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تقدیم به ساحت قدسی امام رئوف 

پیــام حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی دامت برکاتــه بــه حجــاج 
بیــت اهلل الحــرام - 1438 هجــری قمــری

    معظــم لــه در بخشــی از پیــام خــود فرمــوده انــد: آنچــه از خلیــل بــه مــا 
کــه کعبــه قبلــه ماســت و نــه تنهــا ایــن  رســیده اســت نــه تنهــا ایــن اســت 
اســت کــه در حــج و عمــره مطــاف ماســت، ]بلکــه[ مــا اصــا با کعبه نفس 
مــی کشــیم! کعبــه میــراث پایــان ناپذیر خلیل حــق اســت.  و ما موظفیم 

کعبــه را بــه عنــوان یــک صبغــه عبادی - سیاســی تلقــی کنیم.

ــا  کعبــه ايــم, بعــد از مــرگ هــم ب ــا  ــا نفــس مي کشــيم ب      مــا ت
کعبه! لذا در تلقینات مي گوییم: »َو اْلَکْعَبُة ِقْبَلِتي «. جریان کعبه 

در تمــام زندگــي مــا حضــور و ظهــور دارد.

    درجریــان حــج مهمــان خــدا هــم هســتيم, ميزبــان خــدا 
هــم هســتيم! جمــع بیــن ميزبانــي و ضيافــت در حــج ممكــن 

اســت.

ميراث  جاودان  امام  هشتم )عليه السالم(  عقالنّيت  برای  تمشيت  امور  و  تدبیر  در  برابر  جهالت ها  و  ضاللتهاست
گر حماســه   حماســه هــا را تنهــا نمــی  تــوان در میــدان نبــرد و قلمــرو کارزار خاصــه کــرد بلکــه حماســه هائــی بزرگتــر و هنگامــه  هــاى ســتودنی تــر را چه بســا در میادینی دیگر می توان مشــاهده نمود. ا
حســینی )علیه الســام( در برابر زور و زر انســانهای وضیع و پســت عصر اموى بســیار بزرگ و ماندنی بود، لیکن حماســه رضوی )علیه الســام( در برابر تزویر عباســی و نیرنگ و فریب مأمونی به 
گــر همــه جهــل و نادانــی و تمامــی حماقــت و عصبّیــت در چهــره مــردان خشــن و خلفــاى کینــه تــوز امــوى و مروانی  جمع شــده بــود تمامی جهالت  مراتــب شــگفت انگیزتــر و خیــره کننــده تــر اســت؛ ا

و غــرور و سراســر مکــر و فســون در مــردان فریــب و خلفــاى حیلــه گــر عباســی بــه وفــور نمایــان بــود.              / مرتضــی جــوادی آملــی 

 ابراهيم عليه السالم اسوه ستيز با جریان شرک

قرن هــا پیــش مــرد و زن و کودکــی تنهــا، چنــد قطعه ســنگ 
سیاِه ساده را از دل کوهی در کنار مکه بریدند و بی هیچ ترکیب و تزئینی 
ــه  کعبــه شــد. داســتان حــج ب ــه نامــش  ک ــد؛ یــک مکعــب  ــر هــم نهادن ب
همیــن ســادگی شــروع می شــود. کعبــه، قلــب جهــان اســت؛ نقطــه ثابتــی 
کــه همــه پیرامونــش دایــره وار در گردشــند. درســت مثــل کهکشــان ها کــه 
دایــره وار تســبیح گوی خداوندانــد. حــج، نشــانه اســت؛ تبلــور منظومــه 
گرفتــن یــک بی نهایــت کوچــک  کیهــان در برابــر خداونــد، قــرار  ســتایش 
در برابــر یــک بی نهایــت بــزرگ و... . حــج، داســتانی بلنــد از همیــن رمزهــا 

و رازهاســت .
ابراهیــم علیه الســام بــا در هــم شکســتن بتکــده مشــرکان، ســنت 
قویــم شرک ســتیزی را اســتوار ســاخت و بــا تیــغ »ال« اندیشــه های شــرک آلود 
 اهّلل« بــرای اولیــن بــار 

ّ
گــردن زد، و بــا نقــش جملــه شــکوهمند »ال الــه اال را 

بــر پرچــم توحیدیــان، برائــت از مشــرکان را چونــان مشــعلی بــر معبــر تاریــخ 
برافراشــت و بدیــن ســان ابراهیــم، بــزرْگ معلــم برائــت از مشــرکان و اســوه 

ســتیز بــا جریــان شــرک، نمــاد مقاومــت در مقابــل شــرک شــد.
... ایــن دومیــن ســالی اســت  از فاجعــه ی خونیــن و  حیرت انگیــز منــا 
می گــذرد  فاجعــه ی عظمایــی کــه  در آن بیــش از هفــت هــزار و پانصــد نفر از 
زوار بیت اهّلل الحــرام کشــته و هــزاران نفــر مجــروح شــدند. و ۴۶۲ زائــر ایرانی 

به لقا اهّلل پیوســتند.
حکیــم متالــه آیــت اهّلل العظمی جــوادی آملی در ایــن مورد چنین می 
فرماینــد" خــدا ونــد متعالفرمــود همیــن که مهمــاِن مــن وارد منزل من 
شــد، بــا احــرام وارد شــد، او را بــه عنــوان حاجي من قبــول کردم، اینها 
کــه رحلــت کردنــد شــربت شــهادت نوشــیدند، حاجــي واقعي انــد ولــو 
اعمــال را انجــام ندادنــد. ایــن خصیصــه برای ســرزمین وحي اســت.

"امیــد طاعــت مقبــول ، دعــای مســتجاب و صحــت بــرای 
حجــاج بیــت اهّلل داریــم"                                                                         ســردبیر

که اهل اختالس است پیامبر را نمی شناسد کسی 

مضجع شریف  حضرت علی ابن موسی الرضا تحفه الهی و بارقه اى رّبانی به اين مردم و اين مرز و بوم گردیده است.مقام رضا و مكانت واالی حضرت رضا یگانگی ثبوت و فرزانگی وجودش را نمایان می ســازد.

گر عقل جامعه تعطيل شود ... برخی فقط مرده ای عمودی هستند ... ا

نکتـه  ایـن  »اذان«  و  »اعـام«  جایـگاه  حـج 
اسـت کـه اسـام از شـرک بـری بـوده و مسـلمانان از 
مشـرکان برائـت مـی جوینـد و هیچگونـه دوسـتی 

میـان مسـلمانان و مشـرکان نیسـت.

ماســت،  مطــاف  و  قبلــه  کــه  کعبــــه  ايــن   

که مي تـــوان ملكوت را در آن  جایگاهي اســت 

کــرد.  مشاهـــــده 
حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته  /پیام حج/ 1438 هجری قمری

کنيد که طوری عمل 
" دشمــــــــنان از شمــــــــا بترســـــــند"

افتتاح دفاتر مرجعيت آیت اهلل العظمی 
جوادی آملی دامت برکاته در تبريز و زنجان

"مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی اسراء"

کرد کار  ک آغاز به   در ارا

نگاه حوزه به مجموعه بنياد اسراء
 نگاه توام با احترام و تعظيم است.

توصیه ی حضرت آیت اهّلل جوادی آملی دامت برکاته به سرلشکر باقری:

باحضورعلماء ، فضا ، مسئولین استانی و رئیس دفتر معظم له برگزار شد:

باحضور حضرت آیت اهّلل اعرافی مدظله ، علماء و مسئولین استان:

بـا حکـم دکتـر جـوادی آملـی ،حجـت االسـام و المسـلمین موالیـی 
قائـم مقـام  بنیـاد بیـن المللـی علـوم وحیانی اسراءشـد.
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ويرایش جدید و انتشار "توضيح المسائل"

توضیح المسائل حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی )دامت برکاته( 
همراه با استفتائات با ویرایش جدید منتشر شد.

جهت تهیه آثار ما پایگاه اینترنتی مرکز نشر اسرا مراجعه بفرمایید.
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کنار مبارزه با دشـمن بیرون، به دشـمن درون نیز      ما باید در 
بتازیـم. کسـی کـه خـودش را تربیـت کرد دیگـر نه زير بـار زور 
ميـرود نـه بـه کسـی زور ميگویـد، نـه راه کسـی را میبنـدد و نـه 

بیراهـه میرود.
    امـا اسـلحه ای داریـم کـه دشـمنان مـا ندارنـد و آن »آه« اسـت 
اشـك  مـا  البـکاء«  سـاحه  »و  می گوییـم  کمیـل  دعـای  در  کـه 
کنار مبارزه با دشـمن بیرون، به دشـمن درون  داریم، ما در 
نيـز می تازيـم. کسـی کـه خـودش را تربیـت کـرد دیگـر نه زیـر بار 
زور مـی رود نـه بـه کسـی زور می گویـد، نـه راه کسـی را می بنـدد و 

نـه بیراهه مـی رود.

    خداوند در بخش پایانی سوره مبارکه توبه فرمود، هر قدمی 
کـه برمی داریـد و هـر کاری کـه می کنيـد تا دشـمن را بترسـانيد 

نزد خدا اجـر دارد!
گفتند هیچ حمله نکنید و به هیچ کسـی نتازید     گرچه به ما 
امـا گفتنـد همیشـه طـوری باشـید کـه از شـما بترسـند! امـا ایـن، 
آن اسام هراسـی نیسـت کـه بیگانـه می گوید، اسام هراسـی که 
بیگانـه می گویـد یعنـی مـا قصـد حملـه بـه دیگـران را داریـم در 
حالـی کـه مـا هرگز چنین کاری نکردیـم و هرگز چنین کاری هم 
نمی کنیـم کـه بـه کشـوری حملـه کنیـم، امـا قـرآن کريـم بـه مـا 
که دشـمن حتمًا از شـما بترسـد. دسـتور داد طوری باشـيد 

دیـدار و گفتـگوی سرلشکر باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
 

با حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [

کـه دشـمنان از شـما بترسـند/  کنیـد  همیشـــه طـــوری عمـل 
درون                         دشـمن  بـه  بیـرون،  دشـمن  بـا  مبـارزه  کنـار  در  مـا 

می تازيـم.  نيـز 

سرمایه ی مؤمن اطمیناِن بخداست.
   یـك بیـان لطیفـی وجـود مبـارك امام_جـواد )ع( دارد فرمود هر کس 
می خواهـد یـك کاری انجـام بدهـد بایـد سـرمایه گذاری کنـد! فرمـود 
سـرمایه رایگان اسـت- اطمینان به خدا بزرگ ترین سـرمایه اسـت-  
 اطمینـان بـه خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی اینکه او گفتـه باور کنیـد فرمود 
گر بیراهه نروید راه کسی را نبندید ربا نگیرید، ربا ندهید، دروغ  شما ا
نگویید، اختاسی نباشید، نجومی نباشید من از راهی که شما فکر 

نمی کنیـد روزی تـان را تأمین می کنم.
گر سـرمایه  گر شـدنی نبود، ا   سـرمایه مومن اطمینان به خداسـت،  ا
بـه مـا نمـی داد کـه نمی گفـت تجـارت کنیـد! فرمـود به خـدا مطمئن 

باشـید بـه اصطـاح روی خدا حسـاب بکنید. 
کـه یـك صـدم جمعیـت دنیـا را دارد، ده درصـد امکانـات  کشـوري    
دنیا در دست اوست، این چرا باید در اثر کمي تولید و اشتغال, بیکار 

داشـته باشد. 

