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دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی با
مقام معظم رهربی

ــر از  ــزاران نف ــا ه ــراه ب ــالمی هم ــارف اس ــگاه مع ــجویان دانش ــدادی از دانش تع

مــردم انقالبــی و والیــی اســتان قــم در ســالروز قیــام نوزدهــم دی در روز چهارشــنبه 

1۹ دی 13۹۷ بــا رهــرب معظــم انقــالب دیــدار کردنــد.

حــرضت آیــت اللــه خامنــه ای در ابتــدای ســخنان خــود گفتنــد: خیلــی خوش آمدید 

بــرادران عزیــز، خواهــران عزیــز، مــردم رسافــراز قــم، فضــالی محــرتم حوزه  برجســته  

ــه   ــاط، مای ــه نش ــد، مای ــه  امی ــام، مای ــام، روز ش ــدار ش ــام، دی ــع ش ــاً جم ــم. حقیقت ق

حرکــت، و درس آمــوز اســت در همــه  ایــن ســالهای متــامدی. فرصــت روز نوزدهــم 

ــاً  ــن ]کار[ حّق ــم نیســت، اگرچــه ای ــردم ق ــد از م ــم و متجی ــل و تکری ــا تجلی دی، تنه

جــا دارد؛ واقعــاً بایــد از مــردم قــم، از جوانهــای قــم کــه ایــن حرکــت عظیــم را بــه 

راه انداختنــد، ایــن نقطــه  عطــف تاریخــی را بــه وجــود آوردنــد کــه هرگــز فرامــوش 

ــه  ــت ک ــی اس ــامن جای ــم ه ــت. ق ــّکی نیس ــن ش ــرد؛ در ای ــد ک ــد، متجی ــد ش نخواه

رسچشــمه ای شــد بــرای یــک شــّط جوشــان حرکــت و مقّدمــه ای شــد بــرای آن دریــای 

ــالب  ــز انق ــالب اســت، مرک ــم شــهر انق ــود. ق ــی نب ــه کار کوچک ــالب ک متالطــم انق

اســت، مــادر انقــالب اســت.

البتّــه مــن ایــن را همیــن جــا در پرانتــز عــرض کنــم کــه انگیزه هایــی وجــود دارد 

بــرای اینکــه فضــای انقالبــی قــم را تغییــر بدهنــد و روحیــه  انقالبــی قــم و روحیــه  

ــه   ــمن در هم ــد دش ــود دارد. از کِی ــی وج ــد؛ انگیزه های ــگ کنن ــم را کمرن ــی ق دین

جنبه هــا و جوانــب نبایــد غافــل شــد: از جنبــه  اقتصــادی کــه کیــد و مکــر و دشــمنی 

مــی کنــد، نبایــد از کیــد و مکــر و دشــمنی او در جنبــه  فرهنگی غافل شــد؛ مشــغولند، 

انگیزه هایــی دارنــد، عواملــی را مــی فرســتند؛ بایــد بــه ایــن توّجــه کــرد. بــزرگان قــم، 

جوانــان قــم بایــد نگذارنــد تــا دســتهای خائــن، قــم را از مرکزیـّـت انقــالب، از کانــون 

انقــالب  بــودن بیــرون بیاورنــد و ایــن معانــی را در آن کمرنــگ کننــد. بــه هــر حــال 

قــم آن رسچشــمه  اصلــی اســت و حــوزه  قــم آن پشــتوانه  معنــوی اســت بــرای ایــن 

حرکتــی کــه دنیــا را تغییــر داد، دنیــا را تــکان داد و همچنــان ایــن حرکــت ادامــه دارد 

و هنــوز در آغــاز راهیــم.

ــت،  ــبی اس ــم روز مناس ــردم ق ــالل م ــد و اج ــرای متجی ــم دی ب ــس روز نوزده پ

ــا فقــط ایــن نیســت؛ نوزدهــم دی درســهایی دارد بــرای  فرصــت مناســبی اســت اّم

امــروز مــا. مــن حــاال یــک بخــش کوتــاه از آنچــه را بــه نظــر مــی رســد در دل ایــن 

حرکــت مــی تــوان مطالعــه کــرد و تحقیــق کــرد و بررســی کــرد، عــرض مــی کنــم. 

جوانهــا توّجــه کننــد؛ ایــن حقایــق را بخصــوص جوانهــای مــا بایســتی مــورد توّجــه 

قــرار بدهنــد چــون کار مــال شــام جوانهــا اســت، آینــده  هــم متعلـّـق بــه شــام اســت.

ــک نطــق  ــران و ی ــد در ته ــکا آم ــور آمری ــاه ســال 56، رئیس جمه در دهــم دی م

ــّراء  ــق غ ــن نط ــا. در ای ــن از محّمدرض ــز و دروغی ــد اغراق آمی ــرد در متجی ــی ک غّرائ

ــراِن  ــکا از ای ــال آمری ــی خی ــه؟ یعن ــی چ ــت«؛ یعن ــات اس ــره  ثب ــران جزی ــت »ای گف

وابســته و مســئوالن نوکرَمــآب ایــران آســوده اســت؛ اینجــا جزیــره  ثبــات اســت -ایــن 

مــال دهــم دی مــاه اســت- َده روز نشــده بــود کــه قضیّــه  قــم اتّفــاق افتــاد و نوزدهــم 

دی مــاه مــردم قــم قیــام کردنــد، حرکــت کردنــد، بــا جــان خــود، بــا تــن خود علیــه آن 

رژیــم ظــامل و وابســته و فاســد بــه میــدان آمدنــد. دســتگاه محاســباتی آمریــکا و غرب 

ایــن اســت؛ ایــن را توّجــه کنیــد. خــود غربی هــا، خــود آمریکایی هــا مــی بالنــد بــه 

قــدرت محاســباتی خودشــان، بــه قــدرت تحلیــل خودشــان، بــه آینده نگــری خودشــان، 

و اینجــا هــم یــک عــّده  غــرب زده  آمریــکازده پُــز قــدرت محاســباتی آمریــکا را مــی 

دهنــد کــه »آمریکایی هــا ایــن  جــور گفتنــد، فــالن دانشــمند آمریکایــی، فــالن مرکــز 

پژوهشــی آمریکایــی ایــن  جــور گفتــه، ایــن  جــور دنیــا را شــناخته، ایــن  جــور آینــده 

ــد[ »اینجــا  ــن اســت ]کــه مــی گوی ــکا ای ــر کــرده«. قــدرت محاســباتی آمری را تصوی

ــات  ــره  ثب ــه جزی ــی شــود ک ــوم م ــد معل ــرت از َده روز بع ــات اســت«، کم ــره  ثب جزی

یعنــی چــه؛ قیــام قــم، بعــد قیــام تربیــز، بعــد حرکــت عظیــم، بعــد آن طوفــان زیــر و 

رو کننــده  انقــالب اســالمی و نابــودی رژیــم وابســته  رسســپرده  طاغوت و پهلــوی ]رخ 

مــی دهــد[؛ ایــن قــدرت محاســباتی، ایــن توانایــی محاســباتی تــا امــروز هــامن  جــور 

اســت. همیــن چنــدی پیــش در همیــن نزدیکــی، یکــی از دولتمــردان آمریکایــی در 

جمــع یــک مشــت اوبــاش و تروریســت گفــت امیــدوار اســت یــا آرزو دارد کــه جشــن 

کریســمس 201۹ را در تهــران بگیــرد؛ جشــن کریســمس 201۹ همیــن چنــد روز پیــش 

بــود. ایــن هــامن قــدرت محاســباتی اســت، اینهــا هــامن آدمها ینــد. محاســبات آنهــا 

اقتضــا مــی کنــد کــه یــک چنیــن امیــدی داشــته باشــند؛ مثــل امیــد صّدام حســین کــه 
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]مــی خواســت[ یــک هفتــه ای بیایــد تهــران، مثــل امیــد مــزدور دیگرشــان منافقیــن 

کــه از کرمانشــاه راه بیفتنــد در ظــرف ســه روز مســتقیم خودشــان را برســانند تهران؛ 

اینهــا محاســبات اســت! توانایــی محاســبات دشــمن ایــن اســت. بعضــی از دولتمــردان 

ــه ایــن را قبــول نــدارم، اّمــا حقیقتــاً  آمریــکا وامنــود مــی کننــد دیوانه انــد؛ بنــده البتّ

احمقهــای درجــه  یــک هســتند.

قیــام مــردم قــم صف بنــدِی دو دســتگاه محاســباتی، صف بنــدی دو نظــام 

ــی  ــان داد: یک ــر را نش ــل یکدیگ ــی در مقاب ــوی تحلیل ــدی دو الگ ــی، صف بن معرفت

ــِی  ــی، یکــی نظــام معرفت ــای درگِل غرب ــِن پ ــی لیربال دموکراســِی دروغی نظــام معرفت

ــان  ــباتی را نش ــم و محاس ــی و تقوی ــتگاه پیش بین ــل دو دس ــالمی؛ تقاب ــدِی اس توحی

داد: آن دســتگاه محاســباتی آمریــکا کــه ایــران را آن جــور مــی بینــد بــا آن محاســبات 

اّول کار آمریکایی هــا کــه ســنای آمریــکا در اّولیــن ماه هــای پیــروزی انقــالب، ایــران 

را تحریــم کــرد و بنــا را بــر ایــن گذاشــتند کــه تــا پنــج مــاه دیگــر، شــش مــاه دیگــر، 

انقــالب اســالمی از بیــن خواهــد رفــت -ایــن محاســبات آنهــا اســت- ایــن هم دســتگاه 

محاســباتی نظــام اســالمی کــه امــام بزرگــوار گفــت »صــدای ُخــرد شــدن اســتخوانهای 

مارکسیســم را دارم می شــنوم« و یــک ســال بعــد، دو ســال بعــد، همــه  دنیــا صــدای 

ــرد شــدن ایــن اســتخوانها را شــنیدند؛ مســئله ایــن اســت. غــرب در مقابــل یــک  ُخ

چنیــن پدیــده ای قــرار گرفتــه اســت؛ پدیــده  انقــالب اســالمی. یــک طــرف انبوهــی از 

ــک  ــا- و ی ــال اینه ــی و امث ــاّدی -از نظامــی و سیاســی و پول ابزارهــای چشــم پُرکن م

طــرف یــک قــدرت نوظهــور معرفتــی و متّدنــی، پُرانگیــزه، پُرتحــّرک، آینده نگــر کــه 

ــد و کجــا مــی  ــد بکن ــد چــه کار بای ــد، مــی دان ــد چــه کار مــی خواهــد بکن مــی دان

ــد. خواهــد بــرود؛ اینهــا در مقابــل هــم قــرار گرفته ان

دشــمنی نظــام اســتکباری غــرب و آمریــکا بــا این پدیــده ی نوظهــوِر روبه رشــد یک 

امــر طبیعــی اســت؛ ]بعضی هــا[ تعّجــب نکننــد. بعضی هــا بــه نظــر مــن خودشــان 

را بــه نفهمــی مــی زننــد -شــاید هــم جــور دیگــر اســت- ]مــی گوینــد[ »چــرا شــام 

فــالن حــرف را زدیــد کــه آمریــکا بــا شــام دشــمن بشــود«؛ خیــال مــی کننــد دشــمنی 

آمریــکا بــه خاطــر فــالن فرمایــش امــام یــا فــالن حــرف فــالن مســئول اســت کــه بــه 

آمریــکا بدگویــی کــرده. قضیّــه ایــن نیســت؛ قضیّــه چیــز دیگــر اســت؛ قضیّــه از ایــن 

عمیق تــر اســت. چهــل ســال اســت کــه ایــن قــدرت جــوان دارد حرکــت مــی کنــد، 

دارد روزبــه روز رشــد مــی کنــد، پــرورش پیــدا مــی کنــد، روزبــه روز تنومندتــر دارد 

ــوی چشمشــان.  ــد جل ــد می بینن ــن را دارن ــر دارد مــی شــود؛ ای مــی شــود، قدرمتندت

بــا ظهــور ایــن قــدرت معنــوِی نوظهــوِر پُرتــالِش پُرانگیــزه، بــا ظهــور ایــن پدیــده ی 

عجیــب و معنــوی کــه دنیــا آن را منی شــناخت، قــدرت ظاهــری اســتکبار تـَـَرک خــورد؛ 

در ایــن چهــل ســال، ایــن تـَـَرک دائــم دارد عمیق تــر مــی شــود. ثرومتندتریــن دولتهــای 

دنیــا، امــروز مقروض تریــن و گرفتارتریــِن دولتهــای دنیــا اســت؛ اینهــا شــوخی اســت؟ 

اینهــا هــامن نکاتــی اســت کــه جوانهــای مــا بایــد روی آنهــا متمرکــز بشــوند. بحــث 

صف بنــدی زبانــِی ایــن مســئول و آن مســئول نیســت؛ بحــث هویّتهــا اســت، بحــث 

حرکتهــا اســت، بحــث آرمانهــا و آینده هــا اســت.

البتـّـه آنهــا رضبــه خوردنــد؛ در درجــه  اّول بــرای اینکــه لقمــه  چــرب و نــرم ایــران 

از دستشــان رفــت. ایــران کــه فــالن کشــور دورافتــاده  آفریقایــی یــا آمریــکای التیــن 

یــا غیــره نیســت؛ ایــران قلّــه  موقعیّــت راهــربدِی جغرافیایــی اســت در دنیــا؛ ]یــک[ 

مرکــز بســیار مهــم کــه هیــچ نقطــه  جغرافیایــی در غــرب آســیا در ایــن منطقــه بــه 

اهّمیّــت ایــران وجــود نــدارد. کمــرت رسزمینــی بــه  قــدر ایــران دارای ثروتهــای مــاّدی 

ــد  ــن چن ــد. همی ــن را خودشــان اعــرتاف مــی کنن و توانایی هــای گوناگــون اســت؛ ای

روز قبــل از ایــن یــک مؤّسســه  غربــی بــرای اینکــه بــه ایــن حقیــر بدگویــی کنــد، یــک 

چیــزی گفتــه بــود، اعــرتاف کــرده بــود کــه ایــران پنجمیــن کشــور ثرومتنــد دنیا اســت؛ 

ــاده  ــا فوق الع ــای م ــت؛ ظرفیّته ــور اس ــن ج ــران ای ــت؛ ای ــت اس ــش درس ــن حرف ای

اســت. ایــن لقمــه  چــرب و نــرم را از دســت دادنــد و عصبانیّــت اّول بــه خاطــر ایــن 

ــه ایــن همچنــان ادامــه دارد. بــود و البتّ

اّمــا مســئله  اصلــی، مســئله  تقابــِل دو حرکــت اســت؛ تقابــل حــق و باطــل اســت: 

»جــاَء الَْحــقُّ َو مــا یُبْــِدئُ الْباِطــُل َو مــا یُعیــد«؛ حــق وقتــی کــه آمــد، باطــل بــه طــور 

ــا،  ــس اینه ــا اســتعامرند و تنّف ــا اســتکبارند، اینه ــرزد. اینه ــی ل ــه خــود م ــی، ب طبیع

تغذیــه ی اینهــا بــا خــون ملّتهــا اســت؛ حــاال یــک قدرتــی پیــدا شــده اســت در دنیــا کــه 

بــا ایــن پدیــده  ظاملانــه مخالــف اســت، مخالفــت مــی کنــد، زیــر بــار آنهــا منیــرود، تــا 

آنجایــی کــه بتوانــد صــدا را بــه گــوش ملّتهــا مــی رســاند، تــا امــروز هــم موفـّـق بــوده. 

مــا در ایــن چهــل ســال تــا امــروز موفّــق بودیــم. شــام ببینیــد در کــدام کشــورها در 

بیــن ملّتهــا، فریــاد مــرگ بــر آمریــکا بلنــد مــی شــود؟ ایــن ســابقه نداشــت. حرکــت 

ــو را مــی  ــاّدی ظــامِل زورگ ــدان م ــا را مــی ترســاند، قدرمتن ــران، اینه ــت ای ــم ملّ عظی

ترســاند، کمپانی هــای بین املللــِی مکنــده  خــون ملّتهــا را مــی ترســاند؛ می بیننــد کــه 

ــودش  ــی زود خ ــا خیل ــوی در متّدنه ــای معن ــه، حفره ه ــیده اند. بل ــان راه رس ــه پای ب

ــم  ــی کــرد، عل ــی کــرد، حرکــت صنعت را نشــان منــی دهــد؛ غــرب خــب یــک حرکت

ــا آن رخنــه  اصلــی و  ــا را گرفــت، هیاهــو کــرد اّم پیــدا کــرد، ثــروت پیــدا کــرد، دنی

اساســی، رخنــه  معنــوی در درون او، مثــل موریانــه کار خــودش را مــی کنــد. منتهــا 

زود نشــان منــی دهــد؛ گاهــی بعــد از قرنهــا نشــان مــی دهــد خــودش را؛ حــاال دارد 

ــکا  ــد، آمری ــگاه کنی ــا را ن ــام اروپ ــد؛ ش ــی ده ــان م ــد، االن دارد نش ــی ده ــان م نش

ــن  ــت در ای ــک جــور؛ آن وق ــا ی ــع آنه ــک جــور، کشــورهای تاب ــا ی ــک جــور، اروپ ی

ــی، اســالم، مردم ســاالرِی اســالمی، حرکــت اســالمی، متــّدن اســالمی  ــای این چنین دنی

بــا اســتفاده  از امکانــات کنونــی دنیــا و ابزارهــای موجــود دنیــا روز بــه روز دارد رشــد 

پیــدا مــی کنــد؛ ایــن بــرای آنهــا تــرس آور اســت، رعــب آور اســت؛ طبیعــی اســت کــه 

دشــمنی مــی کننــد.

خــب، دو نکتــه در اینجــا وجــود دارد: یــک نکتــه همیــن مســئله  علّــت دشــمنی 

ــت  ــت دشــمنی، ماهیّ اســت. ســهل انگاری نبایــد کــرد، سهل اندیشــی نبایــد کــرد؛ علّ

ــت دشــمنی،  ــت دشــمنی اســت. علّ و حقیقــت ایــن حرکــت عظیــم اســت؛ ایــن علّ

ــت ایــران اســت؛ اینهــا علّــت  ــت ایــران اســت، وفــاداری ملّ شــجاعت و فــداکارِی ملّ

دشــمنی اســت. علـّـت دشــمنی، پایبنــدی جمهــوری اســالمی بــه مبانــی اصلــی انقــالب 

ــت  ــده اســت؛ علّ ــوظ مان ــل محف ــه طــور کام ــروز ب ــا ام ــدی ت ــن پایبن ــه ای اســت ک

دشــمنی اینهــا اســت. علّــت دشــمنی، ایــن اســت کــه جمهــوری اســالمی دارد نشــان 

مــی دهــد کــه یــک متّدنــی در حــال رشــد و بالندگــی اســت کــه اگــر بــه توفیــق الهی و 

بــه کمــک الهــی بــه نتایج خــودش برســد، بســاط ظلــم و اســتکبار و اســتعامر دولتهای 

غربــی برچیــده خواهــد شــد؛ علّــت دشــمنی اینهــا اســت.

ملّتهــا بــا ایــران دشــمنی ندارنــد، ملّتهــای غربــی هــم دشــمنی ندارنــد. حــاال ممکن 

اســت تبلیغــات بکننــد، اسالم هراســی یــک جــا، ایران هراســی یــک جــا، شیعه هراســی 

]یــک جــا[ بکننــد لکــن آنجایــی کــه حقیقــت بــرای مــردم روشــن بشــود، مــردم نــه 
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فقــط دشــمنی ندارنــد بــا جمهــوری اســالمی بلکــه ایــن چنیــن حرکتــی را ملّتهــا 

ــد. آن  ــی کنن ــت م ــا از آن حامی ــد، ملّته ــی دارن ــت م ــا دوس ــندند، ملّته می پس

کــه دشــمن اســت، قدرمتنــداِن ظاملنــد، فراعنــه  عالَمنــد؛ همچنــان کــه فرعــون در 

مقابــل موســی دشــمنی مــی کــرد و ]ایــن را[ هــم مــی دانســت کــه موســی حــق 

اســت -قــرآن ترصیــح دارد کــه مــی دانســت کــه موســی حــق اســت اّمــا دشــمنی 

ــَمُع  ــام أَس ــی َمَعُک ــا إِنَّن ــود: »ال تَخاف ــه موســی فرم ــال ب ــرد- خــدای متع ــی ک م

ــد.  ــه بدهی ــد، ادام ــان را رشوع کنی ــد حرکتت ــا شــام هســتم، بروی ــن ب َو أَرى« م

بلــه، فرعــون بــر روی تخــت قــدرت و ســلطنت نشســته اســت، رعــب آور اســت، 

ترســناک اســت اّمــا شــام برویــد کار خودتــان را بکنیــد، »إِنَّنــی َمَعُکــام أَســَمُع َو 

ــِت دشــمنی،  ــران اســت؛ پــس علّ ــت ای ــه ملّ ــن خطــاب، امــروز ب ــاً ای أَرى«؛ عین

ایــن اســت.

نکتــه ی دّوم ایــن اســت کــه نتیجــه  ایــن دشــمنی چیســت؟ نتیجه  این دشــمنی 

ایــن اســت کــه هــر کــس خــدا بــا او اســت، او پیــروز اســت چــون قــدرت متعلـّـق 

بــه ذات مقــّدس پــروردگار اســت. ]اگــر[ مــا بــا خــدا باشــیم، در راه خــدا باشــیم، 

پیــروزی، قطعــِی صددرصــد اســت، هیــچ تردیــدی در آن نیســت. یــک جاهایــی 

مــا کوتاهــی کردیــم، خــب پیــروزی بــه دســت نیاوردیــم؛ ایــن بــر اثــر کوتاهــِی 

ــی کــه مــا درســت عمــل  ــد عمــل کــردن مــا اســت. آنجای ــر ب ــر اث مــا اســت، ب

کنیــم، درســت حرکــت بکنیــم -مســئوالن مــا یــک  جــور، مــردم مــا یــک  جــور- و 

حرکــت، حرکــِت درســتی باشــد، آنجــا بالشــک خــدای متعــال کمــک می کنــد؛ »َو 

ه« تردیــدی در اینجــا نیســت. نَّ اللــُه َمــن یَنــرُصُ لَیَنــرُصَ

ــادی  ــان زی ــال زم ــل س ــت. چه ــته اس ــالب[ گذش ــال ]از انق ــل س ــب، چه خ

ــوغ و حرکــت فکــری اســت.  ــاز بل ــا چهل ســالگی آغ ــرای عمــر متّدنه نیســت؛ ب

چهل ســالگی دوران پیــری نیســت ]بلکــه[ دوران شــکوفایی اســت و ایــن 

شــکوفایی ان شــاءالله وجــود خواهــد داشــت. زمینه هــای ایــن شــکوفایی را 

ــه ایــامن دینــی در کشــور مــا  ــد؛ امــروز بحمدالل انســان دارد مشــاهده مــی کن

خــوب اســت، عــزم راســخ در بیــن ملـّـت مــا خــوب اســت، حضــور و آمادگــی در 

میــان مــردم خــوب اســت، جوانــان بــا ایــامن و دارای عــزم راســخ کــم نیســتند، 

ــا هــزاران جــوان  ــه همــه را هــم منی شناســم اّم ــده می شناســم؛ البتّ ــد -بن زیادن

در اطــراف و اکنــاف کشــور مشــغول کارهــای عمیــق، کارهــای فکری ]هســتند[- 

ــد  ــا عــزم راســخ، مشــغول ســاخنت، مشــغول تولی ــاِن ب ــان دانشــمند، جوان جوان

کــردن، مشــغول ابتــکار و نــوآوری هســتند در رستــارس کشــور؛ اینها آینده ســازند؛ 

ایامنشــان خــوب و قــوی، توکّلشــان بــاال، اعتامدشــان بــه خــدا زیــاد، امیدشــان بــه 

آینــده درخشــان، بصیرتشــان خــوب؛ اینهــا هســتند در بیــن مــردم و کــم نیســتند 

-مــن »هــزاران نفــر« کــه گفتــم، دایــره  ارتبــاط و معرفــت خــودم را گفتــم اّمــا 

ده هــا برابــِر ایــن  هســتند؛ زیادنــد- جوانهــای مــا آماده انــد. اســاس همــه ی اینهــا 

هــم لطــف و فیــض پــروردگار اســت. خداونــد متعــال اگــر اراده نکــرده بــود کــه 

ایــن کار پیــش بــرود، ایــن مقّدمــات را فراهــم منــی کــرد. امــام بزرگــوار در یــک 

برهــه ای -متأّســفانه جزئیّــات یــادم نیســت- از اینکــه یــک کاری بســهولت انجــام 

گرفتــه اســت، اســتنتاج کــرده بودنــد کــه خــدای متعــال مــی خواهــد ایــن کار 

ــاَ اَســبابَه «؛ مقّدمــات کار کــه فراهــم مــی  انجــام بگیــرد: »اِذا اَراَد اللــُه َشــیئاً َهیَّ

ــرد.  ــن کار انجــام بگی ــدا اســت خــدای متعــال اراده فرمــوده اســت ای شــود، پی

مقّدمــات کار، ایجــاد انقــالب اســت، تشــکیل جمهــوری اســالمی اســت، تشــکیل نظــام 

اســالمی اســت؛ اینهــا مقّدمــات کار اســت بــرای ایجــاد آن متــّدن اســالمِی متناســب بــا 

ایــن زمــان و بــا ایــن قــرن. اینهــا مقّدماتــی اســت کــه خــدای متعــال فراهــم کــرده 

اســت کــه بــه آنجــا برســیم و ان شــاءالله خواهیــم رســید.

ــد  ــه مســئوالن و دولتمــردان و مانن ــک خطــاب ب ــن دو خطــاب دارم: ی خــب، م

اینهــا، یــک خطــاب بــه مــردم عزیزمــان. بــه دولتمــردان عــرض مــی کنــم کــه اّوالً قدر 

موقعیّتهــای خودتــان را بدانیــد. اینکــه شــام در فــالن مســئولیّت مشــغولید، نعمــت 

بــزرگ خــدا اســت. ]اینکــه[ انســان بتوانــد مســئولیّت داشــته باشــد و کار کنــد بــرای 

یــک چنیــن اهدافــی، بــرای یــک چنیــن ملّتــی، بــرای یــک چنیــن کشــوری، ایــن نعمت 

ــوازم  ــاً بــه ل بــزرگ پــروردگار اســت؛ قــدر ایــن را بایــد بداننــد و شــاکر باشــند. ثانی

ایــن نعمــت بــزرگ عمــل بکننــد؛ مراقبــت بکننــد گرایــش بــه رفتــار غلــط، گرایــش 

بــه ارشافی گــری، گرایــش بــه ارساف، گرایــش بــه آن چیــزی کــه در بیــن دولتمــردان 

طاغوتــی رایــج اســت، پیــدا نشــود؛ ایــن وظیفــه  دولتمــردان مــا اســت. راه، راه اســالم 

اســت؛ حکومــت اســالمی. مــا مثــل امیراملؤمنیــن منــی توانیــم عمــل کنیــم اّمــا مــی 

توانیــم آن را یــک مســیری بشناســیم و بدانیــم کــه بــه آن طــرف مــی شــود حرکــت 

کــرد، در ســایه ی آن راه بایــد حرکــت بکنیــم.

شــجاعت و عقالنیّــت. ایــن هــم یــک وظیفــه  دیگــر مســئولین اســت؛ هــم شــجاع 

باشــند، در مقابــل تــوپ و تــر ایــن و آن پــس نزننــد، آنچــه را صحیــح اســت، آنچه را 

بایــد انجــام بدهنــد، در مقابــل یاوه گویی هــای ایــن دولتمــردان آمریکایــی و اروپایــی 

ــد؛  ــی زنن ــرف م ــط ح ــه بی رب ــه چ ــد ک ــد؛ می بینی ــت ندهن ــران، آن را از دس و دیگ

حرفهایشــان واقعــاً گاهــی مثــل دلقــک اســت. دولتمــرد آمریکایــی –مــی خواهــد مــا 

ــر را از عربســتان  ــوق ب ــران حق ــد ای ــی گوی ــد- م ــد می آی ــا هــو کن ــالً در دنی را مث

ــرف  ــک ح ــر از دلق ــت؟ غی ــود گف ــی ش ــه م ــن آدم چ ــه ای ــرد! ب ــاد بگی ــعودی ی س

دیگــری مــی شــود زد؟ عنــوان دیگــری مــی شــود داد؟ ایــن آدم و ایــن  جــور آدمهــا 

نــه تهدیدشــان، نــه وعده شــان، نــه قولشــان، نــه امضائشــان اعتبــار نــدارد. بــه اینهــا 

نبایــد اعتنــا کــرد، شــجاعانه در طریــق صحیــح بایــد حرکــت کــرد؛ و ]همیــن طــور 

بــا[ عقالنیّــت؛ بــا احساســات منــی شــود حرکــت کــرد، اداره ی یــک کشــور بــا رِصف 

احساســات امکان پذیــر نیســت. احساســات خیلــی الزم اســت اّمــا در مقــام پشــتیبانی 

عقالنیّــت؛ راه را بــا عقالنیّــت انتخــاب بکنیــم، بــا انگیــزه و احساســات پیــش برویــم.

ــند،  ــته باش ــه داش ــه آن توّج ــد ب ــا بای ــئولین م ــه مس ــری ک ــه ی دیگ ــک وظیف ی

ــا اســت.  ــن ظرفیّته ــی کشــور و شــناخت ای ــی و داخل ــای درون ــی از ظرفیّته قدردان

بســیاری از ایــن ظرفیّتهــا وقتــی مــا آنهــا را نشناســیم متوقّــف مــی مانــد؛ کاماینکــه 

متأّســفانه همیــن هــم اتّفــاق افتــاده اســت؛ خیلــی از ظرفیّتهــا را ]نشــناخته ایم[، از 

جملــه ظرفیّــت همیــن جوانهــای خــوب را. گره هایــی در کار برخــی از مســئوالن در 

بخشــی از تشــکیالت عظیــم دولتــی و حکومتــی وجــود دارد کــه ایــن جوانهــا مــی 

تواننــد ایــن گره هــا را بــاز کننــد؛ هــم بــا رسانگشــت اندیشــه  جوانانــه  تابناکشــان، هم 

بــا رسانگشــت کار عملی شــان مــی تواننــد ایــن گره هــا را بــاز کننــد؛ قــدر جوانهــا را 

بداننــد، بــه جوانهــا مراجعــه کننــد، از نظــرات آنهــا اســتفاده کننــد. غالــب جاهایــی 

ــت دســت پیــدا  کــه از نظــرات آنهــا اســتفاده کردیــم و بهره منــد شــدیم، بــه موفّقیّ

کردیــم. قــدر جوانهــا را بداننــد، قــدر بلندپروازی هــای جوانهــا را هــم بداننــد. جوانهــا 

بلندپروازنــد، ایــرادی نــدارد؛ همیــن بلندپروازی هــا اســت کــه یــک ملـّـت را جلــو مــی 
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ــه دلشــان  ــی دارد[. از هیاهــوی غربی هــا هــم بیمــی ب ــف ]بازم ــرد و از توقّ ب

راه ندهنــد.

 

ــروز  ــد؛ ام ــرصوف کنن ــژه م ــامم وی ــک اهت ــردم ی ــت م ــئله ی معیش ــه مس ب

ــز اســت؛  ــن متمرک ــن اســت، چــون دشــمن روی ای ــت ای ــن کار و اولویّ مهم تری

معیشــت طبقــات ضعیــف. مشــکالتی کــه بــرای طبقــات ضعیــف در امــر 

معیشــت پیــش می آیــد، جــزو اساســی ترین کارهــا اســت بــرای مســئوالن کشــور، 

مســئوالن دولتــی، عمدتــاً مســئوالن دولتــی؛ ایــن مهم تریــن کارهــا اســت. ممکــن 

ــه در درون  ــد ک ــا انســان مشــاهده مــی کن ــم باشــد اّم ــی ک ــع داخل اســت مناب

کشــور افــرادی هســتند، جریاناتــی هســتند کــه ایــن منابــع را ظاملانــه مــی بلعند؛ 

ــاّدی، در  ــائل م ــه  مس ــه در زمین ــی ک ــن انحصارطلبی های ــا، ای ــن داّلل بازی ه ای

تجــارت و غیــره وجــود دارد، مانــع پیرفــت کشــور اســت. مــا دائــم تأکیــد مــی 

کنیــم بــه تولیــد داخلــی، فــالن داّلل وارداتچــی چــون برخــالف منافعــش اســت، 

ــه  ــد ]کار[ ب ــد و انســان مــی بین ــف کارشــکنی مــی کن ــُرق مختل مــی رود از طُ

نتیجــه منــی رســد. رســیدگی بــه معیشــت مــردم فقــط ایــن نیســت کــه مــا پــول 

پخــش کنیــم؛ نــگاه کــردن بــه ایــن بخشــهای مــرض و خطرنــاک و جلوگیــری از 

آنهــا، جــزو مســائل مهــم اســت. مــا ایــن را بــه مســئولین کشــور بــا خصوصیّــات، 

گاهــی بــا جزئیّــات در مجالــس کاری تذکّــر داده ایــم، تأکیــد کرده ایــم، بــاز هــم 

تأکیــد مــی کنیــم؛ اینهــا حرفهایــی اســت کــه مــا بــا مســئولین داریــم.

ــز بــه مســئوالن بایــد کمــک کننــد،  ــا مــردم. اّوالً مــردم عزی ــا خطــاب[ ب ]اّم

همــه بایــد کمــک کننــد. اگــر چنانچــه بحــث تقویــت تولیــد داخلــی و محصــول 

داخلــی مــی شــود، یــک بخــش مهّمــش  مربــوط بــه مــردم اســت. تولیدکننــده  

ــه  ــی، فروشــنده و دکان داری ک ــده  محصــول داخل ــی، مرصف کنن محصــول داخل

محصــول داخلــی را مــی فروشــد، اینهــا همــه می تواننــد اثرگــذار باشــند. کیفیّت 

ــی اســت. خــب مــا امســال را ســال  ــع، اینهــا چیزهــای مهّم ــد، نحــوه  توزی تولی

»تولیــد کاالی ایرانــی« و تأکیــد بــر روی کاالی ایرانــی اعــالم کردیــم، حــاال آخــر 

ســال اســت؛ چقــدر در ایــن زمینــه ]کار شــد[؟ البتّــه کارهایــی شــده اّمــا چقــدر 

پیــش رفتیــم؟ بایــد پیــش برویــم در ایــن زمینه هــا. مــردم مــی تواننــد در ایــن  

بــاره کمــک کننــد، در کارهــای خیــر مــی تواننــد همــکاری کننــد.

از جملــه  کارهایــی کــه مــردم مــی تواننــد بــه بهرتیــن وجهــی در خدمــت بــه 

کشــور انجــام بدهنــد، حضــور در صحنه هــای انقــالب اســت؛ از جملــه  کارهایــی 

کــه مــردم مــی تواننــد انجــام بدهنــد، مواجهــه و مقابلــه  بــا شایعه ســازی دشــمن 

اســت. امــروز یکــی از شــگردهای فّعــال دشــمن، شایعه ســازی اســت کــه مــردم 

ــت  ــن و آن تهم ــه ای ــد، علی ــف کنن ــم مخال ــا ه ــردم را ب ــد، م ــرب کنن را مضط

بزننــد، مــردم را بــه جــان یکدیگــر بیندازنــد کــه البتـّـه چنیــن اتّفاقــی منی افتــد به 

توفیــق الهــی؛ اّمــا آنهــا قصدشــان ایــن اســت؛ مــردم بایــد هوشــیار باشــند، متوّجه 

ــا نظــام دعــوت  ــا انقــالب، ب ــه مواجهــه  ب ــا کــامل وقاحــت ب باشــند. مــردم را ب

مــی کننــد؛ ایــن مردمــی کــه نظــام متّکــی بــه آنهــا اســت. اگــر مــردم پشــتوانه  

ــت پیــش منی آمــد،  ــه ایــن اهّمیّ نظــام، پشــتیبان نظــام نبودنــد، ایــن ماجــرای ب

پیــش منــی رفــت؛ ایــن قــدر وقیحنــد کــه همیــن مــردم را وادار مــی کننــد یعنــی 

تشــویق مــی کننــد، تحریــک مــی کننــد بــه مواجهــه  بــا نظــام. مــردم در مقابــل 

ایــن تبلیغــات ایســتادگی کننــد، علیــه ایــن تبلیغــات حرکــت کننــد. جوانهــا امــروز در 

ــوی  ــرای زدن ت ــزاری باشــد ب ــد اب ــد؛ فضــای مجــازی مــی توان فضــای مجــازی فّعالن

دهــن دشــمنان.

