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حضور جمعی از اساتید دانشگاه معارف اسالمی 
در دیدار اساتید دانشگاه ها با مقام معظم رهربی

در بیســت و ســومین روز از مــاه مبــارک رمضــان، جمعــی از اســتادان، نخبــگان و 

پژوهشــگران دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور، عــرص چهارشــنبه بــا مقــام معظــم 

رهــربی دیــدار کردنــد.

در ایــن دیــدار مقــام معظــم رهــربی بــا متجیــد از پیرشفت هــای حقیقــی 

دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، پیرشفــت پــر شــتاب و جهــش علمــی را بــرای رســیدن 

ایــران اســالمی بــه اوج، رضوری خواندنــد و بــا اشــاره بــه هوشــیاری ایــران در مقابــل 

ــد  ــار« تأکی ــربد فش ــایه راه ــره در س ــک مذاک ــربد »تاکتی ــرای پیش ــکا ب ــب آمری فری

ــی  ــکا و برخ ــه آمری ــت، چراک ــرت اس ــال مهم ــر س ــال از ه ــدس امس ــد: روز ق کردن

دنباله هایــش بــا »معاملــه قــرن« به دنبــال بــه فراموشــی ســپردن مســأله فلســطین در 

جهــان هســتند کــه البتــه نــاکام خواهنــد مانــد.

رهــرب انقــالب اســالمی، روز قــدس امســال را از هــر ســال دیگــر مهمــرت دانســتند و 

گفتنــد: دلیــل ایــن اهمیــت مضاعــف، اقدامــات خیانت بــار آمریــکا و دنباله هــای آن 

در منطقــه، بــرای جــا انداخــن معاملــه قــرن اســت.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای تفــاوت رشایــط کنونــی قضیــه فلســطین را با گذشــته، 

در ادبیــات و لحــن رصیــح آمریــکا و دنباله هایــش بــرای حــذف موضــوع فلســطین 

دانســتند و افزودنــد: بنابرایــن راهپیامیــی روز قــدس کــه دفــاع از فلســطین به وســیله 

حضــور مردمــی اســت، امســال مهمــرت اســت.

ایشــان تأکیــد کردنــد: دفــاع از فلســطین یــک مســأله رصفــاً اســالمی نیســت بلکــه 

وجدانــی و انســانی هــم اســت و البتــه بــرای مســلامنان وجــه رشعــی و دینــی هــم 

دارد.

ــا اشــاره بــه جایــگاه برجســته و  رهــرب انقــالب اســالمی در ابتــدای سخنانشــان ب

ممتــاز اســاتید، دانشــمندان، متخصصــان و کارشناســان، ســخنان شــامری از اســاتید و 

محققــان در ایــن دیــدار را واقعــاً قابــل اســتفاده و خــوب خواندنــد و گفتنــد: حرکــت 

علمــی و پیرشفتهــای دانشــگاه ها در دهه هــای اخیــر بــه معنــی واقعــی کلمــه 

چشــمگیر و برجســته اســت امــا جریانــی بــا رسمنشــأ خارجــی و بــا امتــداد داخلــی 

ســعی دارد بــا بــی ارزش نشــان دادن و یــا کوچــک شــمردن حرکــت علمــی کشــور و 

ــد. ــد کن ــان را ناامی پیرشفتهــای به دســت آمــده، مــردم و جوان

ــان  ــن جری ــودن ای ــه ب ــازمان یافت ــر س ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــه خامن ــرضت آیت الل ح

افزودنــد: یــک منونــه از ایــن جریــان، »پــروژه 2040 دانشــگاه اســتنفورد بــرای ایــران« 

ــردن پیرشفت هــای علمــی و دانشــگاهی اســت  ــر ســوال ب اســت کــه هــدف آن، زی

و متأســفانه عــده ای هــم در داخــل در حرکتــی مرکــب از خباثــت و خیانــت بــا آنهــا 

می کننــد. هم صدایــی 

ــی  ــدی بین امللل ــه گزارش هــای مراکــز رتبه بن ــا اســتناد ب رهــرب انقــالب اســالمی ب

در خصــوص ارتقــای جایــگاه دانشــگاه های کشــور خاطرنشــان کردنــد: ایــران اکنــون 

14 میلیــون دانش آموختــه دانشــگاهی دارد و بیــش از پنــج درصــد از جمعیــت کشــور 

دانشــجو هســتند کــه ایــن آمارهــا نشــان دهنــده پیرشفــت در دانشــگاه ها اســت.

ــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات و تبلیغــاِت جریانــی  حــرضت آیت اللــه خامنــه ای ب

کــه بــه دنبــال کــم ســواد نشــان دادن نخبــگان و اســاتید ایرانــی اســت، گفتنــد: اگــر 

ــره  ــای خی ــس پیرشفته ــق هســتند، پ ــم عم ــا ک ــاتید م ــان و اس دانشــگاه ها و محقق

کننــده در نانــو، علــوم هســته ای و غنــی ســازی بیســت درصــد، و ســلول های بنیــادی 

را چــه کســانی انجــام داده انــد؟

ــراد  ــه اف ــت ک ــه ای اس ــه گون ــور ب ــی کش ــای علم ــد: پیرشفت ه ــان افزودن ایش

ــن  ــه ای ــرتاف ب ــه اع ــور ب ــز مجب ــی نی ــن سیاس ــا باط ــی ب ــی ول ــر غیرسیاس ــه ظاه ب

شــده اند. پیرشفت هــا 

ــد: ایــن پیرشفت هــا در دانشــگاه هایی  رهــرب انقــالب اســالمی، خاطرنشــان کردن

بــه دســت آمــده اســت کــه مبنــا و اســاس ایجــاد آنها بــرای وابســته کــردن کشــور بود 

ــور از مزاحمت هــای  ــا طــی مســیر ناهمــوار و عب ــن دانشــگاه ها، ب ــون همی ــا اکن ام

ــزاز در  ــه اهت ــی را ب ــت علم ــتقالل و پیرشف ــم اس ــود، پرچ ــیر خ ــون در مس گوناگ

آورده انــد.

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بــه ایــن حــد از پیرشفــت علمــی بــه هیــچ وجــه 

ــم،  ــادی داری ــه زی ــه نقطــه مطلــوب و شایســته فاصل ــا رســیدن ب راضــی نیســتم و ت

ــه نقطــه اوج برســیم. ــد در گام دوم ب ــد: بای گفتن

رهــرب انقــالب اســالمی جــربان عقــب ماندگــی تاریخــی کشــور از لحــاظ علمــی را 

نیازمنــد حرکــت جهشــی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: البتــه ایــن حرکــت پررنــج و 

پــر زحمــت اســت امــا در نهایــت شــیرین اســت.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای متجیــد از دانشــگاه ها و پیرشفت هــای علمــی را 

بــه معنــای نادیــده گرفــن مشــکالت، عیب هــا و نقایــص در دانشــگاه ها 

ندانســتند و افزودنــد: در محیط هــای دانشــگاهی در زمینه هــای 

علمــی، فرهنگــی، تربیتــی و نحــوه مدیریت هــا مشــکالتی 

ــل در  ــت تحصی ــا »کیفی ــه آنه ــه از جمل ــود دارد ک وج

برخــی رشــته ها« و »برخــی مــدارک تحصیلــی« اســت 

کــه عمــق علمــی در آنهــا لحــاظ نشــده اســت.

حــرضت آیــت اللــه خامنــه ای در ادامــه بــه وظیفــه 

ــه  ــی »مواجه ــه یعن ــال جامع ــگاه ها در قب ــم دانش مه

بــا مســائل اجتامعــی و تــالش بــرای یافــن راه حل هــای 

آن« پرداختنــد و گفتنــد: دانشــگاه نبایــد از مســائل مــردم 

و جامعــه منفــک و منــزوی باشــد، بنابرایــن اســاتید و جامعــه 

دانشــگاهیان بــا ایجــاد ســاز و کار مناســب بکوشــند دانشــگاه را 

درگیــر مســائل اجتامعــی کننــد، البتــه دســتگاه های مختلــف نیــز وظیفــه دارنــد از 

ــد. ــی بخواهن ــک و راهنامی ــگاه ها کم دانش

مســأله »آســیب های اجتامعــی« منونــه ای بــود کــه رهــرب انقــالب اســالمی 

دانشــگاهیان را بــه نقش آفرینــی بــرای یافــن راه حــل آن دعــوت کردنــد.

ایشــان جــدا شــدن اســاتید از مســائل مــردم و جامعــه را موجــب گرفتــار شــدن 

ــتند و  ــنفکری دانس ــای روش ــابه محیط ه ــیب های مش ــه آس ــگاهی ب ــه دانش جامع

افزودنــد: جریــان روشــنفکرِی نشــأت گرفتــه از غــرب از ابتــدای شــکل گیری در کنــار 

مــردم نبــود بلکــه بــا نشســن در بــرج عــاج از بــاال بــه مــردم و مســائل آنــان نــگاه 

ــم  ــالب عظی ــان انق ــه در جری ــود، همچنانک ــز نب ــدام نی ــر و اق ــل خط ــرد و اه می ک

اســالمی، روشــنفکران یــا در صفــوف آخــر بودنــد و یــا تــا آخــر کار نیــز بــه مــردم 

ملحــق نشــدند.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای، رشط اساســی بــرای پیرشفــت علمــی کشــور را 

ــی در داخــل و  ــا هشــدار در خصــوص وجــود جریان ــد« برشــمردند و ب وجــود »امی

خــارج کــه بــا اخبــار دروغ و تحلیل هــای مغرضانــه بــه دنبــال دمیــدن روح ناامیــدی و 

انــکار دســتاوردهای پــر افتخــار علمــِی ایــران اســت، افزودنــد: »جریــان یأس آفریــن« 

ــروج از  ــه خ ــب ب ــا ترغی ــزه ی ــه را بی انگی ــجویان نخب ــه دانش ــت ک ــال آن اس به دنب

کشــور کنــد و اســتادان را نیــز کــه میانــداران مســائل دانشــگاه هســتند، از پیرشفــت 

علمــی مأیــوس کنــد.

ایشــان پیرشفت هــای علمــی ایــران را موجــب نگرانــی قدرت هــای اســتعامرگر و 

ســلطه گر دانســتند و گفتنــد: شــتاب پیرشفــت علمــی کشــور، ادعــای مــا نیســت بلکــه 

مراکــز علم ســنجی دنیــا اعــالم کردنــد کــه شــتاب پیرشفــت علمــی ایــران 13 برابــر 

متوســط دنیــا اســت و در برخــی علــوم، ایــران در رتبه هــای برتــر جهانــی قــرار دارد.

رهــرب انقــالب اســالمی، بــا تأکید بــر رضورت آگاهــی دانشــگاهیان از موفقیت های 

ــدن پیرشفتهــای علمــی  ــد: گشــت  وگــذار علمــی و دی ــم علمــی کشــور افزودن عظی

ــن  ــی از ای ــا آگاه ــا ب ــرد ت ــرار بگی ــجویان ق ــاتید و دانش ــه اس ــد در برنام ــور بای کش

توانایی هــا و چگونگــی دســتیابی بــه آنهــا، امیــد ایجــاد شــود.

ــد در  ــدن روح امی ــه دمی ــگاه ها را ب ــاتید دانش ــه ای اس ــه خامن ــرضت آیت الل ح

دانشــجویان توصیــه مؤکــد کردنــد و گفتنــد: دشــمن و جریانــی در داخــل بــه دنبــال 

ایجــاد یــأس اســت. در مقابــل ایــن جریــان خائــن و خبیــث بایســتید و امیــد ایجــاد 

کنیــد.

ــد و  ــی جــدی خواندن ــع« را رضورت ــم ناف رهــرب انقــالب »عل

تأکیــد کردنــد: بــه علمــی نیــاز داریــم کــه بتوانــد مشــکالت 

کشــور را حــل کنــد و بــا شناســایی نقــاط کــور بخش های 

مختلــف، بــرای مواجهــه بــا آنهــا راه حــل علمــی ارائــه 

کنــد.

ایشــان با اشــاره بــه بیامری هــای مزمن اقتصــادی از 

جملــه »بهــره وری پاییــن«، »ارساف بســیار خســارت بار 

در مــرصف انــرژی«، »نفتــی بــودن و دولتــی بــودن 

اقتصــاد«، »مشــکالت نظــام مالیاتــی« و »ســاختار بودجــه« 

افزودنــد: دانشــگاه ها در پرتــو علــم نافــع و ایجــاد ســاز و کار 

مناســب بــه تأمــل در راه حل هــای اینگونــه مشــکالت بپردازنــد.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای گفتنــد: »جســتجوی راه هــای علمــی بــرای شکســن 

اســتادان  از دیگــر مســائلی اســت کــه  تولیــد«  تحریم هــا« و »تحقــق رونــق 

ــد. ــا ورود کنن ــه آنه ــم ب ــا اراده محک ــد ب ــگاه ها بای دانش

فهرســت  اعــالم  در  صنعــت  وزارت  اقــدام  از  خرســندی  ابــراز  بــا  ایشــان 

مشــکالت و نیازهــای ایــن بخــش خاطرنشــان کردنــد: اکنــون نوبــت وزارت علــوم و 

دانشــگاه 
و  مــردم  مســائل  از  نبایــد 

جامعــه منفــک و منــزوی باشــد، 
بنابرایــن اســاتید و جامعه دانشــگاهیان با 
ایجــاد ســاز و کار مناســب بکوشــند دانشــگاه 
ــه  ــد، البت ــر مســائل اجتماعــی کنن را درگی
نیــز وظیفــه  دســتگاه های مختلــف 

و  کمــک  دانشــگاه ها  از  دارنــد 
راهنمایــی بخواهنــد.

جمعــی از اســاتید دانشــگاه معــارف اســامی ، در دیــدار اســاتید دانشــگاه های سراســر کشــور بــا رهبــر معظم 
انقــاب اســامی در تاریــخ 8 خــرداد 98 در حســینیه امــام خمینــی )ره( حضــور یافتند.
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دانشگاه هاســت کــه بــرای حــل ایــن مســائل وارد میــدان شــوند.

رهــرب انقــالب اســالمی تحقیقــات عمیــق و بلندمــدت را بُعــد دیگــری از علــم 

ــار یافــن  ــد: اســتادان دانشــگاه ها و دانشــمندان در کن ــد و افزودن نافــع خواندن

ــز  ــی نی ــق و بنیان ــات عمی ــه تحقیق ــود، ب ــکالت موج ــِی مش ــای علم راه حل ه

اقــدام کننــد چــرا کــه این گونــه پژوهش هــا، بســرت پیرشفــت درازمــدت کشــور 

را فراهــم می کنــد و بایــد بــه دانشــمندان ایــن فرصــت و اجــازه را داد کــه در 

کارهــای علمــی بلندپــروازی کننــد.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای در همیــن زمینــه »پرداخــن بــه علــوم پایــه« را 

بســیار مهــم برشــمردند و گفتنــد: اینگونــه رشــته ها چــون دســتاورد عینــی و نقد 

ندارنــد، در میــان دانشــجویان بــا اســتقبال مناســب روبــرو نیســتند کــه وزارت 

علــوم و وزارت آمــوزش و پــرورش بایــد به گونــه ای برنامه ریــزی و اقــدام کننــد 

کــه گرایــش بــه علــوم پایــه در میــان جوانــان بهــرت و گرم تــر شــود.

ــگام  ــی« در هن ــی و فرهنگ ــای علم ــش بودجه ه ــاد از »کاه ــا انتق ــان ب ایش

مواجــه شــدن دولت هــا بــا مشــکالت مالــی تأکیــد کردنــد: الزم اســت در علــوم 

بنیــادی و پایــه، رسمایــه گــذاری مســتمر و حرکــت پیش دســتانه داشــته باشــیم 

و راه دســتیابی بــه حقایــق کشــف نشــده در عــامل را زمینــه ســازی و طــی کنیــم.

رهــرب انقــالب اســالمی، »ارزیابــی و رتبــه بنــدی دانشــگاه ها« را رضوری 

خواندنــد و خطــاب بــه »وزارت علــوم، بهداشــت، شــورای عالــی انقــالب 

فرهنگــی و دســتگاه های مدیریتــی مرتبــط« تأکیــد کردنــد: بــا تعییــن معیارهــا و 

مزیت هــای الزم، دانشــگاه ها را رتبــه بنــدی ارزیابــی کنیــد تــا عــالوه بــر ارتقــای 

ــرد. ــان آن هــا شــکل بگی ــی می کیفــی دانشــگاه ها، رقابــت مثبت

ــی و  ــاتید انقالب ــاد اس ــامر زی ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــه خامن ــرضت آیت الل ح

متدیــن در دانشــگاه ها افزودنــد: ایــن اســاتید بایــد در داخــل دانشــگاه ها جریــان 

ســازی کننــد.

ایشــان بــا انتقــاد از فضــای فرهنگــی شــامری از دانشــگاه ها کــه موجــب تغییر 

رفتــار و فرهنــگ دانشــجویان می شــود، گفتنــد: اســتادان متدیــن و انقالبــی کاری 

کننــد کــه جریــان فکــری و فرهنگــی آنهــا بــه جریــان رایــج دانشــگاه ها تبدیــل 

شود.

رهــرب انقــالب افزودنــد: البتــه ایــن جریــان ســازی ربطــی بــه امکانــات امنیتــی 

ــدارد، بلکــه کاری فرهنگــی، فکــری و انســانی  ــه مســائل ن و انتظامــی و اینگون

اســت.

ایشــان در همیــن زمینــه پاســخگویی بــه ســواالت دانشــجویان را قدمــی مؤثــر 

خواندنــد و افزودنــد: بهرتیــن کســانی کــه می تواننــد به ســواالت مطــرح در ذهن 

دانشــجویان پاســخ های مســتدل بدهنــد، اســاتید انقالبــی و متدیــن هســتند.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای بــا تأکیــد بــر لــزوم »مقابلــه بــا ارتجــاع، التقــاط 

و انحــراف در دانشــگاه ها« گفتنــد: امــروز در برخــی دانشــگاه ها جریــان چــپ 

مارکسیســتی هــم ابــراز وجــود می کنــد، آن هــم در حالــی کــه مظاهــر اصلــی 

ایــن جریــان یعنــی شــوروی ســابق »در زیــر بــار و فشــار حقایــق عــامل« فروریخته 

و از بیــن رفتــه اســت.

ایشــان افزودنــد: البتــه ایــن جریــان، زیــاد جــدی نیســت و از عمــق حرف هــا 

ــی ظاهــری  ــی اســت یعن ــه هــامن چــپ آمریکای ــوم اســت ک و مواضعــش معل

چــپ دارد و باطنــی غربــی و آمریکایــی.

ــم فرهنگــی در دانشــگاه ها  ــاد از فعالیت هــای ک ــا انتق رهــرب انقــالب اســالمی ب

ــاخن  ــه س ــت، بلک ــوزی نیس ــم آم ــاً عل ــگاه رصف ــدف دانش ــد: ه ــان کردن خاطرنش

انســانی واال و مجهــز بــه ســالح علــم اســت، بنابرایــن بایــد همــراه بــا علــم، »اخــالق و 

ســبک زندگــی« نیــز بــه دانشــجو ارائــه شــود و دانشــگاه ها بــه محــل تربیــت جوانــان 

»مؤمــن، انقالبــی، پاکدامــن، دلبســته بــه کشــور و مســتعد خدمــت بــه مــردم« تبدیــل 

شــوند.

ــال  ــه جنج ــاره ب ــا اش ــان ب ــری از سخنانش ــش دیگ ــالمی در بخ ــالب اس ــرب انق ره

رســانه های خارجــی دربــاره مذاکــره گفتنــد: مقصــود آنهــا از اینکــه می گوینــد ایــران 

بایــد بــه میــز مذاکــره بازگــردد، مذاکــره بــا آمریــکا اســت زیــرا مــا بــا دیگــر کشــورها 

ــم. ــا اروپایی هــا و دیگــران مذاکــره می کنی ــم و ب مشــکلی نداری

ــرات،  ــی در مذاک ــأله اصل ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــه خامن ــرضت آیت الل ح

ــره  ــی مذاک ــر موضوع ــورد ه ــا در م ــد: م ــت، افزودن ــره اس ــوع مذاک ــن موض تعیی

منی کنیــم و »موضوعــات ناموســی و اساســی انقــالب« همچــون تــوان دفاعــی کشــور 

ــند. ــره باش ــوع مذاک ــد موض منی توانن

ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه مذاکــره بــه معنــای معاملــه و کوتــاه آمــدن در برخــی 

ــل  ــی، قاب ــائل دفاع ــون مس ــی همچ ــد: موضوعات ــان کردن ــت، خاطرنش ــوارد اس م

ــل  ــرف مقاب ــود، ط ــد ب ــه خواه ــائل دو کلم ــن مس ــره در ای ــت. مذاک ــره نیس مذاک

می گویــد مــا ایــن مــوارد را خواســتاریم و مــا هــم می گوئیــم »نــه« و متــام می شــود.

رهــرب انقــالب اســالمی بــا تأکیــد مجــدد بــر اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران مطلقاً 

بــا آمریــکا مذاکــره نخواهــد کــرد، گفتنــد: هامنطــور کــه قبــالً هــم گفتــه شــده، 

مذاکــره نکــردن بــا آمریــکا بــه ایــن علــت اســت کــه اوالً هیــچ فایــده ای نــدارد 

و ثانیــاً رضر هــم دارد.

ــیدن  ــرای رس ــا ب ــار آمریکایی ه ــن رفت ــه تبیی ــه ای ب ــه خامن ــرضت آیت الل ح

بــه مقاصــد زورگویانــه خــود در قبــال دولت هــا و کشــور پرداختنــد و افزودنــد: 

بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود یــک  آمریکایی هــا معمــوالً 

راهــربد دارنــد و یــک تاکتیــک. راهــربد آنهــا »فشــار« بــا 

هــدف خســته کــردن طــرف مقابــل اســت و ســپس 

ــوان مکمــل فشــار اســتفاده  ــه عن ــره« ب از »مذاک

ــند. ــته خــود برس ــه خواس ــا ب ــد ت می کنن

ایشــان تأکیــد کردنــد: ایــن مذاکــره در واقــع 

مذاکــره نیســت بلکــه وســیله ای بــرای چیــدن 

محصــول فشــارها اســت و نشســن پشــت میــز 

مذاکــره بــا آمریکایی هــا یعنــی نقــد کــردن 

هــامن مــواردی کــه بــا فشــار زمینــه تحقــق آن را 

فراهــم کرده انــد.

ــد  ــن ترفن ــا ای ــه ب ــا راه مقابل ــالمی تنه ــالب اس ــرب انق ره

و  دانســتند  آمریکایی هــا  مقابــل  در  فشــار  اهرم هــای  از  اســتفاده  را 

افزودنــد: اگــر از اهرم هــا و ابزارهــای فشــار بــه درســتی اســتفاده شــود، 

فشــار آمریکایی هــا یــا کــم و یــا متوقــف خواهــد شــد، امــا اگــر فریــب »دعــوت بــه 

مذاکــره« آمریکایی هــا خــورده شــود و از اهرم هــای فشــار اســتفاده نشــود، نتیجــه، 

ــت. ــی اس ــت قطع ــدن و باخ لغزی

ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــه خامن ــرضت آیت الل ح

ــن  ــد: ای ــار دارد، گفتن ــار الزم را در اختی ــای فش ــکا، ابزاره ــارهای آمری ــل فش مقاب

ابزارهــا برخــالف آنچــه کــه آنهــا تبلیــغ می کننــد، نظامــی نیســت البتــه اگــر زمانــی 

ــود دارد. ــز وج ــا نی ــد، آن ابزاره الزم باش

ایشــان یــک منونــه از اهرم هــای فشــار جمهــوری اســالمی را بیانیــه اخیــر 

ــران  ــدات هســته ای ای ــرای کاهــش برخــی تعه ــی کشــور ب ــت مل شــورای عالی امنی

برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: تصمیــم اخیــر شــورای عالی امنیــت ملــی، تصمیــم 

درســتی بــود زیــرا اگــر از اهــرم فشــار بــه موقــع اســتفاده نشــود، طــرف مقابــل چون 

ــه ای  ــچ عجل ــدون هی ــوع را ب ــود، موض ــه منی ش ــه و رضری مواج ــا هزین ــد ب می دان

ادامــه خواهــد داد امــا اگــر از ابــزار فشــار اســتفاده شــود، بــه فکــر خواهــد افتــاد تــا 

کاری انجــام دهــد.

رهــرب انقــالب اســالمی توانایی هــای علمــی و فنــاوری کشــور در زمینــه هســته ای 

را یکــی از اهرم هــای مؤثــر فشــار دانســتند و تأکیــد کردنــد: بــا وجــود توانایی هــای 

بــاالی علمــی در زمینــه هســته ای، مــا مطلقــاً بــه دنبــال ســالح هســته ای نیســتم زیــرا 

ــی و رشعــی، ســالح های کشــتار جمعــی اعــم از هســته ای و  ــای فقهــی، دین ــر مبن ب

شــیمیایی را حــرام می دانیــم.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای افزودنــد: مــا حتــی تولیــد ســالح کشــتار جمعــی را 

رصفــاً بــا هــدف انبــار کــردن نیــز کاری غلــط غیرمنطقــی و غیرعقالیی می دانیــم زیرا 

خــرج و هزینــه فراوانــی بــه کشــور تحمیــل می شــود امــا اســتفاده ای هــم منی شــود.

ایشــان خاطرنشــان کردنــد: بنابرایــن مــا از لحــاظ مبنایــی بــا تولیــد ســالح کشــتار 

جمعــی مخالفیــم امــا بــه غنــی ســازی هســته ای نیازمندیــم زیــرا آن را نیــاز آینــده 

کشــور می دانیــم و اگــر امــروز توانایی هــای خــود را در ایــن زمینــه افزایــش ندهیــم، 

ده ســال دیگــر بایــد از صفــر رشوع کنیــم.

رهــرب انقــالب اســالمی اهرم هــای فشــار جمهــوری اســالمی را ابزارهایــی بــرای 

متوقــف کــردن طــرف مقابــل دانســتند و گفتنــد: خوشــبختانه امــروز 

همــه مســئولین کشــور اعــم از مســئوالن اجرایی و دیپلامســی و 

سیاســی بــر موضــوع عــدم مذاکــره بــا آمریــکا متفق هســتند 

و مذاکــره بــا آمریکایی هــا مطلقــاً توصیــه منی شــود.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای افزودنــد: دولــت قبلــی 

آمریــکا نیــز رفتــارش بــا دولــت فعلــی تفــاوت جوهــری 

ــان  ــا باطنش ــرد ام ــرق می ک ــرش ف ــه ظاه ــت، البت نداش

یکــی بــود.

ــاً  ــالمی قطع ــوری اس ــه جمه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش

فریــب ترفنــد آمریکایی هــا را در زمینــه مذاکــره، نخواهــد 

ــت،  ــده اس ــتفاده ش ــالً اس ــه فع ــاری ک ــرم فش ــد: اه ــورد، افزودن خ

مصوبــه اخیــر شــورایعالی امنیــت ملــی اســت امــا همیشــه در ایــن حــد متوقــف 

ــری  ــار دیگ ــای فش ــد، از اهرم ه ــر الزم باش ــدی، اگ ــه بع ــد و در بره ــم مان نخواهی

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی اس

رهبــر 
انقــاب اســامی اهرم هــای 

ــی  ــامی را ابزارهای ــوری اس ــار جمه فش
ــتند  ــل دانس ــرف مقاب ــردن ط ــف ک ــرای متوق ب

ــه مســئولین  ــروز هم ــبختانه ام ــد: خوش و گفتن
کشــور اعــم از مســئوالن اجرایــی و دیپلماســی و 
سیاســی بــر موضــوع عــدم مذاکــره بــا آمریــکا 

متفــق هســتند و مذاکــره بــا آمریکایی هــا 
ــود. ــه نمی ش ــاً توصی مطلق
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ــی و  ــی، سیاس ــی، اجتامع ــی، فرهنگ ــکلهای »علم ــدگان تش ــدار مناین ــن دی  در ای

ــود  ــای خ ــا و دیدگاه ه ــان دغدغه ه ــه بی ــاعت ب ــدود دو س ــجویان« ح ــی دانش صنف

ــکات  ــز ن ــه ای نی ــه خامن ــد و حــرضت آیت الل ــف روز پرداختن ــاره  مســائل مختل درب

مهمــی دربــاره  مســائل مطرح شــده و نیــز موضــوع راهــربدی »چگونگــی ورود 

جوانــان بــه میــدان و شــتاب یافــن حرکــت عمومــی کشــور بــرای تحقــق چشــم انداز 

ــد. ــان کردن روشــن انقــالب اســالمی« بی

ــه  ــان را ب ــجویان و جوان ــود، دانش ــخنان خ ــدای س ــالمی در ابت ــالب اس ــرب انق ره

بهره گیــری از فرصــت کم نظیــر مــاه مبــارک رمضــان بــرای تقویــت رابطــه بــا 

خداونــد متعــال توصیــه کردنــد و گفتنــد: ایــن فرصــت مغتنــم انــس بــا قــرآن و منــاز 

ــد. ــل کنی ــدگار تبدی ــه یــک عــادت نیکــو و مان و دعــا را ب

ــه ای  ــروز را جلس ــجویی ام ــه  دانش ــه، جلس ــه ای در ادام ــه خامن ــرضت آیت الل ح

پرنشــاط، و روحیــه  جوانــی و رسزندگــی را موجــب پیرشفــت و اســتفاده از فرصتهــا 

ــان  ــاً دردهــا و نگرانی هــا را بی ــان غالب ــد: در مطالبت در کشــور برشــمردند و افزودن

ــا بیــان نگرانی هــا و اشــکالها کامــالً موافقــم ولــی توجــه داشــته  کردیــد، مــن نیــز ب

باشــید اگرچــه روحیــه  نشــاط و طلبــکاری خیلــی خــوب اســت امــا در بیــان تعابیــر و 

انتقادهــا بایــد دقــت کنیــد چراکــه بی دقتــی در بیــان، عــالوه بــر مؤاخــذه  خدایــی، 

آثــار نامطلــوب دیگــری خواهــد داشــت.

