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تقدیم به ساحت قدسی امام عارفان 

درس اخــــــــــــــــــــــــــــالقدرس اخــــــــــــــــــــــــــــالق درس اخــــــــــــــــــــــــــــالق

کــه هــم داعیــه تمــدن و هــم داعیــه فرهنــگ و حقــوق   آن هــا 
بشــر و اصــاح جامعــه بشــری دارنــد امــا در حقیقــت گرفتــار یــک 

جاهلیــت مــدرن هســتند!
ــار  ــوم میانم ــردم مظل ــدای م ــه ص ک ــت  ــدرن اس ــت م ــن جاهلی ای
ــاد آن هــا نمی رســند امــا هرلحظــه  ــه فری و یمــن را نمی شــنود و ب

در گوشــه ای از جهــان یــا جنــگ مســتقیم و یــا جنگ هــای 
ــا و  ــد توطئه ه ــم خداون ــه امیدواری ک ــد،  ــه راه می اندازن ــی ب نیابت
نقشــه های شــوم آن هــا را بــه خــود آن ها برگردانــد و مردم جهــان را 

از چنــگال آن هــا رهایــی بخشــد.

عامــل وحــدت و اتحــاد، حســینیه و مســجد اســت؛ 
کنیــم، بیانــات نورانــی  ... بایــد حســینیه هایمان را پرفــروغ 
کــه دنیــا و آخــرت مــا بــا ایــن بیان هــا حــل  سیدالشــهداء را 
می شــود را مــورد توجــه بیشــتر قــرار دهیم؛...مــا بایــد با تاســی 
به سید الشهدا )سام اهلل علیه( ، فرشته گونه زندگی کنیم .

چشم خونین جهان اسام
از سال 61 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  1439 هـ . ق
کردنــد بــار چندیــن شــتر شــد برخــی هــا مــی  کــه جمــع  ... نامــه هاشــان را 
ــه  ک ــه ســاربان هــم اصــرار داشــتند  ــن نامــه نوشــتند ، ب گوینــد 12 هــزار َت

کــن تــا نامــه هــا بدســت امــام برســد...   کمتــر  ســریع تــر بــرو ، توقــف 
امام علیه السام یکی از نامه ها را گشود:

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. نامــه ای اســت بــه حســین بــن علــی از 
ســوی شــیعیان او از مؤمنــان و مســلمانان. اّمــا بعــد، بشــتاب زیرا که 
مــردم منتظــر شــما هســتند و همــه بــر شــما اتفــاق نظــر دارنــد، پــس 

بشــتاب بشــتاب! و بــاز بشــتاب بشــتاب! و الســام
و پیکی جناب مردم کوفه فرستاد، و آن شد که می دانی.

نامه نوشته بودند ولی خطش کوفی بود.
امروز هم همانطور است 1378 سال گذشته ،ولی کوفی همان کوفی است-

... جنجــال مــی کننــد ، ســازمان هــای حقوق بشــر و حقوق حیوانــات راه 
مــی اندازنــد و  حتــی حقــوق ...

کــه مرجعیــت علمــی و دینــی جهــان   ایــن همــان جاهلیــت مدرنــی اســت 
تشــیع ، فرمــود " جاهلیــت مــدرن اســت کــه صــدای مــردم مظلــوم میانمــار 

و یمــن را نمــی شــنود" ...
روزانــه صدهــا نفــر در یمــن زیــر آتــش مدعیــان خــادم الحرمیــن، جــان              
می دهنــد و ده هــا نفــر در ســوریه بــی خانمــان و آواره  و در عــراق بــه جــرم 
کــه آتشــی شــده  کشــته مــی شــوند. ... و میانمــار مظلــوم  دفــاع از میهــن 
برجــان مســلمانان ... و کودکانــی کــه بــرای نجــات از  بودیســم  خــود را در  

دریــا غــرق مــی ســازند...
کجایند مدعیان حقوق بشر، مدعیان هم زیستی مسالمت آمیز ...  

شــمر زمانــه ات را بشــناس و بــدان کربــا همچنــان در گــذر زمــان ادامــه 
دارد... فقــط مواظــب بــاش خــط نامــه ات کوفی نباشــد/ ســردبیر

دعا و نیایش جمع بین علم و عبادت ، و راه تقرب به خداست

... علمش را به اهلش واسپارید و جان خویشتن از وادى هالك برون ببریدمّدعیان زیاده در دعاى عرفه امام حسین� محتاط تر سخن بگویند

 انســــــان مرگ را می میـــــــراند و ابـــدی می شودبهترین دستوردین، اتحاد و با هم بودن است

جاهلیت مدرن است که
 صدای مردم مظلوم میانمار و یمن را نمی شنود

حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته  

حوزه مطلوب "زمان زده" نیســت 
بلکه" آگاه به زمان" اســت

مرجعیت علمی و دینی
ارتحال آیت اهلل حسین راستی کاشانی رحمةاهلل علیه

را تسلیت گفتند.

افتتاح سایت کامپیوتری
مرکز تخصصی تفسیر نجف اشرف

راه فرشته شدن باز است، 
 شهداي مدافع حرم، فرشته اند 

و خوي فرشتگي دارند.

