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 توصیفگر : وحدت اسالمی 

 توصیفگر : عدالت اجتماعی 

 توصیفگر : حکومت اسالمی 

 توصیفگر : وحی 

 توصیفگر : قرآن

 جامعه اسالمی در وحدت تعالی می یابد

 اشاره

شکیل حکومت اسالمی در شهر از اولین اقداماتی که رسول گرامی اسالم )ص( بعد از ت

مدینه انجام داد و به وسیله آن آیین آسمانی خود را تقویت کرد، همبستگی مسلمانان در 

ظاهر و باطن بود.آن حضرت مسلمانان را همچنان که در ظاهر به گرد پرچم اسالم جمع 

ها و شده بودند و همه آنان ال اله اال اهلل گویان در اطراف پیامبر حلقه می زدند، دل

باورهایشان را نیز با اسالم و کلمه توحید به هم نزدیک کرد و روح برادری و همدلی را 

بر وجود آنان دمید و به این ترتیب، از سویی همبستگی ملی مسلمانان کامل شد و از 



 

 

سوی دیگر خطر تفرقه، یکی از مهمترین خطراتی که این آیین جهانی را تهدید می کرد 

جمعیت نوپای مسلمانان را پراکنده کند، از میان برداشته شد.اعالم و بیم آن می رفت که 

همبستگی میان مسلمانان با اجرای برنامه عقد اخوت از سوی پیامبر عظیم الشان اسالم که 

از سوی خداوند متعال ماموریت یافته بود، به نحو شایسته ای پایان پذیرفت.آن حضرت 

ویش پیمان برادری جاری کرد و در محفل انسی به این وسیله میان یاران و هواداران خ

که تشکیل یافته بود، به مسلمانان فرمود: هر یک از شما با یک نفر از مسلمانان پیمان 

اخوت ببندد.مورخان اسامی افرادی را که در محفل اخوت با یکدیگر پیمان برادری 

ی کرد و خطاب بستند ثبت کرده اند. رسول اکرم آن روز طرفین عقد را خودش تعیین م

به تک تک مسلمانان می فرمود: فالنی! تو برادر فالنی هستی! سیره نویسان در حاشیه این 

مراسم سرنوشت ساز گزارش کرده اند که: کار اخوت به پایان رسیده بود.ناگهان علی 

ع با چشمان اشکبار عرض کرد: یا رسول اهلل! یاران خود را با یکدیگر برادر کردی ولی 

و یک نفر از مسلمانان عقد اخوت جاری نکردی! پیامبر به علی ع فرمود: یا علی! میان من 

انت اخی فی الدنیا و اخی فی االخره. علی جان! تو در دنیا و آخرت برادر من هستی. به 

از شهر مدینه به سرتاسر «انما المومنون اخوه»این ترتیب، پیام قرآنی همبستگی را در قالب 

آینده اعالم کرد. به مناسبت اهمیت این پیام قرآنی و ضرورت جهان و تمام نسلهای 

همبستگی مسلمانان عالم بویژه امت اسالمی ایران، شیوه های حفظ همبستگی در پرتو 

 قرآن را در این نوشتار پیگیری و موارد اهم آن را بررسی می کنیم.

 پیروی از پیامبر و اهل بیت

فظ وحدت و همبستگی تمسک به والیت و یکی دیگر از شیوه های کالم الهی برای ح

امامت اهل بیت است. عشق به اهل بیت، الگوبرداری از سیره اخالقی و رفتاری آنان، 

یادآوری فضایل و مناقب علی ع و پیشوایان معصوم بعد از آن حضرت از جمله سفارش 

ن الهی به ریسما»های قرآن در زمینه همبستگی امت اسالم است.امام باقر در تفسیر آیه 



 

 

