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سهـم و نقـش بنیــاد اسـراء در فرهنگ و تولیـد علم کشـور 
غیــر قابل انـکار و بسیــار چشمـگیر اسـت .

سـازمان آمـوزش عـالی 
اسـراء ،جهــانی شد.

مـردم، اصالـت و اندیشـه 
انقالب را درک کرده اند.

مرکز بین المللی نشراسـراء 
،ناشـر برگـزیده ی کـشور .

فاطمه ی زهرا علیها السالم 
ــرای همـــــه. الگــوی ب

آیت اهلل هــاشـمی 
علــماً و عمـاًل ممتازبود.

در آســتانه میــاد بــا ســعادت امیرالمومنیــن علــی علیه الســام، 
مراســم آغــاز ســال جدیــد کاری و دیــدار کارکنــان بنیــاد 
اســراء و مراکــز وابســته بــا حجــت االســام و المســلمین 

دکتــر مرتضــی جــوادی آملــی برگــزار شــد.

شــعار امســال رهبــری معظــم ) اقتصــاد مقاومتــی؛ تولید - اشــتغال( 
اختصاصــی بــه حــوزه اقتصــاد و صنعــت نــدارد، مــا در هــر حــوزه 
ای نیــاز بــه قائــم بــودن و مقاومــت داریــم حتــی در حوزه هــای 

فرهنگــی ایــن شــعار مــی توانــد متجلی باشــد.

مصاحبــه ی اختصاصــی بــا خبرنــگار مجلــه ی اســراء بــا 
حجــت االســام و المســلمین علــی روح الهــی- معــاون 

آمــوزش عالــی پژوهشــگاه علــوم وحیانــی  معــارج.

صفحه 8

مصاحبـه ی پایگاه اطاع رسـانی و خبری جمارانبا حجت 
االسـام والمسلمین دکتر جوادی آملی 

صفحه 8

مصاحبــه ی اختصاصــی بــا خبرنــگار مجلــه ی اســراء بــا 
مصطفــی امرایــی مدیــر مرکــز بیــن المللــی نشــر اســراء 
با موضوع برنامه های مرکز نشــر در نمایشــگاه کتاب 1396
صفحه 7

سـخنرانی حجت االسـام والمسـلمین دکتر مرتضی جوادی 
آملـی درهمایش ملی قـرآن و عترت از منظر اسام شناسـان 

ایـران و جهان، در شهرسـتان مهر اسـتان فارس
صفحه 3

ــا  اعضــا بیــت مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی ب
حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی دیــدار و گفــت 

و گــو کردنــد.
صفحه 6

ــدار  ــی در دی ــوادی آمل ــی ج ــت اهلل العظم ــرت آی حض
فرمانــده نیــروی انتظامــی: توجــه بــه تولیــد و اشــتغال کار 

بســیار ضــروري اســت و وظیفــه حتمــي ماســت...
صفحه 4

اقتصــاد مقـاومتی 
با نصیحت بدست نمی آید.

             هوالعلیـم.  صبـا بـه تهنیـت پیـر ِمـی  فروش 
آمـد؛ 1395 گذشـت و آنچـه  در خانـواده ی بـزرگ و معنوی 
تـاش  و  مجاهدانـه  کوشـش  ثمـره ی  مانـد  باقـی  اسـراء 
مخلصانـه ی خادمـان قـرآن کریـم در ایـن نهـاد مقـدس بود ، 
نهـادی کـه تحت اشـراف حکیـم متالـه و مرجع معظـم علمی 
و دینـی، در سـطح ملـی و بیـن المللی عهـده دار تدویـن متون 
علـوم اسـامی و انسـانی اسـت. و بفرمـوده ی ریاسـت محترم 
آن سـهم و نقـش غیـر قابل انـکاری در تولید علم کشـور دارد 
و گـواه ایـن ادعـا  آنسـت کـه آنچـه در ایـن نهاد تدوین شـد 
در سـطح کشـور و حوزه هـای علمیـه درخشـید و در سـکوی 

اول ایسـتاد.

نهـادی کـه مفتخـر اسـت حرکـت او هـزاران نفـر را چـه در 
میهـن اسـامی و چه در اقصـی نقاط کره خاکی، از چشـمه ی 
برکاتـه   دامـت  آملـی  العظمـی جـوادی  آیـت اهلل  تسـنیم حضـرت 
سـیراب می سـازد و هـزاران  خانـواده ی مشـتاق را بـر کرسـی 
مکتـب تعلمیـات سـبک زندگـی مفاتیـح الحیـات می نشـاند.

1396 فـرا رسـید و رهبـری معظـم انقاب، آن را سـال اقتصاد 
مقاومتـی؛ تولیـد - اشـتغال، نام نهاد . سـخنان ریاسـت محترم 
بنیـاد اسـراء در مراسـم آغازیـن روزهـای سـال جدیـد کاری و 
اشـاره صریـح به ایـن مطلب که حتـی در حوزه هـای فرهنگی 
نیـز بایـد شـعار اقتصـاد مقاومتـی متجلی باشـد، نشـان از عزم 
و اراده ی ایـن نهـاد و بنیـاد فرهنگـی کشـور در اعتـای نـام 

مبارک اسـام عزیز اسـت.

مـا نیـز در این نوشـتار برآنیم که،گوشـه ای از همـت مجاهدانه  
و تـاش عالمانـه  ای ایـن رادمـردان جهـاد فرهنگـی را بـه 
تصویـر بکشـیم.                               بـا احترام/سـردبیر

ــي و  ــي و اجتماع ــاي سیاس از بازي ه
تجــاري و امثــال ذلــك دوري کنیــم؛

از بازي هاي سیاسـي و اجتماعي و تجاري و امثال ذلک دوري کنیم؛ 
»لَْعـب« یعنـي بازي که به معني لعاب دهن اسـت که هیچ انسـاني 

با لعاب دهن سـیر نمي شـود ،انسـان با بازي خسـته مي شود. 

فــرد اصلــح کســی اســت کــه انقــالب و 
اسالم را به درستی بشناسد و درک کند ؛ 
حجــت االســام و المســلمین مرتضــی جــوادی آملی درگفــت وگو 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری »حــوزه« بــا اشــاره بــه انتخابــات ریاســت 

جمهــوری و شــوراها در 29 اردیبهشــت مــاه: 

بــرای انتخــاب اصلــح مــاک هایــی اســت؛ افــراد بایــد عناصری 
را بــرای انتخــاب فــرد اصلــح مشــخص کننــد تــا جامعه، کشــور، 
ــوب و  ــا خ ــه ه ــه عرص ــاظ و هم ــر لح ــاب از ه ــام و انق نظ
ــه  ــوا و نهــاد هــا، ب ــت و ســایر ق قــوی بدرخشــد. مجلــس، دول
نــام اســام شــکل مــی گیرنــد و مبتنــی بــر انقــاب اســامی، 

ســاختار مــی یابنــد.

 داشتـن قـدرت و تـوانایی مـدیریـت 
در پـذیرش مسئـولیت هـا ضـروری اسـت. 
اگر کســی اهــل دعــای کــمیل بود دلیل نیسـت 
کـه او بتوانـد کشـور را خـوب اداره کنـد و یـا حوزه 

اسـتحفاظی اش را خـوب اداره کنـد!



javadi.esra.irمتن کامل دروس اخالق، تفسیر و فقه در

2مـــاه نامه اِســـراء   شماره ی 15    31 فروردین ماه 1396 

]news.esra.ir [

I    1395 21 اسفندماه    I    

]news.esra.ir [ متن کامل سخنرانی در

I    1396 22  فروردین ماه   I

20
01

200
2

200
3

] بخش هایـی از بیانـات معظـم لـه در جلسـه درس اخـاق: [

هـر چه انسـان را بـه یاد خـدا متذّکـر کنـد، ذکر اهلل 
 . است.

   دل کـه صفحـه آینه شـفافي اسـت، وقتي غبار بگیـرد جایي را 
نشـان نمي دهد.یـاِد خـدا هـم دیدني اسـت هم گفتني اسـت هم 
شـنیدني، یـاد خدا لفظ نیسـت، هر چه انسـان را به یـاد خدا متذّکر 

کنـد، این ذکر اهلل اسـت.

   وعـظ، آن جاذبـه اي اسـت کـه در شـنونده ایجاد مي شـود و از 
خلـق بـه حـق گرایش پیدا مي کند؛ واعظ کسـي اسـت کـه بتواند 

ایـن جاذبـه را ایجاد کند.

   همـه اهـل برهـان نیسـتند بعضي هـا اهـل موعظه انـد و بـا 
نصیحـت جـذب مي شـوند، اما برخـی با فعـل جذب مي شـوند نه 
بـا قـول، گـر چه آن قولي که از صاحب نفس نشـئت گرفته اسـت 

نیـروي جذب را هـم به همـراه دارد.

   هـر روز انسـان در خطـر نفس اماره اسـت، معـاذ اهلل اگر خداي 
سـبحان کمـک نکنـد، انسـان گرفتـار ایـن غـرور و خودخواهـي 
خواهد شـد. این هوا و غرور و میل، بدترین دشـمن انسـان اسـت، 
ایـن  دشـمن درونـي از مـا دیـن مي خواهـد و اگر معـاذ اهلل دین را 
از مـا گرفـت، از مـا آبـرو مي خواهد و تا انسـان را مسـلوب الحیثیه 

نکند، دسـت بردار نیسـت.
I    1395 16 اسفندماه    I    درس اخــــــالق    I

 هیچ لحظه اي انسـان از آزمایش الهي بیرون نیسـت 
/ رضـاي مردم زمینه سـاز رضاي الهي اسـت .

  انسـان در خیلـي از جاهـا توفیـق اجـراي عـدل را از دسـت 
مي دهـد، چـون هـوي و هوس با عدل سـازگار نیسـت. عـدل این 
اسـت که هر چیـزي در جاي خـود قرار بگیرد، هوي آن اسـت که 
هـر چیـزي بـه نفع خـود آدم باشـد، ایـن هوي بـا آن عـدل اصًا 

سـازگار نیست. 

   بـه هفـت اصل حقوقـی و نظام دینی در یکـی از نامه های چند 
سـطري امیـر المومنین علیه السـام در نهج الباغه اشـاره شـده 
اسـت. حضـرت مـی فرماید:حق محـور باشـید : این حق مـداري را 
نسـبت بـه همه حفـظ بکنید،ظلم نکنید: اگر نسـبت به یـک عّده 
حـق و عـدل را رعایـت بکنید، نسـبت به یک عـّده رعایت نکنید، 
ایـن ظلم اسـت. بعد فرمود شـما اگر عـدل را رها کنیـد در قبالش 
چـه چیـزي را مي خواهیـد بگیرید؟ اگـر عدل را عمـل نکردید این 
معنایـش ِصـرف تـرک عـدل کـه نیسـت. عـدل را دادي و سـتم 
را گرفتـي، ایـن مي شـود خسـارت، چـون انسـان خود سـرمایه را 

مي بـازد.
I    1395 24  فروردین ماه    I    درس اخــــــالق    I

اگـر کسـي اهل دعـا بـود، دلیل نیسـت کـه او بتواند 
کشـور را خـوب اداره کند.