اّمــا در مــورد تحریمهــا. خــب تحریــم فشــارهایی را بــه یــک ملّتی، به یک کشــوری 

وارد مــی کنــد. تحریمــی هــم کــه علیــه ملـّـت ایــران راه انداختنــد، خــود آمریکایی هــا 

بــا خوشــحالی مــی گوینــد »در تاریــخ ســابقه نــدارد«! بلــه، در تاریــخ ســابقه نــدارد 

ــه مــی خورنــد، در تاریــخ  و ان شــاءالله شکســتی هــم کــه آمریکایی هــا در ایــن قضیّ

بی ســابقه خواهــد بــود. ملـّـت، دولــت، مســئولین، همــه، مــی تواننــد کاری کننــد کــه 

ــان کــه مــا در دوران  ــه نفــع کشــور متــام بشــود. همچن ــن تحریمهــا صددرصــد ب ای

جنــگ تحریــم بودیــم کــه ســالح انفــرادی هــم بــه مــا منــی فروختنــد و یــک وقتــی 

گفتیــم ســیم خــاردار هــم بــه مــا منــی فروختنــد، ]اّمــا[ همیــن محرومیّتهــا موجــب 

ــروز  ــه ام ــی ب ــت دفاع ــد و از لحــاظ وضعیّ ــه کار بیفت ــی ب ــتعدادهای داخل شــد اس

برســیم کــه امــروز در منطقــه در ســطح اّولیــم و از همــه جلوتریــم بــه توفیــق الهــی، 

ــتیم  ــه الزم داش ــه از روز اّول هر چ ــر چنانچ ــود؛ َوااّل اگ ــم ب ــت تحری ــه برک ــن ب و ای

مــی رفتیــم مــی خریدیــم، بــه مــا مــی دادنــد، پولهایــامن را مــی گرفتنــد، بــه فکــر 

منی افتادیــم کــه خودمــان درســت کنیــم و بــه اینجــا منــی رســیدیم. در همــه  قضایــا 

همیــن جــور اســت؛ جوانهــای مــا بــه مــن مــی گوینــد -و ایــن را ثابــت هــم مــی کنند؛ 

فقــط رِصف اّدعــا هــم نیســت- کــه هیــچ وســیله ای کــه کشــور بــه آن نیــاز دارد، از 

قطعــه و غیــر قطعــه وجــود نــدارد کــه مــا نتوانیــم بســازیم؛ همــه  چیــز را مــی توانیم 

بســازیم؛ راســت هــم مــی گوینــد؛ در مــواردی امتحــان هــم کردیــم، دیدیــم همیــن 

ــت انســانی ای داریــم. بایســتی  جــوری اســت کــه مــی گوینــد. مــا یــک چنیــن ظرفیّ

مــا کاری کنیــم کــه ایــن تحریــم وســیله ای بشــود بــرای شــکوفایی، وســیله ای بشــود 

بــرای رســیدن بــه قلـّـه  ابتــکار و کار در کشــور. ]بایــد[ از محصــول دیگــران خودمــان 

را بی نیــاز کنیــم و دیگــران را محتــاج محصــول خودمــان بکنیــم؛ ایــن کاری اســت کــه 

مــی توانــد انجــام بگیــرد.

مــا بــه توفیــق الهــی از ایــن مســائل مربــوط بــه تحریــم و مشــکالت ]عبــور مــی 

ــی آورد، مشــکالتی هســت، االن هــم وجــود  ــه  وجــود م ــه مشــکالتی ب ــم[؛ البتّ کنی

دارد ]اّمــا[ ایــن مشــکالت مــال اّول کار اســت؛ اگــر دولــت و ملّــت مقاومــت کننــد، 

هوشــیاری بــه خــرج بدهنــد، کار و تــالش کننــد، دامــن هّمــت بــه کمــر بزننــد، مــا 

ــان کــه در جنــگ  ــم کــرد. همچن ــور خواهی ــروزی عب ــا پی ــه ب ــن مرحل ــاً از ای مطمئّن

تحمیلــی بــا پیــروزی عبــور کردیــم، صــّدام بــه خــاک ســیاه نشســت و بــه درک اســفل 

رفــت و جمهــوری اســالمی شــکوفاتر شــد، دشــمنان مــا هــم، آنهایــی کــه در آمریــکا 

و در اروپــا و در غــرب علیــه مــا اقــدام مــی کننــد، بــه درک اســفل خواهنــد رفــت و 

جمهــوری اســالمی ان شــاءالله باقــی خواهــد مانــد.

رحمــت خــدا بــر روح مطّهــر امــام بزرگوارمــان کــه ایــن راه را او در مقابــل مــا بــاز 

کــرد. نصایــح امــام، وصایــای امــام را فرامــوش نکنیــم؛ رحمــت خــدا بــر روان پــاک او 

ــر شــهدای عزیــز مــا کــه در ایــن راه جان فشــانی  بــاد و رحمــت خــدا بــر روح مطّه

کردنــد و رحمــت خــدا بــر کســانی کــه در ایــن راه مجاهــدت کردنــد تــا امــروز، و 

رحمــت خــدا بــر شــام مــردم عزیــز قــم. ســالم بنــده را بــه بقیّــه  بــرادران و خواهــران 

قمــی هــم برســانید.

شماره8،پاييز و زمستان 97

5



شماره8، پاييز و زمستان 97

6

در ایــن مراســم کــه جمعــی از اســاتید، دانشــجویان و و کارکنــان دانشــگاه حضــور 

داشــتند در ابتــدا حجــت االســالم و املســلمین دکــرت شــاکری بــه بیــان روایتــی از امــام 

کاظــم )ع( پرداختنــد کــه آن حــرضت فرمــود: »َدَخــَل َرُســوُل اللَّــِه )ص( الَْمْســِجَد فـَـإِذَا 

َمــُه فََقالُــوا  َمــٌه فََقــاَل َو َمــا الَْعالَّ ــوا ِبَرُجــٍل فََقــاَل َمــا َهــَذا فَِقیــَل َعالَّ ــْد أَطَافُ َجاَمَعــٌه قَ

لـَـُه أَْعلـَـُم النَّــاِس ِبأَنَْســاِب الَْعــَرِب َو َوقَائِِعَهــا َو أَیَّــاِم الَْجاِهلِیَّــِه َو اْلَْشــَعاِر الَْعَرِبیَّــِه قـَـاَل 

ــاَل النَِّبــیُّ  ــُه َو اَل یَْنَفــُع َمــْن َعلَِمــُه ثُــمَّ قَ ــٌم اَل یَــرُضُّ َمــْن َجِهلَ ــاَل النَِّبــیُّ ص ذَاَک ِعلْ فََق

ـَـا الِْعلـْـُم ثثاََلثـَـٌه آیـَـٌه ُمْحَکَمــٌه أَْو فَِریَضــٌه َعاِدلـَـٌه أَْو ُســنٌَّه قَاِئـَـٌه َو َمــا َخاَلُهــنَّ فَُهــَو  ص إمِنَّ

فَْضــل« )اصــول کافــی ، ج 1 ، ص 32، بــاب فضــل العلــم( 

هنگامــی کــه رســول خــدا )ص( وارد مســجد شــد دیــد جامعتــى گــرد مــردى را 

گرفته انــد. فرمــود: چــه خــرب اســت؟ گفتنــد: عالمــه ای  اســت. فرمــود: عالمــه یعنــى 

چــه؟ گفتنــد: داناتریــن مــردم اســت بدودمــان عــرب و حــوادث ایشــان و بــروزگار 

جاهلیــت و أشــعار عــرىب. پیغمــرب فرمــود: اینهــا علمــى اســت کــه جاهــل بــه آن را 

زیــاىن ندهــد و عاملــش را ســودى نبخشــد، ســپس فرمــود: هامنــا علــم ســه چیز اســت: 

آیــه محکــم، فریضــه عادلــه، ســنت پــا برجــا، و غیــر از اینهــا فضــل اســت.

دکــرت شــاکری در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه ایــن روایــت، علــم یــا بایــد در حــوزه 

علــوم عقلــی و معــارف الهیــه باشــد یــا در حــوزه مباحــث اخــالق و یــا امــوری کــه 

ــع باشــد و بشــود  ــن اســت کــه ناف ــه مهــم ای زندگــی بــر را ســامان بدهــد، و نکت

مــورد بهره منــدی و اســتفاده قــرار بگیــرد. علمــی کــه منفعــت نداشــته باشــد علــم 

نیســت و تنهــا فضــل اســت! مــا کــه هــم ســلک حــوزوی داریــم و لبــاس روحانیــت را 

بــه تــن داریــم و منــاد دیــن در جامعــه هســتیم و هــم بــه دانشــگاه آمدیــم بــا رســالتی 

مشــخص، بایــد علــم آمــوزی مــا در خدمــت دیــن باشــد.

دکــرت شــاکری در ادامــه دانشــجویان جدیــد الــورود را مــورد خطــاب قــرار داده و 

گفتنــد: دانشــگاه معــارف اســالمی فرصتــی مناســب بــرای خدمــت در جهــت اهــداف 

انقــالب اســالمی اســت. مــا ضمــن خودســازی، مســئولیت هدایــت جامعــه بــری را 

نیــز بــر عهــده داریــم. رســالت مــا در راســتای وظایفــی بــود کــه ائــه)ع( داشــتند لــذا 

ایــن فرصــت را بایــد غنیمــت بشــامرید. امکاناتــی کــه دانشــگاه بــرای شــام فراهــم 

آورده و اســاتیدی کــه در اختیــار شــام قــرار گرفتــه، یــک فرصــت اســتثنایی اســت. اگر 

از فرصت هــای بوجــود آمــده، بهــره نربیــم مدیــون هســتیم!

در پایــان دکــرت شــاکری خاطرنشــان منودنــد: هامنطــور کــه حضــور در عرصه هــای 

علمــی رضورت دارد، حضــور فرهنگــی و انقالبــی در ایــن مقطــع حســاس تاریخــی، 

دارای اهمیــت فراوانــی اســت. مــا دفــاع از نظــام را در کنــار درس خوانــدن و مباحــث 

علمــی و آموزشــی و پژوهشــی، بایــد یــک اصــل بدانیــم. دانشــگاه در تــراز انقــالب 

اســالمی دانشــگاهی نیســت کــه نســبت بــه اتفاقــات پیرامونــی و وقایــع جهان اســالم 

بــی تفــاوت باشــد! کســی کــه می خواهــد اســتاد معــارف اســالمی باشــد منی توانــد 

ــه  ــد بی راه ــه می اندیش ــی اینگون ــر کس ــد اگ ــاوت باش ــات بی تف ــه اتفاق ــبت ب نس

آمــده و بایــد برگــردد. بــدون دغدغــه انقالبــی امــکان نــدارد بتوانیــم اســالم را ترویــج 

. کنیم

در ادامــه ایــن مراســم حجــت االســالم و املســلمین دکــرت رســتمی ریاســت محــرتم 

نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه هــا گفتنــد: انقــالب اســالمی ایــران 

بــه دلیــل محتــوای خــاص خــودش انقالبــی متامیــز از همــه تحــوالت و جنبــش هــای 

اجتامعــی و سیاســی بــود کــه در دنیــا رخ داد. اگــر ســیر تحــوالت دنیــا در قــرون اخیر 

را بررســی کنیــم مســیری کــه جهــان ناگزیــر از رســیدن بــه آن بــود، جهانــی خالــی 

از دیــن بــود! برخــی مــی گفتنــد قــرن 20 و 21 قــرن مــرگ دیــن و خداســت حتــی 

جوامــع مســلامن در حرکــت هــای سیاســی خودشــان میلــی نداشــتند کــه از عباراتــی 

کــه بــه ارزش هــای دینــی آنهــا اشــاره کنــد بــه کار بربنــد! اگــر جنبــش هــای کشــور 

مراســم افتتاحیــه ســال تحصیلــی ۹۸ – ۹۷ بــا حضــور حجــت االســالم و املســلمین دکــرت رســتمی 

ریاســت محــرتم نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه هــا روز چهارشــنبه 11 مهــر 

۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۹۸ ـ ۹۷ با حضور 

ریاست محرتم نهاد



شماره8،پاييز و زمستان 97

7

هــای مســلامن، در مقطعــی کــه جنبــش هــای ضد اســتعامری هســت، را 

بررســی کنیــد بــه جــز معــدود حــرکات، باقــی حرکــت هــا، حرکــت های 

بــدون عنــوان دیــن بــود. در ایــن بســرت و فضــا یــک اتفــاق بــر خــالف 

مســیر دنیــا رقــم مــی خــورد بــه نــام انقــالب اســالمی کــه رسدمــدار آن 

یــک روحانــی اســت. در دنیایــی انقــالب اســالمی بــه وقــوع پیوســت کــه 

چیــزی بــه عنــوان حرکــت سیاســی در جریــان مذهبــی وجــود نداشــت.

رئیــس نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاهه در ادامــه 

خاطرنشــان کردنــد: ترســیم ایــن صحنــه بــرای شــام  بــه ایــن جهــت بــود 

تــا بدانیــد دانشــگاه معــارف اســالمی و دروس معــارف اســالمی در چــه 

جایگاهــی از ایــن بســرت و جریــان قــرار دارد. دانشــگاهی کــه برگرفتــه از 

متــدن غــرب اســت و بــرای پیــاده کــردن نظــام غربــی توســط رضــاه خان 

در ایــران تاســیس مــی شــود، بنیــاد دانشــگاه بــرای ســکوالریزه کــردن 

نظــام ســنتی ایــران اســت، تربیــت انســان هایــی کــه متخصــص و متعهــد 

ــالب  ــه انق ــالمی و در ادام ــالب اس ــا انق ــتند. ام ــی هس ــام غرب ــه نظ ب

فرهنگــی ایــن جریــان غلــط را متحــول کــرد. شــاید یکــی از مهمرتیــن 

تحوالتــی کــه بعــد از انقــالب فرهنگــی در دانشــگاه رقــم خــورد، بــرای 

اینکــه دانشــگاه تــراز انقــالب بشــود، ورود دروس معــارف بــه دانشــگاه 

اســت. هــدف از ورود دروس معــارف ایــن بــوده کــه بچــه هایــی کــه 

وارد دوره کارشناســی مــی شــوند در دانشــگاه بــا آشــنایی کــه بــا معارف 

اســالمی پیــدا مــی کننــد کســانی بشــوند کــه دل بســته اســالم و هویــت 

اســالمی و آشــنای بــه معــارف اســالمی و دل بســته بــه انقــالب اســالمی 

بشــوند و در دروس معــارف بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد.

حجــت االســالم و املســلمین دکــرت رســتمی در ادامــه بــه دو خطــری 

کــه دروس معــارف اســالمی را تهدیــد مــی کنــد اشــاره منودند: نخســتین 

خطــر ایــن اســت کــه از یــک طــرف تصــور شــود دروس معارف اســالمی، 

دروســی اســت ماننــد ســایر درس هــای دانشــگاه، هامنطــور که دانشــجو 

فیزیــک و ریاضــی عمومــی را پــاس مــی کنــد در کنــار آن ادبیات فارســی 

و زبــان انگلیســی را هــم پــاس مــی کنــد، انقــالب اســالمی را هــم پــاس 

مــی کنــد! اینهــا دروســی مــی شــود کــه دانشــجو مــی گذرانــد و بیشــرت 

ــال  ــی رِصف و انتق ــور آموزش ــی تص ــت، یعن ــار داش ــد انتظ ــن نبای از ای

محتــوا داشــنت و منــره گرفــنت و گذرانــدن درس! بخــش زیــادی از نقدهــا 

ــه دروس و اســاتید معــارف اســالمی مــی شــود  ــه ب ــی ک و آســیب های

از ایــن ناحیــه اســت یعنــی آنچــه بنــا بــود بــا دروس معــارف اســالمی 

اتفــاق بیفتــد آیــا نتیجــه الزم را داشــته یــا نداشــته اســت؟

ــغ  ــرای تبلی ــی ب ــا فرصت ــارف را رصف ــه دروس مع ــن ک خطــر دوم ای

دیــن بدانیــم و تصــور کنیــم آنچــه اســتاد معــارف اســالمی بایــد انجــام 

ــه  ــه علمــی و آموزشــی و پژوهشــی ک ــن اســت و جنب ــغ دی دهــد تبلی

ــه آنچــه  ــی ک ــم! در حال ــرار دهی ــت ق ــورد غفل ــاد درس اســت را م بنی

در درس معــارف اســالمی بایــد اتفــاق بیفتــد ایــن اســت کــه بــا تبییــن 

ــا  ــخ و اخــالق اســالمی، ب ــی و انقــالب اســالمی و متــدن اســالمی و تاری ــه معــارف دین عاملان

بیــان عاملانــه، خروجــی، ارتقــاء دانشــجو از نقطــه ای بــه نقطــه باالتــر و بــه ســمت هــدف 

مطلــوب باشــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــارم ای ــد؛ افتخ ــاره کردن ــان اش ــر از سخنانش ــش دیگ ــتمی، در بخ ــرت رس دک

ــادی  ــرکات زی ــن دانشــگاه هســتم و فضــای دانشــگاه معــارف اســالمی ب ــه ای ــش آموخت دان

بــرای بنــده داشــته اســت. دانشــگاه معــارف اســالمی جایــی اســت کــه بــرای تربیــت مــدرس 

دروس معــارف اســالمی تاســیس شــده و دانشــجویان صالحیــت هــای مــدرس دروس معــارف 

اســالمی را در حــد اعلــی بایــد داشــته باشــند و ایــن رســالت شــام را ســنگین مــی کنــد. ایشــان 

ــتند و  ــگاه دانس ــه در دانش ــوزه علمی ــده ح ــالمی را مناین ــارف اس ــگاه مع ــجویان دانش دانش

گفتنــد: مســیر، مســیر آســانی نیســت و مســئولیت، مســئولیت بــزرگ و ســنگینی اســت و از 

ایــن جهــت الزم اســت فرصــت دانشــجویی را بــه عنــوان یــک فرصــت تکــرار ناشــدنی بــرای 

خودتــان بدانیــد. گــزارش هایــی کــه از همــکاران و دوســتان دانشــگاه معارف اســالمی گرفتیم 

خیلــی امیــدوار کننــده اســت یعنــی ورودی هــای دانشــگاه نســبت بــه قبــل بهــرت اســت.

در ادامــه دکــرت رســتمی طلبگــی را معاملــه بــا خــدا و اهــل بیــت دانســتند و بیــان داشــتند 

کــه قــدر ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده را بدانیــم، بعــد از 1400 ســال فرصتــی بــرای حاکمیــت 

دیــن پیــدا شــده، فرصتــی بــرای اداره جامعــه بــر اســاس مبانــی دیــن پیــدا شــده و بایــد ایــن 

فرصــت را متوجــه باشــیم و در حــال حــارض بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه فــراوان داریــم. بعــد از 

14 قــرن امانتــی در اختیــار جامعــه حــوزوی قــرار گرفتــه، مجاهــدت هــای حــرضت امــام )ره( 

و تجربیــات علــامی گذشــته و فــداکاری شــهدا ایــن امانــت را بــه مــا رســانده و فــردا همــه 

مــا مــورد ســوال قــرار خواهیــم گرفــت کــه چــه کردیــم؟ خــدا بــه یــاوران دیــن خــود وعــده 

نــرصت داده اســت؛ »ان تنــرص اللــه ینرصکــم و یثبــت اقدامکــم«.

ــت  ــی( جه ــت آموزش ــی از معاون ــه منایندگ ــی )ب ــرت گرام ــای دک ــم از آق ــان مراس در پای

کســب باالتریــن درصــد قبولــی دانشــجویان کارشناســی ارشــد دانشــگاه معــارف اســالمی در 

ــظ 20 جــزء( و از  ــته حف ــی )رش ــم زهــره خلیل ــال 13۹6؛ از خان ــرتی رسارسی س ــون دک آزم

آقــای روح اللــه قهرمانــی )بخــش کتبــی رشــته احــکام( جهــت راهیابــی بــه مرحلــه کشــوری 

مســابقات قرآنــی دانشــجویان و آقــای ســید حامــد نیــازی بــه عنــوان فعــال فرهنگــی تقدیــر 

شــد.
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ــش در روز  ــه پژوه ــگاه و هفت ــوزه و دانش ــدت ح ــت روز وح ــم گرامیداش مراس

سه شــنبه 2۷ آذر ۹۷ در ســالن اجتامعــات دانشــگاه معــارف اســالمی و بــا ســخرنانی 

ــزار  ــم برگ ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع ــی عض ــه مقتدای ــرضت آیت الل ح

ــد. گردی

در ابتــدای ایــن مراســم حجت االســالم دکــرت ارجینــی معــاون پژوهشــی دانشــگاه 

ضمــن تســلیت بــه مناســبت ایــام رحلــت حــرضت فاطمــه معصومــه)س( و 

گرامی داشــت روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه و هفتــه پژوهــش، بــه معرفــی آثــار و 

ــته پرداخــت. ــال گذش ــک س ــتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه در طــول ی دس

ــام )ره( و  ــرضت ام ــگاه ح ــان ن ــن بی ــود، ضم ــای خ ــه بحث ه ــان در مقدم ایش

رهــربی معظــم بــه مســئله وحــدت حــوزه و دانشــگاه، از کمرنــگ شــدن توجــه بــه 

ــیر  ــت در مس ــل را حرک ــن معض ــل ای ــرده و راه ح ــه ک ــه گالی ــوزه در جامع ــن ح ای

ــن اســالمی  ــه ســمت یــک جامعــه الگــو و متــدن نوی ــل ب رهنمون هــای ایشــان و نی

دانســتند و ایــن امــور را منــوط بــه تولیــد علــوم انســانی اســالمی در جامعــه معرفــی 

ــد. منودن

ــه  ــه صحبت هــای خــود، ب ــاون پژوهشــی دانشــگاه معــارف اســالمی در ادام مع

ــش  ــم و پژوه ــره عل ــت و مث ــوص عزم ــرم)ص( در خص ــرب اک ــی از پیام ــان روایت بی

ــد. پرداختن

پایان بخــش صحبتهــای حجت االســالم دکــرت ارجینــی، گزارشــی کلــی از دســتاوردها 

ــت پژوهشــی دانشــگاه، شــامل کتاب هــای درســی و  ــار یک ســال گذشــته معاون و آث

کمک درســی چــاپ شــده، کتاب هــای در دســت تدویــن، کتاب هــای در دســت 

ــود. ــی ب ــی و پژوهش ــای علم ــازی و فصلنامه ه آماده س

ســخرنان بعــدی ایــن مراســم، آیت اللــه مقتدایــی عضــو جامعــه مدرســین حــوزه 

علمیــه قــم بودنــد.

ــار  ــه)س( اظه ــه معصوم ــرضت فاطم ــات ح ــالروز وف ــلیت س ــن تس ــان ضم ایش

داشــتند: از ســوی بــارگاه حــرضت فاطمــه معصومــه)س( بــرکات فراوانــی بــرای شــهر 

قــم و اهالــی آن ظاهــر شــده اســت.

ــرضت  ــی از ح ــه روایت ــاره ب ــا اش ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع عض

علی بن موســی الرضا )ع( بیــان کردنــد: طبــق فرمــوده امــام رضــا )ع( هرکــس 

حــرضت فاطمــه معصومــه)س( را در قــم زیــارت کنــد، از اهالــی بهشــت خواهــد بود.

وی بــا بیــان این کــه وحــدت حــوزه و دانشــگاه توســط حــرضت امــام خمینــی )ره( 

اعــالم شــده و در ســخرنانی های مکــرر روی ایــن وحــدت تأکیــد داشــتند، خاطرنشــان 

ــا هــدف  ــک انقــالب اســالمی ب ــن انقــالب، ی ــه ای ــام راحــل می دانســتند ک ــرد: ام ک

پیــاده کــردن برنامه هــا و قوانیــن اســالم و قــرآن و بــر محــور والیــت فقیــه خواهــد 

ــری و  ــی موضع گی ــام اله ــن نظ ــل ای ــا در مقاب ــه ابرقدرت ه ــت ک ــن اس ــود و روش ب

اخاللگــری خواهنــد کــرد.

آیــت اللــه مقتدایــی ادامــه دادنــد: نظامــی کــه بخواهــد تحــت امــر ولــی فقیــه کار 

کنــد، یقینــا در جهانــی پــر از مفســده و ظلــم، دشــمنان زیــادی خواهــد داشــت، بــه 

گرامیداشت روز وحدت 

حوزه و دانشــگاه 

و هفته پژوهش

ــد، دارای  ــازوی قدرمتن ــرای ایجــاد دو ب ــی )ره( ب همیــن جهــت حــرضت امــام خمین

نفــوذ و اثرگــذار در جامعــه، وحــدت حــوزه و دانشــگاه را اعــالم کردنــد.

ایشــان تأکیــد کــرد: اگــر ایــن دو نهــاد قدرمتنــد، صاحــب نفــوذ، فکــر و دانــش بــا 

هــم هامهنــگ باشــند، در حقیقــت دو قــر صاحــب اندیشــه علمــی و اثرگــذار در 

جامعــه بــا همراهــان خــود حامــی نظــام خواهنــد بــود، بــه تعبیــر دیگــر ملــت ایــران 

بــه صــورت یکپارچــه حامیــت کننــده از نظــام خواهنــد بــود.

اســتاد درس خــارج حــوزه علمیــه افــزود: ایــن هــدف واال و گرانبهــا تــا آخــر عمــر 

ــد و  ــورد تأکی ــدت م ــه ش ــم ب ــروز ه ــوده و ام ــان ب ــد ایش ــورد تأکی ــل، م ــام راح ام

ــرار دارد. ــت رهــرب معظــم انقــالب ق حامی

ــردم را دارد، گفــت:  ــامع م ــذاری در اجت ــه حــوزه ســابقه اثرگ ــان این ک ــا بی وی ب

امــروز دشــمنان بــه صــورت گســرتده ایجــاد شــبهه می کننــد و درصــدد خــارج کــردن 

مســلامنان از دایــره دیــن هســتند، عرفان هــای کاذبــی کــه در جامعــه رســوخ کــرده 

ــان می شــود،  ــات موجــب گمراهــی قر هــای علمــی همچــون حوزوی و گاهــی اوق

بخشــی از توطئــه و خیانــت دشــمنان اســت.

آیــت اللــه مقتدایــی بــا بیــان این کــه نهــاد روحانیــت در کنــار امــام راحــل 

ــه ایشــان کمــک  ــرای حفــظ نظــام اســالمی ب ــه و ب مســؤولیت های نظــام را پذیرفت

کردنــد، خاطرنشــان کــرد: اســاتید بســیاری، همچــون شــهید مفتــح و مطهــری 

منصب هــای خــود در حــوزه را رهــا کــرده و بــا تدریــس در دانشــگاه بــه کمــک نظــام 

اســالمی و امــام راحــل شــتافتند کــه هــدف آن هــا ایجــاد وحــدت حــوزه و دانشــگاه 

بــود.

وی بــا اشــاره بــه تأثیــر دانشــگاه در جامعــه بیــان کــرد: نهــاد دانشــگاه یــک نهــاد 

ــکار و  ــی، اهــل ابت ــا ســابقه تربیــت اســاتید و دانشــمندان برجســته، انقالب علمــی ب

اخــرتاع و نخبــه اســت کــه خدمــات بســیاری بــه اســالم و انقــالب داشــته و بــا خدمات 

ــالمی در  ــام اس ــرتده نظ ــی گس ــای علم ــای رتبه ه ــب ارتق ــود موج ــی خ واالی علم

ــی شــده اند. ســطح جهان
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 کمک درسی محمد طاهری با رویکرد انتقادی به دیدگاه نومعتزله زبان قرآن در اندیشه عالمه طباطبایی؛

 درسی جمعی از نویسندگان (۳ویراست ) دانش خانواده و جمعیت ؛
 اخالق اسالمی

 کمک درسی معصومه استودان های درمانعوامل و راه های کاذب؛به عرفان گرایش
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ــور،  ــوی در کش ــاد ق ــن دو نه ــه داد: ای ــه ادام ــوزه علمی ــی ح ــورای عال ــو ش عض

ــا  ــه ب ــد ک ــاد کرده ان ــت ایج ــام و حکوم ــالب، نظ ــن انق ــرای ای ــری ب ــی بی نظی قدرت

وجــود حامیــت همــه جانبــه و بــازوی علمــی و نفــوذ آن هــا در جامعــه، هیچ دشــمنی 

یــارای مقابلــه بــا آن را نخواهــد داشــت.

وی بــا تأکیــد بــر این کــه وظیفــه مــا اعــم از روحانیــون و دانشــگاه حفــظ وحــدت 

بیــن حــوزه و دانشــگاه اســت، اظهــار داشــت: هــدف ایــن وحــدت حفــظ نظــام الهــی 

موجــود اســت کــه تــالش و جدیــت مــا را می طلبــد، بــه نظــر بیشــرتین نیــاز بــه ایــن 

وحــدت، زمــان کنونــی اســت کــه دشــمنان علیــه جمهــوری اســالمی متحــد شــده انــد.

آیــت اللــه مقتدایــی بــا اشــاره بــه اتحــاد دشــمن در ایجــاد جنــگ تحمیلــی علیــه 

ــگ  ــاد جن ــر ایج ــا ب ــاد آن ه ــی اتح ــگ تحمیل ــان جن ــرد: در زم ــران خاطرنشــان ک ای

ــود، امــا اتحــاد امــروز آن هــا در جهــت ایجــاد  ــه نظــام تعریــف شــده ب ســخت علی

ــر از نظــام اســالمی و مســائل  ــف و ایجــاد تنف ــوام و مذاهــب مختل ــن اق ــه بی تفرق

ــرار دارد. ــی ق دین

عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در پایــان افــزود: هــدف دشــمنان دور 

کــردن مــردم از ایــن نظــام، دیــن و عقایــد اســالمی اســت، یکــی از کار هــای آن هــا 

ــوزی و  ــه ح ــن جامع ــالف بی ــاد اخت ــت و ایج ــه روحانی ــایعه علی ــبهه و ش ــاد ش ایج

دانشــگاهی بــه منظــور ســاقط کــردن ایــن نظــام الهــی اســت، امــا بــه یــاری خداوند و 

بــا وحــدت ایــن دو قــر علمــی، قدرتــی جامــع علیــه جبهــه دشــمنان ایجــاد خواهــد 

شــد و ایــن نظــام تــا رســیدن بــه هــدف واالی خــود بــا قــدرت بــه مســیر خــود ادامــه 

خواهــد داد و نقشــه های شــوم و خائنانــه دشــمنان خصوصــا آمریــکا و صهیونیســم بــا 

شکســت مواجــه خواهــد شــد.

ــال ۹۷  ــارف اســالمی در س ــر شــده دانشــگاه مع ــار منت ــم از آث ــه مراس در ادام

رومنایــی شــد. و در پایــان ایــن نيــز از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه معــارف اســالمی 

ــد: ــل آم ــر به عم ــال 13۹۷ تقدی در س

1. دکــرت محمدجــواد فالح)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه معــارف اســالمی(؛ جهت 

ارتقــاء رتبــه علمــی به دانشــیاری

2. دکــرت ســید ضیاء الدیــن میرمحمــدی) فارغ التحصیــل دکــرتی دانشــگاه معــارف 

اســالمی(؛ جهــت کســب رتبــه رســاله برتــر دکــرتی

3. خانــم طیبــه قائــی بافقی)فارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد دانشــگاه معــارف 

اســالمی(؛ جهــت کســب رتبــه پایان نامــه برتــر کارشناســی ارشــد.



حجــت االســالم واملســلمین دکــرت علــی عباســی رییــس جامعــه املصطفــی العاملیــه 

در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ایــام اللــه دهــه فجــر و چهلمیــن ســال پیــروزی انقــالب 

اســالمی و همچنیــن ایــام شــهادت حــرضت زهــرا)س( اظهــار داشــت: بایــد بــه روح 

مطهــر امــام راحــل و همچنیــن همــه شــهیدان انقــالب اســالمی درود بفرســتیم کــه 

شــجره طیبــه انقــالب را بــا خــون خــود آبیــاری کردنــد.

وی افــزود: انقــالب اســالمی حقیقتــا یــک نقطــه عطفــی هــم در تاریــخ کشــور مــا 

و رسزمیــن و هــم بــرای جهــان اســالم و دنیــای اســالم و هــم بــرای بریــت بــود؛ بــه 

همیــن جهــت مــی  تــوان تاریــخ را بــه قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی و بعــد از آن 

ــیم کرد. تقس

ــه  ــه جاب ــالمی نقط ــالب اس ــرد: انق ــوان ک ــه عن ــی العاملی ــه املصطف ــس جامع ریی

جایــی صفحــه تاریــخ بــود و چهــل ســال از واقــع شــدن ایــن حادثــه بــزرگ مــی  گــذرد 

کــه در طــی ایــن مــدت حــوادث فــراوان صــورت گرفــت کــه ایــن پدیــده در همیــن 

رسزمیــن محصــور شــود و در همیــن جــا از بیــن بــرود.

ــن  ــر گــذاری ای ــدار و اث ــر شــکوه و اقت ــه روز ب ــن کــه روز ب ــه ای ــا اشــاره ب وی ب

ــراز داشــت: امــروز بعــد از چهــل ســال گذشــت از  انقــالب افــزوده شــده اســت، اب

ایــن مســیرهای ســخت و پــر از ســنگالخ درخشــان تــر از گذشــته در عــامل نورافشــانی 

مــی  کنــد.

ــای  ــن روزه ــامن آغازی ــت: از ه ــان داش ــی بی ــلمین عباس ــالم واملس ــت االس حج

انقــالب اســالمی فتنــه هایــی علیــه ایــن کشــور رشوع شــد؛ بــه خاطــر داریــم هفته ای 

از انقــالب نگذشــته بــود کــه پــادگان مهابــاد تــرصف شــد و اســلحه در بیــن گروهــک 

هایــی تقســیم شــد و درگیــری هــای داخلــی کلیــد خــورد، بعدهــا بــا تســخیر النــه 

جاسوســی آمریــکا معلــوم شــد کــه زمینــه ســاز ایــن اقــدام هــامن مرکــز بــود.

وی ترصیــح کــرد: کینــه تــوزی هــا و جنــگ هــای زیــادی بــرای از بیــن بــردن یــک 

انقــالب نوپــا کــه داعیــه دار ایجــاد یــک فرهنــگ و متــدن جدیــد بــود صــورت گرفــت؛ 

ــن انقــالب  ــه ای ــی علی ــود جنگــی جهان ــی متــام نشــده ب ــری هــای داخل ــوز درگی هن

شــکل گرفــت تــا جایــی کــه مــا از بیــش از 20 کشــور اســیر داشــتیم.

ــن کــه هشــت ســال نظــام و  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه ب رییــس جامعــه املصطفــی العاملی

دولــت اســالمی درگیــر دفــاع مقــدس بــود، گفــت: زمانــی کــه معلــوم شــد انقــالب در 

برابــر ایــن طوفــان هــا رسخــم نخواهــد کــرد روش هــای دیگــری را پیگیــری کردنــد 

کــه از جملــه آنهــا مــی  توانیــم بــه انــواع و اقســام تــرور اشــاره کنیــم.

وی ابــراز داشــت: مــا را بــه تروریســم متهــم مــی  کنــد در حالــی کــه در کشــور مــا 

تعــداد زیــادی از شــهدا مربــوط بــه حــوادث تــرور هســتند کــه عامــالن ایــن ترورهــا 

در پنــاه دولــت هــای مدعــی حقــوق بــر در حــال زندگــی هســتند و امکانــات زیادی 

در اختیــار آنهــا قــرار مــی  گیــرد.

