ما ميخواهيم اسالم را حفظ بكنيم ،با كنارهگيري نميشود حفظ كرد .خيال نكنيد كه با كنارهگيري تكليف از شما
سلب ميشود ،تكليف دو چندان است.
امام خميني(ره) صحيفه نور

نهم دي  ، 88حادثه کوچکي نيست بلکه آن حرکت عظيم و ماندگار مردمي ،شبيه حرکت بزرگ ملت در روزهاي
اول انقالب است و بايد تالش شود در سالگرد اين حماسه ،حرف اصلي ملت ايران ،يعني حرکت در سايه دين و
تحقق وعدههاي الهي تبيين شود.
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت حماسه نهم دي سال90
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سردادن شعار مكتب ايراني ،خيانت به شهداست
آب و خاك و وطن از آن جهت كه اسالمي است ارزشمند است

هواي نفس ،خطرناکترين
مسألهاي است که جامعه و
امت اسالمي را تهديد ميکند

به گزارش مرکز خبر واطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه
امام خمینی (ره) ،عالمه مصباح در ديدار با جمعيت رهپويان
انقالب اسالمي که در تاریخ  29آبان برگزار شد ،خاطرنشان
کرد :در س��ايه پيروزي انقالب ،اشخاص و گروههايي رشد
و پرورش يافتهاند که در مقايس��ه با نظاي��ر و اقران خود در
کش��ورهاي ديگر ،ش��بيه نور و ظلمتاند .هر يک از رييس
جمهورهاي پس از انقالب که بعضي از آنها اشتباهات قابل
توجهي هم داش��تند ،را نميتوانيم از لحاظ فکري ،اخالقي،
سياس��ي و انساني با اقران آنها در کشورهاي ديگر مقايسه
کنيم .ميبينيم که رييسجمهورهاي برخي از کش��ورهاي
اروپايي چه مفاس��د مالي ،اداري و اخالقي ب��ه بار آوردهاند؛
در حاليکه الحمدهلل حتي کساني که بيشترين اشکاالت را
بر آنها وارد ميدانيم از چنين زش��تيها و آلودگيهايي مبرا
هستند.
استاد حوزه علميه در ادامه ،اختالفات بين اشخاص و گروهها
را به س��ه دس��ته تقس��يم کرد و افزود :گاهي اختالفات در
تفاوتهاي فردي است؛ اختالفاتي در شخصيت ،عواطف و
نوع برقراري روابط انساني و اجتماعي .اين اختالفات موجب
بروز تضاد نميش��ود .البته هر شخصي با ويژگيهاي خود
موقعيت خاص��ي را الزم دارد تا بتواند مؤثر باش��د .در واقع

ويژگيهاي متفاوت ش��خصيتي افراد ،اي��ن زمينه را فراهم
ميكند كه هر فرد بتوانداز عهده مسؤوليتهاي خاصي برآيد.
فردي براي مديريت جنگ بسيار مطلوب بوده ،اما همين فرد
شايد مدير فرهنگي يا اقتصادي کارآمدي نباشد.
آيتاهلل مصباح يزدي ،نوع ديگر اختالف را اختالف در فهم و
تشخيص برشمرد و خاطر نشان کرد :اين نوع اختالف منجر
به تضاد در عمل ميشود .براي مثال ،دو پزشک ممکن است
در يک مورد دو تشخيص متضاد داشته باشند .يکي ميگويد
بيمار بايد داروي��ي را بخورد و ديگري ميگويد همان بيمار
نبايد آن دارو را بخورد.
ايشان از اختالف خواستهها و گرايشهاي شخصي و گروهي،
به عنوان نوع سوم اختالفات ياد کرد و اظهار داشت :وقتي دو
نفر درست فکر کنند ،هر دو به يک نتيجه مشابه ميرسند،
اما گرايشها ،تمايالت ،وابستگيها و دلبستگيهاي آنان
ممكن اس��ت مانع درست فکر کردنش��ان شود و به واسطه
عالقههاي شخصي و پيشداوريها ،ممکن است هر يک از
آنها عيبهاي خود را هنر و هنرهاي ديگران را عيب ببيند.
به تعبير فرهنگ اسالمي اين نوع اختالف براساس هواها و
خواهشهاي نفساني شکل ميگيرد.