، می فرماید: آل محمد )صلی اهلل علیه وآله( همان حبل «تمسک کنید و پراکنده نشوید

اهلل متین است که خداوند امر کرده مردم به آن تمسک کنند و امام کاظم فرمود: علی بن 

ابی طالب )علیه السالم( همان حبل اهلل متین است.همچنان که در برخی روایات حبل اهلل 

ر شده است. طبق این بینش، فرمان خداوند در پیروی و تمسک به قرآن و به قرآن تفسی

اهل بیت در این آیه با کالم نبوی در آخرین لحظات زندگی پربارش توضیح داده شده 

امانت ارزشمند می گذارم، کتاب  2است که آن حضرت وصیت کرد: من در میان شما 

ز هم جدا نمی شوند تا این که در خدا و عترتم که اهل بیت من هستند و آن دو هرگز ا

کنار حوض کوثر به نزد من آیند، مادامی که به آن دو تمسک می کنید، هیچ گاه گمراه 

نخواهید شد.ترغیب به گرد آمدن مردم در حول رهبری آل محمد )صلی اهلل علیه وآله(، 

به وحدت یکی از شیوه های قرآنی است که آنان را از تفرقه و تشتت دور نگه می دارد و 

و یکپارچگی نزدیک می کند.حضرت فاطمه زهرا در این رابطه فرمود: خداوند متعال 

اطاعت ما اهل بیت را مایه نظم و آرامش و امانت و رهبری ما را برای جلوگیری از تفرقه 

و جهاد را برای حفظ عزت اسالم قرار داد.آیات تطهیر، مودت ذی القربی، اکمال، ابالغ، 

و هل اتی بیانگر همین شیوه قرآن درخصوص همبستگی بر محور محمد منزلت، مباهله 

و آل محمد )صلی اهلل علیه وآله( است. اگر ما بتوانیم اهل بیت را به عنوان الگوهای ممتاز 

انسانیت و مروجان کامل ترین معارف بشری در عرصه جامعه مطرح کنیم و به عموم 

تحت پرچم اهل بیت در میان پیروان و بشناسانیم، نوعی وحدت و همبستگی ارزشمندی 

مشتاقان فضیلت و کرامت ایجاد خواهد شد.خداوند متعال درباره محوریت ارزشهای 

ای کسانی که ایمان آورده اید! و »الهی و رهبری پیامبر اسالم و اولیای خدا میفرماید: 

ر گاه در پیامبر خدا و کسانی را که از میان شما صاحبان امر هستند، اطاعت کنید و ه

به این «موضوعی اختالف داشتید، به خدا و رسول عرضه کنید و از آنان داوری بخواهید.

ترتیب، خداوند متعال در قرآن کریم وحدت بر محور رهبری خدا و رسول و جانشینان 

آن حضرت را عامل حفظ همبستگی و اتحاد مردم معرفی می کند. حتی در سوره انفال، 



 

 

پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و رهنمودهای حیاتبخش آن بزرگوار  پی آمد فاصله گرفتن از

را موجب اختالف و تشتت و خواری مردم قلمداد می کند و با تاکید بیشتری بر این عامل 

از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و نزاع و کشمکش »همبستگی پای می فشارد و می فرماید: 

درت و شوکت شما از میان می رود، نکنید تا سست و ضعیف شوید، در این صورت ق

بلکه در پاسداری از همبستگی و اطاعت از فرمان پیامبر صبر و استقامت ورزید که خدای 

همچنان که رسول اکرم به عنوان محور وحدت «سبحان به همراه استقامت کنندگان است.

های دیرینه  و همبستگی مسلمانان برکات و آثار فراوانی را به آنان به ارمغان آورد، کینه

و خصومت های قدیم تبدیل به مهر و محبت شد و آنان توانستند پرچم اسالم را در مدت 

کوتاهی در مناطق دورافتاده جهان برافرازند و انسان های تشنه عدالت و فضیلت را از 

معارف ناب نبوی سیراب کنند.مولوی در این زمینه می گوید:نفس واحد از رسول حق 

دشمنی مطلق برندکینهای کهنه شان از مصطفی محو شد در نور اسالم شدند ورنه هر یک 

و صفاآفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را داد اتحادهمچو خاک مفترق در 

رهگذر یک سبوشان کرد دست کوزه گرآری عشق راستین به خدا و اولیای الهی و 

وحدت و همبستگی شود. پیروی از رهنمودهای انسان ساز آن گرامیان، می تواند باعث 

همان طور که موجودات مادی مانند خاکهای پراکنده با دست هنرمند کوزه گر موجب 

یگانگی و اتحاد آنان می شود.البته همبستگی اجسام که برمبنای آب و گل پدید می آید، 

ناقص و خیلی متفاوت از اتحاد ارواح و قلبهای مردم است؛ زیرا جسم برای مدتی محدود 

ه ادامه می یابد و با مرگ همبستگی مادی زایل میشود؛ ولی وحدت راستین ارواح و کوتا

انسان های پاک جاودانه است و در سرای آخرت نیز ادامه خواهد داشت.در هر صورت، 

اطاعت از رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( و جانشینان آن پاک سیرت، موجب همبستگی 

