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 فهرست 
 دیدار استادان و دانشجویان با عالمه جوادی آملی  2 43 بررسی روند همکاری دانشگاه معارف اسالمی و سازمان سمت 

بررسی راهکارهای همکاری دانشگاه معارف اسالمی  با معاونت فرهنگی 
 نهاد

 با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر نجارزادگان 1بایسته های استادی 6 43

 با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر نصیری 2بایسته های استادی 12 43 برگزاری کارگاه پژوهش های نوین

 نشست های علمی دانشجویی 11 43 نشست مشترک دانشگاه معارف اسالمی با مؤسسه آینده روشن

 روانشناسی نوجوان 11 46 نشست توجیهی ـ مشورتی راه اندازی بسیج اساتید

 شناسی در غرب های شیعه بررسی وضعیت کرسی  11 46 تجدید عهد دانشجویان با امام عصر )عج( در مسجد جمکران

 تاثیر مطالعات حدیثی در تفسیر قرآن 11 46 اعزام دانشجویان خواهر به اردوی راهیان نور

دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان با خانواده اولین شهید روحانی مدافع 
 حرم

 غلو در تاریخ تشیع معاصر 11 41

 ای  ظرفیت های اخالق اسالمی در اخالق حرفه 11 41 اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد

 روش کالسداری و مخاطب شناسی 22 41 بازدید دانشجویان از موزه عبرت و مجموعه سعد آباد

 فقه االخالق 21 41 بازدید خواهران دانشجو از مجتمع یاوران حضرت مهدی)عج(

 تحلیل و بررسی وقایع نیجریه 21 41 بازدید دانشجویان از نمایشگاه کوچه های بنی هاشم

 نگاهی به بازتاب انقالب اسالمی در کشورهای دیگر 21 32 13آیین تجلیل از اساتید و دانشجویان برتر دانشگاه در سال 

کسب رتبه در هفدهمین همایش کتاب سال حوزه توسط گروه تاریخ و 
 تمدن اسالمی

نقش حوزه و دانشگاه در موضوع «حضور دانشجویان در نشست علمی      22 32
 »تحول در علوم انسانی

با  »سبک و فرهنگ زندگی اسالمی در دنیای معاصر «برگزاری همایش ملی  23 32 درخشش دانشجویان در همایش ملی فلسفه اخالق
 مشارکت دانشگاه

 اعضای کمیته علمی همایش 26 32 ایجاد کانال تلگرام دانشگاه معارف اسالمی

 نشست دانشگاه معارف اسالمی با جنبش مقاومت اسالمی النجبا  21 34 انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات معارف اسالمی

 برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی   42 34 انتشار ویژه نامه فقه االخالق

نتایج دومین دوره انتخابات اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی 
 دانشجویی

 اعالم انزجار دانشگاه معارف اسالمی از اعدام آیت اهلل باقر النمر  41 33

های علمی  نشست اعضای جدید دومین دوره شورای مدیریت انجمن 42 33 انتصاب استادان مشاور انجمن های علمی دانشجویی
 دانشجویی 

13کتابهای منتشر شده پژوهشی در ششماه دوم سال  البالغه با همکاری دانشگاه المللی نهج برگزاری هفدهمین کنگره بین 44 36 

 فراخوان دوازدهمین همایش بین المللی دکترین هدویت  44 36 الف(کتابهای درسی 

 برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش 44 31 ب(کتابهای کمک درسی 

به رحمت  13مراسم گرامیداشت یاد عزیزانِ همکاران محترم که در سال 
اند ایزدی پیوسته  

 بررسی راهکارهای تعامل دانشگاه معارف اسالمی و مسجد مقدس جمکران 43 31

 بررسی راهکارهای تعامل دانشجویان با مسجد مقدس جمکران        43 31 انتصاب مسئوالن جدید دانشگاه 
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شبهه خیلی مقدس 
است. یک وقت هست 
کسی غرض بدی هم 
دارد، شما کار به این 
نداشته باشید که گوینده 
غرض بد دارد یا ملحد 

گوید.  است، ببینید چه می
شبهه پاسخ علمی 

خواهد. پیشرفت علم  می
در گرو شنیدن شبهه 
 است
 
 

 
های ما که در  دانشگاهی

عصر طالیی به سر 
بریم برادر و مسلمان  می

و شیعه هستند. اگر از ما 
پاکتر نباشند مثل ما 
.هستند  

 دیدار استادان و دانشجویان با عالمه جوادی آملی 

جمعی از استاداا    ااشتویاند  ااشتو د  

معدرف استممی جتتد انت ار عتد  ممت  

هتدی  جااای آملتی   استاددا  از مامدن 

 حکیمدش  انود  ع  خ مد معظم ل  رسی ش . 

ار اعا ای انن ان ار جندب حید االسمم    

المسلمین اکتاا اتدکای رندستد ممتاام 

ااشو د  ع  عید  اه اف    ظتدن  ااشتو د  

معدرف استممی راااخانت    اراراتی از 

اساد راهد    ملکااهتدی ااشتو د  ار ا  

حاز  تاعید م رس معدرف استممی   تدلیت  

هد ارائ  شمااش . ار ااام  حضات آند اهلل جااای آملی ع  انتااا  هدی ارسی معدرف اسممی ااشو د  ب کاد

 ااا.  سخن راااخان  ک  ارارش آ  تق نم حضارتد  می

                         

داریم. از گزارش جاام  و امیدخشاشی  ا   مقدم شما اساتید، فضال، دانشمندان و دانشجویان را گرامی می

فرمودند هم  استفاده  ردیم. امیدواریم سعی خلیغ این دانشگاه مشکور ذات اقاد  اهیای خاشاد و هما  شاما 

دانشوران مشمول ادعی  ذا ی  وهی عصر ارواحنا فداه خاشید. خ  خر ت انقالب اسالمی فرصت مغتنمای، ناصی  

جا شارو   نناد و خا   ها متحد و همراه و پیرو یک راهنما و رهبر خاشند و از یک حوزه و دانشگاه شد    این

هاای  جا ختم خشود و این احتیاج خ  شناخت عمیق یکدیگر دارد. فرصت خوخی خرای حوزه است    حرف یک

خود را منتقل  ند وهی اصرار نداشت  خاشد    فقط سشنگو و گوینده خاشد، خلک  اصرار داشت  خاشد    شانونده 

خینید این نقد، این اشکال و هو صحیح هم نباشد و  هم خاشد؛ چون پیشرفت علم در سای  اشکال و نقد است. می

خ  صورت یک خیماری خاشد، شر خاهعرض است. خر اتی    روی شبی  و اشکال و نقد اسات، قاخال شامارش 

 نند مرض، یک خالست. درست است مرض یک رنج زود گذر را خا  هماراه  نیست. خسیاری از افراد خیال می

خینید خسیار زیباست و این شر خاهعرض اسات نا  شار   نید، می دارد وهی وقتی آن را در نظام احسن خررسی می

 خاهذات. 

 رد و  های پزشکی مدیون خیماری است. اگر در دنیا خیماری نبود، ن  ط  صنعتی پیشرفت می  تمام پیشرفت

 شد ن  اسرار و رموز فطرت و درون خلقت انسان.  ن  ط  سنتی، ن  اسرار اشیاء مششص می

فرماید: اگر آهنگی خ  گوش شما ناآشنا اسات  در دنیا چیزی خ  عنوان شر وجود ندارد. حکیم سبزواری می

ای خیلی دهپذیر است. ما در دنیا نغم  ناموزون نداریم. هر چیزی را حساب  نید، خیرش خیش از  خ  گوش عده

های علوم و فنون پزشکی مدیون این خیمااری اسات. شابی   این است. از مرض    خدتر نیست. تمام پیشرفت

خیلی مقد  است. یک وقت هست  سی غرض خدی هم دارد، شما  ار خ  ایان نداشات  خاشاید  ا  گویناده 

خواهد. پیشرفت علم در گارو شانیدن  گوید. شبی  پاسخ علمی می غرض خد دارد یا ملحد است، خبینید چ  می

های هگل حتما خاید خیاید، پاساخ دقیاق نقاد را خایاد از  های د ارت حتما خاید خیاید، حرف شبی  است. حرف

هاا  حوزه دریافت  نید. شما استادان معارف اسالمی سفیران حوزه هستید. صارف اینکا  در  خگوییاد و آن

 (2دیدار با ابرار )
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های هگل را خفیمید. اگر تواناستید دفاا    خشنوند و نمره خگیرند، خوب است وهی  افی نیست. رشد حوزه در این است    شما  امال شبی 

 وقت این حاوزه و داناشگاه عاهمان   نید، نتوانستید خ  حوزه منتقل  نید و خا اهلش در میان خگذارید، پاسخ را منتقل  نید و سفیر خشوید. آن

شوند. چطور شد    مرحوم خواج  ناصیر در عاصر  شود. قبل از اینک  ما دانشگاه را شیفت   نیم، خود دانشمندان دانشگاه شیفت  علم می می

تواند سافیر علام خاشاد. مرحاوم  خرافی مغول،  اری  رد    رصد خان  مراغ  را خسازد. اگر  سی در خراخر چیار تا شبی  فورا خرنجد، نمی

گوید افتشار من این است    در محضر  سی هستم  ا  در روزگاار  خواج  نصیر رضوان اهلل علی ، او یک قدر علمی است. عالم  حلی می

خود نظیر ندارد. خعدها خ  مرحوم عالم  حلی اشکال  ردند    االن چند سال گذشت ، خواج  نظیری دارد؟ چرا گفتید در روزگار من. خبینید 

ترین عصر قارار داد. در  ترین عصری خود    خر ایران گذشت، آن را جزو درخشنده خواج  چ   ار  رد؟ خواج  در عصر مغول    وحشی

اش در حد متوسط اسات. ایان رسااه  خا   ای در توحید نوشت     خدا هست، رساه  ای ساخت. مرحوم خواج  یک رساه  مراغ  رصدخان 

شناخت. نقدی نسبت خ  این رساه  نوشت و اشکاالتی  ارد و فرمایاشات  دست دخیران  ات  قزوینی رسید. او مرحوم خواج  نصیر را نمی

خواج  را رد  رد و این شد دو رساه . نقد دخیران  ات  قزوینی خ  عرض مرحوم خواج  رسید، خواج  پاسشی داد و شد س  رساه . دخیران 

 ات  قزوینی هنوز نشناخت صاح  این قلم  یست. این نقد پاسخ را خاز مورد نقد قرار داد و شد چیار رساه . مرحوم خواج  دید اینطاور 

شود. خاید مقتدران  وارد شد و شد رساه  پنجم. این پنجمین رساه  وقتی خ  دست دخیران رسید، متحیر ماند  ا  ایان قلام سارب، ماال  نمی

ای نداشت دخیران  اتبی رساه  ششم   یست. او نرم نوشت     شما خ  هوش خیایید. این قلم خواج  طوسی است. این قلم سرب ریشت. چاره

دهیاد  را نوشت. فیمید    خاید مؤدب خاشد هذا نوشت من اشتباه  ردم و شما را نشناختم، ن  علم  ن  فیم نا  اساتدالل شاما را. اجاازه می

پذیریم و دخایران  خدمت شما خیایم؟و این شد ششمین رساه . خواج  هفتمین رساه  را خ  عنوان محبت نام  نوشت و گفت خیا ما شما را می

 اتبی و سایر شارحان  الم را خ  رصدخان  مراغ  خرد و دور هم جم   رد، شاگردانی مثل دخیران ترخیت  رد و رصدخان  مراغ  را در عاصر 

خریم خرادر و مسلمان و شیع  هستند. اگر از ما پا تر نباشند مثل ما هستند. شیر  های ما    در عصر طالیی خ  سر می مغول ساخت. دانشگاهی

 رایحالل خوردند. در  نار سفره امامت امام نشستند، دوستان ، خرادران ، محققان  و عاهمان . تا سشنی خرای گوینده محققان  پذیرفت  ناشد، خا

فرمود مثل سد حرف خزنید    نفوذ ناپذیر خاشد. و اگر خارای شاما حال ناشده  .  »قُوهُواْ قَوْالً سَدِیداً «سرگرم  ردن شاگرد دهن خاز نکند. 

هاای شاما  پذیرد. وقتی نپذیرفت، دیگار حرف  نیم. نشواهید شاگرد را سا ت  نید، او نمی است، خگویید فرصت خدهید جلس  خعد حل می

های فراوانی در حوزه و دانشگاه هست، آنیا را خگویید. خادا اخوریحاان  دهپذیر نشواهد شد، خناخراین خرای اینک  سفیران خوخی خاشید، حرف

گوید: خاورمیان  مید اهحاد و شرک خود. اصلش در اوهین خطب  نورانی نیج اهبالغ  است    حضرت وقتای  خیرونی را غریق رحمت  ند، می

فرماید: وقتی پیامبر اسالم)ص( ظیور  رد    خششی از جیان را اهحاد و خششی را شرک و خشاشی را   ند، می وض  عصر خعثت را تشبی  می

از نظر عقیده شک و تردید، و ستم و ظلم و ناهمواری از جیت اخالق و روان، جیان را پر  رده خود. در چنین فضای تااریکی پیاامبر)ص( 

گویاد: اخاراهیم خلیال) ( در   ناد. می طور    در عصر اخراهیم خلیل خود خیاان می ظیور  رد. اخوریحان خیرونی وضعیت خاورمیان  را همان

خاورمیان  ظیور  رد. ا ثر مردم یا ملحد خودند یا مشرک و مسئل  توحید خرایشان حل نشده خود. وجود مبارک اخراهیم خلیل) ( گفت: آفال 

تواند رب خاشد. چیزی    گاهی  نمی

تواند رب  هست و گاهی نیست نمی

قااالَ ال حُحِاا   «دائاام مااا خاشااد. 

( ایان در خشاش 67)انعاام:»اآلفِلینَ

هاای  ضعیفی عمل  رد و در خشش

وسی  جامع  اثر نکرد.  م  م دست 

ها را قط   ارد و  خ  تبر خرد. هم  آن

فَجَعَلَیُمْ جُذاذاً إِالَّ  َبایراً « شکست. 

( خا  تعبایر جنااب 85انبیااء:» ) هَیُم
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حرف صحیح، چه غربی چه 
های بیگانه   شرقی، دخالت

نه شرقی نه غربی، بین 
نفی و اثبات باید فرق 
گذاشت. کسی بخواهد در 
شئون داخلی مملکت ما 
نفوذ پیدا کند ال شرقی و 
ال غربی، حرف عالمانه 
دارد چه شرقی چه غربی، 

پذیرد. شما به  کشور می
این فکر نباشید که 

ها را اینجا یاد بگیرید   حرف
و منتقل کنید. اگر چهار تا 
حرف علمی هگل، 
دکارت و.. را خوب هضم 
نکنید، به حوزه نیاورید و 
جواب را منتقل نکنید، به 

تان عمل نکردید و  وظیفه
اگر دانشجو و دانشگاه 
بفهمد، دیگر به فکر چیز 
.دیگری نیست  

ها هام اثار نکارد. هناوز صادای  ها اثر  رد و در خیلی در خیلی .»خلیل من ختیای آزری خشکست« سعدی: 

سوزی رسید و وجود مبارک خلیل را در آتاش  توحید خلیل حق از آن منطق  خیرون نیامده است. مراسم آتش

انداختند و همگان دیدند    این  ل آن منطق  را روشن  رد. گرچ  دسترسی خ  خبرها آن روز آسان نبود وهی 

شاان  این خبر از خس میم خود، سریعا خ  خاورمیان  منتقل شد. قاصدها خرای اینک  زودتر خبر را خرساانند، هم 

گرفات  آمد و آن را می تازه نفس و آماده، آن نام  را از قاصدی خ  قاصد دیگر می دادند و قاصد خا سرعت می

خرد و خبر زود منتقال  خرد و سومی هم آماده سوار خر مر   او هم خ  سرعت می تا مقصد خعدی خ  سرعت می

یَا نَارُ  ُونِی خَرْدًا وَ «ای خود خبر در خاورمیان  پیچید    خلیل حق را در آتش انداختند و  شد. خ  هر وسیل  می

ای نپذیرفتند. در این فضا حرف اخوریحان خیرونی این خاود  ا   ای هم پذیرفتند و عده (. عده76)انبیاء: »سَالمًا

 ند    یونان این  ار را  رد، وهی هند این  ار را نکرد. اگر هند این  ار را  یونان پیشگام در فیم خود و گل  می

 رد ما امروز گرفتار خودا و خرهمای هند نبودیم. همین حرف اخوریحان خیرونی را چند سال قبل    علماای  می

هند آمده خودند، گفتم اشک ریشتند و گفتند حق خا اخوریحان است و علمای ماا مجرمناد. اخوریحاان خیرونای 

ای    خیدار خود و این پیام خلیل حق را زود گرفات  گوید    این حرف    خ  خاورمیان  رسید اوهین منطق  می

یونان خود. شرخت شیادت نوشید و در راه توحید مسموم شد. او علی  اهحاد و شرک قیام  رد. توحیاد را پایا  

گذاری  رد و در این راه مسموم شد تا توانست شاگردی خ  نام افالطون ترخیت  ند، و او توانست شاگردی خ  

 نام ارسطو ترخیت  ند.

ارسطو را افالطون ترخیت  رد، سقراط را افالطون ترخیت  رد، سقراط مسموم توحید و فیم توحیدی شد. 

ها خا مسوم شدن دین را در یونان حفظ  ردند. حرف اخوریحان خیرونی این است    اگر چنین فدا اری     این

داشتیم، دیگر خرهما و خودا در هند نبود. امروز هم گوسااه  پرساتی در  سقراط در یونان داشت، ما در هند می

های خیگان  ن  شرقی ن  غرخی، خین نفی و اثبات   هند رواج نداشت. حرف صحیح، چ  غرخی چ  شرقی، دخاهت

خاید فرق گذاشت.  سی خشواهد در شئون داخلی مملکت ما نفوذ پیدا  ند ال شرقی و ال غرخی، حرف عاهمان  

ها را اینجا یااد خگیریاد و منتقال   پذیرد. شما خ  این فکر نباشید    حرف دارد چ  شرقی چ  غرخی،  شور می

 نید. اگر چیار تا حرف علمی هگل، د ارت و.. را خوب هضم نکنید، خ  حوزه نیاورید و جاواب را منتقال 

تان عمل نکردید و اگر دانشجو و دانشگاه خفیمد، دیگر خ  فکار چایز دیگاری نیاست. مگار  نکنید، خ  وظیف 

شود انسان چیزی را خفیمد و خ  دنبال چیز دیگری خرود. اگر مشکل اعتقاادی دارد خارای ایان اسات  ا   می

 ناد. خعاضی ذوق فقیای دارناد  ها فارق می ها هم خ  خاطر ذوق مشکل علمی دارد. مطل  دیگر اینک  سوال

ها ذوق فلاسفی و  المای دارناد،  و پاسخ آن هم مششص است. خعضی  »وَیَسْأَهُونَکَ عَنِ اهْمَحِیضِ«شود  می

دهد. خعضی ذوق سپیری و نجوم و  ( آیات متعددی پاسخ آن را می58)اسرا: »وَ یَسْأَهُونَکَ عَنِ اهر وحِ«شود  می

های علمای پاسشاشان  دهد. این سوال ( ، قرآن پاسشش را می956)خقره:» یَسْأَهُونَکَ عَنِ األهِلَّةِ«هیئت دارند، 

مششص است. در اسالم هم همینطور شد و رهبران ما هم همین  ار را  ردند. مرحوم شیخ طوسی مبسوط و 

ها    اختکار او نبود. قبل از شیخ طوسی، قاضی عباداهجبار معاروف خا  قاضای  نیای  و خالف را نوشت ، این

اهقضات هم مبسوط و نیای  و خالف نوشت . منتیا روی افکار اهل سنت وهی شیخ طوسی روی افکاار شایع . 

