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 دیدار جمعی از دانشجویان با مقام معظم رهبری 2 81 بازدید خواهران از موزه عبرت و مجموعه سعدآباد

 نگاهی به تاثیرات حضرت امام خمینی)ره( در عرصه بین الملل 6 81 حضور جمعی از دانشجویان خواهر در برنامه معنوی اعتکاف

 پای درس اخالق 7 81 بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

 اخالق مهدوی 1 81 تجلیل از جانبازان در سالروز والدت حضرت ابوالفضل )ع(

 بررسی نقش یمانی در نشانه های ظهور 1 81 برگزاری نمایشگاه کتاب مهدوی

 برگزاری مراسم ویژه ماه مبارک رمضان 82 22 برگزاری نمایشگاه هنری با موضوع نفوذ مذهبی

 دیدار دانشجویان انستیتو علوم اسالمی هامبورگ آلمان از دانشگاه 81 22 برگزاری طرح کارورزی تدریس 

راهیابی دانشجوی دکتری به مرحله منطقه ای مسابقات سراسری 
 قرآن و عترت

 اسفند 7ارزیابی انتخابات  81 28

 همایش دکترین مهدویت 81 22 برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان

 تفسیر صلوات شعبانیه 86 22 مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره حجرات  در ماه مبارک رمضان

جلسه هم اندیشی دانشجویان و اساتید گروه تاریخ و تمدن  86 22 راه اندازی مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه
 اسالمی

نشست هم اندیشی دانشجویان و اساتید گروه قرآن و متون  86 21 برگزاری مراسم یادبود مرحوم دکتر حسین زاده
 اسالمی

 جلسه هفتگی زیارت عاشورای کارکنان 87 21 8111های منتشره در ششماهه اول سال  کتاب

دومین گردهمایی اعضای شورای مدیریت انجمنهای علمی  87 21 راهنمای نویسندگان مقاله
 دانشجویی
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 دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی با مقام معظم رهبری

 
اهلل  در دیداری صمیمانه و صریح باا ضرارآ تیا  ۵۹تیر  ۲۱بیش از هزار دانشجو ازجمله جمعی از دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی، عصر روز شنبه 

ی  درباارههای رهبری انقالب را  های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاه ای، ضدود پنج ساع  از دغدغه خامنه

 ، از زبان ایشان شنیدند.»مسائل دانشجویی و دانشگاهی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاوم  مل  و موضوعاآ و مسائل مختلف روز«
ناو  و ماتا رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه دیدارهای رمرانی با دانشجویان ضقیقتاً شیرین و مطلوب اس ، گفتند: مطاابا 

گاذشا   دهد که با بخش بود و نشانگر رشد سطح فکری و مطابباآ قشر دانشجو اس  و نشان می های متفاوتی که در این دیدار مطرح شد، خوب و بذآ دیدگاه
 های انقالبی و فکر روشن و استدالل متین در میان دانشجویان گسترش چشمگیر و روزافزونی داشته اس . زمان، انگیزه

توان  قوی می مانایشان دانشجویان را به انس بیشتر با قرتن و ادعیه توصیه کردند و گفتند: سخن اصلی من به دانشجویان تقوی  ایمان اس  زیرا تنها با ای
 در مقابله با مشکالآ و فشارها، مبارزه و مجاهدآ کرد.

پرستان و ی دنیا رهبر انقالب اسالمی اوضا  خاص و ضساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ اضزاب در زمان پیامبر )ص(دانستند و افزودند: امروز نیز همه
 اند. ی جوان  تن را مورد ضمله قرار داده ترایی کرده و از همه زورگویان عابم در مقابل جمهوری اسالمی ایران صف

و های درونی به دشمن هستند، اظهار یاأس  ای خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی، کسانی که سس  ایمان و شاید دارای گرایش اهلل خامنه ضررآ تی 
 کنند. تر ایستادگی می ی قوی تر شود، با عزم و اراده کنند اما افراد دارای ایمان مستحکم، هر قدر هم شرایط سخ  بینی می ناامیدی و خودکم

رسایام، ی نظام جمهوری اسالمی با ی استکبار ایستادگی کنیم و به عزآ و شرف شایسته خواهیم در مقابل جبهه رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر می
هاای  لای با استناد به برخی تیاآ قرتن درخصوص انحطاط نسا اهلل خامنه نیازمند ضفظ و تقوی  تقوا در رفتارهای شخصی و عمومی خود هستیم. ضررآ تی 

دو عامل اصلی انحطاط و ترعیف ایستادگی و مبارزه اسا . ایشاان  »پیروی از شهواآ«و  »ضایع کردن نماز«هایی که دارای ایمان بودند، گفتند:  بعدی مل 
ن ضاد و کردخاطرنشان کردند: عل  تأکید مکرر من به مسئوالن مبنی بر جلوگیری از برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی بر همین اساس اس ، زیرا رعای  ن

 شود. مرزهای دینی موج  ترعیف ایمان درونی می

اشاره کردند و گفتند: » ی استکبار ناپذیر مل  ایران با جبهه ساز و اجتناب ی سرنوش  مبارزه«رهبر انقالب اسالمی بعد از تبیین نقش ایمان در ایستادگی، به 
 . های مسلط جهانی ناسازگار اس  سرتغاز این مبارزه از تنجا بود که مل  ایران تصمیم گرف  مستقل و پیشرفته شود که این موضو  با منافع قدرآ

ی سطحی و ها اس  را سخن جویی برای ناسازگاری با قدرآ دنبال بهانه ای، سخن برخی افراد مبنی بر اینکه نظام جمهوری اسالمی به اهلل خامنه ضررآ تی 
ستاده اس ، این ماباارزه ی انقالبی و اسالم، ای نااندیشیده خواندند و افزودند: این مبارزه نیازمند بهانه نیس  زیرا تا زمانی که مل  ایران براساس غیرآ و سابقه

داشته بااشاد چنان قدرآ و توانایی دس  یابد که طرف مقابل جرأآ تعرض ن وجود دارد و برای پایان تن نیز فقط دو راه متصور اس ؛ یا جمهوری اسالمی به تن
 جانی از تن باقی بماند. یا اینکه جمهوری اسالمی هوی  اصلی خود را از دس  بدهد و یک ظاهر بی



  

3 

روزنه شماره 
3

ستان 
، تاب

59
 

هاای  مورد نظر مل  ایران اس ، گفتند: اببته شاید امروز سایااسا  »دستیابی به اقتدار کامل«ایشان با تأکید بر اینکه برای پایان این مبارزه، راه اول یعنی 
ها اگر تاواناایای  یگونه اقترا کند که بخواهد میان مسئوالن نظام اسالمی تفکیک قائل شود و تنها را به مسئوالن خوب و بد تقسیم کند، اما تمریکای تمریکا این

 اصطالح خوب نیز از نظر تنها بد خواهند شد. پیدا کنند، همان مسئوالن به
ی  مجموعاه ی دشمنان با مل  ایران دانستند و افزودند: منظور از نظام اسالمی، ای، اصل و هوی  نظام اسالمی را هدف اصلی مقابله اهلل خامنه ضررآ تی 

 گرایی اس . گرایی و ترمان ساالری، قانون ها و اهداف تن همچون عداب ، پیشرف  علم، اخالق، مردم ساختار نظام و ارزش
رزه و همچانایان در توان با ایستادگی و تدبیر از تنها عبور کرد، گفتند: در این مبا ایشان با تأکید بر اینکه در این مبارزه، مشکالآ بزرگی وجود دارد که می

 ای دارند. های مل ، جایگاه و نقش ویژه ی توانایی عنوان عصاره مسیر ضل مشکالآ، دانشجویان به

رتبه  عابیی مسئوالن  عهدهرا بسیار با اهمی  خواندند و تأکید کردند: برطرف کردن مشکالآ کالن کشور بر  »گری دانشجویان مطاببه«رهبر انقالب اسالمی 
 واهد بود.ساز تالش بیشتر مسئوالن برای ضل مشکالآ خ گری دانشجویان اگر با مطابعه و اطالعاآ دقیق و درس  همراه باشد، قطعاً زمینه اس  اما مطاببه
ه در چارچاوب ای به برخی مطاب  دانشجویان در این دیدار، ازجمله موضو  قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و افزودند: تا زمانی ک اهلل خامنه ضررآ تی 

 منافع کشور، اصالضاآ الزم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد.
و منطاق، ها در کشور گفتند: براساس قانون  های جاری دستگاه گیری رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی دیگر از انتقاداآ دانشجویان درخصوص تصمیم

نظارتی هاماچاون ها وارد شود و اگر مسئوبین اجرایی دچار اشتباه شوند، باید مجلس از ابزارهای  های جزئی و اجرایی دستگاه گیری تواند در تصمیم رهبری نمی
 جمهور مانع از اجرای تن تصمیم اشتباه شود. استیراح استفاده کند و یا اینکه رئیس

ر اصلی ای خاطرنشان کردند: اببته رهبری در مواردی که اضساس کند برخی اقداماآ ضتی اقداماآ جزئی، موج  انحراف نظام از مسی اهلل خامنه ضررآ تی 
 شود، باید ورود پیدا کند و مانع از تن کار شود. می

اقاتاصااد و  وی رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مشکالآ ناشی از مبارزه و ایستادگی، در روند ضرک  کشور افزودند: در این زمینه برخی مسائل ازجمله تق
 ی مسئوالن اس . افزایش توان دفاعی جزو موضوعاآ کالن کشور اس  که تحقق تنها و برطرف کردن مشکالتشان، وظیفه

الن ضل تنها، به کاماک مسائاو ی راه های دانشجویی باید در ارائه شود که تشکل رهبر انقالب تأکید کردند: برخی مشکالآ نیز به درون کشور مربوط می
بسایاج نهانای های دانشجویی گفتند: اگر ایستادگی کردید و با  بشتابند. ایشان پرهیز کامل از ناامیدی و خستگی را از رموز ضل مشکالآ خواندند و به تشکل

 شوند به مطابباآ شما عمل کنند. ها را به گفتمان عمومی تبدیل کردید، مسئوالن هم مجبور می مردم، خواسته
بارهاا های مخابف ضرف رهبری خاطرنشان کردند:  ی تبعاآ منفی بیان ضرف ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره اهلل خامنه ضررآ تی 

 شود. ای با تن می ایم ضرف مخابف رهبری، نه جرم اس  و نه معارضه گفته
وجاه خااص ی سخنانشان، دانشجویان کشور را فرصتی بزرگ، ثروتی عظیم و از نقاط قوآ نظام دانستند و با تأکید بر بزوم ت رهبر انقالب اسالمی در ادامه
تار  ی تفکراآ عمایاقها، گفتند: دانشجویان کنونی در مقایسه با دانشجویان اول انقالب از بحاظ کمّی و کیفی باالتر و دارا ریزی مسئوالن به این قشر در برنامه

 انقالبی و اسالمی هستند.
تند، بناابارایان ی محققین و دانشمندان کشور هس ی اول انقالب، اکنون در زمره ای افزودند: بسیاری از دانشجویان انقالبی و با انگیزه اهلل خامنه ضررآ تی 

 هیچ منافاتی میان انقالبی بودن و درس خواندن وجود ندارد. 
محیاط  به ایشان، دانشجویان را به خوب درس خواندن در کنار تقوی  ایمان و معنوی  سفارش کردند و گفتند: دانشجو همچنین باید دارای بصیرآ باشد و

 دانشجویی و مسائل و تحوالآ کشور، منطقه و جهان با چشم باز نگاه کند.
ل رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر چشم باز و بصیرآ وجود نداشته باشد، ممکن اس  دانشجو در تشخیص دوس  و دشمن و یا در تحالایال مساائا

 ابمللی دچار اشتباه و خطای محاسبه شود. ای و بین منطقه

ای پایاچایاده و  های گزاف، جریان رسااناه توصیه کردند و گفتند: دشمنان با هزینه »ای دشمن سوءظن به جریان رسانه«ایشان عموم دانشجویان را به 
ای ایاجااد سازی برخی نقاط منفی بار اند که هدف اصلی تن، پوشاندن نقاط قوآ جمهوری اسالمی و برجسته ای را بر ضد نظام اسالمی به راه انداخته گسترده

 یأس و ناامیدی در مردم و جوانان اس .
از عملاکارد ای  های بیگانه را نمونه رهبر انقالب اسالمی برجسته نشدن و یا انعکاس نیافتن ضرور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در رسانه

ی  اما این پادیاده ای دشمن برشمردند و تأکید کردند: راهپیمایی روز قدس در روز جمعه در هوای بسیار گرم و با زبان روزه، ضقیقتاً یک پدیده اس  جریان رسانه
 کنند. میای منفی وجود داشته باشد، تن را صدها برابر بزرگنمایی  که اگر نقطه کند، درضابی های بیگانه انعکاس الزم را پیدا نمی نظیر در رسانه کم

گای  چندالیهها را فراتر از وظایف دیگر دانشجویان برشمردند و با اشاره به پیچیدگی و  ی سخنانشان مسئوبی  دانشجویان عرو تشکل رهبر انقالب در ادامه
تنیدگای  ز درهمای روشن و برای عموم قابل درک بود اما امرو ی اول انقالب و دوران دفا  مقدس، مقابله با دشمن وظیفه اوضا  سیاسی کنونی افزودند: در دهه

ه اسا  کاه تری به هماراه تورد ای را ایجاد کرده و وظایف بسیار سنگین مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اوضا  کامالً پیچیده

 .»دق ، عقل و تدبیر اس «ی مواجهه با این شرایط نیز داشتن چشمانی باز و  الزمه
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 های دانشجویی بیان کردند. توصیه را در تشریح وظایف تشکل ۲۱ای پس از تبیین پیچیدگی و چندبُعدی بودن فرای کنونی،  اهلل خامنه ضررآ تی 

 بود. »ضرور فکری در مسائل اصلی کشور و ضرور فیزیکی در مواقع الزم«ی اول ایشان به دانشجویان فعال،  توصیه
م شاود، های دانشجویی در مسائل اصلی را مهم دانستند و افزودند: اگر این مواضع قوی و اصیل، به خوبی و روشنی اعال رهبر انقالب، اعالم مواضع تشکل

انان ایرانی دل ی جو شده و غیرواقعی درباره های تحریف فهمند که نباید به گزارش ها می شوند و دشمنان کشور ازجمله تمریکایی تر می دوستان انقالب مستحکم
 خوش کنند.