آیت اهلل حسینی بوشهری در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه آمل

در پی ضایعه ارتحال عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه

به همت مرکز جهانی آموزش عالی اسراء،صورت پذیرفت

در دیدار  اعضاي شورای حل اختاف تهران با مرجعیت علمی و دینی
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انتشــار "توضیــح المســائل" با ویرایش جدیــــد
توضیــح المســائل حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی )دامــت 

برکاتــه( همــراه بــا اســتفتائات بــا ویرایــش جدیــد منتشــر شــد.

جهت تهیه آثار مرجعیت علمی ودینی ، 
به پایگاه اینترنتی مرکز نشر اسرا مراجعه فرمایید.

ریشه همه جنایت های اتفاق افتاده در یمن و میانمار استکبار جهانی به  ویژه آمریکا و اسرائیل است

ــی از ســبیکه هاى  کــه در  ســرزمین عرفــات از چشــمه ســار قلــب و لســان اولیــاى الهــی هماننــد ســاالر شــهیدان و ســرور آزادگان حســین بــن علــی� جــارى اســت جام هایــي از بــاى وال و رشــحات زالل ...دعاهائــی 
کــه بــه  کــه آیــات برتــر الهــی هســتند  قابــل بیــان و اجــراى بــر زبــان اســت و ال غیــر،  بارهــا محققیــن اهــل معرفــت و پژوهنــدگان ســیناى عرفــان راســتین  کــه تنهــا از جایــگاه چنیــن مظاهــرى  اســماى برتــر الهــی اســت 
کــه در  ــی و معارفــی  کــه چنیــن معان کامــل و امــام معصوم�هیــچ عارفــی را نرســد  کــه جــز عــارف  ــد  ــد بیــان داشــته ان ــه داده ان ــه ســطوحی از ایــن معــارف راه یافتــه و تفســیرهاى معقــول و مقبــول از آن ارائ حــق ب
ــد  ــته باش ــی نداش ــخنان، دّوم ــه س گون ــن  ــه ای ک ــت  ــی اس کاف ــاهد  ــن ش ــد، وهمی ــته باش ــرا داش ــان آن ــارت بی ــت و جس ــه جرئ ــه اینک ــد ب ــه رس ــا چ ــوده ت ــم نم ــده را فه ــین� آم ــام حس ــه ام ــاى عرف ــی دع ــش پایان بخ
ــه احتمــاالت  ــوم و معــارف ب ــه عل ــه اینگون ــه جهــت عــدم آشــنائی و معرفــت الزم ب ــر ســخن بگوینــد و ب ــاده در دعــاى عرفــه امــام حســین � محتــاط ت ــان زی ــرو بســیار بجاســت مّدعی جــز در کام معصومیــن.از این
کــه پاســخ گوئی  گرفتــار نســازند تــا در ســراى محشــر در صــف انســان های مدعــی تحریــف بــه نقیصــه یــا زیــاده در قــرآن و ســّنت قــرار نگیرنــد،   فّنــی و رائــج در علــوم و فنــون خویــش پنــاه نبــرده و خویشــتن را 
در اینگونــه مســائل بســیار دشــوار و پــر مشــّقت اســت. ســاده تریــن راه،  بــدون انــکار و یــا إثبــات، علمــش را بــه اهلــش واســپاردن و جــان خویشــتن از وادى هــاك بــرون بــردن اســت/مرتضی جــوادى آملــی
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کام مرجــعیت       

در محضــــــر مرجــعیـت

 

   مســئولین محتــرم دســتگاه قضــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه 
دســتگاه قضــا ســهم مهّمــي در حفــظ نظــام دارد، ایــن نظــام 
بایــد انقابــي باشــد، یعنــي چــه؟ وقتــي مــردم عــدل ببیننــد تشــنه 
آن هســتند، همیــن کــه دیدنــد امــام راســت مي گویــد، دیــن راســت 

مي گویــد، ســختی هــا را تحمــل مــی کننــد. 
   ده ســال جنگ را بر ما تحمیل کردند دو ســال جنگ داخلي بود، 
هشت سال جنگ خارجي، چرا تحمل کردند؟ دیدند این حرف ها 
راســت اســت ایــن را مــا بایــد حفــظ کنیــم و مي شــود حفــظ کــرد.
    راه فرشــته شــدن هــم بــاز اســت، مــا در مملکــت فرشــته فــراوان 
داریــم، همیــن کــه شــما مي بینیــد شــهداي_مدافع_حرم، اینهــا 
ــه  ــتند ک ــده اي هس ــت، ع ــتگي اس ــوي فرش ــن خ ــتگان اند، ای فرش

فرشــته ها عاقه مندنــد هنــگام احتضــار آنهــا بــه حضور شــان بیایند 
بیــَن َیُقوُلــوَن  اُهــُم اْلَماِئَکــُة َطّیِ

َ
ذیــَن َتَتَوّف

َ
و ســام عــرض کننــد ﴿اّل

َســاٌم َعَلْیُکــْم﴿ ایــن کم مقامــي نیســت، چــرا مــا بــه اینجا نرســیم؟! 
اینکــه مخصــوص انبیــا نیســت!