دانیاد  همین قاضی اهقضات قدرت  المی دارد، تفکر معتزهی دارد، در مسئل  امامت مسائلی نوشات  اسات. می

اند و خیلی از مسائل خرایشان حل نشده است، خرای این است    چنین  سانی  مسلمانان گرفتار تسنن ٪58اگر 

ها مثل  لینی خرای ماست. او در جلد خیستم  تاب اهمغنی    مرخوط خ  امامت  را دارند. قاضی اهقضات خرای آن

طاه ) ( در جریان مباهل  نبوده است. وقاتی یاک  اخی خن  ند    خعضی از شیوخ ما معاذاهلل علی است، نقل می
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شود. شما خایاد خااور  خواند، خاورش می سنی  تاب اهمغنی قاضی اهقضات را    قبل از شیخ طوسی ماست می

ها را خفیمید. شما شیخ طوسی و سید مرتضای عصر خودتان خاشید. حوزه، حوزه مقتدری اسات. در   نید این

اهقاضات  های قوی هست. هر  سی خاید  االی خودش را عرضا  خکناد. همیان قاضی این چند هزار نفر فکر

 تاخی در رد امامت نوشت  و سید مرتضی پاسخ او را در  تاب اهنغض داده اسات. قاضای اهقاضاتی  ا  ساید 

های او را نقد  رد، خ  شاگرد خود گفت تو حرف سید مرتضی را رد  ن و این شد  تاب سوم.  مرتضی حرف

هایش را رد  رده، خ  شاگرد خود سالر دیلمی    از فقیاای خازرا اعاصار  سید مرتضی دید شاگرد او حرف

گذشت  است، گفت  است تو پاسخ او را خده، این شده چیار  تاب. این تضارب افکار است    علم را روشان 

شاد.   ند. اگر همان قاضی اهقضات  تاخی نوشت  خود و سید مرتضی پاسخ او را نداده خود، این علم دفن می می

شد. و یا سید مرتضی خا    رد، این علم دفن می یا سید مرتضی پاسخ داد و قاضی عبداهجبار پاسشش را رد می

شد. امروز هم همینطور. مبادا خگویید هگل چنین فرمود،  سالر دیلمی نگفت  خود    پاسخ او را خدهید، دفن می

گیریاد،  هاا را می توانید شبی  را مطرح  نید. آنیا هم فرمایشات خوخای دارناد. آن د ارت چنین فرمود. ن  می

شاود  ا   اسی حارف و نقاد   نید. شبی  را استقبال  نید. شبی  شر خاهعرض است. یک موق  می تقویت می

عاهمان  ندارد، اما وقتی خررسی  ردید، شبی  علمی است، وهو گوینده قصد خدی دارد. خ  قصد او نگااه نکنیاد. 

رود خ  داناشگاه و از داناشگاه  در مسائل علمی شما متوهیان دانشید.  سی    از حوزه می   »انظر اهی ما قال«

خواهد خاشد. وهو گویناده و شابی  اناداز آدم خادی  رود حوزه. شما مسئول دانش هستید. از هر جا    می می

خاشد، وهو اینک  مسموم  رده و آدم خدی خوده و قصد ترور داشت، راه درمان این یک راه علمی است. شابی ، 

نقد، اشکال هر چ  خاشد، شر خاهعرض است و خیرات فراوانی خ  همراه دارد    إنشاءاهلل امیدواریم خا  خر ات 

سفارت شما این  مبود حل شود. اینک  دانشگاه تأسیس شده، اینک  دانشجویان فراوانی دارید، اینک  خاراداران 

ها جای حق شناسی و دعااگویی و سپاساگزاری   نند، و اساتید خوخی دارید، هم  این و خواهران شر ت می

ها خاید حق شناسای و قادردانی  ارد، از  های پاک شیدا انجام شده است. از هم  این است    خ  خر ت خون

خواهد خاسواد شود اهکتاب، اهسن  و  نظام و مسئوالن نظام حق شناسی  رد و خ  شما هم دعا  رد.  سی    می

دانم. اگر  سی این عنصر سوم را رها  رد و گفات مان فاار   ال ادری. س  عنصر است. علوم اهیی و من نمی

ایم خایاد خفیمیام.  زند. تا ما زنده گاه او آمده است؛ چون آدم عاقل چنین حرفیی را نمی اهتحصیلم، تیر خ  مرا

گردد، اظیار جیل و قول ال ادری. اگار  های اهلل    خ  اهلل خر می فیم هم س  عنصر دارد. گفت  اهلل، گفت  فرستاده

خنااخراین حارف در داناشگاه و ».  اصیبت مقاتلا «ام،   سی ال ادری را ترک  ند و خگوید فار  اهتحصیل شده

حوزه زیاد است و خیترین راه خرای وحادت 

ها خاالتر خیایند و وقتی هار  این است    این

دو خاال آمدند هیچ اختالفای نیاست. تماام 

اختااالف مااال عاااهم مااادون اساات. هیااچ 

ای خا فرشات  دیگار اختاالف نادارد.  فرشت 

تواند خ  جایی خرساد  ا  نا  خاد  انسان می

 ااسی را خشواهااد و ناا   ااسی خااد او را 

خشواهد. امیدوارم إن شاء اهلل هم  ما خ  آنجا 

 خرسیم.

قاضی القضاتیی کیه سییید 
هیای او را  مرتضی حیرف

نقد کرد، بیه شیاگیرد خیود 
گییفییت تییو حییرف سییییید 
مرتضی را رد کین و ایین 
شیید کییتییاب سییو . سییییید 
مییرتضییی دییید شییاگییرد او 

هایش را رد کرده، بیه  حرف
شاگرد خود سالر دیلمی کیه 
از فقیهیای بیزرع اعصیار 
گذشته است، گفته اسیت 
تو پاسخ او را بیده، ایین 
شیده چییهیار کیتییاب. اییین 
تضارب افکیار اسیت کیه 

کند. اگیر  علم را روشن می
همان قیاضیی الیقیضیات 
کتابی نوشتیه بیود و سییید 
مرتضی پاسخ او را نیداده 

شد.  بود، این علم دفن می
یا سید مرتضی پاسخ داد و 
قاضی عبدالجبار پاسخش را 

کرد، این علم دفین  رد می
 شد.  می
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استاد معیارف بایید اهیل 
نمییاز شییش باشیید. مگییر 

شود استاد معارف نماز  می
شش نخوانید. مگیر بیدون 

شیود در  نور نماز شش می
کیالس رفییت و جییوان را 
دریافییت و در او تحولییی 
ایجاد کرد؟ اگر نفیوذ کیال  

خواهیید در  خواهی و می می
هییا نفییوذ کنییید، اهییل  دل

تهجد و نماز شیش باشیید. 
خیلی چیزها در سحر است 

جییییا پیییییدا  کییییه در هی 
. شود نمی  

 با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر نجارزادگان

حید االسمم   المسلمین اکتاا ماتا اهلل 

شیدرزاااد  شخساین ااشویدر اتا   معتدرف 

هدی کتوار استد کت  ار  اسممی ااشو د 

حدل حدضا ار رتب  اسادای ااشو د  تتتاا  

ع  ت رنس   رژ ه   اااغدل اارش . اکاتا 

شیدرزاااد  م تی  ضا هیدت  لمی   م نا 

اا   معدرف اسممی ااشو د  تتاا  عااش    

تتدکنا  رندستد ااشتوک    0931از سدل 

التیدت راانس مدراعی ااشو د  تتاا  را عتا 

 ت   اارش . اسادا شیدرزاااد  اارای عیت  

  ISIمقدلت   0 ناا  کادب مناواا  ،  01از 

مقدل   لمی رژ هوی هسان     01  عی  از 

 ع   ناا  کادب سدل جمتاری اسممی اشاخدب ااان . 0939انود  ار سدل  »سمم  القاآ  من الامان «کادب 

هدی معدرف اسممی ع  ااشویاند  م رسی معدرف اسممی سلتسل   ع  منظار اشاقدل تیدرب اساداا  اا  

هدنی ع  همد م ناند امار ااشویانی   ماهن ی ااشو د  معدرف اسممی عتد حتضار عاختی از  شوسد

اساداا  مامق معدرف اسممی کوار ار حدل عااراری اسد ک  شخساین شوتسد آ  عتد حتضار اکاتا 

 شیدرزاااد  ار انن ااشو د  عاارار ااان . 

 شمدنیم: ار ااام  شظا خااشن اد  مماام را ع  مبدحث مطاح ا   از سای انود  جلب می

رویم حتی محیط دانشگاه فراموش نکنیام  ا  ماا حاوزوی  اوهین نکت  این است    در هر محیطی    می

شوند ذی و افتشار طلبگای را  ظرفیت خاشیم مانند خرخی از افرادی    وقتی وارد دانشگاه می هستیم و نباید خی

ام  ا  شایید   نند. خ  نظر من دانشگاه خا هم  عظمتش، خا حوزه علمی  قاخل مقایس  نیست. شانیده فراموش می

دهم. این یاک واقعیات اسات  ا  در طلبگای  ها نمی مطیری فرموده خود: یک آجر فیضی  را خ  هم  دانشگاه

ویژه دانشگاه تیران ایان اسات  ا   ها خ  شود. اهبت  افتشار دانشگاه ست    در دانشگاه  متر پیدا می چیزهایی ا

های علوم اهییات و حقوق و علوم سیاسی، مثل  های علمی خسیار ارجمند در رشت  هم  استادهای خزرا و وزن 

و خعاد   اند، حال یاا معمام خاوده د تر گیالنی، د تر گرجی، د تر شییدی؛    وزن  علوم هستند، حوزوی خوده

 عمام  را گذاشتند  نار یا معمم ماندند. این یک حقیقتی است. 

حاوزوی هاستند.   -   رشت  تشصصی من است  -ها در حوزه علوم قرآن  ترین  تاب نویسندگان قدیمی

اهلل اهعظمی خوئی در علوم قرآن چ  در شیع  و چا  در سانی ناداریم.  تر از  تاب اهبیان حضرت آیت قدیمی

 های دانشگاه قاخل مقایس  نیست.   تاب اهتمیید آیت اهلل معرفت در علوم قرآن خا  تاب

فَلَوْالَ نَفَرَ مِان  ُالف فِرْقَاةِّ مفنْیُامْ «نکت  دوم، فراموش نکنیم    رساهت ما س  چیز است: انذار، انذار، انذار. 

گذاری  (. قرآن روی انذار  خاسیار سارمای 911)توخ : »طَآئِفَةٌ هفیَتَفَقَّیُواْ فِی اهدفینِ وَهِیُنذِرُواْ قَوْمَیُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِهَیْیِمْ

و تبشیر خرای هدایت و ترخیت انسان دو اهرم خسیار پرخیا و پر ارآمد اسات    رده است. درست است    انذار

 تر و پر ارآمدتر است.  وهی نسبت خ  خحث انذار، این اهرم غنی

 (1بایسته های استادی )
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ها چ   نیم    اهرم خیم از غض  خدا و حساخرسی معاد و دوزخ و آنچ     از آن خایاد ترساید را  ها و دانشجو خرای خودمان و حوزوی

ها هستند چ   نیم    از  ها جوان شود این آی  را خ  تناس  مشاطبمان اجرایی  رد؟ مشاط  ما در دانشگاه در زندگی نیادین   نیم؟ چطور می

ها و ماست و اگر  وتاهی  نیم ماا را  طرفی مأیو  نشوند و از طرفی دیگر حس  نند خ  فرمایش امیرمؤمنان) ( ، آتش دوزخ پشت سر آن

خلعد. من خرای شما  ( خ  سوی خدا خگریزید و نمانید و  وتاهی نکنید    آتش می88ذاریات:» )فَفِر وا إِهَى اهلَّ ِ إِنفی هَکُم مفنْ ُ نَذِیرٌ م بِینٌ«خلعد می

 خیم دهنده آشکارم.

( چگونا  981آل عمران: » )وَهْتَکُن مفنکُمْ حُمَّةٌ یَدْعُونَ إِهَى اهْشَیْرِ«این حقایقی است    نباید از آن غافل خاشیم و خاید خبینیم چ  خاید خکنیم 

( چا   نیام  ا  55هاود:» )إِنْ حُرِیدُ إِالَّ اإلِصْالَحَ مَا اسْتَطَعْتُ«ما جزو گروهی قرار خگیریم    ختوانیم مردم را خ  خیر و خوخی دعوت  نیم. 

ن مصلح خاشیم و اصالح  نیم و ختوانیم جوانانمان را خ  عنوان ایتام آل محمد در این عصر غیبت دریاخیم و اصالحشان  نیم و نگذاریم دیگرا

 ند امروزه خا ارتباطات جمعی خاسیار  های  اذب ساختگی و مکات  دروغینی    شرق و غرب دنیا را پر  رده و پر می ها را خبلعند. عرفان آن

 خلعد.  خرد و می راحت جوان ما را می

آید وهی تنیا تالوت و تدخر و تفسیر موج  اناس خاا  خاید خا قرآن مأنو  خاشیم. انس خا قرآن خا تالوت، تفسیر و تدخر در آیات پدید می

 قرآن نیست و خاید راهش را پیدا  نیم. چ   نیم    خا قرآن انس خگیریم و خا این  تاب زندگی  نیم؟ 

 ند او فقط در میدان فوتبال خا توپ نیست در خواب هم خا توپ است،  در سفره غذایش هم  ای خا توپ زندگی می یک فوتباهیست حرف 

اش در این  ره توپی خالص  شاده   ند و خواب و خوراک و فکر و ذهن و خالقیت و هم  زندگی خیند، چون دارد خا آن زندگی می توپ می

است. ما هم خاید خا قرآن اینگون  انس خگیریم و راه انس خا قرآن، ممارست خا آن است. تالوت دائم؛ حتما حداقل روزی یاک حازب قارآن 

 مان حضور داشت  خاشیم. خادون احیاای خوانید در این مسیر موفق نشواهید خود. خاالخره ما خاید در دانشگاه خ  اندازه موظفی خشوانید اگر نمی

خریم. درست است    توحید، آغاز و هم  معارف وحی است وهی در مقاام اجارا و عمال و عملیااتی  اردن  خاور خ  معاد راه خ  جایی نمی

احیاء ها نیادین   نید؟ اگر معاد  اش معاد است. فکر  نید چگون  خاید معاد را احیاء  نید؟ چطور خاور خ  معاد را در قل  های قرآن، پای  تئوری

نشود تحوهی در خود ما و دانشجو ایجاد نشواهد شد. هم  معارف قرآن و معارف اسالمی را در سای  توحید تبیین  نید و روی آن فکر  نید 

 و خبینید چ   نیم    ختوانیم هم  چیز را در سای  توحید تبیین و تفسیر  نیم و تحویل خدهیم. 

شود در  ال  رفات و  شود استاد معارف نماز ش  نشواند. مگر خدون نور نماز ش  می استاد معارف خاید اهل نماز ش  خاشد. مگر می

ها نفوذ  نید، اهل تیجد و نماز ش  خاشید. خیلی  خواهید در دل خواهی و می جوان را دریافت و در او تحوهی ایجاد  رد؟ اگر نفوذ  الم می

توانید سی  شود. هیچ  س خ  جایی نرسید مگر از اشک سحری و از دل سحر و نماز ش . نمی جا پیدا نمی چیزها در سحر است    در هیچ

 ترین مرات  علمی و غیر علمی رسیده خاشد وهی از سحر خبر ندارد. را پیدا  نید    خ  عاهی

گوید: اهیی آنک  سحر ندارد، از خود خبر ندارد. این یک حقیقتی است. زیارت جامع   بایره  اهلل حسن زاده را خبینید    می اهیی نام  آیت

  توانید زیارت جامع  صغیره    خیلی  وتاه است را خشوانید. ای یک مرتب  یا ماهی یک مرتب  خشوانید. اگر نمی توانید الاقل هفت  را اگر می

اند طالیی است. این فرصت همیش  در  جوانان ما در این عصر ایتام آل پیامبرند. این ایتام را خنوازید،  مکشان  نید. فرصتی    خ  ما داده

. در خدمت سرخازی. این فرصت طالیای اسات و 1. در دانشگاه 9توانید دو جا پیدا  نید:  اختیار ما نیست. شما جوانتان را در این  شور می

 ترش  نید و اگر نیامده، خیاوریدش.  شود عمیق اش  ار  نید و فکر  نید    این جوان اگر خ  عرص  اصالح و دینداری آمده چگون  می درخاره

ها این است     دهد. افتشار ما طلب   ند و قدرت اجتیادی در فیم دین می آثار شیید مطیری را یک دور خشوانید. خیلی خ  شما  مک می

طور خاشد چی؟ همیش   اند و هر وقت خواستیم چیزی یاد خگیریم إن قلت  ردیم و گفتیم اگر این های طلبگی را یادمان داده اساتیدمان اشکال

 سوال  ردیم و یادگرفتیم    سئوال  نیم، فکر  نیم و در  را چشم خست  نپذیریم. همیش  احترام استاد را نگ  داشتیم و در عین احاترام خا 

 استاد، جای نقد را خرای خودمان خاز گذاشتیم خ  خالف دانشگاه     متر این چیزها در آن هست.

اگر خشواهید قدرت نقادی و نگاه اجتیادان  و هم  جانب  خ  تعاهیم دین داشت  خاشید، آثار شیید مطیاری را حاداقل یاک دور خشوانیاد.  

دهد، و سازمان دین را در یک پیکره خ  هم واخست  و  هایی است    خ  شما خینش و قدرت اجتیادی در فیم دین می ها زیر ساخت آن مای  این

 نشاند.  مند در ذهن شما می خ  طور نظام
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های تشصاصی خارویم؟ مان از   نیم گروه خینید؟ چرا ما تالش می خواهد. چرا خودتان را  م می ورود خ  گروه و درو  معارف، ایثار می

های عمومای معاارف را  خواهم خ  گروه معارف خروم و در  زمانی    گروه تشصصی علوم قرآن رفتم پشیمانم و دوخاره مطرح  ردم    می

ام وهای  ام تفسیر تطبیقی است و در خحث تفسیر تطبیقی،  ار  رده تدریس  نم خا اینک  تشصصم علوم قرآن و حدیث است و شاخ  تشصصی

در خاشام   یاا گفتا   ام. اهبت  خ  این دهیل نبوده    گروه معارف را ناچیز دیاده ام    از گروه معارف خیرون رفت  امروز حس  ردم    ضرر  رده

گویند ایشان از گروه معارف است و خیلی خ  آن اعتنایی نیست. خا معیارهای دنیایی و رقاختی موهوم فکر نکنیاد  ا  اساتاد  دانشگاه خ  من می

گاه از اینک  در گاروه معاارف و  معارف درج  دو است. ن  حساب ما خا  سی دیگر است.  س دیگری است    خ  ما خاید پاداش خدهد. هیچ

 درو  معارف هستید احسا  حقارت نکنید. 

خواهم در هم  فن متشاصص  خواهم خوعلی سینا خشوم، می آیید. می  اری می نکت  سوم: سعی  نید خودتان را  شف و پیدا  نید    خ  چ 

 ها را خگذارید  نار.  شوم و این

های سیاسی نرویاد،  شوید. اگر قدرت حدستان قوی نیست در خحث اگر حافظ  تان قوی نیست، وارد مباحث تاریخ نشوید.    موفق نمی

رسید. اگر قدرت خالقیت قوی، یعنی اختکار و ورزیدگی ندارید، در مباحثی    نیاز خ  خالقیت دارد، وارد نشوید. خودتان را     خ  جایی نمی

 پیدا  نید.

 ها زیر شاخ  دارد: توانیم وارد شویم. اهبت  هر  دام از این ها در س  مسیر  لی می ما حوزوی 

هایش. اگر مبلغ خوخی هستید وهی خرای  ود ان، افتشاار  نیاد  ا   ها و زیرمجموع  ؛ مبلغ خا تمام زیر شاخ راه اول: یا مبلغ خوخی هستیم

در اهشعا  قارار دهیاد و  ها را تحت ای سشن خگویید    تمام وجود آن گون  ها خ  ترین شکل ترخیت  نید و خرای آن ها را خ  عاهی توانید خچ  می

هاای   ها حضور پیدا  نید. اگر مبلغ یا مرخی خوخی خرای  ودک هستید، عمر خود را روی ایان خگذاریاد و وارد خحث های این  تک تک سلول

 روانشناسی  ودک و مباحث و نظریاتی     در  اسالم و غیر اسالم در خاره ترخیت  ودک است  ار  نید، زخان انگلیسی یاد خگیرید تا نظریاات

اش قوی خاشد حال خبینید آیا  خرای تبلیغ خرای  اودک،  اش خوب و مشاط  شناسی ها را در مورد ترخیت  ودک خدانید. مبلغ خاید حافظ  غرخی

 خرای نوجوان و جوان و خرای خارج و داخل  شور مبلغ خوخی هستید؟ و خودتان را پیدا  نید. 