رهــرب انقــالب اســالمی ســپس با اشــاره بــه چند مــورد از مطالــب دانشــجویان و در 

پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکه »آیــا اشــکاالت و کمبودهای کنونی ناشــی از اشــکال 

ســاختار اســت یــا ضعــف کارگــزاران« گفتنــد: ســاختار قانــون اساســی ســاختار خوبــی 

اســت و اشــکالی نــدارد، البتــه در همــه  کشــورها از جملــه در کشــور مــا ســاختارها 

در طــول زمــان تکمیــل و نواقــص و خألهــای آنهــا برطــرف می شــود، هامننــد اینکــه 

در گذشــته، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام وجــود نداشــت امــا امــروز وجــود دارد.

ایشــان درخصــوص ایــده  »نظــام پارملانــی« خاطرنشــان کردنــد: ایــن مســائل را در 

مجمــع بازنگــری قانــون اساســی بــه تفصیــل بحــث کردیــم و بــه ایــن نتیجــه  امــروز 

ــش از مشــکالت نظــام  ــرای کشــور بی ــی ب ــه مشــکالت نظــام پارملان رســیدیم، چراک

ریاســتی اســت.

ــاختار  ــد: در س ــد کردن ــؤال تأکی ــن س ــه ای ــخ ب ــدِی پاس ــالب در جمع بن ــرب انق ره

مشــکلی وجــود نــدارد البتــه امــکان کــم و زیــاد کــردن آن وجــود دارد، اما کارگــزاران، 

ــن  ــه  آن، ای ــه نتیج ــد ک ــی دارن ــالیق گوناگون ــا و س ــا، ناتوانی ه ــکالها، کوتاهی ه اش

جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه معــارف اســالمی در دیــدار هــزاران نفــر از دانشــجویان با رهرب 

معظــم انقــالب اســالمی در تاریــخ 1 خــرداد 98 در حســینیه امــام خمینی )ره( حضــور یافتند.

دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی 

با مقام معظم رهبری

کمبودهــا می شــود. البتــه اشــتباه های مــا مســئوالن ماننــد اشــخاص عــادی نیســت و 

شــکافهای بزرگــی در مــن جامعــه ایجــاد می کنــد.

ــد، انتقــاد یکــی از  ــه آن پرداختن ــه ای ب ــه خامن ــه  بعــدی کــه حــرضت آیت الل نکت

ــود. ــف آن ب ــت توق ــازی ها و درخواس ــب خصوصی س ــد نامناس ــجویان از رون دانش

ــازی،  ــه  خصوصی س ــده در زمین ــزرگ انجام ش ــای ب ــه خطاه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش

گفتنــد:  بنــده در ایــن خصــوص مکــرراً تذکراتــی داده ام کــه در برخــی مــوارد منجــر 

ــربم  ــاز م ــا اصــل خصوصی ســازی نی ــز شــده اســت، ام ــف کار نی ــا توق ــه اصــالح ی ب

اقتصــاد و کشــور مــا اســت و نبایــد جلــوی آن گرفتــه شــود، بلکــه بایــد جلوی لغزشــها 

ــه شــود. ــازی گرفت ــا در خصوصی س و خطاه

ــده  ــب مطرح ش ــر از مطال ــی دیگ ــه یک ــخ ب ــه ای در پاس ــه خامن ــرضت آیت الل ح

در ایــن جلســه، تأکیــد کردنــد: مــن همــواره جریــان جــوان انقالبــی را تأییــد کــرده 

و می کنــم، البتــه ایــن بــه معنــای تأییــد یــک کار خــالف یــا غلــط نیســت کــه ممکــن 

اســت از تعــدادی جــوان انقالبــی رس بزنــد. بنابرایــن مــن خطــا را تأییــد منی کنــم امــا 

جــوان انقالبــی را حتــامً تأییــد می کنــم و اگــر چیــزی غیــر از ایــن نقــل شــد، حتــامً آن 

را قبــول و بــاور نکنیــد.

ــر  ــؤال دیگ ــربی« س ــه ره ــام ب ــب برج ــبت دادن تصوی ــا در نس ــدام برخی ه »اق

یکــی از دانشــجویان بــود کــه رهــرب انقــالب اســالمی دربــاره  آن گفتنــد: شــام البتــه 

چشــم و هــوش داریــد و همه چیــز را می فهمیــد. در آن نامــه ای کــه دربــاره  برجــام 

بــه مســئوالن نوشــتم مشــخص اســت کــه تصویــب بایــد چگونــه باشــد؛ در آن نامــه 

ــب می شــود. ــه در آن صــورت، تصوی ــر شــده ک رشایطــی ذک

ایشــان افزودنــد: البتــه اگــر آن رشایــط و خصوصیــات اجــرا و اعــامل نشــد، وظیفــه  

رهــربی ایــن نیســت کــه وســط بیایــد و بگویــد برجــام نبایــد اجــرا شــود.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای گفتنــد: ایــن بحــث کــه وظیفــه ی رهــربی در این گونــه 

مواقــع اجرایــی چیســت، مقولــه ای اســت، امــا معتقــدم در زمینه هــای اجرایــی نبایــد 

ــر در  ــرد، مگ ــوی آن را بگی ــا جل ــد ی ــرا کن ــود و کاری را اج ــدان ش ــربی وارد می ره

ــا وارد  ــه در آنج ــد ک ــدا می کن ــاط پی ــالب ارتب ــی انق ــت کل ــه حرک ــه ب ــواردی ک م

می شــویم.
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ایشــان خاطرنشــان کردنــد: مــن بــه برجــام بــه آن صورتــی کــه عمــل و محقــق 

شــد، خیلــی اعتقــادی نداشــتم و بارهــا نیــز بــه خــود مســئوالن ایــن کار از جملــه بــه 

آقــای رئیس جمهــور و وزیــر محــرتم امــور خارجــه ایــن مطلــب را گفتیــم و مــوارد 

زیــادی را بــه آنهــا تذکــر دادیــم.

رهــرب انقــالب اســالمی یــک توصیــه ی  روشــی نیــز دربــاره  نحــوه  بیــان انتقادهــا 

بــه دانشــجویان داشــتند و گفتنــد: بعضــی دوســتان انتقادهایــی کردنــد کــه خــوب 

و بســیاری از آنهــا نیــز بجاســت، امــا لحــن انتقــاد را تنــد نکنیــد، در بیــان انتقادهــا 

ــد شــام  ــه بتوانن ــد ک ــد و جــوری حــرف نزنی ــل ندهی ــه طــرف مقاب ــف ب نقطه ضع

ــان، و نفــی قاطــع  ــد و از افــراط و تفریــط در بی را در مراجــع قضائــی محکــوم کنن

یــک مجموعــه بپرهیزیــد. شــام فرزنــدان مــن هســتید، تــالش کنیــد صحبتتان درســت 

بیــان شــود.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای ســپس بــه 

ــای  ــای مجموعه ه ــات و فعالیته ــی اقدام برخ

داخلــی،  عرصه هــای  در  دانشــجویی 

منطقــه ای و بین املللــی، بخصــوص در یــک 

افزودنــد:  و  کردنــد  اشــاره  گذشــته  ســال 

از  دانشــجویی  مجموعه هــای  حامیتهــای 

ــه نحــوه ی واگذاری هــا در  ــران و ورود ب کارگ

ــه و  ــکر هفت تپ ــت وصنعت نیش ــع کش مجتم

ماشین ســازی تربیــز و یــا مطالبــه از ســه قــوه 

و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در برخــی 

ــا در  ــزاری تجمعه ــن برگ ــا و همچنی موضوعه

حامیــت از مــردم یمــن و موضع گیــری دربــاره  

حــوادث نیوزیلنــد و نیجریــه، اقدامــات خوبــی 

ــت. ــه انجــام گرف ــود ک ب

مجموعه هــای  درعین حــال  ایشــان 

دانشــجویی را بــه رعایــت متانــت و عقالنیــت، 

در کنــار نشــان دادن اقتــدار روحــی و معنــوی 

ــات  ــد: در اجتامع ــد و گفتن ــد کردن ــه  مؤک توصی

و مطالبه گری هــا، ســخن منطقــی، تأثیرگــذار خواهــد بــود و مــن ضمــن تأییــد 

ــد دارم. ــا تأکی ــتمرار آنه ــر اس ــا ب ــه حرکته این گون

ــه مجموعه هــای  ــی خــود ب ــادآوری توصیه هــای قبل ــا ی رهــرب انقــالب اســالمی ب

دانشــجویی درخصــوص نهضــت کتابخوانــی و لــزوم مطالعــه ی مســتمر، خاطرنشــان 

کردنــد: متأســفانه ایــن حرکــت، روال مطلوبــی نــدارد و مجموعه هــای دانشــجویی 

و هیئتهــای اندیشــه ورز آنهــا بایــد نســبت بــه طراحــی برنامه هــای مطالعاتــی بــرای 

دانشــجویان، اقــدام کننــد.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای در مقدمــه  بحــث اصلــی خــود بــا اشــاره بــه بیانیــه  

گام دوم افزودنــد: ایــن بیانیــه، یــک ترســیم کلــی از گذشــته، حــال و آینــده  انقــالب 

اســالمی اســت کــه در آن چهــار نقطــه  اصلــی و کلیــدی وجــود دارد: 1- عظمت وقوع 

و مانــدگاری انقــالب اســالمی 2- عظمــت کارکــرِد انقــالب اســالمی تــا بــه امــروز 3- 

عظمــت چشــم اندازی کــه انقــالب اســالمی بایــد بــه آن برســد و 4- عظمــت نقــش 

نیــروی جــوان متعهــد در مســیر پیــش رو.

ــل ســال گذشــته در  ــالب در چه ــه انق ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالب اســالمی ب رهــرب انق

ــه سیاســی، اجتامعــی، علمــی، عدالــت  ــی از جمل عرصه هــای گوناگــون بــرشی و مل

و آزادی، کارکــرد برجســته و ممتــازی داشــته اســت، خاطرنشــان کردنــد: اکنــون مــا 

نیازمنــد یــک حرکــت عمومــِی منضبــط، پررسعــت و همــراه بــا پیرشفــِت محســوس 

و بــا محوریــت جــوان متعهــد و حزب اللهــی، بــه ســمت چشــم انداز و اهــداف بلنــد 

انقــالب اســالمی هســتیم تــا حضــور تأثیرگــذار جوانــان، در نظــام مدیریتــی کشــور 

تحــول بــه وجــود آورد.

ــه ی گام دوم  ــی بیانی ــه  اصل ــار نقط ــح چه ــس از ترشی ــالمی پ ــالب اس ــرب انق ره

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــت عموم ــک حرک ــاد ی ــاده ی ایج ــت فوق الع ــن اهمی و تبیی

چشــم انداز روشــن انقــالب بــه طــرح یــک ســؤال اساســی پرداختنــد: جوانــان چگونــه 

و در چــه فراینــدی می تواننــد بــه ایــن حرکــت عمومــی ورود و در آن نقش آفرینــی 

کننــد؟

ایشــان در مقدمــه  پاســخ بــه ایــن ســؤال گفتنــد: هــر حرکــت عمومــی منضبــط، 

صحیــح و عقالنــی بــه چهــار عنــرص نیــاز دارد: »شــناخت واقعــی از صحنــه«، 

ــاذ  ــش« و »اتخ ــل امیدبخ ــا عوام ــل ی ــورداری از عام ــخص«، »برخ ــری مش »جهت گی

ــی«. ــت عموم ــن حرک ــت ای ــرای هدای ــی ب ــای عمل راهکاره

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای در بحــث »نیــاز هــر حرکــت عمومــی بــه شــناخت 

صحیــح از صحنــه« خاطرنشــان کردنــد: کســانی کــه محــور و محــرک ایــن حرکــت 

هســتند، بایــد از عنــارص موجــود و درگیــر در صحنــه شــناخت کافــی داشــته باشــند 

و بداننــد کــه »جمهــوری اســالمی در چــه وضعــی اســت«، »فرصتهــا و تهدیدهایــش 

چیســت« و »دوســتان و دشمنانشــان چــه کســانی هســتند«.

رهــرب انقــالب در زمینــه  دومیــن عنــرص هــر حرکــت عمومــی یعنــی »جهت گیــری 

ــمت  ــه س ــران ب ــت ای ــی مل ــت عموم ــری حرک ــد: جهت گی ــز افزودن ــخص« نی مش

تشــکیل جامعــه  اســالمی و در نهایــت متــدن پیرشفتــه  اســالمی اســت.

ــر  ــتمرار ه ــرشوی و اس ــث پی ــش را باع ــن و امیدبخ ــه  روش ــود نقط ــان وج ایش

حرکــت عمومــی خواندنــد و افزودنــد: ظرفیتهــای اثبات شــده  ملــت ایــران در 

ــتمرار  ــروزی و اس ــه در پی ــزرگ )ک ــای ب ــاندن کاره ــام رس ــه رسانج ــکل دهی و ب ش

انقــالب اســالمی ظهــور کامــل داشــت(، مهم تریــن نقطــه  امیــد حرکــت عمومــی ملت 

ــت. ــور اس ــن کش ــم انداز روش ــداف و چش ــق اه ــمت تحق ــه س ــران ب ای

رهــرب انقــالب، وعــده  صــادق و تخلف ناپذیــر الهــی دربــاره  نــرصت یاری کننــدگان 

دیــن خــدا را نقطــه  امیدبخــش دیگــری برشــمردند و افزودنــد: فرســودگی و انحطــاط 

تردیدناپذیــر متــدن غربــی کــه البتــه بــروز ملمــوس آن زمان بــر خواهــد بــود، نقطــه  

امیــد دیگــری در رونــد حرکــت عمومــی ملــت ایــران اســت.

ــی  ــت عموم ــر حرک ــرص ه ــن عن ــی« را چهارمی ــای عمل ــه  راهکاره ــان »ارائ ایش

خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: تبییــن ایــن عنــارص چهارگانــه در افــکار عمومــی، بــه 

ــه برنامه ریــزی، هدایــت،  ــاز دارد امــا عنــرص چهــارم ب ــا نی ــان گوی ذهــن فعــال و زب

مترکــز، فعالیــت لحظه به لحظــه و پیگیــری نیــز نیــاز دارد تــا کاروان عظیــم جامعــه و 

بویــژه جوانــان را بــه پیــش بــربد.

رهــرب انقــالب اســالمی از همیــن زاویــه بــه بیــان پاســخ ســؤال اصلــی بحــث یعنــی 

»چگونگــی ورود و نقش آفرینــی جوانــان در حرکــت عظیــم ملــت ایــران« پرداختنــد 

و تأکیــد کردنــد: برنامه ریــزی و ارائــه  راهــکار بــرای هدایــت حرکــت عظیــم ملــت بر 

عهــده  جریانهــا و حلقه هــای میانــی از جملــه تشــکلهای دانشــجویی اســت کــه غالبــاً 

مجموعه هــای جــوان، خوش فکــر و فعــال هســتند و می تواننــد نقــش و شــأِن محــور 

بــودن بــرای حرکــت عمومــی جامعــه را بــر عهــده بگیرنــد.

ــه  ــان، ب ــن جوان ــت یاف ــرای ورود و محوری ــی ب ــای عین ــان منونه ه ــان در بی ایش

تشــکیل کارگروه هــای فرهنگــی در رسارس کشــور از جملــه در مســاجد اشــاره کردنــد 

ــه  ــه این گون ــوط ب ــد، مرب ــان ش ــالً بی ــه قب ــاری ک ــه اختی ــش ب ــر آت ــد: تعبی و افزودن

ــت. ــا اس مجموعه ه

رهــرب انقــالب بــا اشــاره بــه تأثیرگــذاری عمیــق گروه هــای فرهنگــی از اول انقالب 

ــا شــکل  ــال و پوی ــا ذهــن فع ــد: هرجــا گروهــی جــوان ب ــون خاطرنشــان کردن تاکن

بگیــرد، می توانــد بــا تأثیرگــذاری در محیــط اطــراف و دیگــر مجموعه هــا در »عــزم و 

حرکــت و بینایــی و پیرشفــت حرکــت عمومــی ملــت« مؤثــر باشــد.

ــه ای »تشــکیل گروه هــای سیاســی« را از دیگــر روشــهای  ــه خامن حــرضت آیت الل

ورود و حضــور مؤثــر جوانــان در عرصــه  حرکــت عمومــی کشــور دانســتند و 

ــال  ــا تشــکیل گروه هــای فع ــازی« بی برکــت اســت ام ــد:  »حزب ب خاطرنشــان کردن

سیاســی بــا هــدف فهــم کــردن و تحلیــل موضوعهــا و حــوادث سیاســی و انتقــال ایــن 

ــری بســیار اساســی داشــته باشــد. ــد تأثی ــه دیگــران، می توان ــل ب تحلی

»تشــکیل میزگردهــا و کرســی های آزاداندیشــی در دانشــگاه ها« راهــکار دیگــر 

رهــرب انقــالب بــرای حضــور مؤثــر جوانــان در صحنــه بــود.

ایشــان بــا ابــراز ناخرســندی از کُنــدی ایــن حرکــت تأکیــد کردنــد: جوانــان منتظــر 

حرکــت رئیــس دانشــگاه یــا مســئوالن دیگــر نباشــند، خودشــان بــا مطالعــه  خــوب 

ــی ها  ــا و کرس ــن میزگرده ــا ای ــان گوی ــال و زب ــن فع ــراد دارای ذه ــور اف ــا حض و ب

ــد. آزاداندیشــی را شــکل دهن

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: در حــال حــارض درصــد زیــادی 

از دانشــجویان در تشــکلها فعــال نیســتند، امــا اگــر این گونــه فعالیتهــا انجــام شــود، 

درصــد بیشــرتی از دانشــجویان بــه تشــکلها و فعالیتهــای دانشــجویی راغب می شــوند.

»تشــکیل گروه هــای نهضتــی در داخــل دانشــگاه ها« و نیــز »دعوت از دانشــجویان 

کشــورهای محــور مقاومــت بــرای بحــث دربــاره  مســائل بین املللــی و مســائل مهــم 

جهــان اســالم« پیشــنهاد دیگــر رهــرب انقــالب بــه دانشــجویان بــرای حضــور و هدایــت 

حرکــت عمومــی ملــت در مســیر تحقــق افــق روشــن کشــور بــود.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای »تشــکیل گروه هــای علمــی و همــکاری بــا مراکــز و 

رشکتهــای دانش بنیــان« را نیــز شــیوه ای مؤثــر خواندنــد و افزودنــد: ارائــه  خدمــات از 

جملــه حضــور گروه هــای جهــادی در مناطــق مختلــف، راهــکار بســیار مهــم دیگــری 

اســت کــه هرقــدر تقویــت و هــدف دار شــود می توانــد میــزان نقش آفرینــی جوانــان 

را در صحنــه افزایــش دهــد.

»فعالیتهــای اطالعاتــی مردمــی« بــه مفهــوم اطالع رســانی صحیــح دربــاره  مســائلی 

ــی  ــائل اجتامع ــور در مس ــابه و »حض ــائل مش ــاق و مس ــتفاده ها، قاچ ــر سوءاس نظی

صنــوف مختلــف« دو روش دیگــری بــود کــه رهــرب انقــالب در بحــث چگونگــی ورود 

و تأثیرگــذاری جوانــان در عرصــه  حرکــت عمومــی کشــور بیــان کردنــد.

ایشــان افزودنــد: البتــه همــه  ایــن راهکارهــا بایــد بــا الهــام از جهت گیــری کلــی 

کشــور یعنــی »رســیدن بــه جامعــه  اســالمی و متــدن پیرشفتــه  اســالمی« صــورت گیرد.

ــد:  ــه ای در جمع بنــدی از ایــن بخــش سخنانشــان، افزودن ــه خامن حــرضت آیت الل

ــر  ــور منج ــت کش ــه  مدیری ــه عرص ــد ب ــوان متعه ــل ج ــه ورود نس ــا ب ــن فعالیته ای

خواهــد شــد و طبعــاً هنگامــی کــه جوانــان متعهــد و حزب اللهــی بــه معنــای حقیقــی 

کلمــه، جــزو مدیــران ارشــد کشــور شــدند، حرکــت عمومــی شــتاب و رونــق بیشــرتی 

خواهــد گرفــت.

ایشــان بــا بیــان نکتــه ای مهــم گفتنــد: فعالیتهایی کــه بــا هــدف ورود و تأثیرگذاری 

ــه کارهــا و اهــداف  ــد ب ــرد، نبای ــان عمومــی کشــور صــورت می گی ــان در جری جوان

علمــی مجموعه هــای جوانــان رضبــه بزنــد، بلکــه بایــد هــر دو کار را بــا هــم بــه پیــش 

بــرد، چراکــه می تــوان هــم نخبــه  پیشــتاِز علمــی بــود و هــم در گروه هــای جهــادی 

یــا نرشیــات و مجموعه هــای دانشــجویی فعالیــت کــرد.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای دربــاره  نرشیــات دانشــجویی نیــز گفتنــد: کســانی کــه 

در ایــن نرشیــات فعــال هســتند، می تواننــد بــا تشــکیل مجموعه هایــی، بعــد از دوران 

دانشــجویی نیــز در عرصــه  نــرش ادامــه  حرکــت 

بدهنــد و مؤثــر باشــند.

ایشــان بــا اشــاره بــه انتظــار جوانــان و 

ــت و  ــه فعالی ــوت شــدن ب ــرای دع تشــکلها ب

تأکیــد کردنــد: مجموعه هــای  تأثیرگــذاری 

دانشــجویی نبایــد منتظــر دعــوت باشــند، 

بایــد هرکــس و هــر تشــکلی در هــر زمینــه ای 

ــا فکــر و  ــه ب ــی دارد، خودجــوش و البت توانای

ــط وارد عرصــه شــود و  ذهــن فعــال و منضب

بــدون توجــه بــه مشــکالت، تأثیرگــذاری کنــد.

ــای  ــدن توطئه ه ــی ش ــالب، خنث ــرب انق ره

نــرم دشــمنان را از نتایــج مهــم »عمــل جوانان 

راهکارهــای  بــه  دانشــجویی  تشــکلهای  و 

ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــده« خواندن بیان ش

ــردن نســل جــوان  ــج ک ــا هــدف فل دشــمن ب

ــواد  ــهوات، م ــه ش ــان را ب ــت آن ــدد اس درص

مخــدر و برخــی فعالیتهــای بیهــوده در فضــای 

مجــازی مشــغول و بــه نومیــدی بکشــاند امــا 

بــا حــرکات نشــاط آور و امیدآفریــن جوانــان و 

ــد. ــد ش ــی خواه ــز خنث ــه نی ــن توطئ ــجویی، ای ــای دانش مجموعه ه

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای عوامــل مژده دهنــده و امیدآفریــن در کشــور را 

ــب  ــی مطال ــه برخ ــاره ب ــا اش ــد و ب ــده خواندن ــل مأیوس کنن ــرت از عوام ــیار بیش بس

دانشــجویان در ایــن دیــدار، بــه جوانــان عزیــز میهــن تأکیــد کردنــد: حتــی اگــر صــد 

اشــکال و ایــراد در مســئوالن یــا عملکــرد دســتگاه ها می بینیــد هرگــز ناامیــد نشــوید 

و بــا تــوکل بــه خــدا، بــا مشــکالت مبــارزه و افــق روشــن آینــده را محقــق کنیــد.

ایشــان افزودنــد: شــام جوانــان اطمینــان داشــته باشــید کــه زوال دشــمنان برشیــت 

یعنــی متــدن منحــط آمریکایــی و زوال ارسائیــل را شــاهد خواهیــد بــود.

دوم  گام  بیانیــه 
ــی  ــک ترســیم کل انقــاب، ی
از گذشــته، حــال و آینــده  
انقــاب اســامی اســت کــه 
در آن چهــار نقطــه  اصلــی 
دارد:  وجــود  کلیــدی  و 
و  وقــوع  عظمــت   -1

ــدگاری انقــاب اســامی  مان
2- عظمــت کارکــردِ انقــاب 

ــه امــروز 3-  ــا ب اســامی ت
عظمــت چشــم اندازی کــه 
انقــاب اســامی بایــد به آن 
برســد و ۴- عظمــت نقــش 
ــد در  ــوان متعه ــروی ج نی

ــش رو. ــیر پی مس

 حتــی اگــر صــد اشــکال 
مســئوالن  در  ایــراد  و 
دســتگاه ها  عملکــرد  یــا 
ناامیــد  هرگــز  می بینیــد 
نشــوید و بــا تــوکل بــه 
خــدا، بــا مشــکات مبــارزه 
و افــق روشــن آینــده را 

محقــق کنیــد.
شــما جوانــان اطمینــان 
داشــته باشــید کــه زوال 
یعنــی  بشــریت  دشــمنان 
ــی و  ــط آمریکای ــدن منح تم
شــاهد  را  اســرائیل  زوال 

خواهیــد بــود.



حجت االســالم واملســلمین دکــرت عیســی زاده، معــاون آموزشــی و پژوهشــی نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه ها، بــه همــراه مدیــران معاونــت، ضمــن 

حضــور در محــل دانشــگاه معــارف اســالمی، بــا حجت االســالم واملســلمین دکــرت شــاکری ریاســت دانشــگاه، معاونیــن و مدیــران پژوهشــی  ایــن دانشــگاه، دیــدار صمیامنه ای 

را برگــزار کردنــد.

در ایــن دیــدار کــه در تاریــخ 27 تیرمــاه برگــزار گردیــد، طرفیــن بــه بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص همکاری هــای دوجانبــه، فعالیت هــای مربوطــه و گســرته آموزشــی 

و پژوهشــی دو مجموعــه پرداختند.

حجت االســالم واملســلمین مهــدی فاطمی  پــور، معــاون اداری و پشــتیبانی نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه ها، ضمــن حضــور در محــل دانشــگاه 

معــارف اســالمی، بــا مســئوالن ایــن دانشــگاه دیــدار صمیامنــه ای را برگــزار کردنــد.

ــا فعالیت هــا و گســرته عملــی دانشــگاه،  در ایــن دیــدار کــه در تاریــخ 18 تیرمــاه برگــزار گردیــد، ضمــن آشــنایی بیشــرت حجت االســالم واملســلمین فاطمی  پــور ب

طرفیــن بــه بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص همکاری هــای دوجانبــه پرداختنــد.

دیدار معاون آموزشی و پژوهشی نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه ها 

با مسئوالن دانشگاه

دیدار معاون اداری و پشتيبانی نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه ها 

با مسئوالن دانشگاه
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دیــدار صمیامنــه ریاســت محــرتم نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه ها، بــا هیئــت رئیســه و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه معــارف اســالمی، در تاریــخ 

پنجشــنبه 23 خردادمــاه در محــل دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

در ایــن دیــدار حجت االســالم واملســلمین دکــرت رســتمی ریاســت محــرتم نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه ها، حجت االســالم واملســلمین دکــرت شــاکری 

ریاســت محــرتم دانشــگاه معــارف اســالمی و چنــد تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه، نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص مســائل مربــوط بــه دانشــگاه معــارف اســالمی، 

موضوعــات مرتبــط بــا فارغ¬التحصیــالن، توجــه بیشــرت نهــاد بــه ظرفیتهــای دانشــگاه و ... ارائــه منودنــد.

دیدار صمیمانه 
ریاست محرتم نهاد و اعضای هیئت علمی دانشگاه



ــه  ــدا گفتنــد در ایــن جلســه مــی خواهــم چنــد هشــدار ب اســتاد قرآئتــی در ابت

شــام طــالب بدهــم؛

ــأت علمــی  ــا عضــو هی ــا مــدرک دکــرتی گرفــن ی ــد کــه ب اوال اگــر تصــور می کنی

دانشــگاه شــدن صــد در صــد موفــق خواهیــد بــود، اینطــور نیســت، بلکــه فقــط پنجاه 

درصــد موفــق هســتید، متــام روحانیــون کــه مســجد را رهــا کردنــد و هیــأت علمــی 

دانشــگاه شــدند پنجــاه درصــد ســوختند چــون درب دانشــگاه 30 ســال بــه روی آنــان 

گشــوده اســت امــا درب مســجد 60 ســال بــه روی روحانــی مســجد بــاز اســت.

ثانیــا دانشــگاه در طــول یــک ســال شــش مــاه آن بــاز اســت امــا مســجد در طــول 

ســال بــاز اســت. 

