن و  گرانبهايی است و  كاالی نفيس و  را اهلى و  پیغمبری 

گرانبهای من هستند.« ّيۀ  حسين( اهل بیت من و ذر

اینحديثرامسلمدرصحیح،ترمذیدرصحیح،ابنحنبلدرمسند،ثعلبینیشابوریدرتفسیر،

ابنمغازلیشافعیدرمناقب،سمعانیدرفضایلالصحابهوابنحجرمیثمیدرصواعقوديگرعلمای
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

رســولاهلل)ص( از گون گونا صور و عبارات با 8۲طریق به شیعه محّدثین همچنین و سّنت اهل

کردهاند. روايت

جّدپدرم،سّیدرضا،درادامۀتبیینحديثثقلین،برحسبوضعحالمجلس،اشاراتیبهحديث

کتبفريقیناست.ویباذکرتلمیحِی کهازاحاديثمشهوربینخاصهوعامهوثبتدر کساءمیکرد

اینرويدادبزرگدراهمیتجايگاهوشأناهلبیتپیامبر،بهذکرسندتاريخیونحوۀوقوعایناتفاق

کهدرحجرۀامسلمه،يکیازهمسرانبافضیلترسولخداواقعشد.سپسدر بسیارمهممیپرداخت

ادامه،آيۀتطهیرراتالوتمیکرد:

<؛ 
ً
َرُكْم َتْطهيرا َبْیِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ ُم الّرِ

ُ
یُد اهَّلُل ِلُیْذِهَب َعْنك ما ُير

َ
>ِإّن

كه خداوند )به ارادۀ تكوینى خاص( مى خواهد از شما اهل بیت )پیامبر(  »جز اين نيست 

گرداند« )احزاب، آیۀ 33(. كيزه  كى پا گونه پليدى را بزداید و شما را به همۀ ابعاد پا هر 

عكس باال: 

دیدار حاج 

سّیدحسين رضازاده 

از پدر حجت االسلم 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده

عكس مقابل: 

حجت االسلم و 

المسلمين سّیدفضل اهَّلل 

رضازاده در مراسم جشن
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کانونهایمعنویچونمساجد، حالوهوایَدردشتباآنهمهسابقۀعلمیوتاريخیووجود

مدارسونزديکیوقرببابقاعمتبرکۀامامزادگانصحیحالنسبوعظیمالشأن،معروفبهمجموعۀ

دربامام)ابراهیمطباطباییوسّیدعلیملقببهزینالعابدین(،شوروحالزايدالوصفیبهخانوادۀ

پدرممیبخشید.

درمشرقخیابانچهارباغ،درمحلیکهروزگاریمحلۀمعروف»سنبالنياسنبلستان«واقعشدهبود،

کهساختمانآندرسال8۵۷قمریبرابربا۱4۵۳میالدیدرزمان بقعۀمتبرکدوامامزادهقراردارد

کتیبۀصفوی، حکومتجهانشاهقراقویونلوبهپايانرسیدهاست.مقابرایندوامامزادهباتوجهبه

حاج سيدحسين رضازاده و 

حجت االسلم والمسلمين 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده در 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بوط  امامزاده درب امام مر

یخى  به دوران های تار

پس از اسلم است و 

در اصفهان، خيابان 

عبدالرزاق، بازارچه حاج 

محمدجعفر، كوی درب 

امام واقع شده است.

عكس مقابل: 

ودی  كاشى كاری ور

امامزاده درب امام

کرامتفرزندامامحسن)ع(،و ابراهیمطباطباییازبازماندگانحسنمثّنی،تربیتيافتۀدامانفضلو

زینالعابدینعلیازاعقابامامجعفرصادق)ع(معرفیشدهاست.

بنایاینبقعهدردورانهایمختلفیساختهشدهاست.قديمیترینبخشتاريخدارآنمربوطبه

اواسطقرنپانزدهممیالدیاست.اینبخشازيکپیشطاقبههمراهيکهشتیمربعشکلويک

گنبدبزرگ آرامگاهتشکیلشدهاستوتاريخساختآن8۵۷قمریاست.اینبنایباشکوهدارایدو

گدار،معمارو کاشیکاریوسهصحناست.بسیاریازمحققینازجملهآندره کوچکويکسردر و

کالهفرنگیحافظدرشیرازومدرسۀ باستانشناسمعروففرانسویوطراحموزۀملیایراندرتهرانو

کهبعدهاوبهخصوصدرعصرصفويهدربنابهوجودآمده کردهاند ایرانشهردریزد،بهتغییراتیاشاره

گنبدبزرگدرقرننهمهمزمانباساختمان گنبدهایموجوددريکزمانبهوجودنیامدهاند؛ است.

مادر آرامگاه امامزاده، دو این جوار در است. ساختهشده ۱08۲قمری سال در کوچک گنبد و بقعه

کاشیکاریبسیار جهانشاهقراقویونلوقراردارد.نمایخارجیبقعهودیوارهایمجاورآن،تزییناتیاز

گچیپرکاریدارد. زیباومقرنسهای

و کاشیکاری باشکوه بسیار تزیینات و معماری و ارزشهــایهنری بهدلیل امام مجموعۀدرب

گچبری،درزمرۀيکیازشاهکارهایمسّلمهنریایرانبهشمارمیرود.ایناثرشکوهمندبهلحاظ

کانونتوجهمعمارانوپژوهشگرانبسیاری وجوهارزشهایهنریومعماریترکمانانقراقویونلو،در

کردهاند.مجموعۀدربامامبهشمارۀ۲۱۷درفهرست گرفتهوبسیاریازآناندربارۀآنمطالعاتی قرار

گرفت. کودکیسّیدفضلاهللدرچنینفضاوزمانیشکل آثارملیایرانبهثبترسیدهاست.
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آقایان و حجج اسلم: 

یان، حاج  جعفر اخوان خراز

سّیدفضل اهَّلل رضازاده، 

سّید محمدرضا ابطحى، 

ليان،  محمد صافى، اجل

سّید حسن موحد ابطحى، 

غفور مرتضوی منش

تحصیالت
و اســت گاهی آ و علم به او بقای و انسان ارزش

ارزشعلمبهعملصالحوارزشوفضیلتعمربه

کهآب،مايۀحیاتهستیو اخالص.همانگونه

عاملشادابیورويشاست،اخالصنیزموجب

حیاتوارزشاعمالوپشتوانهایبرایبقاودوام

انــدازهو آناست.اهمیتعملبیشازآنکهبه

مقدارآنمرتبطباشد،بهکیفیت،نحوهوچگونگی

آيۀمبارک: کالموحیدر ارتباطدارد.فرمودۀ آن

ْحَسُن 
َ
أ ــْم 

ُ
ــك ّيُ

َ
أ َوُكْم 

ُ
ِلَیْبل َحَیاَة 

ْ
َوال ــَمــْوَت 

ْ
ال َق 

َ
َخل ــِذی 

َّ
>ال

کهمرگوزندگیرا َغُفوُر<؛»همان
ْ
يُز ال َعِز

ْ
 َوُهَو ال

ً
َعَمل

که )براىشماآدمیان(پديدآوردتاشمارابیازمايد

کدامتاننیکوکارتريدواوستمقتدرشکستناپذیر

وآمرزنده)ملک،آيۀ۲(«،ارزشعملرابهدرست

انجامدادنوباخلوصبهپايانرساندنمیداندو

اشارهایبهکثرتعملنمیکند.

»َما  میفرمايد: صادق)ع( امام همینباره در

وَن 
ُ

َيك  
َ

ال ْن 
َ
أ ِمْن   ،

َّ
َجــل

َ
أ َعْبٍد  ى 

َ
َعل  

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلُل   ْنَعَم  

َ
أ

عّزوجّل »خداوند َغْیُره «؛ ى 
َ
َتَعال اهَّلِل  َمــَع  ِبِه 

ْ
َقل ِفى 

که است نداده بندهاش به این از باالتر نعمتی

6۷، ج )بحاراألنوار، نباشد« خدا جز قلبش در

و ارزش عمل، جــوهــرۀ بــه اخــالص ۱۹8(. ص

که اســت کمیابی کیمیای و میبخشد کرامت

مسوجودواعمالآدمیرابهطالینابتبدیل

میکند.بههمینجهتازخالصسازیعملبه

ُص  ِسّرٌ 
َ

ْخل ِ
ْ

مثابۀسّرورازالهیيادشدهاست:»ال

ْحَبْبُت ِمْن ِعَباِدی« 
َ
َب َمْن أ

ْ
ی اْسَتْوَدْعُتُه َقل ْسَراِر

َ
ِمْن أ

)بحاراألنوار،ج6۷،ص۲4۹(.
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علیبنابیطالب)ع( مولیالموحدین حضرت

ُهْم هلِِل 
َ
ْعَمال

َ
ُصوا أ

َ
ْخل

َ
ِذيَن أ

َّ
ْيَن ال

َ
اینگونهآرزومیکند:»أ

کسانی وَبُهْم  ِلَمَواِضِع َنَظِر اهَّلِل؟«؛»کجايند
ُ
وا ُقل ُر َو َطّهَ

که را کارخالصانجامدهندودل بــرایخدا که

جايگاهنظروعنايتخداست،ازهرگونهناخالصی

وگناهپاککنند؟«)غررالحکم،ص۱8۳(.

عملبهاخالصنّیتنکوست

وگرنهچهآيدزبیمغزپوست

چهُزنارمغدرمیانتچهدلق

کهدرپوشیازبهرپندارخلق

)سعدی،بوستان،بابپنجم(

هلِِل   َص  
َ
ْخل

َ
أ ِلَمْن   »ُطوبی   میفرمايد:  نیز ادامه در و

َو  َعْیَناُه،  ى   ِبَما َتر َبُه 
ْ
َقل  

ْ
َيْشَغل ْم 

َ
ل َو  َعاَء، 

ُ
الّد َو  ِعَباَدَة 

ْ
ال

ْن َصْدَرُه ِبَما  ْم َيْحُز
َ
ُذَناُه، َو ل

ُ
ْكَر اهَّلِل ِبَما َتْسَمُع أ ْم َيْنَس ِذ

َ
ل

عبادت که کسانی حال به »خوشا َغْیُرُه«؛ ْعِطَى 
ُ
أ

و میدهند انــجــام خالصانه را خويش دعــای و

گرفتار قلبخودرابهآنچهديدگانشانمیبیند،

نمیکنندوهموارهبهيادخداهستندوشنیدنیها

واقوال،آنهاراازيادخداغافلنمیکندوازآنچه

ديگراندارند،بهدلخوداندوهیراهنمیدهند«

)کافی،ج۳،ص4۵(.

کندن چیستاخالصدلازخود

کارخودرابهخداافکندن

کردن نقددلازهمهخالص

رویچونزربهخلوصآوردن

دلبهاسبابجهاننادادن

ديدهبرُحورجنانننهادن

)جامی،هفتاورنگ،ِعقدبیستوهفتم(
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مرحوم محمدحسين خان 

صدر اصفهانى، 

صدراعظم فتحعلى خان 

قاجار و بانى مدرسه 

علميه صدر بازار

عكس مقابل: نمايی از 

مدرسه صدر بازار

باتوجهبهسیرۀاجدادش،اخالصسّیدفضلاهلل

بود. بینظیر اعتقادی ــای ارزشهـ به او ــاور ب و

عام زبــانــزد گفتار، و عمل در خلوص به ايشان

طاهرينش اجـــداد سلوک و سیره بــه و خــاص و

اعتقاد براساسهمین بودند. پایبند و متمّسک

به شديد تمايلی ُخلق، ُحسن در عملی التزام و

کردوازپانزدهسالگی گیریعلوماسالمیپیدا فرا

کانونهایبرجستۀروحانیومعنوی وارديکیاز

جهان در مؤثر آمــوزشــی نهادهای از و اصفهان

تشّیعيعنیمدرسۀعلمیۀ»صدربازار«شد.

بازاربناییمربوطبهدورۀقاجار مدرسۀصدر

که ويکیازآثارارزشمندوباسابقۀتاريخیاست

صدر محمدحسینخان مرحوم هّمت و اراده با

فتحعلیخان کفايت با صــدراعــظــم اصــفــهــانــی،

ــهمــســاحــتُنـــههــزار قـــاجـــار،درقــطــعــهزمــیــنــیب
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َمدَرس حضرت آیت اهَّلل 

العظمى مظاهری در 

مدرسۀ صدر بازار

مترمربعدراواسطنیمۀاّولقرنسیزدهمقمری

گلشنيابازار ساختهشد.اینمدرسهدرمرکزبازار

اشرف دروازۀ نزديکی در اصفهان جارچیباشی

بازارنجارهاقرار ودرمجاورتمسجددارالشفاو

داردوبهلحاظُفرمومعماریازمدرسۀچهارباغ

گرفتهاست.مدرسۀصدردريکقرناخیراز الگو

نظرموقعیتعلمیواجتماعی،مهمترینمدرسۀ

علمیۀاصفهانبودهاست.

حاضر حال در مدرسه این آموزشی محوريت

درسطوحعالیودروسخارجمتمرکزاست؛ولی

افزونبرآن،طالبزيادیدرسطوحديگرنیزدر

آنبهتحصیلمشغولند.

ذکرشرححالتکتکمدّرسانسطوحعالیو

گانه بزرگوارانفحولدهراینمدرسه،مقالیجدا

دو وجــود به اشــاره، بــاب از لیکن طلبمیکند؛

کهازاستوانههایبیبدیلمعرفتواخالق عزیز

گفتهاند: کهنیک وفقاهتاند،اشارتیمیکنم

گلهایبرگزيدهپراست کهز دراینچمن

گلانتخابالزمنیست برایچیدن

)قیصرامینپور،تنفسصبح(

و عالیقدر مرجع علمیه، حــوزۀ زعیم و رئیس

استاداخالق،حضرتآيتاهللالعظمیحاجشیخ

ســال در تــعــالــی( اهلل مــظــاهــری)حــفــظــه حسین

شهرستانهای از يکی تــیــران، در ۱۳۱۲شمسی

استاناصفهان،درخانوادهایمذهبیوروحانی

گرامیاسالم)ص(پابه ودوستدارخاندانپیامبر

عرصۀوجودنهاد.ايشانپسازاتمامتحصیالت

حوزۀ وارد ۱۳۲6شمسی ســال در حـــوزوی، غیر
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس مقابل: حاج 

سّیدحسين رضازاده و 

آیت اهَّلل العظمى حاج ميرزا 

محمدتقى مجلسى در 

تاالر علمه امينى مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

علمیۀاصفهانشد.دروسحوزهرانزدبزرگانیچونحاجآقاجمالخوانساری،آيتاهللالعظمیمرعشی

جلد(، )سه العملّیه الحکمه شؤون و االخالق فی دراســاۀ گذراند. امامخمینی)ره( وحضرت نجفی

دانشاخالقاسالمی)چهارجلد(،موسوعه)بیستوهفتجلد(،معاددرقرآن،مناسکحجوعصارۀ

دین،ازجملهآثاراینمرجععالیقدراست.

کهدرزمرۀمراجععظامهستندودرایندارالعلمزينتبخش ازجملهشخصیتهایعلمیشاخص

کهدرسال کرسیدرسخارجنیزهستند،عالمۀفقیهآيتاهللالعظمیشیخمحمدتقیمجلسیاست

صدر علمیۀ مدرسۀ وارد دبیرستان دوران اتمام از پس ايشان شد. متوّلد اصفهان در ۱۳08شمسی

کسبفیضازمحضرعلمایقم،روانۀنجفاشرفشد. اصفهانوبعدازآنرهسپارقمشد.پساز

درآنجابهمجلسدرسبزرگانیچونحاجسّیدمحمودشاهرودیوحاجسّیدابوالقاسمخوییراه

يافت.ايشانپسازدريافتاجازۀاجتهادازمراجععالیقدرشیعه،بهایرانآمد.پسازمدتیتدريس

درحوزۀعلمیۀخرمآبادوقم،بهاصفهانبازگشتودرآنجامشغولتدريسشد.

و بسیار پشتکاری وافــر، عالقهای و ذوق با رضـــازاده فضلاهلل سّید حــاج خاستگاهی، چنین در

کاروتالشدرحیطههایعلمیپرداخت.ايشانباروحیآمیختهازپرهیزکاری استعدادیدرخشانبه

وُملَهمازآموزههایمعنویواخالقحسنه،دربسیاریازمتونودروسازجملهادبیات،فقه،اصول،

اخباروتاريخ،رجالودرايهوآثارمعتنابهیازمنابعاسالمیبهویژهمعارفشیعیومضامینیمربوطو

مرتبطبااهلبیتعصمتوطهارت)ع(بهتلّمذ،تحقیقوپژوهشپرداخت.

مطابققولشیخاجل،سعدیشیرازی،»مرادازنزولقرآنتحصیلسیرتخوباست،نهترتیل

گلستان،بابهشتم،بخش68(.تکمیلسجايایاخالقی،هدفغایی سورتمکتوب«)سعدی،
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کمالرسانیدنمکارماخالقیبیان رسالتحضرتختمیمرتبتاست.خواجۀرسلدرتمامکردنوبه

میفرمايد:

ِق«؛ 
َ

ْخل
َ ْ
اِرَم ال

َ
َم َمك َتّمِ

ُ
ى ُبِعْثُت ِل

َ
»ِإّن

)ارشادالقلوب،  شده  ام  مبعوث  اخلق  مكارم  كمال رساندن  به  براى  من  كه  »به راستى 

ص 174( 

يا

ْفَعاِل«؛ 
َ ْ
َكَماِل َمَحاِسِن ال ِق َو 

َ
ْخل

َ ْ
اِرِم ال

َ
»ِاّنَ اهَّلَل بعثنى ِبَتَماِم َمك

رگواری  های اخلقى و كامل كردن كارهای نيكو برانگيخت«  »خداوند مرا برای تمام كردن بز

)المعجم االوسط،  ج 7، ص 74، ح 6895(. 

که: خداوندعّزوجّلنیزآنحضرترابهعظمتاخالقیمیستايد

ٍق َعِظيٍم<؛ 
ُ
َعلى ُخل

َ
ک ل

َ
>ِإّن

رگى )كه همۀ اخلق فاضلۀ انسانى در آن جمع است(  »و همانا تو بر ملكۀ نفسانى بز

ى« )قلم، آیۀ 4(.  استوار

آنحضرتبهعنوانسرمشقینیکومعرفیشدهاست:

ْسَوٌة َحَسَنٌة<؛ 
ُ
ْم ِفى َرُسوِل اهَّلل أ

ُ
ك

َ
َكاَن ل َقْد 

َ
>ل

 براى شما در رفتار رسول خدا، مایۀ اقتدا و سرمشق زندگى است« )احزاب، آیۀ 21(. 
ً
»قطعا

در بايد حق، حضرت ذات به نزديکترشدن هرچه بــرای معرفت اهل که است مبرهن ازهمینرو،

کهفرمود: کردارشانباچنانمحکوترازوییبکوشند تهذيبنفسوتنظیمرفتارو

ُمسَتِقيِم<؛ 
ْ
ِقسطاِس ال

ْ
>َوِزُنوا ِبال

وى درست بسنجيد« )اسراء، آیۀ 35(.  »با تراز

سّیدفضلاهللبهتأّسیازشیخاجلدربوستان،همیشهمیگفت:

ــا  ــ ــف صــ راه  كــــــــــه  ســــــــعــــــــدی  ــىمــــــــپــــــــنــــــــدار  ــفـ ــطـ ــصـ تـــــــــــــوان رفـــــــــــت جــــــــز بــــــــر پــــــــی مـ

)سعدی،بوستان،سرآغاز(

آيتاهلل مرحوم اهلبیت، فقیه همچون بسیاری بزرگان با اوایــل همان در فضلاهلل، سّید پــدرم،

مهدوی مصطفی آيتاهلل میپرداخت. تبادلآرا و بحث به ُهرستانی، مهدوی مصطفی سّید حاج

و بنام علمای و عظام آيــات از مهدی، آقاسّید حجتاالسالموالمسلمین مرحوم فرزند هرستانی،

کهدرسال۱۳۲۹قمریدرخانوادهایاصیلوروحانیدرقريۀ کراممعاصراصفهانبود دانشمندان

اعاظم از بحرالعطا به ملّقب مهدی آقاسّید مرحوم، آن پدر آمد. بهدنیا اصفهان ماربین هرستان



حضرت بــه ۳۳واســـطـــه ــا ب منطقه آن عــلــمــای

تحصیالت او ــد. ــیرسـ مـ ــفــر)ع( ــنجــع مــوســیب

مقدماتیوسطوحخودرادراصفهانودرمدرسۀ

»جدهبزرگ«،نزداستادانینظیرمرحومآقاشیخ

محمدعلیدزفولیومرحومآقاشیخمحمدحسن

و آقاسّیدمهدیدرچهای ومرحوم نجفآبادی

حاجآقارحیماربابوآقاسّیدمحمدنجفآبادی

گرفت. فرا

کوشا و علمیمتبّحر امــور در نــهفقط پــدرم

بود،بلکهدرديگرمسائلنیزدقتوژرفانديشی

ــاالتايــشــاندراین خــاصــیداشـــت.رفــتــاروحـ

ِبِذكِر اهَّلِل َتطَمِئّنُ  ال 
َ
>أ حوزه،ترجمانیواقعیبوداز

يادخدا به تنها کهدلها باشید گاه »آ وُب<؛
ُ
الُقل

به اتکال با ايشان آيۀ۲8(. آراممیيابد«)رعد،

آرامــش و سکینه اسمه، عــّز بــاری حضرت ذات

خويش روح و جــان بــا و ــرده ک کسب را معنوی

آمیختهبود.

دانشهای و عربی ادبــیــات و علوم بهجز او

مرسوم علوم فــارســی، ادبــیــات و شعر در بالغی،

و داشـــت مــهــارت نیز وهیئت نــجــوم ــوزوی، حــ

صاحِبرأیبود.

مربیان و استادان
يکیازعواملمهِمتأثیرگذاردرشخصیتپدرم،

ــازاده، ــ ــدفــضــلاهللرضـ حــجــتاالســالمحـــاجســّی

انديشمندان و علما محضر از ايــشــان اســتــفــادۀ

رونق اصفهان علمیۀ حــوزۀ به که بــود نــامــوری

عالقهمندان از بسیاری بودند. بخشیده خاصی

مرحوم آیت اهَّلل حاج سّید  مصطفى مهدوی ُهرستانى



سراسر در معرفت مشتاقان و دانش گیری فرا به

گیریعلمازحضورچنین حوزههایشیعه،بهفرا

فرهیختگانیتمایلداشتندکهمیتوانمبهبرخی

ازاستادانايشاناشارهایداشتهباشم.

1. حاج میرزا علی آقا شیرازی 
سال۱۲۹4قمری در شیرازی، علیآقا میرزا حاج

و عــارف فقیهی ايشان آمــد. دنیا به اصفهان در

از بــود. بوعلیسینا قانون و نهجالبالغه مــدّرس

و شد مشغول قــرآن گیری فرا به کودکی دوران

داد. ادامــه اصفهان در تحصیالتش به همزمان

پسازمدتیعازمنجفشدودرآنجادروسش

کردودرسال۱۳۲۳قمریبهاصفهان راتکمیل

در يعنی۱۳۳4شــمــســی عــمــر، آخــر تــا و برگشت

مطهری، مرتضی شهید داشت. اقامت اصفهان

سّیدجاللالدینهمایی،سّیداسماعیلهاشمی،

ازجمله شفیعی حسین و اربـــاب رحیم حــاجآقــا

گرداناوبودند. شا

2. حاج آقا رحیم ارباب 
حکیممتأّله،فقیهوارسته،حاجآقارحیماربابدر

سال۱۲۵۹شمسیدرچرمهین،ازتوابعشهرستان

لنجاناصفهانبهدنیاآمد.خاندانحاجآقارحیم

و معتمدانچرمهین و دهاقین بزرگان از ارباب،

اربــاب لقب به بدینسبب بودند؛ توانگر بسیار

کسوت خواندهمیشدند.حاجآقارحیماربابدر

روحانیتبود؛امابهرسمايشانعمامهنگذاشت.

فیلسوف خــويــش، اســتــاد از تــأّســی بــه همیشه

زا على آقا شيرازی مرحوم حاج مير



کالهپوستیبرسرداشت.فقطهنگامنمازبهرسماجدادش بلندمرتبه،میرزاجهانگیرخانقشقایی،

عمامهایکوچکرویسرشمیگذاشت.حاجآقارحیماربابسهسالآخرعمرشپسازعملجراحی

کوتاهیيکپرستارنابیناشد.اودر۱۹آذر۱۳۵۵همزمانباروزعیدغدیردرگذشت چشمانش،بهعلت

از شد. سپرده خاک به شهدا گلستان در ملک« »تکیۀ حوالی اصفهان، فــوالد تخت گورستان در و

همفکرانمعروفايشانمیتوانبهآيتاهللسّیدحسینطباطباییبروجردی،محمدحسینَاَشنیو

گردانمشهورايشاننیزآقايانعبدالجوادفالطوری،سّید کرد.شا عالمهسّیدمحمدجوادغرویاشاره

ابطحی،عالمهجاللالدینهمایی،سّیدمحمد حسینموسویقهدريجانی،سّیدمحمدعلیموحد

کلباسی،آيتاهللناصریاصفهانیو حسینیبهشتی،محمدمفتح،حسینعلیراشد،مالهاشمجنتی،

کتابیهستند. دکترمحمدباقر

ه، فقيه وارسته، 
ّ
حكيم متأل

حاج آقا رحيم ارباب



حضرت آیت اهَّلل شيخ 

عباسعلى ادیب اصفهانى

3. آیت اهلل شیخ عباسعلی ادیب 
آيـــــتاهللشــیــخعــبــاســعــلــیاديـــــب،فـــرزنـــدحــاج

او اســت. متوّلد۱۳۱۵قــمــری اديــب، محمدجعفر

مقدماتعلوموادبیاترادرزادگاهشآموختو

سپسبهشهراصفهانرفت.ايشاندررشتههای

مختلفهمچونفقهواصول،اخالق،رياضیات،

هندسه،لگاريتمونجومبهسطحعالیومدارج

بلندراهيافت.همچنینازبرخیاستادانشموفق

بهدريافتاجازۀاجتهادوروايتشد.

فقیهی عالمیزاهــد، اديــب، عباسعلی شیخ

ــزرگــواروادیــبــیشــاعــربــودو ب جــامــع،مجتهدی

تخّلص مــیســرود. نیکو شعر عربی و فارسی به

ــادم«بــودوپــسازآنکــه شــعــریاشنخست»نـ

واژه همین داد، قــرار اديــب را خانوادگیاش نام

۱4۱۲قمری سال در ايشان کرد. خود تخّلص را

وفاتيافت.

4. آیت اهلل شیخ احمد فیاض فروشانی 
ــتاهللشــیــخاحــمــدفیاض ــ آي فــاضــلوارســـتـــه،

شهر در ۱۲8۵شـــمـــســـی ــال ســ در ــانـــی، فـــروشـ

مالمصطفی، ــد ــرزن ف او شـــد. مــتــوّلــد اصــفــهــان

فیاض، اســـت. اصــفــهــان در شیعه عــالــمــان از

تحصیالتحوزویاشرادردوحوزۀاصفهانو

گذراندوازاستادانهردوحوزهبهرهبرد. نجف

اصفهان در و بازگشت ایران به سالها از پس

و شخصیتی ویژگیهای که ايشان شد. کن سا

تربیت به اصفهان در داشــت، خاصی معنوی

پـــرداخـــتودر ــدريــسعــلــومديــنــی ت طـــالبو



حضرت آیت اهَّلل ادیب 

اصفهانى و آیت اهَّلل 

معزی اصفهانى و 

آیت اهَّلل موحدابطحى و 

آیت اهَّلل خادمى

همراه رزمندگان و خمینی)ره( امام با عراق و ایــران هشتسالۀ جنگ اسالمیو انقالب جريان

بود.اودرسال۱۳66شمسیدرگذشت.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 آیت اهَّلل شيخ احمد 

وشانى فياض فر

5. آیت اهلل العظمی حاج میر سّید علی موسوی بهبهانی 
سال در بهبهانی، موسوی علی سّید میر حاج آيتاهللالعظمی نامدار، فقیه و زمــان عالیقدر مرجع

۱۳0۲قمریدرشهربهبهانقدمبهعرصۀوجودنهاد.پدرشازنوادگانسّیدعبداهللبالدیبحرينیو

کهدرعصر ازعلمایبهبهانبود.سّیدعلی،دانشمندیپرهیزگار،متقی،زاهد،عابدويگانهمردیبود

کردو خودهمتاییدرتقوانداشت.بنابهدرخواستعلماومردممتدّیناصفهان،دراینشهراقامت

تاپايانعمرش،نیمۀاّولسالدراصفهانونیمۀدومدراهوازمیماندواینبرنامهتاآخرعمرايشان

ادامهداشت.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 آیت اهَّلل العظمى  حاج 

مير سّید  على موسوی 

بهبهانى
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس مقابل: آقایان 

و حجج اسلم: حسين 

پوركاظمى، حاج 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده، 

حاج سّیداحمد 

فقيه امامى، حاج 

سّیدحسن فقيه امامى و 

حاج سّیدحسين رضازاده

کسوت روحانیت در 
سّیدفضلاهللپسازسالهاخوشهچینیازخرمناستادانیبناموعالم،بنابهتوصیۀفضالیبزرگ

زند وشیخمحمدباقر فیاض ارباب،حاجشیخاحمد رحیم آياتحاجآقا وارستهایچونحضرات و

گرديد. کسوتمقدسروحانیتشدومعّمم کرمانی،مفتخربه

گرد تدریس و تربیت شا
گردان شا و تربیتطالب و تدريس به معنوی، کماالت و معارف کسب نیمقرن حدود از پس پدرم

کهخودسالهادرآنجابهتحصیل کرسیتدريسايشاندرمدرسۀصدربازارتشکیلمیشد پرداخت.

پرداختهوازمحضراستادانمبّرزیبهرهجستهبود.

ازجملۀدروسومباحثايشان،متونومنابعفقهیمانندشرحلمعهشهیدثانیومکاسبشیخ

کهسخت انصاریبود.درعینحال،خواندنآثارارزشمندیمانندنهجالبالغهوصحیفۀسجاديهرا

موردعالقهاشبود،بهطالبانعلمتوصیهمیکرد.

کهاز گاهنیزبهصورتاختصاصیبعضیمتون،منابعوموضوعاتديگرراتدريسمیکرد ايشان

آنجملهمیتوانبهدانشهاییچونرجالودرايه،تاريخوجغرافیایاسالمی،بهویژهشیعه،مللو

کرد. نحلونجوماشاره

حراست از مبانی مکتب
اعتقادراسخپدرمبهارکاندینواصولمذهبجعفریوتقّیدوالتزامعملیبهواليتاهلبیت)ع(،او

گويدودراینراهاز رابرآنداشتتاباتماموجودازفضایلومناقب،سیرهوسلوکائمۀاطهارسخن

کوتاهینورزد. گسترشفرهنگعلوی کوششیبرای هیچ

ْو 
َ
ِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهَّلِل َول

َ
ُمنك

ْ
وِف َوَتْنَهْوَن َعِن ال َمْعُر

ْ
وَن ِبال ُمُر

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللّنَ

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
>ُكنُتْم َخْیَر أ

َفاِسُقوَن<؛ 
ْ
ْكَثُرُهُم ال

َ
ُمْؤِمُنوَن َوأ

ْ
ْنُهُم ال ُهم ّمِ

َّ
اَن َخْیًرا ل

َ
ك

َ
ِكَتاِب ل

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
آَمَن أ

پدیدار  بر مردم )جهان(  )از جانب خدا(  كه  وهى هستيد  گر ين  بهتر »شما )مسلمان ها( 

ید و به خدا )در آنچه نازل  كار زشت بازمى دار كار پسندیده امر مى كنيد و از  شده اید، به 

كتاب نيز ایمان مى آوردند البته برایشان بهتر بود؛ برخى  گر اهل  ید. و ا كرده( ایمان مى آور

از آن ها مؤمن اند و بیشترشان نافرمانند )آل عمران، آیۀ 110(.«

جابربنعبداهللانصاریدرذیلتفسیرآيۀفوقمیگويد:»رسولخدا)ص(فرمود:

َيُطوُف   
َ

ْقَبل
َ
َفأ َعَظَمِتِه  ِل 

َ
َجل ِمْن  ُه 

َ
اْشَتّق َو  ُنــوِرِه  ِمْن  اْبَتَدَعُه  ُنــوِری،  اهَّلُل  َق 

َ
َخل َما   

ُ
ل ّوَ

َ
»أ





68
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 َفَفَتَق 
ً
َف َسَنٍة، ُثّمَ َسَجَد هلِِل َتْعِظيما

ْ
ل

َ
َعَظَمِة ِفى َثَماِنيَن أ

ْ
ِل ال

َ
ى َجل

َ
 ِإل

َ
ى َوَصل ُقْدَرِة َحّتَ

ْ
ِبال

َق 
َ
َخل ُثّمَ  ُقْدَرِة، 

ْ
ِبال  

ً
ُمِحيطا َعِلّىٍ  ُنوُر  َو  َعَظَمِة 

ْ
ِبال  

ً
ُمِحيطا ُنوِری  اَن 

َ
َفك )ع(،  َعِلّىٍ  ُنوَر  ِمْنُه 

ِعَباِد َو 
ْ
ْبَصاَر ال

َ
َمْعِرَفَة َو أ

ْ
 َو ال

َ
َعْقل

ْ
ْبَصاِر َو ال

َ ْ
َهاِر َو ُنوَر ال ْمَس َو َضْوَء الّنَ

َ
ْوَح َو الّش

َّ
َعْرَش َو الل

ْ
ال

وَن َو  ِخُر
ْ

وَن َو َنْحُن ال
ُ
ل ّوَ

َ ْ
وَبُهْم ِمْن ُنوِری َو ُنوِری ُمْشَتّقٌ ِمْن ُنوِرِه، َفَنْحُن ال

ُ
ْسَماَعُهْم َو ُقل

َ
أ

ُة اهَّلِل َو  َكِلَمُة اهَّلِل َو َنْحُن َخاّصَ اِفُعوَن َو َنْحُن 
َ

ُحوَن َو َنْحُن الّش ُمَسّبِ
ْ
اِبُقوَن َو َنْحُن ال َنْحُن الّسَ

َمَناُء اهَّلِل َو َنْحُن 
ُ
اُء اهَّلِل َو َنْحُن َوْجُه اهَّلِل َو َنْحُن َجْنُب اهَّلِل َو َنْحُن َيِميُن اهَّلِل َو َنْحُن أ ِحّبَ

َ
َنْحُن أ

ْبَیاِتَنا 
َ
أ يِل َو ِفى  ِو

ْ
أ َو َمْعَنى الّتَ يِل   ْنِز َو َنْحُن َمْعِدُن الّتَ َخَزَنُة َوْحِى اهَّلِل َو َسَدَنُة َغْیِب اهَّلِل 

ْحَمِة  َمِة َو َنْحُن َمَفاِتيُح الّرَ
ْ

 ُقْدِس اهَّلِل َو َنْحُن َمَصاِبیُح الِحك
ُّ

 َو َنْحُن َمَحال
ُ

َهَبَط َجْبَرِئيل

َعْصِر 
ْ
ال َنَواِميُس  َنْحُن  َو  ِة  ِئّمَ

َ ْ
ال َساَدُة  َنْحُن  َو  ِة  ّمَ

ُ ْ
ال َشَرُف  َنْحُن  َو  ْعَمِة  الّنِ َيَناِبیُع  َنْحُن  َو 

ُحَماُة 
ْ
َو ال ُة 

َ
ُوال

ْ
َو ال َفاُة 

ُ
ك

ْ
ِد َو َنْحُن ال

َ
ِبل

ْ
ِعَباِد َو َنْحُن َساَسُة ال

ْ
ْهر َو َنْحُن َساَدُة ال

َ
ْحَباُر الّد

َ
َو أ

َو  یُم  َقِو
ْ
ال ْهُج  الّنَ َنْحُن  َو    

ُ
َسِبيل

ْ
ل الّسَ َو   

ُ
ِبيل الّسَ َنْحُن  َو  َجاِة  الّنَ يُق  َطِر َو  َعاُة  الّرُ َو  َقاُة  الّسُ َو 

ى اهَّلِل َو َمْن َشّکَ ِفيَنا َشّکَ 
َ
 َعل

َ
ْیَنا َرّد

َ
 َعل

َ
ُمْسَتِقيم، َمْن آَمَن ِبَنا آَمَن ِباهَّلِل َو َمْن َرّد

ْ
يُق ال ِر الّطَ

َطاَع اهَّلَل، َو َنْحُن 
َ
َطاَعَنا أ

َ
ى َعِن اهَّلِل َو َمْن أ

َّ
ا َتَول ى َعّنَ

َّ
ِفى اهَّلِل َو َمْن َعَرَفَنا َعَرَف اهَّلَل َو َمْن َتَول

ُة  ُبّوَ ِهَداَيُة َو ِفيَنا الّنُ
ْ
َفُة َو ال

َ
ِخل

ْ
ِعْصَمُة َو ال

ْ
َنا ال

َ
ى ِرْضَواِن اهَّلِل، َو ل

َ
ُة ِإل

َ
ُوْصل

ْ
ى اهَّلِل َو ال

َ
ُة ِإل

َ
َوِسيل

ْ
ال

َكِلَمُة  ِعْصَمِة َو َنْحُن 
ْ
ْحَمِة َو َشَجَرُة ال َمِة َو َباُب الّرَ

ْ
ِحك

ْ
َماَمُة َو َنْحُن َمْعِدُن ال ِ

ْ
َيُة َو ال

َ
َوال

ْ
َو ال

َک ِبَها َنَجا«؛  ِتى َمْن َتَمّسَ
َّ
ُوْثَقى ال

ْ
َوُة ال ُعْر

ْ
ُعْظَمى َو ال

ْ
ُة ال ُحّجَ

ْ
ى َو ال

َ
ْعل

َ ْ
 ال

ُ
َمَثل

ْ
ْقَوى َو ال الّتَ

كه آن را از نور خود پدید آورد و از  ید، نور من بود  كه خدای متعال آفر »نخستين چيزی 

وع به طواف قدرت الهى نمود تا اين كه  كرد. پس نور من شر ل عظمت خویش جدا  جل

ل عظمت الهى رسيد. آن گاه برای تعظيم خدا به سجده  در طول هشتادهزار سال به جل

گردید؛ پس نور من محيط بر عظمت الهى و نور على)ع(  افتاد و از آن نور على)ع( جدا 

دیدگان،  نور  وز،  ر خورشيد،  لوح،  عرش،  متعال  خدای  آن گــاه  بود.  او  قدرت  بر  محيط 

ید و نور من از  گوش  ها و دل  های آنان را از نور من آفر عقل، معرفت و چشم  های مردم و 

ين و سابقين و مايیم  گردیده است. پس مايیم اّولين و آخر نور او )خدای سبحان( جدا 

یدگان  تسبيح كنندگان و مايیم شفاعت كنندگان و ما كلمۀ خدا هستيم و ما خاصان و برگز

امينان  ما  هستيم.  یمين  اهَّلل  و  جنب   اهَّلل  وجــه  اهَّلل،  ما  و  خدايیم  دوستان  ما  هستيم.  او 

یليم  خدايیم، ما خزانه داران وحى او و پرده داران و حاجبان غيب او هستيم. ما معدن تنز

آمدو شد  ما محل  و  ود مى  آید  فر ما  در خانه  های  و جبرئيل  نزد ماست  تأويل  و معنای 

كليدهای  امر خدا و نهایت غيب او هستيم. ما جایگاه قدس خدا، چراغ  های حكمت، 
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رگان پیشوایان امت هستيم. ما  رحمت، سرچشمه  های نعمت، باعث شرافت مردم و بز

كفایت كنندگان،  جهان،  سياستمداران  مردم،  وران  سر دهر،  دانشمندان  عصر،  نواميس 

فرمانداران، حاميان و ساقيان و راعيان و راه  های نجات مردم هستيم.  ما راه و سرچشمۀ 

كسى كه به ما ایمان بیاورد، به خدا ایمان آورده و  سلسبيل و راه پایدار و مستقيم هستيم. 

كند، به خدا تردید  كسى كه دربارۀ ما تردید  كرده است.  كند، خدای را رد  كسى كه ما را رد 

وی گردان باشد، از  كسى كه از ما ر كسى كه ما را نشناسد، خدا را نشناخته و  كرده است. 

كرده است. ما  كند، از خدا اطاعت  كسى كه از ما اطاعت  وی گردان شده است.  خدا ر

آِن  از  و هدایت  او هستيم. عصمت، خلفت  به رضوان  و رساننده  به  سوی خدا  وسيله 

ماست. نبوت، والیت و امامت در ميان ماست. ما معدن حكمت، باب رحمت و شجرۀ 

آن  به  كه هركس  وۀ الوثقى  و عر كبری  على، حجت 
َ
ا َمَثل  تقوا،  كلمۀ  عصمت هستيم. 

نوار، ج 25، ص 23 و 24(. چنگ زند نجات یابد، ما هستيم« )بحاراال

و اهلبیتعصمت منزلت و جايگاه از ومجالس منابر در وظیفه، برحسب و تشخیص به بنا پدرم

مسلکهای و انحرافی افکار و وهابیت ازجمله آنان، دشمنان انحراف و میراند طهارت)ع(سخن

ساختگیووابستهراتذکرمیدادوبااستداللوطرحمباحثعلمی،آنانرارسواوسرافکندهمیکرد.

کالمحضرت قدرتعلمی،دقتنظروسخنانمنطقیومستدلپدرمبرخاستهازبرداشتوتأویل

تعّقل بر کهحضرتعلیبنابیطالب)ع( اینسیرۀفکریاستواربود بر و بود امیر)ع(درنهجالبالغه

کیدمیکرد.ایننکتهبهخوبیدرنامۀ۳۱  گراییبهصورتتوأمانتأ بهعنوانراهبردفرزانگیومعنا

نهجالبالغههويداوتبیینشدهاست.

کیدمیورزيدوبراساس ايشاندرمباحثوسیرمنطقیبحث،براثباترابطۀبینعقلوادبتأ

با »آنکــه میبرد: پیش را مباحثخود است، اشــارهشده بدان نامه این در که آنحضرت گفتمان

نیست« بیش چارپایی نهد، راه بر سر تازيانه زور با کسیکه وگرنه است گردد،خردمند فرزانه ادب،

)نهجالبالغه،نامۀ۳۱(.

توجه به نسل جوان
دورۀجوانیازجملهدورههایمهموتأثیرگذاردرزندگیهرفرداست.دورۀجوانیبهارزندگیاستو

شناختویژگیهایانساندرایندورۀبیبدیلزندگیمیتواندبهاستفادۀمطلوبازدورۀجوانیو

بهکارگیریتواناییهایفردمنجرشود.

کهمیتوان بهگونهای دانشهاست؛ و تواناییها بهدستآوردن برای زمان مناسبترین جوانی
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كبر اناری و  سيد ا

حجت االسلم و 

المسلمين سّیدفضل اهَّلل 

رضازاده در آرامگاه 

ابوالقاسم فردوسى

کماليابی و گربهخودشناسی ا که کوتاهاست ودرعینحال کرددورانجوانیفرصتیطالیی ادعا

اختصاصيابد،سعادتجوانبهخوبیتأمینمیشود.

حضرتعلی)ع(دربارۀاهمیتجوانیوتأثیرآندرزندگیفرمودهاند:

»در ایام سلمت بدن، سرمایه  ای فراهم و مهيا نساختند و در اوايل فرصت  های زندگى 

دادند.  كف  از  رایگان  را  ایام عمر  ين  درخشنده  تر و  نگرفتند  ومندی، درس عبرتى  نير و 

وری بوده است، آیا مى  تواند در پیری جز شكستگى و ذلت  كسى كه در جوانى اهل تن  پر

انتظاری داشته باشد؟« )نهج  البلغه، ج 1، ص191( 

ونیز:

عاِفَیه«؛ 
ْ
باُب َوال

َ
ُهما ِااّل َمْن َفَقَدُهما: الّش

َ
»َشْیئاِن الَيْعِرُف َفْضل

از دست داده  را  كسى كه آن دو  را نداند، مگر  برتری آن ها  و  كه فضيلت  »دو چيز است 

رالكلم، ص 414(. رالحكم و در باشد: جوانى و سلمتى« )غر

جوانانازقدرت،نشاطوسالمتیبیشتریدرمقايسهباديگردورانهایزندگیبرخوردارندودرمعارف

کیدشدهاست.حضرتعلی)ع( دينیبراستفادهازاینویژگیهابرایدستیابیبهسعادتوآخرتتأ

درتفسیرآيۀ۷۷سورۀقصصبداناشارهفرمودهاست:

َتَک َو  َتَک َو ُقّوَ ْنيا< قال: ال َتنَس ِصّحَ
ُ

»فى قوله تعالى: >َو ال َتْنَس َنصيَبَک ِمَن الّد

َب ِبَها الِخَرَة«؛ 
ُ
ن َتطل

َ
َک َو ا َفراَغَک َو َشباَبَک َو َنشاَطَک َو ِغَنا

یعنى  مكن؛  فراموش  دنيا  از  را  خــود  سهم  مى  فرماید:  كه  بلند مرتبه  خداوند  »سخن 

را  آخرت  آن ها  با  تا  مكن  فراموش  را  دارايــی  ات  و  شادابی  جوانى،  توانايی،  سلمتى، 

نوار، ج 68، ص 177(. به دست آوری« )بحاراال

کهقلبیپاکوآرزوهاییبزرگدارندوآرمانگراهستند،ايمانداشت. پدرمبهجوانانتحصیلکرده

ايشاندر»درسهاییازنهجالبالغه«بهنامۀحضرتامیر)ع(بهفرزندخود،امامحسنمجتبی)ع(،

کهفرمودهاند: اشارهمیکرد

ٍة َسِليَمٍة َو َنْفٍس َصاِفَیة«؛  ْهِر ُذو ِنّیَ
َ

 الّد
ُ

ُعُمِر َو ُمْقَتَبل
ْ
 ال

ُ
ْنَت ُمْقِبل

َ
»أ

كيزه  پا وان  ر و  ک  پا نّیت  دارای  و شــده  ای،  وبــه ر ر وزگــار  ر با  تازه  و  آوردی  زندگى  به  و  »ر

هستى« )نهج البلغه، ص 394( 

کرد؛چهاینکهرسولخدا)ص(فرمودند: ومؤکدًامیگفتبايدبانیکیباجوانانرفتار

قلبى  و  رقيق  تر  دلى  آن هــا  كه  مى  كنم  سفارش  نيكى  به  جوانان  دربــارۀ  شماها  »به 

الهى  رحمت  به  را  مردم  تا  برانگيخت  ی  پیامبر به  مرا  خداوند  دارند.  فضيلت  پذيرتر 
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پیمان  من  با  و  پذيرفتند  را  سخنانم  جــوانــان  بترسانم.  عذابش  از  و  دهــم  بشارت 

برخاستند«  مخالفت  به  و  زدنــد  باز  سر دعوتم  قبول  از  پیران  ولــى  بستند؛  محبت 

 .)176 ص  )سفينة البحار، 

کهامامعلی)ع(بهتربیتجواندردورانجوانیاهمیت بهدلیلآمادگیوتربیتپذیرِیجوانیاست

دادهوآنرابهترینزمانتربیتپذیریدانستهاست؛چنانکهدرنامۀامامبهفرزندش،امامحسن)ع(،

آمدهاست:

ويیده باشد و هر زمان  گياهى در آن نر كه  كه قلب جوان همچون زمينى است  »به راستى 

كردم، پیش از آن كه  گاهانيدن تو اقدام  كه بذری در آن افكنده شود، مى  پذيرد. پس، به آ

دلت سخت و عقلت سرگرم شود« )نهج البلغه، نامۀ 31(.

وبهتعبیرحافظ:

شـــدم ــوان  ــ ــاتـ ــ نـ و  خـــســـتـــه دل  و  ــر  ــیـ پـ ــنـــد  ــرچـ ــدمهـ شـ جـــــــوان  تـــــوكـــــردم  وی  ر ــاد  ــ ــ ی ــه   كــــه    ــ ــرگ ــ ه

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۳۲۱(

درقابوسنامهآمدهاست:

كه جوانى مكن؛ لكن جوانى خویشتن  دار  و عقل باش. نگویم  »ای پسر، هرچند توانى پیر

حجت االسلم و 

المسلمين حاج سيد 

فضل اهَّلل رضازاده در 

مشهد مقدس
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

كه چون پیر شوی خود  وزگار خویش بردار  باش. بهرۀ خویش به َحَسب طاقت خویش از ر

ویان  كه چون پیر شوم، خوب ر گفت: چند سال خيره غم خوردم  نتوانى. چنان كه آن پیر 

كه پیر شدم، خود ایشان را نمى خواهم.« كنون  مرا نخواهند؛ ا

گفتهاست: ودربارۀباالرفتنسنانسانوبروزبیماریهاوضعفهانیزاینگونه

یادت باشد به قوت و تركيب، و  وز بر ز كه مردم تا سى وچهار ساله هر ر كتابی خواندم  »در 

یادت و نقصان نكند؛ چنان كه  پس از سى و چهار ساله تا به چهل سال همچنان بیابد، ز

وگشتن، و از چهل سالگى تا پنجاه سال هر  آفتاب ميان آسمان رسد، بطيئ  السير بود تا فر

كه پار ندیده باشد، و از پنجاه سالگى تا به شصت سال  سالى در خویشتن نقصانى بیند 

تا  شصت سال  از  و  باشد،  ندیده  دیگر  مــاه  در  كه  بیند  نقصانى  خویشتن  در  مــاه  هر 

كه هفتۀ دیگر ندیده باشد، و از هفتادسال  هفتادسال هر هفته در خویشتن نقصانى بیند 

گر از هشتاد  وز( ندیده باشد، و ا كه دی )دير وز در خود نقصانى بیند  تا هشتادسال هر ر

كه در ساعت دیگر ندیده باشد.« برگذرد، هر ساعتى دردی و رنجى بیند 

وبهقولشیخبهایی:

ــبــود ن و  بـــــود  غـــــِم  در  ــى   گـــذشـــت  ــ ــوان ــ ج ودعـــهـــد  ــر فــــز ــــگــ ــــد صــــد غــــم دی ــي ــــری رســ ــی ــ ــــت پ ــوب ــ ن

ــد  ــدنـ ــر دعـــــــــوی شـ ــ ــ ــر س ــ ــ ودكـــــاركـــــنـــــان ســـپـــهـــر ب ز گـــرفـــتـــنـــد  بـــــــاز  ديـــــــــر،  بــــــدادنــــــد  ــه  ــ ــچـ ــ آنـ

غم و  درد  ــه جــز  ب نــيــســت  جــهــان  از  مــا  هــيــچ   نــدانــم   چــراســت     ايــن   هــمــه   رشـــک   و حسودحــاصــل 

یــا  ر ق   و  ر بـــه     ز ــره  ــه ــم   ش ــدی ــودنــيــســت   عــجــب  گــر ش ــ ــب ــ ــدر ن ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ويـــــــر مـــــــا ســـــــد سـ پـــــــــــردۀ تـــــــز

قــــرار  ــی  ــايـ ــهـ بـ داد  خــــــود  بــــه  را  ــون  ــ ــن ــ ج كــبــودنــــــام  ــر  ــه ــپ س ــر  ــ يـ ز ــق،  ــشـ عـ راه  ــز  ــه جـ بـ ــت  ــس ــي ن

)شیخبهایی،دیواناشعار،غزل۱0(

پدرمهموارهبهفرزندانخويشبريادگیریوبهکاربستنآموزههایتربیتیواخالقیدینمبیناسالم

کیدمیکردومیگفتمادامیکهخصلتهایناپسنددرروحانسانريشهندواندهاست،میتوانبا تأ

زحمتیکمتردررفعآنهاوجايگزینکردنفضایلواخالقپسنديدهکوشید.اینکاردردورانمیانسالی

کهنسالیبسیاردشوارخواهدبود؛زیرابسیاریازصفاتوویژگیهادرایندورانبهعادتتبدیل و

میشودوتغییرآنهابهآسانیممکننخواهدبود.

در کار این گر ا است. ازدلخاک بوتۀسست کندن مانند درجوانی وخصوصیات عــادات تغییر

کرده، ايامجوانیانجامنشود،بهموازاتاینکهپیریآشکارواوضعیفشود،خاردردلزمینريشه

کندنآنسختودشوارخواهدبود. مستحکممیشودوبهطورطبیعی
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بهتعبیرمولوی:

كـــــه فـــــــــردا ايـــــــن بـــــدان كـــــه مــــى گــــويــــی  زمــــــانتـــــو  مــــــى آیــــــد  كــــــه  وزی  ر هــــــر  بــــــه  كــــــه 

ــود  ــ ــ ــى ش ــ ــ م جــــــــــوان تــــــــــر  بــــــــد  درخــــــــــــــت  ــودآن  ــى شــ مــ ــر  ــطـ ــضـ مـ و  ــر  ــ ــی ــ پ َكـــــَنـــــنـــــده،  ويـــــــن 

ــن  ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــرخـ ــ بـ و  قــــــــــــوت  در  ُبــــــــــن  ــنخــــــــــار ــ ــت ــ ــاس ــ ك در  و  پـــــــیـــــــری  در  خــــــــاركــــــــن 

تــر  و  ســــبــــز  دم  هــــــر  و  وز  ر هــــــر  ُبـــــــن  ــرخـــــــار ــ ــــک ت ــش ــ خ و  زار  وز  ر هــــــــر  خــــــــاركــــــــن 

ــر  ــ ــرت ــ ــی ــ پ تــــــــو  مــــــــــى شــــــــــود،  جــــــــــوان تــــــــــر  مـــبـــراو  خــــــــــــود  وزگــــــــــــــــــــار  ر و  بــــــــــــاش  ود  ز

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتردوم(

داشتنآرزوهایبزرگ،جوانرابهتکاپووتالشوامیداردوحقیقتوجودآدمی،بهویژهجوانرابرای

کسبمعارفويافتنپاسخهایِحکمیدربارۀجهانهستیترغیبمیکند.بدینترتیب،اوازهیچ

گرامیاسالم)ص( پیامبر پاینمینشیند. از زندگی رمز و راز و کشفحقیقت کسبو برای کوششی

فرمودند:

َدها، و ال َغَرَس غاِرٌس َشَجرا«؛ 
َ
 ما أْرَضَعْت واِلَدٌة َول

ُ
ْو ال المل

َ
 َرحمٌة اِلّمتى، و ل

ُ
»المل

زندش را شير نمى  داد و  و نبود، هيچ مادری فر ز گر آر و برای امت من رحمت است. ا ز »آر

نوار، ج74، ص173(. هيچ باغبانى درختى نمى نشاند« )بحارال

جوانمطابقطبعشدارایآرزوهایفراواناست؛لیکنآرزوهابايددرمسیرعقالنیتوتالشاوقرار

آرزوهــایتهیتعويضشود،فقطآسودگیزودگذررابههمراه آرزوهــایبلندباخیالو گراین ا گیرد.

کهحضرتامیر)ع(درنامۀمعروفخودبهفرزندشامامحسنمجتبی)ع(ضمن دارد.ازهمینروست

برشمردنویژگیهایجوانی،آرزوهاوامیدهایدورودرازوبدونپشتوانهراامریناصوابشمرده،

برایآنآسیبهاییاحتمالیرايادآوریمیکند:

راه  بر  و  از مرگ جلو نمى  افتى  وهــای خود نخواهى رسيد.  ز آر كه به همۀ  »به  یقين بدان 

كه پیش از تو مى رفت. پس در به دست آوردن دنيا آرام باش و در مصرف  وی  كسى مى  ر

يرا تلش بی اندازه برای دنيا، به تاراج  رفتن اموال  كن؛ ز آنچه به دست آوردی، نيكو عمل 

را به  دنبال دارد« )نهج  البلغه، نامۀ 31(.

ازاینرو،عدالتطلبیورسیدنبه آرمانخواهاستو جوانبهدلیلقلبپاکوروحصاف،همواره

کمالحرکتمیکندوزودترحقرامیپذیرد.بههمین اهدافبلندرامدنظرقرارمیدهدودرمسیر

گرامیاسالم)ص(جوانانبودهاندوبیشترینيارانامامزمان)عج(را دلیل،بیشترطرفدارانپیامبر

جوانانتشکیلخواهنددادوبهتعبیرامیرمؤمنان)ع(:



جوان  اند  مهدی)عج(  »یاران 

آنــان  مــيــان  در  كهنساالن  و 

كم  اند؛ مانند سرمه در چشم 

و نمک در توشه؛ چه اين كه 

ــت تـــوشـــه،  ــم ــس يــن ق كــمــتــر

نمک است« )شيخ طوسى، 

الغيبه، ص 476، ح 501(.

ــادق)ع(بــهآرمــانگــرایــی حــضــرتامـــامجعفرصــ

اشــاره عدالت و خیر از آنــان استقبال و جــوانــان

میکندومیفرمايد:

ُهم 
َ
َفِإّن حــداِث 

َ
ــال ِب يَک 

َ
»َعل

 َخيٍر«؛ 
ّ

ُكِل أسَرُع إلى 

ــرا  ي ز ــیــد؛  ــاب ی در را  »جـــوانـــان 

كارهای خير  به  یع  تر  آنان سر

ــد« )كــافــى، ج  وی مــى آورن ر

8، ص 93(.

نیست، احساس پايۀ بر خیر به جوانان رويکرد

که رويــکــردی اســت؛ خیر به عشق پايۀ بر بلکه

و شــر بــا مــبــارزه در اســاســی تصمیمهای موجب

فسادمیشود.حضرتعلی)ع(درتوصیهبهامام

حسن)ع(،اوراازسکوتوبیخیالیبهوضعیت

ــیداردوبــهاصــالح جامعهواطــرافــیــانبــرحــذرمـ

جامعهسفارشمیکند:

از  تــا  كــن  امــر  نيكويی  »بــه 

به  بــدی  از  و  باشى  آن  اهــل 

كن و  دست و زبان خود منع 

خود  طاقت  قدر  به  بدی  از 

خدا  راه  در  و  انــداز  جدايی 
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آقایان و حجج اسلم: 

حاج سّیدعلى رضازاده، 

جواد دیانى دردشتى، 

حاج سّیدحسين 

رضازاده، عليرضا 

مرتضوی منش، حاج 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده، 

شفتى، حاج سّیدحسن 

فقيه امامى، جعفر 

قسامى

كن  به گونه ای شایسته جهاد 

ملمت كنندگان  زنــش  ســر و 

ــدارد«  كــار بــاز ن تــو را از ايــن 

)نهج  البلغه، نامۀ 31(.

سیرۀ والیی و معنوی 
عالماندینهمواره تاريخشیعه،سیرۀ درطول

لنفِسِه،   
ً
»صــائــنــا ــخــِش روحب مضامین بــه تــوجــه

َموالُه«  لمِر   
ً
ُمِطيعا و  َهواُه  على   

ً
ُمخاِلفا ِلدیِنِه،   

ً
حاِفظا

و ــوده بـ ۳۳۷(( ح ۵۱0، ص ۲، ج )احــتــجــاج،

کنارجهدوتالشبرایتحقق معنويتوتقوادر

برنامههای سرلوحۀ فرهنگی، علمیو اهــداف

آنانقرارداشتهاست.

پیرو که رضــازاده، فضلاهلل سّید حاج پدرم،

مسیر در و صــــادق)ع( جعفر امــام حقۀ مکتب

سلف علمای سیرۀ بود، مذهب متعالی اهداف

از دقیق و درســت درک با و کــرده پیشۀخود را

فهم و درک به جــوان نسل نیاز و زمانه فضای

عصمت اهلبیت و قرآنی معارف با آشنایی و

مردم، ارشــاد و هدايت مسیر در طــهــارت)ع(، و

استقامتی و صبر با و بود راستقامت و استوار

برای فـــراوان سختیهای تحمل و مثالزدنی

نسل تربیت به روییخوش با بهحق، رسیدن

حضرت توصیههای ايشان میپرداخت. جوان

به را ابــیطــالــب)ع( بــن علی مولیالموحدین

سیويکم نامۀ در که حسن)ع( امــام فرزندش

و جان و گوش آویــزۀ دارد، بازتاب نهجالبالغه

فکرتخودداشت:
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بر ناملیمات عادت ده، نيكوصفتى است شكيبايی در راه حق، و  را بردبارانه  »و خود 

كن.« كه باشد، سختى  ها را تحمل  كجا  برای حق هر 

ادب در محضر حضرت رب
کهبهآنفعلیتمیبخشد: کردار،بستهبهانگیزهایاست گفتارومعنادارِیهر پايندگیهررفتارو

ٍئ َما َنَوى« ؛   اْمِر
ّ

ِل
ُ

َما ِلك
َ
اِت َو ِإّن ّیَ  ِبالِنّ

ُ
ْعَمال

َ
َما ال

َ
»ِإّن

مى  زند،  سر  و  گرفته  صــورت  ایشان  از  كه  عملى  و  كــار  هر  ورای  كه  اســت  طبيعى  »و 

كشف الصدق ، ص 470(. كارگر است.« )نهج الحّق و  انگيزه  ای نهفته و 

آقایان و حجج اسلم: 

سّید فضل اهَّلل رضازاده، 

شيخ ابوالقاسم وثيق، 

مومنى، ابطحى، عليرضا 

مرتضوی منش
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

مأنوسبودنپدرمبانهجالبالغهوغوردرفرازهایبلندومعنویآن،همراهباعمریکوششوممارست

رهرویی را ايشان کردهاند، ارائه نهجالبالغه و قرآنمجید که وشاخصههایی مؤّلفهها راهتحقق در

صدیقبرایمکتبشیعهساختهبود:

يِه ِمن أَدِبَک«؛ 
َ
»َفباَدرُتَک ِبالَدِب... و أجَمعُت عل

كنم«  كه به چنين مهمى  پیش دستى نموده و اقدام  ورت ادب تو مرا بر آن داشت  »ضر

)تحف العقول، ص 71(.

ايشانبادرايتکامل،ایننکتهرادرککردهبودندکه»ادب«،سنجهومعیاردرستیوراستیمناسبات

وارتباطاتچهارجانبۀآدمیباخود،خدا،طبیعتوجامعهاست.يکیازنشانههایدينداری،ادب

گفتارونگاهاوست: آدمیدررفتار،

ادب تـــــــوفـــــــيـــــــق  جـــــــويـــــــیـــــــم  خـــــــــــــدا  رباز  ــطــــف  ــ ل از  ــت  ــشــ ــ گ وم  مـــــحـــــر بــــــــــی ادب 

ــد ب داشـــــــــت  را  خـــــــود  ــه  ــ ــ ن تـــنـــهـــا  زدبـــــــــــی  ادب  آفـــــــــــــــاق  هــــــمــــــه  در  آتــــــــــــش  بـــــلـــــكـــــه 

ــد ــ ــيـ ــ ــى  رسـ ــ مـ در  آســــــــمــــــــان  از  ــدمــــــــائــــــــده  ــي ــن ش و  ــت  ــ ــف ــ ــی گ ــ ب و  ــع  ــ ــی ــ ب و  بــــــی شــــــری 

كـــس چـــــنـــــد  ــى  مـــــــوســـــ قــــــــــوم  مـــــــيـــــــان  عــــــدس؟در  و  ســــيــــر  كــــــو  ــد:  ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ گ بـــــــــــی ادب 

ــان ــ ــم ــ آس از  نـــــــان  و  خـــــــــوان  ــد  ــ ــ ش ــع  ــطـ ــقـ ــنـ ــانمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ داِسـ و  ــل  ــ ــیـ ــ بـ و  رع  ز رنـــــــــج  ــد  ــ ــ ــان ــ ــ م

كـــــــــرد، حــق ــت  ــ ــاع ــ ــف ــ طـــبـــقبـــــــاز عـــيـــســـى چـــــــون ش بـــــــر  ــمــــت  ــ ــي ــ ــن غــ و  فـــــرســـــتـــــاد  خـــــــــــوان 

عــــــائــــــده شـــــــــد  آســـــــــمـــــــــان  از  ــدهمـــــــــائـــــــــده  ــ ــائ ــ ــا م ــنـ ــيـ ــلـ ــت: انـــــــــزل عـ ــ ــفـ ــ گـ ــه  ــ ــ ك چـــــــون 

ــد ــ ــن ــ ــت ــ ــذاش ــ ــگ ــ ب ادب  گـــــســـــتـــــاخـــــان  ــدبــــــــــاز  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــرداشـ ــ گـــــــــدایـــــــــان زلــــــــه هــــــــا بـ چــــــــــون 

ــن ــ اي كـــــه  را  ایـــــشـــــان  ــى  ــسـ ــيـ عـ كـــــــــرده  ــــنالبـــــــه  ــي ــ زم از  ــردد  ــ ــ ــگـ ــ ــ نـ ــم  ــ ــ كـ و  اســـــــــت  دائـــــــــــم 

حــــــــــــــــــرص آوری و  ــریبــــــــدگــــــــمــــــــانــــــــى كــــــــردن  ــ ــت ــ ــه ــ ــش خـــــــــــــوان م ــ ــ ــی ــ ــ ــر بـــــــاشـــــــد پ ــ ــ ــف ــ ــ ك

آز ز  نـــــــــــادیـــــــــــده  یــــــــــــــان  و گــــــــــــــدار فـــــــراززان  شـــــــد  یــــــشــــــان  بــــــر رحــــــمــــــت  در  آن 

ــقــطــع مــن ــد  ــ ــ ش ــان  ــ ــ ــم ــ ــ آس از  خـــــــــوان  و  مــنــتــفــعنـــــــان  كــــس  ــد  نـــشـ خـــــــوان  زآن  آن  از  ــد  ــعـ بـ

جــــهــــاتابــــــــــــــر بــــــــرنــــــــایــــــــد پـــــــــــی مـــــــنـــــــع زكـــــــــــات انــــــــــــــدر  وبـــــــــــا  افـــــــتـــــــد  زنـــــــــــا  وز 

غــم و  ظــــلــــمــــات  از  آیــــــــد  تــــــو  بــــــر  ــمهـــــرچـــــه  ه ــى  ســــت  ــاخــ ــ ــت ــســ ــ گ و  ــى  ــ كـ ــا ــ ــی بـ ــ بـ ز  آن 

دوســـــت راه  در  ــد  ــ ــن ــ ك كــــى  بــــی بــــا كـــــه  اوســـــــتهـــــر  نـــــــامـــــــرد  و  شـــــــد  مـــــــــــــردان  ن  رهـــــــــــز

فــلــک ايـــــــن  گـــشـــتـــه ســـت  پـــــرنـــــور  ادب  مــلــکاز  آمـــــــد  ک  پـــــــا و  ــوم  ــ ــص ــ ــع ــ م ادب  وز 

ــاب ــ ــ ــت ــ ــ آف كـــــــســـــــوف  ــى  ــ ــاخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ گـ ز  بـــــابُبـــــــــــد  رد  جـــــــرئـــــــت  ز  یـــــــلـــــــى  عـــــــزاز شــــــــد 

ــــق  ي ــر ــد انـــــــــــدر طــ ــ ــنـ ــ كـ گــــســــتــــاخــــى  ــه  ــ ــ ــرك ــ ــ يــــقه غــــر حـــــــيـــــــرت  وادی  انـــــــــــــدر  گـــــــــــــردد 

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتراّول،بخش4(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

مداومت بر تالوت قرآن
حاجسّیدفضلاهللرضازادهدرطولحیاتپربارخودافزونبردقتبرمراتبپارساییوواجباتالهی،

داشت. مداومت کريم قرآن تالوت بر جلوت و خلوت در میورزيد. اهتمام نیز مستحبات انجام به

درنهايت و تفسیر آن، با آشنایی و ُانس و تدّبر استماع، تــالوت، که میدانست کتابی را کريم قرآن

عملکردنبهدستوراتآنموجبرشدوتعالیانسانمیشود.ايشانبیتوجهیبههرمرحلهومرتبۀ

آنرابهنوعیبهمهجوريتدرآنمرحلهتلقیمیکرد.

زمینۀ ازحضراتمعصومین)ع(در رواياتمنقول و احاديث و کريم آياتقرآن آنچهدر درواقــع،

کیدوتشویقبهاستفاده کیدبرتالوتقرآنيااستماعآنوتدّبروتفکرمطرحشده،همهبهنحویتأ تأ

کريمدرهرمرتبهاست. ازقرآن

کتاب کهبیاعتناییبهقرآندرهريکازمراتبفوق،مهجوريتاین کیدمیکرد ايشانهمیشهتأ

مرتبۀ باالترین عمل، مرتبۀ در قرآن مهجوريت هرچند داشــت؛ خواهد درپی مرتبه آن در را شريف

مهجوريتاست.البتهعملنیزمستلزمتدّبروتدّبرنیزمستلزمخواندنواستماعاست.برداشتخوداز

گويد:اى ُقْرآَن َمْهُجورا<؛»و)درآنروز(فرستادۀخدا
ْ
َخُذوا هَذا ال

َ
 یا َرّبِ ِإّنَ َقْوِمى اّت

ُ
ُسول  الّرَ

َ
آيۀشريفۀ>َو قال

گذاشتند)وازدرک پروردگارمن،هماناقوممن)امتمناززمانبعثتتاآخردنیا(اینقرآنرامتروک

معارفوعملبهآناعراضنمودند(«)فرقان،آيۀ۳0(رابهمهجوريتدرمقدماتاستفادهازقرآن

کهخودموجبمهجوريتعملیآياتشريفهمیشود. کريمتفسیرمیکرد

گرامی کالمنوراستومعجزۀجاودانپیامبر کالمخدا، کتابهدايتوارشادخلقاست. قرآن،

الهیونشاندهندۀراهخداوقانونپروردگاراستونسخهای اسالم)ص(.قرآن،ريسمانمحکم

شفابخشونشانۀلطفحضرترببهبشر.پدرمبارهادرمواجههباتیرگیهاوظلمتهایفراروی

قرآن خواندن و قرائت به را همگان و اشــاره گرامیاسالم پیامبر شريف حديث به انسان، زندگی

دعوتمیکرد:

ُقرآِن«؛ 
ْ
ْم ِبال

ُ
ْیك

َ
ُمْظِلِم َفَعل

ْ
ْیِل ال

َّ
َكِقَطِع الل ُم الِفَتُن 

ُ
ْیك

َ
َتَبَسْت َعل

ْ
»ِاَذا ال

كه  یک شما را در خود پیچيد، بر شماست  »هنگامى كه فتنه  ها همچون پاره  های شب تار

به قرآن تمّسک جويید« )وسائل الشيعه، ج 6، ص 171(.

کالماهللمجیدتوصیهمیکرد.آنانرابهخوشهچینیو پدرمهموارهفرزندانشرابهتالوتوتدّبردرآيات

بهرهگیریازهدايتهایقرآنکريمدعوتمینمودواینحديثمنسوببهحضرتامیر)ع(رايادآورمیشد:

ْو 
َ
أ ُهــًدى  ِفى  ــاَدٍة  َي ِز ُنْقَصاٍن  ْو 

َ
أ َيــاَدٍة  ِبــِز َعْنُه  َقــاَم   

َّ
ِإال َحــٌد 

َ
أ ــُقــْرآَن 

ْ
ال ا 

َ
َهــذ َس 

َ
َجال َما  »َو 

َعًمى«؛  ِمْن  ُنْقَصاٍن 
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ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس مقابل: حاج 

سّیدمحمد رضازاده 

و حجت االسلم 

و المسلمين حاج 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده

و  ونى  فز با  برخاست،  آن  نزد  از  چون  آن كه  مگر  نشد،  همنشين  قرآن  اين  با  »هيچ كس 

نوار، ج 89، ص 24(. كوردل« )بحاراال كاستى از  ونى در هدایت و  كاستى همراه بود؛ فز

کیدوبااشارهبهاحاديث کريمتأ ايشاندرمحافلومنابروعظخويش،برنقشواهمیتحامالنقرآن

معتبر،برجايگاهشريفوبهشتیآناناشارهمیکرد:

ة«؛  َجّنَ
ْ
ْهِل ال

َ
ُقْرآِن ُعَرَفاُء أ

ْ
ُة ال

َ
»َحَمل

نوار، ج 8، ص 199(؛  ين اهالى بهشت هستند« )بحارال وف تر »حاملن قرآن معر

و

»اشراف امّتى َحَملَة القرآن«؛ 

نوار، ج 84، ص 138(. یفان امت من حاملن قرآن اند« )بحارال »شر

آشنا الهی بامعارف را آنان و تعلیممیدادند قرآن بهویژهجوانان، بهمردم، کسانیکه پدرمدرحق

از پیروی به و میشد شاد اینعمل از بسیار مــیداد. نشان زايدالوصفی مهربانی و لطف میکردند،

کهقرآنراآموزشمیدهند: کسانیمیدانست حديثنبوی،بهترینمردمرا

َمه«؛ 
َّ
َم الُقرآَن َو َعل

َّ
قال رسول اهَّلل)ص(: »َخيُرُكم َمن َتَعل

گيرد و به دیگران بیاموزد« )مستدرک الوسائل و  كه قرآن را فرا كسى است  ين شما  »بهتر

مستنبط المسائل، ج  4، ص 235(. 

کیدايشان،درسال۱۳۵۲شمسی،»مکتبالعمار«رابهمنظورآموزشقرآن دراینراستاوبنابهتوصیۀا

کهبیشازدوهزارنفرراتحتپوششتعلیم کردم کريمواحکامبراینوجواناندرسطحشهرتأسیس

وتربیتقرآنیقرارداد.

ــزی و ســلمــت طــلــبــى چــــون حــافــظ ــي ــح خ ــب كــــردمص قـــــــرآن  از دولـــــــت  ــه  ــمـ هـ كـــــــردم  ــه  ــرچــ ــ ه

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۳۱۹(

وبهتعبیرعالمهاقبالالهوری:

ــــم ــي ــكــ حــ قــــــــــــــــرآن  زنــــــــــــــــده  كــــــــتــــــــاب  ــمآن  ــ ــدی ــ ق و  اســــــــــت  اليــــــــــــــزال  او  حــــكــــمــــت 

ــۀ اســـــــــــــــــــرار تـــــــكـــــــويـــــــن حـــــيـــــات ــ ــ ــخ ــ ــ ــس ــ ــ ثــــبــــاتن ــرد  ــ ــ ــيـ ــ ــ گـ ــش  ــ ــ ــوتـ ــ ــ قـ از  بــــــی ثــــــبــــــات 

يـــــــن آخـــــــر پــــــــیــــــــام  را  انــــــــــســــــــــان  رحـــــــــمـــــــــه  لــــلــــعــــالــــمــــيــــننـــــــــــــوع  او  حـــــــــامـــــــــل 

ــتـــن ــسـ یـ ــان ز ــ ــم ــ ــل ــ ــس ــ یــــســــتــــنگــــــر تــــــو مـــــى خـــــواهـــــى م ــن جــــــز بــــــه قــــرآن ز ــ ــك ــ ــم ــ ــت م ــ ــس ــ ــي ــ ن

ــاب ــ ــت ــ ك دارد  حـــــــق  تـــــــو  بـــــــر  تــــــــــــلوت  ــاباز  ــیـ بـ مـــــى خـــــواهـــــى  ــه  ــ ــ ك ــى   ــ ــامـ ــ كـ و  از ــو  ــ ــ ت

)اقبالالهوری،رموزبیخودی(
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تهّجد و دعا
اقامۀنمازشبوتهّجددائم،قرائتزيارتعاشوراهمراهباآدابآن،خواندنزياراتوادعیهازجمله

کاریايشانبود.پدرمدرانسباصحیفۀ کبیرهوهمچنینحديثشريفکساءدربرنامۀ زيارتجامعۀ

کهعرض سجاديه-اختالقرآن،زبورآِلمحمدوانجیلاهلبیت)ع(-مأنوسبودودعاونیايشرا

نیازبهدرگاهخداوندمّنانوفراخواندناوست،ازيادنمیبرد.

گردن درواقع،دعارابايدفراخواندنخويشتنبهسویخداونددانستونهچیزديگر؛زیرااوازرِگ

بهمانزديکتراست:

یِد<؛  َوِر
ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
ْقَرُب ِإل

َ
>َو َنْحُن أ

یم« )ق، آیۀ 16(.  گردن و رگ هاى خونش نزدیک تر »و ما به او از رگ 

درجایديگرمیفرمايد:

ِبِه<؛ 
ْ
َمْرِء َو َقل

ْ
 َبْیَن ال

ُ
ّنَ اهَّلَل َيُحول

َ
ُموا أ

َ
>َو اْعل

گرفتن آثار از هر مؤثر(، ميان مرد و قلب او  كه خدا )طبق قدرت بالغه اش به  »و بدانيد 

كفر( حايل مى شود )جدايی مى افكند(  )ميان نفس و صفاتش از حّب و بغض و ایمان و 

ى مى شوید« )انفال، آیۀ 24(. گردآور و همۀ شما )در آخرت( به سوى او 

کهازاودوريم: اینماییم

اســـت ــن  ــ مـ ــه  ــ بـ ــن  ــ مـ از  نــــزدیــــک تــــر  دورمدوســــــــت  وی  از  مــــــن  كــــــه  عــــجــــب تــــر  ويــــــــن 

ــه او  ــ ــ كـ ــت  ــ ــفـ ــ گـ ــه تـــــــــــوان  ــ ــ كـ ــا  ــ ــ ــم بـ ــ ــنـ ــ كـ ــه  ــ ــ ــورمچـ ــ ــ ــج ــ ــ ــه ــ ــ م مــــــــــن  و  مــــــــــن  كــــــــنــــــــار  در 

)سعدی،گلستان،بابدوم(

که کهازمابهمانزديکتراست،میکوشیمتا»خوِدخويشتن«را مابافراخواندنخويشبهسویکسی

ازيارسرمدیدورشدهاست،بهجانباوفراخوانیم.او،»حضورمطلق«و»حاضرهماره«استواین

کهبهتناسبوبهمراتبسرگرمیهاوغفلتهايمانازاوغایبیم: ماییم

را تــــو  ــم  ــنـ كـ ــا  ــّنـ ــمـ تـ كــــه  دل  ز  رفـــــتـــــه   ای  ــم تــــو راكــــى  ــنـ كـ ــدا  ــ ــی ــ كــــه پ ــه  ــت ــف ــه كــــى بـــــــــوده  ای ن

ــب حــضــور ــالـ ــوم طـ ــ ــه شـ ــ ك ــرده  ای  ــ ــكـ ــ ــت نـ ــب ــي ــم تــــو راغ ــنـ كـ كــــه هــــویــــدا  ــه  ای  ــتـ ــان نـــگـــشـ ــهـ ــنـ پـ

)فروغیبسطامی،دیواناشعار،غزل۹(

کريمفرمودهاست: خداوندتبارکوتعالیدرقرآن

َو  َیْسَتجيُبوا لى  
ْ
اِع ِإذا َدعاِن َفل

َ
جيُب َدْعَوَة الّد

ُ
یٌب أ ى َقر َفِإّنِ ى  َک ِعبادی َعّنِ

َ
ل

َ
>َو ِإذا َسأ

ُهْم َيْرُشُدون <؛ 
َّ
َعل

َ
ُیْؤِمُنوا بی  ل

ْ
ل

 )به همه( نزدیكم. دعاى 
ً
كه( من حتما »و چون بندگان من از تو دربارۀ من بپرسند )بگو 
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به من  و  بپذيرند  مرا  اجابت مى كنم. پس دعوت  بخواند  مرا  كه  را هنگامى  كننده  دعا

كه راه یابند« )بقره، آیۀ 186(. ایمان آورند، شاید 

دعاونیايش،برافکندنپردههایغیبتماستازحضوراو؛فراخواندنخويشتناستبرایسخنگفتن

به امیدبستن و او بهدامانمهر نهادن او،سر به پناهبردن او، از او،درخواست بهدرگاه زاری او، با

گستردۀاو. رحمت

کاماًلهويدابود.اومعتقدبودنمازشب، آثارتهّجددائمیايشانبرسیما،رفتار،سکناتوحاالتش

کهازنیازهایفطریانساناست،بهانسانمیآموزد. درسخودسازیوخلوتکردنباخالقخودرا

همچنینمیگفتنمازشبتأثیربسزاییدرهرسهعالمبرایانساندارد:دنیا،برزخوقیامت.

گستردهایداردودرزندگیشخصی،اجتماعیوسیاسیانسانودر کهنمازشبابعاد بايددانست

گرفتاریاوتأثیریفراواندارد: باطنوظاهرانسانورفعمشکالتو

ذِلَک  ئاِت  ّیِ
الّسَ ُيْذِهْبَن  َحَسناِت 

ْ
ال ِإّنَ  ْیِل 

َّ
الل ِمَن   

ً
فا

َ
ُزل َو  هاِر  الّنَ َطَرَفِى  َة  ل الّصَ ِقِم 

َ
أ >َو 

ين< ؛  ِكر ا
َ

ى  ِللّذ ْكر ِذ

پا دار )نماز صبح را در  وز است بر كه نزدیک ر وز و اوايل شب  »و نماز را در دو طرف ر

وز، و ظهر و عصر را در نيمۀ دوم آن، و مغرب و عشا را در اوايل شب بخوان(  نيمۀ اّول ر

یادكنندگان«  براى  است  ى  تذكر اين،  مى برد.  بین  از  را  گناهان  نيكى ها  به یقين  كه 

)هود، آیۀ 114(.

رسولخدا)ص(فرمودند:

َهار«؛  ْیِل َحُسَن َوْجُهُه ِبالّنَ
َّ
ُتُه ِبالل

َ
َكُثَرْت َصل »َمْن 

يبا و نورانى است« )مستدرک الوسائل،  وز ز »هركه بیشتر نماز شب بخواند، هنگام ر

ج  6، ص 337(. 

امامجعفرصادق)ع(نیزفرمود:

و  یــاد  ز را  ق  ز ر مى  كند،  خوشبو  را  انسان  و  نيكو  را  ُخلق  و  يبا  ز را  صــورت  شب  »نماز 

نوار، ج  را جل مى   دهد« )بحاراال برطرف مى  سازد و چشم  را  اندوه  ادا مى  كند،  را  قرض 

87، ص 153(.

کید کريمدربارۀآنتأ دربیننمازهایمستحبی،نمازشبازفضیلتبیشتریبرخورداراستودرقرآن

وسفارشبسیاریشدهاست.خدایمتعالبهپیامبرشمیفرمايد:

َک َمَقاًما َمْحُموًدا<؛ 
ّ
ُب ْن َيْبَعَثَک َر

َ
َک َعَسى أ

َ
ًة ل

َ
ْد ِبِه َناِفل ْیِل َفَتَهّجَ

َّ
>َوِمَن الل

»ای رسول ما، پاره اى از شب را براى آن )تلوت قرآن و خواندن نافلۀ شب( بیدار باش، 
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عكس مقابل: آقایان 

و حجج اسلم: جعفر 

یان، حاج  اخوان خراز

سّیدفضل اهَّلل رضازاده و 

سّید محمدرضا ابطحى

درخور  به مقامى  را  تو  وردگارت  پر كه  باشد  )اســت(؛  تو  براى  ون  افز اين( وظيفه اى  )كه 

ستایش )مقام شفاعت( برانگيزد« )اسراء، آیۀ 79(. 

»مقاممحمود«بهطورمطلقوبدونقیدوشرطبهحضرترسول)ص(دادهشدهاست.خداونداین

کردهاست؛يعنیهرگونهحمدیازهر مقامراازهرحامدیونسبتبههرگونهحمدیبهپیامبرعطا

گیرد،آنحمددربارۀآنحضرتاستوآنمقاممحمودازآِنپیامبر حامدیبههرمحمودیتعّلق

عظیمالشأناسالم)ص(است.

بـــی یـــــــــارشـــــــــان  اهَّلل  آنـــــــــان كـــــــــه  ــیخـــــــوشـــــــا  ب كـــــــارشـــــــان  اهَّلل  هــــــو  قــــــل  و  حــــمــــد  بــــــه 

نــــمــــازنــــد در  دائــــــــــــم  آنـــــــــان كـــــــــه  ــیخــــــوشــــــا  بـــــهـــــشـــــت جـــــــــــــــــــاودان بــــــــــــازارشــــــــــــان بـ

)باباطاهر،دوبیتیها،شمارۀ۳۱۳(

کهباخاطریدردمندودلیسوختهاقامهشودوانسانخودرافقط آننمازیمقبولدرگاهحقمیشود

کند. درمحضرخداببیندواوراتسبیح

درد ــِر  ــ سـ از  ــه  ــ ك كـــســـى  نـــيـــاز  و  نـــمـــاز  كـــردخـــوشـــا  ــارت  طــــهــ ــر  جـــگـ خـــــون  و  دیــــــده  آِب  بــــه 

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۱۳۲(

ساده زیستی و قناعت
کاملدر سادهزيستی،بیرغبتیبهظواهروزخارفدنیا،نظموبرنامهریزیدقیق،جّديتومراقبت

انجامامورمعیشتیوقناعتومناعتطبِعمثالزدنیاش،سرلوحۀحیاتطّیبهوپاکپدرمبود.

كـــس بـــــــه  نـــــمـــــانـــــد  بــــــــــــــرادر  ای  بـــسجــــــهــــــان  و  ــد  ــ ــنـ ــ بـ ــن  ــ ــ ي ــر ــ ــ ــان   آف ــ ــ ــه ــ ــ ج انـــــــــــدر  دل 

پــشــت و  دنـــــيـــــا  مــــلــــک  بــــــر  ــه  ــ ــي ــكــ ــ ت كــشــتمــــكــــن  ورد و  ــو پـــــــر ــ ــس چـــــون ت ــ ك ــه بـــســـيـــار  ــ ك

ک كـــــنـــــد جـــــــــان پـــــا کچـــــــو آهــــــنــــــگ رفــــــتــــــن  ــا خـ وی  ر بــــر  چــــه  مــــــــردن،  ــت  ــخـ تـ بــــر  چــــه 

گلستان،باباّول،حکايتشمارۀ۱( )سعدی،

يا:

ــدا ــ ــ گــــــــــر خــــــــــــــــورد مـــــــــــــرد خـ ــى  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــم نـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــى  دگ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــد نـ ــ ــ ــن ــ ــ ك یـــــــــــشـــــــــــان  و بـــــــــــذل در

اقـــــلـــــيـــــمـــــى  دگــــــرمــــــلــــــک اقـــــلـــــيـــــمـــــى بــــــگــــــيــــــرد پـــــــادشـــــــاه بــــــنــــــد  در  هـــــمـــــچـــــنـــــان 

گلستان،باباّول،حکايتشمارۀ۳( )سعدی،

َو  َبًة  َطّیِ ُه َحياًة  ُنْحِيَیّنَ
َ
َفل ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  ْنثى  

ُ
أ ْو 

َ
أ َكٍر  َذ  ِمْن 

ً
 صاِلحا

َ
>َمْن َعِمل قال اهَّلل تعالى: 

ون<؛  
ُ
كاُنوا َيْعَمل ْحَسِن ما 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َيّنَ َنْجِز

َ
ل

را  او  ن، عمل نيک انجام دهد درحالى كه ایمان داشته باشد، پس  از مرد یا ز كس  »هر 



زندگى  به  دنيا(  )در  بی تردید 

كيزه اى زنده خواهيم داشت  پا

را  پــاداشــشــان  آخـــرت(  )در  و 

بــســيــار  ــاى  ــل ه ــم ع بـــرابـــر  در 

خوبشان خواهيم داد« )نحل، 

آیۀ 97(.

در قناعت را طّیبه حیات مفّسران، از بسیاری

بیپايان است گنجی قناعت، دانستهاند. دنیا

تعالی خــداونــد کــه گفتهاند نیکو چــه بــزرگــان و

پنجچیزبهپنججایبهعدلبنهاد:»عزتاندر

طاعت،ذّلتاندرمعصیت،هیبتاندرقیامشب،

حکمتاندرشکمخالیوتوانگریاندرقناعت.«

تو دســت در آنچه اســت کردن طلبنا قناعت،

نیست،وبینیازشدناستبهآنچههست.مراد

 
ً
ْزقــا ِر اهَّلُل  ُهُم  َیْرُزَقّنَ

َ
>ل مبارکۀ آيۀ در َحَسن« ق  ز »ر از

<؛»حتمًاخداوندآنهاراروزىنیکوخواهد ً
َحَسنا

داد«)حج،آيۀ۵8(،همانقناعتاست.

بهيقینکسبآرامشواحساسرضايتمندی،

و دنیازدگی اســت. معاصر انسان نیاز مهمترین

تکاثر، خودخواهی، تجملخواهی، تنوعطلبی،

را انسانی روابط افزونطلبیوفردگرایی،سستی

رقمزدهواحساستنهایی،اضطرابوافسردگی

کردهاست.درچنین انسانهاچیره زندگی بر را

وضعیتی،قناعتمیتواندآرامشرابرایانسان

کهموجبضمانسالمت بهارمغانآورد؛آرامشی

وامنیتفردوجامعهاست.

ــگــاهاخـــالقـــیحــضــرت ن ــویو درمــکــتــبعــل

و اخــالقــی رفــتــاری قناعت، امیرالمؤمنین)ع(،
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حجت االسلم و 

المسلمين حاج سّید 

فضل اهَّلل رضازاده

کفايتو کارگشابرایرهاییازرذایلاخالقیاست.درنگاهايشان،قناعت،بهرهمندیازدنیابهاندازۀ

رفعنیازانسانتعبیرمیشود.آنحضرتدربابانسانقانعمیفرمايد:

و آسوده خاطر  یابد  بردارد، به آسایش دست  از دنيا  كفایت زندگى  اندازۀ  به  »كسى  كه 

ی است« )نهج البلغه،  گرفتار ی و مركب رنج و  كليد دشوار شود؛ درحالى كه دنياپرستى 

ص 74(. 

کفافورفعنیازآدمیازمظاهراینجهاناستوتوجهبه برایناساس،قناعت،بهرهمندیبهاندازۀ

گرفتارخودمیکندو کهاینمرحله،انسانرا دنیابیشازحدنیاز،رسیدنبهآستانۀدنیاپرستیاست

بندۀمظاهراینجهانیمیسازد.

کهبهدلیل کاملداشتوانسانهاییرا پدرمبرمرزهایزهدمنفیومفهومواقعیقناعت،وقوف

بهنام و ساخته خود پیشۀ را منفی زهد بهتعبیری و گرفته فاصله دنیا از خودخواهی و راحتطلبی

در حقارت احساس دچار بهنوعی که میدانست ناتوان افــرادی برگزيدهاند؛ را شیوه این »قناعت«

شخصیتخودشدهاند.

و خــواب هنگام حتی همهحال، در و همیشه که بــود ایــن ايشان منحصربهفرد ویژگیهای از

نبی رسالت مبّین لباس »این که داشتند راسخ اعتقاد و بودند روحانیت لباس به ملّبس استراحت،

مکرماسالم)ص(وائمۀهدی)ع(،وبرایانجاموظیفهاست.بنابراین،همیشهودرهمهحالبايد

آمادۀخدمتبهشريعتومکتبحضرتامامجعفرصادق)ع(باشیم.«

کتاب و مطالعه توجه به 
کتابخانههایغنیوُپرباروجامعبودهاست.درسرزمینهای ازمظاهرفرهنگوتمدناسالمی،وجود

پهناورووسیعاسالمیدرقرونمتمادیودرپهنۀتمدنشکوفایایرانی-اسالمی،بهویژهقرندوم

کهدر کتابخانههایبزرگیبانامهاییچون»بیتالحکمه«يا»خزانهالحکمه«وجودداشت قمری،

گفتوگویعلمیمیانخلفایعباسیودانشمندانبرپامیشدومنابعوآثار آنهاجلساتمناظرهو

مکتوبموجوددرآن،ذخایرارزشمندیبرایپژوهشوتحقیقصاحبانانديشهوخردبود.شواهد

يا بودهاست.بیتالحکمه ایرانیانفاضل ازسوی ومدیريتبیتالحکمهها اداره از کی موجود،حا

ياطلسم اتاقیحاویچندمجسمه،تصویر از اسالمیبهمکانهایمختلف دردورۀ خزانهالحکمه

کنونیموزههارانیزبرعهدهداشت،اطالقمیشد. کهدرآنروزگاروظیفۀ کتابخانۀسلطنتی گرفتهتا

گسترده کتابخانههاومجموعهها،سازمانیدولتیودیوانیوبسیارمنظمو آنچهمسّلماست،این

زبانهای از کتابهایخطی کههمۀفعالیتهایعلمیآندوراندرآنصورتمیپذیرفتو بود
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گردآوریمیشد.باايجاد زندۀآنعصرنظیریونانی،ُسريانیوپهلویوترجمۀآنهابهعربیدرآن

وتأسیسبیتالحکمهدرقرندومقمریدربغداد،دانشمندانبسیاریازسراسرجهانبهسویاین

کوششها،شکوفاییفعالیتهای گرفت.نتیجۀاین کردندوآموزشوپژوهشرونق شهرمهاجرت

کهازآنباعنوان»عصرطالییاسالم«يادمیشود. علمیوآموزشیدرقرنسوموچهارمهجریشد

پهناور کشور اقصینقاط در متعدد کتابخانههای رونــق علمی،موجب پايگاههای چنین وجــود

نهاد. فــرارو فکریمختلف مکاتب و انديشهها در تفحص و تحقیق برای زنده الگویی و ایــرانشد

کردند کتابخانههایمتعددیراايجاد طبقاتاجتماعینیزبرحسبخاستگاهاجتماعیوعلمیخود،

جمعآوری با خود منازل در شیعی، متأّلۀ دانشمندان و دينی علمای از بسیاری دادنــد. گسترش و

گسترشاینفرهنگبالندهبودهاند. کتابهایارزشمندومهمازقروننخستینهجری،پیشگام

ومجامععلمی، مدارس مانند آموزشی ومؤسسات دارالکتبها کتابخانههایعمومی، بر افزون

کتب،منابعومآخذاختصاصداشت.دانشمندانشیعیازقرون بخشیازمنازلعلمانیزبهنگهداری

کنوندراینزمینهپیشگامبودهاند. نخستینهجریتا

کهازآغازدورانپربارحیاتعلمیخود،بهجمعآوریوحفظآثار پدرمننیزازجملهافرادفاضلیبود

کتابهارابازحمت،دقتوعالقۀخاصی انديشمندانومؤّلفانپرداخت.اوتکتکاینتألیفاتو

کتابدرزمینههایمختلف،بهویژه کتابخانهایشدباحدوددههزارجلد کهحاصلآن کرد گردآوری

علوماسالمیومعارفقرآنیوآثاراهلبیتعصمتوطهارت)ع(.آثاراینمجموعۀنفیس،منحصربه

گستردگیموضوعاتآنمثالزدنیبود؛موضوعاتیازقبیلادبیات يکرشتهيايکدانشنمیشدو

فارسیوعربی،فقهواصول،درايه،اخباروروايات،تاريخوجغرافیا،علومرياضیوهندسه،دانشو

کهدرشمارمنابعمهم علومسماویمانندنجوموستارهشناسیوافالکوعلومعقلیوبسیاریازآثار

ومآخذعمدهدرعلوممذکوربهحسابمیآيند.

ايشانوقتعمدهایرادرطولشبانهروزبهمطالعهوتحقیقوبررسیموضوعاتارجاعیومورد

عالقهاختصاصمیدادوباتوجهبهدقتباالیعلمیکهازآنبهرهمندبود،تاموضوعیيامطلبیرا

ازمنابعومآخذاصیلومعتبرنمیديد،ازنقلآنخودداریمیکرد.اوبهمعناومفهومنهفتهدرآيۀ

كاَن َعْنُه َمْسُؤال<؛»وازچیزى ولِئَک 
ُ
 أ

ُّ
ُكل ُفؤاَد 

ْ
َبَصَر َو ال

ْ
ْمَع َو ال ٌم ِإّنَ الّسَ

ْ
َک ِبِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
شريفۀ>َو ال َتْقُف ما ل

گرفت)از گوشوچشمودل،هريکموردسؤالقرارخواهند کهبدانعلمندارىپیروىمکن،زیرا

اعتقاد آيۀ۳6(، )اسراء، کارهاىخودشانمیپرسند(« دربارۀ آنها از و آنها کارهاى دربارۀ انسان

راسخداشتوهمۀزندگیعلمیاشتفسیروترجماناینآيۀشريفهبودوباورداشتآنچهمیگويديا

پسازتهیهوابتیاعهرکتاب،درآغازآنياصفحات مینويسد،بايدمستندبرواقعباشد.ايشانمعمواًل
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اّولیۀاثر،نحوۀخريدوتاريخآنراذکرمیکرد.ازایننوشتههابهخوبیروشنمیشودايشانمبالغیرا

کتابهایمفیدصرفمیکرد. کهبابتسخنرانیهايامباحثمنبربهاومیرسیدبرایخريد

کهموجباتاعتالیانديشهوفرهنگاسالمیرا تدوینسیرمطالعاتیازمنابعمعتبروآثارارزشمند

کارمداومتداشت. درمخاطبداشت،جزووظائفخودمیدانستوبراین

سّید مرحومحاج به وعالقهمند دیرین ازدوستان معادی، استاد بهنام اصفهان ازفضالی يکی

ارزش و کهعظمت،وسعت اظهارداشتهاند کتابخانۀشخصیآنمرحوم فضلاهللرضــازاده،دربارۀ

کتابهانیزروی کتابخانه،بسیاریاز کتابخانۀايشانخیرهکنندهبودوعالوهبرُپرشدنقفسههای

گرفتهبود. زمینقرار

عنایت به شعر و شاعران
قرآنعظیم، در نهفته ِحکمی و معرفتی مفاهیم و است ایــرانعجین تاريخ با ادبیات و شعر حوزۀ

يکیازنافذترینومعتبرترینمنابععظیمفکریوفرهنگیدرشعروادبفارسیاست.ازاینرو،شعر

کلیدهایدرکفهمجهاندرالبهالیسطورابیاتو کتابمعرفتوشناختاستواسرارو بهتنهایی

مضامینآننهفتهاست.
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تصوير مقابل: تصويری 

از حاشيه نویسى 

كتاب های چاپ سنگى 

كتابخانه  موجود در 

مرحوم حجت االسلم 

و المسلمين حاج سّید 

فضل اهَّلل رضازاده

رويکرددینمبیناسالمبهشعروشاعریبراساساهداف،جهتگیریهاونتايجآناست.درواقع،

کهشعردرراهآنبهکار اسالمشعرراابزاریبراینیلبههدفمیداندومعیارارزيابیآن،هدفیاست

کمالتأسفدرطولتاريخادبیاتمللونحلجهان،ازاینذوقلطیفالهی گرچهبا گرفتهمیشود؛

کهبراینمونهمیتوانازجايگاه کردهاست گمراهیرافراهم سوءاستفادههایینیزشدهوموجبات

کرد.باوجوداین،نمیتواناین شعردردورانانحطاطفکریواخالقیقومعربدرعصرجاهلیتياد

گاه کهاشعارسازندهوهدفداردرطولتاريخ،حماسههایفراوانیآفريدهاستو کرد حقیقتراانکار

کهبیپروابهصفدشمنزدهو کرده قوموملتیرادربرابردشمنانخونخواروستمگرآنچنانبسیج

براوفایقآمدهاند.

ارزشهای از ایراندردفاع کهاحساساتپاکوبیشائبۀمردم انقالباسالمی آغازین دردوران

ريخته شعر قالب در که شعارهایی و مــوزون اشعار که بوديم شاهد گرديد، نمودار اسالمی و انسانی

میشد،چهشوروهیجانوجنبشیمیآفريدوچگونهخونهارادررگهابهجوشمیآوردوصفوف

کوتاهوسادهاماحماسیوهیجانانگیز،لرزهبر انسانهارابهخروشوامیداشتوچگونهایناشعار

کاخشانرامتزلزلمیساخت. اندامدشمنمیانداختوپايههای

کهيکیازسورههایقرآن)الشعراء(،بهنامشعروشاعری کافیاستبدانیم درباباهمیتشعر،

استودرآنتنبیهاتوتذکارهاییازسویخداوندعلیمدراینبارهبیانشدهاست:

َو  ُظِلُموا  ما  َبْعِد  ِمْن  وا  اْنَتَصُر َو   
ً
َكثيرا اهَّلَل  وا  َكُر َذ َو  اِلحاِت  الّصَ وا 

ُ
َعِمل َو  آَمُنوا  ذيَن 

َّ
ال  

َ
>ِإاّل

ٍب َيْنَقِلُبون<؛ 
َ
ّیَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ذيَن َظل

َّ
ُم ال

َ
َسَیْعل

كه ایمان آورده و عمل هاى شایسته نموده و خدا را بسيار به یاد  كسانى )از آن ها(  »مگر 

به وسيلۀ  شنيدند،  اسلم  و  پیامبر  ضد  بر  ى  )اشعار دیده اند  ستم  آن كه  از  پس  و  آورده 

كردند خواهند دانست  كه ظلم  كسانى  ودى  گرفته اند، و به ز ى در رّد آن ها( انتقام  اشعار

كدامين بازگشتگاه بازمى گردند« )شعراء، آیۀ 227(. كه به 

و ادبــی و عاشقانه اشعار و بودند قائل خــاص اهمیتی بــرایشعر عــرب اقــوام اســالم، ازظهور پیش

حماسیزيادیمیسرودند؛امامحتواومفهومایناشعار،اغلب،پوچومربوطبهظواهردنیاودربارۀ

يا پند و بهسویمعنويت و گرفت تــازهای اشعارعربجان باظهوراسالم، بود. دالوریهــایجنگی

که کهدرزمانرسولخدا)ص(شعرایزيادیپرورشيافتند مدحاولیایخدامتمایلشد؛بهگونهای

شعرهایآنهاموردتائیدپیامبر)ص(بود.برایمثال،عالءبنحضرمیشعریدربارۀعفوواغماضدر

محضرحضرتخواندوپیامبر)ص(فرمودند:»برخیازشعرهاحکمتاستوبعضیسحرآمیز.شعرتو

ْحَسُن«)المحاسن،ج۱،ص۲۵۷(.
َ
ِتى ِهَى أ

َّ
همخوباست؛اماکتابخداازآنبهترمیفرمايد:»اْدَفْع ِبال
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

كبر دیانى  مرحوم حاج ا

دردشتى و مرحوم 

محمدجواد اخوان 

یان جد و حاجيه  خراز

خانم ملوک دیانى 

دردشتى مادر و حاج 

سّیدعلى رضازاده، برادر

کسانی کهبرایرسولخدا)ص(ودرمدحاوورسالتالهیاششعرسرودهاند،فراواناند؛ شعرایی

کعببنزهیر،قیس نابغهبنجعدی، کعببنمالک،عبداهللبنرواحــه،حسانبنثابت، چون

بنصرمه،عباسبنمرداس،طفیلغنوی،مالکبنعوف،ابودهبلجمحی،بحیربنابیسلمی

کهاشعارآنهادرتاريخثبتوضبطاست.سرودنشعرازمنظرسیرۀنبویومشیعلوی، وديگران

نهتنهااشکالیندارد،بلکهموردتأییدرسولخدا)ص(وائمۀاطهار)ع(همبودهاست؛لذاحضرتامام

جعفرصادق)ع(فرمود:

»هركس شعری دربارۀ ما بگوید، خداوند خانه  ای در بهشت برایش بنا مى كند و هركس 
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أخبار  )عيون  مى  كند«  تأيید  را  او  امين(  )جبرئيل  وح القدس  ر بگوید،  شعری  ما  برای 

الرضا)ع(، ج 2، ص 1(. 

حضرتامامرضا)ع(نیزفرمود:

»هر مؤمنى دربارۀ اهل بیت شعری بسراید، خداوند برای او شهری به اندازۀ هفت  برابر دنيا 

در بهشت بنا مى كند« )عيونأخبارالرضا)ع(، ج 1، ص 7(. 

جالبآنکهازخودائمهاشعارزيادیکهسراسرحکمتوپندواندرزاست،درتاريخثبتشدهوبهيادگار

ماندهاست.اشعارامیرالمؤمنین)ع(دردیوانمنسوببهاونیزبسیارارزشمندومعروفاست.ازامام

حسین)ع(وامامرضا)ع(نیزشعرهایحکمتآمیزیدرتاريخثبتشدهاست.

گرامیاسالم)ص(نقلشدهاست: کهدرحديثمعروفیازپیامبر همانگونه

«؛ 
ً
ِسْحرا

َ
َبَیاِن ل

ْ
 َو ِإّنَ ِمَن ال

ً
ما

ْ
ُحك

َ
ْعِر ل »ِإَن  ِمَن  الّشِ

»بعضى از اشعار حكمت است و پاره  ای از سخنان سحر« )صدوق، المالى، ص 619(. 

گاهاشعارغوغاییبهپامیکندوموجباتحرکتهایعظیموتحوالتاجتماعیومیلانسانبهسمت

کلماتموزونشاعرانه،برندگیشمشیرونفوذتیررادرقلبدشمندارد؛ گاه حقوفضیلتمیشود.

که: گرامیاسالم)ص(بیانشدهاست چنانکهدرحديثیازپیامبر

ها َترضهونهم ِبالنبل«؛ 
َ
أّن

َ
ٍد ِبَیِده، َفك ِذی َنفُس ُمَحّمَ

َّ
»َو ال

تيرهايی  گويی  اشعار  ايــن  با  اوســت،  قــدرت  در دســت  كسى  كه جــان محمد  آن  »بــه 

به  سوی آن ها پرتاب مى كنيد« )احمد بن حنبل، مسند، ج 3، ص 460(.

کهدرتقويتاسالمشعرمیسرود.بیتزیرازاوست: کعببنمالک،شاعرباايمانیبود

 َوَرّمَ ِبِه
ً
ُه ِبِه َشعثا

َ
ل ّمَ ال

َ
ل

مُر ُمنَتِشُر
َ
ِتِه َوال ّمَ

ُ
ُموَر أ

ُ
أ

رگ جلوه داد و اين  كارهای امتش را بز وز  كه آن ر گرد آورد نوری را  »خداوند به واسطۀ او 

فرمان، جهانى شد.«

وس من جواهر القاموس ، ج 3( )كعب بن مالک، تاج العر

گرامیاسالم)ص(دربارۀاشعارشاستفسارکرد.پیامبرفرمود: کعب،روزیازپیامبر

ُمْوِمَن ُيجاِهَد ِبَسْیِفِه َو ِلساِنِه«؛ 
ْ
»ِاّنَ  ال

»مؤمن با شمشير و زبانش در راه خدا جهاد مى  كند« )نهج الفصاحه، ص 320(.

باپیامبرحضورداشت،دروصفونعت کهدربیشترغزوات ازنقبایدوازدهگانه عبداهللبنرواحه

پیامبراسالم)ص(چنینسرودهاست:
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ــه ــتـ ــاعـ ــفـ شـ ــرم  ــ ــ ــح ــ ــ ی مـــــــن  و  ــى  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ بــــه الــــقــــدرأنـــــــــت  ى  ر أز فــــقــــد  ــاب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ   يــــــــوم 

حـــســـن مـــــــــن  ک  آتــــــــــــــا مـــــــــا  اهَّلل  وافـــــثـــــبـــــت  ــر ــــصــ ن نــــصــــرا  كــــالــــذی  و  مــــوســــى  تـــثـــبـــيـــت 

)ابناثیر،اسدالغابه،ج۲(

کهدربارۀموالیمتقیانسروده، حّسانبنثابتازرسولمکّرماسالم)ص(اجازهخواستشعریرا

بخواند.پیامبر)ص(درپاسخفرمودند:»بهبرکتخداوندبخوان.«سپسویشعربینظیرخويشرا

کهبهمناسبتواقعۀعظیمغدیرخمدروصفحضرتعلیبنابیطالب)ع(سرودهبودخواند:
ً
ــدا ــ ــم ــ ــح ــ م ــى  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ اّن  ــوا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ َتـ ـــــــــــــم 

َ
ل

َ
ا

ً
مـــنـــادیـــا قــــــــاَم  ــَن  ــ ــيـ ــ ِحـ ُخـــــــــٍمّ  َدوِح  ـــــــــَدی 

َ
ل    

ّبـــــه ر ِعـــــنـــــِد  ِمـــــــن  يـــیـــل  جـــبـــر َجــــــــــاَء  َقـــــــد  َو 
ً
َتـــــــــُک وانـــــيـــــا

َ
َفـــــــــل َمـــــعـــــصـــــوٌم  ــــــــَک 

َ
بــــــــاّن  

ــــــــُهــــــــم ّبُ َر اهَّلل  انـــــــــــزل  َمـــــــــا  ـــــغـــــُهـــــم 
َ
َبـــــل بــاغــيــاَو  َحــــــــــاَذرَت  َو  ــَعـــل  ــفـ َتـ ــم  ــ ـ

َ
ل نـــــــَت 

َ
ا ِان  َو 

ــم َعــــــن آِلــــــــه ِهـــم ــ ــُه ــ ــَت ــ ــغ ــ
َّ
ــل ــ ــا َب ــ ــَمـ ــ ــَک َفـ ــ ــي ــ ــل ــ ااَلعـــــادیـــــاَع َتـــخـــشـــى  ــَت  ــ ــنـ ــ ُكـ ان  ــــــَتــــــُه 

َ
ِرَســــــال

ــِه ــ ــ ـ ــِفّ ــ ــ َكـ رافـــــــــــــُع  َک  ذا ِاذ  ِبـــــــــــِه  ــوِت عــالــيــاَفــــــــقــــــــاَم  ــ ــّصـ ــ ــِه ُمـــعـــِلـــَن الـ ــ ــَدی ــ ــــى  َي ــَن ــمــ ــ ــه ُي ــ ِبـ

ــت مــــــــــوالُه مــنــكــم ــ ــن ــ ك ـــــُهـــــم َمـــــــن 
َ
 ل

َ
َفـــــــَقـــــــال

ً
ــا ــيـ ــاسـ َنـ ــــيــــَس 

َ
ل  

ً
ــا ــ ــظ ــ ــاف ــ َح ِلــــَقــــوِلــــى  كـــــــاَن  َو 

ــــــِنــــــى
َ
ِاّن َو  عـــــلـــــٌىّ  َبـــــعـــــدی  ــن  ــ ــ ِمـ ُه 

َ
َفــــــــَمــــــــوال

ً
َراضـــــــيـــــــا ّيـــــــه  الـــــــَبـــــــر دوَن  ـــــــم 

ُ
ـــــــك

َ
ل ِبـــــــــــِه 

 َفــــــَوآلــــــه
ً
َفــــــــــيــــــــــاَرّبِ ِمــــــــن والــــــــــى عـــــلـــــّیـــــا

ً
ــا ــ ــادی ــ ــَع ــ ُم  

ً
ــا ــ ــّی ــ ــل ــ َع َعــــــــــاَدی  ــــــِذی 

َّ
ِلــــــل ــن  ــ ــ ُك َو 

ِلـــَنـــصـــرهـــم یــــه  َنــــاِصــــر ــر  ــ ــُص ــ ــان ــ َف َيــــــــــــاَرّبِ  َو 
ً
ــا ــيـ ــاجـ یـ

َ
ــّد ـــو الـ

ُ
ــدِر َيـــجـــل ــ ــَب ــ ــال ــ َك ِامـــــــاَم الــــُهــــَدی 

ـــُهـــم
َ
ل ُكـــــن  َو  َفــــاخــــُذل  َخــــاِذلــــيــــِه  َيـــــــــــاَرِبّ  َو 

ً
ـــافـــيـــا

َ
ُمـــك الــــحــــســــاُب  َيـــــــــوَم  ُوِقـــــــُفـــــــوا  ِاَذا 

)سلیمبنقیس،ص۲۲۹(

كنار درختان غديرخم با حالت ندا ایستاد؟ و  كه محمد، پیامبر خدا)ص(  »آیا نمى  دانيد 

كه  كه در اين امر سستى مكن  كه جبرئيل از طرف خداوند پیام آورده بود  اين در حالى بود 

گر نرسانى و  تو محفوظ خواهى بود و آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان و ا

از ظالمان بترسى و از دشمنان حذر كنى، رسالت پروردگارشان را نرسانده  ای. در اين  جا بود 

كرد و با صدای بلند فرمود: »هركس  كه پیامبر)ص( دست على)ع( را با دست راست بلند 

از شما كه من موالی او هستم و سخن مرا به   یاد مى  سپارد و فراموش نمى  كند، موالی او بعد 

از من على است و من فقط به او، نه به دیگری، به عنوان جانشين خود برای شما راضى 

هستم. پروردگارا، هركس على را دوست بدارد، او را دوست بدار و هركس با على دشمنى 

امام  نصرتشان،  به  خاطر  فرما  یاری  را  او  یاری كنندگان  پروردگارا،  بدار.  دشمن  را  او  كند، 

وشنى مى  بخشد. پروردگارا،  یكى  ها مانند ماه شب چهارده ر كه در تار هدایت كننده  ای را 

كه برای حساب مى ایستند، خودت جزا بده.« كن و روز قيامت  خواركنندگان او را خوار 
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

حاج سّیدحسن 

فقيه امامى و 

حجت االسلم و 

المسلمين حاج سّید 

فضل اهَّلل رضازاده

گرامیاسالم)ص(نیزبسیارتأثیرگذاراست. کعببنزهیردرنعتووصفپیامبر قصیدۀبلندوزیبای

اینقصیدهجزوزیباتریناشعاروقصايددرتمامتاريخادبیاتعرببهشمارمیرودوبابیت:

ــول ــبـ ــتـ ــولبـــــانـــــت ســـــعـــــاد فـــقـــلـــبـــى الــــــيــــــوم مـ ــ ــب ــكــ ــ   مـــــتـــــيـــــٌم إثـــــــــرهـــــــــا، لــــــــم ُيــــــــفــــــــَد م

شروعمیشودوبهبیت:

نـــحـــورهـــمـــمـــا فــــــى  اال  الــــطــــعــــن  ــلاليــــــوقــــــع  ــي ــل ــه ت الــــــمــــــوت  حـــــيـــــاض  عــــــن  لــــهــــم    ان 

خاتمهمیيابد.

)کعببنزهیر،قصیدهبانتسعادالیوم(

پدرمنیزبهتأّسیازسیرهورفتارنبویوعلوی،مانندبسیاریازدانشمندانووارستگانعالموعامل

تأثیرشگرفشعرِحکمیدرسازندگیانسانوجامعهبسیار اهِلدل،بهشعرتمّسکمیجستوبه

در َاوانجوانی، ازهمان ذاتی قريحۀ و بهسببذوق و ادب و بهشعر باعالقهمندی او بود. معتقد

انجمنهایادبیشرکتمیجستوخودنیزبانیتأسیسانجمنشعردرمنزلشخصیاشدرمحلۀ

دردشتاصفهانشد.دراینمحفل،استادانوشخصیتهاییمانندمحمدحسینصغیراصفهانی،

رجبعلیگلزار،شکیباصفهانیوحاجمیرزاعلیمشفقیشرکتمیکردندکهافزونبرتبّحردرادبیات،

ازحیثمعنوياتنیزسرآمدعصرخودمحسوبمیشدند.





101

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ازعمق متأثر و کهمنبعث پــدرم ســرودههــای

گرايشهای و مذهبی تعّلقات و دينی اعتقاد

خالصانۀايمانیايشانبود،بازتابیازجنبههای

والییواحساسزیباشناسانهوانعکاسیازحال

و عصمت اهلبیت خــانــدان بــه نسبت درونـــی

تــذکــرۀشعرای کتاب مــؤّلــف اســت. طــهــارت)ع(

استاناصفهان،آقایمصطفیهادویمتخّلص

دلسوخته شاعری را پدرم اصفهانی«، »شهیر به

از کــهسخنش کــســی و ــیــت)ع( اهــلب عــاشــق و

سويدایقلبتراوشوبهدلهانشسته،توصیف

میکندومینويسد:

الجــرم  بــرآیــد،  دل  كــز  »سخن 

قــصــایــدش  نــشــيــنــد؛  دل  بـــر 

ين  شير غزلياتش  و  دلنشين 

است و صاحبدالن را به وجد 

و حال مى  آورد.«

ثار و تألیفات آ
باتوجهبهسالهاتحقیقوتتّبعدرمسائلعلمی

 
ّ

-پژوهشیونیزتدريس،بهتأّسیاز»اّن آثارنا تدل

بهصفحۀ ما »آثار ثــار«؛ ال الى  بعدنا  وا  فانظر علينا 

گیتینشانماست؛بعدازمابهآثارماننگاهکنید«

)کشفاالسراروعدهاالبرار،ج۱،ص۳۵۳(،حاج

نیز تألیف و نگاشتن از ــازاده رضـ فضلاهلل سّید

غافلنشد.برخیازآثارومکتوباتايشانبهطور

کندهيادرقالبحواشیدردستاست.اغلب پرا

که است دانشهایی دربــارۀ ايشان نوشتههای

عرب، ادبیات مانند میپرداخت؛ بدانها بیشتر
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

علومقرآنی،اخبار،مللونحل،شناختاديانومذاهب،هیئتونجومودیواناشعار.همچنیندر

کهبراعتقادات تنظیموتدوینخالصۀمطالبسخنرانیهایخودوديگرمسائلوفعالیتهایروزانه

بهطور انشاءاهلل ايشان يادداشتهای بود.مجموعۀ وساعی انسانیجّدی تأثیرمیگذاشت، مردم

گرفت. گانهدريکمجّلدچاپودراختیارعالقهمندانقرارخواهد جدا

کرد. ازآثارچاپشدۀايشانمیتوانبهرسالۀتوّلیوتبّریوودیوانشعرشمیمواليتاشاره

فرزندان
حاصلزندگیخانوادگیعالمفاضل،حاجسّیدفضلاهللرضازاده،هفتفرزندبهنامهایفخرالسادات،

کهبحمداهللهمۀ سّیدمحمد،سّیدجالل،اشرفالسادات،سّیدحسین،سّیدعلیوسّیدحسناست

آناندرپیگیریراهپدرازجهتپرهیزکاریوانجامنیکوکاریموفقومستدامبودهاند.

همواره رضــازاده والمسلمین حجتاالسالم مرحوم خداپسندانه کوششهای و نّیات که آنجا از

و ومعارفتشّیع ترويجفرهنگمعنوی بر ايجادمؤّسساتمبتنی و وعامالمنفعه امورخیر بنیان بر

کزیبراساستوسعۀتفکرقرآنیوعترتبود،فرزندانايشانبهویژهآقایسّیدحسین شکلگیریمرا

ل رضازاده،  سيدجل

سّیدحسين رضازاده، 

سّیدمحمد رضازاده، 

سّیدحسن رضازاده، 

سّیدعلى رضازاده

عكس مقابل اول: 

سّیدحسن رضازاده، 

سّیدحسين رضازاده، 

سّیدعلى رضازاده و 

سّیدمحمد رضازاده

عكس مقابل دوم: حجت 

االسلم و المسلمين 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده و 

ل رضازاده سّیدجل

عكس مقابل سوم: 

سّیدمحمدرضا رضازاده، 

دكتر مهدی گلچين، 

سّیدحسين رضازاده، 

حجت االسلم و 

المسلمين سّید فضل اهَّلل 

رضازاده، سّیدعلى 

ل  رضازاده، سّیدجل

رضازاده، محمد 

یدی شاهز



رضازادهدراینمسئلهپیشگامهستندوامروزهدر

استاناصفهانيکیازچهرههایشاخصدرامور

فرهنگی و اجتماعی امور درحوزۀ بهویژه خیريه

بهحسابمیآيند.

در مــیتــوان را خیر امـــور ایــن از نمونههایی

بهداشتی کز مرا بیمارستانها، احــداث و ايجاد

کــتــابــخــانــههــا،تــأســیــسدانــشــکــدۀ ــی، ــانـ ودرمـ

ازجمله آموزشی مؤّسسات اهلبیت)ع(، معارف

ساخت و دينی و فرهنگی مــؤّســســات ــدارس، مـ

ــهویــژهزوجهـــای خــوابــگــاهبـــرایدانــشــجــويــانب

تعداد راهانـــدازی و بنیانگذاری برشمرد. جــوان

صندوقهای يا خیريه مؤّسسۀ توّجهی درخــور

قرضالحسنهونیزمشارکتجّدیوتأثیرگذاردر

کمکرسانی ايجادتوسعهورفاهعمومیوفضای

حاج مرحوم خــانــواده خدمات ازجمله مــردم به

مهمترین اســت. ــوده ب ــازاده رضـ اهلل سّیدفضل

نّیتاینخانوادۀاصیلومحترم،جلبرضايت

ائمۀ کــرم)ص(و ا حقتعالیوروحمطّهرپیامبر

معصومین)ع(ونیزخشنودیحضرتحجتابن

الحسنالمهدی)عج(بودهاست.

ارتحال
گـــیـــریعــلــم، ــهدرفـــرا ــ ک ــان ــشــ ــ اي ــار ــ ــرب ــ پ عـــمـــر

ــرآنواخــبــارروحبــخــش ــارقـ خــاصــهمــعــارفپــرب

تربیت و آن انــتــقــال و تــوســعــه و ــیــت)ع( اهــلب

جمعه روز شد، سپری صالح و شايسته فرزندان

با مطابق دوازدهمشعبانالمعّظم۱4۳۲قمری،

بیستوسومتیرماه۱۳۹0شمسیبهپايانرسید.
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کرامترا وتوانیبزرگازانبوهسختیهانهراسیدوقلههایشرفو کهباهّمتیواال دريادلیصبور

کرد،جوهرالهیخويشرادرغلبهبردشمنانبرونودرونبهظهور باسالحصبرواهرمشکیباییفتح

کهبهپويندگانراهحق رساندوبهمثابۀاولیایدین،باصبروپايداریبهاهدافبلندشرسید.بزرگی

کهصبر،فرزندعزموارادهاستوپدر وطالبانفضیلتدرسمقاومتآموختوبهخوبینشانداد

َعاء«؛»چهنیکوسالحی
ُ

َوالّد بُر  الّصَ الُمؤِمِن  »ِنعَم سلُح  پیروزی،وبهمصداقفرمودۀرسولخدا)ص(:

استصبرودعابرایمؤمن«)نهجالفصاحه،ص۷8۷(وبهتعبیرموالنا:

ــــســــت ــات ُت ــ ــح ــ ــي ــ ــب ــ ــس ــ ــح درســـــــتصــــــبــــــركــــــردن جـــــــــان ت ــ ــي ــ ــب ــ ــس ــ كـــــآنـــــســـــت ت كـــــــن    صـــــبـــــر 

ُدَرج آن  نــــــــــــــــدارد  ــــى  ــــح ــــي ــســــب تــ ــچ  ــ ــ ــي ــ ــ ــرجه ــ ــ ــف ــ ــ ــاح ال ــ ــ ــت ــ ــ ــف ــ ــ ــر م ــ ــ ــب ــ ــ ــص ــ ــ كــــــــن ال ــر  ــ ــ ــب ــ ــ ص

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتردوم(

اوکهخادمومدافعراستینوصدیقمکتبواليتوحريمامامتبود،درآستانۀمیالدباسعادتمقتدايش،

يعنیمنجیعالمبشريتحضرتحجتابنالحسنالعسکری)عج(،چشمازجهانفروبست.

حاج سيدحسن رضازاده، 

یان،  جعفراخوان خراز

سّیدمحمد رضازاده، 

حاج سّیدعلى رضازاده، 

ل رضازاده،  حاج سّیدجل

حاج سّیدحسين رضازاده
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

در را طوالنی نسبتًا دورانــی هرچند رضــازاده فضلاهلل سّید حجتاالسالموالمسلمین مرحوم

کرد،هموارهبااستعانتوصبرازدرگاهحضرتحقجّلوعلیراهخودرا کسالتسپری بیماریو

کههیچجايگزينی بود براسالمومسلمانان ثلمهای او لقاءاحديتشتافت.فقدان به و کرد طی

ِقَیاَمِة« 
ْ
ال َيْوِم  ى 

َ
ِإل َشْى ٌء  َها 

ُ
َيُسّد  

َ
ال َمٌة 

ْ
ُثل ِم 

َ
ْســل ِ

ْ
ال ِفى  ُثِلَم  َعاِلُم 

ْ
ال َماَت  ِإَذا  »َو  داشت: نخواهد و نداشته

)المحاسن،ج۱،ص۲۳4(.

اهلبیت به توّسل ذکر و عاشورا زيــارت قرائت با نمازصبح،همراه از مرحومپس آن پیکرمطهر

ُبرد در و شد داده غسل ياابوالفضل و ياحسین ياعلی، يازهرا، زمزمههای و طــهــارت)ع( و عصمت

گرفت.سپسباحضورعلمایاعالم،طالبعلوم کهرویآنآياتقرآننوشتهشدهبودقرار يمانی

ايشان بیت از اصفهان خّیرین بهویژهجامعۀ اقشارمختلفجامعه، و باايمان و وفادار مردم دينی،

بهطرفامامزادهابوالعباسخوراسگاناصفهانتشییعشد.پسازعزاداریونوحهسرایِیمداحانو

مرثیهسراياناهلبیت)ع(،نمازمّیتبهامامتدوستقديمیوصمیمیايشان،حضرتآيتاهللحاج

سيدحسين رضازاده، 

حجت االسلم و 

المسلمين سّیدمهدی 

خادمى

عكس های صفحه های 

رگداشت  بعد: مراسم بز

ارتحال حجت االسلم و 

المسلمين سّید فضل اهَّلل 

رضازاده



سّیدمحمدباقرموحدابطحی،ازشخصیتهای

پیکرشان بــر قــم، علمیۀ حــوزۀ علمی برجستۀ

اقامهوآنگاهدرصحنمطّهرامامزادهابوالعباس

بهخاکسپردهشد.

مـــرحـــوم ــميـــــادبـــــود ــ ــراسـ ــ مـ آن ــاقـــب ــعـ ــتـ مـ

حجتاالسالمحاجسّیدفضلاهللرضازاده،مدافع

محمدجعفر حاج مسجد در اهلبیت)ع(، حريم

مــراســم،علمای ایـــن بــرگــزارشـــد.در آبـــــادهای

برجستۀ شخصیتهای بازاريان، جامعۀ َاعــالم،

علمیاز شخصیتهای خّیرین، جامعۀ استان،

کزفرهنگی،هیئتهایمذهبی، دانشگاهها،مرا

اهلبیت)ع(، کرین ذا اصفهان، شاعران انجمن

نمايندگانمراجععظامتقلیدازحوزههایعلمیۀ

فرهنگمدار و خیرانديش مــردم اصفهان، و قم

تــابــلــوهــاو ــاتهیۀ ب اصــفــهــانحــضــورداشــتــنــدو

و خیريه مؤسسات بــه مــددرســانــی سبدگلهای

نصبپالکارددرتسلیتوتعزيتفقدانارتحال

اینعالمربانی،ارادتخودرانشاندادند.

ازخاطردلهانروديادتوهرگز

ایآنکهبهنیکیهمهجاوردزبانی

و کرد زندگی ماتسعیدًا:خوب و »عاشسعیدًا

سعادتمندوخوبازاینجهانفانیرفت.«







فصل دوم: 

ير خودنوشت زندݡگى  )تحر

حاج سّید  حسين رضازاده(





توّلد و بالندگی
پــدرم،حاج آمــدم. بهدنیا روحانی و درخانوادهایمذهبی در۱۲خــرداد۱۳۳۹شمسی الهی لطف به

ومادرم ازشخصیتهایشاخصحوزۀعلمیۀاصفهانوساداتاصفهان، سّیدفضلاهللرضــازاده،

کدامنبود.توّلدمبرایپدرنورانیوُپربرکتبود. حاجیهخانمملوکديانیَدردشتی،بانوییمؤمنوپا

که گذاشتوبهتبعیتازجّدش،عبدالمطلب،آنگاه شادمانازایناتفاقخجسته،ناممرا»حسین«

نوزادحضرتآمنهرادرآغوشگرفت،سربرآسمانبرداشتواینچنینخدایراسپاسگفت:»ستايش

گهوارهبرهمۀپسرانآقاست.« کهدر کهبهمنعطافرموداینفرزندپاکوخوشبورا خداییرا

همراهُنهعضوديگرخانوادهدرمحلۀَدردشت،يکیازمحلههایقديمیاصفهان،زندگیمیکرديم.

گفتهاند.بازارصفویدرجنوبمیداننقشجهان،اینمحلهرابه اینمحلهرا»بابالدشت«هم

توسعه اصفهان که بعد و داشت محله چند جوباره قديم در میکند. متصل سلجوقی کهنۀ میدان

ازآنباقی يافت،تمامجوبارهيکمحلهبهحسابآمدودرحالحاضردومحلۀجوبارهودردشت

ماندهاست.

عالءالدولۀ اصفهان، وقت حاکم حتی داشــت. بسیاری رونق محله این آلبويه، باشکوه عصر در

ديلمی،دراینمحلهساکنبود.امروزهگنبدوبارگاهیدرآنجاباقیماندهکهآنراگنبدحضرتابنسینا

میگويند.اینمکانسالهاجايگاهتدريسابنسینابودوبسیاریازمباحثعلمیوفلسفیشیخدراین

کنان گرفت.دردورانبعدازآلبويههمدردشت،محلۀبسیارمهمیبود.ازمشهورترینسا مکانشکل

اینمحلهوزیرمعروفعصرسلجوقی،خواجهنظامالملکبودکهمدرسۀنظامیهرابنانهاد.
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محله دردشت

عكس صفحۀ مقابل: 

ودی مسجد  سردرب ور

جامع آقا نور

تاريخِیاینمحلهچوننگینانگشتریدرحوزۀاطلستمدنوفرهنگواالیاصفهان بناهای

میدرخشد.خانههایینظیرخانۀنیلفروشانازجملهزیباترینخانههایتاريخیدرایراناست.بافت

کرباسی،نیلفروشان،حریری کناناصیلوقديمیاصفهانهمچونفامیلهای مردمیاینمحلهراسا

ورضازادهتشکیلمیدهد.وجودعلمایفرهیخته،شخصیتهایبرجستۀعلمیواجتماعی،مساجد

کهخودنقشبسزاییدرديانتوتوجهبهخاندانعصمتوطهارتوفضای وهیئتهایمذهبی

معنویمحلۀدردشتايفامیکند،نیزازديگرامتیازاتاینمحلهاست.

کهازمعنويتخاصی،همدر کزمهمفرهنگیودينیاینمحله،مسجد»آقانور«است يکیازمرا

گردهمایی ساختساختمانومعماریوهمازلحاظجايگاهبرخورداراست.اینمسجد،مأمنیبرای

وتجمعاهالیآنمنطقهواقامۀفريضۀنمازمحسوبمیشودويکیازامتیازاتویژۀحوزۀفرهنگی-

اجتماعیشهردیرپایاصفهاناست.بانیاینمسجد،نورالدینمحمداصفهانیاست.شروعساخت

اینمسجددردورانپادشاهیشاهعباساّولوتاريخاتمامآندرنخستینسالسلطنتشاهصفی

کتیبۀ کتیبۀاصلیمسجدبرسردربشرقی،نامهردوپادشاهآمدهاست. است.بههمینمناسبتدر

کهازخوشنويسانصاحبنامقرنيازدهمقمریومعاصر سردرمسجدبهخطمحمدرضاامامیاست
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کاشیبودهاست.شبستانزیبا گردانبنامعلیرضاعباسی شاهعباساّولوشاهسلیماناست.اوازشا

وجالبآنازنفايسمسجدآقانوراست.نوراینشبستانازطریققطعاتیازسنگمرمرشفافتأمین

میشود.ستونهایشبستاناینمسجدنیزدرنوعخودجالباست.برطرفینمحراباینشبستان،

باخطبناییمشکیسادهبرزمینۀزرد،عباراتمذهبینوشتهشدهاست.سردرخارجیاینشبستان

گرهوخطوطبناییتزیینشدهاست.مسجدآقانوردرجنگتحمیلیآسیبهایفراوانی کاشی نیزبا

ديد.خوشبختانهاینمسجدبعدازجنگبهشیوۀپیشینبازسازیشد.

