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    درخشش فار



»حفظ كنيد اين وحدت خودتان را ... 
بخواهيد كشورتان كشور مستقل و خودتان 
اشخاص آزاد باشيد، اين را تعقيب كنيد. شما 
دو قشر با هم ارتباط دائم داشته باشيد و خود 
دانشگاهي ها و خود علماي حوزه ها، برنامه ها 
را تنظيم كنند؛ كه يك آموزش موافق با احتياج 
مملكت، نه يك چيزهايي را بخوانند كه اصالً به 
درد ما نمي خورد.«
صحيفة امام، ج 12، ص 341

دانشگاه اســالمی رضوی كه امروز به ميمنت 
ســالگرد والدت ايــن امام بزرگــوار و در پرتو 
فيوضــات معنوی مرقــد پــاک و تابناک آن 
حضرت گشــايش می يابد، خوب است بخشی 
از تالش و فعاليت خود را به روشــنگری تاريخ 
درس آموز زندگينامه دويســت و پنجاه ســاله 
ائمه اهل بيت)عليهم السالم( اختصاص دهد و 
طی كاری جمعی و همه جانبه، تاريخ سياسی 
زندگی ائمــه را با توجه به عنصــر مبارزه كه 
محور اصلی اين تاريخ اســت برای نســل های 
امــروز و فردای جهان اســالم ترســيم كند. 

در پيام افتتاحيه 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی

امام خمینی)ره(

رهبرمعظم   انقالب



 
خدا را شاكريم كه در جوار مضجع نورانی عالم آل محمد)ص(، يك مركز علمی تحقيقاتی و نخبه پروری با 
همت توليت فقيد، آيت اهلل واعظ طبسی شكل گرفته و با تالش عزيزانی كه در اين مجموعه با دلسوزی 
و پيگيری مداوم مشغول فعاليت هستند، توانسته است فارغ التحصيالن كارآمدی را در عرصه های مختلف 

اجتماعی و به ويژه در حوزه تبليغ دين و معارف و ارزش های الهی پرورش دهد.
اميدواريم كه ان شاء اهلل با همت بلندی كه امروز در دانشگاه است و با نگاه به جايگاه رفيعی كه به دليل 
همجواری با مضجع منور رضوی وجود دارد، جايگاه مرجعيت علمی به كمك حوزه علميه كهن خراسان 

احيا شود.
 

بيانات در ديدار جمعی از 
اساتيد دانشگاه علوم اسالمی رضوی
1395/2/25

تولیت

تولیت آستان قدس رضوی
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دیباچه
به نام خالق قلم

»توقع من از شــما تربيت طلبه فاضل متعهد روشنفكر اســت.« اين جمله، فرموده رهبر فرزانه انقالب به 
حجت االسالم والمسلمين فرزانه شاگرد ديرين خود و رئيس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در توصيه به اداره 

اين دانشگاه است كه همواره در اصل مديريت اين دانشگاه لحاظ شده است.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی به همت و دورانديشی توليت فقيد آستان قدس رضوی از بازسازی دو مدرسه 
خيرات خان و ميرزا جعفر تشكيل شده اســت. مدارسی كه از ســال های دور پايگاه دانش طلبان و بزرگانی 
چند از حوزه علميه مشهد بود و به قول مقام معظم رهبری يكی از اين مدارس پايگاه معنوی حوزه علميه 
مشهد در قبل از پيروزی انقالب اسالمی بود. از همان بدو تأسيس دانشگاه، تأكيد بر اصالت حوزوی سرلوحه 
برنامه ريزی های مديران دانشگاه بود و اكنون نيز برنامه آموزشی تلفيقی حوزوی و دانشگاهی اين ميراث دار 

دو مدرسه كهن مشهد، يكی از نقاط قوت آن به حساب می آيد.
ره آورد سال ها تالش علمی در نزديك ترين مركز آموزش عالی به مضجع شريف يك امام معصوم، ورود تعداد 
زيادی از مشتاقان به فراگيری علوم اهل بيت )ع( و سپس حضور ايشان در بدنه فعاليت های علمی در حوزه 
و دانشگاه، فعاليت های فرهنگی و تبليغی در داخل و خارج از كشور، فعاليت های حقوقی و قضايی و باالخره 

حضوری مؤثر در مؤسسات آموزشی، پژوهشی و اجرايی كشور است.
گستردگی فعاليت های آستان قدس رضوی می طلبد تا تالش برای اطالع رسانی خدمات به صورت جزئی تر و 
به صورت مؤسسه به مؤسسه صورت پذيرد تا از طرفی مجاهدت های هر مركز در گستردگی فعاليت های اين 
آستان مقدس گم نشود و از سوی ديگر در سراسر كشور فرد فرد هم ميهنان بتوانند با اين تالش ها آشنا شوند 
و درصورتی كه مشتاق به حضور در مركزی علمی چون دانشگاه علوم اسالمی رضوی در جوار حرم عالم آل 

محمد )ص( باشند به دليل عدم آشنايی از بهره مندی از اين خوان پربركت علمی بی بهره نمانند.
تاكنون در اين مهم، تالش های زيادی شــده اســت؛ از اطالع رسانی در سطح فضای مجازی گرفته تا تهيه 
بروشورهای اطالع رسانی، حضور در نمايشــگاه های مختلف، مستندهای گزارشی و تلويزيونی و تيزرهای 

تبليغاتی اما جای خالی يك ويژه نامه مكتوب برای ارتباط با مخاطبان جوان احساس می شد.
در اين ويژه نامه تالش ما بر اين است تا با نيازسنجی كه پيش ازاين از داوطلبان آزمون اختصاصی دانشگاه 
شــده بود؛ تالشــی ديگر را برای آشنايی مخاطبان با اين مجموعه مقدس داشــته باشيم و اميدواريم به با 
بهره مندی از ساختار شكل گرفته اطالع رســانی در آستان قدس رضوی گامی ديگر در عدالت آموزشی در 

ميهن عزيزمان برداريم.

اداره كل روابط عمومی و امور رسانه 



از دیروز تـــا امروز



از دیروز تـــا امروز

1
دانشــگاه علوم اســالمی رضوی که یکی از 
موقوفه هــای آســتان قدس رضوی اســت 
 و در جــوار حــرم مطهررضوی واقع شــده،

در ســال 1363 توســط تولیت فقید آستان 
قدس رضوی تأســیس شد. دانشگاهی بر پایه 
دروس حوزوی با دانشــجویانی والیت مدار با 
روحیه ای انقالبی و جهادی که در زمان جنگ 
به ندای امام خود لبیک گفتند و همراه با درس، 
سالح در دست گرفتند. جهاد در دوران جنگ 
تحمیلی خاطره 18 شهید گلگون کفن دانشجوی 
دانشگاه و بعدازآن دو شهید عرصه امنیتی را به 
دانش آموختگان  از  بعضی  یاد می آورد. حضور 
در کسوت ائمه جمعه و تبلیغ در نقاط محروم 
چهره دیگری از فعالیــت جهادی این عزیزان 
اســت. این روحیه جهادی در سایر دوستان 
مدارس  قضائیه،  قــوه  وارد  که  دانش آموخته 
به خوبی  کشور شده اند  دانشگاه های  و  علمیه 

قابل مشاهده است.
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تا امروز که بیش از32سال از تأسیس دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی می گذرد، دانشجویان بسیاری آمده و رفته اند و 
هریک با رسالتی بر دوش، برآنند تا آنچه را که در جوار 

مضجع شریف رضوی به ارمغان برده اند؛ برای دیگران نیز 
به سوغات برند و در نشر معارف و آموزه های جانفزای 

اهل بیت )علیهم السالم( تالش ورزند. امروز بسیاری از 
دانش آموختگان این دانشگاه در جایگاههای علمی و اجرایی 

کشور مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران هستند؛ مدیریت و یا تدریس در مدارس علمیه 

داخل و خارج از کشور، تکیه بر کرسی تدریس و پژوهش 
در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و علمی، فعالیت های 
تبلیغی در سطح داخل و خارج از کشور و دهها تالش و 
کوشش علمی، فرهنگی دیگر، حاصل تالش در دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی است.

دانشگاه مرجع اسالمـــــی فراتر از حوزه و دانشگاه، فراتر از مرزهای کشور

دانشگاه علوم اسالمی رضوی از مؤسسات فرهنگی آستان قدس است 
و با تكيه بر اصل حوزوی و قرآن محوری، در سه مقطع كارشناسی، 
كارشناسی ارشــد و دكتری دانشجو می پذيرد. اين دانشگاه پس از 
پيروزی انقالب اســالمی و در راستای اهداف عالی نظام جمهوری 
اسالمی ايران، از ســوی توليت فقيد تأسيس شد. بنای ساختمان 
شــماره 1 دانشــگاه ، با تلفيق دو مدرســة علمية ميــرزا جعفر و 
خيرات خان در حرم مطهر شــكل گرفته و كمی بعد نيز ساختمان 
شــماره دوم در مجاورت حرم مطهر و در روبــروی ورودی صحن 

هدايت با فاصله كمی از ساختمان شماره 1 افتتاح شد.
 مجموعه اين دو ســاختمان شــامل فضاهای خوابگاه )مدرســه 
ميزراجعفر و خيرات خان(، كتابخانه، سالن اجتماعات، خشكشويی، 
آشــپزخانه و غذاخوری، آمفی تئاتر، كالس ها، بخش اداری و انبار 
اســت و دانشجويان همچنين می توانند از امكانات كمك آموزشی 
دانشگاه مانند كتابخانه بسيار غنی ساختمان شماره 2 و كتابخانه 
مدرسه ميرزاجعفر، بانك نرم افزاری و لوح فشرده، آزمايشگاه زبان 
به منظور فارسی آموزی دانشجويان خارجی و آموزش رايانه بهره برند.

  اهداف تأسیس
 براساس مصوبه جلسه سيصد و شصت و ششم شورای عالی انقالب 

فرهنگی )مورخ ۷4/1۰/5( با اهداف واالی زير تأسيس شده است:
ـ تربيت فقيه، محقق و مدرس در رشته های مختلف علوم اسالمی 

به منظور تأمين نياز حوزه های علميه و دانشگاه ها
ـ تربيت مبلغ اســالمی به منظور نشــر و ترويج فرهنگ اسالمی و 

معارف اهل بيت )عليهم اسالم(
ـ تربيت قاضی و حقوقدان متعهد و متخصص برای كشور

ـ تربيت نيروی انسانی كارآمد

  آموزش رشته ها- دروس
دانشجويان دانشگاه علوم اســالمی رضوی، عالوه بر دروس حوزه، 
دروس رشته های تخصصی را نيز فرامی گيرند و می توانند در مقطع 
كارشناسی در رشته هايی چون علوم قرآنی و حديث، فلسفه و كالم 
اسالمی، حقوق، تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی، زبان و ادبيات 
فارســی، زبان و ادبيات عربی، اقتصاد، تاريخ اسالم، علوم حديث و 

»اولين چيزی كــه مقام معظم رهبری 
)مدظلــه العالی( در مراســم افتتاحيه 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی به آن تأكيد 
داشــته اند توجه به جهات تعهد دينی 
اســت در حالی كه رشته های مذكور به 
خودی خود انسان را متدين و متعهد و 
باتقوی تربيت نمی كند و الزم است افراد 
از جهات اعتقادی و دينی و تعلق خاطر 
به مســائل فكری اسالم صحيح تربيت 

شوند.
اينجــا )دانشــگاه( حــوزه ای اســت و 
دانشــجويان بايد مثل شهيد مطهری 
باشــند واحساس كنند كه حوزه نياز به 
استاد دارد و نيازمند نيروهايی است كه 
در محافل علمی و دانشــگاهی حضور 
يابند و بتوانند در مقابل جنگ تبليغاتی 
كه دشــمنان اســالم به راه انداخته اند 
پاسخگوی مسائل و شبهات روز باشند.«

تولیت فقید آستان قدس رضوی

 آیت اهلل واعظ طبسی
مؤسس دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی
محمدرضا حسینی
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دانشگاه مرجع اسالمـــــی فراتر از حوزه و دانشگاه، فراتر از مرزهای کشور

فقه ومبانی حقوق اسالمی تحصيل كنند. رشته های مقطع 
كارشناسی ارشد نيز شامل علوم قرآنی و حديث، فلسفه و 
كالم اســالمی، علوم حديث، زبان و ادبيات فارسی، زبان و 
ادبيات عرب، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، 
حقوق بين الملل، تاريخ و تمدن ملل اسالمی، فقه و مبانی 
حقوق اسالمی است. و از رشته های مقطع دكترا نيز می توان 
به حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بين 
الملل و فقه جزايی اشــاره كرد. برنامه آموزشی اين مقاطع 
به طور تلفيقی بوده و شامل دروس حوزوی به سبك مرسوم 
حوزه و دروس اختصاصی و عمومی دانشــگاهی اســت و 
دانشجويان پس از طی هر مقطع افزون بر تخصص در يكی 
از رشته های انتخابی خود، در رشته فقه و مبانی حقوق نيز 

به تخصص در سطح آن مقطع دست می يابند.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی تنها دانشگاه غيردولتی رايگان 
و تنها دانشگاه در كشور است كه شيوه آموزشی آن مبتنی 
بر ارائه كامل دروس حوزوی و دانشــگاهی است. به همين 
دليل برنامه آموزشی اين دانشگاه پربارتر از ساير دانشگاه ها يا 

مدارس علميه كشور است.
برنامه آموزشی دانشگاه به تصويب وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری رســيده اســت و بعــد از پايــان تحصيالت به 
دانش آموختگان، دانشــنامه مورد تأييد ايــن وزارت خانه 
اعطا می شــود؛ ضمن اينكه نمرات حوزوی ايشــان مورد 
پذيرش مركز مديريت حوزه علميه خراسان نيز است؛ لذا 
دانش آموختگان اين دانشگاه می توانند دروس حوزه خود را 

در سطوح باالتر ادامه دهند.
همچنين در حوزه برنامه ريزی آموزشــی دانشــگاه علوم 
اســالمی رضوی با اجرای برنامه هــای موفقی چون طرح 
مباحثات دانشجويی در دروس حوزوی )فقه، اصول، فلسفه 
و ادبيات عرب( و امتحانات شفاهی كه از سنت های آموزشی 
حوزه علميه است؛ سطح علمی دانشجويان دانشگاه را برتری 

بخشيده است.
 اساتيد دانشگاه علوم اسالمی رضوی، عالوه بر تبحر در يك 
رشته تخصصی دانشــگاهی به علوم حوزوی نيز در سطح 
خارج فقه و اصول و همچنيــن حداقل يك زبان خارجی 
تسلط دارند و دانشگاه عالوه بردانش آموختگانی كه به عنوان 
هيئت علمی به همكاری گرفته از اساتيد ديگر دانشگاه های 

معتبر كشور نيز بهره می برد .
از ديگر ويژگی های اين دانشــگاه می توان به نگاه فراملی و 
تبليغ جهانی دين اسالم اشاره كرد كه اين امر موجب شده 
با جذب دانشــجويان خارجی از كشورهايی چون چين و 
آذربايجان بستری جهت معرفی رويكردهای اسالم و تشيع 
ايجاد شود. نكتة مهم  ديگر آن كه با توجه به توسعه دانش، 
دانشــگاه نيز توانســته با بهره گيری از كارشناسان حوزه و 
دانشگاه، برنامه جامعی تدوين كند كه ضمن حفظ اصالت 
حوزوی دانشگاه، آموزش های الزم را در رشته های تخصصی 

علوم انسانی به طالب و دانشجويان ارائه دهد.
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دانشگاهی به وسعت جهان اسالم
امام رضا )ع( را عالم آل محمد )ص( خوانده اند. ایشان 
با سالح علم به جنگ تفکرات انحرافی رفتند و علما و 
اندیشمندان را به خضوع در مقابل خود وادار و عقالنی 
و عملی بودن اعتقادات شیعه و معارف اهل بیت )ع( را 
به بهترین وجه برای همگان و آیندگان تبیین کردند. 
پس جا داشت که در محافل و مجالس حتی مخالفان 
او را عالم آل محمد )ص( بنامند. لذا وقتی ســخن از 
دانشگاهی با نام آن حضرت به میان می آید، انتظارات 
بســیاری در اذهان نقش می بندد و وظیفه ای سنگین 
بر دوش دانشجویان و مسئوالن قرار می گیرد تا تالش 
کنند مطابق شأن آن حضرت، مبلغ و مروج اندیشه های 
ناب اسالمی و شیعی به دنیا باشند. در این مقال سعی 
داریم دیدگاه های تولیت آســتان قدس رضوی را در 

خصوص دانشگاه علوم اسالمی رضوی تشریح کنیم.

  انتساب به ساحت قدسی امام رضا )ع(
از نظر توليت آســتان قدس رضوی، انتساب اين دانشگاه به 
ســاحت قدســی حضرت رضا)ع(، مهم ترين مزيت دانشگاه 
علوم اســالمی و متضمن اقتضائاتی اســت كه بايد از سيره 
علمی آن حضرت الگوبرداری شــود. از جمله اين اقتضائات، 
نظريه پردازی های علمی اســت كه بايد دانشجويان و اساتيد 
دانشگاه بدان سمت و سو حركت نمايند: »هيئت علمی توانمند 
اين دانشــگاه می توانند درزمينــة نظريه پردازی های علمی و 
راهگشا برای كشور، نظام و دست اندركاران امور اجرايی نقش 

به سزايی ايفا كنند.«

  مرجعیت علمی جهان اسالم
به اعتقاد ايشان، دانشگاه علوم اسالمی رضوی بهترين جايگاهی 
است كه می تواند پايگاه تحقق »مرجعيت علمی جهان اسالم« 
باشد. به نظر می رسد رسيدن به اين جايگاه، يك رويا نيست و 
می توان با برنامه ريزی بلندمدت و تالش همه جانبه بدان دست 
يافت. »برای اين كار انتظار ما از استادان و فرهيختگان دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی اين است كه راهكارها و اقتضائات تحقق 
مرجعيت علمی اين مجموعه و تبيين صحيح كالم اهل بيت)ع( 

در سطح جهان اسالم و بشريت را ارائه دهند.« 

  همکاری با حوزه علمیه کهن خراسان
از آنجا كه رويكرد اصلی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، حوزوی 
است و دانشــجويان می بايســت در كنار دروس دانشگاهی، 
دروس حوزوی را نيز بگذرانند، تعامل تنگاتنگ اين دانشگاه با 
حوزه علميه خراسان، ضرورتی انكارناپذير است. توليت آستان 
قدس رضوی خود عضو شــورای عالی حوزه علميه خراسان و 
صاحب نظر در اين زمينه است. »دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
با كمك حوزه علميه كهن خراســان خواهد توانست به نقطه 
تعالی و مرجعيت علمی موردنظر برسد«. اين اصلی است كه 

هرگز نبايد مغفول بماند. 

  ورود به عرصه تربیتی و اجتماعی
توليت آســتان قدس رضوی عالوه بر موارد فوق، دريچه های 

ديگری از كار و تالش را بر روی دســت اندركاران، اســاتيد و 
دانشجويان اين دانشگاه گشــوده است. دريچه هايی به سوی 
تربيت فرد و جامعه كه به نظر می رســيد جای آن در مباحث 
آموزشی دانشــگاه خالی بود. تأكيد ايشان بر اينكه »اجتهاد 
تمدن ســاز« ما بايد به عرصه »فقه التربيه« وارد شود، بيانگر 
اين مهم است: »در اين حوزه بحث های قوی و مفصلی وجود 
دارد، ولی بايد با كار جهادی در زمينه مباحثی هم چون فلسفه، 
اخالق و علوم اجتماعی و اخالقی، آن ها را نيز در سطح »فقه 
القضا«، »فقه التجاره« و »فقه الوكاله« در مراجع علمی مطرح 

كنيم«.

   ترویج سیره رضوی
ترويج سيره رضوی از جمله اصلی ترين وظايف آستان قدس 
رضوی اســت و موسســات علمی و فرهنگی اين نهاد نيز در 
اين خصوص مســئوليت دارند. عضو هيئت رئيســه مجلس 
خبرگان معتقد است: دانشگاه رضوی می تواند از طريق تعامل با 
حوزه های علمی و پژوهشی جهان به شرط داشتن برتری علمی 
و سعه صدر در اين زمينه منشأ اثر باشد. از نگاه ايشان، پرهيز از 
تعصبات و درخودماندگی ها، دوری از غرب زدگی و خود اندک 
انگاری و اجتناب از تكفير ديگران، ملزومات اين حركت است: » 
به طورقطع در عرصه تبيين سيره رضوی، محتوای ما فرمايشات 
حضرت رضا )ع( و روش كار نيز روش های وجود مبارک ايشان 

و فرزند بزرگوارشان، حضرت جواداالئمه )ع( است.«
ايشــان همچنين با يادآوری نقش حضرت رضا )ع( در زمينه 
گفت وگوی بين اديان، معتقد است: » امروز نيز دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی نيز با الهام از سيره حضرت رضا )ع(، می تواند 
بــه مهم ترين مركز گفت وگوی بين اديان تبديل شــود و به 
همگان نشان دهد كه تمدن مورد ادعای غرب چه مؤلفه ها و 
ويژگی هايی دارد و تمدن اصيل اسالمی از كجا نشئت گرفته و 

به كجا منتهی می شود«.

  احداث دانشگاه جامع علوم اسالمی رضوی 
طرح عظيم »دانشــگاه جامع علوم اسالمی رضوی«، مبحثی 
است كه عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبری در ديدار 
با اعضای مجمع عالی حكمت اسالمی مطرح كرد. اجرای اين 
طرح، مســئوليت های فراملی و فرامنطقه ای را برای دانشگاه 
رضوی در پی خواهد داشــت: »فعاليت دانشگاه علوم اسالمی 
بايد فراتر از مرزهــا رود؛ به طوری كه علم و فرهنگ به عنوان 
سوغات مشهد برای جهانيان باشــد«. در اين طرح، دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی به مركزی علمی تبديل خواهد شد كه 
به علوم انسانی اسالمی در تمام ابعاد پرداخته می شود. بر اين 
اساس دانشگاه فعلی تنها دانشكده ای از دانشگاه جامع اسالمی 
رضوی خواهد بود و دانشــكده ها و متنوع در قالب اين مركز 

علمی تأسيس خواهد شد.
»تالشی كه آغاز شــده و اكنون نيز نخبگان و صاحب نظران 
برجســته ای با همكاری دانشگاه علوم اسالمی رضوی بر روی 
جوانب مختلف اين طرح و اقداماتی كه بايد در اين راستا انجام 
شــود، كار می كنند و قطعاً با الهام گرفتن از تجربيات مراكز 
علمی برجسته تأسيس شده پس از انقالب، مانند دانشگاه امام 

تبیین دیدگاه های تولیت آستان قدس در رابطه با

انتظار ما از استادان و 
فرهیختگان دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی 
این است که راهکارها 
و اقتضائات تحقق 
مرجعیت علمی 
این مجموعه و 
تبیین صحیح کالم 
اهل بیت)ع( در سطح 
جهان اسالم و بشریت 
را ارائه دهند.

مظفر دارابی
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صادق)ع( و موسسه امام خمينی)ره( و با استفاده از ظرفيت های معنوی 
بارگاه مطهر رضوی مســير تأسيس چنين دانشگاهی بسيار سهل تر از 

مسيری خواهد بود كه ديگر مراكز بزرگ علمی كشور طی كرده اند«.

  دانشگاه رضوی و زائران حضرت رضا)ع(
نقش آفرينی دانشگاه علوم اســالمی رضوی در عرصه های تبليغ دينی 
حرم مطهر رضوی، معرفت افزايی و ارتقای ســطح دانش زائران، ايجاد 
يك زنجيره ارتباطی بين بخش های علمی، آموزشی و پژوهشی آستان 
قدس رضوی از مدارس امام رضا)ع( تا بنياد پژوهش های اسالمی و فراهم 
ســاختن زمينه حضور چهره های علمی كشور در قالب »خادمياران« از 
مطالبات توليت آســتان قدس رضوی اســت. به بركت نام حضرت رضا 
)عليه السالم( »دانشــمندان و بزرگان علمی فراوانی مشتاق خدمت در 
بارگاه منور رضوی هستند تا با عشق و عالقه برای خدمت به بارگاه منور 
رضوی بيايند و اين موضوع می تواند در قالب طرح توسعه خادم، مخدوم 
و خدمت محقق شود كه اگر چنين شد، ظرفيت بی نظير علمی در آستان 

قدس رضوی شكل خواهد گرفت.«

   مرکز علمی، تحقیقاتی و نخبه پروری
دانشگاه علوم اســالمی رضوی به دليل سطح باالی علمی و نوع دروس 
ارائه شده، معموال محل تجمع نخبگان و دانشجويان مستعد است كه با 
شناسايی و پرورش اين استعدادها می توان بيش از پيش شاهد نخبه پروری 
و رشد علمی و تحقيقاتی اين مركز بود. »دانشگاه رضوی مركز مهم علمی، 
تحقيقاتی و نخبه پروری اســت كه با همت آيت اهلل واعظ طبسی شكل 
گرفته و موفق شده است در سال های گذشته دانش آموختگان كارآمدی 
را در عرصه هــای مختلف اجتماعی به ويژه در حوزه تبليغ دين و معارف 
و ارزش های اســالمی پرورش دهد و نيزآمار و ارقامی كه در حوزه علم و 
پژوهش و نخبه پروری از اين مركز علمی ارائه شــده بر نقش قابل توجه 
دانش آموختگان اين دانشــگاه در جهت كادرسازی بخش های مختلف 

نظام مقدس جمهوری اسالمی گواهی می دهد.

ارجمنــدی/ اصــالح جامعه بــدون اصالح 
فرهنگ آن ميسر نيست و تالش  اقتصادی 
و اجتماعــی زمانی می تواننــد به مقصود 
برســد كه الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ 
جامعه، نهادينه شــده باشد؛ پس الزم است 
ورود بــه عرصه ی فرهنــگ و فعاليت های 
فرهنگی، به دليل ابعاد گسترده آن، ورودی 
كارآمــد، مداوم، همراه با مديريت راهبری و 
در يك كالم حركتی جهادی باشــد. در اين 
بين آستان قدس رضوی، ظرفيت فرهنگی 
عظيمی است كه می تواند در فضای عمومی 
كشــور و جهان اســالم تأثير گزار بوده و با 
همكاری نخبگان فرهنگی، بيشترين بهره از 
اين ظرفيت كم نظير در ترويج معارف قرآنی 
و مكتب اهل بيت )عليهم السالم( گرفته شود. 
توســعه فعاليتهای فرهنگی درعرصه های 
داخلی و خارجی با رويكرد بند چهارم منشور 
هفتگانه رهبری محقق نخواهد شد مگر آنكه 
تمامی مؤسســات فرهنگی خود را در اين 

مهم، مسئول بدانند.
 از ديدگاه توليت معزز آستان قدس رضوی 
»تربيت نفوس مســتعد« يكی از جلوه های 
ســيره طيبه امام رضا)ع( است و دراين بين، 
مؤسســات فرهنگی آســتان قدس رضوی 
به عنوان مجموعه ای منتســب به حضرت 
رضا)ع( رســالتی خطير بــه عهده  خواهند 
داشت تا با رسالت مشخص  خود، در تحقق 
آرمان هــای فرهنگی اين آســتان مقدس 
بكوشند. دراين مسير دانشگاه علوم اسالمی 
رضــوی و حوزه های علميــه می توانند در 
دغدغه مهم فرهنگــی رهبر معظم انقالب، 
انديشه و فعاليت نوينی را رقم بزنند. دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی با هدف تربيت عالمانی 
متخصص و انقالبی، رسالتی علمی و فرهنگی 
مضاعفی خواهد داشــت؛ دانشگاهی كه در 
تربيت استاد و نخبه پروری موفق عمل كرده 

و يك جلوه استاد پروری را از خود به نمايش 
گذاشته است؛ آن هم در شهری كه به دليل 
وجود مبارک عالم آل محمد )ص(، ظرفيت 

مرجعيت علمی و معنوی زيادی دارد.
اين دانشگاه با جذب دانشجويان غير ايرانی، 
اعزام مبلغ به شهرهای كشور وديگر كشورها، 
تربيت نيروهای متعهد، فقيه و متخصص و 
انجام پژوهش های ارزشمند علمی و ارائه آن 
در قالب كتاب و نشريات گام های بلندی در 
اين مسير برداشته است. گسترش رشته های 
آموزشــی و ظرفيت های پژوهشی در آينده 
می تواند گام بلند ديگری مبتنی بر بند چهارم 
پيام رهبری باشد هرچندكه توجه به سطح 
كيفی آموزشی و تربيتی، امری ضروری است 
كه تاكنون نيز با حساســيت بااليی در اين 

دانشگاه موردتوجه قرارگرفته است.
همچنين در راســتای افزايش ظرفيت های 
فرهنگــی موجود در آســتان قدس رضوی 
در عرصه بين الملل، تربيت مبلغان دينی و 
رايزنان فرهنگی در ســطح گسترده تر، نماد 
ديگری از عملی جهادی مبتنی بر بند چهارم 
منشورهفتگانه است كه اين مهم نيز در طرح 

توسعه دانشگاه پيش بينی شده است.
در اين راســتا جذب دانشجويان غير ايرانی 
مســتعد و عالقه مند با توجــه به تجربيات 
گذشته، با ســرمايه گذاری، توجه و جديت 
بيشتری دنبال خواهد شد كه اين امر خود 
موجب تســريع در امر نشر معارف و تحقق 
اهداف فرهنگی آســتان قــدس رضوی در 
ســطح جهانی خواهد بود و راه را به سوی 
چشــم اندازی روشــن هموار خواهد كرد؛ 
چشم اندازی وســيع و آينده ای متعالی در 
تربيت مفســر قرآنی و رشد در علوم انسانی 
و اســالمی در عرصه داخلی و خارجی كه با 
توجه به زيرســاخت های قوی اين دانشگاه، 

امری دست يافتنی خواهد بود.

  دانشگاه علوم اسالمی رضوی
       وتربیت نیرو های مستعد

با نگاهی به بند چهارم منشور هفتگانه رهبری
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حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه، از روحانیان مبارز پیش 
از انقالب، شاگرد و یار دیرین رهبر معظم انقالب، دبیر شورای عالِی 
حوزۀعلمیۀخراسان بزرگ و همراه همیشگی تولیت فقید آستان 
قدس رضوی اســت که در ســال 1370 به عنوان سومین رئیس 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی منصوب گردید و تاکنون در این 
سمت ابقا شده اســت. از مهم ترین اقدامات دورۀریاست ایشان 
تصویِب اساســنامه و دوره های تحصیلی دانشــگاه، در شورای 
عالی انقــالب فرهنگی و برگزاری دوره های ســه گانۀتحصیلی 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. در حقیقت، حیات 
آکادمیِک دانشگاه و هدف گذاری های علمی آن، از این دوره آغاز 
شد و تاکنون نیز ادامه دارد. ایشان عالوه بر چاپ مقاالت علمی 
در حوزۀ قرآن و نهج البالغه و نیز مدیر مســئولِی مجالت علمی 
پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، از اساتید باسابقۀحوزۀ 
علمیۀمشهد به شمار می رود. ایشان همچنین راهنمایی و مشاورۀ 
چندین پایان نامۀحصیالت تکمیلی را در کارنامۀکارِی خود دارد. با 
حجت االسالم والمسلین فرزانه همراه می شویم تا در محضر ایشان 

از دانشگاه علوم اسالمی رضوی بیشتر بشنویم.

   با سالم و عرض خسته نباشید. از اینکه وقت خودتان را به ما 
دادید، تشکر می کنیم. برای شروع، خواهش می کنیم دربارۀ نحوۀ 
تأسیس دانشگاه و اهداف آن، توضیحاتی را به خوانندگان بدهید؛ 
زیرا مخاطبان این نشریه، داوطلبان ورود به دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی اند و عالقه مندند دراین باره بیشتر بدانند.
سالم عليكم. با توجه به نياز گستردۀجهان اسالم به مبلغان توانا و نيز ظرفيِت 
محدود حوزه های علميةپيش از انقالب، فكر ايجاد يك دانشگاه علوم دينی 
به منظورِ تربيت متخصصانی در علوم اسالمی، از همان سال های نخست 
پس از پيروزی انقالب، شكل گرفت. هدف مؤسس دانشگاه، مرحوم آيت اهلل 
واعظ طبسی، توليت فقيد آستان قدس رضوی، پرورش نيروهايی بود كه 
برای نيازهای امروز و فردای جهان اسالم پاسخگو باشند. بدين منظور، در 
اساسنامة دانشگاه علوم اسالمی رضوی قيد »تربيت مفسر و محقق و فقيِه 
آگاه« آمده است. با چنين نگاه عميقی، اين دانشگاه كه ويژگی های خاصی 
دارد، در ســال ۶3 تأسيس شــد. مهم ترين ويژگی و مزيت اين دانشگاه، 
مجاورِت آن با حرم مطهر رضوی و بهره گيری از فضای معنوی و قداست 
آن است. برنامةآموزشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی تا سال ۷۰ آموزش 
دروس حوزوی و زبان های خارجی بود. پس از آن، مسئوالن دانشگاه به اين 
نتيجه رسيدند كه به منظورِ ارتقای برنامة آموزشی و ارائة مدرک رسمی و 
مورد تأييِد وزارت علوم، بايد تغييراتی انجام شود. از سال ۷۰ كه مسئوليت 
رياســت دانشگاه به بنده واگذار شــد، پس از برگزارِی جلسات متعدد و 
مشورت با بزرگان و اساتيد حوزه و دانشگاه، برنامة آموزشی جديدی تدوين 
گرديد و تغييری اساســی در برنامه های دانشگاه صورت گرفت تا سبك 
جديدی از آموزش به وجود آيد. در اين سبك، تلفيق كاملی از برنامه های 
آموزشی حوزۀ علميه و دانشگاه، انجام گرفت و تأييِد وزارت علوم را به دست 
آورد. به اين ترتيب، در سال ۷3 كه رشته های ديگری از علوم انسانی نيز به 
رشته های دانشگاه افزوده شد، دانش آموختگان مدرک رسمی وزارت علوم 
را دريافت كردند. بايد متذكر شوم كه در دوره ای 5 ساله يعنی از سال ۷3 
تا ۷8، كاســتی های شيوۀ جديد آموزشی را برطرف كرديم و توانستيم تا 
به امروز، موفقيت های علمی و آموزشــی شايان توجهی را در سطح كشور 

به دست آوريم و اعتبار خوبی را در وزارت علوم و تحقيقات كسب كنيم.

   سایر مشخصه های دانشگاه علوم اسالمی رضوی کدام است؟
در اين دانشگاه، آموزش رشته های علوم انسانی و اسالمی، دقيقاً به سبك 
دانشگاهی اجرا می گردد و در كنار آن، دروس حوزوی نيز با همين سبك، 
آموزش داده می شــود. از اين جهت، يكی از شــاخصه های دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی تلفيق دروس دانشگاهی و حوزوی است. اگرچه اين امر، 
باعث افزايش واحدهای درسی می شود، توان علمِی دانشجويان و طلبه ها را 
نسبت به همقطاران خود در ديگر جوامع علمی باال می برد و موفقيت های 

بيشتری را برای آنان رقم می زند.
همچنين، آزمون ورودی اين دانشــگاه مســتقل است و هر سال زير نظر 
سازمان سنجش و طبق استانداردهای الزم برگزار می شود. برگزارِی مستقل 
آزمون، نشان دهندۀ اعتماد وزارت علوم به اين دانشگاه است. گزينش دقيق 
دانشجو خصوصيِت خاص ماست. كِف نمرۀ قبولی در آزمون ورودی دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی، باالتر از كِف نمره در آزمون سازمان سنجش است. لذا 
اگر داوطلبان، نمرۀ حد نصاب را كسب نكنند، شانس ورود به دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی را نخواهند داشت. از همين رو، گاه كمتر از سهمية وزارت 
علوم، دانشجو می پذيرفتيم تا كيفيت، قربانی كميت نشود. در دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی، پس از قبولِی داوطلب در آزمون ورودی كتبی، مصاحبة 
علمی نيز از وی گرفته می شود و در صورت موفقيِت داوطلب در آن، از وی 
تحقيقات ميدانی می شود. داوطلب در تمام اين مراحل، با ظرفيت های علمی 
دانشگاه به خوبی آشنا می گردد. پس از اتمام اين مراحل و پذيرش داوطلب، 
وی به عنواِن دانشجو، وارد دانشگاه خواهد شد. پس از ثبت نام دانشجوياِن 
جديدالورود، اردوی توجيهِی دو روزه برايشــان برگزار می شود تا شناخت 
كاملی از دانشگاه، مســئوالن و شيوۀ آموزش پيدا كنند. تحصيل در اين 
دانشگاهِ غير دولتی كه موقوفة آستان قدس رضوی به شمار می آيد، رايگان 
است و تمامی امكانات رفاهی چون خوابگاه و سلف و نيز امكانات آموزشی و 

پژوهشی در اختيار دانشجويان قرار می گيرد.
جذب اســتاد و اعضای هيئت علمی در اين دانشــگاه نيز با دقت صورت 
می گيــرد. خصوصيت اين دانشــگاه آن اســت كه ترجيــح می دهد از 
دانش آموختگان موفق خود برای تدريس و آموزش استفاده می كند؛ چراكه 
استاِد اين دانشگاه بايد در علوم دانشگاهی و حوزوی، متخصص باشد. لذا 
بيشتِر اعضای هيئت علمی دانشــگاه رضوی را دانش آموختگاِن خودش 
تشــكيل می دهند. باوجوداين، از ديگر اساتيد برجسته و متعهد نيز بهره 
گرفته می شود. تدريس بزرگانی چون مرحوم معرفت، مرحوم يزدی مطلق 
و مرحوم شانه چی در اين دانشگاه، افتخاری ديگر برای آن است. دقت در 
انتخاب استاد، حتی در دروس عمومی، يكی از ويژگی های نظام آموزشی در 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی است. بر اين نكته تأكيد می كنم كه خصوصيت 
بارز دانشگاه علوم اسالمی رضوی، ماهيت حوزوی آن است، چنان كه از بدو 
تأسيس تاكنون، بر اين ماهيِت خود، استوار مانده و از هدف هايش دور نشده 
است. تمام كوشش ما آن بوده است كه طبق اساسنامه حركت كنيم و از 

هدِف متعالی دانشگاه منحرف نشويم.

