» خبر

امام علي (ع):

 300هنرمند در فرهنگسراي بهاران
مشق صلوات برگزار ميکنند
سومين همايش «مشق صلوات» با حضور بيش از  ۳۰۰هنرمند خوشنويس
سهشنبه  ۱۴آذر در فرهنگسراي بهاران برگزار ميشود.به گزارش رسانه
خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،سومين همايش خوشنويسي
«مشق صلوات» با هدف افزايش سطح معنويت در جامعه از طريق يادآوري
ذکر صلوات ،ايجاد بستري مناسب براي انديشيدن و تعمق جامعه هنري
کشور به ابعاد شخصيتي پيامبر اکرم (ص) و خلق آثار هنري به منظور
پاسداشت معنا و مفهوم ذکر صلوات همزمان با سالروز ميالد حضرت
محمد مصطفي (ص) سهشنبه  ۱۴آذر از ساعت  ۱۴تا  ۱۷در فرهنگسراي
بهاران برگزار ميشود.

دور انديش كسى است كه فريبندگى دنيا ،او را از كار براى آخرت بازندارد.
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ويژه برنامه هاي شبکه سحر
معاونت برونمرزي در ايام هفته وحدت
در ايام مبارک هفته وحدت کانالهاي پرمخاطب شبکه سحر با
گستردگي حوزه مخاطبان  ،ويژه برنامه هايي را تهيه کرده است.
شبکه جهاني سحر معاونت برونمرزي با داشتن چهار کانال کردي ،
آذري  ،اردو و بالکان  ،ويژه برنامه هايي را براي ايام هفته وحدت
تهيه کرده است . .برنامه هاي تلويزيوني کانال کردي با عناوين
ژرفا ،مجله خبري ،شب چراغ (زنده – توليدي)  ،پخش افتتاحيه و
اختتاميه کنفرانس وحدت اسالمي و برنامه هاي راديويي اين کانال
به شرح ذيل است  10 :برنامه به زبان هاي سوراني و کرمانجي
به مناسبت هفته وحدت  ،يک برنامه 20دقيقه اي سوراني و يک
برنامه  15دقيقه اي کرمانجي ويژه روز والدت پيامبر(ص) ،پوشش
خبرها در برنامه صبح و زندگي و مجله خبري .

تجليلازچهرهفرهنگي
فريدون مجلسي در فرهنگسراي شفق
آيين تجليل از چهره فرهنگي دوستدار محيط زيست«فريدون مجلسي»روز
يکشنبه  19آذر ساعت  17در فرهنگسراي شفق برگزار مي شود.به گزارش
روابط عمومي فرهنگسراي شفق؛ اين برنامه در قالب برنامه روز فرهنگ با
محوريت حفاظت از محيط زيست و احترام به طبيعت با معرفي از  4اثر
تازه فريدون مجلسي شامل« :بشر بر سرشاخ و بن مي برد»« ،حکايتي
از پله دوم»« ،اسير افتخار» و با تاکيد بر کتاب «فروپاشي» با موضوع
محيط زيست برگزار مي شود.

اشاره:
به مناسبت سي و ششمين سالگرد ارتحال مفسر كبير
قرآن حضرت عالمه طباطبايي همايش هاي مفسران
و مبلغان حوزه به مدت سه شب متوالي در روزهاي
هفتم تا نهم آذر ماه در دار القرآن عالمه طباطبايي
برگزار شد.آنچه در پي مي آيد گزارش دومين شب
اين مراسم است كه تحت عنوان پانزدهمين همايش
اساتيد تفسير حوزه برگزار شد.