کاشیکاریشده کتیبۀ کلماتشريفه،چهارفقره کتیبههایمختلفیمشتملبر مسجدآقانورغیراز

کتیبهبهشرحزیراست: دارد.اینچهار

کوچۀدردشتتعبیهشدهوبهخطُثلثدرشتسفیدرنگ کتیبهبرسردرببزرگبهطرف ۱.اّولین

کاشیکاری،اینعبارتنوشتهشدهاست: رویزمینۀالجوردی

َوآَتى  لوة  الّصَ َقاَم 
َ
َوأ الِخِر  َیْوِم 

ْ
َوال ِباهَّلِل  آَمَن  َمْن  اهَّلِل  َمَساِجَد  َيْعُمُر  َما 

َ
>ِإّن تعالى:  اهَّلل  »قال 

َكوة<  الّزَ

در  و  حسينى  عباس  على  بن  ابی طالب)ع(  آستان  كلب  جاوید مدت  دولــت  ایــام  در 

على  افــاض  و  سلطانه  و  ُملكه  اهَّلل  د 
ّ
)خل بهادرخان  شاه صفى  عــادل  پادشاه  جلوس 

 العالمين بّره و عدله و احسانه( توفيق یافت نورالدين محمد اصفهانى به اتمام عمارت 

كتبه محمدرضا االمامى  1039 انتهى.«  لوجه  اهَّلل 
ً
اين مسجد خالصا

كتيبه مسجد آقانور
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ديده باعدد ۱۲۹۱ تاريخ راستسردرب، کتیبه،دست منتهیالیه در »علیبنابیطالب« کلمۀ زیر

کهمربوطبهتاريختعمیرسردرباست. میشود

۲.درایوانشرقیمسجد،دردوضلعروبهرویشمالیوجنوبی،هرطرفپنجمصراعاشعارذیلبه

کاشیکاری کتیبهایوبهرنگسفیدرویزمینۀآسمانی، خطنستعلیقبسیارزیبا)نورا(باقلمدرشت

کاراستوبهاینقرار: شدهاست.قطعۀاشعار،متضّمنتاريخشروعبنايااثناء

آقـــــــانـــــــور ــض  ــ ــ ــي ــ ــ ف و  ُخـــــــلـــــــق  ـــــم اســــت»صــــــــاحــــــــب 
َ
بــــان َعـــــل كـــــه چـــــو خــــورشــــيــــد مــــهــــر

ــى ــ ــكـ ــ ــومـ ــ كـ در  ســــــــاخــــــــت  ــى یـــــگـــــانـــــۀ حــــــــــرم اســـــتمـــــــســـــــجـــــــدی  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ گـ كــــــــه بــــــــه 

درش ک  خـــــــا ــه  ــ ــ ك ــدی  ــ ــج ــ ــس ــ م ــن  ــ ــي ــ ــن ــ ــن چ ــ اســـــتاي ِارم  و  جــــــّنــــــت  غــــــــيــــــــرت افــــــــزای 

ــا ــ ــت ــ ــف ــ گ یــــــــــخ ايـــــــــــــن خـــــــــــــرد  يـــــــــن ايــــــــــــن رقــــــــــــم اســــــتســـــــــــــال تــــــــــار مـــــــصـــــــرع آخـــــــــر

ــتمـــــعـــــبـــــد اهـــــــــــل اصـــــــفـــــــهـــــــان چـــــــــــون شـــد ــ ــ َعـــــــجـــــــم اس ــۀ  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ كـ نـــــــــــور  ــد  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ  مـ

کتبهالعبدنورا«

مصراعمادهتاريخبهحسابابجد،۱0۳4قمریمیشود.

گردان شا از که است »نــورا« به معروف اصفهانی صدرالشريعۀ پسر نورالدین، کتیبه، این کاتب

میرعمادوازخوشنويسانمعروفقرنيازدهمقمریازَاقرانرشیداوترابایاصفهانیاستونمونۀ

اصفهان شاه بزرگمسجد گنبد زیر مرمر باالیسرستونهایسنگ در ظاهرًا او ازخط ديگریهم

)جامععباسی(استوآنایناست:

كتيبه مسجد آقانور
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كتيبه مسجد آقانور

زمى،   الّناَر« )خوار
َّ

َوَجل َق اهَّلُل َعّزَ
َ
ما َخل

َ
ِو اْجَتَمَع الّناُس َعلى ُحّبِ َعِلّىِ ْبِن أبی طاِلٍب ل

َ
»ل

المناقب ، ج 1، ص 54(.

ُثلث بهخط ْرِض<
َ ْ
ِفــى ال َما  َو  َمواِت  ِفى الّسَ َما  هلِِل  ُح  >ُيَسّبِ آيۀ گنبدجنوبی، بزرگ،جلوی ایوان دور ۳.

کاشیکاریشدهاست.ایننوشتهدستخطآقامحمدباقرشیرازیاصفهانیاست درشتبسیارخوب

کتابتنیزدرمنتهیالیهنصف کاتبوتاريخ وبهرنگسفیدبرزمینۀآسمانینوشتهشدهاست.نام

باقیسورهدرنصفدستچپ الشیرازی۱۲۵8«. نوشتهشدهاست:»کتبهمحمدباقر راست دست

کاتب. ایواناستبدوننام

کتیبه،باالیحروف،تاريخ۱۲۷۹بهعددنوشتهشدهاست؛بدوناینکهاسمیاز دربخشآخر

تعمیراتمسجد و تزیینات از قسمتی که است این ظاهر باشد. آوردهشده آن کاتب و تعمیر تاريخ

کتیبهبهخطآقامحمدباقردراینایوانوباالیسردربديگِرمسجددرسال۱۲۵8، ازجملهنصف

گرفتهوبعدازآندرسال۱۲۷۹زمانسلطنتناصرالدینشاه، زمانسلطنتمحمدشاهقاجارانجام

کتیبه کهسال۱۲۵8متعلقبهاصل بازتزیینياتعمیریدرمسجدبهعملآمدهاستومحتملاست

گردۀآنراازسابقداشتهودرتعمیروتزیین۱۲۹۱آنرابهکاربردهباشندونظیراینعملرادر که باشد

بعضابنیهوعماراتديگرديدهايم.چونخطاطماهرینبودهيادرخرجصرفهجوییمیشدهاست،

کردهاند.واهللاعلم. گردههایقديماستفاده از

ُثلث مــیرود،بهخط ازيکطرفبهشهشهان که کوچۀپشتمسجد کوچکدر کتیبۀسردرب 4.

کتیبهنیزبهخطمحمدباقرشیرازی کاشیکاریشدهاست.این کاشی، کتیبۀسردرببزرگ ریزتراز

وَن هلِِل’ 
ُ
ُموَن َسَیُقول

َ
ُكنُتْم َتْعل ْرُض َو َمن ِفيَها ِإن 

َ ْ
َمِن ال ِ

ّ
کتابت:»قال اهَّلل تبارک و تعالى: ‘ُقل ل استوبدونتاريخ

كتبه محمدباقر شيرازی«.آقامحمدباقرشیرازیازخوشنويسانبزرگُثلثدرزمان یا عالم الغيب والشهاده 

کتیبۀپیشانیایوانبزرگمسجدشاههمبهخطاوست. محمدشاهقاجاربودهو

کهدرمسجدآقانوراقامۀنمازمیکرد،حضرتحجتاالسالمحاجحیدرعلی يکیازامامانجماعت

و واعظیشهیر و پرهیزگار زاهدی و عالمیفاضل ايشان بود. ووعاظشاخص روحانیون از صلواتی

ازمحضربزرگانعلموفقاهتدراصفهانوقمبهمقاماجتهاد بابهرهبردن که عابدیُمهّذببود

و مصائب ذکر و مجید کــالماهلل تفسیر اخبار، و نقلحديث وعظ،حکمت، اومشحوِن منابر رسید.

مناقباهلبیت)ع(بود.اوبهفنونادبیوخطابهدرسرودنشعر،توانابودوذوقیسرشارداشتو

کتابهایینظیرمناجاتعلیباخدا مجموعهایازرباعیاتوقطعاتازاوبهجاماندهاست.ازايشان

کمیلبهنظماست،دیواناشعاروسفرنامۀعتباتعالیاتو کهترجمانیازدعای بهنامنجمالَسهل

کلیدسعادتخداوبنده،اصولومجالسبهيادگارماندهاست. رسالههاییچون
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حجت االسلم حاج  

حيدرعلى صلواتى

تصوير باال صفحۀ 

مقابل: جمعى از شعرا 

و مداحان اصفهان از 

جمله حاج مرشد فرج اهَّلل 

زا  واس( مير كشكولى)ر

على مشفقى و استاد 

صغير اصفهانى

تصوير پايین صفحۀ 

مقابل: از راست سّیدتقى 

زعفرانى، ميرزا محمود 

یفى  مرشدزاده، رمضان ظر

و محمد استكى

کناراقامۀفريضۀنمازوبرگزاریمجالسوعظوخطابه،کارهایخیروعامالمنفعۀ دراینمسجددر

مختلفیانجاممیشد.برخیازایناقداماتعبارتنداز:فراهمکردنمقدماتازدواجوتأمینجهیزيه

امکان و سرمايه جمعآوری مقروضان، قرض ادای و تأمین نیازمند، و متقاضی خانوادههای برای

کههمه کارهایمشابه کسبوکاربرایجوانان،اهتمامبهمسائلمسکنوتعمیرمنازلقديمیوديگر

باهّمتبزرگترهایمتدّیننمازگزاروبامشارکتآنانانجاممیشد.

هیئت، ایــن در میدرخشید. اصفهان در نگینی همچون دردشـــت، محلۀ بنیفاطمۀ هیئت

شخصیتهاییچونمرحوممرشدزاده،حاجمرشداحمدصفاوحاجسّیدعلیسقاییوديگرپیرغالمان

حضرتامامحسین)ع(وحضرتفاطمهزهرا)س(شرکتمیکردند.جوانانواقشارمختلفازهمۀ

که طبقاتسنیباافتخارزیرپرچمحضرتزهرا)س(جمعمیشدندوباسکانداریمرحوممرشدزاده

کراننامیزمانۀخودبود،درراستایاقامۀعزایخاندانرسالت،بهویژهسرورشهیدانحضرت ازذا

باراهاندازیقافلۀعزاداریدرپاتوقهای امامحسین)ع(ومادرمظلومشحضرتفاطمهزهرا)س(

هیئتهایمختلفوهمچنیندرمسیربازاراصفهانعزاداریمیکردند.

مردممحلۀدردشتبرایخانوادههایسادات،ارزشواحترامویژهایقائلبودند.اینمسئلهو

کیدپدردرتعلیمويادگیریمسائلدينی،عقیدتیوتربیتیباعثمیشدتاماازهمان نیزتوجهوتأ

گفتارمانباشیموطریقمذهب،سّنتوسیرۀاهلبیتعصمتوطهارت)ع( ابتدامتوجهرفتارو

رادرپیشبگیريمتاعالوهبراتصالوارتباطموروثیباخاندانرسالت،درعملنیزتابعیمناسب

وحکیمانۀحضرت زیبا اینسخن ومصداق باشیم بزرگواران آن ارزندۀ فرامین و دستورات برای





كاویانى، حاج مرشد  یفى، حاج مرشد حسين فلحتى، حاج پهلوان رضا  تصوير پايین صفحۀ مقابل: محمدباقر شهبازی، حاج مرشدمرتضى اشتری، مرشد رمضان ظر

حسن اشتری







زاعلى مشفقى، حاج سّیدعلى سقا، مرشد رمضان  زا على مسجدحكيمى، معلم مير حاج مير

یفى ظر

پیرغلم مرحوم حاج احمد صفا، مداح هيئت بنى فاطمه اصفهان

تصوير باال صفحۀ مقابل: اعضای هيئت بنى فاطمه اصفهان، 1340

تصوير پايین صفحۀ مقابل: مرحوم حاج محمود مرشدزاده، 1353 
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حاج سيدحسين 

رضازاده، حجت االسلم 

و المسلمين حاج سّید 

فضل اهَّلل رضازاده و حاج 

ل رضازاده سّیدجل

وُنوا 
ُ

َتك  
َ

ال َو   
ً
ْينا َز ُكوُنوا  َو  ْم 

ُ
ِسَنِتك

ْ
ل

َ
أ ِبَغْیِر  ْم 

ُ
ْنُفِسك

َ
أ ى 

َ
ِإل ُدَعاًة  »ُكوُنوا  کهفرمود: امامجعفرصادق)ع(بشويم

َشْینا«)کافی،ج۲،ص۷۷(.

بزرگانآنروزگــار،دردانشهاییچون ازمحضر بابهرهگیری نیز پدرممردیعالمودانشمندبودو

تبحر و تخصص به َانساب و رجــال علم بهویژه و اقوامشناسی جغرافیا، نجوم، و هیئت ادبیات،

کهندارد؛بهویژهتاريخ رسیدهبود.علمَانسابدرتعییننسبتاشخاصسخنمیگويدوتاريخی

ازاسالمبرمیگرددوهدفآنشناساییَنَسبهایمردماستو َنَسبشناسیدرمیانعرببهقبل

کالم،سخنورفتارافراددارد. گاهیازسکنات،حاالت،نوع البتهمنفعتهایبسیارینیزازجملهآ

کتاب مرحومآيتاهللالعظمیمرعشینجفی،بااحیایمکتباصیلومعتبرَنَسبشناسیوتألیف

ايشان هّمت به َانسابشیعی علم و کوشید جّديت با دانش، این بازسازی در آلالرسول مشجرات

حیاتدوبارهيافت.

گرامیاسالممنشأوريشۀصلۀارحامراَنَسبشناسیمیداندودرحديثیمیفرمايد: پیامبر

مستنبط  و  الوسائل  )مستدرک  ــم « 
ُ

ْرَحــاَمــك
َ
أ ِبــِه  وَن 

ُ
َتِصل َما  ْم 

ُ
ْنَساِبك

َ
أ ِمــْن  ُموا 

َّ
»َتَعل

المسائل، ج  15، ص 276(. 

ازآن،باافزايشذرّيۀپیامبرواهمیتویژۀاینخاندان،َنَسبشناسیخاندان درصدراسالموپس
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کتابنوشت،»يحیینسابه« کهدرعلمَانساب کسی پیامبرازاهمیتیویژهبرخوردارشد.نخستین

استووجهتسمیۀاینعلمنیزهمیناست.

علمرجاليکیازشاخههایعلومحديثاستوناظربهبررسیاحوالواوصافراويانحديثو

بیاناصولوقواعدآناست.ناقدانحديث،هموارهبهبررسیاحوالراويانحديثدرسلسلۀاسناد

کمکیبرای گرامیاسالم)ص(وائمۀهدی)ع(اهتمامداشتهوازآنبهمثابۀدانشی احاديثپیامبر

کنیهوموطنراويان، بربیاننامو علمحديثودرنتیجهفقهبهرهبردهاند.اینعلممبتنیاست

کهفقیهانبهوسیلۀآنهااحوالواوصافراويان کلیای ارزيابیوثاقتياعدموثاقتآنهاوضوابط

کتابهایرجالیتطبیقمیدهند. راباجزییاتموجوددر

براساس را حديث راوی يا نمیکرد حاصل اطمینان روايتی و حديث بهصحت تا پــدرم مرحوم

گفتارشقرارنمیدادوازبیان کالمو معیارهایعلمرجالتأییدنمینمود،آنروايتوحديثرامأخذ

کهتجّلیگاهانوارعنايتحقبهمردم آنپرهیزمیکرد.پدرم،مردیشعردوستبود؛بهویژهشعری

باشدونهابزاریبرایفخرفروشی.ازنظراو،شعربايدمبتنیبرحقیقتباشدوفقطدراینصورت

کهرسالتآن،روشنگریاست.اوابیاتبسیاری کهشیوۀشاعر»پیغمبرگونه«است؛شیوهای است

کهبازتابدهندۀمکارموسیرۀاهلبیت)ع(وذرّيۀحضرتزهرا)س(،مدحومنقبتونعتچهارده

معصوم)ع(بود،ازحفظداشتوخودنیزباداشتنذوقوتوانیدرخوردرنقدواصالحاشعارديگران،

و ازاحساس ومملو استواروسنجیده نرموصمیمیاما زبانی با نغز اشعاری فروتنیذاتی، بهدلیل

گرمبهساحتقدسیائمۀاطهار)ع(سرودهاند؛اشعاریباواژگانی خیالیلطیفورقیقوعاطفهای

کهدرعینحالدرمضامینشانآموزههایاخالقیواجتماعیمشهوداست. آشناوظاهریآسانفهم

ایناشعاردرمجموعهایبهنامشمیمواليتبامقدمهوتقريظشاعرونويسندۀمعاصراصفهانی،آقای

مصطفیهادوی)شهیراصفهانی(،بهزیورطبعآراستهشدهاست.فقیهپارساويکیازمجّددانحوزۀ

اشعار و ادبی و علمی مقام باب در فقیهامامی)ره( سّیدحسن آيتاهللحاج مرحوم اصفهان، علمیۀ

گفتهاست: مرحومپدرمچنین

اشعار  قالب  در  را  مقدسشان  اهــداف  و  بلند  افكار  كه  مى بینيم  را  رگانى  بز و  »علما 

حجت االسلم  محترم،  دانشمند  ازجمله  مى دهند؛  نشر  بلغت  و  فصاحت  به  ين  قر

نمودار  كه  وده اند  سر یخى  تار و  دینى  مختلف  زمينه های  در  وااليی  اشعار  رضــازاده، 

به  ایشان  شدید  قۀ  عل و  دقيق  مطالعات  عميق،  اطلعات  واال،  هّمت  بلند،  طبع 

اهل البيت)ع( است.« 

عالقهواهتمامپدربهشعرباعثشدتاخانۀمابهمحفلیبرایاهلدانشوشعرتبدیلشودوبزرگانی
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ادیبی مشفقی، مرحوم اصفهان، معروف شاعران و مداحان از اصفهانی، صغیر محمدحسین چون

بناماصفهان، ادیبان و ازشاعران گلزار، نیزمرحوم و وارسته زاهدی و زبردست ومنّجمی دانشمند

گاهشوند. بهطورهفتگیدرخانۀماجمعشوندواشعارشانرابخوانندوازنظراتيکديگرآ

ــاه ــ ــن درگـ ــ ــت هــمــيــشــه ايـ ــ ــ ــه دول ــ ــاد ب ــ ــاده بـ ــشــ ــ اهَّللگ  
ّ

اال الــــــــــه  ال  ان  اشـــــــهـــــــد  بـــــــه حـــــــق 

محمدحسینصغیراصفهانیدرسیزدهمرجب۱۳۱۲قمریدراصفهانمتوّلدشد.دراثرتربیتپدرش

ومصیبت منقبت و درمدح ديگران که اشعاری به بود، ومداحمشهوری نامداشت اسداهلل آقا که

همین به و کرد آغــاز شعرگفتن ُنهسالگی حــدود در و شد آشنا بودند، ســروده معصوم)س( چهارده

آرامگاهشدرمحلحرم اودر۷8سالگیبهعلتبیماریدرگذشت. گرفت. دلیل،»صغیر«تخّلص

رأسالرضا)ع(درفلکۀطوقچیاصفهاناست.قصیدۀبسیارزیبایاودرمدححضرتامیرالمؤمنین

علی)ع(بهترتیبحروفالفبايکیازشاهکارهایاوست:

است على  پیغمبر  بعد  از  امــام  اّول  »الـــف«  ور عـــلـــى اســـتاز  ــر ــ ــن پـ ــ ــاه ديـ ــ ــر الـــهـــى شـ ــ ــر امـ ــ آمـ

حــق ديـــــن  ــراز  ــ ق ف ــر ــ ــی ــ ب نـــبـــى  ــا  ــ ب بـــــــرادر  بحراحسان باب لطف بی حد و بی  مر على است»ب« 

نصرهَّلل سپاه و  طــاهــاتــخــت  و  ــاج  ــبــارک ت ت اســت»ت«  عــلــى  لشكر  از  مستغنى  و  خــســر تــيــغ آور 

ثـــابـــت قـــدم ــا  ــكـ ــتـ ــامـ یـ ــر ثـ ثــــری مــــقــــدم  اســت»ث«  عــلــى  یــا مظهر  كــبــر ذات  ــه  ب احــمــد  ثــانــى 

ل نزد ذوالجل به  ار خواهى  و قدرش  تــر عــلــى اســت»جيم« جاه  ــه جــز نــبــى ازجــمــلــه بــاال  شــأن
ّ

جــل

ون، حدیثش حرف حق  كــم حــكــم الــهــى حــيــه در حــيــدر عــلــى اســت»ح« حدوثش با قدم مقر حــا

مــرحــب شــكــار خــيــبــرگــشــا  ــر  ــف ظ ــد  ــ ــداون خــ و مــلــک والیـــت خــلــق را رهــبــر عــلــى اســت»خ«  خــســر

ــن دي دارای  ــدا  ــ خ ــت  ــ دس ــى  ــب ن دامــــــاد  اســت»دال«  عــلــى  داور  از  مـــوجـــودات  ایـــجـــاد  ــى  ــ داع

ذوالفقار وز  ذوالمنن  و  ل  ذوالــجــل ذاتــش  ــت»ذال«  ــى اس ــل ــر عـــــدوی مــلــحــد ابـــتـــر ع ــزا بـ ــ ـــت اف ذلـ

سخن وح افـــــــزا  ر واالرتــــبــــه،  و  رفـــيـــع الـــقـــدر  ــر عــلــى اســت»ر«  كــوث ــم ســاقــى  رهــنــمــای خــلــق عــال

يـــن زهـــدآفـــر و  زاهـــــد  و  زكــــى  و  ــردســــت  ــ ب ز است»ز«  على  منبر  یــنــت ده  ز و  مسجد  یب بخش  ز

»سلونى« انتساب ور  سر و  سّید   و  سعيد  ور على است»سين«  و ســر یابس« سر  وال  ســّر »ال رطــب 

نجف شـــاه  خـــدا  شــيــر  شفيع المذنبين  ــوان هــدایــت شــافــع محشر عــلــى اســت»شــيــن«  ــ شــمــع اي

صاحب كرم و  صالح  و  صبور  و  صديق  است»صــاد«  على  پــدیــدآور  شب  ون  در از  صــادق  صبح 

وشن ضمير ر شجاعت پیشۀ  ضــرغــام  ــاد«  ــ است»ض على  الیخبر  وب  المضر ضربش  بی  كز  ضار

اربــــاب  طلب مــطــلــوب  طـــبـــع دان  طبيب  است»ط«  على  لنگر  را  مــطــّبــق طــرح  كــاخ  ُنــه  طــاق 

امــام بــاطــن  و  ظــاهــر  ملت  و  ملک  ظهير  كـــبـــر عــلــى اســت»ظ«  ــدای خـــالـــق ا ــ ــمـــدود خـ  مـ
ّ

ــل ــ ظ
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ــن اهَّلل و عــالــى جــاه و عــلم الــغــيــوب ــي ــن« ع ــي است»ع على  تر  و  خشک  ز  على االشيا  علم  عالم 

ــر يـــــزدان غــيــرت اهَّلل الــمــبــيــن ــران شــي ــ ــيـــن« غـ است»غـ على  بدگوهر  برخصم  وه ها  غز انــدر  غالب 

عجم مــيــر  عـــرب  فــخــر  و  فــاضــل  و  فصيح  ــح خــيــبــر عــلــى اســت»ف«  ــات فــــارس مـــيـــدان مــــردی ف

نــار و  ُخــلــد  امــكــان قسيم  قــلــب عــالــم  ــاف«  ــ وز قــيــامــت خــواجــۀ قــنــبــر عــلــى اســت»ق قــاضــى ر

ــان و عـــلـــوم مــایــكــون كـ ــا ــز عــلــم مـ ــن ك ــاف«  ــ ــ و اصــغــر على است»ك كــبــر  ا از  ــن 
َ
َعــل و  ــّر  كــاشــف س

ــق
َ
ــل َخ مـــا  كـــل  احــــــوال  شـــامـــل  لــطــفــش  ــتــعــظــيــم شـــاه مــعــدلــت گــســتــر عــلــى اســت»الم«  الزم ال

بور ز و  ــورات  ت موصوف  ُصُحف  ممدوح  مصحف انجيل را مصداق و المصدر على است»ميم« 

جمال وز  نيكش  نــام  از  فلک  ُنــه  نــظــام  است»ن«  على  اختر  و  انجم  و  مــاه  و  مهر  نوربخش 

گـــهـــر واال ــا  ــم ــن ن ــك ــم م واجـــب مـــنـــزلـــت  است»واو«  على  یک سر  وقــع  ما  از  و  ماوقع  از  واقــف 

فى الصراط  المستقيم ين 
ّ
المضل هوالهادی  هرچه بهتر خوانمش صد بار از آن بهتر على  است»ه« 

او ــدح  ــ م از  ــكــى  ی ایـــدیـــهـــم  ــوق  ــ ف ــداهَّلل  ــ یـ یک سر از یا تا الف هر حرف را مضمر على است»ی« 

بــی خــلــل خــلــيــل  و  ســـلـــيـــمـــان  و  نـــــوح  و  ــّر عــلــى اســتآدم  مــوســى بــا اقـــتـــدار و عــيــســى بــا فـ
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زاعلى مشفقى  حاج مير

در ميان مداحان 

اصفهان

على باطن  ظاهرعلى،  على،  جانان  على،  مى  على، مينا على، ساقى على، ساغر على استجان 

صغير داری  غــم  چــه  دیگر  على  مــدح  ار  ــاور عــلــى اســتگويی  ــ گـــر تـــو را ی ــاور خــلــق جــهــانــى  ــ ی

ازمحالتاصفهان، دريکی ودرگذشتۀ۱۳۵۷شمسی(، )متوّلد۱۲۷۹شمسی میرزاعلیمشفقی حاج

معروفبهمسجدحکیم،درخانوادهایزاهدومتدّینديدهبهجهانگشود.اوادیبیوارسته،منّجمی

مهّذب،زاهدیوارستهوازمشايخواوتادبود.

مخّمسزیرازاشعارماندگارايشاناست:

ــار ــكـ ــد آشـ ــ ــل شـ ــ ــَمـ ــ یــــدونــــى َحـ ــا فــــــّر فــــر ــ كــــيــــانــــى اقــــتــــداربــــــاز بـ و  ــى  ــ ــن ــ ــي ــ ــت ــ آب شـــــكـــــوه  بــــــا 

یــســار از  و  یـــمـــيـــن  از  بــــهــــارش  ــاد  ــ ــ ب ــــب  ــوك ــ ــارم ــسـ ــوهـ كـ فــــــــراز  بـــــر  ــى  ــ ــانـ ــ یـ ــاو ــ كـ درفــــــــش  زد 

دچار محنـت  َچــِه  انــدر  دلــو  ک  ضحـا شد  كـه  ــت تـا  ــراخ ــرف ق ب ــد بـــیـــر ــي ــد ســـالـــى شـــهـــســـوار ع ــع ب

نــرد باختاســـب پــیــل افــكــن مــيــان عــرصــۀ شــطــرنــج تاخت يــر و شــاه دی   گه راســت  گه چپ  با وز

يــن و پــیــاده تنگ ساخت ز بــه فــر بـــازی  شهسـوارعــرصــۀ  آن  رخ  انـــدر  شـــــد  مـــــات  دی  شــه  تـــــا 

كشت ــرف   بــر طـ وی  زد خــرگــه  كــيــخــســر وديـــن  ُيــمــن مــقــدمــش رشـــک بهشتفـــر بــوســتــان آمـــد ز 

ارديــبــهــشــت اردوی  نــمــایــان  ــد  شـ ــفــایــش  ق ــود بهشتاز  ــش خ وی رخ ــن   ر ي ــرداد مــه   ز رســتــم خـ
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گلزار و  استاد رجب على 

استاد تاج اصفهانى

سوار گردیدی  چو  دی  افراسياب  ز  خــون  یخت  ــر چــنــگ آر مــطــرب  كــآمــده جــشــن ســدهر چــنــگ ب

مؤصده ــار  ت چــو  گشته  شــعــلــه ور  بستان  بــه  ــدهگــل  ــكـ ــشـ آتـ بـــــــاغ  رتـــــشـــــت  ز آتـــــــش  از  بــــاشــــد 

ــا صـــف زده ــع آس ــن گـــل م ــلــبــلن انــــدر حــضــور  اسفندیـارب چــون  بنشسته  شهى  اورنـــگ  بـر  گـل 

و ازاستادانفنشعروادب،شاعرمشهوراصفهانی گلزار،فرزندمالحسین، )۲6۲،۲6۳(رجبعلی

صاحبدیواناشعاراست.اودرخانوادهایروحانیبهدنیاآمدوعلومعربیوادبیرانزدپدروديگر

گلزارازجوانیشعرمیسرودودرمجامعادبیاصفهانبهویژهانجمنادبی گرفت. استاداناینفنفرا

شیداوانجمندانشکدهشرکتمیکرد.درمطلعدیوانشابیاتزیرنوشتهشدهاست:

ــن ديــــوان بــه نــام احــمــد و آلــش ــردم ايـ ــ ك یادیمــرتــب  كند  من  از  خير  وزی   به  ر خواننده ای  مگر 

كنده گل آ گلزار از  گلزاری است    كه  محشردر اين ديوان  صف  در  نيكان  خير  دعای  از  است  اميد 

از من وز شــمــار  ر گـــردد شــفــاعــت خــواه در  تــا  از منكــه  اعـــتـــبـــار  وقـــتـــى  گــيــرنــد  ــان  ــدگـ ــنـ آیـ مــگــر 

من از  یــادگــار  بماند  تــا  خــود  از  عكسى  كـــردگـــار از منفكندم  ــر لــطــف  گـــرد عــصــيــان ابـ بــشــویــد 
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که خانهای شد؛ سپری بود، والیی و ِحکمی ادبیات و علم مهد که خانهای چنین در من کودکی

بامسائل فرزندانشان ُانس و آشنایی مادرم و پدر برای بود. دانشمندان و عالمان رفتوآمد محل

کهماازساداتبوديموبهطورطبیعیعالقهمندی دينیوعقیدتیاهمیتبسیاریداشت؛بهویژه

ارزشهای زیور به میخواستیم و داشتیم مذهبی و دينی ارزشهــای فهم و يادگیری به بیشتری

معنویآراستهشويم.

كــيــمــيــاســت ــه هـــنـــر و عـــلـــم  ــ ــان  ك ــ ــارف طلستگـــویـــنـــد عــ اين  كيميا  همسر  كــه   گشت  مــس  آن  و 

ــر پـــرد ــ ــال و پ ــ ــن بـ ــديـ ــه بـ ــ ك ــری  ــ ــائ ــده طــ ــنـ ــرخـ ــت و هــم عــرصــۀ هــمــاســتفـ ــ ــرغ دولـ ــ ــم دوش م ــ ــ ه

)پرویناعتصامی،دیواناشعار،قصیدۀ۹(

ورود به عرصۀ علم
حــــــــــوادث بــــــــر  كــــــــه  كــــــــن  ســـــپـــــر  عـــــلـــــم  نــــبــــاشــــداز  ســــــپــــــر  قـــــــــــوی تـــــــــــر،  عــــــلــــــم  از 

گـــــيـــــرد كــــــــــو ســـــــپـــــــر عـــــــلـــــــم پـــــــیـــــــش  نــــبــــاشــــدهــــــــــر  ر  ضــــــــــــر جــــــهــــــانــــــش  زخــــــــــــم  از 

)ناصرخسرو،دیواناشعار،قصیدۀ۷۹(

و تعالیم از انبوهی با والیی مــادری و پدر درمحضر دورانطفولیتمن بیانشد، آنچه به توجه با

تجاربدينیهمراهشد.اینتعالیمبرایهمیشهدرذهنمنحکوچراغراهزندگیامدرآيندهشد.

کرد.مدیر ايامورودبهمدرسهفرارسید.پدرممرادرمدرسۀ»نوردانش«دردشتثبتنام سرانجام،

ارادتخاصیبه نامیروزگاربود، و ازفرهنگیانمتدّین که نیلفروشان اینمدرسه،حاجمحمدباقر

خانوادهامداشتواینامرباعثشدبهاموردرسی،اخالقیودينیمنتوجهیویژهشود.درنخستین

کهنقشمهمیدرشروع کاری کرد؛ گذار رابهمنوا گام،مسئولیتقرائتقرآنصبحگاهیمدرسه

فعالیتهایمذهبیامدرآندورانداشت.

کنارتحصیالتجديد، در او آمد. بهدنیا اصفهان در درسال۱۳0۳شمسی نیلفروشان محمدباقر

کنونبهنام»شهیدان تحصیالتحوزویرانیزادامهداد.بعدهادبستان»نوردانش«راتأسیسکردکها

َعمرو«مشهوراست.آقاباقرنیلفروشاندرشعروشاعرینیزتوانابودو»راجی«تخّلصمیکرد.

مدرسۀنوردانشبابهرهمندیازآموزگارانشايسته،آموزشهایعلمیوتعالیماخالقیومذهبی

کالساّولمرابهخاطر رابهطورهمزمانپیشمیبرد.ازمیانمعّلمانمبیشازهمهآقایناجی،معّلم

کهازمحضرشبسیارآموختم.ايشانافزونبرتدريس،اصولاخالقیودينیرابرایماتشريح دارم

ومارابهيادگیریوبهکارگیریایناصولتشویقمیکرد.اینهاهمهمقدمهایشدتافعالیتمرادر

گروههایمذهبیمدرسهومحلهافزايشدهم.خداراسپاسگزارمکهبهمنتوفیقداددرمحضرچنین
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راهنماییهايشان از و بگیرم قــرار بزرگی مــردان

بهنحو را زندگیام مسیر بتوانم تا شوم بهرهمند

شايستهبرگزينم.

در ۱۳06شــمــســی ســال در ناجی رســول سّید

در اصفهان دردشت منطقۀ در شهشهان محلۀ

گرفتن از پس آمد. دنیا به روحانی خانوادهای

خانوادگی، ريشههای بــه توجه بــا فوقدیپلم

آموزگاریرادرمدارسشاخصاصفهانبرگزيد.

ازجملهفعالیتهایشاخصآقایناجی،مبارزه

بهائیت فرقۀ همچون انحرافی جريانهای با

قرآن آمــوزش و عقايد کــالسهــای دایــرکــردن و

روانخــوانــی،صوت، روخــوانــی، بخشهای در

ايشان بود. قرآن قواعد و تجويد ترتیل، لحن،

شهریور هشتم در بیوقفه تالش عمری از پس

بــاعــارضــۀسکته ۱۳۷۳شــمــســیدر6۷ســالــگــی

قلبیدرگذشت.

گاهی پدرمازشیوۀتربیتمدرسۀنوردانشآ

که بود جایی همان دقیقًا مدرسه این داشــت.

کنند. تحصیل آنجــا در فرزندانش داشــت میل

پدرمبهخوبیازبستراجتماعیوفرهنگیجامعه

گاه آ نونهاالن تربیت در مربیان و مدیر نقش و

قوام و الهی و دينی آمــوزههــای بر هــمــواره بــود.

شخصیتفرزندانبراساستعالیمسیرۀاهلبیت

معتقد او میورزيد. اصــرار طهارت)ع( و عصمت

مکتب تعالیم براساس دانشآموزان تربیت بود

ــان ــالم،ضــامــنســالمــتديــنــیآن ــســانســازاســ ان

کريمراالگویی است.بههمیندلیل،بارهاقرآن

صحیحمعرفیوبهپیرویازآنسفارشمیکرد:
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<؛ 
ً
َكِثيًرا َكَر اهَّلَل  ِخَر َوَذ

ْ
َیْوَم ال

ْ
َكاَن َيْرُجو اهَّلَل َوال َمن  ِ

ّ
ْسَوٌة َحَسَنٌة ل

ُ
ْم ِفى َرُسوِل اهَّلِل أ

ُ
ك

َ
َكاَن ل َقْد 

َ
>ل

كه به  كسى   براى شما در رفتار رسول خدا مایۀ اقتدا و سرمشق زندگى است براى 
ً
»قطعا

وز واپسين اميد )قلبى و عملى( دارد و خدا را بسيار یاد مى كند« )احزاب، آیۀ 21(. خدا و ر

کسب يعنی تربیت، و تعلیم بنیادین بردوعنصر پدرم،حاجسّیدفضلاهلل،همواره ازهمینمنظر،

کتابی کیدمیکرد.معتقدبودقرآن کمالانسانیازسویديگرتأ علمودانشازيکسووتعالیروحو

کیازپیوند استبرایتعلیموتربیتابناءبشر.میگفتتمامروشهایتربیتیاسالمکهدرحقیقتحا

انسانوخداست،نشاندهندۀراهوروشیاستکهدرانتهابهرستگاریانسانمنجرمیشود.اوتعلیم

کهبهمقولۀتزکیۀنفسوخودسازیوسیروسلوکعرفانیفرزندانمنجرشود: وتربیتیرامیپسنديد

ــدا نبيند كـــه بــه  جــز خــ ــد آدمــــى  بـــه جــايــی  ــان آدمـــيـــترســ ــكـ ــت مـ ــ ــا چــــه حــــد اسـ ــ ــه ت ــ ك ــنــگــر  ب

ــد شــهــوت ــنـ ــای بـ ــو ز پـ ــ ــران مـــــرغ دیــــــدی ت ــ ــي ــ آدمــــيــــتط طــــــيــــــران  بـــبـــيـــنـــى  تــــــا  آی  بــــــــــه   در 

)سعدی،مواعظ،غزل۱8(

حضرت ذات عبادت مرتبۀ به انسان که میشـود محقق هنگامی آدمــی غایی کمــال بــود معتقد

آنکه براى جز نیافريدم را ِانس و جّن »و ِلَیْعُبُدوِن<؛  
َّ

ِإال نــَس  ِ
ْ

َوال ِجّنَ 
ْ
ال ْقُت 

َ
>َما  َخل برسد: جّلوعال حق

براساس تربیتصحیح که کیدداشت تأ ایننکته بر اوهمچنین آيۀ۵6(. بپرستند«)ذاريــات، مرا

تعالیمدينیوسیرۀاهلبیتعصمتوطهارت)ع(،موجبتقويتارادهوافزايشمحبتبهانسانها

واولیایالهی،تقويتحسحقیقتجویی،ايجادتفکردرفردومراقبۀنفسمیشود.ازنگاهايشان

براینیلبهچنینهدفی،وجودمحیطیسالمومتناسبباروحوجانفرد،موجبتغییرهويتو

ادبمیشودودراثردخالتعواملپیرامونی،بهلباسیدرخوروشايستهدرمیآيد:

ــد ــ ــنـ ــ ــوسـ ــ ــى   بـ ــ مـ كـــــــــه  را  كـــــعـــــبـــــه  ــدجـــــــامـــــــۀ  نـــــــامـــــــى  شـ ــه  ــ ــلـ ــ ــیـ ــ پـ ِكـــــــــــــرم  از  نــــــــه  او 

ــد ــنـ چـ وزی  ر ــت  ــ ــسـ ــ ــشـ ــ نـ يــــــــزی  عــــــــز ــدبــــــــا  ــ گــــــــــرامــــــــــى  ش او  هــــــمــــــچــــــو  الجـــــــــــــــــرم 

گلستان،بابهفتم،حکايت8( )سعدی،

مدرسۀنوردانشبهلحاظمعماری،ازخانههایایرانیقرنسیزدهمقمریودورههایصفويهوقاجار

گرفتهبود.اینمدرسهازدوقسمتدرونیوبیرونیتشکیلشدهودارایایوان،حیاطوتعداد الگو

این رابهحیاطخانههدايتمیکرد. ُپرپیچوخمهشتی باريک راهروی و کهداالن اتاقبود زيادی

پیچوخمداالنبرایرعايتحريمخصوصیخانهبودتاعابرانفعالیتهایجاریحیاطرامشاهده

گفتمانمعماریایرانیاسالمیبود. نکنند.ُفرممعماریوساختمانمدرسه،شکیلومتأثراز

گاهیو آ تا نیلفروشانوناجی،موجبشد ازدانشمدیرومعّلمانفرهیختهایچون بهرهگیری

معرفتمنروزبهروزروبهتزايدوپیشرفتباشد.درواقع،بسیاریازآنچهامروزدراختیاردارم،بهايام
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کودکیوآموختههایآندورانبازمیگردد.همانگونهکهصاحبنظرانمکتبهایروانشناسیرشد

ازاینسن،تغییردادنش کاماًلشکلمیگیردوپس پايهدردهسالگی ارزشی کردهاند،سیستم اعالم

بهصورت آنهــا از بسیاری و میکنند کسب اّولیه سنین در را ــا ارزشه ایــن کودکان اســت. مشکل

گاهدرضمیرآنانقرارمیگیردوملکۀذهنوروحشانمیشود. ناخودآ

نــكــنــنــد ادب  ُخــــــــــــــــردی اش  در  كــــــه  بــــرخــــاســــتهــــــر  او  از  فــــــــــلح  رگـــــــى  بـــــــز در 

پـــیـــچ ــى  ــ ــ ــواهـ ــ ــ خـ چـــــنـــــان كـــــه  را  ــر  ــ ــ تـ نــــــشــــــود خـــــشـــــک جـــــــز بـــــــه آتـــــــــش راســـــــتچـــــــــوب 

گلستان،بابهفتم،حکايت۳( )سعدی،

آموزگارسالنخست مؤثر تعالیم و آموزشها امــروزم،مرهون ومعنوی ازداشتههایمادی بسیاری

بهشمار خود دوران ارزنــدۀ علمیو ازشخصیتهای يکی که ايشان است. ناجی مرحوم دبستانم،

مرحوم ميرسيدرسول 

ناجى و حاج محمدباقر 

وشان نيلفر
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کودکانسالاّولمیکردتاشعلۀتعالیمدينیواخالقیرا میرفت،تمامهّموتوانشراصرفآموزش

که کند.آموزشهایاینمردفرزانهباعثشدشخصیتمابهگونهایشکلبگیرد دروجودآنانروشن

همهچیزراازدريچهومنظردینونگاهاهلبیتعصمتوطهارت)ع(بنگريمورضايتحضرتحق

رامقیاسسنجشاعمالورفتارمانبدانیم.

تحصیل و تربیت
شـــــــــاهـــــــــزاده  ای گـــــــــر  ا دار  ــد  ــ ــن ــ ــل ــ ب دهـــدهــــــّمــــــت  كـــمـــر  و  تــــــاج  ــه  ــ كـ ز شــــــاه  مـــشـــو  ــع  ــ ــان ــ ق

و ر حــــيــــات  آب  در  و  ــا  ــ ــه   ه ــ ــام ــ ــوج ــ ت ــدبـــــرَكـــــن  ــر دهـ ــهـ گـ ــل و  ــعـ ک تــــو لـ ــا ــ ــ ــای خ ــ ــ ــاره   ه ــ ــ تــــا پ

بــتــى آن  از  بــپــرهــيــز  و  عـــشـــق  ســـــوی  يـــز  ــدبـــگـــر ــ ــر ده ــ ــگ ــ ــد و خـــــــون ج ــ ــای ــ ــم ــ ن ــری  ــ ــ ــب ــ ــ ــو دل ــ ــ ك

ــوب ــچ خـ ــيـ هـ ــی  ــ ــوب ــ ــد خ ــایـ ــيـ نـ مــــن  ــم  ــشـ ــددر چـ ُصــــــــَور دهـ را غـــيـــبـــى  ــان  ــ ــ ــم ج ــسـ ــاش جـ ــ ــق ــ ن

)مولوی،دیوانشمس،غزل8۷8(

تأثیرگذاردرتمامزندگیامبود.دراینسالها،ضمنتحصیل،وارد سالهاینوجوانِیمندورهای

کارشدموتوانستمدرسايۀالطافخداوندیونظروتوجهاهلبیت)ع(ونیزآموزههایاخالقیو بازار

علمیپدرم،پلههایرشدرايکیپسازديگریبپیمايموبهزودیدرمیانبازاريانباسابقۀآنروزگار،

گیرم. موردتوجهواهمیتقرار

کشور همزمانبااتمامدوراندبستان،درواپسینسالهایرژيماستبدادیپهلوی،نظامآموزشی

فروغی مدرسۀ در من راهنمایی دوران کرد. تغییر متوسطه و راهنمایی دورۀ دو به دبستان از پس

احمد سّید شــد. سپری قاضیعسگر آقــای همچون متدّينی و مؤمن معّلمان سايۀ زیــر و اصفهان

قاضیعسگرمتوّلد۱۳۱۵شمسیدراصفهاناست.تحصیالتابتداییخودرادرهمانشهربهپايان

استاد همایی، جاللالدین استاد چون بزرگانی محضر از و شد تهران دانشگاه وارد سپس و رساند

کرد.بااخذمدرکدکتریدررشتۀزبانو کسبعلم فروزانفر،سّیدجعفرشهیدیودکترمحمدمعین

کنوننیزبازنشستهشدهاست. ادبیاتفارسیدردانشگاهاصفهانبهتدريسپرداختوا

پسازاتمامدورۀراهنمایی،دبیرستانرابهصورتشبانهوفوِقبرنامهدردبیرستانادباصفهان

درحالیکه سالها، این با مقارن دارد. قرار اصفهان هشتبهشت خیابان در مدرسه این گذراندم.

ازمحضر کسبعلم تلّمذو از بازار، کاردر برتحصیلدردبیرستانادبو پانزدهسالداشتم،عالوه

و کالسهایدرس علمیو ومحافل کهمجالس بزرگان این نبودم. غافل نیز روحانیون و عالمان

وعظوخطابهداشتند،طالبانيادگیریمعارفدينیواصولیراسیرابمیکردند.مدرسۀمالعبداهلل

کهدردورانصفويهچهارسویشاهنامیدهمیشد، درابتدایبازارقیصريهودرزیرچهارسویزیبایی
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قراردارد.اینمدرسهبهدستورشاهعباساّولساختهشدوبهتدريسحاجمالعبداهللشوشتری،يکی

ازروحانیونبرجستۀآنعهد،اختصاصيافت.

کهدرهردوطبقه،حجرههایطالبواقعشدهاست. مدرسۀمالعبداهللدردوطبقهساختهشده

کاشیکاریمعّرقآراستهشدهاست.درایوانجنوبی وپایینمدرسهباتزیینات پشتبغلهایباال

کهبهخطنستعلیقبرجستهبهتاريخ۱088قمرینوشته مدرسه،لوحیازسنگپارسینصبشده

تعیین مدرسه برای موقوفاتی نیکوکار کهشخصی است این از کی حا کتیبه این مفاد است. شده

خ موّر الجــوردی کاشیخشت بر سفید ُثلث خط به نیز مالعبداهلل مدرسۀ سردر کتیبۀ است. کرده

محمدحسینخان حکمرانی زمان در که شده اشاره تعمیراتی به کتیبه این در است. ۱۲۱8قمری

حیات زمــان در مالعبداهلل مدرسۀ اســت. گرفته انجام مدرسه این در اصفهان بر اصفهانی صدر

برجستۀ روحانیون و دانشمندان از بسیاری و بود اصفهان باشکوه و پررونق مدارس از مالعبداهلل

غالتحصیلشدهاند. اصفهانازآنفار

و علما با ارتباط نیز و حــوزه درس کالسهای در شرکت به که فراوانی عالقۀ با سالها، این در

روحانیونداشتم،تالشمیکردمسالهاینوجوانیامرابابهرهمندیازمعارفاهلبیت)ع(رنگو

بوییدينیببخشمتاازاینطریق،درآيندهبتوانمخدمتگزاریصدیقوشايستهبرایاشاعۀمکارم

اخالقیوفضایلانسانیآنبزرگوارانباشم.

نــثــار ــق  ــ ــ ــود الي ــ ــ ب ک مــــن چــــه  ــا ــ ــ ــشـــت خ تــودر مـ فــــــدای  ســــــازم  و  ســـتـــانـــم  جـــــان  ــو  ــ ت از  ــم  ــ ه

كـــهـــن خــــرقــــۀ عـــقـــول ــات  ــ ــف ــ ــت ــ ــه بــخــشــد عـــطـــای توعــــــام اســــــت ال كـ ــه  ــا بـ ــف عــشــق تـ ی ــشــر ت

نيست ــو  تـ ــور  ــشــ ــ درك ــه  كـ ــز  ــج ع و  نـــيـــاز  از  ــر  ــي توغ ســـــزای  دارد  چـــه  ــره  ــيـ تـ ک  خــــا مــشــت  ايــــن 

)صائبتبریزی،دیواناشعار،غزل6۵44(

نقش خانواده و محیط اجتماعی در تربیت
محیطخانوادهومحّلهدردستیابیبهموفقیتوپیشرفتهایروزافزونانسان،نقشیانکارناپذیر

مرغوب، خاک قبیل از بسیاری عوامل به يک درجۀ برداشتمحصوِل برای که همانگونه دارد.

ازعوامل بهبسیاری نیز فرزندصالح تربیت برای نیازاست، نیزپرورشاصولی و کافی،آب آفتاب

نیازمنديم.درواقع،خانوادهماننددرختاستوفرزندانبهمنزلۀثمرومیوۀ محیطیوخانوادگی

گیاهانآنزمین.آياهر گفتخانوادهدرحکمزمیناستوفرزندانهمچون ایندرخت.میتوان

روییدنسنبلداشت؟مسّلم توقع زمینشوره از آيامیتوان وسالممیدهد؟ درختیمیوۀشیرین

کهچنیننیست. است
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کريممیفرمايد: خداوندمتعالدرقرآن

ُف  َكذِلَک ُنَصّرِ  
ً
 َنِكدا

َ
ِذی َخُبَث اَل َيْخُرُج ِإاّل

َّ
ِه َو ال ّبِ ُب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن َر ّیِ

ُد الّطَ
َ
َبل

ْ
 >َو ال

وَن <؛  ُر
ُ

َياِت ِلَقْوٍم َيْشك
ْ

ال

ون مى آید،  وردگارش )فراوان و پربار( بیر گياهش به اذن )تكوینى( پر ک،  زمين پا »و سر

ون نمى آید. اين چنين  كه پليد است )گياهش( جز اندک و بی خير بیر زمينى(  و آن )سر

كه سپاس مى گزارند« )أعراف ،  وهى  گر یم براى  گون مى آور گونا ما آیات )توحيد خود( را 

آیۀ 58(. 

ُة 
َ
َمْرأ

ْ
ال  :

َ
َمِن؟ َقال الّدِ َو َما َخْضَراُء   اهَّلِل: 

َ
َيا َرُسول  

َ
َمِن. ِقيل الّدِ َو َخْضَراَء  ُكْم  ا »ِإّيَ کهمیفرمايد: سخننبوینیز

در زیبا زن فرمود: چیست؟ مزبله سبزۀ گفتند: بپرهیزيد. مزبله سبزۀ »از ْوِء«؛ الّسَ َمْنِبِت  ِفى  َحْسَناُء 
ْ
ال

خانوادۀبد«)کافی،ج۵،ص۳۳۲(،ناظربههمینمعناستوبرنقشخانوادهومحیطدرتربیت

کیدمیکند. فرزندتأ

انسان که آمدهاست تربیتی ودستورهای ووظائف بابروشها در بسیاری آيات کريم قرآن در

امروزیمیتواندآنهاراچوناناصولتربیتیسالممدنظرقراردهدوازآنهادرزندگیخودبهرهببرد.

به و پـــرورش شکوفاسازی، ــرای ب الزم زمینههای فــراهــمکــردن يعنی آن عــام بهمعنای تربیت

فعلیترساندنتواناییهایبالقوۀفرددرابعادمختلفوشاملرشدوبالندگیدرجنبههایمختلف

هر وشقاوت است.سعادت سیاسی و اجتماعی فرهنگی، روانی، اخالقی، اعتقادی، فکری، عقلی،

کمال گوهروجودآدمیتحققپیدامیکندوبه که گروتربیتاوست.بهواسطۀتربیتاست انسانیدر

رهنمونمیشود.خداوندحکیم،نخست،پیامبرانوسپسپدرانومادرانرامأمورتربیتابناءبشر

قراردادتابااستفادهازآموزههایدينیوبهرهگیریازبرنامهایصحیحوپويا،فرزندانخودرامطابق

کنندوبدینترتیب،آنانرادرمسیرپیشرفتوتعالیقراردهند. احکامشريعتتربیت

موالیمتقیان،علی)ع(دربارۀلزوماهتمامانسانبهکسبتربیتدينیوفضایلاخالقیمیفرمايد:

رگ مقدار بود. چون دنياى حرام در  كه در چشم من بز ى دینى داشتم  گذشته برادر »در 

و نمى كرد و  ز زش مى نمود و از شكم بارگى دور بود، پس آنچه نمى یافت، آر چشم او بی ار

كه لب به سخن  گاه  كت بود؛ اما  وى نداشت. در بیشتر عمرش سا یاده ر آنچه مى یافت، ز

ومى نشاند.  فر را  پرسش كنندگان  تشنگى  و  داشت  ى  برتر سخنوران  دیگر  بر  مى گشود، 

وشيد  بیشه مى خر به ظاهر ناتوان و مستضعف مى نمود؛ اما در برخورد جّدى چونان شير

یا چون مار بیابانى به حركت درمى آمد. تا پیش قاضى نمى رفت، دليلى مطرح نمى كرد 

درد ِشكوه  از  را مى شنيد.  او  آن عذر  تا  زنش نمى كرد  ى داشــت، سر كه عذر را  كسى  و 
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از تندرستى و بهبودی. آنچه عمل مى كرد، مى گفت و بدانچه عمل  نمى كرد؛ مگر پس 

مغلوب  سكوت  در  مى گرفتند،  پیشى  او  بر  سخن گفتن  در  گــر  ا نمى گفت.  نمى كرد، 

قرار  كــار  ــى  دوراه سر  بر  گــر  ا بــود.  یص  حر سخن گفتن  از  بیشتر  شنيدن،  بر  و  نمى گردید 

مخالفت  آن  با  است،  نزدیک تر  نفس  خواستۀ  با  كدام یک  كه  مى اندیشيد  مى گرفت، 

در  یكدیگر  با  اخلقى.  زش هــاى  ار از  اين گونه  به  وى آوردن  ر باد  شما  بر  پس  مى كرد. 

زش هاى  كه به دست آوردن برخى از آن ار گر نتوانستيد، بدانيد  كنيد و ا كسب آن ها رقابت 

اخلقى، بهتر از رها كردن همۀ آن هاست.«

قرآن دارد. گونی گونا شیوههای و اصول اهــداف، مفاهیم، مختلف، مکتبهای و اديــان در تربیت

کاملترینمعناوجامعترینبرنامۀتربیت کريم،اینمنبعوحیانی،جاودانهومناسببافطرتانسان،

کتابآسمانی،تربیتازريشۀ»رب«وازاسماءوصفتهایحضرتحق کردهاست.دراین راارائه

کردهاست. است.قرآن،هدفازتربیتراربوبیشدنبیان

گــر جــمــع شـــود در دل سنگ كــه  ــارايـــیچـــار چــيــزســت  لــعــل و یـــاقـــوت شــــود ســنــگ بـــــدان خـ

اســـتـــعـــداد و  گـــهـــر  اصــــــل  و  ــيـــنـــت  طـ ــى  ــ ك ــا ــ مــيــنــايــیپ ــلــــک  ــ ف ــن  ــ ــ ايـ از  ــن  ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ورش یـ ــر ــ پـ

ــا مــن ايـــن هــرســه صــفــت هــســت ولـــى مى باید ــیب ــ ــان   آراي ــهــ جــ خـــورشـــيـــد  كــــه  تــــو  از  ــیـــت  بـ ــر تـ

)جاللالدینعضد،دیوانغزلیات(

کردهاست: کید کريمهموارهبرسهاصلبنیادیدرتربیتتأ قرآن

تربیتمانندتمامفعالیتهایارادیانسان،ازهدفیخاصبرخورداراست. 1. هدفمندی تربیت: 

و علم کسب و اخالقی پرورشفضایل بندگی، و عبادت را اینهدف درجات عالیترین کريم قرآن

آفرينش راهدف آنها متعال قادر کهخداوند متعالیهمانهاییاست اهداف این گاهیمیداند. آ

کردهودرادامهنیزبرایتحققاینمهم،پیامبرانیازجنسهمانمردمبهسویآنانفرستادهتا ذکر

راهنماوراهبرآناندردستیابیبهایناهدافشوند:

 ِفيَها َنِذيٌر<؛ 
َ
 َخل

َ
ٍة ِإاّل ّمَ

ُ
 َو ِإْن ِمْن أ

ً
 َو َنِذيرا

ً
َحّقِ َبِشيرا

ْ
َک ِبال َنا

ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َ
>ِإّن

»همانا ما تو را به حق )و مطابق عقل و حكمت و رحمت و نظام اتم خلقت( مژده دهنده 

آن ها  ميان  آن كــه  مگر  نبوده  امتى  هيچ  و  فرستادیم،  )كــافــران(  بیم كننده  و  )مؤمنان( 

گذشته است« )فاطر، آیۀ 24(. بیم دهنده اى 

2. روشمندی تربیت:هريکازفرزندان،دختروپسر،خصايصجسمیوروحیویژهایدارند.این

خصوصیتهاپايهواساسحالوآيندۀفرزندانانسانراتشکیلمیدهدوتوجهودقتژرفبهآنها

ازسویوالدینمیتواندبهتربیتصحیحآنانمنجرشود.درسايۀدقتوتوجهوالدین،فرزندانبا
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کهازویژگیهایبدنیوروحیخودبهدستمیآورند،میتوانندازآنهادر شناختدرستوصحیحی

کمالخويشبهرهببرند. جهتنیلبه

کهوالدینبهتماماینابعاداهتمام 3. جامعیت تربیت: تربیتابعادمختلفیداردوشايستهاست

داشتهباشند.پدرومادربايدبافراهمکردنامکاناتالزمبرایفرزندان،امکانرشدوپیشرفتآنانرا

کهمطلوبخداوند کنندتاآنانبتوانندبهزندگیسعادتمندی درمسائلدينی،اخالقیوجسمیمهیا

است،دستيابند.

وشاخصحوزۀ روحانیونسرشناس از که رضــازاده سّیدفضلاهلل پــدرم، منظر، ازهمین درست

گردانوفرزندانشاختصاص کسبعلموتربیتشا علمیۀاصفهانبود،بیشتریناهتمامخودرابه

کیدمیکرد. میدادوبرنقشتعلیموتعّلمبسیارتأ

نــكــنــنــد ادب  ُحــــــــــــــــردی اش  در  كــــــه  بـــــرخـــــاســـــتهــــــر  و  از فـــــــــــلح  رگـــــــــى  بـــــــــز در 

پـــیـــچ  ــى  ــ ــ ــواهـ ــ ــ خـ چـــــنـــــان كـــــه  را  ــر  ــ ــ تـ نــــــشــــــود خـــــشـــــک جـــــــز بـــــــه آتـــــــــش راســـــــتچـــــــــوب 

گلستان،بابهفتم،حکايت۳( )سعدی،

کسب روزی حالل 
کیدمیکرد،رزقحاللبود.ايشانباجامعیتعلمی کهپدرمهموارهبرآنتأ يکیديگرازموضوعاتی

کهدرسايۀهمنشینیباعالمانوروحانیونمعّظمبهدستآوردهبود،بارهابه واخالقیودينیخود

کسب ازصراطمستقیِم ذرهای مبادا تا باشند کسبوکارخود مواظب که فرزندانشسفارشمیکرد

روزیحاللوطّیبغافلشوند.

کنارغذاخوردن،شرطهاییراهممتذکرشدهاست.براینمونهدرآيۀ خداوندحکیمدرقرآندر

که ازخوردنغذایحرام و کرده کیزهسفارش پا و تناولغذایحالل به را انسان بقره، ۱68سورۀ

گامبرداشتندرمسیرشیطاناست،برحذرداشتهاست:

ْم 
ُ

ك
َ
ُه ل

َ
ْیَطاِن ِإّن

َ
ِبُعوا ُخُطَواِت الّش  َو اَل َتّتَ

ً
با اًل َطّیِ

َ
ْرِض َحل

َ ْ
ا ِفى ال وا ِمّمَ

ُ
ُكل اُس  َها الّنَ ّيُ

َ
>َيا أ

َعُدّوٌ ُمِبين<؛ 

و  ل  دیگر( حل و موجودات  انواع خوردنى ها  )از  زمين است  اين  در  آنچه  از  مردم،  »اى 

كه او براى شما  وى نكنيد،  گام هاى شيطان پیر از  ید و برخوردار شوید، و  كيزه بخور پا

دشمنى آشكار است.«

کريمدرداستانحضرتموسی)ع(میگويدهنگامیکهاودردربارفرعونبود،هرزنشیردهیرا قرآن

گرفتوازشیراونوشید: کردند،موسی)ع(ازشیراونخوردتاهنگامیکهدرآغوشمادرشقرار کهحاضر
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َمَراِضَع ِمْن 
ْ
ْیِه ال

َ
ْمَنا َعل >َو َحّرَ

ى 
َ
َعل ْم 

ُ
ك

ُّ
ُدل

َ
أ  

ْ
َهل ْت 

َ
َفَقال  

ُ
َقْبل

ْم َو ُهْم 
ُ

ك
َ
وَنُه ل

ُ
ُفل

ْ
ْهِل َبْیٍت َيك

َ
أ

ُه َناِصُحوَن<؛  
َ
ل

ــه  )كـ آن  از  ــیـــش  پـ مــــا  »و 

شير(  بــیــابــد  را  او  خـــواهـــرش 

بر او حرام  را  همۀ زنان شيرده 

كردیم، پس خواهرش به آن ها 

را  شما  مى خواهيد  آیا  گفت: 

كه او را برایتان  به خانواده اى 

خيرخواهش  و  كنند  كفالت 

كــنــم؟«  بــاشــنــد راهــنــمــايــی 

)قصص ، آیۀ 12(. 

پــاکبچه بــاروح کــه پـــاک،غــذایــیاســت شیر

کی پا حفظ برای پس دارد؛ همخوانی و تناسب

وزیباییروحفرزند،والدینوظیفهدارندغذای

طّیب، غذای بخورانند. خود فرزندان به حالل

حاللوعاریازهرگونهشبهه،بهانسانبصیرت،

ايمانونیروییشگفتمیدهدوباعثمیشود

پرتوان و قــوی ســالــم، جسمی از کــه همانطور

مثبت انرژیهای از نیز او وجود باشد، برخوردار

نور وحــالل، غــذایطّیب تغذيۀ با کندهشــود. آ

خداونددرقلبوروحانسانمتجّلیمیشودواو

رابهسویحقوحقیقتراهبریمیکند:

ــوا ِمــَن 
ُ
ــل ُك  

ُ
ُســـل ــا الـــّرُ ــَه ّيُ

َ
>َيـــا أ

 
ً
َصاِلحا وا 

ُ
اْعَمل َو  َباِت  ّیِ

الّطَ

وَن َعِليٌم<؛ 
ُ
ى ِبَما َتْعَمل ِإّنِ

همۀ  از  ما،  فرستادگان  »اى 
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كه من به همۀ آنچه مى كنيد دانایم«  كنيد  كارهاى شایسته  كيزه ها برخوردار شوید و  پا

)مؤمنون ، آیۀ 51(. 

کهعملانسانوغذایاو آنچهازاینآيهوديگرآياتمشابهبرداشتمیشود،مبّینایننکتهاست

رابطهایتنگاتنگدارند.بهبیانديگر،عملصالحپیامدونتیجۀمصرفغذایپاکوسالماست.

کیدوسفارشکردهاست.مطابقاحکامدینمبّین قرآنکريمهموارهبه»حالل«و»طّیببودن«غذاتأ

کهدرعین کهبهرهجستنازآنممنوعیتینداشتهباشدوطّیبچیزیاست اسالم،حاللچیزیاست

پاکبودن،موافقطبعانسانیباشد.

است. فراوانیشده توصیههای کسبحالل به توجه و اهتمام بر ائمۀمعصومین)ع( روايــات در

کردهومیفرمايد:»برپدرالزماستبه کرم)ص(يکیازحقوقفرزندراغذاوروزیحاللبیان پیامبرا

فرزندشجزروزِیپاکوحاللندهد«)کنزالعمال،ج۱6،ص44۳،ح4۵۳40(.درهمینبارهامام

علی)ع(میفرمايد:

ِعَیال«؛
ْ
ِبّرِ ِبال

ْ
ِل َو ُحْسِن ال

َ
َحل

ْ
وِم ال ُز

ُ
ْیَک ِبل

َ
»َعل

ل، و نيكو احسان نمودن بر خانواده« )عيون الحكم و المواعظ،  وزی حل  »بر تو باد تهيۀ ر

ص 334(.

همچنینامامصادق)ع(دربارۀتأثیرغذابرتربیتفرزند،قبلازتوّلد،فرمودهاست:

ة«؛  ّيَ ّرِ
ُ

َحَراِم َيِبيُن ِفى الّذ
ْ
»َكْسُب ال

كسب حرام در نسل انسان آشكار مى شود« )كافى، ج 5، ص 125(.  »آثار 

از که است غذاهایی پیامد و نتیجه اجتماعی، و فردی بشری، جوامع مشکالت از بسیاری امــروزه

کهبالقمۀحرامتغذيهشوند، کودکانی راههایحرامبهدستمیآيدودرخانوادههامصرفمیشود.

فاقدفطرتدينیخواهندبودودردستيازيدنبهاعمالخالفومنکر،هیچمنعیراپیِشرویخود

ازناامیدیازهدايت کهامامحسین)ع(درروزعاشوراپس کالمیاست گواهاینسخن، نمیبینند.

لشکريانعمرسعد،خطاببهآنانفرمودند:»يقینًاشکمهایشماازحرامپرشدهاست«)بحاراالنوار،

کالماماممعصوم)ع(نیزدرروح کهحتی ج4۵،ص8(.پرورشباغذایحرامتاجاییپیشمیرود

وروانآنانتأثیرندارد.

کالسهایدرساستادانحوزهومدرسه، بابهرهگیریازمحضرپدربزرگوارخويشونیزحضوردر

بهدوستان، نیز ادامه در و قراردادم زندگیخويش راهموارهسرلوحۀ يقینی و آموزههایدينی این

کردهومیکنم. گوشزد آشنايانوفرزندانمهمیننکاترا
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شرکت در عزاداری سّید  الشهداء)ع( و مجالس اهل بیت)ع( 
يکیازدلمشغولیهایمحبوبمندردوراننوجوانی،حضوردرمجالسدعاوعزاداریاباعبداهلل

گستردهومنظمدرمحلۀدردشتاصفهانبرپامیشدومانیز الحسین)ع(بود.اینمراسمبهصورت

کهازساداتبوديم،هموارهباحضوردراینمراسم،عشقوارادتمانرابهاهلبیت)ع(ابرازمیکرديم.

کهامکان گاهچنانبرفوبارانمیباريد کههنوزازخشکسالیهایپیدرپیخبرینبود، درآنروزگار

بیرونرفتنازخانهبرایامورضروریبسیاردشواربود؛امادرهمانشرايطدشوارنیزخودمرابهمراسم

کمیلوسماتمیرساندموشرکتدراینمراسمرابهبهایجانمیخريدم.اینتوفیق دعایندبهو

گون،بهطورقطععطیهای گونا حضوردرمراسمعزاداریامامحسین)ع(وشرکتدرمجالسدعاهای

کردهاست. کهدردستیابیبهموفقیتهاوشادکامیهايمنقشیبسزاايفا الهیبود

گرماییدردلهای گرامیاسالم)ص(میفرمايد:»برایشهادتامامحسین)ع(،حرارتو پیامبر

ج۱0،ص المسائل، مستنبط و الوسائل )مستدرک نمیشود« خاموش و سرد هرگز که است مؤمنان

که کرد اشــاره نکته این به بايد امــامحسین)ع( عــزای و نام زندهنگهداشتن اهمیت دربــارۀ ۳۱8(.

کهدرعزایامامانمعصوم کسانیبودند خانداناهلبیتعصمتوطهارت،خودازجملهنخستین

نوحهسرمیدادندويادآنانرازندهنگهمیداشتند.نقطۀاوجاینزندهنگهداشتنيادبزرگاندينی،

به ورود در امــامسجاد)ع( فرمان به بنجذلم بشیر مرثیۀ اســت. امــامحسین)ع( شهادتحضرت

برادرشهیدش، رثای در کبری)س( زينب مرثیۀ نیز آن از پیش کرد. منقلب را مردم قلوب مدينه،

کرد.ائمۀمعصومین)ع(خاطرۀعاشورارازندهنگهمیداشتند موجیازخشمونفرتازآلامیهايجاد

آنانتجلیل از راتشویقو آنانهمچنینمرثیهسرايان وبرمصائبجّدشاناشکماتممیريختند.

فرزند »ای فرمود: بود، رسیده بهمحضرش که ريانبنشبیب به امامرضــا)ع( میکردند.حضرت

کن«)عیونأخبارالرضا)ع(،ج۱،ص گريه کنی،پسبرحسین)ع( گريه گربخواهیبرچیزی شبیب،ا

کهدردرجاتواالیبهشتباما گرتوراخوشحالمیکند ۲۹۹(.همچنینبهاوفرمود:»ایشبیب،ا

باشی،پسدراندوهماغمگینودرشادیماخوشحالباش«)همان،ص۳00(.

گفتهوبرمصائب حضرتولیعصر)عج(درزيارت»ناحیۀمقدسه«بهتفصیلازواقعۀعاشوراسخن

کند،بهشدتتأسفو کربالدررکابسّیدالشهداءياریاش کردهوازاینکهنتوانستهدر گريه جّدش

تحّسرمیخورد.

کرم)ص(فرمودند: پیامبرا

»در باغ های بهشت بگردید. عرضه داشتند: ای رسول خدا، باغ های بهشت چيست؟ 

كر ما اهل بیت« )مكيال المكارم، ج2، ص 238(. فرمود: مجالس ذ



146

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



147

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

وضه خوانى -  مجلس ر

اصفهان، منزل بنكدار

حدود دهه های 

1870-1890ميلدی

عكس از: ارنست هولستر

ــلعـــزای ــحــاف ــسوم ــجــال ــتبـــرپـــایـــیم اهــمــی

معصومین)ع(رامیتوانازفرمايشاتوسیرۀآن

در صـــادق)ع( امــام کــرد. درک بهخوبی عزیزان

من را شما »مجلسگرفتن میفرمايند: اینباره

رازنده امــرما دوســتمـــیدارم.درمجلسخــود

کسیکهامرمارازنده کند بداريد.خداوندرحمت

بدارد«)وسائلالشیعه،ج۱0،ص۲۳۵(.

اهمیت بــر بسیاری آيــات در حکیم خــداونــد

کــرده کید بــزرگــانتأ ــام ن ــادو ي زنــدهنــگــهداشــتــن

است.براینمونهدرآيۀ4۱سورۀمريماینگونه

میفرمايد:

ِإْبَراِهيَم  ِكَتاِب 
ْ
ال ُكْر ِفى  اْذ >َو 

<؛ 
ً
 َنِبّیا

ً
یقا َكاَن ِصّدِ ُه 

َ
ِإّن

ابراهيم  از  كتاب  ايــن  در  »و 

راستگو  بسيار  او  كه  كن  یاد 

و پیامبر )خدا( بود.« 

نیزدرآيۀ۵6ازهمینسورهدربارۀضرورتيادکرد

نامحضرتادريس)ع(سفارشمیکند:

یَس  ِإْدِر ِكَتاِب 
ْ
ُكْر ِفى ال >َو اْذ

<؛ 
ً
 َنِبّیا

ً
یقا َكاَن ِصّدِ ُه 

َ
ِإّن

یــس  ادر از  كتاب  ايــن  در  »و 

كه او بسيار راستگو و  كن  یاد 

یم، آیۀ 56(. پیامبر بود« )مر

دراینآياتومشابهآن،بهجنبههایشخصیو

کارهایمعمولیدرزندگیاینبزرگان خانوادگیو

توجهنشده،بلکهازصالحیتهاوفضیلتهای

اخالقیوبرنامههایسازندۀآنانسخنبهمیان

کهياد آمدهاست.اینموضوعنمايانگرآناست
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حاج سيدحسين 

رضازاده، حاج محمود 

وش و آیت اهَّلل حاج  خور

سّیدحسن فقيه امامى 

در مراسم عزاداری منزل 

مهندس فوده ای

 شركت در مراسم 

تاسوعای حسينى منزل 

مرحوم حاج سّیدكمال 

ميرلوحى
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حاج سّیدعلى رضازاده و 

حاج سّیدحسين رضازاده 

وز عاشورای حسينى  در ر

مراسم عزاداری هيئت 

علوی اصفهان

وخاطرۀشخصیتهایبرجستهوبرگزيدۀتاريخبشربايدزندهبماندوصفاتوحاالتپسنديدۀآنان

محلتوجهباشد.درهمینبارهامامصادق)ع(میفرمايد:

كنيد«  كره بنشينيد و امر ما را زنده  وید، با هم به سخن و مذا یارت و دیدار یكدیگر بر »به ز

نوار، ج71، ص352(.  )بحاراال

ازاینرو،میبینیمکهامامانمعصوم)ع(درزندهنگهداشتنيادونامشهیدانکربال،بهویژهسّیدوساالر

گونیبهرهمیگرفتند. گونا شهیدان،حضرتامامحسین)ع(،ازشیوههای

درسراسراصفهانبهویژهمحلۀدردشت،هموارهمجالسدعاونیايشباحضورمشتاقانوواعظانی

کهبهخواندنادعیهمشهوربودند،برگزارمیشد.ازجملۀاینوعاظودعاخوانان،حجتاالسالمحاجآقا

فخرالدینکلباسیوحجتاالسالمحاجآقامهدیمظاهریبودندکههرشبجمعهمجلسدعایکمیل

رابرپامیکردندودرضمِنخواندِندعا،برایمردمازمناقبوسیرۀاهلبیت)ع(میگفتند.همچنین

درروزهایجمعه،دعایندبهودعایسماتباشوروشوقخاصیبرگزارمیشدوانبوهمردموالییو

دوستداراهلبیت)ع(،باشرکتدراینمراسم،تعجیلدرظهورحضرتمهدی)عج(راازدرگاهخداوند

مّنانورّزاقخواستارمیشدند.دراینمجالس،افزونبرخواندندعاوذکرمناقباهلبیت)ع(،راهو

شیوۀدرستوصحیِحزندگیبهطالبانوراغباناینمجالسآموختهمیشدتادرادامۀزندگیبتوانند
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آیت اهَّلل مجدالعلماء 

نجفى، آیت اهَّلل 

سّیدحسين خادمى، یكى 

از علمای حوزۀ علميه 

و حجت االسلم حاج آقا 

فخرالدين كلباسى

الگویینمونهبرایپاسداشتسیرهوراهائمۀمعصومین)ع(باشندودرخدمتکردنبهجامعهومردم

کوششیدريغنکنند. همچونآنبزرگوارانازهیچ

کلباسیاست.اوعلومجديد کلباسی،فرزندحاجمیرزامحمدرضا حجتاالسالمحاجآقافخرالدین

کلباسیدرآنجاازمحضر کرد.حاجآقا رادراصفهانبهپايانرساند.سپسبهمشهدمقدسهجرت

کرد استادانیهمچونحضراتآياتشمس،اديبنیشابوری،سّیداحمدیزدیونیزپدرشاناستفاده

وبهاصفهانبرگشت.اودراصفهاننیزبهيادگیریعلمودانشادامهدادودرمجلسدرسحضرات

کوپاییحاضر برازانیوحاجآقاصدرالدین آيات،آيتاهللحاجآقاحسینخادمی،حاجسّیدعلیاصغر

شد.اوهمزمانباتلّمذنزداینبزرگواران،لیسانسخودرادررشتۀحقوققضاییازدانشگاهتهران

گرفتودرمدارسقديمودانشگاههایمختلفبهفعالیتهایآموزشیوعلمیمشغولشد.

حاجآقافخرالدینبسیارمؤّدبومتواضعبود.درطولعمرپربرکتشان،منشأآثارخیربسیاریشد.

در ندبهشان جلساتدعاى است. اصفهان در احمديه و قائمیه ساختمان مؤسسان از يکی ايشان

کهعمریرا ساختماناحمديهازجلساتپرشوروروحانیآنزمانبود.اینواعظشهیروعالمخطیب

درترويجدینمبیناسالمسپریکرد،درسال۱40۷قمریدريکیازبیمارستانهایتهرانوفاتيافت

کلباسیواقعدرمسجدرکنالملک،جنببرادربزرگوارشدفنشد. ودرآرامگاهخاندان



كلباسى حجت االسلم حاج آقا فخرالدين 

ــهــدیمــظــاهــری، ــام ــاجآقـ حـــجـــتاالســـالمحـ

فرزند او اســت. اصفهان در ۱۳۱0شمسی متوّلد

مظاهری مــالمــیــرزا حــجــتاالســالموالــمــســلــمــیــن

است.حاجآقامهدیمظاهریتحصیالتشرادر

کردودرسال مدرسۀمیرزاحسیناصفهانشروع

۱۳۲0شمسیواردحوزۀعلمیۀاصفهانشد.اودر

حوزۀعلمیۀاصفهانازمحضربزرگانوعالمانی

ــااحــمــدمــقــدس،آيـــتاهلل ــــتاهللحــاجآق چـــونآي

شیخمحمدحسن حــاج مـــدّرس، حــاجآقــاحسن

نجفآبادیوآيتاهللحاجشیخعباسعلیاديب

مهاجرت قــم بــه مدتی از پــس ــرد. ک علم کسب

بزرگانی دردرس نیز آنجا علمیۀ درحوزۀ و کرد

سلطانی آيـــتاهلل و مشکینی آيـــتاهلل همچون

حاضرشد.

حاجآقامظاهریدرخاللتحصیلوباپیشنهاد

کمیل بعضیازدوستان،شروعبهخواندندعای

توانست ــدادادیاش ــ خـ قريحۀ لطف بــه و کــرد

که کند.زمانی ظرفيکهفتهایندعاراحفظ

درمساجداصفهانایندعارامیخواند،نهتنهااز

نیز اطراف ازشهرستانهای بلکه شهراصفهان،

مردمدستهدستهحاضرمیشدند.

طول در مظاهری، حجتاالسالموالمسلمین

فعالیت مختلف عرصههای در متمادی سالیان

و نشر زمینۀ در شايستهای اقــدامــات تبلیغی،

ترويجمعارفدينیانجامداد.اوافزونبربرگزاری

ثمالی ابــوحــمــزۀ دعـــای و کمیل دعـــای مستمر

)بیشاز۵۳سال(،درعرصۀفعالیتهایخیريه

از برخی که داد انجام بسیاری کوششهای نیز
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

اصفهان، استان نماز اقامۀ ستاد تأسیس اسالمی، معارف و قرآن دانشگاه از:تأسیس عبارتند آنها

اصفهان، ابابصیر آموزشی مؤسسۀ امامزمان)عج(، مددکاری خیريۀ انجمن تأسیس برای کوشش

انجمناماس،صندوقخیريۀصاحبالزمان)عج(ودههامؤسسۀخیريۀعامالمنفعهواحیایدعای

ابوحمزۀثمالیدرشبهایماهمبارکرمضاندراصفهان.

انحراف به کشیدهشدن کهمردمدرحال وروضهبهخصوصدرزمانهایی احیایمجالسدعا

کوشش اینمجالس ازاهمیتیویژهبرخورداراست.عالمانوروحانیوندينیدر باشند، گمراهی و

میکنندضمنيادکردمناقبوايثارگریهایحضراتمعصومین)ع(،مردمراازانحرافاتبرگرداندهوبه

شاهراههدايتراهنماییکنند.تشکیلاینمجالسازبزرگترینومهمترینمصادیقزندهنگهداشتن

امرالهیاست.امامباقر)ع(بهيکیازيارانخودفرمودند:

حدیث  هم  بــرای  و  مى نشينيد  دشمنانتان  چشم  از  دور  و  مى كنيد  خلوت  هم  با  »آیــا 

مى گويید و آنچه معتقدید برای هم بازگو مى كنيد؟ عرضه داشتند: آری، به خدا سوگند، 

برای هم  آنچه معتقدیم  و  برای هم حدیث مى گويیم  و  در خلوت مى نشينيم  با هم  ما 

حجت االسلم و 

المسلمين حاج 

شيخ مهدی مظاهری
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آن  از  كه من دوست داشتم در بعضى  باز مى گويیم. حضرت فرمودند: به خدا سوگند 

دوست  را  شما  جان های  و  شما  بوی  من  كه  سوگند  خدا  به  مى بودم،  شما  با  مجالس 

گناه و جّدیت  مى دارم و البته شما بر دين خدا و دين فرشتگان او هستيد. پس با پرهيز از 

كافى، ج 2، ص 187(. كنيد« )اصول  در امر دين، ما را یاری 

کهباحديث، کنید بازگو رابرایيکديگر کنیدوعلمما رامالقات امامصادق)ع(فرمودند:»يکديگر

کند،خدايش دلهایزنگارگرفتهجالمیيابدوباحديثگفتنامرمااحیامیشودوهرکسامرمارااحیا

بیامرزد«)مکیالالمکارم،ج۱،ص۳6۹(.

يادائمه)ع(ازطریقذکرفضایليامصائبايشانزندهمیشودواینهدفازطریقبیاناحاديث

آنانويادآوریسیرۀايشانصورتمیگیرد.بههمیندلیل،درخصوصديداربرادراندينیبايکديگر

کهمقصوداصلیآننقلاحاديثائمهوذکرفضایلومصائب گرفتهاست سفارشبسیاریصورت

ايشاناست.درهمینبارهامامصادق)ع(فرمودند:

زنده  را  كار دل های شما  اين  يرا  ز كنيد؛  یاد  از احادیث ما  و  ید  و بر »به دیدار یكدیگر 

حجج اسلم و آقایان: 

حاج شيخ مهدی 

مظاهری، حاج محمد 

مظاهری، حاج 

سّیدحسن فقيه امامى، 

حاج رحيم اخوان مقدم و 

حاج اصغر صبوری
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عمل  آن  به  گر  ا پس  مى سازد.  مهربان  یكدیگر  به  را  شما  ما  احادیث  و  مــى دارد  نگه 

ک  هل و  گمراه  كنيد،  رها  را  آن هــا  گر  ا و  مى كنيد  پیدا  نجات  و  یافته  هدایت  كنيد، 

)اصول  هستم«  شما  نجات  ضامن  من  ید؛  بگير را  ما  احادیث  بنابراين،  مى شوید. 

كافى، ج 2، ص 186(.

کهفرمودند: کاظم)ع(نقلشده درروايتیازامام

یكدیگر  با  ایمانى  بــرادران  كه  نيست  اين  از  دشوارتر  یانش  لشكر و  ابليس  بر  »هيچ چيز 

كه به یاد خدا باشند، آن گاه فضايل  كنند و همانا دو مؤمن با هم دیدار مى نمایند  دیدار 

تا  نمى ماند  باقى  ابليس  صورت  سالمى  بر  گوشت  اين حال،  در  كنند،  یــادآوری  را  ما 

وح پليدش به التماس مى افتد و از فرط آن كه درد مى كشد، التماس مى كند.  كه ر جايی 

گنج بران بهشت متوجه شده و او را لعنت مى كنند تا اين كه هيچ  پس فرشتگان آسمان و 

بون و با حسرت و مردود  كه ز بی باقى نمى ماند، مگر اين كه بر او لعنت فرستد  فرشتۀ مقّر

مى افتد« )مكيال المكارم، ج 2، ص 208(.

تأسیس مکتب عمار
ُقْرآَن«؛»برقرائت

ْ
 َوَعى ال

ً
با

ْ
ُب َقل  ُيَعّذِ

َ
ى ال

َ
وُه َفِإّنَ اهَّلَل َتَعال ُقْرآَن َو اْسَتْظِهُر

ْ
کرم)ص(میفرمايد:» اْقَرُءوا ال پیامبرا

که کنید)ازرویقلبخويشبخوانید(؛زیراخداوندقلبی قرآنمداومتداشتهباشیدوآنرااستظهار

کردهوبهآنعنايتداشتهباشد،عذاب گاهیبهدرونخودراهدادهوآنراحفظوفهم قرآنراباآ

نمیکند«)بحاراالنوار،ج8۹،ص۱۹(.

کهخداوندبهمنتوفیقدادآنرادردوراننوجوانیانجام کارهایی ازمهمترینوشاخصترین

کیدواشارۀمرحومپدرمبود.هدفاینمکتب،آموزشاصول دهم،تأسیس»مکتبالعمار«برحسبتأ

گستردهازفعالیتهای کريمبرایدانشآموزانبود.بهدلیلاستقبال عقايدواحکاموروخوانیقرآن

اینمکتب،باهمکاریروحانیونمساجد،بهسرعتشعبمختلفیازآندرسراسراصفهاندایرشدو

عددآنبهدهشعبهرسید.درآندوران)حدودسالهای۱۳۵۲تا۱۳6۲شمسی(،بهدلیلنبودوسایل

گرفت، بهره آموزههایدينی تعّلمجويندگان و تعلیم راستای ازآنهادر بتوان که گسترده ارتباطی

تشکیلچنینجلساتومکتبهاییبسیارمحلتوجهعموممردمقرارمیگرفتوطالبانبسیاریدر

کالسهایآنحاضرمیشدند.

ارزشيادگیریقرآنوآموزههایآنرادراینسخنازپیامبراسالم)ص(میتوانبهروشنیمشاهده

ِة 
َ
ل ل

َ
الُهدى َيوَم الّض وِر وَ   َيوَم الَحر

َّ
ل الِظّ جاَة َيوَم الَحسَرِة وَ  الّنَ َهداِء وَ 

ّ
َعداِء وَ َموَت الُش

ّ
َردُتم َعيَش الُس

َ
»ِان ا کرد:
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گرزندگیسعادتمندان،مرگ حماِن و ِحرٌز ِمَن الَشيطاِن و ُرجحاٌن ِفى الميزاِن«؛»ا َكلُم الّرَ ُه 
َ
َفادُرُسوا الُقرآَن َفِاّن

گمراهیرامیخواهید،قرآن شهیدان،نجاتروزحسرت)قیامت(،سايۀروِزسوزانوهدايتدرروز

کهآنسخنخداىمهرباناستوسپرىاستدرمقابلشیطانوسنگینیدرترازوى رايادبگیريد

اعمال«)بحاراألنوار،ج8۹،ص۱۹(.

ثـــبـــات خــــــواهــــــى  گــــــــر  ا قــــــــــرآن  از  ــاتبــــــرخــــــور  ــ ــي ــ ح آب  دیـــــــــــــــــده ام  ضـــــمـــــيـــــرش  در 

تـــــــخـــــــف« »ال پـــــــیـــــــام  را  مــــــــا  تـــــــخـــــــف«مــــــــى دهــــــــد  مــــــــى رســــــــانــــــــد بـــــــــر مـــــــقـــــــام »ال

یـــــــــــــــــــای قــــــــــــــــرآن ُســـــــفـــــــتـــــــه ام ــه امگــــــــوهــــــــر در ــ ــتـ ــ ــفـ ــ گـ شـــــــــــرح رمـــــــــــز »صــــــــبــــــــغــــــــه اهَّلل« 

کرد؟( )اقبالالهوری،پسچهبايد

ديگر و معّلمان بهتدريج داشتم، اینمکتب کالسهای برپایی و راهانــدازی در که دلیلجّديتی به

به قرآنی مسائل و احکام آمــوزش به گسترده درسطحی و کردند ورود عرصه این به نیز دوستانم

کوششوپیگیریمنوديگرمعّلمانودوستانمدراهتمامبهبرگزاریاین دانشآموزانپرداختیم.

کهبهدلیلنبودامکاناتآموزشیازمعارفقرآنی کالسها،سببشدتابسیاریازنوجوانانوجوانانی

این بسیاری، بهگفتۀ سیرابشوند. معرفت و اینچشمۀهمیشهجوشانحکمت از بودند، محروم
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حرکتباعثشدتاقرائتوروخوانیقرآنبهشیوهایصحیحواصولیدرمیاننوجوانانوجوانان

کند. رواجپیدا

بهصورتاصلیاساسی اســالم، روزهــایصدر آغازین ازهمان آن ومعارف آمــوزشقرآن ضــرورت

کرم)ص( کهپیامبرا هموارهپیگیریمیشد.يکیازنخستیننهادهایآموزشی،اجتماعیوعبادی

اجرا مرحلۀ به و کرد اسالمیطرحریزی نوپای نظام بنیانهای تقويت برای مدينه به ورود بدو در

کهمرکزاجتماع،شورا،تعاون،برنامهریزیوراهاندازیامور درآورد،ساختوبنایمسجدبود.مسجد

کانونمهمواصلیتعلیموتعّلمقرآنوترويجوتثبیتآندر مسلمانانبرمبنایتعالیمقرآنبودبه

مدينهتبدیلشد.بااقامۀنمازهایجماعت،جمعهوعیدین،بیشترمسلمانان،دستکمدرطولهر

گردمیآمدندوآياتوسورههایفراوانیرااستماعوقرائتمیکردندو شبانهروز،پنجنوبتدرمسجد

کوچکترتقسیممیشدندوبهصورتحلقهای گروههای پسازاقامۀنمازيادرفرصتهایديگر،به

که کارتاآنجاست مینشستندوبهآموزشويادگیریوقرائتقرآنمشغولمیشدند.اهمیتاین

رسولخدا)ص(دربارۀآنمیفرمايد:

همۀ  مانند  ثوابی  بیاموزد،  قرآن  دين،  در  گاهى  آ و  خدا  رضایت  كسب  براى  »هركس 

آنچه به فرشتگان و پیامبران و رسوالن داده شده، براى اوست« )وسائل الشيعه، ج  6، 

ص 184(. 

با و مدينه و ازمکه درخارج بسیاری که بود يافته رواج زبانها برسر آنقــدر قرآن آيات بدینسان

گرفتهبودند. کاروانیان،دلسپردۀآنشدهومقداریازقرآنرافرا شنیدنآناززبانرهگذرانو

کنونبهدستبشررسیدهاست؛زیرافرستندۀ کهتا قرآن،بزرگترینومهمتریننامهوپیامیاست

گیرندۀایننامهوپیام،تمامانسانهاهستند.رسول کهخالقبشراست. آنخداوندباریتعالیاست

خدا)ص(يادگیریقرآنراحقواجبخدابربندهاشمیداندومیفرمايد:

ن مؤمنى نيست، چه آزاده و چه برده، مگر اين كه خداوند بر او حق واجبى  »هيچ مرد و ز

كه باید )به اندازۀ توانش( قرآن را بیاموزد« )مستدرک الوسائل، ج 1، ص 287(.  دارد 

َمُه«؛ 
َّ
ُقْرآَن َو َعل

ْ
َم ال

َّ
»خيركم َمْن َتَعل

گيرد و یاد  دهد« )طوسى، امالى، ص 357(.  كه قرآن را فرا كسى است  ين شما  »بهتر

امامعلی)ع(نیزهمگانرابهتمّسکبهقرآنوآموزههایآندعوتمیکندومیفرمايد:

یسمان محكم الهى است و نور آشكار و شفای  يرا قرآن ر كتاب خدا؛ ز »بر شما باد به 

كج نمى شود  ی برای تمّسک و رهايی بخشى.  يز سودمند و سرچشمۀ حيات و دستاو



157

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

)نهج البلغه،  گردد«  زنش  سر تا  نمى كند  اشتباه  و  باشد  داشته  احتياج  راست كردن  تا 

خطبۀ 156(.
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)حافظ،غزلیات،شمارۀ۳۱۹(

دوران دبیرستان
نخست خــود تحصیالت ادامــۀ بــرای انجامید، طــول به سهسال که راهنمایی دوران اتمام از بعد

از وارددبیرستانهاتفوسپسدبیرستانادبدرخیابانهشتبهشتشدم.دبیرستانادبيکی

دبیرستانهایقديمیاصفهاناست.پسازانقالباسالمیایراندرسال۱۳۵۷،ایندبیرستانبه

دبیرستانشهدایادبتغییرناميافت.

کاریوحضوردربازارناچارشدمتحصیالتمرابهصورتشبانهادامه دراینمقطعبهعلتمشغلۀ

دهم.مقارنباهمینروزها،اعتراضاتمردمعلیهرژيماستبدادیپهلویبهاوجخودرسیدهبود.هر

روزازگوشهوکنارشهر،خبرتجمعواعتصاببهگوشمیرسید.درایناعتراضات،دانشآموزاننقشی

بیبدیلايفامیکردند.آنانباپیرویازروحانیونوعلمایشهر،درفعالیتهایینظیرتکثیروتوزيع

رژيمدعوتمیکردند علیه اعتراض به را مردم امامخمینی)ره( پیامهای و اعالمیهها،شبنامهها

در اصفهان برشاه«سرمیدادند. وشعار»مرگ اینصفوفحاضرمیشدند پیشاپیش در نیز وخود

کهاینجايگاهبهدلیلوجودعالمانو بارژيمشاهنشاهیبود کانونهایاصلیمبارزه از آندوران

کردهبودند. کهخطرازدسترفتندینوارزشهایدينیرااحساس روحانیونیبود

بههمراهديگر بود.من رژيمپهلوی با مبارزه کانونهایمهم از آنزمانيکی مادر منزلپدری

برادرانواقوامدراینمنزل،وظیفۀچاپوتکثیراعالمیههایحضرتامامخمینی)ره(وديگربزرگان

کونیروهایامنیتیشاهپنهاننمیماندو انقالبیرابرعهدهداشتیم.ایناقدامماالبتهازچشمساوا

کرد، کدرهمانايامدستگیر کهساوا کسانی هموارهبهدنبالدستگیریوبازداشتمابودند.يکیاز

کهدرعلمودین کهمرحومپدرمبهواسطۀتبّحری برادرم،سّیدجاللبود.ایننکتهشايانذکراست

کردهبود،نزدبزرگانآنروزگاراصفهانازجايگاهواعتمادویژهایبرخورداربود وفضایلاخالقیکسب

کسیدستردبهسینۀاونمیزد.بامراجعهبهامامجمعۀوقتاصفهان،سّیدجاللآزادودوبارهبه و

تکثیروتوزيعاعالمیهبرضدرژيممشغولشد.

آنسالها بیداریمردماصفهاندر در پدرم،مرحومحجتاالسالمسّیدفضلاهللرضــازاده نقش

کردهبودونیزنشست کسب کهدرطیسالها بسیاردرخورتوجهاست.ايشاندرسايۀعلموفضلی
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وبرخاستبابزرگاندینوحوزهوارتباطعلمیبافحولحوزه،خطررژيماستبدادیشاهبرایدینو

کوششمیکرد.اهالیمحل گاهیبخشیمردم کردهوهموارهدرآ ارزشهایآنرابهخوبیاحساس

ايشاندرحیطۀمسائلدينیو ازپدرمداشتند،هموارهبهتوصیههایحکیمانۀ که باشناختی هم

اخالقیعملمیکردندواوراهمچونپدرمعنویخوددوستمیداشتند.

افزونبرمرحومپدر،عالمانوروحانیونديگرینیزدررهبریحرکتعظیممردماصفهاندرطول

سالهایمبارزهبااستبدادپهلوینقشداشتند.يکیازشاخصتریناینروحانیون،آيتاهللالعظمی

آبــان )۲4 ۱۳۱۹قــمــری شعبان ســوم جمعه روز در او بــود. خــادمــیاصفهانی حسین سّید حــاجآقــا

۱۲80شمسی(مصادفباسالروزوالدتامامحسین)ع(درشهراصفهانبهدنیاآمد.پدرايشان،آيتاهلل

سّیدابوجعفرخادمالشريعه،ازعلمایطرازاّولشهراصفهانوازبزرگانحوزۀعلمیهوازمحترمینشهر

کالمبسیاریداشت.مادرايشاننیزبانوحاجیه محسوبمیشدودرمیانطبقاتمختلفمردمنفوذ

فاطمهخانمصدرالشريعه)خادمی(،دخترحاجمیرزافضلاهللصدرالشريعه،فرزندمیرزانصیرمالباشی

کهدرخانوادهبه»خانمآقا«شهرتداشت. بود

به ايشان فــراوان ولع و اهلعلم،شوق بهویژه قبالهمهکس، در تواضعمعّظمله و ُخلق ُحسن

آیت اهَّلل حاج 

در  خادمى  سّیدحسين 

از فضلی حوزه  جمعى 

اصفهان علميه 
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توسعۀفرهنگاسالمیوفقاهتوتدريسمدام،ازسیرۀايشانبود.درهماندورانرضاخان،علیه

برخیمصوباتحکومتمرکزیچوناتحادلباس،کشفحجابوجلوگیریازبرپاییمراسمعزاداری

ازنخستینفعالیتهایسیاسیحاجآقاحسیندردورانپهلویدوم، امامحسین)ع(قدبرافراشت.

کاشانیدرجرياننهضتملینفتبرشمرد. ابوالقاسم آيتاهللسّید از را او میتوانحمايتپیوستۀ

فعالیتسیاسیديگراودرآنمقطع،حمايتمعنویوعملیازمبارزاتفداییاناسالمبود.درسال

برای مناسب زمانی و شمشیر بر خون پیروزی ماه را محرم ماه امـــام)ره( حضرت که وقتی ۱۳۵۷

موفقشد خادمی آيــتاهلل کــرد، اعــالم آن مشروعیت فقدان اعــالن و پهلوی رژيــم کــار يکسرهکردن

کند. مجموعۀروحانیونومردماصفهانرابهسمتاهدافامامخمینی)ره(هدايتورهبری

جاللالدین سّید حاج آيــتاهلل اصفهان، شهر در اسالمی انقالب شاخص چهرههای از ديگر يکی

طاهریحسینآبادیاصفهانیبود.آيتاهللسّیدجاللالدینطاهریدرسال۱۳0۵شمسیدراصفهان

اصفهان به خمینی)ره( امــام تبعید و دستگیری از پس ۱۳4۳ سال در طاهری آيــتاهلل شد. متوّلد

بهطرفداری ديگرشهرها و اصفهان در ومجالس منابر در و پرداخت تبلیغ و تدريس به و بازگشت

اقامۀ اعظمحسینآباد، درمسجد او دادسخنمیداد. امامخمینی مبارزات و روحانیت نهضت از

آیت اهَّلل حاج سّیدحسين 

خادمى در جمع 

زمندگان دفاع مقدس ر
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جماعتومنبرداشت.آيتاهللطاهریدرهنگامخواندنخطبههاینمازجمعهودرمنبرهایخود

بهمسائلروزایرانوجهانوچگونگیاوضاعمسلماناندرسراسرجهانوزندگیمردممیپرداخت

کاحضار، وچگونگیحوادثدنیایاسالموحقایقرابرایمردمبازگومیکرد.اوبارهاازسویساوا

شکنجهوآزارشد.

درجريانجنگتحمیلی،آيتاهللطاهریبیشترینحضوروخدمترادرجبهههایجنگداشت.

از اومدامدر»لشکرامامحسین)ع(«حاضرمیشدوباسرداربزرگ،مرحومشهیدحاجحسینخرازی

خطوطمقدم،مقرهاوسنگرهابازديدمیکرد.حضورايشاندرجبهههایجنگبهرزمندگاناسالم

کهتصاویرحضرتامامخمینی)ره(و روحیهمیداد.آنقدررزمندگانبهايشانعالقهمندشدهبودند

کردهبودندوازايمانوشهامت آيتاهللطاهریرارویپوستریچاپودرتمامسنگرهاومقرهانصب

آقايانالهاممیگرفتند.

در مــردم تهییج و امامت و واليــت مکتب از دفــاع به اصفهان شهر در که ديگری مبارز روحانی

گستردهونقشمؤثری حمايتازپیروزیانقالباسالمیواستقرارحکومتاسالمیدرجامعهتالش

شاخص واعظی و ماهر سخنرانی که او فقیهامامیبود. احمد سّید حاج آيــتاهلل حضرت داشــت،

 آیت اهَّلل 

ی طاهر ل الدين  سّیدجل



161

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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گرامیاسالم)ص(درخاندانی بود،درتاريخهفدهمربیعاالّول۱۳۵۲قمریهمزمانبامیالدپیامبر

فقیهامامی حاجآقاعطاءاهلل آيتاهلل مرحوم متقی و عالم ايشان، پدر آمد. دنیا به باايمان علمیو

گوهربیگمامامیالعريضی،هردوازخاندانساداتامامیومنتسب ومادرصالحهوبافضیلتش،

بهامامزادهعلیابنجعفرعريضیفرزندامامصادق)ع(بودند.ايشاندرحوزۀعلمیۀاصفهانوقم

کوششو ازعمری تبلیغپرداخت.پس تألیفو کردودرزادگاهشاصفهانبهتدريسو تحصیل

مجاهدتدرراهتبلیغاحکامحقۀشريعتوامامت،درسال۱4۱4قمریچشمازجهانفروبستو

بهديدارحقتعالیشتافت.

اصفهان در آستانۀ انقالب
بهشکلی اصفهان، استان متعهد روحانیون و انقالبی و متدین مردم انقالب۱۳۵۷ تا ازسال۱۳4۲

کردند.آناناغلببارساندنپیامهاىامامو گستردهدرتظاهراتعلیهرژيماستبدادیشاهشرکت

کانونهاىدينی،فعالیتمخفیداشتند. يارانصدیقاووافشاىجناياتشاه،درَاشکالمختلفدر

بیگانه، نظامی مستشار افــراد وجود و نظامی مختلف پايگاههاى داشتن لحاظ به اصفهان استان

ل الدين  آیت اهَّلل سّیدجل

طاهری در جمع 

فرماندهان دفاع مقدس
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بهویژهآمريکاییهایشاغلدرپايگاههاىنظامی،بعدازسال۱۳4۲بهشدتتحتمراقبتدستگاه

گاهوبهرغمتمامفشارهاو گرفتهبود.باشروعقیامنوزدهدىدرقم،بهنا رژيموسازمانامنیتقرار

کنترلها،مردماصفهانعلیهظلموستمرژيمشاهنشاهیبهخیابانهاآمدندوفرياداعتراضشانرا

بهگوششاهودرباريانرساندند.درادامۀاینمخالفتهاباسیاستهایرژيموبهدنبالدرجمقالۀ

اعتراضات شعلهورشدن با همزمان امامخمینی)ره(، و روحانیت دربارۀ اطالعات روزنامۀ توهینآمیز

عمومیدرديگرشهرهایایران،روحانیونطرازاّولاصفهاننیزبههمراهتعدادىازطالبومردمدر

کردندوجلسهاىبههمین روز۲۲دی۱۳۵6بهدعوتآيتاهللسّیدحسینخادمیدرمنزلاوتجمع

مناسبتتشکیلشد.

کهروحانیت کرد دراینجلسهآيتاهللسّیدحسینخادمی،ضمننکوهشمقالۀتوهینآمیز،اعالم

اصفهاندراعتراض،ازاقامۀنمازجماعتخوددارىخواهندکرد.همچنیندراینروزبازارياناصفهان

کردندوتعدادىازدانشجوياندانشگاه دراعتراضبهاینمقالۀتوهینآمیز،مغازههايشانراتعطیل

اصفهاننیزباحضوردرمنزلآيتاهللخادمیباقرائتقرآن،شهادتآيتاهللسّیدمصطفیخمینیرا

گفتند. بهايشانتسلیت

حضرات آیات حاج 

سّیداحمد فقيه امامى، 

حاج رضا يزدی، 

حجت االسلم و 

المسلمين حاج شيخ 

محمدتقى فلسفى
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آنان کردند. ازمردمدرخیابانمدّرساصفهانتجمع زيادى نیزعدۀ پنجمبهمن۱۳۵6 روز در

ضمنحملپالکاردهایی،پشتیبانیخودراازنهضتامامخمینی)ره(اعالمودراعتراضبهبیحجابی

کهدرپايانباحملۀمأمورانرژيم،تعدادىازآناندستگیر کردند ونبودآزادىقلموبیانراهپیمایی

شدند.اعتراضاتمردماصفهانکهازمدتهاقبلادامهداشت،درروزبیستممرداد۱۳۵۷بهحادترین

باتظاهراتبزرگووسیعخود،تمام اینروزمردماصفهان برگزارشد.در انقالبیترینشکلخود و

به را نیزساختمانحزبرستاخیز و اداراتدولتی بانکها، الکلی، کزفروشمشروبات مرا سینماها،

کشتهو کشیدهشدوتعدادی کاربهدرگیرِىشديدوهمهجانبهمیانمردموپلیس کشیدند. آتش

مأموران ازحرکتخودروهاى ايجادسدمعبر، و باقطعدرختان اینمیان،مردم در مجروحشدند.

و کرد اعالم نظامی حکومت اصفهان در دولت تظاهرات، این بهدنبال کردند. جلوگیرى انتظامی

کههیچهدفی دربارۀوقايعاصفهاناعالمیهاىمنتشرودرآنمردمانقالبیراعدهاىخرابکاربرشمرد

بااین جزنابودىوویرانیندارند.درادامۀاینبیانیهنیزرژيمبهحقخودمبنیبربرخوردقانونی

کهفردایآنروزمنتشرشد،تعدادشهدایمردمیدراین کرد.طبقآماری کید بهاصطالحآشوبگرانتأ

اعتراضچهارنفراعالمشد.

حضرات آیات حاج 

سّیدحسن فقيه امامى 

و حاج سّیداحمد 

فقيه امامى در مراسم 

راهپیمايی جمعى از 

وحانيون اصفهان در  ر

زه دوران مبار



164

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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شنیدن از پــس خــمــیــنــی)ره( امـــام حــضــرت

آنضمن در و منتشر اعالمیهای روز، این وقايع

آنان به اصفهان ــواه آزادیخـ مــردم با همدردی

پیام ایــن در داد. باطل بــر پــیــروزیحــق وعــدۀ

چنینآمدهاست:

»گزارشاترسیدهازایرانمبنیبرقتلعامهاى

نمونۀ و... اصفهان مذهبی شهرهاى در مکرر

بايد ملت اســت. شــاه بیحد جنايات از ديگرى

ــانجــهــانبــهآســانــیبه ــواهــ کــهآزادیخــ ــد ــدان ب

به اصفهان اهالی کنون ا نیافتند. دست آزادى

زیر در قانونی مجّوز بدون نظامی اسمحکومت

اجتماعاتدينی از چکمههاىخونخوارانشاه

ممنوعاندوحقاظهارنظرندارند.«

گلپايگانیونجفی آياتعظامشريعتمدارى،

مرعشینیزهريکطیاعالمیهاىباملتمظلوم

کردند. وغیوراصفهاناظهارهمدردی

اینسرکوبهاوحوادثمشابهآنباعثنشد

بــردارنــد. اعتراضاتشان از دســت اصفهان مــردم

بهصورت راهپیماییها، و تظاهرات این ادامــۀ

فرياد و میشد بــرگــزار اصفهان سراسر در منظم

حقخواهیآنانپايههایرژيماستبدادیشاهرا

متزلزلمیکرد.

گرفتوبافرار سرانجام،نسیمپیروزیوزيدن

شاهازایران،مردماصفهانهمانندديگرشهرها،

ازامامشانمیکردند. راآمادۀاستقبال خودشان

۱۳۵۷، انقالب تا ۱۳4۲ سال از اصفهان استان

کرد. ۲۱۳شهیدتقديمانقالب

استعمارگران انــقــالب، از قبل ســالهــای در
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دريافتند بودند، آورده بهدست ایران در خود استعمارگرانۀ تالشهای از که تجربهای برمبنای

متکی دین علمای و مذهب به همواره که ملتی با مقابله برای روش کارآمدترین و بهترین که

را راه طریق این از تا آناناست اعتقادی و دينی مبانی و باورها در تزلزل و ترديد ايجاد است،

بگشايند. نفوذشان برای

کهمرحومپدرم،سّیدفضلاهللرضازادهبهآناهتمامیجّدیداشت،لزوممبارزهبا يکیازمسائلی

کهفرصتیپیدامیکرد،خطر فرقههایضاّلهایهمچونبابیهوبهائیتبود.ايشانهموارهودرهرجا

گوشزدومردموجوانانمؤمن گمراهکنندهوتأثیرعقايدآنهابرجوانانرا نفوذوتخريباینفرقههای

رابهمبارزۀجّدیباآنهادعوتمیکرد.پدرمانسانیبسیارشجاعبودوباذکاوتوفهمیکهازپرتو

تتبعدرعلموهمنشینیبابزرگاندينیبهدستآوردهبود،نهجالبالغهرابهغايتزیباتفسیرمیکرد.

گرانسنگ کتاب بهویژه دينی، کتب تفسیر به را ساعتی یومیه، نمازهای از بعد يا قبل  معمواًل او

اذهــانمردم مــیداد، ارائــه که وروشنی تفسیرهایساده ودرضمن مــیداد نهجالبالغه،اختصاص

به فرقههایضاّله، با مبارزه روحیۀ این وعلمیروشنمیساخت. دينی دربارۀمسائل را وجوانان

و مؤمن،همیشه وجوانان ديگردوستان باهمراهی نیز ما و بود رسیده سّیدفضلاهللهم فرزندان

همهجاچراغمبارزهبااینانديشههایضددينیراروشننگهمیداشتیم.
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در محضر علما
کهازصباوتودوراننوجوانیازمحضراستادانوعارفانبحقوصاحبان خدایراسپاسمیگويم

تعالیم از بزرگوارم، پدر مرحوم انسانی و اسالمی تربیت و تعلیم کنار در و بهرهجستهام زکّیه نفوس

اسالم وحجج آياتعظام موسوی، آلطعمه سّیدعبدالمهدی بزرگوارانیچونحاج رهنمودهای و

حاجشیخحسنصافی،حاجسّیداحمدفقیهامامی،حاجسّیدحسنفقیهامامی،سّیدحسینخادمی،

کلباسی سّیدجاللفقیهايمانی،حاجآقارضاجزائری،حاجشیخحسینمنصورزادهوحاجآقافخرالدین

و موجز بهطور که يافتهام ُدّرهــا پرفیضشان محفل از و چیدهام معرفت وخوشههای برده بهرهها

کتابزندگیپرافتخارشانرادرضمیمۀپیشرومیگشايم. مختصربرگیاز

حاج سّیدعبدالمهدی 

موسوی آل طعمه و 

آیت اهَّلل حاج سّیدحسن 

فقيه امامى در مراسم 

افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(
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ع فعالیت  در بازار شرو
همزمانباتحصیلدرمدرسهوتلّمذنزدعلماونیزحضورچشمگیردرفعالیتهایضدفرقۀبهائیت

کردم.دراینزمانسیزدهسالبیشترنداشتم؛ گردیآغاز رژيمپهلوی،فعالیتمرادربازاراصفهانباشا

از پس يکی را موفقیت و ترقی پلههای توانستم مثالزدنیام، تجاری شّم و پشتکار بهواسطۀ اما

کسبوکار ديگریبپیمايمودراندکزمانی،يعنیفقطدوسالبعدازورودمبهبازار،صاحبحجرهو

کارخانۀ کهبزرگترین شوم.درسال۱۳۵4توانستمنمايندگیتوزيعوفروشجوراب»استاراليت«را

کارخانهآقایسّیدجاللساداتتهرانی،يکیازدهها جورابخاورمیانهبود،بهدستآورم.مالکاین

کهدراوایلسدۀ۱۳00،ازتجارتبهتولیدصنعتیرویآوردند. کارخانهدارایرانیبود

سّیدجالل،فرزندضیاءالدین،درسال۱۲8۲شمسیدرتهرانمتوّلدشد.اوفعالیتشرادرسال۱۳00 

آقایان و حجج االسلم 

حاج سّیدحسين 

كامران،  رضازاده، حسن 

محمد فوالدگر، حاج شيخ 

مهدی مظاهری، حاج 

یان،  وز شيخ غلمرضا فير

محسن قرائتى، 

سّیدحسين بهشتى



170

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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یان زا على باقر حاج مير

باتأسیسشرکتپارستريکو، کرد.سّیدجاللبعدها باراهانــدازیدوبابمغازۀتولیدجورابآغاز و

کارخانۀجوراباستاراليتراتأسیس نخستینفعالیتصنعتیاشرادر4۷سالگیآغازودرسال۱۳۳۷

کهدردهۀ۱۳۵0بخشبزرگیازبازاراینمحصولرا کرد.استاراليتنامیمعتبردرجورابایرانبود

دراختیارداشت.پسازپیروزیانقالباسالمی،باتصويبقانونحفاظتصنايعدرتابستان۱۳۵۷،

کارخانۀاستاراليتوديگربنگاههایسّیدجاللمصادرهوضبطملیشد.پسازانقالب،شرکتپخش

این گذارشد.فعالیت ازسهامآنشرکتبود،وا کهمالکشصتدرصد بنیادمستضعفان به جوراب

کارخانهتااوایلدهۀ80ادامهداشتوپسازآنبهعلتزياندهبودنتعطیلشد.

کردم،هیچسرمايهایجزتوکلبر گرفتنمجّوزنمايندگیشرکتاستاراليتمراجعه زمانیکهبرای

خداواعتمادبهتدبیروذکاوتخودنداشتم.

قـــدس طــــايــــر  ای  ــن  ــ كـ راه  ــۀ  ــ ــدرقـ ــ بـ نـــوســـفـــرم هـــّمـــتـــم  مــــن  و  مـــقـــصـــد  ره  اســـــت  دراز  كــــه 

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۳۲8(

مالقاتباسّیدجاللساداتتهرانیبرایمِنپانزدهسالهخوشُيمنبود.سّیدجاللبهدامادش،دکتر
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کهسفتهایبرایضمانتازمنبگیردوسپستماماجناسدرخواستیامرابه معبودی،دستورداد

کشوروخاورمیانه منتحویلدهد.بهاینترتیب،مجّوزنمايندگیفروشبزرگترینتولیدیجوراب

کردم. رادريافت

ــامپــــــایــــــه پــــــایــــــه رفــــــــــت بـــــــایـــــــد ســــــــــوی بـــــام ــمــــع خــ هــــســــت جـــــبـــــری  بـــــودن ايـــــن جـــــا طــ

لــنــگ تــــو  را  ــود  ــ ــ خ ــى  ــنـ كـ ــون  ــ ــ چ داری  ــای  ــ ــ چــنــگپ ــو  ــ ت پـــنـــهـــان  كـــنـــى  ــون  ــ چـ داری  ــت  ــ دسـ

ــده داد ــ ــن ــ ــت ب ــ ــ ــون بـــیـــلـــى بــــه دس ــ ــ مــــــــرادخــــواجــــه چ را  او  شــــــــد  مـــــعـــــلـــــوم  بـــــــــی  زبـــــــــان 

ــت ــ آخــــــرانــــــدیــــــشــــــى عـــــــبـــــــارت هـــــــای اوســـــــتدســـــت هـــمـــچـــون بـــیـــل اشــــــارت هــــــای اوس

نــهــى جــــــــان  بــــــر  را  اشـــــــــارت هـــــــــاش  دهـــــىچــــــــون  جــــــــــان  اشـــــــــــــــارت  آن  وفــــــــــــای  در 

ــد ــ ــ دهــــــدپــــــــس اشــــــــــــارت هــــــــــــای اســـــــــــــــــــرارت ده كــــــــــــــارت  تـــــــــو  ز  دارد  بـــــــــر  بــــــــــــار 

را تــــــــو  گــــــــــردانــــــــــد  مــــــحــــــمــــــول  راحــــــامــــــلــــــى  تـــــــــو  گـــــــــــردانـــــــــــد  مــــــقــــــبــــــول  قــــــابــــــلــــــى 

شـــویقـــــــــابـــــــــل امــــــــــــــر ويــــــــــــــی قـــــــــائـــــــــل شـــــــوی واصــــــــل  آن  از  بـــعـــد  جــــويــــی  وصــــــل 

ــود ــ ــ ــر نــــعــــمــــتــــش قـــــــــــــدرت ب ــ ــ ــك ــ ــ ــى ش ــ ــ ــع ــ ــ بــــــودس نـــــعـــــمـــــت  آن  انـــــــــكـــــــــار  تـــــــــو  جــــــبــــــر 

كـــنـــد ون  كــنــدشـــــكـــــر قــــــــــــدرت قـــــــدرتـــــــت افــــــــــــــز ون  بــــــیــــــر كــــفــــت  از  ــت  ــ ــم ــ ــع ــ ن جـــــبـــــر، 

مـــخـــســـپ ره  در  بـــــــــود  ــن  ــ ــت ــ ــف ــ خ تـــــــو  ــر  ــ ــبـ ــ مـــخـــســـپجـ درگـــــــــــه  و  در  آن  ــى  ــ ــن ــ ــي ــ ــب ــ ن تـــــــا 

ــار ــ ــب ــ ــت ــ ــی اع ــ ب كـــــاهـــــل  ای  ــســــپ  ــخــ مــ مــــــــيــــــــوه دارهــــــــان  درخـــــــــــــت  آن  يـــــــــــر  ز بــــــــه  جــــــــز 

ــه بـــاد ــظـ ــحـ ــرلـ كـــنـــد هـ كـــــه شـــــاخ افـــــشـــــان  زادتـــــا  و  ــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ُنـ يــــــــزد  بــــــــر ــه  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خـ ســــــــر  بــــــــر 

رهـــــــزنـــــــان درمــــــــــيــــــــــان  خـــــفـــــتـــــن  و  كــــــــى یـــــــابـــــــد امــــــــانجــــــبــــــر  مــــــــــرغ بـــــی هـــــنـــــگـــــام 

زنــــــى بـــــیـــــنـــــى  را  اشـــــــــــــارت هـــــــــــــاش  زنـــــىور  بــــیــــنــــى  چــــــــــون  و  پـــــــــنـــــــــداری  مــــــــــرد 

ــود ــ ش گــــــم  داری  كــــــه  عـــقـــلـــى  قــــــــدر  ــودايــــــــن  ــ ش ُدم  بــــــپــــــّرد  وی  از  ــل  ــ ــق ــ ع كــــــه  َســــــــر 

ــار ــنـ شـ و  شــــــــوم  بــــــــود  ــری  ــ ــكـ ــ ــی شـ ــ بـ ــارزانــــــكــــــه  ــ ــ ن ــر  ــ ــ ــع ــ ــ ق در  را  ــر  ــ ــ ــك ــ ــ ــی ش ــ ــ ب مــــــــى بــــــــرد 

كـــن كــــــــــــار  در  مــــــى كــــــنــــــى  تـــــــوكـــــــل  كــنگـــــــــر  ــه بــــــر جـــــبـــــار  ــ ــي ــ ــك ــ كــــــن پــــــس ت كــــشــــت 

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتراّول،بخش4۷(

که دريافتمجّوزنمايندگیشرکتاستاراليتلطفوعنايتخدابودوبس؛وگرنهچگونهممکناست

گاهی کارآ کهسالهادربازارمشغولفعالیتبودندوازتمامزیروبم ازمیانآنهمهبازاریمعروف

کنونبه کسیمانندمنبااینسناندکبهاینمهمنائلشود.اینالبتهپايانراهنبود.ا داشتند،

کدامسرمايهوپول.ناچاردستبهداماناعتبارپدرشدم. يکبابمغازهدربازارنیازداشتم؛امابا

کهمرحومپدرمبرایاقامۀنمازومنبردرآنجاحضورمیيافت،منزلحاجاحمدآقا يکیازمکانهایی
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کهعالوهبر کمالداوودیيکیازبازارياناصفهانبود ابريشمکاربود.دامادحاجاحمدآقا،حاجسّید

کهساختهبودداشت.اوبادرخواستپدرميکیازمغازههایپاساژ تجارت،تعدادیمغازهدرپاساژی

کهبهلطف کند.اینگونهبود گذاشتوقرارشدمبلغآنراهمبهصورتدهقسطدريافت رادراختیارم

کوششوهّمتوشهامتخويشتوانستمدربازار خداوُحسنتوجهاهلبیت)ع(وآبروواعتبارپدرو

کسبوکاردرحدمطلوبشوم. اصفهانصاحبعنوانومحل

و بــود علمیه حــوزۀ شاخص روحانیوِن سلک در رضـــازاده فضلاهلل سّید حجتاالسالم اینکه با

کار این به هرگز کند، دريافت وجوهی گرد، شا پرورش و نماز اقامۀ و منبررفتن ازمحل میتوانست

نپرداختومعتقدبودتبلیغدینوتعلیموتعّلماسالمیرابايدبرایخداانجامداد.

ــم ــ ــى زنـ ــ مـ حـــــــق  پـــــــی  از  ــغ  ــ ــيـ ــ تـ مـــــــن  ــت  ــ ــفـ ــ بــــــــــنــــــــــدۀ حــــــــقــــــــم نـــــــــــه مـــــــــــأمـــــــــــور تــــنــــمگـ

ــيــــــســــــتــــــم شــــــــيــــــــر هــــــــوا گـــــواشــــــــيــــــــر حــــــــقــــــــم نــــ فـــــعـــــل مــــــــن بــــــــر ديــــــــــن مــــــــن بــــــاشــــــد 

حـــــــراب در  رمـــــيـــــتـــــم«  اذ  رمــــــيــــــت  آفـــــتـــــاب»مـــــــــا  زنـــــــنـــــــده  وآن  تــــيــــغــــم  چـــــــو  مـــــــن 

بـــــرداشـــــتـــــم ره  ز  مـــــــن  را  خــــــــــود  انــــگــــاشــــتــــمرخــــــــــت  عــــــــــدم  مــــــــن  را  حــــــــق  غـــــيـــــر 

كــــــــدخــــــــدایــــــــم آفــــــتــــــاب ــابســـــــــــــایـــــــــــــه ای ام  ــجــ حــ را  او  ــم  ــ ــت ــســ ــ ــي ــ ن مـــــــن  ــم  ــ ــبـ ــ ــاجـ ــ حـ

ــای وصـــــــال ــ ــ ــره ــ ــ ــه ــ ــ گ ــالمـــــــن چـــــــو تــــيــــغــــم پـــــــر  ــ ــت ــ ق در  ــه  ــ ــت ــ ــش ــ ك نـــــــه  گــــــــردانــــــــم  زنـــــــــــده 

گـــــــــوهـــــــــر تـــــــيـــــــغ مـــــــرا ــراخــــــــــــــون نـــــــپـــــــوشـــــــد  ــ ــ مـ ــغ  ــ ــ ــيـ ــ ــ مـ بـــــــــــــرد  كــــــــــى  جــــــــــا  از  بـــــــــــــاد 

داد و  ــر  ــ ــب ــ ص و  ــم  ــ ــل ــ ح ز  ــم  ــ ــوهـ ــ كـ ــم  ــ ــي ــ ن تـــــنـــــدبـــــادَكـــــــه  ربــــــــــــایــــــــــــد  در كـــــــــى  را  كــــــــــــوه 

خـــســـى  ســـت جـــــا  از  ود  ر بــــــــادی  از  بـــســـى ســـتآن كــــــــه  ــق خـــــــود  ــ ــوافـ ــ ــامـ ــ نـ بـــــــاد  آن كــــــــه  ز 

آز بــــــــــاد  شـــــــهـــــــوت  بــــــــــاد  و  خـــــشـــــم  ــازبــــــــــاد  ــ ــمـ ــ نـ اهـــــــــــل  نـــــــبـــــــود  كـــــــــه  را  او  بـــــــــــرد 

اوســـــــت ــاد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ مـــــــن  هــــســــتــــى  و  ــتكــــــوهــــــم  ــ ــ اوس یـــــــاد  بـــــــــادم  كـــــــاه  چـــــــون  شـــــــوم  ور 

ــن مـ ــل  ــ ــ ــي ــ ــ م نــــجــــنــــبــــد  او  بـــــــــــاد  بــــــــه  ــت جــــــز عــــشــــق احــــــــد ســــرخــــيــــل مــنجــــــــز  ــ ــس ــ ــي ــ ن

غــــلم را  مــــــا  و  شــــــه  شــــــاهــــــان  بــــــر  ــامخــــشــــم  ــ ــگ ــ ل يــــــــــر  ز بــــــســــــتــــــه ام  مــــــــن  را  خـــــشـــــم 

ــم زده ســـــــــت ــ ــم ــ ــش ــ گـــــــــــردن خ ــم  ــ ــم ــ ــل ــ ــغ ح ــ ــيـ ــ ــتتـ ــده ســ ــ ــت آم ــمــ ــم حــــق بــــر مــــن چــــو رحــ ــشـ خـ

ــه ســـقـــفـــم شــــــد خــــــراب ــ ــرچـ ــ گـ ق نـــــــــورم  ــرابغــــــــر ــ ــوتـ ــ ــه هـــســـتـــم بـ ــ ــرچـ ــ گـ گـــشـــتـــم  وضـــــــــه  ر

ســــــزاچــــــــــــون درآمــــــــــــــــــد عـــــلـــــتـــــى انـــــــــــــــدر غــــــزا نـــــــــهـــــــــان كـــــــــردن  دیـــــــــــــــدم  را  تــــــيــــــغ 

ــن ــ مـ نـــــــــــــــــام  آیـــــــــــــــــد  هَّلل  احـــــــــــــــــب  ــنتـــــــــــــا  مـ كـــــــــــام  آیـــــــــــد  اهَّلل  ابـــــــغـــــــض  كــــــــه  تــــــــا 

كـــــــــه اعـــــــــــطـــــــــــااهَّلل آیــــــــــــد جــــــــــــود مـــن ــنتـــــــــا  مـ بـــــــــــود  آیـــــــــــد  ا هَّلل  امـــــــســـــــک  كــــــــه  تــــــــا 

بــــس و  هَّلل  عــــــــطــــــــا  هَّلل  مـــــــــــن  ــسبــــــــخــــــــل  كـ آِن  مــــــــن  ِنــــــــَیــــــــم  هَّلل ام  ــه  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ جـ

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتراّول،بخش۱66(
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کهاوتنهافرزندخانوادهبود،حاج کبرديانیازبازاريانموفقاصفهانیبود.ازآنجا مادرمدخترحاجا

بهخاطرمقامعلمیوسیادتمرحوم ايشان بود. ما زندگی وپشتیبانان ازحامیان امور کبردرهمۀ ا

پدرم،احترامخاصیبرایاوونوههایخودقائلبودوبهآنانافتخارمیکرد.

وروديکنوجوانپانزدهسالهبهبازارورسیدنبهآنچنانموفقیتیبرایعدهایازبازارياناصفهان

کهسالهاخاککفبازارراخوردهبودند،بهآسانیپذیرفتنینبود.چندباراتفاقافتادکهبرخیبازاريان

گاهباتمسخر،شکستمراپیشبینیمیکردند؛حتیدربسیاری کنايه، بهمغازهاممیآمدندوازروی

گزافترتهیهمیکردندوحاضر ازمواقع،آناناجناسموردنیازشانراازشهرهایدورتروباهزينهای

کنندتابهاصطالح»زمینبخورموبینمسزایخويش!«اماهمینعدهبعد نمیشدندازمغازۀمنخريد

کارورفتارديدند،بهمنرویآوردندوهواخواه کهصداقتودرستیمراموُحسنُخلقمرادر ازمدتی

کردارمباعثشدهبودتادربازاربه»آشیخحسین«معروفشوموهمگان منشدند.درستیرفتارو
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کنند.درآندوران،جوانانمؤمنو مرابدیننامبخوانندوحتینسبتبهدامادیمناظهارعالقه

متدّینودرستکارنزدمردمبسیارمحترمبودندوهمگانآنانرادوستمیداشتند.مجموعۀصداقت،

کسبوکارباعثشدهبودتابندهنیزيکیازهمانجوانانموردپسند تدّین،درستکاریوموفقیتدر

ورضايتمردمشوم.

مشورت خواهی
ازعواملرشدوموفقیتمن،مصاحبتوهمنشینیباصاحبانفکروبهرهمندشدنازنظروانديشۀ

آنانودوریواجتنابازطالحاناست.اینروحیهوخصلتچوناناصلیاساسیوپايهای،درنهاد

مننهادينهشدهاستوبهآناعتقادتامدارم.

وان پــــــیــــــر خـــــردمـــــنـــــد وشـــــــــــــــــــــــــــن  ر ــدمــــــــــــرا ر ــن پ ايــــــــن  داد  دانـــــــــش  و  ــل  ــ ــق ــ ع وی  ر ز 

تــيــر چــــــــون  يــــز  بــــگــــر بــــــی دولــــــتــــــان  از  گـــيـــركــــــه  صــــــاحــــــب  دولــــــتــــــان  كـــــــــوی  در  ســـــــــرا 

)سعدی،گلستان(

ازهماندوراننوجوانیهموارهبهدالیلموفقیتياشکستافرادتوجهمیکردم.دالیلرادرذهنم

کنم.از بررسیوتحلیلمیکردمتاازآنهادرسبگیرمودرآيندهبدانهادچارنشوميابهآنهاعمل

راآموختم کارخانهداریموفقبود،اعتمادبهنفسوبلندینظروهّمتواال که گلاحمد حاجآقارضا

کهوقتیبهموفقیتدرعملیمطمئنهستم،شجاعتوشهامتخطرپذیری)ريسک( گرفتم وياد

امام متقیان موالی سخن همان مصداق ديگران، تجارب از درسگرفتن اینگونه باشم. داشته را

کهمیفرمايد: علی)ع(است

ید« )نهج البلغه،  وز كلمات و راهنمايی های دیگران بیفر »چراغ راه زندگى را از پرتو نور 

خطبۀ 104(.

کسبنظرازديگرانمیفرمايد: خداوندمتعالدرآيۀ۳8سورۀشوری،دربارۀاهمیتمشورتو

َزْقناُهْم ُيْنِفُقون <؛  ا َر ى  َبْیَنُهْم َو ِمّمَ ْمُرُهْم ُشور
َ
َة َو أ ل قاُموا الّصَ

َ
ِهْم َو أ ّبِ ذيَن اْسَتجاُبوا ِلَر

َّ
>َو ال

پا  كرده اند، و نماز را بر وردگارشان را )در دعوت به ایمان و عمل( اجابت  كه پر كسانى  »و 

ى  وز كارشان در ميان خودشان به مشاوره برگزار مى گردد و از آنچه به آن ها ر داشته اند و 

كرده ایم انفاق مى كنند.«

سعادت و خیر زمینهساز روشنایی ایــن و میسازد روشــن را آدمــی راه ديــگــران، انديشۀ و فکر شعاع

انساندرزندگیفردیواجتماعیمیشود.امامرضا)ع(دربارۀسیرۀرسولخدا)ص(واهتماماوبه

مشورتکردنوپرسیدننظرديگرانمیفرمايد:
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كار مشورت مى كرد، سپس بر انجام  آن تصميم  »رسول خدا)ص( پیوسته با اصحابش در 

نوار، ج 75،ص 101(. مى گرفت« )وسائل الشيعه، ج 8،ص 428؛ بحارال

کسیموضوعاتومسائلرااززاويۀخاصخودشبررسی کههر نکتۀمهمودرخورتوجهایناست

گونتجزيهوتحلیلنمايد میکندوفقطبامشورتباديگراناستکهقادرمیشودمسائلراازابعادگونا

وباشورومشورت،راهدرستواصولیانجامدادنآنموضوعرابیابد.انساندرهرسطحیازتجربهو

دانش،بازازمشورتباديگرانبینیازنیست.امامعلی)ع(میفرمايد:»خردمند،ازمشورتباديگران

بینیازنیست«)غررالحکمودررالکلم،ص۷۷8(.آنچهمسّلموبدیهیاستاینکههمۀانسانهااز

نظربهرۀهوشیدريکسطحواندازهنیستندوحتیآنانکهازبهرۀهوشیفراوانیبرخوردارندهمهرگز

ازمشورتونظرديگرانبینیازنیستند.
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ــى بـــــــــا اولــــــيــــــا ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــایـــــــــک زمـــــــــانـــــــــى صـ ــ یـ ــی ر ــ بـ طــــــاعــــــت  صـــــدســـــالـــــه  از  ــر  ــ ــت ــ ــه ــ ب

ُبـــــــدی مــــــرمــــــر  و  خــــــــــــاره  ســـــنـــــگ  تـــــــو  ــویگـــــــر  ــ ــدل رســـــى  گـــــوهـــــر ش ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ چــــــــون بــــــه صـ

ــان ــ ــشـ ــ ــانـ ــ جـ مـــــــيـــــــان  در  كــــــــان  پــــــــا ــر  ــ ــ ــه ــ ــ دل خـــــــوشـــــــانم ــر  ــ ــهـ ــ مـ بـــــــه  اال  مـــــــــده  جـــــــــان 

ــى ــ ــتـ ــ ــب دولـ ــ ــاحـ ــ صـ ذيـــــــــل  در  ن  ز رفــــعــــتــــىدســـــــــت  بــــــیــــــابــــــی  افـــــــضـــــــالـــــــش  ز  تـــــــــا 

كـــنـــد صــــــالــــــح  را  تـــــــو  صــــــالــــــح  ــنـــدصــــحــــبــــت  كـ طــــــالــــــح  را  تــــــــو  طــــــالــــــح  صــــحــــبــــت 

)مولوی،مثنویمعنوی،ص۳۳(

بندگی خدا و توّسل به اهل بیت)ع(
کرم)ص(فرمودهاست: پیامبرا

وزه بگيرد تا به صورت نى خشكيده درآید، نماز و  كسى نماز بخواند و ر گر  »ای على، ا

وزه به او سودی نمى رساند، مگر دوستى شما را داشته باشد. هركس به وسيلۀ شما به  ر

كه خدا او را رد نكند. ای على، هركس شما را دوست  كند، سزاوار است  خدا توّسل پیدا 

یسمان محكم الهى تمّسک جسته است.«  بدارد و به شما تمّسک جوید، به ر

و کريم خداوند با ارتباط و بندگی اّول ببرم، نام زندگیام در را مهم بسیار شاخصۀ دو بخواهم گر ا

لحظهلحظۀ در اهلبیت)ع( به عشق و دوستداری این نمود است. اهلبیت)ع( دوستداری دوم

کاری، زندگیامجاریوساریاستولحظهایازيادآنبزرگوارانغافلنمیشوم.هنگامشروعهر

ذکريازهرا)س(وياحسین)ع(برلبمجاریمیشود.هنگامازدواج،بهحرمامامرضا)ع(رفتموازاو

عبهدرگاهخداوند،ياعلیگويان مددجستم.هنگامروبهروشدنبامشکالت،پسازدعاوتوّسلوتضّر

و سعادتمندی که معتقدم و میدانم اهلبیت)ع( وقف را خودم من مــیروم. مشکل رفع بهدنبال

گروارتباطمعنویوبهرهمندیازنظروتوجهاتآنبزرگواراناست.اعتقادمن رستگاریبشرامروزدر

ایناستکهانساندرهیچحالیازتوّسلبهقدرتیبرتربینیازنیست؛قدرتیکهبتوانددرسختترین

وتاريکترینلحظاتزندگیخويشبدانپناهببردوازاواستمدادبخواهد.