اطالعيه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

در خصوص پذيرش دانش پژوه براي مقطع کارشناسي (سال تحصيلي  93ـ )92
(ويژه طالب حوزه هاي علميه)

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) براساس مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري با نظارت سازمان سنجش آموزش
کشور از بين برادران و خواهران طلبه رسمي حوزههاي علميه ،جهت تحصيل در علوم انساني در مقطع کارشناسي (دوره هاي
حضوري ويژه برادران و نيمه حضوري برادران و خواهران) براي سال تحصيلي  93ـ  1392دانشپژوه ميپذيرد.

رشته هاي تحصيلي :

 .1معارف اسالمي و اديان  .2معارف اسالمي و اقتصاد  .3معارف اسالمي و تاريخ  .4معارف اسالمي و جامعه شناسي

 .5معارف اسالمي و حقوق  .6معارف اسالمي و روان شناسي  .7معارف اسالمي و علوم تربيتي  .8معارف اسالمي و
علوم سياسي  .9معارف اسالمي و علوم قرآني  .10معارف اسالمي و فلسفه  .11معارف اسالمي و کالم
 .12معارف اسالمي و مديريت

شرايط اختصاصي پذيرش:

)1گواهي اتمام سطح يک از مرکز مديريت حوزه علميه قم ،اصفهان يا مشهد.

 )2اشتغال رسمي به تحصيل درحوزه.

						
 )3موفقيت در آزمون کتبي.

 )4موفقيت در آزمون شفاهي و مصاحبه.

مواد آزمون :

		
1ـ فقه (شرح لمعه ،ابواب:طهارت ـ صاله ـ متاجر ـ اجارهـ نکاح)

2ـ اصول الفقه (مرحوم مظفرجلديک)

						
3ـ المنطق (مرحوم مظفر)

4ـ ادبيات عرب (در حد سطح يک حوزه)

5ـ زبان انگليسي (درح ّد کتاب انگليسي اول دبيرستان)			

 6ـ ادبيات فارسي (کتاب بر بال قلم)

مهلت و نحوه ثبت نام :تا تاريخ  91/10/20داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت

paziresh.iki.ac.ir

اقدام به ثبت نام نمايند.

تذکر :جهت كسب اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي آزمون در سايت پذيرش موسسه ،مراجعه فرماييد.
آدرس :قم -بلوار امين ـ ابتداي بلوارجمهوري اسالمي ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) مديريت پذيرش

تلفن هاي پذيرش 2113618 :و0251 -2936017

نمابر2113683:

روابط عمومی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

2

شکل گیری تمدن نوین اسالمی با
حمایت مراکز حوزه علمیه تحقق
می یابد

2

سبک زندگی با جهانبینی توحیدی
ارتباط دارد

ادامه در صفحه آخر

3

تاکنون بیش از  50عنوان کتاب
مرتبط با سبک زندگی منتشر
شده است

اخبار مؤسسه
بيست و دومين شماره از نشريه معارف عقلي
(فلسفه اسالمي ) منتشر شد.

در اين شماره ميخوانيد:
نقد رويکرد حکمت س��ينوي به وحدانيت باريتعالي
با استفاده از کالم امام علي(ع)  /زهرا بهرامي آبادي
تش��کيک از دي��دگاه صدرالمتألهين ،س��هروردي و
ابنسينا  /مهري چنگي آشتياني
سعادت عقالني و موانع آن در حکمت متعاليه  /رحيم
دهقان سيمکاني
درآم��دي بر قاعده «الواحد» و ص��دور افعال الهي /
محمدحسين شمساللهي
م�لاک تمايز مادي و مج��رد؛ چالشها و رهيافتها
 /احمد شهگلي
معاد در نظام سينوي و صدرايي  /عليرضا کرماني
تطور تاريخي وجود ذهني  /حجت کوثريان

...................

برگزاری پنجمين يادواره شهداي موسسه

به همت معاونت فرهنگي تربيت��ي ،پنجمين يادواره
شهداي موسس��ه آموزشي و پژوهش��ي امام خميني
ره با س��خنرانی حض��رت آيه اهلل عالم��ه مصباح و
روایت گری حجت االسالم و المسلمين علي شيرازي
(نماينده ولي فقيه در سپاه قدس) و مداحی حاج علي
مالکي ن��ژاد در تاری��خ  11آذر  91در مؤسس��ه امام
خمینی (ره) برگزار شد.

...................