    آدم بــه جایــي مــی رســد کــه مائکه هنگام احتضار به اســتقبال او 
مــی آینــد و مــی گوینــد درهــاي بهشــت بــاز اســت، وارد  شــوید  "َســاٌم 

َعَلْیُکْم". 
    ایــن راه بــاز اســت کــه مــا چشــمه اي بشــویم کــه هــم همیشــه خــود 
را سرســبز و خــرم داشــته باشــیم هــم جامعــه را، آن وقــت جامعــه 
انقالبــي می شــود، هــم مــا وظیفه مــان را انجــام دادیــم، هــم 

اســتکبار و صهیونیســم طمــع نمي کننــد.

دعا و نیایش جمع بین علم و عبادت ،

 و راه تقرب به خداست.
کــرده      اســام راه هــای زیــادی بــرای تقــرب انســان بــه خداونــد تعییــن 
اســت، یکــی از ایــن راه هــا راه علــم و عالــم شــدن اســت تــا انســان خــود را 
بشناســد جهــان پیرامــون خــود را بشناســد و ارتبــاط بیــن خــود و جهــان 
را بشناســد و بفهمــد همــه اینهــا تحــت تدبیــر یــک مدبــر واحــد بــه نــام 

خداســت.
کــه آن هــم در     راه دیگــر تقــرب انســان بــه خداونــد راه عبــادت اســت 
راســتای علــم اســت یعنــی انســان بایــد بــا علــم و شــناخت عبــادت کند و 

بدانــد حقیقتــا چــه کســی را عبــادت میکنــد.
ــادت  ــم و عب ــن عل ــع بی ــد جم ــه درگاه خداون ــرب ب ــرای تق ــوم ب     راه س
کــه  کــه همــان دعــا و نیایــش مــی باشــد. دعــا نــه بــه ایــن مفهــوم  اســت 
تنهــا چیــزی را از خداونــد طلــب کنیــم بلکــه مــا در دعــا بایــد خــود را در هــر 
کنیــم و ماننــد همچنیــن  حــال مضطــر و یــا در لحظــه آخــر عمــر فــرض 

کســی خــدا را صــدا بزنیــم. ایــن نالــه و زاری را خداونــد دوســت دارد.

 انساِن تك فكر و جدای از جامعه را شیطان می برد

بهترین دستوردین، اتحاد و با هم بودن است
  بهترین و باالترین مکتب در بین انســان ها مکتب اســام اســت 

و بایــد قــدردان این نظام و مکتب باشــیم،
ــا هــم    بهتریــن دســتوری کــه دیــن بــه مــا داده اســت اتحــاد و ب
بــودن اســت، هیــچ وقــت کینــه کســی را در دل نداشــته باشــیم، 
خــدای ســبحان بــه مــا فرمــود بهشــت خصوصیاتــی دارد کــه شــما 
جامعه تــان را نیــز می توانیــد بــا ایــن خصوصیــات بســازید یعنــی 

یــك بهشــت کوچــك بســازید.
گــر مطلبــی     فرمــود در بهشــت هیــچ کــس بــا دیگــری اختــاف نــدارد، ا
ــیاری از  ــت، در بس ــی در دل نیس ــه کس کین ــد،  ــل می کنن ــت آرام ح هس

کریــم فرمــود بهشــتی ها بــا هــم مأنوس انــد. آیــات قــرآن 
کــه فرمــود:      یــك بیــان نورانــی از وجــود مبــارك امیرالمؤمنیــن هســت 
همان طــوری کــه گوســفند وامانــده از گله را گرگ می برد انســاِن تك فکر 
و جدای از جامعه را شــیطان می برد. بنابراین در اســام وحدت، اتحاد 

و باهــم بــودن، اصل اســت.

کــه  کــه حــق بــا ماســت دیگــر نگــران نیســتیم  گــر بــراي مــا روشــن شــود     ا
اســتکبار چــه مي گویــد، صهیونیســم چــه کار مي کنــد، مــا بایــد بدانیم حق 

چیست. 
   مــا پیــرو حّقیــم، امــا صاحــب حــق دیگــري اســت و  او  به ما گفتــه برو این 

کار را بکــن مــن تو را یاري میکنم!
   تأّســي از پیامبــر و اهــل بیــت راه پیــروزي بــر دشــمنان اســت 
کــرد  کار  چــرا در قــرآن در ســوره احــزاب بــه مــا فرمــود ببینیــد پیغمبــر چــه 
کنیــد؟! وجــود مبــارك حضــرت امیــر � مــی فرمایــد  و بــه او تأّســي 
کــه فردایــش جنــگ بــدر شــروع مــی شــد تــا صبــح  پیغمبــر�در شــبی 
کنــار درخــت بــا خــدا مناجــات مي کــرد که گویا اصًا شــب عملیات نیســت، 
ــود.  ــط ب ــْن َرّبَِك« مرتب  ِم ــّقُ َح

ْ
ــه همان »ال ــن ب ــت، ای ــگ نیس ــب جن ش

کــه جمعیــت مــا نســبت بــه آنهــا قابــل قیــاس نیســت،  هیــچ نگــران نبــود 
ُكــْم فــي  َرُســوِل اهَّلِل 

