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توسعه فرهنگی
از کتاب آغاز می شود

...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مسیر توسعه فرهنگی از کتاب آغاز می شود ،گفت :کتابداران پیام آور خوبی ها ،زیبایی ها و فضیلت
در دوران تلخ هستند .به گزارش ایرنا ،سید رضا صالحی امیری روز گذش��ته در آیین تجلیل از کتابداران برگزیده افزود :بزرگ ترین افتخار
خود را کتابداری می دانم ،مطمئنم شما نیز با من همنوا هستید.

به مناسبت هجدهمین سالروز درگذشت عالمه محمدتقی جعفری

استفتائات

 5دهه تالش
برای تبیین«حکمت اسالمی»
جواد نوائیان رودسری

▪ ▪هجرت به نجف

info@khorasannews.com

آیت ا ...العظمی خامنه ای به دو پرسش دربارۀ ثواب زیارت
اربعین و ثواب پیاده روی اربعین پاسخ گفتند .خبرگزاری
«حوزه» ،متن سؤال ها و پاسخ مقام معظم رهبری را منتشر
کرده است.
▪ ▪ثواب زیارت اربعین

پرسش :آیا ثواب زیارت اربعین مختص روز اربعین است؟
پاسخ :انجام زیارت سید الشهداء(علیه السالم) در
هر زمان مستحب و دارای ثواب عظیم است ولی ثواب
زیارت زمان خاص ،مختص به انجام زیارت در همان زمان
خاص است.البته انجام زیارت ،قبل یا بعد از آن موقع به
رجاء آن ثواب مخصوص ،مانعی ندارد.
▪ ▪ثواب پیاده روی اربعین

پرسش :آیا پیاده روی اربعین ثواب دارد؟
پاسخ :این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت
عاشقانه و مؤمنانه را دارند انجام می دهند ،واقع ًا دارند
حسنهای را انجام می دهند.این یک شعار بزرگ است،
«ال ت ُِح ّلوا َشعا ِئ َر اهلل» ،این بالشک جزو شعائرا ...است.
جا دارد که امثال بنده که محرومیم از اینجور حرکت ها
عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّ ا معکم فنفوز فوز ًا عظیم ًا».
(بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج فقه ،مورخ )94/9/9

...

تازه های نشر

آثار و سخنرانی های
امام موسی صدر ترجمه شد
مؤسسۀ ام��ام موسی صدر
از س���ال  ۱۳۸۲اق����دام به
ترجمه آثار و سخنرانیهای
وی کرد و حاصل این تالش
ها ،چاپ و نشر هشت جلد از
مجموعه «در قلمرو اندیشۀ
امام موسی صدر» است .به
گ���زارش خ��ب��رگ��زاری مهر،
حفظ و ترویج اندیشه و تفکر
علما و بزرگان دین از وظایف مهم هر نسلی اس��ت .چه
بسا عالمانی بودهاند که به سبب کوتاهی شدن در حفظ
آثارشان ،اکنون از تفکر و آرای آنان بیبهرهایم .امام موسی
صدر نیز از جمله عالمانی است که حفظ و ترویج اندیشه و
عملکرد وی دارای اهمیت است.
▪ ▪عناوین مجلدات هشتگانه

هشت جلد از مجموعه در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر،
شامل عناوینی همچون نای و نی ،ادیان در خدمت انسان،
رهیافتهای اقتصادی اس�لام ،ب��رای زندگی ،حدیث
سحرگاهان ،انسان آسمان ،سفر شهادت و روح تشریع در
اسالم می شود.

▪ ▪از غدیر تا عاشورا

ام���ام م��وس��ی ص���در در س��خ��ن��ران�یه��ا و ت��أل��ی��ف��ات خ��ود
به موضوعاتی همچون دینشناسی ،اسال مشناسی،
رابطه دین و انسان ،کرامت انسانی ،تبلیغ ،زن ،امام علی
علیهالسالم و واقعه غدیر ،امام حسین علیهالسالم و واقعۀ
عاشورا و  ...پرداخته است .مطالعۀ مجموعه هشت جلدی
درقلمرواندیشۀامامموسیصدرمخاطبراباجهانبینیاو
آشنامیکند .درواقع ،مطالعۀ آثارامامموسیصدرایننکته
راروشنمیکندکهویمشکالتوپیچیدگیهایمسائلرا
در عصر کنونی به خوبی لمس کرده و به آن پرداخته است.