برخی از افراد فقط مرده ای عمودی هستند.
     حضـرت امیـر )ع( فرمـود برخـی افـراد تنهـا حیـات گیاهـی و برخـی 
تنهـا حیـات حیوانـی دارنـد، ایـن افـراد از نظـر انسـانی مرده انـد یعنـی 

اینهـا در حقیقـت مرده هـای عمـودی هسـتند!
 گرچـه حضرت مسـیح به خواسـت خداونـد، مرده را زنـده می کرد اما 
گر پیـش از مرگ حیات  مـرده ای را کـه حضـرت مسـیح زنده می کـرد ا
گـر حیـات حیوانـی  گیاهـی داشـت بـه همـان حیـات بـر می گشـت و ا
کـه حضـرت مسـیح  مـا جایـی نداریـم  ترتیـب،  بـه همیـن  داشـت 
مرده ای را زنده کرده باشد و آن مرده پس از زنده شدن رشد نیز کرده 
باشـد و از حیـات گیاهـی یـا حیوانـی به حیات انسـانی رسـیده باشـد!
   می توانیم به وسیله آیات قرآن کریم به آن حیاتی برسیم که ائمه 

ی اطهار علیهم السام از ما می طلبد. 
   �� القاب ائمه )ع( در حقیقت برگرفته از برنامه رسمی و سیره عملی 
امـام رضـا )ع( »عالـم آل محمـد)ص(«  .لقـب  اسـت  آن حضـرات 

اسـت، چـرا کـه آن حضـرت، قائـم بـه علـم بـود!

کسی که اهل حقوق نجومی است، 
اهل اختالس است، پیامبر را نمی شناسد.

گر وجود مبارك رسول گرامی )ص( فرمود کسی که در قیامت بتواند       ا
بگوید »ال اله ااّل اهّلل« درهای بهشـت به روی او باز اسـت، برای این 
اسـت که بفهمیم چه کسـی می تواند در آن روز این جمله را بگوید؟ 
     آنکـه هـر روز یـه عقیـده دارد، یـك روز می گویـد خـدا هسـت ولـی، 
خـدا هسـت امـا، ایـن خـدا را بـا آن بیـان می گویـد »ال الـه ااّل آهّلل و أنـا، 
ال الـه اال اهّلل و حزبـی، ال الـه اال اهّلل و جناحـی، ال الـه اال اهّلل و ابنائـی 
کثـر مؤمنیـن مشـرك اند،  و اوالدی«! لـذا صریـح قـرآن ایـن اسـت کـه ا
البتـه تـا ایـن ُغده هـا گرفته نشـود فرد وارد بهشـت نخواهد شـد؛ این 
غّده هـای باألخـره یـا با فشـار مرگ یا با فشـار سـاهره قیامت از انسـان 

گرفتـه خواهد شـد.
     �� در روایـات مـا هسـت، برخی هـا وقتـی در قبـر سـؤال می کننـد 
پیغمبر تو کیسـت؟ یادش نیسـت. او کاری با پیغمبر نداشـت، »من 
کـه  کسـی  کاری نداشـت!  امامـك« او بـا علـی بـن موسـی الرضـا )ع( 
اهـل دروغ اسـت، اهـل اختـاس اسـت، اهـل حقـوق نجومـی اسـت! 

کاری بـه امـام رضـا )ع( نـدارد. او 

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [
کل عالـم هسـتی جلـوه خداونـد اسـت،  کیـد دارد      قـرآن تا
حـوزه  باشـد،  مـی  کریـم  قـرآن  در  خداونـد  ویـژه  تجلـی  امـا 
کـه  کتابهایـی  هـای علمیـه مـا نیـز بایـد بداننـد ایـن مقـاالت و 
در خصـوص حضـرت امیـر)ع( نوشـته شـده اسـت تنهـا جلـوه 
اميـر)ع(  حضـرت  تجلـی  امـا  اسـت  امیـر)ع(  حضـرت  از  ای 
همیـن  کـه   اسـت  حالـی  در  ایـن  و  اسـت  نهج البالغـه  در 

اسـت. مهجـور  مـا  علمیـه  هـای  حـوزه  در  نهج الباغـه 
امامـت  و  کام  علـم  تقویـت  بـرای  علميـه  هـای  حـوزه      
شناسـی هیـچ چـاره ای نـدارد مگـر آنکـه نهـج البالغـه را بـه 
صـورت یـک درس رسـمی ماننـد رسـائل و مكاسـب، در 

باشـد. داشـته  خـود 
گوید »سـلونی قبل ان تفقدونی«  آیا زیر این  که می      امامی 
که وقتی بوعلی می خواهد  آسـمان دومی دارد؟  همین اسـت 
در خصـوص حضـرت امیر)ع( سـخن بگوید و ایشـان را معرفی 
بیـن  کالمعقـول  األصحـاب  بیـن  هـو  »اّلـذی  گویـد  مـی  کنـد 
المحسـوس«؛ علـی)ع( عقـل مدینـه بـود و دیگران دسـت و 
پـا بودنـد، و بـه راسـتی علـی عقل جامعه انسـانيت اسـت.

کـه باسـواد باشـند و      بایـد بتوانیـم طابـی را پـرورش دهیـم 
بتواننـد نهج الباغـه را بفهمند چرا که برای حفظ نظام، باید 
انقـالب بمانـد و حـوزه انقالبی باشـد و انقالبی بودن جز با 

نهـج البالغه ممكن نيسـت.

دیـدار و گفتـگوی جمعی از اعضای دومین کنگره بین المللی سیره 
 

اهل بیت)ع( با محوریت ســیره امیرالمومنین علی)ع(

با حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :

لزوم توجه هر چه بیشتر حوزه های علمیه به نهج البالغه

/ انقالبی بودن جز با نهج البالغه ممکن نیست

گزیده ی بیانات حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته 
در دیدار جمعی از دانش پژوهان بیست و دومین دوره طرح 
والیت و دانش پژوهان دوره نخبه پروری مدرسه علوم انسانی 
اسامی صدرا: از سخنان نورانی امام جواد)ع( این است که هرگز 
یك بنده موّحد و مسلمان در کاری نمی ماند؛ راه برای انسان مؤمن 
هرگز بسته نمی شود، این جمله برای اّمت، کشور و مسئولین نیز 
صدق می کند.معنی بیان نورانی امام جواد)ع( این است که هيچ 

کس در زندگی کم نمی آورد مگر اینكه خودش کوتاه بیاورد.

گزیده ی بیانات حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت 
برکاته در دیدار جمعی از اساتید رشته روانشناسی:مسئله دین 

شناسی، نه از سنخ مطالعه پدیده های تاریخی است و نه 
مانند مطالعات جامعه شناسی و الگوگیری از دیگران است؛ 
دین شناسی جدای از اینکه ارزشش از همه علوم بیشتر است 

چون با ابدیت ما سروکار دارد، از...

ما خیال کردیم انسان در تاالر تشریح خاصه می شود! در حالی 
که طبق بیان دین، انسان موجودی است ابدی و موجود 

ابدی نيز کاالی خود را از ابدیت می گيرد.

دیدار دانش پژوهان با 
مرجعيت علمی و دینی

دیدار اساتيد روانشناسی 
با مرجعيت علمی و دینی
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مردان الهي ، بهشت و جهنم را می بینند.
   علـم »مـع االدب«، ادب »مـع العلـم« دو تایـي مي شـود هنر، به علم 
گـر ادب عالمانـه نباشـد هنر نیسـت.  تنهـا نیسـت، بـه ادب تنهایـي ا
ایـن بـزرگان گفتنـد هنـر در ایـن نیسـت کـه انسـان بـاور کنـد بهشـت 
و جنهمـي هسـت و آدم خـوب باشـد و بهشـت بـرود، ایـن یـک آدم 
خوبي اسـت، یک مؤمن خوبي اسـت نه هنرمند. هنر این اسـت که 

انسـان جهنم را ببیند، بهشـت را ببیند. 
آن  در  امیـر  حضـرت  مبـارک  وجـود  کـه  مّتقیانـي  وصـف  ایـن 
ُمـوَن َو  َکَمـْن َقـْد َرآَهـا َفُهـْم ِفیَهـا ُمَنّعَ ـُة  خطبـه دارد: »َفُهـْم  َو اْلَجّنَ
گفتنـد: مـا  ادیبـان  ایـن  بعـد  بـه  از آن  َرآَهـا«  َقـْد  َکَمـْن  ـاُر  الّنَ َو  ُهـْم 
خـود هنـر دان دیـدن آتـش عیـان ٭٭٭ نـي گپ دّل علي النـار الدخان

گـپ مي زننـد. مسـلمان اند،  حکیـم، متکلـم، اصولـي، فقیـه، اینهـا 
ولـي  بهشـت هسـتند،  اهـل  باتقـوا هسـتند،  مؤمن انـد، عادل انـد، 
گـر کسـي بـه خطبـه نهـج الباغـه رسـید و عمـل کـرد  گـپ مي زننـد.  ا
او هنرمند اسـت. فرمود مردان الهي کسـاني اند که اینجا نشسـته اند 

بهشـت و جهنـم را ببیننـد.

 با کسـي قرار گذاشتید، تعهد سـپردید، به عهدتان 
باشید وفادار 

    بنابرایـن انسـان چـه مثنـي چـه فـرادي چـه تنهـا باشـد چـه بـا 
کافـر ذات اقـدس الهـي بـا او هسـت؛  دیگـري، چـه مؤمـن باشـد چـه 
منتهـا براي بعضي ها تأیید اسـت براي اینکه دسـتگیري کنـد: ��ِإّنَ 
َك َلِباْلِمْرصاد��بعضي ها براي اینکه دستشـان را بگیرد کمکشـان  َرّبَ
کـه خـداي  بکنـد، بعضـي بـراي اینکـه اینهـا را دستشـان را ببنـدد 
سـبحان در کمیـن اسـت، کمیـن بودِن خـدا گاهي براي تأیید اسـت 

گاهـي بـراي تخریـب.
    خداونـد فرمـود چـه در شـرق عالـم و چـه در غـرب عالـم به عهدتان 
وفادار باشید، چیزي که فروختید کم نگذارید، با کسي قرار گذاشتید، 
تعهد سـپردید، به عهدتان وفادار باشـید، این حرف همه انبیاست. 

    قران می فرماید شما دو سرمایه دارید و آن عقیده و عمل صالح
    نـه جنـگ جهانـي مشـکل را حـل کـرد و نـه این جنگ هاي نیابتي 

مشـکل را حل مي کند.

   

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

گر        آنچـه انسـان فراهـم مي کنـد زمیـن را مزّیـن مي کنـد نه خـود را، ا
خانـه مي سـازد، بـاغ و راغ مي سـازد، اتومبیـل و فـرش تهیه مي کند در 

حقیقـت زمیـن را زینـت مي دهد نه خـود را. 
     یك عده حیات گیاهي دارند و گیاه هرگز ترّقي نمي کند زیرا مغزش، 
فکرش، ریشـه اش در خاك اسـت آنچه بیرون آمده فروعات درخت 
اسـت. یك عده سـر به زیر محشـور مي شـوند یعني اینها سـر به زیرند 
فرمـود: اینهـا مثـل حیوانـات و گیاهان سـر به زیر محشـور مي شـوند.