هاای  را ازجمله مسائل مهمی خاوانادناد کاه تشاکال »ی کشور تینده«و  »اقتصاد مقاومتی«، »ارتباط با تمریکا«، »برجام«ای،  اهلل خامنه ضررآ تی 
 ی تنها بیان کنند. دانشجویی در جایگاه افسران جنگ نرم، باید مواضع انقالبی، مستدل و محکم خود را درباره

های دانشجویی برشمردند و افزودند: این مواضع باایاد  گیری تشکل را از ابزاماآ موضع »هنگام بودن اطالعاآ دقیق و صحیح، مستدل بودن و به«ایشان، 
ی  جاماعاههای نامااز  ها پیش از خطبه های دیگر ازجمله سخنرانی نمایندگان تشکل توان با روش خوبی در نشریاآ دانشجویی انعکاس یابد، ضمن اینکه می به

 شهرهای بزرگ، این مواضع را به گوش جامعه نیز رساند.
گی با برهم زدن های درس  و قانونی. ایشان با تأکید بر مخابف  همیش رهبر انقالب، اجتما  و ضرور فیزیکی دانشجویان را نیز گاه الزم دانستند اما با شیوه

ال اجاتامااعااآ فایده اس  و در مواقع الزم باید با تشکیل اجتماعاآ و جلساآ، ضرف خود را در قب هر اجتما  و مجلسی، افزودند: این کار مرر و یا ضداقل بی
 دنبال فهمیدن ضقیق  اس . مخابف به گوش دانشجویان رساند چون دانشجو به

رنشاان های انقالبی فراخواندند و خااطا ها را به کمک به تشکل های علوم و بهداش  و مسئوالن دانشگاه رهبر انقالب در همین بحث، مسئوالن وزارتخانه
و متادیان، های انقالبی  ها در برخورداری از ضقوق عمومی یکسان هستند اما طبیعی و منطقی اس  که مسئوالن دانشگاهی از تشکل ی تشکل کردند: اببته همه

 تر تنها را به وجود تورند. ی ضرور فعال دفا  و ضمای  کنند و زمینه

هاا، یاک  های دانشجویی بود. ایشان تأکید کردند: در تفکر اسالمی، اقنا  و جذب دل ی رهبر انقالب به تشکل دومین توصیه »ها تبیین و قانع کردن دل«
 های محکم و روشن، مواضع خود را برای دانشجویان و مردم تبیین کنند. های دانشجویی باید با استدالل اصل مهم اس  و تشکل

هایی خواندند که نایااز باه  را ازجمله زمینه »اقتصاد مقاومتی، پیشرف  علمی، سبک زندگی و ارتباط با تمریکا«ای، موضوعاتی نظیر  اهلل خامنه ضررآ تی 
 های فعال دانشجویی دارد. تبیین مواضع گروه

ردّ رابطه با تمریکا و نفی مذاکاره «های دانشجویی درخصوص بعری مواضع رهبری از قبیل  ی روابط با تمریکا خاطرنشان کردند: تشکل رهبر انقالب درباره

های متقن و مستدل برای مخاطباان  های مستحکم موجود، تنها را به شیوه ، تأمل کنند و با درکی روشن از استدالل»با این کشور به جز در موارد خاص و معین
 دانشجو و غیردانشجو تبیین نمایند.

دهی مطابباآ عمومی و ضرک  کشاور در مسایار  را در شکل »های انقالبی دانشجویی استمرار و بیان صحیح، روشن، و مستدل مواضع تشکل«ایشان، 

 های دانشجویی بود. ی رهبری به تشکل سومین توصیه »افزایش سطح تگاهی سیاسی و دینی«صحیح، مؤثر و ضروری خواندند. 

های دانشجویی برشمردند و افزودند: اخالق، ضوصله، تحمال  را از دیگر وظایف مجموعه »ی مخاطبان دانشجو توسعه«ای، همچنین  اهلل خامنه ضررآ تی 

دفا  صریح و بدون تقیّه «ی رهبری به دانشجویان،  نیازهای عمل به این وظیفه اس . پنجمین توصیه شده، از پیش شنیدن ضرف مخابف و تسلط بر مطاب  ارائه

 بود. »از نظام اسالمی
گیارد کاه  میها را نادیده  ها و موفقی  دهد و پیشرف  ارزش جلوه می ها و قصورها، انقالب را کم ایشان خاطرنشان کردند: دشمن با تکیه بر کمبودها، نقص

 های انقالبی این نامعادبه را برهم بزنند. الزم اس  تشکل
ترین موفقی  نظام شرافتمند و پرافتخار  های مادی، مهم ی عظیم قدرآ عیار جبهه سال دشمنی تمام ۷۳ای افزودند: پایداری در مقابل  اهلل خامنه ضررآ تی 
 کشاند. های مادی، فالن ضکوم  پرمدعای پادشاهی را به تعظیم و تسلیم می هم در اوضاعی که یک اخمِ این قدرآ اسالمی اس ، تن

ور از دفا  از نظام، ی زنده بودن و استعداد و ظرفی  ناتی انقالب دانستند و افزودند: اببته منظ انگیز دانشجویان انقالبی را نشانه ایشان، کمی  و کیفی  نشاط
 دهاد. ای اس  که انقالب با تکیه بر تنهاا باه رشاد و باابانادگای خاود اداماه مای تنیده های درهم ی ارزش دفا  از رهبری نیس  بلکه دفا  از مجموعه

 ای بود که رهبر انقالب در این دیدار بیان کردند. ششمین توصیه »ی اردوهای جهادی در روستاها و مناطق محروم تداوم و توسعه«
تامار ای با اشاره به تذکر مسا اهلل خامنه ایشان افزودند: اردوهای جهادی، هم خودسازی اس ، هم خدم  و هم تشنایی با فرای واقعی کشور. ضررآ تی 

ک و تبادیالای های روشنی دارد که ایجاد صنایع کوچ ی رسیدگی به روستاها افزودند: تحقق این مسئله راه های قبلی درباره ی دوب  خود به دوب  کنونی و همه
 خواهد.  ی مستمر، هم  می ی تنها اس ، اببته عمل به این توصیه ازجمله

بنیان و مقاومتی، پایاشارفا   های اصلی انقالب ازجمله عداب ، اقتصاد دانش تقوی  گفتمان«و  »توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی در اندیشه و عمل«

 های دانشجویی بود. های هفتم و هشتم رهبر انقالب به مجموعه توصیه »اسالمی ایرانی و شتاب علمی

گفتمان پیشرفا  «ها و مبانی تن غلط اس  و به همین عل ،  وجه قبول ندارم چرا که پایه هیچ ی غربی را به ایشان در همین زمینه تأکید کردند: بنده توسعه

 ایم. را مطرح کرده »اسالمی ایرانی
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 .هایی که رسیده، کارهای خوبی در دس  اقدام اس  به شرط اینکه تداوم یابد ی اقتصاد مقاومتی نیز گفتند: بر اساس گزارش رهبر انقالب درباره

ضدصهیونیستی در سطح دانشجویان  -ی واضد ضدتمریکایی  تشکیل یک جبهه«های دانشجویی را به  ای در نهمین توصیه، مجموعه اهلل خامنه ضررآ تی 

 فراخواندند. »جهان اسالم
هاای  های عمومی دانشجویان مسلمان را براساس مخابف  با سایااسا  ی ارتباطاتی و در فرای مجازی، کمپین توان با وسایل پیشرفته ایشان افزودند: می

وجود تورناد.  گیری خود، ضرکتی عظیم را در جهان اسالم به ها جوان دانشجوی مسلمان با موضع تمریکا و رژیم صهیونیستی شکل داد تا در مواقع الزم، میلیون

 های دانشجویی بود.  ی رهبری به تشکل دهمین توصیه »پرهیز از زدن اتهام غیرانقالبی به افراد«
ل ندارد اماا هایشان با شما انطباق کام ایشان به دانشجویان خاطرنشان کردند: انقالبی بودن، مرات  و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی را که دیدگاه

 دارای این معیارها هستند، به غیرانقالبی بودن متهم کنید.

 ی رهبری به دانشجویان بود. یازدهمین توصیه »ها از طریق تکیه بر نقاط مشترک های انقالبی دانشگاه افزایی تشکل هم«
هاای  ای عمل کنند که رواداری و تحمل ماخااباف در ماحایاط گونه های انقالبی به ایشان تأکید کردند: اختالفاآ نباید به کشمکش تبدیل شود و تشکل

 دانشگاهی جا بیفتد.

 های دانشگاهی بود. ای به مجموعه اهلل خامنه ی ضررآ تی  تخرین توصیه »ی تینده نگاه راهبردی به انقالب و تفکر درباره«
بنابراین با ی کشور از میان شما عزیزان انتخاب خواهند شد،  های تینده، نمایندگان مجلس و مسئوالن تینده ایشان به دانشجویان گفتند: رؤسای جمهور دهه

 سال تینده کشور را ترسیم کنید و ضرک  امروز خود را براساس تن افق روشن، سامان دهید.  ۷۲، ۱۲نگاهی کامالً امیدوار و پرنشاط، تصویر ترمانی 
 رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان خود نکاتی را درخصوص مسائل داخلی بیان کردند.

ن نکرده اناد، ی برخی افراد که در عین ادعای ضمای  از نظام و امام و انقالب، موضع خود را درخصوص فتنه روش ای با انتقاد از رویه اهلل خامنه ضررآ تی 
کامالً صریح اس  و بر روی این موضو  ضساس هستم و مالک هم، عدم ضمای  از کسانی اس  که سردمدار  ۸۸ی سال  ی فتنه تأکید کردند: مواضع من درباره

 اند. فتنه بودند و یا از تن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعالم تبری نکرده
ساتاناد، وجه مهم نایا هیچ گرای سنتی، به طل  مدرن و اصول طل  و یا اصالح گرا و اصالح رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه تقسیماتی همچون اصول

 افزودند: موضو  مهم، محتوا اس .
نایا  و ی عقال شود، اشاره کردند و گفتند: این روزها درباره ای همچنین به مباضثی که درخصوص بزومِ عقالنی  در کشور مطرح می اهلل خامنه ضررآ تی 

اهلل( نیاز  ضمهگرایی بسیار پسندیده و مورد تأیید اسالم و قرتن اس  و امام )ر شود که اصل موضو  عقل ها مطاب  زیادی مطرح می وگوی عقالی جناح بزوم گف 
 یکی از عقالی بزرگ جهان بود.

ب پناه بارد، گرایی، باید گف  کسانی که معتقدند برای پیشرف  کشور باید به غر ایشان انقالب اسالمی را انقالبی عقالیی خواندند و افزودند: براساس عقل
 ها درس گرف . گوید باید از تجربه اند زیرا عقل می عقل خود را باخته

تاأسایاس  ، ورهبر انقالب اسالمی با اشاره به تجربیاآ بسیار بد مل  ایران از غرب ازجمله تحمیل دیکتاتوری و استبداد پهلوی، سرنگون کردن دوب  ملی
ضاماایا  از  های وسیع تبلیغاتای، ها، تهاجم ها، جاسوسی ها، خیان  دستگاه سرکوب وضشتناک ساواک، گفتند: بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز اوبین تحریم

ماه از ها در برجاام، ها ها و کارشکنی جانبه از صدام، ساقط کردن هواپیمای مسافری تا بدعهدی سابه، ضمای  همه های ضد انقالب، تحمیل جنگ هش  گروه
 ویژه تمریکا بوده اس .  ها و به جان  غربی

ز کنگره و دوبا  ها اعم ا ی برجام ثاب  شد که تمریکایی ی برجام افزودند: در قریه ها در قریه ها و تمریکایی ایشان با اشاره به عملکرد بسیار بد فرانسوی
 همچنان سرگرم دشمنی با مل  ایران هستند.

