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472 7. احداث مرکز بهداشتی درمانی امام  علی ا بن  ابی طالب)ع(  

472 8. انجمن خیریۀ ایثار ماندگار اصفهان 

477 9. همایش ایثار ماندگار 

10. برگزاری دومین جشنوارۀ تجلیل از خّیرین و واقفین عرصۀ سالمت 

478 استان اصفهان 

485 سخنرانی مدیرعامل مجمع خّیرین سالمت استان اصفهان در دومین جشنواره 

490 گزارش تصویری اعزام خّیرین به مشهد مقدس در ادوار مختلف   .11

493 12. بهره  برداری از ساختمان خدمات درمانی بیماران تاالسمی 

13. اجرای نمای شمالی و جنوبی مرکز خدمات درمانی انجمن خیریۀ 

496 دیابت اصفهان 

14. افتتاح ساختمان مجتمع درمانی، خدماتی و فرهنگی حضرت 

498 قمربنی  هاشم)ع( نجف آباد  

498 اهداف انجمن 

15. برگزاری اّولین همایش تجلیل از انجمن  های خیریۀ بهداشتی درمانی 

500 استان اصفهان 

507 کوتاه مهر سالمت  16. برگزاری اولین جشنوارۀ ملی فیلم 

507 گوشه ای از سخنرانی رئیس جشنواره  

507 پیام وزیر بهداشت به جشنواره 

16. اهدای نشان »حامی سالمت« به شخصیت  های فعال در حوزۀ 

511 سالمت 

511 شناختنامۀ شخصیت  های منتخب دریافت نشان »حامی سالمت« 

539 17. تقدیر از مدیران شاخص حوزۀ سالمت 

539 مرحوم حاج مهدی ساوج و حاجیه خانم خویی 

540 دکتر سّیدحسن هاشمی 

540 دکتر حسینعلی شهریاری 

540 دکتر محسن مهر علیزاده 

541 دکتر طاهره چنگیز  

542 18. تبریک انتصاب مسئوالن حوزۀ سالمت 

542 دکتر مرضیه وحید دستجردی 

543 دکتر سّید حسن قاضی زاده هاشمی 

544 دکتر حسینعلی شهریاری 

546 دکتر غالمرضا اصغری 

19. نشست  های مجمع خّیرین سالمت با مدیران عرصۀ بهداشت و 

546 درمان 

549 سخنرانی حاج سّید حسین رضازاده در جمع مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

564 20. متن مقالۀ »تأثیر معنویت بر سالمت« 

564 چکیده 

564 1. مقدمه 

568 2. سالمت معنوی از دیدگاه علمی 

572 کهف  3. معنویت و سالمت در سورۀ 

577 4. نتیجه گیری 

21. عضویت در مؤسسات خیریۀ بهداشتی درمانی )هیئت مؤسس، 

579 هیئت امنا، هیئت مدیره و...( 

579 انجمن خیریۀ امداد و درمان حضرت ولی عصر)عج( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 



579 انجمن بیماران ام. اس. اصفهان 

583 انجمن خیریۀ خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)ع( 

583 بیمارستان تخصصی عسکریۀ اصفهان  

586 مؤسسۀ خیریۀ دیابت اصفهان  

587 کرم)ص( خمینی شهر   مرکز تحقیقاتی درمانی حضرت رسول ا

589 انجمن حمایت از بیماران نقص ایمنی اّولیۀ حضرت صدیقۀ طاهره)س(  

589 کوثر والیت بیمارستان امین اصفهان   انجمن خیریۀ امداد و درمان 

591 کعبه، وابسته به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان   انجمن خیریۀ مولود بهشتی 

592 انجمن خیریۀ امداد و درمان حضرت زهرا)س(  

593 مجمع خّیرین بهداشت و سالمت امام  هادی)ع(  

595 فصل یازدهم: از نگاه دیگران 

597 الف( حاج سّید حسین رضازاده در حدیث دیگران 

598 حاج علی سلیمان نژاد 

601 مهندس عبدالرضا یوسفیان 

603 دکتر سّید  محمدباقر کتابی 

605 دکتر مهدی اذانی 

607 حجت االسالم والمسلمین حبیب  رضا ارزانی 

609 مهندس رضا امینی 

610 سالله السادات، فخرالخّیرین، جناب آقای حاج سّید  عبدالمهدی موسوی آل طعمه 

612 دکتر مهدی جمالی نژاد 

613 دکتر رسول زرگرپور 

614 آیت اهلل سّید یوسف طباطبایی نژاد 

615 مهندس سّید  حسین علوی 

616 ب( تقدیرنامه  ها و لوح های سپاس 

617 دکتر مصطفی معین 

618 دکتر محمدمهدی زاهدی 

618 کامران دانشجو  دکتر 

619 دکتر جعفر توفیقی 

620 دکتر مرضیه وحید دستجردی 

621 کامران باقری لنکرانی  دکتر 

623 کر اصفهانی   دکتر علیرضا ذا

624 سّید مرتضی بختیاری 

625 حاج سّید  رضا نّیری 

626 کامران باقری لنکرانی و سّید رضا نّیری  دکتر 

626 دکتر سّید حسن قاضی زاده هاشمی و سّید  رضا نّیری 

627 پاسدار سّید  حمید صدرالسادات 

628 سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی 

630 آیت اهلل سّید  یوسف طباطبایی  نژاد 

631 آیت اهلل سّید یوسف طباطبایی نژاد و دکتر رسول زرگرپور 

632 آیت اهلل سّید یوسف طباطبایی  نژاد و سّید نورالدین مجتهدزاده 

633 حجت االسالم والمسلمین احمد سالک کاشانی 

634 حجت االسالم والمسلمین احمد زادهوش 

635 حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی  

636 حجت االسالم والمسلمین سّید  هادی رفیعی  پور 

637 حجت االسالم والمسلمین سّید  حسن ربانی 

638 حجت االسالم والمسلمین دکتر شیخ االسالمی 

639 حجت االسالم والمسلمین مهدی نیلی پور  

640 حجت االسالم والمسلمین شیخ جعفر اسدی 

640 دکتر سقائیان نژاد و مهندس عباس حاج رسولیها 

641 مهندس عباس حاج رسولیها و محمدرضا کجانی 

642 مهندس منصور واعظی 

642 محمدجواد صدق  

643 شورای اسالمی شهر سجزی  

644 احمد مقیمی 

645 دکتر شاهین شیرانی 

652 دکتر غالمرضا قربانی 

654 سّید رضا مختاری  

655 کری  حمیدرضا چا

656 حاج احمد فامیل دردشتی  



657 دکتر رسول زرگرپور، حاج سّید رضا نّیری، دکتر غالمرضا اصغری  

658 حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی 

659 حاج سّید  رضا نّیری 

661 دکتر منصور غالمی و دکتر سّید محمود مدّرس هاشمی 

662 دکتر سّیدحسن قاضی زاده هاشمی و دکتر حسینعلی شهریاری 

663 دکتر محسن مهرعلیزاده 

670 ج( نشان ها و تندیس ها  

691 د( درک محضر خوبان 

691 حاج سّید عبدالمهدی آل طعمۀ موسوی 

696 آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی 

708 آیت اهلل حاج سّید احمد فقیه امامی 

711 آیت اهلل حاج سّید حسن فقیه امامی 

715 حجت االسالم والمسلمین حاج آقا فخرالدین کلباسی 

715 حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسین منصورزاده 

718 حجت االسالم والمسلمین سّید رضا جزائری 

725  آیت اهلل سّید جالل فقیه ایمانی  

728  آیت اهلل سّید حسین خادمی 

735 فصل دوازدهم: ُحسن ختام 













يَن« اِهِر ِبيَن الّطَ ّیِ
ى آِلِه الّطَ

َ
ٌد َو َعل َنا ُمَحّمَ ِدَنا َو َنِبّیِ ى َسّیِ

َ
ُم َعل

َ
ل ِة َو الّسَ

َ
ل ِميَن َو الّصَ

َ
َعال

ْ
َحْمُد هلِِل َرّبِ ال

ْ
»ال

کهنفعآنبهخود،ديگریوجامعه کارخیریاست مفهوماصلیزندگیآدمی،همانعملصالحو

کهخداوندمتعال،آنرابعدازودرواقعنتیجۀايمان کاروراهخیریاست برسد،واینهمانانديشه،

کسانی <؛»البته ً
ْحَسَن َعَمل

َ
ْجَر َمْن أ

َ
ا ال ُنضيُع أ

َ
اِلحاِت ِإّن وا الّصَ

ُ
ذيَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
بهخودشمیداند:>ِإّنَ ال

کهعملنیکانجامدادهضايع کسیرا کردند،بیترديدماپاداش کهايمانآوردندوعملهاىصالح

کرد«)کهف،آيۀ۳0(. نخواهیم

کهازطرفیريشهدر گرفت ایرانیمسلمانقرار ایننکتۀممتازوفرهنگساز،اساسانديشۀيک

آیین در را خدامحورش تفکر اوج ازطرفديگر و دارد خود سرزمین اجتماعی و خانوادگی آموزههای

کهآنرابهعنوانمکتبیفرازمندوعملگراپذیرفتهاست.جنابآقایحاجسّیدحسین اسالممیرساند

بیت اهل و قرآن آموزههای که زهــرا)س( ازساللۀخانمحضرت ومسلماِنشیعه، ایرانی رضــازاده،

اینعرصهبودهاست،بهجاینشستنو انديشهوعملکردشاندر راهنمای عصمتوطهارت)ع(،

گامبرداشتهونتايجوجلوههایايمانوتفکرخودرادر خودمحوریوخودبینی،درعرصۀزندگیعالی

گسترشعملخیروخدمتبهجامعهديدهاست.ُحسنُخلق،ايمانراسخ،هّمتبلند،تهذيبنفس،

َقْوا 
َ

ذيَن اّت
َّ
تشديداخالصومدیريتشايسته،ازویژگیهایبارزایننیکوکاراصفهانیاست:>ِإّنَ اهَّلَل َمَع ال

کهنیکوکارند« کسانی کردهاندو کهپرواپیشه کسانیاست ذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن<؛»بهيقین،خداوندبا
َّ
َو ال

)نحل،آيۀ۱۲8(.

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

تولیتومدیرعاملموسسهتحقیقاتو 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





فصل پنجم: 

حاج سّید حسين رضازاده





کمکرسانی و خیر امور و اجتماعی متعدد حوزههای در اهلالبیت)ع( مؤسسۀ مدیرعامل و تولیت

و ايجاد کوششیشبانهروزیشاندر بهویژه اقشارمختلفجامعهفعالیتهایمجّدانهایدارند؛ به

در بلکه اصفهان در تنها نه انگشتری نگین کهچون مؤسسه بینظیر تولیتمجموعۀ و نگهداری

ایراناسالمیبهعنواننمونهوشاخص،تاللؤوروشنیبخشطالبانحقوحقیقتوعلمو گسترۀ

ماندگاری بهمنظور تالشها، این بهموازات است. هــدی)ع( ائمۀ سیرۀ و وحی کالم از متأثر گاهِی آ

انديشههایبلندخوددرحوزۀشناختفرهنگشیعهونحوۀادارهومدیريتجامعۀاسالمی،تألیفاتی

کهباتوجهبهنوآوریوبديعبودنموضوعاتآن،بهاختصاربهآنها گذاردهاند بهيادگارازخودبهجا

اشارهمیشود.

کتابها الف(
1. تأمّلی در باب مدیریت اسالمی

تأمّلیدربابمدیريتاسالمی،ارائۀُمدلیاستبرایتدوینالفبایمدیريتسازمانی،مبتنیبربعضی

کالماهللمجیدورواياتاهلبیتعصمتوطهارت)ع(.مؤّلفدر ازاوصافحضرتسبحاندرآيات

کوشیدهاستبانگاهینوبهمتوناسالمی،مؤّلفههایاصلیمؤثردرسازههایرفتارهای کتاب این

کند. کاربردیارائه فردیوسازمانیرابازيابیوبهصورت
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2. حدیث نیکوکاری در مسیر رستگاری
گزارشیاستمصّورازاهمفعالیتهایمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهاندردهۀ ایناثرمکتوب،

گذشتهوروايتگرتصویریاستازحرکتیماندگاروتأثیرگذاردرجامعۀاسالمیبهنامنیکوکاری؛بدان

الگویی فعالدرعرصۀسالمت، ماندگار وچهرههای کوششخادمان از گزيدهای بامعرفی که امید

گردد. مناسببرایسایرشیفتگانوعالقهمندانخدمتبهجامعهارائه

ب(مقاالت
1. »فرآیند شکل  گیری هوش اجتماعی در سایۀ عزتمندی«

درنگاهیکالن،هرشهربرگرفتهازشخصیتهایشهریُخردوکالنباموقعیتهایاجتماعیمختلف

که گرفتهاست،داراینقشهاییاست کهدرآنقرار است.شخصیتشهرِیهرفردبنابرموقعیتی

کهباعثپیوندفرد بهفراخورشانازهويتیمستقلبرخوردارمیگردد.این،شخصیتشهریاست

بامحیطپیرامونخودوخلقموقعیتهایجديدمیشود.بهعبارتديگر،شهريامحیطزندگیما،

برای محیطی شهر، کنند. استفاده جديد موقعیتهای از میدهد توانایی افراد به که است مکانی

شکل اجتماعی تعامالت و ُکنش اثر بر که است نهادی شهر، انسانهاست. استعدادهای پــرورش

میگیردوبنابرآموزشها،ارزشهاوشخصیتشهریافراد،تضعیفياتقويتمیشود.



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

25

انسانی هر پیرامون محیط است. خود پیرامون محیط در تأثیرگذار و اجتماعی موجودی انسان

بهنوبۀخود،عاملیتأثیرگذاردرتعیینشخصیت،شکلگیریوتکاملهوشاجتماعیبهشمارمیرود.

افرادجامعه اجتماعی و درتکوینشخصیتفردی تأثیرگذار متغّیر وعزتمندی،دو اجتماعی هوش

گر محسوبمیشوند.هوشاجتماعیبهنحوۀتأثیرگذاریفرددرموقعیتهایهیجانیاشارهداردوا

گاهینسبتبهآنموقعیت،تطبیق فردبتواندخودرادراینموقعیتهابامدیريتزمانومکانوآ

بدهد،میتواندفردیعزتمندمحسوبشود.

با و زياد اجتماعی هوش با باشیم میتوانیمشخصی چگونه که فکرکردهايم نکته این به بارها

کنیم.عزتچیست؟چراعزت؟آياافرادمیتوانند عزتوافتخاروسربلندیدرجامعۀشهریزندگی

کنند؟زندگیبدونسرافرازیوعزتمندیچگونهاست؟بهراستی،چراعدهای بدونعزتمندی،زندگی

واژۀ پرسشها، این به پاسخدادن برای هستیم؟ دردســر بدون عزت آوردن بهدست بهدنبال ما از

کردهايم. »عزتمندی«رادرقرآنبررسی

عزتمندی در قرآن

کلمۀ»عزیز«درقرآن8۷باردروصفپروردگارالیزالبهصورتزیربهکاررفتهاست:

َحكيِم:شکستناپذیرحکیم(؛  
ْ
يِز ال َعز

ْ
 4۷بارباصفت»الحكيِم«)ال

حيُم :شکستناپذیرمهربان(؛   يُز الّرَ َعز
ْ
حيُم)ال ۱۳بارباصفتالّرَ

يٌز:نیرومندشکستناپذیر(   «)َقِوّیٌ َعز َقِوّیٌ
َ
۷بارباصفت»ل

َعليِم:شکستناپذیردانا(؛  
ْ
يِز ال َعز

ْ
َعليِم«)ال

ْ
6بارباصفت»ال

يٌز ُذو انِتَقاٍم :شکستناپذیرانتقامگیر(؛   ۳بارباصفت»ُذو انِتَقاٍم «)َعِز

يٍز ِذی انِتَقاٍم:شکستناپذیرانتقامگیر(؛   يکبارباصفت»ِذى انِتَقام«)َعِز

َحميد:شکستناپذیرستوده(؛  
ْ
يِز ال َعز

ْ
َحميد»)ال

ْ
۳بارباصفت»ال

اُر:شکستناپذیرآمرزنده(؛  
َ

َغّف
ْ
يُز ال َعز

ْ
اُر«)ال

َ
َغّف

ْ
۳بارباصفت»ال

َغُفوُر:شکستناپذیرآمرزنده(؛  
ْ
يُز ال َعز

ْ
۲بارباصفت»َغُفوُر«) ال

اِب:شکستناپذیربخشنده(؛.  
َ

َوّه
ْ
يِز ال َعز

ْ
اِب«)ال

َ
َوّه

ْ
يکبارباصفت»ال

ْقَتِدر:شکستناپذیرینیرومند(.   يٍز ّمُ ْقَتِدر«)َعِز يکبارباصفت»ّمُ
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درصدفراوانى تركيب وصفى

َحكيِم 
ْ
يِز ال َعز

ْ
54%47 1. ال

حيُم يُز الّرَ َعز
ْ
14%213. ال

يٌز 8%37. َقِوّیٌ َعز

َعليِم 
ْ
يِز ال َعز

ْ
7%46. ال

و انِتَقاٍم 
ُ

يٌز ذ 5%54. َعِز

َحميد
ْ
يِز ال َعز

ْ
4%63. ال

اُر
َ

َغّف
ْ
يُز ال َعز

ْ
4%73. ال

َغُفوُر 
ْ
يُز ال َعز

ْ
2%82. ال

اِب
َ

َوّه
ْ
يِز ال َعز

ْ
1%91. ال

ْقَتِدر  يٍز ّمُ 1%101. َعِز

100%87جمع

اراده به خیرات هرگونه و عزت و ملک و است متعال پروردگار آفرينش، جهان هستی مالک آری،

ومشّیتاوست.مشیتاوازروىحکمتجهانآفرينشوعالمانسانیتاست.بدونحسابوبیدلیل

تصور مردم از بعضی درحالیکه آيۀ۲6(؛ نمیگیرد)آلعمران، او از يا نمیبخشد کسی به را چیزى

کهعزتوبزرگوارىومنزلتدراثرمالوثروتاندوزیوخودپسندىوتکّبرحاصلمیشودو میکنند

گذشتهازاین،عزت کهدنیاواعتباراتآن،ظاهرى،موقتیوزودگذراستو ازایننکتهغفلتدارند

وافتخاراعتباری،موجباعتبارآدمینیست،بلکهبرنیازوفقرآدمیمیافزايد.

عزتمندی در روایات

گرفتهودرسوداى کهبهپناهبردنبهتوخو کسانیدرآور امامسجاد)ع(میفرمايند:»الهیمرادرزمرۀ

باتوسودبردهوبهعّزتوتواناییتوپناهبرده.ازفضلوبخششبسیارتو،روزىحاللبرايشانفراخ

گشتهوبهوسیلۀتوازذّلتوخوارىبهعّزتوبزرگوارىرسیدهوازظلموستمبهعدلودادتوپناه

ازفقروبیچیزى يافتهوبهبینیازیات گرفتارىبهبودى ازبالو جستهوبهرحمتومهربانیات

گشتهاند.« توانگر

شاخصه  های عزتمندی در جامعۀ شهری

ونشاندادنعکسالعمِل پیرامون ازشخصیتخودومحیط گاهی آ و گاهی:دانش آ و ۱.دانش
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اْلَحکیِم«، »اْلَعزیِز میشود: محسوب فرد هوشمندی و درايت نشانههای از موقعیت، با متناسب

اْلَعلیِم«. »اْلَعزیِز

مثاًلدرنظربگیريددعواییبرسرجایپارکماشینرخدادهاست.بهنظرشما،چهکسیعقبنشینی

گرحقبااو گذشتمیکند،ا که میکند؟دراینجاهوشاجتماعی،نقشیاساسیايفامیکند.فردی

کند.همینباعثمیشودتا کم باشد،مسّلمًاتوانستهاستبهاینوسیلهتنشهایپیرامونخودرا

ویدرمیاندوستانخودفردیعاقلشناختهشود.

براساسایننکته،عزتمندیبههمراهحکمت،سببافزايشمحبوبیتفرددرمحیطمیشود؛و

اینخوديکیازراههایرسیدنبههوشاجتماعِیمطلوبدرجامعۀشهریاست:»اْلَعزیِزاْلَحکیِم«.

۲.مهربانی:شاخصۀمهمديگردرشکلگیریعزتمندی،مهربانیودلسوزیبههمنوعانوشهروندان

حیُم«. است:»اْلَعزیُزالّرَ

گون،آرامشخودرا گونا کهدرموقعیتهای کسیراباعزتوباوقارمیداند ۳.شايستهتقدیر:جامعه،

کندوبهترینتصمیم،يعنیتصمیمیستودنیوشايستهبگیرد:»اْلَعزیِزاْلَحمید«. حفظ

کهبتوانددر کرامتانسانیهستند.شخصی 4.بخشش:دردینمبیناسالم،همۀافراددارایعزتو

کند،بهعزتمیرسد: موقعیتهایحساسبهتأّسیازمعصومین)ع(،ازخطایديگرانچشمپوشی

»اْلَعزیُزاْلَغُفور«.

موقعیتهایمختلف، در اینکه است؛ وصالبت اقتدار با افراد،همراه عزتمندی بودن: باثبات ۵.

ْقَتِدر«. رفتاریيکسانداشتهباشیمودچارتزلزلشخصیتینشويم:»َعِزیٍزّمُ

بیرونیاست.در و 6.دوستداشتن:دوستداشتن،عاملیاستپوششیودارایدوبخِشدرونی

نظیر مؤّلفههایی بیرونی، بخش در و آرامــش و مهربانی بخشش، نظیر مؤّلفههایی درونــی، بخش

گاهیواقتداربهمحیطاطرافراشاملمیشود. آ

چگونگی شکل گیری هوش اجتماعی در سایۀ عزتمندی

جامعه مختلف محیطهای در افــراد شخصیت تکامل باعث عزتمندی، سايۀ در اجتماعی هوش

و عواطف هوشمندانۀ و مدّبرانه کتترل به اجتماعی، افتخار و عزت به رسیدن برای فرد میشود.

احساساتخودنیازدارد.دوعاملعزتمندیوهوشاجتماعی،مکّمليکديگرند.

کرد: فرآيندشکلگیریهوشاجتماعیرامیتواندرسايۀمؤّلفههایزیرترسیم

۱.ايمانبهخدا

گاهیبهموقعیتهاوشرايطمختلف)درمراحلمختلفبادرايتعملکردن( ۲.دانشوآ

۳.توجهبهارتباطاتانسانی
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4.استفادهازرهنمودهایافرادمدّبربرایادارۀبهترمسائل

۵.تنبیهوتشویقبههنگامومؤثر

6.وفایبهعهد

۷.اجرایبهموقعقوانین

8.مستقلومدّبربودنودخالتندادننظرياتغیرمرتبطديگراندرموقعیتهاوشرايطحساس.

کهفردبهتکاملشخصیتیخودنزديک بروزتواناییهاواستعدادهایافرادزمانیشکلمیگیرد

شدهباشد.تکاملشخصیتیچگونهشکلمیگیرد؟مدیريتوکنترلهوشمندانۀهوشاجتماعیسبب

میشودتااعمالافراددرنهايتدرايتوتدّبرانجامپذیردواینخودعاملینهفتهاستتاانسانبه

«است،نزديکشود.
ً

ْرِضَخِلیَفۀ
َ ْ
یَجاِعٌلِفیاأل کههمانا»ِإِنّ هدفنهاییخلقت

2. »جایگاه اقتدار معنوی در رشد و بالندگی فرهنگی شهرها«
ِ َشْىٍء َقِديٌر<»آنچهدرآسمانها

ّ
ُكل ى 

َ
َحْمُد َوُهَو َعل

ْ
ُه ال

َ
ُک َول

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ْرِض ل

َ ْ
َماَواِت َوَما ِفى ال ُح هلِِل َما ِفى الّسَ >ُيَسّبِ

وآنچهدرزمیناستخداراتسبیحمیگويند.فرمانرواییازآناووستايشمختصاوستواوبرهر

چیزىتواناست«)تغابن،آيۀ۱(.

خداوند،فرمانرواییاستکههمۀهستیاوراتقديسوتنزيهمیکنند.تمامکائناتدرعالمهستی،

کهازسوی دارایقدرتشعورودرکهستندوبهتسبیحوحمدالهیمشغولند.حال،جايگاهانسان

کردهايمو خداوندبرایعبادتوتسبیحخلقشدهاست،چیست؟آياماانسانهابهوظائفمانعمل

توانستهايمبهدرستیحمدوسپاسخدایمتعالرابهجایآوريم؟آياتوانستهايمبراساساعتقادات

کنیميامجبورشدهايمدرمواقعیپابررویاعتقاداتخودبگذاريمواسیرخواهشها قلبیخودزندگی

کهتمامیقدرتدردستپروردگار وتمايالتروزمرهشويم؟آياباتماموجودبهایننکتهرسیدهايم

جهانیاناستوماپیوستهبايدمطیعاوباشیم؟

ماديات در غرق میکنیم؛ فراموش را همهچیز میرسیم، قــدرت به که هنگامی ما، از بسیاری 

به توجه مقاممیشويم؟. وجاه فريفتۀقدرت بهراستی،چرا يادمیبريم. از را معنويات و میشويم

ى َبْطِنِه َوِمْنُهْم َمْن 
َ
ٍة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشى َعل  َداّبَ

َّ
ُكل َق 

َ
آيۀزیر،تدّبریاستبرایماانسانها:>َواهَّلُل َخل

که ِ َشْىٍء َقِديٌر<؛»وخداست
ّ

ُكل ى 
َ
ُق اهَّلُل َما َيَشاُء ِإّنَ اهَّلَل َعل

ُ
َبٍع َيْخل ْر

َ
ى أ

َ
ْیِن َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشى َعل

َ
ى ِرْجل

َ
َيْمِشى َعل

هرجنبندهاىراازآبآفريد.پسپارهاىازآنهابرروىشکمراهمیروندوپارهاىازآنهابرروىدوپا

وبعضیازآنهابرروىچهارپاراهمیروند.خداهرچهبخواهدمیآفريند.بیترديد،خدابرهرچیزى

تواناست«)نور،آيۀ4۵(.
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اعتقادات و معنوی قــدرت کردهايد؟ فکر موضوع این دربــارۀ کنون تا آيا چیست؟ معنوی اقتدار

چگونهشکلمیگیرد؟چهعواملیدرتداومآنمؤثراست؟

مشخص را او زندگی مسیر و است فرد هر شخصی عالقۀ و اعتقادات از برگرفته معنوی، اقتدار

بالندگیمحیط و رشد در راهنماییشود،میتواند و بهخوبیهدايت فرد معنوی اقتدار گر ا میکند.

باورهای و اعتقادات پذیرش مقدار بهنوعیهمان معنوی بــردارد.قدرت مؤثر پیرامونخود،قدمی

کههويتویراشکلمیدهد.دراقتدارمعنوی،هرشخصآزاداستوبهتنهایی هرشخصاست

کند.قدرتمعنویهرفرد،بهدرجۀايمانومعنويتاوبستگیدارد. میتواندمسیرخويشراتعیین

الیه  های اقتدار معنوی در جامعۀ شهری

اقتدارمعنوی،دارایسهاليهاست:بیرونی،میانیودرونی.

 1. اقتدار درونی

ُق َما َيَشاُء 
ُ
ٍة َضْعًفا َوَشْیَبًة َيْخل ُقّوَ َبْعِد   ِمْن 

َ
ُثّمَ َجَعل ًة  ُقّوَ َبْعِد َضْعٍف   ِمْن 

َ
ُثّمَ َجَعل ْم ِمْن َضْعٍف 

ُ
َقك

َ
ِذی َخل

َّ
ال >اهَّلُل 

کهشماراازناتوانیآفريد]کهضعیفبوديد[.آنگاهپسازناتوانیقّوت َقِديُر<؛»خداست
ْ
َعِليُم ال

ْ
َوُهَو ال

توانا« داناى اوست و میآفريند بخواهد چه هر داد. پیرى و ناتوانی قّوت، از بعد سپس بخشید.

)روم،آيۀ۵4(.

انسان باعنوان»خلیفهاهلل«يادشدهاست. او از انسانجايگاهیویژهداردو درتعالیماسالمی،

باعث که است روحیاتی و استعدادها دارای زمین، روی بر خداوند جانشینی و نمايندگی قامِت در

شکلگیریقدرتمعنويتدراومیشوند.اعتقاداتوعالئقشخصیافراد،هستۀاصلیاقتدارمعنوی

کندوفعالیتهایمذهبیخودراآزادانهانجامدهد)مانند است.انسان،مختاراستآزادانهزندگی

کهخداناظربرهمۀ نمازخواندنوپرداختزکات(؛ولیپیوستهبايدایننکتهرادرنظرداشتهباشد

ُم َما ِفى 
َ
َيْعل ْمُه اهَّلُل َو

َ
ْو ُتْبُدوُه َيْعل

َ
 ِإْن ُتْخُفوا َما ِفى ُصُدوِرُكْم أ

ْ
اعمالاوست؛چهدرنهانوچهدرآشکار:>ُقل

کنیديا گرآنچهدرسینههاىشماستنهان َقِديٌر<؛»بگوا ِ َشْىٍء 
ّ

ُكل ى 
َ
َواهَّلُل َعل ْرِض 

َ ْ
ال َوَما ِفى  َماَواِت  الّسَ

برهرچیزى وخدا زمیناستمیداند، و آسمانها در را آنچه وهر رامیداند، آن کنید،خدا عیان

تواناست«)آلعمران،آيۀ۲۹(.

دراقتداردرونی،قدرتمعنویدرشخصیتفردنهادينهمیشود.ایناقتدارنهادينهشدهدرفرد،

کنارتخصصاوموجبمیشودویمسئولیتشرابهخوبی کهمسئولیتیبهویدادهشوددر هنگامی

کناراقتدارشخصیتیباعثبهثمررسیدناهدافدرسطوحمختلفشهر کند.قدرتتخصصدر ايفا

گاهیبتواننداز کالنجامعهمیشود.قدرتمعنویدرونیباعثمیشودتاافرادباخودآ ودرسطوح

کنند. ناهنجاریهایجامعۀشهری،بهسالمتعبور
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کهفردنتواندارزشهایشخصیتیخودراتشخیصدادهو بحرانهويت،هنگامیرخمیدهد

گراییفردی)فرد،تمامیزندگیومحیطپیرامونخودرامنحصر برایخودارزشقائلباشد.مادی

دراینجهانبداند(وتقلیدومدگرایی)فردنتواندنقشیسازندهبرایخودمتصورشودوآرمانخودرا

کند(،ازپیامدهایبحرانهويتاست. درتقلیدازفرهنگهایبیگانهتلقی

2. اقتدار میانی

َكاَن اهَّلُل ِلُیْعِجَزُه ِمْن  ًة َوَما   ِمْنُهْم ُقّوَ
َ

َشّد
َ
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَكاُنوا أ

َّ
َكاَن َعاِقَبُة ال َكْیَف  وا  ْرِض َفَیْنُظُر

َ ْ
وا ِفى ال ْم َيِسيُر

َ
َول

َ
>أ

که کسانیرا َكاَن َعِليًما َقِديًرا<؛»آيادرزمیننگرديدندتاعاقبت]کار[ ُه 
َ
ْرِض ِإّن

َ ْ
 ِفى ال

َ
َماَواِت َوال َشْىٍء ِفى الّسَ

پیشازايشانبودندونیرومندترازآنهابودندبنگرند؟وهیچچیز،نهدرآسمانهاونهدرزمین،خدا

کهاوداناىتواناست«)فاطر،آيۀ44(. راناتواننمیسازد؛چرا

بااعتقادبهآخرت، اعتباریوفناپذیربداند،میتواند را انسانمحیطپیرامونخود که هنگامی

کند.درایناقتدار،فرددرمرحلهایباالترازاقتدار محیطیآرامرابرایخودوسایرشهروندانفراهم

درونیقرارداردودرصدداستتانیازهاواستعدادهایخودرادرمحیطیمناسبپرورشدادهوآنرا

بانیازهایجامعههماهنگسازد.

کههويتمعنویرادرخودنهادينهسازد، ایناقتدار،پوششدهندۀاقتداردرونیاست.شخصی

کمکشايانتوجهی کوچک گیرشدنهويتدينیدرسطوح بااستفادهازاقتدارمیانیمیتواندبهفرا

کند؛مثاًلتشکیلجلساتهیئتدينیدرمدرسه،محلهومحیطهایپیرامون،باعثمیشودريشۀ

بسیاریازفسادهاوبیبندوباریهاقطعشودوافراددرمحیطیسالمبهرشدوتکاملبرسند.

3. اقتدار بیرونی

کهرابخواهدروزى يُز<؛»خدابهبندگانشلطفدارد؛هر َعِز
ْ
َقِوّیُ ال

ْ
ُق َمْن َيَشاُء َوُهَو ال ُز ِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْر

َ
>اهَّلُل ل

میدهدواوستنیرومندشکستناپذیر«)شوری،آيۀ۱۹(.

اجتماعی و فردی همبستگیهای از استفاده با شهروندان مسئولند. يکديگر برابر در افــراد همۀ

میتوانندباعثرشدوتکاملشهرشوند.

اقتدار،بهخوبیشکل گردواليۀقبلی ا اقتداردرونیومیانیشکلمیگیردو ازدو اقتداربیرونی،

گرفتهباشد،فرددراینجابامشکلیروبهرونمیشود.

دراقتداربیرونی،لطفومهربانیجايگاهیویژهدارد.درآيۀ۱۹سورۀشوریبهایننکتهاشارهشده

کهاقتدارمعنویبرپايۀلطفبهنتیجهمیرسد.دراقتداربیرونی،روحیۀتعاونوبرابریشکل است

میگیرد؛دوستان،همديگررامانندبرادرمیدانند؛همنوعرادرکوبهاوکمکمیکنند؛حقوقديگران

رارعايتمینمايندومحیطیامنبرایيکديگرمیآفرينند.
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اینمراسم،مردمبهصورت بیرونیدراجتماع،عزاداریمحرماست.در اقتدار ازجلوههای يکی

منظموبرنامهریزیشدهدردستههایعزاداریحضوروازسرمهروبرادریبايکديگرارتباطدارند.

الیه های اقتدار در جامعه شهری

بايد کنند، ايفا مؤثر نقشی افــراد که شود ارائــه بهگونهای فعالیتها شهری جامعۀ در بخواهیم گر ا

اليههایاقتداررابهدرستیشکلدهیم.درصورتیکهاقتدارمعنوی)درونی،میانیوبیرونی(درفرد

کند،اقتدارمعنویدرجامعۀشهریبهخوبیتبلورخواهديافت. بهخوبیرشد

انجامدرستتماموظائفومسئولیتهادرجامعۀشهریورشدوبالندگیمستتردرآن،نتیجۀ

تالقیهرسهاقتداراست.درصورتیکههرسهسطحاقتدارمعنویدرجامعهبهطورصحیحرشدنیابد،

گسترش با اتفاقاتیناخوشايندرخخواهدنمود. و يافته تنّزل سطحهمکاریهایاجتماعیدرشهر

کردوقدرتنرموهويتملیودينیراارتقتداد. اقتدارمعنویمیتوانباتهاجمفرهنگیمبارزه

کسبواعتالیاقتدارمعنویشهرونداننتايجزیرعايدمیشود: درسايۀ

مبارزهبافرهنگغربیوغربگرایی  

شکلگیریمعماریاسالمیودينیدرشهرها  

توجهبهرفعنیازهایهمنوعان  

تأمینامکاناتبرایآسايشافرادجامعه  

ارزشاحترامفردوجامعه  

فقدانفشارهاوتنشهایروحی  

پیشگیریازناهنجاریهایاجتماعی)دزدی،جرائماخالقیو...(  

تقويتارتباطانسانباموضوعاتوزمینههایمعنوی  

مشارکتمردمدرسطوحمختلفاجتماعاتشهری  

ازبینرفتنمادياتوتعّلقاتمادی  

توجهبهمعنويات  

3. »سیمای وقف فرهنگی در کتابخانه  های اسالمی«
حرکت و توسعه در میگیرد، صورت فرهنگی حوزۀ در که خیرخواهانهای و عامالمنفعه اقدامات

تأثیری کشور، آرمانیدربخشهایمختلفعلمی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسی بهسویجامعۀ

مختلف، سطوح در جامعه گاهی آ سطح باالبردن و فرهنگ به جنهادن ار داشــت. خواهد بسزا

جامعه، در که هنگامی مسّلمًا يابد. کاهش جامعه ناهنجاریهای از بسیاری میشود باعث
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ديگر ناهنجاریهای شود، ديده بهوفور فرهنگستانها، و فرهنگی و علمی کز مرا کتابخانهها،

بهچشممیخورد. کمتر

گاهیجامعه،تولید گسترشفعالیتهایوقففرهنگیمیتوانبهباالبردنسطحآ ازجملهاثرات

مقاالتعلمی،تقويتفرهنگنوعدوستیوخیرخواهی،ايجادروحیهایسرشارازهمکاریوهمدلی

کرد. و...اشاره

پیشینۀ تاریخی وقف

گونمرسومبودهاست.ازرومیان گونا وقف،ازدورانهایپیشدرمیاناقوامومللمختلفبهانواع

گرفتهتااعرابباديهنشینوایرانیانباستان،همگی،بهاینسّنتپایبندبودندوآنراسّنتیماندگار

دررواجفرهنگخودمیدانستند.

الف( شبه وقف در میان رومیان قدیم

رومیانقديمبانظام»مؤسساتکنیسه«ومؤسساتخیريهآشنابودند.اینمؤسساتبهادارهورسیدگی

اینمؤسسات،صرف ازطرفخّیرینبه اموالاختصاصيافته ناتوانانمیپرداختند. و امورفقیران

که»اشیاءمقدسه«بنا امورومايجتاجزندگیناتوانانورسیدگیبهفقرامیشد.رومیانعقیدهداشتند

کاهنانوضعواجرامیشدبهخدااختصاصمیيابد. کهتوسط بهسننمذهبیوتشريفاتومقرراتی

کسیحقنداشت اشیائیمانندمعابد،نذرها،هداياوامثالآن،ممنوعالبیعوممنوعالرهنبودندو

کاماًلمشابهنظاموقفدرمیان آنهاراتمّلکنمايد؛زیرابهخداتعّلقداشتند.وقفدرمیانرومیان،

مسلمانانبود.هردونظام،هدفیواحد)کسبرضايتالهیدرانجاموقف(راتعقیبمینمود)ر.ک:

کنیم؟،ص44و4۵(. احکاموقفدرشريعتاسالم،ج۱،ص4۱؛چراوچگونهوقف

ب( شبه وقف در تمدن بابل قدیم

کهشبیهوقفبودوازحقانقطاعبرخورداربودآشنابودند.پادشاه، بابلیانبانوعیازتصرفاتمالی

کارکنانخودمیگذاشتتاازدرآمدآنبهرهبگیرند،بدون زمینیازامالکخودشرادراختیاربعضیاز

کهقانونتعیین کنند.همینحقبهترتیبی آنکهمالکزمینشوندوبتوانندآنرابهديگریمنتقل

میکردبهورثهمنتقلمیگرديد)احکاموقفدرشريعتاسالم،ج۱،ص۳8و۳۹(.

ج( وقف در ایران باستان

درایرانباستان،وقفبهدوصورتعاموخاصبهنام»گهتبار«يا»گاهانبار«وجودداشت.وقفعام

کهمالبرایمدتی برایخیريهيامؤسساتمذهبیومقاصدشبیهبهآنبود.ووقفخاصچنانبود

محدوديامدتحیات،مشخصوپسازآن،برایاوالدواحفاد)نوادگان(وقفمیشد)ازکانی،پرویز،

۱۳8۱،»وقفدرایرانباستان«،وقفمیراثجاودان،سالدهم،شمارۀ۱،ص8۳(.
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کتاباوستابهاحداثآتشکدههاوارائۀخدماتبهزائرانآنمعابدمبادرت زرتشتیانطبقتعالیم

اختیار رادر وزمینهایوقفیخود آموزشیمذهبیدایرمیکردند کز مرا ودرجوارمعابدخود نموده

کشاورزانبیبضاعت موبدانقرارمیدادندتاازمحلدرآمدها،هزينههایآتشکدهوموبدانوزائرانو

يافت. گسترش وقفی امالک ساسانیان دورۀ ازایــنرو، شود. تأمین حیوانات نگهداری همچنین و

راوقف ِدهها بعضی کهخراج بود پرویز امرمشارکتمیکردند،خسرو این در که پادشاهانی ازجمله

کرد؛زیرادرآیینزرتشتی،کمکبهديگرانبهعنواندادوِدِهش،ستودهاست)حاجی بعضیازمعابد

بابایی،احمد،۱۳8۵،»سیرتحولوتوسعۀامالکومستغالتدانشگاهتهران«،رسالۀدکترا،تهران،

دانشگاهتهران،دانشکدۀادبیاتعلومانسانی،ص68۵(.

تاريخپیدايشوچگونگیوقفونذوردرمیاناقوامقديمبهطوردقیقروشننیست؛ولیازقرائن

کاهنان کهازآغازپیدايشاديانآسمانیوبعثتانبیاوظهور وشواهدتاريخیچنینبهدستمیآيد

وساختهشدنمعبدهاوآتشکدهها،صدقاتونذوریمانند»اوقاف«وجودداشتهاست.اینصدقات

کشیشان کاهنان،موبدان،هیربدان، ونذورصرفعمرانوآبادیمعابدوامورخیريهمیشدهاست.

کاتباننیزازهمینراهامرارمعاشمیکردند)نادررياحیسامانی،۱۳۹۱،بهرهوریدرقلمرووقفو و

امورخیريه،ص۱۹(.

 د( وقف در بین ایرانیان

وکیش آیین از پیروی به دور زمانهای از که ایرانیان بهویژه آريایینژاد، اقوام قديم، ملل میان از

ازدرماندگانوبینوايانتوجهبسیاریداشتند،بهيقین آبادانیودستگیری کارهاینیکو خودبه

کهپارهایازآنهادر دارایموقوفاتونذوربسیاریبراینگهداریمعابدوآتشکدههایخودبودهاند

کرمانبهجایماندهاست. شهرهایایران،مثلیزدو

کهبهموجبآن هنگامفتحشوشتوسطمسلماناندربقعۀدانیالنبی)ع(،سندیبهدستآمد

گنجیبرایپرداختوامهایبدونبهرهاختصاصيافتهبود.

وقف در اسالم

کیدبسیاریشدهاست.نخستینوقفدراسالم کارهایخیروانفاقدرراهخدا،تأ دراسالمبرانجام

را نخلستان پیامبر)ص(هفت ازجنگ، گرفت.پس ُاُحدصورت غزوۀ از وپس پیامبر)ص( توسط

اختیار در جنگ در کشتهشدنش درصــورت بود کرده وصیت »مخیریق« بهنام یهودی کهشخصی

کردند)نادررياحیسامانی،۱۳۹۱،بهرهوریدرقلمرووقف پیامبر)ص(قراربگیرد،برمسلمانانوقف

وامورخیريه،ص۲0(.

کهبسیاریازآنهارا حضرتعلی)ع(نیزباوجودزندگیزاهدانه،اراضیوامالکیدراختیارداشتند
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کارهایخیرمیشدوپس کردهبود.درآمداینامالکدرزمانحیاتحضرت)ع(صرف خودشانآباد

کهایناموالدرچهراهیمصرفشود.شايدنخستینوقفنامۀرسمیدر کردهبودند ازايشاننیزمقرر

گفتهوبسیاریاز کهدربارۀاموالوامالکخودسخن اسالم،همانوصیتنامۀحضرتعلی)ع(باشد

گذاشتند آنهارادرزمرۀصدقهقراردادهاندورسیدگیونظارتبرآنهارانیزبرعهدۀامامحسن)ع(

)نادررياحیسامانی،۱۳۹۱،بهرهوریدرقلمرووقفوامورخیريه،ص۱۹و۲0(. 

کتابخانه  های وقفی در حوزۀ فرهنگ اسالمی

هم با را مدرسه و مسجد میشدند، وارد سرزمینی و کشور هر به مسلمانان مــوّرخــان، گفتۀ طبق

کتابخانه تأسیس بدون مسجد، حتی و مدرسه تأسیس اسالمی، فرهنگ در بیترديد میساختند.

کتابخانهها میساختند. هم با را کتابخانه و مدرسه و مسجد مسلمانان، برایناساس، ندارد. معنا

کنوندرتمامسرزمینهایمسلماننشینبهوفورديدهمیشود؛براینمونهمیتوان وکتبوقفیهما

کتابهایآن،وقفاست. کهتمام کتابخانۀآستانقدسرضوینامبرد از

کتاب  های وقفی به جای مانده

ازعبداهلل کتابخانههایاسالمی،بهنقل کتابوقفوساختار يحییمحمودساعاتیدرصفحۀ۳۳

کهوقفاشیای گیریعلمموجبشدتاآندستهازفقها جبوریمینويسد:»عالقۀعلمایاسالمبهفرا

کتبپديد کنند...ازاینرو،وقف کلیمستثنا کتابراازایناصل منقولراجایزنمیدانستند،وقف

کتب آمدومسلمانانوافرادخّیرونیکوکاربهانگیزۀخیرخواهیوسودرسانیبهمردم،اقدامبهوقف

میکردند.«

کهویآنرادرقرناّولهجری کتابخانۀعبدالحکمجمحی کتبوقفیرامیتواندر نخستین

کتابخانههای کرد)يحییمحمودساعاتی،وقفوساختار درمکهمکرمهتأسیسنمود،جستوجو

اسالمی،ترجمۀاحمدامیریشادمهری،ص۳۳(. 

کتابخانههایوقفیدرسراسرحوزههایفرهنگی ساعاتیمینويسد:»ازقرنچهارمقمریبهبعد،

مسلمانانرواجيافتوگسترشپیداکرد؛بهطوریکهشهرینبودکهکتابخانۀوقفینداشتهباشد.«او

کهبرطالبان کتابخانهداراینوزدههزارجلدبوده کتابخانهفیروزآبادفارساظهارمیدارد:»این دربارۀ

علموقفشدهبود.«

قرنهفدهم در که يادآورمیشويم آنها، گسترش و وقفی کتابخانههای تعداد افزايش دربارۀ

آن دربارۀ ياقوتحموی داشت. وقفیوجود کتاب گنجینه ده مروشاهجان، درشهر تنها قمری،

گنجینۀ دو نديدهام. آن، در موجود گنجینههای فراوانی لحاظ از را اینشهر نظیر »من میگويد:

گفتهمیشدوفردیبهنامعزیزالدینابوبکر کهبهيکیازآندو»عزیزيه« درمسجدجامعآنبود
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کتابوجودداشت؛ کتابخانه،نزديکبهدوازدههزارجلد کردهبود.درآن عتیقزنجانیآنراوقف

بن محمد ابوسعد مستوفی »شرفالملک گنجینۀ میشد... گفته »کمالیه« گنجینۀ ديگری به و

متعلق بود گنجینهای و داشت العمیديهوجود مدرسۀ در گنجینهای بود... او مدرسۀ در منصور«

در ضمیريه و مدرسهاش در خاتونیه گنجینههای و شهر این متأخر وزرای از يکی مجدالملک به

کتبآنهاآسانبودواقامتگاهمنهیچگاهازحدوددويست کهدسترسیبه خانقاهآنجاقرارداشت

)ياقوتحموی، نبود خالی بودم، کرده دريافت وثیقه بدونسپردن را آنها بیشتر که کتاب جلد

معجمالبلدان،ج8،ص۳6(.

کتب وقف َمصاحف و 

اسحاقبنمدارابوعمروشیبانیبیشازهشتادنسخهازقرآنرابهخطخودنوشتوآنهارايکیپس

کوفهسپرد.ظاهرًااینَمصاحفجنبۀوقفیداشتهاست)خطیببغدادی،تاريخ ازديگریبهمساجد

بغداد،ج۲،ص۳۲۹(.مفّضلبنمحمدضبی)متوفای۲08قمری(،مصاحفزيادینوشتووقف

)متوفای۲4۷قمری(، عباسی متوکل زمان در بغیهالوعاه،ج۲،ص۲۹۷(. )سیوطی، کرد مساجد

کتابدارپیدا کهدراثرآن،مسجدعمردرقاهرهنیازبه کرد؛بهطوری کتاباهمیتزيادیپیدا وقف

کتاب کتابخانههادرمساجدووقف کرد)قلعشندی،صبحاالعشی،ج۱،ص4۱۹(.ازآنپس،تکمیل

وقرآنمجیدوتفاسیررايجشد.

میتوانگفتکتابخانههایمساجد،نخستینکتابخانههایعمومیدربینمسلمانانبودهاست.

وقف دیوان حافظ بر مزار او

کهدرنزدمردم کتابومنابعقدسینظیرقرآنمجیدوتفاسیر،آثاروتألیفاتديگر بهموازاتوقف

رابهحرمتپاسمیداشتند،نظیردیوانشريف ازجايگاهوشأنمعرفتیواالییبرخوداربودهوآن

لسانالغیبحافظشیرازی،اصلیرايجبودهاست.

واقف:سلطانيعقوببايندریآققوينلو

نويسندۀوقفنامه:جاللالدیندوانی،فیلسوفنامیسدۀنهمقمری

کريم،وقفتورات،انجیل،اوستاو...راشنیدهايم؛اماوقفدیوانحافظآنهمبرمزار وقفقرآن

خودحافظوازجانبيکسلطانوبهقلموانشایيکفیلسوفمسلمان،جالباست)وقفمیراث

جاويدان،ص6۱و6۹(.

کتابخانۀ معروف در حوزۀ فرهنگ مسلمانان نخستین 

را آن و کردند دایر بغداد در را عمومی کتابخانۀ »نخستین مینويسد: مشهور، خ موّر زيدان، ُجرجی

کتابوقفیدرمکۀ کهنخستین بیتالحکمهنامیدند«)تاريختمدناسالم،ص6۳۱(.منافاتیندارد
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کتابخانۀدومینخلیفۀفاطمی کتابخانۀبزرگدربغدادباشد.ُجرجیزيداندربارۀ مکرمهونخستین

کتابخانه کهنامآنخزانهالکتببود.این کرد کتابخانهایتأسیس مصر،العزیزباهلل،مینويسد:»وی

کتاببودهاست)جرجیزيدان،تاريختمدناسالم،ص6۳۲(. دارایيکمیلیونوششصدهزارجلد

را محلی که زيستهاند افرادی و شده وقف بیشماری کتابخانههای تاريخی، ادوار تمامی در

کشورهای ایرانو که بودهاست افراد اینگونه باهّمت کردهاند. کتابخانههاوقف برایاحداث

و علم دنیای به را بسیاری متخصصان و دانشمندان و شدند غنی فرهنگی صاحب اسالمی،

کردند. معرفی دانش

گسترشيابدوباعثرشدوشکوفاییوتولید امیداستفعالیتهادرعرصۀوقففرهنگیروزبهروز

کشورهایاسالمیشود. علمودانشدرسراسر

4. »تبیین نقش فطرت در انجام کار خیر«
گرايشهاوتعّلقاتظاهریو فطرتانسانها،محلدريافتوادراکخوبیهاست.هرفرد،صرفنظراز

کهبهتصريحدرآيۀ۱0سورۀ باطنی،بهصورتفطریمیتواندبینخیروشرتمییزقائلشود؛موضوعی

ْجَدْیِن<؛»هردوراه]خیروشر[رابدو)اعطا(نموديم«)بلد،آيۀ۱0(. بلدبیانشدهاست:>َوَهَدْيناُهالّنَ

کهديدنیها کسیاست عالمهطباطباییدرتفسیراینآيهچنینتوضیحمیدهد:»خداىسبحان

کههرديدنی رابهوسیلۀدوچشميابهعبارتیدوعدسی،بهانسانهانشانداد.چگونهتصورمیشود

به الهامخود با که کسیاست نبیند.خداىعّزوجّل را آنها انساننشانبدهد،ولیخودش به را

را اوخیروشروحسنهوسیئه بااینحال،خود آياممکناست رادادهو انسانتشخیصخیروشر

تشخیصندهد؟«

شرايط و غذا به رشد برای گیاه که همانطور میکند. رشد که است گیاهی مانند انسان فطرت

کند.اینرشدالبته خوبآبوهوایینیازدارد،فطرتانساننیزنیازمندشرايطیاستتابهخوبیرشد

گاهمتمایلبه گاهاینرشدمتمایلبهخوبیهاستو متناسبباشرايطوموقعیتهاتغییرمیکند؛

گرايشبهسمت کلی،همۀانسانهادريکمطلبمشترکهستندوآن،میلو بدیها.درنگرشی

کمترودربرخیبیشترتجّلیمیکند. گرايشفطریدربرخیازانسانها نیکیهاست.البتهاینمیلو

گرايشبهنیکیها،رابطهایمستقیموبهسویرشداست. بنابراین،رابطۀفطرتانسانو

عمال از نظر عالمه طباطبایی
َ
ُحسن و قبح ا

گفتهاست: عالمهطباطباییدرتفسیرالمیزاندربارۀُحسنوقبحاعمالچنین

کهمعنایُحسنوقبحابتداازطریقمشاهدۀجمالزیباییدرآفرينشوخلقت »بهنظرمیرسد
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کههماناعتدالوتناسبدراندامآنهاست،برایاوحاصلشدهاست.همچنین، همنوعانخود

گرفتهاند،موجب کهمحسوسومشاهدویقرار تناسبواعتدالموجوددرسایرپديدههایهستی

گرديدهاست...ومعلوماستوقتیمیگوییمصورتفالنانسان، پیدايشمعنایُحسندرذهناو

کهباطبعوقوایاحساسی زیباستيااینمنظرۀطبیعتياتابلوینقاش،زیباست،منظورایناست

کهمقابلُحسناست،عدممالئمت کیانسان،مالئمتوسازگاریدارد.درنتیجه،معنایقبح وادرا

کیانسانمیباشد«)تفسیرالمیزان،ج۵،ص۹و۱۱؛علی آنموجودوصورتآن،باطبعوقوایادرا

گلپايگانی،ُحسنوقبحعقلیياپیامدهایاخالقجاودان،ص۱8۷و۱88(. ربانی

ذکردونکتهدراینجاضروریبهنظرمیرسد:

۱.متعادلبودن:بهخاطرداشتهباشیمنبايدبرایرسیدنبهخیرآخرت،دنیایخوديابرایرسیدن

کنیم. کنیم،بلکهبايدمتعادلعمل بهخیردنیا،آخرتخودرافراموش

۲.تصوراتنادرستماازپاداشوعذابالهی:گاهتصورماایناستکهپاداشوبهشِتوعدهدادهشده

بهمابهترینامکاناتمادیاست؛درحالیکهدرواقعاینتصورنادرستاست.

خوب غریزی

گرايشها غریزهدرلغتبرابراستباطبیعتوسرشتواصطالحًاعبارتاستازسرچشمۀهمۀامیال،

کهبینیازبهانديشهوآموزش،گزينشانسانراتعیینورفتارهایاوراهدايت ونیازهاوخواستهایی

میکندوازساختارطبیعیاونشأتمیگیرد.بنابراین،هرپديدۀدرونیکهرفتاروگرايشانسانراازآغاز

گاهیقبلیشکلمیدهد،غریزهنامدارد. توّلدبیهیچدانشوآ

کهبخشیازعالیقورفتارهایما گرايشهایخوددرمیيابیم ماانسانهابابررسیرفتار،عالیقو

بیآنکهپیشتردربارۀآنهاانديشهباشیم،موردعالقهيانفرتماهستند؛بیهیچدلیلمنطقیو

توجیهعلمیدربارۀآن.بهعبارتی،هرآنچهبااحساسات،امیالوخواهشهایبرخاستهازغریزهموافق

برايمانلذتبخش وهماهنگباشد،سببخشنودیورضايتخاطروموجبشادیمامیشودو

است.ازآنسو،هرچیزیکهبرایانسانشادیآورولذتبخشباشد،بهصورتغریزیمطلوباست.

کهچراانسانطالبخوبیاست،میتوانبهپاسخجنابآقایمهدیحائری درپاسخبهاینپرسش

کهثبوتآنبرایذاتآشکاراستوموضوعبرایداشتنآن، کرد:»ذاتی،چیزیاست یزدیاشاره

از گزارهخودمیباشد،پرسش برای کافی نیازمندبهعلتودلیلنیستوچوننهادبهخودیخود

کاوشهایعقلنظری،ص۲۲(.  علت،بیهودهواحیانًاخندهآورخواهدبود«)مهدیحائرییزدی،

گردربارۀبدیهیاتمسّلمسؤالیپرسیدهشود،خندهداربهنظر کها گفت درتوضیحیسادهترمیتوان

گوشويکبینیداردياچراماهیبدونآبمیمیرد. میرسد؛مثاًلاینکهچراانساندو
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دعوت خداوند به نیکی

کهيکیازمعروفترینآياتدربارۀامربهمعروفونهیازمنکراست، براساسآيۀ۱04سورۀآلعمران

ْن 
ُ

َتك
ْ
دعوتبهاسالم،تنهادريکچیزاستوآن،دعوتبهخوبیهاوترکشرهاوبدیهاست:>َول

ُمْفِلُحوَن<؛»وبايدازمیان
ْ
ِئَک ُهُم ال

َ
ول

ُ
ِر َوأ

َ
ُمْنك

ْ
َيْنَهْوَن َعِن ال وِف َو َمْعُر

ْ
وَن ِبال ُمُر

ْ
َيأ َخْیِر َو

ْ
ى ال

َ
ٌة َيْدُعوَن ِإل ّمَ

ُ
ْم أ

ُ
ِمْنك

کارشايستهوادارندواززشتیبازدارند،وآنانهمان کنندوبه گروهی،]مردمرا[بهنیکیدعوت شما،

رستگارانند.«

حکمت خیر و شر

ْنَساُن  ِ
ْ

ال َوَكــاَن  َخْیِر 
ْ
ِبال ُدَعــاَءُه  ّرِ 

َ
ِبالّش ْنَساُن  ِ

ْ
ال َيــْدُع  >َو وشرمیفرمايند: بیانحکمتخیر در متعال خدای

همواره انسان و میخواند را بد ]پیشامد[ میخواند، فرا را خیر که[ ]همانگونه انسان »و <؛ ً
َعــُجــوال

شتابزدهاست«)اسراء،آيۀ۱۱(.

گفتهاند: عالمهطباطباییدرتوضیحاینآيهدرتفسیرالمیزانچنین

چیزى وقتی او که بود خواهد این است«، عجول »انسان فرمود: اینکه از مقصود، این »بر

در تا نمیانديشد فسادخود و درجهاتصالح نمیدهد، ج بهخر وحوصله راطلبمیکند،صبر

کند،بلکهبهمحض گرددوازآنراهبهطلبشاقدام آنچهطلبمیکندراهخیربرايشمشخص

باعجلهوشتابزدگیبهسويشمیرود کردندومطابقمیلشديد تعريف برايش را اینکهچیزى

گاهیهم و کهمايۀخسارتوزحمتشمیشود ازآبدرمیآيد امر،شرى گاهیآن ودرنتیجه،

کهازآننفعمیبرد.« خیرىبوده

کلمۀ »خوب« دریافت  های متفاوت از 

این ازمفهوم بهکارمیبردوهمگان روزمرۀخود کارهای و زندگی انسانپیوستهدر را واژۀ»خوب«

که نیست يافطری امریغریزی کهخوبصرفًا است این واقعیت باوجوداین، دارنــد. گاهی آ واژه

کهبهبررسی گاهباشد؛همچنانکهمفهومیبدیهینیست انسانبهطورمادرزادوخودبهخودازآنآ

کهمفهومخوببرای گرخوبجزوبدیهیاتبود،الزمۀآناینبود ومطالعهدربارۀآننیازنباشد.ا

همۀانسانهايادستکمهمۀاعضایيکجامعهمعناومفهومیيکسانداشتهباشدوازآنتنهايک

گاهمتضادیدارند)ر.ک: گونو گونا برداشتشود؛درحالیکهچنیننیستوافرادازآندريافتهای

محمدقدسی،خوبچیست؟،ص۲0و۲۳(.

»
ً
معنای عبارت »جزاک اهَّلل خیرا

ديگرى به گفتۀشخصی دربــارۀ پرسیدم صــادق)ع( امام از میگويد: مالک برادر أعین بن حسین

بهشت در نهرى »خیر، فرمود: چیست؟حضرتصادق)ع( مقصود دهد«؛ خیرت پاداش »خدا که
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کوثرازساقعرشاست.منازلاوصیایپیامبرانو کوثرومحلخروجآب کهسرچشمۀآناز است

گشته، پیروانايشانبرروىآننهرقراردارد.براطرافشجوارىپديدآيند.هرزمانيکیازآنانجدا

ديگرىبهنامآننهرپديدارشود.وایناستفرمودۀخداىعّزوجّلدرقرآن>ِفيِهّنَ َخْیراٌت ِحساٌن< 

)دراینچهاربهشت،زنانیباشندصاحباخالقفاضلوصورتزیبا،الّرحمن،آيۀ۷0(.پسوقتی

که اینمنزلهاییاست پاداشخیردهد،همانامقصودش تو به گفت:خدا رفیقش به کهمردى

خداوندبراىبرگزيدگانونیکانازمخلوقشمهّیاساختهاست«)محمدابنعلیابنبابويه،معانی

األخبار،ج۱،ص40۱(.

که خداوند به آدم)ع( آموخت چهار خیری 

امامصادق)ع(درحديثیفرمودند:

گردمیآورم.عرض کلمهبرایتو »خدایعّزوجّلبهآدم)ع(وحیفرمود:منهمۀسخنرادرچهار

کرد:پروردگارا،آنچهارکلمهچیست؟فرمود:يکیازمناست،يکیازتو،يکیبهرابطۀمنوتومربوط

میشودويکیبهرابطۀمیانتوومردم.

گاهشوم. کرد:پروردگارا،آنهارابرايمبیانفرماتاآ عرض

فرمود:آنکهاختصاصبهمندارد،ایناستکهمرابندگیکنیوچیزیراشريکمنگردانی]همان

کهبرایخداشريکقرارندهی؛چهبهصورتآشکاروچه اهلل«و»قلهواهللاحد« الهاال مفهوم»ال

بهصورتپنهان[.

کهبیشازهرچیزبه کهدربرابرعملتوپاداشیدهمت کهاختصاصبهخودتدارد،ایناست آن

کهانجاممیدهیمبرای کههرعملی کردهايمایناست کمتربهآنتوجه که آنمحتاجی]نکتهای

خودماناستوخداوندنیازمندآننیست؛مثلاینکهاینکهازفرداهیچکسنمازنخواند.خداوند

کهانجاممیدهیمنیازمندتريمتاسایرین.بنابراین، َمُد<.مابهپاداشاعمالی بینیازاست:>اهَّلُل الّصَ

کارخیرانجامدادهاست،بلکهبايد کهچقدر کند کسیمّنتبگذاريم؛مثاًلفردخّیرنبايدفکر نبايدبر

کند[. کمک گزاردهتاوسیلهایباشدوبتواندبهافرادنیازمند کهخداوندبراومّنت بهاینمرحلهبرسد

کنم]تجّلیاین کنیومناجابت کهتودعا آنکهبهرابطۀمیانمنوتومربوطمیشود،ایناست

 َبَهاِئَک 
ُّ

ُكل ْبَهاُه َو 
َ
َک ِمْن َبَهاِئَک ِبأ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ى أ ُهّمَ ِإّنِ

َّ
کهازآغازآنمیخوانیم:»الل موضوعدردعایسحراست

ِحيَن  )ِبِه(  ُتِجيُبِنى  ِبَما  َک 
ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ى  ِإّنِ ُهّمَ 

َّ
»الل پايانشمیگوییم: ودر ِه«  ِ

ّ
ُكل ِبَبَهاِئَک  َک 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ى  ِإّنِ ُهّمَ 

َّ
الل َبِهّىٌ 

گرتورابهآنچیز کها ِجْبِنى َيا اهَّلُل«؛يعنی:خدايا،ازتودرخواستمیکنمبهحقآنچیزى
َ
َک َفأ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ

بخوانماجابتمیکنی؛پستودعايمرااجابتفرمااىخدا.درایندعا،تنهاخودخدارامیخواهیم

وچیزديگریازخداوندطلبنمیکنیم[.
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برای که پسندی آن مردم برای که است این مربوطمیشود، مردم و تو میان رابطۀ به آنکه و

کمتربهآنتوجهشدهاست،احترامجمعیاست؛هرچیزخوبیرابرای که خودمیپسندی]نکتهای

کهبرایخودمیپسندیبرایديگران تمامافرادخواستن.دررواياتبسیاریبیانشدهاستهرچیز

کهبهمسئولیتپذیریبینافرادمیانجامد[«)عالمه نیزبپسندواینيعنیاحترامجمعی؛احترامی

مجلسی،بحاراألنوار،ج۱۱،ص۲۵۷(.

گرايشدارند؛پس گفتیم،همۀانسانهابهصورتفطریبهنیکیوخوبی کهپیشتر همانگونه

کهباعثبارورشدنفطرتخداجویخودشويم،نهباعثسرکوبآن؛ کنیم بیاییدبهگونهایعمل

کارخیرباشیم. کنیموازخدابخواهیموفطرتًابهدنبال ذاتًاخداجوباشیم،ذاتًاازخدادرخواست

5. »تأّملی در انجام کار خیر«
ُمْفِلُحوَن< 

ْ
ال ُهُم  ــِئــَک 

َ
ْول

ُ
َوأ ِر 

َ
ُمنك

ْ
ال َعِن  َيْنَهْوَن  َو وِف  َمْعُر

ْ
ِبال وَن  ُمــُر

ْ
َيــأ َو َخْیِر 

ْ
ال ــى 

َ
ِإل َيْدُعوَن  ــٌة  ّمَ

ُ
أ ْم 

ُ
نك ِمّ ن 

ُ
َتك

ْ
>َول

)آلعمران،آيۀ۱04(

کهبتواندخیروشرراازهمتشخیصدهد.ازاینرو،هر خداوندسبحان،انسانرابهگونهاىآفريده

کهعدالت،نیکوستوستم،زشتوبداستواحسانبهديگران،نیکوستوتجاوز انسانیمیداند

گرفتهشود،درواقع،انسانیتازاوسلب گاهیازانسان گراینشناختوآ بهحقوقمردم،بداست.ا

میشودوباسایرحیواناتتفاوتینخواهدداشت.

از بازداشتن و نیکیها به يعنیدعوت اسالم که است این اسالم درشناساندن کوتاهترینسخن

به ايمان نیست: دو آن از باالتر چیزى که است خصلت »دو خــدا)ص(: پیامبر بهفرمودۀ بدیها.

که کارهاىنیکی خداوسودرساندنبهبندگانخدا«وبهفرمودۀامامعلی)ع(:»شادىخودرابراى

کهازدستت کنواندوهفراوانترابراىنیکیهاییقراربده پیشاپیش)براىآخرت(فرستادهاىزياد

رفتهاست«)غررالحکمودررالکلم،ج۲،ص۵۹۲(.

ــوۀ پـــیـــغـــمـــبـــری ســـت ــ ــــ ــ ــيـ ــ و راهـــــــــش یـــقـــيـــن مـــــــوال عـــلـــى ســـتخـــــيـــــرخـــــواهـــــى شـ پـــیـــــــــــــــر

ــش ــرتـ ــــ ــــ ــيـ سـ نــــيــــكــــو  راه  ـــو،  ــكــ ـــ ــــي نـ ــــشحـــــــــرف  ــت ــ ــّم ــ ه از  صــــــالــــــحــــــات  و  بــــــاقــــــيــــــات 

ــر ــيـ ــه خـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــر دیـــــــــــــدن راه  هــــــــــــــــا امـــــــــــا ب ــ ــ ــه ــ ــ ســـيـــرم ک  پــــــــــا نــــــمــــــودنــــــد  را  مـــــــــــــــردم  راه 

ــون ــمــ ــ ــن ــ ــد ره ــ ــودنـ ــ ــمـ ــ جـــــّنـــــتـــــى دادنــــــــــــــد نــــــشــــــان بـــــــر مــــؤمــــنــــونبــــــر جــــــهــــــادی خــــــــوش نـ

ــار ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ابـ كــــــــردنــــــــد  كــــــــــار  در  بـــــارمـــــوعـــــظـــــه  آورد  بــــهــــشــــت  نــــصــــيــــحــــت  هــــا  آن 

ــار ــ كـ طـــــــــول  در  زدنـــــــــــد  دم  ــت  ــ ــ ــلم ــ ــ س ــاراز  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ زنـــــــدگـــــــى شــــــــد افـ ــت ســـــــر ــ ــ ــب ــ ــ ــاق ــ ــ ع

راســــــــت بـــــنـــــمـــــودنـــــد  راه  قــــــــــــرآن  خـــــداســـــتحــــــــــرف  راه  ــم  ــ ــي ــ ــق ــ ــت ــســ مــ صــــــــــــراط  آن 
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ــرف ــ ــرطـ ــ هـــــدفمــــشــــكــــل مـــــــــــردم بـــــــه حــــكــــمــــت بـ هـــــــر  در  راهــــــــشــــــــان  نــــيــــكــــو  فـــــكـــــر 

عـــيـــان را  ُخــــلــــقــــى  ُحـــــســـــن  دیــــــدنــــــد  كــــــــردنــــــــد بــــیــــانبــــــــاز  ــن اخـــــــــــــلق نـــــكـــــو  ــ ــ ــسـ ــ ــ ُحـ

ــم عــل وی  ر از  ــيـــن  ــمـ ــلـ مـــسـ دادنـــــــــــد  حــلــمدرس  وی  ر از  ــنـــد  ــنـ كـ ــل  ــ حـ مـــشـــكـــل  كــــه  تــــا

كــــــــــــــاری خــــــيــــــر بــــــود ســـــودگــــــــر نــــــظــــــر دادنــــــــــــــــد  آورده  حــــــرفــــــشــــــان  رســــــــــــــوالن  آن 

)منصورمقّدم(

کارخیر کارخیر،اصولوباورهاست.درصورتدرکبهترایناصول،انجام مسئلۀاساسیدرانجام

برایماشیرینتروجذابترخواهدبود.ایناصولعبارتنداز:

نظر در را پرستاری کنید: توجه مثال این به است. الهی رضای به رسیدن برای خیر کار انجام ۱.  

بگیريدکهبايدازبیماریمراقبتویژهداشتهباشدوبرایبهبودیبیمارداروهارابهموقعبهاوبدهد.

کار دراینجا،تنهاهدفپرستار،خوبشدنبیماراستوبهمسائلجانبیتوجهینمیکند.درانجام

کوششمانرابرایرسیدنبهاینهدفانجام کههدفمارضایخداباشد،بايدتمام خیرنیزهنگامی

از ما گرهدف ا الهی،حاصلمیشود. کسبرضايت کههدفمان،يعنی اینصورتاست دهیم.در

کارخیر،نتیجۀدلخواهومطلوبینخواهدداشت. کارخیر،غیرالهیباشد،مسّلمًاآن انجام

کارخیراست؛برایديگراننیست. کارخیربرایخوِدانجامدهندۀ ۲.انجام

۳.خداوندتمامنعمتهایمادیومعنویرادراختیارماقراردادهاست؛مانیزبايددرمسیرصحیحو

گامبرداريم. درراهرضایالهی

کارخیربراساستعالیمشیعهوباورهایماصورتمیگیرد.ممکناستشخصیدرآنسوی 4.انجام

کاریخیرانجامدهدولیچوندارایچنینباورهایینیست،تأثیریدرفردخّیربهوجودنیاورد. دنیا

کنید: کردهاستتوجه کهبهصراحتبهایننکتهاشاره بهاینآيه

ْتُه 
َ

ك
َ
ْهل

َ
َفأ ْنُفَسُهْم 

َ
أ ُموا 

َ
َظل َقــْوٍم  َحــْرَث  صاَبْت 

َ
أ ِصّرٌ  فيها  یٍح  ر َكَمَثِل  ْنيا 

ُ
الّد َحياِة 

ْ
ال هِذِه  فى   ُيْنِفُقوَن  ما   

ُ
>َمَثل

میکنند، انفاق دنیا زندگی این در ]کافران[ آنچه »داستان َيْظِلُموَن<؛ ْنُفَسُهْم 
َ
أ لِكْن  َو  اهَّلُل  َمُهُم 

َ
َظل ما  َو 

کهبرخودستم کشتزارقومی که]بهعنوانمجازات[به مانندبادىآمیختهباسرماییسختاست

کند؛وخدابهآنانستمنکردهاست،ولیآنانبهخويشتنستممیورزند« کردهاندبرسدوآنرانابود

)آلعمران،آيۀ۱۱۷(.

بیايمان افــراد انفاق مزرعۀ بر وخشککننده ســوزان بــادی همچون کارى ريا و خودنمایی روح

میوزدوآنرابیاثرمیسازد.اینگونهانفاقهانهازنظراجتماعیمشکلیراحلمیکند)چونغالبًا

انفاقکنندهدرپیدارد.درتوضیحاین درغیرجایخودمصرفمیشود(ونهنتیجۀاخالقیبراى

مطلب،امامعلی)ع(چنینمیفرمايند:»صدقۀمؤمن،سپرىبزرگوحجابیاستبراىاودربرابر
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کافر،داراییاوراازتلفشدنحفظمیکندوعوضآندرهمیندنیابهاودادهمیشود آتش،وصدقۀ

وبیماریهاراازجسموىدورمیگرداند؛امادرآخرتنصیبیندارد.«

کهدراختیارماقراردارد،ازسویخداونداستو بايدتوجهداشتهباشیمامکاناتمادیومعنوی

کهرضایالهیدرآنوجودداشتهباشد. بايددرراهیمصرفشود

جایگاه »خیر« در قرآن و احادیث

واژۀ »خیر« در قرآن

کريمبهکاررفتهودربیشتر کلیدیقرآناست.اینواژهصدوهشتادباردرقرآن کلمات واژۀ»خیر«از

م <؛»آن،برایشمابهتراست«)بقره،آيۀ ُ
ك

َ
ْم َخْیٌر ل

ُ
آياتدرنقشاسمآمدهاست؛ماننداینآيه:>ذِلك

َک کهازجملهاینآيهرامیتوانذکرنمود:>َوَرّبُ ۵4(وتنهادرهفتجادرنقشفعلبهکاررفتهاست

کهبخواهدمیآفريندوبرمیگزيند«)قصص،آيۀ68(. َيْخُلُقماَيشاُءَوَيْختار<؛»وپروردگارتوآنچهرا

که است شده گفته برهمیناساس دارد. داللــت میل و عطف بر خود لغوی ريشۀ در خیر واژۀ

واژۀ بازگردد. آن بهسوی دارد دوســت و دارد تمایل آن بهسوی کسی هر زیــرا اســت؛ شّر ضد خیر

گرفتهشدهاست؛زیرافرداستخارهکننده ازهمینباب »االستخاره«بهمعنای»طلببازگشت«هم

است؛ اختیار بهمعنای نیز »الِخَیره« میرود. آن بهسوی و میکند طلب را بهترین چیز، دو بین از

انتخابمیکند،بهسویآنتمایلدارد،وروبهسویآندارد،نهبهسوی را کهچیزی کسی زیرا

گفتند: گستردهتریبخشیدندو ديگری.سپساهلزبانبهمرورزمانبهاینريشۀلغویمعنای

مال نامهای از يکی »الخیر« نیکوکار.همچنین و فاضل مــردی يعنی خّیر(؛ )مــردی ر« خّیِ »رجــل

کهدراسبوجودداردبهآن»خیر«هممیگويد. )داراییوثروت(است.عرببهخاطرخوبیهایی

رادوستدارند؛مانندعقل،عدل، کهتماممردمآن گفتهمیشود دراصطالح،»الخیر«بهچیزی

آمدهاست: بهدوصورت قرآن در واژه این »الشّر«است. کلمۀ آن، وچیزهایمفید.متضاد فضل

َخْیِر<)آلعمران،آيۀ۱04(و
ْ
ى ال

َ
ٌة َيْدُعوَن ِإل ّمَ

ُ
ْم أ

ُ
ْن ِمْنك

ُ
َتك

ْ
حالتاّولبهصورتاسماست؛مانند:>َو ل

گرروزهبگیريد صورتدومبهصورتوصف)صفت(باتقدیرصیغۀافعل)تفضیل(است؛مانند:»وا

برایشمابهتراست«)بقره،آيۀ۱84(.

کار خیر در آیات قرآن ویژگی های 

آيۀ )بقره، ُمون<
َ
َيْعل كاُنوا  ْو 

َ
ل َخْیٌر  اهَّلِل  ِعْنِد  ِمْن  َمُثوَبٌة 

َ
ل َقْوا 

َ
اّت َو  آَمُنوا  ُهْم 

َ
ّن

َ
أ ْو 

َ
ل >َو  الهی: کارخیر؛قرب نتیجۀ

ْنهاُر خاِلديَن فيها ُنُزاًل ِمْن ِعْنِد اهَّلِل َو ما ِعْنَد اهَّلِل 
َ ْ
اٌت َتْجری ِمْن َتْحِتَها ال ُهْم َجّنَ

َ
ُهْم ل ّبَ َقْوا َر

َ
ذيَن اّت

َّ
۱0۳(،>لِكِن ال

ْبرار<)آلعمران،آيۀ۱۹8(.
َ ْ
َخْیٌر ِلل

کمبودهاست،اجروقربالهیرادر کهانجامدادهايمبیاثربودهياچون کارهایی گاهفکرمیکنیم
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گردر کهپیشخداوندقربواجردارد؛مثاًلا پیندارد؛درصورتیکهچنیننیست؛همیننیکیهاست

کارخیراست.شمابااین يکخیابانايستادهايدوبهيکنفرنشانیجاییرامیدهید،اینخوديک

ْم ِمْن َخْیٍر 
ُ

ْنُفِسك
َ
ُموا ِل کنید:>َو ما ُتَقّدِ کنید.بهاینآيهتوجه کارتوانستهايدمشکلیازيکبندۀخداحل

کهانجاممیدهیدو کارهاىنیکی وَن َبصيٌر<)بقره،آيۀ۱۱0(.تصورنکنید
ُ
َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل ِبما َتْعَمل

کهدرراهخداانفاقمیکنیدازبینمیرود،خیر،»آنچهازنیکیهاازپیشمیفرستید،آنهارا اموالی

نزدخدا)درسراىديگر(خواهیديافت«.

ْحَسُنوا فى  هِذِه 
َ
ذيَن أ

َّ
 ِلل

ً
وا َخْیرا

ُ
ْم قال

ُ
ك ّبُ  َر

َ
ل ْنَز

َ
َقْوا ما ذا أ

َ
ذيَن اّت

َّ
 ِلل

َ
خالصۀدعوتقرآن؛خیرونیکی:>َو قيل

قين <)نحل،آيۀ۳0(. ُمّتَ
ْ
ِنْعَم داُر ال

َ
ِخَرِة َخْیٌر َو ل

ْ
داُر ال

َ
ْنيا َحَسَنٌة َو ل

ُ
الّد

وا 
ُ
قرآندريککلمهمعرفیمیشود:خیر،خوبی،مايۀنیکیوسعادت؛يکواژهبهجاىصدواژه:»قال

ِذيَن 
َّ
«.دعوتقرآن،دعوتبهخیرونیکیاست.نیکوکاران،درهردوجهانبهنیکیمیرسند:>ِلل

ً
َخْیرا

ِخَرِة َخْیٌر<. 
ْ

داُر ال
َ
ْنيا َحَسَنٌة َو ل

ُ
ْحَسُنوا ِفى هِذِه الّد

َ
أ

َخْیر<)حج،
ْ
وا ال

ُ
َخْیرات<)انبیاء،آيۀ۷۳(؛>َو اْفَعل

ْ
 ال

َ
ْیِهْم ِفْعل

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
کارخیر:>َو أ کیدقرآنبرانجام تأ

قين <)آلعمران،آيۀ۱۱۵(. ُمّتَ
ْ
وُه َو اهَّلُل َعليٌم ِبال َفُر

ْ
ْن ُيك

َ
وا ِمْن َخْیٍر َفل

ُ
آيۀ۷۷(؛>َو ما َيْفَعل

کارنیکصرفکنیدوخودرادرمعرضنسیمهاىرحمت پیامبرخدا)ص(فرمودند:»عمرخودرادر

کهبههرکسازبندگانشبخواهدباآنهابهره الهیقراردهید.هماناخداوند،نسیمهاىرحمتیدارد

کهعیبهاىشمارابپوشاندوهراِسشمارابهايمنیَبَدلسازد«)معجم میدهد.ازخداوندبخواهید

الکبیر:۷۲0/۲۵0/۱(.

ُهْم 
َ
ما ُنْملى  ل

َ
ْنُفِسِهْم ِإّن

َ
ُهْم َخْیٌر ِل

َ
ما ُنْملى  ل

َ
ّن

َ
وا أ َكَفُر ذيَن 

َّ
کارخیر؛منفعتشخصی:>َو ال َيْحَسَبّنَ ال انجام

ْم 
ُ

ْنُفِسك
َ
ُموا ِل كاَة َو ما ُتَقّدِ َة َو آُتوا الّزَ ل قيُموا الّصَ

َ
ُهْم َعذاٌب ُمهيٌن<)آلعمران،آيۀ۱۷8(،>َو أ

َ
 َو ل

ً
ِلَیْزداُدوا ِإْثما

ُتْم 
ْ
َسأ

َ
ْم َو ِإْن أ

ُ
ْنُفِسك

َ
ْحَسْنُتْم ِل

َ
ْحَسْنُتْم أ

َ
وَن َبصير<)بقره،آيۀ۱۱0(،>ِإْن أ

ُ
ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل ِبما َتْعَمل

ْوا َتْتبيرا<)اسراء،
َ
وا ما َعل ُر ٍة َو ِلُیَتّبِ  َمّرَ

َ
ل ّوَ

َ
وُه أ

ُ
َكما َدَخل َمْسِجَد 

ْ
وا ال

ُ
ْم َو ِلَیْدُخل

ُ
ِخَرِة ِلَیُسوُؤا ُوُجوَهك

ْ
ها َفِإذا جاَء َوْعُد ال

َ
َفل

ُهُم  ولِئَک 
ُ
َفأ َنْفِسِه  َمْن ُيوَق ُشّحَ  َو  ْم 

ُ
ْنُفِسك

َ
ِل  

ً
ْنِفُقوا َخْیرا

َ
أ َو  طيُعوا 

َ
أ َو  اْسَمُعوا  َو  اْسَتَطْعُتْم  َما  ُقوا اهَّلَل 

َ
>َفاّت آيۀ۷(،

ِمَن  َو طاِئَفٌة  َثُه 
ُ
ُثل َو  ِنْصَفُه  َو  ْیِل 

َّ
الل َثِى 

ُ
ُثل ِمْن  ْدنى  

َ
أ َتُقوُم  َک 

َ
ّن

َ
أ ُم 

َ
َيْعل َک  ّبَ َر >ِإّنَ  ُمْفِلُحون <)تغابن،آيه۱6(،

ْ
ال

وُن 
ُ

ْن َسَیك
َ
ُقْرآِن َعِلَم أ

ْ
َر ِمَن ال ُؤا ما َتَیّسَ ْم َفاْقَر

ُ
ْیك

َ
ْن ُتْحُصوُه َفتاَب َعل

َ
ْن ل

َ
هاَر َعِلَم أ  َو الّنَ

َ
ْیل

َّ
ُر الل ذيَن َمَعَک َو اهَّلُل ُيَقّدِ

َّ
ال

َر  ُؤا ما َتَیّسَ وَن فى  َسبيِل اهَّلِل َفاْقَر
ُ
وَن ُيقاِتل ْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهَّلِل َو آَخُر

َ ْ
ُبوَن ِفى ال وَن َيْضِر ْم َمْرضى  َو آَخُر

ُ
ِمْنك

 َو 
ً
ْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل ُهَو َخْیرا

ُ
ْنُفِسك

َ
ُموا ِل  َو ما ُتَقّدِ

ً
 َحَسنا

ً
ْقِرُضوا اهَّلَل َقْرضا

َ
كاَة َو أ َة َو آُتوا الّزَ ل قيُموا الّصَ

َ
ِمْنُه َو أ

وا اهَّلَل ِإّنَ اهَّلَل َغُفوٌر َرحيٌم<)مزّمل،آيۀ۲0(.  َو اْسَتْغِفُر
ً
ْجرا

َ
ْعَظَم أ

َ
أ

گماننکنیدازانفاقخودسودمختصرىمیبريد،بلکهتمام که کیداینآياتبرایننکتهاست تأ
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کهشديدًابهآننیازمنديد. کاملبهشمابازمیگرداند،آنهمدرروزى آنچهراانفاقمیکنیدبهطور

کاماًلدستودلبازباشید. بنابراین،درانفاقهاىخود

 َفل 
َ
ِكتاَب أ

ْ
وَن ال

ُ
ْنُتْم َتْتل

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفَسك

َ
ِبّرِ َو َتْنَسْوَن أ

ْ
اَس ِبال وَن الّنَ ُمُر

ْ
َتأ

َ
امربهمعروف،همراهخیرونیکی:>أ

ِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباهَّلِل 
َ

ُمْنك
ْ
وِف َو َتْنَهْوَن َعِن ال َمْعُر

ْ
وَن  ِبال ُمُر

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللّنَ

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
ون<)بقره،آيۀ44(،>ُكْنُتْم َخْیَر أ

ُ
َتْعِقل

فاِسُقوَن<)آلعمران،آيۀ۱۱0(.
ْ
ْكَثُرُهُم ال

َ
ُمْؤِمُنوَن َو أ

ْ
ُهْم ِمْنُهُم ال

َ
 ل

ً
كاَن َخْیرا

َ
ِكتاِب ل

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
ْو آَمَن أ

َ
َو ل

نمیکنیم. تشویق نیکوکاری به را وسایرین نیکوکاریمیدانیم راشاخص فقطخودمان ما گاه

کهبراىخدمت نکتۀجالباینکهدراینآيه،مسلمانانبااینعنوانمعرفیشدهاند:»بهترینامتی

از انسانیبسیجشدهاند«.دلیلبهترینبودنآنهاهمایناست:»امربهمعروفونهی بهجامعۀ

کهاصالحجامعۀبشرى،بدونايمانودعوت منکرمیکنندوبهخداايماندارند«.اینخودمیرساند

بهحقومبارزهبافساد،ممکننیست.ازاینبیانهمچنینروشنمیشودمسلمانانتازمانی»امت

که کنندومبارزهبافسادرافراموشنکنندوآنروز کهبهنیکیهادعوت ممتاز«محسوبمیگردند

کردند،نهبهترینامتندونهبهسودجامعۀبشریخواهندبود.امامعلی)ع( ایندووظیفهرافراموش

کهدرپیشاستازهواینفسخود گرفتی،ازترسموانعی کارنیک کهتصمیمبه میفرمايد:»آنگاه

سبقتبگیر؛زیراهواینفسوموانعخیرهمیشهدرحرکتند.«

ُر  ّفِ
َ

ْم َو ُيك
ُ

ك
َ
ُفَقراَء َفُهَو َخْیٌر ل

ْ
ا ِهَى َو ِإْن ُتْخُفوها َو ُتْؤُتوَها ال َدقاِت َفِنِعّمَ تشویقبهخوبیها:>>ِإْن ُتْبُدوا الّصَ

ْو َتْعُفوا َعْن ُسوٍء َفِإّنَ 
َ
ْو ُتْخُفوُه أ

َ
 أ

ً
وَن َخبير<)بقره،آيۀ۲۷۱(،>ِإْن ُتْبُدوا َخْیرا

ُ
ْم َو اهَّلُل ِبما َتْعَمل

ُ
ئاِتك ْم ِمْن َسّیِ

ُ
َعْنك

<)نساء،آيۀ۱4۹(. ً
ا َقديرا كاَن َعُفّوً اهَّلَل 

انفاِقعلنی،سببتشویقديگرانورفعتهمتُبخلازانسانمیشودوتبلیغیعملیبرایدین

کرد:>ِإْن کهبايدخوبیهاراتشویقبودوبدىهاراعفو مبیناسالماست.نکتۀتربیتیآياتآناست

ْوَتْعُفواَعْنُسوء<.
َ
ُتْبُدواَخْیرًا...أ

ُفُسوَق  َو ال  َرَفَث  َحّجَ َفل 
ْ
ال َفَرَض فيِهّنَ  َفَمْن  وماٌت 

ُ
َمْعل ْشُهٌر 

َ
أ َحّجُ 

ْ
>ال ازعملکردانسان: گاهیخداوند آ

باِب< 
ْ
ل

َ ْ
وِلى ال

ُ
ُقوِن یا أ

َ
ى  َو اّت ْقو اِد الّتَ ُدوا َفِإّنَ َخْیَر الّزَ ّوَ ْمُه اهَّلُل َو َتَز

َ
وا ِمْن َخْیٍر َيْعل

ُ
َحّجِ َو ما َتْفَعل

ْ
 ِفى ال

َ
َو ال ِجدال

َو  َیتامى  
ْ
ال َو  بیَن  ْقَر

َ ْ
ال َو  واِلَدْيِن 

ْ
َفِلل َخْیٍر  ِمْن  ْنَفْقُتْم 

َ
أ ما   

ْ
ُقل ُيْنِفُقوَن  ذا  ما  وَنَک 

ُ
>َيْسَئل ۱۹۷(، آيۀ )بقره،

ِفى  َيْسَتْفُتوَنَک  >َو  ۲۱۵(، آيۀ )بقره، َعليم< ِبِه  اهَّلَل  َفــِإّنَ  َخْیٍر  ِمْن  وا 
ُ
َتْفَعل ما  َو  بيِل  الّسَ اْبِن  َو  كيِن  َمسا

ْ
ال

ُكِتَب  ما  ُتْؤُتوَنُهّنَ  ال  تى  
َّ
الل ساِء  الّنِ َيتاَمى  فى   ِكتاِب 

ْ
ال ِفى  ْم 

ُ
ْیك

َ
َعل ُيْتلى   ما  َو  فيِهّنَ  ْم 

ُ
ُيْفتيك اهَّلُل  ُقِل  ساِء  الّنِ

َخْیٍر  ِمْن  وا 
ُ
َتْفَعل َو ما  ِقْسِط 

ْ
ِبال َیتامى  

ْ
ِلل َتُقوُموا  ْن 

َ
أ َو  داِن 

ْ
ِول

ْ
ال ِمَن  ُمْسَتْضَعفيَن 

ْ
ال َو  َتْنِكُحوُهّنَ  ْن 

َ
أ َتْرَغُبوَن  َو  ُهّنَ 

َ
ل

<)نساء،آيۀ۱۲۷(. ً
ِبِه َعليما كاَن  َفِإّنَ اهَّلَل 

ْمُه 
َ
وا ِمْن َخْیٍر َيْعل

ُ
گاهیخداوند،رمزنشاطوامیددرانجاموظائفاست:>ما َتْفَعل اعتقادويقینبهآ
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از کارنیکیانجاممیدهندخدا کهبدانندهر ازاینباالتر اهَّلُل<.چهپاداشیبراىنیکوکارانباايمان

کهاعمالخیر ومعبودشان،حاضروناظراست.حقیقتًا،بسیارلذتبخشاست آنباخبراستوموال

ازپاداشهاىمعنوىومادىديگر، کهپیش درمحضرخداوندانجاممیشود.این،پاداشیاست

گاهبهنکوکارانمیدهد. خداوندعالموآ

کارخیربهصورت کارهابهاخالصاست؛ولیانجامهر تجّلیخیردرَاعمالورفتارانسان:ارزش

به دعــوت جامعه، به خدمت باشد. تظاهر خــود، شايد نیست، اخــالص نشان محرمانه، و پنهانی

نیکوکارىوهمزيستیمسالمتآمیز،خود،سببتجّلیرفتارخیردرجامعهمیشودواجرعظیمازجانب

 َعظيما<)نساء،آيۀ۱۱4(.
ً
ْجرا

َ
خداوندرادرپیخواهدداشت:>ُنْؤتيِه أ

کار خیر اخالق در 

ذًى َو اهَّلُل َغِنّىٌ َحليم<)بقره،آيۀ۲6۳(.
َ
وٌف َو َمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعها أ  َمْعُر

ٌ
>َقْول

کنید:»بذٌل گرسائلینزدشماآمد،بهيکیازایندوروشعمل کرم)ص(درروايتیفرمود:ا رسولا

کنیديابهگونهایشايستهاورارّدنمایید. کهدرتوانداريدبهاوعطا جمیل«؛يعنیياچیزى
ٌ
يسیرَاورّد

کنید«)تفسیرکاشف، کنید،بااخالقرسیدگی گربامالنمیتوانیدبهمردمرسیدگی همچنینفرمود:»ا

ج۱،ص۲۷۲(.

وٌف ... َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة<.  َمْعُر
ٌ

انفاقبايدهمراهبااخالقباشد:>َقْول

گفتوگوىخوشبافقیر،موجبتسکیناووعاملرشدانساناست؛درحالیکهصدقۀبامّنت، 

وٌف ... َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة<  َمْعُر
ٌ

هیچکدامرابههمراهندارد:>َقْول

آثار بهره  مندى از خیر

کارخیر،شوروشعفیخاصدرفردخّیربهوجودمیآيد؛زیراهمتوانسته ۱.افزايشايمان:پسازانجام

کارخیریانجامدهدوهمبرادرمؤمنخودراخوشحالکند.ازاینرو،ازخدایخودتشکرمیکند است

کاررادادهاست.ازسویديگر،فردنیازمندنیزازاینکهخدایتعالیبهاو کهبهویتواناییانجامآن

کردهاستازخدایخودقدردانیمینمايدوتمامنیرویخويشراصرف کردهومشکلشراحل کمک

رضایخداوندمیکند.

اجتماعی مقام يا چهشخصیت دارای که نیست مهم خیر کار در مقام: و جاه به فريفتهنشدن ۲.

کارخیرانجامدهیموفريفتۀجاهومقامخودنشويم؛زیرافريفتگی، کهبتوانیم باشیم،مهمآناست

ا<)مريم،آيۀ۷۳(. ْحَسُن َنِدّيً
َ
 َو أ

ً
یَقْیِن َخْیٌر َمقاما َفر

ْ
ّیُ ال

َ
کفردرفردمیشود:>أ زمینهساز

بيِل  ِمْسكيَن َو اْبَن الّسَ
ْ
ُه َو ال

َ
بی  َحّق ُقْر

ْ
ا ال

َ
کارخالصانهاست:>َفآِت ذ ۳.رستگارى:رستگاریفرددرگروانجام

ُمْفِلُحوَن<)روم،آيۀ۳8(.
ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
یُدوَن َوْجَه اهَّلِل َو أ ذيَن ُير

َّ
ذِلَک َخْیٌر ِلل
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کارخیر،موجببرخوردارىانسانازهدايتهاىویژۀخداوندوپذیرشمعارف 4.هدايتویژه:انجام

ْسَمَعُهم <)انفال،آيۀ۲۳(.
َ َ
 ل

ً
ْو َعِلَم اهَّلُل فيِهْم َخْیرا

َ
دینبهصورتوسیعمیشود:>َو ل

۵.رسیدنبهرحمتالهی:احسان،زمینهسازدريافترحمتالهیاستوبدونآن،انتظاررحمت،

َرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق  َو  ْنيا 
ُ

َحياِة الّد
ْ
َبْیَنُهْم َمعيَشَتُهْم ِفى ال َک َنْحُن َقَسْمنا  ّبِ َر  ُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت 

َ
>أ بیجاست:

ا َيْجَمُعون <)زخرف،آيۀ۳۲(. َک َخْیٌر ِمّمَ ّبِ ا َو َرْحَمُت َر ّيً  ُسْخِر
ً
ِخَذ َبْعُضُهْم َبْعضا َبْعٍض َدَرجاٍت ِلَیّتَ

 َو 
ُ

ُسول 6.بهرهمندیازهمۀخیرات:ايمانبهخدا،زمینهسازبهرهمندىازهمۀخیراتاست:>لِكِن الّرَ

ُمْفِلُحون <)توبه،آيه88(،
ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
َخْیراُت َو أ

ْ
ُهُم ال

َ
ولِئَک ل

ُ
ْنُفِسِهْم َو أ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا َمَعُه جاَهُدوا ِبأ

َّ
ال

ْم َو َيْغِفْر 
ُ

ِخَذ ِمْنك
ُ
ا أ  ِمّمَ

ً
ْم َخْیرا

ُ
 ُيْؤِتك

ً
ْم َخْیرا

ُ
وِبك

ُ
ِم اهَّلُل فى  ُقل

َ
ى  ِإْن َيْعل ْسر

َ ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ْيدیك

َ
 ِلَمْن فى  أ

ْ
ِبّىُ ُقل َها الّنَ ّيُ

َ
>یا أ

ْم َو اهَّلُل َغُفوٌر َرحيم <)انفال،آيۀ۷0(.
ُ

ك
َ
ل

سعادت باعث میتواند نیز خیر کوچک کارهای حتی خیر: کار کمترین انجام با ابدی سعادت ۷.

 
ً
ْم َخْیرا

ُ
وِبك

ُ
ِم اهَّلُل ِفى ُقل

َ
کارخیربهسعادتبرسند:>ِإْن َيْعل کمترین انسانهاشود.مردممیتوانندباانجام

<)انفال،آيۀ۷0(. ً
ْم َخْیرا

ُ
ُيْؤِتك

از يکی تعّقل و انديشه مــیآورد. فراهم را افــراد تعّقل و انديشه زمینۀ خیر از بهرهمندى تعّقل: 8.

پاداشهاینامحدودوتصورناپذیرالهیاستکهخداوندبهافرادخّیرعطامیکند:>... َو ما ِعْنَد اهَّلِل َخْیٌر 

ون<)قصص،آيۀ60(.
ُ
 َفل َتْعِقل

َ
ْبقى  أ

َ
َو أ

کارهای خیر در آخرت بازیابی 

ولى<)ضحی،آيۀ4(.
ُ ْ
َک ِمَن ال

َ
ِخَرُة َخْیٌر ل

ْ
ل

َ
پاداشآخرتبردنیابرترىدارد:>َو ل

کارهاىخیرنزدخدامحفوظاستوهرگزازبیننمیرود:>َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل<)بقره،آيۀ۱۱0(.

ْجرا<)مزّمل،آيۀ۲0(.
َ
ْعَظَم أ

َ
 َو أ

ً
پاداشهاىخداوندازهرنظرچندبرابراست:>ُهَو َخْیرا

 
ً
وا ِبَعْهِد اهَّلِل َثَمنا توجهبهپاداشخیروبرترالهی،عاملیبرایفريفتهنشدندنیویاست:>َو ال َتْشَتُر

ُمون <)نحل،آيۀ۹۵(.
َ
ُكْنُتْم َتْعل ْم ِإْن 

ُ
ك

َ
ما ِعْنَد اهَّلِل ُهَو َخْیٌر ل

َ
 ِإّن

ً
َقليل

 َو َخْیٌر ُعْقبا<)کهف،آيۀ44(.
ً
َحّقِ ُهَو َخْیٌر َثوابا

ْ
َوالَيُة هلِِل ال

ْ
واليتالهی،بهترینپاداشاست:>ُهناِلَک ال

ُموَن< 
َ
كاُنوا َيْعل ْو 

َ
َمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد اهَّلِل َخْیٌر ل

َ
گاهیيافتنمردمبهپاداشهایخیروارزشبرترآن:> ... ل آ

)بقره،آيۀ۱0۳(.

َتْحِتَها  اٌت َتْجری ِمْن  َجّنَ ُهْم 
َ
ل ُهْم  ّبَ َر َقْوا 

َ
اّت ذيَن 

َّ
ال پاداشابرار،پاداشیبرترازبهشتومواهبآن:>لِكِن 

ْبرار<)آلعمران،آيۀ۱۹8(.
َ ْ
ْنهاُر خاِلديَن فيها ُنُزاًل ِمْن ِعْنِد اهَّلِل َو ما ِعْنَد اهَّلِل َخْیٌر ِلل

َ ْ
ال

 > ً
ْحَسُن َمقيل

َ
ا َو أ ِة َيْوَمِئٍذ َخْیٌر ُمْسَتَقّرً َجّنَ

ْ
ْصحاُب ال

َ
اهلبهشتدرروزقیامت،داراىبرترینجايگاهند:>أ

)فرقان،آيۀ۲4(.
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»خیر« در احادیث

اهمیتدادنبهنیکی:رسولخدا)ص(:»بهنیکیاهمیتبدهوپیشازحسرتوپشیمانی،نیکی

کن«)کنزالعّمال،ج6،ص۱6۵،ح۱۵۲۲۹(. 

پیامبرخدا)ص(:»خداوند،نیکیهاوبدىهارامقّررساخت،سپسآنهارابیانفرمود.پس،هر

کاملمینويسد. گماَرد،هرچندآنراانجامندهد،خداوندآنرابرايشحسنۀ کارنیکهّمت کسبه

گربهنیکیتصمیمبگیردوآنراانجامبدهد،خداوندآنرانزدخويشدهحسنهتاهفتصدبرابر ]و[ا

کسبهبدىتصمیمبگیرد،ولیآنراانجامندهد،خداوندآنرانزد و]حتی[بیشترمینويسد،وهر

کاربدىتصمیمبگیردوآنراانجامبدهد،خداوندآن گربر کاملبراىاومینويسد،وا خويشحسنۀ

گناهمینويسد«)صحیحالبخاری،ج۵،ص۲۳80،ح6۱۲6(.  رابراىاوتنهايک

کارنیکیتصمیمبگیرد،ولیآنرا پیامبرخدا)ص(:»پروردگارواالىشما،مهرباناست.هرکسبه

گرآنراانجامبدهد،برايشدهتاهفتصدتاچندین انجامندهد،برايشيکحسنهنوشتهمیشود،وا

کاربدىتصمیمبگیرد،ولیآنراانجامندهد،براىاويکحسنه کسبه برابرنوشتهمیشودوهر

کهخداوندآنرانیز گناهنوشتهمیشود،ياآن گرآنراانجامبدهد،براىاويک نوشتهمیشود،وا

محومیکندودرآستانخداوند،جزهالکشده،بهتباهی)هالکت(نمیرسد«)مسندابنحنبل،ج۱،

ص۵۹8،ح۲۵۱۹(.

کارنیکتصمیمبگیرد]،ولیآنراانجامندهد[،برايشيکحسنه امامصادق)ع(:»هرگاهبندهبه

کاربدىتصمیمبگیرد]، گربه گرآنراانجامبدهد،برايشدهحسنهمینويسند،وا مینويسند،وا

گرآنراانجامبدهد،تاُنهساعتمهلتش ولیآنراانجامندهد[،]چیزى[برضّداونمینويسند،وا

گر کرد،]چیزى[برضّداونمینويسندوا گرازآنپشیمانشدوازخداآمرزشطلبیدوتوبه میدهند،ا

کمرهای،ج۲،ص۱8۵(. گناهمینويسند«)الخصال،ترجمۀ پشیماننشدوتوبهنکرد،برضّداويک

بد کار انــجــامدادن از آسانتر نیک، کار »انــجــامدادِن علی)ع(: امــام نیک: کار وسنگینی آسانی

است«)غررالحکمودررالکلم،شرحجمالالدینخوانساری،ج۱،ص۳۱4،ح۱۱۹۹؛عیونالحکمو

المواعظ،ص8۵،ح۲0۵۵(. 

کهدرروزقیامتدر کارنیکرابراهلدنیاسنگینساختهاست؛همانگونه امامباقر)ع(:»خداوند،

کاربدرابراهلدنیاسبکساختهاست؛همانگونهکهدرروز میزاناعمالشانسنگیناست.وخداوند،

قیامتدرمیزاناعمالشانسبکاست«)الکافی،ج۲،ص۱4۳،ح۱0؛الخصال،ج۱،ص۳۵،ح6۱(.

کارنیکتصمیمبگیرد،ولیانجامشندهدوخدا کسبه پاداشنّیتخیر:پیامبرخدا)ص(:»هر

کهآنتصمیمدردلاوستوبهانجامدادنآنعالقهدارد،براىاويکحسنهمینويسند...و بداند
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کند،براى کارنیکانجامدهد،براىاودهبرابرآناست،وهرکسدرراهخدايکانفاق هرکسيک

اوهفتصدبرابراست«)مسندابنحنبل،ج۷،ص۳0،ح۱۹0۵۷(. 

به را نیکو،صاحبش ]نیز[اخالق و بهبهشتمیبرد را »نّیتخوب،صاحبش پیامبرخــدا)ص(:

بهشتمیبرد«)المعجمالکبیر،ج4،ص۲06،ح4۱۵۲(.درسننأبیداود،بهنقلازابوموسیچنین

کسینیکوکارباشد کهمیفرمود:وقتی آمدهاست:»بارها،نهيکبارونهدوبار،ازپیامبر)ص(شنیدم

که کارنیکیرامینويسند کارنیکراانجامدهد،براىاومثل وبهخاطربیمارىيامسافرتنتواندآن

درحالتتندرستیيادراقامتگاهشانجاممیداد«)کنزالعّمال،ج۳،ص4۲۱،ح۷۲۵۹(.

عّدةالداعیبهنقلازابوموسیآوردهاست:»پیامبرخدا)ص(فرمود:هرگاهبندهاىدرمسیرنیکی

کارنیکناتوانشد،خداوند بود،ولیبیمارشديابهسفررفتيابهسببسالخوردگیازانجامدادنآن

براىاومثلآنچهانجاممیداد،مینويسد.پیامبر)ص(،سپساینآيهراخواند:براىآنانپاداشی

بدونمّنتاست«)کنزالعّمال،ج۳،ص۳۱0،ح6۷0۳(.

گذاروبهسوى رابهترديدمیافکند،وا تو کارخیر:پیامبرخــدا)ص(:»آنچه انجام از آرامشپس

کهنیکی،]مايۀ[اطمینانوآرامشاستوبدى،]موجب کهدرتوترديدنمیانگیزد؛چرا کن چیزىرو

کمابوعبداهللنیشابوری،المستدرکعلیالصحیحین،ج۲،ص۱۵و۱6،ح اضطرابو[ترديد«)الحا

۲۱6۹و۲۱۷0(.

گناهآناست گیردودلباآناطمینانيابد،و کهجانباآنآرام پیامبرخدا)ص(:»نیکیآناست

کهدردرون،اضطرابپديدآوردودرسینه،ترديد«)سننالدارمی،ج۲،ص6۹6،ح۲4۳8(.

کهدردلت آناست گناه و گشادهشود آن براى کهسینهات آناست »نیکی پیامبرخــدا)ص(:

کنند«)المعجمالکبیر،ج کند؛هرچندمردم]برخالفآنچهدلتمیفهمد[اظهارنظر اضطرابايجاد

۲۲،ص۱48،ح40۲(.

گناهچیست؟فرمود:»نیکی،خوشرفتارىاست پیامبرخدا)ص(چونازايشانپرسیدند:نیکیو

گاهشوند« کهمردمازآنآ کهدرسینهاتاضطرابپديدآوردوخوشنداشتهباشی گناه،آناست و

)سننالترمذی،ج4،ص۵۹۷،ح۲۳8۹(.

این از آنها از کهبخشی است آمده کارخیر در تعجیل دربارۀ احاديثی کافی، اصول کتاب در 

قراراست:

کرد کارنیکی گويد:شنیدمامامصادق)ع(میفرمودند:»هرگاهيکیازشماآهنگ ۱.حمزۀبنحمران

کهپسازآن گفتهشود گزاردياروزیراروزهداردوبهاو آنراپسنیندازد؛زیرابندهایبسايکنماز

کهخدايتآمرزيدهاست.« کاریخواهیبکن هر
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کردی،بشتاب؛زیراتو کارنیکی ۲.امامصادق)ع(فرمودند:»پدرمهمیشهمیفرمودند:چونآهنگ

نمیدانیچهرخمیدهد.«

کارنیکآنچهدرآنشتابشود.« ۳.رسولخدا)ص(فرمودند:»بهراستیخدادوستدارداز

نیندازد؛ راپس آن و آنبشتابد بايددر کرد، نیکی کار کهآهنگ 4.رسولخــدا)ص(فرمودند:»هر

کندوخدایتبارکوتعالیفرمايد:منتوراآمرزيدموهرگزبرتوچیزی کاری که زیرابندهبساباشد

کندوخدایسبحاناو کاربدی کند،بايدآنرانکند؛زیرابسابنده گناهی کهقصد نمینويسم.وهر

راببیندوفرمايد:نه،سوگندبهعزتوجاللم،توراپسازآنهرگزنیامرزم.«

کردی،آنراپسمینداز؛زیراخدایعّزوجّل ۵.رسولخدا)ص(فرمودند:»چونقصدچیزیازخیررا

بساکهتوجهبهبندهایکندواودرحالطاعتیاست،پسفرمايد:سوگندبهعزتوجاللم،پسازاین

کهدرحالیخداتوجه کردی،آنرابهکارمبند؛زیرابسا هرگزتوراعذابنکنم.وچونقصدمعصیتی

گناهاست،پسفرمايد:سوگندبهعزتوجاللم،تورابعدازآنهرگزنیامرزم.« کهمشغول کند بهبنده

کرد،ازسمتراستو 6.امامصادق)ع(فرمودند:»هرگاهيکیازشماقصدخیريارساندننفعیبهغیر

چپشدوشیطانند؛پسبشتابد،مبادااوراازآنبازدارند.«

کارخیریپس کند،بايدبدانبشتابد؛زیراهر کارخیری کهقصد ۷.امامباقر)ع(میفرمودند:»هر

افتد،بهراستیشیطانرادرآننظریاست.«

کارخیررابرمردمدنیاسنگینساخته؛مانندسنگینیآندر 8.امامباقر)ع(میفرمودند:»بهراستیخدا

کرده؛مانندسبکی کارشررابرمردمدنیاسبکوآسان ترازویعملشاندرروزقیامت.وخدایعّزوجّل

کافی،ج4،ص4۲۷(. آندرترازویعملشاندرروزقیامت«)اصول

جایگاه »انفاق« در قرآن و احادیث

الف( انفاق در قرآن

زمینهساز که دهد ارائه بدانها مفاهیمی تا میگشايد نیکوکاران فراروی تازهای افقهای کريم قرآن

خدای برابر در بندگی وظیفۀ انجام و رحمت تجمیع با و گردد دلهايشان کیزهنمودن پا و تهذيب

خوبی بندهاش برای خداوند که زمانی تا گرداند. بهرهمندشان مضاعف پاداشی و اجر از عّزوجّل،

برابر بخواهدچند که را کسانی پاداش آنپس، از و میگردد او عايد نتیجهایسرشارتر میخواهد،

میکند)انسان،آيات8و۹(.

عناصر انفاق

کرد: براساسآياتقرآن،عناصرانفاقرامیتوانصورتزیرطبقهبندی

َزْقناُهْم «: ا َر ۱. »ِمّمَ
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انفاققانونیعمومیدرجهانآفرينشوبهویژهدرسازمانبدنهرموجودزندهاست.قلبانسانتنها

براىخودکارنمیکند،بلکهازآنچهداردبهتمامسلولهاانفاقمیکند.مغزوريهوسایردستگاههاىبدن

زندگیدستهجمعی،بدونانفاقمفهومیندارد. انسان،همه،ازنتیجۀکارخوددائمًاانفاقمیکنند.اصواًل

انسانپرهیزکارنهتنهاازاموالخود،بلکهازدانش،عقل،تواناییجسمانیومقاموموقعیتاجتماعیو

خالصهازتمامسرمايههاىخويشبهآنانیکهنیازدارندمیبخشد،بیآنکهانتظارپاداشداشتهباشد.

سرمايههاى تمام که است وسیع تعبیری دادهايــم(، روزى آنها به آنچه َزْقناُهْم«)از َر ا  تعبیر»ِمّمَ

مادىومعنوىرادربرمیگیرد.آناننهتنهاازاموالشان،بلکهازعلمودانششان،ازهوشوفکرشان،

کهدراختیاردارنددرراهبندگانخدا،مضايقهنمیکنند. ازموقعیتونفوذشانوازتماممواهبی

و علوم که است این آن »مفهوم فرمود: ُيْنِفُقوَن « َزْقناُهْم  َر ا  ِمّمَ »َو  جملۀ تفسیر در صــادق)ع( امام

کهبهآنهاتعلیمدادهايمرانشرمیدهندوبهنیازمندانمیآموزند.« دانشهایی

ا«يعنی»ِمنما«ويکیازمعانی»من«،»بعض« اَرَزْقناُهْم«؛»ِمّمَ درانفاقبايدمیانهروباشیم:»ِمّمَ

کردهايم-نههمهرا-انفاقمیکنند. است؛يعنیبعضیازآنچهروزى

َرَزْقناُهْم ا »ِمّمَ کنیم: انفاق ديگران به و...( هنر ثــروت، آبــرو، )علم، کرده عطا خداوند هرچه از

ُيْنِفُقوَن«.امامصادق)ع(میفرمايد:ازآنچهبهآنانتعلیمدادهايم،درجامعهنشرمیدهند.«

کسراازحاللمقّدرمیکند:»َرَزْقناُهْم«. انفاقبايدازمالحاللباشد؛چونخداوندرزقهر

ا نشويم:»ِمّمَ مغرور انفاقکردن با کنیم. انفاق را آن از بخشی میتوانیم خداست؛ از داريم آنچه

َرَزْقناُهْم«)بقره،آيۀ۲(.

ــلـــى، خـــيـــراالمـــور اوســطــهــا ــوده مـــوالیـــم عـ ــ ــرم ــ بلف ــر  هـ عـــالـــم  ــل  ــ اه ــر  بـ آورد،  یــط  ــفــر ت و  افـــــراط 

مى  شود مشخص  ايــن جــا  همه،  بــر  ســعــادت  ايــن حــدیــث مرتضىراه  از  پــادشــاه،  ــان  گــدای گـــردد 

آن آداب  بشنوی  گــر  ســخــن،  يــن  ز گـــردد  فدااعــجــاز  را  خود  مكن  هرگز  بی هدف،  عرصه  های  در 

ــر بـــادهـــای بــی  طــرف ود، ب ــى  ر ــ جفابــیــهــوده عــمــرت مـ سنگ  ســر  بــه  ــزد  ي ر آتشفشان،  عقدۀ  چــون 

ــر زمين  ب را  آدمـــى  ــر  كــنــدی مـــى  زنـــد، ه و  پس باید از موال على، خواهى دهد دستت عصاتــنــدی 

كرده است ــاره از عــلــى، خــيــر االمـــــور اوســطــهــااين خوشه ها را جعفری، با عشق پیدا  ــ ــ  بــشــنــو دوب

)محمدرضاجعفری(

وَن«: ا ُتِحّبُ ۲.»ُتْنِفُقوا ِمّمَ

وَن َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْى ٍء َفِإّنَ اهَّلَل ِبِه َعليٌم<)آلعمران،آيۀ۹۲(. ا ُتِحّبُ ى ُتْنِفُقوا ِمّمَ ِبّرَ َحّتَ
ْ
وا ال

ُ
ْن َتنال

َ
>ل

که کهيکیازآنهاانفاقکردنازاموالیاست رسیدنبهمقامنیکوکارانواقعی،شرايطزيادىدارد

انسانبهآنهاعالقهدارد.
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وَن«، ُتِحّبُ ا کهبینواياندوستمیدارند:»ِمّمَ را کن،نهآنچه انفاق راخوددوستمیدارى آنچه

نه»مّمايحّبون«.

کن. درانفاقنهافراطونهتفريط،تنهابخشیازآنچهرادوستدارى،انفاق

وَن«. اُتِحّبُ کّمیت:»ِمّمَ کیفیتاست،نه درانفاق،اصل

کهبهآنهاعالقهمنديم. يگانهراهرسیدنبهمقامنیکوکاران،انفاقخالصانهازداراییهایی

۳.»َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْى ٍء«:

 
ْ

>ُقل  ،)92 آیة  َعليٌم<)آل عمران،  ِبِه  اهَّلَل  َفِإّنَ  َشْى ٍء  ِمْن  ُتْنِفُقوا  ما  َو  وَن  ُتِحّبُ ا  ِمّمَ ُتْنِفُقوا  ى  َحّتَ ِبّرَ 
ْ
ال وا 

ُ
َتنال ْن 

َ
>ل

اِزقيَن<  الّرَ ُهَو َخْیُر  َو  ُيْخِلُفُه  َفُهَو  ْنَفْقُتْم ِمْن َشْى ٍء 
َ
أ َو ما  ُه 

َ
ل َيْقِدُر  َو  ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه  َق  ْز الّرِ َيْبُسُط  ی  ّبِ َر ِإّنَ 

)اسراء،آيۀ۳۹(.

آنچهدرراهخداانفاقمیکنید،کميازياد،ازاموالیکهدوستشانداريديادوستشاننداريد،خداوند

گمنخواهدشدوچگونگیآننیزبراومخفینخواهدماند:>َو  گاهاستوبنابراینهرگز ازهمۀآنهاآ

ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْى ٍء َفِإّنَ اهَّلَل ِبِه َعِليٌم<.

گراندکباشد:»َوماُتْنِفُقواِمْنَشْیٍء«.آرى،يکبرگزردروىآب،میتواند   مهمانفاقاست،حّتیا

کشتیصدهامورچهشود.

کنیم.   کوتاهی کیفآن کّمو کهخداوندانفاقمارامیبیند،چرادر حال

کنیم.   بیاییدبهترینهاراانفاق

کند،حقسبحانهدر   کهدوستداردچیزىراپسآنرادرراهخداصرف پیامبر)ص(فرمودند:»هر

کنم کهبندگاندردنیامکافاتمیکردندمیانيکديگربهنیکویی،امروزمنمکافات گويد روزقیامت

تورابهبهشت.«

ْنَفْقُتْم ِمْن َشْى ٍء«.  
َ
انفاقمهماست،نهمقدارانفاق:»ما أ

ْنَفْقُتْم   
َ
کرد:»ما أ کهخدابهانساندادهاست،میتوانانفاق انفاق،تنهابامالنیست.ازهرنعمتی

ِمْن َشْى ٍء«.

کهشماراستدرراهخدا(،   ْنَفْقُتْم « )وآنچهنفقهمیکنید(، »ِمْن َشْى ٍء«)ازچیزى
َ
نکتۀمهم:»َو ما أ

»َفُهَو«)پسخدا(،ُيْخِلُفُه «)عوضمیدهدآنرادردنیابهزيادتینعمتياذخیرهمینهدبراىآخرت(.

انفاقهاجبرانمیشود:»َفُهَو ُيْخِلُفُه«وخداوندضامنجبراناست:»َفُهَو ُيْخِلُفُه«.  

اِزِقيَن«.   انفاقهابهبهترینصورتجبرانمیشود:»َخْیُر الّرَ

ا َو َعلِنَیًة«: 4.»ِسّرً

کارخیر،مهمترازهرچیز: الف(انجام
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انسانخالصمنتظر انجامدهد. را آن بايد گیرد، قرار کارخیر وموقعیت انسانوقتیدرشرايط

کارخیرانجامشود.بهعبارتی، کهچهاتفاقیبرايشرخمیدهد،بلکهصرفًامیخواهدآن نمیماند

گرفتهاست. کهدرآنقرار کاربرايشمهماست،نهموقعیتوشرايطی انجام

ب(روشهایانفاق)آشکاراياپنهانبودن(:

آياتفراوانیدربارۀآشکاراياپنهانیبودنانفاقبیانشدهاست.دراینزمینهمیتوانبهآيۀ۲۷4 

ا َو َعلِنَیة<.  هاِر ِسّرً ْیِل َو الّنَ
َّ
ُهْم ِبالل

َ
ْموال

َ
ِذيَن ُيْنِفُقوَن أ

َّ
کرد.خداونددراینآيهمیفرمايد:>ال سورۀبقرهاشاره

يعنی است؛ انفاق بهترهنگام رعايتشرائط براى انتخابروشهاىمختلف، که پیداست گفته نا

انفاقکنندگانبايددرانفاقخودهنگامشبياروز،پنهانياآشکار،شرائطآنرادرنظربگیرند.

کارشانباشد،انفاقپنهانیبهتر گرخواستندآبروىانفاقشوندگانحفظشودوخلوصبیشترىدر ا

ا«بر»َعالِنَیًة«مقّدمشدهاست)ابراهیم،۱۱وفاطر،۲۹(. است؛چوندرآيه،»ِسّرً

کاراست،بهتراستانفاق آنجاکهمصالحديگرى،مانندتعظیمشعائروتشویقوترغیبديگراندر

بهصورتآشکاراباشد.انفاقآشکار،سببتربیتنسلوتشویقديگرانمیشود.ازسویی،انفاقجنبۀ

شخصیندارد.

اصول اخالقی انفاق

َها 
ّ

انفاقبايدفیسبیلاهللباشدوازايمانسرچشمهبگیرد،نهاینکهبهخاطررياوتظاهرباشد:>یا أُي

ُه 
ُ
ِخِر َفَمَثل

ْ
َیْوِم اال

ْ
ُه ِرئاَء الّناِس َو ال ُيْؤِمُن ِباهَّلل َوال

َ
ذى ُيْنِفُق مال

َّ
َكال ذى  

ْ
َمِنّ َو ال

ْ
ْم ِبال

ُ
ذيَن اَمنوا ال ُتْبِطلوا َصَدقاِتك

َّ
ال

ٍة  َجّنَ َكَمَثِل  أْنُفِسِهْم  ِمْن   
ً
َثْثبيتا َو  اْبِتغاَء َمْرضاِت اهَّلل  ُهُم 

َ
أَموال ُيْنِفقوَن  ذيَن 

َّ
ال  

ُ
َو َمَثل ُتراٌب ...  ْیِه 

َ
َعل َكَمَثِل َصْفواٍن 

ْبَوٍة<)بقره،آيات۲64و۲6۵(. ِبَر

درانفاقنبايدزيادهروىشود.مطابقدستورقرآن،درانفاقنهآنقدربايدولخرجیکنیمکهخودمان

َواَل َتْبُسْطَها  ى ُعُنِقَک 
َ
ِإل ًة 

َ
ول

ُ
 َيَدَک َمْغل

ْ
>َواَل َتْجَعل کهانفاقنکنیم: نیازمندشويمونهآنقدربستهباشیم

كاَن َبْیَن ذِلَک  وا َو  ْم َيْقُتر
َ
ْم ُيْسِرفوا َو ل

َ
ذيَن إذا أْنَققوا ل

َّ
ْحُسور<)اسراء،آيۀ۲۹(،>َو ال وًما ّمَ

ُ
َبْسِط َفَتْقُعَد َمل

ْ
 ال

َّ
ُكل

َقواما<)فرقان،آيۀ6۷(.

کرد.پايۀانفاقبايدعقلباشد،نه درانفاقبايدبهجنبۀاثربخشیورعايتحکمتصدقهتوجه

اثرونتیجهباشد؛تنهاُحسننّیتو ازروىتوجهبه عاطفۀصرف.انفاقبايدحکیمانهومنطقیو

کافینیست،حکمتومنطقوتعّقلهمالزماست. اخالص

کسانی استمرارانفاق،سببرشدوتکاملانسانورسیدنبهپاداشالهیمیشود.ستايشقرآناز

عاستوبراستمرارداللتدارد. کهانفاقسیرۀهمیشگیآنانباشد:»ُيْنِفُقوَن«،فعلمضار است

انسانهاىنیکوکاردرپرتونیکیهایشانرشدمعنوىپیدامیکنند.اینافرادهمچونبذرهاى
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پرثمرىهستندکهبههرطرفريشهوشاخهمیگسترانندوهمهجارازیربالوپرخودمیگیرند.انفاق،

ِذيَن ُيْنِفُقوَن<.
َّ
 ال

ُ
تنهاپاداشاخروىندارد،بلکهسببرشدوتکاملوجودىخودانسانمیگردد:>َمَثل

انفاق،زمانیارزشمنداستکهدرراهخداباشد:>ِفى َسِبيِل اهَّلِل<.دراسالم،اقتصادازاخالقجدانیست.

ُيضاِعُف<.  اهَّلُل  >َو  برابر: پاداشهفتصد است؛ پاداش،قوىترینعاملحرکت ووعدۀ تشویق

ٍة 
َ
ُسْنُبل  ِ

ّ
ُكل  ِفى 

َ
َسْبَع َسناِبل ْنَبَتْت 

َ
أ ٍة  َحّبَ برابرقابلیترشدونمّودارد:>َكَمَثِل  تاهفتصد انفاقمال، گر ا

کهدرراهخداجانخودراانفاقمیکنندچهمیتواندباشد:>َو اهَّلُل  کسانی ٍة<،پسحساب ِماَئُة َحّبَ

َعِليٌم<. واِسٌع 

گیرد؟ انفاق چگونه باید صورت 

درقرآنمجیدآياتفراوانی،بهویژهدرسورۀبقره،دربارۀانفاقوبخششدرراهخداآمدهوبراىاین

این دربــارۀجزئیات که امرسببمیشد است.همین بیانشده بزرگی وفضیلتهاى پاداشها کار

کنند.امامسجاد)ع(در کسانیانفاق کنندوبدانندازچهچیزهاییوبهچه کارازپیامبر)ص(سؤال

کند.خداونددربهپیامبر)ص( کهاورادرانفاقکردنهدايت دعاىمکارماالخالقازخداوندمیخواهد

ُيْنِفُقوَن<.سپسمیافزايد: وَنَک ما ذا 
ُ
>َيْسَئل کنند«: انفاق را میفرمايد:»ازتوسؤالمیکنندچهچیز

براىپدرو بايد انفاقمیکنید که »بگوهرخیرونیکی)وهرگونهسرمايۀسودمندمادىومعنوى(

واِلَدْيِن 
ْ
ْنَفْقُتْم ِمْن َخْیٍر َفِلل

َ
 ما أ

ْ
مادرونزديکانويتیمانومستمندانوواماندگاندرراهخداباشد«:>ُقل

کهلزومی ِبيِل<)بقره،آيۀ۲۷۲(.نکتۀبسیارمهمایناست ِكيِن َو اْبِن الّسَ َمسا
ْ
َیتامى  َو ال

ْ
ِبیَن َو ال ْقَر

َ ْ
َو ال

کهبراىاخالصبیشتر،انفاقهاىخود گاهنمایید؛چهبهتر کارخويشآ کنیدومردمرااز نداردتظاهر

کهجزابهدستاوست، کسی کهپاداشمیدهدازهمهچیزباخبراستو کسی راپنهانسازيد،زیرا

راشامل اعمالخیر تمام و َخْیٍر<،معناییوسیعدارد ِمْن  وا 
ُ
َتْفَعل ما  >َو  نزداوست.جملۀ حسابهمه

کارنیکیرامیداند،میبیندوپاداشخیرمیدهد. میشود،نهفقطانفاقدرراهخدارا.خداوندهر

مالوداراییدنیادردستافرادباايمان،مايۀخیراست:>منخیر<.  

کوچکوبزرگمیشود:>منخیر<.   کارهاى انفاق،شامل

انفاقبايدازچیزهاىخوبومرغوبباشد:>منخیر<.  

انفاق،تنهادرامورمالینیست،هرنفعوبهرهاىرادربرمیگیرد:>منخیر<.  

ْقَرِبیَن<.  
َ ْ
کسانبرایانفاق،والدینوبستگانهستند:>َفِلْلواِلَدْیِنَواأل بهترین

انفاقبهخويشان،مايۀاستحکامپیوندهاىخانوادگیوانفاقبهديگران،سببجبرانکمبودهاى  

َو اْلَیتامی َو ْقَرِبیَن
َ ْ
األ َو است:>َفِلْلواِلَدْیِن اختالفطبقاتی نمودن برطرف و نیازمندان وعاطفی مالی

ِبیِل<. ِکیِنَواْبِنالّسَ اْلَمسا
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باشد،خواه   کم گیرد،خواهمخفیانه؛خواه آشکارصورت عملصالح،هرگزضايعنمیشود؛خواه

زياد:>َفِإّنَ اهَّلَل ِبِه َعِليٌم<.

گاهیخداوندازعملما،بهترینمشّوقاست:>َفِإّنَ اهَّلَل ِبِه َعِليٌم<.   ايمانبهآ

انگیزۀ انفاق: معاد و قیامت

کرد.قرآن،چندینباربراىايجاد کند،آسانوراحتانفاقخواهد گرانسان،مرگوقیامتراباور ا

آيۀ۲۵4میفرمايد: بقره، ازجملهدرسورۀ کردهاست. رامطرح قیامت و انفاق،مسئلۀمعاد انگیزۀ

ٌة َو ال َشفاَعٌة<؛»ازآنچهبهشمادادهايم،پیش
َّ
ِتَى َيْوٌم ال َبْیٌع ِفيِه َو ال ُخل

ْ
ْن َيأ

َ
ُكْم ِمْن َقْبِل أ َزْقنا ا َر ْنِفُقوا ِمّمَ

َ
>أ

ُكْم«، َزْقنا ا َر کنید.«»ِمّمَ کارنیست،انفاق کهدوستیودادوستدوشفاعتیدر کهقیامتفرارسد ازآن

ازناحیۀخداونداستو»چندروزىاینامانتنزدماست«. اينها کههمۀ بیانگراینحقیقتاست

بنابراین،بخلورزيدنبیمعناست.

شرایط انفاق

که انفاقی بهدنبال سپس میکنند، انفاق خدا راه در را خود امــوال که »کسانی میفرمايد: خداوند

کردهاند،مّنتنمیگذارندوآزارىنمیرسانند،پاداشآنهانزدپروردگارشاناست.عالوهبراین،نه

انفاقدرراهخدا که آيهبهخوبیاستفادهمیشود ازاین ترسیبرآنهاستونهغمگینمیشوند.«

کهموجبآزارورنجشنیازمندان کهمّنتيارفتاری درصورتیدرپیشگاهپروردگارپذیرفتهمیشود

کهدرراهخداوندبذلمالمیکنندولیبهدنبالآنمّنت کسانی است،بهدنبالآننباشد.بنابراین،

کهموجبآزارورنجشاستانجاممیدهند،درحقیقتبااینعملناپسند،اجرو کارى میگذارنديا

پاداشخودراازبینمیبرند.

انفاق در سورۀ هل اتی

َعاَم<. ۱.خیربودن؛بدونمحدوديتزمانومکان:>ُيْطِعُموَن الّطَ

کردند. کهدراختیارداشتند،انفاق امامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(ازطعامی

کارخیرنبايدحتمًاپولدارباشدياچیزفوقالعادهایبرایانفاقداشتهباشد،بلکه انسانبرایانجام

کارخیرمبادرتورزد. کهدراختیارداردبهانجام میتواندبااستفادهازامکاناتی

ِه<. ى ُحّبِ
َ
َعاَم َعل ُيْطِعُموَن الّطَ کهانفاقمیکند:>َو ۲.دوستداشتنمالی

کهدوستداشتندبهفقیرواسیردادند. امامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(طعامیرا

کمیمال. کرد،نهزيادیيا کهمیتواندانفاق مالک،دوستداشتنمالیاست

۳.رضایخداوند،بدونانتظارتقدیروتشکرازديگران:>ِلَوْجِه اهَّلِل<.

امامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(طعامرافقطوفقطبرایرضایخدابهيتیمدادند.
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کارخیرانجاممیدهند،انتظاردارندازآنهابهنحواحسنتقدیروتشکرشودوهر امروزهانسانهایی

جاحاضرمیشوند،احترامشوند.

4.انفاقنهبرایدلسوزی،بلکهبرایرضایخدا:>ِلَوْجِه اهَّلِل<.

کهامامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(بهيتیمدادند،صرفًابرایرضایخدابود،نهازسر طعامیرا

کهطعامرافقط کیددارند دلسوزیياجلبتوجه.امامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(برایننکتهتأ

برایرضایخدامیدهند.

درحالیکههدف اســت؛ آسودگی و دلسوزی و نگرانی رفع بــرای صرفًا نیازمند افــراد به کمک گاه

انفاقکنندهازانفاقبايدصرفًارضايتخداباشد.

وًرا<.
ُ

 ُشك
َ

ْم َجَزاء َوال
ُ

یُد ِمنك  ُنِر
َ

ْم ِلَوْجِه اهَّلِل ال
ُ

َما ُنْطِعُمك
َ
۵.انفاق،بدونهیچانتظاری:>ِإّن

دراینجاضمیر»ُکْم«بهطعامبازمیگردد.امامعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(میفرمايندمااین

طعامرابرایرضایخدابهشمامیدهیموازشماهیچگونهتشکروجزایینمیخواهیم.آنهامنتظر

کارراانجاممیدهند. کهازآنانتشکروتقدیرشود،بلکهمعتقدبودندبرایخدااین نبودند

گر کند؛درحالیکها کهفردحمايتشدهازماتشکر کارخیررامیکنیمولیمنتظريم خیلیوقتها

برایخداانجامدادهباشیمنبايدمنتظرهیچگونهتشکریازآنانباشیم.

َما<.
َ
6.انفاقخالصانه؛تبلیغالهی:>اّن

حضرتعلی)ع(ادعاییبرایطعامدادنبهمسکیننداشت،بلکهفقطبرایرضایخدااینکاررا

کردکهتبلیغیدائمیوهمیشگیاست. انجامدادوخداوندعملايشانراتبلیغ

رادربینهمگانعزیز او و تبلیغمیکند را کارش کند،خداوند کار برایخدا انسانخالصانه گر ا

کلمۀتوحیدواحیای کهصرفًابرایرضایخداواعتالی کربالهفتادودوتنبودند میگرداند.شهدای

هیچ بــدون را رخداده اتفاقات تمامی و کرد تبلیغ را آنــان وخداوند رسیدند بهشهادت اســالم دین

گوشهمگانرساند. کموکاستیبه

فوائد انفاق

مانعهالکتاجتماعاست:بقره،آيۀ۱۹۵.  

سببزيادیمالمیشود:بقره،آيۀ۲6۱.  

سببجايگزينیمالمیشود:سبا،آيۀ۳۹.  

کاریدرانسانايجادمیکند:بقره،آيۀ۲۷۲.   روحفدا

گناهانوفزونیمالاست:بقره،آيۀ۲68.   باعثآمرزش

گاهاست:آلعمران،آيۀ۹۲.   خداوندبهانفاقانسانهاآ
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آنچهدرراهخداوندانفاقشده،پسدادهمیشود:انفال،آيۀ60.  

باعثتقّرببهخداونداست:توبه،آيۀ۹۹.  

انفاقنزدپروردگارثبتمیشود:توبه،آيۀ۱۲۱.  

نفسراتزکیهمیکند:توبه،آيۀ۱0۳.  

ب( انفاق در احادیث

دارد.نهتنهاکمکبهنیازمندان،بلکههرگونهکمک کمکهایمردمیدرفرهنگاسالم،اهمیتیواال

کزفرهنگی، بهکارهایخیروفعالیتهایمثبتاجتماعی،اعمازساختنمدرسه،درمانگاه،جاده،مرا

اعمالمحسوب بهترین از انفاق انفاقفیسبیلاهللمندرجاست. درمفهوم آنها، مانند و مساجد

که میشودوسرچشمۀانواعبرکاتوآثارمعنویومادیدردنیاوآخرتاست.کافیاستبهرواياتزیر

کنیم. نمونهایازبسیاراستتوجه

کردناینمالدرراهاطاعتخدا،بزرگترین کههزينه بزرگتریننعمت:امامعلی)ع(:»بهراستی

کردنآندرراهمعاصیاو،بزرگترینمحنت)رنج(«)غررالحکمودررالکلم،شرح نعمتاستوخرج

جمالالدینخوانساری،ج۲،ص48۹،ح۳۳۹۲( .

جلوى و کند انفاق را خويش مال زيــادى که کسی »خوشا علی)ع(: امام مــردم: خوشبختترین

زيادهخواهیخودرابگیرد«)بحاراالنوار،ج۹6،ص۱۱۷،ح۹(.

درآمــدى و انگاشت متواضع را خود آنکــه »خوشا میفرمايد: ديگری روايــت در علی)ع( حضرت

کردوزبانش )عملی(پاکونهادىسالموشايستهواخالقینیکويافتوزيادىمالوثروتشراانفاق

رااززيادهگویینگهداشت«)نهجالبالغه،حکمت۱۲۳(.

کهيکدرهمدرراهخدابدهد،خداوندبرایاوهفتصدثواب ثوابانفاق:پیامبرخدا)ص(:»هر

مینويسد«)شیخطوسی،األمالی،ص۱8۳،ح۳06(.

اثرانفاقدرقیامت:پیامبرخدا)ص(:»سرزمینقیامتسراسر)گرما(آتشاست،مگرسايهمؤمن؛

زیراصدقهاشبراوسايهمیافکند«)الکافی،ج4،ص۳،ح6(.

کهخداوندمالیبهاوببخشدواواز کسی ملعونترینفرد:امامصادق)ع(:»ملعوناست،ملعون،

آنمالصدقهاىندهد«)بحاراالنوار،ج۹6،ص۱۳۳،ح6۷(.