کـه در جنـگ درون بـه اسـارت در       عقـل وقتـی تعطیـل مي شـود 
ِمیر« ؛ وقتی دهان این عقل 

َ
ِسیر َتْحَت َهَوًي أ

َ
بیاید؛ »َکْم ِمْن َعْقٍل أ

را بسـتند و آن را به اسـارت گرفتند، میدان دار اندیشـه، وهم و خیال 
و میدان دار انگیزه، شهوت و غضب می شود. چنین شخصی کاري 
کـه مي کنـد قطعـي اسـت، امـا یقیـن ندارد.حضـرت امیر علیه السـام 

عـرض مي کنـد خدایـا پنـاه مي بـرم بـه تو از اینکـه عقل جامعه

 تعطیل شود.

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [
کنـار سـفره  کشـور، نظـام، انقـاب و رهبـری همـه در       ایـن 
کـه رئیـس  قـرآن و عتـرت بـه ویـژه امـام صـادق علیـه السـام 

مذهـب ماسـت نشسـته ایـم.
گرچـه  کـه        رئیـس مذهـب مـا، ایـن نکتـه را بـه مـا آموخـت 
خداوند انسان را آزاد و دارای اختیار آفرید اما در خصوص آبرو و 
حیثیت افراد فرمود آبروی انسان »حق اهلل« است و »مال« 
او نيسـت؛ یعنـی آبـروی مومـن مـال خداسـت و مومـن تنهـا 
امین این امانت است، لذا در مساله آبرو ما امین اهّلل هستیم.
نیـز همینطـور اسـت.  آبـروی جامعـه و ملـت و مملکـت       
مسـئولین موظـف هسـتند آبـروی ملـت را همواره حفـظ کنند، 

کشـورها و بسـتن قراردادها،  دولتها باید در روابط خود با دیگر 
همـواره اقتـدار و صابـت و شـخصیت دولـت، نظـام و مـردم 

کننـد. کشـور را حفـظ 
       امام صادق عليه السالم قانون اساسی دين اسالم 
و تشـيع را تبيیـن نمودنـد. ایـن اصـول چهارصـد اصل اسـت 
و حضـرت بـا ایـن  اصـول، منابـِع مبانـِی مـواد حقوقـی و غیـر 
حقوقـی مـورد نیـاز جامعـه را تبیین نموده که سـرمایه بـا ارزش 

و حقیقـی ما شـیعیان اسـت.
گـر کسـی بـا دسـت خالـی هـم بخواهـد بـرای خـدا و در راه          ا

خـدا کار کنـد موفق خواهد شـد.
        تنها عاقه به قرآن و عترت، این کشور را حفظ کرده است.

دیـدار جمعی از مردم و مسئولین شهر هزار سنگر آمل
 

با حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته :

نيسـت؛  او  »مـال«  و  اسـت  اهلل«  »حـق  انسـان  آبـروی 
یعنی آبروی مومن مال خداسـت و مومن تنها امين اين 
امانـت اسـت، لـذا در مسـاله آبـرو مـا اميـن اهلل هسـتيم.

گزیده ی بیانات حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت 
برکاته  در دیدار جمعی از طاب مدرسه علمیه دارالسام تهران: 

وجود مبارك ابي عبداهّلل)سام اهّلل علیه( فرزند جوانش حضرت علي 
کبر)ع( را به مدرسه فرستاد و استاد، سوره مبارکه فاتحةالکتاب  ا
کرد و  را به ایشان یاد داد، امام حسین)ع( آن استاد را تجلیل 
اصطاحًا دهان آن استاد را پر از جواهر کرد، با اینکه خود اینها 
قرآِن ناطق اند، اینها مي خواهند به ما بفهمانند باید دهان آن 
مدیر، آن متوّلي، آن استاد، آن مدّرسي که اين عزيزان و نور 

چشمان ما را با قرآن آشنا می کنند را ُدّر گرفت. 

گزیده ی بیانات حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته  
در دیدار جمعی از اساتید حوزه علمیه دفتر تبلیغات اسامي تهران: 

گرفتار این فضاهای حقیقي و نه  که  باید بتوانیم به مردمی 
مجازي هستند کمک کنیم،  چراکه هر جا اندیشه اي نقل و 

انتقال شود فضا، فضاي حقیقي است چرا بگوییم مجاز؟!

گر جامعه ما، رسانه هاي ما، رفتار و گفتار ما، به گونه ای  ا
باشد که نه خالف بگويیم نه خالف عمل کنيم، جامعه ، 

فرهنگ و دين مارشد مي کند.

    وجود مبارک فاطمه معصومهعلیها السام از آن جهت که در بیت 
کرامت به دنیا آمده است یک فخر  امامت، والیت، رسالت و 
کریمه از این ذوات قدسی  است ولی بهره برداری متقابل این 

فخر دیگر و مهمتری است.
   علـی بـن موسـی الرضـا علیـه السـام در زیـارت کریمـه اهـل بیتعلیهـم 
السام به ما می گوید به فاطمه معصومه علیها السام  عرض ادب کنید 

ْيـِك َیـا 
َ
ـالُم َعل ْيـِك َیـا ِبْنـَت َوِلـّيِ اهلِل الّسَ

َ
ـالُم َعل و بگوییـد: » الّسَ

 َوِلّيِ اهلِل«؛ سـام بر تو ای 
َ

ة ْيِك َیا َعّمَ
َ
ـالُم َعل ْخَت َوِلّيِ اهلِل الّسَ

ُ
أ

دختـر ولـی اهّلل! سـام بـر تـو ای خواهـر ولـی اهّلل! سـام بر تو یا عمه 
ولی اهّلل؛ یعنی فاطمه معصومه از سـه حوزه از والیت بهره بردند.

   بودنـد کسـانی کـه در همیـن خانـدان به دنیـا آمدند ولی این 
کـه فاطمـه معصومهعلیهـا السـام نـه  بهـره هـا نصیـب آنهـا نشـد چـرا 
تنها دختر موسـی بن جعفرعلیهما سـام اسـت، بلكه دختر ولی اهلل 

است.
   بودنـد کسـانی کـه اعتـراض کردنـد و گفتنـد ابـن حنفیـه هـم 
فرزنـد علـی بـن ابیطالـب)ع( اسـت، حسـن و حسـین)ع( هـم 
فرزند ایشـان هسـتند پس چه فرقی میان اینهاسـت؟! حضرت 
در پاسـخ فرمودنـد او فرزنـد مـن اسـت امـا حسـن و حسـین از 
نفس و جان من هسـتند! خيلی فرق اسـت بین فرزند امام 

بـودن و جـان امـام بـودن.

کرامــت و در شهرســتان دماونــد صــورت  بمناســبت هفتــه 
گرفــت: دیـــدار و گفتـــگوی جمعــی از خــدام حــرم کریمــه اهــل بیــت 
ــه : ــت برکات ــی دام ــوادی آمل ــی ج ــت اهّلل العظم ــرت آی ــا حض ــام ب ــم الس علیه

] بخش هایی از بیانات معظم له در این دیدار: [

فاطمـه معصومـه علیهـا السـالم  از سـه حـوزه از والیـت بهـره 
اسـت اهلل  ولـی  دختـر  ایشـان  بردنـد، 

دیدار طالب جوان
با مرجعيت علمی و دینی

دیدار اساتيد حوزه
با مرجعيت علمی و دینی
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بعثـــــــــه  حج

بعثــــــــه حــــــــــج 

راه اندازی کانال تلگرامی
صهـــبای حــــج

کانـال تلگرامی »صهبای حج« بـه  آدرس 
منظومـه  محوریـت  بـا    sahbayehaj@
فکری حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی 
آملـی دامـت برکاتـه، در راسـتای پوشـش اخبـار 
بعثـه معظـم لـه در مکـه مکرمـه و مدینـه 
منـوره و نیـز ارائه بسـته های فرهنگـی در 

طـول ایـام حـج، فعالیـت خواهد نمـود.

آغاز فعاليت بعثه ی حضرت 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی 

دامت برکاته

قائـم  جعفریانـی-  االسـام  حجـت 
مقـام بعثـه -:علـی رغـم مشـکاتی 
کـه سـعودی هابرای بعثـه ی مراجـع 
از  لـه  معظـم  بعثـه  آوردنـد  بوجـود 
آغـاز  القعـده -  روز جمعـه -18 ذی 
فعالیت کرد. از زحمات آقای رضایی 
مدیرکل سازمان حج قم متشکریم.

تبادل نظرات و هم افزايی
 از سنن حسنه ی موسم حج

   حضوراعضـاء بعثـه در بعثه هـای 
حضرات آیات عظام سیستانی، نوری 
همدانـی، شـبیری زنجانی،حکیم، 
حائری، شـاهرودی، مکارم شـیرازی 

دامـت برکاتهم.

   حضـور اعضـا بعثه در نماز جمعه 
شیعیان مدینة النبی صلی اهّلل علیه وآله.

برگزاری مراسم شهادت 
حضرت جواداالئمه عليهم السالم

سـالروز  سـوگواری  مراسـم  برگـزاری 
شـهادت حضرت جواداالئمه علیه السام 
وذکـر  سـخنرانی  بـا  بعثـه،  دفتـر  در 
مناقب آن امام همام توسط حجت 
االسام و المسلمین بیگدلی و حضور 

زائـران مدینـه النبـی صلـی اهّلل علیـه وآلـه.

حضور نماینده مقام معظم رهبری در 
بعثه حضرت ِآیـت اهلل جوادی آملی 

عسـکر- حجـت  االسـام  قاضـی  جنـاب  
نماینده  مقام  معظم رهبری دامت برکاته در امور 
حـج و زیارت و سرپرسـت حجاج ایرانـی-در 
بعثـه حضـرت آیـت اهّلل العظمـی جـوادی 
آملـی دامت برکاته در مدینه منوره حضـور یافت.

جریــان حــج ظهــور خاّصــي از عنایــت الهــي بــه 
ــان حــج  بنــدگان خــودش اســت -اینکــه در جری
حمن«شــد، براي آن اســت که  تعبیر به »ُضُیوف  الّرَ
ذات اقــدس الهــي مســتقیمًا میزبانــي مهمانانــش را 

پذیرفتــه اســت .

ــي  ــت و مهمان ــي اس ــا مهمان ــه ب ــي آميخت ميزبان
آميختــه بــا ميزبانــي!- خداونــد متعــال مــی فرماید 
قلِب شکسته مي تواند میزبان من باشد و میزبانِي 

مــرا احــداث کنــد و مــن »َضیــف« او باشــم.

ــه ایــن فکــر  ــه ب ک ــر دیگــران  جنــاب ســنایي در براب
ــان بپوشــانند  ــس و پرنی ــا اطل ــه را ب ــه کعب ک ــد  بودن
کنیــد ـ  کعبــه را مزّیــن  مي گویــد شــما الزم نیســت 

گفتــه اســت: جنــاب ســنایي ـ 
کعبه را جامه کردن از هوس است 
َي جمال کعبه بـس است ـِ یاء َبْیتــــــــ

ــرا  ْن َطّهِ
َ
کــه خــداي ســبحان فرمــود: ��أ همیــن 

َبْیِتــَي��، آن »یــاء« کــه »یــاء« اضافــه به »اهّلل« اســت، 
ــن  ــت، همی ــي اس ــه کاف ــال کعب ــال و ج ــراي جم ب
»یــاء« ��َبْیِتــَي��, »یــاء« اضافــه و تشــریفي »إلــي اهّلل« 

ــْن ُروحــي�� هــم هســت. در ��َنَفْخــُت فیــِه ِم

هســتيم,  هــم  خــدا  مهمــان  حــج  درجریــان 
ميزبــان خــدا هــم هســتيم! جمــع بیــن میزبانــي 
و ضیافــت در مــاه مبــارك رمضــان در جریــان حــج 
ــد  ــه بای ــت بلک ــن اس ــا ممک ــه تنه ــت، ن ــن اس ممک
این چنیــن باشــد! در اینجــا یــك تعامــل متقابلــي 

بیــن میزبــان و مهمــان برقــرار اســت.