َ
َقــْد كاَن ل

َ
و لــذا قــرآن بــا ایــن بیــان بــه مــا مي گوید: »ل

ْســَوٌة َحَســَنٌة«.
ُ
أ

کــه جــز حــق چیــز دیگــری نباشــد، آن     اعمــال مــا بایــد طــوري باشــد 
وقــت نصــرت و پیــروزي هــم یقینــي اســت. آدم ايــن زندگــي یارانــه اي 
را رهــا مي کنــد و بــه آن روح و ریحــان مي رســد، منتهــا بــا هوشــمندي، 

دشمن شناســي و دقــت.
   اینهــا کــه شــهید شــدند واقعــا نســبت بــه مــا طلــب دارنــد، اینهــا 
گر خداي  را همیــن زیــارت عاشــورا و اهــل بیــت� و قــرآن تربیت کــرده، ا
ناکــرده در قیامــت جلــوي مــا را بگیرنــد کــه چــرا خــون مــا را حفــظ نکردیــد، 

مــا جوابــي نداریــم، مــا در برابــر اینها واقعًا مســئولیم.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی د امت برکاته 

در پی ارتحال آیت اهلل حسین راستی کاشانی �
انا هلل و انا الیه راجعون

ارتحال آیت اهلل راســتی کاشــانی به محضر مبارک بقیة اهلل ارواح 
مــن ســواه فــداه، مراجــع عظــام تقلیــد، حــوزه هــای علمّیــه، بیــت 
مکــّرم آن فقیــه راحــل و شــاگردان محضــر آن عالــم رّبانــی تســلیت 

عــرض مــی شــود.
علــّو منزلــت و حشــر بــا اهــل بیــت وحــی و نبــوت، مخصوصــًا 
حضرت ســید الشــهداء ســام اهلل علیهم اجمعین از درگاه حضرت 

احّدیــت مســئلت مــی شــود.
جوادی آملی/ اول محّرم الحرام 1439هـ.

مراسم عمامه گذاری جمعی از طالب به مناسبت عید سعید 

غدیر خم، بدست مبارک مرجعیت علمی و دینی
    بخشی از بیانات معظم له در این دیدار    

   حضــرت امیــر � در یکــی از خطبــه هــای خــود در نهــج الباغــه 
ــم و  ــر گرامــی اســام خاَت ــه وجــود پیامب ــد درســت اســت ک فرمودن
خاِتــم پیامبــران اســت امــا خــدا را ســپاس کــه او تمام درهــای علوم 

را بــاز کــرد و هیــچ مطلــب بســته ای در اســام نیســت!
    اگــر کســی وارد حــوزه و دانشــگاه شــد بایــد بدانــد هیــچ مســاله 
علمــی نیســت کــه اســام بــرای آن پاســخی نداشــته باشــد امــا 
تحقیــق و تــاش الزم دارد و بســنده نکــردن بــه علــوم تجربــی کــه 

ــم اســت. در حقیقــت پاییــن تریــن ســطح عل

    دیدار عده اي از قضات و اعضاي شورای حل اختاف تهران     
  با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته    

دستگاه قضا سهم مهّمي در حفظ نظام دارد

راه فرشته شدن باز است، شهداي مدافع حرم، 

فرشته اند،و خوي فرشتگي دارند
    بخشی از بیانات مرجعیت علمی ودینی در این دیدار    

    دیدار پرسنل سپاه پاسداران انقاب اسامی     
  با حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت برکاته    

با تأسی بر قرآن و اهل بیت � بر دشمنان پیروز

 می شوید /شهدا را  زیارت عاشورا ، اهل بیت�

  و قرآن تربیت کرده اند.

     بخشی از بیانات معظم له در این دیدار    

 قــرآن آمــــده به ما بفهـــماند

 انســــــان مرگ را می میـــــــراند و ابـــدی می شود.
کــه نپوســد، یــك درســی بخوانیــم      پــس یــك کاری بایــد بکنیــم 
کــه نپوســد، یــك علمی یاد بگیریم که نپوســد آن وقــت نه بیراهه 
می رویــم نــه راه کســی را می بندیــم، آن وقــت در قیامــت امــام و 
کــه راه و دســتور آنهــا را  همــه شــهدا از مــا حق شناســی می کننــد 

رفتیم. 
    حضــرت امیــر� فرمــود مــن تعّجــب می کنــم مــردم تســبیح 
گــم می کننــد، مــی رونــد اعــام  دستشــان یــا ســاعت دستشــان را 
می کننــد کــه مــا ســاعت گــم کردیــم، ولــی خودشــان را گــم کردنــد 

نرفتنــد پیــدا کننــد؛ ایــن تعجــب علــی بــن ابیطالــب اســت.
    فرمــود اینهــا بــرای خودشــان بــه انــدازه تســبیح دستشــان، بــه 

انــدازه انگشــتر دستشــان، ارزش قائــل نیســتند.
کنــار  کــرده در  کــه  کاری      طبیــب بعــد از مــرگ مطــب نــدارد امــا 
اســت  کــرده  بــه جامعــه  کــه  آن خدماتــی  او هســت،  ابدیــت 

محصولــش بــرای ابــد مــی  مانــد.
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﴿ آماده سازی ساختمان 
"دفتر مرجعیت در مشهد"

والمســلمین  االســام  حجــت   
مهــدی فقیــه- مدیــرکل حــوزه  
ریاســت بنیــاد اســراء- از مراحــل 
آمــاده ســازی محل دفتر حضرت 
آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی 
)دامت برکاته( در مشــهد مقدس 

ــد کــرد. بازدی

حضور فعال
 مرکز بین المللی  نشر اسراء 

در نمایشگاه های استانی
اســراء  نشــر  المللــی  بیــن  مرکــز 
بــه منظــور ترویــج و نشــر آثــار و 
و  علمــی  مرجعیــت  منشــورات 
دینــی ، بــا حضــور فعــال و اثــر گــذار 
در نمایشــگاه های اســتانی ، ایــن 
رســالت مهــم و خطیــر خــود را بــه 

انجــام مــی رســاند. 