▪ ▪مهاجرت به قم و آشنایی با امام(ره)

اواس��ط س��ال  1319ه��ـ.ش و در اوج دوران
اختناق رضاخانی ،عالمه جعفری به قصد ادامه
تحصیل و تکمیل علوم دینی ،راهی تهران شد.
مقصد او ابتدا ،مدرسه «فیلسوفالدوله» بود؛
مدرسهای قدیمی که در ابتدای بازار قدیم تهران
ق��رار داش��ت .عالمه در این مدرسه ،فراگیری
مکاسب و کفایه را ،ن��زد آی���تا« ...محمدرضا
تنکابنی» ،پ��در ح��ج�تاالس�لام «محمدتقی
فلسفی» آغاز کرد .عالمه مدتی بعد ،به مدرسه
م��روی رفت و در این مدرسه ،از درس مرحوم
«میرزا مهدی آشتیانی» بهره ب��رد .او تا سال
1325هـ.ش در تهران ماند و پس از آن ،به قم
مهاجرت کرد .عالمه جعفری در قم ،به مدرسه
دارالشفاء رفت؛ در همین مدرسه بود که ملبس به
لباس روحانیت شد .او در دوران تحصیل در قم،
از درس بزرگان این حوزه بهره برد و در جلسات
درس اخ�لاق ام��ام خمینی(ره) شرکت کرد.

▪ ▪بازگشت به ایران و تدریس در قم ،مشهد
و تهران

اق��ام��ت ع�لام��ه محمدتقی جعفری در نجف
اش����رف 10 ،س���ال ط���ول ک��ش��ی��د .او در ای��ن
م��دت ،به درج��ه اجتهاد رسید و ک��ار تدریس
را آغ��از ک��رد .عالمه جعفری ،اف��زون بر تقریر
درسه��ای آیتا...العظمی خویی و آی �تا...
العظمی سیدعبدالهادی شیرازی ،برای جمعی
از طالب حوزه علمیه نجف ،مکاسب و کفایه را
تدریس میکرد .او در سال 1337ه��ـ.ش ،به
ای��ران بازگشت و به قم رفت .آیتا...العظمی
بروجردی از عالمه جعفری خواست در قم بماند
و کار تدریس را ادامه دهد ،اما آب و هوای قم ،با
مزاج او سازگار نبود و به ناچار ،راهی مشهد شد و
یک سال در این شهر ماند و به تدریس پرداخت.
مدتی بعد ،از مشهد به تهران رفت و در مدرسه
مروی مستقر شد.
▪ ▪آشنایی با محافل دانشگاهی و حمایت از
نهضت اسالمی

ورود ع�لام��ه محمدتقی جعفری ب��ه ت��ه��ران،
آغ��از فصل مهمی از زندگی او ب��ود .عالمه در
مدرسه مروی به تدریس پرداخت و همزمان،
با محافل علمی پایتخت مرتبط شد؛ محافلی
که اندیشمندانی مانند استاد شهید مرتضی
مطهری ،دکتر بدیعالزمان فروزانفر و دکتر
محمد ابراهیم آیتی ،به آنها آمد و رفت داشتند.