کعبــه را بــه وســيله دو  ذات اقــدس الهــي ايــن 
پیامبــر عظيم الشــأن بنا کرد کــه هــر دوِي اینها در 
ــا�� را بر لب  ــْل ِمّنَ نــا َتَقّبَ حــال ســاختن کعبــه ذکــر ��َرّبَ

داشــتند وبــا عبــادت ایــن بنــا را ســاختند.

بّنــاي  کعبــه,  معمــار  فرمــود  ســبحان  خــداي 
ــي  ــر لطیــف قرآن کعبــه, پــدر شماســت: ایــن تعبی
ــان  ــا نش ــه م ــَم�� ب ــْم ِإْبراهی بیُک

َ
ــَة أ

َ
ــود: ��ِمّل ــه فرم ک

کــه مــا از دو راه مي توانیــم از علــوم اهــل  مي دهــد 
بیــت و از علــوم انبیــاي ابراهیمــي اســتفاده کنیــم: 

1. راه »علم  الدراســة« اســت که به ما فرمودند اســرار 
و مقامــات حــج را فــرا بگیریــد، چــه اینکــه بعضــي از 
شــاگردان امــام صــادق گفتنــد مــا اآلن چهــل ســال 
اســت احــکام حــج را از شــما مي پرســیم، هر روز شــما 
دربــاره حــج ســخنان تــازه اي داریــد! حضــرت فرمود 
خانــه اي کــه از دیرزمــان معبــد بــود چگونــه بــه ایــن 

آســاني احکامــش بــه پایــان مي رســد؟!

2. از راه »علــم  الوراثــة« ، ]'گفتــه شــد کــه قــرآن کریــم 
ابراهیــم خلیــل را پــدر مومنیــن مــی دانــد[ بهــره اي 
کــه وجــود مبــارك ابراهیــم خلیــل بــه مــا از راه »علــم  
کریــم  کــه در قــرآن  الوراثــة« مي دهــد ایــن اســت 
فرمــود مــا ملکــوت عالــم را نشــان ابراهیــم خلیــل 
دادیــم، شــما هــم دربــاره ملکــوت عالــم نظــر کنیــد: 
 َو َلــْم َیْنُظــُروا فــي  َمَلُکــوِت 

َ
دربــاره ماهــا فرمــود: أ
ْرِض��

َ ْ
األ َو  ــماواِت  الّسَ

بیــن نــگاه و دیدن در فارســي همان فرقي اســت که 
بیــن »نظــر« و »رؤیت« در عربي اســت. نگاه, طریق 

کــه گاهــي بــه مقصــد مي رســد و گاهــي هــم  اســت 
نمي رســد؛ گاهــي مي گویــد نــگاه کــردم و ندیــدم، اما 
رؤیــت بــه مقصــد رســیدن و مقصــود را دیدن اســت. 
را  فرمــود پدرتــان ملکــوت »ســماوات« و »أرض« 
دیــد، شــما نــگاه کنیــد بلکــه ببینید.جــاي دیــدن 
در حــج و عمــره اســت! در طــواف اســت! در کنــار 

کعبــه اســت! 

کــه بــه قــول  بنابرایــن وجــود مبــارك خلیــل حــق 
جنــاب ســعدي »خلیــل مــن همــه بت هــاي آذري 
کــرده اســت. ايــن  بشکســت«, مــا را بــه کعبــه آشــنا 
کــه قبلــه و مطــاف ماســت، جایگاهــي  کعبــه 
کــه مي تــوان ملكــوت را در آن مشــاهده  اســت 

ــرد. ک

مطلــب بعــدي آن اســت کــه آنچــه از خلیــل حــق به 
مــا رســیده اســت، نــه تنهــا این اســت کــه کعبه قبله 
کــه مــا اصــًا بــا کعبــه  ماســت و نــه تنهــا ایــن اســت 

نفــس مي کشــیم! 

اینکــه مي بینیــد تمــام برنامه هــاي رســمي دیــن مــا 
کعبه  این اســت که »َو اْلَکْعَبُة ِقْبَلِتي « یعني من با 

زنده ام! 

مي بینیــد تمــام نمازهــا , تمــام »ذبــح« و »نحر«هــا 
و دفــن امــوات رو بــه کعبــه اســت و تمــام تطهیــر مــا 
بایــد رو بــه کعبــه و پشــت بــه کعبــه نباشــد و تمــام 
کعبــه  خوابیدن هــاي مــا مســتحب اســت رو بــه 
کعبــه ايــم, بعــد  باشــد، مــا تــا نفــس مي کشــيم بــا 
کعبــه! لــذا در تلقینــات مي گوییــم:  از مــرگ هــم بــا 

ــُة ِقْبَلِتــي «. جریــان کعبــه در تمــام زندگــي  »َو اْلَکْعَب
مــا حضــور و ظهــور دارد و ایــن میــراث پایان ناپذیــر 

خلیــل حــق اســت.

اســالم بــه چنــد چيــز صبغــه عبــادي- سياســي 
گــر ســالي مــردم در  داده اســت در جریــان حــج ا
اثــر مشــکات مالــي یــا مشــکات امکانــات راه و 
کــه مکــه برونــد بــر  ماننــد آن توفیقــي پیــدا نکردنــد 
کــه یــك عــده را  حکومــت اســامي واجــب اســت 
بــه مکــه بفرســتد تــا آن کعبــه از زائــر خالــي نمانــد، 
البتــه مشــابه ایــن در جریــان زیــارت قبــر مطهــر 
سیدالشهداءســام اهّلل علیه هــم آمــده اســت کــه حکومــت 
اســامي موظــف اســت ســالي الأقــل یك بــار زائــران را 
فراهــم کنــد کــه قبــر مطهــر حســین بن علي ســام اهّلل علیه 
کــه  اســت  آن  بــراي  هــم  ایــن  کننــد،  زیــارت  را 
همان طــور کــه قرآن و عترت از هم جدا نيســتند 

کربــال هــم از هــم جــدا نيســتند. کعبــه و 

از وجــود مبــارك امــام صــادق ســام اهّلل علیــه نقــل کردنــد 
کــه آن حضــرت نیــازي داشــت، بــه حالــت مناجــات 
کــه حاجــت  مي نشســت و بــا خــدا مناجــات مي کــرد 
خــودش را بخواهــد؛ وقتــي کــه گفتــه بــود »یــا اهّلل«، 
شــنید ذات اقــدس الهــي فرمــود: »لبیــك«، حضــرت 
کنــار ســجاده  کــه مــن در  مي گویــد دیگــر یــادم رفــت 
مناجــات بــراي چــه چیــزي نشســتم، حاجتــم چــه 
ــام حــق و  بــود و از خــدا چــه مي خواســتم، آن قــدر ن
کــه تمــام خاطــرات قبلــي مــرا از  یــاد حــق لذیــذ بــود 
من گرفته است.                                      َغَفَر اهّلُل َلٰنا َو َلُکْم 
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شهداي منا و شهداي بیت حرم،

 جزء »ضيوف الرحمن« بودند و مورد عنایت الهي اند.

اینها احرام بســتند، وارد خانه خدا شــدند، وارد آن ســرزمین شــدند، مســتحضرید که 
گــر کســي ُمحــِرم شــد و حاجــي حــج  حــرم الهــي، محــدوده حــرم یــک ویژگــي دارد کــه ا
بــر او واجــب شــد او محــِرم شــد وارد ســرزمین مکــه شــد، آن منطقــه اي کــه جــزء حــرم 
الهي اســت به آن منطقه وارد شــد، بخشــي از شــرایط را ُمحرمًا احراز کرده اســت، ولو 

بقیــه اعمــال را انجــام نداده باشــد حّج او مقبول اســت او حاجي اســت، دیگــر بر ورثه 
کــه  کــه از طــرف او حــج کننــد، چــون او حاجــي اســت. فرمــود همیــن  او الزم نیســت 
مهمــاِن مــن وارد منــزل مــن شــد، بــا احــرام وارد شــد، او را بــه عنــوان حاجــي من قبول 
کردنــد شــربت شــهادت نوشــيدند، حاجــي واقعي انــد  کــه رحلــت  کــردم، اینهــا 
ولــو اعمــال را انجــام ندادنــد. ايــن خصيصــه بــرای ســرزمين وحــي اســت، در 

تمــام کــره زمیــن هیــچ ســرزمیني این حکــم را نــدارد.

 کعبه قبله و مطاف ماوجایگاهي است که مي توان ملكوت را در آن مشاهده کرد.

همان طور که قرآن و عترت از هم جدا نيستند کعبه و کربال هم از هم جدا نيستند.
حضــرت آیــت اهّلل العظمــی جــوادی آملــی)دام ظلــه( در پیامــی 
را در  الحــرام )1438قمــری( مطالبــی  بیــت اهّلل  بــه حجــاج 

ــدند. ــادآور ش ــاج ی ــه حج ــج و وظیف ــت ح ــوص حقیق خص
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تازه هـــــای نشر

دفاتر مرجــــعیت

انتشار جلد 43
تفسير   ارزشمند " تســـــنيم "

جلد چهل و سـوم تفسیر گرانسنگ 
»تسـنیم«-تحقیق برتـر در عرصـه 
مطالعات اسامی و قرآنی - اثر مفسر 
جـوادی  العظمـی  اهّلل  آیـت  بـزرگ، 
آملـی دامـت برکاته، به همت پژوهشـگاه 

علـوم وحیانی معارج منتشـر شـد.

ويرایش جدید و انتشار 
"توضيح المسائل"

آیـت  حضـرت  المسـائل  توضیـح 
اهّلل العظمـی جـوادی آملـی )دامـت 
بـا  اسـتفتائات  بـا  همـراه  برکاتـه( 
ویرایـش جدیـد منتشـر شـد.جهت 
ذیـل  آدرس  بـه  اثـر  ایـن  تهیـه 

فرماییـد. مراجعـه 

انتشار سومين شماره »دو 
فصلنامه تخصصی علوم قرآن 

و تفسير معارج« 
یـا  بـا یـک  ایـن نشـریه هـر شـماره 
چنـد مقالـه بـه معرفـی مبانی قـرآن 
شـناختی و منهـج تفسـیری مفسـر 
گرانقدرجهـان اسـام حضـرت آیـت 
اهّلل(                )حفظـه  آملـی  جـوادی  اهّلل 

پـردازد. مـی 

انتشار  جلد ششم
"سروش هدایت"

جلد ششم از کتاب »سروش هدایت« که 
به مجموعه پیام های شفاهی حضرت 
آیـت اهّلل العظمـی جـوادی آملـی )دامـت 
همـکاری  بـا  دارد،  اختصـاص  برکاتـه( 
پژوهشـگاه علـوم وحیانـی معـارج و مرکـز 

بین المللی نشـر اسـراء منتشـر شـد.