جایگاه »خیر« در نهج  البالغه

کوچکوآلودهبهسوىجهانیبزرگومملّواز کهازمحیطی کنیم گرانسانهارابهمسافرانیتشبیه ا

که گزافنگفتهايم.مسافرتواقعی،همینسفراست؛سفری کیهاونیکیهادرحرکتند،چیزىبه پا

کوچمیکند.تمامامورى وبینهايتآخرت کوچکدنیابهسوىجهانواال انسانازجهانپستو
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کهدريکسفرمعمولیدنیاازمکانیبهمکانديگرالزماست،دراینسفرنیزوجوددارد:زادوتوشه

ومرکب،مبدأومقصد،دلیلراه،موانعوخطراتواحیانًاراهزنانراه.دربارۀزادوتوشه،قرآنمجید

گرايشبهتمام گناهانواطاعتفرمانخداو باصراحتتمامآنراتقواوپرهیزکارى،يعنیپرهیزاز

گفتهشدهاست. کیهامعرفیمیکند.درنهجالبالغهنیزبارهادربارۀ»خیر«سخن نیکیهاوپا

کار خیر درخواست از خداوند برای انجام 

طلبد، خیرخواهی خدا از کس هر مردم، »اى میفرمايد: نهجالبالغه از قسمتی در امیرالمؤمنین)ع(

کهسخنانخداراراهنماىخودقراردهدبهراستترینراه،هدايتخواهدشد.« توفیقيابدوآنکس

کارخیرازطریقخودماناست؛درصورتیکهبراساسفرمودۀامامعلی)ع( گاهفکرمیکنیمانجام

مافقطوسیلهايموپیوستهبايدازپروردگارخودخواستارآنباشیمتابیشترینخیرراازتفّضالتالهی

بهسویماجاریسازد.

انجام خیر، بهترین عمل

حضرتعلی)ع(درارزيابیدنیاوآخرتچنینمیفرمايد:

آن  دنيا، شنيدن  آن. همه چيِز  پــاداش  نــدارد، جز  نيكى وجود  و  از خير  نيكوتر  ى  »و چيز

رگ تر از شنيدن آن است. پس  رگ تر از دیدن آن است، و هر چيز از آخرت، دیدن آن بز بز

گاه باشيد، هر  كفایت مى كند شما را شنيدن از دیدن، و خبر دادن از پنهانى   هاى آخرت. آ

كه از پاداش آخرت  گردد، بهتر از آن است  وده  كاهش یابد و به آخرت افز گاه از دنياى شما 

كه سودآور است،  كاهش یافته  هايی  وده شود. چه بسا  كاسته و بر دنياى شما افز شما 

از  گسترده تر  فرمان داده شدید،  آنچه  به  یان  آور است. همانا  ز كه  افزایش داشته هايی  و 

ى است  ل است، بیش از چيز كه شما را از آن بازداشتند، و آنچه بر شما حل ى است  چيز

كنيد، و  كه بسيار است، ترک  كرده   اند. پس آنچه را اندک است براى آنچه  كه بر شما حرام 

گشایش قرار دادند، انجام ندهيد.  گرفته اند، به خاطر آنچه شما را در  آنچه را بر شما تنگ 

ِى  وز كار و تلش امر فرموده، پس نباید ر كرده و شما را به  ى شما را ضمانت  وز خداوند ر

ید؛ با اين كه به خدا سوگند، آنچنان نادانى و  تضمين شده را بر آنچه واجب شده مقّدم دار

ِى تضمين شده بر شما واجب است، و آنچه  وز گویا ر كه  شک و یقين به هم آميخته است 

كرده اند، برداشتند« )نهج  البلغه، خطبۀ 114(. كه واجب  را 

گاهاضافهشدنمال،نهتنهابهسودمانیست،بلکهبهضررمانیزتمام مطابقفرمايشامامعلی)ع(،

آوريم؛ بهدست بهتری میتوانیمچیز کنیم راجمع پول مقدار این گر ا میکنیم فکر گاهی میشود.

کنیم،طبق کمیصرفهجویی نیازمنددادهوخود بهيک اختیارداريم کهدر را گرپولی ا درحالیکه
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که کمکهایبسیاریراازمحلی فرمودۀحضرتعلی)ع(،برایمابهتراستوعالوهبرآندرزندگی،

خودنمیدانیم،دريافتمیکنیم.

بهطوراختصار،نکتههایاقتباسیازسخنانامامعلی)ع(دربارۀخیردرخطبۀ۱۱4چنیناست:

بهتریننیکوییدراینجهان،خیرونیکیکردنبهمردماست.  

کهفردخّیرصاحبمیشود،پاداشآناست.   پسازانجامخیرونیکی،بهترینعملی

کاهشمالياداراییدرصورتانفاق.   نهیازفکرکردنبه

فرستادنعملخیربرایآخرتوسودآوربودنآنبرایانسان.  

پاداشالهیدرآخرت.  

تضمینروزیالهی.  

پایداری نام نیک توسط پروردگار

که نهبهقصدخودنمایی آوريد،ولی امامعلی)ع(درخطبۀ۲۲میفرمايند:»کارهاىنیکبهجاى

انجامدهد،خداسزاىعملش براىخدا نه را عملی زیراهرکس بشنوند؛ ديگرى از يا ببینند مردم

کهخدابراىآدمیدرمیانمردم کردهاست...نامنیکی کهبهخاطراوعمل کند کسیحوالت رابه

کهديگرانبراىاوبهمیراثمیگذارندبهتراست« میگذارد،ازمالی

کسیدربینمردمعنايت کهخداوندبه امامعلی)ع(میفرمايند:»بدانیدنامنیکویی همچنین

کهقدرداناونباشند«)نهجالبالغه، کسانی کهبهارثمیگذاردبراى میفرمايد،بهتراستازثروتی

خطبۀ۱۱۹(.

انواع نیکی از دیدگاه امام علی)ع(

که کسی کهدرراهغیرخداانجاموبه کرد:نیکی ازديدگاهامامعلی)ع(،دونیکیمیتوانتعريف

کسانی کارخیر کهدرراهخداانجاممیشود.امامعلی)ع(دربارۀ استحقاقنداردنیکیشودونیکی

کهاستحقاق کسی کندوبه کهدرغیرراهحقنیکی کهدرراهغیرخدانیکینمايندمیفرمايد:»کسی

نداردبخششنمايد،چیزىنصیبشنمیشودجزتمجیدوثناخوانی.واینستودنتامادامیاست

کهبهنادانانمیبخشد.بههمینجهت،بهاومیگويندچهدستبخشندهاىدارد؛وایندرحالی

کههمینآدمازپرداختحقوقواجبامتناعمیورزد.«بهعبارتديگر،درصورتیکهشخصی است

و وهیچخیر تشکرمیکنند و تقدیر او از نادانان فقط انجامدهد، الهی غیرمسیر در را نیکیخود

نصیبیشاملوینمیشود.

کند؟ صاحب مال و ثروت چه 

کند.   بايدبااموالشصلۀرحم
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کند.   مهمانیهاىشايستهوصحیحبرپا

گرفتاررارهاییبخشد.   اسیرو

کند.   بهفقراومستمندانعطا

قرضمقروضینراادانمايد.  

بااموالشحقوقواجبشرابپردازد.  

کند.   گوارراازخوددفع بادادنصدقات،حوادثوپیشامدهاىنا

گرفتنپاداشالهیانجامدهد.   کارهارابراى همۀاین

باانفاقواحسان،رستگارىانساندرایندنیا،رسیدنبهشرفوبزرگوارىاستودرآخرتوسیلۀ  

رسیدنبهمدارجعالیبهشتیاست)نهجالبالغه،خطبۀ۲۳(.

کهنفوذرياوُسمعهدراعمالانسان رياوُسمعه،بزرگترینآفتاعمالعبادىوالهیاست.ازآنجا

روايات در دادهشدهاست. آنهشدار دربــارۀ مکّرر روايــات و آيات در پیچیدهاست، و باريک بسیار

کارانرامخاطبقرارمیگیرندوبهآنها میخوانیمکهدرروزقیامت)کهاسراردرونآشکارمیگردد(ريا

کافر،اىفاسق،اىپیمانشکن،اىزيانکار،عملتوباطلشدواجرتوبربادرفت گفتهمیشود:»اى

وامروز،راهنجاتیبراىتونیست.«

کارتنها،بهظاهر ازسوىديگر،رياوُسمعه،سرچشمۀانواعنابسامانیهاىاجتماعیاست.مردمريا

عملمیپردازندوبهباطنعملودرونآن،اهمیتینمیدهند.آنها،ظاهرىآراستهودرونیفاسد

دارند.سازمانهاىاجتماعیآنهاتنها،ظاهرىداردودرآن،ازواقعیتوآنچهمنبعوخیروبرکت

است. ريشه و فاقدعمق و است آنها،همه،سطحی کارهاى و افکار نیست. است،خبرى جامعه

هدفآنان،بیشتر،رخنماياندناستوبهویژهبهجاهاییکهبهچشمنمیآيند،اهمیتینمیدهند.در

دنیاىمادىامروز،کشورهاییکهبهبرنامههاوطرحهاىصنعتیوکشاورزىواقتصادىخوداهمیت

کارمیکنندومحصوالتآنانازنظرظاهر ريشهاىمیدهندوبهاصطالحمخلصانهبراىجامعۀخود

کار،هیچگونهاعتبارى کردهاند؛درحالیکهمؤّسساتريا وباطن،سالماست،پیشرفتهاىچشمگیر

ندارند)پیامامامامیرالمؤمنین)ع(،شرحتازهوجامعیبرنهجالبالغه،ج۲(.

عـــلـــى ــاى  ــ ــه هـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ خـ از  هـــــــم  ايـــــــــن  ــى بـــــــــود  وشـــــنـــــدلـــ ر هــــســــت  وى  فــــيــــض  از  كــــــه 

راه كــــيــــن  مــــســــا بـــــــر  بـــــســـــى  آن  در  ديـــــــن پـــــــنـــــــاه كـــــــه  رهــــــــبــــــــر  آن  پــــــنــــــد  دهــــــــــــد 

ــيـــچ بـــســـيـــچ كــــــــه بــــــــر اغـــــنـــــيـــــا رشــــــــــک نــــــــارنــــــــد هـ ســـــــــــراى  ايـــــــــن  در  ــق  ــ ــي ــ ــق ــحــ ــ ت بـــــــه 

اغـــــنـــــيـــــا بــــــــــر  دســــــــــتــــــــــور  داده  یـــــــادگــــــــــــــر  كــــــــــــــار ر نــــــكــــــوشــــــنــــــد هـــــــــرگـــــــــز بـــــــــــه 

مـــهـــر ز  خـــــویـــــشـــــان  دیـــــــــــــدار  ــــض  ــيـ ــ فـ ــردگـــــــــر  ــ ــه ــ ــدچ ــ ــي ــ ــورش ــ خ شـــــــــاه  آن  كـــــــــــرده  ـــان  ــ ــیـ ــ ــ ب
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َودود وردگـــــــــــــار  پـــــــــــــر حــــــمــــــد  از  ودپـــــــــس  در ــد  ــ ــ ــم ــ ــ ــح ــ ــ م یــــــــف  شــــــــر جـــــــــــــان  بــــــــــه 

ــــق فــــــرمــــــان حــــــق آنـــــچـــــه هــســت ــي ــ ــق ــحــ ــ ــه ت ــ حـــــق پـــــرســـــت ب اى  آیــــــــــد  ود  فــــــــــــر مــــــــقــــــــّدر 

گـــــذر هـــــــر  از  كـــــــس  هـــــــر  جــــــانــــــب  ــرهـــــمـــــى  یـــــف چــــــــــون دانــــــــــه هــــــــــاى مـــطـ بــــــــه تـــــعـــــر

زمــــيــــن بــــــــر  آســــــــمــــــــان  از  نـــــيـــــک بـــــیـــــن بــــــه یــــــكــــــبــــــاره  گــــــــرانــــــــمــــــــایــــــــۀ  اى  اال 

كـــــــه بـــــــر دســـــــــت وى ــت هـــــــر  ــ ــم ــ ــس ــ حـــــى رســـــــــد ق الــــــــطــــــــاف  ز  انـــــــــــــدک  و  فـــــــــــــــــراوان 

ــدا ــ خـ حــــكــــمــــت  وى  ر از  ــز  ــ ــيـ ــ چـ آن  ــاهـــــــر  كـــجـ بــــــــه فــــــــرمــــــــوده تــــعــــيــــیــــن رســــــــــد هــــــــر 

یــــم كــــر كــــــتــــــاب  قــــــــــــرآن  ز  ايــــــــن جــــــــا  یــــــــــــمدر  گــــــــــــــواه آور یــــــف نـــــيـــــكـــــو  بـــــــــه تــــــعــــــر

احسان الهی به تمامی انسان  ها

نامیدهشده »غــراء« مفاهیم، و الفاظ بلندی و بالغت لحاظ به که امامعلی)ع( ازخطبههاى يکی

کهبهاختصاربهآنهااشارهمیکنیم. کردهاست است،دربارۀاحسانونیکوکاری،نکاتیبديعرابیان

را او زیر ازصفاتجاللحقبهشرح بابیانچهارصفت امــام)ع(درنخستینبخشاینخطبه

میستايد:۱.خداوندمتعالبرترینرتبهرادارد:البّتهمنظوراز»علّومرتبه«،برترىدرمکاننیست؛

زیراحقتعالیازجسمانیتمنّزهوپاکاست؛۲.خداوندبهلحاظجودوبخششبههمۀموجودات

او تنها را وسختیها مشکالت همۀ میکند؛4. عطا خداوند را فضیلتی و سود هر ۳. است؛ نزديک

برطرفمیکند.

آنها به توّجه که نعمتهایی اشارهمیکند؛ الهی نعمتهاىمهم از بهبخشی امام)ع(سپس

حّسشکرگزارىانسانرابرمیانگیزدوانگیزهاىبراىمعرفتاهللوپرهیزکارىمیشود:»)خداوند(

که کندوچشمهایی برايشاهمیتداردبشنودوحفظ را آنچه که قرارداد گوشهایی براىشما

کهاعضارادربر کههستببیند(ونیزبدنهاییقراردارد کنارزند)وحقایقراآنگونه تاريکیهارا

گرفتهاستودرترکیببندىوتداومعمر،هماهنگبايکديگرند.«سپسدرادامهمیافزايد:»این

کهتمامامکاناترا)براىادامۀحیات(دربرداردو نعمتهاىبزرگالهیهمراهاستبابدنهایی

کهجويندۀانواعروزىها)ومواهبالهی(است)وبراىآندقیقًابرنامهریزىمیکند(تا دلهایی

گوناورابهدستآوردوازآنچهمانععافیتوسالمتاست، گونا گیرالهیومواهب نعمتهاىفرا

هماهنگی دربارۀ پیش جملههاى در آنچه بر است تکمیلی امام)ع( کالم از بخش این بپرهیزد.«

بلکهروحوفکر بايکديگرهماهنگاند، تنهااعضا ايشانمیفرمايد:»نه آمدهاست. اعضاىبدن

نیزدرجلبمنافعودفعمفاسدبااینمجموعههاهمکارىتنگاتنگدارندواینهمکارىروحانی

کماست.« وجسمانی،درسراسروجودانسانحا

کرده، ايشانسپسبهدوبخشازنعمتهاىبزرگالهیبرانسانها-افزونبرآنچهگذشت-اشاره
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کهمقداردقیقآنازشماپنهاناستونیزازآثار میفرمايد:»خداوندعمرهاییبراىشمامقّدرفرموده

گذشتگاندرسهاىعبرتبرايتانذخیرهکرده)کهمايۀبیدارىوهوشیارىشماست(:ازلّذاتیکهازدنیا

بردندومواهبیکهپیشازگلوگیرشدنمرگ،ازآنبهرهمندشدند،ولیسرانجامپنجۀمرگگریبانآنها

راگرفتومیانآنانوآرزوهاجداییافکندوفرارسیدناجل،دامنۀآرزوهارابرچید؛ایندرحالیبودکهبه

هنگامسالمت،چیزىبراىخودنیندوختندودرآغاززندگی)براىپايانش(عبرتنگرفتند.«

امام کهبهگفتۀ اومخفیداشتهاست؛چرا بر را کس پايانعمرهر خداوند،بهلطفوحکمتش،

انتظارمرگ کوتاهاست،پیوسته ببیندعمرش و باشد گاه آ ازمقدارعمرخود انسان گر ا صــادق)ع(،

کهاموالشدرُشرف کسیاست گوارخواهدبودوهمانند میکشدوهمانچندصباحزندگیبراىاونا

گرعمرخودراطوالنیببیند،در نابودىاستوباتماموجودشفقروتنگدستیرااحساسمیکند...وا

غروروغفلتولّذاتوانواعگناهانغوطهورمیشود،بهاینپندارکهازهمۀلّذاتکامبگیردودرپايان

کند.بنابراین،همساعاتواّيامعمر،نعمتاستوهمپوشیدهبودنمقدارآن. عمرتوبه

کهازپیشینیاندرصفحاتتاريخياخاطرۀبزرگساالنيادر امانعمتدوم،يعنیدرسهاىعبرتی

کهازآنهاباقیماندهنیزازمهمتریننعمتهاىپروردگاراست؛زیرادّقتدر کاخهاوقبرهایی بناهاو

گویی که گذشتهمیگذارد اینآثاروهمچنیندرصفحاتتاريخ،آنچنانانسانرادرجريانتجارب

کردهوازآغازخلقتباهمۀاقوام،زيستهوتلخوشیرینزندگیآنانراچشیدهاست. عمرجاودانپیدا

کهمسئلۀمهمدر رابیانمیکند امام)ع(درتحلیلدلنشینودلپذیرشان،اینحقیقت درواقع،

کهسبب کهبهزشتیهاوپستیهاآلودهنشود؛همانزشتیهایی زندگیوسرنوشتانسان،آناست

سرافکندگیوشرمندگیاومیگردد،اورابرسرزبانهامیاندازدوشخصیتشرادرنظرمردمخفیف

انتظار ازدوسرنوشتعالی،در کند،يکی میسازد.بنابراین،هرگاهانسان،پاکباشدوپاکزندگی

میشتابد او بیمانند وپاداشهاى الهی رحمت بهسوى و میدهد پايان نیکنامی به را عمر اوست:

)پیامامام،شرحتازهوجامعیبرنهجالبالغه،ج۳(.

نیکی کردن مساوی است با هدایت الهی

کهدرآغازخالفتشبیانفرموده،چنینمیگويد:»خداىتعالی حضرتعلی)ع(دريکیازخطبههاى

کريمبراىبشر(فرستادوخوبوبدرادرآنبیانفرمود.پس،خوبی کتابهدايتکننده)مانندقرآن

راراهبرگیريدتارستگارشويدوازبدىبرکنارباشیدتارهبهمقصديابید.مردم،واجبات!واجبات!آنها

که کهشايستگیمیيابد کسی رابهجاىآوريدتاشمارابهبهشتبرساند«)نهجالبالغه،خطبۀ۱6۷(.

کند،مسّلمًامشمولهدايتالهیقرارمیگیردوخداوند خیرخواهباشدومردمرابهخیرخواهیدعوت

کهخداوندبهافرادخّیرمیدهد. ویرابهبهترینراههدايتمیکندواینمهمترینپاداشیاست
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کار خیر غرور، آفت 

کهعظمتخدارامیشناسد،سزاوارنیستخودرابزرگجلوهدهد. امامعلی)ع(میفرمايد:»کسی

کنند،وسالمت کهبرابراوفروتنی کهبزرگیپروردگاررامیداننددرایناست کسانی پسبلندىارزش

کهبرابرفرمانشتسلیمباشند«)نهجالبالغه، کهمیدانندقدرتخداچهاندازهاستدرایناست آنان

خطبۀ۱66(.

کالم امام علی)ع( کار خیر در  مشخصه   های 

بلکه بسیارشود، فرزندت و مال که نیست آن »خوبی فرمود: »خیر«چیست؟ پرسیدند: امــام)ع( از

میان در پروردگار پرستش در و باشد گرانمقدار و بزرگ تو بردبارى و فــراوان تو دانش که است آن

کردى،ازخداآمرزش گربد کارنیکیانجامدهی،شکرخدابهجاآورىوا گر مردمسرافرازباشی.پسا

کندوديگرنیکوکارى کهباتوبهجبران گناهکارى کسخیرنیست:يکی خواهی.دردنیاجزبراىدو

کارهاىنیکوشتابورزد«)نهجالبالغه،حکمت۹۵(. کهدر

کرد: گهربارامامعلی)ع(میتواننتايجزیررااستنباط بنابراینمطابقفرمايش

بهترینخیر:دانش،بردباریفراوانودرپرستشخداسرافرازبودن.  

کارخیرراانجامدادهای.   که کارخیر:خداونداینتوفیقرادادهاست تشکربعدازانجام

کارشیطاناست.   کهاین کارخیررابهتأخیربیندازی کارخیر:مبادا شتابورزيدندر

بیناترین چشم ، توجه کننده به نیکی

گاه کند.آ کارخیرتوجه کهبه کهبیناترینچشمهاچشمیاست گاهباشید امامعلی)ع(میفرمايد:»آ

کهتذکررابشنودوآنرابپذیرد.« گوشیاست گوشها کهشنواترین باشید

کارخیرجلبتوجهمیکندچنیناست: کهدر عمیقتریننکاتی

کارخیر   سرعتدرانجام

گیرد   کجاسرعت کارخیر دقتدراینکه

دقتدربرزگداشتشخِصحمايتشونده  

انجامعملخیرپیشازمرگ  

کالم امیرالمؤمنین)ع( اصول بخشش و احسان در 

کهعطاوبخششياسالم،ازنیکوترینخصلتهاست.« اصل»بهترینخصلتها«:»بهراستی

کهقدرسؤالوارزشآبرو،ازقیمتعطاوبخششبیشتر اصل»ارزشواعتبارانسانها«:»بهراستی

کوچکمشماريد؛زیراهرگزباقدرسؤالوخّفتوذّلتآن است.پسآنچهبهسائلمیدهید،بسیار

برابرىنمیکند.«
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کهنفسخودرابه   کهبهفردىازمردممیکنی،جزایننیست اصل»نفیخودپرستی«:»احسانی

گرامیداشتهاىوِعرضوآبروىخودرابهوسیلۀآنزينتدادهاى.پسازآنچهنسبتبهنفست آن

انجامدادهاىازغیرخودتشکرطلبمنما.«

اصل»صالحودرستیدرنیکوکاری«:»نیکوکارى،وضعمردمان)ياشخصنیکوکار(رابهصالحو  

درستیمیآورد.«

اصل»نیکوکاریمشخصۀدورانديشان«:نیکوکارى،غنیمتشخصدورانديشاست.«  

انسان   به ديگر کارهاى از زودتــر نیکوکارى، »پــاداش آن«: سريعبودن و نیکوکاری »پــاداش اصل

میرسد.«

کارهاىخیر.«   اصل»نفیازاسراف«:»اسرافدرهرچیزمذمومونکوهیدهاست،جزدر

کهبهنیکانبرسد.«   اصل»برتریننیکوکاری«:»برتریننیکوکارىهاآناست

وهر   آفريدهشدهاست کارخیر انجام بر نیکوکار انسانها«:»هماناسرشتمردمان اصل»سرشت

زمانبتوانندانجاممیدهند.«

کارهاىخیراست.«   اصل»جامعتریننیکوکاری«:»نیکوکاری،جامع

کهبهنیازمندبرسد.«   اصل»بهتریننیکیها«:»بهتریننیکیهاآناست

کهنیکیاشنزديکباشد،آوازهاشدورباشد)وبهجاهاىدور   اصل»وسیعبودننیکی«:»کسی

برسد(«)محالتی،ترجمۀغررالحکمودررالکلم،ج۱،ص۱۵۷(.

کار خیر از دیدگاه قرآن مصادیق عینی انفاق و 

1. تولید و اشاعۀ علم

که کــرم)ص( ا پیامبر بعثت که تاجایی فراوانیشدهاست؛ کید تأ تولیدعلم بر دردینمبیناسالم

سرآغازتابشنوراسالمبرقلبمحمدیاستباسفارشبهدانشاندوزیآغازشدهاست:

نَساَن َما  ِ
ْ

َم ال
َّ
ِم* َعل

َ
َقل

ْ
َم ِبال

َّ
ِذی َعل

َّ
ْكَرُم *ال

َ ْ
َک ال ّبُ  َوَر

ْ
ٍق* اْقَرأ

َ
نَساَن ِمْن َعل ِ

ْ
َق ال

َ
َق *َخل

َ
ِذی َخل

َّ
َک ال ّبِ  ِباْسِم َر

ْ
>اْقَرأ

ْم<)علق،۱تا۵(.
َ
ْم َيْعل

َ
ل

کهپسازبعثتبرقلبپیامبرنازلمیکند،نخستانسانرابهتفکر خداوندمتعالدراّولینآيهای

درجهانفراترازمادهوطبیعتوانديشهدربارۀخدافرامیخواندوسپساورابهانديشهدربارۀآفرينش

خودشدستورمیدهد.پسازسفارشبهدانشاندوزینیزبهابزارنشردانش،يعنیقلم،اشارهمیکند

ودرحقیقتازاومیخواهدفرآوردههایعلمیخودراباابزارقلمنشردهدوبهنسلهایآيندهمنتقل

کردهاست. کند.اسالمانسانراهمبهتولیدعلموهمنشرآنبهديگران،سفارش

َبِصيُر 
ْ
 َيْسَتِوی الْعَمى َوال

ْ
 َهل

ْ
ماهیتعلم:علمدرقرآنمجید،نوروروشناییمعرفیشدهاست:>ُقل
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ُّ

ل وُر *َوال الِظّ َماُت َوال الّنُ
ُ
ل

ُ
َبِصيُر *َوال الّظ

ْ
وُر<)رعد،آيۀ۱6(،>َوَما َيْسَتِوی الْعَمى َوال َماُت َوالّنُ

ُ
ل

ُ
 َتْسَتِوی الّظ

ْ
ْم َهل

َ
أ

وُر<)فاطر،آيات۱۹تا۲۱(. َحُر
ْ
َوال ال

کیدوسفارشفراوان گاهی:اسالمبرانتشارعلمودانشوشناخت،تأ ضرورتهمگانیشدنعلموآ

کندهشود.ارتقایسطحدريافتتودۀ نمودهاستتابدینترتیب،علمدرمیانافرادواجتماعاتپرا

مردموفهمآنان،بههمگانیشدنعلموشناختآنوابستهاست:

ُموَن<)سبأ، 
َ
َيْعل  

َ
ال اِس  الّنَ ْكَثَر 

َ
أ ِكّنَ 

َ
َول َوَنِذيًرا  َبِشيًرا  اِس  لّنَ ِ

ّ
ل ًة 

َ
َكاّف  

َّ
ِإال َک  َنا

ْ
ْرَسل

َ
أ >َوَما 

آیۀ 28(.

َيْعُفو  ِكَتاِب َو
ْ
ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن ال ا  ّمَ َكِثيًرا ّمِ ْم 

ُ
ك

َ
ُن ل َنا ُيَبّیِ

ُ
ِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسول

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
>َيا أ

ِبيٌن< )مائده، آیۀ 15(. َن اهَّلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ّمُ َكِثيٍر َقْد َجاءُكم ّمِ َعن 

ِبِإْذِنِه  وِر  ى الّنُ
َ
ِإل َماِت 

ُ
ل

ُ
ِن الّظ ّمِ ُيْخِرُجُهم  َو ِم 

َ
ل  الّسَ

َ
َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبل

َ
اّت ِبِه اهَّلُل َمِن  >َيْهِدی 

ْسَتِقيٍم<)مائده، آیۀ 16(. ى ِصَراٍط ّمُ
َ
َيْهِدیِهْم ِإل َو

ِمَن  اِلَحاِت  الّصَ وا 
ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ال ُیْخِرَج  ِ

ّ
ل َناٍت  ُمَبّیِ اهَّلِل  آَيــاِت  ْم 

ُ
ْیك

َ
َعل و 

ُ
َيْتل  

ً
ُســوال >ّرَ

َتْحِتَها  ِمن  َتْجِری  اٍت  َجّنَ ُه 
ْ
ُيْدِخل َصاِلًحا   

ْ
َيْعَمل َو ِباهَّلِل  ُيْؤِمن  َوَمن  وِر  الّنُ ى 

َ
ِإل َماِت 

ُ
ل

ُ
الّظ

ْزًقا<)طلق، آیۀ 11(. ُه ِر
َ
ْحَسَن اهَّلُل ل

َ
َبًدا َقْد أ

َ
ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أ

َ ْ
ال

کهعصرفضایمجازیاستواطالعاتباسرعتنورانتقالمیيابد،ترويج وظیفۀمادردنیایامروز

علوم تحصیلکردگان و عالمان وظیفۀ است. اسالمی جامعۀ حال فراخور و متناسب علم، اشاعۀ و

کنندوآنرانشروانتقالدهندوازهجمههایدشمنان کهازعلمخودبهدرستیاستفاده ایناست

پیشگیرینمايند.

کتب،پوسترو...(،مفاهیممطلوب برایخدمتبهجامعهمیتوانازطریقنشرمکتوب)مقاله،

گروههای گاهیعموممردمودرفضایمجازیازطریقارائۀمحتوایمتناسببا ومناسبیبرایآ

هدفدرسايتها،اقداماتمؤثریانجامداد.

2. ازدواج

نیست، مقام و ياشهوت ثروت و مال زیبایی، ازدواج، در است.مالک زندگی ازجملهشئون ازدواج

گیرد،درقرآندارای کهبراینمبناصورت بلکهرضایخداوانجامسّنتپیامبر)ص(است.ازدواجی

ویژگیهاییاست،ازجمله:

ْم 
ُ

َزَقك ْم َبنيَن َو َحَفَدًة َو َر
ُ

واِجك ْز
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك

َ
 ل

َ
 َو َجَعل

ً
واجا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسك

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك

َ
 ل

َ
>َو اهَّلُل َجَعل

وَن< )نحل، آیۀ 72(. ُفُر
ْ

باِطِل ُيْؤِمُنوَن َو ِبِنْعَمِت اهَّلِل ُهْم َيك
ْ
 َفِبال

َ
باِت أ ّیِ

ِمَن الّطَ

ْنثى  َو ال َتَضُع 
ُ
 ِمْن أ

ُ
 َو ما َتْحِمل

ً
واجا ْز

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
ْم ِمْن ُتراٍب ُثّمَ ِمْن ُنْطَفٍة ُثّمَ َجَعل

ُ
َقك

َ
>َو اهَّلُل َخل
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اهَّلِل  ى 
َ
َعل ذِلَک  ِإّنَ  ِكتاٍب   فى  

َ
ِإاّل ُعُمِرِه  ِمْن  ُيْنَقُص  ال  َو  ٍر  ُمَعّمَ ِمْن  ُر  ُيَعّمَ ما  َو  ِمِه 

ْ
ِبِعل  

َ
ِإاّل

َيسيٌر< )فاطر، آیۀ 11(.

ُؤُكْم   َيْذَر
ً
واجا ْز

َ
ْنعاِم أ

َ ْ
 َو ِمَن ال

ً
واجا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسك

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ْرِض َجَعل

َ ْ
ماواِت َو ال >فاِطُر الّسَ

وی، آیۀ 11(. َبصيُر<)شور
ْ
ميُع ال َكِمْثِلِه َشْى ٌء َو ُهَو الّسَ ْیَس 

َ
فيِه ل

ّنَ ُمْسِلماٍت ُمْؤِمناٍت قاِنتاٍت تاِئباٍت 
ُ

 ِمْنك
ً
 َخْیرا

ً
واجا ْز

َ
ُه أ

َ
ْن ُيْبِدل

َ
ّنَ أ

ُ
َقك

َّ
ُه ِإْن َطل ّبُ >َعسى  َر

یم، آیۀ 5(. < )تحر
ً
ْبكارا

َ
باٍت َو أ عاِبداٍت ساِئحاٍت َثّیِ

< )فرقان، آیۀ 
ً
َک َقديرا ّبُ كاَن َر  َو 

ً
 َو ِصْهرا

ً
ُه َنَسبا

َ
 َفَجَعل

ً
مآِء َبَشرا

ْ
َق ِمَن ال

َ
ذی َخل

َّ
>َو ُهَو ال

.)54

 ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم اهَّلُل 
ْ
وُنوا

ُ
م ِإن َيك

ُ
اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدكم َو ِإَمائك َياَمى ِمنكم َو الّصَ

َ ْ
 ال

ْ
نِكُحوا

َ
>َو أ

ِمن َفْضِله َو اهَّلُل َواِسٌع َعِليم< )نور، آیۀ 32(.

ِتَى ِبآَيٍة 
ْ
ن َيأ

َ
َكاَن ِلَرُسوٍل أ ًة َوَما  ّيَ َواًجا َوُذّرِ ْز

َ
ُهْم أ

َ
َنا ل

ْ
ن َقْبِلَک َوَجَعل  ّمِ

ً
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
>َول

ِكَتاٌب< )رعد، آیۀ 38(. َجٍل 
َ
ِ أ

ّ
ل

ُ
 ِبِإْذِن اهَّلِل ِلك

َ
ِإاّل

کهآرامشداشتهباشد،مسئولیتها کیدفراوانیبرآرامششدهاست.انسانی آرامش:درآياتقرآنتأ

انجاممسئولیتهایفردی انجاممیدهد.چنینفردی،در برعهدهداردبهخوبی که را ووظائفی

راستای در که امــروزی دغدغههای باشد، آرامــش پايۀ بر ازدواج وقتی اســت. موفق اجتماعی، و

و آرامش بیانگرتوجهبهمفهوم زیر آيات بروزنمیيابد. خواستههایمادیصورتمیگیرد،فرصت

سکینۀدرونیبرایزندگیمعنویوآسايشمادیاست:

وم، آیۀ 21(. ْیها< )ر
َ
ُنوا ال

ُ
 ِلَتْسك

ً
واجا ْم اْز

ُ
ْم ِمْن اْنُفِسك

ُ
ك

َ
َق ل

َ
>َو ِمْن آیاِتِه اْن َخل

< )بقره، آیۀ 187(. ُهّنَ
َ
ْم َو اْنُتْم ِلباٌس ل

ُ
ك

َ
>ُهّنَ ِلباٌس ل

ايجادُالفتومهربانی:خداونددربینهمسران،عالقهومهربانیقرارمیدهدتاهمديگررادوستبدارند.

درسايۀهمینعالقهومهربانیهاستکهزندگیمشترکآنانسرشارازآرامشولطفوصفامیشود:

وم، آیۀ 21(. ًة َوَرْحَمًة< )ر
َ

َوّد م ّمَ
ُ

 َبْیَنك
َ

>َوَجَعل

کنیممطابقنصصريحقرآن،هدف گوشزد وظیفۀماترويجازدواجآساناستواینکهبهجوانان

کهمتأسفانهدرجامعۀ ازدواج،رسیدنبهآرامشوامنیتخاطراست،نهرسیدنبهماديات؛نکتهای

امروزیفراموششدهاست.امروزهبرخیازجوانان،آرزوهایدستنیافتنیخودرادرازدواجباجوانی

دارایامکاناتجستوجومیکنندووقتیبهچنینآرزوییدستنیابند،درجامعهومحیطپیرامون،

مشکالتونابسامانیهایفرهنگیوبیبندوباریپديدمیآورند.هدف،رسیدنبهازدواجیهمراهبا

آرامشاست،نهازدواجیپرازتالطمهایفکریوروحی.
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دراینراستابرایخدمتبهجامعهمیتوانازطریقاستقرارستادهایازدواجآسان)تهیۀجهیزيه،

کوششیخداپسندانهداشت. مسکنواشتغال(برایجوانان،

3. سرپرستی یتیمان

به امور ازبهترینوپسنديدهترین را يتیم کودکان امرسرپرستی کريموپیشوايانمعصوم)ع(، قرآن

حسابمیآورندومؤمنانرادراینراستاراهنماییوتشویقمینمايندتادرجامعه،يتیمیآوارهنماند

ودرپناهمؤمناننیازهایآنهابرطرفشود:

ْم<«)ماعون،آيات۱و۲(.
ُ

ِإن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخواُنك ُهْم َخْیٌر َو
َّ
ٌح ل

َ
 ِإْصل

ْ
َیَتـَمى ُقل

ْ
وَنَک َعِن ال

ُ
ل >... َيْسـَ

ايتامويتیمنوازی با کريمورواياتاسالمیدربارۀشیوۀرفتار بايتیمان:درقرآن شیوههایرفتار

سفارش يتیم دختران با ازدواج دربــارۀ متعال خداوند چنانکه است؛ شده فــراوان سفارش و کید تأ

که)هنگامازدواجبادخترانيتیم( گرمیترسید کهباآنانرفتاریعادالنهداشتهباشید:»وا میکند

نمایید« ازدواج زنانپاک)ديگر( با کنیدو( آنان،چشمپوشی با ازدواج )از رارعايتنکنید، عدالت

)نساء،آيۀ۳(.

َیِتيَم< )ماعون، آیات 1 و 2(.
ْ
 ال

ُ
ِذی َيُدّع

َّ
يِن َفذِلَک ال ُب ِبالّدِ ّذِ

َ
ِذی ُيك

َّ
ْيَت ال

َ
 َرأ

َ
>أ

ِمْسِكيِن< )فجر، آیات 17 و 18(.
ْ
وَن َعلى َطعاِم ال

ُ
َیِتيَم َو ال َتَحاّض

ْ
ِرُموَن ال

ْ
 ال ُتك

ْ
 َبل

َّ
>َكل

بی َو  ُقْر
ْ
 َو ِذی ال

ً
واِلَدْيِن ِإْحسانا

ْ
 اهَّلَل َو ِبال

َ
 ال َتْعُبُدوَن ِإاّل

َ
َخْذنا ِميثاَق َبِنى ِإْسراِئيل

َ
>َو ِإْذ أ

ِكيِن< )بقره، آیۀ 83(. َمسا
ْ
َیتامى َو ال

ْ
ال

َیْوِم 
ْ
ال َو  ِباهَّلِل  آَمَن  َمْن  ِبّرَ 

ْ
ال لِكّنَ  َو  َمْغِرِب 

ْ
ال َو  ِق  َمْشِر

ْ
ال  

َ
ِقَبل ْم 

ُ
ُوُجوَهك وا 

ُّ
ُتَول ْن 

َ
أ ِبّرَ 

ْ
ال ْیَس 

َ
>ل

َیتامى َو 
ْ
بی َو ال ُقْر

ْ
ِه َذِوی ال  َعلى ُحّبِ

َ
مال

ْ
یَن َو آَتى ال ِبّیِ ِكتاِب َو الّنَ

ْ
ِة َو ال

َ
َملِئك

ْ
ِخِر َو ال

ْ
ال

ِكيَن< )بقره، آیۀ 177(. َمسا
ْ
ال

کرام یتیمان 4. ا

خداوندمتعالدرآيات۱۷و۱8سورۀفجربهجنبههاىعاطفیومعنوىبرخوردبايتیمانپرداخته،

ِمْسِكيِن<.
ْ
ى َطَعاِم ال

َ
وَن َعل

ُ
َیِتيَم * َواَل َتَحاّض

ْ
ِرُموَن ال

ْ
 ُتك

َ
 َبل اّل

َّ
چنینمیفرمايد:>َكل

گشتهودرغمفقدانمادرشاشکريختهو کهپدرخودراازدستدادهوازمهراومحروم يتیمی

ازنعمتمحّبتاوبیبهرهشده،نیازمندمهرومحّبتوعاطفهاست؛لذاخداوندبهمسلماناندستور

کمبودعواطفوىراجبراننمايند. کنندو کرام کهيتیمراا میدهد

گرفت:کمکبهموقعونگذاشتنمّنت. برایکمکبهايتام،درُبعدفردیبايددوموضوعرادرنظر

بسیاریازمواقع،فرديتیمنیازمندکمکمالینیست،بلکهکمکهایمعنویبرايشاهمیتبیشتری

دارد.ازاینرو،مهمتریننکته،درنظرگرفتنشخصیتيتیمواحترامبهاوست.
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درُبعدخدماتاجتماعی،بايدبرایرسیدگیبهوضعیتايتاموارائۀکمکهایهایمالیومعنوی

کهآنانرازیرپوششقراردهد. کرد کزیتخصصیتأسیس بهآنان،مرا

5. قرض  الحسنه

کارخیرشمردهاست؛ازآنجملهمیتوان کريم،قرضالحسنهراازمصادیقبرجستۀ خداونددرقرآن

معّرف و نیکو اعمال از را قرضالحسنه کردکه اشــاره ۱۷ آيۀ تغابن، سورۀ ۲4۵و آيۀ بقره، سورۀ به

کهباايمانسرشارواردمعاملهباخدایخويششدهاند. انسانهایمؤمندانستهاست؛انسانهایی

درصفحاتزرینکتابالهیهرکجاکهازقرضالحسنهسخنبهعملآمدهاست،بهانفاقوپرداخت

که کلیدستيافت کیدشدهاست.ازاینرو،میتوانبهاینقاعدۀ صدقهدرراهخدانیزسفارشوتأ

کهيکیازجلوههایزیبایآن،قرضالحسنهاست. کارفیسبیلاهللمصادیقفراوانومتعددیدارد

پاداش قرض  الحسنه

ْم 
ُ

ى َمَعك  اهَّلُل ِإّنِ
َ

 َو قال
ً
 َو َبَعْثنا ِمْنُهُم اْثَنْى َعَشَر َنقيبا

َ
َخَذ اهَّلُل ميثاَق َبنى  ِإْسرائيل

َ
َقْد أ

َ
>َو ل

 
ً
 َحَسنا

ً
ْقَرْضُتُم اهَّلَل َقْرضا

َ
ْرُتُموُهْم َو أ كاَة َو آَمْنُتْم ِبُرُسلى  َو َعّزَ َة َو آَتْیُتُم الّزَ ل َقْمُتُم الّصَ

َ
ِئْن أ

َ
ل

َبْعَد  َكَفَر  َفَمْن  ْنهاُر 
َ ْ
ال َتْحِتَها  ِمْن  َتْجری  اٍت  َجّنَ ْم 

ُ
ك ّنَ

َ
ْدِخل

ُ َ
ل َو  ْم 

ُ
ئاِتك َسّیِ ْم 

ُ
َعْنك ّنَ  َر َكّفِ

ُ َ
ل

بيِل< )بقره، آیۀ 245(.  َسواَء الّسَ
َّ

ْم َفَقْد َضل
ُ

ذِلَک ِمْنك

آیۀ  )تغابن،  َحِليٌم<  وٌر 
ُ

َواهَّلُل َشك ْم 
ُ

ك
َ
ل َيْغِفْر  َو ْم 

ُ
ك

َ
ل ُيَضاِعْفُه  َحَسًنا  َقْرًضا  اهَّلَل  ُتْقِرُضوا  >ِإن 

.)17

یٌم< )حدید، آیۀ 11(. َكِر ْجٌر 
َ
ُه أ

َ
ُه َول

َ
ِذی ُيْقِرُض اهَّلَل َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه ل

َّ
>َمن َذا ال

یٌم<  َكِر ْجٌر 
َ
أ ُهْم 

َ
َول ُهْم 

َ
ل َقْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف  ْقَرُضوا اهَّلَل 

َ
َوأ َقاِت  ّدِ ُمّصَ

ْ
َوال ِقيَن  ّدِ ُمّصَ

ْ
ال >ِإّنَ 

)حدید، آیۀ 18(.

وظیفۀمادرقبالموضوعالهیقرضالحسنهایناستکهباتأسیسقرضالحسنه،فرآيندآنراآسانتر

کنیمتاافرادبتوانندبهراحتیازکمکهاوتسهیالتشرعیوعرفیآنمطابقدستورهایخداوندمّنان

کنندوبدینترتیب،بهبالندگیوافزايشامیددرجامعۀاسالمیمددرسانیم. استفاده

کار خیر از دیدگاه روایات مصادیق عینی انفاق و 

اینجا در است. شده نقل نیازمندان امور به رسیدگی و مؤمن حاجت بــرآوردن در فراوانی احاديث

کتابمیزانالحکمهنقلمیکنیم: احاديثیازجلدسوم

کههمۀعمرشرابه کسبراىبرادرمؤمنخودحاجتیبرآورد،چناناست پیامبرخدا)ص(:»هر

کسيکنیازمؤمنرارواسازد،خداوندنیازهاىفراواناورارواسازد کردهباشد.«»هر عبادتخداسر

کمترینآنهابهشتاست.« که
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کسيکنیازازبرادرمؤمنخودرابرآوردهسازد،خداوندعّزوجّلدرروزرستاخیز امامصادق)ع(:»هر

صدهزارنیازاورابرآوردکهنخستینآنهابهشتاست.«»هرگاهمسلمانینیازمسلمانیرابرآورد،خداوند

تبارکوتعالیاوراندادهدکهپاداشتوبهعهدهمن،ومنبهکمترازبهشتبراىتوراضینمیشوم.«

کاظم)ع(:»هماناُمهرهاى]تأیید[اعمالشمابرآوردننیازهاىبرادرانتانونیکیکردن امامموسی

گرچنیننباشد،هیچعملیازشماپذیرفتهنشود.« بهآناندرحّدتوانتاناست؛ا

1. توسعۀ علم در دنیای مجازی

کهرسولخدا)ص(آموختنمقداریازقرآنرامهريۀزن ارزشعلموتوجهبهعلمآموزیتاآنجاست

قرارمیدهدوحافظینقرآنرادرمیدانجنگبهعنوانفرماندهانتخابمیکند.

پیامبر ای گفتند است. واجب امتمن از وعقلی برایهرصاحبخرد پیامبر)ص(:»چهارچیز

گوشفرادادن،آنرابهيادسپردن،درمیانمردم خدا،آنچهارچیزچیست؟فرمود:بهعلمودانش

نشردادنوخودبهکاربستن«)تحفالعقول،ص64(.

عین در بخشندگی است: ايمان حقایق از چیز علی،سه »ای پیامبر)ص(: ايمان: عناصرحقایق

الداعیو راازخوددادن،آموختنعلمبهجويندۀعلم«)ابنفهدحلی،عده تنگدستی،دادمردمان

نجاحالساعی،ص6۳(.

پاداشعلمآموزی:دردینمبیناسالمبهعلمآموزیاهمیتبسیاردادهشدهاست؛ازجملهمیتوان

کهانسانآنرادر گیریدانشرااینمیداند کهحضرتشپاداشفرا کرد بهروايتامامباقر)ع(اشاره

میانديگرانرواجدهدوباعثترويجعلمصحیحدرجامعهشود.امامباقر)ع(میفرمايد:»آنکسکه

کهبهاومیآموزد؛والبتهآموزگاررابراوبرتریاست. کسی ازشمادانشبیاموزدپاداشدارد؛همچون

کهدانشمندانبهشماآموختهاند،شمانیزبهبرادران گیريدوهمانگونه دانشراازدارندگاندانشفرا

خودبیاموزيد«)محمدبنالحسنابنفروخالصفار،بصائرالدرجات،ص4(.

کسبراىخدادانشبیاموزدو ازانتشارعلم،رضایالهی:امامصادق)ع(میفرمايد:»هر هدف

گويند:براىخدا کندوبهديگرانآموزشدهد،درملکوتآسمانهابهبزرگیيادشودو بهآنعمل

کافی(،ج۱،ص۵6(. کردوبراىخداآموزشداد«)الذريعه)شرحاصول آموختوبراىخداعمل

کتابوترويجعلمبهصورتمکتوببسیاراشارهو ضرورتانتشارمکتوبعلم:دررواياتبهنشر

عاملیمهمبرایانتشارعلمشمردهشدهاست.

کهمرگتفرارسید کنوهنگامی امامصادق)ع(:»علمخويشرابنويسومیانبرادرانتمنتشر

کتابهايترابهارثبرایفرزندانتباقیبگذار؛زیرازمانیپرآشوبخواهدآمدکهمردمبهچیزديگری

کتابنتوانندُانسيابند«)حرعاملی،وسائلالشیعه،ج۱8،ص۵6(. جز
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ازپنددادنخودداری امامجواد)ع(میفرمايد:»دانشمندان،چون ضرورتپنددهیدانشمندان:

گمراهیراببینندواوراراهنمایینکنند،يامردهدلیراببینندواورازنده گر کنند،خیانتورزيدهاند؛ا

کهبهنیکیوبهآنچهبدان گرفتهاست کردهاند؛زیراخدایمتعالدرقرآنازايشانپیمان نسازند،بد

فرمانرفتهاستفرماندهندوازآنچهازآنممنوعشدهاندديگرانرابازدارند،واینکهدرنیکیو

کافی،ج8،ص۵4(. گناهودشمنیمددکارنباشند«)کلینی، پرهیزکاریمددکاريکديگرباشندودر

2. ازدواج

تشکیلخانوادهبــرایتربیتروحــیانسان،ضــروریاســت.انسانباتحملمشکالتموجوددرزندگی

مشترک،تکاملمیيابد.همسر،ازنعمتهایخداستودرچندجایقرآنبهایننعمتتذکردادهشده

است.درکافیروايتشدهاستکهپسازايمان،هیچنعمتیازهمسریکهايمانشخصرانگهدارد،باالتر

نیست.چنینهمسریازآياتخداواسبابآرامشوُانسمرداست.امامصادق)ع(دراینبارهمیفرمايد:

»هرزنومردمؤمنیکهبايکديگرازدواجکنند،فرشتهایازآسمان،عقدآنانرابهاینصورتاعالمکند:هان

ایفرشتگان،خداوندفالنبانورابافالنمردتزويجکرد«)وسائلالشیعه،ابوابالمقدمات،ب۱،خ۱۲(.

همسرشايسته:رسولخدا)ص(میفرمايد:»بهترینمتاعدنیا،زنشايستهاست«)کنزالعّمال،ج

۱6،ص۲۷8،حديث444۵۱(. 

بهچنگ ازهمسرشايسته بهتر »بندۀمؤمنسودى باقر)ع(میفرمايد: امام بهترینسودمؤمن:

غیابش در دورشود، ازوى هرگاه و اوخوشحالشود ديدن با کهشوهرش است؛همسرى نیاورده

نگهبانخودواموالاوباشد«)بحاراالنوار،ج۱0۳،ص۲۱۷(.

میانجیگریدرازدواج:پیامبر)ص(میفرمايد:»هرکسدرتزويجزنومردمؤمنبکوشدتاخداآنان

کهدراینراهبگويد،ثوابيکسالعبادت کلمهای کهبردارديا گامی کند،بههر رابايکديگرجمع

دارد«)وسائلالشیعه،ابوابالمقدماتالنکاح،ب۱،خ۱۵(.

کهمونستنهاییوياور کسبهبرادرمؤمنخودزنیدهد امامصادق)ع(بهنجاشینوشت:»هر

کهدوستدارد کسانی زندگیومايۀآسايشویباشد،خداوندحوریبهشتینصیباوفرمايدواورابا

گرداندوآنانرانیزباویُانسدهد.« )اهلالبیتپاکپیغمبروبرادرانمؤمنش(مأنوس

امامصادق)ع(درحديثیديگرمیفرمايد:»چهارکسدرقیامتموردنظرپروردگارند:۱.آنکهچون

کند؛ کهبندهایراآزاد کسی کهغمازدلیبرگیرد؛۳. کسی طرفپشیمانشود،معاملهرابرگرداند؛۲.

کهمردعزبیرازندهد«)آيتاهللمشکینی،ازدواجدراسالم،ص۲۱تا۲4(. کسی 4.

3. ایتام

کرم)ص(وائمۀمعصومین)ع(دراینبارهرسیده،فراواناست.درایناحاديث، کهازپیامبرا رواياتی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

73

ضمنتوصیهدربارۀيتیمان،آثارنیکواجروپاداشعظیمینويددادهشدهاستکهبهذکرچندنمونه

کتفامیکنیم: ازآنهاا

و نفقه عهدهدار و کند سرپرستی را يتیمی که »کسی فرمود: گرامی)ص( رسول بهشت: به ورود

کنار کناريکديگرهستیم.سپسانگشتسّبابهوانگشتوسطیرا گردد،منواودربهشت مخارجاو

کناريکديگرهستند«)قرباالسناد،ص4۵(. که گذاشتوفرمود:مانندایندو هم

کهبخواهدمشمولرحمتخداوندوواردبهشتشود...بايدنسبت امامصادق)ع(فرمود:»کسی

بهيتیماندلسوزومهربانباشد«)صدوق،امالی،ص۳۱8،مجلس6۱،حديث۱۵(.

کرم)ص(فرمود:»آيادوستداریدلتنرموآرزويتبرآوردهشود؟ برآوردهشدنحاجتها:پیامبرا

کنودستمحّبتبرسراوبکشوازغذایخودبهاوبخورانتاقلبت )آنگاهفرمود:(بريتیمترّحم

گردد«)کنزالعّمال،ج۳،ص۱6۹،حديث600۲(. نرموحاجتتروا

کهجانم کسی کرم)ص(میخوانیم:»سوگندبه ترفیعدرجاتومحوسیئات:درحديثیازرسولا

کهسرپرستیيتیمیرابهعهدهبگیردوبهخوبیازعهدۀواليت درقبضۀقدرتاوست،هرمسلمانی

کهاززیردستشمیگذرد، وسرپرستیآنيتیمبرآيدودستمحّبتبرسراوبکشد،بهعددهرمویی

گناهازاو میبردويکثوابدرنامۀعملویمینويسدويک خداوندمتعاليکدرجهمقاماوراباال

کممیکند«)کنزالعّمال،ص۱۷۵،حديث60۳0(.

کهازرویمهربانی،دستخودرارویسريتیمیبکشد، امیرمؤمنان)ع(فرمود:»مرديازنباايمانی

مینويسد« او بــرای ثــواب يک میگذارد، آن روی را کهدستخود مویی هر عدد به متعال خــدای

)ثواباالعمال،ص۲۳۷(.

4. قرض  الحسنه

این الهیهستند.در آزمونهای زکاتوجهاد نماز، که الهیاست؛همانطور آزمون قرضالحسنه،

کهدرجۀخلوص،مرّوتوانسانیتافرادمشخصمیشود.قرضالحسنههمانندانفاق، عرصهاست

نشانۀمهرورزی،همدلیوبیداریوجداناجتماعیاستوازارکانمهمزندگیسعادتمندانۀجامعه

بهشمارمیرود.قرضالحسنه،هموارهموردتوجهخاصائمۀمعصومین)ع(بودهاست.دراینجابه

برخیازرواياتدراینبارهاشارهمیکنیم:

وامدادن و دارد پــاداش ده »صدقهدادن میفرمايد: پیامبر)ص( برصدقه: قرض پــاداش برترى

هیجدهپاداشوپیوندبابرادراندينیبیستپاداشوصلۀرحمبیستوچهارپاداش«)بحاراالنوار،

ج۷4،ص۳۱۱(. 

حمکتقرضدادن:امامصادق)ع(میفرمايد:»بردربهشتنوشتهاستبهعوضواموقرض،
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بهدستشخصمحتاج تنها وام زیرا پــاداشدادهمیشود؛ بهعوضصدقه،ده و پــاداش هیجده

کهصدقهبهنیازمندنرسد«)بحاراالنوار،ج۱00،ص۱۳8(.  میرسد،ولیچهبسا

در او به مسلمانش بــرادر که »کسی میفرمايد: پیامبر)ص( بهشت: از محرومیت و قرضندادن

کاررانکند،خداوندبوىبهشترابراوحرام گرفتنوامنیازمندباشدوبتواندبهاووامبدهدواین

میکند«)بحاراالنوار،ج۱00،ص۱۳8(. 

6. »بررسی جایگاه نهضت خدمت رسانی در سورۀ دهر«
ُكْم<؛»ای ْتَقا

َ
ْم ِعْنَد اهَّلل أ

ُ
ْكَرَمك

َ
 ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ أ

َ
ُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئل َنا

ْ
ْنَثى َوَجَعل

ُ
َكٍر َوأ ُكْم ِمْن َذ ْقَنا

َ
ا َخل

َ
اُس ِإّن َها الّنَ

ّ
ُي

َ
>َيا أ

مردم،شماراازمردیوزنیآفريديموشماراملتهاوقبیلههاقرارداديمتابهاینوسیلهيکديگررا

بازشناسید)نهاینکهبهاینوسیلهبريکديگرتفاخرکنید(.هماناگرامیترینشمانزدخداوندمتقیترین

شماست«)حجرات،آيۀ۱۳(.

انسانموجودیاجتماعیآفريدهشدهاست.درسراسرزندگیاجتماعی،نیازبههمنوع،ضروریو

الزماست.انسانبرایتأمیننیازهایخانوادهومحیطپیرامونخويش،نیازمندتعاونوهمکاریهای

کمکبهديگرانشکل اجتماعیباديگراناست.تعاونوهمکاریاجتماعیدرسايۀنوعدوستیو

کوچکو میگیرد.تعاونوهمکاریسببمیشودريشۀتضادهایفرهنگیوقومیدرمحیطهای

بزرگازبینبرودونگاههایمتعّصبانهبهمسائل،بهنگرشیهمهجانبهووفاقگونهتبدیلشود.

يکديگر يارى به پرهیزکارى، و نیکوکارى به يافتن دست »براى ْقوى<؛ الّتَ َو  ِبّرِ 
ْ
ال ى 

َ
َعل َتعاَوُنوا  >َو 

برخیزيد«)مائده،آيۀ۲(.

درهمتنیدگیها و پیچیدگیها این است. خاصی پیچیدگیهای دارای اجتماع، در زندگیکردن

نیازبه بروزتنشهاوفشارهادرزندگیباعثشده امروزه بروزتنشهاییدراجتماعمیشود. باعث

خدمترسانی«،نقشی »نهضت بهعبارتی و شود احساس بیشتر عامالمنفعه اجتماعی کمکهای

کههمۀسطوحجامعه،ازسطوحزیرین کند.»خدمترسانی«،نهضتیاست گذشتهايفا پررنگتراز

کهبر گران کردننیازهایمحرومانجامعه،مسئولیتیاست تاسطوحاجراییباآندرگیرند.برطرف

گروهی،شکلی عهدۀتکتکافرادجامعهنهادهشدهاست.اینمسئولیتدرقالبتعاونوهمکاری

کهدراینراستاانجاممیشودبايددارایسهویژگی منسجمبهخودمیگیرد.اقداماتعامالمنفعهای

کیفیت،سرعتودقت. اصلیباشد:

معنای واژگانی »خدمت  رسانی«

وظیفهکردن، انجام »بندگیکردن، است: شده معنا چنین دهخدا فرهنگ در »خدمترسانی« واژۀ
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کرنشکردن،مراقبتکردن،پرستاریکردن،تیمارکردن«.بر کارکردن،خدمتگزاربودن،تعظیمکردن،

کرد. پايۀاینمعنی،میتواناصولخدمتکردنبهمردمرااستخراج

ودر و»اجتماع«)social(تشکیلشدهاست کلمۀ»خــدمــت«)service( ازدو اجتماعی« »خدمات

مناسبات در و میيابد بروز و نیازهایجامعهظهور براساس که است بیانگرخدمتی وسیع مفهومی

نوعی اجتماعی«، »خدمات عبارت میگیرد. خــود به سازماندهیشده و منسجم شکلی انسانی،

سرويسدهیوخدمترسانیبهتمامافراددرسطوحمختلفدريکجامعهاست.

کریم ارزش خدمت   رسانی در قرآن 

ياد ، قرارداده بندگانخود کهخداونددردل ُالفت و برادری ازنعمت گون گونا تعابیری با قرآن در

کمکبههمنوعفراخوانده کهانسانهابهرسیدگیو شدهاست.درسايهسارهمیننعمتالهیاست

شدهاند:

ْصَبْحُتْم 
َ
ْم َفأ

ُ
وِبك

ُ
َف َبْیَن ُقل

َّ
ل

َ
ْعَداًء َفأ

َ
ُكْنُتْم أ ْم ِإْذ 

ُ
ْیك

َ
وا ِنْعَمَت اهَّلِل َعل ُكُر ُقوا َواْذ  َتَفّرَ

َ
>َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهَّلِل َجِميًعا َوال

ُهُم  ِئَک 
َ
ول

ُ
َوأ ِر 

َ
ُمْنك

ْ
ال َعِن  َيْنَهْوَن  َو وِف  َمْعُر

ْ
ِبال وَن  ُمُر

ْ
َيأ َو َخْیِر 

ْ
ال ى 

َ
ِإل َيْدُعوَن  ٌة  ّمَ

ُ
أ ْم 

ُ
ِمْنك ْن 

ُ
َتك

ْ
َول ِإْخَواًنا...  ِبِنْعَمِتِه 

کنید ياد برخود را نعمتخدا و نشويد کنده پرا و زنید ريسمانخداچنگ به »وهمگی ُمْفِلُحوَن<؛
ْ
ال

ُالفتانداختتابهلطفاوبرادرانهم کهدشمنان]يکديگر[بوديد،پسمیاندلهاىشما آنگاه

کارشايستهوادارندواززشتی کنندوبه گروهی]مردمرا[بهنیکیدعوت شديد...وبايدازمیانشما

بازدارندوآنانهمانرستگارانند«)آلعمران،آيات۱0۳و۱04(.

مصادیقبارزایننعمترامیتواندرسورۀحجرات،آيۀ۱0مشاهدهنمود.دراینآيهازمسلمانان

خواستهشدهاستباهمروابطدوستانهداشتهباشندوبهرسیدگیبهامورهمنوعانخوداهتمامورزند:

با مؤمنان »درحقیقت، ُتْرَحُمون<؛ ْم 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل اهَّلَل  ُقوا 

َ
اّت َو  ْم 

ُ
ْيك َخَو

َ
أ َبْیَن  ْصِلُحوا 

َ
َفأ ِإْخــَوٌة  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال ــَمــا 

َ
>ِإّن

قرار کهمشمولرحمت امید بداريد؛ ازخداپروا و راسازشدهید برادرانتان برادرند؛پسمیان هم

گیريد«)حجرات،آيۀ۱0(.

خدمت   رسانی در روایات

عشقانبیاورسوالنالهیوائمهواهلالبیت)ع(درخدمتگذاریبهاجتماع،همانندعشقمادربه

فرزنداست.مادردرصدداستفرزندشبهمدارجعالیدستيابد.انبیایالهینیزبادستورهایخود

کنند. کمالراطی کمکرسانیبهمردمدرصددندآنانراهسعادتو و

یَم َقوما  كر ما ُمسلٍم َخـَد  پیامبرخدا)ص(دربارۀاهمیت»نهضتخدمترسانیبهمردم«فرمودند:»أّيُ

گروهیازمسلمانانراخدمت که  َعَدِدِهم ُخّداما فى الَجّنِة«؛»هرمسلمانی
َ

ِمن الُمسلميَن إاّل أْعطاُه اهَّلُل ِمْثل

کافی،ج۲،ص۲0۷(. کند،خداوندبهتعدادآناندربهشتبهاوخدمتکاردهد«)کلینی،
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ْجِر 
َ
امامسجاد)ع(درفرازیازدعایمکارماالخالقازپروردگارمتعالچنیندرخواستمیکند: »َو أ

َفْخِر«؛»وبردستمن،
ْ
ِق َو اْعِصْمِنى ِمَن ال

َ
ْخل

َ ْ
َمّنِ َو َهْب ِلى َمَعاِلَى ال

ْ
َخْیَر َو اَل َتْمَحْقُه ِبال

ْ
ى َيِدَی ال

َ
اِس َعل ِللّنَ

کارهاىخیرمنبهشائبۀمّنتنهادنبرخلقخداىمیامیزواز کنو کارهاىخیرجارى درحقمردم

اخالقمتعالیبهرهورمداروازنازشبرخويشدرامان«)دعایمکارماالخالق،فراز۳(.

حیطۀ خدمت  رسانی

از برخی نمیشود. زمانیخاص يا شرايط به محدود و است وسیع و گسترده حیطۀخدمترسانی،

حیطههاازاینقراراست:

خدماتدرمانیوبهداشتی  

گاهیبخشی   خدماتتفرهنگیوآ

خدماتمددکاری  

خدماترسیدگیبهايتام  

خدماتساختخوابگاهها  

خدماتازدواج  

نیز اسالم مبین دین در که است انسانی ارزش و کرامت نهضتخدمترسانی،حفظ در مهم نکتۀ

کیدفراوانشدهاست.درنهضتخدمترسانیسعیمیشودبااستفادهازبهترینامکانات، برآنتأ

کرامت تغییروتحولیبنیادیندرسطحزندگیافرادنیازمندجامعهرخدهد.درتأییداصلمهمحفظ

کرد: وشخصیتافرادمیتوانبهاینحديثازامامصادق)ع(اشاره

کهبیايدمؤمنیبهنزداو کسی »ايمانبهخداىيکتاوبهرسولاووبهواليتمااهلبیتنیاورده

گرقرضبخواهد گرمیتواندحاجتاورابرآورد،برنیاورد،وا گشادهرویینکند،وا براىحاجتی،پس

گرمیدانستندمردمکهمؤمنچهمقامینزدخدادارد،هرآينهبراىتعظیمشگردنخم بهاوندهد.وا

کهخداونداسممؤمنراازاسمخود)المؤمن(مشتقفرموده،بهجهتشرافت مینمودند.بهدرستی

گناهکاران؛پسخداوند وتکريماو.همانامؤمندرقیامتشفاعتمیکندوامانازعذابمیدهدبه

شفاعتاورامیپذیردواماناوراقبولمیکند«)ارشادالقلوب،ج۱،ص۱۷6(.

کرده درجامعۀصنعتیامروز،پیچیدگیمسائلروزمره،نهضتخدمترسانیراواردمرحلهایتازه

است.امروزه،نهضتخدمترسانیبارفاهاجتماعیدرسطوحمختلفاجتماع،ارتباطیمستقیمدارد.

گیرشود،کوششبیشترافراد گرايشبههمنوعدرجامعهفرا کهنهضتخدمترسانیو مسّلمًاهنگامی

کمترشود.اینامر کهسطحزندگیمردمبههمنزديکترونابرابریهایاجتماعی جامعهایناست

کیفیتزندگیسالمدرجامعهمیشود. باعثافزايشامیدبهزندگیوبهبود
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7. »کاربرد ِاِلمان  های هنر اسالمی در مؤسسۀ اهل  البیت)ع(«
نقشهنردرترويجوتعمیقارزشهایفرهنگیجامعه،حیاتی،تأثیرگذاروانکارناپذیراست.هنر،علم

رادرحیطۀخودمنحصر زیباییوزیباشناسیاستوهمۀملتهاوقومیتهاعالقهمندهستندآن

کنند.هنر،نوعیارتباطمفهومی بدانندوازآنبرایانتقالفرهنگوباورهایخودبهديگراناستفاده

گفتاریونوشتاری کهدرزبان ازمفهومها بامخاطبفراهممیکند.ازطریقهنرمیتوانبسیاری

وجانمیدهد،عواطف بههنرنقش که کرد.عاملی منتقل روشیسادهتر به را است دارایهزينه

درذهنمخاطب نمايشنامه يک خواندن يا تصویر يک ديدن که تأثیری است. افــراد احساسات و

کالسآموزشیاست. میگذارد،بهمراتببیشترازصدهاجزوهيا

باتوجهبهاینپیشفرض،بااستفادۀدرستازِاِلمانهاوعناصرهنریدريکتابلويايکمجموعۀ

گذاشتواورابهتفکروتعّمق هنریيامعماریمیتواناثریفراموشنشدنیدرمخاطببرجای

راازيکدینياآیینتغییر کالن،ازطریقهنرمیتواندرکوتصورمخاطب واداشت.درمفهومی

کنکاشوجستوجویبیشتربرایرسیدنبهحقیقتسوقداد.ازطریقهنرمیتوان دادوویرابه

کرد. کهمطابقبامعیارهاوآموزههایقرآنواهلبیت)ع(باشدبهجهانیانعرضه اثریفاخروجّذاب

ِاِلمانهایهنراسالمیرابااستفادهازمنابعتاريخیوديدگاههای درایننوشتاربهاختصارهنرو

صاحبنظرانعرصۀهنربررسیمیکنیم.

تعریف هنر اسالمی

کتابتاريخهنراسالمیدرتوصیفآشناشدناعرابباهنراسالمیچنینمیگويد: کريستینپرايسدر

كه پیوسته در  »چيرگى عرب ها بر جهان، ایشان را با پیشۀ هنر آشنا ساخت. بیابان  گردان 

گهان پرستشگاه  های ايرانى و يونانى را با موزايیک  های  یسته بودند، نا چادرهای پشم بز ز

و عاج  های  نقاشى شده  وف سفالى  و ظر فلزكاری  ها  گوهرهای درخشان،  ين دیدند.  زّر

ل در آنان احساس 
ّ
یشم، به دست آن ها افتاد. نياز به خانه  های مجل كنده كاری شده و ابر

كه از صنعت به دور بودند، ناچار به پذيرش هنر اسلمى شدند«  شد و اين گونه عرب  ها 

یخ هنر اسلمى، ص 9( . )تار

عصامالسعیدنیز درتعريفهنراسالمیمیگويد:

و  اسپانيايی  و  يونانى  و  و عرب  ترک  و  و هندی  ايرانى  پرداختۀ ملت های  »هنر اسلم 

ک  گذشته ای تابنا كه هر یک صدها سال پیش از ظهور اسلم در هنر،  مصری است 

هنر  در  هندسى  نقش های  پــارمــان،  عایشه  و  السعيد  )عصام  داشته اند«  درخشان  و 

اسلمى، ص 5(.
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ِاِلمان  های هنر اسالمی

کههريکدارایجايگاهیویژهاست؛ِاِلمانهاییبرگرفتهازطبیعت هنراسالمیاجزاوِاِلمانهادارد

زمان،واجد و توجهمیشود.هنراسالمیدرهرعصر آن به کمتر کهدرهنرهایغربی اسالم روح و

کهدر کههويتآنرامیسازد.اینهويتنیزدرهرزمانعناصروِاِلمانهاییدارد ویژگیهاییاست

هردورهثابتهستند.

کتابمبانیهنردينیدرفرهنگاسالمیدرتعريفپديدههایهنرچنین دکترمحمدنقیزادهدر

توضیحمیدهد:

ى و جلوه  ای از او هستند، یک وجه 
ّ
كه تجل »جملگى پدیده  ها و موضوعات و مفاهيم 

هنری،  اثر  هر  آن  هاست.  معنوی  وجه  آن،  كه  دارنــد  اصيلى  و  حقيقى  ى 
ّ
تجل یک  یا  و 

گرفته  كه لباس هنر به خود پوشيده و نام هنر به خود  شامل دو وجه است: یک وجه آن 

و هم اين كه یک اثر هنری به جهان بینى و تفكر آدمى باز مى  گردد« )مبانى هنر دینى در 

فرهنگ اسلمى، ص 209 تا 211(.

1. َدر

درمعماریاسالمیوتزئیناتآن،ازگچبریهایبینظیروحکاکیومرّصعها،فراواناستفادهشدهاست.

اسالمی سرزمینهای در معماری هنر سبکشناسی کتاب در اسالمی« »َدرهــای تاريخچۀ دربــارۀ

چنینآمدهاست:

نگاره  های  و  كى  حكا قلم  با  كنده كاری  با  چهاردهم  ن  قــر حــدود  از  درهــا  تزئين  »هنر 

ستاره  ها.  و  چندضلعى  ها  طرح  از  است  عبارت  آن ها  وی  ر نقش  شد.  پدیدار  مشّبک 

كش و همچنين  در اين زمينه مى  توان به َدرهای مدرسه  های »فاس« و »مكنس« در مرا

مارتن،  )هانری  داشت«  اشاره  اسپانيا  در  »اشبيليه«  و  »طليطله«  در  »قرطبه«  درهای 

زمين  های اسلمى، ص 197 تا 198(. سبک شناسى هنر معماری در سر

درساختمانمؤسسۀاهلالبیت)ع(باگذرازَسردرمزّینبهاسماءاهللکهباصدودهمترمربعکاشیمعّرق

کهنامهایمبارکچهارده شکلدادهشدهوعبورازدربچوبیمعّرقارزشمندی)بابفاطمه)س((

ائمۀ الهیواسماءمبارک آيات از کنده آ معصوم)ع(بهشکلیبديعدرآنجلوهمینمايد،بهفضایی

کلماتمبارک»اهللجّلجالله، معصومین)ع(واردمیشويم.شیشههایایندرببهگونهایبديعبا

محمدرسولاهللوعلیولیاهلل«تزئینيافتهاست.

ح  های ِاسلیمی 2. طر

هانریمارتندربارۀطرحهایِاسلیمیچنینتوضیحدادهاست:
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كه در طول آن خط  های منحنى  »در تزئينات نگاره  ای مركزی یا ساقه  ای ميانى است 

كه  با آهنگى منظم پیچيده  اند. ِاسليمى  ها را برای تزئين صفحه  ها و سطح  های محدود 

در قسمت باال قرار دارند به كار مى  برند« )هانری مارتن، سبک شناسى هنر معماری در 

زمين  های اسلمى، ص 200(. سر

کهازقرنيازدهمیالدی)پنجمقمری( کنبیدربارۀعناصرترکیبیِاسلیمیهاتوضیحدادهاست شیالر

ترکیبی،عمومیت عناصر بین پرکردنفضاهای و کتبیهها تزئین برای ِاسلیمیها از استفاده بهبعد،

يافت)جزئیاتیازهنراسالمی،ص۲6(.

گچیوچوبیاسالمی کونل،دربارۀتزئیناتسنگی، کتابهنراسالمی،نوشتۀپرفسورارنست در

استفادهشدهدرمساجداسالمیبهسبکاسالمیچنینآمدهاست:

وی آن ها در بعضى از مساجد مانند مسجد  وی سنگ و ایجاد حاشيه بر ر »تزئينات ر

كه  قمر یافت مى  شود، نشان مى  دهد  حكيم و همچنين مسجد مدینه الزهرا و مسجد اال

ک:  گچى و سطوح محراب، ]سبک اسلمى[ وجود دارد« )ر.  از نظر تكنيكى در تزئينات 

كونل، هنر اسلمى، ص 48 تا 65(. ارنست 

>ِاّنَ  و ۲8( آيۀ )رعد، وُب<
ُ
ُقل

ْ
ال َتْطَمِئّنُ  ِبِذْكِراهَّلِل  ال 

َ
>ا مبارک آيات که سقف ظريف و زیبا گچبریهای

کهناممبارک م<)حجرات،آيۀ۱۳(رادرخودجایدادهاست،درنورلوستری
ُ

ْتَقيك
َ
ْم ِعْنَد اهَّلَل ا

ُ
ْكَرَمك

َ
ا

گردخوددارد،جلوهایخاصيافتهاست. امیرالمؤمنینعلی)ع(رابر

وَن َخِبيٌر<)مجادله،آيۀ
ُ
َم َدَرَجاٍت َو اهَّلُل ِبَما َتْعَمل

ْ
ِعل

ْ
وُتواال

ُ
ِذيَن ا

َّ
ْم َو ال

ُ
ِذيَن َءاَمُنوا ِمْنك

َّ
آيۀمبارک>َيْرَفُع اهَّلُل ال

کهتزئینيافتهبهآيۀ کاشیمعّرقپشتمیزپذیرشقرارداردولوحسنگیيادبودی کهبهصورت ۱۱(

ى 
َ
ِهْم ِإل ّبِ وِر ِبِإْذِن َر ى الّنُ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُ
اَس ِمَن الّظ ْیَک ِلُتْخِرَج الّنَ

َ
َناُه ِإل

ْ
ْنـَزل

َ
ِكَتاٌب أ مبارک>بسم اهَّلل الرحمن الرحيم الر 

گوشزدمینمايد. َحِميِد<)ابراهیم،آيۀ۱(است،هدفبنارا
ْ
يِز ال َعِز

ْ
ِصَراِط ال

3.تزئینات روی دیوار و سقف )نقاشی دیواری(

کهامروزهبهنامنقاشیفرسکيافرسکومعروفاستسابقۀدیرينهای »نقاشیبررویدیواروسقف

داشتهودرقديممعمولبودهاست.نقاشیدیواریدرایرانمرسومبودهوازعهدسلطنتسامانیاندر

گوشهوکنارازجملهنیشابور،مقدارینقاشیهایدیواریرویگچبهدستآمدهاست.ازدورانصفويه،

گلهایتزئینینیزبردیوارهایداخلیبرخیازمساجدومقابراسالمیهنوز گلوبوتۀِاسلیمیو نقاشی

دردورانسلطنت که ربیع،حدودسال۱0۲۵قمری بنایخواجه در اینجمله، از جلوهگریمیکند؛

کهازمدرسۀِونیزآغازوهمهگیر شاهعباسساختهشدهاست.بعدازآنکهروشنقاشیبررویبوم

و رنگ و کاغذ روی بر نقاشی به را خود وجای گرديد منسوخ دیــواری نقاشی روش بهتدريج شد،
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روغنسپرد.باوجوداین،نقاشیدیواریبهحیاتخودادامهدادوسطوحعظیمدیوارهاوسقفهای

معابر،مساجدومنازلبااینروشنقاشیشد.درمکزيکپسازتحوالتسیاسیوفرهنگی،نقاشانی

ماننداورسکووديهگوریواودیويدآلفاروسکیوستأثیرهایخوببصریاینروشرادرقرنبیستم

رابهنام کشورخود انقالب تاريخو دوبارهنمايانساختندوتوانستندموضوعاتمربوطبهاجتماعو

کردند« احیا بیستم قرن در رامجّددًا دیــواری نقاشی ازطرفی و درآورنــد بهتصویر هنرهایهمگانی

گلوبوتهدرهنراسالمی،ص6۷و68(. )مهرانصدرالسادات،جهاناينالو،

هر که مربعشکل تقریبًا است تــاالری کبری)س(، خديجۀ حضرت اجتماعات تاالر پیشفضای

مبارکحضرت نام و معصوم)ع( چهارده مقدس اسماء از چتری میکند. خود مبهوت را بینندهای

کهوارداینفضامیشوند. زينب)س(وحضرتعباس)ع(باالیسرآنهاییاست

گنبدمسجدشیخ کهمنبعثاستازطرح گچبریهایزیباوظريفاست کندهاز گنبدگونه،آ این

لطفاهللاصفهان.لوسترهماهنگبااینفضابههمراهچهارلوستردرچهارطرفآن،نورالزمراتأمین

اهلل،محمدرسولاهللوعلیولیاهللباخطیزیبا اهللاال گنبدجمالتمقدسال گرداین گردا میکند.در

جلوهگراست.

کهبسیارظريفوزیباتهیهشدهوبردیواراینفضانصباست،تعدادی دوتابلویمعّرقچوب

ازاحاديثمنقولازحضرتعلی)ع(وحضرتزهرا)س(رايادآوریمیکند.ایندوتابلوبادیوارهای

کههمگیپوشیدهازچوبمیباشدهماهنگیدرخورتحسینیراايجادنمودهاست. اطراف

کبری)س(،بهاینفضامتصلاستوهمینطورَدِر دوَدراصلیتاالراجتماعاتحضرتخديجۀ

تاالر و بوفه ارتباط که ولیاهلل« وعلی اسماء»اهللجّلجالله،محمدرسولاهلل به تزئینيافته زیبای

پذیراییرابااینفضابرقرارمیسازد.

کوشششدهاستبابهرهگیریازهنراسالمیو درمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

ِاِلمانهایآن،جايگاهاینهنربرایمخاطبینتبیینشود.دراینمؤسسه،مجموعهایازنمادهاو

کهآرامشیدلنشینرابهمخاطبالقاءمیکند؛آرامشوبهجتی ِاِلمانهایاسالمیبهچشممیخورد

کهباديدنتصویرهایمزّینشدهبهآياتقرآنواحاديث،تفکریعمیقرادرنهادانسانپديد روحی

میآورد؛تفکروتعّمقیهوشمندانهوتحسینبرانگیز.





فصل ششم: 

 دست  نوشته  ها، تفاهم  نامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ها و مجّوزهای مؤسسۀ 

تحقيقات و نشر معــــــــــــــــــــــــــــــارف اهل البيت)ع(





اشاره
و داخل در گوشهمگنان به اهلالبیت)ع(، معارف نشر و تحقیقات ُمعَظممؤسسۀ آوازۀمجموعۀ

هم و فرهنگی ممتاز جغرافیای و معماری لحاظ به هم فاخر، بنای این است. رسیده کشور خارج

کمنظیريابینظیراست؛مجموعهای مستحدثاتفیزيکیوزیرساختهایسختافزاریوفناورانه،

کهبابهرهگیریازنمادهاوِاِلمانهایهنرومعماریاسالمیوايجادفضاییآراموفرحبخشومتأثر

ازانديشههاینابتوحیدیومعرفتاسالمی،بهمنظورتبیینونشرمعارفحقۀاهلالبیتعصمت

را نمونهاش میتوان جایی کمتر در که مجموعه این ویژگیهای است. شده ساخته طهارت)ع( و

گرفت،بسیاریازناظرانوعالقهمندانبهفرهنگنابشیعهرابرآنداشتهازآنبازديدنمايند سراغ

وضمنتقدیرازبلندهّمتیتولیتومدیرعاملمؤسسهجنابآقایحاجسّیدحسینرضازاده،برای

بهرهمندیازبدايعهنریوزیرساختهاینرمافزاریوالگوپذیریازآن،باآنآشناشوند.

بهمنظورآشناییبیشتربامؤسسه،بخشیازدستنوشتههایشخصیتهایفرهنگی،اجتماعی

کردهاند،همراهبامجّوزهایمؤسسهوتفاهمنامههای کهازمؤسسهبازديد وسیاسیداخلیوخارجی

مبادلهشدهبینمؤسسهونهادهاومؤسساتتأثیرگذارحوزۀفرهنگیواجتماعیدرپیمیآيد.
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الف(دستنوشتههایدفتریادبود

مهندس عبدالحسین سیف اللهی

تاريخبازديد:۱۳8۵/۲/۱4

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۹شمسی،اصفهان

تحصیالت:مهندسعمران،فوقلیسانسمعماری،دکترایمدیريت

اصفهان، استانداری عمرانی معاون اصفهان، شهردار مسئولیتها:

کشور، ــر وزی مــشــاور امــورخیريه، و اوقـــاف ســازمــان مــعــاونعمرانی

کشور،مسئولیتدرتوسعۀعمرانی قائممقامسازمانشهرداریهای

بسیاریازبقاعمتبّرکه

بسمه تعالى

محبت  اساس  بر  پنج  و  هشتاد  و  سيصد  و  یک  هزار  سال  ارديبهشت ماه  پنج شنبه  وز  ر

از  چهارم  بار  برای  تا  گشت  یار  توفيق  يز  عز وشان  نيلفر مهندس  آقای  جناب  دل  انگيز 

يز  عز برادر  یت  مدير و  فكری  بادرایت  و  اثرگذار  بسيار  اقدامات  و  ساختمان  مجموعۀ 

مراسم  در  دامت بركاته  امامى  آیــت اهَّلل  همچون  رگمردانى  بز هّمت  با  و  رضــازاده  حسين 

كلنگ زنى و دو بار هم در طول ساخت مزاحمت فراهم نموده، بازدیدی داشته باشم.

يزان پایه  گذار  زش بنيان  گذاران اين تفكر و اندیشه و بر هّمت و استواری عز بر دستان پرار

يزان باعث اين حركت  كه سهم امام و خمس عز كى  وت  های پا ساخت آن و بر مال  ها و ثر

آقای  قبلى جناب  یاست جمهوری  ر با  آن  مالى  موارد  در  هر چند  و  شده غبطه خورده 

كمک به انجام رسيد یا نه،  كه نمى  دانم اين  سّید  محمد خاتمى پیگيری بودجه شدم 

یاست  ر بودجۀ  كه  و مجموعۀ جمكران  رگ اصفهان  بز ى 
ّ
ولى درهرحال، همچون مصل

جمهوری قبلى داده نشد، اميد است به اين بنا كمكى شده باشد یا در زمان دولت جدید 

كمک مالى هر چند ناچيز به انجام برسد. اين 

يز و هّمت  های مهندس حميد  ون بانيان خّیر و خيراندیشان عز وزافز به هرحال، توفيق ر

يز رضازاده از درگاه ايزد مّنان  وشان و همۀ دست اندركاران و به خصوص برادران عز نيلفر

رگ و توّسل به ائمۀ   توكل بر خدای بز
ً
وز اّول و صرفا مسألت و توصيه دارم براساس توكل ر

كه  ين و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و با استواری قدم  های بعدی را هم بردارند  طاهر
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یار و مددكار اصلى خداست و از دست یاران بی  مورد و بی  جنبه چون من چشم  پوشى و 

يزان دلسوز بهره  مند و  رگ  مردان و زنان خّیر و از رهنمودهای آن دلدادگان و عز با هّمت بز

كمكى دیگر نباشند. از اين راه جز عنایت خداوندی چشم به راه 

يزان و انتظار افتتاح و بهره  برداری از مجموعه را از درگاه ايزد مّنان دارم و  توفيق همۀ عز

يزان. وزی برای همۀ عز وی سلمتى و بهر ز آر

و من اهَّلل التوفيق

سيف اللهى

با احترام و دست بوسى 85/2/14
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حجت االسالم والمسلمین سّید صادق حسینی اشکوری 
مدیرمجمعذخائراسالمیقم

تاريخبازديد:۱۳8۵/0۲/۲4

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۱شمسی،قم

تحصیالت:حوزوی

کتابالجموعوالمصادر تألیفات:

مسئولیتها:احیایمجّدد»مجمعذخائراسالمی«،مدیرمؤسسۀ

ذخائر مجمع مدیر نسخخطی، فهرستنگار فرهنگ، و علم تاريخ

اسالمی،نسخهشناس،مصّحح،نويسنده،مترجم،محقق،مؤّلف،

کتابشناسایرانی پژوهشگر،فهرستنگارو

بسمه تعالى

كه از هّمت بلند هّمت بلند دار 

وزگار به جايی رسيده  اند مردان ر

كه  وران و مخدومان خویش شاهد آن بوده  ام حركتى است نوين  وز در حضور سر آنچه امر

كه شاید دغدغۀ دینى هم نداشته باشند.  وی بسياری از خوش فكران معاصر است  ز آر

 بركتى به همراه 
ً
ینت بخش اين مركز شده، قطعا كه ز نام نيكوی »معارف اهل  بیت)ع(« 

از آنچه اميدوار بودند، شاهد  ودتر  را بانيان اين امر خير نيز ز كه نتایج آن  خواهد داشت 

از  بهره  گيری  با  آن  یع  سر وری  بــار شاهد  مقّدس،  تلش  اين  كورۀ  با در  كه  اميد  باشند. 

متخصصان علمى و داده   های فرهنگى اصيل باشيم.

ان شاءاهَّلل

سّید  صادق حسينى اشكوری

مدير مجمع ذخائر اسلمى قم

85/2/24
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دکتر علیرضا صالح 
استان برنامهریزی و مدیريت سازمان رئیس و استاندار معاون

اصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۵/0۲/۲4 

تاريخومحلتوّلد:اصفهان،خوروبیابانک

تحصیالت:دکترایعلوماقتصادی

استان بــرنــامــهریــزی و مــدیــريــت ســازمــان رئــیــس مسئولیتها:

اصفهان،معاونامورمجلس،استانهاوپشتیبانیسازمانمدیريت

استانهای و حقوقی مجلس، امــور معاون کشور، برنامهریزی و

معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهور،عضوهیئتعاملومعاونبرنامهریزی،توسعۀ

منابعوامورپشتیبانیسازمانخصوصیسازی،معاونبرنامهریزیاستانداراصفهان،معاوندفترامور

کشور بازرگانیسازمانمدیريتوبرنامهریزی

بسمه تعالى

كه  یادی  ين محترم به ويژه جناب آقای رضازاده با زحمات ز كه خّیر جای خوشحالى دارد 
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كتابخانۀ دیجيتال  ين  رگ تر كه به حق مى  توان بز تقّبل فرموده  اند، اين مجموعۀ عظيم را 

رگواران عزت،  بز اين  برای  از خداوند متعال  به سرانجام رسانده  اند.  كشور مى  باشد  در 

توفيق و سربلندی خواستارم.

و من اهَّلل التوفيق / عليرضا صالح

يزی استان / 85/2/24 یت و برنامه ر رئيس سازمان مدير

حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدتقی رهبر 
نمايندۀمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/۲

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱4شمسی،زرینشهر

تحصیالت:مدرکسطحسهحوزوی

امــام بروجردی،گلپايگانی، آيـــات برجسته:حضرات ــادان اســت

خمینی،مشکینی،مکارمشیرازیوعالمۀطباطبایی

اسالمی، شورای مجلس در اصفهان مردم نمايندۀ مسئولیتها:

کمیسیون عضو اسالمی، شــورای مجلس فرهنگی عضوکمیسیون

قضاییمجلسهشتم،امامجمعۀموقتاصفهانومشاورفرهنگیمجلسشورایاسالمی

بسمه تعالى

 شىٍء اساٌس و اساُس االسلِم ُحّبنا اهل البيت«
ّ

قال الصادق)ع(: »لكل

به  اعــجــاب  و  شيفتگى  چنان  اهــل  بــیــت)ع(  مــعــارف  نشر  و  تحقيقات  مركز  دیـــدار  در 

يبايی،  كاری با اين عظمت، ز كه قلم از توصيف آن ناتوان است.  اين جانب دست داد 

عالم  قطب  ويــژۀ  عنایات  با  جز  عصمت)ع(  اهل بیت  به  شيفتگى  از  كنده  آ و  هنری 
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زشمند در شهر والیت اهل  بیت)ع(، اصفهان،  امكان)عج( تحقق یافتنى نيست. اين اثر ار

و  اهل  بیت عصمت)ع(  به نام  آن كه  به  ويژه  قرار مى  دهد؛  را تحت  الشعاع  اثر دیگری  هر 

ن  ها خواهد   طول قر
ً
آنان به سطح جهان بنيان شده است و قطعا با هدف نشر معارف 

گنجينه  های معارف اسلم و تشّیع را در اختيار تشنگان حقيقت قرار خواهد  درخشيد و 

ک و مقدس اهل  بیت عصمت)ع( در هر چه پربار بودن برنامه های دینى  واح پا داد. از ار

یم. »َو  كمک مى  خواهيم و برای بانيان آن سعادت در دين و نعيم ابدی را مسألت دار آن 

ْرِض«
َ ْ
ُث ِفى ال

ُ
اَس َفَیْمك ا ما َيْنَفُع الّنَ ّمَ

َ
أ

محمدتقى رهبر نمایندۀ اصفهان در مجلس شورای اسلمى

ارديبهشت ماه یک هزار و سيصد و هشتاد و پنج
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مهندس حمیدرضا فوالدگر 
نمايندۀمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/0۲/۲8

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایمهندسیصنايع

استادانبرجسته:محمدفوالدگر،استادپرورش

رئیس نــجــفآبــاد، دانــشــگــاه علمی هیئت عضو مسئولیتها:

در اصفهان مــردم نمايندۀ خمینیشهر، و نجفآباد فنی دانشکدۀ

مجلس معادن و صنايع کمیسیون عضو اسالمی، شــورای مجلس

شورایاسالمی،عضوشورایپژوهشیمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی

باسمه تعالى

نكارنا«؛ »كسب معارف دين غير از  یقنا اهل البيت مساوٌق ال »طلُب المعارف من غير طر

مسير ما اهل بیت، به انكار ما مى  انجامد.«

معارف  یــج  و تــر و  نشر  هــدف  بــا  كــه  ــازاده  رضـ حــاج آقــا  ماندگار  و  خداپسندانه  اقــدام 

حاضر،  نسل  استفادۀ  و  آن  وضعى  آثار  بر  علوه  است،  گرفته  صورت  اهل بیت)ع(، 

مشتاقانۀ  ی  بهره  بردار محل  ان شــاءاهَّلل  سال  ساليان  كه  بود  خواهد  یه  ای  جار صدقۀ 

َک  ّبِ كه »َخْیٌر ِعنَد َر ز باقيات الصالحات است  معارف دنيا مى  گردد و از مصاديق بار

».
ً

َمل
َ
َثَواًبا َوَخْیٌر أ

شامل  آن  ثــواب  و  فرماید  عطا  يل  جز اجر  همكارانشان  و  ایشان  به  ان شــاءاهَّلل  خداوند 

گردد. رگوارشان حجت االسلم حاج آقا رضازاده  ایشان و ابوی بز

كار عظيم فرهنگى، وظيفۀ قطعى مسئوالن  بدیهى است حمایت معنوی و عملى از اين 

كشور و استان مى  باشد. و مديران فرهنگى 

كلن من اهَّلل التوفيق و عليه الّتُ

حميدرضا فوالدگر

نمایندۀ اصفهان

1385/02/28 
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آیت   اهلل زادۀ معّظم حاج محمدحسن مظاهری 
رئیسدفترحضرتآيتاهللالعظمیحاجشیخحسینمظاهری

تاريخبازديد:۱۳8۵/0۳/0۳

محلتوّلد:اصفهان

تحصیالت:سطوحعالیحوزوی

مسئولیتها:رئیسدفترحضرتآيتاهللالعظمیحاجشیخحسین

مظاهری،زعیمحوزۀعلمیۀاصفهان

باسمه تعالى

كه به نام مبارک حضرات اهل  بیت عصمت  یم  خداوند سبحان را سپاسگزار



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

94

وز در حال تأسيس و  و طهارت)ع(، مجموعه  ای علمى و فرهنگى با توجه به فناوری ر

یافته  ام،  را  و نفيس  بنای فاخر  اين  از  توفيق دیدار مجّدد  كه  اینک  شكل  گيری است. 

و  نيک  اندیش  بنيانگذار  از  صميمانه  تشكر  و  تعالى  خـــدای  ــاه  درگـ بــه  ســپــاس  جــز 

كه با هّمتى بلند وانگيزه  ای  فرهنگ دوست آن، جناب آقای رضازاده دام توفيقه و عّزه 

رگى دست زده  اند، سخنى ندارم. یغ، به چنين اقدام بز كم  نظير وتلش بی  در

كه تحت  كم  نظير را  از خداوند رحمان و رحيم اتمام و به ثمر نشستن اين حركت شایسته و 

رگوار و برجسته نيز قرار دارد و از اين جهت نيز مایۀ خرسندی و مسّرت  اشراف عالمى بز

و همكارانشان  ــازاده  آقــای رض به جناب  و  ون اســت، مسألت مى كنم  افــز امــيــدواری  و 

صميمانه خسته نباشيد عرض مى  نمایم.

والسلم عليه وعليهم ورحمۀ اهَّلل

محمدحسن مظاهری

1385/3/3
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مهندس محمدحسین ملک احمدی 
کشور کتابخانههایعمومی دبیرکلنهاد

تاريخبازديد:۱۳8۵/۳/8

دفتر مدیرکل اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزیر مشاور مسئولیتها:

و تحقیقات علوم، وزارت بهشکايات پاسخگویی و عملکرد ارزيابی

کشور کتابخانههایعمومی فناوری،دبیرکلنهاد

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

وز هشتم خرداد ماه 1385 برای بار دوم توفيق بازدید از مجموعۀ عظيم و  امر

كه با هّمتى  ين دست داد؛ مجموعه  ای  كمتر كتابخانۀ اهل  البيت)ع( به اين  خاطره  انگيز 

واال و البته با عنایت خاص اهل  بیت)ع( بنيان نهاده شده است و مى  توان انتظار داشت 

ون در جهان پرآشوب برای  وزافز كه همچنان با بهره  گيری از اين عنایت ويژه، حضوری ر

نظام  اين  مسئولين  همۀ  و  ما  بر   
ً
طبيعتا باشد.  داشته  شيعى  و  اسلمى  معارف  تبليغ 

كه آنچه در توان دارند در اختيار اين حركت قرار  مقدس جمهوری اسلمى ايران است 

اين  از  اسلمى  علوم  به  نيازمندان  همۀ  بهره مندی  و  هدایت  شاهد  ان شــاءاهَّلل  و  دهند 

كنون در اين عرصه تلش نموده اند و  كه تا را  يزانى  منبع عظيم باشيم. توفيق همۀ عز

ون را طلب مى  نمایم. وزافز ومندم و تداوم توفيق ر ز یا خواهند نمود از درگاه ايزد متعال آر

محمدحسين ملک احمدی

كشور كتابخانه های عمومى  دبیركل نهاد 
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حجت االسالم والمسلمین دکتر سّید احمد سجادی 
مدیرعاملمرکزتحقیقاترايانهایحوزۀعلمیۀاصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۵/۳/۱0

تاريخومحلتوّلد:۱۳44شمسی،اصفهان

تحصیالت:سطحچهارحوزوی

حجت سّید حــاج حجتاالسالموالمسلمین برجسته: اســتــادان

کبرفقیه،آيتاهلل موحدابطحی،حجتاالسالموالمسلمینحاجعلیا

حاجسّیدابوالحسنمهدوى،آيتاهللحاجسّیداحمدامامی،آيتاهلل

ــتاهللحاج آي ــتاهللحــاجحسنصافی، آي امــامــی، حــاجسّیدحسن
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آيتاهللحاج آيتاهللحاجسّیدمصطفیمهدوى، آيتاهللحاجسّیدمحمدصادقی، محمدناصرى،

عباسعلیاديبوآيتاهللالعظمیحاجشیخحسینمظاهرى

کتابودههامقالۀعلمی تألیفات:مؤّلفنوزدهعنوان

رايانهایحوزۀعلمیۀاصفهان،مشاورپژوهشیسرپرست مسئولیتها:مدیرعاملمرکزتحقیقات

فرهنگی مؤسسۀ اصفهان،مدیر معارف و قرآن علوم دانشکدۀ رئیس خیريه، امور و اوقــاف سازمان

مؤسسۀ مسئول اصفهان، استان سپاه کز مرا در ــّیفقیه ول نمايندگی مسئول راســخــون، هنری و

و چــاپ شرکت هیئتمدیرۀ عضو اصفهان، استاندار مشاور اصفهان، تبیان فرهنگیاطالعرسانی

انتشاراتاسوه،مدیرمحصوالتفرهنگیبعثۀمقاممعّظمرهبریدرحجوزيارت

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

رگوارم جناب آقای رضازاده دیداری  وز چهارشنبه 85/03/10 بنا به دعوت برادر بز در ر

ؤیت  ر و  وشان  نيلفر و  ابراهيمى  گرانقدر  برادر  كامل  اين مؤسسه داشتم. توضيحات  از 

كتابخانه  های  كرد. به راستى با آن كه سال  ها در امور رایانه  ای و  امكانات بسيار خرسندم 

با  دارم  آن  اميد  بــودم.  ندیده  بهره  وری  و  عظمت  اين  با  مركز  داشتم،  دقت  دیجيتالى 

و  باشند  موفق  مسير  ــۀ  ادام در  االعــظــم)عــج(  بقيه اهَّلل  حضرت  صاحب االمر  توجهات 

خداوند توفيق تكميل عنایت فرماید.

كه اين عمل،  كه یكى از شفاعت  كنندگان قيامت »عمل صالح« است  وایت است  در ر

كرد. شفاعت دست اندركاران را خواهد 

ون برای دست اندركاران خواستارم. وز افز عزت ر

سّید احمد سجادی

مديرعامل مركز تحقيقات رایانه ای حوزۀ علميۀ اصفهان

85/03/10
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دکتر سّید محمدباقر کتابی 
تاريخبازديد:۱۳8۵/04/۱۳

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،اصفهان

سطوح اسالمی، فلسفۀ و عرفان و الهیات دکترای تحصیالت:

عالیحوزوی

ــیـــرزاابــوالــفــضــل ــادانبــرجــســتــه:آقــایمــحــمــدمـــهـــريـــار،مـ ــ ــت اســ

همایی،حاجآقارحیمارباب،حاجمیرزاعلیآقاشیرزای،آيتاهللحاج

شیخمهدینجفی،آيتاهللحسینخادمیوآيتاهللطّیب

مقدمه هنر، و ادب و عرفان و علم در اصفهان رجــال تألیفات:

گنجزریبوددراین کتاب کتابوحدتوجود،تألیفمرحوماستادفضلاهللضیاءنور،مقدمهبر بر

محمدباقر کتابی
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کتاباخالق،تألیفپیرژانه،متفکربزرگفرانسوی، کتابشعرانتظار،مقدمهبر کدان،مقدمهبر خا

سّید بهقلممهندس انسان، بهینه کتاب بر مقدمه کتابی، بدرالدین مرحوم فرزانه دانشمند ترجمۀ

بهاءالدین آقای زندهياد کتابحاصلعمر،بهقلمنويسندۀفاضلمحقق، بر حسینعلوی،مقدمه

فرهیخته، و محقق نويسندۀ آثار از بیشتر يا جلد ده بر مقدمه الفت، گلشن کتاب بر مقدمه الفت،

زندهيادمرحومبهاءالدینالفت،مقدمهبردیوانآقایموزون

مسئولیتها:اشتغالدرامورقضایی،استاددانشگاهاصفهانودانشگاهصنعتی،عضوانجمنآثار

ومفاخراصفهان

باسمه تعالى

وز سه شنبه 85/04/13 ر

كتابخانۀ  عظيم  مؤسسۀ  دیــدار  به  موفق  وشان  نيلفر مهندس  آقای  جناب  عنایت  با   

مؤسسه  ايــن  جمال  و  ل  جــل و  عظمت   
ً
واقعا شــدم.  طــهــارت)ع(  و  عصمت  اهل بیت 

گفتم به هّمت عاليۀ مؤسسان اين مركز  ين  كه بارها و بارها آفر كرد  آن  چنان مرا مبهوت 

مهم علمى، به خصوص جناب آقای رضازاده حفظه اهَّلل تعالى و وّفقه لما یحّب و يرضى 

یه شده است. كه پیوسته عمر بابركت او صرف اين مؤسسات خير

ساختمان  اين  كلنگ  كه  شعبان  پانزده  وز  ر درصبح  نمى  كردم  بــاور  به هيچ وجه   
ً
واقعا

يرا به اين بنا باید  زده مى  شد، در ظرف چهار سال چنين عظمتى به وجود آمده باشد؛ ز

كرد، نه »عظيم«. »عظمت« اطلق 

وهندگان علم و دانش اهل  بیت)ع(  ودی شاهد و ناظر باشيم كه محققان و پژ اميدوارم به ز

از تمام دنيا در اين مركز علمى به تحقيق و دانش پرداخته  اند. ان شاءاهَّلل تعالى

كتابی محمدباقر 

85/4/13
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دکتر سّید  محمدکاظم موسوی بجنوردی 
رئیسدائرهالمعارفبزرگاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/04/۱۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۱شمسی،نجفاشرف

تحصیالت:دروسحوزویدرنجفوتهران

اسالمی،مجموعهمقاالت ــزرگ ب دایــرهالــمــعــارف طــرح تألیفات:

اسالم،پژوهشیتاريخیوفرهنگی،اقتصادمايابررسیهاییدربارۀ

مکتباقتصادیاسالم)مترجم(و...

)مرکز اسالمی بــزرگ دایرهالمعارف مرکز بنیانگذار مسئولیتها:

پژوهشهایایرانیاسالمی(،سرویراستارمجموعۀدایرۀالمعارفبزرگاسالمی،رئیسسازماناسناد

کتابخانۀملیایران و
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بسمه تعالى

مؤسسۀ  از  سجادی  صــادق  سّید  دكتر  آقــای  جناب  اتفاق  به   1385/4/17 یخ  تار در 

كردم. مؤسس خردمند اين مؤسسه، جناب  تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( بازدید 

ون  در در  اغــراق  بدون  اين مؤسسه  با دیدن  كه  آقای حاج سّید حسين رضــازاده است 

كه  واقع یک مركز تحقيقاتى است  كه ایشان نابغه هستند. اين مؤسسه در كردم  اذعان 

كشورهای  و  وپا  ار در  واقع حتى  در به صورت دیجيتالى عرضه مى  شود.  آن  منابع  همۀ 

 دیجيتالى 
ً
كتابخانه  ای صرفا كه یک مركزی و یا  پیشرفته هنوز چيز مشابهى ندیده  ام 

ايــران  بــرای  هم  كه  اســت  كارهايی  آن  از  مؤسسه  ايــن  مى  كنم  فكر  به هرحال،  باشد. 

باعث  و هم  برمى دارد  گام  های مؤثری  اهل علم  به  در خدمت  ين است، هم  افتخارآفر

كه دیگران از چنين شيوه  ای تبعيت نمایند. مى   شود 

بسنده  انــدازه  همين  داد،  قــرار  یابی  ز ار مــورد  را  رضــازاده  آقــای  كارنامۀ  بتوان  وزی  ر گر  ا

كتابخانۀ دیجيتالى است و من هم پنج هزار نسخۀ خطى  كه بگویند او بنيانگذار  است 

دیجيتالى به اين مركز مهم هدیه مى  كنم.

كاظم موسوی بجنوردی / 85/4/17 / اصفهان
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دکتر سّید صادق سجادی 
دایرةالمعارف مرکز تاريخوعضوشورایعالیعلمی مدیربخش

بزرگاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/4/۱۷

کرمانشاه تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،

تحصیالت:دکترایتاريخوتمدنمللاسالمی

در تاريخنگاری اســالمــی، تمدن در علوم طبقهبندی تألیفات:

اخبار رسالۀ و برمکیان تاريخ ــاری، روت باشگاههای ماهیت اســالم،

برامکه،تاريخجامعایرانومقاالتمتعدد

مسئولیتها:مدیربخشتاريخوعضوشورایعالیعلمیمرکزدایرهالمعارفبزرگاسالمی،دبیر

اسالمی، بزرگ دایرهالمعارف پژوهشی معاون اسالمی، بزرگ دایرهالمعارف مرکز علمی عالی شورای

عضوومدیردانشنامۀشبهقارۀهنددرفرهنگستانزبانوادبفارسی

هو الباقى

رگ اسلمى  یاست محترم مركز دايره المعارف بز بنده در خدمت جناب آقای بجنوردی، ر

كردم. به  خصوص مطالعۀ وقف  نامه  به دعوت جناب آقای رضازاده از اين مركز بازدید 

و اساسنامۀ اين مؤسسه و توضيحات آقای رضازاده بنده را واداشت تا در اين نظر خود 

كه دورۀ ايرانيان خّیر و خوش فكر و درست نّیت در اين یكى دو دهۀ اخير به پایان رسيده 

رگ با اهدافى  واقع آن را مورد تجدیدنظر قرار دهم. مؤسسه  ای بز كنيم و در است، تعّمق 

در  عمومى  دیجيتال  كتابخانۀ  نخستين  را  آن  بتوان  شاید  و  است  استقرار  كار  در  واال 

كشور دانست. بر همۀ ايرانيان و خاصه دولت جمهوری اسلمى ايران الزم است به اين 

ون بنيانگذار اين مؤسسه. وزافر مؤسسه یاری رسانند. با اميد توفيق ر

سّید صادق سجادی

85/4/17
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حجت االسالم والمسلمین رسول ملکیان اصفهانی 
مسئولروابطعمومیحوزۀعلمیۀاستاناصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۵/4/۲۱

تاريخومحلتوّلد:۱۳44شمسی،اصفهان

تحصیالت:خارجفقهواصول)رشتۀتخصصی:فلسفهوعرفان،

گرايشقرآن(

از کتابدرحوزۀخانواده،اسرارسحروجادو تألیفات:چهارجلد

قرآن، در مفاهیمشناسی علم دائرةالمعارف فلسفه، و علم ديدگاه

طرحجامعتهذيب،ازدواجموقتوراهکارها،سفرنامۀشورایعالی

و اسرارسحر راهکارها، و ازدواجموقت قبور، اهل زيارت برکات و آثار اصفهان، به حوزههایعلمیه

گوهریدرصدف)حجاب(،مراحلسیروسلوکوطریقعشق جادو،حسینچراغجهانتاب،زفاف،

وعرفانازديدگاهعرفایبزرگودارایمقاالتمتعدد

حسنزاده عالمه آيتاهلل اجلوئیان، مهدی آيتاهلل مظاهری، آيتاهللالعظمی برجسته: استادان

آيتاهلل آيتاهللصافی، لنکرانی، آيتاهللفاضل آيتاهللصادقی، آملی، آملی،عالمهعبداهللجوادی

اعتمادی،حججاسالم:ستوده،روحانی،اجلوئیان،ابراهیمی

تبلیغات مسئولیتهای انتظامی، نیروی در همگانی مشارکت و آموزش مسئولیت مسئولیتها:
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بخش مسئول و علمی هیئت اصفهان، در نحل و ملل مطالعات مرکز وتأسیس همکاری اسالمی،

قرآنمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلبیت)ع(،مسئولمرکزتحقیقاتحوزۀعلمیۀاصفهان،دبیر

انتشاراتحوزۀ ناصريه،مسئول علمیۀ مدرسۀ رئیس اصفهان، استان سومینجشنوارۀعالمهحلی

آموزشهای استاناصفهان،مدیرمجتمع روابطعمومیحوزههایعلمیۀ علمیۀاصفهان،مسئول

کاربردیحوزههایعلمیۀاستاناصفهان

بسمه تعالى

بازدید  اهل  البيت)ع(  و نشر معارف  از مؤسسۀ تحقيقات  وز چهارشنبه 85/4/21  ر در 

و  سعادت  چنين  خداوند  كه  كرد  تشكر  باید  و  گفتم  ين  آفر آن  بانى  و  واقف  بر  نمودم، 

توفيقى را به ایشان داده است.

مورد  اســلم  مقدس  عاليۀ  اهــداف  راه  در  احسن  به نحو  سرمایه  گذاری  اين  است  اميد 

دولتمردان  برای  الگويی  حتى  و  گردد  خير  بانيان  برای  الگويی  و  قرارگيرد  بهره  برداری 

جمهوری اسلمى. والسلم.

رسول ملكيان اصفهانى
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مهندس عبدالمجید ریاضی 
کــشــورومــعــاونفــنــاوری دبــیــرشـــورایعــالــیفــنــاوریاطــالعــات

اطالعاتوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

تاريخبازديد:۱۳8۵/۵/۳

کازرون تاريخومحلتوّلد:۱۳۳0شمسی،

و بــرق مهندسی رشــتــۀ در پیوسته فوقلیسانس تحصیالت:

گرايشالکترونیک الکترونیک،

فناوری فناوریاطالعات،معاون مسئولیتها:دبیرشورایعالی

اطالعاتوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،معاونوزارتارتباطات

وفناوریاطالعات،مدیرطرحتوسعۀالکترونیکوفناوریاطالعاتاستانفارس،رئیسشورایعالی

شرکتصنايعالکترونیکایران،رئیسهیئتمدیرۀشرکتایزایران،مدیرعاملونايبرئیسشورای

الکترونیکومعاوناجراییمدیرعامل گروهمخابراتو الکترونیکایران،مدیر عالیشرکتصنايع

مخابرات يکان مدیر ــاع، دف صنايع به وابسته )صما( ــران ای مخابرات صنايع مدیر ــاع، دف صنايع

)Communication Division(صنايعالکترونیکایرانومدیرپروژۀمخابراتیسپاهپاسدارانانقالب

اسالمی،مدیربخشمهندسیسیستمهایصنايعالکترونیکایران

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ْن َهداَنا اهَّلُل
َ
ْو ال أ

َ
ا ِلَنْهَتِدَی ل ُكّنَ ذی َهدانا ِلهذا َو ما 

َّ
َحْمُد هلِِل ال

ْ
ال

بسيار  اقدام  شاهد  وز  امر است.  اهل  البيت)ع(  محبت  و  نور  از  سرشار  مؤمنين  قلوب   

زشمند و خداپسندانۀ شخصيتى مؤمن و معتقد جناب آقای حاج سّید حسين رضازاده  ار

گسترش مذهب  كه تمام هّمت خود را در راه اشاعۀ فرهنگ اهل  البيت)ع( و نشر و  هستم 

گمارده  اند. جعفری و با استفاده از فناوری اطلعات به كار 

ورش  يبای ساختمان، توأم با فناوری پیشرفته، برای اطلع  رسانى و پر معماری بسيار ز

رگ مردانى  انسان های مؤمن و معتقد در سراسر عالم، بسيار جالب توجه است. هّمت بز

همچون جناب آقای رضازاده با بهره گيری از همۀ ابعاد علمى، فنى برای توسعۀ اسلم 

وی توفيقات  ز ناب محمدی در سرتاسر عالم، قابل تقدير و احترام است. برای ایشان آر

و  مــورد رضــای خــدای سبحان  اقدامات شایسته  اين  امــيــدوارم  و  یــم  دار از پیش  بیش 

از خداوند متعال درخواست  گيرد.  خشنودی قلب مبارک حضرت بقيه اهَّلل االعظم قرار 
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كمک هرچه  مى نمایم اين جانب و همۀ عاشقان اهل بیت)ع( را در جهت خدمتگزاری و 

یم. یم از اهل البيت)ع( دار بیشتر به اين مؤسسۀ مقّدس موفق بردارد. ما هر چه دار

و من اهَّلل التوفيق

یاضى عبدالمجيد ر

كشور و معاون فناوری اطلعات وزارت ارتباطات  دبیر شورای عالى فناوری اطلعات 

و فناوری اطلعات

1385/5/3
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ناگش )گردشگر خارجی(
تاريخبازديد:۱۳8۵/0۵/0۳

حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری 
شورای دبیر و قم اسالمی علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز مدیر

عالیاطالعرسانی

تاريخبازديد:۱۳8۵/0۵/۱۱ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۲شمسی،تهران

دکترای دانشگاهی: مدرک اجتهاد، حــوزوی: تحصیالت:مدرک

فلسفۀتطبیقی

شیخ آيـــتاهلل حــائــری، کاظم سّید برجسته:آيتاهلل اســتــادان

محسن شیخ آيتاهلل خرازی، محسن سّید آيتاهلل تبریزی، جواد

کی ارا مصلحی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

108

کامپیوتریعلوماسالمیقم،معاونرئیسقوۀقضاییهورئیس مسئولیتها:مدیرمرکزتحقیقات

مرکزآماروفناوریاطالعاتقوۀقضائیه،عضوحقیقیاّولیندورۀشورایعالیفضایمجازی،رئیس

مرکزتحقیقوتوسعۀعلومانسانی)سازمانسمت(،مدیرشبکۀاطالعرسانیحوزهودبیرشورایعالی

کشور اطالعرسانی

 بسمه تعالى

گر مدّبرانه به هم بیاميزند جلوه  ای بی نظيراز ذات اقدس الهى به دست  سّنت و تجّدد ا

خواهند داد.

كليۀ  و بی  شک مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  بیت)ع( از اين نمونه است. برای 

كه به حق یاران حضرت مهدی)عج( هستند از  دست اندركاران و دلسوزان اين مجموعه 

خداوند، حكمت و عزت وعظمت مسألت دارم.

دبیر شورای عالى اطلع رسانى

یاری حميد شهر

 85/5/11
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حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حامدرضا معاونیان 
استادوسخنران

تاريخبازديد:۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳46شمسی،تربتحیدريه

تحصیالت:خارجفقهواصول

قم، جعفری فرهنگی بنیاد تخصصی مرکز مدیر مسئولیتها:

مؤسسومدیرشبکۀجهانیثامن

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

نا ابوالحسن الرضا )عليه و على آبائه آالف التحيه و الثناء(: »َرِحَم  قال موال

و َعِملوا َمحاِسَن كلِمنا ال ّتبعُونا«صدق 
َ
مرَنا َو َدعا الناَس ِالينا، فاّنَ الناَس ل

َ
حيا ا

َ
اهَّلل َمن ا

نا)ع(. موال

گوید / ُقمری به طرب خوانى و بلبل به ترانه هركس به زبانى سخن از مدح تو 

اندیشه وران  از  یک  هر  ماندگار،  فرهنگى  مجموعۀ  اين  وصف  در  یادگار،  دفتر  اين  در 

گوشه ای از هنر، ذوق، صلبت و ظرافت، توأمان و آميخته به هم در سخت افزار  فرهيخته 

و بنا و علّو هّمت بنيانگذار در وااليی اهداف نرم افزار و بسيار بسيار دیگر از جلوه  های 

كه ان شاءاهَّلل پایگاه تمّسک به كتاب اهَّلل و العتره خواهد بود،  چشم  نواز اين توحيدخانه را 

از دیدگاه و منظر خویش دیده و ستوده  اند و هر یک از شگفت  زدگى و اعجاب خود كلمه  ای 

وزهای نخستين در  كه از همان ر ين  كمتر گفته  اند. اما برای اين بندۀ  نوشته و جمله  ای 

آقای  رگوار جناب  بز و  نازنين  برادر  اندیشۀ  و  در قلب  ين  وی شير ز آر اين  یان خطور  جر

حاج سّید حسين رضازاده حفظه اهَّلل بوده و به چشم خویش شاهد پیگيری نستوهانۀ وی 

وژۀ عظيم و فخيم بوده و دغدغه های جانكاه  در تمامى مراحل ساخت و پرداخت اين پر

كليات امور بلكه در چينش و انتخاب جزئيات نيز داشته  كه با نهایت وسواس در  وی را 

كه  یده است، بوده  ام، هيچ جای شگفتى و حيرت و اعجابی نيست؛ چرا و به جان مى  خر

كه به دست یكى از  كار معجزه  آسا را بارقه  ای از تابش شمس الشموس)ع( مى  دانم  اين 

كش درخشيده تا نور اهل  البيت)ع( را به جهانيان بنمایاند. زندان و تبار پا فر

حامد رضا معاونيان

شعبان المعّظم 1427

وضه خوانان ابی عبداهَّلل الحسين عليه السلم ين ر كوچک تر ين و  كمتر
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سّید محمود میرلوحی 
کشور معاونپارلمانیوزارت

تاريخبازديد:۱۳8۵/06/۲8 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۵شمسی،اصفهان

کارشناسیارشدمدیريتبازرگانی تحصیالت:

کشور،معاوناجراییشورای مسئولیتها:معاونپارلمانیوزارت

اسالمیشهرتهران،نائبرئیسمجمعاستاندارانجمهوریاسالمی

اسالمی، ایران دانشآموختگان مجمع مرکزی شورای عضو ایران،

کمیتۀاقتصادوتنظیممقرراتشورایاسالمیشهرتهران رئیس

بسمه تعالى

یارت مركز معارف اهل  بیت)ع( شكرگزارم ذات باری  تعالى را به واسطۀ توفيق ز

وهش و تحقيق فرهنگى وقتى كه با اندیشه و شجرۀ وقف تلفيق شود و چون با  رگ پژ كار بز

كرد.  گردد، بلشک زمينه های توفيق بشر را تحصيل خواهد  وز همراهى  علم تكنولوژی ر

كار  فدا و متخصصان  كارشناسان  واقفين محترم،  ون  وزافز ر توفيق  تعالى  باری  از ذات 

و به ويژه برادر فرهيخته و آرمان خواه جناب آقای حسين رضازاده را مسألت مى  نماید.

سّید محمود ميرلوحى

85/6/28
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دکتر علی رجالی 
دکترعلیرجالی

تاريختولد:۱۳۳0

شهرت:رياضیات:آمار،نظريهاحتمالیاعداد

تحصیالت:دکترایآمارازدانشگاهاستانفوردآمريکا

در ارديش پاول جهانی جایزه ایرانی برنده نخستین افتخارات:

سال۲008میالدی

آثاروتالیفات:

 An experience on training mathematics teachers for  .۱

teaching satistics in Iran

Challenging Mathematics In and Beyond Classroom .۲

۳.آمارواحتماالت

4.موضوعاتمختلفرياضی

 به نام خدا

زشمند  يزم جناب آقای موحدی بسيار ار بازدید از یک مركز علمى در محضر استاد عز

يزی صحيح و اصولى، بتواند درخدمت همۀ  است. اميدوارم اين مركز مجهز، با برنامه  ر

گيرد. اندیشمندان قرار 

على رجالى

1385/7/23



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

113

جناب آقای سّید  مهدی متوّلیان
معاونهماهنگیونظارتراهبردیرياستجمهوری

تاريخبازديد:۱۳8۵/8/۹

غدیر، نقل و حمل و دريایی هولدينگ مدیرعامل مسئولیتها:

کیش، مدیرعاملشرکتبینالمللیتوسعۀساحلوفراساحلنگین

مدیرعاملشرکتسرمايهگذاریمهراقتصادایرانیان

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

اين كه  از  كــردم.  پیدا  را  مركز  اين  از  بازدید  توفيق   1385/08/09 یخ  تار در 

كه  به  گونه  ای  كرده  اند،  يزی  پایه ر را  بلندی  اهداف  بــرادران،  كردم  ملحظه 

به  دسترسى  كه  به  گونه  ای  نمایند،  ایجاد  را  كشور  سطح  در  دیجيتالى  كتابخانۀ  اّولين 

در  مؤثری  نقش   
ً
قطعا شده،  ایجاد  وهشگران  پژ برای  تحقيقاتى  و  علمى  مــدارک  كليۀ 

وح  كه از نام مركز پیداست ر پیشبرد علوم خواهد داشت و نكتۀ دیگر اين كه همان گونه 

وزی  اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را در جای جای اين مؤسسه مى  توان دید. به اميد ر

كه مؤسسه به اهداف نهايی خود نائل شده باشد.

يان
ّ
سّید مهدی متول



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

114

آیت اهلل العظمی محمدتقی مجلسی اصفهانی 
مرجععالیقدر

تاريخبازديد:۱۳8۵/08/۱0

تاريخومحلتوّلد:۱۳08شمسی،اصفهان

تحصیالت:خارجفقهواصولوحکمت

استادانبرجسته:آياتعظامآقايانحاجسّیدحسینطباطبایی

کوهکمرهاى، حجت خوانساری، محمدتقی سّید حاج بــروجــردی،

حاج شیرازی، عبدالهادی میرزا حاج شاهرودی، محمود سّید حاج

حسین شیخ حاج حمامی، حسین سّید حاج حکیم، محسن سّید

حّلی،حاجسّیدابوالقاسمخویی،حاجمیرزاهاشمآملی

تألیفات:واليةاالولیاء،واليةالفقیه،المنتقیشرحعروةالوثقی،رسالهتوضیحالمسائل،السنةالوسطی

فیتمّسکبالعروةالوثقی)حاشیهبرعروةالوثقیدردوجلد(،الدرةالبهیةفیمسائلالتحیة،مناسک

حج،منتهیاالفکار)تقریربحثحضرتآيتاهللمیرزاهاشمآملی(وآثارمطبوعومخطوطديگر

معارف و علوم عالی سطوح تدريس و تعلیم اصفهان، علمیۀ حوزۀ برجستۀ استاد مسئولیتها:

مکتباهلبیت)ع(،تدريسبحثخارجفقهواصول،تدريسدرمجمعجويندگانفقهجعفری)ع(

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

گشتم از دیدار مؤسسۀ تحقيقات معارف اهل  بیت عصمت  اين جانب بسيار خوشوقت 

كه مبنى بر اساس تقوا بوده و وسيلۀ   مؤسسه  ای است 
ً
كه حقا و طهارت )عليهم السلم( 

را  )عليهم  السلم(  اهل بیت  اهــداف  ان شــاءاهَّلل  كه  است  تقديری  قابل  و  ممتاز  بسيار 

از  تحقق مى  بخشد. خداوند تأيیدات و توفيقات خدمتگذاران به اين مؤسسه را بیش 

پیش مستدام دارد.

والسلم على عباداهَّلل الصالحين و رحمه اهَّلل

محمدتقى مجلسى

85/8/10



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

115

حجت االسالم والمسلمین سّید  مصطفی میرلوحی 
مدیرکلروابطعمومیوبینالمللدانشگاهامامصادق)ع(

تاريخبازديد:۱۳8۵/8/۱۱

مسئولیتها:مسئولدفترآيتاهللمهدویکنی،عضوهیئتامنای

دانشگاهامامصادق)ع(

 بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

و  ين  الطاهر آله  و  محمد  سّیدنا  على  اهَّلل  صلى  و  العالمين  رب  اهَّلل  الحمد 

یف السّیما على بقيه اهَّلل فى االرضين عجل اهَّلل تعالى فرجه الشر

یازدهم شوال المكرم 1427  و  پنج  و  آبان ماه هشتاد  دوازدهــم  در شب جمعه 

یارت  رگوارم جناب دكتر سّید محمدرضا ميرلوحى، توفيق ز در معّیت برادر ارجمند و بز

كه توسط برادر خّیر و  و بازدید مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل بیت)عليهم السلم( 

رگان و اساتيد تأسيس شده،  ير نظر و با هدایت بز يز جناب حاج آقا رضازاده و ز موفق و عز

كارمى  له السادات و سليل اال حاصل شد و آنچنان  كه متوقع بود و هست از ِقَبل چنين سل

چنين نّیت مخلص و واال و شایسته ای بسيار خوب جامۀ عمل پوشيده است.



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

116

ين)عليهم  السلم(  اميد است اين بنای خير كه با نّیت خالص احياء علوم و مآثر اجداد طاهر

گرفته و مسئوالن و اوليای امور، اساتيد  تأسيس شده، از مفاخر شهر واليی اصفهان قرار 

رگوار حوزه و دانشگاه بالخصوص مراجع معّظم تقليد اّيدهم اهَّلل تعالى، نظر لطف و  بز

یغ نفرمایند و اين بنای رفيع  حمایت و عنایت خود را نسبت به اين مؤسسه نورانى در

از پایگاه  هايی مذهب امام جعفر صادق)عليه السلم( در اين شهر  بتواند به پایگاهى 

يق و صاحب حوزۀ قدیم و عظيم تبديل شود. عر

والسلم عليكم و على عباداهَّلل الصالحين

سّید مصطفى مير لوحى

11/8/85

دهم شوال الكرم 1427



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

117

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا صالحیان 
استان جمعۀ ائمۀ سیاستگذاری شورای نمايندگی دفتر مسئول

اصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۵/8/۱6 

تاريختوّلد:۱۳40شمسی

تحصیالت:حوزوی)خارجفقهواصول(

احمد وجدانیفخر، قــدرتاهلل آيــات حضرات برجسته: استادان

مظاهری، حسین اعتمادی، مصطفی ستوده، محمدتقی پايانی،

محمدفاضللنکرانیوناصرمکارمشیرازی

اسالمی، فرهنگ در مــادر و پدر مقام جوانان، از پرسش علی)ع( امیرمؤمنان از پاسخ تألیفات:

گپیبامدیران حديثشناسیاخالق،رسالتدانشجويانعلومدينیوطالبو

ائمۀجمعۀاستاناصفهان،تدريسدر مسئولیتها:مسئولدفترنمايندگیشورایسیاستگذاری

حوزۀعلمیه،دبیرشورایسیاستگذاریائمۀجمعۀاستاناصفهان،رئیسومدیراجراییمرکزرسیدگی

بهامورمساجداستاناصفهان

بسماهللالرحمنالرحیم

يز و ارجمند برادر عز

جناب آقای رضازاده

سلم عليكم

از مجموعۀ عظيم اهل بیت)عليهم  السلم( بازدید نمودم.

پیدا  توفيقى  چنين  كه  هستيد  و  بــوده  اهل  بیت)ع(  عنایت  مــورد  حضرت عالى   
ً
قطعا

يبندۀ یک شيعۀ على و آل على)ع(  كه ز كرده  اید. ضمن تقدير و تشكر از اين هّمت بلند 

خادم  بــرای  اصفهان  استان  جمعۀ  ائمۀ  دبیر  صالحيان  محمدرضا  اين جانب  اســت، 

ير پای  ز ک  وكش خا كه ان شاءاهَّلل جار افتخاری اين مجموعه اعلم آمادگى مى  نمایم 

دوستداران على و آل على)ع( باشم.

با تشكر

محمدرضا صالحيان

85/8/16



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

118

دکتر امیرحسین بانکی پورفرد
مشاوراستانداراصفهاندرامورجوانان

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱0/0۳ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۹شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایفلسفۀغرب،سطحدوحوزه

کبريان، ا کلباسی، فیاضی، یــزدی، مصباح برجسته: اســتــادان

گلشنی،احمدی آيتاللهی،مجتبوی،

تألیفات:مطلعمهر،سّردلبرانواخالقخانواده

مسئولیتها:مشاوراستانداراصفهانومدّرسدانشگاه



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

119

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

و هوای  كه حال  در شهرمان هست  امام رضــا)ع(  از حرم  كبوتری  امشب متوجه شدم 

حرم  های اهل بیت)ع( را در شهر عّشاق اهل  بیت)ع( زنده نمود.

بانكى

85/10/3

)۵۵۳4(

افشاری،  آقایان محمدحسین استکی، حجت االسالم سّید محمود حسینی دولت آبادی، علی 
حمید سعادت 

اصفهان، استان نمايندگان رئیسمجمع اسالمی، درمجلسشورای اصفهان نمايندۀ بهترتیب:

َکروندرمجلسشورایاسالمی نمايندۀسمیرمدرمجلسشورایاسالمی،نمايندۀنجفآبادوتیرانو

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱0/8

نام: دکتر محمدحسین استکی

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،تهران

تحصیالت:دکترایمهندسیمکانیک

مسئولیتها:نمايندۀشهراصفهاندردورۀهفتممجلسشورای

علمی وعضوهیئت مهندسی و فنی تحقیقات مرکز اسالمی،رئیس

دانشکدۀمهندسیدانشگاهاصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

120

نام: حجت االسالم والمسلمین سّید  محمود حسینی دولت  آبادی

تاريختوّلد:۱۳40شمسی،دولتآباد

تحصیالت:حوزوی

خراسانی، وحید لنکرانی، فاضل عظام: آيات برجسته: استادان

گرگانی،تبریزی،داوری،صافیاصفهانی،ناصری، سبحانی،علوی

خامنهای

الشیعه)يکدورهعقائدشیعهبهفارسیروان(، تألیفات:عقائد

عالئم و زمان)عج( امام وجودی وخصايص )امامت االمامه کتاب

معصومین)ع((، از حديث چهل توضیح و )شــرح االربعین ظهور(،

از برخی اصول و فقه دروس تقریر عربی(، زبان به قرعه دربــارۀ فقهی )رسالهای القرعه فی الرساله

استادانحوزه

کمیتۀفرهنگیمجلس کمیتۀزنانوخانواده مسئولیتها:نمايندۀمجلسشورایاسالمی،رئیس

کسیون فرا عضو اســالمــی، شــورای مجلس فرهنگی کمسیون هیئترئیسۀ عضو اســالمــی، شــورای

اصولگرايانمجلسشورایاسالمی،امامجمعۀدولتآباد،رئیسمجمعنمايندگاناستاناصفهان

نام: علی افشاری

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،سمیرم

تحصیالت:فوقلیسانسجغرافیابرنامهریزیشهری

ارشاد و فرهنگ ادارۀ پرورش،رئیس و آموزش مسئولیتها:دبیر

دورۀ در مــردم سمیرم،نمايندۀ شهر اسالمی شــورای اسالمی،عضو

هفتممجلسشورایاسالمی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

121

نام: دکتر حمید سعادت

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،رفسنجان

تحصیالت:دکترایرياضیات

َکروندر مسئولیتها:نمايندۀحوزۀانتخابیهنجفآباد،تیرانو

دورۀهفتممجلسشورایاسالمی

 بسمه تعالى

ویه به اتفاق حضرت حجت االسلم والمسلمين  وز تر توفيقى دست داد تا در ر

جناب حاج آقا حسينى دولت  آبادی، رئيس محترم مجمع نمایندگان استان 

یم.  آور به عمل  بازدید  اهل  بیت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  مركز  از  اصفهان، 

رگان بر مى  آید. رگ از بز كار بز كه  رگى انجام شده؛ همان گونه  كار بسيار بز  
ً
انصافا

كار را به اتمام رساند و نّیات مقّدسۀ واقف  ان شاءاهَّلل واقف محترم جناب آقای رضازاده 

از  حمایت  بــرای  را  خود  آمادگى  نيز  اصفهان  استان  نمایندگان  ما  نمایند.  عملياتى  را 

كنار مؤسسه، مجمع  وهشى علمى اعلم مى  كنيم تا ان شاءاهَّلل تا در  اين طرح عظيم پژ

كوچكى داشته باشند. نمایندگان هم سهم 

محمد استكى ميرمحمود حسينى دولت  آبادی

 نمایندۀ اصفهان

حميد سعادت، نمایندۀ نجف آباد

ون َكر  تيران و 

على افشاری

 نمایندۀ شهرستان سميرم

85/10/8



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

122

حجت االسالم والمسلمین سعید معمار منتظرین 
مبّلغواستادفقهواصول،الهیاتومعارفاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱0/۱8

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۵شمسی،قم

تحصیالت:خارجفقهواصول،الهیاتومعارفاسالمی

استادانبرجسته:محمدرضاشرعی،حاجمالحسینمولوی)ره(

نگاه از مقاالت:محبت بشناسیم، بهتر را علی)ع( امام تألیفات:

کوثر:آيۀعظیمۀ کريمودرآينۀ قرآن،عشقومحبتازمنظرقرآن

الهیوپیامبراعظم)ص(

مسئولیتها:برگزاریجلسۀاخالقدرمسجدرضویاصفهان،استادفقهواصول،الهیاتومعارفاسالمی
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الحمدهَّلل رب العالمين

كه توفيق تماشای اين مجموعه را عطا فرمود. خدا را شكر 

امر آل اهَّلل و به همين جهت،  برای احياء  به نظر مى  رسد اين مجموعه مقدمه  ای است 

كه »رحم  مين دارم 
ّ
مين و تعليم آن علوم را برای معل

ّ
م علوم آل اهَّلل را برای متعل

ّ
وی تعل ز آر

امام  قــال  امركم؟  ُيحيی  كيف  ک!  فــدا جعلُت  اباصلت:  قــال  امرنا،  احيی   
ً
عبدا اهَّلل 

مها الناس.« موفق باشيد. والسلم
ّ
م علومنا و یعل

ّ
ابـوالحسن عليه  السلم: یتعل

ين معمار منتظر

85/10/19
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حجت االسالم والمسلمین دکتر سّید علی میرلوحی فالورجانی 
و اصفهان دانشگاه عالیمقام استاد فرزانه، انديشمند و محقق

رئیسدانشگاهآزاداسالمیواحدفالورجان

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱0/۲۱ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲0شمسی،فالورجان

تحصیالت:دکترایزبانوادبیاتعرب

عباسعلی شیخ حاج آيــتاهلل فیاض، آيــتاهلل برجسته: استادان

اديب،آيتاهللحاجآقاحسنامامی

تألیفات:ترجمهوتحقیقبديعالقرآن،ترجمهوتحقیقالجمان

فیتشبیهاتالقرآن،مختاراتمنروائعاالدبالعربیفیالعصراالسالمی،مختاراتمنروائعاالدب

العربیفیالعصرالعباسی،تصحیحوتحقیقومقدمهبرالذريعهالیالمکارمالشريعهراغباصفهانی

مسئولیتها:مؤسسورئیسدانشگاهآزاداسالمیفالورجان،منبرووعظوخطابه،توسعهوتعمیر

مسجدامامحسن)ع(فالورجان،تدريسدردانشگاههایمشهدواصفهانبهمدتچهلسال

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

وز  ر با  مصادف  كه  ماه  اين  بیست ویكم  وز  ر ذی الحجه  آخرماه  غدير  فرخنده اّيام  در 

بیست ویكم دی ماه سال 1385شمسى برابر با سال 1427هجری مى باشد، بنابر دعوت 

استاد ارجمند جناب آقای دكتر طيب ادام اهَّلل توفيقاته، موفق به بازدید مؤسسۀ تحقيقات 

وهشى  گردیدم و از بخش  های مختلف علمى و پژ و نشر معارف اهل  بیت)عليهم  السلم( 

كه همگى بر اساس جلوه  های هنری و  كنفرانس  كتابخانه و سالن سخنرانى و سالن  و 

فرهنگى ميراث باشكوه، و علقه و محبت به ساحت مقدس اهل بیت)عليهم  السلم(، 

با  ودی  بــه ز كز  مرا اين  دارم  اميد  و  آوردم  به عمل  بازدید  است،  شده  معماری  و  طراحى 

كه برای آن طراحى شده است، یک مركز تحقيقاتى جهانى عالم  شالودۀ علمى تحقيقى 

تشّیع و مركز معرفى وجهۀ تشّیع و حقانيت اهل  بیت و نشر علوم و معارف آن حضرات)ع( 

ید توجهات مؤسسان و بنيانگذران و دست اندركاران اين مؤسسه  به جهانيان باشد. مز

بتوانم  نيز به سهم خود  ين  كمتر اين بندۀ  اميد دارم  و  از خداوند متعال مسألت دارم  را 

خدمتى هرچند ناچيز ارائه نمایم.