شماره  47مجله خانه خوبان (آبان و آذر ماه) از
چاپ خارج شد

در این شماره میخوانید:
لب تش��نه لبیک ،ش��ما هم ده میلیون دالر ،رد پا ،دو
دریا ،دو تالطم ،یک س��احل ،جوش��ن کبیر و همین
است و همین است و همین است.
اين نش��ريه را ميتوانيد از دفتر محصوالت فرهنگي
واقع در روبروي نمازخانه مؤسس��ه ساختمان شمار ه
 1و دفتر امور فرهنگي اتاق  119س��اختمان شماره 2
و يا از بخش نشريات فرهنگي سايت تهيه فرمائيد.

...................
برگزاری جلسه خانه خوبان

جلس��ه خانه خوبان با موض��وع دوران عقد ،فرصتها
و آس��یب ه��ا با س��خنرانی حج��ت االس�لام دکتر
حسینخانی ،روز یکشنبه  19آذر در تاالر مؤسسه امام
خمینی (ره) برگزار شد.

برگزاري همايش تعليم و تربيت ارزش ها

به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني (ره) همايش تعليم و تربيت ارزش با حضور
طالب و دانشجويان برگزار شد.
در اين همايش مقاالتي با عنوان( رويکردهاي رايج
به تربيت ارزش هاي ديني و مقياس آن با رويکرهاي
اسالمي توسط حجت االسالم خطيبي ،بررسي تطبيقي
ارزشها در اسالم و ليبراليسم و داللت هاي آن براي
تربيت اخالقي توسط دکتر محمد حيدري و روش شناسي
الگو در انتقال ارزش ها توسط دکتر فالح رفيع) ارائه شد.
میزگرد علمی نیز با حضور حجج اسالم رهنمایی ،شاملی،
زارعان و حسینخانی برگزار گردید.
اين همايش با سخنراني حضرت آيت اهلل مصباح به پايان
رسيد.

...................

هشتمین شماره دو فصل نامه علمی تخصصی
اسالم و پژوهش های تربیتی منتشر شد

در این شماره مقاالتی با عنوان (رویکردهای رایج به
تربیت ارزش های دینی و مقایس��ه آن ها با رویکرد
اس�لامی ،روش شناس��ی الگو در انتق��ال ارزش ها،
وضعیت ژست مدرنیس��م و ارزش ها :نسبت سنجی
هستی شناس��ی و معرفت شناسی پست مدرنیسم با
تعلیم و تربیت اسالمی ،بررسی تطبیقی ارزش ها در
اس�لام و لیبرالیسم و داللت های تربیت اخالقی آن،
روش شناس��ی آموزش ارزش های اخالقی و دینی،
جس��تاری در نهادینه س��ازی ارزش های اخالقی در
رس��انه و نکات مرتبط با محتواه��ای آموزش ارزش
های دینی و اخالقی) ارائه شده است.

...................
کارستان منتشر شد

هشتمين شماره نشريه کارمندي کارستان منتشر شد

...................

سي ودومين شماره دو فصل نامه تاريخ در آينه
پژوهش منتشر شد

در اين ش��ماره مقاالتي با عنوان (بررس��ي زيارتگاه
ه��اي مبتني بر رؤيا در مصر و ش��ام ،س��فر زيارتي
ح��ج در دوره قاجار بر مبناي س��فرنامه هاي رجال
دوره قاج��اري ،جايگاه هدايا در منابع مالي ائمه (ع)،
دو قرن مقاوم��ت عالمان ديني قفقاز در برابر کفر و
الحاد و ديکتاتوري ،و بررسي ادعاي تشييع ابن قتيبه
دينوري ارائه شد
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نشریهخبری-تحلیلی
روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)