های آن را خبینید، استاد چ  در  و چ  جایی شوید خیتر است؟ اگر خارای  راه دوم، این    استاد خوخی هستید اگر چنین است زیر ساخت

خینی استاد خوخی هستی اما خرای دخیرستان خ  آنجا خارو و تادریس  ان و قارآن از ماا  دانشگاه استاد خوخی نیستید خ  دانشگاه نروید. اگر می

  توانید  ار  نید. ای می خواست     انذار و اصالح و دعوت خ  خیر  نیم. خاید دید در چ  حوزه

اگر دیدی خدا خ  تو روحی  انزوا داده و دوست داری خودت خاشی و خودت و دوست نداری در جامع  خاشی این یک نعمت است. اهبت   

 هایش خروید. ن  در افراط و تفریطش، در این صورت خ  سمت تحقیق و نویسندگی خا زیر شاخ 

های خطی    از میراث گذشتگان مانده است را احیااء  نام یاا  توانم نسش  گویید من محقق خوخی هستم خ  این معنا    می یک موق  می

های  مک درسی خنیاادی خوخای  ام وهی  تاب نویسم، نویسنده ام وهی داستان خوب می نویسم، نویسنده ام و  تاب درسی را خوب می نویسنده

 نویسم. یا نویسنده خوخی خرای  ود ان هستم. و....  می

وجود اقد  امام  . توسل خ  خصوص خ 3. مشورت  1. سطح و پای  علمی 9خودتان را پیدا  نید اهبت  پیدا  ردن خود چند چیز الزم دارد: 

 آیم    عمرم را صرف آن  نم. زمان)عج(    خودم را پیدا  نم و خبینم خ  چ   ار می

هایتان را خپذیرید. اگر خ  هحاظ جسمی ضعیف هاستید فاشار خیاش از حاد روی خودتاان  هایتان را پیدا  نید و محدودیت خاالخره عالق 

ها را خپذیرید. میارت این است    انعطافی داشت  خاشید    اگر یک شیر دیگر هام رفتیاد ختوانیاد ماسیر را اداما  خدهیاد.  نیاورید و واقعیت

رد ها  ار  نند موفق خواهند خاود، اگار وا ها اذعان  نید و طبق واقعیت هایی دارند، اگر آنیا را قبول  نند و خ  واقعیت های ما محدودیت خانم

 ای.  ای  ار  نید ن  رشت  شوید، شاخ   اری تشصصی می

رسیدن خ  این هدف اگر نیاز است خروید انگلیسی یاد خگیرید خرای رضای  خدا. مشصوصاً خانم ها. امروز یاک  راه سوم: سشنرانی: خرای

 تواند خیش از آقایان در دنیای امروز مؤثر خاشد. خ  زخاان های جیانی و حرف خرای گفتن داشت  خاشد، خیلی می خانم شیع  وقتی خیاید در شبک 
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خیت) ( را خگوید، عقل گرایی شیع  را خگوید و این را خرای جیان تببین  ند. افتشار شیع  این است     های اهل انگلیسی صحبت  ند و اندیش 

 دستش در دست اهل خیت) ( است.

 اینیا مطاه  اصلی خود ا نون چند مطل  فرعی هم خگویم: 

 شوید، آراستگی ظاهری داشت  خاشید، اهبت  افراط نکنید. . وارد دانشگاه    می9

روید، خ  اساتید احترام خگذارید و اگر از  نار استادی    ظاهرش خالف دید و نظر شماست گذشتید خ  او سالم  نید  . در دانشگاه    می1

 و احترام خگذارید. 

خواهید آب هم خشورید خ  این نیت خاشد    این آب را چگون  خشاورم  . ضاخط  دانشگاه را خپذیرید. ضاخط  دانشگاه این است    اگر می3

    در پژوهش نمره خیاورم.

خواهای از  . اگر وارد دانشگاه شدی خاید فکرت این خاشد    چگون  خاید مقاه  و  تاب خنویسی و چطاور داناشیار خاشوم و.... اگار نمی1

دانشگاه خرو خیرون زیرا دانشگاه، زمان  پژوهش است شما خاید استادی سر  ال  خاشی    دانشجو شما را  خ  هحاظ روش تدریس خپرستد وهی 

دیگرش پژوهش اسات. خایاد مقاها  علمای ا  ٪58دهد  ارزش خ  استاد می ٪18در اداره دانشگاه و نظام دانشگاه ارزشی ندارید. هر تدریسی 

 پژوهشی خنویسی. 

خواهید در دانشگاه خاشید خاید خ  روز خاشید. شبی  را مستقیماً در  ال  مطرح نکنید، خا دانشجو احسا  یگاانگی  نیاد، خا  او  . اگر می8

عشق خورزید زیرا اینیا امانت خدا در دست ما هستند، نظم سر  ال  را رعایت  نید، سر وقت نمره را اعالم  نید، خا  داناشجو تفییام  نیاد 

خرد، هدف از در  را خ  خوخی و خ  طور ملمو  تبیین  نید. دانشجوهایتان را تقسیم خندی  نید. خرخی دانشجوها  خدون قرآن راه خ  جایی نمی

  نند خ  آنیا خیشتر خیا خدهید اما شماره تلفن منزل خ  او ندهید؛ چون دانشجو دنباال نماره اسات و شاما را در خا شما راخط  عاطفی خرقرار می

های نمره خیااری  های معارف، در  های دانشجو خرای نمره اعتنا نکنید، طوری خرخورد نکنید    فکر  نند در  اندازد، خ  گری  رودرخایستی می

ای هستید و  است. دانشجو را خین خوف و رجا نگ  دارید. نسبت خ  حضور و غیاب حسا  خاشید. دانشجو نباید فکر  ند شما انسان خی عرض 

 در عین حال نباید فکر  ند شما آدم سشت و نشکنی هستید. صالخت در عین انعطاف همانی    رهبری فرمود را داشت  خاشید. 

ام؛ در دانشگاه اگار خفیمناد شاما مدعای  جیت نگویید من فالنی روید خ  اندازه خودتان را معرفی  نید. الف نزنید و خی سر  ال     می

  نند.  هستی خوردت می

اش یک حمد خشوانید؛ چون در داناشگاه حاسادت و  در  شما در  ال  و سشنرانی موفق خود، همانجا خرای سالمتی  ار و هم هر گاه هم

 ند. مواظ  خاشید در خط حسادت نروید خ  خط حسادت و رقاخت موهوم ورود پیدا نکنید، اگر دیدید  رقاخت جدی است و فاجع  درست می

ا را  نند، اگر واحد انتشاخی خاشد و او را انتشاب  نند و شم درخشد و دانشجوها خیشتر خ  او توج  می  السیتان خیتر از شما می در گروهتان، هم

 ن ، خرای سالمتی او حمد خشوانید و خگویید خدایا خ  او نفوذ و قدرت خیشتر خده. 

شوی خ  استادی    قبل از شما خوده است،  های معارف تبادل تجرخیات است. مثال وارد گروه معارف    می خیترین راه خرای ارتقاء در گروه

هاای معاارف نا    نی و نسبت خ  در   نی    دانشجو را جذب می  نم تجرخیات خود را خرای من خگو. در  ال  چ  می خگویید خواهش می

شود. در درو  تفسیر احتیاط  نید و خ  دانشجو نگویید خودت خرو و خرداشتت را از قارآن خگاو و  شود، خلک  مشتاق هم می اعتنا نمی تنیا خی

زند    سار از  هایی می  ند مفسر است و از قرآن حرف خرای من خیاور    این اشتباه است. خ  دانشجو در درسیای تفسیر خیا ندهید    فکر می

آورد. خودتان را جلوی دانشجو تحقیر نکنید؛ دانشجو را در حضور و غیاب نگاه خین خوف و رجا دارید و آخارین نکتا   تفسیر خ  رحی در می

خواهید درخاره من خنویس و اسمت را هم ننویس. از در  و حاضور و  ای خردارید و هر چ  می اینک  در پایان ترم، خ  دانشجوها خگویید خرگ 

 غیاب و... خنویس.

 گویند    خود ما متوج  آن نیستیم.  ای خ  ما می اینیا را خعدا خا دقت خشوانید. دانشجوها یک نکت 

های معارف، دانشجوها خ  ما نگاه خوخای نادارد وهای  ای از جان  خدا خدانید؛ چون در در  اگر دانشجو خ  شما اهانت  رد، این را هدی 

 خواهید  الستان پرجاذخ  خاشد، همواره خحث امام زمان؟عج؟ را در شود خا توسل و دعا و  ار خیشتر آن را درست  رد. اگر می دهگیر نشوید، می

 نشیند.   ال  خ  تناس  خحثتان مطرح  نید، این خحث در دل دانشجو تحول آفرین است خ  دهش می
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ای  یک فوتبالیست حرفه
کنید او  با توپ زندگی می

فقط در میدان فوتبال بیا 
توپ نییست در خیواب 
هم با تیوپ اسیت،  در 
سفره غذایش هم تیوپ 

بیند، چون دارد بیا نن  می
کند و خیواب و  زندگی می

خوراک و فکیر و ذهین و 
خالقییییییییت و همیییییییه 

اش در اییین کییره  زنییدگی
توپی خالصه شده اسیت. 
مییا هییم باییید بییا قییرنن 
اینگونییه انییی بگیییریم و 
راه انیییی بیییا قیییرنن، 
. ممارست با نن است  

هدی اسادا الزم استد  کنی  ک  مطدلع  آ  عاای کسب متدرت عاای اساداا  معدرف چ  کادعتدنی ریونتدا می

 ان ؟   امد چ  کادعتدنی از انن اسد را مطدلع  ماماا 

های شیید مطیاری و آثاار  خ  هحاظ محتوا خیترین  تاخیایی    یک استاد معارف خاید خشواند و خداند،  تاب

های تدریس  دهد. یک موق  منظور میارت اهلل مصباح است    خیلی دید و عمق می اهلل جوادی و آثار آیت آیت

خاریم، مثال  های تدریس راه خ  جایی نمی است،    چند  تاب در این زمین  نوشت  شده، وهی خا  تاخیای میارت

خواهی شنا  نی، دستوراهعملش این است؛ تا در آب ناروی و چناد خاار غارق  گویم می شنا    من خ  شما می

توانیم  ال  را اداره  نیم. اساتادی مابرز و  گیری. اهبت  گاهی هم هرچ  تالش  نیم نمی نشوی، شنا را یاد نمی

خسیار قوی خ  دانشگاه تیران آمد و نتواست دانشجوی ما را اغنا  ند و معلوماتش را منتقل  ند هاذا عاذرش را 

خینید مدر  خوخی نیستید، وارد دانشگاه نشوید. وهی  خوری. اگر می خواستیم و گفتیم شما خ  درد دانشگاه نمی

توانید  شف و اجارا  های جدیدی را می هایی دارید، و میارت اگر رفتید و دیدید خ  تدریج اختکارات و خالقیت

 های تدریس را خاید در مقام عمل  س   نید.  نید، پیش خروید. پس میارت

ار عمث اساع اا، ااا کسی هیچ نک از انن س  مسیای ک  ماماان ، مبلغ   اسادا   ممقق را ش ارا، عدنت  

 چ  کدر کن    چ اش  اساع اا را کو  کنیم؟

گون  نیست؛ چاون اینیاا  فرمایید در هیچ یک از این س  زمین   اری از من ساخت  نیست، این اینک  شما می

هایش؛ مبلغ داخل یا خارج از  شور، خرای مردم یا خرای  گوییم مبلغ، خا تمام زیر شاخ  زیر شاخ  دارد. وقتی می

ها اساتعداد  دانم  سی در این زیر شااخ  ها، خرای دانشگاه یا دخیرستان، یا مبلغ مردم محل یا شیر. محال می خچ 

 نداشت  خاشد و اما چطور خودمان را پیدا  نیم. 

 س  راهکار خرای اینک  خودمان را  شف  نیم: 

 نیم، موفقند گفتگو  نیم و سر السشان خرویم. مبلغ، پای سشنرانی خنشین وهای خاا  . خا آنیایی    فکر می9

خواهد خگوید، و چیزی    در ذهنش هاست  گفتی و این سشنران چ  می این نگاه    اگر جای او خودی چ  می

 خواهد آن را پر و خال دهد را خ  هحاظ ساختاری و گفتاری چگون  ارائ  دهد.  و می

  ند. . توسل، تیجد، اشک سحری و نماز ش   مک می1

 هایی مثل نویسندگی و.... . ورود خودتان خ  عرص 3

 ماکر مود ر    راهنمدی ت رنس ک  عاای اساع ااندعی اسد را معامی کنی ؟

 دانم مؤثر است. شناسم وهی می خنده نمی

 تااش  عیواا خ مد کن ؟ ای ار مقطع اکاای، می ع  شظا امد نک خدشم ار چ  راا 
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اید    در مدرسی موفقید، چرا در قم خمانید، خ  جایی خروید    خ  شما نیااز  اگر واقعاً خ  این نتیج  رسیده

 دارند و از خالقیتی    خدا داده است استفاده  نید و پیش خروید. 

اش  چطتار عاختارا  ا اقدا ا   من  ااا   عد ااشویاندشی ک  عی چ  کنیم ااشویا ع  ارس معدرف  مق 

آ رشت ، چت   اش ، را ال ا می کنیم ک  اصمح عواش    اسادااشی را ک  ع    تکی  عا قاآ  ع  جدنی رسی  

 کنیم ال اهدنود   اض عواا   قاآشی ااش ؟

تواند خر این استدالل  ناد  ا   دانشجویی    منکر خداست خ  خحث عقلی الزم ندارد؛ عاطفی است و نمی

اش یا تحت تأثیر دیگران قرار گرفت  و یا مشکالتش خاعث شده  ا  ناسبت خا   خدایی نیست؛ زیرا در زندگی

های شیطان و نفس اماره نسبت خ  اصل وجود خدا خ  شک افتاده است. شاما  خدا خدخین شود و خر اثر وسوس 

گویاد خاانواده ماا ماذهبی اسات وهای هار روز در  خاید  شف  نید    مشکل عاطفی او چیست؟ مثال می

مان مشکالت زیادی است. خاید علت انکار او را پیدا  نیم. خ  دانشجو فرصت خدهید حرفش را خزناد و  زندگی

حل مسئل  همین است  ا   ٪88دقیق  یا نیم ساعت درخاره عدم وجود خدا حرف خزند    98خارج از  ال  

های عقلی نشوید و خبینید مشکل  جاست؟ و از  جا این انحراف در ذهن او خ   شود و وارد استدالل تشلی  می

خود  های سل  را خگویید. مثالً خگویید فرض  نید خدایی نیست. اگر خدا نمی وجود آمده است و همیش  ناحی 

گوید اگر خدا نبود من ایان هما   وقت می خود؟تا خفیمید نقط  ضعفش  جاست. آن وض  این جیان چطور می

هاا ماشکالت،  خواهد. خیلای وقت خدخشت نبودم و خگویید این خدخشتی معنایش این نیست    خدا تو را نمی

هُامُ  حَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءِّ حَمْ« نم هطف است و خرای آب دیده شدن است. و همچنین از این آی  استفاده می

آیاد.  وجود نمی آیا او از هیچ آفریده شده    این محال است؛ هیچ یعنی هیچ، از هیچ    چیزی خ ».   اهْشَاهِقُونَ

یا خودش خاهق خودش است؛ وقتی نیست چطور خاهق خودش است اگر توانستید این معاده  را خاطل  نیاد. 

خورد. حاال اگر خدا خاود چا  وضاعی داشاتی؟  این استدالل قرآن خیلی قوی است. وهی خ  درد دانشجو نمی

ها را یک خ  یک عالج   ردم و... و این گوید اگر خدا خود من خیلی ثروتمند خودم یا احسا  خی پناهی نمی می

  نید.

زش   لی انن امااا اصمً مذهبی  ار عمث قاآشی، اسدتی ی هسان  ک  ااشویا آشتد را ع   ناا  ال ا مثدل می

 شیسان ؟

 ناد،  گوید خاید خ   سی    خدمت می اینجا خاید خگوییم این استاد خرای ما احترام دارد چون مکت  ما می

 احترام خگذاریم. این استاد اعتقادی ندارد وهی دنبال این است    خدمت خکند. خ  دانشجو خگویید: 

خاوانم و خا  دنباال ایان  . اگر از این استاد خپرسیم اگر معادی و قیامتی در  ار خاشد و نمازی هم    می9

هستم    در آینده پاسشگو خاشم،  آیا شما آنجا موفق هستی یا من؟ اگر قیامتی در  اار نباشاد، اگار نماازی 

ام چون چیزی افازون خار یاک  ای گرفتم و یا اخالقاً انسانی خا اخالقی خودم من ضرری نکرده خواندم یا روزه

 دهی؟  وقت شما جواب خدا را چ  می زندگی انسان نداشتم اما اگر معادی در  ار خاشد، آن

. خ  دانشجو خگویید اهگوی علمی را از استادی یاد خگیر    دین ندارد و اهگوی انسانی و اهیی را از علای 1

ها را خا هم جم   ن    خیلی خیتر است. امیرمؤمنان) (  خ   خن اخی طاه ) (  یاد خگیر. اگر هنر داری هم  این

هحاظ تدین چ   م دارد    اهگوی تو نیست؟ و گرن  خ  هحاظ علمی انگشت شست امیرمؤمناان) ( خا  هما  

 ارزد.  پروفسورهای عاهم می

خینی    دین ندارناد، خاسیاری از خزرگاان و نواخاغ  . این را هم خگویید    چرا فقط پروفسورهایی را می3

 های متدینی خودند. نیوتن، انیشتن و... انسان روزگار، غرخی و شرقی، مثل

با میعیییارهیای دنیییاییی و 
رقابتی موهو  فکر نکنید که 
اسییتییاد مییعییارف درجییه دو 
است. نیه حسیاب میا بیا 
کسی دییگیر اسیت. کیی 
دیگری است که به ما بایید 

 پاداش بدهد. 
 
 
 
 
 
 
 

خودتان را پییدا کنیید البتیه 
پیییدا کییردن خییود چنیید چیییز 

. سیی ح و پایییه 1الز  دارد: 
. 3. میییشورت  2علمیییی 

وجود  توسل به خیصو  بیه
اقدس اما  زمان)عج( کیه 
خود  را پییدا کنیم و ببینیم 

نیم که عمیر   به چه کار می
 را صرف نن کنم.
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استاد معارف سه مسئولیت 
. تقویییت 1اساسییی  دارد: 

باورهیییای دیییینی در برابیییر 
شی ان که دیین را از بیین 

. تحکییم بنیادهیای 2برد.  می
. 3ارزشییییی )اخالقیییییات( 

هییییییای  دفییییییار از ارزش
 انقالب. 
 
 
اسیییتاد دانیییشگاه در هییییر 
مق عی باید انسان را به خط 
توحید برساند. پی بایید بیه 
دو سالح مسلح شیود  سیالح 
.علم و عمل  

 با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر نصیری

حید االسمم   المسلمین اکاا  لی شصیای از معدال  قاآشی کتوار، ااشتویدر اتا   معتدرف استممی 

 051کاتدب    91ااشو د   لم   صنعد اناا    م نا ماسس  معدرف  حی   خاا اسد. انود  عی  از 

هدی مخال  ملی   عین المللتی   مقدل   لمی ار کدرشدم   لمی خاا اارا. عاخی از آثدر انود  ار جوناار 

ع   نتاا  کاتدب ستدل  0931ار سدل   »راعط  ماقدعل کادب   سند«عاارن   ا   اسد، چندشک  کادب 

 ع   ناا  کادب عاارن   جوناار  عین المللی مدراعی اشاخدب ا   اسد.  0933حاز    ار سدل 

هدی اسادای عد حضار اسادا شصیای عاارار ا  ک  تاج  خااشن اد  ارجمنت  را عت   ا مین شوسد عدنسا 

 کنیم. سخند  انود  جلب می

های تدریس، تعلیم و ترخیت در محیط دانشگاه خ  ویژه درو  معارف است    خحثای  موضو  خحث خایست 

ای    یادداشت  ردم ایان  قدری    وقتی پیشنیاد این جلس  مطرح شد، اوهین نکت  خسیار میم و خنیادی است خ 

ها تدویان  است    گفتم اساساً خاید  تاخی خا عنوان درسنام  روش تدریس درو  معارف اسالمی در داناشگاه

شود و در هر دو مقط   ارشناسی ارشد و د تری مدرسی معارف اسالمی، دو واحد درسی گذاشت  شاود. ایان 

هایی در تدریس خاید رعایات     چ  اهدافی را خاید دنبال  نیم، چ  علوم دانشگاهی مورد نیاز است، چ  روش

های تأثیر گذاری و رفتارهای مناس  چیست مباحث میمی است و مباحث فراوانی وجود دارد     خشود، روش

 توان خرای آن سر فصل تنظیم  رد. می

ای ناظر خ  شرایط  نونی  شور، )جامع  فکری، فرهنگی و داناشگاهی( دارد،  مباحثی    آماده  ردم مقدم 

 نم خا   خواهد. ساعی مای سپس مباحث را در چیارده محور تنظیم  ردم    پرداختن خ  آنیا فرصت زیادی می

 خعضی از آنیا خپردازم.

