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آیا قرآن شناختنی است؟ )بخش دوم(

منحرف  جاده درك صحيح  از  زود  خيلى  تفكر  طرز  همين  دليل  به  آنها 
شدند و اعتقادات نادرستى پيدا كردند. از جمله اينكه به تجسم )يعنى جسم 
بودن خداى تعالى( و صدها اعتقاد انحرافى ديگر نظير امكان رؤيت خدا با 

چشم و گفتگو با خدا با زبان بشرى قائل شدند.
پيدا  ديگر  گروهى  بودند،  كرده  رها  را  قرآن  اساسًا  كه  گروهى  مقابِل  در 
شدند كه آن را وسيله رسيدن به هدفها و اغراض خود قرار دادند. اينان 
در هر زمينه اى كه منافعشان اقتضا مى كرد به تأويل آيات قرآن پرداختند 
و مسائلى را به قرآن نسبت دادند كه اساسًا روح قرآن از آنها بى خبر بود. 
در مقابل هر اعتراضى هم پاسخ اين گروه اين بود كه باطن آيات را تنها ما 
مى دانيم و اين معانى كه مى گوييم از شناخت باطن آيات به دست آمده اند.

به  كه  اسماعيليه  اول  گروهند:  دو  اسالم  تاريخ  در  جريان  اين  قهرمانان 
بيشتر در هندوستان  باطنيه هم مى گويند و دوم متصوفه. اسماعيليه  آنها 
و كم و بيش در ايران هستند. اينها يك دوره حكومت نيز تشكيل دادند 
كه حكومت فاطميان مصر بود. اسماعيليان به اصطالح شيعه شش امامى 
امامى  تمام علماى شيعه دوازده  اتفاق  و  به طور قطع، اجماع  هستند ولى 
اين است كه اين شش امامى ها از هر غيرشيعه اى از تشيع دورترند؛ يعنى 
حتى اهل تسنن كه هيچ يك از ائمه شيعه را آن گونه كه شيعه اعتقاد دارد 
شش  شيعه هاى  اصطالح   به  اين  از  نزديكتر  تشيع  اهل  به  ندارند،  قبول 
امامى هستند »1«. اسماعيليان به واسطه باطنى گرى شان خيانتهاى زيادى 
در تاريخ اسالم مرتكب شدند و نقش بزرگى در ايجاد انحراف در مسائل 

اسالمى داشتند.
آنها  تأويل  و  آيات  تحريف  زمينه  در  متصوفه  بگذريم،  كه  اسماعيليه  از 
از  نمونه  يك  اينجا  در  داشته اند.  طواليى  يد  خود  شخصى  عقايد  مطابق 
و  گردد  روشن  آنان  تحريفهاى  شيوه  تا  مى كنم  ذكر  را  آنها  تفسيرهاى 

خواننده از اين مجمل بتواند حديث مفصل بخواند.
ابراهيم و پسرش اسماعيل ذكر شده،  در قرآن آنجا كه داستان حضرت 
قربانى  رؤيا دستور  در  بار  ابراهيم چند  به حضرت  كه  است  آمده  چنين 
كردن فرزندش در راه خدا داده مى شود. ابراهيم عليه السالم ابتدا از اين 
دستور تعجب مى كند، اما بعد از آنكه رؤيا چند بار تكرار مى گردد، يقين 
پيدا مى كند و تسليم امر پروردگار مى شود. بعد موضوع را با پسرش در 
ميان مى گذارد، او هم خالصانه مى پذيرد و تسليم حكم الهى مى شود »2«. 
منظور هم همين ظهور تسليم و رضا به قضاى حق بوده است و به همين 
دليل وقتى پدر و پسر هردو از روى صفاى باطن و خلوص نيت آماده اجراى 
فرمان خداوند تبارك و تعالى شدند، اجراى حكم به اذن خدا متوقف شد. 
ابراهيم عقل  ابراهيم،  از  در تفسير همين واقعه، متصوفه مى گفتند مقصود 
است و مقصود از اسماعيل، اسماعيل نفس؛ و عقل در اينجا قصد آن داشت 

تا نفس را ذبح كند!