سال دوم  /شماره نوزدهم  /دي91

سبک زندگي

سبک زندگی با جهانبینی توحیدی
ارتباط دارد

استاد مهدی مشکی عضو هیئت علمی مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مصاحبهای
با مرکز خبر و اطالعرس��انی مؤسس��ه در موضوع
تمدن نوین اس�لامی و س��بک زندگی گفت:یکی
از بحثهایی که در باب حکومت اس�لامی مطرح
میشود ،این است که حکومت اسالمی یک حداقلی
و ی��ک حداکثری دارد .حداقل حکومت اس�لامی
یعنی هم��ان حداقلی که با دیدن آن بگوییم فالن
حکومت ،اسالمی است .این است که یک ولی که
از جانب خداوند نصب شده ،نصب (خاص یا عام) ،در کشور حاکمیت پیدا کند به این معنا که امر و
ی و نظراتش راجع به اداره کشور اجرایی شود .این حداقل حکومت اسالمی است.معنای وسیع
نه 
حکومت اسالمی و یا معنای حداکثری برای حکومت اسالمی این است که دین در تمام عرصهها
حاکمیت پید کند و اگر حاکمیت پیدا نشود ما به آن مطلوب خودمان نرسیدیم.
دانشآموخته مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت :یک گروه اعتقاد به نظام اسالمی
دارند و میگویند اسالم همه چیز دارد (تمدنساز است) و یک گروه معتقدند همه چیز را باید از
غرب گرفت (اسالم تمدنساز نیست) .یعنی افرادی در کشور ما اعتقاد دارند که ما باید فقط از
لحاظ سیاسی به قول خودشان یک رفورمی ایجاد کنیم ،یک تغییری بدهیم که حاکم عوض
شود ،یک حاکم عادلی سرکار بیاید .استعمار نباشد .اما تمام الگوهای ما الگوهای جدیدی که در
غرب آمده میباشد ،الگوی دیگری ما نداریم ،بانکمان ،اقتصاد ما،مدارسمان ،صنعت ما ،در همه
اینها الگو غرب است.
وی در ادامه با نگاهی به نظر امام و مقام معظم رهبری گفت :اما امام راجع به انقالب اسالمی
اصال این نظر را نداش��ت .و مقام معظم رهبری این مس��أله را دارند مطرح میکنند که انقالب
اس�لامی برای تمدن سازی آمده اس��ت .یعنی این تمدنی که امروز بر دنیا حاکم است را قبول
نداریم .انقالب کردیم تا تمدن را عوض کنیم .برای همین هم در جنبه نرمافزار و هم در بعضی
موارد سختافزار ما حرف برای گفتن داریم .این نکته اول بود که اصال انقالب اسالمی ماهیتی
دارد که ما و مسئولین ما از اول تا حاال در شناخت این ماهیت مشکل داشتیم.
دکتر مهدی مشکی با اشاره به جریان مشروطه تصریح کرد :جریان مشروطه یک جریان فکری
است .دلیل من برای این حرف این است که وقتی مشروطه خواهها پیروز میشوند و تهران را فتح
میکنند ،محمدعلی شاه که مستقیم با اینها درگیر بوده و مجلس را به توپ بسته است و افرادی
از مشروطهخواهان را کشته است؛ تبعیدش میکنند و برایش جیره و مواجب هم در نظر میگیرند
و یک حقوق هنگفتی هم برایش در نظر میگیرند و میگویند برو و خوش باش و زندگی کن
و کاری به کار ما نداش��ته باش اما ش��یخ فضلاهلل را دار میزنند .یعنی یک روز نمیتوانند شیخ
فضلاهلل را تحمل کنند ،چرا؟ شیخفضلاهلل که کاری نکرده بود؟ اصال با اینها درگیر نشده بود.
شی خ فضلاهلل فقط آمده بود از لحاظ فکری تفکرات اینها را زیر سؤال برده بود.
وی تصریح کرد :این دو گروه از روز اول انقالب تا اآلن در کشور وجود دارند اما اختالف این دو
گروه عین جریان مش��روطه که یک دفعه رسید به درگیری و اینها در فتنه  88هم به درگیری
منجر ش��د ،در فتنه  88دقیقا درگیری بین دو جریان فکری اس��ت که به سطح خیابان و کوچه
ی به نظام اسالمی بهعنوان نظامی که تمدن ساز
و بازار کش��یده ش��د .این دو جریان فکری یک 
است اعتقاد دارد و فقط بحث سیاست نیست و یک گروه دیگر که به نظام اسالمی اعتقاد ندارد و
میگوید ما فقط میخواهیم یک جابجایی قدرت صورت بگیرد و اال تمام چیزهایی را که در دنیا
هست ما باید قبول داشته باشیم.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در ادامه بیان داشت :اگر ما جهانبینی غرب را قبول
کنیم ،سبک زندگی و تمام اینهایی که گفتم یکجور دیگر میشود و اگر جهانبینی اسالمی را
قبول کنیم ،جریان عوض خواهد شد .این نکته را باید اول قبول کرد که این مسائلی که ما در عالم
ماده با آنها ارتباط داریم با جهانبینی افراد ربط دارد ،اگر جهانبینی ،جهانبینی با مبانی توحیدی
باشد جریان چیز دیگری میشود ،و اگر سکوالری باشد ،چیز دیگری خواهد شد .اگر ما این را
قبول کردیم ،مرحله بعد این است که باید بهسراغ تئوریسازی برویم .یعنی باید بحث کنیم و از
دل این جهان بینی ،جنبههای سختافزاری و نرمافزاری را بیرون بکشیم .این کار زمان میبرد.
وی با اشاره به ارتباط سبک زندگی و جهانبینی تصریح کرد :بنابراین اول باید متوجه شویم که
سبک زندگی با جهانبینی ارتباط دارد و دوم اینکه باید متفکرین ما کارهای تئوریسازی انجام
دهند .اینکه حضرت آقا چند س��ال است بحث مهندسی فرهنگی را مطرح میکنند ،به همین
مربوط میشود .ساختار مسائل مالی و عبادی ما چهطور است؟ مراکزش کدام است و باید کجا
قرار بگیرد؟ اينطور به مهندسي فرهنگي ميپردازند که مثال در اصفهان این خانه و یا این پارک
را یک جایی ساختند که فالن میراث فرهنگی دارد آسیب میبیند ،راجع به این دقت میکنند
که اینجا پارک نسازیم تا میراث فرهنگی آسیب نبیند ،اما بحث نميکنند که اگر فالن ماشین،
یا فالن ابزار را وارد کنند چه ضربهای به دین مردم وارد میشود ،چون اصال کسی فکر نمیکند
و توجه ندارد .مهندسي فرهنگي يعني اينکه بهعنوان مثال بانک در کجا قرار بگیرد ،مسجد و
حسینیه کجا باشد.
وی ادامه داد :ما بايد آن تمدنی که امروزه بر کشورهای اسالمی مسلط شده است را دقیقا بشناسیم
یعنی اگر این تمدن را نشناسیم ،نمیتوانیم تمدن اسالمی ایجاد کنیم .شايد اين تمدن طوري
ورود پیدا کرده است که خودش را خودی نشان میدهد و ما اصال متوجه نمیشویم که بیگانه
است و اگر اين تمدن را دقیق نشناسیم ،بهعنوان خودی حساب میکنیم ،دستاوردهای فکری و
فرهنگیاش را هم ميپذيريم و پس از آن دیگر نمیتوانیم کاری براي مقابله با آن انجام دهیم.
آن تمدنی که امروز بر کشورهای اسالمی حاکم شده است تمدن مدرن غرب است .این تمدن
حاکم شده است و تقریبا تمام دستاوردهای فکری و فرهنگی خود را بر ما حاکم کرده است و اگر
ما بخواهیم تمدن اسالمی ایجاد کنیم اول باید این تمدن را بشناسیم ،نحوه ورود و شگردهایش را
بدانیم که به چه صورت است و سپس این را از دل خود بیرون بکشيم و بعد از آن تازه میتوانيم
بگویيم که تمدن اسالمی ایجاد کنيم .تا این اتفاق رخ ندهد تمدن دیگری را نمیتوانیم بسازیم.