 عزت و استقالل مسلمانان را به همراه دارد. امت اسالم است و وحدت حقیقی شوکت و

 تعمیق روابط حسنه و معاشرت های اسالمی



 

 

بدون تردید، ایجاد روابط سالم و پسندیده در افراد جامعه، موجب اعتماد و اتحاد آنان 

خواهد بود. گسترش اخالق اسالمی و فضایل انسانی، محبت، صمیمیت و اعتماد عمومی 

دهد و بدون کمترین مشکلی همبستگی ملی را به وجود می  را در بین افراد رواج می

آورد.قرآن کریم با بهره گیری از شیوه های کارآمد تربیتی در این مسیر کوشیده و پیروان 

خود را به سوی وحدت حقیقی هدایت می کند.امانت داری، صله رحم، راستگویی، 

مسلمانان، خودداری از  عیادت از بیماران، کمک به مستمندان، شرکت در تشییع جنازه

آزار دیگران، رعایت حقوق فردی و اجتماعی سایر مسلمانان، پرهیز از غیبت و بهتان و 

آبروریزی انسان های دیگر، انفاق، احسان، عفو و گذشت از جمله آموزه های قرآنی در 

راه ترویج خصایل و صفات واالی اخالقی و انسانی است.در جامعه ای که معاشرت 

داب انسانی در میان اقشار مختلف و الیه های درونی آن نفوذ یافته باشد، صحیح و آ

وحدت و همبستگی حقیقی محقق خواهد شد.همه به همدیگر عشق می ورزند و از 

حقوق یکدیگر محافظت می کنند و همانند اعضای یک پیکر منسجم و هماهنگ زندگی 

ی مستحکم و قوی بوده و خواهند کرد. اساسا وحدت بر محور ارزشهای واالی انسان

پایدار خواهد ماند، اما همبستگی بر ارزشهای موقتی و ساختگی و غیرالهی ناپایدار و 

ای مردم! ما »زودگذر است.قرآن معیار و برتری را تقوا و پارسایی می داند و می فرماید: 

یکدیگر  شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را گروهها و قبیله های مختلف قرار دادیم تا

را بهتر بشناسید، )اما هیچ کدام از اینان مایه برتری و محور همبستگی واقعی نیست( بلکه 

اصالح ذات البین از دیگر شیوه های «گرامی ترین شما نزد خداوند پارساترین شماست.

قرآنی در همین موضوع است. قرآن بیشترین اهمیت را به سالم سازی روابط انسانی می 

مومنان برادر یکدیگرند پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار »ید: دهد و می فرما

براساس این شیوه اگر فضایل اخالقی در تمام سطوح و الیه های درونی جامعه «کنید.

توسعه پیدا کند فضایی آکنده از انسانیت و اخالق اسالمی همه جا را فرا می گیرد و یک 

اکم می شود.آنان نه تنها با همدیگر اختالف نوع همبستگی درونی و معنوی میان مردم ح



 

 

ندارند و هر کس راه جداگانه ای را برای خود انتخاب نمی کند، بلکه همه به یکدیگر 

احترام و شخصیت قائلند پیشنهادها و خواسته های همدیگر را می پذیرند و یاری به 

نفس واحد روح  همنوع خود را افتخار خود می دانند.چرا که تفرقه در روح حیوانی بود

انسانی بود رشد فضایل موجب می شود مرد و زن و کودک و جوان و پیر و دیگر آحاد 

جامعه حقوق همدیگر را رعایت کنند و به این ترتیب همه از همدیگر راضی خواهند بود 

و آزار و ناراحتی برادر دینی اش را تحمل نخواهد کرد.امام صادق فرمود: مومنان با 

و همگی فرزندان یک پدر و مادر هستند و هرگاه به یکی از آنان  یکدیگر برادرند

ناراحتی و مصیبت وارد شود، دیگران در غم او خوابشان نمی برد.در این فضای الهی 

خودخواهی ها از میان رفته و به همکاری و همیاری بدل می شود. امیرمومنان علی )علیه 

ه تفرقه را وجود صفات زشت انسانی و السالم( در این زمینه بیشتر توضیح داده و ریش

نهج البالغه می فرماید: شما برادران دینی  ۱۱۳رذائل اخالقی بیان می کند و در خطبه 

یکدیگر چیزی جز پلیدی درون، نیت زشت شما را از هم جدا نساخته و موجب تفرقه 

ی نشده است.نه یکدیگر را یاری می دهید و نه همکاری و خیرخواهی و بخشش و دوست

می کنید در نتیجه تعاون همیاری و نصیحت و بذل و بخشش و دوستی و محبت از میان 

 شما رفته است.