***
آيتاهلل العظمي جوادي آملي:
قرآن بايد در حوزه اصل و محور باشد
حضرتآيت اهلل جواديآملي نسبت به تالش دشمن براي
تحريف اسالم ناب و معارف قرآني و نفوذ اين تفکر در دانشگاه ها
هشدار داد و گفت :دشمن براي بيرون کردن قرآن از صحنه
زندگي مسلمين قدم به قدم اقدام مي کند.
حضرت آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي استاد برجسته درس
خارج حوزه علميه قم شامگاه چهارشنبه هشتم آذرماه در
پانزدهمين همايش اساتيد تفسير حوزه علميه قم که در
دارالقرآن عالمه طباطبايي برگزار شد ،با تبريک پيروزي
جبهه مقاومت بر کفار به ظاهر مسلمان گفت :از سعي بليغ
همه عزيزان به ويژه برادر عزيز ،محبوب ،گرامي وگرانقدار
سردارقاسم سليماني سپاسگزاريم.
وي افزود :از خداوند متعال مي خواهيم به برکت قرآن و
عترت همه اين شادي ها را مستدام بدارد و سانحه سنگين
و تلخ زلزله اخير را نيز ترميم کند.
مفسر برجسته قرآن کريم با بيان اين که قرآن پژوهان در
محضر و مشهد قرآن کريم هستند ،اظهار داشت :قرآن
کريم هيچ معادلي غير از عترت طاهرين(ع) ندارد ،هر
روايت و درايت جهان نيز بايد به پيشگاه قرآن و عترت
عرضه شود.
وي ادامه داد :عترت معادل قرآن کريم است نه روايت ،اهل
بيت(ع) فرمودند که هرچه از ما نقل شده است را بر قرآن
عرضه کنيد چون به نام ما دروغ مي گويند اما دروغ گفتن
به نام قرآن کريم ممکن نيست ،حتي روايات تفسيري که
در ذيل روايات آمده بايد به قرآن کريم عرضه شود.
حضرت آيت اهلل جوادي آملي با بيان اين که تمام روايت هاي
اخالقي ،فقهي ،حقوقي و تفسيري حتما بايد بر قرآن عرضه
شوند ،ابراز داشت :قرآن کريم بايد اولين حرف را در حوزه
بزند ،البته اگر کسي در محضر امام باشد و ايشان مطلبي
بفرمايد که صدور ،جهت صدور و داللت آن مسلم باشد
نيازي به قرآن نيست چون خود امام قرآن است.
وي عنوان کرد :پيامبر وقتي اميرمؤمنان را معرفي مي کنند
مي فرمايند علي با حق بوده و حق با علي(ع) است ،نصوص
بايد به محضر قرآن ارائه شود؛ علما و طالب نائبان امام
محسوب مي شوند و امروز دين به دست آن ها زنده است
که نخستين رسالت آن ها قرآن محوري است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان
کرد :امروز همانند گذشته وقتي اسالم عرضه مي شود
دشمن نيز آن را تعقيب و براي تخريب تالش مي کند،
برخي مي گويند که وحي يک ارتباط ويژه بين پيامبر و
خداوند و خداوند علوم فراواني به حضرت داده اما قرآن
هيچ ربطي به خداوند ندارد و کتابي است که پيامبر
تأليف کرده است.
وي اضافه کرد :گروهي ديگر با همين نظام مي گويند
قبال فکر مي کرديم اسالم يک دين جدا و مسيحيت
چيز ديگري است اما االن به اين نتيجه رسيديم که
محمديت مانند مسيحيت است يعني مسيحيت را به
عنوان يک دانشور الهي معرفي کردند و قرآن را معادل
انجيل فعلي که جزء تقريرات درس ايشان بوده و هيچ

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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در راستاي مقاوم سازي سازه هاي شهرداري تهران؛

تمامي مراکز فرهنگي ،ارزيابي عمراني مي شوند

نشست فصلي افق هاي پيش روي موزه
انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد
تدوينسندراهبرديبرنامهتفصيلي 10سالهوبرنامهريزيواتخاذروشهاي
متنوع  ،موثر و پايدار براي افزايش کمي و کيفي بازديد کنندگان
و مخاطبان؛ چشم انداز پيش روي موزه انقالب اسالمي و
دفاع مقدس را ترسيم مي کند.دکتر علي اصغر جعفري مدير
عامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس در نشست فصلي موزه
انقالب اسالمي و دفاع مقدس که با حضور کارکنان مجموعه در
تاالر آزادگان موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد با بيان
مطلب فوق اظهار داشت :اهتمام جدي به تحقق اساسنامه جديد ،
مصوبات هيئت امناء و هيئت مديره و اصالح ساختار سازماني و
حذف و اصالح فعاليت هاي غير مرتبط  ،غير ضروري و کم بازده
سر فصلهاي مورد توجه موزه خواهد بود که با برنامه ريزي علمي
و مبتني بر خرد جمعي صورت خواهد گرفت.