کرم)ص(وائمۀاطهار)ع(چنینمیفرمايد: قرآن،کالممقدسالهی،دربارۀتبعیتازدستوراترسولا

َتناَزْعُتْم  َفِإْن  ْم 
ُ

ِمْنك ْمِر 
َ ْ
ال وِلى 

ُ
أ َو   

َ
ُسول الّرَ طيُعوا 

َ
أ َو  اهَّلَل  طيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ذيَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ >یا 

َو  َخْیٌر  ذِلَک  ِخِر 
ْ

ال َیْوِم 
ْ
ال َو  ِباهَّلِل  ُتْؤِمُنوَن  ُكْنُتْم  ِإْن  ُسوِل  الّرَ َو  اهَّلِل  ى 

َ
ِإل وُه 

ُ
َفُرّد َشْى ٍء  فى  

یل<؛ و
ْ
َتأ ْحَسُن 

َ
أ

كنيد و از فرستادۀ او و صاحبان امرتان  كه ایمان آورده اید، خدا را اطاعت  كسانى  »اى 

ى )از امور دين یا  گر دربارۀ چيز )كه جانشينان معصوم پیامبرند( اطاعت نمايید. پس ا
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس مقابل: حاج 

سّیدحسين رضازاده و 

حاج محمد متين پور 

در مراسم افتتاحيۀ 

دارالشفای فاطميه)س(

ید.  وز واپسين دار گر ایمان به خدا و ر دنيا( نزاع داشتيد آن را به خدا و رسولش برگردانيد؛ ا

اين )براى شما( بهتر و خوش  عاقبت تر است« )نساء، آیۀ 59(.

کهخداوند،اطاعتاز»صاحبانامر«رادررديف ازتوجهبهمفادآيۀفوقاینمطلبروشنمیشود

کهصاحبانامر،ازنظرقدرومنزلت اطاعتازخودوپیامبرانقراردادهاست.پسبرمامسّلممیشود

کهخداونددرآيهایديگرخطاب ازمردمباالترند.اینصاحبانامر،هماناهلبیتپیامبر)ع(هستند

بهپیامبرشمیگويد:

»بگو من پاداشى از شما بر رسالتم نمى خواهم؛ جز دوستى و موّدت اهل بیتم. و هركس 

زنده و سپاسگزار است«  كه خداوند آمر كار نيكى انجام دهد، بر نيكى او مى افزايیم؛ چرا

)شوری، آیۀ 23(.

هموارهتوّسلبهاهلبیتعصمتوطهارت)ع(باعثتقّرببهدرگاهپروردگارمتعالمیشود.خداوند

قالب در پیامبران این فرستاد. را پیامبران برسند، کمال و سعادت به انسانها اینکه برای متعال

ايمان انواعزشتیهاوپلشتیهابزدايندونور از را کردندانسانها کوشش روشوبرنامهایتدريجی

ازختمنبوتبردوشائمۀاطهار)ع( کنند.اینوظیفهپس آنان راجايگزینغبارشرکدردلهای

انسانها،بهویژه ارشادوهدايت از آنانحجتهایخدارویزمینهستندولحظهای گرفت. قرار

مسلمانانغافلنمیشوند.

گرانقدراسالم)ص(دربارۀخودواهلبیتش)ع(ولزومتمّسکبهآنانمیفرمايد: پیامبر

یک  از  على)ع(  و  من  ولى  ید؛  آفر گونى  گونا درختان  از  را  پیامبران  رگ،  بــز »خداوند 

اين درخت  اين درخت هستم و على)ع( شاخه های  یشۀ  ر یده شده ایم. من  آفر درخت 

گل اين درخت و حسن و حسين)ع( ميوۀ آن و شيعيان ما برگ های اين  و فاطمه)س( 

هركس  و  یافت  نجات  آویخت،  درخت  اين  شاخه های  از  شاخه ای  به  هركس  درخت. 

سال  سه هزار  وه  مــر و  صفا  ميان  بنده ای  گر  ا رسيد.  خواهد  كت  هل به  شد،  جدا  آن  از 

افكند«  آتش  در  و  ر به  را  او  خداوند  باشد،  نداشته  را  ما  محبت  و  كند  عبادت  را  خدا 

)تفسيرنمونه، ج 4، ص 423 و 424(.

مـــحـــمـــد جــــــمــــــال  از  مــــــانــــــد  و  فــــــــــر ــدمــــــــــاه  ــمـ ــحـ و نـــــبـــــاشـــــد بــــــــه اعـــــــــتـــــــــدال مـ ســــــــــر

نــيــســت ــتـــى  ــزلـ ــنـ مـ و  ــال  ــ ــم ــ ك را  فـــلـــک  مـــحـــمـــدقــــــدر  كــــــــمــــــــال  بـــــــــا  قــــــــــــدر  نــــــظــــــر  در 

ــى بـــــــه قـــيـــامـــت ــ ــسـ ــ ــركـ ــ ــدوعـــــــــــدۀ دیــــــــــــــدار هـ ــمـ ــحـ ــۀ اســـــــــــــری شــــــــب وصـــــــــــــال مـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ لـ

عــيــســى و  ــى  ــ ــوسـ ــ ومـ خـــلـــيـــل  و  نــــــوح  و  ــدآدم  ــمـ ــحـ مـ ل  ظـــــــــــل در  ــوع  ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ م آمـــــــــــــده 

نــيــســت او  هــــّمــــت  مــــجــــال  ــتـــى  ــيـ گـ ــدعــــرصــــۀ  ــمـ ــحـ مـ مـــــــجـــــــال  ــر  ــ ــ ــگ ــ ــ ن ــت  ــ ــ ــام ــ ــ ــي ــ ــ ق وز  ر
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ــه   جــــّنــــت فــــــردوس ــتـ ــه   بـــسـ ــ ــرای ــ ــی ــ ــه پ ــ ــ ــم ــ ــ ل مـــحـــمـــدوآن ه كـــــنـــــد بــــــــــل كـــــــه قـــــبـــــولـــــش  بـــــــو 

ــیــفــتــد ــمـــدهـــمـــچـــو زمــــيــــن  خــــواهــــدآســــمــــان  كــــه ب ــال مـــحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــه بــــــــر نـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ تــــــــا بـ

ــد ــابـ ــتـ نـ حــــشــــر  زمـــــيـــــن  در  قــــمــــر  و  نــــــــــــور نــــــتــــــابــــــد مــــــگــــــر جـــــــمـــــــال مـــحـــمـــدشــــمــــس 

نـــتـــابـــنـــد مــــــــــاه  و  آفـــــــتـــــــاب  گــــــــــر  ا ــدشــــــایــــــد  ــم ــح م ل  هــــــــل چــــــــون  وی  ابـــــــــــر دو  پــــیــــش 

ــم مـــــــرا تـــــا بـــــه خــــــــواب دیـــــــد جـــمـــالـــش ــشــ مـــحـــمـــدچــ ــال  ــ ــ ــي ــ ــ خ از  ــرد  ــ ــيـ ــ ــى گـ ــ ــمـ ــ نـ خـــــــــــواب 

ــى ــ ــوان ــ ج و  ــى  ــ ــن ــ ك ــى  ــ ــق ــ ــاش ــ ع گــــــــر  ا ــدی  ــ ــعـ ــ مــحــمــدسـ آل  و  بـــــس   اســـــــت  ــد  ــمـ ــحـ مـ ــق  ــشــ عــ

)سعدی،مواعظ،قصیدۀ۱6(

کمک به نیازمندان تأسیس خیریه و 
کرد.خروج کشور،ماهیتحقیقیخودرانمايان پسازپیروزیانقالباسالمی،نظاموابستۀاقتصاد

تولیدی، بنگاههای و مؤسسات تعطیلی بانکی، نظام ورشکستگی ایــران، از فــراوان سرمايههای

انقالب پیروزی از کاهشفروشنفت،مشکالتپس و کشورهایغربی وديگر آمريکا تحريمهای

گستردهوپیدرپی،وضعیت رازیرفشارقرارداد.بهدلیلاعتصابات کردواقتصادایران راتشديد

معیشتمردمدرشهرهایمختلفنابسامانشدهبودوبسیاریازمردمبامشکالتعديدهایدست

ازاینقاعدهمستثنانبودند.دراینوضعیتبا وپنجهنرممیکردند.مردموبازارياناصفهاننیز

تشکیل را گروهی اصفهان، بازاريان از تعدادی بههمراه روحانیون، معنوی وحمايتهای تشویق

گلوشیرينی، داديموبهياریمردمآسیبديدهشتافتیم؛عیادِتمجروحانوبیمارانباشاخههای

ديگر.هرکس بسیاریچیزهای و قرضالحسنه کمکهای و مغازه و خانه وسایل و اسباب تأمین

کمکهارابهدست گروهقرارمیدادوآناننیزاین کهدرتوانشبوددراختیارسراناین هرچقدر

مردمنیازمندمیرساندند.

بااینکهخودمننیزدرنتیجۀاینوضعیت،آسیببسیاریديدهبودموحدودششماههیچگونه

کمکوياریبهنیازمندان فعالیتیدربازارنداشتموبسیاریازمطالباتمنیزرویزمینماندهبود،در

کوششیدريغنمیکردم.بسیاریازهمین کهعضوآنبودم،ازهیچ گروهخیريهای وتأمینبودجۀ

کوچکخیريهای،بعدهابهمؤسساتخیريۀبزرگتریتبدیلشدند.يکیازاین گروههای هستههاو

گروه کهدرسرایحاجمحمدصادقخاندرستشد.این کوچکخیريهای،تشکیالتیبود گروههای

مالی ازوضعیت فوق بهدالیل که داشت برعهده را بازاريانی مسائل و بهمشکالت رسیدگی وظیفۀ

مناسبخارجشدهبودند.اینتشکیالتبعدهابهانجمناسالمیبازارتبدیلشدوازدرونآنچند

مؤسسۀخیريهبهوجودآمد.
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آن مباحث ِاعمال و مکاسب درس يادگیری

کهبازاريان کسبوکار،يکیازموضوعاتیبود در

میکردند. پیگیری بهجّد دوران آن در اصفهان

نزديکی در علمیه مدارس بیشتر اینکه بهدلیل

کهبازاريانمؤمنو بازارقرارداشتونیزعالقهای

متدّینبهيادگیریدروسحوزویداشتند،اغلب

بــودنــدوبه ــاندروسحـــوزویراخــوانــده ــازاري ب

گاهیداشتند. کسباسالمیوحاللآ روشهای

امامعلی)ع(میفرمايد:

اّول  كــســبــه،  و  ــار  ــّج ت »اى 

تجارت  و  معاملت  احكام 

كار  به  آن گاه  ید،  بگير یاد  را 

)كافى،  یــد«  بــپــرداز تــجــارت 

ج 5، ص 150(. 

و مــردم زندگی نقشمهمیدر کسب، و تجارت

رشداقتصادیجامعهداردواقتصادسالممرهون

کاسبان و تاجران است الزم بنابراین اســت. آن

کارتجارت،باقوانینواحکامفقهیآن پیشاز

و ربا دچــار دادوستد و معامالت در تا شوند آشنا

معامالتنامشروعنشوند.
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مصاحبت و همنشینی با خوبان
ــدم اســـت ــمـ ــاران هـ ــ ـــ ــارا بـــهـــشـــت، صــحــبــت   ی ــ ــ بــــــــرآوریی يـــــزی  عـــــز حــــضــــور  در  كـــــه  هــــــــردم 

ــاســــب جـــهـــنـــم اســــت ــ ــن ــ ــت ــ ــام ــ یـــاب  كـــز حــيــات جــهــان حـــاصـــل  آن دم اســتدیـــــــــــدار یــــــــار ن در

)سعدی،غزلیات،غزل۷6(

گوشزدمیکرد،احترازودوریازمصاحب کههمیشهمرحومپدرمبهمنوبرادرانم يکیازموضوعاتی

بدبود.

ــت وش ايــــن اس ــر ــ ــى ف ــر مــ ــی ــۀ پ ــظ ــوع كــنــيــدنــخــســت م احـــــتـــــراز  ــس  ــنـ ــاجـ نـ ــب  ــاحـ ــصـ مـ از  ــه  ــ كـ

)حافظ،دیواناشعار،غزل۲44(

گاهبودوپرهیزازرفاقتباآنانراچوناناصلیاساسی، ايشانبهخوبیازتأثیرهمنشینبدرویانسانآ

گفتوگوهایخانوادگی،يادآوریمیکرد.بندهنیزبهتبعیتاز چهدرمباحثاتشانباشاگردانوچهدر

حاج سّیدعلى 

رضازاده، حاج مهدی 

پوركاظمى، حاج 

محمدتقى پوركاظمى، 

حاج سّیدحسين 

رضازاده، آیت اهَّلل حاج 

سّیدحسن فقيه امامى، 

حجت االسلم و 

المسلمين خادمى
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فرمايشاتوتوصیههایخیرخواهانۀپدر،هموارهازاینافراددوریمیکردم.خوداینافرادنیزمیدانستند

کهنمازاّولوقتمترکنمیشودوبزرگترینتفريحمشرکتدرمجالسروضهو کهآبشانباامثالمن

دعاست،دريکجوینمیرود.افزونبراینها،مادرمنیزبسیارمواظبرفتاروحرکاتمابودوهمانگونه

کیزگیظاهریفرزندانشبرايشمهمبود،بهتزکیۀدرونیآناننیزاهمیتفراوانیمیداد. کهپا

امامعلی)ع(میفرمايد:

كه شخصيت او بر شما مشتبه شد و از دين او اطلعى نداشتيد، به دوستانش  »كسى 

گر  ا بر دين خداست؛ ولى  نيز  از اهل دين خدایند، پس آن شخص  آنان  گر  ا كنيد؛  نگاه 

كه او نيز هيچ بهره ای از دين خدا ندارد«  دوستان او بر غير دين خدا بودند، پس بدانيد 

نوار، ج 71، ص 197(. )بحاراال

چگونگیارتباطانسانهابايکديگرومیزانونحوۀاینارتباطهاازموضوعاتمهمدرمسائلاجتماعی

است.انساندرهیچحالیازدوستوهمنشین،بینیازنیستويکیازعواملشکلدهندۀشخصیت

او،دوستاوست.انسانموجودیتأثیرپذیراستودرشکلدهیروحیهوُخلقوخویخودازافکارو

کريم،پیامبران،امامانوبزرگانعلمیودينیماهموارهبرتأثیر صفاتديگرانالهاممیگیرد.قرآن

کردهاند.در گاه کیدوسفارشوماراازچگونگیانتخابهايمانآ دوستخوبوبددراخالقورفتارتأ

کنارمعرفیدوستبدوناباب،خصوصیاتبسیاریبرایدوستخوبذکرشدهاست: کريم،در قرآن

1. ایمان:مهمترینمسئلهدرانتخابدوست،ايماناست.قرآنمجیددرآيۀاّولسورۀممتحنهبر

کیدمیکندومیفرمايد: اینویژگیاخالقیوفطریدوستخوبتأ

وا  َكَفُر ِة َو َقْد 
َ

َمَوّد
ْ
ْیِهْم ِبال

َ
ُقوَن ِإل

ْ
ْوِلياَء ُتل

َ
ُكْم أ ی َو َعُدّوَ ِخُذوا َعُدّوِ ذيَن آَمُنوا ال َتّتَ

َّ
َها ال ّيُ

َ
>یا أ

َخَرْجُتْم  ُكْنُتْم  ِإْن  ْم 
ُ

ك ّبِ َر ِباهَّلِل  ُتْؤِمُنوا  ْن 
َ
أ ُكْم  ا ِإّيَ َو   

َ
ُسول الّرَ ُيْخِرُجوَن  َحّقِ 

ْ
ال ِمَن  جاَءُكْم  ِبما 

ْخَفْیُتْم َو ما 
َ
ُم ِبما أ

َ
ْعل

َ
َنا أ

َ
ِة َو أ

َ
َمَوّد

ْ
ْیِهْم ِبال

َ
ِإل وَن   فى  َسبيلى  َو اْبِتغاَء َمْرضاتى  ُتِسّرُ

ً
ِجهادا

بيل< ؛   َسواَء الّسَ
َّ

ْم َفَقْد َضل
ُ

ُه ِمْنك
ْ
ْنُتْم َو َمْن َيْفَعل

َ
ْعل

َ
أ

ید.  را دوستان خود مگير آورده ایــد، دشمن من و دشمن خودتان  ایمان  كه  كسانى  »اى 

آمده  براى شما  از حق  آنچه  به  آن ها  آن ها طرح دوستى مى افكنيد، درحالى كه  با  شما 

وردگار  پر كه  یكتا  به خداى  ایمانتان  به خاطر  را  و شما  آن ها رسول خدا  یده اند.  ز ور كفر 

ون آمده اید.  گر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من بیر ون مى كنند؛ ا شماست بیر

ید و آنچه  شما دوستى خود را پنهانى به آن ها مى رسانيد درحالى كه من به آنچه پنهان دار

كرده است«  گم  كه راه راست را  كند پس حّقا  كس از شما چنين  كنيد داناترم. و هر  آشكار 

)ممتحنه، آیۀ 1(.
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عكس مقابل: حاج 

سّید حسين رضازاده 

و حجت االسلم و 

المسلمين حاج سّید 

احمد سجادی در 

مسجدالحرام

درهمینبارهامامصادق)ع(نیزمیفرمايد:

كيفر الهى بر  كند؛ ممكن است  وغگو برادری  كه مسلمان با بدكار و احمق و در »نشاید 

نوار، ج 71، ص 198(. گيرد« )بحاراال ود آید و دوست او را نيز فرا بدكار فر

کسانیکهبهشعائردينیمعتقدنیستندوحتیآنرابازيچهمیدانند، 2. احترام به مقدسات دینی:

يقینًاشايستۀدوستینیستند:

ِكتاَب 
ْ
وُتوا ال

ُ
ذيَن أ

َّ
 ِمَن ال

ً
ِعبا

َ
 َو ل

ً
وا ْم ُهُز

ُ
َخُذوا دیَنك

َ
ذيَن اّت

َّ
ِخُذوا ال ذيَن آَمُنوا ال َتّتَ

َّ
َها ال ّيُ

َ
>یا أ

ُكْنُتْم ُمْؤِمنين  <؛  ُقوا اهَّلَل ِإْن 
َ
ْوِلياَء َو اّت

َ
اَر أ

َ
ّف

ُ
ك

ْ
ْم َو ال

ُ
ِمْن َقْبِلك

گرفته اند، چه  ى  »اى كسانى كه ایمان آورده اید، كسانى را كه دين شما را به مسخره و باز

كفار )دیگر(، دوستان  كتاب )آسمانى( به آن ها داده شده و چه از  كه پیش از شما  از آنان 

گر شما مؤمنيد« )مائده، آیۀ 57(. كنيد ا وا  ید، و از خدا پر و یاوران خود مگير

3. راستگویی:صدق،چهدراخالقوچهدررفتار،هموارهامریپسنديدهاست:

اِدقين< ؛  ُكوُنوا َمَع الّصَ ُقوا اهَّلَل َو 
َ
ذيَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّيُ

َ
>یا أ

كنيد و با راستگویان باشيد« )توبه، آیۀ 119(. وا  كه ایمان آورده اید، از خدا پر كسانى  »اى 

ــدان ــ بـ ايــــــن  جــــــذب  كـــنـــد  را  ــی  ــ ــوب ــ خ ــوانخــــــوب  ــ ــخـ ــ بـ وی  بـــــــر  طــــّیــــبــــيــــن  و  طـــــّیـــــبـــــات 

كـــرد جــــــذب  چــــيــــزی  چــــيــــز،  هـــــر  جــــهــــان  ســـــرددر  ســـــــــرد  و  كــــشــــيــــد  گــــــرمــــــى  را  گـــــــــرم 

مـــى كـــشـــنـــد را  بـــــــاطـــــــلن  بــــــاطــــــل  ــــدقـــــســـــم  ــن ــوشــ ــرخــ ســ ــم  ــ ــ هـ بـــــاقـــــيـــــان  از  بـــــاقـــــيـــــان 

جـــــــاذب انـــــــد را  یــــــــان  نــــــــار مـــــــر  یــــــــان  ــدنــــــــار ــ ــب انـ ــ ــالـ ــ طـ را  یــــــــان  نــــــــور مـــــــر  یــــــــان  نــــــــور

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتردوم،بخشاّول(

4. دوستی دوسویه: محبتيکسويهارزشینداردوباعثپشیمانیودردسرمیشود:

ا َو  وا آَمّنَ
ُ
ُقوُكْم قال

َ
ِه َو ِإذا ل ِ

ّ
ُكل ِكتاِب 

ْ
ْم َو ُتْؤِمُنوَن ِبال

ُ
وَنك وَنُهْم َو ال ُيِحّبُ والِء ُتِحّبُ

ُ
ْنُتْم أ

َ
>ها أ

ُدوِر<؛  ْم ِإّنَ اهَّلَل َعليٌم ِبذاِت الّصُ
ُ

 ُموُتوا ِبَغْیِظك
ْ

َغْیِظ ُقل
ْ
 ِمَن ال

َ
ناِمل

َ ْ
ُم ال

ُ
ْیك

َ
وا َعل

ُ
ْوا َعّض

َ
ِإذا َخل

ید و آن ها شما را دوست ندارند، با آن كه شما به  كه آن ها را دوست دار »هان اين شمايید 

گویند: ایمان آوردیم؛ و هنگامى  كنند  ید، و چون با شما ملقات  كتاب ها ایمان دار همۀ 

كنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مى گزند. بگو: از  كه با یكدیگر خلوت 

ید، به یقين خدا به آنچه در سينه هاست داناست« )آل عمران ، آیۀ 119(. خشمتان بمير

را عافیتش و خیر اما باشد، داشته انسان با دوستی ادعــای کسی میشود چگونه خیرخواهی:  .5

نخواهد؟قرآنبهاینامرهشدارمیدهدومیفرمايد:

ْم َقْد  وا ما َعِنّتُ
ُ

ْم َخبااًل َوّد
ُ

وَنك
ُ
ل

ْ
ْم ال َيأ

ُ
وا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنك

ُ
ِخذ ذيَن آَمُنوا ال َتّتَ

َّ
َها ال ّيُ

َ
>یا أ
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ُكْنُتْم  ِإْن  یاِت 
ْ

ال ُم 
ُ

ك
َ
ل ا  ّنَ َبّیَ َقْد  ْكَبُر 

َ
أ ُصُدوُرُهْم  ُتْخفى   َو ما  ْفواِهِهْم 

َ
أ ِمْن  َبْغضاُء 

ْ
ال َبَدِت 

َن<؛  و
ُ
َتْعِقل

ید، آن ها  كه ایمان آورده اید، از غير خود براى خویش دوسِت محرم راز نگير كسانى  »اى 

كوتاهى نمى كنند، مشقت و رنج شما را دوست دارند، دشمنى  از هيچ فسادى دربارۀ شما 

رگ تر  از دهن هایشان )سخنانشان( پدیدار است، و آنچه سينه هایشان پنهان مى دارد بز

گر مى اندیشيد« )آل عمران ، آیۀ 118(. كردیم ا وشن  است. ما براى شما نشانه ها را ر

كـــــــه صــــحــــبــــت بـــد ــن بـــــــا بــــــــــــدان  ــ ــي ــ ــش ــ ــن ــ كـــنـــدم پـــــلـــــيـــــد  را  تـــــــــو  كــــــــى  پــــــــا گــــــــرچــــــــه 

را او  اســــــــــت  وشــــــــــــن  ر ارچــــــــــــه  كــــنــــدآفــــــــتــــــــاب  پــــــــــــــــــــــــــــاره ای ابــــــــــــــــر نــــــــــاپــــــــــدیــــــــــد 

)سنایی،دیواناشعار،قصايدوقطعات،شمارۀ6۹(

6. خوش اخالقی: اخالقنیکودرهمۀآیینهاوجهانبینیهامحبوبوپسنديدهاست.تندخویی

باعثمیشوداطرافیانانسانازاودورشوند:

ذی َبْیَنَک َو َبْیَنُه َعداَوٌة 
َّ
ْحَسُن َفِإَذا ال

َ
تى  ِهَى أ

َّ
َئُة اْدَفْع ِبال ّیِ

َحَسَنُة َو اَل الّسَ
ْ
>َو ال َتْسَتِوی ال

ُه َوِلّىٌ َحميم<؛ 
َ
ّن

َ
َكأ

وش دفع  ين ر گفتار( با امر بد یكسان نيست؛ با بهتر كردار و  »و هرگز امر نيک )از اعتقاد و 

كه( گويی دوستى  كه ميان تو و او دشمنى است )چنان شود  گاه آن  كه به نا ى  كن، به طور

گرم و خویشاوند است« )فّصلت ، آیۀ 34(.

کريم گرامیاسالم)ص(است.قرآن کاملفضیلت،ُحسنُخلقحضرتختمیمرتبترسول مصداق

گرانبهایاخالقیراعنايتیبزرگازسویخداونددانستهومیفرمايد: اینامتیاز

وا ِمْن َحْوِلَک<؛ 
ُ

ِب اَلْنَفّض
ْ
َقل

ْ
ا َغليَظ ال

ً
ُكْنَت َفّظ ْو 

َ
ُهْم َو ل

َ
>َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهَّلِل ِلْنَت ل

گر بدُخلق و  »پس به بركت رحمتى از جانب خداوند با آن ها )امت خود( نرمخو شدى، و ا

كنده مى شدند« )آل عمران، آیۀ 159(.  از دورت پرا
ً
سختدل بودى، حتما

دینچیست؟« رســولاهلل، »يا پرسید: و رسید کــرم)ص( ا پیامبر مردیخدمت که آمده روايــت در

از راانجامدادوهرباردرپاسخ فرمود:»ُحسنُخلق.«ویبهدفعاتوحاالتمختلفاینپرسش

که»دینيعنیُحسنُخلق«.پاسخپايانیحضرتبسیاردرخورتأملو گرامیمیشنید زبانپیامبر

کهغضبناکنشویوباخلقخدادرشتینکنی«)بحاراألنوار، کهفرمودند:»دینآنباشد دقتاست

ج68،ص۳۹۳(.

ــر ــ ــزتـ ــ ــيـ ــ تـ آهـــــــــــــن  ــغ  ــ ــ ــيـ ــ ــ تـ از  ــم  ــ ــ ــلـ ــ ــ حـ ــغ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ظـــــفـــــرانـــــگـــــيـــــزتـــــرتـ شـــــــكـــــــر  صــــــــــد  ز  بــــــــــل 

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتراّول،بخش۱۷۲(
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کهانسانخوشخوونیکمحضررامیتواندرچندخصلتوعالمتجستوجو گفتهاند حکمانیک

کاروعملنیکو،رواساختن کردوشناخت:انصافداشتن،عیوبديگرانرانجستن،تشویقمردمبه

عذر پذیرفتن مردم، با وخوش گفتنسخنخوب نفسخويش، عیوب ديدن محتاجان، حاجات

ديگرانوغمخواربودنبادردمردمان.

ُحسنُخلقنیمیازدین،خیردنیاوآخرتومايۀسعادتانسانوسببوروداوبهبهشتاست.

کهمطابقاحاديث،هیچچیزدرمیزانعمل اهمیتُحسنُخلقدرحسابرسیقیامت،بهقدریاست

افراداست. نیکوی قیامت،اخالق ازسؤاالتدر برتروسنگینترنیست.يکی ُخلق ازُحسن انسان،

افرادنیکو،اجریهمسنگروزهداراِنشبزندهدارومجاهداِندرراهخدادارند.بنابراحاديثازثمرات

ُحسنُخلقدردنیافزونیرزق،طولعمروآبادیدنیاست.

برپایی جشن های مذهبی
فطر، عید غدیرخم، عید شعبان، نیمۀ مانند مذهبی جشنهای مقدمات آمــادهســازی و تــدارک

آن کهبه بود کارهایی از يکی نیز معصومین)ع( ائمۀ ديگر و زهــرا)س( والدتحضرت قربان، عید

اهتمامویژهایداشتموباشوروشوقانجاممیدادم.مشخصًادرچاپوتکثیرپوسترهایزیبابه

کهجشنیبرپابود،اینوظیفهرابه مناسبتهایمذهبیواعالمیه،هنرمندیخاصیداشتموهرجا

کهبهنحواحسنانجامخواهدشد. منمیسپردندومطمئنبودند

پندار این داد، راهسوق این از ثروت کسب و بازار بهسمت مرا که انگیزهای و مهمترینمشوق

آنچه و بردارم بزرگی گامهای بتوانم معصومین)ع( ائمۀ و امامزمان)عج( معارف نشر برای که بود

گامهایبزرگبهثروتومادياتنیازاست.ازديدگاهمن،شیعه مشخصاستاینکهبرایبرداشتن

در بتواند تا باشد توانمند و قدرتمند اجتماعی و فرهنگی،سیاسی اقتصادی، ازجهاتمختلف بايد

پیشبرداهدافبرحقخودبکوشدوسعادتوخیرهمگانیرارقمبزند.بعدهاودرعملنیزاینپندارم

ايمان منبع يک از بلکه نبود، شعار نهتنها پندارها و افکار آن کردم ثابت و پوشاندم عمل جامۀ را

کهدرسايۀتوجهاتائمۀمعصومین)ع(ونیزتوصیههای حقیقیوواقعیسرچشمهمیگرفت؛منبعی

خیرخواهانهومشفقانۀپدربزرگوارمبهدستآمدهبود.

بايددانستکهنظراسالمهرگزبرنکوهشمالوثروتنبودهونیستوحتیاحکامبسیاریرابرای

کردهاست.آنچهاسالمباقاطعیتمخالفتشراباآنابراز چگونگیتولید،مبادلهومصرفثروتوضع

کسانیکه کريمدربارۀ کسبثروتحالل.خداونددرقرآن کرده،اسراف،تبذیروتضییعمالاستونه

ثروتشانراذخیرهوآنرادرراهاومصرفنمیکنند،فرمودهاست:
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گلچين،  حاج مصطفى 

گلچين،  دكتر مهدی 

حجت االسلم و 

المسلمين حاج 

سّیدفضل اهَّلل رضازاده، 

حاج سّیدحسين 

رضازاده، حاج 

على محمد رجالى، 

حاج رضا امينى، حاج 

سّیدعلى رضا زاده

 
ً
َكثيرا ذيَن آَمُنوا ِإّنَ 

َّ
َها ال ّيُ

َ
>یا أ

وَن 
ُ
ُكل

ْ
َیأ

َ
ْهباِن ل ْحباِر َو الّرُ

َ ْ
ِمَن ال

ــِل َو  ــاِط ــب
ْ
ــال ــاِس ِب ـ ــّنَ  الـ

َ
ْمــــــوال

َ
أ

ذيَن 
َّ
وَن َعْن َسبيِل اهَّلِل َو ال

ُ
َيُصّد

ــَة 
َ

ــِفــّض
ْ
ــَب َو ال َه

َ
ــّذ وَن ال ــُز ــِن

ْ
َيــك

اهَّلِل  َسبيِل  فى   ُيْنِفُقوَنها  ال  َو 

ليم  <؛ 
َ
ْرُهْم ِبَعذاٍب أ َفَبّشِ

ایـــمـــان  ــه  ــ ك كـــســـانـــى  »اى 

ى  بسيار به یقين  آورده ایــــد، 

و  كتاب  اهــل  دانشمندان  از 

را  امــوال مــردم  راهبان آن هــا، 

)مردم  و  مى خورند  باطل  به 

و  باز مى دارند؛  راه خدا  از  را( 

كّفار یا مسلمين(  كسانى )از 

گنجينه  را  ــره  ــق ن و  طـــل  كـــه 

ینه  مى سازند و در راه خدا هز

به  را  ــان  آنـ هــمــۀ  نمى كنند، 

ک بشارت ده«  عذابی دردنا

)توبه، آیۀ 34(. 

خدا راه در که اســت مخالف ثروتی آن با اســالم

باز بندهای کار از گرهی که ثروتی نشود؛ هزينه

کهدرراهتولیدواشتغالبهمصرف نکندياثروتی

است. مخالف ثروتها اینگونه با اسالم نرسد.

کهبرای نقطۀمخالفاینموضوع،ثروتیاست

جلبرضايتخداهزينهشود.آنثروتومالیکه

بنابهسفارشخداوندودرجهتآسايشورفاه

است پسنديده کاماًل برسد، بهمصرف بندگانش

روايــاتپیامبر)ص(و کريموهم وهمدرقرآن
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عكس مقابل باال: حاج 

سّیدحسين رضازاده، 

حاج سّیدعبدالمهدی 

موسوی آل طعمه

عكس مقابل پايین؛ 

حجت االسلم و 

المسلمين نظری، حاج 

سّیدعبدالمهدی موسوی 

آل طعمه، حاج حسين 

سليمانى، حاج ابراهيم 

یان و حاج محمود  عسگر

سعيدی نژاد

کهفرموده کرم)ص( کسبآنسفارششدهاست.موالنابااستنادبهحديثیازپیامبرا اهلبیت)ع(به

اِلح«)بحاراالنوار،ج۷0،ص6۲(،اینچنینسرودهاست: َعْبِد الّصَ
ْ
اِلُح ِلل  الّصَ

ُ
َمال

ْ
است: »ِنْعَم ال

حـــمـــول بـــــاشـــــى  ديــــــــن  بــــهــــر  كــــــز  را  ــولمــــــــال  ــ ــ ــٌح خــــــــوانــــــــدش رسـ ــ ــ ــالـ ــ ــ  صـ
ٌ

ــم مـــــــــــال ــ ــعـ ــ نـ

اســــت ــــى  ــت ــشــ ــ ك ک  هــــــــل ــــى  ــت ــشــ ــ ك در  اســـــتآب  پــــشــــتــــى  يـــــركـــــشـــــتـــــى  ز انــــــــــــدر  آب 

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتراّول،بخش۵0(

بر نیز ودوست يار راهنما، و واالمقام و بزرگوار وطرزفکرشخصیتهای رفتار،سلوک نماند، گفته نا

آوردهام،مرهونعناياتخداوندوتوجهات رابهدست کسبآن تأثیرگذاربودهاند.آنچهتوفیق من

حضرتولیعصر)عج(وانفاسزکّیهوقدسیبزرگوارانیچونزندهيادحاجسّیدعبدالمهدیآلطعمه

موسیصدر امام يــاران و دوستان از و کشور خیريۀ امور وچهرۀشاخص بزرگ معماران از موسوی،

کاظم)ع(بودو میدانموبس.معّظملهبیستوهشتمینبقیةالسلفازفرزندانحضرتامامموسی

درسال۱۳0۲شمسیدرتهرانمتوّلدشد.جدبزرگوارشان،مرحومآقایحاجسّیدمهدیآلطعمهوپدر

کلیددارحرممطهرحضرتابوالفضلالعباس)ع( بزرگوارشان،مرحومآقایحاجسّیدعباسآلطعمه،

کربالبودند.ايشاندرطولحیاتُپربرکتخود،همیشهمنشأخیربرایجامعهوپشتیبانضعفاو در

مستمندانبودندوباوسعتنظر،سماحتوبزرگواریبهانجاممسئولیتهایبزرگوايفاینقشهای

شگرفاسالمیمیپرداختواحترامبسیاریبرایاینجانبقائلبود.هموارهبرایانجامامورخیر،

کتابخانۀديجیتالیاهلبیت)ع(تشویقوترغیبممیکردند. بهویژهمجموعۀمعظم

آبادانیو ايشانبانیوبنیانگذارحوزههایمختلفعلمی،آموزشی،بهداشتودرمان،عمرانو

کهمیتواندراینمقالبهبعضیمواردبهاختصار بهویژهنشرمعارفاسالمیوامورخیرزيادیبودند

تهران، الغدیر مسجد سّیدالشهداء، درمانگاه اسالمی، تعلیمات جامعۀ مؤسس و بانی داشت: اشاره

شهید دانشگاه دانشجویی خوابگاههای تهران، جنوب در شعبان سوم فوقتخصصی بیمارستان

بهشتی،تأسیسيکصدودهمسجد،يکصدودهمدرسه،يکصدودهحمام،يکصدودهمنزلعالم

بیمارستان تهران، درجنوب ولیعصر)عج( ايتام خیريۀ کشور، ديۀ ستاد کشور، محروم مناطق در

کمک کمکبهجزامیان،انجمن کلیوی،انجمن کمکبهبیماران امامزمان)عج(مشهد،انجمن

کبر کربالییهایتهران،مسجدا کشور،حسینیۀ بهبیمارانسرطانی،مؤسسههایدرمانیوبهداشتی

ولیعصر)عج(تهراندرمیدانآرژانتین،مؤسسههایفرهنگیوآموزشینظیرمؤسسۀفرهنگیطلوع،

دبیرستاندخترانۀالغدیرواثنیعشردرجنوبتهرانو...

و اسالم فرهنگی مرزهای بیدار سنگربان و خستگیناپذیر مبّلغ و اسالم مکتب راستین مرد این

به و کرد اجابت را خــرداد۱۳۹4شمسیدعوتحق پنجم در ُپربرکت ازعمری ساللهالسادات،پس
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عكس صفحۀ مقابل: 

دارالسيادة حضرت زهرای 

مرضيه؟اهع؟

عكس صفحۀ بعد: 

نمايی از سقف 

دارالسيادة حضرت زهرای 

ين به نام  مرضيه؟اهع؟ مز

چهارده معصوم)ع(

بردوش وبینظیر زايدالوصف احترامی و باعزت الهی رادمرد این پاک اعلیپیوست.پیکر ملکوت

عاشقاناهلبیت)ع(وهمرزمانواقشارمختلفجامعهبهسویحرمحضرتعبدالعظیمحسنی)ع(

تشییعودرجوارآنحضرتبهخاکسپردهشدوروحبلندوپاکاینعارِفبهحقومجاهدفیسبیلاهلل

گشود.غفراهلللهونّوراهللمضجعهالشريف. َپر وخادمحرماهلبیت)ع(بهعالمباال

تأسیس حسینیه و دارالسیادة حضرت زهرای مرضیه)س(
کودکیامبرمیگردد.مادرمارادتیخاص آرزویساختوايجاداینحسینیهبهسالهاقبلودوران

کودکیمارادردهۀمحّرموايامفاطمیهسیاهمیپوشاندو بهخانداناهلبیت)ع(داشتودردوران

میگفت:»مادرجان،بايدبرایعزایحسینومادرشسیاهبپوشید.«ايشانبسیاردرخصوصاین

قضیهمقیدبودند.دردورانصباوتدرجایجایاصفهانهمراهپدرومادرمدرمراسموروضههایی

فاطمه حضرت گرامیشان مــادر و الحسین)ع( اباعبداهلل حضرت شهیدان ســاالر عــزاداری بــرای که

کهجواِن کمبرجامعهبهگونهایبود گذشتهجّوحا زهرا)س(برگزارمیشد،حضورمیيافتم.دررژيم

اهلنمازوروزهومذهبیودارایرويکردهایدينی،بسیارموردتوجهاقوامونزديکانقرارمیگرفت.

برای بتوانم کهروزی توفیقبده کهایخدایمهربان،بهمن باخدانجوامیکردم زمان ازهمان

کنم. حسین)ع(ومادرش)س(مراسمعزاداریبرپا

کودکیوهمانپنجششسالگی، توصیفاینشوقاززبانخواهرمچنیناست:»اخویمااززمان

شوقوذوقمراسمروضهودعاداشتندوصبحوظهروشبدرمساجدودرايامشهادتائمۀاطهار)ع(

درهیئاتمذهبیودستههایعزاداریحضورمیيافتندوبهعزاداریمیپرداختند.«

مظاهری، مهدی شیخ حاج آقــای کمیل دعــای با را جمعه شبهای کودکی، دوران همان از

دعاهای در شرکت با را جمعه عصرهای و کلباسی فخر مرحوم ندبۀ دعای با را جمعه صبحهای

کهمرابهاینمسیر آقایفهامیمیگذراندمواینناشیازتربیتوهدايتصحیحپدرومادرمبود

میساختند. رهنمون

کودکیخودوبرگزاریمراسمعزاداریائمۀ هنگامبازسازیمنزلشخصی،باتوجهبهآرزویدوران

کنم.بحمداهللاین گرفتميکطبقهازخانۀشخصیخودراوقفايجادحسینیه اطهار)ع(،تصمیم

توفیقحاصلشدويکطبقهازخانهامبهساختحسینیهاختصاصيافت.

توصیفحسینیهدربیانيکیازدوستانچنیناست:

»فضایحسینیهباملحقاتآنحدود۳00مترمربعاستوباطراحیومعماریخاصوتلفیقیاز

گرديدهاستوانشاءاهللدرآيندههمماندگارخواهدبود. هنرهایمعماریاسالمیوُمدرناحداث
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عكس صفحۀ مقابل: 

ضيافت افطاری در 

دارالسيادة حضرت زهرای 

مرضيه؟اهع؟ به مناسبت 

يبان حضرت  شام غر

على)ع(

کمنظیریچشمرابهسویخودمعطوفمیکند.ظاهرآراستهو دربدوورودبهحسینیه،زیبایی

کهخدازیباستوزیباییرادوستدارد. زیبایحسینیه،انسانرابهياداینحديثشريفمیاندازد

کلیبهمعماریحسینیه،عشقوارادتخاصبانیآنرابهائمۀاطهار)ع(آشکارمیسازد. نگاهی

مادی کالبد در قدسی هنر حقیقت ظهور جلوههای بزرگترین از يکی اســالم، جهان در معماری

بامفاهیماسالمیسازگار را کهخود تاريخی،معمارینخستینهنریاست ازمنظر بهشمارمیرود.

و گچ با گرهسازی میخورد. بهچشم يادشده حسینیۀ طراحی در کاماًل اینخصیصه است. ساخته

کاشیوخشتوآجربخشیازجلوههایهنریدرتزئینحسینیهاست.

حسینیهباسخناناهلبیت)ع(وآيههایقرآنزينتيافتهاست.حديثشريفکسادرکتیبۀحسینیه

گرديدهاست.در کهدرسقفحسینیهطراحیشده،درج گنبدی وناممبارکچهاردهمعصوم)ع(دردو

دیوارهایبیرونیایندوگنبدنیزظرائفیازهنرومعماریدربارۀواليتائمۀمعصومین)ع(ووجودمبارک

حضرتمهدی)عج(بهکاررفتهکهچشمهربینندهایراخیرهمیکند.تابلویبسیارنفیسیکهدرفضائل

امیرالمؤمنین)ع(وحضرتفاطمهزهرا)س(است،درقسمتشمالیحسینیهنصبشدهاست.

طراحیمناسب،محاسباتدقیق،فرمدرستپوشش،رعايتمسائلفنیوعلمیوباألخرهتزیینات

ویژگیهای ديگر از است، اهلبیت)ع( وعظمت شکوه معّرف سادگی عین در يک هر که گون گونا

ازهنرایرانیاسالمیموجباعتال کمنظیروبااستفاده اینحسینیهاست.فضایحسینهباطراحی

بخشیدنبهروحوروانانسانوافزايشرغبتمیشود.

کهدروجودآقایسّیدحسینرضازادهحسنمودم،نوآوریو درطیمدتآشناییباايشان،چیزی

کردنبود.ايشانباعنايتبهسابقۀروضهخوانیدرايامفاطمیهدربازسازیمنزلخوديک کار بهروز

طبقهرابهعنواندارالسیادۀحضرتزهرایمرضیه)س(اختصاصدادند.ماوقتیبرایشرکتدراین

کهايشانبخشیازمنزلشخصیخودرا مراسممعنویحضوريافتیم،واقعًابرايمانتعجببرانگیزبود

کهزیباییهایمنحصربهفردیداردوبااستفادهازهنرهای بهسبکيکحسینیۀتمامعیاردرآورند

معماری،نجاری،گچبریوآیینهکاری،جلوهایخاصبهایندارالسیادهدادهاست.پیشخودمفکر

که کهبهاهلبیت)ع(داشتهانداینحسینیهرابهاینسبکدرآوردهاند کردمايشانبهخاطرعالقهای

ازاینجهتهمنشرفرهنگومعارفاسالمیواهلبیت)ع(صورتبگیردوهمازسویديگر،بههر

کندوبهمصداِق مناسبتيابهانهای،فامیل،دوستان،همکارانخّیرخودرادورهمجمع

يــــــــــــر نــــــخــــــل بـــلـــنـــد كـــــــــو شــــــــــــود ز گــــزنــــدكــــــســــــى  دارد  بــــــــــاز  و  ز ــه  ــ ــ ــایـ ــ ــ سـ ــان  ــ ــ ــمـ ــ ــ هـ

کتاب( )فردوسی،شاهنامه،آغاز

همهرازیرسايۀاهلبیت)ع(قراردهد.«
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عكس مقابل باال: 

شست وشوی حرم 

گلب  اميرالمومنين)ع( با 

كاشان ناب 

عكس مقابل پايین: حرم 

حضرت امام حسين)ع(

ورود به فعالیت های خیریه در سایه  سار توکل به خدا
توکلوارادهدرزندگیمن،جايگاهیمهموویژهداشتهاست.ازهمانآغازوقتیمتوجهامرخیری

تأمینامکاناتفعالیتمیکردم.برای میشدم،درحدامکانوبضاعتدرراستایرفعمشکالتو

کتابخانهندارد،دانشجويانفالندانشگاهبهدلیلنبودخوابگاه گرمطلعمیشدمفالنمحله نمونه،ا

وديگرامکاناترفاهیدرسختیهستند،بچههایفالنمدرسهبهيادگیریاحکاموآموزههایقرآن

گردرتأمینهزينههایآنبا مشتاقاند،اماابزارهایالزمراندارندوچیزهایديگریماننداین،حتیا

مشکلروبهروبودم،بهخداتوکلمیکردموکلنگآنرابهزمینمیزدموبرایآنبرنامهریزیمیکردم

کههزينههایمالیآنتأمینمیشود.مسّلماستهريکازاینطرحهابهسرمايهو ومطمئنبودم

کودکانونوجوانان،بسیاریاز کالسقرآنبرای کناربرگزاری بودجۀفراوانینیازدارد؛برایمثال،در

طرحهایآموزشی،پرورشی،اردوهایزيارتیونمونههاییازایندستهماجرامیشدواینگونهنبود

کرد.همچنین،تأمینهزينههایبرگزاریجشنهایمذهبی، کهباسرمايهایاندکبتوانآنرااجرا

گل چاپوتکثیرونصبپارچهنوشتهوپوستر،هزينۀچراغانیکردنخیابانهاومحلهها،هزينههای

کارآسانینبود.باوجوداین،هیچيکازاینها وشیرينیوشربتوبسیاریازهزينههایجانبیآننیز

کارمراآغازمیکردمو مانعورودمنبهاینعرصههانمیشد؛زیراباتوکلبهخداوائمۀمعصومین)ع(

ازبقیۀمسائلنگرانینداشتم.

اجتماعیهدفگذاری فعالیتهای برای را اولويتدار،طرحهایی نیازهای به اشرافم به توجه با

کزعلمی،احداثمسجدو میکردم؛ازجملهمکتبالعمار،مسائلوموضوعاتدرمانوبهداشت،مرا

تعمیراتآن،رفعنیازهایايتام،قرضالحسنههاو...

کن مقدس زیارت اما
کهدلمهوایزيارتمیکرد،بارسفرمیبستمودريکیازشهرهایمذهبیمانندمشهد،قم، گاهی

شیراز،نجفاشرف،عتباتعالیات،زيارتپیامبرگرامیاسالم)ص(،عمرهوحجتمّتع)۲۵سفر(،رحل

کزمذهبیدرروحیۀمنتأثیربسیاریداشتوباعث اقامتمیافکندم.اینديدارهاوزيارتهاازمرا

گامبردارم.در میشدباتوّسلبهاینبزرگواران،دراجرایطرحهایخودمثابتقدمترشومومحکمتر

کهازامامرضا)ع(خواستمبهمندريافتنهمسریمؤمنونجیبکمک يکیازهمینمسافرتهابود

کردم. کندوبالطفخداششماهبعد،همسروشريکزندگیامراپیدا

زيارتدراسالمبهعنوانامریشايستهومستحبسفارششدهاست.امامرضا)ع(میفرمايد:»هر

کهوفایبهآنوُحسنادایآنبازيارتقبورآنانتمام گردناولیاوپیروانشعهدیاست امامیرابر
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کهايشانبهآنتوجه کردهوآنچهرا کاملمیشود.پسهرکسآنانراازرویرغبتومیلزيارت و

کند،اماماندرروزقیامتشفیعاوخواهندبود.« دارند،تصدیق

مهم این کــردهانــد. کید تأ الهی اولیای قبور و متبرکه بقاع زيــارت بر همواره ما دينی آمــوزههــای

کهخاصزيارتهرمرقد کثرتزيارتنامههایی همچنیندرسخنانعلمایمانمودفراوانیداردو

گواهاینمطلباست. است،نیز

درحکم آنان تکريم و برخوردارند کريم نزدخداوند ویــژهای منزلت و ازشرافت ما بزرگوار امامان

تکريمخداونداست.زيارتقبوراینبزرگان،عالوهبراینکهمارابامسائلصدراسالموسیرهوتاريخ

اولیایدینآشنامیکند،باعثوحدتوتعاملبیشتردرجامعۀاسالمیمیشود.زائرانبازيارتاین

کههمانراهورسمخداست، کهجزبهراهورسمآنان کنمقدس،باپیشوايانخودعهدمیبندند اما

ازاوالدمرادر کنديکی گناهنگردند.رسولخدا)ص(میفرمايد:»هرکسزيارت گردشرکو نروندو

گناهانش کند،البته کهمرازيارت کسی کردهاستو کهمرازيارت حیاتوبعدازممات،چناناست

آمرزيدهمیشود«)جامعاالخبارواآلثار،ج۲،ص۱۹۳(.

حضور در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس
و موشکها جوالنگاه ایــران آسمان که بود اسالمینگذشته انقالب بهثمرنشستن از دیرگاهی هنوز

هواپیماهایرژيمبعثیعراقشد.در۳۱شهریور۱۳۵۹شمسیارتشعراقباپشتوانۀمالیونظامی

ودولتمشغول مردم آنکه بهدلیل زمــان، این در کرد. ایــرانحمله بهخاک ابرقدرتهایجهان

ازانقالببودندونیروهاینظامیجمهوریاسالمیایراننیزانتظارچنین بازسازیخرابیهایبعد

تصرفخود به کشور وجنوبی غربی مرزهای در را موفقشدچندشهر عراق رژيم نداشتند، جنگی

و شد آغاز کشور خاک از مقدس دفاع مردمی، نیروهای بسیج و خمینی)ره( امام فرمان با درآورد.

ازحدودهشتسالدرمرداد يافت.اینجنگدرنهايتپس برتردرجنگدست ایرانبهموقعیت

۱۳6۷شمسیباپذیرشآتشبسازسویدوطرفخاتمهيافت.

همزمانباديگرشهرها،دراصفهانهمستادپشتیبانیازجنگتشکیلشد.اینپشتیبانیشامل

کمکهایدارویی،لباسوپوشاکونیزپولبرایتقويتجبهههابود.بندهنیزدراین موادغذایی،

کهنیازمیديدم،بیدرنگبهعنوانعضویفعال پشتیبانیحضوریفعالداشتمودرهرزمینهای

کهقادربودمآننیازهارابرآوردهمیکردم.يکیازنیازهایاساسیدرخطوط واردمیشدموتاجایی

که مقدم،مسائلداروییبود.درآندورانستادیبهسرپرستیحاجحسیناخوانطبیبتشکیلشد

وظیفهاشجمعآوریدارووخدماتبهداشتیبرایخطوطمقدمجبهههابود.بهياریخداتوانستم
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کمکهای کنموازحامیانوياورانحاجحسیندرتأمینبخشیاز دراینستادنقشیچشمگیرايفا

داروییموردنیازدرجبههشوم.

بــود؛ آســیــبديــده خــانــوادههــای بــه کمک جــنــگ، دوران در فعالیتم عــرصــههــای از ديــگــر يکی

بمباران اثر در سرپناهشان که خانوادههایی بودند، داده دست از را سرپرستشان که خانوادههایی

از بخشی تأمین و خانوادهها این از دلجویی بودند. داده کهشهید خانوادههایی و بود ویرانشده

کهدرآندورانمیتوانستمانجامدهم.بههمراهديگربازارياندراین کاریبود نیازهايشان،کمترین

زمینهنقشیگستردهايفاکرديم.درآندورانبهدلیلاینکهتوجهمسئولینبیشتررویمسائلجبههو

جنگمتمرکزشدهبود،نقشهستههایمردمیدرتأمینبخشیازنیازهایجنگونیزخطوطپشت

جبهه،ویژهوخاصبودومردماصفهاننیزبهخوبیازانجامایننقشبرآمدند.

باآنکهتوفیقخدمتدرخطوطمقدمرانیافتم،امابحمداهللدرپشتجبههتوانستممنشأخدمات

انسان بردوش که بزرگیاست نیزوظیفۀ کهخدمتدرپشتجبهه بودم باور این بر بسیاریشوم.

مسئول،سنگینیمیکندوبايدبهخوبیانجامشود؛زیرارزمندهبايدخیالشازبابتخانوادهوشهرش

آسودهباشدتابتواندکارشرابهدرستیانجامدهد.عالوهبراین،بسیاریازاعضایخانوادهوبستگانمان

کوچکترم،حاجسّیدعلیرضازاده،حدوددوسالدرجبههحضورداشت درجبههحضوريافتند.برادر

کردودرراهدفاعازوطنشتامرزشهادتپیشرفت. ودرعملیاتآزادسازیخرمشهرنقشمهمیايفا

که کردند خواهرزادههايم،جلیلديانیدردشتیوعباسديانیدردشتی،درعملیاتمختلفیشرکت

گماناینکهشهیدشدهاست،اورابهسردخانه دريکیازآنهاجلیلبهشدتمجروحشدوهمگانبه

کهنفسمیکشد کرديم،ديديم انتقالدادند؛اماوقتیمنوسایراعضایخانوادهبهسردخانهمراجعه

وزندهاست.ازپسرعموهايمنیزچندتنازجملهسّیدمحمدوسّیدامیررضازادهدرجبههحضوريافتند.

همچنینداییهمسرم،دکترفقیهیکهمعاونوزیربود،درعملیاتوالفجر8بهفیضشهادتنایلآمد.

شجاعتوخالقیت،دوویژگیبارزرزمندگاناصفهانیدردورانجنگبود؛بهطوریکهگستردهترین

کاظمیو احمد فرماندهیشهید به اشرف لشکرهشتنجف را وسختترینعملیاتدفاعمقدس

لشکرچهاردهامامحسین)ع(بهفرماندهیشهیدحسینخرازیانجامدادند.مردماصفهانبهدلیل

گواهصادقاینامر، کاروپرتالشهستندو شرايطخاصتربیتیخود،انسانهاییمستعد،جّدیدر

کالن حضوروقرارگرفتنفرماندهاناصفهانیدرمناصبمهموحساسدولتیودرتصمیمگیریهای

کشوراست. درسطح

پانصد و استاناصفهاندرطولهشتسالدفاعمقدس۲۳هزارشهید،4۵هزارجانبازوسههزار

کردهاست. آزادهتقديمانقالباسالمیومیهن
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ازدواج
َو  ًة 

َ
َمــَوّد ْم 

ُ
َبْیَنك  

َ
َجَعل َو  ْیها 

َ
ِإل ُنوا 

ُ
ِلَتْسك  

ً
واجــا ْز

َ
أ ْم 

ُ
ْنُفِسك

َ
أ ِمْن  ْم 

ُ
ك

َ
ل َق 

َ
َخل ْن 

َ
أ آیاِتِه  ِمْن  >َو 

ون  <؛  ُر
َّ

یاٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك
َ

َرْحَمًة ِإّنَ فى  ذِلَک ل

در  كه  ید  آفر همسرانى  خودتان  جنس  از  شما  بــراى  كه  است  اين  او  نشانه هاى  از  »و 

اين  در  همانا  نهاد.  باطنى  مهر  و  دوستى  علقۀ  شما  ميان  و  یابید،  آرامش  آن ها  كنار 

كه مى اندیشند«  وهى  گر امر نشانه هايی است )از توحيد و قدرت و حكمت خدا( براى 

وم، آیۀ 21(. )ر

به تبدیلشدن برای آنسال تا کرد. فراهم را ازدواجــم مقدمات متعال فروردین۱۳60،خداوند در

کشیدهوفرازوفرودهایبسیاریديدهبودم،الجرمبهيک يکبازاریموفقومتدّینزحمتفراوانی

کسبرضايتخالقخويش،يار همدموشريکزندگینیازداشتمتادرادامۀمسیرخدمتبهمردمو

وياورمباشد.برایمنمعیارهاییهمچونديانتفردوخانوادۀاو،اصالت،اخالقنیکووهمطرازی،

مهمتریناصلبود.

دین،باعثاستحکامبنیانخانوادهمیشودوهمسرباتقواودينداردرتأمینآرامشفضایخانه

کسیکهبهدینوآموزههایآنپایبندنباشد،بهرعايتحقوقهمسرخود وافرادآنموفقتراست.

نیزاهمیتچندانینمیدهدوباعثمیشودبنیانزندگیمشترکدچارسستیودرنهايتبهجدایی

ختمشود.ايمان،فردراازدستيازيدنبهاعمالخالفانسانیبازمیدارد.افزونبراینمسائل،میوۀ

گرامیاسالم)ص(نقل زنومردباايمانومتقی،فرزندانیصالحوشايستهاست.درحديثیازرسول

کهفرمود:»بهخاطرچهارچیزبازنازدواجمیکنند:مالوثروتش،زیباییاش،دينداریاش شدهاست

کن«)کنزالعمال،ج۱6،ص۳0۳(. واصلوَنَسبخانوادهاش؛وتوبازنمتدّینازدواج

اخالقنیکو،الزمۀزندگیمشترکاستوبدونآن،زندگیچیزیجزصحنۀجنگهمیشگینیست.

گاهدرزندگیزناشوییبايدبهخاطرطرف زنوشوهربايدبرایاحساساتيکديگراحترامقائلباشند.

کردياآنرابهتعویقانداختواینبدونداشتنروحیۀايثار کم مقابلازخواستهوتمايالتشخصی

کهزاییدۀاخالقنیکووحسنهاست،امکانپذیرنیست.بردباری،مؤّلفۀديگراخالقنیکواست.مردو

زنبايددربرابرناماليماتزندگیازخودشانتوانایینشاندهندوبهراحتیتسلیمنشوند.ناخوشیها

ورنجهاجزوامورالينفکزندگیاستوبدونآنهاافرادبهارزشواقعِیآسايشوراحتیپینمیبرند.

گاههمیندشواریهازمینهسازتعالیوتکاملفردمیشود.ماهبرایتبدیلشدنبهبدرکامل،چارهای

گندمتازیرخاکزندانینشود،نمیرويد.آدمینیزهمینگونهاست. گذرازمحاقوهاللنداردو جز

کندوباهّمتیزايدالوصفبهمقاماتباالتربرسد. بايدسختیهاورنجهاراتحمل
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بـــــــگـــــــذرد فـــــــلـــــــک  ز  عــــــــالــــــــى  بــــــگــــــذردهــــــــّمــــــــت  مــــــلــــــک  ز  هـــــــّمـــــــت  بـــــــــه  مـــــــــــرد 

کرمانی( )خواجوی

این اسالمیبر آموزههای در است. ازدواج ثبات و دوام ازمهمترینعوامل وهمطرازبودن همشأن

ُکفودرلغتبهمعنایشبیهوماننداست.این کیدوازآنباواژۀ»ُکفو«يادشدهاست. موضوعبسیارتأ

گرفتهتاهمگونیدرباطنوفرهنگوسطح گونیدارد؛ازتشابهاتظاهری گونا شباهتجنبههای

درچهرۀ بايد اینهمکفوبودن ایندست.مهمترینوجه از نمونههایی و دينی و اجتماعی علمیو

کهخودمازخانوادهایسّیدومتدّینبودم،پسهمسرمنیزبايدازاین کندوازآنجا دينداریجلوه

ویژگیبرخوردارمیبود.

تاجرپیشه البته و دستبهخیر موفق، درستکار، خوشاخالق، مؤمن، جوانی آوازۀ روزها آن در

ازطریقواسطه نیز اینمیان،عدهای بازاريانومردممحلهدهانبهدهانمیچرخید.در میان

اما میرسید؛ هم من گوش به و میکردند اعــالم مقدس امر این از را خود قلبی رضايت پیغام، و

بود. دیواربهدیوار ابريشمکار حاجاحمد آقای و پدرم منزل گذاشت. پیشرويم ديگری راه تقدیر

برگزارمیکردوبه ابريشمکار،حاجیهخانمپورکاظمی،درخانهاشجلساتدعاوقرآن آقای همسر

که داد پیغام مادرم به روزی میشناخت. بهخوبی را مذهبی و اصیل خانوادههای سبب، همین

کردواز کردم،دربارۀدخترمدنظربامنصحبت کاردارم.وقتیبهخانۀاومراجعه منباحسینآقا

گفتوعاقبتنیزبرایاینکههمینحرفهاراازمنبعدرستديگریبشنوم،بامنزل ویژگیهايش

گرفتوازاوخواست گردانشاخصحاجیهخانممجتهدهامین،تماس خانمعلويههمایونی،ازشا

اوصافخانوادۀآيندهامرابرایمنبگويد.

درسال بانوهمایونی به ومشهور به»علويههمایونی« علويههمایونی،متخّلص زينتالسادات

بود. ومادرشسلطانآغاهمایونی ۱۲۹6شمسیدراصفهانمتوّلدشد.پدرشسّیدرحیمهمایونی

کهپسازفوتسّیدمحمدتقیامینباسّیدرحیمازدواج سلطانآغامادرخواندۀهمسِربانوامینبود

بودند؛ يکديگر نزديک دوستان از سلطانآغا و امین بانو بــود. او فرزند دومین زينتالسادات کــرد.

گردبانومجتهدۀامین گردانویژۀبانوامینشد.اونخستینشا بههمینجهت،زينتالساداتازشا

کرد. کسبعلم بودومدتپنجاهسالدرحضوراو

کالسنهم کرد.سپسنزدبرادرشانتا زينتالساداتتحصیالتابتداییرادرمنزلنزدمادرآغاز

قديمراخواندوچونبهرياضیعالقهمندبود،دريادگیریایندرسنیزاهتمامخاصیداشت.اودر

کمیلومقدماتعربیپرداخت.خانمهمایونی شانزدهسالگینزدبانوامینبهيادگیریقرآن،دعای

کوپاییوآقایَاَشنی بهجزبانوامین،ازمحضربزرگانیهمچونشیخحیدرعلیمحقق،حاجآقاصدر
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ینت السادات علویه  ز

ص به 
ّ
همايونى، متخل

»علویه همايونى« و 

مشهور به بانو همايونى 

گردان ويژۀ بانو امين از شا

کرد.اودرسال۱۳4۳وارددانشگاهالهیاتشدودرهمانزمانپیشنهاد کسبفیض قودجانینیز

امین امتیازعلمیبانو با امیندادوموفقشددرسال۱۳44 بانو رابه کانونعلمیبانوان تأسیس

گرفت. کندويکسالبعدهمامتیازتأسیسدبیرستاندخترانۀامینرا »مکتبفاطمه«راتأسیس

و وصاحبامتیاز نرجس دبستان مدیر فاطمه، مکتب در تدريس و مدیريت بهجز همایونی بانو

ازبانوامین،زنمظهرخالقیتاهلل، اربعینالهاشمیه گلستانیاننیزبود.ترجمۀ مدیرمسئولمدرسۀ

و واليت نسیم زهرا)س(، دربارۀحضرت ذویالقربی؛ مالصدرا،عشق اسراراآليات از بخشی ترجمۀ

دربارۀحضرتعلی)ع(ازجملهآثاربانوهمایونیاست.

کاروانقالبیگریوواليتپذیریازبارزترینخصوصیاتبانوهمایونیاست.اودر نظمومدیريتدر

سال۱۳88شمسیبهعنوانچهرۀماندگارشناختهشدودوسالبعد،طیمراسمیدراصفهانازمقام

شامخايشانتجلیلبهعملآمد.

کرد«و»قصۀخوبانبهنوعیبازگفت«وبادلو خانمهمایونیازپشتتلفن»داستاندلبرانآغاز

کهشعروچنگرودکیباامیرسامانی. کرد جانمنهمان
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نــــهــــاد مــــــــا  نـــــــهـــــــاد  در  شـــــــــــــوری  ــادعـــــشـــــق  ــ ــهـ ــ نـ ســـــــــــــــودا  بــــــــوتــــــــۀ  در  مـــــــــا  جــــــــــــان 

ــنـــد فـــكـ مــــــــا  زبـــــــــــــان  در  ــادگــــــفــــــت وگــــــويــــــی  ــهــ ــ ن مـــــــا  ون  در در  جـــــســـــت وجـــــويـــــی 

كـــــــرد نـــــهـــــادداســــــــــــتــــــــــــان دلــــــــــــبــــــــــــران آغــــــــــــــــــاز  شــــــــيــــــــدا  دل  در  ويـــــــــــــــــــــــی  ز آر

ــرد ــ كـ ـــف  ــ ــش ــ كـ بـــــــــــاده  اســــــــــــــرار  از  ــادرمـــــــــــزی  ــهــ ــ ن ــرا  ــ ــ ــح ــ ــ ص ــر  ــ ــ بـ ــه  ــ ــل ــ ــم ــ ج ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ راز 

ــت ــ ــفـ ــ ــازگـ ــ ــۀ خــــــــوبــــــــان بــــــه نــــــوعــــــى بـ ــ ــ ــص ــ ــ ــادق ــ ــه ــ ن ُبـــــــرنـــــــا  در  و  پـــــیـــــر  در  كـــــآتـــــشـــــى 

یـــخـــت ک ر ــان جــــــرعــــــه ای   بـــــرخـــــا ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ــادازخ ــ ــهـ ــ نـ حـــــــــــــــّوا  و  آدم  در  ــى  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ

ــرد ــ ــپ ســ ــى  ــ ــل ــ ــي ــ ل ــف  ــ ــ كـ در  ــون  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ مـ ــل  ــ ــقـ ــ نــــهــــادعـ عــــــــــــــذرا  لــــــــب  در  وامــــــــــــــق  جـــــــــــان 

ــود ــ ــم ــ ن رخ  لـــــبـــــاســـــى  هـــــــر  در  ــاددم بــــــــــــــــه دم  ــهــ ــ ــه جـــــــــای دیــــــگــــــر پـــــــا ن ــظــ ــحــ ــ ــه ل ــظــ ــحــ ــ ل

خــــــانــــــه ای مــــعــــيــــن  را  او  نــــــبــــــود  ــادچــــــــــون  ــهـ ــا دیـــــــــد، رخـــــــت آن جـــــــــا نـ ــ ــ ــا ج ــ ــج ــ ك ــر  ــ ــ ه

)عراقی،دیواناشعار،غزل46(

ازتاجرانوبازاريانمتدّیناصفهانبود.اوبهدلیلتربیتصحیح خانمزهراپورکاظمی،دختريکی

کامليکزنباايمانومحجوببود. کسبفیضازمحضربانوامین،نمونۀ خانوادگیونیز

سّیدهنصرتبیگمامینمعروفبه»بانویایرانی«درسال۱۲6۵شمسیدراصفهانمتوّلدشد.در

چهارسالگیواردمکتبشدوتايازدهسالگیبهتحصیلزبانعربیپرداخت.بانوامیندرپانزدهسالگی

ازدواج بود، بازرگانانسرشناساصفهانی از که بهمعینالتجار ملّقب میرزا، باپسرعمویخود،حاج

بالغت، نحو، تحصیلصرف، به بینظیر کوششی و پشتکار با عارف، و انديشمند بانوی این کرد.

کهدرآنزمان تفسیر،علمحديث،فقه،اصول،فلسفهوعرفانپرداختوباوجودمشکالتمتعددی

کمبود،درچهلسالگیَمرَتبتوتسّلطعلمیايشانبهتأییدعلماومراجعتقلید برفضایجامعهحا

وقترسیدوبهدريافتدرجۀاجتهادوروايتنایلشد.

کتابهایمختلف،تدريس گهربارخويشبهتألیف بانوامینازچهلسالگیتاواپسیندمحیات

از پس سرانجام مؤمن بانوی این پرداخت. زنان ارشــاد و مردم دينی پرسشهای به پاسخگویی و

عمریخدمتخالصانهدر۹۷سالگی)۲۳خرداد۱۳6۲شمسی(بهجواررحمتالهیشتافتودربقعۀ

خانوادگیخاندانامیندرتختفوالداصفهانبهخاکسپردهشد.

پسازمراسمخواستگاریوآشناییدوطرفبايکديگرواعالمرضايتازجانبخانوادۀپورکاظمی،

و طهارت)ع( و اهلبیتعصمت به توّسل با را مشترکمان زندگی و شد فراهم ازدواجمان مقدمات

کرديم. قراردادنسراجانمنیرجامعۀبشریيعنیخاندانحضرتعلی)ع(وحضرتزهرا)س(شروع

درطولهمۀاینسالهاهمسرمهموارهودرهمۀزمینههاياروياوروپشتیبانمبودهوهموارهنورامید

رابرایخدمتبیشتربهجامعهدردلمروشننگهداشتهاستتادرسايۀتوکلبهخداواهلبیت)ع(از
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

هیچگونهدشواریبرایايفایوظائفدينیواجتماعینهراسم.همسرمضمنتشویقمن،بابرگزاری

اینکهمحیطخانهخدایی کردعالوهبر جلساتقرآنودعاوسخنرانیهایمذهبیدرمنزلسعی

کوششخويشرابهکار باشد،فرزندانماننیزباعطرقرآنودعاُانسبگیرندوبزرگشوند.اونهايت

بردتافرزندانمان،راهوسیرۀاهلبیت)ع(راالگویخودقراردهندودرآيندهبتوانندمنشأخیرفراوان

کارفروبستۀبندگانخدابگشايند. گرهیاز شوندوبااعمالخود

ــه دوســـــت ــ ــوابـ ــ ــم خـ ــ هـ و  آبـــــــــاد  ــه  ــ ــانـ ــ ــتكـــــــــه را خـ ــ ــ اوس ســـــــوی  ــر  ــ ــظ ــ ن ــت  ــ ــمـ ــ رحـ ــه  ــ ــ ب را  خـــــــدا 

وی خــــــــــوب ر و  ن  ز بـــــاشـــــد  مــــســــتــــور  ــویچــــــو  ــ ش اســـــــت  بـــهـــشـــت  در  او  دیـــــــــــدار  ــه  ــ ــ ب

دل كـــــــــام  جــــــهــــــان  از  ــت  ــ ــ ــرف ــ ــ ــرگ ــ ــ ب ــى  ــ ــسـ ــ دلكـ آرام  وی  بــــــــا  بــــــــــود  یــــــــــــک دل  كــــــــه 

)سعدی،بوستان،بابهفتم(

منیرالسادات و ملیحهالسادات مهرالسادات، بهنامهای الهی،سهدختر و پیوندمقدس این حاصل

ائمۀ توجهات سايۀ زیــر در همگی کــه اســت رضـــازاده شهابالدین محمد سّید بــهنــام پسر يــک و

معصومین)ع(،فرزندانیصالحوپاکوباسوادند.بهعنوانيکدوستورفیقبرایهمسروفرزندانم،

گر کنندوبهامدادهایغیبیامیدوارباشند.ا کارشانبهخداتوکل کردهامتادر هموارهبهآنانتوصیه

کندوازاوياریبخواهد،مطمئنًاخداونداوراتنها انسانهدفینیکورادنبالودراینراهبهخداتوکل

کرد. گرفتوآبرويشراحفظخواهد گذاشتودرسختترینشرايطدستشراخواهد نخواهد

زندهياداستادمرحومحبیباهللفضايلیسمیرمی،روحانیفاضلوخوشنويسبزرگجهاناسالم،

کرد: پسازاینازدواجمبارک،آيۀ۱8۷سورۀبقرهرابهخطُثلثنوشتوبهيادگاربهبندهاهدا
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العظيم.  العلى 

گی   های خانوادۀ برتر در اسالم ویژ
کانونیمقدساستودرسايۀپیوندزناشوییمیاندوجنسمخالفوپیدايشوتولید خانواده،

رفع بــرای که اســت جهانی عمومیو نظامهای نخستین از نهاد ایــن میگیرد. شکل فــرزنــدان،

کاملوجامعآن نیازمندیهایحیاتیوعاطفیانسانونیزبقایجامعهايجادشدهاستونمونۀ
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آیت اهَّلل حاج سّیداحمد 

فقيه امامى در محراب 

مسجد 

تصوير صفحۀ بعد: 

تصوير تابلوی اهدايی 

جهت مراسم ازدواج 

به جناب آقای حاج 

سّیدحسين رضازاده 

ين به خط ثلث آیات  مز

قرآن نوشته شده توسط 

مرحوم استاد حبيب اهَّلل 

فضائلى سميرمى 
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ِإَماًما<؛»ومارابر ِقيَن  ُمّتَ
ْ
ِلل َنا 

ْ
>َواْجَعل رادرفرهنگاسالمیودرسیرۀاهلبیت)ع(مشاهدهمیکنیم:

گردان«)فرقان، پرهیزکاران)درمسابقهبهسوىايمانيارهبرىدراصولوفروعومعارف(پیشوا

آيۀ۷4(.

دراسالمبرایتشکیلخانواده،مالکهاییمعرفیشدهاست.هرقدرارکانتشکیلدهندۀخانواده

باآنمالکهابیشترمنطبقباشد،بههمانمقدارازشايستگیوبرتریبرخوردارخواهدبود.درروايات

و برتر آنها،خانوادههای از کهمیتوان دارد راهنماییهاییوجود و ارشادها وسیرۀمعصومین)ع(

شايستهراشناختوبابهرهگیریازاینآموزههازندگیخودراسامانداد.

آن خروجی تا باشد کم حا دينی آمــوزههــای با منطبق روابطی و مناسبات بايد برتر خــانــوادۀ در

ازنظراسالم،مالوفرزندچیزی ايدهآلاسالمیباشد. انسانهاییشايستهومؤثردربرپاییجامعۀ

کهمابیشتر)ازشما(اموال گفتند ْوالدا<؛»و
َ
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واوالدداريموماهیچگاهعذابنمیشويم«)سبأ،آيۀ۳۵(.همچنین،زوروقوتواقتدارمادینیز

معیاربرترینیست:
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ُ
ذيَن ِمْن َقْبِلك

َّ
َكَما اْسَتْمَتَع ال ْم 

ُ
َفاْسَتْمَتْعُتْم ِبَخلِقك

ون< ؛  خاِسُر
ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
ِخَرِة َو أ

ْ
ْنيا َو ال

ُ
ُهْم ِفى الّد

ُ
ْعمال

َ
ولِئَک َحِبَطْت أ

ُ
أ

كه پیش از شما بودند و قدرت آن ها  كسانى هستيد  كافران و منافقان( همانند  »)شما 

ون تر از شما بود. پس، از نصيب )دنياى( خود بهره مند  بیش از شما و اموال و اوالد آن ها فز

كه پیش از شما بودند، از  كه آن ها  شدند. شما نيز از نصيبتان بهره مند شدید، همان گونه 

ورفتند. آن ها  و رفتيد، چنان كه آنان فر گناه و شهوات( فر نصيبشان بهره مند شدند و )در 

عمل ها)ى خير(شان در دنيا و آخرت باطل و تباه شد )در دنيا خوشنامى، دعاى مسلمين 

یانكارانند«  ز همان  آن ها  و  نيافتند(  را  نيكو  پاداش هاى  آخرت  در  و  غيبى  توفيقات  و 

)توبه، آیۀ 69(.

برخورداریازقوم،قبیلهوعشیره،جاهومقاموشهرتنیزمالکبرترینیست:

ِإّنَ  ِلَتعاَرُفوا   
َ

َقباِئل َو   
ً
ُشُعوبا ُكْم  نا

ْ
َجَعل َو  ْنثى  

ُ
أ َو  َكٍر  َذ ِمْن  ُكْم  ْقنا

َ
َخل ا 

َ
ِإّن اُس  الّنَ َها  ّيُ

َ
أ >یا 

ُكْم ِإّنَ اهَّلَل َعليٌم َخبير<؛  ْتقا
َ
ْم ِعْنَد اهَّلِل أ

ُ
ْكَرَمك

َ
أ

یدیم  ن )آدم و حّوا( آفر »اى مردم، بی تردید ما همۀ شما )افراد نوع بشر( را از یک مرد و ز

كوچک  و  رگ  بز قبيله  هاى  را  شما  و  كردیم  خلق  مادر  و  پدر  یک  از  را  شما  فرد  هر  یا 

 
ً
ما

ّ
ى نژادى نيست بلكه( مسل قرار دادیم تا همدیگر را بشناسيد )پس در ميان شما برتر
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گاه  آ و  دانا  بسيار  خداوند  همانا  شماست.  ين  پرهيزكارتر خدا  نزد  در  شما  ين  گرامى تر

است« )حجرات، آیۀ 13(.

کردهاست.براینمونه کريمبهترینالگوهارابرایشناساییخانوادۀبرتربهجهانیانمعرفی قرآن

خاندانحضرتابراهیم)ع(ازآنجملهاست:

مين<؛ 
َ
عال

ْ
ى ال

َ
 ِعْمراَن َعل

َ
 ِإْبراهيَم َو آل

َ
 َو آل

ً
>ِإّنَ اهَّلَل اْصَطفى  آَدَم َو ُنوحا

)زمان  جهانيان  بر  را  عمران  خاندان  و  ابراهيم  خاندان  و  نوح  و  آدم  خداوند  »به یقين، 

ى داد« )آل عمران، آیۀ 33(.  خودشان( برتر

)اسماعیل( بردبار بهپسرى را او َحليم<؛»پس ِبُغلٍم  ْرناُه 
َ

>َفَبّش فرزندانیاست: پدرچنین ابراهیم)ع(

اِلحين<؛»واورابه)فرزندىبهنام( ا ِمَن الّصَ ْرناُه ِبِإْسحاَق َنِبّیً
َ

بشارتداديم«)صافات،آيۀ۱0۱(. >َو َبّش

اسحاق،پیامبرىازشايستگان،مژدهداديم«)صافات،آيۀ۱۱۲(.

کردهاست. ازآنبهآلعمرانياد رانیزبرتردانستهو همچنینقرآنخانوادۀحضرتمريم)س(

الهی« »برگزيدۀ و باعنوان»صفوه« مادرش و يعنیحضرتمريم)س( بانو دو برتر، اینخانوادۀ در

اشاره آنها از برخی به قرآن که کماالتی آنهمه با مريم)س( معرفیشدهاند.حضرت جهانیان به

کهاورابهپناهخدامیسپردوخدانیزبهاوپناهمیدهد.آن کرده،دستپروردۀمادرینمونهاست

کنارمحراب،عبادتبودوبهاستجابترسید. پناهخواستننیزدر

است.همسرحضرتموسی)ع(، اینجمله از نیز وحضرتموسی)ع( خانوادۀحضرتيحیی)ع(

کريمنجابتو کهقرآن دخترحضرتشعیب)ع(،دارایصالحیتهایاخالقیومعنویفراوانیاست

حیایاوراستودهاست:

ما  ْجــَر 
َ
أ َيَک  ِلَیْجِز َيْدُعوَک  بی  

َ
أ ِإّنَ  ْت 

َ
قال اْسِتْحياٍء  ى 

َ
َعل َتْمشى   ِإْحداُهما  >َفجاَءْتُه 

اِلميَن<؛ 
َ

َقْوِم الّظ
ْ
 ال َتَخْف َنَجْوَت ِمَن ال

َ
َقَصَص قال

ْ
ْیِه ال

َ
ا جاَءُه َو َقّصَ َعل ّمَ

َ
نا َفل

َ
َسَقْیَت ل

و  برمى داشت  گام  حيا  نهایت  با  حالى كه  در  آمــد،  او  ســراغ  به  آن دو  از  یكى  گهان  »نا

گوسفندان را به تو بپردازد. هنگامى كه  گفت: پدرم از تو دعوت مى  كند تا مزد سيراب كردن 

گفت: نترس! از قوم ظالم نجات  موسى نزد او )شعيب( آمد و سرگذشت خود را شرح داد، 

یافتى!« )قصص، آیۀ 25(.

کهازپیوندملکوتیوجودنازنینحضرت عالیترینمصداقخانوادهدرنزدشیعه،خانوادهایاست

و کامل انسان مصداق دو مقدس، وجود دو این است. شده تشکیل زهــرا)س( فاطمه و علی)ع(

و نداشت همتایی عالم در فاطمه نبود، علی گر ا يکديگرند؛ »ُکفو« فاطمه و علی هستند. مطلوب

ُکفوینبود.پیوندآندودرآسمانهاونزدعرشیانبرقرارشدودرجمع گرفاطمهنبود،برایعلی ا
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

و اسوه را آنان عرشی، وجود آندو ازدواج هنگام در رسولخدا)ص( يافت. عینی تحقق زمینیان

الگویامتخويشخواندوفرمود:»زندگیعلیوفاطمهسراسرالگوست؛همسرداریعلی،مدیريت

اودرخانهوخانواده،شوهرداریفاطمه،خانهداریوتربیتفرزنداودرعالمنظیرنداردوتاقیامت

برایجهانیاننورافشانیمیکنند.«

کستانی،قصیدهای پا مسلمان متفکر و فیلسوف،سیاستمدار اقبالالهوری،شاعر، عالمهمحمد

کرده کاملیبرایزناناسالممعرفی مشهوردربارۀحضرتفاطمه)س(سرودهوآنحضرترااسوهای

است.آنقصیدهچنیناست:

يـــز عـــز ــى  ــســ ــ ــي عــ ــــت  ــب ــســ ــ ن یــــــک  از  یـــــم  ــزمـــــر ــ ي ــز عــ زهـــــــــــرا  ــرت  ــ ــ ــض ــ ــ ح ــت  ــ ــب ــ ــس ــ ن ســـــــه  از 

يــــــــننــــــــــــــور چـــــــشـــــــم رحـــــــــمـــــــــه لــــلــــعــــالــــمــــيــــن آخــــــــر و  اّولـــــــــــــيـــــــــــــن  امــــــــــــــــــام  آن 

ــد ــ ــي ــ دم ــى  ــ ــت ــ ــي ــ گ ــر  ــ ــك ــ ــی ــ پ در  جـــــــــان  یــــــــدآن كـــــــــــه  وزگــــــــــــــــــــــــــــار تــــــــــــازه آيــــــــــــیــــــــــــن آفــــــــر ر

اتــــــــى« »هـــــــــــل  تــــــــــاجــــــــــدار  آن  مــــــرتــــــضــــــى مـــــشـــــكـــــل گـــــشـــــا شــــــيــــــر خــــــدابــــــــانــــــــوی 

او ايــــــــــــــــــوان  كـــــــلـــــــبـــــــه ای  و  اوپـــــــــــادشـــــــــــاه  ــان  ــ ــ ــامـ ــ ــ سـ ره  ز یـــــــک  و  ــام  ــ ــ ــس ــ ــ ح یـــــــک 

ــق ــ ــش ــ ع پــــــــــرگــــــــــار  مـــــــــركـــــــــز  آن  عـــشـــقمـــــــــــــــــادر  وان ســـــــــــــــــاالر  كـــــــــــــــــار آن  مـــــــــــــــادر 

ــرم ــ ــ حـ شــــــبــــــســــــتــــــان  ــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ شـ ــى  ــ ــ ــكـ ــ ــ یـ حــــــــــافــــــــــظ جــــــمــــــعــــــيــــــت خــــــــيــــــــراالمــــــــمآن 

ــن ــيـ كـ و  ــار  ــ ــ ــك ــ ــ ــی ــ ــ پ آتـــــــــــش  نــــشــــيــــنــــد  نـــگـــيـــنتــــــــا  و  تــــــــــاج  ســـــــر  بـــــــر  زد  پـــــــا  پـــــشـــــت 

جـــــهـــــان ابـــــــــــــــــــرار  مــــــــــــــــوالی  دگـــــــــــــر  وی احــــــــــــــــــــــرار جــــــهــــــانوان  قـــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــاز

ــيـــن حـــسـ از  زنــــــــدگــــــــى ســــــــوز  نـــــــــــــوای  ــيـــندر  حـــسـ از  یــــــــت آمــــــــوز  حــــــــر حــــــــق  اهــــــــــل 

امـــــــهـــــــات از  زنـــــــــد هـــــــــا  فـــــــــر ــاتســـــــــيـــــــــرت  ــ ــ ــه ــ ــ ام از  ــا  ــ ــ ــف ــ ــ ص و  صـــــــــــدق  جـــــــوهـــــــر 

ــول ــ ــتـ ــ بـ حـــــــاصـــــــل  را  ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ رع  ــولمــــــــــــــز ــ ــتـ ــ بـ كــــــــامــــــــل  اســـــــــــــــوۀ  را  مــــــــــــــــــــادران 

ــوخـــت ــر مـــحـــتـــاجـــى دلـــــــش آن گــــــونــــــه سـ ــ ــه ــ ــتب ــ وخـ ــر ــ فـ را  خـــــــــود  چـــــــــــادر  یـــــــهـــــــودی  بـــــــا 

فـــــرمـــــانـــــبـــــرش آتـــــــشـــــــى  هـــــــــم  و  شـــــوهـــــرشنــــــــــــــوری  رضـــــــــــــای  در  رضــــــــایــــــــش  گــــــــم 

رضـــــــا و  صـــــــبـــــــر  وردۀ  ادب پـــــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــرآن ســــــــــراآن  لــــــــــب  و  گـــــــــــردان  آســـــــــــيـــــــــــا

ــاز ــ ــيـ ــ ــی نـ ــ بـ ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ ب ز  او  یـــــــه هـــــــای  ــازگـــــــر ــ ــمـ ــ گـــــــوهـــــــر افــــــــشــــــــانــــــــدی بــــــــــدامــــــــــان نـ

ــــن ــي ــ زم از  ــل  ــ يـ ــر ــ ــبـ ــ جـ ــد  ــ ــيـ ــ ــرچـ ــ بـ او  ــناشـــــــــک  يـ ــر یـــــخـــــت بــــــر عــــــــرش بـ هـــمـــچـــو شـــبـــنـــم ر

ــت ــ ــاسـ ــ پــــــــــاس فـــــــرمـــــــان جــــــنــــــاب مـــصـــطـــفـــاســـترشـــــــتـــــــۀ آيـــــــیـــــــن حـــــــــق زنــــــجــــــيــــــر پـ

گــــــردیــــــدمــــــى بــــــتــــــش  ِگـــــــــــــــرد تــــــر ــىورنـــــــــــــــه  ــ ــدم ــ ــي ــ ــاش ــ پ او  ک  خــــــــــا بـــــــر  ســــــجــــــده هــــــا 

)اقبالالهوری،رموزبیخودی(
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نیکی به پدر و مادر
کهنفعآنبهتوبازگردد.«)شعرعربی( »ُجد وال تمنن، الّن الفائده اليَک عائده«؛»ببخشومّنتمنه

كــــــرد كــــــجــــــا بــــــیــــــخ  كــــــــــــرم هـــــــــر  اودرخــــــــــــــت  بـــــــــــاالی  و  شـــــــــاخ  ــــک  ــلـ ــ فـ از  ــت  ــ ــ ــذش ــ ــ گ

خــــــــوری َبــــــــــر  او  كــــــــز  امــــــــــــيــــــــــــدواری  اوگــــــــر  پـــــــــــای  بـــــــــر  اّره  مــــــنــــــه  مـــــــّنـــــــت  بـــــــــه 

گلستان،بخش۲( )سعدی،

َحُدُهما 
َ
ِكَبَر أ

ْ
َغّنَ ِعْنَدَک ال

ُ
ا َيْبل  ِإّمَ

ً
واِلَدْيِن ِإْحسانا

ْ
اُه َو ِبال  ِإّيَ

َ
 َتْعُبُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
َک أ ّبُ >َو َقضى  َر

<؛ 
ً
یما َكر ُهما َقْواًل 

َ
 ل

ْ
ّفٍ َو ال َتْنَهْرُهما َو ُقل

ُ
ُهما أ

َ
 ل

ْ
ِكلُهما َفل َتُقل ْو 

َ
أ

كنيد؛  كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر )خود( نيكى  كرد  وردگارت حكم قطعى  »و پر

یاد  گر در نزد تو یكى از آن دو یا هر دو به كهنسالى رسند به آنان اّف مگو و بر آن ها فر حال، ا

یمانه بگوى« )اسراء، آیۀ 23(. كر ن و سخن درشت مگو و با آنان سخنى  مز

نیکیواحسانبهديگراندرفرهنگدينیوایرانیمابهطورخاصودرهمۀجهانبهطورعام،صفتی

کههمعقلآنراتأییدمیکندوهمعرف،نزدهمۀ پسنديدهوممدوحاست.اینصفتخداپسندانه

جوامعبشرىاهمیتخاصیداردوعاملآندرمیانهمگانمحترماست.نیکیواحساندرهراندازه

ووسعتیوبههرکسیياچیزیسفارششدهاست؛امابعضیازنیکیهااهمیتیدوچندانداردکهنیکی

بهپدرومادرازجملۀآنهاست.

و توصیه این است. فرموده امر مادر و پدر به نیکی و احسان به را انسان بارها قرآن در خداوند

کريم،نیکیبهوالدینبالفاصلهبعدازتوحیدو کهدرچهارسورهازقرآن سفارشتاآنجاپیشرفته

کهاسالمتاچهحدبرای پرستشخداآمدهاست.همرديفیایندومسئله،بیانگراینموضوعاست

گفتارخود گرامیاسالم)ص(وائمۀمعصومین)ع(نیزدرسخنانو پدرومادراحترامقائلاست.پیامبر

کیدفرمودهاند.حضرتمحمد)ص(نگاهمحبتآمیزفرزندبه مردمرابهاینفضیلتمهمسفارشوتأ

پدرومادرشرانوعیعبادتمیداندوحضرتعلی)ع(نیزمیفرمايد:

َباع «؛  ْكَرِم الّطِ
َ
َواِلَدْيِن ِمْن أ

ْ
»ِبّرُ ال

نوار، ج 74، ص 212(. ين ُخلق هاست« )بحارال زشمندتر »نيكى به پدر و مادر ار

کهانسانهرگزنمیتواند پدرومادرحقبزرگیبرفرزنداندارند.اینحقبهحدىبزرگوزياداست

کند.برایمنخدمتبهپدرومادر،درواقعاطاعتاز تماموکمالزحماتومحبتهاىآنانراجبران

گمانرادرخودراهندادم امرخداوبهنوعیتشکروسپاساززحماتطاقتفرساىآنانبودوهرگزاین

کارمدرحقآنانتفّضلمیکنميابخواهمبرآنانمّنتبگذارم. کهبااین
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نیکیبهپدرومادرآثاروفوائدبسیاریدردنیاوآخرتدارد.مهمترینفايدۀاحسانبهپدرومادر،

خشنودیخداونداست.امامصادق)ع(میفرمايد:

تعالى  خداوند  به  عبد  معرفت  و  شناخت  ُحسن  از  والدين  به  نيكى  و  سلوک  »ُحسن 

به خشنودی خداوند  مادر  و  پدر  به  نيكى  به سرعِت  را  انسان  يرا هيچ عبادتى  ز است؛ 

وردگار باشد« )مستدرک  كه محض تحصيل رضای پر تعالى نمى رساند؛ آن هم احسانى 

الوسائل، ج 15، ص 198(.

کهبهوالدينشان فايدۀديگراحسانبهپدرومادر،طولعمراست.اماممحمدباقر)ع(افرادیرا

کند؛زیرا کسیکهبهپدرومادرخودنیکی نیکیمیکنند،تحسینمیکندومیفرمايد:»خوشابهحال

خداوندبهطولعمراومیافزايد.«

ازديگرفوائداحسانبهپدرومادر،فراوانیروزی،مرگآسان،ورودبهبهشتونیزهمنشینیبا

نیکاندرآخرتاست.پدرومادرسببزندگیووجودفرزندانهستند.هستِیهمۀموجوداتازآن

ازبوستانوجودپدرومادرهستندوبدون پایینتر،فرزندانچونانمیوهای امادرمرحلۀ خداست؛

گوهرباشیموچهدرزمانحیات آندو،فرزنداننیزهستیپیدانمیکنند.بنابراین،بايدپاسدارایندو

وچهدرزمانممات،ازنیکیواحسانويادنیکآنانغفلتنکنیم.

نکتۀمهمیکهنبايدازآنغافلشدایناستکهمانیزدرآيندهصاحبفرزندخواهیمشدوچگونگی

رفتارماباوالدينمانآينهایاستبرایچگونگیرفتارآنانبامادرنقشپدرومادر.دنیا،دارمکافات

کنندو کهانتظارداريمفرزندانمانبامارفتار کنیم است؛پسبايدهمانگونهباپدرومادرمانرفتار

اینيکاصلبدیهیاست.

کهنهتنهابرایاهل پدرم،حاجسّیدفضلاهللرضازاده،متصفبهخصوصیاتوویژگیهاییبود

کسانیکهاورامیشناختند،محترمبودوسزاوارنیکیکردن.همینپايه خانوادهاش،بلکهبرایتمام

ازاعتبارواحترامرامادرم،حاجیهخانمملوکدّيانیدردشتی،نزداهلمحلوآشنايانداشت.آندو

کهزندهبودند،هموارهماوديگرانرابهاطاعتازخدا،پیرویازسیرۀاهلبیت)ع(وروش تازمانی

بزرگاندينیتوصیهوسفارشمیکردند.تجّلیچنینصفاتوویژگیهاییدرآندو،مرابهاطاعت

وپاسداشتبیچونوچراازآنانوادارمیکردوبهلطفخداوتوجهائمۀمعصومین)ع(لحظهایاز

نیکیکردنبهآنانغافلنشدم.

برایمنزندهنگهداشتننامويادپدرم،هموارهازاصولاساسیدرطولزندگیامبودهاستونمود

کردهام،بهوضوحقابلديدناست.پدرمبرایمندرتمام کهوقف کزی اینامردرمؤسساتومرا

زندگی،الگوییبینظیربودوهست.ايشانبااعتقادتامیکهبهخداواهلبیت)ع(داشت،هموارهمن



220

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

وديگرانرابهبهرهگیریازمناقبوسیرۀاینبزرگوارانتوصیهمیکردوخودنیزلحظهایازپیروی

به بودوپشتتمامشعارهاوحرفهايشان،عمل باعمل ايشانعالم آنانغفلتنمیکرد.درواقــع،

کهاعتقاداتشانفقطدرحدحرفباقیبماند. آنهاجاریبودواینگونهنبود

کسانی کردهامقدردان احسانونیکیمن،بهپدرومادرممنحصرنمیشد.هموارهدرزندگیسعی

گرفتهام.درواقع،سخنمواليمعلی)ع(همواره کوچکياد کهازآنهامطلبيانکتهایهرچند باشم

است« ساخته خود بندۀ مرا بیاموزد، من به چیزی »هرکس فرمود: که است بوده من پیشچشم

کردهام کوششمرا کافی،ج۱،ص۳۲۱(.درهمینراستا،نهايت )مجموعهرسائلدرشرحاحاديثیاز

کردهاند،بهنیکی گرفتهاموخدمتیبهمن کهازآنانچیزیياد تاازاستادان،معّلمانوهمۀافرادی

کرنعمتوجودشانباشم. کنموشا ياد

ــوفـــق شــــدی بـــه خير كـــه مـ كـــن  ــتشــكــر خـــــدای  ــت ــذاش گ ــل  ــط ــع م ــه  ــ ن او  فـــضـــل  و  ــام  ــ ــع ــ ان ز 

كـــه خـــدمـــت ســلــطــان هــمــى كــنــى ــّنـــت مــنــه  بــداشــتــتمـ بـــه خــدمــت  كـــه  او  از  ــت شــنــاس  مــّن

گلستان،بابهشتم،بخش۲( )سعدی،

و نقشآفرین برادرانم و خواهران به مربوط امور در تا بود این بر من کوشش نیز خانواده درون در

کنارشان مسئولیتپذیرباشموغمآنانراغمخودوشادیآنانرانیزشادیخودبپندارموهموارهدر

گرگاهیسلیقۀآنانبامنمتفاوتبود،تماماهتماممرامعطوفبهخواستآنهاکردم بايستم.حتیا

کوششیدريغنکردم. ودرپیشبردمقاصدشانازهیچ

هّمت بلند
ى َقْدِر هّمتِه«؛»ارزشانسانبهاندازۀهّمتاوست«)نهجالبالغه،

َ
ُجِل َعل امامعلی)ع(میفرمايد:»َقْدُر الّرَ

حکمت4۷(.

وزگــــــــــار  ر مــــــــــــردان  كــــــه  دار  ــد  ــ ــن ــ ــل ــ ب رســــيــــده انــــد هـــــّمـــــت  ــی  ــ ــايـ ــ جـ بـــــه  بـــلـــنـــد  ــت  ــ ــّمـ ــ هـ از 

کممقدار،روح افقديدواوجطلِبانسان،بسیاربلنداستوهیچگاهرسیدنبهآمالپستوغايات

تشنۀآنانراسیرابنمیکندوازتکاپو،تالشواوجطلبیبازنمیدارد.تعالیمانبیا،اولیاوبزرگاننیزبر

همینمضمونسامانيافتهودونهّمتیواندکقناعتیدرطلبومقصد،ناپسندنماياندهشدهاست.

رواياتدراینزمینهبسیاراست؛امیرالمؤمنین،علی)ع(میفرمايد:»هنگامطلب،هّمتخودرابلند

دار«)غررالحکمودررالکلم،ص۳۲6(.

ــه   بــتــوانــى ك ــه  ــم، قـــدم   در ن ــوان ــت گــويــی  كــه   ب ــر  گـ و   بــنــشــيــن   كـــه نــتــوانــى ا ــم   بـــر ــوان ــت گــويــی  كــه   ن وگـــر 
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گاهمشورتوسپس کنم،باافرادخبرهوآ کاریراشروع کهمیخواستم درطولزندگیهموارههروقت

بهکار را هّمتم تمام نحو، بهترین به کار آن انجام برای بعد و توکلمیکردم اهلبیت)ع( و بهخدا

کهباتالشو میبستمودراینراههیچهراسوترسیبهخودمراهنمیدادم؛زیرابراینباوربودم

کردوبهمقصودرسید: کوششدرزندگیمیشودهرناممکنیراممکن

لين<؛  ُمَتَوّكِ
ْ
ى اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل ُيِحّبُ ال

َ
 َعل

ْ
ل

َ
ْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوّك

َ ْ
>َو شاِوْرُهْم ِفى ال

و چون  نما،  آنان مشورت  با  كارها  در  و  زش طلب  آمــر برایشان  و  درگــذر  آن ها  از  »پس، 

دارد«  دوســت  را  توكل كنندگان  خداوند  بی تردید  كه  كن  توكل  خــدا  بر  گرفتى  تصميم 

)آل عمران، آیۀ 159(.

ــار ــ ــس ــ ــوه ــ ك از  ــه  ــ ــم ــ ــش ــ چ یــــكــــى  شــــــد  دچــــــارجــــــــدا  ســـنـــگـــى  بــــــه  ــه  ــ گـ ــا ــ نـ ــت  ــ ــش ــ گ ره  بــــــه 

ــا ســـنـــگ ســخــت ــ گـــفـــت بـ ــيـــن  ــنـ ــى  چـ ــ ــرم ــ ــه ن ــ نـــيـــكـــبـــخـــتب ای  ده  راهـــــــــــى  كـــــــــــرده  كـــــــــرم 

ــر گـــــــــــــران بـــــــــــود سـ كــــــــش  ــر!جـــــــنـــــــاب اجـــــــــــل  ــسـ پـ ای  دور  ــت :  ــ ــفـ ــ گـ و  ســـيـــلـــى  زدش 

ســــرد ســـــنـــــگ ،  پـــــاســـــخ   از  ــه   ــمــ ــشــ چــ ــردنــــشــــد  ــ كـ ابـــــــــــــرام  و  ِاســــــــتــــــــاد  در  ــدن  ــ ــ ــن ــ ــ ك ــه  ــ ــ بـ

ــود ــمـ نـ ــــش  ــوشـ ــ كـ و  یـــــد  كـــــاو و  ــد  ــ ــنـ ــ َكـ ــى  ــســ ــ بــــرگــــشــــودب رهــــــــــى  خــــــــــــارا  ســـــنـــــگ  آن  كـــــــز 

ــد ــيـ ــى رسـ ــ ــ ــواه ــ ــ ــز خ ــ ــي ــ ــر چ ــ ــ ه ــه   ــ ــ ب ــش  ــ ــوشـ ــ كـ ــدز  ــ ــي ــى رســ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــز خـــــــواهـــــــى   كـ ــ ــيـ ــ بـــــــه هـــــــر چـ

اّمـــــــــــيـــــــــــدوار و  بـــــــــــــاش  كــــــــــارگــــــــــر  و  ــاربـــــــــــــر ــ ــه بـ ــ بـ نــــــایــــــد  مـــــــــرگ  جـــــــز  یـــــــــأس  از  كـــــــه 

كــــــارهــــــا در  پــــــــــایــــــــــداری  ســــــــــت  شــــــــــــود ســــــهــــــل پــــــیــــــش تـــــــــو دشـــــــــوارهـــــــــاگــــــــــــرت 

)ملکالشعرایبهار،مثنويات،شمارۀ۷۳(

کوششوتالشوامیداردوازتنآساییوتنبلیدورمیکندوقوتوقدرتو هّمتبلند،انسانرابه

کمارزشیوفناپذیریدنیاومظاهرش،انسانبايدهّمتش شجاعتفردراآشکارمیسازد.باتوجهبه

کسیکههّمتواهتمامشرادر کردهوبهسویغاياتمعنویوآخرتیسوقدهد. راازآنهامنصرف

گرفتارحسرتیبزرگخواهدشد. کردهوبهزودی کند،زيان راهرسیدنبهغاياتمادیدنیاییمصرف

بود، ربــوده را سبقت گوی همگان از بلندهّمتی در خود که نیز اســالم)ص( عظیمالشأن پیامبر

پیروانشرابهبلندهّمتیفرامیخواندوباستايشازبلندهّمتانبهالگوگیریازآنانتشویقمیفرمود.

يکیازحکیمانمیگويدهّمتحیواناتبهاندازۀقدرتآنهاست؛اماانسانبهاندازۀهّمتخود

توان که است موجودی تنها انسان، میيابد. تحقق عقل و درايــت سیطرۀ زیر هّمت، دارد. قدرت

وحتی تغییرخودش به میتواند انسان تصمیمگیرِی بسازد. را میتواندخود او دارد. تصمیمگیری

و کرده کیدبسیاری تأ انسان اینویژگیهای بر ما وعرفانی ادبیاتغنی و جهانمنجرشود.سیره

هموارهدرفرازهایُپراوجخود،آدمیرابهذاتشارجاعدادهاست:
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ــدان بــه صــدق ــان گـــر قـــدم   زنـــى در ره خ ــنـــۀ نــجــفحــافــظ ا ــۀ رهــــــت شــــــود هــــّمــــت شـــحـ ــ ــدرقـ ــ بـ

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۲۹6(

به دستیابی برای جّدی کوشش و  واال اهــداف به دستیابی و پیشرفت به نیرومند گرايش را هّمت

کوششمدام گربهمترادفهایهّمت،مانندارادۀقوی،عزمجزم، کردهاند.ا هدفهایمتعالیمعنا

گسترۀوسیعتریمیيابد. کیدبراینارزشهایانسانیوعام، کنیم،دایرۀتأ وتالشوافرتوجه

و استقامت پشتکار، قاطعیت، موفقیت، به ايمان نظیر متعددی عوامل به زندگی در موفقیت

و زیبا تفسیر است. رفتن و پوییدن و بهحرکتدرآمدن کار، ارزش نفس دارد. بستگی خودشناسی

َمصير<؛»وبازگشت)همگان(بهسویخداست«نیزبرایننکته
ْ
ى اهَّلِل ال

َ
ُپرمغزآيۀ۱8سورۀفاطر>َو ِإل

کمالمطلقرفتناست.هدف،فقط کههرلحظهوهرآن،درحالشدنوبهسویخداو اشارتدارد

کامیدررسیدن کاربیثبات،اساستوفیقنیافتنونا بهانهایبرایحرکتوپیشرفتبهشمارمیآيد.

بهخواستهاوآرزوهاست:

دام در  رام گــــــــشــــــــتــــــــه  مــــــــرغــــــــک  ــدای  ــ ــن ــ ــت ــ ــس ــ ــس ــ گ را  دام  كــــــــــه  بـــــــرخـــــــيـــــــز 

بــــــخــــــرام ســـــپـــــهـــــر  در  و  ن  مـــــــــــــــى ز ــــدپـــــــــر  ــن ــ ــت ــن تـــــــــــــو، پــــــــــر شــــكــــســ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــرشـ ــ ــ كــــــــــز پـ

ــام ــ ــن ــ ــم ــ گ ــدبــــــــس چــــــــــون تــــــــــو، پـــــــرنـــــــدگـــــــان  ــ ــن ــ ــت ــ ــس ــ َج و  خــــــــــــلص  ره  ُجـــــســـــتـــــنـــــد 

ســــرانــــجــــام خــــــــــود،  ســــعــــى  و  كـــــوشـــــش  ــدبــــــا  ــ ــن ــ ــت ــ ــس ــ ــش ــ ن عـــــــافـــــــيـــــــت  گـــــــــوشـــــــــۀ  در 

)پرویناعتصامی،دیوانشعر،مثنويات،تمثیالتومقطعات(

کوششفردبامیزانهّمتشرابطۀمستقیمداشتهباشد،انسانمیتواندبهاهداف چنانچهتوانو

عالینایلشود:

ــود ــ ــ ــان ش ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــه جـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ گـــــــــــر سـ ــان شــــــودهـــــــّمـــــــت ا ــ ــ ــم ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ كـــــــــه س مــــــــــــور تـــــــــوانـــــــــد 

كـــــــــه بـــــــــه بــــــــــــاال پـــــرنـــــد نــــــــــــــى  پـــــــرنـــــــدزنــــــــــــــده  دال واال  هـــــــــــّمـــــــــــت  اثـــــــــــــــــر  از 

)وحشی،ُخلدبرین،حکايت(

ازروحینیرومندوتوانابرمیآيد؛چنانکهحافظ کههّمتبلندوعزمواال ولذااصلاساسیایناست

گويد:

عــشــق ذوق  دانــــنــــد  چــــه  ــه  ــ ــت ــ ــرف ــ ره   ن ــدیخــــامــــان  ــ ــ ــرآم ــ ــ ــری س ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوی دلـ ــ ــ ــج ــ ــ یـــــــــادلـــــــــى ب در

)حافظ،غزلیات،شمارۀ4۳۹(
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باقیات الصالحات
ثـــــــــــــار«»تــــــــــلــــــــــک آثـــــــــــــارنـــــــــــــا تـــــــــــــــدل عــــلــــيــــنــــا وا بـــــــعـــــــدنـــــــا الـــــــــــــى ال فـــــــــانـــــــــظـــــــــر

)کشفاالسراروعدۀاالبرار،ج۱،ص۳۵۳(

کتابرامیخوانید،دهۀششمزندگیامرامیگذرانم.درتماماین کهشماخوانندۀعزیز،این کنون ا

کهوجودم،هّمتم سالهابااستمدادازخداواهلبیت)ع(هموارهبهاینانديشیدهودرپیآنبودهام

و باشد تأثیرگذار آسیبپذیر اقشار مشکالت رفع و جامعه رفاه درجهت خــدادادیام استعدادهای و

بهخصوصمسائلوموضوعاتدينیوفرهنگیسرلوحۀفعالیتهایاجتماعیامباشد.پرداختنبه

گذاشتن»باقیاتالصالحات«میدانم.آثارخیرشاملامور ایناموررامصداقبارزصدقۀجاریوبهجا

رواجيک تا تأسیسمیشود کسبرضايتخداوند برای که ازمؤسساتخیريهای فراوانیمیشود؛

کهباتأثیرپذیریازسیرۀاهلبیتعصمتو فکرخوب،يکرفتارنیکوحتیباقیگذاشتنفرزندانی

طهارت)ع(بتواننددرراهآبادانیوپیشرفتجامعۀخويشبکوشند.

روشمندرزندگی،درواقعمصداقسخنیازامامصادق)ع(است:

ى به او نمى رسد، جز اين كه پیش تر سه  »هركس از اين جهان درگذرد، پس از مرگ چيز

كه اثرش پس از او باقى باشد؛ 2. سّنت  كار نيكى  گذاشته باشد: 1.  چيز از خود باقى 

كنند؛ 3.  وش عمل  واج داده باشد و بعد از او مردم به آن ر كه در ميان مردم ر حسنه  اى 

كند« )وسائل الشيعه، ج 13، ص292(. كه براى او دعا  زند صالحى  فر

کارراباخلوصدلانجامدهم که درطولاینسالها،هموارهبهاینموضوعنگاهیویژهداشتهام

کنون ودراینراهازهیچچیزواهمهوترسینداشتهباشم.بهلطفخداوياریائمۀمعصومین)ع(تا

کههريکازآنهاچهازنظروسعتوچهازلحاظمعماری، کردهام دههامؤسسهوطرحخیرراتأسیس

ممکن شکل بهترین به بايد دهــد، انجام را کــاری میخواهد انسان وقتی که معتقدم بینظیرند.

کاماًلمهندسیومطابقباپیشرفتهایروزدنیا انجامدهد؛زمینآنمناسبباشد،نقشهوطرحآن

کهاستفادهمیشودازمرغوبترینآنهاباشدودرنهايتاینکهمعماریآننیزبايد باشد،مصالحی

کهبرایخداانجاممیشود، کاری چشمنوازوديدنیوبرخاستهازمتنهويتفرهنگاسالمیباشد.

ماندگارخواهدبودوبايدازهرحیثمرتب،منّظموعالیباشد.ایننکتهدرتعالیموآموزههایقرآنی

نیزبهخوبینماياناست.

ســــــرای دو  هــــــر  بــــــه  ــد  ــنـ ــيـ ــبـ بـ نــــيــــک  ــق خـــــــدایكــــســــى  ــ ــلـ ــ ــى رســـــــانـــــــد بـــــــه خـ ــ ــك ــ ــي ــ كـــــــه ن

)سعدی،بوستان،بابدوم،حکايتدرويشباروباه(
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بهجت و انبساط روحی و لذت واقعی
َشاَط«؛»سروروشادمانیموجببهجتوانبساط ْفَس َو ُيِثيُر الّنَ وُر َيْبُسُط الّنَ ُر امامعلی)ع(میفرمايد:»الّسُ

روحیانسانمیشود«)غررالحکمودررالکلم،ص۱۱۳(.بندههمیشهوهمهجابابهرهگیریازايمان

کهاین کمبرآننگاهیخوشبینانهداشتهودارمومعتقدم کلنظامهستیوقوانینحا مذهبیام،به

جهانهدفیدارد؛هدفیکهخداوندبهمؤمنانوعدهدادهوآنرستگاریوسعادتدردوجهاناست.

کهبرایجلبرضایالهیانجامپذیرد،عبادتتلقیمیشودوبههمیندلیلتا کاری ازنظرمن،هر

بهامروزلحظهایازاینعبادتغافلنشدهاموهموارهنهايتتالشوکوششمرابهکارگرفتهامتامنشأ

کهنفععمومدرآننهفتهاست: خدماتیبشوم

مــــى بــــگــــذرنــــد چـــــــو  مـــــــــــردم  ــک  ــ ــيـ ــ نـ و  ــدبـــــــد  ــرنـ ــه نـــيـــكـــى بـ ــ ــ ــت ب ــ ــامـ ــ ــه نـ ــ ــ ك ــه  ــ ــ ــان ب ــ ــمـ ــ هـ

بـــاش بــخــشــنــده  و  خــــوش خــــوی  و  ــــاشجـــوانـــمـــرد  ــــق پ ــل چـــــو حـــــق بـــــر تـــــو پــــاشــــد تـــــو بـــــر خــ

ــای ــ ــه ج ــ ب او  از  پـــــس  ــد  ــ ــانـ ــ مـ آن كـــــــــه  ــرد  ــ ــمـ ــ ــراینـ ــ ــان س ــ ــم ــ ــه ــ م و  خـــــــان  و  ــى  ــ ــانـ ــ خـ و  ــل  ــ ــ پ

یـــــادگـــــار پــــســــش  از  نــــمــــانــــد  كــــــو  آن  درخـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــــــودش نــــــــــــيــــــــــــاورد بـــــــارهــــــر 

ــد ــ ــان ــ ــم ــ ن خـــــــيـــــــرش  آثـــــــــــــار  و  رفــــــــــت  ــدوگــــــــــر  ــ ــوانـ ــ ــد خـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــش الـ ــ ــ ــرگ ــ ــ ـــس م ــد پــــ ــ ــایـ ــ ــشـ ــ نـ

جــــهــــان از  بـــــــبـــــــرد  ــو  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ نـ نـــــــــــام  ــى  ــ ــ ــك ــ ــ جــــــــــاودانی او  از  مـــــانـــــد  بــــــد  رســــــــم  یــــكــــى 

)سعدی،بوستان،باباّول(

کهانسانمسلمانبايددرهمهحال مالوثروتمنفقطابزاریاستبرایرسیدنبهخداومعتقدم

که آثارخیراست و نامنیک زیرافقط انجامدهد؛ واهلبیت)ع( رامطابقدستوراتخدا کارهايش

میماندوجسمانسانومالوثروت،ناپايداروفناپذیرند.

كــنــد ــو بـــــا تـــــو  ــكــ ــ كـــــــار ن كـــــه خـــــــدا  كــنــدخـــــواهـــــى  تــــــو  بــــــا  و  ر هــــمــــه  ئـــــک  مـــــل واح  ار

بــكــن اســـــــت،  آن  در  او  رضـــــــای  ــه  ــرچــ ــ ه كــنــدیــــا  تـــــو  بـــــا  او  آنــــچــــه  هـــــر  یـــــا راضــــــــى شـــــو 

)ابوسعیدابوالخیر،رباعیات،شمارۀ۲۵0(

قــيــمــت هست بــه هــر  ــت   و  از دسـ ــده  كــنفــرصــت مـ راضــــــــــى  خــــــــود  ز  را  عـــــمـــــوم  افــــــكــــــار 

)محمدفرخییزدی،دیوان،رباعیات(

ُمْحِسِنيَن<؛»همانا
ْ
ْجَر ال

َ
 ُيِضيُع أ

َ
درطولزندگی،برایمن،انديشیدنبهپیامنهفتۀآيۀشريفۀ>ِإّنَ اهَّلَل ال

بوده وعبرتانگیز ۹0(،هموارهدرسآمــوز آيۀ )یوسف، نمیکند« راضايع نیکوکاران پاداش خداوند

کردهام.نیکوکاریواحسان،موجبات استونقشبزرگآنرادرزندگیفردیواجتماعیاممشاهده

دوستیوصمیمیتافرادجامعهرافراهممیکندواسبابآمرزشومغفرتانسانمیشود.نیکوکاری

که است قرآنی احسان باشد،مصداق مّنتگذاری و اذيت و آزار و ريا ازهرگونه بهدور که احسانی و
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گل احمد،  حاج رسول 

حاج سّید حسين 

رضازاده، حاج مصطفى 

گلسرخى، حاج على 

یشم كار و حاج رسول  ابر

یشم كار  ابر

جاودانهمیماند.هیچچیزیرامانعخودبرایپیشقدمشدنوکوششدرامورخیرندانستهوباامیدبه

فضلخداوعنايتخاّصۀاهلبیتعصمتوطهارت)ع(،لحظهایازتالشبرایتحققفرامینالهی

انبساطروحیبهاین پاننشستهام.ایناعتقادقلبیآنچنانبهجتو از ائمۀهدی)ع( ودستورات

کوششیدرحدتوانوبضاعت کهلحظهایبرایخدمتبهابناءبشرازهیچ کمترینبخشیده بندۀ

کرمه کرد؛بمّنهو مزجاتمدريغنخواهم

ــل مــى بــخــشــنــد ــم ــر فــــــردوس بـــه پــــــاداش ع ــص را بسق مـــا  ــان  ــغـ مـ ديــــر  گــــدا  و  رنـــدیـــم  كـــه  مـــا 

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۲68(





فصل سوم: 

معرفى مؤسسۀ تحقيقات 

و نشر معارف اهل البيت)ع(



230

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



اشاره
ازبدوتأسیس،محورفعالیتهايشرابراساسنیاز مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،

قرار فعالیتهايش ريشۀ و پايه را شده ذکر اساسنامه و وقفنامه در آنچه و کرده تعريف مخاطب

دادهاست.

گرفتننشروتبلیغ،هرگزهدفمؤسسۀاهلالبیت)ع(نبوده نگرِشپژوهشِیِصرف،بدوندرنظر

کهنشروتبلیغ،پايههایتحقیقوپژوهشرامیجويد کرده است؛اماهّمتشرابراینباورمصروف

کند.متأسفانهامروزهدرفعالیتهایاسالمی،فاصلۀزيادیبینپژوهشوابالغ تاراهراصحیحطی

وجوددارد؛بهگونهایکهابالغدرصدبسیارناچیزیازپژوهشراپوششمیدهدوچهبسیارمطالب

کهازدسترسمحتاجاندورماندهاست.برایرفعایننقیصه،قبلازآغازهرپژوهش ارزشمندی

گیرد.بهزمینۀعرضه،ازدو بايدزمینۀعرضهآنبررسیشودودرهمانچارچوب،تحقیقیصورت

گاهی.مخاطببايدبداندچهمیخواهدوآنچهمیخواهد جهتبايدتوجهشود؛اّولنیازودومآ

کههرمتخصصفروشانجاممیدهدواتصالبینعرضهوتولید کاریاست کجاست.اینهمان

رافراهممیکند.

تمامبندهایيکتادهوقفنامۀمؤسسه،تبیینکنندۀوظائفواحدعلمیپژوهشیاست.بهزبانی

ديگر،واحدعلمیپژوهشیعهدهدارانجاماهدافبرپاییمؤسسهاستوواحدهایديگر،وظیفۀايجاد

بستروبهکارگیریابزارهارابرعهدهدارند.

براساسآنچهذکرشد،واحدعلمیپژوهشینیازمندنظارتمستمرازوضعیتفرهنگیاستتا
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عكس صفحۀ قبل: 

ودی مؤسسۀ  سردرب ور

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

پايه آن بر را فعالیتش کندومحور ودريافت،طبقهبندی گروهسنی،فهم نیاز ازنظر را مخاطب

قراردهد.

تشّیع الهی فرهنگ تبیین هــدف بــا مختلف بخشهای در فعالیت مخاطبشناسی، از پــس

اثنیعشریآغاز،محتواآمادهوسپسنوعارائهبادستهبندیموردنیازاعمازمقاله،نکته،پرسشو

که کوششبرایارائۀمطالببهگونهایاست کلیپتهیهمیشود. پاسخ،عکسنوشته،پاورپوينتو

کلماتمورد دريافتکنندهبهراحتیبهآنچهمیخواهددستيابد.درپايانمسیر،بازخوردفعالیتاز

جستوجوتامناطقونظريات،دريافتوسپسمسیراصالحمیشود.

گروهیمتخصصودردمنداست.بهامیدآنکهبه کاملآنچهذکرشد،نیازمند بیترديد،انجام

گاهیوشناختمعارفحقۀاهلبیتعصمتوطهارت)ع(، دريابرسیموبهقدرنیازآحادجامعهبهآ

گامهاییبرداشتهوبهمخاطبانعرضهداريم.

دربارۀ وقف و مصارف آن
وقفدرلغتبهمعنایايستادن،ماندنوآرامگرفتناستودراصطالحفقهی،نگهداشتنوحبسکردن

ازبهترینو عینملکاستومصرفکردنمنافعآندرراهخدا.صدقاتجاريه،بهخصوصوقف،

مؤثرترینشیوههایانفاقاستوموجبمیشودبرایهمیشهآثاروخیراتبخششمال،شاملحال

واقفشودوازبهرههایمعنویواخرویآنسودببرد.وقفازمختصاتنظامحقوقیواقتصادی

گرچهناموقفبرآنهااطالقنمیشود، اسالماست؛امادرهمۀجوامع،نوعیازوقفوجودداردوا

عملآنهاشبیهوقفاست.وجودانواعمعابددراجتماعاتمختلفوتخصیصاموالوامالکبه

کهدرسراسردنیابهوجودآمدهاست،همگیحکايتازوجودنوعی آنهاونیزمؤسسههایخیريهای

اما تاريخبشروجودداشته، گوندر گونا ازدیربازدرَاشکال کهوقف گفت بايد بنابراین، وقفدارد.

اسالمآنرادرمسیریروشنتر،منطقیتر،هدفدارتر،مترقیترودقیقترقراردادهاست.

آيات از برخی ازمحتوای اما نــدارد؛ کند،وجود اشاره بهوقف بهروشنی که آيهای کريم قرآن در

کهبهاینسّنتحسنهسفارششدهاست.درسورههایآلعمران،بقرهومزّملاشاراتی درمیيابیم

کهفو۷6سورۀمريماین کلیبرانجامخیراتوتحريضبهآنهاوجوددارد؛امادردوآيۀ46سورۀ

اشارهروشنتراست:

َو   
ً
َثوابا َک  ّبِ َر ِعْنَد  َخْیٌر  اِلحاُت  الّصَ باِقياُت 

ْ
ال َو  ْنيا 

ُ
الّد َحياِة 

ْ
ال یَنُة  ز َبُنوَن 

ْ
ال َو   

ُ
مال

ْ
>ال

َمل<؛ 
َ
َخْیٌر أ

يور زندگى دنيایند، و ماندگارهاى نيكو )مانند اعتقادات حّقه و  یب و ز زندان ز »مال و فر
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

درب شمالى مؤسسۀ 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(
وردگار تو از نظر پاداش بهتر و از نظر اميد )به  فضائل نفسانى و عمل هاى نيک( در نزد پر

وى آن( نيكوتر است« )كهف ، آیۀ 46(.  بازتاب دنيوى و اخر

ا<؛ 
ً

 َو َخْیٌر َمَرّد
ً
َک َثوابا ّبِ اِلحاُت َخْیٌر ِعْنَد َر باِقياُت الّصَ

ْ
ذيَن اْهَتَدْوا ُهدًى َو ال

َّ
یُد اهَّلُل ال >َو َيز

شایسته  ماندگارهاى  و  مى افزاید،  یافته اند  هدایت  كه  كسانى  هدایت  بر  خداوند  »و 

وى(  وردگارت از نظر پاداش )اخر )عقاید حّقه و فضائل نفسانى و عمل هاى صالح( نزد پر

یم، آیۀ 76(. و از نظر عاقبت بهتر است« )مر

وقف،عملصالحیاستکهعالوهبراینکهخودماندگاراست،نامواقفرانیزجاودانهمیسازدوبرای

اوخیرجاويدانبهارمغانمیآورد.وقفاحسانیاستعاریازمّنتوخالیازاذيتونیزصدقهای

کهبهتحقیرشخصیتديگرانمنجرنمیشود.ائمۀاطهار)ع(نیزدراجرایسّنتوقفپیشقدم است

که کردهاند.امامعلی)ع(چاههاوباغهایبسیاریرا بودهوهموارهمردمرابهآنتوصیهوسفارش

کهبرخیازاینچاههاوقنواتهنوز بهدستخوداحداثمیکرد،درراهخداومسلمانانوقفمیکرد

کشورعربستانباعنوان»آبارعلی«)چاههایعلی(شناختهواستفادهمیشود. در
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

نمای شب از سردرب 

ودی مؤسسۀ  ور

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

چشمهای بــســان را مايملک و ثـــروت وقـــف،

جوشش از هــرگــز کــه درمــــیآورد همیشهجوشان

در را برکت و خیر همیشه ــرای ب و بازنمیايستد

از بسترزمانواجتماعجاریوصاحبخويشرا

بهرههایعظیمآنبرخوردارمیکند.درکتابهای

ــهاغــلــبصحابۀ ک ــخوحــديــثآمـــدهاســـت ــاري ت

يادگار به را موقوفاتی خــود از اســـالم)ص( پیامبر

گذاشتهاند.جابربنعبداهللانصاریمیگويد:»از

تواناییهایی که نبود کسی پیامبر)ص( يــاران

داشتهوچیزیراوقفنکردهباشد.«

ــیــویبــهطــورقــطــعويــقــیــن،فانی زنــدگــیدن

ــنــاســتوحــتــیمــحــکــمتــریــن ف ــه بـ ومــحــکــوم

این از نیز انــســانهــا قــویتــریــن و ساختمانها

قاعدهمستثنینیستند.آيۀ۷8سورۀنساء،ناظر

کهدنیاوهرچهدرآناست، بههمینمعناست

نابودخواهدشدوچیزیازآنباقینمیماند:

فى   ُكْنُتْم  ْو 
َ
ل َو  َمْوُت 

ْ
ال ُم 

ُ
ُيْدِرْكك وُنوا 

ُ
َتك ْيَنما 

َ
>أ

ِمْن  هــِذِه  وا 
ُ
َيُقول َحَسَنٌة  ُتِصْبُهْم  ِإْن  َو  َدٍة  ُمَشّیَ وٍج  ُبــُر

ِعْنِدَک  ِمْن  هِذِه  وا 
ُ
َيُقول َئٌة  َسّیِ ُتِصْبُهْم  ِإْن  َو  اهَّلِل  ِعْنِد 

َيــكــاُدوَن  ال  ــَقــْوِم 
ْ
ال ِلــهــُؤالِء  َفما  اهَّلِل  ِعْنِد  ِمــْن   

ٌّ
ُكــل  

ْ
ُقــل

<؛ ً
َحدیثا َيْفَقُهوَن 

»هرجاباشید،مرگشمارادرمیيابد؛هرچند

گـــربـــهآنهـــا ا ــاشــیــد.و ــایمــحــکــمب ــرجهـ بـ در

میگويند: برسد، پیروزی( )و حسنه )منافقان(

شکستی( )و سّیئه گر ا و خداست، ناحیۀ از این

همۀ بگو توست. ناحیۀ از این میگويند: برسد،

گروهحاضر اینهاازناحیۀخداست.پسچرااین

کنند؟« نیستندسخنیرادرک
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

زندگی لحاظ از و بادوامتر زندگیعینی در مادی ُبعد از آن اثــرات و است باقی آنچه ازديگرسو،

حقیقی،ابدیوفناناپذیراست،اعمالصالحوارزشمندیچونباقیاتصالحاتياهمانوقفاست.

که گربتوانانسانهایمصلحراباانجاماعمالصالحباخداوندمتعالوذاتپاکاو برایناساس،ا

کريمدراینبارهمیفرمايد: ابدیاستپیوندداد،رنگجاودانگیبهخودمیگیرند.خداونددرقرآن

ا<؛ 
ً

 َو َخْیٌر َمَرّد
ً
َک َثوابا ّبِ اِلحاُت َخْیٌر ِعْنَد َر باِقياُت الّصَ

ْ
ذيَن اْهَتَدْوا ُهدًى َو ال

َّ
یُد اهَّلُل ال >َو َيز

شایسته  ماندگارهاى  و  مى افزاید،  یافته اند  هدایت  كه  كسانى  هدایت  بر  خداوند  »و 

وى(  وردگارت از نظر پاداش )اخر )عقاید حّقه و فضائل نفسانى و عمل هاى صالح( نزد پر

یم، آیۀ 76(. و از نظر عاقبت بهتر است« )مر

برخیازمصارفوقفعبارتاستاز:

کتابخانههاو... ۱.تعلیموتربیترايگان؛ازقبیلاحداثمدارس،

کزبهداشتیودرمانیو... ۲.معالجهودرمانبیماران؛نظیراحداثمرا

کزعلمیوتحقیقاتیوتأمینبودجههایآنها؛نظیردانشگاهها ۳.احداثمرا

کمکبهزّوارومسافران 4.

کینوايتام ۵.حمايتازفقراومسا

6.آبوآبیاری

است؛ آخــرتگــرایــی و دیــنبــاوری ديــنــداری، بــرای ارزشمندی معیار جامعه، در وقــف حــوزۀ گسترۀ

کیازوجود کهحا کهمیتوانباآنايمانجامعهراسنجید.وقفوموقوفاتازآنجهت بهگونهای

کهچگونهبا مردمخّیرودینباوراست،همچونآينهایايمانقلبیآنانرامینماياند؛اماازآنجهت

آنبرخوردمیکنند،تقوایمصرفکنندگانراهمبهنمايشمیگذارد.

حاجسّیدحسینرضازادهبراینباوراست:

»آنچه مهم است، در مرحلۀ اّول رضایت خالق و ائمۀ معصومين)ع( و سپس بهره مندی 

كه از عمرم مى گذرد، ذره ای از تلش و  مردم از اين موقوفه هاست. در تمام سال هايی 

از  را به نام یكى  یغ نكرده و تمام موقوفه ها  برای خدمت رسانى به خلق خدا در كوشش 

كز و مؤسسات بهره مند مى شود،  كه از اين مرا كرده ام تا هركس  ّين  ائمۀ معصومين)ع( مز

مقدس،  نام هاى  اين  بس.  و  است  اهل بیت)ع(  به  عشق  ساختۀ  بناها  اين  كه  بداند 

كار را نشان مى دهد. به عبارتى، هم آغاز راه بوده است، هم ميانۀ  یشه و هدف اصلى  ر

راه و هم سرانجام و در نهایت اين كه تمام اين موقوفه ها، محصول تعاليم و ارشاد ائمۀ 

معصومين)ع( بوده است. 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تصويری از برگزاری 

مراسم آئينى در سالن 

كبری  حضرت خدیجه 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(

از  وقــف   . و...  محل  و  ساختمان  نه  اســت،  انگيزه  مهم  عنصر  یگانه  مــن،  دیــدگــاه  از 

و  دینى  وظيفۀ  به  عمل  مــردم،  به  عشق  یكتا،  خــداى  به  ایمان  محصول  باید  من  نظر 

ون براى رسيدن به آرمان هاى  ز و بوم و جوشش از در ى اين مر انسانى، عشق به پایدار

و  عصمت  اهل بیت  نورانى  و  زشمند  ار تعاليم  از  برگرفته  همگى  كه  باشد  انسانى  بلند 

طهارت)ع( است.«

محل احداث و عملیات ساختمانی مؤسسه
مهر۱۳8۱شمسی، روزسیام در اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ عملیاتساختمانی

مطابقباروزمبارکپانزدهمشعبان۱4۲۳قمری،مصادفبازادروزحضرتبقیهاهلل)عج(،آغازشد.

دراینمراسمشخصیتهاییهمچوننمايندگانمراجعتقلید،جمعیازروحانیونمعّظم،استادان

ارگانها، و دولتی مدیران مصر، االزهر دانشگاه از مدعو استاد ازجمله دانشگاهها، محترم رؤسای و

کزفرهنگیوديگراقشارعالقهمندبهخاندان کسبه،خّیرینومدیرانمؤسساتخیريهومرا تجارو

اهلبیت)ع(ومعارفاسالمیحضورداشتند.