   حضرت عالی به ویژگی های این دانشگاه اشاره کردید و تلفیق 
دروس حوزوی و دانشگاهی را مهم تریِن مزیِت آن دانستید. آیا به 
نظر شما آموزش در هر دو جنبۀحوزوی و دانشگاهی، موفقیت آمیز 

بوده است؟ اگر چنین بوده، چه رهاوردی داشته است؟

طبيعتاً تلفيق واحدهای درسی دانشگاهی و حوزوی، باعث افزايش حجم 
دروس می شــود؛ برای مثال، در دانشگاه های ديگر، واحدهای درسی دورۀ 
كارشناســی، حدوِد 13۰ واحد است، اما همين واحدها در دانشگاه علوم 

هدف این دانشگاه، نخبه پروری است
نگاه ریاست دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

الهه ارجمندی
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اسالمی رضوی، به بيش از 2۰۰ واحد می رسند. بديهی است كه اين امر، 
دشواری ها و سختی هايی را برای دانشجويان به همراه دارد اما بايد ديد ثمره 
و اثر اين تلفيق چيســت. اثر اين تلفيق را در توان علمی دانش آموختگان 
دانشــگاه رضوی بايد ديد. دانش آموختة اين دانشگاه از طلبة حوزه برتری 
دارد؛ چون علومی را آموخته اســت كه او نخوانده اســت. همچنين، او از 
دانشجوی هم رشته ای اش در دانشگاه های ديگر نيز قوی تر است؛ چون بر 
دروس حوزوی احاطه دارد. دانش آموخته ای كه در دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، دانشنامة دكتری حقوق را دريافت كرده است، دروس خارج را نيز 
گذرانده و در مرحلة اجتهاد است. مسلماً تحصيل دروس حوزه و دانشگاه 
در بينش او تأثير می گذارد. هدف اين است كه دانش آموختة دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی، نظريه پرداز فقهی در مسائل حقوقی يا اقتصادی يا فلسفی 

و... گردد.

   جایگاه دانشــگاه علوم اسالمی رضوی در مقایسه با دیگر 
دانشگاه های علوم انسانی کجاست؟

نگاهی به نتايج المپيادهای دانشجويی كشور، پاسخ پرسش شما را روشن 
می كند. دانشجويان دانشگاه علوم اسالمی رضوی، بسياری از رتبه های باال 
و جايگاه های برتر در اين گونه المپيادها را به خود اختصاص داده اند. شمار 
قابل توجهی از كتاب ها و رساله های دانشجويی در مقاطع مختلف تحصيلی 
كه مقامی كسب كرده يا شايان تقدير گشته اند، رهاورد تالش دانشجويان 
و طالب فاضل دانشــگاه رضوی است. دانشجويان اين دانشگاه، طبق آمار 
سازمان سنجش، رتبه های نخست را در بيشتر رشته های علوم اسالمی از آن 
خود ساخته اند. ترديدی نيست كه مقايسة دانشگاه رضوی با ساير دانشگاه ها 
نتيجه ای نخواهد داشت، بلكه آنچه مهم است، مقايسة دانشگاه با گذشته اش 
است، تا نواقص را برطرف ساخت و چشم انداز موفقيِت آينده را ترسيم كرد.

   در دانشــگاه علوم اسالمی رضوی، پژوهش چه جایگاهی 
دارد؟

با توجه به اســتعدادهای پژوهشــی دانشــگاه و ظرفيت خود، طرح ها و 
پژوهش های بيشتری را انتظار داشتيم. باوجوداين، به دليِل تغيير برخی 
سياست ها ناچار شديم در چند سال اخير، طرح های پژوهشی را محدودتر 
كنيم. البته در طرح توسعة دانشــگاه كه با نظِر توليت محترم ارائه شده 
است، جايگاه پژوهش، پررنگ تر و مركز پژوهش فعال تر خواهد بود. عرض 
بنده دربارۀ ضعف پژوهش، به اين معنا نيست كه از موفقيت های ارزشمند 
پژوهشی استادان دانشگاه چشم پوشی كنم بلكه اين بزرگواران، طرح های 
پژوهشــی موفقی دارند كه برخی از آنها تقريباً هر سال در مركز پژوهش 
دانشگاه، به صورِت كتاب چاپ می شود. برخی از اين كتاب ها جوايز كتاب 
سال حوزه، كتاب سال خراسان رضوی را به خود اختصاص داده و برخی نيز 
شايستة تقدير در جشنواره های مختلف شده اند. همچنين، چاپ چهار مجلة 
علمی پژوهشی، و يك نشرية علمی ترويجی، از ديگر فعاليت های پژوهشی 
دانشگاه است كه رتبة سبز )رتبة عالی نشريات علمی( را به خود اختصاص 
داده است. پنجاه درصِد مقاالت توليدی اين نشريه ها به قلِم اساتيد دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی است.

   در طرح توسعۀ دانشگاه علوم اسالمی رضوی، آموزش چه 
تغییری خواهد کرد؟

با توجه به ظرفيتهای موجود و نياز به بعضی رشــته ها، گسترش رشته ها 
در طرح توســعه ارائه شده اســت كه در صورت تصويب مسئوالن و نيز 
موافقت وزارت علوم و با ايجاد شــرايط الزم و تأمين اساتيد متخصص، در 
آينده اين رشته های تحصيلی افزوده خواهند شد. به اين ترتيب رشته هايی 

چون آينده پژوهی، بانكداری اســالمی، تربيت خانواده، جامعه شناسی و 
روان شناسی، می توانند در برنامة آموزشی آيندۀ دانشگاه قرار داده خواهد 
شد. همچنين، در طرح توسعه، تأسيس واحد خواهران نيز پيشنهاد شده كه 

نياز به تصويب و اخذ مجوز و نيز ايجاد بستر الزم آن را دارد.

   در این طرح، تعامالت دانشگاه رضوی با دیگر دانشگاه ها به 
چه صورت خواهد بود؟

هم اكنون دانشگاه علوم اســالمی رضوی، يكی از اعضای اتحادية جهانی 
دانشگاه های اسالمی است، كه امسال نيز برای شركت در جلسة اين اتحاديه 
در مراكش دعوت شــده اســت. همة تالش ما اين است كه برای ارتقای 
بيشــتِر سطح علمی دانشگاه و آشنايی با حيطه های آموزشی و پژوهشِی 
ديگر دانشــگاه ها، از ارتباط با استادان و پژوهشگران دانشگاه های اسالمی 
غافل نباشيم. لذا از اساتيد برجسته و متعهِد ساير دانشگاه های معتبر استفاده 
می كنيم و اساتيد ما نيز برای تدريس، به ساير دانشگاه ها دعوت می شوند. 
يكی از برنامه های بايســته در طرح توســعة دانشگاه، همكاری پژوهشی 

مشترک با ساير مراكز علمی است.

   آیا در طرح توسعۀدانشــگاه رضوی، برنامه ای برای جذب 
دانشجویان خارجی وجود دارد؟

يكی از تجربه های موفِق دانشگاه علوم اسالمی رضوی در ساليان دور، جذب 
دانشجويان خارجی از كشورهای مختلف اسالمی در آسيا و اروپا و آفريقا بود، 
به طوری كه از نه كشور جهان دانشجو می پذيرفت. اينان مانند دانشجويان 
ايرانی از امكانات يكســان برخوردار بودند و امكان فراگيری زبان فارســی 
را داشــتند. برگزاری كالس های آموزش زبان فارسی و استفاده از وسايل 
آزمايشــگاهی آموزش زبان، يكی از برنامه های دانشگاه در تربيت علمی 
اينان بود. در طرح توســعة دانشگاه علوم اسالمی رضوی نيز اميد می بريم 
كه بتوانيم دانشجويان خارجی را از كشورهای مختلف اسالمی پذيرا باشيم 
و عالمانی را تربيت كنيم كه پس بازگشت به كشورشان منشأ خدمات بسيار 
گردند و آموزه های ناب اسالم را تبليغ كنند. حضور اين دانش آموختگان در 
كشورهای خود، كارايی بسيار بيشتری در مقايسه با تأسيس شعبه ای از 
دانشگاه در آن كشور دارد. امروز دانش آموختگانی از اهل تسنن را در چين 
می بينيم كه از دانشگاه علوم اسالمی رضوی فارغ التحصيل شدند و به بركت 
تحصيــل و زندگی در جوار حرم مطهر رضوی، ملبس به لباس روحانيت 

شيعه گرديدند و به كشور خود بازگشتند.

   از اینکه وقت ارزشــمندتان را در اختیــار ما قراردادید، 
متشکریم . 
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پس از افتتاح دانشــگاه علوم اسالمی رضوی در مرداد 
1363، اولین گروه از دانشجویان در مهر همان سال وارد 
دانشگاه شدند و به این ترتیب هر سال با آزمون ورودی 
اختصاصی، مصاحبه و تحقیق، طالب و دانشــجویان 
جدیدی وارد دانشگاه می شدند. سال به سال به تجربیات 
دانشگاه اضافه می شد و برنامه ها متناسب با نیازها تغییر 
می کرد. نزدیک به 32 سال از زمان تأسیس و نیز22سال 
از زمان فعالیت رسمی دانشگاه بر اساس برنامه آموزشی 
فعلی می گذرد. در این مدت دانشــگاه توانسته است 
با توجه به امکانات و شــرایط موجود گام های بلندی را 
در راســتای تحقق اهداف خود بردارد و خدمات علمی 

شایانی را به نظام جمهوری اسالمی ارائه دهد.
از سال 1374 با تصویب اساسنامه دانشگاه در شورای 
عالی انقالب فرهنگی به فارغ التحصیالن، مدرک رسمی 
مورد تأییــد وزارت علوم، اعطــا و آزمون های ورودی 
هرسال زیر نظر سازمان سنجش برگزار  شد و سال 1376 
اولین سالی بود که مقطع ارشد با چهار رشته علوم قرآن و 
حدیث، فلسفه و کالم اسالمی، حقوق خصوصی و حقوق 

جزا و جرم شناسی، کار خود را در دانشگاه آغاز کرد. 
این دانشگاه تالش کرده و می کند با حفظ اصالت حوزوی 
دانشــگاه، دروس تخصصی هر رشته را به بهترین نحو 
ممکن ارائه داده و از این طریق پایه های اسالمی کردن 
علوم انســانی را فراهم ســازد؛پایه هایی برای تربیت 

نیروهایی متخصص و متعهد با روحیه انقالبی و والیی.

   علوم اسالمی و مبارزه در مدارس علمیه
از برجسته ترين ويژگی های تمّدن و فرهنگ اسالمی »مدارس 
علوم اسالمی« هستند. با توسعه نفوذ اسالم در كشورها و آشنايی 
مردم بافرهنگ و تعاليم غنی اســالمی، استقبال عمومی مردم 
برای آموزش احكام اسالمی طلب می كرد؛ مراكزی برای آموزش 
و احكام و معارف واالی اسالم ايجاد شود، ازاين رو مدارس علميه 
شــكل گرفت تا بتواند پايگاهی جهت تربيت فقيه و دانش پژوه 

دينی باشــد. در اين ميان مدارس علوم دينی خراسان بزرگ، 
به ويژه حوزه با قدمت مشــهد مقــدس از اهميت و جايگاهی 
بلندی برخوردار است، هم چون مدرسه باالسر، مدرسه پريزاد و 
مدرسه دو در. اگر بخواهيم به سابقه فعاليت سياسی و اجتماعی 
مدارس علميه اشاره كنيم؛ می توان گفت رهبری نهضت تنباكو 
به رهبری مراجع تقليد، مدارس علميه را به اوضاع سياســی و 
اجتماعی جامعه بيش ازپيش پيوند داد. از مشهد طالبی چون 
حاج آقا حســين قمی و حاج ميرزا محمد كفايی خراسانی در 
نهضت تنباكو حضوری فعال داشــتند. عالوه بر قيام گوهرشاد 
كه به تبعيد آيت اهلل حاج آقا حسين قمی و آيت اهلل سيد يونس 
اردبيلی و شهادت آيت اهلل زاده كفايی منجر شد؛ در حوادث اخير 
ايران و قيام شــكوهمند امام خمينی در طی سال های 1341 
به بعد، مدارس علميه مشهد به كانون های مقاومت عليه نظام 
طاغوت تبديل شــد و در پی اين رويدادها، بســياری از طالب 

روشنفكر و مبارز به زندان و تبعيد گرفتار شدند.
قيام طالب مدارس علميه مشهد در سال 1354 و درگيری آنان 
با مأموران ساواک، اوج اين مبارزات بود كه به دنبال آن گروهی 
از طالب انقالبی همچون دانشمند بزرگوار شهيد هاشمی نژاد 
و آيت اهلل آقای واعظ طبسی دستگير شدند و حضرت آيت اهلل 
خامنه ای كه از موقعيت و پايگاه عظيم اجتماعی در ميان مردم 
و روحانيون برخوردار بود، به سيستان و بلوچستان تبعيد شد. با 
تشديد فعاليت های سياسی طالب مشهد، مدارس علميه اطراف 
حرم مطهر كه به كانون های مبارزه ضد رژيم تبديل شــده بود، 
به بهانه طرح توسعه اطراف فلكه حرم مطهر ويران شد تا آنكه 
پس از پيروزی انقالب مجدداً فعال شدند. دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، با توجه به نياز به يك دانشگاه تخصصی علوم دينی، پس 
از پيروزی انقالب اسالمی در هجدهم مرداد سال 13۶3 هم زمان 
با سالروز والدت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )ع( به همت 
بلند و افق آينده نگرتوليت فقيد آســتان قدس رضوی تأسيس 
شد. بنای اصلی دانشگاه از تلفيق و بازسازی دو مدرسه پررونق و 
تأثيرگذار حوزه علميه مشهد يعنی مدرسه ميرزا جعفر و مدرسه 

خيرات خان ايجادشده است.

از دیروز تا امروز دانشگاه
با نگاهی به روحیه انقالبی طالب
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تاریخچه 

   مدرسه علمیه خیرات خان
اين مدرسه قديمی و زيبا در ضلع شمالی بست قديمی پايين خيابان )شيخ 
حر عاملی( واقع شده و در سال 1۰5۷ هجری قمری، هم زمان با حكومت 
شاه عباس دوم توســط يكی از بزرگان آن روز به نام خيرات خان احداث 
شده است. بزرگانی همچون، رهبر معظم انقالب، مرحوم آقا ميرزا عبدالجواد 
نيشابوری، مرحوم آيت اهلل ميرزا حبيب گلپايگانی، مرحوم ميرزا جواد آقا 
تهرانی و... در اين مدرسه به تدريس و تحصيل و پژوهش مشغول بودند. 
در دوره پهلوی اول در اثر سياست های ضد دينی حكومت، تمام مدارس 
علميه مشهد ازجمله اين مدرسه درحالی كه وضعيت ساختمانی نامطلوبی 
نيز داشت تعطيل شدند و در حكومت پهلوی دوم نيز مدرسه هرگز مرمت 
نشــد تا آنكه پس از پيروزی انقالب اسالمی، ساختمان مدرسه با همان 
طرح و نقشه اوليه مرمت شد. ساختمان جديد مدرسه در زمينی به وسعت 
حدود 2۰۰۰ مترمربع با تلفيقی از معماری اســالمی و مهندسی جديد 
بازسازی شده است، در قسمت ورودی مدرسه يك هشتی كوچك قرار دارد 
و در طبقه دوم نيز يك هشــتی و يك مدرس بزرگ قرارگرفته كه بعد از 
انقالب سال ها محل تدريس مرحوم حضرت آيت اهلل واعظ طبسی بوده وهم 

اكنون از اين مكان به عنوان قرائت خانه استفاده می شود.

     مدرسه میرزا جعفر
اين مدرسه در ضلع شمالی صحن انقالب واقع گرديده و از بناهای باارزش 
دوره صفويه است كه به همت شخصی به نام ميرزا جعفر سروقدی يكی 
از تجار خراســان احداث شــد و در چهار ضلع آن حــدود 9۰ حجره در 
دوطبقه ساخته شده اســت. ايوان شمالی مدرسه كه در آخرين بازسازی 
همچنان دست نخورده باقی مانده، ازلحاظ كاشی كاری معرق، هفت رنگ و 
انواع خطوط و كتيبه های موجود در آن به همراه گچ بری های نفيسش در 
زمره بناهای بسيار نفيس اسالمی است. از قسمت های مهم بنا، كتابخانه 
آن است كه از نظر داشتن گچ بری های بسيار نفيس و نقاشی های زيبا كه 
با آب طال آراسته شــده دارای ارزش فــراوان هنری بوده و در بين مدارس 
مشهد بی مانند است. بازسازی مدرسه ميرزا جعفر پس از پيروزی انقالب 
اسالمی به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت كه در اين بازسازی، 
تمام قسمت های مدرسه به جز ايوان شمالی و كتابخانه تاريخی مدرسه با 
همان الگو و معماری اوليه بازسازی شد. اين مدرسه خاستگاه صدها تن از 

مراجع تقليد، فقها و علمای برجسته بوده است. ساليان متمادی استادان در 
آن به تدريس و تحصيل و پژوهش های علمی مشغول بوده اند. در مسجد 
اين مدرسه، بهترين اجتماعات مذهبی مشهد تشكيل می شد و چند حوزه 
درسی معروف نيز در اين مدرسه منعقد می شد؛ ازجمله درس خارج فقه و 
درس معارف آقای حاج ميرزا جواد آقای تهرانی كه از اساتيد معروف حوزه 
علميه مشهد بودند و نيز رهبر معظم انقالب كه پيش از انقالب در مدرسه 

ميرزا جعفر، درس تفسير داشتند.

    تشکیل دانشگاه
 در راستای تأسيس دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مدرسه ميرزا جعفر در 
سه طبقه و يك زيرزمين و خيرات خان در دوطبقه و يك زيرزمين نوسازی 
شد و فاصله ميان اين دو مدرسه در سه طبقه با 22 هزار مترمربع به بناهای 
فوق اضافه شــد و در هجدهم مرداد سال 13۶3هم زمان با اولين كنگره 
جهانی امام رضا )ع( و روز والدت ايشان افتتاح شد و با افزايش رشته های 
درسی و تعداد دانشــجويان افزايش فضای دانشگاه و توسعه آن ضرورت 
يافت؛ به همين دليل ساختمان جديد دانشگاه  با عنايات مؤسس محترم 
به دانشگاه اضافه شد؛ اين ساختمان به جای مدارس باقريه و حاج حسن 
كه قبل از انقالب تخريب شده بود، در زمينی به مساحت 52۰۰ مترمربع 
و در 1۰8۰۰ مترمربع زيربنا در دو طبقه  و زيرزمين ساخته و به دانشگاه 

رضوی واگذار شد تا در شهريور سال 1383 افتتاح شود.

    روحیه انقالبی ادامه دارد
پس از پيروزی انقالب نيز مدارس علميه و دانشگاه ها، فضاهايی مستعد 
جهت تربيت نيروهای انقالبی و واليی بودند. دانشــجويان دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی نيز از جنــس طلبه های انقالبی مدرســه ميرزا جعفر 
خيرات خان بودند و نقشــی فعال و مؤثر در شكل گيری انقالب در مشهد 
داشتند و آن زمان كه نوبت به دفاع مقدس شد، همراه با تحصيل، در صف 
مقدم جبهه حاضر شدند؛ به صورت خودجوش عازم خط مقدم شدند و با 

همكالسی های دانشگاه خود هم رزم شدند. 
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استادی که دیروز لباس رزم داشت
با دکتر دیانتی همراه می شویم

سال 63 بود که دکتر دیانتی وارد دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
شد. سه سالی می شد معلم آموزش وپرورش بود و هنوز به آموختن 
عشق می ورزید اما شرایط تحصیل در دانشگاهی حوزوی او را بر 
آن داشت تا از شغل خود استعفا دهد تا مسیر زندگی اش را تغییر 
دهد. تا سال 81 در این دانشگاه، علوم قرآنی و فقه مبانی حقوق 
خواند و هم زمان با آن ارشــد و دکترای ادبیات فارسی گرفت. 
سال 75 آزمون قضاوت قبول شد ولی تدریس ادبیات فارسی در 
دانشگاه را انتخاب کرد و 20 سال هیئت علمی دانشگاه کرمان بود 
وهم اکنون نیز در کنار تدریس در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
و جامعۀ المصطفی العالمیه، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
مشهد است و حاال دکتر با این سابقه درخشان فعالیت علمی از آن 
روزهای علوم اسالمی رضوی می گوید. از روزهای جنگ و درس 
و از روحیه جهادی سه شهید هم رزمش... هم رزم و هم کالسی در 
دانشگاه. از روزهایی که خود نیز با این سه عزیز همراه بود و در 
کربالی 5 با یک ترکش خمپاره در ناحیه شکم مجروح شد و حاال 

جانباز 25 درصد است.

   روزهای جهاد شروع می شود
 از ورودی های ۶3 بوديم، 11۶ نفر؛ و می توان گفت اكثر دانشجويان نخبه 
و بااستعداد بودند. از آن رتبه تك رقمی های كنكور كه از پس سخت گيری 
گزينش اين دانشگاه برآمدند و حاال دانشجوی اينجا بودند. تنها استعداد و 
هوش بچه های آن روزها نبود كه خاص بود. روحيه عجيبی داشتند. آمده 
بودند برای درس و جنگ. حاال فرقی نداشــت مبارزه و سخت كوشی در 
جبهه باشد يا سازندگی و تبليغ. جنگ كه شروع شد خيلی ها به صورت 

خودجوش جذب تيپ ويژه شهدا، تيپ لشكر5 نصر و تيپ لشكر 8 امام 
رضا شدند و برای دفاع و جهاد عازم شدند. اكثر دانشجويان علوم رضوی 
به دليل هوش باال و توانمندی های خاصی چون تســلط به زبان عربی، 
مسئوليت های استراتژيك مانند ديده بانی و تهيه گزارش از منطقه دشمن 
را بــه عهده می گرفتند؛ دربخش  اطالعات، عمليات و تهيه نقشــه های 
جنگ و ترجمه اســناد سری عراقی داوطلب شده و موجب پيروزی های 
چشمگيری در جنگ می شدند. تهيه نقش های جنگ مسئوليت بسيار 
حساس و مهمی در آن روزها بود. اين كار شامل گشت شناسايی در شب 
به منظور نفوذ به چادرهای دشمن و نيز ترجمه اسناد سری بود؛ كه در اين 
موارد آشنايی با متون تخصصی و ژورناليستی عربی ضروری بود؛ و شهيد 
اثنی عشری از دانشجويان نخبه دانشگاه علوم اسالمی رضوی در اين مورد 

مهم، بسيار كارآمد و نخبه بود.
   طلبه ای عارف مسلک

 با شــهيد سعيد محموديان در ســال های ۶3 تا ۶5 در خوابگاه دانشگاه 
هم اتاقی بودم ودر رشته فقه و مبانی حقوق هم درس بوديم. در عمليات 
كربالی 5 بود كه در شلمچه شهيد شد. عجيب زاهد و عارف مسلك بود و 
ارتباطی نزديك با علمای اهل معرفت داشت. در جلسات عالمه حسينی 
تهرانی از شاگردان عالمه طباطبايی شركت می كرد و البته به يك استاد 
در هر درس دانشــگاه نيز اكتفا نمی كرد. هر درس را از بهترين استاد آن 
فرامی گرفت. برای برنامه های تربيتی خود وقت می گذاشــت، اهل سير 
و ســلوک بود؛ به اماكن زيارتی زياد می رفت و زياد نماز شب می خواند. 
قســمتش هم همان شــد كه با يك بار مجروحيــت و خدمت در واحد 
اطالعات عمليات به شــهادت برسد آن هم وقتی 23 سال بيشتر نداشت 

و مادرش می گفت برايش نامزد كرده بودند.

الهه ارجمندی
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   ورزشکاری نخبه و خالق
  مهدی اثنی عشری خواهرزاده آيت اهلل مكارم شيرازی بود. 
در دانشــگاه هم اتاق بوديــم و در جنگ نيز هم رزم. با او در 
كربالی 5 نيز همراه بودم. نوزدهم بهمن ماه سا ل ۶5. هردو 
داخل خاكريز اطالعاتی. من در ســنگر تاكتيكی بودم و او 
در سنگر مستحكم زيرزمينی چند متری عقب تر. مسئوليت 
هدايت آتش توپخانه با من بود. من مجروح شدم و به عقب 
برگشــتم و آن روز، آخرين روز ديدارمان بود و شهيد اثنی 

عشری چند روز بعد شهيد شد.
شهيد اثنی عشری ادبيات خوانده بود و ديپلم برق داشت. 
نيرويی كارآزموده و ورزشــكار. با پشتكاری كه داشت هم 
در ورزش و ورزيدگی جســمی سرآمد بود وهم در مباحث 
علمی. كوهنورد بود و جودوكار و شناگر حرفه ای؛ مطالعات 
بسياری داشت و مدام يادداشت برداری می كرد. جالب آنكه 
به بهداشــت شخصی خود اهميت زيادی می داد و در كوله 

خود تمامی لوازم موردنيازش را داشت.
بعد عمليات والفجر 8 بود. عمليات مهران، من بودم و شهيد 
و سه چهار نفر ديگر. برای شناسايی، عراقی ها را دور زديم تا 
مخفيانه، منطقه را رصد كنيم؛ اما در شرايطی قرار گرفتيم 
كه تنها با يك كالشينكف مجبور به تيراندازی شديم و  مركز 
مخابرات دشــمن دست ما افتاد. بعثی ها كه گمانشان اين 
بود تعدادمان زياد است و برخالف تصور ما تسليم شدند و 
اين طور بود كه دوهزارنفری اسير شدند و آنجا بود كه امام 

)ره( فرمودند كه مهران را خدا آزاد كرد.
توانايی جســمی شهيد اثنی عشــری در نيزارهای حوالی 
جزيــره مجنون نيز به كمكمان آمد. به راحتی پارو می زد و 
قايق را هدايت می كرد. من بودم و شــهيد اثنی عشری و 
هاشم مقدسيان ديگر طلبه دانشگاه علوم رضوی و يك نفر 
ديگر كه برای شناسايی رفته بوديم و الزم بود ساعت ها ميان 

نيزارها بمانيم تا گشت عراقی ها تمام شود.
روحيه خاصی داشت. خالقيت و هوشش قابل توجه بود. در 
كوله بار خود ابزار و داروهای گياهی داشت. با سيم سايه بان 
درســت می كرد با كمترين وسايل غذا آماده می كرد، برای 
ديدبانی سريع كوه را باال می رفت، در مشهد سر ساعت به 
كالس و مطالعه و زيارتش می رسيد و از رسيدگی به خانواده 

نيز غافل نمی شد و اهل صله رحم بود.
شب كربالی 4 بود كه ديدم وصيت نامه اش را می نويسد و 
همان شب با حاالتش به من فهماند رفتنش نزديك است. 
آن عمليات ما شكست خورديم و نيروها برگشتند كه البته 
با تدبيری اوضاع جبهه ايران آرام شد و فرماندهان به اهواز 
برگرداندند تا فرماندهان و نيروهای بعثی نيز پراكنده شوند. 
به اين ترتيب در عمليات كربالی 5 توانستيم آن ها را غافلگير 
كرده و پيروزی بزرگی به دست آوريم و در همين عمليات 

بود كه شهيد اثنی عشری نيز به شهادت رسيد.

   آرام در میان مجنون
شــهيد عليرضا يزدی پسر آرام و ساكتی بود از نيشابور. در 
سكوت هايش خود را تربيت می كرد تا سخن بيهوده يا گناه 
نگويد. بصيرت عجيبی داشت و نسبت به مسائل سياسی روز 
و افكار سياسی اطرافيانش توجه نشان می داد. طبع بلندی 
داشت و حافظ چندين سوره بلند قرآن بود. شهيد سرپرست 
خانواده نيز بود و نگران آن ها و البته خنده رو و دست دل باز 
با آن ها. رضايت مادر را گرفت و حالليت خواست، آن ها را به 
خدا سپرد و راهی جبهه جنوب شد. سرانجام در سال ۶۶ در 
جزيره مجنون تير خورد و پيكرش در تيررس عراقی ها در 
بين هورهای مجنون در آب گير افتاد و همان جا آرام گرفت. 

آرام و بی صدا مانند تمام وقت هايی كه با خدا نجوا می كرد.

  رحیم پور ازغدی، استاد نظریه پرداز و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی که 
پس از جنگ، به بررسی و تحلیل مباحث فکری و فرهنگی و سیاسی و دینی 
ایران و جهان پرداخته، چندی پیش در جمع صمیمی دانشجویان دانشگاه 
علوم رضوی در بزرگداشت شهدای دانشگاه حضور یافت و از خاطرات جنگ 
و هم دانشگاهیان آن ها گفت. مردانی که روزی او هم سنگرشان بود و اینک 

نیستند. از شهدای دانشجوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی...
وی که خود درس طلبگی خوانده، در لشــکر5 نصر خراسان هم رزم طالب 
دانشــگاه رضوی بود و با ده نفر آن ها، دوستی نزدیک داشت. رحیم پور از 
آشنایی اش با این مخلصان شــهادت طلب، در عملیات خیبر در سال 62 و 
عملیات بدر در ســال 63 گفت و اشاره ای کرد به والفجر 8، همان عملیاتی 
که دانشجویان رضوی، داوطلب ورود به گروه عملیاتی غواصی شدند و پس 
از آموزش خود را به اروند زدند تا خط را بشــکنند؛ درحالی که می دانستند 
بازگشتی در کار نیست و به آن ها گفته شده بود برای شهادت آماده باشند. 
بعضی از آن ها در همان والفجر 8 در آزادسازی فاو و بعضی دیگر در عملیات 

کربالی 4 در شلمچه شهید شدند.
رحیم پور به ویژگی مشترکی در تمامی شهدای غواص دانشگاه اشاره کرد؛ 
به خلوص و شجاعت آن ها که ناشی از ایمانشان بود. وی ادامه داد: این ایمان 
متأثر از شناخت عرفان جهادی امام خمینی )ره( بود که هم در مکتب اسالم 
درس بخوانند تا آگاه باشند وهم برای حفظ اسالم بجنگند و این فکر، آنان 
را با بســیاری از دانشجویان و طالب آن روزها متفاوت می کرد. در آن روزها 
بعضی از طالب وظیفه خود را صرفاً رسیدن به مرحله اجتهاد و حفظ اسالم 
برای آینده می دانستند و از جهاد غافل بودند، اما طلبه های این دانشگاه با آن 
سن کم و با تفاوت های بسیاری که از لحاظ مالی، قومیتی و تحصیالت خانواده 
داشتند؛ هر دو سنگر را حفظ کردند و اعتقادشان واحد بود. برای خدا رفتند؛ 
هدفشان تنها خدا بود و باید اکنون نیز چنین باشد. دانشجوی این دانشگاه  
باید طلبه ای باشــد که هم درد دین داشته  و مردمی باشد و هم متخصصی 

متعهد و سخت کوش در رشته تحصیلی خود باشد.
 اگر ما نیز مانند آن ها، نگاهمان کاسب کارانه نباشد و هدف تنها خدا باشد؛ 
این گونه حوزۀ سکوالر و طلبه سکوالر نخواهیم داشت و حوزه و دانشگاه، هر 

دو در خدمت انقالب قرار خواهند گرفت.

 
 

* رحیم پور ازغدی با جمعی از دانشــجویان دانشگاه علوم رضوی، 
غواصانی از لشکر نصر 5 خراسان در نخلستان های نزدیک به منطقه 
عملیاتی آبادان و خرمشــهر که برای عملیات عبور از اروند آماده 

می شدند. 11 تن از این جمع شهید یا مفقود شدند.

روحیه  انقالبی
 در دانشجویان 

آن روزها



20
20

مراسم خواســتگاری اش بود ولی نه از آن خواســتگاری های معمول. به 
خواست مادر آمده بود و برای اتمام حجت. از آرزوی شهادت به عروس گفته 

بود و دل او را لرزانده بود.
قرار عقد برای نيمه شعبان شد وسيد مجتبی خوشحال از رضايت مادر، قول 

داد كه برای مراسم  به موقع برمی گردد و راهی جبهه شد.
رضايت پدر و مادر برايش همه چيز بود. وقتی در كودكی پدرش را از دست 
داد به خودش قول داد تا به آرزوی پدرش عمل كند و طلبه شود. به دانشگاه 
رضوی رفت  لباس روحانيت پوشيد. حاال هم مادر می خواست برايش عروس 
بياورد تا پايبندش كند و ديگر فكر جبهه را نكند. اما نيمه شعبان گذشت و 

بد قولی كرد و نيامد. تنها ساكش برای مادر و عروس تازه اش رسيد.
رفقايش ميگفتند ساک به دست آمده ی آمدن بود اما پس از اعالم عمليات 
شناســايی، دلش طاقت نياورد هم رزمانش را تنها بگذارد و به خوشی اش 
برسد برای همين ماند، به مادرش مهر خون آلودی را دادند و گفتند در حالی 
پيكرسيد مجتبی را پيداكرده اند كه يك پا نداشته و به درختی تكيه داده و 
اين مهر در دستش بود. گفتند كه پيام داده بود به مادر و خانواده ام بگوييد:» 
اگر شــهيد شدم صبوری كنيد و زينبی باشيد تا دشمن شاد نشويم«  وآقا 

سيد مجتبی به حجله رفت اما درجبهه بانه كردستان...

 
وقتــی در جواب بــرادرت بگويی:» دلم طاقت نياورد كه من هــم جبهه آمدم« يعنی آن قدر 
بزرگ شده ای كه تو هم حس تكليف كنی و نخواهی از خدمت به سرزمينت بی نصيب بمانی. 
نگهــداری از مادر پير جای خود، به آن هم می رســيد اما دفاع هــم وظيفه بود. حتی برای او 
كه هميشــه از سنش كوچك تر ديده می شد و حتی به خاطر همين ريزنقشی، چند سالی را 
ديرتر وارد كالس اول شد. حشمت اهلل، ته تغاری باهوش و زرنگ آقا خيراهلل دانشجوی دانشگاه 
شهيد بهشتی شده بود اما طلب علوم دينی و عالقه اش به تبليغ او را به دانشگاه رضوی كشاند 
و تعهدش به امام او را تا جبهه رســاند. عجيب هم نبود. ريشــه ای مذهبی داشــت و از قديم 

خانواده اش متولِی حسينيه بودند و عشق به حسين )ع( در خونش بود.
از ابتدای جنگ مســئول برگزاری مراسم تشييع و بزرگداشت شهدای محله می شد و كمی 
كه گذشت با رفقايش قرار گذاشت كه آن ها هم راهی شوند. قسمتش اما آن بود در عمليات 
كربالی 4 در شــلمچه، باالی سر جنازه دوست شهيدش، خمپاره ای به زمين بنشيند و او را 
نيز به آرزوی قلبی اش برساند. حاال مانند مواليش حسين )ع(، بدن بدون سرش را روی دست 
می بردند. حشمت اهلل در وصيت نامه اش نوشته بود: » ای كاش قطعه پيام آغشته به خونی بودم 
تا با نظاره آن بر مظلوميت حسين )ع( گريه می كردند.« و حاال حتماً افتخار می كرد كه سر در 

بدن نداشت...

 بد قــولـی 

اقتدا به حسین )ع(

دانشجوی شهید
سید مجتبی شربتی

شهید 
حشمت اهلل رضایی

 خدمت سربازی اش زمان جنگ بود. فرستادنش نقده، يكی از شهرهای مرزی كردستان. 
هميشه روزه داشت و اين باعث شده بود رفقايش به شوخی از من بپرسند: »حاج خانم مگر 

پسرت چقدر روزه خورده كه قضايش تمام نمی شود؟«
قران بعد از سحر و مناجات شبانه اش ترک نمی شد. قبل سربازی، هم در دانشگاه درس 
می خواند و هم ورزش می كرد؛ ورزش های ســخت رزمی و تمرينات طاقت فرسايی كه 
می گفــت می خواهد با آن ها بر ترس ها و نواقصش غلبه كند. كوهنوردی می كرد؛ گاهی 
پای برهنه در شــن و برف راه می رفت. انگار به دنيا آمده بود تا درراه اســالم شهيد شود. 
سربازی اش كه تمام شد گفتم برگرد پيش مادر پيرت بمان. سهم تو تمام شده. گفت: نه 
تازه شروع راه است. خودم از زير آينه و قرآن ردش كردم و رفت. حسينم در 23 سالگی 
در عمليات والفجر 8 پرپر شد. بی تابش بودم تا وقتی كه يكی از اقوام، خوابش را ديد و برايم 
گفت حسين پيغام فرستاده هميشه كنارم می ماند؛ بی تابی اش را نكنم. بعد از شهادتش ما 
را محضر آقا بردند. از روحيات پسرم گفتم. آقا مشتاق شدند. عكسش را كه نشانشان دادم 

پشتش برايم اين چنين يادگار گذاشتند:
»ياد شهيد عزيز، سيد حسين عظيمی گرامی باد كه با پرواز بلند خود به ملكوت اعلی، 

خود و آرمان های اسالمی اش را جاودانه ساخت.«

پرواز به ملکوت اعلی
شهید 

سید حسین عظیمی
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وقتی از دانشــگاه رضوی خبر آوردند كه قبول شده، جبهه بود و قصد آمدن 
هم نداشت. به اصرار برادران و اجبار فرمانده اش ناچار شد برود و ثبت نام كند. 
كوچك ترين پسر خانواده بود و عالقه خاصی به مادر داشت و بااينكه از ابتدا در 
بيرون خانه كار می كرد، در خانه هم به اندازه دختر نداشته، كمك حال مادرش 
بود. همين تواضع و افتادگی مانع می شد تا خانواده اش لحظه ای فكر كنند در 
جبهه می تواند پست مهمی داشته باشد غافل از اينكه جزو بهترين غواص های 

واحد اطالعات عمليات بود.
به همه توصيه می كرد تا می توانند كتاب بخوانند و آگاهی و اطالعاتشان را باال 
ببرند تا گروهك های منافِق وقت از جهل آن ها پل نسازند و باال بروند و با همين 
عقيده خيلی ها را دنبال درس و بحث فرستاده بود. برای همان بود كه خودش 
هم در دانشگاه رضوی آزمون داده بود. حسينعلی عاشق جبهه شده بود و اين 
از تمام حركاتش پيدا بود؛ بطوريكه مادرش هم فهميد نمی تواند جلويش را 

بگيرد و رضايت به رفتن داد.
آخرين بار آدرس خانه شــان را روی كاغذی نوشت و در جيب لباس رزمش 
گذاشت، انگار می دانست الزم می شود؛ زمانی نگذشت كه پسِر بيست ويك ساله 
آمنه خاتون در عمليات كربالی پنج به فيض شــهادت رسيد و پيكرش را با 

همان كاغذ آدرس توی جيب برای مادرش آوردند.