وجـود مبـارک امیرالمؤمنین)سـام اهلل علیـه( بـه کمیـل خیلـي 
عاقه منـد بـود، آن بیانـات نورانـي را فرمود، ولي فرمود کشـور را 
دو چیـز اداره مي کنـد: آهـن )مدیریـت( و آه » َو ِسـَاُحهُ  الُْبَکاء«؛ 
اگر کسـي اهل دعا بود، دلیل نیسـت که او بتواند کشـور را خوب 
اداره کنـد، حوزه اسـتحفاظي خود را خـوب اداره کند. دعا ضروري 
و حتمـي و نافع اسـت براي کسـي کـه بخواهد مسـلّح )به ایمان( 
بشـود؛ امـا مدیریـت هـم حتمـي است.کشـور را هـم آهـن اداره 

مي کنـد، هـم آه، دوتایـي باهم؛ وگرنه یکدسـت بي صداسـت.

نشسـت تخصصـی »تحلیلی بـر مؤلفه هـای روابط بیـن الملل در 
اسـام با تأکید بر دیـدگاه حضرت آیت اهلل العظمـی جوادی آملی« 
بـا سـخنرانی حجـت االسـام و المسـلمین دکتر مرتضـی جوادی 

آملـی در مجمـع جهانی اهل بیـت )علیهم السـام(، برگزار شـد.
 ] بخشی از سخنرانی دکتر جوادی آملی: [

تاکنـون فقه بـه صورت جـدی به ارائـه نظامی 
بـرای روابط بیـن الملل نپرداخته اسـت.

     فقـدان کمـی و کیفـی مبانـی نظـری در حـوزه روابـط بیـن 
الملـل اسـامی: بـه دلیـل عـدم وجـود شـناخت صحیـح، اقـدام 
و عمـل درسـتی در حـوزه بیـن الملـل بـر اسـاس اندیشـه های 
وحیانـی صـورت نگرفتـه اسـت و تاکنـون فقـه به صـورت جدی 

بـه ارائـه نظامـی بـرای روابـط بیـن الملـل نپرداخته اسـت.

    کار فقهـی و اجتهادی جـدی در عرصه روابط بین 
الملـل نکرده ایم:سـاخت یـک نظـام و سیسـتم در روابط بین 
المللـی نیـاز بـه تجـارب و مطالعـات فـراوان دارد، پژوهش هـای 
متقـن مبتنـی بـر فقـه مجتهدانـه و مبتنـی بر اصـول، مـی تواند 

قانـون و نظـام حاکـم بر روابـط بین الملل اسـامی را بسـازد. 

   دانـش اسـامی روابط بین الملل را نشـناخته ایم:               
تـا ابتـدا دانش اسـامی روابـط بین الملـل را نشناسـیم، به لحاظ 

یـک نظـام علمـی، دارای ضعف خواهیم بود. 

   مبانـی نظـری روابـط بیـن المللی در کتـاب روابط 
بیـن الملـل در اسـام: حضـرت آیـت اهلل العظمـی جـوادی 
آملـی در ایـن کتـاب ، اصول و قواعـد حاکم بر روبـط بین المللی 
از منظـر اسـام را بیـان  و  بـه مبانـی نظـری روابط بیـن المللی 

پرداخته انـد .

   کمـال انسـان  در طـی کـردن مسـافت بیـن مبدا 
و مقصـد و رسـیدن بـه مقصـد و مقصود اسـت: آنچه 
در بحـث روابـط بیـن المللی مطرح اسـت، بحث مسـافت اسـت.

مسـافت در حقیقـت همـان روابط چهارگانه ی بشـر با خود، بشـر 

بـا جهـان پیرامـون ، بشـر بـا انسـان های دیگـر و بشـر بـا خالق 
خـود اسـت در مبحـث بیـن الملـل رابطـه انسـان با انسـان های 
دیگـر مطـرح اسـت که عامه جـوادی آملـی دامت برکاتـه ، این رابطه 
را به سـه سـاحِت رابطه ی محلـی، رابطه ی منطقـه ای و رابطه ی 

بیـن المللی تقسـیم مـی کنند.

  رابطـه ی محلـی: رابطـه انسـان های همفکـر و 
هـم کیش بـا یکدیگر اسـت؛ مانند رابطه ی کشـورهای 
شـیعی کـه متاسـفانه بـه بـه دلیـل وجـود نحله هـای 
مختلـف و عـدم شـناخت درسـت و عـدم اهتمـام بـه 
وحـدت در جامعـه ی تشـیع، بـه ایـن مهم دسـت نیافته 
ایـم.و بـا توجه به آیـه ی شـریفه  إِنََّمـا الُْمْؤِمُنـوَن إِْخَوٌة، 
اگـر اخـوت بین ما شـکل نمی گیـرد یعنی در 

ایمـان ما مشـکل وجـود دارد.

  رابطه ی منطقه ای: )رابطه بـا موحدان و خداباوران 
جهان ( 

  رابطـه ی بیـن المللی: )رابطـه با کفـار و ملحدان 
( :در اسـام رابطـه بـا مسـتکبر محکوم شـده اسـت نه 
روابـط بـا کفار، لذا تـا زمانی که آنها بر عهـد و پیمانهای 
خـود بماننـد بـه ما نیز توصیه شـده اسـت که بـر عهد و 

پیمان خـود با آنـان بمانیم.

بـدون شـناخت انسـان و مبـداء و مقصد او، ایجـاد رابطه 
بیـن المللـی مبتنی بـر آموزه هـای وحیانی ممکن نیسـت.

] بخش هایی از سخنرانی ریاست بنیاد اسراء در این مراسم: [

   حضرت ]علی علیه السـام[ می فرماید آن انسـانی که گذشـته، حال 
و آینـده خود را مـورد توجه قرار بدهد،خدای عالـم او را مورد رحمت 

و لطـف الهی قـرار می دهد.

   شـعار امسـال رهبری معظم ) اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشـتغال( 
اختصاصـی به حوزه اقتصـاد و صنعت ندارد، ما در هـر حوزه ای نیاز 
بـه قائـم بـودن و مقاومـت داریـم حتـی در حوزه های فرهنگی 

این شـعار می تواند متجلی باشـد.

   آیـت اهلل العظمـی جـوادی آملـی همـواره تاکیـد مـی کننـد که 
ایسـتادگی مـا در وهله اول نیاز بـه خودشناسـی دارد. معظم له، هم 
انسـان شایسته و هم نظام بایسته اسـامی را در جهت تحقق نظام 

اقتصـاد مقاومتی موثر مـی دانند.

    وقـف بنیاد بیـن المللی علوم حیانی اسـراء و مراکز 
وابسـته به دسـت مبـارک حضـرت آیـت اهلل العظمی 
جوادی آملی مهمترین اتفاق در سـال گذشـته در بنیاد 
اسـراء بوده اسـت  کـه این مسـاله هویـت کامًا جدیـدی به 

بنیاد ما بخشـیده اسـت.

   فعالیـت هـای بنیاد اسـراء بر اسـاس ایـن هویت، 
جنبـه الهـی و دینـی عمیق تـری یافته اسـت، و بر همه 
مـا الزم اسـت تـا این هویـت جدید را به درسـتی بشناسـیم و آن را 
درک کنیـم چـرا کـه تـا ایـن هویت خـود را به درسـتی نشناسـیم 

سـهم خـود را در عرصـه فعالیـت هـای مختلف فرهنگـی و علمی 
کشـور نخواهیم دانسـت.

  بـا تاکیـد همـه متخصصیـن و کارشناسـان ، امـروز پرچـم 
دانـش هـای علـوم عقلی کشـور به دسـت آیـت اهلل 

اسـت. آملی  جـوادی 

  هـزاران نفـر در داخل و خارج از کشـور از تفسـیر گرانقدر تسـنیم 
بهـره منـد مـی شـوند؛ سـهم و نقـش بنیـاد در فرهنگ و 
تولیـد علم کشـور یک سـهم غیـر قابل انکار و بسـیار 

چشـمگیر است .

   وقتـی دو کتـاب از مجموعـه تولیدات بنیاد یکی کتاب سـال 
جمهـوری اسـامی) تحریـر رسـاله  الوالیـه ( و دیگـری کتاب 
سـال حـوزه ) ایقـاظ النائمیـن ( می شـود این نشـانه وجود یک 
برنامـه علمـی متقـن در بنیاد اسـت، سـعی ما همواره این اسـت 
کـه یـک نظـام علمی بـر هویت بنیـاد و همـه فعالیت هـای آن 

حاکم باشـد.

ادامه ی صفحه 1



مـــاه نامه اِســـراء   شماره ی 15    31 فروردین ماه 1396  3

I    1395 19 اسفندماه    I  

]www.mt.ismc.ir [

1001

I    1395 19 اسفندماه    I 

]www.mt.ismc.ir [

30
01

300
2

300
3

حجــت االســام و المســلمین دکتــر مرتضــی جــوادی آملــی، در 
اختتامیــه دومیــن همایــش »مکتــب فلســفی اصفهــان«، بــه ایــراد 
ســخنرانی بــا عنــوان  » نقــش و تاثیــر حکمــت متعالیه در تشــکیل 

تمــدن نویــن اســامی« پرداخــت.

تمـدن یـك امکاني اسـت که بشـر در سـایه آن 
بهتـر مي تواند به سـعادت خود بیاندیشـد و براي 
راهیابـي بـه سـعادت از ایـن فرصـت بهره منـد 

شود. 
] بخشی از این سخنرانی: [

مواریث  از  یکي  اصفهان:  فکری  مکتب  گرانقدر  میراث     
گران قدر و ارزشمندي که ما امروز به آن مي بالیم دوراني است که از 
آن به عنوان مکتب فلسفي اصفهان یاد مي شود به حق درخشندگي 
این مکتب در آن روزگار آثار و برکات فراواني را به جاي گذاشت که 
ما همچنان در آن سفره ارتزاق مي کنیم و آنچه از فرهنگ و تمدن 
امروز در اصفهان شاهد هستیم محصول آن مکتب درخشاني است 
که بزرگواراني همچون مرحوم صدرالمتألهین و شیخ بهایي و دیگران 

در اینجا آفریدند.

  فرهنـگ و تمـدن اصفهـان مبتني بر یک مکتب فلسـفي 
غنی اسـت:  امـروز که از اقصاء نقاط جهان بـراي زیارت اصفهان 
مي آینـد بـراي آن اسـت کـه فرهنـگ و تمـدن حـدود چهـار قرن 
قبـل را مشـاهده کننـد، بي خبـر از آنکه آن فرهنـگ مبتني بر یک 
مکتـب فلسـفي غني و قوي بوده اسـت و مـا اگر بخواهیـم دوباره 
اصفهـان را آن گونـه ببینیم لزوماً بایسـتي این مکتب فلسـفي را بر 

اسـاس درخشـش این مکتب کـه در آثار گران سـنگ جناب حکیم 
صدرالمتألهیـن آمده اسـت شـاهد باشـیم.  آیت اهلل جـوادي آملي 
بیـان مـی دارند : اگر عالمـان و فرزانگان در همه ابعـاد خصوصاً در 
خصـوص علـوم عقلي و فلسـفه و عرفان در کنار منبـع الیزال علم 
و حکمـت قـرآن و سـّنت معصومیـن)ع( قـرار بگیرنـد یـک تمدن 
افتخارآمیـزي کـه به حـق مي تـوان آن را تمـدن اسـامي نامیـد 

شـکل خواهند داد.