ــه  ــم ک ــی دیدی ــرد: در آلبان ــان ک ــی خاطرنش ــلمین عباس ــالم واملس ــت االس حج

آمریــکا مجموعــه منافقــان روســیاه را جــای داده اســت و وقتــی ســؤال کردیــم کــه 

بــه چــه عملــی مشــغول هســتند؟ بــه مــا گفتنــد عمــده فعالیــت ایشــان فعالیــت در 

ــران اســالمی اســت. ــه ای ــی علی ــی و دروغ پراکن فضــای مجــازی و شــایعه پراکن

وی بــا بیــان ایــن کــه قــدرت هــای بــزرگ دنیــا از تروریســم دفــاع مــی  کننــد و در 

عیــن حــال داعیــه دار حقــوق بــر هســتند، گفــت: آخریــن توطئــه  و نقشــه خــود را 

در قالــب تحریــم قــرار دارنــد کــه اگــر ایــن تحریــم هــا در هرجــای دیگــر بــود رسخــم 

مــی  کــرد ولــی ظرفیــت بــزرگ انقــالب اســالمی و پشــتوانه ای کــه بــه لحــاظ فکــری 

و تاریخــی دارد بعــد از چهــل ســال قدرمتنــد تــر از قبــل ایســتاده اســت.

رییــس جامعــه املصطفــی العاملیــه ادامــه داد: انقــالب اســالمی الگــوی جدیــدی از 

مدنیــت را ارائــه مــی  کنــد؛ همیــن چنــد مــاه پیــش در فرانســه یکــی از رسکــردگان 

آمریــکا در جمــع منافقــان کــوردل ابــراز امیــدواری کــرد کــه انقالب اســالمی چهلمین 

ســال پیــروزی خــود را نبینــد در حالــی کــه خیلــی هــای دیگــر نیــز ایــن آرزوهــا را 

داشــتند و آنهــا را بــا خــود بــه گــور بردنــد.

وی افــزود: آن چــه قــدرت هــای مســلط عــامل را نگــران مــی  کــرد همیــن داعیــه 

دار بــودن متــدن اســالمی از ســوی انقــالب اســت، از جملــه ایــن کــه دیــن در عرصــه 

هــای اجتامعــی راه نداشــته باشــد و نهایتــا در زندگــی شــخصی و فــردی رنــگ و بویی 

داشــته باشــد ولــی نبایــد در اداره جامعــه و اداره روابــط بیــن املللــی نقــش ایفــا کنــد.

رییــس جامعــه املصطفــی العاملیــه عنــوان کــرد: همــه ایــن ســختی هــا و فشــارها 

و مشــکالت ناشــی از همیــن مســأله اســت و طبیعــی اســت کــه مخالفــت در برابــر 

چنیــن انقالبــی وجــود داشــته باشــد و دســتگاه هــای رســانه ای کــه در ســیطره تفکــر 

خاصــی قــرار دارد علیــه انقــالب فعالیــت کننــد.

ــا بــر  ــا اشــاره بــه ایــن کــه همــه ابزارهــای قدرمتنــد رســانه ای ممکــن دنی وی ب

علیــه انقــالب اســالمی بســیج شــده انــد، گفــت: آخرین نســخه توطئــه ای کــه طراحی 

ــا  کردنــد و ســال هــای بــرای تحقــق ایــن نقشــه در منطقــه و مناطــق مختلــف دنی

رفــت و آمــد کردنــد فتنــه جریــان هــای تکفیــری اســت.

حجــت االســالم واملســلمین عباســی بیــان داشــت: جریــان هــای تکفیــری محصــول 

فعالیــت چندیــن ســاله حکومــت هــای مخالــف انقــالب اســالمی بودنــد بــه ایــن امیــد 
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برگزاری مراسم جشن 

چهل سالگی انقالب اسالمی

مراســم جشــن چهــل ســالگی انقــالب اســالمی بــا عنــوان چهــل ســال 

افتخــار در روز دوشــنبه 15 بهمــن مــاه ۹۷ در ســالن اجتامعــات دانشــگاه 

برگــزار شــد.



کــه ده هــا ســال منطقــه مــا را درگیــر نــزاع هــای خونــی و مذهبــی کننــد و انقــالب 

ــد کــه پــس از  ــاور منــی کردن ــه همیــن جهــت ب ــد ب ــای دربیاورن اســالمی مــا را از پ

چندســال شکســت خــورده از منطقــه خــارج شــوند.

وی ترصیــح کــرد: بــا تــوان و اقتــدار انقــالب اســالمی ایــن توطئــه هــم امــروز بــه 

پایــان کار خــودش نزدیــک شــده اســت؛ یکــی از ادعاهــای متــدن جدیــد ایــن بــود کــه 

دیــن بــا پیرفــت و رشــد علمــی ســازگاری نــدارد و حاکمیــت دینــی مانــع از رشــد 

علمــی اســت و تــالش مــی  کردنــد کــه ایــن مســأله را در ذهــن نســل هــای جدیــد 

جــا بیاندازنــد.

ــن کــه متــدن اســالمی نشــان  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه ب رییــس جامعــه املصطفــی العاملی

داده کــه مــی  تــوان هــم بــر اســاس فرهنــگ دینــی و ایامنــی زندگــی کــرد و هــم بــه 

پیرفــت علمــی رســید، گفــت: اگــر بخواهیــم چنــد متــدن بــزرگ و فراگیــر را نــام 

بربیــم کــه صاحــب فکــر و اندیشــه باشــند و بــر اســاس جهــان شناســی یــک مدنیتــی را 

بــه راه انداختــه باشــند بــه تعــداد انگشــت یــک دســت هــم منــی رســد.

وی ابــراز داشــت: منــی تــوان انــکار کــرد کــه متــدن یونــان قدیــم بــی تأثیــر بــوده 

ولــی پــس از آن، تنهــا متــدن تأثیــر گــذار در جهــان متــدن اســالمی اســت کــه صاحــب 

ــن  ــاس همی ــر اس ــه ب ــت ک ــانه اس ــان شناس ــانه و جه ــان شناس ــه انس ــر و اندیش فک

ــه اســت. ــه تولیــد علــم پرداخت اندیشــه روابــط خــود را ســامان داده و ب

حجــت االســالم واملســلمین عباســی خاطرنشــان کــرد: دینــی کــه توانســته در یــک 

دوره ای متدنــی را در عــامل خلــق کنــد کــه تــا بــه امــروز تولیــدات علمــی آن باقــی 

اســت یقینــا مــی  توانــد بازهــم متــدن آفرینــی کنــد.

وی بــا بیــان ایــن کــه متــدن جدیــد غــرب بــا رویکردهــای خــاص خــودش در دنیــا 

حکومــت مــی  کنــد، گفــت: در کنــار نقــاط مثبتــی کــه از ایــن متــدن پیــدا شــده همیــن 

متــدن موجــب رنــج هــا و مشــکالت فراوانــی نیــز نصیــب انســان ها شــده اســت و آن 

هــم بــه دلیــل مبانــی نادرســتی اســت کــه ایــن متــدن دارد.

رییــس جامعــه املصطفــی العاملیــه ادامــه داد: انقــالب اســالمی صفحــه تاریــخ را 

ورق زده و داعیــه دار خلــق یــک مدنیــت جدیــد برگرفتــه از مبانــی دیــن و حضــور 

دیــن هــم در زندگــی فــردی و هــم در حــوزه حیــات اجتامعــی و روابــط بیــن املللــی 

اســت.

وی افــزود: فیلســوفان متــدن معتقدنــد یکــی از رشایــط بــرای شــکل گیــری 

متــدن، جمعیــت و جغرافیــای وســیع اســت کــه انقــالب اســالمی از ایــن ویژگــی هــا 

برخــوردار اســت چراکــه امــروز انقــالب اســالمی مــا منایندگــی ده هــزار انســانی را 

ــاور دارنــد. مــی  کنــد کــه بــه ایــن مبانــی و اندیشــه هــا ب

رییــس جامعــه املصطفــی العاملیــه عنــوان کــرد: فیلســوفان متــدن معتقدنــد روحیه 

اندیشــه و علــم طلبــی از مؤلفــه هــای خلــق یــک متــدن اســت و جمعیتــی کــه ایــن 

گونــه نباشــد منــی توانــد متــدن ســاز باشــد و هیــچ متدنــی بــه انــدازه اســالم مــردم را 

علــم و دانــش و تولیــد علــم دعــوت نکــرده اســت.

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه متأســفانه برخــی در مقاطعــی از تاریــخ اســالمی بریدنــد 

و از مســیر خــارج شــدند، تأکیــد کــرد: آنهــا معتقــد بودنــد کــه بایــد در حاشــیه جریان 

ــی  ــن امللل ــی باشــد در ارتباطــات بی ــر پیرفت ــم و اگ ــا حرکــت کنی ــب دنی هــای غال

اســت، بلــه ارتباطــات خــوب اســت ولــی نــه ارتبــاط از نــوع منفعــل و کنــش پذیــر.

حجــت االســالم واملســلمین عباســی بیــان داشــت: انقــالب اســالمی ایــن روحیــه را 

در باورمنــدان بــه خــودش تلقیــن کــرد و خیلــی از دســتاوردهای کشــور مــا توســط 

چنیــن افــرادی شــکل گرفــت و دقیقــا هرجــا ضعــف داشــتیم هــامن جایــی بــود کــه 

روحیــه و بــاور را در خــود ضعیــف کردیــم.

وی ترصیــح کــرد: چهــل ســال بــا نــگاه تاریخــی آغــاز یــک راه اســت، ایــن انقــالب 

مــی  توانــد در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی خــودش دســتاوردهایی را ارائــه کنــد کــه 

نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ایــن مســیر، راه عــزت بخشــی اســت.

رییــس جامعــه املصطفــی العاملیــه باالتریــن نــرخ رشــد علمــی را در کشــور شــاهد 

هســتیم، عنــوان کــرد: جمهــوری اســالمی اولیــن کشــور در دنیــای اســالم در تولیــد 

علــم محســوب مــی  شــود؛ زمانــی در ایــن کشــور 260 مرکــز آمــوزش عالــی فعالیــت 

مــی  کردنــد و 1۷0 هــزار دانشــجو داشــتیم ولــی امــروز 2۸00 مرکــز آمــوزش عالــی 

و بیــش از چهارمیلیــون نفــر محصــل در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در حــال کســب 

علــم هســتند.

وی افــزود: دشــمنان مــا را بــه بــی توجهــی بــه حقــوق بانــوان متهــم مــی  کردنــد 

در حالــی کــه  از ایــن میــزان دانشــجو 62 درصــد آن را بانــوان تشــکیل مــی  دهنــد.

ــا اشــاره بــه ایــن کــه دو هــزار رشــته و تخصــص در مراکــز آمــوزش عالــی  وی ب

تعلیــم داده مــی  شــود، گفــت: تقریبــا همــه رشــته هــای مهــم و اساســی و نــو پدیــد و 

رشــته هایــی کــه دانشــگاه هــای طــراز اول دنیــا عرضــه مــی  کننــد در دانشــگاه هــای 

ایــران نیــز ارائــه مــی  شــود.

ــل از انقــالب اســالمی  ــرد: قب حجــت االســالم واملســلمین عباســی خاطرنشــان ک

پزشــک بــرای معالجــات عمومــی از کشــورهای همســایه وارد مــی  شــود ولــی امــروز 

بزرگرتیــن اعــامل جراحــی و تخصصــی تریــن فعالیــت هــای پزشــکی در داخــل کشــور 

صــورت مــی  گیــرد تــا جایــی کــه رتبــه پنجــم در مطالعــه ســلول هــای بنیــادی و رتبــه 

چهــارم در مطالعــات نانــو فنــاوری شــده ایــم.

وی ابــراز داشــت: رســانه هــای دنیــای غــرب تــالش مــی  کننــد کــه ایــن نقــاط قوت 

مخفــی شــود و در عیــن حــال نقــاط ضعــف مــا را پررنــگ کننــد؛ انقــالب اســالمی این 

ظرفیــت را دارد کــه دنیــا فرهنــگ و متــدن جدیــدی را ارائــه کنــد کــه مــی  توانیــم از 

آن تعبیــر بــه گفتــامن معنویــت، عدالــت و اخــالق کنیم.

اجــرای برنامــه تواشــیح توســط گــروه بیــن املللــی تواشــیح جانبــازان قمــر بنــی 

ــود. ــن مراســم ب هاشــم )ع( بخــش دیگــری از ای

در بخشــی از ایــن مراســم بــا حضــور رییــس جامعــه املصطفــی و مســئوالن 

ــی و  ــالب، کتابخوان ــعر انق ــابقات ش ــدگان مس ــالمی از برگزی ــارف اس ــگاه مع دانش

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــزی تقدی ــدای جوای ــا اه ــی ب ــابقات ورزش مس
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میزگرد »دستاوردهای 
چهل ساله انقالب 

اسالمی«

میزگــرد »دســتاوردهای چهــل ســاله انقــالب اســالمی« 

بــا حضــور اســاتید ارجمنــد دکــرت مصطفــی ملکوتیــان 

)اســتاد دانشــگاه تهــران(، دکــرت یحیــی فــوزی )اســتاد 

پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگــی و اجتامعــی( و دکــرت 

محمــد جــواد توکلــی )اســتادیار موسســه آموزشــی و 

پژوهشــی امــام خمینــی )ره( (برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه ابتــدا دکــرت فــوزی بــه تبییــن سیاســت خارجــی ایــرن در طــول 

ــه یــک  ــران ب ــان داشــت در دوران معــارص ای ــران پرداخــت و بی ــخ معــارص ای تاری

ــذاری در  ــر گ ــری و اث ــم گی ــوان و اجــازه تصمی ــه ت ــل شــد ک کشــور وابســته تبدی

عرصــه بیــن املللــی را نداشــت. انقــالب اســالمی ایــن وابســتگی را از بیــن بــرد و 

ایــران را بــه یــک کشــور مســتقل تبدیــل کــرد. ایشــان تشــکیل جبهــه مقاومــت و 

امیــد بخشــی بــه نهضتهــای آزادیبخــش را از دیگــر دســتاوردهای انقــالب اســالمی 

دانســت. وی اظهــار کــرد: در طــول دوران پــس از انقــالب دامنــه ارتباطــات سیاســی 

ــص  ــن گســرتش تعامــالت مخت ــه اســت و ای ــف گســرتش یافت ــل مختل ــا مل ــران ب ای

ــالمی در  ــوری اس ــه جمه ــت. البت ــالب نیس ــس از انق ــی در دوران پ ــت خاص دول

عرصــه هــای مختلــف بــا چالشــهایی روبــرو اســت کــه بایــد بــا همدلــی و وحــدت 

نظــر بیــن مســئوالن بــا ایــن چالشــها مواجــه شــد.

ــان را  ــه و جه ــطح منطق ــالمی در س ــالب اس ــتاودهای انق ــان دس ــرت ملکوتی دک

بســیار جــدی و مهــم ارزیابــی کــرد. از نظــر ایشــان افــول هژمونــی آمریــکا یکــی 

از ایــن دســتاوردها اســت. ایــاالت متحــده ای کــه روزی از متــام جهــان طلبــکار بــود 

امــروزه بــه کشــورهایی ماننــد برزیــل بدهــکار اســت. آمریــکا در حــال حــارض یکــی 

از بدهکارتریــن کشــورها اســت. دکــرت ملکوتیــان موفقیتهــای انقــالب اســالمی در 

پیرفتهــای علمــی و تکنولوژیــک را جــدی و افتخــار آمیــز دانســت. پیرفــت در 

حــوزه هایــی مثــل نانوتکنولــوژی، بیوتکنولــوژی و عرصــه هــای مختلــف نظامــی، 

علمــی و پزشــکی. بــه نظــر دکــرت ملکوتیــان مهمرتیــن مســئله در حــال حــارض شــیوه 

ــن  ــن ای ــی از مهمرتی ــه یک ــت ک ــا اس ــن موفقیته ــوص ای ــان در خص ــاع مخاطب اقن

شــیوها توجــه بــه روشــهای جامعــه پذیــری مخاطبــان اســت.

در ادامــه جلســه دکــرت محمــد جــواد توکلــی مطالــب خــود را بــا محوریــت رشــد 

ــه رشــد  ــه آمــار در طــول چهــار دهــه نظــام جمهــور اســالمی ب ــا ارائ اقتصــادی، ب

ــرد.  ــه ک ــا ارائ ــایر حوزه ه ــن آوری و س ــم و ف ــاد، عل ــوزه اقتص ــاخص ها در ح ش

ــا توجــه بــه موانــع ارزیابــی کــرد. در رشایطــی  ایشــان گفــت: موفقیتهــا را بایــد ب

کــه 1000 میلیــارد خســارت ناشــی از جنــگ تحمیلــی در مســیر نظــام قــرار گرفــت 

و تحریمهــای ســنگین کمــر شــکن هــم بــر آن افــزوده شــد ایــن دســتاوردها بســیار 

عظیــم اســت. تحریمهــا و معضالتــی کــه بــه اذعــان کارشناســان بیــن املللــی بــرای 

هــر کشــور دیگــری اتفــاق مــی افتــاد آن کشــور و دولــت را در معــرض ســقوط و 

فروپاشــی قــرار مــی داد. امــا نظــام اســالمی علیرغــم ایــن موانــع بــه موفقیتهــای 

عظیــم دســت یافتــه اســت. البتــه ناکارآمــدی برخــی مدیریــان همــراه بــا مشــکالت 

پیــش آمــده در ســالهای اخیــر باعــث شــده ایــن دســتاوردها در مــواردی بــه چشــم 

نیایــد.



ــابقه  ــالمی مس ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ب

کتابخوانــی بــا محوریــت کتــاب »انقــالب اســالمی؛ وقــوع، پیامدهــا و راهکارهایــی 

ــژه  ــر وی ــرث جهانگی ــرت کیام ــان و دک ــی ملکوتی ــرت مصطف ــته دک ــده« نوش ــرای آین ب

ــد.  ــزار  ش ــالمی برگ ــارف اس ــگاه مع ــکاران دانش ــجویان و هم دانش

برگزاری مسابقه کتابخوانی 

مسابقه شعر انقالب
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ــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی مســابقه  ــن ســالگرد پی ــه مناســبت چهلمی ب

دانشــگاه  همــکاران  و  دانش آموختــگان  دانشــجویان،  ویــژه  انقــالب«  »شــعر 

ــد. ــزار  ش ــالمی برگ ــارف اس مع

دانشــجویان در بخــش تــک اثــر )حداقــل 1 و حداکــر 3  قطعــه شــعر( بــا 

موضــوع انقــالب اســالمی در ایــن مســابقه رشکــت کردنــد و شــعر آقــای ســهراب 

ــد.  ــاب ش ــابقات انتخ ــن دوره از مس ــر ای ــن اث ــوان بهرتی ــه عن ــدم ب ــهیدانی مق ش

انقالب چهل ساله 

ایرنوزها دوباره عطش پا گرفته است

ماهی رساغ پهنه دریا گرفته است

طوفان، هواِی نوِح نبی، در کنار طور

آتش رساِغ حرضت موسی گرفته است

یک نسل در طواِف دلی بی قرار و بعد

صحرا متام، عطِر مسیحا گرفته است

بر دوش کیست آن ترِب بت شکن، بگو

در دست های سیّد ما، جا گرفته است!

این کعبه باز، صورِت بُتها گرفته بود

حاال هوای خالق یکتا گرفته است

سینای طوس، مأمن موسای ما شده است

غوغای عشق، در دل او جا گرفته است

مشکی به دوش، راهی دریا، دوباره او

این دشت، بوی اکرب لیال گرفته است

یک چلّه طی شده، دو قدم راه بیش نیست

ققنوس ، عطِر شاخه طوبی گرفته است

باید که »باز تازه کند بیعتی که از

داماِن مهِر حرضت زهرا)س( گرفته« است]1[

)سهراب شهیدانی مقدم(

________________________________________

]1[ . وامی از هادی مؤمنی، شاعر آئینی رسا.



نشســت »افــول آمریــکا«« بــا ســخرنانی حجــت االســالم و املســلمین دانــش 

و بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه معــارف اســالمی روز ســه شــنبه 13 

آذر ۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد.
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حجــت االســالم و املســلمین دانــش چنــد نکتــه را بــه عنوان مقدمــه اشــاره منودند؛ 

نکتــه اول: ارائــه بحــث افــول آمریــکا از منظــر نظــام و منظومــه فکــری و عملــی امــام 

خمینــی)ره( و رهــرب انقــالب اســت. نکتــه دوم: اینکــه اشــاره به افــول آمریکا یــا نظام 

ســلطه در همــه ســاحت های سیاســت و اقتصــاد و فرهنــگ و… می باشــد و پیشــینه 

بحــث افــول آمریــکا یــا نظــام غــرب بــه قبــل از انقــالب بــر می گــردد و ترصیــح بــه 

ایــن معنــا را می توانیــم در ســخنان امــام خمینــی)ره( بیابیــم. نکتــه ســوم: اینکه بحث 

افــول آمریــکا از منظــر یــک کارشــناس سیاســی و اجتامعــی نیســت، بلکــه از منظــر 

ــه و  ــی از منظــر یــک فقی ــه ای( یعن ــن انقالب)امــام خمینــی)ره(  و امــام خامن امامی

دیــن شــناس اســت. مســئله فقاهــت از جایــگاه زعامــت بــا فقاهــت از جایــگاه فتــوا 

فــرق دارد، فقیــه در جایــگاه زعامــت بایــد نســبت بــه همــه مســائل پاســخگو باشــد 

و دامنــه بســیار وســیعی دارد هــر فعــل و قولــی بایــد مــورد اســتنباط فقهــی قــرار 

بگیــرد. البتــه تشــخیص کارشناســان بــه فقیــه در شــناخت موضــوع کمــک می کنــد امــا 

در نهایــت مســئله بــر اســاس مبانــی دینــی تبییــن می شــود.

ــت، متــدن،  ــت، مل ــه ی انقــالب، نظــام، دول ــه مراحــل پنجگان ــا اشــاره ب ایشــان ب

کــه متخــذ از بیانــات مقــام معظــم رهــربی اســت، خاطرنشــان کــرد؛ در کنــار و بــه 

مــوازات ایــن پنــج مرحلــه، بــر اســاس دیــدگاه حــرضت آقــا پنــج نظــام داریــم، نظــام 

فکــری، نظــام ارزشــی، نظــام آرمان هــا و اهــداف، نظــام عملــی و نظــام موانــع کــه 

نظــام موانــع بــه مــوازات ایــن نظام هــای چهارگانــه قــرار دارد و نظــام عبــور از موانــع 

بــه مــوازات اینهــا پیــش مــی رود و بحــث افــول آمریــکا و نظام ســلطه، در نظــام موانع 

ــی هســتند  ــی و معلول ــب ِعل ــا هــم دارای مرات ــار نظــام ب ــن چه ــده می شــود. ای دی

یعنــی مثــال از دل جهانبینــی و نظــام فکــری، نظــام ارزشــی انفطــار پیــدا می کنــد و 

ایــن باالتــر از امتــداد اســت. حــرضت آقــا در ســال ۷۹ پنــج نکتــه جهــان بینــی و نظــام 

فکــری را مطــرح می کننــد؛ توحیــد، کرامــت انســانی، اســتعداد انســان، معــاد بــاوری 

و حرکــت عــامل بــه ســمت حاکمیــت حــق و صــالح و نکتــه آخــر بــه بحــث جلســه 

مــا نزدیــک اســت.

ایشــان در ادامــه بــه تبییــن حرکــت عــامل بــه ســمت حاکمیــت حــق و صــالح، بــه 

عنــوان یکــی از مبانــی اصلــی نظــام فکــری حــرضت آقــا، پرداختنــد؛ تبییــن بــر اســاس 

ــات  ــاس عموم ــر اس ــد ب ــالح می توان ــق و ص ــت ح ــمت حاکمی ــه س ــامل ب ــان ع جری

ــر اســاس قواعــد قطعــی عقلــی و فلســفی  ــا ب ســنت های الهــی در متــون دینــی و ی

باشــد کــه هــر دو مــورد توجــه امامیــن انقــالب بــوده اســت. حرکــت بــه ســمت کامل 

و صــالح دفعــی نیســت بلکــه تدریجــی اســت، البتــه می توانــد ترسیــع صــورت بگیرد. 

همچنیــن هــر حرکــت خــالف طبیعــت دائــی نیســت و جریــان نظــام ســلطه، حرکتی 

بــر خــالف طبیعــت عــامل اســت و دوام نخواهــد داشــت و بــر اســاس همیــن مبانــی 

ــن حرف هــا ژورنالیســتی  ــد! ای ــد بکن ــچ غلطــی منی توان ــکا هی ــد: آمری امــام می گوی

ــا  نیســت بلکــه دارای مبانــی فقاهــی و دینــی اســت. معمــوال مباحــث حــرضت آق

ــی  ــد ول ــه مبانــی می پردازن تبییــن منی شــود و ایشــان معمــوال در اول سخنانشــان ب

مــا بــه مبانــی دقــت نداریــم و غالبــا فقــط بــه مطالبــات سیاســی ایشــان توجــه داریــم 

در حالــی کــه افــول آمریــکا را بایــد بــر اســاس مبانــی فقاهــی و دینــی ایشــان تبییــن 

. کنیم

حجــت االســالم و املســلمین در قســمت دوم بحــث خــود مهمرتیــن نشــانه افــول 

آمریــکا، کــه در 13 آبــان امســال نیــز مــورد اشــاره مقــام معظــم رهــربی قــرار گرفت، 

را ضعیــف شــدن رژیــم غاصــب ارسائیــل عنــوان منودنــد؛ حــرضت آقــا بــه ضعیــف 

ــت  ــامس و شکس ــر ح ــان اخی ــگ 33 روزه و 22 روزه و جری ــل و جن ــدن ارسائی ش

ارسائیــل اشــاره فرمودنــد و ایــن نکتــه کــه 25 ســال آینــده ارسائیــل نخواهــد بــود را 

چندیــن بــار تکــرار کردنــد و ایــن تکــرار نشــان می دهــد کــه ایــن حــرف یــک موضــع 

سیاســی رِصف نیســت.

ــکا  ــول آمری ــل و اف ــود ارسائی ــه؛ نب ــن ســوال ک ــه ای ــه در پاســخ ب ایشــان در ادام

چــه ارتباطــی بــا هــم دارنــد؟ گفتنــد: یکــی از منادهــای ثبــات آمریــکا، ثبــات ارسائیــل 

اســت، یعنــی اراده نظــام ســلطه بــه مرکزیــت آمریــکا ایــن اســت کــه رژیــم ارسائیــل 

ــات قــدرت نظــام  ــن مناد هــای ثب ــی یکــی از مهمرتی ــات باشــد یعن ــا ثب ــد و ب قدرمتن

ســلطه ثبــات ارسائیــل اســت و قــدرت منایــی در منطقــه بــر اســاس قــدرت نــرم و 

ــه  ــی ب ــی و فرهنگ ــادی و سیاس ــاختار های اقتص ــروز س ــت. ام ــل اس ــخت ارسائی س

دســت اینهاســت بلکــه عقبــه تولیــد سیاســی و فرهنگــی و مبانــی و نظــام هــا بــه 

دســت اینهاســت و ایــن ســخن کــه 25ســال دیگــر ارسائیــل نیســت، یعنــی عقبــه ایــن 

ــر برداشــته شــود  ــدرت اگ ــه ق ــد. عقب نظام هــا و ســاختارها دیگــر تشــکیالت ندارن

اینهــا دیگــر نخواهنــد بــود و عقبــه قــدرت نــرم اســت نــه ســخت!

در پایــان ایشــان بــا گالیــه از عــدم آشــنایی بــا نظــام فکــری امــام و رهــربی گفتنــد؛ 

مــا در آثــار امــام و رهــربی مطالعــه و تدقیــق نداریــم و اصــال آشــنا نیســتیم و بــه آنها 

ــات  ــد مطالب ــم و در ح ــران می گیری ــی را از دیگ ــوال مبان ــم و معم ــه منی کنی مراجع

سیاســی بــه ایشــان مراجعــه می شــود. 

ایشــان توصیــه کردنــد: بایــد مباحــث امــام و رهــربی از موضــع فقاهــی و 

اســتنباطی مطالعــه شــود، واســطه ها را حــذف منــود و بــه دقــت روی کلــامت امــام 

ــرد. ــربی کار ک و ره

نشست  »افول آمریکا«



ــده داعــش، نشســت  ــه مناســبت ســالگرد ریشــه کن شــدن حکومــت خودخوان ب

ــادی  ــص آب ــخرنانی رسدار مخت ــا س ــکا« ب ــرورده آمری ــت پ ــش؛ دس ــی داع »فروپاش

)جانشــین معــاون فرهنگــی نیــروی قــدس ســپاه( در روز چهار شــنبه 30 آبــان مــاه ۹۷ 

در ســالن اجتامعــات دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.
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رسدار مختــص آبــادی بــا اشــاره بــه ریشــه کن شــدن داعــش در عــراق و ســوریه 

گفتنــد: افــول داعــش دلیلــی بــر گســرتش نفــوذ جمهــوری اســالمی ایــران در جهــان 

و منطقــه اســت. داعــش فتنــه ای بــود کــه ظهــور و افولــی داشــت و خــوب اســت در 

مراکــز علمــی مثــل حــوزه و دانشــگاه بررســی شــود کــه چــه چیــزی باعــث ظهــور 

داعــش شــد؟ زمینه هــای اجتامعــی و تاریخــی آن چــه بــود؟ هــدف از ایجــاد و 

تاســیس داعــش چــه بــوده و چــه کســی داعــش را پشــتیبانی کــرده اســت؟ جریــان 

داعــش کوچــک نبــود؛ اینکــه جریانــی بــر اســاس فکــر و عقیــده، هــزاران نیــرو تربیت 

کنــد و از صــد کشــور نیــرو بگیــرد کــه برخــی از آنهــا در حــد انتحــار بــرای عقیــده اش 

تــالش کنــد، کوچــک نیســت.

در ادامــه ایشــان بــه تبییــن اهــداف و نحــوه شــکل گیری داعــش پرداختنــد؛ داعــش 

زمانــی تاســیس شــد کــه مــوج بیــداری اســالمی در کشــورهای عربــی و اســالمی بــه 

ــرای  ــود ب ــداری بســیار جــدی ب ــوج بی ــن م ــود و هــراس اســتکبار از ای ــاده ب راه افت

همیــن بــه دنبــال مهــار ایــن مــوج بر آمدنــد و داعــش را بــا هــدِف ایجــاد فتنــه در 

ــرای  داخــل امــت اســالمی، حفــظ امنیــت رژیــم صهیونیســتی، ایجــاد محدودیــت ب

جبهــه مقاومــت، ایجــاد اســالم هراســی در کشــور های غربــی کــه آمــار اســتقبال از 

ــردن مســئله فلســطین، جــذب  ــیه ب ــه حاش ــود، ب ــه گســرتش ب ــا رو ب اســالم در آنه

جوانــان مســلامن اروپایــی کــه مخالــف دولت هــای اروپایــی بودنــد و از همــه 

مهمــرت مواجهــه بــا جمهــوری اســالمی بــه عنــوان محــور مقاومــت، تاســیس و تقویــت 

منودنــد. تنهــا جریانــی کــه در منطقــه زمینــه بــرآوردن اهــداف مذکــور را بــرای نظــام 

ســلطه داشــت جریــان ســلفی تکفیــری بــود کــه باقیامنده هــای القاعــده در منطقه در 

ایــن جریــان متمرکــز بودنــد. مناینــده ایــن جریــان در عــراق بعــد از ســال 2003 م کــه 

آمریــکا وارد خــاک عــراق شــد و صــدام رسنگــون گردیــد، ابومصعــب زرقــاوی بــود و 

بــه بهانــه اینکــه شــیعیان بــا آمریــکا در اشــغال عــراق همدســت بوده انــد و همچنیــن 

قــدرت گرفــنت شــیعیان در عــراق، شــاخه القاعــده در عــراق بــه عملیــات تروریســتی 

دســت زدنــد و شــامر زیــادی را بــه شــهادت رســاندند.

جانشــین معــاون فرهنگــی نیــروی قــدس ســپاه در ادامــه خاطرنشــان کــرد کــه 

اگــر داعــش در عــراق و شــام مســتقر می شــد و رسدار ســلیامنی و فتــوای مرجعیــت 

ــا در حــال  ــادی داشــتیم ام ــا امــروز مشــکالت بســیار زی ــود، م ــن حــرم نب و مدافعی

نشست »فروپاشــی داعش؛ 

دســت پــرورده آمریکا«

حــارض مــا پیــروز میــدان شــدیم و بــا وجــود امثــال شــهید حججــی نشــان دادیــم کــه 

ایــن انقــالب پتانســیل بزرگــی بــرای جهانــی شــدن دارد. امــروز مــا بزرگرتیــن قــدرت 

جهــان را بــه چالــش کشــیدیم و در قضیــه ســوریه، داعــش و آمریــکا بازنــده میــدان 

بودنــد. آمریکایی هــا طبــق اقــرار خودشــان، از جملــه خانــم کلینتــون، پشــت صحنــه 

داعــش بودنــد و انــواع کمک هــای نظامــی، اطالعاتــی، آموزشــی و پشــتیبانی بــرای 

داعــش را فراهــم کردنــد و بــا شکســت داعــش در واقــع طــرح آمریــکا بــرای منطقــه 

شکســت خــورده اســت.

داعــش در ابتــدا یــک تهدیــد و توطئــه بــزرگ بــرای منطقــه بــود امــا از بطــن ایــن 

توطئــه فرصت هایــی مثــل تشــکیل حشدالشــعبی در عــراق، کــه یکــی از هســته های 

مقاومــت اســت و بیشــرت شــدن اقتــدار امنیتــی مــا در منطقــه ایجــاد شــد و جبهــه 

مقاومــت بیــن املللــی در چهــل ســالگی انقــالب اســالمی بــه مراتــب قوی تــر از قبــل، 

ــل  ــل حــامس و غــزه در مقاب ــه منونه هــای آن را در تقاب ــرده اســت ک ــدا ک شــکل پی

ارسائیــل مــی بینیــم.

رسدار مختــص آبــادی در پایــان ســخنان بــا اشــاره بــه نــکات مثبــت روحیــه انقالبی 

ــری  ــاد و والیــت پذی ــه مقاومــت و جه ــد؛ هرجــا روحی و جهــادی خاطر نشــان کردن

ــا در  ــم ام ــو رفتی ــا جل ــوده م ــادی حاکــم ب ــی و جه ــوده، هر جــا شــاخصه های والی ب

ــا دشــمن  ــاق و ســازش ب ــی، خودخواهــی و نف ــی، تنبل ــه ارشاف ــل هر جــا روحی مقاب

حاکــم شــده شکســت خــورده ایــم و عقــب نشســته و چالــش داشــته ایــم! موفقیــت 

مــا در عرصه هــای ســختی کــه موفــق شــدیم بهرتیــن دلیــل اســت کــه مــا مــی توانیــم! 

مــا معتقدیــم کــه جریــان انقالبــی در همــه عرصه هــا توامننــد اســت و هامنطــور کــه 

مقــام معظــم رهــربی فرمودنــد: ایــن انقــالب پیــش خواهــد رفــت و قله هــای عــزت 

و کرامــت و پیرفــت را طــی خواهــد کــرد و دشــمن در مقابــل ایــن ملــت تســلیم 

خواهــد شــد.

امــروز عالئــم افــول آمریــکا را می بینیــم و یقینــا آینــده ایــن ملــت بــه لطــف خــدا 

و حضــور جوانــان انقالبــی روشــن خواهــد بــود. امــروزه همــه مــا در عرصــه امتحــان 

الهــی هســتیم و در صــورت اخــالص و تــالش انقالبــی و جهــادی رسفــراز خواهیــم بود 

و نقطــه قــوت امــروز نظــام، مــردم هســتند.

در پایان جلسه رسدار مختص آبادی به سواالت حارضان، پاسخ دادند.
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برگزاری مراسم روز دانشجو

مراســم گرامیداشــت روز دانشــجو بــا برنامــه هــای تریبــون آزاد 

دانشــجویی، پاســخ بــه پرســش هــای دانشــجویان، تقدیر از دانشــجویان 

ممتــاز علمــی و فرهنگــی بــا ســخرنانی ریاســت محــرتم دانشــگاه حجت 

االســالم و املســلمین دکرت شــاکری در روز یک شــنبه 1۸ آذر ۹۷ در ســالن 

اجتامعــات دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد. 

