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حضور استاد رحیم پور ازغدی در نشست نقش کلیدی استاد در معرفت شناسی

استاد رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اساتید مرکز ایالم در مشهد مقدس ،حضور
پیدار کردند و به بررسی مبانی معرفت شناسی علم و عقل از دیدگاه اسالم و غرب پرداختند .در ابتدا نقش کلیدی و محوری استاد را در کالس
درس و هدایت دانشجویان و تغییر فضای دانشگاه مطرح نموده و عنوان کردند که استاد در کالس دارای قدرت مطلق است .لذا آشنایی اساتید
با مبانی فلسفی و علمی معرفت شناسی ضروری است و استاد باید بتواند مرزهای آگاهی و معرفت را در علم تشخیص داده و با توجه به آن
مسیر درست را انتخاب و به روشنگری مبادرت نماید.
ایشان سپس مراتب عقل را بیان کردند و مبانی معرفت شناسی عقل و علم در غرب و اعتقاد آنها به محوریت عقل تجربی و نفی عقل معاد را
به چالش کشیدند .اما اسالم هم به عقل معاش و هم به عقل معاد اهتمام می ورزد و بر اساس روایات هر دوی آنها در معرفت شناسی اسالمی
دارای اهمیت و جایگاه هستند .عقل مبتنی بر تجربه یا عقل ابزاری حتی در تولید خود علوم تجربی نیز ناتوان استو برای اینکه بتواند تجربه را
تصدیق و یا حتی یک قانون علمی را تولید نماید محتاج به عقل حسی است تا بتواند مورد مطالعه را درک کند و بر اساس ادراک به دست
آمده تصمیم گیری نماید .این تناقض اصولی نزد خود صاحب نظران غربی نیز مشهود است به نحوی که این نظریه از تبین و دفاع از علوم
معقول مثل ریاضیات و منطق عاجز است .بر این اساس ،نظریه جدایی علم از دین و امور معنوی و ماوراء الطبیعه از پایه و اساس غلط است و
علم تجربی قادر به اثبات این موضوع نیست .در پایان ایشان به سواالت اساتید حاضر پاسخ دادند.
حدیث رضوی:

درستی با مردم نیمی از خردمندی است
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فلسطين آزاد خواهد شد؛ در اين هيچ
شبههاى نداشته باشيد .فلسطين قطع ًا آزاد

آيا قرآن شناختنى است؟ (بخش نخست)
از کتاب آشنایی با قرآن  -استاد شهید مطهری

خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در
آنجا دولت فلسطينى تشكيل خواهد شد؛
در اينها هيچ ترديدى نيست.
مقام معظم رهبری

دکتر علی محمدی:

روز قدس نمایانگر یکی از ثمرات ماه مبارک رمضان،
یعنی وحدت و همدلی امت اسالمی است

دکتر علیمحمدی ریاست دانشگاه ایالم در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی طرح ضیافت
گفت:گرچه تزکیه و نیل به تقوا از اهداف اصلی روزه ماه مبارک رمضان است اما قطع ًا
مد نظر بود ضرورتی نداشت که
منحصر به این هدف نیست ،زیرا اگر صرف ًا همین هدف ّ
در یک ماه خاص و یک زمان معین همه مسلمانان مکلف به روزه داری می شدند ،بلکه
هرکسی می توانست در یک ماه از ماههای سال به اختیار خود روزه می گرفت .اینکه خداوند
متعال روزه روزه داران را در یک ماه خاص تجمیع فرمود ،نشان از موضوع دیگری نیز
هست و آن ایجاد فضایی است برای کمک به رسیدن امت اسالمی به وحدت و همدلی که
در آیه شریفه «واعتصموا بحبل اهلل و ال تفرقوا» منعکس شده است .وقتی ملل مسلمان با
وجود تفاوت در مذهب در یک زمان معین به انجام تکلیف روزه قیام می کنند خواه ناخواه
همدیگر را همسو ،هم جهت و هم هدف می بینند ،فاصله های مجازی و غیرحقیقی رنگ
می بازند و هرکدام دیگر مسلمانان را در همان مسیری می بینند که خود طی می کنند.
این سبب همدلی ،همدردی و پذیرش یکدیگر می شود که به نوبه خودبسترساز وحدت بین
جوامع مختلف اسالمی خواهد شد.
برگزاری تجمعات بزرگی به نام روز قدس که به فرمان حکیمانه حضرت امام خمینی(ره)
هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد در واقع نمایش همان وحدت ،
هم دلی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.
روز قدس ،برکات زیادی برای امت اسالمی داشته که یکی از آنها فراموش نشدن ملت
مظلوم فلسطین و در تنگنا قرار دادن رژیم جعلی اسرائیل است .بیداری اسالمی که به طور
حتم یکی از آثار انکارناپذیر انقالب مقدس اسالمی ایران است ،بیشترین تاثیر را از همین
قضیه گرفته و شاهدی است گویا و زنده بر حرکت امت اسالمی به سوی وحدت واقعی.
امسال شرکت مردم مسلمان و انقالبی ایران عزیز در روز قدس از اهمیت مضاعفی برخوردار
است و آن توجه دادن ملل مختلف حتی غیرمسلمان به جریان بیداری اسالمی است که
برای ملل مسلمان اتفاق افتاده و با یک شتاب زیادی در حال پیشرفت و رسیدن به نقطه
کمال می باشد .روز قدس با نام دفاع از ملت مسلمان فلسطین شکل گرفته و امروز دیگر
منحصر به آن نیست؛ بلکه دایره اش بسیار گسترده تر می باشد و در شکل دفاع از بیداری
اسالمی و از سایر ملل مسلمان تجلی می یابد.
مراسم دعای پرفیض کمیل