 (2بایسته های استادی )



  

 

13 

 روزنه
 49، زمستان 2شماره 

انگیزش، خاید هدایت و ترخیت خاشد؛ مسلح شدن استاد خ  سالح علم و عمل؛ تدریس خر مدار ترخیت و تیذی  نفس؛ اهتمام خ  ترخیات  

های فکری ا فرهنگی در جامع  خ   ها و اطالعات؛ ضرورت شناخت جریان عملی؛ خرقراری ارتباط عاطفی خا دانشجویان؛ توسع  دامن  آگاهی

ویژه جریان روشنفکری؛ ضرورت آگاهی استاد از اخبار روز و استفاده ترخیتی ا اخالقی از آنیا؛ استفاده از اخزارهای نوین تادریس؛ رعایات 

قوانین آموزشی و امانتداری در آن؛ عدم دخاهت مستقیم در نظارت  ال  و آموزش؛ دخاهت دادن دانشجویان در مباحث علمی؛ عدم ورود 

 های سیاسی؛ متانت و وقار در عین خوشرویی. خندی خ  جناح

علمااء شایعتنا « نم. از امام حسن عسکری) ( نقل شاده  ا :  رساند شرو  می مقدم  را خا روایتی    اهمیت  ار تعلیم و ترخیت را می

هایی اند     نار اخلیس و هشکریانش هستند. تعبیر خ  مرز و  عاهمان شیعیان ما مرزدارن آن روزن  » مراخطون خاهثّغر اهذی یلی اخلیس و عفاریت 

گذارناد اخلیاس و هاشکریانش وارد ایان  این مرزداران نمی » یمنعونیم عن اهشروج علی ضعفاء شیعتنا».  مرزداری خسیار تعبیر دقیقی است

های ضعیفی    در این سرزمین هستند و سالح خ  دست ندارند خروج  نند. در سارزمین اعتقاادات و خاورهاا  سرزمین خشوند    خر انسان

و عن حن یتسلّط علییم اخلیس و شیعت  «همین است    مردم سالح دفا  از شبیات و در خعد خاور شناختی و ن  در خعد ارزشمداری ندارند. 

هاذهک مان    حال! فمن انتص  «.گذارند اخلیس و هشکریانش    دشمنان دین حق هستند خر شیعیان ضعیف تسلط پیدا خکنند نمی » .اهنواص 

 سی    خودش را وقف این  ار )مرزداری از سارزمین خاورهاا و  ».. شیعتنا  ان حفضل ممّن جاهد اهرّوم واهترک و اهشزر حهف اهف مرّة،

ألنّ  یدف  عن حدیان محبّینا، و ذهاک یادف  عان «ها(  ند، این از  سی    خا روم و ترک و خزر جیاد  ند هزار هزار خار خاالتر است.  ارزش

 ناد.   ند    تیرنشورد و ...، وهی این مرزدار از دیان حفاظات می  ند از خدنش دفا  می این  سی    از سرزمین ظاهری دفا  می»  حخدانیم

 ( 8، ص 1)خحار االنوار، ج 

سال اخیر  88ایم. میزان تحوالت جیان در این  اند    خبینید ما چقدر از آن دوره فاصل  گرفت  این فرمایش را چیارده هزار سال قبل گفت 

  ند.    خا تمام تاریخ خشر خراخری می

وَالَ «گویم خاور و ارزش خرای این است    قارآن فرماوده اسات:  سال خ  این طرف، در خعد خاور و ارزش شناخت، اینک  می 78فاصل  

( شایطان از 976و  975)خقاره:  »واْ عَلَى اهلّ ِ مَا الَ تَعْلَمُونَوهُتَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ اهشَّیْطَانِ إِنَّ ُ هَکُمْ عَدُوٌّ م بِینٌ إِنَّمَا یَأْمُرُ ُمْ خِاهس وءِ وَاهْفَحْشَاء وَحَن تَقُ

یَا حَسْرَةً عَلَاى «(   93سبا: ». )  وَقَلِیلٌ مفنْ عِبَادِیَ اهشَّکُورُ«.  آغاز تا پایان  ار از دو شیوه استفاده  رده تا مردم را خبرد و موفق هم خوده است

 ( 38)یس:  »یَسْتَیْزِؤُون  َانُوا خِ ِ إِالَّ اهْعِبَادِ مَا یَأْتِییِم مِّن رَّسُولِّ

مداری و ... را  گیرد، اخالق این خعد ارزشی )یعنی رفتار( را از شما می»  إِنَّمَا یَأْمُرُ ُمْ خِاهس وءِ وَاهْفَحْشَاء« شود  شیطان از دو طریق وارد می

 خیناد. شدت آسیبش را دارد می  ند. همان  اری    خر سر هم  آورده و  شور ما هم خ  گیرد. خی خند و خار و الاخاهی و فاسق و فاجرتان می می

گویند خدا هست وهی خدایی  ا   واین از خعد خاور شناختی؛ یعنی خگویید خدا نیست، یعنی؛ اهحاد. می»  وَ حَن تَقُوهُواْ عَلَى اهلّ ِ مَا الَ تَعْلَمُونَ« 

ها پیرای  خر خدا خست  اند، خرای اینک  خدا را از  ارایی   نند    صورت و جسم است؛ خدایی    ییود معرفی  رده، و ده ها معرفی می وهاخی

گذارد هر  اری    خشواهید انجام دهید، در حااهی  ا  در ساوره مبار ا   در زندگیمان خیندازند. حتی خدایی    شما را آزاد گذاشت  و می

چقدر آیات خدا دقیق است    فرماوده فریفتا  دنیاا »  وَ ال یَغُرَّنَّکُم خِاهلَّ ِ اهْغَرُور تَغُرَّنَّکُمُ اهْحَیَاةُ اهدُّنْیَا فَال«هقمان، وقتی    تذ ر داد، فرمود: 

 ها و مطمعات است. نشوید؛ چون دنیا خر روی هو 

و دیگری خعد خاورها »  إِنَّمَا یَأْمُرُ ُمْ خِاهس وءِ وَ اهْفَحْشَاء«ها؛   شاند؛ یکی خعد رفتارها و ارزش پس شیطان از دو طریق مردم را خ  اذالل می

 رود.  رود وهی  افر نمی تر از ارزش است؛ هذا فاسق و مؤمن خیشت می اینک  خاور خ  مرات   شنده». وَحَن تَقُوهُواْ عَلَى اهلّ ِ مَا الَ تَعْلَمُونَ«

 آید، دو راه دارد.  ها می گوید مرزداری  نید و شیطان از روزن  این را عرض  ردم تا خگویم وقتی امام) ( چیارده هزار سال قبل می

خاطر نفاوذی  ها را خراب  رد، در آن زمان خ  هایی نوشت و ذهن جوان ای خ  نام احمد  سروی  تاب سال قبل، طلب  68حدود  متر از 

های ایران حق نداشتند  تاب  سروی را چاپ  نند. فدائیان اسالم خ  خیاخان ریشتند و خا  شادت او را     علماء و مراج  داشتند، چاپشان 

ای    در آستان  مرا قرار گرفت و علما نیز پشت  ار خودند و  ار خ  جایی رسید    دوخاره او را خ  محکم   شاندند و    تک زدند خ  گون 

فدائیان اسالم در  اخ دادگستری ریشتند و او را  شتند؛ یعنی شش ده  پیش یک نفر در  شور  تاخی نوشت    تا حدودی خاورها را خراب 
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ها را خراب  نند و خ  تشکیک خدا و پیامبر خکشانند، ن  نیاز خ  چاپشان  است و ن  خ  چااپ  تااب،   رد. اما امروز خرای اینک  خشواهند ذهن

فرساتند و  حتی نیاز نیست    طرف را خشناسی. االن دست هر  دام از شما گوشی است و در شبک  اجتماعی مطل  خ  مطل  را خرایتاان می

 نم. ششصی خ  نام د تر راوندی  ا  چناد ساال  هزین  زیادی نیاز نیست. این در خعد خاور خود و اما در خعد ارزش و اخالق هم مثاهی عرض 

   سی سال خرای این  تاب زحمت  شید. یکی از مجلدات آن راج  خا  زن در » تاریخ اجتماعی ایرانیان«اخیر فوت شد،  تاخی دارد خ  نام 

های خعضی از شاهان صفوی و قاجاری  را نوشت  است، ناگیان این جلد از آن  تاب نایاب شد  ای از این  تاب عیاشی ایران است    در گوش 

هایی    ترسیم  رده خود خرایشان جذاب خود. و جلوی نشر ایان  تااب را گرفتناد. آن  و جوانیا دنبال آن قسمت از  تاب خودند چون صحن 

های  امپیوتری آهوده شده، و خا  فاساد  ساه ، خا خازی 98 ردند تا این خشش را خشوانند اما امروز یک نوجوان  دوره این  تاب را زیرا س می

  شیده شده است نیازمند  تاب راوندی نیست و هرچ  خشواهد در اختیارش هست. 

های  ، مرز مجازی امروزه نبوده است، امروز تمام خان »مراخطون فی اهثغر«پس اگر چیارده هزار سال قبل امام حسن عسکری) (  فرمود: 

ما تحت تصرفش هست و مرزی نمانده، از خچ   وچک گرفت  تا استاد هم  در معرض آسیبیم. نقشی    شما خ  عنوان اساتاد، معلام دیانی، 

 معلم معارف دارید، این است    سپاه امام صادق ) ( خیایید.

زدایی  ششصی خ  نام شیخ عباسعلی اسالمی در دوره پیلوی دوم خود   ،  می فضا خاز شد. او یک روحانی تیرانی خود    در خراخر اساالم 

 داد تا در خراخر جبی  پیلوی خایستد. مر ز اسالمی ایجاد  رد و در  دین و قرآن می 958پیلوی 

 گوید اگر  سی از اول تا آخر عمرش صورت خ  خاک خماهد، در قیامت خ  شدت پشیمان است    چرا  م  ار  ردم.  روایتی داریم    می

گوید من  م  ار  ردم. چرا ما خا  پاای اویاس قرنای نرسایم  ا   روایتی دیگر اینک  اگر  سی خ  اندازه هفتاد پیامبر  ار خکند، خازهم می

اشم رائحة اهجناة «  پیامبری را    ندیده و حتی یکبار هم    خ  دیدارش شتافت اما خ  زیارتش نائل نشد و وقتی خرگشت، پیامبر)ص( فرمود:

 .»من اهیمن

آیاد خا   گویند خروید خیشت وهی وقاتی اویاس می شود خ  آنیایی    اهل خیشتند می فرماید وقتی قیامت می ای دارد    می حضرت جمل 

خواهی خبر. پس خیشت رفتن هنر نیست، خیشت خردن هنر است.  سی    فرمود اگر تالش  نی خ  اندازه  گویند خایست و هر چ  می اویس می

هفتاد پیامبر، خرای خیاشت رفتناش هام غاص  

خااورد. اگاار خیااشت نبرنااد، خیااشتر غااص   می

خورد. من فقط نباید خرای خودم خدوم و  ار  می

 ای را هم خگیرم.   نم خلک  خاید دست عده

خود. اساتاد معاارف   خحث اول من انگیزش

. تقویت خاورهاای 9س  مسئوهیت اساسی دارد: 

خارد.  دینی در خراخر شیطان    دین را از خیان می

. دفاا  3. تحکیم خنیادهای ارزشی )اخالقیات( 1

 های انقالب.  از ارزش

اننک  اش یر  نک استادا عت    رس ا لین مسئل 

  نژ  اسادا معدرف چ  عدن  عدا ؟ 
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گفات: خیاییاد ده دقیقا  رسااه  ساید  داد می فرمود: در زمان پیلوی یک معلم شیمی داشتیم در     می اهلل مکارم شیرازی می آیت

 اخواهحسن را خشوانیم، من آن را خواندم و شدم آقای مکارم. 

 شکا  ا م انن نک قد    اسد ک  ادان             

 ذات نایافت  از هستی خشش                     ی تواند    شود هستی خشش           

 خشک اخری    شود ز آب تیی               ناید از وی صفت آخدهی            

 استاد دانشگاه در هر مقطعی خاید انسان را خ  خط توحید خرساند. پس خاید خ  دو سالح مسلح شود؛ سالح علم و عمل.

امام حسن مجتبی) ( هحظات آخر عمرش محمد خن حنفی  را خواست و فرمود: چون اهل هستی خاید سفارشاتی را خ  تو خکنم. در 

 وناوا «  های دانشگاهی خزنند    فوق اهعاده اسات. فرمودناد:  نم خاید این جمل  را در محیط خین آن جمالت، چیزی فرمود    فکر می

 ا  ذیال آیا   (. جانتان خاید آنقدر گنجایش داشت  خاشد    علمتان هبریز شاود. این389، ص9 افی، ج » ) حوعیة اهعلم و مصاخیح اهیدی

اند مراد خاران است وهی عالم  طباطبایی فرمودند این ظاهر آی  است  ( گفت 96رعد: » )حَنزَلَ مِنَ اهسَّمَاء مَاء فَسَاهَتْ حَوْدِیَةٌ خِقَدَرِهَا«شریف  

گونا   تر است؛ یعنی ما از آسمان خاران فیض و دانش و هم  خر ات را فرستادیم؛ یعنی خاسواد خشوید و اساتاد خایاد این و خاطنش عمیق

 خاشد.

 نکت  سوم تدریس خر مبنای ترخیت و تیذی  نفس.

(. 911آل عمران: » )حَن یُمِدَّ ُمْ رَخ کُم خِثَالَثَةِ آالَفِّ مفنَ اهْمَآلئِکَةِ مُنزَهِینَ«فرماید:  تدریس خاید خر مبنای قرآن خاشد. در جنگ خدر    می

خاار خاود  ا  پیامبار  سپاه اسالم یک سوم سپاه  فر است و یک سوم آنیا هم اسلح  درستی نداشتند. خ  قدری اوضاا  ماسلمانان رقت

ای پیروز شدند اما در جنگ حنین تعداد سپاه مسلمانان دوازده هازار نفار و ساپاه  چادری زد و دعا  رد. وهی در جنگ خا چ  سرخلندی

اقَتْ عَلَیْکُامُ ئًهَقَدْ نَصَرَ ُمُ اهلّ ُ فِی مَوَاطِنَ  َثِیرَةِّ وَیَوْمَ حُنَیْنِّ إِذْ حَعْجَبَتْکُمْ  َثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنکُمْ شَیْ«سوم مسلمانان خود.  دشمن یک ا وَضاَ

(. در جنگ خدر چون موحدان  تالش  ردند، پیروز شدند وهی در جنگ حنین خا  جاای 18)توخ :  » األَرْضُ خِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَهَّیْتُم م دْخِرِینَ

اینک  خ  خدا تکی   نند، خ  خودشاان تکیا   ردناد. ایان 

 َالّ إِنَّ اإلِناسَانَ هَیَطْغَاىأ حَن رَّآهُ «همان است    فرمود 

نیاز از ما  ( مواظ  خاشید خود را خی6و  7علق: » ) اسْتَغْنَى

اش را  گوییم خاید خعد ترخیاتی مپندارید. وقتی تاریخ را می

 خگوییم. 

چیارم، اهتمام خ  ترخیت عملی؛ هم  ماا دیادیم و خارهاا 

تجرخ   رده و تجرخ  خواهیم  رد    رفتارماان خاالتریان 

 دهد.  در  را خ  مشاط  می

 ان یقسم هحظات  «گویند:  در آداب پیامبر اسالم)ص( می

های خود  ( نگاه19، ص 69)خحاراالنوار، ج  » خین جلسائ 

 رد حتی در نگااه عاداهت داشات.  را مساوی تقسیم می

 نیاد نبایاد  متوج  خاشید    در  ال  چگونا  نگااه می

ای عمل  نید    علناً خغض و ناراحتی خودتاان را  گون  خ 

آشکار  نید. شاید اگر یعقوب میرش را خ  یوسف آشکار 
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 ارد  ا  محبوختریان  فکر می رد    هر  ادام از آنیاا  گویند پیامبر طوری رفتار می شد و در راویت می  رد، آن مشکل پیدا نمی نمی

 است. رفتار ما هشتاد درصد در زخان است. 

 *چطار عدتمیم اساع اا ت رنس اارنم ند ش ارنم؟

طلب  خاید، در  قبلی را تدریس  ناد. هار  اس در 

حوزه  ار خودش خاید تدریس را از جاایی شارو   ناد. 

تدریس، دانش الزم را دارد و مقداری هم روش، مطاهعا  

و تجرخ  نیاز دارد در این مسئل  جای نگرانی جدی وجود 

 ندارد.

*عتاا شیسد تمدم  قد خاامد  را عاای تاعید طتمب 

 ع ذارنم تد تاعید ااشویا؟

تواند  ارهای خزرگتری انجام  داند    سرمای  علمی خاالیی دارد    می هر س خاید مسئوهیت خودش را تششیص خدهد. اگر  سی می

های دانشگاهی حتی خرای خرجست   دهد، وقت خود را خگذارد. فرد خاید توان و انگیزش خودش را خبیند. خنده معتقدم    ارتباط خا محیط

ای یک روز خرود و خبیند دانشگاه چ  خبر است و چ  مشکالتی پیاش  شود هفت  ترین استادان حوزه مفید، خلک  الزم است. حتی اگر می

 های جامع ، محیط دانشگاهی است. خاید وارد اجتما  شد. پای جوانان است. یکی از خیترین خرش

مد  چ  کدر عدن  عکنیتم  عد ماض  ر ا ع  ممیط ااشو دهی مضدی مسمام ااشو د  عاای مد خطااتی اارا. عاای تتذنب شدسأ 

 ک  آلاا  آ  مسماند شوانم؟

ای    ذیل آی  شاریف   ای داده    پسرم تا خودت را نساختی وارد اجتما  نشو. یک مسئل  امام خمینی)ره( خ  پسرش سید احمد نام 

 ( است این است    اگر  سی در مدار تیذی  و ترخیت خاشد، مشکلی ندارد. 1)صف:  »یَا حَی یَا اهَّذِینَ آَمَنُوا هِمَ تَقُوهُونَ مَا هَا تَفْعَلُونَ«

خواهم خگویم اگر خودش متوج  هست    خاید خ  مسائل اخالقی و عبادی ملتزم خاشد و انگیزه اش هام هادایت خاشاد، خادا  می

خاواهم خنادگان تاو را   ند و این مسئل  خاصی نیست و نگرانی ندارد وهی خ  شرطی    مراقبت  ند و خگوید خدایا مان می  مک می

 هدایت  نم. مرا در معرض آسی  مگذار.

 کن ؟ *تیاع  اخصی حضاتعدلی ار ا لین عاخارا عد ااشویاند  چ  چیری را ع  مد القد می

 -روید خا خرناما  آموزشای اید. مسئل  این است    وقتی سر  ال  می نیازی خ  اخراز ندارد    دانشجو خفیمد تا  نون تدریس نکرده

 ترخیتی مششص خروید.

ها را  توان انجام داد. خرناما  درسای و  ااری و سرفاصل گروه خندی دانشجویان خرای مشار ت در خحث را از همان هفت  اول می

 مششص  نید و خ  اصل پیام  ار توج  نمایید.

تان چیست  پرسم، اینک  مثال ترم چندم هستید، رشت  آنیا نام شریفشان را می  دهم و از هم  خنده در جلس  اول خا دانشجوها دست می

خواهید خا خنده ارتباط داشت  خاشید این ایمیل و سایت و.. خناده و از  گویم در طول ترم اگر می  نم و می و یک معارف   وتاه از خودم می

 این قبیل چیزها. 

 آن دمست خاقی ایام رفت عمر خرآرم دمی                       حاصل هم  عمر خویش خا تو خ  گر       

نماز جمع  را غفلت  .خواهران و خرادران اگر در طول روز توانستید قرآن را خا نظم مطاهع   نید و نوافل هرمقدار    شد، انجام دهید

 نکنید.
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 نشست های علمی دانشجویی

 روانشناسی نوجوان 

خاا    »روانشناسای نوجاوان«دومین نشست انجمن علمی دانشجویی مشاوره خا موضو  

حضور حجت االسالم واهمسلمین اخوی مدیر مر ز مشاوره موسس  آموزشی و پژوهشی اماام 

 آخان ماه خرگزار شد. 7خمینی در  روز چیارشنب  

این نشست مقدم  آشنایی خا روانشناسی جوان است    در جلسات خعدی از سوی انجمن 

 دنبال خواهد شد.

 اهم موضوعات مطرح شده در این نشست خ  شرح ذیل است:

 ا مشکالت و اختالالت موجود خین خانواده و نوجوان؛ 

 ا تفاوتیای نوجوانی و خردساهی؛ 

 ا نظری  های مشتلف روانشناسی در خصوص نوجوان؛ 

 ا راهکارهای رف  عطش نوجوان خ  موخایل و اینترنت؛ 

 ا تیاجم فرهنگی و نوجوان؛ 

 ا نوجوان و تبعیت از واهدین؛ 

 ا ترخیت دینی؛ 

 ا نحوه تشویق نوجوان خ  مسائل مذهبی؛ 

 ا مدیریت نوجوان در مسائل جنسی؛

 ا و ....
 