انتشار جلد  10
مجموعه ادب فنای مقربان 

 ایـن اثـر، شـرح زیـارت جامعه کبیـره امام 
هـادی علیـه السـام می باشـد و بیانگـر ویژگی 
امامـان  منیـع  مقامـات  و  ممتـاز  هـای 
اسـت .دهمیـن جلـد  السـام  علیهـم  معصـوم 
از ایـن اثـر از سـوی مرکـز بیـن المللـی نشـر 

اسـراء چـاپ و منتشـر شـد.
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مراسم تجليل از خادمان نماز  شهرستان جهرم با سخنرانی دکتر مرتضی جوادی آملی برگزار شد .
  مراسـم تجلیل از خادمان نماز محله کلوان شهرسـتان جهرم، به همت سـتاد تجلیل از خادمان نماز محله کلوان و با همکاری اداره 
اوقاف و امور خیریه و اداره تبلیغات اسامی این شهرستان،  با هدف تجلیل از خادمین نماز، مؤذنین و الگو سازی برای دیگر ان برگزار 

گردید.
   در این مراسم حجة االسام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی- ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء- به ایراد سخنرانی 

پیرامون نماز و لزوم توجه و تقدیر از خادمان این راه، پرداختند .

دفتر نمایندگی آیت اهّلل العظمی جوادی آملی در تبریز با 
حضور حجت االسام والمسلمین مرتضی جوادی آملی 
- رئیس دفتر معظم له-جمعی از علما و مسئولین 

استان، آغاز به کار کرد.

] بخش هایی از سخنرانی دکترجوادی آملی: [

    تبريز صحنه ایثار و گذشت و شهادت ها 
و ميدان همه خوبی ها و حماسه ها است 
که برای احیای  و  از این مردم عحیب نیست 
سنت  و  کتاب  جایگاه  که  مرجعیت  فرهنگ 

الهی است؛ این مجلس باشکوه را برپا کنند.
    مرجعيـت شـيعه عصـاره همه انبيـا و اوليا 
و اوصيـا اسـت و هیـچ مرتبـه ای وجـود نـدارد 

کـه ایـن مقـام را بشناسـد.
     تالـو مرجعیـت شـیعه از ایـن خطـه عالمـان 
و حکیمـان و والیتمـداران زینـت یافـت و درود 

کـه عامـه طباطبایـی و امینـی را  بـر ایـن خطـه 
که یکی قرآن و دیگری سـنت را احیا  پروراندند 

کـرده و بـه دنیـا ارایـه کردنـد.
    بدون شک  تضعیف مرجعیت آسیب جدی 

به حرمت نظام و ملت شیعه است.
پایـگاه مرجعيـت ، تقویـت اسـالم و  تقویـت 
تشيع است و پیروان این مکتب در سراسر دنیا 
منتظرند تا بهترین افتاها را از علما بگیرند تا چراغ 

راهـی برای راهشـان اقتبـاس کنند.
انسـان های دریـادل هماننـد عامـه طباطبایـی 
کـه دّر گرانبهـای دیـن را  و جـوادی آملـی هسـتند 

می دهنـد. نشـان 
آیـت اهّلل جـوادی آملـی متعلـق بـه جهـان اسـام 
آثـار ایشـان ميـراث شـيعه  و عصـاره  اسـت و 
و  اسـت  شـيعه  اندیشـمندان  همـه  تـالش 

نیسـت. شـخص  بـه  مربـوط 

دفتر نمایندگی آیت اهّلل العظمی جوادی آملی در تبریز با 
حضور حجت االسام والمسلمین مرتضی جوادی آملی 
- رئیس دفتر معظم له-جمعی از علما و مسئولین 

استان، آغاز به کار کرد.

] بخش هایی از سخنرانی دکترجوادی آملی: [

که می تواند انسان را     آن مکتب تشیع است 
پرورانده و او را به عرش برساند؛ چراکه مکتب تشیع 
در دامان رسول اکرم)ص( رشد و تعالی یافته است.

    بیان خلقت انسان در بهترین صورت ممکن 
گر انسان به  است و در آیه بعدی اشاره دارد که ا
جایگاه واقعی خود توجه نداشته باشد مصداق 

ْسَفَل َساِفِلیَن« خواهد بود.
َ
»َرَدْدَناُه أ

   حوزه و دانشگاه دو جریان هستند که در کنار 
هم و باهم در سایه علوم دینی حرکت می کنند 

و نیازمند بهره گیری از هم هستند. و الزم است 
به این ارتباط بیش ازپیش اهمیت داده شود.

  افتتاح دفتر نمایندگی آیت اهّلل العظمی جوادی 
کز استانی با توجه به پتانسیل و  آملی در سایر مرا
فرصت های هر استان می باشد؛ زیرا این مرجعیت 
همه  برای  و  ندارد  استان  یک  به  اختصاص 
عاقه مندان به مرجعیت و مکتب تشیع است.

  متأسفانه امروز رابطه صحيح و منطقی بین 
مردم و مرجعيت وجود ندارد هرچند در ظاهر 
سمت  این  به  شعارها  و  تبلیغات  است  ممکن 
باشد اما در باطن نوع ارتباط با جایگاه و دستگاه 

مرجعیت آن گونه که باید باشد، نیست.

بپردازيم  علميه  حوزه های  به  هرچقدر    
جامعه انتفاع خواهد برد.

افتتاح دفتر حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته در آذربایجان شرقی افتتاح دفتر حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته در زنجان

آدرس دفتر مرجعیت حضرت آیت اهّلل العظمي جوادي آملي در تبریز :
 آذربابجان غربی،تبریز، دارایي دوم ـ روبروي مسجد 

کبریه. صاحب األمر ـ میراث شیعه ـ مدرسه ا
تلفن: 04135237472

آدرس: دفتر مرجعیت حضرت آیت اهّلل العظمي جوادي آملي در زنجان :
 زنجان، خیابان سبزه  میدان

 تلفن: 02433362624



 

6 مـــاه نامه ِا ســــراء.   شماره ی 17    5 شهریور ماه 1396 

 ] nashresra.ir [

رخـــــداد فرهنــــــگی

رویــــدادهـــــای فـــرهنــــگی

ح ملی ملكوت با سخنرانی حجت االسالم و المسلمين دکتر مرتضی جوادی آملی در نمایشگاه بین المللی قرآن کريم  آئين افتتاحيه جشنواره ذوی القربی از سلسله جشنواره های طر
کز وابسته به بنیاد  حجت االسام و المسلمین دکتر مرتضی جودی آملی ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران ضمن بازدید از غرفه های مرا
اسراء از دیگر بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید به عمل آورد. وی در ادامه با حضور در مراسم آیین افتتاح جشنواره »ذوی القربی« از سلسله جشنواره های طرح ملی ملکوت به ایراد سخنرانی پرداخت.

] بخش هایی از سخنرانی دکترجوادی آملی زید عزه  در این مراسم: [

کتـاب »ادب  جشـنواره »ذوی القربـی« امسـال بـا محوریـت      
فنـای مقربـان« کـه شـرح زیارت جامعه کبیره توسـط حضرت آیت 
اهّلل العظمـی جـوادی آملـی اسـت، برگـزار مـی گـردد کـه ايـن کتاب 
که  کامل اسـت  ارزشـمند یک امام شناسـی و عترت شناسـی 

بـا رویكـرد بـه قـرآن کريـم ارائـه مـی شـود.

جشـنواره ذوی القربـی از سلسـله جشـنواره هـای طـرح ملـی      
کتـاب " ادب فنـای مقربـان " برگـزار مـی  کـه بـا محوریـت  ملکـوت 
کید دارد و دسـت  شـود بر دوسـتی و مودت اهل بیت در کنار قرآن تأ
انـدرکاران ایـن جشـنواره خـود بایـد بـا چنیـن نگاهـی حرکـت کننـد.
کـه در عمـل بـه  گونـه      جامعـه مـا بـه عقانیـت نیـاز دارد همـان 

اعتـدال نیازمندیـم.

جشـنواره ذوی القربـی از سلسـله جشـنواره هـای طـرح ملـی 
ملكـوت مـی باشـد که با محوریت کتـاب ادب فنـای مقربان )جلد 
اول( اثـر حضـرت آیـت اهّلل العظمـی جـوادی آملـی و در بخـش هـای 
تالیـف کتاب، مقاله نویسـی، مکاتبـه ای، اینترنتی، ادبـی ـ هنری، 
خاصه نویسی و وباگ نویسی از خرداد سال 1396 تا پایان آذر 

گـردد. مـاه 1396 برگـزار می 

آییـن معارفـه قائـم مقـام ریاسـت بنیـاد بیـن المللی علـوم وحیانی 
اسـراء بـا حضـور مدیـران حـوزه علمیـه، علما، محققیـن و کارکنان 
بنیـاد بیـن المللـی علـوم وحیانـی اسـراء در محـل سـالن همایـش 

هـای بنیـاد اسـراء برگـزار شـد.

کلـی بـرای فعالیـت هـای هـر موسسـه و بنیـاد قابـل     دو مرحلـه 
و  اسـتقرار  مرحلـه  یـک  و  تاسـيس  مرحلـه  یـک  اسـت؛  تصـور 

اسـتمرار. 
   بـا وجـود اینکـه اسـراء بیـش از سـه دهـه اسـت کـه فعالیـت هـای 
کـه مـا از  فرهنگـی و پژوهشـی دارد امـا بـا توجـه بـه تعریـف عمیقـی 
مفهـوم تاسـیس یـک بنیـاد در ذهـن داریـم خـود را همچنـان در 

مرحلـه »تاسـیس« مـی بینیـم..
    مـا بـه تمـام معنـا نیـاز بـه یـک نظـام شایسـته داریـم کـه طراحـی 
ایـن نظـام خـود نیازمنـد یـک برنامـه ریـزی و اقـدام بسـیار جـدی 
کـه تاسـیس یـک نظـام ماننـد نظـام آموزشـی از منظـر  اسـت. چرا
مـا، یعنـی تولیـد یک نظام آموزشـی که شایسـته جایـگاه مرجعیتی 
همچون آیت اهّلل العظمی جوادی آملی باشد که در این مسیر الزم 

اسـت از همـه تجربیـات بیرونـی نیـز اسـتفاده شـود.
    بایـد زمينـه اسـتقرار و اسـتمرار اندیشـه حضـرت آیـت اهلل 
العظمـی جـوادی آملـی به درسـتی فراهـم گردد تا در ادامه مسـیر 

بتوانیـم موفقیـت کاملـی را بـه دسـت آوریـم.
انتظـار                                 مرجعيـت  جایـگاه  از  کـه  چيـزی  مراتـب  بـه  امـروز      
مـی رود بسـيار بیشـتر از گذشـته و بیـش از انتظـاری کـه از دیگـر 
کـز علمـی ماننـد دانشـگاه هـا وجـود دارد اسـت، در نتیجـه بـا  مرا
اسـتفاده از مدیـران باتجربـه و مدبـر بایـد ایـن انتظارات به درسـتی 

تحقـق یابـد.

   بنیـاد بیـن المللـی علـوم وحیانـی اسـراء بایـد نقـش بسـیار 
کنـد. فاخرتـر و عظیـم تـری را در حـوزه هـای علیمـه ایفـا 

کارنامـه ی     حجـت االسـام و المسـلمن موالیـی، سـوابق و 
عملکرد درخشانی دارد و انشااهّلل در  سمت قائم مقامی ریاست 
بنیـاد بیـن المللـی علـوم وحیانـی اسـراء توفیـق خواهد داشـت.