رییــس دانشــگاه معــارف اســالمی بــا بیــان ایــن کــه امــروز لیــربال دموکراســی بــه 

یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــده اســت، گفــت: گفتــامن مقاومــت زمانــی تقویــت می 

شــود کــه اندیشــمندان جامعــه بــاور کننــد کــه لیــربال دموکراســی ناکارآمــد اســت.

حجــت االســالم و املســلمین دکــرت شــاکری بــا اشــاره بــه رضورت فعالیــت 

دانشــجویان و طــالب در زمینــه شکوفاســازی ســند الگــوی اســالمی ایرانــی پیرفــت 

ــوری  ــی و جمه ــع مل ــد در راســتای مناف ــا بای ــه ه ــان نام ــا و پای ــت: پژوهــش ه گف

ــود. ــته ش ــالمی نوش اس

وی ادامــه داد: بــرای هــر پایــان نامــه مبلــغ بســیار قابــل توجهــی از بیــت املــال 

هزینــه مــی شــود، بنابرایــن همــه بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه پایــان نامــه هایــی 

ارائــه دهیــم کــه کاربــردی بــوده، در جهــت برطــرف ســازی نیازهــای جامعــه باشــد و 

بتوانــد گــره هــای موجــود را بــاز کنــد.

حجــت االســالم شــاکری خاطرنشــان کــرد: امــروز وظیفــه مــا ایــن اســت کــه در 

حــوزه اســالمی ســازی علــوم فعالیــت هــای بســیاری داشــته باشــیم و بــا ایــن دیــدگاه، 

ســند الگــوی پیرفــت را در ایــن زمینــه تکمیــل کنیــم.

ــامن مقاومــت اشــاره  ــه شــاخصه هــای گفت ــس دانشــگاه معــارف اســالمی ب ریی

ــربال  ــه لی ــداران نظری ــیاری از رسدم ــه بس ــتیم ک ــاهد هس ــروز ش ــرد: ام ــراز ک و اب

ــن  ــد و مــی خواســتند ای دموکراســی کــه پــس از افــول بلــوک رشق خوشــحال بودن

نظریــه را در همــه جوامــع بــری مطــرح کننــد، در حــال حــارض از ایــن نظریــه ابــراز 

ناامیــدی کــرده و آن را بــه عنــوان یــک چالــش مــی بیننــد؛ بــه عنــوان مثــال فوکویامــا 

ــراً در  ــهرت دارد، اخی ــش ش ــان تاریخ ــه پای ــه نظری ــکا ک ــه آمری ــمندان تبع از اندیش

ــش کشــیده و انتخــاب  ــه چال ــربال دموکراســی را ب ــه لی ــا، نظری ــه ه برخــی مصاحب

ترامــپ بــر اســاس دموکراســی موجــود را یــک خطــر بــزرگ بــرای جوامــع بــری بــه 

ویــژه آمریــکا دانســته اســت.

لیربال دموکراسی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است

وی بــا بیــان ایــن کــه لیــربال دموکراســی کــه بــه عنــوان نســخه شــفابخش غربــی 

هــا مطــرح بــود، امــروز بــه یــک چالــش بــری تبدیــل شــده اســت، مطــرح کــرد: 

گفتــامن مقاومــت زمانــی تقویــت مــی شــود کــه اندیشــمندان جامعــه بــاور کننــد کــه 

لیــربال دموکراســی ناکارآمــد اســت؛ امــروز همــه مــی دانیــم کــه لیــربال دموکراســی 

رو بــه افــول اســت، امــا برخــی هنــوز هــم شــیفته غــرب هســتند.

ــی از  ــه یک ــت ک ــه اس ــق فاجع ــن عم ــرد: ای ــح ک ــاکری ترصی ــالم ش ــت االس حج

ــه  ــفر ب ــگام س ــرد، هن ــی گی ــوق م ــردم حق ــال م ــت امل ــه از بی ــور ک ــؤوالن کش مس

ــت  ــواده اش تابعی ــرای خــود و خان ــا ب ــکا باشــد ت ــی کنســولگری آمری ــارات در پ ام

آمریکایــی اخــذ کنــد، آن هــم آمریکایــی کــه دشــمن آشــکار جمهــوری اســالمی ایــران 

اســت.

رییــس دانشــگاه معــارف اســالمی بــا اشــاره بــه ایــن کــه نتیجــه سازشــکاری بــا 

دشــمن چیــزی جــز ذلــت و خــواری نیســت، تأکیــد کــرد: تاریــخ بــه مــا نشــان مــی 

ــه  ــم و اســتکبار مقاومــت نکــرد، محکــوم ب ــر ظل ــی کــه در براب دهــد کــه هــر ملت

خــواری و ذلــت شــد.

ــن  ــر ای ــرد: اگ ــان ک ــاره و بی ــه اش ــا در فرانس ــه زرده ــرات جلیق ــه تظاه وی ب

ــا در رسارس  ــالب ه ــد انق ــه ض ــی داد، هم ــران رخ م ــای ته ــان ه ــات در خیاب اتفاق

جهــان علیــه نظــام بــه تبلیــغ مــی پرداختنــد و ایــران را بــه عــدم رعایــت حقــوق بر 

محکــوم مــی کردنــد، امــروز کجــا هســتند تــا مشــاهده کننــد کشــورهایی کــه ادعــای 

دموکراســی دارنــد بــا مــردم معــرتض بــا چــه وضعیــت اســفباری برخــورد مــی کننــد.

حجــت االســالم شــاکری بــا انتقــاد از کســانی کــه علیرغم مشــاهده بدعهــدی های 

آمریــکا هنــوز هــم از مذاکــره دم مــی زننــد، عنــوان کــرد: مــا در زمــان جنــگ حتــی 

گلولــه تــوپ نداشــتیم، امــا امــروز علیرغــم تحریــم هــای شــدید توانســته ایــم بــه یک 

قــدرت موشــکی و هســته ای تبدیــل شــویم؛ مــا در زمــان جنــگ نفــت را بــا ۹ دالر 

مــی فروختیــم و بــا هــامن جنــگ را اداره مــی کردیــم، امــا امــروز یــک عــده مرعــوب 

و ترســو از آمریــکا مــی هراســند و ایــن تــرس را بــه بدنــه جامعــه منتقــل مــی کننــد.

حامسه 16 آذر در جهت مبارزه با آمریکا شکل گرفت

ــن کــه حامســه 16 آذر ســال  ــر ای ــد ب ــا تأکی رییــس دانشــگاه معــارف اســالمی ب

1332 در جهــت مبــارزه بــا آمریــکا شــکل گرفــت، ابــراز داشــت: امــروز شــاهدیم کــه 

مرعوبــان غــرب در حــال معکــوس کــردن گفتــامن مقاومــت و مبــارزه هســتند و بــه 

جــای مقابلــه بــا آمریــکا و اســتکبار جهانــی بــه رویارویی بــا انقــالب و نظــام پرداخته 

انــد؛ ایــن افــراد هــامن وادادگانــی هســتند کــه مطــرح مــی کننــد جمهــوری اســالمی 

چــرا در ســوریه و عــراق حضــور دارد و منــی داننــد کــه اگــر مــا در ســوریه و عــراق 

بــا داعــش مقابلــه منــی کردیــم هــم اکنــون شــاهد حضورشــان در مرزهــا و خیابــان 
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هــای کشــورمان بودیــم.

ــر تهاجــامت دشــمن  ــا مقاومــت در براب ــه م ــروز وظیف ــه ام ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

ــام و  ــای موجــود، اصــل نظ ــی ه ــه گران ــتناد ب ــا اس ــده ای ب ــد ع ــت: نبای اســت، گف

انقــالب اســالمی را زیــر ســؤال بــرده و آن را مظهــر ذلــت بداننــد؛ هــر انقالبــی بایــد 

بــرای رســیدن بــه شــکوفایی هزینــه بپــردازد و در برابــر فشــارهای دشــمن مقاومــت 

کنــد؛ اگــر بــه تاریــخ قاجــار و رسنوشــت برخــی کشــورهای عربــی کــه آمریــکا آن هــا 

را گاو شــیرده مــی نامــد نــگاه کنیــم، معنــای ذلــت را در خواهیــم یافــت.

حجــت االســالم شــاکری در ادامــه بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در عــدم تخصیــص 

ارز مســافرتی بــه زائــران اربعیــن حســینی ترصیــح کــرد: کســانی کــه بــه کشــورهای 

غربــی مســافرت مــی کننــد در نهایــت عــزت و احــرتام در فــرودگاه امــام خمینــی)ره( 

ــام  ــارت ام ــرای زی ــال ب ــه کرب ــه ب ــا کســانی ک ــد، ام ــی کنن ــت م ارز مســافرتی دریاف

حســین)ع( رفتنــد بــرای اخــذ ارز مســافرتی، در عــراق بــا مشــکالت بســیاری مواجــه 

شــدند.

رییــس دانشــگاه معــارف اســالمی افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیــت عظیمــی کــه در 

ــم را از  ــا ایــن حامســه عظی اربعیــن حســینی وجــود دارد، عــده ای قصــد داشــتند ت

جایــگاه ویــژه ای کــه دارد ســاقط کننــد، از ایــن جهــت بــه مطــرح کــردن مباحثــی 

پرداختنــد کــه میــان عراقــی هــا و ایرانیــان تفرقــه بیاندازنــد، امــا نتوانســتند موفــق 

شــوند.

گفتامن مقاومت باید به وسیله دانشجویان تقویت شود

وی بــا بیــان ایــن کــه گفتــامن مقاومــت بایــد بــه وســیله دانشــجویان تقویت شــود، 

اظهــار کــرد: گفتــامن مقاومــت در ســیره امــام و رهــربی ایــن گونــه بــوده و هســت 

کــه اگــر همــه جهــان در یــک ســو قــرار بگیرنــد، ایشــان از راهــی کــه انتخــاب کــرده 

انــد منــرصف نخواهنــد شــد؛ امــام خمینــی)ره( بــه همــه افــراد جامعــه آموختنــد کــه 

»مــا مــی توانیــم« در برابــر آمریــکا مقاومــت کنیــم و پیــروز شــویم.

ــکا  ــان آمری ــان و مرعوب ــرب گرای ــه برخــی غ ــاکری خطــاب ب حجــت االســالم ش

ترصیــح کــرد: چــرا از آمریکایــی کــه 40 ســال اســت بــه صــوروت پــی در پــی از مــا 

شکســت مــی خــورد، غــول درســت مــی کنیــد و بــه دنبــال آن هســتید کــه دانشــگاه 

هــا را منفعــل ســازید؟

ــن کــه دانشــجویان و طــالب  ــه ای ــا اشــاره ب رییــس دانشــگاه معــارف اســالمی ب

ــالش  ــا ت ــازی آن نیازه ــتای برطــرف س ــناخته و در راس ــه را ش ــد نیازهــای جامع بای

کننــد، خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه هــا و حــوزه هــای مــا بایــد در راســتای گفتــامن 

انقــالب اســالمی حرکــت کــرده و بــا پشــتیبانی از رهــربی، نقشــی جــدی در پیرفــت 

جامعــه ایفــا کننــد.

ــارف اســالمی  ــد از ســخنان ریاســت محــرتم دانشــگاه مع ــه جلســه و بع در ادام

مناینــدگان دانشــجوها در گرایشــات مختلــف به ایراد نظــرات، انتقادات و پیشــنهادات 

خــود در حضــور ریاســت دانشــگاه معــارف و معاونیــن ایشــان پرداختنــد و ریاســت 

دانشــگاه و معاونیــن بــه اشــکاالت و ســواالت دانشــجویان پاســخ دادنــد. ســخرنانی 

مناینــده ی دانشــجویان در گرایــش هــا:

    آقای کفاش )گرایش انقالب اسالمی(

    آقای انصاری )گرایش مشاوره(

    آقای زارع خفری )گرایش تاریخ و متدن اسالمی(

    خانم جباری )گرایش مبانی نظری اسالم(

    خانم فروزی )گرایش آشنایی با منابع اسالمی(

    آقای زارعی )گرایش مدیریت فرهنگی(

    خانم مظفری )گرایش اخالق اسالمی(

    آقای حیدر قلی زاده )بسیج دانشجویی(

ــاز علمــی و فرهنگــی در مقاطــع دکــرتی و  ــان جلســه از دانشــجویان ممت در پای

ــه ایشــان  ــود ب ــاد ب ــه رســم ی ــه عمــل آمــده هدایایــی ب کارشناســی ارشــد تجلیــل ب

ــاز علمــی و فرهنگــی: ــر از دانشــجویان ممت ــد. تقدی ــم گردی تقدی

مقطع ارشد:

نفر اول: خانم فائزه حسین خانی

نفر دوم: آقای محمد هاشمی حسین آبادی

نفر سوم: آقای محمد ساالری

نفر سوم: خانم نجمه قافی

مقطع دکرتی:

نفر اول: آقای سهراب مقدمی شهیدانی

نفر دوم: آقای عیسی مولوی وردنجانی

نفر سوم: خانم مرضیه ورمزیار



حجت االسالم و املسلمین دکرت 

سید حمید روحانی
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نشســت تخصصــی »آیــت اللــه شــهید ســید مصطفــی خمینــی)ره( الگــوی حــوزه انقالبــی« بــا ســخرنانی حجــت االســالم و املســلمین دکــرت ســید حمیــد روحانی)رئیــس بنیــاد تاریــخ پژوهــی 

و دانشــنامه انقــالب اســالمی( و بــا همــت انجمــن علمــی دانشــجویی انقــالب اســالمی روز دوشــنبه 30 مهــر ۹۷  در ســالن امــام رضــا)ع( دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد.

نشســت تخصصــی »آیــت اللــه شــهید ســید مصطفــی خمینــی)ره( الگــوی حــوزه انقالبــی« بــا ســخرنانی حجــت االســالم و املســلمین دکــرت ســید حمیــد روحانی)رئیــس بنیاد 

تاریــخ پژوهــی و دانشــنامه انقــالب اســالمی( و بــا همــت انجمــن علمــی دانشــجویی انقــالب اســالمی روز دوشــنبه 30 مهــر ۹۷  در ســالن امــام رضــا)ع( دانشــگاه معــارف 

اســالمی برگــزار شــد.

ــْوَم اْلِخــَر َو َمــْن  حجــت االســالم و املســلمین ســید حمیــد روحانــی بــا اســتناد بــه آیــه 6 ســوره ممتحنــه »قَــْد کاَن لَُکــْم ِفیِهــْم أُْســَوٌه َحَســَنٌه لَِمــْن کاَن یَْرُجــوا اللَّــَه َو الْیَ

یَتَــَولَّ فَــِإنَّ اللَّــَه ُهــَو الَْغِنــیُّ الَْحِمیــُد« )هامنــا بــراى شــام در )روش( آنــان، )ابراهیــم و یارانــش( رسمشــق خــوىب اســت بــراى کــى کــه بــه خــدا و روز واپســین امیــد دارد و 

هــر کــس روى برتابــد، خداونــد ىب نیــاز و ســتوده اســت( حــرضت امــام خمینــی)ره( و آیــت اللــه شــهید ســید مصطفــی خمینــی)ره( را بعنــوان یــک الگــوی متــام عیــار حــوزه 

انقالبــی معرفــی کردنــد.

ایشــان گفتنــد: علــم در اســالم جایــگاه بلنــدی دارد ولــی تربیــت مقــدم بــر علــم اســت کســی کــه علــم دارد ولــی تربیــت نــدارد مصــداق اذا فســد العالِم فســد العالَم اســت. 

در طــول تاریــخ کســانی کــه در جهــت تربیــت و اصــالح نفــس گام برنداشــته انــد رضبه هــای ســنگینی بــه جامعــه زده انــد، امــروز بــه واســطه فراوانــی زمینــه انحرافــات بیــش 

نشست 

»آیت الله شهید سید مصطفی خمینی)ره( الگوی حوزه انقالبی«
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از هــر روز بــه تربیــت اســالمی نیازمندیــم.

دکــرت ســید حمیــد روحانــی بیــان داشــت: امــام پیــش از انقــالب فرمــود کــه ایــادی 

اســتعامر از انســان می ترســند اســتعامرگران می خواهنــد همــه چیــز مــا را بــه یغــام 

بربنــد، منی گذارنــد در دانشــگاه های مــا آدم تربیــت شــود.

ایشــان در ادامــه گفتنــد: دشــمن امــروز می خواهــد جامعــه را بــه ســمت 

فرهنــگ غربــی ســوق داده و از فرهنــگ غنــی اســالمی جــدا ســازد. البتــه از ایــن 

نکتــه نبایــد غفلــت کــرد کــه امــروز برخــی بــا لبــاس روحانیــت بــه دنبــال انحــراف 

مســیر امــام )ره( هســتند لــذا زمزمــه می کننــد کــه مــا تــا ابــد منی توانیــم بــا آمریــکا 

قهــر باشــیم.

ــه  ــه س ــه ب ــالمی در ادام ــالب اس ــنامه انق ــی و دانش ــخ پژوه ــاد تاری ــس بنی رئی

ــد: ــاره کردن ــام)ره( اش ــی ام ویژگ

1. مراقبــت: کــه از دوران طلبگــی کــه ایشــان متــام تــالش خــود را داشــتند کــه در 

همــه حــاالت زندگــی متــام رفتــار او منطبــق بــا مبانــی اســالمی باشــد.

2. اراده: امــام)ره( می فرمونــد: ای عزیــز ســعی کــن اراده قــوی داشــته باشــی کــه 

اگــر نتوانــی اراده را تقویــت کنــی ماننــد حیــوان از دنیــا خواهــی رفــت.

3. از خودرســنت و خــود را ندیــدن: او بــت نفــس را شکســته بــود. لــذا توانســت 

بــت شــکن تاریــخ باشــد. رفتــار امــام بــدون گفتــار در دیگــران اثــر گــذار بــود ایشــان 

مصــداق کونــوا دعــاه النــاس بغیــر الســنتکم بــود.

حجــت االســالم و املســلمین روحانــی گفــت: در ابتــدای نهضــت برخــی از روی 

منافــع شــخصی و برخــی از روی ناامیــدی بــا امــام و حرکــت او مقابلــه می کردنــد 

ــه  ــرد و ب ــاز ک ــر شــده حرکــت را آغ ــه ســه ویژگــی ذک ــا توجــه ب ــام )ره( ب ــا ام ام

نتیجــه رســاند. اگــر حــوزه امــروز در مســیری کــه توســط امــام )ره( ترســیم شــده 

ــد. ــت طــی کن ــه ســالمت و صالب ــد مســیر را ب ــر دارد می توان گام ب

ایشــان بیــان کردنــد: حــاج آقــا مصطفــی تربیــت یافتــه چنیــن مکتبــی اســت. وی 

ــط الهــی  ــواده اگــر محی ــط خان ــه از امــام)ره( کــه فرمــود: محی ــن جمل ــان ای ــا بی ب

باشــد اگــر فرزنــد ببینــد محیــط خانــواده محیــط ســاملی اســت فرزنــد خــوب بــار 

ــد: ــان برخــی از ویژگــی هــای شــهید مصطفــی خمینــی پرداختن ــه بی ــد. ب می آی

1 ـ ســاده زیســتی: زندگــی حــاج آقــا مصطفــی از زندگــی معمــول طلبــه هــا نیــز 

ســاده تــر بــود. زمانــی لبــاس امــام)ره( منــدرس می شــد همــرس امــام آن لبــاس را 

بــرای حــاج آقــا مصطفــی ترمیــم می کــرد. حــاج آقــا مصطفــی بســیار ســاده زیســت 

بــود لــذا ایــن روحیــه باعــث شــد کــه از کســی درخواســتی نداشــته باشــد.

ــه  ــه ب ــد ک ــارض می ش ــی ح ــی در جای ــا مصطف ــاج آق ــی: ح 2ـ دوری از آقازادگ

ــاز بــه حضــور او نبــود درهیــچ امــری ورود منی کــرد ایشــان  ــاز بــود و اگــر نی او نی

ــرای خــود  ــی خــود ب ــی از آقای ــود ول ــا ب ــود خــود آق ــا زاده ب ــر اینکــه آق عــالوه ب

اســتفاده نکــرد.

3. توجــه بــه مســتضعفین: تــا آنجایــی کــه تــوان داشــت بــا آنکــه زندگــی او در 

ــند، او  ــردم در ســختی باش ــا م ــه طــالب ی ــی آورد ک ــت من ــود طاق ــادگی ب ــامل س ک

عشــق بــه مــردم داشــت و تــا تــوان داشــت در صــدد کمــک بــر می آیــد عشــق او بــه 

مــردم، ناشــی از عشــق ایشــان بــه خــدا بــود.

ــد  ــته  باش ــود رس ــیده و از خ ــدا رس ــه خ ــه ب ــی ک ــجاعت: کس ــهامت و ش 4. ش

منونــه اال بذکــر اللــه تطمــن القلــوب مــی شــود. در زمــان تبعیــد امــام)ره( شــخصی 

در کوفــه خطایــی بــزرگ انجــام داد حــاج آقــا مصطفــی در آنجــا حــارض بــود و بــا 

ســیلی بــه گــوش او زد ایــن ماجــرا در کوفــه پیچیــد کــه یــک طلبــه ایرانــی بــه یــک 

عراقــی ســیلی زده او اهــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــود و هراســی از ایــن 

بابــت نداشــت.

ــی  ــید مصطف ــهید س ــه ش ــت الل ــن)ع( : آی ــه طاهری ــه ائ ــبت ب ــت نس 5. معرف

خمینــی)ره( در حــال نوشــنت رشح حــال معصومیــن بــود کــه بــا شــهادت ایشــان نــا 

متــام مانــد.

تاریــخ پــژوه انقــالب گفــت: دفــاع از امــام و خــط امــام زمانــی میــرس اســت کــه 

مــا خــط امــام و اندیشــه های او را بشناســیم.

ــذا  ــت ل ــی اس ــی تفاوت ــت و ب ــه ذل ــردم ب ــوق دادن م ــمن س ــالش دش ــام ت مت

دیپلامت هــای مــا دســتگیر و اخــراج می شــوند ولــی عکــس العمــل و واکنــش قاطــع 

انجــام منی شــود.

اســتاد ســید حمیــد روحانــی در آخــر گفــت: دشــمن دریافتــه کــه اگــر طــالب در 

صحنــه باشــند و از نادیــده گرفتــه شــدن فرمایشــات مقــام معظــم رهــربی توســط 

برخــی مســئوالن گالیــه کننــد، ایــن حــوزه مطالبــه گــر، ســد راه آنهــا خواهــد شــد 

لــذا در تالشــند کــه حــوزه را منــزوی کننــد امــا علــی رغــم تــالش آنــان حــوزه زنــده 

اســت.

ــه  ــا نااهــالن اســت اگــر حــوزه در صحن ــه ب امــروز حــوزه در خــط مقــدم مقابل

حضــور داشــته باشــد زمینــه رســوایی دشــمن را ایجــاد کــرده اســت. ادامــه راه امــام 

و حــاج آقــا مصطفــی ایــن اســت کــه در صحنــه حضــور داشــته و در امــر تهذیــب 

ــت  ــیم. نشس ــر باش ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــل ام ــم و اه ــدم برداری ــس ق نف

»جایــگاه روان شناســی اخــالق در مطالعــات اخالقــی معــارص بــا تاکیــد بــر نگــرش 

اســالمی«
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ایشــان در ابتــدا آســیب شناســی هــای فضــای مهدویــت را به دو دســته کلی تقســیم منودند؛ 

یــک دســته جریانــات بــرون مذهبــی هســتند کــه به پنــج گروه تقســیم می شــوند:

اول: رشق پژوهان و کسانی که در زمینه مهدویت و موعود باوری بحث دارند.

دوم: پروتســتان هــای بنیــاد گــرا هســتند که تحلیــل و کتابهایی در زمینــه مهدویــت دارند و 

بــه بعضــی از کتابهــای روایــی مــا پرداختــه اند.

سوم: جریان وهابیت

چهارم: بهائیت

پنجم: عرفانهای کاذب

وی در بیــان دســته دوم فرمودنــد: در فضــای درون مذهبــی هم با یک رسی موانع و آســیب 

هــا روبــرو هســتیم و طبق یک تقســیم بنــدی به چهار گروه قابل تقســیم هســتند:

اول: روشــنفکر مآبــان مثــل آقــای رسوش و مجتهــد شبســرتی و مصطفــی ملکیــان که حرف 

هایشــان در تقابــل بــا موعــود بــاوری و بــه ویــژه فرهنــگ انتظار اســت.

دوم: جریــان نافیــان قیــام کــه بــه روایاتــی مثــل« کُل رایــٍه تُرفــع قبــل قیــام القائــم فهــی 

طاغــوت« متســک مــی کننــد.

ســوم: جریــان ســهل اندیشــان مهــدوی اســت ایــن افــراد بیشــرت دهــن بیــن و ســاده اندیــش 

هســتند. کــه در میــان کســانی کــه تحصیــل کــرده هســتند هــم از ایــن افــراد وجــود دارنــد.

چهــارم: گــروه مدعیــان دروغیــن هســتند کــه در بــالد اســالمی وجــود دارنــد از ســودان تــا 

ســوریه و عــراق و عربســتان مدعــی هســتند و طبــق مبانــی خودشــان روایاتــی هــم دارنــد.

پژوهشــگر موسســه مهدویــت در ادامــه بــه ذکــر گروههــای انحرافــِی شــیعی در حــوزه 

مهدویــت پرداخــت و گفــت؛ امــا در میــان شــیعه چهــار گــروه هســتند. یــک دســته افــرادی 

کــه ادعــای امامــت و مهدویــت دارنــد و برای خودشــان مرید و ُمبلغ هــم دارند. جریــان دوم 

جریانــی کــه ادعــای نیابــت خــاص و ارتبــاط بــا حــرضت مهــدی را دارنــد مثل علــی یعقوبی 

یــا عرفانیــان، دســته ســوم کســانی کــه ادعــای زمینه ســازی ظهــور دارنــد و در قالــب یامنی، 

شــعیب ابــن صالــح، نفــس زکیــه و خراســانی فعالیــت مــی کنند. دســته چهــارم کســانی که 

ادعــای نســبی بــا امــام زمــان دارنــد، مثــال مــی گویــد مــن بچــه امــام زمــان یــا همرس ایشــان 

یــا نوه ایشــان هســتم.

نویســنده کتــاب ره افســانه در ادامــه بــه توضیح جریان احمد الحســن پرداخت؛ اســم اصلی 

احمــد الحســن »احمــد بــن اســامعیل بــن صالــح بــن حســین بــن ســلامن« اســت. متولــد 

1۹6۸ میــالدی در بــرصه عــراق، تحصیالتــش را در عــراق انجــام داد و در مقطــع لیســانس 

معــامری و شهرســازی از دانشــگاه عــراق فــارغ التحصیــل مــی شــود و حــدود 3 ســال بعــد 

وارد حــوزه علمیــه میشــود و در ســال 1۹۹۹ ادعــای خــودش را آغــاز مــی کنــد. این فرد ســید 

نیســت و اساســا در کل طایفــه ایشــان هیــچ ســیدی وجــود نــدارد. در ابتــدا بــا فــردی بــه نام 

حیــدر مشــتت همــگام شــد و توافــق کردنــد ادعاهــا را در حــوزه نجــف آغــاز کننــد و احمد 

اســامعیل قــرار شــد نائــب امــام زمــان باشــد و آرام آرام حیــدر مشــتت را بــه عنــوان یامنــی 

معرفــی کننــد. در بیانیــه هــای اولیــه از احمــد اســامعیل بــه عنــوان »الشــیخ« یاد می شــود. 

امــا بعــد از یــک جریــان ســازی و ادعــای دروغیــن خــود را از نــوادگان امــام زمــان عنــوان می 

کنــد و خــود را الســید احمــد الحســن مــی خواند.

ایشــان جریــان احمــد اســامعیل را یــک غلــط گیــری از چهار فرقــه اخباریه، شــیخیه، بهائیت 

و قادیانیه دانســت.

جریــان احمــد الحســن در مباحــث عقیدتــی ادعــا هــای عجیــب دارد مثــال می گوید مــن آن 

فــردی هســتم کــه بــه جــای مســیح به صلیــب کشــیده شــد. در مباحــث قرآنی ایشــان قائل 

بــه تحریــف قــرآن اســت و هرجــا را غلــط مــی خوانــد مــی گویــد نســخه ای از قــرآن در 

دســت مــن اســت کــه آن نســخه صحیــح اســت. در مباحــث فقهــی ایشــان قائــل بــه بدعت 

التقلیــد اســت و می گویــد مطلــق تقلیــد حــرام اســت و در کتــاب املتشــابهات می گوید قائم 

کــه می آیــد دو رجعــت خواهیــم داشــت یــک رجعــت انســانی و یــک رجعــت در دیــن و 

احــکام، در رجعــت انســانی امــام حســین)ع( بــر مــی گــردد و در رجعــت در دیــن و احــکام 

مــی گویــد قائــم کــه مــی آیــد احــکام را نســخ مــی کنــد و آن را بــه احــکام نصــاری و یهــود 

بــر مــی گرداند.

حجــت االســالم و املســلمین شــهبازیان یکی از ترفندهــای تبلیغی این جریــان را اســتفاده از 

روایــات جعلــی دانســت و اضافــه کــرد: اینهــا در روایــات ســه شــگرد دارند:

1( استفاده از روایات جعلی و کامال ضعیف

2 )تقطیع روایات

3( تحریف روایات چه لفظی چه معنوی

وی گفــت: راه حــل مقابلــه بــا آنهــا در مباحــث روایــی، مراجعــه به منبع اصلــی نقل حدیث 

اســت )اگــر بــه منبــع مراجعــه کنیــد خواهید دید کــه بســیاری از احادیــث مورد اســتناد آنها 

مشــکل دارد(. جریــان احمــد اســامعیل از روایــات جعلــی مثــل »یأتــی بدیــٍن جدیــد«  و« 

اعدائــه مقلــده الفقهــاء و اهــل االجتهاد و الفتــوی« « فلیس له عدٌو مبیــن اال الفقهاء خاصه« 

اســتفاده مــی کننــد، در حالــی کــه مطلقا چنیــن روایتــی نداریم!

نشست 

»بررسی و نقد مستندات روایی 

مدعیان دروغین مهدویت«

نشســت بررســی فرقــه هــای انحرافــی شــیعی معارص بــا موضوع »بررســی و نقد مســتندات 

روایــی مدعیــان دروغیــن مهدویــت« بــا ســخرنانی حجت االســالم و املســلمین محمد شــهبازیان 

در تاریــخ ســه شــنبه ۷ اســفندماه ۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردید.

حجت االسالم و املسلمین محمد شهبازیان 
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حجــت االســالم و املســلمین دکرت فرمانیان گفــت: مراجع و رهــرب انقالب اســالمی در رابطه 

بــا توهیــن بــه مقدســات اهــل ســنت فتــوای رســمی داده اند کــه اهانــت به مقدســات اهل 

ســنت حرام اســت.

معــاون پژوهشــی دانشــگاه ادیــان و مذاهــب اظهــار کــرد: یکــی از مســائل جریــان شــیرازی 

در دوران دفــاع مقــدس، مخالفــت بــا رفــنت رزمنــدگان بــه جبهــه  بــود. در ســال های جنــگ 

تحمیلــی، ســیدمحمد شــیرازی »فتــوا بــه حرمت جنــگ علیــه عــراق داد«، اقدامی کــه عمالً 

بــه  نفــع رژیــم بعــث عــراق بــود و در طــول آن دوران وی و ســایر اعضــای خانــدان شــیرازی 

حرفــی علیــه صــدام منی زدنــد.

دکــرت فرمانیــان بیــان کــرد: بعــد از ســید محمــد شــیرازی بــرادرش ســید صــادق شــیرازی 

رهــربی ایــن گــروه را بــه دســت گرفــت.

وی بــا تاکیــد بــر ایــن  کــه رویکــرد خانــدان شــیرازی حضــور در رسانه هاســت، اظهــار کــرد: 

تشــیع لندنی 1۸ شــبکه ماهواره ای و ســه شــبکه رادیویی دارد؛ شــبکه امام حســین 1 و 2 و3، 

شــبکه مرجعیــت، بیت العبــاس، امــام صــادق )ع(، بقیــع، فــدک، النــوار 1 و2 ، الزهــرا )س( و 

صــدای رعــد از جملــه شــبکه های معــروف جریــان ســید صــادق شــیرازی اســت کــه به ســه 

زبــان فارســی و عربــی و انگلیســی اســت و لــذا متاســفانه در تولیــد شــبکه های ماهــواره ای 

از مــا موفق تــر بودنــد.

فرمانیــان ترصیــح کــرد: حداقــل هزینــه یــک شــبکه ماهــواره ای در مــاه حــدود 20 میلیــارد 

تومــان اســت.

وی بــه عنــوان منونــه هزینــه ماهیانــه شــبکه وهابی »کلمــه« را ماهیانــه 400میلیــارد تومان 

ذکــر کــرد حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود چگونــه طیــف شــیرازی بــا انــدک طرفــداران 

خــود می توانــد 1۸ شــبکه بــا هزینه هــای ســنگین را بگردانــد؟

فرمانیــان در ارتبــاط بــا شــبکه فــدک بیــان کــرد: ایــن شــبکه در ســال 2002 توســط یــارس 

الحبیــب در انگلســتان تاســیس شده اســت، او در ســن 1۹ ســالگی هیئــت خــدام املهــدی را 

در کویــت راه انــدازی کــرد و علیــه عایشــه ســخرنانی کــرد و لــذا دســتگیر شــد و به 15 ســال 

حبــس محکــوم شــد ولــی بعــد از ســه مــاه عفــو می خــورد و آزاد می شــود و در لندن شــبکه 

فــدک را تاســیس می کنــد.

وی در دهکــده ثرومتنــد فوملــر یــک کلیســای مرتوکه را به قیمــت 2 میلیون پونــد خریداری 

کــرده و آن را بــه مرکــز فعالیت هــای خــود از جمله شــبکه تلویزیونی اش )تلویزیــون فدک( 

تبدیــل کرده اســت. لنــدن اجــازه تاســیس کلیســا و تبدیــل به حســینیه بــه ایــن فرقــه را داده 

و لــذا زمینــه ســاز ظهــور شــبکه فــدک اســت و بــه طــور کلــی ایــن فرقــه از حامیــت مالــی 

انگلســتان برخوردار بوده و هســتند.

ایــن کارشــناس دینــی گفــت: همــه مفــرسان شــیعه قائلنــد کــه هیچکــدام از زنــان پیامــربان 

هیــچ گاه در بــاب مســائل عفــت بــه شوهرانشــان خیانــت نکــرده انــد.

وی بــا اشــاره بــه رویکــرد کلــی تشــیع لندنــی، بیــان کــرد: اولیــن رویکــردی کــه مــورد توجه 

آن هاســت لعــن علنی اســت.

فرمانیــان بــا اشــاره بــه این کــه توهین به مقدســات اهل ســنت از جملــه رویکردهــای جدی 

تشــیع لندنــی اســت، تاکیــد کــرد: هیچ کتابــی از کتب شــیعیان تنــدرو مورد نقد اهل ســنت 

قــرار نگرفتــه اســت چــون از اینگونــه تالیفــات بــه نفــع خــود بهــره بــرداری مــی کننــد امــا 

کتاب هایــی کــه محرتمانــه نقــد اهــل ســنت را کرده انــد شــدیدا مــورد مخالفــت اهل ســنت 

قــرار گرفته اســت.

ایــن کارشــناس مســائل دینــی یکــی دیگــر از رویکردهــای تشــیع لندنــی را تاکیــد بــر وجــود 

هفتــه برائــت در برابــر هفتــه وحــدت دانســت.

معــاون پژوهشــی دانشــگاه ادیان و مذاهب تاکید کــرد: قمه زنی یکی دیگــر از رویکردهای 

تشــیع لندنــی اســت کــه بــه آن توجــه ویــژه ای دارنــد کــه اثــری جــز شــیعه هراســی، اســالم 

هراســی و دین هراســی نــدارد.