 شناسی در غرب های شیعه بررسی وضعیت کرسی 

شناسی  های شیع  خررسی وضعیت  رسی«نشستین جلس  نشست علمی 

خاا ساشنرانی حجات االساالم و  61/5/93در روز چیارشانب  » در غارب

اهمسلمین د تر تقای زاده داوری )داناشیار داناشگاه قام، رئیاس موساس  

آموخت  دانشگاه منچاستر انگلاستان( از ساوی انجمان  شناسی و دانش شیع 

 علمی دانشجویی انقالب اسالمی دانشگاه خرگزار شد.

 در این جلس  موارد ذیل مورد خحث قرار گرفت:

 شناسی؛ شناسی و شیع  ا تفاوت تشی 

 شناسی؛ های شیع  ا معرفی  تاب

 شناسی؛ های انجام شده در خحث شیع  ا پژوهش

 های آنیا؛ ا معرفی پژوهشگران خارجی و پژوهش

 شناسی در جیان؛ ا معرفی مرا ز اسالم شناسی و شیع 

 های ماهی اسالم شناسی. ا معرفی نیادهای تامین  ننده مناخ  و هزین 
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 تاثیر مطالعات حدیثی در تفسیر قرآن 

 

دیماه در محل ساهن امام رضا) (  3در روز پنجشنب   »تاثیر مطاهعات حدیثی در تفسیر قرآن«نشست علمی 

 خرگزار شد.

است خ      »گفتمان نقش حدیث در علوم اسالمی و انسانی«های  این نشست    چیارمین جلس  از نشست

صورت مشترک از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث و داناشگاه معاارف اساالمی و خا  همات انجمان علمای 

 دانشجویی قرآن و متون اسالمی خرگزار شد.

در این نشست استاد محمدعلی مجد فقییی )مدیر گروه قرآن و متون اسالمی دانشگاه معاارف اساالمی( و 

حجت االسالم و اهمسلمین عبداهیادی مسعودی )قائم مقاام ریاسات داناشگاه 

قرآن و حدیث( خا دخیری حجت االسالم و اهماسلمین محمادهادی مناصوری 

 مدیر گروه آشنایی خا مناخ  اسالمی خ  طرح مباحث ذیل پرداختند: 

 ا جایگاه حدیث در علوم انسانی؛

 ا ضرورت و نیاز خ  حدیث در تفسیر قرآن؛

 ا نقش حدیث در فیم ظاهر قرآن؛ 

 ا دامن  روایات تفسیری ظاهر و خاطن قرآن؛

 ا نقش حدیث در حل اختالفات مفسران در تفسیر آیات؛

 ا میم ترین آسی  های مطاهعات حدیثی مفسران.

 

 

 غلو در تاریخ تشیع معاصر 

 

دیمااه از ساوی  8در روز شانب   »غلو در تاریخ تشی  معاصر «نشست علمی 

انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن اسالمی در داناشگاه معاارف اساالمی 

 خرگزار شد.

در این نشاست حجات االساالم و اهماسلمین د اتر حااجی زاده )اساتادیار 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( خ  طرح مباحث ذیل پرداختند:

 ا چیستی غلو تفویضی؛

 ا تفاوت غلو تفویضی و والیت تکوینی؛

 ای؛ های غاهی در دوره معاصر و عقاید غاهی  ا فرق 

 ا متون مورد استناد غاهیان مفوض.

های مطارح شاده توساط  در پایان این نشست،  د تر حاجی زاده خا  پرساش

 دانشجویان پاسخ دادند.
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  ای ظرفیت های اخالق اسالمی در اخالق حرفه 
 

 »ای ظرفیت های اخالق اسالمی در اخالق حرفا «نشست علمی 

دیماه خ  همت انجمن علمای داناشجویی اخاالق  7در روز یکشنب  

اسالمی و خا سشنرانی د تر احد فرامرز قراملکی )مدیر گروه اخاالق 

 حرف  ای دانشگاه تیران( در محل ساهن امام رضا) ( خرگزار شد. 

د تر قراملکی در اختدا خا خیاان اینکا  اماروزه در زمینا  اخاالق 

های مشتلف داریم، خ  معرفی خرخی از ایان داناشیا از جملا   دانش

اخالق  ارخردی و اخالق حرف  ای پرداختناد و در تعریاف اخاالق 

اخالق حرف  ای اخالق  ارخردی در محیط شاغلی «حرف  ای گفتند: 

 »است نظیر اخالق در حوزه داروسازی.

های اخالق اسالمی در اخاالق  در ادام  نشست در خاره ظرفیت 

ای، مسائل مشتلفی مطرح شد از جمل  اینک : خرنام  اساتراتژیک  حرف 

ای  امام سجاد) ( در شرایط خحران زده اخالقی آن روزگار اا  ا  واقعا 

چون عاشورا را پدید آورده خود ا اخالق در شرایط خحران اخالقی خ  عنوان خرنام  استراتژیک آن حضرت قارار گرفات و آثااری چاون 

رساه  اهحقوق نگارش شد. ایشان    خا مشار ت د تر فالح مقاه  ای درخاره رساه  اهحقوق تدوین نموده است و این اثر امام ساجاد) ( را 

های فراوانای درخااره اخاالق  خر مبنای رساه  اهحقوق سرا  سازمانیای صف رفتم و  ارگاه«اهگویی خرای  ار خود می دانند، اخراز  ردند: 

 »حرف  ای در  شور خرگزار  ردم.

 »توان اخالق را خ  سازمانیا ارائ  داد. خدون خنیانیای معارف اسالمی نمی«همچنین ایشان خا توج  خ  فرهنگ جامع  اسالمی ما گفتند: 

ها و در تاشویق طاالب و داناشجویان خا   مدیر گروه اخالق حرف  ای دانشگاه تیران خا خیان نمون  هایی از تجرخیات خود در  ارگاه

غاهبا اختدای هر  ارگاه توج  حاضرین  م خود وهی در ادام   ارگاه افراد مشتاق خا  خرگازاری  ارگااه مای »فعاهیت در این عرص  گفتند: 

  »ها زخان خاص مشاطبان در هر شغل و حرف  ای است. شدند و از امور میم در موفقیت این  ارگاه

 »در اخالق حرف  ای هیچ چیز خ  اندازه میارت نگاه خین رشت  ای اهمیت ندارد.«ایشان در ادام  افزودند: 

 های مطرح شده توسط دانشجویان پاسخ دادند. در پایان این نشست،  د تر فرامرز قراملکی خ  پرسش
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 روش کالسداری و مخاطب شناسی 
 

 

 

 

 

 

 

 

جلس  تاسط اسادا ارجمن   5ع  م ت » ر ش کمس اری   مخدطب اندسی«شوسد 

جندب حید االسمم   المسلمین قاائای ع  همد اشیمن  لمی ااشویانی قاآ    ماا  

 اسممی عاارار ا . 

در جلس  نشست استاد قرائتی از دانشجویان خواستند خ  مدرک تحصیلی خود ا تفا نکرده و 

خود را خرای تمام جامع  و ن  فقط قشر خاصی آماده نمایند. ایشان ضمن خیان خاطراتی از 

تجرخیات خود، خ  خیان راهیای شناخت خویشتن قبل از شناخت مشاط  پرداختند و هر 

 اندوزی دانستند. ای را محتاج آموزش و  س  علم و تجرخ  انسانی در هر مرحل 

االسالم واهمسلمین قرائتی خرای اجرای  در جلس  دوم خا درخواست استاد گرانقدر حجت

ای از  السداری، دو تن از دانشجویان خ  صورت نمادین خرای حضار تدریس  رده و خا  نمون 

های  السداری اشاره شد.  های ارائ  شده، خ  مشکالت و نقاط قوت شیوه استفاده از نمون 

ایشان ضمن خیان ایرادهای وارده خ  ارائ  دو دانشجو، خ  نکات  السداری از نظر شکل اجرا، 

محتوای ارائ  شده، مششصات ظاهری مدر  و راهیای خرطرف  ردن شبیات مطرح شده 

پرداختند. استفاده از قرآن خرای پاسخ خ  نیازها و شبیات مشاطبان ) از جمل  اثبات عزاداری ، 

های  والیت فقی  و ...( از دیگر نکات مطرح شده در این جلس  خود و ایشان خا استفاده از آی 

 قرآن ، خرخی شبیات موجود در جامع  را پاسخ گفتند.

ای از  در سومین جلس  نیز همچون جلس  قبل، خا درخواست استاد قرائتی خرای اجرای نمون 

 السداری، دو تن از دانشجویان خ  صورت نمادین خرای حضار تدریس  رده و خا استفاده از 

های  السداری اشاره شد. پس از اجرای  های ارائ  شده، خ  مشکالت و نقاط قوت شیوه نمون 

سوره  38های تدریس، خ  تفسیر آی   دانشجویان داوطل ، استاد قرائتی خرای فیم خیتر شیوه

های رف  اختالف خین زوجین(  حل مبار   نساء )در خصوص تحکیم رواخط خانواده و راه

 پرداختند.

در چیارمین جلس ، استاد قرائتی ضمن اثبات میدویت و مباحثی مانند طول عمر و سن امام 

های فن خیان در سطوح  عصر )عج( خا استفاده آیات قرآن، خ  خیان خاطراتی در خصوص شیوه

 مشتلف پرداختند.

در آخر این جلس  نیز دو تن از دانشجویان خرای حاضران تدریس نمودند و استاد قرائتی 

 نکات ارزشمند خود را در این خاره ارائ  فرمودند. 
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 فقه االخالق 

ماه خ  همت انجمان علمای داناشجویی اخاالق  خیمن 7شنب   در روز س  »فق  االخالق«نشست علمی  

 اسالمی در محل ساهن اجتماعات خرگزار شد.

در این نشست حجت االسالم و اهمسلمین د اتر امایر غناوی، 

حجت االسالم و اهمسلمین محمد عاهم زاده ناوری و د اتر رضاا 

 حبیبی در خصوص مباحث زیر خ  خحث و تبادل نظر پرداختند:

 های آن ا فق  االخالق و حیط 

 ا  ارخردهای فق  االخالق

 ا اصول فق  االحکام در فق  االخالق

های مطارح شاده توساط  در پایان ایان نشاست، خا  پرساش

 دانشجویان پاسخ داده شد.

این جلس  خ  عناوان پیاش هماایش ملای فلاسف  اخاالق خاا 

مشار ت پژوهشگاه فرهنگ و اندیش  اسالمی، انجمن علمی اخالق 

 اسالمی حوزه و انجمن علمی دانشجویی اخالق اسالمی دانشگاه معارف اسالمی خرگزار شد.

 جیت این پیش همایش ویژه نام  فق  االخالق منتشر و خ  شر ت  نندگان اهدا شد.

 فایل این ویژه نام  جیت دانلود در سایت دانشگاه قرار گرفت  است.

 

 تحلیل و بررسی وقایع نیجریه   

در روز   »تحلیل و خررسی وقای  نیجری «نشست علمی  

ماه خ  همت انجمن علمای داناشجویی انقاالب  خیمن 6شنب   چیار

 اسالمی در محل ساهن امام رضا) ( خرگزار شد.

در این نشست حجت االسالم و اهماسلمین میادی رضاوانی 

)فعال فرهنگی در عرص  خین اهملل و تیی   نناده ماستند از خاون 

جون( و حجت االسالم و اهمسلمین محمد شعی  از  شور نیجری  

خ  ارائ  گزارش و ماستنداتی از وضاعیت شایعیان در نیجریا  و 

اتفاقات اخیر در این  شور پرداختند و در پایان جلس  خا  پرساش 

 های شر ت  نندگان پاسخ دادند.

  

 نگاهی به بازتاب انقالب اسالمی در کشورهای دیگر  

خ  منظور آشنایی خا تاثیرات انقالب اسالمی در  شورهای دیگر، خازتاب انقالب اسالمی در  شورهای تر ی  و 

 خیمن ماه مورد خررسی قرار گرفت.  19آرژانتین خا حضور مییمانانی از این  شورها در روز چیارشنب  مورخ 
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 »نقش حوزه و دانشگاه در موضوع تحول در علوم انسانی«حضور دانشجویان در نشست علمی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االسالم رضا غالمی رئیس مر از  خا حضور حجت»  نقش حوزه و دانشگاه در موضو  تحول در علوم انسانی« دومین نشست علمی خررسی 

االسالم  عبداهحسین خسروپناه رئیس موسس  پژوهاشی حکمات و فلاسف  ایاران و د تار  های علوم انسانی اسالمی صدرا، حجت پژوهش

 خسرو خاقری استاد دانشگاه تیران و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در تاالر عالم  امینی دانشگاه تیران خرگزار شد.

 جمعی از دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی در این نشست حضور یافتند.

االساالم خاسروپناه و  نظران حجت در این نشست علمی    خ  مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه خرگزار شده خود دو تن از صاح 

 د تر خسرو خاقری در این خاره خ  مناظره پرداختند    گزارشی از آن تقدیم  می گردد:

 ای معتقدند، دانشگاه خاید زیر نظر حوزه قرار گیرد. أ عده

د تر خسرو خاقری استاد دانشگاه درخاره وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه دغدغ  خلندمدتی اسات، وحادتی  ا  

ساز تحول در علوم انسانی شود، هم  رفت، میان حوزه و دانشگاه خاید شکل گیرد خ  خوخی ایجاد نشده است، اهبت  وحدتی    زمین  انتظار می

شکل نگرفت  است، یکی از عوامل ارتباط موفقیت آمیز تصور ناصحیح حوزه و دانشگاه از تحول علوم انسانی است، اهبت  هم حاوزه و هام 

 دانشگاه در خصوص علوم انسانی دچار خدفیمی هستند

ای    اگار  وی در ادام  سشنانش افزود: خدفیمی نیاد حوزه نسبت خ  علوم انسانی معاصر است    خ  آن نگاه ایدئوهوژیک دارد، خ  گون 

دانند پس خاید در علم هم این امر را خاطل خدانیم. همچنین حاوزه علام را خا  نوعای  در نظام غرب چیزی را خ  عنوان میوه شجره خاطل می

توان آن را  امالً ایادئوهوژیک خواناد، خعاضی   ای خا تجرخ  دارد، پس نمی ایدئوهوژیک شکل داده است    علم در تاریخ معاصر نسبت ویژه

 افراد سعی دارند آیات و روایات را در قاه  علم خ  تجرخ  خگذارند    من چنین چیزی را قبول ندارم
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 این استاد دانشگاه خا اشاره خ  این موضو     دانشگاه هنوز خ  درک درست و قاخل قبوهی از علوم انسانی ارائ  نداده است، خیان  رد: ماا

در دانشگاه نیز نسبت خ  علوم انسانی دچار خدفیمی هستیم، زیرا دانشگاه هنوز خ  یک درک درست و شافاف ناسبت خا  علاوم اناسانی و 

 فرهنگ نرسیده است

های ماا در  وی خا اشاره خ  اینک  دانشگاه نتوانست  است راخط  علم و فرهنگ را خ  درساتی تحلیال  ناد، اداما  داد: معتقادم داناشگاه

ر شود ن  اینک  ها پردازی می پردازی خاشیم، اهبت  وقتی سشن از نظری  توانیم منشأ نظری  خرند و خاورشان نشده    ما می خودخاختگی خ  سر می

 ها صاح  ایده و نظری  است، اما ما در این زمین  خودخاختگی داریم ای خنویسد و خگوید در هم  زمین   سی نظری 

ای، در  شور اعتقااد دارناد، وحادت میاان  د تر خاقری خا اشاره خ  اینک  حوزه و دانشگاه دو نیاد مستقل از یکدیگر هستند، گفت: عده

هایی    در علاوم اناسانی وجاود  حوزه و دانشگاه خ  این معنی است    دانشگاه خاید زیر نظر حوزه قرار گیرد و استقرار پیدا  ند تا ضعف

دارد خ  این شیوه خرطرف شود، اما من معتقدم معنی وحدت میان این دو نیاد یعنی وحدت در هدف، ن  در مسیر؛ زیرا راخط  طوهی میان این 

 ای اشتباه خوده است. دو نیاد، راخط 

 أتحول در حوزه و دانشگاه تا چ  اندازه مورد استفاده قرار گرفت ؟

االسالم خسروپناه در ادام  سشنان خاقری در این مناظره درخاره حوزه و دانشگاه ، چیار مبحث اوهی  و  لی را مطرح  رد و گفت:  حجت

ای آموزشی، پژوهشی و ترویجی اسات  ا    حوزه یک مجموع  آموزشی، پژوهشی و دینی است و روش اجتیاد دارد، دانشگاه هم مجموع 

 پردازد هم خ  ترویج علم و دین می

ها خاعاث شاده اسات،   وی در ادام  سشنانش افزود: درست است    حوزه و دانشگاه دو نیاد مستقل از هم هستند، اما تناو  دیادگاه

های متنو  شکل خگیرند، چ  ایرادی دارد مباحث و موضوعات دینی را خ  تجرخ  خگذاریم تا خرای  سانی    خ   اندیشمندان خسیاری خا دیدگاه

 ها را خ   ار گیریم، اهبت  منظور من از علوم انسانی یعنی علوم اجتماعی    خ  س  دسات  توصایف  آیات و روایات همانند ما معتقد نیستند آن

 شود. انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر این دو انسان تعبیر می

حجت االسالم خسروپناه، تصریح  رد: تحول در علوم اجتماعی خ  معنای تغییرات ساختاری و محتوایی است، اهبت  خ  اعتقاد مان اصال 

شود    تا چ  اندازه، این تحول در محیط حاوزه  تحول علوم انسانی در حال رخ دادن است و قاخل  تمان نیست حال این پرسش ایجاد می

 گیرد؟ و دانشگاه مورد استفاده قرار می

 أاین ادعا وجود ندارد    دانشگاه خاید زیر نظر حوزه فعاهیت  ند

ای معتقدند، وحدت حوزه و دانشگاه زیر نظار  های خسرو خاقری    عده رئیس موسس  پژوهشی حکمت و فلسف  ایران خا اشاره خ  گفت 

قرار گرفتن دانشگاه توسط حوزه است، توضیح داد: تا نون هیچ  سی را ندیدم    این ادعا را داشت  خاشد    دانشگاه خاید زیر نظار حاوزه 

  ار  ند، همیش  تأ ید ما خر همکاری این دو نیاد خوده است، ن  تحت سلط  قرار گرفتن یکی خر دیگری.
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ای معتقد هستند دانشگاه خایاد زیار نظار حاوزه  د تر خاقری خاز هم خر سشن خود پافشاری  رد و گفت: این موضو  وجود دارد    عده

های  اشورهای خاارج ایان  های دانشگاهی را سانسور  نند؟! چرا در دیگر دانشگاه  ها  تاب  خاشد و در ادام  مطرح  رد: چرا خاید پژوهشگاه

ای وجود ندارد    خ  عنوان مثل خگوید فالن حرف فروید را از  تاخش حذف  نیم، اما من این ماسأه  را دیادم   گون  نیست؟! چرا آنجا  میت 

 گویند    این مبحث را خاید حذف  نید. خوانند و می آیند  ت  دانشگاهی را می ای می    عده

زنند    این خحث را هم قباول دارناد، ایاشان از  زدگی می هایی از جنس ایدئوهوژی وی تصریح  رد: خ  عقیده من آقای خسروپناه حرف

انسان مطلوب سشن خ  میان آوردند    از نظر من مطلوب قرار دادن یک انسان خ  عنوان انسان مطلوب سیاسی یا اناسان مطلاوب اقتاصادی 

 زدگی است و خاید از آن اجتناب  رد. همان ایدئوهوژی   یعنی هم  سیاست یا هم  اقتصاد    این

 استاد خاقری در ادام  مطرح  رد: آقای خسروپناه اذعان داشتند    خاید مباحث دینی را خ  تجرخ  خگذاریم تا  سانی    خ  آیات و احادیث

 ادناعتقادی ندارند خ  این مسأه  روی خیاورند، اما خ  عقیده من این تعارض علم دینی است؛ یعنی اینک  حدیث و روایت خیاوریم خرای انجام د

  اری و خرای اثبات نظری  خاید نماز خواند این خ  خر هم زدن خازی علم است.

 أقرآن  تاب علمی نیست/ مباحث در قرآن خ  صورت اجماهی خیان شده ن  تفصیلی

و تواند خا آن در ارتباط خاشد. ما در حوزه و دانشگاه درک  تواند علم خاشد، اما می د تر خاقری در ادام  اضاف   رد: ایدئوهوژی هیچگاه نمی

هایی    امروز شاهد آن هستیم نتیج  نداشتن همین درک صاحیح اسات  تعریف صحیحی از علم و تحول علوم انسانی نداریم و این تناقض

  ط خااینک  خفیمیم تا  جا از ایدئوهوژی و تا  جا از تجرخ  استفاده  نیم، چرا    از نظر من قرآن  تاب علمی نیست، اهبت  در آن مباحث مرخو

 علم خ  صورت اجماهی خیان شده است ن  خ  صورت تفصیل.