ثالثــا معمــوال هــر کســی کــه دانشــگاه می آیــد غــرض مــادی دارد، اســتاد بــرای پول 

و شــاگرد بــرای مــدرک می آیــد امــا مســجد بــرای خــدا می رونــد. بنابرایــن آخونــدی 

کــه مســجد را رهــا کــرد و فقــط دانشــگاه رفــت، ایــن آخونــد باختــه اســت! مگــر 

اینکــه مســجد را هــم داشــته باشــید. ضمــن اینکــه مراقــب باشــید مــدرک را بگیریــد 

امــا خودتــان را بــه مــدرک نفروشــید و نیتتــان مــدرک نباشــد.

حجــت االســالم و املســلمین قرائتــی در ادامــه معلمــی و روحیــه معلمــی و تبلیغی 

ــاداور شــدند کــه ســعی کنیــد تکنیک هــای معلمــی را  را مهــم توصیــف منودنــد و ی

ــاد بگیریــد مثــال قــدرت متثیــل بــرای انتقــال مطلــب خیلــی مهــم اســت و  خــوب ی

در ایــن مســئله از تجربیــات دیگــران اســتفاده کنیــد. فقــط بــه مطالــب علمــی قانــع 

ــت.  ــری اس ــز دیگ ــب چی ــال مطل ــت و انتق ــز اس ــک چی ــن ی ــون دانس ــید؛ چ نباش

ــار  همیشــه فــوق برنامــه عمــل کنیــد و فکــر کنیــد چــه کارهایــی می توانیــد در کن

ــه 72 ســوره  ــد، خــدا در آی ــام هجــرت کنی ــد. حت تدریس-هــای رســمی انجــام دهی

ٍء َحتَّــى  انفــال می گویــد: »َوالَِّذيــَن آَمُنــوا َولـَـْم يَُهاِجــُروا َمــا لَُكــْم ِمــْن َواَليَِتِهــْم ِمــْن َشْ

ــز شــام  ــد هرگ ــن مهاجــرت نکرده ان ــد لیک ــامن آورده ان ــه ای ــی ک ــُروا ؛ و آنهای يَُهاِج

دوســتدار و طرفــدار آنهــا نباشــید تــا وقتــی کــه هجــرت گزیننــد«.

 بــرای تحصیــل شــام هزینــه زیــادی شــده اســت؛ پــس بایــد اهــل تبلیــغ و هجــرت 

باشــید و تعطیلــی نبایــد معنــا داشــته باشــد. 

ارتباطــات خصوصــی و چهــره بــه چهــره بــا شــاگرد خیلــی موثــر اســت بــرای آن 

برنامــه بگذاریــد و فقــط بــه تدریــس عمومــی اکتفــا نکنیــد. 

درس و پژوهشــی کــه انجــام می دهیــد بایــد نافــع و مفیــد باشــد و مشــکل جامعــه 

را حــل کنــد یــا حداقــل مشــکل فــرد را حــل کنــد در غیــر ایــن صــورت ایــن علــم و 

پژوهــش بــه درد منی خــورد، فقــط در جایــی کــه نیــاز اســت بایــد کار علمــی بشــود. 

ــی  ــرآن یعن ــی ق ــد ب ــت، آخون ــور اس ــرآن مهج ــد، ق ــیر باش ــان تفس ــور کارت مح

ــربد؛  ــور ب ــه ن ــردم را از ظلمــت ب ــد م ــور منی توان ــی ن ــد ب ــور و آخون ــی ن ــد ب آخون

ــدارد. ــور ن ــودش ن ــون خ چ

در ادامــه  ايــن مراســم از نيــم قــرن خدمــات خالصانــه اســتاد قرائتــي در ترويــج 

اســالم  نــاب و فعاليتهــاي قــرآين ايشــان تجليــل و قــدرداين شــد.

نشست ریاست محترم دانشگاه 
با اعضای هیئت علمی و مدیران ستادی

نشســت ریاســت دانشــگاه حجت االســالم واملســلمین دکــرت شــاکری بــا اعضــای هیئــت علمــی و مدیــران ســتادی دانشــگاه، در تاریــخ چهارشــنبه 12 تیــر ۹8در 

محــل ســالن امــام رضــا)ع( برگــزار گردیــد.

در این جلسه، بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت ها و چشم اندازهای دانشگاه در دوره جدید ریاست محرتم دانشگاه، در دستور کار قرار گرفت.

بــه مناســبت فرارســیدن ســال نــو و بهــار طبیعــت و همزمــان 

ــن  ــد، ریاســت و معاونی ــال جدی ــه کار دانشــگاه در س ــاز ب ــا آغ ب

ــان  ــا کارکن ــارف اســالمی، طــی نشســتی صمیمــی ب دانشــگاه مع

ــد . ــدار منودن دانشــگاه دی

ــد،  ــزار گردی ــا)ع( برگ ــام رض ــالن ام ــه در س ــن ک ــن آیی در ای

حجت االســالم واملســلمین دکــرت شــاکری  در ابتــدای ســخنان 

خــود ضمــن هــم دردی بــه مناســبت حــوادث اخیــر در اســتان  های 

ــارکت در  ــت مش ــان جه ــت از کارکن ــور و درخواس ــیل زده کش س

امــر کمک رســانی بــه ایــن عزیــزان و توجــه بــه منویــات رهــربی 

ــد،  ــق تولی ــام ســال رون ــه ن ــد ب در راســتای نامگــذاری ســال جدی

آغــاز ســال نــو را تربیــک و تهنیــت گفتــه و از زحــامت همــکاران 

در طــول ســال گذشــته قدردانــی کــرده و بــرای ایشــان در ســال 

ــد. ــالمتی منودن ــت و س ــد آرزوی موفقی جدی

دیدار صمیمانه ریاست محترم دانشگاه 
با کارکنان، به مناسبت آغاز سال جدید
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نشست 
»دقایقی با حجت االسالم والمسلمین استاد قرائتی«

نشســت »دقایقــی بــا حجــت االســالم واملســلمین اســتاد قرائتــی« در تاریخ چهارشــنبه 

4 اردیبهشــت ۹8، در ســالن اجتامعــات دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.
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بــه مناســبت ایــام مــاه مبــارک رمضــان، جلســات ســخرنانی هــر روز پــس از 

منــاز عــرص در منازخانــه دانشــگاه برگــزار گردیــد. 

ســخرنان دهــه نخســت مــاه مبــارک رمضــان حجــت االســالم و املســلمین 

دکــرت ابــروش بــه رشح روایتــی از پیامــرب اکــرم )ص( پرداخــت.

 پیامــرب اکــرم )ص( فرمودنــد: »إِّن اللَّــَه تََعــاىل يُِحــّب إِذَا َعِمــَل أََحُدكـُـْم َعَمــالً 

ــام  ــخصی کاری را انج ــه ش ــی ک ــت دارد زمان ــال دوس ــدای متع ــُه؛ خ أَْن يُتِْقَن

ــان داشــته باشــد.« )نهــج الفصاحــه، ح 746( می دهــد آن کار اتق

ــا  ــت ی ــخصی اس ــا ش ــن کار ی ــت ای ــام کار اس ــال انج ــا در ح ــان  دامئ  انس

ــازمانی و اداری  دارد.  ــه س ــا جنب ــی و ی تربیت

پیامــرب اکــرم )ص( می فرمایــد: کار بایــد اتقــان داشــته باشــد، 

ــون  ــت هــای گوناگ ــد ماهی ــک حقیقــت اســت و می توان کار ی

داشــته باشــد یکــی مشــغول بــه کار پزشــکی اســت یکــی 

مهندســی و دیگــری کار اداری، در هــر صــورت حقیقتــش کار 

اســت.

کار چیســت؟ فعالیتــی اســت کــه بــرای افــراد ارزش آفرینــی 

ــا مــادی اســت  ــِد ارزش مــی کنــد ایــن ارزش ی مــی کنــد، تولی

ماننــد اشــخاصی کــه کار مــی کننــد تا مســتمری و حــق الزحمه 

دریافــت کننــد، یــا معنــوی مثــل اشــخاصی کــه بــرای آخــرت 

کار مــی کننــد و یــا تلفیقــی اســت.

شاخص های اتقان در کار
شاخص اول: میانه روی در انجام کارها

ــد:  ــرت می فرمای ــک اش ــه مال ــه53 ب ــان )ع( در نام امیرمومن

بایــد  ؛  الَْحــقِّ ِف  اَْوَســطَها  اِلَيْــَك  االُْمــوِر  اََحــبُّ  »َولْيَُكــْن 

ــد.« ــق باش ــش در ح ــه ترین ــو میان ــزد ت ــور ن ــن ام محبوبرتی

حــرضت می فرمایــد هــر کــس کــه مشــغول بــه کار اســت 

بایــد در مســیر حــق و میانــه رو باشــد.

ــام  ــراز از کالم ام ــن ف ــه( در تفســیر ای ــه الل ــام معظــم رهــربی )حفظ مق

علــی )ع( می فرمایــد: کار بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در آن افــراط و تفریــط 

صــورت نگیــرد.

افــراط در کار چیســت؟ بعضــی اشــخاص آنقــدر درگیــر کار مــی شــوند کــه 

دچــار کارزدگــی می شــوند، امــام صــادق)ع( می فرمایــد:

»َمــْن بـَـاَت َســاِهراً ِفــی كَْســٍب َو لـَـْم یُْعــِط الَْعیـْـَن َحظََّهــا ِمــَن النَّــْوِم فََكْســبُُه 

ــدار باشــد و حــق  ــراى كاســبى بي ــح ب ــا صب ــس شــبى را ت ــَراٌم؛ هرك ــَك َح ذَلِ

ــه آن ندهــد، كاســبى )آن شــبش( حــرام  و بهــره چشــم )يعنــى خــواب( را ب

ــی / ج 5 / ص 127 ( ــت.« )الکاف اس

مرضات افراط در کار:

1- خستگی مفرط؛

ــط کار  ــدم نشــاط در محی ــه نتیجــه آن ع 2- ایجــاد فرســودگی شــغلی ک

اســت؛

3- کاهــش کارایی)بعضــی اوقــات شــخص افراطــی، بیشــرتین منابــع را از 

ســازمان مــی گیــرد ولــی کمرتیــن خروجــی را تحویــل مــی دهــد(؛

ــد  ــی کن ــه کار م ــراط گون ــه اف ــخصی ک ــف سازمانی)ش ــش عواط 4- کاه

دچــار خســتگی شــده و در نهایــت بــا اربــاب رجــوع بدرفتــاری مــی کنــد(.

بیــان ایــن نــکات بــه ایــن معنــا نیســت کــه افــراد از کار فرار 

کــرده  و گرفتــار تفریــط در انجــام وظایف ســازمانی شــوند.

ــا  ــای اداری م ــه ه ــروزه در مجموع ــت؟ ام ــط چیس تفری

یعنــی ســواری گرفــن مجانــی؛ بــه عبــارت دیگــر یعنــی تفــره 

ــن اجتامعــی. رف

امــام صــادق )ع( می فرمایــد: »اْســتَعیُنوا ِببَْعــِض هــِذِه َعلــی 

ــاری  ــا کمــک و ی ــاِس؛ از دنی ــی النَّ ــُواًل َعلَ ــوا کل هــِذِه َوال تَکونُ

گیریــد و خســته و درمانــده بــر دوش مــردم نیفتیــد.« )الکافــی، 

ج5، ص72.) ایــن بیــان حــرضت اشــاره بــه ایــن نکتــه دارد کــه 

افــراد در انجــام کارهایشــان نبایــد کوتاهــی ورزنــد بــه طوریکه 

ــه انجــام  ــرادی ک ــد. اف ــردن دیگــران بیاندازن ــر گ کارشــان را ب

امــور و کارهایشــان را بــر گــردن دیگــران می اندازنــد در واقــع 

ســواری مجانــی از دیگــران می گیرنــد.

مرضات تفریط در کار:

1- بی اعتامدی بین اعضای سازمان؛

2- افتادن کار  به گردن یکدیگر؛

3- کاهش خروجی سازمان.

شاخص دوم: عدالت ورزی در کار

هــا   امیرمومنــان )ع( در ادامــه نامــه 53 بــه مالــک اشــرت می فرمایــد: »َو اََعمَّ

ِف الَْعــْدِل؛ و همــگاىن ترینــش در عدالت باشــد.«

ــور  ــر مح ــد کار ب ــرد بای ــورت بگی ــازمان کاری ص ــت در س ــرار اس ــر ق اگ

ــد. ــت باش عدال

تعریــف عدالــت: أمیرمؤمنــان )ع( در نامــه 53 بــه مالــک فرمــود: »فََضــْع 

كُلَّ اَْمــر َمْوِضَعــُه، َو اَْوِقــْع كُلَّ َعَمــل َمْوِقَعــُه«. هــر چیــزى را در جــاى خــودش 

بگــذار و هــر کارى را بــه موقــع خــودش انجــام  بــده.  

أمیرمؤمنــان )ع( درحکمــت 42۹ نهــج البالغــه می فرمایــد: »الَْعــْدُل َســائٌِس 

« عــدل یــک سیاســت کالن و همگانی اســت. َعــامٌّ

اقسام عدالت سازمانی:

ــی و  ــن ویژگ ــازمانی دارای ای ــت س ــک کار و فعالی ــت ی ــرار اس ــی ق وقت

شــاخص عدالــت گــردد؛ عدالــت در کار دارای ابعــاد گوناگونــی اســت کــه هــر 

یــک در جــای خــود حائــز اهمیــت اســت. در واقــع عدالــت یــک مفهــوم کلــی 

ــازمانی  ــات س ــائل و موضوع ــه ی مس ــت در حیط ــرار اس ــی ق ــه وقت ــت ک اس

ــد از: ــد دارای ابعــاد مختلفــی می باشــد کــه عبارتن ــروز و ظهــور یاب ب

1- عدالت توزیعی:

عدالــت توزیعــی؛ یعنــی اگــر قــرار اســت در ســازمان چیــزی توزیــع شــود 

بایــد عدالــت در آن رعایــت شــود.

 2-عدالت رویه ای:

عدالــت رویه ایــی، ناظــر بــه بعــد تصمیــم گیــری اســت، هرکســی درهــر 

جایــی درهــر پســت و مقامــی کــه هســت بــه هرحــال یــک تصمیــم اتخــاذ می 

کنــد، آن تصمیــم بایــد براســاس عدالــت باشــد. در عدالــت رویــه ای فرایند کار 

بایــد مشــخص باشــد، معیــار جــربان خدمــات بایــد مشــخص شــود.

در عدالت رویه ای کار باید روشن و شفاف باشد.

ــای اول  ــامن روزه ــیدند در ه ــت رس ــه حکوم ــان)ع( ب ــی أمیرمؤمن وقت

فرمــود: بــه خــدا قســم متــام  بیــت املــال تــاراج شــده را هــر کجــا کــه باشــد 

بــه صاحبــان اصلــی آن برمــی گردانــم دراینجــا حــرضت فراینــد کار و رویــه 

ــک اشــرت را  ــی حــرضت مال ــر وقت ــای دیگ ــد و در ج ــی کن کار را مشــخص م

ــد کــه  ــد خــرب می دهن ــی بکــر مــی کن ــن اب ــن محمــد ب جایگزی

محمــد بــن ابــی بکــر ناراحــت شــده اســت، امــام  نامــه ای بــه 

محمدابــن ابــی بکــر مــی نویســد: اگــر مــن تــورا ازایــن منصــب 

برداشــتم ایــن بخاطــر ســهل انــگاری در کار تــو نیســت بلکــه 

وضعیــت بگونــه ایســت کــه شــیطنت معاویــه و عمروعــاص 

دامــن گیــر مــرص شــده بــه همیــن خاطــر رویــه تغییــر کــرده 

اســت. حــرضت از طریــق نــگارش نامــه رویه هــای خــود بــرای 

ــدام  ــن اق ــا ای ــازند. ب ــت را خاطــر نشــان می س اعــامل مدیری

همــگان نســبت بــه رویــه مدیریتــی حــرضت آگاه می شــوند.

دو نکته اساسی در عدالت رویه ایی:

1- برخورد مناسب در تعامل با دیگران؛

شفاف سازی و آگاه سازی از فرایند کارهای سازمانی

 3- عدالت مراوده ای:

ــراد در  ــن اف ــل بی ــت تعام ــه کیفی ــی، ب ــت مراوده ای عدال

ــن در بســرتهای اجتامعــی  ــه هــا و همچنی ســازمانها، مجموع

ــاد اســت  ــی بســیار زی ــت مراوده ای ــت عدال اشــاره دارد. اهمی

و بــرای تکمیــل کــردن عدالــت توزیعــی و رویه ایــی بایــد رساغ عدالــت 

ــاد  ــایر ابع ــرای س ــل ب ــش مکم ــرواده ای نق ــت م ــم. عدال ــی بروی مراوده ای

عدالــت را دارد بــه طوریکــه بــرای تبییــن عدالــت توزیعــی و رویــه ای 

می تــوان از عدالــت مــراوده ای بهــره جســت.

راه های توسعه عدالت مراوده ایی: 

1- راهکار معنوی تقویت ارتباط خود با خدا

امــام علــی )ع( درحکمــت 86 نهــج البالغــه می فرمایــد: »َمـــْن أَْصلَـــَح َمــا 

بَيَْنــُه َو بـَـْنَ اللَّــِه أَْصلَـــَح اللَّــُه َمــا بَيَْنــُه َو بـَـْنَ النَّــاِس؛ كــى كــه ميــان خــود و 

خــدا را اصــالح كنــد خداونــد ميــان او و مــردم را اصــالح خواهــد كــرد.« ایــن 

بیــان اشــاره بــه ایــن نکتــه دارد کــه بــه منظــور توســعه عدالــت مــراوده ای در 

ســازمان می-تــوان از تقویــت رابطــه معنــوی بــا خــدا بهــره گرفــت. افــراد بــا 

تقویــت رابطــه ی معنــوی خــود بــا خــدا می تواننــد زمینــه بهبــود و توســعه 

مــراودات خــود در ســازمان را فراهــم کننــد.

)NLP( 2- استفاده از تکنیک ان ال پی

ــراودات و  ــا در م ــه آدمه ــن موضــوع مطــرح اســت ک ــک ای ــن تکنی در ای

تعامــالت خــود چهــار قســم هســتند:1- بــرصی، اگــر بخواهیــد بــا آدم هــای 

بــرصی ارتبــاط بگیریــد بایــد بــا تصویــر بــا او صحبــت کنیــد.2- ســمعی، بــرای 

ارتبــاط برقرارکــردن بــا آدم هــای ســمعی بایــد بــا او صحبــت کنیــد.3- ملســی، 

ــد  ــت کنی ــد بصــورت ملســی صحب ــا آدم هــای ملســی بای ــن ب ــاط گرف درارتب

ــا آدم  ــه او دســت بدهیــد.4- حســابگر، ارتبــاط داشــن ب ــال بایــد ب بطــور مث

هــای حســابگر بگونــه اســت کــه بــرای متقاعــد کــردن آنهــا بایــد ســود و رضر 

چیــزی را برایــش حســاب کنیــم تــا متوجــه بشــود.

3- اجرای الگوی ارتباطات تبادلی

سه نوع ارتباطات داریم:

1- ارتباط خطی )ارتباط یکطرفه(؛

2- ارتبــاط تعاملــی، بطــور مثــال معلــم بــه شــاگرد مــی گویــد کتــاب را بده 

شــاگرد در جــواب می گویــد کــدام کتــاب؛

3- ارتبــاط تبادلــی )ارتبــاط دوطرفــه( در ارتبــاط تبادلــی جــای فرســتنده 

پیــام و گیرنــده پیــام دامئــا تغییــر می کنــد.

شاخص سوم: رضایت ذی نفعان سازمانی

یکــی از مهمرتیــن شــاخص هائی کــه در انجــام کارهــا بایــد 

بــه آن توجــه داشــت رضایتمنــدی افــرادی اســت کــه بــه نوعی 

ــرو  ــان در گ ــق اهدافش ــا تحق ــد و ی ــاط دارن ــازمان ارتب ــا س ب

ــن  ــروزه ای ــت. ام ــازمان اس ــازمان و کار در س ــه س ــه ب مراجع

شــاخص بــه عنــوان یکــی از مهمرتیــن شــاخص های اثربخشــی 

در فعالیت هــای ســازمانی و اداری مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت.

أمیرمؤمنــان علــی)ع( در نامــه 53 نهــج البالغــه بــه مالــک 

ــش در  ــع ترین ــِة و جام ِعيَّ ــِرَض الرَّ ــا لِ ــد: »َو اَْجَمَعه می فرمای

ــت باشــد.« خشــنودى رعی

 رعیــت در لغــت بــه معنــای عامــه مــردم کــه زیــر نظــر یک 

حاکــم یــا یــک مدیــر کاری را انجــام مــی دهنــد. برایــن اســاس 

ــی)ع( یکــی از ویژگی هــا و شــاخص های کار  از منظــر امــام عل

مطلــوب ســازمانی در گــرو رضایتمنــدی افــرادی اســت کــه بــه 

نوعــی بــا ســازمان مرتبــط هســتند و از اهــداف ســازمان منتفــع 

می شــوند.

راهکارهای افزایش رضایتمندی در سازمان:

ــان  ــدی بی ــت من ــش رضای ــرای افزای ــکار ب ــه راه ــه 53 س ــرضت در نام ح

می فرمایــد:

ِعيَّــِة؛ دل خــود را آكنــده از مهــر و محبـّـت و  1- »و أشــِعْر قَلبـَـَك الرَّحَمــَة لِلرَّ

لطــف نســبت به مــردم گــردان.«

    2- »و املََحبَّة لَُهم؛  و با همه دوست و مهربان باش.«

    3- »و اللُطف بهم؛ با احسان با مردم برخورد کن.«

انجــام  در  افــراد   
نبایــد  کارهایشــان 
بــه  ورزنــد  کوتاهــی 
را  کارشــان  طوریکــه 
دیگــران  گــردن  بــر 
افــرادی  بیاندازنــد. 
امــور  انجــام  کــه 
و کارهایشــان را بــر 
مــی  دیگــران  گــردن 
واقــع  در  اندازنــد 
از  مجانــی  ســواری 
دیگــران مــی گیرنــد.

ــی، ناظــر  ــت رویه ای عدال
ــری  ــم گی ــد تصمی ــه بع ب
درهــر  هرکســی  اســت، 
جایــی درهــر پســت و مقامی 
ــال  ــه هرح ــت ب ــه هس ک
ــی  ــاذ م ــم اتخ ــک تصمی ی
بایــد  کنــد، آن تصمیــم 
براســاس عدالــت باشــد. 
در عدالــت رویــه ای فراینــد 
ــد،  ــخص باش ــد مش کار بای
معیــار جبــران خدمــات بایــد 

ــود. ــخص ش مش

مراسم سخنرانی دهه اول ماه 
مبارک رمضان

 حجت االسالم و املسلمین دکرت ابروش    
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در ادامــه مراســم ســخرنانی مــاه مبــارک رمضــان، حجــت االســالم و 

ــد.  ــخن پرداختن ــراد س ــه ای ــه دوم ب ــم زاده در ده ــرت ابوالقاس ــلمین دک املس

ــرم )ص(  ــرب اک ــی پیام ــث نوران ــن حدی ایشــان محــور بحــث خــود را رشح ای

ــد:  ــالم)ص( فرمودن ــرم اس ــی مک ــه نب ــرار داد، ک ق

ــِه و  ــه ُ علَي ــي اللّ ــالً يُِحبُّن ــي َعَم ــاَل: َعلِّْمن ــيِّ )ص( فق ــٌل إىل النَّب ــاَء رُج »ج

ين  يُِحبُّنــي املَخلوقــوَن و يـُـْري اللـّـه ُ مــاِل و يُِصــحُّ بــَدين و يُطيــُل ُعمــري و يَحرُشُ

َمعــَك. قــاَل: هــذِه ِســتُّ ِخصــاٍل تَْحتــاُج إىل ِســتِّ ِخصــال: إذا أَردَت أْن يُِحبَّــَك 

اللـّـه ُ فَخْفــُه و اتَِّقــِه و إذا أَردَت أْن يُِحبَّــَك املَخلوقــوَن فأْحِســْن إلَيِهــم و ارفـُـْض 

ــحَّ  ــِه و إذا أَردَت أْن يُِص ــَك فََزكِّ ــه ُ مالَ ــرَِي اللّ ــم و إذا أَردَت أْن يُ ــا يف أيْديِه م

َدقـَـِة و إذا أَردَت أْن يُطيــَل اللـّـه ُ ُعمــَرَك فَِصــْل ذَِوي  اللـّـه ُ بَدنـَـَك فأكْــِرْ ِمــن الصَّ

ــجوَد بــَن يَــَدِي اللّــه  َك اللّــه ُ َمعــي فأِطــِل السُّ أْرحاِمــَك و إذا أَردَت أْن يَْحــرُشَ

ِ الواِحــِد الَقّهــار. 

مــردى خدمــت پيامــرب )ص( آمــد و عــرض كــرد: مــرا كارى بيامــوز كــه بــه 

ســبب آن، خداونــد و بندگانــش مــرا دوســت بدارنــد و خــدا ثروتــم را زيــاد 

كنــد و تندرســتم بــدارد و عمــرم را دراز گردانــد و بــا تــو محشــورم فرمايــد. 

پيامــرب )ص( فرمــود: ايــن شــش چيــز كــه بــر شــمردى، نيــاز بــه شــش چيــز 

ــواى او  ــرتس و تق ــدارد، از او ب ــت ب ــو را دوس ــد ت ــى خداون ــر خواه دارد: اگ

پيــش گــري؛ اگــر خواهــى كــه مردمــان دوســتت بدارنــد، بــه آنــان نيــى كــن و 

چشــم طمــع از دســت آنــان بــر گــري؛ اگــر خواهــى خداونــد دارايــى تــو را زيــاد 

گردانــد، مالــت را پــاك كــن؛ اگــر خواهــى كــه خداونــد تــو را تندرســت بــدارد، 

زيــاد صدقــه بــده؛ و اگــر خواهــى كــه خداونــد عمــرت را دراز گردانــد صلــه 

ارحــام كــن؛ و اگــر خواهــى كــه تــو را بــا مــن محشــور فرمايــد، در پيشــگاه 

خــداِى واحــِد قّهــار ســجده هــاى طــوالىن کــن«. )بحاراألنــوار، ج 85 ،ص 164(

پیامــرب در جــواب ســوال اول کــه چــه عملــی انجــام دهــم تــا خــدا و بنــدگان 

او مــرا دوســت بدارنــد، فرمودنــد: اگــر خواهــى خداونــد تو را دوســت بــدارد، 

از او بــرتس و تقــواى او پيــش گــري.

خوف و رجا

ــک  ــرس از ی ــای ت ــه معن ــوف ب ــانی اند. خ ــت نفس ــا دو حال ــوف و رج خ

پدیــدة ناخوشــایند کــه ممکــن اســت بــه انســان برســد. ماننــد تــرس از عــذاب 

الهــی. در مقابــل آن رجــا قــرار دارد کــه بــه معنــای امیــد بــه رســیدن بــه امــر 

محبــوب و خوشــایند ماننــد امیــد بــه رحمــت و بخشــش خــدا.

اساســاً مؤمــن واقعــی کســی اســت کــه هــر دو حالــت خــوف و رجــا را در 

خــودش داشــته باشــد. امــام صــادق )ع( فرمودنــد: »اَل يَُكــوُن الُْمْؤِمــُن ُمْؤِمنــاً 

ــاً؛ مؤمــْن مؤمــن واقعــي نيســت مگــر اينكــه هــم  ــاً َراِجي ــوَن َخائِف ــي يَُك َحتَّ

داراي خــوف باشــد و هــم رجــا«. )الکافــی، ج 2، ص 71(

رعایت اعتدال در خوف و رجا

نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت، رعایــت اعتــدال میــان خــوف و رجا 

اســت. اگــر خــوف زيــاد شــود موجــب يــأس از رحمــت الهــي مي شــود و اگــر 

رجــاء زيــاد شــود موجــب جــرأت بــر گنــاه مي شــود. خيــي از روانشناســان در 

مــورِد اميــد تأكيــد مي كننــد و می گوینــد: اميــد رمــز موفقيــت اســت؛ امیــد 

رمــز ســعادت و رمــز پيرشفــت اســت، عامــل اصــي حيــات اســت گویــی كــه 

اميــد بــه طــور مطلــق و در همــه جــا مطلــوب اســت و تــرس در همــه جــا 

مذمــوم و ناپســند اســت. آنهــا بعضــاً ایــن مطلــب را کــه بزرگرتیــن گناهــان 

تــرس اســت، بــه حــرضت علــی ع نســبت می دهنــد کــه دچــار مشــکل ســندی 

اســت. بلــه، تــرس همــه جــا خــوب نیســت و بایــد امیــد هــم داشــت چنانکــه 

ــوس  ــدا مأی ــت خ ــِه؛ از رحم ــِة اللَّ ــْن َرْحَم ــوا ِم ــد: »اَل تَْقَنطُ ــرآن می فرمای ق

نشــوید« )زمــر /53( لکــن مهــم حفــظ هــر دو و رعایــت اعتــدال اســت. در 

برخــی آیــات ایــن دو حالــت در کنــار هــم آورده شــده اســت »یَْدُعــوَن َخْوفــا 

َو طََمَعــا؛ می خواننــد پروردگارشــان را بــا تــرس و امیــد« )ســجده، آیــه 16(. 