غــواص
شــهید  دانشــجوی 

حسینعلی زارع شبلی

ســال ۷5 بود و تشييع جنازه چند شهيد. پيكری در كار نبود. چند استخوان 
بود و پالک هــا. مادر رضا هم آمده بود و با خودش حتماً فكرمی كرد پســر 
خوش قدوبااليم رفته وحاال اين استخوان ها برايم برگشته...اما بالخره برگشت و 
انتظار تمام شد. استخوان ها را طبقه باالی مزارحاج آقاعلی محمددفن كردند. 
شايد مانند حضرت علی اصغركه درآغوش پدرآرام گرفته بود؛ حاالحاجی هم به 
آرامش رسيده بود. پيرزن يادش ازروزی آمد كه با حاجی مسافرمشهد شدند 
و رضا را با نذر و توسل از پابوس امام رضا گرفتند. يادش از روزی آمد كه مدام 
نگران بود پسرش عزيزكرده اش ازاو دورشود. روزی كه او گفت می خواهد طلبه 
دانشگاه علوم رضوی شود ومجاورامام درس بخواند تا روزی كه تمام تالشش 
را كرد او وحاجی را راضی به رفتن و دفاع از كشوركند؛ چيزی نگذشت. پدر 
و مادر در تب وتاب خبری ازجبهه بودند و موی، ســپيد كردند. پيرزن بازهم 
روزی رابه يادآورد كه حاجی اش بی قراری دوری پسر را تاب نياورد و تنهايش 
گذاشــت وبعد هم روزی كه برايش خبردادند »رضاهم بازنخواهد گشــت« 
ودركربالی 2 درمنطقه حاج عمران پركشــيده است. حاال قبری را درآغوش 

می كشد كه دو عزيزش در آن آرميده اند و راضی است به رضايت خداوند.

عزیزکرده پدر و مادر 
دانشجوی شهید

 رضا صباغی
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نور خورشيد كه از پشت پرده سرک می كشد، چشمانم را باز می كنم و چشمم، مثل هرروز به 
جمال يكی يك دانه ام روشن می شود.

- سالم آقا عليرضا.صبحت به خير عزيز مادر!
كار هرروزه ام درد و دل با عليرضاســت.از خاطرات ميگويم و نازش را می كشم.سر آخر هم گله 
می كنم و برگشتنش را می خواهم. پســرم از همان اول، راه و روشش از بقيه جدا بود.از به دنيا 
آمدنش كه با هزار نذرونياز بود گرفته تا نماز و روزه اش در شش سالگی كه واقعاً نگرانم می كردكه 
نكند از نخوردن ضعيف شود اما حريفش نبودم. پشت لبش كه سبز شد از آرزويش برای رفتن 

به دانشگاه رضوی گفت.درد دوری و بی طاقتی را به جان خريدم و رفتنش را به نظاره نشستم.
بعدازآن به خاطر اسالم و مسلمين به جبهه رفت.آخرين بار قول گرفتم كه وقتی برگشت بايد 
پيش خودم بماند و ديگر تنهايم نگذارد.با لباس روحانی به جبهه نرفت،كه با دست نشانش ندهند. 
خواســت بی سروصدا و فقط به خاطر رضای خدا باشــد. قبل رفتن می گفت »اين راه شهادت 

دارد،اسارت دارد،مفقودی دارد..«.
ســی سال است كه حرف هايش را مرور می كنم و ميدانم در راه حضرت زهرا )س( مفقودشده؛ 
اما مگر يك پيرزن چقدر تحمل دارد.پدرش طاقت نياورد و در انتظار چشــم از جهان بست.اما 
من و خواهرهايش از سال شصت وپنج كه نوزده سال بيشتر نداشت تا اآلن، هرروزمان را به اين 
اميد شب می كنيم كه باالخره در بازمی شود و قامت علی رضايم در چهارچوب در خودنمايی كند.

عليرضا جان! تو كه دل رحم بودی.نخواه كه مادرت بدون ديدن روی ماهت از اين دنيا برود.

 روی تخت بيمارستانی كه خودم در آنجا به مجروحان خدمت می كردم پيدايش كردم شوكه 
شــدم و بيشتر عصبانی كه چرا خبرمان نكرده است. علی اصغر را با نذر و نياز از خدا گرفته 

بوديم وبرای مان متمايز بود.
اهل آزار كســی نبود. مراقب و معتقد،فعال و انقالبی با دوستانش در مدرسه انجمن اسالمی 
دانش آموزی تشكيل داده بود و در دفتر نماينده امام خمينی و توليت آستان قدس رضوی 

هم خدمت می كرد.
حاال مجروح مقابل چشمانم بود.بعد از عمل جراحی، چند روزی بيشتر در بيمارستان طاقت 
نياورد و بااينكه دكترها اجازۀمرخصی نمی دادند اصرار داشت به خانه برود تا تخت برای بيمار 
ديگری خالی شود.كتفش آسيب شديدی ديده بود و هنوزكامال خوب نشده بود.بااين وجود، 
زمانی كه مطلع شد فرمانده هم رزمانش را فراخوانده؛ به دنبال آن ها رفت و در شلمچه ماندگار 

شد و ديگر برنگشت.
هجده سال بعد از معراج شهدا دنبال من و ام البنين آمدند. تابوتی نشانمان دادندكه با همه 
بزرگی اش برای كيسه ای خاک و پالكی زنگ زده كوچك بود.مادرش طاقت نياورد و زودتر از 
من به ديدار پسرمان رفت. پسرم قبل از رفتن چيزهايی می نوشت.جايی نوشته بود: »چون 
عشق دارم پس هستم، چون هستم پس می روم و چون عاشقانه می روم پس می مانم و ماندگار 
می شوم.« دوری اش كمرم را خم كرد اما چه چيز بهتر از آن كه بدانی پسر عاشقت به وصال 

معشوق رسيده. 

نامه های یک مادر

پالکی زنگ زده

دانشجوی شهید
علیرضا نکونام

دانشــجوی شهید علی 
اصغر حسین پور ازغدی

به جای خودش رفقايش آمدند خانه مان. فهميدم كه ديگر پسرم را نمی بينم...
در رمضان سال چهل ويك دنيا آمد و نامش را محمد گذاشتيم اما چند روزی بيشتر طول نكشيد كه 
نامش شد محمدرضا. مريضی سختی گرفته بود كه دكتر هم جوابمان كرد. ناله و گريه هايم جواب داد 
و به لطف آقا امام رضا پسرم شفا گرفت. نذر كردم كه نامش را محمدرضا بگذاريم و خدمت گزار آقايم 

امام رضا باشد. اين طور شد كه برای ادامه تحصيل رفتن دانشگاه رضوی را انتخاب كرد.
شبی داشت در حياط، بی سروصدا پرده های مسجد را می شست كه ريا نشود؛ فهميدم چه قدر شوق 
خدمت به اســالم را دارد. جنگ هم كه شد بدون معطلی راهی جبهه های نبرد شد. زمانی كه برای 
مرخصی می آمد می فهميدم حال عجيبی دارد؛ شــوق شــهادت...اين را از چشمان خيس و حاالت 
دگرگونش می شــد فهميد. وقتی برای آخرين بار رفت انگار می دانست شهيد می شود؛ نامه ای برايم 
گذاشــته بود كه گريه كنم زيرا می داند از احساست و عواطف مادری ام سرچشمه می گيرد اما برای 

فرزندم نباشد و به شوق پيروزی حق و شكست دشمن گريه كنم.
حاال رفقايش آمده بودند و می گفتند: »حاج خانم پسری تربيت كرده ای كه شهادتش داغی بر دلمان 

گذاشت. وقتی شلمچه را گرفتيم تا همه را وارد خاک ريزهای ايران نكرد خودش باال نيامد«.
يك ماه بعد از شهادتش در عمليات كربالی چهار، پيكر پسر من بازگشت درحالی كه فقط 24 بهار از 
عمرش گذشته بود و عزادار محمدرضا، گريه هايم اشك شوقی بود برای پيروزی های حق عليه باطل.

شفا  یافته
دانشجوی شهید 

محمدرضا اویسی ثانی
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اهل خرم آباد بود اما به دليل تحصيل در دانشگاه رضوی از مشهد به جبهه اعزام 
شد. محبتش به آقا امام رضا آن قدر زياد بود كه هر وقت فراغتی دست می داد به 

پابوسی آقا می رفت.به قول رفقايش شده بود كبوتر حرم.
برای اولين بار سوم دبيرستان بود كه به جبهه اعزام شد و آن قدر كاردرست بود كه 
چند سال بعد غواص اطالعات عمليات شد و هم زمان به درس و دانشگاهش هم 
می رسيد. می گفت: من به درس دو دانشگاه عمل می كنم، دانشگاه كربال و دانشگاه 
علم. در خانه علی عباس بود و در جبهه ابوذر.اگر از برادرهايش كه بيشترشان در 
جبهه بودند می پرسيدی، نمی دانستند ابوذر معروف همان برادر خودشان آقا علی 
عباس است. غواص بود وعاشق. به حدی كه برای رفتن به عمليات والفجر 8 نذر 
كرد وچهل روز روزه گرفت. نذرش قبول شــد. در دل شــب به اروند زدند و خط 
راشكستند تا راه را برای نيروهای پياده به سمت فاو هموار كنند. غروب آفتاب بود 
كه بعثی ها در منطقه بمب شــيميايی زدند و تركشش،حنجرۀ ابوذر را دريد و به 
وصال يار رساند. انگار قبل رفتن می دانست كه اين آخرين عمليات است چون از 
حال عجيبش نوشته بود؛ از آرزوی شهادت و اين كه  ان شاءهلل آقا سر بالينش بيايد.
زمانی كه تمام هم واليتی هايش منتظر رسيدن پيكرش بودند؛ خبر رسيد كه سهواً 
به مشهد برده شده. اما دوستانش می دانستند اشتباهی نشده و كبوتر حرم، راهی 

مشهد شده تا جسمش آخرين بار با آقا وداع كند.

غواص عاشق
دانشجوی شهید

علی عباس حسین پور

مانند دو راهی بين الحرمين می ماند. نمی دانم اول ســر مزار محمدم برم يا علی. ســر 
مزار محمد می نشينم و با علی درد و دل می كنم و سر مزار علی هم با محمد: »محمد 
يادت می آيديك ســال بعد از رفتن علی به جبهه آمدی سراغم و گفتی می خواهی به 
جبهه بروی؟ رفتی و  وقتی ســالم برگشتی، از خدا خواستم دستت به جايی بند شود 
تا فكر دوباره رفتن را نكنی. دعايم مستجاب شد و دانشگاه رضوی قبول شدی و رفتی 
ســر درس؛ اما درس هم ماندنی ات نكرد. دوباره آمدی و اجازه خواســتی كه برگردی 
جبهه.گفتی دســت من امانت بوده ای و اگر شهيد شدی بدانم كه به صاحب اصلی ات 
برگشته ای. با تمام سختی و دلتنگی اش اجازه دادم بروی تا صاحب اصلی، خرده ای بر 

من نگيرد.
ارديبشهت سال ۶5 شهيد شدی اما نيامدی عزيز مادر. در ارتفاعات حاج عمران. دخيل 

امام رضا )ع( شدم تا خبری از تو بياورند وجنازه ات هفت ماه بعد رسيد.
آخ كه فقط خدا می داند وقتی ياد نماز شب ها و راز و نيازت با خدا می افتم؛ دلم چقدر 
تنگ می شود. دائم الوضو بودی و نماز صبح را مسجد می رفتی. بعد نان تازه به دست 

می آمدی خانه تا همگی با هم صبحانه بخوريم.
وقتی علی هفده ســال بعد رسيد باالخره آرام گرفتم. يادم می آيد سال ها پيش خواب 
ديدم گلســتانی را درخواب نشانم دادند و گفتند دو گل ازاين گلستان مال شماست و 

حاال كه بين مزار دو پسرم می مانم؛ تعبير آن خواب را می فهمم.

میان دو شهید
دانشجوی شهید

محمد بذرافکن
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نگاه جهادی ادامه دارد
در معاونت فرهنگی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

بسم الرحمن الرحیم
َّذیَن آَمُنوا َهْل أَُدلُّکْم َعلی تِجاَرٍۀ تُْنجیکْم ِمْن َعذاٍب أَلیٍم   یا أَیَها ال
تُْؤِمُنوَن بِاهلّل َو َرُسولِِه َو تُجاِهُدوَن فی َسبیِل اهلّل بِأَْموالِکْم َو أَنُْفِسکْم 

ذلِکْم َخیٌر لَکْم إِْن کْنُتْم تَْعَلُموَن
 )صف، آیات 10 و 11(
طبق آیات و روایات توصیه شده اســت که با اموال و جانتان در راه 
خدا جهاد کنید و نگاه جهادی به بلوغ نخواهد رســید مگر با تربیت 
اخالقی و توجه به ظرفیت های فرهنگی؛ کمک به فقرزدایی از فرهنگ 
هدفی ســت که اگر به آن برسیم توفیق در دفاع از ارزش های دینی 
نیز صدچندان خواهد بود. بدین منظور توجه به بخش فرهنگی یکی 
از آرمان هایی است که مدنظر هیئت مؤسس دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی قرار گرفته است.
تالش در این دانشگاه، تربیت طلبه متدین، آگاه، روشنفکر و متعهد با 
توانمندی باالی علمی است؛ این هدف صرفاً با آموزش علمی محقق 
نخواهد شــد و توجه به فعالیت های فرهنگی و نگاه جهادی و پویا، 
الزمه تربیت نیروی انقالبی و سازنده است. برای رسیدن به این مهم 
بود که سال 89 برای اولین بار معاونت فرهنگی دانشگاه شکل گرفت 
و فعالیت های خود را با یک کارشناس فرهنگی، کارشناس تربیت بدنی، 
کارشناس خدمات دانشجویی و کارشناس در حوزه نظارت و ارزیابی 
فعالیت های فوق برنامه شروع کرد و در کنار توجه به سالمت جسمی و 
روحی منحصراً به بعد اخالقی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان پرداخت.

    سرفصل هایی از جنس تربیت
شــريعتی نژاد معاون فرهنگی دانشــگاه با توجه به اهــداف تربيتی اين 
معاونت دراين باره از سرفصل های برنامه های اين حوزه می گويد و گذری 
به توليدات فرهنگی و تشــكل های دانشجويی می زند. وی به با اشاره به 
برگزاری مراسم های مذهبی و سلسله جلسات احكام، برنامه های سياسی 
را به جهت حفظ روحيه انقالبی الزم می داند و می گويد: برگزاری اردوهای 
علمی با عنوان طلبه جوان و بصيرت سياسی و نيز همايش های سياسی 
در مناسبت های مختلف ملی همچون نهم دی ماه به جهت تقويت بينش 

سياسی دانشجويان با جديت تمام دنبال می شود.

شــريعتی از اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و از دو اردوی محوری 
دانشجويان نيز ياد می كند و ادامه می دهد: اردوی تخصصی اشراق انديشه 
در حوزه انديشــه اســالمی، غرب پژوهی و الگوی اسالمی- ايرانی  و نيز 
اردوهای راهيان نور با هدف بازديد از مناطق جنگی با هدف تعميق بيشتر 
فكری و بالندگی علمی، با استقبال خوب طلبه ها برگزار می شود. همچنين 
سلسله جلسات بازخوانی آثار شــهيد آوينی، بزرگداشت شهدای حله و 
همايش وحدت حوزه و دانشگاه ازجمله نشست های تخصصی فرهنگی 

دانشگاه است.
  

    تربیت جسم همراه با بعد اخالقی
 اهميت به فعاليت های ورزشــی و تفريحی با هدف ايجاد فضای پرنشاط 
و اهتمام به عرصه ســالمت و روح از ديگر ويژگی های دانشجويان علوم 
اســالمی رضوی اســت. بطوريكه برگزاری بيش از 13۰۰ ساعت برنامه 
ورزشــی در ده رشته ورزشــی و حضور بيش از 2۰۰۰ نفر ساعت در اين 
برنامه ها، آمار قابل توجهی از استقبال دانشجويانی ست كه به سالمت جسم 

خود در راستای اهداف فرهنگی اهميت می دهند.

    چرا تولیدات فرهنگی؟
تبيين فعاليت های فرهنگی و توليد محتوای تربيتی، فرهنگی از رسالت 
اصلی معاونت فرهنگی دانشــگاه علوم اسالمی رضوی است؛ به اين ترتيب 
محتوای جلسات و دوره های فرهنگی پوشش داده  شده و در قالب كتاب و 
بروشور چاپ می شود؛ مانند چاپ كتاب طب اسالمی، تدوين دروس اخالق 

ونيز انتشار محتوای سلسله جلسات احكام كاربردی.
همچنين دانشــجويان در فضايی آزاد و فعال دســت به انتشار نشريات 
دانشجويی می زنند و در اين نشريات از دغدغه های علمی و فرهنگی خود 
می گويند. شــريعتی نژاد به چاپ 8 نشريه دانشجويی اشاره می كند كه 
ازاين بين نشريه »فرهنگ بصيرت« و »فراسو« با نگاهی فرهنگی- اجتماعی 
منتشر می شــوند. وی ادامه می دهد: گاهنامه فرهنگ بصيرت، نشريه ای 
جريان ساز و تحليلی در حوزه فضای سياسی است كه آخرين شماره آن 
نيز به فضای سايبری پرداخت و نيز دو فصلنامه فراسو به مباحثی در دين، 

فرهنگ، سياست و اجتماع می پردازد.

برگزاری اردوهای 
علمی با عنوان طلبه 
جوان و بصیرت 
سیاسی و نیز 
همایش های سیاسی 
در مناسبت های 
مختلف ملی همچون 
نهم دی ماه به جهت 
تقویت بینش سیاسی 
دانشجویان با جدیت 
تمام دنبال می شود

محمدرضا حسینی
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    هدف، صدور معارف انقالب است
از ديگر اولويت های دانشگاه علوم اسالمی رضوی، همكاری های 
بين المللی از طريق جذب دانشجويان خارجی است. صدور معارف 
انقالب اسالمی و نشر علوم دينی با تربيت دانشجويانی متعهد و 
متخصص از جهان اسالم محقق می شود كه به اين ترتيب می توان 
حضوری پررنگ تــر در عرصه های بين المللی داشــت و اثرات 
اين تربيت جهادی را می توان در بازگشــت دانش آموختگان به 
كشــورهای خود دنبال كرد. تاكنون 1۶۰ دانشجوی غير ايرانی 
از كشورهايی چون چين، سوريه، تاجيكستان، پاكستان و اوگاندا 
در دانشگاه علوم رضوی مشغول به تحصيل شده اند كه بيشترين 

تعداد از اين آمار متعلق به كشور سوريه است.
شريعتی نژاد تالش های فرهنگی دانش آموختگان غير ايرانی را 
از افتخارات دانشــگاه می داند و به مواردی از آن اشاره می كند: 
بسياری از اساتيد و بزرگان علمی افغانستان از دانش آموختگان 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی می باشند و سه موسسه اسالمی 
در چين نيز توسط فارغ التحصيالن دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
تأسيس شــده اســت. همچنين به اذعان سردار شهيد همدانی 
بيشترين كمك به جبهه مقاومت سوريه را ازنظر برقراری ارتباط 
با اين جبهه، فارغ التحصيالن سوری اين دانشگاه داشته اند كه اين 

كمك، بسيار مؤثر و حساس است.
معــاون فرهنگی در ادامه يادآورمی شــود: اعــزام 28 مبلغ از 
دانشجويان باتجربه تحصيالت تكميلی به كشورهای آفريقايی، 
غرب آسيا و اروپا از ديگر برنامه های فرهنگی در حوزۀ بين الملل 
به منظور صدور انديشه های دينی و انقالبی است؛ در راستای اين 
اهداف تربيتی بعضی از اين مبلغان حتی تا 25 سال در كشورهای 
آفريقايی زندگی كرده اند تا به رســالت و تعهد دينی خود عمل 
كرده باشند و دراين بين، حضور رايزنان فرهنگی از ميان اساتيد 
دانشگاه در ساير كشورها نيز نتايج مؤثری در مبادالت فرهنگی 

داشته است.

    تشکل های دانشجویی، حرکت هایی جهادی
بخشی از فعاليت های اجتماعی و سياسی دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی در قالب تشــكل های دانشــجويی به سرانجام می رسد. 
حركتی خودجوش كه با حضور خود دانشجويان مديريت می شود 
و در اين شور سياســی و فرهنگی به تجربيات كاربردی خوبی 
می رســند. بسيج، دفتر مطالعات و انديشه های معاصر سياسی، 
دفتر انديشه اسالمی و غرب پژوهی، دفتر كرسی های آزادانديشی، 

طب ســنتی، كانون قرآن و عترت و كارگروه مناديان معارف از 
تشكل های دانشجويی دانشگاه علوم اسالمی رضوی است.

جريان تبليغ و تربيت مبلغان در كارگروه »مناديان معارف« به 
سامان می رسد و در آن مبلغان به صورت هفتگی و يا مناسبتی 
برای اعزام به ســاير شهرها و كشــورها آمادگی پيدا می كنند. 
شريعتی نژاد با اشاره به اعزام 18۰ مبلغ در محرم امسال به ساير 
شهرها و يك مبلغ به آفريقا گفت: دوره های آموزشی مهارت های 
تبليغ نيز در اين كارگروه دنبال می شود كه از دستاوردهای آن 
در اردوهای جهادی و اعزام های فردی و نيز در خدمت رســانی 
دفاتر پاسخگويی حرم مطهر به زائران و مجاوران استفاده می شود.

اردوهــای »طلبه جوان و بصيرت سياســی« بــه همت كانون 
مطالعات تاريخ و انديشــه های معاصر سياسی برگزار می شود. 
شــريعتی هدف ايــن كانــون را از برگزاری اردوها، شــناخت 
جريان های سياســی انقالب و كسب مهارت در تحليل مسائل 
روز سياســی ونيز شــناخت احــزاب سياســی معاصرمعرفی 
می كند و خاطرنشــان می كنــد: در كنار فعاليت های ســاير 
تشــكل ها، اوج برنامه های فرهنگی در دفتر بســيج اســت و 
 برگزاری اردوهای جهادی مهم ترين فعاليت بســيج دانشگاه به

 حساب می آيد.
اردوهايی كه از ســال 8۷ با حركتی خودجوش به فهرج كرمان 
آغاز شد و با تمام فراز و نشيب های موجود، هنوز هم از برنامه های 
اصلی بسيج دانشجويی دانشگاه بوده و با هدف خدمت فرهنگی 
در قالب جهادی دنبال می شــود؛ اردوهايی با خدمات عمرانی، 
فرهنگی به مناطق محروم كه موجب ارتباطی صميمی با جامعه 

و انتقال مؤثر آموزه های اخالقی و تربيتی به آن ها شده است.
از ديگر مسئوليت های سياسی بسيج دانشگاه، می توان به شهيد 
پژوهی، سركشی به خانواده شهدای دانشگاه و گردآوری خاطرات 

آنان نيز اشاره كرد.

    حرف آخر
همچنين معاونت فرهنگی دانشگاه با كمك به اعزام دانشجويان به 
المپيادهای علمی، كمك به دانشجويان نيازمند، برگزاری جشن 
تلبيس، برگزاری سفرهای عمره و عتبات عاليات و برگزاری مراسم 
ازدواج دانشجويی به دانشجويان دانشگاه، خدمات فرهنگی ارائه 
كرده و آنان را در مســئوليت های بزرگ آنان در راستای اهداف 

دانشگاه، ياری و همراهی می كند.

برگزاری اردوهای 
جهادی مهم ترین 

فعالیت بسیج دانشگاه 
به حساب می آید. 

اردوهایی که از سال ۸۷ 
با حرکتی خودجوش 

به فهرج کرمان آغاز 
شد و با تمام فراز و 

نشیب های موجود، 
هنوز هم از برنامه های 

اصلی بسیج 
دانشجویی دانشگاه 

بوده و با هدف خدمت 
فرهنگی در قالب 

جهادی دنبال می شود
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حركت هــای اجتماعی در ميان مردم ما، آن زمــان كه با مؤلفه های دينی 
آميخته شــود موفقيت بيشتری خواهد داشــت. بعد از پيروزی انقالب كه 
شــاخصه های فرهنگی به حركت هــای اجتماعی- دينی اضافه شــد اين 
موفقيت را دوچندان كرد. حضور مردم در صحنه های ســازندگی و تالش 
آنان برای فقرزدايی وآبادانی كشــور، نشــان از ايــن موفقيت فرهنگی در 
همراهــی حركت های اجتماعی بود. روزی تالش های مردم در ســازندگی 
كشور با درايت امام خمينی)ره( با شكل گيری جهادسازندگی جهت يافت. 
جريانی كه تنها با هدف عمرانی ســاخته نشــد و تربيت و فرهنگ سازی 
در آن در اولويت باالتری قرار داشــت. قرار بود روح همدلی، ايثار، برادری، 
روحيــه جهادی و انجــام كار بزرگ با كمترين امكانــات در هم بياميزد و 
جريانی فرهنگی به راه بيفتد تا نشــانگر انديشه ناب اسالمی باشد. سال ها 
از آن عــزم پويای اوايل انقالب می گــذرد و هنوز نياز به آن فكر جهادی و 
جهاد برای ســازندگی بيشــتر وجود دارد و هنوز جوانان مخلص جهادگر 
و حركت های جهادی وجود دارد. وجود خصوصياتی چون نشــاط،  فضای 
معنوی و ســازنده و تالش مخلصانه ای كه در ميان شــركت كنندگان در 
حركت های جهادی حاكم است و نيز نتايجی چون فقرزدايی، ايجاد روحيه 
اميــد در ميان مــردم مناطق محروم و رفع فقــر فرهنگی حاكم بر برخی 
مناطق كشــور از بركات حركت های جهادی به شــمارمی آيد؛ بويژه مبارزه 
با فقرزدايی فرهنگی ضروری تر اســت و به نظر می رسد فقر در فرهنگ به 
مراتب، اثرات مخرب تری دارد و از اين رو نياز به تالش جهت افزايش آگاهی 

مردم در قالب حركت های جهادی را افزون تر می كند.
حركت جهادی بعنوان يك نهضت عمومی، بستری است برای شكوفايی و 
رشــد در بخش فرهنگی، مذهبی و عمرانی، مناطق محروم و از طرف ديگر 
فرصتی اســت برای جهاد گران تا آنچه را كه آموخته اند به عرصه آورند. از 
داشــته های علمی و دينی خود بهره برند و گامی نيز به سمت خداشناسی 
برداشــته و خود را تربيت كنند. چرا كه در اين بســتر می توانند بر ضعف 
ارتباطی، غرور و رفاه طلبی خود غلبه كرده و سخت كوشی، صبر، قناعت ، 

مهربانی، فن بيان و تاثيرگزاری را تمرين كنند.

بسیج، اردوهای جهادی
سازندگی انقالبی

حركت های جهادی در بيشــتر دانشــگاهها توســط 
دانشجويان اجرا می گردد ولی حركت جهادی دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی از اين خاصيت برخوردار است كه 
از سوی طالب جوان برنامه ريزی و اجرا می شود؛ واضح 
اســت ســطح محتوايی چنين حركتی متفاوت بوده و 
انتظارات از نتايج كار باالتر از ساير حركت های جهادی 
اســت؛ چرا كه جهادگران دانشــجو در آينده، فقيهان 
ومبلغان دينی، اســاتيد، نظريه پردازان و حقوق دانان 
جامعه اند و الزم است در بطن جامعه و مشكالتش قرار 
گيرند و البته بايد هدف آنان، رضايت خدا و خدمت به 
محرومان جامعه باشد. جامعه نيز به اين گروه جهادی 
كه نماينده يك دانشــگاه علوم دينی است و نام آستان 
قدس رضوی برآن نهاده شــده است به چشم ديگری 

می نگرد.
بســيج دانشــگاه در ســال 89 پــس از موفقيــت 
دانش آموختــگان ايــن دانشــگاه درحركــت جهادی 
داوطلبانه در فهرج كرمان و كسب تجربيات آنان، اولين 
اردوی جهادی خود را در شهر جنگل از توابع شهرستان 
رشتخوار خوار برگزار كرد. منطقه ای محروم در خراسان 
رضــوی كه ضرورت برگزاری حركــت جهادی در اين 
منطقه توسط مســئوالن و كارشناسان امور اجتماعی 
استانداری تأييدشده بود و نياز به كمك های عمرانی و 

فرهنگی دانشجويان داشت.
به اين ترتيــب بســيج، اردوهای جهادی دانشــجويان 
دانشگاه علوم اســالمی بانام گروه »وارثان« ساماندهی 
كرده و جهت داد. و هرساله با كمك نيروهای پرتالش 
خود چنديــن اردوی جهادی به مناطق محروم ترتيب 

داد و موفقيت های چشم گيری به دست آورد.

»و ما آن روز عید داریم که مستمندان و مستضعفان ما به زندگی صحیح 
رفاهی و تربیت های صحیح اسالمی - انسانی برسند.«

 امام خمینی 60/10/23

حرکت جهادی بعنوان 
یک نهضت عمومی 
بستری است برای 
شکوفایی و رشد 
در بخش فرهنگی، 
مذهبی و عمرانی 
مناطق محروم و از 
طرف دیگر فرصتی 
است برای جهاد 
گران تا آنچه را که 
آموخته اند به عرصه 
آورند

زینب ارجمندی
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اینجا تنها عشق است و خدمت
اردوهای جهادی پیوند زدن دانش اســت با کوشش؛ 
عشق است و خدمت و در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
آمیختن درس دین با درد دین نیز افزوده می شــود. 
دانشجویان این دانشگاه از فرصت های هرچند کوتاه 
فراغت بهره می برند تا دانش دینی و توان انســانی 
خویش را به کار برند؛ این جهادگران در قالب برگزاری 
اردوهای جهادی، کوشیده اند در جهت محرومیت زدایی 
مناطق محروم و نیز ارتقاء سطح دانش دینی ساکنان 
این مناطق بکوشند. تالشــی که به صورت پیگیر در 
سال های گذشته اجرا شده است و ثمرات آن در نقاط 
مختلفی از استان، شامل حال ساکنان مناطق محروم 

شده است.

  گروه جهادی وارثان

اين گروه يكی از كميته های بسيج دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
است كه زير نظر معاونت فرهنگی و دانشجويی دانشگاه فعاليت 
می كند. شناسايی مناطق محروم توسط دانشجويان با معرفی 
و مشاوره استانداری، كميته امداد، بسيج طالب، ائمه جمعه و 
ســاير نهادهای متولی و يا با معرفی خود دانشجويان صورت 
می گيرد. اما تالش آن است تا در مناطق محرومی كه كمتر به 

آن ها توجه شده است اقدامات جهادی صورت گيرد.
دانشجويان برای انجام اقدامات عمرانی خود كوشيده اند تا از 
نهادهای مختلفی كمك بگيرند، بطور مثال برای ساخت خانه 
محروم از كميته امداد، برای ساخت خانه عالم از سازمان تبليغات 
اسالمی، برای ساخت امكانات عمومی مثل سرويس بهداشتی 
از بسيج سازندگی و نيز برای امور پشتيبانی نيز از بخشداری 
و ساير نهادها كمك بگيرند. در اين مسير، مجموعه های تحت 
مديريت آستان قدس رضوی تاكنون حمايت های گوناگونی را 
از دانشجويان جهادگر دانشگاه داشته اند. دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی پشتيبان اصلی دانشجويان در بخش هزينه های برپايی 
اردو بوده و ساير ادارات آستان قدس رضوی ازجمله مديريت 
فرهنگی و نيز اداره قرآن و حديث آستان قدس رضوی نيز با 
اهدای محصوالت فرهنگی، قرآن و مفاتيح به مناطق محروم، 

دانشجويان را در تحقق اهداف فرهنگی خود ياری می كنند.
 برنامه ريزی برای برپايی يك اردوی جهادی معموالً پروسه ای 4 
تا ۶ ماهه است كه در اين مدت اقدامات عمرانی و فعاليت های 
فرهنگی كه بايد در طول اردو انجام شود، مشخص می شود. 
همچنين در طول ترم تحصيلی برای مربيان اردو، جلســات 
آموزشی برگزار می شود تا هم مواد موردنياز مربی برای آموزش  
ارائه شود و هم در باب روش انتقال مفاهيم به مربيان آموزش 
داده شود. در قالب مواد موردنياز، به دانشجويان شركت كننده در 
اين دوره ها، مباحث عقيدتی، جهان بينی، اصول عقايد و احكام 

به صورت مجزا و قابل انتقال به مخاطب آموزش داده می شود.

همراه با گروه جهادی وارثان در بسیج دانشگاه
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ادامه

  آغاز کار چگونه بود؟
اردوهای جهادی دانشــجويان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
از سال 138۷ آغازشده اســت. دانشجويان اين دانشگاه كه 
محروميت های بعضی نقاط اطراف مشهد يا استان های ديگر 
را از نزديك مشاهده كرده بودند در اين سال تصميم گرفتند 
كه با كار فرهنگی و جهادی به استقبال محروميت زدايی از اين 
مناطق و نيز تقويت ابعاد معنوی و بنيه دينی و فرهنگی اهالی 
اين مناطق بپردازند. ابتدا با تعدادی از اســاتيد خود مشورت 
كردند و با الگوبرداری از شهدا و رزمندگان عرصه دفاع مقدس 
كه مخلصانه و داوطلبانه به دفاع از مرزهای كشور پرداختند، 
شــيوه كار جهادی را انتخاب كردنــد. اين تالش مقدس از 
 ســال 8۷ تاكنون به انجام ده ها اردوی جهادی و نيز هزاران 
ســاعت كار عمرانی و فرهنگی در مناطق محروم انجاميده 
و حاصل آن انجام 5 پروژه جهادی گســترده در ســال های 
گذشته بوده است. پروژه هايی كه موجب شده است تا گروه 
جهادگران بســيج دانشگاه علوم اســالمی رضوی در ميان 
 گروه های جهادی بســيج طالب اســتان خراســان رضوی

 برترين گروه شناخته شود.
ازجمله تجربيات كه جهادگران در فعاليت های فرهنگی در 
طی اين اردوها به آن رسيدند، آن بود كه برای نتيجه بخش 
بــودن آموزش های فرهنگی ارائه شــده نياز به پيگيری های 
بيشتر است و در قالب يك اردوی چندروزه نمی توان انتظار 
ثمربخشی كامل از اقدامات فرهنگی را داشت؛ درنتيجه اين 
دانشجويان در كنار انجام اردوهای چندروزه با عنوان »طرح 
تمركز«،  به ارسال مربيان فرهنگی به صورت مستمر به مناطق 

تحت پوشش در قالب »طرح تداوم« پرداختند.

 در قالب طرح تداوم مربيان فرهنگی در ايام تعطيل سال يا 
ايام محرم و ... به محل اعزام می شوند تا در يك بازۀ چندساله، 

اقدامات فرهنگی خود را در سطح منطقه پيگيری كند.
در زير به برگزاری چند نمونه از اين اردوها اشاره می شود :

  منطقه فهرج کرمان، کلید آغاز پروژه های جهادی
اولين منطقه ای كه برای انجام كار جهادی توسط دانشجويان 
بسيجی دانشگاه علوم اســالمی رضوی در سال 8۷ انتخاب 
شد؛ منطقه فهرج كرمان بود. اين منطقه ازجمله محروم ترين 
مناطق اســتان كرمان شناســايی شــد كه به برپايی يك 
اردوی جهادی ده روزه در اين مكان توســط اين دانشجويان 
منجر شــد. طالب جهادگر دانشــگاه علوم اسالمی رضوی 
در طــول اين ده روز به فعاليت هــای عمرانی و فرهنگی در 
سطح منطقه پرداختند. فعاليت های عمرانی شامل ساخت 
مســجد و مدرســه، ســاخت خانه عالم و ... و فعاليت های 
فرهنگی شــامل ارتباط بــا خانواده ها و ارائــه آموزش های 
دينی و عقيدتــی و.. بود. در ايــن اردوی جهادی تجربيات 
 خوبی به دســت آمد كه از آن ها بــرای طرح ريزی و اجرای 

اردوهای بعدی استفاده شد.

  منطقه جنگل در شهرستان تربت حیدریه
منطقه جنگل در شهرستان تربت حيدريه، منطقه بعدی بود 
كه برای برپايی اردوی جهادی در سال 88 انتخاب شد. اين 
منطقه كه بنا به پيشنهاد يكی از اساتيد دانشگاه انتخاب شد، 
ازجمله محروم ترين مناطق شهرســتان تربت حيدريه است 
كه با مشــكالت فرهنگی و محروميت های اجتماعی زيادی 

ازجمله تجربیات 
که جهادگران در 
فعالیت های فرهنگی 
در طی این اردوها به 
آن رسیدند، آن بود که 
برای نتیجه بخش 
بودن آموزش های 
فرهنگی ارائه شده 
نیاز به پیگیری های 
بیشتر است و در قالب 
یک اردوی چندروزه 
نمی توان انتظار 
ثمربخشی کامل از 
اقدامات فرهنگی را 
داشت
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روبرو بود. شناســايی منطقه و نيازمندی های 
آن از ابتدای ســال 88 توسط دانشجويان آغاز 
شد و در تابســتان به برگزاری يك اردوی 15 
روزه در آن منطقه منجر شد. همچنين طبق 
بررسی های دانشجويان مشخص شد، عالوه بر 
فعاليت های عمرانی آن منطقه، نياز شديدی 
به فعاليت های فرهنگی بخصوص آموزش های 
فرهنگی برای كودكان و نوجوانان وجود دارد. 
بنابراين تالش برای تربيت مربی در اين زمينه 
آغازشد و درنهايت گروه توانست در آن اردو 3 
مربــی خانواده و نزديك به 3۰ مربی كودک را 
تربيت كند و در كنــار فعاليت های عمرانی به 
تربيت كــودكان و ارائــه آموزش های دينی و 

فرهنگی به آن ها بپردازد.
الزم به ذكر اســت، در اين منطقه  تا سال 9۰ 
به صورت مشــخص 3 طرح تمركز و ۷۰ طرح 
تداوم انجام شده است و 3 مربی هنوز با گذشت 
5 ســال از برپايی اردوی جهادی در ســطح 

منطقه، ارتباط خود را با محل حفظ كرده اند.

  منطقه فراگرد فریمان
منطقــه فراگرد فريمــان در ســال 9۰ برای 
فعاليت جهادی انتخاب شــد. در اين منطقه 
عمده كار دانشــجويان بســيجی بــر روی 
كودكان و نوجوانان منطقه بــود. با اين وجود 
در عرصــه عمرانی اقداماتی ازجمله ســاخت 
يك باشگاه ورزشــی و خريد وسايل موردنياز 
آن، كمك به ايجاد آشــپزخانه مسجد محل، 
 ساخت سرويس بهداشــتی مسجد، ساخت 
يك خانه محروم و ... انجام شــد. ساخت يك 
سقف ۶5 متری در عرض يك روز توسط اين 
دانشجويان ازجمله اقداماتی است كه حاكميت 
روح جهادی را بر اين گروه نشــان می دهد. در 
حوزه كارهای فرهنگی هم ابداعاتی توســط 
گروه صورت گرفت، ازجمله اينكه برای آموزش 
كــودكان و نوجوانان از شــيوه نمايش و بازی 
استفاده شد و تالش شد تا بيان احكام اخالقی 

و اعتقادی در اين قالب، ارائه شود.