هاا  دهد    خششی از  تاب ها و حوزه علمی  قم چنین چیزی رخ نمی استاد خسروپناه تأ ید  رد: خ  هیچ وج  در هیچ  دام از پژوهشگاه

خینند. این ایدئوهوژی است    خ   سانسور شود، تعریف من از علم خا تعریف آقای خاقری متفاوت است، چرا    ایشان علم را صرفا تجرخی می

زدگی حتی در علوم اجتماعی مدرن نایز وجاود دارد.  اسی نگفتا   ها خپرسد و من معتقدم ایدئوهوژی دهد تا از واقعیت ذهن فرد پرسش می

اهلل جاوادی آملای  چنین مفیومی را خ  آیات «هویت علم دینی»است    از علوم دینی هم  چیز را خاید استشراج  رد آقای خاقری در  تاب 

 نم، خحث آقای خاقری تعارض ذاتی علم دینی است. آن چیزی    آقای خاقری دریافت  ردند،  نسبت داده است    من چنین چیزی را رد می

 خرداشت خودشان از خحث است.

 پذیر هستند هایی    در قرآن وجود دارند، تجرخ  أگزاره

های قرآن را خپذیرید؟ منظور من از خ   ار خاردن مباحاث دیانی در  توانید در حد فرضی  هم گزاره وی در خطاب خ  خاقری گفت: آیا نمی

های خسیاری آمده است. سؤال مان  گویید در قرآن گزاره قاه  تجرخ  استفاده خرای  سانی است    خ  مبانی دینی معتقد نیستند. شما خود می

 پذیر هستند. گویید تجرخ  هایی    خود شما نیز می همان گزاره   ها را نیز قبول ندارید؟ همان گزاره   این است    آیا
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سبک  و فرهنبز زنبدگی اسبالمی در دنیبای  «برگزاری همایش ملی 

 با مشارکت دانشگاه »معاصر

 

خ  همت موسس  زخان و فرهنگ شناسی  »سبک و فرهنگ زندگی اسالمی در دنیای معاصر«همایش ملی 

جامع  اهمصطفی)ص( اهعاهمی  و خا همکاری : معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اساالمی، جیااد داناشگاهی، 

امام خمینی )ره(، پژوهشگاه فرهنگ و اندیش  اسالمی، دانشگاه عالم  طباطباایی، آموزشی و پژوهشی موسس  

انجمن مطاهعات سیاسی حوزه و معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ساهن شایید 

 آخانماه خرگزارشد. 91عارف حسینی مجتم  آموزش عاهی امام خمینی)ره( در روز پنج شنب  

مر از  971پوساتر خا   388هازار و  1هزار فراخوان و  3، 9361خرای خرگزاری این همایش از فروردین 

 مقاه  دریافت گردیده است. 988دانشگاهی سراسر  شور ارسال و  -حوزوی

نفره از موساس   18مقاه  خا خررسی و تایید  میت  علمی همایش و  میت  ارزیاخی  97از میان این مقاالت ، 

زخان و فرهنگ شناسی، پژوهشگاه، اعضاء هیأت علمی و اساتید جامع  اهماصطفی)ص( اهعاهمیا  و موساس  

آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(، خ  عنوان مقاالت خرتر انتشاب و توسط نویسندگان در محل همایش ارائا  

 گردید.

 همایش ملي
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 حید االسمم   المسمین اکاا حسین ارجینی اساداندر ااشو د  معدرف اسممی

 د تر عبا  اشراقی استادیار دانشگاه عالم  طباطبایی

 حجت االسالم و اهمسمین مرتضی آقامحمدی مدیرگروه مطاهعات اسالمی انگلیسی موسس  زخان و فرهنگ شناسی

 حجت االسالم و اهمسمین د تر علی همت خناری عضو هیات علمی جامع  اهمصطفی اهعاهمی 

 د تر غالمرضا خواج  سروی دانشیار دانشگاه عالم  طباطبایی

 منش د تر اخواهفضل خوش استادیار دانشگاه تیران

 حجت االسالم و اهمسمین محمد محسن رادمرد ریاست موسس  زخان و فرهنگ شناسی

 حجت االسالم و اهمسمین د تر علی شیرخانی نماینده انجمن مطاهعات سیاسی حوزه

 حجت االسالم و اهمسمین حمید صفارهرندی عضو هیات علمی جامع  اهمصطفی اهعاهمی 

 د تر سید میدی طاهری معاون پژوهشی موسس  زخان و فرهنگ شناسی

 اهلل طباطبایی حجت االسالم و اهمسمین سید روح معاون فرهنگی ترخیتی موسس  زخان و فرهنگ شناسی

 حجت االسالم و اهمسمین سید نادر علوی معاون آموزشی موسس  زخان و فرهنگ شناسی

 د تر محمد فوالدی دانشیار دانشگاه قم

 د تر علی اصغر هدایتی علوم و مدیر فرهنگی جیاد دانشگاهی  اجتماعی وزارت مشاور معاون فرهنگی

 اعضای کمیته علمی همایش

 شانسن    ناا  مقدل  رتب   لمی شانسن  

 د تر حسین ارجینی سبک زندگی سیاسی اسالم استادیار دانشگاه معارف اسالمی

 ئی ز ی  میدی مبانی سبک زندگی از منظر آیات و روایات  ارشناسی ارشد آشنایی خا مناخ  اسالمی

 دانشجوی د تری انقالب اسالمی

تحلیل خیداری اسالمی در راستای تحقق خششی سبک 

 زندگی اسالمی

 تحلیل خیداری اسالمی در تقاخل خا سبک زندگی غرخی محسن محمدی

موان  تحقق سبک زندگی اسالمی در  شورهای اسالمی؛ 

 نظام سیاسی و سبک زندگی در  شورهای اسالمی

 دانشجوی د تری قرآن و متون اسالمی
سازی سبک و فرهنگ اسالمی در  راهکارهای نیادین 

 دنیای معاصر از نگاه قرآن و حدیث
 ا بر محمودی

چکی     مقدل  ع  ااح ذنل ع  همدنت   6از مید  اسدتی    ااشویاند  ااشو د  معدرف اسممی تع اا  

 ارسدل ااان  : 
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اگیییر بخیییواهیم در پرتیییو 
اخیییییالق اسیییییالمی، در 

سییییازی  راسییییتای تمدن
حرکت نماییم، بایید فقیه 

تیر  تر و عمیق دار را دامنه
مورد بررسی قرار دهیم و 

های دیگر بیرای  از دانش
تحقییییق اییییین اندیییییشه 

 مند گردیم. بهره

آیت اهلل اعرافی، ریاست جامع  اهمصطفی)ص( اهعاهمی  در خیانات خود، ضمن تقدیر از شار ت  ننادگان 

  در این همایش، تا ید  رد توهیدگران فکر و اندیش  اسالمی از پیشگامان حر ت تمدنی جیان اسالم هستند.

های گوناگون جیانی،  عضو شورای عاهی انقالب فرهنگی ضمن واژه شناسی  لم  سبک زندگی در ادخیات

گیرد، دارای سطوح، مادارج و  تصریح  رد: خحث زندگی    در ادخیات عرب از آن تعاخیر مشتلفی صورت می

 مرات  متعددی است.

های زندگی جیاان شارق و دنیاای اساالم  رئیس جامع  اهمصطفی)ص( اهعاهمی  خا اشاره خ  این    سبک

 ناد  ا  دچاار  های تحمیلی شده است، تصریح  رد: سبک زندگی وقتی  مال پیدا می دستشوش ناهماهنگی

 تعارض نشود.

های منسجم سبک زنادگی  ا  معطاوف خا  حیاات طیبا  خاشاد،  وی خا تأ ید خر این    هنوز خ  تئوری

ایم، تصریح  رد: اگر خشواهیم خ  سمت تمدن سازی حر ت نماییم، خاید اهگو سازی جذاب و مناسجم  نرسیده

 را ترغی  نماییم.

آیت اهلل اعرافی یادآور شد: نظری   الن منسجم در سبک زندگی اسالمی ماا را از یاک ساو خا  سامت 

سازد و از ساویی دیگار خا  سامت  شناخت جیان معرفتی    خود ریش  در فلسف  زندگی دارد، رهنمون می

  ند.  های زندگی اسالمی هدایت می استشراج و استنباط جیات اخالقی سبک

زنادگی اساالمی، نیازمناد   های علمی  خا تأ ید خر این    خررسی فقیی سابک عضو جامع  مدرسین حوزه

های زندگی را قبل از هر چیز خاا  توهید اخواب و قلمروهای جدید در حوزه فق  است، اذعان داشت: خاید سبک

 نگاه فقیی مورد خحث و خررسی قرار داد.

گیری از تجارب خشری یکای از اهزاماات ورود خا  مباحاث زنادگی اسات،  وی خا اشاره خ  این    خیره

ساازی حر ات نمااییم، خایاد فقا  را  خاطرنشان  رد: اگر خشواهیم در پرتو اخالق اسالمی، در راستای تمدن

 مند گردیم. های دیگر خرای تحقق این اندیش  خیره تر مورد خررسی قرار دهیم و از دانش تر و عمیق دار دامن 

ایشان خ  احتماالت تصوری ورود اندیش  فقیی و دینی در سبک زندگی اشاره نمود و یادآور شد: یکی از 

انو  ورود فق  در سبک زندگی، خ  اصطالح فنی ورود خ  اوهی است؛ در ایان عرصا ، ورود منااخ  دیانی در 

 گیرد. های زندگی خا عناوین ریز و خ  شکل مصداقی صورت می سبک

در دنیای معاصر خا اهدای جوایز خ  نویسندگان مقااالت  »سبک و فرهنگ زندگی اسالمی «همایش ملی 

 خرتر خ   ار خود پایان داد.
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های مقاومت کیه بیا  گروه

  »الحشد الشعبی«عنوان 
در عراق فعالییت دارنید، 
بییییسیاری از شییییهرها و 

انیید و  منییاطق را نزاد کرده
ای بییییه  اهتمییییا  وییییی ه

خصو  برای حماییت از 
مقدسییات همنییون حییر  
م هییر امییامین عییسکریین
)ر( در سییییامرا دارنیییید. 
نیروهییییای مییییا، بییییین 

های کییربال و االنبییار  شییهر
حییضور دارنیید و توفیقییات 

 اند. چشمگیری داشته
 

 
نیروهییای شیییعه و اهییل 
سنت در کنیار همیدیگر بیا 

کننید   ها مبارزه می تکفیری
زییییییرا معتقیییییدیم کیییییه 

های تکفییری ،  تروریست
دار  اسییاس دییین را خدشییه
.اند کرده  

 

 

نشست مشترک دانشگاه معارف اسالمی و جمعی از اعضاء جنبش مقاومت اسالمی اهنجبای عراق در روز 

 دیماه در دانشگاه معارف اسالمی خرگزار شد. 18یکشنب  

 

در این نشست، حجت االسالم و اهمسلمین شیخ ا رم اهکعبی دخیر ل جنبش مقاومت اسالمی اهنجبااء خاا 

های عراق و سوری  در خراخار نیروهاای تکفایری  ارائ  گزارشی از جدیدترین تحوالت منطق  و روند مقاومت

گذارناد و ضامن حمایات از تروریاستیا، عماالً مانا   ها خا سران تکفیری و خعثی جلس  می گفت: آمریکایی

های  های مشتلفی در مقاخل  خا تکفیری های مقاومت، پیروزی شوند. گروه پیشروی نیروهای مقاومت اسالمی می

  ند. اند، اما آمریکا، نقش سلبی را در این میان ایفا می عراق خ  دست آورده

در عراق فعاهیت دارند، خسیاری از شایرها و » اهحشد اهشعبی«های مقاومت    خا عنوان  وی افزود: گروه

ای خ  خصوص خرای حمایت از مقدسات همچاون حارم مطیار امامیان  اند و اهتمام ویژه مناطق را آزاد  رده

های  رخال و االنبار حضور دارند و توفیقاات چاشمگیری  عسکریین) ( در سامرا دارند. نیروهای ما، خین شیر

 اند. داشت 

هاا مباارزه  شیخ اهکعبی گفت: در حر ت اهنجباء، نیروهای شیع  و اهل سنت در  نار همدیگر خا تکفیری

 اند. دار  رده های تکفیری ، اسا  دین را خدش   نند؛ زیرا معتقدیم    تروریست می

روز شیر خیجی را آزاد  ردیام  1وی خ  نفش منفی آمریکا در عراق اشاره  رد و اخراز داشت: ما در عرض 

ها و حامیانشان همچون عرخستان و قطر شاد و خرناما  ایان خاود  ا   آخرویی تکفیری و این موضو ، مای  خی

ها  ارشکنی  نیروهای مقاومت اسالمی خ  سمت اهرمادی نیز حر ت  نند و این شیر را آزاد  نند؛ اما آمریکایی

  ردند و مان  شدند.

ها خاا  شیخ اهکعبی ادعای آمریکا در مقاخل  خا تروریستیا را صوری و درو  دانست و خیان داشت: آمریکایی

 نند و عمالً در خراخر حر ات  گذارند و از آنیا حمایت می سران گروه های تکفیری و نیروهای خعثی جلس  می

های گونااگون   نند. آمریکا خاا عنااوین مشتلاف و خیانا  ها  ار شکنی می نیروهای مقاومت در خراخر تکفیری

های نیروهای مقاومت، خ  دنبال  خواهد در اوضا  سیاسی و نظامی عراق دخاهت  ند و خا توج  خ  پیشروی می

تغییر صحن  و شرایط در عراق است. آمریکا خ  دنبال تجزی  عراق خ  س  منطق  شیعی، سنی و  رد است و خاا 

  ند. جدیت این سیاست را دنبال می

 نشست دانشگاه معارف اسالمی با جنکش مقاومت اسالمی النجکا 
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اما  راحل فرمود، اگیر از 
صدا  و نمریکا بگیذریم از 

گذریم، زیرا  نل سعود نمی
ننهییا گییوی سییبقت را در 
ها  نوکییییری صهیونیییییست

 اند. ربوده
 
 
 

الحرمیین  ننها خود را خاد 
کننییید، ولیییی  معرفیییی می

مییشتی سییلفی متعییصش 
افتییییاده و خا یییین  عقش

هستند که باعث پسرفت 
جرییییان جامعیییه اسیییالمی 

 اند. شده
 
 
 

خ یییییییر وهابییییییییت و 
ترین خ ر  گری جدی سلفی

بیییرای جهیییان اسیییت و 
همنون میکیروب مهلکیی 
هستند کیه بیه جیان جامعیه 

 اند   اسالمی افتاده

دخیر ل جنبش مقاومت اسالمی اهنجباء گفت: از سوی دیگر تر ی  هم وارد موصل شده و نیروهای تکفیری 

اند و مورد حمایت  ها از  شورهای مشتلف خ  منطق  آورده شده دهد. در شرایط  نونی تروریست را آموزش می

 خسیاری از  شورها قرار دارند.

 اشور  918شیخ اهکعبی در پایان خیان داشت: در حقیقت نیروهای مقاومت اسالمی در عراق و ساوری  خاا 

جنگند و خا وجود اینک  طرف مقاخل از پول و تسلیحات قاخل توجیی خرخوردار است، اما نیروهای مقاومات  می

 اند. های چشمگیری دست یافت  خ  پیروزی

گویی خا   آماد سپس حجت االسالم واهمسلمین د تر شا ری رئیس دانشگاه معارف اساالمی ضامن خوش

های مقاومت حاضر در عراق و سوری ، حکام خلیاج فاار  را  ایشان و هیأت همراه و تقدیر و تشکر از گروه

 ها در منطق  دانستند. عامل نفوذ آمریکایی

های پیچیاده  ایشان شرایط منطق  را محتاج دقت نظار آحااد جامعا  قلماداد  ردناد و افزودناد : توطئا 

 ند؛ دشمنان در این راخط   ارهایی انجاام  ها و اعراب مرتج  منطق  این توج  را خیشتر می ها، غرخی صییونیست

 دادند    خا غفلت ما نیز همراه خود.

رئیس دانشگاه معارف اسالمی اظیار رد: در این شرایط خاید جیاد را عملی سازیم    این گروه از مصادیق 

گذریم، زیرا آنیاا  جیادگران در راه خدا است. امام راحل فرمود، اگر از صدام و آمریکا خگذریم از آل سعود نمی

 اند. ها رخوده گوی سبقت را در نو ری صییونیست

سعود، خا توطئ  نفتی خود  نظیر است؛ آل دهد  م سعود در منطق  خ  آمریکا انجام می وی گفت: خدمتی    آل

 است.  است و حتی خود او نیز دچار مشکل شده  های اساسی  رده  شورهای اسالمی را دچار چاهش

افتااده و   نند، وهی مشتی سلفی متعص  عق  اهحرمین معرفی می د تر شا ری اظیار رد: آنیا خود را خادم

 اند. خائن هستند    خاعث پسرفت جریان جامع  اسالمی شده

جنگند خا ایران در یک جبی  هاستند  های مرتج  می وی افزود:  سانی    در سوری  و عراق علی  این گروه

 و در این مسیر، خاید خبینیم    خا چ  دشمنانی مواج  هستیم.

های صدها میلیارد دالری از سوی این  رئیس دانشگاه معارف اسالمی اظیار رد: پس از چیار سال    هزین 

اند و هم  ماردم ایاران و علماای  ای نگرفت   شورهای منطق  انجام شد، خوشحاهیم    این  شورها هیچ نتیج 

  نند. خاهند و شما را تحسین می حوزه خ  این جیادگران می

ترین خطر خرای جیان است و همچون میکروب میلکی  گری جدی وی گفت: امروزه خطر وهاخیت و سلفی

هایی جنایات فجیعی انجام دادند، وهی امروز صادها  اند؛ خوارج در دوره هستند    خ  جان جامع  اسالمی افتاده

 نیم و این مسایل جای تعج  دارد    افرادی    در جامع  اساالمی  مورد از این خدتر را در جیان مشاهده می

 اند. هستند، چشم خود را خ  روی این مفاسد خست 

حجت االسالم واهمسلمین شا ری در پایان اظیار رد: خیترین مصداق خدمت، اماروز در عاراق و ساوری  

شود؛ این خدمت تنیا خ  جامع  شیعیان نیست، خلک  نصی  اهل سنت هم شده است؛ زهاران علاوش  انجام می

دهد    این دشمنان خ  شایع  و   رد و این مساه  نشان می    خ  تازگی  شت  شد، خر اموی خودن خود افتشار می

  نند. سنی رحم نمی
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 برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  

های علمی دانشجویی مدیریت امور داناشجویی و فرهنگای  این مراسم دانشجویی خ  همت دفتر انجمن

 ماه خرگزار شد. خیمن 91شنب   دانشگاه در روز چیار

در اختدای مراسم نمایندگان هر یک از انجمن های علمی دانشجویی خ  شرح ذیل نقطا  نظرهاای خاود 

درخاره مسائل مرتبط خا دانشگاه را در حضور ریاست و مسئوالن محترم دانشگاه مطرح نماوده و ضامن 

 تشکر از مسئوالن دانشگاه در رسیدگی خ  امور مرخوط ، خواستار رف  مشکالت موجود شدند:

 حمید رضا حق شنا  انجمن علمی دانشجویی اخالق اسالمی

 مجید احمدی انجمن علمی دانشجویی انقالب اسالمی

 روح اهلل پورعاخدین انجمن علمی دانشجویی قرآن و متون اسالمی

 حسین االدری انجمن علمی دانشجویی مبانی نظری اسالمی

 علی فاتح انجمن علمی دانشجویی مدیریت فرهنگی

 سید حامد نیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن اسالمی

 سید محمدعلی آیت انجمن علمی دانشجویی مشاوره

در پایان مراسم حجت االسالم و اهمسلمین محمدیان ریاست محترم نیاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه ها در خاره اهداف و ماموریتیای ویژه دانشگاه معارف اسالمی و مقایس  وضاعیت داناشگاهیای 

  شور در دوره قبل و خعد از پیروزی انقالب اسالمی خ  ایراد سشن پرداختند.
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 اعالم انزجار دانشگاه معارف اسالمی از اعدام آیت اهلل باقر النمر 

دانشگاه معارف اسالمی خ  مناسبت اعدام آیت اهلل شیید خاقار 

اهنمر خا صدور خیانی  ای انزجار خود را از رژیم منحاو  آل 

 سعود اعالم نمود. متن خیانی  خدین شرح است:

 خسم اهلل اهرحمن اهرحیم

یَّةً أ    إِهى   یا حَیَّتُیَا اهنَّفْسُ اهْمُطْمَئِنَّةُ أ ارْجِعی یَةً مَرْضاِ رَخفکِ راضاِ

 (16- 38. )فجر/ جَنَّتی  عِبادی أ وَ ادْخُلی  فی  فَادْخُلی

مجریان اسالم ناب آمریکایی خرگی نو از جنایت علی  رهابران 

و مجاهدان راستین اسالم ناب محمدی را ورق زدند. ساردمداران 

های تعیین شده توسط سران  فر و استکبار و رژیم  ودک  ش صییونیستی خرای ایجاد انشقاق  خرد آل سعود در ادام  ماموریت سفاک و خی

های خرجست  مبارزه خا  فر و طاغوت؛ آیت اهلل شایخ نمار  و نقار خین امت اسالمی و سر وخی هرچ  خیشتر مجاهدان راه حق، یکی از چیره

د خاقر اهنمر را خ  شیادت رساندند. مگر جرم این شیید رشید چ  خود؟ جز دفا  از اسالم و قرآن و درد مستضعفان و محرومان را خر خام فریاا

  ردن؟

خی تردید اعدام آیت اهلل نمر خاقر اهنمر را خاید خششی از توطئ  هم  جانب  نو ران  وردل آمریکاا خارای تاضعیف جبیا  ضاد اساتکبار 

هایی از خسیار است. وض  و حاال ماردم در  دانست. حوادث اخیر در پاراچنار پا ستان، نارداران خا و، زاریای نیجری  و ضاحی  هبنان نمون 

 شورهای سوری ، عراق و یمن و نقش عرخستان در مصائ  وارد شده خر این  شورها نیز آنقدر روشن است    نیازی خا  توضایح نادارد. 