  روابـط صحیـح انسـاني در سـایه یـک تمدن شایسـته 
اسـامي اتفاق خواهد افتاد : تمدن یک امکاني اسـت که بشـر 
در سـایه آن بهتر مي تواند به سـعادت خود بیاندیشد و براي راهیابي 
به سـعادت از این فرصت بهره مند شـود. مناسـبات اجتماعي، روابط 
صحیح انسـاني و امثال آن در سـایه یک تمدن شایسـته اسـامي 
اتفـاق خواهـد افتـاد. تـا زمانـي کـه مناسـبات اجتماعـي، روابـط و 
فضـاي حاکـم بر جامعـه اصیل، شایسـته، اخاقي، انسـاني و الهي 

نباشـد هر تاشـي بـدون نتیجه خواهـد ماند.

   فرهنگ و تمدن براي رسـاندن انسـان به سـعادت نقش 
اصیـل و اساسـي دارد: اما تمدن چگونه سـاخته مي شـود؟ تمدن، 
حیثیت جمعي و اجتماعي انسان است انسان در فضاي اجتماع بایستي 
چگونـه زیسـت کند تـا زمینه سـعادت و فاح خـود را بیابـد.  اگر ما 
امـت واحـده را به عنـوان یک هدف در فرهنگ دینـي خود مي یابیم 
زمینه سـازي بـراي آن فضـا را بایـد از مبـادي نظري آن آغـاز کنیم.

   انسـان بـه عنـوان یـک محـور جهـان تمّدنـي بایسـتي خوب 
شناخته شود قبل از انسان، هستي و واقعیت موجود در نظام هستي 
بایسـتي واکاویـده شـود، مسـتحضرید که امـروزه تمدن غـرب در 
یـک فضـاي حس گرایي شـکل مي گیرد لـذا حداکثر یـک فضاي 
خیالـي و وهمـي تحقـق مي پذیـرد امـا عرصـه واقعیـت چیسـت؟ 
جهـان هسـتي بـه معنـاي واقعي کلمـه کدام اسـت تـا تمدنی که 
در آ ن فضا شـکل بگیرد تمّدن عقاني باشـد، تمّدن براي انسـاني 
باشـد که آن انسـان در تمام نشئات هستي حضور دارد. این واقعیت 
از هسـتي را حکمـت متعالیـه به درخشـندگي تمام به بلوغ رسـانید 
و توسـعه اي بـه قلمرو واقعیت بخشـید کـه قبل از آن نبوده اسـت.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 به دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان:

] بخش هایی از پیام معظم له: [
    فلســفه چــراغ خداشناســی: فلســفه یکــي از ســه چــراغ 
روشــن و شــّفاف خداشناســي، دین شناســي، جهان شناســي و ماننــد 
ــا  ــه ب ــو« ک ــة الخل ــه نحــو »مانع آن اســت، چــون ســه راه دارد ب
ــه اي از  ــه گوش ــوان ب ــه راه، مي ت ــن س ــدام از ای ــر ک ــودن ه پیم
اســرار عالــم پیبــرد؛ یکــي راه نقــل اســت، یکــي راه عقــل اســت، 
یکــي راه قلــب و شــهود؛ یعنــي دلیــل نقلي و عقلــي و عرفانــي، هر 
کــدام چــراغ خاصي  هســتند کــه گوشــه اي از اســرار عالم را روشــن 
 مي کننــد. برخي هــا فقــط در علــوم نقلي توانمنــد هســتند، برخي در 
علــوم عقلــي، برخــي جامــع معقــول و منقول هســتند. گروه ســومي 
هســتند کــه گذشــته از جمــع بیــن عقــل و نقــل، بیــن عقــل و نقل 
و شــهود جمــع ســالم کردنــد، نــه جمــع مکّســر؛ یعنــي هــم از ادلــه 
عقلــي کامــًا طْرفي بســتند، هــم از براهین عقلــي اســتفاده فراواني 

کردنــد، هــم از مراتــب شــهودي ســهم وافــري بردنــد. ایــن گــروه 
جامــع بیــن عقــل و نقــل و شــهود هســتند بــه نحــو جمــع ســالم.

ــفه در  ــان: فلس ــفه در اصفه ــکوفایی فلس ــل ش     عل
ــوغ  ــتعداد و نب ــي اس ــد؛ یک ــکوفا ش ــت ش ــد جه ــان، از چن اصفه
ــي  ــت؛ یک ــان اس ــوار اصفه ــزرگ و بزرگ ــردم ب ــود م ــي خ درون
مهمان هــاي حــوزوي و دانشــگاهي ایــن منطقــه وســیع فرهنگــي 

ــد. ــد، آمدن ــال« کردن ــّد رح ــک »ش ــه از راه دور و نزدی ــت ک اس

    مهمانــان فلســفی اصفهــان: مرحــوم ابــن ســینا، مّدت هــا 
در اصفهــان بــود، رســاله اي نوشــت و در 427 آن خطبــه توحیدیــه 
را انشــا کردنــد. قرن هــا بعــد حکیــم خیــام نیشــابوري آن خطبــه 
توحیــدي را شــرح مي کنــد، ایــن هــا همــه از آثــار و بــرکات حــوزه 
علمیــه اصفهــان اســت که همچنان رشــد فلســفي آن بالنده اســت.

    قطــب فرهنگــي : دیــن مــا را بــه عقــل فــرا خوانــد. مرحــوم 
کلینــي می فرمایــد: محــور احتجــاج و قطــب فرهنگــي و عقلــي، 
عقــل اســت. عقــل، قطــب فرهنگــي اســت کــه محــور احتجاج هــا 
خواهــد بــود، ثــواب و عقــاب بــر همــان معیــار، پــاداش و کیفــر بــر 

همــان مقــدار و قطــب و ماننــد آن مي گــردد.

وقتـي دین معـارف الهـي را با برهان عقلـي ارائه کرد، پیـروان دین 
هـم مسـتدّل بار آمدنـد، هم بر عقانیـت آنها افزوده شـد. اگر معیار 
اندیشـه مطرح بود، بیش از حّد گمان، پیشـرفتي نداشتند و اگر معیار 
انگیـزه مطـرح بـود، بیش از هـوي و هوس، معیاري دیگر نداشـتند.

َغَفَر اللـَُّه لَـنَــا َو لَـکم

»همایـش ملـی قـرآن و عتـرت از منظـر اسام شناسـان ایـران 
و جهـان« از سلسـله برنامه هـای همایـش ملـی »ریحانةالنبـی« 
مرتضـی  دکتـر  والمسـلمین  حجت االسـام  سـخنرانی  بـا 
جـوادی آملـی، در شهرسـتان مهـر اسـتان فـارس برگـزار شـد.

] بخشی هایی از این سخنرانی: [

امـام زمان عـج که اکنـون قبله همه انسـان ها و حجت 
خـدا بر روی زمین اسـت، وجـود حضرت زهراعلیها السـام 

را الگـوی خـود می داند .

فاطمه اسـوه و الگوی همه ی انسـانها: لقب شـریف سیدة 
النسـاءالعالمین حاوی این پیام واالسـت که فاطمه علیها السام حقیقتی 
اسـت کـه اسـوه و الگـوی همه انسـا ن ها به خصوص جامعـه زنان 
اسـت.و نشـان از آن است که فاطمهعلیها السام در صحنه انسانیت و در 

ابعاد و جنبه های مختلف انسـانی حضـور و ظهور دارد.

ایـن لقـب کـه خـدای عالـم بر زبـان وحـی رسـول اسـام جاری 
سـاخت تـا او بـه عنوان مقتـدای جامعه انسـانی و خصوصـاً جامعه 
زنـان باشـد و در همـه ابعـاد وجـودی ایـن زن بـه عنـوان اسـوه و 
الگوی جامعه جهانی شـناخته شـود، الزم اسـت ابعاد این شخصیت 

یکـی پـس از دیگری روشـن شـود.

الگویـی برای ائمـه ی اطهار :وقتی امـام زمان عـج که اکنون 
قبلـه همـه انسـان ها و حجـت خـدا بـر روی زمیـن اسـت و ارض 
و سـما بـه وجـود او ثابـت هسـتند وجـود زهراعلیهـا السـام را الگـوی 
خـود می دانـد و می فرمایـد مـن تأسـی بـه حضـرت زهراعلیهـا السـام 
می جویـم، نشـان آن اسـت کـه بایـد ابعاد وجـود حضـرت زهراعلیها 

السام شـناخته شود.

خطبـه فدکیه نشـانگر شـخصیت واالی فاطمـی: اگر 
زهراعلیها السـام را فقط و قفط به جهت خطبه فدکیه بشناسـیم و ابعاد 
ارزشـمند ایـن خطبـه را به عنـوان قطب ها و محورهـای فرهنگی 
دینـی بـه صحنه بیاوریم روشـن خواهد شـد که این بانو کیسـت و 

این خطبه نشـانگر چه شـخصیتی اسـت.

فرقـی بیـن زهرا و علی علیهم السـام  نیسـت : انسـان وقتی 
بـه مرحلـه عقل رسـید فرقـی نمی کند مرد یـا زن باشـد، از جایگاه 
والیـت سـخن می گویـد، وقتـی از جایـگاه عقـل و والیت سـخن 
گفـت فرقـی بیـن علـی علیه السـام  و زهراعلیهـا السـام نیسـت و سـخن 
ایـن دو از جایـگاه وحـی بایـد تحلیـل کرد، لـذا تفاوتـی بین کام 
اگـر  فرمودنـد  السامنیسـت همانگونـه کـه  زهراعلیهـا  علیعلیه السـامو 

علیعلیه السـام نبـود کفـو و همتایی بـرای زهراعلیهـا السـامنبود.

اهـل بیتعلیهم السـام بـرای همـه انسـان ها : چـون قـرآن 
همگانـی، همیشـگی و کتابی جهانی اسـت اهـل بیتعلیهم السـام هم 
جهانـی و بـرای همـه انسـان ها هسـتند و نباید اهـل بیتعلیهم السـام 
را در شـیعه خاصـه کنیم بلکـه باید آن هـا را برای همه انسـان ها 
بخواهیـم و اگر توانسـتیم نگاهمان را در معرفـت اهل بیت جهانی 
کنیـم، حرکت هـا و عزاداری هـای مـا جهانی خواهد بود و شـناخت 
نسـبت به این شـخصیت و شناسـاندن این شـخصیت نسـبت به 

جهـان با یـک نگاهی جهانی و همیشـگی اسـت.

