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با حضور آیت ا ...علم الهدی و جمعی از استادان حوزه علمیه خراسان صورت گرفت

سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت
مشهد ،یکم تا دهم خرداد برگزار میشود

نمایشگاهقرآن
امسال در میدان شهدا

نمایشــگاه قرآن و عترت مشــهد امســال از یکــم تا دهم
خردادماه در میدان شهدا برگزار خواهد شد .به گزارش
خراســان رضوی امســال دومین ســال متوالی است که
محــل برگزاری نمایشــگاه قرآن مشــهد تغییــر میکند.
این نمایشــگاه که ســال گذشــته بــا توجه بــه همزمانی
آن با رویــداد «مشــهد »2017از نمایشــگاه بینالمللی
به حرم مطهر رضــوی انتقال یافتــه بود ،امســال دوباره
تغییر مکان میدهد و در میدان شــهدا برگزار میشود.
ایــن در حالی اســت که «سیدســعید ســرابی» مدیر کل
ارشاد اســتان ،فروردین امسال در جلسه ســتاد برنامه
ریزی این نمایشــگاه اعالم کرده بود« :در ســال گذشته
یازدهمیــن دوره نمایشــگاه قــرآن و عتــرت مشــهد در
باب الجواد حرم مطهر رضوی برگزار شــد اما با تصویب
اتاق گفــت وگوی اصحــاب فرهنگ و هنر ،ایــن دوره در
نمایشــگاه بینالمللی برگزار خواهد شد» .اما اکنون بر
اساس اعالم روابط عمومی این ستاد ،نمایشگاه قرآن به
جای بازگشت به نمایشگاه بینالمللی در میدان شهدا
برگزار میشود.

•نظر شهردار این بود

گزارش خبری
حوزه علمیه

کتــاب «الگــوی تربیت جامــع طــاب» که
توســط جمعــی از مدیــران مــدارس علمیه
حضرت مهدی (عج) و تحت اشــراف حجت
االســام و المســلمین محمدجواد نظافت
یزدی به رشته تحریر درآمده است ،عصر سه
شنبه با حضور آیت ا ...علم الهدی و جمعی
از استادان حوزه علمیه خراســان رونمایی
شــد .این کتاب شــامل مبانــی ،راهبردها و
راهکارهای فرهنگی -تذهیبی ،آموزشی-
پژوهشــی و مدیریتی در تربیت طالب علوم
دینی ،در چهار فصل تدوین شده است.
به گزارش  ،Alamolhoda.comامام جمعه
مشــهد در آییــن رونمایــی از کتــاب «الگوی
تربیت جامع طالب» که در مجتمع فرهنگی
اقامتی والیت برگزار شد ،اظهار کرد :تربیت
نقشی اساسی در سرنوشــت انسان دارد و ما
به عنوان مر ّبیان طــاب و جامعه ،باید ظرف
وجــودی خود و دیگــران را در جریــان تربیت
صحیح قرار دهیم و مالک خلیفة ا ...بودن را
در خود پیاده کنیم.آیت ا ...علم الهدی با بیان
اینکهاگرشخصیهمهصفاتخوبراداشته
باشد اما نتواند انسانی را تربیت و هدایت کند،
حائز مالک خلیفة اللهی نیســت ،ابراز کرد:
زمانی میتوانیم تربیت کامل را محقق سازیم

که به شــرایط ســنّی ،اجتماعــی ،فرهنگی،
روحی و دیگر جنبههای مخاطب توجه داشته
باشیم ،افزون بر این ،شرایط خود مر ّبی نیز در
تربیت اثرگذار است.

