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بـا حضور رئیس دانشـگاه، مسـئول نهاد نمایندگـی مقام معظم 

رهبـری و معـاون فرهنگـی دانشـگاه، نشسـت ائمـه جماعات و 

ذاکرین اهل بیت  دانشـگاه علوم پزشـکی تهران برگزار شـد.

در ابتـدای ایـن جلسـه که روز شـنبه 14 اسـفند 95 در سـالن 

شـورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد، دکتر پرویز 

معـاون فرهنگی، ضمن عرض خیرمقدم به حضار شـرکت کننده 

و تسـلیت بـه مناسـبت ایـام فاطمیـه بـا اشـاره بـه این کـه این 

جلسـات سـالی یک بـار برگزار می شـود گفـت: این جلسـات به 

نیت قدردانی و تشـکر از زحمات همه کسـانی اسـت که به رونق 

نمازخانه هـا در دانشـکده ها کمـک می کننـد، به خصـوص ائمـه 

محتـرم جماعـات و همچنین ذاکرین اهل بیـت  عزیز که در 

مراسـم مختلف گرمابخش این مراسـم هسـتند؛ برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف اصلی در حوزه ذاکرین اهل بیت 

)س(، افزایش توانمندی علمی ذاکرین اهل بیت )س( است که در 

این زمینه توفیقاتی حاصل شده است؛ گفت: درمجموع، برنامه های 

فرهنگی و مذهبی که در سال جاری و سال گذشته برگزار شد 

خیلی خوب بوده است و نارضایتی خاصی از روند ماجرا وجود 

نداشته است.

با تأکید بر اهمیت مراقبه و خودسازی

 نشست ائمه جماعات و ذاکرین اهل بیت
دانشگاه برگزار شد
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ــار اخبـ
ه یـــژ و

ـــنفد مفسش اس
5ـــهارم امش

در ادامه این نشسـت حجت االسام والمسلمین دکتر عیسی زاده 

مسـئول نهـاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه، ضمن 

تسـلیت شـهادت حضـرت فاطمه زهـرا  گفـت: از رئیس و 

معـاون فرهنگـی دانشـگاه بـه خاطر فراهـم کردن این جلسـات 

کـه موجبـات قدردانـی و تشـکر از کسـانی کـه در زمینه هـای 

مذهبـی و فرهنگـی فعالیـت می کننـد را فراهـم می کند تشـکر 

و قدردانـی می کنم.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه آیـات پنج و شـش سـوره انسـان در 

مـورد جایـگاه واالی اهل بیـت  گفـت: آیات بسـیار در قرآن 

در مـورد جایـگاه بلند اهل بیـت  وجود دارد که انسـان را به 

فکر وامی دارد که ازجمله این آیات، دو آیه 5 و 6 سـوره انسـان 

اسـت کـه با دقـت در ایـن آیـات متوجه می شـویم کـه خطاب 

ایـن دو آیـه منحصـر بـه آخـرت نیسـت بلکـه وجود نیـکان در 

عالـِم محـدوِد دنیـا نیز، منشـأ خیـر و جریان فیـض الهی - هم 

بـه خودشـان و هم به بنـدگان خدا - اسـت.

عضـو هیئت علمـی مرکـز تحقیقات علـوم قـرآن، حدیث و طب 

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، در بخـش دیگـری از سـخنان 

خـود بـا تأکید بـر اهمیت مراقبه و خودسـازی ائمـه جماعات و 

ذاکریـن اهل بیت  برای جذب مخاطبین، گفت: دانشـجویان 

و مخاطبیـن مـا دائمـًا نـگاه بـه زبان و رفتـار شـما می کنند که 

چگونه خط سـیر اخاق و معنویت را برای آنان ترسیم می کنید 

و مـا باید خدا را شـاکر باشـیم کـه در طی این مسـیر، خودمان 

معیـار و شـاخص های واالیـی چـون اهل بیت )علیهم السـام( را 

داریـم و بایـد تاش کنیم ضمن بهره مندی از این چشـمه زالل، 

فضائل این بزرگواران را در سطح دانشگاه و جامعه منتشر کنیم.

در ادامـه برنامـه حجج اسـام حامـد پـور، عبدی، شـیرعلی پور 
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و تعـدادی از ذاکریـن اهل بیـت  با بیان مسـائل و مشـکات 

موجـود درزمینـٔه برگزاری نمـاز، به ارائه نظرات و پیشـنهاد های 

خـود در مبحـث استانداردسـازی و ارتقای نمازخانه هـا و ترویج 

فرهنـگ اقامه نماز در سـطح دانشـگاه پرداختند.