عالمپرور و تاريخی شهر مرکز در مترمربع، سههزاروپانصد از بیش زیربنایی با عظیم پــروژۀ این
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ودی و پذيرش مؤسسۀ  ور

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

و زیبا میدان شرقی جنوب سیصدمتری شعاع در نشاط، و غربی هشتبهشت تقاطع در اصفهان،

نفیس»نقشجهان«واقعشدهاست.بنایاینمرکز،دردوطبقهوازچهاربخِش»علمیپژوهشی«،

شده تشکیل ديجیتالی« پیشرفتۀ »کتابخانۀ و همايشها« و اجتماعات سالن ــاالر، »ت »آمـــوزش«،

است.جايگاهویژۀباورهایفرهنگی،اعتقادیواجتماعِیاصفهانموجبشدهتادربرنامهریزیو

طراحیهایفیزيکیومتافیزيکیاینمؤسسه،گامهاییحسابشدهومتناسبباموجوديتفرهیختۀ

اینشهربرداشتهشود.

گی های معماری ویژ
سّنتی، معماری تلفیق نمايانگر همه مؤسسه، فیزيکی طراحی در معماری شاخصههای و عناصر

و روحانی نگاههای مؤّيد مؤسسه، داخلی فضاهای معماری است. اسالم جهان ُمــدرن و اسالمی

اهداف و انگیزهها با ناآشنا بینندۀ هر که گفت يقین بهطور میتوان و است طرح سازندۀ علمی

محصوِر را خود گیرد، قرار آن ظاهری تزیینات و معماری بطن در چنانچه مجموعه، این ساخت

بنا این کلی اصول همچنین يافت. خواهد اسالمی و توحیدی مقدس مفاهیم و معانی از انبوهی

و کارشناسان برای مناسب الگویی بتواند بهرهبرداری، و اتمام از پس که شده طراحی بهگونهای

معمارانساختاینگونهبناهابهشمارآيد.

وقتیبانمایُمدرنوآمیختهبافرهنگبومیورودیمؤسسهروبهرومیشويم،آنچهبیشازهر

مشخصۀديگرجلبنظرمیکند،همگونیطرحهایزیبایاسالمیوُمدرنآناست؛مانندتکراراسم

کهخودرادرعمقنگاهبینندهجایمیدهد. جاللۀ»اهلل«

گرهچینیهای و معّرقکاریها با و چــوب جنس از مؤسسه زیبای بسیار و بــزرگ ورودی درب

هنرمندانهای،خودنماییمیکند.حاشیههایایندربباخطزیباینستعلیقبهآياتالهیواسماء

متبرکۀمعصومین)ع(منقوشومزّینشدهاند.

کههنربهکاررفتهدرنماوفضاهایمختلفدرونوبرونبنا،مجموعۀچند بهجرأتمیتوانگفت

کهاعتقاداتدينیمردمایناقلیمرابهدورازحضورهرهنروارداتیو هنرظريفسّنتیواسالمیاست

غیرایرانینمايشمیدهد.

هنگامورودبهمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(وپسازگذرازسردرمزّینبهاسماءاهلل

کندهاز کهبابفاطمه)س(نامگذاریشدهاست،بهفضایآ وعبورازدربچوبیمعّرقارزشمندی

آياتالهیواسماءمبارکائمۀمعصومین)ع(اینمجموعۀمعظمداخلمیشويم.

وب<)رعد،آيۀ۲8(و>ِإّنَ 
ُ
ُقل

ْ
ال ِبِذْكِر اهَّلِل َتْطَمِئّنُ ال

َ
کهآياتمبارک>أ گچبریهایزیباوظريفسقف
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مبارک نام که نورجاری در است، داده درخودجای را آيۀ۱۳( ُكم<)حجرات، ْتقا
َ
أ اهَّلِل  ِعْنَد  ْم 

ُ
ْكَرَمك

َ
أ

امیرالمؤمنینعلی)ع(رابرمحیطخودداردجلوهایخاصيافتهاست.

وَن َخبير<)مجادله،آيۀ
ُ
َم َدَرجاٍت َو اهَّلُل ِبما َتْعَمل

ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ذيَن أ

َّ
ْم َو ال

ُ
ذيَن آَمُنوا ِمْنك

َّ
آيۀمبارکۀ>َيْرَفِع اهَّلُل ال

کهبهآيۀمبارکۀ>الر  کاشیمعّرقپشتمیزپذیرشقرارداردولوحسنگیيادبودی کهبهصورت ۱۱(

)ابراهیم، َحميد<
ْ
ال يِز  َعز

ْ
ال ِصراِط  ِإلى   ِهْم  ّبِ َر ِبِإْذِن  وِر  الّنُ ى 

َ
ِإل ماِت 

ُ
ل

ُ
الّظ ِمَن  اَس  الّنَ ِلُتْخِرَج  ْیَک 

َ
ِإل ناُه 

ْ
ْنَزل

َ
أ ِكتاٌب 

گوشزدمینمايد.افزونبردراصلیساختمان،سه آيۀ۱(تزیینيافتهاست،هدفبناوساختمانرا

کهدِرسمتشمالباتزییناتخاصوناممبارکحضرت دراصلیديگربهاینورودیمتصلاست

حجتابنالحسن)عج(دردوسویآن،جلوهایخاصبهفضابخشیدهاست.

کتیبۀقرآنی چلچراغعظیموباشکوهآويختۀورودی،بهبینندهاعتمادبهنفسخاصیمیدهد.

بهصورت که وسقفهال دیوارها و کاشیکاریفضاها و آیینهکاری هنر و نقشهایخاطرهانگیز و

رابهتعظیموتکريمخودتشویق گر باآياتقدسیزينتيافتهاست،تماشا نقشبرجستهوماهرانه

گوییاورابهمیهمانیدرفضاییعرفانیدعوتمیکند. مینمايدو

تاالراجتماعاتحضرتخديجۀکبری)س(تاالریاستتقریبًامربعشکلکههربینندهرامبهوتخود

میکند.چتریازاسماءمقدسچهاردهمعصوم)ع(وناممبارکحضرتزينب)س(وحضرتعباس)ع(

کهبرصندلیهای کهوارداینفضامیشوند.اینتاالرپذیرایششصدنفراست باالیسرآنانیاست

سبزرنگآنمستقرمیشوند.عرضوطولتاالربهگونهایاستکهازهرنقطه،ارتباطینزديکباجايگاه

گچ بری سقف  نمای 

ودی مؤسسۀ  ور

تحقيقات و نشر معارف 

ين به  اهل البيت)ع( مز

آیات قرآن
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)سن(برقرارنمودهاست.ششدرببزرگمتصلبهتاالر،امکانپرشدنوتخلیۀسريعرافراهمآورده

کاشیهای است.صلواتچهاردهمعصوم)ع(خواجهنصیرالدینطوسیجلوهگردیوارهایچوبیاستو

سفالیآنکهبارنگچوبهماهنگیدارد،آرامشیدرخورتوجهرابهبینندهالقامینمايد.

گويایمسیروهدفاجتماعات آيۀمقدستطهیروحديثمبارکثقلین برتارکجايگاه)سن(،

به و است تصویریمجهز و وسائلصوتی بهجديدترین تــاالر این اســت. تــاالر این در تشکیليافته

شرکتکنندگاندربرنامههاامکانبهرهبرداریبهترازمطالبارائهشدهرامیدهد.

گنبدمسجد کهمنبعثازطرح گچبریهایزیباوظريفیاست کندهاز گنبدگونه،آ اینمجموعۀ

شیخلطفاهلل،شاهکارمعماریدورۀصفويهاست

يکیازدربهایشمالیتاالربهتاالرپذیراییوپیشخوان)بوفه(متصلاستودربشمالیديگر

مستقیمافرادرابهخارجازساختمانهدايتمینمايد.

کهشیعه گردفضایسقفراپوشانده،يادآورعهدیاست گردا گچبریبینظیری کهبا دعایعهد

درزمانغیبتبااماممعصومخوددارد.بهتعبیری،تمامیاینساختمانزیرپوششاینعهداست

کههرچهمیکنیمبرایاثباتمتعهدبودنبهوظیفۀيکبندۀخداست.ازطریقدودستگاهپلکان

امینی تاالرمدیريتعلمیپژوهشیعالمۀ زیرینساختمانشامل بهطبقۀ وجنوبیمیتوان شمالی

دسترسیيافت.

لوسترهماهنگبااینفضابههمراهچهارلوستردرچهارطرفآن،نوراینفضاراتأمینمیکند.در

گچ بری سقف  نمای 

ودی مؤسسۀ  ور

تحقيقات و نشر معارف 

ين به  اهل البيت)ع( مز

آیات قرآن

عكس صفحۀ 

یخچه  كتيبه تار بعد:  

مؤسسه نصب شده در 

ودی مؤسسۀ  محل ور

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(
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نمايی از اتاق مديرعامل 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(

گنبدجمالتمقدس»ال اله اال اهَّلل«، گرداین گردا

زیبا خطی با ولـــى اهَّلل« »على  و ــول اهَّلل« رسـ »محمد 

جلوهگراست.

بر زیبا و بسیارظريف معّرقچوب تابلوی دو

از کهتعدادی اســت ایــنفضانصبشــده دیــوار

زهـــرا)س( وحضرت عــلــی)ع( احــاديــثحضرت

دیــوارههــای با تابلو دو ایــن میکند. يـــادآوری را

ــدهازچــــوباســـت، ــوشــی کـــههــمــگــیپ اطـــــراف

است. نموده ايجاد تحسینی درخــور هماهنگی

دودرباصلیوتاالراجتماعاتحضرتخديجۀ

کبری)س(بهاینفضامتصلاست.

ــهآخــریــنســیــســتــمهــایفــنــاوری ایـــنتـــاالرب

در را کابین صدوپنجاه تعداد و است مجهز روز

برای کــاربــران و محققان و پژوهشگران اختیار

در اســت. داده قــرار دينی علمی، پژوهشهای

سمتچپورودیسالن،دوتابلویمعّرقچوب

سالن چــپ سمت دیـــوار بــر زیبا و ظريف بسیار

کتابخانهنصبشدهوتعدادیازاحاديثحضرت

رادرخــودجای زهــــرا)س( عــلــی)ع(وحــضــرت

فیزيکی، کتاب هیچ قسمت این در است. داده

و حضوری مراجعهکنندگان و کاربران اختیار در

کتابهاو بلکههمۀ قرارنمیگیرد، غیرحضوری

کتابخانه منابع،بهصورتديجیتالیدرسیستم

)اينترنت( وب طریق از کاربر و میشوند ذخیره

کند. میتواندبهمنابعدسترسیپیدا

ظرفیت ــا ب بینالمللی کــنــفــرانــس تـــاالر ایـــن

و شــعور ذوق، عناصر از آمیخته نفر، ســـیودو

برگزارى برای و است اصفهان اقلیم در فرهنگ
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

نمايی از سقف 

تاالر علمه مجلسى 

ين به دعای عهد  مز

امام زمان)عج(

مکانی نیز و مؤسســه کنفرانسهاى و جلسات

براینگهــداریآثارمکتوبمؤسسهاست.

ــهایبـــزرگ ــخــان ــاب ــت ک ــی، ــن ــی تــــاالرعــالمــهام

کــتــبفیزيکی، نــگــهــداری بــر افـــزون کــه اســت

ادارۀ و تاالر در علمی-پژوهشی مدیريت امکان

مرکز تــاالر ایــن اســت. ساخته فراهم را مؤسسه

و اســت مؤسسه علمیپژوهشی نشســتهــاى

طراحی کیفیت بهترین بــا آن داخــلــی فــضــاى

ــاالريــکــیازمــخــازن ــت.ایـــنتـ ــراشـــدهاسـ واجـ

نگهدارىآثارمکتوبمؤسسهنیزهست.

کتاب، اینبخششاملهزارودويستمجّلد

و قديم مکتوب آثــار سنگی، خطی، کتابهای

فقه، تفسیر، قــرآن، مانند موضوعاتی در معاصر

حديث، حقوق، فلسفه، کــالم، عقائد، اصــول،

ادبیات، سرگذشتنامه، تاريخ، رجــال، ادعیه،

واژهنامه،جغرافیا،طباسالمیو...است.

کنار نمازخانۀمؤسسهباظرفیتيکصدنفردر

ديجیتالی کتابخانۀ فراز بر و امینی عالمه سالن

قرارداردوفضاییمعنویوروحانیبرایتقّرب

به اهلالبیت)ع( عاشقان اعتکاف و خداجويان

درگاهالهیرافراهمنمودهاست.

مؤسسۀ ــۀ ــورخــان مــوت و تــأســیــســات طـــراحـــی

مطابق اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات

کاماًل محاسبات و ضوابط آخرین و فنی اصــول

است گرديده اجرا و محاسبه طراحی، مهندسی

تهويۀ از عظیم بنای ایــن بخشهای همۀ تــا

گرمايشبهرهجويد. مطبوعسرمايشو

ویژهای زیبایی با )بوفه(مؤسسه پیشخوان







كبری)س( مؤسسۀ  ودی مركز همایش های حضرت خدیجه  تصويری از اثر هنرمندان اصفهانى پیرامون فضائل االمام على بن ابیطالب)ع( منسوب در شمال البی ور

تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(



كبری  ودی مركز همایش های حضرت خدیجه  تصويری از اثر هنرمندان اصفهانى پیرامون فضائل حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا)س( منسوب در شمال البی ور

)س( مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(
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نمايی از مركز 

همایش های حضرت 

كبری )س(  خدیجه 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(

عكس صفحۀ بعد: 

كتيبه تاالر علمه 

ين به دعای  مجلسى مز

عهد با امام حى حضرت 

مهدی)عج(

را آرام فضایی داخــلــی، تزئینات و طــراحــی در

مؤسسۀ میهمانان و کارکنان از پذیرایی بــرای

بهوجود اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات

آوردهاست.

باتوجهبهامکانبلوکهشدنوُافتسايتهای

این کشور، از خــارج هاستینگهای در اسالمی

ارتباطات وزارت از IDC مجّوز اخــذ با مؤسسه

راهانـــدازیمرکز فــنــاوریاطــالعــاتوطراحیو و

داده،افزونبرذخیرهسازیونگهداریاطالعات

نیز را مراجعان درخواستهای خــود، نیاز مــورد

به سرويسدهی و پشتیبانی با و میدهد پاسخ

فرهنگی، کانونهای و دينی علمی، مؤسسات

ــزاری ــرماف امــکــاناســتــفــادۀآنـــانراازخــدمــاتن

فراهممینمايد.ازقابلیتهایاینمرکزمیتوان

مواردمهمزیررابرشمرد:

فضایفیزيکیايمنواستاندارد.  

کشورازطریق   اتصالبهشاهراههایاينترنتی

فیبرنوری.

و   مخابراتی پیشرفتۀ تجهیزات از بهرهگیری

ارتباطیبرایاتصالبهاينترنتسراسری.

بــرای   قدرتمند ۲0ِســــرور از بیش ــودن بـ دارا

سرويسدهیبهشبکۀداخلیومؤسساتهمسو.

مرکز   در سلسلهمراتبی طــراحــی از اســتــفــاده

کوثر. دادۀ

دارابودنخطوطارتباطیاينترانتواينترنت  

مجّزا.

کاربرانشبکهبااستفادهاز   مدیريتمتمرکزبر

سیستمهاینظارتشبکه.
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عكس صفحۀ قبل 

باال: نمازخانه مؤسسۀ 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع( 

عكس صفحۀ قبل 

پايین: نمايی از 

كتابخانه  هلدینگ سالن 

ونيكى مؤسسۀ  الكتر

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

ارتباطی،   تجهیزات همۀ همچنین و ارتباطی خطوط تمام لحظهبهلحظۀ و کامل مانیتورينگ

گون. گونا ِسرورهاوسوییچهابااستفادهازسامانههایمانیتورينگ

استفادهازتکنولوژیمجازیسازیبرایسرويسدهیونیزافزايشتوانعملیاتیدرفضایمجازی.  

حفاظتمجازیومنطقیبابهرهگیریازفایروالهایپیشرفتۀسختافزاری.  

استفادهازسیستمهایتشخیصوجلوگیریازهرگونهحملۀسایبریبهِسرورهاوشبکه.  

داشتنRedundancyبررویلینکهایارتباطیونیزِسرورهابرایداشتنارتباطپايدار.  

نوسانات   از ناشی اختالالت يا برق ازهرگونهقطعی برایجلوگیری قدرتمند UPSهای از استفاده

برقیدرسیستمبرقرسانیبهديتاسنتروشبکۀداخلی.

کتابخانۀديجیتالوشبکۀداخلی.   کاربران پوششدهیوایرلس)wireless(سراسریبرای

موقعیت فرهنگی
و مسائل با معنوی و مادی زمانی، مکانی، انسانی، از اعم عالم، در چیزی هر فرهنگی جنبههای

گونیازجملهجغرافیا،اقتصاد،آموزش،سیاستو...ارتباطمستقیمدارد.رابطۀانسانها گونا ابعاد

این از آوردهاست.يکی آنانپديد برای را بااینمسائل،توقعاتیخاصومتنوع امروزی درجوامع

گذشتههایدوراوست.احداثبناهای انتظاراتوتوقعات،شناختبايستهوشايستۀفرهنگبشردر

بافرهنگونیازهایمحسوسدرجامعه بازمانوهمسو کاربریهایخاصومتناسب با مختلف

کند. کمک میتواندبهاستحکاموپايداریتاريخاجتماعیبشر

گفتاینمؤسسههمانرابطۀفرهنگیویژهایاست درتعريفوتوجیهبنایاینمؤسسهمیتوان

کهتوقعاتانسانهادرجامعهایروشنوپويابهوجودآوردهوايجادآنرادرحِدِاستانداردهایيک

نیازمبرمفرهنگیقابلدرکساختهاست.مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(میتواندمعنا

گیرد. وهدفیبرانگیزانندهرابهنمايشبگذاردوبسانالگوییفرهنگیفرارویجامعهقرار

نمایظاهریساختمانمؤسسهتوانستهاستدرمعماریودرهمسايگیبامحیطجغرافیاییيکی

ازکهنترینشهرهایدانشپرورایرانوجهان،پوياییبهوجودبیاورد.مردمیکهازکناراینبنامیگذرند،هر

کدامبهگونهایباآنرابطهبرقرارمیکنندوگویی»بنا«باآنهاگفتوگومیکندوآنانرابهخودفرامیخواند.

جامعۀفرهنگیاصفهاندرطولدورانهایفرهنگسازخودثابتکردهاستشیفتۀنگاهبهطبیعتسبزو

گنبدهایفیروزهایتعريفشدهاست.این آراموآسمانالجوردیاستودرهمینراستابهآبوآبادانیو

جامعهبقایخودرادرتحرکزیباشناسانۀفرهنگوحضورافکاربلندورفیعمیداندوبرایتنّعمازاینلطف

خدایی،بهپرورشوحفظعلماوفقهاوانديشمندانونشرآثارعلمیودينیآناننیازبسیاردارد.
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گی  های مؤسسه در بیان مؤسس ویژ
حاجسّیدحسینرضازاده،خوددرتوصیفویژگیهایمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،

چنینمیگويد:

َم
َّ
ِه َو آِلِه َو َسل ٍد َنِبّیِ ِدَنا ُمَحّمَ ى َسّیِ

َ
ى اهَّلُل َعل

َّ
ِميَن َو َصل

َ
َعال

ْ
َحْمُد هلِِل َرّبِ ال

ْ
ِحيِم، ال ْحمِن الّرَ »ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

اوســت از  كــه جهان خــّرم  آنــم  از  اوســتبــه جهان خــّرم  از  عــالــم  همه  كــه  عــالــم  همه  بــر  عاشقم 

)سعدی،مواعظ،غزلیات،شمارۀ۱۳(

کهمردمانوجغرافیایفرهیختهاشسراسرفرزانگی کهدرسرزمینیزيستهام کرم خدایبزرگراشا

جايگاه و ملجأ اســالم)ص( عظیمالشأن پیامبر خاندان محمدی)ص(، اسالم صدر همان از است.

مفاخر از که است فارسی ادعا،سلمان این است.شاهد بوده بزرگواران آن وعالقهمندان شیفتگان

مکّرم رســول بــه لبیکگویی افتخار و مــیآيــد بهشمار اصفهان شهر و اســالم جهان منحصربهفرد

اسالم)ص(رادارد.

کهجمیع شهرتاريخیمذهبیاصفهانازدیربازپذیرایفرهنگغنیاسالمبودهوبهخودمیبالد

کهازنمادهایروشنمکتبتشّیعاست،يکجادرخود علوممختلفدينی،علمی،هنرومعماریرا

کهتوفیقیبسعظیمبهاینجانبعطافرمودتادر جایدادهاست.خداوندمتعالراسپاسمیگويم

گرامیاسالم)ص( کهبهنامخاندانمطهررسول اینشهربتوانمپايهگذارمؤسسهایتحقیقاتیباشم

يعنی»اهلالبیت)ع(«مزّینشدهاست.

اینمرکزدرطراحیهاومعماریداخلیازالهامات،ارشاداتواحاديثائمۀمعصومین)ع(استفاده

کهزينتبخشهمهجایاینبناست.نّیتاینجانب،وصفعبوديتودعوتبهبندگِی کردهاست

کههدفخلقتعنوانشدهاست.ابالغاینمهمبهعالموعالمیان،وظیفهای خدایسبحاناست

کهبزرگمبّلغهستی،حضرتمحمد)ص(،ائمۀمعصومین)ع(وخاتمآنهاامامحّی،حضرت است

مهدی)عج(برعهدۀهمۀدلسپردگاننهادهاند.

سابق مانند ديگر هم ابالغشونده و ابالغکننده و میکند تغییر مکان و زمــان تغییر با ابــالغ روش

گفت نیستند.رسالتاینمؤسسهنیزدربهکارگیریپیشرفتهترینومؤثرترینروشهاست.نمیتوان

کرد.پسبايداز فناوریاطالعاتبهتریناست؛بااینحالنیزنمیتوانازاینامکانمهمصرفنظر

گسترشدادوتمامتشنگانرادرسراسرعالم کردومعارفاهلبیت)ع(را اینفناوریروزدنیااستفاده

گسترش سیرابنمود.امیدواريمبهياریخداوندمتعال،دردورانغیبتحضرتمهدی)عج(،درراه

کهيگانهراهسعادتبشريت گهربارونورانیاهلبیت)ع( اهدافعالیۀآنحضرتوتوسعۀفرهنگ

کنیم. است،انجاموظیفه
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کرد.غنایمعارفاسالموشیعۀاثنیعشری کهخدابرايممحقق راهاندازیمؤسسه،آرزوییبود

وسرسپردگیبهامامحّی،حضرتمهدی)عج(،هرکسراباحداقلبهرهازآن،برانگیختهمیکندتا

ابالغآنانجامدهد.ذهنهایپرسشگر،جوابنابمیخواهدوتهاجم رابرای کثِرتالشخود حدا

فرهنگی،پاسخیشايستهمیطلبد.بايدحرکتیدرخوروشايسته،درشأنمقامامامتوبابهرهگیریاز

آخرینفناوریهاوابزارهایهنریبرایتبلیغآغازمیشدتاپاسخطالبانوجويندگاننشرمعارفحقۀ

باریسنگین کاریبزرگو اینمسئولیت، انجامِ امکاندادهشود. اهلالبیت)ع(بهفراخورحالو

گرپرسشگرپاسخمیطلبد،بايدياریاش کرد.ا است.بنابراین،بايدبانهايتسرعتوقدرتحرکت

نیازهای برای بهروز و پاسِخشايسته بیايد. تا کهمیخواهد.نمیتواننشست کرد؛آنهمدرهرجا

که يادشده،بهرهبردنازآخرینفناوریاطالعاتوارتباطاتاست.هرکس،هرجا،هروقتوهرمقدار

را آن مّنان پروردگار و بودم کاشته وضمیرخود دردل رامدتها آرزو این بیابد. میتواند بخواهد،

پرورانیدوبحمداهللثمرهاشمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(شد.

گرفتم گامنهادم،ازبهترینهادرطراحیواجرابهره درحدتوانوبضاعتمزجاتخوددراینراه

کنند.البتهآنچه کاررابهدستهنرمندانمتعهدسپردمتاعالیترینمضامینرادستمايۀخويش و

کوششیاستبرایقالبیدلنشین شد،نهسزاواردوستونهشايستۀمحبتیموردانتظاراست،بلکه

کهآنچهتوانستم،درَطَبقاخالصفرونگذاشتموبهمحضرحضرتدوست تادرمحضريارروشنشود

الوهی و رّبانی ناب دريافتحقایق وعرصۀ تدّبر تفکر، کانون اینمجموعه امیدوارم کردم. تقديم

کوثراهلبیت)ع(.ازخداوندمتعالخواهانماینمؤسسه شودوچشمهایباشدجوشانومتصلبه

کريمانۀ الطاف و افاضات نورانی فضای در دردآشنا صاحبدالن و پژوهشگران پرسشگران، مأمن

چهاردهمعصوم)ع(شود.«

انگیزۀ تأسیس
این گسترش و بوده انبیا رسالت هدف مهمترین باریتعالی، ذاتحضرت بندگی و معرفت ترويج

کتابتفصیحدرعرصۀعلم ویژگیخداشناسیباابزاریهمچونبالغتسخن،ظرافترفتاروعملو

وانديشه،میّسراست.

کهحضرتختمیمرتبت،محمدمصطفی)ص(،بهپیامبریورهبریانسانمبعوثشد، ازروزی

کهانباشتهازنکاتبلیغوفصیحاست،آغازشدوايشانهموارهدرمسیرتنویر تبییناینمعارفالهی

گاهیهاکوشیدند.ايشانرسالتمقدس وتلطیفارواِحخلقهاینگرانودورساختنامواجمتالطِمناآ

کهخواسِتحضرتحقجّلوعالبود،بهانجامرسانیدوباقیرابهاهلبیت)ع(وانهادو خودراآنطور
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کهعصرآخرینحجتخداست،هرچهازمعارف کنون آنهانیزهريکوصّیآنپیامبر)ص(شدندوتا

دردستماست،بیشکهمانيادگارهایآنعزیزانبزرگواراست.درادامهنیزراوياناحاديثازاین

کردندوآنهارابهنسلهایبعدانتقالدادند. معارفحراست

غیبتامامزمان)عج(وظیفۀسنگینیبردوشوجدانهایبیدارودلهاوضمیرهایپاکعلما

کناراین گوشهو گذاشتهاست.دراینمسیر،علماومحققانزاهدوخّیریننیکانديش،در وفقها

جهانهستیمیکوشندبانشروتبلیغمعارفحضرتمحمد)ص(واهلبیت)ع(،تشنگانراسیراب

کنندوموجببیداریفطرتانسانهادرهمۀمرزهایتاريخیوجغرافیاییشوند.امیدواريمدراین

و برابری از کنده آ درفضایی و يابد رهایی تاريخی و منطقهای نــژادی، قومی، ازحصار بشر رهگذر

گشايدوبهفطرتاصیلشبازگردد. کمالبال سعادتو

اینعلوم، اهّم از و آناست به وعلوممربوط ارتباطات کنونعصر ا که کسیپوشیدهنیست بر

گستردۀارتباطاِتبیواسطۀالکترونیکیاست؛يعنیارتباطآسانبینهمۀجهانیان امکاناتوسیعو

از ارتباطات اینگونه برقراری بهيقین، ابعادجغرافیایی. و فاصلههایفکری از يکديگرصرفنظر با

بوده ملیتها و فرهنگها انديشهها، اديــان، اقــوام، با آشنایی برای دنیا، کنان دیرينۀسا آرزوهــای

گذشتههایدوردرذهنبشروجودداشت،لیکنصدایپایاستیالوسلطۀ است.تحققاینآرزواز

گوشرسیدهو گونآندرچنددهۀاخیردرعرصههایعلومسّنتیبه گونا علومجديدوفناوریهای

جهانرادرمعرضافکاروآراوانديشههایبديعورشديافتهایقراردادهاست.

بدیهیاستدرچنینفرصتهایبینظیری،توفیقدستیابیبهمنابعومآخذعلمیوتحقیقاتی،

ازآِنمکتبیخواهدبودکهبتواندهرچهبیشترموجباتسازگاریبشربافطرتشرا-کهدرمعرضافکار

وانديشههاینکتهسنجحقیقتبیناست-فراهمآورد.

عالمان تالشهای همۀ بر جگذاری ار نگرش با اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

اختیار در تحقیق برای را الزم منابع و ببرد را بهره نهايت روز فناوری از میکوشد دانشمندان، و

صاحبان تحقیقی موضوعات و اقــدام کنده پرا کوششهای تجمیع برای و دهد قرار پژوهشگران

کهباقلمشان، کوششمجاهدانحقجو کهمحصول کند.بدیهیاست انديشهرابهيکديگرمرتبط

گاهی نابترینانديشههاراازدرياینوروحقوحقیقتنیوشیدهاند،میتواندتشنگانعلمدینوآ

گردآوریودراختیار کند.اینمؤسسهمیکوشدتماممنابعموردنیازرابهصورتديجیتالی راسیراب

ازخدمات و باشند داشته آنهادسترسی به زمین کرۀ انسانهای دهد؛طوریکههمۀ قرار عموم

جستوجویسريع،دستهبندیمطالبونیزارتباطبامؤّلفانوصاحبنظرانازانديشههایزالل

ونابآنانبهرهمندشوند.
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كابین و  نمايی از 

ميزهای محققين بخش 

كتابخانه دیجيتالى 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(

ضرورت تأسیس 
کهترويجمعرفتوبندگیذاتحضرتباریتعالیبودهاست باعنايتبهاهدافعالیهورسالتانبیا

کنون تبیینمعارفالهیباسخن،رفتارونوشتاروهدايتخلقدرمسیرخالق،مشروعیتمیيابدوا

کهزمانامامتآخرینحجتخداست،آنچهازمعارفنبویدردستماست،نتیجۀتالشاولیای

کههموارهسعیشدهازآنهاحراستومراقبتشود. الهیاست

و دانشمندان تالشهای به ارجنــهــادن ضمن اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

بجويد. را بهره نهايت روز فناوریهای آخرین از آسمانی علوم اعتالی برای میکوشد پژوهشگران

که خود بههدف مؤسسه این معصومین)ع(، ائمۀ و متعال خداوند عنايات سايۀ در که امیدواريم

گهرباراهلبیت)ع(است،دستيابد. همانترويجمعارفآسمانیو

اهداف تأسیس
اهماهدافتأسیسمؤسسهبهشرحزیراست:

ايجادبانکجامعاطالعاتاسالمی.  

نشرمعارفاهلالبیت)ع(.  

بهکارگیریآخرینروشهایعلمیدرتحقیقونشر.  

شکلدهیبهجريانپژوهشدرحوزۀفعالیتهایاسالمی.  

نشرالکترونیکیمعارفاهلالبیت)ع(ازطریقپايگاهداده.  

ايجادمرکزدادۀاسالمی).I.D.C(برایبهرهبرداریهمۀمؤسساتهمسو.  

جلوگیریازتبادليکسويۀاطالعات.  

شده تحقیق رونــد در فراوانی چالشهای موجب اســالم، جهان در مکتوب اطالعات جمعنشدن

است؛ازجمله:

انجامفعالیتهایتکراری.  

انجامفعالیتهایناقص.  

گاهمحالبهآنچهمحققاننیازدارند.   دستیابیمشکلو

هزينهبربودنتحقیقبرایاستفادهازمنابعازلحاظدسترسیومکان.  

نبودامکانتقابلُنسخ،بهمنظوررفعنواقص.  

کمتیراژ.   نبودامکاندستیابیبهُنسخخطی،چاپسنگی،نايابو

گاهیازآنچهدريکموضوعانتشاريافتهاست.   ناآ
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ودی مؤسسۀ  سردرب ور

تحقيقات و نشر معارف 

ين به  اهل البيت)ع( مز

اسماءاهَّلل

گاهیازآنچهدرجريانفکریجهاندربارۀاسالموتشّیعوجوددارد.   ناآ

و   اطالعات تولید میان فاصله بروز به که بشر فرهنگی و فکری نیازهای از پژوهشگر بیاطالعی

مصرفمنجرمیشود.

فرآيندهای   به دسترسینداشتن و علمی کز مرا و پژوهشگران فرهنگی و فکری ارتباطات نبود

برتر. تحقیقی

اطمیناننداشتنمحققبهدستیابِیآنچهدرمعارفاهلالبیت)ع(بهصورتمکتوبوجوددارد.  

گی   ها و مزایای پژوهشی مؤسسه  ویژ
کهبتوانددستیابیسريعوآسانمحققان باتوجهبهمحدوديتهاومشکالتيادشده،وجودمرکزی

بهمنابعمعتبروبهروزراساماندهد،بسیارضروریوالزماست.درزیربهتعدادیازامتیازاتمؤسسۀ

اهلالبیت)ع(اشارهمیکنیم:

استفادۀآسان،سريعوبدونمحدوديتزمانیومکانیبراینیازمندانبهمعارفاهلالبیت)ع(در  

سراسرجهان.

جلوگیریازاتالفزمانوانرژی.  

کیفیفعالیتهایمحقق.   کّمیو گسترش استفادۀبهینهازقدرتفکرپژوهشگرو

پاسخگویِیبههنگامبهنیازهایذهنیبشردرارتباطبامعارفاهلالبیت)ع(.  

ايجادبانکهایاطالعاتی،صوتیوتصویریازمحصولانديشهها.  

گنجینههایارزشمندعلمیوانديشهای.   جلوگیریازنابودی

کاربراندرسراسرجهان.   قابلیتارتباط

کارآمد.   افزايشبهرهوریبهترازاطالعاتموجودباايجادسیستمنرمافزاری

دستیابِیاطالعاتباجستوجویهوشمندوسريع)واژهموضوع(.  

کاربر.   کتابخانۀشخصیدرسايتبرای امکانايجاد

کاربر.   امکانتولیداطالعاتبرای

کاربرانباانگیزههایمشترک.   امکانارتباطهدفدار

کاربرازفعالیتهایفرهنگیمرتبط.   اطالعيافتن

ايجاداطمیناندرجستوجوکنندهبهآنچهدردسترساوست)کاملوبیعیب(.  

کوتاهمدتبااهدافخاص.   کالسهای ايجاددانشگاهمجازیوتشکیل

امکانبهرهبرداریهرچهبیشتِرامکاناتبالقوۀفکریدرحوزۀانديشه.  
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تصويری از مراسم 

سخنرانى آیت اهَّلل حاج 

سّیدحسن فقيه امامى، 

عصرهای جمعه در 

مركز همایش حضرت 

خدیجۀكبری)ع( مؤسسۀ 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

همافق   کــاربــران میان انديشه تبادل امکان

)انگیزهسطح(.

کمبرتدريسفیزيکی.   تقلیلهزينههایحا

کزفرهنگی،دانشگاهیوحوزههای   رفعنیازمرا

کتابخانۀديجیتالیودانشگاه علمیهبرایايجاد

مجازیودرنتیجهتقلیلچشمگیرهزينهها.

کزاسالمیبهنام   امکاننگهداریاطالعاتمرا

کز. همانمرا

تمام   بــه علمی کــز مــرا همۀ دستیابی امــکــان

منابع،بدونمحدوديت.

ايجادشده   امکانات از کز مرا همۀ بهرهبرداری

کز. برایايجاددانشگاهمجازیبهنامهمانمرا

برای   علمی کز مرا امکانات از بهینه بهرهوری

وصولبهاهدافواالتر.

فکری   منحرف جريانهای برابر در ايستادگی

جمهوری مــقــدس نــظــام فرهنگی پــايــههــای کــه

اسالمیایرانراباتمامتوانهدفقراردادهاند.

شناساییدشمنانوشیوههایآنان.  

هدفقراردادنمواضعدشمنان.  

ايجادمقاومتدرسنگرهایفکریوفرهنگی  

گسترشمعارفاهلالبیت)ع(. اسالمیازطریق

بازپسگیریموقعیتهایاشغالشدهبارخنۀ  

فرهنگی.

که   تجهیزنیرویخودیبهباالترینامکاناتی

است؛ گرفته قرار بشر اختیار در مبارزه این برای

يعنیمعارفاهلالبیت)ع(.

ــازیومــعــرفــیمــنــابــعتــحــقــیــقبه   ــرهسـ ــیـ ذخـ

پژوهشگران.
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كابین و  نمايی از 

ميزهای محققين بخش 

كتابخانه دیجيتالى 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(

عكس صفحات بعد: 

مركز IDC )دیتاسنتر( 

مؤسسه تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع( 

و بخش تأسيسات 

مكانيكى )سرمایش 

گرمایش( مؤسسه  و 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

کندهدرموضوعاتتحقیقیصاحبانانديشهومرتبطکردنآنانبايکديگر.   جمعآورینتايجپرا

موضوعات   و اهلالبیت)ع( معارف با آشنایی به عالقهمند ژرفانــديــشــان به يــاریرســانــدن

جامعه. موردنیاز

انتقالدستاوردهایعلمیبهجويندگان.  

کالسهای مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(بابهکارگیریروشهایمختلف،اعماز

کتابهایمرتبط،برگزاریجلساتسخنرانی،ايجادسیستمتحتوبوارائۀخدمات آموزشی،نشر

مؤسسۀ سیستم به ورود با اســالم به عالقهمندان که آورد فراهم زمینهای دارد سعی الکترونیکی،

مبانی و اعتقادی اصول دربــارۀ گستردهای اطالعات بتوانند اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات

اسالمبهدستبیاورندوباجنبههاینظریوعملیباورهاودستوراتالهیآشناشوندودرصورتنیاز،

کنند. پرسشهايشانراباعلماودانشمنداناسالمیمطرحوباآنانمباحثه

و آرامش با زمانیمیتواند و باوجودچنینسیستمی،هرپژوهشگربدونمحدوديتجغرافیایی

بهدورازدغدغههایفکریوفشارهایخانوادگیواجتماعیبهتحقیقوپژوهشدربارۀاسالمبپردازد

ودرپناهتعالیماسالمیومعارفاهلالبیت)ع(بهتکاملبرسد.

کز همسو تأثیرگذاری بر فعالیت های مرا
ترسیماهدافصحیحفرهنگیباروحیۀهمکاریمتقابل.  

بهرهگیریازتجاربوامکاناتهمديگربرایطیصحیحوسريعمسیر.  

گسترشفعالیتهایآنان.   کاربرانبرای کزفرهنگیفعالوموفقبه معرفیمرا

کانونهایپژوهشیبهمنظورافزايشبهرهوری.   تخصصیشدن

کاربران.   کزفرهنگیبارديابیتأثیرهرحرکتدر افزايشانگیزهوبینشدرمرا

تاریخچۀ وقف زمین مؤسسه 
گــرامــیــشــانبــرای ــلســال۱۳80شــمــســیســرکــارعّلیهخــانــمزهـــرامــالبــاشــیبــهاتــفــاقخــواهــر دراوائـ

این نمودند. مالقات رضــازاده حسین سّید اینجانب با پدرشان مرحوم وصیت بهسرانجامرساندن

مالقاتبنابهتوصیۀمرحومحضرتآيتاهللحاجسّیدجاللالدینفقیهايمانیصورتپذیرفت.

براساساطالعاتارائهشدهازطرفايشان،بهمنظورانجاموصیتپدرواختصاصزمینخانۀپدری

کویقصرمنشیدرسال۱۳۷8شمسیموضوعبامرحومآيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامی)ره( در
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مطرحشدهبود.پسازارائۀپیشنهادهاونقطهنظراتازطرفايشان،وقفنامهایبرایزمینمذکور

گرديد. بهمنظوراستفادهحوزۀعلمیۀاصفهان)طالبذکور(تنظیم

گذشتدوسال،برایتحققموضوعوقفوتصرفموقوٌفعلیهاقدامیصورتنمیپذیرد؛ بعداز

مالباشی خانم به فقیهامامی)ره( سّیدحسن حاج مرحوم آيتاهلل طرفحضرت از زمین مدارک لذا

عودتدادهمیشود.

اینجانبپسازبررسیمدارکواینکهمرحومآيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامی)طابثراه(ناظر

وقفبودهاندبهمحضرايشانرسیدهوحضرتايشانازپیشنهاداینجانبمبنیبرتأسیسمؤسسۀ

اجارهنامهای نمودند. استقبال خرسندی با مذکور محل در اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات

۹۹سالهدرتاريخ۲۷مرداد۱۳80شمسیبهمنظوراحداثمؤسسۀيادشدهباحقاخذپروانۀساختمان

بهمستأجربااینجانببهعنوانمستأجرتنظیمومرحومآيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامیبهعنوان

ناظروهمچنیننمايندۀویژۀادارهاوقافوامورخیريهاجارهنامهراتوشیحفرمودند.

پیرواجارهنامۀمذکورواخذپروانۀساختمانازشهرداریواتمامودريافتپايانساخت،نسبتبه

اجازهدريافتسنداعیانیسرکارخانممالباشیبهعنوانمتوّلیموقوفهومرحومآيتاهللحاجسّیدحسن

فقیهامامیبهعنوانناظرموقوفهونمايندهویژهاوقافموافقتنمودندسنداعیانیبهناماینجانباخذ

گردد.پسازاخذسنداعیانی،نسبتبهوقفاعیانیبهشمارۀ۷8درتاريخ۲8اسفند۱۳84اقدامگرديد.

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ به زمین اختصاص از اعــم انجامشده اقــدامــات اینکه به نظر

اهلالبیت)ع(ونوعاستفادهازآنباوقفنامۀاّولیهدربعضیمواردمغایرتداشت،باموافقتحضرت

تنظیم آنوقفنامه بر گرديدمتممی مقرر ناظروقف، بهعنوان فقیهامامی آيتاهللحاجسّیدحسن

کهمتمممذکورباتوافقايشانتنظیموبهامضایخانمزهرامالباشی)واقف(ومرحومآيتاهلل گردد

۱4فروردین تاريخ در مؤسسۀ اساسنامۀ وقفنامه، بندهای براساس رسید. وقف( )ناظر فقیهامامی

۱۳8۵تنظیموبامهروامضایمرحومآيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامیبهعنوانيکیازمؤسسینو

امضایاینجانبرسمیتيافت.

کسب و فقیهامامی حسن سّید حــاج آيــتاهلل مرحوم توسط مؤسسه افتتاحیۀ از پس ســال پنج

علمی جامعۀ متوجه را جبرانناپذیری خأل ايشان رحلت متأسفانه فعالیت، بــرای الزم مجّوزهای

حضرت اساسنامه، و وقفنامه تکلیف براساس ايشان، ارتحال از پس نمود. وقف این و اصفهان

گرديدندو آيتاهللالعظمیحاجشیخمحمدتقیمجلسی)مدظّله(بهعنوانرئیسهیأتامناانتخاب

گذارنمودند. ايشاننیزطیحکمیاختیاراتخودرابهمدیرعاملوقتمؤسسهوا

اینمؤسسهدرراستایفعالیتخودازحضرتآيتاهللالعظمیحاجشیخحسینمظاهری)حفظه
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تصوير وقف نامه اوليه 

زمين موقوفه
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اهللتعالی(رئیسوقتحوزۀعلمیۀاصفهاناجازۀخاصدريافتنمودتامسیرتالشهابرایتحقق

گردد. وقفنامۀزمینومتممآنهموارتر

گواهیISOاشارهنمود. ازديگرموفقیتهایاینمؤسسهمیتوانبهاخذ

آن خشنودی موجب عصر)عج( امام غیبت زمان در بتواند مؤسسه این فعالیتهای امیدواريم

حضرترافراهمآورد.

مراحل تنظیم وقف  نامه 
 ِإّنَ اهَّلَل 

ً
ُم اهَّلُل َجميعا

ُ
ِت ِبك

ْ
وُنوا َيأ

ُ
ْيَن ما َتك

َ
َخْیراِت أ

ْ
يها َفاْسَتِبُقوا ال ِ

ّ
ٍ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول

ّ
ل

ُ
>َو ِلك

ِ َشْى ٍء َقدير< 
ّ

ُكل َعلى  

كارهاى خير  كه بدان سوى مى گردانند؛ پس به سوى  وهى قبله اى است  گر »و براى هر 

كه باشيد خداوند همۀ شما را )به صحنۀ محشر( خواهد آورد. همانا  سبقت جويید؛ هر جا 

خداوند بر همه چيز تواناست« )بقره، آیۀ 148(.
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بهترین از بتوان بهجرأت راشايد اصفهان اهلالبیت)ع( معارف نشر و وقفنامۀمؤسسۀتحقیقات

مشابه نمونههای برای میتواند که دانست فرهنگی مؤسسۀ برایيک تنظیمشده وقفنامههای

الگوباشد.

گروهیمتبحرازشخصیتهایشاخص،برجستهومعتمددرزمینههایامور برایتهیۀوقفنامه،

کارهایخیروعامالمنفعه،توسطآقایرضازادهانتخابشدندتاتحتزعامتواشراف فرهنگیوامور

حضرتآيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامی)طابثراه(بهاینمهمبپردازند.

باموضوع ازمشاورانمرتبط بابهرهگیری گروهطیجلساتیمنظم)دستکمبیستجلسه( این

امضایحضرت و تأیید از گرفتند.پس بهکار نظیر کم کاری ارائــۀ در را تمامیمساعیخود جلسه،

گرفت. آيتاهللآقایحاجسّیدحسنفقیهامامی)طابثراه(امورقانونیوثبتیوقفصورت

ازوقفوتصرفموقوٌفعلیه،متعلقبهآقایرضازادهبود(برای کهقبل موضوعوقف)اعیانی

همیشهبهمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهاناختصاصيافتوتغییرناپذیربودن

گرديد وقفنامهواساسنامۀمؤسسه،بهترتیبدرمادۀيازدهموقفنامهومادۀپانزدهماساسنامهقید
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که کارگروهتنظیموقفنامه وازسویحضرتآيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامی)ره(وسایراعضای

تحتنظرمعّظملهاینامرمهمرابهسرانجامرساندهبودندامضاوتأییدشد.همچنینواقفمحترم،

حاجسّیدحسینرضازادهبهحضورمسئولینعالیرتبۀسازماناوقافوامورخیرّيۀجمهوریاسالمی

دفترخانۀ در ثبترسمی برای قانونی الزم اقدامات و رسید اصفهان استان اوقاف ومسئولین ایران

شمارۀ۷8بهشمارۀ484۵4موّرخ۲8اسفند۱۳84درچهارصفحهانجامپذیرفت.

کارگروه تدوین و تنظیم وقف   نامه 
حضرت آیت اهلل حاج سّید  حسن فقیه امامی

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه رئیسوعضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۳شمسی،اصفهان

تحصیالت:تحصیالتعالیحوزوی

مسئولیتها:تدريسعلومدينیدرحوزۀعلمیۀاصفهان،همکاری

گستردۀايشانبامؤسسههایدينیوخیريهای وحمايتنزديکو

بهنامنامیپیشوايانمعصوم)ع(

دکتر سّید   عباس صدرعاملی

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۷شمسی،اصفهان

لطافت این زکات و بود قرآن آيات از مملو تماموجودش که فردی

کارخیردردنیاقراردادهبود. الهیرا

فوقلیسانس شناسی، زبان و زبان رشتۀ فوقلیسانس تحصیالت:

زبـــانوادبـــیـــاتانــگــلــیــســی،فــوقلــیــســانــسزبـــانهـــایبــاســتــانــیو

ديدگاه از انگلیسی زبــان به قــرآن مترجم تنها نوین، زبانشناسی

شیعه،حوزوی،تسّلطعلمیبرپنجزبانزندۀدنیا)فارسی،انگلیسی،عربی،فرانسهوروسی(

استان برتر و موفق کادمیهای آ رئیس کشور، مختلف دانشگاههای در تدريس مسئولیتها:

کشور اصفهان،مترجمبرجستۀمتوناسالمی
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دکتر سّید   محمدتقی طّیب

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۲شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایزبانشناسی،مدیريت

امنای هیئت عضو و علمیپژوهشی شــورای رياست مسئولیتها:

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،استاددانشگاه

دکتر محمد جاودان

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريختوّلد:۱۳۲8شمسی

تحصیالت:دکترایتخصصیارتوپدی،جراحیاستخوانومفاصل

پزشکی دانشکدۀ ارتــوپــدِی گــروه علمی هیئت عضو مسئولیتها:

کاشانیو دانشگاهعلومپزشکیاصفهان،رئیسبیمارستانآيتاهلل

کاشانی معاونآموزشیبیمارستانآيتاهلل

مهندس سّید  حسین علوی

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۵شمسی،اصفهان

تحصیالت:فوقلیسانس

فرهنگ حوزه در شاخص فعاالن از اصفهان، شهردار مسئولیتها:

جمله از اصفهان شاخص خیريۀ چندین امنا هیئت عضو دينی،

انجمنمددکاریامامزمان)ع(
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حاج مهدی اقارب پرست

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۵شمسی،اصفهان

تحصیالتعالیه

مــســئــولــیــتهــا:مـــــدّرس،عــضــوهــیــأتامــنــایانــجــمــنمــددکــاری

امامزمان)عج(

دکتر شهاب الدین ذوالفقاری

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،اصفهان

کارشناسیارشد تحصیالت:مهندسیبرقدانشگاهصنعتیاصفهان،

کالم کالماسالمیدانشکدۀالهیاتدانشگاهتهران،دکترای فلسفهو

تربیتمدّرسدانشگاهقم

معارف دانشکدۀ فقه و تفسیر و کالم گروههای مدیر مسئولیتها:

معارف دانشکدۀ تکمیلی تحصیالت معاون علوم، وزارت علمی هیئت رسمی عضو اصفهان، قرآنی

قرآناصفهان

مهندس حمید نیلفروشان 

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه دبیر

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،اصفهان

کارشناسیارشدعلوماسالمی تحصیالت:مهندسیشیمیو

استاد:حضرتآيتاهللالعظمیحاجشیخمحمدتقیمجلسی

تألیفات:دارایدههامقالۀعلمیدرحوزۀعلوماسالمی

مسئولیتها:معاونعلمیپژوهشیمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف

اهلالبیت)ع(
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سّید حسین رضازاده 

کارگروهتدوینوتنظیموقفنامۀمؤسسه عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۹شمسی،محلۀَدردشتاصفهان

کارشناسیارشدرشتۀمدیريت تحصیالت:تحصیالتعالی

کارشناسیارشدمدیريتاسالمی،حديثنیکوکاریدر تألیفات:رسالۀ

مسیررستگاری

ــرعــامــلمــؤســســۀتــحــقــیــقــاتونــشــرمــعــارف ــدی ــیــتهــا:م مــســئــول

اهلالبیت)ع(،عضوهیأتمدیرهومدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

متن وقف نامۀ مؤسسه
بسیار تالشهای به ارجگــذاری نگرش و ارزيابی با اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

اولیایدین،علماوفضالیفرهیختهورويکردهایفرهنگیدينیوعنايتبهدالئلونکاتذکرشده،

کهبراساسسفارشهایاهلبیت)ع(واولیایدیناستدرعصر تأسیسشدتامعارفعالیۀاسالم

کهاینامرامکانپذیرنیست، گیتیانتشاريابد.بدیهیاست ارتباطاتوبراساسعلمروزدرسراسر

مگرازطریقبهرهگیریازفناوریشگفتانگیزاطالعاتوارتباطاتروزدنیاوفقطدراینصورتامکان

دسترسیسريعوآسانبهاطالعاتديجیتالیبهوجودمیآيد.

مقدمهومتنوقفنامۀمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(بهشرحزیراست:

»ثبتشدهتحتشمارۀ484۵4موّرخۀ۱۳84/۱۲/۲8دردفتراسنادرسمی۷8حوزۀثبتیاصفهان.
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ال ِد  َسّیِ الّنـاِر،  َو  ِة  َجّنَ

ْ
ال َقِسيِم  واِضِح، 

ْ
ال راِط  الّصِ َو  ْقوی،  الّتَ َشَجَرِة 

ى اهَّلُل 
َّ
ْهراِء، َو َصل َجزِاِء، فاِطَمَة الّزَ

ْ
ِميَن، َو َشِفيَعِة َيْوِم ال

َ
عال

ْ
َدِة ِنساِء ال ِهيَدِة، َسّیِ

َ
ّدیَقِة الّطـاِهَرِة الّش ْوَجِتِه، الّصِ َعلى َز
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عاِمِليَن 
ْ
ْمِرِه، ال

َ
َقّواِميَن ِبا

ْ
ْمِر اهَّلِل َو َنْهِيِه، ال يَن اِلَ ُمْظِهِر

ْ
ل

َ
ْحمِن، ا َمناِء الّرَ

ُ
یماِن َو ا ِ

ْ
ْبواِب اال

َ
ُمْنَتَجِبيَن، ا

ْ
َمْعُصوِميَن ال

ْ
ى ال

َ
َعل

ٍد َو ُموَسى ْبِن  ِد ْبِن َعِلّىٍ َو َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ ُحَسْیِن َو ُمَحّمَ
ْ
ُحَسْیِن َو َعِلّىِ ْبِن ال

ْ
َحَسِن َو ال

ْ
راَمِتِه، ال

َ
يَن ِبك فاِئِز

ْ
ِبِاراَدِتِه، ال

َمِة َو ُمِنيِر 
ْ
ل

ُ
ى الّظ ِ

ّ
َعْصِر ُمَجل

ْ
َحَسِن ْبِن َعِلّىٍ َو َولّىِ ال

ْ
ٍد  َو ال ِد ْبِن َعِلّىٍ َو َعِلّىِ ْبِن ُمَحّمَ َجْعَفٍر َو َعِلّىِ ْبِن ُموسى َو ُمَحّمَ

ْعداِئِهْم 
َ
ْعَنُة اهَّلِل َعلى ا

َ
 اهَّلُل َمْخَرَجُه، َو ل

َ
ل  اهَّلُل َتعالى َفَرَجُه َو َسّهَ

َ
ل َمْهِدی َعّجَ

ْ
َحَسِن ال

ْ
ِة ْبِن ال َحّىِ الحّجَ

ْ
ماِم ال ِ

ْ
َحّقِ اال

ْ
ال

يَن. ِخِر
ْ

ِليَن َو اال ّوَ َ ْ
ْنِس ِمَن اال ِ

ْ
ِجّنِ َو اال

ْ
َو ُمخاِلِفيِهْم َو غاِصِبى ُحُقوِقِهْم َو ُمْنِكِری َفضاِئِلِهْم ِمَن ال

فرزندحجتاالسالموالمسلمین رضازاده، آقایسّیدحسین برکاتصمدانی و رحمانی توفیقات با

حاجسّیدفضلاهللرضازاده،بهشمارۀشناسنامۀهفتصدونودوُنه)۷۹۹(،صادرهازاصفهان،متوّلد

نبوت و متعال بهوحدانیتخداوند اقرار با اصفهان، کن ُنه)۱۳۳۹(،سا وسیو وسیصد يکهزار

حضرتخاتماالنبیاء،محمدمصطفی)ص(وواليتوامامتحضرتعلیبنابیطالب)ع(ويازدهفرزند

کراهوبامیل کوبدونهیچگونها کمالصحتعقلوادرا کالماهللومعاد،در بزرگوارشوبااعتقادبه

کامل،همراهباقصدقربت،وقفصحیحابدیشرعیوقانونینمودتمامششدانگاعیانی ورغبت

کهبهموجبسند پالک۱8۹۹/۱0احداثیبررویعرصۀ۱8۹۹اصلیواقعدربخش4ثبتاصفهان

اجارۀ40۷48موّرخۀ۱۳80/۵/۲۷وپیروآنبهشمارۀ4۷0۵۲موّرخۀ۱۳86/4/6دفتر۷8اصفهان

بهمدت۹۹سالدراجارۀنامبردهمیباشدوسنداعیانیبهشمارۀ۵۵6۳8دفتر۲۷۳صفحۀ۲66 

کهبهنامآقایسّیدحسینرضــازاده)واقف(ثبتوصادرشدهاستوحدودو امالکثبتاصفهان

کلیۀمشترکاتومتعلقات حقوقوسایرمشخصاتآنبهشرحسندمالکیتمذکوراست،بهانضمام

کهبهاقرارواقفبهتصرفوقفدادهشدهاسترابرایمؤسسۀ منصوبهبدوناستثنایچیزیازآن

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانواهدافتأسیس،اصولومبانیواساسنامۀمؤسسۀ

کهدرذیلمذکوراست،الزماالجراءوجزءالينفکاین تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهان

وقفنامهبودهوغیرقابلتغییراستودرصورتیکهبههردلیلوعلیرغمتالشهایممکنوالزمو

درزمانخاصانجامدقیقوقفنامهممکننباشد،بانظرمتوّلیرئیسهیئتامناوحداقلسهچهارم

اعضایهیئتامنا،مؤسسهموقتًاوتاحصولشرايطانجاموقفنامهبهحالتعلیقدرمیآيد.قبلاز

گردد.« تعلیقموقت،الزماستنسبتبهپرداختدیونووصولمطالباتاقدام

اهداف و اصول مؤسسه مندرج در وقف نامه
الف( اهداف تأسیس:

مدّون، برنامهریزی با آن فعالیت که است اهلالبیت)ع(،سازمانی معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

بهکارگیریآخرینروشهایعلمیدرمدیريت،تحقیقونشر،بااستفادهازتمامامکاناتتحصیلی،

بدونمحدوديتجغرافیاییوفقطدرچارچوباهدافدوازدهگانۀزیرصورتمیپذیرد:
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۱.پژوهشپیراموناسالمدرچارچوبفرهنگشیعهوتأمینمنابعآنازطریقمختلف،ازجملهارائۀ

نظاميکپارچۀاطالعاتی.

۲.نشرمعارفاسالمیبرمبنایفرهنگشیعه.

۱.۲.تبلیغوترويجمعارفقرآنیازديدگاهاهلبیت)ع(درسطوحمختلفجامعه.

گاهیجامعهنسبتبهمنزلتوسیرۀاهلبیت)ع(. ۲.۲.ارتقایسطحآ

۳.۲.تبیینامامتحضرتمهدی)عج(واشاعۀفرهنگانتظار.

۳.معرفیخدماتعلمیواعتقادیبزرگانشیعهبهعالمبشريتوجهاناسالم.

4.شناساییومعرفیخدماتانديشمندانوپژوهشگراندرتبیینفرهنگتشیع.

۵.بررسیوتحلیلآراونظريههایاعتقادیدرجهانتشیع.

6.بررسیوتحلیلنظريههایتشیع.

۷.شناساییشبهاتوتبلیغاتنادرستدربارۀتشیعوپاسخگوییعلمیبهآنها.

گسترۀجغرافیاییآن. 8.شناساییومعرفیتاريختشیعو

کزوجوامعشیعهدرجهانبرایتبادلفرهنگیباآنها. ۹.شناساییمرا

۱0.همکاریوحمايتازپژوهشگران،مبّلغانوناشرينیکهفعالیتآنانبااهدافمؤسسهدريکراستا

باشد)متناسبباامکاناتوشرايط(.

۱۱.هیچکدامازفعالیتهایمؤسسه،بهجزفعالیتهایپژوهشی)چهازطریقمؤسسهوچهازسمت

و شیعه مذهب ضروريات و اسالم اعتقادی اصول با نبايد مؤسسه(، امکانات از استفاده با ديگران

نظريههایمتفٌقعلیهفقهایشیعهمغایرتداشتهباشد.

۱۲.اهدافاینمؤسسهدردوازدهمادهوسهبند)مربوطبهمادۀ۲(تنظیمشدهوغیرقابلتغییراست.

ب( اصول و مبانی:

سّید حاج حجتاالسالموالمسلمین فرزند رضـــازاده، حسین سّید حاج آقــای مؤسسه، این واقــف ۱.

فضلاهللرضازادهاست.

بر کم اصــولحا اهــداف، اینهیئت، و کــرده انتخاب بهعنوانهیئتمؤسس را افــرادی واقــف، ۲.

کردندوبهتأییدواقفرساندند. مؤسسه،ارکانوتشکیالترامشخص

تولیت توانایی متوّلی درصورتیکه داشــت. خواهد برعهده را مؤسسه تولیت مادامالعمر واقــف، ۳.

زمان در متوّلی گــذارمیشود. وا او بهجانشین تولیت باشد،وظايف نداشته را آن ادامۀ به تمایل يا

کثريتآرا،اصلحاوالد حیات،جانشینشراانتخابمیکندودرصورتانتخابنکردن،هیئتامناباا

)ترجیحًاذکور(واقفرانسلاندرنسلبهاینعنوانتعیینمیکند.درصورتقبولنکردنازطرففرد
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کثريتآرادرخصوصيکیازفرزندانواقف،هیئتامنابرایانجاماین انتخابشدهياعدمحصولا

مسئولیت،فردديگریرا)بهطورموقتتاحصولشرايطالزم(انتخابمیکند.

کهبهطورموقتانتخابشدهوازنسلواقفنیست،حقانتخابجانشینراندارد. ۱.۳.متوّلی

4.هیئتامنا،يگانهمرجعتعیینسیاستهایراهبردیمؤسسهونظارتبرُحسناجرایآنهاست.

عضو متوّلی، شخص نیز و اصفهان( کن سا )ترجیحًا جامعالشرايط مجتهد نفر يک پیوسته ۵.

هستند. هیئتامنا

گرفتهباشد. کتبیحداقليکنفرمرجعتقلیدمشهورقرار ۱.۵.اجتهادفردمذکوربايدموردتأیید

۲.۵.مجتهدمذکورپیوستهرياستهیئتامنارابرعهدهداردونايبرئیس،شخصمتوّلیاست.

ازبدوتشکیلهیئتامنا،مجتهدعضوورئیسهیئتامنا آيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامی ۳.۵.

هستند؛مگرآنکهخودشاناستعفادهندياامکانعضويتبهصورتفعالبرایايشانمقدورنباشد.

دراینصورت،جانشینايشانطبقمادۀ6وبادرنظرگرفتنشرطمندرجدربند۱.۵تعیینمیشود.

راتعیینمیکندوبرایجانشینیآنها،متوّلیدرهر اّول،اعضایهیئتامنا 6.واقفدرآغازدورۀ

ازبینآنهاافراد زماندوبرابرتعدادموردنیاِزافرادواجدشرايطرابههیئتامنامعرفیوهیئتامنا

موردتأییدراانتخابمیکند.

کارینخواهدبود ۱.6.فاصلهبیننیازبهمعرفیجانشینومعرفیازطریقمتوّلی،بیشازسیروز

کاری،بعدازاعالمنظرمتوّلی،تصمیممقتضیدربارۀمعرفیشدگانرا وهیئتامنادرمدتسیروز

اتخاذمیکند.

انتخابنکند،متوّلیدوباره نیاز افرادمعرفیشدهبهتعدادمورد ازبین ۲.6.درصورتیکههیئتامنا

گربعدازسهبارمعرفی،اعضایمورد نسبتبهمعرفیافرادديگریبراساسهمینماده،اقداممیکند.ا

نیازانتخابنشوند،متوّلیمیتواندخودشنسبتبهانتخابفردياافرادیباتأییدرئیسهیئتامنا

کند. کهقباًلاعالمنیازشده(اقدام )باتوجهبهتعدادی

۳.6.درصورتیکهمتوّلیمطابقبااینمادهبهوظیفۀخودعملنکند،هیئتامنانسبتبهانتخاب

عضويااعضایجانشینمبادرتمیکند.

کثربیستنفرافرادحقیقیاست.تعداداعضایهیئتامنا ۷.هیئتامناترکیبیازحداقلهفتنفروحدا

کهازسویمتوّلیتعیینمیشود(ازسویرئیسهیئتامنايامتوّلیپیشنهاد )بهجزدرآغازاّولیندوره

میشود،دردستورجلسۀهیئتامناقرارمیگیردوبعدازتصويبهیئتامناالزماالجراست.

خّیرین و اجرایی نخبگان وتخصصی، علمی نخبگان گروههای از متعادلی ترکیب هیئتامنا ۱.۷.

برجستهبهشرحزیراست:
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کارهایعلمیياتخصصیبرجستهداشتهباشند. که الف(نخبگانعلمیوتخصصی:افرادی

به توجه با که دارنــد مسئولیتهایی اجرایی، مدیريت سطح در که افــرادی اجرایی: نخبگان ب(

خصوصیاتفردیوحقیقیآنها،بهعضويتهیئتامنادرمیآيند.

ج(خّیرینبرجسته:افرادخّیرونیکوکارعالقهمند.

در عضويت اّولــیــۀ شــرط مؤسسه، ــۀ ــان دوازدهگ اهــداف توجیه و ترديد ابــهــام، بــدون پذیرش ۲.۷.

کوشاباشند. هیئتامناستوهريکازاعضاالزماستدرجهتتحققایناهداف،عضویمؤثرو

۳.۷.سوابقوفعالیتهایفرهنگی،اجتماعیواقتصادیهريکازاعضایهیئتامنابايدمتناسببا

اهدافوبرنامهریزیهایمؤسسهباشدودراینزمینههاازُحسنشهرتبرخوردارباشند.

کارجمعیوتشکیالتیداشتهباشند. 4.۷.هريکازاعضایهیئتامنابايدروحیۀ

کند. ۵.۷.عضوهیئتامنانبايدمداخلۀمستقیمعملیواجراییدرمجموعۀزیرنظرمدیرعامل

6.۷.عضوهیئتامنابايددرنوعونحوۀانتقالاطالعاتمربوطبهمؤسسه)بهخارجازهیئتامنا(با

کند. نظرمتوّلیاقدام

اقتصادی يا سیاسی اجتماعی، اهــداف پیشبرد بــرای خود موقعیت از نبايد هیئتامنا عضو ۷.۷.

کند. بهرهبرداریشخصی

کلیۀآییننامههاومقرراتمؤسسهاست. 8.۷.عضوهیئتامناموظفبهرعايت

درمدتيکسال، را ازنصفجلسات بیش يا متوالی هیئتامناسهجلسۀ درصورتیکهعضو ۹.۷.

غیبتغیرموّجهنمايد،مستعفیشناختهمیشود.تشخیصموّجهياغیرموّجهبودنغیبتبهعهدۀ

رئیسهیئتامناست.

کتبی کثرسهجلسهدرسال،باتأیید ۱0.۷.هريکازاعضایهیئتامنامیتواندبهطورموقتوحدا

بااعالمنظر گذاری کند.اینوا گذار رابهعضوديگریوا رئیسهیئتامنا،اختیاراتووظائفخود

شخصموافقایناختیاراتقابلقبولاست.

متوّلی شخص به فقط موقت بهطور را خود وظائف و اختیارات میتواند هیئتامنا رئیس ۱۱.۷.

کند. گذار وا

گروهنظارت،متشکلازرئیسهیئتامنا،متوّلیويکنفرازاعضابهانتخابهیئتامنا)که ۱۲.۷.

برایمدتدوسالانتخابمیشود(؛وظیفۀنظارتبرانجاموظائفهیئتامنارابرعهدهدارند.این

کتبیدهندودرصورت گروهمیتواننددرصورتمشاهدۀتخّلفازهريکازاعضایهیئتامنا،تذکر

گروهنظارتموظفبهارائۀدلیل کنند. گروه،نسبتبهعزلعضومذکوراقدام تکرار،بانظراجماعی

برایاحکامخودنیست.
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۱۳.۷.هیئتامنادراّولینجلسۀخوديکنفرازاعضارابهعنواندبیرهیئتامناانتخابمیکند.

8.تشکیلجلساتورأیگیریدرهیئتامنابراساساصولزیرصورتمیگیرد:

کتبیدبیرهیئتامناتشکیلمیشود. کلیۀجلساتهیئتامنابادعوت ۱.8.

۲.8.دعوتنامهبايدشاملدستورجلسهباشدودرصورتیکهبراساسبند۱۳.8رویمواردیازدستور

کارشناسیهایمربوطهبههمراهدعوتنامهنیز گزارشهای گرفتهباشد، کارشناسیصورت جلسه،

بايدارسالشود.

۳.8.دبیرهیئتامنامؤظفاستدعوتنامههاراحداقلدهروزکاریقبلازتشکیلجلسهارسالکند.

کتبیعضوهیئتامنا،اعمازپست،نمابر،پست 4.8.روشارسالدعوتنامهمیتواندبراساسنظر

الکترونیکیو...متغیرباشد.

۵.8.جلساتباحضورنصفاعضابهاضافۀدونفررسمیتمیيابدودرصورتعدمحصولرسمیت،

دعوتدوبارهایبهعملآمدهودرجلسۀبعدیبايکسوماعضا)مشروطبراینکهرئیسهیئتامناو

متوّلیجزوحاضرینباشند(جلسهرسمیتمیيابد.

در است؛مگر کافی برایتصويب بهاضافۀدوحاضران موافقنصف نظر تمامتصمیمات، در 6.8.

کهبادعوتمجّدد)طبقبند۵.8(تشکیلمیشود.دراینصورتنظرموافقنصفبهاضافۀ جلساتی

کهشاملنظرموافقرئیسهیئتامنايامتوّلینیزباشد. دو،بهشرطینافذاست

۷.8.تماماعضایهیئتامناحقرأیبرابردارند.

8.8.هريکازاعضایهیئتامنامیتوانندنظرشانرابهيکیازسهصورتموافق،مخالفياممتنع

کنند. ابراز

۹.8.بادرخواستهريکازاعضایهیئتامنا،درهرموردرأیگیریبهصورتمخفیصورتمیگیرد.

کهرئیسهیئتامنا ۱0.8.درصورتیکهتعدادآرایموافقومخالفدريکرأیگیریبرابرباشد،طرفی

باآنموافقاست،مالکعملخواهدبود.

۱۱.8.تمامموضوعاتمطروحهدرهیئتامنابايدبراساسدستورجلسۀازقبلاعالمشدهباشد.

کتبیازطریقهريکازاعضای کهبهصورت کارهیئتامناقرارمیگیرد ۱۲.8.موضوعاتیدردستور

هیئتامنايامدیرعاملقباًلبهدبیرخانۀهیئتامنارسیدهباشد.

کارشناسینیازداردباتصويبهیئتامناازسویرئیسهیئتامناجهت کهبه ۱۳.8.موضوعاتی

کار دستور در هیئتامنا دبیر طریق از دوباره الزم، کارشناسی از پس و میشود ارجاع کارشناسی

میگیرد. قرار

رئیس به کتبی بهصورت جلسه تشکیل از قبل فوريت، دالیــل با همراه فــوری موضوعات ۱4.8.
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کاراّولین کتبیرئیسهیئتامنا،ازطریقدبیرهیئتامنادردستور هیئتامناارائهمیشودوباموافقت

جلسۀهیئتامناقرارمیگیرد.

نشود، اجرا تعیینشده زمان در موضوع آن فوری، موضوع يک تصويب از پس درصورتیکه ۱۵.8.

کارهیئتامناقرارمیگیرد. دوبارهدردستور

۱6.8.تماممصوباتهیئتامنابايدزماناجرا)شروعوپايان(داشتهباشد.درصورتیکهمصوبهبه

زمانخاصیمحدودنباشد،ذکرزمانشروعالزامیاست.

۱۷.8.دراولويتقرارگرفتنموضوعاتدردستورجلساتهیئتامنا،براساستاريخوصولبهدبیرخانۀ

هیئتامناست.

که میيابد اختصاص ازدستور قبل مباحث به پانزدهدقیقه ازجلساتهیئتامنا، درهريک ۱8.8.

کثردونفرازاعضابارعايتنوبتدرزمانمساویمیتواننددرخصوصمسائلمربوطبهمؤسسه حدا

کنند. مطالبیرابیان

۹.وظائفهیئتامنابهشرحزیراست:

به ابــالغ و آن اساسی راهــکــارهــای و مؤسسه کلی خطمشی و راهــبــردی سیاستهای تعیین ۱.۹.

ديگر و معصومین)ع( میالد مناسبت به جشن جلسات تشکیل برنامهریزی اجــرا، جهت مدیرعامل

اعیادمثلغدیر،مبعثوتشکیلجلساتعزاداریبهمناسبتشهادتورحلتمعصومینمخصوصًا

شهادتامامحسین)ع(وشهادتحضرتفاطمه)س(،سازماندهیتشکیالتوايجادتغییراتالزمدر

کهغیرقابلتغییربودنآنبراساسوقفنامهمشخصشدهباشد،هیئتامناوظیفه آن)درمواردی

کاربریهربخشاز کاالهایسرمايهای،تغییراتساختمانیياتغییر يااختیاریندارد(،خريدوفروش

کهبهمؤسسهمیشود. کمکی ساختمان،ايجادشعبه،تصمیمدربارۀقبولهداياوهرنوع

۱.۱.۹.تماممصوباتهیئتامنابايددرراستایتحققمفادوقفنامهباشدوباقوانینمصوبجمهوری

اسالمیایرانمغایرتنداشتهباشد.

۲.۹.نظارتبرُحسناجرایمصوباتهیئتامنا:هیئتامنابرایانجاموظیفۀنظارتیخودازسیستم

بازرسیوحسابرسیمتناسباستفادهمیکند.

۱.۲.۹.مخفینگهداشتنامورمربوطبهمؤسسهازهیئتامنامجازنیست.

۳.۹.تأمینمنابعمالیواعتباریوامکاناتالزمبرایانجاممصوباتوانجامامورجاریمؤسسه.

4.۹.فراهمسازیبسترهایالزمدرحمايتازعواملاجراییبرایانجاموظايفمربوطه.

گزارشهایمالیوبیالنسالیانۀمؤسسه. ۵.۹.بررسیوتصويببودجه،

6.۹.تعیینوانتصابمدیرعاملبهمدتدوسالوتعیینحقوقومزايایمدیرعامل.
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۱.6.۹.انتخابمجّددمدیرعاملبالمانعاست.

گزارشهاوپیشنهادهایمدیرعامل. ۲.6.۹.اعالمنظردرخصوص

۳.6.۹.متوّلیدرصورتداوطلببودن،درشرايطمساوی،اولويتانتخابشدنبهعنوانمدیرعامل

رادارد.

هیئتامنا مصوبات، اجــرای چگونگی دربــارۀ هیئتامناست. مصوبات مجری مدیرعامل، 4.6.۹.

ازفعالیتمؤسسه گزارشهایی ارائهدهدومدیرعاملموظفاست میتواندنظريههایپیشنهادی

براساسفرممصوبهیئتامنا، کهدرحیطۀاختیاراتووظائفاوست،مطابقنظرهیئتامناو را

حداقلهرششماهيکباربههیئتامناارائهدهد.

۵.6.۹.عزلوجايگزينیمدیرعاملدرهرزمان.

6.6.۹.وظائفمدیرعامل:جزآنچهبراساسوقفنامهواساسنامۀمؤسسه،اخذتصمیمدرخصوص

که آنهاازوظائفتولیت)متوّلی(ياهیئتامناست،تصمیمدربارۀديگرمواردوعقدهرنوعقرارداد

برایانجاممصوباتوپیشبرداهدافمؤسسهالزمباشد)خارجازوظائفتولیتياهیئتامنا(،بهعهدۀ

جابهجایی، استخدام، انتخاب، هیئتامنا، مصوبات اجرای برنامهجهت تنظیم است: مدیرعامل

بهکارگیریياانفصالنیروهایالزمدرمؤسسهوتعیینحقوقومزاياوشرحوظائفوشرايطبهکارگیری

موارد از )غیر میگردد ابالغ مدیرعامل به وظیفه بهعنوان هیئتامنا ازطرف آنچه هر انجام آنها،

ذکرشدهبرایوظائفتولیتوهیئتامنامگرطبقبند۹.6.۹(.

۷.6.۹.مدیرعاملدرمراجعهبهاداراتدولتیووابستهبهدولت،غیردولتی،قوۀقضاییهوادارهها

وکیل و نماينده وحقوقی، تماماشخاصحقیقی و کزعلمی،مذهبی،خیريهها مرا مربوطه، کز مرا و

مؤسسهباحقتوکیلغیراست.

اینمنظور به نمايندۀهیئتامنا)که امضایمشترک با تعهدآور و بهادار اوراق و اسناد تمام 8.6.۹.

بهعنوان را مدیرعامل میتواند هیئتامنا است. معتبر مؤسسه مهر و مدیرعامل و میگردد( تعیین

کند. نمايندۀخودتعیین

زمان در و مــواردخاص در و میداند راصالح خود اختیارات از آنچه هر میتواند هیئتامنا ۹.6.۹.

محدود)مشروطبهقبولمدیرعامل(بهمدیرعاملتفويضنمايد.

از اعم مؤسسه نیروهای تمام برای مبانی و اصول و اهداف مقدمه، از اعم وقفنامه این مفاد ۱0.

تولیت،اعضایهیئتامنا،مدیرعاملوديگرنیروهایتصمیمگیرندهواجرایی،الزماالجراست.

جمعًا و ماده يازده در اصفهان« اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات »مؤسسۀ مبانی و اصول ۱۱.

66بندبهتصويبرسیدوغیرقابلتغییراست.





تقریظات حاشیۀ وقف  نامه

گلپایگانی  حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل صافی 

مرجععالیمقامتقلیدوفقیهاهلبیتعصمتوطهارت)ع(،اسالمشــناسوانديشــمند

بزرگمعاصر

گلپايگان تاريخومحلتوّلد:۱۲۹۷شمسی،

تحصیالت:خارجفقهواصول

استادانبرجسته:مرحومآخوندمالابوالقاسممشهوربه»قطب«،حضرتآيتاهللآخوند

مــالمحمدجــوادصافی،حضــرتآيتاهللالعظمیبروجــردى،مراجعتقلیــدوآياتعظام

ســّیدمحمدتقیخوانسارى،حّجت،صدر،شیخمحمدکاظمشیرازى،سّیدجمالالدین

کاظمی گلپايگانیوشیخمحمدعلی

تألیفــات:راهاصــالحيــاامــربهمعــروفونهــیازمنکر،ســفرنامهحج،نیايــشدرعرفات،

گاه،پرتــویازعظمــتامــامحســین)ع(،بــاعاشــوراییان،بزم حديــثبیــداری،شــهیدآ

حضــور)دفتــرشــعررضــوی(،نغمــهمشــتاقان)دفتــرشــعر(،آفتــابمشــرقین)دفترشــعر

عاشــورایی(،صحیفۀالمؤمن)دفترشعر(،سبطالمصطفی)دفترشعر(،دیواناشعار،در

کتاب»عقیدهمهدويتدرشیعه آرزویوصال)دفترسرودههایامامزمانی(،پاسخیبه

امامیــه«،نويــدامنوامان،پاســخدهپرســش،اصالــتمهدويت،تجّلــیتوحیددرنظام

امامــت،نظــامامامتورهبری،واليتتکوينیوواليتتشــريعی،پیرامونمعرفتامام،

کريمه،باورداشــتمهدويت،انتظارعاملمقاومت عقیدهنجاتبخش،بهســویدولت

گفتمانمهدويت،وابســتگی وحرکت،فروغواليتدردعایندبه،معرفتحجتخدا،

جهانبهامامزمان،امامتومهدويت،رســالهتوضیحالمســائل،مناســکحج،مناســک

عمــرهمفرده،منتخبتوضیحالمســائل،هزارســؤالپیرامونحج،مجموعهاســتفتائات

کوتــاهبــه۳00پرســشاز قضایــی،اســتفتائاتپزشــکی،جامعاالحــکامج۱و۲،پاســخ

احکام،يکصدودهپرســشوپاســخاينترنتی،احکامنوجوانان،باجوانان،معارفدین

)مجموعــۀپرســشهاوپاســخهایاعتقادی(،ســیرحوزههایعلمیشــیعه،ماهمبارک

رمضــانمکتــبعالــیتربیــتواخالق،رمضــاندرتاريخ»حــوادثتاريخــی«،الهیاتدر

نهجالبالغــه،نگرشــیبرفلســفهوعرفان،بهســویآفريــدگار،عرضدین،ندایاســالماز

اروپــا،زندگــیبوداســف،جابربــنحّیان،رســالهایدراحــکامثانويه،تفســیرآيهفطرت،

پیرامــونروزتاريخــیغدیــر،اعتبــارقصــدقربــتدروقــف،زندگینامهآيــتاهللآخوندمال

محمدجــوادصافــی،مقــاالتکالمی،شــبپــرگانوآفتــاب،داوریمیانشــیخصدوقو

شیخمفید)ره(وآثاروتألیفاتعربی

مسئولیتها:مرجععالیقدرشیعه،عضومجلسخبرگاناّول،عضوودبیرشوراىنگهبان
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بسم اهَّلل الرحمن الرحيم 

ان شاءاهَّلل تعالى وقف 

ویج و  مذكور موجب تر

نشر دين مبين اسلم و 

احياء معارف و علوم 

مأثوره از اهل بیت 

عصمت و طهارت 

گردد.  )عليهم السلم( 

خداوند متعال به واقف و 

خدمتگزاران اين مؤسسه 

جزاء خير عنایت فرماید.

بیع الثانى 1428 2ر

لطف اهَّلل صافى



حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ حسین مظاهری 

مرجــععالیقــدرشــیعهوفقیــهاهلبیــتعصمــتوطهــارت)ع(ورئیــسحــوزۀعلمیــۀ

اصفهان،استاددرسخارجفقهواصولحوزۀعلمیۀاصفهان

تاريخبازديد:۲۱بهمن۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۲شمسی،تیران،اصفهان

تحصیالت:تحصیالتعالیحوزویدرسطحخارجفقهواصول

اســتادانبرجســته:حاجآقــاجمــالخوانســاری،حاجآقااحمــدمقدس،آيــتاهللخادمی،

آيــتاهللفیــاض،آيــتاهللطّیــب،آيــتاهللاديــب،آيــتاهللمــدّرس،آيــتاهللحاجشــیخ

محمودمفید،آيتاهللحاجشیخعبدالجوادجبلعاملی،آيتاهللالعظمیمرعشینجفی،

آيتاهللمجاهدی،آيتاهللســّیدمحمدباقرسلطانی،آيتاهللحاجشیخمرتضیحائری،

حضرتآيتاهللالعظمیبروجردی،حضرتامامخمینی،آيتاهللالعظمیمحققداماد،

عالمۀطباطبایی

کريــم،فقــه،رجــال،اخــالق،اعتقــادات، تألیفات:تألیفــاتمتعــدددرزمینههــایقــرآن

عرفان،حديث،اقتصاداسالمی،تاريخوسیره

مســئولیتها:ســاماندادنبــهحوزههــایعلمیــه،تنظیــموتدویــنبرنامههــایعلمی

کزمتعــددازجملهمرکزمدیريــتحوزۀعلمیۀ وآموزشــیمؤسســۀدرراهحق،تأســیسمرا

اصفهــان،مرکــزآموزشهایتخصصــیحوزۀعلمیۀاصفهان،مرکزمشــاورۀحــوزۀعلمیۀ

اصفهــان،مرکــزتحقیقاترايانهایحوزۀعلمیۀاصفهان،مرکزرســیدگیبهامورمســاجد

استاناصفهان،مرجععالیقدرشیعه
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

هو الواقف تعالى اميد 

است اين وقف، موجب 

احياء امر اهل بیت 

عصمت و طهارت 

)عليهم السلم( و همراه 

با بركت برای اسلم و 

مسلمين باشد ان شاءاهَّلل 

تعالى

21محّرم 1428

85/11/21 حسين 

المظاهری



حضرت آیت اهلل العظمی محمدتقی مجلسی 

مرجععالیقدرشیعه،فقیهاهلبیتعصمتوطهارت)ع(،استاددرسخارجفقهحوزۀ

علمیۀاصفهان

تاريخبازديد:۱0آبان۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳08شمسی،اصفهان

تحصیالت:دیپلمنظامقديم،حوزوی،خارجفقهواصولوحکمت

اســتادانبرجســته:آياتعظــامحــاجســّیدحســینطباطبایــیبروجــردی،حــاجســّید

کوهکمرهاى،حاجســّیدمحمودشــاهرودی،حــاجمیرزا محمدتقــیخوانســاری،حجــت

عبدالهادیشــیرازی،حاجســّیدمحســنحکیم،حاجســّیدحســینحمامی،حاجشــیخ

حسینحلی،حاجسّیدابوالقاسمخویی،حاجمیرزاهاشمآملی

تألیفــات:واليةاالولیاء،واليةالفقیه،المنتقیشــرحعروةالوثقی،رســالهتوضیحالمســائل،

السنةالوســطیفیتمســکبالعروةالوثقی)حاشیهبرعروةالوثقیدردوجلد(،الدرةالبهیة

فیمسائلالتحیة،مناسکحج،منتهیاالفکار)تقریربحثحضرتآيتاهللمیرزاهاشم

آملی(وآثارمطبوعومخطوطديگر

مسئولیتها:اســتادبرجســتۀحــوزۀعلمیۀاصفهــان،تعلیموتدريسســطوحعالیعلوم

ومعــارفمکتــباهلبیــت)ع(،تدريــسبحــثخــارجفقــهواصــول،تدريــسدرمجمع

جويندگانفقهجعفری)ع(

بسمه تعالى

محمدتقى مجلسى



آیت اهلل العظمی حاج سّید   محمدباقر موحد ابطحی 

مؤسسوبنیانگذارمرکزتحقیقاتوپژوهشمدرسۀعلومدينیاماممهدی)عج(،استاد

عالیمقامحوزۀعلمیۀقم

تاريخبازديد:۱۳بهمن۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳06شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی)سطحوخارج(

اســتادانبرجســته:حضــراتآياتحاجآقارحیمارباب،شــیخمحمودمفیــد،آياتعظام

گلپايگانــی،حاجســّیداحمد ســّیدحســینبروجــردی،ســّیدمحمدحجــتکوهکمــرهای،

کی،محققیزدی،امامخمینی)ره( خوانسارى،ارا

کريم،الصحیفــةالســجاديةالجامعة، تألیفــات:المدخــلالــیتفســیرالموضوعیللقــرآن

جامــعاالخبــارواآلثــارعــنالنبــیواالئمــهاالطهــار،الصحیفةالعلويــةالجامعــة،صحیفه

فاطمهزهراوچهارفرزندش،صحیفهامامصادق)ع(،الصحیفةالرضويةالجامعة،الدرر

الاّلمعــةفیاحاديثالجامعة،حديثورجال،عربی،عوالمالعلوم،فقهجامعاالحاديث،

معجماسنادروايات

مسئولیتها:بنیانگذاروسرپرستمرکزپژوهشیومدرسۀاماممهدی)عج(قم

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم قال الصادق )عليه السلم(: »رحم اهَّلل 

إمرأ احيا امرنا«

 اللهّم احينا حياۀ محمد و آل محمد و أمتنا مماتهم و 
ً
و أنا سائل

اجعلنا مع الصادقين صلوات اهَّلل عليهم اجمعين و انا العبد

السّید محمدباقر الموحد االبطحى



حضرت آیت اهلل حاج سّید  حسن فقیه امامی)ره( 

زعیــمحــوزۀعلمیــۀاصفهــانواســتادعالیمقــامدرسخــارجفقــهدرحــوزهومؤســس

وبنیانگــذارچندیــنمدرســۀعلمیــهدراصفهــانورئیــسهیئــتامنــایوقــتمؤسســۀ

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

تاريخبازديد:۱۳بهمن۱۳8۵

تاريــخومحــلتوّلــد:۱۳۱۳شمســی،اصفهــان،جــوارامــامزادۀعظیمالشــأنابوالحســن

زینالعابدینعلی)امامزادهدربامام(

تحصیالت:سطوحعالیحوزوی

اســتادانبرجســته:آيــتاهللحاجآقــاســّیدعطــاءاهللفقیهامامی،آيــتاهللحاجآقــايحیی

فقیهايمانی،آيتاهللحاجشــیخمحمدحسننجفآبادی،آيتاهللحاجشیخمجدالدین

نجفی،آقاشــیخمحمدعلیمعّلمحبیبآبادی،آيتاهللحاجشــیخعلیمشکوهسدهی،

آيــتاهللحــاجســّیدمرتضیموحدابطحی،آيتاهللحاجشــیخعباســعلیاديــب،آيتاهلل

َکفرانی،آيتاهللحاجشــیخ حــاجســّیدعلیاصغــربرزانی،آيتاهللحاجشــیخعلیقدیری

احمدفیاض،آيتاهللآقایحاجآقاســّیدحسینخادمی،آيتاهللالعظمیآقایحاجسّید

علیموسویبهبهانی

خدمات:تجديدبنایسهطرفجنوبیوشمالیوشرقیمدرسۀذوالفقاروتکمیلطرف

غربیآن،تأســیسمدرســۀمحموديه،تأسیسمدرســۀجواديه،تأسیسمدرسۀالغدیر،

تکمیلونماســازیمدرســۀمرحومآيتاهللخادمی)مدرســۀَعَربان(،تجديدبناوتوسعۀ

مدرسۀخالصیه،تعمیراتاساسیمدرسۀامامیه،تعمیراتاساسیمدرسۀنیمآور

تألیفــاتچاپشــده:پاســخبــهشــبهاتیپیرامــونخمس)۲جلــد(،نقشعقــلدراحکام

الهــی،آيــافهمقرآنآســاناســت؟،صــراطمســتقیم،فتنههاازکجــاآغازشــد؟،مباحثی

پیرامونبهائیت

بــا نزديــک همــکاری اصفهــان، علمیــۀ حــوزۀ در دينــی علــوم تدريــس مســئولیتها:

گستردهازآنها مؤسسههایدينیوخیريهبهنامنامیپیشوايانمعصوم)ع(وحمايت

سيدحسن فقيه امامى



حجت االسالم والمسلمین حاج سّید  جواد شهرستانی 

رياســتدفتــرحضرتآيتاهللالعظمیحاجســّیدعلیسیســتانی،زعیــمومرجععالیقدر

شیعهورئیسحوزۀعلمیۀمقدسۀنجفاشرف

تاريخبازديد:۱۳8۵

کربال تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،

تحصیالت:حوزوی

استادانبرجسته:آيتاهللسّیدعبدالرضاشهرستانی،آيتاهللمیرزاعلیفلسفی

تألیفات:انتشــارفصلنامهایاسالمیبهناممجلهارشــاددرمشهد،انتشارمجلۀپژوهشی

کتابمسائلالخالف تراثناباهمکاریمحققطباطبایی،تصحیح

مســئولیتها:مدیريــتمجموعــۀمؤسســاتآلالبیــت،نماينــدۀتاماالختیــارســّیدعلــی

سیستانی،بنیانگذاریمؤسسۀآلالبیتالحیاءالتراث،بنیانگذارمرکزتحقیقاتاسالمی

المصطفــیدرقم،وکیلمطلقآيتاهللالعظمیسیســتانی،پايهگذاریپروژههایفرهنگی،

کزفرهنگیدرقم کتابخانههایتخصصیدرقم،تأسیسمرا علمیوعمرانی،تأسیس

بسمه تعالى اللهم وّفق العاملين لما فيه خير الدين جواد 

شهرستانى



آیت اهلل سّید   هاشم حسینی بوشهری 

عضوشورایعالیحوزههایعلمیه

تاريخبازديد:۳آبان۱۳86

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۵شمسی،بردخوناستانبوشهر

تحصیالت:سطوحعالیحوزوی

کتابروزبازگشــت، تألیفــات:حديــثايمان،ادب نامهپارســايان،تبارنامهنــوروظلمت،

برگیازدفترعاشورا،تقریراتدروسخارجفقهواصول،تقریراتدروستفسیر،تقریرات

دروسمنطقوفلســفه،تعلیقهبرکتاباصولفقهتألیفمرحوممظفر،شــرحیبرکتاب

اجتهادوتقلیدالعروۀالوثقیتألیفمرحومآيتاهللطباطبایییزدی،تفســیرســورهحمد،

القواعــدالفقهیــهفیفقــهاالمامیه،تألیفمقــاالتوجزواتبســیاریدرزمینههایفقه،

اصول،اخالقوتفسیرقرآن

اســتادانبرجســته:مراجــعوآيــاتعظــامســتوده،میــرزامحســندوزدوزانــی،پايانــی،

گلپايگانی،لنکرانی،تبریزی،میرزاهاشــمآملی،مکارمشــیرازی،وحیدخراسانی،حسن

حسنزادهآملیويحییانصاریشیرازی

مســئولیتها:عضوشــورایعالــیحوزههــایعلمیهوشــورایسیاســتگذاریحوزههای

علمیــۀخواهــران،نماينــدۀمــردماســتانبوشــهردرمجلــسخبــرگانرهبــری،مدیريت

گلپايگانی،رياســتمجمعنمايندگان مدارسعلمیۀحجتیه،رســالتوحضرتآيتاهلل

طالبوفضالیحوزۀعلمیۀقم،مدیرمرکزمدیريتحوزۀعلمیۀقم

زشمند خدمت بایسته ای است  بسمه تعالى اين اقدام ار

كه ماندگار خواهد ماند و به عنوان حسنه ای همواره خواهد 

درخشيد.

سّید هاشم حسينى بوشهری

86/08/03



حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ علی محمدی 

نمايندۀمحترمولّیفقیهوسرپرستسازماناوقافوامورخیريهوازعلماودانشمندان

شاخصوبرجستۀحوزۀعلمیه

تاريخبازديد:۱۲آبان۱۳8۹

ک تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۹شمسی،ارا

تحصیالت:حوزوی،دکترایرشتۀمعارفوعلومسیاسیمؤسسۀآموزشیامامخمینی)ره(

استادانبرجسته:مراجعتقلید،حضراتآياتوحججاسالممعصومی،رضوانی،قائمی،

بیگدلی،علمی،نکونام،طالقانی،شــهیدســلیمی،استادی،صلواتی،ستوده،مقتدایی،

مصباحیــزدی، فاضلهرنــدی، و موســویتبریزی ســّیدابوالفضــل وجدانــی، محقــق،

مظاهــری،دکتــراحمــدی،فیاضــی،فاضــللنکرانــی،وحیــدخراســانی،حاجآقــامجتبی

تهرانی،آيتاهللالعظمیخامنهای

کريم مســئولیتها:مســئولبســیجاســتانمرکزی،رئیسدانشــگاهعلومومعارفقرآن

کشــورونماينــدۀولــّیفقیه، قــم،سرپرســتورئیــسســازماناوقــافوامــورخیريــۀکل

مسئولنمايندگیولّیفقیهدرسپاهاستانمرکزی،ستادمشترکسپاه،سازمانحفاظت

اطالعاتسپاه،نیرویزمینیسپاه،نیرویمقاومتبسیجسپاه
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بسمه تعالى

زشمندی  كار بسيار ار

است. ان شاءاهَّلل مورد 

قبول خداوند و عنایات 

اهل  بیت عليهم السلم 

گيرد. قرار 

على محمدی

89/8/12



آیت اهلل سّید   یوسف طباطبایی نژاد 

نمايندۀمحترمولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهانومدیرحوزۀعلمیۀاصفهان

تاريخبازديد:۱۹اسفند۱۳8۵ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،ظفرقنداردستان

تحصیالت:حوزوی

استادانبرجسته:آيتاهللغروی،آيتاهللمدنی،آيتاهللراستیکاشانی،آيتاهللالعظمی

مرحومســّیدعبدالعالءســبزواری،آيتاهللالعظمیآمیرزاباقرزنجانی،آيتاهللحاجشــیخ

گلپايگانــی، عبــاسقوچانــی،آيــتاهلللنکرانــی،آيتاهللالعظمــیحــاجســّیدمحمدرضــا

آيــتاهللوحیــدخراســانی،آيتاهللغــروی،امــامخمینــی)ره(،آيتاهللالعظمــیخویــی،

آيتاهللالعظمیبجنوردی

مســئولیتها:نماينــدۀولــّیفقیــهدراســتاناصفهــان،امامجمعــۀاصفهــان،نماينــدۀ

اصفهاندرمجلسخبرگانرهبری

بسمه تعالى موارد فوق مورد تائيد است. اميد آن كه خداوند مّنان 

یات برای واقف محترم قرار دهد. آمين از صدقات جار

 طباطبايی نژاد

1385/12/19 



حجت االسالم والمسلمین سّید  هاشم  رسولی محالتی 

نمايندۀمحترمولّیفقیهدربنیادمسکنانقالباسالمیایرانوازعلمایبرجستۀحوزۀ

علمیه

تاريخبازديد:۱۷اسفند۱۳88

ت
ّ

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۹شمسی،محال

تحصیالت:حوزوی

اســتادانبرجســته:حجتاالســالمحاجآقــاســّیدحســینرســولیمحالتی،ســّیدرحمــان

محالتــی،آيــتاهللمرتضیمطهــری،اســدااهللنوراللهــیاصفهانی،حســینعلیمنتظری،

آقاشــیخعبدالجوادجبلعاملیســدهی،محمدصدوقی،آيتاهللمیرزامحّمدمجاهدى

گلپايگانــی،ســّیدروحاهللخمینــی،ســّیدحســینطباطبایــی، تبریــزى،ســّیدمحمدرضا

آيتاهللســّیدمحّمدباقرطباطباییســلطانی،آيتاهللالعظمیحاجآقاحسینبروجردى،

عالمهطباطبایی،آيتاهللآقاســّیداحمدخوانســارى،آياتعظامســّیدمحســنحکیم،

سّیدمحمودشاهرودىوسّیدابوالقاسمخویی،امامخمینی)ره(

آثــار:درســهبخــشتصحیحمتونباحاشــیههــاىوى،ترجمهوشــرحمتــون،تألیفات

شخصیمیباشد.

مســئولیتها:نمايندۀولّیفقیهدربنیادمســکنانقالباســالمیایران،نخســتینرئیس

شورایسیاستگذاریائمۀجمعه

یارت مجموعۀ  یخ 88/12/17 توفيق ز بسمه تعالى در تار

كردم. دوام توفيقات ایشان را از  جناب آقای رضازاده را پیدا 

خداوند متعال مسألت دارم.



حضرت آیت اهلل شیخ محمدعلی ناصری 

اســتادعالیمقامدرسخارجفقهدرحوزۀعلمیۀاصفهانومؤســسوبنیانگذارچندین

مدرسۀعلمیهواستاداخالق

تاريخبازديد:۱۳خرداد۱۳86 

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۹شمسی،دولتآبادُبرخوار،اصفهان

تحصیالت:حوزوی

استادانبرجسته:مدّرسافغانی،مجتبیلنکرانی،سّیدعبداألعلیسبزواری،عبدالکريم

کرونــیاصفهانــی،محمدحســیندهاقانــی،صــدرابادکوبــهای،میــرزاهاشــمآملی،ســّید

عبدالهادیشــیرازی،امامخمینی)ره(،ســّیدمحمودشاهرودی،سّیدابوالقاسمخویی،

کشــمیری،شــیخعبــاسقوچانی،ســّیدهاشــمحداد،ســّید کوفــی،ســّیدمحمد محمــد

گلپايگانی،آيتاهللبهجت جمالالدین

مســئولیتها:تدريــسفقهواصولوتفســیرقــرآن،اقامۀنمازجماعــت،مجالسوعظو

کمرزریناصفهان،استادبرجستۀدرسخارجحوزۀعلمیۀاصفهان سخنرانیدرمسجد

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم 

چون كه اين مؤسسه سبب احياء تشّیع و نشر والیت و تبليغ 

وحى له الفداء( است، پاداشش با باب  ازحضرت بقيه  اهَّلل )ر

والیت و خاتم االوصياء باشد.



حضرت آیت اهلل میرزا ابوالقاسم خزعلی 

عضومجلسخبرگانرهبریوشوراینگهبانقانوناساسی

تاريخبازديد:۲4دی۱۳8۷ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳04شمسی،بروجرد،استانلرستان

تحصیالت:حوزوی،خارجفقه

کبــرصــدرزاده،شــیخمحمدرضــا اســتادانبرجســته:ســّیدجعفــرشــیرازى،شــیخعلیا

دامغانی،محقققوچانی،سّیداحمدیزدى،ابوالقاسمقمی،حاجشیخمجتبیقزوينی،

حاجشــیخهاشــمقزوينی،آياتعظامآيتاهللالعظمیبروجردی،امامخمینی،بهجت،

آيــتاهللســّیدمحمدحجــتکوهکمرى،آيتاهللمحمدتقیخوانســارى،حاجشــیخجواد

خندقآبادىتهرانی،عالمهطباطبایی

تألیفــات:تفســیرســورۀفاتحــۀالکتــاب،شــرحشــعرهایعینّیــهابــنابیالحديــددرباره

امیرمؤمنان

مسئولیتها:عضوشوراىنگهبانقانوناساسی،عضومجلسخبرگانرهبری،مسئول

بنیادبینالمللیغدیر،نمايندۀسمناندرمجلسخبرگانقانوناساسی

وحى فداه( بسم اهَّلل الرحمن الرحيم اتوّسل بولّى العصر )ر

كارهای بی نظيری را فرا مى  خواند و الحمدهَّلل از  انقلب بی نظير 

كتابخانه و وقف آن است. خداوند به همۀ  كارهای بی نظير اين 

دست اندركاران جزای خير دهد.

شانزدهم محّرم الحرام 1430



کمال فقیه ایمانی  آیت اهلل سّید  

اســتادعالیقدرحوزۀعلمیۀاصفهانومدّرسدرسخارجفقهواصولوتولیتمدرســۀ

کتابخانۀامیرالمؤمنین)ع( دارالحکمهومؤسس

تاريخبازديد:۳0بهمن۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۳شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی،سطحعالیخارجفقهواصول

اســتادانبرجســته:آيتاهللشیخمحمدحسننجفآبادی،آيتاهللنوریهمدانی،شیخ

عبدالجــوادهمدانــی،محمــدمجاهــدیتبریــزی،ســّیدمحمدباقــرســلطانی،میرزاعلــی

مشــکینی،ســّیدمحمدمحققداماد،آيتاهللالعظمیسّیدحسینطباطباییبروجردی،

گلپايگانی امامخمینی،آيتاهللالعظمیسّیدمحمدرضا

مســئولیتها:مؤسسوتولیتمدرسۀدارالحکمه،مؤسسبیمارستانامامحسین)ع(و

مرکزتخصصیبیماریهایعفونی،بیمارستانسوانحوسوختگیامامموسیکاظم)ع(،

بیمارستانزنانوزايمانحضرتزهرا)س(دراصفهان،درمانگاهشهداءمدرسۀحجتیه

مشــهد،تأســیسصندوقجهیزيهوصندوققرضالحســنه،اقامۀنمازدرمسجدآقاعلی

بابا،پاسخگوییبهمسائلونیازهایشرعی

 َو 
ً
َک َثوابا ِبّ باِقياُت الّصاِلحاُت َخْیٌر ِعْنَد َر

ْ
بسمه تعالى َو ال

.
ً
َمل

َ
َخْیٌر ا

كمال فقيه ایمانى سّید 

1385/11/30



آیت اهلل حاج مرتضی مقتدایی 

عضــوجامعۀمدرســینحوزۀعلمیۀقمواســتادشــاخصدرحوزۀعلمیــهوعضومجلس

خبرگانرهبری

تاريخبازديد:۱4دی۱۳8۷ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱4شمسی،محلۀمسجدحکیماصفهان

تحصیالت:حوزوی،سطحعالیخارجاصولومکاسب

استادانبرجسته:حاجشیخمحمدحسننجفآبادی،آقایفیاض،شمسآبادی،حاج

کلباســی،حاجمیرزاعلیآقایشــیرازی،مجدالعلماء،آيــتاهللخادمیآيتاهلل میــرزارضا

حــاجمیــرزامحمودمقتدایی،امامخمینی)ره(،آيــتاهللخادمی،آياتعظامبروجردی،

کی،عالمهطباطبایی گلپايگانی،ارا محققداماد،

کتابالشهادات کتابالقضاء، تألیفات:

مسئولیتها:قاضیدادگاههایانقالباسالمی،عضووسخنگویشورایعالیقضایی،

کشور،نمايندۀمجلسخبرگانرهبریدردورۀدوموسومازاستان رياستدیوانعالی

اصفهــان،عضويــتدرجامعــۀمدرســینحوزۀعلمیۀقم،عضويتدرشــورایپیشــبردو

ارتقــایحــوزه،عضويتدرشــورایعالیحوزههــایعلمیه،مدیريــتحوزههایعلمیه،

تدريسدروسسطحوخارج بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كه مشمول  ين توفيق را نصيب آقایان نموده  خداوند متعال بهتر

كه فرمود »رحم اهَّلل من احيا امرنا«  دعای حضرت امام صادق)ع( 

گردیده  اند و وسيلۀ نشر علوم اهل  بیت)ع( به اقصى نقاط عالم را 

فراهم نموده  اند و عاشقان علوم اهل  بیت)ع( و تشنگان اين علوم 

كه در عالم فراوان هستند را سيراب نمایند و الزم است قدر اين 

نعمت را بدانند و شكرگزار آن باشند.

مرتضى مقتدائى 87/10/14



حضرت آیت اهلل حاج شیخ احمد جنتی

نمايندۀمحترممجلسخبرگانرهبریودبیرشوراىنگهبانقانوناساسی

تاريخبازديد:۲۳آبان۱۳8۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۵شمسی،روستایالداناصفهان

تحصیالت:حوزوی

اســتادانبرجســته:حضــراتآياتعظــامطباطباییبروجــردی)ره(،امــامخمینی)ره(،

آيتاهللمشکینی)ره(

تألیفــات:ترجمــۀتعــدادىازکتــبحديــثماننــدتحفالعقــول،اثبــاتالهدايــه،ايقــاظ

الهجعه،المواعظالعدديه

مســئولیتها:تدريسدرمدرسۀعلمیۀحقانی،رئیسونمايندۀمجلسخبرگانرهبری

ودبیرشوراینگهبان،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام،عضوشورایعالیانقالب

فرهنگیوامامجمعۀموقتتهران،دبیرشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی،رئیسستاد

احیایامربهمعروفونهیازمنکر،امامجمعۀموقتتهران

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

از خدمات مخلصانۀ مؤسس محترم جناب آقای سيدحسين 

رضازاده تقدير مى شود. اجره على اهَّلل و على محمد و آله 

السلم عليهم 

87/08/23



عالمه سّید  مرتضی عسکری 

پژوهشگرتاريخاسالموحديثشناسورئیسدانشگاهاصولدین

تاريخبازديد:۲۷فروردین۱۳88

تاريخومحلتوّلد:۱۲۹۳شمسی،سامراء

تحصیالت:حوزوی

ســّید آيــتاهلل ســاوجی، شــريعتمدار محمدحســین شــیخ آيــتاهلل برجســته: اســتادان

شــهابالدینمرعشــی،امامخمینی)ره(،آيتاهللآقامیرزاحبیباهللاشتهاردی،آيتاهلل

کمرهاى،شیخمهدىپایینشهرى سّیدمحمودشوشتریمرعشی،حاجمیرزاخلیل

تألیفــات:عبــداهللبــنســبأواســاطیراخــری،خمســونومائــهصحابــیمختلــق،معالم

کتــبدومکتــب،امامانایــنامــتدوازدهنفرند، المدرســتین،ســقیفه،آيــتتطهیــردر

مصحــفدرروايــاتواخبــار،القــرآنالکريــموروايــاتالمدرســتین،البــکاءعلــیالمیت،

التوسلبالنبی)ص(والتبرکبآثاره،البناءعلیقبوراألنبیاءواالوصیاءواتخاذهامساجد

کــنللعبادۀ،شــیعیاناهلپیامبر)ص(،بزرگداشــتيادانبیــاءوبندگانصالحخدا، واما

عدالتصحابه،صلواتبرمحمدوآلمحمدازســّنتهایرســولاهلل)ص(بودهاســت،

اديانآســمانیومســئلهتحريف،عقائداالســالممنالقرآنالکريم،االســطورۀالســبائیه،

کتابه»األنوارالباهره«،نقشائمه قیــاماألئمۀباحیاءالســنه،معابیالفتوحالتلیدیفــی

دراحیاءدین،امامتومهدويتدرمکتبخلفا

مسئولیتها:بنیانگذارورياستدانشکدۀاصولالدین،عضوشورایعالیمجمعجهانی

اهلبیت)ع(،عضوحزبالدعوهاالسالمیهعراق

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم و الحمدهَّلل رب العالمين و الصلۀ على 

واحه امهات  ين والسلم على ار محمد و آله الطّیبين الطاهر

المؤمنين و اصحابه الميامين. باری تعالى اين خدمات شایسته 

را از آقایان واقفين ]قبول[ فرماید و شيعيان اهل   البيت استفادۀ 

كامل از اين بنياد بنمایند.

العسكری 88/1/27



حجت االسالم والمسلمین حیدر مصلحی

نمايندۀمحترمولّیفقیهوسرپرستسازماناوقافوامورخیريه

تاريخبازديد:۲۳آبان۱۳8۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،شهرضا

کارشناسیارشدالهیاتومعارفاسالمی،حوزویتاسطحخارجفقهواصول تحصیالت:

مســئولیتها:رئیسســازماننشــرآثاروارزشهایمشــارکتروحانیتدردفاعمقدس،

وزیراطالعاتســابقایران،عضوهیئتمرکزینظارتشــوراینگهبان،رئیسشــورای

برنامهریزیمدارسعلمیه،نمايندۀولّیفقیهوسرپرستسازماناوقافوامورخیريه

بسمه تعالى

یج  و زشمند در راستای تر يبا و ار ان شاءاهَّلل اين حركت بسيار ز

بتواند  و  فرهنگ اسلم ناب محمدی)ص( موفق باشد 

وز به نسل جوان ]و[ نسل  های  فرهنگ شيعى را به زبان ر

كند. منعكس  آینده 

یه پرست سازمان اوقاف و امور خير نمایندۀ ولّى  فقيه و سر

حيدر مصلحى

 1387/08/23



حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدحسن اختری 

دبیرکلمجمعجهانیاهلالبیت)ع(

تاريخبازديد:۲۲آبان۱۳8۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲4شمسی،ُسرخه

تحصیالت:خارجفقهواصولوتحصیلدردانشگاهامامموسیصدردرلبنان

مدارکافتخاری:دکترایافتخاریازدانشگاهابوالنورواتحاديۀنويسندگانعرب

کوکبــی،حاجحســنآقا اســتادانبرجســته:حجــجاســالموحضــراتآقايــان:آدينهونــد،

گلپايگانی،ســّیدعلیمحققداماد،رضوانی،شــیخنصراهللشاهآبادی، تهرانی،آقاجالل

کاشــانی،شــهیدبهشتی،شهیدمدنی،مشــکینی،حضراتآيات قدیری،جنتی،راســتی

کاظــمتبریــزی،سیســتانی،شــهید ملکوتــی،وحیــدخراســانی،میرزاباقــرزنجانــی،میرزا

گلپايگانــی،امــامخمینــی،آيــتاهللخامنــهای)فقهواصول(وشــهید محمدباقــرصــدر،

کالم( مطهریوامامموسیصدر)فلسفهو

ســازمان مســئول اهلبیــت)ع(، جهانــی مجمــع عالــی شــورای عضــو مســئولیتها:

پارلمانــیوزارتجهــاد معــاون امامجمعــۀســمنان، نیــرویدريایــی، عقیدتیسیاســی

ســازندگی،مدیــررادیــوعربــیصــدایجمهوریاســالمیایــران،ســفیرایراندرســوريه،

معاوناموربینالمللدفترمقاممعّظمرهبری،دبیرکلمجمعجهانیاهلبیت)ع(

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

از وقف اين مؤسسه و اهداف مقدس و مبارک آن بر حسب 

یه  گشتيم. اميد است اين صدقۀ جار بور مطلع  وقف  نامۀ مز

گيرد. ين شرعى مورد عمل قرار  هميشه با رعایت مواز

محمدحسن اختری دبیركل مجمع جهانى اهل البيت)ع( 

1387/08/22



آیت اهلل حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی 

ازاســتادانشــاخصوبرجســتهومحقــقعالیمقــاموصاحبتألیفاتارزشــمنددرحوزۀ

علوماهلبیتعصمتوطهارت)ع(

تاريخبازديد:۱0آذر۱۳8۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳08شمسی،اصفهان

تحصیالت:تحصیالتعالیحوزوی

کتــابوتعدادی تألیفــات:ترجمۀکتــابالمهــدویمرحومآيتاهللصــدرا،تألیف۲0جلد

مقالــهدرمجلــۀمکتباســالمومقدمهایبرچاپهــایجديدعبقاتاالنــوارآيتاهللمیر

کتابهایمطبوعمرحوموالد،االمامالمهدی حامدحســینلکهنویهندیومقدمهبر

عنــداهلالســنه،علیياعلی،مهدیمنتظررابشناســید،مهدیمنتظــردرنهجالبالغه،

مهــدیمنتظــريامصلــحجهان،نقشزباندرسرنوشــتانســان،نقشعلمایســنیدر

ضديتبااهلبیت)ع(

مسئولیتها:تدريسسطحعالیفقهواصول،عضوهیئتمؤسسوبنیانگذاررادیولوژی

مرکزتشخیصیمهديۀاصفهان

مهدی فقيه ایمانى



حجت االسالم والمسلمین احمد امینی نجفی 

فرزنــدمرحــومعالمــهعبدالحســینامینــیومدیــرمکتبــهاالمــامامیرالمؤمنیــنالعامــۀ

نجفاشرف

تاريخبازديد:۲۹تیر۱۳۹۳ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،تهران

تحصیالت:حوزوی

استادبرجسته:محققطباطبایی)ره(

تألیفات:شرحمفصلیبراصولالفقهشیخمحمدرضامظفردر۲0مجّلد،شرحیبرتجريد

عالمهحلی

کالمــیوبهویــژهمباحــث مســئولیتها:تدريــسوتدقیــقالغدیــر،پژوهــشدرمنابــع

کتابخانۀامیرالمؤمنین)ع(درنجفاشرف امامت،احیای

احمد عبدالحسين امينى نجفى 93/4/29 



حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان 

دانشــمندومحقــقعالیمقــاموافتخــارجامعــۀمبّلغیــنحــوزۀعلمیهوصاحــبتألیفات

ارزشمنددرزمینههایمختلفعلوماسالمی

تاريخبازديد:۲۵مرداد۱۳86 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،خوانسار

تحصیالت:حوزوی

کبربرهان،آيتاهللمیرزاعلیفلسفی،آيتاهلل اســتادانبرجسته:آيتاهللحاجشیخعلیا

حاجشــیخعباسطهرانی،حاجآقاحســینفاطمــی،آيتاهللاعتمــادى،آيتاهللالعظمی

فاضــللنکرانــی،آيتاهللصالحــینجفآبادى،آيــتاهللمنتظــرى)ره(،آيتاهللالعظمی

حاجمیرزاهاشمآملی)ره(،آيتاهللسّیدحسینعلوىخوانسارى)ره(،آيتاهللحاجسّید

محمدعلیابنالرضاخوانســارى)دامتبرکاته(،آيتاهللســّیدمحمدمحققداماد)ره(،

آيتاهللحاجشیخابوالفضلنجفیخوانسارى)ره(

کتابدرقالب۱۲8مجّلد تألیفات:بیشازهشتادعنوان

مسئولیتها:محققومبّلغعلوماسالمی

ز و اميد است تا ظهور امام  هو الحق. وقفيت مؤسسه محر

عصر)عج( پابرجا بماند.

یان حسين انصار



آیت اهلل سّید  حجت موحد ابطحی 

اســتادعالیمقــامدرسخــارجفقــهواصولدرحــوزۀعلمیۀاصفهانوازشــخصیتهای

کشور برجستۀجامعۀروحانیتوازبنیانگذارانبزرگداشتايامفاطمیهدر

تاريخبازديد:۱۳بهمن۱۳8۵

کتابريشــههاوجلوههایتشــّیعوحوزۀ تاريخومحلتوّلد:۱۳68قمری)بااســتنادبه

علمیۀاصفهان،میرسّیدحجتموحدابطحی(،اصفهان

تحصیالت:سطحعالیحوزه

تألیفات:يادوارهوشــمعزندگیومبارزاتمدافعحريمواليتوامامتآيتاهللحاجســّید

احمدفقیهامامی،آشناییباحوزههایعلمیۀشیعهدرطولتاريخ

مسئولیتها:مدّرسسطحعالیوخارجفقهحوزۀعلمیۀاصفهان

بسمه تعالى سّیدحجت موحد ابطحى



حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حامدرضا معاونیان 

اســتادعالیمقــامحــوزۀعلمیــه،محققوپژوهشــگرشــاخصوازمبّلغینبرجســتۀحوزۀ

علمیۀقمومشهدومؤسسوبنیانگذارشبکۀثامن

تاريخبازديد:شهریور۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳46شمسی،تربتحیدريه

تحصیالت:خارجفقهواصول

مســئولیتها:مدیريتمرکزتخصصیبنیادفرهنگیجعفریقم،مؤســسومدیرشــبکۀ

جهانیثامن

نسئل اهَّلل التوفيق

كتبه معاونيان



حجت االسالم  ولمسلمین سّید محمود فقیهی 

مدیرکلسازمانتبلیغاتاسالمیاستاناصفهان

تاريخبازديد:۳دی۱۳86 

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،اصفهان

کارشناسیارشدرشتۀزبانوادبیاتعرب تحصیالت:حوزویو

تألیفات:تألیفمقالهدرحوزۀفرهنگوتهاجمفرهنگی

مسئولیتها:مدیرکلسازمانتبلیغاتاسالمیاستاناصفهان،مدیرکلاوقافوامورخیريۀ

استاناصفهان،ازروحانیونحوزۀعلمیۀاصفهانومدیرايثارگراندانشگاهاصفهان

بسمه تعالى

سّید محمود فقيهى

مديركل اوقاف استان اصفهان

 1386/10/03



حجت االسالم والمسلمین دکتر سّید  علی میرلوحی فالورجانی 

محقــقوانديشــمندفرزانــه،اســتادعالیمقــامدانشــگاهاصفهــانورئیــسدانشــگاهآزاد

اسالمیواحدفالورجان

تاريخبازديد:۲۱دی۱۳8۵ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲0شمسی،فالورجان

تحصیالت:دکترایزبانوادبیاتعرب

اســتادانبرجســته:آيتاهللفیاض،آيتاهللحاجشــیخعباســعلیاديب،آيتاهللحاجآقا

حسنامامیو...

تألیفــات:ترجمــهوتحقیــقبديعالقرآن،ترجمهوتحقیقالجمانفیتشــبیهاتالقرآن،

مختــاراتمنروائعاالدبالعربیفیالعصراالســالمی،مختاراتمــنروائعاالدبالعربی

فــیالعصــرالعباســی،تصحیــحوتحقیقومقدمــهبرالذريعهالــیالمکارمالشــريعهراغب

اصفهانیو...

مســئولیتها:مؤســسورياســتدانشــگاهآزاداســالمیواحــدفالورجان،توســعهوتعمیر

مســجدامــامحســنفالورجــان،منبــرووعظوخطابــه،اقامۀنمــازجماعــت،تدريسدر

دانشگاهمشهدواصفهانبهمدت40سال

ید االحسان و خدمۀ  یم و وّفقه لمز اّيداهَّلل تعالى الواقف الكر

االسلم و اهل  البيت)ع(

سّید على ميرلوحى



حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدحسن یوسفی 

کشورواموربینالملل استادحوزۀعلمیۀمشهدوازمبّلغینشهیردرحوزۀتبلیغتشّیعدر

تاريخبازديد:۱۳بهمن۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۳شمسی،مشهد

تحصیالت:دکترایفقهواصولومعارف

استادانبرجسته:آيتاهللمرواريد،آيتاهللمرتضوی،آيتاهللرضازاده،آيتاهللموسوی

شــاهرودی،آيتاهللحجتهاشــمی،آيتاهللباقری،آيتاهللفلسفی،آيتاهللمیرزاجواد

تبریــزی،آيتاهللالعظمــیوحیدخراســانی،آيتاهللســّیدمحمدروحانــی،آيتاهللقمی،

آيتاهللصافی

مســئولیتها:تدريــس،تبلیــغدرسراســرجهــان،ســاختبناهــایعامــهوخیرالمنفعــه،

مسجدوحسینیهوخیريه،سخنراندرزمینههایمعارفمهدويت

محمدحسن يوسفى



حجت االسالم والمسلمین دکتر سّید  محمد حسینی قزوینی 

مــدّرسحــوزۀعلمیۀقمومدیرمؤسســۀتحقیقاتــیحضرتولیعصر)عــج(وازمبّلغین

نامیدردفاعازحريمواليت

تاريخبازديد:۵شهریور۱۳86 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،قزوین

تحصیالت:دکتــرایعلــمحديــثازدانشــگاهاســالمیالحرۀهلنــد،پروفســوریازجامعۀ

الحضارهاإلسالمیهالمفتوحه

کی،جوادتبریزی،وحیدخراسانی، گلپايگانی،حائری،ارا استادانبرجسته:آياتعظام

شبیریزنجانی،سبحانی

کهچاپومنتشــرشــده،۱۱مجّلــدآمادۀچــاپو۲۹مجّلددر کتــاب تألیفــات:6۲مجّلــد

دستتألیف

مســئولیتها:مدیــرشــبکۀتلویزیونــیوجهانیواليت،اســتادحوزۀعلمیۀقم،مؤســس

ومدیــرمؤسســۀتحقیقاتیحضــرتولیعصر)عج(،عضوشــورایعلمــیمرکزتخصصی

مذاهــباســالمی،مدیــرســايتvaliasr-aj.com،مســئولدروسعمومــیحــوزۀعلمیۀ

قــم،عضــوهیئتامنایبنیــادبینالمللیغدیــر،عضوهیئتعلمیدانشــگاهبینالمللی

آلالبیــت)ع(،عضوشــورایعلمــیمرکزتخصصیمذاهباســالمی،عضوشــورایعلمی

مرکزتخصصیمذاهباسالمی

كه اين وقف مبارک مایۀ خدمات   بسمه تعالى اميد است 

زشمند به جهان اسلم و تشّیع داشته باشد. ان شاءاهَّلل ار

وینى دكتر سّید  محمد حسينى قز

86/06/05



حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حمیدرضا ارباب سلیمانی 

کانونهــایفرهنگــیوهنری مشــاوروزیــرفرهنــگوارشــاداســالمیودبیرســتادعالــی

کشور مساجد

تاريخبازديد:۱۵اسفند۱۳8۷ 

کاشان تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،شهرستان

تحصیالت:دکترایتخصصیتفسیرقرآن

اســتادانبرجســته:آيــاتعظــامومراجــعتقلیــدرهبــرمعّظــمانقــالب)مــدظّلــهالعالی(،

میرزاجــوادتبریزی،ناصرمکارمشــیرازی،عبداهللجوادیآملی،وحیدخراســانی،فاضل

کاشــانی،ابوالقاســمخزعلی،شــبزندهدار،ســّیداحمدخاتمی، لنکرانی،حســینراســتی

حسینتوفیقی،مهدیهادوی،رضااستادی،محسنخرازی

تألیفات:تفسیرسورههایلقمان،اسراء،قصص،عبس،يس،فرقان،مريمومسیح)ع(از

ديدگاهقرآنوکتابمقدس،کلمهسواء)مقايســۀنکاتمشــترکاسالمومسیح(،زندگانی

حضرتموسی)ع(ازديدگاهقرآنوکتابمقدس،غناوموسیقیازنگاهفقهایدین

مســئولیتها:منتخــبنماينــدۀرهبــرمعّظــمانقــالبدراتحاديــۀانجمنهــایاســالمی

دانشآمــوزان،مدیــرکلجــذبوهدايــتمبّلغــاندرمجمــعاهلبیــت)ع(،همــکاریبــا

حضرتحجتاالسالموالمســلمینمحســنقرائتیدرســتاداقامۀنمازوستادتفسیرقرآن

کريم،مشاوروزیرودبیرستادعالیکانونهایفرهنگیوهنریمساجدکشور،دبیرستاد

اقامۀنمازوزارتفرهنگوارشاداسالمی
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
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بسمه تعالى

جناب آقای رضازاده، 

رگ و بی مانند شما  كار بز

در خدمت به ساحت 

اهل بیت عليهم السلم 

ستودنى است و برای 

گسترش آن به جهان 

اسلم دعا مى كنيم.

حميدرضا سليمانى

87/12/15



م، حجت االسالم والمسلمین شیخ مرتضی واعظ جوادی آملی 
ّ

آیت اهلل زادۀ معظ

پژوهشگردینواستادحوزۀعلمیۀقم،رئیسمؤسسۀفرهنگیتحقیقاتیاسراء

تاريخبازديد:؟؟؟

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۷شمسی،آمل،استانمازندران

تحصیالت:لیسانسعلومقضایی،سطحچهارحوزه

تألیفات:فلسفهزيارتوآیینآن

تبریــزی، جــواد شــیخ آيتاهللالعظمــی وحیدخراســانی، آيتاهللالعظمــی اســتادان:

آيتاهللالعظمیفاضللنکرانی،آيتاهللالعظمیجوادیآملی

مســئولیتها:مدیرمؤسســۀآموزشتخصصیعالیحوزی،مدیرگروهمعارفاسالمیدر

دانشــکدۀعلومپزشــکیاراک،مدیرمدرســۀعلمیۀامامحسنعســکری)ع(آمل،رئیس

مؤسسۀفرهنگیتحقیقاتیاسراء،رئیسپژوهشکدۀعلوموحیانیمعارج،عضومؤسس

مجمــععالــیحکمتاســالمی،عضوکمیســیونحوزویشــورایعالیانقــالبفرهنگی،

مدیــرمرکــزنشــراســراء،صاحــبامتیــازومدیــرمســئولمجلۀتخصصــیحکمتاســراء،

تدريسدرجامعهالزهراودانشگاهمفید

بسمه تعالى

ز علم صائب و عمل صالح، احياء علوم وحيانى  از مصاديق بار

كه توسط اين مؤسسه محقق مى شود. ان شاءاهَّلل است 

مرتضى جوادی آملى



حجت االسالم والمسلمین حاج سّید  مجید نبوی 

ازمبّلغینوخطبایحوزۀعلمیۀاصفهان

تاريخبازديد:۲۷مهر۱۳86

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۷شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی

مسئولیتها:مدیرعاملمرکزتحقیقاترايانهایقائمیۀاصفهان

 توجهات حضرت بقيه اهَّلل االعظم)عج(. ان شاءاهَّلل
ّ

در ظل

سّید مجيد نبوی



دکتر علی الریجانی 

رئیسمجلسشورایاسالمی

تاريخبازديد:۲۲بهمن۱۳8۷ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،نجفاشرف

تحصیالت:دکترایفلسفه

استادبرجسته:آيتاهللمرتضیمطهری)ره(

مســئولیتها:وزیرفرهنگوارشــاداســالمی،رئیسســازمانصداوســیما،نمايندۀرهبر

معّظمانقالبدرشورایعالیامنیتملی،رئیسمجلسشورایاسالمی

بسمه تعالى

كه از سّنت نبوی و علوی بهره جسته  زشمندی است  كار بسيار ار

است. موفق باشيد.

یجانى على الر

1387/11/22



کبر والیتی  دکتر علی ا

مشاورعالیرهبرمعّظمانقالبدراموربینالمللوعضومجمعتشخیصمصلحتنظام

تاريخبازديد:۲۱خرداد۱۳۹0 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲4شمسی،شمیران

کودکان،فوقتخصصبیماریهایعفونیاطفال تحصیالت:متخصصاطفالو

 Index تألیفــات:مقــاالتپزشــکیدرمجــالتداخلــیومجــالتداخلــیثبتشــدهدر

PubMed،MedexEMR،CopernicusوISI،مقاالتغیرپزشــکیچاپشدهدرمجالت

کتاب کنگرههایخارجیوبیشاز۱۳۵عنوان داخلی،مقاالتارائهشدهدر

مســئولیتها:دبیــرکلمجمــعجهانــیبیــداریاســالمی،رئیــسشــورایمرکــزیانجمن

گــروهعلمــیطــبســّنتیوطــباســالمیفرهنگســتان اســالمیپزشــکانایــران،رئیــس

علــومپزشــکی،معــاوندرمــانوزارتبهــداریوبهزيســتی،وزیــرامورخارجــهجمهوری

کمیســیون اســالمیایــران،نماينــدۀمــردمتهــراندرمجلــسشــورایاســالمی،رئیــس

فرهنگیاجتماعــیمجمــعتشــخیصمصلحتنظــام،رئیــسهیئتمدیــرۀانجمنقلم

ایران،مشاوراموربینالمللرهبرمعّظمانقالب،رئیسمرکزتحقیقاتاستراتژيکمجمع

تشخیصمصلحتنظام
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

تأسيس مؤسسۀ 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل  البيت)ع( در شهر 

یخى اصفهان از  تار

زشمند  اقدامات ار

كه  و پایداری است 

نشانه  ای از ثبات و 

یف  پایداری مردم شر

و مؤمن دارالمؤمنين و 

دارالعلم اصفهان در 

يق ائمۀ معصومين  طر

)عليهم صلوات اهَّلل 

اجمعين( مى باشد.

خداوند تبارک و تعالى به 

بانى اين مركز مقدس اجر 

عظيم عنایت فرماید.

خادم اهل   بیت)ع(

كبر والیتى  على ا

90/3/21



دکتر سّید  مرتضی سقائیان نژاد 

شهرداراصفهانواستاددانشگاهصنعتیاصفهان

تاريخبازديد:۱8شهریور۱۳86 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۲شمسی،اصفهان

گرايشماشینهایالکتريکی تحصیالت:دکترایرشتۀمهندسیبرق،

تألیفات:حدود۷0مقالهدرمجالتمعتبرعلمیداخلیوخارجی،ترجمۀچهارجلدکتاب

درزمینۀماشینهایالکتريکی،ترجمۀدرایوهایموتورسوئیچرلکتانس

کنفرانــسمهندســیبــرقایــران،عضوهیئــتامنای مســئولیتها:رئیــسهجدهمیــن

دانشــگاههایاصفهــانوصنعتــیاصفهــان،عضوانجمنمهندســانبــرقوالکترونیک

)IEEE(،عضــوهیئــتتحریريۀمجلۀعلمیاســتقالل،شــهرداراصفهان،رئیسشــورای

اسالمیشهراصفهان

بسمه تعالى

كه ان شاءاهَّلل تبديل به  اين حركت، چشمۀ جوشانى است 

یا خواهد شد. اجر همه با صاحب اصلى آن، حضرت  یک در

مهدی)عج( باشد.