علـی فراتر از زمان و مـکان: هرگز حضـرت علیعلیه السـام در 
محـور زمـان و مـکان محبـوس و محصـور نیسـت؛ همانگونه که 
قـرآن در زمـان و مـکان نمی گنجـد این ها فراتـر از زمـان و مکان 
هسـتند و شـناخت این هـا نیـاز به یـک دیـد جهانـی و همگانی و 

همیشـگی بـودن حقیقت قـرآن را دارد.
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 دیـدار و گفتـگوی سردار حســـین اشعری 

 با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [
اقتصاد مقاومتي با سفارش و نصیحت 

به دست نمی آید.
   مـا انقـاب کردیـم که دین را حفـظ کنیم : وجـود مبارک 
حضـرت امیـر)ع( در آن عهدنامـه رسـمي که بـراي مالـک مرقوم 
فرمـود, فرمـود مالک حواسـت جمع باشـد مـا انقـاب نکردیم که 
رهـا و آزاد باشـیم مـا انقـاب کردیم که دیـن را حفـظ کنیم.)دین 
به وسـیله سـقیفه اسـیر شـد ما غدیري ها قیـام کردیم ایـن دین را 

. آزاد کردیم( 

  امنیـت مـا به برکـت قرآن  اسـت: مـا اآلن واقعاً بـه برکت 
قـرآن و اهـل بیـت)ع( در امنیت هسـتیم ،کمربند ناامنـی اطراف ما 
را فـرا گرفتـه اسـت ما در این منطقـه پر از مین در امنیت هسـتیم. 

  بانک هاي ربوي که صد درصد علیه اسام است :توجه به 

تولید و اشتغال کار بسیار ضروري است و وظیفه حتمي ماست اما 
با بانک هاي ربوي که صد درصد علیه اسام است هرگز این ملت 

نمي توان نجات پیدا کند.

   اقتصاد مقاومتي با سـفارش حل شـدني نیسـت:  قرآن از 
ملتـي کـه جیب و کیفش خالي اسـت بـه »فقیر« یـاد مي کند فقیر 
بـه معنـي گـدا و ندار نیسـت فقیر یعني کسـي که سـتون فقراتش 
شکسـته اسـت و قدرت ایسـتادگي ندارد این دیگر قدرت قیام ندارد 
چه رسـد بـه مقاومت، مـا اقتصاد مقاومتـي را بخواهیم با سـفارش 

حل کنیم این شـدني نیسـت.

رییـس جمهـوری در تماس  تلفنی، فرا رسـیدن سـال 1396 هجری 
شمسـی را بـه  آیـت اهلل العظمی جـوادی آملی تبریک گفـت و برای 
ایشـان سـامتی، طـول عمـر و سـالی سرشـار از برکـت و توفیـق 

مسـالت کرد. 

رییـس جمهـوری در این گفت وگو تاکید کرد که در سـایه رهنمودها 
و هدایـت های رهبر معظم انقاب، پشـتیبانی و حمایت های مراجع 
عظام تقلید، سـال 1396 بی تردید سـال پیشـرفت بیشـتر برای ملت 
عزیـز مـا و سـال رونق تولید و اشـتغال بیشـتر بـرای جوانـان خواهد 

بود.

مؤسســه آمــوزش عالــی حــوزوی اســراء تحت اشــراف 
حضــرت آیــت  اهلل العظمــی جــوادی آملــی، در رشــته 
ــع  ــی در مقط ــوم قرآن ــیر و عل ــامی ، تفس ــفه اس ــای فلس ه
ســطح 3 بــرای ســال تحصیلــی 97-96 از میــان طــاب پایــه 

9 دانــش پــژوه مــی پذیــرد. 
جهــت نــام نویســی و اطــاع از شــرایط پذیــرش بــه پایــگاه 
اینترنتــی مراکــز تخصصــی مدیریــت حــوزه هــای علمیــه بــه 
آدرس  www.mt.ismc.ir  مراجعــه کننــد و یــا از ســاعت 

14 الــی 20 بــا  شــماره 43-37841841 تمــاس بیرنــد.

] بخش هایی از بیانات معظم له در درس خارج فقه ، 25 اسفند 95 [
اگر دور شـمِس حقیقت حرکتي کردیـم آن وقت عمر 

مـا زیاد مي شـود و بـاال مي آید
   زمیــن 365 روز تــاش و کوشــش کــرد کــه یــک دور بــه دور 
آفتــاب بگــردد، مــا فکــر مــی کنیــم اگــر زمیــن مثــًا پنجــاه بــار 
بــه دور خورشــید گشــت مــا نیــز پنجــاه ســال رشــد کــرده ایــم، 
در حالــی کــه اگــر انســان پنجــاه مطلــب علمــي فهمیــد پنجــاه 
ســالش اســت! مــا بایــد ببینیــم فروردیــن مــا چــه زمانــي اســت! 

عمــر هــر کســي بــه انــدازه فهــم و علــم اوســت.
   وجــود مبــارک امــام صــادق علیــه الســام بــه مفّضــل فرمود 
تــو چهارتــا کتــاب بنویــس کــه بعــد از مــرِگ تــو بچه هــاي تــو 
کتــاِب تــو را بــه ارث ببرند نــه اینکه کتــاب بخــري و در کتابخانه 
ــا نََفــس مي کشــیم بایــد  ــد. مــا ت ــا بچه هــا ارث ببرن بگــذاري ت

دنبــال ســواد و علمــی باشــیم کــه مشــکل جامعــه را حــل کند.
   عیــِد مــا بــه ایــن نیســت کــه زمیــن بــه دور آفتــاب بگــردد 
تــا مــا عمرمــان زیــاد شــود مــا اگــر دور شــمِس حقیقــت حرکتي 
ــد. اگــر  ــاال مي آی ــاد مي شــود و ب ــم آن وقــت عمــر مــا زی کردی
دور اهــل بیــت علیهم الســام گشــتیم و از معــارف اینها اســتفاده 
کردیــم و راه اینهــا را ادامــه دادیــم مــا هم دور شــمس گشــته ایم 

و عمرمــان زیــاد شــده اســت.

] بخش هایی از بیانات معظم له در درس خارج فقه ، 29 فروردین 1396 [
مــرگ از بهتریــن عوامــل پویایــي و حرکــت اســت/

هیــچ دردي دشــوارتر از درد مــرگ نیســت.
ــر مــی  ــد انســان متحّی ــه مي آی    یــک مختصــر ســیل و زلزل
شــود، مــرگ را مــا یــک چیــز آســاني نبایــد بدانیــم، اآلن چــرا 
یــک تّکــه گوشــت دســت مــا را جــدا کننــد دردمــان مي آیــد؟ 
ــد! مــرگ یعنــي  ــده اي را مي میرانن ــد یــک زن ــراي اینکــه دارن ب
ــا ســر، در حــال حیــات ایــن روح را  ــا ت ــا، از پ ــا پ ایــن! از ســر ت

مي گیرنــد! 
ــد! هیــچ دردي دشــوارتر از     ایــن مــرگ چیســت خــدا مي دان
درد مــرگ نیســت، ایــن تاّمــه اســت، اگــر از مــرگ بــه عنــوان 
»تاّمــه« یــاد کردنــد چــون مثــل درد عــادي نیســت که بتــوان آن 
را تحّمــل کــرد، انســان زنــده اســت تخدیــر کــه نشــده، از تمــام 

ــد.  ــد جــدا مي کنن ــدن او روح را دارن ذّرات ب
   اگرعنایــت الهــي نباشــد و روح را بــا لطــف خــدا قبــض نکننــد 
آن وقــت چطــور مي شــود؟! بــراي همیــن اســت کــه مي گوینــد 
هیــچ حادثــه اي تلخ تــر از حادثــه ســکرات مــرگ بــراي غیرمؤمن 
نیســت. ایــن اســت کــه انســان بــراي مــرگ، بایــد خیلــي زحمت 

بکشــد و آمــاده باشــد، نــه بیراهــه بــرود نــه راه کســي را ببندد.

ــي و حرکــت اســت، اینکــه  ــل پویای ــن عوام ــرگ از بهتری    م
غــرب خیــال مي کنــد انســان قبرســتان بــرود و یــا ُمــرده را ببینــد، 
ایــن نوارهــاي ســیاه را ببینــد از کار مي مانــد بــرای ایــن اســت که 
اینهــا خیــال مي کننــد مــرگ، پوســیدن و آخــر خــط اســت، امــا در 

فرهنــگ اســام، مــرگ عامــل پویایــي اســت.

ــان  ــم روح و ریح ــرد، ه ــر بمی ــت ُپ ــا دس ــان ب ــی انس    وقت
ــد  ــم نق ــواب او ه ــد و ج ــان مي ده ــاني ج ــه آس ــت،یعنی ب اس
اســت. بــراي مــا کــه معتقدیــم مــرگ، هجــرت اســت، مهم تریــن 
عامــل پویایــي مــا مــرگ اســت. هــر کســي کــه بــه یــاد مــرگ 
اســت ایــن یــادآوري او را وادار مي کنــد کــه بــا دســت ُپــر بمیــرد! 

لــذا مکــّرر گفتنــد بــه یــاد مــرگ باشــید.

   مــرگ، بهترین واعظ اســت؛ »کفــي بالموت واعظا«

حجت االسام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی درگفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری »حوزه« ، دستگیری و محاکمه شیخ عیسی قاسم  

توسط رژیم بحرین را محکوم کرد. 

] بخش هایی از این مصاحبه: [
رژیــم بحرین جنـود شیطــان اســت.

  رشـد جامعـه اسـامی بـا بهـره گیـری از عالمـان: اگـر 
نظام هـای سیاسـی از عالمـان و فرزانـگان دینـی بهـره ببرنـد و 
سـخنان و رهنمودهـای آنـان را در تقویـت مجتمع ها بـکار گیرند، 

قطعـا ایـن جامعـه رشـد پیـدا خواهـد کرد.

   تنهـا هدف شـیخ عیسـی قاسـم، تقویت جامعـه آرمانی 
اسـت :عالمان دینی همیشـه درطـول تاریخ برای احیـاء جامعه، در 
مسـیر علـم، کمـال و معنویت بوده اند این مسـیر و سـنت آنها می 
باشـد و اتفاقی اسـت که برای حکومت ها ارزشـمند اسـت .آیت اهلل 
شـیخ عیسـی قاسـم، یکی از عالمان و فرهیختگان برجسته است و 

تنهـا هـدف او تقویت جامعه آرمانی و سـالم بوده اسـت.

   مبـارزه بـا عالمـان دینـی، بـرای ترویـج فسـاد و ظلـم 

اسـت: برخـی زمامـداران در اولیـن اقـدام بـرای ترویـج فسـاد 

و ظلـم، همـه عالمـان و فرهیختـگان دینی را از کشـور بیـرون و با 
آنهـا به شـکل هـای مختلف مبارزه مـی کنند.رژیم بحرین  سـنت 
فرعونیـان را بـه ارث برده اسـت. در حقیقت رژیم بحرین  شـاگرد و 

جنود فرعون اسـت .

   حـوزه ی علمیـه در جامعـه ی بیـن الملـل روشـنگری 
کنـد:  حوزه های علمیه رسـالت دارنـد، برنامه و اهداف دشـمنان را 
تبییـن کننـد، در جامعه بین المللی و داخلی روشـنگری نمایند و راه 

را بـرای رشـد جامعـه آماده کـرده و تـاش کنند.
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دیـدار و گفتـگوی جداگانه ی استاندار  و شهـردارقم
 با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :

] بخش هایی از بیانات معظم له در دیدار مدیران استانداری : [
  بایــد در زمینــه ی تولیــد و اشــتغال فرهنگ ســازي 
شــود تــا در پیشــگاه امــام و شــهدا روســفید باشــیم.

   مشـکل تولیـد و ایجاد اشـتغال را مدبرانه حل کنیم: 
تولید و اشـتغال با سـفارش و سخنراني حل نمي شـود، هدف ما باید 
این باشـد که که مشـکل تولید و ایجاد اشتغال را مدبرانه حل کنیم.