لقــامن حکیــم در وصیتــی بــه پــرش گفــت: چنــان بایــد از خــدا برتســی 

کــه گویــی اگــر اعــامل نیــک جــن و انــس را هــم انجــام داده باشــی، خــدا تــو را 

عــذاب خواهــد کــرد و چنــان بایــد بــه او امیــد ببنــدی کــه گویــی اگــر گناهــان 

جــن و انــس را هــم مرتکــب شــده باشــی خداونــد تــو را از رحمــت خویــش 

برخــوردار خواهــد کــرد. 

آیا غلبه خوف بر بنده بهرت است یا غلبه رجاء؟ 

عاملــان اخــالق عمدتــاً معتقدنــد ایــن ســؤال بــی  جاســت؛ زیــرا هــر یــک 

ــا را  ــوان آنه ــت و منی ت ــی اس ــامری خاص ــرای بی ــی ب ــد داروی ــن دو مانن از ای

ــا هــم مقایســه کــرد. البتــه بــرای بیشــرت مــردم بخاطــر کــرت معصیــت و  ب

غــرور خــوف برتــر اســت، ولــی بــرای پرهیزکارانــی کــه ظاهــر گنــاه را تــرک 

کرده انــد، اعتــدال خــوف و رجــاء شایســته تر اســت. بنابرایــن در رّد ایــن 

مطلــب کــه بزرگرتيــن گناهــان تــرس اســت و از هيــچ چيــز نبايــد ترســيد؛ خدا 

هــم كــه تــرس نــدارد و موجــود مهربــاين اســت! بایــد گفــت: بلــه، خــدا خيــي 

ــاه مي ترســيم  ــا از گن ــع، م ــو جهّنم زاســت. در واق ــاه ت ــا گن ــان اســت ام مهرب

چــون ســببي اســت كــه موجــب تــرس مــا مي شــود؛ تــرس از اینکــه عــذاب را 

بــه دنبــال دارد. 

اولیــاء الهــی کــه معصــوم بوده انــد و گناهــی مرتکــب نشــده اند، پــس چــرا 

تــرس از خــدا داشــته اند؟

 مفهــوم خــوف، بــه خصــوص خشــيت )کــه تــرس شــدید همــراه بــا تعظیــم 

ــي  ــه وقت ــت ك ــي اس ــم جاي ــز دارد آن ه ــيع تري ني ــوم وس ــك مفه ــت(، ي اس

انســان در مقابــل عظمتــي كــه ابهــت زيــادي دارد واقــع مي شــود، يــك حالــت 

ــا  ــذاب ي ــرس از ع ــا ت ــه اينج ــن ك ــا اي ــد. ب ــدا مي كن ــي پي ــال و خودباختگ انفع

ــبت  ــامن نس ــه ه ــان ب ــد انس ــر باش ــت قوي ت ــه معرف ــر چ ــت. ه ــاب نيس عق

ــرس  ــوع ت ــك ن ــن هــم ي ــه هــر حــال، اي ــد. ب احســاس حقــارت بيشــرتي مي كن

اســت. هــامن درك عظمــت اســت. ايــن خشــيت ها همــه از جــالل الهــي اســت. 

رشایط رجا

رحمــت و مغفــرت و ثــواب و رضــوان الهــي، اســبايب دارد. ايــن طــور نيســت 

ــن خــالف  ــا از كــي بگــريد. اي ــه كــي رحمــت بدهــد ي ــه خــدا يب جهــت ب ك

حكمــت خــدا اســت. اگــر گنــاه كــي را مي آمــرزد يــا شــفاعت كــي را قبــول 

مي كنــد يب حســاب نيســت، »كُلُّ َشْ ٍء ِعْنــَدُه ِبِْقــداٍر؛ همــه چيــز حســاب دارد« 

)رعــد، آیــه 8(. بــر همیــن اســاس، اگــر كــي گناهــي كــرده و مي دانــد راهــي 

ــد و  ــه کن ــراي جــربان وجــود دارد و واقعــاً از گذشــته اش پشــيامن شــود، توب ب

اهــل دعــا و توســل باشــد، خــدا هــم او را مي آمــرزد. اگــر اميــد دارد كــه خــدا 

همــه ي گناهانــش را مي آمــرزد؛ ايــن اميــد و رجــاء، رجــاء صادقــي اســت. اّمــا 

اگــر كــي از رِس هــوس، بــا اينكــه مي دانــد بــا توبــه گناهــان شســته مي شــود و 

برايــش هــم امــكان دارد، توبــه نكنــد و اهــل دعــا و توســل نباشــد ولــی در عیــن 

حــال اميــد بــه بخشــش خــدا داشــته باشــد؛ ايــن اميــد، اميــدي كاذب اســت. امــري 

ــو  ــْن يَْرُج ــْن ِممَّ ــد: »اَل تَُك ــه می فرمای ــت 150نهج البالغ ــن)ع( در حكم املؤمن

ــي التَّْوبـَـَة ِبطـُـوِل اأْلََمــِل ... از كســاىن مبــاش كــه بــدون  اْلِخــَرَة ِبَغــرْيِ َعَمــٍل َو يَُرجِّ

عمــل صالــح بــه آخــرت اميــدوار اســت، و توبــه را بــا آرزوهــاى دراز بــه تأخــري 

مــى انــدازد«. 

تقوا

تقــوا از مــاده »وقــی« و »وقایــه« بــه معنــای نگهــداری اســت و 

در اصطــالح، عبــارت اســت از حفــظ نفــس از مخالفــت بــا اوامــر 

و نواهــی حــرضت حــق. از امــام صــادق )ع( نقــل شــده اســت: 

تقــوا یعنــی در کاری کــه خداونــد بــدان امــر کــرده، غایــب نباشــی 

و در کاری کــه خداونــد از آن نهــی کــرده اســت، حــارض نباشــی. 

)بحاراالنــوار، ج67، ص285.)

مراتب و درجات تقوا

دامنــه معنایــی تقــوا از »عمــل بــه واجبــات و تــرک محّرمــات« 

بــوده بســط یافتــه، »تــرک شــبهات« را نیــز شــامل شــده اســت. 

در همیــن زمینــه در حدیثــی از امــام صــادق مراتــب تقــوا ذکــر 

شــده اســت: 

اول، تقــوای عــوام: تقــوا بــه ســبب خــوف از جهنــم و عــذاب 

ــرس از  ــبب ت ــه س ــی ب ــود؛ یعن ــرک می ش ــات ت ــط محّرم ــه در آن فق ــت ک اس

ــد. ــرام می کن ــرک ح ــاب ت ــذاب و عق ع

ــه  ــت از این ک ــارت اس ــه عب ــه« ک ــَن اللّ ــوی ِم ــا »تَْق ــواص ی ــوای خ دوم، تق

ــد. ــرک می کن ــز ت ــبهات را نی ــه ش ــات بلک ــا محّرم ــه تنه ــخص ن ش

ســوم، تقــوای خــاص الخــاص یــا »تَْقــوی ِباللـّـِه فــِی اللـّـه«، مرتبــه ای اســت کــه 

شــخص نــه تنهــا شــبهات بلکــه )بعضــی از( امــور حــالل را نیــز تــرک می کنــد. 

یعنــی در راه خــدا و بــه خاطــر خــدا از هــر چــه غیــر خــدا اســت، گذشــن. ایــن 

مرتبــه، باالتریــن مرتبــه تقواســت. 

اگرچــه هــر ســه دســته متقــی و اهــل بهشــت اند امــا دارای مراتبنــد. دســته 

ــل  ــدا را عم ــتورات خ ــوند، دس ــم نش ــه وارد جهن ــان ک ــر خودش ــه خاط اول ب

ــد  ــتورات خداون ــتورات، دس ــن دس ــه ای ــر اینک ــه خاط ــته دوم ب ــد. دس می کنن

اســت بــدان پایبندنــد. )مــن یعظــم شــعائر اللــه فهــو مــن تقــوی القلوب.)حــج، 

آیــه 32(. امــا دســته ســوم بــه خاطــر خــود خــدا و اینکــه محبــوب و معشــوق 

ــد.  ــه دســتورات عمــل می کنن ــی اوســت، ب حقیق

از منظــری دیگــر می تــوان تقــوا را بــه اقســامی مانند علمــی، اقتصــادی، 

ــود: ــیم من ــی و ... تقس ــی، جنس سیاس

تقــواى علمــى: انتخــاب علــم هایــی کــه انســان را بــه کــامل حقیقــی برســاند، 

ــع  ــه موق ــه خــدای متعــال باشــد، حضــور ب ــم در جهــت تقــرب ب ــم و تعلّ تعلی

ــم در کالس، اســتفاده درســت از متــام وقــت کالس و ...  ــم و متعل معل

تقــواى اقتصــادى: انســان بــه وســیله ایــن نــوع تقــوا، از خــوردن مــال مــردم 

و بــه یغــام بــردن دســرتنج دیگــران و احتــکار امــوال عمومی  مــردم، اختــالس و 

امثــال آن اجتنــاب کنــد و بــه حــق دیگــران تجــاوز ننامیــد. در صــادرات و واردات 

کاال حســاب شــده عمــل می کنــد و رصفــاً منافــع مــردم و نظــام اســالمی را مــّد 

ــرار می دهــد ... نظــر ق

ــر اســاس آموزه هــای دینــی و عیــن  تقــواى ســیاىس: اینکــه سیاســت کامــالً ب

دیانــت باشــد. هــرگاه در جامعــه اى سیاســت واقعــى پیــاده نشــود، آن جامعــه 

ــح  ــه انحطــاط مــی رود و مســتعمره جوامــع دیگــر می شــود؛ انتخــاب اصل رو ب

در انتخابــات، وضــع قوانیــن درســت، اجــرای درســت قوانیــن، از دیگــر مصادیــق 

تقــوای در سیاســت اســت.

تقــواى جنــى: یکــى از مهم تریــن و رضورى تریــن تقواهاســت، کــه اگــر 

رعایــت نشــود، موجــب گســرتش فســاد، فحشــا، جنایــات و ناهنجاریها 

می شــود. 

آثار تقوا

         1ـ تشــخیص حــق از باطــل: حــرضت حــق می فرمایــد: »إِن 

ــا تقــوا باشــید خداونــد تــوان  ــا؛ اگــر ب ــْم فُْرقَانً ــَه یَْجَعــل لَُّک ــواْ اللَّ تَتَُّق

ــال،  ــد.« )انف ــب شــام می کن ــن حــق و باطــل را نصی ــادن بی ــرق نه ف

ــه 2۹( آی

2ـ بهــره منــدی از تعالیــم الهــی: امــام صــادق )ع( می فرمایــد: علــم 

ــد در دل آن  ــوری اســت کــه خداون تنهــا آموخــن نیســت بلکــه آن ن

کســی کــه می خواهــد هدایتــش کنــد قــرار می دهــد

3ـ بهــره منــدی از روزی و بــرکات آســامن و زمیــن: خداونــد 

می فرمایــد: »َمــن یَتَّــِق اللَّــَه یَْجَعــل لَّــُه َمْخَرًجــا * َو یَْرُزقـْـُه ِمــْن َحیْــُث 

الَ یَْحتَِســُب؛ هــر کــه تقــوا پیشــه کنــد، خداونــد بــرای او راه خــروج از 

ــه او روزی  ــرد ب ــه گــامن منی ب ــی ک ــرار می دهــد و از آن جائ ــا ق تنگن

عطــا کنــد«. )طــالق، آیــه 2 و 3(

ــْن  ــُه ِم ــل لَّ ــَه یَْجَع ــِق اللَّ ــن یَتَّ ــوده: »َم ــد فرم 5ـ نجــات از ســختی ها: خداون

ا؛ هــر کــه تقــوا بــورزد، خــدا کار را بــر او آســان می گردانــد«. )طــالق،  أَْمــِرِه یـُـْرً

آیــه 4(

6ـ آمــرزش گناهــان و رســتگاری: خداونــد متعــال می فرمایــد »َوَمــن یَتَّــِق اللَّــَه 

ــْر َعْنــُه َســیئاتِِه؛ هــر کــه تقــوای الهــی پیشــه ســازد، گناهــان او را بپوشــد و  یَُکفِّ

بیامــرزد«. )طــالق، آیــه 5(

پاسخ پیامرب به سؤال دوم

اگــر خواهــى كــه مردمــان دوســتت بدارنــد، بــه آنــان نيــى كــن و چشــم طمع 

از دســت آنــان برگــري؛ )از آنچــه در دســت شــان اســت، رصف نظــر کن(

یکــی از اساســی تریــن دســتورات دینــی در حــوزه اخــالق اجتامعــی، احســان 

رویه ایــی،  عدالــت 
ــم  ــد تصمی ــه بع ــر ب ناظ
گیــری اســت، هرکســی 
ــر پســت  ــی دره ــر جای دره
هســت  کــه  مقامــی  و 
بــه هرحــال یــک تصمیــم 
آن  کنــد،  مــی  اتخــاذ 
تصمیــم بایــد براســاس 
عدالــت باشــد. در عدالــت 
ــد  ــه ای فراینــد کار بای روی
مشــخص باشــد، معیــار 
بایــد  خدمــات  جبــران 

مشــخص شــود.

مراسم سخنرانی دهه دوم ماه 
مبارک رمضان

حجت االسالم و املسلمین دکرت ابوالقاسم زاده



در ادامــه مراســم ســخرنانی مــاه مبــارک رمضــان، حجــت االســالم و 

ــد. ایشــان  ــراد ســخن پرداختن ــه ای املســلمین دکــرت اویســی در دهــه ســوم ب

محــور بحــث خــود را رشح فرازهایــی از دعــای پرفیــض ابوحمــزه مثالــی قــرار 

داد.

امــام زیــن العابدیــن در فــرازی از دعــای ابوحمــزه مثالــی مــی فرمایــد: »َو 

اَلِْحْقنــي ِباَْولِيآئـِـَك الّصالِحــَن؛  و ملحقــم كــن بــه دوســتان شايســته ات« 

منظورازاوليــاء صالــح چــه کســانی هســتند؟  در ادامــه دعــا جــواب ســوال 

ــد َو الِــِه؛ و ملحقــم  داده مــی شــود کــه »َواَ لِْحْقنــي ِباَْولِيآئِــَك الّصالِحــَن ُمَحمَّ

كــن بــه دوســتان شايســته ات محمــد و آلــش«.

در زیــارت حــرضت ابوالفضــل ) ع( وارد شــده اســت: اَلّســالُم َعلیــک أیَهــا 

الَْعبـْـُد الّصالـِـُح  

چگونــه می شــود بــه صالحیــن ملحــق شــد؟ اکســیر اعظمــی کــه مــی توانــد 

ایــن زنجیــر را بیــن مــا و پیمغــرب و آلــش متصــل کند»محبــت« اســت.

ــْن  ــْم َو َم ــَدأَ ِبُك ــَه بَ ــْن أََراَد اللَّ ــم: »َم ــره می خوانی ــه کبی ــارت جامع در زی

ــَه ِبُكــم؛ هــر كــه خــدا را بخواهــد، از  ــَل َعْنُكــمْ  َو َمــْن قََصــَدُه تََوجَّ ــَدُه قَِب َوحَّ

شــام آغــاز مــي  كنــد و هــر كــه بخواهــد بــا حقيقــت توحيــد آشــنا شــود،از 

شــام مي پذيــرد و هــر كــه بخواهــد رو بــه خــدا كنــد، رو بــه شــام مــي  آورد 

و خالصــه، شناســايي خــدا متوقـّـف بــر شناســايي شــام و راه تقــّرب بــه خــدا، 

تقــّرب بــه شامســت«.

دشمنی با اهل بیت موجب شقاوت است.

ــعٍ؛  ــَذاٍب َواِق ــائٌِل ِبَع ــأََل َس ــد: »َس ــدای ســوره معــارج می فرمای خــدا در ابت

ســائلی از عــذاب قیامــت کــه وقوعــش حتمــی اســت )از پیامــرب اکــرم)ص(( 

ســوال پرســید«.

در شــان نــزول آیــه آمــده اســت: نعــامن بــن حــارث فهــري خدمــت پيامــرب 

اكــرم )ص( رســيد و عــرض كــرد: تــو بــه مــا دســتور دادي شــهادت بــه يگانگــي 

خــدا و ايــن كــه تــو فرســتاده او هســتي دهيــم، مــا هــم شــهادت داديم. ســپس 

دســتور بــه جهــاد، حــج، روزه، منــاز و زكات را دادي، مــا همــه ايــن هــا را نيــز 

پذيرفتيــم، ول بــه اينهــا رايض نشــدي تــا ايــن كــه ايــن جــوان )حــرضت عــي 

ــن  ــي: »َم ــردي و گفت ــوب ك ــيني خــود منص ــه جانش ــب )ع(( را ب ــن ابيطال ب

ــا از  ــه خــودت اســت ي ــن ســخني از ناحي ــا اي ــواله« آي ــِيٌّ َم ــوالُه فََع ــُت َم كُن

ســوي خــدا اســت؟!پيامرب اكــرم )ص( فرمــود: قســم بــه خدايــي كــه معبــودي 

جــز او نيســت، ايــن از ناحيــه خداونــد اســت. نعــامن روي برگردانــد در حــال 

كــه مــي گفــت: خداونــدا! اگــر ايــن ســخن حــق اســت و از ناحيــه تــو، ســنگي 

از آســامن بــر مــن ببــاران! ايــن جــا بــود كــه ســنگي از آســامن بــر رسش فــرود 

آمــد و او را كشــت.

نشانه های محبت اهل بیت)ع(

1-همراهی محبت با عمل صالح

امــام علــی)ع( مــی فرمایــد: »مــن احبنــا فلیعمــل بعملنــا و لیتجلبــب الورع 

هــر کــه مــا را دوســت دارد بایــد مثــل مــا عمــل کنــد و لبــاس پرهیــزگاری را 

جامــه و پوشــش خــود قــرار دهــد«. )بحاراالنــوار، ج 1، ص ۹2.)

ورع چیست؟ 

ــا و  ــة و زهراته ــراض الّدنياويّ ــات  و األغ ــن  املحّرم ــّف  ع ــو الك ــورع ه ال
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و نیکــوکاری اســت. در برخــی از ایــن آیــات بــر اصــل احســان بــه همــه مــردم 

-حتــی کافــران- تأکیــد شــده اســت.

آثار دنیوی حسن خلق 

1. پیوندهــای دوســتی را محکــم و پایــدار مــی کنــد. پیامربگرامــی اســالم 

ــدار  ــی دوســتی را پای ــَودَّة؛ خورشوی ــُت الَْم ــِق یُثَبِّ ــُن الُْخلْ )ص( فرمــود: »ُحْس

ــوار، ج 74 ، ص 148( ــد.« )بحاراالن ــی کن م

2. موجــب آبــادی رسزمیــن هــا و طــول عمــر مــی گــردد. امــام صــادق )ع( 

یــاَر َو یَزیــداِن ِفــی  در ایــن بــاره فرمــود: »اِنَّ الـْـرِبَّ َو ُحْســَن الُْخلـْـِق یَْعُمــراِن الدَّ

ااْلَْعــامِر؛ بــه درســتی کــه نیکــوکاری و خــوش خلقــی، رسزمیــن هــا را آبــاد می 

کنــد و بــر عمرهــا مــی افزایــد.« )کافــی، ج 2، ص 100(

3 روزی را زیــاد مــی کنــد. امــام علــی )ع( مــی فرماید:»فــی ِســَعِة 

ــی  ــی و گشــاده روی ــه هــای روزی در نرمخوی ــوُز ااْلَرزاِق؛ گنجین ــالِق کُُن ااْلَخ

اســت.«)كاف، ج 8، ص 23(

4. موقعیــت اجتامعــی انســان را بهبــود مــی بخشــد. امــام علــی )ع( مــی 

فرمایــد: »کـَـْم ِمــْن َوضیــعٍ َرفََعــُه ُحْســُن ُخلِْقــِه؛ چــه بســیار فــرد بــی مقــداری 

کــه خورشویــی اش او را برتــری بخشــیده اســت.« )غــرر الحكــم و درر الكلــم، 

ص 516(

ــی را همــوار مــی ســازد.  5. مشــکالت و ناهمــواری هــای زندگ

امــام علــی )ع( مــی فرمایــد: »َمــْن َحُســَن ُخلُْقــُه َســُهلَْت لـَـُه طُُرقـُـُه؛ 

هرکــس خلقــش نیکــو شــد، راه هــای زندگــی برایــش همــوار مــی 

ــم، ص 61۹( گــردد.« )غــرر الحكــم و درر الكل

آثار اخروی حسن خلق  

ــی؛ پیامــرب اکــرم )ص( فرمــود: » انَ   ــه درجــات عال 1. رســیدن ب

َف الَْمنــاِزِل  الَْعبـْـَد لَيَبْلـُـغُ  ِبُحْســنِ  ُخلِْقــِه َعظيــَم َدَرجــاِت ااْلِخــَرِة َورَشَ

ــه  ــه وســيله حســن اخــالق ب ــده خــدا ب ــاَدِة؛ بن ــُف الِْعب ــُه لََضعي َوانَّ

ــه  ــات مى رســد، در حــاىل ك ــن مقام ــاىل آخــرت و بهرتي درجــات ع

ــف باشــد«. )محجــة البیضــاء،  ــادت ضعي ممكــن اســت از نظــر عب

ج 5، ص ۹3(

ــَک  ــْن ُخلَْق ــد: »َحسِّ ــی فرمای ــی )ع( م ــام عل ــاب؛ ام ــدن حس ــان ش 2. آس

ــِف اللــُه ِحســابََک؛ اخالقــت را نیکــو کــن تــا خداونــد حســابت را آســان  یَُخفِّ

کنــد.« )بحاراالنــوار، ج 68، ص 383(

3. آمــرزش گناهــان؛ امــام صــادق )ع( فرمــود: »اِنَّ الُْخلْــَق الَْحَســَن یُمیــُث 

ــْمُس الَْجلیــَد؛ بــه درســتی کــه اخــالق نیکــو لغــزش  ــام مُتیــُث الشَّ ــَة کَ الَْخطیئَ

هــا را ذوب مــی کنــد هــامن گونــه کــه آفتــاب یــخ را.« )کافــی، ج 2، ص 100(

ِتــی  4. ورود بــه بهشــت؛ رســول خــدا )ص( فرمــود: » اَکــَرُ مــا تَِلــُج ِبــِه اُمَّ

الَْجنَّــَة تَْقــَوی اللـّـِه َو ُحْســُن الُْخلـْـِق؛ بیشــرتین امتیــازی کــه امــت مــن به ســبب 

داشــن آن بــه بهشــت مــی رود، تقــوای الهــی و خــوش خلقــی اســت.« )کافــی، 

ج 3، ص 258(

احسان در برابر بدی

ــه جــای  ــز -ب ــدی دیگــران نی ــل ب ــد حتــی در مقاب ــه مــی منای قــرآن توصی

مقابلــه بــه مثــل- تــالش شــود تــا بــه بهرتیــن صــورت، بــا وی برخــورد شــود. 

ایــن کار ســبب رفــع کینــه از قلــب وی گشــته و دشــمنی هــا را بــه دوســتی 

تبدیــل مــی منایــد. ســیره ی تبلیغــی پیشــوایان دینــی نیــز، پــر از مواردی اســت 

ــا دشــمن خــود، قلــب او را تســخیر کــرده و  کــه بــه جهــت حلــم و مــدارا ب

ــیئَُة اْدفـَـْع ِبالَِّتــی ِهــی  شــیفته خــود منــوده انــد. »َو ال تَْســتَِوی الَْحَســَنُة َو اَل السَّ

أَْحَســُن فـَـإِذَا الَّــِذی بَیَنــک َو بَیَنــُه َعــداَوٌة کأَنَّــُه َولـِـی َحِمیــٌم؛ و نیکــی بــا بــدی 

یکســان نیســت؛)بدی دیگــران را( بــا شــیوه بهرت)کــه نیکــی اســت( دفــع کــن، 

کــه ایــن هنــگام آن کــس کــه میــان تــو و او دشــمنی اســت همچــون دوســت 

گــرم مــی شــود)و عداوتــش نســبت بــه تــو متــام می شــود«. )فصلــت، آیــه 34( 

رصف نظر کردن از مال مردم

پیامــرب در ادامــه راهــکار دوم می فرمایــد: و چشــم طمــع از دســت آنــان 

برگــري؛ )از آنچــه در دست شــان اســت، رصف نظــر منــا(

این فراز از روایت بر قناعت در مقابل طمع داللت دارد.

فوائد قناعت:

1. بــی نیــازی واقعــی: الغنــی االکــرُب الیــأُس عــاّم فــی ایــدی النــاس )حکمــت 

ــج البالغه( 342 نه

2. آرامــش واقعــی: كــي كــه قانــع باشــد، اندوهگــن نشــود. »مــن قنــع مل 

)غــرر الحكــم و درر الكلــم، ص 57۹( يَغتَمَّ

3. عــّزت و رسبلنــدی: »بالقناعــة يكــون العــّز: بــا قناعــت اســت، كــه عــزت 

بــه دســت مي آيــد«. )غــرر الحكــم و درر الكلــم، ص: 300(

 پاسخ پیامرب )ص( به سؤال سوم

پیامــرب در ادامــه توصیــه می فرمایــد: اگــر خواهــى خداونــد 

ــی زکات و  ــن؛ یعن ــاك ك ــت را پ ــد، مال ــاد گردان ــو را زي ــى ت داراي

خمــس مالــت را پرداخــت کــن. زکات دادن همچــون َهــَرس کــردن 

درختــان، موجــب افزایــش مثــرات می شــود. البتــه زکات فقــط بــه 

ــدن و  ــای ب ــات از زکات اعض ــه در روای ــدارد بلک ــاص ن ــال اختص م

ــده اســت. ــان آم ــه می ــی هــم ســخن ب زکات نعمت هــای اله

پاسخ پیامرب )ص( به سؤال چهارم

اگــر خواهــى كــه خداونــد تــو را تندرســت بــدارد، زيــاد صدقــه 

بــده. روزی حــرضت رســول اکــرم )ع( از شــیطان پرســید: ای ملعــون 

! چــرا مانــع از صدقــه دادن مــی شــوی؟ عــرض کــرد: ای رســول خــدا 

ــم  ــد ُ برای ــت اره ام کنن ــد درخ ــد و مانن ــر رسم گذارن ــر اره ای ب اگ

راحــرت اســت از تحمــل صدقــه دادن اشــخاص. حــرضت فرمــود: چــرا از صدقــه 

دادن مــردم ناراحتــی؟ شــیطان گفــت: در صدقــه پنــج خصلــت اســت: مــال را 

زیــاد مــی کنــد - مریضــان را شــفا مــی دهــد - بالهــا را دفــع مــی کنــدـ  صدقه 

ــدون حســاب وارد  ــد ـ ب ــور مــی کنن ــل رصاط عب ــه رسعــت از پ ــدگان ب دهن

بهشــت می شــوند و عذابــی برایشــان نیســت.

پاسخ پیامرب )ص( به سؤال پنجم

و اگــر خواهــى كــه خداونــد عمــرت را دراز گردانــد صلــه ارحــام كــن؛ صلــه 

رحــم آثــار وضعــی دارد بــه طــوری کــه اگــر کافــر صلــه رحــم کنــد، در افزایش 

عمرش نقــش دارد.

پاسخ پیامرب )ص( به سؤال ششم

ــد، در پيشــگاه خــداِى  ــن محشــور فرماي ــا م ــو را ب ــه ت ــر خواهــى ك و اگ

ــن.  ــار ســجده هــاى طــوالىن ك ــِد قّه واح

پیامــرب فرمــود: »پشــت هــای خودتــان را کــه از گناه انباشــته شــده، بوســیله 

کــرت ســجده و طــول ســجده ســبک کنید.«

امــام صــادق)ع( مــی فرمایــد: مــردی آمــد خدمــت پیغمــرب و گفــت: مــن 

گناهانــم زیــاد اســت و عملــم هــم خیلــی ضعیــف اســت. حــرضت فرمــود: 

ــرگ  ــاد ب ــه ب ــزد، هامنطــور ک ــی ری ــن. ســجده گناهــان را م ــاد ســجده ک زی

ــزد. ــان را مــی ری درخت

خــواهى  اگــر  و 
ــد عمــرت  کــه خداون
را دراز گردانــد صلــه 
ــه  ــن؛ صل ــام ک ارح
رحــم آثار وضعــی دارد 
بــه طــوری کــه اگــر 
رحــم  کافــر صلــه 
افزایــش  در  کنــد، 
ــش دارد. ــرش نق عم

مراسم سخنرانی دهه سوم ماه 
مبارک رمضان

 حجت االسالم و املسلمین دکرت اویسی

شــبهاتها و عــن الطمــع و الحــرص و منشــؤه العلــم بحقــارة الّدنيــا و مــا فيهــا 

ــدأ  ــوال املب ــر يف أح ــة الفك ــا و إطال ــة و نعيمه ــرة و الجّن ــدر الخ ــة ق و جالل

و املعــاد. )رشح الــكايف؛ األصــول و الروضــة )للمــوىل صالــح املازنــدراين(، ج 2، 

ص86(

ــانی  ــا کس ــیعیان م ــد: ش ــیعیان می فرمای ــف ش ــان )ع( در توصی امیرمومن

ــه  ــد و ب ــی کنن ــش م ــذل و بخش ــم ب ــه ه ــا، ب ــت م ــه در راه والی ــتند ک هس

ــده نگهداشــن راه  ــد و در راه زن همدیگــر، در دوســتی مــا، محبــت مــی کنن

و روش مــا، بــه زیــارت یکدیگــر مــی رونــد. آنــان، اگــر خشــمناک شــوند، بــه 

ــد.  ــاده روی منی کنن ــر خشــنود باشــند، ارساف و زی ــد و اگ ــم در منی غلطن ظل

مایــه برکــت همســایگان و موجــب ســالمتی و آســایش افــراد مرتبــط بــا آنــان 

ــی، ج2، ص237( ــتند. )کاف هس

2- دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان اهل بیت )ع( 

امــام هــادی )ع( در زیــارت جامعــه کبیــره می فرمایــد: »فََمَعُکــْم َمَعُکــْم الَ 

لَُکــمْ ؛  کُــْم( آَمْنــُت ِبُکــْم َو تََولَّیْــُت آِخَرکُــْم ِبَــا تََولَّیْــُت ِبــِه أَوَّ َمــَع َغیِْرکُــْم )َعُدوِّ

پــس مــن همــه هنــگام بــا شــام بــوده و خواهــم بــود نــه بــا دشــمنان شــام، بــه 

شــام ایــامن دارم و بــه آن دلیــل کــه اول شــام را دوســت مــى دارم بــه هــامن 

دلیــل آخــر شــام را دوســت مــى دارم«.

