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سگهای جهنم است.

جامعه

• شماره •3542چهارشنبه  21شهريور•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

اعزام  ۱۰۰استاد تفسیر
برای تحلیل مبانی قرآنی عاشورا

همچنین نائب رئیس و دبیر مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم از اعزام  ۱۰۰استاد تفسیر به سراسر کشور برای تحلیل قرآنی
قیام عاشورا خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین حسین بنیادی ،نائب رئیس و دبیر مجمع
عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ایكنا گفت :مجمع عالی
تفسیر قرآن بعد از توفیق در اعزام استادان تفسیر در ماه مبارک رمضان
به سراسر کشور برای تشکیل جلسات قرآنی واستقبال مسئوالن و مردم
اقدام به اعزام استادان تفسیر در ماه محرم کرده است.
بنیادی ادامه داد :اعزام محرم با نگاه تفسیری وضعیت و حال و هوای
خاص خود را دارد و این وجه تماز تبلیغ از این زاویه نسبت به زوایای
دیگر تبلیغی است.
وی ادامه داد :مقرر شده است تا استادان تفسیر در این ایام و به
خصوص دهه اول محرم به تحلیل قرآنی وقایع عاشورا در قالب آیات
قرائت شده توسط امام حسین(ع) و همچنین مبانی قرآنی قیام عاشورا
بپردازند.
بنیادی اظهار کرد ۱۰۰ :استاد تفسیر در این ایام به سراسر کشور یعنی
شهرهای اول و دوم هر استان اعزام خواهند شد که این کار برای اولین
بار از سوی مجمع عالی تفسیر صورت گرفته است و سعی شده تا از
استادان مبرز به بحث تفسیر از یکسو و استادانی که خطابه حماسی
دارند استفاده شود.

به همت مدیریت قرآن و حدیث حوزه های علمیه:

دوره دانش افزائی اساتید تجوید مدارس علمیه کشور
برگزار شد
به همت مدیریت قرآن و حدیث
معاونت تهذیب و تربیت حوزه های
علمیه ،دوره دانش افزایی اساتید
تجوید مدارس علمیه سراسر کشور
با همکاری معاونت آموزش حوزه و
سازمان اوقاف و امورخیریه کشور
برگزار شد.
حجت االسالم سید مصطفی
رضوی اظهارداشت:دوره دانش
افزایی اساتید تجوید مدارس علمیه
سراسر کشور ،پس از فراخوان
اساتید تجوید به منظور ارزیابی و
سطح بندی آنان که در نهایت به
چهار سطح عالی ،خوب ،متوسط و
ضعیف تقسیم شدند ،شکل گرفت.
با توجه به اینکه اساتید نقش موثر و
تاثیر گذاری در تربیت طالب دارند،
تقویت و ارتقای سطح اساتید از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
مدیریت قرآن و حدیث معاونت

تهذیب حوزه های علمیه افزود:
بر اساس برنام ه ریزی انجام شده،
جهت اساتید سطح عالی به منظور
همفکری و تعامل بیشتر ایشان در
روز عید غدیر نشست هم اندیشی
با حضور اساتید حجج اسالم و
المسلمین رست م نژاد ،شهیدی و
راسل در مجتمع فرهنگی امامزاده
سیدعلی(ع) قم برگزار شد.

ساخت  12مدرسه
برای زنده نگهداشتن نام پدر
به گزارش اعتدال به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان
تهران« ،سیدهادی و سید جعفر موجانی» خیرانی هستند که به پاس زنده
نگهداشتن نام پدر بزرگوارشان ،مشارکت در ساخت  12مدرسه  6کالسه در
شهرستانهای استان تهران را تقبل و تعهد کردند.
نام تمام  12مدرسه مذکور با اعالم خیران محترم ،به نام «زنده یاد سیدمهدی
موجانی» نامگذاری خواهد شد.
تفاهم نامه مشارکت در ساخت  3مدرسه از مجموع  12مدرسه امروز در اداره
کل نوسازی مدارس استان تهران و با حضور علی شهری مدیرکل نوسازی
مدارس تهران ،عبدالرضا فوالدوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای
تهران و خیران محترم به امضا رسید.
سه مدرسه مورد اشاره در «روستای رامین شهرستان شهریار ،امین آباد
شهرری و روستای موسیآباد شهرستان جواد آباد» ساخته خواهد شد.
مشارکت  50درصدی خیران محترم در این تفاهم نامه مجموعا بیش از 3
میلیارد تومان خواهد بود.