  شهرستان خوشاب
پس از انجام كار جهادی در فريمان، شهرستان 
خوشــاب واقع در حدفاصل شهرســتان های 
نيشابور و سبزوار به عنوان مقصد بعدی برپايی 
اردوهای جهادی دانشــجويان در سال 1391 
انتخاب شــد. در اين منطقه جهادگران تالش 
كردند تــا به جهت ارتباط بــا دانش آموزان و 
خانواده هــا از طريق ارتباط با اولياء آنان و ارائه 
آموزش های فرهنگــی، آموزش های الزم را به 
آن ها ارائه كنند. برگزاری جلســات فرهنگی 
متنوع ازجمله جلســات آموزش های خانواده 
پيش و پــس از ازدواج ازجمله اين آموزش ها 
بوده اســت. در كنار برپايی جلسات فرهنگی، 
دانشــجويان در اردوی ده روزه خــود اقدامات 
عمرانی متعددی را نيــز در اين منطقه انجام 
دادند. ســاخت ســه »خانه محروم«، ساخت 
»خانــه عالم« و ... نيز ازجمله اقدامات عمرانی 
اين دانشــجويان بوده است. از سال 91 در اين 

منطقه نيز ادامه فعاليت های عمرانی و فرهنگی 
پيگيری و يك طرح تمركز و 5 طرح تداوم در 

فواصل مناسبی تاكنون انجام شده است.
 

  منطقه کال ایمانی
بعد از خوشــاب، دانشجويان جهادگر دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی در سال گذشته منطقه 
موسوم به »كال ايمانی« واقع در شهرستان مانه 
و سملقان در استان خراسان شمالی )نزديك 
بجنورد( را برای برپايی اردوی جهادی انتخاب 
كردند. اين منطقه شــامل ۶ روستا است كه 
ساكنين آن را بلوچ های مهاجر از استان كرمان 
تشــكيل می دهند و از محروميت شديد رنج 

می برند.
دانشجويان با توجه به نياز اهالی اين مناطق به 
آموزش های دينی، به ارائه آموزش احكام اوليه 
و كار فرهنگی در اين منطقه پرداختند. در اين 
اردو كه در چند نوبت در اين منطقه انجام شد 
دانشجويان كوشيدند تا كار فرهنگی را گسترش 
دهند و به اين ترتيــب در قالب طرح خانه به 
خانه، مشكالت منطقه از اهالی پرسيده شد و در 
قالب طرح جامع، اقدامات الزم موردبررسی قرار 
گرفت. همچنين آموزش های فرهنگی و قرآنی 
توسط گروهی كه به منازل اعزام می شدند، ارائه 
شد. در اين منطقه اقدامات عمرانی گوناگونی 
توســط  هم چون ســاخت يك خانــه عالم  
وآب رسانی به روستا انجام شد و نيز تاكنون سه 
طرح تمركز و 1۰ طرح تداوم انجام شده است و 

خدمت هنوز نيز ادامه دارد.

  در اردوهای جهــادی وارثان چه 
می گذرد؟

 می توان فعاليت هايی كه در منطقه اجرا می شود 
اعم از عمرانی، علمی و... را به عنوان ابزاری جهت 
فعاليت های فرهنگی در منطقه در نظر گرفت. 
تعامل مســتمر و برخورد چهــره به چهره با 
اهالی هر منطقه، خواسته يا ناخواسته، جريان 
فرهنگی دائمی بين اهالی و شركت كنندگان 
به وجود می آورد. ديدارهای روزانه با اهالی در 
منازل آن ها و حل مشكالت محرومان، تكريم 
خانواده های شهدا، برپايی مراسم های ميالد و 
عزاداری به تناسب مناسبت های ايام، برپايی نماز 
جماعت در روستا، ارائه مشاوره در امور مذهبی، 
اجتماعــی، خانوادگی و... با برپايی جلســات 
پرســش و پاسخ يا ســخنرانی در موضوعات 
مختلف، نمايش فيلم با محتوای دينی به همراه 
نقد و بررسی آن، برگزاری كالس های فرهنگی 
و علمی و مسابقات فرهنگی و ورزشی ازجمله 
فعاليت های طراحی شده در اردوهای جهادی 
است و اين حركت های جهادی در قالب طرح 
های »تمركز« در مناطق جديد و »تداوم« در 

مناطقی كه ذكر شد ادامه دارد.

می توان فعالیت هایی که در 
منطقه اجرا می شود اعم از 
عمرانی، علمی و... به عنوان 
ابزاری جهت  فعالیت های 
فرهنگی در منطقه در نظر 

گرفت. تعامل مستمر و 
برخورد چهره به چهره با 

اهالی هر منطقه، خواسته 
یا ناخواسته جریان 

فرهنگی دائمی بین اهالی 
و شرکت کنندگان به وجود 

می آورد
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در سال 84 عده ای از طالب و دانشجویان دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی برآن شدند در کنار تحصیل، 
در وظیفه تبلیغی خود بازنگری کنند؛ وارد جامعه 
بخصوص مناطق محروم شــده وبرای خدمت به 
آنان داوطلب شــدند. اولین مقصد، فهرج کرمان 
بود. جایی میان بم و زاهــدان که در آن زمان به 
دلیل نامساعد بودن شرایط اقلیمی، دچار فقرمالی 
وبه دنبال آن فقر فرهنگی بود و نیاز شدیدی به 
مســاعدت داشــت. تیم 5 نفری از دانشجویان 
اساتید  با تشویق  و دانش آموختگان دانشــگاه 
خود به راه مــی افتند و حرکت جهادی بزرگی را 
شروع کردند و این آغاز داستان اردوهای جهادی 
دانشجویان علوم اسالمی رضوی است. پس از این 
تجربه، اولین حرکت جهادی گسترده در منطقه 
محروم فهرج که شامل 70 روستا و دارای 12 هزار 
نفر جمعیت بود و زمینه های تبلیغی در آن فراهم 
شده بود برنامه ریزی و در تیرماه سال 88 برگزار 

شد.
 

    اولین گروه داوطلب
حجت االسالم طاهری اين روزها، امام جمعه تربت است 
و وظيفه تبليغی و خدمت به مردم را در اين شهر دنبال 
می كند. وی با ما به سال هايی نه چندان دور برمی گردد. 
سال هايی كه خواست خدمت را شروع كند و از درسی كه 
خوانده بود، بهره بر . می گويد: در مصاحبه ای از آقا خواندم 
كه در پاسخ به اين سؤال كه اگر در حال حاضرمسئوليت 
سياسی نداشــتيد چه می كرديد؟ فرمودند »به يكی از 
مناطق سيستان و بلوچســتان می رفتم و كارفرهنگی 

می كردم.«
و اينطور بود كه مسيرمشــخص شــد . عالمت اشاره را 
از رهبری گرفت. »فهرج«، شــهری كوچك در نزديكی 
بم. با هماهنگی دانشــگاه و همراهی آقايان مصطفويان، 
رشيدابادی، كاظمی نژاد، جودكی اراكی راهی فهرج شد.

حجت االســالم طاهری از ورودشان به شهر می گويد: 9 
ماهی می شد شهر امام جمعه نداشت و تنها دو روحانی 
در منطقه بودند. اعضای گروه در دفتر امام جمعه مستقر 
شدند؛ بايد هرچه سريعتر اقداماتی بزرگ انجام می شد. 
گروه تقسيم شــد و هريك مسئوليت به عهده گرفت. با 
كمك معلمان آموزش و پرورش و دانش آموزان ساخت 
و ساز شروع شد و به اين ترتيب دانشگاه پيام نور، حوزه 
علميه و موسسه خيريه ای ساخته شد كه بعد از آن، هر 
عضو اين گروه، مسئوليت مديريت يكی از آن ها را به عهده 
گرفت و امامت جمعه شهر بعهده من گذاشته شد. بعدها 
،ديگر طالب دانشگاه رضوی برای كمك به گروه اضافه 
شدند و در دانشگاه و حوزه به رايگان تدريس می كردند. 

كارهــای عمرانی با ســرعت خوبی انجام می شــد. از 
كاشی كاری و لوله كشــی خانه عالم در روستا گرفته تا 

مرمت خانه های روستاييان را انجام می داديم و اينطور 
اعتماد اهالی جذب شده بود.

وی ادامــه می دهــد: در آن روزها اســاتيد دانشــگاه 
بــه ما دلگرمــی داده وما را در پيشــبرد اهــداف خود 
تشويق می كردند. مسئوالن دانشگاه نيز امكان تبليغ برای 
اين حركت جهادی را در دانشگاه به ما می دادند و به اين 
ترتيب ساير دانشجويان همراه ما شدند. يادم می آيد استاد 
گرامی، دكتر رضايی از شنيدن اتفاقات فهرج، اشك شوق 
ريخت و به ما گفت: خدا رو شكر كنيد كه چنين توفيقی 

به دست آورده ايد.
طاهری از  اين تجربه می گويــد: حركت جهادی ما در 
قالب يك گروه 5 نفری شــروع شــد و به همين دليل 
موفقيت هــای خوبی حاصل شــد. يك نفر، مســئول 
سخنرانی بود. ديگری مسئول آموزش و ورزش بچه های 
روستا و نفر ديگر مسئول نشست های صميمی با جوانان. 
من نيز مسئوليت كارهای عمرانی را بعهده داشتم و هنوز 
آن خوشحالی پيرمرد روستايی را به ياد دارم كه امام جمعه 
شــهر، خانه اش را مرمت می كند و البته اين خدمت، اثر 
تبليغی بسياری داشت و ديگر آنكه سرمايه گذاری اصلی  
از كودكان بود كه پذيرش باالتری دارند و نهادينه كردن 
عقيده ای ارزشــی به مراتب در آنان راحتتر اســت تا در 
ســنين باال. در ادامه، ايشان در كنار تمامی خاطره های 
خوشــی با مردم اين منطقه، اشاره ای به يك تجربه تلخ 
نيز می كند و می گويد: با موفقيت گروه و رشــد منطقه، 
صميميتی بين روحانيون و مردم ايجاد شد و از آن جا كه 
خدمات عمرانی و فرهنگی هم خاص اهل تشيع بود و هم 
تسنن، وحدتی قوی شكل گرفته بود و حتی خانواده های 
سنی جاری كردن عقد فرزندانشان را از ما می خواستند؛ 
در چنين فضايی دشمنان و شروران منطقه، اين وضعيت 
را تاب نياوردند و بعد از تهديدات مكرر كتبی، دست به 
سرقت و خرابكاری در دفتر امام جمعه زدند و درنهايت در 
شبی تاريك، من را به گروگان گرفتند و به مدت دوماه 
در افغانستان و پاكستان نگه داشتند كه البته با لطف خدا 
و به كمك سربازان گمنام امام زمان)عج(، آزاد شدم و به 

فهرج بازگشتم.
طاهری در پايان از اســتقبال زيبــای اهالی پس از اين 
واقعه يــاد می كند؛ از چهره هايی مهربان كه ديگر رفتن 
او را نمی خواستند ومی گويد: با ادامه فعاليت های جهادی 
طالب در شــهر و اطــالع مــردم از گروگان گيری من، 
استقبال و پذيرش مردم چند برابر شد و آنان ديگر ما را 
به عنوان چهره هايی مردمی و معنوی می شناختند و من 

را مدتی بيشتر در آن شهر ماندگار كردند. 
اما ادامه سفرهای تبليغی به ريگان و آشخانه بود و بعدها 
به تربت جام رسيد و هنوز اما اردوهای جهادی جوانان با 
اخالص و تازه نفس دانشجوی طلبه دانشگاه رضوی ادامه 
دارد؛ دانشــگاهی كه با نگاه واليی و انقالبی می خواهد 

متخصصان مردمی و آشنا با علوم دينی تربيت كند.

اولین  تجربه حرکت جهادی 
دانشگا ه

حجت االسالم طاهری از فهرج بم  می گوید:

الهه ارجمندی
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سيد جمال شوقی، دانشجوی رشته تاريخ دانشگاه علوم اسالمی رضوی است. در سال هايی 
نه چندان دور، رئيس مركز بسيج بود. در سال های91 تا 93 در اين مسئوليت با كمك ديگر 
دوســتانش در بســيج اردوهای جهادی را قوت بخشيدند. خود در سفر خوشاب سبزوار و 
منطقه كال ايمانی بجنورد شركت كرد و مسئوليت بخش آموزش خانواده در منطقه را به 
عهده داشت. بخشی كه در آن بايد با ايجاد صميميت با مردم منطقه، پای دردودل هايشان 
می نشست. به آن ها آموزش زندگی اسالمی می داد و از آنجا كه اعتماد آنان را به دست آورده 
بود مشاورشان می شد و در مباحث خانوادگی و تربيتی و حقوقی كمك حالشان بود، جلسات 

سخنرانی برگزار می كرد و برايشان فيلم های مستند آموزشی مرتبط پخش می كرد.
شوقی از تجربه حضورش در اردوهای جهادی می گويد: نگاه اين حركت، فرهنگی و تربيتی 
بود.دانشجو در آن تربيت شده و روحيه خدمت، توجه به محرومان و نگاه جهادی در او تقويت 
می شود. كار و تالش در شرايط سخت را تمرين می كند؛ به خصوص آن كه اين تالش و نگاه 
جهادی بايد در روحانيون بيشتر باشد. مردم، روحانی را محرم خود می دانند و به او اعتماد 

دارند؛ اين ظرفيت خوبی است تا بتوان آگاهی آنان را باال برد.
وی ادامه داد: فعاليت های دانشجويان به چهار حوزه عمرانی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی 
تقسيم می شــد، در بخش عمرانی، تعمير منزل مسكونی محرومان، مساجد و مدارس در 

اولويــت كاری بود. در بخش فرهنگی، توزيع كتاب و اقالم فرهنگی، برگزاری مســابقات 
فرهنگی و اكران فيلم های جشنواره عمار انجام می شد و آموزش و تبليغ نيز در سه گروه 
كودک، جوان و خانواده در قالب اجرای تاتر، حلقه های پرســش و پاسخ و... پياده می شد. 
به منظور حفظ نشاط بچه های روستا و طالب حاضر در اردو نيز مسابقات مختلف ورزشی 

برگزار می شد.
شوقی از شروع اردو و كار در منطقه گفت: در ابتدا به منظور آشنايی مردم روستا با اعضای 
گروه و اهداف آنان، طرح خانه به خانه پياده می شــد و نيز در جلساتی با دهياران وبزرگان 
مســجد، جلسات تبليغی در مدارس و مسجد برپا می شد. پس از آشنايی با مردم روستا و 
ايجاد صميميت، صبح ها برنامه كوهنوردی با جوانان بود و پس از چند ســاعت همراهی 
دوســتانه، برنامه های تبليغی به طور موثرتری انجام می شد و طلبه ها از نزديك در جريان 

مشكالت مردم قرار می گرفتند و هر آنچه از دستشان برمی آمد انجام می دادند.
شوقی از اثربخشی بيشتر طرح های تمركز گفت: اردوهای جهادی در قالب طرح تمركز بايك 
فعاليت گروهی و گسترده در تعطيالت بين ترم و عيد انجام می شود و بايد به منظورافزايش 
اثربخشــی آن، حضور در منطقه در طول سال نيز دنبال شود كه اين روند در طرح تداوم 

پيگيری می شود.

نگاه اردوهای 
جهادی،  تربیتی بود

با مسئول سابق بسیج دانشگاه:
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آموزش

2
اساتید دانشــگاه علوم اسالمی رضوی با دقت 
خاصی گزینش می شوند؛ نکته بارز همه استادان 
اصلی، رتبه باالی ایشان در رشته مورد تخصص 
آن ها، تبحر اکثر قریب به اتفاق آن ها در علوم 
حوزوی و آشــنایی همه ایشان با حداقل یک 
زبان خارجی است. بسیاری از ایشان یا رتبه برتر 
در المپیاد کشــوری دارند و یا اینکه در کنکور 
تحصیالت ارشد و دکتری، رتبه برتر را کسب 
کرده اند. همچنین سعی شده اساتید مدعو از 
بهترین ها در رشته های مختلف مانند حقوق، 
علوم قرآنی و حدیث، فلســفه و کالم، اقتصاد 
باشند و از دانشگاه های معروف کشورهمچون 
حجت السالم دکتر مهدوی راد، حجت االسالم 
و المســلمین دکتر رضایــی اصفهانی، دکتر 
محمد علی اردبیلی ، دکتر علی حسین نجفی 
ابرندآبادی و آیت اهلل جــواد مروی به صورت 

پروازی به دانشگاه دعوت  شوند.
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 نظام آموزشی  دانشگاه علوم 
اسالمی  رضوی، هم  دانشگاهی 

است،  هم حوزوی

همراه با دکتر امامی در معاونت آموزشی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

 سیســتم آموزشی دانشــگاه علوم اسالمی رضوی 
سیستم خاص دانشــگاهی-حوزوی است. نظامی که 
در آن دانش آموختگان، هم مدرک معتبر وزارت علوم 
دارند و هم مدرک حوزوی. دانشگاهی که سال ها پیش 
با هدف تربیت عالمان متخصص و اســاتید متعهد و 
مجرب دانشگاه و حوزه علمیه تأسیس شد و اینک با 
ارائه واحدهای آموزشی خاص خود، از دانشجوی عادی، 
دانش آموخته ای توانمند می سازد که هم در رشته خود 
مهارت پیدا کرده وهم دین شناســی متعهد می شود. 
متخصصی که درد دین دارد و به نظام و مردمش متعهد 
است. برای آشنایی با سیستم آموزشی این دانشگاه 
سراغی از معاونت محترم آموزشی می گیریم و ساعتی 

مهمان دکتر امامی می شویم.

  تلفیق دروس حوزوی و دانشگاهی چگونه ممکن 
است و دانشــجو در هر مقطع باید چه واحدهایی را  

بگذراند؟
 در دانشــگاه علوم اســالمی رضوی، دانشــجويان موظف اند 
عالوه بر دروس تخصصی رشــته خود، تمامی دروس حوزوی 
آن مقطع را به صــورت كامل بخوانند و به اين ترتيب عالوه بر 
مدرک معتبر رشته خود، گواهی مستقل مدرک فقه و مبانی 
حقوق اســالمی را نيز دريافت می كننــد. بطوری كه مقطع 
كارشناسی، دانشجويان 192 واحد آموزشی را دربرمی گيرد و 
به اين ترتيب دانشجويان كارشناسی 12 واحد دروس عمومی، 
48 واحد دروس مشترک تمامی رشته ها شامل ادبيات عرب، 
زبان انگليسی، منطق و بالغت و تاريخ اسالم، ۷۰ واحد دروس 
تخصصی رشته خود و 5۶ واحد دروس حوزوی را می گذرانند 
و در دوره ارشــد و دكترا نيز 28 واحد دروس تخصصی و 8۰ 
واحد فقه و اصول حوزوی بايد گذرانده شود؛ اما تنها گذراندن 
دروس حوزوی مشخصه تحصيل در اين دانشگاه نيست و شيوه 

تحصيل و گزينش نيز كمی متفاوت است.

   این تفاوت چگونه است؟
 گزينش در هر سه مقطع از دانش آموختگان دانشگاه و حوزه 
با مدرک معادل انجام می شــود و كسب امتياز الزم در آزمون 
ورودی دانشگاه مهم است و البته طبق اساس نامه دانشگاه با 
نظارت سازمان ســنجش آزمون ورودی توسط خود دانشگاه 
برگزار می شــود. بعالوه در اين دانشگاه مباحثه و آزمون های 
شفاهی برگزار می شود؛ بطوری كه دانشجويان در درس ادبيات 
عرب، دانشــجويان 2۰ واحد مباحثه همراه با نظارت اســتاد 
می گذرانند و درس فقه و اصول نيز  در مباحثات دانش جويان 

برتر در حلقه هايی با نظارت اســتاد تقويت می شود و مهم تر 
آنكه اين مباحثات خروجی هايی دارد و نيز به دانشجويان برتر، 

تشويقی اهدا می شود.

   آنچه بیش از همه دغدغه ورودی های جدید به 
این دانشگاه خواهد بود آشنایی با رشته ها و آینده آن 
است. خروجی های هر رشته چه توانمندی برای ورود به 

بازار کار خواهند داشت؟
 از رشته های مهمی كه در مقطع كارشناسی دانشگاه می توان 
انتخاب كرد، رشته حقوق است كه در تحصيالت تكميلی با سه 
گرايش حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق 
بين الملل ادامه می يابد و دانش آموختگان اين رشته، به خصوص 
در مقاطع تحصيالت تكميلی، با بنيه قوی علمی و پژوهشی 
خود می توانند در مراكز علمی و پژوهشی مشغول به كارشوند، 
در مراكز علمی و حوزه تدريس كنند و يا وارد كارهای حقوقی 
چون وكالت، قضاوت، سردفتری و مشاوره شوند كه البته عمدتاً 

در قضاوت موفق ترند.
علوم قرآنی نيز از رشته های مهم ديگر اين دانشگاه است كه در 
آن، محقق و پژوهشگر متدين و متخصص در رشته های علوم 
اسالمی و علوم انسانی تربيت می شود و دانش آموختگان اين 
رشته به خوبی قادرند از منابع قرآنی و احاديث استفاده كرده 
و وارد ساير حوزه ها چون جامعه شناسی و روانشناسی شوند. 
تدريس در دانشگاه و حوزه و نيز ورود به فعاليت های حقوقی 

نيز از ديگر شاخه های كاری اين رشته است.
دانش آموختگان رشــته فقــه و مبانی حقوق اســالمی نيز 
تمامی امتيازان فارغ التحصيالن حوزه و رشته حقوق را دارند 
و رشــته فلسفه و كالم كه به دوشــاخه فلسفه و نيز معارف 
اسالمی تقسيم می شود،؛ می توانند پژوهشگر دينی، استاد و 
دبير الهيات، كالم تربيت كند و دانش آموختگان اين رشــته 
نيز قادرند به دليل مدرک فقه و حقوق اســالمی، وارد حوزه 
حقوقی شوند. رشته اقتصاد نيز تاكنون تا مقطع كارشناسی 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی ارائه می شد كه در آينده نيز 
گرايش هايی جهت تحصيالت تكميلی اين رشته افزوده خواهد 
شد.و دانش آموختگان اين رشته نيز مانند ساير رشته های اين 
دانشــگاه با توانمندی زياد علمــی در مقاطع باالتر تحصيلی 

به راحتی پذيرفته می شوند.

   وجود رشــته های تاریخ تمدن، ادبیات فارسی 
و ادبیات عرب با توجه به سیاســت های دانشگاه چه 

ضرورتی دارد؟
 اگر بخواهيم به ســمت تاريخ تمدن نوين حركت كنيم بايد 

در دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی 
دانشجویان موظف اند 
عالوه بر دروس 
تخصصی رشته خود 
تمامی دروس حوزوی 
آن مقطع را به صورت 
کامل بخوانند و 
به این ترتیب عالوه بر 
مدرک معتبر رشته 
خود گواهی مستقل 
مدرک فقه و مبانی 
حقوق اسالمی را نیز 
دریافت می کنند.

محمد رضا حسینی
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از تاريخ گذشته و ساير اقوام بيشتر بدانيم و چه بهتر آنكه تاريخ شناسان ما 
عالم دينی باشند و عالمان دينی ما به دليل استخراج صادقانه از منابع كهن 

فارسی و منابع دينی، ادبيات فارسی و عرب بدانند.

   خروجی هــای موفق دانشــگاه علوم اســالمی رضوی 
همیشه از افتخارات این دانشــگاه به شمار می آیند. آیا آماری از 

دانش آموخته های موفق دانشگاه در دسترس است؟
در حال حاضر دانشــگاه علوم اســالمی رضوی 12۰۰ دانشــجو دارد و از 
ســال ۷5 كه دانشگاه به طور رســمی كار خود را ادامه داد، تاكنون 2۷۰۰ 
فارغ التحصيل داشته ايم. از اين تعداد دانش آموخته، اين آمار در اختيار است: 
34۶ نفر به عنوان استاد در حوزه های علميه مشغول به تحصيل هستند كه 
8۰ نفر از اين اساتيد در اين دانشگاه شاغل اند. 2۰2 نفر جزو اساتيد ساير 
دانشــگاه های كشور هستند؛ 4۷4 نفر در قوه قضائيه مشغول به كارند كه 
باالی ۷۰ درصد از اين تعداد، به قضاوت مشــغول اند. 2۶2 نفر در نهادهای 
فرهنگی مشــغول به كارند و بعضی از اين تعداد به عنوان رايزن فرهنگی و 
مبلغ در خارج از كشــور فعاليت دارند. به طوركلی از 1284 دانش آموختة 
اين دانشگاه كه زمينه فعاليت آنان بررسی شده، باالی ۶۰ درصد از آنان در 

مهم ترين مشاغل كشور فعال اند و اين كارنامه درخشانی برای ماست.

   جناب دکتر از نتایج کسب شده دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در المپیادهای کشوری در رشته های علوم انسانی نیز نام می برید؟

هرساله شــمار زيادی از دانشجويان ما در سه رشته علوم قرآنی، حقوق و 
ادبيات فارسی جزو برترين های المپيادهای كشوری می شوند. ازاين بين 8۶ 
نفر برترين های المپيادی داريم كه 44 نفر آنان نخبه كشوری در رشته علوم 
قرآنی، 13 نفر در رشته حقوق و 3 نفر ادبيات فارسی بوده اند و نيز 1۷ نفر از 
رشته علوم قرآنی و 9 نفر از رشته حقوق در المپياد منطقه ای انتخاب شده اند؛  
می توان گفت به طور ميانگين هرساله از ده نفر برتر المپيادهای منطقه ای 
در شرق كشور، ســه نفر آنان از دانشجويان علوم اسالمی رضوی هستند 
و البته موفقيت دانشــجويان در ورود به مقاطع تحصيلی باالتر نيز بسيار 

مشهود است.

   به پذیرفتگان مقاطع باالتر نیز اشاره می کنید؟
ما هرساله 15۰ نفر پذيرش دانشجو داريم و 15 دانشجو نيز فارغ التحصيل 
می شــوند. با توجه به تعداد ورودی و خروجی دانشگاه، درمجموع در كل 
رشته های انسانی كشور در بعضی رشته ها مانند علوم قرآنی، فقه و فلسفه 
اين دانشــگاه جايگاه اول يا دوم پذيرفته شدگان در آزمون های سنجش در 
مقاطــع باالتر را دارد؛ بطوری كه 34 درصــد از قبولی های آزمون دكترای 
آزمون ســنجش از بين دانش آموختگان كارشناســی ارشد دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی و 54 درصد از قبول شدگان مقطع ارشد از فارغ التحصيالن 

كارشناسی اين دانشگاه بوده اند.

   و به عنوان سؤال آخر: چه برنامه هایی در تدوین طرح توسعه 
این دانشگاه پیش بینی شده است؟

كميته ای كه به دستور توليت معزز به منظور تدوين طرح توسعه دانشگاه 
تشكيل شد، ۶ راهبرد عملی با توجه به سياست های جديد دانشگاه برای 
تصويب پيشنهاد داده كه شامل تقويت رشته های انسانی و اسالمی، گسترش 
فعاليت های فرهنگی و ترويج روحيه جهادی، افزايش سهم توليدات علمی در 
سطح ملی و بين المللی، افزايش تعامل با حوزه های علميه، توسعه ارتباطات 
داخلی و بين المللی و تقويت كارآمدی نهادهای آموزشــی می شود. طبق 
اين طرح، رشــته های موردنياز با اين راهبردها ايجاد خواهد شد؛ تعامالت 
با نهادهای مرتبط، تربيت مبلغ و جذب دانشجوی خارجی افزايش خواهد 
يافت و نيز در حوزه پژوهشی با افزايش تعامالت با بنياد پژوهش های آستان 
قدس و يا ايجاد پژوهشكده ای مستقل، فعاليت های پژوهشی افزايش يافته 

و رشته های پژوهش محور در مقاطع ارشد و دكترا نيز افزوده خواهد شد.
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حوزه + دانشگاه
نگاهی به تلفیق حوزه و دانشگاه در دانشگاه علوم اسالمی رضوی

مهم ترين ويژگی كه دانشــگاه علوم اســالمی رضوی را متمايز می كند، 
تأكيد مسئولين دانشگاه بر پررنگ تر بودن صبغه حوزوی نسبت به چهره 
دانشگاهی آن اســت. ورودی های اين مركز، می توانند طالبی باشند كه 
حداقل پايه ششم حوزه را به اتمام رسانده اند و يا ديپلمه هايی كه پس از 

تحصيالت دبيرستان وارد اين دانشگاه می شوند... 
برنامه درسی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، ازنظر تعداد واحدهای درسی، 
از دو بخش واحدهای حوزوی و دانشگاهی تشكيل شده است؛ به عبارت 
بهتر، دانشجويان اين دانشگاه مانند يك طلبه رسمی حوزه، تمام دروس 
حــوزوی متداول در حوزه هــای علميه را می گذرانند و از ســوی ديگر 
واحدهای مصوب وزارت علوم برای رشته تخصصی دانشگاهی خود را نيز 
در طول مدت تحصيل به اتمام می رسانند. درس های حوزوی عموماً در 
ساعت های صبح و درس های دانشگاهی در ساعات بعدازظهر ارائه می شود. 
البته دروس دانشگاهی دارای استاد پروازی ماهی يك بار و به صورت فشرده 

در يك يا دو روز برگزار می شود.
بدين ترتيب برنامه كالســی دانشجويان، برنامه ای متراكم است چرا كه 
تقريباً تمام دروس حوزوی و دانشــگاهی مربوطه توســط دانشــجويان 
گذرانده می شود. به دليل گذراندن تمام دروس حوزوی مربوطه، دانشجويان 
اين دانشگاه از همان ترم های نخستين، طلبه رسمی حوزه علميه خراسان، 
محسوب شده و دارای پرونده رسمی و فعال در حوزه هستند و از تمام مزايا 
و امكانات طالب حوزه بهره مندند و به موازات تحصيل در اين دانشگاه، پايه 
حوزوی آن ها نيز ارتقاء می يابد. عالوه بر اين، در هر رشته ای كه دانشجو 
تحصيل كند، در مدرک پايان دوره، اين عبارت درج می شــود: »نام برده 
واحدهای رشــته فقه و مبانی حقوق را هم گذرانده است.« بدين ترتيب 
دانشجو می تواند از مزايای دارندگان مدرک رشته فقه و مبانی حقوق مانند 
شــركت در برخی از آزمون های حقوقی هم استفاده كند )مزيت اخير، 
درباره دانشجويان رشته های غير از حقوق-مثل ادبيات عرب و تاريخ و... 
اهميت بااليی دارد.( بااين همه، هدف بنيان گذار اين نهاد و مسئولين آن، 
تربيت فقها و حوزويانی است كه عالوه بر تسلط و تبحر در علوم حوزوی، 
در برخی رشته های دانشگاهی هم صاحب نظر باشند و بررسی تصميمات 
و برنامه ريزی های اين دانشگاه هم حكايت از حركت در همين مسير دارد. 
بعنوان نمونه، دانشجو ملزم به رعايت رفتار و عرف موجود در ميان طالب 
حوزه های علميه از جمله در باب پوشش متناسب است. ازاين رو موفقيت يا 
عدم موفقيت اين موسسه را بايد در راستای اين هدف، بررسی نمود؛ يعنی 
تربيت حوزويان مســلط به برخی از رشته های دانشگاهی و درعين حال 

موفق ازنظر تحصيالت حوزوی.

  سنت حسنه مباحثه؛ میراث حوزه های علمیه
يكی از نهادهای آموزشــی موفق نظام آموزش حوزوی، مباحثه درس ها 
می باشــد. در اين روش طالب پس از فراگرفتــن درس روزانه، در قالب 
جمع های غالباٌ دو يا ســه نفره، مطالب آن روز را مباحثه می كنند. بدين 
ترتيب كه يكی از آن ها به مانند اســتاد، درس را القاء می كند و دوستان 
وی اگر اشكاالتی به مطالب دارند، بيان می كنند و با مشاركت هم پاسخ 
را می يابند. اين كار، خود نوعی تمرين برای تدريس است و بدين ترتيب 
توانايی طــالب در تدريس افزايش پيدا می كند. عالوه بر اين، دقت افراد 
در نكته يابی و توجه به اشكاالت موجود در درس افزايش می يابد. ازاين رو 
بســياری از طالبی كه مباحثات موفقی داشته اند، می توانند همان درس 
فراگرفته شــده را، در ســال بعد تدريس كنند. با توجه به اين مزيت ها، 

بزرگان حوزه از قديم، تأكيد خاصی بر انجام مباحثه داشته اند.
از بدو ورود نظام دانشگاهی به ايران، برخی درصدد به كارگيری مباحثه در 
دانشگاه ها بوده اند، ولی به هرحال هنوز اين روش مؤثر، جايی در دانشگاه های 
ما ندارد و متأسفانه دانشجويان صرفاٌ درصدد گذراندن واحدهای خود آن ها 
با سرعت زياد و در موارد بسياری بدون كيفيت الزم هستند اما در دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی با توجه به رويكرد حوزه-حوری، سنت مباحثه بسيار 

پررنگ و جدی وجود دارد.
بر اين اساس، دانشجويان مستعد و داوطلب كالس های مختلف در طرح 
مباحثات ثبت نام می كنند. سپس گروه مربوطه، دانشجويان واجد شرايط را 
در گروه های مباحثه دو يا سه نفری، منظم می كند. برای هر يك از گروه ها، 
يكی از اســتادان متخصص در همان رشته، به عنوان استاد ناظر انتخاب 
می شود كه وظيفه اين استاد، نظارت بر انجام صحيح مباحثه ازنظر شكلی 

و پاسخ به اشكاالت علمی دانشجويان است.
مباحثــات به صورت منظم و متمركز در ســاعت و مكانی خاص برگزار 
می شود. )معموالً در ســاعت های اوليه روز( و يك نفر ناظر بر روند كلی 
مباحثه گروه ها نظارت می كند. استادان ناظر هر گروه، موظف اند در پايان 
هر مباحثه روزانه، عالوه بر ثبت غيبت يا تأخير دانشــجو، آن ها را ازنظر 
علمی و آمادگی برای مباحثه، ارزيابی كرده و آن ها به گروه مربوطه، منتقل 
كننــد. بدين ترتيب مباحثه دروس در قالبی نو و به صورت منظم در اين 
دانشــگاه انجام می شــود و در همين مدت هم اثرات خود را نشان داده 
است. شايد در كمتر دانشگاه و حتی حوزه ای در سطح كشور شاهد اين 
برنامه باشيم. به هرحال می توان اين برنامه را يكی از ويژگی های اختصاصی 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی دانست كه تأثيرات بسيار مفيدی در بنيه 

علمی دانشجويان و ادامه تحصيل و پژوهش آن ها دارد.

به دلیل گذراندن 
تمام دروس حوزوی 
مربوطه، دانشجویان 
این دانشگاه از همان 
ترم های نخستین، 
طلبه رسمی حوزه 
علمیه خراسان، 
محسوب شده و 
دارای پرونده رسمی و 
فعال در حوزه هستند

نرصتی
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دروس حوزوی چیست؟
سیر علمی در نظام آموزشی حوزه علمیه از طلبگی تا مرجعیت

نظام آموزشی حوزه های علميه به چهار سطح اول تا چهارم تقسيم شده 
اســت و طلبه علوم دينــی پس از ورود به حوزه، در ابتــدا وارد پايه اول 
تحصيلی شده و پس از موفقيت در آن، وارد پايه دوم و به همين ترتيب 
تا پايه دهم، ادامه تحصيل می دهد و پس از كســب موفقيت در پايه های 
ده گانه كه اصطالحاً به آن »مقطع سطح يك تا سه« گفته می شود وارد 
»مقطع خارج )سطح چهار(« می شود. اما سطح اول حوزه، شامل دروس 
مقدماتی اســت كه از پايه اول تا پايه ششــم و در طول شش سال طی 
می شود؛ طلبه در اين شش سال، منطق، عقايد، تجويد، اصول فقه، فقه، 
تفسير قرآن، اخالق، تاريخ اسالم، علوم حديث و علوم ادبيات عرب مشتمل 

بر صرف و نحو، معانی، بيان و بديع را فرامی گيرد.
دانشجويان دانشگاه علوم رضوی نيز بايد در پايه اول، دروسی چون »صرف 
ساده«، »نحو مقدماتی«، »منطق 1 يا آشنايی با منطق شهيد مطهری«، 
»آموزش فقه نوشته محمدحسين فالح زاده«، »كتاب اصول اعتقادات«، 
»كتاب روان خوانی و تجويد قرآن« را بگذرانند. دروس در پايه دوم »البهجة 
المرضيه )سيوطی( يا شرح ابن عقيل«، »المنطق عالمه مظفر«، »شيعه 
در اسالم نوشــته عالمه طباطبايی«، كتاب »المراد من منيه المريد« و 
»برگزيده تفسير نمونه« جلد 1 است و پايه سوم خود شامل واحدهايی 
مانند »آموزش عقايد نوشــته آيت اهلل مصباح يزدی«، »تجزيه و تركيب 
نيمه اول جزء 29 قرآن« و »سيره پيشوايان نوشته استاد پيشوايی« است. 
در پايه چهارم دروس دشوارتر شده و »الموجز نوشته آيت اهلل سبحانی«، 
بخشی از»شرح لمعه شهيد ثانی«، »بداية المعارف نوشته آيت اهلل خرازی 
جلد اول« و »برگزيده تفسير نمونه« جلد 3 درس داده می شوند. پايه پنجم 
نيز با تدريس دروسی چون »اصول فقه عالمه مظفر« جلد اول و» بدايه 
المعارف« جلد دوم گذرانده می شود و در آخرين پايه از سطح يك، دروس 
حوزه، دروسی چون جلد دوم »اصول الفقه عالمه مظفر«، »نهج البالغه«، 
»آشنايی با علوم قرآنی آيت اهلل معرفت« و آشنايی با »علوم اسالمی شهيد 
مطهری بخش فلســفه« به صورت دقيق تدريس می شود و طالب علوم 
دينی تالش می كنند تا با مقدمات علوم اسالمی و معارف دين آشنا شوند. 
طلبه بعد از اتمام پايه ششــم، مدرک سطح يك حوزه يا مدرک معادل 

فوق ديپلم را اخذ می كند و برای ادامه، وارد سطح دوم حوزه می شوند.