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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مدير عامل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي
شهرداري تهران با اشاره به ضرورت مقاوم سازي
سازههاي وابسته به مديريت شهري گفت:
قرار است با ابالغ سياست هاي جديد موضوع
ارزيابي عمراني مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي
شهرداري تهران در دستور کار قرار بگيرد.
عليرضا جعفري با اشاره به ضرورت بهسازي

بازيسازان براي
رونمايي از محصولشان
ثبتنام کنند

مراکز فرهنگي فرسوده اظهار کرد :به طور
معمول ،ابنيه تا  15سال از پايداري الزم
برخوردارند و نياز به مقاوم سازي و بهسازي
ندارند .پس از اين مدت اما به دليل استفاده
بيش از حد ،خساراتي به سازه تحميل
مي شود که در اين مورد بايد اقدامات مربوط
به بهسازي به سرعت انجام شود.وي تصريح
کرد :با توجه به اين که بسياري از بناهاي
فرهنگي شهرداري تهران در سال هاي اخير
احداث شده اند از پايداري الزم برخوردارند
و نياز به مقاوم سازي ندارند .اما در مورد
جمع قابل توجهي از مجموعه هاي فرهنگي،
کتابخانه ها و به ويژه مجموعه هاي ورزشي
مانند استخرها ،به دليل عمر باالي بنا نياز
به پروسه نوسازي است.

ابوالفضل جليلي :

وقتي شعار وحدت ميدهيم ،اول خودمان به آن باور داشته باشيم
ابوالفضل جليلي ،فيلمساز ،فيلمنامهنويس و مستندساز
گفت :افرادي که شعار «وحدت و همبستگي» ميدهند
بايد ابتدا خودشان به اين واژه باور داشته باشند تا بتوانند
مردم را با يکديگر متحد کنند؛ چراکه بسياري از مردم
باورهايشان را از دست دادهاند و براي بازگرداندن اين
باورها بايد ابتدا خودمان به باور برسيم.اين فيلمساز
پيشکسوت به مناسبت فرارسيدن والدت پيامبر اکرم(ص)
و هفته وحدت در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري حوزه
هنري درباره چگونگي استفاده از ظرفيتهاي هنر براي
ايجاد وحدت در ميان مردم جامعه توضيح داد :سالها
پيش قبل از اينکه اصال هفته وحدتي به ميان بيايد
من هميشه به اين موضوع فکر ميکردم که چگونه
ميتوان مردم را به يک وحدت و انسجام ملي رساند که
در نهايت به اين نتيجه رسيدم ،اگر همه ما باور داشته
باشيم که خانه ،شهر و کشور متعلق به همه ماست و

دومين آيين رونمايي از بازيهاي ايراني در سال جاري بهعنوان يکي از حمايتهاي
معنوي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي در دي ماه برگزار ميشود و بازيسازان ميتوانند
محصول خود را براي رونمايي ثبتنام کنند.به گزارش روابط عمومي بنياد ملي بازيهاي
رايانهاي ،با توجه به ساختار جديد ،اين امکان وجود دارد تا به طور همزمان از  ۴بازي