وی به برگزاری دوره آموزشی ویژه
 40نفر از اساتید سطح متوسط
در مشهد مقدس خبر داد و به
خبرگزاری حوزه گفت :در راستای
تقویت بنیه علمی و مهارتی اساتید
در زمینه تجوید قرآن ،اقدام به
تشکیل دوره ای ویژه اساتید سطح
متوسط در مشهد مقدس نمودیم که
به مدت شش روزبه طول انجامید
و در انتهای دوره نیز آزمونی برای
ارزیابی اساتید گرفته شد.
حجت االسالم رضوی به برگزاری
دوره تربیت مربی تجوید برای
اساتید سطح خوب نیز اشاره کرد و
افزود :در این دوره تعداد  23نفر از
اساتید حضور پیدا کردند و کسانی
که موفق به گذراندن مراحل آزمون
شدند می توانند گواهی مجوز
تدریس تجوید را دریافت نمایند.
وی بیان داشت :بهبود بخشیدن به
سطح قرائت طالب اقدام مهمی
است که از سوی معاونت تهذیب
حوزه های علمیه در سه دوره کوتاه
مدت  ،میان مدت و بلند مدت در
دستور کار قرار گرفته است.
مدیریت قرآن و حدیث معاونت
تهذیب حوزه های علمیه ادامه داد:
بعد از اتمام دورهها بحث نظارتی
و تداوم ارتباط مورد تاکید مدیریت
قرآن و حدیث میباشد.
حجت االسالم رضوی در ادامه به
برگزاری دوره تجمیع طالب پایه
های اول مدارس حافظین اشاره کرد
و گفت :این دوره از جمعه گذشته
شروع و تا پنجشنبه  15شهریور ماه
در امامزاده جمال (ع) قم با حضور
 140نفر از طالب پایه اول ادامه
خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مدارس حافظین
برای اولین بار پس از ابالغ مدیر
حوزه های علمیه از هفت به 12
مدرسه توسعه یافت ،ادامه داد:
فعالیت های این مدارس به صورت
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
برنامه ریزی شده است بطوریکه
اغلب مدارس دارای طرح شش
ساله ،و برخی دارای طرح دو ساله
میباشند و برخی مدارس نیز مانند
مدرسه حافظین علی بن موسی
الرضا(ع) قم فقط از طالب حافظ
قرآن کریم ثبت نام می نماید.
حجت االسالم رضوی بیان داشت:

این دوره در سه سطح مدیران
مدارس ،اساتید و طالب برنامه
هایی پیشبینی شده است.
مدیریت قرآن و حدیث معاونت
تهذیب اظهار داشت :در برنامه
ویژه طالب ،موضوعات و سرفصل
های ارزشمندی همچون؛ « روش
ها و تکینک های حفظ » « ،تمرین
مباحثه » « ،نحوه استماع نوار»« ،
ارائه تکنیک مرور  20درس»« ،
روش حفظ  3خط 5 ،خط  7 ،خط
و  9خط» و همچنین « مهارتهایی
که در طول سال می بایست انجام
دهند » ارائه می گردد.
حجت االسالم رضوی در ادامه به
برگزاری دوره حفظ و معارف قرآن
کریم در شهر سرعین استان اردبیل
اشاره کرد و افزود :این دوره با حضور
 180نفر از طالب مدارس حافظین
به مدت  40روز برگزار شد.
وی بیان داشت :عمر این مدارس به
 4سال می رسد و در حال حاضر
برخی مدارس ،حفظ جزء  21را
در دستور کار دارند و امیدواریم هر
سال شاهد پرورش روزافزون طالب
حافظ قرآن کریم باشیم.
حجت االسالم رضوی با اشاره
به برپایی دوره های ترجمه و
مفاهیم در برخی از استان ها،
اظهارداشت :این دوره با برنامه
ریزی انجام شده از سوی این
مدیریت در برخی از مدارس
استان های کشور در حال برگزاری
است و امید داریم بتوانیم تعداد
مدارس مورد حمایت را افزایش
دهیم .مدیریت قرآن و حدیث
معاونت تهذیب حوزه های
علمیه به طرح جامع تهذیبی و
تربیتی حوزه علمیه اشاره کرد و
گفت :بر اساس این طرح حوزه
علمیه در طول سال محافل انس
با قرآن و عترت  ،حفظ آیات و
روایات موضوعی ،حفظ جزء
 30و سور پرفضیلت را عملیاتی
خواهند کرد.
وی به فوق برنامههای قرآن و حدیث
اشاره کرد و افزود :این مدیریت در
طول سال برنام ه های متعددی از
جمله ترجمه و مفاهیم ،تفسیر
ادبی ،شرح حدیث اصول کافی و
قرائت آن ،حفظ حدیث ،مطالعه
سیر کامل احادیث را برگزار می کند
که بی شک آثار و برکات ارزشمندی
را بر جای خواهد گذاشت.
حجت االسالم رضوی در پایان
گفت وگوی خود به حضور 1400
ج البالغه
طلبه حافظ قرآن کریم و نه 
در آزمون سال گذشته ( )96حوزه
های علمیه اشاره و تصریح کرد :در
صورت توسعه برنام ه های آموزشی
و ترویجی قرآن و حدیث به توفیق
الهی شاهد افزایش تعداد حافظان
ج البالغه خواهیم بود.
قرآن و نه 