فرمانیــان مخالفــت آشــکار بــا انقــالب اســالمی، اهانــت علنی بــه مراجع تقلیــد، مخالفت با 

فلســفه و عرفــان را از عمــده موضعگیــری های تشــیع لندنی بیــان کرد.

ــا ســخرنانی حجــت  نشســت »بررســی و نقــد جریان هــای افراطــی شــیعه« ب

ــا همــت  ــان در روز چهارشــنبه ۸ اســفند ۹۷ ب االســالم و املســلمین دکــرت فرمانی

انجمــن علمــی دانشــجویی مبانــی نظــری اســالم برگــزار شــد.

نشست 

»بررسی و نقد 

جریان های افراطی شیعه«

حجت االسالم و املسلمین دکرت فرمانیان
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نشســت علمــی »جایــگاه روان شناســی اخــالق در مطالعــات اخالقــی معــارص بــا 

تاکیــد بــر نگــرش اســالمی« بــا ســخرنانی حجــت االســالم و املســلمین دکــرت مســعود 

آذربایجانــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، و بــا دبیــری جنــاب 

آقــای دکــرت فدایــی بــا همــت انجمــن علمــی دانشــجویی اخــالق اســالمی در تاریــخ 

10 بهمــن ۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

در ابتــدا حجــت االســالم و املســلمین آذربایجانــی روان¬شناســی اخــالق را یکــی 

از شــاخه¬های اخــالق پژوهــی دانســتند و در تعریــف آن گفتنــد: دو تعریــف 

بــرای روان¬شناســی اخــالق آمــده اســت کــه یــک تعریــف را بیشــرت روان¬شناســان 

و تعریــف دیگــر را فیلســوفان، مــد نظــر دارنــد. از دیــدگاه روان¬شناســان، 

ــه رشــِد شــناخِت اخالقــی اســت. از  ــوط ب روان¬شناســِی اخــالق نظریه¬هــای مرب

دیــدگاه فیلســوفان، روان¬شناســِی اخــالق بــه مطالعــه روان¬شــناختی انســان گفتــه 

می¬شــود از آن حیــث کــه بــه پرســش¬های اخالقــی ماننــد رسشــت اخالقــی انســان 

می¬پــردازد. بــه نظــر مــا روان¬شناســی اخــالق رشــته¬ای میــان رشــته¬ای اســت 

ــای متناســب  ــی و رفتاره ــل اخالق ــل و رذائ ــناختی فضائ ــه روان¬ش ــه مطالع ــه ب ک

ــی انسان¬شــناختی  ــل علمــی و کشــف مبان ــردازد و در صــدد تحلی ــا می¬پ ــا آنه ب

آنهــا اســت. موضــوع اول در ایــن تعریــف فضائــل و رذائــل اخالقــی و موضــوع دوم 

ــل  ــه فضائ ــل اســت، رفتارهایــی کــه مــا را ب ــا فضائــل و رذائ رفتارهــای متناســب ب

ــرد.  ــأت می¬گی ــل نش ــل و رذائ ــه از فضائ ــی ک ــا رفتارهای ــاند ی ــل می¬رس و رذائ

در بحــث روان¬شناســی اخــالق، چــون میــان رشــته¬ای اســت، بایــد هــر دو نــگاِه 

ــم. ــا هــم در نظــر بگیری روان¬شناســان و فیلســوفان را ب

ــن  ــل و همچنی ــل و رذائ ــن فضائ ــف و تبیی ــی توصی ــناختی یعن ــل روان¬ش تحلی

پیش¬بینــی و بیــان پیامدهــای آنهــا و آسیب¬شناســی فضائــل و رذائــل؛ همــه ایــن 

مــوارد 5 گانــه جــزء تحلیــل روان¬شــناختی قــرار می¬گیــرد. عــالوه بــر تحلیل¬هــای 

ــورد  ــا م ــف م ــز در تعری ــناختی نی ــی انسان¬ش ــی روان¬شناســی، کشــف مبان علم

نظــر قــرار گرفتــه اســت.

دکــرت آذربایجانــی در ادامــه وارد بحــث دوم یعنــی جایــگاه روان¬شناســی اخــالق 

در اخــالق پژوهــی شــده افزودنــد: اخــالق پژوهــی هندســه نســبتا وســیعی دارد و 

مــا بایــد بدانیــم جایــگاه روان¬شناســی اخــالق در اخــالق پژوهــی کجاســت. تقســیم 

ــک  ــت .در ی ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــات اخالق ــرای مطالع ــی ب ــای مختلف ــدی ه بن

ــم؛  ــه چهــار شــاخه تقســیم کنی ــوم اخالقــی را ب طبقه¬بنــدی می¬توانیــم همــه عل

ــگاه  ــا ن ــه از گزاره¬هــای اخالقــی ب ــی ک ــا فلســفه اخالق)جای ــی ی 1( اخــالق تحلیل

فلســفی و برهانــی بحــث می¬کننــد و روش آن عقلــی و برهانــی اســت(. فلســفه 

اخــالق امــروزه بــه ســه شــاخِه فــرا اخــالق و اخــالق هنجــاری و اخــالق کاربــردی 

ــدد داوری و  ــال در ص ــا اص ــه م ــی ک ــی) وقت ــالق توصیف ــود. 2( اخ ــیم می¬ش تقس

اســتدالل اخالقــی نیســتیم و می¬خواهیــم از آن فضائــل و رذائــل و وضعیــت اخالقی 

یــک فــرد یــا جامعــه یــا صنــف گــزارش می¬دهیــم و روش آن تجربــی اســت(. 3( 

اخــالق تربیتــی یــا تربیــت اخالقی)روش¬هــای تغییــر وضعیــت موجــوِد نامطلــوب 

ــه  ــی ب ــان را از اخــالق تحلیل ــات خودم ــا غای ــوِب نا¬موجــود، م ــِت مطل ــه وضعی ب

ــت  ــا تربی ــوب را ب ــود و مطل ــع موج ــن وض ــکاف بی ــن ش ــم و ای ــت می¬آوری دس

ــه¬ای و  ــز روش هــم تجربــی اســت هــم توصی ــم در اینجــا نی ــر می¬کنی اخالقــی پ

تجویــزی، کــه مبتنــی بــر مکاتــب نیــز می¬توانــد باشــد(. 4( اخــالق روان¬شــناختی 

یــا روان¬شناســی اخــالق کــه محــل بحــث ماســت و هیچ¬کــدام از ســه شــاخه قبــل 

نیســت؛ در ایــن شــاخه می¬خواهیــم اوال مبانــی انسان¬شــناختی گزاره¬هــای 

اخالقــی را بحــث کنیــم ثانیــا فضائــل و رذائــل را تحلیــل روان¬شــناختی بکنیــم و بــه 

لحــاظ روشــی هــم تلفیقــی از روش¬هــای تجربــی و عقلــی اســت.

در ادامــه عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در پاســخ بــه 

ــه اول  ــد؛ نکت ــه اشــاره منودن ــد نکت ــه چن ــی بحــث از روان¬شناســی اخــالق ب چرای

ــد در  ــردازی جدی ــه پ ــکان نظری ــی انســان و ام ــر رسشــت اخالق ــناخت عمیق¬ت ش

اخــالق اســت کــه می¬توانیــم از روان¬شناســی در ایــن زمینــه کمــک بگیریــم و در 

واقــع بــا پیونــد روان¬شناســی و اخــالق می¬توانیــم زمینه¬هــای جدیــدی را به روی 

نشست 

»جایگاه روان شناسی اخالق در مطالعات 

اخالقی معارص با تاکید بر نگرش اسالمی«

نشســت علمــی »جایــگاه روان شناســی اخــالق در مطالعــات اخالقــی معــارص بــا تاکیــد بــر نگــرش اســالمی« بــا ســخرنانی حجــت االســالم 

و املســلمین دکــرت مســعود آذربایجانــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، و بــا دبیــری جنــاب آقــای دکــرت فدایــی بــا همت 

انجمــن علمــی دانشــجویی اخــالق اســالمی در تاریــخ 10 بهمــن ۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

حجت االسالم و املسلمین دکرت مسعود آذربایجانی
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اخــالق بــاز کنیــم. نکتــه دوم اســتفاده از ظرفیت¬هــای عظیــم روانشناســی موجــود 

ــه پرســش¬های  ــه پرســش¬های حــوزه اخــالق، برخــی پاســخ¬ها ب ــرای پاســخ ب ب

اخالقــی، نیازمنــد کمــک گرفــنت از روان¬شناســی اســت. مثــال انگیزه¬هــا را 

چطــور می¬توانیــم بــه ســمت اخالقــی بــودن ترغیــب کنیــم؟ یکــی از شــاخه¬های 

روان¬شناســی بحــث انگیــزش اســت کــه می¬توانــد در پاســخ بــه ایــن ســوال کمــک 

ــردی  ــالق کارب ــرای اخ ــی ب ــای روان¬شناس ــتفاده از کاربرده ــوم اس ــه س ــد. نکت کن

ــرد. ــد از روان¬شناســی کمــک بگی ــردی می¬توان اســت و اخــالق کارب

در بخش دیگر دکرت آذربایجانی وارد پرسش¬هاِی روانشناسی اخالق شدند؛

1( آیــا انســان بــه لحــاظ روان¬شــناختی دارای اختیــار و آزادی هســت یــا خیــر؟ 

ــان  ــار و آزادی انس ــه اختی ــل ب ــی قائ ــرب و برخ ــه ج ــل ب ــان قائ ــی روان¬شناس برخ

ــک  ــان کم ــفی خودم ــی و فلس ــای دین ــم از نگاه¬ه ــا می¬توانی ــتند. در اینج هس

ــی برســیم. ــه داوری دقیق ــم و ب بگیری

ــه  ــد هم ــی معتقدن ــت؟ برخ ــه اس ــود محوران ــی خ ــا همگ ــای م ــا رفتاره 2( آی

ــار  ــا وجــود حــب ذات چطــور رفت رفتارهــای مــا ناشــی از حــب ذات اســت. امــا ب

ــرد؟ ــکل می¬گی ــی ش اخالق

ــار اخالقــی ایــن اســت کــه مــن بخاطــر دیگــران کاری  3(مهمرتیــن مصــداق رفت

را انجــام دهــم، امــا اگــر مــا مبنــای خــود محــوری را بپذیریــم، چگونــه رفتارهــای 

اخالقــی در مــا شــکل می¬گیــرد؟

4( آیا نوع دوستی و وجدان اخالقی امکان پذیر است؟

5( آیــا فضائــل و رذائــل اخالقــی مثــل هــوش و شــخصیت قابــل ســنجش اســت؟ 

آیــا می¬توانیــم میــزان حســد را در یــک فــرد بســنجیم؟

6( مراحل رشد و تحول اخالقی کدامند؟ نظریه¬های رشد اخالقی کدامند؟

۷( روش¬هــای تغییــر رفتــار و عــادات اخالقــی چیســت؟ روان¬شناســی در ایــن 

ــا  ــه م ــور ک ــد. هامنط ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــرف دارد و می¬توان ــی ح ــث خیل مباح

یــک رفتــار را می¬توانیــم در یــک کــودک بــا کمــک روان¬شناســی تغییــر دهیــم، 

ــم. ــر دهی ــه را تغیی ــا کمــک روان¬شناســی یــک رذیل ــم ب می¬توانی

حجــت االســالم و املســلمین آذربایجانــی در بخــش دیگــر سخنان¬شــان بــه 

ــی  ــی اصل ــد؛ روش¬شناس ــالق پرداختن ــی اخ ــث در روان¬شناس ــی بح روش¬شناس

ــی  ــق تجرب ــای تحقی ــالق، روش¬ه ــی اخ ــات روانشناس ــق و مطالع ــث در تحقی بح

ــی مــا از روش-هــای نقلــی و شــهودی)در صــورت امــکان( هــم  و عقلــی اســت ول

ــم. ــتفاده کنی ــم اس می¬توانی

ــالق را  ــی اخ ــای روانشناس ــث، حوزه¬ه ــی بح ــش قلمرو¬شناس ــان در بخ ایش

ــال  ــد؛ در بخــش مبانــی مث ــه ســه بخــش مبانــی، مفاهیــم و تربیــت تقســیم منودن ب

ــی اســت؟ اینکــه  انسان¬شناســی و اینکــه انســان دارای چــه انگیزه¬هــا و هیجانات

ــا کار  ــاس لذت¬ه ــر اس ــط ب ــان فق ــا انس ــرا؟ آی ــر گ ــا دیگ ــت ی ــود گراس ــان خ انس

می¬کنــد؟ اراده اخالقــی چیســت؟ احساســات اخالقــی و انگیــزش اخالقــی چیســت؟ 

ــا  ــت ی ــی اس ــا ذات ــر؟ آی ــا خی ــت ی ــی اس ــرد واقع ــن زن و م ــای بی ــا تفاوت¬ه آی

اکتســابی؟ جــواب بــه ایــن ســواالت مبانــی انسان¬شناســی مــا را تعییــن می¬کنــد.

در بخــش مفاهیــم مثــال بحــث شــخصیت؛ رابطــه شــخصیت و اخــالق چیســت؟ 

مثــال در روان¬شناســی مــا 12 نــوع شــخصیت داریــم کــه شــناخت اینهــا در مباحــث 

اخالقــی موثــر اســت و داده¬هــا و روش¬هــای روان¬شناســی و روان¬درمانــی در 

مباحــث اخالقــی ممکــن اســت مفیــد باشــد. در بخــش تربیــت: روان¬شناســی چــه 

ــال نظریه¬هــای رشــد اخالقــی را  ــه تربیــت داشــته باشــد؟ مث ــد ب کمکــی می¬توان

داریــم کــه می¬توانــد بــه مــا کمــک کنــد.

دکــرت آذربایجانــی بــا اشــاره بــه برخــی از شــاخه¬های روان¬شناســی بــه 

ــاره  ــد اش ــات جدی ــد نظری ــا در تولی ــش آنه ــی و نق ــث اخالق ــا و مباح ــبت آنه نس

منودنــد؛ روان¬شناســی کــامل در مباحــث اخالقــی می¬توانــد بــه کمــک مــا بیایــد. 

مثــال انســان مطلــوب از نــگاه روان-شناســان و دیــدگاه اســالم چیســت؟ همچنیــن 

در روان¬شناســی شــخصیت نظریه¬هــای مختلفــی در مــورد تبییــن شــخصیت 

ــی را در  ــات اخالق ــگاه صف ــم جای ــه می¬توانی ــود دارد ک ــخصیت وج ــات ش و صف

شــخصیت ببینیــم. روان¬شناســی اجتامعــی نیــز می¬توانــد بــه کمــک اخــالق بیایــد 

ــردی در روان¬شناســی از آن بحــث می¬شــود  ــن ف ــال بحث¬هــای تعامــالت بی مث

و بــا اخــالق هــم خیلــی هــم پوشــانی دارد. در شــاخه آسیب¬شناســی روانــی کــه 

بحــث عمیقــی اســت، در مــورد طبقه¬بنــدی بیامری¬هــای روانــی بحــث می¬کنــد. 

ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــی می¬توانی ــل اخالق ــا و رذائ ــان بیامری¬ه ــورد درم ــا در م آی

نگاه¬هــای روان¬شناســی الهــام بگیریــم و طبقه¬بنــدی جدیــدی ارائــه کنیــم؟ یکــی 

از شــاخه¬ها روان¬شناســی بالینــی اســت، بالینــی یعنــی اینکــه درمــان بکنیــم، مثــال 

بیــامر خــودش قبــول دارد مشــکل اخالقــی دارد. در مباحــث روان¬شناســی بالینــی 

صدهــا روش بــرای درمــان وجــود دارد کــه می¬تــوان از آنهــا بــرای روان¬شناســی 

اخالقــی کمــک بگیریــم. مــا در مــورد نســبت متــام ایــن شــاخه¬های روان¬شناســی و 

ــد داشــته باشــیم. ــه پردازی¬هــای جدی ــم نظری اخــالق می¬توانی
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ــا ســخرنانی حجــت االســالم و املســلمین اکــرب اســد  ــا عمــل« ب نشســت »وحــدت شــیعه و ســنی؛ از اندیشــه ت

علیــزاده عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی و بــا همــت انجمــن علمــی دانشــجویی مبانــی 

نظــری اســالم روز چهارشــنبه ۷ آذر ۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

    نشست 

»وحدت شیعه و سنی؛ از اندیشه تا عمل«

حجت االسالم و املسلمین اکرب اسد علیزاده

ــد  ــرب اس ــلمین اک ــالم و املس ــت االس ــت حج ــن نشس ــدای ای در ابت

علیــزاده بــه بررســی خاســتگاه وحــدت در متــون اســالمی پرداختنــد.

ایشــان ارکان وحــدت را مــدارا، توجــه بــه منافــع اســالم و مســلمین، 

دوری از تکفیــر، احــرتام بــه عقایــد دیگــران و دور اندیشــی دانســتند.

عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی در 

ادامــه بــه بررســی موانــع وحــدت پرداختــه و موانــع را منعــت طلبــی، 

ریاســت طلبــی، ملــی گرایــی افراطــی، حــس ناسیونالیســتی، حســادت 

و بــی تدبیــری نــام بردنــد.

وی فلســفه وحــدت را حفــظ منافــع ملــی، امنیــت و آســایش، 

شــکوفایی اســتعداد هــا و خــود کفایــی، شکســت ناپذیــری، رفــع فقــر، 

ــی دانســت. ــت اله ــم و رحمــت و عنای ــع ظل رف

ــمن،  ــلط دش ــه را تس ــای تفرق ــزاده پیامده ــد علی ــرب اس ــتاد اک اس

ــم،  ــذاب عظی ــج و ع ــی، رن ــت اله ــت، دوری از رحم ــقوط و هالک س

ــی و  ــا امن ــاری، ن ــی بندب ــاد و ب ــدن فس ــکار ش ــتی، آش ــف و سس ضع

ــد. ــام بردن ــکوفایی ن ــد و ش ــف رش توق
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در ابتــدا دکــرت نامــدار خاطرنشــان کردنــد؛ بیانیــه گام دوم انقــالب یــک منشــور 

ــدن  ــی مان ــودن و انقالب ــی ب ــرای انقالب ــت ب ــک مانیفس ــری ی ــه تعبی ــی و ب انقالب

اســت. هــر منشــوری ســه رکــِن چــه بودیــم و چــه هســتیم و چشــم انــداز آینــده 

مــا چیســت، را دارد و ایــن بیانیــه نیــز شــامل ایــن ســه رکــن می باشــد. بایــد توجــه 

داشــت کــه در منشــورها اولویــت و حــق تقــدم وجــود نــدارد همــه ی بندهــا در 

نســبِت بــا هــم معنــا و تعریــف می شــوند و نبایــد در فضــای اولویــت بنــدی قــرار 

بگیریــم ایــن بیانیــه یــک بســته اســت کــه بایــد همــه آن بــا هــم دیــده شــود. ایــن 

بیانیــه یــک گام بــه جلــو اســت مــا در ســنت فکــری شــیعی بــه پدیده هــا معمــوال 

نــگاه اشــتدادی داریــم یعنــی از یــک مرتبــه بــه مرتبــه دیگــر می رویــم و ایــن بــه 

معنــای آن نیســت کــه همــه چیــز در مرحلــه قبــل باطــل بــوده اســت.

ــه  ــد ک ــات منشــورها پرداختن ــورد ادبی ــی در م ــر نکات ــه ذک ــه ب ایشــان در ادام

بــرای فهــم بیانیــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ اوال: همــه منشــور ها در حــوزه 

ــد ارتجاعــی باشــند و توصیــف آنهــا در  ــر هســتند و منی توانن سیاســت تفســیر پذی

مــورد برگشــت بــه عقــب نیســت. تفســیر پذیــری آن بــه معنــای رفــنت از اجــامل بــه 

تفصیــل اســت، یعنــی نکاتــی وجــود دارد کــه بایــد بــاز شــود و منی توانیــم قرائــت 

خودمــان را بــر آن تحمیــل کنیــم، بایــد عنــارص خــودش را تفســیر کنیــم نــه اینکــه 

از جــای دیگــر بــه آن اضافــه کنیــم. 

ــا  ــه 2 ت ــرای مــرصف ک ــه ب ــد هســتند ن ــرای تولی ــه ای ب ــا: منشــورها رسمای ثانی

ــز متــام شــود! ــا تجمــع برگــزار شــود و بعــد همــه چی ــا 4 ت ــه نوشــته شــود ی مقال

 ثالثــا: منشــورها قواعــد بازتولیــد و بــه معنــای خــارج کــردن ناخالصی هــا 

هســتند. در ایــن فاصلــه 40 ســاله شــاید برخــی ناخالصی هــا وارد شــده اســت کــه 

ــرای خالــص ســازی اســت.  ــاری ب ــه معی ــن بیانی ای

ــه گام دوم  ــی بیانی ــت »بررس نشس

انقــالب« بــا ســخرنانی دکــرت مظفــر 

نامــدار) عضــو شــورای عالــی دانشــنامه 

ــه  ــر فصلنام ــالمی و رس دبی ــالب اس انق

تخصصــی پانــزده خــرداد( و بــا همــت 

انقــالب  دانشــجویی  انجمــن علمــی 

اســالمی در روز سه شــنبه 14اســفند۹۷ 

ــزار  در دانشــگاه معــارف اســالمی برگ

ــد. گردی

نشست

 »بررسی بیانیه گام دوم انقالب«
دکرت مظفر نامدار

ــان  ــر سخنانش ــش دیگ ــالمی در بخ ــالب اس ــنامه انق ــی دانش ــورای عال ــو ش عض

ــه  ــود دارد. هم ــور وج ــود منش ــور در خ ــدور منش ــفه و رضورت ص ــد: فلس گفتن

رخداد  هــا و انقالب هــای بــزرگ یــک جعبــه ســیاه دارنــد کــه بایــد بررســی شــوند 

و رمــز گشــایی شــوند و اگــر ایــن اســتعداد رمزگشــایی در مــا نباشــد دچــار عــادی 

ســازی می شــویم. مــا تجربــه منشــور را داشــتیم، بیانیــه قبــول قطعنامــه 5۹۸ یــک 

منشــور بــود و در فضایــی آن قطعنامــه توســط امــام )ره( نوشــته و صــادر شــد کــه 

مــا نیــاز بــه آن بیانیــه داشــتیم. رشایــط پایــان جنــگ و... امــروز نیــز مــا نیــاز بــه 

ایــن بیانیــه و ایــن مبــادی تثبیتــی داشــتیم تــا گذشــته مــا تاییــد شــود و بــرای آینــده 

راهنــام باشــد. یکــی از ویژگی-هــای ایــن بیانیــه توصیــه ای بــودن و نــه دســتوری 

ــم هــم  ــالب اســت. حکی ــودن رهــرب انق ــم ب ــه نشــانه حکی ــه اســت ک ــودن بیانی ب

نگاهــی بــه گذشــته دارد، هــم بــه حــال توجــه داشــته و مســیر و چشــم انداز آینــده 

ــد. ــان می ده را نش

رس دبیــر فصلنامــه تخصصــی پانــزده خــرداد در پاســخ بــه ســوال از راهربد هــای 

عملیاتــی کــردن ایــن بیانیــه گفتنــد: خــود ایــن بیانیــه یــک راهــربد اســت.

ایشــان در توضیــح راهــکار جزئــی بــرای اجرایــی کــردن بیانیــه گفتنــد: راهــکار 

جزئــی و عملیاتــی کــردن وظیفــه مجریــان و مســئولین اســت. راهکارهــا اقتضایــی 

ــرای یــک  ــی کــردن و راهــکار دادن ب ــرای عملیات ــده و اقتضــا ب اســت و صدهــا ای

ــت  ــتی نیس ــده کار درس ــک ای ــر ی ــد ب ــن و تاکی ــود دارد و تعیی ــی وج ــرد انقالب ف

ــه اســت! در عــادی ســازی طــوری وامنــود  و محــدود کــردن و عــادی ســازی بیانی

ــا اســت و  ــات و پدیده ه ــه اتفاق ــل بقی ــده مث ــک پدی ــه ی ــن بیانی ــه ای ــود ک می-ش

هیــچ نقطــه برجســته ای در آن وجــود نــدارد کــه بایــد مراقــب باشــیم دچــار عــادی 

ســازی نشــویم. 
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آقــای میثــم عبداللهــی در ابتــدای ایــن نشســت گفــت: نهضــت جنــگل، بــه مــدت 

ــام  ــا 1300طــول کشــیده اســت و بعــد از نهضــت ام هفــت ســال از ســال 12۹4 ت

خمینــی )ره( طوالنــی تریــن نهضــت معــارص ایــران اســت.

ــگل در  ــزود: فعالیت هــای نهضــت جن ــگل اف ــاب رسدار شــهید جن نویســنده کت

قالــب مروطــه خواهــی بــود و خــود میــرزا کوچــک از مجاهدیــن دوران مروطه 

بــود کــه در جنگهــای مهمــی علیــه محمدعلــی شــاه قاجــار رشکــت کــرده بــود و در 

فتــح تهــران هــم حضــور داشــت.

نهضت جنگل، افتخار ایران

وی افــزود: ایــن افتخــار ملــت ایران اســت کــه در جنــگ جهانــی اول، غیرمتندانی 

بودنــد کــه در اکــر نقــاط ایــران، در مقابلــه بــا اشــغال کشــور بــه دســت بیگانــگان 

قیــام کردنــد ماننــد رئیســعلی دلــواری در منطقــه دشتســتان جنــوب کــه مســتقیام 

بــا انگلیســی ها جنگیــد. همچنیــن قیــام ســنجر خــان در کردســتان و قیامهــای 

دیگــری کــه در بســیاری از نقــاط ایــران رخ داد. ولــی در جنــگ جهانــی دوم و بعــد 

ــس و شــوروی،  ــوای انگلی ــه دســت ق ــران ب ــان اشــغال ای ــاه، در زم ــرار رضاش از ف

هیــچ قیامــی صــورت نگرفــت! چــون متــام ایــن کانون هــای مبارزاتــی مــردم ایــران 

خصوصــا عشــایر، توســط رضاشــاه نابــود شــده بودنــد و خلــع ســالح شــده بودنــد. 

ــور را رصف  ــه کش ــد بودج ــه 60 درص ــان ک ــت رضاخ ــود حکوم ــه خ ــرت اینک مهم

بودجــه نظامــی می کــرد و خــود را موســس ارتــش نویــن ایــران مــی دانســت ولــی 

بــا ایــن حــال ارتــش او در 3 شــهریور 1320، حتــی یــک روز مقاومــت نکــرد. آنجــا 

ــعلی  ــه رئیس ــام 6 ماه ــک و قی ــرزا کوچ ــاله می ــام ۷ س ــر ارزش قی ــه اث ــت ک هس

مشــخص می شــود و دالورمردانــی بودنــد کــه پــول و بودجــه دولتــی نداشــتند ولــی 

کارهــای بزرگــی کردنــد.

ایشــان ادامــه داد: میــرزا کوچــک یــک طلبــه علــوم دینــی بــود کــه در مــدارس 

ــزد  ــود. در تهــران ن ــی ب ــه فاضل ــود و طلب ــل کــرده ب دینــی رشــت و تهــران تحصی

آیــت اللــه شــیخ محمدحســین یــزدی شــاگردی کــرد و در مدرســه محمودیــه تهــران 

ســکونت داشــت. او ملبــس بــه لبــاس روحانیــت و از طــالب فاضــل رشــت بــود و در 

ابتــدای مروطــه 26 ســاله بــود و از روحانیــون فاضــل رشــت بــود.

ــد. در  ــام می ش ــا انج ــب انجمنه ــی در قال ــای سیاس ــه فعالیت ه دوران مروط

ــد. در  ــا گرایشــات مختلــف در رشــت مشــغول فعالیــت بودن حــدود 15 انجمــن ب

تهــران هــم بیــش از 50 انجمــن کوچــک یــا بــزرگ فعالیــت می کردنــد. ولــی میــرزا 

ــت  ــون، فعالی ــون عامی ــا اجتامعی ــا خصوص ــدام از اینه ــچ ک ــب هی ــک در قال کوچ

نکــرد. اجتامعیــون عامیــون در رشــت تشــکیالت عظیمــی داشــتند و فعالیــت 

ــد و گرایشــات سوســیال  ــی دادن ــت از مروطــه انجــام م ــی در حامی هــای مفصل

ــتند. ــی داش دموکراس

تاسیس انجمن روحانیون ایران

میــرزا کوچــک و چنــد نفــر از دوســتانش کــه همگــی از روحانیــون فاضــل رشــت 

ــای او  ــد و فعالیته ــران« را در رشــت تاســیس کردن ــون ای ــد، »انجمــن روحانی بودن

ــم  ــه دوم ه ــد. در مروط ــام می ش ــن، انج ــن انجم ــب همی ــن دوران در قال در ای

کــه احــزاب کالســیک در ایــران شــکل گرفــت و حــدود 20 حــزب رســمی در تهــران 

ــرزا کوچــک  ــی می ــون، ول ــرات و اعتدالی ــت، خصوصــا دو حــزب دموک شــکل گرف

حــارض نشــد کــه عضــو هیــچ کــدام از ایــن احــزاب شــود. در اواخــر مروطــه، از 

رهــربان مروطــه گیــالن یعنــی میــرزا کریــم خــان رشــتی و رسدار محیــی ناامیــد 

ــا  ــرد آنه ــه عملک ــدی ای ب ــای ج ــرد و نقده ــع ک ــا قط ــا آنه ــش را ب ــد و ارتباط ش

داشــت.

آغاز نهضت جنگل

ــی  ــی یعن ــال 12۹4 شمس ــر س ــد فط ــک در روز عی ــرزا کوچ ــت: می ــتاد گف اس

    نشست 

 »واکاوی جنبه های اسالم خواهی نهضت جنگل« 
میثم عبداللهی

ــا موضــوع » واکاوی جنبــه هــای اســالم خواهــی  دومیــن جلســه از »سلســله نشســت های انقــالب اســالمی؛ رهیافت هــا و رویدادهــا« ب

نهضــت جنــگل« بــا ســخرنانی اســتاد میثــم عبداللهــی و بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی انقــالب اســالمی دانشــگاه معــارف اســالمی در 

روز دوشــنبه 12 آذر ۹۷ در ســالن عالمــه طباطبایــی پژوهشــگاه فرهنــگ و معــارف اســالمی برگــزار شــد.
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ــان  ــرد. همزم ــاز ک ــن آغ ــگل فوم ــگل را در جن 1 شــوال 1333 قمــری، نهضــت جن

ــزاری و  ــیه ت ــوای روس ــت ق ــه دس ــران ب ــغال ای ــی اول و اش ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ب

انگلیــس، نهضــت جنــگل هــم تشــکیل شــد. ایــن نهضــت دو شــعار اصلــی داشــت:

اول: حفظ استقالل ایران و بیرون کردن نیروهای اشغالگر انگلیس و روس

دوم: احیای نهضت مروطه.

عــده ای از مجتهدیــن برجســته رشــت آیــات و حجــج اســالم ســیدمحمود 

ــری،  ــح ضیاب ــید عبدالوهــاب صال ــی، س ــرزا محمدرضــا حکیم ــتی، می ــی رش روحان

شــیخ علــی علــم الهــدی، شــیخ بهاءالدیــن املشــی، میرمنصــور هــدی، میــرزا کوچــک 

رشــتی، هیئــت اتحــاد اســالم را تشــکیل می دادنــد. میــرزا کوچــک بــازوی اجرایــی 

ــالم«  ــاد اس ــت اتح ــام »هیئ ــن ن ــه همی ــدا ب ــت در ابت ــود. نهض ــگل ب ــت جن نهض

نامیــده مــی شــد و ایــن نــام هــامن هیئــت علــام و مجتهدینــی بــود کــه نهضــت را 

تاســیس کردنــد و هســته رهــربی و مدیریــت ایــن نهضــت را بــه عهــده داشــتند و 5 

ســال نهضــت را رهــربی کردنــد.

ــچ کــدام از  ــگل را در قالــب هی ــرزا کوچــک نهضــت جن او در ادامــه گفــت: می

احــزاب مرســوم آن روز، ماننــد حــزب دموکــرات، وارد فعالیــت نکــرد، بلکــه یــک 

تشــکیالت جدیــدی بــا نــام »هیئــت اتحــاد اســالم« تاســیس کــرد و هســته رهــربی را 

ایــن علــام بــه عهــده داشــتند. شــیخ احمــد ســیگاری، شــیخ محمدحســن آمــن، میــرزا 

ــک  ــرزا کوچ ــه می ــک ب ــیار نزدی ــون بس ــام و روحانی ــایی و… از عل ــدی انش محم

بودنــد و از ارکان نهضــت جنــگل بودنــد.

ــز  ــزاری و نی ــا نیروهــای انگلیســی و روس ت جنگلی هــا، جنــگ هــای مفصلــی ب

ارتــش قــزاق ایــران داشــتند ولــی جنگلی هــا از جنــگ بــا نیروهــای دولتــی پرهیــز 

ــن کار  ــد از ای ــی کردن ــعی م ــتند و س ــی دانس ــی م ــد و آن را برادرکش ــی کردن م

خــودداری کننــد.

ــان  ــت را بی ــداف نهض ــن اه ــگل، مهمرتی ــه جن ــزود: روزنام ــی اف ــای عبداله آق

ــام شــامره  هــای  ــه از شــامره اول روی مت ــگل ک ــه جن ــرده اســت: شــعار روزنام ک

ایــن روزنامــه در رسلوحــه آن درج شــده بــود، عبــارت بــود از »ایــن روزنامــه فقــط 

ــور افــکار اســالمیان اســت« ــان و من ــان حقــوق ایرانی نگاهب

در شــامره 26 روزنامــه جنــگل، اعالمیــه هیئــت اتحــاد اســالم، در مخالفــت بــا 

ــر  ــس ب ــلط انگلی ــرای تس ــی ب ــوای انگلیس ــت ق ــه دس ــوب« ب ــس جن ــکیل »پلی تش

ــده اســت:  ــه آم ــن اعالمی ــی ای ــر شــده و در بخــش پایان ــران، منت متــام کشــور ای

»فداییــان، بــر حســب وظیفــه اســالمیت و ایرانیــت در مقــام دفــاع ایســتاده و تــا 

آخریــن قــوای خــود مقاومــت خواهنــد کــرد. … بســیار بســیار بــه موقــع اســت اگــر 

بــا دلــی روشــن و نیتــی پــاک و عزمــی ســخت محکــم قیــام بــه وظایــف انســانیت 

و اســالمیت و ایرانیــت و اســتقالل وطــن خودتــان مناییــد. … هیئــت اتحــاد اســالم«

نهضــت جنــگل از مهمرتیــن مخالفــان قــراداد اســتعامری 1۹1۹ و مخالــف دولــت 

وثــوق الدولــه ـ عاقــد ایــن قــرارداد ـ بــود.

میــرزا کوچــک یــک شــخصیت آرمانــی بــود و در ایــران همــه ایــن نــگاه را بــه او 

داشــتند و او را مقــدس مــی دانســتند و حتــی یــک رسی نــگاه هــای اســطوره بــه او 

وجــود داشــت کــه گاهــی افســانه ســازی حــول محــور میــرزا کوچــک وجــود داشــت 

کــه در برخــی منابــع، ایــن نــگاه هــای عامیانــه، بازتــاب یافتــه اســت.