 گسترش عدالت

یکی از مهمترین راهکارهای قرآن برای تقویت و حفظ همبستگی ملی در جامعه اهمیت 

دادن به عدالت در همه ابعاد آن میان آحاد جامعه است.قرآن در آیات متعددی بر اجرای 

دالت تاکید می کند و حتی مهمترین فلسفه بعثت انبیا را برپایی قسط و عدل می داند و ع

ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و آنها بر کتاب و میزان نازل »می فرماید: 

اگر عدالت در میان مردم برقرار شود و آنان از نگرانی «کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.

ناعدالتی و از رحمت و رنج فقر و محرومیت رها شده و به امنیت و آسایش های تبعیض و 



 

 

برسند، اتحاد و همبستگی در میان آنان تقویت خواهد شد.همچنان که امام هفتم فرمود: 

با اجرای عدالت، « اگر عدالت اجتماعی در میان مردم عملی شود آنان بی نیاز می شوند.»

یت مردم افزایش می یابد و چون مردم احساس می برکات الهی نازل شده و رفاه و امن

کنند تبعیض و ناعدالتی از جامعه رخت بربسته، همه یکدل و یک جهت با زمامداران 

جامعه متحد شده و برای پیشرفت و ترقی همه جانبه تالش می کنند.قرآن برای عملی 

مختلفی  شدن عدالت اجتماعی که ضامن همبستگی و اتحاد مردم نیز هست، راهکارهای

ارائه می دهد. تشویق به احسان، انفاق، پرداخت زکات، رسیدگی به محرومان و 

مستضعفان و اطعام، برخی از طرحهای قرآنی برای رفع فقر و ناعدالتی در جامعه می 

باشد.طبق این شیوه اگر کارگزاران جامعه همبستگی و اتحاد مردم را طالب باشند، باید 

پا خاسته و با تمام وجود در برپایی عدل بکوشند. و متقابال اگر برای رفع فقر و تبعیض به 

ظلم و ستم در میان مردم رواج یابد، استعدادها سرکوب شده اعتماد به مسووالن از میان 

رفته و مردم به همدیگر بی اعتماد می شوند و در نتیجه همبستگی اجتماعی از میان می 

هم بدل خواهد شد.قرآن در سوره انفال ارتباط رود و اعتماد عمومی به بدبینی و سوء تفا

بگو »عدالت عملی و همبستگی مسلمانان را مورد توجه قرار داده و می فرماید: 

پروردگارم مرا به عدالت امر کرده و این که در مساجد حضور یابم و با دین خالص 

است و آن در این آیه اول امر به عدالت عملی شده «عبادت نمایم و رو به سوی او کنم.

گاه حضور در مساجد و شرکت در عبادت عمومی در یک صف واحد و با اخالص نیت 

مورد تاکید قرار گرفته است و این تقارن، بیانگر ارتباط عمیق عدالت اجتماعی و 

 همبستگی معنوی مسلمانان است.

 تقویت فرهنگ انتظار

یگانه منجی عالم  قرآن کریم در آیات نورانی خویش مردم را به ظهور مهدی موعود،

در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: »بشریت فرا می خواند. در سوره انبیا می خوانیم: 



 

 

حضرت باقر «بدون تردید در آینده بندگان شایسته ام وارث حکومت زمین خواهند شد.

)علیه السالم( این آیه را به یاران و اصحاب حضرت مهدی عج تفسیر نمود. امیرمومنان 

ما اراده کرده ایم که بر مستضعفین منت بگذاریم و آنان »لیه السالم( در تفسیر آیه علی )ع

فرمود: این گروه پیروز آل محمد )صلی اهلل «را امامان و رهبران وارث زمین قرار دهیم.