از كتاب آشنايى با قرآن - استاد شهيد مطهرى

مصاحبه با اساتید حاضر در طرح
علمی- جامع  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  ناصری  بهروز  مهندس  با  مصاحبه 

کاربردی استان ایالم
برداشت خود در خصوص اجرای طرح ضیافت اندیشه اساتید را بیان فرمایید:

دینی  باورهای  تقویت  هم،  به  دلها  نزدیکی  موجب  اساتید  اندیشه  ضیافت  طرح  اجرای 
این  های  یافته  و  معنویت  انتقال  شک  بدون  میگردد.  اساتید  اسالمی  معارف  سطح  ارتقاء  و 
ایده خوبی بود که  دوره به دانشجویان موجب تحول در دانشگاهها خواهد شد. در مجموع 
موفقیت آن  و  اثرگذاری  گویای  این طرح  از  اساتید   استقبال  و  نهادینه شده  دانشگاهها  در 

می باشد.
تحلیل شما در مورد موج بیداری اسالمی و نقش آن در جهان اسالم چیست؟

همانگونه که آمریکا و عوامل مزدور استکبار جهانی در منطقه و در کشورهای اسالمی اعتراف 
و  امام  پیام  درک  مسلمان  کشورهای  بیداری  زمینه  و  اسالمی  بیداری  اولیه  جرقه  کردند 
کنون  تا  که  اسالمی  کشورهای  بیداری  پیام  بود.  ایران  اسالمی  انقالب  از  الگوگیری  و  انقالب 
را  حرکت  این  قدرتی  هیچ  که  است  این  بودند  مزدور  حاکمان  حاکمیت  و  استعمار  تحت 
متوقف نخواهد کرد و روز به روز پایگاههای قدرتهای غربی توسط ملتهای آزاده به تسخیر 
درمی آید و جای زورگویی و حاکمیت حکام زورگو بر ملتها نخواهد بود. ان شاء اهلل اسالم ناب 

محمدی)ص( بر اقصی نقاط کره زمین مستولی خواهد شد.
تحوالت کنونی منطقه خاورمیانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور قطع گس از بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، معادالت این منطقه 
مهم برای آمریکا و کشورهای غربی به هم خورده است. آمریکا و غرب گس از نا امیدی از 
توقف بیداری اسالمی سعی خواهند کرد حداقل حضور خود را در منطقه حفظ کنند. به جهت 
مقابله با افزایش روزافزون آزادیخواهی ملتها، با تجهیز گروه های تروریستی، به دنبال برهم 
مقاومت  مهم  حامیان  از  یکی  دارند  قصد  و  هستند  سوریه  در  اسالمی  مقاومت  محور  زدن 
اسالمی در منطقه را حذف کند. ان شاء اهلل و به فضل خداوند تحوالت منطقه به نفع ملتها و 

به ضرر غرب رقم خواهد خورد.
دیدگاه شما در خصوص اقتصاد مقاومتی در این برهه از زمان چیست؟

و  غرب  و  آمریکا  سیاسی  های  بازی  از  تاثیرپذیری  و  جهانی  اقتصاد  کلی  شرایط  به  توجه  با 
و  نگری  ژرف  با  همیشه  مثل  رهبری  معظم  مقام  ایران،  ملت  بر  فشار  و  ها  تحریم  افزایش 
دوراندیشی، مقوله اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. با تقویت این نوع اقتصاد وابستگی به 
بیرون کمتر خواهد شد. تولید داخلی پیشرفت خواهد کرد و ان شاء اهلل کشور ما تحرم ها را 
دور خواهد زد. طبیعتًا فشار وارده بر مردم هم محسوس می باشد اما وحدت و هماهنگی قوا 

و همراهی مردم و بخش های تولیدی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
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مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید
با حضور حجت السالم قرائتی

امروز ساعت 17 تا 19

صحن کوثر - رواق شیخ حر عاملی



صفحه 3

یادی از ضیافت اندیشه سالهای 1389 و 1390:

رسل خدا صلى اهلل عليه وآله :
هركه شب عيد )فطر و قربان( و شب نيمه شعبان را احيا كند، در 