پیشنهاد حکومت ایران

ــت  ــت: دول ــم گف ــس ه ــه انگلی ــاره نقش ــالن درب ــارص گی ــخ مع ــنده تاری نویس

انگلیــس یــک بــار در خــرداد 12۹۷ پیشــنهاد حکومــت ایــران را بــه میــرزا کوچــک 

داد. نیروهــای اشــغالگر انگلیســی بــه فرماندهــی ژنــرال »لیونــل چالــز دنســرتویل« 

در صــدد بــر آمدنــد تــا هــم گیــالن را اشــغال کننــد و هــم از گیــالن بــرای دســتیابی 

ــل  ــل اســتوکس« انگلیســی  و »بازی ــاز شــوند. »کلن ــه، راهــی قفق ــه نفــت بادکوب ب

نیکیتیــن« روســی بــه منایندگــی از دو ارتــش روســی و انگلیســی، بــرای مذاکــره بــا 

قــوای جنــگل وارد گیــالن شــدند و بــا میــرزا کوچــک در روســتای آتشــگاه مالقــات 

ــه  ــه ب ــا ک ــه روس ه ــک ب ــرزا کوچ ــد. می ــرح کردن ــان را مط ــد و خواسته ش کردن

ــه  ــی ها ک ــه انگلیس ــی ب ــالن را داد ول ــور از گی ــازه عب ــتند اج ــان برمی گش خانه ش

ــد، اجــازه  ــه برون ــه ســمت بادکوب ــع اســتعامری می خواســتند ب ــرای کســب مناف ب

ــا  ــه ب ــی ک ــه در صورت ــنهاد داد ک ــک پیش ــرزا کوچ ــه می ــتوکس ب ــداد. اس ــور ن عب

دولــت انگلیــس، دوســتی کنــد و منافــع آنهــا را تامیــن کنــد، انگلیســی ها حارضنــد 

کــه حکومــت جنــگل بــه ریاســت میــرزا کوچــک را در ایــران بــه رســمیت بشناســند. 

میــرزا کوچــک پیشــنهاد حکومــت ایــران را از ســوی انگلیســی ها رد کــرد و گفــت 

ــت  ــم در نهض ــن و همفکران ــرای م ــی رود و ب ــه ای من ــن معامل ــار چنی ــر ب ــه زی ک

جنــگل، ایجــاد یــک حکومــت مقتــدر زیــر نفــوذ دولــت انگلیــس، هیــچ افتخــاری 

نــدارد«

ــان  ــا از می ــتند ت ــی می گش ــراد مختلف ــال اف ــه دنب ــن بره ــی ها در همی انگلیس

گزینه هــای مختلــف، کســی را کــه مناســب ترین فــرد بــرای تامیــن منافــع انگلیــس 

در ایــران اســت را بــه حکومــت برســانند و سلســله قاجاریــه را بــه پایــان بربنــد. در 

چنیــن فضایــی رضاخــان بــه عنــوان یــک رستیــپ در ارتــش قــزاق، توســط کریــم 

ــرار  ــر وی ق ــت نظ ــا تح ــا مدته ــرد و ت ــرار می گی ــایی ق ــورد شناس ــتی م ــان رش خ

داشــت و زمانــی کــه بــه ایــن مهــره نیــاز بــود، کریــم خــان او را در مهرمــاه 12۹6 

)مطابــق اکتــرب 1۹1۷م( بــه اردشــیر ریپورتــر ـ رئیــس تشــکیالت جاسوســی انگلیــس 

در ایــران ـ معرفــی کــرد. اردشــیر ریپورتــر در خاطراتــش دربــاره نحــوه آشــنایی اش 

بــا رضاخــان چنیــن می نویســد: »در اکتــرب ســال 1۹1۷ بــود کــه حــوادث روزگار مــرا 

بــا رضاخــان آشــنا کــرد و نخســتین دیــدار مــا در فرســنگ ها دور از پایتخــت و در 

آبــادی کوچکــی در کنــار جــاده »پیربــازار« بیــن رشــت و طالــش صــورت گرفــت«

ــان  ــگل از زب ــاره نهضــت جن ــه ای درب ــان نکت ــه بی ــه ب ــم عبداللهــی در ادام میث

ــه  ــت الل ــه آی ــت ک ــد. او گف ــی پرداختن ــت فومن ــی بهج ــه العظم ــوم آیت الل مرح

ــران  ــرزا کوچــک و پیشــنهاد حکومــت ای ــا می ــدار اســتوکس ب بهجــت ماجــرای دی

ــا یــک واســطه، از شــخصی کــه در آن  ــه ســفیر را ب ــرزا کوچــک ب و جــواب رد می

جلســه حضــور داشــت، شــنیدند و آن را ســال ها بعــد بــرای امــام خمینــی )ره( نقــل 

کردنــد و امــام خمینــی )ره( از جــواب میــرزا کوچــک بــه ســفیر انگلیــس خوشــش 

آمــد. نقــل آیت اللــه بهجــت، نکتــه ای کــه در خــود دارد کــه در هیــچ جــای دیگــری 

ذکــر نشــده اســت و آن ایــن اســت کــه بعــد از جــواب رد میــرزا کوچــک، ســفیر 

ــرا  ــخ م ــد و پاس ــر کنی ــه فک ــد ک ــت داری ــدت 14 روز فرص ــه م ــد ک ــخ می ده پاس

ــم: »…  ــر شــام مســلط می کن ــراد را ب ــن اف ــد، رذل تری ــول نکردی ــد و اگــر قب بدهی

ــی طمــع در  ــم؛ ول ــا طمــع ارضــی در کشــور شــام نداری ــس گفــت: م ســفیر انگلی
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منافــع داریــم. اگــر قبــول نکــردی، دیگــری را کــه رذل تریــِن مــردم اســت، بــر شــام 

مســلّط مــی کنیــم. او ادامــه داد: تــا چنــد روز دیگــر مــن در کرمانشــاه، و بعــد در 

بــرصه و بعــد در هندوســتان هســتم. تــا چهــارده روز، وقــت داریــد پاســخ بدهیــد، 

تــا کار را بــه دســت شــام بدهیــم. دیگــری نقــل کــرد از فرمانــداری کــه بــا میــرزا 

ارتبــاط داشــته، کــه بعــد از ایــن ماجــرا، میــرزا را می بینــد. میــرزا گریــه می کنــد و 

می گویــد: کــدام شــیر ناپــاک خــورده ای را بــرای حکومــت ایــران پیــدا می کننــد؟«

خیانت شوروی

آقــای عبدالهــی گفــت: تــا مدتهــا نهضــت جنــگل بــه وســیله تشــکیالت هیئــت 

اتحــاد اســالم مدیریــت می شــد ولــی انقــالب بلشــوییکی در روســیه تــزاری و ایجــاد 

کشــور شــوروی، باعــث ایجــاد تغییراتــی در نهضــت جنــگل شــد. از خــرداد ســال 

12۹۹ش بلشــوییک هــا می خواســتند وارد ایــران بشــوند ولــی میــرزا کوچــک جلــوی 

آنهــا را گرفــت و بــا ایــن کار مخالفــت کــرد.

ــال یــک جمهــوری سوسیالیســتی کمونیســتی در  ــه دنب ــن دوران روســها ب در ای

ــازه  ــود و اج ــف ب ــن کار مخال ــا ای ــک ب ــرزا کوچ ــه می ــی ک ــد در حال ــران بودن ای

ــک  ــک ی ــرزا کوچ ــد. می ــی کنن ــران فعالیت ــگاه در ای ــن ن ــا ای ــا ب ــه آنه ــی داد ک من

جمهــوری اســالمی ایــران تاســیس کــرد و در متــام اســنادی هــم کــه از نهضــت باقــی 

مانــده، میــرزا کوچــک هیــچ جــا نامــی از جمهــوری گیــالن، نــربده بلکــه همــه جــا 

ــران اســت. جمهــوری ای

میرزاکوچک، بزرگرتین مانع بر راه نفوذ کمونیست در ایران

محقــق تاریــخ معــارص ایــران دربــاره نفــوذ روســها در ایــران و عملکــرد 

ــاه  ــه دو م ــک ب ــرزا کوچ ــوری می ــت: جمه ــان گف ــا آن ــه ب ــک در مقابل میرزاکوچ

نکشــید چــرا کــه روســها تــازه فهمیدنــد کــه در مذاکــره بــا میــرزا کوچــک 

ــد و رشوع  ــر تعهدشــان زدن ــذا زی ــه خواســته هایشــان برســند فل ــد ب نتوانســته ان

ــتادند از  ــت فرس ــه رش ــی ب ــای تبلیغ ــد و نیروه ــتی کردن ــات مارکسیس ــه تبلیغ ب

جملــه ســیدجعفرجوادزاده خلخالــی کــه ـ او هــامن پیشــه وری رهــرب تجزیــه طلبــی 

آذربایجــان و خیانــت بــه ملــت ایــران اســت. آنهــا در رشــت 5 روزنامــه کمونیســتی 

علیــه میــرزا کوچــک منتــر مــی کردنــد از جملــه روزنامــه »کامونیســت«. میــرزا 

کوچــک هــم بــدون تعــارف، بــا آنهــا مقابلــه کــرد و بــه جنــگل رفــت و گفــت کــه 

چنیــن جمهــوری را مــن قبــول نــدارم. میــرزا یــک نامــه اعرتاضــی بــه لنیــن رهــرب 

ــد!  ــتها جنگی ــا کمونیس ــی ب ــد و حت ــگل ش ــی جن ــودش راه ــت و خ ــوروی نوش ش

ــد و  ــران گردی ــه ای ــم ب ــرای ورود کمونیس ــع ب ــن مان ــه بزرگرتی ــک ب ــرزا کوچ می

جلــوی ورود کمونیســتم بــه ایــران را گرفــت. وقتــی میــرزا بــه جنــگل بازگشــت، 

کمونیســت ها علیــه نهضــت کودتــا کردنــد و احســان اللــه خــان دوســتدار رئیــس 

ــگل و  ــت جن ــا در نهض ــه کودت ــره وزرای کابین ــه وری، در زم ــد و پیش ــور ش جمه

ــرزا کوچــک اســت. ــه می علی

ــه  ــا کمونیســت ها، ب ــرزا کوچــک در دوران دوســتی ب ــه می در اســناد هســت ک

ــته  ــد داش ــی نبای ــچ ارتباط ــتها هی ــا کمونیس ــه ب ــد ک ــی نویس ــه م ــش نام نیروهای

ــد! کــه ایــن  ــا آنهــا صحبــت هــم نکنن ــد کــه حتــی ب باشــید. و بارهــا تاکیــد می کن

ــتها،  ــا کمونیس ــنت ب ــاط نداش ــرای ارتب ــک ب ــرزا کوچ ــه می ــی ک ــا و تاکیدات ــه ه نام

خیلــی مهــم اســت. خــط کشــی هایــی کــه میــرزا کوچــک بــا جریــان مارکسیســتی 

ــی انجــام دهــد. ــه خوب ــا او کارش را ب ــد ت داشــت، باعــث گردی

ــس  ــت و رئی ــک اس ــرزا کوچ ــوری می ــن جمه ــران، همی ــوری در ای ــن جمه اولی

جمهــور هــم خــود میــرزا کوچــک اســت. رهــرب معظــم انقــالب دربــاره جمهــوری 

میــرزا کوچــک در روز ۹  آبــان 13۹1مــی فرمایــد: »یــک واحــد مینیاتــوری را ایشــان 

از نظــام اســالمی و جمهــوری اســالمی را در رشــت و در هــامن محــدوده ی خــاّص 

ــود آورده.« ــالن – به وج ــودش – گی خ

نفوذ در جنگل

نفوذی هــای بهایــی چــون احســان اللــه خــان دوســتدار و رضــا افشــار از بهاییــان 

ــانند. و  ــرو بپاش ــت را ف ــا از دورن نهض ــتادند و اینه ــگل فرس ــه جن ــناس را ب رسش

موفــق هــم شــدند کــه نهضــت را نابــود کننــد. احســان اللــه خــان بعدهــا مشــخص 

ــوده اســت و خــودش  ــاری ب ــروف شــهر س ــی مع ــای بهای ــه از خاندان ه ــد ک گردی

ــه جــرم  ــه شــد و ب ــال 131۷ محاکم ــیه در س ــه در روس ــود ک ــس ب جاســوس انگلی

جاسوســی بــرای انگلیــس اعــدام شــد! او عامــل انگلیســی ها بــوده بــرای بــه 

ــگل. ــت جن ــاندن نهض ــودی کش ــت و ناب بن بس

جنایت انگلیسی ها

نویســنده تاریــخ معــارص ایــران دربــاره نفــوذ نیروهــای انگلیســی هــم گفــت: 

ــت  ــه در نهض ــد ک ــرده بودن ــالش ک ــتی ت ــان رش ــم خ ــرزا کری ــی و می رسدار محی

جنــگل نفــوذ کننــد کــه میــرزا کوچــک جلــوی ورود آنهــا را گرفــت و آنهــا را راه 

نــداد. ایــن افــراد از شــخصیت های مخربــی هســتند کــه در مروطــه نقــش کلیــدی 

ــی و  ــد. نقــش رسدار محی ــه انحــراف بردن ــع مروطــه را ب داشــتند و هــامن موق

میــرزا کریــم خــان رشــتی هــم در نابــودی نهضــت جنــگل و چــپ منایــی کــه کردنــد، 

بســیار منحــرص بــه فــرد اســت و موفــق شــدند کــه بعــد از مدتهــا تــالش، باالخــره 

نفــوذ کننــد و نهضــت را بــه نابــودی بکشــند. در برهــه ای کــه احســان کودتــا کــرده 

ــی  ــپ روی و چپگرای ــه چ ــر ب ــا تظاه ــان و ب ــاور احس ــوان مش ــه عن ــا ب ــود، اینه ب

آمدنــد و علیــه میــرزا کوچــک وارد نهضــت شــدند و توانســتند نهضــت را از درون 

فــرو بپاشــند.

انگلیســیها بــرای نابــودی نهضــت جنــگل و اینکــه رضاخــان بــا خیــال راحــت بــه 

ســلطنت برســد، »کمیتــه آهــن« را ایجــاد کردنــد.

تــزاری  روســهای  از  مراتــب خطرناکــرت  بــه  شــوروی  روســهای  افــزود:  او 

ــت را  ــد و نهض ــه رس دادن ــتی ک ــد امپریالیس ــعارهای ض ــن ش ــا در عی ــد. آنه بودن

ــد.  ــودی نهضــت، همــکاری کردن ــرای ناب ــا انگلیســیها ب ــد، ب دچــار فروپاشــی کردن

کالنــرتوف مناینــده روتشــتین ســفیر شــوری، بــرای نابــودی نهضــت جنــگل، راهــی 

ــرد. ــا کمــک ک ــه قزاقه رشــت شــد و ب

آقــای عبداللهــی در خامتــه ســخنان خــود گفــت: در دوران پهلــوی هــا، ســعی مــی 

کردنــد میــرزا کوچــک را یاغــی یــا تجزیــه طلــب معرفــی کننــد و ســلطنت طلبهــا 

بــه میــرزا کوچــک فحــش مــی دادنــد.

در بخش دوم جلسه آقای عبداللهی به سواالت مخاطبان پاسخ دادند.

1 . روزنامه جنگل، س1، ش1، یکشنبه 1۹ شعبان 1335ق، ص1.

2 . روزنامه جنگل، س1، ش26، یکشنبه 1۹ جامدی االولی 1336ق، ص2ـ3.

حجت االسالم و املسلمین دکرت سید حسن هاشمی جزی
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نشست 

 »فنون پاسخ به شبها ت قرآنی«             

حجــت االســالم و املســلمین ســید حســن هاشــمی در 

ــری  ــه دیگ ــخ گویی نکت ــرد؛ روش پاس ــان ک ــدا خاطرنش ابت

غیــر از محتــوای پاســخ بــوده و نیازمنــد مهــارت و تکنیــک 

اســت امــا متاســفانه مقولــه دانــِش مهــارت پاســخگویی در 

حــوزه خیلــی کار نشــده و مغفــول مانــده اســت. پاســخگو 

بایــد در ســه موضــوع اطالعــات خــودش را گســرتش دهــد؛

اول: اطالعــات محتوایــی و دانــش تخصصــی، مثــال 

ســواالت فقهــی یــا کالمــی یــا قرآنــی هــر کــدام تخصــص 

ــد. ــودش را می طلب ــی خ ــش تخصص ــودش را دارد و دان خ

دوم: مهــارت پاســخگویی، بــرای پاســخگو بــودن محتــوا 

کافــی نیســت! بــه صــورت متوســط ۷0 تــا۸0 درصــد 

»مهــارت پاســخگویی« مهــم اســت و 20 تــا30 درصــد 

تخصــص در محتــوا الزم اســت و نقــش دارد.

ســوم: آشــنایی بــا منابــع و پایگاه هــای مرتبــط بــا پاســخ 

ــام  ــچ کــس مت ــا هی ــم اســت چــون یقین ــز مه آن ســوال نی

ــه  ــبت ب ــخگو نس ــناخِت پاس ــر ش ــدارد و اگ ــات را ن اطالع

منابــع، قــوی باشــد پاســخگویی خیلــی راحــرت اســت.

ایشــان در ادامــه بــه چنــد کتــاب کــه بــا موضــوع روش 

و مهــارت پاســخگویی نوشــته شــده اســت اشــاره منودنــد؛ 

پرســش گری و پاســخ-گویی در ســیره پیشــوایان نویســنده 

آقــای حیــدر احمــدی، گامــی نویــن در پاســخ گویی بــه 

پرســش های اعتقــادی در فرهنــگ قــرآن و اهــل بیــت)ع( 

نشســت »فنــون پاســخ بــه شــبهات قرآنــی« بــا ســخرنانی 

حجــت االســالم و املســلمین دکــرت ســید حســن هاشــمی 

جــزی و بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی قــرآن و متــون 

اســالمی روز چهارشــنبه 14 آذر ۹۷ در دانشــگاه معــارف 

ــزار شــد. اســالمی برگ

حجت االسالم و املسلمین دکرت سید حسن هاشمی جزی

نویســنده آقــای محســن عباســی ولــدی، شــبهه شناســی و پاســخگویی بــه ســواالت و شــبهات نویســنده آقــای رضا 

محمــدی، شــیوه پاســخ بــه پرســش های دینــی نویســنده آقــای محمــد علــی محمــدی، روش شناســی پاســخگویی 

کالم نویســنده آقــای رضــا برنجــکار، اینگونــه پاســخ دهیــم نویســنده آقــای ســید حســن هاشــمی و ابوالفضــل 

ــی پاســخگویی بــه ســواالت دینــی تاکیــد منــود، زاویــه  جعفــری پــور رئیــس گــروه پشــتیبانی علمــی مرکــز ملّ

دیــد مــا در مــورد پرســش و پاســخ بایــد عــوض بشــود! مثــال مــا از قــرآن 35 روش و از روایــات حــدود 20 روش 

ــد روش  ــان می ده ــت و نش ــروف اس ــا مع ــه در دنی ــم ک ــم و 5_6 روش ه ــتخراج کردی ــخگویی اس ــرای پاس ب

بســیار مهــم اســت. برخــی تکنیک هــا و روش هــای پاســخ گویی تهاجمــی اســت در عیــن اینکــه پاســخگویی کاری 

منفعــل اســت. پاســخگویی از شــنیدن آغــاز می شــود نــه از حــرف زدن! یعنــی وقتــی می شــنوم بایــد ببینــم مثــال 

می توانــم ادعــا را از دلیــل تفکیــک کنیــم یــا خیــر؟ طــرف ســوال کننــده احساســی هســت یــا عمیــق و… بایــد 

شــخصیت طــرف مقابــل را تحلیــل کنیــم و بــر اســاس آن پاســخ مناســب را بدهیــم.

ــه جــا روش هــای  ــد هم ــن دارد و بای ــه متری ــاز ب ــارت نی ــه مه ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب ایشــان در پای

پاســخگویی را متریــن کــرد، بــه چنــد روش پاســخگویی قــرآن بــه شــبهات پرداختنــد؛ روش مطالبــه دلیــل و جــدا 

کــردن دلیــل از مدعــا کــه روشــی قرآنــی اســت و قــرآن در مــواردی از کفــار و مــرکان یــا اهــل کتــاب مطالبــه 

ــا  ــه مدع ــبت ب ــرد و نس ــدا ک ــا ج ــل را از مدع ــوان دلی ــد بت ــم. بای ــوا برهانک ــد: هات ــد و می فرمای ــل می کن دلی

مطالبــه دلیــل کــرد، بــا همیــن روش بســیاری از ســواالت را می تــوان پاســخ داد. روش دوم، روش پاســخ نقضــی 

بــه شــبهات مبتنــی بــر اســتدالل شــبهه کننــده اســت کــه روش نقضــی اســتدالل را تخریــب می کنــد و بهــم مــی 

ریــزد. مثــال قــرآن در جــواب مســیحیانی کــه می گفتنــد عیســی فرزنــد خداســت چــون پــدر نــدارد می گویــد: ان 

مثــل عیســی عنداللــه کمثــل آدم

روش ســوم، روش بومرنگــی اســت کــه وکال و بازاریاب هــا اســتفاده می کننــد، پرســِش پرسشــگر را برگردانیــد 

و تبدیــل بــه پرســش کنیــد و از خــود او ســوال کنیــد قــل هاتــو برهانکــم، ایــن آیــه ناظــر بــه ایــن روش اســت. 

روش چهــارم، روش آشــکار ســازی تضــاد درونــی اســتدالل بــا یــک ســوال اکتشــافی کــه منونه هــای متعــدد دارد.



شماره8،پاييز و زمستان 97

30

حجــت االســالم و املســلمین دکــرت جعفــری سخنانشــان را بــا ســوال از حلقــه مفقــوده قیــام اهــل بیــت)ع( آغــاز منودنــد؛ حلقــه مفقــوده قیــام اهــل بیــت)ع( چــه بوده اســت؟ 

یعنــی آنچــه مانــع از قیــام اهــل بیــت)ع( می شــده چــه بــوده اســت؟ و در جــواب ایــن ســوال گفتنــد: از چنــد منظــر می توانیــم در مــورد پاســخ بــه ایــن ســوال گفتگــو کنیــم؛ 

یــک منظــر بحــث علــل غیبــت می توانــد باشــد، منظــر دیگــر جســتجو در روایاتــی اســت کــه ویژگــی یــاران امــام زمان)عــج( را مطــرح می کننــد، همچنیــن در روایاتــی کــه رشایط 

ظهــور را گفتــه اســت می توانیــم ایــن بحــث را دنبــال کنیــم. بــه طــور مثــال در برخــی روایــات، از جملــه روایــت ُســدیر صیرفــی داریــم کــه وقتــی ســدیر از امــام صــادق)ع( در 

مــورد عــدم قیــام می پرســند امــام )ع( در جــواب بــه ایشــان مــی فرمایــد: ای ســدیر! بــه خــدا ســوگند، اگــر شــیعیانم بــه عــدد ایــن بزغاله هــا می بودنــد،  نشســنت در خانــه و 

ســکوت برایــم جایــز نبــود، آن گاه مــن بــه ســوی بزغاله هــا متوجــه شــدم و آن هــا را شــمردم، هفــده بزغالــه بــود!

در روایــات مختلــف داریــم وقتــی از برخــی ائــه ســوال می شــد چــرا قیــام منی کنیــد؟ هــر کــدام از ائــه جوابــی بــه رصاحــت یــا کنایــه در پاســخ بــه ایــن ســوال می فرمودنــد 

آغاز امامت
 حضرت       ولی عصر )عج(
مراســم گرامیداشــت آغــاز امامــت حــرضت ولــی عــرص )عــج( با ســخرنانی 

حجــت االســالم و املســلمین دکــرت محمــد صابــر جعفــری قائــم مقــام بنیــاد 

ــاه ۹۷ بعــد از منــاز ظهــر و  ــان م مهــدی موعــود )عــج(، روز یکشــنبه 2۷ آب

عــرص در منازخانــه دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

مراسم  گرامیداشت
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و پاســخی کــه می فرمودنــد آن حلقــه مفقــوده ای هســت کــه امــروزه بــه کار مــا می آیــد.

ــام اهــل بیــت)ع( و ظهــور امــام  ــام اهــل بیــت)ع( اشــاره منودنــد؛ حلقــه مفقــوده قی ــاد مهــدی موعــود )عــج( در ادامــه سخنانشــان بــه حلقــه مفقــوده قی قائــم مقــام بنی

عرص)عــج( کــه بایــد امــروز بــه آن اهتــامم بورزیــم و در روایــات مختلــف از جملــه روایــت ســدیر نیــز آمــده اســت بحــث »یــار« اســت، یعنــی یارانــی کــه ویژگی هــای الزم را 

داشــته باشــند و بــار امــام را بتواننــد حمــل کننــد و مســئولیت ها را بــه گــردن بگیرنــد، اگــر یــار باشــد بقیــه مســائل قابــل حــل اســت.

حجــت االســالم و املســلمین جعفــری در توضیــح ویژگی هــای یــار بــا اشــاره بــه روایــات متعــدد گفتنــد: امــام رضــا)ع( می فرمایــد رحــم اللــه عبــدا أحیــا أمرنــا؛ خــدا رحمــت 

کنــد عبــدی کــه امــر مــا را احیــا کنــد، یعنــی علــوم مــا را یــاد بگیــرد و بــه دیگــران بیامــوزد کــه اگــر مــردم محاســن کالم مــا را بداننــد از مــا تبعیــت خواهنــد کــرد کــه همــه 

طــالب بــا همیــن نــگاه وارد حــوزه شــده اند یعنــی بــرای یادگرفــنت و بعــد یــاد دادن علــوم اهــل بیــت وارد حــوزه شــده اند. امــام ســجاد)ع( می فرمایــد: منتظــران بهرتیــن هــر 

زمانــی هســتند کســانی هســتند کــه غیبــت امــام زمان)عــج( برایشــان مثــل دیــدار اســت، یعنــی بــه وظیفــه اش عمــل می کنــد در عیــن اینکــه امــام )ع( را منی بینــد. بعــد امــام )ع( 

می فرمایــد: اینهــا در پنهــان و آشــکارا مــردم را بــه دیــن خــدا دعــوت می کننــد و بــه تعبیــر مــن حلقــه مفقــوده قیــام را فراهــم می-کننــد.

دکــرت جعفــری در ادامــه بــا اشــاره بــه روایتــی از امــام حســن عســگری)ع( بــه تریــح وظیفــه فعلــی منتظــران پرداختنــد؛ در روایتــی از امــام حســن عســگری داریــم »َخْصلَتـَـاِن 

لَیْــَس فَْوقَُهــاَم َشــْی ٌء ، اْلِیــاَمُن ِباللَّــِه َو نَْفــُع اْلِْخــَواِن« مــا در مرحلــه اول بایــد ایــامن بــه وعده-هــای الهــی داشــته باشــیم و در مرحلــه بعــد بایــد ایــن وعده هــا و بــاور بــه آنهــا را 

بــه مــردم منتقــل کنیــم؛ مــا دیدیــم خداونــد چطــور طاغــوت پهلــوی را بــا اینکــه دســت مــا خالــی بــود از بیــن بــرد، وعــده نــرصت الهــی قطعــی اســت »ان تنرص اللــه ینرصکــم«، در 

جنــگ تحمیلــی هــم نــرصت الهــی کامــال مشــهود بــود و مــا ارتــش عــراق را کــه کل دنیــا پشــتش بــود، زمنگیــر کردیــم، بایــد بــاور بــه نــرصت الهــی داشــته باشــیم. جامعــه منتظــر 

بایــد ایــامن بــه نــرصت را در خــود بپرورانــد، اگــر مــا درســت عمــل کنیــم خــدا کمــک می کنــد. مــا بایــد ایــامن بــه نــرصت الهــی داشــته باشــیم و البتــه متوجــه باشــیم و بدانیــم 

دشــمن برنامــه دارد تــا غافلگیــر نشــویم. وعــده خــدا در مــورد حــرضت مهــدی )عــج( محقــق خواهــد شــد ان اللــه الیخلــف املیعــاد.

ایشان در جمع بندی سخنانشان وظیفه اصلی را تالش برای احیای امر و تربیت یار دانسته و گفتند:

بــرای تربیــت یــاران دو چیــز بایــد شــکل بگیــرد، بــه تعبیــر امــام عســگری)ع( بــاور بــه نــرصت و وعــده الهــی و دیگــری النفــع باالخــوان یعنــی خیــر رســاندن بــه بــرادران کــه 

ایــن خیــر اعــم از خیــر فکــری و اقتصــادی و روحــی اســت تــا جامعــه را بــرای ظهــور حــرضت آمــاده کنیــم.
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کتاب  نقد 
»آیین زندگی ویژه

رشــته های علوم پزشکی«

ایــن جلســه بــا حضــور دکــرت امیراحمــد شــجاعی، مولــف و آقایــان دکــرت نورمحمــدی و حجــت االســالم دکــرت آقایانــی چاوشــی ناقــدان و دکــرت احــد فرامــرز قراملکــی، داور 

جلســه، برگــزار شــد. در آغــاز جلســه، دبیــر علمــی جلســه جنــاب آقــای دکــرت مهــدی فدایــی گزارشــی اجاملــی از رونــد بررســی و چــاپ اثــر مذکــور ارائــه دادنــد. در ادامــه، 

ناقــدان دیدگاه هــای خــود را نســبت بــه کتــاب ارائــه کردنــد. نقــد کتــاب در دو بخــش نقــد ســاختاری و نقــد محتوایــی برگــزار گردیــد. تخصــص مولــف در حــوزه پزشــکی، 

نــگاه نوآورانــه در مســائل اخالقــی بــا رویکــرد پزشــکی و ... از جملــه امتیــازات اثــر بــود کــه اســاتید ناقــد و داور بــدان اشــاره کردنــد. نکاتــی از ارائــه مباحــث عمومــی تــر در 

حــوزه پزشــکی، رعایــت تناســب دروس بــا 16جلســه درســی، حــذف پاورقــی هــای طوالنــی، تفکیــک میــان اخــالق پزشــکی و فقــه پزشــکی، ارائــه مثــال در البــالی مباحــث، 

اصــالح ســاختار بــر اســاس نیــاز مخاطبیــن کتــاب، خلــط میــان برخــی از مباحــث ماننــد پیونــد اعضــا و تریــح، وجــود اغــالط تایپــی و ترجمــه هــای نادرســت از آیــات و روایــات، 

دوگانگــی ادبیــات حــوزوی دانشــگاهی در برخــی مباحــث، لــزوم زمینــه ســازی بــرای برخــی مباحــث، وحــدت رویــه در ترجمــه آیــات و روایــات،  از ســوی ناقــدان محــرتم ارائــه 

و در جمــع بنــدی داور محــرتم مــورد اشــاره و تاکیــد قــرار گرفــت. 

در ایــن جلســه پــس از ارائــه مباحــث مرتبــط بــا حــوزه خانــواده و دانشــگاه 

و سیاســت های نهــاد رهــربی در دانشــگاه هــا نســبت بــه امــر مهــم خانــواده، 

ــواده و  ــاب دانــش خان ــه کت ــی اســاتید نســبت ب نقدهــای ســاختاری و محتوای

جمعیــت ارائــه گردیــد. برخــی از مباحــث طــرح شــده جهــت تقویــت و اصــالح 

کتــاب کــه توســط اســاتید ایــن درس در دانشــگاههای مختلــف ارائــه گردیــد، 

بــه ایــن رشح اســت: اضافــه شــدن مباحــث انســان شناســی ناظــر بــه ازدواج در 

آغــاز کتــاب، اســتفاده بیشــرت از داده هــای هــرنی داســتانی در البــالی کتــاب، 

کاربــردی تــر شــدن بحــث مهــارت هــای انتخــاب همــرس، ارائــه مهــارت هــای 

ــن خواســتگاری،  ــه مباحــث حی ــت هیجــان، ارائ ــارت مدیری ــد مه مکمــل مانن

پاســخگویی بــه بحــث لــذت. 

 دکرت امیراحمد شجاعی
جلســه نقــد کتــاب »آییــن زندگــی ویــژه رشــته هــای علــوم پزشــکی« توســط 

ــه  ــاه 13۹۷ ب ــن م ــنبه  11بهم ــخ پنجش ــالمی در تاری ــالق اس ــی اخ ــروه پژوهش گ

ــزار شــد.  ــارف اســالمی، در محــل دانشــگاه برگ همــت دانشــگاه مع

بــه همــت نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه قــم و بــا 

مشــارکت و همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــگاه معــارف اســالمی، نشســت 

نقــد محتوایــی کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت تالیــف جمعــی از نویســندگان 

ــد.  ــزار گردی ــالمی برگ ــارف اس ــگاه مع ــل دانش ــن ۹۷ در مح ــخ 10 بهم در تاری

کتاب  نقد 
»دانــش خانواده و جمعیت«
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داور: حجت االسالم و املسلمین دکرت احمد قدسی

ناقدان:

•حجت االسالم و املسلمین دکرت علی اصغر تجری

• حجت االسالم و املسلمین دکرت حسین ارشفی

• حجت االسالم و املسلمین دکرت محمدهادی منصوری

دبیر علمی: جناب آقای دکرت علیرضا کاملی

ابتــدا دبیــر علمــی جلســه دکــرت کاملــی ضمــن بیــان پیشــینه و اهمیــت جلســات 

نقــد، بــه معرفــی اجاملــی کتاب هــای درس تفســیر موضوعــی قــرآن کریــم 

پرداخــت و بــا تبییــن چگونگــی زمــان بنــدی جلســه، برنامــه ارائــه نقدهــا را در دو 

بخــش ســاختاری و محتوایــی خواســتار شــد. از ایــن رو مؤلــف محــرتم بــه عنــوان 

مقدمــه جلســه، تبیینــی از رضورت، ویژگی هــا، نقــاط قــوت و هندســه کتــاب ارائــه 

منــود.  در ادامــه ناقــدان بــه ارائــه محورهــای نقــد خــود پرداختنــد.

محورهای اصلی بیانات اساتید ناقد بدین رشح است:

• کتاب همه رسفصل درس را پوشش نداده است.

ــاب  ــن امــر مناســب کت ــر 450 صفحــه خواهــد شــد و ای ــغ ب ــاب بال • حجــم کت

درســی نیســت.

نقــد کتــاب درســی »تفســیر موضوعــی 

آیــت  آثــار  اســاس  )بــر  کریــم  قــرآن 

تألیــف حجــت  آملــی(«  جــوادی  اللــه 

ــر،  ــدری ف ــرت حی ــلمین دک ــالم و املس االس

ــروه  ــط گ ــان ۹۷ توس ــنبه 2۸ آب روز دوش

در  اســالمی  متــون  و  قــرآن  پژوهشــی 

بنیــاد بیــن املللــی علــوم وحیانــی ارساء و 

ــا مشــارکت کرســی هــای آزاد اندیشــی  ب

ــد ــزار ش ــم  برگ ــه ق ــوزه علمی ح

نقد کتاب درسی 
»تفســیر موضوعی قرآن کریم«

حجت االسالم و املسلمین دکرت حیدری فر

• محتوای کتاب برای دانشجو سنگین است.

• مطالب کتاب از نظر محتوایی نیازمند تغییرات متعددی است.

ــا  ــم شــده کــه ب ــرار دادن ۸ درس تنظی ــرای مطالعــه ق ــاب در 31 درس و ب • کت

اســتاندارد آموزشــی ناســازگار اســت. از ایــن رو بایــد رویکــرد نویســنده در هندســه 

کتــاب نیــز تغییــر منایــد.

• برخی مطالب بدون توجه به شبهه زا بودن آن رها شده است.

• استنادها نیاز به بازبینی و ارجاع به منابع دسته اول دارد.

• بحــث منــاز، نبایــد بــه صــورت تفســیر ترتیبــی تدویــن مــی شــد؛ بلکه نویســنده 

محــرتم بایــد بــا ظرافــت تفســیری موضوعــی از منــاز را در آینــه ســور حمــد و قــدر 

و توحیــد ارائــه مــی منــود.

• از کاربســت واژگان نامأنــوس فارســی و نیــز اصطالحــات عربــی بــه ویــژه در 

عناویــن بخــش هــا، فصــل هــا و درس هــا پرهیــز شــود.

ــا ســایر کتاب هــای دروس معــارف تداخــل دارد کــه  ــاب ب • برخــی مباحــث کت

بایــد حــذف شــود.

شــایان ذکــر اســت بــر اســاس سیاســت معاونــت پژوهشــی دانشــگاه در بهینــه 

ســازی کتــب درســی، ایــن اثــر پیــش از چــاپ بــه بوتــه نقــد گذاشــته شــد. 
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گــروه پژوهشــی تاریــخ و متدن اســالمی دانشــگاه معارف اســالمی در راســتای 

ــق چشــم انداز  ــی« و »خل ــش کارای »اثربخشــی کتاب هــای درســی« و »افزای

آموزشــی در راســتای تدویــن کتاب هــای درســی« و در نهایــت »ارائــه مــدل 

الگویــی بــرای مطالعــه انتقــادی به دانشــجویان« جلســه نقد و بررســی کتاب 

»تاریــخ اســالم از جاهلیــت تــا رحلــت پیامــرب)ص(« نگاشــته حجــت االســالم و 

املســلمین اســتاد مهــدی پیشــوایی را در تاریــخ 28 آذر 97 برگــزار کــرد.