پردازد و از سوی دیگر در هدم و  های تکفیری و تروریستی می دوهت دیکتاتور و قرون وسطایی آل سعود، از یک سو خ  توهید و تکثیر گروه

 هتک آثار اسالم و قتل و ترور مجاهدان طریق حق اهتمام تام دارد.

ریش  این حادث  در تشاصم ذاتی جبی  توحید و طاغوت است و سران  فر و طاغوت هیچگاه در ناخود ساختن مبارزان طریاق توحیاد، 

اند. انقالب اسالمی معر   نمایش این تقاخل تاریشی است و عالقمندان و ترخیت شدگان این مکت  در سراسر جیاان، درگیار  تردید نداشت 

سال پیش امام راحل )ره( خارای شایادت عالما  ساید  16این مبارزه گریزناپذیرند و شیخ شیید هم یکی از این مجاهدان است. گویا پیام 

خزرگترین فرق روحانیت و علمای متعید اسالم خا «فرماید:  عارف حسینی همین امروز و خرای شیادت شیخ نمر داده شده است آنجا    می

اند و اوهین تیرهای حادث  قل  آنان را  زهرآگین جیانشواران خوده  روحانی نماها در همین است    علمای مبارز اسالم همیش  هدف تیرهای

اند. تا خ  حال یاک  نشان  رفت  است، وهی روحانی نماها در  نف حمایت زرپرستان دنیاطل ، مروّج خاطل یا ثناگوی ظلم  و مؤید آنان خوده

ایم    در خراخر ظلم و شرک و  فر، خصوصاً در مقاخل ... آمریکای جیانشوار ایاستاده خاشاد.  آخوند درخاری یا یک روحانی وهاخی را ندیده

ای آرام و قرار داشت   ایم    خرای یاری پاخرهنگان زمین هحظ  همان گون     یک روحانی وارست  عاشق خدمت خ  خدا و خلق خدا را ندیده

خاشد و تا سر منزل جانان علی   فر و شرک مبارزه نکرده خاشد و عارف حسینی اینگون  خود و ملتیای اساالمی حتمااً دهیال ایان واقعا  را 

هاا »  حکیام«ها و » صدر«ها و شیدای محراب و سایر روحانیون عزیز و در عراق » خیشتی«ها و » مطیری«اند    چرا در ایران  دریافت 

ها و در تمامی  شورها روحاانیون درد آشانای اساالم نااب »  عارف حسینی«ها و در پا ستان »  ُرّیم«ها و » راغ  حرب«و در هبنان 

 »شوند. محمدی ا صلی اهلل علی  و آه  ا هدف توطئ  و ترور می

ما اساتید،  ار نان و دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی شیادت آیت اهلل شیخ نمر خاقر اهنمر را خ  مقام معظم رهبری، مراج  و علماای 

اسالم و روحانیون متعید جیان اسالم و خانواده محترم این شیید خزرگوار و هم  عالقمندان و مجاهدان راه اسالم تسلیت عرض نماوده و 

هاای  اطمینان داریم خون این شیید رشید پایمال نشواهد شد. انشاء اهلل خ  زودی خا خرقراری دوهت عدل اسالمی شاهد خ  خار نشاستن تالش

 چنین مجاهدانی در سراسر دنیا خاشیم. حَال إِنَّ نَصْرَ اهلَّ ِ قَری . 
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 های علمی دانشجویی  نشست اعضای جدید دومین دوره شورای مدیریت انجمن

نشست اعضای جدید دومین دوره شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خا حضور حجت االساالم واهماسلمین د تار 

 اسفندماه در محل ساهن اجتماعات امام رضا) ( خرگزار شد. 91شا ری در روز چیارشنب  

هاا اشااره نماوده و  در اختدای این نشست د تر  ماهی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی خ  تبیین وظایف و نقاط ضعف و قاوت انجمن

 های علمی شدند. های دانشجویی در خرگزاری نشست خواستار حضور فعال انجمن

هاا را  های اجرا شده توسط انجمن مندی دانشجویان از خرنام  ها در سال گذشت ، میزان رضایت های انجمن ایشان ضمن خرشمردن فعاهیت

 ها در اسر  وقت شدند. اعالم و خواستار معرفی دخیر انجمن

پس از صحبتیای ایشان، حجت االسالم واهمسلمین د تر شا ری ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از زحمات مدیریت داناشجویی و 

های دانشجویی دانستند. ایشان فرمودناد: حاضور  های دانشجویی، قوام دانشگاه را خ  دانشجو و قوام دانشجو را خ  انجمن فرهنگی و انجمن

های آزاداندیاشی را جازو میمتریان  شود و در همین زمین   رسی ها و مطاهبات دانشجویان می های دانشجویی منجر خ  انتقال دغدغ  انجمن

 مطاهبات دانشجویان خرشمردند.

 ها و دانشجویان خواهد خود. د تر شا ری فرمودند: تا حد امکان و توان، دانشگاه در خدمت انمجن

ها و خیان هدف از  در انتیای این نشست حجت االسالم واهمسلمین د تر مسلم محمدی مشاور فرهنگی دانشگاه خ  شرح وظائف انجمن

 های علمی و دانشجویی پرداختند. تشکیل انجمن

در پایان نشست از سایر اعضای انجمن مبانی نظری اسالم خ  عنوان انجمن خرگزیده، توسط ریاست محترم دانشگاه تقدیر شد. الزم خا  

 ذ ر است در روز پژوهش از دخیر انجمن علمی و ذانشجویی مبانی نظری اسالم تقدیر خ  عمل آمده است.
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 الکالغه با همکاری دانشگاه المللی نهج برگزاری هفدهمین کنگره بین

اهبالغ  و خا همکاری چنادین نیااد  اهمللی نیج خ  همت خنیاد خین »اهبالغ  اهمللی نیج هفدهمین  نگره خین« 

علمی و اجرایی  شور از جمل  دانشگاه معارف اسالمی، خا موضو  عیدنام  امام امایراهمومنین علای ) ( خا  

 ماهک اشتر خرگزار می گردد.

اهبالغ   شود خا توج  خ  اهمیت نیج از هم  فرهیشتگان، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان محترم دعوت می

اهمللی، در ارسال مقاه  خا  ایان  و موضو  همایش و نیز همکاری دانشگاه معارف اسالمی در این همایش خین

 همایش اهتمام الزم را داشت  خاشند.

 توانند خرای  س  اطالعات خیشتر خ  آدر  اینترنتی زیر مراجع  نمایند: عالقمندان می

www.nahj-albalaghe.ir 

 فراخوان دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت  

مؤسسة آیندة روشن )پژوهشکدة میدویت( خا همکااری داناشگاه معاارف اساالمی ، دوازدهمیان همایاش 

 خرگزار می  ند. »های آخراهزمان از دیدگاه ادیان اخراهیمی پیشگویی«اهمللی د ترین میدویت را خا موضو   خین

شود خا توج  خ  اهمیات مباحاث  از هم  فرهیشتگان، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان محترم دعوت می

میدویت و ضرورت خررسی موضوعات مشتلف در این زمین  و نیز همکاری دانشگاه معارف اسالمی در ایان 

اهمللی، در ارسال مقاه  خ  این همایش اهتمام الزم را داشت  خاشاند. عالقا  منادان جیات  اس   همایش خین

 اطالعات خیشتر خ  سایت دانشگاه معارف مراجع  نمایید.

 برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش 

خ  مناسبت هفت  پژوهش و فناوری نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی خ  همت پارک علم و فناوری اساتان 

 آذرماه در دانشگاه قم خرگزار گردید.  96تا  97های اجرایی، در تاریخ  و خا همکاری و مشار ت دستگاه

آموزی، حوزوی و فناوری خا خرپایی غرف ، آخرین دستاوردهای خاود  در این نمایشگاه مرا ز دانشگاهی، دانش

  های چااپ های مقاط   ارشناسی ارشد و د اتری، مقاها  نام  را خ  نمایش گذاردند. در خشش دانشگاهی پایان

ها و دانشجویان  های منتشر شده از سوی هیئت علمی دانشگاه پژوهشی،  تاب -های معتبر علمی شده در مجل 

 ها ، در این نمایشگاه ارائ  گردید.  ها و پژوهشگاه های فناوران  دانشگاه و طرح

های علمی اساتید و دانشجویان و پایاان  دانشگاه معارف اسالمی نیز خا ارائ   ت  دانشگاهی چاپ شده، مقاه 

های دانشجویی شر ت نمود. در هنگام  نام 

خازدید استاندار محترم قم از غرف  دانشگاه، 

حجت االسالم و اهمسلمین د اتر ارجینای 

معاون محترم پژوهشی گزارشی از وضعیت 

پژوهشی دانشگاه را خارای ایاشان تاشریح 

 نمودند.
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خ  منظور تعامل دانشگاه خا مسجد مقد  جمکران نشستی خا حاضور حجات االساالم و اهماسلمین د تار 

شا ری ریاست محترم دانشگاه و حجت االسالم و اهمسلمین رحیمیان توهیت مسجد مقاد  جمکاران خرگازار 

شد. در این جلس     خرخی از معاونین دانشگاه و مسجد جمکران نیز حاضور  داشاتند، ظرفیتیاای علمای و 

 فرهنگی این دو مر ز و راهیای همکاری مورد خحث و گفتگو قرار گرفت. 

 بررسی راهکارهای تعامل دانشجویان با مسجد مقدس جمکران       

نشست دخیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه معارف اسالمی 

خا مدیر تبلیغ و ارتباطات فرهنگی مسجد مقد  جمکران خ  منظاور 

آشنایی خا ظرفیت های فرهنگی آن مسجد و راهکارهاای تعامال و 

همکاری دانشجویان در خرنام  های فرهنگی مسجد جمکران در روز 

 آخان ماه خرگزار شد. 19پنج شنب  

در این نشست حجت االسالم و اهمسلمین نصیری مدیر محترم تبلیغ 

و ارتباطات فرهنگی مسجد جمکران خ  خیان ظرفیت هاای فرهنگای 

هاای علمای نظرهاا و  مسجد پرداختند و آنگاه دخیران محترم انجمن

 های مشتلف فرهنگی مسجد خیان نمودند. پیشنیادهای خود را پیرامون راه های حضور دانشجویان در خشش

 

  

 

 بررسی روند همکاری دانشگاه معارف اسالمی و سازمان سمت  

در دیدار ماسئوهین داناشگاه معاارف اساالمی خاا حجات االساالم 

واهمسلمین د تر احمد احمدی رئیس سازمان سمت )سازمان مطاهع  

و تدوین  ت  علوم اناسانی داناشگاهیا( و معااون مر از تحقیاق 

سازمان جناب آقای د تر خادمی ؛ خ  خحث و تبادل نظر در خصوص 

 راهکارهای ایجاد همکاری خین دو نیاد مذخور پرداخت  شد.

در این دیدار پس از معرفی ساز و  ار دانشگاه و خیاان گزارشای از 

عملکرد معاونتیای آموزشای و پژوهاشی ، گزارشای از فعاهیتیاای 

تدوین و چاپ  ت  درسی و  ماک درسای در داناشگاه معاارف 

 اسالمی و مشکالت و نقاط ضعف و قوت این عرص  ارائ  گردید.

پایان خشش این نشست ، خررسی تفاهمنام  همکاری خین دانشگاه معارف اسالمی و سازمان سمت در ساال 

گذشت  و موافقت در خصوص استفاده طرفین از نقاط قوت و تقویت نقاط ضاعف یکادیگر در ماورد ماسائل 

 مشتلف خود.

 

 نشست

 بررسی راهکارهای تعامل دانشگاه معارف اسالمی و مسجد مقدس جمکران        
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 بررسی راهکارهای همکاری دانشگاه معارف اسالمی  با معاونت فرهنگی نهاد        

  

ها و  ناما  نشست خحث و تبادل نظر در خاصوص موضاوعات پژوهاشی، پایان

های مشاوره و مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف اسالمی خاا معاونات  فعاهیت گرایش

 اسفندماه در دانشگاه معارف اسالمی خرگزار گردید. 7شنب   فرهنگی نیاد در روز پنج

االساالم واهماسلمین د اتر قریاشی معااون  در این نشست    خا حضور حجت

االسالم واهماسلمین  فرهنگی نیاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهیا، حجت

د تر شا ری ریاسات داناشگاه معاارف اساالمی، د اتر گرامای معااون آموزشای، 

خواه مادیر آموزشای گاروه ماشاوره، د تار  االسالم واهمسلمین د تر دوهات حجت

رحمانی مدیر آموزشی گروه مادیریت فرهنگای و جمعای از داناشجویان ایان دو 

االسالم واهمسلمین د تر قریشی خ  ارائ  موارد و راهکارهاای فعاهیات ثمارخشش در  گرایش خرگزار شد؛ حجت

 ها پرداختند.  دانشگاهیا و نیازسنجی و اثرخششی این گرایش

ها، ماشکالت، نیازهاا و  در پایان این نشست، دانشجویان دو گرایش مشاوره و مدیریت فرهنگی از دغدغا 

 ها اخراز نگرانی و خواستار توج  ویژه مسئوهین شدند. آینده شغلی در این گرایش

 برگزاری کارگاه پژوهش های نوین           
 

 ارگاه آموزشی خا عنوان پژوهش های نوین و راهکار 

های الزم جیت ثبت مقاالت علمی در پایگاهای استنادی 

معتبر دنیا توسط د تر محمد رضاا میرخاان پاور، عاضو 

هیأت علمی دانشگاه تیران ارائ  گردید. ایان  ارگااه در 

اواخر خیمن ماه خا حضور اعضای هیأت علمای و هیئات 

 رئیس  دانشگاه در مشید مقد  خرگزار شد.

 

 نشست مشترک دانشگاه معارف اسالمی با مؤسسه آینده روشن 

نشست مشترک دانشگاه معارف اسالمی و مؤسس  آینده روشن )پژوهشکده میدویت( در 

 در محل دانشگاه معارف اسالمی خرگزار شد. 9361دیماه  91روز شنب  

در این نشست    خا حضور ریاست، معاونین و مدیران محترم دانشگاه و مؤسس  تشکیل شده خود، طرفین خ  

های مشتلف پرداختند. حجت االسالم واهمسلمین د تر شا ری ریاسات محاترم  اندیشی و همکاری در زمین  هم

دانشگاه اعالم نمودند    حدا ثر تعامل و همکاری الزم را خاا مؤساس  خواهناد داشات و مقااالتی را خارای 

 اهمللی د ترین میدویت خواهند فرستاد. دوازدهمین همایش خین

 9اردیبیشت مااه و  39در تاریخ  »های آخراهزمان از دیدگاه ادیان اخراهیمی پیشگویی«این همایش خا عنوان 

 خردادماه از سوی مؤسس  خرگزار خواهد شد.

 عنوان راخط دانشگاه خا مؤسس  تعیین شدند. در این جلس  جناب آقای د تر دانشکیا خ 
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 نشست توجیهی ب مشورتی راه اندازی بسیج اساتید

نشست توجییی ا مشورتی راه اندازی خسیج اساتید دانشگاه خاا حاضور جمعای از 

 آخان ماه خرگزار شد. 18استادان دانشگاه معارف اسالمی در روز چیارشنب  

های  در اختدای جلس  آقای د تر  ماهی مسئول راه اندازی خسیج اساتید در خاره اقادام

اوهی  و میزان پرونده های تکمیل شده استادان مطاهبی را ارائا  نمودناد و در اداما  

 حجت االسالم و اهمسلمین علیزاده جانشین خسیج اساتید استان

 خ  تشریح خرنام  ها و اهداف خسیج اساتید پرداختند. 

در پایان جلس  پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه جیت انتشاب یاک نفار از 

میان آنیا خ  عنوان مسئول  انون خسیج اساتید دانشگاه خا مشورت استادان حاضار در 

 جلس  تعیین شدند. 

نفر از استادان عضو هیات علمی و مدعو دانشگاه آمادگی خود را مبانی خار  78الزم خ  ذ ر است    تا  نون 

 اند. عضویت در این نیاد علمی و فرهنگی اعالم نموده

خرگازار  68پس از صدور حکم خرای مسئول خسیج اساتید دانشگاه، مراسم افتتاح این ارگان انقالخی در ساال 

 خواهد شد.

 

 تجدید عهد دانشجویان با امام عصر )عج( در مسجد جمکران

رخی  االول آغاز امامت و والیت امام عصر )عج( جمعی از دانشجویان  6خ  مناسبت 

   در روز    »دانشجویان میدی  یاور«دانشگاه معارف اسالمی خا حضور در مراسم 

در مسجد مقد  جمکران خرگزار گردیاد، خاا آن حاضرت  9361دیماه  38دوشنب  

این مراسم خا شعرخوانی جناب آقای خرقعی و سشنرانی حجات تجدید عید خستند. 

 االسالم و اهمسلمین پناهیان خ  پایان رسید.

 پیاده روی دانشجویان در ایام شهادت امام رضا )ع( در مشهد مقدس 

جمعی از دانشجویان خواهر دانشگاه معارف اسالمی در ایام رحلت پیامبر ا رم)ص( و شیادت امام حسن) ( 

و امام رضا ) ( در مراسم پیاده روی دانشجویان سراسر  شور    از ساوی معاونات فرهنگای وزارت علاوم در 

خرگزار شد، شر ت نمودند. دانشجویان پس از پیاده روی خا قلبی ماالمال از عشق خ  اماام رئاوف  61/6/95تاریخ 

 علی خن موسی اهرضا ) ( خ  زیارت آن امام همام شتافتند.

 

 اعزام دانشجویان خواهر به اردوی راهیان نور

در قاها  اردوی راهیاان ناور از  61/91/95جمعی از دانشجویان خواهر در تاریخ 

 مناطق عملیاتی جنوب خازدید  ردند.
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در آستان  یکمین ساهگرد شیادت اوهین شیید روحانی ماداف  حارم حجات االساالم و اهماسلمین شایید 

محمدمیدی ماالمیری جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی در منزل پدر ایان شایید واالمقاام 

 حضور یافتند.

های اخالقی، علمی، استکبار ساتیزی و  در اختدای این دیدار پدر شیید خ  خیان اخعاد ششصیتی ایشان در جنب 

ساهگی مشغول خ  تادریس رساائل،  فایا ، 18اخالص این شیید اشاره و اظیار داشتند    محمد میدی از سن 

ناما   حلقات شیید صدر، رجال و درای  خود. شیید ماالمیری ماسلط خا  زخاان انگلیاسی و عرخای خاود و پایان

خود    خ  درج  رفیا  شایادت  1ارشد خود را خ  زخان عرخی نوشت  و مشغول تدوین پایان نام  سطح   ارشناسی

رسید. وی خ  خیان خاطراتی از شوق و اشتیاق محمدمیدی خرای حضور در جبی  های حق علی  خاطل در هبنان و 

 سوری  و نحوه شیادت این جوان رشید و سلحشور پرداخت.

فر خا اشاره خ  خرخی از ویژگییایی    پدر شایید  در ادام  این دیدار حجت االسالم واهمسلمین د تر حیدری

خیان نمودند، گفتند: درسیایی    از این شیید می توان گرفت، در  همت خلند و عمل خ  اعتقادات تا پای جاان 

 است.

 در انتیای این دیدار هوح یادخودی از سوی دانشگاه معارف اسالمی خ  پدر شیید واالمقام محمدمیدی 

 ماالمیری تقدیم شد.                

 در سوری   61فروردین  39شیید محمدمیدی ماالمیری در 

 خ  شیادت رسید و اثری از جنازه مطیر

 این شیید خاقی نمانده است. 

 دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان با خانواده اولین شهید روحانی مدافع حرم
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مقطا   61-68خ  مناسبت آغاز ساال تحاصیلی، داناشجویان ورودی 

 ارشناسی ارشد در ارودی توجییی یاک روزه  ا  در روساتای مِیَام 

خرگزار شد، شر ت نمودند. در اختدای این نشست حجات االساالم و 

اهمسلمین د تر شا ری ریاست محاترم داناشگاه خا  خیاان اهاداف و 

وظایف دانشگاه پرداختند و در ادام  هار یاک از معااونین آموزشای، 

پژوهشی و دانشجویی ضمن معرفی خشش های مرخوط ، توصی  هاای 

الزم را خ  دانشجویان ارائ  نمودند و پس از آن جناب آقای د تر اخوذر 

رجبی مدیر محترم آموزشای خا  خیاان قاوانین و مقاررات و ضاواخط 

آموزشی پرداختند. پایان خشش خرنام  های این اردو نشست هر یک از گرایشیای هفتگان  خا دخیران انجمن های 

 علمی دانشجویی مرخوط  خود.

 
 

 

 اردوی علمی فرهنگی کاشان با رویکرد هنر و معماری

خ  منظور آشنایی خا جلوه های هنری و معماری در خناهای تاریشی خا  همات انجمان علمای 

خیمن ماه در شایر  38دانشجویی تاریخ و تمدن اسالمی اردوی یک روزه ای در روز پنج شنب  

 اشان خرگزار شد. در این اردو دانشجویان خواهر مقطا   ارشناسای ارشاد تااریخ و تمادن 

اسالمی خا سبک هنری و معماری خناهای تاریشی  اشان مانناد خانا  هاای تااریشی، ماسجد 

 . آقاخزرا و مجموع  خا  فین آشنا شدند

 

 

 

 بازدید دانشجویان از موزه عکرت و مجموعه سعد آباد

خ  مناسبت ساهگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و خ  منظور خازدید از آثار ظلم و جنایت 

اسفند ماه   1رژیم طاغوت نسبت خ  مردم ایران اسالمی اردوی یک روزه فرهنگی در روز شنب  

ماوزه عابرت «خرگزار شد و دانشجویان از شکنج  گاه مشوف رژیم پیلوی در تیران ا    خ  

نامبردار است ا خازدید نمودند. در این موزه راویانی    مدتی در این شکنج  گااه خا   »ایران

 سر خرده خودند خ  تشریح خششیای مشتلف آن پرداختند.

دانشجویان در  نار خازدید از این شکنج  گاه، از موزه نظامی و  اخ موزه های سبز و ملت در 

مجموع  سعدآخاد ا    محل زندگی و  ار محمدرضا شاه و خاندان فاساد او خاوده اسات ا 

 دیدن  ردند.

 اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد
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 بازدید خواهران دانشجو از مجتمع یاوران حضرت مهدی)عج( 

مجتم  یاوران حضرت میدی)عج( مجتمعی فرهنگی و آموزشی است و در جوار مسجد مقد  جمکران واق  شده اسات. یکای از 

است. جمعی از دانشجویان خواهار در روز سا     »اندیش  نجات«اقدام های این مجموع  فرهنگی خرپایی نمایشگاه میدویت خا عنوان 

 آخان ماه از این نمایشگاه خازدید خ  عمل آوردند.  17شنب  مورخ 

 غرف  خ  موضوعات زیر پرداخت  است: 98این نمایشگاه در قاه  

 ا آشفتگی دنیا

 ا منجی در ادیان

 ا انسان  امل

 ا علل غیبت

 ا رهبران شیع  

 ا شیدا

 ا آسی  شناسی

 ا ییود

 ا وظایف منتظران 

 ا دوران ظیور

 

 

 بازدید دانشجویان از نمایشگاه کوچه های بنی هاشم 

اسفند ماه از پانزدهمین نمایشگاه  وچ  هاای خانی هاشام خازدیاد  96خ  مناسبت ایام فاطمی ، جمعی از دانشجویان خواهر در تاریخ 

  ردند.

 موضو  این نمایشگاه خ  خیان مظلومیت حضرت زهرا ) ( از زخان سلمان فارسی ا صحاخ  خزرا پیامبر ا رم)ص( ا اختصاص دارد.

 غرف  خا عناوین ذیل طراحی شده است: 98این نمایشگاه در قاه  

 ا پشش  لیپ خا موضو  نبرد حق خا خاطل از اختدای خلقت حضرت آدم ) ( تا زمان حال؛

 ا ششصیت شنایی سلمان فارسی و تبعیت محض ایشان از امیرمومنان) (؛

 ا خیان واقع  غدیر و جریان عقد اخوت؛

 ا وصیتیای حضرت رسول)ص( خ  امام علی) ( ؛

 ا روایت سقیف  از زخان سلمان؛

 ا هجوم خ  خان  امام علی) (؛

 ا ترسیمی از محوط  منزل امیرمومنان) (؛

 ا خردن اجباری امام علی) ( خ  مسجد خرای خیعت خا اخوخکر؛

 ا حامی وهی خودن در هر زمان؛

 ا نمایی از قبرستان خقی .
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خ  مناسبت هفت  پژوهش مراسم تجلیل از اساتادان خا  هماراه تقادیر از 

آذرمااه  18دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی دانشگاه در روز چیارشنب  

 خرگزار شد. 

در اختدای جلس  گزارشی  لی از فعاهیتیاای معاونات پژوهاشی توساط 

حجت االسالم واهمسلمین د تر ارجینی معاون محترم پژوهشی ارائ  شد. 

در ادام  حجت االسالم و اهمسلمین د تر خسروپناه مادیر گاروه مبانای 

نظری اسالم دانشگاه خا موضو  پژوهش خ  ایراد ساشن پرداختناد. ایان 

 مراسم خا تجلیل از اساتید و دانشجویان ممتاز دانشگاه خ  پایان رسید.

 اساتید و دانشجویان تقدیر شده در این جلس  عبارتند از:

 ال ( اسدتی  ممادز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  ب( ااشویاند  ممادز ا ر  اکاای                

 49آیین تجلیل از اساتید و دانشجویان برتر دانشگاه در سال 

 گروه استاد ردیف

 اخالق اسالمی االسالم و اهمسلمین د تر محمد هدایتی حجت  9

 انقالب اسالمی االسالم و اهمسلمین د تر حسین ارجینی حجت  1

 قرآن و متون اسالمی استاد محمدعلی مجدفقییی 3

 مبانی نظری اسالم د تر اخوذر رجبی 1

 تاریخ و تمدن اسالمی د تر سید محمود سامانی 8

 مالحظ  رتب  گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 اول تاریخ و تمدن اسالمی سید روح اهلل پرهیز اری 9

مقاه  علمی پژوهشی، فعال فرهنگی  1دارای 

دانشگاه، دخیر ساخق انجمن علمی دانشجویی تاریخ 

 و تمدن اسالمی

 دوم انقالب اسالمی مجید احمدی 1

دارای س  مقاه  علمی پژوهشی، فعال  رتب  دوم

فرهنگی، عضو شورای مدیریت انجمن علمی 

 دانشجویی انقالب اسالمی

  تاب 1مقاه  علمی پژوهشی و  99دارای  سوم تاریخ و تمدن اسالمی امیر محسن عرفان 3

 مقاه  علمی 3دارای  شایست  تقدیر مبانی نظری اسالم محمدجواد پاشایی 1
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  ج( ااشویاند  ممادز ا ر  کدراندسی ارا 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر از خرگزیدگان نشستین طارح مطاهعااتی انجمان علمای 

  دانشجویی مشاوره

 

 
 

 

 

 

 

 

  61تقدیر از فعال ترین انجمن علمی دانشجویی دانشگاه در سال 

 

 

 

 
 
 

  تقدیر از خرگزیدگان سی امین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان  شور

 
 
 
 
 
 
 

 رتب  گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 اول اخالق اسالمی نسیم  رنو ر 9

 دوم مشترک مبانی نظری اسالم عیدی  اسدی صفا 1

 دوم مشترک تاریخ و تمدن اسالمی سکین  اخراهیمی 3

 سوم مشترک تاریخ و تمدن اسالمی عزیزه زنگان  1

 سوم مشترک آشنایی خا مناخ  اسالمی نرگس  اظمی تر من 8

 اهم فعاهیت ها دخیر انجمن نام انجمن

 حمزه ساالرنیا  مبانی نظری اسالم

نشست  8جلس  شورای انجمن، طراحی و خرگزاری  18خرگزاری خیش از 

علمی، عضویت فعال در شورای دخیران و هیات تحریری  نشری  علمی 

 دانشجویی مطاهعات معارف اسالمی

 رتب  مقط  و گرایش تحصیلی نام و نام خانوادگی

 د تری قرآن و متون اسالمی حمیدرضا نادری
 س  رتب  سوم رشت  مقاه  و پژوهش ها در مرحل  

  شوری

  ارشناسی ارشد مبانی نظری اسالم مریم نظری
 س  رتب  دوم مشترک رشت  ترجم  و مفردات 

 قرآنی در مرحل  منطق  ای

 رتب  گرایش تحصیلی نام و نام خانوادگی

 اول آشنایی خا مناخ  اسالمی زهرا محمدی

 دوم مشترک اخالق اسالمی معصوم   ریمی

 دوم مشترک اخالق اسالمی سعید شریف یزدی
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ماه در ساهن همایش های مدرس   خیمن 16در هفدهمین همایش  تاب سال حوزه    در روز پنج شنب  

 علمی  امام  اظم ) ( خرگزار گردید.

تاهیف د تر محمدحسین دانشکیا عضو هیات علمای و مدیار   »نگاهی دیگر خ  تاریخ در قرآن« تاب

نقاش خاورداشات آماوزه میادویت در «گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه و  تاب 

تاهیف آقای امیرمحسن عرفان دانشجوی د تری تاریخ و تمدن  »احیای فرهنگ و تمدن اسالمی

 اسالمی دانشگاه خ  عنوان  تاب شایست  تقدیر معرفی و از نویسندگان آنیا تقدیر شد.

امور دانشجویی و فرهنگی موفقیت آقایان د تر دانشکیا و امبرمحسن عرفان را خ  ایشان تبریاک 

 گفت  و خرایشان آرزوی موفقیت دارد.

 

 

 درخشش دانشجویان در همایش ملی فلسفه اخالق 

خدینوسیل   س  رتب  اول توسط جناب آقای میثم قاسمی دانشجوی د اتری اخاالق اساالمی و  اس  

شایست  تقدیر توسط جناب آقای علی ا بر تیموری دانشجوی د تری اخالق اسالمی در همایش ملای فلاسف  

از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیش  اسالمی و انجمان علمای اخاالق  61/99/5اخالق    در روز پنج شنب  

اسالمی حوزه علمی  قم خرگزار شد، صمیمان  تبریک عرض نموده و از خداوناد متعاال خارای آناان آرزوی 

 نماییم. سالمتی و موفقیت روز افزون مسئلت می

 

 

 

 ایجاد کانال تلگرام دانشگاه معارف اسالمی   

رساند، خرای دریافت آخرین اخبار دانشگاه معاارف اساالمی در  خ  اطال  دانشجویان محترم می

 انال رسمی این دانشگاه در تلگرام از طریق هینک زیر عضو شوید و میماترین اطالعیا  هاای 

 دانشجویی و ... را در قاه  پیامک های خبری دریافت  نید.

 سازی: راهنمای فعال

/telegram.meاگر تلگرام خر روی گوشی یا رایان  شما نص  شده اسات از طریاق هیناک 

maarefac افزار تلگرام منتقل شده و در صفح  خاز شده گزین   خ  نرمJoin .را انتشاب نمایید 

 

 کسب رتکه در هفدهمین همایش کتاب سال حوزه توسط گروه تاریخ و تمدن اسالمی
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 انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات معارف اسالمی

 نشستین شماره فصلنام  مطاهعات معارف اسالمی منتشر شد.

نشانی  از طریقدانشجویان محترم دانشگاه معارف اسالمی می توانند مقاالت علمی خود را 

 ارسال نمایند.  motaleat@maaref.ac.irاهکترونیکی: 

 انتشار ویژه نامه فقه االخالق 

مناسبت خرگزاری نشست علمی فق  االخالق خ  همت انجمن علمی دانشجویی اخالق اسالمی و خ  

مشار ت پژوهشگاه فرهنگ و اندیش  اسالمی و انجمن علمی اخالق اسالمی حوزه ویژه نام  فق  

 االخالق منتشر و خ  شر ت  نندگان اهدا شد.

این ویژه نام  در س  خشش: آشنایی خا فق  االخالق، مصاحب  و گفتگو و  تاخشناسی توسط آقایان 

 میثم قاسمی، حمیدرضا حق شنا  و یحیی حبیبی تدوین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  % ع  امار ااشویانی   ماهن ی مااجع  شمدنن 51ااشویاند  ااامی جتد تتی  آثدر ماق عد تخدی  

mailto:motaleat@maaref.ac.ir
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 نتایج دومین دوره انتخابات اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی

انتشاخات اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه معارف اسالمی در روزهای س  شنب  و دومین دوره 

خیمن ماه خا حضور دانشجویان در دانشگاه خرگزار گردید. اسامی منتشبان ا خ  ترتی  حروف اهفبا ا خدین شرح  91و 93چیارشنب  

 است:

  اشیمن  لمی ااشویانی اخمق اسممی

 

 

 

  اشیمن  لمی ااشویانی اشقمب اسممی             

 

 

 

 

 

 

 
 

  اشیمن  لمی ااشویانی تدرنخ   تم   اسممی

 
 
 
 
 
 
 

   اشیمن  لمی ااشویانی مبدشی شظای اسمم             

 

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی صغری رحیمی مجد 9

 اصلی اخواهفضل عظیمی 1

 اصلی نسیم  رنو ر 3

 اصلی رضی  نصیری پور 1

 اصلی سعید شریف یزدی 8

 علی اهبدل محمد احمدی 7

 علی اهبدل یاسر احمدی 6

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی مجید احمدی 9

 اصلی اهیام فتحی پناه زار  1

 اصلی ثریا  ماهی 3

 اصلی احمد گنج خانی 1

 اصلی محمد علی نعیمی 8

 علی اهبدل فاطم  پورحسن درزی 7

 علی اهبدل طاهره عبدی 6

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی مسلم امیریان 9

 اصلی سیداسماعیل حسینی 1

 اصلی مرتضی علوی 3

 اصلی روح اهلل قیرمانی 1

 اصلی سید حامد نیازی 8

 علی اهبدل محمد زاهدی مقدم 7

 علی اهبدل امیر مشیری 6

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی عیدی  اسدی صفا 9

 اصلی رسول تیموری 1

 اصلی هیال جباری 3

 اصلی حمزه ساالرنیا 1

 اصلی حسن قیرمانی 8

 علی اهبدل محمدجواد حسن زاده 7

 علی اهبدل محمد طاهری 6
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  اشیمن  لمی ااشویانی قاآ    ماا  اسممی   

 

 

 

 

 

  اشیمن  لمی ااشویانی مود ر           

 

 

 

 

 

  اشیمن  لمی ااشویانی م ناند ماهن ی 

 

 

 

 

 

 

 انتصاب استادان مشاور انجمن های علمی دانشجویی 
پس از تایید شورای فرهنگی دانشگاه و خا صدور حکم ریاست محترم دانشگاه، استادان مشاور انجمن های علمی دانشجویی خ  

 مدت یکسال خ  شرح ذیل منصوب شده اند: 

 

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی داود خشیرزاده 9

 اصلی روح اهلل پورعاخدین 1

 اصلی محمدحسین زمانی 3

 اصلی محمد میدی عباسی 1

 اصلی زهرا محمدی 8

 علی اهبدل فاطم  عباسی 7

 علی اهبدل روح اهلل مقدسی 6

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی هادی امجدی 9

 اصلی محمد دهقان 1

 اصلی علی فاتح 3

 علی اهبدل عباسعلی امامی نیا 1

  ضعید شدم   شدم خدشاااای ران 

 اصلی سید محمدعلی آیت 9

 اصلی سید اخواهفضل ایرانی 1

 اصلی مجید حمزه ای 3

 اصلی هادی شیخ حسن 1

 اصلی سید احمد طباطبایی 8

 علی اهبدل مسعود احمدی 7

 علی اهبدل حسین وجدانی 6

 شدم اشیمن  لمی ااشویانی شدم   شدم خدشاااای ران 

 اخالق اسالمی د تر محمدجواد فالح 9

 انقالب اسالمی د تر یعقوب تو لی 1

 تاریخ و تمدن اسالمی د تر محمدحسین دانشکیا 3

 قرآن و متون اسالمی حجت االسالم و اهمسلمین د تر محمدهادی منصوری 1

 مبانی نظری اسالم د تر اخوذر رجبی 8

 مدیریت فرهنگی د تر جعفر رحمانی 7

 مشاوره حجت االسالم و اهمسلمین د تر محمد دوهتشواه 6
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 49کتابهای منتشر شده پژوهشی در ششماه دوم سال
 

 الف(کتابهای درسی 

 نام نویسنده نام کتاب گروه ردیف

 اخالق اسالمي 1

 دانش خانواده و جمعیت

 )ویراست دوم(

 گروهی از نویسندگان

 انقالب اسالمي 2

 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی

 )ویراست سوم(
 يحيي فوزي

 مصطفی دلشاد تهرانی سبك زندگی پیامبر اعظم)ص( تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 3

 قرآن و متون اسالمي 4
هاي  سبك زندگی در آموزه

 البالغه نهج
 حامد پوررستمی

 مباني نظري اسالم 5

 انسان در حکمت صدرایی

 هاي علوم انسانی( )ویژه رشته

 مرتضی شجاري
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 ب(کتابهای کم  درسی 

 نام نویسنده نام کتاب ردیف گروه

 قرآن و متون اسالمی

 حبیب اهلل حلیمی جلودار رفتارشناسی مردم در برابر دعوت پیامبر 1

2 
ها در قرآن کریم  بررسی تطبیقی جرائم و مجازات

 و کتاب مقدس
 محمد حسین مدبر

3 
 اصول اخالقی تربیتی ارتباط گفتاري

 در قرآن و حدیث
 محمدحسن باجالن

 تاریخ فرهنگ

 و تمدن اسالمی

4 
 هاي برخورد غالیان و شیوه

 با ایشان)ع(امامان معصوم
 زاده یداهلل حاجی

5 
 مجموعه مقاالت تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 )جلد هشتم(

زاده و محمدحسین  یداهلل حاجی

 کیا دانش

6 
 مجموعه مقاالت تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 )جلد نهم(

زاده و محمدحسین  یداهلل حاجی

 کیا دانش

 سازي نقش پیامبران در تمدن 7
اصغر منتظرالقائم و زهرا 

 سلیمانی

 8 مبانی نظري اسالم
 امامت در اندیشه محقق طوسی

 با نقد شبهات قوشچی
 محمد عظیمی

 انقالب اسالمی
9 

مدیریت بحران در جمهوري اسالمی ایران؛ 

 هاي سیاسی ـ اجتماعی بحران
 منوچهر محمدي

 ابراهیم کالنتري ها ها و پاسخ والیت فقیه؛ پرسش 11
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 اند به رحمت ایزدی پیوسته 49مراسم گرامیداشت یاد عزیزانِ همکاران محترم که در سال  

 

این مراسم در آخرین روزهای پایانی سال با حضور جمعی از همکاران و  سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر حیدرری ردر 

برگزار شر. دکتر حیرری رر با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم به بیان مقام واالی والرین پرداختنر. در پایان این مراسدم از خدرای 

 های محترمشان صبر و شکیبایی مسئلت گردیر.  متعال برای آن مرحومین، علو درجات و برای خانواده

همچنین در این مراسم یاد و خاطره استاد گروه تاریخ و تمرن اسالمی مرحوم دکتر صادق آیینه ونر و دانشجوی دکتری قدرآن و 

 متون اسالمی مرحومه خریجه روشن بین گرامی داشته شر.

 

 

 انتصاب مسئوالن جدید دانشگاه 
 

 های مختلف دانشگاه منصوب گردیرنر:  ای از سوی ریاست محترم دانشگاه، مسئوالن جریر در بخش طی احکام جراگانه

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

 معاون پژوهشی حجت االسالم و المسلمین دکتر حسین ارجینی 1

 مشاور حقوقی حجت االسالم و المسلمین دکتر مهری شیرائیان 2

 مریر گروه پژوهشی مبانی نظری اسالم حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن پناهی آزاد 3

 مریر گروه پژوهشی تاریخ و تمرن اسالمی سیر سعیر روحانی 4

 مریر گروه آموزشی مشاوره حجت االسالم و المسلمین دکتر محمر دولتخواه 5

 مریر گروه آموزشی مریریت ررهنگی دکتر جعفر رحمانی 6


