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 نفر 130: مدعوین تعداد

 

از جایگاه علمی  استادقزوین  استان نخبگان بنیاد محل در 1400 دی 20 تاریخ در مراسمی طی

 آمده وایشان مورد تکریم قرار گرفتند  بعمل تقدیر سیدمحمدحکاکاستاد

سال پیش مقام معظم رهبری در  1۸: گفتند مراسم این در قزوین استان نخبگان بنیاد رئیس پور رجب دکتر 

ی مأموریت استار این در نخبگان بنیاد بنابراین فرمودند اشاره دیار این بودن فلسفه و فقه مرکز به قزوین سفر به

ای که رهبر معظم انقالب از گذشته قزوین به تصویر کشیدند برای خود تعریف کرده است تا نگاه کارشناسانه

های  از چهره حکاک محمد سید دکترایشان با تجلیل از استاد حکاک اشاره کردند .را در عصر حاضر احیا کند

 هرسید چاپ به نخبگان ملی بنیاد همت که با از علوی هایحکمت در تاملی واین کتاب استان است سرآمد

ین ا نوشته گذشته، هایسال طول در شده برگزار نخبگانی هاینشست سلسله مطالب آوری جمع حاصل است

 که امروز رونمایی میگردد استاد گرامی می باشد

 اک با تکریم استاد حک ضمن مراسم این در نیز استان در فقیه ولی نماینده، عابدینی والمسلمین السالمحجت

 روایات در: افزودند ،(ع) علی حضرت و کریم قرآن اشتراک وجه بعنوان آن نمودن مطرح و حکمت مفهوم بیان

 راگ که شنویممی نیز( ع) علی حضرت زبان از و شدندمی متالشی شدمی نازل هاکوه بر قرآن اگر که هست

( ع) علی حضرت و کریم قرآن مشترک وجه حقیقت در. کندمی متالشی را آن کند برخورد کوه به من محبت

  برای را خود قرار و صبر شود نصیبش حکمت ایذره کسی اگر  که داریم روایات در همچنین. است «حکمت»

 .دهدمی دست از آن افزودن

 و دینی معارف در: ندکرد خاطرنشاننیز  قزوین علمیه هایحوزه مدیر نیا،سبحانی محمدتقی االسالمحجت

 اتبیان در است شده ترسیم جوییعلم برای مولفه چند و مطرح زیادی مطالب علم مورد در( ع)بیت اهل روایات

 .هستند ربهاتگران باشند داشته را ارزش باالترین که علومی داشتند تأکید و کردند بندیدرجه را علم معصومان

که منفعت بیشتری داشته باشد بنابراین یکی از در روایات تأکید شده است بهترین علوم آنانی هستند و

 .های علم جویی این است که دنبال علمی برویم که منفعت بیشتری داشته باشدمالک



 امام از کوتاه سخن ۷0 شرح کتاب این: نمودند اشاره کتاب این نویسنده حکاک محمد سید دکتر ادامه در

 و علمی منفجره ماده مانند کدام هر که است معاد روانشناسی مسایل و زندگی عقیده، زمینه در( ع) علی

 این به عمل جنبه بر همچنین ایشان. رسدمی عالم تمام به آن موج شود منفجر اگر که هستند فرهنگی

 معنای هب که هستند خدا اولیای و اوصیا و انبیا همانا: افزودند و نمودند تأکید ها جنبه سایر به نسبت حکمتها

 .باشند پایبند و کنند عمل حکمتها این به توانندمی کلمه واقعی

با توصیف خصوصیات  مراسم این از دیگری بخش در نیز تهران موقت جمعه امام ابوترابی االسالم حجت

 اریمند علم که آنچه به و کنیم عمل داریم علم که آنچه به باید: کردند برجسته اخالقی استاد حکاک اشاره

 .کندمی ایجاد بشر برای زیادی مصائب علمی پشت بدون اقدامات چراکه. کنیم توقف

 در این مراسم همچنین یاد استاد برجسته علوم دینی وفلسفه ایران جناب عالمه رفیعی گرامی داشته شد

 گانی،نخب جامعه به کتاب این معرفی ضمن علوی، هایحکمت در تاملی کتاب از رونمایی با نیز مراسم پایان در

 .آمد بعمل تقدیر ارجمند این استاد  ارزنده تالش و زحمات با تکریم استاد حکاک از