امشب ساعت  22:30با اجرای آقای مهدی سروری
در صحن جامع رضوی

در تحليل و شناخت محتواى قرآن نخستين سؤالى كه مطرح مىشود اين
است كه آيا اساس ًا قرآن قابل شناخت و بررسى هست؟ آيا مىتوان در
مطالب و مسائل قرآن تفكر و تدبر كرد يا آنكه اين كتاب اساس ًا براى
شناختن عرضه نشده بلكه صرف ًا براى تالوت و قرائت و يا براى ثواب
بردن و تبرك و تيمن است؟ ممكن است به ذهن خطور كند كه اين سؤال
موردى ندارد زيرا در اين جهت كه قرآن كتابى براى شناخت است كسى
ترديد نمىكند .اما نظر به اينكه در دنياى اسالم به علل مختلف جريانهاى
نامطلوبى در موضوع شناخت قرآن پيش آمد كه در انحطاط مسلمين
تأثير بسزايى داشته است و متأسفانه هنوز هم ريشههاى آن افكار منحط و
خطرناك در جامعه ما وجود دارد ،الزم مىدانيم كمى در اين باره توضيح
بدهيم.
در ميان علماى شيعه در سه چهار قرن پيش افرادى پيدا شدند كه معتقد
بودند قرآن حجت نيست .اينها از ميان منابع چهارگانه فقه كه از طرف
علماى اسالم به عنوان معيار شناخت مسائل اسالمى عرضه شده بود يعنى
قرآن و سنت و عقل و اجماع ،سه منبع را قبول نداشتند .در مورد اجماع
مىگفتند اين رسم سنىهاست و نمىتوان از آن تبعيت كرد .در خصوص
عقل مىگفتند با اين همه خطاى عقل اعتماد به آن جايز نيست .اما در مورد
قرآن محترمانه ادعا مىكردند كه قرآن بزرگتر از آن است كه ما آدمهاى
حقير بتوانيم آن را مطالعه كنيم و در آن بينديشيم؛ فقط پيامبر و ائمه حق
دارند در آيات قرآن غور كنند ،ما فقط حق تالوت آيات را داريم .اين گروه
همان اخباريّين هستند.
اخباريين تنها مراجعه به اخبار و احاديث را جايز مىدانستند .شايد تعجب
كنيد اگر بدانيد در بعضى از تفاسيرى كه توسط اين افراد نوشته شد ،در
ذيل هر آيه اگر حديثى بود آن را ذكر مىكردند و اگر حديثى وجود
نداشت از ذكر آيه خوددارى مىكردند آن طور كه گويى اصلاً آن آيه از
قرآن نيست.
اين عمل يك نوع ظلم و جفا بر قرآن بود .و پيداست جامعهاى كه كتاب
آسمانى خود ،آنهم كتابى مانند قرآن را به اين شكل طرد كند و آن را
به دست فراموشى بسپارد هرگز در مسير قرآن حركت نخواهد كرد.
بجز اخباريون گروههاى ديگرى نيز بودند كه قرآن را دور از دسترس
عامه مىدانستند .از جمله اينان اشاعره را مىتوان نام برد كه معتقد بودند
شناخت قرآن معنايش تدبر در آيات قرآن نيست بلكه معناى آن فهم
معانى تحتاللفظى آيات است ،معنايش اين است كه هرچه از ظاهر آيات
فهميديم همان را قبول كنيم و كارى به باطن آن نداشته باشيم .طبيعى
است كه اين شيوه برخورد با قرآن خيلى زود باعث انحراف و گمراهى
مىشود زيرا اينان ناگزير از توضيح معناى آيات بودند اما چون عقل را
تعطيل كرده بودند قهرا ً نوعى برداشت عوامانه از قرآن برايشان حاصل
مىشد.