عضو مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم خواستار شد

تبیین حقایق قرآنی عاشورا در ماه محرم
عضو مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم گفت :هر مبلغ باید در فواصل
تبلیغی با حفظ شرایط مناسب ،مسائل قرآنی را در جامعه تبیین کند ،ماه مبارک
رمضان ماه نزول قرآن است و محرم که ماه عزا و مصیبت است به همین سبب
مبلغان باید حقایق قرآنی عاشورا را در ماه محرم تبیین کند .حجت االسالم
والمسلمین سید ریاض حکیم عضو هیئت مؤسس مجمع عالی تفسیر قرآن
کریم ،با اشاره به حدیث ثقلین به «حوزه» گفت :با نگاهی به وصیت قبل از
رحلت نبی مکرم اسالم(ص) و حدیث ثقلین در می یابیم که برای حفظ اسالم
به دو استوانه بزرگ یعنی قرآن کریم به عنوان ثقل اکبر و اهل بیت(ع) به عنوان
ثقل اصغر نیازمندیم.
وی ادامه داد :مؤمن واقعی کسی است که به هر دو استوانه یعنی قرآن کریم و
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) متصل باشد.
عضو هیئت مؤسس مجمع عالی تفسیر قرآن کریم اظهار داشت :ما کالم الله
را باید رأس امور خود قرار دهیم و در این مسئله نباید کوتاهی کنیم؛ زیرا اهل
بیت(ع) کسانی را که از مسیر قرآن خارج شده اند را سرزنش می کنند.
وی در ادامه افزود :هر مبلغ باید در فواصل تبلیغی با حفظ شرایط مناسب
مسائل قرآنی را در جامعه تبیین کند ،ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است
و محرم که ماه عزا و مصیبت است به همین سبب مبلغان باید حقایق قرآنی
عاشورا را در ماه محرم تبیین کند.
وی در پایان با اشاره به وظیفه مبلغان در بیان معارف قرآنی گفت :اگر قرار
بود مبلغ و یا مسلمان از قرآن کریم مستغنی باشد ،نبی مکرم اسالم(ص)
ثقل اکبر را در حدیث ثقلین بیان نمی کردند به همین سبب به نظر می رسد،
اعتنای مبلغان به قرآن کریم در تبلیغ دین می تواند نقش به سزایی در جامعه
داشته باشد.