روایتی از حکم ابن عتیبه در محرض امام محمد باقر )ع(: 

ــودم و  ــر )ع( ب ــد: مــن در خدمــت حــرضت باق ــة می گوی ــن عتيب حكــم ب

اتــاق پــر از جمعيــت بــود. نــاگاه پريمــردى تكيــه زنــان بــر عصــاى خــود آمــد 

ــه و رحمــة  و جلــو در اتــاق ايســتاد و گفــت: الســالم عليــك يابــن رســول اللّ

اللـّـه و بركاتــه و ســاكت شــد. حــرضت باقــر )ع( جــواب داد: و عليــك الســالم 

ــرد  ــاق ك ــت داخــل ات ــه جمعي ــه. پريمــرد ســپس رو ب ــه و بركات و رحمــة اللّ

ــن كــه آن جمعيــت همگــى  ــا اي و گفــت: الســالم عليكــم و خامــوش شــد. ت

جــواب ســالم او را دادنــد. او آن گاه رو بــه حــرضت باقــر )ع( كــرد و گفــت: 

ــرا  ــه، خــدا مــرا فدايــت كنــد، مــرا نزديــك خــود بنشــان؛ زي يابــن رســول اللّ

كــه بــه خــدا ســوگند، مــن، شــام و دوســتداران شــام را دوســت دارم. بــه خــدا 

قســم، مــن، شــام و دوســتداران شــام را بــراى طمــع در دنيــا دوســت نــدارم. 

بــه خــدا قســم مــن از دشــمن شــام نفــرت دارم و از او بيــزارم. بــه خــدا قســم، 

نفــرت و بيــزارى مــن از او بــه خاطــر ايــن نيســت كــه ميــان مــن و او كينــه 

و عــداوىت باشــد. بــه خــدا قســم مــن آن چــه را شــام حــالل شــامريد، حــالل 

مــى شــامرم و آن چــه را شــام حــرام دانيــد، حــرام مــى دانــم و منتظــر امــر 

)حكومــت( شــام هســتم. فدايــت شــوم، آيــا بــا چنــن وضعــى بــراى مــن اميــد 

)رســتگارى و نجــات( دارى؟  

ــا ايــن كــه حــرضت، او  ــا. ت ــا، جلوتــر بی امــام باقــر )ع( فرمــود: جلوتــر بي

را پهلــوى خــود نشــاند، ســپس فرمــود: اى شــيخ، مــردى نــزد پــدرم عــى بــن 

ــيدى و  ــن پرس ــو از م ــه ت ــرد ك ــؤاىل را ك ــن س ــد و از او هم ــن )ع( آم الحس

پــدرم بــه او فرمــود: تــو اگــر از دنيــا بــروى بــر رســول خــدا )ص( و بــر عــى 

و حســن و حســن و عــى بــن الحســن )ع( وارد خواهــى شــد و قلبــت شــاد و 

دلــت خنــك و ديدگانــت روشــن خواهــد شــد و آن گاه كــه نفســت بــه ايــن جا 

ـ حــرضت بــا دســت خــود بــه گلويــش اشــاره فرمــود ـ رســد، كــرام الكاتبــن 

ــاىن، شــاهد  ــده ب ــر زن ــد و اگ ــد آم ــتقبالت خواهن ــه اس ــا شــور و شــادى ب ب



ــوِء ال يَْســلَُم َو َمــْن ال يُّقيِّــُد الْفاظـَـُه يَْنــَدُم«  يــا بَُنــيَّ َمــْن يَْصَحــُب صاِحــَب السَّ
ــود: اي  ــن فرم ــه م ــرد( و ب ــرد )أدب ك ــت ك ــز تربي ــه چي ــا س ــرا ب ــدرم م پ
پــرم، هــر كــه بــا دوســت بــد همنشــيني كنــد، ســامل منانــد و هــر كــه گفتــار 
خــود را مهــار نكنــد، پشــيامن شــود و هــر كــه بــه مــکان بــد رود، آمــاج )و 

هــدف( تهمــت و بدگــامين قــرار گــريد. )تحــف العقــول، ص 376(
ــه  ــن اســت کــه گفت ــی کــه در عــرف مــا وجــود دارد ای یکــی از چیزهای
می شــود فالنــی شــخص حــارض جوابــی اســت یکــی بشــنود پنــج تــا جــواب 
ــواب دادن  ــل ج ــی أه ــر کس ــد و اگ ــرن می دانن ــک ه ــن را ی ــد و ای می ده
ــر  ــن تفک ــه ای ــی ک ــد، در حال ــی می کنن ــه ای تلق ــان بی عرض ــد را انس نباش
ــا تأمــل، فکــر و أدب جــواب  ــه انســان ب ــی اســت ک ــط اســت هــرن زمان غل

بدهــد.
أدب در کربال

یکی از آدابی که در کربال شاهدش هستیم نیکی به دیگران است.
حــر بــن یزیــد ریاحــی بــا لشــگریان خــود، ســه روز قبــل از ورود کاروان 
إمــام حســین)ع( بــه رسزمیــن کربــال، ســایه بــه ســایه بــا سیدالشــهدا همــراه 
ــتید در  ــه هس ــا ک ــد هرکج ــتور آم ــرم دس ــه روز دوم مح ــا اینک ــد، ت بودن

ــار  ــام دچ ــکرش در آن ای ــر و لش ــن. ح ــف ک ــین)ع( را متوق ــا حس هامنج
مشــکل کــم آبــی شــدند وقتــی إمــام از ایــن أمــر باخــرب شــدند دســتور دادنــد 
ــام  ــود إم ــد و خ ــرار دهی ــر ق ــگر ح ــار لش ــد در اختی ــه آب داری ــه ک هرچ

ــد. ــه دشــمن کمــک می کن ــاندن آب ب حســین)ع( هــم شــخصا در رس
ــه  ــال نگ ــن کرب ــین را در رسزمی ــام حس ــر کاروان إم ــه ح در روز دوم ک
ــول  ــه حــر قب ــم مدین ــد: بگــذار برگردی مــی دارد إمــام حســین)ع( می فرمای
ــام  ــه دارم. إم ــا نگ ــام را اینج ــه ش ــتم ک ــف هس ــد موظ ــد و می گوی منی کن
دســت بــه قبضــه شمشــیر بــرد و بــر رس ُحــّر فریــاد کشــید و فرمــود: 
ــَک! َمــا الَّــذی تُِریــُد أَْن تَْصَنــَع؟«؛ مــادرت بــه عزایــت بنشــیند!  ــَک اُمُّ »ثََکلَتْ

مى خواهــى چــه کار کنــى؟
حــر گفــت: اگــر جــز شــام هــر یــک از أعــراب در ایــن حــال بــا مــن چنیــن 
ــم  ــه خــدا قســم کــه منی توان ســخنی می گفــت پاســخش را مــی دادم! امــا ب

نــام مــادر شــام را جــز بــه نیکــی بــربم.
حــر احــرتام می گــذارد و جــواب منی دهــد و همیــن احــرتام و أدبــی کــه 
ــر  ــه خی ــت ب ــه عاقب ــود ک ــث می ش ــتند باع ــت)ع( داش ــه أهل بی ــبت ب نس

شــود.
پذیرش عذر دیگران

ــت)ع(  ــه سیدالشــهدا و أهــل بی ــه ب ــی ک ــدی بزرگ ــه ب ــه ب ــا توج ــر ب ح
ــاب  ــد أرب ــام حســین)ع( آم ــی خدمــت إم ــد روز عاشــورا وقت ایشــان کردن
ــه پشــت خیمه  هــا رفــت و خطــاب  ــاز او را پذیرفــت و حــر ب ــا آغــوش ب ب
ــا  ــه شــام را اینج ــن کســی هســتم ک ــن حــر هســتم. م ــت: م ــان گف ــه زن ب
ــدم. مــرا  ــر کــردم. مــن هــامن کســی هســتم کــه دل شــام را لرزان زمین گی

ــید. ببخش
و  خــدا)ص(  رســول  از  تأســی  بــه  بیــت)ع(  أهــل  خانم هــای  متــام 

گذشــتند. حــر  از  سیدالشــهدا)ع( 
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چيــزى خواهــى بــود ]قيــام قائــم و حكومــت اهــل بيــت[ كــه خداونــد بــا آن، 

ديدگانــت را روشــن گردانــد و بــا مــا در عــاىل تريــن مراتــب خواهــى بــود.

پريمــرد گفــت: چــه فرمــودى اى ابوجعفــر؟ حــرضت ســخن خــود را برايش 

ــر  ــا بــروم ب ــه اكــرب، اى ابوجعفــر، اگــر از دني تكــرار كــرد. پريمــرد گفــت: اللّ

رســول خــدا )ص( و بــر عــى و حســن و حســن و عــى بــن الحســن )ع( وارد 

خواهــم شــد و ديدگانــم روشــن و قلبــم شــاد و دمل خنــك خواهــد گشــت و آن 

گاه كــه نفســم بــه ايــن جــا رســد، كــرام الكاتبــن بــا شــور و شــادى به اســتقبامل 

خواهنــد آمــد و اگــر زنــده بانــم شــاهد چيــزى خواهــم بــود كــه خداونــد بــه 

ســبب آن چشــم مــرا روشــن گردانــد و بــا شــام در عاليرتيــن مراتــب باشــم؟! 

ــا  ــان اشــك ريخــت ت ــد گريســت و هــق هــق كن ــا آواى بلن ــرد ســپس ب پريم

جايــى كــه بــه زمــن چســبيد. حــارضان در خانــه نيــز، بــا ديــدن حــال پريمــرد، 

بلنــد بلنــد گريســتند و هــق هــق كنــان اشــك ريختنــد. حــرضت باقــر)ع( پيــش 

ــه زمــن  ــاك كــرد و ب ــش پ ــا انگشــت خــود اشــكهاى او را از پلكهاي آمــد و ب

مــى ريخــت. 

پريمــرد ســپس رسش را بلنــد كــرد و بــه حــرضت باقــر)ع( عــرض كــرد: يابن 

رســول اللّــه، فدايــت شــوم، دســتت را بــه مــن بــده. حــرضت دســت خــود را 

بــه او داد. پريمــرد آن را بوســيد و بــر ديــده و گونــه خــود نهــاد؛ ســپس پرياهن 

خــود را از روى شــكم و ســينه اش كنــار زد و دســت حــرضت را بــر شــكم و 

ســينه خــود نهــاد و آن گاه برخاســت و خداحافظــى كــرد و رفــت.  حــرضت 

ــرد و  ــت ك ــه جمعي ــپس رو ب ــرد. س ــى ك ــگاه م ــت رس او ن ــه پش ــر)ع( ب باق

فرمــود: هركــه دوســت دارد مــردى از اهــل بهشــت را ببينــد بــه ايــن مــرد 

بنگــرد.  )الــكايف، ج 8، ص76 ( 

اســتاد اویســی در ادامــه بــه تفســیر فــراز دیگــر از دعــای ابوحمــزه مثالــی 

ــم کودکــى کــه  ــاى مــن من ــُه؛ آق ــِذی َربَّیْتَ ــُر الَّ ِغی ــا الصَّ ــیِِّدی أَنَ ــد: »َس پرداختن

ــدى« پروری

ایشــان گفتنــد: در دعاهــا روح تواضــع در مقابــل خــدا مــوج می زنــد؛ زیــرا 

اصــل اولــی در دعــا ایــن اســت کــه انســان خــود را کوچــک و خداونــد متعــال 

را بــا عظمــت بشــامرد و ملتمســانه دعــا کنــد.

خــدای متعــال در ســوره انســان مــی فرمایــد: »َهــْل أىََت َعــَى اْلِنَْســاِن ِحــٌن 

ــٍة أَْمَشــاٍج  ــْن نُطَْف ــاَن ِم ــا اْلِنَْس ــا َخلَْقَن ــوًرا إِنَّ ــيْئًا َمْذكُ ــْن َش ــْم يَُك ــِر لَ ْه ــَن الدَّ ِم

نَبْتَِليــِه فََجَعلَْنــاُه َســِميًعا بَِصــرًيا؛ آيــا زمــاىن طــوالىن بــر انســان گذشــت كــه چيز 

ــى  ــم و او را م ــى آفريدي ــه مختلط ــان را از نطف ــا انس ــود م ــرى نب ــل ذك قاب

 آزماييــم بديــن جهــت او را شــنوا و بينــا قــرار داديــم«

آثار تواضع:

1- رفعت مقام در بین مردم

پیامرباکــرم)ص( مــی فرمایــد: »َمــن تَواَضــَع للـّـه  َرفََعــُه اللـّـه ، فُهــو يف نَفِســِه 

َضعيــٌف ويف أعــُنِ الّنــاِس َعظيــٌم؛ هــر كــه بــرای خــدا فروتنــی كنــد، خداوند او 

را بــاال بــرد. پــس او در نظــر خــودش ناچیــز باشــد و در چشــم مــردم بــزرگ«. 

)كنزالعــاّمل، ح 5737( 

امــام کاظــم)ع( مــی فرمایــد: »اّن اللــَه لَــْم يَرفــعِ املُتَواِضعــن بَقــْدِر 

تواُضِعِهــم، ولكــن َرفََعهــم بقــدِر عظمِتــِه و مجــِده؛ هامنــا خداونــد انســان هاي 

متواضــع را بــه ميــزان تواضــع و فروتنــي آن هــا، بــاال مني بــرد، بلكــه بــه ميــزان 

ــد«. )تحــف العقــول،  ــع مي گردان ــام آن هــا را رفي مجــد و عظمــت خــود مق

ص 3۹۹(

2- محبوبیت در بین مردم

ــع و  ــه تواض ــة. نتيج ــع املحبَّ ــرة التّواض ــد: »مث ــی فرمای ــی)ع( م ــام عل ام

فروتنــي، محبــت و دوســتي اســت«. )تصنيــف غررالحكــم، ص 24۹، ح 517۹(

3- قبولی اعامل

امــام صــادق)ع( مــی فرمایــد: »و لیــس للــه - عزوجــل - عبــادة یرضاهــا و 

یقبلهــا اال و بابهــا التواضــع؛ و هیــچ عبادتــی را خــدای  عزوجــل  قبــول نکنــد، 

مگــر آن کــه انســان از رس تواضــع آن را کــم و ناچیــز بدانــد«.

4- چشیدن لذت عبادت 

پیامــرب اکــرم)ص( مــی فرمایــد: »مــال ال أري عليُكــم حــالَوَة العبــاَدِة؟ قالــوا: 

و مــا حــالَوُة العبــاَدِة؟ قــال: التواضــُع؛ چه شــده اســت كــه من شــرييني عبادت 

ــت؟  ــادت چيس ــرييني عب ــد: ش ــرض كردن ــاب ع ــم؟ اصح ــام مني بين را در ش

حــرضت فرمــود: تواضــع و فروتنــي«. )تنبيــه الخواطــر، ج 2، ص 201( 

5- کسب مقام عبودیت

پیامــرب اکــرم)ص( مــی فرمایــد: »اِّن أفَضــل الّنــاِس عبــداً مــن تواَضــَع َعــْن 

رفَعــٍة؛ باالتريــن مــردم از جهــت مقــام بندگــي، كســاين هســتند كــه بــا وجــود 

ــوار، ج 77، ص  ــند«. )بحاراالن ــن و متواضــع باش ــام، فروت ــأن و مق ــت ش رفع

)17۹

َه  امیراملومنیــن )ع( در خطبــه قاصعــه مــی فرمایــد: »َو لَِكنَّــُه ُســبَْحانَُه كَــرَّ

ــُروا  ــْم َو َعفَّ ــاأْلَْرِض ُخُدوَدُه ــوا ِب ــَع فَأَلَْصُق ــُم اَلتََّواُض ــَر َو َريِضَ لَُه ــُم اَلتََّكابُ إِلَيِْه

ــرب  ــبحان، ک ــدای س ــَن؛ خ ــْم لِلُْمْؤِمِن ــوا أَْجِنَحتَُه ــْم َو َخَفُض َاِب ُوُجوَهُه ــرتُّ يِف اَل

ورزیــدن را بــرای ایشــان ناپســند شــمرد و از تواضعشــان خشــنود شــد.  

آنــان چهــره هــای خــود را بــر زمیــن گذاشــتند و روی هــای خــود بــه خــاک 

ــد«. ــی منودن ــان فروتن ــر مؤمن ــد و در براب بیالودن

6- رسیدن به قرب الهی

ــز َو جــلَّ ال داوود  ــه ع ــام اُوحــَي الل ــد: »في ــی فرمای ــام صــادق )ع( م ام

ــُد  ــَك أبَع ــِه املتواضعــون، كذالِ ــاِس مــن الل ــَرَب الن ــام أنَّ اق ــا داوود، كَ )ع( : ي

الّنــاِس مــَن اللــِه املتكــرّبون؛ در آن چــه خداونــد بــه حــرضت داوود )ع( وحــي 

كــرده، آمــده اســت: اي داوود، هــامن طــوري كــه نزديك تريــن مــردم بــه مــن، 

انســان هاي متواضــع هســتند، دورتريــن مــردم از مــن نيــز انســان هاي متكــرب 

هســتند«. )اصــول کايف، ج 2، ص 123(

ــر اســاس  ــه: ب ــد ک ــه پرداختن ــن نکت ــان ای ــه بی ــه ب ــرت اویســی در خامت دک

آیــات نورانــی قــرآن کریــم و روایــات معصومــان )ع( راه رســیدن بــه تواضــع، 

ســجده اســت.

از  برخــی  بیــان  بــه  )ره(  امــام خمینــی  آســتانه رحلــت  ایشــان در 

پرداختنــد. خمینــی)ره(  امــام  اخالقــی  ویژگی هــای 

بــه مناســبت أیــام ســوگواری حــرضت أباعبداللــه الحســین)ع( در دهــه 
أول محــرم جلســه ســخرنانی بــا حضــور حجــت االســالم و املســلمین دکــرت 

رکــن الدینــی بــا موضــوع أدب برگــزار گردیــد.
 ایشــان در تبییــن معنــای أدب گفتنــد: أدب در لغــت به معنــای: شــگفت، 
ــس،  ــن دادن نف ــت، متری ــش و معرف ــو، دان ــندیده و نیک ــب، روش پس تعج
حســن اخــالق اســت و در اصطــالح أدب بــه معنــای: حفــظ حــد و أنــدازه 

ــزی و تجــاوز نکــردن از آن حــد می باشــد. هــر چی
ــه  ــت ک ــدی اس ــک توامنن ــت و ی ــرن اس ــک ه ــت، ی ــوه اس ــک ق أدب ی
ــت،  ــوه صداق ــت، ق ــوه عدال ــل ق ــد، مث ــان می ده ــود را نش ــار، خ در رفت
ــا  ــد در وجــود انســان ملکــه شــود ت ــت بای هامنطــور کــه صداقــت و عدال
انســان بتوانــد در رشایــط خــاص عدالــت را برقــرار کنــد و صداقــت را پیشــه 
ــود  ــد در وج ــت بای ــور اس ــز همین ط ــاره أدب نی ــد، درب ــرار ده ــود ق خ
انســان ملکــه شــود تــا انســان در رشایــط خــاص؛ یعنــی در موقــع عصبانیــت 

ــد. ــت کن أدب را رعای
أمیرمومنــان)ع( می فرمایــد :»األدب كــامل الّرجــل« أدب كــامل مــرد 

ــم، ح ۹۹8( ــرر الحك ــت. )غ اس
نکتــه: أدب، صفــت نفســانی و اکتســابی اســت مثــل عدالــت و صداقــت 
کــه اکتســابی اســت و بایــد تــالش کنیــم و آن را بــه دســت بیاوریــم. أدب 
دارای أبعــاد گســرتده ای اســت، بعضی هــا گــامن می کننــد کــه أدب فقــط در 
ــار، بخشــی از أدب اســت و أبعــاد  ــار اســت در حالــی کــه أدب در گفت گفت
ــن، در  ــردن، در راه رف ــگاه ک ــد: أدب در نوشــن، در ن دیگــری از أدب مانن

نشســن وجــود دارد.
ارزش أدب

إمــام علــی)ع( می فرمایــد: »خــري مــا وّرث البــاء لالبنــاء األدب« بهرتيــن 
ــی، ج 8،  ــت. )الکاف ــد أدب اس ــران إرث می دهن ــه پ ــدران ب ــه پ ــزى ك چي

ص 416(
آن حــرضت می فرمایــد: »األدب كــامل الّرجــل« أدب كــامل مــرد اســت.( 

غــرر الحكــم، ح ۹۹8)
أمیرمومنــان)ع( می فرمایــد: »يــا ُمؤِمــُن اِنَّ هــَذا الِعلــَم َواالََدَب مَثَــُن 
نَْفِســَك فَاْجتَِهــد ف تََعلُِّمِهــام ، فَــام يَزيــُد ِمــْن ِعلِْمــَك َو اََدِبــَك يَزيــُد ف مَثَِنــَك 
ــَك  ــَة َربِّ ــُن ِخْدَم ــاالََدِب تَْحِس ــَك َو ِب ــدى اىِل َربِّ ــِم تَْهتَ ــاِنَّ ِبالِْعلْ ــْدِرَك ، فَ َو قَ
َوِبــأََدِب الِْخْدَمــِة يَْســتَوِجُب الَْعبـْـُد َواليَتـَـُه َوقُْربـَـُه ، فَاقْبـَـِل النَّصيَحــَة ىك تَْنُجــَو 

ــذاِب« ــَن الَْع ِم
ــن دانــش و أدب بهــاى جــان توســت پــس در  ــق اي ــه تحقي اى مؤمــن! ب
آموخــن آن دو بكــوش كــه هــر چــه بــر دانــش و أدبــت افــزوده شــود بــر 
ــروردگارت راه  ــه پ ــش ب ــا دان ــرا ب ــود؛ زي ــزوده مى  ش ــْدرت اف ــت و قَ قيم
ــا أدب در  ــى و ب ــى مى  كن ــروردگارت خــوش خدمت ــه پ ــا أدب ب ــاىب و ب مى  ي
خدمت گــزارى، بنــده ســزاوار دوســتى و نزديــى بــه او مى  شــود. پــس ايــن 

ــوار، ج 1، ص 180( ــا از عــذاب ِبَرهــى. )بحاراالن ــر ت نصيحــت را بپذي
معیار أدب

ــا  ــاُب َم ــَك، اْجِتَن ــاً لَِنْفِس ــاَك أدب ــد: »كََف ــی)ع( می فرمای ــان عل أمیرمومن
ــراى أدب كــردن خــود همــن بــس، كــه از هــر چــه  ــرْيَِك« ب ــْن َغ ــُه ِم تَْكَرُه
از ديگــران ناپســند مــى دارى، اجتنــاب كنــى. )نهــج البالغــه، حکمــت 412(

یکــی از جاهایــی کــه بایــد أدب داشــت، أدب در محــرض خــدای متعــال 
اســت بــه عنــوان مثــال هنــگام منــاز خوانــدن، بــا هــامن حالتــی کــه در خانــه 
ــل  ــاز در مقاب ــه من ــه اقام ــم، ب ــن داری ــه در ت ــی ک ــامن لباس ــا ه ــتیم، ب هس
ــی  ــه وقت ــی ک ــتیم در حال ــت می ایس ــت ماس ــی نعم ــه ول ــود ک ــق خ خال
بخواهیــم بــه دیــدن یــک شــخص برویــم وضــع ظاهــری خودمــان را مرتــب 
ــم. در  ــان می روی ــات ایش ــه مالق ــر ب ــب و معط ــاس مرت ــا لب ــم و ب می کنی
حالــی کــه أدب نســبت بــه خــدا اقتضــا می کنــد کــه زمانــی کــه بــرای منــاز 

ــم. ــت منایی ــی را رعای ــری و باطن ــویم آداب ظاه ــاده می ش آم
آیــت اللــه مصبــاح یــزدی در کتــاب اخــالق در قــرآن می نویســد: انســان 
بــا خــودش، هــم نوعــش، خــدا و طبیعــت در ارتبــاط اســت و در همــه ایــن 
ارتباطــات، انســان بایــد اخــالق را رعایــت کنــد بطــور مثــال محیــط زیســت 
ماننــد: حیــوان، گیــاه، جــامدات )ســنگ، چوب …( دارای شــأن اخالقی اســت 
چــون شــعورمند و مختــار هســتند. خــدا در قــرآن می فرمایــد: »يَُســبُِّح لِلَّــِه 
وِس الَْعِزيــِز الَْحِكيــِم« آنچــه در  ــاَمَواِت َوَمــا يِف األَْرِض الَْمِلــِك الُْقــدُّ َمــا يِف السَّ
ــد  ــاك ارجمن ــاه پ ــه پادش ــى را ك ــت  خداي ــن اس ــه در زم ــامن ها و آنچ آس

فرزانــه اســت تســبيح مــى  گوينــد )جمعــه، آیــه 1(
ــْن يِف  ــاَمَواِت َو َم ــْن يِف السَّ ــُه َم ــُجُد لَ ــد: »يَْس ــر می فرمای ــه دیگ و در آی
« هــر  َوابُّ ــدَّ ــَجُر َو ال ــاُل َو الشَّ ــوُم َو الِْجبَ ــُر َو النُُّج ــْمُس َو الَْقَم األَْرِض َو الشَّ
كــس در آســامن ها و هــر كــس در زمــن اســت و خورشــيد و مــاه و ]متــام[ 
ــد.  ــى كنن ــجده م ــراى او س ــدگان ب ــان و جنبن ــا و درخت ــتارگان و كوه ه س

ــه 18( )حــج، آی
تعامل همکاران با یکدیگر

یکی از مسایل مهم درکارهای جمعی و اداری بحث أدب است.
ــا هــم  در یــک مجموعــه کارمنــدی، اشــخاص بایــد بــه معنــای واقعــی ب
صمیمــی باشــند، صحیــح نیســت کــه جمعــی در کنــار هــم مشــغول بــه کار 
باشــند ولــی قلــوب آن هــا بــه هــم نزدیــک نباشــد. انســان ها بخــش مهمــی 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــد و بای ــپری می کنن ــل کار س ــود را در مح ــر خ از عم
بخشــی از رسنوشــت اخــروی مــا در محــل کارمــان رقــم می خــورد، مهمــرت 

آنکــه بخــش عمــده امــور تربیتــی انســان در محــل کار شــکل می گیــرد.
ــن نیســت کــه  ــای أدب ای ــه رضوری اســت کــه: معن ــن نکت ــه ای توجــه ب
انســان أهــل شــوخی و لبخنــد نباشــد بلکــه بایــد لبخنــد و شــوخی خــود را 

ــا أدب و نزاکــت کنــد. همــراه ب
ــال ل  ــالٍث: … ق ــي ايب)ع( بث ــد : »اّدِّبن إمــام جعفــر صــادق)ع( می فرمای



بــه مناســبت میــالد بــا ســعادت حــرضت ولــی عــرص )ارواحنــا لــه الفــداه( 

ــری،  ــواد جعف ــلمین ج ــالم و املس ــت االس ــخرنانی حج ــا س ــنی ب ــم جش مراس

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده حج و زیــارت، در روز دوشــنبه 2 اردیبهشــت 

۹8 در منازخانــه دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

حجت االسالم و المسلمین جواد جعفری نشست »نقش بصیرت 
در پیشربد اهداف انقالب 

اسالمی در دهه پنجم 
انقالب«

حجت االسالم و المسلمین مهدی طائب
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در ابتــدا ایشــان در یــک تقســیم بنــدی کلــی در مــورد مباحــث مهدویــت 

گفتنــد: مــا مباحــث مهدویــت را بــه ســه بحــث کلــِی مباحــث مقدماتــی و اصلــی و 

ــه مصــدر شناســی و کتــب روایــی  پیرامونــی تقســیم می کنیــم کــه مباحثــی از جمل

در مــورد مهدویــت در بخــش مقدماتــی می گنجــد و مباحــث اصلــی مهدویــت ســه 

بخــش دارد؛ مباحــث مربــوط بــه خــود امــام و شــخصیت امــام مثــل بحــث والدت 

و امامــت و جایــگاه و اختیــارات و کارهایــی کــه امــام انجــام می دهنــد، بخــش 

ــرضت در دوران  ــکان ح ــت و م ــار غیب ــل و آث ــت، عل ــه غیب ــوط ب ــث مرب دوم مباح

غیبــت و... می شــود، بخــش ســوم مباحــث ظهــور اســت کــه رشایــط و عالئــم ظهــور، 

ســیره حکومتــی حــرضت، وقائــع دوران ظهــور در ایــن بخــش می گنجــد. غیــر از ایــن 

ســه بخــش برخــی مباحــث، مثــل مهدویــت در ادیــان، مهدویــت و ِفــرق انحرافــی، 

مهدویــت و غــرب، مهدویــت و مســترشقان در بخــش مباحــث پیرامونــی مهدویــت 

می گنجــد.