يادداشت »
به بهانه برگزاري سي و يكمين كنف رانس وحدت اسالمي

وحدت امت اسالم  ،عامل شكست داعش

كريم باباخانيان
در آستانه ميالد فخر عالم بشريت  ،پيامبر خاتم  ،حضرت محمد بن
عبداهلل (ص) و سالروز والدت فرزند فقيه و دانشمندش امام جعفر صادق (ع)
هستيم  .نزديك چهار دهه است كه از  12لغايت  17ربيع االول
هفته وحدت نامگذاري شده است و هرسال ايران اسالمي ميزبان علما ،
انديشمندان و صاحب نظران جهان اسالم براي گسترش انديشه اسالم
ناب محمدي مي باشد .در اين كنفرانس ها راهبردهاي جديد براي
پيشبرد اهداف اسالم و جوامع اسالمي اتخاذ مي شود.
فراموش نمي كنيم طي  6سال گذشته گروهك سرسپرده داعش چه بر
سر دو ملت سوريه و عراق آورد و انواع جنايت ها را مرتكب شد .امروز با
شكست داعش  ،منطقه وارد مرحله جديدي شده است.
شكست داعش نور اميدي در دل پيروان مكتب اسالم ايجاد كرد و باور
كردند با اتحاد و وحدت بين اهل سنت و اهل تشيع مي توان بر توطئه هاي
دشمنان غلبه كرد.بسياري از كشورهاي اسالمي و چهره هاي برجسته
آنها به اين باور دست پيدا كردهاند كه اسالم ،امروز و هميشه حرفي
براي گفتن دارد و مي تواند زمينه رشد ملت ها را فراهم كند .پيروزي
ملت هاي سوريه و عراق بر داعش باعث خشم حاكمان وهابي آل سعود
گرديد.چرا كه شاهد تحركات آنان عليه حزب اهلل لبنان و جمهوري
اسالمي هستيم .وهابيت و داعش  ،محور موفقيت مقاومت در منطقه
را جمهوري اسالمي مي دانند .اين روزها شاهد برگزاري سي و يكمين
كنفرانس بين المللي وحدت اسالمي در ايران هستيم كه بيش از 500
شخصيت داخلي و خارجي در اين كنفرانس حضور دارند  .اين نشان از
نقش تاثيرگذار مجمع تقريب مذاهب اسالمي در جهان اسالم دارد.نگارنده
بر اين باور است كه با اراده واحد مي توان تمدن اسالمي را احيا كرد ،
زيرا شاهد پيشرفتهاي خوبي در زمينه علمي  ،فرهنگي و اقتصادي
در جهان اسالم هستيم كه اين امر نويد بخش پايه ريزي تمدن نوين
در جهان اسالم مي باشد.پيامبر اسالم (ص) پيامبر رحمت و وحدت
است و هرگز به دنبال جنگ و خونريزي نبوده است  .بر همين اساس
پيروان آن مصلح كل نيز به دنبال صلح و دوستي بين همه ملت ها
و اديان مي باشند.فراموش نمي كنيم اين جمله حكيمانه امام راحل را
كه فرمود « :اگر همه پيامبران در يك زمان و در يك مكان گرد هم
آيند  ،هيچ اختالفي با هم ندارند».ما كه پيرو پيامبر عزيز اسالم (ص)
و امام راحل هستيم با هيچ ملت ديني آسماني سر ستيز نداريم  .بلكه
محبت و مهرورزي به آنان را كاري نيك مي دانيم.پيام كنفرانس وحدت
اسالمي امسال اين است كه همه ملت ها را به صلح  ،دوستي  ،محبت و
يكتاپرستي واقعي دعوت مي كند  .ما به دنبال آزاد كردن همه ملت ها
از چنگال استكبار جهاني هستيم.ما به دنبال نجات ملت فلسطين از
سلطه رژيم غاصب صهيونيستي هستيم.اميدواريم همانگونه كه در
كنفرانس وحدت اسالمي امسال همه از شكست داعش خرسند هستند ،
تا كنفرانس سال آتي سرنگوني رژيم آل سعود و نجات ملت مظلوم
يمن را نيز شاهد باشيم.

»

در نهايت حکومت نيز براي همه ما محسوب ميشود
خود به خود وحدت ايجاد ميشود .متاسفانه در زمينه
وحدت ما اصل مطلب را رها کردهايم و بيشتر به فرع
اهميت ميدهيم و ميپردازيم؛ يعني به عنوان مثال
هروقت صحبت از وحدت ميشود فقط به دوستي
ميان اهل تسنن با تشيع ميپردازيم؛ در حالي که اين
مسائل فرع ماجراست.

مختلف رونمايي شود .بازيهاي ارسال شده از سوي بازيسازان نيز توسط يک تيم
کارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و برترين محصوالت تا سقف حداکثر  ۴بازي
براي مراسم رونمايي انتخاب ميشوند.از آنجا که هدف از رونمايي ،کمک تبليغاتي به
بازيهاي ايراني در زمان انتشار است.

نمايه

فارس /عليرضا ذاكري

ميالد دو نور الهي
قرن ما قرن درخشش سيماي پيامبر
اسالم (ص) و احياي ارزشهاي قرآني و
الهي است  .جوامع اسالمي فوج فوج به
اسالم روي مي آورند.
اين رويكرد بدون تكيه به فرهنگ اهل
بيت (ع) امكان پذير نيست.
ميالد آخرين مهر رسالت  ،پيامبر اعظم
(ص) و ششمين پيشواي معصوم شيعه ،
امام صادق (ع) خجسته باد.