سخنی درتکریم حوزه و مرجعیت

نسبت به حفظ حرمت مرجعیت شیعه
حساسیت بیشتری داشته باشیم

ادامه از صفحه اول:
َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ِّ ُ
َّ
و یا آیه شریفه « وأ ِعدوا لهم ما استطعتم من قو ٍة » (سوره انفال آیه  )60و یا
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
ْ
انف ُروا َج ِم ًیعا » (سوره
انفروا ثب ٍ
ات أ ِو ِ
آیه « یا أیها ال ِذین آمنوا خذوا ِحذرکم ف ِ
نساء آیه  )71که بر آمادگی نظامی در مقابل دشمنان اسالم تأکید دارد و
بسیاری از آیات دیگر که روح جهاد و شهادت را در انسان مسلمان و لزوم
قتال و جنگ و تقابلش برای ظالمان و ستمگران را گوشزد می کند ،حال
چطور چنین دین و آیینی با سکوالریزم که معتقد به جدایی دین از سیاست
ّ
است قابل جمع است؟! آیا وقتی امام حسین علیه السالم می فرماید« :فإنی
لاّ
ً
ال أری الموت إ السعادة و الحیاة مع الظالمین اال برما» یعنی واقعامن
مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی دانم،
چنین دینی که اینطور مبارزه با مستکبران را ترغیب می کند با سکوالریسم
قابل جمع است؟!
بسیاری از یاران ائمه اطهار علیهم السالم همانند ائمه که پیشگام در مبارزه
با ظالمین بودند ،به فوز شهادت رسیدند و این پویایی و بالندگی و عدم
ایستایی از ابتدا در مکتب اهل بیت علیهم السالم که تالیان واقعی کتاب
ً
الهی و مفسران و مبینان قرآن کریم بودند ،کامال مشهود است .عملکرد
عالمان ربانی و زعمای حوزه های علمی تشیع در طول تاریخ مبین همین
معناست که آنان پیوسته در حفظ اسالم و مکتب اهل بیت علیهم السالم
کوشا بودند و پناهگاه جوامع و امت اسالمی محسوب می شدند و در مقابله
با ظالمان و ستمگران و حمایت از محرومین و مستضعفان هیچگاه دریغ
نکرده اند ولیکن سلوک آنان به اقتضای شرایط و امکانات زمان آنها متفاوت
ً
بوده است که فعال محل این بحث نیست.
از قرن سیزدهم و در پی فتوای یک سطری و تاریخی مرحوم آیت الله
العظمی میرزا سید محمد حسن شیرازی مرجع اعالی شیعیان جهان که
در مقابله با استعمار انگلستان و بریتانیای آن روز صادر شد و فرمود« :الیوم
استعمال تنباکو حرام و در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه
است» عظمت قدرت مرجعیت شیعه برای دشمنان و استعمارگران آشکارتر
شد و آنان دیدند در پی یک فتوای مرجع تقلید ،تمام امتیازات آنها در جریان
قرارداد تنباکو با رژیم ناصر الدین شاه قاجار ،بر هم ریخت و حتی نوکران در
دربار شاهی قلیان ها را شکستند و دیگر یک قلیان سالم باقی نماند! و تمام
جهان تشیع یکپارچه امر مرجعیت را روی چشم نهادند و در مقابل استعمار
انگلیس ایستادند و یا در جریان اشغال عراق در سال  1920میالدی توسط
انگلستان همه دیدند که با فتوای جهاد مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد
تقی شیرازی (قدس سره) و همراهی دیگر علماء و مراجع به طوری که حتی
لباس رزم پوشیدند و اسلحه به دست گرفتند و عتبات عالیات را از دست
اندازی دشمنان حفظ کردند و در این راه هزاران شهید دادند و یا در جریان
نهضت مشروطه این روحانیون و علماء بودند که همواره حافظ منافع ملت
بودند و در مقابل مستکبران و ستمگران می ایستادند و باالخره نمونه کامل
و واضح آن ،انقالب اسالمی ملت ایران به رهبری امام خمینی از دل حوزه
علمیه قم برخاست و بحمد الله شعاع آن تمام ملت های آزادیخواه را در
بر گرفته و امروز رهبری عظیم الشأن ما حضرت آیت الله العظمی خامن ه
ای (مدظله العالی) همان حرکت انقالبی و طوفنده امام راحل را با قدرت و