امام صادق (عليه السالم):
تكميل روزه به پرداخت زكات يعنى فطره است ،همچنان كه صلوات
بر پيامبر (ص) كمال نماز است.

(وسائل الشيعه ،ج  6ص  ،221ح )5
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دومین نشست والیت فقیه با حضور حجت االسالم مستشاری
حجت االسالم مستشاری مدیر امور مبلغان نهاد مرکز در
جلسه دوم نشست خود در جمع اساتید شرکت کننده در طرح
ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه های ایالم در ادامه مباحث قبلی
به تبیین مبانی و جایگاه و مفهوم والیت فقیه در اسالم پرداختند.
ایشان عنوان کردند که والیت مطلقه فقیه در امور حکومتی در
مقابل سه قید امور حسبیه ،قضا و امور ضروری قرار می گیرد،
همچنین نقش و کارکرد مرجعیت در طول تاریخ اسالم اعم از
دوران حضور امام معصوم و دوران غیبت را روشن نمودند.
ایشان در ادامه عرضه داشتند که قید مطلقه ،واژه ای فقهی است
و نه واژه ای سیاسی به معنای سلطنت و سلطه و دیکتاتوری،
چنانچه برخی به اشتباه برداشت می کنند.
ایشان در پایان به سواالت اساتید پاسخ داده و با شروع اذان
مغرب ،در نماز جماعت و افطار خانواده های اساتید شرکت
نمودند.

مسابقه پیامکی قرآنی جزء 27

سوال اول) بر اساس سوره مبارکه واقعه کدامیک از افراد زیر از مقربان واقعی درگاه الهی در زمان قیامت
هستند؟
 :4اصحاب المشئمه
 :3السابقون
 :2اصحاب شمال
 :1اصحاب یمین
سوال دوم) در کدام سوره آمده است که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست؟
 :4نجم
 :3قمر
 :2طور
 :1ذاریات
سوال سوم) کدام یک از سوره های ذیل جزء سوره های سجده دار واجب(که افرادی که عذر دارند حق
خواندن آن را ندارند) در این جز آمده است؟
 :4سجده
 :3فصلت
 :2نجم
 :1علق
لطف ًا فقط شماره گزینه های پاسخ را از چپ به راست و بدون فاصله به شماره  30008364521091ارسال
نمایید و در ادامه نام و نام خانوادگی خود را درج نمایید( .مثال 132 :علی علوی)
به تعدادی از برگزیدگان هدایایی به قید قرعه اهدا می گردد.
فرصت ارسال پاسخ تا ساعت  12ظهر روز جمعه.

یادی از ضیافت اندیشه سالهای  1389و :1390

رمضان در ادب پارسی
شیخ اجل سعدی در قصیدهای از تودیع
ماه رمضان ،بار بر دل دارد و میگوید:
برگ تحویل میکند رمضان
بار تودیع بر دل اخوان
یار نادیده سیر زود برفت
دیر ننشست نازنین مهمان
غادرالحب صحبة االحباب
فارق الخل عشرة الخالن
ماه فرخنده روی بر پیچید
و علیک السالم یا رمضان
الوداع ای زمان طاعت و خیر
مجلس ذکر و محفل قرآن
مهر فرمان ایزدی بر لب نفس
در بند و دیو در زندان
تا دگر روز ،با حبان آید
بس بگردد به گونه گونه جهان
مینالید
زار
زار
بلبلی
بر فراق بهار وقتخزان
گفتم اندوه مبر که باز آید
روز نوروز و الله و ریحان
گفت ترسیم بقا وفا نکند
ور نه هر سال گل دهد بستان
روزه بسیار و عید خواهد بود
تیرماه و بهار و تابستان
تا که در منزل حیات بود
سال دیگر که در غریبستان...
(قصاید سعدی )722
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