این ارتباط ،مقدمهای برای آشنایی عالمه با
بزرگانفلسفه،درحوزهودانشگاهشد .به تدریج،
شهرت توانایی عالمه در بیان مباحث پیچیده
فلسفی،درمیانحوزویانودانشگاهیانپیچیدو
جلساتسخنرانیوی،بهیکیازپرجمعیتترین
گردهماییهای علمی تهران تبدیل شد .این
وقایع ،با آغاز نهضت امامخمینی(ره) همزمان
بود.عالمه جعفری نیز ،به فراخور شرایط و
فضایی که در آن فعالیت میکرد ،به حمایت از
نهضت اسالمی پرداخت .ساواک که نسبت به
فعالیتهای علمی عالمه به شدت بدبین بود،
چند بار او را احضار کرد و به وی ،در زمینه نحوه
بیان مباحث فلسفی و تحریک جوانان به مقابله
با رژیم شاه ،هشدار داد .اما عالمه جعفری ،به
طرح موضوعاتی که از نظر ساواک ،مخل نظم
عمومی به حساب میآمد ،ادامه داد .به همین
دلیل ،در آبانماه سال  ،1351دستور شنود
مکالمات تلفنی او از س��وی مقامات س��اواک
صادر شد .چند شب بعد از صدور این دستور،
ساعت  2صبح ،مأموران به خانه عالمه جعفری
ریختند و همهجا را جستوجو کردند ،اما چیزی
که بتوانند با آن ،او را متهم کنند ،نیافتند .یکی
از مقامات ساواک ،در گزارشی که درباره عالمه
نوشته ،آوردهاست«:او با همین حرکت جوهری و
همین حرفها ،جوانان را به مبارز تبدیل میکند
و به جان حکومت میاندازد ».اما این اقدامات
و مزاحمتها ،نتوانست در عزم عالمه جعفری
برای دفاع از نهضت اسالمی ،خللی وارد کند.
▪ ▪میهمان جلسات منزل پروفسور حسابی

ارت���ب���اط ع�ل�ام���ه م��ح��م��دت��ق��ی ج��ع��ف��ری با

عکس:سایت جماران

نظر حضرت آیت ا ...خامنه ای
درباره زیارت و پیاده روی اربعین

عالمه محمدتقی جعفری ،فیلسوف و اندیشمند
نامدار جهان اسالم ،در سال 1304ه��ـ.ش ،در
شهر تبریز متولد شد .پدرش ،مردی باتقوا بود
و به حرفه نانوایی اشتغال داشت .او به سختی
مخارج خانواده پرجمعیت خود را تأمین میکرد.
عالمه جعفری در دامان ُپر مهر مادری پرورش
یافت که بانویی مؤمن و پارسا بود .او در  6سالگی
به دبستانی در تبریز رفت؛ دبستان «اعتماد» که
مدیریتآنبرعهده«جواداقتصادزاده»بود.هوش
و فراست محمدتقی و تسلطش در قرائت قرآن،
نظر «اقتصادزاده» را جلب کرد .به همین دلیل،
او را به جای کالس اول ،به کالس سوم فرستاد.
حافظه محمدتقی باعث شگفتی معلمهای
مدرسه شد .او افزون بر سورههای مختلف قرآن
کریم ،تعدادی از متون ادبی فارسی را ،مانند
کلیله و دمنه ،حفظ بود .اما ،با به پایان رسیدن
دوران ابتدایی ،ادامه تحصیل برای او میسر نشد.
مشکالت اقتصادی و ناتوانی پدر در تأمین مخارج
خانواده ،او را بر آن داشت تا قید ادامه تحصیل را
بزند و کار کند .با این حال ،مدتی بعد ،با تشویق
پدرش ،فراگرفتن علوم دینی را در مدرسه طالبیه
تبریز آغاز کرد و تا سال  1319هـ.ش ،مقدمات
علوم دینی را در این مدرسه فرا گرفت.

حضورعالمهدرقمزیادطولنکشید.اویکسالو
نیم بعد از ورودش به قم ،این شهر را به مقصد نجف
ترک کرد تا در س خارج فقه را در حوزه علمیه
این شهر مقدس فرا گیرد .عالمه در نجف ،وارد
مدرسه صدر شد و از درس بزرگانی همچون آیات
عظام سیدمحمدکاظم شیرازی ،سید ابوالقاسم
خوئی ،سیدعبدالهادی شیرازی ،سیدمحمود
ش��اه��رودی ،سیدمحسن حکیم ،سیدهادی
میالنی و سید جمال گلپایگانی استفاده کرد .او،
همزمان با فراگیری درسهای رایج حوزههای
علمیه ،به فراگیری فلسفه و عرفان ،نزد استادانی
همچون «ص���درای قفقازی» و «شیخمرتضی
طالقانی» پرداخت .عالمه در این دوره از زندگی
خود ،به مطالعه و تحقیق درباره فلسفه غرب نیز
مشغول شد.