نقد کتاب 

»تاریخ اسالم«

 ایــن جلســه بــا حضــور نویســنده محــرتم، و ناقدیــن محــرتم جنــاب آقــای دکــرت 

اصغــر منتظرالقائــم اســتاد گــروه تاریــخ دانشــگاه اصفهــان و دکــرت محمــد نصیــری 

اســتادیار دانشــگاه تهــران و داوری دکــرت محمدحســین دانش کیــا اســتادیار دانشــگاه 

معــارف اســالمی در ســالن امــام رضــا )ع( دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد. 

ــر عهــده حجت االســالم دکــرت امیرمحســن عرفــان  ــز ب ــر علمــی ایــن جلســه نی دبی

بــود. 

کتــاب تاریــخ اســالم از جاهلیــت تــا رحلــت پیامــرب )ص( کتــاب درســی در 

ــی  ــگاه ها م ــارف دانش ــی مع ــروه درس ــی و گ ــه، جامعه املصطف ــای علمی حوزه ه

باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن کتــاب بــه زبان هــای انگلیســی، عربــی، اردو، 

ــه شــده اســت.  ــردی ترجم ــتانبولی و ک ــی اس ترک

ــامم  ــاب را در »اهت ــوت کت ــاط ق ــن نق ــرتم مهم تری ــن مح ــه ناقدی ــن جلس در ای

ــی و  ــتفاده کیف ــن«، »اس ــع که ــه مناب ــتناد ب ــاب «، »اس ــوان کت ــه عن ــی ب محتوای

تحلیلــی از آیــات و روایــات«، »اهتــامم بــه شــبهات مســترقان «، »پاســخ دهــی بــه 

ــتند.  ــلیس و روان« دانس ــم س ــب« و »قل ــی مخاط ــر تاریخ ــای فرات دغدغه ه

مهم تریــن مالحظــات ناقدیــن محــرتم عبــارت بودنــد از : »تکــر ذکــر منابــع در 

ــزوم اعــراب  ــاب«، »ل ــن کت ــه مخاطــب عمومــی ای ــا توجــه ب برخــی از صفحــات ب

ــاب  ــات کت ــودن مقدم ــی ب ــی«، »طوالن ــای جغرافیای ــل و مکان ه ــام قبائ ــذاری ن گ

حــدود صــد صفحــه بــه مباحــث مقدماتــی نظیــر: موقعیــت جغرافیایــی و اجتامعــی 

اعــراب، صفــات و روحیــات آنــان و ادیــان و مذاهــب شــبه جزیــره اختصــاص داده 

شــده اســت«، »رعایــت ترتیــب تاریخــی منابــع در اســتناد، ضعــف رویکــرد متدنــی 

در تبییــن گزارشــات تاریخــی«، »عــدم تناســب محتوایــی بخش هــای کتــاب«، 

»ناســازگاری برخــی از فصــول بــا عنــوان بخــش«، »عــدم پیونــد محتوایــی مقدمــه 

ــی  ــق جغرافیای ــن دقی و ذی مقدمــه«، »هــم پوشــانی برخــی فصــول«، »عــدم تبیی

ــدم  ــیحیت«، »ع ــی مس ــب جمعیت ــق ترکی ــن دقی ــدم تبیی ــا«، »ع ــی از مکان ه برخ

ــن« و .... .  ــن راســتین و دروغی ــز صابئی متای

ــگارش  ــات و بایســته های ن ــن الزام ــم تری ــن و داور جلســه مه ــدگاه ناقدی از دی

ــر ســیره اخالقــی پیامــرب  ــد ب ــخ صــدر اســالم را تأکی ــاب درســی در عرصــه تاری کت

صلـّـی اللــه علیــه و آلــه، تحلیــل فرهنگــی و متدنــی تعــدد زوجــات پیامــرب صلّی اللــه 

حجت االسالم و املسلمین مهدی پیشوایی

علیــه و آلــه، بازمنایــی الگــوی مطلــوب پاســخ بــه شــبهه قتــل یهودیــان بنــی قریظــه، 

اهتــامم بــه اولویت هــا در نیازهــای شــناختی دانشــجویان در تدویــن کتــاب درســی، 

ــای  ــن کتاب ه ــهر، تدوی ــه ش ــرب ب ــت ی ــر باف ــرب )ص( در تغیی ــش پیام ــن نق تبیی

درســی تاریــخ متناســب بــا مخاطــب و متغیرهــای رشــته ای و گرایشــی و ... . 

ــه  ــدان در عرص ــای ناق ــنجش دیدگاه ه ــن س ــرتم ضم ــت داور مح ــن نشس در ای

ســاختار و محتــوای کتــاب بــر طراحــی پرســش های درســی، معرفــی کتــاب بــرای 

ــه  ــه ب ــاب، توج ــرای کت ــاری ب ــداف رفت ــی اه ــجویان، طراح ــرت دانش ــه بیش مطالع

ــد.  ــد ورزی ــاق در صــدر اســالم و ... تأکی ــان نف جری

در پایــان دبیــر علمــی جلســه برخــی از مهم تریــن موضوعــات قابــل تأمــل کــه 

بــا مطالعــه کتــاب و نیــز تأمــل در نقطــه نظــرات اســاتید محــرتم قابــل پیگیری هــای 

علمــی اســت را ایــن چنیــن برشــمرد: 

ــای  ــی کتاب ه ــی« در طراح ــی« و »نیازشناس ــت شناس ــارص »موقعی ــش عن - نق

ــخ.  درســی تاری

- نقش متغیرهای جنسیتی در تدوین کتاب های درسی تاریخ. 

- نقش متغیرهای رشته ای و گرایشی در تدوین کتاب های درسی تاریخ. 

ــخ  ــه عربت هــای تاریخــی در کتاب هــای درســی تاری ــزان توجــه ب - ســنجش می

آمــوزش و پــرورش.

- طراحــی و تدویــن الگــوی نظــام نــوآوری در طراحــی کتاب هــای درســی 

ــخ. تاری

- ســنجش تحلیلــی نظــام ارزش هــای دینــی منعکــس شــده در کتاب هــای درســی 

تاریــخ آمــوزش و پــرورش. 

ــخ در دروس  ــی تاری ــای درس ــن کتاب ه ــناختی تدوی ــی روان ش ــیب شناس - آس

معــارف دانشــگاه ها. 

- ســنجش میــزان انطبــاق کتاب هــای درســی تاریــخ بــا نیازهــای شــناختی 

معــارف.  دروس  در  دانشــجویان 

- طراحی و تدوین الگوی مطلوب ارزشیابی کتاب های درسی تاریخ.  

- منطق شناسی گزینش گزارشات تاریخی در کتاب های درسی تاریخ. 
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 در ایــن جلســه اســاتید ناقــد )حجت االســالم دکــرت ابوالحســن غفــاری، 

حجت االســالم دکــرت عبداللــه محمــدی، جنــاب آقــای دکــرت غالمحســین گرامــی(، 

قلــم روان، اســتفاده از مثال هــای مفیــد و راهگشــا، پــردازش روشــمند و ســاختار 

منطقــی اثــر را از امتیــازات مــنت برشــمرند و ســپس نقطــه نظــرات خــود را در دو 

بخــش صــوری و محتوایــی ارائــه کردنــد. نــکات محــوری ارائــه شــده دربــارة ایــن 

اثــر عبــارت بودنــد از: نیــاز مــنت کتــاب بــه بازنــگاری برخــی از مباحــث دقیــق و 

پیچیــده در حــد درک دانشــجو، رضورت بــروز بیشــرت دیدگاه هــای صدراملتالهیــن 

در مــنت اثــر، تقلیــل شــدت تاثیــر آراء عرفــا در مــنت و تبدیــل آن بــه دیدگاههــای 

صــدرا، تکمیــل برخــی مباحــث، بــه ویــژه تعریــف انســان در دیــدگاه صدرایــی، 

تبدیــل بحــث لــذت زندگــی بــه مــنت اثــر بــه عنــوان یــک مبحــث مهــم و ظریــف، 

ــالم  ــه حجت االس ــرتم جلس ــت. داور مح ــق و محب ــث عش ــرت در مبح ــت بیش دق

ــوع  ــر و دقــت بیشــرت در ن ــت اث ــی را در راســتای تقوی ــز نکات ــان نی دکــرت گرجی

بهــره بــرداری از متــون عرفانــی ارائــه کردنــد.

ارائــه کننــده: حجت االســالم دکــرت مجیــد ابوالقاســم زاده )اســتادیار گــروه 

اخــالق دانشــگاه معــارف اســالمی(

ــه  ــیار گــروه فلســفه موسس ــی مصباح)دانش ــالم دکــرت مجتب ــد: حجت االس ناق

ــی)ره)) ــام خمین ــی ام آموزش

دبیرعلمــی: دکــرت محمــد جــواد فــالح )دانشــیار و مدیــر گــروه پژوهشــی اخــالق 

اســالمی دانشــگاه معــارف اســالمی)

در ابتــدای ایــن نشســت ارائــه کننــده محــرتم، حجت االســالم دکــرت مجیــد 

ابوالقاســم زاده بــه بیــان مباحثــی در خصــوص قضایــای اخالقــی یــا قضایــای حســن 

ــی  ــا، ادامــه داد: ذات ــه قضای ــح ویژگی هــای این گون ــه و ضمــن تری ــح پرداخت و قب

ــاب ایســاغوجی،  ــی ب ــه تنهــا ذات ــاب برهــان اســت کــه ن ــی ب ــل ذات ــا از قبی در آنه

بلکــه عرضــِی ذاتــی را هــم شــامل می شــود. اینکــه می گوییــم ُحســن و قبــْح ذاتــِی 

عــدل و ظلــم  اســت؛ یعنــی محمــول )حســن و قبــح( عرضــِی ذاتــی موضــوع )عدل و 

ظلــم( اســت. از اینکــه ذاتــی بــه معنــای جنــس و فصــل یــا مقــّوم موضــوع نیســت،  

معلــوم می گــردد کــه بایــد عرضــی باشــد. از آن جهــت کــه منتــزع از ذات موضــوع 

ــطه  ــو بی واس ــه نح ــا ب ــود ی ــل می ش ــر آن حم ــوع ب ــبب ذات موض ــه س ــت و ب اس

ــدان  ــدارد(، ب ــاز ن ــه واســطه در عــروض نی ــر موضــوع خــود عــارض می گــردد )ب ب

عرضــِی ذاتــی و خــارج محمــول گوینــد. از آن جهــت کــه قابــل انفــکاک از موضــوع 

ــود و از  ــود محمــول آن هــم خواهــد ب خــود نیســت بلکــه هــر وقــت موضــوع ب

ایــن رو بــه علتــی جــدای از علــت موضــوع خــود نیــاز نــدارد، بــدان عرضــِی الزم 

گوینــد. و از آن حیــث کــه لزومــش بــرای ملــزوْم بدیهــی )از نــوع اّولیــات( اســت 

ــن،  ــد. بنابرای ــن گوین ــه آن عرضــِی الزِم بیّ ــدارد، ب ــاز ن ــات نی ــه واســطه در اثب و ب

حمــل حســن و قبــح بــر عــدل و ظلــم بــه هیــچ یــک از واســطه های در عــروض، در 

اثبــات و در ثبــوت نیــاز نــدارد. همچنیــن بــا توجــه بــه عرضــِی بــودن ُحســن بــرای 

ــی  ــی اّول ــل ذات ــل حم ــد از قبی ــه منی توان ــه حاصل ــم، قضی ــرای ظل ــح ب ــدل و قب ع

باشــد، حتــی ذاتــی بــودن عرضــی موجــب ذاتــی شــدن حمــل منی شــود. بنابرایــن، 

حمــل در قضایــای مــورد بحــث، از قبیــل حمــل شــایع صناعــی اســت کــه موضــوع 

و محمــول فقــط اتحــاد وجــودی دارنــد نــه اتحــاد مفهومــی کــه خــاص ذاتــی بــاب 

ایســاغوجی اســت. امــا اینکــه قضایــای مزبــور تحلیلی انــد یــا ترکیبــی، بســتگی بــه 

ــی را خــاص ذات و  ــر تحلیل ــی دارد؛ اگ ــی و ترکیب ــزان شــمول تحلیل ــف و می تعری

ذاتیــات ندانیــم و بلکــه عرضــِی ذاتــی را نیــز مشــمول آن بدانیــم، قضیــه حاصلــه 

تحلیلــی خواهــد بــود. در غیــر ایــن صــورت، ترکیبــی اســت.

ــی«  ــت صدرای ــان در حکم ــاب »انس ــد کت ــه نق جلس
ــتاد  ــجاری، اس ــی ش ــرت مرتض ــای دک ــاب آق ــف جن تالی
دانشــگاه تربیــز در مــورخ 15 آذرمــاه 1397 برگزار شــد.

نقد کتاب 
»انسان 
در حکمت 
صدرایی«

 دکرت مرتضی شجاری

کرسی نظریه  پردازی 

نقد و مناظره 

»بداهت 
اصول اخالقی« 

بــه همــت معاونــت پژوهشــی دانشــگاه معــارف 
اســالمی، کرســی نظریه پــردازی نقــد و مناظــره بــا عنــوان 
»بداهــت اصــول اخالقــی« در تاریــخ چهارشــنبه 23 آبــان  

97 در ســالن اجتامعــات دانشــگاه برگــزار شــد.
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ارائــه دهنــده بحــث جنــاب آقــای دکــرت ابــوذر رجبــی بودنــد و حجت االســالم دکــرت حســن پناهــی آزاد بــه عنــوان ناقــد مباحــث ارائــه شــده را مــورد ارزیابــی قــرار 

دادنــد. حجت االســالم دکــرت محمدهــادی منصــوری نیــز دبیــری علمــی ایــن کرســی را برعهــده داشــتند. 

آقــای دکــرت رجبــی ابتــدا بــه ارائــه خالصــه نظریــه خویــش پرداختنــد. وی در بیــان ماهیــت بحــث خــود آن را از مباحــث ناظــر بــه فلســفه تفســیر و از مباحــث متهیدی 

بــرای ورود بــه عرصــه فهــم قــرآن کریــم دانســتند و بیــان داشــتند فهــم نصــوص دینــی بــه خصــوص قــرآن کریــم بــا روش هــا و رهيافت هــا و رويکردهــاي متعــددی 

مواجــه اســت. رویکــرد رایــج بیــن مســلمین رهیافــت ســامنتیکی یــا معنــا شــناختی اســت کــه از میــان ســه عنــرص مــنت، مولــف و مفــرس بــه دو بخــش اول توجــه داشــته 

و قصــد اصلــی تفســیر مــنت را فهــم مــراد مولــف می دانــد. نــگاه رهيافــت هرمنوتيکــي اســت کــه محصــول دوره جدیــد در غــرب بــوده و برخــی از روشــنفکران جهــان 

اســالم آن را پذیرفتــه و از ایــن رهیافــت در فهــم قــرآن و دیگــر نصــوص دینــی بهــره می گیرنــد. هــر دو رویکــرد بــا آســیب هایی مواجــه اســت. بــرای فاصلــه گرفــنت 

از ایــن چالش هــا بایــد بــه روش دیگــری دســت یازیــد کــه ارائــه کننــده بحــث از آن بــه رهیافــت تلفیقــی و تعاملــی یــاد کردنــد. در ايــن رويكــرد از حــرص توجــه بــه 

قصــد گوينــده و آنچــه نصيــب مخاطــب مي شــود،  فراتــر رفتــه و تعامــل فعــال بــن گوينــده و شــنونده مطــرح مي شــود. در ايــن رهيافــت معنــا، حاصــل تعامــل مــنت 

و مخاطــب و مــراد مولــف اســت. 

رهیافــت تلفیقــی چــون قــرآن کریــم را دارای الیه هــا و ســطوح معنایــی متعــدد می دانــد در ســطح ظاهــر از رهیافــت ســامنتکی اســتفاده می کنــد و بــر ایــن بــاور 

اســت کــه بــرای فهــم الیه هــای باطنــی منی تــوان رصفــا بــا تحلیــل معناشــناختی بــه فهــم مــنت رســید.

ــه را  ــن نظری ــان داشــتند ای ــه، بی ــی نظری ــرش برخــی از مبان ــده بحــث و پذی ــه دهن در ادامــه ناقــد محــرتم حجــت االســالم دکــرت پناهــی آزاد ضمــن تشــکر از ارائ

می تــوان توســعه هــامن نظریــه ســامنتیکی دانســتند کــه مبتنــی بــر مســئله داللــت بــه تحلیــل معنــا می پــردازد. کانــون نظریــه تحلیــل معنایــی کــه در میــان مفــرسان 

مســلامن رایــج اســت، مســئله داللــت اســت. اگرچــه اشــکاالتی نیــز دارد امــا بــا توســعه آن می تــوان همیــن مــوارد روش تعاملــی و تلفیقــی را در آن ارشاب کــرد. ضمــن 

اینکــه از جهــت حجــت و اعتبــار و صــدق نظریــه تعاملــی و توافقــی بایــد موضــع خــود را مشــخص ســازد.  در ایــن روش بایــد در تعــارض احتاملــی دو نــص یــا دو ظاهــر 

تکلیــف مشــخص شــود. ارائه کننــده بحــث بایــد در مقــام تبییــن از شــواهد قرآنــی نیــز بهــره گیرنــد.

کرســی ترویجــی »چیســتی روش تعاملی 

و تلفیقــی در فهــم نصــوص دین«

کرســی ترویجــی »چیســتی روش تعاملــی و تلفیقــی در 
ــی  ــت پژوهش ــت معاون ــه هم ــن« ب ــوص دی ــم نص فه
دانشــگاه معــارف اســالمی در تاریــخ چهارشــنبه 15 
ــد. ــزار  گردی ــالمی برگ ــارف اس ــگاه مع ــفند در دانش اس
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ــان  ــرای جه ــت ب ــت و معنوی ــی )ع( الگــوی عدال ــام عل ــی »ام ــش بین امللل هامی

ــا مشــارکت دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد.  امــروز« ب

شــناخت و تبییــن علمــی و روش منــد ســیره امــام علــی )ع( در دو بعــد عدالــت 

و معنویــت و ارائــه الگــوی مناســب بــه جامعــه امــروزی بــه ویــژه در موضوعــات 

حکمرانــی عادالنــه، حقــوق انســانی و عدالــت اجتامعــی تــالش بــرای بســط 

اندیشــه های امــام علــی )ع( در ســطح جهــان بــه صــورت کاربــردی از جملــه 

ــود.  ــش ب ــن هامی ــزاری ای اهــداف برگ

امــام علــی )ع( و حکمرانــی عادالنــه، امــام علــی )ع( و حقــوق انســانی، معنویت 

ــه محور هــای  ــای امــروز، امــام علــی )ع( و عدالــت اجتامعــی از جمل علــوی و دنی

ایــن هامیــش بــود. 

ــود. از مجموعــه مقــاالت  ــش ارســال شــده ب ــن هامی ــه ای ــه دبیرخان ــر ب 305 اث

ــی مــی  باشــد.  ــان عرب ــه زب ــه ب ــان فارســی و  35مقال ــه زب ــر ب ارســالی 2۷0 اث

پژوهشــگرانی از کشــور های عــراق، پاکســتان، افغانســتان و تاجیکســتان در ایــن 

هامیــش  حضــور داشــتند. در کمیســیون  هــای تخصصــی ســی و پنــج مقالــه برگزیده 

بــا حضــور صاحبــان اثــر مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. 

ــگاه  ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــرتم و اعض ــاتید مح ــه اس ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب

کرسی ترویجی 
»تبیین تاریخی و فرا تاریخی نقش امامان معصوم)ع( در فرهنگ و متدن اسالمی«

معــارف اســالمی جنــاب آقــای دکــرت ابــوذر رجبــی، جنــاب آقــای دکــرت محمدجــواد 

فــالح و حجــت االســالم دکــرت امیرمحســن عرفــان صاحــب مقــاالت برگزیــده بودنــد 

ــالم  ــت االس ــد. حج ــه دادن ــود را ارائ ــه خ ــی مقال ــای تخصص ــیون ه ــه در کمیس ک

ــای  ــاب آق ــگاه و جن ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــوری از اعض ــادی منص ــرت محمده دک

دکــرت ســید ســعید روحانــی مدیــر امــور پژوهشــی نیــز در نقــد و بررســی مقــاالت 

در کمیســیون هــای تخصصــی حضــور فعــال داشــتند. 

ــاالت اســاتید دانشــگاه  ــه مق ــن و کمیســیون هــای تخصصــی ارائ لیســت عناوی

»تبییــن  ترویجــی(  نظریه پردازی)کرســی  و  نقــد  جلســه 

تاریخــی و فــرا تاریخــی نقــش امامــان معصــوم)ع( در فرهنــگ 

و متــدن اســالمی« توســط معاونــت پژوهشــی دانشــگاه معــارف 

اســالمی در تاریــخ چهارشــنبه 5 اردیبهشــت در دانشــگاه معــارف 

اســالمی برگــزار گردیــد.

ارائه دهنده: دکرت سید ضیاءالدین میرمحمدی

ناقد: دکرت محمد حسین دانش کیا

ــن  ــرت امیرمحس ــلمین دک ــالم و املس ــت  االس ــی: حج دبیرعلم

ــان عرف

حضور اساتید دانشگاه معارف اسالمی 
در کمیسیون های تخصصی مقاالت منتخب 

هامیش بین املللی امام علی )ع( الگوی عدالت و معنویت
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نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی 
بسیجی دانشگاه معارف اسالمی

نشســت علمــی »ســیره امــام رضــا)ع( و آمــوزه هــای متدنــی؛ اصــول و روش اســتنباط« بــا همــت و همــکاری دانشــگاه معــارف اســالمی و بنیــاد پژوهــش هــای اســالمی آســتان 

قــدس رضــوی توســط مرکــز آمــوزش هــای آزاد دانشــگاه معــارف اســالمی در روز پنجشــنبه  24 آبــان  ۹۷ بــا ســخرنانی حجــت  االســالم و املســلمین  دکــرت علــی الهــی تبــار عضــو 

هیــات علمــی جامعــه املصطفــی العاملیــه و دکــرت ســید ضیاءالدیــن میرمحمــدی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه معــارف اســالمی و بــا دبیــری دکــرت روح اللــه پرهیــزکار بــا حضــور 

حجــت االســالم واملســلمین دکــرت راد مناینــده بنیــاد پژوهــش  هــای اســالمی آســتان قــدس رضــوی و جمعــی از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه معــارف اســالمی و دانشــجویان و 

پژوهشــگران برگــزار گردیــد. 

اعضــای هیئــت علمــی بســیجی دانشــگاه معــارف اســالمی در تاریــخ 24 بهمــن 

۹۷ در ســالن امــام رضــا )ع( ایــن دانشــگاه بــا حضــور حجت االســالم و املســلمین 

جنــاب آقــای دکــرت شــاکری رئیــس دانشــگاه، نشســت هم اندیشــی برگــزار کردنــد.

بخشی از مسائل مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

1. لزوم تقویت روحیه انقالبی گری اساتید و دانشجویان

2. معرفی دستاوردهای انقالب در چهل سال گذشته

3. ورود به تبیین مواضع و شبهات دشمنان نظام اسالمی و مقابله

 علمی با آنها

نشست علمی »سیره امام رضا)ع( و آموزه 
های متدنی؛ اصول و روش استنباط«
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در نشســت ســوم از »دومیــن هامیــش علمــی ســیره امــام رضــا )ع(؛ آموزه هــا و 

کارکردهــا«، بــا موضــوع »عقالنیــت دینــی و اخــالق عقالنــی در ســیره امــام رضــا)ع(«، 

ــارف  ــگاه مع ــت دانش ــه هم ــه ب ــا)ع( ک ــام رض ــی ام ــای متدن ــر آموزه ه ــد ب ــا تأکی ب

اســالمی و بنیــاد پژوهش هــای اســالمی آســتان قــدس رضــوی منایندگــی قــم در محــل 

ســالن اجتامعــات دانشــگاه معــارف اســالمی قــم برگــزار شــد.

ســخرنانان نشســت علمــی فــوق متشــکل از دکــرت محمدجــواد فــالح )عضــو هیــات 

علمــی دانشــگاه معــارف( و دکــرت ابــوذر رجبــی )عضــو هیات علمــی دانشــگاه معارف 

اســالمی( بودنــد . دکــرت مهــدی فدایــی بــه عنــوان دبیــر علمــی  نشســت در جلســه 

حــارض بودنــد.

ــی و اخــالق در  ــت دین ــن موضــوع »عقالنی ــه تبیی ــی ب ــوذر رجب ــرت اب ــدا دک در ابت

ســیره رضــوی« پرداخــت و عنــوان کــرد: در فضــای امــروز الهیــات مســیحی، عقالنیــت 

غیــر دینــی در مقابــل عقالنیــت دینــی قــرار گرفتــه اســت و یکــی از رویکردهــای رایــج 

ــی مطــرح  ــت دین ــرای نقــد عقالنی ــن ب ــه ملحدی ــه از ناحی در فضــای غــرب اســت ک

می شــود.

وی ابــراز کــرد: مــا می توانیــم در ســیره اهــل بیــت)ع( از عقالنیتــی یــاد کنیــم کــه 

می تــوان آن را بــه عقالنیــت دینــی تعبیــر کــرد کــه انــواع مختلفــی همچــون، عقالنیت 

عملــی، منطقــی، وظیفــه شــناختی، ناظــر بــه کارگیری قــوای شــناختی انســان و… دارد 

کــه در عقالنیــت دینــی ناظــر بــه عقالنیــت عملــی و وظیفه شــناختی هســتیم.

ایــن اســتاد دانشــگاه بابیــان اینکــه مــراد مــا از دیــن متنــی اســت کــه از جانــب خــدا 

بــرای مــا واصــل شــده اســت و یــک طــرف دیــن بــه خــدا و طــرف دیگــر بــه انســان 

ــیار  ــا)ع( بس ــام رض ــی ام ــامت نوران ــل در کل ــه داد:  واژه عق ــود، ادام ــوط می ش مرب

مشــاهده شــده اســت.

اســتاد رجبــی ترصیــح کــرد: ویژگــی خاصــی بــه نــام عقــل در انســان وجــود دارد که 

در برابــر آن جهــل قــرار گرفتــه اســت. اگــر  انســان از جهــل اســتفاده کنــد از دشــمن 

دیرینــه ای پیــروی کــرده و راه پــر خطــری را بــرای خــود انتخــاب کــرده اســت.

ــرای انســان  ــه ب ــان اینکــه تفکــر در امــر خــدا ویژگــی خاصــی اســت ک ــا بی وی ب

ترســیم شــده اســت، گفــت: اصــل دیــن داری بــا عقالنیــت اســت. بایــد بــا عقــل وجــود 

خــدا بــرای مــا اثبــات شــود و اثبــات دیــن بــا عقالنیــت صــورت  گیــرد. امــام رضــا)ع( 

نیــز بــه رصاحــت در فرمایشاتشــان ایــن مســئله را  بیــان کرده انــد.

رجبــی خاطــر نشــان کــرد: در فضــای فکــری غــرب ایــامن را بــا عقــل در ارتبــاط 

ــرح  ــود مط ــه های خ ــت در اندیش ــه رصاح ــن را ب ــل و دی ــت عق ــد و مخافل منی دانن

می کننــد. امــا هدایت گــری معصومیــن)ع( موجــب شــد تــا متفکریــن اســالمی کارکــرد 

نشست علمی »عقالنیت دینی و اخالق 
عقالنی در سیره امام رضا)ع(«

عقــل و ورود آن بــه دیــن را پذیرفتنــد.

وی اظهــار کــرد: در روایــات و احادیــث امــام رضــا)ع( نقــش عقــل را بــه رصاحــت 

می بینیــم. مــا از عقــل بــه عنــوان ابــزار اســتفاده مــی کنیــم کــه خداونــد متعــال آن را 

در اختیــار انســان قــرار داده تــا بــرای فهــم دیــن بــه کار بریــم. عقــل کشــف کننــده 

اســت و بــه کشــف قواعــد و ضوابــط متعــدد در حــوزه دیــن می پــردازد.

ســپس جنــاب اقــای دکــرت محمدجواد فــالح، مدیر گــروه پژوهشــی اخالق دانشــگاه 

معــارف اســالمی بــه تبییــن موضــوع »رابطــه عقــل و اخــالق از منظــر امــام رضــا)ع(« 

پرداخــت و عنــوان کــرد: بخــش عمــده ای از حیــات مــا زیســت اخالقــی اســت کــه بــا 

ــوی و  ــات معن ــی جــدی در حی مســائل و دغدغه هــای اخالقــی رس و کار دارد و کارای

اخالقــی انســان ها بــر عهــده دارد.

وی بــا بیــان اینکــه در جامعــه علمــی نســبت بــه معــارف اســالمی نــگاه تحلیلــی و 

مســئله محور کمــرتی اتفــاق افتــاده اســت، ترصیــح کــرد: حــرضت رضــا)ع( در روایتــی 

تأکیــد دارنــد بــه جــای بیــان روایــات فــراوان بــه فهــم و درک آن حدیــث بپردازیــد و 

درک خــود را نســبت بــه آن افزایــش دهیــد.

ایــن محقــق بیــان کــرد: بــرای اینکه متــون و حقایــق کالم امــام معصــوم)ع( را درک 

ــا عشــق و اخــالص  ــم و ب ــی را در خــود افزایــش دهی ــد زمینه هــای معرفت ــم، بای کنی

بــه ســمت کســب معــارف اهــل بیــت)ع( برویــم و در ایــن صــورت اســت کــه بهــره  

بســیاری از تفکــرات آنهــا خواهیــم بــرد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: در حــوزه اخالقــی دیدگاه هــای مختلفــی 

در حــوزه هنجــاری از جملــه رویکــرد غایت گــرا، فضیلت گــرا، وظیفه گــرا و .. مطــرح 

شــده کــه هــر کــدام بــه نحــوی انســان را مجــاب بــه زیســت اخالقــی می کنــد.

فــالح ادامــه داد: آنچــه کــه مــا در محتــوای نظریــات هنجــاری مشــاهده می کنیــم 

ایــن اســت کــه ایــن ویژگی هــا منی توانــد انســان را بــه ســاحل امــن اخالقیــت برســاند 

و از ایــن جهــت امــام رضــا)ع( وقتــی بــه مســایل اخالقــی ورود پیــدا می کننــد، 

ویژگی هــا و مؤلفه هایــی بــرای آن مطــرح می کننــد کــه هــر کــدام از ایــن مؤلفه هــا 

ویژگی هــای معرفتــی، عاطفــی و رفتــاری خاصــی در آنهــا نهفتــه اســت.

ایــن محقــق بــا اشــاره بــه ایــن کــه عقــل انســان کامــل نیســت مگــر ایــن کــه ده 

ویژگــی ذکــر شــده در روایــت امــام رضــا)ع( را دارا باشــد، افــزود: خیرخواهــی نســبت 

بــه اطرافیــان، کارهــای کــم دیگــران را زیــاد دیــدن و کارهــای زیــاد خــود را کــم دیــدن، 

خســتگی ناپذیــری، حســن ظــن نســبت بــه دیگــران و … از جملــه ویژگی هایــی اســت 

کــه امــام رضــا)ع( بــرای انســان عاقــل ذکــر کرده اســت. 



 دکرت داود فیض افرا

شماره8، پاييز و زمستان 97

40

بــه منظــور آشــنایی دانشــجویان ورودی جدیــد دوره کارشناســی ارشــد، اردوی یــک روزه ای در روز شــنبه مــورخ ۷ مهــر ۹۷ بــا حضــور هیئــت رئیســه، جمعــی از اعضــای هیئت 

علمــی و مدیــران و دانشــجویان در روســتای دســتگرد برگــزار شــد. دانشــجویان در نوبــت صبــح بــا رشکــت در جلســات عمومــی کــه بــا حضــور ریاســت دانشــگاه و معاونیــن 

آموزشــی، پژوهشــی و دانشــجویی برگــزار شــد، بــا اهــداف، برنامه هــا و قوانیــن و مقــررات دانشــگاه و بخش هــای مختلــف آن آشــنا شــدند.

در نوبت عرص نیز دانشجویان نشستی را با اعضای گروه مربوطه هر یک از گرایش ها برگزار منودند.

اردوی توجیهی دانشــجویان کارشناســی ارشــد 
ورودی جدیــد

نشســت علمــی بــا موضــوع »پیامدهــای سیاســی بــاز تولیــد اندیشــه هــای اخبــاری گــری بــر گفتــامن انقــالب اســالمی« بــا ارائــه دکــرت داود فیــض افــرا عضــو هیئــت علمــی 

دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران واحــد شــهر قــدس بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی انقــالب اســالمی، روز چهارشــنبه 25 مهــر ۹۷ در دانشــگاه معارف اســالمی برگــزار گردید. 

بیــان جریــان هــای برگرفتــه شــده از اخبــاری گــری، پیامدهــای سیاســی بازتولیــد اندیشــه هــای 

اخبــاری گــری و دیــدگاه هــای اســتفاده از فرهنــگ غــرب از مهــم تریــن ســخنان داود فیــض افــرا 

در نشســت علمــی پیامدهــای سیاســی بازتولیــد اندیشــه هــای اخبــاری گــری بــر گفتــامن انقــالب 

اســالمی بــه شــامر مــی رونــد.

ــار کــرد: برخــی  ــدگاه هــای اســتفاده از فرهنــگ غــرب اظه ــه دی ــا اشــاره ب ــرا ب دکــرت فیــض اف

فرهنــگ غــرب را بــه صــورت کامــل مــی پذیرنــد و برخــی نیــز بــه صــورت کامــل رد مــی کننــد کــه 

اخبــاری گــری چنیــن نظــری دارد؛ دیــدگاه ســوم کــه دیــدگاه انقــالب اســالمی اســت قائــل اســت 

کــه، در مــواردی کــه فرهنــگ غــرب بــا مکتــب مــا تعــارض نــدارد قابــل پذیــرش اســت و در صــورت 

تعــارض کنــار گذاشــته مــی شــود.

نشست 

»پیامدهــای سیاســی بــاز تولیــد اندیشــه هــای 

اخبــاری گــری بــر گفتــامن انقــالب اســالمی«
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حضور دانشجویان در هامیش بزرگ عرص آفتاب

در ابتدای این مراسم، شعرای آیینی کشور اشعار و رسوده هایی در مدح و رثای اهل بیت طاهرین)ع( و امام زمان)عج( را قرائت کردند.

در ادامــه حجــت االســالم واملســلمین قرائتــی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از زمــان و موقعیــت بــرای طــالب و روحانیــان اظهــار داشــت: هــر طلبــه و روحانــی بایســتی 

بــرای خــود برنامه ریــزی خــوب و منســجمی داشــته باشــد تــا آثــار و نتایــج آن در جامعــه منــودار شــود.

ــد توانایــی  ــه  بای ــه روحانــی و کارشــناس دینــی در جامعــه وجــود نداشــته اســت، امــا ایــن روحانــی و طلب ــاز ب ــدازه زمــان کنونــی، نی ــه ان وی ادامــه داد: هیــچ زمانــی ب

ــه شــبهات و مســائل کالمــی و دینــی را داشــته باشــد. پاســخگویی ب

ٍه« اظهــار داشــت: بایــد ببینیــم کــه حــوزه  علمیــه چقــدر بــه ایــن آیــه پرداختــه اســت،  اســتاد برجســته حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه آیــه 12 ســوره مریــم »ُخــِذ الِْکتـَـاَب ِبُقــوَّ

امــا حتــی در صــورت نپرداخــنت حــوزه بــه دروس تفســیر و قــرآن، خــود طلبه هــا بایــد برنامه هــای قــوی و محکمــی دربــاره دروس تفســیری بــرای خــود داشــته باشــند و معطــل 

برنامه ریــزی حــوزه مناننــد.