 86/6/18

سقائيان نژاد



گرمارودی دکتر محمد اسدی 

اســتادبرجســتۀدانشــگاهصنعتیشــريف،پژوهشــگرعالیمقامدرحوزۀعلوماســالمیو

کرسیتبلیغیدرحوزۀتشّیع صاحب

تاريخبازديد:۱۳بهمن۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۹شمسی،تنکابن

کالماسالمی تحصیالت:دکترایفلسفهو

استادبرجسته:استادشهیدمرتضیمطهری)ره(

تألیفات:بیشاز۳0مقالهدرزمینۀعرفان،اخالقواصولدینوبیشاز۱۵کتابازجمله

کســیراشــکبرامامحســین)ع(،عصمتبرگزيــدگاندرعقلوقرآن،علــمبرگزيدگاندر ا

کاراییدیندردنیا،تجّلیواليت عقلونقلوعرفان،حقیقتعرفاندررواياتوقرآن،

درغدیرهدايت،نقشغدیردرکمالانسانها،عقیدهشیعهدرخطبهشقشقیه،حقیقت

سوخته،درسهاییازتربیتانسانی،درسهاییازاصولعقايد)نبوت،امامت،معاد(،

درسهاییازاصولعقايد

مســئولیتها:استادبرجســتۀدانشگاهصنعتیشريف،رئیسمرکزمعارفاسالمیوعلوم

گروهمعارفاسالمیدانشگاهعلومپزشکیایران انسانیدانشگاهصنعتیشريف،مدیر

باسمه تعالى

ودی گرمار محمد اسدی 



دکتر سّید  محمدتقی طّیب 

استادعالیقدردانشگاهاصفهانوفرزندمرحومآيتاهللحاجسّیدعبدالحسینطّیب

تاريخبازديد:شهریور۱۳86

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۲شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایزبانشناسیومدیريت

اســتادانبرجســته:پروفســورلیورنــاش)ازدانشــگاههــاروارد(،دکتــرمحمدمقــدم،دکتر

کیا،حجتاالسالموالمســلمینحاجشــیخمحمدحسننجفآبادی،آيتاهللحاج صادق

سّیدعبدالحسینطّیب

تألیفات:انتشــارحدود40مقالۀعلمیدرموضوعزبانشناسیومعارفاسالمدرنشريات

کارشناسیارشــدو ومجــالتعلمــیمعتبــر،راهنمایــیبیــشاز۵0پاياننامــهدرمقاطــع

دکترایزبانشناسی

مسئولیتها:رياستشورایعلمیپژوهشیوعضوهیئتامنایمؤسسۀاهلالبیت)ع(،

استاددانشگاهاصفهان

بسمه تعالى

سّید محمدتقى طّیب



دکتر شهاب الدین ذوالفقاری 

عضورسمیهیئتعلمیوزارتعلومواستادعالیمقامدانشگاهعلومقرآنوحديثواز

محققینوپژوهشگرانعلوماسالمی

تاريخبازديد:شهریور۱۳86

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،اصفهان

دانشــگاه الهیــات دانشــکدۀ در اســالمی کالم و فلســفه تحصیالت:کارشناسیارشــد

کالمدرتربیتمدّرسدانشگاهقم تهران،دکترای

کلباسی،آقايانحججاسالمرحیمی،باقری، استادانبرجسته:حجتاالسالمفخرالدین

کالهدوزان،شــیخباقــرصديقین)ره(، حکیمالهی،داوری،ســّیدمحمدفقیه،ســّیدرضا

شــیخحســینعشــاقی،محــزون،آيــتاهللشــیخحســنصافــیاصفهانی)قــّدسســّره(،

آيتاهللسّیدمحمدباقرابطحی)ره(،آيتاهللسّیدمحمدصادقی)ره(

تألیفات:تقریراتدروسآيتاهللســّیدمحمدصادفی)ره(وآيتاهللشــیخحســنصافی

اصفهانیبهزبانعربی

گروههایکالموتفسیروفقهدردانشکدۀمعارفقرآنیاصفهان،عضو مسئولیتها:مدیر

رسمیهیئتعلمیوزارتعلوم،معاونتحصیالتتکمیلیدانشکدۀمعارفقرآناصفهان

شهاب الدين ذوفقاری



محمد فوالدگر 

اســتاددانشــگاهاصفهــانواســتادشــاخصدرتدريــسنهجالبالغــهوصاحــبتألیفــات

ارزشمنددراینزمینه

تاريخبازديد:آبان۱۳86

تاريخومحلتوّلد:۱۳04شمسی،اصفهان

تحصیالت:فوقلیسانسادبیاتعرب

اســتادانبرجسته:دکترمیرلوحی،دکترشريعت،دکترفرزام،آيتاهللطّیب)تفسیرقرآن،

کالموعقايد(

تألیفــات:اخــالقاســالمی،ســیمایاخــالقدرآیینــهقــرآنوحديــث،تعلیــموتربیــت

درنهجالبالغــه،اصــولاعتقــاداتدرنهجالبالغــه،دعــادرنهجالبالغــه،درسهایــیاز

نهجالبالغــه،جــواندرنهجالبالغــه،منشــورتربیتــیفرزنــدان،انــوارهدايــت،مداحــیو

مرثیهســراییدراســالم،شرحخطبهحضرتزهرا)س(،منافقیندرقرآن،اصولدینبه

کتبدرسیدانشکدههاو... زبانساده،جزواتیدربابنقدمسیحیتو

مسئولیتها:استاددانشگاه،فعالیتومشارکتجّدیدرتأسیسمرکزابابصیر،معاونت

کتابهایايشان،تدريستفسیرقرآنونهجالبالغه آيتاهللطّیبدرتألیف

محمد فوالدگر



سّید  مرتضی بختیاری 

استانداراصفهان

تاريخبازديد:۱اسفند۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،مشهد

تحصیالت:حوزوی

مســئولیتها:شــهردارمنطقۀفیضآبادمهوالت،معاونفرمانــدارتربتحیدريه،معاون

اداریومالیدادسرایانقالبتربتحیدريه،جانشیندادستانانقالبکاشمر،دادستان

انقــالببیرجنــد،قائــنونهبندان،معاوندادســتانانقالبمشــهد،دادســتانعمومیو

انقالبوویژۀروحانیتحوزۀمشــهد،قائممقامدادگســتریاســتانخراســانونمايندگی

ستاداجراییفرمانامامخمینی)ره(دراستان،مدیرکلدادگستریاستانفارس،رئیس

ســازمانزندانهاواقداماتتأمینیوتربیتیکشــور،مدیرکلدادگســتریاستانخراسان

کشور کل رضوی،استانداراصفهان،وزیردادگستری،معاونسیاسیامنیتیدادستان

بسمه تعالى

گسترش  ورت تلش برای احياء و  با توجه به مفاد وقف  نامه و ضر

وی استمرار  ز فرهنگ اهل  بیت اطهار )عليهم السلم( و با آر

كميت والیت مطلقۀ فقيه تا ظهور صاحب اصلى آن آقا  حا

امام زمان)عج(. اميدوارم اين مجموعۀ عظيم و بابركت در 

زمينه  های فوق الذكر منشأ بركات قرآنى باشد و از مساعى همۀ 

دست  اندركاران متواضعانه سپاسگزارم.

سّید مرتضى بختياری

1385/12/01



دکتر احمد محمد علی 

رئیسبانکتوسعۀاسالمی

تاريخبازديد:۲۲آبان۱۳8۷

تاريخومحلتوّلد:۱۹۳4میالدی،مدينه

کارشناسیارشــدهنــر، لیســانسحقــوق، البکالوریوســدرتجــارت، تحصیــالت:درجــۀ

فلسفه دکترای

مســئولیتها:العمــلفــیمناصــبمتعــددهفــیوزارهالمعــارف،رئیــسجامعــهالملــک

عبدالعزیزبالنیابه،وکیلوزارهالمعارفللشــئونالفنیه،رئیسالبنکاإلســالمیللتنمیه،

أمینعامرابطهالعالماإلسالمی،رئیسالبنکاإلسالمیللتنمیه،البنکاإلسالمیللتنمیه

كل الدعوات لكم بكل التوفيقه مع 

احمد محمد على

87/8/22



مهندس حمید نیلفروشان 

معاونعلمیپژوهشیمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

تاريخبازديد:۱4اردیبهشت۱۳۹6 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،اصفهان

کارشناسیارشدعلوماسالمی تحصیالت:مهندسیشیمیو

استاد:حضرتآيتاهللالعظمیحاجشیخمحمدتقیمجلسی

تألیفات:دارایدههامقالۀعلمیدرحوزۀعلوماسالمی

مسئولیتها:معاونعلمیپژوهشیمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

باسمه تعالى

ان شاءاهَّلل عمل دقيق به اين وقف  نامه، رضایت حضرت بقيه اهَّلل 

)عليه السلم( و وصول واقف محترم به بندگى خداوند در نهایت 

وسع را به دنبال داشته باشد.

وشان حميد نيلفر

96/2/14



کریمی قدوسی  مهندس علی 

عضوهیئتامنایآستانقدسرضوی

تاريخبازديد:۱8اسفند۱۳88 

تاريختوّلد:۱۳۲۹شمسی

تحصیالت:لیسانسمدیريت

استادبرجسته:آيتاهللطبسی

مسئولیتها:قائممقامتولیتآستانقدسرضوی،عضوهیئتامنایآستانقدسرضوی

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

یخ موجب بركات و حسنات  اميد است اين اقدام برجسته در تار

یه برای خّیر محترم جناب حاج آقای رضازاده و  و صدقات جار

گردد. جهان تشّیع 

عضو هيئت امنای آستان قدس رضوی

یمى قدوسى كر على 

1388/12/18



دکتر محمدحسین صفار هرندی 

وزیرفرهنگوارشاداسالمی

تاريخبازديد:۱۹فروردین۱۳88 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۲شمسی،تهران

تحصیالت:دکترایمدیريتاستراتژيک

مسئولیتها:عضومجمعتشخیصمصلحتنظام،وزیرفرهنگوارشاداسالمی،عضو

کلسپاه رسمیسپاهپاسداران،مشاورفرمانده

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

گرانقدر به خاطر  يزان خادم اهل  بیت)ع( در اين مؤسسۀ  به عز

یک مى   گویم. ان شاءاهَّلل  گاهانه و شكوهمند تبر اين انتخاب آ

مأجور باشيد.

ير ارشاد صفار هرندی، وز

1388/01/19



سّید  علیرضا حسینی 

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان

تاريخبازديد:4آذر۱۳86 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۵شمسی،اصفهان

تحصیالت:فوقلیسانسمدیريتدولتی

استادانبرجسته:آقایدکترشیروانی،دکترعطافر

کسپوی۹۱،مدیرکل مســئولیتها:مدیرعاملبنیادرودکی،دبیرشــورایسیاســتگذاریا

صنايعدستیاستاناصفهان،معاونصداوسیمایمرکزفارس،معاونفرهنگیادارهکل

ارشاداستاناصفهان،مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان

باسمه تعالى

بردی در خدمت ارتقاء  كار ان شاءاهَّلل اين مركز به صورت فعال و 

افكار نسل جوان عالم تشّیع باشد.

سّید عليرضا حسينى

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلمى



کجور  دکتر اسحاق صالحی 

کتابخانۀملیایران رئیسسازماناسنادو

تاريخبازديد:۲0آذر۱۳۹0

کالازتوابعنوشهر تاريخومحلتوّلد:۱۳4۱شمسی،روستایصالحالدین

تحصیالت:دکترایمدیريتاستراتژيک

کتابخانــۀملــی،قائممقــاموزارترفــاهوتأمیــناجتماعــی،رئیس مســئولیتها:رئیــس

مرکزمطالعاتاســتراتژيک،معاونوزیررفاهوتأمیناجتماعی،معاونفرماندهینیروی

درياییکشــورومســئولمعاونتطرحوبرنامهوبودجه،مســئولدبیرخانۀشورایعالی

رفــاهوتأمیــناجتماعــی،جانشــینمعاونــتطــرحوبرنامــهوبودجه،جانشــینمعاونت

فرهنگی-پرورشی

بسمه تعالى

كه مشاهده شده است نشان از جهاد اموال و احيای  آنچه 

فرهنگ ناب اهل بیت )عليهم السلم( و تراث فرهنگ شيعۀ 

اثنى عشری و فرهنگ و تمدن ايران اسلمى است.

ان شاء اهَّلل مأجور باشيد.

كتابخانۀ  اسحاق صلحى، محّرم الحرام 1433 سازمان اسناد و 

ملى



بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كامل و بی نقص اين وقف نامه موجب رضای خداوند متعال و حضرت ولى  ان شاءاهَّلل اجرای 

واحنا فداه شود و اين مؤسسه در مسير احيای امر اهل البيت )عليهم صلوات  وحى و ار عصر)عج( ر

اهَّلل( موفق باشد.

سّید حسين ابن سّید  فضل اهَّلل رضازاده

سّید  حسین رضازاده 

مدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

تاريخبازديد:۱۳بهمن۱۳8۵ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۹شمسی،محلۀَدرَدشتاصفهان

کارشناسیارشدمدیريت تحصیالت:حوزوی،

مســئولیتها:عضــوهیئتمدیــرهومدیرعامــلمجمعخّیرینســالمتاســتاناصفهان،

مدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(



سّید محمد رضازاده 

تاريخبازديد:۱۳86

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،اصفهان

تحصیالت:لیسانسمدیريتصنعتی

مسئولیتها:مدیرشرکتسفالجديد

 توجهات حضرت ولى عصر)عج(
ّ

در ظل

سّید محمد رضازاده
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مهندس سّید  محمد شهاب الدین رضازاده 

تاريخبازديد:بهمن۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳68شمسی،اصفهان

)I T(تحصیالت:فوقلیسانسآیتی

مسئولیتها:نايبتولیتمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف

اهلالبیت)ع(

سّید محمدشهاب الدين رضازاده



366

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



367
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شرح نشان )آرم( مؤسسه 
کلی،قرآنیاستگشودهدرقابچهاردهمعّلموتبیینکنندۀآن)علیهمالسالم( نشانمؤسسهدرنمای

است. الهی قرب مسیر معّرف واليــت، و رسالت و توحید،سرلوحۀدعوت ثقلین. از است نمادی که

اینهمه،بیانیاستنمادینازتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیتعلیهمالسالم)ناموعنوانمؤسسه(

گرامی،حضرتحجتاالسالموالمسلمینجنابآقای کهبانگاهموشکافانهوهنرمندانۀآيتاهللزادۀ

گرديدهوسپسبهثبترسیدهاست. حاجسّیدمهدیفقیهامامیطراحی

فعالیت ها و خدمات مؤسسه 
زمینۀ میداند الزم خود دوازدهگانۀ اهداف براساس اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

زمینۀ در مؤسسه این کند.خدمات فراهم را اهلبیت)ع( به مربوط اطالعات هرنوع نشر و تحقیق

آثارپژوهشگرانبههردوصورتفیزيکیوديجیتالیخدمترسانی انتشار ازطریق و فرهنگیاست

کوتاهمدتمنابعخودراغنیسازد میکند.مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(میکوشددر

اهداف و برنامهها به اهلبیت)ع(هستند،نسبت بهمعارف کههمانعالقهمندان را گروههدف و

کند.دراینمرحله،نتیجۀفعالیتهایپژوهشگرانمیتواندبهُپرباریمنابعبیفزايد مؤسسهتوجیه

کند. واینارتباطراهرچهمستحکمتر

اینمؤسسه منابع کند،جزو کمک اهلبیت)ع( از انسانها بهشناخت بتواند که نوعمنبعی هر

سخنرانیها، حــوزه، و دانشگاه درســی نــوارهــای سنگی، چــاپ و چاپی خطی، کتب شامل: اســت؛

مجالت،پاياننامهها،مقاالتوآثارمنتشرشدۀالکترونیکی.

منشور اهداف مؤسسه
محتوایهردستنوشته،تحقیقيامقالهباهدفپاسخبهپرسشورفعنیازیفکریتحریرمیشود.

برایدستیابیبهپاسِخپرسشهايش،نخستبهکتابخانههاوکتابفروشیهای انسانامروزیمعمواًل

در زیــرا دارد؛ بیشتری رجحان دانشمند، يا عالم يک از پرسش اینحال، با میکند. مراجعه بــزرگ

کوتاهترینزمان،بهترینپاسخباتوجهبهنیازومیزاندرکمخاطبارائهمیشود.

و کتابخانهها به دسترسی که اســت مطمئنی راههــای از اسالمی، پايگاههای و کز مرا با ارتباط

کهبرقراریچنینارتباطاتیبرایچند دانشمندانراامکانپذیروآسانترمیکند؛اماسؤالایناست

درصدازانسانهاامکانپذیراستوروزانهچنددرصدازپرسشهابهدلیلنبودامکاناتوارتباطات

بیپاسخمیماند.
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شايدبتوانگفتکهتماماهدافوخدماتمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،درمنشور

اهدافاینمؤسسهبیانشدهاست.اینمنشورازپنجرأستشکیلشدهاست:

۱.دانش:شاملکتبومنابعاسالمی؛ازجملهتحقیقات،مقاالتوتماماطالعاتومنابعمتنی،صوتی

وتصویریاسالمی

متفکران و انديشمندان مؤّلفان،محققان، ازجمله اسالمی؛ دانشمندان و علما دانشمند:شامل ۲.

اسالمی

کزياپايگاههایاسالمی؛ازجملهمساجد،مدارس،حوزههاودانشگاهها ۳.دانشگاه:شاملمرا

کسیکهبرایپرسشخوددرپیپاسخمناسبیاست. 4.دانشجو:شاملدارندۀسوالو

کسانیکهيابااسالمبیگانهانديادرصدد ۵.حقجو:شاملتشنگانحقیقتوعالقهمندانبهاسالمو

مطالعه،پژوهشوبررسیاصولوتعالیماسالمیهستند.

پناه در فقط اسالمی، علوم ترويج و نشر و مباحثه و تحقیق پاسخ، و پرسش که است مشخص

ارتباطداشتِنهرکدامازرئوساینمنشوربايکديگرانجاممیگیرد.برایمثال،دانشجوفقطازطریق

ارتباطبادانش،دانشمنديادانشگاهمیتواندبهپاسخپرسشهايشدستيابدوزمینههایرشدو

کند. تکاملرادرخودتقويت

و انديشه و تفکر سطح ارتقای موجب اسالمی، دانشمندان و علما بین تبادلنظر و مباحثه

گروهیونیزافزايشتولیداتعلمیبراساسنیازهایفکریودينیجامعۀ انجامدادنتحقیقات

بشریخواهدبود.

کتاب،بهعنوانمنبعدانشنیزامریبدیهیاست.معناکردنقرآنباقرآن ارتباطتمامرئوسبا

رابیان بادانش کهرابطۀدانش باعلومومعارفاهلالبیت)ع(،مثالمناسبیاست ياتفسیرقرآن

کیفیافزايشيابد،بههمان کّمیو کههرچهاینارتباطاتازلحاظمعیارهای میکند.مشخصاست

نسبتنیزجوامعاسالمیازلحاظعلمی،دينیوفرهنگیرشدوتوسعهخواهنديافت.

آخرین از بهرهگیری بــا کــه اســت ایــن اهــلالــبــیــت)ع( مــعــارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ هــدف

نقطۀجهان، هر در منشور این پنجگانۀ رئوس تمام تا کند فراهم ابزارهایی بشری، تکنولوژیهای

که کنندوآنگونه کیفیتبايکديگرارتباطبرقرار گستردگیو بهسادگیوسهولت،باآرامش،امنیت،

شايستهوموردرضايتولیاهللاالعظم،حضرتحجتابنالحسن)عج(است،بهرشدواعتالیخود

ادامهدهند.

باراهاندازیاینسامانه،همۀپرسشهاامکانطرحداردوافرادازپرسیدنسؤاالتشانصرفنظر

کوتاهترینزمان،پاسخهای نمیکنند.ازآنسو،باحضورعلماودانشمندانمختلفدراینسامانه،در
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امکان با دانشمندان و علما میشود. فراهم جديد تحقیقات انجام زمینۀ و ارائــه کاملی و متعدد

کتبومنابعديجیتالیونیزدرپناهدسترسیبهديگرعلماودانشمندان دسترسیبهخیلعظیمیاز

رابه برنامهریزیشده و گروهی پايگاههایاسالمی،بهخوبیمیتوانندتحقیقات و کز بامرا ارتباط و

تکاملبرسانندوبادانشمنداناديانديگربهمباحثهبپردازندوحقجويانوانسانهایتشنۀحقیقت

کنند. رابهدريایعلوماسالمیومعارفاهلالبیت)ع(راهنمایی

خط مشی مؤسسه
اشاعۀفرهنگغنیاسالمومعارفبزرگاندینوتسهیلدردستیابیبهمنابعموثقومتوناصلیدین

وتسريعدرامرجستوجووپژوهشدردريایبیکرانعلومنجاتبخشاسالمیوبهرهگیریازفناوری

اطالعاتوامکاناترايانهایبرایارائۀمعارفدرخشاناهلبیت)ع(بهجهانیان،ازاهدافمشخص

اینمؤسسهشمردهمیشود.

نقشهیئتامنایمؤسسههمبارويکردیمبتنیبرتدوینسیاستهایکلیونظارتبربرنامههای

ورودیبهشبکۀاينترنتودردستاقدامتعريفشدهاست.مدیرعاملمؤسسه،مجریمصوبههای

هیئتامناست.افزونبرآن،مدیرعاملواحدهایزیررانیزتحتمدیريتخوددارد:

پوشش مشاورهای بــازوی بهعنوان را پژوهشی علمی شــورای علمیپژوهشی؛ مدیريت واحــد الــف(

میدهد.

ب(واحدمدیريتانفورماتیک؛ازخدماتوهمکاریشورایانفورماتیکبهرهمیجويد.

ج(واحدمدیريتپشتیبانی؛بخشهایمالی،اداریوفنیرامدیريتمیکند.

د(واحدمدیريتروابطعمومی؛تمامارتباطاتداخلی،خارجیوعلمیرانظارتومدیريتمیکند.

که مؤسسه افتتاحیۀ مراسم در مؤسسه تولیت و مدیرعامل رضــازاده سّیدحسین حاج سخنرانی

بهمثابهچراغیاستروشنو بنایمعظمیاست، ايجادچنین ايشاندر اهداف و نّیت دربرگیرندۀ

گامدرچنینمسیرالهیمیگذارند،زندهوامیدبخشاست.متنسخنانايشان که برایهمگنانی

چنیناست:

کثرتالشبرای »غنایمعارفاسالمهرکسراباحداقلبهرهازآن،شیفتهمیکندووامیداردتاحدا

گیرد. ابالغآنانجام

جمهوریاسالمیایرانفرصتیذیقیمترافراهمآوردهتاامکاناینابالغ،بهبهترینوجهممکن

گردد. میّسر

ذهنهایپرسشگر،جوابنابمیخواهندودشمن،پاسخمناسبتهاجمفرهنگیخودرامیطلبد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 عكس مقابل، باال: آیت 

اهَّلل العظمى حاج شيخ 

حسين مظاهری و دو تن 

از فضلی حوزه علميه 

قم در مراسم افتتاحيه 

مؤسسه تحقيقات و نشر 

معارف اهل البيت)ع(

 عكس مقابل، پايین:  

یكى از فضلی 

حوزۀ علميه قم، 

سّیدعبدالمهدی موسوی 

آل طعمه، آیت اهَّلل حاج 

سّیدحسن فقيه امامى در 

مراسم افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

کاربزرگ کویردشمنرادريابند. الزمبودحرکتیآغازشودوبرلبدريانشستگان،تشنگانماندهدر

کرد. کمبسنده است،بارسنگینومحتاجانفراوان!بنابراین،نمیتوانبهروشهاییباسرعت

گرپرسشگر، گرپژوهشگر،منبعتحقیقمیخواهدبايددستهبندیشدهبهدربخانهاشرساند؛ا ا

کهمیخواهد،نمیتواننشستتابیايد. کرد،آنهمدرهرجا پاسخمیطلبدبايدياریاش

گرپاسخیدرخوروبهروزبراینیازهایفوقبطلبیم،همانابهرهبردنازآخرینفنآوریاطالعات ا

وارتباطاتبرایتکثیرورساندناینهمهنوربهدنیایخاموشیاست.هرکس،هرجا،هروقتوهر

کهبخواهدمیتواندبیابد. مقدار

اینآرزورادردلِکشتدادموپروردگارمّنانآنراپروراندوثمرهاشمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف

گرفتمتا اهلالبیت)ع(شد.آنچهرابهمنارزانیداشتندازجسم،روح،امکاناتومختصرذوق،بهکار

گزندی ساختماناینمؤسسهآمادۀخدمترسانیشود.آنراوقفنمودمتاازهرنوعانحصارطلبیو

زمین بر فقیهامامی سّیدحسن آيتاهللحاج بهوسیلۀحضرت آن کلنگ ۱۳8۱ درسال ماند. بهدور

گردآمدهدر گذشتچهارسالامیدوارمشاهدبهرهبرداریازقسمتهایمختلف کنونبا زدهشدوا

۳۵00مترزیربنایآنشويم.

نفر يکصدهزار و حضوری مراجعهکنندۀ ۱۵0نفر حدود پذیرش امکان با مجموعه این کتابخانۀ

کتاب، کهباظرفیت۹ترابايتیخود،سهونیممیلیونجلد غیرحضوریدرهرشبانهروزمیرودتاآنجا

کند. منبعوسندرابهخیلمشتاقانعرضه

ازآخرینفناوریهایصوتیو باامکانپذیرش6۵0نفرواستفاده سالنسخنرانیاینمجموعه

تصویری،میکوشدجايگاهیبرایعرضۀدستاوردانديشمندانمعارفاهلبیت)ع(بهمشتاقانباشد.

گرفتم، گردآوردم،ازبهترینهادرطراحیواجرابهره آنچهدرحدتوانتوانستمدراینمجموعه

خويش هنر دستمايۀ را مضامین عالیترین تا سپردم متعهد هنرمندان بهدست را اسالمی هنرهای

کنند؛اماآنچهشدنهدرخوردوستاستونهدرخورمحتوایموردانتظار،بلکهتالشیبودبرایقالبی

گرچهعرضهنر،پیشياربیادبیاست. دلنشینتاياربداندهرچهتوانستمفرونگذاشتم؛

گرددوچشمهایجوشان کانونتفکر،تدّبر،عرضهودريافتحقایقناب امیدوارماینمجموعه،

باشدمتصلبهزاللاهلبیت)ع(.

گستردگیوعمقمعارفاهلبیت تالششدتامتعالیترینامکاناترافراهمآورم؛اماباتوجهبه

کفايتنمیکند. علیهمالسالم،هرچهازنعمتهایالهیدرانجاماینمهماستفادهشودباز

کهاینمؤسسه،مأمنپرسشگران،پژوهشگرانوصاحبدالندردآشنا،در ازخداوندمتعالخواهانم

گردد. فضاینورانیافاضۀچهاردهمعصوم)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس مقابل باال: 

حجت االسلم و 

المسلمين محمدرضا 

صالحيان، سّیدمرتضى 

بختياری، آیت اهَّلل 

العظمى حاج شيخ 

حسين مظاهری و تنى 

چند از فضلی حوزه 

علميه قم در مراسم 

افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

عكس مقابل پايین:  

تصويری از مراسم 

افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

دستتمامیدلدادگانوعالقهمندانبهانتشارمعارفَحقهرابوسیده،امیدوارماینخانۀاهلبیت

کهدوستپسندد. کویدلبردانسته،بیايندبرسانندتاآنجا را

نهاد احــســان  كــه چشمت وعــدۀ  ــدۀ مــســتــان نهادشــاد شــد جانم  ــر وعـ كــه دل ب ــردی  ســــاده دل مـ

خــوشــدلــم ــان  جـ بشنيد  بــــی دالن  حــدیــث  ــون  مــيــان جـــان نهادچـ را در  ايـــن ســخــن  و  ــداد  بـ جـــان 

)مولوی،دیوانشمس،غزلیات،شمارۀ۷۵0(«

مفاد اساسنامه )ارکان، شرح وظائف(
واقفاینمؤسسهآقایحاجسّیدحسینرضازادهفرزندحجتاالسالموالمسلمینحاجسّیدفضلاهلل

رضازادهاست.

بر کم اهــداف،اصولحا انتخابنمودوهیئتمؤسس بهعنوانهیئتمؤسس را افــرادی واقف

مؤسسه،ارکانوتشکیالترامشخصوبهتأییدواقفرساندند.

رابهعهدهخواهدداشت.درصورتیکهمتوّلیتواناییتولیتيا واقف،مادامالعمر،تولیتمؤسسه

گذارمیگردد.متوّلیدرزمانحیات، تمایلبهادامۀآننداشتهباشد،وظايفتولیتبهجانشیناووا

کثريتآراء،اصلح جانشینخودراانتخابمینمايدودرصورتانتخابنکردنجانشین،هیئتامناباا

اوالد)ترجیحًاذکور(واقفرانساًلبعدنسلبهاینعنوانتعیینمیکند.درصورتیکهفردانتخابشده

کثريتآراءدرخصوصيکیازفرزندانواقفحاصلنشود،هیئتامنابرایانجام تولیترانپذیردياا

که اینمسئولیتفردديگریرا)بهطورموقتتاحصولشرايطالزم(انتخابمینمايد.متوّلیموقتی

کند. ازنسلواقفنیست،حقنداردجانشینراانتخاب

انتخاب هیئتامنا طــرف از ســال دو مــدت بــرای و هیئتامناست مصوبات مجری مدیرعامل،

میگردد.تمديدانتخابمدیرعاملبالمانعاست.

وظائف مدیرعامل
يا )متوّلی( تولیت وظائف از آنها دربــارۀ تصمیم اخذ اساسنامه این و وقفنامه اساس بر آنچه جز

کهبرایانجاممصوباتوپیشبرد هیئتامناست،تصمیمدربارۀسایرموضوعاتوعقدهرنوعقرارداد

ياهیئتامنا-بهعهدهمدیرعاملاست:تنظیم ازوظائفتولیت اهدافمؤسسهالزمباشد-خارج

برنامهبرایاجرایمصوباتهیئتامنا،انتخاب،استخدام،جابهجایی،بهکارگیریياانفصالنیروها

وتعیینحقوقومزايایآنها،انجامهرآنچهازطرفهیئتامنابهعنوانوظیفهبهمدیرعاملابالغ
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس مقابل باال:  

سّیدحسين رضازاده، 

آیت اهَّلل العظمى حاج 

شيخ حسين مظاهری 

و حاج احمد فاميل 

دردشتى در مراسم 

افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

عكس مقابل پايین: 

دكتر حميدرضا 

بیعى، آیت اهَّلل حاج  ر

سّیدحسن فقيه امامى، 

حجت االسلم و 

زاده در  المسلمين صفر

مراسم افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

ادارات به مراجعه در مدیرعامل هیئتامنا(. و تولیت وظائف برای ذکرشده مــوارد از )غیر میگردد

کزعلمی،مذهبی، کزمربوطبهآن،مرا دولتیووابستهبهدولت،غیردولتی،قوهقضائیهواداراتومرا

خیريههاوتمامیاشخاصحقیقیوحقوقینمايندهووکیلمؤسسهباحقتوکیلغیراست.

اعضایهیئتامنادرآغازاّولیندوره،بهوسیلۀمؤسسوواقفتعیینومعرفیمیگردندوسپس

طبقمفادوقفنامهتغییرتعداديافتهياجايگزینمیشوند.

وظائف و مسئولیت  های هیئت امنا
تعیینخطمشیکلیمؤسسه؛تعیینسیاستهایراهبردیمؤسسه؛تعیینراهکارهایبهانجامرساندن

مصوبات انجام برای الزم امکانات و اعتباری مالی، منابع تأمین مؤسسه؛ راهبردی سیاستهای

هیئتامنا؛نظارتبرُحسناجرایمصوباتهیئتامنا؛تنظیموتصويببودجهوترازنامه؛قبولهدايا

کاربری کاالهایسرمايهای؛تغییر کهبهمؤسسهمیشود؛خريدوفروش کمکهایمالیوغیرمالی و

وعزل انتصاب نمايندگی؛ و دفتر،شعبه ايجاد مدّون؛ برنامهریزی اساس بر ازساختمان هربخش

گزارشهایمدیرعامل. مدیرعامل؛تعیینحقوقومزايایمدیرعامل؛اعالمنظردربارۀپیشنهادهاو

کهصالحمیداند،درمواردخاصودرزمانمحدود هیئتامنامیتواندهرآنچهازاختیاراتخودرا

)مشروطبهقبولمدیرعامل(بهمدیرعاملتفويضنمايد.

کارنامۀسنگینومسئولیتهایفرهنگیوعلمی،خود،رويکردی هیئتامنابهَحَسبپیشینهو

کالنوجامعبهنگرشهایاصلیمؤسسهيعنیپژوهشوتحقیقدرعلومومعارفومعرفیسیرۀ

اهلالبیت)ع(ودانشمندانمسلماندردورههایمختلفموجوديتواستیالیپرافتخاراسالموبیان

نقشپراهمیتافکارآناندرتوسعهوتأثیرعلومبرروحشیفتگانمعارفعالیهدارند.افزونبرآن،

مخاطبینخودرانیزبهپژوهشگریوتحقیقاتمبسوطترغیبومعطوفمینمايند.بدینصورت،

گرديد.لذا کشفونوآوریدرفضایفکریوفرهنگیاینمؤسسهمیّسرخواهد تفقهوتولیدعلمو

نشر و تحقیقات مؤسسۀ پژوهشی و علمی امور اجرای و نظارت برنامهریزی، سازماندهی، بهمنظور

معارفاهلالبیت)ع(اصفهان،شوراییبهنامشورایعلمیپژوهشیتشکیلمیگردد.

مدیرواحدعلمیپژوهشی،رياستشورارابرعهدهدارد.

مدیر مشورتی نظر با و علمیپژوهشی واحد مدیر توسط نیاز مورد برابر دو تعداد به شورا اعضای

را آنها خود نظر با مؤسسه مدیرعامل و میگردند پیشنهاد مؤسسه مدیرعامل به و تعیین اجرایی

کردهوبرایتعیینوتاییدنهاییبههیئتامنامعرفیمینمايد. اولويتبندی

مدتهردورۀشوراسهسالاست.







379

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 عكس مقابل باال: 

آیت اهَّلل حاج سّیديوسف 

طباطبايی نزاد در 

مراسم افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

عكس مقابل پايین: 

حاج سّیدحسين رضازاده 

در حال خوش آمدگويی 

به مهمانان مراسم 

افتتاحيه مؤسسه 

تحقيقات و نشر معارف 

اهل البيت)ع(

تعداداعضایشوراهمیشهفردودستکمپنجنفراست.تغییرتعداددرپايانهردورهبهپیشنهاد

مدیريتواحدعلمیپژوهشیوتصويبمدیرعاملمؤسسهامکانپذیراست.

کثريتاعضایحاضردرجلسات جلساتباحضورنصفبهعالوهيکاعضارسمیتمیيابدورأیا

شورامالکعملخواهدبود.

آییننامۀشورا،جلسۀشوراتشکیل باوجودتالشمدیرواحدعلمیپژوهشیوطبق درصورتیکه

کهالزماستهر نگردديارسمیتنیابدباتاییدمدیرعاملمؤسسه،اختیارتصمیمدربارۀموضوعاتی

چهسريعتردربارۀآنهاتصمیمگیریشود،بهمدیرواحدعلمیپژوهشیارجاعمیگردد.

روز نود در متناوب جلسۀ چهار يا متوالی جلسۀ ازسه بیش شورا اعضای از يک هر درصورتیکه

ياغیرموّجهبودن باشند،مستعفیشناختهمیشوند.تشخیصموّجه کاریغیبتغیرموّجهداشته

گروهیمرکبازيکنفرمنتخبشورا،مدیراجراییو غیبتبهعهدۀمدیرواحدعلمیپژوهشیاست.

گروهبرایحذففردياافرادی کارشورارابرعهدهدارند.نظراجماعیاین مدیرعامل،وظیفۀنظارتبر

گروهتوسطرئیسشوراتعیینمیشود. کفايتمیکند.دستورجلساتاین ازاعضایشورا

شوراباالترینمرجعتصمیمگیریدربارۀمحتوایعلمیوفرهنگیمؤسسهاستومصوباتشورادر

اینمواردالزماالجراست.

وظائف شورا
کاربرانومراجعان.   پیگیریدستیابیبهمنابع،تعیینوتاییدآنهابرایدسترسی

کاربرانومراجعان.   تعیینوتأییدسطحدسترسیبهمنابعبرای

شناساییمحققین،پژوهشگرانوصاحبانانديشهوبهکارگیریآنهادرارتباطباموضوعاتمطرح  

درشورااعمازتحقیقياارزيابیموضوعاتتحقیقی.

تعیینحقالزحمهمحققینباتأییدمدیرعامل.  

کهبراساسنیاز،مؤسسهازآنهاپشتیبانیمینمايد.   تعیینياتأییدموضوعاتتحقیقی

مشخصنمودنموضوعاتموردنیازبرایتحقیق،طبقهبندیواولويتآنها.  

تأیید)قبلازاجرا(برنامههایاجراییعلمیفرهنگیدرمحلمؤسسهاعمازسخنرانی،کالسهای  

آموزشی،نمايشگاهو...ازنظرانطباقباوقفنامه،اساسنامه،طرحهاومصوباتشورا.

گردد.   کهدرمحلمؤسسهقراراستاجرا تأییدمجريانبرنامههایعلمیفرهنگی

کتاب،   کهقراراستتوسطمؤسسهياباامکاناتمؤسسهمنتشرشود؛اعماز تأییدنهاییمنشوراتی

مجله،انتشاراتالکترونیکی،پوسترو....
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کارشوراوپیشنهادآنبهمدیرعاملبرایتصويب.   گردش تدوینآئیننامههاو

گرفتهاستبامؤسسهاست   کهبابودجهوامکاناتمؤسسهانجام تذکر:مالکیتطرحهایتحقیقی

ودرصداینمالکیتراآئیننامههایداخلیشوراوقراردادهامشخصمینمايد.

شورای عالی فناوری اطالعات
سختافزاری امور مسئول مؤسسه، اطالعات فناوری معاونت از متشکل فناوری، عالی شــورای

از که است IT رشتۀ در عالیرتبه مهندسان از نفر پنج و مؤسسه علمیپژوهشی معاونت مؤسسه،

متدّينینوعالقهمندانفعالیتدرحوزۀدينی،باسابقۀمشخصدراینامورانتخابمیشوند.این

شورابرایتصمیماتعالیوبرنامههایکالندرخصوصمرکزIDCوهمچنینشبکۀداخلیمؤسسه،

کهمربوطبهاینحوزهمیشود،اظهارنظرمینمايد. کلیهاموری نرمافزارهایمؤسسهو

دکتر حمیدرضا ربیعی

کارگروهشورایعالیفناوریاطالعات رئیس

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،تهران

کامپیوتر تحصیالت:دکترایبرقو

کتابوبیشاز۲00مقاله تألیفات:دو

 OGI،PSUمسئولیتها:عضوهیئتعلمیومدّرسدردانشگاههای

ارتباطاتپیشرفته، آمريکا،مؤسسمرکزفناوریاطالعاتو وOSU

 Big(مرکزرشدفناوریهایپیشرفته،آزمايشگاهرسانههایديجیتال،مرکزنوآوریفناوریاطالعات

Data & Cloud Services(وآزمايشگاهخدماتارزشافزودۀتلفنهمراه)VASL(دانشگاهصنعتی

کارگروهسازمانجهانیIFIPوعضومتخصصشورایعالی IEEE،عضو شريف،عضوارشدانجمن

کشور،معاونتوسعۀارتباطاتعلمیمرکزتحقیقاتمخابراتایران فناوریاطالعات
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کبیری دکتر پیام 

کارگروهشورایعالیفناوریاطالعات عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۱شمسی،آبادان

تحصیالت:دکترایپزشکی

انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز رئیس مسئولیتها:

علمیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،استاددانشگاهعلوم

پزشکیاصفهان

تألیفات:مقاالتمتعدددرمجالتپزشکی

دکتر احمدرضا نقش نیلچی 

کارگروهشورایعالیفناوریاطالعات عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایتخصصیبرقوالکترونیک

ساالنۀ بینالمللی کنفرانس ششمین مجموعهمقاالت تألیفات:

و نعمتبخش دکترمحمدعلی )باهمکاری ایران کامپیوتر انجمن

کامرانزمانیفر(،دارایچندینرسالهبهزبانانگلیسی دکتر

مرکز انفورماتیک عالی مشاور اصفهان، دانشگاه پژوهشی امور مدیر دانشگاه، استاد مسئولیتها:

پزشکی، علوم دانشگاه پژوهشی معاون اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه اينترنت و انفورماتیک

کتابخانۀمرکزیدانشگاهیوتا کارمندفنیسیستماطالعرسانی مدیرمسئولسايتایرانآنالین،

افتخاراتعلمیوپژوهشی:برندۀلوحتقدیروعنوانپژوهشگربرتربروندانشگاهی،برندۀبهترین

کارشناسی پاياننامههای بهترین مسابقۀ در سوم مقام احــراز کامپیوتر، مهندسی در دکتری رسالۀ

انجمنبینالمللیمهندسینبرقوالکترونیک
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دکتر محمدعلی نعمت بخش

کارگروهشورایعالیفناوریاطالعات عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،اصفهان

کامپیوتر تحصیالت:دکترایبرقو

کتاب عنوان يک و بینالمللی و داخلی ۵0مقالۀ از بیش تألیفات:

دانشگاهیدرپايگاهداده

دانشگاه فنیمهندسی دانشکدۀ علمی هیئت عضو مسئولیتها:

سیستمآوران، انفورماتیک بینالمللی شرکت انفورماتیک، ملی شرکت هیئتمدیرۀ عضو اصفهان،

شرکتپژواکجهانگستران،انجمنبرقوالکترونیک،شرکتريکو،مشاوربانکمرکزیایران،برق

کریل،شرکتMT،دانشگاهعلومپزشکیاصفهان،دانشگاهشهرکرد، منطقهایاصفهان،شرکتپلیا

دانشگاهاصفهان،محققشرکتتوشیبایژاپنوثبتسهاختراعدرمرکزاختراعاتآمريکا

مهندس حسن تفّضلی

کارگروهشورایعالیفناوریاطالعات عضو

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۹شمسی،اصفهان

کامپیوتر تحصیالت:فوقلیسانس

تألیفات:نظريۀزبانهاوماشینها)چاپدانشگاهصنعتی(،پاسگال

استاندارد)چاپمرکزمحاسباتدانشگاهصنعتیاصفهان(

استاد اصــفــهــان، صنعتی دانــشــگــاه ۲8 پــايــۀ مــربــی مسئولیتها:

در کارشناسی ۲00پــروژۀ از بیش ارائۀ اصفهان، دانشگاهصنعتی در دوطرحمصوب ارائۀ دانشگاه،

کارآموزی،طراحیوراهاندازیسیستمثبتنامدانشگاهصنعتیاصفهان، زمینههایمختلف،استاد

هواپیمایی برای CBT اصفهان،طراحی دانشگاهصنعتی اجراییطرحشبکۀجامع و عضوطراحی

مشاورۀ کمیتۀ دانشگاه،عضو اطالعرسانی مرکز رئیس کامپیوتر، و برق دانشکدۀ رئیس ۱40، ایران

کمیتۀ عضو عالی، آمــوزش و فرهنگ وزارت کامپیوتری شبکۀ عضو اصفهان، استان انفورماتیک

کاشانوسایردانشگاهها انفورماتیکومشاورانفورماتیکدانشگاه
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دکتر حمید غفاری راد 

کارگروهشورایعالیفناوریاطالعات عضو

تاريختوّلد:۱۳۵۷شمسی

تحصیالت:دکترایمدیريتاستراتژيک

استادان:دکترعلیصنايعی،دکترسّیدمحسنعالمه

و اطالعات فناوری درحــوزۀ ۵0پــروژه از بیش راهبری مسئولیتها:

و اطالعات میزبانی زیرساخت، داده، مرکز شاخههای در ارتباطات

کمیتۀتجارتالکترونیکاتاقبازرگانیاصفهان،عضوهیئتمدیرۀ تجارتالکترونیک،نايبرئیس

شرکترسانۀاصفهاننت،عضوهیئتمدیرۀشرکتآرياشبکۀامن

وظائف مسئول طرح و برنامه
کز   مرا با علمیپژوهشی مدیريت نظارت با الزم علمی منابع تهیۀ جهت هدفدار و دائم ارتباطات

حقیقیوحقوقی.

کزعلمیپژوهشیدرداخلوخارج،ازطریقمؤسسه.   ارتباطهدفداربامرا

ارائهبه   تأییدمنابعجهت ارائۀآنبهمسئول و ازديتاهایموجوددرمؤسسه حفاظتوصیانت

مسئولُپرتال.

تهیهوتکمیلمنابعموجودوغیرموجودباتوجهبهنیازهایموجود.  

کارشناسخبرۀناظرمؤسسهوتأییدمدیريتعلمیپژوهشی.   تولیدمنابععلمیبانظارت

بهروزنگهداشتنمنابعموجوددرمؤسسه.  

کدزنیمنابع.   ساماندهی،ادغاموایزومنابعموجودبراساساستانداردسازیو

کارهایموازیدرامورساماندهیمنابعدرمؤسسهيامؤسساتديگر.   جلوگیریاز

تهیۀمنابعبهزبانهایزندۀدنیابهخصوصانگلیسیوفرانسویوعربی.  

شاخصگذاریمحتوایمنابعبهصورتالفبایی.  

سايت   و شبکه گــروه توسط آن تأیید و مؤسسه به ورود جهت ذخیرهسازی دستگاههای کنترل

مؤسسه.

کزومؤسساتپژوهشیديگر.   اطالعرسانیازنحوۀفعالیتهایمؤسسهبهمرا

گزارشماهیانهبهمدیريتمؤسسهازنحوۀفعالیتهاومنابعموجود)بهصورتمکتوب(.   ارائۀ
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وظائف مدیر اداری
الف( برنامه ریزی:

تهیۀبرنامۀعملیاتیوتقويمفرهنگیروابطعمومیبهصورتدورهای)ششماهه(.  

کمیتۀراهبردیومسئوالنواحدهایمربوطهوشرکتفعالدرآن   تنظیمبرنامۀجلساتمدیران،

وتهیۀصورتجلسه.

کتبی   نظارتورصدروزانهبرمحتوایسايتهایمؤسسهواعالمپیشنهادهاواصالحاتبهصورت

بهواحدمربوطهواخذمشاورهازافرادمرجعودارایتخصصدراینحوزهدرقالببرگزاریجلسات

همانديشی،نظرسنجیو....

گزارش   کیفیوبهروزرسانیمحتوایعلمیوغیرعلمیودريافت کمیو پیگیریونظارتبرارتقای

تحوالتسايتها.

برنامههای   کوتاه، پیام شامل آن، ساماندهی و الکترونیک عمومی روابط ايجاد درجهت تالش

تحتموبایل،لینکروابطعمومی،اخبارو....

با   آموزشی کارگاههایتخصصی و برگزاریهمايشها کارگروهفرهنگیجهت برنامهریزیتشکیل

محوريترشددينیمخاطبین.

کتابخوانی.   برنامهریزیبرگزاریمسابقاتفرهنگی،قرآنیو

ارتقایسطحعلمیوتوسعۀفردیعلمروابطعمومیوشرکتدرجلساتمربوطبهآن  

ب( اطالع رسانی:

کانالهایارتباطبامؤسسهوسايتهایتحتپوششبهجامعۀهدف.   اطالعرسانی

جمعآوریاطالعات،امکاناتواخبارمؤسسهبهمنظورتهیۀنشريهوبروشور.  

و   مؤسسه معرفی بهمنظور کلیپ و )سیدی( مولتیمديا نرمافزار گاهنامه، نشريه، بروشور، تهیۀ

ارسالبهجامعۀهدف.

تهیۀاطالعاتپايهایوترجمهبهزبانهایمختلفبهمنظورارائهبهمخاطبانخارجی.  

کتبمؤسسهومقاالت   پیگیریدرجنامواهدافولینکسايتدرسایرسايتهایهمسوومعرفی

درشبکههایاجتماعی.

تهیۀبانکاطالعاتتلفنهایتماسوآدرسپستیوايمیلدستگاهها،اشخاصحقیقیوحقوقی،  

و عظام مراجع دفاتر علما، علمیه، حوزههای دانشمندان، و محققین خیريه، مؤسسات خّیرین،

خبرگزاریهاورسانههاوشبکههایاجتماعی.
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ازطریق   کاربرانوجامعه به برنامهها وسایر برگزاریمراسمها واطالعرسانی تبلیغاتی تهیۀمتن

کوتاه،ايمیل،رسانههاوسايتها. پوستر،بنر،ارسالپیام

به   اعــالم و مرتبط مهم نکات دريافت و اجمالی بررسی و محلی و رسمی روزنــامــههــای دريافت

مدیرعاملودرجدرسايت.

پیگیریدرجاخبارمتنیوتصویریازبرنامههایمؤسسهوبهروزرسانیآندرسايتها.  

رصداخبارحوزۀمذهبی،اهلبیت)ع(و...وتهیۀآرشیو.  

تالشدرجهتفعالسازیپايگاهخبریمؤسسه)اينترنتی،رادیواينترنتیو...(.  

برگزاریجلساتهمانديشیباافرادمتخصصدرجهتارتقایفعالیتهایمؤسسه.  

کتبومقاالتدرسايتمؤسسه.   توجیهوتشویقافراددرمشارکتبهمنظورافزايش

مستندسازیفرآيندهایمؤسسهوهمايشها.  

ج( ارتباطات و تنویر افکار:

بین   تفاهموهمکاری تقويتروحیۀ و انگیزش ايجاد برای وتالش روابطداخلیمؤسسه اصالح

همکارانباتشکیلجلساتوسایربرنامههابهمنظورافزايشبهرهوری.

کاربردشیوههایمناسببرایارتباطبادستگاهها.   سیاستگذاری،برنامهریزیو

انعکاساهداف،برنامهها،دستاوردهاوخدماتمؤسسهوارائۀچهرۀحقیقیمؤسسهبهمخاطبان،  

و افکار تنویر بهمنظور دانشگاهی و علمی مرکز و حوزهها مراجع، علما، دستگاهها، جامعه، رسانه،

سوددهیدوسويهدرارتباطات.

ارتباطرسانهای،تعاملباصداوسیما،تشکیلنشستمطبوعاتیوخبریومصاحبهها.  

بررسیايمیلهایواصلهودادنپاسخدرصورتنیاز.  

برنامهریزیوهماهنگیباواحدپشتیبانیجهتانجامتشريفاتوپذیراییمیهمانانداخلیوخارجی.  

پاسخگوییوتکريماربابرجوعواقداماتالزمبرایراهنماییوهدايتآن.  

انعقاد   و دريافتسفارشها و برگزاریمجالس برای امکاناتوسیعمؤسسه و تواناییها انعکاس

قراردادونظارتبرتهیۀمقدماتارائۀخدماتوپیگیریمفادقرارداد.

کزدينیومذهبی،محافل،نمايشگاهها،رويدادهایمرتبطباحوزۀ   حضوردرمؤسساتهمسو،مرا

ITو...باهدفمعرفیاهدافوبرنامههایمؤسسه.

مدیران   محققین، )علما، مؤسسه از مؤثر افــراد بازديد و دعــوت بهمنظور هفتگی برنامۀ تنظیم

مؤسسات،خّیرینو...(.

گروهمخاطبینخاموشاجتماعی،شاملمخاطبینبرنامهوحامیان.   بسترسازیجذب
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کاربرانبهویژهنخبگان،رسانههاودستگاههااز   نقدوبررسیبازتابفعالیتهایمؤسسهدرنظر

گزارشآنبهمدیريت. کارکنانازسویديگروارائۀ يکسوومدیرانو

ارائۀ   و مسائل بازيابی بهمنظور نظرسنجی طریق از مخاطبان نظرات و عمومی افکار سنجش

راهکارهایمناسببهمدیريت.

کهدرتاالراجتماعاتبرگزارمیگردد)همايشها،   کلیۀمراسمی تهیۀعکس،فیلموصداوتصویراز

گردهماییهاو...(. سخنرانیها،

د( امور فرهنگی و آموزشی:

برنامهریزیبرایبرگزاریمراسمهایمذهبیوفعالیتهایدينیوهمايشهایعلمیوُانسبا  

کريم. قرآن

تهیهوتدوینبرنامۀآموزشیبهمنظورآموزشافرادبهصورتحضوریوغیرحضوریدرزمینههای  

گروههایمختلفسنیوسایرمؤسساتدرمسیراهدافمؤسسه. اسالمیویژۀ

برنامهریزیوبرگزاریدورههایمختلفآموزشیبراساسنیازجامعه.  

و   مؤسسه با مخاطبین آشنایی و جــذب بهمنظور جنبی برنامههای اجــرای بــرای برنامهریزی

درآمدزایی.

کتابخوانیو....   برنامهریزیوبرگزاریمسابقاتفرهنگی،قرآنی،

ارائۀبرنامههایفرهنگیجهتدرجدرسايتونظارتبرآن.  

تدوینواجرایطرحهایتبلیغاتیباهدففضاسازیفرهنگیداخلوخارجمؤسسه.  

هـ( امور دبیرخانه:

دريافتوثبتنامههایوارده.  

ثبتوارسالنامههایصادره.  

نگهداریسوابقمکاتباتدرپروندههایمربوطه.  

تعقیبونظارتبرگردشمکاتباتانجامشده.  

گزارشهایتحوالتسايتهاوارجاعبهدفترمدیرعاملهفتهایيکبار.   دريافت

مستندسازیفرآيندهایمؤسسهوهمايشهاوبازديدها.  

کمیتۀراهبردیمؤسسه.   پیگیریمصوباتجلساتو

تنظیملیستمالقاتهاوقرارهایمدیرعاملوديگرمعاونتها.  

تهیۀمتن،چاپوامضایتفاهمنامههاوپیگیریمستمردرانجامتعهدات.  

بايگانیپروندههایمالیورزومۀپرسنل.  
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گزارشهایسایرقسمتهاجهتارائهبهمدیريت.   دريافت

آرشیواسنادومدارکسمعیوبصری.  

کارگزینی و امور مالی: و( 

بررسینیازياعدمنیازبهنیرویانسانی،تحقیق،شناختومعرفینیرو،تشکیلپروندهوارزيابی  

کاربردیواجراییپرسنلموجودجهتاستفادهازظرفیتهایموجودوارائهبه ظرفیتهایعلمی،

مدیرعامل.

و   فراهمنمودنزمینههایجذبمنابعمالیدرقالبپروژههایدرآمــدزاوجذبحمايتخّیرین

عالقهمندان.

کوتاهمدتوبلندمدت.   تهیۀبرنامهدرجهتافزايشدرآمدهابراساسبرنامهریزی

تنظیمقراردادهاوتسويهحسابسالیانهپرسنل.  

تنظیمفرمدريافتحقوقوبیمۀماهیانهپرسنل.  

گزارش.   کارومیزانمرخصیمجازماهیانۀپرسنلوپرداختحقوقبراساساین محاسبۀساعت

ايجادصندوققرضالحسنهدرمؤسسه.  

گزارشآندرپايانهرماه.   دريافتتنخواهماهیانهوارائۀ

کتورها.   تنظیمدفترروزنامهونگهداریحسابهاوبايگانیفا

تنظیمقراردادهایسالناجتماعات.  





فصل چهارم: 

كارنامۀ فعاليت  های

 مؤسسۀ تحقيقات و نشر معــــــــــــــــــــــــــــــــارف اهل البيت)ع(





1. فعالیت   های پژوهشی و فرهنگی 
علموتحقیق،کلیدقطعیپیشرفتکشوراست.دردنیایامروز،داناییيکیازمحورهاوشاخصهای

تولیدومصرف بهمیزان دانایی مــیرود.سنجشسطح بهشمار توسعۀهرجامعه و اصلیپیشرفت

گسترشداناییبهدسترسیسريعوآسانبهمنابععلمیموثقودرستوعلمیوابسته اطالعات،و

کهانجاممیدهیم،بهدست است.دانستههایمابامطالعۀمنابعاطالعاتیموجودوباپژوهشهایی

پیرامونی ازمفاهیم روشنتر بهشناختی برایرسیدن فرآيندیمنسجم و فعالیت میآيد.پژوهش،

فرداست. و امروز مخاطبان برای باز افقهای گشودن و دانش مرزهای گسترش برای رويکردی و

تحقیقوپژوهش،مجموعۀفعالیتهایبديع،خالقونوآورانه،نظاميافتهوبرنامهریزیشدهبرای

کلیدیومهمدرتبییندرستو روياروییبامسائلپیچیدۀاجتماعیوفرهنگیاستونقشیبسیار

علمیومنطقیمسائلپیشرووتدوینراهکارهایمناسبوعملیاتیبرایرسیدنبهاهدافمؤسسه

داردوازنگاهومنظرمدیرعاملوتولیتمؤسسهودستاندرکارانآنبسیارموردتوجهوتدقیقنظر

کهدر است.بنابراینباتوجهبهاهمیتموضوع،باصرفدقتووقتبهاینمهمپرداختهشدهاست

گذرابهبخشیازفعالیتهایانجامشدهدراینراستااشارهمیشود. ادامهبهصورت
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

و  نشست ها  همایش ها،  بــرگــزاری  الــف( 
کارگاه ها

ســوگــواری  ــام  ای )ویـــژۀ  نینوا«  »نـــوای  همایش 

حضرت اباعبداهلل الحسین)ع((

اباعبداهلل حــضــرت ســوگــواری ايـــام مناسبت بــه

در مقتلخوانی مــراســم بــا هــمــراه الــحــســیــن)ع(

روزهایتاسوعاوعاشوراوبهمنظورتقويتسطح

و رويــدادهــا وقــايــع، با آشنایی و جامعه معرفتی

کربالبرگزارمیگردد. مصائبصحنۀ
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ــژۀ اربــعــیــن  ــ ــنــوا« )ویـ ــی هــمــایــش »مـــســـافـــران ن

شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع((

اباعبداهلل حضرت شهیدان ســاالر اربعین ــژۀ وی

ــیــامنــهــضــتعـــاشـــوراو ــحــســیــن)ع(وارائــــۀپ ال

تکمیل در زينب)س( حضرت نقش بزرگداشت

ایننهضتوارائۀالگوهایمناسببرایمبارزه

باظلموافکارانحرافیدرمبانیاعتقادیشیعۀ

اثنیعشریبرگزارمیگردد.
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و پرچمدار معرفت«  همایش »پیام آور رحمت 

ــرم)ص( و  ــ ــ ک ا )ویــــژۀ والدت حــضــرت رســــول 

حضرت امام  جعفر صادق)ع((

حــضــرت بـــاســـعـــادت والدت بـــزرگـــداشـــت ویــــژۀ

و ــادق)ع( صـ جعفر امــام حضرت و محمد)ص(

گرامیاسالمونقش بهمنظورمعرفیسیرۀپیامبر

رسالتآنحضرتدرعصرجاهلیتوتبیینپیام

حیاتبخشاسالمبرایرشدوتعالیجامعۀبشريت

ششمین عظمت و مقام بزرگداشت همچنین و

اخترتابناکامامتوواليت،مبّیناحکامشريعت

ومؤسسبزرگتریندانشگاهعلوماسالمیبرای

تعالیورسیدنبهقلههایسعادتوخوشبختی

دراياموالدتايشانبرگزارمیگردد.
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

جشن والدت باسعادت حضرت ابوالفضل)ع(

هرسالدرچهارمماهشعبانالمعّظمبهمنظورارائۀ

زمان امــام از دفــاع و متابعت در مناسب الگویی

کاریوايثاروپاسداریازحريم خويشوسمبلفدا

اهلالبیت)ع(باحضوراقشارمختلفجامعههمراه

باسخنرانیومولودیخوانیبرگزارمیگردد.
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حضرت  والدت  )ویــژۀ  والیــت«  »کوثر  همایش 

فاطمه)س((

بهمنظور و ــاطــمــه)س( ف حــضــرت والدت ــژۀ ــ وی

گرامیداشتمقامومنزلتامابیها،همسرواليتو

مادرامامتوبیانسیرۀآنحضرتوارائۀالگوی

و علما بــاسخنرانی ايــشــان از پــیــروی بـــرای الهی

دانشمندانبرجستۀحوزهودانشگاهبرگزارمیگردد.
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

مراسم »جوان آسمانی« )ویژۀ والدت حضرت 

کبر)ع( و بزرگداشت روز جوان( علی ا

کــبــر)ع(، بــاســعــادتحــضــرتعــلــیا ــژۀوالدت ویـ

بهمنظورآشناییباابعادمختلفزندگیاجتماعی

معارف و علوم از بهرهمندی و ايشان معنوی و

رهيــابــی بـــرای ــارت)ع( ــهـ طـ و خــانــدانعصمت

ائمۀ واليـــت ســايــۀ زیــر سعادتمندانه زنــدگــی بــه

معصومین)ع(برگزارمیگردد.
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حضرت  والدت  )ویــژۀ  صبح«  »نسیم  همایش 

مهدی)عج((

مــهــدويــتومیالد ــۀ بــزرگــداشــتدهـ بــهمــنــظــور

باسعادتمنجیعالمبشريت،امامحّیحضرت

بــاالبــردن و الــمــهــدی)عــج( الحسن ــن اب حجت

دوران ــارۀ درب جامعه اعتقادی و معرفتی سطح

وهمچنینسیمای امامتحضرتمهدی)عج(

عصرظهوربرگزارمیگردد.
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

مراسم رونمایی از تمبر یادبود

مناسبت ــه ب يـــادبـــود تمبر از رونــمــایــی مــراســم

گرامیداشت۱۱۷۷)هزاروصدوهفتادوهفتمین(

الزمان)عج( سالوالدتحضرتمهدیصاحب

در انتظار و مهدويت فرهنگ اشــاعــه هــدف بــا

مراسمپرشکوهنمازجمعهاصفهان.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حضرت  والدت  )ویــژۀ  ــور«  ن »ضریح  همایش 

رضا)ع( و حضرت معصومه)س((

)ازوالدت کــرامــت دهــۀ بــزرگــداشــت بــهمــنــظــور

امام حضرت والدت تا معصومه)س( حضرت

با رضــوی فرهنگ اشاعۀ همچنین و رضــا)ع((

کشور ارائۀاشعاربرگزيدهتوسطشعرایبرجستۀ

برگزارمیگردد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

سعید  عید  )ویـــژۀ  والیـــت«  »شمیم  همایش 

غدیرخم(

عیداهلل و امامت و واليــت دهــۀ بزرگداشت ویــژۀ

و معرفی بهمنظور و کبر،عیدسعیدغدیرخم اال

ارائۀجايگاهغدیرخمونقشامامتوواليتدر

آیین برگزاری با همراه جامعه شکوفایی و رشد

واليت دلدادگان باحضور خطبهخوانیغدیرخم

درسالناجتماعاتمؤسسهبرگزارمیگردد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

همایش سالگرد تخریب حرمین عسکریین)ع(

ــمــودنایــن ایـــنهــمــايــشبــهمــنــظــورمــحــکــومن

اقدامظالمانهوابـرازهمدردیباساحتمقدس

باحضورشخصیتهای حضرتولیعصـر)عج(

حــوزههــای شاخص و َاعـــالم علمای و برجسته

کشوردرسالناجتماعاتمؤسسه علمیهسرتاسر

گرديد. برگزار
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

جشنوارۀ استانی عالمه حلی)ره(

مدیريت مرکز علمیپژوهشی معاونت هّمت به

ــنـــوارۀاســتــانــی ــهـــان،جـــشـ ــفـ حـــــوزۀعــلــمــیــۀاصـ

ــاحــضــورمــعــاونــیــنپــژوهــش ــلـــی)ره(ب عــالمــهحـ

وخواهران،مسئوالن، برادران علمیۀ حوزههای

علمیۀ حـــوزۀ طــالب و محققین پــژوهــشــگــران،

اصفهاندرسالناجتماعاتمؤسسۀتحقیقاتو

نشرمعارفاهلالبیت)ع(برگزارمیگردد.

اینجشنوارهبهصورتمشترکبینحوزههای

مسئوالن حضور بــا ــرادران ــ ب و خــواهــران علمیۀ

نفرات و میگردد برگزار اصفهان شهر در استانی

قم به کشوری درجشنوارۀ برایشرکت برگزيده

اعزاممیشوند.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کــارگــاه آمــوزشــی »آشــنــایــی بــا مــتــون و زیـــارات 

معصومین)ع(«

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(با

بهمنظور هــادی)ع( امام پیام مؤسسۀ همکاری

با ــون ــی روحــان و طـــالب بیشتر چــه هــر آشــنــایــی

آموزشی کــارگــاه اهــلبــیــت)ع(، زيـــارات مضامین

»آشناییبامعارفزياراتمعصومین)ع(«رابرای

فرهیختگان و مبّلغان طــالب، حــوزه، اســتــادان

جامعهکهدرساختنبنیانهایفرهنگیونگرش

صحیحنقشدارند،درتاريخدومآذر۱۳۹0برگزار

از نمايشگاهی کارگاه، برگزاری با نمود.همزمان

گرديد. متونعهدعتیقوزياراتبرپا

بودن بهفشرده توجه با يــکروزه کارگاه این

این در شــد. بــرگــزار ظهر از بعد و صبح در آن،

کارگاه،استادانمجّربحوزۀعلمیۀقمبهطرح

مباحثزیرپرداختند:

استاد / )توحید( ــارات زي متون در اعتقادات

مرتضیجوادیآملی،مسائلاجتماعیسیاسیدر

زيارات/استادجوادمحّدثی،آشناییبازياراتو

منابعآن/استادسّیدهادیرفیعیپور،اخالقدر

متونزيارات/استادمحمودتحریری،پرسشو

پاسخزيارتی/استادسّیدهادیرفیعیپور

مــؤســســۀ ــرعــامــل ــدی م و ــیــت ــول ت پـــايـــان، در

اهدای با اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات

کاریشدهازایناستادان گلدانمینا لوحتقدیرو

قدردانینمودند.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کارگاه »مقتل شناسی حضرت زهرا)س(«

اینهمايشسهروزهباهمکاریمشترکمؤسسۀ

ادارهکــل اهلبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات

ومعاونت تبلیغاتاسالمی تبلیغیدفتر فرهنگی

علمیۀ حـــوزۀ مدیريت مــرکــز پــژوهــش و آمـــوزش

تا۲۳اسفندماه۱۳۹۲درمؤسسۀ از۲۱ اصفهان

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(برگزارشد.

برجستۀ اســتــادان تخصصی همايش ایــن در

نجمالدین آقايان حججاسالم ازجمله کشوری

طبسیوامینرستمیونیزاستاداندانشگاهدکتر

رضوانی علیاصغر و شکوهی دکتر منتظرالقائم،

کردند. حضورداشتندوسخنرانی
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

سمینار »کاربرد فناوری اطالعات در حوزۀ علوم دینی«

باسعادت میالد با تقارن در ۱۳8۷ تیرماه پنجم تاريخ در اطالعات فناوری کاربرد آموزشی سمینار

گرديد.دراینمراسم، کبرجاللیبرگزار کبریفاطمۀزهرا)س(باحضورآقایدکترعلیا حضرتصديقۀ

کاربردفناوری کوتاهیدربارۀاهمیتموضوعو مدیرعاملوتولیتمؤسسهدرطلیعۀسمینارسخنان

ايدهآل الگوی و ُمدل بهعنوان اهلالبیت)ع( انديشۀ و تفکر اصول و مفاهیم انتقال برای اطالعات

کهمتنسخنانايشاندرپیمیآيد: برایزيستبشرامروزبهسمعحضاررساندند

ْبَتُر<
َ ْ
َک َواْنَحْر ِإّنَ َشاِنَئَک ُهَو ال ِبّ  ِلَر

ّ
ْوَثَر َفَصِل

َ
ك

ْ
َک ال ْعَطْیَنا

َ
ا أ

َ
ِحيِم ِإّن ْحَمِن الّرَ »>ِبْسِم اهَّلل الّرَ

ُمَک
ْ
َحاَط ِبِه ِعل

َ
ُمْسَتْوَدِع فيها ِبَعَدِد ما ا

ْ
بیها َو َبْعِلها َو َبنيها َو ِسِرّ ال

َ
 َعلى فاِطَمة َو ا

ّ
ُهّمَ َصِل

ّ
لل

َ
ا

برشما امامتحضرتفاطمۀزهرا)ع( ام ُکفوواليت، میالدباسعادتباعثخلقت،ُدختنبوت،

گرامیباد. شیعیانومحّبانآنحضرت

درسالنوآوریوشکوفایی،مقدمنورانیمدیرانارجمند،مسئولینوکارشناسانمحترمومدعوین

گرامیرامبارکمیدانم.

خدایبزرگراجایبسیشکراستکهدرسرزمینیزيستهامکهدرسراسرجغرافیایآن،انسانهایی

فرهیختهوفرزانهزيستهاند.

ازهمانصدراسالممحمدی)ص(،ایرانیانهمهازشیفتگانوعالقهمندانبهخاندانُپرعصمِت

ادعا این شاهد رفتهاند. بهشمار اهلالبیت)ع( گهربار مکتب پیرو و بوده اسالم عظیمالشأن پیامبر

ازمفاخرمنحصربهفردجهان گرامیونزديکبهپیامبرواالمقامو کهازصحابۀ سلمانفارسیاست

اسالموازشهراصفهانبودوافتخارلبیکگوییخداوندتبارکوتعالیراهمراهدارد.

کهازدیربازخاکشپذیرایفرهنگغنیاسالمبودهبهخودمیبالد شهرتاريخیمذهبیاصفهان

کههمهازنمادهایروشن کهجمیععلوممختلفدينی،علمیوهنرومعماریهنرمندانهایندياررا

مکتبتشّیعهستند،يکجادرخوددارد؛وبهراستیکهدرادامهاینروندفرهیختگی،خداوندتوفیقی

بسعظیمبهاینجانبعطانمودتادراینشهرمذهبیوعاشقاهلالبیت)ع(بتوانمپايهگذاريک

مرکزبزرگتحقیقاتیباشم.اینمرکزدرطراحیهایمعماریوداخلیازالهاماتوارشاداتواحاديث

کهزينتبخشجایجایاینبناست. ائمۀمعصومین)ع(استفادهنموده

خلقت اهداف از يکی که خدا وسبحان بندگی به دعوت و است بندگی اینجانبوصف نّیت

بزرگمبّلغهستی،حضرت که است وظیفهای عالمیان و عالم به مهم این ابالغ و رساندن است.

محمد)ص(وجانشینانپاکشائمۀمعصومین)ع(،بهویژهامامحّیحضرتمهدی)عج(برعهده

همۀدلسپردگاننهادهاند.



روشابالغباتغییرزمان،مکان،ابالغکنندهو

ابالغشوندهمتفاوتاست.

آخرین بهکارگیری نیز مؤسسه ایــن رســالــت

روشومؤثرترینروشهاست.

بهترین اطــالعــات ــاوری ــن ف گفت نــمــیتــوان

است؛بااینحالنیزنمیتوانازاینامکانمهم

اینتکنولوژیروز بايدتوسط بلکه صرفنظرکرد،

اهلالبیت)ع( مــعــارف عظیم اقیانوس از دنیا

عالم سراسر در را تشنگان تمامی نــور سرعت با

وجلسات ایــنجلسه امــیــدوارم نــمــود. ســیــراب

مشابهبتواندراهگشایاینمهمباشد.

ه  ُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقّوَ
َ
ِعّدوا ل

َ
و ا

والّسلم عليكم و رحمه اهَّلل و بركاته«
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کارگاه »نرم افزارهای علوم اسالمی؛ پژوهش رایانه  ای در معارف اهل  البیت)ع(«

گسترشروزافزون غالتحصیالنرشتههایالهیاتبهمنظور ویژۀطالبعلومدينیودانشجويانوفار

استفادهازامکاناترايانهایبرایتوسعۀامرتحقیقدرحوزۀمعارفاهلالبیت)ع(بهصورتيکدوره

وباحضورطالبودانشپژوهانیازحوزۀعلمیۀقمدرسالناجتماعاتمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف

گرديد. اهلالبیت)ع(برگزار

برگزاری دوره  های »درس  هایی از نهج  البالغه«

ایندورهباحضورحجتاالسالموالمسلمینسّیدحسینبهشتینژاد،مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستان

اصفهان،واستادمحمدفوالدگر،محققومدّرسنهجالبالغه،درمحلمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف

اهلالبیت)ع(برگزارشد.

کهپنجمتیر۱۳8۹همزمانبااّولینروزاعتکافومیالدباسعادتحضرتعلی)ع( دراینجلسه

برگزارشد،حجتاالسالموالمسلیمنسّیدحسینبهشتینژادمدیرکلتبلیغاتاسالمیاستاناصفهان

گفت: بابیاناینکهحقنهجالبالغههنوزادانشدهاستوهمۀبشريتنیازمندنهجالبالغههستند،

گذشتهشاهدجلساتشرحوتوضیحنهجالبالغهباشیم. »امیدواريمدراصفهانبیشتراز

آن نهجالبالغۀ از بالغت قوانین و است بالغت و علی)ع(سرچشمۀفصاحت افــزود:حضرت وی

گرفتهاست.« حضرتنشأت

بر ارزشمند، کتاب این و۵۳ ۳۱،4۵ نامههای قرائت و نهجالبالغه تفسیرخطبۀ8۳ ویضمن

کردوافزود:»دستگاههایفرهنگیوافراد کید تشکیلنهضتعلمیدينینهجالبالغهدراصفهانتأ

خبرهدراینزمینهبايدباتشکیلنهضتعلمیدينیدراستاناینگامرابرایاّولینباردرکشوربردارند

استان اسالمی تبلیغات باشند.«مدیرکل پیشتاز ائمۀجمعه و علمیه بايدحوزههای زمینه این در و

گفت:»آنچهانسانامروزبهآننیازداردنهجالبالغهاستوهمۀمسائلموردنیازجوانانو همچنین

نوجوانانبرایرشدوبلوغآنهادرنهجالبالغهآمدهاست.«

استادمحمدفوالدگر،محققومدّرسنهجالبالغهنیزدراینآیینگفت:»نهجالبالغهچشمۀجوشان

کتابارزشمندبرسد گرانسانمیتواندبهعمقاین گفتارپربارامیرالمؤمنین)ع(استوا الیزالالهیو

بايددرحدوتوانخودازدريایبیکرانمعرفتآنبهرهمندشود.«

حجتاالسالموالمسلیمن اسالمی، شــورای مجلس در اصفهان مــردم نمايندۀ فوالدگر مهندس

کوچکزادمسئولامورمساجداستانوبرخیازچهرههایممتازقرآنینیزدراینجلسهحضورداشتند.
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کربال احداث زائرسرای 

تسهیالت نمودن فراهم بهمنظور زائــرســرا ایــن

اباعبداهلل حضرت زّوار اسکان بــرای امکانات و

معّلی کربالی در بابالقبله ع شــار الحسین)ع(

ساختهشدهوطرحبازسازیآنبرایزمینهسازی

ــردمواليــتــمــدار مــشــارکــتخــّیــریــناصــفــهــانــیومـ

گرديدهاست.باایناقدامارزشمند اصفهانارائه

انشاءاهللدرآيندۀنزديک،امکاناتوتسهیالت

ايــام در اصفهانی زّوار همۀ اســکــان بـــرای الزم

مختلففراهمخواهدشد.
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ــاعــبــداهلل  اب ــرت  ــض ــیــرغــالمــان ح پ از  تــجــلــیــل 

الحسین)ع(

ــام ــق م از ــل ــی ــجــل ت و ــت ــداشــ ــ ــزرگ ــ ب ــنـــظـــور بـــهمـ

کـــریـــناهــلبــیــت شــخــصــیــتهــایبــرجــســتــۀذا

عصمتوطهارت)ع(وهمچنینخادمانهیئات

اباعبداهلل پیرغالمانحضرت و اصفهان مذهبی

نگهداشتن زنده برای عمر يک که الحسین)ع(

حضرات شهادت ايام همچنین و عاشورا واقعۀ

معصومین)ع(بهآستانمقدساهلبیتعصمت

وطهارت)ع(خدمتنمودهبودند،بااهدایلوح

اباعبداهلل حضرت مقدس آســتــان ــادم ۱۱۵خــ از

الحسین)ع(تقدیربهعملآمد.
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همایش بزرگداشت آیت اهلل العظمی سّید ابوالحسن مدیسه  ای اصفهانی

گرانقدرحضرتآيتاهللالعظمیسّیدابوالحسنمديسهایاصفهانیدرتاريخ همايشبزرگداشتعالم

گرديد. ۱8و۱۹آذرماهسال۱۳88درمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانبرگزار

کهباپیامرهبرمعّظمانقالبحضرتآيتاهللالعظمیخامنهای)مدظّله دراینهمايشدوروزه

العالی(آغازشد،چهرههایبرجستۀحوزهودانشگاهحضوريافتهياباارسالپیامهاییبهاینهمايش

ازمقامشامخاینفخرتشیعتجلیلنمودند.

آيتاهلل ازجمله: دانشگاه و حــوزه برجستۀ علمای سخنرانی به میتوان همايش برنامههای از

جعفر آيتاهلل آملی، جوادی آيتاهلل مددی، آيتاهلل مظاهری، آيتاهلل استادی، آيتاهلل مقتدایی،

کراصفهانیوحجتاالسالموالمسلیمندکتر سبحانی،دکترعلیالريجانی،استادجعفرالمهاجر،دکترذا

کرد. آقاتهرانیاشاره

دينی مراجع و علما و علمیه حوزههای نقش محور حول همايش این در ارائهشده موضوعات

تألیفات و اصفهانی مديسهای آيتاهلل عرفانی و اخالقی بارز تشیع،خصوصیات فرهنگ اشاعۀ در

ايشانبود.

ازجملهبرنامههایجنبیاینهمايشمیتوانبهرونماییازهشتنسخهکتابمرتبطباشخصیت

گرانقدروبرنامههایادبیوهنریشاملهمايششعرفخرتشیع،اجراینمايشو واالیاینعالم

کرد. برگزاریمراسمشبخاطرهوهمچنیننشستهایتخصصیدرحوزۀمباحثفقهواصولاشاره

مديسهای ابوالحسن سّید آيــتاهلل بزرگداشت همايش به اسالمی انقالب معّظم رهبر پیام متن

کهتوسطآيتاهللسّیدیوسفطباطبایینژادنمايندۀولّیفقیهوامامجمعۀاصفهانصبح اصفهانی

دوشنبه۱8آذر۱۳88دراینهمايشقرائتشدچنیناست:

»خیلیمتشکريمازاینکهبهفکراحیایناموآثارمرحومآيتاهللالعظمیسّیدابوالحسناصفهانی

کهدريکیازدورانهای ازبزرگانمراجعدوراناخیرافتاديد؛يکیازخصوصیاتمهمايشانایناست

بسیارحساستاريخاینمنطقه،زعامتمعنویودينیشیعهرابرعهدهداشتند.

کهمرحومشريعتاصفهانیازدنیامیروندمرجعیت مرحومآيتاهللاصفهانیازسال۱۳۳۹قمری

گیرنبودهوبزرگانديگری ايشانآغازمیشود،البتهاینمرجعیتدرآندوره،مرجعیتمستقلوفرا

کهدرآنسالمرحوم مثلمرحومآقاینائینیومرحومآقایحائریبودند،لکنازسال۱۳۵۵قمری

آقاینائینیومرحومآقایحائریفوتمیکنند،مرجعیتمرحومآقاسّیدابوالحسنمرجعیتمطلق

کشورهایعربیتاهندوستانوبقیۀمناطقشیعهنشینمیشود. درتمامقلمروتشّیعاز

داشته ادامــه سال ۱0 يعنی است ايشان وفات کهسال تاسال6۵ ۱۳قمری مطلق مرجعیت این
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کهمرجعیتايشانآغازمیشود)حدود۱۳00شمسی(تاسال ازسال۱۳۳۹قمری است.شماببینید

اتفاقاتی چه منطقه این در دوران این تمام در ۲۵ســال، حــدود يعنی )۱۳۲۵شمسی( ۱۳6۵قمری

کار ]افتاده[است.اتفاقاتاینمنطقهدرایندورانخیلیمهماست.درایرانمصادفاستباروی

کارآمدنخاندانملکسعود،در آتاتورک،درعربستانروی کارآمدن آمدنرضاخان،درترکیهروی

خودعراقنقشۀجديدانگلیسیهاوآنظلمهایبزرگدرحقمردمعراقوحکومتملکفیصل.در

کهخیلیدوراندشواری يکچنیندورانی،مرحومآقاسّیدابوالحسنزعامتشیعهرابرعهدهداشتند

کهچرافالنجافالنموضع کند کسیامروزبهبعضیازمواضعمرحومسّیداعتراض است.ممکناست

کنیممیبینیماینبزرگوار گرچنانچهباچشمانصافنگاه رانگرفتنديافالنحرکترانکردند،لکنا

کردند. خیلیپختهومتینوبراساستکلیفعمل

کهبههمینحکومتعراقوانتخابات کسانیبودند دربرهۀاّول،مرحومآقاسّیدابوالحسنجزو

کرد،مرحومآقاینائینیو کردند.مرحومخالصیازيکطرفمخالفت صوریانگلیسیهااعتراض

کردند)دربعضیاز کردند.ایندوبزرگوارراهمازنجفبهایرانتبعید آقاسّیدابوالحسنهممخالفت

شرححالهایآقاسّیدابوالحسنخصوصیاتوجزئیاتاینموضوعراذکرنمیکنند؛اماخوباست

ذکربشود(.

کردندوبا کردندوشهربهشهرازآنهااستقبال درایران،علماوبزرگانازایندوعالمبزرگتجلیل

کهموقعیتایندوبزرگوار کردند.اینهاازچشمانگلیسیهاپوشیدهنماندوفهمیدند احترامواردقم

مجّددًا مقدماتی تمهیدات با يکسال از کمتر در درنتیجه و است برجستهای و  باال موقعیت چقدر

کردندوایندوبزرگواررابااحترامبهنجفبرگرداندند. عذرخواهی

بعدی، درقضايای بعد ولی بود؛ ابوالحسنيکچنینحرکتی آقاسّید مرحوم اّول،حرکت برهۀ

کندوتوسعهبدهدوبعدتفکراتشیعه کهاّواًلحوزۀنجفراحفظوتقويت ايشانهّمتشبرایناست

کند. وتشّیعرادراقطاردنیایاسالمترويج

ممشایمرحومآقاسّیدابوالحسندرامرزعامتحوزه،چهدربخشعلمیوتدريسوچهدربخش

کمنظیرمحسوبمیشوند. ادارۀاجتماعیحوزه،انصافًاجزوروسای

و جامع کتاب انصافًا هم ايشان »وسیلۀ« است.کتاب فقه بر تسّلط در ايشان تبّرز علمی، نظر از

کردنمسائلو جالبیاست؛دورهفقههستوازاینجهتبرعروهترجیحداردوازجهتجمعوجور

کمنظیروبسیاربااهمیتیاست. کتاب مندرجکردنمسائلمتشابهبايکديگر،

که کاماًلساده ازنظرزندگیوبرخوردومماتشانباافراد،مثليکطلبۀمعمولیبودند؛يعنیزندگی

خوِداینيکهیبتعظیمیرادرچشممخاطبینايشانوزائرینايشانبهوجودمیآورد.«
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ازديگرنکاتدرخورذکر،تهیۀویژهنامههایی

کهباهمکاری دررسایاینعالمجلیلالقدربود

قم و اصــفــهــان دفــاتــر و اجــرایــیهمايش ســتــاد

برجستۀ عالمان نگرش و فرهنگ اشاعۀ بــرای

تــشــیــعوآشــنــایــیهــرچــهبــیــشــتــرمــخــاطــبــیــنبا

در گرديد. توزيع و آمــاده سّید مرحوم شخصیت

کالم در »سّید همچون مطالبی ویژهنامهها این

انقالب معّظم رهبر بیانات و خمینی)ره(« امــام

حضرتآيتاهللخامنهایوهمچنینآياتعظام

گلپايگانی، ومراجعتقلید،مکارمشیرازی،صافی

طباطبایی، سبحانی، گرگانی، علوی مظاهری،

فقیهايمانی،شهرستانی، ناصری، آملی، جوادی

دربــارۀ امــامــی حسن سّید و خاتمی احمد سّید

اصفهانی مديسهای آيتاهللالعظمی شخصیت

درجشدهبود.

»مرجعیت عــنــوان بــا مقالههایی همچنین

حکیمی، محمدرضا عالمه بهنگارش عظمی«،

فقیهیحقانی، موسی نوشتۀ يار«، »بویخوش

»مکاتباتدومرجع«،بهقلمسّیدمحمودمرعشی

این مطالب ديگر از سّید« از »کراماتی و نجفی

به نیز ویــژهنــامــه پايانی بخش بـــود. ویــژهنــامــه

يک در سّید ویژگیهای به »نظر چون عناوينی

نــگــاه«،»مــعــرفــیویــژهنــامــۀمــديــســه«،»شــعــر«و

کنگرهاختصاصيافتهبود. منشوراتواخبار

به نسخه دوهــزار شمارگان در ویژهنامه این

کنگرۀآيتاهللالعظمیمديسهای چاپرسیدودر

اصفهانی)ره(دراصفهانولنجانتوزيعشد.
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گذاری مراسم عمامه 

اصفهان استان طــالب از نفر صد گــزاری عمامه

توسطحضرتآيتاهللالعظمیحسینمظاهری

مؤسسۀ در یوسفطباطبایینژاد سّید آيتاهلل و

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(برگزارشد.
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ب( پیام های تبریک اعیاد و مناسبت های مذهبی و ملی
وٍر<؛»واّياماهللرابهآنانياد

ُ
اٍر َشك  َصّبَ

ّ
ِل

ُ
َياٍت ِلك

َ
اِم اهَّلل ِإّنَ ِفى َذِلَک ل ّيَ

َ
ْرُهْم ِبأ ِكّ بهمصداقآيۀشريفۀ>َو َذ

آور!دراین،نشانههاییاستبرایهرصبرکنندۀشکرگزار«)ابراهیم،آيۀ۵(،يادآوریروزهایازجمله

نکاتیاستکهبايدهموارهمدنظرمؤمنانوجامعۀدينیباشد.همۀروزها،اّيامالهیاست،همانگونه

کهدارای کههمۀمکانهامتعلقبهخداست؛لیکنعنواناّياماهللمسّلمًابهروزهاییخاصاشارهدارد

به میتوان محققین و مفّسرین نقطهنظرات جمعبندی با است. بارز درخششی و روشنایی اعتبار،

درجامعه الهی آرمانی بهسمتتحقق وحرکت اصالحدرون نقاطعطف که اشارهداشت روزهایی

گامیاستبرایتبیینجامعۀ وبسطحقوفضیلتوعدالتاست.بزرگداشتويادایناّيامالهی،

گم کهفردوجامعهمسیروخطوطاصلیخودرا آرمانیخداحضوریوانسانمداریوخطنشانیاست

نکند.بهعبارتی،نمادهاونشانههاییاندبرایتقويتانديشههایناباسالمیدرجامعه.

کاملاینمهمرابا براساسچنینهدفورسالتی،مدیرعاملوتولیتمؤسسهباحساسیتودقت

تنظیموتدوینپیامهاییمتأثرازآياتالهیورواياتشیعهوَحَسبموضوعواّيامبهمحضرمراجعو

گفتهوازآنسوآناننیزبهاینپیامهاپاسخ شخصیتهایتأثیرگذاربرحوزۀفرهنگواجتماعتبريک

دادهوادامۀتوفیقاتايشانراازديدگاهخداوندمتعالخواستارشدهاند.درادامه،بهچندنمونهازاین

پیامهااشارهمیکنیم:



449

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک نیمۀ شعبان 1430قمری
َكاَن َزُهوًقا<  

َ
َباِطل

ْ
 ِإّنَ ال

ُ
َباِطل

ْ
َحّقُ َوَزَهَق ال

ْ
 َجاء ال

ْ
>َوُقل

ى، باطل همواره نابودشدنى است«  »و بگو حق آمد و باطل نابود شد. آر

)اسراء، آیۀ 81(

ميلد نویدبخش صبح، بر شما دلسوختۀ هجران یار مبارک باد.

كه كر منادیان شبستان غيبت باشد  اميد است همۀ وجودمان، انعكاس ذ

لهم عجل لولّیک الفرج
ّ
ال

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، 
ّ

دوام توفيقات جناب عالى را از خداوند متعال در ظل

مكتب  به  خدمت  راه  در  و  الفداء«  له  واحنا  »ار المهدی  الحسن  ابن  حجت  حضرت 

اهل  البيت)ع( در جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

شعبان المعّظم 1430قمری

پاسخ پیام تبریک نیمۀ شعبان 1430قمری از سوی رئیس محترم دانشگاه اصفهان

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم و احترام

ایــام  مناسبت  بــه  جناب عالى  محبت  و  لطف  از  مشحون  یک  تبر پیام 

 
ً
شعبانيه طى نامۀ شمارۀ 102/275 موّرخ 88/05/13 واصل شد. متقابل

جهان  شيعيان  همۀ  به  را  بقيه اهَّلل)عج(  حضرت  یت  بشر عالم  منجى  ميلد 

ون  وزافـــز ر توفيقات  نــمــوده،  عــرض  تهنيت  و  یک  تبر جناب عالى  بــه ويــژه 

و مى  نمایم. ز جناب عالى را از درگاه احدیت در خدمت به اسلم و مسلمين آر

دكتر محمدحسين رامشت

رئيس دانشگاه اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک عید غدیر خم 1431
بسم  اهَّلل الرحمن الرحيم

الغدير، الغدير

یخ، يوم  ک مالغدير. الغدير يوم اهَّلل المبارک، يوم االسلم، يوم  القرآن، يوم  التار »و ما ادرا

يوم  و  نسان  يوم  اال المشهود،  و  يوم  الشاهد  و  المعهود  يوم  العهد  يوم  الوصى،  و   النبى 

تمام و االبلغ، يوم تتيعه ساعاته على ایام الجنان، يوم الوالیه، يوم فى السماء  كمال و اال اال

بین، يوم النور والسرور و يوم رضى الرب  ئكه المقر اشهر منه فى االرض، يوم جبرائيل و المل

كرمنا  بوالیه االمام اميرالمؤمنين عليه السلم. الحمدهَّلل الذی شرفنا بمعرفه فضل هذا اليوم وا

به، وهدانا الى صراط المستقيم امام المتقين ویعسوب الدين وامامه اوالده المعصومين 

حجج اهَّلل على العالمين صلوات اهَّلل عليهم اجمعين« )خطبة غدير(

عيد سعيد غديرخم، عيد والیت، عيد تكميل رسالت و اتمام نعمت

رگ خدا عيد بز

بر شما دلسپردۀ والیت و پایدار بر پیمان غدير تهنيت باد.

كبر، بقيه اهَّلل  االعظم، ير سایۀ توجهات ولى اهَّلل اال ونتان را در ز وز افز توفيق ر

وری، قطب عالم امكان، موالی ِانس و جاّن، ِمهر سپهر سر

اباصالح المهدی حجت ابن الحسن العسكری

در راه والیت علوی، همراه با استواری بر بیعت غدير

ومندم. ز كوثر علوی آر و جرعه نوشى از 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

18 ذی الحجه 1431قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گلپایگانی پاسخ پیام تبریک عید غدیر خم 1431 از سوی آیت اهلل العظمی صافی 

جناب مستطاب، سللة االطياب، آقای حاج سّید حسين رضازاده »دام مجده«

با اهداء سلم و تحيات وافره

 اين 
ً
گردید. متقابل یک جناب عالى به مناسبت عيد سعيد غدير واصل  تبر

یک  كمال دين و اتمام نعمت را تبر رگ، عيد ابلغ رسالت و امامت، ا عيد بز

ید را در نشر علوم اهل  البيت)ع( در پرتو عنایات  گفته، توفيقات مز و تهنيت 

خداوند  از  الفداء  مقدمه  لتراب  المعالمين  واح  ار و  وحى  ر بقيه اهَّلل  حضرت 

متعال مسألت دارم.

ه«
ّ
گلپایگانى »دام ظل دفتر حضرت آیت اهَّلل العظمى صافى 

 تبریک عید نوروز 1390
بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد و آل محمد 

وزی  وز نور كه قائم ما اهل  بیت)ع( در آن ظهور مى  كند... و هيچ ر وزی است  وز ر »نور

امام  ماست«  وزهــای  ر از  وز  نــور چون  باشيم؛  ظهور  متوقع  آن  در  ما  آن كــه  مگر  نيست 

نوار، ج 52، ص 308(. صادق)ع( )بحاراال

است،  محسوس  طبيعت  در  همچنان كه  ویــش  ر ايــن  اســت.  ویــش  ر آغــاز  وز،  نــور عيد 

و  مجّسم  را  خود  نيز  ما  پیشرفت  به  و  ر حركت  و  ما  جان های  ما،  دل هــای  در  مى  تواند 

كند. اميد است با همكاری و تعامل بیشتر، در راستای خدمت به آستان مقدس  نمایان 

گهربار و نورانى اسلم به آحاد جامعه  اهل  البيت)ع( در راه انتقال اقيانوس عظيم معارف 

گيتى با شما همراه شویم. در انتظار آن یار سفركرده در دوران  وهشگران در سرتاسر  و پژ

غيبت و درک عصر ظهور

ٍد ٍد َو آِل ُمَحّمَ ى ُمَحّمَ
َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َصل

َّ
الل

ِمِنيَن
ْ

يَن ال َفاِئِز
ْ
َيِتِهْم ِمَن ال

َ
ِكيَن َو ِبَوال َنا ِبِهْم ُمَتَمّسِ

ْ
َو اْجَعل

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

وز 1390 نور
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید نوروز 1390 از سوی آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

اهل البيت)ع(  نشر معارف  و  تحقيقات  و مديرعامل محترم مؤسسۀ  توليت 

اصفهان »دام عّزه«

یک جناب عالى به مناسبت سال نو واصل  با اهداء سلم و تحيت؛ پیام تبر

گردید. و موجب تشكر 

سالى  یم  اميدوار و  مى گويیم  یک  تبر جناب عالى  به  را  جدید  سال   
ً
متقابل

انسان ها  تمام  بلكه  برای همۀ مسلمين جهان  امنيت  و  با صلح  توأم  پربار 

بوده باشد.

هميشه موفق باشيد.

ه«
ّ
دفتر آیت اهَّلل العظمى مكارم شيرازی »مّد ظل

پاسخ پیام تبریک عید نوروز 1390 از سوی دبیرکل مجمع جهانی اهل البیت)ع(

آقای سّید حسين رضازاده

اهل  البيت)ع(  نشر معارف  و  تحقيقات  و مديرعامل محترم مؤسسۀ  توليت 

اصفهان

سلم عليكم

گين بهار و رویش مجّدد طبيعت، نشانه هايی از قدرت و  وزش شميم عطرآ

عظمت خداوند و جلوه  ای از جمال حضرت اوست تا مایۀ پند و عبرتمان گردد.

تشكر  یک  تبر پیام  ارســال  از  متعال،  ايــزد  ــاه  درگ به  سپاس  و  حمد  ضمن 

در  محترم،  خانوادۀ  و  شما  برای  وزی  بهر و  سلمتى  از  سرشار  سالى  نموده، 

ه« 
ّ
ظل »دام  رهبری  معّظم  مقام  رهنمودهای  و  اطهار)ع(  ائمۀ  توجهات   

ّ
ظل

مسألت مى  نمایم.

محمدحسن اختری

دبیركل
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید نوروز 1390 از سوی مدیر شبکۀ جهانی الکوثر

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت محترم و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

كه نشانۀ قدرت اليزال الهى  فرا رسيدن سال نو و فصل تجدید حيات طبيعت 

یک عرض مى  نمایم. است را به جناب عالى و خانوادۀ محترمتان تبر

برای  را  عّزت  و  سلمتى  و  خدمت  توفيق  وی  ز آر احدیت  حضرت  آستان  از 

ومندم. ز شما آر

على خندق آبادی

مدير شبكۀ جهانى الكوثر

مخابرات  شرکت  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  رئیس  سوی  از   1390 نوروز  عید  تبریک  پیام  پاسخ 

اصفهان

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

اهل  البيت)ع(  نشر معارف  و  تحقيقات  و مديرعامل مؤسسۀ  توليت محترم 

اصفهان

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

وزگار  ين جشن ر وز جاودانه تر نور

نقاش  ارادۀ  با  تا  مى  نماید  رخ  زمان  خوش آهنگ  مسير  در  زمين  چهره  آرايی 

كوهساران  بر  یان  ُقمر و  جويباران  بر  بوته ها  شاخساران،  بر  غنچه  ها  زندگى، 

گرمى  كه بهار فرش مى گسترد و سكون و سردی به حركت و  هم آوا نوید دهند 

مبّدل مى  شود.

وز باستانى و آغاز   فرارسيدن نور
ً
یک جناب عالى، متقابل اين جانب با سپاس از پیام تبر

یک عرض مى نمایم و از خداوند متعال برایتان  سال نو را به شما و خانوادۀ محترمتان تبر

و دارم. ز وزگارانى خوش و خّرم، همراه با سلمتى و سعادت آر ر

سّید فاضل زمانى

رئيس هيئت مديره و مديرعامل

شركت مخابرات استان اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک نیمه شعبان 1433
باسالموصلواتبرمحمدوآلمحمد

)مبعث(تجلیبزرگتریننعمتآخرینرسولصلیاهللعلیهوالهمبارکباد.

خداوندتوفیقشکرایننعمتراباپايداریبراتمامآن-غدیر-وانتظارآخرینحجتعجلاهلل

تعالیفرجهالشريفقراردهد.

دوامتوفیقاتجنابعالیرادرسايهالطافخداوندمتعالودرظلعناياتخاصهقطبعالمامکان

ولیاهللاالعظمحضرتحجتبنالحسنالمهدیعجلاهللتعالیفرجهالشريفدرجهتکسبهمه

کهازمحبانآلاهللهستید،مسئلتدارم. خوبیهایمحمدوآلمحمدعلیهمالسالمبرایشما

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات ونشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان، سّید 

حسين رضازاده

بیست و هفتم رجب المرجب سال 1433 هجری قمری

کتابخانه ملی پاسخ تبریک نیمه شعبان 1433؛ از سوی رئیس سازمان اسناد و 

حضورسعادتظهورجنابآقایسّیدحسینرضازاده

البیت اهل معارف نشر و تحقیقات مؤسسه مدیرعامل و تولیت

علیهمالسالم

باسالمودعایخیر؛

ازپیاممهرافزایجنابعالیبسیارخرسندم.

بدونشک،مبعثپیامخیزشانسانازخاکبهافالکاستو

بیشبههاینروزعظیم،انفجارنورباظهورهمهارزشهادرصحنه

حیاتبشراست.

کیانوبارانرحمتبیحداو کهنشانهمهرورزیخداباخا اينجانبنیزمتقاباًلاینعیدفرخندهرا

برزمیناست،بهجنابعالیتبريکعرضنمودهوامیدوارمدرظلتوجهاتخاصهحضرتولیعصر

گذشتهمنشاءاثراتخیرباشید. )عج(،مانند

اسحق صلحى

رئيس سازمان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک 17 ربیع االّول 1434
با صلوات بر محمد و آل محمد

حضرت  خاتم،  رســول  و  كامل  عبد  نذير،  و  بشير  عالميان،  رحمت  باسعادت  ميلد 

محمد)ص( و ناشر معارف الهى و مبّین اسلم حقيقى، حضرت امام جعفر بن محمد 

گسترش اين عبودیت مبارک باد. صادق)ع(، به شما منتظر 

كبر، بقيه اهَّلل االعظم، قطب عالم  ير سایۀ توجهات ولى اهَّلل اال را در ز ونتان  وزافز توفيق ر

ابن الحسن  اباصالح المهدی، حجت  وری،  امكان، موالی ِانس و جاّن، ِمهر سپهر سر

كسب همۀ خوبی های محمد و آل محمد)ع( برای  العسكری)عج(، در راه والیت علوی، 

كه از محّبان آل اهَّلل هستيد از خداوند مسألت دارم. جناب عالى 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

بیع االّول 1434قمری هفدهم ر

م انقالب
ّ

پاسخ پیام تبریک 17 ربیع االّول 1434 از سوی دفتر رهبر معظ

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

سلم عليكم

یک جناب عالى به مناسبت ميلد باسعادت حضرت ختمى مرتبت  پیام تبر

یاست  محمد مصطفى)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( به استحضار ر

مراحم جناب عالى  از  سپاس  ضمن  رسيد.  رهبری  معّظم  مقام  دفتر  محترم 

یک و تهنيت عرض   فرارسيدن اين ایام خجسته را به حضورتان تبر
ً
متقابل

كشور اسلمى ايران  نموده، سلمتى و موفقيت شما را در خدمت به اسلم و 

از خداوند متعال خواستارم.

یاست دفتر ر

91/12/07
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گلپایگانی پاسخ پیام تبریک 17 ربیع االّول 1434 از سوی حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

لۀ السادات و االطياب، آقای حاج سّید  جناب مستطاب، عمدۀ االعّزه، سل

حسين رضازاده)دام عّزه و توفيقه(

سلم عليكم

ید توفيقات جناب عالى را در نشر معارف نورانى اهل  البيت)ع( از خداوند  مز

یم. متعال مسألت دار

حضرت  ميلد  مناسبت  به  حضرت عالى  یک  نامۀ  تبر رساند  مى  به  عرض 

نبياء و المرسلين، محمد ابن عبداهَّلل)ص( و حضرت  ختمى مرتبت، اشرف اال

مى  نمايیم.  عرض  تهنيت  و  یک  تبر  
ً
متقابل گردید.  واصل  صادق)ع(  امام 

 عنایات حضرت بقيۀاهَّلل االعظم موفق و مؤّيد باشيد.
ّ

ان شاءاهَّلل تعالى در ظل

ه«
ّ
گلپایگانى »دام ظل دفتر حضرت آیت اهَّلل العظمى صافى 

1434/14/14

تبریک نیمۀ شعبان 1434قمری
بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

َكاَن َزُهوًقا<  
َ

َباِطل
ْ
 ِإّنَ ال

ُ
َباِطل

ْ
َحّقُ َوَزَهَق ال

ْ
 َجاء ال

ْ
>َوُقل

ى، باطل همواره نابودشدنى است« )اسراء، آیۀ 81(. »و بگو حق آمد و باطل نابود شد. آر

ين ثمرات رسالت،  ين حجت از آخر رگ خدا، آخر ميلد جلوۀ اسماء اهَّلل در زمين و آیت بز

جدانشدنى از قرآن و زبان قرآن بر منتظرانش مبارک باد.

ودتر عدم درک حضور به رضایت موال از  دعای چشم انتظاران را انتظار است تا هرچه ز

ظهور انجامد.

اللهم عجل لوليک الفرج، اللهم عجل لوليک الفرج، اللهم عجل لوليک الفرج.

دوام توفيقات جناب عالى را در راه خدمت به آستان مقدس قطب عالم امكان، ولى اهَّلل 

العسكری  الحسن  ابن  حجت  حضرت  المهدی  اباصالح  وری،  ســر سپهر  ِمهر  االعظم، 

واحنا فداه( از خداوند متعال خواهانم. )ار

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

شعبان المعّظم 1434قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گلپایگانی پاسخ پیام تبریک نیمۀ شعبان 1434 از سوی حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

رضازاده  حسين  سّید  آقای  االطياب،  و  السادات  له  سل مستطاب،  جناب 

»دامت توفيقاته«

 سلم عليكم و رحمه اهَّلل

یک جناب عالى به مناسبت ميلد باسعادت قطب  به عرض مى رساند تبر

المهدی)عج(  نا  موال پاسبان،  فرشتۀ  دوران،  و  عصر  صاحب  امكان،  عالم 

یک و تهينت عرض نموده،   تبر
ً
گردید. با تقدير و تشكر وافر، متقابل واصل 

ید توفيقات شما را در خدمت به نشر معارف و علوم نورانى اهل البيت)ع(  مز

یم. كه مقصود مرضّى آن حضرت است، از خداوند متعال مسألت دار

ه«
ّ
گلپایگانى »دام ظل دفتر آیت اهَّلل العظمى صافى 

تبریک مبعث 1434قمری
بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

قال اهَّلل تعالى:

ِكَتاَب َو 
ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
يِهْم َو ُيَعل ْیِهْم آَياِتِه َو ُيَزّكِ

َ
و َعل

ُ
ْنُهْم َيْتل  ّمِ

ً
یَن َرُسوال ّیِ ّمِ

ُ ْ
ِذی َبَعَث ِفى ال

َّ
>ُهَو ال

ِبيٍن< ٍل ّمُ
َ

ِفى َضل
َ
 ل

ُ
َكاُنوا ِمن َقْبل َمَة َو ِإن 

ْ
ِحك

ْ
ال

با سلم بر محمد و آل محمد

كه اجازه یافت تا با تلوت آیات  مى 
ّ
مبارک است ظهور مّنت الهى در برانگيختگيمعل

گيرد )آل عمران، آیۀ 71(. كتاب و حكمت را به عهده  ک نمودن جان ها و تعليم  خدا، پا

اميد است بشارت و انذارش )بقره، آیۀ 119( را قدر دانسته، با پایداری بر معرفِت نعمت 

م حاضر حضرت بقيه اهَّلل)عج( 
ّ
)مائده، آیۀ 3، نحل، آیۀ 83(، اجازۀ تعليم از محضر معل

را در سایۀ الطاف خداوند متعال و در  را بیابیمان شاءاهَّلل. دوام توفيقات حضرت عالى 

الحسن  ابن  حجت  حضرت  االعظم،  امكان،ولى اهَّلل  عالم  قطب  خاصۀ  عنایات   
ّ

ظل

كه از  كسب همۀ خوبی  های محمد و آل محمد)ع( برای شما  المهدی)عج( در جهت 

محّبان آل اهَّلل هستيد، مسألت دارم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

27رجب المرجب سال 1434قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید مبعث 1434قمری از سوی حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

بسمه تعالى

جناب آقای سّید حسين رضازاده »دام عّزه«

سلم عليكم

اهل بیت  و  اسلمى  زش  هــای  ار به  ارادت  از  كى  حا كه  جناب عالى  مرقومۀ 

گردید. عصمت و طهارت)ع( و اظهار محبت به اين جانب بود، واصل 

یک مى  گويیم  اين اعياد را به جناب عالى و همكاران محترمتان تبر
ً
متقابل

دفتر آیت اهَّلل العظمى نوری همدانى

تبریک عید غدیر 1435
اطهار ائمه با بیعت روزتجديد و نعمت اتمام و عیدسعیدغدیرخمعیدواليت،عیدتکمیلرسالت

دلسپردگان برشما الشريف( فرجه تعالی اهلل االعظم)عجل بقیةاهلل السالم(خاصهحضرت )علیهم

واليتوپايداربرپیمانغدیرتهنیتباد.

توفیقروزافزونتانرادرراهواليتعلویهمراهبااستواریبربیعتغدیروجرعهنوشیازکوثرواليت

آرزومندم.

سيد حسين رضازاده

 توليت و مديرعامل مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(اصفهان 

یادبود عيد سعيد غدير خم سال 1435
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ تبریک عید غدیر 1435؛ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنابآقایسّیدحسینرضازاده

عــارف نشرم و تحقیقات مؤسسه مدیرعامل و محترم تولیت

اهلالبیت)ع(اصفهان

سالمعلیکم

عید مناسبت به را عالی جناب تبريکصمیمانه پیام امتنان با

و وصايت اعــالم و نعمت اتمام سالروز دیــن، کمال عید غدیرخم،

برشیعیانوپیروانواليتدريافتنمودم، امیرالمؤمنین)ع( واليت

روزافــزون موفقیت و بــزرگ،سالمتی اینعید متقابل تبريک ضمن

شماراازخداوندمتعالمسئلتدارم./ط،۱0۷۳4۷

على جنتى

ير فرهنگ و ارشاد اسلمى وز

تبریک عید فطر 1436
ُقُدِس َيا 

ْ
وِح ال ْدُه ِبُر ّيِ

َ
ِبیَن َو أ ُمَقّرَ

ْ
ِتَک ال

َ
ُه ِبَملِئك

َ
ُمْنَتَظِر َو ُحّف

ْ
َعْدِل ال

ْ
ِل َو ال ُمَؤّمَ

ْ
َقاِئِم ال

ْ
ْمِرَک ال

َ
ى َوِلّىِ أ

َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َو َصل

َّ
الل

ِميَن
َ
َعال

ْ
َرّبَ ال

فرازیازدعایافتتاح

باصلواتبرمحمدوآلمحمد

احترامًا،ضمنآرزویقبولبندگیدرگاهالهیونهايتبهرهمندیازمیزبانیباریتعالیدرشهراهلل،

بدينوسیلهتبريکاتصمیمانهخودرابهمناسبتعیدسعیدفطر،عیدمغفرتورحمتمحضرجنابعالی

عرضنموده،ودوامتوفیقاتتانرادرسايهالطافخداوندمتعالوبهرهمندیازعناياتخاصهقطب

عالمامکانولیاهللاالعظمحضرتحجتبنالحسنالمهدی؟جع؟وکسبهمهخوبیهایمحمد

کهازمحبانآلاهللهستید،مسئلتدارم. وآلمحمد)ع(برایشما

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات ونشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان، سّید 

حسين رضازاده

رمضان المبارک 1436 هجری قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ تبریک عید فطر 1436؛ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنابآقایسّیدحسینرضازاده

تولیتمحترممؤسسهتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیتعلیهم

السالم

سالمعلیکم

باآرزویقبولیطاعاتوعباداتوبهرهمندیازبرکاتونعمات

عید فطر، سعید عید متقاباًل رمضان، برکت و پرفیض ماه در الهی

مؤمنان رستگاری نويدبخش که را پرستی نفس بر ايمان پیروزی

عالی جناب به اســت، پــروردگــار بندگی و عبوديت مــاه يک از پس

تبريکعرضمیکنم.

توفیقاتروزافزونوسالمتیوبهروزیشماراازخداوندسبحانمسألتدارم./ط،۱0۳۱۹4۳

على جنتى

ير فرهنگ و ارشاد اسلمى وز

تبریک نوروز 1393
بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

با صلوات بر محمـد و آل محمـد

و همكاران محترمتان  به جناب عالى  را  وز  نور و عيد  فرارسيدن سال جدید  پیشاپیش 

یک عرض مى  نمایم. تبر

باشد تا با تحول به حال احسن و ظهور یار)عج(، عيد و بهاران جاودانه شود.

گل، دردآورتر است. پر شدن یاس اهل البيت)ع( در موسم شكفتن  یاد پر

ومندم. ز با یاد اين درد، استجابت دعایتان را آر

كسب همۀ خوبی های  كه از محّبان آل اهَّلل هستيد در راه  ون جناب عالى را  وزافز توفيق ر

محمد و آل محمد)ع( از خداوند متعال مسألت دارم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

وز 1393 نور
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1393 از سوی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

با اهدای سلم و تحيت

 فرارسيدن بهار طبيعت و حلول سال 
ً
یک، متقابل ضمن تشكر از ارسال پیام تبر

یک و تهنيت عرض نموده، سلمتى، شادكامى و موفقيت روزافزون  نو را تبر

گرامى را از درگاه پروردگار سبحان مسألت دارم. جناب عالى و خانوادۀ 

سّید محمود مدّرس هاشمى

رئيس دانشگاه صنعتى اصفهان

بهار1393

پاسخ پیام تبریک نوروز 1393 از سوی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات 

استان اصفهان

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

سلم عليكم

و  لطف  مرهون  را  اين جانب  آن  در  كه  جناب عالى  یک  تبر پیام  ارســال  از 

محبت خویش قرار داده بودید، صميمانه سپاسگزارم.

ولى  حضرت  ــژۀ  وي توجهات  و  خــداونــد  بیكران  الــطــاف  پناه  در  امــيــدوارم 

عصر)عج( بهره گيری از تجربه و تخصص مديران متعهد، همكاران ارجمندم 

صنعت  شكوفايی  و  رشد  استان،  محترم  مسئولين  همراهى  و  مساعدت  و 

ور اصفهان شاهد باشيم. مخابرات را در شهر شهيدپر

اسلمى  جمهوری  نظام  برای  افتخار  و  عظمت  و  عزت  ل  ذوالجل خداوند  پیشگاه  از 

ون برای  وزافز ه العالى( و توفيقات ر
ّ
تحت رهبری های حضرت آیت اهَّلل خامنه  ای )مّد ظل

شما خواهانم.

كشايی حسين 

نایب رئيس هيئت مديره و مديرعامل

شركت مخابرات استان اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1393 از سوی مدیر حوزه های علمیه

جناب مستطاب آقای سّید حسين رضازاده

مسئول محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

سلم عليكم

طبيعت  شكوفايی  و  نو  سال  فرارسيدن  مناسبت  به  متقابل  یک  تبر ضمن 

و تشكر از حضرت عالى، اميدوارم با عنایت به رهنمودهای حكيمانۀ مقام 

زمينۀ  در  كشورمان  بالندگى  و  رشد  شاهد  العالى(،  ه 
ّ
ظل رهبری)مّد  معّظم 

اقتصاد و فرهنگ باشيم.

سّید هاشم حسينى بوشهری

مدير حوزه های علميه

پاسخ پیام تبریک نوروز 1393 از سوی رئیس سازمان فناوری اطالعات

جناب آقای سّید حسين رضازاده

مؤسسۀمحترمتحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم و احترام

وز، از خداوند  یک فرارسيدن بهار و فرخنده عيد نور  ضمن عرض تبر
ً
متقابل

ون در ادامۀ زندگى برایتان مسألت مى نمایم. وزافز رگ، سلمت و توفيق ر بز

نصراهَّلل جهانگرد
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک عید فطر 1437قمری
بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ُمْنَتَظِر
ْ
َعْدِل ال

ْ
ِل َو ال ُمَؤّمَ

ْ
َقاِئِم ال

ْ
ْمِرَک ال

َ
ى َوِلّىِ أ

َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َو َصل

َّ
»الل

ِميَن«
َ
َعال

ْ
ُقُدِس َيا َرّبَ ال

ْ
وِح ال ْدُه ِبُر ّيِ

َ
ِبیَن َو أ ُمَقّرَ

ْ
ِتَک ال

َ
ُه ِبَملِئك

َ
َو ُحّف

)مفاتيح الجنان، فرازی از دعای افتتاح(.

با صلوات بر محمد و آل محمد

وی قبول بندگى درگاه الهى و نهایت بهره  مندی از ميزبانى باری تعالى  ز ، ضمن آر
ً
احتراما

را به مناسبت فرارسيدن عيد مبارک  یكات صميمانۀ خود  تبر در شهراهَّلل، بدين وسيله 

اميدوارم خدای متعال  نموده،  و رحمت، محضر جناب عالى عرض  فطر، عيد مغفرت 

قرار دهد  آل محمد)ص(  و  به همۀ خوبی  های محمد  ود  ور اجابت دعای  را  ما  عيدی 

ين درخواست بندگان صالح خدا از درگاه  كه خواستۀ ما، برتر و ما را به مرتبه  ای رساند 

احدیت باشد. بی تردید در رأس همۀ دعاهای خوبان، فرج امام همۀ خوبی  ها، حضرت 

مهدی)عج( است. ان شاءاهَّلل با اجابت آن، دیگر فطر، توفيق یافته، شنوای خطبه  های 

يز شویم. الهى آن عز

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات ونشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

رمضان المبارک 1437 قمری

پاسخ پیام تبریک عید فطر 1437قمری از سوی رئیس جامعه المصطفی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم و تحيت

رگ رمضان به ويژه  وی قبولى طاعات و عبادات در ماه بز ز بااحترام، ضمن آر

یک عرض   فرارسيدن عيد سعيد فطر را به جناب عالى تبر
ً
ليالى قدر متقابل

ونتان را از خداوند سبحان مسألت مى  نمایم. وزافز نموده، توفيقات ر

عليرضا اعرافى
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک عید غدیر خم 1437قمری
بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ِة)ع(« ِئّمَ
َ ْ
ُمْؤِمِنيَن َو ال

ْ
ِميِر ال

َ
ِكيَن ِبِواَلَيِة أ ُمَتَمِسّ

ْ
َنا ِمَن ال

َ
ِذی َجَعل

َّ
َحْمُد هلِل ال

ْ
»ال

كه مرا خدای تو یا على  قسم 
ّ

وجل به خدای عّز

زده بر صحيفۀ دل رقم ز ازل والی تو یا على 

سلم عليكم

یم نعمتى كه تا منتهای  یم دینى كه تكميل شد، حر یک صميمانۀ غدير، حر با عرض تبر

و  به آن رضایت داد  كه خداوند  یم اسلمى  زانــى شد و حر ار انسان  به  ابدیت  تا  زمــان، 

مرتضى  على  الهى  دست های  در  كه  دستى  با  بی شک  شد.  ابلغ  كه  امری  یک  تبر

نهادید رضوان خدا را به دست آورده  اید.

یم بر شما دلسپردۀ والیت و پایدار بر پیمان غدير، مبارک باد. پاسداری از اين حر

كه با شما دلدادۀ والیت، مشمول دعای مستجاب نبى مكّرم اسلم»اللُهّمَ َواِل َمْن  اميد 

یابیم. َواالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه«شویم و مقصود هستى را در

و  غدير  بیعت  بر  اســتــواری  با  همراه  علوی  والیــت  راه  در  را  جناب  آن  ون  ــز وزافـ ر توفيق 

ومندم. ز كوثر علوی آر جرعه نوشى از 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

18ذی الحجه 1437 قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید غدیر 1437قمری از سوی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

کشور و دبیرکل مجمع خّیرین سالمت 

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با تحيت و احترام

و  والیت  مناسبت عيد سعيد غديرخم، عيد  به  یک حضرت عالى  تبر پیام 

الزم  خود  بر   
ً
متقابل شد.  واصل  على)ع(  عدالت  و  انسانيت  و  كرامت  عيد 

یک  مى دانم اين عيد سعيد و فرخنده را به جناب عالى و همكاران محترم تبر

برای  را  ُهمام  امــام  آن  وی  رهــر و  پویندگى  وی  ز آر و  نموده  عــرض  تهنيت  و 

همگان مسألت نمایم.

ون شما و همكاران محترمتان را از درگاه ايزد متعال در تحت عنایات و  وزافز توفيقات ر

توجهات اهل  البيت)ع( و حضرت ولى عصر)عج( خواستارم.

و من اهَّلل التوفيق

سّید رضا نّیری

كشور ين سلمت  ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دبیركل مجمع خّیر مشاور وز
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید غدیر 1437قمری از سوی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان

»قضيۀ غدير، قضيۀ جعل حكومت است.« امام خمينى)ره(

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

یک غدير موضوع: تبر

با سلم و احترام

حضرت  فرستادگانش،  سرآمد  و  یدگان  آفر ين  بهتر بر  وردگار  پر سلم  و  ود  در

ْغ َما 
ّ
 َبِل

ُ
ُسول َها الّرَ

ّ
ُي

َ
كه با لبيک به ندای ملكوتى»َيا أ محمد مصطفى)ص( 

یسمان وثيق هدایت  ویده به آيین محمد)ص(، ر گر ْیَک...«نخستين 
َ
 ِإل

َ
ل نِز

ُ
أ

به  را  اميرمؤمنان على)ع(  يزدان،  و شير  الگوی بی نظير عدالت، پیشوای پرهيزگاران  و 

كمال بخشيد. ید و دين را  جانشينى و والیت برگز

نعمت  اتمام  وز  سالر محمدی،  رسالت  تكميل  عيد  غدير،  سعيد  عيد  نيز  اين جانب 

و  عالى  جناب  به   
ً
متقابل را  على)ع(  اميرالمؤمنين  والیت  و  وصایت  اعلن  هنگامۀ  و 

وی  یک و شادباش عرض نموده و توفيق و سعادت شما را در پیر همكاران ارجمندتان تبر

رگ مسألت دارم. از آفتاب والیت، از خداوند بز

دكتر سعيد صادقى

یستى استان اصفهان مديركل بهز

پاسخ پیام تبریک عید غدیر 1437قمری از سوی دبیر شورای فرهنگ عمومی

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم و احترام

یک به مناسبت عيد  از ابراز لطف و محبت جناب عالى در ارسال پیام تبر

و  رفتار  وغ  فر پرتو  در  كه  اميد  و تشكر مى كنم.  تقدير  غدير خم، صميمانه 

رگوار  وی از منش و سيرۀ آن بز گفتار حضرت اميرالمؤمنين على)ع( و با پیر

ون دست یابیم. وزافز به توفيق ر

سّید حسين شاهمرادی

دبیر شورای فرهنگ عمومى
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید غدیر 1437قمری از سوی رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

يز،  با عرض سلم و دعا به پیشگاه الهى برای تندرستى و طول عمر آن عز

رمز  آن  از  پاسداشت  كه  را  خجسته  غدير  و  اضحى  عيد  فرارسيدن   
ً
متقابل

یک عرض  تبر به جناب عالى  اميرالمؤمنين)ع( است  والیت  به  ما  تمّسک 

ومندم. ز يزمان آر كشور عز وزنده ای را برای  كرده از خداوند متعال آیندۀ فر

كاظم موسوی بجنوردی

رئيس مركز

تبریک نوروز 1394
نام و نضره االیام بیع اال الّسلم على ر

با صلوات بر محمد و آل محمد

رگ آیِت خداوندی، پدیدار  كرد و بهار، آن بز گردشى تمام  ک  گردونۀ افل دیگربار زمين بر 

گياه و جوشش چشمه ساران، رستاخيز طبيعت را به تماشا  ویش  گشتتا در وزش نسيم و ر

گلستانش خزان دیده و در چله  كه  ویم  وِز نو، به پیشواز بهاری مى ر نشينيم و در اين ر

كرده است. كمر خم  پر شده و در ماتم او،  نشسته است؛ یاس پر

فاطمۀ  شهيدهحضرت  رگ بانوی  بز یــاد  با  را  لحظات  و  وزهــا  ر ايــن  ــم  ی دار مى  گرامى 

همۀ  كسب  راه  هستيددر  آل  اهَّلل  محّبان  از  كه  جناب عالى  ون  وزافــز ر توفيق  زهــرا)س(و 

خوبی  های محمد و آل محمد)ع( از خداوند متعال مسألت دارم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

وز 1394 نور
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1394 از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

مــعــارف  نــشــر  و  مــؤســســۀ تحقيقات  مــحــتــرم  مــديــرعــامــل  و  مــحــتــرم  تــولــيــت 

اهل البيت)ع(

با سلم و احترام

 سال نو را 
ً
یک صميمانۀ جناب عالى، متقابل ضمن تشكر از ارسال پیام تبر

ون شما و همۀ  وزافز یک و تهنيت عرض نموده و از خداوند متعال توفيق ر تبر

خدمتگزاران نظام اسلمى را مسألت مى  نمایم.

دكتر سّید حسن هاشمى

ير وز

تبریک 17 ربیع االّول 1438قمری
سلم عليكم

م 
ّ
عظيم،معل ُخلق  دارای  حسنه،  اسوۀ  جهانيان،  برای  رحمت  بركت  پر ميلد  مفتخرم 

كتاب و حكمت،تعليم دهنده و تزكيه كننده،خاتم النبيین، حضرت محمد مصطفى)ص( 

ویج كننده و تبيین كنندۀ رسالتش، حضرت امام  گرد واقعى مكتبش،تر د شا
ّ
وز تول و سالر

یک عرض نمایم. جعفر ابن محمد الصادق)ع( را تبر

ون جناب عالى را در بهره مندی از معارف نبوی و علوم  وزافز از خداوند متعال توفيقات ر

ومندم. ز جعفری در سایۀ توجهات قطب عالم امكان، حضرت مهدی)عج( آر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

بیع االّول 1438 قمری 17ر
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک 17ربیع االّول 1438قمری از سوی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

یک والدت موضوع: تبر

سلم عليكم

و  ــوالن  رسـ ختم  امــكــان،  عــالــم  فخر  بـــیـــع االّول،  17ر مــولــود  بركت  پر والدت 

حقايق  معدن  منّورش،  لۀ  سل و  محمد)ص(  حضرت  ایمان،  تكميل كنندۀ 

آشكار و پنهان قرآن، حضرت امام جعفر صادق)ع( را به جناب عالى و همۀ 

بدين وسيله  و  نموده  تهنيت عرض  و  یک  تبر ناب محمدی  اسلم  رهپویان 

كرامت طبع و الطاف و احسان بی نظير مراتب  به رسم ادب و ارادت متقابل از اين كه با 

یک نسبت به اين جانب صميمانه بیان داشتيد  موّدت و محبت خود را با ارسال پیام تبر

تشكر مى نمایم. به اميد آن كه با حمایت و همراهى جناب عالى تحقق اهداف متعالى 

یستى و خدمت رسانى به جامعۀ هدف در پرتو هم اندیشى و همراهى سازنده  سازمان بهز

ونتان را خواهانم. وزافز گردد. از خداوند متعال توفيق ر و تعامل با جناب عالى محقق 

دكتر سعيد صادقى

یستى استان اصفهان مديركل بهز

پاسخ پیام تبریک 17ربیع االّول 1438قمری از سوی رئیس دائره المعارف بزرگ اسالمی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

یک شما به مناسبت فرارسيدن ميلد مبارک حضرت  پس از عرض سلم، تبر

گردید. اين ميلد مبارک را به  محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع( عّز وصول 

یک مى گویم. گراميتان تبر شما و همۀ اعضای خانواده 

كاظم موسوی بجنوردی

رئيس مركز
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مشاور  سوی  از  1438قمری  17ربیع االّول  تبریک  پیام  پاسخ 

کشور پزشکی و دبیرکل مجمع خّیرین سالمت 

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم و احترام

نامۀ شمارۀ 102/1438 موّرخ 1395/09/22، پیام محبت آميز  به  بازگشت 

حضرت  اعظم  پیامبر  باسعادت  والدت  وز  سالر خجسته  مناسبت  به  شما 

یک  تبر ضمن  شد.  یافت  در صــادق)ع(  جعفر  امام  حضرت  و  محمد)ص( 

ساير  و  جناب عالى  ون  ــز وزاف ر توفيقات  ميمون،  و  مبارک  ایام  اين  متقابل 

یم. دوستان و همكاران محترم را از درگاه خدای مهربان و متعال خواستار

و من اهَّلل التوفيق

سّید رضا نيری

كشور ين سلمت  ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دبیركل مجمع خّیر مشاور وز

تبریک نوروز 1396
گهرهاى شاهوار یست پر ز دّر و  ور زنان / بحر بانوى بانوان جهان سر

كوثر است كه  كبراى داور است / يزدان ورا ستوده به قرآن  ُدرج عفاف و عصمِت 

اين  بهار بخشيدتا در  بر  پرتو فاطمى  و  یافت  نوری دگر  ک،  گردونۀ افل بر  گردش زمين 

ویش و جوشش، جلوه ای از رستاخيز را به تماشا بنشينيم. وزش، ر

وجودش  نور  به  منّور  عالم  كه  )عليها السلم(  مرضيه  زهرای  حضرت  باسعادت  ميلد 

شد، بر شما مبارک باد.

كه هماهنگ با هدف خلقت دگرگونى پذيرد. ين حال، حال بنده ای  است  بهتر

ومندم تا ان شاءاهَّلل ظلمت غيبت،  ز استجابت دعای تحول به  حال احسن را برای شما آر

كه از محّبان آل اهَّلل هستيددر  ون جناب عالى را  وزافز به نورانيت ظهور بپیوندد. توفيق ر

كسب همۀ خوبی های محمد و آل محمد)ع( از خداوند متعال مسألت دارم. راه 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

وز 1396 نور
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1396 از سوی ریاست مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

مــعــارف  نــشــر  و  مــؤســســۀ تحقيقات  مــحــتــرم  مــديــرعــامــل  و  مــحــتــرم  تــولــيــت 

اهل   البيت)ع(

وز  گردید. فرارسيدن عيد نور یک جناب عالى عّز وصول  با عرض سلم، تبر

متعال،  خداوند  از  كــرده،  عرض  یک  تبر جناب عالى  به  را   1396 خجستۀ 

يبای   هدیۀ ز
ً
گرامى را مسألت دارم. ضمنا وزی شما و خانوادۀ  تندرستى و بهر

یافت شد. بسيار سپاسگزارم. گذشته در شما همچون سال  های 

كاظم موسوی بجنوردی

رئيس مركز

پاسخ پیام تبریک نوروز 1396 از سوی دبیر شورای فرهنگ عمومی

كه باز آمد بهار نغمه زد بلبل 

وزگار وز و شود نو ر گشت نور

از سر لطف خداوند بهار

ز ابر رحمت جان ما را تازه دار

را  دوبارۀ طبيعت  رستاخيز  یم،  و ر استقبال مى  به  را  وز  نور شميم جانبخش 

شما  برای  هستى  تدبیرگر  یگانه  از  را  حال  ين  بهتر و  نشينيم  مى  نظاره  به 

و مى نمايیم. ز آر

سّید حسين شاهمرادی

كشور دبیر شورای فرهنگ عمومى 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1396 از سوی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرکل 

کشور مجمع خّیرین سالمت 

برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

سلم عليكم

نشانۀ  كه  را  پرطراوت  بهار  و  فرارسيدن سال 1396 هجری شمسى   
ً
متقابل

با  ایــام  ن  تقار و  مى باشد  طبيعت  حيات  تجدید  و  الهى  رحمت  و  قــدرت 

عالم،  دو  بانوی  كــرم)ص(،  ا پیامبر  گرامى  ُدخت  باسعادت  والدت  وز  سالر

یک و تهنيت  را به جناب عالى تبر كبری فاطمۀ زهرا)س(  حضرت صدیقۀ 

عرض نموده و سالى سرشار از سلمتى و بركت و معنویت از درگاه احدیت 

برای شما مسألت مى نمایم.

و من اهَّلل التوفيق

سّید رضا نيری

كشور ين سلمت  ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دبیركل مجمع خّیر مشاور وز

تبریک نیمۀ شعبان 1438قمری
با صلوات بر محمد و آل محمد

یک عرض نموده و  ، ایام و ليالى ماه بابركت شعبان المعّظم را به جناب عالى تبر
ً
احتراما

كه جلوۀ اسماءاهَّلل در  اميدوارم ميلد باسعادت قطب عالم امكان حضرت مهدی)عج( 

ين رسالت، جدانشدنى از قرآن و زبان  ين حجت از ثمرات آخر رگ خدا،آخر زمين و آیت بز

كه از منتظران ظهورش هستيد، مبارک باشد. قرآنبر جناب عالى 

خدمتگزاری  و  یمه  كر دولت  آن  از  بهره  مندی  توفيق  ظهورش،  برای  دعا  با  ان شــاءاهَّلل 

گردد. اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر محضرش نصيبتان 

وی از منویات امام حى و انجام  از خداوند متعال دوام توفيقات جنابعالى را در راه پیر

وظائف دوران غيبت آن حضرت برای شما دلسپردۀ والیت مسألت مى نمایم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

شعبان المعّظم 1438 قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مشاور  سوی  از  1438قمری  شعبان  نیمۀ  تبریک  پیام  پاسخ 

کشور پزشکی و دبیرکل مجمع خّیرین سالمت 

و مديرعامل محترم  توليت  آقای سّید حسين رضازاده  ارجمند جناب  برادر 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

اين جانب  شــد.  یافت  در جناب عالى  محبت  آميز  پیام  احــتــرام،  و  ســلم  با 

یت، حضرت بقيۀ اهَّلل االعظم، امام   ميلد باسعادت منجى عالم بشر
ً
متقابل

تهنيت  و  یک  تبر را  شعبان  معّظم  ماه  فرخندۀ  مواليد  ساير  و  مهدی)عج( 

نور  سراسر  جمال  به  چشمانمان  ودتــر  ز هرچه  یــم  دار اميد  مى  نمایم.  عرض 

وشن و در سایۀ فرج و ظهورش)عج( مستضعفين عالم از چنگال  حضرتش ر

ين دنيا، رهايی یابند. ان شاءاهَّلل ورگویان، ستمگران و مستكبر ز

و من اهَّلل التوفيق

سّید رضا نيری

ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دبیركل مشاور وز

تبریک عید غدیر خم 1438قمری
ِة)ع(« ِئّمَ

َ ْ
ُمْؤِمِنيَن َو ال

ْ
ِميِر ال

َ
ِكيَن ِبِواَلَيِة أ ُمَتَمِسّ

ْ
َنا ِمَن ال

َ
ِذی َجَعل

َّ
َحْمُد هلِل ال

ْ
»ال

 قسم كه مرا خدای تو یا على / زده بر صحيفۀ دل رقم ز ازل والی تو یا على 
ّ

به خدای عّزوجل

غدير مبارک باد

زانــى شد و  ار انسان  به  تا منتهای زمان،  كه  یم نعمتى  كه تكميل شد، حر یم دینى  حر

دلدادۀ  شما  اميدوارم  شد.  ابلغ  كه  امری  و  داد  رضایت  آن  به  خدا  كه  اسلمى  یم  حر

كه فرمود: گردید  والیت همواره مشمول دعای مستجاب نبى مكرم اسلم)ص( 

ُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه و انصر من نصره و اخذل من خذله«
َ

ُهّمَ َواِل َمْن َواال
َّ
»الل

 توجهات خاصۀ قطب عالم امكان، 
ّ

ون آن جناب را از خداوند متعال در ظل وزافز توفيق ر

واحنا لتراب مقدمه الفداء(، در راه تمّسک به والیت علوی  وحى و ار حضرت مهدی )ر

ومندم. ز كوثر علوی آر همراه با استواری بر بیعت غدير و جرعه نوشى از 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

18ذی الحجه 1438 قمری
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک عید غدیر 1438قمری از سوی فرماندار استان اصفهان

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

با سلم

یک جناب عالى  اين جانب ضمن قدردانى از ابراز محبت و ارسال پیام تبر

خم،  غدير  سعيد  عيد  فرارسيدن   
ً
متقابل جهان،  یدگار  آفر از  استعانت  با  و 

از  و  نموده  عرض  یک  تبر را  امامت  و  والیت  جلوۀ  ين  باشكوه تر و  ين  يباتر ز

ید توفيقات برای خدمتى سرشار از شور و نشاط  آستان حضرت احدیت، مز

رهنمودهای  و  ولى عصر)عج(  حضرت  توجهات   
ّ

ظل الهى  توكل  از  مملو  و 

ه العالى( در جهت رشد و شكوفايی ايران اسلمى 
ّ
حكيمانۀ مقام معّظم رهبری )مّد ظل

را برای شما مسألت مى نمایم.