که او ترسایام  کند که با چنین دشمنی با خرد و تدبیر برخورد شود و فری  او را نخوریم و وارد میدانی رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: عقالنی  ضُکم می
 کرده، نشویم.

یه گفتند: ماا ها مبنی بر تمایل برای مذاکره و هماهنگی با ایران درخصوص مسائل منطقه از جمله سور ای با اشاره به ادعای تمریکایی اهلل خامنه ضررآ تی 
 خواهیم زیرا هدف اصلی تنها قطع ضرور ایران در منطقه اس . چنین هماهنگی را نمی

وص ی تمریکا در منطقه اس ، افزودند: این مواضع نظاام اساالمای درخصا ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران خواستار عدم ضرور و مداخله
 مسائل منطقه، در چارچوب عقالنی  اس .

دارم؛ ی دینی و شرعی و اخالقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هام اعاتامااد  ای تأکید کردند: من براساس وظیفه اهلل خامنه ضررآ تی 
 ی ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم. که به نتیجه همچنان

ای که هر  گونه ویژه دانشگاهیان و دانشجویان نیز عناصر مؤمن و معتقد به ایستادگی بسیار زیاد هستند به ایشان خاطرنشان کردند: در میان نخبگان کشور به
 کند. فرد دبسردی را هم دبگرم می
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 نگاهی به تاثیرات حضرت امام خمینی)ره( در عرصه بین الملل

 
باا  ۵۹خارداد  ۲۱مراسم بزرگداش  سابگرد ضررآ امام خمینی )ره( در تااریا  

 سخنرانی دکتر محمد موسی از کشور مصر در نمازخانه دانشگاه برگزار شد. 
 نکته به شرح نیل اشاره نمودند:  4دکتر محمد موسی در این سخنرانی به 

نکته اول: یکی از مسائل مهم، بحث ابگوسازی اس  در مقابه ای که در ایران منتشر 
شده بود اینطور تمده بود که مسابه ابگوسازی در ایران یک مسابه منفی اس . اببته باایاد 
توجه کرد که منفی دانستن ابگوسازی در کشورهای اسالمی، تفکری غربی اس  کاه در 
انهان برخی متفکران در ایران و کشورهای اسالمی سرای  کرده اس . در تن مقابه تمده 
بود که وای به ضال یک جامعه، مل  و گروه یا قومی که سراغ ابگوسازی و ابگاوگایاری 

 بروند. 
در غرب مسابه ابگوگیری و ابگویابی مورد نقد اس  و امروزه مسابه ابگو در غرب باه 
یک مسابه مادی مبدل شده اس  یکی از متفکران تبمانی نظریه نیچ یا سوپرمن یا انسان 
متعابی را مطرح کرد، ایشان می گوید انسان کامل باید قدرتمند باشد و قدرآ او فاقاط 
مادی اس  و انسانهای ضعیف و مسترعفان نباید در جامعه وجود داشته باشند. با تاثار از 
اندیشه انسان متعابی که قدرآ او فقط مادی و فیزیکی اس ، دوب  های غربی به مارور 
این مسابه را بعنوان ابگو مطرح کردند که در سینمای امروز جهان و رمانهایی که نوشاتاه 

 می شود این مسابه به وضوح دیده می شود. 
شخصیتی که در غرب بعنوان ابگو مطرح اس  انسان متفکر نیس  بلکه فقط دارای 

 قدرآ جسمانی اس  که به صورآ اتفاقی به چنین قدرتی دس  یافته اس . 
از علل فرهنگ سازی برای نشر چنین ابگویی در غرب و تمریکا، توجیه افکار عمومی 

 در ضرور غربیها و تمریکائیها در منطقه خاورمیانه اس . 
و یکی دیگر از علل معرفی نمودن چنین ابگوهایی در جهان، مقابلاه باا ماعارفای 

ایشان با قادرآ  اس ابگوهای واقعی در جهان اس  که ما باید توجه کنیم که ابگوگیری در جامعه ما زنده بماند که بهترین ابگو در عصر ضاضر امام خمینی )ره( 
 روضی، عقلی، معنوی و فقهی توانستند یک مل  را زنده کنند. 

ناماوناه تن که نکته دوم: تفکر استراتژیک امام در ایران و منطقه اس . امام بعد از پیروزی انقالب اسالمی چند تفکر استراتژیک و راهبردی مطرح کردند 
ی کنم. اباباتاه س متشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج بود. بنده بعنوان یک خارجی در پنج سال اخیر با تمام وجود اهمی  تشکیل این دو نهاد را بم
منطقه شکل بگیارد ای باید توجه داش  که این تفکر امام نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه اثر گذار بوده اس . امام قائل بود که بسیج مردمی باید در کشوره
ان تمادناد و از اماام ببنتا تنها بتوانند در برابر زیاده خواهیها از کشور خود دفا  کنند بذا می بینیم که سه سال پس از پیروزی انقالب اسالمی وقتی گروهی از 
کنند بذا امام کارشناساان ا  درخواس  داشتند که برای تنها نیرو بفرستد تا در مقابل دشمنان از تنها دفا  کنند، امام فرمود جوانان ببنانی باید خودشان از کشور دف

 بدیل شده اس . ه تنظامی برای تموزش جوانان ببنان به تن کشور فرستاد و ثمره تن تفکر این شد که ضزب اهلل ببنان، امروز به یک نیروی نظامی بزرگ در منطق
می ایران و تفکار مردامروز در عراق نیز یکی از گروه هایی که به مقابله با جریان تکفیری صهیونیستی پرداخته، گروه بدر اس . این گروه ابگو یافته از بسیج 

 راهبردی امام اس  که سردار سلیمانی این تفکر را در عراق زنده کرد. 
قایااماهاای از نکته سوم: چرا قیام مردمی در مصر و تونس به موفقی  نرسید اما در ایران به موفقی  دس  یافتند در ضابی که در اوبین انتخاباتی که پس 

یادناد از رس مردمی در تن دو کشور )مصر و تونس( برگزار شد، جنبشهای اسالمی پیروز انتخاباآ شدند. عل  این بود که سران این جنبش ها وقتی به ضکوم 
 شعارهای انقالبی و خواستهای مردم فاصله گرفتند و سراغ کشورهای غربی و تمریکا رفتند. 

 ف . نگراما امام )ره( به دو عامل اعتقاد داش : خدا و مردم،ایشان در طول مبارزاآ سیاسی خود و بعد از پیروزی انقالب از اعتقاداآ خود فاصله 
راه  ایاننکته چهارم: اشخاص در نگاه امام طریق  داشتند نه موضوعی ؛ یعنی در نگاه امام تنچه مهم اس ،اسالم و ضاکمی  اسالم اس  و اگر هماه در 

ا برای ضفظ تنهکشته شوند به تکلیف خود عمل کرده اند وبی در کشور مصر، اخوان ابمسلمین موضوعی  دارد نه طریق ؛ یعنی مهم بقاء اخوان اس ، بذا تالش 
 خود بود نه  بقاء اسالم و مردم مصر متوجه این جریان شده و با گذش  کمتر از یک سال تنها را کنار گذاشتند. 
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 پای درس اخالق   
 

در نمازخانه  ۵۹فروردین  ۷۲همزمان با سابروز والدآ با سعادآ امام محمد تقی ) ( جلسه اخالق توسط ضج  االسالم و ابمسلمین اضدی در روز دوشنبه مورخ 
 دانشگاه برگزار شد که نظر خوانندگان محترم را به نکاآ اخالقی مطرح شده در این جلسه جل  می نمایم: 

و ربوبی  وکیتنچه که به عنوان فلسفه امام  مطرح اس  توجه به جنبه سلوکی اهل بی  ) ( اس . هرچه در زندگی اهل بی  سیر  و مطابعه می کنیم جنبه سل
هل بی  ی ااهل بی  بیشتر برای ما محرز می شود. اببته مراد از سلوک، سلوک به معنی االخص نیس  بلکه سلوک و ربوبی  به معنی االعم مراد اس ؛ یعن
گرفتند  می تالش می کردند تا شاگردانشان فقیه شده و همچنین در بعد معنوی به کمال برسند. اصحاب ضرراآ معصومین به گونه ای مورد تربی  ائمه قرار

 که دشمنان اهل بی  از شاگردان تنها هم بیم داشتند. 

( امام جواد 66)انفال تیه »عمل ان فیمک ضعفا«خداوند متعال در قرتن می فرماید: 
و امام هادی ) ( تیه را ضعفا به ضم )ض( می خوانند. خدا در این تیه می 
فرماید که پس از جنگ بدر عده ای گرفتار سستی در ایمان شدند و جذبه 

؛ یعنی قد عمل هللا فیه ضعفامادی  تنها را مقهور خود نمود بذا خداوند می فرماید: 
 پیروزی بعد از جنگ بدر برای برخی دام بود و گرفتار جاه طلبی شدند. 

امام جواد و امام هادی ) ( می فرمایند: ضعفا اس ، ضعف؛ یعنی بیچاره؛ 
یعنی گاهی انسانها به قدری در ضجابها گرفتار شده که بیچاره می شوند. گاه 
ضجاب بباس و همچنین ضجاب علم ومعرف  تنها را به بیچارگی می کشاند 

مدیری  من قوی تر از دیگران اس  به حنن احق ابمللک؛ تنگاه خداوند بیچارگی را شرح می دهد و می فرماید: برخی بیچارگی تنها اینگونه اس  که می گویند 
ارد در ی دجای اینکه به فکر سحرخیزی و جنبه ملکوتی خود باشد، می گوید: من بهتر تدریس می کنم یا وقتی به امام جماع  می گویند فالنی مسجد شلوغ

 جواب می گوید که تن تقا بازی درتورده تا مخاطبین را به سم  خود جذب کند. 
تی به وق گاهی شخص گرفتار اموال اس  و می گوید اموال من بیشتر اس  و گاهی گرفتار نفراآ اس  و می گوید نفراتی که گرد من جمعند بیشتر اس  اما
را از این ان سیره اهل بی  می نگریم به قدرآ ربوبی  تنها پی می بریم، به گونه ای ربوبی  امامان معصوم دارای قوآ اس  که انسان سازی می کند و انس

 بیچارگی نجاآ می دهد و او را به کمال می رساند. 
را می بینم  تو امام صادق ) ( به یکی از شاگردان خود می فرماید: چرا زمانی که بر من داخل می شوی در می زنی شما نیاز به در زدن نداری؛ چون وقتی من
و دوس   اس اضساس راضتی و ترامش می کنم یا وقتی نام علی بن مهزیار اهوازی نزد امام جواد ) ( تورده می شود ضررآ می فرماید: علی بن مهزیار از م

 دارم که همه شیعیان مانند او باشند. 
ستور داد ر دشخصی به امام جواد ) ( عرض کرد در سفر مکه به علی بن مهزیار خبر رسید که خشکسابی شده، و بیماری همه جا را فرا گرفته، علی بن مهزیا

برطرف شد. در  اریکه مردم سه روز روزه بگیرند و بعد نکری را برای خروج از خشکسابی و بیماری به تنها تعلیم داد و بعد از عمل به دستور، خشکسابی و بیم
 را تایید کرد.  سابادامه تن شخص به امام جواد عرض کرد که علی بن مهزیار این نکر را منتس  به شما نمود تیا تنرا تایید می کنید، امام جواد ) ( این انت

 (.  ۷۲)نساء تیه »ان جتتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنمک سیئاتمک و ندخلمک مدخال کرمیا«اببته خداوند متعال هم در قرتن تنرا امراء می کند تنجا که می فرماید: 
 می رسانم. مدخل کرمی . اجتناب از جن  اس ؛ یعنی اگر شما از گناه اجنبی شوید شما را به ان جتتنبوانمی گوید ان تترک، می فرماید: 

 تنچه در مکت  اهل بی  اس  ربوبی  مطلق اس  و انسان می تواند به این ربوبی  دس  یابد. 
اطلع، (. اگر کسی پایین قله باشد و به کسی می خواهد بگوید باال برو، عرب به تن می گوید: 64تل عمران تیه)  »تعالوا ایل لکمه سواء بیننا و بینمک«خداوند می فرماید: 