والسلم عليكم و رحمه اهَّلل

سّید على ميرلوحى، 85/10/21، مطابق با 1427/12/21
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دکتر محمد اسدی گرمارودی 
در عالیمقام پژوهشگر و شريف صنعتی دانشگاه برجستۀ استاد

کرسیتبلیغیدرحوزۀتشّیع حوزۀعلوماسالمیوصاحب

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱۱/۱۳

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۹شمسی،تنکابن

کالماسالمی تحصیالت:دکترایفلسفهو

استادبرجسته:استادمرتضیمطهری

تألیفات:بیشاز۳0مقالهدرزمینۀعرفانواخالقواصولدین

کسیراشکبرامامحسین)ع(،عصمت وبیشاز۱۵کتاب،ازجمله:ا

برگزيدگاندرعقلوقرآن،علمبرگزيدگاندرعقلونقلوعرفان،حقیقتعرفاندررواياتوقرآن،

در شیعه عقیدۀ انسانها، کمال در غدیر نقش هدايت، غدیر در واليت تجّلی دنیا، در دین کارایی

)نبوت، عقايد اصول از درسهایی انسانی، تربیت از درسهایی خطبۀشقشقیه،حقیقتسوخته،

امامت،معاد(،درسهاییازاصولعقايد

انسانی علوم و اسالمی معارف مرکز رئیس شريف، صنعتی دانشگاه برجستۀ استاد مسئولیتها:

گروهمعارفاسالمیدانشگاهعلومپزشکیایران دانشگاهصنعتیشريف،مدیر

باسمه تعالى

یان بوده  ام و چندبار از ساختمان در حال احداث  حقير از ابتدای تأسيس اين مركز در جر

كه در اين جلسه مرحلۀ نهايی آن را شاهد بودم. كرده بودم. خدا را سپاس  دیدن 

زنده  ای در راستای معرفى حقايق مكتب اهل  البيت)ع(  اميد است برنامه  های مفيد و ار

داشته باشند.

85/11/13

ودی گرمار محمد اسدی 
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دکتر محمد جمال طحان 
مدیرمرکزاطالعرسانیحلبومحققدرزمینۀانديشۀاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱۱/۱8 

تحصیالت:دکترایفلسفه

اتحاديۀ عضو عــرب، نويسندگان اتحاديۀ عضو مسئولیتها:

انستیتو ُمدرنعربدر انديشه و تاريختمدن استاد روزنامهنگاران،

حلب(، )دفتر تشرین روزنامۀ ویراستار نزديک، شرق برای فرانسه

رئیس )Adiyat(، مجلۀ سردبیر و مدیر Esyria، سايت در ویراستار

باستانی، ــار آث انجمن در رسانهها و انفورماتیک فرهنگ، کمیتۀ

ازسمینارهای مدیرعاملمرکزرسانهایحلبپايتختفرهنگاسالمی،سخنرانیوشرکتدربرخی

انجمن کل هماهنگکننده اسالمی، و عربی کشورهای از تعدادی در معاصر مسائل دربــارۀ فکری

کمیتۀداوریتعدادیازمسابقاتدر کوتاه،دريافتبرخیازجوایزمحلیوعربی،عضو داستانبسیار

حوزۀانديشهوادبیات

تألیفات:۳۲کتابچاپشدهدرحوزۀانديشه،نقد،شعروداستان،ازجمله:عشرةزمنياآه،االستبداد

هکذا التجديد، هامش علی کبی، للکوا الکاملة األعمال فکرية، مشاغبات کبی، فکرالکوا فی وبدائله

الزمان(، فی )تأمالت غائبًا الحاضر کبّیه، کوا إضاءه األسیان، للجمر،صرخة شرفات حورية، تکلمت

أفکارغّیرتالعالم
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بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كه در  كتابخانه  ای با اين حجم و با اين فناوری باال دیدن مى  كنم  كه از  بسيار خوشحالم 

خدمت محققان قرار داده شده است.

كه اين مؤسسه توسط بخش خصوصى  كه خوشحالى ام را مى  افزاید اين است  و چيزی 

یدن به اسلم و پیامبر  ز كه هدف از آن نشر علم و معارف و اهتمام ور تأسيس شده است 

گرامى شان است. و اهل بیت 

ینه پرداز آن، الگويی باشد برای  وژه و هز گرامى بنيان  گذار اين پر كه اين برادر  اميدوارم 

وتمندان دنيا. دیگرثر

كار سخاوتمندانۀ ایشان تشكر مى  كنيم. خداوند جزای خير به ایشان عطا فرماید و از اين 

دكتر محمد جمال طحان

مدير مركز اطلع رسانى حلب و محقق در زمينۀ اندیشه اسلمى

2007/2/7 ميلدی، 1428 هجری،  1385/11/18شمسى
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حجت االسالم والمسلمین شهاب مرادی 
سخنران،محققوپژوهشگرعلوماسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱۱/۱۹

تاريختوّلد:۱۳۵0شمسی

تحصیالت:خارجفقهواصول

کارشناسخانواده،ازدواجوجوانان،رئیسسازمان مسئولیتها:

فرهنگیهنریشهرداریتهران،عضوشورایپروانۀنمايش،رئیس

کشور،معاونمرکزاسنادانقالباسالمی، گروهمشاورینجوانوزارت

عضوهیئتمنصفۀمطبوعات

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدناصر سقای بی ریا 
مشاوررئیسجمهوردرامورروحانیت

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱۱/۲۲ 

تاريختوّلد:۱۳۳۷شمسی

ــرایرهــبــریتربیتیو ــت تــحــصــیــالت:ســطــحچــهــارحــــوزوی،دک

مطالعاتفرهنگی

استادانبرجسته:آيتاهللبهجت)ره(وآيتاهللمصباحیزدی

دفتر روحانیت،رئیس امــور در رئیسجمهور مسئولیتها:مشاور

معّظم مقام تاماالختیار نمايندۀ قم، علمیۀ حوزۀ مدّرسین جامعۀ

و آموزشی مؤسسۀ هیئتعلمی عضو امريکا، هوستون در اسالمی مرکز مسئول آمريکا، در رهبری

پژوهشیامامخمینی)ره(،امامجمعهدرايالتتگزاسآمريکا

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ابزار  زش  های اسلمى مى  تواند باشد؛ ولى همين  ابزاری عليه ار گرچه تكنولوژی جدید 

گيرد.  قرار  عصمت)عليهم  السلم(  اهل بیت  و  يز  عز اسلم  ویج  تر خدمت  در  مى  تواند 

تأسيس  رضــازاده  آقای  عالى جناب  هّمت  به  كه  دیجيتالى  عظيم  كتابخانۀ  تأسيس 

اهل بیت)عليهم السلم(  معارف  ویج  تر برای  را  رگى  بز ظرفيت  یک چنين  است،  شده 

فراهم ساخته و فضای بی  نظيری در شبكۀ جهانى به  وجود آورده است. اميدوارم شاهد 

تكميل اين مؤسسۀ بی  نظير باشيم و به عنوان یكى از موفقيت  های جهان شيعه و مهد 
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بر  یف(  الشر فرجه  تعالى  اهَّلل  )عجل  عصر  امام  ظهور  تا  اهل  بیت)عليهم  السلم(  تمدن 

ل اهل بیت)عليهم  السلم(  تارک جهان اسلم بدرخشد و تشنگان حقيقت را از معارف زال

سيراب سازد. اميدوارم اين مؤسسه باقيات الصالحات برای بانيان و پشتيبانى كنندگان 

و دست اندركاران باشد.

یا محمدناصر بی ر

وحانيت مشاور رئيس جمهور در امور ر

85/11/22
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دکتر محمدعلی انصاری 
مفّسرقرآن،شارحنهجالبالغه،نويسندهوپژوهشگر

تاريخبازديد:۱۳8۵/۱۲/8 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۳شمسی،مشهد

کارشناسادبیاتفارسی تحصیالت:حوزوی،خارجفقهواصول،

سّید آيـــتاهلل صالحی، حسن سّید آيـــتاهلل برجسته: اســتــادان

آيتاهللشیخ )ره(، فلسفی میرزاعلی آيتاهلل ابراهیمحجازی)ره(،

محمدصادقسعیدی)ره(

در مجتبی)ع( حسن امــام علمیۀ مدرسۀ تولیت مسئولیتها:

مشهد،تدريسوهمکاریدرحوزۀعلمیهودانشگاهفردوسیمشهد

 باسمه تعالى
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گرانسنگ مركز نشر معارف  ين و  كه توفيق دیدار از مجموعۀ وز ورم  بسيار خرسند و مسر

بر  نگينى  و سعى ساعيان،  بانيان  به هّمت  كه  باورم  اين  بر  گردید.  رفيق  اهل بیت)ع( 

حلقۀ خاتم شهر تمدن و فرهنگ والیت  مدار اصفهان نقش بسته است. اميدوارم همۀ 

يزان در خدمت صادقانه به مكتب قرآن و عترت موفق و پایدار باشند. والسلم عز

محمدعلى انصاری، 85/12/08
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شاعر برجسته اهل بیت عصمت و طهارت غالمرضا سازگار 
شاعرومداحاهلالبیت)ع(

تاريخبازديد:۱۳8۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲0شمسی،قم

استادبرجسته:مرحومحاجمالحسینمولوی)ره(

مسئولیتها:شاعرومداحاهلالبیت)ع(

به نام خدا

كردم از اشک دو عين گل  ک را در قتلگه  خا

وی آن نوشتم یا حسين ساختم مهری و ر

وب شهادت پیامبر)ص( و امام مجتبى)ع( در سال 1385 شمى خدمت برادران  در غر

گردیدم. وقتى اين بنای عظيم و  در اين مؤسسه فرهنگى نشر معارف اسلمى شرفياب 

كه به اين عظمت در جای دیگر ندیدم.  كردم  سالن  های مختلف آن را دیدم، به حق اقرار 

اميد است اين مركز در ظهور حضرت بقيه اهَّلل)ع(، مركز خصوصى آن حضرت باشد.

يزان موفق باشند. ود مى   فرستم به اين همه هّمت و عظمت. ان شاءاهَّلل عز در

مداح اهل   البيت)ع(

غلمرضا سازگار
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اصول )گردشگر خارجی(
تاريخبازديد:۱۳8۵

مهندس سّید  فاضل زمانی 
مدیرعاملورئیسهیئتمدیرۀشرکتمخابراتاستاناصفهان

تاريخبازديد:۱۳86/0۱/۲۷ 

گرايشمخابراتانتقال تحصیالت:مهندسیبرق،

مــســئــولــیــتهــا:عــضــوهــیــئــتمــدیــرۀســـازمـــانشــســکــام،رئیس

کرمانشاه، و اصفهان مخابرات شرکت مدیرعامل و هیئتمدیره

مخابرات رئیس ایــران، مخابرات شرکت اطالعات فناوری معاون

ــل ادارهک فنی معاون بویراحمد، و کهگیلويه و فــارس استانهای

کهگیلويهوبویراحمد،سرپرستادارهکلمخابرات مخابراتاستان
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مخابرات شرکت مدیرعامل مقام قائم و استان مرکز مخابرات مدیر احمد، بویر و کهگیلويه استان

استانفارس

یخ 86/1/27 از مركز نشر مؤسسۀ  كه در تار خداوند متعال به حقير و همكاران توفيق داد 

مسلمان  شخص  یک  به عنوان  نمودم.  بازدید  اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات 

كه خادمى از خادمين آقا امام زمان)عج( به نام حاج آقا رضازاده  شيعه، به خود باليدم 

و جمعى از همكاران توانسته  اند در حدود پنجاه ماه، مجموعه  ای بی نظير در خاورميانه 

دراين راستا  مخابرات  شركت  همكاری  به  نياز  كه  حال  نمایند.  ایجاد  فرهنگى  ُبعد  در 

احساس مى  شود، اميد است اين جانب و همكاران شركت مخابرات استان اصفهان نيز 

يزان را مرتفع نمايیم و مجموعۀ مخابرات استان را هم  گوشه  ای از مشكلت عز بتوانيم 

رگ  ادامــه دادن اين خدمت بز به خدمتگزاری قبول دارند. ان شاءاهَّلل خداوند متعال در 

شماو تمامى همكارانتان را مستدام دارد.

1386/01/27

كوچک شما سّید فاضل زمانى برادر 

مديرعامل و رئيس هيئت مديرۀ شركت مخابرات استان اصفهان
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حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا اعرافی 
رئیسمرکزجهانیعلوماسالمی

تاريخبازديد:۱۳86/0۲/0۵ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،میبد

تحصیالت:خارجفقهواصول،فلسفهواخالق

کاظمحائرى،حاج استادانبرجسته:آياتعظاممشکینی،سّید

جواد خراسانی، وحید لنکرانی، فاضل حــائــرى)ره(، مرتضی شیخ

آيتاهلل آملی، جــوادى زنجانی، شبیرى شیرازى، مکارم تبریزى،

شهیدمطهرى)ره(،آيتاهللمصباحیزدى،حجتاالسالموالمسلمین

حجتاالسالموالمسلمین بهرامی، محمدکاظم حجتاالسالموالمسلمین یزدى، مدّرسی محمدعلی

علینقیفقیهی،حجتاالسالموالمسلمینمحمدبهشتی

تألیفات:فلسفهتعلیموتربیت

کشور،رئیسمرکزجهانیعلوماسالمی مسئولیتها:مدیرحوزههایعلمیۀسراسر

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كه مهد  رگواران اصفهان  بز از  كارآمد  و  فاخر  و  ين  وز اين مؤسسۀ  يزی  پایه  ر و  تأسيس 

انتظار  از  دور  است،  بوده  اهل  بیت)ع(  بلند  معارف  و  اسلمى  پویای  اندیشۀ  و  تمدن 

نيست و اين هّمت بلند وآینده نگری درخور هرگونه ستایش و سپاس فراوان است و اميد 

گامى مبارک در راستای بهره  گيری از ابزار و شيوه   های  ود اين اقدام نيک اندیشانه،  مى  ر

گسترش ]معارف[ الهى و اسلمى باشد. تشكيل شورای معاونان  ونيک در  نوين و الكتر

وز اصفهان  وز ميلد امام عسكری)ع( و ر و مديران مركز جهانى علوم اسلمى در سالر

در اين نهاد ارجمند با هّمت مسئوالن اين مؤسسه و نمایندگى مركز اصفهان ميّسر شد 

گسترش ُبعد بین  المللى  گامى در  گشت و اميدوارم اين اقدام  و موجب امتنان و سپاس 

وابط علمى و دینى نهادهای اسلمى در خدمت  و دینى و حوزه  ای اصفهان و تقویت ر

به آرمان  های مذهب اهل  بیت)ع( و انقلب اسلمى باشد. از سوی همۀ مسئوالن مركز 

گرامى تشكر مى نمایم. جهانى علوم اسلمى از همۀ دوستان 

والسلم عليكم و رحمه اهَّلل

عليرضا اعرافى، رئيس مركز جهانى علوم اسلمى

1386/02/05
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مهندس سّید  امیرمنصور برقعی 
معاونرئیسجمهورورئیسسازمانمدیريتوبرنامهریزی

تاريخبازديد:۱۳86/0۳/06 

و راهــبــردی نظارت معاون توکیو، در ــران ای سفیر مسئولیتها:

خارجه، امــور وزارت اقتصادی معاون رئیسجمهور، برنامهریزی

قائممقاموزارتامورخارجه

بسمه تعالى

كتابخانۀ  راه  انــــدازی  و  تأسيس  بــه  كــه  دوســتــانــى  فرهنگى مردمى  تــلش 

دیجيتالى )مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع(( منجر شده است 

ين در عرصه  های اجتماعى  و الگويی برای فعاليت  های مبتنى بر مشاركت مردم و خّیر

شایان  مى  باشد،  رهبری  معّظم  مقام  سياست  های  از  وجهى  نمایشگر  و  فرهنگى  و 

كه اين نمونه  ها و توافق و سنخيت آن ها با  تقدير و تشكر و تكرار و تكثير است. اميد آن  

كشور مى تواند بود، سرمشق همۀ ما  بنيان  های اسلمى ايرانى توسعۀ فرهنگى اجتماعى 

گيرد. در ارتقا و بهبود نظام  های اداری و اجتماعى قرار 

وی توفيق برای بانيان و مديران مؤسسه ز با آر

اميرمنصور برقعى، 1386/03/06

كشور كل  يزی  یت و برنامه  ر یاست سازمان مدير یاست جمهوری و ر معاونت ر
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آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی
نمايندۀولّیفقیهدرچهارمحالوبختیاریوامامجمعۀشهرکرد

تاريخبازديد:۱۳86/0۳/۱۳ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،یزد

تحصیالت:حوزوی

مسئولیتها:نمايندۀولّیفقیهدراستانچهارمحالبختیاریو

امامجمعۀشهرکرد،دادستانیزد،نمايندۀولیفقیهوامامجمعۀیزد

بسمه تعالى

گرچه در  نشر فضائل وكلمات اهل بیت)ع( وشناسايی مكتب اهل بیت)ع( 

یادی بحمداهَّلل به بركت علما و خدمتگزاران به اسلم  كشور حركت های ز ايران و داخل 

وم از استفاده و بهره  گيری  انجام شده؛ اما متأسفانه در خارج ازكشور و مسلمانان دنيا محر

يق الزم و  به علت  های مختلف هستند. فراهم كردن وسائل نشر و امكانات نشر به اين طر

رگ را  بجاست. اميد است بانى محترم مشمول الطاف خداوندی باشند و اين حركت بز

گسترش و همگانى بفرمایند.وفقه اهَّلل لمرضاته وبا تشكر.

محمدرضا ناصری، 1386/03/13
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حجت االسالم والمسلمین سّید  محمود فقیهی 
مدیرکلاوقافوامورخیريهاستاناصفهان

تاريخبازديد:۱۳86/04/۲۱ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،اصفهان

کارشناسیارشدرشتۀزبانوادبیاتعرب تحصیالت:حوزوی،

تألیفات:تألیفمقالهدرحوزۀفرهنگوتهاجمفرهنگی

مسئولیتها:مدیرکلسازمانتبلیغاتاسالمی،مدیرکلاوقافو

امورخیريۀاستاناصفهان،ازروحانیونحوزۀعلمیۀاصفهانومدیر

ايثارگراندانشگاهاصفهان

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

معارف  نشر  جهت  در  كه  كسانى  به خصوص  خيراندیشان  و  واقفين  كليۀ  خــداونــد 

رگى  گرچه خود یک عنایت بز اهل  البيت)ع( تلش مى كنند را جزای خير عطا فرماید؛ ا

گردیده است. يزان را شامل  كه اين عز است 

یۀ اصفهان یاست اداره كل اوقاف و امور خير سّید محمود فقيهى، ر

1386/04/24
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حجت االسالم والمسلمین سّید  رسول موسوی تهرانی 
استادعالیمقامحوزۀعلمیه

تاريخبازديد:۱۳86/0۵/06

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۵شمسی،تهران

تحصیالت:حوزوی

تألیفات:الوسائلالیغوامضالرسائلالستاذالفقهاءوالمجتهدین

الشیخمرتضیاالنصاری،مجمعالفوائدفیشرحالفرائد

بسمه تعالى

اوصاف  گرچه دور دور  ا بلدۀ طيبۀ قم  از طلب  تهرانى  اين جانب سّید  رسول موسوی 

كه چنين  اين مؤسسۀ مبارک را شنيده بودم، ولى اصل به فكر قاصر حقير خطور نمى  كرد 

مبهوت  مؤسسه،  اين  دیدار  لحظۀ  اّولين  در   
ً
واقعا و  باشد  داشته  خارجى  وجود  محلى 

كه به بركت وجود ذی  جود  رگ  ون اداره  كنندگان اين مؤسسۀ بز وزافز  توفيق ر
ً
شدم و حقيقتا

رگ خواهانم و نيز توفيق  گردیده، از خدای بز حضرت آیت اهَّلل امامى)حفظه  اهَّلل( احداث 

ابقای آن   را از خدای متعال خواهانم.

 عذر مى  خواهم؛ 
ً
 از اين كه سطور مذكوره نامنظم و غيرمرتب صورت پذيرفته، جّدا

ً
ضمنا

وحى و جسمى قرار داشتم. كه با عجله و در وضعيت خشكى ر يرا ز

االحقر الطلبه، سّید  رسول موسوی تهرانى

سيزدهم رجب سنۀ 1428
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حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان 
جامعۀ افتخار کريم، قــرآن مفّسر عالیمقام، محقق و دانشمند

مبّلغینحوزۀعلمیهوصاحبتألیفاتارزشمنددرزمینههایمختلف

علوماسالمی

تاريخبازديد:۱۳86/۵/۲۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،خوانسار

تحصیالت:حوزوی

آيــتاهلل برهان، کبر علیا شیخ حــاج آيــتاهلل برجسته: اســتــادان

میرزاعلیفلسفی،آيتاهللحاجشیخعباسطهرانی،حاجآقاحسین

آيتاهلل نجفآبادى، صالحی آيــتاهلل لنکرانی، فاضل آيتاهللالعظمی اعتمادى، آيــتاهلل فاطمی،

منتظرى)ره(،آيتاهللالعظمیحاجمیرزاهاشمآملی)ره(،آيتاهللسّیدحسینعلوىخوانسارى)ره(،

آيتاهللحاجسّیدمحمدعلیابنالرضاخوانسارى)دامتبرکاته(،آيتاهللسّیدمحمدمحققداماد)ره(،

آيتاهللحاجشیخابوالفضلنجفیخوانسارى)ره(

کتابدرقالب۱۲8جلد تألیفات:بیشاز80عنوان

مسئولیتها:محققومبّلغعلوماسالمی

والدت  وز  ســالــر شعبان ماه،  ســوم  شب  با  مصادف  مــردادمــاه،  پنجم  و  بیست  وز  ر در 

حضرت  حق،  خالص  بندۀ  پیامبران،  نبوت  نتيجۀ  عارفان،  قلب  چراغ  عاشقان،  امام 

ابوعبداهَّلل الحسين )صلوات اهَّلل وسلمه عليه(، به توفيق و لطف حق موفق به بازدید 

یارت مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  بیت)ع( شدم. آن   را مؤسسه  ای شایسته،  و ز

بسيار  اين جانب  بــرای  مؤسسه  دیــدم.  اهل  بیت)ع(  آثــار  حفظ  راه  در  و  سودمند  پربار، 

جالب و در راه خدمتم به قرآن و اهل بیت)ع(، اسوه و درس بود. از مؤسسه درخواست دارم 

آنچه را از شصت جلد تأليفاتم و نوارهای سخنرانى و سّیدی های دیگر آثارم جهت نشر 

كامپیوترهای مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف  معارف الهى الزم مى  بینند، در سایت و 

كنند. اهل بیت)ع( استفاده 

یان حسين انصار

1386/05/25
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آیت اهلل سّید  هاشم حسینی بوشهری 
عضوشورایعالیحوزههایعلمیه

تاريخبازديد:۱۳86/8/۳

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۵شمسی،بردخونبندردّیر،استانبوشهر

تحصیالت:حوزوی

تألیفات:حديثايمان،ادب نامهپارسايان،تبارنامهنوروظلمت،

تقریراتدروسخارجفقه ازدفترعاشورا، برگی بازگشت، روز کتاب

فلسفه، و منطق دروس تقریرات تفسیر، دروس تقریرات اصــول، و

کتاب بر شرحی مظفر، مرحوم تألیف فقه اصــول کتاب بر تعلیقه

اجتهادوتقلیدالعروةالوثقیتألیفمرحومآيتاهللطباطبایییزدی،تفسیرسورۀحمد،القواعدالفقهیه

فیفقهاالمامیه،تألیفمقاالتوجزواتبسیاریدرزمینههایفقه،اصول،اخالقوتفسیرقرآن

گلپايگانی، پايانی، و دوزدوزانـــی محسن میرزا ستوده، عظام: آيــات و مراجع برجسته: استادان

لنکرانی،تبریزی،میرزاهاشمآملی،مکارمشیرازی،وحیدخراسانی،حسنحسنزادۀآملیويحیی

انصاریشیرازی

علمیۀ حــوزههــای سیاستگذاری شــورای و علمیه حــوزههــای عالی شــورای عضو مسئولیتها:

خواهران،نمايندۀمردماستانبوشهردرمجلسخبرگانرهبری،مدیرمدارسعلمیۀحجتیه،رسالت

مرکز مدیر قم، علمیۀ حوزۀ فضالی و نمايندگانطالب مجمع رئیس گلپايگانی، آيتاهلل وحضرت

مدیريتحوزۀعلمیۀقم

بسمه تعالى

كه   برایم قابل تصور نبود بنايی به اين عظمت و با اين خدمات. مهم اين است 
ً
جّدا

كز باشد. الگويی برای ساير مرا

سّید هاشم حسينى بوشهری

مدير حوزۀ علميۀ قم

1386/08/03
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مهندس منصور واعظی 
کشور کتابخانههایعمومی دبیرکلنهاد

تاريخبازديد:۱۳86/08/0۳

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

اين  در  اهل  البيت)ع(  فرهنگ  ویج  تر راه  در  اطلعات  فناوری  و  هنر  پیوند 

جمهوری  مقدس  نظام  اهداف  تحقق  در  ان شــاءاهَّلل  است.  مشهود  مؤسسه 

اسلمى موفق باشند.

مهندس منصور واعظى

كشور كتابخانه  های عمومى  دبیركل نهاد 

1386/08/03
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آقای محسن هاشمی رفسنجانی 
رئیسدفتررياستمجمعتشخیصمصلحتنظام

تاريخبازديد:۱۳86/08/0۹ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،قم

کارشناسیارشدمهندسیمکانیک تحصیالت:

انرژی پاک، توسعه تزريقی، قالبهای رايانهای آنالیز تألیفات:

پاکوماجرایمکفارلین

دفتر رئیس اسالمی، آزاد دانشگاه عمرانی معاون مسئولیتها:

رياستمجمعتشخیصمصلحتنظام

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

جناب  توسط  اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مركز  از  بازدید  امكان  اين كه  از 

كى  حا كه  خير  امر  اين  است  اميد  بــوده،  خوشوقت  بسيار  گردید،  فراهم  رضــازاده  آقای 

باعث  مى  باشد،  شيعيان   
ً
مخصوصا و  مسلمين  امــور  به  نسبت  واقــف  دوراندیشى  از 

گردد. ون نام و اساس شيعه در ميان مسلمانان و ان شاءاهَّلل در جهان  وزافز گسترش ر

محسن هاشمى

یاست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام رئيس دفتر ر
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دکتر محمد حسن   زاده 
عضوهیئتعلمیدانشگاهتربیتمدّرس

تاريخبازديد:۱۳86/04/۱0 

تحصیالت:دکترایعلماطالعاتودانششناسی

تدريس کشور، برنامهریزی و مدیريت سازمان علمی اطالعات و مدارک مرکز مشاور مسئولیتها:

درجهاد تدريس تهران، روشن فردای فرهنگی مؤسسۀ در تدريس مــدّرس، تربیت دانشگاههای در

دانشگاهیمرکزتهران

نظر، اطالعرسانی: کز مرا و کتابخانهها ارزيابی زیرساختها، و مفاهیم دانش: مدیريت تألیفات:

دولت نــوآوری، و فناوری علم، درجهان،سنجش ایــران دانــش اشاعه بر تحلیلی ابــزارهــا، و روش

در نشرعلم و تولید وظرفیتهای اسالمی آموزههای در مبانیعلم اطالعات، درعصر دسترسپذیر

اطالعات: علم و دانــش مدیريت بودجه، و مدیريت اقتصاد، حوزههای در اطالعاتی منابع ایــران،

پیوندهاوبرهمکنشها،دنیایمجازی:امکانات،قوانینوابزارهایارزيابی،منابعاطالعاتیدرحوزۀ

و کتابداری برنامهریزی کمیته برای راهبردهایی ومعماریسازمانی، ابری رايانش علومپزشکی،

گاهیتاآموزش،ترويجعلم اطالعرسانی،مرجعپايگاههایاطالعاتیعلمسنجی،امنیتاطالعاتازآ

درایران،مدیريتدانشفرآيندگرا،نظامهایرتبهبندیدانشگاهی،جرياناطالعاتدرسازمانهاو

کتاب ترجمهوویراستاریچندینمقالهو

 بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

قلب  از صميم  آشنا شدم،  اهل  البيت)ع(  نشر معارف  و  تحقيقات  مركز  با  كه  زمانى  از 

معرفى  و  شناسايی  برای  جّدی  عزم  و  علمى  دقت  كه  چرا شدم.  شادمان  و  مشعوف 

آتى  و  وز  امــر نسل  كه  داشــت  خواهد  ــده  ای  زنـ ار بسيار  موهبات  و  نتایج  اهل  بیت)ع( 

آن  معرفى  در  زنــده  ای  ار گام  بتواند  مركز  اين  كه  اميدوارم  شد.  خواهند  بهره  مند  آن  از 

سرچشمه  های معرفت بردارد و اين فعاليت  ها استمرار داشته باشد.

وی توفيق الهى ز با آر

محمد حسن  زاده

 1386/10/04



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

148

دکتر محمد سلیمانی 
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات

تاريخبازديد:۱۳86/۱۱/۲۷ 

کازرون تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،شهرخشت،

گرايشبسامدباال تحصیالت:دکترایمخابراتبا

مايکرویو، بــر آنتنها،مقدمهای تــئــوری بــر تألیفات:مقدمهای

الکترومغناطیس، بــر مقدمهای رادار، سیستمهای بــر مقدمهای

رادار، ــول اصـ آنهـــا، ــرد ــارب ک و  بــاال فــرکــانــس نــیــمــههــادی قطعات

و طراحی مايکرویو، و الکترومغناطیس برای محاسباتی روشهای
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اصول بر مقدمهای آنها، کاربرد و مايکرویو و نیمههادی مدارات باال، فرکانس مدارات اندازهگیری

امور بر مقدمهای کوچک، ماهوارههای فناوری و الکترونیک برسیستم مقدمهای ماهواره، طراحی

کوچک،اصولاندازهگیریدرفرکانسهایباال،تحلیلوطراحیآنتنهای مخابراتیدرفضاپیماهای

فعالوغیرفعال،تحلیلوطراحیآنتنهافعالوغیرفعال،تحلیل،طراحیوارزيابیمأموريتفضاپیما،

طراحی،اندازهگذاری،ساختوتستمحمولهوزیرسیستمهایفضاپیما

مسئولیتها:وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات،استاددانشگاهعلموصنعتایران،نمايندۀمجلس

دائمیهیئت کمیسیون رئیس ایران، وصنعتی پژوهشهایعلمی رئیسسازمان اسالمی، شورای

امنایسازمانپژوهشهایعلمیوصنعتیایران،مشاورعالیصاایران،معاوناموردانشجوییدر

وزارتفرهنگوآموزشعالی،معاونپژوهشیدانشگاهعلموصنعتایرانوسازمانپژوهشهای

رئیسسازمانپژوهشهای ایــران، دانشگاهعلموصنعت اداری امور ایــران،مدیر وصنعتی علمی

علمیوصنعتیایران،رئیسمرکزتحقیقاتعالیالکترونیکصنايعالکترونیکایران

بسمه تعالى

و  تلش  و  زحمات  نتيجۀ  شدم.  مركز  اين  از  بازدید  به  موفق   1386/11/27 یخ  تار در 

كردم و بسيار موجب شعف و شگفتى است. اهميت  يزان را ملحظه  سرمایه  گذاری عز

نسبت  خاص  دوراندیشى  و  تدبیر  با  اين كه  از  است.  توجه  قابل  امری  خود،  موضوع، 

كه اين  یده شده است، خوشحال شدم. واقعيت اين است  ز به اين امر مهم اهتمام ور

برای  زان  ار و  ساده  دسترسى  امكان  با  اسلمى  علوم  از  علمى  اقيانوس  مى  تواند  مركز 

كه واحدی بدیع و نو مى  باشد، مى  تواند الگو و  كند. اين مركز در عين حال  عموم فراهم 

كرد و خدمات  وز دنيا استفاده  سرمشقى برای بخش  های مختلف باشد تا از فناوری ر

كنند. در اين مركز استفاده از تجربه  یان و متقاضيان ارائه  زان به مشتر وز و ار خود را به ر

كنار هم باعث تحولى چشم  گير شده و مى  شود.  كه در  و تخصص و تعهد مشهود است 

اميدوار است در آینده اين مركز با رشد تكاملى خود به حد مطلوب برسد و بتواند نياز 

هم  جهانيان  به  و  كند  فراهم  ايــران،  قلب  اصفهان،  پایگاه  از  را  ايرانى اسلمى  جامعۀ 

وی همۀ  ز گذشته منقش نماید. اين آر خدمات دهد و معارف تشّیع و اسلم را بهتر از 

اسلمى  ناب  معارف  به  دسترسى  بتوانند  نور  سرعت  با  دور  راه  از  كه  است  مسلمين 

و اميدوارم  از همۀ دست اندركاران تقدير و تشكر مى  شود  داشته باشند. در هر صورت، 

برای همه، باقيات و صالحات مقبول باشد.

ير ارتباطات و فناوری اطلعات محمد سليمانى ، وز
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پروفسور استاد حسین نجارزادگان 
پروفسورتعمیراتآثارتاريخی

تاريخبازديد:۱۳8۷/0۱/۲6 

تحصیالت:پروفسوریحفظومرمتآثارتاريخیجهانازمرکزبینالمللیتعمیراتمرکزی)ايتالیا(

کاخ مسئولیتها:مرمتتابلوهاینقاشیقديمی،حفاظتوتعمیرآفرسکوازقرناّولمیالدیدر

معروفبهنامپاالتینمربوطبهقرونقبلازمیالدمسیح،حفاظتآفرسکهاییازقرنپنجممیالدی

مربوطبهموزۀمعروفشهرويتربو)ايتالیا(،حفاظتوتعمیرآثاررویچوبازقرنهشتممیالدیمربوط

کشورتونس،حفاظتوتعمیرتابلویرویچوبازقرنپنجمبعدازمیالددرايتالیا،تعمیرآثاریاز به

قرنشانزدهمتانوزدهممیالدیدرشورویسابق)مسکو(،تعمیرآثارهنریقرنشانزدهم،بخشی

شیخصفیالدین بقعۀ تعمیر مسئولیت آن، اّولیۀ معماری تزئینات جهت عباسی هتل در نقاشی از

گنبدسلطانیه،چهلستونقزوین،تعمیرآثاردراردستان،نائینو...،تعمیرآثاریدراستان اردبیلی،
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یزدازجملهباغدولتآباد،حفاظتومرمتتعدادزيادیازآثارموجوددرموزۀهنرستانهنرهایزیبای

کو اصفهان،نظارتبرمعماریونمایساختمانخانۀفرهنگدربا

بسمه تعالى

زادگان با توجه به اين كه حرفۀ خود نيز در زمينۀ معماری، تزئينات  اين جانب حسين نجار

بین  المللى  مركز  از  فارغ  التحصيل  كه  یخى  تار آثار  تعميرات  مجسمه سازی،  معماری، 

به  توجه  با  و  مى  باشم  است  هنر  جهان  مهم  كز  مرا ين  رگ تر بز از  یكى  كه  ُرم  تعميرات 

آن كه در دوران زندگى خود ساليان دراز در زمينۀ هنری فعاليت نموده  ام و اين حرفه  ها را 

به خوبی مى  شناسم، لذا با توجه به بازدید خود ]و[ با توجه به اجازۀ حاج آقا، تحت تأثير 

كه با توجه به دیدن اين مجموعه، قدردانى  گرفتم. الزم بود  ور قرار  وحى پرغر شادی و ر

يزمان  كه جهت اين هنرهای ميراثى مملكت عز كليۀ انسان  هايی  خود را از پایه  گذار و 

اميد آن كه خداوند متعال نظر  به  كامل نمایم.  كنم و[ قدردانى  ]ابراز  فعاليت نموده  اند 

ز نماید. لطف و عنایت خود را بیش از پیش به شما انسان  های بار

با احترام

یخى وفسور تعميرات آثار تار زادگان، پر  حسين نجار

1387/01/26
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اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان 

تاريخبازديد:۱۳8۷

نام و نام خانوادگی: مهندس ابوالفضل قربانی

تاريختوّلد:۱۳40شمسی

کامپیوتر)نرمافزار( تحصیالت:فوقلیسانسمهندسی

مسئولیتها:عضوشورایاسالمیشهراصفهان

نام و نام خانوادگی: مهندس وحید فوالدگر

تحصیالت:فوقلیسانسمهندسیمتالوژی

مسئولیتها:عضوشورایاسالمیشهراصفهان

کریم نصر اصفهانی نام و نام خانوادگی: سردار 

تحصیالت:فوقلیسانسمدیريتونظامی

مسئولیتها:عضوشورایاسالمیشهراصفهان

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

< )احزاب، آیۀ 33(
ً
َرُكْم َتْطِهيرا َبْیِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ ُم الّرِ

ُ
یُد اهَّلُل ِلُیْذِهَب َعْنك ما ُيِر

َ
>ِإّن

كه تمام پویندگان حق و حقيقت  يق نجاتى است  توّسل و تمّسک به اهل  بیت)ع(، طر

آن را سرلوحۀ هدایت خویش قرار داده  اند.

كم  نظير و  آنچه خادمين به قرآن و اهل  بیت)ع( در اين مؤسسه انجام داده  اند، در نوع خود 

كلمۀ ال  قابل تحسين مى  باشد. بدیهى است استفاده از فناوری  های نوين برای توسعۀ 

يزان دست  اندركار اين  كه عز اله اال اهَّلل و محمد رسول اهَّلل و على ولى اهَّلل، وظيفه ای است 

مؤسسه به  خوبی آن  را شناخته و به  منصۀ ظهور رسانده  اند.



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

153

یم. ون شما را در رسيدن به اهداف الهى از خداوند مّنان خواستار وزافز توفيق ر

یم نصر اصفهانى كر سردار 

مهندس ابوالفضل قربانى

مهندس وحيد فوالدگر

كميسيون فرهنگى اجتماعى شورای اسلمى شهر اصفهان اعضای 
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دکتر سّید محمدحسین طباطبایی 
کريم کلقرآن طلبهوحافظ

تاريخبازديد:۱۳8۷/0۲/۲0 

تاريخومحلتوّلد:۱۳6۹شمسی،قم

خطبۀ چند قـــرآن، کــل حافظ اصـــول، و فقه خــارج تحصیالت:

بوستان و گلستان اشــعــار منتخب نهجالبالغه، کتاب از منتخب

کاشانی،مقداریازخطبههایحضرت سعدی،دوازدهبندمحتشم

کافی زهرا)س(ومنتخبیازاحاديثاصول

که مدارکوافتخارات:دیپلمافتخاریازکشوربوسنیوهرزگوین

باالترینمدرکودرجۀعلمیدربوسنیبرایعالماندينیاست،لیسانسافتخاریدانشگاهتبریز،

کاونتریانگلستان دکتراازدانشگاه)حجاز(

کافیوآموزشبهکارگیریآيات تألیفات:حفظ

پژوهش و تحقیق اهلبیت)ع(، مکتب و قــرآن به ترويج راه در پژوهش و مسئولیتها:تحقیق

درمؤسسۀجامعهالقرآنکريمواهلبیت)ع(

بسمه تعالى

وز بر توفيقات اين مجموعه و اين مؤسسه، توفيقاتى بهتر و وسيع تر،  وز به  ر كه ر ان شاءاهَّلل 

گردد. ون  افز
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دکتر علی   اکبر جاللی 
کارشناسفناوریاطالعات استاددانشگاهعلموصنعتایرانو

تاريخبازديد:۱۳8۷/04/0۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،شاهرود

کامپیوتریدر کنترل تحصیالت:دورۀپسادکترادرمهندسیبرق

دانشگاهویرجینیایغربیآمريکا

مؤسس و طراحی کیش، الکترونیک شهر طراحی مسئولیتها:

اّولینمرکزجامع الکترونیکیدنیا)شاهکوه(،طراحی اّولینروستای

کشور، روستایی ارتباطات و اطــالعــات فــنــاوری کــاربــردی خدمات

استاد ایران، وصنعت علم دانشگاه هیئتعلمی عضو و استادتمام الکترونیک، پژوهشکدۀ معاون

پارهوقتدانشگاهویرجینیایغربی

اختراعات:ابداعکنندۀنظريۀموجچهارموعصرمجازی

تألیفات:مؤّلفومترجم۲6کتابدرزمینۀمهندسیبرقوICTوفناوریاطالعات،دارندۀمقام

)PLC(کتابسال اّولترجمۀ

باسمه تعالى

وی  ز كه آر كنم  كه خداوند فرصتى داد تا مركز مهمى را در اصفهان بازدید  بسيار خرسندم 

كه بیش از 13سال در ايران برای فرهنگ  سازی  قلبى من بود و در راستای اهدافى است 

كه به صورت قطع و یقين شرایط  وع هزارۀ سوم  آن تلش مى  كنم. مطمئن هستم در شر

و  خالص  خدا  دين  تا  مى  شوند  باعث  كز  مرا اين گونه  مى  كند،  تجربه  بشر  را  جدیدی 

دست نخورده باقى بماند.

یع مى  باشد و باید برای زندگى جدید همراه با حفظ  كنيم جهان در حال تغيیر سر باور 

كنيم تا بدون تغيیر  كه 1400سال به امانت به ما سپرده شده، تلش  اعتقادات مذهبى 

باقى بماند. مركز تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( فرصت جدیدی برای حفظ دين 

ن  های آینده ان شاءاهَّلل خواهد بود. و توسعۀ آن برای قر

رگ خواهانم. موفقيت دست  اندركاران را از خداوند بز

لى كبر جل دكتر على ا

كارشناس فناوری اطلعات استاد دانشگاه علم و صنعت ايران، 

1387/04/05
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حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلطانی مهاجر 
مسئولمؤسسۀفرهنگیواطالعرسانیتبیان،دفترقم

تاريخبازديد:۱۳8۷/08/0۷

تاريختوّلد:۱۳4۹شمسی

تحصیالت:حوزوی،خارجفقهواصول

آيتاهلل فقیه، احمدی محمدحسین آيــتاهلل برجسته: استادان

موسویتهرانی،آقایانزلی،آيتاهللاحمدیفقیه،آيتاهللمفید

مــســئــولــیــتهــا:تــدريــسفــیــزيــک،مــســئــولمــؤســســۀفــرهــنــگــیو

اطالعرسانیتبیان،دفترقم

بسمه تعالى

كتابخانه  های دیجيتالى اسلمى به ميزبانى  در موّرخۀ 1387/08/07 در جلسۀ انجمن 

سرشار  و  بركت  پر وز  ر نمودیم.  شركت  اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ 

و تلش  های  بانيان جلسه  كاری  فدا و  نّیت   خلوص 
ً
بود؛ خصوصا برایمان  معنویت  از 

 آشكار و قابل تقدير بود. 
ً
كامل  اهل  البيت)ع(، 

ً
گستردۀ آنان در نشر معارف دين، خصوصا

كند. ان شاءاهَّلل. اميد است خداوند خير دنيا و آخرت به آنان اعطا 

عليرضا سلطانى مهاجر

مدير تبيان، دفتر قم
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محمدهادی زاهدی 
کتابخانهها،موزههاومرکزاسنادآستانقدسرضوی رئیس

تاريخبازديد:۱۳8۷/08/0۷

باسمه تعالى

ک، نوری  ين جلوۀ جمال الهى  اند و در اين تيره نای خا يباتر اهل  البيت)ع( ز

كه آینه درآینه در زمين، نور خدا  گر هست از آستان اين خاندان آسمانى است  ا

و نشر  نثار زمين مى  كنند و مؤسسۀ تحقيقات  وشنى  یا ر یادر و در مى  پاشند 

در  را  اهل  البيت)ع(  دانش  و  هنر  از  جلوه  ای  بحمداهَّلل  اهل  البيت)ع(  معارف 

كرده است.  چهره  ای هنرمندانه و جهان  شمول تقدیم محّبان خاندان رسالت 

مى  باید  ين  آفر و  خسته نباشيد  آن  همكاران  به  و  يزاد  دست  مر مؤسسه  اين  توليت  به 

كه با استضائه از نور حضرت شمس  الشموس)ع(، معارف اهل  البيت)ع(  گفت. و اميد 

از اين مؤسسۀ ارجمند به جهان تشنه، اميد و نور بنوشاند.

ان شاءاهَّلل

محمدهادی زاهدی، 1387/8/7

كتابخانه   ها، موزه  ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی یاست سازمان  ر
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ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

159

حجت االسالم والمسلمین شیخ محمدحسن اختری 
دبیرکلمجمعجهانیاهلالبیت)ع(

تاريخبازديد:۱۳8۷/08/۲۲

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲4شمسی،ُسرخه

تحصیالت:خارجفقهواصولوتحصیلدردانشگاهامامموسی

صدردرلبنان

مدارکافتخاری:دکترایافتخاریازدانشگاهابوالنورواتحاديۀ

نويسندگانعرب

کوکبی، آدينهوند، حضرات: و اســالم حجج برجسته: اســتــادان

گلپايگانی،سّیدعلیمحققداماد،رضوانی،شیخنصراهللشاهآبادی، حاجحسنآقاتهرانی،آقاجالل

کاشانی،شهیدبهشتی،شهیدمدنی،مشکینی،حضراتآيات:ملکوتی،وحید قدیری،جنتی،راستی

امام گلپايگانی، محمدباقرصدر، شهید سیستانی، تبریزی، کاظم میرزا زنجانی، میرزاباقر خراسانی،

کالم( خمینی،خامنهای)فقهواصول(،شهیدمطهریوامامموسیصدر)فلسفهو

مسئولیتها:عضوشورایعالیمجمعجهانیاهلبیت)ع(،مسئولسازمانعقیدتیسیاسینیروی

دريایی،معاوناموربینالمللدفترمقاممعّظمرهبری،دبیرکلمجمعجهانیاهلبیت)ع(

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

در  كه  داد  توفيقى  اين جانب  به  كه  مى  گویم  سپاس  را  يز  عز و  مهربان  و  رگ  بز خداوند 

ایام فرخندۀ ميلد باسعادت حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضا امام هشتم)ع(، 

مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( اصفهان را بازدید و دیدار نمایم. بسيار 

كه  وهشى باعث شگفتى و تعجب اين جانب شد و خداوند را شكر مى  گویم  اين مركز پژ

مؤمنى دل به خدا بسته و عاشق والیت و امامت و متعهد و دلسوز، با عشق و ارادت 

كه در راه رسالت و تبليغ اسلم ناب محمدی و معارف  خود در اين فكر و اندیشه افتادند 

ابــزار  ين  جدیدتر و  ين  بهتر با  و  رگ  بــز مؤسسۀ  ايــن  طــهــارت)ع(  و  عصمت  اهل  البيت 

آغاز  را  شایسته  ای  و  بایسته  اقدام  اسلم،  نشر  امر  در  و  كرده  پایه  گذاری  را  امكانات  و 

كرده  اند. اميدوارم خداوند اين زحمات و خدمات را مورد قبول و عنایت قرار داده و توفيق 

گسترش و ادامه و بهره  گيری بهتر را مرحمت فرماید.

محمدحسن اختری، دبیركل مجمع جهانى اهل  البيت)ع(

1387/08/22
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حضرت آیت اهلل حاج شیخ احمد جنتی
قانون نگهبان دبیرشوراى و رهبری خبرگان مجلس نمايندۀ

اساسی

تاريخبازديد:۲۳/8/۱۳8۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۵شمسی،اصفهان

تحصیالت:خارجفقهواصول

استادانبرجسته:حضراتآياتعظام:طباطباییبروجردی)ره(،

امامخمینی)ره(،مشکینی)ره(

العقول، تحف مانند حديث، کتب از تعدادى ترجمۀ تألیفات:

اثباتالهدايه،ايقاظالهجعه،المواعظالعدديه

مسئولیتها:تدريسدرمدرسۀعلمیۀحقانی،رئیسونمايندۀمجلسخبرگانرهبری،دبیرشورای

فرهنگی، انقالب عالی نظام،عضوشورای تشخیصمصلحت اساسی،عضومجمع قانون نگهبان

امامجمعۀموقتتهران،دبیرشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی،رئیسستاداحیایامربهمعروفو

نهیازمنکر،امامجمعۀموقتتهران

بسمه تعالى

مراتب تقدير و تشكر خود از مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( را ابراز داشته 

ید توفيقات دوستان را از خداوند متعال مسألت دارم. و مز

1387/08/23

 احمد جنتى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

162

حجت االسالم والمسلمین حیدر مصلحی 
نمايندۀولّیفقیهوسرپرستسازماناوقافوامورخیريه

تاريخبازديد:۱۳8۷/8/۲۳

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،شهرضا

کارشناسیارشدالهیات،خارجفقهواصول تحصیالت:

مسئولیتها:رئیسسازماننشرآثاروارزشهایمشارکتروحانیت

دردفاعمقدس،وزیراطالعاتجمهوریاسالمیایران،عضوهیئت

مدارس برنامهریزی شورای رئیس نگهبان، شورای نظارت مرکزی

علمیه،نمايندۀولّیفقیهوسرپرستسازماناوقافوامورخیريه

بسمه تعالى

در موّرخۀ 1387/08/23 توفيق یافتم از مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( 

يزانى با عشق و ارادت  كه عز كه بسيار مسرت بخش و خوشحال كننده بود  كنم  بازدید 

ینه  خاص به اهل  البيت)ع( حاصل زحمات چندين سالۀ خود را برای نشر معارف دين هز

در  ان شــاءاهَّلل  كه  اثرگذاری وقف است  ز  بار نمونه  های  از  اين حركت یكى  كه  مى  كنند 

حركت نوینى كه انقلب اسلمى در دنيای اسلم به وجود آورده، بتواند مؤثر در شكل گيری 

مجّدد تمدن اسلمى و فتح قلل بلند و رفيع علم و معرفت باشد.

یه پرست سازمان اوقاف و امور خير نمایندۀ ولّى  فقيه و سر

حيدر مصلحى، 1387/08/23



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

163

دکتر حسین هرسیج 
استاددانشگاهاصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۷/0۹/۱۱

تحصیالت:دکترایعلومسیاسی

تألیفات:چالشهایوهابیت،مبانینظریانديشههایسیاسیامامخمینی)ره(

مسئولیتها:سردبیرمجلۀدانشسیاسیوبینالمللی،استاددانشگاهاصفهان

باسمه تعالى

آموزشى  فعاليت  های  از  كه  شد  دانشگاهى  همراهان  و  اين جانب  نصيب  افتخاری 

عملكردهای  شــوم.  آشنا  اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  وهشى  پژ و 

مؤسسه مى  تواند الگوی مطلوبی برای دیگر مؤسسات دولتى و غيردولتى باشد. نشان 

كارهای ماندنى و  كه مى  توان با هّمتى بلند، انگيزه  های خالص و جّدیت و پشتكار،  داد 

پایدار انجام داد. جا دارد از زحمات واقف و بنيان گذار مؤسسه جناب حاج آقا رضازاده و 

رگ برای ایشان  همكاران صديق و عاشق اهل  البيت)ع( تقدير و تشكر نمود. از خدای بز

وی توفيق بیشتر مسألت دارم. ز و همۀ خدمتگذاران مخلص به اهل   البيت)ع( آر

حسين هرسيج

دانشگاه اصفهان 1387/09/11 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

164

دکتر سّید علی  اصغر میرباقری  فرد 
استاددانشگاهاصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۷/0۹/۱۱ 

تحصیالت:دکترایادبیاتفارسی

استاد فارسی، ادبیات و زبــان پژوهشنامۀ سردبیر مسئولیتها:

دانشگاهاصفهان

باسمه تعالى

كان هَّلل فكان اهَّلل له.« »من 

مى شود،  همراه  صــدق  و  اخــلص  با  اســتــوار،  عــزم  و  عالى  هّمت  كه  زمانى 

سرمشق  و  الگو  هم  و  است  ماندگار  و  عظيم  هم  كه  مى  گردد  هویدا  و  آشكار  نتایجى 

یابد.  دست  متعالى  اهــداف  به  وسيله  دو  اين  با  مى  تواند  انسان  آن كــه  بــرای  دیگران. 

ان شاءاهَّلل  كه  است  اساسى  محور  دو  اين  محصول  زشمند،  ار مؤسسۀ  و  مجموعه  اين 

يزان  كوشا و مخلص، آن را محقق سازد. برای اين عز زشمند بانيان  مى  تواند به اهداف ار

ون  وزافز زش  های الهى مى  كوشند، سلمت و توفيق ر كه در راه اعتلی ار كسانى  و همۀ 

و مى  نماید. ز از درگاه ايزد مّنان آر

سّید على اصغر ميرباقری فرد

دانشگاه اصفهان 1387/9/11



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

165

حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ علی روحانی بیدگلی 
رئیسنهادنمايندگیمقاممعّظمرهبریدردانشگاهاصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۷/0۹/۱۱ 

تحصیالت:حوزوی

در رهــبــری معّظم مقام نمايندگی دفتر مسئول مسئولیتها:

کاشان،امامجمعۀموقتآرانوبیدگل دانشگاه

باسمهتعالی

ثار و بعدنا الى ال  علينا فانظر
ّ

ان آثارنا یدل

را  اهل  البيت)ع(  تراث  احيای  جالب  و  مهم  بسيار  مؤسسۀ  تنها  كه  خوشحالم  بسيار 

كردم. اميد است مؤسسين محترم در تقویت علمى اين مؤسسه بیش از پیش  مشاهده 

موفق باشند.

وحانى بیدگلى على ر

 نهاد رهبری دانشگاه اصفهان

1387/09/11 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

166

حضرت آیت اهلل حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی 
عضومجلسخبرگانرهبریوشوراینگهبانقانوناساسی

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱0/۲4 

تاريخومحلتوّلد:۱۳04شمسی،بروجرد

تحصیالت:خارجفقهواصول

صــدرزاده، کبر علیا شیخ شیرازى، جعفر سّید برجسته: استادان

یــزدى، احــمــد ســّیــد قــوچــانــی، محقق دامــغــانــی، محمدرضا شیخ

ابوالقاسمقمی،حاجشیخمجتبیقزوينی،حاجشیخهاشمقزوينی،

محمدحجت سّید بهجت، خمینی، امــام بــروجــردی، عظام: آيــات

کوهکمرى،محمدتقیخوانسارى،حاجشیخجوادخندقآبادىتهرانی،عالمهطباطبایی

تألیفات:تفسیرسورۀفاتحۀالکتاب،شرحشعرهایعینّیهابنابیالحديددربارۀامیرمؤمنان)ع(

شورای عضو اساسی، قانون خبرگان مجلس عضو نگهبان، شوراى فقهاى از يکی مسئولیتها:

نگهبانقانوناساسی،مسئولبنیادبینالمللیغدیر،نمايندۀسمناندرمجلسخبرگانقانوناساسی

باسمه تعالى

بركت به درون جامعه و باطن افراد پدید  كه بر اثر انقلب پر با جهش و ذوق و جوششى 

كارهای بزرگ و آثار چشمگير باشيم و دنيای اسلم هم در اين انتظار باید  آمد، باید منتظر 

كه قيام حزب اهَّلل لبنان و حركت حماس غّزه و نشر آثار اسلمى در اقصى بلد از اين  باشد 

كتابخانه ای عظيم و بی نظير در اصفهان در  كه  یم  دست است و خدا را شكر فــراوان دار

گيری آن بیفزاید و همۀ  عداد اين آثار منقز و متوقع پدید آمده است. خداوند بر توسعه و فرا

كه از اين بهتر. شكر اهَّلل  دست اندركاران را جزای خير عطا نماید و به باقيات و صالحاتى 

مساعيكم الجميله، ایها االبرار االخيار و ابقى آثاركم الى يوم القيامه. ان شااهَّلل تعالى.

حضرت  یعنى  مـــذكـــورات  ايـــن  جميع  پــشــتــوانــۀ  بــه  فــــراوان  تــحــّیــت  و  ســـلم  خــتــام  در 

وحى لتراب مقدمه الفداء( دارم بقيه اهَّلل)ر

ابوالقاسم خزعلى

16 محّرم 1430

1387/10/24



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

167

حجت االسالم والمسلمین مسعود عالی 
عضوهیئتامناوسرپرستمرکزجامععلوماسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱0/۲6

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۲شمسی،تهران

کارشناسیجامعهشناسی تحصیالت:خارجفقهواصول،

مکارم تــبــریــزی، جــواد شیخ آيــات حــضــرات برجسته: اســتــادان

کی شیرازی،بهجت،مصلحیارا

مسئولیتها:عضوهیئتامناوسرپرستمرکزجامععلوماسالمی

بسمه تعالى

كه الزمۀ تمدن سازی  آنچه مشاهده شد، تلفيق ایمان و اخلص و تلش و نوآوری بوده 

اين گونه تلش  ها  از  ان شــاءاهَّلل  مباهات است.  و  مایۀ خوشحالى   
ً
انصافا و   

ً
است. حقا

كم اهَّلل خير الجزاء. گردد. جزا گسترش یابد و زمينۀ آن غائب از نظر، فراهم  به وفور 

عالى

1387/10/26



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

168

دکتر محمدرضا سعیدآبادی 
کمیسیونملییونسکو دبیرکل

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱۱/۱

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۵شمسی،یزد

تحصیالت:دکترایارتباطاتبینالملل

تألیف(تعارضاتمنطقهای: کتاب)ترجمهو انتشاردو تألیفات:

و سیاسی اعتراض و امريکا و روسیه بین همکاریهای در چالشی

تغییراجتماعی

عضو ایـــران، در یونسکو ملی کمیسیون دبیرکل مسئولیتها:

امور و ارتباطات معاون صداوسیما، سازمان بینالملل امــور مدیرکل تهران، دانشگاه هیئتعلمی

بینالمللپرديسبینالمللیکیشدانشگاهتهران،مشاوراموربینالمللقائممقامسازمانصداوسیما،

مدیر تهران، دانشگاه دانشکدۀمطالعاتجهان بريتانیای گروهمطالعات مدیر و راهانــدازی مسئول

کیش،استادمدعودردانشگاهپوتسدام گروهمدیريترسانهومدیريتجهانگردیپرديسبینالمللی

پیشبرد در تهران دانشگاه برگزيدۀ مدیر ايتالیا، میالن پلیتکنیک دانشگاه در مدعو استاد آلمان،

مدیريت و رياست تحقیقاتی، متعدد پروژههای اجرای و مدیريت تهران، دانشگاه بینالمللیسازی

کارگاهآموزشیوسمینارعلمی کنفرانسهایمتعدد،مدیريتدههانشستتخصصیو پانلهاو



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

169

بسمه تعالى

فه  های تأثيرگذار در اركان سياسى، 
ّ
ين مؤل كه دين به  عنوان یكى از مهم تر در قرن حاضر 

اجتماعى و فرهنگى جامعۀ بشری قلمداد مى  شود و رویكرد بازگشت به دين برای ارائۀ راه  حل 

یت از قدرت و رونق بیشتری برخوردار مى  گردد،  در مواجهه با مشكلت و گرفتاری  های بشر

يرساخت  های فنى  تأسيس و راه  اندازی مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( با ز

اهــداف و رسالت قابل تحسين، فعاليتى بس عظيم و شگرف اســت. پاسخ به  و  عالى 

پرسش  های نسل جوان جامعۀ جهانى در خصوص اسلم و دين شيعه، نيازمند فعاليتى 

عالمانه، هوشمندانه و معطوف به هدف و مطابق با شرایط مكانى و زمانى است. اميد 

كاستن از درد و آالم  است با عنایات اهل  البيت)ع( و انگيزۀ خير بانيان و مؤسسان در جهت 

یت مبتنى بر دانش و دانايی دینى، گام  های مهمى در آینده برداشته شود. بشر

كميسيون ملى يونسكو دكتر محمدرضا سعيدآبادی،  دبیركل 

1387/11/1



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

170

دکتر محمدباقر قالیباف 
شهردارتهران

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱۱/04

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،طرقبهمشهد

تحصیالت:دکترایجغرافیایسیاسی

تألیفات:حکومتمحلیيااستراتژیتوزيعفضاییقدرتسیاسی

تاريخسیاسی ایرانودولتتوسعهگرا،خاورمیانهمعاصر: ایران، در

پسازجنگجهانیاّول

مسئولیتها:مسئولقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(،فرماندۀ

دانشگاه سیاسی جغرافیای رشتۀ هیئتعلمی عضو اسالمی، انقالب پاسداران سپاه هوایی نیروی

تهران،استادياردانشگاهتربیتمدّرس،فرماندۀنیرویانتظامیجمهوریاسالمیایران،رئیسستاد

وارز،شهردارتهران کاال مبارزهباقاچاق

بسمه تعالى

محب  و  ور  شهيدپر شهر  از   1430 سال  محرم الحرام  وزهــای  ر آخر  در  تا  شد  یار  توفيق 

دیجيتالى  مركز  از  هم  جمعه  ای  صبح  یک  در  و  نمایم  بازدید  اصفهان  اهل  البيت)ع( 

با  دنيا، جز  توفان زدۀ  و  بیكران  اقيانوس  از  بدون شک عبور  كنم.  دیدن  اهل  البيت)ع( 

كه   در عصری 
ً
كشتى نجات اهل  البيت)ع( امكان پذير نمى  باشد؛ مخصوصا توّسل به 

تكنولوژی و سرعت و زمان، همۀ بخش  های زندگى انسان را تحت تأثير قرار داده است. 

ویكرد آینده  نگاری، از اقدامات قابل تحسين اين  معرفى و شناساندن فرهنگ تشّیع با ر

یک عرض  يزان تبر مجموعه مى  باشد. اين حركت عظيم و صحيح را به یكایک شما عز

وی موفقيت و سلمتى دارم. ز مى  نمایم و از خداوند متعال برای شما آر

قاليباف

1387/11/04



حکامروایی،جلددوم شر
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حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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محمد الناصر االطرش 
رئیسحزبمسلمانانفرانسه

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱۱/۱8



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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حجت االسالم والمسلمین سّید علی عماد 
معاونپژوهشمرکزمدیريتحوزۀعلمیۀقم

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱۲/۷

تحصیالت:خارجفقهواصول،علومقرآنی

تألیفات:حضانتدرفقهاسالمی،مطالعهتطبیقیشرکتدرفقهو

قانونمدنیوقانونتجاری

قم، علمیۀ حــوزۀ مدیريت مرکز پــژوهــش مــعــاون مسئولیتها:

مرکز رئیس اسالمی، اسنادمجلسشورای و موزه کتابخانه، رئیس

کشور امورنخبگانواستعدادهایبرترحوزههایعلمیۀ

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

جهان معاصر را با ويژگى  هايی مى  شناسيم: سرعت تحوالت علمى، شكستن ديوارهای 

پــردازش و نشر داده  هــای علمى  توليد،  گسترش دانــش، سرعت و سهولت  مانع رشد و 

كلن  سياست  گذاری  فضای  در  است  نو  فناوری  های  از  بازتافته  مثبت  زمينه  های  كه 

وز تبديل  یت امر وی بشر گرایانه دارد به مخاطره  ای فرار كه سمت وسوی دنيا جهانى علم 

ورت  وزآمد، جامع، نيازشناسانه و مبتنى بر ضر ورت توليد به  هنگام، ر شده است. ضر

به ويژه  خداباوران،  ديــن  داران،  مسئوليت  اطلعات،  نو  نشر  فرهنگ  از  بهره  گيری  با  و 

شيعيان امام على على ابن ابی طالب)ع( را دوچندان ساخته است.

كه  اقدام نيكو و خالصانۀ بنيانگذاران مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( 

چنان  علمى،  یت  مدير و  تدبیر  با  است،  معصومين)ع(  ائمۀ  خاطر  مرضّى  ان شــاءاهَّلل 

گامى فرا َبَرد. ان شاءاهَّلل. كه دانش دینى در حوزۀ توليد و نشر را  پیش خواهد رفت 

دوام توفيقات واقف محترم و ساير دست اندركاران را مسألت دارم.

كرمه عز اهَّلل الجليل بمّنه و 

سّید على عماد

یت حوزۀ علميۀ قم وهش مركز مدير معاون پژ

1387/12/7

مصادف با بیست ونهم صفرالخير



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ احمد فرخ فال 
رئیسحوزۀمدیريتحوزۀعلمیۀقم

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱۲/۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۷شمسی،اصفهان

تحصیالت:سطحچهارحوزه

اســالم،حکم نظر از دانش و التستر،علم و النظر تألیفات:حکم

الغناءوالموسیقی،دانستههاوبايستههادرحرمینشريفین،االطمعه

واالشربهفیالفقهاالسالمی

استاد اشــتــهــاردی، آيـــتاهلل فشارکی، اســتــاد برجسته: اســتــادان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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مشکات،آيتاهللانصاریشیرازی،آيتاهللحسنزاده،آيتاهللاعتمادی،دوزدوزانی،پايانی،آيتاهلل

ستوده،آيتاهللوحیدخراسانی،آيتاهللحاجشیخجوادتبریزی،آيتاهللفاضللنکرانی

کريم،معاونشهرستانهادرمرکزمدیريتحوزۀعلمیۀقم،مسئول مسئولیتها:معّلمقرائتقرآن

مجمععمومیاساتیدسطحعالیوخارججامعۀمدّرسینحوزۀعلمیۀقم،دبیرشورایسیاستگذاری

تبلیغدفترتبلیغاتاسالمی،مدّرسحوزۀعلمیۀقم،همکاریبادفترتبلیغاتاسالمی

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ين)ع( الحمدهَّلل الذی جعلنا من المتمّسكين بوالیه اميرالمؤمنين على)ع( و اوالده الطاهر

قالب  در  اهل  بیت)ع(  به نشر معارف  از خدمتگزاران  نورانى جمعى  و  توفيقات مبارک 

موجب  كه  گرفته  قرار  بازدید  مورد  اهل  البيت)ع(«  معارف  نشر  و  تحقيقات  »مؤسسۀ 

گرفت و از باب »من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق«،  بهجت و مسّرت جّدی قرار 

كه ملحظه  رگ و با عظمت و مفيد، آن هم در چنين حد وسيعى  كار بسيار بز باید از اين 

هستند،  مختلف  ابعاد  در  كمک  به  قــادر  كه  كسانى  همۀ  و  شود  تشكر  و  تقدير  شد، 

گيرند. وظيفه دارند بااخلص در اين امر خير از هم سبقت 

كارشناسان و مديران و واقف بدين وسيله تشكر مى  شود. به هرصورت، از همۀ 

احمد فرخ فال، 1387/12/7



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حمیدرضا ارباب سلیمانی
کانونهای مشاوروزیرفرهنگوارشاداسالمیودبیرستادعالی

کشور فرهنگیهنریمساجد

تاريخبازديد:۱۳8۷/۱۲/۱۵

کاشان تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،

تحصیالت:دکترایتخصصیتفسیرقرآن

استادانبرجسته:آياتعظامومراجعتقلید:مقاممعّظمرهبری

)مدظّلهالعالی(،جوادتبریزی،مکارمشیرازی،عبداهللجوادیآملی،

ابوالقاسم کاشانی، راستی حسین لنکرانی، فاضل خراسانی، وحید

خزعلی،شبزندهدار،سّیداحمدخاتمی،حسینتوفیقی،مهدیهادوی،رضااستادی،محسنخرازی

تألیفات:تفسیرسورههایلقمان،اسراء،قصص،عبس،يس،فرقان،مريمومسیح)ع(ازديدگاه

کلمهسواء)مقايسهنکاتمشترکاسالمومسیح(،زندگانیحضرتموسی)ع(از کتابمقدس، قرآنو

کتابمقدس،غناوموسیقیازنگاهفقهایدین ديدگاهقرآنو

انجمنهایاسالمیدانشآموزان، اتحاديۀ نمايندۀمقاممعّظمرهبریدر مسئولیتها:منتخب

حجتاالسالموالمسلمین بــا همکاری اهــلبــیــت)ع(، مجمع در مبّلغان هــدايــت و جــذب مدیرکل

کانونهای کريم،مشاوروزیرودبیرستادعالی محسنقرائتیدرستاداقامۀنمازوستادتفسیرقرآن

کشور،دبیرستاداقامۀنمازوزارتفرهنگوارشاداسالمی فرهنگیهنریمساجد

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كه از مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل  البيت)ع( در اصفهان بازدید  در فرصت اندكى 

ين خدمت به ساحت  ق شادی و لذت معنوی شد. معتقدم كوچک تر داشتم، وجودم غر

گم نمى  شود، بلكه برگشت و انعكاس فوری و مضاعف دارد. ائمۀ اطهار)ع( نه تنها 

از زحمات برادر ارجمند آقای رضازاده و همكاران مخلص ایشان به سهم خودم تقدير و 

رگ به مردم والیت  مدار ايران اسلمى و همۀ جهان  كار بز تشكر دارم و برای معرفى اين 

اسلم از همۀ دلسوزان مدد مى  طلبم.

موفق و مؤّيد باشيد

حاج شيخ حميدرضا ارباب سليمانى

كانون های فرهنگى هنری  ير فرهنگ و ارشاد اسلمى و دبیر ستاد عالى  مشاور وز

كشور ، 1387/12/15 مساجد 



حکامروایی،جلددوم شر
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دکتر محمدحسین صفار هرندی 
وزیرفرهنگوارشاداسالمی

تاريخبازديد:۱۳88/۱/۱۹ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۲شمسی،تهران

تحصیالت:دکترایمدیريتاستراتژيک

وزیر کیهان، روزنامۀ سردبیر و مدیرمسئول معاون مسئولیتها:

نظام، مصلحت تشخیص مجمع عضو اســالمــی، ارشــاد و فرهنگ

کلسپاهپاسدارانانقالباسالمی مشاورفرماندۀ

كه در ذهنم تصور مى  كردم   چيزی 
ً
 من چنين توقعى نداشتم و واقعا

ً
حقيقتا

كه االن مشاهده مى  كنم و همچنين به خاطر  كوچک تر از چنين عظمتى است  به مراتب 

یک مى  گویم  تبر باطن،  در  و هم  امر  در ظواهر  گذاشته  اید، هم  نمایش  به  كه  شكوهى 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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كشور  در  الحمداهَّلل  كه  مى  گویم  یک  تبر فرهنگ  خدمتگزارعرصۀ  به  عنوان  خودم  به  و 

كه به نام آقا امام زمان و اميرالمؤمنين)ع( و به نام انقلب اسلمى است بحمدهَّلل  اسلمى 

چنين سامانه  ای به اين عظمت و بهرۀ فراوان وجود دارد و در اختيار همۀ مردم دنيا قرار 

گذاشتيد،  كه شما  اين سّنت حسنه  گفتند:  كه  امام معصوم)ع(  آن  به گفتۀ  و  مى  گيرد 

یک شده  اید. كه اشاعه مى  یابد شر كه توسعه پیدا مى  كند و آن معرفتى  در آن دانايی 

توليت  و  مديرعامل  به خصوص  مؤسسه،  ايــن  مــديــران  و  مسئوالن  تمام  زحمات  از 

مؤسسه، در جهت ساخت چنين مجموعه  ای تشكر و قدردانى مى  كنم.

ير فرهنگ و ارشاد اسلمى دكتر محمدحسين صفار هرندی، وز

1388/01/19

دکتر غالمرضا قربانی 
رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان

تاريخبازديد:۱۳88/0۲/6 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،آبادان

تحصیالت:دکترایتغذيۀنشخوارکنندگان

تــألــیــفــات:مــجــمــوعــهکــتــابهــایعــلــومدامــــی،نــاهــنــجــاریهــای

گاو،موادمعدنیدرتغذيهداموانسان متابولیکیدر

مسئولیتها:عضوهیئتعلمیدانشگاهصنعتیاصفهان،معاون

کشاورزی،رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان آموزشیدانشکدۀ

به نام خداوند دانايی

و  علم  اسوۀ  كه  مطهری  استاد  شهادت  هفتۀ  در  و   88 سال  ارديبهشت  ششم  وز  ر در 

در  محتوايی  و  يبايی  ز نظر  از  شاید  كه  دینى  مركز  اين  از  بازدید  توفيق  بودند،  دانايی 

 
ً
قطعا امكانات،  و  يبايی  ز اين  با  مركز  اين  آمد.  به  عمل  بازدید  باشد،  كم  نظير  كشور 

 اين مركز نقش بسزايی در توسعۀ دانش دینى 
ً
مى  تواند باعثاميد و شوق آن ها شود. قطعا

كه مورد قبول آقا  كاركنان اين مركز. ان شاءاهَّلل  خواهد داشت و خوشابه  حال بنيان  گذاران و 

امام زمان)عج( واقع شود و توشۀ راهى برای اين دنيا و آن دنيا خواهد بود.

یاست دانشگاه صنعتى اصفهان غلمرضا قربانى، ر

1388/2/6



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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آیت اهلل سّید  ابوالحسن مهدوی 
نمايندۀمردماصفهاندرمجلسخبرگانرهبری

تاريخبازديد:۱۳88/0۲/۱۷

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۱شمسی،اصفهان

تحصیالت:خارجفقهواصول

استادانبرجسته:حضراتآياتومراجعتقلیدصادقی،صافیو

مظاهری

تألیفات:تقریراتفقهواصولحضرتآيتاهللصادقی،حضرت

عربی، زبــان به مظاهری آيتاهللالعظمی وحضرت صافی آيــتاهلل

هدفخلقت)بحثیپیراموناراده،نمونهایازيکانسانوارسته(

مسئولیتها:تدريسخارجفقهوتفسیرقرآن،نمايندۀمردماصفهاندرمجلسخبرگانرهبری،

رئیس اصفهان، استان منکر از نهی و معروف به امر احیای ستاد دبیر اصفهان، موقت امامجمعۀ

هیئتمدیرۀبنیادخیريۀفرهنگیالمهدی)عج(

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

چنين  داشتم.  را  بازدید  توفيق  مذهبى،  و  دینى  مركز  ايــن  از   1388/2/17 یخ  تار در 

یافت دين حق  كه برای در كه در دنيا ایجاد شده و آمادگى فراوانى  كزی با فضايی  مرا

بحث  و  اسلمى  انقلب  وزی  پیر از  بعد  به  خصوص  آمــده،  به وجود  جهانيان  بین  در 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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مردم  وزی  پیر و  وزه  33ر جنگ  در  حــزب اهَّلل  و  لبنان  وزی  پیر بحث  و  هسته  ای  ژی  انــر

و  واقعى  اسلم  دنيای  متوجه  دنيا  افكار  شده  باعث  كه  وزه،  22ر جنگ  در  فلسطين 

آمده،  به  وجود  اين فضای  از  كزی  مرا گشته، شایسته است چنين  ناب محمدی)ص( 

گوش  یم را به  كر كمال استفاده را نموده و دين واقعى و مذهب اهل البيت)ع( و پیام قرآن 

وح  های تشنه برسانند. ر

كه چنين فعاليت  هايی زمينه  ساز ظهور حضرت ولى عصر)عج( و مرضّى نظر آن  باشد 

گيرد. ان شاءاهَّلل. حضرت قرار 

مهدوی

1388/02/17



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

181

دکتر سّید محمدامین شهرستانی 
در پارلمانبخشخصوصی وعضو ديجیتال رسانههای و نرمافزار تولیدکنندگان اتحاديۀ رئیس

کشور اتاقبازرگانی

تاريخبازديد:۱۳88/4/۲6 

تحصیالت:دکترایمدیريتخدماتدرمانی

ایران،نايبرئیس ارتباطات و اطالعات فناوری تشکلهای هیأتمدیرۀمجمع مسئولیتها:عضو

ازجمله الکترونیک، ناشران مجمع ایران،رئیس ارتباطات و اطالعات فناوری تشکلهای مجمع

مؤسسۀ مدیر درمان، و بهداشت وزارت نرمافزاری،معاون تولیدات و درحوزۀمجازی قرآنی فعاالن

کوثر،رئیساتحاديۀتولیدکنندگاننرمافزارورسانههایديجیتالوعضوپارلمان فرهنگیجهانرايانۀ

کشور بخشخصوصیدراتاقبازرگانی

باسمه تعالى

ين منجى  كمل و شيعه و اهل  البيت)ع( اتمم آن است. امام زمان)ع( آخر اسلم، دين ا

الهى و حى و حاضر و ناظر بر اعمال جهانيان است.

ين مهدویت در عصر دانايی محوری،   جهانى  سازی و جهانى شدن در پرتوی دكتر
ً
قطعا

وزگار و زمانه مى  باشد. بری كردن امور، تبديل زبان به مخاطبين اين ر نيازمند نوآوری، كار

گستردۀ جهانى  اطلعات  و حامل جّدی  و قطعى  الزم  يرساخت  ز اطلعات،  فناوری 

جهت رفع نياز شيعيان جهان، مسلمانان، و آحاد بنى بشر مى  باشد.

كتابخانۀ  دانايی،  در مباحث جّدی شهر  واقف محترم  و  بانى  واالی  اميد است هّمت 

وی مضاعفى برای  تخصصى دیجيتالى اهل البيت)ع( به سرانجام مطلوب رسيده و آبر

گردد. كانون جهانى شيعه در جهان  نظام مقدس جمهوری اسلمى و 

به اميد ظهور حضرتش به عنوان صاحب اصلى مراتب.

ان شاءاهَّلل تعالى

دكتر سّید  محمدامين شهرستانى

كشور رئيس اتحادیۀ توليدكنندگان نرم افزار و رسانه  های دیجيتالى 

كشور رگانى  و عضو پارلمان بخش خصوصى در اتاق باز

1388/4/26



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

182

دکتر رضا تقی   پور 
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات

تاريخبازديد:۱۳88/۹/۱۱ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،مراغه

تحصیالت:دکترایعلومپیشرفتۀمدیريت

قائممقام اطــالعــات، ــاوری ــن ف و ارتــبــاطــات مــســئــولــیــتهــا:وزیــر

مدیرعاملصنايعالکترونیکایران،رئیسهیئتمدیرهومدیرعامل

صنايعالکترونیکشیرازورئیسهیئتمدیرۀصنايعُاپتیکاصفهان

بسمه تعالى

زانى داشته است، سپاسگزارم. در  ار كه به شما  رگى  بز را به  خاطر نعمت بسيار  خداوند 

از مسئولين، متخصصين  يزان، اعم  از تلش بی  شائبۀ عز آستانۀ عيد سعيد غديرخم 

كه خالصانه و با هّمت عالى به ایجاد اين مركز  و اهل علم و دانش و معارف اسلمى 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

183

تشكر  و  تقدير  خدمتگزار،  كوچک تر  بــرادر  یک  به عنوان  گمارده  اند،  هّمت  زشمند  ار

مى كنم. ان شاءاهَّلل اين مركز در نشر معارف اهل  البيت و انتشار انوار الهى ائمۀ اطهار)ع( 

گردد. وده  وز بر توفيقاتشان افز وزبه ر ر

مهندس رضا تقى پور

ير ارتباطات و فناوری اطلعات / 1388/9/11 وز

)۵640(

آیت اهلل نجم الدین مروجی طبسی 
نويسنده،مبّلغ،پژوهشگر

تاريخبازديد:۱۳88/۱۲/06

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳4شمسی،نجفاشرف

تحصیالت:خارجفقهواصول

استادانبرجسته:حضراتآياتمحمدرضاطبسینجفی،مدّرس

هرندی، فاضل آملی، جــوادی اشتهاردی، علیپناه شیخ افغانی،

سّیدعلیمحققداماد،نوریهمدانی،جعفرسبحانی،حرمپناهی،

فاضل تبریزی، جــواد میرزا خراسانی، وحید انصاری، يحیی شیخ

گلپايگانی لنکرانی،کوکبی،سّیدمحمدرضا

التغريبفیمصادر و الفتاوی،النفی و النصوص فی السجن موارد ازجمله: کتاب، دهها تألیفات:

التشريعاالسالمی،االمامالحسینفیمکهالمکرمه،معجماحاديثاالماممهدی)عج(،چشماندازی

بهحکومتحضرتمهدی،نشانههاییازدولتموعود



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

184

کزتخصصیمهدويت،علومحديث،مؤسسۀ مسئولیتها:عضوهیئتعلمیوشورایعلمیمرا

در تــدريــس اســالمــی، مــذاهــب تربیتمحقق مــرکــزتخصصی و اســالمــی مــذاهــب آمــوزشــیپــژوهــشــی

شبکههای در گفتوگو و سخنرانی کشور، از خارج و داخل علمیۀ وحوزههای کشور دانشگاههای

کشور کشوروخارجاز رادیوییوتلویزیونیبهزبانفارسیوعربی،سفرهایمتعددتبلیغیداخل

بسمه تعالى

الموقره،  للمؤسسه  یارتى  ز حين  وشان،  نيلفر يز  العز باالخ  لقائى  حياتى،  ایام  أسعد  من 

مؤسسه التحقيقات الهل البيت)ع( و اطلعت على قسم من برامجهم. فشكراهَّلل سعيهم 

و وّفقهم اهَّلل لما یحب و يرضى.

نجم الدين طبسى

1388/12/06

بسمه تعالى

ين دوران حيات من، دیدار از مؤسسۀ با وقار، مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف  از بهتر

كوشش آن ها را پاداش دهد و  گاهى ام از برنامه  های آن ها بود. خداوند  اهل  البيت)ع( و آ

موفقشان بكند به آنچه او دوست دارد و به آن راضى است.

نجم الدين طبسى

1388/12/06



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

185

مهندس علی کریمی قدوسی 
عضوهیئتامنایآستانقدسرضوی

تاريخبازديد:۱۳88/۱۲/۱8

تاريختوّلد:۱۳۲۹شمسی

تحصیالت:لیسانسمدیريت

استادبرجسته:آيتاهللطبسی

ــوی،عضو ــانقـــدسرضــ مــســئــولــیــتهــا:قــائــممــقــامتــولــیــتآســت

هیئتامنایآستانقدسرضوی

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

یخ 88/12/18 توفيق بازدید از مجموعۀ عظيم و ماندگار مؤسسۀ تحقيقات و نشر  در تار

معارف اهل  البيت)ع( را داشتم.

مردمى  فرهنگى  چهرۀ  و  خّیر  رضـــازاده،  حاج آقای  جناب  واالی  هّمت  با  كه  مركز  اين 

ایجاد شده است و مفتخر به نشان خدمتگزاری به ساحت مقدس اهل  البيت عصمت و 

كه  وزانى باشد برای همۀ نسل    ها، به  ويژه جوانان  طهارت)ع( مى  باشد، مى  تواند چراغ فر

قلوب  شان ماالمال از عشق اهل  البيت)ع( مى تپد.

كليۀ همكاران محترمشان را از خداوند مّنان  توفيق هرچه بیشتر جناب آقای رضازاده و 

مسألت دارم.

با احترام

یمى كر على 

1388/12/18

كشور و عضو هيئت امنای آستان قدس  يزی و اقتصادی بنياد مسكن  معاونت برنامه ر

رضوی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

186

رضا علم الهدی 
مدیرکلاطالعاتواخباراستانها

تاريخبازديد:۱۳8۹/۵/۱۹

کارشناسارشدمدیريترسانه تحصیالت:

کز مسئولیتها:مدیرکلاطالعاتواخباراستانهایمعاونتسیاسیرسانۀملی،مدیريتخبرمرا

کزآبادان،خوزستانویزد کهگیلويهوبویراحمد،خوزستانواصفهان،مدیرکلمرا

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

برتر«  »عنوان  جشن  در  حضور  حاشيۀ  در   1389/5/19 مــوّرخ  در  تا  كردم  پیدا  توفيق 

اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  از  بازدید  اصفهان،  مركز  صداوسيمای 

یاد  غنى  و  زشمند  ار گنجينۀ  یک  به عنوان  آن  از  مى  توان  كه  مؤسسه  ای  باشم؛  داشته 

و  يبا  ز ُخلق  ُحسن  كــرد،  خود  مجذوب  را  اين جانب  بازدید  اين  كنار  در  كه  آنچه  كــرد. 

بود.  اين مركز  یت محترم  آقای رضــازاده، مدير انگيزۀ قوی جناب  و  و اخلق  پسندیده 

توفيق و سربلندی ایشان را از درگاه حضرت حق خواستارم.

علم الهدی، مديركل اخبار استان  های صداوسيما

1389/5/19 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

187

شیخ عبداهلل النجمه 
کشور در دينی فرهنگ فعالحوزه و نیکوکارانشاخص خیرین، از

قطر

تاريخبازديد:۱۳8۹/06/۳۱ 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

188

آیت اهلل قربانعلی دّری نجف  آبادی 
ک نمايندۀولّیفقیهدراستانمرکزیوامامجمعۀارا

تاريخبازديد:۱۳8۹/۷/۱ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲4شمسی،نجفآباد

تحصیالت:خارجفقهواصول

ایـــزدی، عــبــاس آيـــتاهللحــاجشیخ مــرحــوم برجسته: اســتــادان

آيتاهلل مــدّرس، محمود سّید حاج منصور، غالمحسین شیخ حاج

شــبزنــدهدار،حاج حسین شیخ حاج صلواتی، غالمرضا شیخ حاج

آيــتاهلل گلپايگانی، ــتاهلل آي مفتح، ــتاهلل آي امینی، ابراهیم شیخ

کی،آيتاهللسّیدعلیبهبهانی،عالمهطباطبایی،آيتاهلل حائری،آيتاهللفانیاصفهانی،آيتاهللارا

امینی،آيتاهللجوادیآملی،حسنزادۀآملی،آيتاهللحاجسّیدباقرسلطانی،آياتعظام:سبحانی،

صالحینجفآبادی،منتظری،مطهری،حاجشیخعلیپناهاشتهاردیوفاضللنکرانی

تألیفات:انسان،اسالموبهرهوریدراسالم،تراژدیدرازمدتجمهوریاسالمیایران،فرهنگو

توسعهازديدگاهحضرتامامخمینیمقدمهایبرمالیۀعمومیدراسالم



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

189

کشور،عضوهیئترئیسۀمجلسخبرگانرهبری،عضومجمعتشخیص کل مسئولیتها:دادستان

کمیتۀ مصلحتنظام،وزیراطالعاتجمهوریاسالمیایران،مشاوراقتصادیرئیسجمهور،رئیس

اقتصادیشورایعالیامنیتملی،رئیسدیوانعدالتاداری

ين بسم اهَّلل الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى اهَّلل على محمد و آله الطاهر

مؤسسۀ  در  ين العابدين)ع(  ز حضرت  مقدماتى  اجــلس  مناسبت  به  تا  شد  توفيقى 

زشمند بازدید به  عمل آید و از اهل  زشمند اين مؤسسۀ بابركت و ار عترت، از خدمات ار

بركتى خداوند مّنان را سپاسگزارم. خداوند به  كانون نورانى و پر تأسيس و وقف چنين 

یف و جوانان غيرتمند  واقفين محترم اجر و خير دنيا و آخرت عنایت فرماید و به مردم شر

استان و ساير علقه مندان، توفيق بهره  برداری و خير و بركت عنایت نموده تا در سایه سار 

به  وفادار  و  و خدوم  فرهيخته  و  بیت نسلى جوان  تر یم، شاهد  كر قرآن  و  اهل  البيت)ع( 

اسلم و قرآن بوده و راه حيات  بخش ثقلين را با توكل بر خداوند متعال تداوم بخشيم.

ون را برای دست  اندركاران از حضرت حق مسألت مى  نمایم. وزافز توفيقات ر

ملتمس دعای خير

دّری نجف آبادی

1389/7/1



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

190

آیت اهلل سّید  مرتضی مستجابی 
برجستۀعلمیحوزۀعلمیۀ ازشخصیتهای و عالمیعالیمقام

اصفهان

تاريخبازديد:۱۳8۹/۷/۱4

تاريختوّلد:۱۳0۲شمسی

تحصیالت:خارجفقهواصول،درجۀاجتهاد

استادبرجسته:آيتاهللسّیدابوالحسناصفهانی

بسمه تعالى

در  بقائه(،  )دامه  رضــازاده  حسين  سّید   حاج  آقای  مستطاب  جناب  است  م 
ّ
مسل آنچه 

كتابخانۀ  ویج و نشر معارف اهل بیت )عليهم صلوات اهَّلل( به تأسيس و راه اندازی  راه تر

كه  رگى داشته   چه نقش بز
ً
كم  نظير است، مبادرت نموده و حقا كه نمونۀ آن  دیجيتالى 

خود  اين  كند.  عرضه  علم  دنيای  به  و  اصفهان  شهر  به  را  عظيم  خدمت  اين  توانسته 

و  مى  باشد  معصومين)ع(  ائمۀ  آرمــان  هــای  راه  در  چشمگير  تحولى  و  رگ  بــز خدمتى 

و دیگر بلد  ايران  نياز جامعۀ  آن،  دربارۀ تكامل  كوشش معّظم  له  و  با تلش  ان شاءاهَّلل 

ون  وزافز یت اصفهان را به دنيای شيعه ارائه خواهد داد. توفيقات ر را برآورده و اين مركز

جناب مؤسس را از خداوند مّنان خواستارم.

اصفهان

سّید مرتضى الدعواتى

مستجابی

1389/7/14



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

191



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

192

سّید باقر پیشنمازی 
مدیرشبکۀقرآنسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران

تاريخبازديد:۱۳8۹/0۹/0۹

کارشناسارشدفقهومبانیحقوقاسالمی تحصیالت:

رضوی، خراسان و فارس مرکز صداوسیمای مدیر مسئولیتها:

معاونپرورشیوتربیتبدنیوزارتآموزشوپرورش

بسمه تعالى

سعيكم مشكور

كه برای خود خالص ساخته است حفظ مى  كند. كسانى  خداوند دين خود را به دست 

لنفسک  استخلصتهم  الذين  اوليائک  فى  قضاؤک  ی  َجر ما  على  الحمد  لک  اللهم 

و دینک.

كه برای تأسيس و استمرار خدمت اين  به سهم خود از هّمت عالى و تلش مضاعفى 

گرفته شده است، تقدير مى  كنم. مؤسسۀ الهى به كار 

سّید باقر پیشنمازی

1389/9/9



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

193

جواد خاکی 
معاونارشدشرکتمايکروسافتآمريکا

تاريخبازديد:۱۳8۹/۱0/۲۷

نرمافزاری غول ارشد مهندسان مطرحترین از يکی مسئولیتها:

جهان،مايکروسافت،معاونبخشفناوریهایشبکهایMicrosoft،

 dial،upnetworking،wirelessnetworking،مدیرپروژههاییمانند:

broadband infrastructure،توسعۀمحصوالتشبکهای



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

194

بهمن دّری 
معاونفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۹/۱۲/۱0

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كتاب  رگ  پايی نمایشگاه بز در موّرخ دهم اسفند هشتاد و نه، به بهانۀ بر

كردیم.  دیــدار  اهل  البيت)ع(  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  از  استانى 

ی و نحوه و چينش  ی معمار گردیدم. تأثيرگذار بسيار مشعوف و شگفت زده 

به  اعتنا  با  و  جــذاب  و  دیدنى  بسيار  دیجيتالى،  كتابخانۀ  ادوات  و  ابــزار 

در  دینى  و  فرهنگى  فعاليت  های  استمرار  وی  ز آر بود.  دینى  ناب  فرهنگ 

ینه  دير يزانمان،  عز برای  توفيق  همراه  به  يزمان  عز نظام  فرهنگى  مهندسى  راستای 

یند و با دغدغۀ دين  كه با دغدغۀ دين مى  ز يزانى  يق عز است. توفيق رفيق راه و طر

وی مى  اندیشند. به جهات دنيوی و اخر

دّری

1389/12/10



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

195

دکتر علی عسگری 
معاونفرهنگیسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمی

تاريخبازديد:۱۳8۹/۱۲/۱۳ 

تحصیالت:دکترایپزشکیعمومی

آئین انقالب، آيندۀ اسالمی، انقالب فرهنگی کارنامۀ تألیفات:

شهرداریازنگاهمقاممعّظمرهبری،فرشبادفرهنگ

ســازمــان رئــیــس مــهــر، ــهای رســان مــرکــز مدیرعامل مسئولیتها:

فرهنگیهنریشهرداریتهران،رئیسمرکزمطالعاتملیجوانان،

رئیس مشاور اسالمی، ارتباطات و فرهنگ سازمان فرهنگی معاون

مرکزمطالعاتاستراتژيکمجمعتشخیصمصلحتنظام،مشاورفرهنگیشهردارتهران،مدیرعامل

کمیتۀملییونسکو،رئیسهیئتمدیرۀانتشارات کانونانديشۀجوان،عضوشورایمیراثفرهنگی

فرهنگی مؤسسۀ هیئتمدیرۀ رئیس اسالمی، انديشۀ بنیاد هیئتمدیرۀ رئیس الهدی، بینالمللی

مؤسسۀ هیئتمدیرۀ رئیس ایرانیان، مجازی سپهر مؤسسۀ هیئتمدیرۀ رئیس مبین، نور آموزشی

تهرانتايمز، روزنامۀ هیئتمدیرۀ نايبرئیس مهر، خبرگزاری هیئتمدیرۀ نايبرئیس شهر، آموزش

نايبرئیسهیئتمدیرۀمؤسسۀنشرشهر،نايبرئیسهیئتمدیرۀشرکتتوسعۀفضاهایفرهنگی،

رئیسهیئتامنایمرکزمطالعاتفرهنگیشهرتهران

بسمه تعالى

يبايی و سليقه و هّمت، هيچ چيز دیگری ندیدم.  در مؤسسۀ اهل  بیت)ع( جز عشق و ز

ون نماید. آمين. خداوند هّمت و عشق و سليقه را به بركت اهل  بیت)ع( افز

على عسگری

1389/12/13



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

196

شیخ حسن منصوری 
مدیردارالقرآنالکريمفیالعتبةالحسینیةالمقدسة

تاريخبازديد:۱۳۹0/0۲/۱0



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

197

آیت اهلل سّیدهادی رفیعی  پور علوی 
مدیرومسئولتحقیقاتمؤسسۀامامهادی)ع(

تاريخبازديد:۱۳۹0/۷/۲۷ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۷،شمسیاصفهان

تحصیالت:خارجفقهواصول،متخصصعلومقرآنوحديث

شیرازى، مکارم مشکینی، آيــات: حضرات برجسته: اســتــادان

وحیدخراسانی

امام مؤسسۀ تحقیقات مسئول و مدیر مسئولیتها:مؤسس،

پــاســداران سپاه در خمینی)ره( امــام حضرت نمايندۀ هـــادی)ع(،

انقالباسالمی،معاونآموزشجامعهالزهرا)س(

بسمه تعالى

مفيد  و  خــوب  بسيار  كارهای  یافتم.  را  مؤسسه  ايــن  از  بازدید  توفيق  كه  شكر  را  خــدا 

خاصۀ  بركات  از  هست  اميد  مى  گيرد.  انجام  محققين  و  جوانان   
ً
خصوصا عموم،  برای 

اهل  البيت)ع( برخوردار شوند. تأسيس اين گونه مؤسسه  ها در شهرهای مختلف با هدف 

رگ جهانى و بین المللى، الزم است. خداوند به بانيان و همكاران، خلوص نّیت بیشتر  بز

و بهره  مندی بیشتر از بركات اهل  بیت)ع( عنایت فرماید.

یارات المعصومين)ع(«، علوم و  كلس  های »آشنايی با معارف ز اميد است با تشكيل 

معارف اسلمى در بین علما و مردم توسعه یابد و اين مؤسسه در اين امر مهم سهم قابل 

توجهى داشته باشد.

سّید هادی رفيعى پور

مدير مؤسسۀ پیام امام هادی)ع(



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

198

حجت االسالم والمسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 
رئیسمؤسسۀفرهنگی استادحوزۀعلمیۀقم، و پژوهشگردین

تحقیقاتیاسراء

تاريخبازديد:۱۳۹0/۹/۳ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۷شمسی،آملاستانمازندران

تحصیالت:لیسانسحقوق،سطحچهارحوزهوخارجفقهواصول

تألیفات:فلسفۀزيارتوآئینآنومقاالتپژوهشیمتعدد

عضو عسکری)ع(، علمیۀامامحسن مدرسۀ مدیر مسئولیتها:

مؤسسۀ رئیس فرهنگی، انقالب عالی شــورای فرهنگی کمیسیون



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

199

در تدريس معارج، وحیانی علوم پژوهشکدۀ هیئتعلمی عضو و رئیس اســراء، فرهنگیتحقیقاتی

جامعهالزهراءودانشگاهمفید،عضومجمععالیحکمتاسالمی،رئیسمرکزنشراسراء،رئیسمؤسسۀ

آموزشعالیامامحسن)ع(،صاحبامتیازومدیرمسئولفصلنامۀاسراء

بسمه تعالى شأنه

زشمند صادر مى  شود. كار ار از هّمت واال و درک باال، 

گرفته. قال  اين بنياد و مؤسسۀ مبارک هم از هّمت عالى و هم از درک متعالى نشأت 

الحسين)ع(: »إن اهَّلل یحب معالى المور و یكره سفسافها.«

را به فيض  با بركت بخشيدن، استمرار اين هّمت و آن درک  اميد است خداوند متعال 

ّين است، در  یف اهل  البيت)ع( مز كه به نام شر جاودان خود مرتبط ساخته و اين اثری 

 آن، ماندگار و جاودان باشد.
ّ

ظل

مرتضى جوادی آملى

1390/9/3



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

200

دکتر اسحاق صالحی کجور 
کتابخانۀملیایران رئیسسازماناسنادو

تاريخبازديد:۱۳۹0/0۹/۲0

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۱شمسی،نوشهر

تحصیالت:دکترایمدیريتاستراتژيک

رفاهو قائممقاموزارت ایــران، کتابخانۀملی رئیس مسئولیتها:

تأمیناجتماعی،رئیسمرکزمطالعاتاستراتژيک،معاونوزیررفاهو

تأمیناجتماعی،معاونفرماندهینیرویدرياییکشور،معاونطرحو

برنامهوبودجه،مسئولدبیرخانۀشورایعالیرفاهوتأمیناجتماعی

 بسمه تعالى

و  فرهنگ  عرصۀ  در  وقف  حسنۀ  سّنت  احيای  در  عالمانه  هّمت  و  مجاهدانه  تلش 

استفاده  است.  تقدير  قابل  اهل  البيت)ع(،  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسۀ  در  كتاب 

ن  اثنى عشری در قر گران  سنگ شيعۀ  برای نشر معارف  از محيط مجازی  بهره  گيری  و 

كه به درستى انجام  انفجار اطلعات و عصر انفجار اطلعات، اقدامى شایسته است 

گرفته است. بنده از جهاد در اموال و توسعۀ علم در ميدان جنگ نرم را از برادر ارجمند 

وی موفقيت بیش از پیش را دارم. ز جناب آقای سّید حسين رضازاده ارج نهاده و آر

اسحاق صلحى

كتابخانه ملى جمهوری اسلمى ايران سازمان اسناد و 

محّرم الحرام 1433

1390/09/20



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

201

شیخ محمد صالح الحیدری 
رئیسدیوانوقفشیعیعراق

تاريخبازديد:۱۳۹۱/۱۱/۱0



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

202



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

203

مهندس ابوالفضل خراسانی، حجت االسالم علی روح اللهی، مهندس وحید احمدی 

بهترتیب:معاونتوسعۀمدیريتومنابعپژوهشگاهعلوموحیانیمعارج،معاونپژوهشیپژوهشگاه

علوموحیانیمعارج،معاونفاوایبنیادبینالمللیعلوموحیانیاسراء

تاريخبازديد:۱۳۹۱/۱۲/۱

نام و نام خانوادگی: مهندس ابوالفضل خراسانی

تاريخومحلتوّلد:۱۳48شمسی،دامغان

کالمی،دهسالدرسخارج کالماسالمی،دکترایمذاهب تحصیالت:سطحچهاررشتۀتخصصی

فقهواصول

علوی آملی، جوادی سبحانی، شیرازی، مکارم لنکرانی، فاضل آيات: برجسته:حضرات استادان

گرگانی،نوریهمدانی،صالحیمازندرانی،وجدانیفخر،پايانی،تهرانی،حسینیبوشهری،نکونام،

صلواتی،سّیدجوادطالقانی،مهامی،فیاضی.حججاسالم:حاجشیخمحمدترابی،حاجسّیدمحمود

ترابی،حاجسّیدمسیحشاهچراغی،حاجشیخعلیآذری،حاجشیخاحمدفوآديان،حاجشیخاحمد

احمد دکتر آقايان: کستانی. پا علی مظهر نبوی، قــاضــیزاده، قــادری، محمد شیخ حاج عالیشانی،

گلپايگانی بهشتی،دکتراحمدعابدی،دکترپارسانیا،حشمتپور،ربانی

کتاب تألیفات:بیشاز۲۲عنوان

مسئولیتها:معاونپژوهشگاهعلوموحیانیمعارجوابستهبهمؤسسۀاسرا،عضواتاقفکروطرحو

برنامۀمجمععالیحکمتاسالمی

نام و نام خانوادگی: حجت االسالم والمسلمین علی روح اللهی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۱شمسی،بجستاناستانخراسانرضوی

تحصیالت:حوزوی

آيــتاهلل اســتــادی، آيــتاهلل صالحی، علیزاده، سائلی، رضــوانــی، اســالم: برجسته:حجج اســتــادان
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میالنی،آيتاهللوجدانی،استادحسینیقزوينی،آيتاهللالعظمینوریهمدانی،آيتاهللالعظمیجعفر

سبحانی،آيتاهللالعظمیجوادیآملی

مسئولیتها:معاونپژوهشیمؤسسۀتحقیقاتیولیعصر)عج(قم،معاونپژوهشیوفناوریبنیاد

اسراء،مدیرکلحوزۀرياستبنیادبینالمللیعلوموحیانیاسراء،مؤسسومدیرمؤسسۀفرهنگیهنری

امامسجاد)ع(شهرستانبجستان،مدیرودبیرعلمیدائرهالمعارفواليت،معاونپژوهشیپژوهشگاه

علمیۀ مدرسۀ آرشیو و اسناد مرکز مدیر اســراء، عقلی علوم دانشنامۀ مدیر معارج، وحیانی علوم

امیرالمؤمنین)ع()دفترحضرتآيتاهللالعظمیمکارمشیرازی(،معاونپژوهشیوقائممقاممؤسسۀ

آموزشعالیحوزیاسراء

بسم اهَّلل

تلش مجاهدانه و هّمت عالمانۀ جناب آقای رضازاده در خدمت گرفتن هنر و فناوری در 

ّين به نام اهل  بیت)ع( مى  باشد،  كه مز ویج فرهنگ اهل  بیت)ع( در اين مؤسسه  راه تر

ستودنى است.

ّوجين سيرۀ اهل  بیت)ع( قرار دهد. و مر ان شاءاهَّلل خداوند ایشان و همكارانشان را جز

بنياد اسراء
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دکتر مهدی اخوان بهابادی 
کشور دبیرشورایعالیورئیسمرکزفضایمجازی

تاريخبازديد:۱۳۹۲/6/۲6

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵۷شمسی،بهابادیزد

تحصیالت:دکترایمهندسیبرقمخابرات

وزارت بینالملل امــور و پژوهش آمــوزش، معاون مسئولیتها:

فناوری و ارتباطات وزیــر قائممقام اطالعات، فناوری و ارتباطات

اطالعاتدرفناوریواموربینالملل،دبیرشورایعالیورئیسمرکز

کشور فضایمجازی

بسمه تعالى

 نماد خدمت بدون اتكا به 
ً
فعاليت  های صورت  گرفته در مجموعۀ اهل  البيت)ع(، واقعا

ين فضای  كه در اين مجموعه به عنوان اّولين خّیر يزانى  كليۀ عز دولت است. خداوند به 

مجازی فعال هستند، اجر و جزای خير عطا نماید.

مهدی اخوان بهابادی

1392/6/26
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آیت اهلل العظمی حاج سّید علی حسینی میالنی 
فقیهومحققومؤسسبنیادفرهنگیامامت

تاريخبازديد:۱۳۹۳/۲/۱۳

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۷شمسی،نجفاشرف

تحصیالت:خارجفقهواصول

حــائــری، طباطبایی مرتضی ســّیــد ــتاهلل آيـ برجسته: ــادان اســت

ــمــیــنســـّیـــدمــحــمــدطــبــاطــبــایــیحـــائـــری، ــمــســل حــجــتاالســالموال

ــاشــیــخعــبــدالــحــســیــنبــیــضــائــی، ــ ــمــیــنآق ــمــســل حــجــتاالســالموال

کــشــمــیــری، ــی ــدمــحــســنجــالل ــاســّی حــجــتاالســالموالــمــســلــمــیــنآقـ

حجتاالسالموالمسلمینآقاشیخمحمدصدقیمازندرانی،آيتاهللآقاشیخمجتبیلنکرانی،آيتاهلل

کاظم میرزا آيــتاهلل گلپايگانی، موسوی محمدرضا سّید حاج آيتاهللالعظمی ســبــزواری، عندلیب

تبریزی،آيتاهللالعظمیحاجشیخحسینوحیدخراسانی،آيتاهللالعظمیحاجسّیدمحمدروحانی،

آيتاهللحاجشیخمرتضیحائرییزدی

تألیفات:جواهرالکالمفیمعرفهاالمام،نفحاتاالزهار،استخراجالمراممناستقصاءاالفحام،تشیید

الحسین الشريف،منهمقتلة القرآن التحريفعن التحقیقفینفی المکابرات، المراجعاتوتفنید

مع االعتقادات، فی االمامة،محاضرات معرفة فی الکرامة منهاج الکوفة؟،شرح السالم؟شیعة علیه

کتابالبیع،القضاءوالشهادات،تحقیقاالصول،اعرف االئّمةالهداةفیشرحالزيارةالجامعةالکبیرة،

الحقتعرفاهله

پژوهشهای مرکز تأسیس قــم، در الرساله مرکز مؤسسۀ علمی رياست و تأسیس مسئولیتها:

اعتقادی)مرکزاألبحاثالعقائديه(

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كشيده شده و  از حضور در اين مركز علمى خوشوقت شدم و انصافا زحمات بسياری 

ویج تشّیع و دفاع از مكتب  قابل تقدير و تشكر است. اميد است اين مركز همچنان در تر

اهل  البيت )عليهم الصله و السلم( موفق باشد.

على حسينى ميلنى

30 رجب المرجب 1435
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حجت االسالم والمسلمین احمد امینی نجفی 
مدیرمکتبهاالمامامیرالمؤمنینالعامهنجفاشرف

تاريخبازديد:۱۳۹۳/4/۲۹ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،تهران

تحصیالت:حوزوی

استادبرجسته:محققطباطبایی)ره(

در مظفر محمدرضا شیخ الفقه اصول بر مفّصلی شرح تألیفات:

۲0جلد،شرحیبرتجريدعالمهحلی

کالمیو الغدیر،پژوهشدرمنابع مسئولیتها:تدريسوتدقیق

کتابخانۀامیرالمؤمنین)ع(درنجفاشرف خصوصًامباحثامامت،احیای

يز بسمه تبارک و تعالى شأنه العز

كاَن هَّلل ینمو« »ما 

وز بیست و دوم شهر رمضان  وحى له الفداء در ر كه اميرمؤمنان ر خدا را سپاس بی  كران 

یارت مؤسسۀ تحقيقات و نشر  كه به ز سال 1435 اين توفيق را نصيب بندۀ حقير فرمود 

معارف اهل  البيت)ع( در اصفهان شرفياب شوم و از فعاليت  های مخلصانه و محققانۀ 

گردد و بارقۀ اميدی بر قلبم بتابد و از اخلص و محبت  وشن  رگواران چشم و دلم ر اين بز

گردم. ایشان بهره  مند 

كاركنان اين مركز خير و علم و  خداوند به حق محمد و آل محمد)ع( بر توفيقات تمامى 
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كه در مكتبۀ امام اميرالمؤمنين)ع( در نجف اشرف مشغول هستيم  عّزت بیفزاید و به ما 

توفيق دهد تا به  طور شایسته و بایسته در خدمت ایشان باشيم. آمين یا رب العالمين.

گو مخلص دعا

احمد امينى نجفى

22 ماه رمضان 1435

29 تيرماه 93
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استاد محمود فرشچیان 
استادبرجستهوشاخصهنرونگارگری

تاريخبازديد:۱۳۹۵/۲/۲4

تاريخومحلتوّلد:۱۳08شمسی،اصفهان

اصفهان، زیبای هنرهای مدرسۀ از دانشآموختگی تحصیالت:

دورۀهنرستانهنرهایزیبادراروپا،مطالعۀآثارهنرمندانغربی

استادانبرجسته:استادامامی،عیسیبهادری

آثار:تابلویعصرعاشورا،طراحیپنجمینضريححرمامامرضا)ع(

ــرهــایزیـــبـــایدانــشــگــاه مــســئــولــیــتهــا:اســـتـــاددانـــشـــکـــدۀهــن

تهران،بنیانگذارمرکزمذهبیوفرهنگینورودانشدرشهرراترفرودنیوجرسیآمريکا
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دکتر سّید مصطفی صالحی 
گروهمهندسینمشاورزمینساخت مدیرعامل

تاريخبازديد:۱۳۹4/۱۲/0۳ 

کادمیعلوممسکو۱۹۹4، تحصیالت:دکترایرشتۀژئوتکنیکازآ

کارشناسیارشدمعماری آمريکا، ازدانشگاهجهانی دکترایمعماری

دانشگاه محیط طراحی کارشناسیارشد آمريکا، جهانی دانشگاه از

کارشناسیزمینشناسیدانشگاهصنعتیاصفهان تهران،

تألیفات:مقاالتمختلفدرزمینۀعلومزمینشناسیژئوتکنیک،

گزارشمطالعاتژئوتکنیکبهزبانهای تألیفبیشازدوهزارجلد

فارسیوانگلیسی

مسئولیتها:عضوانجمنزمینشناسانحرفهایامريکا،عضوانجمنجهانیزمینشناسان،عضو

انجمنمهندسینعمرانامريکا،عضوانجمنمعمارانامريکا،عضونظاممهندسیمعدن،عضونظام

کشاورزیومنابعطبیعی،عضوهیئتعلمیدانشگاهعلمو مهندسیساختمان،عضونظاممهندسی

هنریزد،ثبتششاختراعدرادارۀثبتاختراعاتجمهوریاسالمیایران،عضوهیئتتحریريۀنشريۀ

زمینپويا،استاديارزمینشناسیمهندسی
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حجت االسالم والمسلمین علیرضا ایمانی مقدم 
معاونامورفرهنگیمجمعجهانیاهلبیت)ع(

تاريخبازديد:۱۳۹6/0۵/0۲

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۹شمسی،مشهد

اسالمی، مــعــارف و الهیات مــدّرســی تحصیالت:کارشناسیارشد

دکترایعلومقرآنوحديث،خارجفقهواصول

ــور ــ ام ادارۀ و ــیــغــات ــل ــب ت و ــگــی ــرهــن ف مـــســـئـــولـــیـــتهـــا:مـــعـــاون

روحانیون،سرپرستینمايندگیولّیفقیهدرسپاهسوريهولبنان،معاون

تبلیغاتوآموزش،عضوشورایفرماندهینیروهایمقاومتاسالمی

لبنان،مسؤلهماهنگیامورفرهنگیوتبلیغیدر۲۲کشورخاورمیانۀعربیوشمالآفريقا

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

 بلسان قومه«، صدق اهَّلل العلى العظيم.
ّ

»و ما ارسلنا من رسول اال

ّين شده و به هّمت واالی مؤسس  كه به نام مقّدس اهل  بیت)ع( مز زشمندی  مجموعۀ ار

شكل  عصمت)ع(  اهل  بیت  مظلوم  مكتب  و  ناب  اسلم  معارف  نشر  برای  آن  محترم 

ير ارتضاء، مولى على بن  بركت والدت حضرت سلطان سر گرفته است، در آستان ایام پر

گراميشان، بی بی دو عالم، حضرت فاطمۀ معصومه )عليها  موسى الرضا)ع( و خواهر 

گرفته، مورد بازدید قرار  كرامت نام  كه در جمهوری اسلمى به نام دهۀ مبارک  السلم( 

كه در دهۀ هشتاد ميان اين مؤسسۀ محترم و مجمع جهانى  و تفاهم  نامه  ای  گرفت و پیر

اهل بیت)ع( امضا شده بود، گفت وگوهايی برای فعال شدن بند های آن تفاهم  نامه انجام 

گراميشان و علّو  ون الهى را برای آن مؤسس محترم و همكاران  وزافز پذيرفت. توفيقات ر

درجات برای والد مكّرم ایشان از حضرت حق تعالى خواستارم.

معاون فرهنگى مجمع جهانى اهل  بیت)ع(

96/5/2
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آیت اهلل سّید محمدعلی شیرازی
دانشمندمحّقق،استادعالیقدرحوزۀعلمیه

تاريخبازديد:تاريخبازديد:۱۳۹6/۱۲/04

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲6شمسی،نجفاشرف

تحصیالت:سطوحعالیحوزوی

حاج آيتاهلل رئوفی، برجسته:حجتاالسالموالمسلمین استادان

آيتاهلل مدّرسی، سّیدمحمدرضا آيتاهللحاج معرفت، هادی شیخ

کاشانی،آيتاهللملکوتیتبریزی،آيتاهللالعظمیحاجشیخ راستی

میرزاجوادتبریزی،آيتاهللالعظمیشیرازی،آيتاهللالعظمیخویی

تألیفات:الوقايهاالسالمیهعنالمفاسدالخلقیه،التشّیعواثرهفیتطورالمجتمع

آيتاهللالعظمی درمانی خیريۀ مؤسسۀ ازجمله: عامالمنفعه، مؤسسات مؤسس مسئولیتها: 

امیرالمؤمنین)ع(، امــام علمیۀ مدرسۀ شیرازی، آيتاهللالعظمی مسکونی خیريۀ مجتمع شیرازی،

کتابخانۀعمومیآيتاهللالعظمیشیرازی،مؤسسهاالمامامیرالمؤمنینللشؤونالعلمیهوالخیريه

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم و له الحمد بعد الحمد هَّلل و الصله على رسول اهَّلل و السلم على 

كه به بركت  از الطاف الهى  اللعنه على اعــداءاهَّلل من الن إلى يوم لقاءاهَّلل،  اولياءاهَّلل و 

به  آمــدن  گردید،  حــال  شامل  اجمعين(  عليهم  اهَّلل  )صلوات  ين  طاهر و  طّیبين  اوليای 

اصفهان در ایام پایانى فاطميه، سالروز شهادت مظلومانۀ حضرت صدیقۀ كبری، فاطمۀ 

آقایان  برای دیدار حضرات  بود  زنده  ار كه فرصتى  بود  الزهراء)سلم اهَّلل و صلواته عليها( 

قه به حضرت فاطمه الزهرا)س( 
ّ
علمای بزرگوار و فضلی معّظم و شركت در مجالس متعل

و بازدید از مدارس علميۀ اين شهر كهن و از همۀ اینها جالب تر و جلب توجه كننده تر، بازدید 

كه به هّمت  از مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت )عليهم الصلوه و السلم( بود 

زنده و نيكوكار موفق، جناب آقای رضازاده )دامت توفيقاته العاليه و  واالی شخصيت ار

كاری  گرفته،  ئى انجام  جزاه اهَّلل خير الجزاء و تقّبل اهَّلل منه خدماته الواسعه( در اين شهر وال

ت عظمته( 
ّ
كه موجب مسّرت همگان و مایۀ مسّرت عموم مى  باشد. از خداوند متعال)جل

واحنا فداه(، پیوسته بر   توجهات خاصۀ حضرت بقيه اهَّلل )ار
ّ

كه در ظل مسألت مى  نمایم 

توفيقات ایشان بیفزاید و بر درجات عاليۀ مرحوم والدشان نيز بیفزاید. واهَّلل ولّى التوفيق.

 1396/12/04

كن[ مشهد مقدس / اصفهان سّید محمدعلى شيرازی، ]سا
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کزعلمی،فرهنگیوخدماتی ب(تفاهمنامههایهمکاریبامرا
حدراساسنامۀمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(،طلبمینمايدازتمامی اهدافعالیمصّر

ظرفیتهاوامکاناتمادیومعنوینهادهاوسازمانهایدولتیومردمیهمسودرراستایهمکاری

باهمافزاییاستعدادهاو باسرعتیبیشترو تا بینبخشیبهگونهایصحیحومنطقیاستفادهشود

گردد. امکاناتبالقوه،اهدافيادشده،محققوزمینۀرشدواعتالیسازمانهایهمراستافراهم

باچنینرويکردی،تولیتومدیرعاملمؤسسه،باارتباطورایزنیهایفرهنگیدرراستایحفظاصول

کوششیمجّدانه وارزشهایبرخاستهازفرهنگاسالمیومعارفشیعی،برایتحققاهدافمؤسسه،

داشتهوبامبادلۀتفاهمنامهبینمؤسسهونهادهایهمسو،بسترتوسعهورشدمؤسسهرادرتسهیلبخشی

بهتحققآرمانهایآنفراهمنمودهاستکهبهنمونههایچنیناقداممؤثریاشارهمیکنیم.

1. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی
تاريختأسیس:۱۳6۲شمسی

و عمومی دانشنامههای انتشار و تدوین فعالیتها:

بشری، معارف مختلف ابعاد در مرجع کتب و تخصصی

بهویژهفرهنگوتمّدناسالمیوایرانی

2. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور(
تاريختأسیس:۱۳68شمسی

فــعــالــیــتهــا:اشــاعــۀفــرهــنــگغــنــیاســــالم،تسهیل

ــنــیوســرعــت ــتــوناصــیــلدي دســتــیــابــیبـــهمــنــابــعوم

کاوشوپژوهشدرحوزۀعلوماسالمی بخشیدنبهامر

امکانات بهکارگیری و اطالعات فناوری از بهرهگیری با

رايانهایبرایارائۀمعارفحّقۀاهلبیت)ع(بهجهانیان

درشکلوقالبجديد



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

217

 تفاهم   نامه  های 
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رگ  دائره المعارف بز

اسلمى
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كامپیوتری  تحقيقات 
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3. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و دانشگاه امام صادق)ع(
تاريختأسیس:۱۳6۱شمسی

انسانی/ عــلــوم ــقــای ارت و تــحــّول تــولــیــد، فعالیتها:

اجتماعیازطریقتولیدواشاعۀدانِشاسالمِیتخصصِی

نخبگان تربیت نیاز، مــورد علمی رشتههای در هدفمند

دانِش اساس بر اسالمی انقالب و اسالم به متعّهد علمی

اشاعۀ و اجــرا نیاز، مــورد رشتههای در تخصصی اسالمِی

الگوینویندانشگاهاسالمی

4. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و مرکز اطالعات و مدارک اسالمی
تاريختأسیس:۱۳۷۱شمسی

اسالمی، علوم اصطالحنامههای تدوین فعالیتها:

ــادر ــدارکاســالمــیومــعــرفــیآنهـ ــ بــازشــنــاســیمــنــابــعوم

طبقهبندی و ساماندهی و استاندارد و علمی قالبهای

اطالعاتدينی

5. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و دانشگاه صنعتی اصفهان
تاريختأسیس:۱۳۵6شمسی

فعالیتهای دادن تمرکز و ســازمــانــدهــی فعالیتها:

کادمیکدانشگاهبررویمسائلفناوریمهمکشورایران آ
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 تفاهم   نامه  های 
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با مركز 

اطلعات و مدارک 

اسلمى
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6. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و ستاد عالی کانون  های فرهنگی هنری مساجد
تاريختأسیس:۱۳۷۱شمسی

تبلیغی و فرهنگی واقــعــی نقش احــیــای فعالیتها:

تــأســیــســات و امـــکـــانـــات از بــهــیــنــه اســـتـــفـــادۀ مــســاجــد،

کانوندرتماممساجدکشور دستگاههایدولتیوتأسیس

7. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و مجمع جهانی اهل  البیت)ع(
تاريختأسیس:۱۳6۹شمسی

اســالم مــعــارف و فرهنگ گسترش و احیا فعالیتها:

کريموسّنت نابمحمدی)ص(وحراستازحريمقرآن

و اســالم کیان از دفــاع اهلبیت)ع(، و کــرم)ص( ا پیامبر

اهــلبــیــت)ع(، و کريم ــرآن ق اعــظــم)ص(، پیامبر حريم

تعمیقوتقويتوحدتدربینتمامیامتاسالم،بهویژه

ازحقوق پشتیبانی و اهلبیت)ع(،حمايت پیروان میان

توسعۀ اهلبیت)ع(، پیروان جايگاه و جهان مسلمانان

کمکبهرشدواصالحوضعیت زیرساختهایمادیومعنویپیرواناهلبیت)ع(درسراسرجهان،

کردن خارج سراسرجهان، در اهلبیت)ع( پیروان اجتماعی و اقتصادی فرهنگی،سیاسی، فکری،

ايجاد برای تالش اقتصادی، و علمی محرومیتهای و رسانهای مظلومیت از اهلبیت)ع( پیروان

صلح،دوستی،همکاریوهمیاریبینهمۀابناءبشرومللجهان
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كانون  های  عالى 

فرهنگى هنری مساجد
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جهانى اهل  البيت)ع(
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8. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و دانشگاه اصفهان
تاريختأسیس:۱۳۲۵شمسی

گامبرداشتندرمسیرتوسعۀعلمی،پرورش فعالیتها:

استعدادهایدرخشان،تأسیسدانشکدههایعلومپايه،

پزشکیو...

9. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
تاريختأسیس:۱۲40شمسی

فــعــالــیــتهــایاســنــاد:فـــراهـــمآوریمــنــابــع،پـــردازش

وســازمــانــدهــی،اطــالعرســانــی،پــژوهــش،فـــراهـــمآوریو

ارزشیابیاسناد،تنظیموتوصیفاسناد،مرمتوحفاظت،

خدماتآرشیوی،فعالیتهایمنطقهایواستانی

10. مؤسسۀ اهل  البیت)ع(، استاندار اصفهان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
)تفاهمنامۀبرگزاریهمايشبینالمللیغدیر(

کــشــوردر ــرایســیــاســتهــایعــمــومــی فــعــالــیــتهــا:اجــ

و دولتی شرکتهای و مؤسسات وزارتخانهها، با ارتباط

استفاده دولــت عمومی بودجۀ از که دستگاههایی سایر

انتظامی، نیروهای انقالباسالمی، نهادهای مینمايند،

شوراهایشهروشهرداریهاومؤسساتعمومیغیردولتی

تاريختأسیس:۱۳60شمسی

تمامی در تــتــبــع و تــحــقــیــق و پـــژوهـــش فــعــالــیــتهــا:

کشور کمکبهتوسعۀبیشترعلومانسانیدر حوزههایعلومانسانیومطالعاتفرهنگیو



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

232

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

233

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با سازمان 

كتابخانۀ ملى  اسناد و 

ايران



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با سازمان 

كتابخانۀ ملى  اسناد و 

ايران



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با استاندار 

وهشگاه  اصفهان و پژ

علوم انسانى و 

مطالعات فرهنگى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با استاندار 

وهشگاه  اصفهان و پژ

علوم انسانى و 

مطالعات فرهنگى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

240



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

241

11. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و کنسرسیوم محتوای ملی
نظام و مــحــتــوا تــولــیــد و يــکــســانســازی فــعــالــیــتهــا:

ارائۀ خصوص در الزم استانداردهای رعايت و هماهنگ

کتابخانۀديجیتال)وحدتروّيۀاعضا(

12. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاريختأسیس:۱۳۲۵شمسی

خدمات آمـــوزش، کیفیت سطح ارتــقــای فعالیتها:

گسترش با جامعه سالمت فرهنگ و درمانی و بهداشتی

خدماتبهداشتیدرمانی،افزايشتولیداتعلمیپزشکی

وبهرهگیریازتکنولوژیجديدوتربیتنیرویمتخصص

درراستاینیازوتأمینامکاناتساختاریبخشسالمت،

در استان مردم به وحوادث بیماریها آسیب بار کاهش

راستایچشمانداز۲0ساله

13. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
تاريختأسیس:۱۳66شمسی

کّمی فعالیتها:انجاممطالعاتمداومبهمنظوربهبود

و علوم زمینههایمختلف در پــرورش و آمــوزش کیفی و

فنوندانشگاهی،انجامپژوهشهایعلمیدرزمینههای

کتبونشرياتدر مختلفعلوموفنون،ترجمهوتألیف

فراهمآوردن ادبیات، و فنون و علوم زمینههایمختلف

و سمینارها تشکیل پژوهشی، و آموزشی الزم تسهیالت

کنفرانسهایعلمی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

242

تفاهم نامه های 

كنسرسيوم  همكاری با 

محتوای ملى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

243

 تفاهم   نامه  های 

كنسرسيوم  همكاری با 

محتوای ملى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

244

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

علوم پزشكى اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

245

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

علوم پزشكى اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

246

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

آزاد اسلمى واحد 

خوراسگان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

247

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

آزاد اسلمى واحد 

خوراسگان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

248

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با دانشگاه 

آزاد اسلمى واحد 

خوراسگان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

249

14. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و سازمان کتابخانه  ها، موزه  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
تاريختأسیس:۱۳۳0شمسی

مطبوعات، اينترنت، خــارجــی، کتب فعالیتها:تاالر

کتابخانۀتخصصیعلومقرآنوحديث،اقتصاداسالمی،

آستان موزههای الکترونیک، جامع مطبوعات، ادبیات،

قدس،تاريخوانتشاراتدولتی،تاالرمختصبزرگساالن،

نوجوانانوجوانان

15. مؤسسۀ اهل  البیت)ع( و جامعۀ المصطفی العالمیه
تاريختأسیس:۱۳8۷

پژوهشی، تربیتی، آمــوزشــی، کارکردهای فعالیتها:

فرهنگیوتبلیغیدرعرصۀبینالملل



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

250

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با سازمان 

كتابخانه  ها، موزه  ها 

و مركز اسناد آستان 

قدس رضوی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با سازمان 

كتابخانه  ها، موزه  ها 

و مركز اسناد آستان 

قدس رضوی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با سازمان 

كتابخانه  ها، موزه  ها 

و مركز اسناد آستان 

قدس رضوی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

253

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با سازمان 

كتابخانه  ها، موزه  ها 

و مركز اسناد آستان 

قدس رضوی



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

254

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با جامعۀ 

المصطفى العالميه



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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 تفاهم   نامه  های 

همكاری با جامعۀ 

المصطفى العالميه



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

256

 تفاهم   نامه  های 

همكاری با جامعۀ 

المصطفى العالميه



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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ج(مجّوزها
موضوع مقررات و قوانین و ایران اسالمی اساسیجمهوری قانون در ح مصّر قوانین چارچوب در

دستگاهیمصوبمجلسشورایاسالمی،هرگونهفعالیتفرهنگیوعلمیوقرآنیبايدبامصادیق

و راهــبــردهــا و اســاسسیاستها بــر و تطبیق ذیــربــط وزارتــخــانــههــای اهـــداف و وظــائــف موضوعات

و اساسنامه تصويب از علمیخودپس و فرهنگی فعالیتهای به نسبت آن، اجرایی آئیننامههای

کانونهااقدامنمايند. آئیننامههایمصوبانجمنهاو

دراینراستاودرمسیرتحققاهدافمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(اصفهان،پساز

تکمیلمستحدثاتوتدویناساسنامۀمؤسسهوتأییدواقفانومشخصشدننحوۀادارهومدیريت

مجموعه،تولیتومدیرعاملمؤسسه،جنابآقایحاجسّیدحسینرضازادهبهاخذمجّوزهایالزم

برایفعالیتهایمؤسسهدرراستایاهدافمصرحخودازنهادهاودستگاههایذیربطدولتی،اقدام

کهنمونههایمجّوزهایفعالیتمؤسسهذياًلدرجمیگردد. نمودهاست

1. مجّوز فعالیت کتابخانه  های عمومی مؤسسۀ اهل البیت)ع(

2. پروانۀ تأسیس و بهره  برداری مرکز خدمات دادۀ اینترنتی مؤسسۀ اهل  البیت)ع(
کشور( )تأسیساّولینديتاسنتربخشخصوصیدر

3. مجّوز استفاده از منابع مکتوب از ناشران و شخصیت  های حقیقی و حقوقی 
آیت اهَّلل سّید علی اصغر حسینی میالنی 

د: 1327 شمسى، نجف اشرف
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت: خارج فقه و اصول

كربل، نجف، مشهد، قم محل تحصيل: 

ــری،  ــائـ ــی حـ ــاي ــب ــاط ــب ــد مـــرتـــضـــى ط ــّیـ ــت اهَّلل سـ ــ ــ ــادان بـــرجـــســـتـــه: آیـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــــری،  ــائ ــــد مـــحـــمـــد طـــبـــاطـــبـــايـــی حــ ــّی ــيـــن ســ ــمـ ــلـ ــمـــسـ حـــجـــت االســـلم والـ

ــی،  ــاي ــض ــی ــيـــخ عـــبـــدالـــحـــســـيـــن ب ــيـــن آقـــــا شـ ــمـ ــلـ ــمـــسـ حـــجـــت االســـلم والـ

كــشــمــيــری،  ــى  لـ ــل ــد مــحــســن جـ ــّیـ ــا سـ ــ حـــجـــت االســـلم والـــمـــســـلـــمـــيـــن آقـ

آقا  آیــت اهَّلل  مازندرانى،  صدقى  محمد  شيخ  آقا  حجت االسلم والمسلمين 

واری، آیت اهَّلل العظمى حاج سّید محمدرضا  شيخ مجتبى لنكرانى، آیت اهَّلل عندليب سبز
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مجّوز فعاليت 

كتابخانه  های عمومى 

مؤسسۀ اهل البيت)ع(
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وانۀ تأسيس و   پر

بهره  برداری مركز 

خدمات دادۀ اینترنتى 

مؤسسۀ اهل  البيت)ع(
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران و 

شخصيت  های حقيقى 

و حقوقى، آیت اهَّلل سّید 

على اصغر حسينى 

ميلنى 
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم 

 والمسلمين دكتر احمد 

عابدی
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يزی، آیت اهَّلل العظمى حاج حسين وحيد خراسانى،  موسوی گلپایگانى، آیت اهَّلل كاظم تبر

وحانى، آیت اهَّلل حاج شيخ مرتضى حائری يزدی آیت اهَّلل العظمى حاج سّید  محمد ر

تأليفات: جواهر الكلم فى معرفه االمام، نفحات االزهار، استخراج المرام من استقصاء 

القرآن  یف عن  التحر نفى  التحقيق فى  المكابرات،  وتفنيد  المراجعات  االفحام، تشيید 

یف، من هم قتلۀ الحسين عليه السلم؟ شيعۀ الكوفۀ؟، شرح منهاج الكرامۀ فى  الشر

یارۀ الجامعۀ  الز الهداۀ فى شرح  ئّمۀ  اال معرفۀ االمامۀ، محاضرات فى االعتقادات، مع 

كتاب البيع، القضاء والشهادات، تحقيق االصول، اعرف الحق تعرف اهله الكبيرۀ، 

مركز  تأسيس  قــم،  در  الرساله  مركز  مؤسسۀ  علمى  یاست  ر و  تأسيس  مسئوليت  ها: 

وهش  های اعتقادی )مركز البحاث العقائدیه( پژ

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد عابدی

د: 1339شمسى، نجف آباد
ّ
یخ تول تار

كارشناسى ارشد فلسفه و علوم قرآنى تحصيلت: دكترای فلسفه، 

آیت اهَّلل  حائری،  مرتضى  شيخ  آیت اهَّلل  بهجت،  محمدتقى  آیت اهَّلل  استادان: 

يزی، آیت اهَّلل یحيی انصاری  حسين وحيد خراسانى، آیت اهَّلل شيخ جواد تبر

كوكبى مه حسن زادۀ آملى و آیت اهَّلل 
ّ
شيرازی، آیت اهَّلل غلمرضا صلواتى، عل

وار، دفتر عقل و قلب، مجموعه  نوار، آفتاب سبز تأليفات: آشنايی با بحاراال

كنگرۀ حضرت فاطمه معصومه)س(، معرفت حدیث، مكتب  سخنرانى در 

وح  شر على  الحاشيه  الهيات،  على  الحاشيه  الدینيه،  الداب  قم،  كلمى 

االشارات جلد 1 و 2، مسند على  بن ابراهيم القمى )8 جلدی(

حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا اعرافی 

رئيس مركز جهانى علوم اسلمى

د: 1338شمسى، ميبد يزد
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت: خارج، فلسفه و اخلق

ى،  ــر كــاظــم حــائ ــد  ــادان بــرجــســتــه: آیــــت اهَّلل مــشــكــيــنــى، آیــــت اهَّلل ســّی ــتـ اسـ

ى، آیت اهَّلل العظمى فاضل لنكرانى،  آیت اهَّلل العظمى حاج شيخ مرتضى حائر

ى، آیت اهَّلل العظمى  يز آیت اهَّلل العظمى وحيد خراسانى، آیت اهَّلل العظمى جواد تبر

آملى،  جــوادى  آیــت اهَّلل  زنجانى،  ى  شبير آیت اهَّلل العظمى  ى،  شيراز مكارم 

ى)ره(، آیت اهَّلل مصباح يزدى، حجت االسلم والمسلمين  آیت اهَّلل شهيد مطهر
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ــزدى، حــجــت االســلم والــمــســلــمــيــن مــحــمــدكــاظــم بــهــرامــى،  ــ مــحــمــدعــلــى مـــدّرســـى يـ

حجت االسلم والمسلمين على نقى فقيهى، حجت االسلم والمسلمين محمد بهشتى

بیت  تأليفات:فلسفه  تعليم  و تر

كشور،رئيس مركز جهانى علوم اسلمى  مسئوليت  ها: مدير حوزه  های علميۀ سراسر 

انتشارات بنیاد خیریۀ الزهراء)س(

یخ تأسيس: 1364شمسى تار

فعاليت  ها: ارائۀ آثار و تأليفات عالم ارجمند حضرت آیت اهَّلل ضياءآبادی 

حجت االسالم والمسلمین احمد امینی نجفی 

مدير مكتبه االمام اميرالمؤمنين العامۀ نجف اشرف

د: 1336 شمسى، تهران
ّ
یخ و محل تول تار

وی تحصيلت: حوز

استاد برجسته: محقق طباطبايی)ره(

20جلد،  در  مظفر  محمدرضا  شيخ  الفقه  اصول  بر  مفّصلى  شرح  تأليفات: 

ید علمۀ حلى شرحى بر تجر

 
ً
كلمى و خصوصا وهش در منابع  یس و تدقيق الغدير، پژ مسئوليت  ها: تدر

كتابخانۀ اميرالمؤمنين)ع( در نجف اشرف  مباحث امامت،احيای 
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم 

 والمسلمين دكتر 

عليرضا اعرافى 
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران و 

شخصيت  های حقيقى 

و حقوقى، انتشارات 

یۀ  بنياد خير

الزهراء)س(
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم 

 والمسلمين احمد 

امينى نجفى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

267

مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم  

والمسلمين سّید هاشم  

تى رسولى  محل
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حجت االسالم والمسلمین سّید هاشم  رسولی  محالتی 

نمایندۀ ولّى  فقيه در بنياد مسكن انقلب اسلمى ايران

ت
ّ

د: 1309 شمسى، محل
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت: خارج فقه و اصول

تى، شهيد مطهری ، اسداهَّلل  اصفهانى ،  استادان برجسته: سّید رحمان  محل

عظام:   آیـــات   يــزی ،  تــبــر مجاهد  صــدوقــى ،  شهيد  منتظری ،  حسينعلى  

گلپایگانى ، امام خمينى)ره( وجردی ،  بر

اســلم )ص (،  پیامبر  زندگى   یخ   تار انبياء،  یخ   تار اخلق،  احادیث   تأليفات: 

ــى  حضرت   ــان ــدگ یــخ  زن یــخ  زنــدگــى  حــضــرت  فــاطــمــه  الــــزهــــرا)س (، تــار تــار

گناه   زه  با  گناه، مبار كيفر  اميرالمؤمنين )ع(، سخنى  دربارۀ  قرآن ، سخنى  دربارۀ نماز، 

مسئوليت  ها: نمایندۀ ولّى  فقيه در بنياد مسكن انقلب اسلمى ايران، نخستين رئيس 

شورای سياستگذاری ائمۀ جمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج سّید  رضا تقوی دامغانی 

نمایندۀ ولّى  فقيه در بنياد مسكن انقلب اسلمى ايران

د: 1325شمسى، حسن آباد دامغان
ّ
یخ و محل تول تار

كارشناسى الهيات  وی و مدرک  تحصيلت: نحصيلت عالى حوز

تأليفات: داستان  های زندگى از حضرت امام موسى بن جعفر)ع(، نگرشى بر 

زانگان  یت اسلمى، تأملت فرهنگى، رسالت و جایگاه نمازجمعه، فر مدير

مدینه قانون 

ائمۀ جمعه، عضو شورای عالى  رئيس شورای سياستگذاری  مسئوليت  ها: 

كشور، امام جمعۀ شهركرد،  انقلب فرهنگى، عضو شورای فرهنگ عمومى 

دورۀ  دو  در  تهران  و  دامغان  مردم  نمایندۀ  اسلمى،  تبليغات  سازمان  فرهنگى  معاون 

مجلس شورای اسلمى
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حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی انصاری قمی

د: 1332شمسى، نجف اشرف
ّ
یخ و محل تول تار

یخ اسلم و ايران تحصيلت: خارج فقه و اصول، دكترای تار

كستانى، سّید   استادان: آقایان: مدّرس افغانى، يزدانى اصفهانى، رفيعى پا

وینى،  وجى قز كلنتر، محمد هادی معرفت، شيخ مجتبى لنكرانى، مر محمد 

مجتهدی تهرانى، آقا مجتبى تهرانى، ضياءآبادى، شيخ ابوالقاسم تنكابنى، 

ى، سّید  محمد  ى، ستوده، اعتمادى، سبحانى، مكارم شيراز مرتضى مطهر

گلپایگانى وحانى، آیت اهَّلل العظمى  ر

و  زه  مبار تقوا،  اسطورۀ  فاطمه)س(  مى  درخشد،  ابدیت  تا  غدير  تأليفات: 

ن، شيخ فضل  اهَّلل نوری و  وب مادی  گرايی، استعمار فرهنگى و اسارت ز استقامت، غر

كتاب: النوادر  كلى اقتصاد در قرآن، تحقيق  ويی دو اندیشه(، خطوط  ویار وطيت)ر مشر

فى اصول الدين، النخبه فى الحكمه المتعاليه واالحكام الشرعيه، الشافى فى تلخيص 

الوافى نظام  نامه حكومت )شرح عهدنامۀ على)ع( به مالک اشتر(

کمال فقیه ایمانی  آیت اهَّلل سّید  

كتابخانۀ اميرالمؤمنين)ع( مؤسس و توليت مدرسۀ دارالحكمه و 

د: 1313 شمسى، اصفهان
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت: خارج فقه و اصول

استادان برجسته: آیت اهَّلل محمدحسن نجف آبادی، آیت اهَّلل نوری همدانى، 

سلطانى،  محمدباقر  سّید  يزی،  تبر مجاهدی  محمد  همدانى،  عبدالجواد 

زاعلى مشكينى، سّید محمد محقق داماد، آیت اهَّلل العظمى سّید حسين  مير

گلپایگانى وجردی، امام خمينى، آیت اهَّلل العظمى  طباطبايی بر

مسئوليت  ها: مؤسس و توليت مدرسۀ دارالحكمه، مؤسس بیمارستان امام 

امام  سوختگى  و  سوانح  بیمارستان  عفونى،  بیماری  های  تخصصى  مركز  و  حسين)ع( 

درمانگاه  اصفهان،  در  زهــرا)س(  حضرت  زایمان  و  زنان  بیمارستان  كاظم)ع(،  موسى 

قرض  الحسنه،  صندوق  و  یه  جهيز صندوق  تأسيس  مشهد،  حجتيۀ  مدرسۀ  شهدای 

اقامۀ نماز در مسجد آقاعلى بابا، پاسخ گويی به مسائل و نيازهای شرعى
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم 

 والمسلمين حاج سّید  

رضا تقوی دامغانى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

271

مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم 

 والمسلمين حاج شيخ 

مهدی انصاری قمى
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران و 

شخصيت  های حقيقى 

و حقوقى، آیت اهَّلل سّید  

كمال فقيه ایمانى
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم 

 والمسلمين دكتر سّید  

وینى محمد حسينى قز
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حجت االسالم والمسلمین دکتر سّید  محمد حسینی قزوینی 

مدّرس حوزۀ علميۀ قم و مدير مؤسسۀ تحقيقاتى حضرت ولى عصر)عج( و 

یم والیت  غين نامى در دفاع از حر
ّ
از مبل

وين د:1331شمسى، قز
ّ
یخ و محل تول تار

وفسوری  تحصيلت:دكترای علوم حدیث از دانشگاه اسلمى الحرۀ هلند، پر

از جامعۀ الحضاره السلميه المفتوحه

يزی،  تبر جواد  كى،  ارا حائری،  گلپایگانى،  عظام:  آیات  برجسته:  استادان 

وحيد خراسانى، شبيری زنجانى، سبحانى

تأليفات: 62جلد چاپ شده، 11جلد آمادۀ چاپ و 29جلد در دست تأليف 

استاد حوزۀ علميۀ قم، مؤسس  يونى و جهانى والیت،  تلويز مسئوليت  ها: مدير شبكۀ 

و مدير مؤسسۀ تحقيقاتى حضرت ولى عصر)عج(،عضو شورای علمى مركز تخصصى 

وس عمومى حوزۀ علميۀ  مذاهب اسلمى، مدير سایت valiasr-aj.com، مسئول در

بین الملى  بین المللى غدير، عضو هيئت علمى دانشگاه  بنياد  قم، عضو هيئت امنای 

آل البيت)ع(، عضو شورای علمى مركز تخصصى مذاهب اسلمى، عضو شورای علمى 

مركز تخصصى مذاهب اسلمى

 حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ جواد محّدثی

 مدّرس حوزۀ علميه و مؤسس و مدير مؤسسۀ تحقيقاتى حضرت ولى عصر)ع(

د: 1331شمسى، سراب آذربایجان شرقى
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت:خارج فقه و اصول

مفتح،  شهيد  قدوسى،  سرابی،شهيد  واعظ  جليل  زا  برجسته:مير استادان 

شهيد شاه آبادی و آیات عظام: مشكينى، وحيد، شبيری، جنتى، ميانجى، 

مصباح يزدی، انصاری شيرازی، حسن زادۀ آملى، ميرمحمدی، آذری قمى، 

گيلنى، حائری شيرازی، ابراهيم امينى، مقتدايی مؤمن، محمدی 

وهشگر علوم اسلمى مسئوليت  ها: استاد حوزه، نویسنده، محقق و پژ
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آیت اهَّلل سّید  مجتبی موسوی الری

مجتهد، نویسنده و نمایندۀ ولّى  فقيه در الرستان 

د:1314شمسى، الرستان فارس
ّ
یخ و محل تول تار

تحصيلت:خارج فقه و اصول

انسان،  تكامل  در  اخلق  رسالت  غرب،  تمدن  سيماى  و  اسلم  تأليفات: 

مقاالت  اســلم،  در  اعتقادات  مبانى  ــى،  وان ر و  اخلقى  مشكلت  رسى  بر

وی متعدد در مجلت مذهبى و حوز

كز  یت مرا كشورهای مختلف، تأسيس و مدير فعاليت  ها: سفرهای تبليغى به 

نشر معارف اسلمى در جهان، نمایندۀ امام خمينى)ره( در الرستان )5875(

استاد مصطفی هادوی )شهیر اصفهانی(

د: 1319شمسى، لنجان 
ّ
یخ و محل تول تار

بیتى تحصيلت: فوق ليسانس ادبیات و علوم تر

استان  شعرای  تذكرۀ  سلوک،  و  سير  ازجمله:  تأليف،  28عــنــوان  تأليفات: 

ودكى تا  گنجينۀ شعر و ادب پارسى )از ر ن پنجم تا عصر حاضر،  اصفهان از قر

وين(، یادوارۀ بانو مجتهده امين، فرهنگ اصطلحات فلسفى و عرفانى،  پر

گلچين اندیشه ها، ادبیات آئينى، اصول سخن سرايی و ...