   روسـتاها را تقویـت کنیم: ظرفیت بسـیاری در روسـتاها 
وجـود دارد، بایـد در ایـن زمینه فرهنگ سـازي شـود.

] بخش هایی از بیانات معظم له در دیدار مدیران شهرداری : [
   آسـتانه ی مقدسـه قم محور این شـهر فرهنگی اسـت: 
محـور ایـن شـهر فرهنگی، حـرم مطهر حضـرت معصومـه)س( 

اسـت .بایـد بـه ویژگی هـای قم توجه داشـت.

   شـهرداری به سـمت تولیـد و اشـتغال برود: شـهرداری 
بایـد بـه سـمت تولیـد و اشـتغال حرکت کنـد و اگـر نمی توانـد در 
ایـن زمینه سـرمایه گذاری داشـته باشـد بـه دنبال تقویـت امکانات 
فضاهـای تولیـدی برای افزایش حضـور مردم در این عرصه باشـد.

   نبایـد از دیگـر کشـورهای دنیـا عقـب بمانیـم : بـا وجود 
داشـتن ظرفیـت ارزشـمندی چـون اهل بیـت)ع( نبایـد از دیگـر 
کشـورهای دنیا عقب بمانیم، اقتصاد مقاومتی راه علمـی دارد و باید 

بـر اسـاس علـوم روز دنیـا حرکـت نماییم.

   مسـاجد بایـد به محـور فعالیت های فرهنگی تبدیل شـود و اقدام 
های فرهنگی سـازنده در آنهـا صورت گیرد.

مصاحبه ی خبرنگار شفقنابا

حجـت االسـام والمسلـمین دکتـر جوادی آمــلی

 آشـنا نبـودن بـه ادبیـات صلـح از مشـکالت 
اصلـی تحقـق صلح اسـت

   بحـث اصلـی در آمـوزه های توحیدی، بحث وحدت اسـت ، 
معیارهای وحدت عبارتند از راه)قرآن مجید( و راهنما )انبیاء الهی(،  

 کـه ایـن دو می تواند محور وحدت باشـد. ایـن راه عین راهنما 
و راهنما هم عین راه اسـت. 

    وحـدت، راهبـرد اساسـی قـرآن دربـاره امـت اسـامی و 
همزیسـتی آنهاسـت ،اگر کسـی تبعیت از قـرآن به عنـوان راه 
و انبیـاء، اولیـا و ائمه معصومین )ع( اجمعیـن را به عنوان راهنما 
داشـته باشـند طبعـاً جامعه به سـمت وحـدت و اتحـاد گرایش 
پیـدا مـی کنـد و ممکـن اسـت کمتریـن اختـاف در مسـایل 

اجتماعـی و منطـق الفـراق شـکل بگیرد.

    صلـح یـک حقیقتی اسـت که بـرای راهیابی به او بایسـتی 
مقدمـات و زمینـه هـا را فراهم و موانـع را برطرف کرد.

    متاسفانه جامعه امروز ما با ادبیات صلح آشنا و نتایج و آثاری 
کـه صلـح مـی تواند بـرای جامعه به ارمغان آورد آشـنا نیسـت.

    مانع جدی در مسـیر صلح این اسـت که هر کسـی خود را 
صـد در صـد مـی داند و عیـن حق می پنـدارد و فکـر می کند 
اگـر نظـری دارد و رأیی برای اوسـت، او عین حق اسـت و طبعًا 
باعـث می شـود که اگر کسـی مخالفتی با او کنـد فکر کند که 

مخالفـت با عین حـق و دین انجام داده اسـت. 

    هیچ کدام ما غیر از معصوم، مطابق با حق نیسـتیم، سـعی 
و تـاش همـه مـا این اسـت که مطابـق با حـق حرکت کنیم 
امـا هیـچ کـدام عیـن حق و صـدق نیسـتیم، بلکه تـاش می 

کنیـم به حـق و صدق نزدیک شـویم. 

    اگر کسـی خواسـت با معصوم مقابله کند، موفق نخواهد شـد 
چـون معصوم حق اسـت، ولی احتمـال خطا کـردن غیر معصوم 
یعنی هر عالم، دانشمند، اندیشمند، یا حتی کارشناس ماهر در دین 
وجـود دارد پس نباید خود را صد درصد ببیند، اگر جامعه احسـاس 
کنـد کـه حـق اسـت طبیعی اسـت که صلـح اتفـاق نمـی افتد.

     مانـع بـزرگ در مسـیر صلح خودرأی بودن، مسـتبد بودن و 
خـود را عیـن حـق و صدق دانسـتن و دیگـران را مخالف با حق 

و صدق دانسـتن است.

  در صلح باید آنچه که نقاط قوت ماسـت را به صحنه بیاوریم 
و از دیگـران هـم بخواهیم نقـاط قوت خود را بـه صحنه بیاورند 
و آن نقاط ضعف یا حتی مورد تشـکیک کنار گذاشـته شـود و از 
آن باورهـای صـد درصـد ما که فکر می کنیم قدر متیقن اسـت 

باید لحاظ شـود تا همه مشـارکت کنیم.

     معنـای صلـح غیـر از معنـای تبعیت اسـت، عـده ای فکر 
مـی کننـد که ما در مسـأله صلح تبعیـت داریـم. در حالی که ما 
یـک وحـدت داریـم و یک تبعیـت. در تبعیت طبیعی اسـت که 
انسـان بایـد رأی خـود را کنار بگذارد یـک رأی متاعی را بپذیرد 
و از آن تبعیـت کنـد ولی ما در صلح تبعیـت نداریم بلکه وحدت 
داریـم و مـراد از وحـدت این اسـت که ما می توانیم بخشـی از 
یک مجموعه باشـیم و سـهم خود را در این فضا داشـته باشیم.

   چـون جامعـه مـا آشـنای بـا ادبیـات و منطق صلح نیسـت 
متاسـفانه بهـره ای از منافـع صلـح نداریم. 
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 کنگــره بین المللــی توســعه و تعالــی علــم در پرتــو 

عقانیــت وحیانی در ســال 1397برگزار می شــــود. 
درایــن کنگــره موضــوع توســعه و تعالــی به صــورت آکادمیــک و بین 
ــا محوریــت  المللــی مطــرح و نظریــه هــای جدیــد و نظریه هــای ب

وحیانــی در حــوزه علــوم انســانی را بــه جهــان معرفــی می کنــد.

ــی  ــت اهلل العظم ــرت آی ــن حض ــه های بنیادی ــع اندیش ــاب مرج کت
ــگارش  ــون در حــال ن ــان کــه هــم اکن ــه ســه زب ــی ب جــوادی آمل

ــد.  ــد ش ــی خواه ــره رونمای ــن کنگ اســت در ای

ــی در  ــر مرتضــی جــوادی آمل حجــت االســام و المســلمین دکت
ــام موســی کاظــم  ــران مؤسســه فرهنگــی پژوهشــی ام دیدارمدی

ــه الســام( : )علی
اگـر در تحقیقات نگاه جهانی داشـته باشـیم ،خواهیم 
دیـد که جهـان در برخـورد بـا آموزه های ائمـه اطهار 

علیهـم السـام با اشـتیاق آنهـا را خواهد پذیرفت.

     اگـر شـما کنـش امـام کاظـم )علیـه السـام( را در مقابـل 
شـرایط سیاسـی زمـان خـود را به درسـتی و با دقت مورد بررسـی 
قـرار دهیـد متوجه مدیریـت فوق العاده ایشـان در مقابل دسـتگاه 
خافـت خواهید شـد.

دیـدار و گفتـگوی انجـمن  فقه و حقوق اسامی حوزه 
علمـیه

 با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :
] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [

بایـد بـه نظـام مـا کـه یـك نظـام الهـی اسـت 
کمك علمی کنید. پشـتوانه علمی دسـتگاه های 

مختلـف حکومتی باشـید.
   معنـای عـدل : عـدل یعنی هر چیـز در جای خودش باشـد، در 
نظـام توحیـدی جـای افراد و اشـیاء را  خالق آنها مشـخص می کند 

اما در نظام شـرک، انسـان خود را جای خدا می نشـاند و بر اسـاس 
هـوای نفـس خود جای افراد و اشـیاء را مشـخص می کند.

   تفـاوت در نظـام توحیدی و نظام شـرک: تفـاوت در نظام 
توحیـدی و نظام شـرک در »منبع« اسـت، آنجا کـه نظام توحیدی 
مبانـی خـود را از منبـع وحیانی می گیرد و نظام شـرک، مبانی خود 
را از هـوای نفـس خـود می گیرد.در بررسـی روایـات نیز طبق بیان 
اهـل بیت علیهـم السـام، باید میزان قرآن کریم باشـد، لـذا باید همواره 
توجه داشـت که اولین مرجع ما در تمام مسـائل قرآن کریم اسـت.

   بـه نظـام الهـی کمک کنیـد:  باید به نظـام ما کـه یک نظام 
الهـی اسـت کمک علمی کنیـد، یعنی طرزی فقـه و حقوق را تنظیم 
کنیـد کـه نظام در عرصه های مختلف از شـما کمـک علمی بگیرد 
و شـما بتوانید پشتوانه علمی دسـتگاه های مختلف حکومتی باشید.

   بایـد حقـوق بین مـردم و حکومت و وظایف متقابل ایـن دو را به 
روشـنی و درسـتی تبییـن و ارائـه نمایید. بـه صورتی کـه طبق نامه 
حضرت امیر علیه السـام به مالک، مردم را در مقابل نظام، سـتونی 

بدانید که باید این سـتون را اسـتوار نگه داشـت،



javadi.esra.irمتن کامل دروس اخالق، تفسیر و فقه در
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جلـد 42 تفسـیر »تسـنیم« اثر گرانسـنگ مفسـر بزرگ 
قـرآن کریـم، آیت اهلل العظمـی جوادی آملـی، با همکاری 
پژوهشـگاه علوم وحیانـی معارج و مرکز بین المللی نشـر 

اسـرا منتشر شد.

   جلد 42 تفسـیر تسـنیم، به تفسـیر آیات نورانی 1 تا 35 سـوره مبارکه رعد 
اختصاص دارد.

ــی  ــی پژوهش ــه علم    شــماره یازددهــم دو فصلنام
اخــاق وحیانــی بــه همــت مدیریت نشــریات پژوهشــگاه 

علــوم وحیانــی معارج، منتشــر شــد.

] بخش هایی از بیانات معظم له در درس تفسیر 15 اسفند 95 [
عقـل وقتـی تعطیـل می شـود کـه در جنـگ درون به 

اسـارت در بیایـد .

  فضـاي جاهلیت، فضایي بود کـه در آن عقل خفته بود؛ اآلن هم 
همین طـور اسـت، شـما ایـن داعشـي ها را که نـگاه  کنیـد؛ به زعم 
خودشـان به ِجـّد دارند خدمـت مي کنند البته در خدمت اربابانشـان 
هسـتند، این هـا سـر مي بُرنـد، آدم مي ُکشـند، خیـال می کنند قطع 
و یقیـن دارنـد، امـا این هـا قطع و یقین نیسـت، بلکـه این تعطیلی 
عقـل اسـت؛ حضـرت امیـر علیه السـام فرمـود: » نَعوذ بـاهلل ِمن 
ُسـبات العقـل«؛ ُسـبات یعنـي تعطیلـي، حضـرت عـرض مي کند 

خدایـا پنـاه مي بـرم به تـو از اینکه عقـل جامعه تعطیل شـود.