عالمه جعفری در قم ،به مدرسه
دارالشفاء رفت؛ در همین
مدرسه بود که ملبس به لباس
روحانیت شد .او در دوران
تحصیل در قم ،از درس بزرگان
این حوزه بهره برد و در جلسات
درس اخالق امام خمینی(ره)
شرکت کرد
دانشگاهیان ،یکی از مهم ترین ویژگیهای
فعالیتهای علمی او بود .عالمه ،زمانی که
از مشهد به تهران آمد ،مطلع شد که جلساتی
هفتگی در منزل پروفسور «محمود حسابی»
ب��رگ��زار میشود که در آن ،مباحث مختلف
علمی و فلسفی نقد و بررسی میشود .عالمه
در یکی از این جلسات حاضر شد و سپس ،به
درخواست حاضران ،حضورش تداوم پیدا کرد.
او ،مدت  24سال ،یعنی تا پایان عمر پروفسور
حسابی ،میهمان جلسات محفل علمی منزل
او بود .عالمه ،افزون بر جلسات خصوصی ،در
بسیاری از جلسات و گردهماییهای علمی نیز
سخنرانی میکرد.
▪ ▪آثاری که عالمه را جاودانه کرد

عالمه محمدتقی جعفری ،طی سالهای پربار
عمر خود ،موفق به تألیف بیش از  100عنوان
کتاب شد .برخی کتابهای او ،مانند «تفسیر
نهجالبالغه» در  27جلد و «شرح و نقد مثنوی
معنوی» در  15جلد ،در ن��وع خ��ود کمنظیر
هستند .آن مرحوم ،در عرصههای مختلف
علوم ،دست به نگارش کتاب و مقاله زده است
که از میان آنها ،میتوان به این م��وارد اشاره
ک��رد -1 :اخ�لاق و مبانی :مانند کتا بهای
«وج����دان» و «اخ�ل�اق و م��ذه��ب»؛  -2ادب و
ادبیات :مانند کتابهای «مبدأ اعال»« ،از دریا
به دریا (کشف االبیات مثنوی مولوی)»« ،سه
شاعر (ح��اف��ظ ،سعدی ،نظامی)» و «تحلیل
شخصیت خیام»؛  -3انسان و جهان شناسی:
مانند کتا بهای «ارت��ب��اط انسان – جهان»،
«ای��دهآل زندگی و زندگی ای��دهآل»« ،فلسفه و

...
گزارش

با همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران انجام شد

تشکیل کارگروه «حمایت از حقوق نشر» برای مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی از تشکیل کارگروهی با هدف حمایت از
حقوق ناشران و پدیدآورندگان با همکاری اتحادیه ناشران
و کتابفروشان تهران خبر داد .به گزارش خبرگزاری کتاب
ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محمد سلگی ،مدیرکل
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی از همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با
هدف حمایت از حقوق نشر خبر داد و اظهار کرد :با توجه
به رویکرد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمیدرحمایتازحقوقفعاالنعرصهنشرونیزضرورت
مقابلهبانقضحقوقمادیومعنویناشرانوپدیدآورندگان
کتاب از طریق تکثیر غیرقانونی آثار توسط افراد سودجو
به روشه��ای مختلف اعم از چاپی ،الکترونیک و فضای
مجازی ،دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به نمایندگی از
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
مذاکره با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پرداخت و
کارگروهی با عنوان «حمایت از حقوق نشر» ایجاد شد.
▪ ▪مقابله به وسیله تمامی ابزارهای قانونی

ویافزود:نظربهسیاستمعاونتفرهنگیوزارتفرهنگو
ارشاداسالمیمبنیبرواسپاریاموربهتشکلها،دبیرخانه
این کارگروه در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مستقر
است و امور اجرایی توسط این اتحادیه انجام خواهد شد.
این کارگروه تالش خواهد کرد با استفاده از تمامی اهرمها و

دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ

دﮐﺘﺮ اﺷﺮﻓﻴﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺻﺮاف
دﮐﺘﺮ ﻗﻠﻮﺑﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
 /٩٥٢٥٥٤٨٠ر