آغازجشنواره ذوی القربی
 از سلسله جشنواره های طرح ملکوت

جشــنواره ذوی القربی از سلســله جشــنواره های 
طــرح ملــی ملکــوت می باشــد با محوریــت کتاب 
ادب فنــای مقربــان )جلــد اول( و در بخــش 
هــای تالیــف کتــاب، مقالــه نویســی، مکاتبــه 
ای، اینترنتــی، ادبــی ـ هنــری، خاصــه نویســی و 
وبــاگ نویســی از خــرداد ســال 1396 تــا پایــان آذر 

ــزار مــی گــردد. مــاه 1396 برگ

کنگره بین المللی توسعه و تعالی علوم
 بر پایه عقالنیت وحیانی با تکیه بر
 اندیشه های عالمه جوادی آملی

و  شــود  مــی  برگــزار   ۹۷ ســال  کنگــره  ایــن 
فراخــوان ارســال مقالــه بــه ایــن کنگــره آغــاز 
شــده اســت و تــا پایــان آذر مــاه 96 نیــز مهلــت 

دارد. وجــود  مقالــه  ارســال 
پژوهشــگران مــی تواننــد بــرای کســب اطــاع 
بیشــتر از جزئیــات همایــش و نحــوه ثبــت نــام و 
ارسال مقاالت به سایت همایش مراجعه کنند.

مراســم آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد)97-96( حــوزه هــای علمیــه شهرســتان آمــل، تحــت اشــراف حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی، بــا حضــور آیــت اهلل 
حســینی بوشــهری امام جمعه شــهر مقدس قم و عضو شــورای عالی حوزه های علمیه، حجت االســالم و المســلمین دکتر مرتضی جوادی آملی رئیس مدرســه 
علمیــه و موسســه آمــوزش عالــی حــوزوی امــام حســن عســکری �، جمعــی از مســئولین شهرســتان آمــل، اســاتید، طــالب و فضــالی حــوزوی و دانشــگاهی در 

ســالن اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان آمــل برگــزار شــد.
در ایــن مراســم حجــت االســام احمــد غامیــان بــه عنــوان مدیــر جدیــد حــوزه علمیــه امام حســن عســکری� معرفــی و از زحمــات و خدمات حجت االســام تقی پور مدیر قبلــی این حوزه علمیه 

تجلیــل بــه عمــل آمــد در ادامــه مراســم از طــاب برتــر حوزه علمیه امام حســن عســکری� آمل قدردانی شــد.

   نعمــت »والیــت« باالتریــن نعمــت الهــی اســت، 
ــا همــه وجــود  ــد ب ــذا حمــد و ثنــای ایــن نعمــت را بای ل
کــه خداونــد بــر مــا منــت نهــاده و  بــه جــای آورد، چــرا 
بــه مــا توفیــق بهــره منــدی از ایــن نعمــت بــزرگ را عطــا 

کــرده اســت.
   حــج نشــانه اوج انــس انســان بــا خداونــد اســت 

گــر از نعمــت والیــت برخوردار نباشــد  امــا همیــن حــج ا
حــج بــی روح اســت، والیــت اســت کــه حــج ابراهیمی 
کنــد و بــه آن مفهــوم مــی  را بــرای انســان معنــا مــی 
بخشــد و در خصــوص ســایر اعمــال دیگــر نیــز همیــن 

گونــه اســت.
   حــوزه هــای علمیــه از جایــگاه رفیعــی در نظــام 

دینــی از یــک ســو و جامعــه دینــی از ســوی دیگــر 
کتــاب و ســنت و  برخــوردار اســت؛ اساســا جایــگاه 
کــه حــوزه  علــم جایــگاه مقدســی اســت و تــا زمانــی 
هــای علمیــه بــرای فهــم دیــن و تحقــق آنچــه دیــن 
الهــی محســوب مــی شــود فعالیــت مــی کننــد، مقدس 
و مــورد عنایــت پــروردگار هســتند، چــون دیــن، مــورد 
کــه از دیــن بــر مــی  عنایــت الهــی اســت هــر جایگاهــی 