در بخــش بعــدی ایشــان مباحــث مربــوط بــه خــود حــرضت مهدی)عــج( را 

ــان و  ــات والدت ایش ــان و اثب ــه والدت ایش ــد و ب ــرار دادن ــث ق ــی بح ــور اصل مح

ــد؛  ــگ اســت پرداختن ــان تشــیع پررن ــان مخالف ــه در می ــورد والدت ک ــبهات در م ش

در میــان مخالفــان تشــیع چنــد طیــف موجــود هســتند، طیــف وهابــی کــه روایــت 

محــور هســتند و معتقدنــد روایــت معتــرب بــرای تولــد حــرضت نیســت، طیــف دوم 

روشــنفکران هســتند کــه روایــت بــرای آنــان موضوعیــت نــدارد و هــر طیفــی پاســخ 

ــد. ــود را می طلب ــب خ ــاص و متناس خ

 ایشــان گفتنــد: ســه دلیــل عمــده بــرای اثبــات والدت داریــم؛ اســتدالالت عقلــی 

اعــم از فلســفی، کالمــی، عرفانــی و تلفیــق ایــن ســه بــا هــم، مخالفیــن اســتدالالت 

عقلــی عمدتــا مخالفــان تشــیع نیســتند بلکــه از خود تشــیع هســتند کــه ادلــه عقلی را 

در اصــل اثبــات امامــت قبــول ندارنــد. دســته دوم ادلــه بــرای اثبــات والدت حــرضت 

ادلــه نقلــی اســت کــه شــامل آیــات و روایــات از معصومیــن می شــوند و البتــه دالئــل 

نقلــی نیــز مــورد اشــکال و خدشــه اســت و مهمرتیــن مخالفیــن مــا در مباحــث نقلــی 

وهابیــان هســتند و البتــه عمــده دلیــل شــیعه بــر والدت امــام مهدی)عــج( روایــات 

فــراوان و صحیــح الســندی اســت کــه در کتــب شــیعه وجــود دارد. ادلــه ســوم، ادلــه 

تاریخــی هســتند کــه عــن حــٍس وجــود امــام زمــان را خــرب می دهنــد و طیف وســیعی 

دارنــد و شــامل ترصیحــات امــام حســن عســگری)ع( و نشــان دادن امــام زمــان بــه 

شــیعیان و نامــه نوشــن بــه شــیعیان و خــرب دادن ایشــان در مــورد تولــد امــام مهــدی 

و دســتور بــه عقیقــه و ولیمــه از طــرف فرزنــد هســتند. همچنیــن گــزارش حکیمــه 

خاتــون کــه شــیخ صــدوق در کــامل الدیــن مــی آورد در طیــف ادلــه تاریخــی اســت، 

ــه و  ــواب اربع ــد و ن ــج( را دیده ان ــرضت مهدی)ع ــه ح ــگری)ع( ک ــام عس وکالی ام

توقیعــات امــام هــم جــزء ادلــه تاریخــی والدت امــام بــه حســاب می آینــد.

ــه  ــه طــرح یکــی از شــبهات ادل حجــت االســالم و املســلمین جعفــری در آخــر ب

ــن والدت  ــه مخالفی ــی ک ــی از مباحث ــد؛ یک ــاره منودن ــه آن اش ــخ ب ــی و پاس تاریخ

حــرضت در رد ادلــه تاریخــی گفته انــد بحــث متفــرق شــدن شــیعه بعــد از شــهادت 

امــام عســگری)ع( اســت کــه بــه کتــاب ِفــرق الشــیعه نوبختــی ارجــاع می دهنــد کــه 

نوبختــی در ایــن کتابــش می گویــد: "شــیعه بعــد از شــهادت امــام عســگری )ع( بــه 

چهــارده فرقــه تقســیم شــد". مخالفیــن می گوینــد همیــن متفرق شــدن شــیعه نشــان 

می-دهــد خــربی نبــوده و فرزنــدی بــه دنیــا نیامــده اســت! پاســخ مــا ایــن اســت کــه 

اگــر بــه خــود کتــاب ِفــرق الشــیعه مراجعــه کنیــد می بینیــد ایشــان فــرق چهــارده 

گانــه را می شــامرد امــا می گویــد اکریــت شــیعه معتقدنــد کــه حــرضت مهدی)عــج( 

متولــد شــده اند و در واقــع مخالفــان مغالطــه می کننــد. ضمــن اینکــه کتــب در مــورد 

ــواب خــاص اســت کــه  ــود ن ــرای بعــد از غیبــت صغــری و نب ــرت شــیعه هــم ب حی

شــیعه وارد یــک ُشــک شــد و ایــن حیــرت بعــد از رحلــت علــی بــن محمــد مثــری 

اســت و حیــرت در زمــان تولــد و اصــل تولــد در میــان شــیعه در آن زمــان نداشــتیم 

و مســئله بــرای اکریــت شــیعه مشــخص بــو ده اســت.

گرامیداشــت میــالد بــا ســعادت 

حــرضت ولــی عــرص )ع(

نشســت »نقــش بصیــرت در پیشــربد اهــداف انقــالب اســالمی در دهــه پنجــم انقــالب« بــا ســخرنانی حجــت االســالم و املســلمین مهــدی طائــب، 

فرمانــده شــورای راهــربدی قــرارگاه عــامر، بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه معــارف اســالمی در روز دوشــنبه ۹ اردیبهشــت ۹8 در دانشــگاه 

معــارف اســالمی برگــزار گردیــد.

ایشــان در ابتــدا در ترشیــح تفــاوت بیــن علــم و بصیــرت گفتنــد: در قــرآن بیــن ایــن دو فــرق گذاشــته شــده اســت در حالــی کــه بــه لحــاظ ترجمــه 

لغــوی در فارســی مــا هــر دو را بــه آگاهــی ترجمــه می کنیــم، امــا خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »َو يَُزكِّيِهــْم َو يَُعلُِّمُهــُم الِْكتَــاَب َو الِْحْكَمــَة« در آیــه دیگــر خداونــد 

مــی فرمایــد: »قـُـل هــِذِه َســبيي أَدعــو إِىَل اللَّــِه  َعــى بَصــرَيٍة« نفرمــود: »علــی علــم ...« تفــاوت ایــن دو در نــوع و مــدل آگاهــی اســت، علــم، دانــش بــه اشــیاء اســت 

از راه کلیــات و تعاریــف امــا بصیــرت آگاهــی بــه اشــیاء از راه رؤیــت و مصــداق اســت. بصیــرت هــم درجــات دارد و هــر مقــدار بــا مصادیــق بیشــرت أنــس داشــته 

باشــید بصیــرت افزایــش می یابــد. آنچــه باعــث مــی شــود رس آدم کاله نــرود بصیــرت اســت نــه علــم! بصیــرت همــراه بــا علــم، هدایــت محضــه مطلقــه اســت. مــا 

در طــول انقــالب بیشــرت از بــی بصیرتــی رضبــه خوردیــم تــا از بــی علمــی مثــال در فتنــه 88 برخــی علــام مصــداق شناســی نداشــتند و زمیــن خوردنــد. 

فرمانــده شــورای راهــربدی قــرارگاه عــامر در بخــش دیگــر سخنانشــان بــا اشــاره بــه بیانیــه گام دوم انقــالب گفتنــد: بیانیــه گام دوم، بیانیــه  گام دوم انقــالب اســت 

نــه گام دوم جمهــوری اســالمی یــا نظــام! و گام دوم چنــد معنــا دارد؛ اوال انســان عاقــل تــا گام اولــش تثبیــت نشــود گام دوم را بــر منــی دارد آقــا وقتــی می فرماینــد: 

گام دوم؛ یعنــی گام اول تثبیــت شــده اســت و دیگــر زمیــن منــی خوریــم. 

ثانیــا انســان عاقــل وقتــی راه مــی رود حتــام در راه رفــن هــدف دارد، کــه هــدف یــا خــود راه اســت یــا بیــرون راه، وقتــی می گوینــد گام؛ یعنــی هدفــی وجــود 

دارد. 

ثالثــا شــاخص تقســیم بندی گام، فاصلــه مبــدأ و معــاد اســت پــس قامئــه فهــم بیانیــه، فهــِم »هــدف انقــالب« اســت. اگــر »هــدف انقــالب« را بدانیــم بیانیــه قابــل 

فهــم خواهــد بــود. از مجموعــه فرمایشــات امــام خمینــی)ره( ایــن بــر می آیــد کــه هــدف امــام از انقــالب ایــن اســت کــه آمــدن امــام زمان)عــج( را ممکــن کنــد 

چــون در ســال 42 رشایــط بــرای آمــدن امــام زمان)عــج( فراهــم نبــود و تنهــا راهــربد ایجــاد رشایــط، مهیــا کــردن مقدمــات ظهــور اســت! 

اســتاد طائــب گفــت: مقــام معظــم رهــربی در بیانیــه گام دوم انقــالب، 40 بــار کلمــه »انقالبــی« را تکــرار کردنــد و تنهــا راه انقالبــی بــودن و مانــدن »بصیــرت« 

اســت. 



نشســت »گــزارش و تحلیــل دیــدار متــدن 
پژوهــان بــا مقــام معظــم رهربی« بــا حضور 
حجــت االســالم واملســلمین دکرت حبیــب الله 
ــگاه  ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــی )عض بابای
ــه  ــخ س ــالمی( در تاری ــگ اس ــوم و فرهن عل
شــنبه 3  اردیبهشــت ۹8 در ســالن امــام 

ــد.  ــزار گردی رضــا)ع( برگ

 حجت االسالم واملسلمین دکرت حبیب الله بابایی
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ــد جوامــع نخبگانــی  ــا بتوان ــد بســیار فاخــر و قــوی باشــد ت ــد بای ــه مــی کن کــه ارائ

کشــور را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد".

ــار آن  ــان دچ ــدن پژوه ــا مت ــه م ــای ک ــیب ه ــی از آس ــت:  یک ــی گف ــتاد بابای اس

هســتیم کــه در کالم رهــربی نیــز منعکــس شــده ایــن اســت کــه برخــی از ماهــا بــا 

حــرف هــای ســبک مســئله را مطــرح کنیــم و چــون اســتادی نیســت کــه حــرف هــای 

مــا را نقــد کنــد، حــرف هــای کلــی خودمــان را مــی زنیــم و لفــظ متــدن را در البــه 

الی نوشــته و گفتــه مــان پخــش مــی کنیــم و اســم آن را نوشــته متدنــی مــی گذاریــم!

ــر و توقــف در آییــن  ــاط و فقــدان گفتگوهــای موث آســیب دوم اینکــه عــدم ارتب

هــای متدنــی و ترشیفــات هامیشــی، مطالعــات متدنــی را در ایــران ضعیــف و ناکارآمد 

کــرده اســت و ایــن باعــث شــده بعــد از ســال هــا هنــوز مــن مرجــع در مــورد متــدن 

و متــدن اســالمی بــه زبــان فارســی تولیــد نکــرده ایــم کــه بتوانیــم آن را در ویرتیــن 

خودمــان قــرار بدهیــم. متنــی کــه بتوانیــم بــه زبــان انگلیســی و عربــی ترجمــه کنیــم 

ــه از  ــی ک ــم در حال ــه دهی ــوان مانیفســت متــدن ارائ ــه عن ــف ب ــه جاهــای مختل و ب

دهــه 70 بــه ایــن طــرف ادبیــات متدنــی در صحبــت هــای آقــا مطــرح بــوده اســت. و 

اوایــل دهــه 80 مطالعــات متدنــی در ایــران جــدی شــده اســت امــا مطالعــات متدنــی 

مــا هنــوز بــه تــراز مطالعــات آکادمیــک متدنــی دنیــا نرســیده اســت و در هیــچ یــک 

از مجامــع متدنــی حضــور موثــر نداریــم. مســئله هــای متدنــی و طــرف هــای متدنــی 

خودمــان را در جهــان اســالم منــی شناســیم و نســبت بــه آن تحلیــل درســتی نداریــم.

نبــود رویکــرد انضاممــی در مطالعــات متدنــی آســیب دیگــری اســت کــه رهــربی 

متذکــر شــدند؛ اساســا مــا متدنــی هــا لــذت مــی بریــم کــه در گوشــه هــای کتابخانــه 

بنشــینیم و نظریــه بدهیــم امــا مــا تعهــدی نســبت بــه مســئله هــای خیابــان نداریــم! 

نســبت بــه مســئله آب یــا آی تــی یــا زبــان در جهــان اســالم نــه فکــر مــی کنیــم نــه 

تحلیــل مــی کنیــم نــه نظــر داریــم! کدامیــک از متــدن پژوهــان مــا در مــورد داعــش 

کــه مهمرتیــن مشــکل بــود در چنــد ســال در جهــان اســالم، کتــاب نوشــتند و تحلیــل 

متدنــی ارائــه کردنــد؟

ــه  ــد رشــته ای هســتند و ن ــه چن ــا ن ــوع متــدن پژوهــان م آســیب دیگــر اینکــه ن

چنــد زبانــی، شــام زمانــی مــی توانیــد در ســطح متدنــی پــرواز کنیــد و تحلیــل ارائــه 

کنیــد بایــد بتوانیــم بــه 4_5 زبــان بخوانیــم و بنویســیم و بگوییــم و در چندیــن رشــته 

رسرشــته داشــته باشــیم درحالــی کــه بیــش از یــک زبــان واقعــی بلــد نیســتند و عمــال 

ایــن مــی شــود کــه مــا منــی توانیــم بــا همیــن کشــورهای همســایه خودمــان ارتبــاط 

بگیریــم. 

ــی  ــث متدن ــدند؛ مباح ــر ش ــی متذک ــلمین بابای ــالم و املس ــت االس ــر حج در آخ

شــعاری نیســت و بحثــی کامــال آکادمیــک اســت و متاســفانه توازنــی بیــن رسعــت 

تحــوالت متدنــی در دنیــای امــروز و رسعــت در اندیشــه ورزی هــای متدنــی در جهــان 

اســالم وجــود نــدارد، تحــوالت متدنــی در حقیقــت بســیار شــتابنده اســت و تغییــرات 

بــه رسعــت در حــال انجــام اســت و مســئله هــا بــه شــدت در حــال تغییــر اســت و مــا 

منــی توانیــم بــا آرامــش و کُنــد خوانــی و حرکــت فــردی خودمــان را در مســیر ایــن 

تحــوالت رسیــع متدنــی بــه روز نگهداریــم. مــا هنــوز بــه لحــاظ فکــری و تحقیقاتــی 

امــکان واکنــش رسیــع را نداریــم یعنــی منــی دانیــم در چــه مکانیســمی رسیــع بتوانیــم 

ــم و  ــازی کنی ــم و بازس ــع آوری بکین ــای الزم را جم ــم و دیتاه ــدا کنی ــئله را پی مس

بازتولیــد کنیــم و نظریــه بدهیــم و اثرگــذار باشــیم!

دومیــن نکتــه ای کــه در فــراز اول مطــرح شــد ایــن بــود کــه؛ بحــث جمــع شــدن 

متــدن پژوهــان کنــار یکدیگــر اســت کــه آقــا فرمودنــد: "مــن منــی گویــم تشــکل بــه 

ــی  ــا خیل ــه م ــق تجرب ــا طب ــاد ســازی، اینه ــاد ســازی و بنی ــای ســتاد ســازی و نه معن

کارگشــا نیســت. عــالج ایــن اســت کــه در بیــن جمعــی کــه در ایــن مســائل فکــر مــی 

کننــد یــک همفکــری بــه وجــود بیاید...ایجــاد جلســات همفکــرِی نزدیــک بــه هــم 

مهــم اســت"

کنــار هــم قــرار دادن ایــن مباحــث و دیــدن مجموعــه نــکات و مباحــث و ارتبــاط 

آنهــا بــا یکدیگــر و تبدیــل بــه یــک شــبکه منــودن مباحــث مهــم اســت تــا هــم افزایــی 

و نظــام فکــری ایجــاد شــود. اینکــه هــر کســی در گوشــه اتاق و موسســه خود بنشــیند 

و بــه دیگــران کاری نداشــته باشــد جوانــه هــای خوبــی رشــد مــی کنــد امــا عمــال آن 

ــد.  ــه ســمت متــدن اســالمی بروی ــد ب ــارک رخ منــی دهــد کــه شــام بتوانی ــاق مب اتف

ــه  ــوان کار را ب ــاه منــی ت ــان کوت ــک محقــق و دو محقــق و زم ــی و ی ــا دســت خال ب

رسانجــام رســاند!

مقــام معظــم رهــربی ســومین نکتــه را بــا ایــن مقدمــه آغــاز منودنــد کــه برخــی 

انقــالب هــا مثــل الجزایــر رصفــا سیاســی اســت و تفکــر و نظــام فرهنگــی و نظــام 

اقتصــادی و اجتامعــی عــوض منــی شــود و برخــی انقــالب هــا سیاســِی رِصف نیســت 

و نقطــه عزیمتــی اســت بــرای ایجــاد یــک متــدن جدیــد و مــی خواهــد در همــه چیــز 

تغییــر متدنــی ایجــاد کنــد و الگــوی زیســت متفاوتــی را مــی خواهــد طراحــی کنــد. 

ایشــان مــی فرماینــد: "انقــالب مــا فقــط ایــن نبــود کــه حکومــت عــوض شــود مــا پایه 

هــا و مبانــی حیــات را در جامعــه بنــا کنیم...امــا ایــن هنــوز متدن ســازی نیســت یعنی 

ــزی  ــی نیســت، چی ــه انقالب ــان ایجــاد جامع ــم متــدن ســازی مرادم ــی گویی ــی م وقت

فراتــر از آن اســت طبیعــت متــدن بــرشی و جهانــی اســت، وقتــی مــی گوییــم متــدن 

نویــن اســالمی یعنــی یــک پدیــده کــه بایســتی دنیــا را فــرا بگیــرد بــا ایــن چشــم بایــد 

بــه مســئله متــدن اســالمی نــگاه کــرد".

نکتــه چهــارم در مــورد متــدن رقیــب بــود و گفتنــد: "متــدن غــرب رقیــب و دشــمن 

متــدن اســالمی اســت ولــی معنایــش ایــن نیســت کــه مــا مــی خواهیــم آن را نابــود و 

تخریــب کنیــم اگــر مــا توانســتیم ایــن کار را اینجــا بــه طــور موفــق انجــام دهیــم ایــن 

بــه طــور طبیعــی منتــرش مــی شــود". قلمــرو اعتبــار یــک متــدن بســته بــه ایــن اســت 

ــزار و مــواد درســی  ــوژی و اب ــا تکنول ــان، تفکــر ی کــه منادهــای آن متــدن اعــم از زب

ــک  ــر در ی ــال اگ ــد مث ــته باش ــور داش ــا و... حض ــاب ه ــی و کت ــی و فرهنگ و آموزش

جامعــه فیلــم هــای هالیــود دیــده مــی شــود آن جامعــه جــزء قلمــرو اعتبــار متدنــی 

آمریکاســت. اگــر در یــک جغرافیــا مــدل زیســت شــام مــورد پســند قــرار بگیــرد آن 

جغرافیــا جــزء قلمــرو اعتبــار متــدن شــام بــه حســاب مــی آیــد اگــر چــه از شــام خیلــی 

دور باشــد. برخــورد متــدن هــا در ایــن فضــا قابــل فهــم اســت یعنــی ممکــن اســت دو 

متــدن در یــک شــهر یــا دانشــگاه بــا هــم در تضــاد باشــند!

مقــام معظــم رهــربی در فــراز دیگــری متذکــر ایــن نکتــه شــدند کــه: "مــن مــی 

خواهــم عــرض کنــم ایــن متــدن را بــه دنیــای اســالم و بــه مــردم خودمــان بــه یــک 

ــت و کرامــت انســان و ســبک  ــد و عبودی ــد. توحی ــی کنی ــل فهمــی معرف نحــوه قاب

زندگــی چهــار مقولــه اصلــی هســتند کــه متــدن نویــن اســالمی بــر روی ایــن چهــار 

اصــل بنــا مــی شــود. تحقــق رشیعــت اســالمی هــامن عبودیــت اســت...کار نظــری را 

بایــد خیلــی قــوی و فاخــر انجــام داد. یعنــی هــم خــود فکــر فاخــر باشــد هــم ادبیاتــی 

دکــرت بابایــی در ابتــدا خاطرنشــان کردنــد؛ جلســه مقــام معظــم 

رهــربی بــا متــدن پژوهــان در تاریــخ 11 بهمــن ۹7 برگــزار شــد کــه 

ــام معظــم رهــربی  ــن عرصــه خدمــت مق ــران ای ــده ای از متفک ع

ــن  ــدن نوی ــورد مت ــی را در م ــدگاه های ــات و دی ــیدند و گزارش رس

اســالمی ارائــه منودنــد. نــکات جلســه در چنــد محــوِر فقــه متدنــی، 

ــوان  ــه عن ــی، متــدن غــرب ب ــی و داشــن رویکــرد متدن ــش متدن بین

ــوزه  ــاالن ح ــجام فع ــالمی، رضورت انس ــدن اس ــی مت ــب متدن رقی

پــردازی در ســامان دهــی حرکــت  مطالعــات متدنــی، آینــده 

متدنــی، نگــرش انضاممــی و عینــی بــه مســئله هــای متــدن و.... بنــده 

فرازهایــی از ســخنان رهــربی را قرائــت مــی کنــم و چند نکتــه ای را 

توضیــح مــی دهــم و در آخــر نگاهی آســیب شناســانه بــه مطالعات 

متدنــی خواهــم داشــت. افــراد زیــادی از موسســات و پژوهشــکده 

ــن  ــا ای ــتند و تقریب ــور داش ــف حض ــای مختل ــکده ه ــا و و دانش ه

ــدن  ــدن و مت ــات مت ــای مطالع ــد از فض ــی کردن ــی م ــراد منایندگ اف

نشست 

تحلیــل  و  »گــزارش 

دیــدار متــدن پژوهان با 

مقــام معظــم رهــربی«

پژوهــی موجــود و چهــار گــزارش از ایــن جلســه انعــکاس یافــت. دکــرت بابایــی ضمــن بیــان مثبــت بودن 

نظــر رهــربی از محتــوای جلســه گفتنــد: برخــی تلقیشــان ایــن بــود کــه مقــام معظــم رهــربی نســبت 

بــه محتــوای جلســه نــگاه انتقــادی داشــتند ولــی بــه نظــر مــن تعابیــری کــه داشــتند نشــان دهنــده ایــن 

بــود کــه نگاهشــان مثبــت بــوده و پیگیــری هایــی کــه بعــد از جلســه داشــتند نشــان مــی دهــد کــه 

نظــر شــخص ایشــان موافــق بــوده اســت و در مطلــع کالم، در هــامن جلســه بعــد از شــنیدن نظــرات 

ــات شــام دوســتان و  ــد کــه؛ "خیلــی خوشــحال شــدم از شــنیدن بیان و گزارشــات هــم ایــن را فرمودن

آقایــان، یعنــی مــی بینــم مســئله را از لحــاظ نظــری دنبــال کردیــد و انســان بــه نــکات بــا ارزشــی در 

بیــن فرمایشــات آقایــان برخــورد مــی کنــد مــن از ایــن جلســه کــه بــروم بایســت بخاطــر وجــود شــامها 

ــه را  ــطح جلس ــان س ــر ایش ــن" اگ ــه رب العاملی ــت الحمدلل ــی اس ــف اله ــن لط ــکرکنم و ای ــجده ش س

ــا ایــن تعابیــر از جلســه تعریــف منی کردنــد. مطلــوب منــی دیدنــد ب

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی در ادامــه بــه نــکات مطــرح شــده در 

جلســه پرداختنــد؛ مســئله مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهــربی بحــث انضاممــی بــودن مطالعــات متدنــی 

بــود و بــا ذکــر خاطــره ای از جلساتشــان بــا روشــنفکران قبــل از انقــالب فرمودنــد: "مــا بایــد مراقــب 

باشــیم کــه کار نظــری ناظــر بــه میــدان، ناظــر بــه واقعیــت و ناظــر بــه عمــل و ناظــر بــه راهکار باشــد".
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ــی تقســیم  ــه دو قســم نظــری و عمل ــوم اســالمی در تقســیم ســنتی خــود ب عل

ــم کالم اســت و متکفــل بخــش دوم: فقــه و  می شــوند کــه متکفــل بخــش اول، عل

ــر ایــن اســاس، علــم فقــه نیــز هامننــد اخــالق از جملــه علــوم عملــی و  اخــالق. ب

دســتوری اســالم اســت  و میــان آنهــا ارتبــاط وثیقــی وجــود دارد. امــام خمينــي ره 

در »رشح چهــل حدیــث« در تبییــن ایــن ارتبــاط، چنیــن مي گويــد: هیــچ راهــی در 

معــارف الهیــه پیمــوده منی شــود، مگــر آنکــه از ظاهــر رشیعــت، رشوع کنــد و تــا 

انســان، متــأّدب بــه آداب رشیعــت حّقــه نشــود، هیچ یــک از اخــالق حســنه از بــرای 

او بــه حقیقــت، پیــدا نشــود و ممکــن نیســت کــه نــور معرفــت الهــی در قلــب او 

جلــوه کنــد و علــم باطــن و ارسار رشیعــت بــرای او منکشــف شــود. 

امــا تفــاوت فقــه و اخــالق در ایــن اســت کــه: فقــه، قالــب و صــورت ظاهــری 

افعــال مکلفیــن را از حیــث مطابقــت بــا قوانیــن و تکالیــف الهــی، مــورد توجــه قرار 

ــن  ــه همی ــردازد.  ب ــا می پ ــا و باطــن و حقیقــت آنه ــه معن ــا اخــالق ب می دهــد، ام

دلیــل اســت کــه در کلــامت بــزرگاِن فقــه و اخــالق، از اخــالق بــا تعبريهايــي ماننــد: 

»علــم معــرِّف منجیــات و مهلــکات نفــس« یــا »علــم تصفیــة قلــوب« و از فقــه بــا 

تعبري هايــي ماننــد »علــم معــرِّف کیفیــت عبــادات و معامــالت« یــا »علــم ظاهــر و 

آداب قالبیــه« یــاد شــده اســت. 

موضــوع فقــه، افعــال مکلّفیــن اســت  و حکــم فقهــی، حکمــی اســت کــه 

ــوط می شــود،  ــی مرب ــاری آدم ــال اختی ــی از افع ــه یک ــطه( ب ــا باواس )بی واســطه ی

امــا موضــوع اخــالق، اخــالق )ظاهــری و باطنــی( آدمــی اســت و حکــم اخالقــی، 

حکمــی اســت کــه بــه ملــکات اکتســابی نفســانی و رفتــاری آدمــی مربــوط می شــود 

ــاد منــی شــود. ــه عنــوان تکلیــف رشعــی ی و از آ ب

4-چالشهای فقه و اخالق، چگونه قابل توجیه است؟ 

ــم و یــک معرفــت دینــی و آنچــه  ــن داری ــن اســت کــه مــا یــک دی واقعیــت ای

ــۀ  ــاله-های عملی ــیم و در رس ــالمی می شناس ــالق اس ــه و اخ ــام فق ــه ن ــروزه ب ام

ــاس  ــر اس ــت  ب ــطور اس ــرب مس ــی معت ــای اخالق ــد و در کتابه ــام تقلی ــای عظ فقه

مبنــای تختطــه و احتــامل وجــود خطــا در اجتهــاد کــه مبنــای متامــی علــامی شــیعه 

اســت ـ لزومــا فقــه و اخــالق منطبــق بــا واقــع دیــن نیســت و بــه همیــن جهــت، 

ــان  احتــامل بــروز خطــا در احــکام مســتنبط فقهــی و اخالقــی و وقــوع چالــش می

ــت. ــر اس ــا امکان پذی ــا، منطق آنه

5-مــرز بیــن اخــالق و عــرف تــا کجاســت؟ اگــر بیــن ایــن دو تناقضــی باشــد کــدام 

تعییــن کننده اســت؟

ــن ســؤال، هــامن  ــراد از عــرف در ای ــۀ قســمت دوم ســؤال، ظاهــرا م ــه قرین ب

آداب و رســوم اجتامعــی اســت کــه در میــان مســلامنان در جوامــع اســالمی، 

معمــول و متــداول اســت و اجــامال از جامعــه ای بــه جامعــۀ دیگــر متفــاوت اســت. 