مسئوليت ها: استاد دانشگاه، مسئول چهار انجمن ادبی، مؤلف 26كتاب، 

خانۀ  ادبــی  انجمن های  مسئول  خوراسگان،  اسلمى  آزاد  دانشگاه  استاد 

هنرمندان، مسئول انجمن بهار دانشگاه آزاد اسلمى خوراسگان

4. اخذ مجّوز گواهی ایزو در سیستم تولید محتوا در مؤسسۀ اهل  البیت)ع( 
گواهیایزودرمدیريتاشارهنمود. ازديگرموفقیتهایاینمؤسسه،میتوانبهاخذ

5. اخذ پروانۀ فعالیت  های قرآنی، علمی و فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

6. اخذ پروانۀ عضویت در اتحادیۀ تشکل  های قرآنی کشور
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران 

و شخصيت  های 

حقيقى و حقوقى، 

حجت االسلم  

والمسلمين حاج شيخ 

جواد محّدثى
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مجّوز استفاده از منابع 

مكتوب از ناشران و 

شخصيت  های حقيقى 

و حقوقى، آیت اهَّلل سّید  

مجتبى موسوی الری
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گواهى  اخذ مجّوز 

و در سيستم توليد  ايز

محتوا در مؤسسۀ 

اهل  البيت)ع(
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وانۀ   اخذ پر

فعاليت  های قرآنى، 

علمى و فرهنگى از 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلمى

وانۀ عضویت  اخذ پر

در اتحادیۀ تشكل  های 

كشور قرآنى 





فصل هفتم: 





1.تأسیسخیریۀحضرتجواداالئمه)ع(
حسین سّید حاج آقــای جناب عالی هّمت با ۱۳80 سال در جواداالئمه)ع( حضرت خیريۀ مؤسسۀ

گرديد. رضازاده،دردانشگاهصنعتیاصفهانتأسیس

اینخیريهبنابهدعوتمؤسسوبنیانگذارخوابگاههایحضرتجواد)ع(از۲۵نفرازشخصیتهای

شاخصونیکوکاردرحوزۀفعالیتهایاجتماعی،بهمنظورحمايتوپشتیبانیحقوقیازاینحرکت

برایدانشجوياندانشگاهصنعتی آسانوسريع ازدواج راستایبسترسازی ودر تأثیرگذار و ارزشمند

گذاشتهشد.باتنظیماساسنامهوانتخابهیئتمدیرهومدیرعاملوتعییناهدافو اصفهانبنیان

گرديد. برنامهها،بحمداهللپشتوانهایحقوقیبرایانجاماینرسالتخطیرايجاد

سخنرانی حاج سّید حسین رضازاده در مراسم افتتاح خیریه
تاريخ افتتاحخوابگاههایدانشجوییدانشگاهصنعتیاستاناصفهاندر اینسخنرانیدرمراسم

گرديد. ایراد کرم)ص(، ا پیامبر بعثت سالروز با۲۷رجبالمرجب۱4۲۷، ۳۱مرداد۱۳8۵،مصادف

را آن ائمۀهدی)ع(است،متن و نبوی تعالیمسیرۀ از متأثر که ايشان اهمیتديدگاه به توجه با

میکنیم. تقديم

»بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ين. بيَن الطاِهر ٍد و آله الطّیَ ى اهَّلل َعلى مَحّمَ
َّ
ِة ِاال ِباهَّلل الَعلى الَعظيم َو َصل ُقّوَ  َو ال

َ
مين َو الَحول

َ
لَحمد هَّلل َرّبِ العال

َ
ا

کهدرسايۀالطافامامعصر)عج(اینبناآمادۀتحویلبهدانشجويانعزیزشد. کرم خدایراشا
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بهطورقطع،افزايشسنازدواج،مشکالتفراوانیراايجادمیکند.ازسویديگر،تشکیلخانواده

يها<)روم،آيۀ۲۱(،به
َ
نوا ِال

ُ
دردوراندانشجویی،عالوهبرتکاملفرد،میتوانددرسايۀآرامش:>لَتسك

شکوفاییعلمینیزمنجربشود.

گرفت نبویصورت اینسّنت انجام در تسريع به دانشجويان و برهمیناساس،تشویقجوانان

دانشجوی بــرای اسکان محل نبود که چرا شد؛ بیشترحس سکونت، محل به نیاز آن، بهدنبال و

متأهل،مساویاستباافزايشتنشهاواضطراببرایزوجین.لزومايجادخوابگاههاییمناسب،

خیرانديشانرابرآنداشتتااقدامیصورتگیردوامروزشاهدشکوفاییجلوهایازایناقدامهستیم.

بهساحت ارزشگــذاری اّول است: ارزيابی قابل ازچندجهت متأهل دانشجويان تأمینخوابگاه

مقدسعلمودانش،دومارزشگذاریبهسّنتازدواجوسومتأمینمسکن.

کارهایعاممیشود،انگیزهوهدفاست. کهباعثسوقدادنافرادبرایانجام مهمترینعاملی

کهجامعه کهمیتواندوبايدآغازگرهمۀخوبیهاییباشد اینجاخانۀعلماست؛يعنیهمانپايگاهی

نیازمندرسیدنبهآناست.

کههمان آرامشبهحرفۀاصلیخود با بايد هدف،درخدمتعلمودانشبودناست.دانشجو

از زیرساختها، ِهرم در که میخواهد مأمن دانشجو بپردازد. است، دانستن قدرت به دستيافتن
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میکند احساس زیــرا مینمايد؛ رخ بیشتر متأهل دانشجوی بــرای مهم این پايههاست. مهمترین

مسئولیتديگریراهمبهعهدهدارد.

ارزشاینموضوعدرکشد.تالششدتاازبهترینامکاناتبهرهگیریشود.درطراحیوسازههااز

بهترینامکاناتوتجهیزاتاستفادهشدتاساختمانیمجهزآمادۀتحویلبهدانشجويانعزیزشود.

خامنهای آيتاهللالعظمی حضرت فــرزانــه، رهبر مملکت، ایــن مقام باالترین حمايت و تأیید

کهراهدرستبرگزيدهشدهونیاز،بهخوبیحسشدهاست. )مدظّلهالعالی(نشانداد

کاربریارزشمندآن؛ آنچهدراینحرکت،مهمتراست،نهساختماناستونهمحلآنوحتینه

بلکهتفاوتها،درانگیزهاست.

اینبنا،محصولعشقاست؛عشقمردمبهپايداریاینمرزوبوم؛جوششازدرون،برایرسیدن

بهآرمانهایبلندانسانی.

در رفعيکمشکلقدم برای فقیهامامی آيتاهللحاجسّیدحسن اشرافحضرت خیريهایتحت

گره گرحرکتهایمردمیباحمايتهاوزمینهسازیهایدولتبههم کها میداننهادونشانداد

بخورد،محصولیاثرگذارتبلورمیيابد.

کرد. الگوییمناسبازيکحرکتمردمیرامیتواندراینمجموعهبهخوبیمشاهده
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کرده کنیم،اینپیوندمبارک،محصولیدرخور،ايجاد گردانشگاهرادولتوخیريهرامردمفرض ا

است؛اماهمهچیزایننیست،اصلمطلبدرنّیتاست.

گاهیيکنگاه،رضايتخدارابه چراسنگیبوسیدهمیشود؟چرابرخاکیسجدهمیکنیم؟چرا

همراهداردويکنگاهنارضايتیاورا؟آيافقطقصداینبودکهدانشجویایندانشگاهدرمحلی،سکنا

گرچنیناست،نامثمرۀخلقت،امامجواد)ع(،اینجاچهمیکند؟اصاًلچرانام؟میتوانبرهر يابد؟ا

گذاشت.ایننامهایمقدس،ريشۀاصلیتفاوتاست.بههمیندلیل،اینبنا ساختمانيکشماره

گراز گرهمکاریدولتوملتاست،ا گسترشفرهنگاست،ا گر کسبعلماست،ا گر بینظیراست.ا

گرهخورد،يکمحورداشت.نمیخواهیم گردستهابههم تمامتوانبرایايجادبهرهبرداریشدوا

رویزمینبمانیم.دانشجویمازمینینیست.

ایننامهایارزشمند،هم،آغازراهبودهاستوهمهمراهوهمسرانجام.تمامیفکروکار،محصول

کهاینبنابینظیراست؛چونزیر تعالیموارشادآنبزرگواران)ع(بودهاست.پسبااطمینانمیگويم

گرفتهاست.بینظیراست؛چونآنعزیزانبی کهعالمزیرچترآنهاشکل گرفته چترآسمانیشکل

نظیرهستند.امیدوارممعنويتنگاهامامعصر)ع(متضّمنرسیدنبهاهدافباشدواینبناچشمانداز

کهالگویمناسبيکحرکتمردمیرامیطلبند. راهآنانیباشد
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کهبهنوعیدرشکلگیریوبهانجامرساندنانديشۀايجاداینخوابگاه ازهمۀعزیزانوسرورانی

کرم. مؤثربودهاند،تشکرمیکنموخدایرابراینتوفیقشا

بر بلکه بودند، پــروژه انجام مددرسان تنها نه مؤثرخود، کمک با که عزیز رهبر از میکنم تشکر

اینگونهحرکتهامهرتأییدنهادند.

صنعتی دانشگاه محترم مسئولین ديگر و قربانی دکتر عباسی، دکتر آهونمنش، دکتر آقايان از

کهلطفخودرادريغنکردهودرانجاماینپروژه کارکنانارجمنداینمهدعلم،متشکرم اصفهانو

ياریرسانبودند.

ازنیازهااقدام شورایمحترماسالمیشهراصفهانبادرکاهمیتموضوعنسبتبهرفعبخشی

کهجایتقدیردارد. نمودند

سهم از بخشی اختصاص در خود مقّلدین به اجــازه با تعالی( اهلل )ايدهم تقلید عظام مراجع

خّیرین رهبری، محترم بیت از غیوری آيتاهلل حضرت رساندند. ياری مجموعه این به امــام)ع(

اصفهان، محترم خّیرین میرمحمدصادقی، و آلطعمه آقايان ارجمند ســروران مخصوصًا تهران،

کمالیمدیرمقیمپروژه،اعضایمحترمهیئتامناءو کارکنانمحترمپروژه،جنابآقایمهندس

کهدرطولمدتانجاموظیفۀ هیئتمدیرۀخیريۀحضرتجواد)ع(همهوهمه،ازعزیزانیبودند

گیردوبا گرديدندتاتحملبارسنگینفعالیتجسمی،فکریومالیبهترصورت اینجانب،باعث

آرامشبیشترخدمتگذارینمايم.

کهمستحضرهستید،زمیناینپروژهازطرفدانشگاهصنعتیاصفهاناختصاصيافته همانطور

وساختماناحداثیتوسطخیريۀجواداالئمه)ع(،جزواموالخیريۀحضرتجواد)ع(محسوبوبرای

استفادۀدانشجويانمتأهلدانشگاهصنعتیاصفهانوقفشدهاست.

کهنگاشتهمیشودوهر کهدراینواحدهاخواندهمیشود،هرسطری کتابی ازخدامیخواهمهر

کهدرجهتتوسعهعلمصورتمیگیرد،قربالهیرامنظورنظرداشتهباشد.« برداشتی

انعقاد تفاهم نامۀ احداث خوابگاه متأهلین با دانشگاه صنعتی اصفهان
بنابهپیشنهاددانشگاهصنعتیاصفهان،بهمنظورتأمینخوابگاهبرایدانشجويانمتأهلآندانشگاه

پیشنويس متأهلین، خوابگاههای مجموعۀ ايجاد طرح آمادهنمودن و الزم بررسیهای از پس و

گرديداینتفاهمنامهدر۹مادهبینرئیسدانشگاهصنعتیاصفهان،جنابآقای تفاهمنامهایآماده

دکترعلیآهونمنشومؤسس،بنیانگذارومدیرعاملخیريۀحضرتجواداالئمه)ع(،جنابآقایسّید

گرديد. حسینرضازادهمنعقد
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تحویل زمین
بهدنبالانعقادتفاهمنامه،برایاجرایطرحوتحویلزمیناحداثخوابگاهها،بیستهزارمترمربع

خ۱۳8۵/4/۱۲،تحویلدادهشد. زمین،درجوارخوابگاههایامامعلی)ع(بهشرحصورتجلسۀموّر
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کلنگ زنی خوابگاه ها و اجرای پنج بلوک خوابگاهی
سالنچندمنظوره،جمعًا دو و آپارتمان بلوکشامل۲4واحد هر بلوک، پنج در خوابگاهها مجموعۀ

گرديد.بحمدهللاینپنجبلوکمزّینبهنام ۱۲0واحدمسکونیودهسالنچندمنظوره،طراحیواجرا

مبارکحضرتفاطمۀزهرا)س(کوثرواليت،هرکدامباطراحیومعماریدرخورتحسیناحداثگرديد

ودرسالروزمیالددومیناخترتابناکامامتوواليت،حضرتامامحسنمجتبی)ع(بهبهرهبرداری

رسید.ویژگیبرخیازخوابگاههاچنیناست:

است: شــده نوشته چنین شمسه زمینۀ روى الجــوردى کاشی با بــزرگ شقایق، ساختمان ســردر

کاشیقهوهاىچنیننوشته »خوابگاههاىخیريۀحضرتجواد)ع(«.باالیآنداخليکماهسفیدبا

ِمَن ِمْن َعَذاِبی«)عیونأخبارالرضا)ع(،ج
َ
 ِحْصِنى أ

َ
ِبی َطاِلٍب ِحْصِنى َفَمْن َدَخل

َ
َيُة َعِلّىُ ْبِن أ

َ
شدهاست:»َوال

 ۲،ص۱46(.پیشانینوشتسردرساختمانالله،»اّن الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاة« است.امام

گرطالب کشتینجاتشد.منوتوهما گذشت،خوندادتابهاوجرسیدو حسین)ع(ازهمهچیزش

گذشتندو کهازمالشان گذشتبدهد،مثلافرادی کهبوى کارى کنیم، کارىحسینی اوجیم،بايد

ِم َو َعِلٌىّ َباُبَها«)تاريخدمشق،ج4۲،
ْ
ِعل

ْ
َنا َمِدیَنُة ال

َ
کاشی»أ که کردند.ساختمانی اینخوابگاههاراسرپا

ص۳80،ح8۹۷۹؛تذکرهالحّفاظ،ج4،ص۱۲۳۱،ح۱04۷؛فرائدالسمطین،ج۱،ص۹8،ح6۷( 

میفهماند ما به کاشیکاری این است. شده نامگذاری میخک ساختمان دارد، خود سردر باالی را

و مسلمان دانشجوی بدانیم بايد غفلتانگیزش. نوع از البته خوابید؛ نمیتوان نیز خوابگاه در که

دربــارۀدانش کــرم)ص( ا پیامبر کهپالکشحديث کنیم زندگی درخانهاى بتوانیم تا شیعههستیم

امیرالمؤمنین)ع(شدهاست.نامساختمانبعدى،نرگساست.برپیشانینوشتاینساختماناین

کهباشیوهر ُكْنُتْم ُمْؤِمنين<)هود،آيۀ86(؛يعنیهر ِإْن  ْم 
ُ

ك
َ
ُت اهَّلِل َخْیٌر ل عبارتحکشدهاست:>َبِقّیَ

کجاکهباشی،همۀزندگیاتبايداوباشد؛اوکهمعشوقدلهاست،اوکهيکنگاهشرابههمۀعالم

کسیسخن کهازچه کهسالهاستدرغمفراقشاشکهجرانمیریزيم،میدانی نمیدهیم،او

کهسّرآفرينشعالم میگويم؟ازمهدى؛طاووساهلبهشت!نامبلوکآخر،»کوثرواليت«است؛کسی

وحى  هستیاست.برپیشانیآنچنیننوشتهشدهاست:»السلم عليک یا سفينه النجاه، یابن الحسن ر

ک«.اینجاهمپیوندمادروفرزندىبرقراراست،نهزهرا)س(،بیمهدى)عج(تابمیآوردونه فدا

گرفتهاست.روىدوستون،درنماىجلوىساختمان کنارهمقرار مهدى،بیفاطمه!لذانامشاندر

تعاريف، اینهمه با نوشتهاند. را نامچهاردهمعصوم)ع( و اسماءاهلل وآبطال، کاشیهفترنگ با

کردولذت میتوانبهایننتیجهرسیدکهدینراهممیتوانبدونتکّلفواردجريانزندگیانسانها

کردهاند. برد.سازندگانساختمانهاىخیريۀحضرتجواد)ع(اینراثابت
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صورتجلسۀ تحويل 

خوابگاه  ها به دانشگاه 

صنعتى 
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جشن سى امين سال 

تأسيس دانشگاه 

صنعتى اصفهان
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افتتاح و بهره  برداری از 

فاز اّول خوابگاه 
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مصاحبه با بنیانگذار خوابگاه  های خیریۀ حضرت جواداالئمه)ع(
دانشجویی  خیریۀ  خوابگاه  هاى  بنیان  گذار  و  مؤسس  رضــازاده،  حسین  سّید  حاج  با  گفت و گو 

گفت وگو: 14شهریور 1388(. حضرت جواد)ع( دانشگاه صنعتی اصفهان )تاریخ 

وج هاى جوان، به ويژه نخبگان و آینده سازان  پناه براى ز اشاره: ساخت مسكن و ایجاد سر

كارهايی  علمى كشور، برای تشويق آنان به ازدواج و احياى سّنت نيكوى نبوى، ازجمله 

در  ایجاد خوابگاه  را مى طلبد.  نيک اندیش  و  متدّين  اقدام خّیران  و  كوشش  كه  است 

تعاليم  از  برگرفته  جامعه اى  اســت؛  جامعه  تعالى  و  پیشرفت  آغازگر  علمى،  فضاى 

زشمند و نورانى اهل بیت عصمت و طهارت)ع(.  ار

ين در اين راستا بوده ایم.  ى از خّیر كوشش بسيار خوشبختانه در سال هاى اخير شاهد 

خود  مقتداى  و  موال  به  تأّسى  با  كه  است  ینى  خّیر ازجمله  رضــازاده  سّیدحسين  حاج 

ين،  ى دیگر از خّیر ى دانـشـگـاه صـنـعـتـى اصفهان و شمار حضرت على)ع(، با همكار

جواد)ع(  حضرت  دانشجويی  یۀ  خير خوابگاه هاى  عنوان  با  را  خوابگاه هايی  مجموعۀ 

رشد  براى  الزم  امكانات  جوانان،  ازدواج  تسهيل  ضمن  تا  است  نموده  وقف  و  احداث 

اقدام  اين  مختلف  جنبه  هاى  با  ير  ز گفت وگوى  در  آورد.  فراهم  را  دانشجویان  علمى 

خداپسندانه بیشتر آشنا مى  شویم.

گرفتید،مجموعۀخوابگاههاىخیريۀحضرتجواد)ع(رااحداثوپسازآن،   کهتصمیم چهشد

وقفنمایید؟

يکیاززیبندهترینوماندگارترینجلوههاىنیکوکارىوخیرخواهی،وقفاستوازآنجهتکهداراى

آثارونتايجماندگارىدرمقايسهباديگراعمالخیرخواهانهاست،ازجايگاهویژهاىبرخورداراست.

بههمینمنظور،اینجانبباتوجهبهتوافقنامۀمنعقدشدهبادانشگاهصنعتیاصفهان،َاعیانی

دانشجويان اسکان جهت در همیشه براى تا نمودم وقف را جــواد)ع( امام خوابگاههاى مجموعۀ

متأهلدانشگاهصنعتیاصفهانبهرهبردارىشودوهیچکسوهیچمقامیوهیچمرجعی،حقتغییر

کاربرىاینمجموعهرانداشتهباشد.

حرکت این از بردهاند، بهرهاى خــدادادى مالی موهبت از که افــرادى و متمّولین همۀ امیدوارم

کنندوبراىبقاوماندگارىخودوبازماندنپروندۀخیراتوبرکات،دراین خداپسندانهالگوبردارى

مسیراقدامنمايندوفرصتراازدستندهند.

کرديد؟   اینطرحراباچههدفوانگیزهاىدنبال

امر به تشویقجوانان زوجهــاىجوان، براى ايجادمسکن ازجمله باچندهدفمقدس، اینطرح
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گفت،ارزشگذارى ازدواجواحیاىسّنتنبوىوهمچنیناحیاىسّنتوقفدنبالشد.درواقعبايد

این ووقف احداث در براىجوانان، تأمینمسکن و ازدواج ترويجسّنت دانش، بهساحتمقدس

خوابگاههاىدانشجوییموردتوجهبودهاست.

کیآغازشد،طیچهمراحلیبهپايانرسیدوبراىآن،چهمیزان   عملیاتساختاینمجموعهاز

هزينهشدهاست؟

عملیاتساختاینمجموعهپسازطراحیسايتمحوطهوجانماییبلوکها،درسال۱۳8۱آغازشد

گرديد.هزينۀاجراىاینچهاربلوکبا وچهاربلوکآندرسهماهۀاّولسال۱۳8۵آمادۀبهرهبردارى

۷هزارو۲00مترمربعزیربناوظرفیت۹6آپارتمانمسکونیو8سالناجتماعاتچندمنظوره،دهمیلیارد

کهازاینمیزان،چهارمیلیاردريالتوسطرهبرمعّظمانقالب،چهار وهشتصدمیلیونريالبودهاست

میلیاردوچهارصدمیلیونريالتوسطاینجانبودومیلیاردوچهارصدمیلیونريالآنتوسطخّیرین

گرديدهاست.همچنینبرایايجادبیستهزارمترمربع تهرانیوخیرانديشانمتدّیناصفهانیتأمین

گذرگاهها،نصب محوطهسازىوايجادفضاىسبزهمراهباآبیارىتحتفشار،جدولگذارىوآسفالت

گازرسانیبهمجموعۀمذکور،دو چراغهاىمحوطهبهمنظورتأمینروشناییوانتقالخطوطآبرسانیو

میلیاردريالهزينهشدکهاینمبّلغتوسطدانشگاهصنعتیوشوراىاسالمیشهراصفهانتأمینگرديد.

عالوهبرآن،طراحیونصبساختمانموتورخانۀمرکزى،نصبدکلتجهیزات،احداثساختمان

کانالهاىآدمرودرزیرمحوطۀمجموعهبرای کلتجهیزاتموردنیازآنواحداث پستبرقونصب

انتقالسیستمهاىتأسیساتبهبلوکهاىمسکونی،بالغبردومیلیاردريالهزينهبههمراهداشتکه

همۀآنتوسطدانشگاهصنعتیاصفهانپرداختشد.

بــازیربناى ــرا)س(اســت کــوثــرواليـــت،حــضــرتفاطمۀزهــ کــهمــزّیــنبــهنــام بــلــوکپنج ــداث احـ

کهچهارمیلیاردوسیصدمیلیون ۱800مترمربع،جمعًاششمیلیاردوسیصدمیلیونريالهزينهداشت

آنتوسطاینجانب)مؤسسوبنیانگذار(ودومیلیاردريالآنتوسطدانشگاهصنعتیتأمینشد.

ویژگیهاىاینطرحچیست؟  

يکیازویژگیهاىممتازاینطرح،بهرهمندشدنازعنايتویژۀرهبرمعّظمانقالبدرسفربهاصفهان

بود.درُبعدساختمانینیزاجراىعالیوباکیفیتمعمارىاسالمیدرفضاهاىداخلوخارجساختمان،

کاشیکارىشدهدرنماهاىجنوبیاینساختمان، ازویژگیهاىممتازطرحبهشمارمیرود.تابلوهاى

چشمهربینندهاىراخیرهمیکندودیوارهاىشرقیوغربیکهمزّینبهناممبارکائمۀمعصومین)ع(

استنیزازديگرجلوههاىاینمجموعهاست.

کسانیباشماهمکارىنمودهاند؟   دراجراىاینطرح،چه
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آيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامیيکیازشخصیتهاىبرجستۀحوزۀعلمیۀاصفهانومرّوجکارهاى

که زدهشد زمین به ايشان مبارک بهدست بنا این کلنگ که است افــرادى ازجمله جامعه، در خیر

کنم.تعاملارزشمندمسئوالنمحترمدانشگاهصنعتیاصفهاننیزدر الزماستازايشانسپاسگزارى

اجراىاینطرح،باخّیرینواینجانبقابلتقدیربود.

ابـوالحسـنفتحیان،مهنـدسنیلیاحمدآبادى، آقـاىمهنـدس ازجنـاب همچنینالزممـیدانـم

همایون مهندس کمـالـینژاد، احمد مهندس احمدى، بهمن مهندس داودى، سّیدکريم مهندس

بهزادى،مهندسحمیدداورى،مسعودايلیا،حاجسّیدعبدالمهدىآلطعمه،مهندسحسنعبوديت

کنم. ورئیسمحترمدانشگاهصنعتیاصفهانجنابآقاىدکترغالمرضاقربانی،تشکروقدردانی

سخنپايانیرااززبانشمامیشنويم.  

پرودگارا،اىهستیبخشوجود،مرابرنعماتبیکرانتتوانشکرنیست.ذرهذرۀوجودمبراىتوو

کنتاامکاناتوداراییاندکم،نهنردبانیباشدبراىفزونی نزديکشدنبهتومیتپد.الهیمرامدد

گامیباشدبراىتجّلیتوو تکبروغرور،نهحلقهاىبراىاسارتودستمايهاىبراىتجارت،بلکه

متعالیساختنزندگیخودوخدمتبهديگران.

درهرموقعیتیکههستیداجازهندهیدکهبهبدبینیهاىبیحاصلآلودهشويدونگذاريدکهبعضی

لحظاتتأسفبارکهبراىهرانسانخدمتگزاروايثارگرپیشمیآيد،شمارابهيأسوناامیدىبکشاند.

امکاناتخدادادى این از بپرسید ازخود کنید.نخست رفعمشکالتجامعهتالش براى کنید سعی

و ایناحساسشادىبخش به تا کنید توفیقخدمتطلب ازخدا کردهايد،سپس استفادهاى چه

کوچکیدرپیشرفتواعتالىبشريتداشتهباشم. کهشايدمنهمبتوانمسهم هیجانانگیزبرسید

2.تأسیس»بنیاددانشگاهصنعتیاصفهان«
امروزهدرهمۀکشورهایجهان،دانشگاهتأمینکنندۀاصلینیرویانسانیاستوتحتحمايتدولت

وبهلحاظمالیوابستهبهآناست؛امابهدلیلمحدوديتهایبودجهایومالیدولتها،استفاده

ازظرفیتفراوانبخشغیردولتینیزدرراستایتأمینمنابعمالیوحمايتازفعالیتهایدانشگاه،

گرفتهواثربخشی کاربهشدتموردتوجهواقبالنهادهایآموزشعالیقرار امریضروریاست.این

و نیازهایمتعدد رفع توانایی  وابسته،معمواًل و بودجههایدولتی که فراوانیهمداشتهاست؛چرا

توسعهای نیازهای کند، تأمین را آنها جاری بودجههای گر ا حتی و نــدارد را دانشگاهها روزافــزون

کمکهاواستفادهازظرفیتحمايتِی کاملپوششنخواهدداد.ازسویديگر،جذب آنهارابهطور

بخشخصوصیبرایتوسعۀزیرساختهایعلمیدانشگاههاو...همبدونچالشنیست.اطمینان
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کهدراختیاردانشگاهها حمايتکنندگانوياریگرانازنحوۀدرستهزينهکردنمنابعمالیواعتباری

کهبههرشکلبايدحاصلشودتاانگیزۀحمايتکنندگانوفرصت قرارمیدهند،نکتۀمهمیاست

پیشآمدهازدستنرود.تجربههایدانشگاههایبزرگوموفقجهان،ماننداستنفورد،پیل،برکلی

کهبرایاستفادهازفرصتهایمالیومدیريتیبخشهایغیردولتیوجهتدهی و...نشانمیدهد

اینامکاناتدرراستایتوسعۀفضاهایآموزشیوارتقایعلمیدانشگاههاونیزبهبودفرآيندجذب

از راهحلاست؛چراکه بهترین بنیادهایحمايتکننده تأسیس امکانات، و منابع این وهزينهکردن

گامبرمیدارند يکسواینبنیادها،بدونوابستگیبهدولتها،فقطدرراهتوسعهوتعالیدانشگاه

با تشکیلمیدهند، وحامیان مدیران رادوستداران، آنها اصلی کههستۀ آنجا از ازسویديگر، و

رابهطورصحیح نیازهایدانشگاههاوپارکهایعلموفناوریآشنایینزديکدارندوامکاناتشان

بهمصرفمیرسانندوياریگرانرانیزبهاطمینانالزمدراینخصوصمیرسانند.

ازچندسال تاپس آنداشت بر را دانشگاه غالتحصیالن فار و ازمدیران اینتجربۀمهم،جمعی

پیگیریوبررسی،درسال۱۳۹4»بنیاددانشگاهصنعتیاصفهان«راباهدفجهتدهیبهامکانات

کهيکیازدانشگاههایبرتر غالتحصیالنودوستداراندانشگاهصنعتیاصفهان ومنابعاهداییفار

کشوربنیانبگذارند. کشوراستدرراستایتعالیمهندسی

ازدريافت منابعحاصل که تأسیسشدهاست اّولّیه ايدۀ این با بنیاددانشگاهصنعتیاصفهان،

کندودرعینحال، کمکهایياریگرانرامتناسببانیازهایتوسعهایوضرورتهایمهمهدايت

اصفهان صنعتی دانشگاه يــاریگــران و دوســتــداران کمکهای جلب و جــذب بــرای مجرایی خــود

بهدانشگاهصنعتیاصفهان،بهخصوص کمکهمۀعالقهمندان ياریو با نوپا، نهال این تا باشد

کشورشود. غالتحصیالنبیشماروموفقآنپابگیردومايۀپیشرفتوپیشبردمهندسی فار

اهداف
هدفازتشکیلبنیاددانشگاهصنعتیاصفهان،بهرهگیریازتوانمندیهایمادیومعنویخّیرین

دانشگاهصنعتی زیرساختهای گسترش و تقويت در نیکانديشان و نیکوکاران ترغیب و وتشویق

اصفهاناست؛ایناهدافبهشرحزیراست:

کیفیدانشگاه. کّمیو گسترشفرهنگاسالمیوقفدرجامعهوبهرهگیریدرجهترشد ۱.اشاعهو

۲.ارائۀمشاورهوبسترسازیجهتتسهیلدرامرسرمايهگذاریبهینۀخّیرینآموزشعالی.

۳.شناسایی،تقدیروحمايتهمهجانبهازخّیرینوواقفیندانشگاه.

4.نظارتبرُحسنانجامنظراتواهدافشرعیۀخّیرینوواقفیندرطولحیاتايشانوبعدازآن.
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استمرار و تقويت جهت اقتصادی( و فرهنگی )اجتماعی، مناسب بسترهای و زمینهها ايجاد ۵.

حمايتهایخّیرینوواقفینازدانشگاه.

افزايش و ساخت جهت در دولتی و مردمی کمکهای جــذب بــرای سازماندهی و برنامهریزی 6.

فضاهایموردنیازدانشگاهباهمکاریوهماهنگیبنیادخّیرینحامیآموزشعالی.

باهمکاری ايشان وموقوفات واقفین قبالخّیرین، تعهداتدانشگاهدر انجام برُحسن ۷.نظارت

کمیتۀخّیرینوزارتعلوم. بنیادخّیرینحامیآموزشعالیو

8.نظارتبرایُحسناحداثپروژههایخّیرسازدانشگاه.

کل کهپنجاهدرصداز ۹.نظارتوپیگیریتخصیصسهمپنجاهدرصدیوزارتعلومازپروژههایی

کردهباشندوبهپنجاهدرصدپیشرفتفیزيکیرسیدهباشند؛با اعتباراتآنراخّیرياخّیرینپرداخت

کمیتۀخّیرینوزارتعلوم. هماهنگیبنیادخّیرینحامیآموزشعالیوهمکاری

۱0.حمايتازدانشجويانبیبضاعتازطریقصندوقهایقرضالحسنۀدانشجوییوصندوقنیکوکاری.

۱۱.حمايتوپشتیبانیازاقداماتفرهنگیواسالمیدردانشگاه.

۱۲.پشتیبانیوحمايتازسّنتپسنديدۀازدواجهایدانشجوییدردانشگاه.

۱۳.حمايتازطرحهایپژوهشیوتحقیقاتیدانشجويانواستاداندانشگاه.

۱4.حمايتازپژوهشگرانونخبگاندانشگاه.

۱۵.حضورومشارکتدرخريدوتأمینتجهیزاتوخدماتموردنیازدانشگاه.

کسبوکار. کلیفضای ۱6.ايفاینقشفعالبرایارتباطدانشگاهباصنعت،تجارتوبهطور

کارآفرينانجواندانشجووشرکتهایدانشبنیاننوپایدانشگاه. ۱۷.حمايتاز

جهت کارآفرينانه و کاربردی طرحهای و ايدهها اجــرای در سرمايهگذاری و مشارکت حضور، ۱8.

تجاریسازیوتکمیلچرخۀايدهتامحصول.

۱۹.تصدیواجرایتمامبرنامههاووظايفواختیاراتیکهبااهداف»بنیاد«مطابقتداشتهودانشگاه

کرد. کردهياخواهد کاهشتصدیگریمراتبرابرونسپاری درراستای

۲0.انجامهرگونهفعالیتاقتصادی،بازرگانی،تجاری،صنعتیياهرگونهفعالیتیکهدربردارندۀايجاد

ارزشافزودهدرراستایتأمیناهدافبنیادباشد.

۲۱.اقداموانجامهرنوعفعالیتیکهباروحوفلسفۀاهدافمذکوردراینمادهدرراستایتأمیناهداف

»بنیاد«همخوانیوسنخیتداشتهباشد.

و پژوهشی علمی، حمايتهای برای عضوگیری و دانشگاه خّیر دانشآموختگان کانون ايجاد ۲۲.

فرهنگیدانشگاه.
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3.احداثفازدومخوابگاههایدانشجویانمتأهلدانشگاهصنعتیاصفهان
انعقاد تفاهم نامه 

احداثوبهرهبرداریازفازنخستخوابگاههایحضرتجواداالئمه)ع(دردانشگاهصنعتیاصفهان،

نقشیبسزادرتسهیلازدواجدانشجويانوتأمینمسکنزوجهایدانشجووهمچنینرشدتحصیلی

برای مجموعه این دوم فاز احداث پیگیر دانشگاه، عالیرتبۀ مسئولین بههمینمنظور، نمود. ايفا

پاسخگوییبهمتقاضیانبودند.

رئیس بین ۷تبصره و 8مــاده در تفاهمنامهای ۳۱مــرداد۱۳۹6، تاريخ در دوم، فاز اجــرای بــرای

نشر و تحقیقات مؤسسۀ مدیرعامل و مدّرسهاشمی دکتر آقــای جناب اصفهان، صنعتی دانشگاه

گرديدوبهامضایطرفینرسید. معارفاهلالبیت)ع(،جنابآقایسّیدحسینرضازادهمنعقد

سخنرانی حاج سّید حسین رضازاده در مراسم کلنگ  زنی
فازدوم کلنگزنی اهلالبیت)ع(درمراسم ونشرمعارف متنسخنانمدیرعاملمؤسسۀتحقیقات

شد برگزار ۱۳۹6 ۲۵شهریور تاريخ در که اصفهان استان صنعتی دانشگاه دانشجویی خوابگاههای

بدینشرحاست:

»بسماهللالرحمنالرحیم

ْن َهَداَنا اهَّلُل<)اعراف،آيۀ4۳(
َ
 أ

َ
ْوال

َ
ا ِلَنْهَتِدَی ل ُكّنَ ِذی َهَداَنا ِلَهَذا َوَما 

َّ
َحْمُد هلِِل ال

ْ
>ال

سالمعلیکم

کاری،دعوتدانشگاهصنعتیاصفهانو کهباتماممشغلۀ خدمتهمۀنورچشمان،همۀسرورانی

کهمهدپرورشمدیرانآينده مؤسسۀاهلالبیت)ع(راپذیرفتندوامروزدرایندارالعلموایندانشگاه

کشوراستشرفحضوريافتند،خیرمقدمعرضمیکنم. وآيندهسازاناین

دانشگاه برجستۀ و علمی استان،همۀشخصیتهای عالیرتبۀ تشريففرماییهمۀمسئولین از

کهزينتبخشاینآئینباشکوه صنعتیاصفهان،شخصیتها،چهرههایشاخصوخّیریناصفهان

گرديدند،تقدیروتشکرمینمايم.

الزممیدانمازحضورارزشمندواهتمامویژۀاستاندارمحترماصفهانوهمچنینشهردارفرهیخته

گرانمايۀشهرواليتمداراصفهانونمايندگانمجلسشورایاسالمی،بهویژهجنابآقایمهندس و

کهازشخصیتهایفعالوخدمتگزاردرجامعۀاسالمیاست،تشکرنمودهوازخداوندمتعال فوالدگر

کهازچهرههایعلمیواستادانعالیمقامدانشگاههستندرا کاملبرایپدردانشمندايشان عافیت

مسألتمینمايم.
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روابط رياست، بهویژهحوزۀ نمودند، باشکوههمکاری اینجلسۀ برگزاری در که عواملی ازهمۀ

عمومی،واحدپشتیبانیودفترفنیدانشگاهتقدیروتشکرویژهمینمايم.

کارهایاجراییفازدومخوابگاههایامام بهلطفالهیوامدادهایحضراتائمۀمعصومین)ع(،

کارنامۀفعالیتهای که جواد)ع(ازيکهفتهقبلشروعشدهودراینمسیر،ازمهندسینعالیرتیه

ايشانمشحونازفعالیتهایخیروعامالمنفعهاست،برایمشاورۀفنیاینپروژهبهرهمندگرديدهايم.

مايۀ کلنگزنی، آئین در نیکوکاری و خیر آسمان ستارگان و برجسته شماشخصیتهای حضور

پشتگرمیوبیانگرهمدلیوهمافزاییدراینحرکتخداپسندانهاست.

کثرچهرههایخّیراصفهانونمايندگانمجلسشورایاسالمی،مسئولینعالیرتبۀاصفهان، امروزا

مسئولینعالیرتبۀدانشگاهصنعتی،همهآمدندبگويندماآمديمتاانشاءاهللاینمجموعۀمسکونی

کهمزّینبهنامحضرتجواداالئمه)ع(است،بهنحومطلوبوآبرومندی،ساختهشدهودر خوابگاهی

گیرد. اختیاردانشجويانمتأهلایندارالعلمقرار

گرجیبهرهمندشويمو امیداستدرادامهازبیاناتاستادعالیمقام،صدیقمکّرم،جنابآقای

کلنگاینمجموعهباحضورهمۀمسئولینومیهمانانعالیمقامزدهشدهودعایخیر انشاءاهلل

گردد. همهبدرقۀراهمان
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كلنگ زنى خوابگاه ها
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الزممیدانمچندنکتهازتاريخچۀاینمجموعهراخدمتحضارارائهنمايم:

۱.شروعوآغازاینحرکتدرسال۱۳80دردفترجنابآقایمهندسمحمودهاشمیوباحضورآقای

گرديد.دوستاناعالمداشتندباتوجهبهتشویق مهندسنیلیوتنیچندازچهرههایدانشگاهآغاز

و آسیب موجب خأل این و نديدهايم تــدارک متأهلین برای خوابگاهی متأسفانه ازدواج، به جوانان

را اینمجموعه احداث مسئولیت قبول ازشما امروز و است گرديده اینحرکتخداپسندانه کندی

این اجرایینمودن و برنامهریزی به تصمیم و کردم آمادگی اعالم فیالبداهه همانجا داريم. انتظار

گرفتمودرادامهباحضرتآيتاهللمرحومحاجسّیدحسنفقیهامامیومرحومآقایحاجسّید حرکت

عبدالمهدیموسویآلطعمهوتعدادیازبزرگانخّیرینطرحموضوعنمودموهمگیآمادگیخودرا

کردند. برایپشتیبانیوهمکاریاعالم

کلنگفازاّولدرسال۱۳80باحضورجامعۀخّیریناصفهانوتهرانوهمۀشیفتگانو بحمدهلل

عالقهمندانبهکارهایخیروعامالمنفعهبرزمینزدهشدوطبقبرنامۀتنظیمی،فازاّولاینمجموعه

گرفت. دراختیاردانشجويانمتأهلدانشگاهصنعتیاصفهانقرار

کسیرا کهمارايارینمودندنامببرم،ممکناست گربخواهمازهمۀدوستان،خّیرینوبزرگانی ا

ازقلمبیندازم؛ولیالحمدهللحمايتهاوپشتیبانیپیشکسوتانیهمچوناعضایهیئتمدیرۀخیريۀ

کارسازو حضرتجواداالئمه)ع(،جنابآقایدردشتیوسایراعّزهدربهثمرنشستناینحرکت،بسیار

مثمرثمربود.

و عــروس این همۀ که معنا این به اســت؛ آن بــودن بابرکت خوابگاهها، این ویژگیهای ازجمله

دامادهابهلطفالهی،دارایدوتاسهفرزندهستند.

و آمدم اینجا به بارها است. برخوردار معنویخاصی ازيکحسوحال اینمجموعه بحمداهلل

کهبرايممايۀافتخارومباهاتبود. شاهدبرگزارینمازجماعتومحافلمعنویبودم

کهمزّینبهآياتورواياتواسماءمبارکائمۀمعصومین)ع( فضایمعنویاینمجموعۀماندگار

و نامهها دعوت گر ا بود. خواهد و بوده اثرگذار عزیز دانشجويان این روحی تقويت در بسیار است،

َيُة 
َ

»َوال کهحديثقدسی کهدراختیارتانقراردادهشدهاسترامالحظهنمایید،میبینید فولدرهایی

ِمَن ِمْن َعَذاِبی« )عیونأخبارالرضا)ع(،ج۲،ص۱46(بر
َ
 ِحْصِنى أ

َ
ِبی َطاِلٍب ِحْصِنى َفَمْن َدَخل

َ
َعِلِىّ ْبِن أ

گرديدهاستوخبرنگارخوشذوقیاینگونهقلمزده سردريکیازاینمجموعههابهزیبایینمايان

کهدرِحصنحصینواليت،همزندگیمیکنندوهمتحصیل.« بود:»خوشابهحالدانشجويانی

به تحویل و جواداالئمه)ع( حضرت مسکونی مجموعههای اّول فاز افتتاح و بهرهبرداری پیرو

دانشگاهصنعتیاصفهان،طیدهدوازدهسالاخیر،تقاضایمدیرانوسکانداراندانشگاهصنعتی،
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مجّدانۀ پیگیری با تا نگرديد انجام کــار ایــن مسائلی، و مشکالت بهدلیل ولــی بــود؛ دوم فــاز آغــاز

گرفتوحدودسههفتۀقبل، جنابآقایدکترمدّرسهاشمیودوستانديگر،آغازیمجّددانجام

تفاهمنامهایبرایتنظیمچهارچوباینحرکتبادانشگاهصنعتیاصفهانامضاشد.

نقشهوتمامپیشنیازهایآغازاینپروژه،آمادهشدهوانشاءاهللطیمدت۲4ماهساختاینده

گردد.قیمتتمامشدۀهرواحدمسکونی۷۵میلیون هزارمترساختماندرحدخوبوقابلقبولیارائه

کهانشاءاهللباهّمت،دستانخیروپشتیبانیهمهجانبۀمالیومعنوی گرديدهاست تومانبرآورد

شما،شاهدمجموعهایآبرومندباشیمکههمچوننگینیدرایندارالعلمبدرخشد.امیدوارمدرمراسم

افتتاحیه،همۀحضارتشريفبیاورندوروبانشرابهاتفاقيکديگربچینیم.

کهجنابآقایمدّرسهاشمیفرمودند،دردانشگاهصنعتیاصفهان،بنیادیتأسیس همانطور

کمکوتأمیننیازهایدانشگاهباشد.بهدلیلعدمتأمینبودجهتوسط کهيکیازاهدافآن، گرديد

کند.رئیساینبنیادجنابآقایمهندس کمکخّیرین،هزينههاراتأمین مسئولینذیربط،بنیادبا

از خیلی و فتحیان مهندس آقای ندارند. امــروزحضور جلسۀ در کسالت بهدلیل که هستند کوپایی

کردندوآقایجمشیدیهمدرانجامامورو کمک کار مسئولیندانشگاهودوستانبرایمقدماتاین

کهازهمه،تشکروقدردانینمايم. رفعمشکالتپیشرو،فعاالنهتالشمینمايند.جادارد

گردريکمجموعۀدولتیماننددانشگاهودفترفنیآنمجموعه،يکبخشخصوصیبخواهد ا

کهتوصیههایویژۀآقایدکترمدّرسهاشمیوبرقراریارتباطات فعالیتیانجامدهد،مشکالتیدارد

گردد. گرديدتاهماهنگیالزمايجادشودومقداریاینمشکالترتقوفتق مناسبموجب

کهبهنوعیدر ازآقايانعبوديت،حاجرسولیها،مهندسخراسانی،دکتربصیریوهمۀدوستانی

کهانشاءاهللدستوقدمشمامثل کردهوامیدوارم کردند،تقدیروتشکر کنارمابودندوماراتشویق

گردد. همیشهمايۀخیروبرکت

کار،يککارگروهیاست؛يککاریاستکهکمکهمۀبزرگان،همۀشخصیتهایخّیرومدیران

ارشداستانرامیطلبد.برایسالمتیخودتان،خانوادههايتانوجوانانیکهانشاءاهللآيندهسازاناین

مملکتهستند،يکصلواتبفرستید.

والسالمعلیکمورحمهاهللوبرکاته«
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لوحتقدیراهداییبه

دانشمندمهّذب،استادعالیمقام،جنابآقایدکترسّیدمحمود

مدّرسهاشمی

اصفهان صنعتی دانشگاه مدیريت در شايسته خدمات پاس به

علمی خدمات از مشحون دارالعلم این موفق کارنامۀ بحمداهلل که

استعدادهای پرورش و جهانی علم تولید در بسزایی دارایسهم و

درخشانوتربیتمدیرانوخدمتگزارنجامعهبودهاست.

تاريخاهداء:۱۳۹۷/0۲/۱8

مراسماهدایلوحتقدیر:چهلمینسالتأسیسدانشگاهصنعتیاصفهان

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۵شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایمهندسیبرق،مخابرات)زمینۀتخصصی:مهندسیبرق،مخابراتسیستم،

پردازشسیگنالآماری(

کمیتۀمخابراتسیستم کنفرانسانجمنرمزایران،دبیر کمیتۀعلمیسومین مسئولیتها:دبیر

و برق دانشکدۀ رئیس کامپیوتر، و برق دانشکدۀ پژوهشی معاون ایران، برق کنفرانس هجدهمین

کامپیوتر،عضوشورایفرهنگیدانشگاه،استادتمامدانشکدۀبرقوکامپیوتردانشگاهصنعتیاصفهان،

رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان،انجامچهارطرحباصنايعداخلیدرقالبپروژههایدانشگاهی

ترجمۀ وخارجی، داخلی معتبر کنفرانسهای و درمجالت از۹0مقالۀعلمی بیش ارائۀ تألیفات:

کتابهایابزارهاواندازهگیریالکترونیکیواصولسیستمهایمخابراتیآنالوگوديجیتال







فصل هشتم: 





اشاره
َكِبيًرا<؛»اینقرآن ْجًرا 

َ
ُهْم أ

َ
ّنَ ل

َ
اِلَحاِت أ وَن الّصَ

ُ
ِذيَن َيْعَمل

َّ
ُمْؤِمِنيَن ال

ْ
ُر ال ُيَبِشّ ْقَوُم َو

َ
ِتى ِهَى أ

َّ
ُقْرآَن َيْهِدی ِلل

ْ
>ِإّنَ َهَذا ال

بهراهیهدايتمیکندکهمستقیمترینراههاستوبهمؤمنانیکهعملصالحانجاممیدهندبشارت

کهبراىآنانپاداشبزرگیاست«)اسراء،۹(. میدهد

فروزان، مشعلی همچون میکند؛ تضمین جهان دو در را انسان رستگاری که است کتابی قرآن

پربرکت و پرنور را وهردوسرايش رهاییمیبخشد اوهام، و نادانی و تاريکیهایجهل از را انسان

کند؛چهاینکه،قرآنچکیدۀجهانهستی میگرداند.انسان،عّزتخويشرابايددرقرآنجستوجو

آينده، در نه و کنون ا »نه ِفِه<؛
ْ
َخل ِمْن   

َ
َوال َيَدْيِه  َبْیِن  ِمْن   

ُ
َباِطل

ْ
ال ِتيِه 

ْ
َيأ  

َ
>ال که است کتابی قرآن است.

باطلدرآنراهنخواهديافتوحقایِقآنرادگرگوننخواهدساخت«)فّصلت،آيۀ4۲(.قرآن،»شفا«

کهشفا ُمْؤِمِنيَن<؛»وفرومیفرستیمبرتوازقرآنآنچیزى
ْ
ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل است:>َوُنَنِزّ

ورحمتبراىمؤمنیناست«)اسراء،آيۀ8۲(.قرآن،درمانبیماریهایقلبونفساستوعامل

تزکیۀدرونوطهارتذهنوروح.مطابقفرمايشنبیمکّرماسالم)ص(:»القرآن هو الدواء«)بحاراألنوار

کهشبها،قرآنراتالوتمیکنندو کسانیهستند )ط-بیروت(،ج8۹،ص۱۷۵(.عاشقانقرآن،

باآنمأنوسهستندوروزها،درصحنۀپرآشوبزندگیازآنالهاممیگیرند.بنابراین،مسلمانانبرای

گروفهمدقیقو کهحیاتامتاسالمدر شناختعصرحاضربايدبهتفکردرآياتالهیبپردازند؛چرا

کهدرقرآنتجّلیيافتهاست: کالمالهیاست عملبهدستورات

اســــت زنــــــــــده  ــان  ــ ــم ــ ــل ــ ــس ــ م آئـــــيـــــن  یــــــک  ــتاز  ــ ــ اس زنـــــــــــــده  قـــــــــــــرآن  ز  ــت  ــ ــ ــل ــ ــ م ــر  ــ ــكـ ــ ــیـ ــ پـ
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اوســـــــت گـــــــــــاه  آ دل  و  ک  خـــــــــا ــه  ــ ــمـ ــ هـ كــــــه حــــــبــــــل اهَّلل اوســــــتمـــــــا  كــــــن  اعــــتــــصــــامــــش 

)اقبالالهوری،رموزبیخودی(

کهمشعلفروزان کتابمقدس گرامیاسالم)ص(است.این قرآن،باالترینوبرترینمعجزۀپیامبر

هدايتانسانهابهسویرستگاریدرطولتاريخاست،خوددربردارندۀتوصیفاتوراهنماییهایی

کمدرقرآن،خودانگیزهای کهانسانرانسبتبهواقعیاتجهانهستیبیدارمیسازد.اصولحا است

برایبیدارشدنانديشۀبشراست.بهگفتۀعالمهاقبالالهوری:

يــــــــــن عـــــالـــــم نــشــســت شـــكـــســـتنــــقــــش قــــــــــرآن تــــــا در پــــــایــــــا  و  كــــــاهــــــن  ــای  ــ ــ ــش ه ــ ــ ــق ــ ــ ن

اســـت  مـــضـــمـــر  دل  در  ــه  ــ ــچ ــ آن ــم  ــ ــوی ــ گ ــيـــســـت، چـــيـــزی دیـــگـــر اســـتفــــــاش  ــتـــابـــی نـ كـ ايـــــن 

ــه جـــــان در رفــــــت، جـــــان دیـــگـــر شـــود ــ ب ــر شـــودچـــــون  ــ ــگ ــ ــان دی ــ ــه ــ ــر شــــــد، ج ــ ــگ ــ ــو دی ــ جــــــان چـ

)اقبالالهوری،جاويدنامه(

درظلمتکدۀاینجهانی،درهنگامۀهجمۀفتنههاوشبهاتدراصولحقۀدینوورودانديشههای

گرفتهاست، کهبابهرهگیریازفضایمجازیوفناوریاطالعاتنوینصورت مادیگرايانهوسکوالر

کالموحیياریجوییموبهتعبیرراهبردیرسولخدا)ص(: بايدبهقرآنپناهبريمواز

ٌق «؛ »هرگاه
َ

 ُمَصّد
ٌ

ٌع َو َماِجل
َ

ُه َشاِفٌع ُمَشّف
َ

ُقْرآِن؛ َفِإّن
ْ
ْم ِبال

ُ
ْیك

َ
ُمْظِلِم َفَعل

ْ
ْیِل ال

َّ
َكِقَطِع الل ِفَتُن 

ْ
ُم ال

ُ
ْیك

َ
َتَبَسْت َعل

ْ
»ِإَذا ال

فتنههاوآشوبهاچونپارههایشبتار،شمارافراگرفت،بهقرآنرویآوريد؛زیراقرآن،شفیعیاست

کهشفاعتشپذیرفتهاستوگزارشدهندهاستازبدیهاکهگفتهاشموردتصدیقاست«)کافی)ط،

اسالمیه(،ج۲،ص۵۹۹(.

کیداتبزرگانوعلمایدیندرراهپاسداشتقرآنومفاهیم درراستایانجاماینرسالتالهیوتأ

کهتبیینکنندۀارتباطاتدرستومنطقیانسانباجهانغیبوشهادت، انسانسازوجامعهسازآن

هستی،جامعه،تاريخوانساناستوراههاوطرقسعادتورستگاریانسانراتدویننمودهاست،

کهخودبرخاستهازبیتیقرآنیو تولیتومدیرعاملمؤسسه،جنابآقایحاجسّیدحسینرضازاده

والییاستوازدورانطفولیتباقرآنونهجالبالغهواحاديث،محشوربودهوبزرگشدۀمهدتعالیم

قرآنیاستوبهتعبیرحافظ:

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(

آنچهانجامدادهوباتوفیقالهیفعالیتهاواموربزرگتریانجامخواهدداد،برخاستهازهّمتیبوده

کرد. کهريشههایآنرابايددرسرچشمههاینابقرآنوسیرۀاهلالبیت)ع(جستوجو

میشود، اشــاره آن به ذياًل که اهدافی با اصفهان استان قرآنی خّیرین مجمع تأسیس بنابراین،
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قلوب تنزيه و درجامعه قرآنی معارف گسترش کههمانا دارد ريشه ايشان قلبی وخواست درهّمت

و الهی فضایل و وحقیقت وجويایحق تشنه جــواِن نسل بهویژه وحی، کالم نسلهایمخاطب

انسانیازمنظرقرآناست.

1.عضویتدرمؤسساتقرآنی
الف( مجمع خّیرین قرآنی استان اصفهان 

مجمعخّیرینقرآنیاستاناصفهان،مجموعهایعامالمنفعه،قرآنی،فرهنگی،آموزشی،غیرانتفاعی

مدیران از تعدادی عالی هّمت با تعیینشده اهــداف به دسترسی بهمنظور که است غیرسیاسی و

مؤسساتقرآنیوخّیریندرسال۱۳۹۲شمسیتأسیسشد.

اهدافوچشمانداز:

کزقرآنی،بهخصوصدرمناطق ۱.حمايتهایمالی،حقوقی،آموزشیواجتماعیازمؤسساتومرا

کشور. محروم

تشکیل در حمايتی سازوکار ايجاد و فرهنگی کانونهای و مساجد در قرآنی فعالیتهای توسعۀ ۲.

کشور. جلساتقرآنیدرمناطقمستعدومحروم

تشکلهای ايجاد و اسالمی و قرآنی فعالیتهای از پشتیبانی و ــدازی راهان راستای در مساعدت ۳.

خّیرینقرآنی.

4.شناساییاستعدادها،ظرفیتهاوتوانمندیهاینخبگانقرآنیوحمايتازآنان.

توسعۀ ومعّرفدرمسیر قرآنی وهدايای اموال ُثلث اجرایوصیتنامهها،موقوفات، و ۵.پیگیری

فعالیتهایقرآنی.

6.حمايتدرراهاندازیساختارنشروآثارقرآنیمبتنیبرعلمروزوتولیدنرمافزارهایقرآنیوتوسعۀ

فضایمجازی.

کمکهایمردمیومعّرفدرجهتتوسعۀ گلریزان،باهدفجذب ۷.برگزاریمراسموجشنهای

برنامههایقرآنی.

ب( اتحادیۀ تشکل های قرآنی استان اصفهان
کردهاست. اتحاديۀتشکلهایقرآنوعترتاستاناصفهانازسال۱۳۹۳شمسیفعالیتشراآغاز

گسترۀزیراست: گستردهوشامل حیطۀفعالیتهایایناتحاديهبسیار

۱.شناسایی،ساماندهی،تقويتوپشتیبانیازتشکلهایقرآنیمردمی.
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وانۀ عضویت در  پر

اتحادیۀ تشكل های 

قرآنى استان اصفهان

کالنفعالیتهایتشکلهایقرآنیمردمی. ۲.تدوینسیاستهای

گسترشمشارکت کیفیفعالیتهایقرآنیو کّمیو ۳.تدوینبرنامههایمناسبجهتارتقاورشد

مردمی.

4.فعالیتعلمیوتحقیقیبرایاستانداردسازیفعالیتهایآموزشینهادهایمردمی.

کنون کثرمؤسساتقرآنیاستان،تا اتحاديۀتشکلهایقرآنوعترتاصفهانبازیرپوششقراردادنا

منشأخیراتوبرکاتفراوانیدرحوزۀفعالیتهایقرآنیشدهاست.مهمتریناهدافایناتحاديهبه

شرحزیراست:

۱.توسعهوتعمیقفرهنگقرآنیدرسطحجامعه.

کیفیفعالیتهایقرآنیمردمی. کّمیو ۲.رشد

گسترشمشارکتهایمردمیدرامورقرآنی. ۳.

4.بهرهمندیتشکلهایقرآنیازظرفیتهایيکديگر.

۵.توسعهوتعمیقتعاملتشکلهایقرآنیمردمیبادولت.
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ج( مجمع مؤسسات قرآنی استان اصفهان 
میکند. فعالیت اسالمی تبلیغات سازمان نظارت تحت اصفهان، استان قرآنی مؤسسات اتحاديۀ

مهمتریناهدافایناتحاديهعبارتنداز:

۱.ايجادوتقويتزمینههایهماهنگی،همسوییوتعاملبینمؤسساتقرآنیمردمیاستاندرجهت

کريموعترت. ترويجفرهنگوآموزههایقرآن

۲.پشتیبانیوايجادزمینۀرشدوتعالِیهمهجانبۀمؤسساتقرآنیمردمی،اعمازمادیومعنوی.

۳.ارتقایجايگاهقانونیواجتماعیمؤسساتقرآنیمردمیودفاعازحقوقآنها.

4.ارزيابی،نقدوتحلیلفعالیتهایقرآنیوارائۀپیشنهادهایمؤثر.

قرآنی مؤسسات فعالیت از عمومی وحمايت مشارکت ارتقای مناسبجهت بستر و زمینه ايجاد ۵.

مردمیاستان.

6.تعاملبادستگاههایمختلفبرایجلبحمايتومشارکتآنها،همچنینزمینهسازیبهمنظور

گذاریاموراجراییفعالیتهایقرآنیدستگاههایدولتیوعمومیبهمؤسساتقرآنیمردمی. وا

۷.تشویقوترغیبنیروهایتوانمندوفعالجهتانجامفعالیتهایقرآنیوتأسیسمؤسساتقرآنی

مردمی.

وفق حقوقی، و حقیقی اشخاص و عمومی و دولتی دستگاههای حمايتی منابع توزيع و جذب 8.

ضوابطمربوطه.

گزارشبهدستگاه ۹.نظارتبرُحسناجرایقوانینوضوابطدرمؤسساتقرآنیمردمیعضووارائۀ

ناظرجهتاتخاذتصمیممقتضی.
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د( عضو کارگروه برگزاری کرسی  های تالوت قرآن مجید در استان اصفهان
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2.برگزارینکوداشتوتجلیلازشخصیتهایبرجستهوفعالقرآنی
الف( اهدای نشان »خادم  القرآن« به شخصیت  های فعال در حوزۀ قرآن

گرديدبهمنظورتجلیل خ۳مرداد۱۳۹4باحضوراعضایشورایعالیاهداینشان،مقرر درجلسۀموّر

عترت« و قرآن خادم »نشان کريم قرآن ماندگار وچهرههای خادمان تأثیرگزار و ارزشمند ازخدمات

گردد. طراحی

ومقتدايمانحضرتعلیابنابیطالب)ع(مزّیناست: اینمدالبهحديثحمدبرواليتموال

ِة)ع(«. ِئّمَ
َ ْ
ِبی طاِلب َو ال

َ
ُمْؤِمِنيَن َعلِىّ بِن أ

ْ
ِميِر ال

َ
ِكيَن ِبِواَلَيِة أ ُمَتَمّسِ

ْ
َنا ِمَن ال

َ
ِذی َجَعل

َّ
َحْمُد هلِِل ال

ْ
»ال
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شناختنامۀ شخصیت  های منتخب دریافت نشان »خادم  القرآن«
حاج محمدمحسن مظاهری صالحی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،اصفهان

تحصیالت:پايانمتوسطه

ایــران، روتــاری چاپ دستگاه اّولین ساخت چــاپ، اطلس شرکت شاخص:تأسیس فعالیتهای

کویر،ايجادوتوسعۀدانشگاهدارالقرآن،تأسیسبیمارستانMS،عضو تأسیسواحدتولیدیصدف

و توسعه مستمند(، بیماران داروی و ارزاق )ویــژۀ صاحبالزمان خیريۀ MS، انجمن هیئتمدیرۀ

کارخانجاتنساجیبروجرد افزايشسبدجهیزيه،رئیسهیئتمدیرهوسهامدارعمدۀ

مالک های انتخاب اهدای نشان »خادم  القرآن«:

داشتنفعالیتهایمدیريتیدرحوزۀمؤسساتقرآنوعترت  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀقرآنوعترت  

دارابودنفعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتدرحوزۀقرآنمجید  

کسبافتخاراتودريافتلوحازمقاماتعالیوزارتارشاديادارالقرآنالکريم  

کشور   کمکهایشاخصبهتوسعۀفرهنگقرآندر

کزقرآنی   تأسیسمرا

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

و باحضورشخصیتهایبرجستۀاصفهان،خّیرینونیکوکاران تاريخ۹4/۵/۹ کهدر طیمراسمی

جامعۀقرآنیاستاناصفهانبرایعرضتسلیتبهمناسبتدرگذشتخادمالقرآن،جنابآقایحاج

محسنمظاهریدربیتايشانبرگزارشد،بهمنظورارجنهادنبهخدماتارزشمندوتأثیرگذارايشان

درگسترشفرهنگقرآنیوتأسیسدانشگاهدارالقرآن،نشان»خادمالقرآن«توسطتولیتومدیرعامل

مؤسسۀفرهنگیقرآنوعترتنشرمعارفاهلالبیت)ع(،جنابآقایحاجسّیدحسینرضازاده،به

گرديد. خانوادۀايشانتقديم
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مرتضی بشیری

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۹شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی

استان قرآنی مؤسسات مجمع عضو بّینه، عترت و قرآن فرهنگی مؤسسۀ مدیرعامل مسئولیتها:

اصفهان،عضواتحاديۀمؤسساتقرآنیاستاناصفهان

کشوری اجرایمسابقات و بّینه،طراحی قرآنی تأسیسمؤسسۀ و فعالیتهایشاخص:بنیانگذاری

بیان،استادتمامآموزشقرآن)روخوانی،قواعدو...(،اجرایطرح»ترّنمباران«ویژۀتربیتقاريان

قرآن،فعالیتهایشاخصوچشمگیردرسطحملیواستانیدرراستایتوسعۀفرهنگقرآنی

مالک های انتخاب اهدای نشان »خادم  القرآن«:

داشتنفعالیتهایمدیريتیدرحوزۀمؤسساتقرآنوعترت  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀقرآنوعترت  

دارابودنفعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتدرحوزۀقرآنمجید  

کسبافتخاراتودريافتلوحازمقاماتعالیوزارتفرهنگوارشاداسالمیيادارالقرآنالکريم  

کزقرآنی   تأسیسمرا

کشور   کمکهایشاخصبهتوسعۀفرهنگقرآندر

دارابودناثرمکتوبدرحوزۀقرآنوعترت  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درمراسمضیافتافطاریدارالسیادۀحضرتزهرا)س(کهرمضان۱4۳6قمریباحضوراقشارمختلف

اصفهان، خّیرین جامعۀ اصفهان، قرآنی جامعۀ اهلالبیت)ع(، کــران ذا روحانیون، علما، جامعه،

گرديد،بهمنظور برگزار گروههایاجتماعی اعضایخیريههایحوزۀسالمت،اصحابرسانهوسایر

قدردانیازاستادمرتضیبشیری،مدیرمؤسسۀفرهنگیقرآنیبّینه،نشان»خادمالقرآن«توسطتولیت

ايشان به تقدیر لوح با اهلالبیت)ع(همراه نشرمعارف وعترت قرآن فرهنگی ومدیرعاملمؤسسۀ

گرديد.اینمراسمدرتاريخ۱۹تیر۱۳۹4مصادفبا۲۲رمضان۱4۳6)سومینشبازلیالیقدر( اهداء

برگزارشد.
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کرنژاد حامد شا

تاريخومحلتوّلد:۱۳6۲شمسی،مشهد

تحصیالت:دکترایعلومقرآنی

قاری قــرآن، عالی شــورای در قــرآن علوم کارشناس تــالوت، ملی طــرح مدیر شاخص: فعالیتهای

کريم بینالمللیقرآن

مالک های انتخاب اهدای نشان »خادم  القرآن«:

کالماهللمجید   کشوریوبینالمللیدرتالوت کسبرتبههای

کريمدانشآموزیمشهدمقدسدرسال۱۳۷4   نفراّولمسابقاتقرآن

کرسیاستادیدرحوزۀتالوتمجلسیقرآنمجید   

کريمدانشآموزیاستانخراساندرسال۱۳۷4   نفراّولمسابقاتقرآن

کريماوقافوامورخیريۀاستانخراساندرسال۱۳۷4   نفراّولمسابقاتقرآن

کريماوقافوامورخیريۀمشهدمقدسدرسال۱۳۷4   نفراّولمسابقاتقرآن

کشوردرسال۱۳۷4   کريمدانشآموزی نفراّولمسابقاتقرآن

کريماوقافوامورخیريهدرسال۱۳۷4   نفراّولمسابقاتسراسریقرآن

کشور   عضوتیمتبلیغاتیومبّلغانواستادانقرآنیخارجاز

در   جزء پنج حفظ و قرائت رشتۀ در سعودی عربستان کريم قــرآن بینالمللی مسابقات اّول نفر

سال۱۳۷4

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

در قرآنی استادشاخص این اجرایتالوتمجلسی و ترّنموحی قرآنی اختتامیۀمسابقات مراسم در

در که ايشان قرآنی ظرفیتهای و ارزشهــا به ارجنهادن و قدردانی بهمنظور ۱۳۹۱/۱0/۲۷، تاريخ

ایران عزیزمان کشور و قرآنی افتخارجامعۀ وموجب بینالمللیخوشدرخشیده و کشوری محافل

اسالمیبودهاند،نشان»خادمالقرآن«توسطتولیتومدیرعاملمؤسسۀفرهنگیقرآنوعترتنشر

گرديد. معارفاهلالبیت)ع(همراهبالوحتقدیربهايشاناهداء
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حاج حسین وفایی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳0شمسی،اصفهان

تحصیالت:دیپلم

کوچکزاده استادان:شکوهنده،جنتیان،فصیحالقّراء،میخک،نخودی،شهیداّول،

کريم کرسیتعلیمقرآنمجید،نخستیناستادتعلیمروشتالوتقرآن فعالیتهایشاخص:برگزاری

بهسبکقّراءمصری،تلّمذبیشازيکصدنفرازاستادانقرآنیاصفهاندرمحضرايشان

مالک های انتخاب اهدای نشان »خادم  القرآن«:

کريم   بیشازنیمقرنفعالیتآموزشیدرحوزۀقرآن

کريمدراصفهان   کرسیتدريسقرآن برگزاری

ُحسنُخلق  

تلّمذاستادانبرجستهدرحوزۀقرآن  

کشور   ازچهرههاومفاخرقرآنی

دريافتلوحتقدیربهعنوانمفاخرقرآنیاستاناصفهانازادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان  

افتخارات:

کريمازرياستجمهوریاسالمیایران،دريافتلوحتقدیربهعنوان   دريافتلوحاستادممتازقرآن

مفاخرقرآنیاستاناصفهانازادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهدرتاريخ۹6/6/۲4باحضورحجتاالسالموالمسلمین کريم کرسیتالوتقرآن درمراسمچهارمین

حبیبرضاارزانی،مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان،حجتاالسالمابوالفضليعقوبی،مدیر

دفترقرآنوعترتاستاناصفهان،قدرتاهللنوروزی،شهردارمنتخباصفهان،علیرضانصر،نائبرئیس

شورایاسالمیشهراصفهان،حمیدرضافوالدگر،نمايندۀمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیوجمعی

کريمبرگزارشد،ازنیمقرنفعالیتهایقرآنی ازمدیرانمؤسساتقرآنیاستانوقاريانبینالمللیقرآن

حاجحسینوفاییتقدیربهعملآمدونشان»خادمالقرآن«توسطتولیتومدیرعاملمؤسسۀفرهنگی

قرآنوعترتنشرمعارفاهلالبیت)ع(همراهبالوحتقدیربهايشاناهداءگرديد.
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محمدرضا حق  شناس

تاريختوّلد:۱۳۵۵شمسی،اصفهان

کارشناسقرآن تحصیالت:

استاد:آقایهمدانی

فعالیتهایشاخص:مدیرمرکزقرآنوعترتدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،اعزامبهکشورهایمختلف

جهانبهعنوانقاریومبّلغبینالمللیقرآنونمايندۀجمهوریاسالمیایرانبرایاجرایقرائتقرآن

کريموبرنامههایمتنوعقرآنیازجملهابتهالوتواشیح،داوریمسابقاتقرآنواذاندرسطحاستانو

کريمدرزمینۀ گواهینامۀداوریقرآن کريمدرمؤسساتقرآنیودانشگاهها،دارندۀ کشور،تدريسقرآن

صوتولحنازدارالقرآنالکريمسازمانتبلیغاتاسالمی،دارندۀلوحتقدیروتنديسبلورینبهعنوان

کشورهندوستان،دارندۀرتبههایمتعدداّولوبرترقرائت)رشتۀ کريماز داوروقاریبینالمللیقرآن

کريم کريم،رتبۀاّولونفربرگزيدهترتیلقرآن کريم،رتبۀاّولونفربرگزيدۀترتیلقرآن تحقیق(قرآن

کشور،رتبۀاّولونفربرگزيدۀاذان،اجرایبرنامهدرمحضررهبرمعّظمانقالبو ازبینرتبههایبرتر

مفتخرشدنبهدريافتانگشتریمعّظٌمله،اجرایبرنامهدرمحضردبیرکلحزباهلللبنان

مالک های انتخاب اهدای نشان »خادم القرآن«:

کشور   داوریمسابقاتقرآنواذاندرسطحاستانو

دارندۀگواهینامۀداوریقرآنکريمدرزمینۀصوتولحنازدارالقرآنالکريمسازمانتبلیغاتاسالمی  

کريمجمهوریاسالمیایران   رتبۀاّولونفربرگزيدۀترتیلقرآن

کشورهندوستان   کريماز دارندۀلوحتقدیروتنديسبلورینبهعنوانداوروقاریبینالمللیقرآن

کشور   کريمجمهوریاسالمیایرانازبینرتبههایبرتر رتبۀاّولونفربرگزيدۀترتیلقرآن

اجرایبرنامهدرمحضررهبرمعّظمانقالبومفتخرشدنبهدريافتانگشتریمعّظمله  

رتبۀاّولونفربرگزيدۀاذانجمهوریاسالمیایران  

کريمدرمؤسساتقرآنیودانشگاهها   تدريسقرآن

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهدرايامفاطمیۀ۱4۳۷قمریباحضور درمراسمسوگواریايامفاطمیهدردارالسیادۀحضرتزهرا)س(

کــراناهلالبیت)ع(،جامعۀقرآنیاصفهانوجامعۀخّیرین اقشارمختلفجامعه،علما،روحانیون،ذا

اصفهانبرگزارگرديد،بهمنظورقدردانیازاستادحقشناس،مدیرمرکزقرآنوعترتدانشگاهعلومپزشکی

معارف نشر عترت و قــرآن فرهنگی مؤسسۀ مدیرعامل و تولیت توسط »خادمالقرآن« نشان اصفهان،

اهلالبیت)ع(همراهبالوحتقدیربهايشاناهداءگرديد.اینمراسمدرتاريخ4اسفند۱۳۹6برگزارشد.
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غالمرضا شاه  میوه

تاريختوّلد:۱۳4۳شمسی،اصفهان

مدرکورشتۀتحصیلی:لیسانسحقوق

استادان:حمیدرضاطالقانی،علیسلطانیزاده،حسینوفایی،حاجمهدیشکوهندهزهیرالمنینی،

عدنانابوالشامات

تواشیح گروه مسئول و مؤسس قرآنکريم، بینالمللی داور و مدّرس قاری، شاخص: فعالیتهای

خیريه، امور و اوقاف سازمان سراسری مسابقات هیئتداوران دورۀ رياستچندین اصفهان، کوثر

اوقاف قرآنسازمان آلمان،عضوشورایعالی و تونس ایران،سوريه، بینالمللی داوریمسابقات

ستاد فنی و علمی کمیتۀ عضو صداوسیما، قرآن عالی شورای نظارت شورای عضو خیريه، امور و

کارگروهبازنويسیآئیننامههایصوتولحنمسابقات کشور،دبیریورياست عالیمسابقاتقرآن

گروهملیپیامبر کارشناسبرنامههایقرآنیصداوسیما،عضومؤسس سازماناوقافوامورخیريه،

ارائۀ قرآن، همخوانی مسابقۀ اّولین برگزاری ازجمله قرآنی طرحهای از برخی طراح اعظم)ص(،

تربیت ویــژۀ آمــوزش دورۀ چندین برگزاری کشور، قرآنی سايتهای برخی بــرای اينترنتی دروس

گذشته،اجرای گردانممتازقرآنیطیسهدهۀ داورانمسابقاتدرزمینۀصوتولحن،تربیتشا

برنامهدرحضوررهبرمعّظمانقالب،اجرایبرنامهوحضوردرمنازلمنشدینمعروفسوريه،انجام

مصاحبهبابرخیقاريانمشهورمصری

مالک های انتخاب اهدای نشان »خادم القرآن«:

کتابباعناوینپژوهشیدرهنرتالوتومعماریتالوت   تألیفپنججلد

کشوریدرمسابقاتسراسریاعزامبهحج   کسبرتبۀششم

کشور   کسبرتبۀنخستمسابقاتقرآنرزمندگانجبهههایغربوجنوب

داورممتازلحندرمسابقاتسراسریجمهوریاسالمیایران  

کوثردرمسابقاتسراسریتواشیحوهمخوانیقرآن   گروه کشوری کسبرتبۀنخست

برگزاریبیشاز۳0کارگاهآموزشیصوتولحندراستانهایمختلف  

کشورهایمختلفبهعنوانمبّلغقرآنیازطرفجمهوریاسالمیایران   سفربه

انتشاردروستصویریصوتولحندر۲۲درسدرقالبلوحفشرده  

کشور   ارائۀدروساينترنتیدرزمینۀصوتولحندربرخیسايتهایقرآنی

کارگروهبازنويسیآئیننامههایصوتولحنمسابقاتسازماناوقافوامورخیريه   دبیریورياست
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تألیفات:

پژوهشیدرهنرتالوت،سفربهمصرپايتختتالوت،معماریتالوت،مهارتهاىتنغیمیوالقاء  

معانیدرهنرتالوت،مقالۀ»نقدوبررسیآئیننامۀمسابقاتسراسریوبینالمللیاوقاف«

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

آقای جناب فرهیخته، استاد شايستۀ خدمات از تجلیل مراسم ۱۳۹6، ۱۳اسفند يکشنبه شامگاه

قرآنی برجستۀ چهرههای و استادان و پیشکسوتان از جمعی حضور با اصفهانی شاهمیوه غالمرضا

استاندرسالناجتماعاتمؤسسۀبّینهبرگزارگرديد.دراینمراسمبهپاسقدردانیازخدماتارزشمند

وتأثیرگذارايشاندرحوزۀعلومومعارفقرآنی،نشان»خادمالقرآن«بههمراهلوحتقدیرويکجلد

کالماهللمجیدتوسطتولیتومدیرعاملمؤسسۀفرهنگیقرآنوعترتنشرمعارفاهلالبیت)ع(به

گرديد. ايشاناهداء
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حجت االسالم والمسلمین حاج سّید احمد سجادی

تاريخومحلتولد:۱۳44شمسی،اصفهان

کارشناسیارشد(ازحوزۀعلمیۀاصفهان، کارشناسیو مدرکورشتۀتحصیلی:سطحدووسه)معادل

سطحچهار)معادلدکترا(ازحوزۀعلمیۀقم

حاج حجتاالسالموالمسلمین ابطحی، موحد حجت سّید حاج حجتاالسالموالمسلمین استادان:

کبرفقیه،آيتاهللحاجسّیدابوالحسنمهدوى،آيتاهللحاجسّیداحمدفقیهامامی،آيتاهللحاج علیا

دولتآبادی، ناصرى محمد حاج آيــتاهلل صافی، شیخحسن حاج آيــتاهلل فقیهامامی، سّیدحسن

آيتاهللحاجسّیدمحمدعلیصادقی،آيتاهللحاجسّیدمصطفیمهدوى،آيتاهللحاجشیخعباسعلی

اديبوآيتاهللالعظمیحاجشیخحسینمظاهرى

فعالیتهایشاخص:نويسندۀبرترسالحوزهدرسال۱۳88شمسی،پژوهشگربرتراستاناصفهان

درسال۱۳۹0شمسی،دارایرتبۀخادمنیايشسال۱۳8۵شمسی،دارایرتبۀخادمنمونۀفرهنگ

عمومیسال۱۳8۷شمسی،مؤلف۱۹کتابودههامقالۀعلمی،مدیرعلمیوسرگروهینويسندگان

فصلنامۀمیراثجاويدان

مالک انتخاب اهدای نشان »خادم  القرآن«:

مدیريتعالمانهوهوشمندانۀمرکزتحقیقاترايانهایحوزۀعلمیۀاصفهان  

مدیريتتولیدنرمافزار»طنینوحی«  

تأسیسومدیريتسايتتبیاندراصفهان۱۳80تا۱۳86  

رئیسدانشکدۀعلومقرآنومعارفاصفهان  

کردنمنابعقرآنیومعارفاسالمی   مدیريتوتولید۳۵نرمافزاردرجهتعبوديتالهی،ديجیتالی

خادمقرآناستاناصفهاندرسال۱۳8۳  

فعالقرآنیدراستاناصفهاندرسال۱۳88  

کشورسال۱۳84   دارایرتبۀخادمقرآنیدر

تألیفات:

دلبران، اســرار ، جلد( )سه سجاديه صحیفۀ موضوعی فرهنگنامۀ جلد(، )چهار وقف کتابشناسی

پرچمدارانسعادت،نجواىعارفانه،میراثحوزۀعلمیۀاصفهان)دفتراّولودوم(،لغتنامهوترجمۀ

خدمت، میثاق اصفهان، قرآنپژوهان اشکیب، ابن روايت به سجاديه سجاديه،صحیفۀ صحیفۀ

مدیرانوفرماندهانشايسته،صحیفۀسجاديهدرآیینۀاشعار،نمايههایصحیفۀسجاديه،مدیريت

وامنیت،رستاخیز،مأخذشناسیوقف
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تاریخ و مراسم اهدای نشان:

حضرت محضر در ویـــژه جلسهای در وحـــی« »طنین قــرآنــی ــزار ــرماف ن از رونــمــایــی مــراســم متعاقب

و عالی همت و مدیريتی خدمات از تجلیل بهمنظور مظاهری، حسین شیخ حاج آيتاهللالعظمی

هوشمندانۀحضرتحجتاالسالموالمسلمینسّیداحمدسجادی،نشان»خادمالقرآن«همراهبالوح

گرديد. تقدیر،تقديممحضرشان
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حسن حاجی علی قنبر

تاریخ و مراسم اهداء نشان

مربیان و مدیران حضور با قرآنی افزایی تــوان و آمــوزش دوره مراسم ماه تیر 6 چهارشنیه شامگاه

کشورعراقدرسالناجتماعاتموسسهتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(برگزار موسساتقرآنی

گرديد.دراینمراسمبهپاسقدردانیازخدماتارزشمندوتاثیرگذارشیخحسنحاجیعلیقنبردر

حوزهعلومومعارفقرآنی،نشانخادمالقرآنبههمراهلوحتقدیرتوسطتولیتومدیرعاملمؤسسه

گرديد. فرهنگیقرآنوعترتنشرمعارفاهلالبیت)ع(بهايشاناهداء
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ب( اهدای لوح تقدیر به شخصیت  های برجسته و فعال در حوزۀ قرآن
قای حاج سّید عباس صدرعاملی عمده االعالم، محقق عالی  مقام، جناب آ

پژوهشگر،مفّسرومترجمقرآنوعلومدينی،انتخابچهرهماندگار

تفسیر و ترجمه راستای در علمی فعالیتهای از قدردانی بهپاس

قرآنمجیدبهزبانانگلیسیدرجهتتوسعۀفرهنگنورانیقرآن

تاريخاهداء:۱۳8۷/06/۲6 

خدمات از تکريم و تجلیل ویــژۀ مراسم تقدیر: لوح اهــدای مراسم

کهدرمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف گرانمايه علمیاینفرهیختۀ

گرديد. اهلالبیت)ع(باحضورشخصیتهایعالیرتبهبرگزار

حاج مصطفی یراقی

مدیرعاملمؤسسۀدارالقرآنالکريماصفهان

مؤسسۀ مدیريت و بنیانگذاری در عالی هّمت از قدردانی بهپاس

وزیندارالقرآنالکريماصفهان

تاريخاهداء:۱۳8۷/06/۲6

ازفعاالن مراسماهدایلوحتقدیر:مراسمویژۀنکوداشتوتجلیل

و تحقیقات اجتماعاتمؤسسۀ تاالر در اصفهان استان قرآن عرصۀ

نشرمعارفاهلالبیت)ع(

دکتر مسعود نیکدستی

قاریبینالمللیقرآن

بهعنوان که عالیمقام استاد این مجلسی تــالوت اجــرای بهپاس

گرديد. بهترینتالوتدرمراسمياقوتآسمانیانتخاب

تاريخاهداء:۱۳8۹

رمضانالمبارک آسمانی، ياقوت مراسم تقدیر: لوح اهــدای مراسم

 ۱4۳۱
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گروه تواشیح و مدیحه سرایی نوجوانان مؤسسۀ فرهنگی قرآن و عترت بّینه اعضای 

بهپاساجرایتواشیحدرمحضررهبرمعّظمانقالب
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حاج مهدی شکوهنده

کريم،مدّرسحوزههایعلمیهو استاد،چهرۀماندگاروخادمقرآن

کزتربیتمعّلم مرا

بهپاسخدماتارزشمنداستادمهدیشکوهندهدربرگزاریجلسات

کههرکدام گرداننمونه قرآنوپرورشاستعدادهایدرخشانوشا

امروزچونستارهایدرآسمانمکتبقرآنمیدرخشند.

تاريخاهداء:۱۳۹0/08/0۵

استان قرآنی استادان و مفاخر تقدیر:بزرگداشت لوح اهدای مراسم

اصفهان

استادان:آيتاهللبهبهانی،آيتاهللخامنهای،حاجشیخحیدرعلیصلواتی،استادفصیحالقّراء،آيتاهلل

خادمی،آيتاهللخزعلی
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محمدحسین بنایی وطن

قاریقرآن

کشوریدرتالوتقرآنمجیدوهمچنیناجرایارزشمنددرچندینمراسمو کسبرتبههای بهپاس

محفلقرآنیدرمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

تاريخاهداء:۱۳۹۳/0۱/۱8

در اصفهان استان قرآن عرصۀ فعاالن از تجلیل و نکوداشت ویژۀ مراسم تقدیر: لوح اهدای مراسم

مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(
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کرسیهایتالوتقرآنمجید 3.برگزاری
بهمنظورتوسعۀفرهنگقرآنوقرآنخوانیدرجامعهوآشناییاقشارمختلفجامعه،بهویژهجوانان،

و قاريان همچنین و برجسته اســتــادان حضور با جلساتی مجید، قــرآن نورانی و گهربار مفاهیم با

قرآنآموزانبرگزارمیگردد.

4.برگزاریدورههایآموزشیعلومقرآنومعارفاهلالبیت)ع(،ویژۀبانوان
گیریقرائتوحفظقرآنمجید،جلساتروخوانی،روانخوانی،صوتولحن،ترتیلوتجويد بهمنظورفرا

باهدفتقويتبنیۀعلمیودينیوآشناییبادستوراتقرآنمجیددربــارۀمدیريتخانواده،تربیت

فرزندانیصالحدرمسیراطاعتوفرمانبرداریازخداوندمتعالوائمۀمعصومین)ع(برگزارمیگردد.

5.برگزاریهمایشیاقوتآسمانیدرماهمبارکرمضان
باعنايتبهویژگیماهرمضان،ماهنزولرحمتوبرکتوبهمنظورآمیختنعطردلانگیزقرآندر

شبهایماهمبارکرمضانازآغازماهمبارکرمضانتشکیلمیگردد.اختتامیۀاینهمايشدرشام

کريماهلبیت،امامحسنمجتبی)ع(همراهبااهدایجوایزبهبرگزيدگانفعالیتهای میالدباسعادت

قرآنیانجاممیپذیرد.
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باموضوع»عللوفلسفۀاحکام 6.سخنرانیآیتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامی
درقرآن«

موضوع با کهعصرهایجمعه فقیهامامی)ره( سّیدحسن حاج آيتاهلل مرحوم جلسهسخنرانی ۹8

»عللوفلسفۀاحکامدرقرآن«درتاالراجتماعاتمؤسسهتشکیلگرديدوبااستقبالطالبعلومدينی،

استاداندانشگاهوهمچنینجامعۀخّیرینواقشارمختلفجامعهمواجهشد.
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7.همکاریدرراستایبرگزاریاّولیندورۀمسابقاتقرآنیبیان
گروههایسنیزیر۱۳سال،۱۳تا۱6سال اینمسابقاتویژۀنوجوانانپسرودخترزیر۱8سالودر

تا۲۳مردادماهدرمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(ودر از۲۱ که تا۱8سالاست و۱6

دوبخشقرآنیوهنریاجرامیشود.بخشقرآنیشاملرشتههایقرائتتطبیقی،قرائتتقلیدی،

کهویژۀنوجوانانپسراست.بخشهنرینیز کريم،اذان،ترتیلوتواشیحاست فرازخوانیآياتقرآن

کهویژۀنوجوانانپسرودختراست. شاملرشتههایخوشنويسی،نقاشی،تصویرسازیوعکساست

اینمسابقاتباهّمتمؤسسۀفرهنگیقرآنیبّینهوباهمکاریشهرداریاصفهانوارگانهاونهادهایی

همچونشبکۀقرآنسیما،شورایعالیقرآن،سازماندارالقرآنالکريموخبرگزاریبینالمللیايکنادر

برگزاریاینرويدادقرآنیبرگزارمیشود.

ح:  اهداف برپایی طر

۱.ارتقایسطحفرهنگقرآنیدرجامعه.

۲.اعتالیاخالقوايماندينیبیننوجوانان.

۳.ايجادُانسوُالفتبیشترنوجوانانباقرآنوآموزههایمتعالیآن.

کشور. 4.تقويتوتوسعۀفضایمعنویوقرآنیبیندانشآموزانسراسر

۵.ارجگذاریبهفعالیتهایقرآنیوتشویقنخبگانقرآنینوجوان.

کشور. 6.شناساییومعرفیاستعدادهایبرجستۀقرآنینوجوانانبهجامعۀقرآنی
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8.همکاریدربرگزاریدومینیادوارۀ»دخترآسمانی«
گرامیداشتيادوخاطرۀنوجواننخبۀقرآنیمرحومفاطمۀ دومینيادوارۀ»دخترآسمانی«بامحوريت

کبری)س(مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف پرورش،عصرجمعه۱4خردادماه۱۳۹۵درتاالرخديجۀ

گرديد. اهلبیت)ع(برگزار

درآغازدومینيادواره،مهندسفضیلتی،رئیسهیئتمدیريۀمجمعخّیریناستاناصفهانومجمع

برضرورتتأسیس»مجمع لزومنگاهویژهبهنخبگانقرآنی بیان با نخبگانقرآنیاستاناصفهان،

کرد.ايشاناهدافمجمعنخبگان کید نخبگانقرآنی«درسالروزرحلتنخبۀقرآنی،فاطمهپرورش،تأ

قرآنیراچنینبرشمرد:»سیاستگذاریکالنوبرنامهریزیدرامورنخبگانواستعدادهایبرتر،شناساییو

شکوفاییاستعدادهاینهفتهوبرتر،ايجادبانکاطالعاتینخبگان،آموزشهایخاصوجلساتمستمر

بانخبگان،برگزاریهمايشهایسالیانهومعرفینخبگان،برگزاریدورههایآموزشی.«

آيتاهللسّیدابوالحسنمهدوی،عضومجلسخبرگانرهبریدردومینيادوارۀ»دخترآسمانی«،

به منتهی که دانستند وی از مادر و پدر رضايتمندی را پــرورش فاطمۀ خانم ویژۀ وشاخصۀ امتیاز

نیز متعال باشندخدای راضی فرزند از والدین که »زمانی افزودند: ايشان میشود. پروردگار رضايت

بیانشده بهصراحت والدیناست، آيۀ که اسراء آيۀ۲۳سورۀ در اینموضوع راضیاست. فرزند از

َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا<.«ايشانرفتارزندهيادفاطمۀ
ْ
ِبال استوپسازعبادتپروردگاربالفاصلهمیفرمايد:>َو

پرورشباخانوادۀخودرانشاندهندۀتأثیرقرآنبرشخصیتویدانستند.آيتاهللمهدویمدعوین

کردندومراحلُانسباقرآنرادرپنجمرحلهچنینبرشمردند:»۱.  درجلسهرابهُانسباقرآنتوصیه

تالوتظاهریقرآن؛۲.صوتولحن؛۳.آشناشدنباترجمهقرآن؛4.حفظقرآن؛۵.آشناشدنبا

کردناینمراحلراباعثتربیتورشدوتعالیانساندانستند.عضوخبرگان تفسیرقرآن.«ايشانطی

رهبریضمناشارهبهایننکتهکهُانسباقرآنماراباپیامقرآنآشنامیکند،بیانکردند:»حفظقرآن

دوفايدهدارد:۱.باعثتقويتحافظهمیشود؛۲.سببتربیتانسانمیشود.«

حاجسّیدحسینرضازادهنیزدرسخنانی،شاخصههایرفتاریوالگویینخبۀقرآنی،مرحومفاطمه

پرورشرااینگونهبرشمردند:۱.تعّبدوبندگی؛۲.ُانسوارتباطباقرآن؛۳.پایبندیبهاعتقاداتو

عالقهمندیبهاهلبیت)ع(؛4.اخالقشايسته؛۵.داشتنروابطصمیمانهومؤمنانهبااطرافیان؛6. 

استفادۀمطلوبوشايستهازنوشتههایوی.«

کمیتۀفرهنگ،عفافوپوششسازمانفرهنگی گفتنیاستدومینيادوارۀدخترآسمانیتوسط 

تفريحیشهرداریاصفهانوبامشارکتجامعهالقرآنالکريماستاناصفهانومؤسسۀتحقیقاتونشر

گرديد. معارفاهلالبیت)ع(اصفهانبرگزار
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کریم 9.تجلیلازحافظانقرآن
کريماستاناصفهانبابرگزاری کريم،مجمعمؤسساتقرآن گسترشفرهنگحفظقرآن درراستای

همايشتجلیلازحافظانقرآنمجیدراباحضور۳08نفرازحافظانبرگزيدهوعلما،مسئولینواساتید

کبری)س(مؤسسهتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(برگزارنمود. قرآندرتاالرحضرتخديجه

محمدی والمسلمین ،حجتاالسالم بود همراه پرهیزکار شهريار استاد باحضور که همايش این در

کالننظامدر کشورضمنبیاناهدافوسیاستهای دبیرشورایتوسعهوترويجفعالیتهایقرآنی

گستردهموسساتقرآنیاستاناصفهانتجلیلواینحرکترا خصوصقرآنوحفظقرآن،ازنقش

گسترشفرهنگقرآنمجیدوبهرهمندیازایندريایبیکرانالهیدانست.دراین گامیدرجهت

کلقرآنبصورتاختصاصیتجلیل مراسماز6۵نفرحفاظدرمقاطعپنججزء،۱0جزء،بیستجزءيا

بهعملآمد.

10.همکاریدرمراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهان
مراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهانباحضورامامجمعه،استاندار،شهرداروسایرمدیران

گرديد. فرهنگیوقرآنیاصفهاندرمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(برگزار

امامجمعۀمحترم نژاد آيتاهللطباطبایی امامتحضرت به اقامۀنمازظهروعصر با اینمراسم

کرد. کار اصفهان،باحالوهواییسرشارازمعنويتآغازبه

کالماهللمجیدتوسطيکیازقاريانبرجستۀاستانوپخشسرودجمهوریاسالمیایران تالوت

نیزطنیناندازاینمراسمبود.

کردندوپسازآن،حضرت گزارشیازفعالیتهایمؤسساتقرآنیارائه درآغاز،مدیرانمؤسسات

آيتاهللطباطبایینژاد،نمايندۀولّیفقیهدراستانوامامجمعۀمحترماصفهان،طیسخنانیدربارۀ

کشوراظهارداشت:»دررواياتآمده اهمیتلزومتوجهبهمسائلقرآنیوتربیتنسلجوانقرآنیدر

کافرانراهمبهخودجذب کهحتیدشمنانو کريماهلبیت)ع(چنانبود استصوتوقرائتقرآن

خدا مسیر و اسالم راه در خوب ارزشمندصوت نعمت از قرآن »قاريان کرد: تصريح ايشان میکرد.«

کنندوباعثجذبنسلنوجوانبهقرآنشوند.«ویادامهداد:»تربیتطالبحافظقرآن استفاده

کیدبودهاست.ازاینرو،مدرسۀعلمیۀتخصصیحافظانقرآنثامنالحجج)ع( کريمهموارهموردتأ

گرفتنعلومحوزوی،باادبیاتعربآشنا دراصفهانتشکیلشد.دراینمدرسه،طالبعالوهبرفرا

کیدبرضرورتُانسآحادجامعه،بهویژه شدهوقرآنرانیزحفظمیکنند.«آيتاهللطباطبایینژادباتأ

میکند.« ناامید را دشمنان قرآنی نسل پــرورش و »تربیت کرد: تصريح قــرآن، با وجوانان نوجوانان
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ازخصايصشايستۀ کرد:»تواضعومتکبرنبودن ابراز پايان نمايندۀولّیفقیهدراستاناصفهاندر

کنند.« قرآنخواناناستوآنانبايداینخصلترادرخودتقويت

آقایحاجسّیدحسینرضازاده،مدیرعاملمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع( جناب

کردند:»تجلیل کیدوعنوان نیزدراینمراسم،برامرترويجفرهنگنورانیقرآنبهعنوانيکاصلتأ

ازمربیانومدیرانمؤسساتقرآنی،امریشايستهاستوسببافزايشانگیزۀاینجهادگرانبرای

تربیتنسلنوجوانانقرآنیخواهدشد.«

کامل درپايانمراسم،از۲۱نفرازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهانبااهدایلوحتقدیروحوالۀتور

سفربهمشهدمقدستقدیرشد.

11.گردهمـاییشـورایتوسعۀفرهنگقــرآنیومجمعمؤسسـاتقرآنیاستاناصفهـان
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12.همایشمفاخرقرآنیاصفهان
قرآنیاصفهان استاناصفهان،درهمايشمفاخر ارشاداسالمی و علیرضاحسینی،مدیرکلفرهنگ

گرامروزشاهدمردمارزشمندوفرهیختهایچونمردماصفهانهستیم،بهواسطۀقرآناست.« گفت:»ا

کهویژۀتقدیرازحاجمهدیشکوهندهوحاجحسینوفاییبود،اظهارداشت: ویدراینهمايش

کهازدونسلبودهاندويکیدرقیدحیاتوديگریدرجوار »تجلیلازاستادشکوهندهواستادوفایی

گرامیداشتحرکتهای رحمتالهیاست،نمونهایبرایشناساندناستادانقرآنیبهنسلجوانو

قرآنیاست.«ویافزود:»کوچهپسکوچههایشهراصفهانشاهدفعالیتهایقرآنیزيادیاستو

ارزشمندیچونمردم امروزهشاهدمردم گر ا و بودهاند فعالیتها این بنیانگذار بزرگان، از بسیاری

کهباتالشهایاینبزرگانرواجپیدا اصفهانهستیم،بهبرکتشناختقرآنواهلبیت)ع(است

اصفهان استان فرهنگی درشورای قبل ازمدتها قرآنی مفاخر از »تجلیل کرد: بیان کرد.«حسینی

کهامیدواريمبتوانیمدرآيندهاینحرکتهاراادامهدهیمو مطرحشدوبااستقبالبزرگانهمراهبود

کنیم.« گسترشفعالیتها،شخصیتهایجديدیرامعرفی با

استاد و شکوهنده استاد مقام از تجلیل با قرائتی مراسم،حجتاالسالموالمسلمین این ادامۀ در

وفایی،نکاتیرادربارۀترويجوتبلیغقرآنمتذکرشد.

درپايانمراسم،حاجسّیدحسینرضازاده،مدیرعاملمؤسسۀاهلالبیت)ع(،بااهدایلوحيادبود

کردند. کوششهایاستادشکوهندهواستادوفاییتقدیر از
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موحی
ّ
13.محفلقرآنیترن
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14.جشنوارۀبینالمللیقرآنیوحدیثیالمصطفی
در جامعهالمصطفی طالب ویژۀ المصطفی، حديثی و قرآنی بینالمللی جشنوارۀ بیستوسومین

باهمکاریمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف تابیستوششمبهمنسال۱۳۹6 روزهایبیستوسوم

گرديد. اهلالبیت)ع(برگزار

نمايندگیهایداخل از ازمسابقات،۱۱هزارو800نفردردوبخشمعارفیومهارتی، ایندوره در

کردند. کشوردرحوزۀمدیريتجامعهالمصطفیوازمیانمخاطبانخواهروبرادر،شرکت وخارجاز

کاردانیتادکتریدرآذرسال۱۳۹6بهصورتآنالینومجازیبهرقابت دربخشمعارفی،ازمقاطع

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ در ۲4بهمن و ۲۳ در نیز مهارتی بخش نهایی مرحلۀ پرداختند.

اهلالبیت)ع(برگزارشد.

کلقرآن،پانزده شرکتکنندگانایندورهازمسابقاتدررشتههایمهارتی)شفاهی(،شاملحفظ

جزء،دهجزء،پنججزء،سهجزءوقرائتتحقیقوقرائتترتیلورشتههایمعارفی)سیرمطالعات

در آنــان برترینهای که بودند يافته حضور جهان ۷۵ملیت از رشته يــازده در حديثی(، و تفسیری

۲6بهمن۱۳۹6همراهبامراسمنکوداشتحضرتآيتاهللالعظمیمظاهریتکريمشدند.

و قرآنی آمــوزشهــای نمودن هــدفــدار و کــردن نظاممند بــرای مناسب زمینهای جشنواره، ایــن

گیرانارجمند گرانسنگومعارفارزندۀعلومدينی،برایفرا حديثی،بهعنواندورکنرکینتعالیم

جامعهالمصطفیبهشمارمیآيد.

کرد: ازاهدافبرپاییاینجشنوارهمیتوانمواردزیررابیان

-ايجادفضایتعمیقُانسباقرآن،حديثوادعیهدرمیاندانشپژوهان.

گسترشفرهنگومعارفثقلیندرعرصۀبینالملل. -زمینهسازیبرایراهبرینهضت

-سنجشوبازخوردگیریازآموزشهاوفعالیتهایقرآنیوحديثی.

کشورها. کارآمدبرایفعالیتهایتأثیرگذاردينیوفرهنگیدر -تربیتنیروهایمتعهدو

-اهتمامبهترويجفعالیتهادرحوزۀحديثوادعیه،بهویژهُانسبانهجالبالغهوصحیفۀسجاديه

کريم. کنارقرآن در

مدیرجامعهالمصطفی، اعرافی، علیرضا دکتر آيتاهلل باسخنرانی ازمسابقات دوره این اختتامیۀ

همراهباتکريموتقدیرازبرگزيدگانتمامرشتههاوتجلیلازخدماتارزشمندوماندگارآيتاهللالعظمی

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ اجتماعات سالن در ۱۳۹6 ۲6بهمن پنجشنبه روز در مظاهری،

گرديد. اهلالبیت)ع(برگزار
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فصل نهم: 





الف(عضویتدرمؤسساتخیریه)هیئتمؤسس،هیئتامنا،هیئتمدیرهو...(

1. مؤسسۀ خیریۀ امام  حسین)ع( 
باعث آنچه گفت بتوان شايد میشود. جلوهگر آينهای در بار هر که است کهنسال پديدهای فقر،

نیز بــرادرش بهدست آدم فرزند کشتهشدن آن، از بود.پس معرفت فقر بهشتشد، از آدم هبوط

ريشهدريکیازانواعفقرداشت.واژههاییمانندفقرفرهنگی،فقراقتصادی،زیرخطفقرومشابه

از آنچه اما دارد؛ را خود خاص مفهوم و معنا اصطالحات، این از هريک شنیدهايم. زياد را آنها

پاک ذات فقط و دارند مطلق فقر و نیاز آفريدهها، همۀ که است این آموختهايم دينی آموزههای

و داشتهها که گرفت نتیجه اینچنین مــیتــوان اســت. مطلق غنی بینیاز، خالق آن احــديــت،

انسانهاست.فقیر،موظفبهحفظ آزمايشما ازاسباب و بنابرحکمتخداوندی نداشتههايمان

آبرو،ايمانوتوکلخوداستوانسانمتنّعمنیزموظفبهپرداختخمس،زکات،انفاقورسیدگی

به الهی نعمتهای از بعضی که نیست لطف از خالی نکته این يادآوری است. نیازمندان امور به

کمیانفاقازآنچهخداوندروزیمان اختیارانسانوبهدستخودشساختهوپرداختهمیشود.با

کارخیر که کردوبهرضايتحقتعالیرسید.نکتۀمهمایناست کرده،چهخوبمیتوانعبادت

کارشناسانمجّرباجراشود؛ کوششودانش درروزگارمامثلديگراموربايدبهشکلتخصصیوبا

کارهایخیروانفاقهایانفرادیمبتنیبرتحريکعواطفواحساساتاستونتیجهای زیرااغلب

گداپروریندارد.بنابراین،لزومتأسیسمؤسساتخیريهاحساسمیشودتاباجمعآوریهدايا جز
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وجذبمشارکتهایمردمی،بتواناقدامیمناسبدرراستایفقرزداییوحلمشکالتنیازمندان

جامعهصورتداد.

قرار راتحتپوشش فعالیت،حدود8800خانوار امامحسین)ع(درطولسهدهه مؤسسۀخیريۀ

کارآفرينی،تأمینارزاق، کمکهایديگر،برای کرده،بلکهبا دادهونهتنهابرایآنانسرپناهیفراهم

کارگاههایآموزشی،تأمینهزينههایتحصیلیو...بهلطفخداوند کالسهاو کمِکدرمانی،ايجاد

کردهاست. گرهگشاییامورنیازمندانمبادرت به

کهدر امیداستبامشارکتشماعزیزاننیکوکاربتوانیمفرهنگمددکاریراآنچنانگسترشدهیم

کنیم. فقرزدایی،ایرانزمینرابهعنوان»الگوینیکوکاری«درصحنۀبینالمللیمعرفی

مؤسسۀخیريۀامامحسین)ع(درسال۱۳6۱بههّمتجمعیازنیکوکارانمحترموبنابرپیشنهاد

مرحومحاجمحمدامینیتأسیسوبهشمارۀ۳4۳دراصفهانبهثبترسیدهاست.

هفتادوششنفرازخّیریناصفهاندرهیئتامنایاینمؤسسهعضوهستندورياستهیئتامنا

امام خیريۀ مؤسسۀ است. فقیهامامی مهدی سّید حاج حجتاالسالموالمسلمین حضرت عهدۀ به

حسین)ع(مفتخراستباهمکاریخّیرین،ضمنحلمشکالتمددجويان،هموارهفرهنگمددکاری

راترويجکند.چهبسیارندبانوانوآقايانیکهپسازآشناییبامؤسسۀخیريۀامامحسین)ع(،همکاری

مستمرومؤثرخودراجزوالينفکبرنامۀزندگیشانقراردادهاندوبااختصاِصبخشیازامکاناتشان

گماردهواز درجهترضايتالهی،بهامدادرسانی،رسیدگیوبرطرفکردنمعضالتهمشهريانهّمت

کالبدامورجاریشاندمیدهاند. اینطریقروحتازهایدر

اینمؤسسهفقطباجلبمشارکتهایمردمیازقبیلهدايا،نذورات،ُثلث،خمس)سهمسادات

کردهاست وسهممبارکامامبااجازۀمراجعتقلید(وهدايایاموالمنقولوغیرمنقول،تأمیناعتبار

وبهحلمشکالتمددجويانمبادرتمیکند.

اهداف و برنامه ها

تعمیر يا امکانات باحداقل زندگی برای اینمؤسسۀخیريه،احداثسرپناهوسقفی هدفاصلی

منزلمتقاضیاناستوپاسخگوییبهمددجوياندرچندشاخۀاصلیانجاممیشود:

۱.احداثمجتمعهایمسکونیباقیمتحمايتی.

کوچکياآپارتمانبرایخانوادههاینیازمندباهمکاریبانیانخّیر. ۲.خريدمنزلهای

۳.بازسازیياتکمیلمکانزندگیمددجو.

کمکبهواجدینشرايطبرایرهنمنزل. 4.

کمکهایرايگانبرایامورفرهنگی،ارزاق،درمانو....  ۵.
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یۀ  مؤسسۀ خير

امام حسين)ع( 
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2. مجتمع خیریۀ فرهنگی، مذهبی و درمانی فاطمیه)س(
مؤسسۀخیريۀمجتمعفاطمیۀاصفهاندرسال۱۳۵۳،پسازبازگشتآيتاهللحاجشیخجعفرآزادمنش

ازنجفاشرفوبهابتکارايشان،زیرنظرحضرتآيتاهللحاجشیخحسنصافیاصفهانیتأسیسشد.

ودرسال گذاشتهشد تأسیسصندوققرضالحسنۀفاطمیه)س( با اینمکانمقدس سنگبنای

کرد. ۱۳6۳باتأسیسحسینیهادامهپیدا

نیازمنطقهبهامورفرهنگیودرمانیباعثشد،مؤسسانمجتمعبرآنشوندتاباتأسیسدرمانگاه

ارائۀ بپوشانند. عمل جامۀ را منطقه محروم مردم خواستههای کتابخانه، همچنین و شبانهروزی

کمترینهزينههایممکن،پاسخیشايستهبهمطالباتشهروندانمنطقه گستردهبا خدماتپزشکی

کیفی کّمیو بود.اینمجتمعدرآغازبامساحت۲۷0مترمربعشروعبهفعالیتنمودوروزبهروزازنظر

پذیرای مترمربع پنجهزار تقریبی بهمساحت فضایی نیز درحالحاضر کرد. پیدا توسعه و گسترش

مراجعانمحترماست.

بخشهایمختلفاینمجتمععبارتنداز:

1. حسینیه:  حسینیۀمجتمعفاطمیه)س(درسال۱۳6۳درزمینیبهمساحتتقریبی۱۵۵0مترمربع

تأسیسشد.دراینحسینیه،نمازجماعتمغربوعشابهامامتآيتاهللحاجشیخجعفرآزادمنش

برنامههایحسینیۀمجتمعفاطمیه، ازديگر برگزارمیشود. دارند، برعهده نیز را تولیتمجتمع که

ابوحمزۀثمالیدرطولشبهایماه کمیِلهفتگی،دعایندبه،دعای میتوانبهبرگزاریدعای

امیرالمؤمنین شهادت ايــام در روضهخوانی برگزاری قــدر، شبهای احیای مراسم رمضان، مبارک

و کرامت دهۀ برنامههای فاطمیه، و صفر محرم، عــزاداری مراسم رمضان، مبارک ماه در علی)ع(

کرد. کالسهایفرهنگیمذهبیاشاره برگزاری

کرد.فعالیتایندرمانگاه درمانگاهمجتمعفاطمیهدرسال۱۳۷۳شروعبهفعالیت 2. دارالشفاء: 

نخستازساعت6صبحتا۱۲شببودودرسال۱۳۷6وهمزمانباتوسعۀآن،بهصورتشبانهروزی

مشغولارائۀخدماتپزشکیدرمانیبهمردمشهرشد.اینمرکزدرمانیدرساختمانیپنجطبقهودر

فضاییبهمساحتچهارهزارمترمربعدرششبخِشدرمانگاه،آزمايشگاه،فیزیوتراپی،سونوگرافی،

جزو نیز ديالیز و ــوژی رادیــول بخشهای افـــزودن اســت. فعالیت حــال در داروخــانــه و دندانپزشکی

اولويتهایایندرمانگاهاست.

تأسیس با اصفهان، فاطمیه)س( مجتمع فعالیتهای آغــاز نقطۀ قرض الحسنه:  صندوق   .3

صندوققرضالحسنهبود.اینصندوقدرسال۱۳۵۳تأسیسشدودرسال۱۳۵6بهثبترسید.

با باهدفاعطایوامقرضالحسنه از۲۷0مترمربعاست.اینصندوق مساحتاینصندوقبیش
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کارخودادامهداد.صندوققرضالحسنۀفاطمیه)س(،سههزارعضو ضوابطشرعیتأسیسشدوبه

گردشمالیدارند.سقفاعطایوامدر کهازاینتعداد،هزارنفربهصورتفعالعملمیکنندو دارد

گشايشحسابورعايتجدولهایسپردهگذاری، اینصندوقبراساسمنابعموجوداستوبرای

شرطیوجودندارد.

همچنینصندوققرضالحسنۀفاطمیه)س(،باهمکاریادارۀبهزيستیاستاناصفهان،سهروز

درهفتهبهمتقاضیانتحتپوششآناداره،خدماترسانیمیکند.

4. خیریه:انجمنمددکاریمجتمعخیريۀفاطمیه)س(،درراستایحمايتاقتصادیوفرهنگیاز

مردمنیازمندمنطقه،تأسیسشد.اینانجمنبیشازسیصدخانوارازمردممنطقهراتحتپوشش

کارِتنان،میانمددجويانشتوزيعمیکند. قراردادهوماهانهدرحدوددوازدهمیلیونتومان

براساساینطرح،انجمنباحدودبیستنانواییدرسطحمنطقهقراردادبستهاست.مددجويان،

دريافت نان و داده تحویل نانوایی به اســت، نان قرص پنج شامل کــارت هر که را نان کارتهای

رمضان( مبارک ماه درطول و نوروز تعطیالت از )پیش درسال دوبار انجمن میکنند.عالوهبراین،

گوشت،روغن،حبوباتو...رامیانمردممحرومتوزيعمیکند.ازديگرخدمات َاقالمیشاملبرنج،

اینانجمن،تهیۀلباسوتأمینهزينۀتحصیلیدانشآموزاناست.

5. امور فرهنگی:واحدامورفرهنگیدرسال۱۳8۷باهدفنشرمعارفاهلبیت)ع(وهمچنیندر

گسترش راستایاهدافمجتمع،ازجملهتعالیفرهنگیمذهبیشهروندانمنطقهتأسیسشد.تبلیغ،

گسترش اثنیعشری، آرمانهایمذهبحّقۀشیعۀ بر کید تأ و وتعمیقفرهنگحیاتبخشاسالم

تبادل برای ايجادمحیطسالمدينی فرهنگی، برنامههای و درطرحها زمینۀمشارکتعموممردم

تجربههایمذهبیوتربیتنیروهایاصیلمذهبیو...ازديگراهدافاینانجمناست.

واحدامورفرهنگیازبخشهاییهمچونآموزشوپژوهش،مشاورهوپاسخگویی،تولیدمحصوالت

کارپردازیوتنخواهگردانیتشکیلشدهاست.اینواحددر فرهنگیمذهبی،پشتیبانیواموراجراییو

کهمیتوانبهنمونههای کارهایمتعددیانجامداده طولسالهافعالیتدرزمینههایمختلف،

کرد: زیراشاره

کتابومقاله. -تحقیق،تألیف،تصحیحوچاپبیشازهفتاد

-پاسخگوییبهمسائلشرعیومذهبیمردم.

-برگزاریمراسموهمايشهایمذهبیفرهنگی.

شیخ آيتاهلل مرحوم باحضور ۱۳64 سال در فاطمیه)س( خیريۀ مجتمع کتابخانۀ کتابخانه:   .6

کتابخانه این در تأسیسشد. تقریبیهفتصدمترمربع بهمساحت زمینی حسنصافیاصفهانیدر
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اسالمی، دایرهالمعارفهای دربارۀموضوعاتیهمچونمصادرشیعه، کتاب نسخه ازسیهزار بیش

کتابشناسیها،تذکرهها،تراجمو کتبمقتل،فرهنگها، احاديث،زندگینامۀائمۀمعصومین)ع(،

َانساب،تفاسیرقرآن،منطقوفلسفه،کتبتاريخی،ادبیات،پزشکیوروانشناسی،علوم،کتابهای

کنکورو...موجوداست. کمکدرسی درسیو

کرد: کتابخانهمیتوانبهمواردزیراشاره ازديگرفعالیتهای

-چاپنشريۀهفتگیباعناوینوموضوعاتمتنوع.

کالسهایآموزشیهنری. -برگزاری

-برگزاریمسابقاتفرهنگیمذهبی،ازجملهمقالهنويسی.

کمکهزينۀعتبات ارزندهشامل واهدایجوایز بهمناسبتوالدتحضرتزهرا)س( کتابخوانی -

عالیات،مشهدمقدسو....

کتاب. -برگزارینمايشگاه

کتابواعضایفعالو.... -تقدیرازخّیرینحامی

قشر بهویژه مختلف اقشار نیاز به توجه با اصفهان، فاطمیۀ خیريۀ مجتمع کافینت کافی نت:   .7

نوبتصبح در و است رايانهمجهز بهشانزدهدستگاه مرکز این تأسیسشد. درسال۱۳۹0 جــوان،

خواهرانودرنوبتعصربرادران،قادربهاستفادهازامکاناتاینمجموعههستند.

3. صندوق قرض  الحسنۀ حضرت ام البنین)س( 
متدّین نیکوکاران و خّیرین از جمعی هّمت با ۱۳6۵ سال در امالبنین)س( قرضالحسنۀ صندوق

گرهگشـاییواحیایسّنتقرضالحسنهوخدمتبهمحّباناهلبیتعصمتو اصفهانیبهمنظور

گذشتهخدماتشايانی،درخور گرديد.اینصندوقبحمداهللدرطولسالهای طهارت)ع(تأسیس

جامعۀاسالمیومردمواليتمداراصفهانارائهنمودهاست.ازاهمفعالیتهایاینصندوق،میتوانبه

اینموارداشارهکرد:اعطایوامبرایتعمیرساختمان،راهاندازیکسبوکاربرایجوانان،تأمینهزينۀ

کسبوکارخوددرمقاطعمختلف، کسبۀآبرومندبرایتقويتبنیۀ درمانوجهیزيه،اعطایوامبه

کزدرمانیوحوزههایعلمیه. اعطایوامبهمرافقعامالمنفعه،ماننداحداثمساجد،حسینیهها،مرا

گذاریدرچهارچوبتعیینشده،بدونبهرهبودهوصرفًادربعضیازموارديکيادو کلتسهیالتوا

کارمزدازمشتريانبرایتأمینبخشیازهزينههایصندوقازقبیلحقوقپرسنلوهزينههای درصد

گاز،تلفنوسایرهزينههایجاری،دريافتمیگردد. آب،برق،

متدّین نیکوکاران و خّیرین ازشخصیتهایشاخص ۲۵نفر اینصندوق، هیئتامنای اعضای
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مدیريت و اداره میکنند. انتخاب را بــازرس و هیئتمدیره يکبار، سال دو هر که هستند اصفهان

صندوققرضالحسنۀامالبنین)س(،برعهدۀهفتنفراعضایهیئتمدیرهويکنفربازرساست.از

جمعهیئتمدیره،يکنفردرسمترئیسهیئتمدیره،يکنفردرسمتخزانهدارويکنفردرسمت

مدیرعامل،عهدهدارمسئولیتادارۀصندوقخواهندبود.

مالی، مدیر تسهیالت، اعطای مدیر داخلی، مدیر شامل بهترتیب صندوق، ایــن اداری ساختار

صندوقدار،تحویلدار،دایرۀوصولاسناد،مسئولصدورچکبینبانکیوتعدادیمأموروصولاست.

حیث از قرضالحسنه صندوقهای شاخصترین از صندوق این بهعملآمده، ارزيابیهای در

بارز ازویژگیهای ارائۀخدماتبهمشتريانبودهاست. اعطایتسهیالتبهمتقاضیانوهمچنین

کهمراجعاندرارزيابیهای کارمندانبامراجعهکنندگانبودهاست صندوق،ُحسنُخلقوُحسنرفتار

مختلفبهآناذعانداشتهاند.

4. انجمن خّیرین مسکن ساز استان اصفهان 
انجمنخّیرینمسکنسازاستاناصفهاندرسومدی۱۳88تأسیسشد.اهدافاینمؤسسۀخیريه،

گسترش اشاعۀفرهنگمشارکتوجلبکمکهایمردمیوخّیرینبرایساختمسکنارزانقیمت،

کوششدرجهتساختوسازوتولیدانبوهمسکنارزانقیمتوهمکاری فرهنگسّنتحسنۀوقف،

مستمرباارگانهایدولتیاست.

5. خیریۀ حضرت خدیجۀ کبری)س(
عامالمنفعه، مؤسسات توانمندسازی هدف با بهمن۱۳۹۱ در۲۳ کبری)س( خديجۀ خیريۀحضرت

در رويکردیعلمیپژوهشی، در اهدافش گسترش برای دارد نظر در اینخیريه کرد. آغاز را فعالیتش

راستایحمايتازپاياننامههایدانشجوییدرمقاطعکارشناسیارشدودکتراباموضوعاتمنابعانسانی،

روابطعمومیوامورفرهنگیومدیريتفرهنگیدرخیريههاوسازمانهایعامالمنفعهگامبردارد.

6. مجمع خّیرین کتابخانه ساز استان اصفهان
توسعۀ و ساخت هــدف بــا بهمن۱۳8۹ ششم در اصفهان، اســتــان کتابخانهساز خّیرین انجمن

کرد.مهمتریناهدافانجمنبهشرحزیراست: کار کتابخانههایعمومی،آغازبه

کتابخانههایعمومی. کمکهایخّیریندرجهتساختوتوسعۀ ۱.جلبمشارکتوبهرهگیریاز

کتابخانههایعمومی. کمکبهبازسازی،نوسازی،تجهیزونگهداری ۲.



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

430



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

431



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

432

راستای در فرهنگی و فکری مشارکت و عمومی کتابخانههای ادارۀ در همکاری و مساعدت ۳.

بهرهبرداریبهینهوترويجمطالعۀمفیددرمیانمردم.

کتابخانههایعمومی کمکبهتأمینمنابعمالیموردنیازبرایادارهوتوسعۀ 4.

کشوربرایتأمینمنابعديداریو کتابخانههایعمومیاستانهای کمکبهتأمینمنابعمالی ۵.

شنیداریباهمیاریمردمخّیراستان.

6.دعوتازخّیرینبرایمشارکتدرزمینههایفرهنگیواجتماعیوارتباطمستمرومداومباآنانو

بسترسازیبرایافزايشخدماتوحمايتازخدماتآنها.

۷.نظارتبرُحسناجرایحصولاهدافشرعیوقانونیخّیرین،مطابقتوافقهایفیمابیندرطول

حیاتوزندهنگهداشتننامويادآنانبعدازفوتخّیروعملبهوصايایآنانتاآخرینحدممکن.

بهویژه رسانهها، کمک با مفید مطالعۀ به ترغیبجوانان و تشویق برای برنامهریزی و 8.طراحی

رسانۀملیوتشویقوتقدیرازخدماتخّیرین.

گرايش کتبمفیدوموردعالقۀمردم،بهخصوصقشرجوان،برایتقويت کمکبهانتشاروچاپ ۹.

کتابخانهها. کتاببه بهمطالعۀمفیددرجامعهواهدای

7. انجمن مددکاری امام زمان)عج(، ویژۀ خدمت و کفالت ایتام اصفهان 
گرامیاسالم)ص(میفرمايند: پیامبر

 به جبرئيل 
ّ

وجل زه مى افتد. سپس خداوند عّز ید، عرش به لر »ای على، هرگاه یتيم بگر

خواهم  را  او  من  كه  بده  گسترش  یاند،  گر را  او  كسى كه  برای  را  دوزخ  آتش  مى فرماید: 

كه من او را خندان سازم«  كن  كسى كه او را خنداند، در بهشت جايی باز  یاند و برای  گر

)ميراث حدیث، ج 2، ص 48؛ ثواب العمال و عقاب العمال، ص 200(.

کهوجدانبیداِرجمعیازخیرانديشانجامعۀمذهبیاصفهان،آنانرابرامری بیشازچهلسالاست

کوتاهشدوپشتوانۀمادی ازدنیا گرپدریدستش ا که بزنند کاری تادستبه کرد خطیرراهنمایی

برایهمسروفرزندانشباقینگذاشت،نیازمندیهايشانرادرحدتوانبرآوردهسازند،مباداکهدست

که گذاشتندوآنچهامروزمیبینید،مؤسسهایاست کنند.بااینفکر،قدمپیش کسیدراز نیازپیش

کمکرسانیقراردادهاست. دوازدههزارنفرراتحتنظارتو

کهنگذارندچهرههای افتادهاند کهاینجمعخیرانديِشجامعۀمذهبیاصفهانبهفکر ازروزی

معصوماطفاليتیموخانوادههایمحرومازپدر،آزردگیروحیازپايشاندرآورد،چهلسالمیگذرد.

کهانتهاییبرآننبود.تماموجودشان درآنروزهاخانوادههایيتیم،چشمبهراهیدوختهبودند
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فکر در مــادران میکردند. احساس را پدر نبود زندگی، تمامصحنههای در که چرا بود؛ انتظار لبریِز

ازمحبت ازمرگنجاتدهندوفرزنداِندورمانده را تافرزنداندلبندشان تهیۀقوتاليموتبودند

کرده گناهی کهراهیبرایامرارمعاشنداشت.آنانچه پدری،چشمبهچهرۀمادریدوختهبودند

است؟ مقصر اینوضعیت پديدآمدن در گردون آياچرخ مواجهشدند؟ باچنینوضعیتی که بودند

آياخداوندمّنانبرچنین کشیدهاست؟ ازاینزندگی آياپدروسرپرستخانوادهبهمیلخوددست

خانوادههاییغضبرواداشتهاست؟!

ــن ــكـ فـ ســــــــر  بــــــــر  ســـــــایـــــــه  را  ــنپـــــــــــدرمـــــــــــرده  ــ
َ

ــك ــ ب خــــــــــــارش  و  بــــیــــفــــشــــان  غـــــــبـــــــارش 

ومـــــانـــــده ســـخـــت؟ بـــــــــود تــــــــــــازه بـــــــی بـــــیـــــخ هــــــرگــــــز درخـــــــــت؟نـــــدانـــــى چـــــه بــــــــودش فـــــر

ــیــش ــده پ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــر افـ ــ ــ ــى س ــمـ ــيـ ــتـ ــو بـــیـــنـــى یـ ــ ــــشچــ ــوی خــ ــد  ــ ــ زنـ ــر ــ ــ فـ وی  ر ــر  ــ ــ بـ ــه  ــ ــ ــوس ــ ــ ب مـــــــــده 

َخــــــــرد؟ نــــــــــازش  ِكــــــــه  ــد،  ــ یـ ــر ــ ــگـ ــ بـ ار  ــم  ــ ــي ــ ــت ــ ِكـــــــــه بـــــــــــارش بـــــــرد؟ی گـــــــيـــــــرد،  ــم  ــ ــشـ ــ وگـــــــــر خـ

ــم ــيـ ــظـ عـ عـــــــــــرش  كــــــــه  یــــــد  نــــــگــــــر تــــــــا  ــماال  ــيـ ــتـ ــد یـ ــ ــ ی ــر ــ ــ ــگ ــ ــ ــى چـــــــــــون ب ــ ــ ــم ــ ــ زد ه بــــــــلــــــــر

)سعدی،بوستان،بابدوم(

برایهیچيکازاینچراهاوسؤالهایمشابهديگر،پاسخمثبتیوجودندارد.نظامهستی،همواره

را فانی دنیای لبریزمیشود، کاسۀعمرش زمان، از درمقطعی کههرکس بوده استوار پايه این بر

ترکمیگويدوبهديارديگرسفرمیکند.پسدراینحالت،تکلیفچیست؟خانوادۀمحرومازپدر

گاهیبراینايده کدامعقلسالمووجدانآ کنندوتسلیممرگشوند؟ همبايدناخواستهترکدنیا

فردای مگرچرخصنعِت باشند؟ فردا آيندهسازانجامعۀ نبايد امروز فرزندان مگر میگذارد؟ صّحه

آيا کرد؟ بايد چه يتیمان برای پس درآيــد؟ چرخش به فرزندان این توانمند دستان با نبايد کشور

نشستنودورماندنازاینقشرجامعهوچشمدوختنبهلطفخداوند،چارهسازاست؟اینسؤالها

گروهیازخّیرینونیکانديشاناینشهرتاريخیمذهبی، وپرسشهایبیشمارديگر،باعثشد

کهديگرجایتأملنیستوبايد کردند گامبردارند.آنهااحساس بهجنبشدرآيندودرراهیخیر

راهیانديشید.درپشتیبانیازاینافرادخیرانديش،روحانیوندلسوزوازخودگذشتهنیزهمراهشدند

دلسوز، گروه این شد. گروه این برای ارزشمندی پشتوانۀ هم آنان اخالقی و دينی رهنمودهای و

از محروم خانوادههای روزمــرۀ نیازهای به پاسخگویی برای و کنند ايجاد مرکزی گرفتند تصمیم

نعمتپدروفرزندانيتیم،پايگاهیثابتپديدآورند.

کیدبر انجمنمددکاریامامزمان)عج(درسال۱۳4۹تأسیسشد.اینانجمنضمنتوجهوتأ

ابعادتربیتیومراقبتهایاخالقی،خانوادههایتحتپوششرادرتأمیننیازهایضروریازجمله

دانشگاه، تا دبستان از فرزندان تحصیل نیز و ازدواج اشتغال، درمــان، مسکن، پوشاک، و ک خــورا



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

434

ياریمیدهد.براینمونه،بخشیازاینخدماتدرسال۱۳86بهجهیزيۀ۷۲۳نوعروسوتحصیل

از  معمواًل يتیم، خانوادههای پذیرش است. يافته اختصاص يتیم ۲6۷۵دانشآموز و 6۵0دانشجو

طریقارتباطمستقیميامعرفیهمسايگانواقواموپسازتحقیقاتالزموضمنحفظاحتراموآبروی

خانوادههاانجاممیگیرد.

برخیازشاخصترینفعالیتهایانجمنمددکاریامامزمان)عج(بهشرحزیراست:

الف( تأمین ارزاق و مایحتاج:

اختصاصاعتباردريافتارزاقوموادغذاییازفروشگاهانجمن،برابرسرانهدرهرماه.  

گرممصرفیخانوادههایيتیمازمحلنذور،هرپانزدهروزيکبار.   گوشت تأمین

کفشفرزندانومادرانولباسورزشوروپوشدانشآموزان،دونوبتدرسال.   تأمینپوشاکو

کاالهایمصرفیوفرشموردنیازخانوادههابراساسنیازوضرورت.   تأمینلوازمخانگی،

را آنان ومسئولیتسرپرستی دارد توجه يتیم نوجوانان بهعواطف ارائۀخدماتخود در انجمن

کمبودهاو رادرمیانخدمتگزارانومربیانصمیمیودلسوزيافتهو کهخود ايفامیکند بهگونهای

کنند. کمتراحساس رنجهایناشیازفقدانپدررا

ب( تعلیم و تربیت:

فراهمکردنامکاناتتحصیلیبرایفرزندانيتیمازدبستانتادانشگاهوتشویقآنانبهشرکتدر  

فعالیتهایعلمیفوقبرنامه.

بررسیوضعیتاخالقیوتحصیلیدانشآموزانبهطورمداومازطریقمشاورانباتجربه.  

و   فرهنگیان طریق از اجتماعی و اخالقی آموزشهای و کريم قرآن گیری فرا کالسهای برگزاری

استادانمجّربحوزهودانشگاهبرایمادرانوفرزندان.

امور   در مشاور بهعنوان تحصیلکرده بانوان همکاری از پوشش تحت خانوادههای برخوردارِی

تربیتیوخانوادگی.

شکوفاسازیاستعدادهاوتشویقدانشآموزانممتازبااهدایجوایزواعزامبهاردوهایسیاحتی  

وزيارتی.

ج( بهداشت و درمان:

برخورداریخانوادههاازدرمانگاه،دندانپزشکیوداروخانۀانجمن.  