نترس من رفتم تو هم می توانی باال بیایی. قرتن می گوید تعال، اما اگر کسی باالی قله باشد و به کسی که پایین اس  می خواهد بگوید باال بیا، می گوید: 
 لکمه هللا هی العلیا. یعنی می شود باال تمد، باال کجاس  تعالوا؛ 

ای او ضرام اس  بر تا هیئ  نفس تغییر نکند انسان به کمال نمی رسد. انگشتر طال برای مرد ضرام اس  اگر این انگشتر را برای داماد خریداری کردند استفاده
نمی تواند تنرا  ند:ضال اگر داماد بخواهد این انگشتر را بفروشد تیا می تواند به همین هیئ  تنرا بفروشد، شی  مفید، شی  طوسی و ضررآ امام )ره( می فرمای

 بفروشد باید تن انگشتر را بشکند تا از هیئ  انگشتر خارج شود تنگاه  فروش تن جایز اس . 
 نمی رسد. ال شی  طوسی می فرماید: وقتی استاد ما شی  مفید این بحث فقهی را در درس مطرح کرد، اینگونه فرمود: تا هیئ  نفس تغییر نکند انسان به کم

(. همه طمعش این اس  که خدایا من صابح بمیرم و با صابحان محشور شوم ۸4)مائده تیه »ان یدخلنا ربنا مع القوم الصاحلنی«هنر انسان این اس  که می گوید: 
 ندخلمک مدخال کرمیا. کسی که سعی او این شد، می شود 
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 اخالق مهدوی 

 
 همزمان با میالد مسعود منجی عابم بشری  و سابروز تزاد سازی خرمشهر، جلسه اخالق مهدوی توسط ضج  االسالم و ابماسلمین صادوقی از اسااتید

 در نمازخانه دانشگاه برگزار شد که توجه خوانندگان محترم را به سخنان ایشان جل  می نمایم.  ۵۹خرداد  ۷مرکز تخصصی مهدوی  در روز دوشنبه مورخ 
 نماید. کن ایشان فرمودند: در ابتدا از خدا می خواهم دو ظلمی را که ناخواسته از جان  ما در ضق امام زمان )عج( صورآ گرفته را از وجود ما ریشه 

و اما تن دو ظلمی که در ضق امام شده این اس  که علی رغم تنکه ما ضررآ را دوس  داریم و در مناسب  های اختصاص یافته به ایاشان باه شاادی 
 سرور می پردازیم وبی به صورآ ناخواسته ظلمی در ضق ضررآ مرتک  شده ایم و تن ظلم این اس  که ضرور دائمی ایشان را باور نداریم. 
گرف  و تاا  رارفلسفه انقالب اسالمی این بود که ما بعنوان زمینه سازان ظهور، انقالب را به دس  امام عصر برسانیم وبی مقدمه این راهبرد مورد غفل  ق
فعال اماام  رورمقدمه عینی  پیدا نکند ما نمی توانیم در مسیر تحقق نی ابمقدمه قدم برداریم. مقدمه این زمینه سازی برای ظهور، تالش ویژه برای درک ض

 در جامعه اس . 
اما ظلم دومی که در ضق ضررآ مرتک  شدیم این اس  که بحث امام زمان را در قلمرو فردی نگه داشته و تجلی عینی تنارا در مکاان هاای مقدسای 

 یم دهیم. تعممانند مسجد جمکران داریم. در ضابی که باید نقش امام زمان را به تمام عرصه های زندگی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... 
 عدم توجه به تعمیم نقش امام در عرصه های مختلف زندگی، ظلم دومی اس  که از ناضیه ما بر ضررآ وارد شده اس . 

ای زندگای ه هبحران اخالقی که در جامعه ما وجود دارد به این عل  اس  که اوال ما از ضرور فعال امام غافلیم و ثانیا: فرهنگ مهدوی  را به تمام عرص
 تعمیم نداده ایم. و این رساب  را باید کسانی بر عهده بگیرند که معتقدند هوی  تنها با امام  شکل می گیرد. 

، ابیوقتی ضرور امام را در بحظه بحظه زندگی و در تمام عرصه های تن درک کردیم، به صورآ خودکار نظام شخصیتی ما تغییر می کند و طراوآ، شااد
 ترامش و بذآ واقعی و پایدار وارد زندگی می شود. 

 برای اینکه این ضرور را باور کنیم و ضرور امام را به تمام عرصه های زندگی تعمیم دهیم باید دو کار انجام دهیم: 
 باه ا اصالح نهنی  و زاویه دید: اگر نهنی  ما به گونه ای شکل گرف  که ضرور فعال اما را در تمام عرصه های زندگی خود ضس کاردیم، رفتاار ماا۲

 صورآ ناخودتگاه تغییر می کند. )اببته اینکار کار سختی اس ( 
ساع  اس ، بیاییم در هفته، دو ساع  را به امام اختصاص دهیم و توجه کنیم که این دو ساع  باید جازء شالوغ تریان  ۲6۸ا تمرین عملی: هر هفته ۱

ل ماا را عماازمان کاری ما باشد در این دو ساع  از ابتدا تا انتها هرکاری که انجام می دهیم عمل خود را مبتنی بر رضای  ضررآ کنیم و اینکه ضاررآ ا
 نظاره می کند اگر اینگونه رفتار کنیم به مرور زمان، این توجه در سراسر زندگی ما جاری می شود و سلمان گونه خواهیم شد. 
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 های ظهور بررسی نقش یمانی در نشانه
 

 ۱۱های ظهور  به هم  انجمن علمی دانشجویی مباانی نظاری اساالم در روز چهارشانبه  در تستانه نیمه شعبان  نشستی با موضو  نقش یمانی در نشانه
 برگزار شد که در این نشس  دو تن از اساتید مرکز تخصصی مهدوی  ضجج اسالم: شهبازیان و دکتر تیتی به ایراد سخن پرداختند. ۵۹اردیبهش  

 در ابتدا این نشس  استاد شهبازیان بیان داشتند که:
ها  نشانههای ظهور و تطبیق  های ظهور، همپای معرف  امام عصر، وظایف منتظران و فلسفه انتظار نیس ، اما ت  و تاب جامعه به سم  نشانه مباضث نشانه

 ها و تطبیق گرایی موج  شدآ یافتن ظهور مدعیان شده اس . بر افراد یا جریاناآ مختلف رفته و این ابتهاب
 کند: ایشان در ادامه به معرفی اجمابی از یمانی پرداخته و گفتند: از جمله روایاتی که اصل تمدن یک یمانی را اثباآ می 

( اس  و عنوان و نام مشخصی برای یمانی در هیچ یاک از روایااآ ۱۱۹، ص۸)کافی، ج  »و ظهر ابشامی و اقبل ابیمانی و تحرک ابحسنی... ...«روای   

 »اسمه ضسین او ضسن«و سنی نیامده اس . تنها دو عنوان تمده اس  مثل گزارش سطیح کاهن که اصال روای  نیس . در این گزارش تمده اس   شیعه

 این گزارش هیچ اعتباری ندارد و از نظر سندی قابل اعتنا نیس . 
بار ضاعف  وهروای  دیگری از اهل سن  داریم که نام تن را منصور نکر کرده اند که مرضوم نعمانی به نقل از اهل سن  در کتاب ابغیبه تورده اس  که عال

 تواند بق  باشد نه اسم. می »ابمنصور ابیمانی«سندی، عنوان 
ن بحاسملی  یمانی تنها در یک گزارش تمده اس  که باید ضتما از یمن باشد و در مورد نس  هم تنها یک روای  هس  که بیان کرده از ناسل زیاد بان ا

 اس . در اینکه خروج یمانی از عالئم ضتمی اس  یا خیر نیز اختالف وجود دارد.  اما در مورد چگونگی قیام یمانی در روای  تمده که:
 ا همزمان با قیام سفیانی و خراسانی اس ؛۲
 ا در مورد پیروزی یا شکس  یمانی دو دسته روای  داریم:۱

 ابف( غلبه یمانی بر سفیانی و کشته شدن سفیانی؛
 ب( غلبه سفیانی بر یمانی و کشته شدن یمانی.

دهه اخیار  توان نظر قطعی داد. یکی از مدعیان یمانی در  ها نمی توان گف  تمدن یمانی قابل قبول اس  اما در مورد سایر خصوصیاآ و ویژگی در نهای  می
 کند: اضمد بن اسماعیل بن صابح بن ضسین بن سلمان اس  که ادعا می

 ا سلمان جد من و فرزند مهدی) ( اس  پس من فرزند امام هستم؛ ۲
 ا امام به من فرمود تو یمانی هستی؛ ۱
 نفر هستم؛ ۷۲۷ا جزء  ۷
 ا من اوبین مهدیونی هستم که بعد از ظهور امام زمان خواهند تمد؛ 4
 ا وقتی پدرم امام زمان فوآ کند ضکوم  را به من می دهد و من امام سیزدهم شما هستم؛ ۹
 ا من دارای عصم  هستم.6

 به نوعی، نواخباری اس .   وی رجال، فلسفه، اصول و تقلید را بدع  و ضرام می داند و
 دهد. ای اس  که تفکراآ این جریان را تح  پوشش قرار می شبکه ابمنقذ ابعابمی شبکه

 توان نقد کرد: جه  می 4در ادامه این نشس  دکتر تیتی در مورد چگونگی نقد این جریان گفتند: این جریان را از 
اثبااآ  برناد در ها؛ به عنوان مثال این جریان معتقد اس : علم رجال بدع  اس  )چون روایاتی که این جریان از تنها بهاره می ا نقد مبانی و پیش فرض۲

 ضقانی  خود، روایاآ ضعیفی اس ( و یا معتقد به تطبیق گرایی هستند که می توان از این زاویه وارد شد و تنها را نقد کرد.
یل تنها روایاتای گویند: بعد از امام زمان، دوازده مهدی از نسل امام زمان به ترتی  خواهند تمد و جانشین امام خواهند شد. عمده دال ا نقد کبروی: تنها می۱

 توان از این زاویه وارد شد و تنها را نقد کرد. اس  که ادعا می کنند متواتر اس . می
 اند؛ ا نقد صغروی:  او مدعی اس  که اضمد اسماعیل بصری، اول مهدیین اس . دبیل اول تنها خواب اس  و کتبی در اثباآ ضجی  خواب نوشته۷

اس  و چهال کنند که اضمد بصری عابم  اند؛ دبیل سوم تنها علم امام اس  و ادعا می دبیل دوم تنها استخاره اس  و کتبی نیز در باب ضجی  استخاره نوشته
 ای اس (. هریک از این ادبه به راضتی قابل نقد اس . جلد کتاب نوشته اس  )اکثر این کت  جزواآ چند صفحه

یح صحا نقد شخصی  اضمد بصری: سه راه اول پر مشق  اس  و بهترین راه همین راه چهارم اس ؛ یعنی ثاب  کنید که ضتی اگر مبانی و ادعاهای شما  4
 کند. توان گف  این شخصی  )اضمد بصری( امام اس ، برای مثال استناد به فایل صوتی ایشان که در تن قرتن را اشتباه تالوآ می هم باشد باز هم نمی

 ان.ریشمعرفی کتاب برای مطابعه بیشتر: کت  استاد تیتی در همین موضو : از تبار دجال؛ راه و بیراهه. کت  استاد شهبازیان: ره افسانه؛ خواب پ
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  برگزاری مراسم ویژه ماه مبارک رمضان

ماعاارف  گااهبه مناسب  ماه پربرک  رمران ضجج اسالم تقایان: دکتر هدایتی، دکتر رکن ابدینی و دکتر منصوری در دهه اول تا سوم در جمع کارکنان دانشا
 اسالمی پس از اقامه فریره عصر به سخنرانی پرداختند که خالصه ای از تن تقدیم خوانندگان گرامی می گردد: 

 

 تقوا، برآیند روزه 
 سوره بقره مطاببی را بدین شرح بیان نمودند:  ۲۸۷موضو  سخنرانی ضج  االسالم و ابمسلمین دکتر هدایتی پیرامون تقوای ابهی بود. ایشان با محوری  تیه 

: ای کسانی که ایمان تورده اید، روزه بر شماا »یا ایهاابذین تمنو کت  علیکم ابصیام کما کت  علی ابذین من قبلکم بعلکم تتقون«خداوند در قرتن می فرمایند: 
( هدف از روزه مطابق تنچه که از این کریمه بدس  مای ۲۸۷نوشته شده، همان گونه که برکسانی که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزگار شوید. )بقره تیه 

 تید تن اس  که اهل تقوا شویم. 
 شناخ  تقوا :  معنای تقوا همان پروا کردن و اهل مالضظه بودن اس .

بر می دارد کاه  گامبرخی تقوا را به رفتار شخصی تشبیه کرده اند که از یک سرزمین پر از خار عبور می کند این شخص دامن خود را باال می گیرد و با اضتیاط 
 خار به پای او فرو نرود. عبداهلل بن معتز شاعر عرب زبان در معنای تقوی می گوید: 

 واصنع کماش فوق ارض ابشوک یحذر مایری   خل ابذنوب صغیرها و کبیرها فهو ابتقی 
 گناهان را از کوچک و بزرگ ترک کن، که ضقیق  تقوا همین اس  و همچون کسی باش که در یک زمین پرخار، با نهای  اضتیاط گام بر می دارد. 