وی اضافه کرد: اگر درس تفسیر و نهج البالغه در دسرتس ما نباشد، خود ما باید به صورت قوی به این دروس پرداخته و آنها را از مهجوریت خارج سازیم.

حجــت االســالم واملســلمین قرائتــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی قــرآن کریــم بیــان کــرد: ظرفیــت ایــن کتــاب الهــی بــه قــدری اســت کــه ســاعت بــه ســاعت مطلــب جدیــدی 

بــه مــا می آمــوزد و ایــن نشــان از ظرفیــت و محتــوای بی انتهــای ایــن کتــاب دارد.

گفتنی است در پایان میثاق نامه طالب با امام زمان)عج( به صورت همگانی در شبستان کربالی مسجد مقدس جمکران قرائت شد.

جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه در »هامیــش عــرص آفتــاب« کــه بــه مناســبت آغــاز امامــت امــام زمــان )عــج( در روز شــنبه 26 آبــان مصــادف بــا نهــم ربیــع االول در مســجد 

مقــدس جمکــران برگــزار شــده بــود، حضــور یافتنــد.

در ایــن مراســم حجــت االســالم و املســلمین دکــرت رســتمی ریاســت محــرتم نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه هــا و حجــت االســالم و املســلمین حســین مومــن 

بــه ایــراد ســخن پرداختنــد. در پایــان دانشــجویان بــا حــرضت ولــی عــرص )عــج( تجدیــد پیــامن کردنــد.

حضور جمعی از دانشجویان در هامیش بزرگ »عهد جانان«
هامیــش تجدیــد بیعــت طــالب بــا حــرضت بقیه اللــه االعظم)عــج( در شــب نهــم ربیــع االول بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان 

دانشــگاه و بــا ســخرنانی حجــت االســالم واملســلمین محســن قرائتــی در شبســتان کربــالی مســجد مقــدس جمکــران برگــزار شــد.



مســتند مــن مدیــر جلســه ام؛ در روز ۹ دی، روز بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیــت 

در منازخانــه دانشــگاه معــارف اســالمی اکــران شــد.

ایــن مســتند جزئیــات جلســه رهــرب معظــم انقــالب بــا مناینــدگان چهــار کاندیــدای 

انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۸۸ اســت؛ تنهــا چنــد روز بعــد از انتخابــات 

ریاســت جمهــوری ســال ۸۸ رهــرب فرزانــه انقــالب جلســه ای بــا دعــوت از مناینــدگان 

چهــار کاندیــدای حــارض در انتخابــات و بــا مدیریــت معظــم لــه برگــزار شــد. ایشــان 

ــد. ــدی بودن ــری از مشــکالت بع ــدگان درصــدد جلوگی ــا شــنیدن ســخنان مناین ب

ــاس  ــر اس ــه ام« ب ــر جلس ــن مدی ــام »م ــه ن ــتندی ب ــب مس ــه در قال ــن جلس رشح ای

ــت. ــده اس ــر ش ــه منت ــارض در جلس ــای ح ــی از اعض ــخنان یک س

بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی و در دهــه 

مبارکــه فجــر، قفســه اهــدای کتــاب در کتابخانــه دانشــگاه معــارف اســالمی راه اندازی 

شــد.

عالقه منــدان می تواننــد کتاب هــای مــازاد نیــاز خــود را جهــت اســتفاده عمــوم بــه 

ایــن قفســه اهــدا کننــد و یــا از کتاب  هــای موجــود در آن بهره منــد گردنــد.

پخش مستند »من مدیر جلسه ام«

راه اندازی قفسه اهدای کتاب

ــج  ــژه خواهــران برگــزار شــد کــه در نهایــت نتای ــن ســالگرد انقــالب اســالمی رشــته دارت وی در ادامــه جشــنواره فرهنگــی ورزشــی دانشــگاه مبناســبت چهلمی

زیــر بدســت آمــد.

نفــر اول: خانــم قائــی؛ نفر دوم: خانم قافی؛ نفر ســوم: خانم محمدی آرام
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مســابقات فرهنگــی ورزشــی دانشــگاه در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان مبناســبت 

ــا رشکــت 2۷ نفــر از دانشــجویان  ــن مســابقات کــه ب ــد. ای دهــه فجــر برگــزار گردی

ــی  ــالن ورزش ــک روز در س ــی در ی ــک حذف ــورت ت ــه ص ــگاه و ب ــدان دانش و کارمن

دانشــگاه برگــزار شــد، در نهایــت نتایــج زیــر بــه دســت آمــد:

نفر اول: محمد صادق گل پور

نفر دوم: محمد صالح مقاره ای

نفر سوم: محمد رسول اکربی

ــک دوره  ــالب اســالمی ی ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــه مناســبت گرامیداشــت چهلمی ب

مســابقه فوتســال در ورزشــگاه شــهید حیدریــان قــم بــا حضــور ۸ تیــم و تعــداد ۸0 نفر از 

دانشــجویان و همــکاران برگــزار شــد.

در ایــن مســابقات کــه بــه مــدت پنــج روز در ســالن ورزشــی شــهید حیدریــان برگــزار 

شــد، 6 تیــم دانشــجویی و دو تیــم از همــکاران دانشــگاه در دو گــروه 4 تیمــی بــه رقابت 

پرداختنــد کــه در در پایــان مســابقات دو تیــم رشــته مشــاوره و مبانــی اخــالق بــه مصاف 

یکدیگــر رفتنــد کــه پــس از پایــان مســابقه تیــم مشــاوره بــه مقــام قهرمانــی ایــن دوره از 

مســابقات دســت یافــت و تیــم مبانــی اخــالق مقــام دوم ایــن مســابقات را کســب منــود. 

مقــام ســومی هــم بــه تیــم مدیریــت فرهنگی رســید. 

در ادامــه مســابقات املپیــاد ورزشــی دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی 

ــاب  ــزار و جن ــم برگ ــگاه ق ــی دانش ــه میزبان ــنا ب ــته ش ــابقات رش ــم، مس ــتان ق اس

آقــای نقــی ضیــاء نوشــین، دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته مشــاوره در مــاده 

ــد. ــب منودن ــام دوم را کس ــرت آزاد مق 100 م

برگزاری مسابقات فوتسال دانشگاه مبناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

برگزاری مسابقات تنیس روی میز کارکنان و دانشجویان دانشگاه

کسب مقام دوم مسابقات شنا توسط آقای ضیاء نوشین )دانشجوی کارشناسی ارشد(
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نشســت مشــرتک معــاون پژوهشــی دانشــگاه معــارف اســالمی و قائــم مقــام معــاون پژوهشــی مؤسســه اســالمی هــرن بــا 

حضــور مدیــر امــور پژوهشــی )دکــرت روحانــی( و مدیــر گــروه مبانــی نظــری اســالم )حجت االســالم دکــرت پناهــی آزاد( در 

تاریــخ چهارشــنبه 4 مهرمــاه در محــل معاونــت پژوهشــی دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

نشســت مشــرتک معاونتهــای پژوهشــی دانشــگاه معارف 
اســالمی و مؤسســه اســالمی هــرن
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در ابتــدای ایــن نشســت حجت االســالم 

ــگاه  ــی دانش ــاون پژوهش ــی مع ــرت ارجین دک

ضمــن بیــان اهــداف و رســالت های دانشــگاه 

و نیــز ارائــه گزارشــی از آثــار پژوهشــی 

منتــر شــده، بــه زمینه هــای همــکاری بیــن 

ــد. ــاره کردن ــه اش دو مجموع

در ادامــه ایــن نشســت قائــم مقــام معاون 

پژوهشــی مؤسســه اســالمی هــرن آقــای دکــرت 

ــکاری  ــتقبال از هم ــا اس ــا ب ــادی جهان گش ه

مشــرتک، بــه عقــد تفاهم نامــه همــکاری، 

تأکیــد کردنــد.

گردهامیــی چهارمیــن دوره اعضــای شــورای انجمــن هــای علمــی دانشــجویی، روز شــنبه مــورخ ۷ مهــر ۹۷ بــا حضــور هیئــت رئیســه، اســتادان مشــاور انجمن هــای علمــی 

دانشــجویی در روســتای دســتگرد برگــزار شــد.

بــا توجــه بــه انتخابــات جدیــد و تشــکیل چهارمیــن دوره انجمن هــا، در ابتــدا دکــرت کاملــی مدیــر امــور دانشــجویی و فرهنگــی مطالبــی را در بــاره اهــداف، جایــگاه و 

برنامه هــای انجمن هــا ارائــه کردنــد و ســپس حجــت االســالم و املســلمین رضایــی مهــر مســئول امــور فرهنگــی دانشــگاه در بــاره آســیب های پیــش روی انجمن هــا نکاتــی 

را ابــراز منودنــد.

ــان در  ــد و در پای ــزار منودن ــود را برگ ــی خ ــات اختصاص ــا جلس ــک از انجمن ه ــر ی ــپس ه س

ــد و  ــت منودن ــاور رشک ــتادان مش ــه و اس ــت رئیس ــا هیئ ــا ب ــای انجمن ه ــی اعض ــت عموم نشس

مناینــدگان هــر یــک از انجمن هــا دیدگاه هــا و دغدغه هــای خــود را در بــاره بخش هــای مختلــف 

ــرت شــاکری ریاســت محــرتم  ــان حجــت االســالم و املســلمین دک ــد و در پای ــان منودن دانشــگاه بی

چهارمین گردهامیی شورای انجمن های 
علمی دانشجویی



نشســت مشــرتک معــاون پژوهشــی دانشــگاه معــارف اســالمی و قائــم مقــام معــاون پژوهشــی مؤسســه اســالمی هــرن بــا 

حضــور مدیــر امــور پژوهشــی )دکــرت روحانــی( و مدیــر گــروه مبانــی نظــری اســالم )حجت االســالم دکــرت پناهــی آزاد( در 

تاریــخ چهارشــنبه 4 مهرمــاه در محــل معاونــت پژوهشــی دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

جلسه مشرتک 
هیــات رئیســه دانشــگاه معــارف اســالمی و 
هیات رئیســه دانشــگاه علوم اســالمی رضوی

جلســه فــوق روز شــنبه مــورخ 6 بهمــن بــا حضــور رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 

ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــات رئیس ــای هی ــس و اعض ــالمی و رئی ــارف اس ــگاه مع دانش

اســالمی رضــوی در محــل دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی برگــزار شــد.

جلســه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه معــارف اســالمی و 
مدیــران گــروه هــای معــارف اســالمی دانشــگاه فرهنگیــان
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مهمرتین مباحث مطرح شده در جلسه فوق شامل:

-  در ارتبــاط بــا تاســیس مرکــز ملــی پاســخگویی بــه شــبهات 

ــوی)ع(،  ــالمی رض ــوم اس ــگاه عل ــط دانش ــالمی توس ــارف اس مع

بخشــی از رســاله های دکــرتی و پایــان نامه هــای کارشناســی 

ــاص  ــوع اختص ــن موض ــه ای ــالمی ب ــارف اس ــگاه مع ــد دانش ارش

ــد. یاب

- تعریــف و تصویــب موضــوع رســاله های دکــرتی بــه صــورت 

مشــرتک بیــن دانشــگاه معــارف اســالمی و دانشــگاه علــوم 

ــی  ــه عملیات ــا، برنام ــرتک آنه ــاپ مش ــوی)ع( و چ ــالمی رض اس

ــف شــود. تعری

- تعریــف برنامــه عملیاتــی جهــت تدویــن مشــرتک کتاب هــای 

درســی و کمــک درســی رشــته و گرایش-هــای معارف اســالمی.

- تعریــف برنامــه عملیاتــی جهــت برگــزاری دوره هــای 

اســالمی. معــارف  گرایش هــای  و  رشــته  دکــرتی  مشــرتک 

- تعریــف برنامــه عملیاتــی جهــت طراحــی، تامیــن محتــوا و 

برگــزاری ســمینارهای علمــی -  پژوهشــی مشــرتک و مرتبــط بــا 

اهــداف دو دانشــگاه.

ــوای مجــالت  ــن محت ــی جهــت تامی - تعریــف برنامــه عملیات

ــا اهــداف دو دانشــگاه. ــط ب علمــی – پژوهشــی مرتب

- تعریــف برنامــه عملیاتــی جهــت شناســائی و رصــد ایده های 

نــو پژوهشــی مرتبــط با علــوم اســالمی و علوم انســانی  اســالمی.

جلســه فــوق در مــورخ 20 بهمــن ۹۷ در مشــهد مقــدس پیرامــون تدویــن 

کتــب درســی دروس معــارف اســالمی جهــت تدریــس دروس معارف اســالمی 

ــران محــرتم گــروه هــای معــارف  ــا حضــور مدی ــان و ب در دانشــگاه فرهنگی

اســالمی دانشــگاه هــای  فرهنگیــان رسارس کشــور و دکــرت فــالح، دکــرت 

میرمحمــدی و حجــت االســالم واملســلمین دکــرت منصــوری برگــزار شــد.

اســالمی  دانشــگاه معــارف  اعضــای هیــات علمــی  ایــن جلســه  در 

ــاب درســی  ــک کت ــی هــای ی ــب درســی و ویژگ ــی در خصــوص کت توضیحات

ــد .                                            ــه دادن ــار ارائ ــه حض ــتاندارد ب اس



 کالس آمــوزش word بــرادران بــا تدریــس اســتاد ابراهیمــی، بــا 

همــت انجمــن علمــی دانشــجویی قــرآن و متــون اســالمی در تاریــخ 

25 بهمــن ۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

کالس آمــوزش word خواهــران بــا تدریــس رسکار خانــم صفــا کوشــکی، بــا 

همــت انجمــن علمــی دانشــجویی اخــالق اســالمی در تاریــخ 22 آذر و 6 دی 

۹۷ در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

سلســله جلســات درس حدیــث خوانــی بــا محوریــت کتــاب رشیــف »الکافــی« بــا حضــور حجــت االســالم و املســلمین عباســی؛  مدیــر مراکــز تخصصــی و 

آمــوزش عالــی حــوزه علمیــه در روز دوشــنبه 16 مهــر ۹۷ در ســالن امــام رضــا )ع( برگــزار شــد.

الزم به ذکر است که این درس هر هفته دوشنبه ها به مدت 20 جلسه بعد از مناز عرص در سالن امام رضا )ع(برگزار می گردد.

نشست صمیمی ریاست محرتم دانشگاه با دانشجویان خوابگاه

کالس حدیث خوانی

word برگزاری کالس آموزش
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حجــت االســالم و املســلمین دکــرت شــاکری رئیــس دانشــگاه معــارف اســالمی 

ــا  ــه همــراه تعــدادی از مســئوالن دانشــگاه در روز دوشــنبه 13 اســفند ۹۷ ب ب

حضــور در خوابــگاه خواهــران بــه شــنیدن مســائل و دغدغــه هــای دانشــجویان 

ــد. پرداختن

ــط  ــده توس ــام ش ــات  انج ــی از خدم ــا قدردان ــی ب ــجویان خوابگاه ــدگان دانش ــدا مناین در ابت

ریاســت محــرتم و مســئوالن دانشــگاه بــه بیــان نکاتــی پیرامــون مســائل آموزشــی، پژوهشــی، 

ــد. ــگاه پرداختن دانشــجویی، فرهنگــی و خواب

در ادامــه حجــت االســالم و املســلمین دکــرت شــاکری ضمــن پاســخ بــه مباحــث مطــرح شــده، 

وعــده رفــع برخــی از مشــکالت را دادنــد و در  پایــان دانشــجویان را بــه تــالش بیشــرت در زمینه 

تحصیــل و پژوهــش توصیــه منودنــد.



بــه مناســبت والدت بــا ســعادت حــرضت فاطمــه )س( و روز 

بزرگداشــت زن، مراســم جشــنی در روز دوشــنبه 6 اســفند ۹۷ در 

ســالن امــام رضــا)ع( برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن مراســم مــادر شــهیدان مهــدی حســینی و محمــد 

ابراهیمــی بــه بیــان خاطــرات و ویژگــی هــای اخالقــی دو شــهید بزرگــوار 

ــد. ــرم پرداختن ــع ح مداف

در ادامــه اســتاد باشــی زاده بــه بیــان جایــگاه واالی مــادران پرداختــه و 

گفتنــد: زن مهمرتیــن نقــش را در تربیــت فرزنــد دارد او اســت که مــی تواند 

بــا تربیــت دینــی فرزنــد، جامعــه ای ســامل را ایجــاد کنــد.

ایشــان یکــی از لــوازم جامعــه ســامل را داشــنت اعتــامد بــه نفــس و تربیــت 

فرزندانــی بــا اعتــامد بــه نفــس و عــزت نفــس عنــوان کــرد.

پنجمیــن کارگاه دانــش افزایــی اعضــای هیئــت علمــی و 

مدیــران دانشــگاه معــارف اســالمی بــه مــدت یــک روز در تاریخ 

ــا عنــوان  ــا حضــور اســتاد محمــد تقــی ایــامن ب پنجشــنبه 4 بهمــن ۹۷ ب

ــد. در  ــوم انســانی« در مشــهد مقــدس برگــزار گردی ــم هــای عل »پارادای

ایــن کارگاه ســه پارادایــم حاکــم بــر علــوم انســانی یعنــی پارادایــم اثبــات 

گرایــی، پارادایــم تفســیری و پارادایــم انتقــادی مــورد بحــث، مقایســه و 

گفتگــو قــرار گرفــت.

الزم بــه ذکــر اســت کارگاه دانــش افزایــی اســاتید هــر ســاله )در پنــج 

ســال اخیــر( در مشــهد مقــدس برگــزار مــی شــود.

جشن میالد حرضت زهرا)س(

پنجمین کارگاه دانش افزایی اعضای هیئت علمی و مدیران

اعزام جمعی از دانشجویان به مشهد مقدس

بــه مناســبت ایــام پایانــی مــاه صفر جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه از 

تاریــخ 15 تــا 1۸ آبــان مــاه جهــت زیــارت مرقــد مطهرثامــن الحجــج امــام 

علــی بــن موســی الرضــا)ع( بــه مشــهد مقــدس اعــزام شــدند.
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جمعــی از اســاتید، دانشــجویان و کارمنــدان دانشــگاه معــارف اســالمی، همزمــان بــا ســی و نهمیــن ســالگرد تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا در ایــران توســط 

دانشــجویان مســلامن پیــرو خــط امــام )ره(، در راهپیامیــی یوم اللــه 13 آبــان مــاه روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی رشکــت کردنــد.

مــردم آزاده کشــورمان در روز 13 آبــان بــه عنــوان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی بــا رس دادن شــعار »هیهــات مــن الذلــه« ایســتادگی خــود را در برابــر 

زیاده خواهی هــای اســتکبار جهانــی و یزیــد زمانــه اعــالم منودنــد.

در ایــن راهپیامیــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان بــا در دســت داشــنت پرچــم ســه رنــگ و رسبندهایــی کــه نشــانه ایســتادگی و مقاومــت در برابر اســتکبار اســت 

و بــا رسدادن شــعارهای مــرگ بــر آمریــکا، مــرگ بــر اســتکبار و مــرگ بــر ارسائیــل، بــار دیگــر ضمــن ابــراز انزجــار خــود از آمریــکای خبیــث، اعــالم کردنــد کــه در 

مقابــل هــر ظلمــی ایســتاده اند و رس تســلیم فــرود نخواهنــد آورد.

حضور در راهپیامیی یوم الله 13 آبان با شعار »هیهات منا الذله«

جلسه هفتگی قرائت زیارت عاشورا شنبه ها از ساعت ۷:30 در منازخانه دانشگاه برگزار می گردد.

جلسه هفتگی زیارت عاشورا
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ــی  ــت خاطره گوی ــدس، نشس ــاع مق ــال دف ــت س ــره هش ــاد و خاط ــت ی ــور گرامی داش ــه منظ ــی و ب ــگ تحمیل ــاز جن ــالروز آغ ــا س ــان ب همزم

ــالم  ــالمی( و حجت االس ــارف اس ــگاه مع ــی دانش ــاون آموزش ــی) مع ــرت گرام ــای دک ــاب آق ــگاه، جن ــر دانش ــدر و ایثارگ ــاتید گرانق ــط اس توس

ــخ دوم و ســوم مهرمــاه، بعــد از منــاز ظهــر و  ــر گــروه آموزشــی اخــالق دانشــگاه معــارف اســالمی( در تاری واملســلمین دکــرت رکن الدینی)مدی

ــد. ــزار گردی ــه دانشــگاه برگ عــرص در محــل منازخان

ــاع  ــال دوران دف ــهدای ۸ س ــره ی ش ــاد و خاط ــت ی ــور گرامیداش ــه منظ ب

مقــدس، منایشــگاهی بــا همــت امــور فرهنگــی دانشــگاه معــارف اســالمی در 

محــل دانشــگاه برگــزار گردیــده اســت.

گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس

منایشگاه هفته دفاع مقدس

جلسه هفتگی هیئت حرضت معصومه )س( روزهای دوشنبه شب در خوابگاه  خواهران  برگزار می گردد.

جلسه هفتگی هیئت حرضت معصومه )س(

شماره8،پاييز و زمستان 97

49



ــا  ــفند ۹۷ ب ــنبه 2 اس ــالمی روز پنجش ــارف اس ــگاه مع ــجویان دانش ــی از دانش جمع

ــهدا  ــا ش ــورا ب ــارت عاش ــت زی ــی )ع( و قرائ ــرض نب ــوه خ ــهدای ک ــان ش ــور در یادم حض

ــد. ــی پرداختن ــه کوهپیامی ــرده و ب ــد ک ــد عه تجدی

منایشــگاه دســتاوردها و آثــار پژوهشــی و فنــاوری، همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و 

ــا حضــور  ــا همــکاری موسســات و دانشــگاه های اســتان و ب ــه همــت دانشــگاه قــم و ب ب

ــل  ــاه در مح ــا 2۸ آذرم ــخ 26 ت ــالمی از تاری ــارف اس ــگاه مع ــی دانش ــت پژوهش معاون

دانشــگاه قــم برگــزار شــد.

منایشگاه هفته پژوهش

مراسم تجدید بیعت با شهدا
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بیان احکام رشعی

پرتوی از معارف نهج البالغه

سلســله جلســات بیــان احــکام رشعــی توســط حجــت االســالم و املســلمین محمــدی، دوشــنبه هــا در محــل منازخانــه دانشــگاه بعــد از مناز ظهــر برگزار 

ــردد. می گ

سلســله جلســات ســخرنانی اســتاد مجــد فقیهــی بــا محوریــت رشح نهــج البالغــه، ســه شــنبه هــا در محــل منازخانــه دانشــگاه بعــد از منــاز ظهــر 

و عــرص برگــزار مــی گــردد.

موضــوع جلســات، رشح کلــامت قصار امیر  املومنین )ع( در نهج البالغه اســت.
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ــن دانشــگاه تحــت  ــات ورزشــی، ســالن تندرســتی ای ــه امکان ــا هــدف دسرتســی دانشــجویان ب ــران و ب ــروزی انقــالب اســالمی ای ــن ســال پی ــه مناســبت چهلمی ب

ــنبه  ــمی در روز چهارش ــی مراس ــجویان ، ط ــاه دانش ــدوق رف ــکاری صن ــا هم ــگاه و ب ــی دانش ــت اداری و مال ــت معاون ــه هم ــالب« ب ــتی »انق ــالن تندرس ــوان س عن

ــی  ــاد منایندگ ــس نه ــتمی رئی ــرت رس ــلمین دک ــالم واملس ــجویان، حجت االس ــاه دانش ــدوق رف ــس صن ــر رئی ــدس یزدان مه ــای مهن ــاب آق ــور جن ــا حض ــفند ۹۷ و ب 1 اس

ــاح شــد. مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه ها، حجت االســالم و املســلمین دکــرت شــاکری رئیــس دانشــگاه معــارف اســالمی و اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه افتت

این ســالن در مســاحتی حدود 200 مرت مربع و دارای امکانات ذیل می باشــد:

• تجهیزات بدنســازی

• تجهیزات آمادگی جســانی

تردمیل  •

• دوچرخه ثابت

• میــز پینگ پونگ

• تخته دارت

• میز فوتبال دســتی

افتتاح سالن تندرستی »انقالب«

شــهادت جمعــی از پاســداران شــجاع و جــان برکــف امنیــت در واقعــه تروریســتی محــور خاش-زاهــدان، قلــب هموطنامنــان را بــه درد آورد. بــی تردیــد ایــن 

جنایــت تروریســت هــای تکفیــری نشــان از عصبانیــت، ناامیــدی و ناکامــی دشــمنان انقــالب اســالمی در پــی حامســه آفرینــی ملــت مســلامن و همیشــه در صحنــه 

ایــران اســالمی در یــوم اللــه 22 بهمــن و چلــه انقــالب دارد، امــا زهــی خیــال باطــل کــه دشــمن منــی دانــد حیــات و بالندگــی ایــن انقــالب مقــدس مرهــون خــون پــاک 

پاســداران غیــور و رشــید ایــن مــرز و بــوم اســت.

دانشــگاه معــارف اســالمی ضمــن محکومیــت ایــن جنایــت کــور، شــهادت پاســداران انقــالب و حافظــان امنیــت وطــن را بــه ملــت مقــاوم و انقالبی ایــران اســالمی وجامعه 

دانشــگاهی تربیــک و تســلیت گفتــه و از خداونــد متعــال رحمــت وغفــران الهــی را بــرای شــهداء عزیــز و صــرب و اجــر بــرای بازمانــدگان و خانــواده محــرتم آنــان مســألت 

ــی منائیم. م

ضمنــاً الزم اســت بــه جنــاب آقــای ســید محمــود موســوی حســنا رودی دانشــجوی گرامــی ایــن دانشــگاه، شــهادت بــرادر بزرگــوار و گرامــی شــان را در ایــن حادثــه تربیــک 

و تســلیت گفتــه و از خداونــد متعــال بــرای ایشــان و خانــواده محــرتم شــان صــرب و اجــر خواســتاریم.

شهادت جمعی از پاسداران شجاع و جان برکف امنیت در واقعه تروریستی سیستان و بلوچستان
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َها َشْیء َو إِذَا َماتَ  الَْعالُِم ثُلِمَ  ِفی اْلَْساَلِم ثثُلَْمٌه اَل یَُسدُّ

اناللــه و اناالیــه راجعــون؛ دانشــگاه معــارف اســالمی بــا اظهــار تأثــر و تــأمل شــدید، ضایعــه درگذشــت جانــکاه 

و تأســف بار عــامل ربانــی و مجاهــد وارســته آیه اللــه حــاج شــیخ محمــد مؤمــن قمــی )اعلی اللــه مقامــه( عضــو مجلــس 

خــربگان رهــربی و عضــو فقهــای شــورای نگهبــان را بــه ملــت رشیــف ایــران و به خصــوص مــردم متدیــن و انقالبــی اســتان 

قــم تســلیت عــرض کــرده و بــرای آن فقیــد ســعید، رحمــت و غفــران و علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان، به ویــژه فرزنــدان 

گرامــی آن مرحــوم صــرب و اجــر را از خداونــد متعــال مســألت می منایــد.

َو أَنْتُُم الَْعلَْوَن إِْن کُْنتُْم ُمْؤِمنیَن )آل عمران/ 13۹(

شــهادت جمعــی از هموطنــان عزیزمــان در حملــه ددمنشــانه مزدوران اســتکبار در ســالروز گرامیداشــت هفته دفاع 

مقــدس در اهــواز را تســلیت عــرض می مناییــم، از خــدای متعــال بــرای شــهدای ایــن حادثــه علــو درجــات و بــرای بازماندگان 

شــهدا صــرب و أجــر جزیــل و بــرای مجروحــان شــفای عاجــل مســئلت می مناییم.

تسلیت حادثه جانگداز شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در حمله تروریستی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله مؤمن

افتتاح سالن تندرستی »انقالب«

مراســم یادبــود درگذشــت دانشــجویان، حجــت االســالم و املســلمین محمدحســین خوانیــن زاده )دانشــیارگروه معــارف اســالمی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دانشــجوی دکرتی 

قــرآن و متــون اســالمی( و حجــت االســالم و املســلمین ســید محمــد موســوی وردنجانــی )دانشــجوی کارشناســی ارشــد اخــالق اســالمی(

بــه همــراه یادبــود بســتگان ســفرکرده جمعــی از همــکاران، روز چهــار شــنبه 1۸ مهــر ۹۷ بعــد از منــاز عــرص، بــا حضــور خانــواده هــای محــرتم ایشــان و ســخرنانی حجــت 

االســالم و املســلمین حســین زاده در منازخانــه دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

مراسم یادبود درگذشت دو تن از دانشجویان
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انتشار کتاب های درسی در گروه های پنج گانه معاون پژوهشی

ــه  ــت ب ــن معاون ــدادی از کتاب هــای ای ــارف اســالمی، در ســال جــاری تع ــت پژوهشــی دانشــگاه مع ــه همــت معاون ب
زیــور چــاپ آراســته شــد.

 

 منتشرههاي درسي ليست کتاب

 نام نويسنده نام کتاب گروه

 مبانی نظری اسالم
 حسین بهـاء (1انديشه اسالمی )

 عباس بخشنده بالی ؛ شناخت آغاز و انجام هستی1انديشه اسالمی 

 اخالق اسالمی
 جمعی از نويسندگان خانواده و جمعیت )ويراست سوم(دانش 

اخالق اقتصادی )اخالق کاربردی ويژه دانشجويان علوم 
 اقتصادی(

 نیاغالمعلی معصومی
 هدايت اهلل ورع

 مصطفی ملکوتیان انقالب اسالمی وقوع، پیامدها و راهکارهايی برای آينده انقالب اسالمی
 کیامرث جهانگیر

 

 و ارسال به چاپ هاي کمک درسي منتشرهليست کتاب
 نام نويسنده نام کتاب روهگ

 معارف قرآن و حديث

 يعقوب جعفری گلچینی از معارف قرآن کريم(تفسیر ) آيات بیّنات
 سید محمدحسین میری از ژرفای دريا؛ تحلیلی بر سطوح معنايی و باطنی قرآن

 سید عیسی مسترحمی به شبهاتتفسیر آيات نجومی؛ با تأکید بر پاسخ 
مصطفی کريمی با همکاری  معارفی از قرآن براساس تفسیر المیزان

 جمعی از پژوهشگران

تاريخ و تمدن 
 اسالمی

 کیامحمدحسین دانش 11مجموعه مقاالت تاريخ اسالم و ايران، ج 
 زادهيداله حاجی

 جعفری يعقوب کريم تاريخی در قرآن تفسیر آيات منتخب: آيات بیّنات
 در آستان هشتمین خورشید؛ تاريخ زندگانی، علوم و معارف امام رضا

 )ع(
 محمدباقر پورامینی

اهلل کوشش: نعمتبه
 فیروزی

 های تاريخی؛ جلد اول: زندگانی پیامبر اعظمها و پاسخپرسش
 )ص(

 مهدی پیشوايی
با همکاری يداله 

 زادهحاجی

 مبانی نظری اسالم

عالمه طباطبايی؛ با رويکرد انتقادی به ديدگاه  زبان قرآن در انديشه
 نومعتزله

 محمد طاهری

در تمدن نوين  کاربست مبانی فلسفی کالمی عالمه مخبر دزفولی
 اسالمی

 حمزه ساالرنیا

 اخالق اسالمی

 علی تاجبخش (1 ها )جگری ورزشی؛ اصول و بايستهاخالق مربی
 )وزارت ورزش و جوانان(

 ها )جها و روشمسئولیت اخالقی، مهارتاخالق مربیگری ورزشی؛ 
2) 

 علی تاجبخش
 )وزارت ورزش و جوانان(

 علی تاجبخش (3ها )ج ری ورزشی؛ مسائل و موقعیتاخالق مربیگ
 )وزارت ورزش و جوانان(

 واجارگاهکورش فتحی یهای ورزشونیمنتخب فدراس هایتهیهای کمشايستگی نيتدو
 برزگرو نادر 

 زندگی به طعم اخالق )پنج گام در اخالق شهروندی(
 محمدجواد فالح

)با همکاری شهرداری 
 قم(

 معصومه استودان درمان هایهای کاذب؛ عوامل و راهگرايش به عرفان

 انقالب اسالمی
گرايان در غرب ترس از هراسی؛ چگونه راستصنعت اسالم

 کنند؟مسلمانان را تولید می
 تألیف: ناتان لین 

ترجمه: حسن رضايی 
 هفتادر

 محمد فالح سلوکاليی ايران گرايی قانون اساسی جمهوری اسالمیمبانی آرمان
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انتشار کتاب های  کمک درسی در گروه های پنج گانه معاون پژوهشی

 

 منتشرههاي درسي ليست کتاب

 نام نويسنده نام کتاب گروه

 مبانی نظری اسالم
 حسین بهـاء (1انديشه اسالمی )

 عباس بخشنده بالی ؛ شناخت آغاز و انجام هستی1انديشه اسالمی 

 اخالق اسالمی
 جمعی از نويسندگان خانواده و جمعیت )ويراست سوم(دانش 

اخالق اقتصادی )اخالق کاربردی ويژه دانشجويان علوم 
 اقتصادی(

 نیاغالمعلی معصومی
 هدايت اهلل ورع

 مصطفی ملکوتیان انقالب اسالمی وقوع، پیامدها و راهکارهايی برای آينده انقالب اسالمی
 کیامرث جهانگیر

 

 و ارسال به چاپ هاي کمک درسي منتشرهليست کتاب
 نام نويسنده نام کتاب روهگ

 معارف قرآن و حديث

 يعقوب جعفری گلچینی از معارف قرآن کريم(تفسیر ) آيات بیّنات
 سید محمدحسین میری از ژرفای دريا؛ تحلیلی بر سطوح معنايی و باطنی قرآن

 سید عیسی مسترحمی به شبهاتتفسیر آيات نجومی؛ با تأکید بر پاسخ 
مصطفی کريمی با همکاری  معارفی از قرآن براساس تفسیر المیزان

 جمعی از پژوهشگران

تاريخ و تمدن 
 اسالمی

 کیامحمدحسین دانش 11مجموعه مقاالت تاريخ اسالم و ايران، ج 
 زادهيداله حاجی

 جعفری يعقوب کريم تاريخی در قرآن تفسیر آيات منتخب: آيات بیّنات
 در آستان هشتمین خورشید؛ تاريخ زندگانی، علوم و معارف امام رضا

 )ع(
 محمدباقر پورامینی

اهلل کوشش: نعمتبه
 فیروزی

 های تاريخی؛ جلد اول: زندگانی پیامبر اعظمها و پاسخپرسش
 )ص(

 مهدی پیشوايی
با همکاری يداله 

 زادهحاجی

 مبانی نظری اسالم

عالمه طباطبايی؛ با رويکرد انتقادی به ديدگاه  زبان قرآن در انديشه
 نومعتزله

 محمد طاهری

در تمدن نوين  کاربست مبانی فلسفی کالمی عالمه مخبر دزفولی
 اسالمی

 حمزه ساالرنیا

 اخالق اسالمی

 علی تاجبخش (1 ها )جگری ورزشی؛ اصول و بايستهاخالق مربی
 )وزارت ورزش و جوانان(

 ها )جها و روشمسئولیت اخالقی، مهارتاخالق مربیگری ورزشی؛ 
2) 

 علی تاجبخش
 )وزارت ورزش و جوانان(

 علی تاجبخش (3ها )ج ری ورزشی؛ مسائل و موقعیتاخالق مربیگ
 )وزارت ورزش و جوانان(

 واجارگاهکورش فتحی یهای ورزشونیمنتخب فدراس هایتهیهای کمشايستگی نيتدو
 برزگرو نادر 

 زندگی به طعم اخالق )پنج گام در اخالق شهروندی(
 محمدجواد فالح

)با همکاری شهرداری 
 قم(

 معصومه استودان درمان هایهای کاذب؛ عوامل و راهگرايش به عرفان

 انقالب اسالمی
گرايان در غرب ترس از هراسی؛ چگونه راستصنعت اسالم

 کنند؟مسلمانان را تولید می
 تألیف: ناتان لین 

ترجمه: حسن رضايی 
 هفتادر

 محمد فالح سلوکاليی ايران گرايی قانون اساسی جمهوری اسالمیمبانی آرمان
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