علیه وآله( هستند، خداوند متعال مهدی آل محمد عج را بعد از زحمت و سختی که بر 

نگیزد و به آنان عزت می دهد و دشمنانشان را خوار و ذلیل می آنان وارد می شود برمی ا

کند.افزون بر این، آیات متعددی از قیام آن وجود گرامی خبر می دهند و حقیقت جویان 

و سعادت طلبان عالم را به انتظار ظهور چنین رهبری فرا می خوانند.طبق این شیوه قرآنی 

اتحاد و یگانگی دلهای مردم یاری نموده و با تقویت و توسعه اندیشه انتظار می تواند به 

این فرهنگ وحدت آفرین و امیدبخش به همبستگی ملی در جامعه رونق بخشید.زیرا اگر 

فلسفه انتظار و دستاوردهای مثبت قیام مهدی عج به مردم ستم دیده و خسته از ظلم و 

ور رهبر آسمانی بیداد مستکبران عالم گفته شود، آنان یکدل و یک زبان به انتظار ظه

نشسته و تحقق خواسته های قلبی خود را در برنامه های دولت کریمه حضرت مهدی عج 

جستجو خواهند کرد.آنان اگر با فرهنگ انتظار آشنا شوند، تمام تفرقه ها و تشتت ها را 

با آرزوی ظهور امام زمان عج پایان یافته تلقی می کنند و هر کدام از هر حزب و گروه 

ظهور دولت امیدآفرین حضرتش را از دل و جان آرزو می کنند و یکپارچه از  و نژادی،

پروردگارا! پراکندگی و تفرق ما را به وسیله آن رهبر گرامی »خداوند متعال می خواهند: 

به جمعیت و وحدت بدل فرما و پریشانی امور را به وجودش اصالح فرما! و نقایص و 

ن ذخیره الهی اصالح و جبران نما! و تعداد ما را شکافهای کار ما را به وسیله وجود آ

آری امام «فراوان و خواری و کوچکی ما را با وجودش به عزت و شکوه بدل ساز!

عصرعج ضامن وحدت و همبستگی مردم بر محور حق و پارسایی است و نشستن به انتظار 

اد و آن وجود گرامی که مایه وحدت و همدلی است، مطمئنا جامعه را به سوی اتح



 

 

کجاست آن آقایی که »یگانگی خواهد برد، همچنان که در دعای ندبه زمزمه می کنیم: 

 «مردم را بر وحدت کلمه تقوی و دین گرد خواهد آورد.

 رفع موانع همبستگی

در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که همبستگی و اتحاد مردم با مقاصد شوم و 

برای حفظ منافع نامشروع خود با ایجاد موانع راه  شیطانی آنان در تضاد بوده است. اینان

وحدت مسلمانان را ناهموار و گاهی مسدود کرده اند.به همین دلیل یکی از راههای حفظ 

همبستگی و تقویت آن زدودن موانع و مشکالت اتحاد اسالمی است. عواملی که تالش 

نه پرست و می کنند یکدلی و هماهنگی مردم شکل نگیرد، افرادی منحرف، بیگا

گروههای نفاق محسوب می شوند.قرآن کریم خطر این عوامل را به مسلمانان گوشزد 

کرده و آنان را به هوشیاری در مقابل این گروهها دعوت می کند. خداوند در آیات 

متعددی از چهره زشت این افراد پرده برداشته و صفات نکوهیده را به مردم می شناساند 

ویند به همراهان و هواداران رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( یاری و می فرماید: آنان میگ

نکنید تا از اطراف او پراکنده شوند.غافل از این که خزائن و گنجینه های آسمان و زمین 

قرآن کریم چنان با قاطعیت با گروههای نفاق «از آن خداست، ولی اهل نفاق نمی فهمند.