فرمودند: تقوا یعنی مراقب ، در یک جاده خطرناک وقتی دارید ضرک  می کنید، دقیق مراقبایاد،  ۲۷۵4مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در ماه رمران 
نماز اول وقا  و باا  ؛ این تقوا اس ، مراقب  کنید از گناه، پرهیز کنید، اببته بالفاصله بعد از این، انجام فرائض اس ؛ در میان فرائض از همه مهمتر نماز اس

 ضرور قل ، این چیزها را رعای  کنید، شما اعتالی روضی پیدا خواهید کرد، فرشته خواهید شد. 

نباک اباکاتااب «تقوا یک معنای خاص دارد که ویژه مخلصون و صدیقین اس  و یک معنای عام نیز دارد. ناآ ربوبی در تیاآ ابتدایی سوره بقره می فرماید: 

 ( تن کتاب با عظمتی اس  که شک در تن راه ندارد و مایه هدای  پرهیزکاران اس . ۱)بقره تیه  »الری  فیه هدی بلمتقین
  س .بنابراین تقوا دارای معنای تشکیکی اس  و مراضل متعددی دارد بذا قرتن برای کسانی که بهره اوبیه از تقوی را هم دارند مورد استفاده ا

( چه خوب اس  که نازدیاکاان ۲۵۳)بقره تیه  »و تزودوا فان خیر ابزاد ابتقوی«اهمی  تقوا : در کالم ابهی تقوا به عنوان بهترین زاد و توشه معرفی شده اس  
خود را از هاماان  زندخود را به بهره گیری از بهترین توشه سفارش کنیم. تقوا در سیره معصومین نیز دارای اهمی  ویژه ای اس . امیر ابمومنین علیه ابسالم فر

 (  ۷۲)نهج اببالغه، نامه  .: فرزندم من تو را به تقوا ابهی توصیه می کنم »فانی اوصیک بتقوی اهلل ای بنی«تغاز به رعای  تقوی توصیه می کند و می فرماید: 
 تقوا همانند فیلتری اس  که می تواند ما و فرزندان ما را از گناهان و نفون شیطان ضفظ نماید.

 تثار تقوا : تقوا مانند دیگر مسائل اخالقی محدودی  ایجاد می کند. 
کوهیده نبود مان از ر نامیر ابمومنین ) ( در مورد معاویه می فرماید: به خدا قسم معاویه زیرک تر از من نیس ، وبی او خیان  می ورزد و گناه می کند و اگر مک

 (. ۱۲۲زیرکترین مردمان بودم وبی هر نیرنگی معصی  اس  و هر معصیتی نوعی کفر )نهج اببالغه، خطبه 
 جنس تقوا، محدودی  تفرین اس  اما با رعای  ضدود ابهی اس  که انسان به سعادآ ابدی و کمال انسانی دس  می یابد. 

 تقوا دارای تثار و برکاتی اس  که به دو اثر اشاره می شود: 
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 ا راه نجاآ در گرفتاریها ۲

 ( هر کسی تقوای ابهی پیشه کند خدا راه نجاتی برای او فراهم می کند. ۱)طالق تیه  »و من یتق اهلل یجعل به مخرجا«
 ا بصیرآ و قوه تشخیص ۱

( ای کسانی که ایمان تورده اید. اگر از )مخابف  فرمان( خدا بپرهیزید، خدا برای شما وسیله ای ۱۵)انفال تیه  »یا ایها ابذین تمنوا ان تتقواهلل یجعل بکم فرقانا«
 جه  جدا ساختن ضق از باطل قرار می دهد. )روشن بینی خاصی که در پرتو تن، ضق را از باطل خواهید شناخ ( 

 اسباب تقوا : عواملی برای کس  تقوا وجود دارد از جمله : 
 ا درک عظم  و بزرگی پروردگار ۲

 اگر کسی، عظم  و بزرگی خدا را درک نماید و به تن معرف  پیدا کند برای خدا ضریم قائل شده و به سم  گناه نمی رود. 
 ا درک بزرگی و کرام  و شخصی  مردم ۱

کسی به خود گر اگر بزرگی و عزآ و جایگاه انسانها را درک کنیم و معرف  به تن داشته باشیم این امر موج  می شود که گناهان اجتماعی ریشه کن شود و دی
 جراآ نمی دهد تا در انظار عمومی به گناه بپردازد و این راهی اس  برای رعای  ضدود ابهی. 

 ا توجه به تثار سوء گناهان ۷
بیاندیشیم ایان  فتهاگر به تثار منفی گناهان که در تیاآ قرتن و روایاآ معصومین مورد توجه اس  دق  کنیم و به عذابهایی که خدا برای گنه کاران در نظر گر

 توجه موج  کناره گیری انسان ها از معاصی خواهد شد. 

 ( هیچ چیز مانند گناه فاسد کننده قل  نیس . 66۳، ص ۷)کافی، ج  »ما من شیء افسد بلقل  من ابخطیئه«ابف( امام صادق ) ( می فرماید: 

( وارد بهش  نمی شود مگر کسی که پاک و طی  باشد. به هر طریقای شاده 6۳۲، ص ۷)کافی، ج  »و ابجنه ال یدخلها اال ابطی «ب( امام باقر ) ( فرمودند: 
 باید پاک بشویم تا به بهش  ابهی راه یابیم. 

 ا محرومی  از نعم  های ابهی 4

 (۹۸، ص۲)وسائل ابشیعه، ج »ان ابمومن بینوی ابذن  فیحرم رزقه«امام صادق ) ( می فرماید: 
 گاه مومن گناه می کند و روزی از او سل  می شود. 

ماردماک باه گاه ارتکاب یک گناه ممکن اس  انسان را در تمام عمر از نعمتی محروم کند همانگونه که اگر کسی در یک بحظه، غفل  نماید و با شیء تیزی 
عم  اباهای ز نچشم خود ضربه بزند این شخص تا تخر عمر از نعم  بینایی محروم می شود. گناه هم اینگونه اس  ممکن اس  یک گناه، انسان را تا تخر عمر ا

 محروم کند. 

 

 صدقه و دستگيري از نيازمندان
بار)ص( تغااز یامموضو  سخنرانی ضج  االسالم و ابمسلمین دکتر رکن ابدینی درباره صدقه و دستگیری از نیازمندان بود، ایشان سخنان خود را با ضدیثی از پ

و عن ضباناا  قه،ال تزول قدم عبد یوم ابقیامة ضتى یسأل عن أربع: عن عمره فیما أفناه، و عن شبابه فیما أباله، و عن مابه: من أین اکتسبه، و فیما أنف«نمود که: 

 (۹۵6، ص4 )اببرهان فی تفسیر ابقرتن، ج .»أهل اببی 
ونه سپری کرده، چگ انسان در روز قیام ، قدم از قدم بر نمی دارد، مگر اینکه از چهار چیز پرسیده می شود: از عمرش که چگونه گذرانده اس ، از جوانی اش که

 از ثروتش که از کجا بدس  تورده و چگونه خرج کرده اس  و از دوستی ما اهل بی ) (.
صدقه دارای معنای عام اس  که شامل صدقاآ مستح  و واج  می شود. صدقه واج  همان زکاآ اس  و هر صدقه ای غیر از صدقه واج ، جزء صادقااآ 

س . اببتاه نی مستح  محسوب می شود. در صدقه فرقی نیس  در اینکه مخاط  ما انسان، ضیوان یا گیاه باشد و باید توجه داش  که صدقه صرفا، به انفاق مال
 مصداق اتم صدقه، انفاق مال به انسان نیازمند اس .

 :اس ایشان پس از بیان مفهوم صدقه با استناد به تیاآ قرتن مباضث خویش را مطرح نمودند که تیاآ مورد بحث و محورهای مباضث ایشان بدین شرح 
 اهمی  صدقه:

 ( ۲۲4)توبه تیه  »بُ ابرَّضیمُاأَ بَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ ابلَّهَ هُوَ یَقْبَلُ ابتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ ابصَّدَقاآِ وَ أَنَّ ابلَّهَ هُوَ ابتَّوَّ «خدا در قرتن می فرماید:
 تیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد، و صدقاآ را می گیرد، و خداوند توبه پذیر و مهربان اس ؟!

وَ هُوَ أبّذِی یَقبَلُ اباتّاوبَاةَ «امام زین ابعابدین ) ( در تفسیر این تیه می فرماید:  ضمن  علی ربی أن ابصدقة التقع فی ید ابعبد ضتی تقع فی ید ابرب و هو قوبه 

 (۷۳۱، ص۱)تفسیر صافی، ج »عَن عِبادِهِ وَ یَأخُذُ ابصّدَقاآِ
هید و بعد از بد باید توجه داش  که صدقه در دس  عبد قرار نمی گیرد مگر اینکه ابتدا در دس  خدا قرار می گیرد، بذا سفارش شده که،صدقه را با دس  راس 

 گذاشتن صدقه در دس  فقیر، دس  خود را ببوسید چون دس  شما در دس  خدا قرار گرفته اس .
 محل مصرف صدقه:
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سَبیالِ    رِمینَ وَ فیغاإِنَّمَا ابصَّدَقاآُ بِلْفُقَراءِ وَ ابْمَساکینِ وَ ابْعامِلینَ عَلَیْها وَ ابْمُؤَبَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی ابرِّقابِ وَ ابْ« 

 ( 6۲)توبه تیه »ابلَّهِ وَ ابْنِ ابسَّبیلِ فَریرَةً مِنَ ابلَّهِ وَ ابلَّهُ عَلیمٌ ضَکیمٌ
صدقاآ مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی اس  که برای )جمع توری( تن زضم  می کشند، و کسانی 
که برای جل  محبّتشان اقدام می شود، و برای )تزادی( بردگان، و )ادای دین( بادهاکااران، و در راه 

 )تقوی  تیین( خدا، و واماندگان در راه، این  یک فریره )مهم( ابهی اس  و خداوند دانا و ضکیم اس !
 اثر صدقه:

خُذْ مِنْ أَمْوابِهِمْ صَدَقَةً تُطَاهِّارُهُامْ وَ  «از تثار صدقه تطهیر وتزکیه اس ، بذا خداوند در قرتن می فرماید:

 (۲۲۷)توبه تیه  »تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ بَهُمْ وَ ابلَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ
دعاای تاو، ماایاه که از اموال تنها صدقه ای )بعنوان زکاآ( بگیر، تا بوسیله تن، تنها را پاک سازی و پرورش دهی! و )به هنگام گرفتن زکاآ( به تنها دعا کن 

 ترامش تنهاس  و خداوند شنوا و داناس .
 شرائط انفاق)صدقه(:

 انفاق از مال پاک و طی -۲

ا ابْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ بَسْتُمْ بِآخِذیهِ إِالَّ أَنْ تُغْمِرُوا فیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ ابلَّهَ مُویا أَیُّهَا ابَّذینَ تمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباآِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا بَکُمْ مِنَ ابْأَرْضِ وَ ال تَیَمَّ«

 (۱6۳)بقره تیه  »غَنِیٌّ ضَمیدٌ
ماعاادن، درخاتاان و  بع،ای کسانی که ایمان تورده اید! از قسمتهای پاکیزه اموابی که  به دس  تورده اید، و از تنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم )از منا

پذیرید مگار از روی ا بگیاهان(، انفاق کنید! و برای انفاق، به سراغ قسمتهای ناپاک نروید در ضابی که خود شما، )به هنگام پذیرش اموال،( ضاضر نیستید تنها ر
 اغماض و کراه ! و بدانید خداوند، بی نیاز و شایسته ستایش اس . 