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ

ابزارهای قانونی به مقابله با جریان تکثیر غیرقانونی آثار اعم
ازچاپی،الکترونیکی،صوتی،نرمافزاریوچندرسانهایدر
فضای حقیقی و مجازی بپردازد.
▪ ▪اهداف چندگانه تشکیل کارگروه

سلگی با اش��اره به اه��داف تشکیل این کارگروه ،اظهار
کرد :حمایت و صیانت از حقوق مادی و معنوی ناشران
و پ��دی��دآورن��دگ��ان ،بهبود فضای کسب و ک��ار ،ایجاد
رونق اقتصادی و فرهنگسازی برای ممانعت از تکثیر
غیرقانونی و ترویج اخالق حرفهای از جمله اهداف تشکیل
این کارگروه بهشمار میآید.
▪ ▪پیگیریهای حقوقی شکایات

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمیدربارهنحوههمکاریناشرانوپدیدآورندگان
با این کارگروه ،گفت :تمامی ناشران و پدیدآورندگان برای

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﻣﺴﺮت ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤ� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� از
ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎرى ﺑﻪ اﺳﺘﺎدى
را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺒﺮ�� ﮔﻔﺘﻪ  ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون
ﺷﻤﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ  /٩٥٢٥٤٨١٧ .ر
ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﯾﻮﻟﻮژى داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

داﻧﺸﻴﺎر� داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روز اﻓﺰون
ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﻮدى ،دﮐﺘﺮ اﺳﻤﻌﻴﻞ زاده
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎرى ،دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻨﻦ ﻣﻈﻔﺮى ،دﮐﺘﺮ اﺧﻮان رﺿﺎﯾﺖ
دﮐﺘﺮ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺎﯾﯽ
 /٩٥٢٥٥٤٨٧ف

ارﺗﻘﺎ� ﻋﻠﻤ� و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ داﻧﺸﻴﺎر�
را در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺸﻬﺪ
ارج ﻧﻬﺎده و ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدرت

ساعت  2صبح ،مأموران
ساواک به خانه عالمه جعفری
ریختند و همهجا را جستوجو
کردند ،اما چیزی که بتوانند با
آن ،او را متهم کنند ،نیافتند.
یکی از مقامات ساواک ،در
گزارشی که درباره عالمه
نوشته ،آوردهاست«:او با
همین حرکت جوهری و
همین حرفها ،جوانان را به
مبارز تبدیل میکند و به جان
حکومت میاندازد».
آبانماه سال  ،1377بدرود حیات گفت .پیکر
او ،پس از تشییعی باشکوه در تهران و مشهد،
در دارالزهد مبارکه حرم مطهر امامرضا(ع) به
خاک سپرده شد.
▪ ▪منابع:

فیلسوف ش��رق؛ محمد رض��ا ج���وادی؛ دفتر نشر
فرهنگ اسالمی

عالمه جعفری؛ محمد ناصری؛ دفتر انتشارات کمک

آموزشی

«چراغ فروزان» (یاران امام به روایت اسناد ساواک)؛

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات

...

پیک اندیشه

پیگیری مشکالت خود میتوانند به دبیرخانه این کارگروه
واقع در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مراجعه کنند
و مدارک و اسناد شکایت خود را تحویل دهند .در ضمن این
کارگروه از پروندههای ارسال شده به دبیرخانه ،پشتیبانی
حقوقی و قضایی میکند و پروندهها را تا رسیدن به نتیجه
و احقاق حقوق زیاندیدگان پیگیری خواهد ک��رد .وی
ادامه داد :برای جلوگیری از گسترش این پدیده و تبعات
آن الزم است اتحادیههای ذی ربط برای تعیینتکلیف
کتابفروشیهای فاقد مجوز اقدام کنند و در صورت سرباز
زدن کتابفروشیها ،اقدامات حقوقی الزم را به عمل آورند.
سلگی همچنین درباره نحوه رسیدگی به شکایات ناشران
و پدیدآورندگان در استانها اظهار کرد :به استناد مصوبه
همایشمدیرانکلاستانیوزارتفرهنگوارشاداسالمی،
تمامی اداراتک���ل فرهنگ و ارش��اد اسالمی موظف به
حمایت از زیاندیدگان هستند .بنابراین شایسته است
اداراتکل فرهنگ و ارشاد استانها از توانمندیهای خود
برای کشف تقلب ،تنظیم صورتجلسه شکایات و مقابله
با متخلفان استفاده کنند  .ناشران هم در صورت برطرف
نشدن مشکل میتوانند پروندههای خود را به دفتر توسعه
کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال
کنند تا از طریق دبیرخانه کارگروه ،بررسی و پیگیری شود.
ویافزود:خوشبختانه،طیچندماهگذشتهباپیگیریهای
انجامشده،احکامقضاییبرایبرخیازمتخلفانکهاقدامبه
نشرغیرقانونیکتابهامیکردند،درتهرانوشهرستانها
صادر شده است که به زودی اعالم خواهد شد و امیدواریم
این کارگروه بتواند به نتایج خوبی در این زمینه دست یابد.