احمد رضوانى

پیام تبریک نوروز 1397
ِة)ع(« ِئّمَ

َ ْ
ُمْؤِمِنيَن َو ال

ْ
ِميِر ال

َ
ِكيَن ِبِواَلَيِة أ ُمَتَمِسّ

ْ
َنا ِمَن ال

َ
ِذی َجَعل

َّ
َحْمُد هلِل ال

ْ
»ال

ک نستعين  گوید ایا ک نعبد است زمستان دعای باغ / در نوبهار  ایا

با سلم و صلوات بر محمد و آل محمد

گردیده را  ين با طلوع ماه مبارک رجب  كه قر وز   فرارسيدن سال جدید و عيد نور
ً
احتراما

یک عرض مى نمایم. به حضرت عالى تبر

وزی نو، با استجابت تحّول به حال احسن است. وز، نویدبخش ر ان شاءاهَّلل اين نور

اميد  رســول)ع(،  آن  اّولين وصّى  و ميلد  با مبعث رسول خاتم)ص(  اّيام  اين  همزمانى 

كه جلوۀ  وصول به حال احسن را مضاعف مى سازد. حال احسن، حال بندگى خداست 

كامل آن در ظهور امام حّى، حضرت مهدی)عج( مى باشد - َيْعُبُدوَننى ال ُيْشِرُكوَن بی 

 - دعا برای حال احسن، دعا برای فرج است.
ً
َشْیئا

گفت تماشا مبارک است كآخر رسول  وید /  ای بستگان تن به تماشای جان ر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

وز 1397 نور
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1397 از سوی تولیت آستان قدس رضوی

بسمه تعالى

جناب آقای سّید حسين رضازاده

اهل البيت  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  محترم  مديرعامل  و  توليت 

)عليهم السلم(

سلم عليكم

وزی جناب عالى، همزمانى  یک نور ضمن تشكر و قدردانى از ارسال پیام تبر

گرفته، عيد سعيد مبعث رسول  بهار طبيعت و بهار معنویت را به فال نيک 

م( و 
ّ
ى اهَّلل عليه و آله و سل

ّ
كرم، حضرت ختمى مرتبت، محمد مصطفى )صل ا

یک و تهنيت عرض مى نمایم. اعياد شعبانيه را تبر

یف و منّور حضرت ثامن الحجج، على ابن موسى الرضا )عليه افضل  در جوار مضجع شر

التحيۀ و الثناء( از درگاه خداوند متعال، سالى خوب و پرخير و بركت برای جناب عالى 

مسألت دارم.

توليت آستان قدس رضوی

سّید ابراهيم رئيسى

کنسرسیوم محتوای ملی پاسخ پیام تبریک نوروز 1397 از سوی دبیر 

بسمه تعالى

ید كه هستى را آفر به نام او 

وز، طليعۀ اين  ینش طبيعت است و نور  بهار، نماد و جلوه گاه الهى در بازآفر

دگرگونى شگرف و پیامى است به آدمى برای از خود رستن و به او پیوستن.

گفته و  یک  بر خود فرض مى دانيم حلول سال نو را صميمانه حضورتان تبر

و نمايیم. ز وزمندی های نو را در اين سال برایتان آر بركات الهى و پیر

شما  بــر  طبيعت  بهار  و  راهــتــان  رفيق  توفيق  سبز،  هــمــواره  وجــودتــان  گــل 

باد. فرخنده 

سّید محمدرضا آقاميری

كنسرسيوم محتوای ملى دبیر 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تشکل های  و  مــؤســســات  اتــحــادیــۀ  مــدیــرعــامــل  ســـوی  از   1397 ــوروز  ــ ن تــبــریــک  پــیــام  پــاســخ 

مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان

َهاِر ْیِل َو الّنَ
َّ
َر الل ْبَصاِر َيا ُمَدِبّ

َ ْ
وِب َو ال

ُ
ُقل

ْ
َب ال

ّ
َيا ُمَقِل

َحاِل
ْ
ْحَسِن ال

َ
ى أ

َ
َنا ِإل

َ
 َحال

ْ
ل ْحَواِل َحِوّ

َ ْ
َحْوِل َو ال

ْ
 ال

َ
ل َيا ُمَحِوّ

یاست. جمال جميلش  كبر  بهار، جلوه ای از جميل بی همتا و نعمتى از نعيم 

ارمغانش  و  اســت  مــحــول الــحــوال  كــه  شكر  را  وسيعش  نعمت  و  سپاس  را 

بشارت  را  وز  نــور اســت،  نهار  و  ليل  مدّبر  كه  خدايی  دگربار  احسن الحال. 

تحول  و  مشاهده  با  صاحبدل،  و  معرفت  اهل  و  صالح  بندگان  تا  مى دهد 

كمال خویش و  را تجّسم و با فطرت  دگرگونى در طبيعت، معاد وعدۀ الهى 

وزی و سعادت رهنمون شوند. اطاعت از فرمان الهى به سوی بهر

نشر  مؤسسۀ  محترم  مدير  رضـــازاده،  حسين  سّید  حاج  استاد  نورانى  و  محترم  حضور 

معارف اهل بیت )عليه السلم(

گلستان طبيعت طنين انداز  در صحنۀ  بهار  ویش سبز  ر گلبانگ شوق انگيز  كه  اینک 

وز باستانى و بهار پرطراوت طبيعت  شده، بر خود فرض و واجب مى دانم فرارسيدن نور

یک و تهنيت عرض نموده و از آستان حضرت  را به حضور مهرظهور حضرت عالى تبر

و  قرآن  نورانى  مسير  در  نشاط  و  شور  از  سرشار  خدمتى  برای  توفيقات  ید  مز احدیت، 

ومندم. ز كبر، از خداوند مّنان آر اهل بیت مكّرم )عليهم السلم(، اين ثقل ا

مديرعامل اتحادیۀ مؤسسات و تشكل های مردمى فرهنگى قرآن و عترت استان 

اصفهان

وانيان سّید محمدجعفر پر
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک نوروز 1397 از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم و احترام

گرفت.  وی برآورده و طبيعت، رنگ وبوی نو  سالى دگر گذشت و بهاری دیگر ر

كهنه های ناصواب پای فشارد،  گر جان ما از نوشدن برتابد و بر  یغ است ا در

رب العالمين،  بوبیت  ر جلوه گاه  نوزسيتى،  و  ویــش  ر نمایشگاه  وز،  نــور كه 

و  طراوت  نــوآوری،  نماد  طبيعت،  عالم  در  تحول  و  تعادل  يبايی،  ز پیام آور 

و  و رحمت  یــادآور عظمت  و  به یكدیگر  و مهربانى  نشاط، فرصت محبت 

محبت خدای رحمان و رحيم است.

يزمان حضرت امام خامنه ای )مّد ّظله العالى(:  و چه نيكو فرمود رهبر عز

وحى، معنوی  ونى و به اصلح امور ر وز فرصتى است برای اين كه انسان به تحول در »نور

 برای 
ً
كنيد، حقيقتا گوهر انسانى خود را درخشان تر  گر توانستيد  و مادی خود بپردازد... ا

وز است.« شما نور

نموده،  عرض  یک  تبر را  نو  سال   
ً
متقابل جناب عالى،  محبت آميز  پیام  از  تشكر  ضمن 

يبا و بانشاط و سرشار از سعادت و خوشبختى  وزهای نو، ز اميدوارم سال جدید، سرآغاز ر

يزمان باشد. برای شما و برای مردم عز

 محمدعلى انصاری

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلمى استان اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تبریک میالد امام علی)ع(
كون  وشن از نور رخش، ارض و سما،  یم حق، به امر حق عيان شد/ر حجت حق، از حر

و مكان شد

يزان از ميان شد گر گرفت، باطل  خانه زاد حق والدت یافت اندر خانۀ حق/حق به مركز جا 

كه خداوند وجود مقدسى را به زمين عرضه داشت تا  وزی است   سيزدهم رجب، یادآور ر

گذارد. تمام خویش را برای معرفى اهَّلّل 

كرد و اميرالمؤمنين شد. چنين 

كه امير بودنش را پذيرفتند، مبارک باد. ميلدش بر همۀ آن ها 

شكر اين نعمت فقط با معرفت او امكان پذير است.

از فرامين امام عصر)عج( را  وی  تا توفيق پیر كر وجود مقدسش بفرما  را شا خداوندا، ما 

بیابیم.

 سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1397/01/11

بزرگ  دائره المعارف  رئیس  سوی  از  1439قمری(  رجب   13( علی  امام  میالد  تبریک  پیام  پاسخ 

اسالمی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

یک شما به مناسبت فرارسيدن ميلد مبارک امام   پس از عرض سلم، تبر

گردید. اين ميلد مبارک را به شما و همۀ اعضای خانوادۀ  على)ع( عّز وصول 

یک مى گویم.  گراميتان تبر

كاظم موسوی بجنوردی  

رئيس مركز
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تبریک عید مبعث 1439قمری
با سلم و صلوات بر محمد و آل محمد

یک  رگ مّنت الهى را به شما دلدادۀ والیت تبر ى اعظم و جلوۀ بز
ّ
عيد مبعث، ظهور تجل

عرض مى نمایم.

تلوت  با  تا  یافت  اجازه  كه  مى 
ّ
معل برانگيختگى  در  الهى،  مّنت  ظهور  است،  مبارک 

گيرد. كتاب و حكمت را به عهده  ک نمودن جان ها، تعليم  آیات خدوند متعال و پا

اميد است بشارت و انذارش را قدر دانسته و با پایداری بر معرفِت الهى و نعمت حضرت 

واحنا  )ار االعظم  بقيۀ اهَّلل  حضرت  حاضر  م 
ّ
معل محضر  از  م 

ّ
تعل اجازۀ  كــرم)ص(،  ا رسول 

لتراب مقدمه الفداء( را بیابیم. ان شاءاهَّلل.

 عنایات خاصۀ 
ّ

را در سایۀ الطاف خداوند متعال و در ظل دوام توفيقات جناب عالى 

قطب عالم امكان، ولى اهَّلل االعظم، حضرت حجت ابن الحسن المهدی )عج( در جهت 

كسب همۀ خوبی های محمد و آل محمد )ص(، مسألت دارم. 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1397/01/22

پاسخ پیام تبریک مبعث 1439 از سوی رئیس دائره المعارف بزرگ اسالمی

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

یک شما به مناسبت فرارسيدن عيد خجستۀ مبعث  پس از عرض سلم، تبر

گردید. اين ميلد مبارک را به شما و همۀ  كرم)ص( عّز وصول  حضرت رسول ا

یک مى گویم.  گراميتان تبر اعضای خانوادۀ 

كاظم موسوی بجنوردی

رئيس مركز
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کشور پاسخ پیام تبریک مبعث 1439 از سوی مدیر حوزه های علمیۀ 

جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( 

با سلم و تحّیت

 ،1397/01/21 مـــوّرخ   ،102/1548 شــمــارۀ  نامۀ  بــه  عطف  احــتــرام،  بــا 

جناب عالى  بــه  را  مبعث  عيد  همچنين  و  نــو  ســال  فــرارســيــدن   
ً
متقابل

خدواند  درگاه  از  را  ونتان  وزافز ر توفيقات  نموده،  عرض  تهنيت  و  یک  تبر

مى نمایم. مسألت  متعال 

عليرضا اعرافى

ج( پیام های تبریک انتصاب به شخصیت های برجستۀ علمی فرهنگی
نهادهای و دستگاهها با متعامل روابــط داشتن بهرهوری، توسعۀ و رشد پويایی، عامل مهمترین

ذیربطبااهدافمشترکاست.بارويکردسیاستهمکاریبینبخشی،میتوانباهمافزاییمنابعو

امکاناتبالقوهدرراستایتحققاهدافوبرنامههایفرهنگیواجتماعیکوششنمود.اتخاذرويکرد

همین بر میافزايد. سازمانی توفیقات دامنۀ بر فرهنگی، مؤسسات مدیران با تعامل و برهمکنش

و ارتباطگیری رامصروف ایناصل،تالشخود از بهرهمندی با تولیتمؤسسه و اساس،مدیرعامل

بیشتر هرچه معرفی برای فرهنگی تفاهمنامههای مبادله و کشور متعهد و دلسوز مدیران با تعامل

کهذياًلبهبخشی مؤسسهواهدافمقدسآندرراهاعتالبخشیبهمعارفاهلالبیت)ع(نمودهاست

ازمکاتباتپیامهایتبريکاشارهمیکنیم.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک انتصاب دکتر اسحاق صالحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
ور مكّرم جناب آقای دكتر اسحاق صلحى سر

باسلم و صلوات بر محمد و آل محمد

نماد  سفينۀ  هدایت  در  زانــه،  فــر اندیشمند  شما  ســكــان  داری  یک  تبر ضمن   ،
ً
احتراما

اميد است مؤسسۀ تحقيقات  را سرمایۀ دانش ساخته است،  كه اسلم  فرهنگ ملتى 

توفيق همراهى  تفاهم نامۀ فى مابین،  راستای  در  اهل البيت)ع( اصفهان  نشر معارف  و 

را  جنابعالى  توفيقات  باشد.دوام  داشته  را  حضرت عالى  واالی  اهداف  به  دستيابی  در 

ابن الحسن   توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت حجت 
ّ

از خداوند متعال در ظل

واحنا له الفداء( و در راه خدمت به مكتب اهل البيت)ع( خواهانم. المهدی )ار

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل)ع( اصفهان )1390/04/05(

کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی پاسخ پیام تبریک انتصاب؛ از سوی رئیس سازمان اسناد و 

جنابآقایسّیدحسینرضازاده

تولیتومدیرعاملمحترممؤسسهتحقیقاتونشرمعارفاهل

البیت)ع(اصفهان

باسالم

پیام از المعظم شعبان ماه ايــام فرارسیدن تبريک عرض ضمن

کهبهاينجانبداشتیدتشکرو محبتآمیزجنابعالیواظهارلطفی

قدردانیمیکنم.

کمکوهمکاریجنابعالیمیتوانیمدرپیشبرد رجاءواثقدارمبا

گذشته اهداففرهنگینظاممقدسجمهوریاسالمیایرانبیشاز

موفقباشیم.

برایجنابعالیدوامصحتوتوفیقاتروزافزونازدرگاهپروردگارمتعالخواستارم.

اسحاق صلحى
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک انتصاب دکتر رسول زرگرپور، استاندار اصفهان
پور رگر یف برادر ارجمند جناب آقای دكتر رسول ز محضر شر

یت و سكان  داری استان اصفهان فرصت  وغ حضرت عالى در عرصۀ مدير حضور پرفر

كه مهد تمّدن نبوی و علوی بوده است،  برای اين استان والیت  مدار  تا  مغتنمى است 

رشد و بالندگى و برای جناب عالى قرب الهى را به همراه داشته باشد.

زشمند موجب پذيرش  زندۀ شما مدير اليق و ار اميد است تلش  های شایسته و خدمات ار

گيرد و ثبت  نام در دفتر یاران ایشان  در درگاه مقدس اهل  البيت عصمت و طهارت)ع( قرار 

ومند است  ز آر اهل  البيت)ع(  نشر معارف  و  باشد. مؤسسۀ تحقيقات  به  دنبال داشته  را 

كه  توفيق بهره  مندی از عنایات ويژۀ شما دلسپردۀ والیت را در راستای اهداف واالی خود 

انتقال اقيانوس عظيم معارف اهل  البيت)ع( به سرتاسر عالم است، داشته باشد.

ــى اهَّلل  ول خــاصــۀ  تــوجــهــات   
ّ

ــل ظ در  متعال  خــداونــد  از  را  جناب عالى  توفيقات  دوام 

واحنا فداه( و در راه خدمت به مكتب  االعظم، حضرت حجت ابن الحسن المهدی )ار

اهل  البيت)ع( در راستای باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان 

)1392/07/06(

تبریک انتصاب دکتر سّید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان
زانه جناب آقای دكتر سّید مرتضى سقائيان نژاد ور مكّرم، استاد فر سر

شهردار اصفهان

یت و سكان داری پایتخت فرهنگ و  وغ مجّدد حضرت عالى در عرصۀ مدير حضور پرفر

كه مهد تمّدن  تمدن ايران اسلمى، فرصت مغتنمى است تا برای اين استان والیت مدار 

نبوی و علوی بوده است، رشد و بالندگى و برای جناب عالى قرب الهى را به همراه داشته 

زشمند موجب  زندۀ شما مدير اليق و ار باشد. اميد است تلش  های شایسته و خدمات ار

در دفتر  ثبت نام  و  گيرد  قرار  اهل  البيت عصمت و طهارت)ع(  در درگاه مقدس  پذيرش 

یاران ایشان را به  دنبال داشته باشد.

ومند است توفيق بهره  مندی از عنایات  ز مؤسسۀ تخقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( آر

عظيم  اقيانوس  انتقال  كه  خود  واالی  اهــداف  راستای  در  را  والیــت  دلسپردۀ  شما  ويــژۀ 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

توفيقات جناب عالى  دوام  باشد.  به سرتاسر عالم است، داشته  اهل البيت)ع(  معارف 

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت حجت ابن الحسن 
ّ

را از خداوند متعال در ظل

باالبردن  راستای  در  اهل البيت)ع(  مكتب  به  خدمت  راه  در  و  فداه(  واحنا  )ار المهدی 

سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت ومديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( )1392/07/06(

تبریک انتصاب دکترسّید عباس صالحی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
ور مكّرم جناب دكتر سّید عباس صالحى یف سر محضر شر

معاون محترم فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمى

با صلوات بر محمد و آل محمد

وغ حضرت عالى در عرصۀ معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمى  حضور پرفر

كه اسلم را سرمایۀ دانش ساخته است، رشد و  فرصت مغتنمى است تا برای اين ملت 

بالندگى و برای جناب عالى قرب الهى را به همراه داشته باشد.

موجب  زشمند  ار و  اليــق  مدير  شما  ــدۀ  زن ار خدمات  و  شایسته  تلش  های  اســت  اميد 

و ثبت نام در دفتر  گيرد  قرار  اهل البيت عصمت و طهارت)ع(  پذيرش در درگاه مقدس 

یاران ایشان را به دنبال داشته باشد.

از  بهره  مندی  توفيق  اســت  ومــنــد  ز آر اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ 

اقيانوس  انتقال  كه  واالی خود  اهداف  راستای  در  را  والیت  دلسپردۀ  ويژۀ شما  عنایات 

عظيم معارف اهل  البيت)ع( به سرتاسر عالم است، داشته باشد.

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، 
ّ

دوام توفيقات جناب عالى را از خداوند متعال در ظل

واحنا فداه( و در راه خدمت به مكتب  وحى و ار حضرت حجت ابن الحسن المهدی )ر

اهل  البيت)ع( و در راستای باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( )1392/07/20(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک انتصاب مهندس رضا امینی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
یف برادر ارجمند جناب آقای مهندس رضا امينى محضر شر

رئيس محترم شورای اسلمى شهر اصفهان

با صلوات بر محمد و آل محمد

شهر  اسلمى  شــورای  سكان داری  و  یت  مدير عرصۀ  در  حضرت عالى  وغ  پرفر حضور 

كه مهد تمدن نبوی و علوی  اصفهان فرصت مغتنمى است تا برای اين شهر والیت مدار 

بوده است، رشد و بالندگى و برای جناب عالى قرب الهى را به همراه داشته باشد.

موجب  زشمند  ار و  اليــق  مدير  شما  ــدۀ  زن ار خدمات  و  شایسته  تلش  های  اســت  اميد 

در دفتر  ثبت نام  و  گيرد  قرار  اهل  البيت عصمت و طهارت)ع(  در درگاه مقدس  پذيرش 

یاران ایشان را به دنبال داشته باشد.

از  بهره  مندی  توفيق  اســت  ومــنــد  ز آر اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ 

اقيانوس  انتقال  كه  خود  واالی  اهداف  راستای  در  را  والیت  دلسپردۀ  شما  ويژۀ  عنایات 

عظيم معارف اهل  البيت)ع( به سرتاسر عالم است، داشته باشد.

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، 
ّ

دوام توفيقات جناب عالى را از خداوند متعال در ظل

مكتب  به  خدمت  راه  در  فداه(  واحنا  ار و  وحى  )ر المهدی  الحسن  ابن  حجت  حضرت 

اهل  البيت)ع( و در راستای باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

1392/7/6

تبریک انتصاب دکتر محمود شیخ زین الدین؛ معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

ين الدين  ور مكرم جناب آقای دكتر محمود شيخ ز سر

یاست جمهوری معاون محترم تجاری سازی و نوآوری معاونت علمى و فناوری ر

سلم عليكم

یت شهرک  وغ حضرتعالى در جایگاه مدير ، ضمن تقدير و تشكر از حضور پرفر
ً
احتراما

بدين  گــردیــد،  عرصه  ايــن  در  بالندگى  و  رشــد  موجب  كه  اصفهان  تحقيقاتى  علمى 

زانه، در هدایت سفينه معاونت علمى و فناوری  وسيله سكان داری شما اندیشمند فر
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

زشمند  یک عرض مى نمایم. اميد است تجارب ار یاست جمهوری را به جنابعالى تبر ر

نشر  و  تحقيقات  مؤسسه  و  داشته  جدیدتان  مسئوليت  در  بسزايی  نقش  حضرتعالى 

معارف اهل البيت عليهم السلم توفيق بهره مندی از عنایات ويژه شما دلسپرده والیت 

عليهم  البيت  اهل  معارف  عظيم  اقيانوس  انتقال  كه  خود  واالی  اهداف  راستای  در  را 

السلم به سرتا سر عالم است، داشته باشد.

االعظم  اهَّلل  ولى  خاصه  توجهات  ظل  در  متعال  خداوند  از  را  جنابعالى  توفيقات  دوام 

واحنا له الفداء در راه خدمت به مكتب اهل البيت  حضرت حجه بن الحسن المهدی ار

عليهم السلم و جامعه ايران اسلمى خواهانم.

سيد حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات ونشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان؛ 

92/11/27

پاسخ تبریک انتصاب معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بسمه تعالى

برادر ارجمند جناب آقای سّیدحسين رضازاده

مديرعامل محترم مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بیت عليهم السلم

با سلم و احترام

به  یک  تبر پیام  ارســال  در  جنابعالى  محبت  و  لطف  ابــراز  از  بدینوسيله 

اینجانب صميمانه تشكر و سپاسگزاری مى نمایم.

اميد است به حول و قوه الهى در انجام مطلوب اين مسئوليت با همياری و 

يز اسلمى در دولت  كشور عز مساعدت همه دلسوزان و نخبگان و فن آوران 

یم. تدبیر و اميد قدمهای مفيد و مؤثری را بردار

با تشكر و تجدید احترام

ين الدين محمود شيخ ز

معاون تجاری سازی و نوآوری؛ 92/11/28
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک انتصاب دکتر سّید رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
ور مكّرم جناب آقای دكتر صالحى اميری سر

كتابخانۀ ملى ايران رئيس محترم سازمان اسناد و 

سفينۀ  هدایت  در  زانه  فر اندیشمند  شما  سكانداری  محمد  آل  و  محمد  بر  صلوات  با 

اميد  یک عرض مى  نمایم.  تبر به جناب عالى  را  ايران  كتابخانۀ ملى  و  اسناد  سازمان 

است مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( توفيق بهره  مندی از عنایات ويژۀ 

انتقال اقيانوس عظيم معارف  كه  را در راستای اهداف واالی خود  شما دلسپردۀ والیت 

از  را  جناب عالى  توفيقات  دوام  باشد.  داشته  اســت،  عالم  سرتاسر  به  اهل  البيت)ع( 

الحسن  ابن  حجت  حضرت  االعظم،  ولــى اهَّلل  خاصۀ  توجهات   
ّ

ظل در  متعال  خداوند 

راستای  در  و  اهل البيت)ع(  مكتب  به  خدمت  راه  در  و  الفداء(  له  واحــنــا  )ار المهدی 

باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان 

)1392/12/04(

پاسخ پیام تبریک انتصاب رئیس سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی
جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

با سلم و احترام

انتصاب  یک  تبر ارسال پیام  در  و اظهار لطف جناب عالى  از بذل عنایت 

با عنایت خداوند  است  اميد  اين جانب، صميمانه سپاسگزاری مى نمایم. 

و  همفكری  العالى(،  ه 
ّ
ظل )مــّد  رهبری  معّظم  مقام  رهنمودهای  متعال، 

موهبت  فناوری،  و  علم  عرصه های  تلشگران  و  اندیشمندان  مساعدت 

خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلمى در دولت تدبیر و اميد نصيب 

یف  یک فرارسيدن سال نو، تداوم توفيق، سلمتى و سعادت آن وجود شر گردد. ضمن تبر

را از خداوند مّنان مسألت دارد.

سّید رضا صالحى

كتابخانۀ ملى جمهوری اسلمى ايران رئيس سازمان اسناد و 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک انتصاب دکتر سّید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم
زانه جناب آقای دكتر سّید مرتضى سقائيان  نژاد ور مكّرم، استاد فر سر

شهردار شهر مقدس قم

با صلوات بر محمد و آل محمد

و  فقه  شهر  قــم،  مقدس  شهر  شــهــرداری  هدایت  در  زانه  فر اندیشمند  شما  سكانداری 

یمۀ اهل بیت حضرت فاطمۀ  كر كسب افتخار خادمى  رگ مرجعيت و  اجتهاد و پایگاه بز

گردید، اين موهبت الهى مباركتان باد. كه نصيبتان  معصومه)س( موهبتى الهى است 

یخى مذهبى اصفهان  بدون شک خدمات ماندگار و خالصانۀ جناب عالى در شهر تار

یخ پرافتخار دیار نصف جهان خواهد درخشيد. ين تار ر برای هميشه بر لوح ز

از خداوند مّنان، عزت، سربلندی و توفيق خدمت به جامعۀ اسلمى همراه با سلمتى 

و طول عمر بابركت تحت عنایات خاصۀ قطب عالم امكان، حضرت بقيه اهَّلل االعظم، 

واحنا فداه( خواهانم. وحى و ار حجت ابن الحسن العسكری )ر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( )1394/03/16(

پاسخ تبریک انتصاب؛ شهردار قم

توفیق که کريمانهحضرتحقاست حمدوسپاسخاصذات

کريمهاهلبیت)ع(رانصیبماننمود. خدمتگزاریدرشهر

برادرارجمندجنابآقایرضازاده

سالمعلیکم

و لطف و بیبدیل طبع کرامت از میدانم الزم برخود احترام با

پیام ارســال با که را خود محبت و مــودت مراتب بینظیر، احسان

تبريکنسبتبهانتصاباينجانبصمیمانهبیانداشتهايدبهرسم

ادبوارادتمتقابلتشکرنمايم.امیدوارمدرظلتوجهاتحضرت

کريمهاهل کیقیاهدافمتعالیشهر کمیو ولیعصر)عج(وباهمدلیوهمکاریجنابعالیدرتوسعه

بیت)س(باهمانديشی،همسویی،همفکری،تعاملوتفاهمسازندهوارزندهجنابعالیموفقومويد

باشیم.

دكتر سّیدمرتضى سقائيان نژاد؛ 94/3/30
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تبریک انتصاب دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان
ور مكّرم جناب آقای دكتر مهدی جمالى نژاد سر

ز اصفهان شهردار محترم و معّز

با صلوات بر محمد و آل محمد

ی پایتخت فرهنگ  یت و سكاندار وغ جناب عالى در عرصۀ مدير ، حضور پرفر
ً
احتراما

مهد  كه  والیت مدار  شهر  اين  برای  تا  است  مغتنمى  فرصت  اسلمى،  ايــران  تمدن  و 

به  را  الهى  برای جناب عالى قرب  و  بالندگى  و  بوده است، رشد  و علوی  نبوی  تمدن 

همراه داشته باشد.

زشمندتان موجب رشد و شكوفايی و اعتلی فرهنگ  بیات ار اميد است سوابق و تجر

گردد و مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف  زش های معنوی در اصفهان  ی و احيای ار شهر

راستای  در  را  والیــت  دلسپردۀ  شما  يــژۀ  و عنایات  از  بهره  مندی  توفيق  اهل  البيت)ع( 

عالم  سرتاسر  به  اهل  البيت)ع(  معارف  عظيم  اقيانوس  انتقال  كه  خود  واالی  اهداف 

است، داشته باشد.

از خداوند مّنان برای جناب عالى عزت، سربلندی و توفيق خدمت به جامعۀ اسلمى 

همراه با سلمتى و طول عمر بابركت تحت عنایات خاصۀ قطب عالم امكان، حضرت 

واحنا فداه( خواهانم. وحى و ار بقيۀ اهَّلل االعظم، حجت ابن الحسن العسكری )ر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1394/04/01



489

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک انتصاب شهردار اصفهان
جناب آقای رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

با سلم و تحيت

خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلمى ايران از نعمات عظيم خداوندی 

كه آن را شكری دوچندان بایسته است و مسند خدمتگزاری به مردم  است 

مراتب  بی  نظير،  نفس  عزت  و  طبع  مناعت  با  اين كه  از  واالســت.  توفيقى 

یک نسبت به اين جانب ابراز  لطف و محبت وافر خویش را با ارسال پیام تبر

همواره  توفيق  اميد  سپاسگزارم.  بی  نهایت  احترام  و  ادب  رسم  به  داشتيد، 

ید راهتان باشد. كار و دعای خير مز ين  قر

مهدی جمالى نژاد

شهردار اصفهان )1394/04(

تبریک انتصاب حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیۀ کشور
ور ارجمند، ُذخر االعزه حضرت حجت االسلم والمسلمين جناب آقای دكترحاج شيخ  سر

كشور عليرضا اعرافى )دام عّزه( مدير حوزه های علميۀ سراسر 

سلم عليكم

سراسر  علميۀ  حوزه های  مسئوليت  عــهــده  داری  یک  تبر مراتب  بدين وسيله   ،
ً
احتراما

كشور را اعلم مى  دارم. اميد است با اين حضور در موقعيت حساس فرهنگى جهان و 

با هماهنگى جامعه المصطفى العالميه، پاسخ مناسب برای حل مشكلت اقتصادی، 

یافته  كامل  تر  اثنى  عشری استخراجى  الهى تشّیع  از متن معارف  اجتماعى  و  فرهنگى 

و عرضۀ آن، زمينۀ طرح حقيقت را بیشتر فراهم نماید. از خداوند متعال دوام توفيقات 

امكان،  عالم  قطب  االعظم،  بقيه اهَّلل  كبر،  اال ولــى اهَّلل  توجهات   
ّ

ظل در  را  جناب عالى 

واحنا فداه( در راه  وحى و ار موالی ِانس و جاّن، حضرت حجت ابن الحسن المهدی )ر

خدمت به مكتب نورانى اهل بیت عصمت و طهارت)ع( خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات ونشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان 

)1395/04/30(



490

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک انتصاب مدیر حوزه  های علمیۀ کشور
ید عّزه( جناب مستطاب آقای سّید حسين رضازاده )ز

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

سلم عليكم

و  وزی  بــهــر ايــن جــانــب،  ــرای  ب یک  تبر نامۀ  ارســـال  از  تشكر  و  تقدير  ضمن 

خداوند  درگــاه  از  مسلمين  و  اسلم  به  خدمت  در  را  جناب عالى  سربلندی 

و  دارم  مسألت  االعــظــم)عــج(  بقيه اهَّلل  حضرت  توجهات   
ّ

ظــل در  و  متعال 

ه 
ّ
ظل )مّد  رهبری  معّظم  مقام  حكيمانۀ  رهنمودهای  به  عنایت  با  اميدوارم 

العالى( و مراجع عظام، شاهد رشد و بالندگى هرچه بیشتر باشيم.

عليرضا اعرافى

مدير حوزه  های علميه )1395/05/05(

تبریک انتصاب مهندس محمود خسروی، معاون وزیر و رئیس هیئت مدیرۀ شرکت ارتباطات 
زیرساخت

وی ور مكّرم جناب آقای مهندس محمود خسر سر

يرساخت ير و رئيس هيئت مديرۀ شركت ارتباطات ز معاون محترم وز

با صلوات بر محمد و آل محمد

يرساخت را محضر  زانه در هدایت سفينۀ شركت ارتباطات ز یشما اندیشمند فر سكاندار

یک عرض مى نمایم. جناب عالى تبر

اميد است مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( توفيق بهره  مندی از عنایات 

عظيم  اقيانوس  انتقال  كه  خود  واالی  اهــداف  راستای  در  را  والیــت  شمادلسپردۀ  ويــژۀ 

معارف اهل  البيت)ع( به سرتا سر عالم است، داشته باشد.

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، 
ّ

دوام توفيقات جناب عالى را از خداوند متعال در ظل

مكتب  به  خدمت  راه  در  الــفــداء(و  له  واحــنــا  )ار المهدی  الحسن  ابــن  حجت  حضرت 

راستای باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم. اهل  البيت)ع( و در

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1392/08/11



491

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک انتصاب معاون وزیر و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت
برادر ارجمند جناب آقای رضازاده

توليت و مديرعامل محترم مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

از  گردید.  واصل  اين جانب  انتصاب  مناسبت  به  جناب عالى  یک  تبر پیام 

ُحسن نظر حضرت عالى تشكر و سپاسگزاری مى نمایم.

كه به نام حماسۀ سياسى و حماسۀ  وردگار در سالى  اميدوارم با عنایت پر

چارچوب  در  است،  شده  نامگذاری  انقلب  زانۀ  فر رهبر  سوی  از  اقتصادی 

ون  وزافــز ر توسعۀ  و  پیشرفت  شاهد  متبوع،  وزارت  راهبردهای  و  سياست  ها 

كشور باشيم. امور ارتباطات 

وی محمود خسر

تبریک انتصاب مهندس محمدحسین ملک احمدی، دبیرکل نهاد کتابخانه  های عمومی کشور
ور مكّرم و ارجمند جناب آقای مهندس محمدحسين ملک احمدی سر

كشور كتابخانه   های عمومى  دبیركل محترم نهاد 

سلم عليكم

، ضمن تقدير و تشكر از اهتمام و پشتيبانى  های ويژۀ جناب عالى در راه  اندازی 
ً
احتراما

بدين وسيله  اهــل  الــبــيــت)ع(  مــعــارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  دیجيتالى  كتابخانۀ 

كشور را  كتابخانه  های عمومى  زانه در هدایت سفينۀ نهاد  سكانداری شما اندیشمند فر

یک عرض مى  نمایم. اميد است با حمایت و پشتيبانى جناب عالى  به جناب عالى تبر

در  مؤسسه  اين  عاليۀ  اهداف  مى  باشيد،  اهل  البيت)ع(  فرهنگ  توسعۀ  خادمان  از  كه 

راستای اعتلی توسعۀ تمدن اسلمى در سطح جهان تحقق یابد.

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، 
ّ

دوام توفيقات جناب عالى را از خداوند متعال در ظل

مكتب  به  خدمت  راه  در  و  الفداء(  له  واحــنــا  )ار المهدی  الحسن  ابن  حجت  حضرت 

اهل  البيت)ع( و در راستای باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1392/11/27
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پاسخ پیام تبریک انتصاب دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
جناب آقای سّید حسين رضازاده

توليت محترم و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

اين جانب  دلگرمى  مایۀ  انتصاب،  مناسبت  به  شما  یک  تبر پیام   ،
ً
احتراما

كشور است. با تشكر صميمانه از  كتابخانه  های عمومى  برای پیشبرد نهاد 

لطف جناب عالى، اميدوارم همچنان مشمول دعای خيرتان باشيم.

محمدحسين ملک احمدی

دبیركل

تبریک انتصاب دکتر سّید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
ور مكّرم جناب آقای دكتر سّید عباس صالحى سر

ز فرهنگ و ارشاد اسلمى ير محترم و معّز وز

سلم عليكم

كه اسلم را سرمایۀ  زانه در هدایت سفينۀ نماد فرهنگ ملتى  سكانداری اندیشمند فر

دانش ساخته است،بر اين ملت مبارک باد.

اميد است مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( توفيق بهره  مندی از عنایات 

عظيم  اقيانوس  انتقال  كه  خود  واالی  اهــداف  راستای  در  را  والیــت  شمادلسپردۀ  ويــژۀ 

معارف اهل  البيت)ع( به سرتا سر عالم است، داشته باشد.

 توجهات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، 
ّ

دوام توفيقات جناب عالى را از خداوند متعال در ظل

مكتب  به  خدمت  راه  در  و  الفداء(  له  واحــنــا  )ار المهدی  الحسن  ابن  حجت  حضرت 

اهل  البيت)ع( و در راستای باالبردن سطح فرهنگ دینى جامعه خواهانم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1396/05/29
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

د( پیام های تسلیت به شخصیت  های برجستۀ علمی و فرهنگی
معرفی مــؤثــرنــد. هــم همديگر وجـــودی ســاحــتهــای در اجــتــمــاعــی، زنــدگــی در تعامل بــا انــســانهــا

شخصیتهایعلمیوفرهنگیبرایجامعهوبهویژهنسلجوانضرورتیاستاجتنابناپذیربهمنظور

کهموجباتهنجاربخشی معرفیالگوهایمناسبدرراستایحفظهويتدينیوارزشهایجامعه

بهروابطومناسباتفردیواجتماعیودواموبقایسازوارۀحیاتیجامعهرافراهممیآورد.

برایحفظانسجاماجتماعیواتصالنسلی،بزرگداشتمفاخرفرهنگی،رويکردعالمانهایاستکه

موجبحفظهويتدينیويکپارچگیاجتماعیمیشود.دراینراستانیزمدیرعاملوتولیتمؤسسه

باپیامهای بهویژهنسلجوان، وپیامبهجامعۀمخاطب بزرگداشتمفاخر کارکرد از بادرکدقیق

تسلیت،فقدانعالماندینومفاخرفرهنگیانسجامواتصالبیننسلیراوجهۀهّمتخويشقرار

کهبهتعدادیازاینپیامهابهشرحذیلاشارهمیکنیم: دادهاست

تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد حکیم الهی
َغاِزی ِفى 

ْ
ال َقاِئِم 

ْ
ال اِئِم  الّصَ ِمَن   

ً
ْجرا

َ
أ ْعَظُم 

َ
أ َعاِلُم 

ْ
ال ُمْؤِمُن 

ْ
المؤمنين على)ع( »ال قال امير 

كافى(، ج 1، ص 155(. َسِبيِل اهَّلِل« )تحفه الولياء )ترجمة اصول 

 ،1 ِقَیاَمِة« )محاسن، ج 
ْ
ال َيْوِم  ى 

َ
ِإل َها َشْى ٌء 

ُ
َيُسّد  

َ
ال َمٌة 

ْ
ُثل ِم 

َ
ْسل ِ

ْ
ال ُثِلَم ِفى  َماَت  ِإَذا  »َو 

ص 233(.

ور مكّرم حجت االسلم والمسلمين جناب آقای حاج مجيد حكيم الهى سر

سلم عليكم

و محبوب دل مؤمنان  زانه، مجاهد متقى  فر را عالم  ربک«  الى  »ارجعى  پیام  بار  اين 

گفت و شيعيان را در  خداجوی،»حضرت آیت اهَّلل حاج شيخ محمد حكيم الهى«لبيک 

كه عمری را در راستای نشر  كرد. ارتحال ملكوتى اين عالم ربانى  غم و اندوه خود داغدار 

گهربار اهل  البيت)ع(در حوزه  های علميه صرف نمود و در ایام شهادت ششمين  معارف 

را لبيک  امامت، حضرتامام جعفر صادق)ع(دعوت حق  و  ک آسمان والیت  تابنا اختر 

بیت  و  محترمتان  اخــوان  و  حضرت عالى  زمان)عج(و  امام  مقدس  ساحت  به  را  گفت 

پاداش  ين  بهتر آن عالم جليل  القدر  برای  واز خداوند مّنان  نموده  مكّرم تسليت عرض 

ومندیم. ز صالحان و همجواری با ائمۀ اطهار)ع( را آر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت حاج سّید  بهاءالدین میرمحمدصادقی
َو  ِعبادی  فى   َفاْدُخلى   ًة  َمْرِضّیَ راِضَیًة  ــِک  ّبِ َر ِإلى   اْرِجعى   ُة  ُمْطَمِئّنَ

ْ
ال ْفُس  الّنَ ُتَها  ّيَ

َ
أ >یا 

تى< )فجر، آیات 27 تا 29(. اْدُخلى  َجّنَ

سرور مكّرم، ُذخر االعزه جناب آقای حاج سّید علءالدين ميرمحمدصادقى )دام عّزه العالى(

درگذشت خّیر خدمتگذار و متعهد، مرحوم مغفور حاج سّید بهاءالدين ميرمحمدصادقى 

را به جناب عالى و خاندان مكّرمتان تسليت عرض مى نمایم.

یۀ  خير مؤسسات  حامى  كه  رگ  مرد  بز اين  خالصانۀ  و  برجسته   خدمات  شک  بــدون 

به  نيل  و  ابــدی  سعادت  موجب  پذيرفته،  انجام  مسلمين  رفــاه  جهت  در  عام  المنفعه 

حيات طّیبه و همجواری با خاتم النبيین، حضرت محمد ابن عبد اهَّلل)ص( در بهشت 

ين خواهد بود. بر

از عنایات  بهره  مندی  و  پاداش صالحان  ين  بهتر فقيد سعيد  آن  برای  مّنان  از خداوند 

برای  عمر  طــول  و  شكيبايی  و  صبر  و  مهدی)عج(  حضرت  االعــظــم،  ــى اهَّلل  ول خاصۀ 

ومندم. ز بازماندگان را آر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(اصفهان

1388/10/15
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت پدر آقای دکتر سّید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
َو  ِعبادی  فى   َفاْدُخلى   ًة  َمْرِضّیَ راِضَیًة  ــِک  ّبِ َر ِإلى   اْرِجعى   ُة  ُمْطَمِئّنَ

ْ
ال ْفُس  الّنَ ُتَها  ّيَ

َ
أ »یا 

تى« )فجر، آیات 27 تا 29(. اْدُخلى  َجّنَ

ور مكّرم جناب آقای دكتر سّید محمد حسينى  سر

ير محترم فرهنگ و ارشاد اسلمى وز

به  را  حسينى  على  سّید  حاج  مغفور  مرحوم  اخلق  م 
ّ
معل رگوارتان،  بز ابوی  درگذشت 

جناب عالى و خاندان مكّرمتان تسليت عرض مى نمایم.

كه در راه خدمت به مسلمين  رگ مرد  بدون شک خدمات برجسته  و خالصانۀ اين بز

انجام پذيرفته،موجب سعادت ابدی و نيل به حيات طّیبه و همجواری با خاتم النبيین، 

ين خواهد بود. حضرت محمد ابن عبداهَّلل)ص(در بهشت بر

از عنایات  بهره مندی  و  پاداش صالحان  ين  بهتر فقيد سعيد  آن  برای  مّنان  از خداوند 

بــرای  عمر  طــول  و  شكيبايی  و  صبر  مــهــدی)عــج(و  حضرت  االعــظــم،  خــاصــۀولــى اهَّلل 

ومندم. ز بازماندگان را آر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(اصفهان

1389/02/11

تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل العظمی محمدتقی بهجت
إّنا إليِه َراِجُعوَن إّنا هَّلل و

ارتحال ملكوتى عارف كامل، مرجع تقليد، عامل بركات آسمانى حضرت آیت اهَّلل العظمى 

محمدتقى بهجت را به محضر مقدس حضرت بقيه اهَّلل االعظم)عج(، حوزه های علميه، 

جهان تشيع و مقام معّظم رهبری تسليت عرض مى  نمایم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1388/02/28
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج سّید حسن فقیه امامی
إّنا إليِه َراِجُعوَن إّنا هَّلل و

كه  ها َشىٌء«؛ »آن گاه 
ُ

َيُسّد ال  ُثلَمًه  ِفى السلِم  َم 
ُ
َثل كرم)ص(: »إذا ماَت عاِلٌم  ا پیامبر 

كه هيچ چيز آن را به هم نمى آورد«  ود، شكافى در اسلم پدیدار مى شود  عالمى از دنيا ر

)محاسن، ج 1، ص 233(.

افتخار حوزۀ علميۀ اصفهان حضرت  و  استاد عامل  كامل،  فقيه  مّتقى،  ارتحال عالم 

مقدس  ساحت  به  را  عليه(  تعالى  اهَّلل  ــوان  )رض فقيه امامى  حسن  سّید  حــاج  آیــت اهَّلل 

بقيۀ اهَّلل العظم امام زمان )عج( و بیت مكّرم ایشان تسليت عرض مى  نمایم.

بدون شک آثار باقيۀ آن عالم عالى  مقام همچون تأسيس مدارس علميه، ده  ها مؤسسۀ 

و  والیــت  یم  حر از  دفــاع  راه  در  جان  به  كف  سربازانى  و  ممتاز  گردان  شا وش  پــر و  یه  خير

یخ عالمان پرافتخار اين دیار برای هميشه زنده  رگ  مرد را در تار امامت، نام و یاد آن بز

اجتماعى  مشى  و  فقهى  مكتب  از  ایشان  ذوی الحقوق  وی  رهــر داشــت.  خواهد  نگاه 

در آسمان فقاهت خواهد  كه چون ستاره  ای  و طهارت)ع(  اهل  بیت عصمت  فقيه  اين 

درخشيد را از خداوند متعال مسألت مى  نمایم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1389/12/15
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت قاری بین المللی، هادی پیشرو
َو  ِعبادی  فى   َفاْدُخلى   ًة  َمْرِضّیَ راِضَیًة  ــِک  ِبّ َر ِإلى   اْرِجعى   ُة  ُمْطَمِئّنَ

ْ
ال ْفُس  الّنَ ُتَها  ّيَ

َ
أ »یا 

تى« )فجر، آیات 27 تا 29(. اْدُخلى  َجّنَ

جان مى دهم به شوق لقای تو یا حسى

تا بر سرم تو پا ننهى، جان نمى دهم

با نهایت تأسف و تأّثر، عروج ملكوتى نخبه و چهرۀ شاخص جامعۀ قرآنى استان اصفهان، 

جناب آقای هادی پیشرو را به جامعۀ قرآنى و بیت مكّرمشان تسليت عرض مى   نمایم.

عرصه  های  در  يــز  عــز ايــن  خالصانۀ  فعاليت  های  و  علمى  تــلش  هــای  شــک  بـــدون 

گردید. كه نصيب ایشان  ين رتبه  های جهانى، موهبت الهى بود  كسب برتر بین المللى و 

اميد است آميخته نمودن فضای دانشگاه و محافل علمى مذهبى اين شهر والیت مدار به 

ين پاداش صالحان و همجواری با خاتم النبيین  صوت دلنشين قرآن ایشان، موجب بهتر

ين و  بر و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در بهشت  ابن عبد اهَّلل)ص(  حضرت محمد 

گردد. يز  بهره  مندی از عنایات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت مهدی)عج( برای آن عز

از خداوند متعال صبر و شكيبايی، طول عمر برای بازماندگان و رحمت و غفران الهى را 

ومندم. ز برای آن یار سفركرده آر

 سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1391/10/05
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

قامجتبی تهرانی تسلیت به مناسبت درگذشت آیت اهلل حاج شیخ آ

كه عالمى از دنيا رود،  َها َشْى ٌء«؛ »آن گاه 
ُ

 َيُسّد
َ

َمٌة ال
ْ
ِم ُثل

َ
ْســل ِ

ْ
َعاِلُم ُثِلَم ِفى ال

ْ
»ِإَذا َماَت ال

شكافى در اسلم پدیدار مى  شود كه هيچ چيز آن را به هم نمى  آورد« )محاسن، ج 1، ص 233(.

استاد  و  ز  بار مصداق  آسمانى،  بركات  عامل  كامل،  عارف  ملكوتى  ارتحال   ،
ً
احتراما

محضر  به  تهرانى)ره(را  آقامجتبى  شيخ  حاج  آیــت اهَّلل  حميده،مرحوم  اخــلق  شاخص 

ه العالى(، حوزه های 
ّ
مقدس حضرت بقيه اهَّلل االعظم)عج(، مقام معّظم رهبری )مّد ظل

علميه، جهان تشيع و بیت مكّرم ایشان تسليت عرض مى   نمایم.

يق  طر سالكان  و  ره  جویان  عمل  و  اندیشه  راهنمای  كه  اخــلق  استاد  اين  درگذشت 

و  وحانيت  ر جامعۀ  و  علميه  بــرایــحــوزه هــای  جبران  ناپذير  ضایعه ای  بــودنــد،  معرفت 

كه از مجالس پرفيض و درس  های  جامعۀ ايران اسلمى،به ويژه ارادتمندان و جوانانى 

سازندهبهره  مند مى  شدند ، خواهد بود.

زانه كه در راستای نشر معارف گهربار اهل  البيت)ع( در  بدون شک عمر با بركت اين عالم فر

گردید. گردید،موجب سعادت ابدی و نيل به حيات طّیبه خواهد  حوزه  های علميه صرف 

ائمۀ  با  همجواری  و  صالحان  پــاداش  ين  بهتر شيعه  فقيه  آن  ــرای  ب مّنان  خــداونــد  از 

ومندیم. ز اطهار)ع( را آر

 سّید  حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1391/10/16



500

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل سّید محمدباقر موحد ابطحی
يٌز َغُفوٌر< )فاطر، 28(. َماء ِإّنَ اهَّلَل َعِز

َ
ُعل

ْ
َما َيْخَشى اهَّلَل ِمْن ِعَباِدِه ال

َ
>ِإّن

گهربار  زش  های مكتب  ار ارتحال جانگداز مجاهد نستوه، محّدث عظيم  الشأن، مدافع 

و نورانى اهل  البيت عصمت و طهارت)ع(، چهره  ای ماندگار در آسمان فقاهت، ستاره  ای 

درخشان در حوزه  های علميۀ جهان تشّیع، مرحوم ُخلدآشيان حضرت آیت اهَّلل العظمى حاج 

سّید  محمدباقر موحد ابطحى )قّدس اهَّلل نفسه الزكيه( را به پیشگاه قطب عالم امكان، 

واحنا فداه( و مراجع بزرگوار تقليد،  وحى ار امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی )ر

حوزه  های علميۀ جهان اسلم و خاندان معّظم ایشان تسليت عرض مى  نمايیم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1392/11/17

تسلیت به مناسبت درگذشت آیت اهلل العظمی حاج سّید محمدباقر موسوی شیرازی
َها َشْى ٌء« )محاسن، ج 1، ص 233(.

ُ
َمٌة اَل َيُسّد

ْ
مِ  ُثل

َ
ْسل ِ

ْ
ل

َ
َفِقيُه ُثِلَم ِفى  ا

ْ
ل

َ
ُمْؤِمُن ا

ْ
ل

َ
»ِإَذا َماَت ا

رحلت عالم ربانى و فقيه صمدانى، حضرت آیت اهَّلل آقای حاج سّید محمدباقر شيرازی 

)رضوان اهَّلل تعالى عليه( را به محضر مقدس حضرت بقيۀ اهَّلل االعظم)عج(، مقام معّظم 

رهبری و حوزه های علميه، جهان تشيع، و بیت مكّرم ایشان تسليت عرض مى  نمایم.

یم اهل بیت)ع(  وح ملكوتى مرجع عالى قدر جهان تشّیع، مجاهد نستوه و مدافع حر ر

اعلى  ملكوت  به  شــيــرازی)ره(  موسوی  محمدباقر  سّید   حاج  آیت اهَّلل العظمى  حضرت 

گهربار  نشر معارف  راستای  در  كه  زانه  فر اين عالم  بركت  با  بدون شک عمر  پیوست. 

گردید، موجب سعادت ابدی و نيل به حيات  اهل  البيت)ع( در حوزه های علميه صرف 

و  صالحان  پــاداش  ين  بهتر شيعه  فقيه  آن  بــرای  مّنان  خداوند  از  گردید.  خواهد  طّیبه 

ومندیم. ز همجواری با ائمۀ اطهار)ع( را آر

 سّید  حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1393/02/24
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت ارتحال حاج سّید عبدالمهدی آل طعمه
َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاُه  الّزَ ِإیَتاء  َو ِة 

َ
ل الّصَ ِإَقاِم  َو اهَّلِل  ْكِر  ِذ َعن  َبْیٌع   

َ
َوال ِتَجاَرُه  ِهيِهْم 

ْ
ُتل  

َّ
ال  

ٌ
»ِرَجال

ْبَصاُر«
َ ْ
وُب َوال

ُ
ُقل

ْ
ُب ِفيِه ال

َّ
َتَتَقل

خانوادۀ محترم آل طعمه موسوی

آل طعمه  عبدالمهدی  سّید   حاج  مغفور  مرحوم  متعهد،  و  خدمتگذار  خّیر  درگذشت 

كشور تسليت عرض مى نمایم. ين  موسوی را به خاندان مكّرمتان و جامعۀ خّیر

یۀ  خير مؤسسات  حامى  كه  رگمرد  بز ايــن  خالصانۀ  و  برجسته   خدمات  شک  بــدون 

نيل  و  ابدی  سعادت  موجب  پذيرفته،  انجام  جامعه  به  خدمت  جهت  در  عام المنفعه 

در  عــبــداهَّلل)ص(  ابــن  محمد  حضرت  خاتم النبيین،  بــا  همجواری  و  طّیبه  حيات  بــه 

ين پاداش صالحان  ين خواهد بود . از خداوند مّنان برای آن فقيد سعيد بهتر بهشت بر

و بهره مندی از عنایات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت مهدی)عج( و صبر و شكيبايی 

ومندم . ز و طول عمر برای بازماندگان را آر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1394/03/06



502

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت بانوی فاضله علویۀ همایونی
كه از مفاخر دینى و چهرۀ ماندگار حوزۀ  درگذشت عالمۀ فاضله، بانو علویۀ همايونى 

علميۀ خواهران بودند به همۀ بازماندگان تسليت مى گویم.

به  ميزبان  جانب  از  كه  بود  رمضان  تحفۀ  خــدا،  مهمانى  دائمى نمودن  بــرای  دنيا  ترک 

مرحومه حاجيه خانم علویۀ همايونى رسيد.

با»عشق  هجرت  ايــن  چــون  امــا  رســيــد،  نخواهد  مــا  دســت  بــه  »سفرنامه«  ايــن  گرچه 

بی« طى مى  شود،»نسيم والیت« او را فراخواهدگرفت و سّری از »اسرار الیات«  ذوی القر

الهى خواهد شد.

كه دانش آموخته  اش چون او، »مظهر خلقيت اهَّلل« شد. شاید اين امانت به امين رسد 

مكتب  و  شــده  ینت  ز را  ســادات  كه  مى  كنند  یافت  در كسى  از  را  مسير  راه،  رهجویان 

فاطمه)س( اّولين آموزگارش بوده است؛ طوبی لها!

طاهره  صدیقۀ  حضرت  با  ين  بر بهشت  در  همجواری  و  درجات  علّو  متعال  خداوند  از 

فاطمۀ زهرا)س( را برای آن بانوی عالمه و پرهيزكار مسألت مى  نمایم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1395/04/10
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج آقا سّید تقی طباطبایی قمی
َها َشْى ء«)محاسن، ج 1، ص 233(.

ُ
 َيُسّد

َ
َمٌة ال

ْ
ِم ُثل

َ
ْسل ِ

ْ
َعاِلُم ُثِلَم ِفى ال

ْ
»ِإَذا َماَت ال

جان مى دهم به شوق لقای تو یا حسين

تا بر سرم تو پا ننهى، جان نمى دهم 

رحلت فقيه عالى مقام، حضرت آیت اهَّلل حاج آقا سّید تقى طباطبايی قمى )قّدس سّره(، 

فرزند صالح مرجع و زعيم بزرگ عالم تشّیع مرحوم آیت اهَّلل حاج آقا سّید حسين طباطبايی 

نورانى  و  گهربار  مكتب  مدافع  و  تقوا  و  علم  برجستۀ  و  شاخص  نمونه  های  از  كه  قمى 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بودند را به بیت معّظًم له و محضر مراجع بزرگوار، همچنين 

وحانيت معّظم و... تسليت عرض مى نمایم. حوزۀ مقدسۀ علميۀ نجف و قم و ر

رگ و جبران  ناپذير به عالم تشّیع بود. ایشان ازجمله  فقدان اين عالم متقى خسارتى بز

حضرت  مرحوم  نجف اشرف،  علميۀ  حوزۀ  عالى قدر  زعيم  مكتب  گردان  شا و  یادگاران 

آیت اهَّلل العظمى حاج سّید ابوالقاسم خويی)ره( به شمار مى  آمدند.

زشمند و تأثيرگذار اين عالم ربانى و مجاهد نستوه به آستان مقدس  ان شاءاهَّلل خدمات ار

سعادت  موجب  سّیدالشهداء)ع(،  حضرت  خاصه  طهارت)ع(،  و  عصمت  اهل  البيت 

و  سّیدالشهداء)ع(  حضرت  باوفای  یــاران  با  هم نشينى  و  طّیبه  حيات  به  نيل  و  ابدی 

برخورداری از شفاعت حضرتش خواهد بود.

ّوجين مكتب شيعۀ  كه از مدافعين و مر از خداوند مّنان برای آن فقيه و عالم عالى  مقام 

اماميه بودند، علّو درجات و همجواری با اهل البيت عصمت و طهارت)ع( و بهره  مندی 

الحسن  ابــن  حجت  حضرت  االعظم،  ولــى اهَّلل  امكان،  عالم  قطب  خاصۀ  عنایات  از 

العسكری)عج( و برای بازماندگان صبر جميل مسألت مى  نمایم.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1395/08/07
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تسلیت به مناسبت درگذشت ذاکر اهل بیت)ع(، سلیم مؤذن زادۀ اردبیلی
كس در راه ما و برای ما یک  ِة«؛ »هر  َجّنَ

ْ
 فِى ال

ً
ُه َبْیتا

َ
 فينا َبْیَت ِشْعٍر َبَنى اهَّلُل ل

َ
»َمْن قال

الشيعه،  )وسائل  مى  كند«  بنا  بهشت  در  خانه  ای  او  برای  خداوند  بسراید،  شعر  بیت 

ج 10، ص 467(.

و  به خانوادۀ وی  را  اردبیلى  مــؤذن زادۀ  ين، مرحوم مغفور سليم  كر درگذشت سلطان  الذا

دلدادگان اربعين حسينى تسليت عرض مى  نمایم.

كران و نوحه سرایان شاخص و عالى مقام اهل بیت عصمت و طهارت)ع(  از ذا كه  وی 

را به  از مشتاقان و دلسوختگان حسينى  بود، با نوحه  های خود توانست سيل عظيمى 

كند. سوی خود جذب 

ور  ورش یافتۀ خاندان واليی، عمر بابركت خود را با تأّسى به سيرۀ سر پیرغلم حسينى و پر

كرد. ویج و تبليغ فرهنگ شيعى وقف  و ساالر شهيدان امام حسين)ع( در راستای تر

كه در مدح و منقبت اهل  بیت  رگ مرد  بدون شک خدمات برجسته  و خالصانۀ اين بز

و  طّیبه  حيات  به  نيل  و  ابدی  سعادت  موجب  پذيرفته،  انجام  طهارت)ع(  و  عصمت 

ين خواهد بود. همجواری با اباعبداهَّلل الحسين)ع( در بهشت بر

ين پاداش صالحان و بهره مندی از عنایات  كر بااخلص بهتر از خداوند مّنان برای آن ذا

خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت مهدی)عج( و برای بازماندگان ارجمند صبر و شكيبايی 

ومندم. ز و طول عمر را آر

 سّید  حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1395/09/02
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی سّید عبدالکریم 
موسوی اردبیلی

قال امير المؤمنين على)ع(

ِقَیاَمة« )محاسن، 
ْ
ى َيْوِم ال

َ
َها َشْى ٌء ِإل

ُ
 َيُسّد

َ
َمٌة ال

ْ
ِم ُثل

َ
َْسل ْ

َعاِلُم ُثِلَم  ِفى ال
ْ
»َو ِإَذا َماَت  ال

ج 1، ص 233(.

ور مكّرم حضرت حجت االسلم والمسلمين حاج سّید على موسوی اردبیلى سر

زانه، فقيه مجاهد و مرجع عظيم الشأن شيعه، »حضرت آیت اهَّلل العظمى  درگذشت عالم فر

وزهای پایانى ماه صفرالمظفر پیام »ارجعى  كه در ر یم موسوی اردبیلى«  سّید عبدالكر

علم، حوزه  های 
َ
ا دان، حضرات علمای 

ّ
به دوستداران، مقل گفت  را لبيک  الى ربک« 

علميه و به ويژه خانوادۀ معّظمتان تسليت عرض مى  نمایم.

ين انقلب علوه بر فعاليت  ها و اقدامات برجسته در عرصۀ  ز و یار دير اين عالم مبار

كشور نيز نقش تأثيرگذاری را ایفا نماید. سياسى، توانست در فضای علمى و دینى 

یخ پرافتخار عالمان و خادمان به  زانه برای هميشه بر تار نام و یاد و خاطرۀ اين عالمفر

مذهب حقۀ جعفری خواهد درخشيد.

از عنایات  بهره  مندی  و  پاداش صالحان  ين  بهتر فقيد سعيد  آن  برای  مّنان  از خداوند 

برای  عمر  طــول  و  شكيبايی  و  صبر  و  مهدی)عج(  حضرت  االعــظــم،  ــى اهَّلل  ول خاصۀ 

ومندم. ز بازماندگان را آر

سّید حسين رضازاده 

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1395/09/04
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج اکبر هاشمی رفسنجانی
يِه َراِجُعوَن«

َ
ِإّنا ِإل ا هَّلل و

َ
»ِإّن

و  شــاخــص  سياستمداری  خستگى  ناپذير،  مجاهد  انــقــلب،  صــديــق  ــار  ی درگــذشــت 

عالى  مقام، مديری توانمند، یاری وفادار به مكتب و نظام و رهبری، حضرت آیت اهَّلل 

كبر هاشمى رفسنجانى تسليت باد. حاج شيخ ا

ساير  و  قرآن  فرهنگ  جلد  ُنه  و  راهنما  تفسير  جلد  بیست  یعنى  ایشان  ماندگار  اثر  دو 

سياسى اجتماعى،  مجاهدت  های  كنار  در  مجاهد،  عالم  اين  مكتوب  زشمند  ار آثــار 

یخ ايران اسلمى را تداوم مى  بخشد. ماندگاری یاد او در تار

ورش یافتگان مكتب علمى و  كه از پر بدون شک نام و یاد اين رجل علمى و سياسى 

یخ پرافتخار  ين تار ر كبير انقلب اسلمى ايران بوده  اند برای هميشه بر لوح ز سياسى رهبر 

خادمان ايران اسلمى خواهد ماند.

ين  از خداوند مّنان برای آن فقيد سعيد علّو درجات و حشر با ائمۀ معصومين)ع( و بهتر

پاداش صالحان و بهره  مندی از عنایات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت مهدی)عج( و 

ومندم. ز گرانقدر را آر صبر و شكيبايی و طول عمر برای بازماندگان اين شخصيت 

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1395/10/20

پاسخ پیام تسلیت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی فرزند 
ایشان، محسن هاشمی

جناب آقای رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

سلم عليكم

گردید. اين جانب از ابراز  ، پیام تسليت محبت آميز جناب عالى واصل 
ً
احتراما

همدردی شما سپاسگزارم.

توفيق  وی  ز آر رفسنجانى،  هاشمى  آیــت اهَّلل  حضرت  راه  پیمودن  به  اميد  با 

جناب عالى را از خداوند متعال دارد.

محسن هاشمى )1395/11/07(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ابن الرضا  مهدی  سّید  حــاج  حجت االسالم والمسلمین  درگذشت  مناسبت  به  تسلیت  پیام 
خوانساری

دنيا  از  عالمى  كه  »آن گاه  َشىٌء«؛  ها 
ُ

َيُسّد ال  ُثلَمًه  السلِم  ِفى  َم 
ُ
َثل عاِلٌم  ماَت  »إذا 

)محاسن،  نمى  آورد«  به هم  را  آن  كه هيچ چيز  پدیدار مى  شود  اسلم  در  ود، شكافى  ر

ج 1، ص 233(.

حجت االسلم والمسلمين جناب آقای حاج سّید  محسن ابن الرضا خوانساری

یم والیت و امامت و استاد عالى مقام حوزۀ علميۀ  ، ارتحال عالم ربانى، مدافع حر
ً
احتراما

به محضر مقدس  ابن الرضا خوانساری)ره(را  آیت اهَّلل حاج سّید  مهدی  خوانسار،مرحوم 

گردان آن عالم  حضرت بقيه اهَّلل االعظـم)عج(، بیت معّظم ایشان، حوزه های علميه، شا

ربانى تسليت عرض مى   نمایم.

گهربار  وحانيت و خدمتگزار به مكتب  گرانسنگ جامعۀ ر كه از ذخائر  زانه  اين عالم فر

و نورانى اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( بودهو در راستای احيای حوزۀ علميۀ خوانسار 

و  واال  هّمتى  و  خستگى ناپذير تلش  دیار  آن  در  جعفری  حقۀ  مذهب  توسعۀ  و  رشد  و 

گردید. تأثيرگذار داشتند، موجب سعادت ابدی و نيل به حيات طّیبۀ ایشان خواهد 

و  نشر  راستای  در  را  خود  بابركت  عمر  كه  ربانى  عالم  اين  ضایعۀ  ارتحال  شک  بــدون 

گسترش معارف دینى و اسلمى و تأسيس مدارس علميه در خوانسار صرف نمود، برای 

وحانيت، ثلمه  ای جبران  ناپذير خواهد بود. حوزه های علميه و جامعۀ ر

یخ پرافتخار عالمان و خادمان به  زانه برای هميشه بر تار نام و یاد و خاطرۀ اين عالم فر

مذهب حقۀ جعفری خواهد درخشيد.

از عنایات  بهره  مندی  و  پاداش صالحان  ين  بهتر فقيد سعيد  آن  برای  مّنان  از خداوند 

برای  عمر  طــول  و  شكيبايی  و  صبر  و  مهدی)عج(  حضرت  االعــظــم،  خــاصــۀولــى اهَّلل 

ومندم. ز بازماندگان را آر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1396/01/05



508

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت اهلل حاج سّید  حسن صالحی
َشْى ٌء  َها 

ُ
َيُسّد  

َ
ال َمٌة 

ْ
ُثل ِم 

َ
َْســل ْ

ال ِفى  ُثِلَم   َعاِلُم 
ْ
ال َماَت   ِإَذا  »َو  اميرالمؤمنين على)ع(:  قال 

كه  ود، شكافى در اسلم پدیدار مى  شود  كه عالمى از دنيا ر ِقَیاَمة«؛ »آن گاه 
ْ
ى َيْوِم ال

َ
ِإل

وز قيامت آن را به هم نمى آورد« )محاسن، ج 1، ص 233(. هيچ چيز تا ر

یف و مبارک سرور مكّرم، فرهيختۀ گرانمایه، جناب آقای دكتر سّید عباس صالحى محضر شر

معاونت محترم امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمى

حوزۀ  برجستۀ  و  عالى مقام  استاد  و  امامت  و  والیت  یم  حر مدافع  ربانى،  عالم  ارتحال 

در  صالحى)ره(كه  حسن  سّید   حاج  آیــت اهَّلل  ُخلدآشيان  رضوی،مرحوم  علميۀخراسان 

وز دعا و مناجات، پیام  وز، ر ایام البيض ماه رجب المرجب، ماه، ماه رحمت و ر ليالى 

گفت را به دوستداران، حوزۀ علميه و به ويژه خانوادۀ معّظم  ِک« را لبيک  ِبّ »اْرِجِعى ِإلى  َر

جناب عالى تسليت عرض مى  نمایم.

یخ پرافتخار عالمان و خادمان به  زانه برای هميشه بر تار نام و یاد و خاطرۀ اين عالم فر

مذهب حقۀ جعفری خواهد درخشيد.

از عنایات  بهره  مندی  و  پاداش صالحان  ين  بهتر فقيد سعيد  آن  برای  مّنان  از خداوند 

برای  عمر  طــول  و  شكيبايی  و  صبر  و  مهدی)عج(  حضرت  االعــظــم،  خــاصــۀولــى اهَّلل 

ومندم. ز بازماندگان را آر

 سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1396/01/28



509

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس سّید  رحیم رفیعی  پور علوی
يِه َراِجُعوَن«

َ
ِإّنا ِإل ا هَّلل و

َ
»ِإّن

ز رفيعى پور علوی خانوادۀ محترم و معّز

مرحوم  خادم الحجه،  لۀ السادات،  سل عمده االعلم،  واالمقام،  شخصيتى  درگذشت 

از خادمين و محّبين قطب عالم  كه  ُخلدآشيان، مهندس سّید رحيم رفيعى  پور علوی 

الفداء(  مقدمه  لتراب  واحنا  ار و  وحــى  )ر العسكری  الحسن  ابن  حجه  حضرت  امكان 

گسترش فرهنگ مهدویت در دوران حيات بابركت خود  بودهو خدمات شایانى را در راه 

گردید. م فراوان 
ّ
به جامعه ارائه نموده، موجب تأّثر و تأل

بنيان گذاری  و  تأسيس  در  زمــان)عــج(  امــام  دلباختۀ  اين  زشمند  ار خدمات  بی  تردید 

مددكاری  انجمن  در  ایشان  فعاليت  های  چشم  گير  ابابصير،درخشش  آموزشى  سازمان 

زشمند  امام زمان)عج(، تلش در جهت تأسيس و راه  اندازی دفتر تهران و ساير خدمات ار

ایشان از باقيات الصالحات او محسوب خواهد شد.

عبودیت، اخلص، تزكيۀ نفس، اخلق نيكو، دستان سخاوتمند، محبت  های بی مّنت 

و بی  هياهوی ایشان، برای هميشه در یاد و خاطرۀ بازماندگان و دوستان ایشان جاودانه 

خواهد ماند.

بدون شک تلش  ها و خدمات برجستۀ ایشان در رشد و توسعۀ صنعت، فعاليت  های 

زندگى  سرلوحۀ  هميشه  بــرای  مناسب  الگويی  به عنوان  يز،  عز آن  عام  المنفعۀ  و  خير 

گرفت. زندان و دوستان قرار خواهد  فر

ين  از خداوند متعال برای آن فقيد سعيد علّو درجات و حشر با ائمۀ معصومين)ع( و بهتر

را  از عنایات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت مهدی)عج(  پاداش صالحانو بهره مندی 

درخواست نمودهو صبر و شكيبايی و طول عمر برای بازماندگان و یاران آن شخصيت 

ومندم. ز گرانقدر را آر

گرامى باد. وحش شاد و یادش  ر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1396/02/04



510

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج شیخ غالمرضا فیروزیان
ِقَیاَمِة«؛ »هرگاه 

ْ
ى َيْوِم ال

َ
َها َشْى ٌء ِإل

ُ
 َيُسّد

َ
َمٌة ال

ْ
ِم ُثل

َ
ْسل ِ

ْ
َعاِلُم ُثِلَم ِفى ال

ْ
قال على)ع(: »إَذا َماَت ال

عالمى بميرد، رخنه ای جبران  ناپذير در اسلم ایجاد مى  شود« )محاسن، ج 1، ص 233(.

سنگر  از  توانمند  مدافعى  عالى  مقام،  غى 
ّ
مبل خستگى  ناپذير،  مجاهد  ملكوتى  وح  ر

یان  وز مذهب حقۀ جعفری، حضرت حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ غلمرضا فير

به ملكوت اعلى پیوست.

واحنا لتراب مقدمه  وحى و ار اين ضایعۀ مؤلمه را به ساحت مقدس حضرت ولى عصر )ر

رگوار  بز آن  ارادتمندان  علم و خاندان مكّرم و همۀ 
َ
ا الفداء(، حوزه  های علميه، علمای 

تسليت مى  گویم.

اهل بیت  نورانى  فرهنگ  گسترش  راستای  در  جليل  القدر  عالم  آن  شایستۀ  خدمات 

وم  رگ در مناطق محر عصمت و طهارت)ع( و مجاهدت های خستگى ناپذير آن مرد بز

ایشان در جهت  و هّمت عاليۀ  ویج مكتب حقۀ جعفری  تر برای  پایگاه  هايی  ایجاد  با 

احداث مساجد و خانه  های عالمان، خود راهنمای اندیشه و عمل رهجویان و سالكان 

يق خدمت به ساحت مقدس حضرت ولى عصر)عج( مى باشد. طر

یغ و افسوس فراوان، حوزۀ علميۀ اصفهان شخصيتى برجسته، مجاهدی خستگى  ناپذير،  با در

غلمرضا  شيخ  حاج  حجت االسلم والمسلمين  حضرت  ربانى،  عالمى  توانمند،  غى 
ّ
مبل

یان را از دست داد و او دار فانى را وداع گفت و به جوار رحمت الهى پیوست. فيروز

در  فضيلت  و  علم  راه  مجاهدان  و  خادمان  سرلوحۀ  به عنوان  او  خط مشى  است  اميد 

گرفته و مسير پرفيض او را ادامه دهند. حوزه  های علميه قرار 

و  مغفرت  و  رحمت  درجـــات،  علّو  الهى،  مــرد  آن  پرفتوح  وح  ر بــرای  متعال  خــداونــد  از 

خاندان  برای  و  مسألت  را  معصومين)ع(  ائمۀ  حضرات  با  ين  بر بهشت  در  همجواری 

يل خواهانم. مكّرم ایشان و وابستگان و دوستان، صبر جميل و اجر جز

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1396/04/22



511

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



512

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج شیخ مهدی مظاهری
َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الّزَ ِإیَتا  َو ِة 

َ
الَصل ِإَقــاِم  َو اهَّلل  ْكِر  ِذ َعن  َبْیٌع   

َ
َوال ِتجاَرٌة  ِهيِهْم 

ْ
ُتل  

َّ
ال  

ٌ
>ِرَجــال

ْبَصاُر< )نور، آیۀ 37(.
َ ْ
وُب َوال

ُ
ُقل

ْ
ُب ِفيِه ال

َّ
َتَتَقل

و  تبليغ  عرصۀ  در  ماندگار  چهره  ای  توانا،  خطيبى  را  ربک«  الى  »ارجعى  پیام  بار  اين 

زانه، مجاهد متقى و محبوب دل مؤمنان خداجوی، حضرت  خدمت به جامعه، عالم فر

والیت مدار  مردم  و  گفت  لبيک  مظاهری  مهدی  شيخ  حاج  حجت االسلم والمسلمين 

كرد. ين و نيكوكاران را در غم و اندوه خود داغدار  استان اصفهان و جامعۀ خّیر

ستاره ای  مجيد،  قــرآن  ّوج  مــر بافضيلت،  وحانى  ر ربانى،  عالم  ايــن  ملكوتى  ارتحال 

و  گهربار  راستای نشر معارف  در  را  بابركت خود  كه عمر  نيكوكاری  درخشان در آسمان 

نورانى اهل البيت)ع( و تأسيس ده ها مرافق خير و عام المنفعه و آميختن شب های جمعه 

ابوحمزۀ  با دعای  رمضان  مبارک  ماه  گرانقدر  ليالى  و  كميل  وح بخش  ر نغمۀ دعای  با 

ين و بیت مكّرم  وحانيت، خّیر ثمالى در اين شهر والیت مدار صرف نمود را به جامعۀ ر

پاداش  ين  بهتر ربانى  عالم  آن  بــرای  متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسليت  ایشان 

ومندم. ز صالحان و همجواری با ائمۀ اطهار)ع( را آر

مجموعه های انجمن مددكاری امام زمان)عج(، دانشگاه معارف قرآنى و اهل  البيت)ع(، 

یۀ عام المنفعه  یۀ صاحب الزمان)عج(، انجمن ام.اس. و ده  ها مؤسسۀ خير صندوق جهيز

زشمند اين عالم جليل القدر مى باشد. از یادگارهای ار

رحمت و مغفرت الهى بر اين شخصيت مجاهد، نيكوكار و پرتلش باد.

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1396/10/24



513

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل حاج شیخ میرزاعلی عبودیت
َها َشْى ٌء 

ُ
َيُسّد  

َ
ال َمٌة 

ْ
ُثل ِم 

َ
َْسل ْ

ال ُثِلَم  ِفى  َعاِلُم 
ْ
ال َماَت   ِإَذا  المؤمنين على)ع(: »َو  امير  قال 

ِقَیاَمة«
ْ
ى َيْوِم ال

َ
ِإل

ز عبودیت  خانوادۀ محترم و معّز

مكتب  ّوج  مـــر بافضيلت،  ــى  وحــان ر ــى،  ــان رب عــالــم  واالمـــقـــام،  شخصيتى  درگــذشــت 

ُخــلــدآشــتــيــان حضرت  مــرحــوم  ــارت)ع(،  ــهـ و طـ اهــل بــیــت عصمت  ــى  ــوران ن و  گــهــربــار 

كه از محّبين قطب عالم امكان  زاعلى عبودیت  حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ مير

واحنا لتراب مقدمه الفداء( و همچنين  وحى و ار حضرت حجت ابن الحسن العسكری )ر

بیت  وحانيت،  ر جامعۀ  به  را  بوده  علميه  حوزۀ  مدّرسان  و  پرهيزگار  متقى،  عالمان  از 

زند عالم و دانشمند ایشان جناب آقای عبدالرسول عبودیت تسليت   فر
ً
مكّرم خصوصا

عرض مى نمایم.

خدمات شایان ایشان در راه گسترش فرهنگ اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( در راستای 

غ فرهنگ مهدویت، ازجمله یادگارهای او 
ّ
یعت و مبل ّوج شر زندانى صالح و مر بیت فر تر

محسوب مى گردد.

ویج مكتب  زشمند اين عالم جليل القدر در حوزۀ علميۀ اصفهان و تر بی تردید خدمات ار

اهل بیت عصمت و طهارت )عليهم السلم( از باقيات الصالحات او خواهد بود.

یخ پرافتخار خادمان و عالمان حوزۀ علميۀ اصفهان خواهد درخشيد. نام و یادش بر تار

محبت های  سخاوتمند،  دســتــان  نيكو،  اخـــلق  نــفــس،  تزكيۀ  اخـــلص،  عــبــودیــت، 

دوستان  و  بازماندگان  خاطرۀ  و  یاد  در  هميشه  برای  ایشان،  بی هياهوی  و  بی مّنت 

ایشان جاودانه خواهد ماند.

از خداوند متعال برای آن فقيد سعيد علّو درجات و حشر با ائمۀ معصومين )عليهم السلم( 

حضرت  االعظم،  ولــى اهَّلل  خاصۀ  عنایات  از  بهره  مندی  و  صالحان  پــاداش  ين  بهتر و 

یف( را درخواست نموده و صبر و شكيبايی و طول  مهدی )عجل اهَّلل تعالى فرجه الشر

ومندیم. ز گرانقدر را آر عمر برای بازماندگان و یاران آن شخصيت 

گرامى باد. وحش شاد و یادش  ر

سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان

1396/11/05



514

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر سّید محمدباقر کتابی
إّنا هَّلل و إّنا إليِه َراجُعون

َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الّزَ ِإیَتاِء  َو ِة 
َ

ل الّصَ ِإَقاِم  َو اهَّلل  ْكِر  ِذ َعْن  َبْیٌع   
َ

َوال ِتَجاَرٌة  ِهيِهْم 
ْ
ُتل  

َ
ال  

ٌ
»ِرَجال

كه نه تجارت و نه دادوستدى، آنان را از یاد خدا  ْبَصاُر«؛ »مردانى 
َ ْ
وُب َوال

ُ
ُقل

ْ
ُب ِفيِه ال

َّ
َتَتَقل

كه دل ها و دیده ها در  ى  وز پاداشتن نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمى دارد و از ر و بر

و مى شود، مى هراسند« )نور، آیۀ 37(. ور ير آن ز

 ارتحال عالم متقى، مردی متواضع، محقق عالى مقام، جناب آقای دكتر سّید محمدباقر 

كتابی را به جامعۀ علمى و بیت مكّرم ایشان تسليت عرض مى نمایم.

بدون شک خدمات برجسته و خالصانۀ آن استاد عامل و افتخار حوزه و دانشگاه در 

معارف  به ويژه  طهارت)ع(،  و  عصمت  اهل بیت  مكتب  به  خدمت  و  یس  تدر كسوت 

با  خداوند   - گردید  ابــلغ  او  يق  طر از  سال ها  كه  سّیدالساجدين)ع(  و  اميرالمؤمنين 

برجسته  اساتيدی  محضر  از  عمری  كه  او   - فرماید  محشورش  معصومش  مين 
ّ
معل

زا على آقا شيرازی، آیت اهَّلل حاج شيخ مهدی نجفى،  همچون حاج رحيم ارباب، حاج مير

آیت اهَّلل سّید حسين خادمى و آیت اهَّلل سّید عبدالحسين طّیب تلّمذ نمود.

ــارت)ع(،  ــه ط و  عصمت  اهــل بــیــت  عــلــوم  حـــوزۀ  در  برجسته  اســتــاد  آن  مكتوب  آثـــار 

وزان در آسمان  نهج البلغه، رجال اصفهان در علم و عرفان و ادب و هنر، چون مشعلى فر

علم و دانش خواهد درخشيد.

گهربار و نورانى اهل بیت  یخ پرافتخار خادمان به مكتب  نام و یاد او برای هميشه در تار

عصمت و طهارت)ع(، جاودانه خواهد بود. 

ين پاداش صالحان و همجواری با حضرات  از خداوند مّنان برای آن استاد عالى قدر بهتر

ين و بهره مندی از عنایات خاصۀ ولى اهَّلل االعظم، حضرت  معصومين)ع( در بهشت بر

ومندم. ز مهدی)عج( و صبر و شكيبايی و طول عمر برای بازماندگان را آر

 سّید حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1397/01/23
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

پیام تسلیت درگذشت دکتر محمود شیخ زین الدین؛ معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری

َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاُه  الّزَ َوایَتاء  ه 
َ

ل الّصَ َواَقــاِم  اهَّلِل  ْكِر  ِذ َعن  َبْیٌع   
َ

َوال ِتَجاَرُه  ِهيِهْم 
ْ
ُتل  

َّ
ال  

ٌ
>ِرَجــال

ْبَصاُر<
َ ْ
وُب َوال

ُ
ُقل

ْ
ُب ِفيِه ال

َّ
َتَتَقل

دانشگاه  محترم  یاست  ر هاشمى  مدرس  محمود  دكتر  آقای  جناب  گرانمایه  فرهيخته 

صنعتى اصفهان

ين  گذشت زنده یاد مرحوم دكتر محمود شيخ ز با اظهار همدردی و نهایت تأسف و تأثر در 

ين الدين و سليمانيان تسليت  ز شيخ ز الدين را به جامعه علمى و خانواده محترم و معز

با  ليالى  و  ایام  در  كه  بود  ميزبان  جانب  از  زشمند  ار تحفه ای  مهمانى،  اين  مى گویم. 

فضيلت ماه رمضان المعظم به آن خادم علم و فناوری رسيد. 

عاش سعيد اومات سعيدا او كه عمر بابركت خود را در راه رشد و تعالى علمى در دانشگاه 

و  اصفهان  تحقيقاتى  علمى  شهرک  شكوفايی  جهت  در  تــلش  و  اصفهان  صنعتى 

از  را مشحون  كارنامه خود  نوآوری و تجاری سازی فناوری علمى جامعه صرف نمود، 

كشور و مورد توجه و عنایات خاصه ولى خود امام  زشمند در جامعه علمى  خدمات ار

زمان؟جع؟ قرار داد. به یقين آثار باقيه آن شخصيت خدمتگزار،  چون نگينى در آسمان 

علم و فناوری خواهد درخشيد.

تعبد، عبودیت، خودساختگى، اخلق، تقوی، خویشتن داری و خلوص نيت از صفات 

ز اين شخصيت عالى مقام علمى و خادم جامعه بود. بار

تلش ها و خدمات برجسته و خالصانه آن یار سفركرده به عنوان الگويی مناسب برای 

خواهد  قرار  آنان  وفعاليت های  زندگى  سرلوحه  هميشه  برای  او  دوستان  و  بازماندگان 

ک وی، در جوار رحمت واسعه الهى متنعم و بهره مند از فيوضات  وح پا گرفت. به یقين ر

رحمانى خواهد بود.

از عنایات  ين پاداش صالحان و بهره مندی  از خداوند مّنان برای آن فقيد سعيد بهتر

برای  عمر  طــول  و  شكيبائى  و  صبر  و  مهدی؟جع؟  حضرت  االعظم  اهَّلل  ولــى  خاصه 

ومندم. ز بازماندگان را آر

سيد حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1397/03/12
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

هـ( تجلیل از شخصیت  های برجستۀ علمی، فرهنگی و اجتماعی و شاعران آئینی
شعرآئینی،سراسرعاطفۀواقعیاستومنبعثازمتنهويتفرهنگاسالمیماست.شخصیتهاو

عناصرفرهنگیتأثیرگذارآن،قهرمانانراستیناخالقوانسانیتودرستیاندوتأثیریشگرفبرساخت

فرهنگِیمتأثرازارزشهایدينیواخالقیجامعهدارند.معرفیاینشخصیتهاچونانوظیفهایمّلی

گرفتهاست؛بهویژهاینکهايشان،خوداديبوازخاندان وجهۀهّمتتولیتومدیرعاملمؤسسهقرار

علموادباسالمیبودهوماندگاریانديشههاینابوزاللشیعهومعارفوسیرۀاهلالبیت)ع(رادر

قوالبادبیوهنریباالخصشعرآئینیمیداندوازهرفرصتیبرایتبیینوارتقایاصولمنّبهات

فرهنگشیعهبهرهجستهوازارواحطّیبۀائمۀهدی)ع(استمدادمیجويندواینهمهرادرماندگاری

نشانهایینظیر»واليت«بهعنوانسمبلونمادمعتبرارزشی،طراحیوتدویننمودهاستوبادقت

کاملوبهرهگیریازآياتورواياتشیعیوجديدترینتکنیکهایروز،»يادمانواليت«راطراحیو

اجرانمودهاست.

عالی کمیتۀ مصوبۀ و آئیننامه براساس علمیفرهنگی بهشخصیتهای واليت« »نشان اهدای ۱.

گسترشفرهنگشیعی اهداینشانمؤسسهبهمنظورتجلیلازشخصیتهایشاخصفعالدر

راستای در گرديد مقرر اهداینشان اعضایشورایعالی باحضور خ۱۳۹۲/8/۲6 درجلسۀموّر

هدفغائیمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(مبنیبرنشرمعارفاسالمیبرمبنایاصول

فرهنگشیعی،بامددجستنازظرفیتهایعلمی،ادبیوفرهنگیدانشمندان،ادیبانوهنرمندان

گردد. کشور،»نشانواليت«طراحی متعهدوبهمنظورتجلیلازخدماتارزشمندوتأثیرگذارفرهنگی

آئین   نامۀ اهدای »نشان والیت«
مقدمه 

آِلِه  ى 
َ
َو َعل ٌد  ُمَحّمَ َقاِسِم 

ْ
ال ِبی 

َ
أ وِبَنا 

ُ
ُقل َو َحِبيُب  َنا  َنِبّیِ َو  ِدَنا  َسّیِ ى 

َ
ُم َعل

َ
ل الّسَ َو  ِة 

َ
ل َو الّصَ ِميَن 

َ
َعال

ْ
ال َرّبِ  َحْمُد هلِِل 

ْ
»ال

ْجَمِعيَن«
َ
ْعداِئِهْم أ

َ
ى أ

َ
ْعَنُة اهَّلِل َعل

َ
َمْعُصوِميَن َو ل

ْ
يَن ال اِهِر ِبيَن الّطَ ّیِ

الّطَ

 
ً
 َوحاِفظا

ً
ِ ساَعٍه َوِلّیا

ّ
ُكل ْیِه َوَعلى آباِئِه فى هِذِه الّساَعِه َوفى 

َ
واُتَک َعل

َ
َحَسِن َصل

ْ
ِه ْبِن ال ُحّجَ

ْ
َک ال ُكْن ِلَوِلّیِ ُهّمَ 

ّ
لل

َ
»ا

»
ً
َعُه فيها َطویل  َوُتَمّتِ

ً
ْرَضَک َطْوعا

َ
 َحّتى ُتْسِكَنُه أ

ً
 َوَعْینا

ً
 َوَدليل

ً
 َوناِصرا

ً
َوقاِئدا

ٌیّ  َكْوَكٌب ُدِرّ َها 
َ

ّن
َ
َكأ َجاَجُة 

ّ
ِمْصَباُح ِفى ُزَجاَجٍة الُز

ْ
اٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ال

َ
َكِمْشك  ُنوِرِه 

ُ
ْرِض َمَثل

َ ْ
َماَواِت َوال >اهَّلُل ُنوُر الّسَ

ى ُنوٍر َيْهِدی اهَّلُل 
َ
وٌر َعل

ّ
ْم َتْمَسْسُه َناٌر ُن

َ
ْو ل

َ
ْيُتَها ُيِضىُء َول اُد َز

َ
ٍة َيك ِبّیَ  َغْر

َ
ٍة َوال  َشْرِقّیَ

َّ
ْيُتوِنٍة ال َباَرَكٍة َز

ّ
ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة ُم

 َشْىٍء َعِليٌم<)نور،آيۀ۳۵(.
ّ

ِل
ُ

اِس َواهَّلُل ِبك  ِللّنَ
َ

ْمَثال
َ ْ
َيْضِرُب اهَّلُل ال ِلُنوِرِه َمن َيَشاء َو

کالم، کهبهصورتمشترکلفظیدرسهعلم واليتدرآموزههایدينیوِحکمیمااصطالحیاست
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گرچهباتأّملدرمعنایهريکازایناصطالحاتبهيکمعنایمشترک عرفانوفقهبهکارمیرود؛

معنویمیتواندستيافت.

و کنند تصرف خلقت در خدا اذن به میتوانند آن بهواسطۀ که است مقامی تکوينی«، »واليــت

طبیعتمسّخرآنهامیباشد.واليتتشريعیبهمعنایبرخورداریازمقامتشريعاست.پیامبرمکّرم

ازعلومغیبیبرخورداربودند، کهبهلوحمحفوظمتصلو ازآنجایی ائمۀهدی)ع( اسالم)ص(و

تشريع حق این از هستند مــأذون خداوند جانب از اینکه بهواسطۀ و کنند احکام تشريع میتوانند

برخوردارمیباشند؛لذاحقتشريعبالذاتبرایخداوندوبالعرضطبقفرمودۀامامجعفرصادق)ع(

کلشیء(مربوطبهائمۀمعصومین)ع(است. )سبحاناّلذیسّخرلالمام

بر خداوند مخلوقات همۀ بر که کسانی اّولین طــهــارت)ع(، و عصمت اهلبیت معارف براساس

تمام با و معصومانه و پذیرفتهاند کمل ا و اتم بهنحو را الهیه واليت و الهیسبقتجستهاند میثاق

کرم)ص(وامیرالمؤمنینعلی)ع(وصديقۀ وجودشانتسلیموراضیتامبدانشدهاند،شخصنبیا

شهیدهفاطمۀزهراوبراهینپروردگارحضرتامامحسنابنعلیالمجتبیوحضرتامامحسینابن

علیسّیدالشهداءوحضرتامامعلیابنالحسینزینالعابدینوحضرتاماممحمدابنعلیالباقرو

حضرتامامجعفرابنمحمدالصادقوحضرتامامموسیابنجعفرالکاظموحضرتامامعلیابن

موسیالرضاوحضرتاماممحمدابنعلیالجوادوحضرتامامعلیابنمحمدالهادیوحضرتامام

حسنابنعلیالعسکریويادگارپیامبرانوامامانوهدايتگرهدايتيافتهووارثرسوالن،امامحّی،

حضرتحجتابنالحسنالعسکری)صلواتاهللعلیهم(میباشند.

اینامرباعثشدهتاخدایمتعالواليتايشانرابرهمۀمخلوقاتتکوينًاوتشريعًاالزامنمودهو

کرم)ص(وحضرتامیرالمؤمنین)ع(واهلبیت)ع(میثاق ازهمۀمخلوقاتنسبتبهامرواليتنبیا

بگیرد؛چهاینکهپذیرشبرایهمگاناجباریوفرضاستوحتیتمامدرجاترشدعوالمنیزتابع

پذیرشاینواليتاستوواليتحضرتعلی)ع(وائمۀمعصومین)ع(درعرضواليتالهیهوتوحید

نیست،بلکهدرطولتوحیدوازشروطآناست.بنابراین،پذیرشواليتامیرالمؤمنینعلی)ع(وائمۀ

تام نیزچیزیجزپذیرش نابدین گوهر و هــدی)ع(چیزیجزپذیرشواليتاهللنیست.حقیقت

واليتاهللوواليتاهلبیتعصمتوطهارت)ع(وِاعراضتاموتمامازواليتدشمنانواعداءايشان

کثیر،طاعتخداوندومعرفتاماممعصوم)ع(میباشد. نیستومصداقبارزخیر

را آن کهشرط چرا کردهاند؛ کسب را کهمحبتخدا رسولند از تبعیت بر پايداران واليــت، يــاوران

بهجایآوردهاند.

بزرگداشتاینياورانکهبههروسیلهدرکسبرضايتخدامیکوشند،بهدنبالشمولدعایرسول
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کهفرمود»وانصرمننصره«؛بزرگداشتراهوهدِفآنهاست. مکّرماسالمدرحقخودشانمیباشند

کنون، ا و است بــوده واليــت فهم و دريافت بهسوی حرکت خیزشهای محل دیرباز از اصفهان

از زينتآندسته تا بالندگینشسته به اینمهم از بهعنوانهماننشانوعالمت، »نشانواليت«

کهبهبهترینوجهدرتبیینواليتوتأثیرآندرتمامی دوستانولیخداحجتابنالحسن)عج(شود

وجوهفرهنگیواجتماعیمیکوشند.

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(درراستایهدفغائیخودمبنیبرنشرمعارفاسالمی

دانشمندان، فرهنگی و ادبی علمی، ازظرفیتهای مددجستن با فرهنگشیعی، اصول مبنای بر

ادیبانوهنرمندانمتعهد،درنظردارد»نشانواليت«رابارويکردحمايتازآثارارزشمندفرهنگیکشور

وبامحوريتمؤّلفههایفرهنگاسالمیبرگزارنمايد.

وطهارت)ع( اهلبیتعصمت بهواليت وفــاداران ومساعدتهمۀ کههمکاری داريم اطمینان

تحققاینمهمراسهلوممکنخواهدنمود.انشاءاهلل.

کلیات و اهداف فصل اّول: 

کلیات: الف(

کهدريکیازقالبهایزیرباهدف»تبیین مادۀ۱:»نشانواليت«،عاملتقدیروتجلیلازآثاریاست

واليت«نگارشيافتهاست:

الف.قصهورمان.

ب.نمايشنامهوفیلمنامه.

ج.شعرونثر.

د.مباحثنظری.

گزارشتحلیلی،وقايعنگاریوتاريخی. گزارش، ه.

گرافیکی،عکس. و.آثارتجّسمیمکتوبشامل:آثار

ز.آثارهنریشامل:نقاشیومعماری.

ح:تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی.

تبصرۀ۱:هیچمحدوديتیدرارسالآثاروجودنداشتهوعالقهمندانمیتواننددريکياچندرشتهاز

بخشهایمورداشارهحضورفعالداشتهباشند.

به معطوف بايد که داوران هیئت توسط داخلی آئیننامۀ قالب در برگزيده آثار معیارهای ۲: مادۀ

گرفت. مصادیقذیلمادۀپنجاهدافباشد،تدوینومالکعملقرارخواهد

فرهنگی، گون گونا مجامع و نهادها افراد، وهمهجانبۀ مؤثر شرايطحضور تمهید بهمنظور ۳: مادۀ
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گاهی آ به رسانههایجمعی در فراخوان ازطریق و بهصورتسراسری رويدادفرهنگی این تبلیغات

عمومخواهدرسید.

ب(اهداف:

کهاهدافزیررابامحوريتاعتقاداتشیعۀاثنیعشریمستندبه مادۀ4:»نشانواليت«بهآثاری

کردهاند،اعطامیگردد: معارفاهلبیت)ع(دنبال

و اهــداف،چیستی )تاريخچه،ضــرورت، منظرواليت از اسالمی تمدن و فرهنگ کلیات تبیین ۱.4.

چرایی(.

۲.4.تبیینوتعمیقوتقويتالگویاسالمیپیشرفتوابعادآنازنگاهاسالمی.

۳.4.تبیینمؤّلفههاوارزشهاومعارفاسالمیدرموضوعاتینظیر:

الف.معماری.

ب.سبکزندگی.

ج.نظامتربیتولزومتولیدفکروپرورشانساندرتمدنسازی.

د.مدیريت.

ه.جايگاهتدوینومعنويتواخالقوعلمدرتوسعۀانديشۀواليت.

راههای و شناسایی )چگونگی، شیعی واليت ناب تفکر جوهرۀ حقیقت با فرهنگها ديگر تقابل و.

مقابلهباآن(.

فصل دوم: ارکان ستاد »نشان والیت«

مادۀ۵:بهمنظوربرگزاریمراسماهدای»نشانواليت«،ستاداجراییازحوزههایزیرتشکیلمیشود:

کارگروههایتخصصی؛د(هیئتداوران. الف(شورایسیاستگذاری؛ب(دبیرخانه؛ج(

الف(شورایسیاستگذاری:

رأسستاد در که است استان اجتماعی و فرهنگی نهادهای از مرکب شــورایسیاستگذاری مادۀ6:

جشنوارهتشکیلمیشودوضمنتعیینضوابطوشرايطکلیبخشهایمختلفجایزهوتدوینضوابط

ومعیارهایداوریوارزيابیآثاروآئیننامههایداخلیودستورالعملهایمربوطبهجشنواره،نسبتبه

هماهنگیوهمسوییدستگاههایذیربطوحمايتهایمادیومعنویآنهااقدامخواهدنمود.

مادۀ۷:ترکیبشورایسیاستگذاریبهقرارزیرخواهدبود:

۱.مدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلبیت)ع(بهعنوانرئیسشورایسیاستگذاری.

۲.رياستحوزۀعلمیۀاصفهان.

۳.مدیريتحوزۀعلمیۀاصفهان.
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4.رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی.

۵.رئیسدفترتبلیغاتاسالمی.

6.معاوناجتماعیاستانداریاصفهان.

۷.شهرداراصفهان.

8.مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان.

۹.رئیسنهادنمايندگیمقاممعّظمرهبریدردانشگاههایاستان.

۱0.مدیرکلصداوسیمایاستان.

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ مدیرعامل انتخاب بــه فرهنگی شخصیتهای از نفر ســه ۱۱.

آقای و قمی انصاری مهدی شیخ )آقايان بود خواهد جشنواره دبیر آنان از يکی که اهلالبیت)ع(

کریو...(. حمیدرضاچا

تبصرۀ۲:هريکازسازمانهاواشخاصحقوقیمیتوانندبراساسدعوترئیسشورایسیاستگذاری

برایشرکتدرجلساتهمانديشیواتخاذتصمیمبرایشرکتدرجلسات،نمايندۀتاماالختیارخود

کتبًامعّینواعالمنمايند. را

انجام به سیاستگذاری شــورای رئیس ابــالغ با جشنواره سیاستگذاری شــورای اعضای ۳: تبصرۀ

وظابفمحولهبهآنانخواهندپرداخت.

مادۀ8:دبیرجشنوارهبامشورتشورایسیاستگذاریوبهوسیلۀرئیسشورایسیاستگذاریتعیین

خواهدشد.

تبصره4:وظائفدبیرازسویشورایسیاستگذاریمشخصوبهوسیلۀرئیسشوراابالغمیشودو

کثريتحاضرانمیباشد. اخذتصمیماتمبتنیبررأیا

ب(دبیرخانه:

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ محل در جشنواره ستاد اجرایی رکن بهعنوان دبیرخانه ۹: مــادۀ

اهلالبیت)ع(اصفهاناستقرارمیيابد.

کمیتههایاجراییزیرنظر مادۀ۱0:بهمنظوراجرایمطلوببرنامههاونیزتقسیموظائفمربوطه،

دبیرخانهبهشرحزیرعهدهداربرپاییمراسمخواهندبود:

کمیتۀتبلیغاتوانتشارات. -

کمیتۀارتباطاتورسانه. -

کمیتۀتدارکاتوپشتیبانی. -

کمیتۀتشريفاتوانتظامات. -
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گانهایپسازطرحوتصويب تبصرۀ۵:تعدادکمیتههایاجراییوشرحوظائفآنهادرآئیننامۀجدا

درشورایسیاستگذری،مشخصوابالغخواهدشد.

کارگروههایتخصصی: ج(

مادۀ۱۱:برایارزيابیآثاررسیدهبهدبیرخانۀجشنوارهدرهريکازقالبهایمادۀيکذیلبندالف،

کارگروههایتخصصیمتشکلازپنجنفرافرادذيصالحوصاحبنظردرموضوعومحورهایيادشده

بهوسیلۀدبیرجشنوارهپیشنهادوبهتصويبشورایسیاستگذاریخواهدرسید.

مادۀ۱۲:افراديادشدهباحکمرئیسشورایسیاستگذارینسبتبهانجاموظائفخودمطابقشرح

وظائفمطرحدرابالغیهاقداممیکنند.

کثرسهاثربرجستهراانتخابوبه کارگروههایتخصصیازمیانآثاررسیده،حدا مادۀ۱۳:هريکاز

دبیرجشنوارهاعالممیکنند.

د(هیئتداوران:

کارگروههای نمايندگان سیاستگذاری، شورای رئیس از متشکل جشنواره داوران هیئت ۱4: مادۀ

کارگروههای توسط معرفیشده آثار میان از برتر آثار انتخاب مسئولیت جشنواره، دبیر و تخصصی

تخصصیرابهعهدهخواهدداشت.

مادۀ۱۵:هیئتداورانازمیانآثاربرگزيدهدرهرقالبحداقليکاثربرتروازمیانتمامآثاردرتمام

کثردهاثربرتروازمیانآنهاسهاثرممتازراانتخابمینمايند. قالبهاحدا

ازسویرئیسشورایسیاستگذاریصادرو مادۀ۱6:احکاموشرحوظائفاعضایهیئتداوران

گرديد. ابالغخواهد

تأیید و سیاستگذاری شورای تصويب از پس داوران هیئت توسط انتخابشده برتر آثار 6: تبصرۀ

رئیسشورانهاییتلقیواعالمخواهدشد.

تبصرۀ۷:پیشنويسمعیارهاومالکهایدرجهبندیشدهبراساسقواعدداوریازسویدبیرتدوین

گرديد. وتنظیموپسازتصويبشورایسیاستگذاریبههیئتداورانابالغخواهد

تبصرۀ8:اعضایهیئتداوراننمیتواننددربخشمسابقهشرکتنمايند.

فصلسوم:مراحلاجرایی

گردآوریوضمناعالموصولبهصاحبانآثار،درموعد مادۀ۱۷:دبیرخانهموظفاستآثاررسیدهرا

مقرردراختیارهیئتداورانقراردهد.

حدرمصادیقاهدافمادۀپنج، مادۀ۱8:هیئتداورانآثاررسیدهرابراساسمعیارهایمربوطۀمصّر

شناساییومطابقموضوعات،طبقهبندیخواهندنمود.
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جایزه برپایی از قبل هفته يک کثر حدا را خود داوری نتیجۀ است موظف داوران هیئت ۹: تبصرۀ

بهصورتمحرمانهبهرئیسشورایسیاستگذاریجایزهتحویلدهند.

مادۀ۱۹:زمانومکانبرپاییجشنوارهتوسطدبیرجشنوارهمشخصخواهدشد.

فصلچهارم:مقدماتضروری

مادۀ۲0:بهمنظورُحسناجرایجایزۀفرهنگیواليتوضرورتدقتدرمحتواوتمهیدشرايطالزمو

نیزتأمیناهدافآئیننامه،رعايتمفادزیرضروریاست:

کثريکروزخواهدبود. الف(مدتبرپاییجایزۀفرهنگیحدا

مصوبات براساس همسو سازمانهای و ارگانها مشارکت با فرهنگی جایزۀ اعتبارات و هزينه ب(

شورایسیاستگذاریتأمینمیگردد.

باتصويبوتأییداعضایشورای آئیننامهتنها ياموضوعیدراین يااضافۀهرپیشنهاد ج(حذف

سیاستگذاریودرقالبتکملهممکنخواهدبود.

مادۀ۲۱:اینآئیننامهبايکمقدمهودرچهارفصل،بیستويکمادهوُنهتبصرهتدوینواززمان

تصويبوابالغآن،بهمرحلۀاجرادرخواهدآمد.

ْغَت 
َّ
 َفَما َبل

ْ
ْم َتْفَعل

َ
ِإْن ل َک َو ِبّ ْیَک ِمْن َر

َ
 ِإل

َ
ل ْنِز

ُ
ْغ َما أ

ّ
 َبِل

ُ
ُسول َها الّرَ

ّ
ُي

َ
اینمدالمزّینبهآيۀ6۷سورۀمائده>َيا أ

ِبی 
َ
ُمْؤِمِنيَن َعلِىّ بِن أ

ْ
ِميِر ال

َ
ِكيَن ِبِولیه أ ُمَتَمّسِ

ْ
َنا ِمَن ال

َ
ِذی َجَعل

َّ
َحْمُد هلِِل ال

ْ
َتُه<،درزیرآن،حديثواليت»ال

َ
ِرَسال

ِة)ع(«،درداخلحصاریدایرهایمانند،ناممبارکومقدس»علیولیاهلل«ودرنهايت ِئّمَ
َ ْ
َو ال طاِلب 

کههمگیبررویاینمدال ُكْنت َمْوالُه َفَهذا َعِلّىً َموالُه«میباشد کرم)ص( »َمْن  حديثنورانیپیامبرا

طراحیوحکشدهاست.
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شناختنامۀ شخصیت  های منتخب برای دریافت »نشان والیت«
استاد محمود فرشچیان

تاريخومحلتوّلد:۱۳08شمسی،اصفهان

زیبای هنرهای هنرستان از عالی تحصیلی:دیپلم رشتۀ و مــدرک

اصفهان،دريافتنشاندرجۀيکهنر)معادلدکترا(

شغل:هنرمندمعاصروبزرگتریننگارگرجهان

فعالیتهایشاخص:مدیريتادارۀملیواستادیدانشکدۀهنرهای

در دانــش نور هنری و علمی مرکز تأسیس تهران، دانشگاه زیبای

موسی ابن علی حضرت ضريح اجرایی مدیريت و طراحی آمريکا،

که ارزشمند اثر اباعبداهللالحسین)ع(ودهها الرضا)ع(وهمچنینطراحیومدیريتضريححضرت

افتخارجامعۀهنریدنیامیباشد

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملیوبینالمللی  

تألیفاتوآثارفاخروارزشمندعلمیوهنری  

کسبافتخاراتدرحوزههایعلمیودينیوهنری  

تأسیسمرکزعلمیوهنرینوردانشدرآمريکا  

تبلیغواليتوتوسعۀفرهنگاهلبیت)ع(ازطریقارائۀآثارهنری،مانندتابلوی»عصرعاشورا«و...  

چهرۀشاخصهنریدرعرصۀبینالملل  

آثار و تألیفات:

تصویرگریشاهنامۀفردوسی،نقاشیهاوطراحیهایمحمودفرشچیان،پهلوانانبزرگدرشاهنامۀ

مقاله، فرشچیان، محمود آثــار مجموعه فــردوســی، شاهنامۀ در پهلوانان داستانهای فــردوســی،

رسالههایتحقیقاتیوسخنرانیدربارۀهنرایراندرامريکا

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

زیبای هنرهای هنرستان در فرشچیان استاد حضور با که اصفهان هنرمندان صمیمی نشست در

ارادت بهپاس گرديد،»نشانواليت« برگزار استاد« با باعنوان»شبی خ۱۳۹۵/0۲/۲4 اصفهانموّر

و تولیت توسط رضــا)ع( امام وحضرت امامحسین)ع( مقدسحضرت ساحت به فرشچیان استاد

مدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(بهویاهداشد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

استاد محمد فوالدگر

تاريخومحلتوّلد:۱۳04شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:فوقلیسانسادبیاتعرب

شغل:صنعتگردرمنطقۀصنعتیشاهپورقديم

کتابو فعالیتهایشاخص:استاددانشگاه،تألیفقريببه۲0جلد

هفتادسالممارستوتدريسنهجالبالغهوازتربیتشدگانآيتاهلل

طّیب،برگزاریکرسیتدريسعلوماسالمیبهویژهنهجالبالغه،تربیت

شاگردانمبّرزبرایتدريسدرکالسهایعلمی،دينیواعتقادی

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملی  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

کسبافتخاراتدرحوزههایعلمیودينی  

کرسیهایتدريسنهجالبالغهدرسطحعالی   تأسیس

تبلیغواليتوتوسعۀفرهنگنهجالبالغهدرسطحجامعه  

آثار و تألیفات:

و نبی علم تجّلی فوالدگر، امامعلی)ع(،سلسلهمباحثمحمد کالم بیان بیانساده، با اصولدین

کالمدختنبی،تربیتواخالقدراسالمازقرآنوحديثوبیاناتمعّلماخالقاستادشهید وصیدر

مرتضیمطهری،تعلیموتربیتدرنهجالبالغه،جواندرنهجالبالغه،چهرۀمنافقانازديدگاهقرآنو

روايات،خالفتبالفصلامامعلی)ع(ازديدگاهابنابیالحديدمعتزلیدرشرحنهجالبالغه،سیریدر

مديحهسراییومرثیهگوییدراسالم،سیمایاخالقدرآیینۀقرآنواحاديث،علی)ع(وقرآن،قرآن

درنهجالبالغه،مبدأومعاديااصولاعتقاداتدرنهجالبالغه،مرزاخالق،منشورتربیتیپدرانبرای

فرزندان،نگاهیبهمشکالتوبرنامههایمجلسهفتم،

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درمراسمبزرگداشتمرحومفیضاالسالم)مترجممعروفنهجالبالغه(واستادمحمدفوالدگر)خادم

گرديد، برگزار اهلالبیت)ع( مؤسسۀ اجتماعات سالن در ۱۳۹4/۱0/0۷ تاريخ در که نهجالبالغه(

نهجالبالغه،»نشانواليت«توسط برجستۀ استاد و استادشاخصدانشگاه ازمقام بهمنظورتجلیل

تولیتومدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع(بهاستادمحمدفوالدگرتقديمشد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

سّید  نورالدین مجتهدزاده

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۷شمسی،رامهرمز

مدرکورشتۀتحصیلی:لیسانسزبانقديم

شغل:تولیتدارالعلمآيتاهللالعظمیبهبهانی

ادارۀ رامهرمز، و خوزستان اهــواز، در بهبهانی آيتاهللالعظمی مــدارس شاخص:متوّلی فعالیتهای

مدارسعلمیهدرخوزستان،چهرۀشاخصوتأثیرگذاردرحوزۀعلمیۀاهواز

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

دارابودنوکالتوامینمراجعبزرگوارتقلیددراهواز  

تولیتمدارسعلمیۀمرحومحضرتآيتاهللالعظمیبهبهانی  

مدیريتحوزۀعلمیۀآيتاهللالعظمیبهبهانیاهواز  

به   رســیــدگــی بــهویــژه اهـــواز؛ علمیۀ حـــوزۀ طــالب ــاری مــددک و رفــاهــی امـــور حـــوزۀ در فعالیت

بیسرپرست خانوادههای

زعامتبرگزاریهمايشحضرتآيتاهللالعظمیبهبهانی  

فعالیتدرمسیرتبلیغواليتوتوسعۀفرهنگشیعۀاثنیعشری  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

مراسمبزرگداشتآيتاهللالعظمیسّیدعلیموسویبهبهانیصبحروز۱۳۹4/۱0/0۲باحضورآيتاهلل

در اصفهان وشهردار اصفهان امامجمعۀ طباطبایینژاد آيتاهلل جزائری، موسوی آيتاهلل استادی،

گرديد.دراینهمايش، سالناجتماعاتمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانبرگزار

»نشانواليت«همراهبالوحتقدیرازسویتولیتومدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع(بهسّیدنورالدین

مجتهدزاده،تولیتدارالعلمآيتاهللالعظمیبهبهانیاهداءشد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آیت اهلل سّید  مرتضی مستجابی

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،مشهد

مدرکورشتۀتحصیلی:اخذدرجۀاجتهادازآيتاهللسّیدابوالحسناصفهانی

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذدرجۀاجتهادازحضرتآيتاهللالعظمیسّیدابوالحسناصفهانی  

شخصیتشاخصدرحوزۀعلمیۀاصفهان  

عالمیخدمتگزار،مجاهدیخستگیناپذیر،ياروياورمحرومان  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

مؤسسوبنیانگذارمرکزدرمانیامامموسیصدر  

پیشکسوتوپهلوانینامداروشاخص  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

َاعــالم، علمای حضور با که اصفهان چهلستون باغموزۀ در پهلوان مجتهدی نکوداشت مراسم در

میهمانان و اصفهان استان عالیرتبۀ وقم،مسئولین اصفهان علمیۀ برجستۀحوزۀ شخصیتهای

ویژهودرجمعدانشگاهیان،خّیرینوهمچنیناهالیورزشبهویژهورزشباستانیاستاناصفهانوبا

گرديد،»نشانواليت«بههمراهلوحتقدیرتوسطتولیتومدیرعامل اجرایجنابآقایدکترآذربرگزار

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(بهايشانتقديمشد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ احمدرضا مرتضوی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۹شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:حوزوی)سطح4(،تخصصدرزمینههایفقهواصول،علومقرآنی،علومحديث

شغل:مدّرس،محقق،سخنرانبرجسته

فعالیتهایشاخص:تدريسوتحقیق،دارایتألیفاتوآثارارزشمندعلمیدرحوزۀتشّیع

مالک انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادیحوزه  

فعالیتهایعلمیوتبلیغیدرخارجازکشورودرمرکزاسالمیاالمامعلیبنابیطالب)ع()دانمارک(  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیدرحوزۀتشّیع  

کسبافتخاراتدرحوزههایعلمیودينی  

تأسیسجلساتاصولاعتقادیوتربیتنسلجوانباسبکزندگیاسالمی  

تبلیغواليتدرسنگرمنبروارائۀتألیفاتومقاالتعلمی  

آثار و تألیفات:

امالیطوسی، تبويب امالیصدوق، تبويب عاشورا، زيارت فرازهای شرح و منابع بررسی النصوص،

و قرآن با درمــان فرزند، تربیت ۱۱0جلد، بحاراالنوار تخلیص بحرانی، هاشم سّید البرهان تخلیص

ذکرهایمستحبی،مرآۀاالبرارفیفضائلالشیعهومحبیاالئمۀاالطهار)ع(،نگاهینوبهتاريخصدر

اسالم،درمانباقرآنوذکرهایمستحبی،مقاالتمتعدددرزمینۀعلوماسالمی

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

و درروزعیدسعیدغدیرخمومراسمخطبهخوانیغدیرخمدرسالناجتماعاتمؤسسۀتحقیقات

و واليت شیفتگان و عاشقان حضور با و ۱۳۹4/0۷/۱0 تاريخ در اصفهان اهلالبیت)ع( معارف نشر

امامت،بهمنظورتجلیلازخدماتارزشمندایناستادعالیقدردرحوزۀتألیفوآثاروالییوهمچنین

سخنرانیهایارزشمنددردفاعازحريمامامتوواليتوفعالیتهایتأثیرگذاردرمرکزاسالمیاالمام

گرديد. گرانمايهتقديم علیبنابیطالب)ع(دردانمارک،»نشانواليت«بهاینفرهیختۀ
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دکتر علیرضا هزار

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۳شمسی،مشهد

مدرکورشتۀتحصیلی:دارایتحصیالتحوزوی،اتمامدورۀسطح

کارشناسیعلومقرآنوحديث، واشتغالدردورۀخارجفقهواصول،

کارشناسیارشدعلومقرآنوحديث،دکترایالهیات،روانشناسی

 institute for computing and يــا ICIS تحصیل:دانشگاه محل

 international center for integrated يا information sciences

 assessmentandsustainabledevelopmentatMaastrichtuniversity

شغل:استاددانشگاه،مدّرسحوزه،مؤّلفدرحوزۀعلوماسالمی

استادان:مرحومآيتاهللبهجت،آيتاهللوحیدخراسانی،آيتاهللجوادیآملی،حجتاالسالموالمسلمین

دکتراحمدعابدی

همدان، بوعلی دانشگاه مشهد، فردوسی دانشگاه اجتماعی:مدّرس و دينی علمی، فعالیتهای

دانشگاهصنعتیشريف ری، علومحديثشهر دانشگاه قم، آزاد دانشگاه قم، دین اصول دانشگاه

تهران،بنیادامامتجعفریقم

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

کرسیخطبهخوانیومرثیۀاهلالبیت)ع(  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

کرسیهایامامتدرلبنان   برگزاری

معرفی   و انــحــرافــی هــای جــريــان بــا مقابله حديثو ــال، رجـ زمینههای در علمی مــقــاالت دارای

شخصیتهایبرجستۀشیعی

کزوانجمنهایعلمیوادبی   عضويتدرهیئتمؤسسياهیئترئیسۀمرا

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

آثار و تألیفات:

و پیله آدينه، کوچههای در نیستی، دو تقاطع در غدیر، انسانیاجتماعی ُبعد الحسام، هدايات

پروانه،دانشمندانومشاهیرمدفوندرشهرری،التذکرۀالعظیمه،معدنالجواهر،خصائصفاطمه

الزهراء)س(،االلهامفیعلماالمام
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهبهمناسبتايامشهادتاّولینبانویفداییراهواليتدردارالسیاده درمراسمفاطمیۀسال۱۳۹۵

حضرتزهرایمرضیه)س(واقعدرخیابانمنوچهری،منزلحاجسّیدحسینرضازادهبرگزارگرديد،به

پاسقدردانیازتالشهایعلمیايشاندرتبیینواليتمطلقۀحضراتائمۀمعصومین)ع(بااهدای

لوحتقدیرو»نشانواليت«توسطاستاندارمحترماصفهانوتولیتومدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتو

نشرمعارفاهلالبیت)ع(ازايشانتقدیربهعملآمد.

پیرواهدای»نشانواليت«بهآقایدکترهزار،ايشانطیسخنانیچنینگفت:»مؤسسۀتحقیقات

ونشرمعارفاهلالبیت)ع(ازمؤسساتخوبوارزشمنداصفهاناست.دريکیازروزهایدهۀفاطمیه،

را معصوم)ع( بیانات و روايــات که ايامی همان در درست مؤسسه، این محترم مدیرعامل جانب از

میخواندم،غافلگیرشدم،چیزیشبیهسورپرایز.

روا الطافی حقیر، وصف در تریبون از رضــازاده سّیدحسین حاج عرايضم، پايان از بعد بالفاصله

کردند. داشتندومرابهدريافت»نشانواليت«مفتخر

ازمهربانیهایايشانوفرزندبزرگوارشانجنابآقایسّیدمحمدشهابالدینرضازادهبسیارمتشکرم.

کهبهعنايتحضرتولیعصر)ارواحنافداه(،همۀماوشمارابهنشانحقیقی خداوندرامیخوانم

کهجزآننشان،هیچنشانی امیرالمؤمنین)ع(دردنیاوآخرتمزّینومفتخربدارد؛چهبسا واليت

نشاننیست.«
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

سّید مهدی طباطبایی پور

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳0شمسی،اصفهان

لیسانس رنــگــرزی، و نساجی تحصیلی:کاردانی رشتۀ و مــدرک

مدیريتصنعتی

يــاران دفتر مسئول امیرالمؤمنین)ع(، خیريۀ شغل:مدیرعامل

کشور، گرداصفهان،عضوهیئتمدیرۀمجمعخّیرینمسجدساز بشا

دبیردفترنشرمعارفنهجالبالغهاصفهان

فعالیتهایشاخص:دبیرهنرستانفنی،مسئولیتقرضالحسنۀامامحسنمجتبی)ع(،شهردار

کشورومعاون رهنان،فرماندارسمیرم،مدیرکلبنیادمستضعفاناصفهان،رئیسبنیادمستضعفان

نخستوزیروقتایران،قائممقامبنیادفرهنگیامامرضا)ع(،مؤسسخیريۀامیرالمؤمنین)ع(

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

کشور   کوششدرراستایاحداثمسجددرمناطقمحروم

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

گرد   گستردهدررسیدگیبهامورمسلمانانوشیعیانبشا فعالیتهای

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههاوهمايشهایعلمیادبی

کرسیتدريسنهجالبالغه   برگزاری

تألیفاتوآثارارزشمندعلمی  

کارهایخیروعامالمنفعه   گستردهدرراستایفرهنگسازی فعالیت

اخذنشانهایمعتبرملی  

آثار و تألیفات:

امام رفتار بر علی)ع( امــام گفتار جلد(، )دو سرباز يک سرگذشت ازجمله: کتاب، جلد دههــا تألیف

گرد کلیدهایخوشبختی)چندجلد(،خاطراتآموزنده،سرودهبشا خمینی)ره(،

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

تاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعات کهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدر درمراسمشبشعر

گرديد،ازچند مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزار

تنازشاعرانشاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایسّیدمهدیطباطباییپوربا»نشانواليت«تقدیر

بهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آیت اهلل سّید  ابراهیم رئیسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۹شمسی،مشهد

مدرکورشتۀتحصیلی:سطحخارجدروسحوزوی،حقوقدان

سمت:تولیتآستانمقدسملکپاسبانآقاعلیابنموسیالرضا)علیهآالفالتحیهوالثناء(

فعالیتهایشاخص:مدّرسحوزۀعلمیه،مدّرسوعضوهیئتعلمیدانشگاه

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیدروسخارجفقه  

افتخارتولیتآستانملکپاسبانآقاعلیبنموسیالرضا)علیهآالفالتحیهوالثناء(  

سخنرانیومقاالتعلمیدرزمینۀعلوماسالمی  

کسبافتخاراتدرحوزههایعلمیودينیوتبلیغی  

عضوشورایمرکزجامعۀروحانیت  

کارآمددرآستانمقدسحضرتعلیبنموسیالرضا)علیهآالفالتحیهوالثناء(   مدیريت

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درايامدهۀاّولمحّرمالحرامودرمراسمسخنرانیبرایجمعیازجامعۀمتدّينیناصفهان،»نشان

واليت«توسطتولیتومدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(بهايشاناهداءگرديد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حجت االسالم والمسلمین حاج سّید جواد شهرستانی

کربال تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،

مدرکورشتۀتحصیلی:خارجفقهواصول

سمت:نمايندۀتاماالختیارحضرتآيتاهللالعظمیحاجسّیدعلیسیستانی

اساتیدبرجسته:آيتاهللمیرزاعلیفلسفی

فعالیتهایشاخص:مؤسسوبنیانگذارمؤسسۀآلالبیتالحیاءالتراث

مالک انتخاب اهدای نشان »والیت«:

مؤسسوبنیانگذارمؤسسۀآلالبیتالحیاءالتراث  

مدیريتعالمانهوعالیۀدفترنمايندگیآيتاهللالعظمیسیستانیدرحوزۀعلمیه  

انتخابکتابتصحیحکتاب»مسائلالخالف«بهعنوانکتابسالتوسطوزارتفرهنگوارشاداسالمی  

کزفرهنگیدرقم   مؤسسوبنیانگذارمرا

مؤسسوبنیانگذارطرحهایعمرانیدرحوزۀفرهنگیوعلمی  

کتابخانههایتخصصیدرشهرمقدسقم   مؤسسوبنیانگذار

آثار و تالیفات:

طباطبایی(، محقق همکاری تراثنا)با پژوهشی مجلۀ انتشار مشهد، ارشــاددر مجله فصلنامۀ انتشار

کتابشناسیاسالمی انتشارپژوهشهاینسخهشناسی

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

دانشگاه در ــواد)ع( جـ امــام دانشجویی خوابگاههای پــروژۀ از بــازديــد و شعبانیه اعیاد با همزمان

اصفهان دانشگاهصنعتی رئیسمحترم و نیکوکاران و ازخّیرین باحضورجمعی و اصفهان صنعتی

عمرانیحضرت و فرهنگی علمی، ارزشمند خدمات به ارجنهادن بهمنظور هیئترئیسه، اعضای و

حضرت دفتر در تأثیرگذارشان فعالیتهای و شهرستانی جــواد سّید حاج حجتاالسالموالمسلمین

گرديد. آيتاهللالعظمیسّیدعلیسیستانی،نشان»واليت«همراهبالوحتقدیر،تقديممحضرشان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

شاعر ارجمند استاد محمدعلی صاعد اصفهانی

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:حوزوی

شغل:نقاش

فعالیتهایشاخص:سرپرستانجمنادبیصائب

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههایعلمیادبی

تأسیسانجمنهایادبیهنری  

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسمرا

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

آثار و تألیفات:

برگزيدۀغزلیاتصائب

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدرتاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعات درمراسمشبشعر

گرديد، برگزار برجسته شاعران حضور با اصفهان اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

»نشان با اصفهانی صاعد محمدعلی آقای جناب ازجمله برگزيده و شاخص شاعران از تن چند از

واليت«تقدیربهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کاشانی شاعر ارجمند استاد علی اصغر صائم 

کاشان تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،

مدرکورشتۀتحصیلی:دکترایادبیات

کتبادبیدرخانۀسخن شغل:تدريسونقداشعارشاعرانجوانوتألیف

در ادبیات تدريس کاشان، سخن فرهنگیادبی انجمن مدیريت و تأسیس شاخص: فعالیتهای

از بیش برپایی فرهنگی، و عالی مؤسسات با همکاری خارجی، و داخلی علمی کز مرا و دانشگاهها

کالسهایآموزشیوجلساتحافظخوانی کنگره،بزرگداشت، ۱۵00جلسهشعرخوانی،همايشادبی،

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههایعلمیادبی

تأسیسانجمنهایادبیهنری  

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسمرا
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آثار و تألیفات:

مجموعۀشعرها:۱.فصلهاويادها؛۲.شکوفههایانقالب؛۳.شکارستاره؛4.بلوراشک؛۵.دیوان

کهبیایی؛ کند گل؛۷.فروغستانعشق؛8.دستدرآغوشسکوت؛۹.خدا عشق؛6.آهنگپای

گلهای کبوتر؛۱۲.عاشقانهها؛۱۳.بردوشآفتاب؛۱4.شاعر ۱0.دريایعطش؛۱۱.دلهستاينجا

کرشمه. سرخ؛۱۵.برزلف

کتابورسالۀتحقیقی:۱.اقسامشعرپارسی؛۲.سیریدررباعیاتحکیمافضلالدینمحمدمرقی؛

گاهنامهسخن؛6.خورشیدسرايان؛۷.بهارسخن؛8.  ۳.عرفاندرشعرشهريار؛4.خورشیدعلم؛۵.

کجاست؟؛۱۱.تأثیرمشروطهبرادبیاتوپیدايش مینایسخن؛۹.خورشیدسخن؛۱0.خانۀدوست

شعرنو؛۱۲.ازدادائیسمتاپستُمدرن؛۱۳.شرحیبراحوالرياضیدانانجهان؛۱4.محتشمپدرشعر

آئینی؛۱۵.خورشیداردهال؛۱6.سیریدرادبیاتپارسی؛۱۷.سیریدرصناعاتادبی؛۱8.نقدی

کوتاهبرغزلمعاصر؛۱۹.پیشینۀترانهسراییدرادبپارسی؛۲0.سیریدرهنرخوشنويسی؛۲۱.شراب

کاشان. گیتی؛۲۳.ادوارادبیدر شوقسخن؛۲۲.نوزایی

تصحیحومقدمههایمختلف.

صدهاشعر،مقالهومصاحبههایادبیدرنشرياتوسايتهایاينترنتی.

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

تاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعات کهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدر درمراسمشبشعر

گرديد،ازچند مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزار

کاشانیبا»نشانواليت«تقدیر تنازشاعرانشاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایعلیاصغرصائم

بهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

استاد مصطفی هادوی )شهیر اصفهانی(

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۹شمسی،لنجان

مدرکورشتۀتحصیلی:فوقلیسانسادبیاتوعلومتربیتی

شغل:استاددانشگاه

فعالیتهایشاخص:مسئولچهارانجمنادبی،مؤّلف۲6عنوانکتاب،استاددانشگاهآزادخوراسگان،

مسئولانجمنهایادبیخانۀهنرمندان،مسئولانجمنبهاردانشگاهآزاداسالمیخوراسگان

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههاوهمايشهایعلمیادبی

تأسیسانجمنهایادبیهنری  

کزوانجمنهایعلمی،ادبی   هیئتمؤسسيارئیسۀمرا

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

آثار و تألیفات:

تذکرۀشعرای اصفهانی(، )شهیر )بامقدمۀمصطفیهادوی وسلوک ازجمله:سیر کتاب ۲8عنوان

گنجینۀشعروادبپارسی)ازرودکیتاپروین(،يادوارۀ استاناصفهانازقرنپنجمتاعصرحاضر،

آئینی،اصول ادبیات انديشهها، گلچین وعرفانی، فلسفی فرهنگاصطالحات امین، بانومجتهده

سخنسراییو...

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درمراسمشبشعرکهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدرتاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعاتمؤسسۀ

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزارگرديد،ازچندتنازشاعران

شاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایمصطفیهادویبا»نشانواليت«تقدیربهعملآمد.



550

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

شاعر ارجمند استاد عباس شاهزیدی )خروش اصفهانی(

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۷شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:کارشناسیارشدفقهواصول

شغل:شاعر،نويسنده،منتقدادبی

اصفهان، جــوان شعر نخبگان کانون شاخص:دبیر فعالیتهای

ارشاداسالمیاصفهان،رئیس و ادارهکــلفرهنگ عضوشورایشعر

انجمن استاناصفهان،دبیر انجمنفرهنگیشاعران هیئتمدیرۀ

برگزيدۀ اشراق، برکۀ انجمن دبیر اصفهان، شعرجوانحوزۀهنری

بیشاز۱۵0کنگرۀشعر

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههایعلمیادبی

تأسیسانجمنهایادبیهنری  

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسمرا

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

آثار و تألیفات:

گزيدۀشعردفاعمقدس،پرسههایبیپايان. کسیدلباختهام، درحوالیاشراق،به

مقاالت:»عالمانشعروشعرعالمانه«،»جريانشعردرتاريخمکتباصفهان«،»دوبیتیهایمنعین

لهوفاست«

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درمراسمشبشعرکهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدرتاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعاتمؤسسۀ

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزارگرديد،ازچندتنازشاعران

شاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایعباسشاهزيدیبا»نشانواليت«تقدیربهعملآمد.