 مخفی بودن انفاق -۱

 (  ۱۳۲مِنْ سَیِّئاتِکُمْ وَ ابلَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ )بقره تیه  مْإِنْ تُبْدُوا ابصَّدَقاآِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا ابْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ بَکُمْ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُ«   
ی پوشاند  )و در پرتاو ا ماگر انفاقها را تشکار کنید، خوب اس ! و اگر تنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر اس ! و قسمتی از گناهان شما ر

 بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد(. و خداوند به تنچه انجام می دهید، تگاه اس .
 پرهیز از من  و انی -۷

رابٌ فَأَصاابَاهُ وابِالٌ تُ کَابَّذی یُنْفِقُ مابَهُ رِئاءَ ابنَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُ بِابلَّهِ وَ ابْیَوْمِ ابْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ   یا أَیُّهَا ابَّذینَ تمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِابْمَنِّ وَ ابْأَنی«

 (۱64)بقره تیه »ءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَ ابلَّهُ ال یَهْدِی ابْقَوْمَ ابْکافِرینَ شَیْ  فَتَرَکَهُ صَلْداً ال یَقْدِرُونَ عَلی
می کند و به خدا و ق ای کسانی که ایمان تورده اید! بخششهای خود را با من  و تزار، باطل نسازید! همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم، انفا 

بااران باه تن  بارروز رستاخیز، ایمان نمی تورد )کار او( همچون قطعه سنگی اس  که بر تن، )قشر نازکی از( خاک باشد )و بذرهایی در تن افشانده شود( و رگ
تورناد و خاداوناد، می برسد، )و همه خاکها و بذرها را بشوید( و تن را صاف )و خابی از خاک و بذر( رها کند. تنها از کاری که انجام داده اند، چیزی به دس  ن

 جمعی  کافران را هدای  نمی کند.
 اخالص-4

 أَصابَها وابِلٌ فَآتَ ْ أُکُلَها ضِعْفَیْنِ فَِِنْ بَمْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ ابالَّاهُ بِاماا وَةٍوَ مَثَلُ ابَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوابَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاآِ ابلَّهِ وَ تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ«

 (۱6۹)بقره تیه »تَعْمَلُونَ بَصیرٌ 
بااشاد، و  نادیو )کار( کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا، و تثبی  )ملکاآ انسانی در( روح خود، انفاق می کنند، همچون باغی اس  که در نقطه بلا

اوآ اس .( و خداوند طر بارانهای درش  به تن برسد، )و از هوای تزاد و نور تفتاب، به ضد کافی بهره گیرد،( و میوه خود را دو چندان دهد )که همیشه شاداب و با
 به تنچه انجام می دهید، بیناس . 

 انفاق از چیزی که دوس  دارید-۹

 (۵۱)تل عمران تیه  »ءٍ فَِِنَّ ابلَّهَ بِهِ عَلیمٌ  بَنْ تَنابُوا ابْبِرَّ ضَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ«
 اه اس .تگ هرگز به )ضقیق ( نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از تنچه دوس  می دارید، )در راه خدا( انفاق کنید و تنچه انفاق می کنید، خداوند از تن

 معرف  به اینکه انفاق ما از مال خداس  -6

 (۳)ضدید تیه  »مْ أَجْرٌ کَبیرٌبَهُتمِنُوا بِابلَّهِ وَ رَسُوبِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفینَ فیهِ فَابَّذینَ تمَنُوا مِنْکُمْ وَ أَنْفَقُوا «
ورند و انفاق کناناد، اجار بیابه خدا و رسوبش ایمان بیاورید و از تنچه شما را جانشین و نماینده )خود( در تن قرار داده انفاق کنید )زیرا( کسانی که از شما ایمان 

 بزرگی دارند! 
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 دیدار دانشجویان انستیتو علوم انسانی و اسالمی هامبورگ آلمان از دانشگاه
 

 بودند. دانشجویان دانشگاه علوم انسانی و اسالمی هامبورگ آلماناز رئیس، پژوهشگران و جمعی از مسئولین دانشگاه معارف اسالمی میزبان هیاتی متشکل 
و اهیداف و میی در ابتدای این دیدار، دکتر گرامی معاون آموزشی دانشگاه معارف اسالمی ضمن تشکر و قدردانی از میهمانان، به معرفی دانشگاه معارف اسال

 فعالیتهای آن پرداخته و ابراز امیدواری کردند که طرفین در آینده ای نزدیک از تجربیات و تولیدات علمی یکدیگر استفاده نمایند.
ی هیا حجت االسالم والمسلمین دکتر رضوی راد رئیس و مؤسس این واحد دانشگاهی ضمن تشکر از دعوت دانشگاه معارف اسالمی به ذکر دالیل و انگیییزه

توسط تعدادی از حوزویان ایرانی جهت تربیت شیعیان آلمیانیی   تاسیس این واحد پرداختند. ایشان اظهار داشتند: دانشگاه علوم انسانی و اسالمی هامبورگ آلمان
تبلیغ دین اسالم تاسیس و در رشته های مختلف دانشجو میپذیرد. این واحد موفق به اخذ مجوز از کشور آلمان شده و یکی از وهش و آموزش و عالقه مند به پژ

مرکز موفق به اخذ مجوز دانشگاهی شده اند و به لطف خداوند دانشگاه عیلیوم  2باشد که از این تعداد تنها  مرکز دارای مجوز اسالمی در کشور آلمان می 0033
 مرکز می باشد. 2یکی از این  انسانی و اسالمی هامبورگ آلمان

اکنون بیش  ت وایشان در ادامه فرمودند: در زمان تاسیس این واحد دانشگاهی در کشورهای آلمانی زبان هیچ نیروی بومی و کارشناس علوم اسالمی وجود نداش
 از دهها نیروی کارشناس علوم اسالمی آلمانی زبان و بومی برای این منظور تربیت شده اند.

الیت می کینید فع ایشان همچنین به فعالیتهای این موسسه اشاره کرده و فرمودند:این دانشگاه عالوه بر تربیت دانشجویان درحوزه اسالمی،در حوزه پژوهش نیز
اثر در موضوعات اسالمی است ایشان یکی دیگر از فعالیتهای دانشگاه علوم انسانی آلمان را انتشار مجله تخصیصیی بیه نیام  033که ثمره آن انتشار بیش از 

 منتشر شده و مجموعه ای از دانشمندان غربی در آن قلم می زنند. 2332دیالوگ نام برده وبیان داشتند که این مجله از سال 
بیییان  به سخنران بعدی این دیدار حجت االسالم والمسلمین دکتر حیدری فر عضو هیات علمی گروه قرآن و متون اسالمی دانشگاه معارف اسالمی بودند که

 نکات اخالقی پرداختند.
شیده و شیر حجت االسالم والمسلمین دکتر ارجینی معاون پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی نیز در سخنانی به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه از جمله کتب منتی

 فصلنامه های موجود در دانشگاه و دیگر فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه اشاره نمودند.
در سالن امام رضا)ع( دانشگاه معارف اسالمی برگزار شد، بر همکاری دانشگاه معارف اسالمی و دانشگیاه عیلیوم  59در این دیدار که در تاریخ هفتم شهریورماه 

 در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی تأکید گردید. انسانی و اسالمی هامبورگ آلمان
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 اسفند 7ارزیابی انتخابات 
 

با سخانارانای  ۵۹اردیبهش   ۸در تاری  چهارشنبه  »اسفند ۳ارزیابی انتخاباآ «نشستی با عنوان 
دکتر یعقوب توکلی و به هم  انجمن انقالب اسالمی در تاالر دانشگاه برگازار شاد. کاه اهام 

 موضوعاآ مطرح شده در این جلسه به شرح نیل می باشد: 
اوبین انتخاباآ در ایران پس از پیروزی مشروطه خواهان، شکل گرف  و مجلس اول بار اسااس 
رای مستبقیم مردم و به صورآ تقسیم بندی صنفی تشکیل شد. یعنی گفتند صنفهای مخاتالاف، 
 نمایندگانی برای ضرور در مجلس معرفی کنند، به مرور ساختار صنفی تبدیل به ساختار ضزبی شد. 

در دوره های بعد، ضزب اعتدابیون از یک طرف، ضزب اجتماعیون و عامیون از طرف دیگار، وارد  
عرصه انتخاباآ شدند و مجلس ضاب  ضزبی پیدا کرد، مجلس در ادوار اول بیان اجاتامااعایاون، 

 اعتدابیون و عامیون دس  به دس  می شد. 
شد و ور پس از کودتا و به قدرآ رسیدن رضا خان، نمایندگان مجلس توسط ضکوم  انتخاب می شدند و با روی کار تمدن رضاخان، عمال ارتش همه کاره کش

 انتخاباآ دیگر به صورآ جدی از ناضیه مردم انجام نمی شد. 
نفر را به مرکز معرفی می کاردناد و  6نماینده برای مجلس می خواستند،  ۷این ارتش بود که نمایندگان مجلس را انتخاب می کرد به طور مثال در تبریز اگر 

نفر را بر می گزید و در انتخاباآ همان سه نفر که از مرکز معرفی شده بودند رای می توردند. این امر تا تخر دوره پهالاوی باه  ۷مرکز از این تعداد معرفی شده 
مرداد، شاه دفتر سیاسی به راه انداخ  که به قول جهانگیر تفرلی، این دفتر سیاسای  ۱۸شکلهای مختلف ادامه داش  بعنوان مثال در یک دوره پس از کودتای 

اآ خاودشاان رافبود که تصمیم می گرف  که چه کسی نماینده شود. بذا برخی از نمایندگانی که بعنوان نماینده یک شهر به مجلس راه پیدا می کردند طبق اعت
 نماینده شهری شده بودند که تا به ضال به تن شهر نرفته بودند. 

شده بود، مسااباه  وریبعد از پیروزی انقالب اسالمی چون ساختار انتخاباآ در دوران طاغوآ مورد انتقاد بود و ساختار انتخاباآ در تن دوران سب  ایجاد دیکتات
دوق صانا انتخاباآ و دخاب  مردم در سرنوش  خود، به یک دغدغه اساسی تبدیل شد و شرائط به گونه ای رقم خورد که مردم برای هر موضو  مهمی به پای

جریان و  رای تمده و این مردم بودند که برای سرونوش  کشور تصمیم می گرفتند و رای مردم و میزان توجه مردم به یک شخصی  یا موضو  سیاسی یا ضزب
 اثر گذار بوده اس . 

 به گونه ای که  هرکسی که توسط مردم  انتخاب می شد به مجلس راه پیدا می کرد یا رئیس جمهور می شد. 
راور د ضاببته گاهی در یک دوره  به عل  ضساسی  کمتری که مردم داشتند مشارک  ضداقلی وجود داش . و در دوره ای دیگر به عل  ضساسی  بیشتر، شاها

 ضداکثری تضاد مردم پای صندوق های رای هستیم. 
 اسفند : ۳نگاهی گذرا به عملکرد دو جناح اصوبگرا و اصالح طل  در انتخاباآ 

ن اصاوباگارا ریا. مدیری  و هدای  اصالح طلبان در این انتخاباآ  بعهده چند راس فکری مهم و اثر گذار در جامعه بود. اما در مقابل شاهد مدیری  ضعیف ج۲
 هستیم. 

م، کسی که باعاناوان ینی. جریان اصالضاآ با تمام قوا در این انتخاباآ ضرور پیدا کرد. گویا تنها کاری جز پیروزی در این انتخاباآ نداشتند اما در مقابل می ب۱
  . هادی جریان اصوبگرا مطرح اس  مشغول به کارهای متعدد بود به گونه ای که در چند جلسه ای که اصوبگرایان برگزار کردند ایشان ضرور نداش

 . بیس  معرفی شده توسط اصوبگرایان، جذابیتی برای مردم نداش . ۷
دهند مااناناد ای . بیس  اصوبگرایان به صورآ صنفی بسته شده بود یعنی گفتند در بیس  چند روضانی باشد چند دانشگاهی و چند بازاری و... تا مردم به تن ر4

آ، کاالهمان بیس  صنفی که در دوره اول مشروطه وجود داش . وقتی بیس  به صورآ صنفی دیده می شود، جامعه واکنش نشان می دهد.  اببته یکی از مش
 بیس  های موازی بود. 

ر بود و این خاود وست. نو  تبلیغاآ اصالح طلبان به روز بود و از فرای مجازی و تلگرام بیشترین بهره را می بردند. اما تبلیغاآ طرف مقابل غاببا به صورآ پ۹
 یک نو  زنندگی در مخاط  ایجاد می کرد. 

 . ابزار دیگری که به کمک اصالح طلبان تمد، تبلیغاآ ماهواره ای بود که به نفع تنها و در راستای تخری  اصوبگرایان فعابی  می کردند. 6
 نکاآ قابل توجه در این انتخاباآ: 

 . خواس  مقام معظم رهبری ضرور ضداکثری در انتخاباآ بود که این امر در این انتخاباآ محقق شد. ۲
 . هرکه پای صندوق رای تمد به مشروعی  نظام رای داد چون در چهارچوب نظام اس  که می توان خواسته های خود را مطاببه کرد. ۱
 ران.دیگ. اتفاق خوبی که در این انتخاباآ افتاد این بود که مردم دوباره اضساس کردند که تنها هستند که برای سرونوش  خود تصمیم می گیرند نه ۷
 با نظام قهر کرده بودند دوباره به بدنه نظام برگشتند.  ۸۸. بخشی از جامعه که در جریان فتنه 4
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 . ثاب  کردیم که یک دموکراسی واقعی در ایران وجود دارد. دموکراسی که معطوف به خواس  و اراده مردم اس . ۹
 . نو  عملکرد دوبتها و مجابس و شوراها در توردن مردم به پای صندوقهای رای موثر بوده اس . 6
دامان زدن و  . عملکرد بد دوب  اصوبگرا در دوران تصدی قدرآ موج  شد که مردم از تنها فاصله بگیرند به گونه ای که اشتباهاآ تنها در مسائل اعتقادی۳

 به برخی خرافاآ و ادعاها باعث شد که ضتی بدنه اصوبگرای جامعه هم از این جریان فاصله گرفتند. 
 در پایان این نشس  تقای دکتر توکلی به سواالآ مطرح شده از سوی دانشجویان پاس  دادند.  