برخورداریخانوادههاازهمکاریتعدادزيادیازپزشکانمتخصصدرسطحشهردرامردرمانو  

مراقبتپزشکیبهطورافتخاری.

پرداخت   و تجاری قیمت به دارو تأمین در شهر داروخانههای از تعدادی همکاری از برخورداری



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

435



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

436

بیستدرصدهزينههاازسویخانوادههایتحتپوشش.

برخورداریخانوادههاازامکاناتبیمارستانیوآزمايشگاهیوعینکطبیرايگان.  

د( تهیه و مرّمت مسکن:

پرداختاجارهبهایخانوادههایيتیمومرّمتواحدهایمسکونیآنان.  

گازخانوادههایيتیم.   پرداختهزينۀلولهکشیآب،فاضالب،انشعاببرقو

کمکبهخانوادههایيتیمدرامرخريدياتعويضمسکنباوامقرضالحسنه.  

ه( ایجاد اشتغال و درآمد:

کارهایفنیوهنریوآمادهساختنآنانبرایورودبهمشاغل   گیری تشویقنوجوانانيتیمبهفرا

آبرومندوموردنیازجامعه.

گذاریبخشیازفعالیتهایقابلانجام   جذبهمکاریبرخیازواحدهایتولیدیوصنعتیدروا

ماشین خیاطی، تهیۀچرخ در خانوادهها به مالی کمک و آمــوزش و يتیم خانوادههای به منزل در

گلسازی،خطاطی،نقاشیومینیاتور،معرقکاری،ُمنّبتکاریوامثال گلدوزی، بافتنیوقالیبافی،

آنبرایپرکردنوقتآزادوافزايشدرآمدآنان.

کاريابیبرایجوانانيتیمدرمشاغلآزاد،شرکتها،مؤسسات،واحدهایتولیدیوصنعتیوکمک  

مالیبرایخوداشتغالیآنان.

بدیهیاستبافعالشدنخانوادههاونزديکشدنآنهابهخودکفایی،کمکهایمالیانجمنبهمرور

قطعمیشود؛لکنحمايتهایمعنویومراقبتهایآموزشیواخالقیتارفعنیازادامهخواهديافت.

و( ازدواج و جهیزیه:

راهنماییجوانانپسرودختردرانتخابهمسرمناسب.  

همکاریدرتحقیقاتمقدماتیوموردنیازازدواج.  

پنکه،بخاری،فرشماشینی،   پدر،شامليخچال، از نوعروسانمحروم ازجهیزيۀ اقالمی تأمین

لوازمآشپزخانهوسرويسغذاخوریونیازمندیهایديگر.
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تجليل از على  محمد 

سهرابی، مديرعامل 

انجمن مددكاری امام 

زمان)عج(
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كلنگ زنى مسجد 

فاطمه الزهرا)س( 

در منطقۀ مارچين 

)محدودۀ انجمن 

مددكاری امام 

زمان)عج((
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8. مجمع خادمین نماز استان اصفهان
يَن« يَن، َومْن َهدَمها َفَقد َهَدم الّدِ يِن، َمْن أَقاَمها َفقْد أَقاَم الّدِ ُة ِعماُد الّدِ ل »الّصَ

نماز،نشانۀعبوديتمخلوقدربرابرخالقاستوتجّلیاینعاشقانهترینرازونیازبینمعبودوخالق

درسجدگاهنمازبهعرصۀظهورمیرسد.نماز،پلارتباطیونقطۀاتصالانسانباپروردگارجهانیان

کهانسانسرگشتۀامروزدر است.نماز،مطمئنترینراهوصولبهرستگاریوسعادتاست؛سعادتی

گواهیاستبرجايگاه کنونیبهدنبالآنمیگردد.توصیۀمؤّکدائمۀمعصومین)ع( دنیایبیهويت

کارها کهپیامبر)ص(نمازاّولوقتراازمحبوبترین ویژۀنمازدرتعالیوسعادتانسان؛همانطور

کارهانزدخداوند،نمازاّولوقت،سپسنیکیبهپدرومادروپس برشمردهاند.»دوستداشتنیترین

ازآن،جهاددرراهخداست«)نهجالفصاحه،ح۷0(.

گسترشوتعمیقآموزههایانسانسازنهفتهدرنماز،بهدوشهمگانبهویژهمؤسسات وظیفۀ

مردمنهادفرهنگیاستتاباارائۀراهکارهاییبهجذبوترغیبجوانانبهاقامۀنمازاّولوقتبپردازند

کهدرشهریور۱۳۹4دراصفهانزیر .ازجملهمؤسساتفرهنگیمردمنهاد،مجمعخّیریننمازاست

تاريخ۱۳۹۵/۳/۲۳بهثبترسیده اینمجمعدر کرد. بهفعالیت نمازاستانشروع اقامۀ نظرستاد

ازجمله اسالمی بهحفظشعائر مقّید و متعهد و افرادذيصالح از مرکب باهیئتامنایی است.مجمع

فريضه گسترش و ترويج فرهنگ عرصۀ در مؤثر اقداماتی است توانسته رضــازاده، سّیدحسین حاج

کزآموزشی،توسعه نمازانجامدهد.ازجملۀاینبرنامههامیتوانبهساختوتجهیزنمازخانهدرمرا

وتجهیزنمازخانهدراقامتگاههایبینراهیوهمکاریدربرگزاریبرنامههایفرهنگینظیر»ياوران

کرد. نماز«اشاره

9. مسجد حجت اکبر ولی عصر)عج(
 

َّ
ْم َيْخَش ِإال

َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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>ِإّن
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
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کنونی، دنیای در اسالمی، طرحهای و معماری با مساجد ساخت و دينی کز مرا توسعۀ به توجه

گسترشفضاهایمجازیوتبادلسريعاطالعات،نیازبهتجهیزو کهبا ضروریترازقبلاست؛چرا

توسعۀپايگاههایاعتقادیدرجهتتقويتبنیانهایفرهنگدينی،ملموسترومحسوستراست.

گروتعاملاستواینآرامش گروطمأنینۀروحیوآرامشفردیدر ازسویديگر،آرامشجامعهدر

کهموجباتامنیتذهنیو گیرد.يکیازمکانهایی دوسويه،درفرآيندیالهیومعنویشکلمی

بهجتروحیانسانرافراهممیسازد،مسجداست.
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مقدسترین و بهترین از روايــات، و آيــات کید تأ به توجه با و است انسانسازی مأمن مسجد، 

پیامبر گهربار کالم از تأّسی با تا است خّیرین بردوش وظیفه این میآيد.حال، بهشمار مأمنگاهها

کاالیآنمغفرتوارمغانآن که )صلیاهللعلیهوآلهوسّلم(:»مساجدبازاریازبازارهایآخرتاست

بهشتاست«)بحاراالنوار،ج84،ص4«وفراهمآوردنزمینهوامکاناتالزمبرایساختوتجهیز

گامبردارندوتوشهایبرایآخرتخودبرگزينند. مساجد،درآبادکردنخانههایخداونددرزمین

تاريخ۱۳8۹/0۹/۲۲  در که است تهران ولیعصر)عج( کبر ا اینمساجد،مسجدحجت ازجملۀ

نهادينهساختن در را ستودنی نمونهای و گرديده ثبت تهران ثبتی حوزۀ ۲۳۷ شمارۀ دفترخانۀ در

فرهنگمسجدسازیدرمعرضنهادهاست.اقامۀنمازهاییومیه،برگزاریمناسکوشعائراسالمی

کالسهایآموزشیودينی،ازجملهروخوانیقرآنواحکام ومناسبتهایدينیومذهبیوبرگزاری

اسالمی،بخشیازفعالیتهایاینمسجداست.

کاشان ب(مراسمرونماییازفرشحرمامامحسین)ع(در
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فصل دهم: 





اشاره
بهمنظورسازماندهیفعالیتهایمردمیدرحوزۀسالمتودرمانوبرنامهریزیوفرهنگسازیبرای

گذاریآناندرتوسعهواعتالیخدماتبهداشتی، حضورفعالخّیرینونیکوکارانجامعهوسرمايه

گرديد.اتصالبدنۀاجراییدولتدرحوزۀ کشور«تأسیس درمانیوسالمت،»مجمعخّیرینسالمت

سالمتودرمانباافرادنیکوکاروانجمنهایمردمنهاددرراستایارائۀخدماتبهداشتیودرمانی،

مقدس نظام کمیت حا تحت اجتماعی بالفعل و بالقوه امکانات همافزایی و بینبخشی همکاری

کیداترهبرمعّظمانقالبوتوجهبهبنمايههایفرهنگیواجتماعیدر جمهوریاسالمیوحسبتأ

کوششمبارکبودهاست.این زمینۀبهداشتودرماندرمتنذهنیتاجتماعیایرانازاهدافاین

حرکتخداپسندانهدرطیسالیانمتمادیازسوینامآورانخّیرونیکوکارعرصۀسالمتودرمانو

کهدرانجامامور کشور«بامسئولیتزندهيادجنابآقایسّیدرضانّیری ذیل»مجمعخّیرینسالمت

خیروخدمتبهجامعۀاسالمیایران،بهسالمتنفسوبزرگمنشیوعلوهّمتوطبعوارستهنزدعام

گرديد. وخاصشهرهبودند،تأسیسوتشکیل

کزاستانهاوبعضیشهرستانها کشور«،براساساساسنامه،شعبیدرمرا »مجمعخّیرینسالمت

حسبظرفیتدانشگاهیايجادکردهاستتادرراستایتحققاهدافمندرجدراساسنامهگامبردارند.

يکی ــازاده، رضــ حسین سّید حــاج مسئولیت بــا کــشــور« سالمت خّیرین »مجمع اصفهان شعبۀ

و چشمگیر اقــدامــات بانی کــه اســت سالمت خّیرین مجمع شعب موفقترین و درخــشــانتــریــن از

خداپسندانهایشدهاست.
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1.عضویتومدیریتعاملمجمعخیریههایدرمانیاستاناصفهان
هماهنگی بــرای و اســت ستادی و صنفی امــور مجمع اصفهان، استان درمانی خیريههای مجمع

خیريههایاستانوحراستازاهدافعالیۀخّیراندرسال۱۳8۵تشکیلشد.جنابآقایحاجسّید

حسینرضازادهازآغازفعالیتمجمع،بهسمتمدیرعاملمجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهان

انتخابشدند.اینمسئولیتتاسال۱۳۹4که»مجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهان«به»مجمع

کرد،ادامهداشت.اعضایهیئتمدیرۀمجمعخّیرین خّیرینسالمتاستاناصفهان«تغییرنامپیدا

کردند. سالمتاستاناصفهاننیزايشانرابهعنوانمدیرعاملمجمعانتخاب

کشور 2.عضویتدرهیئتامنایمجمعخّیرینسالمت
و اسالمی شورای مجلس اجتماعی امور و درمان و بهداشت کمیسیون محترم رؤسای ديدار پی در

کیداتمعّظًمله جمعیازخّیریناستانفارسبارهبرمعّظمانقالباسالمیدرآبان۱۳8۵وتوصیهوتأ

گذاریامورسالمتمردمبهمردموباتوجهبهسوابقبسیاردرخشانوارزشمندجنابآقایسّید بروا

نیازمندانطیسالیانمتمادی، و بهمحرومان ايثاروخدمترسانی گسترشفرهنگ نّیریدر رضا

آموزش و لنکرانی،وزیروقتبهداشت،درمان آقای خ۱۷مرداد۱۳86جناب نامبردهطیحکمموّر

گرديد. کشورمنصوب پزشکی،بهعنوانمشاوروزیربهداشتورئیسستادمرکزیخّیرینسالمت

کهاینمهمبادعوتجمعیازخّیرین تشکیلهیئتمؤسسوهیئتامنا،ازاقداماتبعدیبود

مقیماستانتهرانوتعاملباوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیانجامشد.بامشخصشدن

و تنظیم مردمنهاد، سازمانی بهعنوان کشور سالمت خّیرین مجمع اساسنامۀ مذکور، هیئتهای

کشور ادارهکلثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری،بهوزارت برایاخذمجّوزهایالزموثبتدر

گرديد. ارائه

شناسایی امکان فراهمآمدن هدف با ۱۳88 دی نوزدهم تاريخ در کشور سالمت خّیرین مجمع

و کمکها از بهرهگیریصحیح برای برنامهریزی و کشور سالمت امر در فعال خّیرین ساماندهی و

ثبت ادارهکــل در درحوزۀسالمت، ملی اولويتهای به کمکها این وهدايت مردمی مشارکتهای

کرد. شرکتهاومؤسساتغیرتجاریبهثبترسیدوفعالیتشرابهطوررسمیآغاز

کشوردرتهراناستودرتماماستانهاوتعدادیازشهرستانها ستاداصلیمجمعخّیرینسالمت

يا ازشهرستانهایفاقددانشگاه کهدانشگاهودانشکدۀعلومپزشکیدارند،شعبهداردودربرخی

دانشکدۀعلومپزشکینیزدفترنمايندگیدارد.
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اهداف و وظائف
کزبهداشتی ۱.احداث،تکمیل،ترمیموتجهیزمرا

بهداشت، وزارت تأیید مورد که کشور درمانی و

درمانوآموزشپزشکیاست.

کز مرا برنامههای توسعۀ و اداره در همیاری ۲.

مــورد پژوهشی و تحقیقاتی درمــانــی، آمــوزشــی،

تأییدوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی.

وحــدت و هماهنگی ايــجــاد جهت در تــالش ۳.

فعالیتهای از قانونی و معنوی حمايت و روّيــه

کشور. مؤسساتخیريهدربخشسالمت

کــوتــاهمــدت، 4.طــراحــیوتــدویــنبــرنــامــههــای

میانمدتوبلندمدتمجمع.

۵.تالشدرجهتشناسایینیازهایمناطقمحروم

کشوردرزمینۀنیازهایبهداشتی،درمانیواهتمام

درجهترفعآنهاپسازتصويبمراجعذیربط.

و ارگــانهــا مؤسسات، سازمانها، شناسایی 6.

برای عامالمنفعه، امور به عالقهمند هستههای

ازتوانمندی ارتقایسطحهمکاریوبهرهگیری

واستعدادهایبالقوۀآنان.

ارتباط بــرقــراری و شناسایی جهت در تــالش ۷.

نــظــاممــنــدبـــاپــزشــکــاننــیــکــوکــار،مــؤســســاتو

برای دارویـــی و درمــانــی بهداشتی، خیريههای

و آنهـــا ظرفیت و تـــوان از بهرهگیری و تعامل

مشارکتآناندرزمینۀاموربهداشتیودرمانیدر

راستایتحققاهدافمجمع.

و داخـــل خّیرین شناسایی جهت در تــالش 8.

و آنان بالقوۀ توان از بهرهگیری و کشور از خارج

تشکیلبانکاطالعاتیخّیرین.
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و دارویــی و درمانی بهداشتی، مؤسسات و درمانی واحدهای نیازهای شناسایی درجهت تالش ۹.

اهتمامدررفعآنهاپسازتصويبمراجعذیربط.

احیاوتوسعۀفرهنگوسّنتهایاسالمیدرزمینۀوقف،حبس،وصّیت،هبه، ۱0.تالشدرجهت

قرضالحسنه،خمس،صدقاتو...وترويجفرهنگمشارکتهایمردمیوخّیرین.

۱۱.ايجادشرايطالزمجهتمعرفیطرحهایمختلفعامالمنفعۀبهداشتیودرمانیبهنیکوکارانجهت

تقويتوتوسعۀطرحهایمذکور.

۱۲.بررسی،تشخیصوتعییننیازهایمجمعدرجهتانجامهرچهبهترمأموريتهایمحولهبراساس

ضوابط،مقرراتوخطمشیهایمربوطه.

باهدفرفعموانع،مشکالتو ارزيابیعملکردسالیانۀمجمعدرسطحاستانهاوشهرستانها ۱۳.

قابلیتهاوفرصتها،آسیبشناسیو کارآمدترکردنواحدهایمذکور،شناسایی و ضعفها،تقويت

ارائۀراهکارهایمناسب.

و کیفی ازلحاظ باحوزۀسالمت پروژههایمرتبط و فعالیتها،طرحها بر ونظارتالزم کنترل ۱4.

کّمی،بهمنظورُحسناجرایوظائفومأموريتهایمحوله.

۱۵.ارائۀمشاورهبهافرادخّیرونیکوکاردراموربهداشتی،درمانیو...درجهتتطبیقنّیاتخیرآنان

بانیازهایجامعه.

3.عضویتومدیریتعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان
امکان فراهمآمدن هــدف با که اســت مردمنهاد سازمانی اصفهان، استان سالمت خّیرین مجمع

از بهرهگیریصحیح برای برنامهریزی و استان سالمت امر در فعال خّیرین ساماندهی و شناسایی

کمکهابهاولويتهایاستاندرحوزۀسالمتدرتاريخ کمکهاومشارکتهایمردمیوهدايتاین

يکمشهریور۱۳۹4،درادارهکلثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریبهثبترسیدوفعالیتشرابهطور

کرد. رسمیآغاز

اهداف و وظائف
احداث، شامل درمــان، و بهداشت حوزۀ نیازهای راستای در خّیرین فعالیتهای هدفمندکردن ۱.

کزبهداشتیودرمانی. تکمیلوتجهیزمرا

۲.تالشجهتهماهنگیوحمايتمعنویوقانونیازفعالیتهایمؤسساتخیريهدربخشبهداشت

ودرمانسالمت.
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۳.برنامهریزیوفرهنگسازیجهتحضورفعالخّیرینونیکوکارانجامعهبرایسرمايهگذاریدر

توسعۀخدماتبهداشتیودرمانیوسالمت.

4.تالشدرجهتاحیاوتوسعۀفرهنگوسّنتاسالمیوتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمت.

کشوردرراستایايجادوحدتروّيهدرسطحملیوهماهنگیبا ۵.همکاریبامجمعخّیرینسالمت

دستگاهاجراییخّیرینوخیريههایبهداشتی،درمانیوسالمت.

باتغییرنام»مجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهان«به»مجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان«

به اصفهان استان سالمت خّیرین مجمع میرعاملی مسئولیت هیئتمدیره، اعضای انتخاب به و

دو در ايشان قريبيکدههمدیريت درطی گرديد. گــذار وا رضــازاده آقایحاجسّیدحسین جناب

کهاحداثمجتمعهایخدماتدرمانیازآنجملهاست. مجمع،اقداماتمبارکیانجامشدهاست

4.احداثساختمانمجتمعدرمانیفاطمیه)س(اصفهان
کمبوديکمرکزدرمانیمناسبرادرمنطقهحسمیکردند. کنانمنطقۀ۱4شهراصفهان،سالها سا

کمهزينه،سنگبنایمجتمعخدماتدرمانی برایرفعاینمعضلوارائۀخدماتدرمانیمطلوبو

گذاشتهشد. فاطمیهدراینمنطقه

متراژ به فاطمیه)س( حسینیۀ همجوار مسکونی منزل بــاب يک ۱۳۷۲ ســال در درایــنراســتــا،

الزم تجهیزات و گرفت صورت آن در تغییراتی درمانگاه کاربری برای و شد خريداری ۲04مترمربع

گرديد.درسال۱۳۷۳وهمزمانبامیالدباسعادتحضرتفاطمۀزهرا)س( برایراهاندازیآنتأمین

علمیۀ وقتحوزۀ رئیس اصفهانی)ره(، آيتاهللحاجشیخحسنصافی کفايتحضرت با بهدست

گرديد. اصفهان،طیمراسمیخاصمجتمعدرمانیفاطمیه)س(افتتاح

آمد فراهم نیز دندانپزشکی تأسیس مقدمات دارالشفا، به مربوط اداری امور انجام با همزمان

باسعادت میالد سالروز در الزم، تجهیزات سایر و گرافی ويکدستگاه یونیت دودستگاه باخريد و

موالیمتقیانحضرتعلیبنابیطالب)ع(،مصادفباآذر۱۳۷۳،بخشدندانپزشکیدارالشفای

فاطمیه)س(درطبقۀفوقانیمجتمعراهاندازیشدودردوشیفتصبحوعصرباتعرفهایمناسب

کمدرآمدبهارائۀخدماتمشغولشد. برایقشر

و مــیداد ارائــه خدمات شیفت، هر در پرستار دو و عمومی پزشک يک با درمانگاه کــار، آغــاز در

گذشتقريبيکسالازتأسیس،دارالشفاءبهمرکز زمانفعالیتآناز۷صبحتا۱0شببود.پساز

شبانهروزیمبدلشدوعالوهبردرمانگاهعمومی،درمانگاهتخصصیداخلی،پوستومو،اطفال،

گرديد. گوش،حلقوبینینیزبهآناضافه روانپزشکی،ارتوپدی،زنانوزايمانو



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

452



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

453

بااستقبالدورازانتظارمردموازديادمراجعان،فضایفیزيکیدارالشفاءديگرپاسخگویبیماران

کارخودقراردهد.اینمهمباخريد نبود.اینامرباعثشدتاهیئتمدیره،توسعۀدارالشفاراسرلوحۀ

خّیرین کمکهای از بهرهگیری با مترمربع مساحتهشتصد به دارالشفاء همجوار زمین قطعه يک

محققگرديدودرسال۱۳۷4،کلنگساختآنبهزمینزدهشدودرنهايتدرسال۱۳۷6بهبهرهداری

کیفیعملکرددارالشفاءروزبهروزافزونشدتا کّمیو رسید.روندخريداریزمینهایاطرافوتوسعۀ

کنونباداشتنفضاییبهمساحتچهارهزارمترمربعدرپنجطبقهودربخشهایدرمانگاه کها جایی

عمومیوتخصصی،آزمايشگاه،دندانپزشکی،رادیولوژیوسونوگرافی،داروخانهوفیزیوتراپیوبا

کادرفعال،باافتخاربهخدمترسانیبهمراجعانمشغولاست. بیشاز۱۵0نفر

ایندرمانگاهنیزمانندسایربخشهایمجتمعباتالشونظارتآيتاهللحاجشیخجعفرآزادمنش

کنوننیزبانظارت )مدظّلهالعالی(،تأسیسوتحتاشرافآيتاهللصافیاصفهانیادارهمیگرديد.ا

آيتاهللآزادمنش،هّمتوتالشاعضایمحترمهیئتمدیره،فعالیتشبانهروزیپرسنلومساعدت

خّیرینعزیز،چشماندازروشنورفیعیراپیشرویخويشمشاهدهمیکند.

دندان  پزشکی
بادودستگاهیونیتدرساختمانقديم آذر۱۳۷۳ بخشدندانپزشکیدارالشفایفاطمیه)س(در

گرديدوپسازبهرهبرداریازساختمانجديددرآذر۱۳80بهمکانفعلیمنتقلشدو دارالشفاءافتتاح

گسترشوتوسعهيافت. بههفتدستگاهیونیت

گرافیها،ترمیم،عصبکشی،کشیدن دندانپزشکی،ارائهدهندۀخدماتمختلفیازجملهمعاينه،

آموزشديده، دستیار پانزده و دندانپزشک شانزده اســت. ارتودنسی و اپکامل پروتزهای دنــدان،

عهدهدارخدمترسانیبهمراجعانهستند.

از درمانی هزينههای کاهش و اّولیه مواد مرغوبترین از استفاده بهداشت، باالی رعايتسطح

گرفتهاند،حدودصدنفرمعاينهودرمان کهازقبلنوبت اصولاینواحداست.روزانهجداازبیمارانی

میشوند.تعرفههایاینواحددرمانی،حدودچهلدرصدتعرفههایبخشخصوصیاست.

آزمایشگاه
و متخصص و دانشآموخته نیروهای از جمعی بهکارگیری با فاطمیه)س( دارالشفای آزمايشگاه

بهرهوریازدستگاههایبهروزعلومآزمايشگاهی،روزانهپاسخگویبیشازصدنفرازمراجعهکنندگان

گونیصورتمیپذیردازآنجمله:آزمايشهای گونا است.دراینمرکزتشخیصطبی،آزمايشهای
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با آزمايشهایهورمونی انعقادی، آزمايشهای بابهکارگیریدستگاهسیسِمکس)Sysmex(، خون

بهرهوریازتستهایالکسیس۲0۱0،آزمايشهایهورمونیبادستگاههیتاچی۹۱۷،آزمايشهای

میکروبشناسیوتشخیصقارچوماالريا.

سونوگرافی و رادیولوژی
گرديد.درمردادماه بخشسونوگرافیدردیماه۱۳۹4بامسئولیتفنیمتخصصرادیولوژیافتتاح

تعطیل، ايــام بهجز واحــدهمهروزه این پرسنلمجّرب راهانـــدازیشد. نیز رادیــولــوژی ۱۳۹۵بخش

خدمترسانمردمعزیزهستند.

فیزیوتراپی
گردنودردهایسیاتیک کمروديسک دراینواحد،درمانهایسکتۀمغزی،ضربۀمغزی،ديسک

فلج و اندامها فلج درمان تقويتعضالت، وعضالنی، استخوانی دردهــای مفاصل، آرتــروز درمان و

و آموزش رفتن، راه حرکات اصالح اندامها، در حرکت محدوديتهای ازبینبردن صورت، عضالت

کاردرمانیانجاممیگردد. ورزشو

امکاناتودستگاههایاینواحدازدارالشفاءعبارتاستاز:الکتروتراپی،لیزردرمانی،مکانوتراپی

کادرمجّربودرمانتضمینی. کششدرمانی،التراسونروماساژوربا برایآرتروزو

چشم پزشکی
درمانگاهتخصصیوفوقتخصصیچشمفاطمیه)س(درآذر۱۳۹۵وهمزمانباايامباسعادتوالدت

کرم)ص(درمحلدارالشفایفاطمیه)س(اصفهانافتتاحشد. نبیا

درمانگاهتخصصیوفوقتخصصیچشم،همهروزهدرمحلدارالشفایفاطمیه)س(آمادۀخدمات

چشمپزشکیوعینکسازیبهمراجعانمحترماست.

خدماتچشمپزشکیاینواحدباحضورمتخصصانقرنیهوشبکیهصورتمیگیرد.

داروخانه
واحدداروخانۀباارائۀخدماتمناسب،خدمتگیرندگانراازمراجعهبهبیرونازدارالشفاءبرایتهیۀ

کردهاست. داروبینیاز
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5.برگزاریاّولینجشنوارۀتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمت
اّولینجشنوارۀتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمتاستاناصفهاندر۱۳رجب۱4۳۱)8تیر۱۳8۵( 

درباغموزۀچهلستوناصفهانهمزمانبااياموالدتباسعادتمولیالموحدینحضرتامیرالمؤمنین

عالی مشاور لنکرانی، محمدباقر دکتر وزارت، عالی مقام حضور با جشنواره این شد. برگزار علی)ع(

نّیری،مقاماتعالیاستان، آقایحاجسّیدرضا کشور،جناب وزیرودبیرکلمجمعخّیرینسالمت

رئیسوهیئترئیسۀدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،علمایاعالمبهویژهنمايدۀولّیفقیهدراستانو

کشورواستاناصفهانباحضوريکهزار امامجمعۀاصفهانوشخصیتهایبرجستۀجامعۀپزشکان

نفرازخّیرینسالمتوپیشکسوتاننیکوکاریدراستاناصفهانهمراهبود.

به باغموزۀچهلستون ایــوان درمحل عشا و مغرب نماز اذان، ملکوتی ندای طنیناندازشدن با

گرديد.شکوهوجاللاینمراسموهمچنینعظمتمحل امامتحضرتآيتاهللطباطبایینژاداقامه

برگزاریدرکناراستقبالکمنظیرمسئولینمحترم،آياتعظام،علمایَاعالموشخصیتهایبرجستۀ

اجتماعیوسیاسیوپزشکانپیشکسوتهمراهباخّیرینونیکوکارانشاخصاستان،لحظههایی

گذارد. بهيادماندنیرادراذهانخّیرینوحاضریندرجلسهبهجای

درآغاز،تالوتآياتسورۀانسان)هلاتی(توسطقاریممتازوبینالمللی،جنابآقایحقشناس،

نورانیتخاصیبهفضایمعنویجلسهبخشیدوسپسسرودجمهوریاسالمیایرانبهصورتزنده

گرديد. گروهموزيکارتشجمهوریاسالمیایراناجرا بتوسط

درادامه،مدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانجنابآقایحاجسّیدحسینرضازاده

َاعالمو ضمنخیرمقدمبههمۀمیهمانان،بهویژهمقامعالیوزارت،مقاماتعالیاستان،علمای

از تکريم و تجلیل برای عزیز بسیار اینشب در که استانی و کشوری برجستۀ همۀشخصیتهای

خدماتچهرههایماندگار،خّیرینبرتروواقفینحوزۀسالمتگردهمجمعآمدهبودند،ابرازامیدواری

نموداینگونهبرنامههادررشدوشکوفاییخدماتخّیریندرحوزۀسالمتنقشبسزاییداشتهباشد.

کهدربرگزاریاینجشنواره،مجمعخّیرینسالمتودانشگاهعلومپزشکی همچنینازهمۀعواملی

اصفهانراياریدادند،قدردانینمود.

مراسمباسخنرانیامامجمعۀاصفهان،استانداراصفهان،رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،

و انجمنها فعالیتهای از کلیپی وپخش وزارت عالی مقام و کشور خّیرینسالمت دبیرکلمجمع

خّیرینحوزۀسالمتادامهيافت.

درپايان،مراسِمتجلیلاز۱۱0نفرازچهرههایماندگارحوزۀسالمت،خّیرینبرتروواقفینعرصۀ

سالمتاستاناصفهانبادعوتازمقامعالیوزارتجنابآقایدکترمحمدباقریلنکرانی،نمايندۀ



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

457



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

458



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

459



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

460



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

461

ولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهان،حضرتآيتاهللطباطبایینژادواستاندارمحترم،آقایسّید

مرتضیبختیاریبررویجايگاه،همراهبااهدایلوحتقدیر،تنديسویژۀمراسم،مدالحامیسالمت

وهديۀسفرتشّرفبهمحضرحضرتعلیبنموسیالرضا)ع(انجامپذیرفت.

سخنرانی مدیرعامل مجمع خّیرین سالمت استان اصفهان
حسین سّید حــاج آقــای جناب اصفهان، استان سالمت خّیرین مجمع مدیرعامل سخنرانی متن

کهدرباغموزۀ ازخّیرینوواقفینعرصۀسالمتاستاناصفهان اّولینجشنوارۀتجلیل رضازاده،در

چهلستوناصفهانبرگزارشد،بدینشرحاست:

کهسرسپردگانبندگیخداراجزاظهار »درجمعخّیرینوشیفتگانخیر،سخنگفتنمشکلاست؛چرا

ارادتبهساحتبزرگوارشاننشايد؛اماحالکهبهحکمضرورتقراراستدرمحضرتانتذکریبرایخودم

کهيادآوربزرگخّیرعالم،معّلمبشريت،حضرتعلی)ع(است، داشتهباشم،الزمديدمدراینروزمقدس

َواُه 
ْ
ُه َو َفْرَعُه َو َمْعِدَنُه َو َمأ

َ
ْصل

َ
ُه َو أ

َ
ل ّوَ

َ
ُكْنُتْم أ َخْیُر، 

ْ
ِكَر ال کهاواصلخیراست: »ِإْن ُذ ازخرمنتعلیماوخوشهچینم،

گرازخیريادشود،شمابزرگواران)ع(،اّولآن،اصلآن،فرعآنومعدنشونهايتشهستید« َو ُمْنَتَهاُه«؛»ا

)مفاتیحالجنان،زيارتجامعۀکبیره(.چهمناسبتیبهترازامروزکهازخیريادشودکهمیالدمعدنخیراست.

کتفامیکنمبهتذکراتیچندازمحضرمواليمانعلی)ع(: مننهنصیحتدارمونهتذکر؛لذاا

کنون حضرتعلیابنابیطالب)ع(درخطبۀ۲۳۷نهجالبالغهنصیحتیراهگشاداردومیفرمايد:»ا

کنیدپیشازآنکهچراغعملخاموششود کنید.پروندههاگشودهاست.عمل کهزندهايد،عملنیک

وفرصتپايانيابد.تالحظۀمرگمهلتبراینیکوکاریداريد.«

کهرحمتخدابهنیکوکاراننزديکاست.خوشابه خداونددرآيۀ۵6سورۀاعرافنويدمیدهد

کهدرسايۀرحمتخدازندگیمیگذرانید. حالشما

حضرتعلی)ع(درخطبۀ۲۳0میفرمايند:»برشمابادتالش،آمادگیوآمادهشدن،جمعآوریتوشۀ

رادوشیدندوبهغفلت رامغرورساخت.دنیا گذشتگانشما که آخرتدردنیا.دنیامغرورتاننسازد

گرفتارآمدندوفرصتهاراازدستدادند.«

کهازدستدادنفرصت،اندوهباراست.چهبسیارپیشمیآيد حکمت۱۱8نهجالبالغهمتذکراست

کهبايدبرایبهرهبرداریازآنسبقت کهمتوجهنیازنیازمندانمیشويمواینتوجه،فرصتیاست

در ازسرعتپیشگان کنیم بايدسعی انجامشدهد. گذاشتديگری نبايد بود، توان در گر ا گرفت.

َلها ُهم َو الَخیرات ِفی ُيساِرعوَن >ُاولِئَک که: مؤمنون سورۀ 6۱ آيۀ مشمول و شويم خیر کار انجام

ساِبُقون<؛»آنانشتابکنندگاندرخیراتندوآنانسبقتگیرندگانهستند.«
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گرساختبیمارستانوتجهیزآن،خدماترسانیبهدردمندانوبیماران،وظیفۀدولتاست،چرا ا

کهفرمود:»خدارا،خدا نیست فرصتازدستمابرود؟مگرشیعۀحضرتعلی)ع(موردخطابموال

کهچارهایندارند«وسفارشبهرسیدگیآنانرادرنامۀ۵۳مؤّکدًامتذکرشده را،در)حال(تنگدستان،

کرد؛ است؟مگردرحکمت۲۱۱نفرمود:»بخشندگی،حفظآبرومیکند«؟چگونهمیتوانخودراحفظ

درحالیکهبهنیاِزنیازمند،پاسخندادوادعایپیرویازسیرۀائمۀمعصومین)ع(رانمود؟

دارویــی صدقه، که است متذکر نهجالبالغه ۷ حکمت میطلبد. را خود داروی ايثار، با ايثارگر،

رايافتهايموآبروی ثمربخشاست.پسباتالشدرايجادسالمتیبرایبندگانخدا،سالمتِیخود

کردهايم. خودراحفظ

کهدرجواراويکمحباهلالبیت)ع( کدامشیعهآبرودارد آبرویشیعه،بهجامعۀتشّیعاست.

بهخاطرعدمتالشما،شبیرادردردبگذراندوديگرمحباندرتالشبرایرفعنیازاو،چارهاینبینند؟

چگونهمیتوانازبخششبهموالیبخشنده،دريغورزيد؛درحالیکهنعمتهایخدایمهربان،

 ۳04 حکمت در مولیالموحدین، کعبه، مولود خدا، بزرگ بندۀ است؟ دربرگرفته را وجودمان همۀ

کهازياریاشدريغورزد،ازخدادريغ کهبهتورویآورد،فرستادۀخداست.کسی فرمودند:»نیازمندی

کند،بهخدابخشیدهاست.« داشتهوآنکهبخشش

فرستادۀخداست.چگونه درمــان، و دارو و پزشک نیازمند و است علی« »يا ذکرش که شیعهای

میتواندربرابرفرستادۀخدا،بیتفاوتبودودردرگاهشآبروداشت؟

امیرالمؤمنین)ع(درحکمت4۲۵نصیحتگونه دادهاست؟مگر برایچه داده، آنچهخدا مگر

آنان به خاص نعمتهایی ديگران، به سودرساندن بــرای که است بندگانی را »خــدا نفرمودند:

بخشیدهاست«؟

کهتادستبخشندهدارند،نعمتدردستانشانباقیاست؟يعنیبابخشندگینعمت مگربیمنداد

َکِفشاننمیرودوهرگاهدريغورزند،نعمتازدستشانخارجمیشودوبهديگرانمیرسد. از

کههمدنیايشرابهخطراندازدوهمازآخرت کدامعاقلمیپذیرد کنیم؟ چراازخودسلبنعمت

بیبهرهماَند؟

گامهایبلندیبرداشتواینمهم تارسیدنبهحدمطلوبوايدهآلدرحوزۀسالمتمیبايست

جزباهّمتوتالشخّیرینمتدّینبهدستنخواهدآمد.

نکند. جلوه مهم سالمت بخش ــدازۀ ان به عمل سرعت خیر، کــار بخشهای از بعضی در شايد

گذاشت. نمیتواندردمندرامعطلوسرگرداندرمان

اينهاپاسخآنکهدستخوشبیماریاستونگرانیفرزندانونزديکانشرامیبیند،نیست.
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که که»برآوردننیازمردم،پايدارنیستمگربهسهچیز حضرتعلی)ع(درحکمت۱0۱متذکراست

آخرینآن،شتابدربرآوردنحاجتاست.«

حوزۀسالمتهمهّمتبلندمیطلبدوهمسرعتزياد.

کهنامۀاعمالبستهمیشود، درشباّولقبر کهدرلحظۀحضورموال آيامیتوانیممطمئنباشیم

کردهايم؟ کهچرانسبتبهدرددوستانمنبیتوجهبوديد؟چهپاسخیآماده ازمانپرسند

کهامیرمؤمناناست،درحکمت۳88نفرمودند:»فقربالستوسختتراز مگرسّیدوسرورامیران،

تنگدستی،بیماریاست«؟

کنونصحبتازبیماریباتنگدستیاست.بااینحق،چگونهبرخوردمیشود؟ ا

کمبودهااعمازساخت حوزۀسالمتدونوعسعیمتفاوتوهمسورامیطلبد:ازيکطرفجبران

به دستیابی سهولت ازطرفديگر و متخصص کــادر تأمین و آنهــا تجهیز بیمارستان، درمانگاه،

کار،انجامنشدهوبههدف کدامازایندومهم، گرفتنهر امکانات،برایتنگدستان.بدوندرنظر

دستنیافتهايم.

اينهاکهبیانشد،نهازآنباباستکهکاریانجامنگرفته،بحمداهللباتأّسیبهائمۀمعصومین)ع(

کموبیشحضارارجمنددرجريانآنانقراردارند.صرفهزارمیلیارد که کارهایبزرگیصورتپذیرفته

گواهاینمدعاست.این تومانفقطدرحوزۀسالمتازطرفخّیریناینشهرتاريخیمذهبی،خود،

کهآنچهبايدبشودتاآنچهشده،فاصلۀزيادیدارد. عرضمبهخاطراعالمدردیاست

امامسجاد)ع(دربخشدوازدهمازرسالۀحقوقمیفرمايند:»حقصدقهآناستکهبدانیپسانداز

آيــات۱۱0و۲۷۲ســورۀبقرهو۲0  نــدارد.«در گــواه کهحاجتبه امانتیاست پــروردگــارت؛ توستنزد

سورۀمزّمل،خداوندمتعالمیفرمايد:»آنچهانفاقمیکنید،نزدخداخواهیديافت.آنچهبرایخود

کههمپايداریداراییاستوهم پیشمیفرستید،نزدخداخواهیديافت.«پسچهترسیازانفاق

سرمايهگذاریمطمئن.کدامتاجراستکهبهدنبالموردسودآوروبدونخطربرایسرمايهگذارینباشد؟

پديده آنــان مستمر تالش بهخاطر انتظار این و است انتظار اصفهان، نوعدوست مــردم از آنچه

کوششیمضاعف،اینشیعهخانۀامامعصر)عج(راازحیثبرآوردننیاِز کهبا آمدهاست،آناست

نیازمندان،مستغنیسازند.

کهخداوندبهعنوانوسیلۀامتحاندر کارمیکند.بندۀخداازنعمتهایی بندۀخدافقطبرایخدا

اختیارشنهاده،برایپیروزیدراینآزمون،نهايتاستفادهرامیکند.آنراازدستنمیدهد؛بهخدا

میسپاردتادرموقعنیازباسودسرشاردريافتشنمايد.

کارخیرهمهجاهست؛اما کارخیردراینجا،بویواليتدارد. کارخیردرهمهجایدنیاهست؛اما
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کهحکومتوواليت،رسالتوخلیفۀخدابودن،اورانه کارخیردراینجا،همقدمیباموالییاست

تنهاازدستگیرینیازمندانغافلنساخت،بلکهخودشخصًابهاینمهممبادرتمیکرد.

کارخیرهمهجاهست؛اماخیریکهبهخاطربندگیواطاعِتاهللباریتعالیبهدنباليافتنمستمند

ودردمنداست،همهجانیست.

است. واليــت)ع( و نبوت بهخاندان يــادآورمحبت آن برزن و کوی کههر است اصفهان اینجا

اینجااصفهاناست،شهرسلمانمحمدیکهمشمولدعایرسولختمیمرتبت)ص(گرديد.اینجا

اصفهاناستکهحداقلدرسیسالگذشتهنشاندادهاستدربسیاریازکارهایخیرپیشقدمبوده

گذشتۀاینشهر،صحتاینادعاقوتمیيابد.ايستادگیدربرابرطاغوتوحفظ است.بانگاهیبه

کسبشدهدرجمهوریاسالمیایران،ازنمونههایاینتالشاست. ارزشهای

کهبهپاستالششما،سالمتیخودرابازيافتهاست. بیاییدشريِکسجدۀشکردردمندیشويم

هرشیعه،سربازولیعصر،امامزمان)عج(است.هّمتبرایسالمتیاینسرباز،يعنیاوراآمادۀ

خدمتبهمواليماننمودن.

کر،ازذکربازماَند. نگذاريمبیماریباعثشوددراینجهاِننیازمندبهذکرخدا،يکذا

کنیم. بیاییدجبهۀامامزمان)عج(رامملوازسربازانسالموتوانمند

گم کهدربخشسالمتصورتمیپذیرد،ايجادتقواباشدتاهدف کارهایی الزماستجهتگیری

گاه »آ الَفاَقه«؛ ِء 
َ

الَبل ِمَن  ِإّنَ  َو   
َ

ال
َ
»أ فرمودند: نهجالبالغه درحکمت۳88 المؤمنین)ع( امیر که نگردد

تن بیماری تنگدستی، از الَبَدِن«؛»وسختتر َمَرُض  الَفاَقه  ِمَن  َشُد 
َ
ا »َو  نوعیبالست«، فقر، که باشید

 َو ِإّنَ ِمن 
َ

ال
َ
لَبَدِن َمَرُض الَقلِب«؛»وسختترازبیماریتن،بیماریدلاست«،»ا

َ
 ِمن َمَرِض ا

ُ
َشّد

َ
است«،»َو ا

کهعاملتندرستیبدن،تقوایقلباست.« گاهباشید ِه الَبَدِن َتقَوی الَقلِب«؛»آ ِصّحَ

گذشتهدررابطهبابرگزاریاین کهدرطولچندماه درپايانالزممیدانمازهمۀعزیزانوسروران

مجلسباشکوه،زحماتزيادیرامتحملشدند،تقدیروتشکرنمايم.

ویژۀ عنايت همچنین و لنکرانی باقری دکتر آقای جناب وزارت، محترم مقام تشريففرمایی از

جنابآقایاستانداردررابطهبابرگزاریاینمراسمورياستدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،جناب

مجمع با همراه خستگیناپذیر تــالش با بحق که محترمشان همکاران همۀ و شیرانی دکتر آقــای

و تشکر کردند، تالش معنوی اینمحفل باشکوهتر برگزاریهرچه برای استان، درمانی خیريههای

قدردانیمینمايم.

والسلم عليكم و رحمه اهَّلل و بركاته.«
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6.احداثمرکزبهداشتیودرمانیعلیبنموسیالرضا)ع(سجزیاصفهان
کز مرکزبهداشتیودرمانیعلیبنموسیالرضا)ع(سجزیاصفهان،بازیربنایپانصدمترمربعازنوعمرا

سطحيک،در۳۵کیلومتریبخشمرکزیاصفهاندرشهرستانسجزیبههّمتخّیرنیکانديش،

و ازدومیلیارد بیش باصرفهزينهای اصفهان، پزشکی دانشگاهعلوم و رضــازاده حاجسّیدحسین

سیصدمیلیونريال،دربهار۱۳8۷افتتاحشدوبهبهرهبرداریرسید.

و تزريقات کودک، و مادر بهداشت داروخانه، مرکز،شاملدندانپزشکی، این بخشهایمختلف

است. کسیناسیون وا و بیماریها با مبارزه حرفهای، بهداشت محیط، بهداشت مامایی، پانسمان،

آمبوالنس، رانندۀ و اینمرکزبهصورتشبانهروزیبودهودرهرشیفتيکپزشکوبهیار خدمات

مشغولارائۀخدمتهستند.

اهداف و فعالیت های مرکز
کبدیوهپاتیتی. ۱.آموزشدهیبرایپیشگیریازبیماریهای

کبدیوهپاتیتیبیبضاعت. ۲.درمانوویزيترايگانبیماران

۳.ايجادزمینههایپژوهشیبرایپیشبرداهدافدرمانی.

4.تهیۀپروتکلتشخیصیودرمانیباتوجهبهوضعیتفرهنگی،اجتماعیواقتصادیبیماران.

گروههایعلمیوصنايعدارویی. ۵.ايجادزمینۀمناسببرایهمکاریبین

6.ساختوتجهیزبخشبستریبرایبیمارانکبدیوهپاتیتی،جهتبهبودکیفیوکّمیخدماتپزشکی.

سخنرانی حاج سّید حسین رضازاده در مراسم افتتاح
افتتاحیۀمرکزبهداشتیودرمانیعلیبنموسی گزيدۀسخنرانیحاجسّیدحسینرضازادهدرمراسم

الرضا)ع(سجزیاصفهانازاینقراراست:

َک  ِبّ لُم،ُ ْبحاَن َر ْیَک َيُعوُد الّسَ
َ
لُم َو ِال َک الّسَ

َ
لُم َو ل لُم َو ِمْنَک الّسَ ْنَت الّسَ

َ
ُهّمَ ا

ّ
لل

َ
ِحيِم . ا ْحمِن الّرَ »ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

ِبُىّ َو َرْحَمُة اهَّلِل َو  َها الّنَ
ّ
ُي

َ
ْیَک ا

َ
لُم َعل لّسَ

َ
ميَن، ا

َ
عال

ْ
َحْمُدهَّلِلِّ َرِبّ ال

ْ
ُمْرَسليَن َو ال

ْ
ى ال

َ
ِة َعّما َيِصُفوَن َو َسلٌم َعل ِعّزَ

ْ
َرِبّ ال

ْینا َو 
َ
لُم َعل لّسَ

َ
ِتِه، ا

َ
ْنِبياِء اهَّلِل َو ُرُسِلِه َو َملِئك

َ
لُم َعلى َجميِع ا لّسَ

َ
َمْهِدّيیَن، ا

ْ
هاديَن ال

ْ
ِة ال ِئّمَ ى ااْل

َ
لُم َعل َبَركاُتُه الّسَ

ْهِل 
َ
َدْى َشباِب ا ُحَسْیِن َسِيّ

ْ
َحَسِن َو ال

ْ
ى ال

َ
لُم َعل لّسَ

َ
ُمْؤِمنيَن، ا

ْ
ميِر ال

َ
لُم َعلى َعِلٍىّ ا لّسَ

َ
َعلى ِعباِد اهَّلِل الّصاِلحيَن، ا

ِبّییَن،  الّنَ ِم 
ْ
ِعل باِقِر  َعِلٍىّ  ْبِن  ِد  ُمَحّمَ َعلى  لُم  لّسَ

َ
ا عاِبديَن، 

ْ
ال ْيِن  َز ُحَسْیِن 

ْ
ال ْبِن  َعِلِىّ  َعلى  لُم  لّسَ

َ
ا ْجَمعيَن، 

َ
ا ِة  َجّنَ

ْ
ال

ضا،  لُم َعلى َعِلِىّ ْبِن ُموَسى الِرّ لّسَ
َ
كاِظِم، ا

ْ
لم َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر ال لّسَ

َ
ٍد الّصاِدِق، ا لُم َعلى َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ لّسَ

َ
ا

ِكِىّ  الّزَ ْبِن َعِلى  َحَسِن 
ْ
ال ى 

َ
لُم َعل لّسَ

َ
ا هادى، 

ْ
ال ٍد  ُمَحّمَ ْبِن  َعِلِىّ  لُم َعلى  لّسَ

َ
ا َجواِد، 

ْ
ال ْبِن َعِلى  ِد  ُمَحّمَ لُم َعلى  لّسَ

َ
ا
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الجنان، )مفاتیح ْجَمعيَن
َ
ا ْیِهْم 

َ
َعل اهَّلِل  واُت 

َ
َصل َمْهِدِىّ 

ْ
ال قاِئِم 

ْ
ال َحَسِن 

ْ
ال ْبِن  ِة  ُحّجَ

ْ
ال ى 

َ
َعل لُم  لّسَ

َ
ا  ، ِىّ ِر

َ
َعْسك

ْ
ال

تعقیباتمشترکنماز(.

کهمردمانآنازهمانصدراسالممحمدی)ص(،از کهدرشهریزندگیمیکنیم کريم خداراشا

شیفتگانوعالقهمندانبهخاندانپیامبراسالم)ص(وپیرومکتبگهرباراهلبیت)ع(بودهاند.شاهد

اینادعا،سلمانفارسیازصحابۀپیغمبراستکهتامرز»سلماٌنمّنااهُلالبیت«پیشرفت.همچنین

کههمه،نمادتشّیعدراینشهرتاريخیاستودنیا وجوداینهمهآثارتاريخیومساجدعظیموتکايا

کهدرتمامايامسالدراین بهاینآثارارزشمندافتخارمیکندونیزبرگزاریجلساتوعظوخطابه

کشوربینظیراست،بیانگرعشقاینمردمبهفرهنگپرباروسرشاراز شهربرگزارمیشودودرسراسر

کههرکدامباناممبارکيکیاز قداستاهلبیت)ع(است.وجودمؤسساتخیريۀمتعدددراصفهان

ائمۀاطهار)ع(بهخدمتگزاریمشغولوازاقشارآسیبپذیردستگیریمیکنند،يکیديگرازجلوههای

گرانبهایاهلایندياراست.

قبیل از بیماران جانبی کارهای به قلب، و کلیه مرکزخیريه،عالوهبرخدماتحیاتبخش این

جلسهای در ۱۳86 سال در میکند. رسیدگی نیز آنان مسکن گاهی و دارویی غذایی، مواد تأمین

و آقایدکترشیرانی رئیسمحترمدانشگاه،جناب باحضور کهدردانشگاهعلومپزشکیاصفهان

گرامِیبخشسالمتبرگزارشد،جنابآقایدکترحیدری همکارانمحترمشانوتعدادیازخّیرین

اینجانب گــزارش، ارائۀ از پس کرد. ارائه سجزی شهر درمانی مرکز نابسامان وضعیت از گزارشی

در اطهار)ع(، ائمۀ عنايت و خداوند لطف به و کردم آمادگی اعالم درمانی مرکز این ساخت برای

مبارک بهنام بحمداهلل آن نام و رسید سرانجام به مهم این باشکوهی شکل به دوازدهمــاه مدت

»علیبنموسیالرضا)ع(«مزّینشد.

انتخابشدوهمچنین امامرضا)ع( گهربارحضرت بیانات از اینمرکز، کاشیکارِیپیشانی متن

امیدوارمهرکسبهاینمجموعه حديثشريف»سلسلهالذهب«،زينتبخشسردرورودیآنشد.

کردهوبهبرکتایناسماءمبارکازسالمت واردمیشود،اززیراسماءمبارکائمۀمعصومین)ع(عبور

کاملبرخوردارشود.

گرفت،مورد کهبهنامحضرتعلیبنموسیالرضا)ع(دراینمنطقهانجام کهایناقدام امیدوارم

رضایخداوندمتعالوعنايتخاصۀحضرتبقیهاهللاالعظم)عج(واقعشود.

والسلم عليكم و رحمه اهَّلل و بركاته.«
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7.احداثمرکزبهداشتیدرمانیامامعلیابنابیطالب)ع(
الحسن ابــن حجت حضرت االعظم، ــیاهلل ول خاصۀ توجهات ظــّل در و متعال خداوند تائیدات با

المهدی)عج(،طرحاحداثمرکزبهداشتیدرمانیامامعلیابنابیطالب)ع(درسالروزمیالدباسعادت

کلنگزنی برگزاریمراسم با تیر۱۳88، پانزدهم با ابیطالب)ع(،مصادف ابن مولیالموحدینعلی

پزشکی علوم دانشگاه رئیس لنکرانی، باقری کامران دکتر آقای وزارت،جناب عالی مقام درحضور

گرديد. اصفهانومقاماتعالیرتبهوجامعۀخّیریناستانآغاز

تاريخ در و تأسیس رضـــازاده حسین سّید حــاج هّمت بــه ۲۱00مــتــرمــربــع زیربنای بــا مرکز ایــن

حضرت واليــت، و امامت آسمان تابناک اختر سومین ُپربرکت میالد با همزمان تــیــر۱۳۹۱، دوم

اباعبداهللالحسین)ع(وباحضوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،نمايندگانمردماصفهان

و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رئیس استان، مقامات از چند تنی اسالمی، شــورای مجلس در

جمعیازاهالیمنطقه،افتتاحشد.

ازویژگیهایاینپروژهمیتوانبهطراحیبسیارزیباومنحصربهفرددرفضاهایداخلی،خاصه

نمایساختمانکهتلفیقیازنمایشیعیومعماریجديدويادآوربناهایمذهبیدورانصفويهاست،

کرد. اشاره

اینمجموعهبهمنظورارائۀخدماتبهداشتیودرمانیبهمردمشريفوواليتمداراصفهان،توسط

برای آن ادارۀ و تولیت با همراه و گرديد وقف رضــازاده سّیدحسین حاج آقای جناب نیکوکار، خّیر

گرفت. بهرهبرداریدراختیاردانشگاهعلومپزشکیاصفهانقرار

مرکزبهداشتیدرمانیامامعلیابنابیطالب)ع(دردوطبقهاحداثشدهوخدماتیازقبیلپزشک،

کسیناسیون،مبارزهبا داروخانه،تزريقاتوپانسمان،بهداشتخانواده،بهداشتدهانودندان،وا

کالسهای بیماریهاوخدماتطرحغربالگریديابتبهمراجعانارائهمیدهد.برگزاریجلساتو

آموزشهفتگیوماهیانهبرایمراجعاننیزدرمحلسالناجتماعاتاینمرکزدائراست.

8.انجمنخیریۀایثارماندگاراصفهان
انجمنخیريۀ»ايثارماندگار«،ویژۀفرهنگسازیدربارۀپیونداعضاوتجلیلوتکريمازخانوادههای

از و کــرده برگزار جشنواره دو کنون تا اما نرسید؛ ثبت مرحلۀ به انجمن این اســت. عضو کنندۀ اهدا

کنندۀعضوتجلیلبهعملآوردهاست. خانوادههایاهدا
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9.همایشایثارماندگار
کنندۀعضوباعنوان»همايشايثارماندگار«باحضوربیش اّولینهمايشتجلیلازخانوادههایاهدا

کنندۀعضو،يکشنبه۲۹خــرداد۱۳۹0،درتاالرابنسینا،مرکزهمايشهایعلمی از۱۱0خانوادۀاهدا

روحانیون، از تعدادی اصفهان، استاندار باحضور که اینهمايش در برگزارشد. اصفهان، دانشگاه

گروهجراحیپیونداستاناصفهانبرگزارشد،از مسئوالناستانیودانشگاهی،خّیرینسالمتاستانو

کنندۀعضوتجلیلبهعملآمد. خانوادههایاهدا

درآغازاینمراسم،دکتررحیمی،معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیاصفهان،بهارائۀتاريخچهای

گفت:»درجهاناّولیناهدایعضوبهسال۱۹۵4میالدی ازاهدایعضودرجهانوایرانپرداختو

کلیهدرشهرشیرازآغازشد.دراستاناصفهان کشورمادرسال۱۳4۷شمسیباپیوند برمیگرددودر

کلیهودرسال۱۳۷۹ازطریقاهدایاعضاازفردمرگ نیزاّولیناهدایعضودرسال۱۳۷۳باپیوند

کهادامۀحیاتشاصاًل گرديد.«دکتررحیمی،بیماِرمرگمغزیراهمچونفردیدانست مغزیآغاز

کرد.دکتر متصورنیستودراوحیاتانسانیباشعورپايانپذیرفتهوفرد،زندگینباتیراآغازخواهد

گذشته کنندگانعضوبهبیماراننیازمنددريکدهۀ رحیمیدربخشديگریازسخنانش،آماراهدا

کردوادامهداد:»خوشبختانهدرکشورماوبهخصوصاستاناصفهانبا را۱۲0بیمارمرگمغزیعنوان

گستردهونیزپیشرفتاعضایتیمپزشکی،آمارپیوندعضوروزبهروزافزايشيافته فرهنگسازیهای

گرفتهودرسهماهۀاّول کهدراستاناصفهان۳۳پیوندفقطدرسال۱۳8۹صورت است؛بهگونهای

سالجاری)۱۳۹0(نیزدهاهدایعضو،منجربهنجاتبیماراننیازمندشدهاست.«

بسیار اقدامی را عضو اهــدای سخنانی، طی لقمانی حجتاالسالموالمسلمین مراسم، ادامــۀ در

او وخانوادۀ برایدهندۀعضو فراوانی وصالحات باقیات »اینعمل، گفت: و کرد معرفی شايسته

کردو کهدرمعارفدينیبرایاستمرارحیاتبیانشده،»برکت«عنوان برجایمیگذارد.«اوواژهایرا

ادامهداد:»برکتبهمعنایافزايشطولعمرنیست،بلکهعدهایبهرغمکوتاهیزندگیشان،تأثیرات

مثبتفراوانیبرایديگراندارند.«ايشان،انديشۀبزرگراسرمنشأاقدامبهکارهایخداپسندانهمعرفی

که کهاینانديشهرادارند،دررفتارايثارگرانه،پیشروهستندوخانوادههایی گفت:»انسانهایی کردو

برایاهدایعضوعزیزانشانرضايتدادهاند،يقینًاآنهاراازدستنداده،بلکهزندهنگهداشتهاندو

کاریآنانهمیشهوتاابديتباقیخواهدماند.« کهجسمازبینمیرود،ولیايثاروفدا بدانند

را آنان عمل این اعضا، کنندۀ اهدا خانوادههای از تقدیر دانشگاهضمن رئیس مراسم، ادامۀ در

کردوهدفازبرپاییچنین ايثاریبزرگوماندگاردرجهتاهدایسالمتبهبیماراننیازمندبیان

مراسمیراعالوهبرتجلیلازخانوادۀاینعزیزان،گسترشفرهنگاهدایاعضادرمرگمغزیدانست.
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کراصفهانی،استاندارمحترماصفهان،يکیازبزرگترینومهمتریندستاوردهای دکترعلیرضاذا

که کرد برگزاریاینهمايشراالگوودرسگرفتنازايثارماندگارخانوادههایاهداکنندۀعضوعنوان

نیازمند،هديه بیماران به را زندگیدوباره فرزندشان، و مادر،همسر پدر، اعضایبدن کردن اهدا با

کهتبدیل کرد:»همینفطرتزیباپرستیوخیرخواهیانسانهاست دادهاند.استانداراصفهانتصريح

بهچنینتصمیمبزرگوجوانمردانهایبرایحفظجانوسالمتبیماراننیازمندعضومیشودواین

کربااشارهبه تصمیم،خودمستلزمفراهمکردنبسترفرهنگسازیمناسبدرجامعهاست.«دکترذا

گفت:»ازمدتهاپیشدستورالعملیدرخصوص اختصاصقطعۀآسمانیهادرباغرضواناصفهان

کهباايثار کنندگانعضوبهنامقطعۀآسمانیهاصادرشدهتاافرادی اختصاصدادنقطعهایبهاهدا

گیرند.« کردهاند،دراینقطعهآرام کاریاعضايشانرااهدا وفدا

خانوادههای همۀ از دانشگاه مسئوالن و اصفهان استاندار همايش، این پايان در است گفتنی

اهدایاعضای با که ازهرخانوادهای نفر بهسه کردند.همچنینمقررشد کنندۀعضوتجلیل اهدا

بزرگوارانشانبهنیازمندانزندگیدوبارهبخشیدند،حوالۀسفربهمشهدمقدساهداشود.

10.برگزاریدومینجشنوارۀتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمتاستاناصفهان
استان، خّیرینعرصۀسالمت ازخدمات تقدیر و تجلیل راستای در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

حضور با ۱۳۹۱ شهریور نهم تاريخ در را سالمت عرصۀ خّیرین و واقفین از تجلیل جشنوارۀ دومین

حضرتآيتاهللناصری،جمعیازروحانیونمعّزز،قائممقاِموزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدر

امورمجلس،رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،مسئوالنومدیراناستانیودانشگاهی،تعدادی

کثیریازخّیرینعرصۀسالمتاستانبرگزارواز ازنمايندگانمردمدرمجلسشورایاسالمیوجمع

خدماتبیشازيکصدخّیِرعرصۀسالمتاستان،درسهرده)نامآوران،چهرههایماندگاروخّیرین

کرد. برتر(بااهدایلوحوتنديسجشنواره،تجلیل

درآغازاینمراسم،پیامحضرتآيتاهللالعظمیمظاهریبهجشنوارهقرائتشد.دربخشیازاین

کهعملصالحونیکوکارانه،اقدامی پیامآمدهاست:»بهایننکتۀمهمنیزهموارهتوجهداشتهباشید

استکههمبجاوبهموردوهمبهوقتوبهموقعصورتپذیردوازاینجهتدرنظرگرفتناولويتهای

که گاهانبهدستمیآيدونیزاقداِمبهموقعوبدونفوتوقت کارشناسانوآ کهبامشورت واقعی

از درمان، و بهداشت و درحوزۀسالمت بهویژه است، آيۀ۱48( َخْیَراِت<)بقره،
ْ
ال  

ْ
>َفاْسَتِبُقوا مصداق

ضرورتجّدیواجتنابناپذیربرخورداراست.«

درادامۀمراسم،مقامعالِیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرپیامیتصویریبهدومین
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اصفهانی نیکوکاران و ازخّیرین استاناصفهان، وخّیرینعرصۀسالمت واقفین از جشنوارۀتجلیل

کشور بهعنوانبهترینوشاخصترینوارجمندترینخّیرینعرصۀسالمتدربینهمۀاستانهای

کهتالشهایفراوانیدرجهترفعنیازمندیهایبهداشتی،درمانیوآموزشیاستانبهعمل کرد ياد

دومین برگزارکنندگان از تشکر با پیام این در دستجردی وحید مرضیه دکتر خانم سرکار آوردهانــد.

عرصۀ خّیرین »از کرد: تصريح اصفهان، استان سالمت عرصۀ خّیرین و واقفین از تجلیل جشنوارۀ

استان مــردم و برنمیآيد آنهــا زبــان و ودست قلم از نیکویی و خیر جز که اصفهان استان سالمت

و میکنم تقدیر میشوند، بهرهمند خیرات و نیکوییها همۀ این از که نیازمندان بهویژه اصفهان،

ارتقای و رشد درمــان،شاهد و بهداشت وتالشدستاندرکاران کمکخّیرین و باهّمت انشــاءاهلل

کشورخواهیمبود.« سالمت

درادامه،رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهانضمنخوشامدگوییبهمهمانانوگرامیداشتهفتۀ

کهبراساسآموزههایدینمبیناسالمو دولت،سالمترانعمتیخدادادیوموهبتیالهیدانست

کمیتوظیفهدارددرتأمینوارتقایآنبکوشد. اصولقانوناساسی،حقآحادمردمجامعهاستوحا

ايشاندربارۀنحوۀتأمینوارتقایسالمتجامعه،بهنقشتعامالتبینبخشیوهمدلیوهمکاری

گفت:»دراینبین،نقشخّیرینبرهیچکسپوشیدهنیست کردو میانبخشهایمختلفاشاره

الهی نعمات ارزشمندترین از يکی با الهی لطف به که است عرصۀسالمت خّیرین افتخار موجب و

يعنینعمتسالمتسروکاردارند.«دکترشاهینشیرانیدرادامهبهبیاننقشخّیرینعرصۀسالمت

کیداتمقامعالیوزارت کريمهونیزتأ گفتند:»باتوجهبهسیاستهایدولت دراستانپرداختندو

گسترشهمکاری،همفکریوهمدلیجهتتأمینسالمتآحاد مبنیبرتعاملباخّیرینمحترمونیز

کهبهافزايشفعالیتهدفمند گرامیداشتیم جامعه،دراستاناصفهانجلساتمستمریباخّیرین

خیريههادرراستایاولويتهاینظامسالمتمنجرشدهاستوتوانستهايمباجذبمیلیاردهاريال

کزبهداشتیوتأمینتجهیزاتپزشکی کزدرمانی،مرا کمکخّیریندرجهتساختبیمارستانهاومرا

گامبرداريم.« موردنیاز

و درمــان بهداشت، وزیر محترم قائممقام محسنپور، رمضان سّید دکتر آقای مراسم، ادامــۀ در

کمکرسانی،خّیریناستاناصفهانسرآمد آموزشپزشکیدرامورمجلس،بااشارهبهاینکهازنظر

کشوراست.« گفت:»دربخشبهداشتودرماننیزاصفهانسرآمدشهرهای تماماستانهاهستند،

کشور دکترمحسنپورسپسادامهداد:»درحالحاضر،44مرکزاصلیو۷۵نمايندگیخّیریندرسطح

کزبهداشتیو کهساالنهدوازدههزارمیلیاردريالبرایساختبیمارستان،درمانگاه،مرا فعالهستند

کمکمیکنند.« کشور خانههایبهداشتدر
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سخنرانی مدیرعامل مجمع خّیرین سالمت استان اصفهان در دومین جشنواره
آقایحاجسّیدحسینرضازاده،مدیرعاملمجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهانومدیراجرایی

جشنوارهکهدرتاريخنهمشهریور۱۳۹۱برگزارشد،باتشريحفعالیتهایمجمع،اقداماتصورتگرفته

کزبهداشتیدرمانی،خانههایبهداشت،تأمینتجهیزات درحوزۀعمرانی،ساختبیمارستانها،مرا

کهنقشمهمیدرفرهنگسازیو پزشکیوتالشدرجهتتوسعۀمؤسساتخیريهدربیمارستانها

پیشگیریواصالحشاخصهایسالمتداشتهرامنشأخدماتارزشمندیدراصفهاندانست.

متنسخنرانیايشاندردومینجشنوارهتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمتاستاناصفهان

بدینشرحاست:

ين. »بسم اهَّلل الرحمن الرحيم. الحمد اهَّلل رب العالمين و صلى اهَّلل على محمد و آله الطاهر

وِح  ِبُر ــْدُه  ّيِ
َ
أ َو  ِبیَن  ُمَقّرَ

ْ
ال ِتَک 

َ
ِئك

َ
ِبَمل ُه 

َ
ُحّف َو  ُمْنَتَظِر 

ْ
ال َعْدِل 

ْ
ال َو  ِل  ُمَؤّمَ

ْ
ال َقاِئِم 

ْ
ال ْمِرَک 

َ
أ َوِلّىِ  ى 

َ
َعل  ِ

ّ
َصل َو  ُهّمَ 

َّ
»الل

ِميَن« )مفاتیحالجنان،فرازیازدعایافتتاح(.
َ
َعال

ْ
ُقُدِس َيـا َرّبَ ال

ْ
ال

ر ز بـــــه  ــد  ــ ــه ان ــ ــت ــ ــوش ــ ن بـــــرجـــــد  ز واق  ر ــدبــــديــــن  ــان كـــــرم نـــخـــواهـــد م كــــه جــــز نـــكـــويـــی اهـــــل 

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۱۷۹(

و مدیران معّزز، روحانیت محترم، مسئولین عزیز، نیکوکاران و خّیرین همۀ ــرارج پ و سبز حضور
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مسئولینمؤسساتخیريۀبهداشتیدرمانیوجامعۀپزشکانرابهاینجشنبزرگ،جشنايثار،جشن

نیکوکاری،جشننوعدوستی،جشنبرایهمبودن،جشنشکرگزاریازاینهمهنعمتخدادادیرا

در امکانات تأمین راستای در که ايثار و کاری فدا اینهمه از کرم راشا مّنان وخدای مــیدارم گرامی

کزبهداشتیدرمانی،خانۀبهداشتروستاییوهمچنین حوزۀعمرانی،ساختدههابیمارستان،مرا

دستگاههای تأمین و ديالیز بخشهای توسعۀ و بهداشتی و درمانی کز مرا پزشکی تجهیزات تأمین

در توسعۀمؤسساتخیريه درجهت کهتالش راشکرمیگويم وخدای است انجامشده نیاز، مورد

و نیازمند بیماران از وحمايت مددکاری وخدمات فعالیتها گسترش در مؤثر نقشی بیمارستانها،

و ارزشمند ومنشأخدمات واصالحشاخصهایسالمتداشته همچنینفرهنگسازی،پیشگیری

تأثیرگذاردراینشهربودهاست.

گهربارونورانیاهلبیتعصمت اصفهانیمظهرتمدننبویوعلویاستومردمانآنآموزههای

وطهارت)ع(راسرمشقوسرلوحهزندگیخودساختهوتوانستهاندبااقداماتارزشمندخودایندياررا

کارهایخیروعامالمنفعهنمايند. سرآمد

کاریاستبسدشوار؛ کاروانیان»سارعواعلیالخیرات«،سخنگفتن درجمعخّیرینوشیفتگان

کهسرسپردگانبندگیخداراجزاظهارارادتبهساحتبزرگوارشاننشايدوبهگفتۀحافظ: چرا

دوســــت ــرِت  حــــضــ آســــتــــاِن  و  ــا  ــ م ارادِت  ــِر  ــ ــ ــتَس اوسـ ارادت  ود  ر ــى  مـ ــا  مـ ــِر  ــ س ــر  بـ هـــرچـــه  ــه  كـ

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۵8(

کهبهحکمضرورتقراراستدرمحضرتانتذکریبرایخودمداشتهباشم،الزمديدمدراین اماحال

رعالم،معّلمبشريت،قسیمالناروالجنه،حضرتعلی)ع(،ازخرمن محفلنورانیوبهيادبزرگَخِیّ

ُه َو َفْرَعُه َو 
َ
ْصل

َ
ُه َو أ

َ
ل ّوَ

َ
ُكْنُتْم أ َخْیُر 

ْ
ِكَر ال کهاواصلخیراست:»ِإْن ُذ کنم، گهربارونورانیاوخوشهچینی تعالیم

عآنومعدنشونهايتاش« گرازخیريادشود،اواّولآناست،اصلآن،فر َواُه َو ُمْنَتَهاُه«؛»ا
ْ
َمْعِدَنُه َو َمأ

کبیره(. )مفاتیحالجنان،زيارتجامعۀ

ومقتدایایننیکوکارانوخّیرین کهموال کهازخیريادشود چهمناسبتیبهترازاینمحفلنورانی

معدنخیروراهنمایسالکانطريقتاست.

کنون حضرتعلیابنابیطالب)ع(درخطبۀ۲۳۷نهجالبالغهنصیحتیراهگشاداردومیفرمايد:»ا

کنیدپیشازآنکهچراغعملخاموششود کنید.پروندههاگشودهاست.عمل کهزندهايد،عملنیک

وفرصتپايانيابد.تالحظۀمرگمهلتبراینیکوکاریداريد.«

کهرحمتخدابهنیکوکاراننزديکاست.خوشابه خداونددرآيۀ۵6سورۀاعرافنويدمیدهد

کهدرسايۀرحمتخدازندگیمیگذرانید. حالشما
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حضرتعلی)ع(درخطبۀ۲۳0میفرمايند:»برشمابادتالش،آمادگیوآمادهشدن،جمعآوریتوشۀ

رادوشیدندوبهغفلت رامغرورساخت.دنیا گذشتگانشما که آخرتدردنیا.دنیامغرورتاننسازد

گرفتارآمدندوفرصتهاراازدستدادند.«

کهازدستدادنفرصت،اندوهباراست.چهبسیارپیشمیآيد حکمت۱۱8نهجالبالغهمتذکراست

کهبايدبرایبهرهبرداریازآنسبقت کهمتوجهنیازنیازمندانمیشويمواینتوجه،فرصتیاست

در ازسرعتپیشگان کنیم بايدسعی انجامشدهد. گذاشتديگری نبايد بود، توان در گر ا گرفت.

َلها ُهم َو الَخیرات ِفی ُيساِرعوَن >ُاولِئَک که: مؤمنون سورۀ 6۱ آيۀ مشمول و شويم خیر کار انجام

ساِبُقون<؛»آنانشتابکنندگاندرخیراتندوآنانسبقتگیرندگانهستند.«

گرساختبیمارستانوتجهیزآن،خدماترسانیبهدردمندانوبیماران،وظیفۀدولتاست،چرا ا

کهفرمود:»خدارا،خدا نیست فرصتازدستمابرود؟مگرشیعۀحضرتعلی)ع(موردخطابموال

کهچارهایندارند«وسفارشبهرسیدگیآنانرادرنامۀ۵۳مؤّکدًامتذکرشده را،در)حال(تنگدستان،

کرد؛ است؟مگردرحکمت۲۱۱نفرمود:»بخشندگی،حفظآبرومیکند«؟چگونهمیتوانخودراحفظ

درحالیکهبهنیاِزنیازمند،پاسخندادوادعایپیرویازسیرۀائمۀمعصومین)ع(رانمود؟

دارویــی صدقه، که است متذکر نهجالبالغه ۷ حکمت میطلبد. را خود داروی ايثار، با ايثارگر،

ثمربخشاست.پسباتالشدرايجادسالمتیبرایبندگانخدا،سالمتِیخودرايافتهايموآبروی

کردهايم. خودراحفظ

کهدرجواراويکمحباهلالبیت)ع( کدامشیعهآبرودارد آبرویشیعه،بهجامعۀتشّیعاست.

چارهای او، نیاز رفع برای تالش در ديگرمحّبان و بگذراند درد در را ما،شبی تالش بهخاطرعدم

کهفرمود: کالمدردانۀهستی،پیامبرخاتم،حضرتمحمدمصطفی)ص(نیست نبینند؟مگراین

ْیَس 
َ
َفل ُيِجْبُه  ْم 

َ
َفل ُمْسِلميَن 

ْ
ل

َ
ل یا  ُينادى   

ً
َرُجل َسِمَع  َمْن  َو  َمْنُهْم  ْیَس 

َ
َفل ُمْسِلميَن 

ْ
ال موِر 

ُ
ِبا َيْهَتّمُ  ال  ْصَبَح 

َ
ا »َمْن 

ِبُمْسِلٍم« )کافی،ج۲،ص۱64(.

چگونهمیتوانازبخششبهموالیبخشنده،دريغورزيد؛درحالیکهنعمتهایخدایمهربان،

همۀوجودمانرادربرگرفتهاست؟بندۀبزرگخداورهبروراهنمایانديشۀشیعیان،درحکمت۳04 

کهازياریاشدريغورزد،ازخدادريغ کهبهتورویآورد،فرستادۀخداست.کسی فرمودند:»نیازمندی

گرامیاش،حضرتحسینبنعلی)ع( کند،بهخدابخشیدهاست«وفرزند داشتهوآنکهبخشش

َعَم«؛»بهدرستیکهنیازهایمردمبهشما وا الّنِ
ُّ
م، َفل َتَمل

ُ
يك

َ
م ِمن ِنَعِم اهَّلِل َعل

ُ
يك

َ
فرمودند:»إّنَ َحواِئَج الّناِس إل

ازجملهنعمتهایخداوندبرشماست.ازنعمتهایخداوندملولنشويد«)نثرالدرر،ج۱،ص۳۳4؛

مرواريددرخشان،ص۳0(.
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فرستادۀخداست.چگونه درمــان، و دارو و پزشک نیازمند و است علی« »يا ذکرش که شیعهای

میتواندربرابرفرستادۀخدا،بیتفاوتبودودردرگاهشآبروداشت؟

امیرالمؤمنین)ع(درحکمت4۲۵نصیحتگونه دادهاست؟مگر برایچه داده، آنچهخدا مگر

آنان به خاص نعمتهایی ديگران، به سودرساندن بــرای که است بندگانی را »خــدا نفرمودند:

بخشیدهاست«؟

کهتادستبخشندهدارند،نعمتدردستانشانباقیاست؟يعنیبابخشندگینعمت مگربیمنداد

َکِفشاننمیرودوهرگاهدريغورزند،نعمتازدستشانخارجمیشودوبهديگرانمیرسد: از

كـــنـــد ون  ــــت افـــــــــــــز ــت ــمــ ــعــ ــ ــت، ن ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــر نـ ــ ــكـ ــ كـــنـــدشـ ون  بـــــــیـــــــر ــت  ــ ــفـ ــ كـ از  ــت  ــ ــم ــ ــع ــ ن ــر،  ــ ــ ــف ــ ــ ك

کههمدنیايشرابهخطراندازدوهمازآخرت کدامعاقلمیپذیرد کنیم؟ چراازخودسلبنعمت

بیبهرهماَند؟

گامهایبلندیبرداشتوبهمصداِق تارسیدنبهحدمطلوبوايدهآلدرحوزۀسالمتمیبايست

باهّمتوتالش آيۀ۳۲(تالشنمودواینمهمجز َجِميًعا<)مائده، اَس  الّنَ ْحَیا 
َ
أ َما 

َ
ّن

َ
أ

َ
َفك ْحَیاَها 

َ
أ >َوَمْن 

خّیرینمتدّینبهدستنخواهدآمد.

نکند. جلوه مهم سالمت بخش ــدازۀ ان به عمل سرعت خیر، کــار بخشهای از بعضی در شايد

گذاشت.بايددرجهتتأمینآخرینامکاناتموردنیازدر نمیتواندردمندرامعطلوسرگرداندرمان

بخشهایمختلفبهداشتودرمانحوزۀسالمتاقدامنمود.

که که»برآوردننیازمردم،پايدارنیستمگربهسهچیز حضرتعلی)ع(درحکمت۱0۱متذکراست

آخرینآن،شتابدربرآوردنحاجتاست.«

و انتخابشده رفعحوائججامعه برای آنان برگزيدۀخداوندهستند. که است عزیزانی با سخن

کهبالبیکبه گفتبهجزعرضحاجت، بهشتراجايگاهخودساختهاند.دربرابرآنانچهمیتوان

فرمانامامصادق)ع(ازایندستهبندگانبرگزيدۀخداباشیم.

اینهمهاجروپاداشبرایتجارتیپرسودباخدایمتعال،جایدرنگباقینمیگذارد.قبلازآنکه

نیازمند،محتاجخدمتخّیرباشد،خّیر،نیازمندخدمتبهآناناست،

نّیتصحیحواخالص،ازمشکلترینمراحلاینراهاست.شخصنیکوکاربهدلیلنوعخدمتش،

موردتوجهنیازمندانوجامعهاست؛لذاامکانلغزشازمسیربندگی،برایاومحتملاست.

مطالب به توجه بندگی، در موفق و نیکوکاری عالی نمونههای و بشر مربیان تذکرات به توجه

بازرگانانپیروزاینمیداناست؛پسشايستهاستباتماموجودبهآنانتوجهنماییم.
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رعايتبرخینکاتباعثمیشودتاهمازجريانهایمخّربوخطرناکدوربمانیموهمدرتداوم

کنیم. کسب کارخیر،موفقیتهایبیشتری

بزرگیخالق و - اوست بهدست فقط کار که - ديگران از امید وقطع بزرگدانستن را فقطخدا

کوچکبهنظرآيد.آنچهدردستمردماست،اعتباریاستو نزدانسان،باعثمیشودتامخلوق،

زودگذر؛چهدوستیهايشان،چهاموالشان،چهاحترامشانو...توکلواعتمادبهخداوند،همۀکارهارا

کهتعريفونکوهشمردم اصالحمیکند.رمزمـوفقیتدرمقـابلوسوسههاینفِسشیطانیآناست

برایمايکسانباشد:

ُمــــــرد  بــــبــــایــــد  هــــمــــى  بــــــد چــــــــون  و  ــردنــــيــــک  ــ ــ ــــــى ُب ــــ ــيـــكـ گـــــــوی نـ ــه  ــ ــ ك ــس  ــ ــكـ ــ ــــک آنـ ــن ــ خ

ــت ــرسـ ــش فـ ــ ــویـ ــ گـــــــور خـ ــه  ــ ــ فـــرســـتبـــــــرگ عـــيـــشـــى ب پــــیــــش  تــــــو  پــــــــس،  ز  نــــــيــــــارد  كــــــس 

گلستان،قسمتچهارم( )سعدی،

بهچندنکتۀمهمدرپاياناشارهمیکنم:

الف(تشخیصصحیحوبهموقعمحرومان،ازوظائفمهمواساسیمحروميابیاست.نبايدمنتظر

کارمهمیانجامنگرفتهاست. کهدراینصورت، کند، گرددودرخواست شدتامحرومبهسائلتبدیل

کهباحفظشأنومنرلتبرایفردنیازمندانجامشود. کاریارزشمنداست

کارهابهسرانجام انتخابمسیردرست، باتدبیرو تا بايدسعیشود باتدبیرعملکردن: ب(تفکرو

کار،ازپشیمانیجلوگیریمیکند. کاملقبلازواردشدندر کهبررسی مطلوببرسد

کهباعثنابودیوفساددر کارخیر،اعالمآنقبلازرسیدنبهنتیجۀمطلوباست ج(ازآفتهای

کارمیگردد.

هیچ حاجت خیر، کار »در برنداريم. خیردست کار انجام از هیچگاه خیر: کار انجام در مدوامت د(

استخارهنیست«.

امیداستاینموهبتهایالهیوتوفیقاترحمانیکهنصیبشمانیکوکارانشدهاستدرفرزندان

ونسلهایآيندهتانادامهيابد.

و نــامآوران ماندگار، چهرههای معرفی برسانم گرامی حّضار استحضار به میدانم الزم پايان در

ازستارگانآسماننیکوکاریوخیرانديشیبودهاستو گلچینی خّیرینبرتردراینمراسمباشکوه،

امیداستبتوانیمدرمراسم،ديگرچهرههایمنّوروخدماتارزشمندوهّمتبلندوسخاوتمندانۀسایر

خیرمندانرابهعنوانالگویخدمتبهجامعهمعرفینماییم:

ُپــر است یــده  بــرگــز گــل  هــای  ز  كــه  ايــن چمن  نــيــســتدر  الزم  انـــتـــخـــاب  گـــــل،  ــــدن  ــي چــ بـــــــرای 

)قیصرامینپور(



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

490

کمک،باآرامشبه گسترشفعالیتهایجامعۀخّیرینونیکوکاران،نیازمنداِندريافت امیداستبا

کهدلسپردگانواليِتاهلالبیت)ع( بندگیخدابپردازندتادراینمهدتشّیعيعنیاصفهانوشهری

گردند. شهروندانآنهستند،ازامکاناتمطلوبدرعرصۀسالمتبهرهمند

یــســت ــد یـــافـــت هـــركـــه نـــكـــونـــام ز یـ ــاو ــت جـ ــ ــام رادولـ ــ ــ ــــد نـ ــن ــ ك ــر زنــــــــده  ــ ــي ــر خــ ــ ــ كـ ــبـــش ذ ــقـ كـــــز عـ

گلستان،دیباچه( )سعدی،

ازخداوندمتعالدوامتوفیقاتهمگانرادرظّلتوجهاتخاصۀقطبعالمامکان،ولیاهللاالعظم،

حضرتحجتابنالحسنالعسکری)عج(همراهباعزتوسربلندیوحیاتطّیبهوسعادتابدی

خواهانم.

ِمين«
َ
عال

ْ
َحْمُد هلِِل َرّبِ ال

ْ
ِن ال

َ
و آخر َدعوانا أ

گزارشتصویریاعزامخّیرینبهمشهدمقدسدرادوارمختلف .11
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صفحه مقابل، عكس 

ين به  باال: اعزام خّیر

مشهد مقدس 

صفحه مقابل، 

عكس پايین: بازدید 

ين سلمت  خير

استان اصفهان از 

بیمارستان تخصصى 

و فوق تخصص 

امام رضا)ع( مشهد

12.بهرهبرداریازساختمانخدماتدرمانیبیمارانتاالسمی
ازبیمارانتاالسمیاصفهاندرسال۱۳۷۲شمسیباشمارهثبت6۵۱تأسیس انجمنخیريۀحمايت

کرد.اینخیريه، ودرسال۱۳۹۲شمسیباورودخّیرینوهیئتمدیرهایجديد،مسیرتازهایراآغاز

کهصرفًابااتکابهجلبمشارکتهای سازمانیغیرانتفاعی،غیرسیاسیوغیردولتیمحسوبمیشود

کارکنانوداوطلبان،ادارهمیشود.اینانجمندردورۀجديد مردمیوخّیرینوتوانمندیمدیران،

گذشتبیشازچهارسالفعالیتمستمروحمايتاز۱۲0۳نفرازافرادمبتالبهانواع فعالیتیخودوبا

ارائهدهندۀخدمات غیردولتی سازمانهای میان در درخورتوجه جايگاهی از تاالسمی، بیماریهای

پوشش تحت افــراد نیاز مورد ارائــۀخدمات به تنها نه انجمن است. برخوردار کشور کل در درمانی

گرايشنژادیبهعنوانيکیاز غازهرگونه کمکبههمنوعرافار خودمیپردازد،بلکهانديشۀواالی

اساسیترینتوصیههایدینمبیناسالمترويجمیکند.شفافیتواعتمادزاییبهعنوانبزرگترین

سرمايۀاجتماعی،حفظارزشکرامتانسانیافرادتحتپوششو...ازجملهاساسیتریناصولفعالیت

اینانجمنخیريهمحسوبمیشودواعتمادوحمايتبیشاز۵00نفرازحامیانخّیروخیريههارااز

برنامههاوخدماتخويشفراهمآوردهوبزرگترینسرمايۀانجمنمحسوبمیشود.

گذاشتند)سال خّیرینانجمنخیريۀحمايتازبیمارانتاالسمیاصفهانزمانیپابهعرصۀفعالیت

کهافرادتاالسمیبهدلیلشرايطخاص،شديدًابهحمايتوپشتیبانینیازداشتندوزمینهبرای ۱۳۹۲(

روز بودوهر آمده بیمارانتحتعناوینمختلففراهم این از افرادفرصتطلب سوءاستفادۀبرخی

اخباریجديدازاینگونهسوءاستفادههامنتشرمیشد.دراینمیان،جمعیازخّیرینونیکانديشان

کهبرخاستهازفرهنگمواليمانحضرتعلی)ع(بود، اصفهانیباتکیهبرفرهنگايثارگریواحسان

بنیانيکهیئتمدیرۀمتشکلازخّیرینراپیريختندوایندغدغۀبزرگرامرتفعساختند.

کهاتاقیبهابعاددودرسهمتردر فعالیتخّیرینوهیئتمدیرۀجديددرسال۱۳۹۲دردفترانجمن

ورودیپشتبامدرمانگاهامامرضا)ع(دربیمارستانحضرتسّیدالشهداء)ع()امید(آغازشد.باتوجه

بهکمبودفضایفیزيکیبرایتزریقخونافرادتاالسمی،انجمنبرآنشدباايجادفضایمناسب،این

مشکلرابرطرفومحیطیمناسبرابرایتزریقخونتاالسمیهاوهمچنیندفترانجمنفراهمسازد.

اینهدفباهّمتخّیرینواعضایمحترمهیئتمدیرهدرمرداد۱۳۹۵طیقراردادیبابیمارستان

کلینیکتخصصیبیمارانتاالسمی کلیۀهزينههایاحداث گرفتهشد. حضرتسّیدالشهداء)ع(،پی

تاالسمی بیماران از انجمنخیريهحمايت ازطرف بیمارستانیودرمانی روز باتجهیزات وهموفیلی

آستانۀوالدتسراسرنورحضرتختمیمرتبت)ص(، گرديد.سرانجامدردومدی۱۳۹۵ودر تأمین

اینرؤيابرایافرادتاالسمیبهحقیقتپیوستوپروژهبابهترینطراحیساختمانهایبیمارستانی
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کشوردر بهبهرهبرداریرسید.بهگفتۀمسئولینمربوطه،اینساختماندربینبیمارستانهایدولتی

بخشتزریقخون،بینظیراست.

کلینیکتخصصیویژۀبیمارانتاالسمیازبدوتأسیسوبهرهبرداریدردومدی۱۳۹۵،بهارائۀ

و آقایمجتبیحقایق،مدیريت بامدیرعاملیجناب اينک و بیمارانپرداخته به خدماتدرمانی

ادارهمیگردد.

کمکدهمیلیاردريالیخّیرانانجمن کلینیکيادشدهبامساحتحدود400مترمربع،سهماههبا

ساختهشدهاست.بخشجديدهموفیلیوتاالسمیاینبیمارستانمجهزبه۲8تختروزانهاست

کهحدود۵0کودکبیمارتاالسمیراپوششمیدهد.سهپزشکعمومیومتخصصوهشتپرستار،

کودکانبیمارتاالسمیخدمترسانیمیکنند. روزانهبه

انجمنخیريۀتاالسمیاصفهانباحدود۵۵عضوخّیر،هزينۀدرمانی۱600بیمارتاالسمیراتأمینمیکند.

دیابت خیریۀ انجمن درمــانــی خدمات مرکز جنوبی و شمالی نمای اجــرای .13
اصفهان

نخستینمرکزتخصصیپیشگیریودرمانیديابتوارتقایسالمتآلابراهیممؤسسۀخیريهديابت

ازاستادان باحضورجمعی باروزجهانیديابت، آبان۱۳۹۵شمسی،مصادف اصفهانپنجشنبه۲0

گرديد. دانشگاهی،مسئوالناستانی،خّیرینمحترموهیئتامنایمؤسسهافتتاح

کمکومساعدت اینمجموعۀُمعظِمدرمانیدرزمینیبهمساحت۹00مترمربعدرششطبقهبا

خّیرینحوزۀسالمتاحداثشدهاست.

نمایجنوبیوشمالیاینساختمانتوسطخّیرارجمندجنابآقایحاجسّیدحسینرضازادهبا

هزينهایبالغبر60میلیونتومانانجامپذیرفتهاست.

معاونتوسعۀمدیريتومنابعانسانیاستانداریاصفهان،جنابآقایحسینسیستانی،درمراسم

اینموضوع بهاهمیت استاناصفهان آموزشی،پیشگیریودرمانیمرکزخیريۀديابت افتتاحمرکز

که کسیپوشیدهنیستومیدانیمآسیبهایی گفت:»امروزهاهمیتبیماریديابتبر اشارهداشتو

ديابتبهبدنانسانواردمیکندراشايدهیچبیماریديگریواردنکند.آماروارقامدربارۀبیماری

کاربزرگیصورتبگیرد کشوردروضعیتخوبینیستوبايد کهدرحالحاضر ديابتبیانگرایناست

کهاینعزمرابهخوبیشروعومدیريت کزیهستند کارشود.خیريههايکیازمرا ويکعزممّلیوارد

از کز،بخشقابلتوجهی کند.بدیهیاستايجاداینمرا افزايشپیدا کردهاندوامیدواريمروزبهروز

کاهشمیدهدودربحثپیشگیریازبیماریديابتبسیارمؤثرهستند.« عارضههایدرمانرا
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قائممقامدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان،جنابآقایدکترحمید

ديابت بیماری درگیر مردم درصد ده ما کشور در »متأسفانه گفت: مراسم این در باحضور صانعی،

هستندودهدرصدهمدرمرزابتالبهديابتقراردارند.دراستاناصفهانتااینتاريخ،پانصدهزارنفر

کهاینآمارباالییاستوجایتأملدارد؛لذابايدمراقبتبیشتریازبچههای بهديابتمبتالهستند

آيندهاینزديکمستعدديابتخواهندبود.اهمیتاینبیماری کهاینهادر چاقخودبکنیم؛چرا

نامگذاری ديابت بهنام را سال۱۳۹۵ تا داشت آن بر را بهداشت جهانی سازمان که است بهحّدی

به نسبت نظامسالمت تحّول طرح در الزم تدابیر و رويکردها و سیاستها اتخاذ دراینراستا، کند.

کهدر کارشناساینقبیلبیماریها کزبهداشتیيک گیرموجبشدهاستدرمرا بیماریهایغیروا

رأسآنهاديابتاست،حاضرباشدوبهمردم،خدمتومشاورههایمتنوعارائۀدهدتارفتهرفتهبا

کاهشيابد.« کاردرصدابتالبهديابتبهدلیلپیشگیریهایبهموقع این

کلجمعیتشهریتحتپوششطرحتحولنظامسالمتقرار ویافزود:»تاپايانسالجاری،

کلاستانانجامخواهدشد.يکیازدستاوردهایتشکیلپرونده کاردر میگیرندوبدینترتیباین

کهسريعًامراحلمراقبتیو کشفبیماریديابتدرمردماست برایهمۀمردمتاپايانسالجاری،

کلینیکهامعرفیوتحتدرمان کشفبیماری،بیماربه درمانیبرایآنانپیگیریمیشود.پساز

کزبهداشتی، متخصصوفوقتخصصباویزيتهایسههزارتومانیقرارمیگیرد.امروزهعالوهبرمرا

بیماران برای اصفهان بیمارستانچمران در مثاًل میشود؛ ارائه درمانیهمخدماتخوبی کز مرا در

کهاستانداردهایآنمطابقبامعیارهای ديابتیبهترینخدماتدرحوزۀتخصصیقلبارائهمیشود

بینالمللیاست.«

کهديابتبیماریعروقاستوعروقریز گفت گفت:»دربارۀاهمیتموضوعبايد ايشانهمچنین

کل گرفتهاند،اینبیماریهم کلبدنرافرا کهعروق، ومتوسطوبزرگرادرگیرمیکندوازآنجایی

کبدچرب که۲۵تا۳0درصدمردم، اعضایبدنرادرگیرعوارضخودشمیکند.متأسفانهمیبینیم

کشورماپرخوریمیکنندواضافهوزندارند.« دارندوازطرفیهمنیمیازمردم

جنابآقایدکترمحمدعلیعطاری،رئیسهیئتمدیرۀخیريۀديابتاستاناصفهاننیزدرمراسم

افتتاحیه،ضمناشارهبهاهمیترسیدگیبهموقعبهاینبیماری،بیانداشت:»بیماریديابتهمانطور

کهدربروزعالئمخودغیرمنتظرهاست،مارادرآمارهاهمشوکهکردوآمارُنهسالآيندهرابهيکبارهدراین

سالبروزدادوشاهدوجود4۵0میلیونبیمارديابتیدردنیاهستیم.ديابتسردستۀبسیاریازبیماریها

گرفته کهبايدبهشّدتازسویمردمجّدی کلیویوقطعانداماست مانندبیماریهایچشمی،قلبی،

شود.وقتیکهبیمارديابتیبهپزشکمراجعهمیکند،پزشکسنآنفردراحدودسیدرصدباالتردرنظر
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کاهش کهديابت،سنفردراتاسیدرصد گرفتهوسپسمشغولبهمداوامیشودواینبدانمعناست

میدهد.کدامجنگبینالمللیاستکهدريکسالپنجمیلیونکشتهبدهدواینآمارهمروبهافزايش

باشد؟امامیبینیمکهایناتفاقدرسالگذشتهدرجهانرخدادهاست.«

آموزش،کنترل،پیشگیریودرمانمؤسسۀخیريۀديابتدرمرکزامورآموزشیودرمانیوپیشگیری،

تحتنظارتپزشکانومشاورانمجّربانجاممیشودوقسمتهایمختلفیاعمازچشمپزشکیو

کنارداروخانۀاینمرکز،آزمايشگاهبسیارمجهزی کرد.همچنیندر قلبوعروقشروعبهکارخواهند

باهزينهایبالغبريکونیممیلیاردتومانايجادشدهودرمواردیرايگان،آمادۀخدمترسانیبه

بیمارانمبتالبهديابتاست.

درپايانمراسمافتتاحیه،ازخّیرینحوزۀسالمتکهباراصلیرابردوشکشیدند،تجلیلبهعملآمد.

14.افتتاحساختمانمجتمعدرمانی،خدماتیوفرهنگیحضرتقمربنیهاشم)ع(
نجفآباد

سنگبنایانجمنخیريۀحضرتقمربنیهاشم)ع(رارادمردیهاوجوانمردیهایانسانهاییباايمان

کههمهباصدقدلوخلوصايمانواستعانتازنامبزرگاسوۀجوانمردی بهوجودآورد؛خیرانديشانی

وشهامتوشهادت،حضرتابوالفضلالعباس)ع(کوشیدندبهياریمحرومانوانسانهاییبشتابندکه

کاخرفیعوبلندانساندوستانهرابنیاد ازهمهکسوهمهچیزجزربخالقبريدهبودندوچهخوشاین

نهادند؛بناییکهبااستواریايمانبناشدهوخداوندبزرگحافظآنبانیانخیراست.

انجمنخیريۀحضرتقمربنیهاشم)ع(درسال۱۳۷6شمسیباحضور۲6نفرازافرادخّیرومتعهد

گرديدهودر6خرداد۱۳۷8تحتشمارۀثبت۵۲درادارۀثبت کهعضوهیئتامناهستند،افتتاح شهر

بهصورت هیئتامناء فعالیت که است ذکر به الزم است. رسیده ثبت به نجفآباد اسنادشهرستان

افتخاریاست.

خدمات از مراسم، این در گرديد. افتتاح ۱۳۹۵ ۵دی در نیز خیريه این درمانی کلینیک بخش

کاریازطرف مدیرعاملانجمن،جنابآقایحاجعلیسلیماننژادباارائۀلوحتقدیروتنديسمینا

مدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانتقدیربهعملآمد.

اهداف انجمن
سرطانی، )کلیوی، صعبالعالج بیماریهای به مبتال بیماران برای الزم تسهیالت فراهمنمودن ۱.

کلیویاست(ودرصورتامکان کهدرحالحاضراولويتبابیماران قلبی،هموفیلی،تاالسمی،M.S
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برایبیماراننیازمندوتدارکوراهنماییاموردرمانیوبهداشتی.

کمکمالیبهبیمارانصعبالعالجنیازمندوخانوادۀمستمندآنها. ۲.

۳.ايجادمجتمعهایدرمانی،بهداشتی،بیمارستانیوتوانبخشی.

ارشادعمومیبرای گهیهای کتبپزشکیدرهمۀزمینههاوتهیۀاساليدوفیلموآ 4.نشربولتن،

ارتقایاطالعاتبیمارانومردمدرحفظازبیماریوپیشگیری.

کارگاهیبهمنظورتأمیننیازهایمالیانجمنوتحتپوششقراردادن کاریو ۵.ايجادمؤسسات

بیمارانمبتالبهبیماریهایصعبالعالجنیازمندوخانوادۀمستمندآنان.

استان بهداشتیدرمانی خیریۀ انجمنهای از تجلیل همایش اّولین برگزاری .15
اصفهان

با همزمان اصفهان استان درمانی بهداشتی خیريۀ انجمنهای خدمات از تجلیل همايش اّولین

سیوهشتمینسالگردپیروزیانقالباسالمی،مصادفباسیزدهمبهمن۱۳۹۵درتاالرهمايشهای

کشور، سالمت خّیرین مجمع همکاری با اصفهان اهلالبیت)ع( معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ

دانشگاهعلومپزشکیاصفهانواستانداریاصفهانبرگزارشد.

هدفهمايش،تجلیلوتکريمازچهلانجمنخیريۀفعالدرعرصۀسالمتوهمچنیننکوداشت

جنابآقايحاجسّیدرضانّیری،دبیرکلمجمعخّیرینسالمتکشوروتقدیروتشکرازاعضایهیئتمدیرۀ

مجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبود.اینمراسمباشکوه،باتالوتآياتیچندازسورۀانسانتوسط

قاریبینالمللی،جنابآقایدکترنیکدستیآغازگرديد.سپسگروهسرودارتشجمهوریاسالمی،سرود

ملیجمهوریاسالمیایرانوسروددهۀفجررادرسالناجتماعاتطنیناندازکردند.

احمد حــاج آقــای جناب اصفهان، استان سالمت خّیرین مجمع هیئتمدیرۀ رئیس ادامــه، در

کشور فامیلدردشتی،بهمسئولینعالیرتبۀاستان،شخصیتهایبرجستۀمجمعخّیرینسالمت

کرد.آنگاهتعدادیازمدیرانومسئولینانجمنهایخیريۀ گفتوازآنانتشکروقدردانی خیرمقدم

سخنرانی پرداختند. سالمت حــوزۀ در خود نقطهنظرات بیان به اصفهان استان بهداشتیدرمانی

از امامجمعۀاصفهان،بخشديگری و استان ولّیفقیهدر نمايندۀ آيتاهللطباطبایینژاد، حضرت

اینمراسمبود.

مراسمتجلیلوتکريم،باحضوراستانداراصفهان،مشاورعالیوزارتبهداشت،درمانوآموزش

آقای جناب اصفهان، شهردار نّیری، آقــای جناب کشور، سالمت خّیرین مجمع دبیرکل و پزشکی

جمالینژاد،رئیسومعاونیندانشگاهعلومپزشکیبااهدایلوحنفیسوتنديسمینابهمنتخبان
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همايشانجامپذیرفت.دراینمراسم،بهمنظورتجلیلازخدماتدرخشانآقایحاجسّیدرضانّیری

درعرصۀنیکوکاری،بااهدایلوحبسیارنفیسیتقدیروتشکربهعملآمد.

استان خّیرینسالمت هیئتمدیرۀمجمع اعضای دهسالۀ زحمات از قدردانی بهمنظور پايان در

اصفهان،بااهدایلوحتقدیراززحماتاینعزیزاننیزتقدیروتشکرشد.

کوتاهمهرسالمت 16.برگزاریاولینجشنوارۀملیفیلم
دراولینجشنوارهملیفیلمکوتاهمهرسالمتکهبهمیزبانیاصفهانبرگزارمیگردداینافتخارراداريمکه

بهيکیازمهمترینموضوعاتمطرحشدهدرفرهنگایرانیاسالمیبهعنوانباالترینعبادتبپردازيم.

بیانهنریمتخصصاندرگسترشعملنیکوکارانهوتوجهبهفعاالنومعرفیفیلمسازانموفقدراین

جشنوارهبهطوراختصاصیباعثترويجفرهنگنیکوکاریدرعرصهسالمتخواهدبود.امیدآنداريم

کهبهلطفخداوندمتعالوباهمدلیوهمراهیيکديگرقدمیوتوشهایبرایدنیاوآخرتبرداريم.

گوشه ای از سخنرانی رئیس جشنواره 
کهبهطورمستقیمباجسموجان سالمتازمهمترینوحساسترینحوزههایاجتماعیمیباشد

کهبحمداهلل وروحوروانانسانهاازبدوتولدتاپايانعمرارتباطدارد.جایبسیخوشبختیاست

جهت در خیرین حمايتهای و خدمات توسعه راستای در مؤثری گامهای سالمت خیرین مجمع

کشوربرداشتهاند.مجمعخیرینسالمتاستاناصفهانبافراهمنمودن شکوفایینظامسالمتدر

پیوند نیکوکاری، و باموضوعاتسالمت آشناییدقیقوتخصصیهنرمندان برای بستریمناسب

گامیمهمیدر هنرمندانبافعالیتهایخیردرحوزهسالمتجامعهرااستحکامبخشیدوازاینراه

راستایفرهنگسازیواجتماعیشدننظامسالمتبرداشتهاست.

کهبااستفادهازهنروساختفیلم کیدمنبههمهفیلمسازان،اصحابهنرورسانهایناست تأ

گسترشفرهنگنیکوکاریونگاهویژهجامعهبهمقولهسالمترسالتخودراايفانمايند. درراستای

کهدرآغازینراهآنهستیمدرآيندهتبدیلبهيکفرهنگماندگارو امیداستاینحرکتماندگار

موجباترشدوشکوفاییمقولهسالمتدرجامعهرافراهمنمايد.

پیام وزیر بهداشت به جشنواره
کشورافتخاربزرگیبرایوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبه خدماتمجمعخیرینسالمت

شمارمیرود.
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باهمکاریخوبوراهبردیخودشان کهدرحوزهسالمت اعضایمجمعخیرینسالمتبدانند

گذاشت. يادگارهایماندگاریازخودبرجایخواهند

و ارزشمند ذخــیــره کــه اســت ماندگارتان و نیکو عملکرد خیرین شما زنــدگــی لحظات زیباترین

باقیاتالصالحاتبرایخود،خانوادهوآيندهتانمحسوبمیشود.ارتقایمکارماخالقیمهمترین

کنونچهاخالقیباالتروارزشمندتر کرم)ص(محسوبمیشودوا کیداتپیامبرا نیازجامعهبراساستا

ازاينکهایرانیانبههممهربورزند،باهممحبتداشتهوبانوعدوستیبهمستمندانونیازمنداندر

کنند. کمک حوزهسالمت

برگزاریجشنوارهفیلم»مهرسالمت«ازمهمترینخروجیهایقابلارزيابیمجمعخیرینسالمت

کهباانگیزهخدمتبهنظامسالمتبرگزار کاماًلمردمی کشورمحسوبمیگردد.تداوماینجشنوارۀ

گردد. گرديده،انشاءاهللبهصورتجدیتربهاهدافودستاوردهايشنائل

توفیقهمهدستاندرکارانبرگزاریاینرويدادمهمفرهنگیهنریرادرجهتارتقاءخدماتنظام

سالمتازخداوندمنانمسالتمینمايم.
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16.اهداینشان»حامیسالمت«بهشخصیتهایفعالدرحوزۀسالمت
درسال۱۳88شمسیبنابهپیشنهادمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانوموافقتدانشگاهعلوم

پزشکیاصفهان،طراحیوساختنشان»حامیسالمت«توسطمجمعانجامپذیرفت.

نیزتدوینوهیئتیپنجنفرهبرایاعطای آئیننامۀاعطاینشان»حامیسالمت« درهمینباره

نشانبهشخصیتهاوخّیرینوچهرههایماندگارحوزۀسالمتتعیینشدند.

َبًة  ُه َحَیاًة َطِيّ ُنْحِيَیّنَ
َ
ْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َكٍر أ  َصاِلًحا ِمْن َذ

َ
ایننشانمزّینبهآيۀ۹۷سورۀنحل>َمْن َعِمل

کلخیرواّولخیرعالم وَن<وهمچنینناممبارکاصلخیرو
ُ
َكاُنوا َيْعَمل ْحَسِن َما 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َيّنَ َنْجِز

َ
َول

کهبررویآنطراحیوحکشدهاست. هستی،حضرتامامعلی)ع(است

شناختنامۀ شخصیت  های منتخب دریافت نشان »حامی سالمت«
آیت اهَّلل حاج سّید حسن فقیه امامی زعیم حوزۀ علمیۀ اصفهان

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۳شمسی،اصفهان

تحصیالت:خارجفقهواصول

سمت:زعیمحوزۀعلمیۀاصفهان

در عامالمنفعه خیريۀ مؤسسۀ دهها تأسیس شاخص: فعالیتهای

حوزۀسالمت،تأسیسچندینحوزۀعلمیۀویژۀتحصیلطالبعلوم

حوزۀ در بهویژه خیريه مؤسسۀ دههــا زعیم و مؤسس عضو دينی،

سالمت،تأسیسمدرسۀمحموديه،تأسیسمدرسۀجواديه،تأسیس

حمايت و همکاری ذوالفقار، مدرسۀ بنای تجديد الغدیر، مدرسۀ

نامیپیشوايانمعصوم)ع(،عضومؤسس بهنام بامؤسسههایدينیوخیريهای گسترده و نزديک

مرضیه)س(، زهرای بیمارستان مهديه، رادیولوژی عسگريه، بیمارستان هیئتامنای و بنیانگذار و

بیشتر هیئتامنای رياست و هــادی)ع( امــام سالمت خّیرین مجمع ابواالفضل)ع(، حضرت خیريۀ

خیريههایفعالدرحوزۀسالمتاستاناصفهان.

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

گهربارونورانیاهلالبیت)ع(درهدايتجامعهبهسوی   زعیمحوزۀعلمیۀاصفهانومرّوجفرهنگ

کارهایخیروعامالمنفعه،بهویژهعرصۀسالمت فعالیتدر

مؤسسوبنیانگذاردههامؤسسۀخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀسالمت  

رياستهیئتامنایخیريۀبهداشتیدرمانیحضرتابوالفضل)ع(  
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انجامتحقیقاتوارائۀآثاردرحوزۀطبازديدگاهامامصادق)ع(  

عضوهیئتمؤسسورياستهیئتامنایرادیولوژیوآزمايشگاهمهديۀاصفهان  

کشوریو   ارائۀمقاالتعلمیدربارۀنقشوجايگاهخّیرینوارائۀسخنرانیهایعلمیدرمحافل

استانیدربارۀارزشگذاریخدمتدرعرصۀسالمت

عضوهیئتمؤسسورياستهیئتامنایبیمارستانعسکريۀاصفهان  

آثار و تألیفات:

انجامتحقیقاتوارائۀآثاردرحوزۀطبازديدگاهامامصادق)ع(  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادفبا بهمناسبتبرگزاریاّولینجشنوارهخّیرینسالمتاستاناصفهان

گرديد،بهدلیلحضورنداشتنحضرتآيتاهللحاج ۱۵تیر۱۳88درباغموزۀچهلستوناصفهانبرگزار

گرديد. سّیدحسنفقیهامامی)ره(درمراسم،نشان»حامیسالمت«دربیتايشانتقديمحضورشان

سّید  رضا نّیری 

تاريختوّلد:۱۳۱4شمسی،مرانکدماوند

کشور سمت:مشاوروزیربهداشتودبیرکلمجمعخّیرینسالمت

فعالیتهایشاخص:عضويتشورایمرکزیکمیتۀامداد،مسئولیت

کارهای و حمايتی امداد،فعالیتهای کمیتۀ سرپرستی و اجرایی

کمکرسانیبه کمیتۀامداد،کمکرسانیبهجبههوجنگ، خیردر

کمکرسانیدرحوادثمختلفیچونسیل آوارگان، جنگزدگانو

کشور،مشاوروزیربهداشت،دبیرکلمجمع وزلزلهدرداخلوخارج

کشور خّیرینسالمت

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

کشور   مؤسسوبنیانگذارمجمعخّیرینسالمت

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀسالمت  

فعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتبهداشتیدرمانی  

کسبافتخاراتودريافتلوحازمقاماتعالیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی  

کشور   دبیرکلمجمعخّیرینسالمت

کزبهداشتیدرمانیيابیمارستان   تأسیسمرا
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دارابودناثرمکتوبدرفرهنگسازیدرحوزۀپیشگیریودرماندرحوزۀسالمت  

کزبهداشتیدرمانیدرحوزۀسالمت   کمکهایشاخصبرایرفعنیازهایمرا

آثار و تألیفات:

کتابخاطراتباعنواننیمقرنخاطره  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

در با۱۵تیر۱۳88 کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادف استاناصفهان اّولینجشنوارهخّیرینسالمت در

گرديد،بهجنابآقایسّیدرضانّیری،مشاوروزیربهداشتودبیرکل باغموزۀچهلستوناصفهانبرگزار

گرديد. کشور،نشان»حامیسالمت«اهداء مجمعخّیرینسالمت

مهندس مهدی چمران 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲0شمسی،تهران

تحصیالت:کارشناسیارشدمعماری

سمت:رئیسشورایشهرتهران

کمیتۀاستقبالازامامخمینی،جانشین فعالیتهایشاخص:عضو

رئیس چـــمـــران(، )مصطفی نامنظم جــنــگهــای ســتــاد فــرمــانــدۀ

و آثار حفظ بنیاد رئیس تهران، دانشگاه زیبای هنرهای دانشکدۀ

قوا، کل فرماندهی ستاد فرهنگی معاون مقدس، دفاع ارزشهــای

کلقوا،رئیسشورای مشاورتحقیقاتعلمیرئیسستادفرماندهی

عالیاستانها

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

استادتمامدانشگاهتهران  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀسالمت  

رياستشورایشهرتهرانورياستشورایعالیاستانها  

پیگیریطرحهاوبرنامههایسالمتمحوروهوایپاک  

فعالیتدرراستایتوسعۀفرهنگنیکوکاریدرحوزۀسالمت  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درسال۱۳۹۱شمسیدرمحلپارکناژوانودرجلسۀمشترکمجمعخّیرینسالمتواعضایشورای
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مجمع مدیرعامل توسط سالمت« »حامی نشان پاک، هوای روز مناسبت به اصفهان شهر اسالمی

گرديد. خّیرینسالمتاستاناصفهان،حاجسّیدحسینرضازاده،بهايشاناهداء

آیت اهَّلل حاج شیخ محمدعلی ناصری دولت آبادی

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۹شمسی،دولتآباد

تحصیالت:خارجفقهواصول

سمت:استادعالیمقامحوزۀعلمیۀاصفهان

عضو و دولتآباد شهر درمانی مرکز تأسیس شاخص: فعالیتهای

هیئتامنایچندینمؤسسۀخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀسالمت

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«

ازعلمایشاخصوبرجستهواستاداخالقدراستاناصفهان  

حوزۀ   در عامالمنفعه خیريۀ مؤسسۀ دههــا بنیانگذار و مؤسس

سالمت

ديالیزیشهرستان   بیماران به ارائۀخدمات و تختخواب بیست ظرفیت با ديالیز تأسیسبخش

دولتآباداصفهان

دائرنمودنمرکزدرمانیحضرتولیعصر)عج(درشهرستاندولتآباد  

گلديسشاهینشهراصفهان   عضوهیئتمؤسسوازبنیانگذارانبیمارستان
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عضوهیئتمؤسسینوازبنیانگذارانبخشديالیزدرشهرستانمیمه  

کشوریو   ارائۀمقاالتعلمیدربارۀنقشوجايگاهخّیرینوارائۀسخنرانیهایعلمیدرمحافل

استانیدربارۀارزشگذاریخدمتدرعرصۀسالمت

عضوهیئتمؤسسورياستهیئتامنایمرکزدرمانیحضرتولیعصر)عج(وهمچنینبیمارستان  

گلديسشاهینشهر

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

دراّولینجشنوارۀخّیرینسالمتاستاناصفهانودومینجشنوارۀتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀ

کهبهترتیبدر۱۳رجب۱4۳۱مصادفبا۱۵تیر۱۳88درباغموزۀچهلستون سالمتاستاناصفهان

گرديد،بهمنظورتجلیلازخدماتآيتاهلل اصفهانودرسال۱۳۹۱درتاالرنگینسپاهانشهربرگزار

ناصریدولتآبادی،نشان»حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

گرديد. بهايشاناهداء

سّید  مرتضی بختیاری 

تاريختوّلد:۱۳۳۱شمسی،مشهد

مدرکورشتۀتحصیلی:حوزوی

سمت:استانداراصفهان

رضوی، خراسان استان دادگستری مدیرکل شاخص: فعالیتهای

استانداراصفهان،وزیردادگستری

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«: 

اصفهان،   استان عالی مدیريت به نمادین بهصورت نشان این

و ارزشمند کوششهای بــرای بختیاری، مرتضی سّید آقــای جناب

تأثیرگذارايشانوحمايتهایهمهجانبهازمؤسساتخیريۀفعالدرحوزۀسالمتوهمچنینهمکاری

گرديد دربرگزاریاّولینجشنوارۀتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمتدرباغموزۀچهلستوناهداء

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

در با۱۵تیر۱۳88 کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادف استاناصفهان اّولینجشنوارهخّیرینسالمت در

باغموزهچهلستوناصفهانبرگزارگرديد،بهمنظورتجلیلازخدماتجنابآقایسّیدمرتضیبختیاری،

گرديد. نشان»حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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ل طعمه سّید  عبدالمهدی موسوی آ

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،تهران

تحصیالت:خارجفقهواصول

شغل:تاجرمس

و مؤسس اسالمی، تعلیمات جامعۀ شاخص:مؤسس فعالیتهای

مدیرعاملبیمارستانسومشعباندرجنوبتهران،مؤسسدرمانگاه

سّیدالشهداء)ع(،ازبنیانگذارانمؤسسۀفرهنگیطلوعوبانیوساعی

کشورعزیزایران کلیۀمناطق مبتکردرصدهاامورخیريۀديگردر

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

مؤسسوبنیانگذاربیمارستانسومشعبانومسجدباعظمتالغدیردرتهران  

رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملبیمارستانسومشعبان  

سخنرانیوارائۀمقالهدربارۀارزشگذاریخدماتخّیریندرحوزۀسالمت  

رهبری،فرهنگسازیومدیريتمؤسساتفعالدرحوزۀسالمت  

تأسیسمؤسساتخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀسالمت  

کمکبهرشدوتعالیخدماتحوزۀسالمت   ايجادانگیزهدراقشارمختلفجامعهدرراستای

گسترشفعالیتهادرحوزۀسالمت   کمکهایمردمیدرراستای فعالیتهایشاخصدرجلب

کشور   عضويتوزعامتدرخیريههایبهداشتیدرمانی

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

حوزۀ در خّیرین از جمعی از ۱۳۹۱ ۹شهریور در اصفهان استان سالمت خّیرین جشنوارۀ دومین در

کهبهدلیلحضورنداشتنجنابآقایسّیدعبدالمهدیآلطعمهبا سالمتتقدیروتشکربهعملآمد

حضوردرمنزلايشان،نشان»حامیسالمت«توسطتولیتومدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستان

گرديد. اصفهانتقديمايشان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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ج فاضل دکتر ایر

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱8شمسی،اردستان

تخصص اعضا، پیوند و عــروق جراحی تحصیالت:فوقتخصص

جراحیعمومی،دکترایپزشکی

شغل:استاددانشگاه

فعالیتهایشاخص:وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،وزیربهداشت،

جمهوری نظامپزشکی ســازمــان رئیس پزشکی، آمــوزش و درمــان

اسالمیایران،مؤسسورئیسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوری

و مؤسس ایــران، جراحان جامعۀ رئیس و مؤسس ایــران، اسالمی

خاورمیانه، اعضای پیوند انجمن رئیس و مؤسس ایران،عضو اعضای پیوند علمی انجمن رئیس

 Archives of Iranianدانشیاردانشگاهرايتاستیت،عضوشورایعالیانقالبفرهنگی،مدیرمسئول

Medicineو...

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

دارابودنفعالیتهایمدیريتیدرحوزۀسالمت  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀسالمت  

فعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتبهداشتیدرمانی  

کسبافتخاراتودريافتلوحازمقاماتعالیوزارتبهداشتودرمان  

کزبهداشتیدرمانیيابیمارستان   تأسیسمرا

استادممتازدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی  

دارابودناثرمکتوبدرفرهنگسازیدرحوزۀپیشگیریودرماندرحوزۀسالمت  

کزبهداشتیدرمانیدرحوزۀسالمت   کمکهایشاخصبرایرفعنیازهایمرا

آثار و تألیفات:

مقاالتبسیاردرزمینۀجراحیعروقوپیوند  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهدر4آذر۱۳۹۵درتاالراجتماعاتدانشکدۀ درمراسمنکوداشتاستادفرهیخته،دکترایرجفاضل

گرديد،مدیرعاملمجمعخّیرینسالمت برگزار دندانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهان

خدمات بهپاس را سالمت« »حامی نشان رضــازاده، حسین سّید حاج آقای جناب اصفهان، استان

کردند. ايشاندرحوزۀسالمتبهمحضرشانتقديم



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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حکامروایی،جلددوم شر
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حکامروایی،جلددوم شر
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دکتر غالمرضا اصغری

محلتوّلد:خمین

استادتمام دارویـــی(، )گیاهان کولوژی فارما دکــتــرای تحصیالت:

دانشکدۀداروسازیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان

سمت:سرپرستوعضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان

زمینۀ در کتاب عنوان سه ترجمۀ و تألیف شاخص: فعالیتهای

و بینالمللی و ملی در۱0۳همايش ارائۀسخنرانی دارویــی، گیاهان

کشور نگارش8۳مقالۀعلمیدرمجالتمعتبرداخلوخارج

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

استادتمامدانشکدۀداروسازیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان  

کمیتۀتخصصیوهیئتممّیزدانشگاه   عضو

معاونپشتیبانیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان  

عضوشورایسیاستگذاریدبیرخانۀشورایآموزشداروسازیوتخصصیوزارت  

رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان  

مسئولوعضوهیئتنظارتبرانتخاباتنظامپزشکیاستان  

و   ملی همايشهای در پوستر و سخنرانی ارائــۀ دارویــی، گیاهان زمینۀ در مکتوب اثر دارابـــودن

بینالمللی

رئیسدانشکدۀداروسازیاصفهان  

آثار و تألیفات:

گیاهاندارویی،ارائۀسخنرانیوپوستردر۱0۳همايشملی کتابدرزمینۀ تألیفوترجمۀسهعنوان

کشور وبینالمللیونگارش8۳مقالۀعلمیدرمجالتمعتبرداخلوخارج

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

کهدر۱۲آذر۱۳۹۲برگزار درمراسمتوديعومعارفۀرئیسجديددانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهان

گرديد،بهپاسقدردانیوآرزویموفقیتبرایمدیريتعالیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،نشان

»حامیسالمت«بههمراهلوحتقدیر،توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشان

گرديد. اهداء



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت
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کامران باقری لنکرانی دکتر 

تاريخومحلتوّلد:۱۳44شمسی،تهران

فوقتخصص داخلی؛ تخصصی بورد عمومی، تحصیالت:دکترای

گوارش

سمت:وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی

رئیس شیراز، پزشکی علوم دانشگاه شاخص:استاد فعالیتهای

مرکزتحقیقاتسیاستگذاریسالمتدانشگاهعلومپزشکیشیراز،

نهم،استاديار ــت دول در پزشکی آمـــوزش و درمـــان بهداشت، ــر وزی

بینالمللی انجمن در داخلی،عضويت گــروه داخلی،دانشیار گــروه

کبدایران،تأسیس گوارشو گوارشوانجمنمتخصصین کبد،انجمنآمريکاییمتخصصین پیوند

دانشنامۀ امتحانات ممتحن هیئتهای در شیراز،عضويت پزشکی الکترونیک مجلۀ سردبیری و

گواهینامۀ کارورزی، کبد،تخصصیاورژانس،پذیرشدستیار،امتحانجامع گوارشو فوقتخصصی

تخصصیداخلیو...

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

داشتنفعالیتهایمدیريتیدرحوزۀسالمت  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀسالمت  

فعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتبهداشتیدرمانی  

کسبافتخاراتودريافتلوحازمقاماتعالیوزارتبهداشتودرمان  

کزبهداشتیدرمانیيابیمارستان   تأسیسمرا

دارابودناثرمکتوبدرفرهنگسازیدرحوزۀپیشگیریودرماندرحوزۀسالمت  

کزبهداشتیدرمانیدرحوزۀسالمت   کمکهایشاخصبرایرفعنیازهایمرا

استادممتازدانشگاهعلومپزشکیشیراز  

آثار و تألیفات:

کتاب،چهارمقالهدرنشرياتفارسیو۱۳۷مقالهدرنشرياتبینالمللی   تألیفچهارعنوان

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

در با۱۵تیر۱۳88 کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادف استاناصفهان اّولینجشنوارۀخّیرینسالمت در

باغموزۀچهلستوناصفهانبرگزارگرديد،بهمنظورتجلیلازخدماتدکترکامرانباقریلنکرانی،نشان

گرديد. »حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده
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دکتر مرضیه وحید دستجردی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،تهران

تحصیالت:دکترجراحومتخصصزنانوزايمان

محلتحصیل:دانشگاهتهران

تــهــران دانــشــگــاه زايــمــان و ــان زنـ ــروه گـ هیئتعلمی ســمــت:عــضــو

)بیمارستانآرش(

اســالمــی،رئــیــس ــورای فــعــالــیــتهــایشــاخــص:نــمــايــنــدۀمجلسشــ

و زنان گروه تهران،مدیر پزشکی علوم دانشگاه بینالمللی دانشگاه

زايماندانشگاهعلومپزشکیتهران،عضوهیئتممتحنهوارزشیابی

گسترشدانشگاههایعلومپزشکی،عضوشورایعالیبرنامهریزی بوردزنانوزايمان،عضوشورای

کشور،رئیسبیمارستانآرش،دريافتباالتریننشانعلمیبنیادجهانیپروفسوريلدا، آموزشعالی

دانشیاردانشگاهعلومپزشکیتهران،وزیربهداشتودرمانو...

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

داشتنفعالیتهایمدیريتیدرحوزۀسالمت  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀسالمت  

فعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتبهداشتیدرمانی  

کسبافتخاراتودريافتلوحازمقاماتعالیوزارتبهداشتودرمان  

کزبهداشتیدرمانیيابیمارستان   تأسیسمرا

دارابودناثرمکتوبدرفرهنگسازیدرحوزۀپیشگیریودرماندرحوزۀسالمت  

کزبهداشتیدرمانیدرحوزۀسالمت   کمکهایشاخصبرایرفعنیازهایمرا

خدمتدربیمارستانخیريۀسومشعبان  

آثار و تألیفات:

کتابوهفتمقاله   تألیفوترجمۀبیشازششعنوان

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

اعضای و بهداشت وزارت خّیرین مجمع نمايندۀ اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه رئیس ديــدار در

کشور،سرکارخانم آموزشپزشکی و بهداشت،درمان وزیر با استاناصفهان مجمعخّیرینسالمت

کهدر۱0مهر۱۳۹۱درتهرانانجامشد،نشان»حامیسالمت«ازطرف دکترمرضیهوحیددستجردی

گرديد. مجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانهمراهبالوحتقدیربهايشاناهداء



حکامروایی،جلددوم شر
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حکامروایی،جلددوم شر
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دکتر سّید حسن قاضی  زاده هاشمی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،شهرستانفريمان

تحصیالت:تخصصچشمپزشکیوفوقتخصصجراحیقرنیه

سمت:وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیایران

کشور، فعالیتهایشاخص:دبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصی

مشاوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،رئیسدانشکدۀپزشکی

گروهچشمپزشکیدانشگاهعلوم دانشگاهعلومپزشکیتهران،مدیر

چشمپزشکی انجمن دبیرکل و هیئتمدیره تهران،رئیس پزشکی

چشمپزشکی،مؤسس رشــتــۀ ســیــاســتــگــذاری شـــورای ــر ــی ــران،دب ای

مجموعۀچشمپزشکینور،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدردولتدهمويازدهمو...

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

داشتنفعالیتهایمدیريتیدرحوزۀسالمت  

اخذنشانهایمعتبرملیدرحوزۀسالمت  

فعالیتهایتأثیرگذاردررشدوتعالیخدماتبهداشتیدرمانی  

دارابودنرتبۀاّولدرامتحانبوردچشمپزشکیایران  

کزبهداشتیدرمانیيابیمارستان   تأسیسمرا

دارابودناثرمکتوبدرفرهنگسازیدرحوزۀپیشگیریودرماندرحوزۀسالمت  

کزبهداشتیدرمانیدرحوزۀسالمت   کمکهایشاخصبرایرفعنیازهایمرا

کشور   مؤسسوبنیانگذارخیريۀنورآوراندرحوزۀخدماتدرمانیدرمناطقمحروم

آثار و تألیفات:

ــاخــنــک،فــیــکــوچــاپ،پــرســتــار   راهـــنـــمـــایمـــراقـــبـــتهـــایچــشــمــی)ویـــــژۀپــزشــکــانعــمــومــی(،ن

کتاب کت، کاتارا تدوین(، و )ترجمه کتیو رفرا جراحی چشمپزشکی، چشمپزشکی،دانستنیهای

کتابVitreoretinal Surgeryو... راهنمایبیماران،مراقبینچشمدرایران،يکChapterاز

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درهمايشسراسریمدیرانعاملمجمعخّیرینسالمتکشورکهدرآبان۱۳۹۳برگزارگرديد،بهمنظور

و ویژه وهمکاریهای وزارت دوران در هاشمی قاضیزاده سّیدحسن دکتر آقای ازخدمات تجلیل

تأثیرگذاربامؤسساتخیريۀبهداشتیدرمانی،نشان»حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرین

گرديد. سالمتاستاناصفهانبهايشاناهدا
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کلیلی
َ
استاد حاج حسن ا

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۲شمسی،اصفهان

تحصیالت:دیپلمطبیعی

گروهنمايش کارگردان،بازيگر،مدیر شغل:نويسنده،

کارگردانیتئاتروبازيگریدرفیلمهای فعالیتهایشاخص:اجراو

تبدیل اصفهانفیلم، سینمایی مؤسسۀ تأسیس متعدد، سینمایی

سینمایحافظبهسینماتئاترحافظدرسال۱۳۷۱

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

حضورفعالوتأثیرگذاردرجمعخّیرینحوزۀسالمت  

دريافتنشانعالیازوزارتفرهنگوارشاداسالمی  

خدمات   تعالی و رشد راستای در مردمی مشارکتهای جلب و فرهنگسازی راستای در فعالیت

بهداشتیدرمانیاستاناصفهان

چهرهایمحبوبومردمیدرجامعۀخّیرینونیکوکاران  

عضوفعالدرچندینمؤسسۀخیريۀبهداشتیدرمانیاستاناصفهان  

کشور   دارایآثارهنریشاخصوتأثیرگذاردرجامعۀهنری

هنرمندشاخصومحبوبدراستاناصفهان  

آثارو تألیفات:

کارگردانفیلمهایسینماییوتئاتر،نظیربازیدرفیلمسینمایی»جنگجوی   نويسنده،بازيگرو

کارگردانیمجتبیراعی؛تهیهکنندهوبازيگردرسريالتلویزیونی»گرفتار«)کارگردانهنری(؛ پیروز«به

تهیهکنندهوبازيگردرسريالتلویزیونی»غفلت«بهکارگردانیپرویزحسنپور،تهیهکنندهوبازيگرسريال

کارگردانیمجیدجوانمرد؛اجرادرمجموعۀمسابقات»بهترینانتخاب« »دلخوشسیریچند«به

شبکۀتهران؛اجرادرمجموعۀ»شبتهران«؛اجرادرمجموعۀ»شبآهنگ«؛اجرادرمجموعۀ»شب

کارگردانوبازيگر۲۵تلهتئاترتلویزیونیباعنوان»تئاتردرسیما« نشینی۱و۲«؛تهیهکنندهو

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

۱۳۹۵در پنجشنبه۲دی که اصفهان استان تاالسمی بیماران تخصصی کلینیک افتتاح مراسم در

خّیرین مجمع مدیرعامل و هیئتمدیره رئیس کلینیک، مدیرعامل حضور با اصفهان هتلآسمان

گرديد،بااهداینشان»حامیسالمت«ازفعالیتو سالمتاستاناصفهانوجمعیازخّیرینبرگزار

حمايتهایتأثیرگذارايشاندرحوزۀسالمتتقدیربهعملآمد.
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آیت اهَّلل سّید مرتضی مستجاب الدعواتی

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،مشهد

تحصیالت:خارجفقهواصول

سمت:استادشاخصوعالیمقامحوزۀعلمیۀاصفهان

فعالیتهایشاخص:تدريسدرحوزۀعلمیۀاصفهانوتأسیسمرکز

بهداشتیدرمانیامامموسیصدردراصفهان

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

ازعلمایبرجستهوشاخصحوزۀعلمیۀاصفهان  

تأسیسمرکزدرمانیامامموسیصدردراصفهان  

تدريسدرحوزۀعلمیۀاصفهان  

عضوهیئتمؤسسوازبنیانگذارانچندینمؤسسۀخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀسالمت  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

با کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادف اّولینجشنوارهخّیرینوواقفینعرصۀسالمتاستاناصفهان در

مرتضی سّید خدمات از تجلیل بهمنظور گرديد، برگزار اصفهان چهلستون باغموزۀ در ۱۳88 ۱۵تیر

مستجابالدعواتی،نشان»حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبه

گرديد. ايشاناهداء
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ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

528

کمال فقیه ایمانی آیت اهَّلل سّید 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۳شمسی،اصفهان

تحصیالت:تحصیالتعالیحوزویودرجۀاجتهاد

استادان:مراجعوآياتعظام:سّیدحسینطباطباییبروجردی،امام

گلپايگانی،سّیدمحمدمحققداماد،حسین خمینی،سّیدمحمدرضا

تبریزی،سّیدمحمدباقرسلطانی، نوریهمدانی،محمدمجاهدی

میرزاعلیمشکینی،شیخعبدالجواداصفهانی.

ــژۀ ــوزۀعــلــمــیــه،ویـ ــ ــأســیــسچــنــدیــنحـ ــیــتهــایشــاخــص:ت فــعــال

ُمعَظم کتابخانۀ بنیانگذار و مؤسس دينی، علوم طــالب تحصیل

کشور،تأسیسبیمارستانسوانحو کتابخانههایبزرگدرسراسر امیرالمؤمنین)ع(،ساختمسجدو

سوختگیامامموسیکاظم)ع(،تأسیسبیمارستانزنانوزايمانحضرتزهرا)س(،تأسیسدرمانگاه

شهدا،تأسیسمدرسۀحجتیۀاصفهاندرمشهدو...