صالبت در مقابل استکبار جهانی به پیش می برد و شعله انقالب اسالمی را
شعله ورتر کرده و وسعت بسیار بیشتری به آن بخشیده است که همه اینها از
مواهب حوزه و روحانیت و مرجعیت است و به نظرم این سخن که گفته شده
است حوزه و نه دانشگاه منشأ سکوالریزم است ،ظلم بزرگی در حق حوزه و
روحانیت است و با کالم مقام معظم رهبری که فرمودهاند خطر سکوالریزم
حوزه را تهدید می کند بسیار فرق دارد و آن سخن حکیمانه ایشان به این
معناست که باید هشیار باشیم مبادا حوزه ای که انقالب اسالمی را پدید آورد
خدای ناکرده از ادامه راه باز ماند و از روح انقالب اسالمی فاصله بگیرد که
ً
قطعا با رهنمودهای ایشان و با حضور مراجع عالیقدر جهان تشیع که هر
کدام سهم بزرگی در حرکت انقالبی حوزه ها از قبل از انقالب تا کنون داشته
اند ،چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
این نکته را هم اضافه کنم که در حوزه جهان تشیع هیچگاه مسابقه مرجعیت
ً
نبوده است و هر گاه یکی از آنان فقیه جامع الشرایط اعلم بوده معموال
ً
سکان هدایت امت را بدست داشته و بقیه هم در کنار او بوده اند و معموال
مراجع مطرح در عالم تشیع در هر دوره ای ،همیشه کمتر از عدد انگشتان
دست بوده اند و این سخن که در قم هم اکنون هفتصد و یا هشتصد نفر می
خواهند رساله بدهند حرف صحیحی نیست و البته این بدان معنا نیست که
هفتصد یا هشتصد مجتهد نداریم شاید داشته باشیم کما اینکه بیش از یک
هزار درس خارج در قم و شهرهای بزرگ برگزار می شود و اینها غنای حوزه
های علمیه را می رساند ولی عموم این بزرگواران در تکریم مقام مرجعیت
عظمی ،هیچگاه برای رساله نویسی پیشقدم نمی شوند و قوت جهان تشیع
هم در این است که مرجعیت نقطه محوری داشته باشد و فرمانش علی
ً
االطالق باشد و متعاقبا وحدت جامعه اسالمی بروز و ظهور پیداکند .
سخن دیگری هم گفته شده است که دروس حوزه هیچ نسبتی با نیازهای
جامعه ندارد و در مقام پاسخگویی به مسائل مبتالبه جامعه و نیازهای
ً
بیرونی نیست و معموال به مباحثی تکراری و غیر ضروری می پردازد که در
این مقال هم گوینده این سخن اطالعات کافی از دروس و مباحث جدید
علمای حوزه را نداشته و حال آنکه خوشبختانه مراجعی که هر ماه هزاران
مسئله جدید که از سوی مقلدان ایشان استفتاء می شود را با بررسی عالمانه
ً
در شورای استفتایی که هر یک از آنان معموال دارند پاسخ می گویند در
جریان نیازهای جدید و مباحث روز جامعه و کشور هستند و پاسخگویی
به مسائل مستحدثه یکی از کارهای همیشگی آنان است.
تبیین مسائل مربوط به فقه حکومت ،فقه اقتصاد و بانکداری ،فقه سیاسی،
فقه مدیریت ،فقه خانواده ،فقه تربیت ،فقه رسانه  ،فقه فناوری های نوین
و فضای مجازی ،فقه محصوالت تراریخته ،فقه روابط بین الملل ،فقه
روانشناسی ،فقه طب و بسیاری از نیازهای فقهی دیگر در کنار دروس سنتی
رسائل و مکاسب و مباحث طهارت ،صالة و حج و قضاء و حدود ،هم اکنون
ً
مخصوصا در حوزه علمیه قم برگزار می شود و البته الزم است مسئوالن
آموزش حوزه نسبت به این درس ها اطالع رسانی بیشتری داشته باشند.
و سخن آخر اینکه نسبت به حفظ حرمت مرجعیت شیعه حساسیت
بیشتری داشته باشیم و بدانیم که بی حرمتی به این جایگاه موجب تزلزل
ایمان و اعتقادات مردم خواهد شد و پیامدهای بسیار خسارتبار و غیر
قابل جبران خواهد داشت و در بکارگیری جمالت و کلمات و اظهار نظر
پیرامون آنان قدری تأمل و دقت داشته تا مبادا به اشتباه و خطا رویم .از خدای
متعال دوام توفیقات و صحت و عافیت همه مراجع بزرگوار و رهبری معظم
انقالب که خود یکی از بزرگترین مراجع عظمای تقلید هستند را از درگاه
الهی مسئلت دارم.