 همایش دكترین مهدویت

 

ابمللی دکتاریان ماهادویا  را باا ماوضاو   مؤسسه تینده روشن )پژوهشکده مهدوی ( با همکاری دانشگاه معارف اسالمی، دوازدهمین همایش بین
در محل مدرسه علمیه امام کاظم ) ( واقع در میدان معلم برگزار  ۲۷۵۹ماه  ام و سی و یکم اردیبهش  های تخرابزمان از دیدگان ادیان ابراهیمی، سی پیشگویی

 کرد.
 های ابهی درباره ضوادث پیش از ظهور موعود، بررسی و ارزیاابای های کت  تسمانی، ضج  این همایش دو روزه با هدف بحث و بررسی درباره پیشگویی

 ها، چگونگی دالب  و معنا و تحلیل تنها با ضرور عابمان و پژوهشگران ضوزه و دانشگاه برگزار شد. سندی این پیشگویی
داختناد شنبه و صبح جمعه موبفین برتر به ارایه مقاالآ خود در چهار کمیسیون مختلف پر پس از برگزاری مراسم افتتاضیه این همایش، در نوب  عصر پنج

 مقابه به شرح نیل ارایه گردید: ۹که از دانشگاه معارف اسالمی 
 . دکتر محمدجواد فالح، عالئم و نشانه های ظهور بارویکرد تسی  شناسی اخالقی۲ 
 . ضج  االسالم دکتر شاکری و دکتر پوررستمی، زمینه های برداش  سازنده و مخرب از نشانه های ظهور منجی۱
 پیشگوئی های تخرابزمان در باره جوانان -. ضج  االسالم دکتر ضیدری فر و روح اهلل مقدسی، بررسی سندی و تحلیل دالبی روایاآ ۷
 . ضج  االسالم دکتر ضاجی زاده، سوء استفاده فرقه های غابی از اضادیث نبوی)ص( در باب مهدوی 4
 های ظهور با رویکرد تحلیلی  . دکتر ابونر رجبی، زبان نمادین  بودن عالئم و نشانه۹

 از دیدگاه عامه مسلمانان در مورد مهدوی   »تیموتی فرنیش«. ضج  االسالم دکتر منصوری و سرکار خانم علیمرادی، تحلیل گزارش غرض ورزانه 6
 مشرق موعود به چاپ رسیده و مابقی در شمارگان بعدی تن نشریه چاپ خواهد شد.  ۷۸از میان مقاالآ مذکور، مقاالآ دوم و سوم و چهارم  در شماره 

برگزار خاواهاد   ۲۷۵6ماه  ابمللی دکترین مهدوی  را با موضو  عصر ظهور در ادیان ابراهیمی، در اردیبهش  بینشایان نکر اس  که سیزدهمین همایش 
 شد. برای اطالعاآ بیشتر به سای  دانشگاه مراجعه شود.
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 تفسیر صلوات شعبانیه

 در ماه شعبان ابمعظم جلسه تفسیر صلواآ شعبانیه با سخنرانی ضج  االسالم و ابمسلمین دکتر ضیدری فر در روزهای یک شنبه برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

  نخستین جلسه هم اندیشی دانشجویان و اساتید گروه تاریخ و تمدن اسالمی

یرمحمدی، دکتار اندیشی گروه تاری  و تمدن اسالمی با ضرور اساتید محترم گروه و اعرای هیاآ علمی دانشگاه، تقایان : دکتر دانشکیا، دکتر م اوبین جلسه هم

 ۸شاناباهزاده و دکتر واعظی و جمعی از دانشجویان، به هم  انجمن علمی دانشجویی تاری  و تمدن اسالمی در تاریا  چاهاار بیاآ، دکتر سامانی، دکتر ضاجی

 اردیبهش  در سابن امام رضا) ( دانشگاه معارف اسالمی برگزار گردید.

 نخستین نشست هم اندیشی دانشجویان و اساتید گروه قرآن و متون اسالمی 

و دکتر  اندیشی گروه قرتن و متون اسالمی با ضرور اساتید محترم گروه و اعرای هیاآ علمی دانشگاه، تقایان : استاد مجدفقیهی، دکتر منصوری جلسه هم

اردیبهش  در سابن امام رضا) ( دانشگاه  ۱۱فر و جمعی از دانشجویان، به هم  انجمن علمی دانشجویی قرتن و متون اسالمی  در تاری  چهارشنبه  ضیدری

 معارف اسالمی برگزار گردید.
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 جلسه هفتگی زیارت عاشورای كاركنان 

 گردد. صبح  در نمازخانه دانشگاه برگزار می ۳3۷۲جلسه هفتگی قرائ  زیارآ عاشورا شنبه ها از ساع  

 
 
 

 های علمی دانشجویی  دومین گردهمایی اعضای شورای مدیریت انجمن
 

های علمی دانشجویی دانشگاه با ضرور ریاس  محترم دانشگاه، اعرای محترم هیئ  رئیاسه و شاورای  دومین گردهمایی اعرای شورای مدیری  انجمن
 در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.  ۵۹اردیبهش   ۱۹های محترم دانشجویان در روز شنبه  های علمی دانشجویی و خانواده فرهنگی و اعرای انجمن

کیلومتری مشهد اردهال بازدیاد کردناد و در اداماه، نشاس  اعارای  ۱در نوب  صبح شرک  کنندگان در اردو از باغ گل محمدی در روستای جوشق در 
موضاوعاآ ها و پیاشنهادهای خاود در  های هفتگانه به بیان دیادگاه ها در مجتمع تفریحی خورشید اردهال برگزار شد. در این نشس  نمایندگان انجمن انجمن

 مختلف ناظر به مسائل انجمن و دانشگاه پرداختند.
ها اعاالم  منها را بیان نموده و ضمای  خود را از انج در پایان نیز ضج  االسالم و ابمسلمین دکتر شاکری ریاس  محترم دانشگاه انتظارهای خود از انجمن

های تزاد اندیاشی در داناشگاه تاکیاد  کردند. ایشان در بخشی از سخنان خود بر برگازاری کرسای
 نمودند.

در نوب  عصر دانشجویان پس از زیارآ مرقد مطهر علی بن اماام محماد بااقر) (، از کارگااه 
گالبگیری در روستای علوی بازدید نمودند و سپس به روستای سرسبز نیاسر رفته و از تباشار نیاسار 

 بازدید کردند.
)قمری( قاصدی را به نام عامر بن ناصر فینی  ۲۲۷در تاری  تمده که: مردم فین کاشان در سال 

به مدینه نزد امام محمد باقر) ( فرستاده بودند و از او درخواس  پیشوایی راداشتند. امام فرزناد خاود 
سلطانعلی برادر امام جعفر صادق) ( را رهسپار ایران و شهر کاشان کرد. امامزاده به کاشان رساید و 

رف . چند سابی  ها به دبیل گرمی هوا به منطقه اردهال می در محله فین بزرگ ساکن شد و تابستان
اوضا  بدین صورآ بود تا اینکه امامزاده سلطانعلی از نفون زیادی در بین ماردم برخاوردار گاش  و 
این باعث ترس ضاکم اردهال ا که زرین کفاش ناام داشا  اا شاد. وی ساپاهی را بارای قتال 

روز طاول کاشید،  ۷فرستد و تن ضررآ سرانجام در یک جنگ نابرابر که  علی به منطقه می سلطان
رسد. محل دقیق شاهادآ ایاشان در دربناد  همراه یارانش در منطقه ییالقی اردهال به شهادآ می

شود. مردم فین پس از شنیدن خابر سراسایمه باه  ازناوه اس  که با نام قتلگاه در منطقه شناخته می
اس ، تنها ضاررآ  رسند که ضررآ به شهادآ رسیده کنند، وبی زمانی می طرف اردهال ضرک  می

کنناد. از تن  دهند و دفن می پیچند و در نهر تبی که در تن نزدیکی اس ، شستشو می را در قابی می
زمان تاکنون همه سابه در دومین جمعه مهر ماه و با ضرور هزاران نفر از مردم فین و کاشان تییان 

هایی که افراد در دومین جمعه مهر ماه هر ساال باه  شود. چوب سنتی مذهبی قابیشویان برگزار می
رود و دوم  گیرند دو روای  دارد. اول اینکه برای شستن قابیها در مشهد اردهال به کار می دس  می

 گیرند. اینکه افراد تنها را به نشانه خونخواهی به دس  می
هر سابه در هفته دوم مهر که به هفته پایان برداش  محصوالآ کشاورزی در بیان کاشاورزان 
معروف اس  از روستاهای اطراف کاشان، کاشاورزان و زوار بارای بزرگداشا  ساابگرد شاهادآ 

کنناد. ایان  روند و در مراسم قابیشویان شرک  می سلطانعلی بن محمد باقر) ( به مشهد اردهال می
مراسم تنها مراسم مذهبی در ایران اس  که بر اساس تقویم هجاری شماسی و بار اسااس ساال 

 شود. کشاورزی برگزار می



  

18 

روزنه شماره 
3

ستان 
، تاب

59
 

 های سعدآباد  بازدید خواهران از موزه عبرت و مجموعه كاخ

 
 برگزار شد، در این اردو دانشجویان در ابتدا از موزه عبرآ ایران بازدید کردند. ۵۹اردیبهش   ۲۲اردوی یک روزه دانشجویان خواهر در روز شنبه 

و پس  اش موزه عبرآ ایران ساختمانی واقع در باغ ملی تهران اس  و در زمان ضکوم  پهلوی زندان زنان و بعد زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری نام د
 به موزه تبدیل شده و به موزه عبرآ ایران نامگذاری گردید. ۲۷۸۲بازداشتگاه توضید نامیده شد. این زندان در سال  ۲۷۹۳از انقالب اسالمی در سال 

توسط مهندسان تبمانی تکمیل گردید و به عنوان نخستین زنادان مادرن در  ۲۷۲۲این بنا نخستین زندان مدرن ایران اس  که در دوران رضا شاه در سال 
 ایران شرو  به کار کرد. بعدها این محل اوبین زندان اختصاصی زنان شد.

نجه شک در دوران محمد رضا پهلوی این زندان از سوی سازمانها مختلف امنیتی و انتظامی به ویژه ساواک و کمیته مشترک ضدخرابکاری جه  بازداش  و
 گرف . زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می

صندبی  ار،تویزان کردن از سقف، دستبند قپانی، تویزان کردن صلیبی، شوک ابکتریکی، تپوبو، سوزاندن نقاط ضساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیترد
 های ماموران شکنجه کمیته بوده اس . ترین شکنجه هیتر دار، باتوم برقی، شالق با کابل برقی از متداول

دره سرسابز های توچاال و  درادامه این اردو دانشجویان از مجموعه سعدتباد نیز بازدید کردند. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدتباد در پهنه پرطراوآ کوهپایه
ون  تاباستانی انگیزی از شمال شهر تهران با مساضتی ضدود صد و ده هکتار قرار گرفته اس . این منطقه در دوره قاجار محل استقرار و سک دربند و در بخش دل

های مختلف به اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافا  و  خورشیدی، در وسعتی تازه و ابحاق باغ ۲۱۵۵و ییالق شاهان این سلسه بوده و پس از کودتای 
اجار ساربرتوردند. ای از بازمانده بناهای ق جای این پهنه برتافته از درختان کهن و سپیدار و سرو، به فاصله کاخ و کوشک هایی به مناسب  های گوناگون در جای

هاا باه  ارآدر دوره پهلوی هجده کاخ کوچک و بزرگ در سعدتباد ساخته شد تمامی این مجموعه پس از انقالب اسالمی تبدیل به موزه شده اس . برخی از عم
به ماوزه شاده یل شکل کاخ موزه، همانطور که قبال بوده اس ، مانند کاخ مل  و کاخ سبز به نمایش گذاشته شده اس  و برخی دیگر با توجه به ویژگی بنا، تبد

 اس .
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 حضور جمعی از دانشجویان خواهر در برنامه معنوی اعتکاف 

س جمکران مقدهمزمان با میالد امیر ابمومنین علی) ( و شرو  ایام اببیض، جمعی از خواهران دانشجو در مراسم معنوی اعتکاف که در دانشگاه قم و مسجد 

 برگزار شد شرک  نمودند.
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 بازدید از نمایشگاه كتاب تهران 

ضرور دانشجویان خواهردر بیس  و نهمین دوره از نمایشگاه بین ابمللی کتاب  تهران  که در تااریا  

 در محل نمایشگاهی شهر تفتاب برگزار شد.  ۵۹اردیبهش  ماه  ۲۸

 

 

 

 تجلیل از جانبازان در سالروز والدت حضرت ابوالفضل )ع( 

هاشم ضررآ اباابفرل ابعباس ) ( و روز  در سابروز میالد پربرک  قمر منیر بنی

جانباز، از اساتید محترم دانشگاه معارف اسالمی که به مقام جانبازی و ایثارگاری 

 اند، تقدیر شد. نایل تمده

فر، دکتر گرامی  دکتر ضیدریدکتر توکلی، در این مراسم از تقایان: 

  شاائاباه تالشهای بای  و دکتر کمابی به پاس فداکاری، هم  و

ایشان در ضفظ عزآ، عظم ، استقالل، سعادآ و غرور مایاهان 

 عزیزمان قدردانی گردید.