  سطح دوم حوزه
اين سطح شامل دروس كارشناسی و علومی مانند فقه، اصول فقه، فلسفه، 
تفســير، كالم، رجال حديث و ...است و معموال پايه های هفتم، هشتم و 
نهم در طول ســه سال طی می شود. در پايه هفتم دروسی چون بخشی 
از »رســائل شيخ انصاری «، بخشی از »مكاسب شيخ انصاری و» تفسير 

جوامع الجامع ســوره توبه« تدريس می شود و در پايه بعدی دانشجويان 
بايد مباحثی مانند بخش آخر» رســائل شــيخ انصاری« و بخشی ديگر 
از»مكاســب شيخ انصاری« و» تفسير جوامع الجامع سوره های يوسف و 
رعد« را بگذرانند و پس از آن، در پايه نهم با فراگيری دروسی چون بخشی 
از» كفاية االصول« نوشته آخوند خراسانی و»تفسير الميزان سوره اسراء 
«و نيز قسمتی از» كليات علم رجال« می توانند مدرک سطح دوم حوزه 
معادل كارشناسی را اخذ كنند. به اين ترتيب دريافت مدرک كارشناسی در 
حوزه علميه، طی 9 پايه و در طول 9 سال خواهد بود كه اين زمان نشانه 

عمق علوم دينی است كه برای گذران آن نياز به تالش فراوانی است.

  سطح سوم حوزه
ســطح سوم حوزه، شامل دروس كارشناسی ارشد است كه در آن سطح، 
دانشجو در پايه دهم، علوم اصول فقه، فقه، فلسفه، تفسير، و درايه الحديث 
را تحصيل می كند و بعد از اتمام پايه دهم و ارائه پايان نامه، سطح سه حوزه 
به اتمام می رســد و طلبه مدرک كارشناسی ارشد علوم دينی را دريافت 

می كند.

  سطح چهارم حوزه
بعد از ســطح سوم، طلبه وارد دوره ســطح چهارم )دوره خارج( يا دوره 
دكترای معادل می شود و در آن دوره برای تخصص تالش می كند تا بتواند 

در فقه، مجتهد و صاحب نظر شود.

  درس خارج چیست؟
درس خارج يعنی درس اجتهاد، يعنی آموختن شيوه اجتهاد و تالش برای 
اســتنباط حكم فقهی و علت اينكه خارج فقه و اصول گفته می شود اين 
است كه وابسته به متن خاص يا كتاب خاصی نيست؛ بلكه مدرس خارج 
فقه و اصول است؛ به بيان نظرات فقهی و اصولی خود می پردازد و می كوشد 
بــا داليل معتبر، آن ها را اثبات كند و ضمناً نظرات ديگر صاحب نظران را 
مطرح كرده و داليل آن ها را نيز مورد بررسی قرار می دهد. دانش پژوه خارج 
فقه، بعد از ارائه هشت مصاحبه علمی و تدوين رساله سطح چهار، مدرک 

سطح چهار حوزه علميه )دكترا( را دريافت می كند.
بســياری از طالب در حوزه های علميه تنها به فقــه و اصول فقه اكتفا 
نمی كنند و رشته های مختلف علوم اسالمی از قبيل كالم، فلسفه تاريخ و... 
را برای ادامه تحصيل انتخاب می كنند كه در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
اين اتفاق با تخصصی كردن هر رشــته و گذرانده واحدهای دانشگاهی از 

ابتدا و هم زمان با دروس حوزوی وجود دارد.

دریافت مدرک 
کارشناسی در حوزه 
علمیه طی 9 پایه و 

در طول 9 سال خواهد 
بود که این زمان 

نشانه عمق علوم 
دینی است که برای 

گذران آن نیاز به تالش 
فراوانی است. نویسنده: 

حجت االسالم وحید واحد جوان / مدرس دانشگاه تهران
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هدف عمده  رشته فقه و اصول، تربیت مجتهد 
و پژوهشگر است

همراه با مدیرگروه رشته فقه و اصول

حضور دروس فقه و اصول، پایه و اساس برنامه درسی حوزه های 
علمیه را تشکیل می دهد. فقه، بایدها و نبایدهای زندگی مکلف 
را از عبادات فردی تا چگونگی زندگی فرد در اجتماع را بر عهده 
دارد و در دانشگاه علوم اسالمی رضوی، واحدهای مشترک تمامی 
دروس اســت. اینجا اولین سؤال برای مخاطب پیش می آید حال 
که همه دانشجویان دانشگاه موظف به گذراندن دروس تخصصی 
رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی هستند و در پایان، این موضوع در 
دانشنامه دانشجویان اشاره شده است، پس چه نیازی به راه اندازی 
این رشته در سه مقطع تحصیلی دانشگاه بود؟ جواب این سؤال و 
چند سؤال دیگرمان را از حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن 
جهانگیری مدیر گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
جویا می شویم. این اســتادیار دانشگاه تنها عضو هیئت علمی 
دانشگاه است که دارای اجازه اجتهاد بوده و سابقه تدریس درس 
خارج اصول، دروس عالی حوزه، معاونت دفتر تبلیغات اســالمی 
خراســان و مدیریت گروه فقه آن، نگارش ده ها مقاله و کتاب در 

مسائل مستحدثه فقه و اصول از جمله کارنامه علمی وی است.

    با توجه به اینکه کلیه رشته های فعال در دانشگاه به دلیل 
گذراندن واحدهای دروس حوزوی ذیل مدرک تحصیلی خود 
مدرک رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی را نیز اخذ می کنند، 
هدف از ایجاد رشــته فقه و مبانی حقوق اسالمی در دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی چیست؟
عمده هدف از ايجاد اين رشــته، شناســايی افراد عالقه مند به رشته 
فقه و اصول و حمايت علمی و عملــی از اين افراد برای مقاطع باالتر 
و به وجود آوردن تخصص برای دانشــجويان و طالب است تا به درجه 
اجتهاد برسند. با توجه به اينكه عمدتاً از دوره كارشناسی عالقه مندی 
افراد مشــخص می شود و در دانشگاه ما رشــته فقه نداشتيم به نظر 
می رسيد عمده افرادی كه وارد دانشگاه می شوند، دنبال تخصص هايی 
به غير از فقه و اصول هســتند؛ هرچند در كنار دانش های تخصصی 
خود، موظف به گذراندن فقه و اصول نيز بودند ولی با توجه به مغايرت 
هدف تحصيلی ايشــان و اهدافی كه دانشــگاه در نظر داشت به نظر 
 می رســيد كه اگر سرمايه گذاری در اين رشــته نيز باشد و رشته ای 
از  را  منــدان  تاعالقــه  شــود  تشــكيل  عنــوان  هميــن  بــا 
 همــان ابتــدا جــذب نماييــم، آمادگــی بــرای مقاطــع باالتــر 

بهتر خواهد بود.
به زبان ديگر  دانشگاه علوم اسالمی رضوی ساير رشته های تحصيلی 
را به عنوان مقدمه ای برای تخصص در فقه اسالمی دنبال می كند؛ به 
عبارت ديگر تربيت فقيه اســالمی هدف اصلی دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی است. 

    این رشته تا چه مقطعی در دانشگاه تدریس می شود؟
اين رشته در سه مقطع تحصيلی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری 
در دانشگاه موجود است؛ منتها در مقطع دكتری در حال حاضر عنوان 
رشته فقه جزائی است كه در آينده نزديك، گرايش های ديگری همانند 

فقه مدنی و فقه سياسی در اين مقطع افزوده خواهدشد.

   عمدتاً یک طلبه رشــته فقه و مبانی حقوق اسالمی در 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی چه دروسی را می گذراند؟

دروس ما به سه بخش تقسيم می شود. دروس حوزوی كه عمدتاً بين 
همه رشــته ها مشترک است؛ با اين تفاوت كه در رشته فقه و اصول با 
افزودن واحدهايی تالش شده كتب مربوطه به طور كامل تدريس شود. 
دومين گروه، دروس عمومی اســت و باالخره دروس تخصصی فقه و 
اصول كه در ســه مقطع برنامه ريزی شــده و به هم پيوسته هستند؛ 
به طوری كه دانشــجويان در دوره كارشناســی با كليات اين دروس 
آشــنا می شوند، در دوره ارشد بحث های تكميلی مطرح می شود و در 
دوره دكتری بحث های اجتهادی طرح خواهند شد. دروس تخصصی 
دوره كارشناســی مانند آيات االحكام، قواعد فقهيه، آشنايی با مسائل 
مستحدثه، رجال، حديث، تفسير و حدود بيست واحد از دروس رشته 

حقوق است.
   جایگاه این رشــته در جامعه علمی حوزه و دانشــگاه 

چیست؟
اين رشته در دانشگاه های ديگر جايگاه ويژه ای ندارد و صرفاً در كنار ساير 
رشته هاست؛ اما در دانشگاه علوم اسالمی رضوی كه به عنوان يك مركز 
حوزوی تلقی می شود؛ پيشانی تمام تخصص ها بايد فقه واصول باشد و 
طبيعی است، اين رشته از اهميت ويژه ای داشته باشد. به اين نكته نيز 
بايد توجه كرد در دانشگاه های ديگر، هم كيفيت از نظر سرفصل و هم 
تعداد اين واحدها كمتر است ولی در اين دانشگاه در تنظيم سرفصل ها 

سعی شده واحدها هم بيشتر و هم با كيفيت تر باشد.
    به غیر از بحث تدریس، این رشته چه کاربردی در جامعه 

دارد؟
بهترين كاربردش، نيل به اجتهاد اســت كه مهمترين وسنگين ترين 
مســوليت هر طالب علمی به حســاب می آيد تا بتواند هم خود و هم 
ديگران را هدايت كند. دانش آموخته اين رشته، می تواند پژوهشگری 
اهل نظر باشــد و در مرحله بعد می تواند هدف، تدريس باشد كه قابل 
دستيابی است. البته به اذعان متخصصين ساير رشته های تحصيلی و 
بر اساس تجارب اشخاص در ساير مشاغل همانند استاد حقوق، وكيل، 
مشــاور حقوقی ادارات و شــركت ها، قاضی و دفتردار اسناد رسمی يا 
ازدواج و طالق، متخصصين در فقه و اصول از موفقيت های بيشــتری 

برخوردارند.
    دانشجویان این رشته چه توانمندی خاصی دارند که در 

دانشجویان سایر دانشگاههای کشور موجود نیست؟
در ساير دانشگاه ها اين رشته به عنوان يك رشته تحصيلی تلقی می شود 
كه گذراندن واحدها و كسب نمره برای كسب مدرک تحصيلی كفايت 
می كند اما در دانشگاه علوم اسالمی رضوی، دانشجويان به علت اين كه 
خيلی عميق تر مســائل فقهی، اصولی، منطقــی و ادبياتی را مطالعه 
می كنند، هيچ جای شكی نيســت كه موقعيتی ممتاز در بين ديگر 
دانشجويان كشور خواهند داشت و از نظر اين دانشگاه تا زمانی كه به آن 
اهداف دست پيدا نكند؛ گويا اينكه اين رشته را نگذرانده است؛ لذا تمام 
تالش برنامه ريزان دانشگاه از طريق امتحانات شفاهی، امتحانات كتبی 
توأم با متن خوانی، از طريق مباحثات، برگزاری رده های روش تدريس، 

روش تحقيق و پژوهش آن است تا افراد را برای اجتهاد تربيت نمايد.

در دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی سایر 
رشته های تحصیلی 
را به عنوان مقدمه ای 
برای تخصص در فقه 
اسالمی دنبال می کند؛ 
به عبارت دیگر تربیت 
فقیه اسالمی هدف 
اصلی دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی است
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فلسفۀ اسالمی در پاسخگویی به شبهات  
نسل جوان نقش کلیدی دارد

پای صحبت با مدیر گروه فلسفه و کالم اسالمی 

   هدف از ایجاد رشتۀ فلسفه و کالم اسالمی در دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی چیست؟

با عنايت به نيازهای علمی دانشگاه ها و حوزه های علميه و نيز ضرورت های 
اعتقادی و فرهنگی جامعه، رشــتة فلســفه و كالم اسالمی در اين دانشگاه 
تاســيس شد و با تكيه بر جمع ميان ويژگی های مثبت حوزه و دانشگاه به 
فعاليت خود ادامه می دهد؛ بر همين اســاس، تالش شده تا ضمن توجه به 
مقررات وزرات علوم و با اســتفاده از تجربه های مشابه و نظرات اساتيد فن، 
برنامه ای تدوين شود كه با حفظ سنت اصيل حوزوی، پاسخگوی اهدافی چون 
تربيت اساتيد خبره جهت تدريس سرفصل ها و متون علوم عقلی در حوزه های 
علميه، تربيت متخصصان فلسفة اسالمی جهت حضور به عنوان هيئت علمی، 
تربيت كارشناسان فلسفه با علم وتسلط كافی به جهت پاسخگويی شبهات 
دينی نسل جوان، تربيت پژوهشگران به منظور مطالعات تطبيقی فلسفة غرب 
و فلسفة اسالمی باشد. گفتنی اســت در آينده، دو رشتة عرفان اسالمی و 
حكمت اشراق در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری در برنامه طرح توسعه 

دانشگاه علوم اسالمی رضوی است.

   با توجه به این که هدف اصلی دانشگاه، تربیت محقق و استاد 
برای حوزه های علمیه است، به نظر شما چه تناسبی میان این رشته 

و یک محیط حوزوی وجود دارد؟
با توجه به  ارتباط عميقی كه ميان دو حوزۀ فلسفه و كالم  و مباحث اعتقادی 
وجود دارد، خاستگاه اين رشته، محافل علمی و حوزوی بوده است. اين رشته 
در همين بستر بحثی و حوزوی متولّد شده، رشد نموده و ثمر داده است و 
توسط بزرگان همين جريان حوزوی كه سه اصل تهذيب، تحقيق و مباحثه را 
مبنای كار علمی خود قرار داده اند، به دست ما رسيده است. سزاوار است كه 
مطالعات فلسفی و كالمی در همين بستر و با همين رويكرد به كار خود ادامه 
دهد. شناخت زمينة حوزوی حكمت اسالمی و مطالعة آن در همين زمينه و 

بستر،  امری اجتناب ناپذير است.

  چه ســرفصل هایی برای واحدهای درسی این رشته در نظر 
گرفته شده اند؟

عالوه بر دروس معمول حوزوی در زمينة فقه و اصول، دروس تخصصی در 
زمينة فلسفة اسالمی با تأكيد بر سنت اصيل متن خوانی ارائه می شود.

در همين راستا،
* در مقطع كارشناسی، عالوه بر متون بدايه الحكمه و نهايه الحكمه، دروس 

شرح منظومة حكمت نيز ارائه می شود. )جمعا 38 واحد(
* در مقطع كارشناســی ارشد، متون شواهدالربوبّية، اشارات و التنبيهات و 

حكمة االشراق ارائه می گردد. )جمعا 3۶ واحد(
* در مقطع دكتری متون اسفار اربعه و الهيات شفا )مجموعا 4۰ واحد( مطالعه 

و تدريس می شود.
عالوه بر متون پيش گفته، در هر ســه مقطــع واحدهای تخصصی ديگری 
در زمينه های عرفان اسالمی، كالم اسالمی، كالم جديد، منطق تخصصی،  
منطق جديد، تاريخ فلسفة اسالمی، تاريخ فلسفة غرب و فلسفة اخالق نيز 

ارائه می شوند. 

   به غیر از زمینۀ تدریس و تحقیق، این رشته چه اثر و کاربردی 
در جامعه دارد؟

به اذعان غالب متفكران معاصر، با وجود همة پيشرفت ها در عرصة فن آوری، 
بحران معنويت و ايمان، شــكاكيت و نسبی گرايی، گريبان گير انسان مدرن 
است. همين امر باعث شده تا رويكرد جديدی برای بازگشت به دين و معنويت 
و تجديد نظر در معرفت فلســفی و عرفانی به وجود بيايد. در همين بستر، 
مكاتب انحرافی مدعی معرفت و معنويت، پديدار گشته و در صدد پاسخگويی 
اين نياز بشر هستند. با توجه به نقش محوری ايمان و معنويت در دين مبين 
اسالم و اقبال عمومی جامعة ما به مباحث معنوی و از سوی ديگر با توجه به 
گسترش مكاتب فلسفی حس گرا و شك گرا، ضروری است كه مبانی و نتايج 

فلسفة اسالمی به صورت كامال علمی عرضه شود.
عالوه بر اين، همانطور كه قبال نيز اشاره شد، فلسفة اسالمی در پاسخگويی 
به شــبهات و تقويت اعتقادات نسل جوان و پرباری فضای فرهنگی جامعه، 
نقش كليدی دارد؛ لذا الزم است كه با  تأكيد بر سنت اصيل حوزه های علمية 
شيعی، اين رشته حضور و پويايی خود را حفظ كند تا ضمن پی ريزی پايه های 
معرفتی و اعتقادی، پاسخگويی منطقی به شبهات اعتقادی را به عهده بگيرد.

   با توجه به این که حضرتعالی سابقۀ تدریس در دیگر مراکز 
علمی نیز داشته اید، بفرمایید که دانشجویان رشتۀ فلسفۀ اسالمی 
در دانشــگاه رضوی چه توانمندی خاصی دارند که در دانشجویان 

سایر دانشگاه ها کمتر به چشم می خورد؟
با توجه به حجم نسبتا زياد سرفصل های ارائه شده در زمينة فلسفة اسالمی و 
نيز دورۀ 5 سالة كارشناسی و كارشناسی ارشد، غالب فارغ التحصيالن دانشگاه 

رضوی نسبت به ساير مراكز، از توان علمی باالتری برخوردار هستند. 
برنامة دقيق و منظم مباحثات كه توسط گروه فلسفه برای دروس تخصصی 
اين رشــته در نظر گرفته شده، باعث می شــود كه توانايی دانش جويان در 
زمينه های فهم متون فلســفی، تطبيق حكمی آيات و روايات و قدرت بيان 

افزايش يافته و برای حضور در محافل علمی آماده تر باشند.

   برنامه های آتی  رشته فلسفه چیست؟
برنامه ما برای توسعه اين رشته فعال در دو رشته عرفان و حكمت اسالمی و 

همچنين حكمت اشراق در دو مقطع ارشد و دكتری خواهد بود. 
تاســيس رشــته عرفان با نظر به اهداف عاليه نظام اسالمی جهت تربيت 
پژوهشــگر جهت تحقيق در گزاره هاي دينــي با گرايش عرفانی و معرفی 
عرفان ناب اهل بيت )عليهم الســالم( و تربيت افرادی كه توان تاليف متون 
ساده و جذاب عرفان شيعی به زبان روز جهت عرضه به نسل جوان را داشته 
باشند صورت گرفته است.  همچنين تاسيس رشته حكمت اشراق به جهت 
معرفی دقيق حكمت اشراق به عنوان يكی از مكاتب مهم فلسفه اسالمی و از 
پايه های حكمت متعالی و با هدف تربيت پژوهشگر در تحقيق پيرامون فلسفه 
سهروردی صورت می گيرد. يكی ديگر از برنامه های گروه، جهت پيشرفت امر 
پژوهش، اجباری شــدن ارائه مقاله علمی پژوهشی چاپ شده يا اخذ تاييد 
چاپ، در هر سال تحصيلی برای دانشجويان ارشد و دكتری است كه البته 

كار مشكلی است.
 

مطالعات تمدنی و علمی در تاریخ ایران اسالمی، بدون فلسفه و حکمت اسالمی که مطالعۀ محور اصلی این تحوالت است امری غیر ممکن است. 
رشــته فلسفه و کالم اسالمی از نخستین رشته های فعال در دانشگاه علوم اسالمی رضوی در هر سه مقطع است و برای فعال سازی این رشته 
بزرگانی مانند آیت اهلل آملی الریجانی، دکتر ابراهیمی دینانی و مرحوم آیت اهلل علمی اردبیلی برای تدریس دروس این رشته حتی در مقطع کارشناسی 

سالها با این دانشگاه همکاری داشتند. 
هم اکنون مدیریت گروه فلسفه و کالم اسالمی بر عهده حجت االسالم موسوی بایگی استادیار این گروه است؛ شاگرد خصوصی عالمه آشتیانی که 
آشنا با زبان عربی، انگلیسی و فرانسه است. به گفته وی دانش فلسفه ابزاری برای فهم دین است و بدون این ابزار فهم دین ناقص خواهد بود. به 
عقیده این استاد فلسفه، دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی به دلیل حجم نسبتا زیاد سرفصل های ارائه شده در زمینۀ فلسفۀ اسالمی و 
نیز دورۀ 5 سالۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد، نسبت به سایر مراکز، از توان علمی باالتری برخوردار هستند. برای آشنایی با رشته فلسفه و کالم 

اسالمی پای صحبت دکتر موسوی بایگی می نشینیم.
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 الزم است که با  
تأکید بر سنت اصیل 

حوزه های علمیۀ 
شیعی، این رشته 

حضور و پویایی خود 
را حفظ کند تا ضمن 

پی ریزی پایه های 
معرفتی و اعتقادی، 
پاسخگویی منطقی 

به شبهات اعتقادی را 
به عهده بگیرد
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دانشجویان طلبه ،  بازوی 
اعمال قانون در کشور

          همراه با دکتر اصغری و معرفی رشته حقوق دانشگاه علوم اسالمی رضوی

رشته حقوق از بدو تأســيس يكی از رشته های پرطرفدار در 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی اســت و اولويت اول رتبه های 
اول كنكور سراسری در رشته علوم انسانی نيز اكثراً به همين 
رشته ختم می شود. هم اكنون رشته حقوق در سه مقطع و در 
هفت رشته گرايش از 2۶ رشته فعال در دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی دانشجو دارد. تنوع شغلی و جايگاه مناسب اين رشته 
در بازار كار، اصلی ترين انگيزه داوطلبان ورود به دانشــگاه در 
رشته علوم انســانی برای انتخاب اين رشته است. بايد بدانيم 
وكالت و قضاوت در نظام حقوقی ايران، نيازمند دو ابزار حقوق 
عرفی و فهم مبانی آن در قلمرو حقوق اسالمی است كه طبيعتاً 
كســی كه فقه خوانده می تواند، قضاوت بهتری داشته باشد و 
دليل موفقيت دانش آموختگان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در محاكم حقوقی و قضايی نيز همين عامل اســت؛ هرچند 
هدف دانشگاه علوم اسالمی رضوی صرفاً تربيت وكيل يا قاضی 
نيســت. هدف از ايجاد رشته حقوق در اين دانشگاه، به وجود 
آوردن تخصص برای دانشجويان و طالب است، هم نسبت به 
حقوق اسالمی هم نسبت به حقوق عرفی. برای آشنايی بيشتر 
با اين رشته پرطرفدار با حجت االسالم اصغری مديرگروه رشته 
حقوق كه سابقه معاونت امور حقوقی و موقوفات آستان قدس 

را نيز در كارنامه كاری خود دارد،، به گفت و گو می نشينيم..

   آقــای اصغری، رشــته حقوق از رشــته های 
پرطرف داری اســت. هدف از تأســیس این رشته در 

دانشگاهی طلبه پرور چه بوده است؟
ابتدا بايد بگويم كه در اســاس نامه اين دانشگاه، هدف عمده 
تربيت نيروی متخصص و متعهد و از همه مهم تر واليت مدار 
برای به كارگيری در نظام متعالی جمهوری اســالمی و به طور 
اختصاصی، تربيت نيروی متخصص و آگاه به فقه و حقوق در 
حوزه قضاوت، تدريــس و پژوهش علوم حقوقی و همچنين 

وكالت است.

   چرا قید تعهد در این اساسنامه وجود دارد؟
به طور اختصاصی اگر بخواهيم درباره رشته حقوق بيان كنيم 
بايد بگويم كه يكی از اهداف غايی در نظام متعالی اســالمی، 
استقرار نظام عدالت كيفری و اجرای دقيق آن است تا برقراری 
نظــم و امنيت در جامعه و نيز اجرای قوانين اســالمی كامل 
صورت پذيرد. سّكان دار اين مسئوليت مهم و خطير در جامعه، 
قوه قضائيه است؛ بنابراين، اين قوه در يك كالم، متولی اجرای 

نظام عدالت كيفری و برقراری نظم و امنيت در جامعه اسالمی 
است. پس بايد نيروهايی كه قرار است در اين سّكان مهم قرار 
بگيرند، هم متخصص در امور فقهی و حقوقی باشــند و هم 
متعهد باشند و خود را مقيد به رعايت ارزش های دينی بدانند 

تا در مقام قضاوت نلغزد و حكم خالف حقی را صادر نكند.

    اصوالً تفاوت اساسی حقوق دان عرفی وحقوق دان 
اسالمی را در چه باید دانست؟

ببينيد برای يك حقوق دان عرفی، مهم اين اســت كه بايد بر 
اساس چهارچوب حقوق، موضوع خاصی را قضاوت يا وكالت 
كند و به اينكه آيا اين امر مطابق با ارزش های دينی هست يا 
خير كاری ندارد؛ اما بر اساس اصل چهار قانون اساسی و اينكه 
حكومت قانون گذار ما حكومتی اسالمی و دين محور است، پس 
يك حقوق دان نمی تواند نســبت به فقه و ارزش های دينی و 
موازين اســالمی بی تفاوت باشد؛ بنابراين فرد حقوق دان بايد 
به مبانی فقهی نيز آشنا باشد. هر فرد آشنا به قوانين اساسی 
اگر بخواهد در اجرای عدالت و پاسداری از ارزش های اسالمی، 
حمايت از هنجارها و برقراری نظم و حقوق  بزه ديدگان مؤثر 

عمل كند، بايد حقوق اسالمی و دينی را بداند.

    و این امر درباره فارغ التحصیالن حقوق  دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی صادق است؟ 

بله. دقيقاً همين طور است. فارغ التحصيالن اين دانشگاه با توجه 
به تحصيل در هر دو قسمت حوزه و دانشگاه می توانند به نحو 
احســن در نقش های مهم حقوقی كشور قرار بگيرند و چون 

تعهد در آن ها ريشه دوانده، كم تر دچار لغزش می شوند.

    ایــن ضــرورت در میان دانشــگاهیان هم 
شناخته شده است؟

بلــه. قريب به اتفاق حقوق دان هــا، معترف اند كه تحصيالت 
حوزوی به يك حقوق دان قدرت تحليل و تجزيه كافی می دهد. 
به هرحال با توجه به نظام جمهوری اسالمی ايران، برای نيرويی 
كه وارد قوه قضاييه می شود، داشتن صرفاً تحصيالت دانشگاهی 

يا صرفاً تحصيالت حوزوی مفيد نيست.

   این امر درباره کشــورهای غیر اسالمی چگونه 
اســت؟ آن ها هم آشــنایی به مبانی دینی را برای 

حقوق دان های خود ضروری می دانند؟

  فائزه موسوی
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برخی كشورها كه مقيد به دين و اخالق هستند، حقوق دان ها 
را موظف می دانند كه ارزش های دينی را پياده كرده و به آن ها 
مقيد باشند. خيلی از كشورهای الئيك اما چنين ضرورتی را 

اعمال نمی كنند.

   آقای اصغری، فرق میان حقوق دان و قانون دان 
برای ما همچنان ناشناخته است.

يك فرد قانون دان، قابليــت حفظ و درک مفاهيم قانونی و 
هم چنين ارائه تفسير درست و صحيح از آن را بر عهده دارد 
و اما يك حقوق دان نياز دارد به اينكه مبانی فقهی- حقوقی 
قوانين را درک كرده و به آن ها اشــراف كامل داشته باشد كه 

اين امر مهم بدون كسب تحصيالت حوزوی ميسر نيست.

    دانشــگاه علوم اســالمی رضوی از چه سالی 
متقاضیان تحصیل در رشته حقوق را می پذیرد؟

از ســال ۷2 رسماً رشته حقوق در مقطع كارشناسی در اين 
دانشگاه تأسيس و داير شد. از سال ۷5 در مقطع كارشناسی 
ارشــد در سه رشــته جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی و 
حقوق بين الملل، دانشجو پذيرفته می شده و كماكان بر همين 
منوال است و فارغ التحصيالن فراوانی از اين مقطع، داشته ايم 
كه در جايگاه های گوناگون قضايی، وكالت، تأســيس دفاتر 
اسناد و هم چنين عضويت در هيئت علمی دانشگاه ها مشغول 

به خدمت و فعاليت هستند.

    مقطع دکترا چه طور؟
در اين مقطع از ســال 82 رشته جزا و جرم شناسی، حقوق 
خصوصی و حقوق بين الملل تأســيس شــد. دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی از هر ســه مقطع، فارغ التحصيل داشته و 
نخستين دانشگاه در شمال شرق كشور به شمار می رود كه 
برای اولين بار برای مقاطع كارشناســی ارشد و دكترای اين 

رشته، دانشجو پذيرفته است.

   و ســرفصل های درســی در این دانشگاه با 
سرفصل های درسی در دانشــگاه های سراسری چه 

تفاوتی دارد؟
دانشــجويان در هر ســه مقطع اين رشته، تمامی واحدهای 
درسی تعريف شده برای رشته حقوق را می گذرانند و عالوه بر 

آن، تحصيالت حوزوی را نيز به طور كامل می گذرانند.

    به طور کامل؟
بله. دانشجويان كارشناســی تا سطح يك حوزه يعنی اتمام 
لمعتين، دانشــجويان كارشناسی ارشــد تا سطح دو و سه 
يعنی اتمام كفايتين و دانشجويان دكترا تا سطح چهار يعنی 
شش سال درس خارج، فقه و اصول را می گذرانند؛ بنابراين، 
دانشــجوی فارغ التحصيل از مقطع دكترای اين رشته عماًل 
طلبه ای است كه 1۰ ســال درس حوزه نيز خوانده و اشراف 
كامل بــه مبانی فقهی دارد. عالوه بر اين، دانشــجويان اين 
دانشــگاه، به دو زبان عربی و انگليسی در سطح مكالمه نيز 

تسلط می يابند.

    بنابراین باید دانشجویان فراوانی از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شده و در مشاغل مهمی مشغول باشند.

بله. در اين مدت 2۰ ســال كه از تأســيس اين رشــته در 
دانشــگاه علوم اســالمی رضوی می گذرد، بيش از 4۷۰ نفر 
از فارغ التحصيالن اين دانشگاه در قوه قضاييه سراسر كشور 
مشغول به خدمت به نظام جمهوری اسالمی ايران شدند كه 
غالباً در جايگاه های مهم دادســتانی، رياست دادگستری يا 

رياست شعبه قرار دارند.
عالوه بر اين تعــدادی از فارغ التحصيالن ما وكالت می كنند 
يا دفاتر ثبت اســناد تأسيس كرده و تعدادی نيز به عضويت 
هيئت علمی دانشگاه های مختلف كشور درآمده و يا از طرق 

انجام پژوهش های مهم به جامعه خدمت رسانی می كنند.

  پس با این تفاســیر، رابطه علوم فقهی و علوم 
حقوقی به هم بسیار نزدیک است.

بله دقيقاً. فقه بســيار جامع اســت و يكی بخــش از آن با 
علوم حقوقی رابطه تنگاتنگــی دارد. در واقع حقوق، يكی از 
زيرمجموعه های مهم فقه است. البته مباحثی هم در حقوق 

وجود دارد كه در فقه سابقه بررسی آن وجود نداشته است.

    دانشگاه علوم اسالمی رضوی چه برنامه ای در 
خصوص گسترش این رشته دارد؟

به اميد خداوند و با عنايت ولی نعمتمان، حضرت رضا )ع( بنا 
داريم تا گرايش های جديدی را در مقطع كارشناسی ارشد و 
دكترای اين رشته برنامه ريزی كرده و با توجه به تأكيد توليت 
معزز آستان قدس رضوی بر ترويج علم، اين رشته را در دستور 

كار توسعه قرار دهيم.
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 یکی از قدیمی ترین رشــته های فعال درهر سه مقطع دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی، رشته علوم قرآنی و حدیث است. این رشته 
هم اکنون بیشترین افتخارات آموزشی و پژوهشی و نیز بیشترین 
آمار عضو هیئت علمی را به خود اختصاص داده؛ به طوری که طی 
سال ها، دانش آموختگان این رشته، پای ثابت برگزیدگان المپیاد 

سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تشکیل داده اند.
به همین بهانه پای صحبت دکتر جــواد ایروانی، مدیر گروه این 
رشته می نشینیم. دانشیاری گروه علوم قرآنی و حدیث، عضویت 
در ستاد تفسیر حوزه علمیه خراسان، نگارش ده ها کتاب و مقاله 
علمی در زمینه علوم و معارف اســالمی و ســال ها تدریس در 
زمینه های مختلف این رشته در حوزه و دانشگاه، چهره ای فعال از 

این دانش آموخته جوان این دانشگاه ساخته است. 

   هدف از ایجاد رشته علوم قرآنی و حدیث در دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی چیست؟

هدف، تربيت مفســر و محقق علوم قرآنی و تربيت مدرس تفسير و علوم 
قرآنی در حوزه علميه و دانشــگاه های كشور است. حوزه علميه نيازمند 
محققانی اســت كه هم در متون درســی بازنگری نموده و هم در حوزه 
نظريه پردازی، ايده های جديدی را مخصوصاً در مطالعات ميان رشته ای و 
نهايتاً بومی سازی علوم انسانی بر پايه قرآن كريم ارائه نمايند كه اين مهم 

انگيزه خوبی برای ورود طالب به اين رشته است.

     با توجه به هدف اصلی دانشگاه مبنی بر تربیت نیرو برای 
حوزه علمیه، به نظر شما چه تناسبی بین این رشته و یک محیط 

حوزوی وجود دارد؟
در حوزه علميه، مدتی اســت كه ستاد تفسير شروع به كاركرده و درس 
تفســير در ســطوح مختلف حوزه، جزو دروس اصلی طالب قرارگرفته 
اســت؛ لذا نياز قابل توجهی به استاد اين درس از پايه يك تا درس خارج 
احساس می شود كه دانشــگاه علوم اسالمی رضوی نقش مهمی در اين 
زمينه ايفا می كند و هم اكنون نيز فهرســتی هشــتاد نفره از افراد آماده 
تدريس به ستاد تفسير ارائه شده است؛ چرا كه يكی از اهداف تربيت نيرو 
 در اين رشــته، تربيت مدرس در زمينه های مختلف تفسير، علوم قرآنی 

و حديث در حوزه است. 
از طرف ديگر ما در حوزه، نيازمند محققانی هستيم كه هم در متون درسی 
بازنگری نمايند و هم در حوزه نظريه پردازی، ايده های جديدی را مخصوصاً 
در زمينه مطالعات ميان رشته ای - با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبری 

در بومی سازی علوم انسانی بر پايه قرآن- ارائه نمايند.

     عمدتاً یک طلبۀ رشته علوم قرآنی و حدیث در دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی چه دروسی را در این دانشگاه می گذراند؟

در دانشــگاه علوم اسالمی رضوی دانشجويان همه رشته ها، دروس حوزه 
را طبق برنامه مرسوم حوزه علميه می گذرانند. از طرف ديگر كليه دروس 
رشــته علوم قرآنی و حديث در دانشگاه ها البته به صورت قوی تر و با چند 
واحد اضافه تر در دانشگاه علوم اسالمی رضوی به دانشجوی اين رشته ارائه 
می شود. به طور دقيق تر، در كنار دروس حوزوی، عمومی و زبان، دانشجوی 
اين رشــته ۷۰ واحد درس تخصصی نيز می گذراند كه در سه دسته قرار 

می گيرنــد: بخش اول، دروس مربوط به علوم قرآنی كه عمدتاً مقدمات و 
مبانی فهم و تفســير قرآن را شامل می شود. بخش دوم تفسير قرآن كه 
ورود به اصل تفسير به صورت تخصصی است و بخش سوم، دروس مربوط 
به حديث كه دانشجو را با متون حديثی، قواعد فهم حديث و ارزيابی سند 

آن آشنا می كند.

     جایگاه این رشته در جامعه علمی حوزه و دانشگاه چیست؟
اين رشته در سطح كشور رشتة جاافتاده ايست و از معدود رشته هايی است 
كه المپياد دارد و در دانشگاه علوم اسالمی رضوی از رشته های پرافتخار، 
هم در حوزه آموزشــی و هم در حوزه پژوهشــی اســت. بيشترين عضو 
هيئت علمی نيز در دانشگاه ما، مربوط به همين رشته است و درمجموع از 
رشته های پرطرفدار دانشگاه است. در حوزه نيز همان طور كه گفتم دروس 
تفســير در سطوح مختلف حوزه جزو دروس اصلی شده است لذا جايگاه 

مهمی برای اين رشته در حوزه متصور است.

    به غیر از بحث تدریس، این رشته چه کاربردی در جامعه دارد؟
 در گام نخست، هدف دانشگاه تربيت مفسر و صاحب نظر در عرصه تفسير، 
علوم قرآنی و حديث است. افزون بر آن، دانش آموخته اين رشته می تواند در 
كنار تدريس علوم و معارف قرآنی و حديثی، در نهادهای قرآنی و فرهنگی و 

نيز مراكز تحقيقاتی كشور در اين رشته، مشغول خدمت شود.

    دانشــجویان این رشته چه توانمندی خاصی دارند که در 
دانشجویان سایر دانشگاه های کشور موجود نیست؟

بحــث فراگيــری دروس حوزوی در كنــار دروس اصلی اين رشــته به 
دانشــجويان مخصوصاً دانشــجويان رشــته علوم قرآنــی و حديث كه 
منابــع اصلی آن به زبان عربی اســت؛ بنيه ای قوی می بخشــد. مباحث 
مطرح شــده در دروس حوزه مانند ادبيــات عربی، فقه و اصول فقه كاماًل 
 مرتبط با تفســير و فهم قرآن است كه به خوبی دانش آموختة اين رشته 

را قوی تر و ممتازتر می نمايد.
به همين جهت، دانشجويان اين رشته در سال های گذشته، رتبه های برتر 
المپياد و افتخارات پژوهشی متعددی در عرصه كتاب سال، كتاب فصل، 
جشنواره فردوسی، نمايشگاه بين المللی قرآن تهران و مواردی از اين دست 
را كسب كرده اند؛ به گونه ای كه در مقايسه با دانشگاه های ديگر، بی نظير و 

حداقل كم نظير است.

    استاد، از برنامه های آتی رشته علوم قرآنی بگویید.
با توجه به تاكيد رهبر فرزانه انقالب مبنی بر بومی كردن علوم انســانی 
بر اســاس قرآن و با عنايت بــه قدرت و توانايی اين رشــته و نيز وجود 
رشــته حقــوق و اقتصاد و ... ان شــااهلل در طرح های توســعه پژوهش، 
كانون های تحقيق ميان رشــته ای با هدف بومی ســازی علوم انســانی 
شــكل خواهد گرفت. همچنين بازنگری در عناوين و ســرفصل ها، نياز 
مســتمر تمام رشــته ها اســت و در خصوص علوم قرآنــی نيز تاكنون 
جلســات متعددی برای اين منظور با اعضای محترم هيات علمی گروه 
برگزار شــده و تصميماتی نيز برای آينده گرفته شده است و نيز در آينده، 
 طرح بســيار مفيد مباحثات تفسيری برای دانشــجويان هر سه مقطع 

تقويت شده و توسعه خواهد يافت.