  عقـل وقتـی تعطیـل مي شـود کـه در جنـگ درون بـه اسـارت 
در بیایـد؛ »َکـْم ِمـْن َعْقٍل أَِسـیر تَْحَت َهـَوًي أَِمیـر« ؛ وقتی دهان 
ایـن عقـل را بسـتند و آن را به اسـارت گرفتنـد، میدان دار اندیشـه، 
وهـم و خیـال و میدان دار انگیزه، شـهوت و غضب می شـود. چنین 

شـخصی کاري کـه مي کنـد قطعي اسـت، اما یقین نـدارد.

  تعبیـر قـرآن ایـن اسـت کـه﴿ إِْن ُهـْم إاِلَّ َکاْلَنْعـاِم بَـْل ُهـْم 
﴾،، اینهـا تصمیم جـّدي مي گیرند اما عقل، برهـان و یقینی  أََضـلُّ
در کار نیسـت بلکه وهم اسـت کـه کار مي کند؛ »وّهـاٌم خیاٌل«، به 

تعبیـر قرآن کریـم، اینها مختال هسـتند.

] بخش هایی از بیانات معظم له در درس تفسیر 15 فروردین 96 [
نـام اهلل نـام عالمـان دیـن در جـوار  درخشـندگی 

   خداونـد فرمـود چـه در شـرق عالـم و چـه در غـرب عالـم بـه 
عهدتـان وفـادار باشـید، چیزي کـه فروختید کم نگذارید، با کسـي 
قرار گذاشـتید، تعهد سـپردید، به عهدتـان وفادار باشـید، این حرف 
همه انبیاسـت.  قران می فرماید شـما دو سـرمایه دارید و آن عقیده 

و عمـل صالِح

   نـه جنـگ جهانـي مشـکل را حـل کـرد و نـه ایـن جنگ هاي 
نیابتـي مشـکل را حـل مي کند.

   آنچـه انسـان فراهـم مي کنـد زمیـن را مزّیـن مي کند نـه خود 
را، اگـر خانـه مي سـازد، بـاغ و راغ مي سـازد، اتومبیـل و فرش تهیه 

مي کنـد در حقیقـت زمیـن را زینـت مي دهد نه خـود را. 

   یـک عـده حیـات گیاهـي دارنـد و گیـاه هرگـز ترّقـي نمي کند 
زیـرا مغـزش، فکرش، ریشـه اش در خاک اسـت آنچه بیـرون آمده 
فروعـات درخـت اسـت. یـک عـده سـر به زیر محشـور مي شـوند 
یعنـي اینها سـر بـه زیرند فرمـود: اینها مثل حیوانات و گیاهان سـر 

به زیر محشـور مي شـوند.

] بخش هایی از بیانات معظم له در درس تفسیر 28 فروردین 96 [
دینداری خیلي از مردم مانند جویدن آدامس است

   اگـر انسـان یـک وقت یـک جا نشسـته ناگهان خـاف و گناه 
بیسـت سـال قبـل یا سـي سـال قبلش یـادش  آیـد، این فـرد باید 

خـدا را شـکر کنـد که به یـادش انداختـه تا اسـتغفار کند.

   در مـورد توبـه کردن رو به قبله و غسـل الزم نیسـت، بلکه فرد 
مـی توانـد همان جا بگوید خدایا بد کردم! اشـتباه کردم! مرا ببخش! 

   حضرت سیدالشهداء)ع( می فرماید دینداری خیلي از مردم مانند 
جویدن آدامس اسـت! آدامس اثرش چیسـت؟ یک مقداري انسـان 
آن را مي جـود، وقتـي بـه صـورت تفالـه شـد، آن را دور مي انـدازد.

دیـــدار و گفتـــگوی محســن رضایی - دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحــت -با حضــرت آیت اهلل العظمی جــوادی آملــی دامــت برکاته :

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [
نیسـت.  انـکار  قابـل  اسـالمی  ایـران  پیشـرفت 
قدردانـي از این نظـام و انقالب بر همگان واجب 

 . ست ا
  جامعـه بهشـتی بـا عمل به قـرآن: مـا اگـر از تجاربمان 
اسـتفاده کنیـم مي توانیـم ایـن نظـام را نظـام بهشـتي کنیـم، این 
شـدني اسـت، اگر شـدني نبود ایـن کتاب آسـماني نازل نمی شـد، 

قـرآن آمـده  کـه مـا را متمـدن کنـد و زندگي مـا را بهشـتي کند.

  نظام اسـامی برکات زیادی داشته است: به لطف الهي این 
نظام برکات فراواني داشـته و دارد، به لطف الهي کشـور ایران خیلي 
ترّقـي کـرده و ایـن قابل انکار نیسـت. ما از زمین به آسـمان رفتیم. 
کسـاني کـه آن جاهلیت را ندیده بودنـد قدر این نظـام را نمي دانند.

   جامعـه ای بهشـتی بـا حمایـت از یکدیگر: جامعه بهشـتي 
ایـن اسـت که همـه از یکدیگر حمایت مي کنند، نقطـه ضعفي دارند 

آرام بـه هـم مي گوینـد و اگـر نقطـه قوتـي دارنـد کـه آن را ترویـج 
. مي کنند

   انسـان بـا مـرگ ابـدی می شـود: کشـورهاي غربـی اکثـر 
بودجه هایشـان صرف آدم کشـي اسـت چون اینها مرگ را پوسـیدن 
مي داننـد اما ما مي گوییم که مرگ پوسـیدن نیسـت بلکه از پوسـت 

بـه در آمدن اسـت.

 امـام حسـین)ع( می فرمایـد یـاران مـن! بدانیـد که مرگ پوسـیدن 
نیسـت و مـرگ یک پلي اسـت که شـما از آن گذر مي کنیـد و ابدي 

مي شوید.

دیـدار و گفتـگوی بیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [
  آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی علمــاً و عمــاً ممتــاز 

بــود.

    صبـر در قـرآن به همـراه نماز آمده که اقامه کردنی اسـت و آقای 
هاشـمی با همه سـختی ها، صبر و صـاة را اقامه می کرد.

    در دیـدار آخـری کـه ]با ایشـان[ در دماوند با هم داشـتیم، صبر را 
کـه چون نماز، سـتونی بـرای دین و دینداران اسـت، در رفتـار و گفتار 

ایشان مشـاهده نمودم.

   شـاخه های سرسـبز و پربار درخت، ریشـه سالمی دارند و شما قدر 
این ریشـه سـالم را در خانه، خانواده و خاندان خود بدانید.

   مـرگ، آیـت  اهلل هاشـمی را نبرده اسـت، بلکه او، مـرگ را احاطه 
کـرده کـه همچنان زنده اسـت، ما از ارتحال این مـرد بزرگ ناراحتیم، 

امـا می دانیم که قبر ایشـان، روضه ای از رضوان بهشـت اسـت.

   حضـرت علـی )علیـه السـام( در دعـای کمیل فرمود: ) سـاحه 

البکاء(؛ آه و آهن را دو سـاح انسـان برای مقابله با دشـمنان ظاهری 
و باطنـی  اسـت و انسـانهای مؤمن علیه دشـمنان ظاهری بـا آهن و 

علیـه دشـمنان درونی بـا آه می جنگند.

  عامـه حلّـی به فرزند خویش، فخرالمحققین، توصیـه کردند »مرا 
بعد از مـرگ فراموش مکن« .

  حکیم نظامی می فرماید : 

مرا زنــده پنــدار چـون خویشــتن

 بیایــم به جــان گر بیـایـی به تـن

حضـرت آیـت اهلل العظمی جـوادی آملـی در دیـدار جمعی از 
اسـاتید اقتصاد اسـامی و نظـام پولـی و بانکداری اسـامی 

حـوزه علمیه: 

    »مـال« بایـد در اختیـار عمـوم مردم باشـد و به مثابه خـون در همه بدنه 
ملت جریان داشـته باشـد تا هر کس بنابر اسـتعداد و تاش و کوشـش خود 

از آن بهره مند شـود

    آن مسـئولی کـه نتوانـد مـال مـردم را اداره کند و نتواند تولید و اشـتغال 
ایجـاد کنـد همان سـفیهی اسـت که قران از سـپردن مـال به دسـت او ما را 

ـَفهاَء أَْموالَُکُم«. منـع کرده اسـت؛ »ال ُتْؤُتوا السُّ
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با حجت االسام والمسلمین دکتر جوادی آملی 

و  برگشـته  انقـالب  خـط  بـه  دوبـاره  مـردم 
اصالـت و اندیشـه انقـالب را درک کـرده اند.

   بزرگتریـن حادثـه سیاسـی 1395 ارتحـال آیـت اهلل 
هاشـمی بود: سـال 1395 با همه فراز و فرودهایش پشـت سـر 
گذاشـته شـد، سـالی که بزرگترین حادثه سیاسـی آن ارتحال آیت 
اهلل هاشـمی رفسـجانی بود که به حق سـلمه ای بود که به اسـام 

و نظام انقاب اسـامی وارد شـد.

   سـال 96 سـال بسـیار سـنگینی اسـت، حادثـه ارتحـال آقای 
هاشـمی و فقدان ایشـان همچنان اثر گذاری خود را در این سـال 
خواهـد داشـت و آن شـخصیتی که نظـام و جامعـه را  اعتدال می 
بخشـید و آن هـا را در خط مسـتقیم انقاب و اندیشـه هـای امام 

نـگاه می داشـت، اکنـون در بین ما نیسـت. 

   مـا نیازمندیـم کـه در سـال جدید بـه فکر و خـرد او اقتدا کنیم 
و اندیشـه نابی که همـواره او در صحنه انقاب نگاه می داشـت را 
نصـب العین قرار دهیم و در مسـیر انتخاب شایسـته، راهی را طی 

کنیـم که او در گذشـته رقم زد.

  جامعـه و نظـام مـا همچنـان بر سـر خط اعتـدال پیش 
مـی رود: اگـر جامعه به خود باشـد و همان گونه که پیکر شـریف 
ایشـان را بـا شـکوه بدرقـه کـرد، اندیشـه او را نیـز همچنان حفظ 
کنـد و در جمـع خـود نـگاه دارد ما این بشـارت را خواهیم داشـت 
کـه جامعـه و نظام ما همچنان بر سـر خط اعتدال پیـش می رود.

  فرمایـش امـام)س( در خصـوص آیت اهلل هاشـمی یک فرمایش 
کامل و راهبردی است؛ وقتی امام فرمودند: »هاشمی زنده است چون 
نهضـت زنـده اسـت« می توانیم اکنون بگوییم هاشـمی زنده اسـت 
نهضت هم زنده است چون اندیشه آیت اهلل هاشمی در جامعه راه دارد.