 

 

 برگزاری نمایشگاه كتاب مهدوی در آستانه میالد منجی عالم بشریت امام زمان )عج( 

 در محوطه دانشگاه به هم  انجمن علمی دانشجویی مبانی نظری برگزار شد. ۵۹اردیبهش   ۱6نمایشگاه کتاب با موضو  مهدوی  در تاری  
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 برگزاری نمایشگاه هنری با موضوع نفوذ مذهبی

خرداد به مدآ یک هفته در محوطه دانشگاه  ۸با هم  انجمن علمی و دانشجویی تاری  و تمدن اسالمی، نمایشگاه عکسی با موضو  نفون مذهبی از تاری  

 برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری طرح كارورزی تدریس 

 برگزار شد.  ۵۹دوره کارورزی تدریس با ضرور دکتر فالح و به هم  انجمن مبانی نظری اسالم دراردیبهش  

 معرفی طرح:      
ازتنجا که تدریس، رساب  دانشجویان مدرسی معارف اسالمی اس  و با توجه به اکتسابی بودن فن تدریس و اثربخشی کارورزی تدریس در موفقی  

 حیطدانشجویان مدرسی، انجمن علمی مبانی نظری تصمیم گرف  تا شرایطی را فراهم سازد که دانشجویان بتوانند به تمرین مدرسی بپردازند و در م
ن فرضی، مهارآ های ضرفه ای را تمرین کرده و با افزایش قدرآ تدریسشان خود را برای این رساب  به بهترین صورآ تماده کنند. گفنتی اس  ای

 طرح می تواند منجر به ایجاد اعتماد به نفس و کاهش استرس تدریس برای دانشجویانی شود که سابقه تدریس رسمی ندارند.

 اهداف طرح:     
 عملی شدن اطالعاآ نظری دانشجویان و توام شدن دانایی وتوانایی. ۲
 .تشنایی نسبی با محیط تدریس و فرتیند یاددهی و یادگیری ۱
 .استفاده از تجربیاآ و مطاب  ارائه شده استاد ضاضر در کالس کارورزی۷
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 .تشنایی با مشکالآ تدریس و بهره مند شدن از راهنمایی های علمی وعملی اساتید و دانشجویان4
 .کس  اعتماد به نفس و خود کفایی نسبی و کاهش اضطراب در تدریس ۹
 . مشاهده  تحلیلی و انتقادی کالس درس و دستیابی به راه های بهبود و تعدیل6
 تنها با راهنمایی اساتید و دانشجویان . کشف نقاط قوآ و ضعف توسط دانشجو و تقوی  کردن و یا برطرف کردن۳
 .تشنایی اجمابی با کت  درسی دانشگاه و درک چگونگی شیوه تدریس متناس  با دروس معارف اسالمی۸

 نحوه اجرا:      
طرح کارورزی تدریس در قاب  کالس های فرضی و در طی چند جلسه پیاپی شکل میگیرد. در این کالس فرضی تعدادی از دانشجویان شرک  می 
 کنند و در هر جلسه دو نفر از دانشجویان مبحثی از کتاب های دروس معارف که از پیش تعیین شده را تدریس می کنند. سپس دانشجویان به نقد

 تدریس ارائه شده پرداخته و در انتها استاد ضاضر در جلسه، نکاآ مهم را بیان کرده و جمع بندی می فرماید.
در جلسه اول بروشوری به دانشجویان شرک  کننده داده می شود که در تن نکاآ کلیدی تدریس موفق به صورآ خالصه تبیین و کلی  طرح بیان 

 شده اس . 
 این طرح در جلساآ هفتگی و منظم دو ساعته برگزار می شود.

 ود.برای ایجاد انگیزه میان دانشجویان، در نظر گرفته شد که در انتهای دوره کارورزی نفر اول بر اساس امتیازاآ داده شده معرفی و تقدیر ش
 قابل نکر اس  که این طرح در ترم جاری نیز ادامه دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهیابی آقای پورعابدین دانشجوی دكتری به مرحله منطقه ای مسابقات سراسری قرآن و عترت 

طقه ای در من تقای روح اهلل پور عابدین، دانشجوی دکتری قرتن و متون اسالمی به سی و یکمین دوره جشنواره قرتن و عترآ دانشجویان راه یاف . مسابقاآ

 اردیبهش  در دانشگاه کاشان برگزار گردید. ۲4تا  ۲۱تاری  
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 برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان 

 اوبین دوره مسابقاآ دانشجویی فوتسال در سابن شهید ضیدریان برگزار شد.
اردیبهش  ماه به مصاف هم رفتند که در نهای  تیم دوم تاری  و  ۲۹اردیبهش  ماه تا  ۲۷تیم از دانشجویان در دو گروه از تاری   ۳در این دوره از مسابقاآ  

در پایان  ند.تمدن اسالمی توانس  قهرمان مسابقاآ شود و تیم های تشنایی با منابع اسالمی و مبانی نظری اسالم به ترتی  مقام دوم و سوم را کس  نمود
 مسابقاآ  با اهداء جوائزی از برگزیدگان تقدیر شد. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 مسابقه كتابخوانی تفسیر سوره حجرات  در ماه مبارک رمضان

بیشاهی، عا در ماه مبارک رمران، مسابقه کتابخوانی با محوری  تفسیر سوره ضجراآ استاد قرائتی برگزار شد و به برگزیدگان این مسابقه تقایان: محسن

 محمدرضا مهر بخش، محمد موضدکیا و علی ضسینعلی پور  جوائزی اهدا شد.

 

 راه اندازی مركز مشاوره و راهنمایی دانشگاه 

 راه اندازی شد. ۵4ا  ۵۹با ابطاف ابهی مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه با رویکرد روانشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 

در این جلساآ برادران از مشاوره ضج  االسالم و ابمسلمین دکتر مهکام )دکترای روانشناسی( و خواهران از مشاوره  سرکار خانم 
 برقعی )دانشجوی دکتری روانشناسی( استفاده نمودند. 

)امور دانشجویی( و دانشجویان خواهر به ساختمان خوابگاه  ۷۲۹دانشجویان برادر برای تعیین وق  جلسه به طبقه سوم، اتاق 
 )سرکار خانم یزدانی( مراجعه نمایند.
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 برگزاری مراسم یادبود دانش آموخته دانشگاه مرحوم دكتر حسین زاده 

ی و تموخته گروه انقالب اسالمی دانشگاه معاارف اساالما زاده مدرس گروه معارف اسالمی دانشگاه تهران، دانش به مناسب  درگذش  دکتر محمدعلی ضسین

نشکاده دا منتخ  مردم مراغه و عج  شیر در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، مراسم ختمی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران،

اردیبهش  ماه در مسجد دانشگاه تهران با تالوآ تیاآ نورانی قرتن کریم،  ۱۳اندیشه و معارف اسالمی دانشگاه تهران و دانشگاه معارف اسالمی در روز دوشنبه 

 ر شد.پور و با ضرور خانواده محترم دکتر ضسین زاده برگزا مداضی ضاج سعید ضدادیان در مصائ  اهل بی ) ( و سخنرانی ضج  االسالم و ابمسلمین قلی

درجاآ را مسئلا  لو دانشگاه معارف اسالمی فقدان این جوان متعهد و انقالبی را به خانواده محترم ایشان تسلی  عرض نموده و از خداوند متعال، برای ایشان ع

 دارد.

 

  5931های منتشره در ششماهه اول سال  كتاب

 نام نويسنده نام کتاب گروه رديف

 اخالق اسالمي 1
آشنايي با دانش اخالق اسالمي درآمدی بر فلسفه 

 علم اخالق اسالمي
 مهدی احمدپور

2 

 قرآن و متون اسالمي

اصول اخالقي ـ تربيتي ارتباط گفتاری در قرآن و 

 حديث
 محمدحسن باجالن

3 
بررسي تطبيقي آرامش رواني در قرآن و 

 شناسي روان
 کرمي مهرداد ويس

4 

 اخالق اسالمي

 حسين باقری های جديد مدل آرامش در اخالق اسالمي و معنويت

5 
بستگي از منظر عرفان، اخالق و تربيت  عشق و دل

 اسالمي
 وحدت ياسين کمالي

 علي تاج بخش اخالق در ورزش 6
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 راهنمای نویسندگان مقاله
 

دومين شماره فصلنامه مطالعات معارف اسالمی منتشر شد،دانشجویان محترم می توانند مقاالت علمی خود را به 

 ارسال نمایند.  motaleat@maaref.ac.irنشانی

 راهنماي تنظيم مقاالت 
 . مقابه ارسابی باید علمی و دارای ساختار نیل باشد:۲

 . عنوان: بیانگر مسئله مقابه.۲ا  ۲
 نمای مقابه و فشرده بحث. . چکیده: تینه تمام۱ا  ۲
 . واژگان کلیدی: فهرس  موضوعی مقابه.۷ا  ۲
 . طرح مسئله: شرح روشن موضو 3 مسئله تحقیق.4ا  ۲
 گیری توصیفی3 تحلیلی، مستند و مستدل. . بدنه اصلی مقابه با جه ۹ا  ۲
 . نتیجه. 6ا  ۲
 شناسی با ترتی  ابفبایی براساس ابگوی نیل: . کتاب۳ا  ۲

 ـ كتاب
نام خانوادگی )شهرآ(، نام، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، نام 

 ناشر، شماره چاپ.

 .۷، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشاراآ اسالمی، چ الميزان فی تفسير القرآن، ۲۷۸۲طباطبایی، سید محمدضسین، 

 ـ مقاله
 ، عنوان مجموعه، شماره، صفحاآ، محل نشر، نام ناشر.«عنوان مقابه»نام خانوادگی )شهرآ(، نام، سال انتشار، 

، قم، دانشگاه ۷۳ا  6۲، ص ۱۹، شماره مطالعات انقالب اسالمی، «انقالب اسالمی و تینده چابش با پارادایم ترقی»هراتی، محمدجواد، 

 معارف اسالمی.
 * اگر دو اثر از یک مؤبف با تاری  مشابه وجود دارد با ضروف ابفبا متمایز گردد.

 ۱، قم، اسراء، چ فلسفه حقوق بشرابف،  ۲۷۸۱جوادی تملی، عبداهلل، 

 ، قم، اسراء.تفسير تسنيمب،  ۲۷۸۱جوادی تملی، عبداهلل، 

 همین ترتی  و از چپ به راس  معرفی شود. * منابع التین هم به
 خانوادگی مؤبف، سال انتشار: جلد 3 صفحه(  . ارجا  ها، در درون متن قرار بگیرد: )نام۱

 (3۷۱4  ۷: ۲۷۸۲)طباطبایی،  
 صورآ پاورقی بیاید. . عبارآ التین به۷
 . به منابع دس  اول و معتبر ارجا  داده شود.4

 شيوه بررسی و چاپ مقاله
 ابکترونیکی و شماره تلفن نویسنده ضروری اس . . درج نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، نشانی پس  ۲

 ارسال فرمایید. maaref.ac.ir motaleatبه باال از طریق پس  ابکترونیکی فصلنامه به نشانی  word 2007صورآ تایپ شده در محیط  . مقابه را به۱
 دار بپرهیزید.   ای باشد. از ارسال مقابه دنبابه   کلمه   ۱۹۲ صفحه    ۱۲ ضجم مقابه ضداکثر  . ۷
 کلمه تنظیم گردد.   ۲۹۲ . چکیده فارسی ضداکثر در  4 
 کلمه در نظر گرفته شود.   ۹ . برای واژگان کلیدی  ۹ 
 . مقابه رسیده پس از تأیید داوران و هیئ  تحریریه، چاپ خواهد شد.6
 شود. . مقابه ارسابی درصورآ تأیید و یا عدم تأیید بازگردانده نمی۳
 . مقابه ها و مباضث منتشر شده در نشریه مطابعاآ معارف اسالمی بیانگر دیدگاه نشریه نیس .۸
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