د که به رهبر مسلمانان دستور می دهد مسجد افکن و عوامل وحدت ستیز برخورد می کن

ضرار را که به عنوان مرکز تفرقه و اختالف و توطئه درست شده است تخریب نماید و 

به صراحت توطئه های وحدت شکن منافقان را افشا می کند و می فرماید: کسانی که 

فته اند( مسجدی ساختند تا به وحدت مسلمانان ضرر بزنند )و همبستگی آنان را هدف گر

در آنجا کفر را تقویت نموده و میان مومنان تفرقه ایجاد می کنند تا پناهگاهی برای 

محاربان با خدا و رسول او باشد و برای پوشانیدن انگیزه های شوم خود می گویند )ما 

جز نیکی و خدمت نظر دیگری نداریم(.اما خداوند گواهی میدهد که آنان دروغ می 

 !( هرگز در آن مسجد به عبادت نایست!گویند. )یا رسول اهلل



 

 

 ای قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُِسکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آیه 

۴۱) 

خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید  با اموال و جانهاى

اى که امر ما را زنده )و برپا( دارد ... حضرت رضا )علیه الّسالم(: خدا رحم نماید بنده

علوم و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را )بى 

ا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه از ما پیروى )و طبق آن عمل( آنکه چیزى از آن کاسته و ی

 مى کنند

 ۱۵9ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت اهلل شمس آبادی )ره( یکی 

یت )علیهم السالم( بخصوص از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلب

حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

هجری شمسی بنیانگذار مرکز و  ۱۳۴۰شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 

راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه 

 .می دهند

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت  ۱۳۸۵مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 

اهلل حاج سید حسن امامی )قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی 

مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، 

 فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب اهلل و اهل البیت اهد

علیهم السالم( تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، 



 

 

جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 

العاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّالم رایانه ها ایجاد بستر جامع مط

با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی 

کردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار های علوم اسالمی، در دسترس بودن منابع 

دالت اجتماعی: با استفاده از الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه ع

ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت 

اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسالمی ایرانی 

 را در سطح جهان سرعت بخشید.

 از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

 عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی الف(چاپ و نشر ده ها

ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن 

 سهمراه

ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن 

 مذهبی، گردشگری و...

جهت دانلود رایگان نرم  www.ghaemiyeh.comسایت اینترنتی قائمیه د(ایجاد 

 افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

 ه(تولید محصوالت نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

 و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سواالت شرعی، اخالقی و اعتقادی

 (2۳۵۰۵2۴)خط 

ز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی 

 و... SMSبلوتوث، وب کیوسک ، 

ح(همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه 

 های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...



 

 

ی همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در ط(برگزار

 جلسه

ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی )حضوری و 

 مجازی( در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / 

 اصفهانمجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه 

  ۱۰۸6۰۱۵2۰26شناسه ملی :  2۳۷۳شماره ثبت :  ۱۳۸۵تاریخ تأسیس: 

 Info@ghaemiyeh.comایمیل:  www.ghaemiyeh.comوب سایت: 

 www.eslamshop.comفروشگاه اینترنتی: 

( ۰2۱) ۸۸۳۱۸۷22( دفتر تهران ۰۳۱۱) 2۳۵۷۰22( فکس ۰۳۱۱) -2۳۵۷۰2۳-2۵تلفن 

 (۰۳۱۱)2۳۳۳۰۴۵ر کاربران امو ۰9۱۳2۰۰۰۱۰9بازرگانی و فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده 

ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت 

مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل 

کرم صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه اهلل االعظم و 

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 

 امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشااهلل.

شماره حساب و ۱9۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-62۷۳، شماره کارت : 62۱۰6۰9۵۳شماره حساب 

به نام مرکز تحقیقات رایانه ای IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53شبا : 

 خیابان مسجد سید –قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 

 ارزش کار فکری و عقیدتی

: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود -به سندش، از امام حسین علیه السالم  -االحتجاج 

، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او که محنتِ غیبت ما



 

 

ای بنده بزرگوار شریک »فرماید: سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می

کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به 

ها، آنچه را هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار

 «.که الیق اوست، به آنها ضمیمه کنید

التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکری علیه السالم: امام حسین علیه السالم به مردی فرمود: 

داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از تر میکدام یک را دوست»

رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما دستش می

گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه ای ]از علم[ را بر او میرا دارد، امّا تو دریچه

سازد و او را های خدای متعال، خصم خویش را ساکت میدارد و با حجّتمی

 «.شکند؟می

گمان، خدای متعال اندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بیحتماً ره»]سپس[ فرمود: 

؛ یعنی هر که «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»فرماید: می

او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش 

 .«از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، »مسند زید: امام حسین علیه السالم فرمود: 

 «.فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد
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