ــف  ــان مــردم جوامــع مختل ــد گفــت: آنچــه امــروزه در می ــن صــورت بای در ای

اســالمی معمــول و معــروف و متــداول اســت، لزومــا خاســتگاه رشعــی و اســالمی 

ــالیق  ــی، س ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــی، جغرافیای ــف تاریخ ــل مختل ــه عوام ــدارد بلک ن

قومــی و امثــال آن نیــز در شــکل گیری و تثبیــت آنهــا دخالــت داشــته اند. بــه 

ــالمی  ــالق اس ــاب اخ ــای ن ــا آموزه ه ــق ب ــا مطاب ــرف لزوم ــن ع ــت، ای ــن جه همی

ــن  ــه در ای ــد ک ــف باش ــا آن مخال ــددی ب ــوارد متع ــت در م ــن اس ــت و ممک نیس

صــورت، طبعــا بایــد آموزه هــای صحیــح اخالقــی اســالم را مــالک و فصــل الخطــاب 

قــرار داد. بلــه، بیــن اخــالق اســالمی بــا عــرف مترشعــه، یعنــی عــرف آن جامعــۀ 

مســلامن و مترشعــی کــه متامــی اعتقــادات و احــکام عملــی فقهــی و اخالقــی خــود 

ــرض  ــی ف ــتند، تناقض ــد هس ــه آن پای بن ــا ب ــه و حقیقت ــدس گرفت ــارع مق را از ش

منی شــود.

ــف  ــس از تعری ــارصی« پ ــالق ن ــۀ »اخ ــی در مقدم ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

حکمــت عملــی )بــه »دانســِن مصالــح حــرکات ارادی و اَفعــال صناعــی نوع انســانی 

بــر وجهــی کــه مــؤّدی باشــد بــه نظــام احــوال معــاش و معــاد ایشــان و متقضــِی 

رســیدن بــه کاملــی کــه متوجه انــد بــه ســوی آن(، بــه تعریــف اخــالق )کــه یکــی 

از اقســام حکمــت عملــی اســت( پرداختــه و بیــن اخــالق و آداب و فقــه از جهــِت 

ــد: ــود و می نویس ــل می ش ــاوت قائ ــأ، تف ــدأ و منش مب

ــح اعــامل و محاســن افعــاِل نــوع بــرش کــه  ــادِی مصال ــد دانســت کــه مب »و بای

مقتِضــِی نظــام امــور و احــوال ایشــان بــود، در اصــل، یــا طبــع باشــد یــا وضــع. امــا 

ــل  ــوِل اه ــای عق ــل آن در مقتض ــه تفاصی ــت ک ــود، آن اس ــع ب ــدأ آن طب ــه مب آنچ

بصــارت و تجــارب اربــاِب کیاســت بــود و بــه اختــالف ادوار و تقلـّـب ســیر و آثــار، 

مختلــف و متبــدل نشــود و آن، اقســاِم حکمــت عملــی اســت .. و امــا آنچــه مبــدأ 

آن، وضــع بــَود، اگــر ســبِب وضــع، اتفــاق رای جامعتــی بــود بــر آن، آن را آداب و 

رســوم خواننــد و اگــر ســبب، اقتضــای رای بزرگــی بــود، ماننــد پیغمــربی یــا امامــی، 

آن را نوامیــس الهــی گوینــد و آن نیــز ســه صنــف باشــد: یکــی آنچــه راجــع بــا هــر 

نفســی بــود بــه انفــراد، ماننــد عبــادات و احــکام آن و دوم، آنچــه راجــع بــا اهــل 

منــازل بــود بــه مشــارکت، ماننــد مناکحــات و دیگــر معامــالت و ســیّم، آنچــه راجــع 

ــم را  ــن نــوع عل ــود، ماننــد حــدود و سیاســات، و ای ــا اهــل شــهرها و اقلیم هــا ب ب

علــم فقــه خواننــد«.   

6- اثبــات یــا عــدم اثبــات انســجام در جزئیــات و مولفــه هــا در نظــام اخالقــی 

اســالم

ــا و  ــه جزئی آموزه ه ــت کم س ــۀ دس ــی از مجموع ــالم، بخش ــی اس ــام اخالق نظ

معــارف اســالمی اســت کــه بــه همــراه نظــام فقهــی اســالم و نظــام اعتقــادی آن، 

ــن اســالم« را تشــکیل می دهــد.  ــام »دی ــه ن مجموعــۀ منســجمی ب

ــول«  ــم االص ــی عل ــف »دروس ف ــاب رشی ــدر در کت ــیدمحمدباقر ص ــهید س ش

ــات« در تعریــف حکــم رشعــی می نویســد: »الحکــم الرشعــی  ــه »حلق معــروف ب

ــم  ــی ه ــم رشع ــان«. حک ــات االنس ــم حی ــه لتنظی ــن الل ــادر م ــع الص ــو الترشی ه

ــب،  ــد. خ ــم همین گونه ان ــی ه ــکام اخالق ــدارد، اح ــی ن ــم فقه ــه حک ــاص ب اختص

قــرار اســت احــکام و آموزه هــای دینــی، اعــم از فقهــی و اخالقــی، زندگــی انســان 

و جامعــۀ انســانی را نظــم دهنــد و بــه ســامان کننــد، الزمــۀ ایــن معنــا ایــن اســت 

ــد باشــند  ــه ســامان و نظام من ــن احــکام و آموزه هــا در درجــۀ اول ب ــه خــود ای ک

چــرا کــه بــه لحــاظ عقلــی، معقــول و منطقــی نیســت کــه از مجموعــه ای از 

ــت( انتظــار نتایجــی منســجم و  ــا هــم )عل ــط ب دســتورات غیرمنســجم و غیرمرتب

ــول( داشــت. منظــم )معل

7-اثبات تفاوتهای جسمی و روحی اهل بیت علیهم السالم

اثبــات تفاوت هــای جســمی و روحــی میــان خــود حــرضات  اگــر مــراد، 

ــواالت  ــه س ــور ب ــدی احمدپ ــلمین مه ــالم و املس ــت االس ــت حج ــن نشس در ای

ــد. ــخ دادن ــالق پاس ــش اخ ــون دان ــجویان پیرام دانش

ــتاد  ــخهای اس ــجویان و پاس ــط دانش ــده توس ــرح ش ــواالت مط ــه س ــه ب در ادام

می پردازیــم.

ــورد  ــدازه م ــه ان ــی اســت« تاچ ــرب اله ــت اخــالق، ق ــه »غای ــب ک ــن مطل 1-ای

ــم دارد؟ ــی ه ــای مخالف ــدگاه ه ــا دی ــت آی ــول اس قب

اگــر اخــالق را از تربیــت اخالقــی جــدا بدانیــم، بایــد بگوییــم: هــر انســانی فطرتــا 

مشــتاق و طالــب کــامل و بیــزار و فــراری از عیــب و نقــص اســت و »هــدف دانــش 

ــالق  ــواع اخ ــی ان ــی تفصیل ــق معرف ــری از طری ــة فط ــن مطالب ــری ای ــالق، پیگی اخ

انســانی و تبییــن احــکام ارزشــی آنهــا و فراهــم  آوردن مقدمــات تربیــت و تکامــل 

اخالقــی آدمــی اســت«.

و اگــر )بــر اســاس نــگاه ســنتی کــه تاکنــون بــه اخــالق و تربیــت، وجــود داشــته( 

ــت اخالقــی هــم  ــر تربی ــم و اخــالق را مشــتمل ب ــت را یکــی بگیری اخــالق و تربی

بدانیــم، بایــد بگوییــم: »غایــت اخــالق، تولیــد انســان ســامل و اســتاندارد اخالقــی در 

خــارج اســت« یعنــی انســانی کــه مبتــالی بــه رذائــل اخالقــی نیســت و ناهنجــاری 

اخالقــی نــدارد و قــوای حیوانــی او تحــت کنــرتل قــوۀ عاقلــه اش قــرار دارد و آنهــا 

ــر  ــه تعبی ــرد و ب ــه کار می گی ــی ب ــا ینبغ ــی م ــی و عل ــام ینبغ ــی، ک ــام ینبغ را فی

مســکویه در تهذیــب االخــالق: ..أن نحصــل النفســنا خلقــا تصــدر بــه عنــا االفعــال 

کلهــا جمیلــة و تکــون مــع ذلــک ســهلة علینــا ال کلفــة فیهــا و ال مشــقة.

ــر تربیــت اخالقــی( و عرفــان )عملــی(  یکــی از تفاوت هــای اخــالق )مشــتمل ب

در اهــداف آنهــا اســت بــه ایــن معنــا کــه عرفــان بــه دنبــال تقــرب انســان بــه حــق 

تعالــی و رســاندن آدمــی بــه باالتریــن مقامــات قــرب الهــی اســت امــا اخــالق تنهــا 

نشســت »بررســی شــبهات و ســواالت پیرامــون دانــش اخــالق« بــا ســخرنانی حجــت االســالم 

و املســلمین مهــدی احمدپــور )مدیــر گــروه اخــالق مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســواالت دینــی(  

ــن ۹8 در  ــنبه 21 فروردی ــالمی روز چهارش ــالق اس ــجویی اخ ــی دانش ــن علم ــت انجم ــه هم و ب

دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد.

نشست
 »بررسی شبهات و سواالت پیرامون دانش اخالق«

 حجت االسالم و املسلمین مهدی احمدپور

ــان،  ــن هــدف عرف ــع، تأمی ــی اســت. در واق ــال ســاخن انســان ســامل اخالق ــه دنب ب

مســتلزم تأمیــن هــدف اخــالق هــم هســت امــا عکــس ایــن قضیــه درســت نیســت 

و انســان ســامل اخالقــی لزومــا مؤمــن و موحــد و در مســیر ســلوک و تقــرب الــی 

اللــه نیســت.

2-آیا اخالق و تربیت اخالقی یک علم اند یا دو علم جدای از هم؟

ــتقل از  ــِم مس ــه دو عل ــه ب ــتند ک ــی هس ــی« عناوین ــت اخالق ــالق« و »تربی »اخ

یکدیگــر و البتــه مرتبــط بــا هــم اشــاره دارنــد، اگرچــه بســیار اتفــاق می افتــد کــه 

ــع می شــود: ــت واق ــا مــورد غفل ــاوت و تعــدد آنه تف

اخــالق، عنــوان علمــی اســت کــه انــواع اخــالق )خــوب و بــد( انســانی را 

»موضوع شناســی« و »حکم شناســی« می کنــد و نتایــج بررســی-های خــود را در 

اختیــار تربیــت اخالقــی می گــذارد. 

تربیــت اخالقــی، نیــز دانشــی اســت کــه در پــِی کشــِف اصــول و قواعــِد حاکــم 

بــر شــکل گیری و دگرگونــِی فضائــل و رذائــل اخالقــی در وجــود انســان اســت و بــه 

ــا به کارگیــری یافته هــای خــود و داده هــای علــم اخــالق ـ  ــال آن اســت کــه ـ ب دنب

آدمــی را از رّش رذائــل اخالقــی برهانــد و بــه فضائــل اخالقــی آراســته ســازد. 

بــه بیــان دیگــر: اخــالق بــه دنبــال آن اســت کــه توضیــح املســائلی اخالقــی در 

اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد و از ایــن طریــق، آنــان را بــا اخــالق نیــک و بــد و 

بــا تکالیــف اخالقی شــان آشــنا منایــد و امــا تربیــت اخالقــی بــه دنبــال آن اســت کــه 

آدمــی را بــا راه و رســم تحــول اخالقــی، نحــوۀ اســتفادۀ مؤثــر از داده هــای دانــش 

ــت  ــه وضعی ــود ب ــوب موج ــت نامطل ــق از وضعی ــور موفّ ــی عب ــالق و چگونگ اخ

اخالقــِی آرمانــی و مطلــوب، آشــنا  منایــد. 

3-تفاوت اخالق و فقه در چیست؟ 
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ــا االعــامل  ــل »امن ــی از قبی ــا روایات ــا ب ــن مبن ــرد  ای ــاز بیشــرتی می گی اســت و امتی

ــردد. ــد می گ ــات« تأیی بالنی

13-در فقــه، امــوری تجویــز یــا توصیــه می شــود کــه در اخــالق، مذمــوم اســت. 

ــال:  ــود؟ )مث ــه می ش ــه توجی ــارض، چگون ــن تع ــت، ای ــع، خداس ــارع و واض ــر ش اگ

در فقــه، عقــد نــکاح بــا شــیرخواره، جایــز اســت. در صورتــی کــه از نظــر اخالقــی 

مذمــوم اســت(

اوال: احــکام فقهــی، دائــر مــدار ادلــه ای اســت کــه از آیــات و عمدتــا از روایــات 

اســتفاده می شــود و تــا بــرای فقیهــی حجیــت یــک دلیــل فقیــه بــه اثبــات نرســد بــر 

اســاس آن حکــم منی دهــد. بنابرایــن احــکام فقهــی از مخرتعــات فقهــا نیســتند بلکــه 

نهایتــا مســتند بــه کتــاب و ســنت هســتند. بلــه ایــن احتــامل وجــود دارد کــه گاهــی 

ــل رشعــی  ــدی دالی ــا در جمع بن ــل رشعــی ی در تشــخیص صحــت و ســقم یــک دلی

و اســتنباط حکــم فقهــی بــا وجــود همــۀ دقت هــای اجتهــادی خطایــی رخ  دهــد. 

ــی  ــه همــۀ اطالعــات جزئ ــا توجــه ب ــد ب ــوا بای ــک فت ــارۀ ی ــا: قضــاوت در ب ثانی

ــا  ــه دســت م ــل و فلســفۀ احــکام هــم ب ــه آن باشــد )اگرچــه، همــۀ عل ــوط ب مرب

ــاوت  ــی قض ــکام فقه ــۀ اح ــارۀ هم ــل در ب ــات کام ــا اطالع ــم ب ــا بتوانی ــیده ت نرس

ــم(.  کنی

ــه  ــا: سیســتم اســتنباط فقهــی، ســازوکارهای خــاص خــود را دارد و طبعــا ب ثالث

ــود. ــی می ش ــی منته ــج خــاص فقه نتای

رابعــا: در مــوارد متعــددی، مالحظــات اخالقــی، جــزو مقدمــات اســتنباط فقهــی 

اســت )کــه مصــداق بــارز آن توجــه فقهــای عظــام بــه دو عنــوان مشــهور اخالقــی 

یعنــی عــدل و ظلــم در اســتنباط احــکام فقهــی در ابــواب مختلــف معامالت اســت(.

خامســا: در خصــوص تجویــز »نــکاح بــا دخــرت شــیرخواره«، ایــن فتــوا، مــرشوط 

ــا در  ــه دســت اوســت ب ــل ب ــر طف ــار ام ــه اختی ــل ک ــی طف ــه ول ــن اســت ک ــه ای ب

ــه  ــرای مراعــات مصلحــت خــود طفــل )ن نظــر گرفــن جمیــع رشایــط موجــود و ب

مصلحــت خــودش یــا دیگــری( چنیــن کاری انجــام دهــد، تنهــا در ایــن صــورت اســت 

ــه  ــه ب ــری از قضی ــن تصوی ــدارد و چنی ــاری ن ــه اعتب ــح اســت و گرن کــه عقــد صحی

لحــاظ اخالقــی مذمــوم نیســت.

14-لطفا گونه شناسی تعارضات و شبهات اخالقی را بیان فرمایید.

شبهات اخالقی را می توان دست کم در دو دستۀ کالن زیر جای داد: 

1.شــبهات ناظــر بــه معرفــت درجــه دوم اخالقــی، کــه می توانیــم آنهــا را 

ــی،  ــم اخالق ــارۀ: مفاهی ــل شــبهات در ب ــن قبی ــم. ای ــی هــم بنامی شــبهات فرااخالق

معانــی گزاره هــای اخالقــی، ارزش هــای اخالقــی، الزامــات اخالقــی، مبانــی اخــالق، 

ــی از ایــن دســت مطــرح  ــن و اخــالق و مباحث ــوم دیگــر، دی ــا عل ــاط اخــالق ب ارتب

می شــوند.

ــه در  ــؤاالتی ک ــامن س ــا ه ــی ی ــه اول اخالق ــت درج ــه معرف ــر ب ــبهات ناظ 2.ش

بــارۀ مســائل جزئــی و فروعــات اخالقــی مطــرح می شــود. آنچــه امــروزه »اخــالق 

ــه  کاربــردی« خوانــده می شــود، در واقــع، همیــن شــبهات قســم دوم اســت کــه ب

ــرص  ــه ع ــد ک ــرص جدی ــی در ع ــت اخالق ــکاالت زیس ــامت و اش ــات و تزاح تعارض

پیرشفــت رسیــع علــم و تکنولــوژی اســت می پــردازد و مســائل مســتحدثۀ اخالقــی 

ــد. ــرح می کن ــرشی مط ــات ب ــد حی ــای نوپدی را در عرصه ه

15-آیا اخالق سکوالر داریم؟

ــل تقســیم  ــی قاب ــر دین ــی و غی ــه دو قســم دین ــک تقســیم کالن، ب اخــالق در ی

اســت:

اخــالق دینــی در تعریــف محــدودش: اخــالق مســتفاد از دیــن اســت و در 

تعریــف وســیعش: اخــالق مســتفاد از دیــن و یــا هامهنــگ و قابــل جمــع بــا دیــن 

اســت.

ــود.  ــه می ش ــن گفت ــتفاد از دی ــر مس ــالق غی ــه اخ ــم ب ــی ه ــر دین ــالق غی  اخ

ــی اســت: دســته ای از  ــر دو دســته از گزاره هــای اخالق ــی، مشــتمل ب ــن اخالق چنی

گزاره هــای اخالقــی کــه بــا گزاره هــای اخالقــی دینــی هامهنــگ و قابــل جمع انــد 

ــته دوم  ــن دس ــد. ای ــی ندارن ــن قابلیت ــه چنی ــی ک ــای اخالق ــته ای از گزاره ه و دس

ــکوالر را  ــالق س ــوای اخ ــتند محت ــی هس ــامن  گزاره های ــی ه ــای اخالق از گزاره ه

تشــکیل می دهنــد.

ــی  ــم تفاوت-های ــا ه ــان ب ــه ایش ــه بل ــت ک ــن اس ــخ ای ــد، پاس ــن ع باش معصومی

ــت  ــل بی ــه اه ــت و گرن ــاوت اس ــّخص، تف ــدد و تش ــۀ تع ــوال الزم ــته اند و اص داش

ــد یعنــی دارای تفاوت هایــی هســتند کــه  ــد و همیــن کــه متعددن ع متعــدد نبودن

آنهــا را از هــم متامیــز کــرده اســت و چــون انســان، مرکــب از جســم و روح اســت 

پــس ایــن تفاوتهــا نیــز منطقــا می توانــد بــه هــر دوی ایــن حوزه هــا راه پیــدا  کنــد.

قــرآن کریــم نیــز بــا وجــود اشــرتاک پیامــربان الهــی در فضیلــت عصمــت، بیــن 

آنــان تفــاوت قائــل شــده و می فرمایــد: تلــک الرســل فضلنــا بعضهــم علــی بعــض. 

ــا عبــد مــن  ــا را تأییــد می کنــد: امــام علــی ع می فرمــود: ان روایــات هــم ایــن معن

ــاز  ــش ب ــر خوی ــی ع را در براب ــاب عل ــن ع کت ــن العابدی ــام زی ــد و ام ــد محم عبی

ــرد  ــه گَ ــادت ب ــد در عب ــی می توان ــه کس ــود چ ــت و می فرم ــرد و می گریس می ک

ــان ع برســد. ــر مؤمن امی

اثبــات تفاوت هــای جســمی و روحــی میــان حــرضات  اگــر مــراد،  امــا  و 

معصومیــن ع و مــردم عــادی باشــد، پاســخ ایــن اســت کــه بلــه  گذشــته از اشــرتاکات 

فراوانــی کــه از آیــۀ: »قــل امنــا انــا بــرش مثلکــم ..« اســتفاده می شــود. اجــامال چنیــن 

تفاوت هایــی وجــود دارد و در روایــات هــم بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت. 

8-تبیین بعضی تناقضات در سیره و روایات معصومین علیهم السالم 

ســؤال، خیلــی کلــی اســت، پاســخ اجاملــی بــه ایــن ســؤال کلــی ایــن اســت کــه 

ــره،  ــادی و غی ــی و اقتص ــی و اجتامع ــی و سیاس ــاوت زمان ــف و متف ــط مختل رشای

اقتضاءاتــی متفــاوت از هــم دارنــد و کســی کــه ایــن تفاوتهــای ظاهــری را می بینــد 

ممکــن اســت آنهــا را در تضــاد بــا هــم ببینــد در حالــی کــه واقعــا اینطــور نیســت.

۹- اخالق بر دین مقدم است یا دین بر اخالق؟ 

اخــالق از مقدمــات اثباتــی دیــن اســت و تــا آدمــی متخلــق بــه فضائلــی چــون: 

ــه روی او  ــن ب ــرش دی ــری( نباشــد، عمــال راه پذی ــی و حق پذی ــی )حق جوی حق طلب

مســدود اســت. از ایــن جهــت، اخــالق مقــدم بــر دیــن اســت. 

ــالق  ــم اخ ــت و عل ــی اس ــروزه غرب ــا ام ــالق م ــش اخ ــد دان ــی معتقدن 10-برخ

ــد؟ ــول داری ــر را قب ــن نظ ــا ای ــش دارد، آی ــدن راه درازی در پی ــرای اسالمی ش ب

ــرب اخالقــی کــه  ــه کتابهــای معت ــرا شــام ب ــن ادعــا ادعــای درســتی نیســت زی ای

مراجعــه می کنیــد آنهــا را مشــحون از آیــات و روایــات و ادلــۀ عقلــی و .. می بینیــد. 

امــکان دارد کــه مــراد مدعــی، ایــن باشــد کــه اخــالق اســالمی، اخــالق ارســطویی 

ــرشب  ــار م ــالمی، چه ــراث اس ــت: اوال: در ت ــد گف ــورت بای ــن ص ــه در ای ــت ک اس

اخالقــی وجــود دارد کــه رویکــرد فلســفی، تنهــا یکــی از آنهاســت و ثانیــا: رویکــرد 

ارســطویی بــه دلیــل انطبــاق و هامهنگــی فــراوان بــا آموزه هــای کتــاب و ســنت، 

ــه اســت و  ــرار گرفت ــراد عــوام  ق ــه اف مــورد اســتقبال عاملــان اخــالق مســلامن ـ ن

ــوان  ــه عن ــرش آن ب ــه و پذی ــت متعالی ــور حکم ــدار ره و ظه ــان مالص ــا: از زم ثالث

فلســفه نــاب اســالمی، دیگــر خــربی از رویکــرد خالــص فلســفی نیســت تــا کســی 

مدعــی شــود کــه اخــالق اســالمی، هنــوز هــم اخــالق ارســطویی و غربــی  یعنــی 

یونانــی  اســت و رابعــا: حکــامی یونــان را برخــی از علــامی بــزرگ و نوابــع فلســفۀ 

ــه  ــذا اســناد اخــالق اســالمی ب ــد و ل ــا می دانن ــا از شــاگردان انبی ــا ی اســالمی از انبی

آنــان مشــکلی نــدارد و خامســا: حتــی اگــر آنهــا ملحــد هــم بــوده باشــند، مــا هیــچ 

ابایــی از شــاگردی کــردن و پذیــرش حــرف حــق از ملحــدان نداریــم.

ــت و  ــد بهش ــی مانن ــت اجرای ــردن ضامن ــرح ک ــی، مط ــالق دین ــا در اخ 11-آی

جهنــم، موجــب کاهــش ارزش اخــالق دینــی منی شــود؟

مطــرح کــردن اینگونــه امــور کــه حکــم جایــزه و مشــوق را دارنــد بــرای بچه هــا 

ــه  ــاالنی ک ــی بزرگس ــتند و حت ــدای راه هس ــازه در ابت ــه ت ــرادی ک ــان و اف و جوان

ــامل  ــه رصف ک ــیده اند ک ــّدی نرس ــه ح ــی ب ــامل عقل ــد و ک ــاظ رش ــه لح ــوز ب هن

ــوان مشــّوق و  ــه عن ــا، انگیزه ســاز و مشــوق حرکــت باشــد، ب ــرای آنه و نقصــان ب

ــدارد. ــی ن ــیر، مانع ــدۀ در مس ــّرک و نگه دارن مح

ــن  ــا در حس ــت ی ــی اس ــن فعل ــالمی در حس ــالق اس ــام اخ ــت در نظ 12-اولوی

ــی؟ فاعل

واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز محققــان و صاحب نظــران رشــتۀ اخــالق اســالمی 

ــده،  ــر بن ــه نظ ــیده اند و ب ــر نرس ــاق نظ ــه اتف ــالم ب ــاری اس ــه هنج ــارۀ نظری در ب

ــع  ــت جام ــه ای اس ــالم، نظری ــاری اس ــۀ هنج ــامال نظری ــه احت ــد ک ــور می رس اینط

امــا در خصــوص  نتیجه گــرا.  امتیــازات نگاه هــای: فضیلت مــدار، وظیفه گــرا و 

ــی  ــن فعل ــر از حس ــی، مهم  ت ــن فاعل ــوع، حس ــد در مجم ــر می رس ــه نظ ــؤال ب س



دکــرت فیــض افــرا در ابتــدا نکاتــی را پیرامــون اهمیــت دروس معــارف اســالمی 

در دانشــگاه و مقــدس دانســن کار تدریــس بیــان کردنــد. 

ایشــان تقســیم دروس دانشــگاهی بــه عمومــی و تخصصــی را اشــتباه دانســتند و 

گفتنــد ایــن اشــتباه پیامــد منفــی دارد. وی تقســیم بنــدی صحیــح دروس را، عمومــی 

و اختصاصــی عنــوان کردنــد.

 وی یکــی از علــل اهمیــت دروس معــارف در دانشــگاه را اینگونــه مطــرح 

کردنــد کــه دروس عمومــی را بایــد همــه رشــته ها بگذراننــد و ایــن نشــان از 

ــت. ــن دروس اس ــت ای اهمی

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران واحــد شــهر قــدس در ادامــه 

بــه بیــان نــکات کاربــردی ذیــل پرداختنــد:

1.  از یکنواختــی کالس پرهیــز شــود. )متــدوال تریــن آفــت کالس هــا یــک 

نواختــی کالس اســت(. 

ابزارهای رفع یکنواختی:

الــف. ابــزار شــکلی: بــه شــکل و منــاد بیرونــی بایــد توجــه شــود. ماننــد: نشســن، 

برخواســن، راه رفــن، بــاال و پاییــن آوردن صــدا؛

ــوان  ــخ در کالس بعن ــش و پاس ــزار پرس ــری از اب ــره  گی ــی: به ــزار محتوای ب. اب

ــرک در کالس. ــن مح بهرتی

2. ایجاد انگیزه: در بیان رسفصل های دروس از ایجاد انگیزه غفلت نشود.

نکات قابل توجه در ایجاد انگیزه:

الف( تاکید بر اهمیت بحث؛

ب ( بیان خاطره، داستان، مثال و یا خواندن شعر؛

ــت،  ــغ اس ــه تی ــردن روی لب ــت ک ــد حرک ــن مانن ــه گف ــه )لطیف ــان لطیف ج ( بی

ــورد  ــا م ــیم ت ــب باش ــد مراق ــان آن بای ــا در بی ــت ام ــوب اس ــه خ ــف لطیف تعری

ــب  ــا و مذاه ــت ه ــا قومی ــردن ب ــوخی ک ــم. از ش ــرار نگیری ــجو ق ــتاویز دانش دس

ــود(. ــاب ش اجتن

3. نحوه استفاده از ماژیک:

الف( از اینکه ماژیک، مخصوص وایت  برد است اطمینان حاصل کنید؛

 ب( از ماژیک نوک پهن استفاده شود )باعث خوش خطی می شود(؛

ج ( حساس بودن نسبت به کم رنگی و پررنگی ماژیک؛

د ( از رنگ های متنوع در نوشن استفاده شود.

4. نحوه استفاده از تخته:

 الف( نظم در نوشن مطالب رعایت شود؛

ب ( 20 درصــد تختــه بــرای نوشــن چهارچــوب درس و 80 درصــد تختــه بــرای 

نوشــن محتــوا لحــاظ شــود؛

ج ( بهره گیری از خط خوب.

5. پرسش و پاسخ در کالس

سؤال  ها به دو دسته تقسیم می شود:

1( سؤال های مرتبط با درس: جوابش را یا می دانم یا منی دانم.

سؤال هایی که دانشجو از ما می پرسد:

الف( اگر جواب را می  دانیم: به سؤال او پاسخ می دهیم.

ب ( اگر جواب را منی دانیم:

      یک. استاد ابتدا باید درستی و نادرستی سؤال را مشخص کند؛

       دو. اســتاد ســؤال را بیــن دانشــجو مــی  بــرد تــا فرصتــی ایجــاد شــود بــرای 

ــن  ــده بی ــدل ش ــث رد و ب ــه الی مباح ــع از الب ــی مواق ــه برخ ــردن و اینک ــل ک تأم

دانشــجویان، اســتاد رسنخنــی بــه دســت مــی آورد کــه مــی توانــد از هــامن بــرای 

رســیدن بــه پاســخ اســتفاده کنــد؛

انتقال تجربیات استادان معارف اسالمی

دکرت داود فیض افرا

ششــمین جلســه از سلســله نشســت های »انتقــال تجربیــات اســتادان معــارف اســالمی« بــا حضــور دکــرت داود فیــض افــرا اســتادیار گــروه 

معــارف اســالمی دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران واحــد شــهر قــدس در روز چهارشــنبه 22 خــرداد 13۹8 در ســالن امــام رضــا)ع( برگــزار گردیــد.
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         ســه. اگــر در نهایــت جــواب را منی دانیــم بــه دانشــجو بگوییــم، منی دانــم، 

بــرای جلســه آینــده تحقیــق کــرده و جــواب شــام را می دهــم.