ــزد مقــدس اســت. خی

بــا توجــه بــه رســالت  حــوزره هــای علمیــه     

جهانــی نظــام اســالمی مســئولیت هــای مهمــی 
بــر عهــده دارنــد. حــوزه هــای علمیــه، امــروز بایــد بــه 
مرزهــای جهانــی بیندیشــند و ســخن جهانــی داشــته 
باشــند، مــا بــا داشــتن ایــن کتــب اصیــل، بــا دارا بــودن 
قــرآن و نهــج الباغــه و صحیفــه ســجادیه و ســیره 
علمــی و عملــی ائمــه اطهــار علیهــم الســام تــا چــه حــد 
ــه  ــی را ب ــع معرفت ــن مناب ــای ای ــوزه ه ــم آم ــته ای توانس
ــر مبنــای  ــه ب ک کنیــم؟! بشــر امــروز  ــان عرضــه  جهانی
عقــل خودبنیــاد زندگــی خــود را ســامان داده بــود امــروز 
بــه انتهــای مســیر خــود رســیده اســت و تشــنه یــک 
منبــع وحیانــی اصیــل می گــردد کــه ارائــه و عرضه این 
منابــع را تنهــا بایــد از حوزه های علمیه انتظار داشــت.
    حوزه باید توانايی و امکان رشد و اندیشیدن 
و تحقیــق  را بــه طــالب بدهد، طاب نیز باید بدانند 
کــه نظــام و جامعــه اســامی نیاز بســیاری به آنهــا دارد، 
مــا از شــما طــاب عزیــز ســعی و تــاش جــدی بــرای رفع 
ــا تــاش  نیازهــای روز جامعــه را مــی خواهیــم، تنهــا ب
کــه مــی تــوان مســیر رشــد  و کوشــش و اهتمــام اســت 

حــوزه هــای علمیــه را دنبــال کــرد.

آیت اهَّلل حسینی بوشهری امام جمعه قم و عضو شورای عالی حوزه های علمیه، در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه آمل:

گاه به زمان است، حوزه مطلوب، زمان زده نیست بلکه آ
 اسیر فرهنگ و رسوم نیست بلکه از باال نیازهای حقیقی جامعه را می بیند

حجت االسالم و المسلمین دكتر جوادی آملی - رئیس حوزه علمیه امام حسن عسكری�- آمل، درمراسم آغاز سال تحصیلی حوزه:    

حوزه باید توانايی و امکان رشد و اندیشیدن و تحقیق  را به طالب بدهد، طالب نیز باید بدانند 
که نظام و جامعه اسالمی نیاز بسیاری به آنها دارد، 

   هســته اصلــی حــوزه هــای علمیــه از زمــان نبــی 

کــرم� تشــکیل شــد. بعــد از آن حضــرت اصحــاب  ا
بــه  المومنیــن�  امیــر  محضــر  در  ایشــان  بــزرگ 
تحصیــل علــم پرداختنــد و بــه همیــن ترتیــب ســایر 
ائمــه� بــا توجــه بــه اقتضائــات زمــان خــود ایــن 
آن  اوج  تــا  دادنــد  ادامــه  را  تربیــت شــاگردان  مســیر 
در زمــان امــام صــادق �کــه حــوزه بــه آن رشــد و 
بالندگــی رســید.  بعــد از ایــن مرحلــه ایــن مســیر بــا فــراز 
و فرودهایــی ادامــه مــی یابــد تــا بــه عصــر غیبــت کبری 

مــی رســیم.
کــه     در زمــان غیبــت کبــری، نقــش علمــای بــزرگ 

همــواره بــرای رشــد حــوزه هــای علمیه و تربیــت طاب 
تاش و اهتمام وافر داشتند بسیار دارای اهمیت است.
    از یــک منظــر، حــوزه مــی توانــد حــوزه بــی تحــرک 
و راکــدی باشــد کــه نگاهــی همــواره بــه گذشــته دارد و از 
اقتضائات روز بی خبر و از تحول و نوآوری گریزان است. 
مــدرن  حــوزه  دنبــال  برخــی  نگاهــی دیگــر  در    

هســتند کــه کامــا از گذشــته خــود غافــل اســت و بــا آن 
مخالفــت مــی ورزد و مــی خواهــد گذشــته را بــه صورت 

کنــار بگــذارد. کامــل 

   حــوزه مطلــوب اصالت هــای حــوزوی را در نظــر 

دارد چشــم خــود را بــه گذشــته نمــی بنــدد امــا از ســوی 
دیگــر نیــاز مخاطــب و مقتضائــات زمــان را نیــز در نظــر 
ســویی  از  و  می بینــد  را  گذشــته  همــواره  می گیــرد، 
نیازهــای امــروز را نیــز می بینــد و از ســوی دیگــر از آینــده 
نیــز غافــل نیســت و بــرای آینــده برنامــه ریــزی می کنــد 

و بــر نامــه دارد.
   حــوزه بایــد همــواره توجــه به اصالــت ها و توجه به 

تحول را همزمان مد نظر داشــته باشــد. 
گاه  آ بلکــه  نیســت  زده  زمــان  مطلــوب،  حــوزه 
ــه زمــان اســت، اســیر فرهنــگ و رســوم نیســت  ب
بلکــه از بــاال نیازهــای حقیقــی جامعــه را مــی بینــد و 
بــرای آنهــا برنامــه ریــزی دارد، تنهــا یــک بعــدی نمــی 
اندیشــد، منحصــر بــه فقــه و اصــول نیســت، جایــگاه 
فقــه و اصــول محتــرم اســت امــا ســایر علــوم نیز بایــد در 

حــوزه بــه صــورت جــدی حضــور داشــته باشــند. 
ــذا  حــوزه مطلــوب از هــر جهــت اخــاق محــور اســت ل

ــد تقــوا و خداترســی باشــد. خروجــی حــوزه بای
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»نسبت قرآن با مباحث جدید«

من از کودکی عاشـــقــــت بوده ام....