گزارشي از پانزدهمين همايش اساتيد تفسير حوزه
در دارالقرآن عالمه طباطبايي

ارتباطي با حضرت مسيح ندارد قرار دادند ،با اين کار دين
مسيحيت و اسالم را هدف قرار دادند و پيامبران را در يک
يک عالم معرفي کردند.
حضرت آيت اهلل جوادي آملي با بيان اين که اناجيل
 4گانه وحي نبوده بلکه تقريرات درس حضرت مسيح است،
گفت :بر اساس فرمايش امام رضا(ع) ما عيسايي را که مانند
پيامبر اسالم سخن مي گويد و به حق دعوت مي کند قبول
داريم نه کسي که ديگران جعل مي کنند.
وي افزود :حضرت عيسي در درگاه الهي عبد محض است
که تکلم او معجزه به شمار مي رود نه کالم ايشان؛ کالمي
معجزه است که مربوط به قرآن کريم باشد و کالمي که
احدي توان ندارد همانند آن را بياورد قرآن کريم است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين که
مسيحيت مسخ و تحريف شده است ،اظهار داشت :امروز
نيز دشمنان اسالم سعي مي کنند که اسالم ناب را مانند
مسيحيت معرفي کنند يعني مي خواهند اعتبار قرآن را
به عنوان کالم الهي زير سؤال ببرند و مقام پيامبر اسالم
را در حد يک فرد عادي معرفي کنند.
وي ادامه داد :وقتي اين سخنان در دانشگاه ها بيان
مي شود نبايد توقع داشت که جوان مسلمان به دانشگاه
بروند و اين سخنان را از برخي اساتيد به ظاهر مسلمان
بشنوند و دين آن ها باقي بماند ،رسالت حوزويان حفظ
قرآن کريم ،تفسير کالم الهي و عرضه روايات و درايات
به قرآن است.
حضرت آيت اهلل جوادي آملي با تأکيد بر اين که قرآن
کريم حبل متين به نحو تجلي است ،ابراز داشت :آنچه
که معادل اين حبل متين است علي(ع) و اوالد ايشان
هستند ،به ما گفتند که در زمان زيارت اهل بيت(ع) به
اين بزرگواران بگوييد که مي خواهيم از علم شما بهره
ببريم واال علومي مانند فقه و فلسفه در حوزه فراوان است،
آنچه در حوزه نيست را بايد از اهل بيت(ع) دريافت کرد
که اين علم جامعه را تضمين مي کند.
وي عنوان کرد :اگر منظور از تطابق اسالم و مسيحيت،
دين مسيحيت حقيقي باشد درست است و انجيل ،تورات
و قرآن کالم خدا است ،قرآن انبيا ديگر را تصديق مي کند
اما مي فرمايد سيطره و سلطنت براي پيامبر اسالم است،
قرآن نيز نسبت به کتب الهي ديگر اين گونه است.

مفسر برجسته درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان
کرد :قرآن مسيحيت و انجيل را حفظ کرد ،مرحوم کاشف
الغطا مي گويد اگر قرآن نبود مسيحيت و انجيل وجود
نداشت و با پيشرفت علم مسيحيت باقي نمي ماند ،اسالم
و قرآن مسيحيت را زنده کرد.
وي اضافه کرد :انقالب اسالمي و شهداي حرم دين را زنده
کردند؛ حوزه علميه وبزرگان بايد مباهله را مانند غدير
احيا کنند و پاس بدارند ،اگر انسان بداند که مباهله چه
روز بزرگ و تأثيرگذاري است حتما آن راجشن مي گيرد
البته جشن صرفا به معناي شيريني پخش کردن نيست
بلکه بايد براي اين روز بزرگ مقاله نوشته شده و همايش
برگزار شود و کار علمي صورت گيرد.
حضرت آيت اهلل جوادي آملي با تأکيد بر اين که حوزه و
حوزويان بايد قرآن متحرک باشند ،گفت :انقالب اسالمي
به برکت امام و شهدا دين الهي را احيا کرد و اال دين
افيون بود ،کليسا به برکت مسجد و مسيحيت به برکت
اسالم زنده است.
وي افزود :قرآن کريم محور اصلي کار مسلمانان است
و دشمن براي بيرون کردن اين کتاب الهي از صحنه
زندگي مسلمين قدم به قدم اقدام مي کند و سعي دارند
که عقل بشري را جايگزين وحي کرده و قرآن را از صحنه
بيرون کنند.
مفسر برجسته قرآن کريم اظهار داشت :براي گفتمان با
ديگران و روشن کردن جامعه مرجع قرآن کريم و عترت
طاهرين(ع) است ،کار حوزه بايد قرآن محوري باشد ،اصول
علمي متکي به قرآن نيست و کسي كه تمام مدت عمر
خود قرآن را نديده باشد مي تواند رسائل و کفايه بخواند و
تدريس کند ،کدام محقق اصولي دليل حجيت خبر واحد
را آيه نبأ و آيه نفر بداند ،يک محقق نيامده که به اين آيه
تمسک کند ،اساس کار ما بايد قرآن باشد.
وي ادامه داد :بار قرآن بر دوش حوزويان است و نخستين
درس و بحث حوزويان بايد قرآن کريم باشد و آن را
منتشر کنند ،نبايد اجازه داد که الميزان و قرآن کريم
تنها بماند ،عالمه طباطبايي با توجه به نيازهاي جامعه
الميزان را نوشتند ،قرآن تمام شدني نيست و به ابديت
متصل است و فعاليت هاي علمي و پژوهشي پيرامون آن
بايد جدي انجام شود.