552

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

شاعر ارجمند استاد محمد قدسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲8شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:دیپلمادبی،لیسانسالهیات

فعالیتهایشاخص:تفسیرقرآن،تفسیرنهجالبالغه،تفسیرمثنویوحافظپژوهیدرسالناجتماعات

مجتمعفرهنگیفرشچیان،ورودبهانجمنادبیصائب،تشکیلانجمنادبیابنمسکويه،رئیس

در حافظ و مثنوی تفسیر اصفهان، استان اسالمی ارشــاد و فرهنگ ــل ادارهک در استان شعر شــورای

نگارستانامامخمینی،عضوشورایشعرصداوسیمایمرکزاصفهان

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

تأسیسانجمنهایادبیهنری  

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسيارئیسۀمرا

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

آثار و تألیفات:

عترتخورشید)دومجموعه(

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

تاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعات کهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدر درمراسمشبشعر

گرديد،ازچند مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزار

تنازشاعرانشاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایمحمدقدسیبا»نشانواليت«تقدیربهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

شاعر ارجمند استاد محسن ناصحی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۷شمسی،اصفهان

شغل:کارمنددانشگاهآزاداسالمیخوراسگان

کنگرۀدفاعمقدس،تأسیسانجمنادبیواليت فعالیتهایشاخص:نفراّول

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

تأسیسانجمنهایادبیهنری  

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسمرا

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههاوهمايشهایعلمیادبی

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درمراسمشبشعرکهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدرتاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعاتمؤسسۀ

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزارگرديد،ازچندتنازشاعران

شاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایمحسنناصحیبا»نشانواليت«تقدیربهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

شاعر ارجمند استاد فضل اهلل شیرانی )سخا(

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۵شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:دیپلمادبیات

شغل:مسئولیتانجمنهاوشوراهایادبی

آئینیواجتماعی،مسئولسابقدفترشعراستان، فعالیتهایشاخص:سرودناشعاروسرودههای

ادبیصائب، انجمن اجرایی دبیر اصفهان، استان شاعران هماهنگی انجمن مدیرعامل و مؤسس

عضوشورایشعرادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان،عضوشورایشعرصداوسیمایمرکز

اصفهان،عضوشورایشعرنگارستانامامخمینی)ره(

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

داشتنمرتبۀعلمیاستادتمام  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀادبیاتآئینی  

تألیفاتوآثارارزشمندعلمیوادبی  

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههایعلمیادبی

تأسیسانجمنهایادبینری  

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسمرا

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

تاريخ۱۳۹4/0۷/0۹درسالناجتماعات کهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدر درمراسمشبشعر

گرديد،ازچند مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزار

تنازشاعرانشاخصوبرگزيدهازجملهفضلاهللشیرانی)سخا(با»نشانواليت«تقدیربهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

شاعر ارجمند استاد روح اهلل منصوری

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۷شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:ادبیاتفارسی،تحصیالتحوزوی)ادبیاتعرب(

شغل:استاد

فعالیتهایشاخص:عضومجمعشعرکانوننخبگان)حوزۀهنری(،عضوشورایشعرنگارستانامام

خمینی)ره(،عضوشورایشعروهیئتمدیرۀانجمنادبیصائب

مالک های انتخاب اهدای »نشان والیت«:

کزوانجمنهایعلمیادبی   هیئتمؤسسيارئیسۀمرا

کشوری   کسبافتخاراتدرجشنوارههاوهمايشهایعلمیادبی

تبلیغواليتدرعرصههاینووابداعی  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهبهمناسبتعیدسعیدغدیرخمدرتاريخ۱۳۹4/0۷۷/0۹درسالناجتماعات درمراسمشبشعر

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهانباحضورشاعرانبرجستهبرگزارگرديد،ازچندتن

ازشاعرانشاخصوبرگزيدهازجملهجنابآقایروحاهللمنصوریبا»نشانواليت«تقدیربهعملآمد.
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گسترش فرهنگ شیعی و( تجلیل از شخصیت  های شاخص فعال در 

 نکوداشت آیت اهلل العظمی حاج شیخ حسین مظاهری

لوح تقدير اهدايی به حضرت آیت اهَّلل العظمى حاج شيخ حسين مظاهری

زعيم حوزۀ علميۀ اصفهان

زشمند و تأثيرگذار ایشان در حوزۀ علميۀ اصفهان و خدمات علمى و  به  پاس زعامت ار

كرسى درس خارج فقه در  تأليفات ایشان در زمينه  های مختلف علوم اسلمى و برقراری 

حوزۀ علميۀ اصفهان

یخ اهداء: 1395/09/25 تار

مراسم اهدای لوح تقدير: نكوداشت به منظور تجليل از مقام علمى و معرفى آثار معّظم له 

گستردۀ ایشان در حوزۀ علميه در ابعاد مختلف و خدمات 

د:1312شمسى، تيران )یكى از شهرهای استان اصفهان(
ّ
یخ و محل تول تار

وی در سطح خارج فقه و اصول تحصيلت:تحصيلت عاليه حوز

خادمى،  آیــت اهَّلل  مقدس،  احمد  حاج آقا  خوانساری،  جمال  برجسته:حاج آقا  استادان 

ــدّرس، آیـــت اهَّلل حــاج شيخ  آیـــت اهَّلل فــيــاض، آیـــت اهَّلل طــّیــب، آیـــت اهَّلل ادیـــب، آیـــت اهَّلل مـ

مرتضى  شيخ  حاج  آیــت اهَّلل  نجفى،  مرعشى  آیت اهَّلل العظمى  جبل عاملى،  عبدالجواد 

وجردی، امام خمينى، آیت اهَّلل العظمى محقق داماد حائری، آیت اهَّلل العظمى بر

یم، فقه، رجال، اخلق، اعتقادات، عرفان،  كر تأليفات:تأليفات متعدد در زمينه  های قرآن 

وس خارج اصول وس خارج فقه، در یخ و سيره، مهدویت، در حدیث، اقتصاد اسلمى، تار

مسئوليت  ها:ساماندهى حوزه  های علميه، تنظيم و تدوين برنامه  های علمى و آموزشى 

علميۀ  ــوزۀ  ح یت  مدير »مــركــز  ازجمله  متعدد  كــز  مــرا تأسيس  ــق«،  ح راه  »در  مؤسسۀ 

حوزۀ  مشاورۀ  »مركز  اصفهان«،  علميۀ  حوزۀ  تخصصى  آموزش  های  »مركز  اصفهان«، 

رایانه  ای حوزۀ علميۀ اصفهان«، »مركز رسيدگى به  علميۀ اصفهان«، »مركز تحقيقات 

امور مساجد استان اصفهان«

متن لوح تقدیر

 اهَّلَل َوَكَفى ِباهَّلِل َحِسيًبا)احزاب/۳۹(
َّ

َحًدا ِإال
َ
 َيْخَشْوَن أ

َ
َيْخَشْوَنُه َوال ِت اهَّلِل َو

َ
ُغوَن ِرَساال ِ

ّ
ِذيَن ُيَبل

َّ
ال

کارمانرسد بهحسنوخلقووفاکسبهيارمانرسد/تورادراینسخنانکار

هزارنقشبرآيدزکلکصنعويکی/بهدلپذیرینقشنگارمانرسد
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

و میکند پرتو"اخالص"تجلی در که است الهی مــردان خاّصه امتیازات ازوجــوه فضیلت" و "فضل

رحمانیترابهنمايشمیگذارد.برهانقاطعنظامتکوین،تعبدوبندگیاستوهرآنکسچنیندرجه

کرد،فلسفه"حیاتمحمود"رادرقیاساتمنطقلطفدريافتهاست. ومرتبتیراتجربه

رهیافتهایمعرفتی،رهینرشحاتمعنویاستوآئینهدل،مظهرومظهرجمالوجاللیاستکه

هستیدرقلمروحکمتالهیبدانمتصفشدهوآراستگیمیيابد.

سايه در تاثیرگذاری این و هستند مستعدتکامل روحهــای مربیان آئین، معلمان و دین عالمان

فضایلاخالقیومراتبانسانیودررهگذرسلوکعرفانیوشهودروحانی،شکلمیگیرد.

که"اصفهان"متبرکبهآئیننکوداشترجلینامآور،همروزگارماوازتبارعالمانراستین اينک

کهمارابهنعمتدرکفیوضاتاینفقیهصمدانیوعالمربانیواسوه کريم است،خدایسبحانراشا

اخالقونمونهپارسائیزعیمحوزهعلمیهاصفهانحضرتآيةاهللالعظمیحاجشیخحسینمظاهری

)مدظلهالعالی(الیقدانستتابارديگرجانمانرامشحونازشمیمعطرمعارفنابوحکیمانهاش

سازيموازجودوجودشدرسزيستنعارفانهبیاموزيم.بیشکاینشخصیتممتاز،سابقهالحقه

و مجلسیها چونان؛ وفقاهت ديارعلم این آسمان منیر سراجان و بــزرگ پارسايان و عالمان علمی

میردامادهاومالمحسنفیضها،راداردومشیاخالقیاشدرحوزهمقدسهعلمیهاصفهانروحمکتب

کهدرعملنشاندادند عزتمندتشیعرازندهوسرزندهنگاهداشتهاست؛ايشانازنادربزرگانیهستند

کتابوحکمت کهتزکیه،نتیجهتعلیم بیاناخالقجزدرسايهتسلطبرفقهوعقائدممکننیستچرا

کنندهخودمتخلقبهآناخالقباشد. کهتبیین استوزمانیمؤثراست

کهجلوهاشسلوکعملیايشاناست،طالبان بیترديدنگاهحقیقتبیناینبزرگمردبهحیات،

نوررابهدربخانهاهلالبیت)ع(میکشاندوایناستنتیجههمراهیبادوياورالهیيعنیتجلیو

مظهرحقعلیهماالّسالم.

ثمراتپربرکتتبلیغیواخالقیونفحاتقدسیومعنویایناستوانهپاکنهادوملکوتیهمچنان

و الهیعمریدراز بارقهوهديۀ استمراراین برای بسانستارگانیدرسپهرسپاهانخواهددرخشیدو

بهروزیوسالمتیمستدامرادرظلعناياتخداوندمتعالوتوجهاتخاصهقطبعالمامکان،موالی

انسوجان،مهرسپهرسروری،حضرتحجتابنالحسنالعسکری)ع(برایايشانمسألتداريم.

سيدحسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان

1395/09/25
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

نکوداشت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری

لوح تقدير اهدايی به حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ مهدی مظاهری

و  یه  خير انجمن  های  تشكيل  راستای  در  ایشان  اجتماعى  زشمند  ار خدمات  به  پاس 

یۀ دیگر و درخشش عالى  كز خير دارالقرآن و انجمن مددكاری امام زمان)عج( و ده  ها مرا

كميل و در ليالى ماه  وحبخش ندبه،  ایشان در وعظ و خطابه و برگزاری محافل دعای ر

مبارک رمضان محفل با عظمت و معنوی دعای ابوحمزۀ ثمالى

یخ اهداء: 1389/11/28 تار

و  زانه  فر عالم  اين  زشمند  ار خدمات  از  تجليل  و  نكوداشت  تقدير:  لوح  اهــدای  مراسم 

خدمتگزار به جامعه در مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

د: 1310شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

آیــت اهَّلل حــاج آقــا حسن مــدّرس،حــاج شيخ  آیــت اهَّلل حــاج آقــا احمد مقدس،  اســتــادان: 

محمدحسن نجف آبادی، آیت اهَّلل حاج شيخ عباسعلى ادیب، آیت اهَّلل مشكينى، آیت اهَّلل 

سلطانى، آیت اهَّلل شهيد شمس آبادی 
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کمال فقیه ایمانی همایش نکوداشت آیت اهلل سّید  

كمال فقيه ایمانى لوح تقدير اهدايی به آیت اهَّلل حاج سّید  

كتابخانۀ اميرالمؤمنين)ع( مؤسس و توليت مدرسۀ دارالحكمه و 

كتابخانۀ اميرالمؤمنين)ع( به  پاستقدير از خدمات عام  المنفعه و احداث 

یخ اهداء: 1393/09/19 تار

كمال فقيه ایمانى مراسم اهدای لوح تقدير:نكوداشت آیت اهَّلل حاج سّید  

د:1313شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

وی، خارج فقه و اصول تحصيلت:حوز

همدانى،  نوری  ادیــب،  نجف آبادی،  محمدحسن  شيخ  عظام  برجسته:آیات  استادان 

زاعلى  يزی، سّید محمدباقر سلطانى، مير شيخ عبدالجواد همدانى، محمد مجاهدی تبر

وجردی، امام خمينى،  مشكينى، سّید محمد محقق داماد، سّید حسين طباطبايی بر

گلپایگانى سّید محمدرضا 

مسئوليت  ها:مؤسس و توليت مدرسۀ علميۀ دارالحكمه، تبليغ و ارشاد مردم، اقامۀ نماز 

در مسجد آقاعلى بابا، پاسخ گويی به مسائل و نيازهای شرعى، فعاليت های سياسى 

یم شاهنشاهى  ژ و حركت  های انقلبی در دوران آغاز قيام امام خمينى و مردم عليه ر
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نکوداشت حجت االسالم والمسلمین شیخ غالمرضا فیروزیان

یان لوح تقدير اهدايی به حضرت حجت االسلم والمسلمين آقای حاج شيخ غلمرضا فيروز

مكتب  گسترش  و  تبليغ  عرصۀ  در  ایشان  زشمند  ار خدمات  و  عاليه  هّمت  به  پــاس 

یۀ  خير كز  مرا و  مسجد  ده ها  تأسيس  و  اهَّلل(  صلوات  )عليهم  اهل بیت  نورانى  و  گهربار 

وم و  دیگر به منظور احيای شعائر دینى و اجابت درخواست اهالى شهرها و مناطق محر

وحانيون( به آن مناطق به منظور آشنايی  غ )ر
ّ
رسيدگى به امور دینى و همچنين اعزام مبل

مكتب  و  اثنى عشری  شيعۀ  معارف  و  آموزه ها  به ويژه  اعتقادی  مبانى  با  مردم  بیشتر 

فقهى امام جعفر صادق)ع(

یخ اهداء: 1390/11/23 تار

مراسم اهدای لوح تقدير:دومين همایش تجليل از چهرۀ ماندگار تبليغى استان اصفهان

د: 1298شمسى، تهران
ّ
یخ و محل تول تار

زنده گفتارهای ار تأليفات: خاطرات و اسناد، 

كرده  اند  وستاهای اطراف زابل بنا  كه در ر فعاليت ها:ساخت مساجد و ساختمان  هايی 

كعبه، مسجد امام حسن عسكری، مسجد آل رسول  ازجمله مسجد مولود 
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آیت اهلل حاج شیخ یداهلل رحیمیان دستجردی

لوح تقدير اهدايی به حضرت آیت اهَّلل حاج شيخ یداهَّلل رحيميان دستجردی

یس در حوزۀ علميۀ اصفهان و همچنين  كرسى تدر به  پاس خدمات علمى و 

كرسى وعظ و خطابه و بیان مسائل فقهى از صدای  درخشش چشمگير در 

مركز اصفهان

یخ اهداء: 1394/07/20  تار

استان  تبليغى  ماندگار  چهرۀ  همایش  سومين  تقدير:  لــوح  ــدای  اه مراسم 

اصفهان

وی تحصيلت: تحصيلت عالى حوز

مسئوليت  ها: مدّرس و استادتمام حوزۀ علميۀ اصفهان

حجج اسالم: حاج شیخ محمدباقر تحریری، شیخ مرتضی جوادی آملی، سّید هادی رفیعی پور، 

شیخ جواد محّدثی

يری لوح تقدير اهدايی به حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ محمدباقر تحر

یارات  ز و  متون  با  آشنايی  آموزشى  كارگاه  یس  تدر كرسى  در  به  پاسحضور 

معصومين)ع(

یخ اهداء: 1390/09/02 تار

یارات  كارگاه آموزشى آشنايی با متون و ز مراسم اهدای لوح تقدير:در پایان 

معصومين)ع( 

د:1334شمسى، تهران
ّ
یخ و محل تول تار

وی تحصيلت: حوز

رضا  سّید  آقــا  شــاه آبــادی،  عظام  آیــات  خياط،  رجبعلى  شيخ  برجسته:حاج  اســتــادان 

كاظم  گلپایگانى، امام خمينى، سلطانى، خندق آبادی، سّید  دربندی، نجفى مرعشى، 

حاج آقا  جــاودان،  على آقا  شيخ  حاج  مجتهدی،  طباطبايی،  علمه  وجردی،  بر عصار، 

كربليی، حاج سّید هاشم تهرانى قاسمى، حاج ابوالقاسم فلسفى، حاج شيخ جواد 

یارت جامعۀ  یارت امين اهَّلل(،جلوه های الهوتى )شرح ز تأليفات:سيمای مخبتين )شرح ز

)شرح  علم  حقيقت  و  حقيقى  شعبانيه(،بندگى  مناجات  )شرح  عارفانه  كبيره(،نجوای 

وج عقل )شرح حدیث جنود عقل و جهل(،بازگشت به سوی  حدیث عنوان بصری(،عر
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كميل،  كين(،شرح دعای  او )شرح مناجات نائبين(،درد دل با خداوند )شرح مناجات شا

شرح رسالۀ حقوقيه، شرح دعای مكارم االخلق امام سجاد)ع(

وه عقاید در مركز تحقيقات سپاه گر مسئوليت  ها: استاد حوزۀ علميه،مسئول 

لوح تقدير اهدايی به حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ مرتضى جوادی آملى

حضرت  مــعــّظــم  زادۀ  ــــت اهَّلل  آی قـــم،  علميۀ  ــوزۀ  حـ اســتــاد  ــن،  ديـ وهــشــگــر  پــژ

آیت اهَّلل العظمى جوادی آملى

و  متون  با  آشنايی  آمــوزشــى  كــارگــاه  یس  تدر كرسى  در  حضور  به  پــاس 

معصومين)ع( یارات  ز

یخ اهداء: 1390/09/02 تار

و  با متون  آموزشى آشنايی  كارگاه  پایان مراسم  مراسم اهدای لوح تقدير:در 

یارات معصومين)ع( ز

د:1337شمسى، آمل مازندران
ّ
یخ و محل تول تار

وی: سطح چهار ، سيزده سال درس خارج حوزه تحصيلت:ليسانس حقوق، حوز

اشــارات  درس  يرات  تقر دورۀ  وهشى،  پژ 17مقالۀ  آن،  آئين  و  یــارت  فلسفۀ  ز تأليفات: 

حضرت آیت اهَّلل جوادی آملى، مباحث قرآنى

مسئوليت ها:مدير مدرسۀ علميۀ  امام  حسن عسكری )ع( آمل، عضو كميسيون فرهنگى 

شورای عالى انقلب فرهنگى، رئيس مؤسسۀ فرهنگى تحقيقاتى اسراء، رئيس و عضو 

مؤسسۀ  رئيس  اســراء،  نشر  مركز  رئيس  معارج،  وحيانى  علوم  وهشكدۀ  پژ هيئت علمى 

آموزش عالى امام حسن)ع(، صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامۀ اسراء

لوح تقدير اهدايی به حجت االسلم والمسلمين حاج سّید هادی رفيعى پور

یارات معصومين)ع( یس كارگاه آموزشى آشنايی با متون و ز به  پاس حضور در كرسى تدر

یخ اهداء: 1390/09/02 تار

یــارات  ز و  متون  با  آشنايی  آموزشى  كارگاه  مراسم  پایان  تقدير:در  لوح  اهــدای  مراسم 

معصومين)ع(

د: 1327شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

وی تحصيلت:حوز
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سّید  حــاج  يــزی،  تــبــر كاظم  شيخ  اســـلم:   حجج  و  آیــات  حــضــرات  برجسته:  اســتــادان 

زا هاشم آملى، حاج سّید على علمه فانى، حاج شيخ جواد  گلپایگانى، مير محمدرضا 

زنجانى، مكارم  ى  لنكرانى، حاج سّید موسى شبير ى، حاج شيخ محمد فاضل  يز تبر

آملى،  جــوادی  شيرازی،  انصاری  مطهری،  يــزدی،  مصباح  خراسانى،  وحيد  ى،  شيراز

صانعى،  حرم پناهى،  خزعلى،  جنتى،  شيخ زاده،  قدوسى،  بهشتى،  آملى،  حسن زاده 

مشكينى، احمدی ميانجى

مؤسسۀ  تحقيقات  مسئول  و  الــزهــرا)س(،مــديــر  جامعه  ــوزش  آم معاون  مسئوليت  ها: 

تحقيقاتى امام هادی)ع(

و  یت  مهدو ــارت،  ی ز ادعيه،  حدیث،  فقه،  زمينه های  در  متعدد  تأليفات:تأليفات 

معارف اسلمى

لوح تقدير اهدايی به حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ جواد محّدثى

یارات  كارگاه آموزشى آشنايی با متون و ز یس  كرسى تدر به  پاس حضور در 

معصومين)ع(

یخ اهداء: 1390/09/02 تار

كارگاه آموزشى آشنايی با متون و  مراسم اهدای لوح تقدير: در پایان مراسم 

یارات معصومين)ع( ز

د: 1331شمسى، سراب آذربایجان شرقى
ّ
یخ و محل تول تار

وی تحصيلت:حوز

شهيد  مفتح،  شهيد  قــدوســى،  سرابی،شهيد  واعــظ  جليل  زا  برجسته:مير اســتــادان 

احمدی  جنتى،  زنجانى،  شبيری  خراسانى،  وحيد  مشكينى،  عظام  آیات  و  شاه آبادی 

آذری قمى،  آملى، ميرمحمدی،  انصاری شيرازی، حسن زاده  ميانجى، مصباح يزدی، 

گيلنى، حائری شيرازی، ابراهيم امينى، مقتدايی مؤمن، محمدی 

وهشگر  پژ و  محقق  یسنده،  نو قــم،  علميۀ  حــوزۀ  عالى  مقام  مسئوليت  ها:استاد 

اسلمى علوم 
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کتابی دکتر سّید محمدباقر 

كتابی لوح تقدير اهدايی به آقای دكتر سّید محمدباقر 

یح نور و ارائۀ سخنرانى و بیان شيوا  زشمند در همایش ضر به  پاس حضور ار

در شرح خطبه  های نهج البلغه

یخ اهداء: 1387  تار

د: 1302 شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

وی  تحصيلت: دكترای الهيات و عرفان و فلسفه اسلمى، تحصيلت حوز

در سطح عالى

زا ابوالفضل همايی، حاج آقا رحيم  یار، مير استادان برجسته: آقای محمد مهر

آیــت اهَّلل حسين  آیــت اهَّلل حاج شيخ مهدی نجفى،  زا على آقا شيرازی،  مير اربــاب، حاج 

خادمى و آیت اهَّلل طّیب

كتاب »وحدت وجود«  تأليفات: رجال اصفهان در علم و عرفان و ادب و هنر، مقدمه بر 

نا  گشایش نهج البلغه، شرح مثنوی موال كليد  )تأليف مرحوم استاد فضل اهَّلل ضياءنور(، 

در دو داستان، فقه و معارف اسلمى )پنج جلد( و...

صنعتى،  دانشگاه  و  اصفهان  دانشگاه  استاد  قضايی،  امور  در  اشتغال  مسئوليت  ها: 

عضویت در انجمن آثار و مفاخر اصفهان 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حاج مرتضی اشتری

كر بااخلص اهل بیت)ع( حاج مرتضى اشتری لوح تقدير اهدايی به ذا

یح نور در سال  زشمند اشعار واليی در مراسم ضر به  پاس حضور و اجرای ار

1387

یخ اهداء: 1387 تار

یح نور 1387 مراسم اهدای لوح تقدير: ضر

د: 1314شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

تأليفات: ديوان اشتری اصفهانى
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

قای حاج علیرضا مهرپرور آ

ور پر لوح تقدير اهدايی به آقای حاج عليرضا مهر

یح نور زشمند اشعار واليی در مراسم ضر به  پاس حضور و اجرای ار

یخ اهداء: 1387  تار

یح نور 1387 مراسم اهدای لوح تقدير: ضر

د: 1336شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

تجصيلت: ديپلم

كارمند بازنشستۀ دانشگاه علوم پزشكى شغل: 

كر اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و مؤلف  فعاليت  های شاخص: مداح و ذا

وه كتاب و جز  20

قای حاج مجید ربانی آ

لوح تقدير اهدايی به آقای حاج مجيد ربانى

نور،  یح  ضر مراسم  در  واليــی  اشعار  زشمند  ار اجــرای  و  حضور  به  پاس 

1391 سال 

یخ اهداء: 1391/07/06  تار

یح نور 1391 مراسم اهدای لوح تقدير: ضر

د: 1343شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت: ديپلم

كر اهل بیت عصمت و طهارت)ع( فعاليت  های شاخص: مداح و ذا

نکوداشت استاد رجبعلی راعی

لوح تقدير اهدايی به استاد رجبعلى راعى

استاد قلمزنى نقش برجسته

زشمند در حوزۀ هنر و صنایع دستى به  پاس خدمات ار

یخ اهداء: 1396/06/02 تار

مراسم اهدای لوح تقدير:گراميداشت استاد رجبعلى راعى

د: 1326شمسى، شهر دهق نجف آباد
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت:تخصص چشم پزشكى و فوق تخصص جراحى قرنيه

ژنگ استاد برجسته:اسماعيل ار
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

یشم،سپاسنامۀ  كنفرانس و اجلس بین المللى جادۀ ابر فعاليت  های شاخص:تقديرنامۀ 

ابوعلى  تندیس  های حكيم  آلمان،تقديرنامۀ ساخت  ITBبرلين  بین المللى  نمایشگاه 

رگ ايران  گردی،لوح  ودسى،تقديرنامه و اخذ مقام از ششمين نمایشگاه بز سينا و حكيم فر

سراسركشور،لوح  برتر  آثــار  نمایشگاه  از  سپاس  لــوح  شهرستان،  فرمانداری  از  سپاس 

رسى ظرفيت  ها و چشم انداز اشتغال،تقديرنامۀ برگزاری اّولين  سپاس از اّولين سمينار بر

اّولين  برگزاری  آسيايی،تقديرنامۀ  اجلس  و  كشور  دستى  صنایع  سراسری  نمایشگاه 

همایش فنى تخصصى هنر قلمزنى

حاج عباس پهلوانی

لوح تقدير اهدايی به آقای حاج عباس پهلوانى

هيئت ماه بنى هاشم حضرت ابوالفضل)ع(

به  پاس تقدير به عنوان چهره ماندگار هيآت مذهبى اصفهان

یخ اهداء: 1391/02/15  تار

كه با  مراسم اهدای لوح: در آيین ويژۀ تجليل از آقای حاج عباس پهلوانى 

ؤسای هيآت مذهبى و  حضور شهردار محترم اصفهان و شهرداران مناطق، ر

ورخانۀ حاج پهلوان در  ورخانه  ای اصفهان در محل ز پیشكسوتان پهلوانى و ز

گردید، لوح سپاس تقدیم ایشان شد. خيابان لنبان برگزار 

دکتر سّید مرتضی سقائیان نژاد

لوح تقدير اهدايی به آقای دكتر سّید  مرتضى سقائيان نژاد

شهردار اصفهان

یادآور فرهنگ، معماری و ميراث  كه  به  پاس احيای طرح »ميدان عتيق« 

از افتخارات معماری جهان است و انتخاب نام اين  گذشتگان و  زشمند  ار

كه برای شهر والیتمدار  مجموعه به نام فخر عالم، امام على بن ابی طالب)ع( 

یدند. اصفهان، مهد تمدن نبوی و علوی، افتخاری تازه آفر

یخ اهداء: 1388/12  تار

در  امام على)ع(  از ميدان  بهره برداری  و  افتتاحيه  تقدير:  مراسم اهدای لوح 

یجانى رئيس مجلس شورای اسلمى مسجد جامع اصفهان با حضور آقای دكتر على الر

د:1332شمسى، محلۀ جويبارۀ اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ق كارشناسى ارشد و دكترای بر تحصيلت:كارشناسى، 

مسئوليت  ها:شهردار قم، شهردار اصفهان، رئيس دانشگاه صنعتى اصفهان،عضو هيئت 

اصفهان،  صنعتى  دانشگاه  مالى  و  اداری  اصفهان،معاون  صنعتى  دانشگاه  علمى 

رئيس دانشگاه اصفهان،دبیركل جامعۀ اسلمى مهندسين استان اصفهان

مهندس عباس حاج رسولیها 

لوح تقدير اهدايی به آقای مهندس عباس حاج رسوليها

رئيس شورای اسلمى شهر اصفهان

ميراث  و  معماری  فرهنگ،  یــادآور  كه  عتيق«  »ميدان  طرح  به  پاساحيای 

از افتخارات معماری جهان است و انتخاب نام اين  گذشتگان و  زشمند  ار

كه برای شهر والیتمدار  مجموعه به نام فخر عالم، امام على بن ابی طالب)ع( 

یدند. اصفهان، مهد تمدن نبوی و علوی، افتخاری تازه آفر

یخ اهداء: 1388/12 تار

در  على)ع(  امام  ميدان  از  بهره  برداری  و  تقدير:افتتاحيه  لوح  اهدای  مراسم 

یجانى رئيس مجل شورای اسلمى مسجد جامع اصفهان با حضور آقای دكتر على الر

د: 1331شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

یت تحصيلت:فوق ليسانس مدير

مسئوليت  ها:رئيس شورای اسلمى شهر اصفهان، عضو شورای اسلمى شهر اصفهان، 

كشور نائب رئيس شورای عالى استان  های 

همایش چهرۀ ماندگار بانو زینت السادات علویۀ همایونی

ینت السادات همايونى لوح تقدير اهدايی به بانو ز

یس علوم اسلمى كرسى تدر زشمند در  به  پاسآثار علمى ایشان وخدمات ار

یخ اهداء: 1390/01/20 تار

نمونه  بانوی  اين  خدمات  از  تجليل  و  تقدير:نكوداشت  لوح  اهدای  مراسم 

استاد  به عنوان  و  درخشيدند  در حوزۀ علميۀ خواهران خوش  كه  زشمند  ار و 

شاخص پس از بانو مجتهده امين شناخته مى  شوند.

د: 1296شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

واری،  استادان برجسته: بانو مجتهده امين، حيدرعلى محقق،ملهادی سبز

َشنى )قودجانى(
َ
كوپايی،آیت اهَّلل نورالدين ا صدر 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ن مظهر خلقيت  اهَّلل، ترجمۀ بخشى از اسرار  الیات،  تأليفات:ترجمۀ اربعين الهاشميه، ز

بی، نسيم والیت عشق ذوی القر

فعاليت  های شاخص: تأسيس مكتب فاطمه)س(

مسئوليت  ها: مدير و مدّرس در مكتب فاطمه)س(، مدير دبستان نرجس،صاحب امتياز 

گلستانيان و مديرمسئول مدرسۀ 

حاجیه خانم فاطمه  سادات شریف

یف لوح تقدير اهدايی به حاجيه خانم فاطمه سادات شر

كبری)س( مؤسس و مدير حوزۀ علميۀ حضرت خدیجۀ 

حضرت  علميۀ  حــوزۀ  در  ایشان  زشمند  ار یت  مدير و  علمى  مقام  به  پاس 

ورش طلب  كبری)س( و آثار برجستۀ علمى ایشان )مكتوب( و پر خدیجۀ 

فرهيخته در حوزۀ خواهران و انتخاب ایشان به عنوان چهرۀ ماندگار

یخ اهداء: 1390/05/13 تار

مراسم اهدای لوح تقدير: مراسم قرآنى یاقوت آسمانى سال 1432

سّید علیرضا حسینی

لوح تقدير اهدايی به آقای سّید عليرضا حسينى

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلمى استان اصفهان

با  ایشان  تأثيرگذار  و  زشمند  ار های  همكاری  و  شایسته  یت  مدير به  پاس 

مؤسسات فرهنگى و قرآنى استان اصفهان

یخ اهداء: 1390/09/19 تار

مراسم اهدای لوح تقدير: تودیع و معارفه

د: 1345شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

یت دولتى تحصيلت:فوق ليسانس مدير

وانى، دكتر عطافر استادان برجسته: دكتر شير

مديركل  ودكــى،  ر بنياد  مديرعامل  كسپو،  ا سياست گذاری  شــورای  دبیر  مسئوليت  ها: 

فرهنگ و ارشاد اسلمى استان اصفهان 
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ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

قای سّید  فاضل زمانی آ

لوح تقدير اهدايی به آقای سّید فاضل زمانى

رئيس هيئت مديرۀ شركت مخابرات استان اصفهان

و  باند  پهنای  تأمين  در  ایشان  تأثيرگذار  و  زشمند  ار همكاری های  به  پاس 

زمينه سازی همكاری واحدهای مختلف شركت مخابرات استان اصفهان با 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(

یخ اهداء: 1391/07/02 تار

مراسم اهدای لوح تقدير: مراسم تجليل از مديران و همكاران شركت مخابرات 

با  تأثيرگذار  و  زشمند  ار همكاری های  از  قدردانى  به منظور  اصفهان  استان 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

گرایش مخابرات انتقال ق  تحصيلت:مهندسى بر

مخابرات  شــركــت  یت  مدير شسكام،  ســازمــان  در  هيئت مديره  مسئوليت  ها:عضو 

هيئت مديره  فارس،رئيس  استان  ونيک  الكتر و  ق  بر مهندسين  انجمن  اصفهان،دبیر 

فناوری  انجمن  ونيک شاخۀ اصفهان،مؤسس  الكتر و  ق  بر انجمن مهندسين  رئيس  و 

آزاد  دانشگاه  یت  مدير علمى  انجمن  هيئت مديرۀ  اصفهان،رئيس  شاخۀ  اطلعات 

اسلمى واحد تهران جنوب

دکتر سّید  محمدتقی طّیب

لوح تقدير اهدايی به آقای دكتر سّید  محمدتقى طّیب

آیت اهَّلل زادۀ معّظم، استاد فرهيخته

زشمند اين استاد عالى مقام با  به  پاس فعاليت های علمى و همكاری های ار

وهشى مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( و ارائۀ  واحد علمى پژ

مقاالت در زمينۀ علوم اسلمى

یخ اهداء: 1393/02/10 تار

مراسم اهدای لوح: مراسم ويژۀ تجليل از منتخبين، فعاالن و شخصيت  های 

گهربار  كه در راستای توسعۀ فرهنگ  وی و دانشگاهى  برجستۀ علمى، حوز

و نورانى اهل بیت)ع( خدمات شایسته  ای ارائه نموده  اند

د: 1322 شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

یت تحصيلت: دكترای زبان شناسى و مدير
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دكتر  مقدم،  محمد  دكتر  وارد(،  هـــار دانشگاه   )از  ليورناش  وفسور  پر برجسته:  استادان 

كيا، حجت االسلم والمسلمين حاج شيخ محمدحسن نجف آبادی، آیت اهَّلل حاج  صادق 

سّید عبدالحسين طّیب

اســلم  مــعــارف  و  زبان شناسى  مــوضــوع  در  علمى  40مقالۀ  حــدود  انتشار  تأليفات: 

مقاطع  در  50پــایــان نــامــه  از  بیش  راهنمايی  معتبر،  علمى  مــجــلت  و  یات  نشر در 

كارشناسى ارشد و دكترای زبان شناسى

وهشى و عضو هيئت امنای مؤسسۀ اهل البيت)ع(،  مسئوليت  ها: رئيس شورای علمى پژ

استاد دانشگاه اصفهان عكس لوح تقدير

استاد رضا بدرالسماء

رضا  حاج  آقای  جناب  عالى  مقام  و  شاخص  استاد  به  اهدايی  تقدير  لوح 

بدرالسماء

كشور و استان اصفهان محسوب  كه افتخار  زشمند هنری  به  پاس خدمات ار

زشمند و ماندگار شهدای فاجعۀ منا ینش تابلوی ار مى گردد؛ به ويژه آفر

یخ اهداء: 1395/06/29 تار

مراسم اهدای لوح تقدير: مراسم یادبود شهدای فاجعۀ منا در اصفهان

د: 1328شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

رشته  های  در  هنری  فعاليت  پیشينۀ  ن  نيم قر از  بیش  شاخص:  فعاليت 

كاری وآبرنگ، مدّرس دانشگاه هنر، اخذ نشان درجۀ یک هنر از  نقاشى، نگارگری، مينا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمى

كه حاصل آن چاپ بیش از  آثار: بیش از 15سال همكاری با ناشران داخلى و خارجى 

40كتاب نفيس است
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ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

حاج رحیم جامی

زهرای حضرت دارالسیاده فاطمیه ايــام در جامی حاجرحیم حسین امــام پیرغالم از تجلیل مراسم

مرضیه)س(باحضورهمهپیشکسوتانهیئاتوآقایدکترمرتضیسقائیاننژادشهرداروقتاصفهان

وحضرتآيتاهللسّیدحجتموحدابحطیبهپاسخدماتارزشمندوتاثیرگذارشاندرمسیربزرگداشت

واحیاءمراسمعزاداریحضرتاباعبداهللالحسین)ع(.

تاريخومحلتولد:۱۳۱6،اصفهان

مسئولیتها:خدمتگزاریبهآستانمقدساباعبداهللالحسین)ع(وهیئاتمذهبیاصفهان
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



588

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ز( دیدارها و نشست  ها با شخصیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی
اتخاذسیاست با تأسیس فکر بدو از که بوده مفتخر اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

از معنوی، و مادی داشتههای و تجارب همافزایی بهمنظور متقابل تعامل و بینبخشی همکاری

با شخصیتها این غالب باشد. بهرهمند سیاسی و فرهنگی علمی، مذهبی، بزرگان راهنماییهای

گرديدهاند.تعدادی حضوردرمؤسسهوانتقالتجاربفرهنگیواجراییخود،موجبتعالیمؤسسه

گرفتهاست.بعضی نشستنیزخارجازمؤسسهدرمحضرآنبزرگاندراصفهان،قموتهرانشکل

به تــوان می آنجمله از که است شده همکاری تفاهمنامههای تدوین به منجر نشستها این از

کزاسنادآستانقدسرضوی،سازمان کتابخانهها،موزههاومرا تفاهمنامههایهمکاریباسازمان

اصفهان، دانشگاه امامصــادق)ع(، دانشگاه اسالمی، علوم کامپیوتری مرکز ملی، کتابخانۀ و اسناد

کانونهای عالی ستاد اســالمــی، ــزرگ ب دائــرهالــمــعــارف پزشکی، علوم دانشگاه صنعتی، دانشگاه

جامعه خوراسگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه اهلبیت)ع(، جهانی مجمع مساجد، فرهنگیهنری

کنسرسیوم و اسالمی مدارک و اطالعات مرکز کشور، کتابخانههایعمومی نهاد العالمیه، المصطفی

کرد. محتوایملیاشاره

ديدارمدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع(باعلما،مراجعتقلیدوشخصیتهایبرجستهدر  

قم۱۳84

با   رهبری خبرگان مجلس عضو عراقی، محمدی محمود آقــای حجتاالسالموالمسلمین ديــدار

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳84/0۳/۲۵(

کبراشعری،رئیسوقتکتابخانۀملیجمهوریاسالمیایرانوهیئترئیسۀ   بازديدجنابآقایعلیا

کتابخانهازمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳84/۱۱/۱6(  آن

کارشناسانسازمانمدیريتوبرنامهریزی   ديدارجنابآقایمهندسسّیدمحمودهاشمیبههمراه

بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳84/06/۲۱( 

کتابخانۀملی   ديدارمدیرعامل،معاونینوشورایعالیفناوریاطالعاتمؤسسۀاهلالبیت)ع(از

جمهوریاسالمیایران)۱۳84/۱۲/0۲( 

آقای   باجناب گروهفناوریاطالعات ديدارمدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع(بههمراه

دکترسّیدمحمدکاظمموسویبجنوردی،رئیسوقتدائرهالمعارفبزرگاسالمی)۱۳84/۱۲/0۲( 

دکتر   آقــای جناب با اطالعات فناوری گــروه همراه به اهلالبیت)ع( مؤسسۀ هیئتمدیرۀ ديــدار

کبرواليتی،مشاورعالیرهبرمعّظمانقالبدراموربینالمللوعضومجمعتشخیصمصلحت علیا

نظامدربیمارستاندارآبادتهران)۱۳84/۱۲/0۲( 
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گردشگرآلمانیازمؤسسۀاهلالبیت)۱۳8۵(    بازديدجنابآقایدکتراصول،

ديداروبازديدجنابآقایحاجغالمرضاسازگار،شاعرومداحاهلبیتازمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵(   

با   صاحبالزمان)عج( علمیۀ حــوزۀ وقــت مدیر کشکولی، آقــای حجتاالسالموالمسلمین ديــدار

معاونینوبازديدازمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۲/۱۱( 

ديدارجنابآقایمحمدضرابی،مدیرکلوقتروابطعمومیآستانقدسبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۲/۱۵(

ديدارجنابآقایمهندسابراهیمی،مدیرعاملشرکتمخابراتاصفهانبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۲/۱۷( 

نمايندۀمجلسشورای   آقايانحجتاالسالموالمسلمینمحمدتقیرهبرومهندسفوالدگر، ديدار

اسالمیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۲/۲8( 

بختیاری،   مرتضی سّید اسالمی، شــورای مجلس رئیس عــادل، حداد غالمعلی دکتر آقايان ديــدار

استانداراصفهان،دکترسّیدمرتضیسقائیاننژاد،شهردارومهندسعباسحاجرسولیها،رئیسشورای

اسالمیشهراصفهانبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۲/۲8( 

ديدارآقايانسّیدعلیفیروزآبادی،سّیدحسینقاسمیحسینیومهندسمازيارپرویزی،کارشناسان  

کتابخانۀملیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۲/۳۱(  سازماناسنادو

امــام   امـــداد کمیتۀ مدیرعامل صــدق، محمدجواد هــمــراه بــه ــواری انـ حسین ــای آق جناب ديـــدار

خمینی)ره(بامعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/04/0۳( 

اهلالبیت)ع(   مؤسسۀ از اصفهان دانشگاه استاد کتابی، سّیدمحمدباقر دکتر آقای جناب بازديد

)۱۳8۵/04/۱۳(

بزرگ   دائرهالمعارف وقت رئیس بجنوردی، موسوی محمدکاظم سّید دکتر آقــای جناب بازديد

اسالمیازمؤسسۀاهلالبیت)ع(وديداربامدیرعاملومعاونینمؤسسه)۱۳8۵/04/۱۷( 

گردشگرخارجیازمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۵/0۳(    بازديدناگش،

کشورومعاون   ديدارجنابآقایمهندسعبدالمجیدرياضی،دبیرشورایعالیفناوریاطالعات

ارتباطاتوفناوریاطالعاتبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع( فناوریاطالعاتوزارت

 )۱۳8۵/0۵/0۳(

علوم   کامپیوتری تحقیقات مرکز مدیر شهرياری، حمید دکتر آقای ديدارحجتاالسالموالمسلمین

اهلالبیت)ع( مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل با اطالعرسانی عالی شــورای وقت دبیر و قم اسالمی

 )۱۳8۵/0۵/۱۱(
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عكس اول و دوم دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( با 

آیت اهَّلل العظمى مكارم 

شيرازی
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 عكس اول دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( با 

آیت اهَّلل العظمى مكارم 

شيرازی

عكس دوم دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( 

با آیت اهَّلل العظمى شيخ 

جعفر سبحانى



592

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس اول دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( 

با آیت اهَّلل العظمى شيخ 

جعفر سبحانى

عكس دوم دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( 

با حجت االسلم و 

المسلمين شيخ رسول 

یان جعفر
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

عكس اول دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( 

با حجت االسلم و 

المسلمين شيخ رسول 

یان جعفر

عكس دوم دیدار 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( با 

آیت اهَّلل شهرستانى
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای محمود 

محمدی عراقى، عضو 

مجلس خبرگان رهبری 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید جناب آقای 

كبر اشعری، رئيس  على ا

كتابخانۀ ملى  وقت 

جمهوری اسلمى ايران و 

كتابخانه  هيئت رئيسۀ آن 

از مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس سّید  محمود 

هاشمى به همراه 

كارشناسان سازمان 

يزی  یت و برنامه  ر مدير

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار مديرعامل، 

معاونين و شورای عالى 

فناوری اطلعات 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( از 

كتابخانۀ ملى جمهوری 

اسلمى ايران



598

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار مديرعامل و 

معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( به همراه 

وه فناوری اطلعات  گر

با جناب آقای دكتر سّید 

محمدكاظم موسوی 

بجنوردی، رئيس 

رگ  دائرة المعارف بز

اسلمى
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار هيئت مديرۀ 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 

وه فناوری  گر به همراه 

اطلعات با جناب آقای 

كبر والیتى،  دكتر على ا

مشاور عالى رهبر معّظم 

انقلب در امور بین الملل 

و عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در 

بیمارستان دارآباد تهران
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید جناب آقای دكتر 

گردشگر آلمانى  اصول، 

از مؤسسۀ اهل البيت 

 )1385(
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار و بازدید جناب 

آقای حاج غلمرضا 

سازگار، شاعر و مداح 

اهل بیت از مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 
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نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

كشكولى، مدير 

وقت حوزۀ علميۀ 

صاحب الزمان)عج( 

با معاونين و بازدید از 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



603

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای محمد 

ضرابی، مديركل وقت 

وابط عمومى آستان  ر

قدس با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



604

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس ابراهيمى، 

مديرعامل شركت 

مخابرات اصفهان با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



605

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار آقایان 

حجت االسلم  و 

المسلمين محمدتقى 

رهبر و مهندس فوالدگر، 

نمایندۀ مجلس شورای 

اسلمى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



606

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار آقایان دكتر 

غلمعلى حداد عادل، 

رئيس مجلس شورای 

اسلمى، سّید  مرتضى 

بختياری، استاندار 

اصفهان، دكتر سّید  

مرتضى سقائيان نژاد، 

شهردار و مهندس عباس 

حاج رسوليها، رئيس 

شورای اسلمى شهر 

اصفهان با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



607

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار آقایان سّید  على 

وزآبادی، سّید  حسين  فير

قاسمى حسينى و 

ويزی،  یار پر مهندس ماز

كارشناسان سازمان 

كتابخانۀ ملى  اسناد و 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



608

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

حسين انواری به همراه 

محمدجواد صدق، 

كميتۀ  مديرعامل 

امداد امام خمينى)ره( 

با معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



609

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید جناب آقای دكتر 

كتابی،  سّید  محمدباقر 

استاد دانشگاه اصفهان 

از مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



610

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید جناب آقای دكتر 

سّید  محمدكاظم موسوی 

بجنوردی، رئيس وقت 

رگ  دائره المعارف بز

اسلمى از مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( و دیدار 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسه



611

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گردشگر  گش،  بازدید نا

خارجى از مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



612

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس عبدالمجيد 

یاضى، دبیر شورای  ر

عالى فناوری اطلعات 

كشور و معاون فناوری 

اطلعات وزارت 

ارتباطات و فناوری 

اطلعات با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



613

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

یاری،  دكتر حميد شهر

مدير مركز تحقيقات 

كامپیوتری علوم اسلمى 

قم و دبیر وقت شورای 

عالى اطلع رسانى با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



614

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ديداراعضایشورایتبلیغاتاسالمیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵(   

و   مدیرعامل با رجــال پتروشیمی بنیانگذار و مؤسس رجالی، علیمحمد دکتر آقــای جناب ديــدار

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/0۷/۲۳( 

ديدارجنابآقایسّیدمهدیمتولیان،معاونموقتهماهنگیونظارتراهبردیرياستجمهوری  

بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/08/0۹( 

و   مدیرعامل با تقلید عظام مراجع از مجلسی محمدتقی شیخ حاج آقــای آيتاهللالعظمی ديــدار

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/08/۱0( 

و   روابطعمومی وقت مدیرکل میرلوحی، سّیدمصطفی آقایحاج ديدارحجتاالسالموالمسلمین

بینالمللدانشگاهامامصادق)ع(بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/08/۱۱( 

ازمؤسسۀاهلالبیت)ع(   بانکیپورفرد آقایدکتر ازنخبگانجوانبههمراهجناب بازديدجمعی

)۱۳8۵/۱0/0۳(

و   الهیات اصول، و فقه استاد و مبّلغ معمارمنتظرین، سعید آقای ديدارحجتاالسالموالمسلمین

معارفاسالمیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/۱0/۱8( 

معاونین   و مدیرعامل با ایران کس زیرا رنگ شرکت همکاران و عالقبند ژوبین آقای جناب ديدار

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/۱0/۲4( 

گرمارودی،استادبرجستۀدانشگاهصنعتیشريفومحقق،   ديدارجنابآقایدکترمحمداسدی

پژوهشگرعالیمقامدرحوزۀعلوماسالمیوصاحبکرسیتبلیغیدرحوزۀتشّیعازمؤسسۀاهلالبیت)ع(

ونشستمشورتیبامدیرعاملومعاونینمؤسسه)۱۳8۵/۱۱/۱۳( 

ديدارحضرتآيتاهللآقایحاجسّیدحسنفقیهامامیوجمعیازعلماوشخصیتهایبرجستهبا  

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/۱۱/۱۳( 

ديدارجنابآقایمحمدجمالطحان،مدیروقتمرکزاطالعرسانیشهرحلبسوريهومحققدر  

زمینۀانديشهاسالمیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/۱۱/۱8( 

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایدکترشهابمرادی،سخنران،محققوپژوهشگرعلوماسالمی  

بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/۱۱/۲۱( 

ديدارجنابآقایدکترمحمدعلیانصاری،مفّسرقرآنوشارحنهجالبالغهبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع(ونشستبامدیرانمؤسساتقرآنی)۱۳8۵/۱۲/08( 

امامجمعۀ   و استان در ولّیفقیه نمايندۀ یوسفطباطبایینژاد، سّید آقای آيتاهلل ديدارحضرت

اصفهانبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵/۱۲/۱۹( 



615

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ديدارجنابآقایمهندسسّیدفاضلزمانی،مدیرعاملوقتشرکتمخابراتاستاناصفهانبا  

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۱/۲۷( 

ديدارحجتاالسالموالمسلمیندکترسّیدمحمدحسینطباطبایی،حافظکلقرآنکريمبامدیرعامل  

ومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۲/۲0( 

و   مدیريت ســازمــان رئیس و جمهور رئیس مــعــاون برقعی، امیرمنصور سّید ــای آق جناب ديـــدار

کشوربامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۳/06(  کل برنامهریزی

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایمحمدرضاناصرییزدی،نمايندۀولّیفقیهدراستانچهارمحال  

بختیاریوامامجمعۀشهرکردبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۳/۱۳( 

و   عالیمقام محقق و دانشمند انصاريان، حسین شیخ حاج آقای ديدارحجتاالسالموالمسلمین

کريمبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۵/۲۵(  مفّسرقرآن

علمیۀ   حوزۀ مــدّرس قزوينی، حسینی محمد سّید دکتر آقای حجتاالسالموالمسلمین ديــدار

حجتاالسالموالمسلمین همراه به عصر)عج( ولی حضرت تحقیقاتی مؤسسۀ وقت مدیر و قم

اهلالبیت)ع( مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل با نشست و فقیهامامی مهدی سّید حــاج آقــای

 )۱۳86/06/0۵(

گروهیدانشجويانبههمراهحجتاالسالموالمسلمینآقاینبویازمبّلغینوخطبایحوزۀ   بازديد

علمیۀاصفهانازمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۷/۲۷( 

کشوربامدیرعاملو   کتابخانههایعمومی ديدارجنابآقایمهندسمنصورواعظی،دبیرکلنهاد

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/08/0۳(

با   اسالمی آزاد دانشگاه عمرانی معاون رفسنجانی، هاشمی محسن مهندس آقــای جناب ديــدار

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/08/0۹(

با   الکترونیک سام شرکت وقت مدیرعامل بــرخــوردار، محمدحسین مهندس آقــای جناب ديــدار

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/08/۲۱(

و   بامدیرعامل اسالمیاصفهان ارشاد و آقایسّیدعلیرضاحسینی،مدیرکلفرهنگ ديدارجناب

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳86/0۹/04(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با اطالعات فناوری و ارتباطات وزیــر سلیمانی، محمد دکتر ديــدار

اهلالبیت)ع()۱۳86/۱۱/۲۷(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با ــران ای اطــالعــات فــنــاوری پــدر جاللی، کبر علیا سّید دکتر ــدار دي

اهلالبیت)ع()۱۳8۷/04/0۵(



616

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار اعضای شورای 

تبليغات اسلمى با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(

دیدار جناب آقای 

على  محمد رجالى، 

مؤسس و بنيانگذار 

وشيمى رجال با  پتر

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



617

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای سّید  

مهدی متوليان، معاون 

موقت هماهنگى و 

یاست  نظارت راهبردی ر

جمهوری با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



618

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار آیت اهَّلل العظمى 

آقای حاج شيخ 

محمدتقى مجلسى از 

مراجع عظام تقليد با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



619

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



620

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 والمسلمين آقای حاج 

سّید  مصطفى ميرلوحى، 

وابط  مديركل وقت ر

عمومى و بین الملل 

دانشگاه امام صادق)ع( 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



621

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 بازدید جمعى از نخبگان 

جوان به همراه جناب 

آقای دكتر بانكى پورفرد 

از مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



622

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 والمسلمين آقای سعيد 

غ 
ّ
ين، مبل معمارمنتظر

و استاد فقه و اصول، 

الهيات و معارف اسلمى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



623

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

وبین  دیدار جناب آقای ژ

علقبند و همكاران 

كس  يرا شركت رنگ ز

ايران با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(

دیدار جناب آقای دكتر 

ودی،  گرمار محمد اسدی 

استاد برجستۀ دانشگاه 

یف و محقق،  صنعتى شر

وهشگر عالى  مقام در  پژ

حوزۀ علوم اسلمى و 

كرسى تبليغى  صاحب 

در حوزۀ تشّیع از مؤسسۀ 

اهل البيت)ع( و نشست 

مشورتى با مديرعامل و 

معاونين مؤسسه



624

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای حاج سّید  حسن 

فقيه امامى و جمعى از 

علما و شخصيت های 

برجسته با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



625

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



626

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای محمد 

جمال طحان، مدير وقت 

مركز اطلع رسانى شهر 

یه و محقق در  حلب سور

زمينۀ اندیشه اسلمى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



627

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 والمسلمين آقای دكتر 

شهاب مرادی، سخنران، 

وهشگر علوم  محقق و پژ

اسلمى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



628

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 دیدار جناب آقای دكتر 

محمدعلى انصاری، 

مفّسر قرآن و شارح 

نهج البلغه با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( و نشست 

با مديران مؤسسات 

قرآنى



629

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای سّید  يوسف 

طباطبايی نژاد، نمایندۀ 

ولّى  فقيه در استان و 

امام جمعۀ اصفهان با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



630

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 دیدار جناب آقای 

مهندس سّید فاضل 

زمانى، مديرعامل وقت 

شركت مخابرات استان 

اصفهان با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



631

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  

والمسلمين دكتر 

سّید  محمدحسين 

كل  طباطبايی، حافظ 

یم با مديرعامل  كر قرآن 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



632

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

 دیدار جناب آقای سّید 

اميرمنصور برقعى، 

معاون رئيس جمهور و 

یت  رئيس سازمان مدير

كشور  كل  يزی  و برنامه ر

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



633

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 والمسلمين آقای 

محمدرضا ناصری 

يزدی، نمایندۀ ولّى  فقيه 

در استان چهارمحال 

بختياری و امام جمعۀ 

شهركرد با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



634

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 والمسلمين آقای حاج 

یان،  شيخ حسين انصار

دانشمند و محقق 

عالى  مقام و مفّسر 

یم با مديرعامل  كر قرآن 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



635

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 والمسلمين آقای دكتر 

سّید  محمد حسينى 

وینى، مدّرس حوزۀ  قز

علميۀ قم و مدير وقت 

مؤسسۀ تحقيقاتى 

حضرت ولى عصر)عج( 

به همراه حجت االسلم 

 والمسلمين آقای حاج 

سّید  مهدی فقيه امامى 

و نشست با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



636

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

وهى  گر بازدید 

دانشجویان به 

همراه حجت االسلم 

 والمسلمين آقای نبوی 

غين و خطبای 
ّ
از مبل

حوزۀ علميۀ اصفهان از 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



637

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس منصور 

واعظى، دبیركل نهاد 

كتابخانه  های عمومى 

كشور با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



638

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس محسن هاشمى 

رفسنجانى، معاون 

عمرانى دانشگاه آزاد 

اسلمى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



639

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس محمدحسين 

برخوردار، مديرعامل 

وقت شركت سام 

ونيک با  الكتر

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



640

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

سّید  عليرضا حسينى، 

مديركل فرهنگ و ارشاد 

اسلمى اصفهان با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



641

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار دكتر محمد 

ير ارتباطات  سليمانى، وز

و فناوری اطلعات با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع(

كبر  دیدار دكتر سّید  على ا

لى، پدر فناوری  جل

اطلعات ايران با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( 



642

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ديدارحجتاالسالموالمسلمینجنابآقایسّیدعلیقاضیعسکر،رئیسبعثۀمقاممعّظمرهبریبا  

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/0۵/۱۷(

ديدارجنابآقایدکتراحمدمحمدعلی،رئیسوقتبانکتوسعۀاسالمیبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/08/۲۲(

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایمحمدحسناختری،دبیرکلوقتمجمعجهانیاهلبیت)ع(  

بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/08/۲۲(

ديدارحضرتآيتاهللآقایشیخاحمدجنتی،نمايندۀمجلسخبرگانرهبریودبیرشوراىمحترم  

نگهبانبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/08/۲۳(

مؤسسۀ   مــدیــرعــامــل بــا اطــالعــات وزیـــر مصلحی، حــیــدر آقـــای حجتاالسالموالمسلمین ديـــدار

اهلالبیت)ع()۱۳8۷/08/۲۳(

و   بامدیرعامل امامیوحاجیهخانمزينتالساداتبهشتی آقایدکترسّیدمحمدرضا ديدارجناب

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/0۹/0۷(

کشوربا   کل ديدارحضرتآيتاهللآقایمرتضیمقتدایی،رئیسدادسرایدیوانعالیودادستان

مدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/۱0/۱4(

ديدارجنابآقایدکترعلیالريجانی،رئیسمجلسشورایاسالمیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀ  

اهلالبیت)ع()۱۳8۷/۱۱/۲۲(

بنیاد   دبیرکل و رهبری ابوالقاسمخزعلی،عضومجلسخبرگان میرزا آقای آيتاهلل ديدارحضرت

بینالمللیغدیربامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/۱0/۲4(

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایحمیدرضااربابسلیمانی،مشاوروزیرفرهنگوارشاداسالمیبا  

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۷/۱۲/۱۵(

و   مدیرعامل با اسالمی ارشــاد و فرهنگ وزیر صفارهرندی، محمدحسین دکتر آقای جناب ديــدار

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/0۱/۱۹(

اهلالبیت)ع(   مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل با تونس و بروکسل از بلژيکی شیعۀ گــروه ديــدار

)۱۳88/0۱/۳0(

اهلالبیت)ع(   مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل بــا اهــلالــبــیــت)ع( جهانی مجمع اعــضــای ديـــدار

)۱۳88/0۲/0۲(

و   مدیرعامل با اصفهان صنعتی دانشگاه هیئترئیسۀ و قربانی غالمرضا دکتر آقای جناب ديــدار

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/0۲/06(



643

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بامدیرعاملو   ديدارآيتاهللزادۀمعّظم،جنابآقایدکترسّیدمحمدتقیطّیب،استادفرهخیته

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/04/0۹(

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایحاجشیخمجیدحکیمالهی،معاونوقتارتباطاتوبینالملل  

جامعهالمصطفیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/08/۱۵(

معاونین   و مدیرعامل با سوريه زينبیۀ علمیۀ حوزۀ مدیر غفوری، محمدامین آقای جناب ديــدار

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/08/۱8(

وقتدانشگاه   رئیس وحديثشناسو اسالم تاريخ پژوهشگر عسکری)ره(، مرتضی سّید عالمه ديدار

اصولدينبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/08/۲۷( 

ديدارجنابآقایمهندسرضاتقیپور،وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/0۹/۱۱(

حوزۀ   برجستۀ سخنران و محقق مهدیپور، کبر علیا شیخ آقای حجتاالسالموالمسلمین ديــدار

مهدويتبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/۱0/0۱(

ديدارحضرتآيتاهللآقاینجمالدینطبسی،نويسنده،مبّلغ،محققوپژوهشگربامدیرعاملو  

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/۱۲/06(

کريمیقدوسی،معاونبرنامهریزیواقتصادیبنیادمسکنکشورو   ديدارجنابآقایمهندسعلی

عضوهیئتامنایآستانقدسرضویبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/۱۲/۱8( 

با   العالمیه المصطفی جامعه اداریمالی معاون میرفاطمی، آقای حجتاالسالموالمسلمین ديدار

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳88/۱۲/۲۱(

گروهانفورماتیکمؤسسۀاهلالبیتبامدیرعاملو   ديدارجنابآقایدکترحمیدرضاربیعی،رئیس

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/0۱/۱۲(

ديدارجنابشیخعبداهللالنجمهازقطربامدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/06/۳۱(  

ديدارحضرتآيتاهللآقایقربانعلیدّرینجفآبادی،عضوشورایعالیمجمعجهانیاهلبیت)ع(  

بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/0۷/0۱(

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایعلیمحمدی،نمايندۀولّیفقیهورئیسسازماناوقافوامور  

کشوربامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/08( خیريۀ

فناوری   توسعۀ مرکز فرهنگ ملی شبکۀ اجرایی مدیر میالنیزاده، مهدی دکتر آقای جناب ديدار

ورسانههایديجیتالوزارتفرهنگوارشاداسالمیوخانمنبویبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀ

اهلالبیت)ع()۱۳8۹/08/۱۵(



644

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين جناب آقای 

سّید على قاضى عسكر، 

رئيس بعثۀ مقام معّظم 

رهبری با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



645

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

احمد محمد على، 

رئيس وقت بانک توسعۀ 

اسلمى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

محمدحسن اختری، 

دبیركل وقت مجمع 

جهانى اهل بیت)ع( با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



646

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای شيخ احمد جنتى، 

نمایندۀ مجلس خبرگان 

رهبری و دبیر شوراى 

محترم نگهبان  با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای حيدر 

ير اطلعات  مصلحى، وز

با مديرعامل مؤسسۀ 

اهل البيت)ع(



647

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

یجانى، رئيس  على الر

مجلس شورای اسلمى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

زا ابوالقاسم  آقای مير

خزعلى، عضو مجلس 

خبرگان رهبری و دبیركل 

بنياد بین المللى غدير 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



648

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

دكتر سّید  محمدرضا 

امامى و حاجيه خانم 

ینت السادات بهشتى  ز

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



649

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای مرتضى مقتدايی، 

رئيس دادسرای  ديوان  

كل   عالى  و دادستان  

كشور با مديرعامل 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



650

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين 

آقای حميدرضا 

ارباب سليمانى، مشاور 

ير فرهنگ و ارشاد  وز

اسلمى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



651

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

دكتر محمدحسين 

ير  صفارهرندی، وز

فرهنگ و ارشاد اسلمى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



652

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

یكى  وه شيعۀ بلژ گر دیدار 

وكسل و تونس با  از بر

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



653

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار اعضای مجمع 

جهانى اهل البيت)ع( 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



654

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

غلمرضا قربانى و 

هيئت رئيسۀ دانشگاه 

صنعتى اصفهان با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



655

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار آیت اهَّلل زادۀ معّظم، 

جناب آقای دكتر سّید  

محمدتقى طّیب، استاد 

فرهخيته با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



656

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای حاج 

شيخ مجيد حكيم الهى، 

معاون وقت ارتباطات 

و بین الملل جامعه 

المصطفى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



657

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

محمدامين غفوری، 

ینبيۀ  مدير حوزۀ علميۀ ز

یه با مديرعامل  سور

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



658

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار علمه سّید  

مرتضى عسكری)ره(، 

یخ اسلم  وهشگر تار پژ

وحدیث شناس و رئيس 

وقت دانشگاه اصول دين 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



659

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده



660

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس رضا تقى پور، 

ير ارتباطات و فناوری  وز

اطلعات با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



661

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای شيخ 

كبر مهدی  پور،  على  ا

محقق و سخنران 

برجستۀ حوزۀ مهدویت 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



662

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای نجم الدين طبسى، 

غ، محقق 
ّ
نویسنده، مبل

وهشگر با مديرعامل  و پژ

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



663

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

یمى  كر مهندس على 

قدوسى، معاون 

يزی و اقتصادی  برنامه ر

كشور  بنياد مسكن 

و عضو هيئت امنای 

آستان قدس رضوی با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

ميرفاطمى، معاون 

اداری مالى جامعه 

المصطفى العالميه با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



664

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

بیعى،  حميدرضا ر

وه انفورماتيک  گر رئيس 

مؤسسۀ اهل البيت با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



665

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب شيخ 

عبداهَّلل النجمه از قطر 

با مديرعامل مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



666

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای قربانعلى دّری 

نجف آبادی، عضو 

شورای عالى مجمع 

جهانى اهل بیت)ع( با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



667

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای على 

محمدی، نمایندۀ ولّى 

 فقيه و رئيس سازمان 

یۀ  اوقاف و امور خير

كشور با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



668

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

معاونین   و مدیرعامل با سیما معارف و قرآن مدیرشبکۀ پیشنمازی، باقر سّید آقای ديدارجناب

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/0۹/0۹(

کروسافتآمريکابامدیرعاملو   کی،معاونارشدشرکتبزرگما ديدارجنابآقایمهندسجوادخا

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/۱0/۲۷(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با زنجانی انصاری محمدباقر آقای ديدارحجتاالسالموالمسلمین

اهلالبیت)ع()۱۳8۹/۱۲/0۷(

ديدارجنابآقایبهمندّری،معاونفرهنگیوزیرفرهنگوارشاداسالمیبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/۱۲/۱0(

با   اسالمی ارتباطات و فرهنگ ســازمــان فرهنگی معاون علیعسگری، دکتر آقــای جناب ــدار دي

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۹/۱۲/۱۳(

و   مدیرعامل با اصفهان استانداری اشتغال و برنامهریزی معاون همدانیان، آقــای جناب ديــدار

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹0/0۲/08(

اهلالبیت)ع(   ازمؤسسۀ ناصری آقای معّظم،حجتاالسالموالمسلمینجناب آيتاهللزادۀ بازديد

)۱۳۹0/0۲/۲۱(

قاری   الحلو، امامحسین،سّید دارالقرآنحرم المنصوری،مدیر الشیخحسن آقايان بازديدجناب

کلقرآنوسّیدمهدیمتولیان،معاون کشورعراقوسّیدمهدیحسینیعلوی،حافظ بینالمللی

موقتهماهنگیونظارتراهبردیرياستجمهوریازمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹0/0۳/۱۱(

کبرواليتی،مشاورعالیوقترهبرمعّظمانقالبدراموربینالمللو   بازديدجنابآقایدکترعلیا

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامازمؤسسۀاهلالبیت)ع(وديداربامدیرعاملومعاونینمؤسسه

)۱۳۹0/0۳/۲۱(

اهلالبیت)ع(   مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل بــا آيتاللهی حمیدرضا دکتر ــای آق جناب ديـــدار

)۱۳۹0/04/0۹(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با صداوسیما آیتی معاون نجفی، حسن دکتر آقای جناب ديــدار

اهلالبیت)ع()۱۳۹0/0۵/۳0(

با   کشور آثارومفاخرفرهنگی ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایدکترجوادادبی،رئیسانجمن

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹0/08/0۵(

کتابخانۀملیایرانبامدیرعاملو   ديدارجنابآقایدکتراسحاقصالحی،رئیسسازماناسنادو

معاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹0/0۹/۲0(



669

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کشوربامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع(   کتابخانههایعمومی کارشناساننهاد ديدار

)۱۳۹0/۱0/06(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با آرژانتین از مشرقزمین فرهنگیهنری مؤسسۀ اعضای ــدار دي

اهلالبیت)ع()۱۳۹0/۱0/۳0(

مسلمانشدۀ   همراههمسر به دانشگاه استاد و هیئتعلمی فاضلی،عضو دکتر آقای ديدارجناب

ايشانبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۱/0۱/۲۱(

ديدارجنابآقایسّیدمحمدحسینی،وزیرفرهنگوارشاداسالمیبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀ  

اهلالبیت)ع()۱۳۹۱/0۳/04(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با اصفهان نفت پااليشگاه مدیرعامل چاوشی، آقای جناب ديــدار

اهلالبیت)ع()۱۳۹۱/0۷/۳0(

ديداراعضایمؤسسۀاحسنالحديثبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۱/۱0/۱6(   

معاونین   و مدیرعامل با عراق وقفشیعی دیوان رئیس الحیدری، سّیدصالح آقای ديدارجناب

مؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۱/۱۱/۱0(

اهلالبیت)ع(   مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل با اســراء وحیانی علوم بنیاد پژوهشی گــروه ــدار دي

)۱۳۹۱/۱۲/0۱(

ديدارجنابآقایسّیدمحسنموسوی،مسئولستادغدیروستادشعبانیۀاستانقمبامدیرعامل  

ومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۲/0۵(

بامدیرعاملومعاونینمؤسسۀ   ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایدکترسّیدمجیدبنیهاشمی

اهلالبیت)ع()۱۳۹۲/06/۱۳(

ديدارمسئولینانجمنهایشعراستاناصفهانباتولیتمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۲/0۷/06(   

اهلالبیت)ع(   مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل با میالنی علی سّید آقــای آيتاهللالعظمی ديــدار

 )۱۳۹۳/0۲/۱۳(

با   کشور جمعۀ ائمۀ سیاستگذاری شــورای رئیس تقوی، آقــای حجتاالسالموالمسلمین ــدار دي

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۳/04/0۵(

امیرالمؤمنین   االمام مکتبۀ مدیر نـجفی، امـینی احمـد شیخ آقای حجتاالسالموالمسلمین ديدار

العامۀنجفاشرفبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۳/04/۲۹(

عمومی   فرهنگ شورای دبیر شاهمرادی، حسین سّید حاج آقای حجتاالسالموالمسلمین ديدار

کشوربامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۳/۱۲/۲0(



670

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

مهدی ميلنى  زاده، 

مدير اجرايی شبكۀ 

ملى فرهنگ مركز توسعۀ 

فناوری و رسانه  های 

دیجيتال وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلمى و خانم 

نبوی با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



671

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای سّید  

باقر پیشنمازی، مدير 

شبكۀ قرآن و معارف 

سيما با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



672

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

كى،  مهندس جواد خا

رگ  معاون ارشد شركت بز

یكا با  وسافت آمر كر ما

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



673

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

محمدباقر انصاری 

زنجانى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



674

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای بهمن 

دّری، معاون فرهنگى 

ير فرهنگ و ارشاد  وز

اسلمى با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



675

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

على عسگری، معاون 

فرهنگى سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسلمى با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



676

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

همدانيان، معاون 

يزی و اشتغال  برنامه ر

استانداری اصفهان با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



677

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید آیت اهَّلل زادۀ 

معّظم، حجت االسلم 

 و المسلمين جناب 

آقای ناصری از مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



678

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید جناب آقایان 

الشيخ حسن المنصوری، 

مدير دارالقرآن حرم امام 

حسين، سّید  الحلو، 

كشور  قاری بین المللى 

عراق و سّید  مهدی 

حسينى علوی، حافظ 

كل قرآن و سّید  مهدی 

متوليان، معاون موقت 

هماهنگى و نظارت 

یاست  راهبردی ر

جمهوری از مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



679

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید جناب آقای 

كبر والیتى،  دكتر على ا

مشاور عالى وقت رهبر 

معّظم انقلب در امور 

بین الملل و عضو مجمع 

تشخيص مصلحت نظام 

از مؤسسۀ اهل البيت)ع( 

و دیدار با مديرعامل و 

معاونين مؤسسه



680

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

حميدرضا آیت اللهى با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



681

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

حسن نجفى، معاون 

آی تى صداوسيما با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



682

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای دكتر 

جواد ادبی، رئيس انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگى 

كشور با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



683

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

دكتر اسحاق صلحى، 

رئيس سازمان اسناد و 

كتابخانۀ ملى ايران با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



684

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

كارشناسان نهاد  دیدار 

كتابخانه  های عمومى 

كشور با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(



685

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار اعضای مؤسسۀ 

فرهنگى هنری 

ژانتين  ق زمين از آر مشر

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



686

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

دكتر فاضلى، عضو 

هيئت علمى و استاد 

دانشگاه به همراه همسر 

مسلمان شدۀ ایشان با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



687

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای سّید 

ير  محمد حسينى، وز

فرهنگ و ارشاد اسلمى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



688

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

چاوشى، مديرعامل 

پاالیشگاه نفت اصفهان 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع(

دیدار اعضای مؤسسۀ 

احسن الحدیث با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



689

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای سّید  

صالح الحيدری، رئيس 

ديوان وقف شيعى عراق 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



690

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

وهشى  وه پژ گر دیدار 

بنياد علوم وحيانى اسراء 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



691

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

سّید  محسن موسوی، 

مسئول ستاد غدير و 

ستاد شعبانيۀ استان قم 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



692

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای دكتر 

سّید  مجيد بنى هاشمى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 



693

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار مسئولين 

انجمن های شعر استان 

اصفهان با مديرعامل 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر 

معارف اهل  البيت)ع(



694

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار آیت اهَّلل العظمى 

آقای سّید  على ميلنى 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



695

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

تقوی، رئيس شورای 

سياستگذاری ائمۀ 

كشور با  جمعۀ 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



696

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای شيخ 

احمـد امـينى نـجفى، 

مدير مكتبۀ االمام 

اميرالمؤمنين العامۀ 

نجف اشرف با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 



697

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای حاج 

سّید  حسين شاهمرادی، 

دبیر شورای فرهنگ 

كشور با  عمومى 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(



698

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل با ماندگاری محمدمهدی آقــای حجتاالسالموالمسلمین ديــدار

اهلالبیت)ع()۱۳۹4/06/۱0(

کتابخانههایعمومیشهرداری   ديدارمدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع(بامدیرانارشد

اصفهان)۱۳۹4/۱۱/۱۹(

با   زمینساخت مشاور مهندسین گروه مدیرعامل صالحی، مصطفی سّید دکتر آقای جناب ديدار

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۵/0۵(

ديداراصحابفرهنگ،هنروقرآناستانبااستانداراصفهان)۱۳۹۵/0۵/0۷(  

ديدارمدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع(بااستادرضابدرالسماء،خالقتابلویمینیاتورشهدایفاجعۀ  

منا)۱۳۹۵/06/۱4(

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقاییوسفپور،امامجماعتموقتمسجدامامعلیجزیرۀکیشبا  

مدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳۹۵/0۷/۱8(

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایعلیرضاايمانی،مدیرکلهمکاریهایفرهنگیمجمعجهانی  

اهلبیت)ع(وآقایمحمدجوادخرسندی،معاونامورفرهنگیمجمعبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀ

اهلالبیت)ع()۱۳۹6/0۵/0۲(

اهلالببیت)ع(   مؤسسۀ مدیرعامل بــا شــیــرازی محمدعلی ســّیــد آقـــای ــتاهلل آيـ حــضــرت ــدار ديـ

)۱۳۹6/۱۲/04(

بهزعامتحجتاالسالموالمسلمین   آيتاهللالعظمیسیستانی ديدارهیئتعالیرتبۀدفترحضرت

اهلالبیت)ع( مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل با جلسه و مؤسسه از شهرستانی جواد سّید حاج آقای

)۱۳8۵/0۵(

مرحوم   بیت در بــروجــردی علوی آيــتاهلل با اهلالبیت)ع( مؤسسۀ معاونین و مدیرعامل ــدار دي

آيتاهللالعظمیبروجردی)ره(

ديدارجنابآقایسّیدعبدالمهدیموسویآلطعمه،مؤسسورئیسهیئتمدیرهورئیسوقت  

بیمارستانسومشعبانبامدیرعاملومعاونینمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵(

ديدارحضرتآيتاهللآقایحاجشیخمهدیفقیهايمانیبامدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع()۱۳8۵(  

ديدارحجتاالسالموالمسلمینآقایدکترمرتضیآقاتهرانی،مشاوررئیسجمهوربامعاونینمؤسسۀ  

اهلالبیت)ع()۱۳88/0۲/۱۹(

مؤسسۀ   معاونین و مدیرعامل بــا ایــرانگــیــت مسئول غــفــاری، حمید دکــتــر آقـــای جــنــاب ــدار ديـ

اهلالبیت)ع(



699

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

ديدارجنابآقایمهندسمهدیچمران،رئیسشورایاسالمیشهرتهرانبامدیرعاملومعاونین  

مؤسسۀاهلالبیت)ع(

کامپیوتریعلوماسالمیودکتر   بازديدآقاياندکتراحمدمینایی،معاونفنیوبرنامهنويسیمرکز

آقایدکترسجادی، عباسصدرعاملی،محققوپژوهشگرعلوماسالمیوحجتاالسالموالمسلمین

مدیرعاملمرکزتحقیقاترايانهایحوزۀعلمیۀاصفهانازمؤسسۀاهلالبیت)ع(

ديدارویژۀآقایدکترکتابیبادوستانايشاندردارالسیادۀحضرتزهرایمرضیه)س(،اسفندماه۱۳۹6  

2. فعالیت  های آموزشی 
در شــرکت امکان اغلب مختلف، دالیل به اما نیستند؛ کم اســالم معارف گیرى فرا به عالقهمندان

کهمؤسسۀتحقیقاتونشر گروه،ازوظايفیاست دورههاىرسمیرانمیيابند.زمینهســازىبراىاین

معارفاهلالبیت)ع(درحدامکانبهآنپرداختهاست.اینمهمبهدوطریق»آموزشحضورى«و

»آموزشمجازى«انجاممیشود:

فرهنگ اشاعۀ اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسســۀ اهداف از يکی آموزشحضوری:

علومشیعیومعارفآندرسطحجامعۀاسالمیاست.اینبخــشبــافراهــمکردنامکاناتمــوردنیازدر

کارگاههــاىآمــوزِش راســتاىآمــوزشدانــشپژوهان،بهتشــکیلکالسهاىعلومومعارفاســالمیو

روشتحقیقوديگرعلــوممرتبطاقــدامکردهاست.برگزاریکالسهایروخوانی،روانخوانی،قرائت

)تحقیقوترتیل(،ترجمه،تفسیر،مفاهیموحفظقرآن،سیرۀمعصومین،احکام،ادعیه،زياراتو...

ازجملهفعالیتهایآموزشیدراینمؤسسهاست.

گردهمایی آموزشمجازی:اینسیستم،بســترىبراىبرپایینشستهایمجازى،بدوننیازبه

که کاربهاینصورتاست فیزيکیافرادفراهممیآورد.زیربناىآن،شبکههاىرايانهاىاستوشیوۀ

کاملیازابزارارتباطیموجود،باديگرانارتباط کاربرانبامجموعۀ کالسياديگر مدیرجلسه،استاد

برقرارمیکنند.



700

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

محمدمهدی ماندگاری 

با مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل البيت)ع( 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار مديرعامل و 

معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( با مديران 

كتابخانه های  ارشد 

عمومى شهرداری 

اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

دكتر سّید مصطفى 

صالحى، مديرعامل 

وه مهندسين  گر

مشاور زمين ساخت با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع( 

دیدار اصحاب فرهنگ، 

هنر و قرآن استان با 

استاندار اصفهان
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

يوسف پور، امام جماعت 

موقت مسجد امام 

كيش با  يرۀ  على جز

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(

دیدار حجت االسلم 

 و المسلمين آقای 

عليرضا ایمانى، 

مديركل همكاری های 

فرهنگى مجمع جهانى 

اهل بیت)ع( و آقای 

محمدجواد خرسندی، 

معاون امور فرهنگى 

مجمع با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای سّید محمدعلى 

شيرازی با مديرعامل 

مؤسسۀ اهل  الببيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار هيئت عالى رتبۀ 

دفتر حضرت 

آیت اهَّلل العظمى 

سيستانى به زعامت 

حجت االسلم  و 

المسلمين آقای حاج 

سّید  جواد شهرستانى 

از مؤسسه و جلسه با 

مديرعامل و معاونين 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار مديرعامل و 

معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( با آیت اهَّلل 

وجردی در بیت  علوی بر

مرحوم آیت اهَّلل العظمى 

وجردی)ره( بر
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای سّید  

عبدالمهدی موسوی 

آل طعمه، مؤسس و 

رئيس هيئت مديره و 

رئيس وقت بیمارستان 

سوم شعبان با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع( 
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حضرت آیت اهَّلل 

آقای حاج شيخ مهدی 

فقيه ایمانى با مديرعامل 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار حجت االسلم  و 

المسلمين آقای دكتر 

مرتضى آقاتهرانى، 

مشاور رئيس جمهور 

با معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای دكتر 

حميد غفاری، مسئول 

ايران گيت با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار جناب آقای 

مهندس مهدی چمران، 

رئيس شورای اسلمى 

شهر تهران با مديرعامل 

و معاونين مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بازدید آقایان دكتر 

احمد مينايی، معاون 

فنى و برنامه نویسى 

كامپیوتری علوم  مركز 

اسلمى و دكتر عباس 

صدرعاملى، محقق و 

وهشگر علوم اسلمى  پژ

و حجت االسلم  و 

المسلمين آقای دكتر 

سجادی، مديرعامل 

مركز تحقيقات رایانه  ای 

حوزۀ علميۀ اصفهان از 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار ويژۀ آقای دكتر 

كتابی با دوستان ایشان 

در دارالسيادۀ حضرت 

زهرای مرضيه)س(، 

اسفندماه 1396
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

دیدار ويژۀ آقای دكتر 

كتابی  سّیدمحمدباقر 

با دوستان ایشان در 

دارالسيادة حضرت زهرای 

مرضيه)س(، اسفندماه 

1396

بازدید دكتر سّیدحسين 

بدری از شخصيت های 

برجستۀ جامعۀ پزشكان 

و فعاالن در عرصۀ تبليغ 

دینى
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کتاب های منتشره   .3
بخشنگهداریآثارمکتوب،شاملدوازدههزارجلدکتاباعمازکتابهایخطی،سنگی،آثارمکتوب

قديمومعاصردرموضوعاتیمانندقرآن،تفسیر،فقه،اصول،عقايد،کالم،فلسفه،حقوق،حديث،ادعیه،

رجال،تاريخسرگذشتنامه،ادبیات،واژهنامههاولغات،جغرافیا،طباسالمیو...است.

کمال( الف( رو به سوی پروردگار )از خداشناسی تا راهیابی به شاهراه 

چاپ سلسله، انتشارات دولــتآبــادی، حسینی حسن سّید )مؤّلف:

اّول،تابستان۱۳8۹(

توحید،مهمترینرکناعتقادیاديانآسمانیواسالمونخستین

گفتارپیامبرانبامردمدرطولتاريخبودهاست.معارفدیندرتمام

بايد اسالم مسائل شناخت برای و باشد توحید اساس بر بايد ابعاد

در زیرا است؛ مباحث ارزشمندترین توحید کرد. آغاز خداشناسی از

اسالم،تنهاهرچهرنگخداییداردوازناحیۀاوست،ارزشمنداست.

برآنشدبهدلیل مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

کتابیرادراینزمینهتدارک نیازوضرورتزمانوبهمنظوردستیابیهمگانبهمعارفنابتوحیدی،

ببیندوبهعالقهمندانتقديمدارد.

کتاب: فرآيندمباحث

۱.انساندرزندگیزيانکار،سرگردانوطعمۀانسانهایفریبکارومکاتبغیرعلمیبشریاست.در

از انبوهی با که:»آياسرگردانیودستوپنجهنرمکردن گفتهاینپرسشمطرحمیشود پیآمداین

سؤالهایمهموبیپاسخ،سرنوشتمحتومانسانهاستياچنیننیست؟«

انسانانديشمندیکهازسالمتعقلبرخوردارباشد،دراینزمینهوبرایپاسخگوییبهاینسؤال،

کشفحق،يعنیآنچهدرستوبرابرباواقعیتاست،ندارد. راهیجزدرستانديشیدنبرای

انسانسرگردان،هموارهباپرسشهایمهموسرنوشتسازديگرینیزدرارتباطباهستی،آفريدگار

گرپاسخدرستیبرایآنهانیابد،زندگیاشبرپايۀ کها هستیوفلسفۀوجودیخويشروبهروست

گربتواندپاسخهایدرستوحقرابیابد،ازسرگردانیو درستوحقپايهگذارینخواهدشد؛البتها

حیرتزدگیرهاییخواهديافت.

و محدود آنــان دانــش زیــرا باشند؛ کارساز عرصه این در نمیتوانند هرگز فرزانگان و دانشمندان

گزينهبرایپاسخگویی، گماناستواراست.درنتیجه،تنها ديدگاههایآنانغیرعلمیاستوبرپايۀ



716

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

آفرينندۀهستیاست؛چونآفريدگار،آفريدههاوهستیرابهخوبیمیشناسدوپاسخگویی،تنها،حق

خداوندودرتواناوخواهدبود.

نمايد؛ راهبری را انسانها میتواند او تنها و است وحق واقعی راهی مینماياند، کهخدا راهی

گمراهی گاهیدارد.هرراهیجزراهخدا، زیراآفريدگارآنهاستوازچگونگیحالونیازهایآنانآ

گون گونا مسائل برای بشری مکاتب که تحلیلهایی و تجزيه و راهحلها ازایــنرو، است؛ چاه و

ازواقعبینیودانش بايکديگرمتضادومتناقضاستو ارائهمینمايند،سخت زندگیپیشنهادو

الزمبرخوردارنیست.

گونودرابعادمختلفزندگیاستوآدمیراازآنگریزی سرگردانیهایانساندرزندگی،بسیارگونا

نخواهدبود،جزآنکهبارانهدايتخداوندیبراوبباردوویراازتباهی،ژولیدگیوپژمردگیبرهاند

گرداند. وبهانسانیزنده،راهيافته،شکوفاوپويابدل

شیطانها دامهــای و زندگی گردابهای در تالطمها، و توفانها در غرقشدگان همانند آدمیان

گاهیدرونی،آشنایباخدايند کهبهدلیلآ گرفتارآمدهوراهبهجایینخواهندبرد.فقطانسانهایی

آنان بر وبخشندهترینبخشندهها،همواره مهربانها مهربانترین دارند،خداوند، او بهسوی راه و

ابررحمتمیباراندوازدريایپرفیضشسیرابمیگرداند.دستیابیبهدینخدا،دستیابیبهحقو

کهمعصومان)ع(متوّلیآنهستند. ايدهآلهایواقعیوفطریاست

۲.انديشیدندرزیباییها،شگفتیهاوبالندگیهایطبیعتوانسان،خواستهياناخواسته،مارابه

گواهیروشنبرهدفداربودنطبیعتوانساناست؛ آفريدگاردانا،تواناوفرزانۀهستیراهمینماياندو

کهشايستۀبزمبیپايانوشگفتانگیزهستیباشد. وارزشمند هدفیبسواال

۳.انسان،باشناختخودبهواالییوبرتریجايگاهشدرمقايسهباديگرموجوداتپیخواهدبردو

گرانسانبهجايگاهواالی گرديد.ا درپیاینرهآورد،جويایبرنامۀزندگیدرخورجايگاهخودخواهد

خوددستنیابد،خودراارزشمندنخواهديافتوزندگیاشبیبرنامهوبیهدفخواهدبود.

کهانسانهاییوارستهوبااخالصورهاازهرگونهوابستگیووابستۀ گواهآناست 4.تاريخبشريت

را انسانها و شدند برانگیخته خداوند سوی از انسانها رهبری و هدايت برای خداوند، به ِصرف

گروهیازآدمیان کهالبته کمیتاهللوتحققهدفآفرينشفراخواندند بهسویخدا،قانونخدا،حا

گشتهوبرخیديگرسختبهمخالفتبرخاستند. دعوتآنهاراپذیرا

کهبهدستورخدواند،شماری آخریننفرازاینسلسلۀپاک،حضرتمحمدمصطفی)ص(است

ازبرگزيدگانخاندانشراباعنوان»امام«برایهدايتوراهبریانسانهاوبیانشیوۀحفظآیینو

کهآخرينشان،حضرتمهدی)عج(،درپسپردۀغیبت سّنتاشتاروزقیامت،بهمردممعرفینمود
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ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

بهسرمیبردومنتظراذنخداستتاظهورنمايدورهبریتمامانسانهاراباتشکیلحکومتاسالمی

گیرد. جهانیبرعهده

کودکی،نیازبهداشتن ۵.يکیازنخستینومهمتریننیازهایهرانسانازآغاززندگیوحتیازدوران

گرفتارنگردد. اعتقاداتوباورهاییپاکوپااليششدهاستتاانساندرانبوهباورهاینادرست

درپرتوبرخورداریهرفردازباورهایدرست،هرانسانیباآفريدگاروبهترینمعشوق،معبود،پناهو

گامهایزندگیاشرابرایخشنودیاووپیمودنراهاوبرخواهدداشتوبرای گشتهو امیدخودآشنا

تحققخواستاواقدامخواهدنمود.باورداشتنوپذیرفتنپیامبرانوامامان)ع(بهعنوانزمامدارانو

فرمانروايانالهیدرزندگی،بخشديگریازباورهایماراتشکیلمیدهد.اعتقاداتاسالمیواصول

دین،ازامهاتواساسدیناسالمبهشمارمیرود.

گفتوگو آن دربــارۀ بهتفصیل پژوهش، این در و است اسالمی معارف از فراز اعلیترین توحید، 6.

کارآییونقشرادرزندگیآرمانی،ساختاراخالقیو شدهاست.مفاهیمومباحثتوحیدی،بیشترین

رفتارهایصحیحخواهدداشت.

ب( ضریح نور )مجموعۀ اشعار ارائه شده در همایش ضریح نور(

)باهمکاریمصطفیهادوی)شهیراصفهانی(،چاپاّول،۱۳88،

انتشاراتپويانمهر(

بهمنظورتعظیمشعائرالهیوتمّسکبهقرآنوعترت،بهاستناد

ِكَتاَب اهَّلِل َو ِعْتَرِتى«)مستدرکالوسائل،ج۱۱، ْیِن 
َ
َقل

َ
ُم الّث

ُ
ى َتاِرٌک ِفيك »ِإّنِ

باسعادتحضرت )ازوالدت کرامت مبارک تکريمدهۀ و ص۳۷۲(

معصومه)س(تاوالدتباسعادتسلطانسریرارتضاءحضرترضا)ع((

و مدیريت واالی باهّمت اّولشهریور۱۳8۷، تاريخ در اینمؤسسه

تولیتآنبرآنشدکهفراخوانیتحتعنوان»ضريحنور«باعنوان

ــت ــداس ــی پ صـــفـــا  و  زمــــــزم  در  ــو  ــ ت ــور  ــ نـ ــح  یـ ــر پــیــداســتضـ خـــــدا  ـــى گـــه 
ّ
تـــجـــل ــام،  ــ ــق ــ م ايـــــن  در 

ــه وادی طــور  كـ ــا  یـ ــه ســيــنــۀ ســيــنــاســت  كـ ــیــداســتمــگــر  یـــا پ كـــبـــر ــرش  ــ ــا عـ ــ ــم رضـ یـ ــر ــــه در حـ ك

گردد.اینهمايشادبیوهنریازماههاپیشتدارکديدهشدهبود.خوشبختانهبااستقبال برگزار

کمنظیریروبهروشدوبیشاز۱۳00قطعهشعرازصدهاشاعربهدبیرخانۀهمايشرسید. کمسابقهو

کههمهدررتبۀاّول کهترکیبیازاستاداندانشگاهوشاعرانفرهیختهبودند،60نفررا هیئتداوران
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کردندوهرشب۲0نفرازآنانسرودههایخودرادرحضورشیفتگانحضرتشقرائت بودندانتخاب

گرديد.تقدیرنامههاو کردند.تمامآثاررسیدهپسازپايانهمايشدرقالباثربرتربهزیورچاپآراسته

کهپاسخگویفراخوانبودنددرسومینشبهمايشتقديمشد. الواحسپاسبهتمامشاعرانی

ج( سیصدوسیزده ضرب المثل قرآنی از سورۀ بقره

پــژوهــشــیمؤسسۀ گـــروه بــاهــمــکــاری )نــگــارنــده:محمددهــنــوی،

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،چاپاّول،۱۳8۹،انتشارات

سلسله(

پیامبر اشرفمخلوقاتخود که را فراوانخدایی وحمد سپاس

کرم)ص(رابرایهدايتجهانیانفرستادوبانازلکردنگرانبهاترین ا

کمالرا امانتآسمانیيعنیقرآنبررسولش،راههدايت،انسانیتو

تاابدفرارویبشرقرارداد.

کنوندر کها قرآن،يادگارومعجزۀجاويدآخرینپیامآورالهیاست

دستانمابهوديعهنهادهشدهواینماییمکهبايدبهعنوانسربازقرآندريادگیریمعارفشبکوشیم،آن

کنیم،همیشهبا رابهکاربنديم،فرهنگشرادرزندگیمانجاریسازيم،بافرهنگهایمخالفشمبارزه

آنمأنوسباشیموکامعطشانجويندگانحقیقتراباچشمۀگوارایسخنانشسیرابنماییم.

شايدنخستینهدفیکههمۀدوستدارانقرآنرابهوادیپژوهشهایقرآنیمیکشاند،عالقۀآنان

کردنارتباطشانباقرآنباشدوبیشازآنکهدرصددمعرفیزیباییهایمخفیقرآنبه بهتنگاتنگ

ديگرانباشند،بهدنبالشناختزیباییهایقرآناندودراینمیان،بهنظرمیرسدبرایفهممعارف

قرآنودرکعظمتش،بهترینراه،تحقیقاتقرآنیاست.

کسب هدفنگارندهازشروعپژوهشهایقرآنینیزمانندبسیاریازقرآنپژوهان،دردرجۀاّول،

کالمالهیوُانسبیشترباقرآنبودهاست.فراهمشدنزمینههایتحقیقات معرفتهرچهبیشتربه

قرآنیراراهیديدمکهخداوندازسِرفضلورحمتدرمقابلمقراردادهتابلکهباگامنهادندراینمسیر

گمشدندربیراهههامصونبمانم. نجات،از

آياتشهمۀ شــده، نــازل عربی زبــان به هرچند کتاب این که است آن قــرآن زیبای ابعاد از يکی

فرهنگهاراموردخطابقرارمیدهدوبلندترینمعارفرادرقالبسادهترینوعمیقترینجمالت،

نازلشدهاست. برایقومخودش تنها بپنداردقرآن آموزشمیدهد؛بهطوریکهشايدهرفرهنگی

قرآنبرایهمۀنسلهاواقواموزمانهاآمدهاستوبايدزبانشبرایهمگانآشناباشد.



719

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

کریم( د( حکمت بندگی )فلسفۀ برخی از احکام تکوینی و تشریعی در قرآن 

)درسگفتارهایآيتاهللحاجسّید

هّمت بــا فــقــیــهامــامــی)ره( حسن

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

پاییز اّول، چــاپ اهلالبیت)ع(،

۱۳۹4،ناشر:دفترتبلیغاتاسالمی

حوزۀعلمیۀقم،شعبۀاصفهان(

تراويدۀ بندگی، حکمت کتاب

ذهنباريکبینمرزبانانديشمند

قالب در که است فقیهامامی)ره( حسن سّید حاج آيــتاهلل حضرت اهلبیت)ع(، مکتب مخلص و

ازمنظرآياتورواياتبیان درسگفتارهایتفسیریدربابعلتهاوحکمتهایعقايدوعبادات

نشر و تحقیقات مؤسسۀ باهّمت و تدوین انديشمند و دانشور بزرگان از بلیغجمعی باسعی و شده

گرفتهاست. معارفاهلالبیت)ع(درقالبدوجلددردسترسطالبانمعارفنورانیاسالمقرار

هـ( سیمای امام علی)ع( در الغدیر

ُت 
ْ
ْكَمل

َ
أ َیْوَم 

ْ
ال َواْخَشْوِن  َتْخَشْوُهْم   

َ
َفل ْم 

ُ
ِدیِنك ِمن   

ْ
وا َكَفُر ِذيَن 

َّ
ال َيِئَس  َیْوَم 

ْ
>ال

»امروز ِدیًنا<؛ َم 
َ
اِلْسل ُم 

ُ
ك

َ
ل َوَرِضيُت  ِنْعَمِتى  ْم 

ُ
ْیك

َ
َعل ْتَمْمُت 

َ
َوأ ْم 

ُ
ِدیَنك ْم 

ُ
ك

َ
ل

کسانیکهکفرورزيدهانداز)ابطالوازالۀ(دینشمامأیوسگشتهاند.

کامل پس،ازآنهامترسیدوازمنبترسید.امروزدینشمارابرايتان

ونعمتخودرابرشماتمامنمودمواسالمرابرایشمابهعنوانآیینی

)استواروپايدار(پذیرفتم«)مائده،آيۀ۳(.

چراغدیرنه؟مگرقرآن،معّلمنمیخواهد؟)بقره،آيات۱۲۹و۱۵۱؛

آلعمران،آيات۷و۱64؛رعد،آيۀ4۳؛حديد،آيۀ۲۵؛جمعه،آيۀ

گیرند؟ ۲(.آيااّولینمعّلم،تنهامعّلماستونسلهابايدبیمعّلم،آنرافرا

به آموزشدادهشد، آنچه آياهمۀ آموزشدادهشد؟ قرآن، آيادرمدت۲۳سالهمۀمفاهیم

نسلبعدرسید؟وآياآنچهرسید،تمامَابدوندخلوتصرفبود؟چراغدیرنه؟مگرپیامبررحمت

هرکس تا بسپارد کس هر به را امت راهنمایی میتواند آيا است؟ بیتوجه امت، آيندۀ به نسبت

بیايد؟ آمد،



720

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

میتوان چگونه باشد؟ راهنما و مدیر فــرد، بهترین نخواهد که برمیآيد پــدر، این مهربانی از آيا

گردانقراردهد؟ گردرابهعهدۀديگرشا کهبهترینمعّلم،تشخیصبهترینشا پذیرفت

گردانمیسپارد؛مخصوصًا کداممعّلمهرچندبیمسئولیت،درغیابخود،تدريسرابهمنتخبشا

گربارهاخطایآنهاثابتشدهباشد؟ ا

چگونهرهبریدلسوزازفرصتحضورمسلمیندرآخرینوبزرگتریناجتماععبادی،برایآينده

که: بهرهنبرد؟پاسخهمهایناست

گیرد. غدیربايدباشدتادستامتدردستمدیرترین،داناترین،پاکترینوبهترینبندۀخداقرار

کیست. کهبهترینمیداند،بهتر تشخیصاینهمهرانمیتوانازغیرخداورسولانتظارداشت

کتابخداتداوميابد. غدیربايدباشدتاتعلیم

گرفته،خودراخلیفۀ غدیربايدباشدتاهرکسبانیرنگوزورنتواندجایبهترینمخلوقعالمرا

گردند)آلعمران،آيات۱00و۱4۹؛ رسولبخواند.غدیربايدباشدتااطاعتکنندگانازرسولمشخص

گرنباشد،رسالتابالغنشدهاست) نساء،آيۀ۵۹(.غدیربايدباشدتارسالتبهسرانجامرسد؛چه،ا

کاملونعمتتمامشود)مائده،آيۀ۳(. مائده،آيۀ6۷(.غدیربايدباشدتادین

کاملشدوجويای الحمدهللغدیربود،چهمحکم!چهباشکوه!باغدیر،رسالتپیامبرخاتم)ص(

صراطمستقیم،هدايتيافت.

به آنچنان را است اسالم تاريخ فرازهای آشکارترین از يکی که غدیر مسلمانی، مدعیان بعضی

ياموضوعی کند انکار اصل از را آن درهمنوایی، است گاه،ممکن ناآ کهمخاطب بحثمیکشانند

کماهمیتجلوهدهدياآنکهمحتواراتحريفشدهبپذیرد.

کهرادمردیشیفتۀحق،قلمبهدست،بهپاخاسته،ازاینحريمالهی،جانانهدفاع اینچنیناست

رابهسکوتمیکشاند.عالمۀامینی)ره( راراهمینمايدومعاند کهمنصفحقجو میکند.آنگونه

کاریسترگانجامداد،دانشنامهایآفريدوتاحدامکان،حقراادانمود.

بسیاری بیشک يابد. تــداوم تا نموده ترسیم را مسیری بلکه نیست، پايانيافته اثــری الغدیر

منابعدردسترساینفرزانۀبزرگقرارنگرفت.بسیاریازآثارادبیوفرهنگیدرزبانهاوزمانهای

از گروهیوطوالنیرامیطلبدو کاری مختلفبیانگريانشانگرغدیرند،يافتنوتحلیلهمۀآنها،

مسئولیتهایتداومگرانالغدیراست.انشاءاهللبهلطفالهی،قدمیارزشمندبرداشتهشودوبنیادی

گردد. کارهایجديد،تأسیس بهمنظورروزآمدنمودندائمیالغدیرباجمعآوریهمۀمنابِعالزمورصد

کاربردی،در گزينشیو مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(افتخارداشته،میزبانتولید

کوشش کهبانگارش، استخراجمباحثمربوطبهحضرتعلی)ع(درالغدیربودهاست.اینفعالیت
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الغدیربهسرانجام کتاب باهدف وپیگیریمحققانۀسرکارخانممژگانموحديانعطار،هماهنگ

عصر در غدیر گر احیا بینظیر تالش از مختلف اقشار بیشتر استفادۀ امکان عین در میتواند رسید،

کهبايدپیمودهشود. حاضر،مرحومعالمۀامینی،نشانگربخشیازراهباشد

فعالیتمحققفاضل،سرکارخانمموحديانازسال۱۳8۹رویکتابالغدیربابررسیفضائلمذکور

گزينشمطالبوتهیۀفهرستهایموضوعیمختلف،ادامهيافت. دربارۀامیرالمؤمنین)ع(آغازوبا

ايشانبرایجلوگیریازهرگونهخطا،مطالبراباهدف،انتخابکردند،ازبعضیکارشناسانعربزبان

میتواند که نمودند پرهیز تلخیص از و گرفتند بهره الغدیر، نگارش زمان در رايج اصطالحات برای

الگویتالشهاییازایندستباشد.همزمانباایننگارش،منابعکتابالغدیررايکسانسازیکردند

تاراهنماییبرایچاپهایبعدیالغدیرباشد.فعالیتانجامگرفتهرویمنابع،عالوهبرنشانیهای

کتابشناسیوبخشهایمورداشارهراضمیمهنمايد. هماهنگبرایآنها،میتواندتصاویر

کهحضرتحجتاالسالموالمسلمینحاجشیخاحمدامینینجفی)مّدعّزه(، امیداستهمانگونه

فرزندبرومندمرحومعالمهامینی)رضواناهللتعالیعلیه(،دربازديدازاینمؤسسه،اثرمحققفاضل

خانمموحديانعطاررا»دارایروحیتازهدرمجموعۀنفیسالغدیر«برشمردند،راهخودرادرمیان

مشتاقانبیابدوحقجويانراراهنمايد.

گويای کهبانظر،راهنماییوهمکاریواحدعلمیپژوهشیاینمؤسسهبهسرانجامرسید، ایناثر

توانواستعدادسرکارخانمموحديانعطاراست.انشاءاهلللطفالهیعنايتنموده،جامعۀعلمیاز

اینقلمبهرههایفزونتربیابد.

4. وبگاه »کتابخانۀ دیجیتال«
کتابخانۀ الکترونیک  کتابخانۀ دیجیتال و  تفاوت 

جهانباورودبهقرنبیستويکم،باتحولیاساسیوهمهجانبهدرزمینۀانقالباطالعاتیوارتباطی

تولیدمیشود،گاه ثانیه ازصدم کمتر زندگیبشردر کهدرهمۀوجوه روبهروشدهوحجماطالعاتی

گرديدهاست.درچنیندنیاییبااینحجمعظیمازتولید کّمی،محاسبهناپذیر ازمنظربرآوردهای

دانش شکلدهندۀ درواقع که ارتباطاتی و اطالعاتی جديد فناوریهای از استفاده بدون اطالعات،

اطالعاتیاستنمیتوانبههدفرسید.

امروزهاصطالحاتینظیر»جامعۀاطالعاتی«،»عصراطالعات«و»جامعۀدانشمدار«،بهواژههایی

کارآمداطالعاتبرایرشدوتوسعۀفرهنگیو آشناتبدیلشدهودرچنینعرصهای،مدیريتمؤثرو

اقتصادیجوامعبسیارضروریاست.
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میکند، ممکن را اطالعاتی گستردۀ منابع به دستیابی ارتباطات، و اطالعات پیشرفتۀ فناوری

و برقآسا و ارتباطاتسريع مــیآورد، فراهم را مرتبط اطالعات سازماندهی و تفکیک کنترل، امکان

اطالعرسانی، مهارتهای به مسّلط افراد توسط کاربرد درصورت و میسازد میّسر را اطالعات انتقال

ازجمله اقداماتی دراینمیان، کند. ايجاد را تصمیمگیری و دانش ايجاد يادگیری، مراحل میتواند

کتابخانههایديجیتال،کوششیاستدرراستایطبقهبندیومدیريتاطالعاتدرعرصۀ راهاندازی

کتابخانۀ کتابخانۀديجیتالیبا گرفتهاست. کهموجانقالبیآن،همۀجهانرافرا فناوریاطالعاتی

الکترونیکیيامجازیمتفاوتاست.

کتابخانۀمجازیاست. کتابخانۀديجیتالیدرواقعجزییاز که تفاوتعمدۀایندودرایناست

بنابراین، دربرمیگیرد. را کتابخانهها از وسیعی بسیار طیف فنی، اصطالح در مجازی کتابخانۀ

کتابخانههایالکترونیکوديجیتالزیرمجموعۀآنبهحسابمیآيند.تفاوتروشهایالکترونیک

نوار بررویمیکروفیلم، امکانذخیرۀدادهها الکترونیک، کتابخانۀ کهدر ایناست در وديجیتال

بايتهای بهصورت دادههــا و اطالعات تمام ديجیتالی کتابخانۀ در درحالیکه دارد، وجود فیلم يا

ديجیتالیذخیرهشدهوتنهاازطریقاينترنتقابلدسترساست.

کتابخانۀديجیتالی،تمامیخدماتخودراازراهاينترنت)وبسايت(انجاممیدهد. درواقع،

تعريف »اطالعات« يا »ديتاها« براساس امــروزه دنیا، در ارتباطی اصلی مؤّلفۀ اینکه به توجه با

میشود،درایندريایبیکراناطالعات،برایاستفادۀصحیحازآنهانیازبهطبقهبندیومدیريت

بحث دراینمیان، میسازند. فراهم را امکان این ديجیتالی کتابخانههای که است اطالعات این

کهبهنوعیاطالعاتدرآننگهداریمیشود. کتابخانه،بحثیقابللمساستوجاییاست

کتابخانۀ دیجیتالی مؤسسه
کتاب،گنجینهایعظیماستکهقرنهاستذخایرعلمیومعرفتیانسانهارادرخودمحفوظداشته

ونسلبهنسل،آنهاراانتقالدادهاست.اینمنابع،همواره،مطمئنترینمرجعتحقیقوپژوهشو

کتابخانههابرایمحققو تنهاَاسنادمکتوبفرهنگفکریمحققانودانشمندانبودهاست.غنای

گوارابرایتشنگاناست. دانشمند،مانندآبشیرینو

کههمانا برایناساس،مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(برایرسیدنبههدفخود

تحقیق،نشروترويجعلوماسالمیومعارفاهلالبیت)ع(است،بهبرپاییوايجادبزرگترینکتابخانه

کتابخانۀعظیمی،تنهابااستفاده کهالبتهايجادچنین کتبوسایرمنابعاسالمی(نیازداشت )شامل

ازتکنولوژیهایجديدامکانپذیرومقرونبهصرفهبود.
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کههمۀ کتابخانهایتمامديجیتالیاست کتابخانۀمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،

کاربرعالقهمند، هر و نگهداریخواهدشد بهصورتديجیتالی آن در وشیعی اسالمی منابع و کتب

کتابخانۀبزرگمتصلشدهوازخدماتالکترونیکیآن بهسادگیوازطریقاينترنتمیتواندبهاین

کاربربدونمحدوديتزمانیومکانی،همیشهدستکمچندصد استفادهنمايد.بهعبارتديگر،هر

کتابموردنیازخودرادراختیاردارد. هزار

در کتابشناسی، و کــتــابــداری خــدمــات بهترین ارائـــۀ و رضايتمندی کثر حدا بــه رســیــدن ــرای ب

بانک بر افــزون اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ ديجیتالی پیشرفتۀ سیستمهای

به که اســت شــده گرفته نظر در نــرمافــزاری هوشمند »ROBOT« روبــات منابع، و کتب اطــالعــات

برحسب هوشمند انجامجستوجوهای نیز و مرتبط منابع شناسایی و موضوعبندی دستهبندی،

کاربروباامکانتخمینمیزانپاسخگوییهريکازمنابعمیپردازدتامحققرادردستیابی نیازهای

کاربر، ارزشمند وقت و دهد ياری پاسخها بهترین به دستیابی در را سؤالکننده و منابع بهترین به

بهجایسردرگمیدراینکتابخانۀبزرگوپرداختنبهشناساییکتبومنابعمناسب،صرفپرداختن

گردد. بهاصلموضوعوانجامتحقیقوپژوهش

کتابخانۀ دیجیتال و نظام بازیابی اطالعات
کهبه کتابخانۀديجیتالی،نظامیاست دراغلبتعاريفارائهشدهازسویمحققانحوزۀعلومرايانه،

گستردهازاطالعاتودانشسازماندهیشده بخشیازاستفادهکنندگانامکانمیدهدبهمجموعهای

کتابخانۀ دسترسیمنسجمداشتهباشند.دربسیاریازتعاريفارائهشدهتوسطمحققانعلومرايانه،

اینمحققان، آمدهاست.بهتعبیرديگر، بازيابیاطالعاتبهشمار پايگاهاطالعاتیونظام ديجیتالی

کتابخانههایديجیتالیرامجموعهایازمنابعاطالعاتیالکترونیکیوامکاناتفنیمرتبطبا اغلب

کردهاند. آنهابرایتولید،جستوجوواستفادهازاطالعاتتعريف

نظامهای تقويتشدۀ و گسترشيافته نمونۀ میتوان را ديجیتالی کتابخانههای لحاظ، این از

در را ديجیتالی ــای دادههــ تغییر امــکــان کــه آورد بهشمار آنهــا بــازيــابــی و اطــالعــات ذخــیــرهســازی

اطالعاتی درمحیطشبکههای و غیره(میدهند و ويدیو تصویر، )متن،صوت، قالبهایمختلف

کتابخانههاییرادادههاوَاَبردادههاتشکیلمیدهندَاَبردادههای قابلدسترساند.محتوایچنین

يا پیوندها نیز ديگر ــردادههــای َاَب و میپردازند دادههــا محتوایی جنبههای توصیف به توصیفی،

کتابخانۀديجیتالیبرقرارمیکنند. ارتباطاتمیاندادههاياَاَبردادههایديگررادرداخلياخارجاز

مجموعههای بر که باشد رفته بهکار واژهای بهعنوان ديجیتالی« »کتابخانۀ اصطالح بسا، چه
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اطالعاتی« »پايگاههای نظیر اصطالحاتی به نسبت آن ازطریق است قرار که دارد ديجیتالیداللت

ارائه رايانهای علوم توسطمحققان بیشتری امکانات و قابلیتها اطالعات«، بازيابی »نظامهای يا

گستردگیحجماطالعاتموجوددربرخیازپايگاههایاطالعاتِیتماممتن،نظیر شود.برایمثال،

ديگر اصطالحی بهکارگیری برای اصلی انگیزۀ است ممکن تماممتن، مجالت اطالعاتی پايگاههای

پايگاههای به کاملبودنمتننسبت ازلحاظ را پايگاههایاطالعاتی اينگونه ارزش بتوان تا باشد

کتابشناختی،بیشتربرجستهساخت؛حالآنکهچنینبستریتنهامیتواندبهعنوانبخش اطالعاتی

کتابخانۀديجیتالیمحسوبشودوبیشتربهعنوانيکپايگاهاطالعاتیتماممتنيا محدودیازيک

کجاوهرزمانیبهراحتی کتابشناختیمطرحباشد.درحقیقت،هرفردحقیقیياحقوقیمیتوانددرهر

کند. باچنینپايگاهاطالعاتیبهسرعتدسترسیپیدا

کتابخانۀديجیتالیمجموعهایاستمنظمازاطالعاتهمراهباخدماتمربوطهکهدرآناطالعات

گرديدهوازطریقشبکهقابلدسترساست. قالبهایديجیتالیذخیره

کتابخانۀديجیتالی،تمامیخدماتخودراازراهاينترنت)وبسايت(انجاممیدهد. درواقع

دیدگاه محققان علوم کتابداری و اطالع رسانی
کرد کتابداریواطالعرسانیمیتواناینطوراستنباط بابررسیتعاريفارائهشدهتوسطمحققانعلوم

کتابخانۀديجیتالی،فراترازصرفًاايجاديکپايگاهاطالعاتیيانظامبازيابی کهديدگاهآنهانسبتبه

اطالعاتاستودرآنعناصرديگریشاملنیازاطالعاتی،جامعۀاستفادهکنندگاننهایی،مالکیت

معنویودسترسپذیریبهاطالعاتنقشاساسیدارند.

با همراه اطالعات از نظاممند مجموعهای ديجیتالی »کتابخانۀ گفت بتوان شايد درهــرحــال،

گرديدهاندوازطریقشبکه کهدرآناطالعاتدرقالبهایديجیتالیذخیره خدماتمربوطهاست

قابلدسترسهستند...«

کاربراندربردارند. گونیازاطالعاترابرایاستفادۀ گونا کتابخانههایديجیتالیمجموعههای

کتابخانۀديجیتالیرابهعنوانمجموعهایازاطالعات کاربردی، کتابخانههایديجیتالی کتاِب

کردهاست. سازماندهیشدهدرقالبديجیتالتعريف

کزاطالعرسانیدر کتابخانههایديجیتالینمونۀتوسعهيافته،تقويتشدهويکپارچهایازنهادهاومرا

کاربران،منابعاطالعاتی کهدرآنهامبتنیبرنیازهایاطالعاتیمحققانو محیطهایفیزيکیهستند

و نهادها میگیرند. قــرار دسترس در و میشوند نگهداری و حفاظت سازماندهی، گـــردآوری، انتخاب،

مؤسساتمیتواننددرديگرکتابخانهها،موزهها،آرشیوها،دانشگاههاوغیرهنیزوجودداشتهباشندوتنهابه
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جامعۀمشخصیازاستفادهکنندگانخدماتارائهدهند؛اماکتابخانههایديجیتالی،طیفگستردهتریاز

استفادهکنندگانرادرمدارس،ادارات،خانههاومکانهایعمومیوغیرهمخاطبقرارمیدهند.

اساسی نکات به متکی اهــلالــبــیــت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ ديجیتالی کتابخانۀ

کردهاست: پیشگفته،اهدافخودرااینگونهتعريف

قادربهارائۀخدماتبهجامعۀمشخصیازاستفادهکنندگانيامجموعهایازآنها.  

مبتنیبرساختارسازمانیمنطقیويکپارچه.  

فراهمسازیامکانيادگیریونیزدسترسیبهمنابعاطالعاتی.  

استفادهازنیرویانسانی)متخصص(وفناوریهابرایارائۀخدمات.  

فراهمسازیامکاندسترسیسريعومؤثربهمنابعاطالعاتی.  

امکاندسترسیرايگان.  

کنترلمنابعذخیرهشدۀخود.   تسّلطبرمالکیتو

کتابداریواطالعرسانیاینگونهمیگويد: بهيادداشتهباشیميکیازپراستنادترینتعاريفدرحوزۀ

»کتابخانههایديجیتالیسازمانهاییهستندکهدرآنکارکنانمتخصصبهانتخاب،سازماندهی

کمکبرایدسترسیفکریبهمنابعاطالعاتیمیپردازندودرآنفرآيندتفسیر،توزيع،حفاظتاز و

يکپارچگیاطالعاتديجیتالونیزاطمینانازوجودمجموعهایازآثارديجیتالدرمدتزمانطوالنی

موردتوجهقرارمیگیردتاازاینطریقبتوانمنابعاطالعاتیديجیتالراباسرعتوبهصورتاقتصادی

برایاستفادۀيکجامعهيامجموعهایازجوامعدردسترسقرارداد.«

است. داده قرار نظر مد بهعنوانيکسازمان را کتابخانۀديجیتال از ابعادمختلفی تعريف این

انتخابمنابعاطالعاتی،سازماندهی انسانیمتخصص، برعناصریهمچوننیروی دراینتعريف

جامعۀ مهمتر، همه از و اقتصادی جنبههای اطــالعــات، از حفاظت و اشاعه ارزيــابــی، اطــالعــات،

کیدشدهاست. استفادهکنندگانتأ

کتابخانۀديجیتالیچیزی که کرد بهعبارتديگر،باتوجهبهتعريففوقمیتواناینطوراستنباط

کتابخانههایسّنتیبايددرمحیطديجیتالیارائهدهند. که نیستجزهمانخدماتوعملکردهایی

کتابداریواطالعرسانی،مشابهتزيادیدارد. اینتعريفباتعاريفارائهشدهازسویمحققانعلوم

ویژگی های فنی نرم  افزار کتابخانه
کتابخانۀديجیتالیمؤسسه،براساسمعماریJ2EEوباساختارچنداليهایPortal/CMS، نرمافزار

آقای نظرجناب زیر دانشگاهشريف، برتر دانشجويان توسط Fedora، لینوکس تحتسیستمعامل
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دکترحمیدرضاربیعیدرمرکزرشدفناوریشريفطراحیواجراشدهاست.ایننرمافزارقابلیتاتصال

بهبانکهایاطالعاتیمختلفازجملهMySQL،OracleوPostgreSQLراداشتهوبهخوبیاززبان

فارسیپشتیبانیمیکند.

 UFT-8 کدينگ جستوجودرایننرمافزاربهصورتFulltextبودهوباتوجهبهاینکهاطالعاتبا

ذخیرهمیشود،جستوجویفارسیوديگرزبانهایرايجدنیا،بهخوبیامکانپذیراست.

کنترل میشود، وارد کتابخانه سیستم محدودۀ به که را دسترسیهایی تمام نــرمافــزار، پرتال

میزان کنترلدسترسی، از مینمايد.پس ثبت مدیريت، نیاز مورد تحلیلهای برای را آنها و کرده

کاربربهسرويسهاومنابعطبقهبندیشده،مشخصمیشود. دسترسیهای

امکاناتفنینرمافزار:

قابلیتتعريفمنابعبافرمتهایمتن،صوتوتصویر.  

قابلیتجستوجویFulltext)همانندموتورهایجستوجو(.  

پشتیبانیازتمامزبانهایرايجدنیا.  

کتابخانههایديجیتالی.   امکاناتصالوShareمنابعباديگر

تحلیلخودکاراطالعاتوهوشمندسازیجستوجوها.  

قابلیتهاینرمافزار:

دستهبندیوطبقهبندیمنابع.  

ورودفرمتهایمختلفازجملهXML،HTML،PDF،Docوديگرفرمتهایرايج.  

کنترلسطوحدسترسی.   تعیینو

کتبومنابع.   امکانتوّرق

امکاننقدنويسیوحاشیهنويسیمنابع.  

معرفیعلماودانشمنداناسالمی.  

کزوپايگاههایاسالمی   معرفیمرا

کاربرانباعلماودانشمنداناسالمی.   امکانپرسشوپاسخوارتباطبین

امکاناتآماریمختلفبرایتحلیلوبررسینیازهایاطالعاتیروزجهاناسالم.  

وضعیت فعلی نرم  افزار و تعداد منابع موجود
کنون، گذراندنچندینبرنامۀتستعلمی،آمادۀبهرهبرداریاستوهما کتابخانه،پساز نرمافزار

کتابخانهبهتدريجدرحالورودبهنرمافزاراست. منابعآمادهشدۀ
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منابع حاضر در شبکه برای استفادۀ کاربران و مخاطبان
گسترشبهرهمندیهای کتابخانۀديجیتالیمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(باهدف

فرهنگی و علمی کز مرا علمی توانمندیهای با منطبق و وسیع درسطح رايانه، از علمیدينی صرفًا

کردهاست.همچنیندرراهاندازیبانکاطالعات کوششهایدرخورتوجهی جامعۀاسالمیایران،

برایعالقهمندانپژوهشوتحقیقدررشتههایمختلفعلومدينیازفناوریهایاطالعاتروزدنیا

و پژوهشها تعمیق و اشاعه تامسیر است برداشته مفیدی و مؤثر گامهای اسالمی، نرمافزارهای و

کارشناسانومتخصصانحاضردرشورایپژوهشبا اعتقاداتشیعیهموارشود.درمراحلآغازین،

کولهباریازتجربۀعلماندوزیوفرهیختگیفرهنگیواعتقادیبانّیتقربالهی،خدماتشايستۀ

کهپیشازاین،مراحل کزومؤسساتعلمی،دينیوفرهنگیديگر کردندوبارایزنیبامرا خودارايه

به توجه با را نظر کتبمورد و منابع تکمیلی اطالعات بودند، انجامداده را منابع ديجیتالینمودن

تا گذاشتند اطــالعــات( فناوری )واحــد انفورماتیک گــروه اختیار در آنهــا معنوی بسیار ارزشهـــای

گروهانجامپذیردوسپسبهبخشنرمافزاریوشبکهواردشود. يکپارچهسازیتوسطاین

نحوۀ دسترسی کاربران به منابع کتابخانۀ دیجیتال
کتبومنابعفراهمشده کردهواز کتابخانهدسترسیپیدا کاربرانمختلفبهچهارطریقبهسیستم

کرد: استفادهخواهند

گرفتهشده کتابخانه،نزديکبه۱۵0کامپیوترمجهزدرنظر دسترسیحضوری:درمحلساختمان

کتباسالمی،بتواندازديگرسرويسهایديجیتالی،مانند کاربرافزونبردسترسیبهمنابعو استتا

ُکپی،استفادهازاينترنتوامکانانتقالاطالعاتبررویسّیدی،استفاده استفادهازپرينترودستگاه

امکان بود. خواهند متصل سیستم به فوقالعاده سرعت با کاربران حضوری، دسترسی در نمايد.

کتابخانهوسالنآمفیتئاتروجوددارد. کامپیوترهایهمراه،درداخل اتصالبیسیم

کارت کاربرانداخلشهراصفهان،بدوننیازبهخريد کارتاينترنت: دسترسیخانگیبدوننیازبه

کتب کتابخانهمتصلشدهوازمنابعو اينترنتوفقطبادراختیارداشتنمودممیتوانندبهسیستم

کتابخانهاستفادهنمايند.

همچون فرهنگی، و علمی دينی، مؤسسات و کز مرا کلیۀ مؤسسات: و کز مرا پرسرعت دسترسی

ازدولتیوخصوصی،میتوانندباخطوطپرسرعت کتابخانهها،اعم حوزههایعلمیه،دانشگاهها،

کتب و منابع از و متصلشده مؤسسه ديجیتالی کتابخانۀ به بیسیم، و ADSL ازجمله مخابراتی

ديجیتالیآناستفادهنمايند.
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اصلی مخاطبین که اهلبیت)ع( علوم شیفتگان و تشنگان عموم اينترنت: طریق از دسترسی

کتب مؤسسههستند،ازطریقاينترنتمیتوانندبهسیستموصلشدهوعالوهبردسترسیبهمنابعو

کتابخانهاستفادهنمايند. فراهمشده،ازتمامامکاناتديجیتالیغیرحضوری

امکانات و مزایای کتابخانۀ دیجیتالی مؤسسۀ اهل  البیت)ع( 
اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ ديجیتالی کتابخانۀ راهانــدازی ايدۀ که آغاز ازهمان

مطرحشد،موضوعتحلیلوطراحینرمافزاریمناسببرایتحققاهدافمؤسسهوتشکیلکتابخانۀ

بامدیريتونظارتدکترحمیدرضاربیعی،استاد گرفت.درسال۱۳8۱ کارقرار ديجیتالیدردستور

دانشگاهشريفومعاونپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعاتایران،تحلیلوطراحینرمافزارآغاز

گرفت،به کهازسویرهبرمعّظمانقالببهنام»سالپیامبراعظم)ص(«نام شدوسرانجامدرسالی

بهرهبرداریرسید.

کتابخانۀمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،کاماًلديجیتالیاستوکتبمنابعاسالمیو

کاربربدونمحدوديتزمانیومکانی،چندصد شیعیدرآنبهصورتديجیتالینگهداریمیشود.هر

کثررضايتمندیوارائۀبهترینخدمات کتابموردنیازشرادراختیاردارد.برایرسیدنبهحدا هزار

و کتب اطالعات بانک بر افزون مؤسسه، ديجیتالی پیشرفتۀ سیستم در کتابشناسی، و کتابداری

شناسایی و موضوعبندی دستهبندی، به که شده گرفته درنظر نرمافزاری هوشمند روبــات منابع،

میزان امکانتخمین با و کاربر نیازهای برحسب انجامجستوجوهایهوشمند نیز و مرتبط منابع

پاسخگوییهريکازمنابعمیپردازد.

حضوری مراجعهکنندگان و کاربران اختیار در فیزيکی بهصورت کتابی هیچ کتابخانه این در

کتابخانه سیستم در ديجیتال بهصورت منابع و کتب همۀ بلکه نمیگیرد، قرار غیرحضوری و

کنار کند.البتهدر کاربرازطریقوب)اينترنت(میتواندبهمنابعدسترسیپیدا ذخیرهمیشوندو

به بتواند اطمینان کمال با تا میشود ارائه کاربر به نیز صفحات تمام تصویر ديجیتالی، نسخۀ

کند. استناد مأخذخود

ترابايت يک حــدود ســرور، هر بــرای منابع نگهداری بــرای سختافزاری درنظرگرفتهشدۀ حجم

کتبومنابعدرآنذخیرهشدهوجستوجوهادر کتابشناسی کهايندکساطالعاتواطالعات است

بینایناطالعاتانجاممیشود.عالوهبرآن،يکذخیرهسازتحتشبکۀSAN)شبکۀذخیرهسازی

کهاصل گرفتهشده اطالعات(باظرفیتُنهترابايتوباقابلیتتوسعهبهبیشازيکصدترابايتدرنظر

کتبومنابعدرآننگهداریمیشود.اینظرفیتمیتواندبراینگهداریسهتاپنجمیلیوننسخه
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کیفیت گرعالوهبرنسخۀديجیتالی،نسخۀاسکنشدۀمنابعبا کتابديجیتالیاستفادهشود.البتها

کاهشمیيابد. گرفتهشود،اینمقداربهيکدهم مناسبنیزدرنظر

کتابخانۀديجیتالیمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(درسهفازاجرامیشود:

کهبا۱۵0رايانهوپنجاههزارمنبعديجیتالیوتمرکزبر کتابخانۀديجیتالیاست فازاّول:راهاندازی

زبانهایفارسیوعربیاجراییشدهاست.

پشتیبانی میيابد. ارتقای دويستهزار به منابع که است ديجیتالی کتابخانۀ تکمیل دوم: فاز

زبانهایفارسی،عربیوانگلیسیازاهدافاینفازاست.

شبهات، و ســؤاالت به پاسخگویی بــرای دانشمندان و علما با کــاربــران ارتباط توسعۀ ســوم: فــاز

دانشمندان و علما بین گروهی تحقیقات و مباحثه ارتباط، اسالمی، علوم تحقیقات يکپارچهسازی

کتبومنابعمرتبطبا مختلف،معرفیخدماتدينی،علمیوفرهنگیجهاناسالموجمعآوریتمام

علوماسالمیومعارفاهلبیتوهمچنینپشتیبانیازتمامزبانهایرايجدنیا.

سیستم کاربران است. شده تعريف مختلفی سطوح کتابخانه، منابع به کاربران دسترسی برای

کتابخانهبهچهاردستهتقسیممیشوند:

کتابخانهدسترسیدارند؛ کتبعمومی کهبهتماممنابعو ۱.محققانی

کتابخانه،اعمازعمومیواختصاصی،دسترسیدارند؛ کتب کهبهتماممنابعو ۲.محققانی

نقدنويسی، امکان و ــد دارن دسترسی کتابخانه منابع و کتب تمام به که دانشمندانی و علما ۳.

حاشیهنويسیوافزودنمنابعوتحقیقاتجديدرادراختیاردارند؛

کهوظیفۀنگهداریاطالعاتومدیريتسرويسهایديجیتالیرابرعهدهدارند. 4.مدیرانی

کتابخانه،باموضوعمعارفاهلبیت)ع(استوآنچهبتواندبرایتحقیق تحقیقوپژوهشدراین

از علوم و معارف الکترونیک نشر اســت. آمــده گــرد اینجا در شــود، گرفته بهکار معارف ایــن نشر و

از برخی دربرمیگیرد. را انديشمندان و محققان ارزشمند آثار که است کتابخانه این خدمات ديگر

کتابخانهبهشرحزیراست: شاخصترینویژگیهایاین

درهرنوبت،بهطورهمزمانحدود۱۵0نفرمیتوانندبهصورتحضوریازامکاناتاینکتابخانهاستفاده

کنند.بیشازيکصدهزارنفردرهرروزازمنابعاینکتابخانهبهصورتغیرحضوریبهرهمندمیشوند.

گهرباراهلبیت)ع(،غیرازتأمین خدماتنرمافزاریعرضهشدهبهشیفتگانوجويندگانمعارف

منابعآنها،شاملامکانارتباطباديگرمحققانوطرحنظريههایارزشمندصاحبنظراناست.

تا برگزارمیشود آسمانی مقدس و جلیله اسماء سايۀ در و کنفرانس تاالر در مؤسسه این جلسات

گسترشمعارفاهلبیت)ع(استنزديکباشد. که راهبریمجموعهبهسمتنظريههایواقف
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عالقهمندانبهدريافتمعارفاسالمدرهرسطحعلمیمیتوانندازامکاناتاینمجموعهبهرهمند

و طالب و دانشگاه و حــوزه استادان پژوهشگران، کــاربــران، تعداد بیشترین مــیرود انتظار شوند.

دانشجويانباشند.

کاملترینامکاناتنرمافزاریوسختافزاری،پیشبینیمیشودسالن باوجودپیشرفتهترینو

اجتماعاتاینمجموعه،محلتضاربافکارژرفانديشاندرخوشهچینیازخرمنُپربرکتواليت،و

حاصلآنآموزههایبلنداولیایالهیدرمسیربندگیمشتاقانباشد.اینمؤسسهبرآناستتاازهمۀ

گستردگیوعمقمعارفاهلبیت)ع(، گیرد.باتوجهبه امکاناتالزمدرانجامرسالتخويشبهره

هرچهازامکاناتونعمتهایالهیدرانجاماینمهمعايدشود،بیترديدتوفیقبیشتریرانصیب

کرد. خواهد

نورانی فضای در انديشه صاحبان و پژوهشگران پرسشگران، مأمن مؤسسه این مــیرود انتظار

افاضاتچهاردهمعصوم)ع(شود.

5. پورتال )سامانه( اهل  بیت)ع(
فضایاينترنتحالوهوایخاصخودراداردونبايدآنراباکتابيانشريهاشتباهگرفت.اینکهکاربر

دراینفضامیداندانبوهیازاطالعاتوشکلهایمختلفآنبهراحتیدردسترساوست،درنحوۀ

گزينههایبسیاروفرصتکم،انسانراازتمرکز مطالعهودقتاوتأثیرانکارناپذیریدارد.اغلب،وجود

وصرفوقتبربخشیخاصازایناطالعاتمنصرفمیکند.درچنینفضاییبرایانتقالمطالب

گزينههایمناسبیبرای کرد.راههایزیرمیتواند بهمخاطب،بايدبهشکلهایمختلفاوراجذب

ايجادجذابیتدرمحتواباشد:

۱.استفادهازجذابیتهایسمعیوبصری.

کهدرحوصلۀمخاطبقرار کوچکتر؛بهنحوی ۲.تقسیمواحدهایاطالعاتیبزرگتربهواحدهای

گیرد.

۳.قراردادنمطالبدرمنظرمخاطب.

4.استفادهازآشناییهاواطالعاتزمینهسازقبلیدرمخاطبان.

کهزمینهرابرایدقتبیشترمخاطبرویموضوع ۵.استفادهازمناسبتهاورويدادهایاجتماعی

آمادهمیکند.

اینپايگاهبهنشانی)http://ahlolbait.ir(بارعايتگزينههایفوق،بهارائۀمحتوایهدايتبخش

قرآنوعترتدرقالبهایزیرمیپردازد:
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مقاالت گزیده
اینمقالهها،اغلبازيکياچندویژگیزیربرخوردارند:

الف(نويسندگانمشهورومعتبر:مخاطبهنگامیکهبااسمنويسندهایکهاورامیشناسددرکنارمقاله

براینمونه،مطالبشخصیتهایی تمایلبیشتریبهخواندنآننشانمیدهد. مواجهمیشود،

و... قرائتی بهجت،حجتاالسالم آيتاهلل امامخمینی، همچونشهیدمطهری،عالمهطباطبایی،

خوانندگانبیشتریدارند.

بهطرحيک بهجایطرحمسائلمتعدد، اینمقاالت ورسا: کوتاه نوشتههای ارائۀمطالبدر ب(

مسئلهوپاسخکوتاهوروشنبهآنمیپردازنديااطالعاتموردنیازخوانندهرادراختیاراوقرارمیدهند.

واحدهای به اطــالعــات )تقسیم عــنــوانگــذاری از مقاله متن در مطالب: ارائــۀ در بصری تنوع ج(

متن کنار در تصویر و میکاهد( آن يکنواختی از )که متن از بخشهایی برجستهکردن کوچکتر(،

استفادهشدهاست.