بـر  تكيـه  بـا  اسـراء  وحيانـی  علـوم  المللـی  بیـن  بنيـاد     
سـوابق ممتاز گذشـته و پتانسـيل های پنهان بسـياری که 
در خـود دارد نقـش بسـيار فاخرتـر و عظيـم تـری را در حوزه 

کنـد. هـای عليمـه ایفـا 
حضـرت  فکـری  منظومـه  المللـی  بیـن  رویکردهـای  بایـد     
اسـتاد تقویـت شـود لـذا یـک مسـئولیت بـزرگ بـه عهـده ایـن 

اسـت. بنیـاد 

کـه مسـتظهر     بنیـاد اسـراء یکـی از فرصـت هـای خوبـی اسـت 
بـه شـخصیت فرزانـه ای ماننـد آیـت اهّلل العظمـی جـوادی آملی 
اسـت. لـذا ایـن بنیـاد بـا تکیـه بـر اندیشـه هـای ایـن شـخصیت 
دارد. خـود  روی  پیـش  در  را  بزرگـی  بسـیار  وظایـف  ممتـاز 

   نگاه حوزه به مجموعه بنياد اسراء نگاه توام با عظمت 
 IT ، و احتـرام اسـت ایـن بنیـاد در بخـش پژوهـش ، آمـوزش
و دیگـر حـوزه هـای فرهنگـی اقدامـات بسـیار مهمـی را صـورت 

داده اسـت امـا بایـد بدانیـم ایـن کافی نیسـت.
   جهـان امـروز انتظـارات زیـادی از مـا دارد، پتانسـيل هـای 
کـه در بنيـاد وجـود دارد مـا را بـه یـک افـق فراتـر فـرا  پنهانـی 
کـه بـا یـک همدلـی و هـم افزايـی مـی توانيـم بـه  مـی خوانـد و 

آنهـا نائل شـويم.

با حکم حجت االسام والمسلمین دکتر  جوادی آملی - ریاست 
بنیاد اسراء

حجت االسالم و المسلمین موالیی، به سمت  

قائـم مقـام ریاسـت بنیـاد بیـن المللـی علـوم وحیانی اسـراء، 
گردیـد. منصـوب 

] بخش هایی از سخنرانی 
حجت االسام والمسلمین دکتر جوادی آملی [

] بخش هایی از سخنرانی
 حجت االسام والمسلمین حسینی کوهساری[

] بخش هایی از سخنرانی
 حجت االسام والمسلمین موالیی[

] بخش هایــی از ســخنرانی آیــت اهّلل اعرافــی زیــد عــزه  در ایــن مراســم: [
ک جایـگاه رفيعـی در ايـران و جهـان اسـالم دارد      حـوزه ارا
و پایـگاه و خاسـتگاه حـوزه علميـه قـم محسـوب مـی شـود.

کنـد، در هـر  کـه طلبـه حـس      اولیـن شـرط طلبگـی ایـن اسـت 
حـال بـه یـک درخـت تنومنـد علمـی و معنـوی و بـا برکـت متصـل 
کـه حـوزه قـم در 40 و 50 سـالگی خـود مولـد یـک  شـده اسـت. چـرا 

تئـوری انقـاب اسـامی در جهـان شـد.
کنـد و مـا وظيفـه      برنامـه هـای حـوزه بایـد هویـت سـازی 

کنيـم. نهادینـه  را در وجـود طـالب  داريـم اخـالق و علـم 
   در عصـر مـا یـک عامـه طباطبایـی بـه قـم آمـد و بـا تفسـیر خـود 
جایـگاه تفسـیر شـیعه را بـاال بـرد و بـا تالیـف اصـول فلسـفه و روش 

رئالیسـم خـود مـوج کمونیسـم را مهـار کرد.
    در طـول تاریـخ حـوزه و روحانیـت هیـچ گاه از مـردم جـدا نبـوده 
کنـار محرومين جامعه  انـد، لـذا حـوزه هـای مـا باید همـواره در 
باشـند و بـا ارتبـاط خـوب بـا متـن جامعـه مـروج اخـاق اهـل بیـت 

علیهم السـام در جامعه باشـند.
------------------------------------

گفتنـی اسـت مرکـز تخصصـی تفسـیر و علـوم قرآنـی اسـراء کـه در مجتمـع 
گردیـده اسـت در  رشـته تفسـیر  ک راه انـدازی  حـوزوی خاتـم االنبیـاء ارا
و علـوم قـرآن در مقطـع سـطح ۳)کارشناسـی ارشـد( اقـدام بـه پذیـرش 
ایـن دوره  کنـد. طـاب و دانـش پژوهـان در  طـاب واجـد شـرایط مـی 
تحصیلـی بـا بهره منـدی از اسـاتید برجسـته و ممتـاز، امـکان آشـنایی بـا 
مکتـب تفسـیری آیـت اهّلل العظمـی جـوادی آملـی را بـه دسـت می آورنـد.

کشور،  با حضور آیت اهّلل اعرافی ریاست حوزه های علمیه سراسر 
مرکزی  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  آبادی  نجف  دری  اهّلل  آیت 
وحجت االسام موالیی قائم مقام بنیاد بین المللی علوم وحیانی 
مرکزی استان  فضای  و  علما  مسئولین،  از  جمعی  نیز  و  اسراء، 

"مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی اسراء"

کرد کار  ک آغاز به   در ارا
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یادداشت
حجت االسام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی ریاست بنیاد 
بین المللی علوم وحیانی اسراء، در یادداشتی نکاتی را در خصوص 

بایسته های انتخاب اعضای هیئت دولت، بیان داشتند.
صیانت از آراء عمومی و حق الناس بودن آن تنها در شمارش 
آراء معنا نمی یابد بلکه بیش و مهمتر از آن  در فهم حقیقت 

آراء و تحّقق بخشـی آن در عرصه عین و ذهن اسـت.
      همواره ثناگو و ستایشگر پروردگارى هستیم که راه صحیح را به 
ما نمایانده و هدف درست را نشان داد، تحّیت و ارادت به پیشگاه 
رسول گرامی )ص( و خاندانش تقدیم می داریم که پیام الهی را در 
کمال مهربانی، صداقت، اخاص و بدون مّنت به جامعه انسانی 

تقدیم داشته و می دارند.
      زوال و فناى مواهب و نعم الهی تهدید نیستند بلکه واقعیتی 
هسـتند کـه ریشـه در سـّنت الهـی دارنـد، نعمـت قـدرت و فرصـت 
حکومت همیشگی نبوده و نیستند زیرا معناى دولت یعنی تداول 

و انتقال آن از دسـتی به دسـتی.
َماَنَة 

َ ْ
ا َعَرْضَنا األ       گرچه در تفسـیر واژه امانت در کریمه قرآنی: »ِإّنَ

ْشَفْقَن ِمْنَها 
َ
ْن َیْحِمْلَنَها َوأ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَباِل َفأ

َ ْ
َماَواِت َواأل َعَلی الّسَ

« )احزاب: 72( بین مفّسران 
ً

ُه َکاَن َظُلوًما َجُهوال ْنَساُن ِإّنَ ِ
ْ

َوَحَمَلَها ال
اختاف نظر وجود دارد لیکن روشنترین مصداق آن همان امانت 
هـاى فـردى، اجتماعـی و سیاسـی اسـت کـه در اختیـار انسـان قـرار 

گرفتـه تا چگونـه در آن دخل و تصّرف نمایند.
      امـروز کـه قـدرت حکومـت و جامعـه بـه عنـوان امانـت الهـی در 
اختیـار نماینـده گرامـی مّلت به عنوان رئیس جمهور جنـاب آقاى 
کـه قبـل از هـر  گرفـت، انتظـار آن اسـت  دکتـر حسـن روحانـي قـرار 
اقدامی از این جایگاه عزیز که از آمیختگی اعتماد عمومی و امانت 
الهی صورت یافته به بهترین وجهی صیانت شود تا ضمن پرهیز 
از هـر گونـه تاخـت و تـاز ایـن جنـاح و تـاراج آن جریـان بـه بهتریـن و 

شایسـته تریـن وجهی مورد بهـره بـردارى قـرار گیرد.
      صیانـت از آراء عمومـی و حـق النـاس بـودن آن تنها در شـمارش 
آراء معنـا نمـی یابـد بلکه بیش و مهمتـر از آن در فهم حقیقـت آراء و 

تحّقـق بخشـی آن در عرصـه عین و ذهن اسـت.
      مـردم شـریف ایـران اسـامی خصوصـًا اقشـار علمـی و فرهنگـی 
بـا امیـد بـه تدبیـر و درایـت بـه دولـت تدبیـر و امیـد نـه رأى بلکـه 
دل سـپردند و سـاعتها در صـف آراء مشـتاقانه صبـورى نمودنـد تـا 
نتیجه و جلوه آنرا در کابینه اى ببینند که از خردمندی سرشار و از 

فرهیختگـی کامـل برخـوردار اسـت.
      رنجـش خاطـر بـزرگان، و عـدم توّجـه بـه انتظـارات مفید و مؤثر 
بـه حـال دولـت و مّلت آسـیبی أساسـی بـه اعتماد عمومـی و امانت 

الهی اسـت.
      حفـظ معیارهـا و ضوابـط الهـی کـه بـه بیـان رهبـرى معّظـم نیز 
اظهار شده، نمایش اراده و ظهور خواسته آراء مردم در سیره، سلوك 
و انتخاب یاوران، تجّلی بخشی به باورهاى نهفته در نهاد جامعه 
در بیان و بنان، عدم توّجه به زیاده خواهی بلکه تمامّیت طلبی، 
واسـپارى قـدرت و مسـئولّیت بـه شایسـتگانی کـه از عقـل نظـرى 
و تـوان عملـی کافـی برخوردارنـد، حـراج نکـردن قدرت بلکـه توزیع 
عادالنـه آن تنهـا بخشـی از توّقعاتی اسـت که انتظار مـی رود دولت 
تدبیر و امید بدان اهتمام ورزیده و لّذت انتخاب شایسته را در کام 

جامعه مستقر نماید.    
        17 مرداد ماه 1395/ مرتضی جوادى آملی

»کابینه یا مجمع شایستگان«

برگزیده ی سخنرانی استاد
 محمدرضا مصطفی پور  
در نشست علمی "
در آمدی بر نظریه علم دینی
 حضرت آیت اهلل جوادی آملی"
مقدمه/ اندیشه های حضرت آیت اهّلل جوادی آملی امروزه مورد 
توجه بسیاری از اندیشمندان جهان اسام است، به عنوان مثال 
تفسیر تسنیم، که یکی از کامل ترین و جامع ترین تفاسیری است 
که در حال حاضر در جهان اسام وجود دارد، مورد توجه بسیاری از 

اندیشمندان قرار گرفته است.
دلیل اهمیت اندیشه ایشان را می توان جامعیت علمی منحصر 
بفرد ایشان دانست، بدین معنا که نمی توان او را صرفا یک مفسر، 
یا فیلسوف یا متکلم یا فقیه و... دانست بلکه به یک معنا واجد 
همه این علوم و فضیلت ها است. نشانه صحت این ادعا هم 
که در آثار  که از ایشان منتشر شده است. زیرا تنوعی  آثاری است 