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

استادعالیمقاموشاخصحوزۀعلمیۀاصفهان  

کودکان   ازمؤسسینوبنیانگذارانبیمارستانامامحسین)ع(،ویژۀ

عضومؤسس،هیئتامنایچندینمؤسسۀخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀسالمت  

استفادهازکرسیوعظوخطابهدرجهتتشویقمردمبهفعالیتدرعرصۀخیر،بهویژهدرحوزۀسالمت  

کاظم)ع(،ویژۀبیمارانسوختگی   ازمؤسسینوبنیانگذارانبیمارستانامامموسی

کمکبهرشدوتعالیخدماتحوزۀسالمت   ايجادانگیزهدراقشارمختلفجامعهدرراستای

گسترشفعالیتهادرحوزۀسالمت   کمکهایمردمیدرراستای فعالیتهایشاخصدرجلب

آثار و تألیفات:

دستهگلیازاخباراهلبیت)ع(،نورالقرآنفیتفسیرالقرآن،تقریراتدروسآيتاهللالعظمیبروجردی،

گلپايگانی حضرتامامخمینیوآيتاهللالعظمی

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

درهمايشنکوداشتحضرتآيتاهللسّیدکمالفقیهايمانیکهدرتاالراجتماعاتمؤسسۀاهلالبیت)ع(

گرديد،بهمنظور برگزار ازروحانیانومسئوالناستاناصفهاندرآذرماهسال۱۳۹۳ باحضورجمعی

کمالفقیهايمانی،نشان»حامیسالمت«ولوحتقدیرتوسطمدیرعامل تجلیلازخدماتآيتاهللسّید

گرديد. مجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء
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دکتر شاهین شیرانی

محلتوّلد:تهران

تحصیالت:فوقتخصصقلبوعروق

سمت:عضوهیئتعلمیودانشیارگروهداخلیقلبوعروقدانشکدۀ

پزشکی،رئیسوقائممقامدانشگاهعلومپزشکی

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

استان نظامسالمت عالی مدیريت به نمادین بهصورت نشان این

آقایدکتر اصفهانورئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،جناب

سازنده تعامالت و بهپاسحمايتهایهمهجانبه شاهینشیرانی،

خدمات توسعۀ راستای در سالمت نظام عالی اهــداف پیشبرد و سالمت حــوزۀ خیريۀ مؤسسات با

گرديد بهداشتیدرمانیاهداء

 تاریخ و مراسم اهدای نشان:

باغموزۀچهلستون در ۱۲اردیبهشت۱۳۹۲ در که اصفهان استان خّیرینسالمت اّولینجشنوارۀ در

گرديد،بهمنظورتجلیلازخدماتدکترشاهینشیرانی،نشان»حامیسالمت«همراهبا اصفهانبرگزار

گرديد. لوحتقدیرتوسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء

حاج احمد فامیل دردشتی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱6شمسی،اصفهان

تحصیالت:دیپلم

سمت:مدیرعاملانجمنخیريۀحضرتابوالفضل)ع(

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

مــؤســسوبــنــیــانــگــذارومــدیــرعــامــلانــجــمــنخــیــريــۀحــضــرت  

ابوالفضل)ع(

عضوفعالوتأثیرگذاردرمؤسساتخیريۀعامالمنفعۀحوزۀسالمت  

رئیسهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان  

کشوریواستانی   داراینشانولوحتقدیرازمقاماتعالینظامسالمت

فعالیتچشمگیردرجهتتوسعۀبخشهایديالیزدراستاناصفهان  

عضومؤسسوبنیانگذاردههاخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀبهداشتودرمان  
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تاریخ و مراسم اهدای نشان:

در با۱۵تیر۱۳88 کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادف استاناصفهان اّولینجشنوارۀخّیرینسالمت در

گرديد،بهمنظورتجلیلازخدماتحاجاحمدفامیلدردشتی،نشان باغموزۀچهلستوناصفهانبرگزار

گرديد. »حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء

از همايشساالنۀتجلیل در جامعه خدمتگزار و شايسته مدیر بهعنوان بزرگمرد این انتخاب بهپاس

و )۹۵/0۳/06( اصفهان استان هنر و معدن صنعت، شايستۀ چهرههای و نخبگان پیشکسوتان،

ابوالفضل)ع(واجرایطرح همچنینبهپاسمدیريتعالیانجمنخیريۀبهداشتیدرمانیحضرت

کلیۀحضرتابوالفضل)ع(درخیابانامامخمینی)ره(، احداثاّولینمرکزتخصصیوفوقتخصصی

کلنگزنیوافتتاحساختماناینمرکز،لوحتقدیرتوسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمت درمراسم

گرديد. استانبهايشاناهدا
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حاج علی سلیمان نژاد

تاريختوّلد:۱۳۳۱شمسی،نجفآباد

تحصیالت:دیپلم

سمت:مدیرعاملانجمنخیريۀقمربنیهاشم)ع(نجفآباد

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

مؤسسومدیرعاملانجمنخیريۀقمربنیهاشم)ع(نجفآباد  

عضوفعالوتأثیرگذاردرمؤسساتخیريۀعامالمنفعۀحوزۀسالمت  

عضوهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان  

کشوریواستانی   دارایلوحتقدیرازمقاماتعالینظامسالمت

فعالیتچشمگیردرجهتتوسعۀخدماتبهداشتیدرمانیوتوانبخشیدرشهرستاننجفآباد  

عضومؤسسوبنیانگذاردههاخیريۀعامالمنفعهدرحوزۀبهداشتودرماندراستاناصفهان  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

در با۱۵تیر۱۳88 کهدر۱۳رجب۱4۳۱،مصادف استاناصفهان اّولینجشنوارۀخّیرینسالمت در

گرديد،بهمنظورتجلیلازخدماتحاجاحمدفامیلدردشتی،نشان باغموزۀچهلستوناصفهانبرگزار

گرديد. »حامیسالمت«توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء

بهمنظورتجلیلازخدماتشايستۀایننیکوکارنمونۀشهرستاننجفآباد،لوحتقدیرهمراهباتنديس

آثارهنریاصفهانتوسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتدرمراسمافتتاحساختمانمرکزیانجمن

گرديد. قمربنیهاشمبهايشاناهداء
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حاج علی فیض

تاريخومحلتوّلد:۱۳08شمسی،اصفهان

تاريخومحلتولد:۱۳08،اصفهان)84۲۲(

تحصیالت:فوقدیپلماقتصاد

چشمپزشکی مرکز فیض، بیمارستان بنیانگذار و مؤسس سمت:

فیض،مرکزپزشکیصديقۀطاهره)س(وبیمارستانسّیدالشهداء)ع(

چشمپزشکی درمانگاه بنیانگذار و مؤسس شاخص: فعالیتهای

رئیس ابــیطــالــب)ع(، ابــن علی بــهنــام فیض بیمارستان کــنــار در

بیمارستان در سرطانی بیماران از حمايت صندوق هیئتمدیرۀ

کمبودهایبیمارستانفیضبرایرفاهبیماران،مؤسسمرکز سّیدالشهداء)ع(،تهیۀدستگاههاورفع

پزشکیصديقۀطاهره)س(

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

مؤسسوبنیانگذاربیمارستانفیض  

مؤسسوبنیانگذارمرکزتحقیقاتیپزشکیحضرتصديقۀطاهره)س(  

مؤسسوبنیانگذارمرکزچشمپزشکیفیض  

حضورفعالوتأثیرگذاردرحوزۀنیکوکاریدرعرصۀسالمت  

مؤسسوبنیانگذاربیمارستانسّیدالشهداء)ع(  

مشارکتدردههاپروژهدرحوزۀسالمت  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

اصفهان، استان وهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمت ارشد ومدیران بازديدپیشکسوتان مراسم در

تأثیرگذارخانوادۀمحترمفیضدر باجامعۀخّیرینونیکوکاران،بهپاسهّمتعالیوحضور همراه

کزدرمانیدربخشهایمختلفدراصفهان،نشان»حامیسالمت«بههمراهلوحتقدیر توسعۀمرا

گرديد. توسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء
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کبر طالیی مینایی حاج ا

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۱شمسی،اصفهان

تحصیالت:دیپلم

سمت:مؤسسوبنیانگذاردرمانگاهحضرتجواداالئمه)ع(

مالک های انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت«:

مؤسسوبنیانگذاردرمانگاهحضرتجواداالئمه)ع(  

امام   و سّیدالشهداء)ع( بیمارستان بنیانگذاران و مؤسسین از 

رضا)ع(

ازحامیانبیمارستانودارالشفایحضرتزهرایمرضیه)س(  

چهرۀماندگارعرصۀسالمتدرسال۱۳88  

عضوهیئتامناوازخّیرینفعالدرانجمنخیريۀبهداشتیدرمانیحضرتابوالفضل)ع(  

عضوهیئتمؤسسوهیئتامنایدههاانجمنخیريۀبهداشتیدرمانیدراستاناصفهان  

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

اصفهان، استان وهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمت ارشد ومدیران بازديدپیشکسوتان مراسم در

کبرطالییمینایی،نشان»حامی همراهباجامعۀخّیرینونیکوکاران،بهمنظورتجلیلازخدماتحاجا

سالمت«بههمراهلوحتقدیرتوسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشاناهداء

گرديد.
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حاج عباس انگوری زاده

محلتولد:اصفهان

زهرای دارالشفایحضرت و بیمارستان بنیانگذار و مؤسس سمت:

مرضیه)س(

مالک انتخاب اهدای نشان »حامی سالمت« 

زهــرای   حــضــرت دارالــشــفــای و بیمارستان بنیانگذار و مــؤســس

مرضیه)س(

انــجــمــنخیريۀ   دههــــا هــیــئــتامــنــای و هــیــئــتمــؤســس عــضــو 

بهداشتیرمانیدراستاناصفهان

دائرنمودنبخشديالیزبرایارائۀخدمتبهبیمارانديالیزی  

کلینیکهایتحصصیبرایرفاهبیماران   دائرنمودن

دائرنمودنزايشگاهوايجادبخشNICUدربیمارستانحضرتزهرایمرضیه)س(  

کولونوسکوپی   ارائۀخدماتدندانپزشکی،آندوسکوپیو

تاریخ و مراسم اهدای نشان:

اصفهان، استان سالمت خّیرین مجمع هیئتمدیرۀ و ارشد مدیران پیشکسوتان، بازديد مراسم در

نشان انــگــوریزاده، عباس حاج خدمات از تجلیل بهمنظور ، نیکوکاران و خّیرین جامعۀ با همراه

»حامیسالمت«بههمراهلوحتقدیرتوسطمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانبهايشان

گرديد. اهداء
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17.تقدیرازمدیرانشاخصحوزۀسالمت

مرحوم حاج مهدی ساوج و حاجیه خانم خویی
لوحتقدیراهداییبهخانوادۀخّیِرمرحوم،حاجمهدیساوجوحاجیهخانمخویی

کسبۀنامیاصفهان تاجرو

جوار در المهدی فوقتخصصی و تخصصی بیمارستان احــداث خصوص در ویــژه اهتمام بهپاس

بیمارستاننورعلیاصغر)ع(

تاريخاهداء:۱۳8۹/0۵/0۵

مراسماهدایلوحتقدیر:درحضورمسئولینعالیرتبۀدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهانوجمع

خّیرینونیکوکارانعرصۀسالمتاستاناصفهانعکسمراسماهدایلوح
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دکتر سّیدحسن هاشمی
لوحتقدیراهداییبهدکترسّیدحسنهاشمی

وزیربهداشتدرمانوآموزشپزشکی

اولین بــرگــزاری راســتــای در تاثیرگذار و ارزشمند همکاری پــاس به

کوتاهمهرسالمت جشنوارهملیفیلم

تاريخاهداء:۱۳۹۷/0۷/۲6

کوتاهمهرسالمت مراسماهدایلوح:اختتامیهجشنوارهملیفیلم

دکتر حسینعلی شهریاری
لوحتقدیراهداییبهدکترحسینعلیشهرياری

کشور دبیرکلمجمعخیرینسالمت

اولین بــرگــزاری راســتــای در تاثیرگذار و ارزشمند همکاری پــاس به

کوتاهمهرسالمت جشنوارهملیفیلم

تاريخاهداء:۱۳۹۷/0۷/۲6

کوتاهمهرسالمت مراسماهدایلوح:اختتامیهجشنوارهملیفیلم

دکتر محسن مهر علیزاده
لوحتقدیراهداییبهدکترمحسنمهرعلیزاده

استانداراصفهان

اولین بــرگــزاری راســتــای در تاثیرگذار و ارزشمند همکاری پــاس به

کوتاهمهرسالمت جشنوارهملیفیلم

تاريخاهداء:۱۳۹۷/0۷/۲6

کوتاهمهرسالمت مراسماهدایلوح:اختتامیهجشنوارهملیفیلم



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

541

دکتر طاهره چنگیز 
لوحتقدیراهداییبهدکترطاهرهچنگیز

رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان

کوتاهمهرسالمت بهپاسهمکاریارزشمندوتاثیرگذاردرراستایبرگزاریاولینجشنوارهملیفیلم

تاريخاهداء:۱۳۹۷/0۷/۲6

کوتاهمهرسالمت مراسماهدایلوح:اختتامیهجشنوارهملیفیلم
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18.تبریکانتصابمسئوالنحوزۀسالمت

دکتر مرضیه وحید دستجردی
حضورمحترمسرکارعالیه،خانمدکترمرضیهوحیددستجردی

وزیرمحترمومعّززبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

سالمعلیکم

سکانداریانديشمندفرزانهدرهدايتسفینۀبهداشتودرمان

تبريک عالیه ســرکــار بــه را ایـــران عزیزمان کشور واليــتمــدار مــردم

میگويم.

توفیق اصفهان، استان درمــانــی خیريههای مجمع اســت امید

همراهیدردستیابیبهاهدافواالیسرکارعالیهراداشتهباشد.

دوامتوفیقاتسرکارعّلیهراازخداوندمتعالدرظّلتوجهاتخاصۀولیاهللاالعظم،حضرتحجت

کشور به بهداشتیدرمانی خدمات توسعۀ و تأمین راه در و الفداء( له )ارواحنا المهدی الحسن ابن

عزیزمانایراناسالمیخواهانم.

سّید حسين رضازاده

یه  های درمانى استان اصفهان  مديرعامل مجمع خير
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دکتر سّید حسن قاضی زاده هاشمی
سرورمکّرمجنابآقایدکترسّیدحسنقاضیزادههاشمی

وزیرمحترمبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

سالمعلیکم

و بهداشت سفینۀ هدايت در جنابعالی ســکــانداری احترامًا،

کشورعزیزمانایرانراتبريکمیگويم. درمانمردمواليتمدار

توفیق اصــفــهــان، ــان اســت خــّیــریــنســالمــت اســـتمجمع امــیــد

واالی اهداف به دستیابی در جناب آن ویژۀ عنايات از بهرهمندی

جنابعالیرادرراستایارتقایشاخصهایسالمتداشتهباشد.

دوامتوفیقاتجنابعالیراازخداوندمتعالدرظّلتوجهاتخاصۀولیاهللاالعظم،حضرتحجت

کشور به بهداشتیدرمانی خدمات توسعۀ و تأمین راه در و الفداء( له )ارواحنا المهدی الحسن ابن

عزیزمانایراناسالمیخواهانم.

سّید حسين رضازاده

ين سلمت استان اصفهان مديرعامل مجمع خّیر

گرانمايه،جنابآقایدکترسّیدحسنقاضیزادههاشمی محضرشريفومبارکفرهیختۀ

وزیرمحترمبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

سالمعلیکم

احترامًا،انتخابمجّددوشايستۀجنابعالیکهشخصیتیعالیمقام،مدیریمدّبروخادمیدلسوز

کشورعزیزمانایراناسالمیهستیدرابهعنوانسکانداروزارتبهداشت،درمانوآموزش برایمردم

پزشکیتبريکوتهنیتمیگويم.

گسترشحوزۀبهداشتودرماناینسرزمین، اینحضورفرصتمغتنمیاستتابرایتوسعهو

رشدوبالندگیبیشتروبرایحضرتعالیقربالهیرابههمراهداشتهباشد.

ابرمردنیکانديشمرحوم ازآموزههای باتأّسی امیداستمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

ُخلدآشتیان،ساللهالسادات،حاجسّیدرضانّیریوباسوابق،دانشوتجربیاتارزشمندحضرتعالی

این مردمواليتمدار کار از گره گشودن و نظامسالمت عالیۀ اهداف به راستایدستیابی در بتواند

گامهایمؤثریرابردارد. مرزوبوم

دوامتوفیقاتجنابعالیراازخداوندمتعالدرظّلتوجهاتخاصۀولیاهللاالعظم،حضرتحجت
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در نیکوکاری فرهنگ توسعۀ راستای در الفداء( مقدمه لتراب ارواحنا و )روحی المهدی الحسن ابن

کشورعزیزمانایراناسالمیخواهانم. عرصۀسالمتوخدمتبه

سّید حسين رضازاده

ين سلمت استان اصفهان مديرعامل مجمع خّیر

1396/05/30

دکتر حسینعلی شهریاری
محضرشريفومبارکجنابآقایدکترحسینعلیشهرياری

کشور دبیرکلمجمعخّیرینسالمت

سالمعلیکم

سالمت خّیرین مجمع سکانداری در جنابعالی پرفروغ حضور

برای و بالندگی و رشد برایمجمع، تا است کشور،فرصتمغتنمی

حضرتعالی،قربالهیرابههمراهداشتهباشد.

ابرمرد آن يــادگــارهــای از کــه سالمت خّیرین مجمع اســت امید

نیکانديشوخدمتگزاربهجامعهومحرومان،مرحومُخلدآشتیان،

بهسوی ارزشــمــنــدتــان وتجربیات دانــش اســت،بــاســوابــق، نــّیــری ســاللــهالــســادات،حــاجسّیدرضــا

کارمردمواليتمداراینمرزوبومهدايتيابدو گرهاز گشودن محققشدناهدافعالیۀنظامسالمتو

مجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان،توفیقهمراهیدردستیابیبهاهدافواالیشمارادرراستای

ارتقایشاخصهایسالمتداشتهباشد.

دوامتوفیقاتجنابعالیراازخداوندمتعالدرظّلتوجهاتخاصۀولیاهللاالعظم،حضرتحجت

ابنالحسنالمهدی)ارواحنالهالفداء(درراستایتوسعۀفرهنگنیکوکاریدرعرصۀسالمتوخدمت

کشورعزیزمانایراناسالمیخواهانم. به

 سّید  حسين رضازاده

توليت و مديرعامل مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع( اصفهان
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پاسخ دکتر حسینعلی شهریاری

بسمهتعالی

برادرارجمندجنابآقایسّیدحسینرضازاده

مدیرعاملمحترممجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

سالمعلیکم

کسوتعضوهیئتمدیرۀمجمع کنفالطافخاصۀالهیچندسالمتوالیدر ازاینکهدر احترامًا

خّیرینسالمتکشورتوفیق،رفیقراهگرديدتادرکنارهمۀعزیزانوبزرگوارانیکهباخلوصنّیت،طاليهدار

انجامامورخیروخدمتبهعرصۀسالمتبهعنوانوظیفۀثمربخشومؤثربودهاندهمراهگردم،خداوند

کرواينککهتقدیرالهیتوفیقخدمتگزاریدرمسنداجراییدراینمجموعهارزشمندرابه سبحانراشا

اینجانبارزانیداشته،قدردانایننعمتالهیبودهوازدرگاهالیزالالهیاستمدادمیطلبمتاشرمندۀ

کههمۀتوانو شهدایعزیزومردمخیرانديشجامعۀاسالمینگردموادامهدهندۀراهبزرگمردیباشم

آبرویخويشرابرایشکوفاییوپیوندپايدارخّیرینبااهدافمجمعبهکارگرفت.

کشور،هیچگاهخاطرۀ نظامسالمت اسالمیخصوصًادستاندرکاران ایران قدرشناس مردم يقینًا

تالشهایبیوقفه،پیگیریوسختکوشیهایمرحومآقایحاجسّیدرضانّیریوهمگامانايشانرا

کرد. فراموشنخواهند

الزممیداندازابرازمحبتحضرتعالیکهباارسالپیامتبريک،محبتوبزرگواریخودرابهاینجانب

بیانداشتهايدتشکروسپاسگزارینمودهوتوفیقهمگانراازخداوندمتعالمسئلتمینمايم.

و من اهَّلل التوفيق

یاری دكتر حسينعلى شهر

كشور ين سلمت  دبیركل مجمع خّیر
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دکتر غالمرضا اصغری
استادفرهیخته،جنابآقایدکترغالمرضااصغری

رياستمحترمدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانی

استاناصفهان

باصلواتبرمحمدوآلمحمد

سفینۀ هــدايــت در فــرزانــه انديشمند شما ســکــانداری افــتــخــار

بهداشتودرمانمردمواليتمداراستاناصفهان،فرصتمغتنمی

علوی و نبوی تمدن مهد که واليــتمــدار استان این بــرای تا است

بودهاست،رشدوبالندگیوبرایحضرتعالی،قربالهیرابههمراه

داشتهباشد.امیداستمجمعخّیرینعرصۀسالمتاستاناصفهان،توفیقبهرهمندیازعناياتویژۀ

درراستایارتقایسالمتدراستانراداشتهباشد. جنابعالیبهمنظوردستیابیبهاهدافواال

ازخداوندمتعالعزتوسربلندیوتوفیقروزافزونتانرادرظّلتوجهاتخاصۀقطبعالمامکان،

راه در العسکری)عج( الحسن ابن المهدیحجت اباصالح ســروری، سپهر مهر جاّن، و ِانس موالی

کشورعزیزمانایراناسالمیآرزومندم. خدمتبه

سّید حسين رضازاده

ين سلمت استان اصفهان مديرعامل مجمع خّیر

19.نشستهایمجمعخّیرینسالمتبامدیرانعرصۀبهداشتودرمان
استان   درمانی خیريههای مجمع ولیعصر)عج(، درمــانحضرت و امــداد خیريه انجمن نشست

اصفهانبامسئولیندانشگاهعلومپزشکیاصفهان

نشستخبریخیرینسالمتاستاناصفهان  

گردهمائیخیرینسالمتمنزلجنابآقایسّیدمحمدباقرحجازی  

گردهمائیخیرینسالمتدارالسیادةحضرتزهرایمرضیه؟اهع؟  

گردهمائیخیرینسالمتمنزلجنابآقایدکتراذانیوتجلیلازمشاُرالیه  

ديدارمجمعخیرینسالمتاستاناصفهانباامامجمعهاصفهان  

سفراعضایمجمعخیرینسالمتاصفهانبهشیرازوشرکتدرنهمیناجالسمجمعخیرینتامین  

سالمتفارس

ديداراعضایمجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهانباآيتاهللالعظمیمظاهری  
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یۀ  جلسات انجمن خير

امداد و درمان حضرت 

ولى عصر)عج(
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کشور   نشستوهمايشسراسریمدیرانعاملمجمعخیرینسالمت

بیماران   از حمايت خیريه انجمن مدیرعامل با استان سالمت خیرین مجمع مدیرعامل جلسه

سرطانیاستانخراسانرضوی

کودکاناستاناصفهان   افتتاحیهمرکزآموزشیدرمانیتخصصیوفوقتخصصی

نشستبااستادفرشچیانوهیئتمدیرهخیريهحضرتابوالفضل)ع(  

ديدارجمعیازخیرینباآقایفوالدگرنمايندهمجلس  

ديدارجمعیازخیرینباآتشنشانانبهمناسبتحادثهپالسکو  

عیادتازبیمارانبیمارستانقلبچمران  

سخنرانی حاج سّید حسین رضازاده در جمع مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نشستاعضایمجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهانباجنابآقایدکترشاهینشیرانی،رئیس

دانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهانومعاونانايشاندر۲6آذر۱۳88برگزارشد.متنسخنرانیحاج

سّیدحسینرضازادهمدیرعاملمجمعخیريههایدرمانیاستاناصفهاندراینجلسه،بدینشرحاست:

»بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ى اهَّلل على سّید نا محمد و آل محمد
ّ
الحمد هَّلل رب العالمين و صل

اّن الحسين مصباح الهدی و سفينه النجاه)بحاراألنوار،ج۳6،ص۲0۵،ح8(

درآغاز،فرارسیدنماهمحرمالحراموايامسوگواریساالرشهیدان،حضرتاباعبداهللالحسین)ع(

شما و المهدی)عج( الحسن ابن حجت حضرت االعظم، ولــیاهلل امکان، عالم قطب محضر به را

گهربارونورانیاهلالبیتعصمت سرورانعزیزتسلیتمیگويموآرزویتوفیقوبهرهمندیازمکتب

وطهارت)ع(رابرایهمۀحضارازخداوندمتعالمسألتدارم.

جز را خدا بندگی سرسپردگان که چرا است؛ مشکل خّیر،سخنگفتن شیفتگان و خّیرین درجمع

اظهارارادتبهساحتبزرگوارشاننشايد.

تأمینسالمتوتوسعۀ راوقف کهعمرشريفوفکرومالخود بزرگوارانیهستیم امروزدرجمع

فضاهایبهداشتیدرمانیاینشهرواليتمدارنمودهاند.

از بیشتر هرچه بهرهمندی بهمنظور و درمانی پیشنهادمجمعخیريههای به اینجلسه تشکیل

ظرفیتهایموجودبودهاست.

کهباايثاروسخاوتمندیواحساستکلیف ازيکطرف،چشمۀجوشانوفّیاضمردمیقراردارد

مبارک نــام تحت خیريه مؤسسۀ صدها تأسیس با و شدهاند وارد خدمت میدان در وجــود تمام با
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کز مرا ساخت با شهر ایــن گوشهوکنار در بــزرگــواران آن عنايات از بهرهمندی و معصومین)ع( ائمۀ

بهداشتیدرمانیبدونهیچچشمداشتیدررفعمجموعهنیازهایعرصۀسالمتبهخدمتمشغول

بزرگواراندرحوزۀسالمتبهعنوانوظیفهبهدوشخود این آنچه گفت هستند.بهجرأتمیتوان

کارخیرهمهجا کردهاند،درهیچنقطهایازدنیانظیرندارد. نهادهاندوسعیدررفعنیازحاجتمندان

هست؛اماخیریکهبهخاطربندگیواطاعتخداوندباریتعالیباشدوبهدنبالرفعمشکلدردمندان

آسمان در ستارهای چون هرکدام هستیم، خدمتشان در امــروز که سرورانی نیست. همهجا باشد،

تومان با۹۵0میلیارد گذشته اینشهرسلمانمحمدی)ص(طیسال ودر خیرانديشیمیدرخشند

کارهایخیربودهاند. کارهاازپیشقراوالن کهدرهمۀ هزينهدرحوزۀسالمتنشاندادند

ازطرفديگر،فرصتمغتنمیباحضوررئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،جنابآقای

کهدرسايۀاینمدیريتارزشی گرديدهاست دکترشاهینشیرانیوهمکارانمحترمومعّززشانفراهم

گسترشدادهوبرنامهریزیوعزمجّدیدررفعموانعموجود وواليتیومردمیبتوانیمخدماتخودرا

ازامکاناتيکديگربرایتوسعۀ وتسهیلدرامورمؤسساتخیريۀدرمانیدرابعادمختلفنماییمو

کنیم. خدماتبهداشتیدرمانیاستفاده

بدونشک،همکاریومساعدتمسئولینمحترمحوزۀسالمتباخّیرین،موجبتشویقوترويج

ومقتدايمان،قطبعالم اینحرکتالهیخواهدشدورضايتخاطرخداوندمتعالوجلبنظرموال

امکان،حضرتحجتابنالحسنالمهدی)عج(رافراهمنماییم.

کنون امیداستبابهرهمندیازفرمايشاتمواليمانامیرالمؤمنینعلی)ع(کهدرنهجالبالغهفرمودند:»ا

کهزندهايد،عملبهنیککنید.پروندههاگشودهاست.عملکنید،پیشازآنکهچراغعمرخاموششود

وفرصتپايانيابد.تالحظۀمرگ،براینیکوکاریمهلتداريد«)نهجالبالغه،خطبۀ۲۳۷(.وهمچنین

بهفرمودۀخداوندمتعالدرآيۀ۵6سورۀاعراف:»رحمتخدابرنیکوکاراننزديکاست.«

با و بوده استان برکتدرحوزۀسالمت و بحمداهللتشکیلمجمعخیريههایدرمانی،منشأخیر

کزدرمانیوبیمارستانیوهمچنینتأسیسخیريۀامامهادی)ع(درمرکز تشکیلچندینخیريهدرمرا

و نیاز مورد و نقاطحساس در درمانی بهداشتی مرکز برنامهریزیساختچندین و استان بهداشت

هماهنگیدرخصوصرفعمشکالتاداریبعضیازاعضاوبرپاییجلساتمنظمهرپانزدهروزيکبار،

درسی خّیرینحوزۀسالمت اّولینهمايش برگزاری ازجمله، است؛ داده انجام ارزشمندی اقدامات

باغموزۀ کمنظیردر کهبهشکلیباشکوهو باهمکاریصمیمانۀدانشگاه انقالباسالمی از سالبعد

چهلستونبرگزارشد.

آقایحاجاحمدفامیلدردشتیودبیرمجمع، ازرئیسمحترمهیئتمدیره،جناب الزممیدانم
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ين  نشست خبری خّیر

سلمت استان 

اصفهان
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نشست جامعه 

ين سلمت در  خير

منزل سّیدمحمدباقر 

حجازی
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ين  گردهمائى خير

سلمت دارالسيادة 

حضرت زهرای 

مرضيه؟اهع؟
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دیدار اعضای مجمع 

یه  های درمانى  خير

استان اصفهان با 

آیت اهَّلل العظمى 

مظاهری
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نشست و همایش 

سراسری مديران عامل 

ين سلمت  مجمع خّیر

كشور
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بازدید  مديرعامل  

ين  مجمع  خير

 سلمت  استان  از 

مركز راديوتراپی امام 

رضا)ع( مشهد با 

حضور مديرعامل  

یه  حمایت  انجمن  خير

 از  بیماران سرطانى 

 استان  خراسان  رضوی
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جنابآقایحاجسّیدمرتضیمیرلوحیواعضایمحترمومعّززهیئتمدیرهکهازشخصیتهایممتاز

وبرجستههستند،تقدیروتشکرنمايم.

و وهمدلیوهمکاری باقدردانی استان، امیدوارهستممسئولینمحترمنظامسالمت پايان در

محّبان و جامعه آحاد به خدمت مسیر در سالمت حوزۀ خّیرین با مناسب، بسترهای فراهمنمودن

گردندومشمول زدهودراینمسابقۀايثار،پیشقدم اهلالبیت)ع(ورفعنیازنیازمندان،آستینهاراباال

ومقتدايمانباشند.« دعایخیرموال

20.متنمقالۀ»تأثیرمعنویتبرسالمت«
چکیده

و دین به نیاز که آنجا از است. برسالمت« معنويت »تأثیر مقاله،موضوع این در محوراصلیبحث

کامالمحسوساست،اهمیتپژوهش معنويتدربهداشتوسالمترواندرجامعۀروبهرشِدامروز،

وتحقیقدراینزمینه،امریواضحوضروریبهنظرمیرسد.

درایننوشتار،نخستبهتعريف»معنويت«و»سالمت«ازديدگاهبرخیانديشمندانمیپردازيم.

سپسطیدوبخش،ابتداسالمتمعنویازديدگاهعلمرابررسیمیکنیمومقاالتومطالبعلمی

کردهونکاتمهموحائز کاوش باعنوانسالمتومعنويتوعناوینمشابهرادرمقاالتوسايتها

کهبهگونهایبهاینموضوعاشارهداردرا کهف اهمیتآنرانقلمیکنیم،آنگاهآياتیازسورۀمبارک

انتخابوبابررسیتفاسیرالمیزان،نمونهونوردرذیلآنها،ديدگاهقرآنراتجزيهوتحلیلمیکنیم.

کهف. کلیدی:سالمت،معنويت،سالمتمعنوی،سورۀ واژگان

1. مقدمه
دردنیایامروز،علیرغمپیشرفتهایعلمیوسرعتروزافزونآن،نیازبهمعنويتدرزندگیفردیو

اجتماعیانسانهابهوضوحاحساسمیشود.واضحاستهدفمابهآنبخشازمعنويتهایُمدرن

کهمتأسفانهدربرخیازجوامعامروزبهچشممیخوردودرقالبعرفانومفاهیمديگربهمردم سکوالر

تزریقمیشود،نیست؛بلکهمنظورآنمعنويتحقیقیمنطبقبامبانیدیناسالموبرگرفتهازتعالیم

ديگر، ديدگاه از معنامیبخشد. و انسانهاشور،عشق زندگی به که است وعترت قرآن روحبخش

گذشتههایدوردرابعادمختلفجسمانی،روانیواجتماعیدرخوربررسیبوده سالمتفردوجامعهاز

وامروزهباتوجهبهضرورتبرطرفساختننیازهاواحتیاجاتبشرازطریقدین،سالمتمعنوینیز

بهابعادفوقالذکراضافهشدهاست.
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1.1. تعریف معنویت

درکتابروانشناسیدینومعنويت،نويسندهبااقراربهاینکهتعريفدینبسیارمشکلاست،چندین

بر را پايان،دوازدهویژگی نقدمیکند.در را وآنها ارائهدادهانــد،میآورد افرادی که ازدین تعريف

يا مراسمعبادی بر کید تأ مانند ویژگیهایی متمایزمیکند. امرغیردينی از را امردينی که میشمرد

کنونمجالبحثآننیست. کها گروهی،وجودجهانبینیوجايگاهانساندرآنو... آیینوعبادت

نويسندهآنگاهدرتعريفمعنويتمیگويد:»معنويتحتیازدینهمدشوارتراست.معنويتبیانگر

اعتقادبهروحبهمعنایُبعدابدیوغیرمادیانساناست«)دیويدفونتانا،روانشناسیدینومعنويت،

کاربردهایديگریرانیزبرایمعنويتبیانمیکند ترجمۀا.ساوار(.البتهنويسنده،معانیو

میگويد: معنويت تعريف در نويسنده کاذب، عرفانهای و حقیقی عرفان بر درآمدی کتاب در

کرده،اصطالحمعنويتاست.برخینويسندگان، کهدردهههایاخیررواجپیدا »اصطالحديگری

کهقرنبیستويکم،ياقرن کردهاند عصرجديدراعصرمعنويتنامیدهاندوحتیچنینپیشگویی

با که کشتارجمعیای ابزارهای با بشر يعنی داشت. نخواهد وجود قرنی اساسًا يا و است معنويت

گردستبهدامن دستخودساختهاستوباتوجهبهعصرُمدرنیتهواقتضائاتزندگیصنعتی،ا

کشیدهمیشود.هفتهنامۀآبزواتور،چاپفرانسه،بهنقلازآندرهمالرو، معنويتنگرايد،بهنابودی

وجود اصاًل يا ۲۱میالدی "قرن مینويسد: بود، کشور آن فرهنگ وزیر مدتی که فرانسوی نويسندۀ

ایناصطالح ازمعنويتچیست؟هرچند امامنظور بود." ياقرنمعنويتخواهد و نخواهدداشت

به تا متأسفانه اما است؛ شده مطرح غرب نويسندگان نوشتاری ادبیات در که است دهه چندین

حالهیچيکازواژهنامههاوفرهنگنامههايادائرۀالمعارفهاتعريفیجامعودقیقازایناصطالح

کآنبااصطالحاتیهمچون ارائهندادهاند.بههمیندلیل،حدودوثغوراینواژهوتمایزيااشترا

احساس و غم اندوه، دلهره، اضطراب، در دائمًا بشِرجديد نیست... معلوم دینچندان و عرفان

سردرگمیوبیمعناییبهسرمیبردوعلموعقلجديدنیزنمیتوانداینمشکالتروحیوروانیاو

کهبرایاوشادی،نشاط،آرامشوامیدبهزندگیرا رابرطرفنمايد.درجستوجویچیزیاست

کهموجبمیشودانسان،تفسیروتصویرمعناداریازجهانهستیداشتهباشد پديدبیاورد.چیزی

داخلی، نويسندگان برخی و غربیان اصطالح در معنويت از منظور نمايد. زندگی باطن رضايت با و

کهبهرهمندیازآنموجبمیشودچنانحالتهاییدرانسانپديدنیايدوياچیزی چیزیاست

کهدراینتعريف کهقدرتمقابلهباچنانحالتهاییرادرانسانايجادمیکند.تنهاچیزی است

البتهسازگاراستبااینکهزندگیآدمیمنحصر که عايدانسانمیشود،نوعیرضايتباطناست

ديد از دينی معنويت باشد. داشته وجود هم دنیا از پس زندگی شخص، نظر به يا باشد دنیا به
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رادرجاییديگردانستهو او ایننويسنده،انسانرامحدودبهحیاتدنیانمیداند.زندگیاصلی

بهحیاتحقیقی برایوصول پلی راصرفًا امیدهايش و بیمها و باهمۀشادیها دنیا زندگی همۀ

منبع به اتصال بدون  اصواًل ندارد. جايگاهی و معنا منهایخدا، معنويت اسالم، نگاه از میداند.

انسان که است دينی معنويت و شد نخواهد حاصل حقیقی امید و شادی و نشاط حیات، اصلی

اوبهوجودوحیاتانسانمعنامیدهد« رابهآنمنبعاصلیحیاتمتصلمیکندودرذیلسايۀ

کاذب،ص۳4تا۳6(. )احمدحسینشريفی،عرفانحقیقیوعرفانهای

انديشه،میخوانیم:»معنويت، بازتاب درمقالهایتحتعنوان»دینوجهانیشدن«،درمجلۀ

گوهرمشترک گوهراصلیومرکزیواجتنابناپذیردیناست.همۀاديانبهاین لبااللبابدین،

دعوتمیکنند.برایرسیدنبهمعنويتبهگمانمنبايدکارهاینظریوعملیجّدیایبررویدین

ازديدگاهنويسنده،معنويتشاملسهمؤّلفۀاصلی:هستیشناختی، انجامشود... تاريخی نهادينۀ

انسانشناختیووظیفهشناختیاست.

۱.هستیشناختی:جهانمنحصربهطبیعتنیستوعالمياعوالمديگرینیزوجوددارد.نیروییبر

کهدارایعلموقدرتوخیرخواهیمطلقاست.جهانهدفداراست.جهاندارای کماست جهانحا

نظاماخالقیاست.

کمبرسرنوشتخوداستوخیروشّرشبهدستخودشاست.انسان ۲.انسانشناختی:انسانحا

کهخود درعمیقترینساحتوجودیاشباهستی،يکپارچهاست.انسانتواناترازآنچیزیاست

میپندارد.انسانهايکسانطالبمعنويتنیستند.

۳.وظیفهشناختی:عدالت،احسان،محبت«)مصطفیملکیان،مجلۀبازتابانديشه،ش۱0(.

کهمعنويت،عنصرتفکیکناپذیر درمجموعبراساستعاريففوق،میتواناینبرداشترانمود

کهباتقويتآنازمسیرصحیح،انسانقادراستبربسیاریاز کتورمهمیاست زندگیبشربودهوفا

مشکالتخودفائقآيد.

2.1. تعریف سالمت

تعريف اجتماعی و کاملجسمی،روحی،معنوی رفاه رابهصورت سازمانبهداشتجهانی،سالمت

بهعبارتديگر، باشد. داشته پربار و بانشاط زندگی يک بتواند آن با کهشخص بهگونهای میکند؛

ابعادمختلفی دارای تعريف،سالمت این اساس بر نیست. بیماری يا معلولیت فقدان فقط سالمتی

از اوقات بسیاری در کهشايد معنوی و روانی است.سالمت ُبعدجسمی آنها از يکی تنها که است

اینکه يعنی اینها همۀ میسازند. را کامل ديگرسالمت ُبعد دو باشند، مهمتر هم سالمتجسمی

کاملبايدجسم،روانوروحانسان،همگیسالمباشند.حتمًامیپرسیدروان برایداشتنسالمت
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چهفرقیباروحداردومگرسالمتروان،همانسالمتروحنیست.بله،ایندوباهمتفاوتدارند.

کهشايدبتواناین مثاًلبسیاریازبیماریهایروانپزشکیبهدلیلعملکردنادرستمغزبروزمیکنند

کمبودياازدياديکمادۀشیمیاییدرمحیطمغزنسبتداد؛ولیقضیهدربارۀ عملکردنادرسترابه

روحپیچیدهترازاینهاستواعتقاداتوباورهاوارزشهایمعنویرانمیتوانبهاینسادگیدرک

انفعاالتشیمیاییوفیزيکینسبتداد)پايگاهاطالعرسانیپزشکی رابهفعلو کردوآنها ولمس

ایرانسالمت(.

3.1. ارتباط سالمت و معنویت

کهباهمارتباطدارندوسالمتيابیماریهريکبرديگریاثر بدنماازجسموروانتشکیلشده

کتاباحیاءالعلوممینويسد: میگذارد.سالمتمعنوی،ُبعدروانیسالمتاست.اماممحمدغزالیدر

کهوقتیآنراخوبانجامندهد،يعنیبیمارشدهاست.«وظیفۀ »هرعضویازبدنماوظیفهایدارد

روحياقلبمعنویهم،شناختخالقوارتباطبااوست.

کهچیزهاییمثلباورهایمثبت،احساسآسايشوقدرتی بسیاریازتحقیقاتنشانمیدهند

کردنمیتوانندبراحساسسالمتانسان کهازپایبندیبهمذهببهدستمیآيد،تمرکزحواسودعا

کهانساناحساسبهتری وبهبودزودتربیماریها،تأثیرمثبتداشتهباشند.معنويتباعثمیشود

گر داشتهباشدودرنتیجهقدرتبیشتریبرایمقابلهبابیماریهابهدستبیاوردوهمینامرحتیا

کناربیايد. کمکمیکندبیماربهتربابیماریش بیماریراشفاندهد،سبببهترشدنبیمارمیشوديا

کردنبرسالمتخودفردواطرافیان، مرکزملیطبسّنتیوطبجايگزیندرآمريکادربارۀتأثیردعا

که۵4درصدازآمريکاییهابرایافزايشسالمتشاناز کردهودريافتهاست بیشاز۱۳هزارنفررابررسی

کنند.دکتر کهبرایسالمتآنهادعا کمکمیگیرندو۵۲درصدآنانازديگرانمیخواهند کردن دعا

کشفارتباطمیانمعنويتو کاتریناستونیازمرکزملیطبجايگزینوسّنتیآمريکامیگويد:»برای

کهنشانمیدهند، کنونبهشواهدیدستيافتهايم سالمت،بهتحقیقاتزيادینیازاست؛ولیماتا

کارهایمذهبی،باعثسالمتبیشتروعمرطوالنیترمیشوند.«اینامررا وابستگیمذهبیوانجام

کاماًلاثبات کارکردبهترسیستمايمنیبدنوقلبوعروقنسبتداد.هرچنداینقضیه میتوانبه

کاهشاسترسمحسوبمیشودو کارهایمذهبیبرایبرخیازافراد،راهیبرای نشدهاست؛ولی

همینکاهشاسترسمیتواندمنشأفوائدبسیاریبرایسالمتروانوجسمباشد)پايگاهاطالعرسانی

پزشکیایرانسالمت(.

4.1. مفهوم سالمت معنوی

کنارسالمتجسمی،ذهنیواجتماعیمطرحشده سالمتمعنویبهعنوانيکیازابعادسالمتیدر
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است؛اماهنوزبهدلیلنبوداجماعبینالمللی،درتعريفسال۱۹48سالمتسازمانجهانیبهداشت،

دربــارۀهمین اما تفکیکشده؛ تدّین و تعاريفمعنويت برخیمتون، در اینکه با واردنشدهاست.

ارزشها نگرشها، باورها، روی بر معنوی ديدگاه است. متفاوت نظراتمحققان نیزطیف تعاريف

ورفتارهاتأثیرعمیقداشتهوبررویبیوشیمیوفیزیولوژیبدنتأثیرمیگذارد.اینتأثیررویفکرو

بدن،بهنامتندرستیمعنوینامیدهمیشود.مطابقبررسیمتون،ديدگاهمعنویازچهارطریقروی

سالمتجسمی،روانیواجتماعیتأثیرمیگذارد:

۱.رفتارهایبهداشتی:تعهددينیومعنويت،موجبفعالسازیمسئولیتپذیریشخصدرزمینۀ

کهاثراتجسمانیوروانیرانیزبهخوداضافهمیکند؛مانند اصولوباورهایمندرجدردینمیشود

رفتارهایتغذيهایتوصیهشدهدراديان.

حمايت افزايش موجب دین، در توصیهشده معنوی و دينی مناسک انجام اجتماعی: حمايت ۲.

دین، است. شناختهشده اجتماعیسالمت تعیینکنندههای از يکی اخیر مؤّلفۀ که اجتماعیشده

تعامالتاجتماعیراافزايشدادهوحمايتاجتماعیرابهعنوانمنبعارتقایسالمت،فراهممیآورد.

کنشپذیریقلبیوعروقی،تسهیلبهبودیپسازحملۀقلبیو کاهشوا نقشحمايتاجتماعیدر

کاهشاسترس،تأثیرمثبتدارد.حمايتاجتماعیباافزايشمیزان کاهشسایرعواملخطروازجمله

جانبهدربردنازانواعمختلفسرطانرابطهدارد.

۳.سايکونوروفیزیولوژيک:احساسرضايتناشیازديدگاهمعنوی،ازطریقنوروپپتیدهایپیامرسان

رویسیستمهاوارگانهایبدنمانندقلبوعروق،ايمنیو...تأثیرتقويتکنندهدارد.

کهبرایانسان،ناشناختهماندهاست. 4.اثراتمافوقطبیعی

کاهش و بیماری بهبودسريعتر بیماری، تحمل افزايش بیماری، از پیشگیری تأثیرات، این نتیجۀ

کهدرتحقیقاتمختلفاینمسئلهنشاندادهشده میزاناستفادهازخدماتبهداشتیدرمانیاست

.)http://kibod.comاست)ر.ک:مقالۀ»سالمتمعنویونقشنظامسالمت«،سايت

2. سالمت معنوی از دیدگاه علمی
گوشهایازنظراتوديدگاههایمربوطبهتأثیرمعنويتبرسالمتافراداز دراینبخشازمقاله،به

نظرعلمیمیپردازيم.

کهحفظ »يکیازتأثیراتمهممعنويتدرزندگی،ارتقایسالمتاست.بیترديد،همهمیپذیريم

ازعاداتغلطمانندسیگارکشیدن کافیوپرهیز سالمت،مستلزمتغذيۀمناسب،ورزشواستراحت

که دادهانـــد نشان مطالعات مــیگــذارد. تأثیر عمرمان طــول و برسالمت نیز ما بــاورهــای امــا اســت؛
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گرايشهای که گرايشهایمعنویقویونگرشمثبت،موجبارتقایسالمتمیشودوبیمارانی

معنویقویدارندبهبهبودخودازبسیاریبیماریهایمزمنمانندفشارخونباال،بیماریقلبیو

 .)http://www.niazpardaz.comکمکمیکنند«)پارسیطب،سايت بهبودیپسازجراحی

کهيکسومازبیماریهایجسمیازعواملروحیناشیمیشوند.بنابراین،ارتباط گفتهمیشود

کهاعتقاددينی،نقشمهمیدرابتالبهبیماریيا بیناعتقاداتدينیوحاالتروحیبدانمعناست

کهاینمطلب تندرستیدارد.درسالهایاخیر،تحقیقاتبسیارینیزدراینزمینهانجامشدهاست

بالینیواستاددانشگاه، ازمقالۀدکترN.ElkinsDavid،روانشناس راتأییدمیکند.دربخشهایی

کهدرمجلۀروانشناسیامروزبهچاپرسیدهاست،اینمطالببهچشممیخورد: دربارۀمعنويت

کرد.بیستسالپیشدرخاللاّولین کمترازيکساعت،زندگیمرادگرگون »يکروانشناس،در

رانشنیدهبود. ازآن،سخنانم کههیچکسپیش فــراداد؛بهگونهای گوش اوبهمن جلسۀدرمــان،

بههرحال، او اما بازگومیکردم؛ کسی برای را آن که بود باری اّولین این گفتم. را زندگیام داستان

کردم. گريه گفت:"شماتشنۀمعنويتهستید."شروعبه واقعیتراشنید.درانتهایجلسه،بهآرامی

ازآن،درطیدو بعد بااوست. کهحق من،يکمرد۳۱ساله،جاییدراعماقوجودم،میدانستم

تغذيه را آن نموده، مراقبت روحخود از کهچگونه آموختم رواندرمــانــی، دورۀ يک قالب در سال،

کهبرایساختنيکزندگیپرشوروعمیق،بداننیازداشتم. نمايم.روانشناسیبهمنمهارتیداد

این در را دانشجويانم و مراجعان دانشگاه، استاد ويک بالینی روانشناس بهعنوانيک من امروز،

تجربه،شريکمیکنم؛چونمعتقدممعنويتبرایخوشبختیومعنويتروانافراد،ضروریاست.

بودم. رفته قــدمزدندرساحلدريا برای روز اواخر کهدر بهمنمیگفت ازدانشجويانم روزیيکی

رفتم.بهدرياخیرهشدم.بهآرامی کناردرياباال همینطورکهخورشیدپایینمیرفت،ازتختهسنگیدر

که کهدرافق،پایینمیرفت؛باامواجی کهباطبیعتيکیشدهام؛باخورشیدی احساسمیکردم

کردهبود.اومیگفت:درآنلحظه، کهآسماِنسمِتغربرارگهدار کمرنگی پاهايمرامیشست؛بانور

ازمنوجودداشتهاندو کهاینچیزهامیلیونهاسالقبل احساسجاودانگیمیکردم.میدانستم

ازهمۀ اینکهبخشی از لّذتمیبردم؛ اززندگی ادامهخواهندداشت. نیزمیلیونهاسال ازمن بعد

کردم.منمراجعانودانشجويانخود گريستن اینچیزهاهستم.بهشدتتکانخوردموشروعبه

يک میتواند چیز این بشناسند. میدهد، قرار تأثیر تحت عمیقًا را آنان آنچه که میکنم ترغیب را

سمفونیازبتهوون،پیادهرویدرکوهياحضوردريکگالرینقاشیباشد.سپسبهآنانکمکمیکنم

روزانۀخودبگنجانند«)محمدرضاجهانگیرزاده، برنامۀ رادر فعالیتها این برنامۀمنّظمی، تاطبق

.)http://www.hawzah.netمقالۀ»انسان،دینومعنويتنوین«،برگرفتهازسايت
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درمقالهایازسايتwww.salamatiran.com،دربخش»مصونیتبادین«میخوانیم:

»دینومعنويت،شکلدهندۀرفتارهایفرددرزندگیواجتماعنیزمیباشدوبهرهگیریازاینتوان

کهقطعًادرجهانامروزبه میتواندفردرادربرابربسیاریازبیماریهامصونوجامعهراايمننمايد

دالیلمختلفبهخوبیموردتوجهواقعنشدهاست.متأسفانهدرایران،تحقیقیکهبتواندمیزاناعتقاد

گرچهدرظاهر مردمرابهمعنويتمذهبیدراصالحنارساییهایسالمتنشاندهد،ارائهنشدهاست؛ا

کشورهایاسالمینیزتحقیقاتقابلقبولیبرایابراز کاماًلمعناداراست.همچنیندر قضیه،اینامر

اینمسئلهپیدانشد؛امادرتحقیقاتبینالمللیکهدرجوامعغیرمسلمانصورتگرفتهاست،اطالعات

که۹0درصدافرادبالغ،بهعالمغیبووجود جامعیديدهمیشود.دريکیازاینمستندات،معلومشد

حضرتحقتعالیاعتقاددارند.بیشاز۷0درصدمردم،مذهبراعاملمؤثریدرزندگیخودمیدانند.

دارند انتظار بیماران انجامشد،۷۷درصد بیمارستان در بیمارانبستری کهروی درمطالعۀديگری

پزشکانمعالج،مسائلمعنویرادرفرآينددرمانآنهامدنظرقراردهندو۳۷درصدآنهاانتظاردارند

گر کنند.ا کردهوبیمارانرابهتوجهبهآنهادعوت کهپزشکانبهطورمکّرراعتقاداتمذهبیرامطرح

بهاینتقاضایبزرگاجتماعیتوجهکنیم،مطمئنًاالزممیدانیمازاینسرمايهدرسالمتمردمدرابعاد

کنیم. مختلِفپیشگیری،تشخیصودرمانوتوانبخشیاستفاده

کهمنبعثاز گرچهتأمینآن سالمتمعنوی،متفاوتازسالمتروحیوروانیواجتماعیاست؛ا

اعتقاداتغیرمادیاستومیتواندرویهمۀاینزمینههاتأثیربگذارد.

کهاصطالحسالمتروحی،لفظمناسبینیست؛زیراروحازذاتباریتعالیاست: الزمبهذکراست

ی<ودچارخدشهوبیماریونقصاننمیشود.آنچهمالمس ّبِ ْمِر َر
َ
وُح ِمْن أ لّرُ

َ
وِح ُقِل ا لّرُ

َ
وَنَک َعِن ا

ُ
>َو َيْسَئل

کرد؛ کهبايددرُبعدسالمتروانفردیوجمعیبرایآنبرنامهریزی میکنیم،اشکاالتروانیاست

اماسالمتمعنوی،ناشیازاعتقاداتاست،ناشیازارتباطانسانباخالقخوداست؛ارتباطباقدرتی

کاماًلفراترازقدرتهایشناختهشدۀمادیاست.اینارتباط،درادبیاتدينیمابهخوبیدرالفاظ که

توکلوتوّسلوتسلیم،معناشدهاست؛امامانتوانستهايمارزشآنرادرقالبمقاالتعلمیبهديگران

کهمعنایلطفرادرادبیاتبینالمللیدارد،لغتالتینیاستبهمعنای»نفس« نشاندهیم.Spirit

کهفراترازيکشخصياقدرت کیاست ومعنويت)spirituality(بهمعنایاحساسارتباطباچیزپا

کهدر شناختهشدهاست.اینمعنويت،معّرف»هدف«و»معنا«درزندگیانسانهاست.درتحقیقی

راابعاد کیفیتزندگیانجامشدهاست،مهمترینعواملمؤثردرآن کانادابرای گیل دانشگاهمک

جسمی،روانی،اجتماعی،جنسیشناختهاست؛اماموضوعمعنويترابهعنوانزمینۀاصلیدرهمۀ

کیفیتزندگیمناسبشناختهاست. کردهاستوآنراپیشزمینۀ اینابعاد،مؤثرقلمداد



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

571

کّمیتزندگینیزتأثیرگذاراستوبهطورطبیعیدرجامعه،شاهدطولعمر گرچهمعنويتروی ا

گیرد. بیشترافرادمعنویهستیم؛امابرایاثباتاینمدعاتحقیقاتپیچیدۀزيادیالزماستصورت

گرچهتبییناهمیتسالمتمعنویرامینمايد؛امابرایپیادهسازیآنبهمؤّلفههایی اینمقدمها

و پزشکی متخصصان از بهرهگیری معنويت، و دین متخصصان از بهرهگیری مثل اســت، احتیاج

از کلینیکیبرایپاسخگوییبراینُبعد پیراپزشکیمعتقدبرمعنويتودنیایباقی،طراحیساختار

سالمتدرابعادبستریوسرپاییيااقداماتعمومیسالمت،مثلارتقایسالمتوپیشگیری.توقف

 َخَساًرا<،خود
َّ

اِلِميَن ِإال
َ

یُد الّظ  َيِز
َ

ُمْؤِمِنيَن َوال
ْ
ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل رویمعنایآيۀشريفۀ>َوُنَنِزّ

کشورهایاسالمینشان بهتنهاییمیتواندچگونگیبهرهگیریازاینمؤّلفۀمعنویرابرایحداقل

 .)www.salamatiran.com(دهد«

1.2. شواهد علمی در زمینۀ سالمت معنوی چه نشان می دهد؟

بررسی مختلف زمینههای در را مذهب و دین نقش سالمت، روانشناسان بهویژه روانشناسان،

کردهاند.امروزهروانشناسان،ارتباطمیانبهداشتوسالمتجسمانیوروانیانسانبااعتقادات

وباورهاورفتارهایدينیواخالقیراانکارناپذیرمیدانند.درسالهایاخیر،استفادهازمذهبو

اعتقاداتدينی،موردتوجهسیاستگذارانوتدوینکنندگاناستراتژیهایبهداشتجامعهنگردر

ازسال را انتشاراتخود از بخشی سازمان این و گرفته قرار نیز )WHO( بهداشت سازمانجهانی

کتابها ازطریقمذهببهعنوانراهکارزندگیسالماختصاصدادهو ۱۹۹۲بهآموزشبهداشت

از بهداشت ارتقایسطح اسالمی، ديدگاه از بهداشت نظیر دينی عناوین راتحت زيادی وجزوات

بیماریها، بعضی کنترل و پیشگیری در اخالق و مذهب نقش نیز و اسالمی زندگی سبک طریق

منتشرنمودهاست.

کهيکنظامارزشیدينی، بسیاریازروانشناساننظیریونگ،فرانکل،تیلیچوآلپورتمعتقدند

»تمام میخوانیم: چنین )Yong( یونگ نوشتههای در میکند. ايفا روانــی سالمت در مهمی نقش

کند، کهدینمیتواندبهانسانعطا مراجعان۳۵سالۀمنبهخاطرفقدانثباتومعنادهیبهزندگی

میربها،ص مسعود ترجمۀ یونگ، روانشناسی بر مقدمهای )فوردهايم، بودند« بیماریشده دچار

۱4۵(.فرانکل)Frankl(نیزمینويسد:»دینسهمزيادوغیرقابلاندازهگیریدرسالمتروانیدارد«

کشیشمسیحیاست کهخوديک )فرانکل،انساندرجستوویمعنا،ص۹4(.تیلیچ)Tillich(

تمامشخصیتویعمق،جهتووحدت به و انسان ابعاد تمام به بهخدا، »ايمان نیزمینويسد:

میبخشد.قدرتوحدتشخصیتانسان،بهايمانفردبهخداوندبستگیدارد«)جیمزويلیام،دینو

روان،ترجمۀمهدیقائنی،ص۳۲(.آلپورت)Allport(نیزمعتقداست:»نظامارزشیدينی،تنهانظام
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انسانوحدتبخشد«)سّیدمحمدحسین ومستمرّابهشخصیت کاماًل کهمیتواند ارزشــیایاست

جاللیتهرانی،بهداشتروان)جزوۀدرسی(،ص۳۹(.

3. معنویت و سالمت در سورۀ کهف
تأثیرايمانوعملصالحدرسالمتروانوبهدنبالشسالمتفیزيکیبشر،درآموزههایدينی،فراوان

با کهف ســورۀ شريف آيــات بررسی بخش، این در اصلی محور بههمینمنظور، میخورد. بهچشم

ازتفاسیر،رواياتومقاالتمرتبط که موضوعمعنويتوسالمتاستودراینراستاسعیبرآنبوده

معتبراستفادهشود.

محتوایسورۀکهف،باتبذیروتبشیر،دعوتمیکندبهاعتقادحقوعملصالح؛همچنانکهازدو

كاَن َيْرُجوا ِلقاَء  کهمیفرمايد:>َفَمْن  آيۀاّولشهمبوىاینمعنااستشماممیشودونیزازآيۀآخرسوره

<)ترجمهتفسیرالمیزان،ج۱۳،ص۳۲۹(. ً
َحدا

َ
ِه أ ّبِ  َو ال ُيْشِرْک ِبِعباَدِة َر

ً
 صاِلحا

ً
 َعَمل

ْ
َیْعَمل

ْ
ِه َفل ّبِ َر

کردن رابهوفا کهمردم انبیاآناست ازبعثت انبیامیفرمايد:هدف حضرتعلی)ع(درتوصیف

آن رمز تذکر، ۱(. خطبۀ )نهجالبالغه، نعمته« منسّی يذّکرهم »و کنند: يــادآورى فراموششدهها به

کنار کهانساندرعمقروحوفطرتخود،خدارايافته،لکنازآنغافلشدهاست.تذکربراى است

ى 
َ
 َعل

ْ
ل

َ
وُب<و>َو َمْن َيَتَوّك

ُ
ُقل

ْ
ل

َ
هَّلِل َتْطَمِئّنُ ا

َ
ال ِبِذْكِر ا

َ
زدنپردۀغفلتاست.بسیاریازآياتقرآنازقبیل>أ

ازنظر که يادخدا،دارویمعنویاضطرابوافسردگیاست َحْسُبُه<مؤّيداینمطلباست. َفُهَو  هَّلِل 
َ
ا

روانشناسیعللآنترس،آيندۀمبهم،نگرانیازشکستخوردن،ترسازبیماریهاونگرانیازعوامل

طبیعیاست.

گذشتهازمسئلۀبیماریاضطراب،آرامشطلبیدرفطرتانسانريشهداردودرسرشتانسانها

حسآرامشجویینهفتهاستوبسیاریازفعالیتهایآدمیدرحقیقتپاسخبهندایالهیفطرت

ما کارهای از بسیاری میبینیمهدف میکنیم، نظر افــراد از بسیاری و خود زندگی به وقتی اســت.

دستیابیبهگوهرگرانبهایآرامشاست.انسانهادرطولزندگیخودتالشمیکنندتابهآرامشخاطر

کنظروجوددارد؛اختالفنظردرتعیینو وطمأنینهنایلشوند.درایننقطه،بینانسانهااشترا

کهبهزندگیآرامشمیبخشد. تشخیصچیزهاییاست

برایدستیابیبهمصالحدنیاییوآخرتی،اهمیتتزکیهوسالمتدرحوزۀروانباتکیهبرمعارف

دینمشخصمیگردد.

<)کهف،آيۀ۱(. ً
ُه ِعَوجا

َّ
ْم َيْجَعل ل

َ
ِكَتَب َول

ْ
ى  َعْبِدِه ال

َ
 َعل

َ
ل نَز

َ
ِذى أ

َّ
َحْمُدهلِِل ال

ْ
>ال

کهفمیفرمايد:»آنچهازصالحوسداددرجوامعبشرى عالمهطباطباییدرتفسیرآيۀاّولسورۀ
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کهآنانبا کردهاندوتخمیاست کهدربشرمنتشر کراماست بهچشممیخورد،همهازبرکاتانبیاى

که کريمدرچهاردهقرنی دعوتخودبهسوىحقوُحسنُخلقوعملصالحافشاندهاندواینکهقرآن

ازنزولشمیگذرد،تمدنیبهبشردادهوارتقاییبخشیدهوعلمنافعوعملصالحیدربشربهوجود

کهمخصوصخودآناستوبههمینجهت،دعوتنبوىمّنتهاییبزرگبربشردارد.پس آورده

همۀحمدهابراىخداست«)ترجمهتفسیرالمیزان،ج۱۳،ص۳۲۹(. 

است: معنوى کماالت دريافت زمینهساز خدا، »بندگی میخوانیم: آيه همین ذیل نور، تفسیر در

»انزلعلیعبده«.آرامشوشادزيستیوسالمتروانیانسان،ازنتايجرسیدنبهکماالتمعنویاست

کهباتوجهبهآموزههایدينیدرسايۀعبادتوارتباطباخداوندتأمینمیشود.بسیاریازافرادی

کهتفسیروتبیینرضايتبخشیازحیات کهدچارپوچگراییونیهیلیسممیشوند،بهدلیلآناست

کسبآرامشوسالمت وهدفزندگیخودنداشتهاندوبههمیندلیل،شناختهدفزندگیبهمنظور

کاماًلضروریاست.« روان

کهمیتوانازآنارتباطسالمتمعنویانسانرابابندگی کهف يکیازمهمترینبخشهاىسورۀ

وعبادتخداوندنتیجهگرفت،داستانقیامجمعیازجوانانباشخصیتبرضدطاغوتودّجالزمان

کرد: کهجانآنانرابهخطرافکندوتاسرحدمرگپیشرفتند،اماخداآنانراحفظ خودبود؛قیامی

ى  َءاَذاِنِهْم 
َ
ْبَنا َعل ْمِرَنا َرَشدا َفَضَر

َ
َنا ِمْن أ

َ
ی ْء ل ُدنَک َرْحَمًة َو َهّیِ

َّ
َنآ َءاِتَنا ِمن ل ّبَ  َر

ْ
وا

ُ
ْهِف َفَقال

َ
ك

ْ
ى ال

َ
ِفْتَیُة ِإل

ْ
َوى ال

َ
>ِإْذ أ

گفتند: بردند، پناه غار به آنجوانمردان که »آنگاه ۱۱(؛ و ۱0 آيات )کهف، َعــَددا< ِسِنيَن  ْهِف 
َ

ك
ْ
ال ِفى 

کارمانفراهمساز.پسماتاچند کنوبراىمارشدىدر پروردگارا،ازسوىخودرحمتیبهماعطا

گوشهاىآنانپردۀخوابوبیهوشیزديم.« کهدرآنغاربودند،بر سالی

کهآرامشوپايدارىدلهابهدستخداست، درادامۀداستان،خداونددرآيۀ۱4اینمطلبمهمرا

 ِمن ُدوِنِه 
ْ
ْدُعَوا

َ
ّن ن 

َ
ْرِض ل

َ ْ
َمَو ِت َو ال َنا َرّبُ الّسَ ّبُ َر  

ْ
وا

ُ
 َفَقال

ْ
وِبِهْم ِإْذ َقاُموا

ُ
ى  ُقل

َ
َبْطَنا َعل يادآورشده،میفرمايد:>َوَر

کهآنانبهپاخاستند)و <؛»ومابهدلهايشاننیروواستحکامبخشیديم،آنگاه ً
 َشَططا

ً
َنآ ِإذا

ْ
َقْد ُقل

َّ
 ل

ً
ها

َ
ِإل

گفتند:پروردگارماهمانپروردگارآسمانهاوزمیناست،هرگزجزاو)کسیرابه( برخالفعموممردم(

گفتهايم.« کهدراینصورتحرفخطایی خدایینخواهیمخواند؛چرا

بر ربط و است محکمبستن بهمعناى »ربط میفرمايد: »ربط« کلمۀ معنای در طباطبایی عالمه

کنايهازسلباضطرابوقلقازآنهاست«)ترجمهتفسیرالمیزان،ج۱۳،ص۳4۹(. دلها،

اینهماننکتۀاساسیاستکهانسانراازمشکلودغدغۀپوچیوافسردگینسبتبههدفداری

گامهاىنخستین گرانسان زندگیمیرهاند؛زیراامدادهاىالهیدرسايۀايمانوتوکلبراوست.ا

کمکوامدادالهیبهسراغاومیشتابد.دريکجامیگويد: رادرراهاهللبرداردوبراىاوبهپاخیزد،
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َحّقِ 
ْ
ُهم ِبال

َ
ْیَک َنَبأ

َ
کهايمانآوردندومابرهدايتشانافزوديم:>َنْحُن َنُقّصُ َعل آنانجوانمردانیبودند

را آنان »مادلهاى ديگرمیگويد: درجایی و ۱۳( آيۀ )کهف، ُهًدى< ِزْدَناُهْم  َو ِهْم  ّبِ ِبَر آَمُنوا  ِفْتَیٌة  ُهْم 
َ
ِإّن

کهآناندر محکمساختیمونیرووتوانبخشیديم«)کهف،آيۀ۱4(ودرپايانآياتنیزمیخوانیم

ْیِهم 
َ
ُتوَن َعل

ْ
ْو ال َيأ

َّ
انتظارنشررحمتالهیويافتنراهنجاتبودند:>َهُؤالِء َقْوُمَنا اتَخُذوا ِمن ُدوِنِه َءاِلَهًة ل

ْهِف َينُشْر 
َ

ك
ْ
ى ال

َ
ُووا ِإل

ْ
 اهَّلَل َفأ

َّ
ُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِإال

ْ
ِإِذ اْعَتَزل  َو

ً
َكِذبا ى َعلى اهَّلِل  ِن اْفتَر ُم ِمّمَ

َ
ظل

َ
طِن َبیٍن َفَمْن أ

ْ
ِبسل

کردهاند. ْرَفًقا<؛»اینقوممامعبودهاییجزخداانتخاب ْمِرُكم ّمِ
َ
ْن أ م ّمِ

ُ
ك

َ
ْئ ل ُيَهّیِ حمته و ن ّرَ م ّمِ

ُ
ك ّبُ ْم َر

ُ
ك

َ
ل

کهبرخدادروغ کسیظالمتراستازآنکس چراآناندلیلآشکارىبراینمعبوداننمیآورند؟چه

تا بريد پناه گرفتید،پسبهغار آنچهجزخداىمیپرستندفاصله ازمشرکانو که ببندد؟وآنگاه

گشايشی )وسرنوشت(شما کار در برايتان و گشايشیبخشد براىشما ازرحمتخود پروردگارتان

فراهمآورد«)کهف،آيات۱۵و۱6(.

گرانسانهابهمعناداربودنهستیوشناختمعبود کها دراینآيات،خداوندمتعالمتذکرمیگردد

واقعیدستيابند،درواقع،عالوهبراینکهزمینۀبهرهبردنازعنايتوامدادهایالهیرابرایخود

فراهممیآورند،بهآرامشحقیقیوکمالوسعادتدنیویواخروینیزمیرسند.

درتفسیرنمونه،ذیلهمینآياتآمدهاست:»درواقع،اینجوانمردانباايمانبراىاثباتتوحید

زمین، و آسمان این که میبینیم بهوضوح ما که این آن و زدند روشنیدست دلیل به اله، نفی و

کهوجودنظامآفرينشدلیلبرهستیاوست.ماهمبخشیازاینمجموعۀهستی پروردگارىدارد

میباشیمبنابراین،پروردگارمانیزهمانپروردگارآسمانهاوزمیناست.سپسبهدلیلديگرىنیز

َخُذوا ِمن ُدوِنِه 
َ

ِء َقْوُمَنا اّت
َ

کردهاند:>َهُؤال توّسلجستندوآناینکهاینقوممامعبودهاییجزخداانتخاب

آِلَهًة<)کهف،آيۀ۱۵(.آخرمگراعتقادبدوندلیلوبرهانممکناست؟چراآناندلیلآشکارىبراى

کورکورانه ٍن<)همان(.آياپنداروخیالياتقلید َطاٍن َبّیِ
ْ
ْیِهم ِبُسل

َ
ُتوَن َعل

ْ
 َيأ

َ
ْوال

َّ
الوهیتآناننمیآورند؟:>ل

کسیظالمتر میتوانددلیلیبرچنیناعتقادىباشد؟اینچهظلمفاحشوانحرافبزرگیاست؟چه

َكِذًبا<)اعراف،آيۀ۳۷(.اینافترا ى اهَّلِل 
َ
ى َعل ِن اْفَتَر ُم ِمّمَ

َ
ْظل

َ
استازآنکسکهبهخدادروغببندد:>َفَمْن أ

کهانسانسرنوشتخودرابهدستعواملبدبختیوسقوطسپرده،و همستمیاستبرخويشتن؛چرا

کهایننغمهدرآنسرمیدهدوبهانحرافمیکشاند،وهمظلمیاست همظلمیاستبرجامعهاى

بهساحتقدسپروردگارواهانتیاستبهمقامبزرگاو«)تفسیرنمونه،ج۱۲،ص۳6۳(. 

و يادخدا و اطاعت درمسیر کههرکس دارد اینمطلب به اشاره بهنوعی نیز کهف آيۀ۱۷سورۀ

گرفت؛يعنی کهخداوندياریوراهنماییاورابهعهدهخواهد ارتباطبااوقراربگیرد،ثمرهاشآناست

درسختیها،مشکالتوبحرانهایزندگی،يادخدابهانسانآرامشمیدهدوتوکلوتوّسلبهاو
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َیِميِن 
ْ
َكْهِفِهْم َذاَت ال َزاَوُر َعن 

َ
َعت ّت

َ
ْمَس ِإَذا َطل

َ
ى الّش کنترلاسترسهاوتنشهایفردمیشود:>َوَتَر باعث

ن 
َ
 َفل

ْ
ُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلل

ْ
ْنُه َذِلَک ِمْن آَياِت اهَّلِل َمن َيْهِد اهَّلُل َفُهَو ال َماِل َوُهْم ِفى َفْجَوٍة ّمِ ْقِرُضُهْم َذاَت الّشِ

َ
َبت ّت ِإَذا َغَر َو

کهچونبرمیآيدازغارشانبهسمتراستمایلاستوچون ْرِشًدا<؛»آفتابرامیبینی ا ّمُ ُه َوِلّیً
َ
َتِجَد ل

گرفتهاند.ایناز فرومیشودازسمتچپدامنبرمیچیند؛درحالیکهآناندرجاییفراخازآنغارقرار

گذارد،هرگز کهرابیراه کند،اوراهيافتهاستوهر کهراراهنمایی نشانههاىقدرتخداست.خداهر

براىاويارىراهبرنخواهیيافت«)کهف،آيۀ۱۷(.

بهيک و میکند قطع را رشتۀسخن قرآن اینجا »در است: آمده آيه این ذیل نمونه، تفسیر در

میگويد: است. منظور همین براى داستانها این همۀ ذکر که چرا میپردازد؛ معنوى نتیجهگیرى

گمراهنمايد، کند،هدايتيافتۀواقعیاوستوهرکسرا اینازآياتخداست؛هرکسراخداهدايت

 
ْ

ُمْهَتِد َو َمْن ُيْضِلل
ْ
سرپرستوراهنماییهرگزبراىاونخواهیيافت:>ذِلَک ِمْن آیاِت اهَّلِل َمْن َيْهِد اهَّلُل َفُهَو ال

ا ُمْرِشدا<)کهف،آيۀ۱۷(. ُه َوِلّیً
َ
ْن َتِجَد ل

َ
َفل

کهاز َتَحدا<؛»وآنچهرا
ْ
ْن َتِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمل

َ
ِلماِتِه َو ل

َ
 ِلك

َ
ل َک ال ُمَبّدِ ّبِ ِكتاِب َر ْیَک ِمْن 

َ
وِحَى ِإل

ُ
 ما أ

ُ
>َو اْتل

کلماتاوراتغییردهندهاىنیستوجزاوهرگزپناهی کتابپروردگارتبهتووحیشدهاست،بخوان.

نخواهیيافت«)کهف،آيۀ۲۷(.

درزندگیهیچملجأوپناهگاهیجزخدانمیيابیم.تکیهگاهواقعی،اوست.اینباور،امیدوتحرک

رادرزندگیبهارمغانمیآوردواحساسیاستکهبهواسطۀآنخودرامتصلبهچیزیفراترازخويشتن

کهآرامشوامنیتخاطررافراهممیکند. میتوانيافت.درواقع،معنويتهمانچیزیاست

اليتناهی منبع يک به میکند احساس فرد که است آن تلقینی اثر معنويت، روانی اثر »حداقل

کهبهاینقدرتاليتناهی کند وصلاستويکقدرتبیانتهاحافظاوست.هرچهفرداحساس

نزديکمیشود،قاعدتًاازموهباتبیشتریبرخوردارخواهدشد.همینامر،موجباحساسامیددر

کند«)دکترمحمدمهدیقاسمی،روانپزشک، کهاوروحیۀبهتریپیدا فردمیشودوسببمیشود

روزنامۀسالمت(.

آخرینآيۀمحلبحث،نشانۀبارزامیدبهخداوندوروزقیامتراانجامعملشايستهمیداند.پیامد

ْم 
ُ

ك
ُ
َنا َبَشٌر ِمْثل

َ
ما أ

َ
 ِإّن

ْ
کهانسانبهآرامشوسعادتدنیویواخرویدستيابد:>ُقل عملصالحایناست

<؛ ً
َحدا

َ
ِه أ ّبِ َر  َو ال ُيْشِرْک ِبِعباَدِة 

ً
 صاِلحا

ً
 َعَمل

ْ
َیْعَمل

ْ
ِه َفل ّبِ َر كاَن َيْرُجوا ِلقاَء  ْم ِإلٌه واِحٌد َفَمْن 

ُ
ما ِإلُهك

َ
ّن

َ
ّىَ أ

َ
ُيوحى  ِإل

کهخداىشما،خداىيگانه »بگوهمانامنبشرىهمچونشمايم،)جزاینکه(بهمنوحیمیشود

کارى ايماندارد، و امید او( الطاف کهبهديدارپروردگارش)درقیامتوبهدريافت است.پسهر

شايستهانجامدهدوهیچکسرادرعبادتپروردگارششريکنسازد«)کهف،آيۀ۱۱0(.
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اى وعده خداوند، با مالقات که بدانند بايد هستند، مؤمنان همان که الهی لقاى به امیدواران

کهبايدبراىآنآمادگیداشت.بنابراین، حتمیوقطعیازطرفپروردگاراست.مرگنیزپلیاست

گرامید الزماستامیدوارانبهتالشوفعالیتروىآورندتاباسربلندىبهلقاىپروردگارشانبرسند.ا

دردلانسانوجودداشتهباشد،منشأاثرخواهدشد.

درتفسیرنور،ذیلآيهمیخوانیم:»دراینآيههمتوحید)الٌهواحد(،همنبّوت)ُیوحیالّی(،هم

معاد)لقاءرّبه(،همامیدبهرحمتالهی)یرجوا(،همتالشدررسیدنبهآن)فلَیعمل(وهماخالص

اّمت بر کهف آخرسورۀ آيۀ تنها گر ا فرمود: پیامبر)ص( ازاینجهت، است. آمده )الُيشرک( درعمل

کافیبود.امیددرانسانبايدبهصورتحالتیدائمیوپیوستهباشد،نه مننازلمیشد،براىآنان

کارسازنیست)یرجوا،فلیعمل(.« کانیرجوا(وازطرفی،امیدبدونعمل، لحظهاى)فمن

که کتورهاییمانندامید،باورهایمثبت،آسايشوتوانمندی برخیتحقیقاتنشانمیدهد،فا

ازاعتقاداتمذهبی،ارتباطباخداودعابهدستمیآيند،اثرشفابخشدارندوباعثبهبودمیشوند.

کانیرجولقأربهفلیعمل...(، عالمهطباطباییدرالمیزان،ذیلاینآيهمیفرمايد:»جملۀ)فمن

کههمانعملصالحبراىرضاىخداىواحدبیشريکاست، مشتملبراجمالدعوتدينیاست

گرحسابو کردهبررجاءلقاءپروردگارمتعالوبازگشتبهسوىاو؛چونا ع وآنگاهاینمعنارامتفر

کهافرادرابهپیروىازدینوبهدستآوردناعتقاد کارنباشد،هیچداعیوملَزمینیست جزاییدر

ُهْم 
َ
وَن َعْن َسبيِل اهَّلِل ل

ُّ
ذيَن َيِضل

َّ
وعملصحیحوادارسازد؛همچنانکهخودخداىتعالیفرموده:>ِإّنَ ال

ِحساِب<)ص،آيۀ۲6(.«
ْ
َعذاٌب َشدیٌد ِبما َنُسوا َيْوَم ال

درواقع،يکیازعواملمؤثردرايجادسالمتروانونشاطوشادیوامیددرزندگی،ازهمیناعتقاد

کهايمانواقعیبهلقاءپروردگاروبازگشتبهسویاودارند،هرگزدچار دينیسرچشمهمیگیرد.کسانی

پوچیوناامیدیوافسردگیروحینخواهندشد.

کهازمعرفتوشناختبهمبدأومعادحاصلمیشود،اساسهمۀتالشهاىمفیدوپرثمر امید

که همانگونه اســت. ابــدى بهسعادت رسیدنشخص و جامعه در امــور اصــالح منشأ نیز و انسانی

به انسان کار منتهیشدن و تبهکارىها و فسادها منشأ قیامت، روز و خدا به امید قطع و ناامیدى

شقاوتابدىاست)ر.ک:محمدتقیمصباحیزدی،اخالقدرقرآن،ج۱،ص400(.

همینکهانسانبهآيندهاىروشنامیدداشتهباشد،احساسنیکووحالتیشادبهوىدستداده،

زندگی فعالیتهاىصحیح به را او ايجادشده، وتالش کار انگیزۀ او در و باعثنشاطوىمیشود

کهمرگآناننزديکاست،باامیِدبهآينده وادارمیکند.نويسندهایخارجیمیگويد:»حتیبیمارانی

کنند«)ر. کرده،روزها،هفتههاوماههادردورنجرابهراحتیتحمل میتوانندروحیۀخويشراحفظ



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

577

کوبلر،پايانراه)پیرامونمرگوزندگی(،ص۱4۲؛غالمحسینمعتمدى،انسانومرگ ک:الیزابت

)درآمدىبرمرگشناسی(،ص40(.

گرايشبهعملاستودرتنظیمزندگیسالمو کارآمددر باوربهمعاد،حتیدرحدامید،اهرمی

تصحیحرفتارهاوباورهاىانسان،نقشیمهمدارد.

4. نتیجه گیری
بدونتوجهبهُبعدمعنویانسان،نمیتوانجسم،روانوهمینطورشخصیتاجتماعیاوراشناخت

کند. کمک کرد.درواقع،دینومعنويتمیتواندبهارتقایبهداشتروانی کاری وبرایسالمتآن

آيات باشد. انسانوجودداشته درعمقجان بايد باورهایدينی، و بهمسائلمعنوی اعتقاد البته

که اینمطلباست آياتشريفقرآن،مؤّيد از کهفوهمچنینبسیاریديگر بررسیشدۀدرسورۀ

گردد،آرامشروحیوروانیداشتهوهیچهراسیازغیرخدا هرکسدلشبايادخدامطمئنومحکم

نداردوامیدواروآراماست؛چونمتکیبهقدرتوعظمتالهیاستوانوارالهیدردرونشرسوخ

کردهويادخداعاملطمأنینۀاوشدهاست.

حضرتعلی)ع(درخطبۀ۲۲۵نهجالبالغهمیفرمايد:»پروردگارا،توازهرمونسیبراىدوستانت

آمادهترى.پروردگارا، کارگزارى، براى کنند، اعتماد تو به که کسانی براى آنان ازهمۀ و مونسترى

گاهیومیزانمعرفتو آنانرادرباطندلشانمشاهدهمیکنیودراعماقضمیرشانبرحالآنانآ

گرتنهایی بصیرتشانرامیدانی.رازهاىآناننزدتوآشکاراستودلهاىآناندرفراقتوبیتاب.ا

گرسختیهابرآنانفروریزد،بهتوپناهمیبرند.« گردد،يادتومونسآناناستوا سببوحشتآنان

کارهاىسنگین،قواى که کارنگی،روانشناسمعروفامريکایی،مینويسد:»هنگامی آقاىدیل

کهدرهاىامیدبهروى ماراازبینمیبردواندوههاهرنوعارادهاىراازماسلبمیکندوبیشتراوقات

مابستهمیشود،بهسوىخداروىمیآوريم؛ولیاصاًلچرابگذاريمروحيأسوناامیدىبرماچیره

شود؟چراهمهروزهبهوسیلۀخواندننمازودعاوبهجاآوردنحمدالهی،قواىخودراتجديدنکنیم؟«

)حسنراشدى،نمازشناسی،ج۲،ص6۷(.

امامصادق)ع(فرمودند:»چهمانعیداردکهچونيکیازشماغمواندوهیازغمهاىدنیابراودرآيد،

وضوبگیردوبهمسجدرودودورکعتنمازبخواندوبراىرفعاندوهخود،خدارابخواند؟مگرنشنیدهايد

کهخداوندمیفرمايد:ازصبرونمازيارىبجویید؟«)فضلبنحسنطبرسی،مجمعالبیان،ج۱،ص۱00(.

معنويتبرعملکردسیستمايمنیتأثیرمیگذارد.معنويت،ايمانوحضوردرمکانهایمذهبی،

گلبولهایسفیدخون،بهبود کهسنجشپذیرباشد،مانندافزايش عملکردسیستمايمنیرابهطريقی
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کهبدناحساسامنیتمیکندودرآرامشقراردارد،سیستم میبخشد.درموضوعسالمت،زمانی

کندوطبیعیباشد؛بنابراین،سیستمايمنیقادراستبهترعمل عصبیقادراستآرامشخودراحفظ

کند.درواقع،دراینحالت،همۀاعضایبدندرمقابلهبابیماریهاموفقترند.

هیئتامنا، )هیئتمؤسس، بهداشتیدرمانی خیریۀ مؤسسات در عضویت .21
هیئتمدیرهو...(

انجمن خیریۀ امداد و درمان حضرت ولی عصر)عج( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انجمنخیريۀامدادودرمانحضرتولیعصر)عج(دانشگاهعلومپزشکیاصفهان،درسال۱۳8۳ 

شد. تأسیس ایــران پزشکی علوم دانشگاه و خّیرین بین سازنده تعامل و ارتباط برقراری بهمنظور

هدفمندکردنفعالیتهایخّیریندرحوزۀسالمت،برقراریارتباطمستقیمخّیرینومتوّلیانمؤسسات

خیريۀدرمانیبامسئوالندانشگاهعلومپزشکیاصفهان،تأمینتجهیزاتپزشکیموردنیازواحدهای

ازطریقخّیرینونیکوکاران،توسعهوترويجفرهنگنیکوکاریبهمنظورجذبآحاد درمانیاستان

مردمجامعهدرعرصۀخدماتاجتماعی،ازمهمتریناهدافاینانجمنخیريهاست.فعالیتهای

کارهایعمرانیو کزدرمانی،پیگیریامورمعوقهدر اینانجمنشاملتشکیلمؤسساتخیريهدرمرا

پیگیریبرایتأسیسخانههایبهداشتدراستاناست.

انجمن بیماران ام. اس. اصفهان
تاريخدوممهر۱۳8۳  در و اینشهر ازخّیرین بههّمتجمعی اصفهان« »ام.اس. بیماران انجمن

کهدراینمؤسسهارائهمیشود،بهقرارزیراست: تأسیسشد.اهمخدماتی

و بیماری از بهروز ارائۀاطالعات و بیماران بهپرسشهای پاسخ و برگزاریهمايشهایماهیانه ۱.

داروهایموجود.

کمکهزينۀداروییبهبیشاز۲۵0بیمارنیازمند. ۲.پرداخت

۳.آموزشتزریقاينترفرونهاونیزتزریقرايگانآنبهبیماراننیازمند.

گاهیدادنبهبیماران. 4.چاپفصلنامهبرایآ

۵.تهیۀوسایلتوانبخشِیرايگان.

کالسهایآموزشیوورزشِینیمبها. 6.برگزاری

۷.برگزاریاردوهایسیاحتیوزيارتیبرایبیمارانوخانوادههایآنان.
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گلدشتنجفآباد. 8.ساختمرکزآموزشی،درمانیورفاهی

کلینیکتخصصی»ام.اس.«دربیمارستانالزهرا. ۹.افتتاح

انجمن خیریۀ خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)ع(
انجمنخیريۀخدماتدرمانیحضرتابوالفضل)ع(،درسال۱۳6۹تأسیسشد.اینانجمنخیريه،

کهفقطبااتکابهجلبمشارکتهای سازمانیغیرانتفاعی،غیرسیاسیوغیردولتیمحسوبمیشود

کارکنانوداوطلبانهمکارادارهمیشود. مردمی،خّیرینوتوانمندیمدیران،

و فعالیتمستمر دودهه از بیش گذشت با ابوالفضل)ع( درمانیحضرت انجمنخیريۀخدمات

کلیویوقلبی(ازجايگاهدرخورتوجهی حمايتبیشازيازدههزارنفربیمارنیازمند)بااولويتبیماران

دربینسازمانهایغیردولتِیارائهکنندۀخدماتدرمانیبرخورداراستونهتنهابهارائۀخدماتمورد

گرايشنژادی غازهرگونه کمکبههمنوعرافار نیازافرادتحتپوششمیپردازد،بلکهانديشۀواالی

بهعنوانيکیازاساسیترینتوصیههایدینمبیناسالمترويجمیکند.شفافیت،اعتمادزایی،حفظ

محسوب خیريه انجمن این فعالیت اصول اساسیترین و... نیازمند بیماران انسانی کرامت ارزش

از را خّیرین نفر وصدها )مشترک( حامی ۳۱هــزار به نزديک حمايت و اعتماد موجبات که میشود

برنامههاوخدماتاینانجمنفراهمآوردهوبزرگترینسرمايۀاینخیريهمحسوبمیشود.

که گذاشت فعالیت عرصۀ به پا زمانی ابوالفضل)ع(، حضرت درمــانــی خدمات خیريۀ انجمن

کلیویبهدلیلمشکالتخاصاینبیماری،بهشدتبهحمايتوپشتیبانی بیماراِننارساییمزمن

نیازداشتندوزمینهبرایسوءاستفادۀبرخیافرادازاینبیماران،تحتعناوینمختلففراهمآمده

و خّیرین از دراینمیان،جمعی میشد. منتشر سوءاستفادهها اینگونه از جديد خبری روز هر و بود

نیکانديشاناصفهانی،باتکیهبرفرهنگايثارگریواحسانکهبرخاستهازفرهنگمواليشانحضرت

سالیان طول در و نهادند بنا را ابوالفضل)ع( حضرت بهنام خیريهای بنیان بود، قمربنیهاشم)ع(

کلیویرامرتفعساختند. گذشتهخألبزرگیازمسائلبیمارانبهویژهبیماراننیازمندقلبیو

بیمارستان تخصصی عسکریۀ اصفهان 
بیمارستانتخصصیعسکريه،يکیازدههامرکزپزشکینمونهدرنصفجهاناست.درسال۱۳4۵به

کلنِگتأسیسدرمانگاهعمومیعسکريه کرمانیدرزمینیبهمساحتهزارمترمربع، هّمتآيتاهللزند

برزمیننقشبستوپسازاحداث،فعالیتاشراباارائۀخدماتپزشکیعمومی،تزريقاتوپانسمان

کرد.حدوددهسالبعد،يعنیدرسال۱۳۵۵درزمانمدیريتدکترنوری،بههّمتهیئتامنای آغاز
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با ازالحاقبهدرمانگاه، وقت،سههزارمترمربعزمینهایاطرافایندرمانگاهخريداریشدوپس

گسترشداد. نام»بیمارستانزنانوماماییعسکريه«فعالیتشرا

و مامایی و زنان متخصص پزشکان ازخدمات استفاده با بیمارستان این سالها، این درطول

تجهیزدواتاقعملوسهاتاقزايمان،بهترینخدماتپزشکیرابهعموممردم،بهویژهمادرانو

کردهاست. زناناصفهانعرضه

از بیمارستانپس مراجعان،هیئتمدیرۀ افزايش و اصفهان گسترشجمعیت با درسال۱۳46،

کاریخودقرارداد کارشناسی،گسترشبخشهایمختلفبیمارستانرادربرنامۀ برگزاریچندجلسۀ

وحاصلاینتدبیروتوجه،ساختبیمارستاندويستتختخوابیمجهزیبودکهدرطولبیستسال

تکمیلوتجهیزشدوسرانجامدرسال۱۳8۵درهشتطبقهفعالیتواقعیورسمیخودرابرایخدمت

کرد. بههموطنانایرانیآغاز

کنوناینبیمارستان،غیرازدورشتۀجراحیاعصابوجراحیقلب،ازجمیعرشتههایپزشکی هما

کهبرخیازآنهاعبارتنداز:قلب،زنانومامایی،بیماریهایداخلی،اطفال،جراحی برخورداراست

گوشوحلقوبینیونیزدندانپزشکی. کلیهومجاریادرار،بیماریهای عمومی،ارتوپدی،جراحی

همچنیناینبیمارستانازبخشهایمتنوعیچونآزمايشگاه،رادیولوژی،فیزیوتراپی،ُادیومتری

کوکاردیوگرافی،اسپیرومتری)ريهوتنفس(،تستورزش،اورژانس، )شنواییسنجی(،بانکخون،ا

این VIP يا ویژه بخش است. برخوردار VIP يا ویژه بخش مهمتر، همه از و آیسییو سیسییو،

بیمارستانبارعايتاستانداردهایبینالمللیپزشکیوتجهیزُمدرنتریندستگاههایفنیوبهرهگیری

بیمارستانهای ویژۀ بخشهای بهترین از يکی خدماتی، و پرستاری پزشکی، کادر مجّربترین از

استاناصفهانمحسوبمیشود.

مؤسسۀ خیریۀ دیابت اصفهان 
مؤسسۀخیريۀديابتاصفهان،درسال۱۳۷8بههّمتگروهیمرکبازاستاداندانشگاهعلومپزشکی

این هدف شد. تأسیس ديابتی خانوادههای و درمانی و بهداشتی کارشناسان و پزشکان اصفهان،

همچنین و ديابتی بیماران به حمايتی و بهداشتیدرمانی و پزشکی مناسب ارائۀخدمات مؤسسه،

ايجادتسهیالتبرایتأمینارتقایسطحسالمتاینعزیزاناست.

اینمؤسسه،خدماتشراازطریقبستههایآموزشیدرقالبکنترل،آموزشوپیشگیریازبیماری

ديابتوجلوگیریازعوارضزودرسودیررسديابتبهبیمارانارائهمیدهد.مؤسسۀخیريۀديابت

اصفهان،همچنینخدماتزيادی،همدرزمینۀدرمانیوهمدرزمینۀفرهنگیورفاهی،ارائهمیدهد،
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دلجویی و بازديد گردشگری، و تفريحی ارائۀخدمات زيارتی، و آموزشی اردوهــای برگزاری ازجمله:

باقیمتپایین، انسولین اندازهگیریقندخونو ازمددجوياندرمنازل،تهیهوتوزيعدستگاههای

کنترلتستخونبرایتشخیصوضعیتخونبیمارانونیزبرگزاریهمايشهایعلمیآموزشیبه

مناسبتهایمختلف،نظیرروزجهانیديابت.

گیریاستوهزينههایسنگینیبهبیمارانتحمیلمیکند،این کهديابت،بیماریفرا ازآنجا

کردهتاافراِددرمعرضخطر،ضمن کنترلوپیشگیریازديابت«انتخاب مؤسسهشعارشرا»آموزش،

گاهیوتشخیصبهموقع،ازپیشرویآنجلوگیریکنندوافرادمبتالنیزباکنترلبیماری،دچار کسبآ

کیفیتتریبرخوردارباشند. عوارضنشوندوبادرمانمناسب،اززندگیبا

مرکز تحقیقاتی درمانی حضرت رسول اکرم)ص( خمینی شهر 
کرم)ص(در۲۹تیر۱۳۷۲بهشمارۀ۲۱،درادارهکلثبت مرکزپزشکِیتحقیقاتیدرمانیحضرترسولا

شرکتهاومؤسساتغیرتجاریخمینیشهرتأسیسوبهثبترسید.

سطح و فرهنگی سطح حــوزۀ دو ارتقای در تــالش تحقیقاتیدرمانی، پزشکِی مرکز ایــن اهــداف

دارد عهده بر میردامادی ظهیر ريحان پروفسور را مرکز این رياست است. جامعه درمان و بهداشت

آناناستو از کهجنابآقایحاجسّیدحسینرضــازادهنیزيکی ازسینفر وهیئتامناییمتشکل

گرديدهاست.مهمترینفعالیتمرکزپزشکِیتحقیقاتیدرمانیحضرت هفتنفرهیئتمدیرهتشکیل

کرم)ص(درخیابانپروفسورمیردامادیدرشهر کرم)ص(،ساختبیمارستانحضرترسولا رسولا

خمینیشهراصفهانبودهاست.اینمرکز،نخستینمرکزتحقیقاتپزشکیجهاناسالماست.

کمکوحمايتدولتیبرخوردارنبوده تمامبودجۀاحداثمرکزازمردمخّیرتأمینشدهوازهیچ

با کــرم)ص(خمینیشهر ا رسول تحقیقاتیحضرت و پزشکی مرکز ديابت و رادیولوژی است.بخش

هزينهایبالغبر۱8میلیاردريالدر۳0اردیبهشت۱۳۹4افتتاحشد.باافتتاحایندوبخش،ازاینپس

اینمرکزمیتواندخدماتپزشکی،درمانیوبهداشتیمناسبیبرایپیشگیریودرمانبیماریهای

گونازجملهديابتارائهدهد. گونا

پزشکی و درمانی تجهیزات مجهزترین با کـــرم)ص( ا رســول حضرت خیريۀ رادیــولــوژی بخش 

کنوندرشماربخشهایمنحصربهفردتخصصیدراستانوکشورقراردارد. راهاندازیشدهاستوا

کهافتتاح راهاندازیبخشپیشگیریازبیماریودرمانديابت،دومینبخشپزشکیاینمرکزبوده

کمکبزرگیبه کرم)ص(، شدهاست.راهاندازیاّولینمرکزتحقیقاتديابتدرخیريۀحضرترسولا

پیشگیریوحفظسالمتیمردمازبیماریديابتخواهدداشت.
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کهطبقآمارجهانی۱0تا۲0درصدازنــوزادان،ناقصبهدنیامیآيندواینرقمدرایران ازآنجا

کرم)ص(، چندبرابرآمارجهانیاست،دومینبرنامهوهدفمرکزتحقیقاتیوپزشکیحضرترسولا

راهاندازیبخشتحقیقاتوپیشگیریازتوّلدنوزدانناقصالخلقهاست.

اتخاذرويکردپیشگیریازبهدنیاآمدننوزادانناقصالخلقه،باعثايجادتوازنجنسیتیدرجامعه

کهباراهاندازیبخشتحقیقاتی کشوردرحالاجراست میشود.موضوعتوازنجنسیتی،تنهادرچند

وپزشکیمرکزدراینحوزه،امکانانتخابجنسیتفرزنددختروپسربرایوالدینفراهممیشود.

گرفتهوتالشبر گذشتهباحمايتخّیرینسیهزارمترمربعزمیندراختیارمرکزقرار طیسالهای

کهباافزايشزمیناینمرکزتاپنجاههزارمتر،امکانافزايشبخشهایتحقیقاتیودرمانی ایناست

گردد. برایرفعنیازهایمنطقهتاچنددهۀآيندهفراهم

وتحقیقاتیحضرترسول مرکزدرمانی احــداث برای ريال میلیارد ازدويست تاکنونبیش خّیران

کشورهایاسالمیبااینمشخصات کهدر کردهاند.اینمرکز،نخستینمرکزیاست کرم)ص(هزينه ا

پايهریزیشدهوتاپانصدسالآينده،پاسخگوینیازهایدرمانیوتحقیقاتیخواهدبود.بعونهوکرمه.

انجمن حمایت از بیماران نقص ایمنی اّولیۀ حضرت صدیقۀ طاهره)س( 
انجمنخیريۀحمايتازبیماراننقصايمنیاّولیۀحضرتصديقۀطاهره)س(،درسال۱۳8۷شمسی

تأسیس آنان، خانوادههای و اّولیه ايمنی نقص بیماران خیرانديشان، پزشکان، از هّمتجمعی به

گاهیجامعه،تشخیصودرمان شدهاست.هدفازاینطرح،شناسایی،پیشگیریوارتقایسطحآ

بهموقع،تحقیقوپژوهشونیزفراهمکردنتسهیالتبرایبیماراناست.

مداوم،ضمنشناسایی پیگیریهای با توانسته کنون تا و است مردمنهاد انجمن،سازمانی این

بیماراننقصايمنیاّولیه،درراستایدريافت،توزيعوپوششمالیداروهایموردنیازآنانبهصورت

ماهیانهومستمراقدامکند.هماهنگیدرايجادمرکزتحقیقاتنقصايمنیوپژوهشدرتشخیصنوع

کشورهایجهانازجملهآلمان،فرانسه،انگلستانو کزتحقیقاتی ژنمعیوببیماران،همکاریبامرا

گونبرای گونا سوئد،راهاندازیواحدآموزشوپیشگیریانجمنونیزبرگزاریسمینارهایآموزشی

و بروشور چاپ رسانهها، صداوسیما، طریق از ايمنی نقص بیماری معرفی درخصوص اطالعرسانی

حضوردرنمايشگاههایتخصصی،ازديگراقداماتاینانجمناست.

انجمن خیریۀ امداد و درمان کوثر والیت بیمارستان امین اصفهان 
کوثرواليتبیمارستانامیندر۱۲خرداد۱۳8۹همزمانباسالگردمیالد انجمنخیريۀامدادودرمان
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حضرتفاطمۀزهرا)س(باحضورجمعیازخّیریننیکانديشعرصۀسالمتاستان،تشکیلشد.

باتوجهبهاینکهبیمارستانامیناصفهانروزانهپذیرایبسیاریازبیماراننیازمندازسراسراستان

بود،وجودتشّکلیخیريهایبرایبهبودارائۀخدماتبهاینقشرمحروموزحمتکشجامعهدرمحل

بیمارستان،ملموسبود.بههمیندلیل،انجمنخیريۀامدادودرمانکوثرواليتبیمارستانامینتأسیس

شدتاباکمکخّیرینحوزۀسالمت،بیماراننیازمندازبابتهزينههایدرمانینگرانینداشتهباشند.

برخیازمهمتریناهدافایننهادبهشرحزیراست:

۱.ارائۀخدماتحمايتیورفاهیدرراستایانجاماموردرمانیوتأمینتسهیالتموردنیازبیمارستان،

و رياست مددکاری، واحد همکاری با ضــرورت، درصــورت آنان همراهان و نیازمند بیماران بهویژه

مدیريتبیمارستان.

کیفیتسطحخدماتدرمانی. ۲.ارائۀپیشنهادهاوديدگاههابهمنظورافزايش

بیماراندربینآحادجامعه،بهویژهجامعۀپزشکیوپیراپزشکی ترويجفرهنگتکريم ۳.توسعهو

براساسقوانینودستورالعملها.

4.پیگیرِیبهبودسرويسدهیاورژانسبیمارستانامینبهبیماران،باتوجهبهموقعیتحساساین

اورژانسدرسطحشهرواستاناصفهان.

تدارک ازطریق روستایی و درمناطقشهری اجرایطرحپزشکخانواده از پشتیبانی و ۵.حمايت

سطحسومارائۀخدماتوارتقایسالمت،بهویژهآحادمردمجامعۀتحتپوششبیمارستانامین.

انجمن خیریۀ مولود بهشتی کعبه، وابسته به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان 
کعبه،وابستهبهمرکزآموزشیدرمانیشهیدبهشتیاصفهان،در انجمنخیريۀدرمانیمولودبهشتی

سال۱۳8۹تأسیسشد.مهمتریناهدافاینخیريهعبارتنداز:

 ۱.بهرهمندیتماممراجعانازامکاناتدرمانیبهبهترینوجه،بهویژهاقشارآسیبپذیرومراجعان

بیبضاعت.

کمکهایخّیریندرراستایافزايشامکاناتوتجهیزاتدرمانیوفضاسازیبرایبهبود ۲.جذب

کیفیتخدماتدرمانیارائهشده.

۳.ارتقایايمنیوسالمتمادرونوزاد،برایارتقایسطحسالمتوبهداشتروانجامعه.

بیماران بهویژه بیمارستان، موردنیاز تسهیالت تأمین راستای در رفاهی و ارائۀخدماتحمايتی 4.

نیازمندوهمراهانآناندرصورتضرورت،باهمکاریواحدمددکاری،رياستومدیريتبیمارستان.

کیفیتسطحخدماتدرمانی. ۵.ارائۀپیشنهادهاوديدگاههابهمنظورافزايش
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و قوانین براساس پیراپزشکی و پزشکی جامعۀ بین در بیماران تکريم فرهنگ ترويج و توسعه 6.

دستورالعملها.

بهموقعیت توجه با بیماران، به بهشتی بیمارستانشهید اورژانس بهبودسرويسدهی پیگیری ۷.

حساساینمرکزدرسطحاستان.

انجمن خیریۀ امداد و درمان حضرت زهرا)س( 
انجمن»خیريۀامدادودرمانحضرتزهرا)س(«درسال۱۳8۵باتوجهبهمشکالتعديدهومسائل

نقاط از بیماران همراهان و بیماران مراجعۀ کثرت ازجمله الزهرا)س(، آموزشیدرمانی کز مرا خاص

مختلفشهرواستاناصفهانونیزاستانهایمجاور،باهمکاریخّیرینمحترماصفهانودرزمان

رياستجنابآقایدکترسّیدعلیموسویتأسیسشدتاباجذبودريافتکمکهایمردمیوهدايت

آنانبتوانددرحلبخشیازاینمشکالتودرمانبیماراننیازمنداقدامنمايد.دفتراینخیريهدريکی

ازاتاقهایاموراداریمرکزآموزشیدرمانیالزهرا)س(واقعشدهاست.

همراهان و نیازمند بیماران بهویژه بیماران، به متنوعی حمايتیرفاهی خدمات انجمن، این

آنان،ارائهمیدهد؛ازجمله:همکاریوتعاملبادانشگاهعلومپزشکیاصفهانبرایساخت،تجهیز

آنان،شناسایی به بهینه انجامخدمات راستای در بیماران راهانــدازیواحدهایدرمانیموردنیاز و

اشخاصحقیقیوحقوقیومؤسساتخیريه،سازمانهایغیردولتی)مردمنهاد(درعرصههایملیو

بینالمللیوبرقراریارتباطباآنانبرایجذبودريافتکمکهایمادیومعنوی،ارتباطمستقیمبا

گفتوگوو...باهدفدريافتنظراتآنانبرایبرنامهریزی بیمارانوهمراهانشانازطریقعیادت،

کارکناندلسوزومتعهدمرتبطبابیمارانبرایايجاد ازنیروهاو واصالحاتالزم،تجلیلوقدردانی

انگیزشبیشتردرخدماترسانیمناسبوشايستهتربهبیماران،ارائۀپیشنهادهاونقطهنظراتبرای

کیفیتخدماتدرمانی. افزايش

انجمنخیريۀامدادودرمانحضرتزهرا)س(همچنیندرزمینۀانجامامورفرهنگی،برنامههای

کهازآنجملهمیتوانبهتوسعهوترويجفرهنگتکريمبیماراندربینآحاد مختلفیرامدنظردارد

کرد. جامعه،بهویژهجامعۀپزشکیوپیراپزشکی،براساسدستوراتالهیاشاره

درحالحاضر،خیريۀدرمانیحضرتزهرا)س(باهمکاریجمعیازپزشکانمتخصصوخّیرین

اصفهانیادارهمیشود.
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مجمع خّیرین بهداشت و سالمت امام  هادی)ع( 
<؛»هرکسانسانیراازمرگنجاتدهد،مانندحیاتبخشیدن ً

اَس َجِميعا ْحَیا الّنَ
َ
َما أ

َ
ّن

َ
أ

َ
ْحَیاَها َفك

َ
 >َمْن أ

بههمۀمردماست«)مائده،آيۀ۳۲(.

کاملبودهاست؛بهویژهوقتیپهنۀآن آرزویبشر،عمرطوالنیباسالمت کهنترینونابترین

گستردهشود.مفهومسالمتاجتماعی،»امنیتدرهمۀ تاحدعمرطوالنیتوأمباسالمتیوعزتنیز

تأمینعمر اقتصادی،چیزیجز و اجتماعی اساسیترینهدفتوسعۀ نیزدربرمیگیرد. را عرصهها«

گفتهمیشود،دو ازسالمتیسخن وقتیکه نیست. مردم آحاد برای وعزت باسالمتی توأم طوالنی

گیرد. کانونتوجهقرار گانه،يعنیسطحسالمتیجامعهوتوزيعسالمتیدرجامعهبايددر مفهومجدا

توزيعناهمگنسالمتیدرجامعه،مبّیننبوِدمعنادارعدالتاجتماعیاست.عدالتاجتماعی،توسعۀ

هم که میدهند تشکیل را چرخهای همگی، سالمتی، توزيع و سالمتی سطح اجتماعیاقتصادی،

مسئولیت نهتنها کشور درمان و بهداشت بخش کاهندگی. اثر هم و دارند همافزایی اثر يکديگر بر

برنامهریزیوتأثیرگذاریبربخشهایعمدهایازعملیاتمرتبطباسالمتیجامعهرابرعهدهدارد،

بلکهوظیفۀارائۀخدماتبهداشتیدرمانیرانیزبهدوشمیکشد.

و الهی آيــات به تأّسی با اصفهان خّیرین و نیکوکاران از جمعی فــوق، اهــداف تحقق راستای در

راستای در که دانستند الزم اصفهان، استان بهداشت مرکز آمادگی و طاهرین)ع( ائمۀ رهنمودهای

گامبردارندوبنیان»مجمعخّیرینبهداشتو حفظ،تأمینوارتقایسطحبهداشتوسالمتجامعه

سالمتامامهادی)ع(«راپیبریزند.مؤسسۀ»مجمعخّیرینبهداشتوسالمتامامهادی)ع(«در

تاريخ۱۱مرداد۱۳88بهشمارۀثبت۲4۵۷ازسویمرجعثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریاستان

اصفهانبهثبترسیدوبادعوتتعدادیازخّیرینحوزۀسالمتاستانتأسیسشد.

بااستفاده ارتقایسطحبهداشتوسالمتجامعه کلیاینمؤسسۀخیريهحفظ،ترمیمو هدف

تقويت انجمن، این تشکیل اختصاصی اهداف است. خیرانديش مردم معنوی و مادی امکانات از

واحدهای در موجود منابع استاندارد بهبود جامعه، سالمت و بهداشت سیستم ساختاری توسعۀ و

کمکهایمعنویومادیخّیرینبهسویاهدافسالمتاست. بهداشتیودرمانیوجذبوهدايت

درحالحاضر،دفتراینانجمندرمرکزبهداشتاستانواقعشدهاست.عملکرداینانجمنازآغازتا

کلباسیدرشهرستانهایچادگان، کنونشاملاحداثسهبابخانۀبهداشتبههّمتسرکارخانم

ُبرخوارومیمهواهدایششدستگاهآمبوالنسبهواحدهایبهداشتیودرمانیاستان،اجرایطرح

کمک با اصفهان شهر در فشارخون و ديابت غربالگری و استان درسطح آسیبپذیر دانــشآمــوزان

شورایشهربودهاست.





فصل یازدهم: 





الف(حاجسّیدحسینرضازادهدرحدیثدیگران
دلــــــبــــــران ســـــــــّر  كـــــــه  بــــــاشــــــد  آن  ــر  ــ ــتـ ــ ــوشـ ــ دیــــــــگــــــــرانخـ حــــــــدیــــــــث  در  آیــــــــــــد  گـــــفـــــتـــــه 

)مولوی،مثنویمعنوی،دفتراّول(

برایانسانهایبزرگوموفق،بنبستیوجودندارد.آنانبراینباورندکهياراهیخواهنديافتياراهی

قومتعالیهستند.
ّ

وانديشهایخال راخواهندساختوهمۀموفقیترامدیونايمانیمحکم،هّمتیواال

حاجسّیدحسینرضازاده،مردیازمردستانعزتوحمّیتدينیومتعهدبهنشرخوبیهاومقّیدبه

اخالقاسالمیبرمدارآموزههایتربیتیشريعتمحمدی)ص(وسیرۀعلوی)ع(درگذروراثتپایبندی

ازبیتیوارستهومتخّلقبهاوصافجوانمردیورادمردی که الهیاست الزاماتحقوق بهمبانیو

گرهگشاییامورمردمباهّمتیوصفناشدنیوهوشمندیبینظیر،همۀاستعدادهایذاتیخودرا و

کردهاستوبهموازاتدغدغههایفرهنگیودينی،َعَلمو صرفخدمتبهخلقومحرومانجامعه

گذاشتهولحظهلحظۀ لوایخدمترابرایرفعمشکالتبهداشتوسالمتجامعهبردوشخويش

زندگیرامصروفخدمتبهجامعهنمودهاست.طوبیله!

گشايشو گامنهادنمخلصانهدرمسیرجلبرضايتخدا،راههایهدايتو کهبا اومعتقداست

انوار اْلُمْسَتِقیَم«، راَط الِصّ اْهِدَنا  لُهّمَ
َ
»اّل که انسانرخمینمايدودعایهمیشگیاش برای رستگاری

رحمتوعنايتخداوندیشاملحالشنمودهاست.ازعبورلحظههایزندگیغافلنمیشودوباران

رحمتالهیزمینتشنۀمحبتوآسايشانسانهایهمعصرشراسیرابنمودهاست.

زبان از آنهم يافته؛ اختصاص الهی رادمــرد این به اینبخش، در کتابقطورخدمات از برگی
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گفتم،توخودحديثمفّصل کهخودنیزخّیرونیکوکارند:»منازمفّصلایننکتهمجملی ديگرانی

بخوانازاینمجمل«.

حاج علی سلیمان نژاد
عضوهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،نجفآباد

تحصیالت:دیپلم

جنابعالیباآقایرضازادهازچهزمانیآشناشديدوارزيابیشما  

ازفعالیتهایايشاندرحوزۀخدماتاجتماعیودربخشسالمت

کشورواستاناصفهانچیست؟

کردم پیدا ارادت و آشناشدم ايشان با پیش حــدود۲۵ســال از من

جايگاه در جامعه در که افــرادی  اصــواًل شديم. رفیق هم با عامالمنفعه و خیر کار انجام بهخاطر و

چهرههایشاخصومورداعتمادمردمقرارمیگیرند،بهقولمعروف،تشکیلحلقۀکمکهایمردمی

وتأسیسانجمنهایخیريهراعهدهدارمیگردند.میتوانیمدراینراستاجنابآقایحاجسّیدحسین

کهتوانستندباخدماتو رضازادهوهمچنینحاجآقادردشتیرابهعنوانچهرههایشاخصنامببريم

برنامههایارزشمندخود،اعتمادافرادخّیرونیکوکارانرادراینعرصهجلبنمايند.

بهعنوانيکدوستوهمکار،چهویژگیهاییدرآقایرضازادهسراغداريد؟  

کهمورداعتمادمردمومورد کارهایخیرزيادیراازايشانبهياددارم.ايشانشخصیتیاست سابقۀ

کهدراشاعۀفرهنگخیرونیکوکاری،همیشه اعتمادمسئولیناست.ویژگیخاصايشانایناست

ارائۀ و برنامهریزی در و مینمودهاند خدمات نوع این به تشویق هم را ديگران و بــوده پیشقدم

کارهایايشان گرنگاهیبه کارهایخیرهمهمینطورخدمتنمودهاند.ا طرحهایمناسبدرمسیر

کهايشاندردانشگاهصنعتی داشتهباشیموبرگرديمبهدهيازدهسالپیش،بايدبگويمخوابگاههایی

کاربسیارخوبوارزشمندیبودکهبرایاّولینباردرکشورپايهگذاریگرديد.همچنین تأسیسکردند،

کهبهنامامامعلیبنموسیالرضا)ع(نامگذارینمودنديا احداثدرمانگاهسالمتشهرستانسجزی

کهبهمنظورتجلیلازخّیرانوواقفانعرصۀسالمتدراستاناصفهان مراسموجشنهایباعظمتی

کهسیسالپیش،فعالیتخیریدر گفتنیکوکارانی کردند،شاهدادعایمناست.میتوان برگزار

ابتکارايشان با آنانباقینماندهبود، از کردهبودندواسمی حوزۀسالمتانجامدادهبودندوفوت
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ازفرزندان کهدرباغموزۀچهلستونبرگزارشد، ازخّیران گردهماییها،ازجملهجشنتجلیل دراین

کهایننوعحرکتهاباعثرونقو آنبزرگواراندعوتبهعملآمدوموردتقدیروتجلیلقراردادند

گرديد. گسترشفعالیتهایخّیریندرحوزۀبهداشتودرمان

درمانگاهامامعلیبنموسیالرضا)ع(درشهرستانسجزیومرکزبهداشتشمارۀيکراازنزديکديدهايد؟  

که کلنگزنیوافتتاحاینمرکزبهداشتیدرمانیحضورداشتموجلوۀنمایزیبایآن بله،درمراسم

مزّینبهحديثسلسلهالذهببودهنوزدريادوخاطرهامنقشبستهاست.مرکزبهداشتیدرمانیامام

کهايشانبهبهتریننحوممکنانجامدادند. کارهایديگریبود علیبنابیطالب)ع(ازجمله

حضورآقایرضازادهرادرفعالیتهایخیروعامالمنفعهوتقّبلهزينههایآنچگونهارزيابیمیکنید؟  

کهباايشاندارموازنزديکبافعالیتهایايشانآشناهستم،ايشان کاریوشغلی بندهباآنسابقۀ

کارهایخیروعامالمنفعهمیدانم.بهطورمثال، کارودارایروحیۀبذلمالدرمسیر راانسانیفدا

مسئوالن از بسیاری میشناسند. کشور حتی و اصفهان استان مــردم همۀ را اهلبیت)ع( مؤسسۀ

کهآقایرضازادهاینساختمانباعظمت کردهاندومیدانند کشورهمازاینمؤسسهبازديد ردهباالی

گسترش راباچهعشقوپشتکاریساختودراختیارمردمقراردادوبراینشرمعارفاهلبیت)ع(و

کرد.خوشبختانهايشان فرهنگقرآنواشاعۀفرهنگنورانیاهلبیتعصمتوطهارت)ع(تأسیس

کارهایزيادیهمبرایترويجمکتبحقۀجعفری)ع(دراینمؤسسۀفاخرانجامدادهاندوبابرگزاری

مراسمهاییبهمناسبتتوّلدياشهادتائمۀمعصومین)ع(درتعظیمشعائردينیازپیشتازاناستان

ازطریق میتوانند نفر هزار دهها روز هر و است بینظیر مؤسسه، این ديجیتالی کتابخانۀ بودهاند.

گنجینۀارزشمندآناستفادهنمايند. فضایمجازیاز

که است اصفهان استان در قــرآن ترويج عرصۀ در حضور ايشان، خدمتگزاری عرصههای ازجمله

کهايشاندرراهترويجمؤسساتقرآنی يکیازفعالیتهایشايستۀايشاندراسفندسال۱۳۹4بود

استاناصفهانجلسهایرادرمؤسسۀاهلبیت)ع(باحضورهمۀمسئولینعالیرتبۀاستانومدیران

نمودند. تجلیل اصفهان استان قرآنی مؤسسات مدیران تمام از و دادنــد تشکیل قرآنی مؤّسسات

کهشبانهروزخودرادرراهترويجفرهنگقرآنومعارف گفتايشانانسانیهستند بنابراین،میتوان

اهلبیتعصمتوطهارت)ع(صرفمینمايند.

کنید.   آقایرضازادهرادريکجملهتوصیف

مدیريتهوشمندانه،عاشقخدمتوحلقهایارزشمندبرایوصلدوستانکهبندهبهعنوانيکدوست

کوچکدرخدمتايشانبودم.میتوانمبگويمکهآقایرضازاده،عاشقاهلبیت)ع(ومردماست.

کهآقایرضازادهساختهاند،چیست؟   نظرتاندربارۀمعماریوساختمانحسینیهای
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کهدروجودآقایرضازادهحسنمودم،نوآوری کهباهمرفیقبودهايم،چیزی درچندینسالی

منزل بازسازی در فاطمیه، ايام در روضهخوانی سابقۀ به عنايت با ايشان بود. کارکردن بهروز و

وقتی ما که دادند اختصاص زهرایمرضیه)س( دارالسیادۀحضرت بهعنوان را خود،يکطبقه

بخشی ايشان که بــود تعجببرانگیز واقعًا يافتیم، حضور معنوی مراسم ایــن در شرکت بــرای

ايجاد منحصربهفرد زیباییهای و تمامعیار حسینیه يک سبک به را خــود شخصی منزل از

گچبری،آیینهکاری،جلوۀخاصوزیباییبهاین نمودند.استفادهازهنرهایمعماری،نجاری،

کهبهاهلبیت)ع(داشتهانداین کردمبهخاطرعالقهای دارالسیادهدادهاست.پیشخودمفکر

اهلبیت)ع(صورت و اسالمی معارف و فرهنگ نشر هم که درآوردهاند اینسبک به را حسینیه

همکاران و دوستان فامیل، بهانهای، يا مناسبت هر به که میبینیم ديگر سوی از هم و بگیرد

کارهای نطفۀ و است بابرکت حسینیههای از حسینیه این میکنند. جمع هم دور را خود خّیر

خیریدراینحسینیهبستهشدهاست.

درمجمعخّیرینچهفعالیتیدارند؟  

ايشانمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانهستند.منوبقیۀهمکارانهمدرخدمت

کهآقایرضازادهمهرۀاصلیسرتسبیحهستند. ايشانهستیم.میتوانماینطوربگويم

چهتوصیفزیبایی!  

که گرايشانباشد،زنگمیزندومارادورهمجمعمیکندوهرنشستی کها بله،بهاینخاطرمیگويم

داشتیممنشأخیریبودهاستبرایساختيکبیمارستان،درمانگاه،مؤسسهوحتیيکشخص

که کهدرآنجمعانجاممیشودایناست کاری کمترین کردهاست. کمکمراجعه کهبرای نیازمند

مشکليکنیازمندبرطرفشود.

چهخاطراتديگریازايشانبهيادداريد؟  

عرصۀسالمت خّیرین برای مشهد سفر ايشان بار چندین و بــودهام همراهشان زيــادی سفرهای در

تدارکديدهاند.

گرنکتۀخاصیمدنظرداريد،اشارهفرمایید.   درپايان،ا

که کارخیروعاشقبودن،نمیتوانمچیزیبگويم؛چونآقایرضازادهشخصیتیاست با دررابطه

کاربزرگیانجامدهدوبهلطفخداازيکروزتايکهفته وقتینشسته،يکمرتبهتصمیممیگیرد

کهدرذهنداشته،بهمنصۀظهوررساندهوانجامدادهاست. بعد،چیزیرا

ــد  آی ــر  سـ جـــهـــان  ــار  ــ ك وزی  ر ــه  نـ ار  ــو  شـ هستىعـــاشـــق  ــاه  ــ ــارگ ــ ك از  ــود  ــص ــق م ــش  ــق ن ــده  ــوانـ ــاخـ نـ

)حافظ،غزلیات،شمارۀ4۳۵(
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کهايشانيکروحانیزاده کنید گذشتوايثارازاموالوسرمايههمبايدبهاینموضوعتوجه دربارۀ

کرد.چونآقایرضازادهدر کسیرابايدبهسابقۀفامیلیوشخصیتخانوادگیاشنگاه هستند.هر

يکخانوادۀمذهبیوزیرسايۀيکپدرروحانیومنبری،بزرگشده،مالدنیابرايشارزشیندارد.

که: ايشاناّولعاشقخداواهلبیت)ع(استوبعدعاشقمردمومعتقداست

صــواب  و  نيک  ــام  ن اســت  عمر  حــاصــل  چيز  فـــاندو  ــا  ــه ــي ــل ــن ع ــ  م
ُّ

كــــــل يــــــن دو درگـــــــــذری  وز

)سعدی،مواعظ،قصايد،شمارۀ44(

مهندس عبدالرضا یوسفیان
عضوهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۲شمسی،اصفهان

کارشناسرادیولوژی تحصیالت:

جنابعالیباآقایرضازادهازچهزمانیآشناشديدوارزيابیشما  

ازفعالیتهایايشاندرحوزۀخدماتاجتماعیودربخشسالمت

کشورواستاناصفهانچیست؟

کارآمداستودر آقایرضــازادهازخّیرینشاخصوفعالومدیری

پیشتاز، و توانمند مدیری ايشان هستند. احترام مورد و برخوردار ویــژهای جايگاه از خّیرین جامعۀ

بهخصوصدرامورخیروعامالمنفعهومدیريتوبرنامهریزیدرحوزۀسالمتهستند.شاهداینادعا

همۀکارهاییاستکهانجامدادهاند.اینکارها،نشاندهندۀظرفیتوتوانايشاندراجرایکارهای

بزرگوهمچنینتکاملايشاندراینمسیراست.ايشانتوانستهاندجايگاهویژهایدرجامعۀخّیرین

کسبنمايند. بهعنوانيکمدیرتوانمند

کارهستند. کههمیشهودرهمۀساعاتدردسترسوآماده ايشانشخصیتیهستند

آياشمابامجموعهفعالیتهایايشان،بهویژهبااحداثمرکزسالمتامامعلیابنابیطالب)ع(،  

آشناییداريد؟

کهطراحیفضایداخلیونمایآن،همه،بهابتکاروهّمتعالیو بله،اینمرکزبهداشتیدرمانی

کشورمطرحاست.اینمرکز کزنمونهدر مدیريتشايستۀايشانانجامپذیرفته،بهعنوانيکیازمرا

کلنگش باحضوروزیروقتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،جنابآقایدکترمحمدباقرلنکرانی،

درروزمیالدباسعادتامامعلیابنابیطالب)ع(باحضورجمعیازخّیرینومقاماتبرزمینزدهشد



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

602

کوششايشاناینمجموعهباحضوروزیروقتبهداشت،درمانوآموزش ودرمدتهیجدهماهبا

پزشکی،سرکارخانمدکترمرضیهوحیددستجردی،بهبهرهبرداریرسید.

کهبرگرفتهازنمادهای اینمرکزبهداشتیدرمانیباطراحیداخلیبسیارزیباوهمچنینطرحنمایآن

شکل ایرانیاسالمی ِاسلیمی سّنتِی طرحهای از منبعث کاشیهای و کاشیکاری هنرهای و اسالمی

گرفتهاست،چشمهربینندهایراخیرهمیسازد.

با و ساختهشده محروم بسیار منطقهای در سرپایی درمانی همۀخدمات ارائۀ با مرکزسالمت این

مدیريتوادارۀدانشگاهعلومپزشکیاصفهانومرکزبهداشت،مشغولارائۀخدماتبهجامعهاست.

بهعنوانهمکارآقایرضازادهدرمجمعخّیرینسالمت،ازفعالیتهایايشانبرايمانبگویید.  

کشوروبهتبعآن،مجمعخّیرینسالمتاستاناصفهانازسال۱۳8۵فعالیت مجمعخّیرینسالمت

کرد.آقایرضازادهبهعنوانچهرهایشاخصوتوانمند،بهعنوانمدیرعاملمجمع،هم خودراشروع

ازطرفجنابآقایحاجسّیدرضانّیریوهمبهانتخاباعضایهیئتمدیره،سکانداریاینمجمع

ارزشمندواجرایطرحهاو ازخدمات کارنامۀفعالیتايشانمشحون کهبحمداهلل راپذیرفتهاست

برنامههایتأثیرگذاردرحوزۀسالمتبودهاست؛ازجملهاّولینهمايشتجلیلازخّیرینوواقفینکهدر

باغموزۀچهلستونباحضورحدودهزارنفرازخّیرینوهمچنینعلمایشاخصوبرجستهومسئولین

برتر، ماندگار،خّیرین ازچهرههای تجلیل با وزارت،همراه عالی مقام و استانی و کشوری عالیرتبۀ

گرديدوواقعًادرنوعخودبینظیربود.درهمینراستا،برگزاری واقفینونامآورانحوزۀسالمتبرگزار

همايش»ايثارماندگار«،ویژۀپیونداعضاودومینهمايشتجلیلازخّیرینوواقفینعرصۀسالمت،

کاربسیارسختیبودونیازبهمدیريتشايستهوعالی گردهمآمدند، کهدرآنزمان ازنظرجمعیتی

کهدرسپاهانشهربرگزارشدوآنهمبهنوبۀخودقابلتقدیربود. داشتوهمچنیندومینهمايش

چهویژگیهایمنحصربهفردیدرآقایرضازادهسراغداريد؟  

گذشتمالی،مدیريتهدفمند،همراهبرنامهریزی ايثار،هّمتعالی،هدفمتعالیوافقديدوسیع،

در بیانشد، که مــواردی این البته است. ايشان ویژگیهایخاص از ُخلق، ُحسن و کامل و جامع

گذشتدرنهادايشانبهعنوانيکفرهنگ گشتهوبهنظرمنبخششو فطرتووجودشنهادينه

گرپذیرشجامعه کها گفتهاند متعالیانسانیتبهمنصۀظهوررسیدهاست.بارهادرصحبتهايشان

وهمکاریمسئولیندرفراهمنمودنعرصهومیدانبرایايشانهمراهشود،آمادۀارائۀبرنامههاو

کردننیازجامعههستند. طرحهایچشمگیروبلندپروازانهایبرایبرطرف

کنید،چگونهبیانمیکنید؟   گربخواهیدآقایرضازادهراتوصیف ا

گاهرهبریگروه دردرجۀنخستايشانرامدیریالیقمیدانم.بهنظرمن،ايشانهرجاباشد،ناخودآ
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رابهدستمیگیرد.اینموضوعدرفطرتووجودشقراردارد.ايشاندرجلساتومجامع،اّولینکسی

کهبحثراجمعبندیونتیجهگیری کهبحثوصحبتراشروعمیکندوآخریننفریاست است

میکند.منویژگیبرترايشانرادرمدیريتقویودرستشمیدانم.

کهبرایدانشجوياندانشگاهصنعتیساخته،چهاطالعاتیداريد؟   ازخوابگاهی

ازدواجدانشجوياندردانشگاه امر برایتسهیلدر بلوکوصدوبیستواحد پنج اینخوابگاههادر

گرديدهوباامکاناتبسیارخوبیدراختیاردانشجويانمتأهل صنعتیاصفهانتوسطايشاناحداث

گرفتهاست. ایندانشگاهقرار

گرنکتۀديگریراالزممیدانید،بفرمایید.   ا

گراینحمايتها بهنظرمیرسدکهآقایرضازادهحمايتوحامیوپشتیبانقویووفادارمیخواهد.ا

وپشتیبانیهابجاوبهموقعازطرحهاوايدههایايشانبشود،انشاءاهللمیتوانیمدرآيندهازوجود

کنیم. کارهایخیروعامالمنفعهبیشتراستفاده ايشانوظرفیتهایخدادادیمدیريتیايشاندر

دکتر سّید  محمدباقر کتابی
استادبرجستهوشاخصدانشگاهاصفهانواستادنهجالبالغه

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،اصفهان

تحصیالت اسالمی، فلسفۀ و عرفان و الهیات دکترای تحصیالت:

حوزویدرسطحعالی

جنابعالیباآقایرضازادهازچهزمانیآشناشديدوارزيابیشما  

ازفعالیتهایايشاندرحوزۀخدماتاجتماعیودربخشسالمت

کشورواستاناصفهانچیست؟

سّید حاج ايشان،حضرتحجتاالسالموالمسلمین عالم و بزرگوار پدر با متمادی سالهای از بنده

بااخالصمرحوم و گردانشاخص ازشا و باسواد روزگــار،درسخوانده، اوتاد از که فضلاهللرضــازاده

در اخالص ُخلق، ُحسن ايشان، پدر ویژگیهای از بودم. محشور و آشنا بودند، ارباب رحیم حاجآقا

عمل،تزکیۀنفسوطهارتباطنیبود؛يعنیپاکبود.منخیلیباايشانسالموعلیکداشتموخیلی

ویژگیهای بهترین اینها بود. بیادعا و باسواد عالیمقام، عالمی بودم؛چون ايشان به عالقهمند

کهبهعقیدۀمندرهرکسیمتبلورباشد،ازجايگاهواالییبرخوردارخواهدبود.در اینعالمفرزانهبود

همینبارهحافظمیگويد:
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گـــل مــــرغ ســحــر دانـــــد و بس  ــســتقــــدر مــجــمــوعــۀ  ــى دان ــد مــعــان ــوانـ ــى خـ ــ ــو ورقـ كـ ــر  ــه هـ ــه نـ كـ

)حافظ،غزلیات،شمارۀ48(

کهباالترازعلومرسمیبود: گرفتهبود ازسحرخیزی،چیزهاییراياد

ــه حــافــظ  ــ ب ــدا داد  ــ ــه خـ ــ ك ــادت  ــعــ گـــنـــج ســ ــر  ــ ــوده بـ ــری  ــحــ ســ ورد  و  شــــب  دعـــــــای  ــن  ــمــ ــ ُي از 

)حافظ،غزلیات،شمارۀ۲۱6(

مفتخر روحانیت کسوت به اربــاب رحیم حاجآقا آيــتاهلل بهدست بعد و نبودند معّمم اّول ايشان

کسبمدارج و دينی درتحصیلعلوم وجّديت روح تزکیۀ و تهذيبنفس بر ايشان گرديدند.سیرۀ

باالیعلمیبود.خصوصًادرنهجالبالغه،ازمفاخردورانزمانخودبودند.اینهاهمهازویژگیهای

بارزمرحومرضازادهبود.

در ايشان فعالیتهای و خدمات با اســت متمادی ســالهــای که رضـــازاده حسین سّید حــاج آقــای

کارهایخیروعامالمنفعهآشناهستم،خصوصًادررابطهباتأسیسمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف

کلنگزنی،افتتاحوبهرهبرداریاز گرفتمودرمراسم کهازابتدادرجرياناینامرقرار اهلالبیت)ع(

با که کلنگهاییاست از کهيکی کرد بیان کردم.میتوانبهجرأت اینمجموعۀباعظمتشرکت

طهارتوخلوصنّیتبرزمینزدهشدونتیجهوثمرهاشاینمؤسسۀفاخراستوبحمداهللدرهمۀ

زمینههایفرهنگیودينیوقرآنیخوشدرخشیدهاستوامیدوارمدرآيندههمازعناياتخداوند

گردند. متعالوامامزمان)عج(بهرهمند

حسین حاج نیست. آسانی کار خــود، این که است پدر پای جای گامنهادن ايشان، ویژگیهای از

گامهایبلندیبرداشتندوبهمعنایواقعی،مردینیکوکار رضازادهدرعرصههایخدماتاجتماعی،

کرد. کهبرایيکانسانمیتوانبیان کهاینصفِتخیلیارزشمندیاست هستند

ازخداوندمتعالتوفیقروزافزونايشانرادرانجامتکالیفدينیواجتماعیوعامالمنفعهخواستارم.
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دکتر مهدی اذانی
عضوهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲0شمسی،اصفهان

کلیه تحصیالت:پزشکمتخصصوفوقتخصصبیماریهای

جنابعالیباآقایرضازادهازچهزمانیآشناشديدوارزيابیشما  

ازفعالیتهایايشاندرحوزۀخدماتاجتماعیودربخشسالمت

کشورواستاناصفهانچیست؟

باآقایرضــازادهآشناییورفاقت که بندهنزديکبه۲۵سالاست

است. کرده جامعه به شايانی کهخدمات است فعالی فوقالعاده انسان ايشان من، نظر به و دارم

به کمک راستای در بلند هّمت و ُخلق ُحسن انسانی، اخالق ما، دوست این ویژگی درخشانترین

انسانهاوانفاقدرراهخداونداست.ایندو،ازخصیصههایاصلیآقایرضازادههستندواینجمله

که کهمیگويندهمگیرجاءواثقداريم رابارهادرجلساتخیريهومانندآن،ازخودايشانشنیدهام

دنیاجایماندننیستوسرانجام،هرکسیبايستیزندگیرابگذاردوبهسرایباقیبشتابد:

وزگــــــــــــــار ر بـــــــــگـــــــــردد  و  بـــــــگـــــــردیـــــــد  هـــــوشـــــيـــــاربـــــــــس  درنــــــــبــــــــنــــــــدد  دنـــــــيـــــــا  بــــــــه  دل 

ــكــن ب كـــــــــاری  ــد  ــ ــ ــى رس ــ ــ م ــت  ــ ــتـ ــ دسـ ــه  ــ ــ ك كــــارای  هــــيــــچ  نــــيــــایــــد  تــــــو  كــــــز  آن  از  پــــیــــش 

آدمـــــــــى ز  بــــــمــــــانــــــد  گـــــــــر  نـــــيـــــكـــــو  رنــــــــگــــــــارنــــــــــــام  ز و مــــــــانــــــــد ســـــــــــــــرای  كــــــــــــز بـــــــــه   

)سعدی،مواعظ،قصايد،قصیدۀ۲8(

کهبرایزندگیخودش بهنظرايشان،احسانوخدمتبهجامعه،بزرگترینتوفیقوسرمشقیاست

کردهاندوباهمینآموزشهاتوانستهاندخدماتیشاخصو ازآموزههایقرآنواهلبیت)ع(انتخاب

فاخردرابعادمختلفانجامدهند.

درمجمعخّیرینسالمتچهفعالیتهاییدارند؟  

کهمجمعخّیرینسالمتتشکیلشد،بهعنوانمدیرعاملانتخابشدندوباداشتن ايشاناّولینبار

گیرند؛خصوصًاتعاملی کارهابهنحومطلوببهکار اینپست،توانستندانرژیوقدرتالزمرابرایادارۀ

علوم دانشگاه و استان کشور،مجمعخّیرینسالمت بینجامعۀخّیرین،مجمعخّیرینسالمت که

که کاربسیاربزرگیبود.باپشتکاروجّديتی کهاینيکامرمهمو پزشکی،بههّمتايشانبرقرارشد

ايشاندراینراهبهخرجدادند،توانستنداینامورمهمراانجامدهند.

کهايشاناّولینبار گرکمیاززندگیآقایرضازادهبهعقببرگرديم،منازدوستانوآشنايانشنیدهام ا
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مؤسسۀمکتبالعماررادرعنفوانجوانیتأسیسمینمايندودرراستایآموزشقرآنواصولوعقايد

کمکبهرزمندگان، بهنوجوانانوجواناناینشهراقداممیکنندودرزماندفاعمقدسدرزمینۀ

خصوصًابخشتأمیندارو،خدماتشايانتوجهیانجامدادهاند.

ازديگرهمکارانتاندراینمجمعخّیرینبرايمانبگویید.  

منعضوهیئتمدیرهوهیئتامنایبسیاریازخیريههاهستم؛ازجملهبیمارستانهایالزهرا)س(،

حضرت خیريۀ هیئتمدیرۀ رئیس بهبعد، ۱۳6۷ ســال از و سوختگی، ســوانــح امــیــن، خــورشــیــد،

کلیهوقلباست.بنابراین،چونخودمدراینخیريهها کهمخصوصبیماران ابوالفضل)ع(هستم

برای خیريهها این از هرکدام و آشناهستم و دوست ديگر خیريههای اعضای از بسیاری با بــودهام

خودشانرئیسهیئتمدیره،مدیرعاملواعضاییدارند؛امادرمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان،

حاجآقارضازادهبهعنوانمدیرعاملومدیریتواناوبابرنامهریزیمدّون،همکاریتنگاتنگیباستاد

کهبهعنواناعضایهیئتمدیرهورئیس مرکزیتهرانوباشخصیتهایبرجستهوشاخصدارند

هیئتمدیرهباايشاندرانجامرسالتهاواهداف،همکاریمینمايند.

کنید.   دريکجملهآقایرضازادهراتوصیف

کهآقایرضازاده،فردی گفت توصیفکردنآقایرضازادهدريکجمله،خیلیمشکلاست.میتوان

کهتمامهّموغموفکروزندگیاشرابرایپیشبرداهدافخیروعامالمنفعهدرابعادمختلف است

اجتماعی،خصوصًادرحوزۀسالمتبهکارگرفتهاست.ايشانمردیپرتالشوخستگیناپذیروشکرگذار

به زندگیدارم،مربوط کهدر روزافزونی توفیقات که وهمیشهمیگويد تعالیاست و تبارک خداوند

فضلواحسانخداوندمتعالوعناياتائمۀاطهار)ع(ودعایخیرپدرومادرومردمشريفدرحقمن

استواینمايۀافتخاروسرافرازیمندرجامعهوهمچنیندرپیشگاهخداوندمتعالاست.
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حجت االسالم والمسلمین حبیب  رضا ارزانی
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۵0شمسی،تهران

تحصیالت:دکترایالهیاتتطبیقیاديان،تحصیالتحوزوی

ــــتاهللســّیــداحمد ــــتاهللســّیــدحــســنفــقــیــهامــامــی،آي ــتـــادان:آي اسـ

فقیهامامی،آيتاهللالعظمیحاجشیخحسینمظاهری

محلمصاحبه:مراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهان

لطفًابفرماییدهدفازبرگزاریمراسمامروزچیست؟ازنقشآقای  

رضازادهدربرگزاریاینجلسهبفرمایید.

که فاخر مؤسسۀ ایــن در ــازاده، رضـ سّیدحسین حــاج آقــای جناب مدیريت و ابتکار به مراسم ایــن

و قرآنی ازمدیرانمؤسسات آن،تجلیل افتخاراتشهراصفهاناستتشکیلشدهاستوهدف از

همچنینهمانديشیوهمکاریبیندستگاههایفرهنگیمرتبطباامورقرآنیاست.جاداردازژرفای

جانمازبرگزاریاینمراسمارزشمندتشکروقدردانینمايم.