کلیپ و پاورپوینت
کهمحتوادراینقالبهاارائه ارائۀمطالبدراینقالبهابرایمخاطبانجذابتراستوهنگامی

کاربرتاپايان،محتواراپیگیریمیکند.  میشود،معمواًل

ارائۀ محتوا در قالب تصویر
کاربهدوصورتانجاممیگیرد: این

کنارتصویریبديع گليا ۱.بهصورتارائۀمطالبدرقالبیجذاب،مثلارائۀيکحديثدريکقاب

ازطبیعت.

گويایآنمحتواست. کهخود ۲.ارائۀمحتوادرقالبيکتصویر

ارائۀ مطالب در قالب صوت های کوتاه
کرده،اورابه کهمطلبیخاصرابهخوانندهمنتقل گزينشبخشهاییازسخنانيکعالم مانند

تأملوامیدارد.

ارائۀ مطالب در قالب ویژه نامه
برای را مناسبی بستر مذهبی، مناسبتهای فضای در قرارگرفتن مناسبتی: ویژهنامههای الــف(
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در نکته این به توجه با اهلالبیت)ع( فراهممیکند.مؤسسۀ بهمخاطبان مربوط انتقالمحتوای

قالب در محتوا ارائــۀ به اطــهــار)ع( ائمۀ شهادتهای و والدتهــا همچون مختلف، مناسبتهای

ویژهنامههایمناسبتیمیپردازد.

توجه کانون در موجود، اجتماعی زمینههای دلیل به ازمسائل برخی ویژهنامههایموضوعی: ب(

اقشارمختلفجامعهقراردارد.اینپايگاهباطراحیویژهنامههاییباموضوعاتاجتماعیوفرهنگی،

سعیمیکندمعارفاهلالبیت)ع(درخصوصاینموضوعاتاشاعهدهد.

6. قرآن پژوهی
تيِه 

ْ
َيأ >ال  ناراستیاست: راهبست استوارهدايتاست. راه و آخرین قرآن،معجزۀجاويدانرسول

کژی ازهر ِمْن َحكيٍم َحميد<)فّصلت،آيۀ4۲(،وخودعاری  
ٌ

يل َتْنز ِفِه 
ْ
َخل ِمْن  َو ال  َيَدْيِه  َبْیِن  ِمْن   

ُ
باِطل

ْ
ال

ُقون<)زمر،آيۀ۲8(،راهبرپرهیزکاراناست:>ذِلَک  ُهْم َيّتَ
َّ
َعل

َ
ا َغْیَر ذی ِعَوٍج ل ِبّیً  َعَر

ً
کاستیاست:>ُقْرآنا و

ْقَوُم 
َ
تى  ِهَى أ

َّ
ُقْرآَن َيْهدی ِلل

ْ
قيَن<)بقره،آيۀ۲(وبشارتخداباوران:>ِإّنَ هَذا ال ُمّتَ

ْ
ْيَب فيِه ُهدًى ِلل ِكتاُب ال َر

ْ
ال

کالمحقونسخهای َكبيرا<)اسراء،آيۀ۹(.قرآن،  
ً
ْجرا

َ
ُهْم أ

َ
ّنَ ل

َ
اِلحاِت أ وَن الّصَ

ُ
ذيَن َيْعَمل

َّ
ُمْؤِمنيَن ال

ْ
ُر ال َو ُيَبّشِ

ْم 
ُ

ك ّبِ ْم َمْوِعَظٌة ِمْن َر
ُ

اُس َقْد جاَءْتك َها الّنَ ّيُ
َ
شفابخشوموعظهایروشنازسویآفريدگارهستیاست:>یا أ

کفايتاستبرای کالمخدا،شربت ُمْؤِمنين<)یونس،آيۀ۵۷(.
ْ
ُدوِر َو ُهدًى َو َرْحَمٌة ِلل َو ِشفاٌء ِلما ِفى الّصُ

>یا  است: استوار برهانش ۱۷(. آيۀ ِكر<.)قمر،
َ

ُمّد ِمْن   
ْ

َفَهل ْكِر  ِللّذِ ُقْرآَن 
ْ
ال ْرَنا  َيّسَ َقْد 

َ
ل >َو  هدايت: تشنگان

 ُمبينا<)نساء،آيۀ۱۷4(وهدايتشآشکار:>َشْهُر 
ً
ْم ُنورا

ُ
ْیك

َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ْم َو أ

ُ
ك ّبِ اُس َقْد جاَءُكْم ُبْرهاٌن ِمْن َر َها الّنَ ّيُ

َ
أ

ُفْرقان <)بقره،آيۀ۱8۵(.زمزمۀدلنشین
ْ
ُهدى  َو ال

ْ
ناٍت ِمَن ال اِس َو َبّیِ ُقْرآُن ُهدًى ِللّنَ

ْ
 فيِه ال

َ
ل ْنِز

ُ
ذی أ

َّ
َرَمضاَن ال

وُبُهْم ِبِذْكِر اهَّلِل 
ُ
ذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئّنُ ُقل

َّ
آن،آشنایفطرتهایپاکاستوآرامبخشدلهایپريشان:>ال

وُب<)رعد،آيۀ۲8(.
ُ
ُقل

ْ
ال ِبِذْكِر اهَّلِل َتْطَمِئّنُ ال

َ
أ

ُه 
َ
ل ــا 

َ
ِإّن َو  ْكــَر  الــّذِ َنا 

ْ
ل َنّزَ َنْحُن  ــا 

َ
>ِإّن گرديد: پاسدارش خود خداوند که آنجاست تا قــرآن رفیع جايگاه

ْنِذَرُكْم ِبِه َو 
ُ
ُقْرآُن ِل

ْ
ّىَ هَذا ال

َ
وِحَى ِإل

ُ
حاِفُظوَن<)حجر،آيۀ۹(تاحجتیباشدبرایبندگانتاپايانزمان:>َو أ

َ
ل

کهآرزومندانوصالپروردگاربهآنتمّسکجويندوراهيابند. غ<)انعام،آيۀ۱۹(؛باشد
َ
َمْن َبل

کنونپیامحقبیکموکاستوسخاوتمندانهدردستبشرنهادهشدهتاازآنبهرهگیردوآبادیاش ا

راابدیگرداند.بهراستیدرهیاهویانديشههایناراستی،چهغنیمتیاستکتابخدا؛وچهاندوهی

استعزلتقرآن؛وچهشرمساريمدرمحضرعادلمتعال؛آنزمانکهپیامبررحمت،گاليهنزدپروردگار

ُقْرآَن َمْهُجورا<)فرقان،آيۀ۳0(.
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
َخذ

َ
که:>یا َرّبِ ِإّنَ َقْوِمى اّت خويشبرد

گوش به را قــرآن نــوای و برداشت قدمی بايد هستند. قــرآن معارف زالل تشنۀ جهان مردماِن
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کههنوزنورحقدروجودشانخاموشینگرفتهباشد،آوایدلنشینقرآن جانشانرساند.شايدآنها

ْعَرَض َعْنها َو َنِسَى 
َ
ِه َفأ ّبِ َر ِبآیاِت َر ّكِ ْن ُذ ُم ِمّمَ

َ
ْظل

َ
گردانند:>َو َمْن أ رابشناسندوخودرامهمانمعارفقرآن

َيْهَتُدوا  ْن 
َ
َفل ُهدى  

ْ
ال ى 

َ
ِإل ِإْن َتْدُعُهْم  َو   

ً
َوْقرا َيْفَقُهوُه َو فى  آذاِنِهْم  ْن 

َ
أ ًة  ِكّنَ

َ
أ ِبِهْم  و

ُ
ُقل نا َعلى  

ْ
ا َجَعل

َ
ِإّن َمْت َيداُه 

َ
َقّد ما 

کارهاییرا کندو َبدا<؛»کیستستمکارترازآنکهآياتپروردگارشرابرايشبخوانندواواعراض
َ
 أ

ً
ِإذا

گوشهايشان کند؟بردلايشانپردهافکنديمتاآياترادرنیابندو کهازپیشمرتکبشدهفراموش

گربهراههدايتشانفراخوانی،هرگزراهنیابند«)کهف،آيۀ۵۷(.اینرسالتیاست کها کرساختیم را

کهباياریحقبرایتبلیغ کهجرعهایاززاللقرآنچشیدهباشدوهرمسلمان برعهدۀهرآنکس

آیینپاکمحمدیتوانيافتهباشد.

افتخار خود اصلی رسالت و اهــداف براساس که اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

میزبانیمحققانوقرآنپژوهانارجمندرادارد،قدمدراینراهُپربرکتنهادهواقدامبهايجادپايگاهی

کردهتابااستفادهازابزاریپیشرفته،عالوهبرنشرمعارفواالیقرآنی،بسترینیزبرایاستفادۀ قرآنی

پژوهشگرانفراهمآورد.

ضرورت بهره گیری از ابزارهای جدید برای بهره مندی بیشتر از قرآن
ابزار رابرایبندگانخداوندتالوتفرمود، آياتقرآننازلشدورسولحق)ص(آن که درروزگاری

چندانیبراینگارشآياتقرآنوجودنداشت.دراینزمان،پوستها،سنگهاواستخوانهاجايگاه

گروهفراوانینیزبهحفظآياتقرآناهتمامداشتندتامباداحرفی ثبتوضبطآياتنورانیقرآنشد.

تألیفوحملو تا انجامشد کتابتقرآنبیشتررویپوستها بعد ياعوضشود.چندی کم ازآن

کاتبانقرآنقرارمیگرفت،نگارش کهابزارجديدتریدراختیار بهرهگیریازآنآسانترشود.هرروز

کاغذوابداعصنعتچاپ،تحولیبزرگايجاد کیفیتبهتریانجاممیشدتااینکهساخت آننیزبا

کالمخدابرداشتوامرتبلیغسهولتبیشتریيافت.درعصرحاضر، کاتبان کردوباربزرگیازدوش

دوبارهتحولیشگرفدرعرصۀارتباطاتايجادشد.شبکۀجهانیاينترنتوديجیتالسازیمتونو

گشود قابلیتهایفراوانآن،بابیجديددرعرصۀانتشاروتبلیغبرایمرامهاومسلکهایمختلف

گشتهاست.دراینوضعیت،جهاداسالمی گون گونا کهآوردگاهايدئولوژیهاوانديشههای تاآنجا

کجانديش،نهچاههای گرفت.درزمانمامیداناصلیمبارزهبادشمنان رنگوبویديگریبهخود

کتابخانهها،بلکهجنگ،جنگنرمو کوهُاُحدونهنگاشتههایانباشتهدرآثارمکتوب بدراستونه

میدانجنگ،اينترنتوشبکههایاجتماعیاست.

دراینموقعیت،ناديدهانگاشتنوضعیتجهانوغفلتازآن،حکمرویگردانیازجهاداستو
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کسانیکهقدرتشرکتدراینجهادراداشتهباشند،درپیشگاهحقپذیرفتهنیست:>َو  هیچعذریاز

َمصيُر<؛
ْ
ُم َو ِبْئَس ال واُه َجَهّنَ

ْ
 ِإلى  ِفَئٍة َفَقْد باَء ِبَغَضٍب ِمَن اهَّلِل َو َمأ

ً
زا ْو ُمَتَحّیِ

َ
 ِلِقتاٍل أ

ً
فا  ُمَتَحّرِ

َ
ِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإاّل ِ

ّ
َمْن ُيَول

خ »وهرکهدرروزجنگ،پشتبهآنهاکرده،بگریزد،بهطرفخشمخداروىآورده،جايگاهشدردوز

کنارهگیرىازمیدانبراىحملۀمجّدديابهقصِد کهبدترینمنزلاست؛مگرآنکههدفش خواهدبود

گروهی)ازمجاهدان(بودهباشد«)انفال،آيۀ۱6(. پیوستنبه

معرفی وبگاه »قرآن«
قرآنپژوهان بــرای مناسب بستری اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ قرآنِی پايگاه

امکانات http://quran.ahlolbait.ir نشانی به پايگاه این است. آسمانی کتاب این به عالقهمندان و

کهدرادامهبهبخشیازآنهااشارهمیکنیم: کاربرانقرارمیدهد فراوانیرادراختیار

مقاالت

دراینبخش،مقاالتفراوانیدربارۀعلومومعارفقرآنیدراختیارمخاطبانقراردادهمیشود.این

کلیدستهبندیشدهاند: مقاالتدرچندموضوع

گونیمانندقرآندرقرآن، گونا 1. قرآن شناسی: دراینبخش،بهجايگاهوفضیلتقرآنازمنظرهای

قرآندرنهجالبالغه،قرآندرصحیفۀسجاديه،قرآندررواياتوقرآندرادعیهوزياراتپرداختهشده

است.

در است. آسمانی کتب و الهی انبیای زیربنایدعوتهمۀ معاد و نبوت توحید، قــرآن: معارف   .2

بخشمعارفقرآن،مقاالتمختلفیدرحوزۀآموزههایقرآنیتحتاینسهاصلاساسیوبنیادین

کهمیتوانبهمقاالتیدربارۀفلسفۀنبوت،عصمتانبیا،آخرتشناسی،معادجسمانی، مطرحشده

کرد. امامت،محبت،عبوديت،توّلیوتبّری،فطرتو...اشاره

همچنینمباحثديگریمانندعدل،احکام،اخالق،علومو...نیزدراینبخشموردتوجهقرار

گرفتهومقاالتفراوانیدراینموضوعاتمنتشرشدهاست.

گریزی کريماستوقرآنپژوهانرا 3. یادگیری علوم قرآنی:مقدمهایبرایبهرهگیریبهترازقرآن

پرداختهشده علوم این آمــوزش و معرفی به قرآن پايگاه از دربخشی ازایــنرو، نیست. علوم این از

کهدراینبخشمطرحشدهعبارتنداز:اعجازقرآن،محکمومتشابه،ناسخ است.برخیازمباحثی

کهخودعبارتنداز:وحی،نزول ومنسوخ،وجوهونظایردرقرآن،اسبابنزولومباحثتاريخقرآن

قرآن،جمعقرآنو...

از يکی بیترديد، اســت. قــرآن اعجاز بــارز وجــوه از يکی خــاص: ادبــیــات  و  بالغت  و  فصاحت   .4
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جذابیتهایبینظیرقرآنبرایجهانیانهمینمسئلهاست.ازاینرو،پرداختنبهادبیاتقرآن،از

ضرورياتتبلیغوتحقیقبهحسابمیآيد.بههمیندلیل،درپايگاهقرآن،بخشیباعنوان»ادبیات

قرآن،معانی، وبالغت قرآن،فصاحت زبانشناسی مانند بهموضوعاتی که ايجادشدهاست قرآن«

بیان،تشبیه،استعاره،بديع،واژگانقرآنوتمثیلدرقرآنمیپردازد.

گذشتگان برای عبرت گیری و پندآموزی:يکیازشیوههایتبلیغیقرآناست؛ ح حال  5. بیان شر

نورانی. و متعالی مفاهیم بهسوی انسان انگیزههای جهتدادن برای کاربردی و جذاب شیوهای

پايگاهقرآنبرایمعرفیاینظرفیتعظیممعرفتی،بخشیرابهنقلاینداستانهاوپژوهشدربارۀ

ابعادانسانسازآنهااختصاصدادهاست.

6. ویژگی های اعجازآمیز قرآن: بسیاریازبزرگانعلموادبوهنررادرسراسرجهانوبادینوآیین

وزبانهایمختلف،واداربهتحسینوبزرگداشتقرآنکردهاست.اینمسئلهخودشاهدیبرعظمت

کتابآسمانیاست.بخشیديگرازپايگاهقرآن،بهانعکاسنگاهانديشمندانجهاندرخصوص این

کتاباختصاصيافتهاست. این

کهآشناییباآنها گروههایینامبردهشده کريمازافراد،مکانها،قبایلو 7. َاعالم قرآن:درقرآن

برایبهرهمندیبیشترمعارفقرآنیسودمنداست.بههمیندلیل،بخشیازپايگاهقرآنبهمعرفی

»َاعالمقرآن«اختصاصيافتهاست.

قرآن، حوزۀ در فعال سايتهای و قرآنی مؤسسات معرفیمجالت، اینبخش قرآنی: خدمات   .8

نرمافزارها،نمايشگاهها،همايشها،عناوینپژوهشی،استادانقرآنو...رابرعهدهدارد.

امکانات پژوهشی

هدفاصلیپايگاهقرآن،ايجادبستروزمینهایبرایپژوهشهایقرآنیبااستفادهازابزارُمدرناست.

کارآمدبرایسهولت دراینپايگاه،بااستفادهازکارشناسانومتخصصانعلومرايانهونرمافزار،ابزاری

کريمفراهمآمدهاست.اينکبهمعرفیاینامکاناتمیپردازيم: تحقیقوپژوهشدرقرآن

اسپانیایی، روسی، فرانسه، انگلیسی، زبانهای به ترجمه دهها همراه به کريم قرآن کامل متن ۱.

بنگالی، بلغاری، بربری، هلندی، نروژی، لهستانی، آذربايجانی، چینی، ايتالیایی، ژاپنی، کرهای،

سوئدی، سواحیلی، تامیلی، تاجیکی، تايلندی، ترکی، تاتار، اويــغــوری، اردو، ازبکی، بوسنیایی،

اندونزيایی،هندی،هوسایی، کردی، ماليالم، مااليایی، پرتغالی، رومانیایی، سومالیایی،سندهی،

آلمانیوچک.

۲.امکانشنیدنآنالین۳۱ترتیلزیبایقرآنبانوایخوشقاريانبرجستهوسرشناسقرآن.

۳.امکانانتخابسوره،جزء،حزب،صفحهوآيهبراینمايش.
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کاملهرآيه؛شاملشمارۀسوره،شمارۀآيه،شمارۀصفحه،جزء،حزب، 4.امکاننمايشمشخصات

نامسوره،آيۀبدوناعرابوموضوعاتمطرحشدهدرآيه.

کاربردراندازههاورسمالخطهایمختلف. ۵.امکانتغییرنمايشصفحه،متناسبباسلیقۀ

کتابتفسیربرایهرآيهازقرآن.دراینبخش،میتوانهمۀتفاسیررابهصورت 6.نمايشمتنيازده

همزماندريکصفحهمشاهدهکرد.ایننحوۀنمايش،امکانمقايسۀتفاسیربايکديگررافراهممیکند.

۷.امکانمشاهدۀآياتمربوطبهيکموضوع.دراینپايگاهضمننمايشهرآيه،موضوعاتمختلفی

کلیک کهبا کاربرمیدهد کهدرآيهمطرحشده،نمايهگذاریشدهاست.ایننمايههااینامکانرابه

کند.اینامکانبرایعالقهمندان رویهرموضوع،همۀآياتمرتبطباآنرادريکصفحهمشاهده

بهتفسیرموضوعیمیتواندبسیارارزشمندباشد.

گاهیازشأننزولآيات. 8.آ

۹.مشاهدۀتجزيهوترکیبآيات.تجزيهوترکیبآياتازمسائلمهمدردرکبهترمعانیآياتبهشمار

کتابهایمستقلیدربابتجزيهوترکیبآيات کنوندانشمندانمسلمان، میآيد.بههمیندلیلتا

کتابهابرایهرآيهوجوددارد. قرآننگاشتهاند.دراینپايگاهقرآنی،امکانمشاهدۀمتناین

که گرافنحویهرآيهاست؛بدینصورت ۱0.يکیازامکاناتپژوهشیویژهدراینسايت،نمايش

کاربردیارائهمیکند. کاماًلزیباو گرافهابهنحوی مسائلنحویآيهراباَاشکالو

۱۱.يکیازامکاناتمنحصربهفرداینپايگاه،صفحۀِاعراباست.دراینصفحه،امکاناتپژوهشی

کهبخشهاییازآنبهاینشرحاست: کاربرقرارمیگیرد ویژهایدراختیار

کاربر، کاربربخشیازآياتقرآنراانتخابمیکند،پايگاهبهدرخواست دراینصفحهپسازاینکه

کلماتیکهِاعرابرفع،نصب،َجرياجزم گزينشهاییرامیانکلماتانجاممیدهد.براینمونه،همۀ

گزينشهامیتواندبراساسعالمت دارند،بهصورترنگیدرمیانآياتنمايشدادهمیشوند.این

کلمات)مبتدا،خبر،فاعل،مضافالیهو...(، ِاعراب،نوعِاعراب)ظاهری،محّلی،تقدیری(،نقش

کلمه)اسم،فعلثالثیمجرد،ثالثیمزيدو...(،نوعو نوعحرف)حرفابتدا،حرفجوابو...(،نوع

کسرهو...(وبسیاریازتقسیمبندیهایديگرباشد.اینصفحه عالمتبناء)مبنیبرضمه،فتحه،

کاربردیاست. بهویژهبرایطالبودانشجويانزبانوادبیاتعرببسیارمفیدو

دورنمای سایت

ترجمهپژوهی قرآن، رسمالخط مانند موضوعاتی دربارۀ بهویژه درهمۀبخشها مقاالت افزايش ۱.

وپژوهشهایزبانشناختیقرآن،اعجازقرآن،عدمتحريفقرآنومبانیتفسیرقرآن،معناشناسی

واژگانقرآنو....
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بانکی اینبخش، نزولوحی. زمان به نزديکی و تاريخنگاری براساس لغتنامه ايجادبخش ۲.

کاربرانقرار کهبهعنوانابزارپژوهشدرواژگانقرآندردسترس جامعازلغتنامههاارائهمیدهد

دادهمیشود.

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(امیددارداینپايگاهقرآنیبتواندبهعنوانبستری

بلند تبلیغوعملبهمعارف وزمینۀنشر، گیرد قرار استفادۀقرآنپژوهانعزیز علمیپژوهشی،مورد

قرآنرادرجامعۀاسالمیفراهمآورد.

7. حدیث پژوهی
اهمیت حدیث

کیوانسانیتاست. گفتارورفتاراسوههایپا حديث،میراثارزشمندپیشوايانهدايتوحکايت

کرد.رسولخدا)ص( برایآشکارشدنجايگاهحديثدراسالمبايدازحديثشريفثقلینآغازسخن

ْن َيْفَتِرَقا 
َ
ُهَما ل

َ
 َبْیِتى َفِإّن

َ
ْهل

َ
ِكَتاَب اهَّلِل َو ِعْتَرِتى أ وا، 

ُّ
ْن َتِضل

َ
ُتْم ِبِهَما ل

ْ
ك َما ِإْن َتَمّسَ

َ
ْیِن أ

َ
َقل

َ
ُم الّث

ُ
ى َتاِرٌک ِفيك فرمود:»ِإّنِ

گربهآندوچنگبزنید، گرانبهابهيادگارمیگذارم؛ا َحْوض«؛»مندرمیانشمادوچیز
ْ
ّىَ ال

َ
ى َيِرَدا َعل َحّتَ

هرگزگمراهنمیشويد:کتابخداوعترتم)يعنیدودمانم(؛ایندوازهمجدانمیشوندتادرکنارحوض

)کوثر(برمنواردشوند«)کمالالدین،ج۱،ص۲۳4(.

کهعترترسولخدا)ص(،نمودواقعیچهرههایقرآنی رمزاینهمراهیدرایننکتهنهفتهاست

کاملیهستندکهقرآنترسیمکردهاست. هستند؛بهاینمعناکهاهلبیت)ع(جلوۀخارجیانسانهای

ازاینرو،کردار،گفتارورفتارايشانتفسیریازظاهروباطنآياتقرآناست.همانگونهکهقرآنسراسر

کهقرآنناطقهستند، گفتارعترترسولخدا)ص(نیز کردارو حقاستوباطلبهآنراهندارد،در

باطلراهنداردواینهمانمقامعصمتاست.

که چرا دارد؛ نکته همین در ريشه مؤمنان، انديشۀ و عمل هدايتگری در حديث واالی جايگاه

کهدروجودشانباطلراهندارد. کاملاست؛انسانهایی گفتارورفتارآنانسانهای حديث،حکايت

وَب«؛»حديث
ُ
ُقل

ْ
کتابخداحیاتبخشاست:»ِإّنَ َحِدیَثَنا ُيْحِيی ال گفتارامامهمچون بههمیندلیل،

ماقلبهارازندهمیکند«)خصال،ج۱،ص۲۲(.

کهتدّبردرحديثهمچونتدّبردرقرآن،معرفتافزاست.امامباقر)ع(میفرمايد:»َيا  وچنیناست

َواَياِت  َراَياِت ِللّرِ َواَيِة َو ِبالّدِ َراَيُة ِللّرِ َمْعِرَفَة ِهَى الّدِ
ْ
َواَيِتِهْم َو َمْعِرَفِتِهْم، َفِإّنَ ال ى َقْدِر ِر

َ
يَعِة َعل  الّشِ

َ
ل ، اْعِرْف َمَناِز ُبَنّىَ

یَماِن«؛»فرزندم،منزلتپیروانماراازاندازۀرواياتشانوشناختشان ِ
ْ

ْقَصى َدَرَجاِت ال
َ
ى أ

َ
ِإل ُمْؤِمُن 

ْ
ال و 

ُ
َيْعل

کهشناخت،همانفهمعمیِقروايتاستومؤمنبافهمرواياتبهباالتریندرجاتايمانپر بسنج



738

ــداول ــلـ ــامــروایــی،جـ حک شــر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

گفتارورفتار میکشد«)معانیاالخبار،ص۱(.بنابراین،ارزشمندیحديثازآنجهتاستکهحکايِت

کاملوقرآِنمجّسماست. انساِن

سفارش پیشوایان معصوم)ع( دربارۀ حدیث
کهپیشوايانمعصوم)ع(همواره کنارقرآن،موجبشدهاست نقشهدايتیحديثاهلبیت)ع(در

تى  ّمَ
ُ
ا ِمْن  َحِفظ  »َمْن  فرمود: خــدا)ص( رسول کنند. سفارش احاديث نشر و حفظ برای را پیروانشان

 و لم ُيَعذبه«؛»هرکسازامت
ً
 عاِلما

ً
قياَمِة َفقيها

ْ
ْمِر دیِنِهْم َبَعَثُه اهَّلُل يْوَم ال

َ
يِه ِمْن أ

َ
َبعيَن َحدیثا ِمّما یْحتاُجوَن ِال ْر

َ
ا

گرداندو کند،خداونددرروزقیامتاوراعالمیفقیه منچهلحديثدربابنیازهاىدينیاشحفظ

ازعذابشچشمبپوشد«)الخصال،ج۲،ص۵4۲(.

ازنظرمعصومان)ع(،نشروتعلیمحديثازبرترینعبادتهاست.معاويهابنعمارمیگويد:

کهسخنانشمارانشرمیدهدوآنرادردل کدامافضلاست:مردى »ازامامصادق)ع(پرسیدم:

کهچنیننیست؟فرمود:آنکهسخنمارانشردهدوآنرادردل شیعیاناستوارمیکنديامردىعابد

کند،ازهزارعابدبرتراست«)الحیاه،ج۲،ص4۹8(. شیعیاناستوار

وَب 
ُ
ُقل

ْ
وِب؛ ِإّنَ ال

ُ
ُقل

ْ
َحِدیَث ِجلٌء ِلل

ْ
ُثوا، َفِإّنَ ال

َ
وا َو َتلَقْوا َو َتَحّد َكُر همچنینرسولخدا)ص(میفرمايند:»َتَذا

کنیدوبهنقلحديثبپردازيد؛زیراحديث َحِدیُث«؛»بايکديگرمالقات
ْ
ؤَها ال ْیُف ِجل يُن الّسَ َكَما َيِر يُن  َتِر

َ
ل

دلهاراصیقلمیدهد.دلهازنگارمیگیردمانندشمشیر،وصیقِلآن،حديثاست«)الکافی،ج۱،

ص4۱(.

ا  َک ِمّمَ
َ
ٍل َو َحَراٍم َخْیٌر ل

َ
َحِدیٌث ُتِصيُبُه ِمْن َصاِدٍق ِفى َحل

َ
امامباقر)ع(نیزبهجابرفرمود:»َيا َجاِبُر، َو اهَّلِل ل

رسیده وحرام کهدرحالل بهخداسوگند،يکحديث َتْغُرَب«؛»ایجابر، ى  َحّتَ ْمُس 
َ

الّش ْیِه 
َ
َعل َعْت 

َ
َطل

کهآفتاببرآن کنی،برایتوبهتراستازهرچه گرازمردیراستگووراویصادقالقولاخذ باشد،ا

طلوعمینمايدتابرآنغروبمیکند«)محاسن،ج۱،ص۲۲۷(.

اهمیت حدیث  پژوهی
حديثباوجوداینجايگاهعظیم،نیازمندتوجهخاصپژوهشگراندرمواردزیراست:

۱.آسیبشناسیحديث:بهترینراهبرایشناختحديثصحیحوسقیم،عرضۀآنحديثبهخود

معصوم)ع(است؛چنانکهبسیاریازاصحابائمه)ع(چنینمیکردندتادرستیصدوراینعبارات

امام)ع( ياعرضۀحديثبه تلقی کنند؛هرچنددرزمانغیبتمعصوم)ع(،امکان امام)ع(پیدا از را

بلکه امــام)ع(نیست، کالم آنچهدردستشیعیاناست،عین و بیشترشیعیانممکننیست برای
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اززمانهایبسیار که اینمیراثمکتوب کهبهصورتمکتوبدرآمدهاست. راوياناست نقلقول

گاهنیرنگبازانازاینجايگاه که گذرزمانتلخیهاییبهخودديدهاست؛چرا دوربهيادگارمانده،در

ویژۀحديثبرایرسیدنبهمنافعشخصیسوءاستفادهکردندوروبهجعلحديثآوردند.برخینیزدر

کتابتآندچارسهووخطاشدند.اینها کردنحديثياتقطیعآنبهاشتباهافتادنديادر نقلبهمعنا

گذشت.چهبساافتادگیحرفیاز کنارآن آسیبهایواردهبرپیکرحديثاستونمیتوانبیتوجهاز

کندوموجبسوءبرداشتازحديثشود. حديثدرفرآيندنقل،معنايشرادگرگون

۲.فهمحديث:اهمیتحديثبهفهمدرستآناست.چهبسافهمنادرستروايت،بسیارآسیبزاو

کوششانرا کريمچنیناست.دانشمندانبزرگوارمسلمانهمواره خطرناکباشد؛چنانکهدربارۀقرآن

برایفهمحديثمبذولداشتهوشروحفراوانیبرایاحايثبرجایماندهازمعصومان)ع(نگاشتهاند

عرصه این در هنوز بااینحال، کنند؛ هموار نورانیحديث ازحقایق مردم بهرهمندی برای را راه تا

نیازمندفعالیتهایپژوهشیبیشتریهستیم.

عرصۀ به قدمگذاشتن هستند. حديثی پژوهشهای از مهمی بخش رجالی، بررسیهای رجال: ۳.

ازاین گاهان گاهیهایرجالی،خودآسیبديگریبرایعالقهمنداِنحديثاست.آ حديثبدونآ

علم،آثاررجالیفراوانیازخودبهجایگذاشتهوراهرابرایآيندگانهموارکردهاند.بنابراین،الزماست

گیرد. پژوهشهایجديدیباابزارُمدرندراینحوزهصورت

استفاده از ابزار ُمدرن برای پژوهش در حدیث
علوم پژوهشگران برای را پژوهش راهدشوار فناوریهایجديد، و علوم و ُمدرن دانشهای امروزه

زياد سرعت با اطــالعــات تحلیل و ــردآوری گـ به کفايت با دستیاری چــون و کــرده هموارتر مختلف

پرداختهاند.

پژوهشهایحديثیاخیرنیزازاینابزارروزآمدبهرهبردهاند.دهههایپیشینبرایجستوجوی

کار کتابهامیديديموناچاربوديمزمانفراوانیبرایاین روايت،بايدخودمانرادرمیانانبوهیاز

کنیم؛اماامروزهروايتهایمختلفراظرفچندثانیهوبهآسانیدراختیارداريم. صرف

امروزهبررسیاسناد،جمعآوریاطالعاتراويانومقايسۀمتناحاديثوگردآوریاحاديثدرموضوعی

گرانبهاست. خاص،باسرعتبسیارزيادوبهسادگیمیّسراستواینامربرایپژوهشگران،غنیمتی

علوم پژوهشگران و رايانه متخصصان از بهرهگیری با اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

کهدر اسالمی،بهايجادوراهاندازیپايگاهاطالعاتیوپژوهشیدرحوزۀحديثپژوهیاقدامنمودهاست

نشانیاينترنتیhadith.ahlolbait.irدردسترسعالقهمنداناحاديثقراردارد.
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معرفی وبگاه »حدیث پژوهی«
الف( مقاالت

گونیازحوزههایمختلفحديثپژوهیدراختیارکاربرانقراردادهمیشود: دراینبخش،مقاالتگونا

کهروايتراازطریقسندآن ۱.رجال:علمرجاليکیازمهمترینعلومدرعرصۀحديثپژوهیاست

بررسیمیکندتابرایاطمینانياطردروايتمطمئنشود.دراینبخش،مطالبیدربارۀاینعلمدر

کاربرانقراردادهمیشود. اختیار

گاهیازروشونگرشمؤّلفدربهرهگیریازاحاديث، ۲.منابعحديثی:آشناییکاملبامنابعحديثوآ

گاهیازاینموضوع،همراه ازلوازماّولیهوبنیادینپژوهشهایحديثیاست.سايتحديثپژوهیباآ

کاملآنمنبعمیپردازد. باارائۀمتونحديثدربخشیمستقلنیزبهمعرفی

حديث در پژوهش ازضروريات يکی نیز بزرگ محّدثان با آشنایی و محّدثان:شخصیتشناسی ۳.

کتابهایحديثیدراختیار کاملیازصاحبان است.دراینبخشازپايگاهحديثپژوهی،اطالعات

پژوهشگرانقراردادهمیشود.

4.تاريخوعلومحديث:آشناییباتاريخوعلومحديثنیزازضرورياتآغازینپژوهشهایحديثی

است.دراینبخشازپايگاه،مقاالتفراوانیدرحوزۀعلوممقدماتیومبناییحديثدراختیارکاربران

قراردادهمیشود.

تفکرات و گرايشها نوع به توجه با اسالمی، عالم مختلف مناطق حديثی: مکاتب و مدارس ۵.

حضور بهدلیل »مدينه« نمونه، بــرای داشتهاند؛ را خــود متناسِب مکتبهای آنهــا، بر کم حا

برخوردار ازنوعیحديثگرایی ائمۀمعصومین)ع( و پیامبر)ص( از احاديثمتنوع نقل و صحابه

نقطۀ در میکردند. احساس احاديث در عقلی نقادی به کمتری نیاز َمَدنی محّدثان و بودند

ائمۀ همچنین و صحابه استقرار محل از دوری ازجمله عوامل برخی بهدلیل »کوفه« مقابل،

کرد.بنابراین،آشنایی معصومین)ع(،بهقیاسودخالِتعقلدرفهممعانیاحاديثتمایلپیدا

بامکاتبحديثینیزازضرورياتپژوهشهایحديثیاست.دراینبخشازپايگاه،اینموضوع

کاربرانقراردادهمیشود. دراختیار

گاهیاز 6.فقهالحديث:فهمحديث،فرآيندیروشمندومبتنیبرمنطقرايجزبانیوعقلیاستوآ

روشهایفقهالحديثيکیديگرازلوازمبهرهگیریصحیحازحديثاست.دراینبخشازسايت،

کاربرانقراردادهمیشود. مباحثیدربارۀمبانیوروشهایفقهالحديثدراختیار

پــايــگــاههــا،مجالت، ــارۀ ــ درب جامعی اطــالعــات حــديــثــی، خــدمــات بخش در حــديــثــی: خــدمــات ۷.

کاربرانقراردادهمیشود. حديثپژوهان،نرمافزارهایحديثی،تازههاینشرو...دراختیار
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ب( پژوهش  های حدیثی

اینپايگاه،بستریمناسببرایپژوهشدرموضوعاتحديثاستودرحالحاضربرمبنایچهار

کتاباصلیشیعهسامانيافتهاستوزیرساختهایالزمبرایدرجبقیۀمنابعحديثیشیعهنیزدر

کاربرانقرارمیدهد آنوجوددارد.سايتحديثپژوهی،اطالعاتوابزارپژوهشیویژهایرادراختیار

کهدرادامهبهبخشیازآنهااشارهمیکنیم:

۱.متنهمۀاحاديثکتباربعهبههمراهفهرستوسنددراینپايگاهدرجشدهاستودرآينده،منابع

معتبرحديثیديگربهآنافزودهخواهدشد.

که ۲.امکانجستوجودرمتنوسندحديث،ازقابلیتهایمهماینگونهسايتهابهشمارمیآيد

کمکبرایانجامپژوهشهایحديثیاست.دراینپايگاهنیزقابلیتجستوجوباامکان بیشترین

انتخابمنبعوراویحديثفراهمشدهاست.

با میتواند کاربر بنابراین، است. شده دستهبندی موضوعی بهصورت احاديث سامانه، این در ۳.

کتباربعهدسترسیداشتهباشد. انتخابموضوعیخاص،بههمۀاحاديثمرتبطباآندر

بهصورت معصومین)ع( از هريک احاديث بهاینترتیب آن؛ راوی براساس دستهبندیحديث 4.

کاربرانقراردارد. گانهدردسترس جدا

باوجود امادرحالحاضر يافتنشروحمختلفيکحديثبسیاروقتگیرودشواربود؛ ۵.پیشتر،

کاربرمیتواندفقطباانتخابحديث،همۀشروحموجودبرایآن سايتهاییمانندحديثپژوهی،

کند. حديثرايکجامشاهده

6.واژهپژوهی.کاربرباانتخابهرواژهوانتخابگزينۀپژوهش،بهصفحۀواژهپژوهیمنتقلمیشود.

کند. کتابلغتمشاهده دراینصفحهمیتواندمشتقاتومعنایواژهرادرچند

کنارشرحوترجمۀآن. ۷.درجمستنداتقرآنیرواياتدر

کتابهایرجالی کاربرباجستوجوینامراوی،بههمۀ 8.بخششخصیتشناسی.دراینبخش

کهذکریازراویدرآنآمدهاست،دسترسیپیدامیکند.اینامکانبرایبررسیسندحديثبسیار

کتبرجالیبینیازمیکند. راهگشاستومحققراازجستوجوهایوقتگیردر

و زمانصدور براساس احاديث دستهبندی بهویژه احاديث؛ دربارۀ جديد دستهبندیهای ارائۀ ۹.

راویحديث.

ج( دورنمای سایت

۱.افزودنهمۀمنابعحديثیشیعهبهسايت.

۲.افزودنقابلیتجستوجویپیشرفتۀاحاديث)جستوجوازطریقريشۀلغاتوبااستفادهازعملگرها(.
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۳.افزودنديگرشروحفارسیوعربی.

گرامیدرعرصۀتحقیقوپژوهشدر امیدواريمزیرساختفراهمآمده،ياریدهندۀحديثپژوهان

حديثوايجادزمینۀفهموعملبهرواياتنورانیاهلبیت)ع(درسطحجامعۀاسالمیباشد.

8. دانشنامۀ اسالمی
مفاهیم دريافت يا ابهام رفع بــرای واژههــا جستوجوی اينترنت، کاربران متداول استفادههای از

مختلف، علوم تخصصی واژههـــای مکانها، شخصیتها، نــام جستوجوی آنهــاســت. کــاربــردی

کاوشهای اّولیهياتکمیلیدربارۀآنها،بخشزيادیاز کسباطالعات حوادثتاريخیو...برای

اينترنتیرابهخوداختصاصدادهاست.بهطورمعمول،بهترینپاسخبهایننوعنیاز،دانشنامهها

کهدرعیناجمال،اطالعاتیجامعرابهصورتمتقنومستندارائهمیکنندوبههمیندلیل، هستند

امروزهدانشنامههایاينترنتیازُپربازديدترینسايتهاهستند.براینمونهمیتوانبهسايتمشهور

کهششمینسايتُپربازديدجهاناست. کرد »دانشنامۀويکیپديا«اشاره

تعریف دانشنامه
دانشنامهدراصطالحبه»نامهایحاویدانشوعلمونامهایکهدرآنازدانشسخنرفتهباشد«گفته

گاهیهایدقیق،متقنوروزآمددرهمۀرشتههایبشریيا میشودوآنراخالصهایازاطالعاتوآ

گامبهآنهامراجعهمیکند کهپژوهشگربرایيافتنپاسِخسؤالشدراّولین رشتهایخاصدانستهاند

کارشراازاینطریقبهدستمیآورد.البتهچنینمجموعهایهرگزپاسخنهاییرادراختیار کلید و

پژوهشگرقرارنمیدهد؛زیرادردانشنامه،اهممطالبمربوطبهموضوعاتومباحثمورداختالفو

گامبعدیبه کهمحققمیتوانددر گونمطرحمیشودومراجعومنابعدستاّولی گونا ديدگاههای

کند،ذکرمیشود.بنابراین،دانشنامه،راهنما،جهتدهندهوياریرسانپژوهندهبرای آنهامراجعه

سیردرجادۀتحقیقاست.

برخیازمهمترینرسالتهایدانشنامههاعبارتنداز:

گاهیهایدقیق،متقنوروزآمد. ۱.ارائۀخالصهایازاطالعاتوآ

۲.اّولینپاسخگوبهسؤالپژوهشگر.

۳.نقشراهنمابهمنابعموضوع.
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دانشنامۀ اینترنتی
ابزارهای و امکانات مکتوب، دانشنامههای معمول ویژگیهای داشتن بر عالوه اينترنتی دانشنامۀ

ديگریدراختیارنويسندگاندانشنامهوکاربرانقرارمیدهد.برخیمزيتهایدانشنامههایاينترنتی

عبارتنداز:

نسخههای   به اتصال طریق از منابع متن که دارد وجود قابلیت این اينترنتی دانشنامههای در

گیرد. ديجیتالموجود،درفضایسایبریباسهولتدراختیارمحقققرار

کارمیکنندولذاارجاع   کامپیوتر کهبا کسانیهستند  مطالعهکنندگاندانشنامههایاينترنتیمعمواًل

کمکبزرگیمحسوبمیشود. کهمنابعموضوعتحقیقرادربردارد، آنانبهنرمافزارهاوسايتهایی

نیاز   گاهی حتی است؛ امکانپذیر بهسهولت اينترنتی دانشنامۀ ديگرصفحاِت با مستقیم ارتباط

کلمهدردانشنامهاتصال نیستدربارۀهرمطلبیتوضیحدقیقدادهشود،بلکهبايدبهصفحۀویژۀآن

کهخطسیرمطلبحفظشودوفقطدرصورتنیاز،اطالعاتبیشتری يابیم.اینویژگیباعثمیشود

گیرد. کاربرقرار دراختیار

معرفی دانشنامۀ اسالمی
باتوجهبهمزيتهایدانشنامه،خألوجوددانشنامهایاينترنتیبارويکردیاسالمی)شیعی(احساس

میشد.برهمیناساس،مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(درسال۱۳88اقداماتالزمرا

کهبهتبیین،توضیحوتفسیر کرد؛يعنیدانشنامهایاينترنتی برایطراحیچنیندانشنامهایآغاز

تمامموضوعاتمطرحاسالمی،وقايعتاريخاسالم،شخصیتهایاسالمی،اصطالحاتاسالمیو...با

رويکردحقیقتاسالم)شیعۀاثنیعشری(بپردازد.

دلیل، همین به است. خارج مؤسسه يک عهدۀ از سايتی چنین محتوای تهیۀ که است روشن

این نگارش در بتوانند اسالمی مطالعات و پژوهش به عالقهمندان عموم تا شده فراهم تمهیداتی

کنندومطالبشانرابارعايتمعیارهایپژوهِشمتقنومعتبر،نشردهند. دانشنامهمشارکت

اهدافویژۀدانشنامۀاسالمیعبارتنداز:

ايجادبستریمناسببرایپژوهشگرانتاآثارشانرادرفضایاينترنتدراختیارهمگانقراردهند.  

کتابخوانیدراقشارمختلفجامعه.   ترويجروحیۀمطالعهو

آموزششیوۀصحیحپژوهشدرموضوعاتاسالمیبرایعالقهمندان.  

آموزششیوۀتدوینمقالۀعلمِیدانشنامهای.  

کاربران.   استفادهازظرفیتهایبالقوۀعلمیدردستیابیبهمعارفموردنیاز
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ساختار دانشنامۀ اسالمی
کهروزانه درحالحاضربیشازبیستهزارمقاله،دربیشازدوهزاررده،طبقهبندیوارائهشدهاست

کاربرانسايتوبخشیديگرازطریقخود برحجمآناضافهمیشود.بخشیازاینمقاالتبامشارکت

کههريکاز کلیدارد مؤسسهايجادودردانشنامهدرجشدهاست.سايتدانشنامۀاسالمیدهقسمت

آنهابهبخشهایمتعددیتقسیممیشود.ردههایاصلیوفرعیدانشنامهعبارتنداز:

علوم قرآنى - آیات و سور - معارف قرآن - قرآن

آداب قرآن - اعلم قرآن - تفسير قرآن

اخلق و 

آداب

كليات اخلق - اخلق الهى - اخلق فردی 

- اخلق خانواده - اخلق اجتماعى - آداب 

یارت و سنن -دعا - ز
جایگاه اهل البيت - پیامبر اسلم - ائمه اهل البيت 

اطهار - حضرت فاطمه سلم اهَّلل عليها - 

اصحاب اهل البيت

فقه و 

حقوق

فقه - احكام - آیات االحكام - حقوق 

اسلمى - اصول فقه - اصطلحات فقهى

احادیث با عناوين خاص - منابع حدیثى حدیث

- علوم حدیث - اصطلحات حدیثى - 

راویان حدیث

یخ و  تار

تمدن

یخ تشيع -  یخ صدر اسلم - تار تار

یخى جهان اسلم - سلسله ها  جغرافيای تار

- تقویم - علم و هنر - شخصيت ها

اعتقادات 

كلم و 

كلى - توحيد - نبوت - امامت -  یف  تعار

ق كلمى -ادیان و فر معاد - اصطلحات 

منابع و 

كز مرا

كز و موسسات - مدارس  منابع اسلمى -مرا

یات - پایگاه های اسلمى علميه - نشر

بخش های ویژۀ دانشنامه
کهبهصورتمعمولدردانشنامهقرارمیگیرد،بخشهایویژهاینیزدردانشنامه عالوهبرمقاالتی

ايجادشدهاست؛ازجمله:

آیات قرآن

دراینبخشبرایهريکازآياتقرآن،صفحۀمستقلیايجادشدهاست.دراینصفحات،افزونبر

کاربرانبسیارسودمنداست؛ازجمله: کهبرای نمايشمتنآيه،اطالعاتفراوانديگرینیزآمده

کاملآيه. ۱.مشخصات

کاربراینامکانرامیدهدتاهمۀآياِتمربوط کهدرآيهمطرحشدهاست.اینبخشبه ۲.موضوعاتی

کند. بهيکموضوعرايکجامشاهده

کهدرآنچندترجمهازآيهبهزبانهایمختلفنمايشدادهمیشود. ۳.بخشترجمههایمختلف

کلماتآيهبه 4.واژهپژوهی،يکیازامکاناتبسیارباارزشاینصفحهاست.دراینبخش،تکتک
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لغت کتاب کاربرمیتواندچند واژهپژوهی، لینکشدهاند.دربخش واژهپژوهی به صفحاتمربوط

کاربراز فارسیوعربیرابرایپژوهشدرمعنایآنواژهيکجامشاهدهکند.اینامکانباعثمیشود

کتابلغترادراختیارداشتهباشد. کلیک،چند جستوجودرقاموسهایلغاتبینیازشودوبايک

۵.معانیکلماتآيه،دراینبخشبهاختصارنمايشدادهمیشود.اینقسمتازصفحهبرایکسانی

کهقصددانستنمعنایآيهرابدونمراجعهبهصفحۀواژهپژوهیدارند،بسیارمفیداست.

کهاطالعاتمفیدیدربارۀمحلنزولوشأننزولآيهارائهمیدهد. 6.بخشمربوطبهنزولآيه

کاربردراینقسمتقادراستمتنچهاردهتفسیرمختلفرا ۷.مهمترینبخشصفحه،تفاسیراست.

کسانیکهقصدمشاهدۀتفاسیر کند.اینامکانواقعًابینظیراستوبرای دربارۀآنآيهيکجامشاهده

متعددبارويکردهایمختلفدرخصوصيکآيهرادارند،بسیارمفیدوسودمنداست.اینتفاسیربه

زبانهایفارسیوعربیاست.

واژه پژوهی

قرآن، واژهپــژوهــان دارد. مختلف ريشۀ سههزار حــدود اســت، رفته بهکار کريم قــرآن در که کلماتی

کاربردهایآندرمتونمختلف کلماتقرآن،بايدبهاینسههزارريشهو برایدانستنمعانیدقیق

دسترسیداشتهباشند.دردانشنامۀاسالمیبرایهريکازاینريشهها،صفحۀمستقلیطراحیشده

کاربرقرارمیدهد؛ازجمله: کهامکاناتمختلفیدراختیار

کلمات کتابهایلغتمختصواژگانقرآنینگاشتهشدهوبراساسريشۀ کتابهایلغت:برخیاز ۱.

کتابهاعالوهبرارائۀمعانیمختلفيکريشه،بهمشتقاتمختلفآن قرآنتنظیمشدهاند.دراین

کتابلغتدربارۀ نیزمیپردازندوبهآياتقرآنیاستشهادمیکنند.درصفحۀواژهپژوهی،متنچند

کتابهایلغت کاربرنمايشدادهمیشودواوراازجستوجوهایطوالنیدر آنريشه،همزمانبه

بینیازمیکند.

ياساختارهایادبی بامعانی کريم ازاینريشههاممکناستدرقرآن کاربردهایقرآنی:هريک ۲.

مختلفیبهکاررفتهباشد.براینمونه،واژۀ»انسان«و»نسیان«)بهمعنایفراموشی(ازيکريشهاند؛

کاربردهابايکعنوانمستقل کاماًلمتمایزدارند.درصفحۀواژهپژوهی،هريکازاین کاربرد امادو

کاربردآندرقرآننیزدرجمیشود. نمايشدادهمیشودودرزیرهرعنوان،موارد

لینکمیشودوهمۀ قرآنی آيات ارائهشده،بهصفحۀ آيات از آيه:هريک بهاطالعات ۳.دسترسی

گرفتهتابیانمعانیلغاتوتفاسیرمختلف،در ازترجمه کهدرصفحۀمدنظروجوددارد، امکاناتی

کاربرقرارمیگیرد. اختیار
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تقویم اسالمی

بخشی اسالمی دانشنامۀ در است. داده رخ فراوانی شیرین و تلخ متمادی،اتفاقات قرون طول در

کهبهمعرفیوقايعمختلفدرتاريخاسالماشارهمیکندومتناسبباوقايع، بهعنوانتقويمايجادشده

کاربرانقرارمیدهد.دردانشنامۀاسالمی،صفحۀمستقلیبرایهرروزوجودداردو مقاالتیدراختیار

کاربرپیشنهادمیشود. اینمقاالتدرصفحۀمدنظربه

الگوهای متنوع

کهحاویاطالعاتدستهبندیشدهدرخصوصموضوعیخاصاندواین الگوها،جدولهاییهستند

کنند.در گنجاندهشوندومحتوایصفحهراغنیتر کهدرصفحاتمختلفدانشنامه قابلیترادارند

کاربرپیشنهادمیشود. به لینک باموضوعمدنظربهصورت الگوها،همچنینصفحاتمرتبط این

براینمونه،درهريکازصفحاتدانشنامهکهباموضوعقرآنمرتبطباشد،اینالگوقراردادهمیشود:

قرآن

یف در قرآن اسامى و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحر

وف مقطعهاجزاء قرآن رده هاآیه، سوره، جزء، حزب، حر

وش های تفسيری قرآن، سياق آیات، اسرائيليات، تاويل، ترجمه و تفسير قرآن یخ تفسير، ر تار

فهرست تفاسير شيعه، فهرست تفاسير اهل بیت، ترجمه های قرآن

سوره های قرآن

آیات قرآن

واژگان قرآنى

شخصيت های قرآنى

قصه های قرآنى

علوم قرآنى

معارف قرآن

كاتبان وحى، قراء شيعهعلوم قرآنى ول،  ول قرآن، جمع قرآن، شان نز یخ قرآن: نز تار

لت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبين، مطلق و مفيد، محكم و  دال

متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ

تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآنتلوت قرآن

متن و ترجمه قرآن

کلیکرویهريکازبخشهایآن،بهمقاالتآنقسمتدسترسیداشتهباشد. کاربرمیتواندبا

بخش قرآن

گنجاندهمیشود.مهمترین کتابآسمانیدرتنزیلوابالغاست،دراینبخش هرآنچههدفاین

آنهاعبارتنداز:

ازقرآن،مانندتالوتقرآن،تدّبردر ۱.آدابقرآن:دراینبخش،مطالبمربوطبهآداببهرهگیری

قرآن،احترامبهقرآن،فضیلتنگاهواستماعقرآن،استعاذهو...قراردادهمیشود.
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میگیرد. قرار توجه کانون در مختلف عناوین و جنبهها از قرآن سورههای و آيات ُســَور: و آيات ۲.

موضوعاتیمانندآياتاالحکام،آياِتدارایشأننزول،آيههایباعناوینخاصو...دراینبخش

بررسیمیشود.

کنو...فراوانيادشدهاست کريمازنامهایخاصیاعمازناماشخاص،اما ۳.َاعالمقرآن:درقرآن

دانشنامه، از اینبخش است. کريم قرآن با آشنایی ازضروريات آنها، دربــارۀ اطالعاتی داشتن که

دربردارندۀاینگونهمقاالتاست.

کهبهمباحثی کريم،»تاريخقرآن«است 4.تاريخقرآن:يکیازعلوممقدماتیبرایآشناییباقرآن

کتابتو...اختصاصدارد. کیفیتنزولقرآن،جمعوتدوینآن، دربارۀتاريخو

۵.علومقرآن:علومقرآنبهبحثهاییماننداسبابنزول،اعجازقرآن،تحريفناپذیریقرآن،وحی،

محکمومتشابه،وناسخومنسوخو...میپردازد.صدهامقالهبامحوريتعلومقرآنیدراینبخش

گرفتهاست. ازدانشنامهقرار

کهدربارۀآشناییبامبانیترجمۀقرآن،ترجمههایمختلفقرآنومترجمان 6.ترجمۀقرآن:مقاالتی

قرآناست،دراینبخشجایدارد.

گرايشهای ۷.تفسیرقرآن:اینبخششاملمباحثتفسیری،ازجملهمبانیتفسیرقرآن،روشهاو

تفسیری،تفاسیرومفّسران،اصطالحاتتفسیریو...است.

گاهیدينیبهشمارمیرود.اینبخشاز کسبمعرفتوآ 8.معارفقرآن:قرآنبهترینمنبعبرای

کاربرانعرضهمیکند. دانشنامه،مقاالتیرادرحوزۀدعاهایقرآنی،قصصقرآنوواژگانقرآنبه

این با آشنایی که نگاشتهاند قرآن دربارۀ فراوانی کتابهای مسلمان، دانشمندان قرآنی: منابع ۹.

کتابهابرایپژوهشگرانوعالقهمندانبهقرآنبسیارسودمنداست.اینبخشازدانشنامهمیتواند

کتابشناسیقرآناستفادهشود. بهعنوان

بخش حدیث

احاديثباعناوینخاص  

خطبههایاهلالبیت)ع(  

محّدثان  

اصطالحاتحديثی  

راويانحديث  

منابعحديثی  

تفسیرروایی  

علومحديث  

اینبخشازدانشنامه،دربردارندۀموضوعاتمختلفیدرخصوصحديثاستکهبراساسعنوانهای

زیرتقسیمبندیشدهاند:
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۱.علومحديث:آشناییباعلومحديثبرایورودبهعرصۀحديثپژوهیضروریاستوشاملعلومی

مانندرجال،درايه،مصطلحالحديثو...میشود.

مصطلحالحديث بهنام که دارد وجود خاصی اصطالحات حديث، علوم در حديثی: اصطالحات ۲.

تبیینشدهاست.مجموعهمقاالتاینرده،دربارۀهمیناصطالحاتاست.

۳.احاديثباعناوینخاص:برخیازاحاديثباعناوينیخاصشناختهمیشوند،مانندحديثکساء،

حديثمنزلت،حديثغدیرو...دراینبخش،مقاالتیدربارۀایناحاديثوجوددارد.

بامذهبمحّدثان،مرام،روش،شناختعصرزندگیووضعیتزندگیآنها، 4.محّدثان:آشنایی

کهدر گردآوریاحاديثو...ازضرورياتمطالعاتحديثیاست روشنگرشآنانبهحديث،چگونگی

اینرده،بهآنهاتوجهشدهاست.

روايــات براساس را آنهــا مفّسران که است قــرآن تفسیر از گونهای روایــی، تفاسیر روایــی: تفسیر ۵.

کردهاند.مقاالتیدراینزمینهدراینبخشموجوداست. اهلبیت)ع(تألیف

از رده این در اســت. بررسیسندحديث ازضــرورتهــای ــان راوي احــوال دانستن ــانحديث: راوي 6.

گنجاندهشدهاست. دانشنامه،مقاالتیدرمعرفیهريکازراويانحديث

۷.منابعحديث:هريکازمنابعحديثازنظرتاريخ،روشمؤّلف،حجم،اعتبارو...ویژگیهاییدارد

کهشناختآنهابرایاستفادۀبهترازکتابالزماست.دراینبخشازدانشنامه،مقاالتیکهدرمعرفی

منابعمختلفحديثنگاشتهشده،قراردادهشدهاست.

بخش اهل   بیت)ع(

ردههایاینبخشعبارتنداز:

آلعبا)ع(  

حضرتفاطمه)س(  

مرثیۀاهلالبیت)ع(  

ائمۀاطهار)ع(  

خانههایاهلالبیت)ع(  

معارفاهلالبیت)ع(  

اصحاباهلالبیت)ع(  

خطبههایاهلالبیت)ع(  

منابعباموضوعاهلالبیت)ع(  

جايگاهاهلالبیت)ع(  

دشمناناهلالبیت)ع(  

کرم)ص(   پیامبرا

حرمهایاهلالبیت)ع(  

شعرایاهلالبیت)ع(  

علی)ع(، خــدا)ص(،حضرت رسول يعنی طّیبه«، »خمسۀ همان عبا« »آل از منظور عبا)ع(: آل   .۱
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کهدرزیرعبایپیامبر)ص(جمعشدندو حضرتزهرا)س(،امامحسن)ع(وامامحسین)ع(هستند

گرديد. آيۀتطهیردرشأنآناننازل

کهدراینرده،مقاالتمرتبطباايشانقرارداده ۲.ائمۀ اطهار)ع(:منظوردوازدهامامشیعیانهستند

شدهاست.

و وارسته انسانهای بارز نمونۀ اهلبیت)ع(، مکتب تربیتيافتگان اهل البیت)ع(:  اصحاب   .۳

کهدرمعرفیايشاندردانشنامه الگوهاییشايستهدراطاعتوپیرویازائمۀاطهارهستند.مقاالتی

گرفتهاست. وجوددارد،دراینردهجای

4. جایگاه اهل البیت)ع(: شناختجايگاهاهلبیت)ع(درنظامهدايتگریخلق،ازمهمترینارکان

شناختايشانبهشمارمیآيد.دراینردهازدانشنامه،مقاالتیبااینموضوعوجوددارد.

زيارتگاه که است مطهرشان قبور اهلبیت)ع(، حرمهای از منظور اهل البیت)ع(: حرم های   .۵

دوستدارانآناناست.دراینردهازدانشنامه،مقاالتیدرمعرفیاینمکانهایشريفوجوددارد.

ايشان، زندگی درخصوص پژوهش و اهلبیت)ع( با آشنایی اهل البیت)ع(: موضوع  با  منابع   .6

کتابهاینگاشتهشدهدراینموضوعاست. نیازمندشناختمنابعرواییو

بخش اعتقادات

مهمترین فهرست اســت. اسالمی دانشنامۀ در مطرحشده مباحث مهمترین از اعتقادی، مباحث

ردههایاینبخشعبارتنداز:

امامت  

معاد  

توحید  

منابعاعتقادی  

کلیات   تعاريفو

نبوت  

کالم بخش 

اديانوِفَرق  

کالمی   فرقههای

کالمی   اصطالحات

متکّلمان  

کالمی   تفسیر

بخش اخالق و آداب

اخالقخانواده  آدابوُسنن  
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صفاتپسنديده  

اخالقاجتماعی  

اخالقفردی  

منابعاخالقاسالمی  

اخالقاجتماعیپسنديده  

تفسیرتربیتی  

کلیاتاخالق  

اخالقالهی  

صفاتناپسند  

بخش فقه

آياتاالحکام  

اصطالحاتفقهی  

فقیهان  

احکام  

اصولفقه  

منابعاجتهاددرفقهشیعه  

ادّلۀفقهی  

انواعحکمفقهی  

منابعفقهی  

ادوارفقهشیعی  

تفسیرفقهی  

بخش تاریخ و تمدن اسالم

تاريخاسالم  

جغرافیایتاريخیجهاناسالم  

فرهنگوتمدناسالم  

تاريختشّیع  

شخصیتها  

نقشمسلماناندردانشبشری  

تقويمتاريخاسالم  

علموهنر  

بخش منابع

آثارشهیدمطهری  

منابعتاريخانبیا  

منابعفرهنگوتمدناسالم  

ترجمههایقرآن  

منابعتاريختشّیع  

منابعفقهی  

تفاسیر  

منابعتاريخعلوم  

منابعفلسفی  

دائرهالمعارفها  

منابعجغرافیایاسالمی  

منابعقرآنی  

سرگذشتنامهها  

منابعحديثی  
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منابعمرجع  

فرهنگنامهها  

منابعديجیتالاسالمی  

منابعمنطق  

منابعاحکام  

منابعرجالی  

منابعواژهشناسیقرآن  

منابعاخالقاسالمی  

منابعروانشناسیاسالمی  

کتابشناسی   منابع

منابعاصولفقه  

منابعزياراتوادعیه  

کالمی   منابع

منابعاعتقادی  

منابعصرفونحو  

نرمافزارهایعلوماسالمی  

منابعباموضوعاهلالبیت)ع(  

منابعطباسالمی  

نشريات  

کرم)ص(   منابعباموضوعپیامبرا

منابععرفانی  

پايگاههایاسالمی  

منابعتاريخاسالم  

منابععلومحديث  

کتابهایدرسیحوزه  

منابعتاريخاسالم  

منابععلومقرآنی  

کز بخش مرا

دانشگاههایجمهوریاسالمیایران  

کزتولیدمحتوایديجیتال   مرا

پژوهشگاهها  

مدارسعلمیه  

ناشرانجهاناسالم  

کتابخانههایجهاناسالم  

نهادهایانقالب  

دورنمای دانشنامۀ اسالمی
بیشازهشتهزارمقالهدربارۀموضوعاتمختلفاسالمیدرایندانشنامهدرجشدهاست.امیدواريم

کیفیتتردردانشنامۀاسالمی کاربراِندانشنامه،درآيندۀنزديک،مقاالتبیشتروبا بااقبالروزافزوِن

ثبتشودوباتوجهبههدفگذاریوسرعتپیشرفتدانشنامه،اینپايگاِهداده،محلتضاربآراءدر

گردد. جهانتشّیعشودواطالعاتدقیقوصحیحیازآناستخراج
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9. غدیرپژوهی
کمالدیناستوتمامنعمت.استمرارجرياناسالماستدرشاهراهواليتوپیوندگاهرسالت غدیر،

استباامامتواینيعنیتمامیتاسالمورضايتالهیبهبهتریندینوآخرینآیین.بیترديدآنچه

تاريخ گذرگاه واقعهدر ومهمترین بزرگترین کرم)ص(، نبیا بعثت از افتاد،پس اتفاق روزغدیر در

گرچه است.بههمیندلیل،پیشوايانمعصوم)ع(،روزواقعهرابزرگترینعیِدمسلماناننامیدند.ا

کهمصلحتدنیایخويشرادرپايمالکردندینخدايافتند،حرمتشکسته،سواربرمرکب کسانی

سقیفهبرغدیرتاختندوجلوهایديگرازجاهلیترادرحیاتبشررقمزدند،درديگرسو،جرعهنوشان

رادمردیدوختهاند راه به افراشتهنگهداشته،چشم کوراندشمنیها رادر لوایغدیر جامواليت،

کهثمرهایجزجوالنشیطانوهواینفسو کهجهانراغدیرستاننمودهودرختخبیثسقیفهرا

کسبمنزلتدنیایینداشت،برکندند. قدرتو

پیام غدیر
اِس ِإّنَ اهَّلَل  َتُه َواهَّلُل َيْعِصُمَک ِمَن الّنَ

َ
ْغَت ِرَسال

َّ
 َفَما َبل

ْ
ْم َتْفَعل

َّ
ِإن ل َک َو ّبِ

ْیَک ِمن ّرَ
َ
 ِإل

َ
ل نِز

ُ
ْغ َما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّيُ

َ
>َيا أ

گرنکنی کنوا يَن<؛»اىپیامبر،آنچهازجانبپروردگارتبرتونازلشده،ابالغ اِفِر
َ

ك
ْ
َقْوَم ال

ْ
اَل َيْهِدی ال

را کافران گروه از)گزند(مردمنگاهمــیدارد.هماناخدا را نــدادهاىوخداتو راانجام رسالتخويش

هدايتنمیکند«)مائده،آيۀ6۷(.

کند؛ ابالغ بهجهانیان عالم پروردگار ازسوی پیامی مأموريتداشت روز،رسولخدا)ص( آن در

کرم)ص(ناتمامخواهدماند. گرابالغنشود،رسالتنبیا کها پیامی

بیترديد،بهترینپاسخرادرخطبۀرسولخدا)ص(درروزغدیرخواهیميافت.رسولخدا)ص(

درآنروزمبارکفرمودند:

كه در اين اجتماع به  پا ایستاده ام. پس بشنوید و فرمان  ين بار است  »هان مردمان! آخر

شماست  معبود  و  ولّى  و  اختيار  صاحب   
ّ

وجل عّز خداوند  كه  چرا ید؛  گذار گردن  را  حق 

با  و  شماست  برابر  در  كنون  ا كه  اوست  پیامبر  و  فرستاده  شما،  ولّى  خداوند،  از  پس  و 

وردگار، على، ولّى و صاحب اختيار و امام  شما سخن مى گوید. پس از من، به فرمان پر

پايی  بر تا  اين قانون  بود.  از نسل على خواهد  زندان من  فر امامت در  آن گاه  شماست. 

كنيد، دوام دارد.« كه خدا و رسولش را دیدار  رستاخيز 

ايشانهمچنینفرمودند:

كنون من  كه پیامبران پیشين به ظهورم مژده داده اند و ا »هان مردمان! به خدا سوگند 
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كه راستى و درستى  یدگان آسمانيان و زمينيان ام. آن كس  فرجام پیامبران و برهان بر آفر

در  تردید  همسنِگ  وزم،  امــر سخنان  در  تردید  و  درآمــده  جاهلى  كفر  به  نكند،  بــاور  مرا 

كل محتوای رسالتم است و شک و ناباوری در امامت یكى از امامان، بسان شک و 

ناباوری در تمام آنان است و هرآینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.«

وظیفۀ شیعیان در قبال غدیر 
رسولخدا)ص(درهمانخطبۀنورانی،وظائففراوانیبرایمسلماناندرقبالغدیرمشخصفرمود.

اينکبرخیازآنهارامرورمیکنیم:

اطاعت و پیروی از امام)ع( 
»هانمردمان!هماناخداوندامرونهیخودرابهمنفرمودهومننیزبهدستوراودانشآنرانزدعلی

کنیدتا گردننهیدوپیروشباشیدوازآنچهبازتاندارد،خودداری نهادم.پسفرماناورابشنويدو

گونهگون،شماراازراهاوبازندارد!« کنید؛راِه راهيابیدوبهسویهدفشحرکت

تجدید پیمان با امام زمان)ع( 
رسولخدا)ص(درروزغدیرخطاببهمسلمانانفرمودند:

كنيد و با من پیمان بندید و با على، اميرالمؤمنين  »هان مردمان! اینک با خداوند بیعت 

كه نشانۀ پایدارند در دنيا و آخرت.« و حسن و حسين و امامان پس از آنان از نسل آنان 

ابالغ 
دراینروزگارپرآشوب،جهانتشنۀغدیراستوهرکسفرمانابالغراازرسولحقشنیدهباشد،رسالتی

گرفتهاند،درغدیرحاضرند؛پسبايدجرعهایاز سنگینبرعهدهدارد.آنانکهباانديشۀغدیرجان

َيْوِم  ِإلى  َد 
َ
َول

ْ
ال واِلُد 

ْ
ال َو  غاِئَب 

ْ
ال حاِضُر 

ْ
ال ِغ  ِ

ّ
ُیَبل

ْ
کهتشنۀحقیقتاست،بچشانند:»َفل رابههرآنکس غدیر

ِقياَمِة«؛واین،رسالتیاستبزرگ!
ْ
ال

رسولخدا)ص(درخطبۀغدیرفرمودند:

به جای  امانت  به  وراثــت  و  امامت  به عنوان  را  خــود  جانشينى  اینک  مــردمــان!  »هــان 

انجام  را  تبليغى ام  یت  مأمور حال،  و  رستاخيز.  وز  ر پايی  بر تا  خود،  نسل  در  مى گذارم 

مى دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان  كه زاده شده یا نشده اند و بر همۀ مردمان 
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پايی  بر تا  زندان  فر به  پــدران  و  غايبان  به  حاضران  را  سخن  اين  است  الزم  پس  باشد. 

رستاخيز برسانند.«

آشنایی با وبگاه »غدیر« 
مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(نیزباسالهافعالیتتبلیغیدرشبکۀجهانیاينترنت،

گراینمهمدرشأنموضوعصورت کند.ا عالقهمنداستسهمیدراینابالغعظیموحیاتبخشايفا

پذیرد،مؤسسهبههمۀاهدافشدستيافتهاست.اینمؤسسهبرایتحققاینمهم،اقدامبهايجاد

دردسترس ghadir.ahlolbait.ir نشانی در پايگاه این است. کرده »غدیر« عنوان با اينترنتی پايگاه

کاربرانقراردارد.

بخش های اصلی وبگاه »غدیر«

کريمپیونديافت.آياتیازقرآندرآنروزباشکوهاز ۱.غدیردرقرآن:واقعۀغدیرازهمانسرآغازباقرآن

گرديد.بههمین کرم)ص(نیزمشحونآياتقرآن سویپروردگارعالمنازلشدوخطبۀُپرشورپیامبرا

ازپايگاهغدیربهبررسیپیوندغدیروقرآناختصاصيافت.دراینبخش،عناوينی دلیل،بخشی

مانندآياتغدیردرتفاسیر،غدیردرتفاسیر،قرآندرخطابۀغدیر،آياتخطابهدرروايات،مقاالتو

کتابشناسیبهچشممیخورد.

۲.غدیردرروايات:رواياتفراوانیدرمنابعشیعهواهلسّنتبهانعکاسرخدادغدیرپرداختهاند.

همچنینرواياتیازپیشوايانمعصوم)ع(دربارۀارزشواهمیتغدیروآداباسالمِیآنبهيادگارمانده

است.مجموعۀاینرواياتبرایمعرفتافزاییدربارۀغدیربسیارمفیدوسودمنداست.دراینبخش

دادهشده قرار اینموضوع بهمطالعۀ وعالقهمندان پژوهشگران دردسترس روايات این پايگاه، از

است.

قرآنی کالمی، اطالعاتحديثی، بر افزون واقعۀغدیر، دربارۀ تاريخ:پژوهشهمهجانبه در ۳.غدیر

و...نیازمندنگاهیتاريخیوحتیجغرافیاییاست.دراینبخشازپايگاه،مقاالتیباعناوينیمانند

واقعۀغدیرخم،َاسنادحديثغدیر،احتجاجات،غدیريان)رهروانغدیر(،مخالفانغدیروموقعیت

جغرافیاییغدیر،باتکیهبرهمیننوعنگاه،آوردهشدهاست.

برای فراوانی آداب و خوانده مؤمنان عید بزرگترین را غدیر شیعه، پیشوايان غدیر: روز آداب 4.

گاهیوعملبهاینآداب،زمینۀبهرهمندیهرچهبیشتریازاینعید کردهاند.آ بزرگداشتآنبیان

ازپايگاه،تفصیلآدابمربوطبهاینعیدبزرگبیان بزرگاسالمیرافراهممیآورد.دراینبخش

شدهاست.
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گاهیومعرفتازشخصیتوجايگاهامیرالمؤمنینعلی)ع(ممکن ۵.امامعلی)ع(:شناختغدیربدونآ

يافتهاست.شخصیتشناسی، امامعلی)ع(اختصاص نیزبهمعرفی پايگاه،بخشی این نیست.در

کتابشناسی،ازجمله کتابخانهو احاديثوسخنان،ديدگاههایديگران،اشعار،داستانوحکايات،

عناویناینبخشاست.

دينی معرفت منابععمیق از يکی غدیر، روز در رسولخدا)ص( 6.خطابۀغدیر:خطبۀشورانگیز

بهویژه اســالم)ص( پیامبر دعوت ابعاد همۀ از چکیدهای خطابه، این بیترديد میآيد. بهشمار

َغديِر«؛
ْ
ال َيْوَم  ِوالَيِة 

ْ
ِبال ُنوِدَی  ما   

َ
ِمْثل ِبَشْىٍء  ُيناِد  ْم 

َ
»ل فرمود:  باقر)ع( امام است. امامت و موضوعواليت

4، ج کــمــرهای، ترجمۀ کافی، )اصــول اســت« نشده اعــالم غدیر روز در واليــت مثل حکمی »هیچ

ص۷۱(.دراینپايگاه،بخشمستقلیبهبررسیاینخطبهاختصاصيافتهاست.برخیازعناوین

از:متنخطابه،محتوایخطابه،سندشناسیخطابه،دروسخطابه، اینبخشعبارتند ویژهدر

کتابشناسی. مقاالتو

۷.داللتحديثغدیر:بخشیازخطبۀپیامبر)ص(درروزغدیردرمنابعفراوانیازاهلسّنتنقل

کردهاند.در شدهاستوبعضیازآناندرداللتحديثغدیربرخالفتامیرمؤمنانعلی)ع(تشکیک

گفتهاند.در مقابل،شیعیان،مفّصلبهاینمطلبپرداختهوهرترديدیرادربارۀواقعۀغدیرپاسخ

اینبخشازپايگاه،مباحثیدربارۀداللتحديثغدیربیانشدهاست.

فرعی و اصلی کلیدواژههای از گاهی آ بــدون موضوعی هر در پژوهش و تحقیق غدیر: ــان واژگ 8.  

پژوهش است. اصطالحشناسی کتابهای برعهدۀ پژوهش دنیای در که امری نیست؛ ممکن آن،

از مجموعهای پايگاه، از بخش این در کلیدواژههاست. این از گاهی آ نیازمند نیز غدیر موضوع در

کاربرانقراردادهمیشود. اصطالحاتاصلیوفرعیمربوطبهموضوعغدیردراختیار

کتابخانۀتخصصیغدیر:مطالعهوتحقیقدربارۀواقعۀغدیر،بدوندسترسیبهمنابعمطمئنو ۹.

کاربرانقرار کتاببرایمطالعهوتحقیقدراختیار کامل،ممکننیست.دراینبخشازپايگاه،دهها

گاهیبخشیبهحقجوياِن دادهمیشود.اینمجموعه،افزونبرپیرواناهلبیت)ع(میتواندبرایآ

ديگرمذاهباسالمیواديانآسمانینیزبسیارسودمندباشد.

است، اسالمی مذاهب پیروان اختالف اصلی نقاط از غدیر، مسئلۀ که آنجا از پاسخ: و پرسش ۱0.

کهبايدبااستفادهازمنابعمعتبرواستداللهای هموارهپرسشهایفراوانیدربارۀآنمطرحمیشود

صحیحبهآنهاپاسخدادهشود.دراینبخشازپايگاه،پاسِخبسیاریازپرسشهادادهمیشودو

کاربرانفراهمشدهاست. امکانطرحپرسشهایجديدنیزبرای

کهعالقهمندبهپژوهشدرموضوع ۱۱.عناوینپژوهشی:بسیاریازدانشجويانوطالبعلوماسالمی
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غدیرهستند،درتشخیصبايستههایپژوهشیاینحوزهبامشکالتیمواجهاند.اینبخشازپايگاه

میتواندراهنمایخوبیبرایانتخابموضوعمناسبونیازمندپژوهشباشد.

کانونتوجهشاعرانعرب ۱۲.انجمنادبیغدیر:واقعۀغدیرازهمانلحظاتوساعاتآغازین،در

گرفتوبخشمهمیازمعارفغدیر،ازطریقهمیناشعاربهجاماندهازشاعران،بهنسلهای قرار

کردهو ازآننیزعلیدوستانجهانهموارهمعارفغدیررادرقالبشعرمنتشر بعدمنتقلشد.پس

ارادتشانرابهساحتمقدساهلبیت)ع(ابرازداشتهاند.

کهبه انجمنادبیغدیر،محفلیاستدرفضایمجازیبرایآندستهازارادتمنداناهلبیت)ع(

شعروادبعالقهمندند.دراینمحفل،عالقهمندانمیتواننداشعارشانرادربارۀموضوعغدیرثبت

کنندودراختیارديگرانقراردهند.

۱۳.اخبارغدیر:اینبخشبهمعرفیآثارتازهانتشاريافته،غدیرپژوهان،نمايشگاهها،مجالتواخبار

ویژۀغدیرو...اختصاصيافتهاست.

دورنمای وبگاه »غدیر«

کتابخانۀتخصصیغدیر. ۱.غنیسازیبخشمقاالتو

۲.معرفیعناوینپژوهشیدربارۀغدیر.

۳.ايجادبخشنگارخانۀغدیر.

گرانسنگالغدیر. کتاب 4.ايجاددانشنامۀالغدیربااستفادهاز

4.اسکنمنابعغدیردرآثارديگران.

۵.جمعآوریوارائۀتماممنابعداللتبرموضوعغدیر؛اعمازادبیات)بهویژهدرزبانهایفارسی،

آذری،اردووعربی(،ابنیهوآثارتاريخی،مقاالتو....

6.استخراجعناوینپژوهشیباموضوعغدیروارائۀآنهابرایتحقیق.

۷.اعالمروزانۀفعالیتهایمرتبطباغدیر.

10. مهدویت پژوهی
بندگان. برایقلبهایتشنۀ گوارا آبیاست و کیان نورافشاندرشامگاهخا امام،خورشیدیاست

امام،راهبرانديشههایانسانیاستبهسویقلههایمعرفت.امام،دستگیرۀنجاتبشريتاستاز

پستیوفرومايگی.همدمیرفیقوپدریمهربانوپناهگاهبندگاناستدردشواریهایبزرگ.
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اهمیت معرفت امام)ع(
کههدفخلقتانسان کهمقدمۀعبوديتاستوعبوديتی امام،يگانهبابمعرفتاهللاست؛معرفتی

است.امامحسین)ع(درجمعاصحابشانفرمودند:»ایمردم،خداوندعّزوجّلبندگانرانیافريد،مگر

کردند، کنند؛ووقتیاوراعبادت کهاوراشناختند،عبادتش برایاینکهاورابشناسند؛وهنگامی

بهبرکتاینعبادت،ازعبادتغیراوبینیازشوند.مردیپرسید:ایپسررسولخدا،پدرومادرمبه

کهبايدازاوفرمان کهاهلهرزمانی،امامیرا فدايت،شناختخداچیست؟حضرتفرمود:ایناست

ببرند،بشناسند«)بحاراالنوار،ج۲۳،ص8۳(.

کهعبادتیدرعالممحققنمیشود،جزدرسايۀشناختومعرفتامامزمان)عج(،و چنیناست

گیرد؟بههمیندلیل،بدونشناخِتحجتخدا، آنچهعبادتنباشد،چگونهمقبولافتدوپاداش

نامهای برایخدا >و آيۀ امامصــادق)ع(دربارۀ از بارندارد.معاويهبنعمار عملبهدرگاهخداوند

کرد،حضرتفرمود:»بهخداقسم، نیکاست؛خدارابهآننامهابخوانید<)اعراف،آيۀ۱80(،سؤال

را ما آنکه مگر نمیکند؛ قبول بندگانش از خداوند را عملی هیچ که پروردگاريم نیکوی نامهای ما

بشناسد.«

امام،پنجرۀورودايماناستبهقلبمسلمان.مسلمانراجزازشاهراهامامبهوادیايمان،راهی

کسیتمامامامانرابشناسد،ولیامام گر نیست.ابانبنتغلبمیگويد:»ازامامصادق)ع(پرسیدم:ا

آيامسلماناست؟حضرت آيامؤمناست؟حضرتفرمود:خیر.دوبارهپرسیدم: رانشناسد، زمانش

فرمود:بله«)بحاراألنوار،ج۳۳،ص۹6(.

گوییپیشازبعثترسول کهامامزمانشرانشناسد،قدمبهوادیايماننگذاشتهاستو آنکس

خدا)ص(بهمرگجاهلیتمردهاست.رسولخدا)ص(فرمودند:»منماتوهواليعرفامامه،مات

میتهجاهلیه«؛»هرکسبمیردوامامزمانشرانشناسد،بهمرگجاهلیتمردهاست«)بحاراالنوار،ج

۲۳،ص8۹(.

غیبت امام زمان)عج(
بیشازهزاروصدسالاستکهحجتخدا)عج(درپسپردۀغیبتاست.چشمهایمؤمناندرفراقش

کهفرمودند:»واهلل گوییامامصادق)ع(مردماناینروزگاررابهچشمديدهبود،آنگاه اشکباراست؛

لیغیبنامامکمسنینمنادهر...ولتفیضنعلیهاعینالمؤمنین«؛»سوگندبهخدا،امامشماسالیان

درازیغايبمیشودوچشمهایمؤمناندرفراقاواشکباراناست«)بحاراالنوار،ج۵۱،ص۱4۷(.

کجراهههایترديدرفتهوازراهحق کهبسیاریازمردمانبه غیبتپیشواآنقدرطوالنیمیشود
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گروه، گروه دورافتند.امامجعفرصادق)ع(فرمودند:»مردمدرانتهایغیبتازدینخارجخواهندشد

چنانکهدرصدراسالمدستهدستهواردمیشدند«)المالحموالفتن،ص۱44(.

تکلیف شیعیان در دوران غیبت 
گاهتراست.مؤمنانبايدرضايتبهتقدیرخداوندعالم خداوندحکیمبهاسرارغیبتحجتشازخلقآ

دهندوتکلیفشانرادرزمانغیبتبشناسند.آنانبايدايمانشانرامحکمنگهدارندتاراهزنانعقیده

آنرانربايند.امامصادق)ع(میفرمايد:

ِق َو ُهَو 
َ

ْخل
َ ْ
َوَرِع َو َمَحاِسِن ال

ْ
 ِبال

ْ
َیْعَمل

ْ
َیْنَتِظْر َو ل

ْ
َقاِئِم َفل

ْ
ْصَحاِب ال

َ
وَن ِمْن أ

ُ
ْن َيك

َ
»َمْن ُسّرَ أ

ْدَرَكه «؛ »هركس دوست 
َ
ْجِر َمْن أ

َ
 أ

ُ
ْجِر ِمْثل

َ ْ
ُه ِمَن ال

َ
َكاَن ل َقاِئُم َبْعَدُه 

ْ
ُمْنَتِظٌر، َفِإْن َماَت َو َقاَم ال

گر به  راستى منتظر ظهور  از یاران حضرت قائم باشد، پس منتظر ظهور او باشد و ا دارد 

كند و چنان كه اين شخص پیش از  آن حضرت است، به پرهيزكاری و اخلق نيكو رفتار 

نوار،  كه حضرت را درک مى كند« )بحارال كسى را دارد  قيام حضرت قائم بميرد، پاداش 

ج  52، ص 141(.

کناريارانخالصرسولخدا)ص( کهانسانراتااعماقتاريخدر همینصبربرايمانوعقیدهاست

قرارمیدهد.امامحسین)ع(فرمود:

َبْیَن  ْیِف  ِبالّسَ ُمَجاِهِد 
ْ
ال ِة 

َ
ِبَمْنِزل ِذیِب 

ْ
ك الّتَ َو  َذى 

َ ْ
ال ى 

َ
َعل َغْیَبِتِه  ِفى  اِبَر  الّصَ ِإّنَ  َمــا 

َ
»أ

تكذیب ها،  و  اذیت ها  بر  غيبتش  در  صبركنندگان  كه  »همانا  اهَّلِل)ص(«؛  َرُســوِل  َيــَدْی 

(عيون  نجات است«  راه  تنها  اين  و  پیامبر هستند  در سپاه  با شمشير  مانند مجاهدان 

أخبارالرضا، ج  1، ص 68(.

امامحسنعسکری)ع(نیزفرمود:

َقْوِل 
ْ
ال ى 

َ
َعل  

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلُل  َتُه  َثّبَ َمْن   

َّ
ِإال ِة 

َ
ك

َ
َهل

ْ
ال ِمَن  ِفيَها  َيْنُجو   

َ
ال َغْیَبًة  َیِغيَبّنَ 

َ
ل اهَّلِل  »َو 

مهدی)عج(  حضرت  خدا،  به  »سوگند  َفَرِجِه«؛  ِبَتْعِجيِل  َعاِء 
ُ

ِللّد ِفيَها  َقُه 
َ
َوّف َو  ِبِإَماَمِتِه 

كت نجات نمى یابد، مگر  نى اش( از هل كه در زمان غيبت )طوال آن قدر غایب مى شود 

كه  گرداند و به او توفيق دهد  رگ او را بر عقيده به امامت مهدی ثابت  كسى كه خدای بز

كند« )كمال الدين و تمام النعمۀ، ج  2، ص 385(. برای تعجيل فرجش دعا 

که گرچهدرظاهرازامامخويشمهجورند،درباطِنعالمباحجتخدادرحشرند.چنیناست آنهاا

کاظم)ع(درهمینبارهمیفرمايد: کبریباآلاهللمحشورخواهندشد.امامموسی درقیامت

َبَراَءِة 
ْ
ِتَنا َو ال ى ُمَواال

َ
اِبِتيَن َعل

َ
ِكيَن  ِبَحْبِلَنا ِفى َغْیَبِة َقاِئِمَنا، الّث ُمَتَمّسِ

ْ
»ُطوَبی  ِلِشيَعِتَنا ال
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ًة َو َرِضيَنا ِبِهْم ِشيَعًة، َفُطوَبی  ِئّمَ
َ
ا َو َنْحُن ِمْنُهْم، َقْد َرُضوا ِبَنا أ ِئَک ِمّنَ

َ
ول

ُ
ْعَداِئَنا، أ

َ
ِمْن أ

ِقَیاَمِة«؛ »خوشا به  حال شيعيان 
ْ
ُهْم، َو ُهْم َو اهَّلِل َمَعَنا ِفى َدَرَجاِتَنا َيْوَم ال

َ
ُهْم ُثّمَ ُطوَبی ل

َ
ل

ى از دشمنان ما پایدار ماندند. آن ها  كه در غيبت قائم ما، بر محبت و والیت ما و بیزار ما 

از ما و ما از آن هايیم. و همانا آنان امامت ما را پذيرفتند، ما هم آن ها را به عنوان شيعيان 

خود پذيرفتيم. خوشا به حال آن ها و باز هم خوشا به حال آن ها. آن ها به خدا قسم، در 

وز قيامت اند« )كمال الدين و تمام النعمۀ، ج  2، ص 361(.  كنار ما در ر درجۀ ما و در 

کرم)ص(نیزفرمود: رسولا

حال  به  »خوشا  ِتِهم «؛   َمَحّجَ ى 
َ
َعل ِقيَن  ُمّتَ

ْ
ِلل ُطوَبی  َغْیَبِتِه،  ِفى  يَن  اِبِر ِللّصَ »ُطوَبی 

نوار، ج  36،  صبركنندگان در ایام غيبتش! خوشا به حال پایداران بر راهشان!« )بحارال

ص 306(.

معرفت امام غایب
کهنورمعرفتامامرادرقلبداشتهباشند، غیبت،خورشیدزمینرادرتاريکیفروبردهاست؛اماآنانی

چونشبروانراهخودرامیجويندومیپويند.امامصادق)ع(میفرمايند:

خود  »امــام  ــَر«؛ 
َ

ّخ
َ
َتــأ ْو 

َ
أ ــُر  ْم

َ ْ
ال َهــَذا  َم 

َ
َتَقّد َک  َيُضّرَ ْم 

َ
ل َعَرْفَتُه  ِإَذا  َک 

َ
َفِإّن ِإَماَمَک  ــِرْف  »اْع

یانى  ز تو  به  ديــر،  یا  افتد  اتفاق  ودتــر  ز ظهور  چه  شناختى،  را  خود  امــام  گر  ا بشناس؛  را 

نمى رساند« )نعمانى، الغيبه، ص 329(.

اينانبرُبراقمعرفت،مسیرغیبتراپیشازظهورپیمودهاند.امامسجاد)ع(میفرمايد:

ّنَ اهَّلَل 
َ
ِ َزَماٍن ِل

ّ
ُكل ْهِل 

َ
 أ

ُ
ْفَضل

َ
وَن ِلُظُهوِرِه أ ُمْنَتِظُر

ْ
وَن ِبِإَماَمِتِه ال

ُ
َقاِئل

ْ
 َزَماِن َغْیَبِتِه ال

َ
ْهل

َ
»ِإّنَ أ

ِة 
َ
َغْیَبُة ِعْنَدُهْم ِبَمْنِزل

ْ
َمْعِرَفِة َما َصاَرْت ِبِه ال

ْ
ْفَهاِم َو ال

َ ْ
ُعُقوِل َو ال

ْ
ْعَطاُهْم ِمَن ال

َ
ْكُرُه أ ى ِذ

َ
َتَعال

كه در زمان غيبت مهدی)عج( به سر مى برند و معتقد به امامت  ُمَشاَهَدة«؛ »مردمانى 
ْ
ال

رگ  كه یادش بز يرا خدايی  او و منتظر ظهورش هستند، از مردمان همۀ زمان ها برترند؛ ز

كه غيبت امام برای آنان مانند حضور  زانى داشته  است، به آنان خرد، فهم و شناختى ار

نوار، ج  52، ص 123(.  امام است« )بحاراال

کسانیکهبرراهواليتاهلبیت)ع(درزمانغیبتثابتقدمباشند،درزمانغیبت،چون بنابراین،

زمانظهور،ازوجودُپربرکتشبهرهمندمیگردندوراهسعادترامیپیمايند.
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جهان تشنۀ موعود 
موعود)عج(، مهدی از است.سخن جهان مصلح و انسان منجی يگانه خدا، غايب وحجت امام

کردهودلبهبلدهای گم کمالانسانیتاست.جهانامروز،پیشوایحقیقیخودرا آيندۀانسانو

رامیتواندر گیر کفرفرا این ارمغان الحادوسقوط،قدمنهادهاست. و کفر نابلدسپردهوبهوادی

کرد.فروپاشیاخالقوسقوط کوچهوخیابانهایشهرودردلهایپژمردۀمردمانبهخوبیمشاهده

گرفتهوهرتالشیبرایاصالحزمینوزمینیان انسانیت،فقر،جنگ،بیعدالتیوظلم،جهانرافرا

بیفايدهشدهاست.بهراستیامروزبیشازهرزمان،غیبِتآنچشمۀحیاتدرعمقجانهااحساس

آب نغمۀ تشنگان، کرد.فطرت گواراسیراب آب آن با را بشريت تشنۀ امروزمیتوانجاِن میشود.

درطلبخورشیدهمداستانشود، گر ا بداند بايد يابند.جهان راه تا بايد اشارتی فقط رامیشناسد؛

کرد.يگانهراهنجاتبشر،ظهورآنمنجیآسمانیاست.بیترديد آسمانلحظهایدرنگنخواهد

کفايتحجت کههرلحظهازآندورترمیشوند،جزبهدستانبا گرمردمانجهانبدانندآرمانشهری ا

کردوبرایظهورشدستبهدعابرمیدارند. غايبخداوندمحققنمیشود،روبهسویاوخواهند

کههنگامُپرشدنزمینازبیدادوظلم،آنرا کسیاست رسولخدا)ص(میفرمايد:»مهدىامتمن

کرد«)سلیمبنقیسهاللی،ج۲،ص۹۱0)شبیهاینحديثدر:بحاراالنوار پرازقسطوعدلخواهد

)چاپبیروت(،ج۲۷،ص۱۱۹((.

چهخوشروزگاریباشدآنزمانکهمنجیموعود،قدمبرچشمجهانگذاردوجهانیپرازعدالتو

صلحومحبتبهارمغانآورد.درآنروزگار،زمینوزمان،فريادتوحیدسرخواهندداد.امامصادق)ع(

گلبانگاشهد کند،هیچزمینینماندمگراینکهدرآنجا کهحضرتقائمقیام میفرمايند:»هنگامی

اهللواشهدانمحمدًارسولاهللبلندشود«)بحاراالنوار،ج۵۲،ص۳40(. الهاال انال

کهبهعهدۀشیعیان نشرمعارفامامموعود)عج(ورساندناینپیامبهجهانیان،رسالتیاست

فرهنگ نشر و جهان مردمان به قائم امــام معرفی اســت. شــده گذاشته آن محبت جرعهنوشان و

کهبهسراسرعالمخواهدرسیدونشانهایازچشمۀحیاتبرایتشنگان مهدويت،موجیخواهدبود

جهاناست.

معرفی وبگاه »یاران انتظار« 
مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(نیزقدمدراینراهپرخیرنهادهواقدامبهايجادپايگاهی

در entezar.ahlolbait.com نشانی در پايگاه این اســت. کــرده مهدوی معارف نشر بــرای اينترنتی

دسترسمخاطباناستوازچندبخشاصلیبهشرحزیرتشکیلشدهاست:
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۱.امامتوواليت:اینبخشبهمباحثبنیادینوزمینههایالزمبرایورودبهموضوعمهدويت،

مانندتعاريفومفاهیم،ضرورتوجودامام،صفاتامامو...اختصاصيافتهاست.

گرچهدرمصداق ۲.مهدیشناسی:مهدی،واژهایاستآشنابرایهمۀمذاهباسالمیوغیراسالمی؛ا

زمان)عج(میپردازد. امام پیرامون روايات و آيات بررسی به پايگاه از اینبخش کردهاند. اختالف

و شیعه روايــات در مهدیشناسی قــرآن، در مهدیشناسی از: عبارتند بخش این عناوین مهمترین

مهدیشناسیدررواياتغیرشیعه.

۳.معرفتامامعصر)عج(:شناختاماممراتبیدارد.مرتبهایازآنبامطالعه،مرتبهایديگرباتفکر

وانديشهومراتبباالتربااطاعتوعبادتبهدستمیآيد.دراینبخشازپايگاه،اطالعاتیدربارۀ

کودکیامام،غیبت،نّواب کالمی،مانندتوّلدو زندگیوحیاتامامعصر)عج(ونیزمباحثعقیدتیو

حضرت،طولعمر،ظهور،رجعت،محّبتامام،واليتو...مطرحمیشود.

 4.يارانمنتظروانتظار:منتظرانظهورامامعصر)عج(وشیعیانحقیقیايشان،برایپایبندیبر

این ايشانضــروریاست. برای آن به گاهیوعمل آ کسب که دارنــد برعهده عهدواليــت،وظائفی

بخشازپايگاهبهتبیینوظائفونیزصفاتمنتظرانظهورمیپردازد.

امامزمان)عج( فرج و برایسالمتی دعا به فراوانی کید تأ پیشوايانمعصوم)ع( زيارات: و ادعیه ۵.

شیعیان به فراوانی دعاهای و داشته غیبت زمان در زمان)عج( امام با قلبی ارتباط و دین وحفظ

کهبرای گنجینهایاستازادعیۀمأثوردربارۀامامعصر)عج( خودآموختهاند.اینبخشازپايگاه،

عالقهمندانبسیارسودمنداست.

دربارۀ که پرسشهایی به و است پايگاه ديگربخشهای از نیز انتظار پرسمان انتظار: پرسمان 6.

وجودمبارکامامعصر)عج(مطرحشده،پاسخمیدهد.

کتابخانۀتخصصیمهدويت:تحقیقومطالعهدربارۀوجودامامعصر)عج(بدوندراختیارداشتن ۷.

شدهاند، ديجیتالی کتابها که اخیر سالهای در نیست. ممکن مطمئن، و مناسب کتابهایی

دسترسیبهمنابعمطالعاتیازطریقشبکۀجهانیاينترنتبهآسانیامکانپذیراست.دراینبخشاز

گرفتهاست. کاربرانقرار کتابباموضوعمهدويتدراختیار پايگاه،دههاعنوان

گالریتصاویر:دراینبخش،تصاویرزیبایفراوانیدرموضوعمهدويتارائهشدهکهبرایمبّلغان 8.

اینعرصهبسیارمفیدوسودمنداست.

و واژگـــان از گاهی آ بــدون موضوعی، هر دربـــارۀ پژوهش و تحقیق مهدويت: الفبایی فرهنگ ۹.

ارائۀفهرستوتوضیحواژگان ازپايگاهبه کلیدیآنعرصه،ممکننیست.اینبخش اصطالحات

کنواشخاصدرحوزۀمهدويتمیپردازد. مربوطبهمعارفواما
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نمايشگاهها، سايتها، مهدويت، حــوزۀ فعاالن مؤسسات، به گاهیبخشی آ خدمات: و اخبار ۱0.

تازههاینشرو...دراینبخشازپايگاهانجاممیشود.

دورنمای وبگاه »یاران انتظار« 
کتابهایجديدبهمجموعههایموجود. ۱.افزودنمقاالتو

۲.افزودنبخشفیلم.

۳.افزودنبخشیبرایانعکاسسخنانعلماودانشمندانبزرگجهاندرحوزۀمهدويتوانتظار.

4.افزودنبخششعرانتظار.

کهبهتبیینوظائفمنتظراندرجهانمعاصروباتوجهبهمسائلروز 6.افزودنبخششعورانتظار

جهاناختصاصدارد.

۷.موضوعبندیدقیقمطالبمرتبطباامامعصر)عج(.

8.معرفیبايستههایپژوهشیدرحوزۀمهدويت،بههمراهمعرفیابزارپژوهشیالزم.

11. وبگاه »راز ماندگاری«
کنوناست.درکهمینلحظههای آيندۀحیاتوسرنوشتبینهايتانسان،انعکاسلحظههایا

در فقط گاهانه ناآ که آنها میکند. تحکیم پروردگارش نزد را انسان ابدی جايگاه عمر، گرانبهای

بهجايگاه باجانیتهیدست و رامیبازند آبادیخاکاند،درتجارتخانۀدنیا،هستیخود انديشۀ

آيۀ ِلَحياتى <)فجر، ْمُت 
َ

َقّد ْیَتنى  
َ
ل >یا  که ابدیشانقدممیگذارندودستحسرتبردهانمیگیرند

۲4(؛اماديگرانبهحیاتزمینی،نگاهیآسمانیدارند؛هرلحظۀزندگیراقدرمیدانندوتنشانرا

گردانندوچهزیباستلحظۀمالقاتشانباپروردگار. فرسودهمیسازندتاجانشانراآباد

راز بلکه زمینیشانهستند، نهتنهاقدرشناسلحظههای آنان فراترمیگذارند؛ گروهیديگرقدم

گرچهتنرابهخاکمیسپارند،وجودخويشتنرا جاودانگیراهممیآموزندوبهکارمیبندند.ايشانا

گاهقرنها.چگونه؟رازجاودانگیآنهاچیست؟ پساز»تن«امتدادمیبخشند؛تاسالهاو

ودرشريعت آموخت کهخداوندعالمبهفطرتبشر نیکوییاست رازماندگاریآنهاسّنتهای

آن از و... وقف صدقه، قرضالحسنه، خمس، زکــات، انفاق، کــرد. سفارش آن بر محمدی)ص(

جملهاند.بزرگداشتاینسّنتهاینیکو،انگیزههایفطریانسانهارابهسویآنسوقخواهددادو

فردوجامعهراازبرکاتسرشارآنبهرهمندخواهدساخت.

برعهدۀ اّول درجـــۀ در مهم ایــن کــه اســت امـــریضـــروری زمینه، ایــن در فــرهــنــگســازی ــروز امـ
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فرهنگبانانومتوّلیانمستقیماینامورودردرجۀبعد،رسالِتهرمسلمانیاست.مؤسسۀتحقیقات

کهخودازاینسّنتنیکویوقفحیاتيافتهاست،اينکبرآناستتا ونشرمعارفاهلالبیت)ع(

باايجادپايگاهیاينترنتیباعنوان»رازماندگاری«،مرّوجاینسّنتحسنهوديگرآداباسالمیدراین

حوزهباشد.اینپايگاهدرنشانیاينترنتی)raz.ahlolbait.ir(دردسترسمخاطبانقراردارد.پايگاِه

کهدرادامه »رازماندگاری«افزونبرفرهنگسازیدرامورخیريه،اهدافديگریرانیزدنبالمیکند

بهآنهااشارهمیکنیم.

کارسازاست.تشکیلبانکجامعاطالعاتیدرامور داشتناطالعاتصحیح،درهمۀامور،مؤثرو

کالسدرسمحرومباشندودر خیر،ازضرورياتجامعۀامروزاست.چهبسادانشآموزانروستاییاز

گوشهایازشهر،فردخّیریسرمايهایرابرایساختمدرسهاختصاصدادهباشد،اماازنیازمندان

کند.اینبانِکجامع کهضرورتندارد،هزينه واقعیآنسرمايه،اطالعنداشتهباشدوآنرادرجایی

اطالعاتیمیتوانددستخّیرینرادردستنیازمندانواقعیقراردهدوبستریبرایصرفبهتروجوه

کارسازاست. کههمبرایخّیرینوهمبراینیازمندان،سودمندو خیرفراهمآورد

گذشته،وجوه کردهاست.درروزگار گسترشجامعۀبشری،نیازهایبشرنیزتنوعبیشتریپیدا با

که دارد نیازهایجديدی بشر امروزه اما وحماممیشد؛ خیريهفقطصرفساختنمسجد،مدرسه

گیرد.شايددانشمندیبرایتحققايدههایخالقانۀخودوحلمشکلی بايدموردتوجهخّیرینقرار

کارآفرينیچشمبهراهسرمايهایباشدتابرایدههاو ازجامعۀاسالمینیازمندسرمايهایباشد؛شايد

صدهانفرايجاداشتغالکندو....معرفیزمینههایجديدکهبايدموردتوجهخّیرینقرارگیرد،ازديگر

اهدافراهاندازیپايگاه»رازماندگاری«است.

بخش های وبگاه »راز ماندگاری«
طریق ماندگاری

کهدرراستایموضوعپايگاهاست، دربخش»طریقماندگاری«،مفاهیمانسانیواسالمیمختلفیرا

آوردهايم.اینمفاهیمعبارتنداز:زکات،خمس،صدقه،وصیت،وقف،صلۀرحم.درادامه،هريکاز

اینبخشهارابهصورتمختصرتبیینمیکنیم.

کسانی نیکوست؛ انديشۀجاودانهکردنخويشهستند،سّنتی کهدر کسانی برای ۱.وقف:وقف

این کنند؛ آبیاری را آخرتشان باغ آن، ُپربرکت ازچشمۀ وقرنها تاسالها که کهخیریمیکنند

و وقف فرهنگ که گذشت گاهانه ناآ وقف، فراوان برکات از نبايد بهراستی ماندگاری. راز است

کهقرنهاپروردگارعالمدرآنعبادت انفاق،نهتنهافردبلکهاّمتیرابهرهمندمیسازد.مسجدی
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میشود،مدرسهایبرایعلمآموزان،درمانگاهیبرایدردمندانو...برکتیاستارمغاندستاِن

واقفان. ُپرخیر

کهدرراستایگسترشفرهنگوقفو گسترشفرهنگوقفوانفاق،خودامرديگریاست.قدمی

انفاقدرجامعۀاسالمیبرداشتهمیشود،درپاداشبزرگواقفانشريکاستوازبرکاتآنبهرهمند.

دراینبخشازپايگاه،بهعناوینمختلفیدربارۀسّنتنیکویوقفتوجهشدهاست؛ازجمله:تعريف

وقف،وقفدرروايات،شرايط،احکامومواردوقفو....

افزونبرتبیینچگونگیوقف،ايجادکارگروههایمشترکمیاندونوعوقِفانتفاعووقِفمنفعت،

کهبهنهادينهشدنبیشترفرهنگوقفمیانجامد. ازمواردمهمیاست

کینزدانساناست،وديعهایاستازسویپروردگارعالموفضلی ۲.انفاق:آنچهدرزمانحیاتخا

رسول پشیمانی. و است خسران مايۀ وگرنه نمیگیرد، نعمت رنگ عبوديت سايۀ در جز که است

اشخاص قرض خود مال از که ثروتمندی مگر است؛ بهتر ثروت از »تهیدستی فرمودند: خــدا)ص(

بهمسلمانان و زندگینجاتدهد وفشار بارقرض زیر از را آنان و کند ادا را ومقروض پريشانحال

کند.« کمک گرفتار بیبضاعتو

در انسان آنچه راجاودانهمیکند. آن و رنگیخداییمیبخشد انسان، ومکنت مال به انفاق،

کهدرروزگارتهیدستیدستگیراوخواهد زمانحیاتشمیبخشد،غرامتنیست،بلکهسرمايهایاست

گسترش ٌة َو ال َشفاَعة<)بقره،آيۀ۲۵4(.
َّ
ِتَى َيْوٌم ال َبْیٌع فيِه َو ال ُخل

ْ
ْن َيأ

َ
ُكْم ِمْن َقْبِل أ َزْقنا ا َر ْنِفُقوا ِمّمَ

َ
بود:>أ

فرهنگانفاقنهتنهابرایانفاقکنندگانسودمنداست،بلکهجامعهرانیزازبرکاتشبهرهمندمیکند.

دراینبخشازپايگاه،موضوعاتمختلفیمانندتعريفانفاق،شرايط،احکامونیزانفاقازنظر

کتابشناسیو...مطرحشدهاست. قرآنوحديث،حکايتها،مقاالت،

يعنی قرضالحسنه اســت. قرضالحسنه اسالمی، پسنديدۀ سّنتهای ديگر از قرضالحسنه: ۳.

کاربرادراندينی.قرضالحسنه،سّنتیبرایجاودانهکردننعمتهایالهیاست.رسول گرهگشاییاز

خدا)ص(فرمودند:»کسیکهبهبرادرمؤمناشقرضبدهد،دربرابرهردرهمیکهقرضداده،هموزن

کند،ازپِلصراط گربرایبازپسگیریآنمدارا کوهُاُحد،رضوانوطورسینا،حسناتخواهدداشتوا

گذشت«)ثواباالعمال،ص4۱4(. همچونبرقجهندهبدونحسابوعذابخواهد

تبلیغ انــدازه بههمین و است فــراوان اسالمی وشکوفاییجامعۀ رشد برای قرضالحسنه برکات

اینقسمتبهطورمفّصلدربارۀقرضالحسنه، ارزشمند.در و کارساز زمینه این وفرهنگسازیدر

آداب،برکاتواحکاموديگرموضوعاتمربوطبهآنمطالبیبیانشدهاست.

کنارنماز کهدر 4.زکات:يکیديگرازسّنتهایحسنۀآسمانی،زکاتاست.اهمیتزکاتتاآنجاست
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وروزهوحجوواليت،يکیازارکاناسالموايماندانستهشدهاست.امامباقر)ع(فرمودند:»اسالمبر

پنجستونپايهگذاریشدهاست:نماز،زکات،روزه،حجوواليت.بههیچکدامهمانندواليتتوجه

نشدهاست«)کافی،ج۲،ص۲۱،ح8(.

زکاتازيکسو،اموالثروتمندانراروزافزونومبارکمیگرداندوازسویديگر،فقرراازجامعۀ

فقرا قوت که شده تشريع جهت آن از »زکات میفرمايد: رضــا)ع( امام میکند. ريشهکن اسالمی

آنان تعالی و تبارک خداوند همانا میگردد. اغنیا بــراى امــوال تحصیل سبب و میشود تأمین

فالکتبار زندگی به که کرده موظف میبرند، بهسر سالمتی و خوشبختی و نعمت و ناز در که را

دلجویی آنــان سیاه روزگــار و حال از و کنند سرکشی اجتماع، مصیبتديدگان و زمینخوردگان

نمايند«)وافی،ج۱0،ص۵۱(.

اسالمی، جامعۀ در آن اجــرای زمینههای فراهمآوردن و زکات زمینۀ در فرهنگسازی بنابراین،

میتواندضامنسالمتاقتصادی،معیشتیواخالقیمردمشود.

دراینقسمتنیزموضوعاتمختلفدربارۀزکات،ازجملهآدابواحکامواهمیتزکاتازديدگاه

گرفتهاست. قرآنوروايات،موردتوجهقرار

 ۵.خمس:يکیديگراززمینههایخیراندوزی،خمساست.ارزشواهمیتخمسآنقدرزياداست

پرداختخمس به رامشروط ايمانشخص و قرارداده مالی ازحقوقواجب را آن کهخداوندعالم

بی  َو  ُقْر
ْ
ُسوِل َو ِلِذی ال ّنَ هلِِل ُخُمَسُه َو ِللّرَ

َ
ما َغِنْمُتْم ِمْن َشْى ٍء َفأ

َ
ّن

َ
ُموا أ

َ
کريممیفرمايد:>َو اْعل کردهاست.قرآن

َجْمعاِن َو اهَّلُل 
ْ
َتَقى ال

ْ
ُفْرقاِن َيْوَم ال

ْ
نا َعلى  َعْبِدنا َيْوَم ال

ْ
ْنَزل

َ
ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِباهَّلِل َو ما أ بيِل ِإْن  كيِن َو اْبِن الّسَ َمسا

ْ
َیتامى  َو ال

ْ
ال

ِ َشْى ٍء َقدير<؛»بدانیدهرگونهغنیمتیبهدستآوريد،خمسآنبرایخداوبرایپیامبروبرای
ّ

ُكل َعلى  

گربهخداوآنچهبربندۀخوددر ذیالقربیويتیمانومسکینانوواماندگاندرراه)ازآنها(است؛ا

کرديم،ايمانآوردهايد؛وخداوندبر گروه)روزجنگبدر(نازل روزجدایِیحقازباطل،روزدرگیریدو

هرچیزیتواناست«)انفال،آيۀ4۱(.

برکاتپرداختخمسدردرجۀاّولمتوجهپرداختکنندۀآنودردرجۀبعدبرایکلجامعۀاسالمی

است.دراینبخشازپايگاه،عالوهبرمعرفیاینفريضۀالهی،اطالعاتمفیدیدرچگونگیمصرف

کاربرانقراردادهشدهاست. آندرجامعۀاسالمیدراختیار

کند کارخیراست.انسانخّیرمیتواندوصّیت 6.وصّیت:وصّیتنیزازراههایبهرهمندشدنازپاداش

کنند.دراینبخشازپايگاه،ضمنمعرفیاین وارثاناويکسومازداراییاشرادرامورخیرصرف

سّنتحسنه،راههایمختلفصرفاینمنابعارزشمندبهوارثانمعرفیشدهاست.

گرچهعنوانصلۀرحمدرجامعهبیشتربارفتوآمدخانوادگیشناختهمیشود،يکیاز ۷.صلۀرحم:ا
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مهمترینمصادیقصلۀرحمدرقرآنوروايات،دستگیریمالیازخويشاونداننزديکشمردهشده؛

وَنَک ما ذا 
ُ
چنانکهخداونددرقرآن،رسیدگیمالیبهنزديکانرابرديگرانمقدمداشتهاست:>َيْسَئل

وا ِمْن َخْیٍر َفِإّنَ 
ُ
بيِل َو ما َتْفَعل كيِن َو اْبِن الّسَ َمسا

ْ
َیتامى  َو ال

ْ
بیَن َو ال ْقَر

َ ْ
واِلَدْيِن َو ال

ْ
ْنَفْقُتْم ِمْن َخْیٍر َفِلل

َ
 ما أ

ْ
ُيْنِفُقوَن ُقل

اهَّلَل ِبِه َعليم<؛»ازتومیپرسندچهچیزانفاقکنند.بگو:هرمالومايۀسودمندىکهانفاقمیکنید،بايد

کارنیکیانجامدهید، براىپدرومادرونزديکانويتیمانونیازمندانومحتاِجدرراهماندهباشدوهر

خدابهآنداناست«)بقره،آيۀ۲۱۵(.

ْعَطاُه اهَّلُل َعّزَ 
َ
 َرِحَمُه، أ

َ
ى ِذی َقَراَبٍة ِبَنْفِسِه َو َماِلِه ِلَیِصل

َ
همچنینرسولخدا)ص(میفرمايند:»َمْن َمَشى ِإل

کند،خداوندعّزوجّلپاداش کوشش ْجَر ِماَئِة َشِهيد«؛»هرکسباجانومالخوددرراهصلۀرحم
َ
 أ

َّ
َو َجل

يحضرهالفقیه،ج4،ص۱6(. يکصدشهیدبهاومیدهد«)منال

کاملاینسّنتحسنهپرداختهشدهاست. دراینبخشازپايگاهبهمعرفی

جلوه های ماندگاری

که را اجتماعی و فردی ماندگاری«،مصادیقمختلف »جلوههای عنوان با پايگاه از ديگری بخش

کردهوراههایورودبهاینعرصهها جلوههایخارجیاینمفاهیموسّنتهایحسنههستند،ارائه

رابهخّیرینونیکوکاراننماياندهاست.

۱.ازدواج:ضرورتپرداختنبهمسئلۀازدواج،باألخصدرجامعۀفعلیایران،برکسیپوشیدهنیست.

گیردتازمینۀمشارکتايشاندراینمسئلۀمهمو اینموضوعبايدموردتوجهواقفانوخّیرینقرار

حیاتیوحلشدنبخشیازمشکالتاینحوزهفراهمآيد.

کهتأمیننشدنآن،زمینۀآسیبهایديگر ۲.مسکن:يکیديگرازمسائلمهمجامعه،مسکناست

اجتماعیواقتصادیرافراهمآوردهاست.دراینبخشازپايگاه،مؤسساتوخّیرینفعالدرحوزۀ

مسکنمعرفیشدهاند.

۳.درمان:بسیاریازافرادجامعهازدردهایجسمیوروحیرنجمیبرندوالزماستباتوجهخاص

خّیرین،زمینۀزندگیسالمبرایآنهافراهمشود.اینپايگاهدراینبخش،بهمعرفیمؤسساتو

خّیرینفعالدرحوزۀسالمتپرداختهاست.

کهتاحدودیاز 4.امورفرهنگی:ايجادامکاناتوزمینههایفرهنگی،ازبسترهاینیکوکاریاست

چشمخّیریندورماندهاست.دراینبخشازپايگاه،ضمنمعرفیاینگونهفعالیتهاوبیانضرورت

کاربرانخّیرونیکوکارمعرفیشدهاست. آنها،راههایمناسبورودبهاینعرصهبه

معرفی به نیز بخش این در است. خّیرین نیکوکارِی نیازمند عرصههای از نیز آمــوزش آمــوزش: ۵.

مؤسساتوخّیرینفعالدراینزمینهپرداختهمیشود.
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ازدست بهدلیلمحکومیت را ازخانوادهها،سرپرستشان زندانیان:بسیاری ازخانوادۀ 6.حمايت

میدهندواینامرمشکالتفراوانیبرایآنانبهوجودمیآورد.حمايتازخانوادۀزندانیاننیزيکی

کهدراینپايگاهبهآنتوجهشدهاست. ديگراززمینههاینیکوکاریاست

به رسیدگی اســت. کــرده سفارش بسیار ايتام به رسیدگی بــرای اســالم دین ايتام: به رسیدگی ۷.

کهدراینبخشازپايگاهبهاینمسئله ايتاميکیاززمینههاوروشهایباارزشنیکوکاریاست

پرداختهشدهاست.

8.پرداختديۀجرايمغیرعمد:بسیاریازافرادبهدلیلناتوانیدرپرداختديۀجرايمغیرعمد،زندانی

کرد.دراینبخشازپايگاهبهاینمسئله گرفتاری کهبايدبهاینقشرتوجهوازآنهارفع شدهاند

پرداختهشدهومؤسساتواشخاصفعالدراینزمینهمعرفیشدهاند.

گرسنگان،احیایروستاهاوايجادشغل ۹.ديگرزمینهها:رسیدگیبهمعلوالنوسالمندان،اطعام

توجه پايگاهمورد در کههريکدربخشیمستقل نیکوکاریاست زمینههای ازديگر کارآفرينی، و

گرفتهاند. قرار

کتابخانۀ تخصصی

بخشیباعنوان»کتابخانۀتخصصی«دراینپايگاهايجادشدهاست.دراینبخش،دههاکتابمرتبط

کتابخانۀديجیتالاهلالبیت)ع(در کتابهادرسايت گرفتهاست.متناین کاربرانقرار دردسترس

دسترسپژوهشگرانوعالقهمندانقراردارد.

خاطرات

لحظههایبخشش،بارشرحمتپروردگاراست؛لحظههاییبهيادماندنیوخاطرهانگیز.درپايگاه

که کسانی گرفتهاست.دراینبخش،خاطراتیشیریناز رازماندگاری،بخشیباعنوانخاطراتقرار

کسانیکهازآنبخششبهرهمندشدهاند،ثبتشدهاست.مطالعۀ گشودهو دستبخششبهديگران

اینخاطراتبرایخوانندگانبسیارشیرینوراهگشاست.

چهره ها و بناهای ماندگار

موقوفههای و واقفان بهمعرفی ماندگار« بناهای و »چهرهها عنوان با پايگاه این ديگر بخشهای

ارزشمندپرداختهاست.

دورنمای وبگاه »راز ماندگاری«
کتابهایجديد. ۱.افزودنمقاالتو

۲.ايجادبخشنگارخانۀسايت.
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کند پايگاهرازماندگاری،امیدداردبتواندنقشمفیدیدرساماندهیامورخیردرجامعۀاسالمیايفا

ودراینراِهُپربرکتنیازمندهمکاریودعایخیرمؤمنانوپیروانراستیناهلالبیت)ع(است.

12. وبگاه »عالمه مجلسی«
کرم)ص(فرمودند: درشامگاهجهالت،عالمانچراغهایزمیناندووارثپیامبران.رسولا

ْنِبَیاِء«؛ »علما چراغ های 
َ
َوَرَثُة ال َو  َوَرَثِتى  َو  ْنِبَیاِء 

َ
َفاُء ال

َ
َو ُخل ْرِض 

َ
َماُء َمَصاِبیُح ال

َ
ُعل

ْ
»ال

زمين اند و جانشينان پیامبران و وارثان من و پیامبران هستند« )نهج الفصاحه، ص580(.

کهازچشمۀعالمانمیجوشد.حضرتامامباقر)ع(فرمودند: ارزشعبادتعابدانبهمعرفتیاست

بهره  علمش  از  كه  »دانشمندی  َعاِبٍد«؛  َف 
ْ
ل

َ
أ َسْبِعيَن  ِمْن    

ُ
ْفَضل

َ
أ ِمِه  

ْ
ِبِعل ُيْنَتَفُع   »َعاِلٌم  

ببرند، برتر از هفتادهزار عابد است« )تحف العقول، ص 294(.

عالمان،پناهگاهايمانمردماناند.امامهادی)ع(میفرمايند:

كه به سوی او مردم را فرامى خوانند و به وجود  گر بعد از غيبِت قائم ما، علمايی نبودند  »ا

او رهنمون مى شوند و با حجت های الهى از دين او دفاع مى كنند و بندگان ناتوان خدا 

برمى گشتند«  از دين خدا  او مى رهانند، بی گمان، همۀ مردم  وان  پیر و  ابليس  دام  از  را 

ئمۀ، ج 1، ص 604 (. )الفصول المهمۀ فى أصول ال

علی)ع( امام است. مردگان ديار بیعاِلم، شهر باشند. سپرده خاک به تن گرچه ا زندهاند؛ عالمان

گرچهمردهباشد. َكاَن َحّیا«؛»عالمزندهاست؛ ٌت َو ِإْن   َمّیِ
ُ

َجاِهل
ْ
تا، ال َكاَن َمّیِ َعاِلُم َحّىٌ َو ِإْن 

ْ
میفرمايد:»ال

گرچهزندهباشد«)عیونالحکموالمواعظ،ص4۵(. نادانمردهاست؛

کالمعالمان،نوراستودرکمحضرشانمايۀنیکبختی.امامعلی)ع(میفرمايد:»بادانشمندان

همنشینشوتانیکبختشوى«)غررالحکم،بابالمجالسه(.

يکیازآنزندگانهمیشۀتاريخووارثانعلم،عالمۀبزرگوارمحمدباقرمجلسی)ره(استکهخدمات

از وبیترديديکی انجامدادهاست کلمۀتوحید اعالم و راهنشرمعارفاهلبیت)ع( خالصانهایدر

میتوان شخصیتی کمتر اســالم، علمای میان در است. محمدی)ص( شريعت خادمان بزرگترین

گرچهنامعالمهبهدلیلاثربینظیریمانندبحاراالنوار کهبهجامعیتعالمهمجلسی)ره(باشد.ا يافت

باحديثشناختهمیشود،بايددانستايشانافزونبرحديث،درتفسیر،فقه،اصول،تاريخ،رجال

ودرايهنیزسرآمدروزگارخويشبود.عالوهبراین،تبحرعالمهدرعلومعقلیهمچونفلسفه،منطق،

فعالیتهای در فعالش کنارحضور در غریبه علوم و نجوم لغت،جغرافیا،طب، ادبیات، رياضیات،

اجتماعیوسیاسیازاوشخصیتیبینظیرساختهاست.
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گوشه ای از زندگینامۀ عالمه مجلسی)ره(
کهفرهنگ اززندگیاینعالمبزرگشیعی باتوجهبهسیاستعالمهمجلسی)ره(،بیانمختصری

کوششهایعلمیودينیايشاناست،ضرورتدارد. شیعهوامدار

محمدباقرمجلسی،معروفبهعالمهمجلسیدرسال۱0۳۷قمری)۱006شمسی(دراصفهاندر

گشود.توّلدايشاندرعصرمرجعیتمیرداماد،فقیهو خانوادهایاهلعلموفضیلتديدهبهجهان

فیلسوفمشهوراتفاقافتاد.اودراواسطنیمۀدومسدۀيازدهمقمریودهسالاّولسدۀدوازدهم،

آن علمای سرآمد و اصفهان وشیخاالسالم امامی نامورشیعۀ ومحّدث فقیه دانشمند مشهورترین

شهرعالمپروربود.

کهخودازمفاخرعلمایشیعهبهشمار محمدباقرمجلسی،سومینپسرمالمحمدتقیمجلسیاست

و تألیف راه از يافت توفیق فــراوانخود پشتکار با اواخرحکومتصفويه، در میآيد.عالمهمجلسی

دينی امور ادارۀ و بسیار گردان شا تربیت و تعلیم و اسالمی فنون و علوم تدريس و کتابها تصنیف

کند. شیعیانعصرخويش،خدماتمثبتوسازندهایبهمردممسلمانایرانارائه

به میتوان او استادان ديگر از و بود بزرگوارش پدر درخدمت دينی، علوم در بیشترتحصیالتش

مالمحمدصالحمازندرانی)شوهرخواهرش(،مالحسنعلیشوشتری،میرزارفیعالدینطباطبایینایینی،

میرمحمدقهپاییاصفهانی،مالمحمدشريفرويدشتیاصفهانی،شیخعبداهللبنشیخجابرعاملی،

مالمحمدطاهر جزائری، میرزای سّید کاشانی، فیض مالمحسن ثانی، نوادۀشهید عاملی شیخعلی

کرد. قمیو...اشاره

میرمحمدصالح جــزائــری، نعمتاهلل سّید بــه مــیتــوان مجلسی عالمه گــردان شــا خیل میان از

ماحوزی شیخسلیمان غتونی، عاملی شريف ابوالحسن مولی اردبیلی، محمد حاج خاتونآبادی،

مالمحمد خاتونآبادی، میرمحمدحسین اصفهانی، تبریزی میرزاعبداهلل سراب، مالمحمد بحرينی،

کرد. مجلسی)پسرعمویعالمه(اشاره

عالمهدرشببیستوهفتمماهمبارکرمضان۱۱۱0قمریدراصفهانبهجهانباقیشتافت.ايشان

پدردانشمندخود،مالمحمدتقیمجلسی، ونزديکخانهاشدرجوار کنارمسجدجامعاصفهان در

مدفونشد.

معرفی وبگاه عالمه مجلسی)ره(
گرامیداشتبزرگانیچونعالمهمجلسی،احترامبهمقامعلِمحقیقیاست؛لذاازجلیلترینآنها،

مؤسسۀ شود. معطر ايشان ياد و نام به نیز مجازی فضای تا کرديم آغاز مجلسی محمدباقر عالمه
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کوچکدراینراهُپربرکت کهقدمیهرچند تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(رسالتخودمیداند

کردهاست.رسالت بردارد.دراینراستااقدامبهراهاندازیپايگاهیاينترنتیباعنوانعالمهمجلسی

اینپايگاه،معرفیهمهجانبۀعالمهمجلسیوآثارايشاناست.

بخش های مختلف وبگاه عالمه مجلسی)ره(
زندگینامه

اوضاع بررسی و شیعه بــزرگ دانشمند این ُپربرکت زندگی دربــارۀ فراوانی مقاالت شامل بخش این

کهدراینبخشآمده،عالمه فرهنگیواجتماعیجامعۀمعاصرباعالمهمجلسیاست.ازعناوينی

مجلسیوسلسلۀصفويه،زندگیسیاسِیعالمهمجلسی،سلوکعالمهمجلسی،مقبره،وصیتنامهو

زندگینامۀعالمهمجلسیو...است.

معرفی آثار عالمه مجلسی

يکی فقط کتاب این اما است؛ گرهخورده بحاراالنوار، ارزشمند، و اثرشاخص با نامعالمهمجلسی

مانده بهيادگار ازعالمهمجلسی فراوانديگری آثار اینعالمشیعیاست. ُپربرکت زندگی ثمرات از

از برخی اســت. ارائــهشده آثــار این معرفی در فراوانی مقاالت و کتابها پايگاه، از اینبخش در که

بهشمارمیآيد،حلیةالمتقین، کافی اصول ارزشمندترینشروح از که مرآةالعقول از: عبارتند آثار این

مقباسالمصابیح،مشکوةاالنوارو....

گردان عالمه مجلسی استادان و شا

شناختاستادانبزرگوارعالمهمجلسیکمکشايانیبهشناختمنشوروشايشانمیکند.همچنین

کههريکخودمنشأبرکات کرده گردانفراوانیبهعالمتشّیعمعرفی ايشاندرطولعمِربابرکتش،شا

گردانعالمهمجلسی. فراوانیشدهاند.اینبخشازپايگاه،مروریاستبراستادانوشا

عالمه مجلسی از نگاه دیگران

آثارعالمهمجلسیهموارهموردتوجهوتحسینبزرگانودانشمندانشیعهبودهاست. شخصیتو

اینبخشازپايگاهبهانعکاسنظراتعلماودانشمنداندربارۀعالمهمجلسیاختصاصيافتهاست.

عناوین پژوهشی دربارۀ عالمه مجلسی

ارزشمندبرایپژوهش آراوموضوعاتديگردربارۀعالمهمجلسی،هموارهعناوينی آثار، شخصیت،

انجامشده،هنوز اینحوزه فراوانیدر اخیرپژوهشهای گرچهدرسالهای ا بودهاست. وتحقیق

گیرد.دراینبخشازپايگاهبهمعرفی کهبايدموردتوجهپژوهشگرانقرار عناوینفراوانیوجوددارد

کهبخشیازآنهاعبارتنداز: اینعناوینپرداختهشدهاست
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امامتاست؛ امر احیای ازچهرههایشاخصدر ايشانيکی ازديدگاهعالمهمجلسی: امامت الف(

کهيکیازمنابعجامعامامشناسیبهشمارمیآيد.عالمه کتابیمانندبحاراالنوار بهخصوصباتألیف

کهچکیدۀدانشروایی کتبديگر،نظراتشرادربارۀمباحثامامت مجلسیچهدربحاراالنواروچه

وقرآنیاوست،بیانداشتهاست.بررسیایننظراتمیتواندبرایعالقهمندانپژوهشدرخصوص

مسئلۀامامتبسیارسودمندومفیدباشد.دراینبخشازپايگاه،عناوینتحقیقیفراوانیدرزمینۀ

امامتدرآثارعالمهمجلسیارائهشدهاست.

ب(بررسیمباحثعلومقرآنیوعلومحديثوتفسیری،ازديدگاهعالمهمجلسی:مباحثتفسیریو

کندهدرآثارعالمهمجلسیبهچشممیخورد همچنینمباحثعلومقرآنوعلومحديثبهصورتپرا

کهتحلیلوبررسیاینديدگاههامیتواندعناوینبسیارمهمپژوهشیدرعلومفوقبهشمارآيد.دراین

کاربرانقراردادهايم. قسمت،عناوینپژوهشیفراوانیدرحوزههایيادشدهدراختیار

ج(بررسیآرایکالمیعالمهمجلسی:مباحثکالمیمختلفیدرآثارعالمهمجلسیبحثوبررسیشده

کاملعالمهبرمعارفقرآنوحديثمیتوانديکی کالمیايشانباتوجهبهتسّلط است.ديدگاههای

ازپايگاه،عناوینمختلفپژوهشیدرخصوصمباحث کالمباشد.دراینبخش ازمنابعمهمعلم

کالمیازديدگاهعالمهمجلسیبهپژوهشگرانپیشنهادشدهاست. مختلف

منابع مهمترین از مجلسی، عالمه ــار آث بیترديد مجلسی: عالمه فقهالحديثی روش بــررســی د(

فقهالحديثیشیعهاست.بررسیاینروشباتوجهبهآثارايشان،مجموعهعناوینپژوهشیهستند

کهدراینبخشبهپژوهشگرانمعرفیشدهاست.

پرسش و پاسخ

دراینبخش،پرسشوپاسخهاییدربارۀعالمهمجلسیوآثارايشانبهویژهبحاراالنوارمطرحشده

دربار با مجلسی عالمه ارتباط بحاراالنوار، روايــات سندی اعتبار دربــارۀ پرسشهایی ازجمله است؛

صفوی،وجودرواياتضعیفدربحاراالنوارو....

بانک مقاالت

کاربرانآمدهاست. دراینبخش،مقاالتیدربارۀعالمهمجلسیوآثارايشانبرایمطالعهواستفادۀ

بررسیونقدتکتکآثاروديدگاههایعالمه،شرحاحوالوآثارايشانو...بخشیازاینمقاالترا

تشکیلمیدهد.

کتاب شناسی

کتابشناسی،ازعناصراصلیتحقیقاست.اینبخشبهمعرفیآثارمنتشرشدهدربارۀعالمهمجلسی

گیرد. کهمیتواندمورداستفادۀپژوهشگرانقرار وآثارايشانمیپردازد
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شخصیت شناسی عالمه مجلسی

موضوعاتیدربارۀشخصیتعالمۀمجلسی،مانندخاندانعالمهمجلسی،شخصیتمعنویعالمۀ

وصايای و توصیهها مجلسی، عالمه ديدگاه از موضوعات مجلسی، عالمه دربارۀ مجلسی،حکايات

ايشان،دراینقسمتازپايگاه،طرحوارائهشدهاست.

آثار عالمه مجلسی

مقاالتیدربارۀهريکازآثارعالمهمجلسی،زينتبخشاینقسمتازپايگاهاست.مهمتریناینآثار

بعدازبحاراالنوارعبارتنداز:مرآةالعقول،مالذاألخیار،الفرائدالطريفه،شرحأربعینحديث،حقالیقین،

مــشــکــاةاألنــوار، حیاةالقلوب، حلیةالمتقین، صــراطالــنــجــاة، عینالحیاة، تحفةالزائر، زادالــمــعــاد،

جالءالعیون.

عالمه مجلسی در آیینۀ رسانه ها

پاياننامههاو...دربارۀعالمه کهدررسانههایجمعی،مطبوعات، ونظرهایی نقد اینبخش، در

مجلسیبیانشده،منعکسشدهاست.

نگارخانه

دراینبخش،تصاویر،صوتوفیلمهاییمرتبطباعالمهمجلسیآوردهشدهاست.