حجت االسام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 
در گفت وگــو بــا خبرگــزاری بین المللــی قــرآن )ایکنــا(، در پاســخ بــه این 
پرســش کــه مفســر قــرآن چــه نســبتی بایــد بــا مباحــث جدیــد داشــته 

باشــد؟ بیــان داشــتند: 
   مــا قبــل از هــر چیــز بایــد بــا رســالت و مباحثــی کــه مفســران قرآنــی بــه 
عهــده دارنــد، آشــنا شــویم و بدانیــم چــه وظیفــه ای متوجــه مفســران 

اســت؟ 
  مفســران کســانی هســتند کــه بــا تأمــل در علــوم پژوهشــی در حــوزه 
قــرآن، بــه ســراغ مفاهیــم قرآنــی می رونــد و منظــورات و مــرادات الهــی 
را در ایــن آیــات، بــا تحقیــق و بررســی موشــکافانه باز می کنند و روشــن 
می ســازند کــه مــراد پــروردگار عالــم در ایــن آیــات چــه بــوده اســت کــه 
البتــه ایــن قطعــًا الهــام گرفتــه از کتــاب و ســنت رســول مکــرم اســام 
)ص( و ائمــه معصومیــن � اســت کــه ایشــان خطــوط اصلــی و 
اساســی فهم قرآن را در اختیار عالمان و مفســران قرآنی قرار داده اند.

    بخش عمده ای از قرآن تفسیر شده است   
  در هر دوره ای بر اســاس شــرایط علمی و فرهنگی آن دوره مفســران 
می آینــد و بــه ســراغ فهــم قــرآن می رونــد و مــرادات قرآنــی را روشــن 
می کننــد. آن چــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه، در ایــن زمینــه 
فــراز و فــرودی داشــته اســت؛ در برخــی مقاطــع درخششــی در مباحــث 
تفســیری دیــده مــی شــود  و در  برخی مقاطع چنین خصوصیتــی را در 

مفســران قــرآن نمی بینیــم.
   در مجمــوع، بــه خصــوص در دوره بعــد از انقــاب و وضعیتــی کــه 
عامــه طباطبائــی در بــاب تفســیر قــرآن ایجــاد کرده انــد و ادامــه اش 
ــوان گفــت بخــش قابــل  در تفســیر تســنیم مشــاهده می شــود، می ت
توجهــی از مــرادات و منظــورات الهــی در آیــات الهــی روشــن شــده 

اســت.
   البتــه دانش هایــی کــه در هــر عصــری تولیــد می شــود، بــه ذهنیــت 
مفســران بســیار کمــک می کننــد تا بتواننــد مــرادات و منظــورات قرآنی 
ــا بــر اســاس آن رویکردهــا آنچــه تشــخیص مفســر  را بهتــر بیابنــد و ی
نســبت بــه مــرادات و منظــورات الهــی اســت را ثابــت کننــد.  امــا آنچــه 
امــروز مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــن تفاســیر تــا چــه حــدی امــکان 
مــدل ســازی برایــش فراهــم شــده و آیــا یــک مــدل علمــی شایســته یــا 

برنامــه ریــزی شــده بــرای جامعــه بشــری فراهــم شــده اســت.
   قــرآن محــدود بــه جمــع خــاص عالمــان نیســت که سلســله مباحثی 
را در ارتبــاط بــا آن بیابنــد و بیــان کننــد. قــرآن کتــاب زندگــی اســت و 
ــی،  ــی، اجتماع ــف سیاس ــاد مختل ــانی در ابع ــه انس ــرای جامع ــد ب بای
فرهنگــی، اقتصــادی، مناســبات تربیتــی و دیگر مــوارد، پیام، نفــوذ و 

رســوخ اجتماعــی داشــته باشــد.
   آنچه ما امروز کم داریم، فناوری دانش تفسیری در خصوص مدل های 
قرآنی اســت. دانش تفســیر تا حد زیادی از جایگاه مفســران حقیقی رشــد 
کــرده و پــرده از معانــی الهــی برداشــته شــده اســت امــا ایــن تــا چــه حــدی 
بــرای جامعــه مدل ســازی شــده اســت؟ مــا نیــاز بــه مــدل قرآنــی در فضــای 
اخاقــی، تربیتــی،  اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و ... داریــم تــا جامعــه 
بــا اســتفاده از چنیــن مدل هــا و نمونه هایــی پیــش بــرود. مســئله جــدی 
فقــدان مدل هــای قرآنــی اســت و بایــد در ایــن زمینــه چاره جویــی شــود.