کهدراصفهانفعالیت کشورداريم،مؤسساتقرآنی کهدر کهمستحضريد،براساسآماری همانطور

میکنندباالترینرتبهراهمازلحاظتعدادمؤسساتوهمازلحاظتعدادقرآنآموزاندرهمۀسطوح

که نقیصهای مهمترین است. نمونه کشور در مؤسسات، این فعالیت کیفیبودن بهویژه، و دارنــد

و همبودن درکنار برای مــدّون برنامهریزی نبود و ناهماهنگیهای میشد، احساس زمینه این در

بهرهوریبیشترازایناستعدادبالقوهایاستکهوجوددارد.بحمداهللمجمعمؤسساتقرآنیاصفهان

کهجنابآقایرضازادهومؤسسۀتحقیقاتونشرمعارف حرکتبسیارارزشمندیراشروعنمودهاست

اهلالبیت)ع(دراینحرکت،نقشبسزاییداشتهاند.منازفرصتاستفادهمیکنموازخدماتايشان

اینمؤسسه، در قرآنی فعالیتهای گسترش راستای در که ارزشمندی برنامهریزیهای و وزحمات

بهویژهباتعاملبسیارمطلوببامؤسساتودستگاههایذیربطداشتهاند،تقدیروتشکرمینمايم.

کهيکیازآثاربرجستۀاینخّیرخوشناموشاخصاصفهانیاست،درحوزۀايجاد اینمجموعۀارزشمند

گرانقدرپیامبر کهدوتوصیۀ ُانسوارتباطبینمردمواهلبیتعصمتوطهارت)ع(وارتباطباقرآن

اسالم)ص(است،توانستهنقشخوبوسازندهایايفانمايد.امیدوارمایناقدامات،ذخیرۀقبروقیامت

کهدرحوزۀقرآنصورتمیگیرد،استاندارد ايشانوهمۀياورانشانباشد.برخیمواقع،فعالیتهایی

کهدرحوزۀقرآنونشرمعارفاهلالبیت)ع(دراینمؤسسه کارهایی ملیوبینالمللیندارد.بحمداهلل
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انجاممیپذیرد،ازترازبسیارخوبوعالیبرخورداراستکهجایتقدیروسپاسدارد؛باألخصازمدیريت

محترموتوانمنداینمجموعهکهالگوییمناسببرایهمۀعالقهمندانوفعاالنعرصۀقرآناست.

کهباآقایرضازادهوفعالیتهایايشاندراموراجتماعی،فرهنگیو بندهسالهایمتمادیاست

دينیوهمچنینبافعالیتهایقرآنیايشانآشناهستم.ايشانازچهرههایشاخص،توانمنددرامور

کارها،انتخابو برنامهریزیواجرایعالیدربرنامههایدينیوفرهنگیوقرآنیهستندودرهمۀ

کار،ازویژگیهایاجراییوبارزاینمردخّیرونیکوکاراست. انجامبهترینوعالیترین

کههرموقعما کنم الزممیدانمازویژگیهایديگرواستعدادهایخاصايشانبهایننکتهاشاره

پای و انجامدهیم موارد سایر و فرهنگی امور يا قرآن درحوزۀ را ارزشمند و فاخر کاری میخواهیم

کارراواقعًارعايتمیکنند.بحمداهللمجموعۀ آقایرضازادهرادرمیانمیآوريم،میدانیمشأناین

انجام را کاری و میايستند قوا تمام با میکنند را کاری عزم وقتی داده، نشان ايشان فعالیتهای

کارستانباشد.بهعنوانمثال،همینمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(را که میدهند

کمنگذاشتهاند.ازحیثطراحیواجرا،ازهمۀهنرهایاصیلایرانی کهمیبینیددرهیچزمینهای

نمودهاست.دربخشمحتوا، استفاده کار اجرای در ویژۀهنرمنداناصفهانی وهنرهای اسالمی و

کرده کتابخانۀديجیتالودههابانکاطالعاتیدرزمینۀعلوماسالمیدرفضایمجازیايجاد بهترین

کهمشغولارائۀخدماتعلمیبهمشتاقانتحقیقدرعلومقرآنواهلبیت)ع(است.ازجمله است

کریناهلبیت)ع(وخادمانقرآن فعالیتهایايشان،اهتمامویژهدرتجلیلازبزرگان،علما،شعرا،ذا

استکهدائمًادرسالنزیبایاینمجموعهانجاممیشودوهمه،بسیارارزشمندوتأثیرگذاربودهاست.

کهمیفرمايند:»زکاتراخداوندبرای الزممیدانماشارهایبهفرمودههایحضرتزهرا)س(بکنم

پرداختن با که است نظامی عالم، نظام آنطرف، از )نهجالحیاه،ص۱0۲(. داد« قرار نفس تزکیۀ

از میدهند، وقتیچیزی میکنند فکر ندارند، قرآنی نگاه که برخی میکند. پیدا رشد انسان زکات،

کاماًلخالفایناست.انسان،با دستشانرفته؛درحالیکهنگاهقرآنواهلبیتعصمتوطهارت)ع(

گرانسانواقعًابهاینامرمعتقدباشدوبا بخشش،چیزیبهدستمیآورد،نهاینکهازدستبدهد.ا

کند،خداوندهم،برکتآنراعنايتمیکند. همینُمدلقرآنیعمل

کهمهدتمدننبویوعلوی کهدرشهراصفهان آقایرضازادهازخّیرینشاخصوخوشنامیهستند

گستردهایدرزمینههایمختلفانجامدادهاندوواقعًااعتقاداتايشانوعمل است،فعالیتهای

کهبابهرهمندیازآياتقرآنورواياتاهلبیت)ع(دراین کارهانشاندادهاست ايشانبهایننوع

گامبرداشتهوهرروزبايکطرحجديدوابتکارعملدرصحنههایمختلفخدماتاجتماعی عرصه

خوشدرخشیدهاست.
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انشاءاهللخداوندهمبهمالوهمخانوادهشانبرکتعنايتفرمايدوروحپرفتوحپدرعالمايشانو

استادعالیمقامحوزۀعلمیۀاصفهانکهمهمتریننقشرادرهدايتآقایرضازادهداشتهاند،بااجداد

طاهرينشمحشورنمايد.

مهندس رضا امینی
رئیسشورایاسالمیشهراصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳48شمسی،اصفهان

کارشناسیارشدبرنامهریزیامورفرهنگی تحصیالت:

محلمصاحبه:مراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهان

لطفًابفرماییدهدفازبرگزاریمراسمامروزچیست؟ازنقشآقای  

رضازادهدربرگزاریاینجلسهبفرمایید.

کــهبــهدعـــوتجــنــابآقــای ــود امـــروز،توفیقیبـــرایایــنجــانــبب

بیندستگاههای وهمافزایی بهمنظورهمانديشی که کمنظیر و باعظمت اینمحفل در رضازاده

گرديده،شرکتنمايم.همچنینامروزطبقبرنامۀاعالمشده،قراراستازمدیران فرهنگیتشکیل

اصفهان استان عالیرتبۀ شخصیتهای حضور با اصفهان استان در فعال قرآنی مؤسسات ارشد

تجلیلبهعملآيد.

بندهسالهایمتمادیاستباجنابآقایرضازادهآشناشدهام.بیشتردرزمانمسئولیتمدرشهرداری

و ايشان با عمرانی حوزۀ در عامالمنفعه و خیر کارهای پیشبرد برای همکاری درخصوص اصفهان

همکارانشاندرخیريههایبزرگاصفهانانجاموظیفهمینمودم.

کهازجملههمینمؤسسۀ کارهایبزرگوقابلتوجهیدرشهراصفهانانجامدادهاند آقایرضازاده

تحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(است.اینجامحلبرگزاریمجموعۀفعالیتهایقرآنیاستان

کشوروهمچنینبزرگداشتعلمـاوبرگـزاریهمۀمناسبتهایمذهبیوفعالیتهایحوزۀ اصفهانو

وتوانمدیريتیو گويایظرفیتهایباال کهخوداین، علمیه،دفترتبلیغاتوسازمانتبلیغاتاست

اجراییايشاندرزمینۀفعالیتهایخیروعامالمنفعه،خصوصًادرحوزۀقرآنوفرهنگدينیاست.

انشاءاهللاینخّیرخدومومدیرتوانایماهمیشهبهرهمندازعناياتخداوندمتعالبودهباشد.برای

کهحامیوپشتیبانايشاندراینامورخیرهستند،ازدرگاهربوبیتسالمتیو خانوادۀمحترمايشان

عاقبتبهخیریمسألتمینمايم.
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کهدراصلاستادومعّلمومرّبی همچنینخداوندروحاجدادطاهرينشان،باالخصپدرعالمايشانرا

کند. مقامبودهاند،باحضراتمعصومین)ع(محشور اینشخصیتواال

خداوندبهعنوانيکنعمتبهبرخیبندگانخود،مال،بهبرخیسالمتی،بهبرخیعزتاجتماعی

این ازهمۀ کهروحانیزادههمهستند،بحمداهلل آقایرضازاده رامیدهد. اینها وبهبعضیهمۀ

نعمتهابهرهمندبودهاندوامیداستانشاءاهللدرفعالیتهایقرآنیودينیهمیشهموفقباشند.

کارخیردارند.خداونداین کهخداوندبهايشاندادهاستوگرنهخیلیهاتصمیمبر اینتوفیقیاست

کهخلوصنّیتورضايتباریتعالیوائمۀمعصومین)ع(،سرلوحۀامورشان توفیقرابهانسانهایی

هست،عطامینمايد.

سالله السادات، فخرالخّیرین، جناب آقای حاج سّید  عبدالمهدی موسوی آل طعمه
تاريخومحلتوّلد:۱۳0۲شمسی،تهران 

تحصیالت:دیپلمنظامقديمودرسخارجفقهواصول

و تهران جنوب در شعبان ســوم بیمارستان مدیرعامل و مؤسس

مؤسسدرمانگاهسّیدالشهداء)ع(

تاريخمصاحبه:۱۳۹۱شمسی

مکتوب رسانههای از يکی خبرنگار توسط مصاحبه:تلفنی محل

دومین در ماندگار چهرۀ بهعنوان ايشان معرفی از پس اصفهان،

جشنوارۀخّیرینسالمتاستاناصفهان

جنابعالیازچهتاريخیباجنابآقایحاجسّیدحسینرضازادهآشناشدهايد؟چهخاطراتیداريد؟  

کنید. لطفًادرچندجملهفعالیتهایايشانرابیان

ثار وا بعدنا الى ال  علينا فانظر
ّ

اّن آثارنا تدل

و پشتکار،خالقیت ُخلق، ُحسن آشناهستم. فاطمه)س( فرزند این با است متمادی منسالهای

این و بزرگوار اینسّید بزرگوارماست. برادر این بارزترینویژگیهای از بهتریننحو، به ابتکارعمل

درسیچهلسال ببینید و کنید نگاه او کارهای به بايد بشناسید گرخواستید ا را فاطمه)س( فرزند

کهدرابتدابیاننمودم»اّنآثارنا گذشته،چهاقداماتارزشمندیازاوبهجایماندهاستوهمینطور

گويایخطمشیزندگیاوست. تدلعلینا،فانظروابعدناالیاآلثار«؛آثارهرکس،

ازجملۀآنها،احداثخوابگاههایمتأهلیندردانشگاه بودهام، انجامآن کهمندرجريان اموری

کردندوبادعوتبعضیخّیرین کهبايکشوروعشقوپشتکارعجیبايشانهّمت صنعتیاصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

611

کهاینحرکتآبرومندبهنامحضرت تهرانواصفهاناینامرمهمرابهنحومطلوببهثمررساندند

تسهیل درجهت و دارالعلم این در عامالمنفعه فعالیت يک بهعنوان و گرديد مزّین جواداالئمه)ع(

گرفت. ازدواجدانشجويانمتأهلایندانشگاهمورداستفادهقرار

کهانصافًامعماریزیبا،هنراسالمیونقش مؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(دراصفهان

کاشیدربورودیبه آياتقرآنمجیدورواياتنورانیاهلبیتعصمتوطهارت)ع(همراهبازينت

گنبدورودیسالناجتماعاتآن،چشمهربینندهایرا اسماءاهللوهمچینننقشاسماءائمه)ع(در

خیرهمینمايد،ازجملهآثاربابرکتوآبرومنداینفرزندفاطمه)س(است.

خدماتاینسّیدبزرگوارواینصدیقگرامیمادرحوزۀبهداشتودرمانوسالمت،ساختدرمانگاهی

بهنامامامعلیابنموسیالرضا)علیهآالفالتحیهوالثناء(وهمچنیناالمامعلیابنابیطالب)ع(و

کهدريکیازمناطقمحروماصفهان همچنینمشارکتدرامرتوسعهوساختمرکزدرمانیفاطمیه

است،ازجملهفعالیتهایاینخّیربزرگواراست.

تاآنجاکهمناطالعدارم،حضورايشاندردههامؤسسۀخیريۀبزرگاصفهان،منشأاثروزبانزدخّیرین

ونیکوکاران،خصوصًامدیراناینمؤسساتخیريهاست.

کهدرخصوصخدمات اینجانبباتوجهبهظرفیتهایايشانوهّمتعالیوطرحهایارزشمندی

کبر،واقعدرتهران،انتخابنمودم. اجتماعیانجامدادهاند،ايشانرابهعنوانتولیتمسجدحجتا

گویاینسّیدبزرگوار کهازبهتریندوستانمناستومنهمیشهدعا برایاینفرزندفاطمه)س(

هستم،طولعمرباصحتوعزتازخداوندمتعالخواهانم.
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دکتر مهدی جمالی نژاد
شهرداراصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،اصفهان

ــطبــیــنالــمــلــل،دکــتــرای ــ ــۀروابـ تــحــصــیــالت:کــارشــنــاســیارشــدرشــت

برنامهریزیشهری

محلمصاحبه:مراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهان

آقای نقش از امروزچیست؟ مراسم برگزاری از بفرماییدهدف لطفًا

رضازادهدربرگزاریاینجلسهبفرمایید.

کهدرشهرداری کهدراستانداریبودموچهزمانی سالهاستآقایرضازادهرامیشناسم؛چهزمانی

آقایرضازادهوخانوادۀايشانهمیشهمايۀخیروبرکتبرایشهراصفهان فعالیتداشتم.حقیقتًا

حوزۀ در بهخصوص کشیدهاند؛ زحمت و کردهاند کار گمنام خیلی که بودهاند خّیرينی از و بودهاند

گسترشفرهنگنورانیاهلبیت)ع(وهمچنینتأسیسمؤسساتقرآنی.امیدوارمازجملۀرضازادهها

کم دراصفهانخیلیداشتهباشیم.اینهاانصافًابارسنگیندولتمردانومسئوالنشهریاستانرا

کممیکنند. میکنندوباردغدغههایفرهنگیماراهم

بودهاند. جامعه خدمتگزار و پاک صــادق، متواضع، آدمهــای بازاریهايش، قديمااليام از اصفهان

کهيکقسمتآنمسجدباعظمتامام،محلعبادتاست سمبلاینحرکت،میدانامام)ره(است

کسبوکاراست.اینموضوع،نشاندهندۀاسالمیتوپایبندیبازاريان وبخشديگرآن،بازارومحل

کهازخداوند بهدینوآموزههایآناستوآقایرضازادههميقینًامصداقيکیازهمینافراداست

متعالبرايشانسعادتوسالمتیدرخواستمینمايم.

کهدرشهراصفهانخدماتقرآنیخوبیارائهدادهاند.همانطور کسانیبود مجلسامروزقدردانیاز

کسانیخاضعانه که کهمیدانیدشهراصفهانيکشهراسالمیودارالمؤمنیناستوآدملذتمیبرد

کردهاند. قرآنیبسیارخوبعمل ودرحوزۀ کردهاند ارائه قرآنیخوبی گمنامدراصفهانخدمات و

امیدوارمماهمبتوانیمخادمخوبوپشتیبانیمحکمبرایاینعزیزانباشیم.
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دکتر رسول زرگرپور
استانداراصفهان

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایمدیريتاستراتژيک

محلمصاحبه:مراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهان

لطفًابفرماییدهدفازبرگزاریمراسمامروزچیست؟ازنقشآقای  

رضازادهدربرگزاریاینجلسهبفرمایید.

قرآنی فعالیتهای در پیشتاز استانهای از يکی اصفهان استان

اصفهان قرآنی است.بحمداهللمؤسسات گرفته لقب وشهرواليت قرآن اصفهان،شهر وشهر است

درترازملیوبابرنامهریزی،درهمۀسطوح،مشغولخدمتبهجامعهقرآنیهستند.امروز،بههّمت

بهمنظور استان، در قرآنی عالیرتبۀ وهمۀمسئولین بنده از ودعوت رضــازاده آقای ابتکارجناب و

کهجايگاهویژهایدر تجلیلازمسئولینمؤسساتقرآنی،اینمحفلنورانیدراینمؤسسۀارزشمند

کاریبسیارزیباوباارزشاست. که فعالیتهایمذهبی،فرهنگیوقرآنیدارد،برپاشده

منازابتدایمسئولیتمدراستان،تقریبًاهفتهایيکباربهطورمستمرآقایرضازادهرادرمراسمهای

کار کهدرموردايشانبه مختلفدينی،فرهنگی،قرآنیوامورخیروعامالمنفعهمیبینم.اصطالحی

کهخدماتايشانخصوصًادرمسائلقرآنیودينی کارهایبزرگ میبرم،انسانیاستخّیرومبتکر

ومعرفتیازجايگاهویژهایبرخورداراستوامیداستماقدرداننعمتوجوداینانسانهایخدوم

کهنقشمهمیدرفعالیتهایاجتماعیدرزمینههایمختلفايفامیکنند. باشیم

کثرعرصههایخیر ا در ايشان ازخدمات و آشنا ايشان باشخصیت ازبدوحضورمدراصفهان بنده

از همیشه بنده و زیبایخداهستند شهر این خادمین و خّیرین افتخارات از ايشان و مطلعهستم

خداوندبرایاینانسانهایخدمتگزار،طولعمر،سالمتیوموفقیتمسألتمینمايم.



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

614

آیت اهلل سّید یوسف طباطبایی نژاد
نمايندۀولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهان

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،ظفرقنداردستان

تحصیالت:حوزوی

استادانبرجسته:مراجعوآياتعظام:لنکرانی،حاجسّیدمحمدرضا

گلپايگانی،وحیدخراسانی،غروی،امامخمینی،خویی،بجنوردی

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵شمسی

محلمصاحبه:مراسمتجلیلازمدیرانمؤسساتقرآنیاصفهان

لطفًابفرماییدهدفازبرگزاریمراسمامروزچیست؟ازنقشآقای  

رضازادهدربرگزاریاینجلسهبفرمایید.

که کنم امیر)صلواتاهللوسالمهعلیه(شروع ازحضرت روايتی با ابتدا را فرماییدسخنخود اجازه

طاَب و َنفِسِه، فی 
َ

َذّل ِلَمن »ُطوبی فرمودند: بیان چنین این ۱۲۲ نهجالبالغه،حکمت در حضرت

الَفضَلمن أمَسَک و ماِلِه، ِمن الَفضَل أنَفَق و َخلیَقُتُه، َحُسنت و )ِسیَرُتُه(، َسریَرُتُه َصُلَحت و َکسُبُه،

کیزهاستوجانشپاک کسبوکاراوپا کوچکمیشماردو کهخودرا ِلساِنِه«؛»خوشابهحالآنکس

اززيادهگوییباز را واخالقشنیکوستومازادبرمصرفزندگیرادرراهخدابخششمیکندوزبان

میداردوآزاراوبهمردمنمیرسد.«

و خیر کارهای به دلبستگی همواره که رضــازاده آقای جناب فعالیتهای و زندگی به نگاه امــروز،

عامالمنفعه،خصوصًاگسترشفرهنگقرآنواهلبیتعصمتوطهارت)ع(درسرلوحۀفعالیتهای

اجتماعیايشانقراردارد،میتواندسرلوحۀهمۀافرادعالقهمندبهخدمتبهجامعه،خصوصًاقرآن

و قرآنی مؤسسات مدیران از تکريم و تجلیل بهمنظور امروز که جلسهای همین گیرد. قرار مجید

شهر افتخارات از که باعظمت مجموعۀ این در فرهنگی امــور به مربوط مسئولین همۀ حضور با

علمیه حــوزۀ فعالیتهای حتی و قرآنی فعالیتهای همۀ  معمواًل و میگردد محسوب اصفهان

قرآنی محفل این در امروز است. عالیمقام خّیر این نمونهخدمات از میگردد، برگزار مرکز این در

با رابطه در هستند، هم دور مسئولین و قرآنی مؤسسات مدیران همۀ و است گرديده تشکیل که

کهمهمترینمخلوقخداست،انشاءاهلل گسترشفعالیتهایقرآنیوارزشوجايگاهاینامرمهم

گرفتهخواهدشد. تصمیماتخوبی

راهمبهعنوان ايشان کهبهاصفهانآمدم،میشناسم. ازچهاردهسالپیش را آقایرضازاده بنده

يکیازفعاالناقتصادیوهمچهرۀفعالدرخدماتفرهنگیومذهبیوهمچنینازخادمانامورخیر
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کهبابهرهمندی کهيکفعالاقتصادیاستایناست وعامالمنفعهيافتم.ازویژگیهایبارزايشان

مفید کارهای خیلی است، کرده عطا ايشان به خداوند که ثروت و مال ازجمله الهی نعمتهای از

باشد، غیرعاقل آدمهــای دردست موقعیت و فرصت همین گر ا که است داده انجام عامالمنفعه و

وجودشهیچفايدهایبرایجامعهنخواهدداشت.منآقایرضازادهرايکانسانفعالوخدمتگزار

کهمتکفلهستند. گویهمیشگیايشانهستمبرایموفقیتدراموری بهجامعهمیدانمودعا

مهندس سّید  حسین علوی
شخصیتبرجستهوشاخصفرهنگیدراصفهان

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۵شمسی،اصفهان

تحصیالت:فوقلیسانس

تاريخمصاحبه:۱۳۹۵

جنابعالیباآقایرضازادهازچهزمانیآشناشديدوارزيابیشما  

ازفعالیتهایايشاندرحوزۀخدماتاجتماعیودربخشسالمت

کشورواستاناصفهانچیست؟

انجام در نمونه شهرهای از يکی اصفهان میدانید، که همانطور

کارهایخیروعامالمنفعهوتشکیلانجمنهایخیريهومددکاریدرابعادمختلفجامعهاست.در

کهویژۀ اینشهر،مؤسساتیازقبیلانجمنمددکاریامامزمان)عج(ياخیريۀحضرتابوالفضل)ع(

دينی، فرهنگی، زمینههای در که دارد انجمنخیريهوجود و دههامؤسسه و است کلیوی بیماران

اموراجتماعیوهمچنینتأمینجهیزيهياقرضالحسنهفعالیتمینمايند.خّیرینبسیارزيادینیز

و ازجملهخّیرینمشهور رضــازاده آقای داشتند. اینمسیر در گامنهادن و توفیقخدمت راه این در

کهايشاندرايجاد گرديدهاست؛بهطوری کهدراینراستاتوفیقاتزيادیشاملحالش شاخصیاست

کهمناطالعدارم،صحبتهای کارباعظمتبودوتاجایی خوابگاههایدانشگاهصنعتیمبتکراین

گفتوگوهاو کارمهمراايشانصورتدادومنهمدرجريان اّولیهوتصمیمگیریبرایانجاماین

کراتشبرایاجرایاینطرحخداپسندانهبودم. مذا

جلسات،گروهها،انجمنهاوهیئتهایمختلفمربوطبهکارخیرورفعنیازمندیهایعمومیجامعه

زيادبودهواهلخیر کهمنبهخاطردارم،بسیار تاشصتسالقبل ازپنجاه دراصفهان،دستکم

کسانیمیدانم هرکدامدرحدتواناییخودشاندراینعرصهحضورداشتند.آقایرضازادهراازجمله

ايشان که ایننکتهمهماست يادآوری انجمنهایخیريه،حضوریفعالوپرتحرکدارند. کهدر
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کمکرسانیبهنیازمندانجامعه،درارتباطبامسائلروزمرۀزندگیآنان،ازقوتوغذایروزانه ضمن

کفشولباس،فعالیتدارند. گرفتهتاداروودرمانو

ايجادمرکزتحقیقات برای که بوده آقایرضازادهسراغدارم،تمرکزی از کهمن کاری شاخصترین

ونشرمعارفاهلالبیت)ع(داشتند.اینمؤسسهتوانستهاستخودرابهعنوانيکمجموعۀفعال

گسترشتمدن راه در اساسیتالش نقطۀ کندوخصوصًا ودينیمعرفی امورفرهنگی در تأثیرگذار و

کارنامۀخوددرجامعۀشیعهدراصفهان اسالمیوفرهنگنورانیاهلبیتعصمتوطهارت)ع(رادر

کوپوشاکو بهنمايشبگذارد.این،ازنظرمنبسیارمهماست.ممکناستجامعهایازلحاظخورا

امورمادیتأمینباشد؛ولیآنچهمهماستوضرورتآناحساسمیشود،فعالیتدرجهتباالبردن

گسترشفرهنگقرآنمجیدوروايات سطحفرهنگدينیواعتقاداتواحیایارزشهایمعنویو

اهلبیتعصمتوطهارت)ع(است.روحونشاطجامعهبهایناموربستگیدارد.ازجملهفعالیتهای

آقایرضازادهدراینمؤسسهپرداختنبههمینمسئلهاست.

ازنظرمن،حرکتهایفرهنگیودينیدارایاولويتاستونشاندهندۀرشدهرجامعهایاستو

گیرد کارشاننمونهبودهوامیدوارمموردرضایخداوندقرار آقایرضازادهدراینارتباطبهنظرمن

با کههمچنان باشد آن بیشترذهنشاندرپی ايشان که این بپذیردوهم و بپسندد وهمخداوند

کهعالمیعالیمقام،مردیخالصوبرایخدابود،انشاءاهللايشانهم تأّسیبهآموزههایپدرشان

کارهایفرهنگیواصیلاسالمی کهمتکفلآنهستند،موفقباشندواینقبیل روزبهروزدراموری

ومقتدايمان، وشیعیراباخلوصوصفایبیشتریپیگیریودنبالنمايندوامیدواريمرضايتموال

امامحی،حضرتمهدی)عج(رابهدنبالداشتهباشد.

ب(تقدیرنامههاولوحهایسپاس
و لطف مظهر که خدایی است؛ خداوندی الطاف برابر در شکر و سپاسگزاری ايمان، نشانههای از

داده فرمان اطاعتذاتخود و بندگی به را فــراوان،مخلوقاتش نعمتهای با و است تام بخشش

است؛هرچند:

بـــــــرآیـــــــد  كـــــــــــه  زبـــــــــــــــــان  و  دســــــــــــــت  كــــــــــز عـــــــــهـــــــــدۀ شـــــــــكـــــــــرش بـــــــــــــــــه در آیـــــــداز 

گلستان،دیباچه( )سعدی،

او بر آدمــی بضاعت قــدر به و غفور و رحیم و اســت بخشايشگر بخشايندۀ او لیک اندکند؛ کران شا

الهی راهموارمینمايندوواسطۀفیض الهی بهنعمات راهرسیدن که کسانی از عنايتدارد.تشکر

است اطــهــار)ع( ائمۀ و اســالم مبین دین اولیای و خدا سفارش مــورد که است وظیفهای میشوند،
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فرمودۀ بهمصداق میداند. الطافخود از بهشکرگزاری منوط را نعمتهايش افزايش کهخداوند،

اهلَل َيشُکِر َلم الَمخلوقیَن، ِمَن الُمنِعَم َيشُکِر َلم »َمن ابنموسیالرضا)ع(: ثامنالحجج،علی حضرت

رانگفتهاست«)عیون رانگويد،سپاسخدایبزرگ کسسپاسمردمنعمتدهنده «؛»هر
َ

َوَجّل َعّزَ

اخبارالرضا)ع(،ج۱،ص۲۷،ح۲(.

وجدانهاییبیداردرذهنوزبان،تالشهایصادقانهوخدماتشايستۀخّیرخدومونیکومرام،

کهذياًلبهبخشیازآنهااشارتیمیرود. گفتهاند جنابآقایحاجسّیدحسینرضازادهراسپاس

دکتر مصطفی معین
لوحتقدیراهداییدکترمصطفیمعین

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری

بهپاس»خّیرنمونهدرتأمینمأواوخوابگاهبرایدانشجويانکشور«

تاريخاهداء:۱۳8۱/۲/۲8

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳0شمسی،نجفآباد

کودکان تحصیالت:پزشکمتخصص

مسئولیتها:وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،وزیرفرهنگوآموزش

عالی،نمايندۀمجلسشورایاسالمی،عضوشورایانقالبفرهنگی

گرامى جناب آقای سّیدحسين رضازاده برادر 

اقدامات خيرخواهانه و مؤثر آن برادر ارجمند در تأمين مأوا و خوابگاه برای دانشجویان 

كه در تحصيل  زنده  كشور در خور تقدير و سپاسگزاری است اميد است اين خدمات ار

خداوند  درگاه  مرضى  دارد،  بسزايی  نقش  اسلمى  ايران  جوانان  بالندگى  و  رشد  علم، 

مّنان نيز واقع شود.

وی توفيق الهى ز با آر

دكتر مصطفى معين

ير علوم، تحقيقات و فناوری وز

بیست وهشتم ارديبهشت ماه 1381
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دکتر محمدمهدی زاهدی
لوحتقدیراهداییآقایدکترمحمدمهدیزاهدی

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری

و آمــوزشــی فضاهای توسعۀ و ساخت در نمونه »خــّیــر بــهپــاس

کشور« خوابگاهیدانشگاههای

کرمان تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،

تحصیالت:دکترایرياضی

کرمان مسئولیتها:وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،نمايندۀمردم

تحقیقات و آمــوزش کمیسیون اسالمی،رئیس شــورای مجلس در

مجلسشورایاسالمی

گرامى جناب آقای حسين رضازاده برادر 

زشمند آن برادر ارجمند در ساخت و توسعه فضاهای آموزشى و  اقدام سخاوتمندانه و ار

كشور در خور تقدير و سپاسگزاری است. خوابگاهى دانشگاههای 

ومند ايران  كه در تحصيل علم، رشد و بالندگى جوانان بر زنده  اميد است اين خدمات ار

اسلمى نقش بسزايی دارد مرضى درگاه خداوند مّنان نيز واقع شود.

وی توفيق الهى ز با آر

دكتر محّمدمهدی زاهدی

ير علوم، تحقيقات و فناوری وز

ارديبهشت ماه 86

دکتر کامران دانشجو
کامراندانشجو لوحتقدیراهداییآقایدکتر

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری

ــگــاهبــرای ــاس»ســاخــتوتــوســعــۀفــضــایآمـــوزشـــیخــواب بــهپـ

کشور« دانشگاههای

تاريخاهداء:۱۳8۹/0۹

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳6شمسی،دامغان

تحصیالت:دکترایهوافضا
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کشور مسئولیتها:وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،استاندارتهران،قائممقامومعاونسیاسیوزیر

بسمه تعالى

تعاونوا على البر و التقوی )سوره مائده- آیۀ 2(

جناب آقای سّیدحسين رضازاده

آموزشى  فضای  توسعه  و  ساخت  خير  امــر  در  جنابعالى  ماندگار  كــار  و  استوار  همت 

كشور موجب تشكر و تقدير است. اميد است اين خدمات  خوابگاه برای دانشگاه های 

دانشجویان  تعالى  و  رشد  و  عالى  آموزش  نظام  پیشبرد  در  ممتازی  نقش  كه  زشمند  ار

گيرد. يز ميهن اسلمى خواهد داشت مورد رضایت خداوند متعال قرار  عز

و مى نمایم. ز توفيق روزافزون آن شخصيت نيكوكار را در فعاليت های اجتماعى و فرهنگى آر

وی توفيقات الهى ز با آر

كامران دانشجو

ير علوم، تحقيقات و فناوری وز

دکتر جعفر توفیقی
لوحتقدیراهداییآقایدکترجعفرتوفیقیداريان

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری

و آمــوزشــی فضاهای توسعۀ و ساخت در نمونه »خــّیــر بــهپــاس

از تجلیل دورۀ چهارمین مراسم در کشور دانشگاههای خوابگاهی

خّیرینآموزشعالی«

تاريخاهداء:۱۳84/0۲

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳4شمسی،تهران

تحصیالت:دکترایتخصصیدرمهندسیشیمی

فناوری،مشاور و علوم،تحقیقات وزارت فناوری،سرپرست و علوم،تحقیقات مسئولیتها:وزیر

عالیوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،استاددانشگاه

گرامى جناب آقای سّیدحسين رضازاده برادر 

زشمند آن برادر ارجمند در ساخت و توسعه فضاهای آموزشى و  اقدام سخاوتمندانه و ار

كشور در خور تقدير و سپاسگزاری است. خوابگاهى دانشگاههای 
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ومند  كه در تحصيل علم، رشد و بالندگى جوانان بر زنده  یم اين خدمات ار اطمينان دار

ايران اسلمى نقش بسزايی دارد، مرضى درگاه خداوند مّنان نيز واقع خواهد شد.

وی توفيق الهى ز با آر

دكتر جعفر توفيقى

ير علوم، تحقيقات و فناوری وز

دکتر مرضیه وحید دستجردی
لوحتقدیراهداییخانمدکترمرضیهوحیددستجردی

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی

ــاس»احـــــداثمــرکــزبــهــداشــتــیدرمــانــیحــضــرتعــلــیابــن بــهپـ

ابیطالب)ع(«

تاريخاهداء:۱۳۹۱/04/0۲

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،تهران

تحصیالت:دکترایتخصصیزنانوزايمان

عضو اســالمــی، شــورای مجلس پزشکی،نمايندۀ آمــوزش و درمــان بهداشت، وزیــر مسئولیتها:

گروهزنانوزايماندانشگاهتهران هیئتعلمی

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ا
ّ

َرًد َک َثَواًبا َوَخْیٌر ّمَ ِبّ اِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َر َباِقَیاُت الّصَ
ْ
َوال

وردگارت از نظر پاداش بهتر و خوش فرجام تر است. و نيكى های ماندگار، نزد پر

یم، آیه 76( )سوره مر

نيكوكار خيراندیش جناب آقای سّیدحسين رضازاده

با اهداء سلم و احترام،

گرفتن در امور خير، معطر نموده  كه زندگى خود را با رایحه خوش نيكوكاری و سبقت  آنان 

و لذت و سعادت اصلى را در خدمت به جامعه مى جویند در واقع مصداقى از فرمایش 

یفه: یم را در آیه شر كر حكيمانه قرآن 

َيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا« َخْیَراِت َو
ْ
َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفى ال ُهْم 

َ
»ِإّن

متجلى ساخته اند.

اینک كه جنابعالى با استعانت از توفيقات الهى، در عرصه های خيرخواهى و نيكوكاری 
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بن  على  ــام  االم حضرت  درمــانــى  بهداشتى  مركز  ساخت  راســتــای  در  و  بــوده  پیشگام 

ابیطالب عليه السلم منشأ خدمات و بركات فراوانى در حوزه سلمت شده اید، فرصت 

گهربار معصوم »ع«: كلم  را غنيمت شمرده و به مصداق 

َر الخاِلق«
ُ

م َيشك
َ
ُر الَمخلوُق ل

ُ
م َيشك

َ
»َمن ل

زشمند حضرتعالى تقدير و تشكر مى نمایم. از خدمات و تلش های خالصانه و ار

اميد است در پرتو عنایات خداوند متعال و در سایه توجهات بقيه اهَّلل االعظم، حضرت 

یف و در راه والیت علوی و خدمت به نظام  اباصالح المهدی عجل اهَّلل تعالى فرجه الشر

مقدس جمهوری اسلمى موفق و مؤید باشيد.

دكتر مرضيه وحيد دستجردی

ير وز

91/4/2

دکتر کامران باقری لنکرانی
کامرانباقریلنکرانی لوحتقدیراهداییآقایدکتر

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی

بهپاس»خّیرنمونهدرامرساختمرکزبهداشتیدرمانیامامعلی

بهداشتیدرمانی مرکز ساخت عملیات شروع و موسیالرضا)ع( ابن

و خّیرین از تجلیل جشنوارۀ اّولین در ابیطالب)ع( ابن علی امــام

واقفینعرصۀسالمت«

تاريخاهداء:۱۳88/04/۱۵

تاريخومحلتوّلد:۱۳44شمسی،تهران

کبد گوارشو تحصیالت:دکترایحرفهای،فوقتخصصبیماریهای

مسئولیتها:وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،رئیسمرکزتحقیقاتسالمتدردانشگاهعلوم

پزشکیشیراز،رئیسبیمارستاننمازیشیراز،معاوندانشگاهعلومپزشکیشیراز

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

والیت على بن ابیطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابی

نيكوكار خيراندیش جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده )مدظله العالى(

كالبد  وح خویش در  كه خداوند متعال بر خلقت انسان اراده فرمود نفحه ای از ر آن زمان 
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وی وجود انسان سرای خوبی ها و قلب او جایگاه صفات و خصايل  او دميد و از همين ر

گردید  حميده 

را با رایحه خوش  كه در راه متجلى نمودن خوبی ها، زندگى خود  چه سعادتمندند آنان 

كه سعادت اصلى را در راه  گرفتن در امور خير، معطر نموده اند آنان  نيكوكاری و سبقت 

كلم نورانى حضرت حّق: خدمت به جامعه مى جویند در واقع مصداقى از 

َيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا« َخْیَراِت َو
ْ
َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفى ال ُهْم 

َ
»ِإّن

قسمتى از سوره انبياء/ آیه 90

را در وجود نورانى خویش متجلى ساخته اند.

و  قربت  قصد  به  كه  سلمت  حوزه  در  ويژه  به  عام المنفعه  و  خير  كارهای  شک  بدون 

یف ايران اسلمى صورت  جلب رضای خداوند متعال و در راستای خدمت به مردم شر

كه جنابعالى  گردید. اینک  پذيرد موجب سعادت ابدی و نيل به حيات طيبه خواهد 

تعاليم  از  بهره گيری  و  نيكوكاری  و  در عرصه خيرخواهى  الهى  توفيقات  از  استعانت  با 

با  همزمان  كه  ایامى  در  و  بوده اید  پیشگام  السلم  عليهم  البيت  اهل  نورانى  و  گهربار 

وز ميلد مسعود فخر بشر، امام انس و جان، حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلم  سالر

مى باشد، در امتثال به فرمایش معصوم عليه السلم:

»من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق«

زشمند حضرتعالى صميمانه تقدير و تشكر مى نمایم. از تلش های خالصانه و خدمات ار

اميد است در پرتو عنایات خداوند متعال و در سایه توجهات بقيۀ اهَّلل االعظم، حضرت 

یف در راه والیت علوی و خدمت به نظام  اباصالح المهدی عجل اهَّلل تعالى فرجه الشر

مقدس جمهوری اسلمى موفق و مؤید باشيد.

كامران باقری لنكرانى دكتر 

ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى وز

پانزدهم تيرماه سال 1388 هجری شمسى

سيزدهم رجب المرجب سال 1430 هجری قمری
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دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی 
کراصفهانی لوحتقدیراهداییآقایدکترعلیرضاذا

استان عمومی کتابخانههای انجمن رئیس و اصفهان استاندار

اصفهان

ماندگار چهرههای از تجلیل همايش اّولین در »تقدیر بهپاس

خّیر بهعنوان اصفهان، استان عمومی کتابخانههای و انجمنها

نمونه«

تاريخاهدا:آبان۱۳8۹

تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،اصفهان

تحصیالت:دکترایعلومسیاسی

عضو جمهوری، ريــاســت استراتژيک بــررســیهــای مرکز اصفهان،رئیس اســتــانــدار مسئولیتها:

هیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

كنيم بخش عمده ای از وظایف فرهنگى  كشور رایج  كتابخوانى را در  گر بتوانيم فرهنگ  ا

گرفت. "مقام معظم رهبری" دولت جمهوری اسلمى، بدين وسيله انجام خواهد 

ين اوليا و انبياء به انسان  یت است كه به دست برتر كتاب هدیه و امانت بزرگ الهى برای بشر

بخشيده شده راحت جان مشتاقان معرفت و تعالى دهنده اندیشه های خدايی است.

گرامى جناب آقای رضازاده برادر 

توليت محترم موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

كه به یمن همت بلند و اخلص بی شائبه به عنوان  از آن جا 

"خير نمونه"

زنده و خدمات برجسته در جهت بهبود و ارتقای  یده شده اید، به پاس تلش های ار برگز

كسب  و  كتابخانه ای  شاخص های  برابری   2 رشد  به  منتج  كه  عمومى  كتابخانه های 

گردیده، اين لوح سپاس به جناب عالى اهداء مى شود. كشور  عناوين نخست در 

رگ مسالت دارم. دوام توفيقات شما را از خداوند بز

كر اصفهانى دكتر عليرضا ذا

كتابخانه های عمومى استان اصفهان استاندار و رئيس انجمن 
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سّید مرتضی بختیاری
لوحتقدیراهداییآقایسّیدمرتضیبختیاری

استانداراصفهان

بهپاس»خیرنمونهدرحوزۀفعالیتهایاجتماعی«

تاريخاهداء:۱۳8۷/04/۱0 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۱شمسی،مشهد

تحصیالت:حوزوی

مسئولیتها:مدیرکلدادگستریاستانخراسانواستانفارس،

رئیسسازمانزندانها،وزیردادگستری،استانداراصفهان

آنچه برای خداست پیش خدا محفوظ است. امام خمينى)ره(

خّیر نيک اندیش جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده

و حضور پرنشاط عناصر  گر گاهى و تلش در  رسيدن به جامعه ای سرشار از معنویت، آ

آن  قبال  در  و  نمى بندند  كاستى ها  و  مشكلت  و  دردهــا  بر  چشم  كه  اســت  دلسوزی 

شاخه های بی دردی را نمى تكانند.

بر خود وظيفه دانسته ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالى از خداوند متعال همتى 

وان امر خدمت  ون، صبر و اراده ای مصمم تر را برای كليه پیشر بلند، عزمى راسخ، توانى افز

كننده تشنگان محبت،  رع عشق، سيراب  كه براستى باغبان مز رسانى به آحاد جامعه 

ل  وح های متلطم و رهنمون ساز جرعه های زال آرامش بخش خانه اميد، سنگ صبور ر

محبت خداوند و اهل بیت)ع( هستند مسئلت نمایم تا در سال نوآوری و شكوفايی و در 

كان در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری  كما ظل توجهات حضرت ولى عصر )عج( 

ز و بوم و چراغ  وزان اين مر حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالى( همواره خورشيد فر

راه آیندگان باشيد.

سيدمرتضى بختياری

استاندار

87/4/10
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حاج سّید  رضا نّیری
لوحتقدیراهداییآقایسّیدرضانّیری

کشور مشاوروزیربهداشتودبیرکلمجمعخّیرینسالمت

بهپاس»خّیرنمونهدرعرصۀسالمت«

تاريخاهداء:۱۳88

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱4شمسی،مرانکدماوند

تحصیالت:دیپلم

ــام ــ کــمــیــتــۀامـــــــدادام ــزی ــ ــرک ــ ــیــتهــا:عــضــوشـــــــورایم ــول ــســئ م

ــدادامـــام ــ کــمــیــتــۀامـ ــرایـــیوســرپــرســت خــمــیــنــی)ره(،مــســئــولاجـ

کشور کلمجمعخّیرینسالمت خمینی)ره(،مشاوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،دبیر

جناب آقای سّیدحسين رضازاده

مى كند.  تــازه  درد  بی  نفسى  بستر،  در  یافته ای  نجات  كه  آنگاه  اســت،  ــاره  دوب تولدی 

و  مى برد  آسمان  به  سر  یافته  شفا  بیماری  كه  دم  آن  یست  شكرگزار تصوير  ين  يباتر ز

گويی پیام او را هزاران فرشته، بال در بال، با سرعت و بی واسطه  ستایش خالق مى كند. 

یتعالى مى رسانند. حتى دیدن اين صحنه شورانگيز، خود شفابخش و طرب  به بارگاه بار

گستر است. انگار درد همه زمينيان شفا مى یابد از اين شور و شوق آسمانى. براستى اين 

كه هر بیماری شفای خود را از مسير آسمان مى طلبد. چرا هميشه قافله  چه سری است 

آرامش از مسير عرش به بالين پر درد عبد در بستر آرميده مى رسد.

كر او شفاست نبش  یست مختص ذات اقدس الهى. ذ آری، پاسخ همين است. شفا امر

كه مسير شفا را بپیماید و به نهایت آن بیاندیشد،  كسير حيات است. هر  و حضورش ا

كه تو نيز آن  گستر خداوند نيست. همان مسيری  بی تردید آنچه مى یابد، جز وجود شعف 

كه  ين راه به بارگاه امن و آرام الهى همين است. همراه شو،  را به خوبی یافته ای. نزدیكتر

گام با او راه بپیمايی، آخر مسير، بیت طبيب  گام به  گر دست افتاده بیماری را بگيری و  ا

كه خواست و مدد الهى، تو را در  كه راه یافته ای و اميد  همه آالم است. خوشا به حال تو 

ين عرصه سلمت، هادی و همراه باشد. مسير آسمانى خير

با تقدیم احترام و امتنان سّیدرضا نيری

كشور ين سلمت  كل مجمع خير ير بهداشت و دبیر  مشاور وز
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دکتر کامران باقری لنکرانی و سّید رضا نّیری
کامرانباقریلنکرانیوآقایسّیدرضانّیری لوحتقدیراهداییآقایدکتر

کشور بهترتیب:وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،رئیسستادمرکزیخّیرینسالمت

بهپاس»خّیرنمونهوفعالیتهایارزشمنددرتأمینسالمتدردومینهمايشخّیرینسالمت«

تاريخاهداء:۱۳8۷/0۱

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳4شمسی،تهران

كشور ين سلمت  دومين همایش خير

ْجَرُهْم 
َ
أ ُهْم  َيّنَ َنْجِز

َ
َول  

ً
َبۀ َطِيّ َحَیاًۀ  ُه  ُنْحِيَیّنَ

َ
َفل ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ْنَثى 

ُ
أ ْو 

َ
أ َكٍر  َذ ِمْن   َصاِلًحا 

َ
َعِمل َمْن 

وَن سوره نحل آیه نود و هفت
ُ
َكاُنوا َيْعَمل ْحَسِن َما 

َ
ِبأ

جناب آقای حاج حسين رضازاده

ک  تابنا اندیشه ای  خویش  بیكران  الطاف  از  كه  سزاست  را  خداوندی  بیكران  سپاس 

و  معصوم  امامان  و  گراميش)ص(  پیامبر  وش  ر از  وی  پیر به  تا  فرمود  عنایت  شما  به 

ید. گام بردار رگوار)ع( در مسير خير و نيكوكاری  بز

گرفته تا با هّمت واال در مسير تأمين سلمت و آرامش  ق 
ّ
كه مشّیت الهى بر آن تعل حال 

از  بدینوسيله  جنابعالى  به  الهى  تفّضل  اين  تهنيت  و  یک  تبر ضمن  ید  بردار گام  مردم 

گرانمقدار شما قدردانى و تشكر نموده ادامه توفيقات و طول عمر با عّزت شما  خدمات 

یم. را از درگاه ايزد منان خواستار

كامران باقری لنكرانى دكتر 

ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى وز

سّیدرضا نيری

كشور ين سلمت  يیس ستاد مركزی خّیر ر

دکتر سّید حسن قاضی زاده هاشمی و سّید  رضا نّیری
لوحتقدیراهداییآقایدکترسّیدحسنقاضیزادههاشمیوآقایسّیدرضانّیری

کشور بهترتیب:وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،رئیسستادمرکزیخّیرینسالمت

کشوری« بهپاس»خدماتارزشمندوتأثیرگذاردرحوزۀسالمتوخّیرنمونه

تاريخاهداء:۱۳۹4/0۷/۱4

به نام یگانه هستى بخش
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ذالک فضل اهَّلل يوتيه من یشاء و اهَّلل ذوالفضل العظيم

نيک اندیش نيكوسيرت جناب آقای سّیدحسين رضازاده

رفتار  و  عشق  عطر  عاطفه ات  از  ســرشــار  قلب  دارد،  بهار  بــوی  مهرت  پــر  دســت هــای 

مهرگونه ات حكایتى از محبت و صداقت باز مى گوید.

گلشن هستى را با عنایت خدای  ک  گل های نورسته و پا كه  یمانى هستى  كر تو از خيل 

مهربان، اميد حيات مى بخشند و آرامش، آسایش و سعادت را به ارمغان مى آورند.

خداوندا اين بندگان مخلص را كه در سایه ی عشق تو یاری گر سلمت جامعه گشته اند، 

در پناه لطف و بخشندگى ات، سلمت و سربلند بدار.

اعمال شایسته  انشاءاهَّلل  تقدیم حضورتان مى گردد؛  یادبود  رسم  به  نيز  لوح سپاس  اين 

شما و بهره مندی هموطنان از نعمات و بركات آن مستدام باشد.

ير دكتر سّیدحسن هاشمى / وز

سيدرضا نيری

كشور ين سلمت  ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دبیركل مجمع خير مشاور وز

پاسدار سّید  حمید صدرالسادات
لوحتقدیراهداییپاسدارسّیدحمیدصدرالسادات

معاوناجتماعیفرماندهیانتظامیاستاناصفهان

معارف نشر و تحقیقات مؤسسۀ همکاری از »قــدردانــی بهپاس

اهلبیت)ع(برایبرگزاریمسابقاتقرآنینیرویانتظامیدرسالن

کبری)س(« حضرتخديجۀ

ول قرآن محفل انس با قرآن در ماه نز

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

كرم)ص( فرمودند: هركس بخواهد با خدا هم صحبت شود پس قرآن بخواند. نبى ا

لوح تقدير

كه آن حضرت در حدیث  گرامى اسلم)ص( مى باشد  یم یكى از دو یادگار پیامبر  كر قرآن 

معتبر و مشهور ثقلين از آن نام برده است و تحقق امر هدایت انسان ها بدون آن غيرممكن 

يرا حضرت ختمى مرتبت در جمله ای از حدیث مذكور به اين  و غيرقابل تصور است ز
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نكته اشاره مى فرمایند: هركس به قرآن و اهل بیت من )تواما( متمسک و متوسل باشد 

گمراه نمى شود. هيچگاه 

گرامى جناب آقای سّیدحسين رضازاده برادر 

مديرعامل و توليت مركز تحقيقات دینى مذهبى اهل البيت)ع(

سلم عليكم

مناسبت  بــه  قــرآن  بــا  انــس  محفل  اولــيــن  بــرگــزاری  در  آمــده  بدست  موفقيت  بلشک 

ن آن با ماه مبارک  كه تقار وی انتظامى در سال نوآوری و شكوفايی  رگداشت هفته نير بز

رمضان بود علوه بر عنایت و الطاف خداوندی مرهون زحمات و همكاری جناب عالى 

یم در سایه ايزد منان و توجهات خاص  مى باشد، لذا ضمن تقدير و تشكر اميد آن دار

اهَّلل  آیــت  حضرت  اسلمى  انقلب  زانه  فر رهبر  زعامت  تحت  و  وليعصر)عج(  حضرت 

وز باشيد. كليه امورات زندگى و تا رسيدن به اهداف واالیتان موفق و پیر خامنه ای در 

فرمانده انتظامى استان اصفهان

سرتيپ 2 پاسدار سّیدحميد صدرالسادات

سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی
لوحتقدیراهداییسرتیپپاسدارغالمرضاسلیمانی

فرماندۀسپاهصاحبالزمان)عج(استاناصفهان

نورانی و گهربار فرهنگ تــرويــج مسیر در نــهــادن ــام »گ بــهپــاس

اهلبیتعصمتوطهارت)ع(وراهشهیدان«

تاريخاهداء:۱۳۹6/0۵/۲8 

درجــۀ اخــذ ــزمــان)عــج(، صــاحــبال ســپــاه مسئولیتها:فرماندۀ

کلقوا سرتیپتمامیازمقاممعّظمفرماندهی

بسمه تعالى

همان  در  آمادگى  و  حضور  معنى  به  بسيج  العالى(:  )مدظله  خامنه ای  امام  حضرت 

آن  به  مقّدس  انقلب  اين  و  واحنافداه  ار زمان  امام  و  قرآن  و  اسلم  كه  است  نقطه ای 

نيازمند است.
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زشمند جناب آقای رضازاده رگوار و ار حضور برادر بز

سلم عليكم

با احترام؛ شجره طيبه بسيج و همه ی دستاوردها و  و  بر محمد و آل محمد  با صلوات 

وحيه ی بسيجيان و معنویت و انگيزه ی مثال  زش های آن بی شک، مرهون ایمان و ر ار

زدنى آنان و ملهم از درس های مكتب اهل بیت )صلوات اهَّلل عليهم اجمعين( است.

وحانيت معظم و در رأس آنها امام راحل بزرگوار و مبلغان و مروجان آن  بیان اين مكتب، ر مر

كران مخلص و انقلبی اهل بیت)عليهماالسلم(  آموزه های مجاهد پرور، بیش از هر كس ذا

كه با هنر خویش معارف متعالى اين مكتب را به نحوی شورانگيز ترویج مى كردند.  بودند 

كر اهل بیت )عليهم السلم( جزء جدايی ناپذير همه ی شبهای حمله و  یارت عاشورا و ذ ز

زم شهادت طلبانه ی بسيجيان مخلص بود و امروز نيز از استوانه های  در هسته ی مركزی ر

مهم خيمه ی مقاومت و ایستادگى در جنگ نرم است.

ين  يزتر عز با  همسنگری  و  نفسى  هم  و  ساز  سرنوشت  ی  عرصه  اين  در  ینى  آفر نقش 

كس عطا نكرده است. اين توفيق و  كه خدای متعال به هر  بندگان خدا توفيقى است 

كه  گفته و از خدای متعال مسئلت مى نمائيم همانگونه  یک  افتخار ابدی را به شما تبر

رگوار و پاسدار خط والیت بوده اید بر اين مرام پایدار  كنون پیام رسان خون شهيدان بز تا

وز بر اين توفيق بیفزاید. وز به ر بدارد و به فضل خدا ر

گرنه قدر اخلص و خدمت به  كری است از آن همه عظمت و شكوه، و  اين تقدير تنها ذ

اهل بیت )عليهم السلم( را فقط خدا مى داند و بس.

سرتيپ پاسدار غلمرضا سليمانى

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان
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آیت اهلل سّید  یوسف طباطبایی  نژاد
لوحتقدیراهداییآيتاهللسّیدیوسفطباطبایینژاد

نمايندۀولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهانورئیسشورای

فرهنگعمومیاستاناصفهان

کتابخانههایعمومی« بهپاس»خّیرنمونهوبهبودوارتقای

تاريخاهداء:۱۳8۹/08/۱8 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۳شمسی،ظفرقنداردستان

تحصیالت:حوزوی

سّید حــاج لــنــکــرانــی، عــظــام: آيـــات و برجسته:مراجع ــادان اســت

گلپايگانی،وحیدخراسانی،غروی،امامخمینی،خویی،بجنوردی محمدرضا

مسئولیتها:نمايندۀولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهان،نمايندۀاصفهاندرمجلسخبرگانرهبری

لوح سپاس

كار مضاعف مى طلبد مسأله ی توليد فكر  كه همت مضاعف و  "یكى از مسائل مهم 

است. " "مقام معظم رهبری"

كه در راس آن انبياء و اولياء الهى  گران بهايی است  نشر فرهنگ و تمدن اسلمى توفيق 

افتخار  اين  بخشيده اند.  صيقل  را  كمال  و  معرفت  مشتاقان  وح  ر همواره  و  داشته  قرار 

كه خاصان الهى از آن نصيب مى برند. شكوهمندی است 

گرامى جناب آقای رضازاده برادر 

توليت محترم موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

یده شده اید.  از آن جا كه به یمن همت بلند و اخلص بی شائبه به عنوان "خير نمونه" برگز

كتابخانه های  ارتقای  و  بهبود  جهت  در  برجسته  خدمات  و  زنده  ار تلش های  پاس  به 

گردیده، اين لوح سپاس به جناب عالى  كشوری  كسب عناوين برتر  كه منتج به  عمومى 

مقدس  نظام  به  خدمت  در  را  شما  ون  افــز وز  ر توفيق  منان  خداوند  از  مى شود.  اهــداء 

جمهوری اسلمى ايران خواستارم.

سيديوسف طباطبايی نژاد

نماینده ولى فقيه و امام جمعه اصفهان 

يیس شورای فرهنگ عمومى استان اصفهان و ر
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آیت اهلل سّید یوسف طباطبایی نژاد و دکتر رسول زرگرپور
لوحتقدیراهداییآيتاهللسّیدیوسفطباطبایینژادودکتررسولزرگرپور

بهترتیب:نمايندۀولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهانورئیسشورایفرهنگعمومیاستان

اصفهان،استانداراصفهان

برگزاری قبیل از قرآنی فعالیتهای راستای در اهلالبیت)ع( مؤسسۀ ارزنــدۀ »خدمات بهپاس

کالسهایآموزشیو...« کرسیتالوتو همايشهایقرآنیو

تاريخاهداء:۱۳۹4/۱۲/۱۲

قَوم
َ
ِتى ِهَى ا

َّ
ِاّنَ َهَذا الُقرآَن َيهِدی ِلل

آقای  جناب  السلم  عليهم  البيت  اهل  معارف  نشر  قرآنى  مؤسسه  محترم  مديرعامل 

سّیدحسين رضازاده

با صلوات بر محمد و آل محمد

یايی بیكران از معرفت و دانش، هدیه الهى و مشعل فروزان از جانب خداوند  قرآن مجيد در

زش های نهفته در قرآن مى اندیشد و  كه به ار یت مى باشد. آنان  متعال برای سعادت بشر

گاهى پرواز مى كنند، مى كوشند تا با بهره مندی از مفاهيم اين اثر جاودان  در آسمان علم و آ

گردند. قله های سعادت و معرفت را كسب و در پیشگاه الهى مقرب 

كه  گسترش فرهنگ قرآن مجيد توفيقى است بس عظيم  یافت و  گام نهادن در مسير در

برابر شكوه  تنها شایسته نيكوكاران و بندگان خاص خدا مى باشد. اين لوح سپاس در 

یم تقدیم محضرتان مى گردد. كر زشمندتان به آستان مقدس قرآن  و عظمت خدمات ار

البيت  اهل  قــرآن،  حقيقى  معلمان  مقدس  درگــاه  پذيرش  موجب  شما  تلش  كه  اميد 

گردد. گرفته و نام شما در دفتر یاران ایشان ثبت  عليهم السلم قرار 

وی ماست. ز ون شما و خانواده محترمتان آر وزافز سعادت، سلمتى و توفيق ر

سيديوسف طباطبايی نژاد

نماینده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان

پور رگر رسول ز

استاندار اصفهان
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آیت اهلل سّید یوسف طباطبایی  نژاد و سّید نورالدین مجتهدزاده
لوحتقدیراهداییآيتاهللسّیدیوسفطباطبایینژادوسّیدنورالدینمجتهدزاده

بهترتیب:نمايندۀولّیفقیهدراستانوامامجمعۀاصفهان،تولیتدارالعلمآيتاهللبهبهانی

بهپاس»خدماتارزندهدرراستایبزرگداشتمقامعلموفقاهت«

تاريخاهداء:۱۳8۹/08/۱8

ِحيِم حمِن الّرَ ِبسِم اهَّلِل الّرَ

اللهم صل على محمد و آل محمد و اهلک اعدائهم اجمعين

جناب آقای حاج سّید حسين رضا زاده

سلم عليكم

كه  زانه و فقهای نامدار مذهب حقه، وظيفه ای است بس سنگين  تجليل از علمای فر

گذاشته شده است.  وحانيت تشيع  ر بر دوش همگان بلخص  كفائى  به وجوب  اقل  ال

نبى  نباشد.  مهمى  چنين  شایسته  كس  هر  كه  طلبد  مى  توفيقى  خطير  امر  اين  انجام 

مكرم اسلم )صلى اهَّلل عليه و آله و سلم( فرمود:

ِكِب وا
َ

كَفضِل الّشمِس َعلى الك  العاِلم َعلى العاِبِد 
َ

إّن َفضل

لِف عاِبد
َ
 َعلى الشيطاِن ِمن ا

ُ
شّد

َ
و نيز فرمود: فقيٌه واِحٌد ا

زش  ار از  متعلق  اعتبار  به  مذهب  فقهاء  گراميداشت  جهت  در  خدمت  كه  لذاست  و 

مفتخر  رگ  بز افتخار  اين  به  كه حضرتعالى  المّنه  و  الحمد  است. وهَّلل  برخوردار  وااليی 

رگداشت فقيه اهل بیت عصمت و طهارت عليهم  گردیده و توفيق خدمت در مجلس بز

به  كه  بهبهانى  موسوی  على  سّید  مير  حاج  العظمى  اهَّلل  آیت  حضرت  مرحوم  السلم 

ِلَهَواُه،   
ً
ُمخاِلفا ِلدیِنِه،   

ً
حاِفظا ِلَنفِسه،   

ً
صائنا الُفَقهاء  ِمن  كان  »َمن  مصاديق  از  حق 

ر 
ُ

م َيشك
َ
ِر الَمخلوق ل

ُ
م َيشك

َ
گردیده. به مقتضای »َمن ل ُه« بود، نصيبتان 

َ
 ِلمِر َموال

ً
 ُمطيعا

رگداشت  الخاِلق« بدینوسيله از زحمات مخلصانه و مجدانه حضرتعالى در راستای بز

كه همواره در دوران پر فتنه و آشوب و سخت  مقام علم و فقاهت قدردانى مى شود. باشد 

حّقه  مذهب  ربانى  علمای  يق  طر در  فداه  واحنا  ار عصر  ولى  حضرت  موالیمان  غيبت 

ثابت قدم و از منتظران ظهور حضرتش باشيم.

سيد يوسف طباطبائى نژاد / مدير حوزه علميه استان اصفهان

سيد نورالدين مجتهد زاده / توليت دار العلم آیت اهَّلل بهبهانى اهواز

بیع االول 1437 یازدهم ر
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حجت االسالم والمسلمین احمد سالک کاشانی
کاشانی لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمیناحمدسالک

آيـــتاهلل شهید فرهنگی خــیــريــۀ مــؤســســۀ هــیــئــتامــنــای رئــیــس

مدرس)ره(

بهپاس»همراهیدرراهتربیتنسلجوانمیهن«

محلتوّلد:اصفهان

تحصیالت:حوزوی

اســتــادانبــرجــســتــه:آيــتاهللســّیــدابــوالــفــضــلمــوســوی،آيــتاهلل

حاجآقاحسن مظاهری، آيتاهلل آيتاهللمشکینی، لنکرانی، فاضل

گلپايگانی،آيتاهللخزعلی گرگانی،آيتاهللخزعلی،آيتاهلل بهشتینژاد،آيتاهلل

کمیسیونفرهنگیمجلس،معاونفرهنگی مسئولیتها:نمايندۀمردماصفهاندرمجلس،رئیس

مجمعجهانیاهلبیت)ع(

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ر الخالق
ُ

م َيشك
َ
وق ل

ُ
ِر الَمخل

ُ
م َيشك

َ
َمن ل

حضور محترم جناب آقای رضازاده

بدون تردید انسان های نيكوسرشت هرگز از خاطره ها محو نخواهند شد و آنچه اين نيک 

كه از خود به جا مى گذارند. موسسه  نامى را جاودان مى سازد باقيات الصالحاتى است 

یه فرهنگى شهيد آیت اهَّلل مدرس بر خود فرض دانسته از همراهى و تلش شما در راه  خير

یتعالى  يزمان صميمانه تشكر و قدردانى نموده و از درگاه بار بیت نسل جوان مهين عز تر

ون مسئلت نماید. وزافز برای شما توفيق ر

یه فرهنگى شهيد آیت اهَّلل مدرس )ره( موسسه خير

كاشانى يیس هيات امناء- احمد سالک  ر
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حجت االسالم والمسلمین احمد زادهوش
لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمیناحمدزادهوش

رئیسدفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلیمۀقمشعبۀاصفهانودبیر

پنجمینهمايشاستانیاهلقلم

بهپاس»همکاریدربرگزاریپنجمینهمايشاستانیاهلقلم«

تاريخاهداء:۱۳8۷/۱0/0۹ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۷شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی

مسئولیتها:معاونپژوهشیپژوهشکدۀحجوزيارت،رئیسدفتر

تبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقمشعبۀاصفهان،معاونفرهنگیوتبلیغیدفترتبلیغاتاسالمیحوزۀ

علمیۀقم

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

يزد،  فارس،  استان های:  منطقه ای  همایش  اولين  و  قلم  اهل  استانى  همایش  پنجمين 

كهگيلویه و بويراحمد مركزی، چهارمحال و بختياری و 

بنيانگذار و واقف مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بیت عليهم السلم

مه اهَّلل«
ّ
 برادر ارجمند جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده »سل

با سلم و احترام

تبليغات  دفتر  وسيله  به  قلم  اهل  همایش  پنجمين  جنابعالى  مساعدت  با  كه  كنون  ا

كه از لطف  گردید وظيفۀ خود مى دانم  اسلمى استان اصفهان درآن مؤسسه فاخر برگزار 

به  را در خدمت  ون شما  وزافــز ر توفيق  و  نمایم  و همراهى های حضرتعالى سپاسگزاری 

و نمایم. ز گرانقدر اهل البيت عليهم السلم از درگاه ايزدی آر مكتب 

احمد زادهوش

دبیر همایش
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حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی 
ــمــیــنحــمــیــدرضــا ــمــســل ــقــدیــراهـــدایـــیحــجــتاالســالموال ــوحت ــ ل

اربابسلیمانی

مساجد فرهنگیهنری کانونهای عالی ستاد دبیر و وزیر مشاور

کشور

»همکاریدربرگزاریپنجمینهمايشاستانیاهلقلم«

تاريخاهداء:۱۳۹۱و۱۳۹۳

کاشان تاريخومحلتوّلد:۱۳40شمسی،شهرستان

تحصیالت:دکترایتخصصیتفسیرقرآن

استادانبرجسته:آياتعظامومراجعتقلید:رهبرمعّظمانقالب،میرزاجوادتبریزی،ناصرمکارم

ابوالقاسم کاشانی، راستی حسین لنکرانی، فاضل خراسانی، وحید آملی، جــوادی عبداهلل شیرازی،

خزعلی،شبزندهدار،سّیداحمدخاتمی،حسینتوفیقی،مهدیهادوی،رضااستادی،محسنخرازی

تألیفات:تفسیرسورههایلقمان،اسراء،قصص،عبس،يس،فرقان،مريمومسیح)ع(ازديدگاه

کلمهسواء)مقايسهنکاتمشترکاسالمومسیح(،زندگانیحضرتموسی)ع(از کتابمقدس، قرآنو

کتابمقدس،غناوموسیقیازنگاهفقهایدین ديدگاهقرآنو

دانشآموزان، اسالمی انجمنهای اتحاديۀ در انقالب معّظم رهبر نمايندۀ منتخب مسئولیتها:

حجتاالسالموالمسلمین بــا همکاری اهــلبــیــت)ع(، مجمع در مبّلغان هــدايــت و جــذب مدیرکل

کانونهای کريم،مشاوروزیرودبیرستادعالی محسنقرائتیدرستاداقامۀنمازوستادتفسیرقرآن

کشور،دبیرستاداقامۀنمازوزارتفرهنگوارشاداسالمی فرهنگیهنریمساجد

ِحيِم حمِن الّرَ ِبسِم اهَّلِل الّرَ

مسجد جایگاه عبادت پایگاه سياست

جناب آقای سّید حسين رضازاده

سلم عليكم

كه در جای جای آن، اثر از  بی شک تلش های شما در مسير اعتلی فرهنگى مساجد 

وردگار متعالى  كه نزد پر قدم های استوار و همت بلندتان دارد، باقيات صالحاتى است 

كه بقيه اهَّلل خير لكم. محفوظ مى ماند، چرا

ين به نام »اقتصاد و فرهنگ، عزم ملى  كه مز بدين اعتبار شایسته مى دانم در سالى 

كه در عرصه  یت جهادی« است؛ به پاس تمام دلسوزی ها و مجاهدت هايی  و مدير
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زنده جنابعالى در دولت تدبیر و اميد، تقدير و  فرهنگى مساجد داشته اید از خدمات ار

تشكر نمایم.

وی  اميدوارم در پرتو عنایت ايزد مّنان و توجهات حضرت وليعصر )عجل اهَّلل( و نيز با پیر

از منویات حكيمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالى( در راستای آبادانى فرهنگى و 

عمران معنوی مساجد بیش از پیش موفق و موید باشيد.

حميدرضا سليمانى

ير و دبیر ستاد عالى مشاور وز

كشور كانون های فرهنگى و هنری مساجد 

 اسفندماه 1393

حجت االسالم والمسلمین سّید  هادی رفیعی  پور
لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمینسّیدهادیرفیعیپور

مؤسس،مدیرومسئولتحقیقاتمؤسسۀامامهادی)ع(

بهپاس»ارتقایسطحپژوهِشآموزشوپرورش«

تاريخاهداء:۱۳۹0/۱۱/۲۱ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۲۷شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی

استادانبرجسته:حضراتآياتوحججاسالم:شیخکاظمتبریزی،حاجسّیدمحمدرضاگلپايگانی،

میرزاهاشمآملی،حاجسّیدعلیعالمهفانی،حاجشیخجوادتبریزى،حاجشیخمحمدفاضللنکرانی،

حاجسّیدموسیشبیرىزنجانی،مکارمشیرازى،وحیدخراسانی،مصباحیزدی،مطهری،انصاری

حرمپناهی، خزعلی، جنتی، شیخزاده، قدوسی، بهشتی، آملی، حسنزادۀ آملی، جــوادی شیرازی،

صانعی،مشکینی،احمدیمیانجی

مسئولیتها:معاونآموزشجامعهالزهرا)س(،مدیرمؤسسۀتحقیقاتیامامهادی)ع(

تألیفات:کتابدرزمینههای،فقه،حديث،ادعیه،زيارت،مهدويت،معارفاسالمی

ِحيِم حمِن الّرَ ِبسِم اهَّلِل الّرَ

یدعزه ور مكرم جناب آقای سّید حسين رضا زاده ز سر

توليت و مديرعامل موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السلم

وهش، آموزش  ئى و تلش موّفق شما و همكاران محترمتان در ارتقاء سطح پژ تأسيس وال
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ئى و فرهنگى و عمل به  زی از عنایت شما به فعاليتهای فخيم وال ورش، نشان بار و پر

كه در اعتلی  وظيفه نخبگان و رهپویان اهل والیت است. تقدير و سپاس از همه كسانى 

یضه جامعه اسلمى و  كنند فر فرهنگ اهل البيت عليهم السلم نقش شایسته ایفا مى 

مسئولين فرهنگى است.

از  اینجانب  عليهما،  اهَّلل  صلوات  صــادق  امــام  و  كــرم  ا نبى  ميلد  خجسته  آستانه  در 

كّمى  خدمات جنابعالى و همكاران محترمتان در بنيانگذاری مؤّسسه، و رشد و ارتقاء 

یارات معصومين عليهم  كيفى آن، و همچنين برگزاری موّفق »كارگاه معارف و متون ز و 

السلم« سپاسگزاری و قدردانى مى نمایم.

زشمندتان را همراه با سلمتى، طول عمر، حيات  از خداوند متعال توفيق ادامه خدمات ار

واحنا فداه خواهانم. طّیبه و سعادت ابدی و دعای خير حضرت بقيه اهَّلل االعظم ار

قم المقدسه- موّسسۀ االمام الهادی عليه السلم

سيدهادی رفيعى پور

بیع االول 1433 مصادف با 21 بهمن 1390 17 ر

حجت االسالم والمسلمین سّید  حسن ربانی
لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمینسّیدحسنربانی

رئیسدفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقم

و اصــطــالحنــامــه ملی ــزاریهمايش ــرگ ب در »هــمــکــاری ــاس بــهپ

کاربردهایآندرمحیطالکترونیکی«

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳۳شمسی،تربتحیدريه

تحصیالت:حوزوی

موسوی(، آيــتاهلل مدرسۀ )در مشهد علمای برجسته: استادان

آيتاهللالعظمیمیرزاجوادتبریزی،مرحومآيتاهللالعظمیروحانی

مسئولیتها:رئیسدفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقم،نائبرئیسمجمعتقريبمذاهب

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ونيكى بردهای آن در محيط الكتر كار همایش ملى اصطلح نامه و 

موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السلم

كنون در زندگى مان متبلور است،  كه هم ا گنجينه ارجمند فرهنگ و آموزه های اسلمى 
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كه در درازنای سده ها، هزاران متفكر، ادیب و دانشور  گرانقدری  برآیندی است از ميراث 

گرانسنگ  ورده اند. فرهنگ  طى زندگانى پرنشيب و فراز آنها را با دانش و مهارت خود پر

رگ در پر  كوشش اندیشمندان و فرهيختگان بز كشور اسلمى ما نيز با پایمردی و تلش و 

گنجينه سهم بسزايی دارد. بار ساختن اين 

مركز اطلعات و مدارک اسلمى وابسته به معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلمى حوزه 

علميه قم و با همكاری سازمان هايی هم سو از جمله انجمن كتابداری و اطلع رسانى ايران، 

كاربردهای آن در محيط الكترونيكى به منظور  بر برگزاری همایش ملى اصطلح نامه و 

یافت فعاليت های  گاهى و ارائه دانش متخصصان كشور و ایجاد زمينه های همكاری و در آ

كز اطلع  كارگيری آنها در مرا یت اطلعات و تبادل دانش و به  گرفته در حوزه مدير صورت 

گذاشت و به موسسه تحقيقات و  گامى پیش  كز اطلع رسانى اسلمى  رسانى از جمله مرا

نشر معارف اهل البيت عليهم السلم كه در برگزاری اين همایش بزرگ مشاركت شایسته ای 

داشته اید، احترام خود را در قالب اين لوح به حضورتان تقدیم مى نماید. اميد است خداوند 

عليم شما را در خدمت فزون تر به فرهنگ ايرانى اسلمى توفيق عطا فرماید.

ّبانى سّید حسن ر

يیس دفتر تبليغات اسلمى حوزه علميه قم ر

حجت االسالم والمسلمین دکتر شیخ االسالمی
لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمیندکترشیخاالسالمی

رئیسدانشگاهپیامنورمرکزاصفهان

بهپاس»همکاریدربرگزارینمايشگاهنشاطوتعالیدانشگاهپیامنوراصفهاندرفضایمؤسسه«

تاريخاهداء:۱۳88/0۹/۲۳ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱۵شمسی،استهبانفارس

تحصیالت:دکترایزبانوادبیاتفارسی

استادانبرجسته:آيتاهللالعظمیحاجشیخبهاءالدینمحالتیدرشیرازوآيتاهللالعظمیحدائق

مسئولیتها:رئیسدانشگاهپیامنورمرکزاصفهان،رئیسدانشگاهعالمهطباطباییتهران

باسمه تعالى

حضور محترم جناب آقای حاج حسين رضا زاده

یت موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت )ع( مدير
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تعالى  و  نشاط  نمایشگاه  در  امر،  تحت  مجموعه  و  جنابعالى  زشمند  ار و  مؤثر  حضور 

گردید و شایان  كارآمدتر شدن اين نمایشگاه  دانشگاه پیام نور استان اصفهان، موجب 

ارائه ی محصوالت و  و  گسترس خدمات تخصصى  یم در راستای  تقدير است.اميدوار

نه تر شما را در نمایشگاه های آتى  متدهای جدید آموزشى به دانشجویان، حضور فعاال

شاهد باشيم.

یاست دانشگاه پیام نور مركز اصفهان ر

حجۀ االسلم دكتر شيخ االسلمى

حجت االسالم والمسلمین مهدی نیلی پور 
لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمینمهدینیلیپور

مدیربنیادفرهنگیحضرتمهدیموعود)عج(

بهپاس»همکاریدرمسیرترويجمعارفمهدويتبابنیادفرهنگی

حضرتمهدی)عج(«

تاريخاهداء:۱۳88/0۹/۲۳ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۱شمسی،اصفهان

تحصیالت:حوزوی

استادانبرجسته:آياتعظام:مظاهری،زاهد،سّیدحسنفقیه

مسئولیتها:مدیربنیادمهدويتوآيندهپژوهی،تدريسدرمدرسۀعلمیۀدارالحکمهوحوزههای

علمیۀخواهراناصفهان،دبیربرگزاریپنجمینجشنوارۀفرهنگیهنرینمازونیايش

باسمه تعالى

»و اعّنا على تأدیه حقوقه اليه«

رگ و بخشى از ایفاء حق  خدمت به آستان مقدس امام عصر )عليه السلم( توفيقى بز

امامت و والیت است.

جناب آقای رضازاده

مدير محترم مركز تحقيقات و نشر معارف اهل البيت علهيم السلم

ویج معارف مهدویت با بنياد فرهنگى حضرت مهدی  كه خالصانه در مسير تر از شما 

یم. كمال تشكر و امتنان را دار موعود )عليه السلم(  همكاری نمودید 

مدير بنياد / مهدی نيلى پور
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حجت االسالم والمسلمین شیخ جعفر اسدی
جعفر شیخ حــاج حجتاالسالموالمسلمین اهــدایــی تقدیر لــوح

اسدی

رئیسجامعهالمصطفیشعبۀاصفهان،مدیرمدرسۀعلمیۀنوريه،

نمايندۀرئیسمرکزجهانیعلوماسالمیبهپاس»همکاریبامرکز

جهانیعلوماسالمی«

باسمه تعالى

فاضل ارجمند جناب آقای سّید حسين رضا زاده

موهبتى  السلم،  عليهم  بیت  اهل  مكتب  و  اســلم  به  خدمتگزاری  توفيق 

كه حضرت حق به خادمان آن عطا فرموده تا در دنيا از ثمرات پر بركت اين  رگ است  بز

گردند. شجره طيبه و در آخرت از فيض عظيم رضوان الهى سيراب 

گذارده تا در راه خدمت به طالبان علم جویندگان  كه ما را مّنت  یم  كر رگ را شا خداوند بز

عظيم،  خدمت  اين  سایه  در  برداشته،  قدم  اهَّلل  الى  يق  طر پویندگان  و  الهى  معرفت 

كسب نمايیم. رضایت خداوند و طراوت حقيقى را 

اين لوح سپاس، به پاس زحمات و همكاری های بی شائبه و مخلصانه شما با مركز جهانى 

یم. علوم اسلمى تقدیمتان مى گردد. موفقيت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستار

جعفر اسدی

یه و نماینده رئيس مركز جهانى علوم اسلمى در اصفهان مدير مدرسه عالى نور

دکتر سقائیان نژاد و مهندس عباس حاج رسولیها
لوحتقدیراهداییدکترسقائیاننژادومهندسعباسحاجرسولیها

بهترتیب:شهرداراصفهان،رئیسشورایاسالمیشهراصفهان

بهپاس»خّیرنمونهدرعرصۀبهداشتودرمان«

تاريخاهداء:۱۳88/۱۲ 

هو المشكور

جناب آقای حاج حسين رضازاده

ير  كرامت بر قامت بلند انسانّیت ردايی از حر  نام ماندگار آنانكه از روی سخاوت و 
ً
تحقيقا

عاطفه مى پوشانند و بنای رفيع و فخيم خدمتگزاری به مردمان آرزومند اين مرز و بوم 
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يره عالم ثبت خواهد شد و یاد و خاطره شان از  بدستان پرمهرشان پی افكنده مى شود، بر جر

الواح ضمير شهروندان فهيم و قدرشناس برون نخواهد رفت بدینوسيله بر خود فرض مى دانيم 

یهای در  مراتب عميق قدردانى و سپاسگزاری خویش را به پاس بذل عنایات خاصه و مهرورز

خور تقدیس آن جناب كه در امر بهداشت و درمان هماره منشأ خير و بركت بوده اید ابراز داشته، 

یم. عّزت پایدار و موفقيت روزافزونتان را از پیشگاه حضرت احدیت مسئلت آر

دكتر سّید مرتضى سقائيان نژاد

شهردار اصفهان

مهندس عّباس حاج رسوليها

رئيس شورای اسلمى شهر اصفهان

مهندس عباس حاج رسولیها و محمدرضا کجانی
کجانی لوحتقدیراهداییمهندسعباسحاجرسولیهاومحمدرضا

بهترتیب:رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملپروژۀانبوهسازیمسکنمحرومین

بهپاس»احداثمسکنبرایمحرومانوآبرومندان)کوثر۱(«

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

"من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق" 

رگوار برادر مكرم جناب حاج سّید حسين رضازاده خير بز

بــاوری، والیت  ایم؛ دين  آن دعوت شده  به  كه همه  یم حيات طيبه  كر قرآن  در منطق 

رسانى به مردم است و جز اين هيچ! زی و خير ور پذيری، مهر

كه به یاری خداوند متعال و عنایات حضرت بقيه ا... االعظم )عج( و هّمت و  كنون  ا

وژه انبوه  كلنگ اولين پر ين استان و مسئولين خدوم و خيراندیش،  یاری جمعى از خير

)س(  زهرا  فاطمۀ  كبری،  ا...  عصمت  ميلد  فرخنده  ایام  در  ومين  محر مسكن  سازی 

یک عرض نموده، اين لوح را  رگوار تبر يز بز كوثر 1 بر زمين مى خورد به شما عز با عنوان 

ومان  به پاس نيک اندیشى و فعاليتهای جنابعالى در راستای ایجاد مسكن برای محر

سلمت  و  سعادت  ون،  افــز وز  ر توفيق  منان  خداوند  از  یــم.  دار مى  تقدیم  ومندان  آبر و 

یم. حضرتعالى را خواستار

عباس حاج رسوليها / رئيس هيئت مديره

كجانى / مديرعامل محمدرضا 
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مهندس منصور واعظی
لوحتقدیراهداییمهندسمنصورواعظی

کشور کتابخانههایعمومی دبیرکلنهاد

کتابخانهساز« بهپاس»خّیرین

بسم اهَّلل الّرحمن الّرحيم

ر ير جد نوشته اند به ز واق ز بر اين ر

كرم نخواهد ماند كه جز نكويی اهل 

خّیر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضا زاده

با سلم و تحّیت؛

توفيقى  اسلمى  جامعه  فرهنگى  و  معنوی  فكری،  تعالى  و  رشد  مسير  در  نهادن  گام 

كتاب  كه تنها نيكوكاران و بندگان شایسته خدا به آن نائل مى شوند و  است بس عظيم 

وزان  فــر مشعل  كه  كه  خرد  صاحبان  اندیشه  ثمره  و  دانــش  و  معرفت  از  است  یايی  در

كتاب مى اندیشند و در  زش و اعتبار  كه به ار جامعه و هادی نسل جوان ماست و آنان 

ين نقطه قرار دهند  تر كتاب را در باال كوشند تا  كنند، مى  واز مى  گاهى پر آسمان علم و آ

رگ در پیشگاه الهى دارند.  اجری بز
ً
كه یقينا

ين است در برابر شكوه آنچه شما انجام داده اید. كمتر اين لوح سپاس 

وی ماست. ز ون شما و خانواده محترمتان آر وز افز سعادت و سلمت ر

منصور واعظى

كشور كتابخانه های عمومى  كل نهاد  دبیر 

محمدجواد صدق 
لوحتقدیراهداییمحمدجوادصدق

کمیتۀامدادامامخمینی)ره( مدیرعامل

بهپاس»همکاریدرعرصۀفعالیتهایخیر«

قال اهَّلل العظيم

َخْیَراِت
ْ
َفاْسَتِبُقوا ال

كارهای خير( )بشتابید بسوی 

برادر ارجمند جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده
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كه افتخار  یم و بر آستان مقدسش سر تعظيم مى سائيم  رگ و منان را سپاسگزار خداوند بز

را  آنــان  رحمت  نبى  كه  ومين،  محر و  فقراء  و  خویش  محبوب  بندگان  به  خدمتگزاری 

يزان عنایت فرموده و چراغ  یده ای همچون شما عز پادشاهان بهشت خوانده، به افراد برگز

عليهم  اهلبيت  فرموده  اين  و  است،  یافته  وشنى  ر خوبان  شما  بواسطه  دلشان  و  خانه 

گرداند خداوند  كس غم و اندوهى را از مسلمانى بردارد و دلش را شاد  كه هر  السلم است 

ینش را جایگاه او قرار ميدهد.  غم و اندوه را در دنيا و آخرت از او بر مى دارد و بهشت بر

را  بدارد جوائج مسلمين  كه دوستش  را  بنده ای  صادق آل محمد)ص( فرمود، خداوند 

كه از ناحيه اهلبيت  بركتتان باد اين نشان آقائى  بدستش مى سپارد. شایسته وجود پر

كه فرموده اند سّید القوم خادمهم. یافت داشته اید،  عليهم السلم در

ون شما را  وز افز بدینوسيله اظهار ادب و قدردانى خود را به محضرتان ابراز و موفقيت ر

یم. از خداوند متعال خواستار

محمدجواد صدق

مديركل

شورای اسالمی شهر سجزی 
لوحتقدیراهدایی

شورایاسالمیشهرسجزی

بهپاس»احداثدرمانگاهحضرتعلیابنموسیالرضا)ع(«

گويی آخری دارد به غير از حرف عشق هر چه 

گفتند و آخر نيست اين افسانه را كاين همه 

جناب آقای حاج سّید حسين رضازاده

مؤسس و بنيانگذار و خير محترم درمانگاه حضرت على ابن موسى الرضا )ع( شهر سجزی

و  اند  آمــده  كه  آنها  از  دليلى  به  كه  ود  پــر در خود مى  را  انسانهايی  آدمــى خاطره  ذهن 

یه و خالقان  رگ آيینه داران توسعه و نيک اندیشان امور خير رفته اند ممتاز شده اند، بز

جهت  در  حضرتعالى  شایسته  اقدام  سلمت،  و  عمران  عرصه  در  ماندگار  فعاليتهای 

آن چنان  الرضا )ع( شهر سجزی  ابن موسى  احداث ساختمان درمانگاه حضرت على 

یخ محو نخواهد  گذرگاه تار كه در  ک خوب مى اندازد  يبايی بر اين خا نقشهای بدیع و ز

است  ماندگار  ذهنمان  لوح  در  مجموعه  اين  مؤسس  مقام  در  حضورتان  سيمای  شد. 
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گنجينه هزار اندیشه ايران اسلمى از  ون شما را در ایجاد نقشى ماندگار در  وز افز توفيق ر

یم. خداوند سبحان خواستار

شورای اسلمى شهر سجزی

احمد مقیمی
لوحتقدیراهداییاحمدمقیمی

دبیرهمايش»امینۀامین)بانوعلويۀهمایونی(«

بهپاس»همکاریدربرگزاریهمايشامینۀامین«

تاريخاهداء:۱۳۹0/0۳/۱۹ 

تاريختوّلد:۱۳۵8شمسی

گنگرۀعالمهبهلول گروهمشاورانجوان،دبیرعلمیواجرایی کانوننخبگانو مسئولیتها:عضو

يز هو العز

و مفاخر جامعه زنان ايران اسلمى است.امام خامنه ای سركار حاجيه خانم همايونى جز

ید عزه  ک جناب آقای سّیدحسين رضازاده ز محضر مبا

مديرعامل محترم موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بیت عليهم السلم

سلم عليكم

بانو  خير  دعای  و  ها  ارادت  ين  تر صادقانه  ها،  سلم  ين  تر احترام،خالصانه  و  ادب  با 

ی  امينه  همایش  به  شما  عنایات  و  همكاری  از  و  ابلغ  محضرتان  را  همايونى  علویه 

یم.  كمال قدردانى و سپاسگزاری را دار امين 

ونتان را از خداوندمتعال مسئلت مى نمايیم. وزافز توفيقات ر

احمد مقيمى 

دبیر همایش امينه ی امين
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دکتر شاهین شیرانی
درمــانــی و بهداشتی خــدمــات و پزشکی عــلــوم دانــشــگــاه رئــیــس

اصفهانوقائممقاموزیردراستاناصفهان

ولی ودرمــانحضرت امــداد انجمنخیريۀ در بهپاس»خدمات

عصر)عج(دردورانتصدیمدیرعاملانجمنخیريۀامدادودرمان

حضرتولیعصر)عج(اصفهانوتبريکآغازسالجديد«؛»خدمات

متعدددرامورخیريۀبهداشتیدرمانیدرسطحاستان«؛»احداثمرکز

بهداشتیدرمانیحضرترضا)ع(منطقۀسجزی«؛»خدماتمتعدد

درعرصۀخّیرینسالمتبهویژهانجمنخیريۀامدادودرمانحضرت

پیشگامان بزرگداشت همايش در تندرستی شاخصههای اعتالی امر در برتر »خّیر عصر)عج(«؛ ولی

کشور« نظامنوینمالیدانشگاههایعلومپزشکی

لوحتقدیراهداییدکترشاهینشیرانی

رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان
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بسمه تعالى

لوح سپاس

»و منهم سابق بالخيرات باذن اهَّلل ذلک هو الفضل الكبير«

رگ  كارهای نيک به فرمان خداوند از پیشگامانند و اين خود توفيقى بز »برخى آنان در 

است« »قسمتى از آیه 32 سوره فاطر«

نيكوكار محترم جناب آقای حاج سّید حسين رضازاده

وح خویش در  كه حضرت باری تعالى بر خلقت انسان اراده فرمود، نفخه ای از ر آن زمان 

ک متصل شد.  ک به افل كه انسان از خا گونه بود  كى او دميد و اين  كالبد خا

در ازل پرتو حسنت ز تجلى دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

گردید و از جمله احسان و  كه انسان مظهر صفات و خصال خدايی  و از همين جا بود 

ایثار در وجود او به ودیعت نهاده شد.

و  اندیشى  نيک  نيات  بــا  و  الهى  توفيقات  از  استعانت  بــا  نيز  جنابعالى  كــه  اینک 

استان  سطح  در  درمانى  بهداشتى  یه  خير امــور  در  متعدد  خدمات  منشا  خيرخواهى، 
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یف نبوی  »من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق« شده اید به مصداق حدیث شر

دانم  مى  الزم  خود  بر  داند  مى  یكتا  خالق  از  سپاسگزاری  نشانه  را  مردم  از  سپاس  كه 

زشمند جنابعالى تقدير  همزمان با هفته سلمت از زحمات و همكاری های شایسته و ار

ید توفيقات شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و تشكر نمایم. مز

دكتر شاهين شيرانى

ير در استان رئيس دانشگاه و قائم مقام وز

وردين 1386 فر

بسمه تعالى

لوح سپاس

لنا خاشعين  )قسمتى  كانوا  و  رهبا  و  رغبا  و یدعوننا  الخيرات  كانوا یسارعون فى  انهم 

وی رغبت و بیم  كارهای خير شتاب مى نمودند و ما را از ر از آیه 90 سوره انبيا( آنان در 

وتن بودند مى خواندند و در برابر ما فر

نيكوكار محترم جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده

با سلم

كه انسان از وادی عدم، پای در سرای وجود نهاد سروش غيبى با بانگ فتبارک  آن زمان 

يبا از مهر و عشق الهى در  اهَّلل احسن الخالقين به استقبالش شتافت. او آمد تا مظهری ز

كه  گاهى بدیع از محبت و ایثار به همنوعان خود باشد و زهى سعادت آنان  زمينه و تجلى 

با معرفت بر اين استعداد، خود را وقف خدمت و ایثار و عشق به بندگان خدا ساخته اند.

و  آمده  نايل  رگ  بز توفيق  اين  به  الهى  الطاف  از  استعانت  با  نيز  جنابعالى  كه  اینک 

كران خدمت و خيراندیشى و نيكوكاری را یافته اید الزم مى  افتخار حضور در عرصه بی 

دانم به نوبه خود از خدمات و زحمات بی شائبه شما به ويژه از همدلى ها و همكاری 

زشمندتان با حوزه بهداشت و درمان استان تقدير و تشكر نمایم. های ار

كارنامه باقيات  ینى از جانب حق تعالى در  ر بدون شک با اين خدمات، برگ های ز

الصالحات حضرتعالى ثبت و ضبط خواهد شد.

وی سلمتى و سربلندی دارم. ز از درگاه خداوند منان برای شما و خانواده محترم آر

دكتر شاهين شيرانى

رئيس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان / هفته سلمت سال 1385
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بسمه تعالى

با مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر الليل و النهار

یا محول الحول و االحوال، حول حالنا الى احسن الحال

نيكوكار ارجمند، جناب آقای سّیدحسين رضازاده

با سلم و احترام

ود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص(، حيات دوباره طبيعت به  پس از حمد خدا و در

ونى رهنمون مى سازدتا  مدد الطاف بیكران الهى، انسان را به صفای باطن و تحول در

یند. همگام با طراوت بهاری، نقشى تازه بیافر

در  پزشكى  علوم  دانشگاه  رگ  بز خانواده  كه  یم  سپاسگزار و  كر  شا را  عالم  خداوندگار 

كار، سرمایه  زانه انقلب به نام توليد ملى، حمایت از  كه توسط رهبر حكيم و فر سالى 

كوششى فراوان برای رسيدن به اهداف عاليه خود  گردید، توانست با  ايرانى نامگذاری 

ارتقای  در راستای سياستهای توسعه عدالت در سلمت، اعتلی علمى و فرهنگى و 

كه بدون شک  خدمت رسانى به آحاد جامعه به موفقيت های چشمگيری دست یابد 

ين سلمت و بويژه  زنده جنابعالى در عرصه خير همت واال، تلش مجدانه و تعاملت ار

زنده ای در  یه امداد و درمان حضرت ولى عصر »عج« دانشگاه، نقش ار در انجمن خير

كسب اين موفقيت ها ایفا نموده است.

وقدردانى  تشكر  حضرتعالى  تلشهای  از  نو،  سال  فرارسيدن  یک  تبر ضمن  اینجانب 

ون الهى برای شما و خانواده محترمتان از درگاه  وزافز نموده و ایامى سرشار از توفيقات ر

خداوند مسئلت مى نمایم.

بقيه  حضرت  خاص  توجهات  سایه  در  و  الهى  اقدس  ذات  از  استعانت  با  است  اميد 

وی از رهبری های حكيمانه ی رهبر عظيم الشان  ا... االعظم مهدی موعود )عج( با پیر

گيری  ه العالى( و با بهره 
ّ
انقلب اسلمى حضرت آیت اهَّلل العظمى خامنه ای )مّد ظل

از توانمندی های شایسته خویش و در راستای دست یابی به اهداف عاليه دانشگاه 

وز و سربلند باشيد.  پیر

دكترشاهين شيرانى

ير در استان  رئيس دانشگاه و قائم مقام وز

اسفند ماه 1391
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بسمه تعالى

یا مقلب القلوب و االبصار

یا مدبر اليل و النهار، یا محول الحول و االحوال

حول حالنا الى احسن الحال

خيراندیش محترم جناب آقای سّیدحسين رضازاده

با سلم و احترام

پس از حمد و سپاس به درگاه اليزال احدیت و سلم و صلوات به پیشگاه مطهر و نورانى 

بار دیگر به  ینش،  اوالد طاهر و  پیامبر رحمت و مغفرت حضرت محمد مصطفى)ص( 

و فصل  نوشيده  و سرسبزی  باده ی حيات  یغ حضرت حق، عالم طبيعت  لطف بی در

گل های  يور  ویش و شكفتن آغاز نموده و در استقبال از قدوم بهاران چهره خویش را به ز ر

معطر آذين بسته است.

باشد تا انسان های بیدار دل با الهام از تصاوير بدیع خلقت، قلب های خویش را همچون 

بهار، طراوتى تازه بخشند.

محترمتان  خانواده  و  حضرتعالى  خدمت  را  انگيز  دل  نوبهار  و  جدید  سال  فرارسيدن 

گرانسنگ معصوم)ع(: یک و تهنيت عرض نموده و در امتثال از فرمایش  تبر

من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق

اهداف  و پیشبرد  توسعه  راستای  در  و تلش بی شائبه جنابعالى  از خدمات صادقانه 

در  فعال  حضور  و  زشمند  ار تعاملت  خيراندیشانه،  اقدامات  و  كشور  سلمت  نظام 

ولى  حضرت  درمان  و  امداد  یه  خير انجمن  بويژه  استان  سلمت  ی  یه  خير انجمن های 

عصر»عج« دانشگاه، صميمانه تقدير و تشكر نمایم.

اميد است در پرتو عنایات خداوند منان و توجهات حضرت ولى عصر)عج( در راه خدمت 

یف ايران اسلمى و دستيابی به اهداف عاليه دانشگاه موفق و موید باشيد. به مردم شر

دكتر شاهين شيرانى

ير در استان رئيس دانشگاه و قائم مقام وز

اسفندماه 1388
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بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ْجَرُهْم 
َ
ُهْم أ َيّنَ َنْجِز

َ
 َول

ً
َبۀ ُه َحَیاًۀ َطِيّ ُنْحِيَیّنَ

َ
ْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َكٍر أ  َصاِلًحا ِمْن َذ

َ
»َمْن َعِمل

وَن« سوره نحل، آیه 97
ُ
َكاُنوا َيْعَمل ْحَسِن َما 

َ
ِبأ

یف و مبارک جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده محضر شر

با سلم و احترام

برای  ناپذير  آل محّمد، تلش خستگى  و  بر محّمد  ود و صلوات  در و  از حمد خدا  پس 

از  بدون شک  تندرستى مردم  اعتلی شاخصه های  و  فرهنگ سلمت جامعه  ارتقای 

یدگان جامعه بشری مى گردد.  كه نصيب برگز زشمندی است  جمله توفيقات ار

ين خدمت در  ر ز و نشان  را داشته  اين عرصه  در  توفيق فعاليت  كه حضرتعالى  اینک 

گهربار  كــلم  مصداق  به  نشانده اید،  خویش  تــارک  بر  را  اسلمى  ايــران  سلمت  حــوزه 

معصوم عليه السلم:

من لم یشكر المخلوق، لم یشكر الخالق

پرتو  در  است  اميد  نموده،  تشكر  و  تقدير  زمينه  اين  در  جنابعالى  زشمند  ار زحمات  از 

عنایات خداوند منان و در سایه توجهات قطب عالم امكان حضرت ولى عصر عجل 

ظله  دام  رهبری  معظم  مقام  خردمندان  رهنمودهای  تحت  و  یف  الشر فرجه  تعالى  اهَّلل 

العالى، در راستای پیشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهوری اسلمى ايران موفق و 

مؤید باشيد.

دكتر شاهين شيرانى

ير در استان اصفهان رئيس دانشگاه علوم پزشكى و قائم مقام وز

بسمه تعالى

لوح سپاس

»و منهم سابق بالخيرات باذن اهَّلل ذالک هو الفضل الكبير«

رگ  كارهای نيک به فرمان خداوند از پیشگامانند و اين خود توفيقى بز )برخى آنان در 

است( آیه 32 سوره فاطر

جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده

یه امداد و درمان حضرت ولى عصر)عج( اصفهان عضو محترم هيئت مديره انجمن خير

گلهای معطر ایثار و  چه خوش است در بوستان زندگى نهال عشق به زمين نشاندن و 
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ودن و دامن دامن شكوفه  كردن، سبد سبد غزل محبت سر و  مهربانى از شاخه های آن در

كوی خيراندیشى و نيكوكاری معبری است آشنا در شهر  یختن،  احسان بر سر همنوعان ر

كه مى بینى در جای جای آن  يباست  زندگى با سنگ فرشى از احسان و عاطفه و چه ز

نقش پای نيک اندیشان حک شده است.

ود در اين عرصه را داشته و با شور و شوقى  كه جنابعالى توفيق ور بر همين اساس اینک 

وصف ناپذير لحظه لحظه زندگى خویش را با شميم دل انگيز نيک اندیشى و خيرخواهى 

معطر ساخته اید، فرصت را غنيمت شمرده فرارسيدن سال نو و عيد سعيد باستانى را به 

یک عرض نموده بر خود الزم مى-دانم با تاسى به فرموده  شما و خانواده محترمتان تبر

گرانسنگ نبوی: »من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق«

ولى  حضرت  درمــان  و  امــداد  یه  خير انجمن  در  شما  زشمند  ار خدمات  و  زحمات  از 

از  سرشار  لحظاتى  نموده،  تشكر  و  تقدير  اصفهان  پزشكى  علوم  دانشگاه  عصر)عج( 

ومندم. ز وزی در سال جدید از درگاه خدواند منان برایتان آر موفقيت و بهر

دكتر شاهين شيرانى

ير در استان رئيس دانشگاه و قائم مقام وز

اسفندماه 1385

لوح سپاس

كانوا یسارعون فى الخيرات و یدعوننا رغبا و رهبا« »انهم 

»سوره انبياء آیه 90«

نيكوكار ارجمند جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده

با اهدا سلم و احترام

كالبد  وح خویش در  كه خداوند متعال بر خلقت انسان اراده فرمود، نفحه ای از ر آن زمان 

كى او دميد و از اين جهت، وجود انسان، سرای خوبی ها و قلب او جایگاه صفات و  خا

ى نمودن خوبی ها زندگى خود 
ّ
كه در راه متجل يباست آنان  گردید. و چه ز خصايل حميده 

گرفتن در امور خير معطر نموده، لذت و سعادت  را با رایحه خوش نيكوكاری و سبقت 

كه ایشان به طور حتم از سعادتمندان دنيا و  اصلى را در خدمت به جامعه مى جویند 

كه جنابعالى با نّیتى سرشار از خيرخواهى  رستگاران آخرت محسوب مى گردند. اینک 

كوشش خستگى  و نيک اندیشى، توفيق خدمت در حوزه سلمت را داشته و با تلش و 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

651

درمانى  بهداشتى  برنامه های  و  اهــداف  پیشبرد  در  تقدير  قابل  نقشى  خویش،  ناپذير 

رگداشت هفته سلمت، فرصت را غنيمت شمرده و به  استان ایفا نموده اید، همزمان با بز

گهربار نبوی )ص(: كلم  مصداق 

»من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق«

زشمند حضرتعالى تقدير و تشكر نمایم. بر خود وظيفه مى دانم از خدمات خالصانه و ار

ید توفيقات شما را از درگاه خداوند مّنان مسئلت دارم. مز

دكتر شاهين شيرانى

ير در استان رئيس دانشگاه و قائم مقام وز

وردين ماه 1387 هفته سلمت، فر

بسمه تعالى

لوح سپاس

 و خير مزدا
ً
والباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا

وردگارت از نظر پاداش بهتر و خوش فرجام تر است و نيكى های ماندگار، نزد پر

یم« »قسمتى از آیه 76 سوره مر

نيكوكار ارجمند جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده

با سلم و احترام.

وراندن و سبد سبد  گل های معطر عشق و ایثار را پر چه خوش است در بوستان زندگى، 

گوارای خدمت و  ل  يباست از زال آن را به دل ها و جان-های عاشق هدیه دادن، آری چه ز

زمين تشنه وجودی انسان ها  نوعدوستى، قطره ها برگرفتن و آن را چون باران بهاری بر سر

كه:  یختن  ور فر

»زندگى صحنه یكتای هنرمندی ماست«

كه  هستند  اندیشانى  نيک  سلمت،  عرصه  محترم  نيكوكاران  و  ين  خّیر حتم  طور  به 

ود دلنشين خدمت به خلق را سرداده و لحظات عمر و هستى خویش را وقف  همواره سر

خدمت  در  را  خوشبختى  و  لذت  و  مى نمایند  خير  امور  در  گرفتن  سبقت  و  نيكوكاری 

محسوب  آخــرت  رستگاران  و  دنيا  سعادتمندان  از  افــراد  اين  كه  مى جویند  جامعه  به 

كه حضرتعالى با استعانت از توفيقات الهى،  مى گردند. بر همين اساس و با توجه به آن 

زشمند خود نام خویش را  افتخار خدمت در اين عرصه مقدس را داشته و با اقدامات ار
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یک و  گرانسنگ را به جنابعالى تبر در زمره خادمين جامعه ثبت نموده اید، اين توفيق 

گهربار نبوی »ص«:  وی از فرمایش  تهنيت عرض نموده و در پیر

»من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق«

زشمند شما در احداث مركز بهداشتى  بر خود وظيفه مى دانم از مساعدت ها و زحمات ار

ید  مز نمایم.  تشكر  و  تقدير  اصفهان،  سجزی  منطقه  رضــا»ع«  امــام  حضرت  درمانى 

توفيقات جنابعالى را از درگاه ايزد منان مسئلت دارم.

دكتر شاهين شيرانى

ير در استان رئيس دانشگاه و قائم مقام وز

خردادماه 87

دکتر غالمرضا قربانی
لوحتقدیراهداییدکترغالمرضاقربانی

رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان

دانشگاه دانــشــجــویــی خیريۀ خــوابــگــاههــای ــداث »احــ ــاس بــهپ

صنعتیاصفهاندرمراسمسیامینسالگردتأسیسدانشگاهصنعتی

صنعتی دانشگاه دانشجویی خیريۀ خوابگاه »احــداث و اصفهان«

اصفهانویژۀدانشجويانمتأهل«

تاريخاهداء:۱۳8۷/0۹/۲6،۱۳88/06/۱4

تاريخومحلتوّلد:۱۳۳8شمسی،آبادان

تحصیالت:دکترایتغذيۀنشخوارکنندگان

گاو،موادمعدنیدرتغذيۀ تألیفات:مجموعهکتابهایعلومدامی،ناهنجاریهایمتابولیکیدر

داموانسان،میکروبشناسیشکمبه

مسئولیتها:عضوهیئتعلمیدانشگاهصنعتیاصفهان،معاونآموزشیدانشکدۀکشاورزی،مدیر

گروهعلومدامی،استادتمام،رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان

ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعِلٌىّ َمْوالُه  َمْن 

یه امام جواد)ع( مديرعامل محترم خير

جناب آقای رضازاده
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یک مساعى و تعامل مشترک بین دانشگاه و صنعت همواره در به ثمر  هماهنگى، تشر

كشور مؤثر بوده است. نشاندن اهداف توسعه و قطع وابستگى 

كه  كشور  بی تردید توفيق دانشگاه صنعتى اصفهان به عنوان یكى از دانشگاه های برتر 

به  از خود نشان داده است معطوف  ورش عمل چهره درخشانى  و پر آموزش  در عرصه 

یغ و مشاركت فعال و حسن همراهى جنابعالى بوده است. اینک  سال ها حمایت بی در

كه در آستانه برگزاری سى امين سال تاسيس دانشگاه صنعتى اصفهان توفيق درجات و 

كشور از خداوند متعال مسئلت نموده، اميد  سعادت خدمتگزاری شما را در راه توسعه 

آن  گرانقدر  وجود  از  همواره  اصفهان  صنعتى  دانشگاه  متعال  خداوند  عنایت  با  است 

گردد. جناب بهره مند 

غلمرضا قربانى

رئيس دانشگاه صنعتى اصفهان

بسمه تعالى

جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده

یه امام جواد)ع( مديرعامل محترم خير

كه با تلش های  با افتتاح فازی دیگر از مجموعه خوابگاه های دانشجويی امام جواد)ع( 

وزی و مددهای مالى و معنوی جنابعالى به ثمر نشسته است، نام شما نيز برای  شبانه ر

گردید. بی تردید با  یخ پرافتخار دانشگاه صنعتى اصفهان ثبت  ين تار ر هميشه بر لوح ز

كنون و در سال-های آتى از اين مجموعه خوابگاهى  دعای خير دانشجویان متاهلى كه ا

وی شما نيز نزد باری تعالى محفوظ خواهد ماند. "انشاءا..." بهره خواهند جست اجر اخر

وی تندرستى و موفقيت در مسير  ز ضمن ابراز سپاس خود و هيئت رئيسه دانشگاه و آر

یده-اید، اميد است دانشگاه صنعتى اصفهان همواره و همچون  كه برگز هدف متعالى 

گذشته از مساعدت های نكو و خيرانه جنابعالى بهره مند ماند.

غلمرضا قربانى

رئيس دانشگاه صنعتى اصفهان

15 ماه مبارک رمضان سنه 1430 ه.ق

يور 1388 14 شهر
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سّید رضا مختاری 
لوحتقدیراهداییسّیدرضامختاری

کشور مدیرعاملتشکلهایقرآنی

کريم« بهپاس»خادمنمونهدرراستایترويجفرهنگمتعالیومقدسقرآن

تاريخاهداء:۱۳8۹/0۹

هو المحبوب

يُز«  َعِز
ْ
َقِوُیّ ال

ْ
ُق َمْن َيَشاُء َوُهَو ال ُز ِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْر

َ
»اهَّلُل ل

سوره شوری، آیه 19

كر حضور  گل های ربانى اش ما را سرمست از ذ كه مى گشایم، عطر و بوی  گلستان قرآن را 

یم و آنگاه  مى كند با دلى سرشار و از عشق و قلبى مطمئن به آیه های نورانى اش مى نگر

كعبه وصال مى نشينيم و با معبود بی همتا عاشقانه  و به قبله گاه عشق و  با شور وصال ر

كه فرموده، اال بذكرا... تطمئن القلوب. نجوا مى كنيم 

كه ... اهَّلل نور السماوات  گويی در تمامى وجودمان نور حضرت حق را احساس مى كنيم 

ين، نسيم لطفت، عنایت بی اندازه ات، نوازشگر وجود ناتوانم باشد. و االرض ای مهربان تر

یای تو پیچيد ساقه نيلوفر من كه در آفتاب مهربانى سایه تو بر سر من / ای 

گسستم از همه دلبستگى ها با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگى ها / در هوایت دل 

گر لطف خداوند شامل تمام بندگانش مى شود، پس مؤمنان و اهل قرآن چگونه اند؟ و ا

كرم وجود خود با آنها رفتار  آری لطف او شامل حال مؤمنان و خادمان قرآن است. او با 

یشانى را از دلهایشان مى زداید و آرامش و اطمينان را در آن ها قرار مى دهد. كرده، پر

یشان شوند، آن ها نمى هراسند، بلكه همواره در آرامش خاطر به سر مى برند و  گر مردم پر ا

كه خود فرمود: اين پاداش امت دنيوی و اما پاداش آخرت 

ِعَباِدی  ِفى  َفاْدُخِلى   
ً

ۀ ْرِضّیَ ّمَ  
ً

َراِضَیۀ ــِک  ِبّ َر ى 
َ
ِإل اْرِجِعى   

ُ
ۀ ُمْطَمِئّنَ

ْ
ال ْفُس  الّنَ ُتَها  ّيَ

َ
أ »َيا 

ِتى« سوره فجر، آیه 27 الى 30 َواْدُخِلى َجّنَ

رگوار جناب آقای رضازاده برادر بز

مدير محترم مركز تحقيقات و معارف اهل البيت

كه همه وجود خود را  با سلم و تحيت و ادب، به پیشگاه شما قرآنيان و خادمان قرآن 

ل جاری معرفت حقيقى  از زال و  یم نموده اید  كر قرآن  صرف خدمت به ساحت مقدس 

كه اینگونه در مسير رحمت حضرت  كلم حق سيراب شده اید، خوشا به سعادت شما 
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ویج فرهنگ  بوبی از بركات و نظر خاصه صاحب قرآن بهره مند گشته اید و در راستای تر ر

ید و تلش خالصانه را تقدیم درگاه حضرت  آسمانى و ملكوتى قرآن لحظه ای آرام ندار

كلم قاصر از زحمات شماست، عنایت ذات اقدس رب همواره یارتان باد. كرده اید.  حق 

كه  صدیقتان  همكاران  كليه  و  شما  زشمند  ار تلش های  از  كه  دانستيم  فرض  خود  بر 

تلش  كلمه اهَّلل  اعتلی  راه  در  و  داشته  زانـــى  ار را  خــود  مساعى  راه  ايــن  در  بی شائبه 

مى-كنند، تقدير و تشكر نموده و از درگاه خداوند متعال برای شما سعادت، سبلندی 

بیت  اهل  و  پیامبر رحمت  توجهات  و  قرآن  پناه  در  را مسألت مى-نمايیم.  موفقيت  و 

مطهرش )ع( همواره سربلند باشيد.

سيدرضا مختاری

مديرعامل

حمیدرضا چاکری
لوحتقدیراهداییحمیدرضاچاکری

کتابخوانی کتابخانههاو معاونتوسعۀ

تخصصی گردهمایی نخستین برپایی در »همکاری بــهپــاس

کتابداران«

تاريخاهداء:۱۳88/۱۱/0۷

جناب آقای حاج حسين رضازاده

مديرعامل محترم موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت)ع(

با سلم

گردهمايی  نخستين  پايی  بر در  جنابعالى  ــده  زنـ ار تــلش هــای  و  همكاری  پــاس  بــه 

كه در  كشور  كتابخانه های عمومى  كودكان و نوجوانان نهاد  كتابداران بخش  تخصصى 

گردید اين لوح سپاس به حضورتان  كتابخانه اهل البيت)ع( برگزار  اصفهان و در محل 

اهدا مى گردد.

وزی و سربلندی شما را از خداوند مّنان خواستارم. بهر

كری حميدرضا چا

كتابخوانى كتابخانه ها و  معاون توسعه 
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حاج احمد فامیل دردشتی 
لوحتقدیراهداییحاجاحمدفامیلدردشتی

مدیرعاملخیريۀبهداشتیودرمانیحضرتابوالفضل)ع(

بهپاس»مشارکتومعاضدتمالیومعنویبهانجمنخیريۀحضرتابوالفضل)ع(برایساختو

کلیهوديالیزخیريه« تجهیزمرکزتخصصیوفوقتخصصی

تاريخاهداء:۱۳۹۵/۱۲/0۲ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱6شمسی،اصفهان

تحصیالت:دیپلم

ابوالفضل)ع(، حضرت درمانی و بهداشتی خیريۀ مدیرعامل و بنیانگذار مؤسس، مسئولیتها:

رئیسهیئتمدیرۀمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

امام رضا)ع( فرمودند: من لم یشكر المنعم من المخلوقين لم یشكر اهَّلل عز و جل

وجل تشكر نكرده است. كس در مقابل خوبی مردم تشكر نكند، از خدای عز هر 

درمانى  بهداشتى  یه  خير انجمن  تخصصى  فوق  و  تخصصى  مركز  تخصصى  نشست 

حضرت ابوالفضل)ع( بهمن ماه 1395- هتل آسمان

جناب آقای حاج حسين رضازاده

یه بهداشتى و درمانى حضرت ابوالفضل)ع( با بدرقه دعای خير برای شما  انجمن خير

گرامى از اینكه با بهره گيری از فيض الیتناهى الهى و مشاركت و معاضدت  خيراندیش 

فوق  و  تخصصى  مركز  تجهيز  و  ساخت  جهت  انجمن  به  كمک  در  معنوی  و  مالى 

اهتمام  یمانه  كر و  با حس همسويی سخاوتمندان  یه  اين خير دیاليز  و  كليه  تخصصى 

یده اید، سپاسگزاری نموده و به شكرانه ی اين توفيق الهى و به پاس اين عمل صالح  ز ور

گردد و اين الگوی بایسته  يق تكامل معنوی شما  یم توفيق رفيق طر و دار ز و پسندیده، آر

در سطح جامعه تعميم یابد. انشاءاهَّلل

احمد فاميل دردشتى

یه بهداشتى درمانى حضرت ابوالفضل)ع( مديرعامل خير
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دکتر رسول زرگرپور، حاج سّید رضا نّیری، دکتر غالمرضا اصغری 
لوحتقدیراهداییدکتررسولزرگرپور،حاجسّیدرضانّیری،دکترغالمرضااصغری

بهترتیب:استانداراصفهان،دبیرکلمجمعخّیرینسالمتکشور،رئیسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان

بهپاس»زحماتدهسالۀمدیرعاملمجمعخّیرینسالمتاستاناصفهان«

تاريخاهداء:۱۳۹۵/۱۱/۱۳ 

بدینرواقزبرجدنوشتهاندبهزر

کرمنخواهدماند کهجزنکوییاهل

نکوداشتوتجلیلازخدماتانجمنهایخیريهبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ُه َحَیاًۀ  ُنْحِيَیّنَ
َ
ْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َكٍر أ  َصاِلًحا ِمْن َذ

َ
سوره مباركه نحل، آیه 97: َمْن َعِمل

وَن
ُ
َكاُنوا َيْعَمل ْحَسِن َما 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َيّنَ َنْجِز

َ
 َول

ً
َبۀ َطِيّ

استان  سلمت  ين  خير مجمع  مديرعامل  رضــازاده  سّیدحسين  حاج  ارجمند  نيكوكار 

اصفهان

گام نهادن در مسير رشد و تعالى خدمات بهداشتى درمانى در راستای ارتقاء سلمت 

جامعه اسلمى، توفيقى است بس عظيم، كه مى تواند بهره نيكوكاران و بندگان شایسته 

خدا شود. اين موهبت های الهى مباركتان باد.

سلمت  ين  خير مجمع  داری  سكان  در  حضرتعالى  زشمند  ار و  خالصانه  های  تلش 

خدمات  از  تجليل  نكوداشت  اولين  يــزی  ر برنامه  و  گذشته  دهــه  در  اصفهان  استان 

بالندگى خدمات  و  یه بهداشتى درمانى استان اصفهان موجب رشد  انجمن های خير

گزاری را در حوزه سلمت  بهداشتى درمانى در استان اصفهان و معيار سنجش خدمت 

یم  زشمند و تأثيرگذار در راستای تجليل و تكر ارتقاء بخشيد. اميد است فعاليت های ار

حّى،  امــام  رضایتمندی  ــان،  درم و  بهداشت  حــوزه  در  المنفعه  عــام  یه  خير مؤسسات 

واحنا  ار و  وحى  العسكری )ر امام زمان، حجۀ بن الحسن  حضرت ولّى عصر، پیشوای 

فداه( را به دنبال داشته باشد.

بدون شک، نام و یاد جنابعالى در فهرست مديران مبتكر و تلشگر عرصه سلمت بر 

یخ پرافتخار خادمان اين دیار جاودانه خواهد ماند. ين تار ر لوح ز

گردید  یت عاليه حضرتعالى باعث  زش های نهفته در همت واال و مدير تقدير از همه ار

گردد. اين لوح سپاس تقدیم محضرتان 
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امكان  توجهات خاصه قطب عالم  در ظل  از خداوند متعال  را  توفيقات جنابعالى  دوام 

یف اين  حضرت حجۀ بن الحسن العسكری )روحى و ارواحنا فداه( در راه خدمت به مردم شر

سرزمين در آستان سى و هشتمين سالگرد پیروزی شكوهمند انقلب اسلمى ايران خواهانيم.

پور رگر رسول ز

استاندار اصفهان

سيدرضا نيری

كشور ين سلمت  دبیركل مجمع خير

دكتر غلمرضا اصغری

يیس دانشگاه علوم پزشكى اصفهانى  ر

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی
لوحتقدیراهداییحجتاالسالموالمسلمیندکتراحمدواعظی

رئیسدفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقم

نکوداشت برگزاری ستاد در ارزشمند خدمات و »حضور بهپاس

آيتاهللالعظمیمظاهری«

تاريخاهداء:۱۳۹6/06/0۲ 

تاريخومحلتوّلد:۱۳4۱شمسی،شهرری

تحصیالت:حوزوی،خارجفقهواصول

تا عدالت نظريه از عدالت، نظريههای بررسی و نقد تألیفات:

متن، تفسیر نظريۀ اســالم، ديدگاه از انسان اسالمی، سیاسی فلسفه بر درآمــدی سیاسی، لیبرالیسم

درآمدیبرهرمنوتیک

مسئولیتها:رئیسدفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقم

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

فاضل ارجمند جناب آقای حسين رضازاده

سلم عليكم

كنگره نكوداشت استوانۀ فقاهت و اخلق حضرت آیت اهَّلل العظمى  برگزاری شكوهمند 

مظاهری »دام ظله الوارف«، ، با حضور و مشاركت گستردۀ علمى و معنوی فضل و اندیشه 

وران حوزوی و دانشگاهى، حركتى مبارک در ارج نهادن به ساحت مقدس علم و فقاهت 
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یخ ساز ایشان به »شهر علم و دين«، شهر تقوا و تعّبد و شهر انقلب  بود كه بركات هجرت تار

و جهاد«، اصفهان را در معرض نگاه دانشيان و دسترس دوستداران معارف الهى و اخلقى 

وس و بیانات نغز و پر مغز  نهاد و آثار بیش بهايی كه به خامه مبارک ایشان نگارش یا از در

كرد  ين و فاخر به عموم علقه مندان پیشكش  ایشان تراوش یافته است را در صورتى وز

تا جوشش پیوستۀ چشمه های حكمت و دانش حوزۀ علميۀ مقدسۀ اصفهان، همچنان 

گسترۀ علمى جهان اسلم را منتفع و متنّعم سازد. نيز تبلوری هنرمند از قدردانى مردم مؤمن 

بركت ایشان و پاسخى  كوشش های بیش از دو دهه حضور پر و دانش دوست اصفهان از 

كه: »بی شک مردم مؤمن و  زانه انقلب اسلمى بود  در خور به ندای افتخار آميز رهبر فر

زند،  وحانيت معّظم عشق مى ور كه به ر فرهنگ دوست و هوشمند استان و شهر اصفهان 

یف، بهرۀ وافر از حضور  گرامى مى دارند و با قدردانى از بركات وجود شر مقدم جنابعالى را 

علمى و اخلقى و اجتماعى و فرهنگى آن جناب خواهند برد.«

كه با تفّضلت الهى، ثمرات و بركات اين تلش فاخر به بار نشسته، بر خود فرض  اینک 

كنگره ارج نهيم  پايی پرشكوه  مى دانيم مشاركت عالمانه و اثربخش حضرتعالى را در بر

یم. و همراهيتان در اين حركت علمى و معنوی را با اهدای لوح سپاس پاس بدار

احمد واعظى

رئيس دفتر تبليغات اسلمى حوزه علميه قم

حاج سّید  رضا نّیری
لوحتقدیراهداییحاجسّیدرضانیری

کشور دبیرکلمجمعخّیرینسالمت

بهپاس»تجلیلازانجمنهایخیريۀبهداشتیدرمانی«

تاريخاهداء:۱۳۹6

تاريخومحلتوّلد:۱۳۱4شمسی،مرانکدماوند

تحصیالت:دیپلمطبیعی

ــام ــ کــمــیــتــۀامـــــــدادام ــزی ــ ــرک ــ ــیــتهــا:عــضــوشـــــــورایم ــول ــســئ م

ــدادامـــام ــ کــمــیــتــۀامـ ــرایـــیوســرپــرســت خــمــیــنــی)ره(،مــســئــولاجـ

کشور کلمجمعخّیرینسالمت خمینی)ره(،مشاوروزیربهداشت،دبیر

كه هستى نام از او یافت" "به نام او 
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برادر ارجمند جناب آقای سّید حسين رضازاده

ين سلمت استان اصفهان مديرعامل محترم مجمع خير

سلم عليكم

كشف معانى بدیع و تجلى  با سلم و احترام، راز و رمز ایثار و بندگى ذات اقدس حق و 

كه آسمان معرفت به بركت سيما و سيره نورانى  كيميايی است  جلوه های شهودی آن 

ک را به معراج حضور مى خواند  نبى مكرم صلى اهَّلل عليه و آله و سلم، انسان در بند خا

كه قبای پرنيایش  يبا ایثاری  كه از چشمه معارف سيراب شود و چه ز و چه خرم عملى 

كه  گلستان محّمدی)ص( معطر شود و چه معماری با شكوهى، بنايی  به عطر و بوی 

وش  وز عرصه سلمت به سر یشۀ در مدینه النبى بیاید و امر سنگ هویت و فرهنگى آن ر

ز و بوم بیش از پیش محتاج است  زندان غيور اين مر معنوی و تلش خستگى ناپذير فر

نيازمند  يز  عز مردم  به  آن  اعتلی  راه  در  عرصه  اين  توسعه  و  آبادانى  حفظ  بر  علوه  تا 

محبت نمایند.

اوليه  هــای  پایه  آمــده،  دســت  به  شما  خيراندیشانه  و  نيک  عمل  پرتو  در  وز  امــر آنچه 

آثار  كه  ايران  اسلمى  جامعه  در  سلمت  ون  وزافــز ر گسترش  برای  است  مستحكمى  و 

گشت. پربهای در فرداهای آینده، پدیدار خواهد 

زه با دشمنان اين  كرده و فرهنگ ایثار و مبار كه تمدن قامت راست  استان اصفهان، آنجا 

كه اینگونه همت ها در آن  ویج یافته است از مناطقى است  ز و بوم اسلمى، فرصت تر مر

بازتاب و تأثيری مضاعف دارد.

كمال، خاستگاه  ور، پایگاه پویايی و  زمين مقدس، در جایگاه استانى نخبه پر اين سر

رگوار  ين بز یخ و مهد معنویت، به بركت حضور خير ز تار زانگان و غيور مردان و زنان مبار فر

یه پرتلش توانسته به عنوان استانى پیشگام در همۀ عرصه های خير  و مؤسسات خير

اقدس  ذات  عنایت  مورد   
ً
یقينا كه  گردد  بركاتى  و  خيرات  منشاء  سلمت  عرصه  بويژه 

وردگار خواهد بود. پر

كاستى های  يزان در رفع  زشمند شما عز مردم فهيم و قدرشناس استان شاهد خدمات ار

امر سلمت هستند و از اين بابت ما نيز به داشتن چنين یارانى تلشگر و پویا به خود مى 

يز مشكلت موجود در ارائه  ين عز یم تا با لطف خدا و همت عالى خير باليم و اميد آن دار

گردد. یعتر مرتفع  خدمات مطلوب درمانى هرچه سر

وظيفه خود مى دانم به پاسداشت حق باوری، انسان باوری و آینده باوری و تلش زاید 
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ين بندگان  وم تر الوصف شما یاران در جهت توسعه امر امن تر و سعادتمندانه تر برای محر

رگ  و مساعدت در برگزاری باشكوه اولين نكوداشت و تجليل از خدمات انجمن های بز

باشم و از خدمات و زحمات حضرتعالى تقدير و تشكر نمایم.

با اميد به اینكه با همسويی، همفكری، همگامى و و هم نوايی مسئوالن امر با تمام 

قدرت و توان، هميشه موفق و مستدام باشيد.

گردد. یقتان  كه توفيق رفيق طر یم  از ايزد منان مسألت دار

و من ا... التوفيق

سّید رضا نيری

ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دبیركل مشاور وز

دکتر منصور غالمی و دکتر سّید محمود مدّرس هاشمی
لوحتقدیراهداییدکترمنصورغالمیودکترسّیدمحمودمدّرسهاشمی

بهترتیبوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریورئیسدانشگاهصنعتیاصفهان

بهپاس»خیروحامیبرگزيدۀدانشگاهصنعتیاصفهان«

تاريخاهداء:۱۳۹۷/0۲/۱8

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

گرانمایه جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده فرهيخته 

یده دانشگاه صنعتى اصفهان خير و حامى محترم برگز

دست یابی به آرمان های رفيع دانشگاه صنعتى اصفهان در چهلمين سال تأسيس اين 

كه با  كاری است  یغ مردان و زنان فدا گستر، مرهون مجاهدت های بی در درخت سایه 

زانگى و دانايی، نقشى پرافتخار و جاودان از چهلستون  گاهى، فر خودباوری، تعهد، آ

گذاشته اند. دانش و فناوری به یادگار 

و  حاميان  از  تجليل  و  استوار  بنيان  اين  و  ماندگار  نقش  اين  رگداشت  بز تردید  بــدون 

گران سنگ، خدمتى است بایسته و شایسته به فرهنگ  گران قدر اين ميراث  خادمان 

زمين آسمانى. واال و تمدن ساز سر

ين  گراميداشت چهلمين سال تأسيس دانشگاه صنعتى اصفهان و با ابراز صميمانه تر با 

یغ حضرتعالى در طول ساليان متمادی  ودها به جهت تلش های خلصانه و بی در در
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وردگار  ونتان را از پر وزافز خدمت به اين جایگاه علم و ایمان، سلمتى، عزت و توفيق ر

متعال مسئلت مى نمايیم.

)عليهم  معصومين  ائمه  توجهات  سایه  در  و  الهى  بیكران  الطاف  پرتو  در  است  اميد 

و  فضل  صاحبان  و  متفكران  تمامى  و  شما  مستمر  و  مخلصانه  همياری  با  و  السلم( 

رگ علم و فناوری باشيم. ون اين شهر بز وزافز اندیشه، شاهد رشد ر

ير علوم، تحقيقات و فناوری دكتر منصور غلمى / وز

دكتر سّیدمحمود مدرس هاشمى / رئيس دانشگاه صنعتى اصفهان

دکتر سّیدحسن قاضی زاده هاشمی و دکتر حسینعلی شهریاری
 لوحتقدیراهداییدکترسّیدحسنقاضیزادههاشمیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیودکتر

در عالمانه و مدیريتهوشمندانه پاس به کشور خیرینسالمت دبیرکلمجمع حسینعلیشهرياری

کوتاهمهرسالمت برنامهریزیوهدفگذاریواجرایطرحبرگزاریاولینجشنوارۀملیفیلم

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

 رحمت خدا به نيكوكاران نزدیک است
ً
ُمْحِسِنيَن یقينا

ْ
یٌب ِمَن ال ِإّنَ َرْحَمَت اهَّلِل َقِر

ره ملى فيلم  آقای  حاج سّیدحسين  رضازاده رئيس محترم جشنوا  ور مكرم جناب  سر

و  ایثارگرانه  با تلش های  كه  كوتاه "مهر سلمت"  جامعه بشری مديون مردانى است 

ارتقاء سلمت  راستای  نيكوكاری در  تعالى فرهنگ  و  راه رشد  خدمات خالصانه خود 

و  مسلم  وظيفه  زشمند  ار خــدمــات  ايــن  از  قدرشناسى  و  انــد  نــمــوده  هــمــوار  را  جامعه 

وزی شما و همكاران محترمتان اولين  كه با تلش های شبانه ر كنون  همگانى است. ا

خوش  سرانجام  به  اصفهان  ور  پر هنر استان  در  سلمت  مهر  كوتاه  فيلم  ملى  جشنواره 

گهربار  "من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق" نقش  كلم  رسيده است، به مصداق 

كار  كه تجسم  ویداد عظيم فرهنگى هنری  ینى متعهدانه جنابعالى در برگزاری اين ر آفر

را در  ون شما  وزافــز ر توفيق  ايزد منان  از درگاه  و  ارج نهاده  را  مجاهدانه و عالمانه است 

راستای تحقق اهداف عاليه نظام سلمت مسالت مى نمايیم.

ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى دكتر سّیدحسن هاشمى / وز

كشور ين سلمت  یاری/ دبیركل مجمع خير دكتر حسينعلى شهر

97/07/26
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دکتر محسن مهرعلیزاده
لوحتقدیراهداییاستانداراستاناصفهان

بهپاس»همتعالیهجهتاجرایطرحبرگزاریاولینجشنواره

راستای در فرهنگی های »فعالیت و سالمت« مهر کوتاه فیلم ملی
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گرانمایه جناب آقای حاج سّیدحسين رضازاده فرهيخته 

ين سلمت استان اصفهان مديرعامل محترم مجمع خير

گام نهادن در مسير رشد و تعالى خدمات بهداشتى درمانى در راستای ارتقای سلمت 

كه بهره نيكوكاران و بندگان شایسته خدا مى شود. جامعه توفيقى است عظيم 

اين موهبت الهى مباركتان باد

زشمند حضرتعالى  در شورای عالى سياستگذاری جشنواره  ار و  تلش های خالصانه 

نظام  در  درمانى  بهداشتى  خدمات  بالندگى  و  رشد  موجب  سلمت  مهر  كوتاه  فيلم 

گسترش فرهنگ نيكوكاری در جامعه اسلمى ايران خواهد بود. سلمت و 

كه اين رویداد فرهنگى هنری به عنوان یک حركت ماندگار در توسعه  یم  رجاء واثق دار

كه  زنده  ين در حوزه سلمت نقشى بسزا داشته باشد. اميد است اين زحمات ار نقش خير

ين و نيكوكاران صورت پذيرفته، موجب  زش های نهفته در جامعه خير در راستای انتقال ار

رضایت خداوند متعال و نيل به حيات طيبه گردد. از خداوند منان توفيق روزافزون تان را در 

ين خواهانم. اين مسير خدمت به نظام سلمت و ارج نهادن به مقام شامخ خير

دكتر محسن مهرعليزاده / استاندار اصفهان

خردادماه 1397



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

664

جناب آقای سّیدحسين رضازاده

سلم عليكم

است.  الهى  هدیه  ين  تر باال كــرم)ص(  ا پیامبر  چشم  نور  نماز  به  خدمتگزاری  توفيق 

ين پس انداز و  رگتر كنيد بز از اقامه نماز ذخيره مى  كه با حمایت و پشتيبانى  پاداشى 

ِرالخاِلق« و به پاس 
ُ

م َيشك
َ
ِرالَمخلوق ل

ُ
م َيشك

َ
ين بیمه ها است. لذا از باب »مَن ل بهتر

ویج و توسعه فرهنگى اقامه نماز،  خدمات صادقانه و خالصانه سركارعالى در زمينه تر

یم خداوند همه ما را مشمول دعای حضرت ابراهيم)ع(  قدردانى خود را اعلم و اميدوار

قرار  آیه 40(  ابراهيم،  ُدَعاِء« )سوره   
ْ

ل َوَتَقّبَ َنا  ّبَ َر ِتي  ّيَ ُذِرّ َوِمْن  ِة 
َ

ل الّصَ ُمِقيَم  ِني 
ْ
اْجَعل »َرِبّ 

دهد.