سوژهخودرابرایصفحهپیگیریحرفمردمتلگرامکنید

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻤ� ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
داﻧﺸﻴﺎر� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰوﻧﺘﺎن را از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

هدف زندگی»« ،آفرینش و انسان»« ،شناخت
انسان در تصعید حیات تکاملی»« ،انسان در
افق ق��رآن»« ،حرکت و تحول از دیدگاه قرآن
(به انضمام انسان در افق قرآن)»؛  -4بررسی
و نقد :مانند کتابهای «بررسی و نقد نظریات
دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی»« ،توضیح
و بررسی مصاحبه برتراند راس��ل – وا یِ��ت»،
«بررسی و نقد برگزیده افکار برتراند راسل» و
«بررسی و نقد کتاب سرگذشت اندیشهها»؛
 -5حقوق سیاسی :مانند کتا بهای «حقوق
جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب» و «حکمت
اصول سیاسی اسالم»؛  -6زیبایی شناسی و
هنر :مانند کتابهای «زیبایی و هنر از دیدگاه
اسالم» و «موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی»؛
 -7ع��رف��ان و معرفت :مانند کتا ب «عرفان
ب «بررسی
اسالمی»؛  -8علوم جدید :مانند کتا 
فقهی و حقوقی طرح ژنوم انسانی»؛  -9فقه:
مانند کتابهای «رسائل فقهی (منابع فقه)»،
«ال��رض��اع»« ،تعبد و تعقل در فقه اسالمی» و
«فلسفه مضاف و مطلق»؛  -10همگرایی دین
و دان��ش :مانند کتا بهای «نهایة االدراک
الواقعی بین الفلسفه القدیمه والحدیثه»،
«تحقیقی در فلسفه علم»« ،فلسفه عملی»« ،علم
و دین در حیات معقول» و «شناخت از دیدگاه
علمی و قرآن»؛  -11کالم و کالم جدید :مانند
کتابهای «االمر بین االمرین»« ،جبر و اختیار»
و «فلسفه دی��ن»؛  -12معارف مکتبی :مانند
کتابهای «نیایش امام حسین (ع) در صحرای
عرفات»« ،امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشر ِو
انسانیت» و «امید و انتظار».این عالم متقی و
فیلسوف شهیر جهان اسالم ،سرانجام در 25

 /٩٥٢٥٥٤٨٤ر

مراسم روز جهانی فلسفه برگزار میشود

رونماییازاسنادتاریخیمحرمانهوزارتخارجه

مراسمروزجهانیفلسفه
ب��ه همت گ���روه فلسفه
پردیس فارابی دانشگاه
تهران برگزار میشود.
به گ��زارش خبرگزاری
کتاب ایران(ایبنا) این
برنامه شامل سه بخش
است؛ در بخش نخست،
کتاب «هراس از معرفت»
نوشته پل بوغوسیان با
حضور ساجد طیبی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه
دانشهای بنیادی و امید کریمزاده ،عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید بهشتی نقد و بررسی میشود .زمان
برگزاری این مراسم ،سهشنبه  ۲۵آبان ماه و مکان آن،
قم ،بولوار دانشگاه ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تاالر
شهید مطهری است.