ایشان وجود دارد نشان از جامعیت علمی وی دارد.
گر تنها به تفسیر ایشان هم به صورت دقیق بنگریم متوجه  حتی ا
کامی،  که سرشار از مباحث علمی، فلسفی، عرفانی،  می شویم 
که این هم دلیل دیگری  اخاقی، فقهی، اجتماعی و ... است، 

است بر مدعای مذکور.
مبنا و اساس اندیشه های حضرت استاد حکمت متعالیه است 
)مراد از حکمت متعالیه در اینجا صرفا به معنای حکمت صدرایی 
نیست( و از همین رو میان قرآن، برهان و عرفان تعارضی نمی 
بیند. زیرا حکمت متعالیه به معنای دقیق آن به فلسفه ای اطاق 
می شود که میان قرآن، برهان و عرفان جمع می کند و بیان می 
گانه هماهنگی کامل وجود دارد. به  دارد که میان این علوم سه 
عبارت دیگر هیچ یک از این علوم سه گانه، از یکدیگر جدا نیستند 
و تضادی با هم ندارند، به طوری که با یک نگاه متعالی می توان 
وحدت آنها را با یکدیگر مشاهده نمود. لذا به وسیله هر یک از اینها 

می توان به حقیقت دست یافت.
تبیین مفهوم علم دینی/ یکی از دغدغه های مهم ایشان بحث 
علم دینی است، جرقه این بحث در سال 0791 میادی در غرب 
زده شد، در ایران نیز این بحث بعد از انقاب اسامی مطرح شد، و 
دیدگاه های گوناگونی از طرف اندیشمندان راجع به این موضوع 
بیان شد. اما تنها کسی که به صورت منسجم وارد این بحث شد، 

حضرت آیت اهّلل جوادی آملی بود.
که  گسترده آن است  مراد از علم دینی در اینجا معنای خاص و 
که  شامل علوم تجربی و امثال آن هم می شود. سؤال اساس 
گر کسی بخواهد  که ا در غالبا در اینجا مطرح می شود این است 
طبیعت را از لحاظ زیست شناختی، یا از لحاظ علم فیزیک، شیمی 
و... مطالعه کند، آیا این مطالعه و بررسی هم می تواند دینی باشد 
گر با یک رویکرد  یا خیر؟ به اعتقاد حضرت استاد همه این علوم ا

خاص انجام شود، می تواند مصداق علم دینی قرار بگیرد.
که معتقدند علم دینی، صرفا به علمی اطاق  کسانی  بنابراین 
می شود که محور آن کتاب و سنت باشد، یک نگاه بسیار نازل و 
سطحی به علم دینی دارند. متاسفانه تلقی عمومی هم نسبت به 
گر با  علم دینی همین است. در حالیکه بر اساس نظر استاد علم، ا
نگاه به منشأ خلقت تعلیم و تعّلم شود، رنگ و بوی دینی به خود 
می گیرد و می تواند مصداق علم دینی قرار بگیرد. بنابراین نباید 

دین را محدود به آن چیزی کرد که در کتاب و سنت آمده است.
جایگاه عقل در درک معارف دینی/ نکته حائز اهمیت در این 
که وقتی سخن از منابع معرفتی در فقه و علوم  بحث این است 
کتاب،  دینی می شود غالبا از چهار منبع سخن به میان می آید؛ 
سنت، عقل و اجماع. در این میان منبعی که کمترین توجه به آن 
کنونی عقل در همه معارف  می شود، عقل است. یعنی جایگاه 

دینی از جمله فقه، جایگاه واقعی آن نیست.
حضرت آیت اهّلل جوادی آملی با نگاه خاصی که به منزلت عقل در 
درک معارف دینی دارند، عقل را در کنار نقل قرار می دهند. یعنی 
هم عقل و هم نقل را منبع معرفتی دین می داند، از همین رو است 
که کتابی را تحت عنوان »منزلت عقل در هندسه معرفت دینی« 
به رشته تحریر در آورده اند. یکی از مقاصدی که در کتاب منزلت 
عقل دنبال می شود، تبیین و شرح همین بحث علم دینی است. 

در بسیاری از موارد هم این نکته متذکر می شود که مبادا عقل را 
کنار نقل قرار داد. به  در برابر دین قرار دهید، بلکه باید عقل را در 
عبارت دیگر، دین را نباید مساوی آن چیزی گرفت که در کتاب و 
سنت آمده است، بلکه عقل را هم باید به عنوان یکی از منابع درک 
معارف دینی در نظر گرفت. بر این اساس عقل و نقل هر دو در یک 
راستا قرار دارند، بنابراین قرآن هیچ سخنی بر خاف عقل ندارد و 
عقل هم حرفی بر خاف قرآن ندارد، همچنین شهود راستین هم 
گر تحقق یابد، به همان حقیقتی نایل می شود که عقل و نقل  ا

بیان کرده اند.
کند، صرفا عقل  که ایشان در اینجا مطرح می  البته عقلی را هم 
فلسفی نیست، بلکه عقل را به چهار قسمت تقسیم می کند و هر 

قسم را با توجه به ظرفیتی که دارد معتبر می داند.
گانه عقل با توجه به آنچه  گانه عقل/ اقسام چهار  اقسام چهار 

ایشان در کتاب منزلت عقل بیان داشته اند از این قرار است؛
1.  عقل تجربی: این عقل به مطالعه حقایق محسوس و مشهود 
جهان هستی می پردازد، و عاوه بر مطالعه جهان هستی، از خود 
تجربه هم به عنوان یک ابزار برای کشف حقیقت استفاده می کند.
گر صحبت از علم دینی می شود به این معنا نیست  بنابراین ا
که تجربه اعتباری ندارد. بلکه جایگاه علم تجربی نیز محفوظ 
است، هرچند مشاهده و تجربه صرف، بدون تحلیل عقلی نتیجه 

مطلوبی ندارد.
۲.  عقل نیمه تجریدی: به عقلی گفت می شود که در ریاضیات 
کاربرد دارد؛ از همین رو این عقل را نیمه تجریدی )یا نیمه تجربی( 
می خوانند، چراکه فرمولهای ریاضی یا اشکال هندسی، در خارج 
وجود عینی ندارند، بلکه ما آنها را از امور محسوس انتزاع می کنیم. 
بر این اساس ریاضیات جزء امور انتزاعی عقلی هستند، یعنی ریشه 
و اساس آن از امور محسوس اخذ شده است و با برهان و استدالل، 

به شکل قواعد و اصول ریاضی در آمده است.
۳.  عقل تجریدی: یعنی عقلی که با ماده سروکار ندارد. این عقل 
کاربرد دارد. به طور  در حوزه فلسفه )به معنای مابعد الطبیعه(، 
کلی مسائلی که مربوط به هستی شناختی است از طریق این عقل 

تجزیه و تحلیل می شوند.
۴.  عقل شهودی: عقلی شهودی به عقلی گفته می شود که عارف 
با طی کردن مراحل سیر و سلوک به آن دست می یابد. )البته باید 
توجه داشت که این عقل شهودی با اصطاح عقل شهودی که در 
منابع غربی آمده است خلط نشود(. این عقل )که گاهی از آن به 
عقل ناب نیز تعبیر می شود(، از طریق وحی نیز می تواند در اختیار 

انسان قرار بگیرد.
اقسام علم دینی/ حضرت آیت اهّلل جوادی آملی پس از بیان این 
مباحث مقدماتی، به تفصیل وارد بحث علم دینی می شوند. 

ایشان علم دینی را به دو بخش تقسیم می کند؛
که به مطالعه حقایق وحیانی می   بخش نخست؛ علمی است 
پردازد، مانند آنچه که در قرآن و سنت آمده است. این بخش به 
طور کلی راجع به قول خدا بحث می کند. بنابراین هر آن چیزی را 

که قول خدا است، می توان مصداق علم دینی دانست.
بخش دوم؛ به علمی گفت می شود که به مطالعه فعل خداوند 
گر بحث از قول خداوند، مصداق علم دینی است،  می پردازد. زیرا ا
بحث از فعل خداوند )که شامل تمام عالم هستی می شود( نیز 
علم دینی است. بنابراین همه علومی که با این رویکرد تدوین می 

شوند، مصداق علم دینی هستند.
برای تبیین بهتر این مسئله، ایشان در همان کتاب منزلت عقل، 
دین را دارای دو ُبعد معرفت شناختی و هستی شناختی می داند. در 
بعد هستی شناختی منشاء دین را فقط خدا می داند. زیرا بر اساس 
توحید افعالی، هر فعلی را می توان فعل الهی دانست، چون در برخی 
 اهّلل«.

ّ
که می فرماید: »ال مؤثر فی الوجود اال از متون دینی داریم 

دین  شناخت  به  دسترسی  برای  شناختی،  معرفت  بعد  در  اما 
که یکی از آن ابزارها همان عقل  گوناگونی وجود دارد  ابزارهای 

است که مراتب چهارگانه آن بیان شد.

بنابراین دیدگاه ایشان در مورد علم دینی تا حدودی روشن شد، 
و مشخص شد که این نظریه تضادی با علوم تجربی و نیز علوم 

انسانی ندارد.
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دریافت نسخه الکترونیکی

jamaran.ir متن کامل مصاحبه در

یادداشت

متن مصاحبه در کانال تلگرامی صهبای حج منتشر شده است.

 یادداشت ذيل را حجة االسالم و المسلمين یداله مقدسی
 - از اعضای بعثه حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی -

 در موسم حج و از  وادی رحمت ارسال نموده اند:
 در گستره زندگی سفرهای زیادی نصیب آدمی میشود، ولی

 ماه ذیحجه یادآور سفر حج است، سفری که به مفاد آیه مبارکه  )ففّروا
 الی اهّلل(  فرار از غیر خدا به سوی خداست و چون خدا همه جا حضور
 دارد، معنای »سیر الی اهّلل« سیر مکانی و زمانی نیست؛ بلکه به این

 معنی است که غیر خدا را رها کرده و خدا را بطلبد.
 این مراحل با آشنایی و معرفت به اسرار حج دست یافتنی است که
 نتیجه آن خلوص در نیت و عملی خالصانه است، چون سالک باید
 نخست مراحل عبادی و الیه های عبادت را بفهمد تا برابر معرفت

 خود عملی خالصانه داشته باشد.
که  بر این پایه امام صادق )علیه السام( در بیان برخی اسرار حج 
 ترسیم کننده چهره باطنی حج است فرمود: »چون اراده حج کردی،
کن و کار و از هر حجابی خالی   پیش از عزم بر سفر، دل خود را از هر 
گذار و در همه حرکات و سکونهایت  همه کارهایت را به آفریننده ات وا
 بر او توکل کن و تسلیم قضا و فرمان و تقدیر اوشو و دنیا و رفاه و آسایش
گردن داری ادا کن و بر که از مردم بر  گو و حقوقی   و نیز مردم را وداع 
 زاد و راحله و یاران و قوت و جوانی و مال خود تکیه مکن. چه بسا
 همین ها دشمن و وبال تو گردد؛ زیرا هر که به گمان خویش خواهان

خشنودی خداوند باشد
 اما بر چیزی جز او اعتماد ورزد دشمن و وبال او گردد، تا بداند که او را
 نیرویی نیست. پس تو را و نیز هر کس دیگر را چاره و گریزی جز در پرتو
 عصمت و نگهبانی خداوند و توفیق او نیست. آنگاه خود را مهیا کن
 چونان کسی که امید به بازگشت ندارد. خوش معاشرت باش و اوقات
 فرایض خدا و سنن پیامبرش صلی اهّلل علیه و آله و سلم و آنچه از ادب
 و تحمل و صبر و شکر و شفقت و سخا و ایثار زاد که بر تو واجب است،