2( ســؤال هــای غیرمرتبــط بــا درس: ایــن دســته از ســؤال هــا یــا دارای اهمیــت 

اســت یــا اهمیــت نــدارد.

الــف( اگــر ســؤال هــای غیرمرتبــط بــا درس، دارای اهمیــت باشــد بایــد پاســخ 

داده شــود؛

ب( اگــر ســؤال هــای غیرمرتبــط بــا درس اهمیــت نداشــت، بــه جــواب اجاملــی 

بســنده کــرده و بــرای جلوگیــری از اتــالف وقــت دانشــجویان جــواب مبســوط را 

ــم.  ــه بعــد از کالس موکــول می کنی ب

6. مدیریت و کنرتل کالس

در هــامن جلســه اول کــه جلســه طالیــی اســت اســتاد موقــع حضــور و غیــاب 

دانشــجویان، اســامی چنــد  نفــر را در حافظــه خــود نگــه دارد و در هنــگام تدریــس، 

آنهــا را بــه اســم صــدا کــرده و از آنهــا ســؤال بپرســد ایــن باعــث متعجــب شــدن 

دانشــجوها مــی شــود کــه اســتاد عجــب حافظــه ای دارد کــه در جلســه اول اســامی 

همــه را در ذهــن دارد لــذا دانشــجو حواســش را جمــع می کنــد.

7. با دانشجو شلوغ چه کنیم؟

یکم. استاد نسبت به اتفاقات و جریانات در کالس غافل نباشد؛

دوم. استاد در هنگام تدریس به دانشجویان نگاه کند؛

ســوم. در زمانــی کــه در کالس همهمــه اســت اســتاد ســکوت کنــد و بــه 

دانشــجوی خاطــی نــگاه کنــد؛

چهــارم. در نهایــت بایــد منشــأ شــلوغی دانشــجو را پیــدا کنیــم. )بعــد از کالس 

دانشــجوی خاطــی را نگــه داشــته و بــه او تذکــر بدهیــم(.

ــا  ــد ب ــعی کنی ــد و س ــراج نکنی ــجو را از کالس اخ ــه دانش ــچ وج ــه هی ــه: ب نکت

ــید. ــق باش ــجو رفی دانش

 8. نحوه تدریس استاد آقا برای دانشجوی خانم

الف( استاد از محوطه اطراف میز خود جلوتر نرود؛

ب( نگاه خود را به دانشجویان توزیع کنیم و مستقیم به او نگاه نکنیم.

۹. استفاده از پاورپوینت

الــف( از تیــرت اســتفاده شــود و از آوردن همــه مطالــب در پاورپوینــت پرهیــز 

شــود )آوردن متــام مطالــب در پاورپوینــت باعــث مــی شــود دانشــجو متام حواســش 

بــه مطالــب بــرود و توجهــی بــه اســتاد نداشــته باشــد(؛

ب( اگــر در متــام کالس از پــاور اســتفاده کــرده و از تختــه اســتفاده نکنیــم کالس 

یــک نواخــت می شــود.

ج( اگــر قــرار اســت کلیــپ پخــش شــود، اســتاد قبــالً کلیــپ را دیــده و بررســی 

کنــد.

نشست »بایستگی های استاد معارف اسالمی«

نشســت  »بایســتگی های اســتاد معــارف اســالمی« بــا حضــور رسکار خانــم ژرفــی یگانــه 
روز دوشــنبه 26 فروردیــن مــاه 13۹8، در ســالن امــام رضــا )ع( دانشــگاه معــارف اســالمی 

برگــزار گردیــد.

رسکار خانم ژرفی یگانه
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ــد، از زحــامت چندســاله  در جلســه ای کــه در تاریــخ 27 تیرمــاه برگــزار گردی

ــگاه«  ــل دانش ــور بین املل ــاور ام ــعدی، »مش ــرت س ــلمین دک ــالم واملس حجت االس

تقدیــر گردیــد.

تقدیر از زحامت 
حجت االســالم واملسلمین 

دکرت سعدی

ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــاکری عض ــه ش ــرت روح الل ــلمین دک ــالم واملس حجت االس

ــه دانشــیاری دســت یافــت. ــه رتب تهــران و ریاســت محــرتم دانشــگاه ب

دانشــگاه معــارف اســالمی ایــن موفقیــت علمــی را بــه ایشــان تربیــک عــرض منــوده 

و از خــدای متعــال بــرای ایشــان آرزوی ســالمتی، پیرشفــت و توفیــق خدمــت بیشــرت 

ــد.  ــئلت می منای مس

 ارتقــاء رتبه علمی 
حجت االســالم واملسلمین دکرت 
روح الله شــاکری به دانشیاری

در ابتــدای مراســم حجــت االســالم و املســلمین اکــربی مناینــده ولــی فقیــه در ســپاه علــی بــن ابی طالــب)ع( اســتان قم در ســخنانی کوتــاه حضور رشکت کننــدگان و مدعــوان بــه این هامیش 

را خیــر مقــدم گفتنــد، آنــگاه دکــرت علیرضــا زاکانــی مناینــده پیشــین مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی و مســئول هــم اندیشــی و راهربدی ســپاه به بیــان خاطراتی از شــهید چمــران و 

نیــاز وجــود روحیــه حامســه آفرینــی و رشــادت و ایثارگــری در بیــن مســئوالن و مدیــران نظــام جمهــوری اســالمی در عــرص حــارض پرداختنــد و آن را رمز موفقیــت و پیروزی انقالب اســالمی 

در برابــر زیــاده طلبــی های نظام اســتکباری و ســلطه دانســتند.

در پایان مراسم از اساتید منونه تراز انقالب اسالمی در بسیج اساتید استان قم به رشح ذیل تجلیل به عمل آمد:

1. حجت االسالم و املسلمین دکرت روح الله شاکری رئیس دانشگاه معارف اسالمی

2.حجت االسالم و املسلمین دکرتمحمدمهدی گرجیان استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( و رئیس پیشین سازمان بسیج اساتید استان قم

3. دکرت سید محمدعلی حسینی رئیس دانشگاه پیام نور استان قم

4. دکرت ابراهیم عبدی پور رئیس دانشگاه حرضت معصومه)س(

5. دکرت جالل رضایی رئیس دانشگاه صنعتی قم

6. دکرت محمدحسن نادری رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان قم

بــه مناســبت ســالروز شــهادت شــهید مصطفــی چمــران اســتاد تــراز انقــالب اســالمی و روز 

ــا همــکاری دانشــگاه  بســیج اســاتید هامیشــی از ســوی ســازمان بســیج اســاتید اســتان قــم ب

معــارف اســالمی در ســالن اجتامعــات دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد.

مراسم گرامیداشت 
دکرت مصطفی چمران استاد تراز انقالب اسالمی

ارتقــاء رتبه علمــی دکرت محمدجواد 

به دانشیاری فالح 

دکــرت محمدجــواد فــالح عضــو هیــات علمــی گــروه اخــالق اســالمی و مدیر 

پژوهشــی اخــالق اســالمی دانشــگاه بــه رتبــه دانشــیاری دســت یافت.

ــک  ــان تربی ــه ایش ــی را ب ــت علم ــن موفقی ــالمی ای ــارف اس ــگاه مع دانش

عــرض منــوده و از خــدای متعــال بــرای ایشــان آرزوی ســالمتی، پیرشفــت و 

ــد.  ــئلت می منای ــرت مس ــت بیش ــق خدم توفی
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کانــون بســیج اســاتید دانشــگاه معــارف اســالمی در نهمیــن جشــنواره مالــک 

ــن  ــق تری ــوان »موف ــه عن ــم ب ــب )ع( اســتان ق ــی طال ــن اب ــی ب اشــرت ســپاه عل

کانــون مقاومــت بســیج اســاتید ســپاه علــی بــن ابــی طالــب)ع(« معرفــی و در 

مراســمی کــه در روز چهارشــنبه 23 مــرداد برگــزار گردیــد از حجــت االســالم 

ــون بســیج اســاتید  ــی مســئول کان و املســلمین دکــرت ســید حســین رکــن الدین

دانشــگاه تجلیــل شــد.

ــه ایشــان و اعضــای محــرتم  ــت را ب ــن موفقی ــارف اســالمی ای دانشــگاه مع

ــان آرزوی  ــرای آن ــوده و ب ــرض من ــک ع ــگاه تربی ــاتید دانش ــیج اس ــون بس کان

ــای  ــان ه ــداف و آرم ــه اه ــتیابی ب ــیر دس ــرت در مس ــت بیش ــالمتی و موفقی س

واالی انقــالب اســالمی ایــران را دارد.

برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت تفسیر نور 
ــات مقــام معظــم رهــربی  ــه منوی ــا عنایــت ب دانشــگاه معــارف اســالمی ب

)مــد ظلــه العالــی( در توجــه بیشــرت نســبت بــه تفســیر قــرآن کریــم و توصیــه 

ایشــان کــه فرمودنــد: »مــا نبایــد از تفســیر محــروم بانیــم، درس تفســیر مهــم 

اســت« نخســتین دوره مســابقه کتابخوانــی بــا محوریــت تفســیر نــور )ســوره 

حمــد و بقــره( تالیــف حجــت االســالم و املســلمین قرائتــی را برگــزار منــود.

ــد نخســت  ــه مطالعــه جل ــارک رمضــان ب ــاه مب دانشــجویان در فرصــت م

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــخ 23/ ۹8/3 ب ــد و در تاری ــدام منودن ــور اق تفســیر ن

اسامی نفرات برتر این مسابقه بدین رشح است:

ــان بــه رشح ذیــل اســت ـ جوایــزی بــه  همچنیــن بــه 7 نفــر از برگزیــدگان رتبــه هــای بعــدی ـ کــه اســامی آن

رســم یادبــود اهــدا خواهــد شــد.

 

 هدیه رشته / گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی رتبه
 ریال 0101110111 مدرسی معارف قرآن و حدیث کارشناسی ارشد اسداهلل متقی مهر اول
 ریال 001110111 تاریخ و تمدن اسالمی کارشناسی ارشد محسن فکری فالح دوم
 ریال 001110111 اسالمیآشنایی با منابع  کارشناسی ارشد سعید عابد سوم

 

 

 رشته / گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
 آشنایی با منابع اسالمی کارشناسی ارشد قافینجمه  0
 آشنایی با منابع اسالمی کارشناسی ارشد نادعلیمحمد  2
 مبانی نظری اسالم کارشناسی ارشد فرزادنسبروح اهلل  3
 تاریخ و تمدن اسالمی دکتری اسدبیگیمهسا  4
 تاریخ و تمدن اسالمی دکتری مسیبی سارینرگس  5
 مشاوره کارشناسی ارشد باروتی شاهکوچکیعلیرضا 6
 اخالق اسالمی ارشدکارشناسی  اسعدیمعصومه  7

  

 

 

انتخــاب بســیج اســاتید دانشــگاه بــه عنــوان موفــق تریــن 
کانــون مقاومــت بســیج اســاتید در جشــنواره مالــک اشــتر 

همزمــان بــا روز کارمنــد و در آســتانه روز خانــواده و نــزول آیــه مباهلــه، مراســم تکریــم از کارمنــدان و خانواده هــای محــرتم آنــان و نیــز تقدیــر از فرزنــدان ممتــاز 

تحصیلــی کارکنــان در روز دوشــنبه 4 شــهریور ۹8 در مجتمــع تفریحــی قــرص واقــع در روســتای دســتگرد برگــزار گردیــد.

این مراسم با تالوت دلنشین آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه آقای شاهرخ اصفهانی با همکارانشان به اجرای برنامه های شاد پرداختند.

در پایــان مراســم از کارمنــد منونــه در ســال ۹7 آقــای حســین هرنمنــد، دانش آمــوزان، دانشــجویان و طــالب ممتــاز فرزنــدان کارکنــان دانشــگاه، نفــرات برگزیــده مســابقه 

کتابخوانــی مــاه مبــارک رمضــان ویــژه کارمنــدان و نفــرات برتــر مســابقات ورزشــی بــا اهــدای لــوح و هدیــه، تقدیــر بــه عمــل آمــد.

مراســم تکریم از کارمنــدان و خانواده های محرتم آنان 

نقد كتاب درســی »تفسري 
موضوعــی قرآن كريم«

دكرت عي نصريي

بــا توجــه بــه اهميــت کتاب هــاي دريس و رضورت اصــالح و بهينه ســازي آن در 

خــرداد 13۹8 از ســوي گــروه علمــي معــارف قــرآن و حديــث، جلســه نقــد كتــاب 

دريس »تفســري موضوعــي قــرآن كريــم«، تأليــف حجت االســالم دكــرت عــي نصــريي 

در دانشــگاه آزاد شــرياز برگــزار گرديــد.
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ــجویان  ــژه دانش ــروزه وی ــزاری اردوی یک برگ
ــر خواه

ــر ۹8  ــژه دانشــجویان خواهــر در روز شــنبه مــورخ 1 تی اردوی یکــروزه وی

برگــزار گردیــد. دانشــجویان در ایــن اردو از شــهر زیبــا و تاریخــی نیــارس بازدیــد 

ــن  ــارت حــرضت علی ب ــه زی ــری، ب ــس از حضــور در کارگاه گالب گی ــد و پ کردن

محمدباقــر )ع( )مشــهور بــه ُســلطان َْعلی( در مشــهد اردهــال مــرشف شــدند.

ــه  ــا ب ــر )ع( بن ــن محمدباق ــی علی ب ــای تاریخ ــی از گزارش ه ــاس برخ براس

درخواســت دوســتداران اهــل بیــت )ع( از اهالــی چهــل حصــاران و فیــن کاشــان 

در ســال 113ق بــه ایــن منطقــه هجــرت منــود و مــدت ســه ســال بــه امــر تبلیــغ 

ــه همــراه  و ارشــاد مــردم همــت گامشــت. ایشــان رسانجــام در ســال 116ق ب

ــه شــهادت رســیدند.  ــی منطقــه توســط نیروهــای حکومتــی ب تعــدادی از اهال

پیکــر مطهــر ایشــان در مشــهد اردهــال بــه خــاک ســپرده شــد.

در نوبــت عــرص، خواهــران دانشــجو از غــار چال نخجیــر بازدیــد کردنــد. غــار 

ــار طبیعــی  ــن آث ــن و شــگفت انگیزتری ــوان یکــی از زیباتری ــه عن ــر ب چال نخجی

در منطقــه دلیجــان اســتان مرکــزی اســت. ایــن غــار در نزدیکــی شــامل رشقــی 

شهرســتان دلیجــان از توابــع اســتان مرکــزی و در منطقــه ای بــه نــام چال نخجیــر 

نزدیــک شــهر نــراق در دل کــوه تخــت واقــع شــده اســت. غــار چال نخجیــر کــه 

ــوم  ــه دوران س ــق ب ــود، متعل ــوب می ش ــی محس ــوب افق ــای مرط ــزء غاره ج

زمیــن شناســی اســت. 

ــک   ــرای ی ــان اج ــال 67 در جری ــر س ــتانی اواخ ــکوهمند و باس ــار ش ــن غ ای

طــرح عمرانــی و بــر اثــر انفجــار در نزدیکــی دهانــه کشــف شــد. غــار 

چال نخجیــر مجموعــه ای زیبــا از ســنگ های مرجانــی چنــد میلیــون ســاله اســت 

ــد   ــال می دانن ــون س ــدود 70 میلی ــار را ح ــن غ ــت ای ــان قدم ــه کارشناس   .ک

برگــزاری مســابقات ورزشــی بــه مناســبت هفتــه 
ــجویی ــای دانش خوابگاه ه

بــه مناســبت هفتــه خوابگاه هــای دانشــجویی 7 تــا 13 اردیبهشــت ۹8، 

مســابقات ورزشــی در دو رشــته طنــاب زنــی و دارت بــرای دانشــجویان خواهــر 

برگــزار شــد و از نفــرات برتــر بــا اهــداء جوایــز تقدیــر بعمــل آمــد. 

حضور هفتگی در مسجد مقدس جمکران
خواهــران دانشــجو سه شــنبه شــبها بــا حضــور در مســجد مقــدس 

ــد.  ــات می پردازن ــه مناج ــود ب ــوالی خ ــا و م ــا آق ــران ب جمک

پرتوی از معارف نهج البالغه
ــت رشح  ــا محوری ــی ب ــد فقیه ــتاد مج ــخرنانی اس ــات س ــله جلس سلس

ــاز  ــد از من ــه دانشــگاه بع ــه، ســه شــنبه هــا در محــل منازخان ــج البالغ نه

ــردد. ــی گ ــزار م ــر و عــرص برگ ظه

موضــوع جلســات، رشح کلــامت قصــار امیر  املومنیــن )ع( در نهــج 

ــت. ــه اس البالغ

بیان احکام شرعی
سلســله جلســات بیــان احــکام رشعــی توســط حجــت االســالم و 

ــد از  ــگاه بع ــه دانش ــل منازخان ــا در مح ــنبه ه ــدی، دوش ــلمین محم املس

ــردد. ــی گ ــزار م ــر برگ ــاز ظه من

جلسه هفتگی زیارت عاشورا
جلســه هفتگــی قرائــت زیــارت عاشــورا شــنبه هــا از ســاعت 7:30 در 

منازخانــه دانشــگاه برگــزار مــی گــردد.

ــت  ــا محوری ــی ب ــابقه کتابخوان ــزاری مس برگ
ــدان« ــژه کارمن ــه »وی ــج البالغ ــه ۱۰۹ نه خطب

ــه  ــت خطب ــا محوری ــی ب ــابقه کتابخوان ــان، مس ــارک رمض ــاه مب در م

10۹ نهــج البالغــه، برگرفتــه از رشح پیــام امــام امیراملومنیــن )ع( تالیــف 

آیــت اللــه مــکارم شــیرازی برگــزار گردیــد و بــه برگزیــدگان ایــن مســابقه 

موحدکیــا  محمــد  و  حســینعلی پور  علــی  محمــدی،  حســن  آقایــان 

ــزی اهــدا شــد. جوای

ايــن خطبــه از خطبه هــاى بســيار فصيــح و بليــغ و پــر محتــوا و با ارزش 

نهــج البالغــه اســت كــه بــه همــن دليــل نــام »الّزهــراء« )درخشــنده( را 

ــه يــى از شــارحان معــروف نهــج البالغــه،  ــه گفت ــد و ب ــر آن گزارده ان ب

ــر  ــه اگ ــان اســت ك ــه چن ــن خطب ــه اي ــري و جاذب ــد«: »تأث ــن اىب الحدي »اب

ــد،  ــا متــام قــدرت نفــى مى كن ــر انســان ىب اميــاىن كــه قيامــت را ب آن را ب

ــرو  ــش در وحشــت ف ــش درهــم مى شــكند و دل ــوان مقاومت ــد ت بخوانن

ــه  ــازد و وادار ب ــزل مى س ــود متزل ــرى خ ــاىن فك ــى رود و او را در مب م

ــد 7،  ــد، جل ــن اىب الحدي ــه، اب ــج البالغ ــد«.) رشح نه ــر مى كن ــد نظ تجدي

صفحــه 202(

ــوع  ــت و در مجم ــده اى اس ــكات بســيار آموزن ــن خطبــه داراى ن اي

ــت: ــش اس ــت بخ داراى هش

بخــش اّول از قــدرت عظيــم پــروردگار و ناتــواىن مخلوقــات در برابــر 

او ســخن مى گويــد و نــكات دقيقــى را در ايــن زمينــه يــاد آور مى شــود.

بخــش دّوم از خلقــت فرشــتگان و بعــى از ويژگى هــاى آنهــا بحــث 

مى كنــد، كــه اگــر از ارسار غيــب بــا خــرب مى شــدند مى دانســتند عبــادات 

مســتمّر و ىب نظريشــان در برابــر عظمــت حــق، بســيار ناچيــز اســت.

ــه آخــرت و نعمت هــاى بهشــتى، از  ــا ترســيمى از خان بخــش ســّوم ب

غفلــت بنــدگان و رغبــت آنهــا بــه دنيــاى مــاّدى و دور مانــدن از دعــوت 

ــد. ــا ســخن مى گوي انبي

بخــش چهــارم بــه رساغ حالــت دلباختــگان دنيــا و آلــودگان بــه 

ــر و رســا  ــرياىت بســيار مؤثّ ــگام مــرگ مــى رود و در تعب ــت در هن معصي

وضــع آنهــا را در آن حالــت چنــان ترســيم مى كنــد كــه هــر انســان غافــى 

ــى دارد. ــش وام ــار خوي ــرى در رفت ــر و بازنگ ــه تفّك را ب

در بخــش پنجــم و ششــم پريامــون قيامــت و مقّدمــات روز رســتاخيز 

ــوكار و مجــازات  ــان نيك و پرســش از اعــامل انســان ها و ســعادت مؤمن

ــا  بــدكاران ســخن مى گويــد و رسنوشــت هــر يــك از ايــن دو گــروه را ب

ــر رشح مى دهــد. ــرياىت بســيار مؤثّ تعب

در بخــش هفتــم از پيامــرب اكــرم صــّى اللّــه عليــه و آلــه مخصوصــا از 

ــد و او  ــخن مى گوي ــا س ــه دني ــبت ب ــرضت نس ــى آن ح ــد و ىب اعتناي زه

را بــه عنــوان الگــو و اســوه اى بــراى همــه اهــل اميــان معــّرف مى كنــد.

در بخــش هشــتم كــه آخريــن بخــش اســت ســخن از اهــل بيــت پيامــرب 

و يــاران و پــريوان او دارد و در بيــان بســيار كوتاهــى عظمــت مقــام آنهــا 

را ترســيم مى فرمايــد.

اردوی طبیعت گردی ویژه دانشجویان مدیریت 
فرهنگی

ــا  ــامعیل)ع( ب ــزاده اس ــد امام ــد از س ــردی و بازدی ــت گ اردوی طبیع

حضــور جمعــی از دانشــجویان گرایــش مدیریــت فرهنگــی بــا همراهــی 

مدیــر گــروه آموزشــی مدیریــت فرهنگــی؛ حجــت االســالم واملســلمین 

دکــرت ابــروش و همــکاران مدیریــت امــور دانشــجویی و فرهنگــی 

دانشــگاه در تاریــخ 25 خــرداد 13۹8 در منطقــه ســد و روســتای امامزاده 

ــد. اســامعیل برگــزار گردی

ــر  ســد امامــزاده اســامعیل یکــی از ســدهای اســتان قــم اســت کــه ب

رودخانــه وشــنوه و در مجــاورت روســتای امامــزاده اســامعیل از توابــع 

بخــش کهــک احــداث شــده اســت. 

ســد امامــزاده اســامعیل یــک ســد ســنگی بــا حجــم مخــزن 150 هــزار 

مرتمکعــب می باشــد کــه توســط جهــاد ســازندگی و بــا هــدف تأمیــن آب 

کشــاورزی و جلوگیــری از ســیالب های فصلــی بنــا شــده اســت.

در بخشــی از ایــن اردوی یکــروزه، دانشــجویان مدیریــت فرهنگــی در 

نشســتی بــا ریاســت دانشــگاه حجــت االســالم واملســلمین دکــرت شــاکری، 

اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه و مدیــر آموزشــی مدیریــت فرهنگــی 

مشــکالت موجــود در گرایــش مدیریــت فرهنگــی را مطــرح کردنــد.
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 معارف قرآن و حديث

 مجموعه مقاالت معارف قرآن و حديث
 ()جلد اول: معارف قرآن

 نويسندگانجمعي از 
به كوشش دكتر عليرضا كمالي و دكتر 

 محمدهادي منصوري

 مجموعه مقاالت معارف قرآن و حديث
 (البالغه)جلد دوم: معارف نهج

 جمعي از نويسندگان
به كوشش دكتر عليرضا كمالي و دكتر 

 محمدهادي منصوري

 مجموعه مقاالت معارف قرآن و حديث
 (البالغهتدريس قرآن و نهجشناسي تفسير و روش)جلد سوم: 
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به كوشش دكتر عليرضا كمالي و دكتر 

 محمدهادي منصوري

هاي قيام حضرت مهدي)عج( در بررسي تطبيقي نشانه
 سيد ضياءالدين عليانسبدكتر  روايات فريقين

 حبيب عفيفي قرآن و عواطف انسان

 تاريخ و تمدن اسالمي
 تاريخي؛ جلد دوم:هاي ها و پاسخپرسش

درباره زندگاني معصومين)ع( از اميرمؤمنان)ع( تا شهادت امام 
 حسين)ع(

 مهدي پيشوايياستاد 
 زادهه حاجيليدادكتر كوشش به

 اخالق اسالمي
 يسنائ ينقدكتر  ياسالم يکرداخالق اوقات فراغت با رو

هاي اخالقي در مراتب ارزشبندي و سلسلهنظام اولويت
 علي رضوانيدكتر  قرآن

 انقالب اسالمي
 طلبي در ايرانبررسي تطبيقي مباني انديشه اصالح

با مباني انديشه حضرت  4831ـ  4831در دوره تاريخي 
 )ره(امام خميني

 يريزنصر دهدكتر 
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جلسه هفتگی هیئت حضرت معصومه )س(
جلســه هفتگــی هیئــت حــرضت معصومــه )س( روزهــای دوشــنبه شــب 

در خوابــگاه  خواهــران  برگــزار مــی گــردد.

کالس حدیث خوانی
سلســله جلســات درس حدیــث خوانــی بــا محوریــت کتــاب عقــل و جهــل 

»الکافــی« بــا حضــور دکــرت مجــد فقیهــی در روزهــای چهارشــنبه در ســالن 

امــام رضــا )ع( برگــزار شــد.

برگــزاری آزمــون ورودی کارشناســی ارشــد 
ــال ۱3۹8 ــالمی س ــارف اس ــگاه مع دانش

آزمــون ورودی کارشناسی ارشــد دانشــگاه معــارف اســالمی )وابســته بــه 

نهــاد منایندگــی مقــام معظــم رهــربی در دانشــگاه ها( بــرای نیــم  ســال اول 

ســال تحصیلــی ۹۹ ـ ۹8 )تــرم مهــر ۹8( در روز جمعــه 30 فروردیــن ۹8، بــا 

یــاری خداونــد متعــال برگــزار گردیــد.

ــش  ــت گزین ــد، جه ــت کردن ــب در آن رشک ــه 500 داوطل ــون ک ــن آزم ای

ــی  ــته: مبان ــج رش ــالمی )پن ــارف اس ــی مع ــای مدرس ــته ه ــجو در رش دانش

ــگ و متــدن اســالمی، انقــالب  ــخ فرهن نظــری اســالم، اخــالق اســالمی، تاری

ــته  ــران، و رش ــرادران و خواه ــژه ب ــث( وی ــرآن و حدی ــارف ق ــالمی، مع اس

توســعه و تبلیــغ فرهنــگ دینــی )ســه گرایــش: مدیریــت فرهنگــی، مشــاوره، 

ــرادران، صــورت پذیرفــت. ــژه ب ــن( وی ــغ دی تبلی

ــری  ــی دکت ــون ورودی اختصاص ــزاری آزم برگ
ــال ۱3۹8 ــالمی س ــارف اس ــگاه مع دانش

آزمــون ورودی اختصاصــی دکــرتی ســال 13۹8 دانشــگاه معــارف اســالمی 

بــرای نیــم  ســال دوم ســال تحصیلــی ۹۹ ـ ۹8 )تــرم بهمــن ۹8( در روز جمعــه 

2۹ شــهریور ۹8، برگــزار گردیــد.

ــش  ــت گزین ــد، جه ــت کردن ــب در آن رشک ــه 844 داوطل ــون ک ــن آزم ای

ــا  ــارف اســالمی ب ــته مدرســی مع دانشــجو در رش

ــدن  ــخ و مت ــالمی، تاری ــالق اس ــالم، اخ ــری اس ــی نظ ــای: مبان گرایش¬ه

اســالمی، انقــالب اســالمی و قــرآن و متــون اســالمی، ویــژه بــرادران و 

خواهــران طلبــه، صــورت پذیرفــت.

ــه  ــی ک ــردد و  داوطلبان ــالم می¬گ ــاه اع ــون در آذرم ــه آزم ــج اولی نتای

رتبه¬هــای بــاال را احــراز کــرده انــد - ســه برابــر ظرفیــت مربوطــه بــرای هر 

گرایــش - بــرای مصاحبــه دعــوت می¬شــوند. پــس از مشــخص شــدن منــرات 

مصاحبــه، نتایــج نهایــی از جمــع منــره آزمــون کتبــی و مصاحبــه داوطلبــان 

ــه  ــگاه، ب ــایت دانش ــق س ــاه از طری ــپس در دی م ــردد و س ــل می¬گ حاص

اطــالع داوطلبــان 

خواهد رسید. 

ــد  ــل خواهن ــه تحصی ــی، از 2 بهمــن ۹8 مشــغول ب ــه شــدگان نهای پذیرفت

شــد.
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