•تغییر راهکارهای اجرایی به نفع
تربیت بهتر طالب در صورت لزوم

نمایندهولیفقیهدراستانبااشارهبهترکیب
متفاوتورودیهایحوزههایعلمیه،گفت:
احتمــا ًال راهبردهــای تربیتــی در مواجهــه
با ورودیهــای متنوع یکســان اســت اما در
هــدف گذاریهــا و راهکارهــای فرهنگی،
آموزشــی ،تهذیبــی ،پژوهشــی و مدیریتــی
باید بــه تفاوتها توجــه کرد ،ضمــن این که
برای برخــی از افراد خاص بایــد تدابیر ویژه
ایاندیشــیده شــود .آیــت ا ...علــم الهدی
اظهار کرد :مر ّبیان طالب حوزه علمیه ابتدا
باید راهکارهای اجرایــی در تربیت و میزان
اثربخشی آن بر طلبه را به طور کامل بررسی
و معاینه کنند و در صورت لزوم راهکارها را به
نفع تربیت بهتر مخاطب خــود تغییر دهند.
وی خاطرنشــان کرد :برخی از ورودیهای
حوزه علمیه به ویژه دانشــجویان در ابتدای
تحصیل بــا خألهــای علمــی و اجتماعی رو
به رو میشــوند ،چرا کــه او ًال با یک سلســله
تعالیمی مواجه میشوند که از نظر خودشان
ضروری نیست و از طرف دیگر دورنمای چند
سال دیگر خود را نمیدانند و نمیتوانند این

آیتا...
علمالهدی:
خطرجریان
تحجربرای
ّ
اسالمبیش
ازخطر
نهای
جریا 
الحادیو
التقاطیاست

دورنما را تشخیص دهند .امام جمعه مشهد
افزود :اگر ســربازی بــرای امام زمــان (عج)
بسازیم که به درد امروز ایشان بخورد ،باری از
روی دوش ایشان بردارد و برای آماده سازی
و زمینه ســازی ظهور تالش کنــد ،در تربیت
طلبه موفق بوده ایم.

•نباید به تولیت کتاب اکتفا کرد
آیــت ا ...علم الهدی همچنیــن در خصوص
کتاب «الگــوی تربیت جامع طــاب» ،بیان
کرد :این تنها یک شــروع در جریــان تربیت
طلبه اســت و نباید به تولید این کتاب اکتفا
کــرد .بــرای تکمیــل این جریــان بــه اضافه
کردن ضمایــم و تحقیقات نیــاز داریم و باید
سوژههای خاص و خصوصیات مر ّبی نیز در

این جریان لحاظ شود.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود حضور
و فعالیــت دو جریــان افراطــی و تفریطی در
جهــان اســام را دو فاجعــه توصیــف کرد و
تحجر برای اسالم بیش از
گفت :خطر جریان ّ
خطر جریانهای الحادی و التقاطی است،
چراکه آنها خــود را دینــدار میداننــد و به
دین ضربه میزنند .آیت ا ...علم الهدی ابراز
کرد :متأسفانه امروز جریانهایی در جامعه
اســامی شــکل گرفتهاند که اعتقــاد دارند
اگر ما مطابق خواست و نظر مردم و جوانها
حرف نزنیــم و عمل نکنیم و بــه عبارت دیگر
ّ
جذاب نباشیم ،از ما جدا میشوند و به همین
بهانه بســیاری از آموزههای دینــی را نادیده
میگیرند.

تندیس هنرمند محبوب مشهدی روز گذشته در
پردیس هویزه رونمایی شد

جشن تولد «عطاران» در مشهد

عکسها:صادق ذباح

معاون قرآن و عترت اداره کل ارشــاد اســتان در این باره
به خبرنــگار ما گفــت :با توجــه به تعامــل خوبــی که بین
شــهرداری مشــهد و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان برقرار شــده است ،نظر شــهردار مشــهد این بود
که امســال نمایشــگاه قــرآن در یکــی از ســاختمانهای
شهرداری در میدان شهدا برگزار شود.
حجت االسالم و المســلمین «محمدتقی کاظمی نسب»
با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در ساختمان «شمس»
افــزود :میــدان شــهدا در مرکــز شــهر قــرار دارد و تعداد
بیشــتری میتواننــد از آن بازدیــد کننــد ،در ایــن مکان،
مشرف به حرم امام رضا(ع) هستیم و زائران نیز میتوانند
از نمایشگاه بازدید کنند.
وی تصریح کرد :طبیعتا در نمایشــگاه بینالمللی فضای
بیشتری در اختیار داشــتیم و به هر فرد یا مجموعهای که
ثبت نام میکرد ،غرفه تعلق میگرفت اما امسال به دلیل
محدودیت مکانی ،موضوع به این شکل نخواهد بود .ما به
سمت افزایش ســطح کیفی نمایشگاه حرکت میکنیم و
قطعا نمایشگاه امسال کیفیت بیشتری خواهد داشت.
به گفته وی ،زمان بازدید این نمایشــگاه نیز ساعت  18تا
 24خواهد بود.