در همه اوقات رعایت کن.
 سپس با آب توبه خالصانه، گناهانت را بشوی و جامه صدق و صفا
که تو را از یاد خداوند مانع میشود و از  و خشوع در برکن و از هر آنچه 
که خدا را گو، بدین معنا  کن؛ ولبیک   اطاعت او بازمی دارد، دوری 
 پاسخی بی آالیش و پاک دادی، چنانکه به ریسمان استوارش چنگ
 زدی و به قلب خویش با کروبیان به گرد عرش طواف کن، همچون
 طواف خویشتن با مسلمانان بر گرد کعبه؛ و به قصد فرار از هوا و تبری

از همه نیرو و توان خویش، هر وله کن .
 آنگاه از غفلت و لغزشهایت با رفتن به منا، برون آی و آنچه را بر توروا و
 حال نیست و سزاوار آن نیستی تمنی مکن؛ و در عرفات به خطاهایت
 اعتراف کن. در مزدلفه پیمان خویش را بر وحدانیت خداوند تجدید
 کن و به او تقرب جو و از او پروا بدار؛ و با صعود به »جبل الرحمة«، با
 روح خویش به مأل اعلی فراز آی و به هنگام قربان کردن، گلوی هوا
 و آز را ببر؛ و به هنگام سنگ زدن به جمرات، شهوات و خساست و
 دنائت و زشتی را رمی کن و با تراشیدن مویت عیبهای آشکار و نهان

را ببر.
 سپس با ورود به حرم، از پیروی خواست خویش در امان خداوند و
 حمایت و نگاهداشت و حفظ او گام نه؛ و کعبه را زیارت کن در حالی
گاهی؛ و آ او  را بزرگ می داری و به جال و قدرت   که صاحب آن 
 حجراالسود را به نشان اینکه به قسمت او خشنودی و در برابر عزت او
 سرافکنده ای استام کن و با طواف وداع، با هرآنچه جز اوست بدرود
 گوی و با وقوف خویش بر کوه صفا روح خود را برای دیدار خداوند در
 روزی که دیدارش خواهی کرد پالوده ساز و در کوه مروه با پیراستگی از
گناهان، نسبت به خداوند صاحب مروت باش/  والسام

»فرار از غیر خدا بسوی خدا«

یاد و خاطره شهدای مظلوم حادثه منا فراموش ناشدنی است.

نشریه  اختصاصی  مصاحبه ی   
االسالم  حجة  جناب  با  اسراء 
والمسلمين مهدی فقيه مديرکل 
محترم حوزه ریاست بنياد بین 

المللی علوم وحيانی اسراء

ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر اختصاص وقت برای انجام 
مصاحبه، لطفا محورهای اصلی وظایف مختلف حوزه ریاست را 

بیان فرمایید:
و تشکر  تقدیر  این رسانه  از زحمات شما در  با سام، من هم 
می نمایم،حوزه ریاست سه مسئولیت مهم دارد که عبارت اند از : 

1. سیاست گذاری و برنامه ریزی ۲. هدایت ۳. نظارت 

مهم ترین نقش حوزه ریاست، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای 
مجموعه  فعالیت های مهم بنیاد بزرگ اسراء است؛ البته واضح 
است که منظور از سیاست گذاری، ورود تخصصی در بخش های 
مختلف بنیاد اعم از آموزش، پژوهش، فرهنگی، نشر و رسانه 
نیست بلکه مقصود این است که باید خط مشی ها و جهت دهی 
کلی مسیر حرکت آن بخش ها، از جایگاه حوزه ریاست بنیاد ابتدا 
دیده شود و آن گاه پیگیری های الزم جهت تصویب، تثبیت 
کار قبا در بخش های  گیرد. این  و اجراء از این جایگاه انجام 
دیگری نظیر معاونت راهبردی و در پاره ای امور در ستادعالی بنیاد 
انجام می شد اما اکنون به صورت متمرکز و از جایگاهی بنام حوزه 
ریاست تمام بخش های بنیاد اعم از جلسات ستادی و جلسات 
شوراهای عالی بخش های تابعه بنیاد جهتدهی می شوند و از 

ظرفیت آن شوراها جهت سیاست گذاری بهره می برد.

مراد از وظیفه هدایت و راهبری در حوزه ریاست، انجام دو نوع 
مجموعه های  این که  اول  است؛  موازی  به صورت  فعالیت 
کلی مدد  مختلف بنیاد را در جهت انجام سیاست های اباغی 
نماید و اهداف عالی بنیاد را به مدیران و برنامه ریزان متذکر شود 
و اندیشه ها و دیدگاه های سازمانی، ملی و بین المللی ریاست 
محترم بنیاد را یادآوری و اجرایی شدن آن ها را پیگیری نماید. و 
دوم این که ضمن داشتن نقش تعاملی با بخش های تابعه بنیاد 
و برحسب ضرورت اصاح روندها، فرآیندها و روابط بین معاونان، 
مشاوران و مدیران ارشد بنیاد، نسبت به ایجاد روابط و تعامل 

منطقی و نیز هم سویی و هم فکری و هم افزایی اقدام نماید. 

در مورد جایگاه و وظیفه نظارتی حوزه ریاست نیز باید خاطر نشان 
کرد که مقصود از نظارت، ورود مدیریتی و اجرایی در بخش های 
تابعه بنیاد نیست بلکه مقصود، رسیدن به پاسخ این پرسش 
است که آیا سیاست های اباغی توسط حوزه ریاست و ستاد عالی 
بنیاد به مجموعه های مختلف بنیاد انجام می شود؟ یا به عبارتی 
دیگر؛ آیا مجموعه اقدامات و برنامه ریزی های بخش های تابعه 

بنیاد در راستای همان سیاست های اباغی است؟

با توجه به جایگاه اجرایی حضرتعالی و ارتباط نزدیک و دائمی با 
ریاست محترم بنیاد، در این خصوص صحبت بفرمایید.

هست  اجازه  و  امکان  و  مجال  که  آنجا  تا  می دانم  الزم  ابتدا 
قدری جناب حجت االسام والمسلمین حاج آقا سعید جوادی 
کنم.من ایشان را استاد خود دانسته و معتقدم  آملی را معرفی 
ویژگی های منحصربفردی دارند؛ با وجود اینکه بیش از هجده 
سال  سابقه مدیریت در ادارات و سازمان های مختلف داشته و 
دارای کارنامه ای معلوم هستم اذعان می کنم که تا کنون  مدیری 
رفتاری  صاحب  و  تواضع  و  ادب  و  اخاقیات  این گونه  دارای 
کماالت و  کماالتی انسانی ندیده ام و به حق، وارث  شایسته و 
فضائل والد بزرگوارشان هستند؛ ایشان مبلغ دین و شریعت، 
کامل آیه شریفه باغ، استادی موفق، خطیبی توانا،  مصداق 

فیلسوفی فقیه و جامعه شناس زبردستی هستند که تمام زندگی 
پرخیر و برکت شان  سرشار از فعالیت های علمی، فرهنگی و دینی 
است.استاد سعید جوادی آملی فردی با اخاص،  خوش بین، 
خوش فکر، اهل نگارش و تألیف، و چهره ای بین المللی است که 
در کنفرانس ها و نشست  های مختلف علمی و فرهنگی در داخل 
و خارج کشور  به منظور تبیین نظریه پردازی های حضرت استاد 
حضور می یابند و به عنوان بهترین تئوریسین نظرات حضرت 
استاد آیت اهّلل العظمی جوادی آملی )دامت برکاته( و با تتبع و 
تحقیق در آن نظرات ارزشمند و تبیین آنها رسالت خطیر خویش 
را به خوبی به انجام می رسانند. ایشان در عرفان عملی و نظری، 
به حق شاگرد شایسته والد معظم بوده و ساده زیست و مردم دار 

و مردم شناس هستند. 

که در واقع از   و اما پیرامون عرصه های اجرایی حوزه ریاست 
همان جایگاه ریاست بنیاد نشات می گیرد باید گفت: بخشی از 
فعالیت ها از جمله حضور در هیئت مدیره دفتر مرجعیت، شورای 
کشور عراق و نماینده  عالی رسانه، مرکز بین المللی آموزش در 
پارلمانی مجلس و بنیاد از حیث ارتباطات و بودجه به صورت 
تعاملی است و بخشی دیگر، فعالیت های مالی و اجرائی حوزه 
ریاست است مانند مدیریت بر فعالیت های رسانه ای از جمله 
ماهنامه، سایت، تلگرام و مجله، دبیرخانه جلسات کمیسیون 
و ستاد پیگیری اجرای مصوبات آنها و نیز روابط عمومی و امور 

بین الملل .

در پایان ضمن تشکر مجدد، شنونده پیشنهادات حضرتعالی 
هستیم:   

بی تردید بنیاد بین الملی علوم وحیانی اسراء دارای ظرفیتهایی 
و  برجسته در جامعه علمی  و  و جایگاهی مطرح  بزرگ  بسیار 
کشور است، برنامه های مختلف آن اعم از آموزش،  فرهنگی 
سبک  نوعی  معرف  واقع  در  رسانه  و  نشر  فرهنگ،  پژوهش، 
زندگی برای جامعه ی بشری است، این بنیاد با توجه به نقش 
که در جامعه علمی و فرهنگی ملی و  تاثیرگذار و سهم مهمی 
فراملی دارد و فضایی که در این زمینه ها ایجاد کرده دارای آینده 
درخشانی است، کتاب فاخر و شریف تسنیم به عنوان ام الکتاب 
کتاب  های  آثار حضرت آیت اهّلل العظمی جوادی آملی و سایر 
برگزیده ایشان در حوزه های مختلف باعث شده جوامع علمی، 
جامعه شناسان، محققان، اندیشمندان، فرهیختگان، فضاء 
کم نظیر جهان اسام  واساتید و دانشجویان به این شخصیت 
به  بنابراین  کنند،  نگاه  علمی  و  فقهی  مرجع  یک  عنوان  به 
این نکات الزم است به رهنمودها و  با توجه به  نظر می رسد 
سخنان حضرت حجت االسام و المسلمین جناب حاج آقا سعید 
جوادی آملی که در ابتدای سال در جمع همکاران محترم بنیاد 
گوش داد و عمل نمود و برای رسیدن  بیان نمودند به دقت 
کردند ازجمله پاسخگویی به  که هدف گذاری  به برنامه هایی 
در  شدن  دیده  حوزه،  در  شده  مطرح  پیشنهادات  و  شبهات 
گاه شدن جامعه از  مقام ترویج و تبلیغ و رسانه به طور واضح و آ
برنامه های بنیاد به طور مشخص، تاش نموده  و با اولویت 

سنجی آنها را پیاده کنیم.

به عنوان نمونه سبک زندگی اسامی بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری مسئله بسیار مهم جامعه ی امروز ماست که این دیدگاه 
از جایگاه شخصیتی مثل حضرت استاد باید برای جامعه بازگو 

گردد.

بنابراین آنچه که ریاست محترم بنیاد در ابتدای سال فرمودند 
دارای اهمیت فراوانی است و آن دستورالعمل ایشان به حق، 
کار و  که باید مدیران ومسئولین بنیاد سرلوحه  منشوری است 

عمل خویش قراردهند.