  دفتــر مرجعیــت حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی در 
تبریــز کــه زمــان زیــادی از افتتــاح آن نگذشــته اســت، بــا اســتقبال 
ويــژه ای از طــرف مــردم متديــن تبريــز بــه ويــژه بازاریان و کســبه 

مواجــه شــده اســت.
  روزانــه تعــداد زیــادی  از طریــق مراجعــه حضــوری و نیزتمــاس 
هــای تلفنــی بــا دفتــر ارتبــاط مــی کنند  کــه اغلــب ســؤاالت در مورد 

مســائل روزمــره بــازار، ارث و ســایر مســائل مالــی اســت
  ایــن دفتــر از ســاعت هفــت و نیــم صبــح تــا ســه بعدازظهــر 

پاســخگوی ســؤاالت و احــکام شــرعی عزیــزان اســت.
کــه     در ایــن دفتــر چهارشــنبه هــا درس اخــالق برگــزار می گــردد 
در میــان مراجعــه کننــدگان تعــداد زیــادی از کســبه بــازار نیز حضور 

کــه باعــث تقویــت ارتبــاط بازاریــان بــا دفتــر مرجعیــت شــده  دارنــد 
اســت. برنامه هایــی در دســت اقــدام داریــم از جملــه پخــش 
کــه بــه زودی مقدمــات  آناليــن دروس حضــرت اســتاد در دفتــر 

اجــرای آن فراهــم خواهــد شــد.
در  علمیــه  حوزه هــای  و  دفاتــر  کثــر  ا گذشــته  از  تبریــز  در     
کســب و  ــازار قــرار داشــت و از همــان زمــان مــردم  اطــراف ب
کــه امیدواریــم ایــن رونــد  کارشــان را بــا ديــن وفــق می دادنــد. 

ــد.  ــته باش ــه داش ــواره ادام هم
ایــن   ، دارد  قــرار  االمــر  صاحــب  مســجد  روبــروی  دفتــر  ایــن 
مســجداز مســاجد معنــوی و مهــم تبریــز بشــمار مــی آیــد و روزانــه 

دیــدن می کننــد. آن  از  زیــادی  بازدیدکننــدگان 

    گزارش عملکرد مراکز بین المللی آموزش عالی اسراء   
    حجت االسام و المسلمین مرزه -مسئول مرکز تخصصی 

تفسیراسراء در نجف اشرف    

افتتاح سایت کامپیوتری مرکز تخصصی تفسیر نجف اشرف، 

همزمان با عید سعید غدیر

     هــدف از راه انــدازی ایــن ســایت کامپیوتــری کمــک بــه فعالیــت 
کــه از ایــن  هــای پژوهشــی طــاب و دانــش پژوهــان مرکــز  اســت 
طریــق عاقــه منــدان مــی تواننــد بــا ســهولت بیشــتری بــه آثــار و 

کننــد. منابــع اســامی مــورد نیــاز خــود دسترســی پیــدا 

کــه  متصــل بــه شــبکه داخلــی و نیــز اینترنــت مــی      ایــن ســایت 
ــه از  ک ــامی  ــوم اس ــای عل ــرم افزاره ــای ن ــخه ه ــن نس ــد آخری باش
قــم و نجــف اشــرف تهیــه شــده بــر روی سیســتم هــای موجــود در 

ــده اســت. گردی ــدازی  ســایت نصــب و راه ان
     واحــد پژوهشــی ایــن مرکــز  نیــز در آینــده ای نزدیــک آغــاز بــکار 

کــرد. خواهــد 
    مرکــز تخصصــی تفســیر اســراء در نجــف اشــرف بــا هــدف آمــوزش 
طــاب مســتعد و عاقمنــد بــه مدرســه فکــری و تفســیری آیــت اهلل 
کنــون طــاب  العظمــی جــوادی آملــی ، راه انــدازی گردیــده و هــم ا

و پژوهشــگران علــوم دینــی در آن مشــغول تحصیــل می باشــند.

    گزارش عملکرد دفاتر مرجعیت در مراکز استانها   
    حجت االسام و المسلمین اسحاقی مسئول دفتر تبریز    

استقبال ویژه ی مردم متدین و کسبه مومن تبریز

از افتتاح دفتر مرجعیت علمی و دینی 

مراســم اختتامیــه چهارمیــن جشــنواره قرآنــی گل هــای محمــدی� و فاطمــی � 
بــا پخــش پیــام تصويــری حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی )دامــت برکاتــه( در 

شهرســتان شــازند اســتان مرکــزی برگــزار شــد.
﴿ معظــم لــه در پیــام خــود بــه ایــن مراســم، ویژگــی هــای نجــات بخــش قــرآن و نحــوه تعامــل بــا 
دنیــا بــه عنــوان تذکــره الهــی و نــه اعتبــاری را بــه نحــو اجمالــی تشــریح کردنــد. ایشــان در بخشــی از 

پیــام خــود بیــان داشــتند: 
﴿ هــر کــس در خدمــت قــرآن و عتــرت طاهریــن )علیهــم الســام( باشــد، گاهــي به حفظ کلمات اینهــا، گاهي بــه ادراك مفاهیم کلمات 
اینهــا، گاهــي ایمــان بــه کلمــات اینهــا، گاهــي عمــل صالــح به کلمات اینهــا ـ که همــه اینها درجــات گوناگون اعتصــام به قــرآن و عترت 

اســت ـ هــر کســي بــه ســهم خــود بــه ایــن دو طنــاب آویختــه  شــده، نــه انداخته شــده، اعتصام کــرد، طْرفــي از ســعادت برده اســت .

ســردبیر بــا  ارتبــاط 
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