  ظفرمنـدی  انقـاب ،بـرای جامعه شـیرین خواهـد بود: 
بـه هـر حال آنچـه که ما بـدان نیـاز داریـم عقانیت و اعتـدال و 
توجـه بـه خط اصیلی اسـت کـه از جایگاه امـام راحل آمده اسـت 
و چیـزی کـه بـرای جامعـه ما گـوارا و شـیرین خواهد بـود، خط و 

ظفرمنـدی  انقاب اسـت.
  هیاهـو ها زیاد اسـت و این هیاهوها از اوایـل انقاب تا به امروز 
در نهادهـای قـدرت  وجـود داشـته اسـت اما همه این هـا کم کم 
در مسـیر اندیشـه درسـت جامعه اسـامی حذف خواهند شد. کما 
ایـن کـه مـا در دوره های قبلـی انتخابات این را شـاهد بـوده ایم.

  آنچـه کـه باعث می شـود ما با یک اطمینـان حرکت کنیم این 
است که این هیاهوها و سر و صداهایی که از جایگاه های مختلف 
برای جامعه و نظام اسـامی سـاخته می شـود، نیروی واحدی به 
معنـای ایـن که در مقابـل خط عدال چندان به نظر بیایند نیسـت. 
گرچـه ظاهـر و شـرایط بیرونی ممکن اسـت متفاوت نشـان دهد.

 مـردم دوبـاره بـه خـط انقـاب برگشـته اند: مـا آنچه که 
بـه آن دل بسـته ایـم این اسـت که به قـول آقای هاشـمی  مردم 
دوباره به خط انقاب برگشـته و اصالت و اندیشـه انقاب را درک 
کـرده انـد  و بـه همین خاطر ایشـان فرمـوده بودند که بـه راحتی 

می توانـم بمیرم.
  فضـای درونـی و باطنـی یک چیزی اسـت و فضای ظاهری به 
گونـه ای دیگـر، به نظرمی رسـد در فضای درونـی و باطنی حوزه 
علمیـه، اعتـدال نقش اصلـی و اساسـی را دارد در حالی که ممکن 

اسـت فضای بیرونـی و ظاهری به گونـه دیگری بنماید.

I    1396 16 فروردین ماه    I    

مصاحبــه ی اختصاصــی خبرنــگار نشــریه ی اســراء با 
مصطفــی امرایی ، مدیر مرکز بین المللی نشــر اســراء 

ــه ایــن رســانه اختصــاص  ــا ســام و تشــکر از فرصتــی کــه ب ب
دادیــد، مرحمــت کنیــد درمــورد مهــم تریــن دســتاوردهای مرکــز 
بیــن المللــی نشــر اســراء  در ســطح ملــی و بیــن المللــی در ســال 

95، توضیحاتــی بفرماییــد.

   مرکــز نشــر اســرا بــه دو دلیــل  بــه عنــوان یکــی از ناشــران 
مطــرح در حــوزه ی علــوم اســامی و انســانی  اســت. اول اینکــه 
کتــب منتشــره ی ایــن مرکز برگرفتــه از مبانــی فکری  علــوم روز 
حــوزه اســامی و انســانی اســت کــه در راس آن هــا فقیــه جامــع 

الشــرایط و مجتهــدی مســلم اســت .

   و دلیــل دوم بخاطــر کســب رتبــه ی اول کشــوری در حــوزه ی 
علــوم انســانی بــا انتخــاب دو کتــاب برگزیــده ی -رســاله الوالیه- 
) کتــاب ســال جمهــوری اســامی( و-ایقــاظ النائمیــن-) کتــاب 
ســال حــوزه( اســت. ایــن رخــداد فرهنگــی باعــث شــد تــا نشــر 
اســراء بتوانــد بــه عنوان ناشــر برگزیــده ی کشــور در ســال 1395 ، 

رتبــه اول علــوم انســانی را بــه خــود اختصــاص دهــد.

ــه  ــاس اندیش ــراء براس ــر اس ــت نش ــه فعالی ــن عرص    مهمتری
هــای راهبــردی عامــه جــوادی آملــی و نفــوذ ایــن اندیشــه هــا 
در مخاطبیــن جامعــه علــوم اســامی و انســانی اســت.  اگــر چــه 
متاســفانه امــروزه تهاجــم فرهنگــی ســازمان یافتــه، عرفــان هــا 
و فرقــه هــای نــو ظهــور و رســاله هــای  کذایــی تدویــن شــده 
ــوم  ــه پیکــره ی عل ــای جــدی ب ــن، آســیب ه از ســوی مغرضی
ــر  ــامی ب ــوم اس ــنگان عل ــوز تش ــا هن ــامی وارد  آورده؛ ام اس

ــی بســیارند. اســاس آداب و فلســفه ی منطق

ــلمین  ــورعزیزمان و مس ــن کش ــترده ی مومنی ــتقبال گس     اس
ــات  ــح الحی ــر مفاتی ــاب فراگی ــوای کت ــورها ، از محت ــایر کش س
ــر اســاس  مویــد ایــن مطلــب اســت کــه اگــر نشــر اســامی  ب
مکتــب فکــری غنــی و هــدف دار و راهبــردی بــه فعالیت بپــردازد، 
مخاطــب خــود را پیــدا خواهــد کــرد. تالیــف، تدوین و نشــر مفاتیح 
الحیــات و اســتقبال بــی نظیــر از ایــن نوشــتار ، نشــر اســراء را بــر 
آن داشــت تــا اندیشــه بنیادیــن حضرت آیــت اهلل العظمــی جوادی 
آملــی را بــه اندیشــه ای کاربــردی بــرای همــه ی ســطوح جامعــه 

تبدیــل کنــد.

ــرای  ــل ب مهمتریــن عملکــرد و دســتاوردتان در حــوزه بیــن المل
ترویــج مکتــب متعالــی حضــرت عامه جــوادی آملــی ، چــه بوده 

اســت؟

ــار در  ــم و پرافتخ ــتاورد مه ــی دو دس ــن الملل ــز بی ــن مرک    ای
کارنامــه ی ســال گذشــته ی خــود دارد کــه ادامــه آن نقشــه ی راه 

ســال هــای آتــی مــا خواهــد بــود.

    اولیــن دســتاورد تبییــن مکتــب فکــری عامــه جــوادی آملــی 
ــل اســت. بخشــی  ــن المل ــن خــاص در حــوزه بی ــرای مخاطبی ب
ــوری اســامی در  ــوزه فرهنگــی جمه ــه کمــک ح ــن کار ب از ای
کشــورهای متخلــف انجــام مــی شــود و بخــش دیگر آن مســتقا 
از طــرف ایــن مرکزپیگیــری مــی شــود. بــه عنــوان مثــال در حوزه 
ی فرهنگــی آســیای میانــه ، دو کتــاب حکمــت عبــادت و مفاتیــح 
الحیــات ، پــس از تلخیــص بــا توجــه بــه اقلیــم فرهنگــی ایــن 
جوامــع در حــال ترجمــه اســت و قــرار اســت آن شــاهلل تــا قبــل 

از مــاه مبــارک رمضــان1438 ق. در ایــن کشــورها منتشــر شــود.

    دومیــن عملکــرد قابل افتخــار ما  نفوذ فرهنگی در کشــورهای 
عربــی ماننــد مصــر، تونس، عربســتان بــا مرکزیت بیــروت و عراق 
اســت و نیــز ترجمــه و نشــر بیــش از ســی عنــوان کتــاب  از جمله 

ــنگ تسنیم .    تفسیر گرانس

امــروزه بــا گســترش زیرســاخت ها در ســطح ملــی و  بیــن المللی 
، کتــب الکترونیــک با ســهولت وســرعت بیشــتر و قیمــت کمتری 
بــه دســت مخاطبیــن مــی رســد . نشــر اســرا بــه عنــوان یکــی از 
ناشــران برگزیــده ی علــوم اســامی در ایــن زمینه چــه عملکردی 

دارد؟ 

   مســتحضرید کشــورهای غربــی در مقاطعــی، تالیفــات حــوزه 
ی علــوم اســامی را در بســترهای الکترونیــک قــرار مــی دادنــد 
امــا مکــررا دیــده مــی شــد بــا اختافاتــی کــه بیــن ایــن کشــورها 
و کشــورهای اســامی ، علــی الخصــوص ایــران بــه وجــود مــی 
آمــد )بــا توجــه بــه دسترســی بــه زیرســاخت هــای بیــن المللــی 
ــه حــذف کتــب اندیشــه اســامی مــی  در حــوزه الکترونیــک( ب
پرداختنــد. بــه عنــوان مثــال ســایت جامــع آمــازون درآبانماه ســال 
گذشــته کل کتــب اســامی را از بســتر خــود حــذف کــرد. ایــن 
ــاده ســازی  ــه آم ــا مرکــز نشــر اســراء  ب موضــوع باعــث شــد ت
ــردازد و  ــران بپ ــک ای ــاب الکترونی ــع کت ــامانه ی جام ــتر س بس
شــرایط دسترســی آســان بــه مخاطــب علــوم اســامی و تالیفــات 
ایــن حــوزه را فراهــم آورد . ایــن ســامانه هــم اکنون بــرای  تمامی 

ناشــران اســامی و ایرانــی قابــل اســتفاده اســت. 

تعــداد کتبــی کــه در حــوزه ی ترجمــه و بیــن الملل از نشــر اســراء 
منتشــر و عرضــه شــده بــه مراتــب از کتــب داخلــی ایــن مرکــز 
کمتــر اســت ، آیــا در ایــن زمینــه بــا محدودیــت خاصــی مواجــه 

؟ هستید

مکتــب و مدرســه ی فکــری عامــه جــوادی آملی قطعــا مختص 
ــن  ــت  ، ای ــیعی نیس ــورهای ش ــی کش ــا حت ــران ی ــه ی ای جامع
مدرســه فکــری متعلــق بــه همه ی مســلمانان اســت و بایــد زمینه 
ی اســتفاده ی همــگان را از پرتــو علــوم اســامی و انســانی فراهم 
آورد، محدودیــت هایــی هــم وجــود دارد.  ایــن اندیشــه ، اندیشــه 
ای بنیادیــن بــا ترکیبــات خــاص و ســنگین علمــی اســت کــه کار 
ترجمــه ی آن را بســیار دشــوار نمــوده اســت . الزم اســت ترجمــه 
ی کتــب حضــرت عامــه توســط افــرادی انجــام شــود کــه بــر 
علــوم مــورد بحــث تســلط کامــل داشــته باشــند و زبان مادریشــان 
ــات  ــدن جم ــا برگردان ــد ت ــه باش ــدف ترجم ــان ه ــان زب ، هم
ــود. در  ــام ش ــد انج ــتی واح ــا برداش ــح و ب ــات،  صحی واصطاح
ایــن صــورت اســت کــه الفــاظ در منظــر مترجــم و خواننــده کتاب 
یکــی مــی شــود. محدویــت دوم ، محدودیتــی مالــی اســت. حــوزه 
ی تبدیــل و ترجمــه ، مطابــق حــوزه ی تالیــف و تدویــن هزینــه 

در بــردارد.