محسن مهرعليزاده

استاندار اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

665



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

666



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

667



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

668



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

669



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

670

تندیس اولين دوره 

مسابقات قرآنى بیان

 اهداء شده از طرف 

موسسه فرهنگى قرآن 

و عترت بینه

ج(نشانهاوتندیسها



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

671

دانشگاه علوم پزشكى 

اصفهان و مجمع 

یه های درمانى  خير

استان اصفهان

تندیس اّولين جشنوارۀ 

ين و  تجليل از خّیر

واقفين عرصۀ سلمت 

استان

 اهدايی از طرف 

دانشگاه علوم 

پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى 

استان اصفهان و 

یه های  مجمع خير

درمانى استان اصفهان

 به  پاس »همكاری در 

برگزاری مراسم«

یخ اهداء:   تار

1385/04/08



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

672

مؤسسۀ مهد قرآن 

یم اصفهان كر

تندیس همایش تجليل 

از همياران و خادمين 

قرآنى

 اهدايی از طرف 

مؤسسۀ مهد قرآن 

یم اصفهان  كر

یخ اهداء:  تار

1393/04/13



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

673

اداره كل اوقاف و امور 

یۀ استان اصفهان خير

تندیس و یادمان هفتۀ 

ين و  وقف به خّیر

واقفين برجسته

 اهدايی از طرف 

اداره كل اوقاف و امور 

یۀ استان اصفهان خير



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

674

دانشگاه اصفهان

تندیس تأسيس 

دانشگاه اصفهان

 اهدايی از طرف 

دانشگاه اصفهان

یخ اهداء:  تار

1387/09/23



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

675

دانشگاه علوم 

پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى 

استان اصفهان 

تندیس »نشان حامى 

سلمت« )اّولين 

جشنوارۀ تجليل از 

ين و واقفين  خّیر

عرصۀ سلمت استان 

اصفهان(

 اهدايی از طرف 

دانشگاه علوم 

پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى 

استان اصفهان 

به  پاس »همكاری در 

برگزاری مراسم«

یخ اهداء: 1388  تار



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

676

دانشگاه پیام نور 

اصفهان 

تندیس بیست ونهمين 

جشنوارۀ ملى قرآن 

و عترت دانشجویان 

كشور سراسر 

 اهدايی از طرف 

دانشگاه پیام نور 

اصفهان 

به  پاس »همكاری در 

برگزاری مراسم«

یخ اهداء: آبان   تار

1393



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

677

وهشگاه  یادبود پژ

مهندسى بحران  های 

وه طبيعى شاخص پژ

تندیس یادبود 

وهشگاه مهندسى  پژ

بحران  های طبيعى 

وه شاخص پژ

 اهدايی از طرف 

وهشگاه مهندسى  پژ

بحران  های طبيعى 

وه شاخص پژ



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

678

بیست ونهمين 

جشنوارۀ ملى قرآن 

و عترت دانشجویان 

كشور سراسر 

نشان خادم قرآن و 

عترت )بیست  ونهمين 

جشنوارۀ ملى قرآن 

و عترت دانشجویان 

كشور( سراسر 

 اهدايی از طرف 

جشنوارۀ ملى قرآن 

و عترت دانشجویان 

كشور  سراسر 

یخ اهداء: 1393  تار



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

679

محفل قرآنى یاقوت 

آسمانى 

تندیس یادمان 

چهارمين محفل قرآنى 

یاقوت آسمانى

 اهدايی از طرف ستاد 

اجرايی محفل قرآنى 

یاقوت آسمانى

به  پاس»همكاری 

در برگزاری مراسم 

و محافل یاقوت 

آسمانى« 



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

680

كتابخانه   های  نهاد 

كشور و  عمومى 

كتابخانه  های  اداره كل 

عمومى استان 

اصفهان

تندیس اّولين 

همایش چهره  های 

ماندگار انجمن  ها و 

كتابخانه  های عمومى 

استان اصفهان

 اهدايی از طرف نهاد 

كتابخانه  های عمومى 

كشور و اداره كل 

كتابخانه  های عمومى 

استان اصفهان

یخ اهداء:   تار

1389/08/22



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

681

مركز آموزشى فرهنگى 

امين 

تندیس دومين 

ين  گردهمايی خّیر

كوثر  یۀ  سلمت )خير

والیت(

 اهدايی از طرف مركز 

آموزشى فرهنگى امين



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

682

وه صنعتى همگام گر

تندیس یادبود اّولين 

دورۀ مسابقات قرآنى 

یادوارۀ شهيد رسول 

زارع جبار

وه  گر  اهدايی از طرف 

صنعتى همگام



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

683

دانشگاه علوم 

پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى 

استان اصفهان

تندیس دومين همایش 

ين و  تجليل از خّیر

واقفين عرصۀ سلمت 

استان اصفهان

اهدايی از طرف 

دانشگاه علوم 

پزشكى و خدمات 

بهداشتى درمانى 

استان اصفهان

به  پاس »همكاری در 

برگزاری مراسم«

یخ اهداء:   تار

1391/06/09



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

684

دانشگاه صنعتى 

اصفهان

تندیس ساخت 

یۀ  خوابگاه  های خير

دانشجويی دانشگاه 

صنعتى اصفهان

 اهدايی از طرف 

دانشگاه صنعتى 

اصفهان



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

685

 دانشگاه صنعتى 

اصفهان

تندیس سى امين 

سالگرد تأسيس 

دانشگاه صنعتى 

اصفهان

 اهدايی از طرف 

دانشگاه صنعتى 

اصفهان

یخ اهداء:   تار

1387/09/24



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

686

 دفتر تبليغات اسلمى 

اصفهان، دبیرخانۀ 

مهندسى تبليغات 

دینى

تندیس اّولين همایش 

چهره  های ماندگار 

تبليغى استان اصفهان

 اهدايی از طرف دفتر 

تبليغات اسلمى 

اصفهان، دبیرخانۀ 

مهندسى تبليغات 

دینى



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

687

تندیس اولين همایش 

ين  ملى تجليل از خير

سلمت

 اهداء شده از طرف 

ين سلمت  مجمع خير

استان اصفهان

مهرماه 94- مشهد 

مقدس
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تندیس دهمين 

مسابقات قرآنى 

مدهامتان ويژه 

كانون های  اعضای 

فرهنگى و هنری 

كشور مساجد 

 اهداء شده از طرف 

كل فرهنگ و  اداره 

ارشاد اسلمى استان 

اصفهان

آذرماه 94- اصفهان
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تندیس پنجمين 

همایش اهل قلم

 اهداء شده از دفتر 

تبليغات اسلمى 

استان اصفهان

دیماه 87- اصفهان
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 دانشگاه صنعتى 

اصفهان

تندیس چهلمين 

سالگرد تأسيس 

دانشگاه صنعتى 

اصفهان

 اهداء شده از طرف 

دانشگاه صنعتى 

اصفهان

یخ اهداء:   تار

1397/02/18
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د(درکمحضرخوبان

حاج سّید عبدالمهدی آل طعمۀ موسوی
بزرگوار تهرانمتوّلدشدند.جّد آقایحاجسّیدعبدالمهدیآلطعمهدرسال۱۳0۲شمسیدر جناب

ايشانمرحومآقایحاجسّیدمهدیآلطعمهوپدربزرگوارشانمرحومآقایحاجسّیدعباسآلطعمه،

کربالراداشتند. کلیدداریحرممطهرحضرتابوالفضلالعباس)ع(در افتخار

ازفرزندانحضرت لف بقیهالّسَ مرحومحاجسّیدعبدالمهدیموسویآلطعمه،بیستوهشتمین

کهباوسعتنظروسماحتوبزرگواری،بهانجام الصلوهوالسالم(بود امامموسیابنجعفر)علیه

و بهداشت آموزشی، علمی، مختلف حوزههای در شگرف نقشهای ايفای و بزرگ مسئولیتهای

درمان،عمرانوآبادانیوبهویژهنشرمعارفاسالمیپرداخت.

ايشانازمؤسسینوبنیانگذارانوچهرۀشاخصجامعۀتعلیماتاسالمیبهشمارمیآمد.

گسترشمعارفالهی آنبزرگواربااقتدابهسیرۀنبّیمکرماسالم،حضرتمحمد)ص(،خاستگاه

وآرامشمسلمینرادراحداثمسجديافتوبهعمرانمساجدشکوهمند،همچونمسجدالغدیرو

کنارایراناسالمی،اهتمامورزيد. گوشهو کبرودههامسجددر مسجدحجتا

ايشانهمچونجّدبزرگوارشان،حضرتمولیالموحدین،امیرالمؤمنین،امامعلی)ع(،درددرمندان

سوم فوقتخصصی خیريۀ بیمارستان تأسیس به استوار عزمی با ازهمینرو، میساخت. بیقرارش

و اصلی دارایچهاربخش و امامحسین)ع( نام به مزّین که بیمارستان این گمارد. شعبان،هّمت

خدماتپلیکلینیکیوزايشگاهودرمانگاههایتخصصیاست،درجنوبشهرتهرانبهارائۀخدمات

بهداشتیدرمانیبهمردمآنمنطقهمیپردازد.

آنمرحومبااقتدابهحضرتامامحسنمجتبی)ع(،درروزهایسختزندگی،آزمونموفقیتآمیز

خويشرادرگستردنسفرههایاطعامنیازمندانمیدانستوباپیرویازخاندانخويشبهسفرهداری

کین،اهتماممیفرمودودرمسیرپشتیبانیمؤسساتخیريهوتأمینارزاقدر برایزئران،ايتامومسا

مقاطعمختلفسالبهویژهماهمبارکرمضانبرایخانوادههاینیازمنداقداممینمود.

ايشانبااقتدابهحضرتاماممحمدباقر)ع(،انديشۀدستیابیجامعۀشیعیانبهپیشرفتعلمو

رادراحداثمدارساسالمیدريافتوبهتأسیسدهها خاصۀعلوماهلبیتعصمتوطهارت)ع(

مدرسۀاسالمیومجتمعهایموفقآموزشیوپرورشیهمچونالغدیربراینوباوگانمیهناسالمی،

اقدامنمودتااینمدارساسالمی،صحنۀتجّلیورويشنسلهایمؤمنبهساحتمقدسواليتائمۀ

معصومین)ع(باشند.
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آنمرحومباتاّسیبهحضرتامامجعفرصادق)ع(ودرراستایحمايتازحوزههایعلمیهوگسترش

فرهنگوعلوماسالمیبهویژهمذهبحنیفتشّیع،باهمکاریمتمّولینوخّیرینونیکوکارانمتدّین

بهحمايتوپشتیبانیازحوزههایعلمیه،علمایَاعالموتوسعۀفضاهایفیزيکیمدارسعلمیهدر

کشوراقدامنمود. سراسر

بدونشک،ناموياداینبزرگمرددرتاريخپرافتخارخّیرینونیکوکارانوحامیاناقشارآسیبپذیر

جامعهوپشتیبانانحوزههایعلمیهومرّوجانفرهنگاهلبیت)ع(وپیشتازانانجامامورخیردرهمۀ

تأسیسمؤسساتخیريۀعامالمنفعه، ودرمان،مسجدسازی، ازقبیلبهداشت عرصههایجامعه،

و ماندگار چهرۀ بهعنوان ديگر مورد دهها و نیازمند خانوادههای برای ارزاق تأمین جهیزيه، تأمین

الگویمناسببرایخدمتبهجامعه،خواهددرخشید.

امیداستروحبلندآنساللۀرسولاهلل)ص(وآنخادماهلبیت)ع(دربهشتبریندرجوارائمۀ

معصومین)ع(برایهمیشهمتنّعمباشد.

کسب امیداستراه،منش،هّمت،مدیريتوهمۀصفاتحسنۀاو،برایجامعه،الگویخدمت،

گیرد. فضیلتوجلبرضایخداوندمتعالوخشنودیقلبنازنینحضرتولیعصر)عج(قرار

خالصه ای از فعالیت  ها و اقدامات فرهنگی بهداشتی

و برایجامعه منشأخیر پربرکتخود،همیشه، درطولحیات آلطعمه، حاجسّیدعبدالمهدی

يادرآنسهمی بانیبوده ايشاندرآن که کارهایخیری ازجمله پشتیبانضعفاومستمندانبود.

کرد: داشتهودارند،میتوانبهمواردزیراشاره

۱.ازمؤسسانجامعۀتعلیماتاسالمی

۲.ازمؤسسانومدیرعاملبیمارستانسومشعباندرجنوبتهران

۳.ازمؤسساندرمانگاهسّیدالشهداء)ع(

4.ازبنیانگذارانمؤسسۀفرهنگیطلوع

۵.ازبنیانگذارانوبانیدبیرستاندخترانۀالغدیردرجنوبتهران

6.ازبنیانگذاراندبستانودبیرستاناثنیعشریدرجنوبتهران

۷.ازبنیانگذارانمسجدالغدیردرمیرداماد

کبرولیعصر)عج(درمیدانآرژانتین 8.ازبنیانگذارانوواقفمسجدا

کربالییهایتهران ۹.ازمؤسسانحسینیۀ

۱0.ازمؤسسانوبنیانگذارانمؤسسۀفرهنگیمحبیناالئمه)حسینیۀمحبیناالئمه(

۱۱.ازمؤسسانوبنیانگذاران۱۱0مسجد،۱۱0مدرسه،۱۱0حمامو۱۱0خانۀعاِلمدرمناطقمحروممرزی
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سّنینشینبرایشیعیان،زیرنظرحضرتآيتاهللالعظمیمکارمشیرازی

۱۲.ازمؤسسانخوابگاههایدانشجوییایران)دانشگاهشهیدبهشتی(

کشور ۱۳.بنیانگذاروعضومؤسسههایدرمانیوبهداشتی

کمکبهجزامیان ۱4.بنیانگذاروعضوانجمن

کلیوی کمکبهبیماران ۱۵.بنیانگذاروعضوانجمن

کمکبهبیمارانسرطانی ۱6.بنیانگذاروعضوانجمن

کشور ۱۷.ازبنیانگذارانستادديۀ

کرم)ص(دراصفهان ۱8.عضوهیئتمؤسسوامنایمرکزتحقیقاتپزشکیحضرترسولا

۱۹.عضوهیئتامنایمؤسسۀتحقیقاتونشرمعارفاهلالبیت)ع(

۲0.عضوهیئتامنایخیريۀامامجواد)ع(دانشگاهصنعتیاصفهانوخوابگاهدانشگاهصنعتیاصفهان

۲۱.ازبنیانگذارانواعضایمؤسسۀخیريۀايتامولیعصر)عج(درجنوبتهران

۲۲.ازبنیانگذارانواعضایبیمارستانامامزمان)ع(مشهد

کشورعزیزجمهوریاسالمیایران. کلیۀنقاط وبانیوساعیمبتکردرصدهاامورخیريۀديگردر

ل طعمه متن دلنوشتۀ حاج سّید حسین رضازاده دربارۀ حاج سّید عبدالمهدی آ

حاجسّیدحسینرضازادهدرپیدرگذشتاستاد،پیرومرادخود،جنابآقایحاجسّیدعبدالمهدی

کردند: موسویآلطعمه،دلنوشتهایبهشرحزیرمنتشر

»بسماهللالرحمنالرحیم

َو  وُب 
ُ
ُقل

ْ
ال ُب فيِه 

َّ
َتَتَقل  

ً
َيْوما كاِة َيخاُفوَن  الّزَ إیتاِء  َو  ِة  ل الّصَ ِإقاِم  َو  اهَّلِل  ْكِر  ِذ َعْن  َبْیٌع  َو ال  هيِهْم ِتجاَرٌة 

ْ
ُتل  ال 

ٌ
>ِرجال

ْبصاُر<؛»مردانیکهنهتجارتونهدادوستدی،آنانراازيادخداوبرپاداشتننمازودادنزکات،بهخود
َ ْ
ال

مشغولنمیدارد،وازروزیکهدلهاوديدههادرآنزیرورومیشود،میهراسند.«)سورۀنور،آيۀ۳۷(.

خیريههای صحنۀ در حضور جامعه، بــه خدمت درس بــود. عالیمقام اســتــادی مــن بــرای او

عامالمنفعه،بذلمال،دستگیریازبندگاننیازمند،حمايتازاقشارآسیبپذیرجامعه،ايجادمرافق

من به را جامعه امور به رسیدگی و مددکاری درمانی، بهداشتی، فرهنگی، دينی، درحوزههای خیر

گرامیباد. آموخت.روحششادويادش

کالبداودمید کهخداوندمتعالبرخلقتانسانارادهفرمود،نفخهایازروحخويشدر آنزمان

وچه گرديد؛ وخصائلحمیده اوجايگاهصفات قلب و انسانسرایخوبیها وجود ازهمینروی و

کهدرراهتجّلیخوبیها،زندگیخودرابارايحۀخوشنیکوکاریوسبقتگرفتندر سعادتمندندآنان

امورخیر،معّطرنمودند.
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نورانی کالم از مصداقی درواقــع، میجويند، جامعه به خدمت راه در را اصلی سعادت که آنان

کارهاینیک آناندر <«؛»زیرا ً
َرَهبا َو   

ً
َرَغبا َيْدُعوَننا  َو  َخْیراِت 

ْ
ال ِفى  ُيساِرُعوَن  كاُنوا  ُهْم 

َ
>ِإّن حضرتحق:

شتابمینمودندوماراازرویرغبتوبیممیخواندند«)سورۀانبیاء،آيۀ۹0(رادروجودخويش

ساختهاند. متجّلی

کرد.ازوجودمقدسخوددرروح خداوندپسازخلقتانسان،فرشتگانرابهتعظیمدربرابراوامر

کهرهنموناشرفمخلوقاتشودوهمینسرمايۀ گرانبهادراوبهوديعهنهاد آدمیدمیدوسرشتی

کههمۀمخلوقاترادربرابرانسانبهتعظیمواداشت. عظیمالهیبود

گذشت،صداقتوتالشبرایجلبرضایخداوندازجملهارزشهایی احسان،نوعدوستی،ايثار،

کهدرذاتهمۀانسانهاوجوددارد؛اماتنهادربرخیازافراد،منصۀظهورمیيابد.اینارزشها است

رابهتصویر درصورتبروز،منشأخیروبرکاتبسیاریبرایانسانهاشدهومعنایواقعیانسانیت

کهبااعمالشانبهانسانیت کیزندگیمیکنند کرۀخا گوشهوکناراین میکشند.آری،انسانهاییدر

ارزشدوبارهایبخشیدهاند.

و راهرضایمعبود در را پربرکتخود کهمیکوشندهمۀلحظههایعمر وارسته انسانهای این

و پاک ارواح همین به عنايت با تا کرده طلب را متعال خداوند فضل کنند، معشوقخويشصرف

سیرتهاینیکووانديشههایواال،آنهاراوسیلۀخدمتبهمردمقراردادهتادرپرتواحسانوايثار

حرکتهای این معنوی و مادی اثــرات سال سالیان و شود برطرف مردم نیازهای از بسیاری آنها

خدایی،همچنانپابرجابماند.

بنیانگذاریمسجد عامالمنفعه، تأسیسدههامؤسسۀخیريۀ و اسالمی بهجامعۀ توفیقخدمت

باعظمتالغدیر،سکانداریبیمارستانسومشعبان،آمیختنشبهایماهمبارکرمضانبابرگزاری

جلساتخّیرینونیکوکارانمتدّینوسالکانطریقمعرفتدرراستایحمايتوپشتیبانیازمؤسسات

عمدهاالخیار، شــادروان، خیرانديش، نیکوکار و بزرگمرد باقیاتالصالحات از خــدوم، خیريههای و

مرحومحاجسّیدعبدالمهدیموسویآلطعمهبود.

گذشتوايثاربود،برایهمیشهبراینلوحزرین کهاسطورۀ بدونشک،نامويادآنعبدصالح

خواهد عامالمنفعه خیريۀ مؤسسات و دينی علوم دانشمندان علما، حامیان و خادمان پرافتخار

و متعال راستایجلبرضایخداوند در که رســولاهلل)ص( آنساللۀ اقداماتخیرانديشانۀ ماند.

اعمال کارنامۀ در باقیاتالصالحات بهعنوان گرفت، اسالمیصورت ایران مردمشريف به خدمت

ْجًرا< 
َ
ْعَظَم أ

َ
ْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعنَد اهَّلِل ُهَو َخْیًرا َوأ م ّمِ

ُ
نُفِسك

َ
ُموا ِل گرديدهاست:>َوَما ُتَقّدِ آننیکوکارارجمندثبت

)مزّمل،آيۀ۲0(.
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گرامیداشتيادوخاطرۀآنچهرۀماندگار،ازدرگاه گرانقدراهلبیت)ع(وضمن لذاباالهامازتعالیم

خداوندمتعالبرایآنعزیزعلّودرجاتوهمجواریبااهلبیتعصمتوطهارت)ع(وبرایخانوادۀ

ارجمندش،سعادتوسالمتیراازدرگاهایزدمّنانمسألتمینمايم.

كشور، ّوج فرهنگ خير در  ک استاد عالى مقام و مر وح پا تقدیم به ر

مرحوم مغفور ُخلدآشتيان، حاج سّید عبدالمهدی موسوی آل طعمه

سّید حسين رضازاده

8ارديبهشت ماه 1395

اصفهان«

درمراسمضیافتافطاریدرمنزلحاجحسینسلیمانیان،باحضورخّیرینونیکوکارانتهرانواعضای

کمنظیرساللهالسادات، ارزشمندو ازخدمات بیمارستانسومشعبان،بهمنظورتجلیل هیئتمدیرۀ

جنابآقایحاجسّیدعبدالمهدیموسویآلطعمه،لوحتقدیریازطرفمؤسسۀاهلالبیت)ع(به

گرديد. ايشاناهداء

آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی
شیدایی و الیاهلل سالک فقیهصاحبدل، واصل، عارف اصفهانی، حاجشیخحسنصافی آيتاهلل

حضرتبقیهاهلل)عج(بود.پایبندیفراوانیبهآدابوسنندينیواشتیاقوابتهاجزيادیبهزيارات

معصومین)ع(،خصوصًازيارتعاشوراداشت.

د
ّ
تول

اصفهان واليتمدار خّطه در ۱۲۹8شمسی، ســال در اصفهانی)ره( صافی حسن شیخ حــاج آيــتاهلل

اصفهانی آيتاهللسّیدمحمدتقی مۀمجلسی،
ّ

نظیرعال رّبانی عالمان و ازخوبان -خاستگاهجمعی

مهمیرجهانیوديگرستارگانسپهر
ّ

)صاحبمکیالالمکارم(،آيتاهللمیرزامحمدباقرفقیهايمانیوعال

سلوکالیاهلل-بهدنیاآمد.

خاندان

ُکتب پدرش،مرحومحاجشیخنصراهلل،ملّبسبهلباسروحانیتبود؛امابهشغلوپیشۀصّحافی

مۀامینیکارمیکردوفراوانموردعالقهوعنايت
ّ

مذهبیاشتغالداشتودرنجفاشرفنزدمرحومعال

مۀدورانوفانیدرواليتامیرمؤمنان)ع(بود.حاجنصراهللبنابرآنچهدربارۀویآمده،بسیار
ّ

آنعال

کرامتبود.اوپایبندیفراوانیبهآدابوسنندينیواشتیاقوابتهاج پرهیزکارواهلذکرومعرفتو

زيادیبهزياراتمعصومین)ع(،خصوصًازيارتعاشوراداشت؛چنانکهبعدهااینخصلتهایزیبادر
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فرزنداونیزآشکارشد.اینبندۀخوبخدادرسال۱۳44شمسیدرنجفاشرفدرگذشتوبهخاطر

کهباانبوهواندوهعلماوفضالومراجع ازتشییعجنازۀباشکوهی کهداشت،پس معنويتممتازی

همراهبود،بااقامۀنمازتوسطمرجعَاعالیدينی،حضرتآيتاهللالعظمیخوییدروادیالّسالم،در

کنارمقبرۀپیامبرانخدا،حضرتهودوصالح)ع(بهخاکسپردهشد.

تحصیالت

گذراند. مرحومآيتاهللصافیاصفهانی)ره(،تحصیالتابتداییخودراتاسومدبیرستاندراصفهان

فــراوان،بهعنوان وادب کمحرفی دردورۀدبیرستانبهخاطرهوشسرشارومراتبممتازاخالقیو

گردیشايسته،مورداعتناواحتراماستادانوديگردوستانخودبود. شا

و راهنماییها همچنین و فطری جاذبههای و روحــی کششهای بهخاطر که بود دوره این در

اززاهــدانزمانورهشناسان کهخود گوهرشناس کــاردانو ارشــاداتوتشویقوترغیبهایمردی

امام سربازی و صــادق)ع( امام مکتب گردی شا و شد دينی علوم رشتۀ وارد بود، روزگــار راستکردار

زمان)عج(راباجانودلپذیرفتوگردننهادوگمشدۀخودرادرتفکردرفضایفقهآلمحمديافت.

گردشايستهبهدرستی کهاّولینجرقههایاینانتخابمسئوالنهرادرهیزموجوداینشا آنبزرگواری

کردنتحصیالتدبیرستانو تشخیصداد،مرحومحاجشیخاحمدحاجینجفآبادیبود.البتهرها

کفنیامد. ورودبهحوزۀعلمیۀاصفهانبرایفقیهبزرگوارمابهراحتیصورتنگرفتوبهآسانیبه

ولی سربازیحضرت بهخاطر تنها را هنگفت هزينهای خود آسمانی آرمان به رسیدن راه در او

در آن آموزندۀ نکتههای جهت به را سرنوشتساز انتخاب این داستان که پرداخت عصر)عج(

اینجامیآوريم.

کتوم مۀصافی،فردیفوقالعاده
ّ

کهمرحومعال قبلازآوردناصلداستان،شايانيادآوریاست

کرامتیمحسوبمیشد، کهبهنحویبرایاوفضیلتيا ورازنگهداربودوازنقلقضاياوقّصههایی

برآنمترّتببود،برای که آموزندهای رابهخاطرجنبههای اماحکايتذیل بهشدتپرهیزمیکرد؛

گفتنداستان،هدفشراازنقلآناینگونهبیاننمودهاست: کردهوقبلاز فرزندانخودنقل

کهداردبرایشمامیگويم:اّولآنکهانسان »مناینقّصهرافقطبهخاطرجنبههایآموزندهای

گردرراهاطاعتپروردگار کردهاست،مقاوموپايدارباشد؛دومآنکها کهانتخاب بايددرراهصحیحی

کهاوراکمکنمايند؛ مشکلیبرایانسانرویداد،بايدبادعاوتوّسلبهاهلبیت)ع(ازآنانبخواهد

وديگرآنکهمیخواهماهمیتواثرفوقالعادۀزيارتعاشورارابرایشمابگويم.«

ورود در وادی نور

ــرآیـــد  بـ ــن  ــ كـــــام م ــا  ــ ت نــــــــدارم  ــددســـــت از طـــلـــب  ــرآی ب تـــن  ز  یـــا جــــان  بـــه جـــانـــان  یـــا دل رســــد 
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کنششديدپدرومادروسایراقوام »هنگامیکهدرنوجوانیتصمیمبهتحصیلعلومدينیگرفتم،باوا

وخويشانروبهروشدم.عّلتاینمخالفتهمترسازحکومتوقتوجّوضددينیوفضاینابسامان

ضدطلبگیدرزمانرضاخانبود.

کهمرا تابدانجا کردند بامنمتارکه انتخاب خالصهآنکههمۀخويشانوبستگانبهخاطراین

و وهیچمستمری بودم ماندهشده ازهمهجا و رانــده پدر منزل از نمیدادند. راه منزلخودهم به

ِگرِدهمجمعشدهوهمراهپدرو ازهیچجاوهیچکسدريافتنمیکردم.دائمًاخويشان، مساعدتی

کرده،باتهديدوتطمیعوخواهش مادر،برایانصرافمنطرحونقشهمیريختندوافرادیراواسطه

کهازاینراهبرگردم؛غافلازآنکهمنحتیفکربیرونآمدنازطلبگیرا والتماسازمنمیخواستند

بهذهنخودنیزراهنمیدادم.

فقر بهخاطر وبحثشدم. ومشغولدرس گرفتم نوريۀاصفهان بههرحال،حجرهایدرمدرسۀ

با و میرفتم ازشهر بیرون به اليموتی قوت بــهدســتآوردن برای وجمعهها پنجشنبهها نــاداری، و

آب و کپکزده و نانخالیوخشک با را آن،هفتهها با و مــیآوردم بهدست ناچیزی کارگری،پول

سپریمیکردم.

همۀناماليماتروزگــاردرراههدفمقدسمن،قابلتحّملوپذیرفتنیشدهبودونسبتبهآنها

گناه کهمراخیلیرنجمیدادوآزردهمیساختونمیتوانستمبار بیاعتناوشکیباشدهبودم.تنهاچیزی

کشم،نارضايتیپدرمبود.ازناراحتیاونگرانبودموزجرمیکشیدموقرارنداشتم.برای آنرابهدوش

گرفتهتابرخیازعلمایاصفهان. جلبرضايتاو،بههردریزدم؛اماسودینداشت؛ازمعتمدینمحل

اونهتنهااوراضینشد،بلکهبرلجاجتوسرسختیاشافزود.برایرفعاینمشکل،رازونیازهاوگريههاو

سوزهاداشتم.چهشبهاییراکهتابهصبحبیدارماندموبهدعاونمازمشغولشدم،شايدفرجیفرارسد؛

امادرارادۀپدرهیچتأثیرینداشت.بیشازيکسالاینوضعیتبهطولانجامیدومنبرسردوراهی،

سرگردانماندهبودم؛ياترکتحصیلوجلبرضايتپدرياادامهتحصیلوبیتوجهیبهرضايتاو.«

زیارت عاشورا

»شبیازشبهایسردزمستان،نزديکسحربیدارشدمونمازشبیخواندمودوبارهوچندبارهرضايت

کردمودراینراهازهمهچیز پدرراازخدایمتعالطلبیدموعرضهداشتم:خدايا،منراهتوراانتخاب

کهمنبهاینجهتازدربار گذشتم؛اماازناراحتیونارضايتیپدرمنمیتوانمبگذرم.توراضیمشو

امامزمان)عج(دورشوموعمریدربیراههسرگردانبمانم.

را زیرسرنهادموعبايم را کفشهايم باخاطریغمناکدرآنحجرۀنمورونمناک، ازنماز بعد

ازمالئکهاستوهمهبه کهآسمانپر کردموبهخوابفرورفتم.درخوابديدم زیراندازوروانــداز
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زيارت عاشورا! »زيــارت میگفت: که شنیدم بلند صدایی گهان، نا مشغولند. متعال خــدای تسبیح

گرفتهويکصداوهمنواازروی کاغذیازنوربهدست کههمۀفرشتگان، عاشورا!«دراینوقتديدم

تا و گرفتم بالفاصلهوضویی پريدم. ازخواب باخوشحالی ومن زيارتعاشورامیخوانند نور، کاغذ

کهتاچهلروزبهقصدجلبرضايتپدر،زيارت کردم اذانصبحقدریقرآنخواندم.بعدازنماز،نّیت

کهمیگذشت،منتظرنتیجۀآنبودم؛امامتأسفانه کردم.هرروزی عاشورابخوانموازهمانروزشروع

گذشت کوچکتریننرمشیازناحیۀپدرنسبتبهخوداحساسنمیکردم.روزهايکیپسازديگری

گاهیازنتیجه، تااینکهشبسیونهمفرارسید؛امابازنشانهایازتغییروتحّولديدهنشد.برایآ

گفت:اوضاع،وخیمترو يکیازطلبههاراروزسیونهمنزدپدرفرستادم؛امااونیزناامیدانهبرگشتو

که مخالفتپدرتشديدترشدهاست.عصرهمانروز،قاصدیازنزدپدرپیشمنآمدوپیغامآورد

گردستازطلبگیبرنداشتی،توراعاّقمیکنموديگرفرزندمننیستی.بیاوازخدا پدرتمیگويد:ا

کهبدنم گوشبده!بااینپیغامپدر،ضعفشديدیبرمنعارضشد،بهحّدی بترسوبهحرفمن

میلرزيد.توانخودراازدستدادموازدرسوغذاوعبادتافتادموخالصهبهآخرخطرسیدم.«

آن شب قدر

که: کردمتاشبچهلمفرارسیدودراینشببود »آنروزرانیزبادلشکستگیخاصیسپری

دادنـــــد نـــجـــاتـــم  غـــصـــه  از  ســـحـــر  وقـــــت  دادنــــددوش  ــم  ــات ــي ح آب  شــــب،  ظــلــمــت  آن  وانــــــدر 

ــود و چـــه فــرخــنــده شــبــى ــ دادنــــــدچـــه مــبــارک ســحــری ب تـــــازه بـــــراتـــــم  آن  ــه  ــ كـ قــــــدر  ــب  ــ شـ آن 

کهمرابهزيارتعاشورادعوتمیکردباهمان کههمانمنادیشباّول آری،آنشبخوابديدم

َم َدَرَجاٍت<؛يعنی:»خداوند
ْ
ِعل

ْ
 ال

ْ
وُتوا

ُ
ِذيَن أ

َّ
ْم َوال

ُ
 ِمنك

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
آهنگوصدااینآيهرامیخواند:>َيْرَفِع اهَّلُل ال

میبرد«و کهايمانآوردهاندوبهآنانعلمودانشدادهشدهاست،باال کسانیرا درجاتومقامات

فرشتگاننیزهمنوایبااواینآيهراتکرارمیکنند.آنگاهازآسمانبارانباريدوهمانمنادیشروع

َفْتُح و...<.ازخواببرخاستم.ديدم
ْ
ِحيِم. ِإَذا َجاَء َنْصُر اهَّلل َوال ْحَمِن الّرَ کرد:>ِبْسِم اهَّلل الّرَ بهتالوتسورۀنصر

گرفتمو کردهاست.منتظرتحّولعظیمیدرزندگیخودبودم.وضویی آسمانتازهشروعبهباريدن

نافلۀشبراباتنیتبداروبدنیبیمارخواندم.تنهاامیدمنبهواپسینوچهلمینزيارتبود.آنرا

نیزباتوّجهخواندم.

گهانصدایمرحومپدرمآقانصراهللراازپشتدرحجرهشنیدم کهنا غشدهبودم تازهاززيارت،فار

میآمد. من طرفحجرۀ به و و...< َفْتُح 
ْ
َوال اهَّلل  َنْصُر  َجــاَء  >ِإَذا  میکرد: زمزمه را نصر ســورۀ داشــت که

کردودردرگاهدرباقیافهایمهربانانهوبايکدنیانرمیونوازش،نگاهی بهآهستگیدرحجرهراباز

کنار گوشهو گفتم:بله،پدرجان!نگاهیديگربهحالمنو گفت:حسنم،تویی؟ بهمنانداختو
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حجرهکردودرحالیکهاشکدرچشمانشحلقهزدهبودوبغضگلويشرامیفشرد،گفت:شبهاکجا

کفشهايمرابايک گفتم: گفت:زیرسرتچهمیگذاری؟ گفتم:همینجا،رویحصیر. میخوابی؟

گفتم:نانخشکیو گفت:چهمیخوری؟ گفتم:میسازم. گفت:باسرماچهمیکنی؟ کوچک. بقچۀ

گاهیهممقداریسرکه.الحمدهللرّبالعالمین،خداروزیرساناست! آبی،

دراینهنگامبودکهبغضپدرترکیدوشروعکردبهبلندبلندگريهکردنومراسختدرآغوشگرفت

کردم! کردومیگفت:حسنم،مراببخش!مناشتباه گريه وسرمرابهسینهچسباندهوهی

کهاويکشبهمتحّولشد؛خوابیديدهبودندياتوّسلیداشتند،مننمیدانم؛اما نمیدانمچهشد

بیهیچنبود.مرحومپدربرنمازشبوزيارتعاشورامداومتداشتند.

کوپوشاکوازهمهمهمتروضعّیت بعدازکرامتزيارتعاشوراوعنايتسّیدالّشهداء)ع(وضعخورا

کههیچکسنمیتوانست کهدلمردیاینچنینرا روحیمنخوبشد.آری،اینزيارتعاشورابود

که کردتابدانحد کند،نسبتبهمننرمومهربانساختومعجزهآسااورادگرگون دراونفوذوتأثیر

گردیدربرابراستاد،احتراممراداشت. ازآنپسمانندشا

کهدستبشر کورزندگیمرا گره کردوبزرگترین کهاینزيارت،آهنراذوب منباچشمخودديدم

کرد. ازبازکردنآنعاجزماندهبودباز

کهاززيارتعاشوراغفلتنکنید.اینزيارت مِنحقیِرسراپاتقصیردراینجابهشماوصّیتمیکنم

گربااخالصخواندهشود،هردِربستهایرابهرویشمابازمیکند کها کلیدطالییاست ماننديک

گفتنآننیست.شماهمبهنسلهایآيندهاین کهمجاِل ومندراینراهتجربههایزيادیدارم

که]عملبهآن[دنیاوآخرتراآبادمیکند«)محمودحبیباللهی،سوختهدلی کنید مطلبراوصّیت

غريب،ص۳۵تا۵8؛يادنامۀآيتاهللصافی(.

مۀصافیبااینعشقوارادت،بهسلکروحانیتپیوست؛اماچیزیازاینآرامشروحی
ّ

آری،عال

نشان نوجوانی، از که او بردند. سربازی بهخدمت ب
ّ

ازطال ديگر باجمعی را او که بود نگذشته او

درجهتخودسازی فضا و فرصت این از بود، بهسینهچسبانده را زمان)عج( امام سربازی افتخار

کهداستانیدرازداردپوالدوجوداورادربوتۀ کردوسختیهایسربازی خودبهرهبرداریهایفراوانی

کهارادۀمردانحق،اینبازیهارابهچیزینمیخرد. کرد حوادثآبديده

فقیهفرزانۀماپسازبازگشتازخدمتسربازی،باعزمیجزمبهحوزۀعلمیۀاصفهانپیوستودر

سال۱۳۲0شمسی،راهیحوزۀعلمیۀقمگرديد.درقم،خدمتآيتاهللسّیدمحمدتقیخوانساری)ره(

رسیدواخالقراازآنتنديستقواومرِدخداآموختوموردعنايتآنجنابواقعشد.

گرفت درستفسیرراهمراهاستادشهیدمطهریبهصورتخصوصینزدآيتاهللاحمدخوانساریفرا
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کهبههجرتیسازنده،هدايتشد.اوبرایاستفادههایعلمیومعنویوسلوکیو ودراینجابود

امیرمؤمنان)ع( بلند بارگاه و آسمانی آستان در او اقامت که میگردد نجف راهی باالتر مدارج کسب

کوثرواليت،بهمراتب نزديک۳0سالبهدرازامیانجامدوازبرکتهمنشینیباآنمضَجعشريفو

عالیعلموعرفاندستمیيابد.

عبدالهادی سّید شیرازی، آيــاتشیخمحمدکاظم ازحضرات میتوان درنجف او علمی استادان از

شیرازی،سّیدمحسنحکیموسّیدابوالقاسمخویینامبردوازاستاداناخالقیاومیتوانحضراتآيات

سّیدمحمدتقیخوانساریدرقموسّیدجمالالدینگلپايگانیوسّیدعبدالهادیشیرازیدرنجفرابرشمرد.

تنهادرمحضر و استادسلوکخاّصینداشته بزرگوارهیچگونه کهآنفقیه يــادآوریاست به الزم

زندگیومنشو تأّملدر با بردهاست. بهرههایمعنوی و استفادههایاخالقی همینمردانحق،

مراموسیروسلوکآنبزرگوارمیتواناصولعملیايشانرادراینطریق،درچهارمحورزیردانست:

۱.عملبهدستورهایشريعتمقدستاآخریننفس؛

۲.محبتداشتنبهخداواولیایاو؛

۳.توّسلبهذواتمقدسۀمعصومان)ع(؛

و سیر در اعظم کسیر ا صافی، حسن )شیخ معصومان)ع( برابر در بیقیدوشرط و مطلق تسلیم 4.

سلوک،ص۵(.

باری،اینعارفصاحبدلدرسال۱۳۵0شمسی،پسازفوتمرحومآيتاهللطبیبزاده،بنابه

به خویی آيتاهللالعظمی حضرت مرحوم عالیقدرش، استاد فرمان و اصفهان مردم و علما دعوت

کرد.بادرگذشتحضرتآيتاهللخادمیو اصفهانبازگشتوتدريس،تفسیر،اخالقوخطابهراآغاز

گرديدوسفرۀپربرکتفقه گذار کهنسالآنسامانبهايشانوا حضرتآيتاهللمهدوی،زعامتحوزۀ

گشودهشد. واصولودروسخارجايشاننیز

ازحضرتآيتاهللصافیاصفهانیآثاریچنددرحوزههایفقهواصول،اقتصاداسالمیواخالقبر

کهبرخیازآنهابههّمتفرزندانايشانبهچاپرسیدهاست. جایمانده

در زمان)عج( امــام شیدایی و اخــالق استاد واصــل، عــارف فرزانه، فقیه این پاک روح سرانجام،

نزديکیهایصبحجمعه۷مهر۱۳۷4بهملکوتاعلیپیوستوباتشییعیبینظیربنابهوصّیتآن

مۀمجلسیبهخاکسپردهشد.رحمتخداوندبراوباد.
ّ

کنارمقبرۀعال مرحوم،در

بزرگواردرمسجدسهلهرویدادهاستونشاندهندۀ کهنسبتبهآنفقیه را کرامتی دراینجا

عنايتحضراتمعصومان)ع(بهویاست،میآوريموسخنرابافرازهاییازوصیتنامۀوالییوچند

دستورالعملازآنسالکالیاهللبهپايانمیبريم.
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مائدۀ آسمانی

مــیشــدم.شب مــشــّرف سهله مسجد بــه چهارشنبه شــبهــای  معمواًل بـــودم، نجف در کــه »زمــانــی

و آوردم بهجا را آنمسجد آداب و اعمال و نماز و رفتم کوفه بهمسجد ازنجف ابتدا چهارشنبهای

افتادم.راهینسبتًاطوالنیوهمچنین راه ازآنجابهطرفمسجدسهلهبه باپایپیاده دیرهنگام

بیابانیترسناکوتاريکوخطرآفرینبود.نمیدانمچراآنشب،تاريکیوتنهاییوطوالنیبودنراه

کهبهمسجدسهلهرسیدم،آخرهایشببود. اصاًلبهخیالمنخطورنکرد.باریبهراهافتادم.وقتی

کهتوانايستادننداشتم گرسنهوخستهبودم؛بهحّدی مسجدبسیارخلوتومنهمشديدًاتشنهو

وماهیچههایبدنممیلرزيد.

و داشتم رفاقت خیلی بود، دل اهل و مّتقی بسیار مردی که سهالوی مرحوم مسجد کلیددار با

بسیاریازشبهایچهارشنبهرابااومیگذراندم.

کهايشانخوابیدهاند،مزاحماونشدم؛لذاتنهابرایرضای آنشبچوندیروقتبودومیدانستم

کردموسراغاو گرسنگیراتحّمل خداوبرایاینکهمؤمنیرابرایچندلقمهغذابیدارنکردهباشم،

گراورابیدارهممیکردمناراحتنمیشد، نرفتم؛بااینکهباآنمرحوماصاًلرودربايستینداشتموا

بلکهشايدخوشحالهممیشد.

با دیوار کنار بود، نمانده صبح اذان به خیلی که آنجایی از و شدم مسجد وارد بههرحال، 

شکر سجده به را پیشانیام و خواندم نماز رکعت دو ايستادم. نماز به ناتوانی و ضعف حالت

و سر بر سفید عرقچینی که درحالی عرب مردی ديدم برداشتم، سجده از سر همینکه نهادم.

کهدرآنيکبشقاببرنج آمدومرابهنامصدازدويکسینی کمردارد،نزدمن بر شالسبزی

گواراوسردامابدونيخبودبهمندادوفرمود:»ُکْل!)يعنی:بخور!(«. وقیمهوجامآبیبسیار

ِعْنِداهَّلل،  آمدهاست؟(.فرمود:»>ِمْن  کجا از اینغذا )يعنی: العشا؟ أینهذا کردم:من منعرض

که هرکس به خداوند که بهدرستی خداوند؛ طرف از )يعنی: ِحَساٍب<؛ ِبَغْیِر  َيَشاُء  َمْن  ُق  ُز َيْر اهَّلَل  ِإّنَ 

روزیمیدهد«. بیحساب بخواهد،

و گرسنه توخسته، )يعنی: صــّل!؛ و کل عطشان، جوعان، تعبان، »أنــت فرمود: آن بهدنبال و

تشنهای.اینغذارابخوروبعدنمازبخوان!«

کردمومشغول گرسنگی]ازهمهچیزغافلشدم[.ازايشانتشکری منبهخاطرخستگیوتشنگیو

کجامیدانست کدامطرفرفت،ناممرااز کهبود،از خوردنغذاشدم.براثرغفلت،اصاًلنفهمیدماو

گرسنهوخستهام. کهمنتشنهو کجافهمیدهبود واز

خالصه،آنغذابهقدریدرکاممنلذيذوگوارابودکهدرتمامعمرمغذاییبهاینگوارایینخورده
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ازآنمائدۀآسمانی،طعمومزۀهرغذاییدر بودم.هنوزلّذتآنرازیرزبانماحساسمیکنم.بعد

دهانمتبدیلبهمزۀهمانغذایدلپذیروغیرمنتظرهمیشودوغالبًاهنگامغذاخوردنحالتخاصی

گاهبهسویدعاونمازوعبادتبرانگیختهمیشوم. کهناخودآ درمنايجادمیشود

بعدازخوردنغذا،بانیروونشاطفوقالعادهایبهنمازايستادموازپیرامونخودغافلبودم.تازه

کجاآمدهبود.آخر،درآنتاريکیشب کهبودواینغذااز کهایداد!او کهمتوجهشدم بعدازنمازبود

درمسجدسهلهواطرافآنمغازهاینبود!«

کردهو اینگونهرمزگشایی ازسّرتوفیقخود رّبانی، اینعنايت ازنقل بعد آيتاهللصافی مرحوم

کهمسلمانیرابرای»رضایخدا«از کهاینرزقلذيذ،بهخاطراینبود فرمودهاست:»منفکرمیکنم

کار کهيک خواببیدارنکردموبرایآسايشوراحتیخودبهمؤمنیآزارنرساندم.عزیزانمن!ببینید

کهدراینجاخیلی کاربايدبرایخداباشد.آنچیزی کوچکچهاثربزرگوخوبیرادرپیداشت؛اما

گناهکار،هرگزخودم کردناست.نّیتوهدفبايدخداییباشد.مِنبندۀ کاربرایخدا مهماست،

کرد راالیقچنینلطفواحسانینمیديدم؛ولیهمینکهيکوجببهطرفخدارفتم،اوهمعنايت

کسیتقوایمستمر گر ا کنید، رابرایمننمايانساخت.حال،شماتصور ازمهربانیاش وجلوهای

داشتهباشدودائمًادرفکرجلبرضایپروردگارشباشد،آنوقتپروردگاربااوچهمعاملهایخواهد

کرد«)سوختهدلیغريب،ص6۱تا6۹(.

سوغات سفر

کهسوغات دراینجاچنددستورالعملازمرحومآيتاهللصافیاصفهانیبهدوستانامامزمان)عج(

سفروسیرالیاهللآنبزرگواراست،تقديممیکنیم:

کتاب ۱.فرستادنروزانهصدودهصلوات:فاضلارجمندجنابحجتاالسالمدکترمرتضیآقاتهرانیدر

»الّلهم کردند: رابهاینشکلتوصیه آوردهاست:»حضرتاستاد،ذکرصلواتی سودایرویدوست

کهبسیاربهجاستروزانهصدودهصلوات صّلعلیمحّمٍدوآلمحّمٍدوعّجلفرجهموفرجنابهم«

بههمینصورتبهوجودمقدسحضرتولّیعصر)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(هديهوتقديمشود؛

گردد«)مرتضی گشاده گشودهو کهبهبرکتاینصلوات،راهیبهسویوصالآنحضرت بدانامید

آقاتهرانی،سودایرویدوست،ص۷0(.

فراوانی ــات رواي »در الشريف(: فرجه تعالی اهلل عصر)عجل امــام سالمتی نّیت به گوسفند ذبــح ۲.

که آنحضرت ارادتمندان ازایــنرو، میکند. بال و قضا رفع پرداختصدقه، که اهلبیت)ع(آمده از

ازهرچیز کهپیشوبیش آناناست،سزاواراست آرمان و آرزو سالمتیآنوجودمقدس،مهمترین

گرچهارادۀالهیبرحفظوبقایآنآخرینذخیرۀ وهرکس،برایسالمتیآنحضرتصدقهدهند.ا
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پرداختصدقه اما کرد؛ گزندیحفظخواهد ازهرگونه را عزیز آن وخداوند،خود، گرفته قرار الهی

بهشخص نسبت وحّجتحّی عناياتحضرتحق وجذب آنجنابموجبجلب برایسالمتی

صدقهدهندهخواهدشد.مرحومآيتاهللصافیاصفهانیدراینراستااینگونهتوصیهمیکردند:هرروز

کناربگذاريد،وقتیپولآنقابلتوجهشد،گوسفندیرابهنّیتسالمتی قدریصدقهبرایسالمتیآقا

کنید« کرده،میانفقرایشیعهومتدّینبهآقاتقسیم امامعصر)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(ذبح

)همان،ص۷۱تا۷۲(.

امام آستان به سرسپردگی و زيــارت این از فراوانی تجربیات خود که او سّیدالّشهداء)ع(: زيــارت ۳.

حسین)ع(داشتونمونهایازآندرمطلعمقالهآمد،دراینبارهچنینمیفرمودند:

»يکیازمستحّباتیکهدرراهاستکمالنفسخیلیمؤثراست،زيارتسّیدالّشهداء)ع(است؛زیراامام

ارتباط الشريف( تعالیفرجه زمان)عجلاهلل امام با گرخواستی ا يعنی بابالحّجهاست؛ حسین)ع(

کهشده ازدورهم ازدرحسین)ع(واردشوی.زيارتآنحضرتخیلیمهماست. کنی،بايد برقرار

سالمیبدهیموعرضارادتیبکنیم.

ــیــم ــوي ــو ســـخـــن مــى گ ــ ــاد ت ــ ــه  ی ــ یـــــــم ب وحـــــانـــــىگـــرچـــه دور ر ســــفــــر  در  نـــــبـــــود  مـــــنـــــزل  ُبـــــعـــــد 

کهدستکميکسالمبهامامحسین)ع(ندهیم. کمالراهموارمیکند.شبانهروزینگذرد زيارت،راه

کنید.امام منایننکتهرابهعنوانيادگاریعرضمیکنمتاهروقتيادتانآمد،برايمطلبآمرزش

حسین)ع(باباهللوبابالحّجهاستوانسانبايددرطولشبانهروز،هرچنديکمرتبهوهرچندبا

کند«)شیخحسنصافی،طلبيار،ص6۳(. يکسالم،آنحضرترازيارت

وصیت  نامۀ والیی

اينکفرازهاییازوصیتنامۀوالییحضرتآيتاهللصافیاصفهانی)ره(راتقديمتانمیکنیم:

»خداوندا،گوشتوخونواستخوانمنبهوحدتويگانگیوبیهمتاییوجودتوشهادتمیدهد؛

الثقلین،محمدمصطفی)صلی ]همچنین[بهپیغمبریخاتماالنبیاء،حضرتسّیدالکونینورسول

اهللعلیهوآله(وبهامامتجوهراخالص،اّمالکتابوفصلالخطاب،بابالیقینوامامالمّتقین،علی

کرم)صلی کهيکیپسازديگریجانشینانبرحّقپیغمبرا ابنابیطالب)ع(ويازدهفرزندمعصومش

کوکبدّریآسمانامامت،حضرتبقّیـۀاهلل اهللعلیهوآله(میباشند،]خصوصًا[دوازدهمینآنها،

کهبهامرومشّیتپروردگارقادرمتعالدرپس االعظم،حجتابنالحسنالعسکری)علیهالسالم(

کهارادۀحّقمتعالبرظهورشتعّلقبگیردوجهانراپرازعدلوداد پردۀغیبتبهسرمیبردتازمانی

کند.إنشاءاهللتعالی.

تو راه در که بود این ومیلمن کردم توشروع نام با را زندگی که راشاهدمیگیرم تو خداوندا،
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پايدار تو اولیای و تو به محّبت و ازعشق وجودم که میگیرم شاهد را تو بــردارم. قدم تو بهسوی

تعالی اهلل زمان)عجل امام صاحباالمر حضرت اختیارم، صاحب و اربابم ياد به من قلب است.

فرجهالشريف(زندهاستوبهمحّبتشپاينده.بهواليتشمباهاتمیکنمودلباختۀجمالزیبای

آسمانیحضرتشمیباشم.

امامزمان)عجلاهلل ازمحّبتوواليِتخانداننبّوتو باروحیسرشار ازتومیخواهم خداوندا،

اولیای ياد و تو نام با زندگیمن پروندۀ و کنم ملکالموتمالقات باحضرت الشريف( فرجه تعالی

کهمیتوانباآن،روزگارقبروقیامترابهخوبیو گرامیتوبستهشودواینپرمايهترینتوشهایاست

کهدرظلمتقبروضیق)تنگنای(لحدوسؤالنکیرومنکر، کردوچراغپرفروغیاست خوشیسپری

راهرابرماآسانمیگرداند.

گرفتندودرخوابوخیالش کهدرفراقحضرتشسوختندودرانتظاروصالشآتش ایخوشاآنان

خاموششدند.

کهچنینسرنوشتیرابهمنعنايتفرماییتادرحصنحصینتوودر خداوندا،ازتومیخواهم

کهنهايتآرزویمنرسیدنبهمقام جمعشهداوصّديقینوصالحینباشمو»َحُسَناولئکرفیقًا«

کاشمننیزدرحالوهوای کویحضرتمحبوباست.ای رفیعمحّبتوهمرازشدنبامحّبین

کستر زبانهمیکشیدم،خا ياراندلباخته وتابهامیسوختمودرجمع اینتب محّبینبودمودر

برای و میگفتم لبیک را المطمئّنۀ...« الّنفس أّيتها »يا ندای مطمئن، نفسی با آنگاه و میشدم

همیشهخاموشمیشدم.

کهدرزیرلوایزیبایامامزمان)عجل ایفرزندانعزیزمواینورديدگانم،محمدوعلی،شما

اهللتعالیفرجهالشريف(زندگیمیکنیدوازخوانپربرکتاحسانحضرتشحیاتمیگیريد،بدانید

کهحضرتبقیۀاهللاالعظم)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(،اینناموسدهروواسطۀخالقوخلق،

کنید.اعمال کنید،محّبتشرادرقلبتانافزون کهبايديادشرادردلهازنده عزیزترینعزیزیاست

کرده،قلب کهخداینا کنید کاری کنید.مبادا کهحضرتشراشاد ورفتارشمابايدبهگونهایباشد

ازشمامیخواهمو]بهشما[ رابهغضبآوردهايــد. کهخدا ازشمادلگیرشود.آنگاهاست نازنینش

اهلل زمان)عجل امام بهخصوص معصومینش، اوالد علی)ع(و به محّبت نهال که میکنم سفارش

کنیدتا کنیدوآنهاراباوالیاینخاندانتربیت تعالیفرجهالشريف(رادردلفرزندانخويشغرس

کهعلماو گویشماوباقیاتالصالحات.همچنینبهشماسفارشمیکنم خلفصالحیباشندودعا

کرامآنها، کرامکنید؛زیرااینهاسربازانامامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(هستندوا براا
ّ

طال

کرامامامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(است. ا
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ایمبّلغینعزیزدینمبینوایگويندگانمحترموایمّداحانگرانقدراهلبیتعصمتوطهارت

)علیهمالسالم(،وایصاحبانقلمواینويسندگانگرامی،بههمۀشماسفارشمیکنمکهازحضرت

ولّیعصر،امامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(غافلنشويد.روابطخودراباآنحضرتدوستانه

گوشزد کرموجاللوبزرگیاشرا کنید،لطفو کنید،عظمتشرابیان کنید.نامشرازنده وعاشقانه

بکاريد. رادرقلبهایمردم اوسوقدهید،محّبتحضرتش بهسوی را کنید،دلهایمردم مردم

گرایننام کنید.ا خودتان]اّول[باحضرترفیقشويد،]آنگاه[مردمرابهرفاقتباحضرتدعوت

گناهاززندگیمردمبرداشتهمیشود َبع)بهدنبالآن(، مبارکبامحیطزندگیمردمآمیختهشود،بالّتَ

کهبدینوسیلهزمینهساز وجایخودرابهاعمالصالحونیکوکاریبههمنوعانخودمیدهد.شايد

ظهورموفورالّسرورحضرتشباشید.

کهدلممیخواستدرزندگی،رفتار کسیجزتوعاِلمبهاسرارنیست،توراشاهدمیگیرم پروردگارا،

ولّی نازنین تووخشنودیدل بارضای َاعــالم،جز وعلمای بعزیز
ّ

باطال بهخصوص بامردم، من

که را آنچه بوده این بر من نباشد.سعی کار در ديگر شائبهای الشريف(، فرجه تعالی اهلل تو)عجل

و کرسیدرس و وموعظه وبحث انجامدهم.مجالسدرس است، موجبخوشاينددلمحبوب

اّيابوذهاب،همهوهمه،صورتیدرزیرداشتغیرازآنچههمهدرظاهرمیديدند)صورتیدرزیر

کهدلممیخواستسرسپردگیخالصانهایداشتهباشمبردرگاه داردآنچهدرباالستی(وآناینبود

واالمقامآستانمقدسحضرتبقّیـۀاهللاالعظم)روحیوارواحالعالمینلترابمقدمهالفداء(.منبه

اینسرسپردگیمباهاتمیکنمودرواقعدلممیخواستسگسرگردانآستانمقدسشباشمودر

کهجانعالمیانبهفدایيکالخمویاینصاحبعزیزومهربانباد.دلم پیجلبرضايتصاحبم؛

میخواهدمؤمنینومؤمنات،اینسِگروسیاهدربارامامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(رااز

کنیدعظمت،رأفتوعطوفت کهبرگزارمیشود،سعی دعایخیرفراموشنکنند.درمجالس]ترحیم[

کنیدودلهایمردمرابهسویحضرتش گوشزدمردم امامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(را

کبری،فاطمـۀالّزهرا،اباعبداهللالحسین)ع(بشود سوقدهید.ذکرمصائبامیرالمؤمنین)ع(وعصمت

تاازبرکتایناسماءمتبرکهمنهمفیضببرم.

کهمراسرازیردر کهدرتشییعجنازۀمنوباالیسرقبرمن،آنگاه فرزندانعزیزم،ازمردمبخواهید

کنندومصائب کهخاکبربدنمنمیریزند،برامامحسین)ع(گريه قبرمیکنندو]همچنین[موقعی

کنم.از اباعبداهلل)ع(رابخوانندتاایناشکهابررویخاکقبرمنريختهشودوازبرکاتآناستفاده

کنندوازسرتقصیراتمندرگذرندومرا کهبهمحاسنسفیدمنرحم همۀآنهاعاجزانهتقاضادارم

گذشت،خصلتبرگزيدۀائمۀمعصوم)ع(مابودهاست.منهممتقاباًلازهمۀ کهعفوو کنند حالل
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گفتهاندياغیبتوتهمتیزدهاند، کهدرموردمنحرفیزدهاندوسوءظّنیداشتهاندوخالفی کسانی

کهمنازآنهاراضیباشم،بهاین بدوناستثنادرمیگذرمورضايتخدایمتعالرادرآنمیبینم

گیرم. کهدرقیامتموردغفرانورحمتپروردگارعالمقرار امید

مۀمجلسی)ره(باشد؛جاییکهمؤمنین
ّ

فرزندانعزیزم،دلممیخواهدمحّلدفنمندرمقبرۀعال

کسیراعظم،ص۹8تا۱0۵(. جمعاندوفضایآنباتالوتقرآنونمازودعامعّطراست...)ا

حسن صافى اصفهانى 1373/12/5« 

آیت اهلل حاج سّید احمد فقیه امامی
عودانشمندجامع،استادحوزۀعلمیهوسنگردارآثاردينیه،چهرۀدرخشان عالمعاملومجاهدبار

آيتاهللحاجسّیداحمدفقیهامامی،در فروزانمسجدومحراب،مرحوم ومنبروشمع عاَلمخطابه

ومبارک باسالروزمیالدمقدس باسال۱۳۱۲شمسی،همزمان برابر تاريخ۱۷ربیعاالّول۱۳۵۲قمری،

خاتماألنبیاءواشرفالرسل،حضرتمحمدابنعبداهلل)صلیاهللعلیهوآله(وهمچنینسالروزمیالد

میمونومبارکپیشوایششمشیعیانجهان،امامجعفرابنمحمدالصادق)ع(،درخاندانیعلمی

ازنسلپدریعالمومتقی،يعنیآيتاهللحاجآقاعطاءاهللفقیهامامیومادریصالحهو باايمان، و

کههردوازخاندانساداتامامیومنتسببهامامزادۀ گوهربیگمامامیالعريضی بافضیلت،يعنی

عظیمالشأنعلیابنجعفرعريضیفرزندامامصادق)ع(هستند،درمحلهایمذهبیوهوادارخاندان

رسالتودوستداراهلبیتعصمتوطهارت)ع(ودرجوارامامزادۀعظیمالمنزله،آقاسّیدزینالعابدین

گذاشتندودردامنپاکوبافضیلتمادری علی،معروفبهامامزادهدربامام،پابهعرصۀاینجهان

باايمانودرزیرسايۀتربیتوتعلیمپدرینمونهدراخالقوفضائل،بهمراحلرشدوتکاملروحیو

اخالقیدستيافتند.

گذراندندودرسال۱۳۳۲شمسیازاصفهانبهقم ايشانقسمتیازسطحرادرحوزۀعلمیۀاصفهان

هجرتنمودندوبقیۀدورۀسطحوخارجفقهواصولوفلسفهوتفسیررادرحوزۀعلمیۀقمتحصیل

نمودندودرماهشعبان۱۳84قمری)۱۳46شمسی(بهاصفهانمراجعتنمودند.

استادانايشاندرحوزۀعلمیۀاصفهانعبارتنداز:

۱.پدربزرگوارشانمرحومآيتاهللحاجآقاعطاءاهللفقیهامامی)قّدسسّره(.

۲.آيتاهللحاجشیخاحمدفیاض)قّدسسّره(.

۳.آيتاهللحاجشیخنورالدینَاَشنی)قّدسسّره(.

4.آيتاهللحاجشیخعلیمشکات)قّدسسّره(.



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

709



حکامروایی،جلددوم شر
ــیــت هــای خــّیــر  ــعــال ف زنـــدݡگـــی و  ــر  ی ــحــر ت

نیک اندیش حاج سّیدحسین رضـــــــازاده

710

۵.آيتاهللحاجشیخمحمودمفید)قّدسسّره(.

6.آيتاهللمیرزامحمدعلیمعّلمحبیبآبادی)قّدسسّره(

و...ودرحوزۀعلمیۀقمعبارتنداز:

۱.مرجععالیقدرشیعه،آيتاهللالعظمیحاجسّیدحسینبروجردی)قّدسسّره(.

۲.مرجععالیقدرشیعه،آيتاهللالعظمیسّیدروحاهللخمینی)قّدسسّره(.

۳.آيتاهللعالمهطباطبایی)قّدسسّره(.

4.آيتاهللالعظمیسّیدمحمدمحقق،معروفبهداماد)قّدسسّره(.

۵.آيتاهللحاجسّیدمحمدباقرسلطانیو...

تألیفات

کهبعضیاز آيتاهللفقیهامامیازدیرزمانبهنوشتنوثبتمسائلومطالبعلمیعالقهمندبودهاند

تألیفاتايشانعبارتنداز:

۱.تقریراتدرسخارجفقهمرحومآيتاهللالعظمیبروجردی.

۲.تقریراتخارجفقهواصولآيتاهللالعظمیخمینی.

۳.تقریراتدرساصولآيتاهللالعظمیمحققداماد.

4.تقریراتدرساصولآيتاهللسلطانی.

۵.تفسیرقرآن)درپنججلد(.

6.تحفهالفقیه)دربارۀامامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشريف(.

۷.شرحدعایعرفۀحضرتسّیدالشهداء)علیهالسالم(.

8.اقتصادبهصورتسؤالوجواب.

۹.قرآنوتعهداتواقعیانسان.

۱0.انسانازديدگاهقرآن.

۱۱.نکتههاییازروايات،راجعبهحضرتفاطمهزهرا)سالماهللعلیها(.

۱۲.نظراتعلمیودينیوسیاسیواجتماعیحضرتعلی)علیهالسالم(درنهجالبالغه.

۱۳.رسالهایدرشرحخطبۀفدکیۀحضرتزهرا)سالماهللعلیها(.

۱4.عقايداصیلشیعه.

۱۵.شرحرسالۀحقوقامامسجاد)علیهالسالم(.

۱6.شرحنامۀامامعلی)علیهالسالم(بهمالکاشتر.

کهبه۷۵عنوانمیرسد. وديگرتألیفاتايشان
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سیرۀ اخالقی

گذشتوچهرۀمتبّسمونظمدر ازویژگیهایاخالقیمعّظًمله،ُخلقنیکووُحسنمعاشرتوعفوو

کبیرهوزيارت ازسنهفدهسالگیوخواندنزيارتجامعۀ امورزندگیومداومتبهنمازشب تمام

کاملدرهرروزبود. عاشورای

و علويه حقۀ واليــت از خستگیناپذیر دفــاع بزرگمرد، این زندگی بــارز مشخصههای از همچنین

مظلومیتوحقانیتحضرتفاطمۀزهرا)سالماهللعلیها(واحیاینهضتفاطمیهودفاعازارزشها

و دينی شبهاتضد با مبارزه و السالم( )علیه سّیدالشهداء وحقطلبانۀ گاهانه آ شهادت قداست و

زادگــاهخويش،شهرمذهبی در ايشان بود. وهابیت و بهائیت و التقاطیهمچونتصوف گروههای

وباواليتاصفهان،بهتدريسوتألیفوتبلیغپرداختندوبهعنوانعالمیبزرگوپیشوایینامدارو

مجاهدیخستگیناپذیر،درخشید.

ارتحال

کوششدرراهخدمترسانیبهمردموهدايتجامعه،در آيتاهللفقیهامامیپسازسالهافعالیتو

کندهازغمولی صبحپنجشنبه۱0جمادیالثانی۱4۱4قمریودرسن60سالگیباقلبیپردردودلیآ

کهيکیاز الزهرا)س( کتابخانۀ نورانیبهنورواليتودلباختۀحّقوخاندانعصمتوطهارت،در

گفتندودرجوارامامزادۀعظیمالشأن،آقاابوالعباس، يادگارهایارزشمندمعّظًملهاست،بدرودحیات

ازفرزندانونسلپرچمداربزرگنهضتکربال،اباالفضلالعّباس)ع(درشهرخوراسگانمدفونگرديدند.

آیت اهلل حاج سّید حسن فقیه امامی
آيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامیازمفاخرحوزۀعلمیهبودندوعالوهبرتأسیسچندینمدرسه،به

تدريسدرزمینههایعلومادبیومنطقوحکمتو...میپرداخت.

د
ّ
تول

استادبزرگواروجامع،آيتاهللحاجسّیدحسنفقیهامامیمتوّلد۱۳۵4قمری)۱۳۱۳شمسی(،فرزندمرحوم

آيتاهللحاجآقاعطاءاهللفقیهامامی)قّدسسّره(ازمفاخرحوزۀعلمیهوجامعۀروحانیتاصفهانبودند.

استادان

اصفهان، علمیۀ حوزۀ زعمای و مدّرسین و علما از نیزجمعی و بزرگوارشان پدر درمحضر ايشان

گذراندند.مهمتریناستادانايشانبدینقرارند: مراحلتحصیلیرادردورۀمقدماتوسطحوخارج،

۱.پدرومعّلمومربیوسازندۀشخصیتشان،مرحومآيتاهللحاجآقاعطاءاهللفقیهامامی)قّدسسّره(،

متوفای۱۳8۷قمری.
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متوفای ســّره(، نجفآبادی)قّدس محمدحسن شیخ حــاج آيــتاهلل عابد، پارسای و زاهــد عالم ۲.

۱۳84قمری.

خناقد،مرحومآقاشیخمحمدعلیمعّلمحبیبآبادی)قّدسسّره(، ۳.استادماهرواديبفاضلوموّر

متوفای۱۳۹6قمری.

متوفای ســّره(، آيــتاهللحاجشیخعلیمشکاتسدهی)قّدس مرحوم زاهــد، عالم و کامل استاد 4.

۱4۱0قمری.

متوفای ســّره(، ابطحی)قّدس موحد مرتضی سّید حــاج آيــتاهلل مرحوم جامع، و محقق استاد ۵.

۱4۱۳قمری.

6.حکیم،اديب،منّجمواستادجامع،مرحومآيتاهللحاجشیخعباسعلیاديب)قّدسسّره(،متوفای

۱4۱۲قمری.

۷.عالمزاهدومتقی،مرحومآيتاهللحاجسّیدعلیاصغربرزانی)قّدسسّره(،متوفای۱40۵قمری.

8.عالمفاضلوزاهد،مرحومآيتاهللحاجشیخعلیقدیریکفرانی)قّدسسّره(،متوفای۱40۷قمری.

۹.استادمحققوزاهد،مرحومآيتاهللحاجشیخاحمدفیاض)قّدسسّره(،متوفای۱40۷قمری.

۱0.فقیهاصولی،مرحومآيتاهللآقایحاجآقاحسینخادمی)قّدسسّره(،متوفای۱40۵قمری.

۱۱.فقیهومرجعبزرگوار،مرحومآيتاهللالعظمیآقایحاجسّیدعلیموسویبهبهانی)قّدسسّره(،

متوفای۱۳۹۵قمری.

۱۲.ونیزجمعديگریازعلماومدّرسینحوزۀعلمیۀاصفهان.

خدمات و فعالیت   ها

۱.تجديدبنایسهطرفجنوبیوشمالیوشرقیمدرسۀذوالفقاروتکمیلطرفغربیآن.طرف  

بنانمودندوبهمرحلۀ کرمانی،تجديد رامرحومآيتاهللحاجشیخمحمدباقر غربیمدرسۀذوالفقار

سفتکاریرساندندوعمرايشانپايانيافت،سپسآقایامامی،همینطرفراتکمیلنمودهوسه

طرفديگررانیزبهسبکقديم،تجديدبنانمودند.

۲.تأسیسمدرسۀمحموديهدرنزديکیمدرسۀذوالفقار.درحالحاضرتجديدبنایآن،بهنحومفّصل

واساسیدرسهطبقهدرحالانجاماست.

۳.تأسیسمدرسۀجواديه،متصلبهمدرسۀمحموديه.

4.تأسیسمدرسۀالغدیر،درانتهایخیابانمشیرانصاری.

بازارچۀ در عربان( )مدرسۀ خادمی آيــتاهلل مرحوم مجّلل و باشکوه مدرسۀ نماسازی و تکمیل ۵.

ساروتقی،درنزديکیامامزادهاحمد.
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کلهدردوطبقه 6.تجديدبناوتوسعۀمدرسۀخالصیهدرنزديکیمسجدسالم،درمحلۀقديمیجمال

وبسیارزیباوشکوهمند.

۷.تعمیراتاساسیمدرسۀامامیهدرنزديکیچهارراهابنسیناودرمجاورتمزارباباقاسم.

8.تعمیراتاساسیمدرسۀنیمآور.

المسلمینحاجشیخ وحجتاالسالمو ابطحی موحد باهمکاریحاجسّیدحجت امامی آيتاهلل

مدرسۀ در تربیتی و درسی گستردۀ برنامۀ ايجاد با فقیه، کبر علیا وحاجشیخ ابراهیمی محمدعلی

ذوالفقارومدارسوابسته،حوزۀعلمیۀاصفهانرانظموترتیبدادهوهزارانطلبۀحوزۀاصفهانرادر

طولچنددهه،دردورۀمقدماتوسطحوخارج،تربیتنمودند.

تدریس

کالمو معّظًمله۳4سالدرحوزۀاصفهانتدريسنمودندودرزمینۀعلومادبیومنطقوحکمت،

عقائد،تفسیرقرآنوشرحنهجالبالغه،رجالودرايه،فقهواصولبهافاضۀعلمیاشتغالداشتند.

اقامت بابامحمدعلیسقا)مسجدامامی(،به ايشانظهرهادرمسجدالکريموشبهادرمسجد

و پزشکان از جمعی بــرای هفتگی، و منظم جلسات در و میپرداختند دينی سخنرانی و جماعت

و بهنحومستمر،دروس و بودند ودينیمشغول افاضۀعلمی به وسایرتحصیلکردهها، مهندسان

مباحثدينیرابرآنهاعرضهمیکردند.

مبارزه علیه فرقه  های انحرافی

مفسد و گمراه فرقههای با که بود مستمری مبارزات بزرگمرد، این زندگی در جالب قسمتهای از

با و داشتند وهابیمسلکها، و التقاطیها کمونیستها، بهاییها، قبیل از منحرف گروهکهای و

بحثهایزيادومناظراتمستدلوقوی،دررسوانمودنومحکومکردنآنها،نقشبسیارمؤثری

کهبهنام گستردۀايشانبامؤسسههایدينیوخیريهای ايفانمودند.همچنین،همکارینزديکو

بهعنوان بودهاست. ارزشمند دارند،بسیار اجتماعی و فعالیتخدماتی نامیپیشوايانمعصوم)ع(،

آموزشی سازمان فرجه(، تعالی اهلل زمان)عّجل امام مددکاری انجمن با همکاری از میتوان نمونه

اباالفضل)ع( اباصالحالمهدی)عج()طالب(،انجمنخیريۀحضرت ابابصیر،صندوققرضالحسنه

کلیه(،رادیولوژیوآزمايشگاهمهديه)عج(و...نامبرد. )ویژۀپیوند

مدیر مؤسسی و مدّبر تربیتکنندهای دلسوز، استادی عمل، با عالمی ايشان کــالم، يک در

توسعۀ و رشد در اساسی بسیار نقشی اخالقی، مکارم و تقوا و وعمل علم از استفاده با که بودند

حوزۀعلمیۀاصفهانودرتعلیموتربیتطالبوتبلیغوترويجدینودفاعازحريممکتبواليت

ايفانمودند. امامت، و
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ارتحال

سرانجام،روحبلندوملکوتیاینعالمربانیدرروزيکشنبه۱۵اسفند۱۳8۹بهملکوتاعلیپیوست

کشوریتشییع ودرمراسمیباشکوهباحضوراقشارمختلفمردمومسئوالناستاناصفهانومقامات

ودرجوارامامزادهابوالعباسخوراسگانبهخاکسپردهشد.

حجت االسالم والمسلمین حاج آقا فخرالدین کلباسی
کلباسی،علوم کلباسی،فرزندحاجمیرزامحمدرضا عالمفاضلواديببرجسته،مرحومحاجآقافخرالدین

جديدرادراصفهانبهپايانرساندوسپسبهمشهدمقدسهجرتنمودوازمحضراستادانیچونحضرات

کردهوسپسبهاصفهان مهاش،آقایشمس،اديبنیشابوریوسّیداحمدیزدی،استفاده
ّ

آيات:پدرعال

بازگشتودرمجلسدرسحضراتآيات:حاجآقاحسینخادمی،حاجسّیدعلیاصغربرازانیوحاجآقا

کوپاییحاضرشد.اوهمزمانموفقبهاخذلیسانسدررشتۀحوققضاییازدانشگاهتهران صدرالدین

گرديد.آنمرحومبسیارمؤدب،متواضعومنشأخیربود.وىيکیازمؤسسینساختمانقائمیهواحمديۀ

اصفهانبود.جلسۀدعاىندبۀايشاندرساختماناحمديه،ازجلساتپرشوروروحانیايشانبود.

مــدارس در و نمود سپری مبین ع شــر تــرويــج در را عمری کــه خطیب عالم و شهیر واعــظ ایــن

از يکی در درسال۱40۷قمری داشــت، اشتغال علمی و آموزشی فعالیتهای به دانشگاهها و قديم

کلباسیواقعدرمسجدرکنالملک،جنببرادر بیمارستانهایتهرانوفاتيافتودرآرمگاهخاندان

گرديد. بزرگوارش،دفن

حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسین منصورزاده
از و علمیه حوزۀ شاخص روحانیون از يکی منصورزاده، حسین شیخ حاج حجتاالسالموالمسلمین

وعاظنامیشهراصفهانمحسوبمیشدند.

عالیه و متوسطه دروس استادان و معّلمین از اسالمی، تعلیمات بخش در پــرورش و آمــوزش در

بودند.بهواسطۀارتباطاتوآشناییسّیدفضلاهللرضازادهباايشان،توفیقبهرهمندیازارشادات،

گرديد. کالسدرسايشان،برایسّیدحسینرضازادهفراهم راهنماییهاوحضوردر

کهبراساسآن،برخیازطالب گذشت مصادفبانخستوزیریدکترمصدق،قانونیازتصويب

حوزۀعلمیه،درصورتدارابودنشرائطیمیتوانستندباهمانتحصیالتحوزوی،وارددانشگاهتهران

کهاین کسانیبودند غالتحصیلشوند.ايشانازجمله شدهودردانشکدۀالهیاتتحصیلنمودهوفار

گرديدند. فرصتجديدارتقایعلمیراغنیمتشمردهوموفقبهاخذمدرکلیسانسازدانشگاه
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عكس صفحۀ مقابل: 

حجت االسلم  و 

المسلمين حاج آقا 

كلباسى فخرالدين 

حجت االسلم  و 

المسلمين حاج شيخ 

زاده  حسين منصور

و حجت االسلم  و 

المسلمين حاج شيخ 

مهدی مظاهری
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حجت االسالم والمسلمین سّید رضا جزائری
مرحومحجتاالسالموالمسلمینحاجسّیدرضاجزائری،ازنوادگانمحّدثشهیر،مرحومسّیدنعمتاهلل

کناصفهانبود. کریناهلبیت)ع(وسا جزائریوازمرّوجینمذهبوذا

خاندان

نوادگانمحّدثشهیرمرحوم از پدر ازطرف مرحومحجتاالسالموالمسلمینحاجسّیدرضاجزائری

گردمبّرزمحّدثوعالم کتبفراوانديگروشا کتابانوارنعمانیهو سّیدنعمتاهللجزائری،صاحب

ُنه)۹(  با َنَسبشريفوی و تعالیعلیهما(است ماّلمحمدباقرمجلسی)رضواناهلل بزرگوار،مرحوم

واسطهبهآنفاضلخبیروازطریقاوبهحضرتامامموسیبنجعفر)ع(میرسد.

وفات۱۳۹۷قمری(، ۱۳۱6قمری، )توّلد جزائری سّیدحسن حاج مرحوم االحکام، مرّوج پدرش،

کانواجدادشعمومًااز کناصفهانبودونیا کریناهلبیت)ع(وسا اهلمنبروازمرّوجینمذهبوذا

علماوفضالومتصّلبیندردینومبّلغینمذهببودهاند.

/ )متوفای۱۳68قــمــری مــاّلحسینعلیصديقین حــاج آيـــتاهلل مــرحــوم نــوۀ مـــادر، طــرف از وی

و بوده زمانخود در مردم مراجعۀعموم و اعتماد مورد و وارسته عالمان از که است ۱۳۲۷شمسی(

اقامۀجماعت درمسجددربکوشک اواخر و کن فعلی(سا میرداماد نو)خیابان درمحلۀ اصفهان در

مینمودهوبهتبلیغدینوترويجمذهباشتغالداشتهاست.

بدینترتیب،منزلمرحومسّیدحسنابنسّیدمحمدشفیعابنسّیدمحمدجزائریدرشهراصفهان،

درشبچهارشنبه۱۹رمضان۱۳48قمری،برابربا۳0بهمن۱۳08شمسی،شاهدتوّلدنخستینفرزند

اوبهنام»سیدرضا«بود.

تحصیالت

نزد اصفهان علمیۀ حوزۀ در را دينی دروس متوسط و ابتدایی تحصیالت جزائری رضا سّید مرحوم

گرفتودرضمِن استادانوقت،مانندشیخمحمدحسننجفآبادیوشیخغالمرضاقمشهای)ره(فرا

اشتغالبهدروسباالتر،بهتدريِسسطوحپایینترهممیپرداخت.

گلستاِنايشاندراینمرحله،عالموارستهو گرمابهو دوستصمیمیوهمدرسورفیقحجرهو

کرمخلصحضرتسّیدالشهداء)ع(،مرحومحجتاالسالموالمسلمینحاجشیخمحمدوثیق)رضوان ذا

اهللتعالیعلیه(بود.ایندويارصمیمی،پیشازازدواج،درمدرسۀعلمیۀمیرزامهدی،واقعدرمحلۀ

کنونتغییرکلیيافتهوتبدیلبهمسجدوکتابخانه بیدآباد،حجرۀمشترکطلبگیداشتند)آنمدرسها

شدهودرتقاطعخیابانآيتاهللطّیبوخیابانمسجدسیدقراردارد(.

کمکمدرموازاتدروسحوزوی،بهمنبرووعظوارشادوسخنرانینیزپرداختو مرحومجزائری
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چوندرفنبیانوسخنوری،قريحهایخدادادداشت،بهزودیدررديفمنبریهاینسبتًامعروف

گرفت؛لیکنازطرفی،هنوزدرسنینجوانیوَاوانتحصیلواستکمالبودوازطرفديگر، اصفهانقرار

براساسآن، که گذشت ازتصويب قانونی بانخستوزیریدکترمصدق( زمان)مصادف درهمان

برخیازطالبحوزۀعلمیه،درصورتدارابودنشرائطیمیتوانستندباهمانتحصیالتحوزوی،وارد

بنابراین،فرصت غالتحصیلشوند؛ فار و نموده الهیاتتحصیل دانشکدۀ در و تهرانشده دانشگاه

کهآنراغنیمتشمردوموفقبهاخذمدرکلیسانساز جديدیبرایارتقایعلمیايشانفراهمشد

گرديد. دانشگاهمزبور

کهباهمانشرائطویژه،موفقبهاخذمدرکازآندانشگاهشدندوهمدورۀايشان کسانديگری از

محسوبمیشوند،میتوانحججاسالم:مرحومآشیخاحمدشیخاالسالم،مرحومحاجشیخحسین

کلباسیومرحومحاجشیخرضاناطقرانامبرد. منصورزاده،مرحومحاجآقافخر

امام امامتحضرت و زندگی »تاريخ باموضوع ايشان، لیسانس دورۀ پاياننامۀ او، وفات از پس

محمدباقر)ع(«،توسطفرزندانشبهچاپرسید.انتخابموضوعپاياننامهدرشرائطاجتماعیآن

زمان،درخورتوجهاست.

فعالیت   های اجتماعی

1 . تدریس در دبیرستان ها

گشودهشدوتوانستدروزارتفرهنگ)آموزشو پسازاخذمدرکلیسانس،راهجديدیفرارویاو

پرورشجديد(بهعنواندبیرومدّرسدبیرستاناستخدامشودوبدینوسیلهارتباطیمستمربانسل

کند. جوانبرقرارنمايدوازاینطریقوظیفۀتبلیغوترويجدینرابهتروبیشترازقبل،دنبال

هنوزهستندتعدادفراوانازعزیزانیکهبینسالهای۱۳۳۷تا۱۳6۳شمسی،دانشآموزدبیرستان

کالسآناستادبودهاند. گرد وشا

کالسهایدرس کهخاطرۀ کههمۀعزیزانی کهدراینبارهجلبتوجهمیکندایناست نکتهای

مرحومجزائریرابهيادمیآورند،بدوناستثنا،از»جزوۀعقائدواحکام«آنشادروانيادمیکنند.

قضیهازاینقراراست:براساسضوابطادارۀفرهنگ،دبیرموظفبودطوریبرنامهریزینمايد

کاملتدريسنموده،بهآخربرساند.ازطرفی، کتابدرسیمربوطهراتاپايانسالتحصیلیبهطور که

کهاستادانبايدنهايتاستفادهرا کالسچنانمحدودبود کالسهادرطولسالونیززمانهر تعداد

ازدقیقههاولحظههامینمودند.

کنارتدريسمتندرسیمربوطه)کتابهای درعینحال،آنزندهيادبهگونهایتنظیممیکردکهدر

تعلیماتدينی،عربی،ادبیاتودستورزبانفارسیو...(،بیشترینزمانکالسخودرابهبیانمسائل
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کامل»احکام« واقعًاموردنیازجواناناختصاصمیداد،وازاّولسالتحصیلیتاپايانآن،يکدورۀ

و»اعتقادات«موردابتالیيکجوانمسلمانرابرایدانشآموزانتشريحمینمودوآنانراموظف

کالسبرايشانبهطورفشرده کهدراواخرهر گفتهشدهرا کنندومطالب کوچکیتهیه مینمودتادفتر

ديکتهمیکردبنويسندوحتیبخشیازامتحاناتهرُثلثرابهسؤاالتمربوطبهآنجزوهاختصاص

گفتۀخودشان(پسازگذشتسالها،هنوزآنجزوهرامراقبتنمودهوازآن میداد.اغلبآنان)بنابر

بالفعلاستفادهمیکنند.

اینروش، که کاماًلتصدیقمیکنند دارند، آشنایی دوران آن ویژگیهای و باشرائط که کسانی

بهحساب دبیرستان فضای در زمان آن جوان نسل بین در دین ترويج و تبلیغ برای شیوه بهترین

میآمدوايشانبهگونهایابتکاریوبیسابقه،آنرابهخوبیاجرامیکرد.

پسنديدۀ اخــالق ايشان که اســت ایــن میکنند عنوان گــردان شــا آن غالب که ديگری خصیصۀ

اجتماعیوآدابمعاشرتیاسالمیراخود،بامتانتووزانتذاتیخويش،بهدقترعايتمیکردوبه

گفتاروهمبارفتار(تعلیممیداد. دانشآموزاننیز)همبا

و کالسحاضرشده ودانشآموزاندر زدهمیشد کالس کهزنگحضوردر زمانی نمونه، باب از

طبعًابهمقتضایروحیاتدورانجوانی،تاپیشازحضوراستاد،دقايقیرابهمزاحوشوخیوسروصدا

گرداِنشلوغ،سرزدهوارد گاهعمدًابرایشناساییشا میپرداختند،بعضیازمعّلمینبهطورمعمولیو

کالسمیشوند،اماایناستاد،همیشهپیشازورودبهکالس،ابتدادرمیزدوپسازگذشتنلحظاتی

کالسمیشد.این کردهودرجایخودقراربگیرند(،وارد کنندخودراجمعوجور گردانفرصت )کهشا

گرددرنزداستادوبالعکسمیشد،آموزشعملیچندین روش،عالوهبراینکهموجبحفظحرمتشا

نکتۀظريفازآدابمعاشرتنیزبود.

کهبادانشآموزانجديدوتازهواردداشت،چندنکتهازآدابحضور اوهموارهدراّولینجلسهای

کتابی)وبهاصطالح،لفظقلم(تذکرمیداد کالسدرسراباهمانسنگینیووقاروبالحنتقریبًا در

کیدمینمود؛مثاًلمیفرمود:»...درهنگامدهندره)خمیازه(،حتمًادستخودرا وبررعايتآنهاتأ

گرفتو...« جلویدهانبايد

که کهدانشآموزیحرکتیناشايستانجاممیداد،تنبیهشفقطنگاهیممتدبهچهرۀاوبود گاه

بسامؤّثرترازتنبیهبدنیبود.مرحومجزائریدرزمینۀتعلیموتربیت)حتیدربارۀفرزندانش(،روشی

با رابهديگرانتحمیلنمیکرد،بلکه اوهیچگاهعقیدۀخود ناصحانهولحنیخیرخواهانهداشت.

آزادانه را راهخود اجازهمیدادخودشخص، و راهنماییمیکرد رفتاریمشفقانه، و منطقصحیح

کند.روشاوتلفیقیبوداز»آموزش«و»پرورش«ونهآموزشتنها.يکیازفرزنداناومیگويد: انتخاب
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»درسنبلوغشرعیوتکلیفبودم.ازپدرمتعیینمرجعتقلیداعلمراخواستم.اوبااینکهمیتوانست

این اهلخبرۀ از نفر وسپسچند کن. فرمود:خودتتحقیق اما کند، تعیین را نظرخود مورد فرد

کرد. موضوعرابرایتحقیقبهمنمعرفی

گردانشموجوداست،ویراعنصریمثبت، باری،هرآنچهازخاطراتدورانتدريساودرنزدشا

کنونهريکدرسمتیوشغلیاشتغال مفیدوخدوممعرفیمینمايد.بدیهیاستکهآندانشآموزانا

کهالبته کاروفعالیتدارندوخواهناخواهازآنآموزشهاوتعلیمات،درزندگیخويشبهرهمیبرند به

کهحقشناساستاداندلسوزخودهستند،ازایناستادفقیدبهنیکیيادمیکنند. دراینمیان،آنان

گاهدرادارهای که کهيکیازفرزندانمرحومجزائریهستم،مواردبسیاریرابهياددارم اینجانب

بدون که برخوردمیکنم کسانی با مراجعهداشتهام، بهمناسبتی که گاهدرجاهایديگر و ارگانی و

ابراز بهمنظور دريافتند، آنمرحوم با مرا فرزندِی کهنسبت آنان رابشناسم،خود آنها بنده اینکه

گوشهایازحقتربیتواستادیآنفقید،بندهرامورداحترام قدردانیازخدماتعلمیودينیوادای

وعنايتقرارداده،ازمرحومپدرمبهعنوانيکآموزگارمؤثرومفیدومربیدقیق،نکتهسنجودلسوزو

کهخوددرسمتآموزگاريا کالسهایآموزندهوپرباراو،بهنیکوییيادمیکنندوحتیبرخیازآنان از

کهشیوۀتدريسخودراازآنمرحوماتخاذنموده کارند،اظهارمیدارند دبیريااستاددانشگاهمشغول

وسبکوروشاوراالگویخويشقراردادهاند.«

آری،»سعديا،مردنکونامنمیردهرگز«.جمعًامدتتدريسايشاندردبیرستانهایمختلف،حدود

کثراینمدتدراصفهانوسهسالدرمدتتبعیددرقمبود.البتهپسازبازنشستگیدر ۲6سالبود.ا

سال۱۳6۳وگذشتچندسال،مجددًاازسال۱۳6۷بهمدتحدوددوسالونیمدردانشگاهصنعتی

اصفهانمشغولتدريسبودهاست.

 2 . سخنرانی، وعظ و خطابه

تحصیالتحوزوی، َاوان همان در جزائری مرحومحجتاالسالموالمسلمین که گفتیم این از پیش

کوچکتر کهمرسوماستابتداازمحیطهای بهسخنرانیومنبرهممیپرداخت؛والبتههمانگونه

ودر گیالن استان کوچک )ازشهرهای تبلیغیبهصومعهسراوشفت شروعنموده،مدتیسفرهایی

کوهرنگدرسمتغرباصفهان(، کنارسد نزديکیرشت(انجامداد،وزمانیدرچادگان)شهرکیدر

برنامههایتبلیغیاجرانمود،وپسازورزيدگیالزم،درسطحشهراصفهانبهآنادامهداد.دراین

زمینهای هر در پیشرفت و ترقی اساسی ازشرائط که خــدادادی و ذاتی قريحۀ و زمینه،وجودذوق

بهحسابمیآيدنیزاوراياریمینمود.

کهپسازطیدوراندانشگاهتهرانوتحصیالتسطوحعالیالهیاتو طبعقضیهاقتضامیکند
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کهاستادانیچونمرحوممطهریومرحومالهیقمشهایمتصدی گذراندندورۀلیسانسدرزمانی

امرتدريسدانشگاهبودهاند،دانشوبینشواالییبهدستآوردهوبااندوختههایعلمیودينی

پیگیری مضاعف، بصیرتی با را ارشــاد و وعظ مهم امر درنتیجه، و بازگشته اصفهان به بیشتری

نمودهاست.

دراینمرحله،تأثیرخصوصیاتروحیوساختارفکریاورادرمیدانسخنوریوتبلیغ،نبايدازنظر

دورداشت.روحیۀدینمداریوباطلستیزی،صراحتلهجهدراظهارحق،پشتکاروجّديتدرانجام

آنچهوظیفهتشخیصمیداد،بیاعتناییبهسرزنشهاومالمتهادرمقامانجامتکلیف،دوریاز

از ازتمّلقگوییمتمّولینوطمعورزینسبتبهداراییهایديگران،انزجار زراندوزیوتکاثر،نفرت

کهبهوضوحدرسیمایزندگیاوآشکاربود، رقابتوهمچشمیدرتجملگراییو...اینگونهخصال

کهچون ازاوخطیبیراستگووموعظهگریيکرنگويکزبانوارشادگریتأثیرگزاربهوجودآوردهبود

سخنشازدلبرآيد،الجرمبردلنشیند.

از و مــیرونــد... خلوت به چــون امــا میکنند منبر و محراب بر جلوه که نبود غیرمّتعظ واعظان از

و بیآاليش وجــدان و يکسان وجلوتش بلکهخلوت کمترمیکنند؛ توبه کهخود، نبود توبهفرمايانی

والییاشهمچونپروانهایدرطوفشمعخاندانعصمت)ع(،ارادتمندیبیرياومدافعیبیادعابود.

آنچهازنوارهایصوتیسخنرانیهايشبهيادگارماندهاستونیزخاطرۀمنبرهاوسخنرانیهای

که کهدربايگانیاذهانبسیاریازمؤمنینموجوداست،بهخوبیترسیممیکند پرشوروواليتیاش

کانشاهتمامبرتبلیغدینو روشوسیرۀمرحومجزائریدرفعالیتهایاجتماعیهمچونشیوۀنیا

نشراحکامومعارفاصیلآنوجّديتوتالشدرراهتقويتمذهبحقجعفری)ع(ودفاعازآرمانهای

اصیلقرآنوعترتوجلوگیریازاعمالسلیقههاوتفسیرهایشخصیدرقرائتمتوندينیبود.

درواقعهمۀکسانیکهبهنحویباویآشنابودهاند،جوشوخروشویرادرهنگامبروزانحرافات

به اعتراض و بیانحقایقدينی رادر او گويشصريح و بهيادمیآورند فکریوعقیدتیدرجامعه،

کجرویهامیستايند.

3 . مبارزات دینی

مرحومجزائریبراساسنگرشهایريشهداردينیوخالصانهاش،همآهنگباسایرعلماوروحانیون

گلشن شهروبهویژهمرحومآيتاهللخادمی،درحوالیسالهای4۳ - ۱۳4۲،درسخنرانیهایسرای

کمانوقت دربازاراصفهان،دربرابربیدادگریهایستمشاهی،بیمسامحهزبانبهاعتراضعلیهحا

گاهانهباظلموجورودینستیزیحّکامرژيم گشودومردممؤمنومتدّیناصفهانرابهمخالفتآ

پهلویفراخواند.
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کنندودرنتیجه،سازمان عواملرژيم،ديگرنتوانستنداینحرکتآشکاروغیرقابلتوجیهراتحمل

شهر به وی تبعید متعاقبًاحکم و نموده ممنوع منبر، و هرگونهسخنرانی از را ايشان رژيــم، امنیت

کردند. دامغانراصادروتوسطشهربانیبهویابالغ

کهانجامشد)ازجمله،تالشهاونامهنگاریهایآيتاهللخادمی(، بافعالیتهاورفتوآمدهایی

گرديدوايشانبرخالفآنچهمتوّقعبود،بهمرکزفعالیتهایضد مکانتبعیدازدامغانبهقمتبدیل

گرديد. رژيمتبعیدشد!اینحکمتبعیدبهمدتحدودسهسالاجرا

با باسایرروحانیینمحترمشهرو ايشانبهصورتهمآهنگ ازفعالیتهایمبارزاتی گوشههایی

اسناد بررسی مرکز توسط کتابخادمشريعت)جمعآوریشده در آيتاهللخادمی، مرحوم محوريت

گرديدهاست. تاريخیوزارتاطالعات(،منعکس

شخصیت روحی و صفات بارز

کهيکیازعواملبسیارمؤّثردرنحوۀرفتارو آشنايانبامسائلروانشناسیتربیتی،بهخوبیواقفند

کهغالببرآن»بلغم«يا»سودا« کیفیتطبعومزاجآنهاست؛مثاًلمزاجی گفتاروحتیافکارانسانها،

کهقوۀ»شهوت«يا»غضب«برآنغلبهداشتهباشد،هريکازآنها يا»صفرا«بودهباشدياطبیعتی

که گفتاروانديشهخواهدبود بهدلیلخروجازحداعتدال،دچارنوعياانواعیازناهنجاریهادررفتارو

گاهپرمشّقتاست. رهاییازآن،نیازمندرياضتهاوتمرینهای

بهشهادتبعضیازبزرگاناهلفّن،مرحومجزائری،دارایمزاجیمعتدلوطبعیمستقیمبود

اّتخاذ در و بود منزجر و منّزه ناپسند، وصفات کارها نوع از رياضت، بدون و ذاتــًا بههمیندلیل، و

کاهلنبود؛نهخشونتوغضببراوغلبهداشتونهخونسردیوبیاعتنایی. تصمیمات،عجوليا

کارهایاساسیدربارۀآنهادرستتفکر)ودرصورتلزوم،مشورت(میکرد،وپساز پیشازانجام

انجامنیزبارهاآنهارامرورمیکرد.ازعصبیتوجموددربرخوردهاوقضاوتها،ذاتًابهدوربودو....

کهبامرحومجزائریآشناییدارند: کسانی بهتصدیقهمۀ

اوبهراستیبهآنچهمیگفتاعتقادداشتوعملمیکرد.خلوتوجلوتویيکسانبود.ازنوع

صفاتناپسنداخالقیمبّراوبهزیوروقارومتانتآراستهبود.

جامعه، اجتماعی و اخالقی مفاسد اصالح در میکوشید. آن رفع در میکرد، مشاهده فسادی گر ا

گونفعالیتمیکرد. گونا بهویژهنسلجوانودراحیایامربهمعروفونهیازمنکر،بهانحای

گرفتاری بینآشنايان،درگرفتاریهاوابتالئات،ملجأبودودرحدامکانازهیچاقدامیبرایرفع

اشخاصونیازنیازمندانخوددارینمینمود.

بهشهادتدوستانیکهسالهادرخلوتوجلوتوسفروحضر،بااورفاقتداشتند،مرحومجزائری
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کهدرتمامعمرشازاوعملخالفديدهنشد.اینسخنراجنابحجتاالسالموالمسلمین کسیبود

کهازروحانیونمبّرزاصفهانوازدوستاننزديکمرحومجزائری آقایحاجآقامهدیمظاهری)ره(

بودهاند،درسخنرانیمراسمترحیمآنفقیدسعید،اعالمنمودند.

ارتحال به جهان آخرت

مرحومحجتاالسالموالمسلمینحاجسّیدرضاجزائریدراواخرعمرارزشمندخويش،حدودسهماهمبتال

بهتبمستمربودوعلیرغمفعالیتهایخانوادهودوستان)بهویژهجنابحجتاالسالموالمسلمین

کهبرایهماهنگیپزشکمتخصصوبیمارستانمناسب کمالفقیهايمانی)حفظهاهلل( آقایحاجآقا

درتهران،زحمتهاییرامتحملشدند(وعلیرغمتالشپزشکان،معالجاتنافعنشدومطابقبا

مشّیتخداوندمتعال،درروزجمعه،نوزدهمماهمبارکرمضانسال۱4۱۱قمری،مصادفباشانزدهم

سخن روز آن صبح اّول از درحالیکه ظهر، اذان پخش همراه درست ۱۳۷0شمسی، سال فروردین

ديگریجزذکرشريف»يااهلل«برزبانشنبودومرّتبًاآنذکرراتکرارمیکرد،پسازعمریخدمتبه

بیمارستانشهدای در دنیا،سرانجام آلودگیهای از پرهیز و امورمؤمنین به اهتمام و وواليت دین

تجريشتهران،چشمازجهانفانیفروبست.

پیکرشبهاصفهانمنتقلگرديدوروز۲۱ماهرمضانمصادفباشهادتجّدبزرگوارشامیرمؤمنان)ع(

درمیاناشکوآهوافسوسگروههایفراوانیازروزهدارانمؤمنوقدرشناساصفهانتشییعودرقطعۀ

شمارۀپنجباغرضوانبهخاکسپردهشد.»رحمۀاهللعلیهیومولدویومماتویومیبعثحًیا«.

نکتۀلطیفیکهدربارۀتاريخوالدتووفاتآنخدمتگزارشیفتهومدافعدلسوختۀامیرالمؤمنین)ع(

بهنظرمیرسد،تقارنهردوتاريخبانوزدهمماهمبارکرمضاناست.بنابراین،مدتعمرايشانبر

کاملبودهاست. اساستاريخقمری،تقریبًا6۳سال

فرازی از وصیت نامه

آنهادوست با کس وهر دارم را پیغمبر)ص( بهدل،دوستِیخاندان کهمن گواهی تو »خداوندا،

کسباآلپیغمبر)ص(بددلیداشتهباشد،بااودشمنمیباشم. باشد،اوراهمدوستدارموهر

گذراندهام؛ کهعمرمرادرراهبیانفضائلومناقبوذکرمصائباینخانواده گواهی خداوندا،تو

امیدپاداشهمازتووهمازآنهادارمواینکهدنیاوآخرتفراموشمنکنند.«

 آیت اهلل سّید جالل فقیه ایمانی 
اســت. معاصر دوران علمای و درخــشــان چــهــرههــای از فقیهايمانی، جــالل سّید آيـــتاهلل حضرت

فعالیتهایعلمیویهمچوننگیندرخشانیدرجهانتشّیعمیدرخشد.
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والدت

مصطفی سّید حاج آيــتاهلل مرحوم ارشد فرزند فقیهايمانی، جاللالدین سّید آقای آيــتاهلل حضرت

گذارد. فقیهايمانی،در۱۹فروردین۱۳۱۱شمسیدراصفهانقدمبهعرصۀوجود

استادان

ویپسازرسیدنبهسنتحصیل،دورۀابتداییرادراصفهانبهپايانرسانیدوازدرساستادانی

بنام،همچونحضراتآيات:حاجشیخحیدرعلیصلواتی،حاجشیخيحییفقیهايمانی،حاجشیخ

فضلاهللذوعلموحاجشیخمحمدحسننجفآبادی،بهرهبرد.ايشانازاینپسبهشهرقمرفت

ودروسعالیحوزۀعلمیهرادرمحضراستادانمعّظم،آيتاهللحاجشیخمرتضیحائریوآيتاهلل

گرفت،وهمچنینازدرسآياتعظام:آيتاهللالعظمیحجت، سلطانیومرحومعالمۀطباطباییفرا

درسن نمود.وی فیض کسب بزرگان ديگر و گلپايگانی آيتاهللالعظمی بروجردی، آيتاهللالعظمی

گرديدودرحلقۀدرسمراجعحوزۀنجف،آيتاهللحکیموآيتاهلل ۲6سالگیبهنجفاشرفمشّرف

شیخحسینحّلیشرکتنمود،سپسافتخاراستفادۀعلمیازمحضرحضرتآيتاهللالعظمیحاجسّید

ابوالقاسمخوییرايافت.

تشکیل خانواده

سّید حاج آيتاهللالعظمی حضرت خويش استاد خاندان با ۲8سالگی سن در فقیهايمانی آيــتاهلل

گرفت.ثمرۀاینازدواج،هفتپسروسه ابوالقاسمخوییوصلتنمودودخترايشانرابههمسری

دختراست.

فعالیت  های علمی فرهنگی

نمايندگی سمت تــصــّدی ضمن ۱۳4۹شــمــســی، در ایـــران بــه بازگشت از پــس فقیهايمانی آيـــتاهلل

کفايهدرمدرسۀعلمیۀمالعبداهللمشغول آيتاهللالعظمیخوییدرشهراصفهان،بهتدريسرسائلو

کازرونیبه شدوازاستادانبرجستهدراینامربهشمارمیآمد.همچنینايشاندرمسجداقدسیهو

اقامۀجماعتمیپرداخت.پاسخگوییبهسؤاالتشرعیمقّلدینآيتاهللالعظمیخوییورسیدگیبه

مشکالتآوارگانازعراق،خانهسازیبرایآنان،کمکبهنیازمندانوبرخیمؤسساتعامالمنفعه،جزو

کارهایروزمرۀايشانبود.آنفقیدسعیددرطولحیاتخود،خدماتارزندۀبسیاریبهجامعۀتشّیع

کتابخانههای ازجمله آيتاهللالعظمیخویی، کهتأسیسموقوفاتمرحوم وحوزههایعلمیهنمود

واصفهان،مدرسۀعلمیهدرقمومشهدوساختمجتمعمسکونیمدينه تخصصیدرقم،مشهد

العلمبابیشازسیصدمنزلمسکونیبرایطالبدرقم،ازخدماتارزشمندايشانبودهاست.

علی سّید آيتاهللالعظمی ســوی از ايشان نمايندگی حکم خویی، آيتاهللالعظمی فــوت از پس
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گرديد.آنمرجعبزرگنیزهموارهبهمرحومفقیهايمانیلطف سیستانی،مطابقشرايطسابقتمديد

داشتوازخدماتشانتقدیروتشکرمیکرد.

وفات

کسالتطوالنی،صبحشنبه۱۵دی۱۳86،مطابق آيتاهللسّیدجاللالدینفقیهايمانیپسازدوران

گفت.پیکرمطهرآنمرحومپس با۲۵ذیالحجه۱4۲8قمریدارفانیراوداعودعوتحقرالبیک

ازتشییعدرشهرقمواقامۀنمازمّیتبهامامتآيتاهللالعظمیوحیدخراسانیدرحرممطهرحضرت

معصومه)س(جنبمرقدهمسرشاندفنشد.

 آیت اهلل سّید حسین خادمی
والدت

حضرتآيتاهللسّیدحسینخادمیدرسومشعبانسال۱۳۱۹قمری،زادروزتوّلدامامحسین)علیه

گشود.پدرشبهمیمنتروزتوّلدامام السالم(،درشهراصفهانودرخاندانعلموتقواچشمبهجهان

حسین)ع(،نام»حسین«براونهادومادرباايمانشازهمانروزنخست،ویرابرای»خادمی«مکتب

امامحسین)ع(دردامانخويشپرورشداد.

کودکی،پدرخويش)آقاسّیدجعفرخادمالشريعه(راازدستدادوتربیت َاوان آيتاهللخادمیدر

مــادرش،دختر بهشمارمیرفت. بزرگ ازخاندانی نیز او که آغازشد مادری نظارت اوتحت اسالمی

مرحومحاجمیرزافضلاهللصدرالشريعهبود.خاندانمادرشهمچونخاندانپدرش،مبّلغانبزرگیرا

کهدر کهآيتاهللخادمیوابستهبهدوخانداناصیلوسادات کردهبود.ازآنروی تقديممکتبتشّیع

کندهاندوآوازۀفضلوشرفوعلمشانعالمگیرشده،الزم کشورهایلبنان،سوريه،عراقوایرانپرا

استدرآغازشّمهایدرخصوصایندوخاندانبزرگ،يعنیخاندان»صدر«و»شرفالدین«،سخنی

گفتهشودتازمینهبرایمعرفیوشناختویفراهمآيد.

تحصیل

علمیۀ بزرگحوزۀ علمای نزد را علومحوزوی نوشتن، و گیریخواندن فرا از وارستهپس عالم این

میر و اصفهانی مــدّرس احمد میرزا اردســتــانــی، میرزا آقــا یــزدی، مــدّرس علی شیخ نظیر اصفهان،

گزیومیرسّید کردورسائلشیخانصاریرانزدآخوند،مالعبدالکريم محمدصادقخاتونآبادیآغاز

کفايهاالصولآخوندخراسانیرانزدسّیدمحمدنجفآبادیآموخت. علیمجتهدنجفآبادیو

هجرت به نجف اشرف

جاذبۀنجفویرابههجرتیانفسیوآفاقیسوقدادونقطۀعطفیرادرزندگیوینهاد.ویدراین
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بازيارتامامعلی)ع(وعرضهکردنخويشبربزرگانعرفان دوره،ضمنصیقلدادنروحوروانش

وسیروسلوک،دردرسمیرزامحمدحسیننائینی،آقاضیاءالدینعراقی،سّیدابوالحسناصفهانی،

کرد. شیخمحمدبالغیوسّیدابوترابخوانساریشرکت

کهاستادان تالشفوقالعادهواستعدادسرشارویدراندکزمانی،آياتعظامحوزۀعلمیۀنجفرا

کنندوبهاواجازۀروايتدهند. گواهی وینیزبودند،برآنداشتتاقوۀاستنباطواجتهادویرا

آيتاهللخادمیدرخاللتحصیل،باآياتعظام:میالنی،عالمۀطباطبایی،خویی،شیخمحمدعلی

کاظمیخراسانیوسّیدعبدالحسینطّیب)رحمهماهلل(،هممباحثهبود.

بازگشت به اصفهان

در نظامستمشاهی وتالش توسطرضاخان اصفهان کهن و بزرگ تعطیلشدنحوزۀعلمیۀ دغدغۀ

گرددواندوختههای زدودندینوآثاردينیدراینشهرمذهبی،ویرابرآنداشتتابهاصفهانباز

کهازهرسودرتهاجمالتقاطوابتذالبودند.دعوت علمیومعنویخودرادراختیاراشخاصیقراردهد

علمایاصفهانازايشانبرایبازگشتبهاصفهانبیتأثیرنبود.آيتاهللخادمیپسازورودبهاصفهان،

گسیخته کهبهدسترضاخانازهم درمدرسۀصدربهدرسوبحثپرداختوحوزۀعلمیۀاصفهانرا

کردوتحکیمبخشیدوباتالششبانهروزیخودآنرارونقوجهتداد. شدهبود،مجددًااحیا

تدریس

کهدرفقه،اصول،رجال،تفسیر،معارفوعلومعقلیونقلی،سرآمداستادانعصرخوددرحوزۀ وی

کند؛ کم کوتاه،حالوهواییديگربرحوزۀدرساصفهانحا علمیۀاصفهانبود،توانستدرمدتی

گرديد.ویاین کهجلساتدرساوبهپرجمعیتترینوپرمايهترینمجالسدرسمبّدل بهگونهای

کهولتسنتاآخرعمرپربرکتشهمچناندنبالمیکرد. روندتعلیموتعّلمراباوجود

آثار

۱.رسالهفیارثالزوجه.

کتابمصباحالفقیهللشیخرضاالهمدانی. کتابالطهارهوالصلوهوالزکوهمن ۲.حواٍشعلی

۳.تقریراتاصولازابتدایمباحثالفاظتاآخرمعنایحرفیوازخاتمهبرائتتاآخرتراجیح.

4.تقریراتفقهمرحومنائینیدرنمازوروزه.

۵.رسالهایدرلباسمشکوکتاقواطعنماز.

6.رسالهایدرعمومشمولحقاالرثزوجهبهغیرمنقول.

کتباصول. ۷.حواشیبه

8.رهبرسعادتياعظمتدینمحمد)ص()دردوجلدبهزبانفارسی(.
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سیرۀ عملی

کهعارفیزاهد سیرۀعملیآيتاهللخادمیازعواملمهمنفوذاجتماعیویدربینعامۀمردمبود.او

کهبهمالقاتآنمرحومرفتهباشدو کسیاست کمتر بود،دربرابرعاموخاصمتواضعوفروتنبود.

درخصوصزندگیبسیارسادهوزاهدانهاشسخننگفتهباشد.تااوایلانقالب،باوجودابتالبهپادرد

کرد. کهولتسن،ازداشتناتومبیلبیبهرهبودتااینکهيکیازدوستانشاتومبیلیبهايشاناهدا و

آيتاهللخادمیمانندبسیاریازاولیایخدا،بهتهّجدوشبزندهداریمیپرداخت.ازديگرخصال

پسنديدهایکهدرذهنوانديشۀتاريخبهيادگارماندهاست،میتوانبهشکیبایی،حلم،توکل،ايمان

کلمه کردودريک قلبی،دورانديشی،وارستگیازوابستگیهایمادیودنیاییوگشادهروییاواشاره

کرداروپندارخويشرابرخطبۀهمام گفتارو گوییحضرتآيتاهللخادمیهرروز که گفت میتوان

امیرالمؤمنین)ع(عرضهمیداشت.

کهبههردلیلبهمالقاتايشانمیرفتند، کسانی تواضعوفروتنیاوزبانزدعاموخاصبود.اواز

بهگرمیاستقبالمیکردوبامزاحهایشیرینوملیحورفتارصمیمانه،آنانرامسروروفضارابرایبیان

گونوپاسخبهسؤاالتآنانفراهممیکرد. گونا مطالب

فعالیت   های سیاسی

1. دورۀ سلطنت رضا پهلوی

کمر کهاستبدادرضاخانیباهمۀتوانخود، آيتاهللخادمیدرمقطعیازتاريخبهاصفهانبازگشت

کزفساد،مؤمنینرادرموضعی گشودنمرا بهدینزداییودینستیزیبستهوبابستندربحوزههاو

انفعالیقراردادهبود.ايشاندراینبرهه،درمقابلاقداماترضاخانقدبرافراشتوبهتغییرلباسو

کشفحجاببانوانوجلوگیریازبرگزاریمراسمعزاداریحضرت کردنلباسمردان، متحدالشکل

سّیدالشهداء)ع(اعتراضنمود.ایناعتراضاتباعثشدتامأمورانحکومترضاخانی،مدتیمنزلاو

راتحتنظرقراردهند؛بهطوریکهخروجویازخانهممکننبود.درآنايامروحانیونفقطباشرايط

کنندوباوجوداینکهآقاحسینخادمیدر وقوانینرضاخانیمیتوانستندازلباسروحانیتاستفاده

کهدرسال۱۳4۵قمریازعلماینجفاجازهاجتهادداشت،ولیحکومتاز کسانیبود اصفهاناز

کرد. دادنجوازاستفادهازلباسروحانیتبهايشانخودداری

عشقبهحضرتاباعبداهللالحسین)ع(وزندهنگهداشتنشعائرمحرموعاشورا،آيتاهللخادمی

رابرآنداشتتادرآندورانخفقانوسخترضاخانی،نیمههایشبعدهایازخواصرابهمنزل

کندوبهعزاداریحضرتسّیدالشهداء)ع(بپردازند. دعوت
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2. دورۀ سلطنت محمدرضا پهلوی

اجتماعی امور در دخالت بود، برخاسته ديانت و فقه از خادمی آيــتاهلل سیاسی انديشۀ که آنجا از

باهجوم مبارزه بههمینجهت، و میکرد بدانعمل و مینمود تلقی وظیفۀخود را مردم سیاسی و

کردن»هیأت کارخودقراردادوبافعال گستردۀفرهنگی،سیاسیواجتماعیرژيمپهلویراسرلوحۀ

علمیۀاصفهان«،زمینههایمبارزهرافراهمآوردوباجلساتمستمراینهیئتدرمنزلخودياسایر

علما،هماهنگیمناسبرادربینآنانبهوجودآوردوجبههایگستردهراباوجودسیطرۀنظامطاغوت

کردوهمهراوارداینصحنهنمود. ايجاد

کاشانیدرجرياننهضتملیشدننفتهمکاریداشت. آيتاهللخادمیباآيتاهللسّیدابوالقاسم

کمبود،آيتاهللخادمیبافدائیان کودتای۲8مرداد۱۳۳۲،باآنکهفضایخفقانبرجامعهحا پساز

گامهایمثبتیبرداشت.نوابصفویويارانشدر اسالمارتباطبرقرارساختودرجهتاهدافآنان،

کردند. گفتوگو کهبهاصفهانداشتند،بهديدارآيتاهللخادمیرفتندوبااو سفری

آيتاهلل بود. آيتاهللخادمی ازفعالیتهایسیاسی ساواکهموارهدرپیبهدستآوردناطالعات

خادمیباآغازنهضتامامخمینی)ره(درسال۱۳4۲،بهمخالفتباانجمنهایايالتیوواليتیبرخاست.

گشتتاآيتاهلل شروعقیامدرسال۱۳4۲وهمزمانشدنآنباايامعــزاداریساالرشهیدان،موجب

خادمیاینمراسمرامبّدلبهيکراهپیماییباشکوهدرجهتحمايتازقیامحضرتامام)ره(نمايند.

گمشدۀخودرادروجودياردیرينهاش،امامخمینی)ره(يافتو باشروعنهضت،آيتاهللخادمی

باتالشهایمستمرخويش،هرگونهاقداموحرکتامام)ره(راموردتأییدوحمايتقراردادوباصدور

اعالمیه،مدارسعلمیۀاصفهان،بازار،نمازهایجماعتو...رابهعنواناعتراضتعطیلمینمود.

کهحتیيادنامامامخمینی)ره(جرممحسوبمیشد،درمنابرومحافلازامام ویدرآندوران

يادمینمود.

بااوجگیریمبارزاتدرسال۱۳4۲،عدهایازمبارزیناصفهانبانظارتايشانچنددستگاهتکثیر

کردهواعالمیههایحضرتامام)ره(وسایرعلمارابانامهایمختلفچاپمیکردندودرسطح تهیه

وسیعیازتهران،اصفهانوسایرشهرستانهاپخشمیکردند.

نفری سهچهار تشکلهای در که او امر تحت گروههای زیرزمینی، فعالیتهای همین ادامــۀ در

فعالیتمیکردند،درسالهای۱۳4۷و۱۳۵4توسطساواکضربهخوردند.

ازمسیر گرفتنآن،آيتاهللخادمیبرایآنکهنهضت انقالباسالمیدرسال۱۳۵۷وباال باشروع

اصیلخودمنحرفنشودومجالس،راهپیماییهاوتظاهراتدربرگیرندۀاهدافحضرتامام)ره(باشد،

گرفتودربسیاریازآنها باهمفکریيارانش،بهسازماندهیآنپرداختوتمامیمراحلراتحتنظر
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کهتحّصن شرکتجست.نقشمحوریآيتاهللخادمیدراینمقطعحساس،آنجاخودرامینماياند

۱۵روزۀمادرانوخواهرانزندانیانسیاسیدرمنزلايشانوبامحاصرۀنیروهایامنیتیشکلگرفت.

3. تحّصن تاریخی

کسبتکلیفبهسویمنزل پسازدستگیریآيتاهللطاهری،بازاراصفهانتعطیلشد.مردمبرای

بدل ايشان منزل در بهتحّصن وسپس تظاهرات به اینحرکتمردم روانشدند. آيتاهللخادمی

کانونانقالبوخوداوپذیرای کهاینتحّصنبهطولانجامید،منزلايشان گشتودرمدتدهروزی

کردندو مردماصفهانشد.نیروهاینظامیدرآخرینشبتحّصن،اطرافمنزلايشانرامحاصره

کشیدند.پسازآن،دراصفهانحکومتنظامیاعالمشد. گروهیازمردممظلومرابهخاکوخون

کهعاملاصلیومحّرکواقعی کردند درپیاینواقعه،مسئوالنسیاسیامنیتیاستانبهمرکزاعالم

ازوقايعاخیراعالم وقايعاخیر،شخصآيتاهللخادمیاست؛لذايابايدتعهدهمکاریبسپارد)!(و

گويديااووفرزندشدستگیروزندانیشوند. کنديااصفهانرابرایهمیشهترک انزجاروتنفر

درپیمشورتهایفرماندۀنیرویزمینیورئیسستادبزرگارتشتارانبانخستوزیروقت)جعفر

مردم سوی از را خطرناکتری و تند اقدامات فرزندش و او دستگیری که شد اعالم شريفامامی(،

اصفهانبهدنبالخواهدداشت.ازاینرو،باشگردهاوتهديداتناجوانمردانه،سعیدربهزانودرآوردن

کهازایناقداماتشیطانینیزطرفینبندند. ايشاننمودند،لیکنسیاستودرايتايشانباعثشد

کثرمراسمهاماننديکفريضه آيتاهللخادمیباوجودکهولتسنووضعیتنامساعدجسمانی،درا

پیشاپیش و اتومبیل بر سوار کند، راهپیماییهاشرکت در پیاده نمیتوانست وچون میکرد شرکت

صفوفمرصوصمردمبیدارومتدّیناصفهانحرکتمینمودودلگرمیبیشتریبهآنانمیداد.

رامتوقف راهپیمایی آذر۱۳۵۷،وقتیمأمورانحکومتنظامیحرکت راهپیماییروزهفدهم در

کردند،بامخالفتآيتاهللخادمیروبهروشدندوايشاندستورادامۀحرکتدادند.ایناقدامايشان

گلوله گلولهببندند.آيتاهللخادمیدرمیانسفیر باعثشدمأمورانبابیرحمیتمام،جمعیترابه

وخونبهناحقريختۀزنانومردان،بررویزمیننشست.درواقع،اوباایناقدام،موجبپايداریو

استقامتمردمومتوقفشدنتیراندازیشد.

آيتاهللخادمیپسازتظاهراتعظیمتاسوعاوعاشورای۱۳۵۷کهبهدنبالآن،مردم،مجسمههای

حمله اصفهان مردم به رژيم همهجانبۀ حمايتهای با چماقبهدستان و کشیدند پایین را پهلوی

کاربرحذرداشتواعالمنمودچنانچهاینقضیه کردند،طیاولتیماتومیبهمسئوالن،آنانراازادامۀ

کرد.بهدنبالاینتصمیم،مسئوالنبهوحشتافتادندوتظاهرات متوقفنشود،اعالمجهادخواهد

گرديد. وحشیانۀچماقبهدستانمتوقف
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4. بعد از انقالب

از را خويش همهجانبۀ و قاطع حمايت پیش، از بیش نیز انقالب پیروزی از پس خادمی آيــتاهلل

آرمانهایحضرتامام)ره(بهاثباترساند.

نمايندگی به اصفهان استان مردم ازطرف ودوم اساسی( )قانون اّول انتخاباتخبرگان در وی

برگزيدهشدوعلیرغمپیریوضعفوبیماری،درجلساتآنشرکتمینمودواّولینجلسۀمجلس

خبرگاناّولبارياستسنیآنبزرگواررسمیتيافت.

باشروعجنگتحمیلی،ویپشتیبانیدرخورتحسینیازجبهههاینورنمود.تالشهاوکوششهای

گرديدهاست. بسیاراودرتاريخانقالبودفاعمقدس،برایهمیشهدرحافظۀتاريخثبت

وفات

کشیدوروح سرانجاماینعالمربانیدرروزدوشنبهبیستماسفند۱۳6۳شمسیرویدرنقابخاک

پاکشبهاجدادطاهرينش)ع(پیوستوبارفتنخود،ثلمهایجبرانناپذیربراسالم،ایرانوبهویژه

اصفهانواردساخت.

انتشارخبررحلتاوهمۀاصفهانوشهرهایحومۀآنرابهعزانشاندوتمامیشهرتعطیلوسهروز

عزایعمومیاعالمشد.پیکرپاکآنفقیدسعید،پسازتشییعیباشکوه،بهمشهدمقدسمنتقل

ودرجوارحضرتثامنالحججعلیابنموسیالرضا)ع(بهخاکسپردهشدوازطرفعلمایبزرگو

اقشارمختلفمردمدرتمامشهرهایایران،درنکوداشتمقامشامخعلمیودينیايشان،مجالس

گرديد. يادبودبرگزار



فصل دوازدهم: 

افتخار خادمى آستان مقدس رضوی)ع(





ازبابالجوادواردمیشود؛میايستد،دستهابرسینهسالممیدهد؛اشکامانشنمیدهد؛روبهروی

یملکپاسبانحضرت،دستبهدعابرمیدارد:
ّ

گنبدمطال
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َ
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َمْن َفْوَق ال

ْوِلَیاِئَک«.
َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ى أ

َ
ْیَت َعل

َّ
ْفَضِل َما َصل

َ
َكأ ُمَتَواِتَرًة ُمَتَراِدَفًة 

کهيکیازبزرگترینصحنهای اذندخولمیطلبد؛مکثیمیکندوصحنُمعَظمجامعرضویرا

گنجايشبیشازهفتادهزارنمازگزاراست،پشتسرمیگذاردوباعبورازبست کنمقدسجهانبا اما

بهاءالدینمحمدبنحسینعاملی،معروفبهشیخبهایی،حکیم،فقیه،عارف،منّجم،رياضیدانو

دانشمندنامدارقرندهمويازدهمهجریقمریومرورپندهاونصايحپدربزرگوارخوددراوانکودکی،

بااشاراتیبهچکامههایبلندوعرفانیوانسانیشیخبهایی،عزمخويشرابرایادامۀخدمتبه

گامهایخودرااستوارتربرایتشّرفبهمحضرحضرتثامن مردمورفعانبوهمشکالتآنان،جزمو

ضامنبرمیدارد.

گشودن بیشتِر توفیق برای مصّممتر و زاللتر و میکند مرور را ابیات خود، پاکنهاد ضمیر در

گوهرشاد مسجد برصحن دل پــای نــاامــیــدان، روی از بسته درهــای بــازکــردن و خلق کــار از گــره

که يافته حضور مسجدی در او اينک میطلبد. دخول اذن و میدهد سالم میايستد، میگذارد؛

همسر بیگم، گوهرشاد دستور به که است تیموری دورۀ در ایرانی معماری شاهکارهای از يکی

کتیبهبهخطُثلثدرایوانجنوبیبهسال8۲۱قمریساختهشده شاهرختیموری،بهاستنادمتن
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کهچوناننگینیدرحلقۀمالئک، یحضرت
ّ

گنبدمطال است.نگاهشعمقآسمانرامیشکافدو

با و ُثلث بهخط کتیبهای روبهرویخودمیبیند. را آنند از پاسبانحراست و آسمانیاناست فخر

بر برزمینۀفیروزهایو باقلمطالیی قلمعلیرضاعباسی،خطاطبرجستۀعهدشاهعباسصفوی،

گنبدنوشتهشده،نظرشراجلبمیکند: گرد گردا

لَطاَن العَظَم،  َق الّسُ
َ
ن َوّف

َ
ِحيم. ِمن َعظاِئِم َتوِفيقاِت اهَّلِل ُسبَحاَنُه أ حمِن الّرَ »ِبسِم اهَّلِل الّرَ

 ، ِوّیِ
َ
َبِوّیِ َو الَحَسِب الَباِهِر الَعل اِهِر الّنَ َسِب الّطَ وِک الَعَرِب َو الَعَجِم، َصاِحُب الّنَ

ُ
ى ُمل

َ
َمول

َرِة  الُمَنّوَ وَضِة  الّرَ َهِذِه  اِر  ّوَ ُز ِنعاِل  ُغباُر  ِة،  ُهوِتّیَ
َّ

الل رِة  الُمَطّهَ الَعَتَبِة  َهِذِه  اِم 
َ

ُخّد قَداِم 
َ
أ ُتراُب 

َشاه  ِر 
َ

الُمَظّف أُبو  لَطاِن،  الّسُ ابُن  لَطاُن  لّسُ
َ
ا الَمعُصوميَن،  جــداِدِه 

َ
أ آَثاِر  ُج  ّوِ ُمــَر ِة،  وِتّیَ

ُ
ك

َ
الَمل

ى قَدَميِه 
َ
َفِوّیُ َبهاُدر خاُن، َفاسَتسَعَد ِبالَمِجى ِء َماِشًیا َعل اُس الُحَسيِنّىُ الُموَسِوّیُ الّصَ َعّبَ

ِة ِمن  یَنِة َهِذِه الُقّبَ َف ِبِز َياَرِة َهَذا الَحَرِم الشَرِف، َو َقد َتَشّرَ ى ِز
َ
لَطَنِة ِأصَفَهاَن ِإل ِمن َداِرالّسَ

لٍف َو ِسّتٍ َو َعَشٍر«.
َ
لِف َو َعَشٍر، َو َتّمَ ِفى َسَنِة أ

َ
ِص َماِلِه ِفى َسَنِة أ

َّ
ُخل

واژۀ»خّدام«درکتیبه،قلبشرامیلرزاند.بهاطرافخودنگاهمیکند.قیامتیمیبیندازمردمانعاشق

گويشیدرحالقیاموقعودونالهو کدامازسوییوطرفی،رنگیونژادی،زبانیو وشیدایواليت.هر

عجزوانابه،رازخودبامعبوددرمقدسترینمکانودرجوارحضرتشمسالشموسبازمیگويندواز

گرههایمشکالتزندگیخودراازساحتشملتمسانهخواهانند. حضرتششفاعتمیطلبندوبازشدن

ــه درگــــاهــــت آمــــــدم رحــمــى  ــ ــزفــقــيــر و خــســتــه ب ــ هـــيـــچ دســــت آوي ــيــســت  ن ــوام  ــ ــ ت ــز والی  جــ ــه  ــ ك

ازاصحاب که بهيادقصیدۀتائیۀدعبلبنعلیخزاعی،شاعرنامدارشیعۀقرندوموسومقمری

کرده،میافتد؛ کاظم)ع(وامامرضا)ع(محسوبمیشودومحضرامامجواد)ع(رانیزدرک امامموسی

کهدرستايشاهلبیتعلیهمالسالموبیانفضائلومناقبواليتائمۀ قصیدهایبالغبر۱۳0بیت

کهبهقصیدۀ»تائیهالکبری«يا»مدارسآيات«درَاسنادومآثرشیعی هدی)ع(ومصائبآنان،سروده

معروفاست:

ــلوة ــ ــــ ــ ــن تـ ــ ــــ ــ ــت مـ ــ ـــ ــ ــل ــ ــاتمـــــــــــــدارس آیـــــــــــــــــاٍت خ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرص ــ ــع ــ ــر ال ــ ــف ــ ـــ ــ ــق ــ ومـــــــــــنـــــزل وحـــــــــــــى م

مــنــى مـــــن  بـــالـــخـــيـــــــف   ــه  ــ ـــ ــ ــل ــ ــول ال ــ ـــ ــ رس ل  والــــجــــمـــــــــراتل یــــف  والــــّتــــعـــــــــر ــــت  ــي ــ ــب ــ ــال ــ ب و 

ــوه ــنـ ــل صـ ــ ـــ ــضــ ــ ـــ ــ ــف ــ نــــجـــــــــّي رســـــــــول الــــلـــــــــه فـــــــــي الــــخــــلـــــــــواِتدیـــــــــــــــاٌر لـــعـــبـــــــدالـــلـــــــه وال

وصــــّیــــه  ابـــــنـــــي  و  اهَّلل  رســــــــــول  ــــطــــي  ــب ســ ــاتو  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ و  اهَّلل  عــــــلــــــم  وارث  و 

بـــیـــنـــهـــا یــــــــنــــــــزل  اهَّلل  وحــــــــــــي  ــور فـــــي الــــّصــــلــــواتمـــــــــنـــــــــازل  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــى أحـ ــ ــل عــ
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ــم ــ ــ ــداه ــ ــ ــه ــ ــ ــدى ب ــ ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــــــــــــــة الـــــــعـــــــثـــــــراتمــــــــــنــــــــــازل قـــــــــــــوم یـ
ّ
ــم زل ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ فـــــــيـــــــؤمـــــــن م

لـــلـــّتـــقـــى و  ة  ــل ــ ــ ــّص ــ ــ ــل ــ ــ ل كــــــانــــــت  ــاتمـــــــنـــــــازل  ــنـ ــسـ ــحـ الـ و  ــر  ــ ــي ــ ــه ــطــ ــ ــّت ــ ال و  ــوم  ــ ــّصـ ــ ــلـ ــ لـ و 

بــــعــــهــــا  بــــر  
ّ

یــــــــحــــــــل تـــــــيـــــــم  ال  ــاتمــــــــــنــــــــــازل  ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ الـ ــك  ــ ــ ــات ــ ــ ف ــاك  ــ ــ ــّهـ ــ ــ صـ ابـــــــــن  ال  و 

 مــــنــــابــــذ
ّ

كــــــــــــل الــــــّســــــنــــــواتدیـــــــــــــــار عــــــفــــــاهــــــا جــــــــــــور  و  لـــــــــلّيـــــــــام  تـــــعـــــف  لــــــــم  و 

مــــجــــّدال ــن  ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ ال خــــلــــت  لــــــو  فـــــاطـــــم  فـــــــراتأ  ــّط  ــ ــ ــش ــ ــ ب عــــطــــشــــانــــا  مـــــــــات  قـــــــد  و 

و ابیات در که مکّرمش اهلبیت و رســولاهلل پاک خاندان بر رفته مصائب نمیدهد. امانش اشک

گويابرتاريخمظلومیتاهلبیتعصمتوطهارتاست.اوسررابهزیر قصیدهمتجّلیاست،سندی

گرفتهوقطراتاشک،محاسنسفیدشرادرآبشارعشقبهطهارتشستوشومیدهدوباچنینحال

وحسملکوتی،خودراجلودربرواقدارالحفاظمیبیند.نگاهشبهسردربورودیمضجعشريف

ابیطاهر نامیخاندان کهزينتبخشحرممبارک،منسوببههنرمندان زرینفام کاشی و میافتد

کهبهقلممحّققبرجستۀالجوردیرنگبهمضمون: کاشانیدرسدۀششمهجریقمریاست

نا االمام المعصوم الشهيد  وضة المقدسـة المعظمـة المكرمـة المطهرة، لموال »بسم اهَّلل الرحمن الرحيم. هذه الر

المظلوم، الرضا على بن الكاظم موسى...«ونسبآنحضرتتاعلیبنابیطالب)ع(باعناوینوالقاب،

گلهاوغنچههایزرینفام،نظرشراجلب برزمینۀنقاشیشدهبانقشاسلیمیهاینیمبرجستهبا

کهبارقمبهصورت:»اضعف عباداهَّلل محمد بن ابی طاهر بن ابی الحسن بخطه بعد ما عمله و صنعه  میکند

یخ غّرة جمادی االولى سنـة اثنى عشرة و ست مائـة…«ديدهمیشود. فى تار

رؤيایصادقهاششهودی که انگارسالیانسالاست رامیبینددرچهرهوهیئتخود. خادمی

کتوشلوارمشکیآراستهوباچوبَپریبهدست، کسوتخادمیحضرتباجامۀ عینیيافتهودر

کناردرب در دارد، را تطهیر و آرامــش،شستوشو و ايجادنظم زائــران، راهنمایی وظیفۀغبارروبی،

ورودیروبهرویحضرتبهادبايستادهاست.

کرنعمتهایالهی. اوراضیبهرضایخداستوشا

وا َو ِاذا َغِضُبوا َعَفوا«؛ وا َصَبُر
َ
ُوا َو ِاَذا ابَتل ر

َ
عطُوا َشك

ُ
ُوا َو ِاذا ا ساُئوا ِاسَتغَفر

َ
ُوا َو ِاذا ا سَتبَشر

َ
حَسُنوا أ

َ
ذيَن ِاذا ا

َّ
ل

َ
»ا

کارنیک،خرسندوهنگامارتکابعملزشت،از کههنگامانجام کسانیهستند »بهترینبندگانخدا

خداوندطلببخششکنندوآنگاهکهچیزیبهآناندادهشود،سپاسگزاربودهوزمانیکهبهمصیبتی

کنندودرهنگامخشمعفونمايند.« دچارشوند،صبر

کالماهللمجیداستوبرایبیداریبندگانخداازسویحضرت کهبرگرفتهازآيات کالمنورانی این

امامرضا)ع(بیانشده،چراغومشعلهدايتاوست.
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کهراضیبهقضاوقدرالهیشود،وصبرپیشهسازد،اهلمعرفتومحبتاستواز کسی بهيقین

علمالیقینبهعینالیقینرسیدهوهمهچیزرازیباوشیرینمیبیند.

بقا،عمریتالشوجهدنمودهو کشفسرچشمۀ اومدتهاییمديدبهدنبال َيا. ْؤ الّرُ ْقَت 
َ

َصّد َقْد 

رادر اينکخود و يافته الهیدرمسیرپرتالطمزندگی،روحوجانشصیقل کسبمعرفت آرزوی در

گريهامانشنمیدهد؛بسان سجدهگاهباالیسرمبارکحضرتمیبیند؛دورکعتنمازشکرمیخواند؛

کهاينکبهدرياپیوسته،معنامیيابدوزیرلبزمزمهمیکند: ذرهای

صفير ســـــدره  ــر  سـ ز  زد  ــى   ــم ه ــه  كـ وحـــــم  ر ــرغ  ــ دامم در  ــنـــدش  ــكـ فـ تــــو  ــال  ــ ــ خ دانـــــــۀ  ــبـــت  ــاقـ عـ

که: لیکچهباک

ــا ابــــــدا ــ ــن ــ ــات ــ ــي ــ ــــى ح ــل ــ ــت ــ ــفــــک ق ــ ــي کبـــــضـــــرب ســ ــدا ــ فـ ــون  ــ ــك ــ ی ان  طــــــاب  ــد  ــ قـ وحـــــــى  ر لّن 

سرازسجدۀشکربرمیداردونگاهشبهسرودۀمرحومدکترقاسمرسا،پزشکوشاعرملکالشعرای

کتیبههایمرمرینباالیسرمنقوراست،میافتد: کهباخطنستعلیقدر آستانقدسرضوی

یـــا ایـــنـــجـــاســـت كـــبـــر ــر آیــــــــات  ــه مـــظـــهـ ــ كـ اینجاستبـــیـــا  تــربــت ســلــطــان ديـــن، رضـــا  ــه  ك بــیــا   

گــــــلــــــزار مـــــوســـــى جــعــفــر ــن  ــ ــب ــ ــل ــ گ كــــــه  ــان مــصــطــفــى ایــنــجــاســتبــــیــــا  ــت ــس ــه مـــيـــوة ب كـ ــا  ــی  ب

ــوس، شــمــس شموس ــ و اقــلــيــم ط كــه خــســر ایــنــجــاســتبــیــا  مــرتــضــى  دیــهــيــم  وارث  كـــه  بــیــا   

ــان غـــبـــار درگـــاهـــش ــم ــش ــه چ ــه بـ كـ ــا ایــنــجــاســتشــهــنــشــهــى  ــي ــوت ئـــک چـــو ت كــنــنــد حــــور و مـــل

ــــی ــوي جــ خـــــــــدا  رحــــــمــــــت  در  ــد  ــ ــي ــ ــل ــ ك گـــــــــر  ایـــنـــجـــاســـتا خـــــــدا  رحــــمــــت  در  ــد  ــيـ ــلـ كـ ــا  ــ ــی ــ ب

ادب و  ــد  ــ ــ زه و  ــال  ــمــ ــ ك و  ــم  ــلـ عـ ــۀ  ــنـ ــدیـ مـ ــتدر  ــاس ــج ــن ای ــا  عـــطـ و  بـــخـــشـــایـــش  ــنـــۀ  یـ ــز خـ در 

ــواه حـــاجـــت خــویــش ــلــه گــاه ســلطــيــن بـــخـ ــب اینجاستز ق وا  ر كند  مسكين  حــاجــت  كــه  شهى 

ــگــذار ب ــرم  ــ ح ــن  ــ اي در  ارادت  و  ــدق  ــ ص ز  ــدم  ــ اینجاستق یــا  كــبــر ــامــوس  ن و  عصمت  مــهــد  كــه 

ــى ــ ــ ازل ــت  ــ ــای ــ ــن ــ ــض و ع ــ ــي ــ ف ــه مـــنـــبـــع  ــ ــ ك ــا  ــ ــی ــ اینجاستب والضحى  و  والشمس  مطلع  كــه  بیا 

ــر حــرمــش ــه بـ كـ ــا  ــ ــن، رض ــامـ ــام ثـــامـــن و ضـ ــ ایــنــجــاســت امـ إلــتــجــا  وى  ر شـــهـــان،  انــــد  نـــهـــاده 

ــت ســــرگــــردان ــاسـ ــقـ بـ پــــی آب  كــــز  ــر  ــضـ ــنــجــاســتبــــه خـ ــۀ بـــقـــا ای ــم ــش ــرچ ــه س ــ ك ــژده  ــ ــ ــد م ــيـ دهـ
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