هدف ، تربیت مدرس  ومحقق 
علوم قرآنی است

همراه با مدیرگروه رشته علوم قرآنی و حدیث

 يكی از اهداف تربيت نيرو در اين 
رشته تربيت مدرس در زمينه های 
مختلف تفسير، علوم قرآنی و 
حديث در حوزه است. از طرف 
ديگر ما در حوزه نيازمند محققانی 
هستيم كه هم در متون درسی 
بازنگری نمايند و هم در حوزه 
نظريه پردازی، ايده های جديدی 
را مخصوصاً در زمينه مطالعات 
ميان رشته ای ارائه نمايند.
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   ادبیات فارسی
گستردگی مخاطبان زبان و ادبيات فارسی و جايگاه زبان و 
ادبيات فارســی به عنوان دومين زبان جهان اسالم می تواند 
هدف ايجاد رشته ادبيات فارسی در يك دانشگاه دينی باشد. 
ادبيات فارسی، دائره المعارف علوم اسالمی است كه می تواند 
بزرگ ترين كمك را به نشر، تبيين و تبليغ محتوای دينی 

اعم از قرآن و سنت بنمايد.
نياز حوزه های علميه به يادگيری زبان و ادبيات فارســی, 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی را برآن داشت تا دوره آموزشی 
اين رشته را از سال ها پيش آغاز نمايد و هم اكنون اين رشته 
در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد پذيرش دانشجو 

دارد.
می توان گفت آموزش دانشــگاهی زبان و ادبيات فارســی 
در حــوزۀ علميه، هم دارای ضرورت درون ســازمانی و هم 
برون سازمانی اســت. در بحث درون سازمانی به دليل لزوم 
تأليف كتب علوم اسالمی با اســتانداردهای زبان و ادبيات 
فارســی برای بهره برداری مخاطبان گســترده اين زبان و 
مشكالت موجود در حوزه های علميه در اين خصوص و از 
حيث برون سازمانی نيز به دليل عدم حساسيت كشورهای 
مختلف جهان در گسترش زبان و ادبيات فارسی گسترش 
دانشگاهی اين رشــته در حوزۀ علميه را ابزاری مؤثر برای 

اشاعه فرهنگ اهل بيت )ع( است.
عالوه بر اين كه تمامی دروس تخصصی ادبيات فارسی رايج 
در ساير دانشگاه ها در اين جا نيز تدريس می شود. دانشجوی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی، دروس عمومی و مشتركی را 
نيز می گذراند كه به تقويت رشته تخصصی وی نيز كمك 
كرده و موجب غنی تر شــدن مطالعات و داشــته های وی 
می گردد. مثالً تاريخ اســالم، روش تحقيق، جامعه شناسی 
انقالب اسالمی، منظومه معرفتی كه شامل كلياتی از عرفان 
و... اســت. از همه مهم تر به دليل اينكه ماهيت دانشــگاه، 
حوزوی است؛ مجموعه دروس حوزوی در سطوح سه گانه به 
موازات مقاطع تحصيلی دانشگاه به دانشجويان ارائه می گردد 

كه اين نيز خود بر توانمندی های دانشجويان می افزايد.
محصول چنين آموزشــی، عالوه بر داشتن امتيازات رشته 
تخصصی زبان و ادبيات فارسی، توانمندی در علوم اسالمی 
را نيز به همــراه دارد و بدين جهت عالوه بر تأمين نيروی 
مدارس علميه،  دانش آموختگان اين دانشــگاه می توانند 
به فعاليت های پژوهشــی و تأليف در حوزه علوم اسالمی و 
تبيين مفاهيم اسالمی در قالب سبك های مختلف ادبی نيز 

بپردازند.

   ادبیات و زبان عرب
تربيت فقيه، مبلغ، اســتاد و پژوهشگر اسالمی از يك سو و 
توجه به نقش كليدی زبان و ادبيات عربی در شكوفايی علوم 
اسالمی و انسانی و تأثير آن در تقويت بنية علمی فراگيران 
اين علوم، دانشــگاه علوم اسالمی رضوی را بر آن داشت تا 
رشته زبان و ادبيات عربی در دوره های كارشناسی و سپس 
كارشناسی ارشــد راه اندازی كند. اين رشته در حوزه های 
علميه، نقشــی بنيادين دارد؛ طالبی كــه در ادبيات عربی 
تسلط كافی دارند در سطوح عالی، توفيق بيشتری نسبت 
به ديگران دارند؛ مهم ترين كليد فهم صحيح و دقيق متون 
و منابع دينی مانند قرآن و حديث و كشــف راز و رمزهای 
آن در تسلط بر ادبيات عربی نهفته است و ازآنجاكه اين دو 
منبع، اصلی ترين منابع علوم اسالمی در رشته های مختلف 
حقوق، فلســفه و كالم، علوم قرآنی و حديث، فقه و اصول 
و... به شمار می آيد، ناتوانی و ضعف طالب و دانشجويان در 
ادبيات عربی، ضعف آنان در دروس رشــتة تخصصی را به 

دنبال خواهد داشت.
دانشجويان رشته زبان و ادبيات عرب دانشگاه علوم اسالمی 
رضــوی، عالوه بر دروس حوزوی و دروس عمومی متداول، 
دروس تخصصی رشته خود مانند تاريخ ادبيات عربی، متون 
نظم و نثر ادوار مختلف ادبيات عربی، و نقد ادبی و مكالمه 
و نگارش عربی را می گذراند و دانش آموختگان اين رشــته 
می توانند اســتادان و مدرسانی زبده، مترجمانی شايسته، 
مبلغانی توانمند در ســطح جهان اســالم، پژوهشگران و 
مؤلّفانی ماهر و باالخره گويندگان، نويسندگان و مجريانی 
رسانه ای برای خدمت در داخل و خارج از كشور در راستای 

اهداف عاليه دانشگاه باشند.

باسایر رشته های تحصیلی ---آشنا شوید



44
44

    دکتر جواد ایروانی از جمله طراحان ایجاد 
رشته اقتصاد در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

است
آشــنايی دكتر ايروانی با مقوله اقتصاد به دوره تدوين 
پايان نامه كارشناسی ارشد وی زير نظر استاد محمدرضا 
حكيمی، نويسنده كتاب الحياه برمی گردد كه پيگيری 
اين زمينة ميان رشته ای، تا كنون به چاپ چندين اثر 
ميان رشــته ای در حوزه اقتصاد اسالمی منجر شده 
اســت. وی هم اكنون عالوه بر تدريس علوم و معارف 
قرآنی، چندين سال است كه در دانشكده های اقتصاد، 

به تدريس دروس اقتصاد اسالمی می پردازد. 
به گفته وی رشــته اقتصاد در دانشــگاه هاي كشور از 
رشته هاي اصلي و مهم است. با اين حال، نياز به توليد 
علم در زمينه اقتصــاد و نيز نظريه پردازي در اقتصاد 
اسالمي )به ويژه در مسائل مورد ابتالي كشور هم چون 
بانك داري اســالمي و بازارهاي مالي( كامال احساس 
مي شــود؛ ضمن اين كه در حوزه نيز اين رشته هنوز 

جايگاه خود را پيدا نكرده است. 
دكتر ايروانی از لزوم تاسيس اين رشته در اين دانشگاه 
می گويد: وجود رشــته اقتصاد در كنــار علوم قرانی 
می تواند به شــكل گيری كانون های تحقيقاتی ميان 
رشته ای به هدف بومی سازی علوم انسانی براساس قرآن 
بيانجامد و تدريس فقه در دانشگاه به صورتی قدرتمند، 
زمينه مساعدی برای دانشجويان اقتصاد فراهم می آورد 
تا با انجام پژوهش ها و تحقيقات عميق فقهی اقتصادی، 
به ويژه در مقاطع ارشــد و دكتری، به حل مشكالت و 
معضالت متعدد نظام اسالمی در عرصه اقتصاد اقدام 

كنند.
وی به برنامه های آتی اين رشته اشاره می كند و 

 می گويد: دانشگاه مصمم است مقاطع ارشد و دكتري 
رشــته را راه اندازي كنــد و در اين مقاطع با توجه به 
نيازها و شرايط و نيز با بهره گيري از آراء صاحب نظران، 
ممكن اســت گرايش هاي ويژه اي از جمله بانكداری 
اســالمی، مالی اســالمی، اقتصاد اســالمی و حقوق 

اقتصادی طراحي گردد.

    اقتــــصاد

رشته اقتصاد از رشته های جديدی است كه به رشته های فعال 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی اضافه شده است. حوزه اقتصاد 
به عنــوان يكی از چالش های نظام جمهوری اســالمی ايران 
طی ســال ها مورد تأكيد رهبر فرزانه انقالب بوده و ازجمله 
زمينه هايی است كه می طلبد حوزه علميه آن را بومی سازی 
نمايد. علی رغم تالش مؤسسات مختلف وابسته به حوزه علميه 
در ورود به آن، طی ســال های بعد از انقالب اســالمی عماًل 
مشــكالت فراوانی در بحث سياست گذاری های اقتصادی در 

نظام اسالمی ما در حوزه اقتصاد به وجود آمده است.
متأسفانه جايگاه اقتصاد اسالمی در دانشگاه های كشور، جايگاه 
مطلوبــی نبوده و می توان گفت هدف از ايجاد اين رشــته را 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی تربيت نظريه پرداز درزمينة 
اقتصاد مانند شهيد صدر و شهيد مطهری و نيز تربيت مديران 
اليق اقتصادی جهت ســامان بخشــی به اوضــاع اقتصادی 
كشور دانست. حوزه به سمت تخصصی شدن رشته ها پيش 
می رود و وجود تحقيقات ميان رشــته ای از اولويت های اصلی 
مطالعاتی در حوزه است. در تدوين برنامه دروس رشته اقتصاد 
در دانشــگاه علوم اسالمی رضوی نيز سعی شده كه عالوه بر 
فراگيری دروس اصلی رشته اقتصاد، دانشجويان بتوانند اين 
دروس را نقد و بررســی نيز نمايند. انتظار از دانش آموختگان 
رشته اقتصاد دانشگاه رضوی، نظريه پردازی در عرصه اقتصاد 
و اقتصاد اســالمی اســت. به عالوه،  دانش آموخته اين رشته 
می تواند در حوزه های پژوهشی اقتصاد اسالمی، مديريت های 
كالن اقتصــادی و نيز در مراكز اقتصادی كشــور به خدمت 

مشغول شود.
دانشجويان رشته اقتصاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی مانند 
ساير دانشجويان اين دانشــگاه، دروس متداول حوزه يعنی 
ادبيــات عرب، بالغت، منطق و فقه و اصــول را می گذرانند. 
افزون بر دروس حوزوی، عمومــی و زبان، بيش از ۷5 واحد 
تخصصی نيز ارائه می شــود. ســرفصل های رشته اقتصاد در 
دانشــگاه همان سرفصل های رشــته اقتصاد نظری در ساير 
دانشگاه ها با تغييراتی مختصر است، ازجمله اين كه مطابق با 
طرح تحول وزارت علوم، دروس مرتبط با اقتصاد اسالمی به 
15 واحد يعنی ســه برابر ساير دانشگاه ها افزايش يافته است. 
عمده دروس تخصصی اين رشته شامل رياضيات، آمار، اقتصاد 
خرد و كالن، حقوق تجارت، ماليه، بانكداری و بازارهای مالی، 

اقتصاد اسالمی، اقتصاد ايران و مباحث توسعه است.

باسایر رشته های تحصیلی------------------ آشنا شوید
قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه علوم اسالمی رضوی

محمد رضا حسینی
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    حــدیث

علم حديث درواقع تبيين ميراث با ارزش روايات معتبر است 
كه در اثر تالش محدثين بزرگ به دســت نسل ما رسيده 
اســت. ميراثی كه هنوز پاسخگوی مسائل مختلف زندگی 
بشــری است و بايد بتوان به كمك محققان از آن استفاده 

 كرد.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی نيز برای تعميق بخشيدن به 
اين علم و رفع نيازهای حوزه و دانشگاه، چندين سال است 
كه رشته علوم حديث را ابتدا در مقطع كارشناسی و سپس 
در مقطع كارشناسی ارشــد راه اندازی كرده است؛ هدف از 
ايجاد اين رشته تربيت محدث، محقق و مدرس علوم حديث 
در شعبه های مختلف آن همچون رجال، درايه، فقه الحديث 
و... برای حوزه و دانشــگاه است و ارائه دروس اين رشته با 

برنامه ريزی گروه علوم قرآنی و حديث دانشگاه است.
تبحر طلبه در علوم حديــث موجب توانمندی او در علوم 
فقهی می شــود چراكه پايه فقه، شــناخت حديث است. 
همچنين تبحر دانش آموختگان اين رشته به زبان و ادبيات 
عربی و علوم حديث را موجب ممتاز شدن خروجی های اين 

رشته برای تدريس در حوزه و دانشگاه می داند.
به دانشــجويان اين رشته در كنار دروس حوزوی، عمومی 
و زبــان، حدود ۷۰ واحد تخصصی درزمينة علوم و معارف 
حديثی نيز ارائه می شــود. اين دروس شامل تاريخ حديث 
و شــناخت متــون حديثی، علم رجال، درايه ) شــناخت 
اصطالحات حديثی( و مبانی فهم حديث است؛ ضمن اين كه 

چند واحد علوم قرآنی و تفسير نيز ارائه می شود.
بحث فراگيری دروس حــوزوی در كنار دروس اصلی اين 
رشته به دانشجويان رشته علوم حديث كه منابع اصلی آن به 
زبان عربی است؛ بنيه ای قوی می بخشد. مباحث مطرح شده 
در دروس حوزه مانند ادبيات عربی، فقه و اصول فقه كاماًل 
مرتبــط با فهم ابواب مختلف حديثی اســت كه به خوبی، 

دانش آموخته اين رشته را ممتاز می نمايد.
گفتنی است دروس رجال و درايه كه در حوزه وجود دارد، 
در تخصص دانش آموختة اين رشــته است. ضمن اين كه 
اساس مباحث فقهی در حوزه، حديث است و دانش آموختة 
اين رشته، عالوه بر توانايی تدريس و تحقيق در علوم حديث، 
توانمندی خاصی نيز در دروس فقهی پيدا می كند و می تواند 
در كنار تدريس علوم و معارف حديثی، در نهادهای فرهنگی 
و نيز مراكز تحقيقاتی كشور در اين رشته، مشغول خدمت 

شود.

   تاریــخ

رشته تاريخ، در بســياری از دانشگاه های جهان دارای 
كرسی تدريس بوده و می تواند خود، ابزار انتقال فرهنگ 
باشد. دانشگاه علوم اســالمی رضوی نيز آموزش اين 
رشــته را باهدف تربيت متخصــص و نظريه پرداز در 
عرصه های تاريخ اســالم، و شناخت جايگاه فرهنگ و 
تمدن اســالمی بيش از يك دهه است كه در دستور 
كار خود قرارداده است؛ به طوری كه هم اكنون در مقطع 
كارشناسی دو رشته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی 
و تاريخ اسالم و در مقطع كارشناسی ارشد رشته تاريخ و 
تمدن ملل اسالمی، جزو رشته های فعال در اين دانشگاه 
هستند و بحث گسترش چند گرايش درزمينة تاريخ در 

تحصيالت تكميلی دانشگاه مطرح است.
اين رشته، زيرمجموعه های متعدد و گسترده ای دارد كه 
مهم ترين آن ها تاريخ تشيع، تاريخ علم، تاريخ ايران بعد 
از اسالم، تاريخ مغرب و آندلس، تاريخ مصر و شام، تاريخ 
معاصر ايران و كشــورهای اسالمی است و به طوركلی 
دروس رشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی از دو بخش 
كلی تشكيل شده است. دروس مرتبط با تاريخ سياسی 
اسالم كه در آن دوران جاهليت شروع شده و چند واحد 
درســی در ارتباط با عصر نبوی و سپس دوره خلفای 
اموی و عباســی و دولت های مستقل و نيمه مستقل و 
نيز دروس مرتبط با فرهنگ و تمدن اســالمی كه به 
بررسی سير تاريخ علوم در تمدن اسالمی و نيز مطالعه 
و تبيين فرهنگ اسالمی و فاكتورهای تشكيل دهنده 

آن می پردازد.
به لحاظ اينكه دانشجويان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در دروس حوزوی و به ويژه ادبيات عرب و فقه و اصول 
متمركزشــده و هم زمان بــا دروس تخصصی، دروس 
حــوزوی را نيز مطالعه می نمايند، لــذا با بهره گيری 
از هر دو تخصص، بســيار بهتر و دقيق تر می توانند به 
تبليغ و تبيين اصول اسالمی بپردازند. فارغ التحصيالن 
رشته تاريخ فرهنگ توانايی استفاده از منابع مختلف 
را داشــته و چون با مكالمه عربی و انگليسی نيز آشنا 
می شوند؛ توانايی برقراری ارتباط با مخاطبان خارج از 
كشور را دارند. مهم ترين كاربرد اين رشته در تدريس 
و آموزش اســت؛ همچنين مراكز پژوهشی همچون 
بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی، دفتر تبليغات 
اسالمی، وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات، 
پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه و ســاير مراكز علمی و 
پژوهشــی مهم ترين مراكز جذب فارغ التحصيالن اين 

رشته اند.

باسایر رشته های تحصیلی------------------ آشنا شوید
قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه علوم اسالمی رضوی
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پژوهش

پژوهش و ابزار تحقیقاتی دو امر جدایی ناپذیرند 
و در کتابخانه های دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
منابع بسیار غنی و باارزشی می توان یافت تا امر 
پژوهش در فضایی آرام و به آسانی امکان پذیر 
شــود. در خصوص کتابخانه های دانشگاه نیز 
می توان گفت که هردو به صورت قفسه باز در 
دیجیتال  کتابخانه  و  است  دانشجویان  اختیار 
دانشــگاه نیز بر غنای این کتابخانه می افزاید. 
عالوه بر آنکه دانشجویان این دانشگاه به راحتی 
به کتابخانه مرکزی آســتان قــدس رضوی 

دسترسی دارند.
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پژوهش در کنار آموزش، 
نیاز ضروری دانشگاه

در گفتگو با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

سال 75 بود که برای اولین بار دانشجویان دانشگاه علوم 
اسالمی به صورت خودجوش مرکزپژوهشی راه انداختند و 
نشریه داخلی علوم و معارف قرآن را چاپ کردند. بعدتر  
این نشریه، رسمی شد و مجله تخصصی دانشگاه مجوز 
گرفت و مرکز پژوهش نیز در سال  86به معاونت پژوهشی 
ارتقا یافت. حاال نوبت آن بود نشریه تخصصی دانشگاه نیز 
مجوز علمی - پژوهشــی بگیرد و به این منظور در چهار 
حوزه تفکیک شد و چهار نشریه تخصصی آموزه های فقه 
مدنی، آموزه های فلسفه حقوق کیفری، آموزه های قرآنی و 
آموزه های فلسفه اسالمی مجوز انتشار گرفت. فعالیت های 
این معاونت اما گسترش یافت و تنها به این نشریات علمی 

محدود نمی شود.
با معاون پژوهشی و استادیار دانشگاه همراه می شویم تا 
ازفعالیت های این حوزه و برنامه های پیش رو بیشتر بدانیم.
آقای حیدری از فراز و نشیب فضای پژوهشی این سال های 

دانشگاه می گوید.

    خروجی مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی چه بود؟

ايــن مركز تحقيقاتی، ثمرات زيادی در تقويت بنيه علمی 
اساتيد امروز ما داشت و توان علمی پژوهشی اساتيد امروز 
دانشگاه ما در آن تقويت شد تا بتوانند امروز به عنوان يك 
استاد توانمند به فعاليت بپردازند. با تغيير سياست دانشگاه و 
سپردن پژوهش به بنياد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی و تعطيلی اين مركز، امر پژوهش بيشتر منحصر به 
فعاليت های علمی و پژوهشی  اساتيد شد و البته در آينده ای 
نزديك مجدداً پژوهش به صورت جدی تر دنبال خواهد شد.

    و امروز معاونت پژوهشــی چه رســالتی در 
دانشگاه دارد؟

تهيه منابع پژوهشــی برای اساتيد و دانشجويان و هدايت 
و ساماندهی و نشر پژوهش هايی كه توسط اساتيد صورت 
می گيرد؛ رســالت اصلی اين معاونت است. ضمن آنكه با 
اجرای آيين نامة تشويقی اســاتيد و اختصاص مبلغی به 
اســاتيد آنان را به سمت تحقيق بيشتر سوق می دهيم؛كه 
البته با تصويب آيين نامه اعتبار پژوهشی حمايت جدی تر 

خواهد شد.

    به نشــر پژوهش اشــاره کردید. در مورد 
طرح های کالن پژوهشی و کتاب های منتشرشده از 

نتایج آن اشاره می کنید.
بلــه البته. تاكنــون 32 طــرح كالن تحقيقاتی همچون 
تفســير ســوره توبه مقام معظم رهبری و يا تدوين متن 
درســی فقــه برگرفتــه از جواهرالــكالم در فعاليت های 

گروهی انجام شده اســت كه بعضی از آن ها به توليد كتاب 
منتج شده است. همچنين تاكنون 9۷ عنوان كتاب چاپ اول 
در 99 مجلد توســط مركز پژوهشی منتشرشده كه از اين 
تعداد 4۶ عنوان بيش از ۷۰ رتبه در جشنواره های علمی- 

پژوهشی كشوری و استانی كسب كرده اند.

 دراین بین از افتخارات پژوهشــی دانشگاه در 
بخش تألیفات برتر دانشگاه نام می برید.

 از كتاب هــای ســال كشــوری در ســال 95می توان به 
آسيب شناســی فهم حديث،  اخالق اقتصــادی از ديدگاه 
قــرآن و حديــث، زكات باطنی و علــوم قرآنی در مكتب 
اهل بيت )س( اشــاره كرد؛ همچنين دانش درايه الحديث، 
منطق گزاره ای، فقيهان امامــی و عرصه های واليت فقيه 
جزو كتاب های سال حوزه )كشوری( انتخاب شده اند و نيز 
چندين كتاب مانند امامت پژوهی و سلسله مباحث اقتصاد 
در سبك زندگی اسالمی در 8 جلد جزو برترين های كتاب 

سال استان خراسان هستند.

    پــس می توان گفــت موضوعات کتاب های 
منتشرشده پیرامون رشــته های درسی دانشگاه 

است؟
 عمدتاً كتاب ها در حوزه رشته های دانشگاه است كه بعضاً 
به عنوان متن درســی دانشگاه علوم اســالمی رضوی و يا 
حتی دانشــگاه پيام نور و آزاد اسالمی نيز لحاظ می شود؛  
مانندكتاب های آشنايی با اصول علم رجال و مفاهيم بنيادی 
حقــوق كيفری؛ حتــی بعضی از كتاب های مــا در حوزه 
اخالق اقتصادی و مباحث تعليم و تربيت به درخواســت 
آموزش وپــرورش به عنوان منبع كمك درســی معلمان و 
دانش آموزان نيز قرارگرفته اســت. لزوماً مخاطب كتاب ها، 
دانشجويان نيستند و بسياری از كتاب های انتشارات دانشگاه 
كتاب هايی مبتنی بر يكی از رشته های دانشگاه است و برای 
مطالعه عام در نظر گرفته شــده مانند كتاب هايی در حوزه 
الگوی مصرف كه بر طبق آموزه های قرآنی تأليف شده است.

    واز تألیفات دانشگاه که بگذریم از فعالیت های 
پژوهشی دوره کارشناسی بگویید؟

ما در دوره كارشناســی، دانشجوی برتر معرفی می كنيم. 
معيار اين انتخاب، ميزان كار پژوهشــی دانشجو در طول 
سال و با وجود نگاه فرهنگی دانشگاه، فعاليت های فرهنگی 
اوست. به اين ترتيب استعدادهای برتر شناسايی و دانشجويان 
وارد دورۀ ويژه ای می شوند كه در اين دوره با نظارت استاد 
به تحقيق گروهی می پردازند؛ هدف در دوره كارشناســی، 
كسب تجربه و توانمندی و چاپ آثار برتر در نشريات خواهد 
بودو درمقاطع باالتر عالوه برچاپ آثار، تربيت محقق و استاد 

تاکنون ۳۲ طرح کالن 
تحقیقاتی همچون تفسیر 
سوره توبه مقام معظم رهبری 
و یا تدوین متن درسی فقه 
برگرفته از جواهرالکالم در 
فعالیت های گروهی انجام شده 
است که بعضی از آن هابه تولید 
کتاب منتج شده است

الهه ارجمندی
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مهم خواهد بود. البته در بعضی دروس دورۀ ارشد، دانشجويان ملزم به 
ارائه مقالة پژوهشی هستند و تشويقی نيز دريافت می كنند و در دوره 
كارشناسی، گاهی خود استاد، بخشی از نمره درس تئوری را به يك كار 

تحقيقی اختصاص می دهد.

    پس به این ترتیب دانش آموختۀ این دانشــگاه مهارت 
خاصی در تحقیق و پژوهش پیدا می کند.

بله، همين طور اســت. ازآن جا كه دانشــجويان اين دانشگاه، دروس 
حوزوی را نيز می گذرانند به مباحث دينی آشــنايند و بهتر می توانند 
مطالب موردنياز  پژوهشی خود را از منابع دينی استخراج كنند و در 

شغل آينده خود نيز موفق ترند؛ حتی در حقوق و قوه قضاييه.

    اشاره ای هم به ابزار مهم پژوهش دانشجویان یعنی منابع 
اطالعاتی موجود در کتابخانه می کنید؟

می تــوان به جرئت گفت منابع تخصصی تر در بعضی حوزه ها هم چون 
حقوق، در كتابخانه دانشــگاه علوم اســالمی رضوی غنی تر از ســاير 
دانشگاه های مشهد اســت. اين دانشــگاه، دارای دو كتابخانه قوی و 
مجهز اســت. كتابخانة اصلی در ساختمان شماره 1 در حرم مطهر و 
در هم جواری خوابگاه دانشجويان واقع شده، اين كتابخانه، بخش عمده 
كتاب ها را به صورت قفسه باز در دسترس اعضای خود قرار می دهد و 
كتاب های تخصصی تر نيز در مقاطع تحصيالت تكميلی در كتابخانة 
ساختمان شــماره 2 همراه با ســالن مطالعه دنج و آرامی در اختيار 
دانشــجويان است. صد هزار جلد كتاب فارسی و عرب و 1۷8۰ عنوان 
كتاب التين بعالوه 895 عنوان مقاله و پايان نامه از منابع اطالعاتی اين 
دو كتابخانه اســت و نكته جالب توجه اين است كه اگر دانشجويی به 
جهت كار تحقيقاتی خود به منبعی نياز داشت كتابخانه آن را تأمين 

خواهد كرد.

    بعــد از کتابخانه، از برگزاری همایش های علمی، دیگر 
فعالیت پژوهشی این دانشگاه بگویید که در گردهمایی افراد 

نخبه بسیار موفق عمل کرده است.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی در راستای تشويق اساتيد و دانشجويان 

خود به فعاليت های پژوهشی و خدمت به ارتقای فرهنگی در برگزاری 
همايش های علمی - پژوهشی كشوری مشاركت می كند؛ مانند همايش 
بين المللی عدالت اخالق درمكتب اهل بيت )س( با تأكيد بر ســيره و 
آموزه های امام رضا )ع( كه با همكاری دانشــگاه فردوسی برگزار شد 
و يا كنگره ملی مشــترک »قرآن و علوم انسانی« با جامعة المصطفی 
العالمية و نيز همايش مشترک » بررسی آرای تفسيری استاد معرفت« 
با موسسه فرهنگی قرآن و عترت تمهيد و همايش مشترک بين المللی 
اقتصــاد مقاومتی با دبيرخانه مجمع تشــخيص مصلحت نظام كه از 

تالش های سال جاری دانشگاه بود.

   استاد سؤال آخر! چرا پژوهش دردانشگاه برای اساتید 
ضروری است؟

 پژوهش دركنارآموزش قوی می شود. استادی كه صرفاً پژوهش كند 
وتدريس نداشته باشد؛ بدون شك ابهام نتايج تحقيقات خود را متوجه 
نخواهدشد و نيز اســتادی كه صرفاً دركالس درس باشد؛ اطالعاتش 
به روز نخواهدشــد. اين دو، ارتباطی تنگاتنگ دارد و در دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی همان طوركه اشــاره شد؛ به دليل گذراندن واحدهای 
حوزوی، استادی كه برای تدريس از بيرون دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
بيايد و تحصيالت حوزوی نداند، زياد موفق نخواهد بود و استادی كه 
دانش آموختة  اين دانشگاه باشد به صورت تخصصی تر، حقوق و فلسفه 

درس می دهد چون با ادبيات عرب و فقه نيز آشناست.

پژوهش درکنارآموزش قوی 
می شود.استادی که صرفًا 

پژوهش کند وتدریس نداشته 
باشد بدون شک ابهام نتایج 

تحقیقات خودرامتوجه 
نخواهدشد و نیز استادی که 

صرفًا درکالس درس باشد 
اطالعاتش به روز نخواهدشد
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فعالیت  نشریات علمی جدی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی از پاییز 88 با چاپ اولین شماره مجله تخصصی دانشگاه شروع شد که مدتی بعد این نشریه تخصصی 
برای دریافت مجوز یک نشریه تخصصی- پژوهشی، به حوزه های تخصصی تقسیم شد و مقاالت با موضوعات علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کالم اسالمی و حقوق، 
را به صورت دو فصلنامه های مستقل چاپ کرد و با توجه به وجههۀحوزوی دانشگاه و ضرورت پرداختن به مباحث نوین فقه، موضوع فقه نیز به موضوعات باال اضافه 

شد و به این ترتیب در هر سال، چهار شماره با چهار موضوع منتشر و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گرفت.
دوفصلنامه های علمی دانشگاه شامل مجله علمی _ پژوهشی آموزه های قرآنی،آموزه های فلسفه اسالمی، آموزه های حقوق کیفری و آموزه های فقه مدنی است

و با مشارکت پژوهشگران و استادان دانشگاه رضوی و همکاری سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر کشور منتشر می شود؛ پس از دریافت مقاله از نویسنده، 
آن را به دبیر علمی هر شماره، برای تعیین داور ارجاع می دهد. در صورت تأیید دبیر علمی، مقاله به دو نفر از استادان متخصص و مرتبط با موضوع مقاله، جهت 
ارزیابی علمی و محتوایی ارسال می شود. پس از دریافت نتیجۀ داوری و مثبت بودن نظر استادان، مقاله در هیئت تحریریه مطرح و تصویب شده و برای چاپ آماده 
می شود. مخاطبان مجله، قشر علمی حوزوی و دانشگاهی جامعه است و در میان این گروه ها، جایگاه خاص خود را یافته است و دلیل آن می توان اتمام شمارگان 
دو تا سه هزار نسخه ای مجله و نیز تجدید چاپ برخی از شماره های آن، تا پنج نوبت دانست؛ همچنین تعداد مراجعات اینترنتی به مقاالت علمی، نیز حکایت از 
استقبال خوب سایر مخاطبان دارد. نشریاتی موفق که کار خود را با کسب رتبه های درخشانی آغاز کرد؛از جمله آن که در نخستین جشنواره مطبوعات دینی حائز 
رتبه دوم شده و در نخستین دوره انتخاب مقاالت قرآنی سال 1383 در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سه مقالۀ آن، رتبه های اول تا سوم را کسب کرد و این 

روند پرافتخار در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد.

مجله علمی ترویجی
پژوهش های اجتماعی اسالمی

اين نشريه، هم اكنون به صورت فصلنامة علمی-ترويجی منتشر می شود و پيش از اين در قالب دوماهنامه فرهنگی، سياسی و اجتماعی انديشه 
حوزه در طول مدت فعاليت خود از سال ۷4 منتشر می شد و توانست مقاالت تحقيقی ارزنده ای در زمينه های فقه، تفسير و علوم قرآن، اديان، 
اقتصاد، فلسفه و سياست ارائه نمايد و اهدافی چون نشر انديشه های نو در زمينه های مختلف علوم و معارف اسالمی و نقد ديدگاه ها، تحليل 
پديده های مهم سياسی، فرهنگی و اجتماعی، ايجاد روح تحقيق و نوآوری در مخاطبان، باال بردن سطح دانش مخاطبان، ارائه پاسخ به مسائل 

نوظهور را به پيش برد ؛ چاپ 11۰ شماره از اين نشريه علمی نشان از موفقيت و استمرار اين فصلنامه است.

مجله علمی پژوهشی آموزه های فلسفه 
اسالمی

اين نشريه نيز ادامه مسير ويژه نامه 
نشريه تخصصی دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی در حوزه فلسفه است كه 
به صورت دو فصلنامه و به مديرمسئولی 

حجت االسالم والمسلمين محمدباقر فرزانه 
و سردبيری دكتر رضا اكبريان منتشر 
می شود كه تاكنون تعداد شماره های 
چاپ شده آن به 18 شماره می رسد. 

مجله علمی پژوهشی
آموزه های قرآنی

از ضروريات مهم هر مركز علمی، انتشار 
نشــريات تخصصی اســت كه در آن به 
نظرات اســاتيد رشته موردنظر پرداخته 
شود و در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
نيز بايد تازه ترين پژوهش های علوم قرآن 
و حديث، حقوق، فلسفه و كالم اسالمی 
بازتاب داده می شد. پس از انتشار نشريه 
تخصصی با چهار عنوان مستقل به علت 
تطبيق وضعيــت مجله با آيين نامه های 
كميســيون بررســی نشــريات علمی 
كشور، دو فصلنامه های علمی، پژوهشی 
آموزه های حقوق كيفری, آموزه های فقه 
مدنی, آموزه های فلسفه اسالمی جدا شد 
و مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی به مجله آموزه های قرآنی تغيير نام 
پيداكرده و به صورت دو فصلنامه علمی 
پژوهشــی به كار خود ادامه داد تا بتواند 
به رسالت علمی، پژوهشی خود در حوزه 
آموزه هــای قرآن، به صــورت متمركز و 
كامل تری عمل نمايد؛ تاكنون 23 شماره 

از اين نشريه چاپ شده است.

مجله علمی پژوهشــی آموزه های 
حقوق کیفری

مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق 
كيفری، از ديگر نشــريات پژوهشــی 
دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی به 
حجت االسالم والمسلمين  مديرمسئولی 
محمدباقر فرزانه و سردبيری دكتر علی 
حسين نجفی ابرندآبادی است كه ادامه 
مسير ويژه نامه مجله تخصصی دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی در حوزه الهيات و 
حقوق آماده شــده و تاكنون 11 شماره 
آن به صورت دو فصلنامه مستقل زير نظر 
هيئت تحريريه ای سرشــناس از اساتيد 

رشته حقوق كشور منتشرشده است.

مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه 
مدنی

»آموزه های فقه مدنی« از نشــريات علمی 
دانشــگاه علوم اســالمی رضوی در رشته 
فقه اســت كه پيش ازايــن به صورت يك 
ويژه نامه از مجله تخصصی دانشــگاه علوم 
اســالمی رضوی در حوزه الهيات و حقوق 
منتشر می شد. با توجه به  ضرورت انتشار 
اين نشــريه به صورت علمی پژوهشی اين 
ويژه نامه به صــورت دو فصلنامه و زير نظر 
حجت االسالم والمسلمين محمدباقر فرزانه، 
رياست دانشــگاه به عنوان مديرمسئول و 
آيت اهلل محمد واعظ زاده خراسانی به عنوان 
سردبير و هيئت تحريريه مستقل آغاز به 
كاركرد و نهايتاً طی سال 1391 موفق به 
اخذ درجه علمی پژوهشی شد. تاكنون 13 

شماره از اين دو فصلنامه چاپ شده است.
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نشریات تخصـــــــصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی
نشریات   دانشجویی

یکی از مؤثرترین برنامه های مفید جهت کشــف و بروز استعدادها، خالقیت ها و توانایی های طالب 
و دانشجویان در زمینه فعالیت های پژوهشی، مقاالت و زمینه های فرهنگی و ادبی، انتشار نشریات 
دانشجویی در گرایش های مختلف بوده است. طالب و دانشجویان عالقه مند به هر موضوع در یکی از 

نشریات در قالب نگارش مقاله یا امور فنی نشریه همکاری کرده
و تجربه نگارش مقاالت پژوهشــی، تحقیقی و مدیریت نشریات را به دست می آورند. نشریاتی که 
توانستند در جشنواره های نشریات حوزوی و دانشگاهی در سطح کشور رتبه های ارزشمندی نیز 
کسب کنند؛ همچون کسب رتبه نخست چهارمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی در زمینه 
قرآن و معارف اسالمی و رتبه چهارم نشــریات برای نشریه دانشجویی» فراسو« و نیز کسب رتبه 
دوم نشریات دانشجویی برتر در بخش دانشگاهی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برای 
نشریه »زالل وحی«. همچنین رتبه اول ششمین جشنواره نشریات دانشجویی سراسر کشور در بخش 

مقاالت فرهنگ و اندیشه برای نشریه »گفتمان حقوقی«.
نشریات دانشجویی فعال دانشگاه در حال حاضر شامل: فراسو، زالل وحی، حکمت رضوی، فرهنگ 

بصیرت، گفتمان حقوقی، گفتمان اقتصادی، النسیم الرضوی وغریبانه می باشد.

نشریۀ  دانشجویی قرآنی زالل وحی
اين نشريه در زمينه علوم و معارف قرآن 
كريم و اهل بيت )ع( زير نظر مدير گروه 
علــوم قرآن و حديث دانشــگاه فعاليت 
می نمايد و تاكنون 25شماره از آن چاپ 
و منتشرشــده اســت. يكی از رتبه های 
كشوری اين نشريه، كسب رتبه چهارم 
در يازدهمين نمايشگاه بين المللی قرآن 
كريم تهران است كه به عنوان چهارمين 

نشريه برتر قرآنی كشور دست يافت.

نشریه انشجویی حکمت رضوی
اين دوفصلنامه درگذشته با عنوان فروغ 
انديشــه چاپ می شــد و از سال 85 با 
عنــوان جديد حكمت رضوی منتشــر 
می شــود.» حكمت رضوی« در زمينة 
موضوعات فلسفه و كالم اسالمی زير نظر 
مدير گروه فلسفه و كالم اسالمی فعاليت 
كرده و تاكنون34 شــماره از آن چاپ و 

منتشرشده است.

نشریه غریبانه
اين نشريه برای نخستين بار در سال 89 
به همت جمعی از دانشجويان رشته زبان و 
ادبيات فارسی با هدف ايجاد تجربه در جهت 
مقاالت ادبی برای دانشجويان،  منتشر شد. 
هم اكنون 9 شــماره از اين نشريه تحت 
نظارت گروه مربوطه و با همت جمعی از 
دانشجويان اين رشته به صورت الكترونيك 

و چاپی منتشر شده است.

