نشست علمی -پژوهشی
ضابطههای تحصیل مهدوی
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شناسنامه نشست علمی – پژوهشی
شماره نشست3:
نوع نشست :عمومي
گروه همکار :انجمن علمی – پژوهشی مطالعات مهدویت
استاد نشست :حجت االسالم و المسلمین جناب آقای صدوقي
تعداد شركت كنندگان 80 :نفر
زمان :دوشنبه مورخ4331/6/ 30
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدی
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اهم اقدامات انجام شده:
 .1هماهنگی با گروه علمی -تربیتی مطالعات اسالمی؛
 .2هماهنگی با انجمن علمی – پژوهشی مطالعات مهدویت؛
 .3هماهنگی با استاد و دعوت از استاد جهت حضور در نشست؛
 .4سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .5اطالع رسانی در سطح موسسه؛

 .6هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .7ثبت و ضبط نشست؛
 .8پیاده سازی و ویراستاری متن سخنرانی استاد؛
 .9تهیه گزارش نشست.
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اهم مباحث:
بحث امروز در خصوص تدین است و در این نشست برآنیم تا شاخصههایي برای تشخیص انسان متدین بیابیم.
مشكلي كه متأسفانه بسیار دیده ميشود این است كه طالب علوم دیني فراموش ميكنند كه فرایند درسي و آموزش آنها باید به
تحول در شخصیت انساني ختم گردد .متأسفانه گاهي افرادی كه به درجه اجتهاد ميرسند در زندگي خصوصي و ساختار شخصیتي
خود و در برخورد با حوادث مختلف از هویت و وزانت دیني برخوردار نیستند .در یک كلمه چنین فردی دینشناس است ولي
متدین نیست.
تدیّن چیست و به چه كسي متدین گفته ميشود؟ آیا كسي كه تفسیر كل قرآن را ميداند ،متدین است؟ خیر ،چه بسا افرادی كه
مفسر قرآن بودند ،اما در زندگي خود فاسد هستند .آیا به كسي كه به طور شبانه روز در تهجر و عبادت ميباشد ،متدین گفته
ميشود؟
در داستاني نقل ميشود :كارواني از سفر به مدینه بازگشت .فردی به سرعت از قافله كاروان جدا و خدمت امام صادق
سالم كرد و نشست .امام

رفت،

پاسخ دادند و از چگونگي سفر سوال نمودند .فرد پاسخ داد :سفر خوبي بود ،فردی در كاروان

حضور داشت كه فوق العاده متدین و با تقوا بود .حضرت پرسیدند :مگر چگونه بودند؟ وی پاسخ داد :از صبح تا شب به عبادت
مشغول و شب تا صبح ،بیدار و شبزندهدار بودند .امام صادق

پرسیدند :با این اوصاف كارهای شخصي وی را چه كسي انجام

ميداد؟ وی گفت :ما با عشق و عالقه كارهای او را انجام ميدادیم .امام صادق

فرمود :اجر و پاداش شما به مراتب بیش از

او بوده است .فرد با تعجب علت را پرسید؟ حضرت فرمود :زیرا او وظایف شخصي خود را انجام نداده است.
حدیثي از پیامبر

همین مضمون نقل شده است :سه خصلت است كه در هر انساني باشد ،او منافق است اگرچه روزه بگیرد

و نماز بخواند و بر مسلمان بودن خود باور داشته باشد.
آن سه خصلت عبارتند از:
 -4وقتي مردم به او اعتماد دارند ،خیانت ميكند؛
 -2وقتي حرف ميزند ،دروغ ميگوید؛
 -3وقتي به كسي وعده ميدهد ،خلف وعده ميكند.
هر فردی این سه شاخص را رعایت نمود ،متدین است.
امام باقر

همین حدیث را تفسیر مينمایند و ميفرمایند :سه مسئله وجود دارد كه خداوند ترک آن را جایز نميداند:
 -4اگر انسان نیكوكاری امانت به ما داد در آن خیانت نكنیم حتي اگر انسان فاجر و معصیت كار امانتي به ما سپرد در
آن خیانت نكنیم؛
 -2وفای به عهد داشته باشیم هم نسبت به انسان نیكوكار و هم نسبت به انسان پست؛
 -3نیكي به والدین ،چه آنان افراد با صالحیت باشند چه افراد فاجر.

در زیارت عاشورا جملهای در قالب دعا بیان ميشود كه خداوندا زندگي و مرگ مرا مانند زندگي و مرگ حضرت محمد
و آل محمد قرار بده.
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بنابراین انسان از طریق نهادینه نمودن علم و دانش ميتواند هویت شخصیتي خود را بر اساس حیات طیبه رقم زند .و همگام
با اهل بیت

و پیرو آنان پیش رود.

انسان دارای دو شخصیت ميباشد:
 -4شخصیت ظاهری؛
 -2شخصیت باطني.
چه بسا فردی كه شخصیت ظاهری وی بسیار با وقار و آراسته به محسنات است ،اما شخصیت باطني كامال متفاوتي دارد.
باید به گونهای باشیم كه هردو شخصیتمان آراسته به اخالقیات و ادب باشد.
هدف درس خواندن این نیست كه درس بخوانیم تا مبلغ اسالم شویم ،بلكه باید درس بخوانیم تا:
 -4شخصیت انساني ما كامل شود؛
 -2زندگي انسان متحول گردد.
ما درس ميخوانیم كه هویت اخالقي بیابیم و با این هویت با دیگران رفتار نماییم.
امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد تا شاخصهای فرد متدین از غیرمتدین را شناسایي نموده و در به كارگیری آن كوشا
باشیم.
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تصاویر نشست
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