آيت اهلل استادي :حوزه و طالب به مسائل
اخالقي توجه بيشتر داشته باشند
دبير شوراي عالي حوزه هاي
علميه تأکيد کرد :امروز حوزه
و حوزويان به مسائل اخالقي
بسيار نياز دارند از اين رو بايد
درباره تقويت مسائل اخالقي
در حوزه تالش کرد.
آيت اهلل رضا استادي دبير
شوراي عالي حوزه هاي علميه
با تقدير از فعاليت هاي مجمع
تفسير و مرکز مديريت حوزه
گفت :در قم همواره تفسير وجود داشت اما برخي مدام
اعالم مي کردند که تفسير و قرآن مهجور مانده است و تنها
به فقه و اصول توجه مي شود ،خوشبختانه فعاليت هاي
انجام شده اين شايعه منتفي شد.
وي افزود :امروز درس هاي تفسير در کنار دروس فقه
و اصول برگزار مي شود و روز به روز نيز بايد گسترش
پيدا کند ،امروز حوزه و حوزويان به مسائل اخالقي بسيار
نياز دارند از اين رو بايد درباره تقويت مسائل اخالقي در
حوزه تالش کرد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين که
دروسي مانند فقه ،اصول ،ادبيات و فلسفه به صورت غير
مستقيم با اخالق سروکار دارند ،اظهار داشت :اين در
حالي است که آيه آيه قرآن مي تواند با اخالق ارتباط
داشته باشد ،اساتيد قرآني مي توانند با تفسير نيز اخالق
را ارائه و تزريق کنند.
وي ادامه داد :بسياري از آيات قرآن با اخالق ارتباط مستقيم
دارد و اين اخالق قرآني اثر بيشري خواهد داشت ،بزرگان
تأکيد داشتند و دارند که هر استادي در ابتدا يا انتهاي درس
خود يک حديث بخواند اما به آن عمل نشده است.
آيت اهلل استادي با بيان اين که جلسات قرآني و تفسيري
بايد معنوي باشد ،ابراز داشت :در چنين جلساتي بايد عظمت
قرآن حفظ شود ،اگر گفته مي شود که کالس هاي ديگر
خلوت شده دروس تفسير نبايد اين چنين باشد.
دبير شوراي عالي حوزه هاي علميه خاطرنشان کرد :اميرمؤمنان
فرمودند کسي که انس و مجالست با قرآن داشته باشد

هدايتش زياد شده و بي بصيرتي آن کم مي شود ،قرآن
بايد مورد عالقه ما باشد ،کسي که غذاي خوب و سالم را
دوست نداشته باشد مريض است.
وي اضافه کرد :اگر قرآن براي کسي جاذبه ندارد و در زمان
خواندن قرآن خسته مي شود بايد درباره خود فکر کند ،علوم
قرآني و مسائل تفسيري بايد به صورت جذاب بيان شود تا
بيشتر مورد استفاده مخاطبان و شاگردان قرار گيرد.
عضوجامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار داشت :بايد تعارف ها
را کنار گذاشت و به صورت جدي قدم برداشته شود ،انس با
قرآن انسان را نوراني مي کند ،جوانان با انس و تکيه کردن
بر قرآن مي توانند سعادت خود را تأمين کنند.
تئوري برگرفته از کتاب و سنت در عرصه هاي
گوناگون از سوي حوزه ارائه شود