رونمایی از کتاب «الگوی تربیت جامع طالب

»

اکران مردمی فیلم «مصادره» در مشــهد با برگزاری جشــن تولد 50
ســالگی و رونمایی از تندیس «رضا عطــاران» همراه شــد .به گزارش
خراسانرضوی،عصردیروزعالقهمندانبهسینماهمراهبارضاعطاران
به تماشای فیلم مصادره در پردیس هویزه نشستند و پس از آن شاهد
رونماییازتندیساینهنرمندبودند.شایانذکراست،امروزنیزفیلم
سینمایی«مصادره»باحضوررضاعطاراندرپردیسسینماییاطلس
اکرانخواهدشد.پردیساطلسشبگذشتهنیزمیزبانمجیدمجیدی
واکرانمردمیفیلمسینمایی«آنسویابرها»بود.

پرسش و پاسخ دینی
ستاد اقامه نماز استان
مخاطبان عزیز میتوانند در طول مــاه مبارک رمضان،
ســواالت دینی خود را بــرای ما ارســال کنند تا پاســخ
آن از کارشناســان مذهبی دریافــت و در همین صفحه
منتشر شود.

تقلیدچیستوچراهرمکلفیباید
در احکام دین تقلید کند؟

در فرهنگ اسالمی حرکت قافله بشری از نقطه توحید تا
سرمنزلمعادبایدتحتراهنماییوهدایتانبیاوائمه(ع)
باشــد و در زمان غیبت ،این امر بر عهده فقهاست .هدف
اصلی از طی این مسیر طوالنی ،ارتباط هرچه نزدیکتر با
خدا و تجلی صفات الهی در زندگی دنیوی است که اقامه
نماز بهتریــن راه ارتباط و تحقق اخــاق الهی در زندگی
فردی و جمعی است .انسان برای پیمودن این راه باید به
دستورات خداوند عمل کند و توســط رسوالن و ائمه(ع)
میتواند به آنها دســت یابــد .به این دســتورات ،احکام
الهیگفتهمیشودکهدرطولتاریخبهوسیلهپیامبروائمه
اطهار(ع) و مجتهدان که با اجتهاد و تدبر در امور دینی به
تخصص دست یافتهاند ،برای انسانها بیان شده است.
وظیفه پاســخ گویی به مســائل مردم در زمان غیبت امام
زمان(عج) به فقها واگذار شــده اســت .طبق حکم عقل،
کســانی که به آن درجه از علم دین نرسیدهاند که بتوانند
خود ،احکام دینی را با تخصص به دســت آوردند ،باید به
کسانی که در این رشته تخصص دارند ،مراجعه کنند که
این عمل همان تقلید است .این نوع از تقلید ،کورکورانه
نیســت بلکــه تبعیــت از تخصص افــراد متخصص اســت
که مشــابه این کار در دیگر امور هم در زندگی انســانها
مشاهده میشود .اجتهاد و اعلمیت فقیه مجتهد را از این
یتوان شناخت:
را هها م 
شناخت شخصی (چنان که کســی خود اهل علم باشد و
بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد) ،شهرتی که مفید
علم باشــد بر اعلمیت و اجتهاد و شــهادت دو نفر عادل از
اهل خبره که تشخیص اعلمیت دارند.
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آغاز اکرانهای خارجی در گلشن

اکران فیلمهای خارجی
در پردیــس ســینمایی
گلشن مشــهد آغاز شد.
نخستین اکران خارجی
در ایــن ســینما بــه فیلم
«از گور بازگشــته» (the
 ) revenantســاخته
«الخاندرو گونســالس اینیاریتو» و محصول سال 2015
اختصاص دارد که روز گذشته در سالن خیام این پردیس
به نمایــش در آمد .زمــان بعدی اکــران این فیلم ســاعت
 18:50امروز تعیین شده اســت .شایان ذکر است برای
مشاهده صفحه خرید این بلیتها در سایت سینما تیکت
به عضویت کاربران در سایت نیاز است.