آن روزى كه دلها مى ميرند ، دل او نميرد .
ثواب االعمال : 1 / 102 / 2

رمضان در ادب پارسى
قطعه اى از ديوان شهريار   با عنوان »هديه روزه داران «:

شود  شنيده  و  گفته  هم  باز  بگذار  داشتن  روزه  حکمت 

شود رميده  تو  شيطان  تو  ز  و  نفس  تسلط  و  آموزد  صبرت 

 هر که صبرش ستون ایمان بود پشت شيطان از و خميده شود

 عرفان سر کشيده گوش به زنگ کز شب غره ماه دیده شود

شود رسيده  معرفت  ميوه  ازو  که  ریاضتى  آفتاب   

شود  جویده  جگر  دندان  به  کو  آرزو  بریم  مى  روزه  عطش   

شود چکيده  و  صافى  کادمى  روح  جوهر  به  دهد  جالیى  چه 

شود گستریده  آفاق  در  که  است  عدلى  سفره  افطاری  بذل   

شود چيده  فقير  پای  به  که  خوانى  از  چيده دار  بر  فقر   

 شب قدرش هزار ماه خداست گوش کن نکته پروریده شود

شود چيده  هزار  سى  شد  کشته  درو  که  عمل  ميوه  یکى  از   

 گر تکانى خوری در آن یک شب نخل عمر از گنه تکيده شود

شود  بریده  ميان  خمها  و  پيچ  کزو  به  تو  راه  به  گذاری  چه   

شود  خریده  پس  باز  عمرها  شبى  بهای  کز  مفروش  مفت 

شود پریده  تا  مانده  پرتوی  کوه  سر  بر  و  گذشت  مهلت  روز 

 تا دمى مانده سر بر آر از خواب ور نه صور خدا دميده شود 

شود  گزیده  همه  لبها  و  دست  کزو  است  ندامتى  جهنم  در 

به شود  چشيده  فرو  کام  به  گر  گرسنگى  و  تشنگى  مزه 

شود  کشيده  گرده ها  از  تسمه  ناليد  گرسنه یى  تا  خدا   

)دیوان شهریار ج 2 ص 1014(
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اسامى برندگان مسابقه جز 25:
انسيه قاسميان لمراسکي، زهرا کریمى تبار، اميررضا ورهرام، سارا اميدی، سميه موسي نژاد

اسامى برندگان مسابقه جز 26:
زینب سهرابى، جهانگير عبدی، مریم ملکى، کيميا على اکبری، یاسين ملکى، شيوا قادری

اسامى برندگان مسابقه جز 27:
عصمت برمکى، خدیجه فرجى، سکينه آهون بر، آال عمورضایى، جبار جمالي، ناهيد خرم روز

مسابقه پیامکی قرآنی جزء 29
سوال اول( در کدام آیه از سوره مبارکه مدثر، مجرمین علت جهنمی شدن خود را بیان 

می کنند؟
ا: بخاطر نماز نخواندن، آیه 43          2: بی توجهی به مساکین، آیه 44 

3: انکار روز قیامت، آیه 46             4: همه موارد

سوال دوم( کدام سوره داللت بر این مطلب دارد که انسان بر اعمال و کردار خود بصیرت 
و آگاهی دارد؟

1: مدثر         2: قیامه         3: ملک        4: انسان

سوال سوم( آیه 8 سوره مبارکه انسان)دهر( اشاره به چه مطلبی دارد؟
   1: برآورده شدن نذر حضرت فاطمه)س( و حضرت امیر)ع( 
     2: اطعام به مسکین، اسیر و یتیم         3: گزینه 1 و 2         

      4: اطعام برای رضایت خداوند

لطفًا فقط شماره گزینه های پاسخ را از چپ به راست و بدون فاصله 
        به شماره 30008364521091 ارسال 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 12 ظهر روز یکشنبه. 

   فرصت ارسال پاسخ تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه.
 

     قرعه کشی و اهدا جوایز جز 29 و 30  
در مراسم اختتامیه داخلی انجام 

خواهد گرفت.

برندگان مسابقات قبلی:
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