در ادامه جلسـه دکتر جعفریان رئیس دانشـگاه، ضمن خیرمقدم 

بـه حضـار و تسـلیت ایـام فاطمیه، بـا تشـکر از مسـئول نهاد و 

معـاون فرهنگی دانشـگاه بـه خاطر پیگیری منظـم و دقیق این 

مسـائل و برگـزاری ایـن جلسـه گفت: برگـزاری این جلسـات با 

توجه به مشـغله زیاد ما در دانشـگاه در حوزه مسـائل آموزشـی 

و درمانـی می توانـد درزمینـٔه آشـنایی بـا مشـکات موجـود در 

حوزه اقامـه نماز مفید باشـد.

وی در ادامـه در پاسـخ بـه کمبود فضـای نمازخانه هـا در مراکز 

درمانی و بیمارسـتان ها گفت: ضریب اشـغال تخت بیمارستان ها 

بین 89 تا 92 درصد اسـت که در بعضی از مراکز حتی بیش از 

دو برابـر ظرفیـت در آن هـا بیمار وجود دارد کـه این خود باعث 

محدودیت هایـی می شـود و ایـن محدودیت هـا در مکان هایـی 

دیگـر نظیـر نمازخانه ها نیـز تأثیر خـودش را می گذارد.

رئیـس دانشـگاه با اشـاره به اینکه مـا از اهل بیت شـنیده ایم که 

بـا عمـل و رفتارمـان بایـد مـروج دین و باشـیم؛ گفت: مشـکل 

مـا در ایـن محدودیت هـا فقـط مشـکل فیزیکـی نیسـت بلکـه 

مـا بایـد تغییـر نسـل و نـوع فعالیت های اعتقـادی کـه داریم و 

فضـای عمومـی جامعـه را نیـز در نظـر بگیریم و در مـورد آن ها 

تحقیـق کنیم.

دکتـر جعفریـان در بخـش پایانـی سـخنان خـود خطبـه 199 

از نهج الباغـه را قرائـت کـرد و گفـت: »پایبنـد امر نماز شـوید 

و بـر آن محافظـت نماییـد و آن را زیـاد بخوانیـد و بـه نمـاز 

بـه خداونـد تقـّرب جوییـد، زیـرا بـر مؤمنیـن امـرى واجب در 

اوقاتـی معیـن اسـت. آیا پاسـخ اهـل عـذاب را نشـنیدید زمانی 

کـه از آنـان پرسـیده می شـود: چه چیز شـما را بـه جهّنم آورد 

می گوینـد از نمازگـزاران نبودیـم« نمـاز همچـون ریختن برگ 

درخـت گناهـان را می ریـزد و همچـون بنـدى که بازگـردد بند 

گناهـان را می گشـاید. رسـول خـدا  نمـاز را به چشـمه آب 

گرمـی کـه بر خانه انسـان باشـد و شـبانه روزی پنـج نوبت خود 

را در آن بشـوید تشـبیه کـرده اسـت، که آیا چـرك و آلودگی در 

بـدن چنیـن کسـی باقـی خواهد مانـد از مردم مؤمـن حق نماز 

را آنانـی شـناختند کـه زیبایـی متاع دنیـا و مایه چشم روشـنی 

از فرزنـدان و امـوال آنـان را بـه خـود مشـغول نکـرده، خداوند 

سـبحان می فرمایـد: »مردانی که آنـان را تجارت و دادوسـتد از 

ذکـر خـدا و به پا کـردن نماز و اداى زکات بازنمی دارد«. رسـول 

خـدا بااینکـه مـژده بهشـت را از خداونـد دریافتـه بـود خـود را 

بـراى نمـاز به زحمـت می انداخـت، بـه خاطـر اینکـه خداوند به 

او فرمـوده بـود: »اهـل خـود را به نمـاز امر کن و نسـبت به آن 

شـکیبا بـاش«. آن حضـرت اهلـش را بـه نمـاز امـر می فرمود و 

خـود نیـز در بـه پـا کـردن آن شـکیبایی به خـرج می داد.

وی افزود: وظیفه ماست که با اطاع رسانی های درست و حضور 

مستمر مدیران در ادای نماز، تاش کنیم که نماز را به نحو احسن 

در صحن دانشگاه برپا کنیم.

توضیـح اینکـه دکتـر جعفریـان، رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 

تهـران، حجت االسام والمسـلمین دکتـر عیسـی زاده، مسـئول 

نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه، دکتـر پرویز، 

معـاون فرهنگـی دانشـگاه، حجت االسام والمسـلمین غفـاری، 

معـاون نهـاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه و قریب 

40 تـن از ائمـه جماعـات و جمعـی از ذاکریـن اهل بیت  و 

ذاکریـن اهل بیـت  از حاضریـن این مراسـم بودند و مراسـم 

بـا مداحـی و مرثیه خوانی اکبر عابدی مداح اهل بیت در سـاعت 

17 بـه پایان رسـید.