مــاه آینــده بزرگتریــن رویــداد فرهنگــی کشــور ، یعنــی نمایشــگاه 
کتــاب ، برگــزار مــی شــود ، برنامــه مجموعــه ی شــما  در ایــن 

رخــداد چیســت؟

   مرکــز نشــر اســرا در ســالن نشــر عمومــی ، درب 1 ،غرفــه 1 
نمایشــگاه حضــور فرهنگــی خواهــد داشــت . 230 جلــد مکتوبــات 
ایــن مرکــز ، کــه 21 جلــد آن از تازهــای نشراســت در غرفــه اســرا 
عرضــه خواهــد شــد . دو برنامــه ی جنبــی بــه منظــور معرفــی و 
ــاب ســال  ــوان کت ــه عن ــن مرکــز کــه ب ــار ای ــد و بررســی  آث نق
جمهــوری اســامی و کتــاب ســال حــوزه معرفــی شــده انــد، در 
ایــام برگــزاری نمایشــگاه برگــزار مــی شــود کــه جمــع کثیــری 
از مســئولین فرهنگــی ، اســاتید و نخبــگان در ایــن رخــداد حضــور 

خواهنــد داشــت.

   مخاطبیــن مرکــز بیــن المللــی نشــر اســرا ، امســال مــی توانند 
بــا مراجعــه بــه غرفــه ی اســراء ، بیــن 50 تــا 1000000  ریــال بن 

خریــد کتــاب دریافــت نمایند.
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قم 75 متری عمار یاســر ، نبش خیابان شهید قدوسی بنیاد اسراء
I منتظر نظرات، انتقادات ، و پیشنهادات سازنده ی شما مخاطب ارجمند هستیمI

جناب حجت االسام و المسلمین علی روح الهی قائم مقام سازمان 
جهانی آموزش عالی اسراء در مصاحبه ی اختصاصی با خبرنگار مجله 
ی اسرا به تبیین اهداف و برنامه های سازمان جهانی آموزش پرداختند. 

   باسام و تشکر از حضورتان در مصاحبه ،  درسال گذشته شاهد 
ارتقاء مؤسسه آموزش عالی اسراء به سازمان جهانی آموزش عالی 
اسراء بودیم ، لطفا ضمن بیان پیشینه ای ازفعالیتهای آموزشی علت و 
اهداف این ارتقاء را بفرمایید: با سام و عرض تبریک سال نو و اعیاد 
رجبیه از آنجا که مرجع عالي قدر، حضرت آیت اهلل العظمي جوادي 
آملي)مّد ظلّه العالي( تعلیم و تعلّم همراه با تهذیب نفس را در راستاي 
حرکت انبیاء الهي علیهم السام و مهمترین رسالت انسان می داند لذا 
با همت واالی معظم له درسال 1345مدرسه علمیه سعادت بنا نهادند 
ومدیریت این مدرسه را خودشان به عهده داشته وطاب رادر سطوح 
عالی حوزه پذیرش می کردند.با پیشرفت این مجموعه و تقاضای 
طاب برای تحصیل تحت اشراف معظم له، ایشان منزل شخصی 
خود را به این ساختمان افزوده وآنها را وقف کردند .دراین مدرسه که 
به لطف نیت صالحه ی حضرت استاد و پیگیری ومدیریت مدبرانه 
خلف صالح ایشان جناب حجت االسام والمسلمین مرتضی جوادی 
آملی تا کنون طاب و فضای بزرگی به کسب علم پرداخته اند ، 35 
کاس درس وجود دارد و بیش از 500 طلبه روزانه از محضر اساتید 
علوم عقلی ، فقه و اصول بهره می برند.با پیروزی انقاب شکوهمند 
اسامی استقبالی که از حوزه علمیه شد حضرت استاد نیز به تأسیس 
مدرسه علمیه امام حسن عسکری علیه السام در شهرستان آمل )که 
در سال های اوایل طلبگی در آنجا درس می خواندند( پرداختند، و در 
سال 1384 این مدرسه در سطوح عالیه حوزی با دست مبارک معظم 
له افتتاح گردید. درسال1388 مجوز موسسه آموزش عالی اسراء قم 
و آمل نیز صادر شد در واقع این سال نقطه عطفی در فعالیت های 
آموزشی اسراء و سرآغاز بسط و گسترش این فعالیت ها بحساب می 
آید.در این سال با توجه به درخواست مکرر طاب سراسر کشور و 
دستور ریاست بنیاد، ارتقاء مراکز و مدارس آموزشی و گسترش فعالیت 

و رشته های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

مرکز  و  علمیه  حوزه  1393مجوز  درسال  هدف  همین  براساس 
تخصصی تفسیر تهران نیز اخذ شد و فعالیتهای آموزشی دراین مرکز 
آغاز گردید .درسال 1394 جمعی از طاب و فضای نجف اشرف، 
در دیدار با حضرت استاد، درخواست کردند مرکز تخصصی تفسیر در 
شهر مقدس تحت اشراف و بر اساس منهج تفسیری ایشان تاسیس 
گردد. با دستور معظم له و پیگیری های مجدانه ی ریاست محترم 
بنیاد جناب حجت االسام و المسلمین مرتضی جوادی آملی در سفر 
به عراق و دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی)مّد ظلّه العالي( 
، تفاهم ایجاد مرکز تخصصی اسراء نجف اشرف ایجاد و در آذرماه 
1395 -سالروز میاد حضرت پیامبرختمی مرتبت این واحد آموزشی 
رسما افتتاح گردید. با افتتاح مرکز نجف اشرف و درخواستهای مکرر 
از کشورهای مسلمان از جمله ترکیه ، اتریش ، افغانستان و کانادا..  
نگاه آموزشی در اسرا از ملی به بین المللی ارتقاء پیدا کرده و با هدف 
گذاری جدید مؤسسه آموزش عالی اسراء به سازمان جهانی آموزش 
اسراء ارتقاءپیدا کرد و با هدف آموزش بر اساس منهج حضرت آیت 
اهلل العظمی جوادی آملی در گستره طاب و دانش پژوهان سراسر 

جهان، شکل گرفت.  

   همانطور که توضیح فرمودید  سازمان جهانی آموزش عالی درسال 
1395فعالیتهای چشمگیری داشته است مهمترین فعالیت و اقدامات 

این سازمان از نظر جنابعالی چه بود: 

و  اساتید  که گذشت  سالی  در   : آموزشی  1.تنظیم بسته ی 
کارشناسان این سازمان به تدوین اساسنامه و تالیف 14 آیین نامه ی 
آموزشی )از جمله جذب ، پژوهش ، آموزش ، ارتقا و ... ( این سازمان 

جهانی پرداخته و نقشه راه آینده این نهاد جهانی را آماده ساختند.

2. گسترش رشته های آموزشی:با افزودن رشته ی فلسفه در 
مؤسسه آموزش عالی قم و مّدرسی فقه و اصول به مرکز آموزشی آمل 
دررشته های آموزشی به چهار رشته افزایش یافت که شامل فلسفه، 

مدرسی فقه و اصول، تفسیروعلوم قرآنی و کام می باشد

3. توسعه مراکز آموزشی: با حمایتهای حضرت آیت اهلل العظمي 
جوادي آملي)مّد ظلّه العالي(وپیگیری مجدانه و همت مسئولین این 
سازمان درسال 1395 به افتتاح مرکزتخصصی فلسفه قم،  مرکز 
تخصصی تفسیراراک، مرکز تخصصی مدرسی فقه و اصول آمل و 

مرکز تخصصی تفسیرقرآن نجف اشرف انجامید. 

   اهداف، و راهبرد اساسی سازمان جهانی آموزش عالی اسراء در 
سال 1396 چیست:

هدف اول: ارتقائ نظام آموزشی از آموزش محوری به 
پژوهش و رسانه، محوری هدف گذاری ما بر آن است که طاب 
عاوه بر فراگیری علوم به دو بازوی پژوهش محوری و کارشناسی 
رسانه ای مجهز شوند. و با توجه به گسترش روز افزون رسانه های 
دیجیتال در زمینه ی استفاده از این فن آوری بروز باشند و نظام 
آموزشی از نظام آموزشی صرف به نظام آموزشی کارشناس محوری 

ارتقا یابد.

هدف دوم:  تغییر سرفصل ها و کتب آموزشی و تنظیم آن 
بر اساس مدرسه ی فکری حضرت استاد، آشنایی مفسران 
و اساتید و دانش پژوهان مراکز آموزشی اسراء با اندیشه ، منهج و 
حکمت متعالیه ی حضرت آیت اهلل جوادی آملی هدف اصلی این 
سازمان می باشد لذا سرفصلها وکتب آموزشی براساس این مدرسه 

فکری تنظیم می گردد 

هدف سوم: کیفیت بخشی فعالیت های آموزشی، به منظور 
کیفیت بخشی آموزشی ، نظارت و ارزیابی نحوه عملکرد اساتید و 
طاب، کارکنان و کادر آموزشی مدارس علمیه،  نظام آموزشی ، 

عناوین و سرفصل ها در دستور کار سال 1396 قرار گرفت. 

هدف چهارم: توسعه ی اقلیمی مراکز آموزشی،  با توجه 
به نیاز روز افزون جوامع اسامی به خصوص شیعیان و درخواست 
با گسترش  تا  ایم  ، بر آن شده  از کشورهای اسامی  های مکّرر 
حوزه ی آموزشی ، پا از مرزهای ایران و عراق - حوزه های مشهور 
شیعه - فراتر نهاده و بتوانیم مراکز آموزشی تخصصی را دراقصی نقاط 

جفرافیای جهان اسام دایر کنیم.

   آیا همچون سال گذشته، در سال 1396 نیز شاهد گسترش مراکز 
آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی خواهیم بود؟

بله ، به لطف الهی و تاش های صورت گرفته، در سال 1396 ، در 
سطح بین المللی، اولین مرکز تخصصی تفسیر و فلسفه ی اسامی 
اسراء در کشور ترکیه افتتاح خواهیم کرد و برنامه ریزی ما بر آنست 
که زمینه فعالیت و گسترش مراکز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
اروپا و شرق آسیا را فراهم آوریم.همچنین سعی مسئوالن و متولیان 
این سازمان براین است که درعمده دانشگاههای مهم دنیا ایجاد و در 
عمده ی دانشگا ههای بزرگ دنیا ، کرسی تدریس و تبیین این اندیشه 
ی متعالی بزرگ را داشته باشند. و در سطح ملی نیز، به لطف و مدد 
حضرت باریتعالی وعنایت حضرت آیت اهلل العظمي جوادي آملي)مّد 
ظلّه العالي( مراکز تخصصی تفسیر در شهرستانهای ارومیه و شیراز  و 
همچنین در مشهد مقدس افتتاح میگردد و برنامه ریزی برای حضور 

در سایر شهرستان ها در دستور کار می باشد.

     از وقتی که دراختیار این رسانه گذاشتید تشکر می کنیم وامیدواریم 
امسال نیز تاش وکوشش شما در بسط وگسترش مدرسه فکری این 

حکیم متأله به بار بنشیند

I    1396 7 فروردین    I    اقامه ی نماز برپیکر حضرت آیت اهلل ابن الرضا    I

I    1396 8 فروردین    I    مراسم بزرگداشت حضرت آیت اهلل ابن الرضا   I

I    1396 20 فروردین    I    رونمایی از بزرگترین قرآن مطالی جهان   I

I   سالروز میالد امیر المومنین علیه السالم     I     مراسم عمامه گذاری جمعی از طالب   I

I بازدید مدیرکل حوزه ریاست اســراء از مرکز آموزش عالی اسراء در نجف االشرف   I

I    1396 6 فروردین    I    