نشریۀ  فرهنگ  بصیرت
اين نشــريه بعد از فتنه 1388 با حركتی 
خودجوش به همت جمعی از دانشجويان 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی آغاز  به كار كرد. 
با توجه به تأكيد رهبر فرزانه انقالب مبنی 
بر بصيرت افزايی نسل جوان، با رويكردی 
سياسی فعاليت خود را ادامه داد و در همان 
ابتدا به صورت نشريه ای وزين، مورد استقبال 
طالب و دانشــجويان قرار گرفت. تاكنون 
شش شماره از اين نشريه منتشر شده است.

نشریۀ   دانشجویی گفتمان حقوقی
دوفصلنامة گفتمان حقوقی درزمينة 

موضوعات حقوقی زير نظر مدير 
گروه حقوق دانشگاه فعاليت دارد 
و تاكنون29شماره از آن چاپ و 

منتشرشده است.

 نشریۀ  دانشجویی فراسو
نشرية فراســو با نظارت مديريت دفتر 
فرهنگی و امور دانشجويی در زمينه های 
فرهنگی، اجتماعی، سياســی و تاريخی 
فعاليت می نمايد و تاكنون34 شــماره 
از آن چــاپ و بــرای حوزه های علميه 
سطح كشور و برخی از مراكز دانشگاهی 
ارسال شده اســت. اين نشريه مقام های 
درخشانی در كارنامه كاری خود دارد؛ از 
جمله اينكه در سال 138۰ در جشنواره 
نشريات دانشجويی كشور بخش معارف، 
حائز رتبه نخست كشــوری شد و يا در 
بهمن 1385 در نمايشــگاه نشــريات 
تجربی مشهد كه توسط معاونت فرهنگی 
شــهرداری برگزار شــد، دو مقاله از آن 
به عنوان مقاالت برتر برگزيده  شد والبته 

اين راه پرافتخار ادامه دارد. 
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حدود ۷5 هزار مدرک شامل 
کتاب های فارسی و عربی 
تخصصی، تست، کمک درسی 
و شرح درس، اطالعات عمومی 
و نیز سی دی های درسی و 
کمک درسی و هم چنین نوارهای 
کاست برای امانت گرفتن 
اعضاء درمجموع کتابخانه 
عمومی دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی موجود است

قرار است به ميان انبوهی از كتاب ها برويم كه مورد استفاده پژوهش گرانی 
از جنس دانشجوی محقق دانشگاه علوم اسالمی رضوی قرار می گيرند؛ 
دانشــجويانی فعال و پيگير و كتاب هايی كه بيشــتر آن ها زمينه ای از 
گرايش هــای دين مبين اســالم را دارند؛ يك كتابخانــه... مأمنی آرام 
برای اين دانشــجويان... آن هايی كه قرار اســت هم دانشجو باشند و هم 
طلبه های متبّحری كه لياقت در اختيار گرفتن جايگاه های حّساس نظام 
و كرسی های بلند علمی را داشته باشند. اينجا يك دانشگاه اسالمی است؛ 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی كه با هدف تربيت نيروی متعهد برای نظام 
جمهوری اسالمی تأسيس شــده و حاال مسئوالنش تمام اهتمام خود را 
برای رســيدن به اين هدف واال به كار گرفته اند. از فراهم ساختن شرايط 
خوابگاهی تا شرايط ناب پژوهش در دو كتابخانه عظيم و ارزشمند و غنی 
از منابع اطالعاتی و اطالع رسانی كه در دسترس ترين فضای مطالعاتی برای 
دانشجويان است. كتابخانه ای كه سكوت و آرامش فراوانی برای تحقيق و 
پژوهش دارد و از سوی ديگر منابع غنی دارد و هر كتابی كه اين كتابخانه 
فاقد آن باشــد با درخواستی ساده از ســوی دانشجويان، تهيه می شود. 
درمجموع صد هزار جلد كتاب به زبان فارسی و عربی، 1۷8۰ منبع التين، 
895 عنوان پايان نامه و 835 لوح فشرده منابع غنی اين كتابخانه را تشكيل 
می دهد و با درخواســت استاد و دانشجو، هرسال منابع جديد نيز افزوده 

می شود؛ منابعی كامل و جامع.

   میراثی ماندگار
قدمت كتابخانه دانشگاه، به زمان تأسيس مدرسه علميه ميرزا جعفر در 
سال 1231 قمری )حدود 2۰۰ سال قبل( برمی گردد كه ميراثی ماندگار 
از فرهنگ گذشتگان است. آن طور كه از گفته های اساتيد و دانشجويان 
محقق برمی آيد، كتابخانة دانشــگاه از لحاظ منابع كم نظير بوده و منابع 

تحقيقاتی موردنياز علوم اسالمی را به خوبی برآورده می سازد.
حدود ۷5 هزار مدرک شامل كتاب های فارسی و عربی تخصصی، تست، 
كمك درسی و شــرح درس، اطالعات عمومی و نيز سی دی های درسی 
و كمك درســی و هم چنين نوارهای كاســت برای امانت گرفتن اعضاء 
درمجموع كتابخانه عمومی دانشگاه علوم اسالمی رضوی موجود است. اين 
كتابخانه كه در ميان دانشجويان به بخش گردش و امانت معروف است، 
به صورت قفسه باز به متقاضيان خدمت رسانی می كند و مراجعان، كتاب 
موردنظر خود را در قفســه ها پيداكرده و با انجام مراحل گردش توسط 
متصدی مربوطه، آن را به امانت می برند و تا پانزده روز مهلت دارند تا از آن 
كتاب بهره مند شوند و درصورتی كه متقاضی ديگری آن منبع را برای خود 

تقاضا نكرده باشد، می توانند مهلت استفاده خود را تمديد كنند.
متقاضيان از ساعت3۰: ۷صبح تا 18:45می توانند از فضای اين كتابخانه 

بهره مند شوند.

   یک کتابخانه تخصصی
در كتابخانة تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، واقع در طبقة منهای 
يك ساختمان شماره دو، يك كتابخانه تخصصی داير است؛ دانشجويان 
اين دانشــگاه می توانند با ارائه كارت شناسايی از ساعت 3۰: ۷ تا 19 در 
فضای آرام و امن اين كتابخانه به پژوهش و تحصيل در حوزه های تخصصی 

بپردازند.
حدود ۶۰ هزار مدرک، شامل كتاب های فارسی، عربی و التين، پايان نامه ها، 
آرشيو مجالت و نفايس منابع غنی اين كتابخانه را تشكيل می دهند كه 
به صورت قفســه باز و با شرايط مساعدی برای تحقيق و مطالعه اساتيد، 
طالب و دانشجويان در مقاطع مختلف در دسترس قرار دارد. با عنايت به 
هدف تحقيق و پژوهش و در دسترس بودن كتاب برای محققان، گردش 
و امانت در اين بخش وجود ندارد و مراجعين می توانند برای امانت كتاب 

فقط از بخش گردش در ساختمان شماره يك استفاده كنند.

  منابعی به روز
در دسترس بودن حجم عظيمی از منابع )هزاران كتاب ناياب و كمياب، 
صدها هزار مقاله، تحقيق، سخنرانی و...(، تعدد منابع )نويسندگان و اساتيد 
مختلف(، فهرست ها و دسته بندی های موضوعی، لفظی، نگارنده و...، سرعت 
و دقت بســيار زياد در يافتــن مطالب، امكانات جانبی تحقيق و مطالعه 
)كپی برداری، حاشيه نويسی، چاپ و ...(، مديريت بهتر زمان و مكان مطالعه 
و تحقيق، قابليت تكرار، تمرين و انتخاب مطالب از مزايای بهره مندی از 
امكانات به روز در امر پژوهش اســت. در روزگار ما ديگر پژوهش كاغذی 
قديم جايگاهی نداشته و امكانات مجازی و رايانه ای كارها را آسان تر ساخته 
است. در مركز اطالع رسانی دانشگاه علوم اسالمی رضوی شرايط مساعدی 
از اين لحاظ برای دانشجويان در نظر گرفته شده است. متن اكثر مقاالت 
چاپ شده در نشريات تخصصی و عمومی كشور از سال ۷5 تاكنون و بيش 
از 8۶3 هزار مقاله در بيش از 15۰ لوح فشرده از جمله اين امكانات است. 
وجود اين بخش در كنار منابع مكتوب كتابخانه دانشگاه، فضايی مناسب 
برای مطالعه و تحقيق به وجود آورده است كه ذخاير قابل توجه اطالعات 

اين دانشگاه در نوع خود در سطح ايران كم نظير است.
همچنين پايگاه نورمگز ) noormags.ir( كه گسترده ترين و كامل ترين 
آرشيو مجالت و مقاالت علوم انسانی و علوم اسالمی به شمار می رود در 
اين مركز با امكان دانلود در اختيار دانشــجويان قــرار دارد. عالوه بر آن، 
حدود 13۰۰ لوح فشــرده با موضوعات تحقيقاتی، آموزشی و عمومی،  
اينترنت و فضای سايبر و پايگاه های اطالعاتی فقط به منظور امور مطالعاتی 
و تحقيقاتی به صورت قفسه بسته در اختيار دانشجويان و اساتيد قرار دارد. 
اینجا همه چیز مهیاست برای روزی پربار و دانشجویی محقق. 

اینجا کتابخانه دانشگاه علوم اسالمی رضوی است.

کتابخانه،
 مأمن پژوهشی دانشجو
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تنها این کتابخانه کوچک 
بیش از ۴5۰۰۰ نسخه 

کتاب را در خود جای داده 
است و به صورت قفسه باز 
اداره می شود، دانشجویان 
می توانند از اسناد و مدارک 

این کتابخانه به صورت روزانه 
استفاده کنند.

هستة اولية دانشگاه علوم اسالمی رضوی را دو مدرسه تاريخی ميرزا 
جعفر و خيرات خان تشكيل می دهد كه هر دو در حرم مطهر رضوی 

واقع شده اند.
اگر از ورودی شيخ طبرســی وارد حرم بشوی، يافتن دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی كاری است سهل و آسان، اگرچه ورود به اين دانشگاه 
از صحن تاريخی انقالب هم برای برخی مشهدی ها امكان پذير است؛ 
اما درب اصلی دانشــگاه در همان صحن هدايت واقع  شــده و تردد 

دانشجويان بيشتر از همان درب است.
دانشگاه از دو ساختمان مجزا ساخته شده است كه يكی داخل و يكی 
بيرون از حرم مطهر واقع شده و تمامی حجره های دانشجويان در همين 
ساختمان داخل حرم است و از تالقی دو مدرسه تاريخی ميرزا جعفر 
و خيرات خان تشكيل شــده است و كتابخانه ميرزا جعفر و مسجد ز 

سازه های تاريخی اين مدارس به حساب می آيند.
برای ورود به ســاختمان دانشگاه، چند پله ای را باال می روی و پس از 
باز كردن درب چوبی قديمی، وارد فضای دانشگاه شده ای، دانشگاهی 

در قلب حرم رضوی...
روبه رو ســالنی است كه به مسجد و مدرس قديمی ختم می شود و 
دراين بين، راه پله ای هم هســت كه تو را به خوابگاه و كتابخانه ميرزا 

جعفر می رساند.
ابتدا از پله ها باال می رويم؛ در ايســتگاه اول، تنها چيزی كه به چشم 
می خورد، حجره های مدرنی است كه برای آن ها تمامی امكانات رفاهی 
فراهم شده، برای رسيدن به كتابخانه هنوز بايد ادامه داد. در ايستگاه 
دوم به سمت چپ كه نگاه كنی از پنجره ای چوبی به راحتی می توان 
گنبد و بارگاه حضرت علی بن موســی الرضا )ع( را ديد. شايد در اين 
مدرسه نتوان ازاينجا به گنبد نزديك تر شد به همين خاطر به نشانه 
احترام دست بر سينه می گذاريم و ســالمی از باب اخالص و ارادت 

نثار می كنيم.
همچنان حجره ها ادامه دارد كه بايد وارد يكی از ســالن ها بشوی و 
در انتها به يك فضای بزرگ خواهی رســيد كه با قفسه های چوبی 

تفكيك شده است.
تنها اين كتابخانه كوچك بيش از 45 هزار نســخه كتاب را در خود 
جای داده است و به صورت قفسه باز اداره می شود، دانشجويان می توانند 

از اسناد و مدارک اين كتابخانه به صورت روزانه استفاده كنند.
در قديم نسخ خطی و چاپ سنگی بسياری در اين كتابخانه موجود 
بوده است كه در حال حاضر به دليل نگهداری آنان در شرايط خاص به 
كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی منتقل شده است. حتی می توان 

گفت اسناد و كتاب های موجود در كتابخانه ميرزا جعفر در گذشته 
منبعی غنی برای اهالی علم و ادب بوده است.

در حــال حاضر نيز اين كتابخانه با نــگاه به آينده و تبديل كتب به 
نرم افزارهــای منبع، يكی از غنی ترين كتابخانه ها در حوزه نرم افزاری 
است كه به جرئت می توان گفت كتاب مرتبط با دانشگاه معارفی وجود 

ندارد كه در اين كتابخانه وجود نداشته باشد.
جالب است بدانيد در گذشته ورود به اين كتابخانه تنها با باال رفتن از 
يك نردبان ممكن بوده است كه خود جای بسی تأمل است. انتهای 
يكی از قفسه ها ختم می شود به راه پله ای بسيار باريك كه به كتابخانه 
خصوصی ميرزا جعفر می رسد، قبل از وارد شدن به پله ها، پنجره چوبی 
قديمی است كه ازآن جا، به راحتی می توان نوشته های پرچم سبز گنبد 

را خواند.
برای ورود به پله ها بايد سر خم كنيم؛ وارد داالن كه می شوی به فضايی 
خواهی رسيد كه بيشتر شبيه به يك اتاق مطالعه است، سقف گنبدی 
با طراحی های ناخوانا كه به علت استفاده از پی سوزهای قديمی، سياه 
شده و طاقچه های بسيار زيبا از ويژگی های اين اتاق است كه البته در 

مواقعی خاص بازديدش برای عموم آزاد می شود.

   اینجا پایان کتابخانه خصوصی میرزا جعفر است...
برای رفتن به صحن حياط حجره ها هم مجدداً بايد اول به كتابخانه 
برگرديم و وارد سالن حجره های دانشجويان بشويم ازآن جا می توان 
به حيــاط راه پيدا كرد، حياطی بزرگ به ســبك خانه های قديمی 
كه حوضی قديمی در وســط آنجا خوش كرده اســت با ديواره های 
كاشی كاری شده كه با كمی دقت می توان سال اجرای اين كاشی ها را 

هم فهميد... به سال 1285 هجری قمری.
در يكی از گوشــه های حياط، درب كوچك چوبی قرار دارد كه از آن 
می توان وارد سالن همكف ساختمان شد، اينجا همان مسجد و مدرس 

تاريخی مدرسه ميرزا جعفر است.
گشت زنی در اين ساختمان كمی گيج كننده و بهت آور است، چراكه 
داالن های باريك، راه پله های بســيار، اتاق ها و سالن های پی درپی از 
طرفی و كاشی كاری ها، درب ها و پنجرهای چوبی قديمی، لوسترهای 

زيبا از طرف ديگر هر بيننده ای را مسحور خود می كند.

چند قدمی در مدرسه تاریخی میرزا جعفر...

سجاد حق پناه
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زیرساخت های 
مطالعاتی ام در اینجا 
شکل گرفت

نویسنده کتاب 
»آسیب شناسی حدیث«

حجت االسالم  دکترعلی  نصیری
 دانشیار دانشگاه علم وصنعت و مدرس حوزه علمیه قم:

حجت االسالم دکتر سید علی  دلبری
دانشیار   دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی

دكتر علی نصيری اهل گيالن اســت و هم اكنون دانشيار دانشگاه علم 
وصنعت و مدرس حوزه علميه قم است. دروس حوزوی را از حوزه علميه 
امام صادق شــروع كرد و پس از آن وارد دانشــگاه علوم اسالمی رضوی 
شــد. راه تحصيل ادامه داشــت. دكتر هم زمان اديان و عرفان را دردوره 
كارشناسی دانشگاه فردوسی خواند و در سال ۷8 كارشناسی ارشد خود 
را از دانشــگاه تهران اخذ كرد؛ چهار ســال بعد از رساله دكترای خود با 
عنوان »بررســی مكتب تفسيری صدرالمتالهين« دررشته علوم قرآن و 
حديث همين دانشگاه دفاع كرد. در كارشناسی، دانشجوی برگزيده پايان 
دوره دانشــگاه علوم رضوی  شد و در كارشناسی ارشد و دكترا به عنوان 
دانشجوی نمونه كشوری مورد تشويق قرار گرفت. دكتر نصيری از دوازده 
ســال حضورش در دانشگاه علوم رضوی می گويد: دروس خارج، فلسفه 
كالم و علوم قرآنی از جمله مباحثی بود كه آنها را در اين دانشگاه شروع 
كرد. حدود پنج سال دروسی چون مباحث قرآنی تدريس كرد و در طی 
شش سال، 15 مقاله برای نشريات حوزه و انديشه علوم رضوی و بينات قم 
تنظيم كرد. در مجموع در سال های فعاليت های پژوهشی اش 3۰ عنوان 
كتاب و 18۰ مقاله علمی را در ســابقه كاری خود دارد. اثار استاد بعضاً 
موفقيت های خوبی داشته و كتاب »رابطه متقابل قرآن و سنت«  از ايشان، 
در ســال 1388 به عنوان اثر برگزيده سال حوزه وجشنواره بين المللی 

فارابی شناخته شد.
دكتر نصيری در پايان از بركات دانشگاه علوم رضوی می گويد. از تنفس 
در هوای متبرک حرم و زير ســاخت های مطالعاتی كه در دانشگاه علوم 
رضوی و حوزه علميه امام باقر مشهد شكل گرفت و زمينه آشنايی و بهره 
گيری از استادان عالی قدر را فراهم آورد و اكنون پس از سال ها پژوهش 
اين راه ادامه دارد. راهی كه به گفته خودش مبدأ آن دانشگاه رضوی بود.

رتبه اول كنكور كارشناســی ارشد رشــته الهيات را از آن خود كرد. 
نتيجه تالش و تحصيل در دوره كارشناسی در دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی بود؛ اما دوره ارشد را نيز در رشته علوم و قرآن و حديث در اين 
دانشــگاه ادامه داد. پژوهش در دانشگاه رضوی را به طورجدی از سال 
۷5 شروع و سرانجام نيز سال 89 نيز از پايان نامه دكتری خود با عنوان 

»آسيب شناسی فهم روايات« در اين دانشگاه دفاع كرد.
اين عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی كه رتبه اّول  سومين 
المپياد علمی- دانشــجويی كشــور 13۷۷ در رشته الهيات و معارف 
اسالمی، عنوان دانشــجوی ممتاز در مقطع كارشناسی و كارشناسی 
ارشــد، عنوان طلبه ممتاز مجمع علمی طالب و دانشجويان بسيجی 
كشور را در دوران دانشجويی كسب كرد و در مراكزی هم چون مدرسه 
علميه عالی نواب، جامعه المصطفی العالميه نيز تدريس می كند. كتاب 
»آسيب شناســی فهم حديث« وی عناوين برتر بسياری كسب كرد؛ 
كسب رتبه اول گروه علوم انسانی هشتمين جشنواره علمی - پژوهشی 
فردوسی و ششمين فراخوان آثار پژوهشی حوزه علميه خراسان در قالب 
و نيز انتخاب آن در قالب كتاب به عنوان كتاب شايسته تقدير بيست 
و چهارمين دوره جايزه كتاب فصل و ســی و يكمين دوره كتاب سال 
جمهوری اســالمی ايران و كتاب شايسته تحسين در 1۶ امين كتاب 
سال حوزه قم و نيز رتبه دوم جشنواره فارابی ازجمله موفقيت های اين 

كار پژوهشی عظيم است.
حجت االســالم دلبری، از دانشگاه علوم اسالمی رضوی می گويد: اين 
دانشگاه كه با هدف احيای امر اهل بيت )س( تأسيس شده با دارا بودن 
جو معنوی به علت مجاورت با حرم مطهر رضوی، سطح مناسب علمی 
اساتيد و تركيب دروس حوزه و دانشگاه، بستری مناسب جهت تحقيق 

و پژوهش است.

زینب ارجمندی
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موفقیت های خود را 
از پژوهش در این 
دانشگاه دارم

حجت االسالم دکترجواد  ایروانی
  دانشیاردانشگاه علوم اسالمی رضوی:

دكتر جواد ايروانی مدير گروه رشته علوم قرآنی و حديث دانشگاه 
علوم رضوی است. سال ۷۶ بود كه او هم جزو خانواده بزرگ اين 
دانشگاه شد. دوران دانشجويی وی همراه بود با كسب رتبه های 
درخشانی چون رتبه اول در آزمون كارشناسی و كارشناسی ارشد 
علوم قرآن و حديث و رتبه ممتاز در المپياد علمی دانشــجويی 
سال 8۰ كه همچنين بنيه قوی وی موجب شد بتواند رتبه اول 
فقه و مبانی حقوق در آزمون دكتری دانشــگاه فردوسی را  نيز 

به د ست آورد.
دكتــر ايراوانی می گويد: »با آنكه مدرک دكتری را از دانشــگاه 
فردوســی گرفتم اما تمــام مهارت های پژوهشــی ام را مرهون 
سال های تحقيق و مطالعه در فضای علمی دانشگاه علوم رضوی 

هستم؛ سال هايی كه زيربنای تحقيقات بعدی من شد.«
تأليف 23 جلد كتاب و بيش از 5۰ مقاله علمی، حاصل كار دكتر 
ايروانی است؛ مسيری كه از سال 8۰ شروع شد و منجر به كسب 
موفقيت هايی نظير عنوان كتاب سال استان خراسان رضوی شد. 
پژوهشگر برتر سال 89 خراســان، با كتاب »اخالق اقتصادی«، 
عنوان كتاب ســال استان و كتاب ســال حوزه را از آن خود كرد 
و در نمايشگاه بين المللی قرآن و عترت تهران و جشنواره كتاب 

فردوسی مشهد نيزبرگزيده شد.
 اين اســتاد پژوهشــگر از اين مركز علمــی و معنوی می گويد: 
»دانشگاهی كه به بركت مجاورت با مضجع شريف امام هشتم، در 
جذب علم دوستان موفق است و اين لطف و كرامت رضوی موجب 
دلگرمی و از طرفی حس مسئوليت بيشتر در طلبه ها می شود و 
از طرفی اين دانشگاه مركز علمی قوی در علوم دينی بوده و بستر 

مناسبی برای فراگيری علوم حوزی و نشر آن ايجاد می كند.«

دانشگاه رضوی تأثیر 
جدی و عمیقی در 
مطالعات دینی من 

داشت

حجت االسالم دکترعلی راد
استادیار  دانشگاه تهران

 و کارشناس رادیو معارف:

دكتر علی راد، امروز استاديار دانشگاه تهران است و كارشناس راديو معارف كه 
دكتری قرآن و سنت را از دانشگاه علوم حديث قم گرفته است؛ اما پايه ريزی 
بنيان های علمی وی نيز از دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاه علوم 
رضوی بنا شد. كسب رتبه اول و دانشجوی ممتاز دوره كارشناسی و كارشناسی 
ارشد اين دانشگاه و نيز كسب رتبه اول كنكور كارشناسی ارشد علوم قرآن و 
حديث دانشگاه علوم رضوی شروع موفقيت های وی بود و راه را برای اول بودن 

وی در آزمون دكتری دانشكده علوم حديث قم نيز فراهم آورد.
تدريس را هم زمان با كارشناسی شروع كرد. از علوم و تاريخ قرآن در دانشگاه 
شاهد تهران تاريخ حديث در مركز جهانی علوم اسالمی قم در دوره كارشناسی 
گرفته تا دروس كالم اماميه، فقه الحديث، تاريخ حديث در ارشــد و حوزه ها و 

مكاتب حديثی شيعه، تفسير روايی و تفسير موضوعی در دوره دكتری.
دكتر راد از ســه سال پژوهش در مركز پژوهش دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
می گويد و از كتاب »مبانی كالمی اماميه در تفسير قرآن« خود كه حائز رتبه 
كتاب فصل شايسته تقدير و برگزيده جشنواره قرآن شد می گويد. تالش ها ی 
ايشان البته گاهی اجرايی نيز بوده؛ هم چون معاونت گروه قرآن دانشكده علوم 
حديث در سال های 82 تا 85، مديريت دفتر اطالع رسانی پژوهش های جهانی 
حديث محور معاونت بين الملل دار الحديث و كارشناسی راديو معارف برنامه تا 

جمعه ظهور نيز از جمله اين موارد است.
او به تأثیر پذیری از دانشــگاه علوم اسالمی رضوی اشاره می کند و 
معتقد است : دانشگاه رضوی تأثير جدی و عميقی در مطالعات دينی بنده 

داشته و بهترين تجربه های معنوی و اخالقی را در دانشگاه رضوی دارم.
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تاثیر تحصیل  حتی در 
یک مقطع این دانشگاه 
زیاد است

دکتر عباس اسماعیلی زاده، 
مدیرگروه علوم قرآن و حدیث  دانشگاه فردوسی

دكترعباس اســماعيل زاده از اعضای هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است و بين 
ســال های ۷4 تا ۷9 در رشــته علوم قرآنی و حديث در دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 
دانشجوی كارشناسی بوده؛ پس از آن، به گفته خود به علت بنيه علمی قوی ای كه داشت 
توانســت رتبه 2 كنكور سراسری ارشد را كســب كند واين رشته را در دانشگاه تربيت 
مدرس دنبال كند. وی دكترای خود را نيز با كسب رتبه سوم آزمون ورودی سراسری در 
همين دانشگاه دنبال كرد و فارغ التحصيل شد. دكتر اسماعيل زاده تحصيل در حداقل 
يك مقطع تحصيلی را به دوست داران تحقيق و پژوهش در علوم دينی و ساير رشته های 
علوم انسانی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی را توصيه و تاكيد می كند: بخصوص تحصيل 
در دوره كارشناسی كه پايه علمی فرد بنا نهاده می شود تاثيرگذاری خاص اين دانشگاه در 
سطح علمی دانش آموخته بسيار مهم است. خود من نيز با ورود به دانشگاه تربيت مدرس 
در مقطع ارشد، اين تفاوت رادر تسلط و معلومات نسبت به ديگر دانشجويان به وضوح 
احساس كردم و البته اين تفاوت به شيوه آموزش و پژوهش خاص دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی برمی گردد.

از تدریس تا 
فعالیت های اجرایی 
در بعثه رهبری

دانشگاه علوم رضوی برای حجت االســالم دكتر خياط با فقه و 
مبانی حقوق و زبان و ادبيات عرب از سال ۶4 آغاز شد و هم زمان 
در حوزه علميه مشهد و دانشگاه فردوسی نيز مشغول به تحصيل 
شد. در سال 82 نيز ادامه تحصيل را درمقطع دكتری رشته علوم 
قرآن و حديث دانشگاه رضوی ادامه داد و اما تدريس را از سال ۷۶ 
شروع كرد كه تا امروز نيز ادامه دارد. دكتر، گذری به فعاليت های 
اجرايی خود می زند؛ از معاونت آموزشــی دانشگاه علوم رضوی 
گرفته تا همكاری با بعثه رهبری و نيز سرپرستی رايزنی فرهنگی؛ 
اما تمام اين فعاليت هــا وی را از تدريس و پژوهش دور نكرد. از 
راهنمايی يا مشاورۀ ده ها عنوان رساله در مقاطع مختلف تحصيلی 
در دانشگاه رضوی و حوزه علميه خراسان و ساير مراكز آموزشی 
كه بگذريم؛ ده ها مقاله از خود ايشــان در حوزه مسائل مربوط به 
ادبيات عرب و قرآن و تفسير و دعا به زبان های عربی و فارسی در 
مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی و علمی ترويجی داخلی 

و خارجی به چاپ رسيده است.
ايشــان از دانشگاه علوم رضوی می گويد: اين دانشگاه مبارک كه 
نهالی بالنده در درون حوزه كهن علميه خراســان اســت؛ يكی 
از بهتريــن مراكز از جهات مختلف اســت و البته اين بالندگی 
در اظهارنظرهــای مقامات رســمی علمی و فرهنگی كشــور و 

شخصيت های خارجی نيز بسيار شنيده شده است.

در این دانشگاه 
می توان پایه های 

علمی را محکم کرد

روايت تحصيل دكتر يحيی بوذری نژاد در دانشگاه علوم رضوی از 
رشته فلسفه و كالم اسالمی از سال ۷5 آغاز شد. فلسفه غرب را در 
دانشگاه تهران ادامه داد و در حوزه مراتب هستی از ديدگاه سهرودی 
از رساله دكترای خود در دانشگاه اصفهان دفاع كرد و همان سال 
هيئت علمی دانشگاه تهران  شد. اهم فعاليت های پژوهشی دكتر، در 
حوزه انديشه های فلسفی و اجتماعی متفكران اسالمی است.وی از 
دوران تحصيل كارشناسی خود می گويد:»تنها در دوره كارشناسی 
توفيق تحصيل در دانشگاه رضوی داشتم. اين دوره، دوره آموزشی 
اســت و اگر يك دانشجو بتواند در اين دوره، با استفاده از اساتيد و 
منابع علمی، به خوبی پايه های علمی خود را محكم نمايد؛ در دوره 

ارشد و دكتری موفق تر است.«
بوذری نژاد يادی از تحصيل در دانشگاه علوم رضوی می كند: »آنچه 
مرا به فضای دانشگاه رضوی كشانيد آشنايی من با زندگی علما و 
اهل بيت بود كه شــوق تحصيل در امور دينی را دوچندان نمود. 
بی شــك هم جواری با ثامن الحجج )ع( در نفس انســان تأثيرات 
مستقيم و غيرمستقيمی دارد و تحصيل در آن مدت يكی از بهترين 
لحظه های زندگی من بود و به جرئت می توانم بگويم توفيقات خود 
در ادامــه مقاطع باالتر تحصيلی را مديــون هم جواری با اين امام 

عطوفم.«

دکتر یحیی بوذری نژاد
 دانشیار دانشگاه تهران

حجت االسالم دکتر علی خیاط،
 استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی
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ابوالفضل فرحبخش
 نفر اول آزمون ارشــد و دكتری رشته حقوق دانشــگاه علوم رضوی است. از حوزه شروع كرد وسال 8۷ 
وارد دانشگاه علوم اسالمی رضوی شد. با كسب رتبه ممتاز در دوره كارشناسی، هم زمان در رشته حقوق 
خصوصی مقطع ارشد دردانشگاه تهران و علوم اسالمی رضوی پذيرفته شد؛ تحصيل درعلوم اسالمی رضوی 
را ترجيح داد و دوره دكترا را نيز در اين دانشگاه ادامه داد. كسب رتبه 2۷ كشوری در المپياد حقوق در دوره 
شانزدهم آن، كسب رتبه نهم در دوره هفدهم اين المپياد كشوری، رتبه اول در مسابقات سراسری تفسير 
قرآن بين طالب كشور در قم وچاپ دو مقاله علمی پژوهشی و دومقاله علمی دانشجويی ازافتخارات اين 

دانشجوی نخبه دانشگاه علوم رضوی است.
فرحبخش از مسئوليت سنگين خود و هم دانشگاهی هايش می گويد:»دانشجويان اين دانشگاه كه حتی 
در رشته های مختلف اقتصاد، حقوق يا جامعه شناسی درس می خوانند و بعضاً ملبس به لباس روحانيت 
هم نيستند؛ وظيفه سنگينی بعهده دارند. موظفند هم درتخصص، نمونه باشند و هم در مباحث معنوی و 

معرفتی قوی باشند و در رفتار و ظاهراسالمی، الگو باشند...«
وی از فضای علمی دانشگاه می گويد: همه چيزبرای حركتی عظيم آماده است تا دانشجو با بهره گيری از 
امكانات پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و مهمتر از همه پتانسيل باالی معنوی آستان مقدس رضوی به پژوهش 

و مطالعه بپردازد.

 مهدی یعقوبی رافی 
دانشجوی سال آخر دكترای فلسفه و كالم اسالمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی است و افتخار اين را دارد قاری 
قرآن حرم مطهر باشد. مدت ها تجربه مديريت كانون قرآن و عترت دانشگاه است و خود نيز سفرهای تبليغی 

زيادی رفته است.
يعقوبی از تجربه ســفرهايش می گويد: »در سفرم به عربستان سعودی و عتبات عاليات، اين سعادت را داشتم 
به عنوان روحانی مبلغ به ارائه خدمات دينی و معنوی بپردازم و وقتی مطرح می شود كه من درس آموختة ساحت 
علمی امام رضا )ع( هستم، عموم مردم با افتخار به من نگاه می كنند كه خود باعث تأثير كالم و حس معنوی 
بيشتری در مخاطبان است.  در سفرهای تبيلغی همه می خواهند سالم و ارادتشان را به امام رضا )ع( برسانم. 
جالب اين كه در سفری كه به قم و مسجد جمكران ذاشتم، وقتی فهميدند سال ها افتخار دعا و قرآن خوانی در 
پيش پرده اذان و همچنين امام جماعتی در ســاحت مضجع امام را داشتم، افتخار اذان گويی در آن سرزمين و 

مسجد پاک را نيز به من دادند.«
واما تحصيل در اين دانشگاه برايش حسن همجواری با آستان امام است و بعد از آن، نعمت بهره گيری از امكانات 
علمی بی نظير اساتيد و كتابخانه هايی غنی و كامل؛ وی معتقد است: »بايد هميشه حواسمان باشد در مكانی 
هستيم كه مالئكه و بهترين بندگان خداوند در رفت و آمدند. اين تذكر دائمی موجب توجه می شود و اين توجه 

نيز سرمنشأ بركات زيادی است.«

مهدی عبادی 
در حال حاضر دانشجوی سال آخر دكترای الهيات دانشگاه فردوسی است اما كارشناسی و كارشناسی ارشد 

را عضوخانواده بزرگ علوم رضوی بوده است.
سال 83 پس از شركت در هردو كنكور سراسری و آزمون ورودی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، حضور در 
جوار امام مهربانی ها را به دانشگاه تهران ترجيح داد و درادامه نيز با كسب رتبه هفتم مقطع ارشد در آزمون 
ورودی آن، بازهم پژوهش و تحصيل را در آن ادامه داد. ازآنجاكه در آن سال آزمون دكترای رشته اش در 
دانشگاه محبوبش برگزار نمی شد، به ناچار راهی دانشگاه فردوسی شد؛ درحالی كه رتبة اول گرايش مدرسی 
علوم معارف اسالمی كنكور سراسری را به دست آورده بود. عبادی دوره علمی درخشانی در علوم رضوی 
داشت.  در سال 88 توانست رتبه 4 كشوری در رشته علوم قرآنی و حديث را از آن خود كند. وی می گويد: 
ما گروه 5 نفری منتخب دانشگاه علوم رضوی بوديم كه با 5 سهميه قطب علمی كه شامل چند استان 
كشور می شد همگی وارد مرحله كشوری شديم و در اين مرحله نيز تمامی رتبه های برتر را كسب كرديم.«
وی كه با دوستانش در اولين حلقه های مباحثه درسی دانشگاه شركت كردند؛ بعدازآن نيز ناظر فقه و اصول 
اين حلقه ها شد و همين شرايط خاص تحصيل و قدرت در بعد حوزوی و دانشگاهی موجب شد در دوره 
تحصيلی دكترا در دانشگاه فردوسی از همكالسان خود جلوتر باشد و با بنيه علمی باالتری به آسانی از پس 

دروس برآيد.
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چشم انداز

4
دانش آموختگان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
از فارغ التحصیلی وارد ارگان های مختلف  بعد 
علمی، فرهنگی و حقوقی کشــور شده اند و 
خصوصیت بارز دانش آموختگان این دانشگاه، 
فعالیت گسترده در بدنه دستگاه های جمهوری 
اسالمی، اعتدال ایشــان، تعهد و تخصص باال 
و قابل قبول ایشان اســت. در حوزه بین الملل 
در  دانشــگاه  دانش آموختگان  حضــور  نیز 
مأموریت های بین المللی سخت در کشورهایی 

که تبلیغ جهادی نیاز دارد بارز است.



60
60

دانش آموختگان دانشگاه علوم 
افتخارات  جزو  رضوی  اسالمی 

نظام اسالمی هستند
يكی از اقدامات ناب توليت فقيد آستان قدس رضوی، 
آيت اهلل واعظ طبســی در راســتای فرمايشات امام 
)راحل( مبنی بر هم گرايی بيشــتر حوزه و دانشگاه، 
تأســيس دانشــگاه علوم اســالمی رضوی در بيش 
از ســه دهه گذشــته بود، بنده از سال ۶5 تاكنون با 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی آشنا و فارغ التحصيل 
رشته حقوق مقطع كارشناســی ارشد اين دانشگاه 
هســتم. با وجود آنكه در سال ۶5 هم زمان در رشته 
دبيری زيست شناســی هم قبول شــدم ولی رشته 
حقوق اين دانشــگاه را بــرای ادامه تحصيل انتخاب 
كردم و اگر به گذشــته نيز برگردم مجدداً دانشــگاه 
علوم اسالمی رضوی را برای تحصيل انتخاب خواهم 
كرد. خوشبختانه بسياری از فارغ التحصيالن دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی در دستگاه های مختلف اجرايی، 
فرهنگی و سياسی به كار گرفته شده اند و جزو بهترين 

نيروهای آن مجموعه به شمار می آيند.
شرايط شغلی ما به گونه ای اســت كه با دانشجويان 
ساير مؤسســات آموزش عالی در ارتباط هستيم كه 
در مقايسه دانشجويان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
با ســاير مؤسســات دانشــگاهی می توان گفت كه 
دانش پژوهان اين مركز، رتبه اول را به خود اختصاص 
می دهند و اين مركز در رديف بهترين دانشگاه كشور 
محسوب می شود؛ اين مجموعه كه منتسب به آستان 
مقدس حضرت رضا )ع( است به خوبی در كنار مباحث 
علمی و آموزشــی و پژوهشــی به مباحث فرهنگی، 
تربيتی و اخالقی توجه ويژه ای نموده است به طوری كه 
دانش آموختگان اين مركز، نه تنها از نظر علمی بلكه 
از نظر اعتقادی و تربيتی جزو افتخارات نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ايران هستند.