حجت االسالم مفتح با بيان
اين که تئوري برگرفته از
کتاب و سنت در حوزه هاي
فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي بايد از سوي حوزه
علميه ارائه شود ،گفت :اين
تئوري ها بايد توليد شود
تا مورد استفاده قانونگذاران
قرار گيرد.
حجتاالسالممحمدهاديمفتح
عضو هيئت علمي دانشگاه قم پرداختن به پژوهش هاي
قرآني در ابعاد داخلي و بين المللي را امري ضروري
دانست و گفت :بايد به شبهاتي که دائما در حوزه قرآن
توليد مي شود و سعي در اثرگذاري بر جامعه و نخبگان
دارد پاسخ داده شود.
وي ادامه داد :ضرورت و نياز دوم در داخل پر کردن
خألهاي پژوهشي در حوزه قرآن و سنت است ،در حال
حاضر روش قانون گذاري در کشور به صورت سکوالر
رفوشده است يعني نمايندگان مجلس به دنبال رفع
مشکالت هستند اما براي پاسخ و رفع مشکالت به سراغ
کتاب و سنت نمي روند و راه حل را از تئوري هاي بشري
مي گيرند و قانونگذاري مي کنند و شوراي نگهبان نيز
بررسي مي کند که از محدوده فقه بيرون نباشد.

وي عنوان کرد :در خارج از کشور نيز شبهاتي توليد مي شود
و مستشرقين تالش هاي بسياري دارند تا قرآن را از
سنديت بيندازند.
حجت االسالم مفتح گفت :اگر کوتاهي کنيم و نسل هاي
آينده دچار مشکالتي در اين زمينه مشکل شوند مسئول
خواهيم بود و بايد پاسخ دهيم.
اساتيد علوم قرآني قواعدتفسيري را از
کالم اهل بيت استخراج کنند

حجت االسالم احمدي قمي
گفت :با رسيدن به اصول
و قواعد مورد نياز در حوزه
تفسير ميتوانيم به پرسشها
پاسخ داده و در دنياي پر
تالطم کنوني مسير رسيدن
به سعادت را براي انسانها
باز کنيم.
حجت االسالم احمدي قمي
تفسير قرآن کريم را نيازمند
آشنايي اساتيد با مسائل و روش هاي آن دانست و اظهار
داشت :قرآن و عترت دو امانت و ثقل گرانبهاي پيامبر اسالم
هستند و اهل بيت طاهرين(ع) اصلي ترين و بزرگ ترين
مفسران قرآن به شمار مي روند .وي دريافت و استخراج
علوم قرآني و قواعد تفسيري از کالم اهل بيت(ع) را وظيفه
اساتيد حوزه خواند و عنوان کرد :با رسيدن به اصول و
قواعد مورد نياز در حوزه تفسير ميتوانيم به پرسشها
پاسخ داده و در دنياي پر تالطم کنوني مسير رسيدن
به سعادت را براي انسانها باز کنيم.
هم انديشي بزرگان براي بررسي
راهکارهاي مقابله با هجمه دشمنان

نجفي قدسي برنامه ريزي
نهادهاي حوزوي و ديني را
براي پاسخگويي به شبهات
ضروري دانست و از برگزاري
نخستين نشست هم انديشي
با حضور بزرگان براي بررسي
راهکارهاي مقابله با هجمه
دشمنان خبر داد.
مرتضينجفيقدسيمدير ادارلقرآن
عالمه طباطبايي برنامه ريزي
حوزه علميه و نهادهاي تبليغي براي پاسخگويي به
شبهات به ويژه در شبهات عليه قرآن را کاري مهم و
حياتي ارزيابي کرد.
وي افزود :پاسخ به شبهات بايد امر مهمي تلقي شده و با
جديت به آن پرداخته شود ،دارالقرآن عالمه طباطبايي در
اين موضوع سعي مي کند در حد وسع خود اقدام عملي
انجام دهد ،البته اين مرکز در سال هاي گذشته دوره هاي
پاسخگويي به شبهات برگزار کرده است.
نجفي قدسي ابراز داشت :گاهي برخي مي خواهند القا
کنند که بين بزرگان و علما اختالفي وجود دارد در حالي
که اين گونه نبوده و قلوب آن ها به ويژه شاگردان عالمه
طباطبايي بسيار به يکديگر نزديک است ،امام راحل و
عالمه طباطبايي دو شجره طيبه بودند که راهشان بايد
ادامه داده شود.
وي عنوان کرد :برخي مي گويند عالمه طباطبايي با
انقالب کار نداشته است ولي چگونه مي شود که ايشان
شاگرداني تربيت کند که استوانه هاي انقالب باشند اما
ايشان کاري نداشته باشد.