از اسناد محرمانه تاریخی
وزارت امور خارجه (اسناد
دوره ق���اج���ار و پهلوی
اول) رونمایی میشود.
به گ��زارش ایبنا،مراسم
رونمایی از اسناد محرمانه
ت��اری��خ��ی وزارت ام���ور
خارجه با حضور مقامات
ارشد وزارت امور خارجه
و شخصیتهای علمی و
فرهنگی برگزار میشود .این مراسم ،روز سهشنبه ۲۵
آبانماه از ساعت  10و  45دقیقه تا ساعت  12در مرکز
آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه برگزار میشود .برای
حضور در این نشست میتوانید به نشانی خیابان شهید
باهنر (نیاوران) ،خیابان شهید آقایی ،مرکز آم��وزش و
پژوهشهای بینالمللی وزارت امور خارجه مراجعه کنید.

حرف هایتان را با ما به گوش مسئوالن برسانید
2000999

ستون «حرف مردم» روزنامه
خراسان انعكاس دهنده صادق
دیدگاه ها ،نظرات ،انتقادات
و مشكالت شما است.

ستون حرف مردم سالم
لطفا به مسئوالن بگویید که...

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم

ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ داﻧﺸﻴﺎر�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .آرزو� ﺳﻼﻣﺘ� و ﺗﻮﻓﻴﻖ
روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را دار�ﻢ.

ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎد� ﺗﺒﺮ��
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ آرزو� ﺳﻼﻣﺘ� و ﺗﻮﻓﻴﻖ
روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را دار�ﻢ

اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه داﺧﻠﯽ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

 /٩٥٢٥٣٥١٥ف

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺒﺮ�� ﻗﺒﻮﻟ� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
در آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺺ داﺧﻠ�،
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﺑ� در�ﻎ ﺷﻤﺎ در
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﻴﺮ�ﻪ اﻣﺎم ﻫﺎد� ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ� وﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ(ﺳﻴﺪ�،
ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻤ� و ﻣﻌﻨﻮ� ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ�
را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﻟﺸﻔﺎء
ﺧﻴﺮﯾﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 /٩٥٢٥٤٣٥١ف

اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه داﺧﻠﯽ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
 /٩٥٢٥٤٢٦٤ف

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ

ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎ� ﻟﺒﻨ� رﺿﻮ� درﻧﻈﺮ دارد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از ﺗﻮﻟﻴﺪ�ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻗﻼم ذ�ﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ�ﺷﻮد
ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ� ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥ﺟﺎده ﺳﺮﺧﺲ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ�،
ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎ� ﻟﺒﻨ� رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٨٫٢٥ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ٠۵١-٣٣٩۶٠۵١٠-١٢
داﺧﻠﯽ  ٢٠٧ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ�� اﻋﻼم ﻣ�ﮔﺮدد..ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
 http://reorazavi.org/rdpﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﻮردﻧﻴﺎز :ﻧﺎ�ﻠﻮن ﺷﻴﺮ�ﻨﮓ و ﭘﻼﺳﺘﻴ� ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪ� -ﭘﻼﺳﺘﻴ� ﺳﻪﻻ�ﻪ )ﭘﺮ�ﭘ�( -ﭘﻮدر �ﺎ�ﺎﺋﻮ-
ﭘﻮدر -8�%MPCاﻧﻮاع دﺑﻪ -رول  -P.Sﺷﻴﺮﺧﺸ� -اﻧﻮاع ﻇﺮوف  P.Sو  -P.Pﻋﺴﻞ -اﻧﻮاع ﻓﻮ�ﻞ -اﻧﻮاع
�ﻔ� ﺗﺨﻢﻣﺮﻏ� -اﻧﻮاع �ﺎرﺗﻦ -ﻣﺎﻟﺘﻮد�ﺴﺘﺮ�ﻦ -اﻧﻮاع ﻧ� -اﻧﻮاع ﺑﻄﺮ� -ﺣﻠﺐ �١٧ﻴﻠﻮ�� )درب ﮔﺮد(-
ﺳﻮد -اﺳﻴﺪﻧﻴﺘﺮ�� -ﭘﺮﺳﻴﺪ�ﻦ و اﺳﺘﺎﺑﻼ�ﺰر (٣٩٧) BK
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