سطح علمی دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
قابل تحسین است

گشايش دانشگاه علوم اسالمی رضوی در اوايل دهه ۶۰ از اقدام های خوب 
آستان قدس رضوی است. از اقدام های قابل ستايش اين دانشگاه، گسترش 

تحصيالت تكميلی از جمله در رشته حقوق است.
انتشار يك مجله تخصصی در اوايل دهه هشتاد كه در اواخر همان دهه به 
چند مجله علمی - پژوهشــی از جمله، » مجله آموزه های حقوق كيفری« 
تبديل شد، از ابتكارهای قابل تحسين دانشگاه علوم اسالمی رضوی است. اين 
دانشگاه، افزون بر استفاده از أعضاء هيات علمی خود، به مناسبت، از خدمات 
علمی پژوهشی استادان مدعو، به ويژه در دوره های تحصيالت تكميلی، بهره 
می برد. در اين چارچوب است كه من از اواسط دهه ۷۰ با گروه حقوق اين 
دانشگاه و نيز نشرية علمی مرتبط همكاری می كنم. دانشجويان اين دانشگاه 
افزون بر درس های دانشــگاهی، درس های حوزوی را نيز می گذرانند و به 
عنوان تجربه، در كالس هايی كه با آنان دارم با انگيزه و ذهنی كنجكاو و پی 

گير شركت می كنند.
كنجكاوی و پی گيری مباحث نيز به اين جهت است كه دانشجويان در واقع 
فقــه و حقوق را هم زمان مطالعه می كنند و به اين ترتيب، افزون بر منابع 
فارســی از منابع عربی و انگليسی نيز استفاده می كنند. من به نوبه خود از 
مديريت محترم دانشــگاه و همكاران گرامی كه دغدغة ارتقا سطح علمی 

دانشگاه و دانشجويان را دارند، سپاسگزاری می كنم.

حجت االسالم مهدی بصیری
  معاون قضایی دادگستری کل خراسان رضوی

دکتر نجفی
پدر جرم شناسی ایران

خوب است بدانيد دانشــگاه علوم اسالمی رضوی به مرحله ای از درجات 
علمی رســيد كه امضای دانشــنامه های علمی را به صورت مســتقيم و 
بی واســطة وزارتخانه به دســت گرفته و دليل اعتماد ما برای اجرای اين 
كار اين است كه احساس می كنيم در بعد علمی بسيار قوی عمل كرده و 

در نظم و انضباط برنامه های درسی و آموزشی ، عملكرد شايسته ای دارند.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم دولت دهم 

زهرا چکنه
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دانشــگاهی در حریم عالم آل 

محمد )ص(
بنده از سال ۷2 به عنوان دانشجوی مقطع كارشناسی 
در رشــته علوم قرآن و حديث وارد دانشــگاه علوم 
اسالمی رضوی شدم و از سال ۷8 به عنوان پژوهشگر 
و سال 83 به عنوان استاد مشغول به تدريس در اين 
مركز هستم، الحمداهلل مقاطع كارشناسی، كارشناسی 
ارشد و دكتری را در اين دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
طی كرده ام. امروز اگر به گذشــته برگردم يقيناً و با 
اطمينــان، مجددا همين مركز را برای ادامه تحصيل 
انتخاب خواهم كرد؛ زيرا دانش آموختگان اين مركز و 
طــالب آن از نظر اخالق، ادب، تربيت، ذهن و هوش 
نسبت به طالب و دانشجويان ساير مراكز آموزشی و 

حوزوی برتری های قابل توجه ای را دارند.
اين دانشگاه، تنها دانشگاه و مركز آموزشی است كه در 
داخل مجموعه اماكن متبركه حرم مطهر اهل بيت )ع( 
واقع شده است و در سراسر كشور و حتی ديگر اعتاب 
مقدس، اين چنين مجموعه دانشگاهی و آموزشی در 
داخل حرم های مطهر وجود ندارد، همچنين در اين 
مركز، حوزوی بودن دانشــجويان، اصل اول اســت و 
دروس حوزوی و دينی در اين دانشــگاه، جزو دروس 
اصلی و مهم تلقی می شــوند؛  اين دانشــگاه برترين 
رتبه در بين تمامی دانشــكده های علوم انسانی را به 
خود اختصاص داده است و در بين مراكز حوزوی نيز 
اين مجموعه جزو برترين مراكز اســت. ازاين رو نكته 
قابل توجــه ای كه می توان گفت، اين اســت كه هر 
انسان در ابتدا بايد هدف خود را در زندگی مشخص 
كند و بعــدازآن هدف خود را از تحصيل بداند لذا به 
تمام كســانی كه می خواهند در حــوزه تبليغ دين؛ 
فعاليت هايی كه در حوزه علوم انســانی و خدمت به 
جامعه مشغول به كار و فعاليت باشند، توصيه می كنم 
كه با انتخاب دانشگاه علوم اسالمی رضوی و استفاده از 
امكانات مادی، معنوی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی 

آن به اهداف عالی و واالی خود دست يابند.

 
کیفیت آموزش در دانشــگاه علوم اسالمی 

رضوی باالست
دانشگاه علوم اسالمی رضوی شيوه آموزشی نوينی اجرا می كند كه تلفيقی 
از شيوه آموزشی دانشگاهی و حوزوی بوده، بنابراين آموزشی غنی با سطح 

بااليی از كيفيت را به دانشجويان خود ارائه می دهد.
در اين دانشگاه، رشته هايی مورد تأكيد است كه نياز اجتماعی و دينی كشور 
به شــمار می روند و با توجه به فضای معنوی حاكم بر دانشگاه و معماری 
زيبای آن، شــرايطی ويژه و مطلوبی جهت آموزش فراهم شده است؛ تعداد 
باالی واحدهای درسی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی يكی از داليل ارتقای 
سطح علمی دانشجويان است و از ظرفيت های فرهنگی دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی می توان برای ساير دانشگاه های غيرانتفاعی به ويژه دانشگاه های داخل 
استان خراسان رضوی نيز استفاده كرد؛ همچنين می توان از فارغ التحصيالن 
اين دانشگاه در جهت پيشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های 
كشور استفاده كرد و گفتنی است نظم، انضباط و وجود نيروی متخصص، 

موجب ارتقای كيفيت آموزش در دانشگاه علوم اسالمی رضوی شده است.

  دانشگاهی موجب افتخار
دانشگاه علوم اسالمی رضوی می تواند به عنوان الگو و شاخص 
برای دوره های علوم اســالمی در كشور باشد؛ دقت و ظرافت 
اين مجموعه را در انجام امور موجب تقدير است و می توان اين 

مجموعه را افتخار آموزش عالی معرفی كرد. حجت االسالم والمسلمین 
دکتر جالئیان   
معاون پژوهشی حوزه علمیه خراسان

دکتر شریعتی نیاسر
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر کارن ابری نیا، 
   مدیرکل دانشگاه های غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری
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این دانشــگاه، جزو بهترین ها 
است

يكی از بهترين شاخص های دانشگاه، درصد قبولی 
دانشــگاه در مقاطع تحصيالت تكميلی  است و در 
چند سال اخير، درصد قبولی دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، بسيار باال و قابل توجه بوده است؛ به گونه ای 
كه در سال های گذشته در بين دانشگاه های كشور 
اولين رتبه های قبولی را به دست آورده است. می توان 
با قاطعيت گفت امكانــات و تجهيزاتی كه در  اين 
دانشــگاه ديدم چه در بخش هيئت علمی و چه در 
بخش  امكانات موردنياز دانشــجويان،  در وضعيت 

بسيار خوبی است .

 دکتر احسان جمالی 
 معاون فنی و آماری 

سازمان سنجش آموزش کشور 

موفقیت باال در آزمون های دکتری
داليل موفقيت دانشــگاه علوم اسالمی رضوی از پروسه 
گزينش دانشجو آغاز و با شيوه پيشرفته آموزشی و تلفيق 
شيوه حوزوی و دانشگاهی، موجب موفقيت خروجی های 
ايــن دانشــگاه در مجامع علمــی می شــود. موفقيت 
دانش آموختگان دانشــگاه در آزمون های گذشــتة دوره 
دكتری نيز نشــانگر كيفيت مطلوب علمی  اين دانشگاه 

است.
شــايان ذكر است، طی سال های گذشــته دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی با توجه با تأكيدات مقام معظم رهبری 
با غنی سازی سرفصل های رشته های مختلف علوم انسانی 
و بومی ســازی آن، رشته های مختلفی را اضافه و درصدد 

افزودن اين گونه رشته ها با توجه به نياز جامعه است.

دکتر ابراهیم خدایی
 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 

يكی از اهداف اصلی آســتان قدس رضوی در بيش از سه 
دهه گذشته، تأســيس دانشگاه علوم اســالمی رضوی و 
تربيت دانش آموختگانی بود كه عالوه بر آشنايی با زبان های 
خارجــی، بتوانند خألهای علمی ايران و جهان اســالم را 
پُركرده و با مباحث حوزوی و دانشــگاهی به صورت عمقی 

آشنا باشند.
بنده در دهه ۶۰ در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده ام 
و در آن زمــان بيش از ۶8 واحد درســی زبان خارجی را 
كه دو برابر تعداد كل واحدهای درســی مقطع كارشناسی 
ارشــد است را گذرانديم و امروز كسانی كه در آن دوران از 
اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند، جزو موفق ترين افرادی 
هســتند كه در عرصه های داخلــی و بين المللی فعاليت 
می كنند. متأسفانه در بسياری از دانشگاه های علوم انسانی، 
اطالعات علوم اســالمی به صورت سطحی به دانشجويان 
منتقل می شود اما در آن دوران كه ما دانشجوی اين مركز 
بوديم؛ دانشــجويان به صورت عمقی با مباحث حوزوی و 
دانشگاهی آشنا می شــدند و در دانش آموختگان دانشگاه 

علوم اسالمی از نظر بُعد محتوايی بسيار غنی بودند.

دکتر محمود واعظی

 معاون فرهنگی سابق سازمان فرهنگ و 
ارتباطات کشور

 و معاون آموزشی فعلی دانشکده الهیات 
دانشگاه  تهران

رایزن فرهنگی در کشور قطر از سال ۸۱ تا ۸5

زهرا چکنه
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یکی از چشم اندازهای مورد تأکید آستان قدس رضوی، تبلیغ و ترویج فرهنگ 
رضوی و اشــاعۀ آن است، چشم اندازی که دانشــگاه علوم اسالمی رضوی 
مقتدرانه بــه آن ورود پیدا کرد و آثار موفقیت آن نیز هم اکنون در جای جای 
جهان قابل مشاهده است. دانشجویانی که بارنگ ها، نژادها و زبان های مختلف 
طی سال های متمادی در نزدیک ترین جایگاه علم اندوزی در جوار حضرت رضا 
)ع( حضور یافتند و با همتی مضاعف، تالش نمودند سال های دوری و غربت 
را در کنار غریب توس با کســب علوم دانشگاهی و حوزوی به پایان برسانند. 
حجت االسالم دکتر علی خیاط، مشاور رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی و 
عضو هیئت  امنای دانشگاه علوم اسالمی رضوی، یکی از اساتید خبره ای است 
که در این مبحث از تالش ها و دستاوردهای این دانشگاه در عرصۀ بین الملل 

می گوید.

    درخشش فارغ التحصیالن دانشگاه در سه قاره جهان
از آغاز تشــكيل دانشگاه علوم اســالمی رضوی با توجه به اينكه در بند سوم اساسنامه 
دانشگاه، تربيت مبلغان خارج از كشور هم ديده شده بود نيم نگاهی به خارج از كشور داشته 
و در حوزه مسائل بين الملل هم تالش های گسترده ای انجام داده ايم كه به لطف خدا و 
توجهات حضرت رضا )ع( توفيقاتی نيز داشته ايم. اولين حضور بين المللی فارغ التحصيالن 
دانشگاه رضوی در عرصه تبليغ به صورت عام بوده است كه يا به صورت مبلغ در كشورهای 

ديگر مستقر می شدند و يا به صورت موقت طی چندماه اعزام می شدند.
 فارغ التحصيالن اين دانشگاه در حداقل سه قاره جهان اروپا، آسيا و آفريقا و در كشورهای 
مختلف در طول سال های متعدد حضور پيدا كردند كه به ويژه در آفريقا كشورهايی چون 
تانزانيا، كيميا، اوگاندا، سنگال، آفريقای جنوبی، اتيوپی، غنا، كنگو، سودان كشورهايی 
بودند كه فارغ التحصيالن دانشــگاه رضوی در آنجا راه پيدا كردند و در بســياری از اين 
كشــورها بنيان گذاران مراكز اسالمی بودند و در بســياری از اين كشورها مديران اين 

مجموعه ها از فارغ التحصيالن دانشگاه رضوی بوده اند و همچنان نيز هستند.
در بخش اروپا در كشــورهای بلژيك، ايتاليا، لهستان، اوكراين و آلمان فارغ التحصيالن 
دانشــگاه رضــوی حضور تبليغی داشــته اند و هنوز هــم دارند و در بخش آســيا نيز 
فارغ التحصيالن ما در لبنان، سوريه، پاكستان، مالزی، بنگالدش، هند و افغانستان حضور 
تبليغی مؤثری داشته اند. در مجموع 28 دانش آموخته اين دانشگاه در ساير كشورها به 
سفرهای تبليغی رفته اند و بعضی از آن ها چون حجت االسالم باقری و موحد باالی 2۰ 

سال است در آنجا به فعاليت های تبليغی و فرهنگی می پردازند.
در عرصه بين الملل فارغ التحصيالن دانشگاه رضوی در چند حوزه حضور فعالی داشته اند. 
رايزنی فرهنگی يكی از اشكال حضور اين عزيزان بوده است. در اين بخش فارغ التحصيالن 
به عنوان رايزن فرهنگی جمهوری اسالمی ايران به كشورها اعزام می شوند؛ همان گونه 
كه تاكنون به كشورهايی چون سودان، تانزانيا، كنيا، ماالوی، بنگالدش، استراليا، سوريه، 
لبنان، تونس، اوگاندا و سنگال اعزام شده اند و در حال حاضر نيز فارغ التحصيالن دانشگاه 
رضوی، تصدی گری شــش نمايندگی كشور را در خارج بر عهده دارند و برخی به عنوان 
نماينده جامعه المصطفی در آنجا حضور پيداكرده اند و برخی به عنوان نماينده سازمان 

مدارس كه قبالً بود، اعزام شده اند.
عرصة ديگر حضور بين المللی فارغ التحصيالن دانشگاه رضوی عرصه حج بوده است كه 
در اين عرصه هم فارغ التحصيالن دانشگاه خوش درخشيدند به طوری كه در برخی سال ها 
يك چهارم مبلغان حج از فارغ التحصيالن اين دانشــگاه بوده اند. در عرصة تبليغ هم به 
عنوان مبلغ و هم مسئوالن امور بين الملل و تبليغ بعثه مقام معظم رهبری بوده اند كه اين 

هم يكی از عرصه های موفق و تأثيرگذار دانشگاه بوده است.

    از پذیرش دانشجویان خارجی تا تثبیت مرجعیت علمی دانشگاه
 از ديگر دستاوردهای دانشگاه علوم اسالمی رضوی می توان به حضور اساتيد و اعضای 
هيئت علمی در اجالس های بين المللی با ارائة مقاله اشــاره كرد كه تاكنون دوستان ما 
توانسته اند در كشورهايی مثل چين، تاجيكستان، تركيه، مالزی و عراق در اجالس هايی 

شركت كرده و مقاالتشان را ارائه نمايند.
 عرصة بعدی كه دانشــگاه وارد آن شــد و در آن نيز موفق بوده اســت، عرصة جذب 
دانشجوی خارجی بود. در اين بخش از زمانی كه دانشگاه شروع به پذيرش كرده است؛ 
1۶۰ دانشجو از كشورهای مختلف جذب نموده است كه تاكنون 139 نفر آن ها موفق 
به فارغ التحصيلی شده اند و 21 نفر آن ها؛ هم اكنون در دانشگاه در حال تحصيل اند. در 
اين بخش از فعاليت دانشگاه، 1۶ دانشجو از چين، ۶9 دانشجو از سوريه، 49 دانشجو از 
افغانستان، 1۰ دانشجو از پاكستان، 5 دانشجو از بوسنی، 2 دانشجو از عراق، 4 دانشجو از 
تاجيكستان، يك دانشجو از آذربايجان، 4 دانشجو از اوگاندا و عالوه بر اين ها از عربستان و 
بحرين نيز دانشجو داشته ايم. در حال حاضر در مقطع كارشناسی 114 نفر، ارشد 2۷ نفر 

و دكتری 19 نفر فارغ التحصيل شده اند و يا هم اكنون در حال تحصيل اند. 
ورود در برخی از عرصه ها چون جذب دانشجو در خارج از كشور كاری بس دشوار بوده 
است؛ مثالً در بحث پذيرش دانشجوی علوی از سوريه كه بازهم در آن موفق بوده ايم و 
خوشبختانه در حال حاضر فارغ التحصيالن اين دانشگاه از نقش آفرين های اوضاع كنونی 

سوريه هستند.
اين دانشــگاه برای حضور قوی تر و شايسته تر در حوزه بين المللی به عضويت اتحادية 
دانشگاه های جهان اسالم درآمده است و در همايش ها و اجالس های جهانی نيز حضور 
پيداكرده است. تعامالت علمی، عقد قراردادها و تفاهم نامه های علمی با برخی دانشگاه های 
ديگر از ديگر اقدامات اين دانشــگاه در اين حوزه است و در برخی عرصه ها مانند تبادل 
اســتاد و دانشجو نيز اقداماتی انجام شده است. به طور نمونه تاكنون از فرانسه استادانی 

آمده اند و ارائه اجالس نموده اند و از اينجا نيز استادانی به ديگر كشورها اعزام شده اند.
اين دانشگاه همچنان زيرساخت های الزم را برای پذيرش دانشجوی خارجی دارد و تالش 

می كند تا مرجعيت علمی خود را تثبيت نمايد.
 اعضای هيئت علمی اين دانشگاه نوعاً مسلط به يكی از زبان های انگليسی و عربی هستند 
و می توانند در اين عرصه تدريس كنند، اين دانشــگاه همچنين يكی از اعضای اتحاديه 
جهان اسالم به شمار می رود و تالش همه دست اندركاران اين مجموعه همواره در راستای 

توسعه و گسترش فعاليت های بين المللی اين دانشگاه بوده و خواهد بود.
 

نقش آفرینی دانشجویان داخلی و خارجی 
دانشگاه رضوی در عرصه بین الملل

گزارشی از اقدامات و دستاوردهای دانشگاه رضوی در خارج از کشور

 تکتم حیدریان
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در جوار بارگاه عالم آل محمد، ســاختمانی قرار دارد كه شــيفتگان 
اهل بيت )ع( را نه تنها از سراسر ايران كه حتی از خارج كشور در خود 
گردآورده اســت. اينجا درواقع مجمعی است از پيروان عالم آل محمد 
كه حاال با حســن هم جواری با حضرت رضا )ع( مجدانه مسير سير و 
ســلوک اسالمی را با علم و دانش امروزی طی می كنند تا در آينده ای 
نه چندان دور چراغ راهی باشــند برای روشنگری و هدايت مردمان از 
جهل و گمراهی های مدرن اين زمانه. شايد در نگاه اول اين دانشگاه نيز 
چون ديگر دانشگاه ها به نظر برسد اما اينجا نه تنها دانشگاه بلكه حوزه ای 
دانشگاهی است. به اين معنا كه دانشجويان اين دانشگاه پس از فراغت 
از تحصيل دو مدرک فقه و مبانی حقوق و مدرک رشته دانشگاهی شان 

را دريافت می كنند.
ورود به اين دانشــگاه برای خيلی ها آرزوســت و برای خيلی ها دور از 
ذهن، برای پاسخ به اين سؤال به سراغ حجت االسالم دكتر سيد محسن 
موسوی فر، مسئول هســته پذيرش و گزينش و دانشجو در دانشگاه 
اسالمی رضوی می رويم تا از نزديك با هفت خوان ورود به اين دانشگاه 

بيش ازپيش آشنا شويم.

   قریب ترین همسایگان غریب توس
اين دانشــگاه مزايايی دارد كه بســياری آرزوی ورود بــه آن رادارند، 
ملموس ترين آن،  هم جواری با حضرت علی بن موسی الرضا  )ع( است 
اما پذيرش در آن به صورت اختصاصی توسط دانشگاه و با نظارت سازمان 
سنجش و آموزش كشور انجام می شود. پذيرش تعداد دانشجو، تعداد 
رشــته و مقطع از جمله مواردی است كه در ابتدای كار در هيئت امنا 
مطرح و تصويب می شــود، بعدازآن، اين موارد به جهت اخذ مجوز به 
وزارت علوم و سازمان سنجش ارجاع می شود  و در نهايت اطالع رسانی 
و تبليغات از طريق كانال های مختلفی چون صداوسيما، تبليغ چهره به 

چهره در مدارس علميه و... آغاز می شود.

ثبت نام همه ساله در اواخر بهمن ماه آغاز می شود و متقاضيان به صورت 
اينترنتی ثبت نام می كنند؛ آزمون سراسری در دو مقطع كارشناسی و 
كارشناسی ارشد به صورت تستی و با نمره منفی به طور هم زمان در يك 
روز در 1۶ تا 23 شــهر كشور برگزار می شود. ديپلمه ها با پاسخگويی 
15۰ ســؤال، ليسانسه ها 18۰ ســؤال و داوطلبان دكترا نيز به صورت 

تشريحی طی دو روز به رقابت می پردازند. 
برگزاری آزمون با قواعد و استانداردهای مشخص و با نظارت سازمان 
سنجش است و بعد از تصحيح اوراق، زير نظر مستقيم سازمان سنجش 
3 برابر ظرفيت اعالم شده برای مصاحبه دعوت می شوند؛ البته به شرط 
آن كه حداقل نمره دانشگاه علوم اسالمی رضوی را كه 2۰ درصد است، 
كسب كرده باشند. اين درصد بيشترين كف نمره در دانشگاه ها است 
چراكه سازمان سنجش با كف نمره صفر هم دانشجو می پذيرد و اين 
اجازه را به دانشگاه رضوی داده است تا با كف نمره پايين تر به پذيرش 

دانشجو اقدام نمايدكه البته دانشگاه تاكنون آن را نپذيرفته است.
در مقطع كارشناســی، متقاضيان با مــدرک ديپلم در يك مصاحبه 
عمومی شركت می كنند تا شخصيت آن ها، عالئق، افكار و عالقه آنان 
به دروس حوزوی، طی مســير حوزه و روحانيت و... موردبررسی قرار 
گيرد، نمره اين مصاحبه با نمره سازمان سنجش جمع و تقسيم بر دو 
شده و نمره نهايی به دست می آيد؛ در اين مقطع، طلبه ها  بايد عالوه 
بر موارد عمومی فوق در يك مصاحبه علمی شفاهی نيز شركت كنند. 
در جلسه هسته كه برای گزينش اين داوطلبان برگزار می شود؛ حداقل 
نمره ها و پرونده های آن ها تفكيك شده و توسط سه نفر از اعضای هستة 
گزينش بررسی می شود؛ پس از اين جلســه، بررسی افراد به مرحله 
تحقيق ميدانی وارد شده و به اين ترتيب در خصوص مسائل اخالقی، 
سياسی، روحی روانی، اعتقادی و اجتماعی مورد ارزيابی قرار می گيرند 
كــه اين مرحله با تالش حدود 5 تا 12 نفر به مدت تقريباً 25 روز به 

طول می انجامد.

دعوتی برای چند سال 
هم جواری با 

عالم آل محمد

چگونه دانشجوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی شویم؟

برگزاری آزمون با قواعد و 
استانداردهای مشخص و با 
نظارت سازمان سنجش است 
و بعد از تصحیح اوراق، زیر نظر 
مستقیم سازمان سنجش ۳ 
برابر ظرفیت اعالم شده برای 
مصاحبه دعوت می شوند؛ 
البته به شرط آن که حداقل نمره 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
را که ۲۰ درصد است، کسب 
کرده باشند. این درصد بیشترین 
کف نمره در دانشگاه ها است 

 فائزه موسوی
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پذيرش در مقطع ارشــد كمی متفاوت اســت، زيــرا در آن آزمون 
سراســری با ضريب دو، مصاحبه عمومی، مصاحبه علمی رشــته 
اختصاصی و مصاحبــه علمی از دروس حوزوی انجام می شــود و 
نمره نهايی از مجموع چهار مرحله تقســيم  بر 5 به دست می آيد. 
وضعيت اين گروه نيز به صورت تك تك  با حضور رياست دانشگاه در 
 هسته، بررسی می شود و افرادی كه رأی اكثريت را به دست آورند،

 به مرحله تحقيق راه می يابند.

   اردویی برای انتخاب
افراد پذيرفته شــده پس از كســب اطالع و مهلتــی 2۰ روزه برای 
تصميم گيری به اردويی توجيهی با حضور تمامی مسئوالن دانشگاه 
دعوت می شــوند. اين اردو با هدف آشنايی بيشتر و اتمام حجت با 
دانشجويان در خصوص پذيرش شرايط  دانشگاه برگزار می شود. آن ها 
بايد كامالً بپذيرند كه نظام آموزشی اين دانشگاه مانند ساير دانشگاه ها 
نيســت و بايد در اينجا درس حوزه را نيز بخوانند. پس از دوهفته از 
آغاز سال تحصيلی دانشگاه، دانشجويان مختارند انصراف دهند ولی 
بعدازآن، دانشجو در صورت انصراف می بايست تمام هزينه های اين 

دانشگاه رايگان را تا آن مرحله پرداخت نمايد.
آزمون دكتری همه ساله در اواخر خرداد و تيرماه برگزارمی شود. در 
اين آزمون تشريحی كه دوروزه انجام می شود؛ طی يك روز دروس 
حــوزوی و روز دو دروس تخصصی به صورت كتبی امتحان گرفته 
می شــود، پس ازآن، دروس حوزوی تصحيح می شود. افرادی كه 5۰ 
درصد كل را كسب نمايند؛ دروس تخصصی شان تصحيح می شود و از 
ميان آن ها، افرادی كه بين 4۰ تا 5۰ درصد نمره برحسب رشته شان 
را به دست آورند؛ برای مصاحبه دعوت می شوند. اين گروه به صورت 
مجزا در هر رشته برای مصاحبه ای علمی دعوت می شوند كه توسط 
3 تا 5 اســتاد از دروس حــوزوی و دروس اختصاصی مورد ارزيابی 
قرار می گيرند. پژوهش ها، كتاب ها و مقاالت آن ها ضميمه پرونده شان 
می شود و در اختيار هسته گزينش قرارمی گيرد كه با حضور رئيس 
دانشــگاه مورد ارزيابی قرار می گيرند. مالک در اين دانشگاه سطح 
نمرات و اخذ حداقل نمره هر رشته است و  از آنجا كه در اين دانشگاه 
سطح كيفی دانشجويان بسيار مهم است، به دليل عدم كسب حداقل 

نمره مجاز، رشته موردنظر در آن سال تحصيلی حذف خواهد شد.
الزم به تذكر اســت دانشجويان اين دانشــگاه بايد شرايطی داشته 
باشند كه اهم آنان اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی، قانون اساسی، 
واليت فقيه، برخورداری از سالمت روحی روانی، ديدگاه های سياسی، 
اجتماعی، اخالقی و عالقه به دروس حوزوی و ادامه اين دروس است 
و كســب نمرات در آزمون و مصاحبه، مالک بعدی پذيرش در اين 

دانشگاه است.

   کار دانشجو فقط تحصیل
يكی از شــرايط مهم اين دانشــگاه عدم اســتخدام در ارگان ها و 
سازمان های ديگر اســت؛ چراكه دانشجويان در مقطع دكتری اين 
دانشــگاه بايد 8۰ واحد دروس حوزوی،24 واحد دروس دانشگاهی 
و2۰ واحد رساله دكتری و درمجموع 124 واحد بگذرانند كه بين 5 
تا ۶ سال به طول می انجامد و اين در حالی است كه در دانشگاه های 
ديگر، فقط 18 واحد به همراه رســاله دكتری ارائه می شود؛ بديهی 
است فردی كه استخدام باشد نمی تواند اين مقطع را طی كند و به 
اين دليل تمامی  امكانات و شهريه ای به آن ها اختصاص داده شده تا 

همه تالش خود را فقط در تحصيل علم و دانش صرف نمايند.
مطابق سياست گذاری های دانشگاه علوم اسالمی رضوی، دانشجويی 
كه می خواهد ازاينجا فارغ التحصيل شــود بايد فردی شده باشد كه 
ازنظر فقهی در حد قريب به اجتهاد در حوزه باشــد و نيز تخصص 
دكترای رشته خودش را داشته باشد تا فردی متفكر و اهل پژوهش و 
يا عضو هيئت علمی دانشگاه ها شود و يا در حوزه های علميه به كرسی 

استادی بنشيند.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی كه از محل بودجه فرهنگی آستان قدس 
رضوی تأمين می شود؛ مجوز خود را از شورای عالی انقالب فرهنگی 
با رياست رئيس جمهور دريافت نموده است و در همين شورا، مجوز 
برگزاری آزمون اختصاصی توســط دانشــگاه را دريافت كرده است 
به طوری كه هم اكنون دانشــگاه رضوی تنها دانشگاه كشور است كه 

به صورت اختصاصی اقدام به برگزاری آزمون دكتری می نمايد.
 ازآنجايی كه دانشــگاه علوم اسالمی رضوی اهداف خاصی را دنبال 
می نمايد، پس پذيرش دانشجويان اين دانشگاه نيز به صورت خاص 
انجام می شود و نمی توان دانشــجويان خاص را از آزمون سراسری 
برگزيد چراكه در كنكور سراسری افراد با نگاه يك دانشگاه معمولی 

آن را انتخاب می كنند.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی هم اكنون قريب به 11۰۰ دانشجو در 
سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری در رشته های علوم 
قرآنی و حديث، فلسفه، فقه و مبانی حقوق، علوم حديث، حقوق جزا 
و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق بين الملل، اقتصاد اسالمی، 
فلســفه و كالم اسالمی، زبان و ادبيات عربی، زبان و ادبيات فارسی، 

تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمی است.
 اين مجموعــه بين المللی به طور ميانگين ســاالنه حــدود 2۰۰ 
نفر در مقطع كارشناســی، 1۰۰ نفر در مقطع ارشــد و 5۰ نفر در 
مقطع دكتری پذيرش دارد كه در همه زمينه ها با اســتانداردهای 
تعريف شــده حركت می كند و هرســاله افتخاراتی قابل توجه در 
 المپيادها، قبولی در تحصيالت تكميلی و نشريات علمی- پژوهشی 

به دست می آورد.

الزم به تذکر است دانشجویان 
این دانشگاه باید شرایطی 

داشته باشند که اهم آنان اعتقاد 
به نظام جمهوری اسالمی، 
قانون اساسی، والیت فقیه، 

برخورداری از سالمت روحی 
روانی، دیدگاه های سیاسی، 

اجتماعی، اخالقی و عالقه به 
دروس حوزوی و ادامه این 

دروس است و کسب نمرات در 
آزمون و مصاحبه مالک بعدی 

پذیرش در این دانشگاه است
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فقط برای کسانی که می خواهند 
در حرم تحصیل کنند

به قلم مدیر روابط عمومی دانشگاه

يادم هســت زمانی كه از كنكور به عنوان سدی نام برده می شد 
كه شكستنش كار رســتم دستان اســت من در آزمون های 
دانشــگاه های مختلف شــركت كرده بودم و حتی از دانشگاه 
آزادش هم نگذشــته بودم. آن زمان دانشگاه امام صادق )ع( و 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی هم آزمون اختصاصی داشتند و 
البته ترافيك شــديد متقاضيان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی.
در اين ميان، نام دانشــگاه علوم اسالمی رضوی نيز در يكی از 
اولويت های ورود متقاضيان بود و طبيعتاً من كه می خواســتم 
برای آينده ام برنامه ريزی كنم می بايست با همه اين دانشگاه ها 

آشنا می شدم.
ماحصل تحقيقات من می گفت دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
داخل حرم مطهر امام رضا )ع( اســت و مشخصه ويژه آن اين 
اســت كه دانشــجويان هم زمان دروس حوزه و دانشــگاه را با 
هم می خوانند. ســطح علمی دانشگاه قوی است و دانشجويان 
آن در حقيقت طلبه حوزه علميه هســتند كه حتی معافيت 

تحصيلی شان هم حوزوی است.
ظاهر امر برای كسی كه می خواهد هم طلبه باشد و هم از مدرک 
دانشگاهی بی نصيب نماند، جای خوبی به نظر می رسيد. حال 
بايد چطور در اين دانشــگاه قبول می شدم. اول از همه نمونه 
سؤاالت دانشگاه را تهيه كردم. آزمون دانشگاه، اختصاصی بود 
و نياز نبود مثل كنكور سراسری درس های مختلف را امتحان 
داد. بندگان خدا تكليف ما رو روشن كرده بودند كه برای ورود 
به دانشگاه، شش درس برايشان مهم است يعنی چهار تا درس 
عمومی كنكور به عالوه عربی و ادبيات در حد ديپلم علوم انسانی.
 ديپلمــم تجربی بود و اين نگرانی برای من و امثال من بود كه 
آيا ما در اين رقابت حريف دانش آموزان ديپلم علوم انســانی و 
معارف اسالمی يا طالب حوزه علميه می شويم يا نه؟ بررسی من 
نشــان می داد كه تعداد زيادی از دانشجويان سال های گذشته 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی ديپلم تجربی يا رياضی دارند و 
با تقويت دروس عمومی خود به راحتی توانســته بودند در بين 
داوطلبان چند برابر ظرفيت برای مصاحبه عمومی حاضرشده و 

حتی دانشجوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی شوند.
بماند حتی بعدها داوطلبان ديپلم فنی حرفه ای و كار و دانش كه 
دارای فوق ديپلم رشته خودشان بودند نيز توانسته بودند در اين 
آزمون قبول شوند و تحصيلشان را در زمينه های مختلف علوم 

اسالمی در اين دانشگاه ادامه دهند.
درهرصورت از نمونه ســؤاالت و اطالعيه ثبت نام دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی فهميدم كه درس عربی كليدی است و تجربه 
نشــان می داد كه درس زبان انگليســی هم با توجه به سبقه 
دانشگاه رضوی در خصوص آشنايی دانشجويانش با زبان های 
خارجی بايد مهم باشد. معموالً افراد در درس زبان انگليسی لنگ 
می زنند و يك درصد باالتر می تواند امتياز شــما را تكان دهد. 
درهرصورت سراغ تجزيه و تركيب و عربی رفتم و برای ترجمه 
هم سعی كردم دايره لغات عربی و انگليسی خودم را باال ببرم. 
بماند اينكه برای قبولی در آزمون های مختلف چه سراسری و 
چه آزاد و جاهای ديگر همه اين دروس را بايد امتحان می دادم 

لذا شق القمری در كار نبود.
درهرصورت در آن ســال من در آزمون های سراسری و آزاد و 
امام صادق )ع( نيز پذيرفته شدم و روزی ام شد تا برای سال ها، 

بر سر سفره پربركت امام رضا )ع( نشسته و از علوم اهل بيت )ع( 
حظ وافر ببرم.

بعــد از ورود بــه دانشــگاه علوم اســالمی رضوی بــه من و 
ســاير دانشــجويان، امكانات مختلفی از جمله سه وعده غذا، 
خشك شــويی، كتابخانه و البته برای من كه دانشجوی مجرد 
شهرســتانی بودم خوابگاه هم ارائه شد كه بدون شك بهترين 
دوران تحصيلــی ام را ازنظرهای مختلــف علمی و معنوی در 

همين جا گذراندم.
از حيث علمی، تأكيد در اين دانشــگاه بر دروس حوزوی است 
به طوری كه دانشجو برابر برنامه حوزه علميه ساعت های۷ تا 1۰ 
صبح می بايست حداقل دو درس حوزوی انتخاب نمايد. دروس 
حوزوی هم اول از ادبيات عربی شــروع می شود، يعنی صرف و 
نحو و بالغت بعدازآن منطق و بعدازآن دانشجو يا به قول بعضی 
از بچه ها، دانش طلب وارد اصول فقه و فقه می شود. فقه يك دوره 
كامــل احكام از نماز و طهارت بگير تا نكاح و طالق و تجارت و 
حدود و قصاص و ديات و ميراث. ببخشــيد كمی از بخش های 

مختلف فقه فاكتور گرفتم.
اصول فقه هم كه كمی فنی تر است در حقيقت مبانی استنباط 
احكام شرعی است مدنظر همه عزيزان هست كه برای استنباط 
احكام شــرعی چهار تا منبع داريم كه همان قرآن و ســنت و 
اجماع و عقل كه به وســيله همين مباحث اصول فقه مجتهد 
می تواند از به كمك همين چهارتا منبع احكام شرعی را استنباط 
نمايد. برای تقريب به ذهن شما در خصوص ماهيت اصول فقه و 
فنی بودن آن شبيه رياضيات جديد دوره ما و رياضيات گسسته 

فعلی است.
تحصيل هم زمان حوزوی و دانشــگاهی صرف نظر از پر باری و 
البته سنگينی برنامه، موجب قوت علمی دانشجويان می شود كه 
اين خصوصيت را وقتی عزم ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسی 
ارشــد و دكتری در خارج از دانشــگاه علوم اسالمی رضوی را 
داشــتم به خوبی درک كردم. بماند كه راه برای ادامه تحصيل 
در حوزه علميه و ســاير دانشگاه ها برای دانشجويان باز است و 
هم اكنون تعداد زيادی از بچه ها در حوزه علميه قم و مشهد و در 
دانشگاه های مختلف كشور در سطوح و مقاطع مختلف مشغول 

تدريس هستند.
حضــور قريب به دو دهه بنده در اين مركز مقدس علمی، اين 
تجربه را برايم به ارمغان آورده است كه دانش آموختگان دانشگاه 
بعد از فارغ التحصيلی، وارد ارگان های مختلف علمی، فرهنگی و 
حقوقی كشــور شده اند و به قول يكی از اين عزيزان كه اكنون 
در صداوسيمای جمهوری اسالمی ايران مشغول خدمت است 
» خصوصيت بارز دانش آموختگان دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
اوالً فعاليت گســترده در بدنه دستگاه های جمهوری اسالمی، 
اعتدال ايشــان، تعهد و ســواد باال و قابل قبول ايشان است« 
در حــوزه بين الملل نيز حضور دانش آموختگان دانشــگاه در 
مأموريت های بين المللی صعب، در كشورهايی كه تبليغ جهادی 

نياز دارد بارز است.
خالصه اينكه اگر می خواهيد در يك محيط علمی و معنوی در 
جوار حرم يك امام معصوم كه به عالم آل محمد )ص( معروف 
است، به تحصيل بپردازيد به نظرم اين دانشگاه، دانشگاه خوبی 

است و چه كسی از شما بهتر كه قدم در اين راه بگذارد.

 علی جانفزا
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