شکل گیری تمدن نوین اسالمی با حمایت مراکز حوزه علمیه تحقق می یابد
به گزارش مرکز خبر واطالع رس��انی روابط عمومی
مؤسسه آموزش��ی وپژوهشی امام خمینی (ره) حجت
االس�لام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی ،عضو هیئت
علمی مؤسس��ه امام خمینی (ره) ،در نخستین جلسه
از سلس��له نشستهای «سبک زندگی» که در محل
قرارگاه فرهنگی ولی امر مش��هد مقدس برگزار شد،
خاطرنشان کرد :شکل گیری تمدن نوین اسالمی در
عرصه فرهنگی نیازمند حمایت و توجه به مؤسسات
دینی و مراکز حوزه علمیه و عمق بخشی آگاهی های
دینی به ویژه در عرصه سبک زندگی است.
وی افزود :این مهم اصوال از طریق مشارکت خود مردم و
به صورت خودجوش نتیجه خواهد داد چرا که تاریخ انقالب
اسالمی نشان داده هر کاری مردمی شده به نتیجه رسیده
است و این رسالت تنها منحصر به طلبهها نیست.
حجت االس�لام والمسلمین آقا تهرانی با اشاره به برخی
توجیه��ات که برای عمل نکردن ب��ه دین در عرصههای
اجتماعی بیان میشود ،تصریح کرد :از مشکالت جدی ما
این است که ادعای مسلمانی داریم اما رفتارمان مسلمان
گونه نیس��ت؛ علت این که می گوییم سبک زندگی باید
مردمی شود این است که مردم باید بدانند اسالم از آنها در
هر عرصه به خصوص سبک زندگی چه می خواهد و تحقق
این مهم نیازمند فرصت و حوصله است.
عضو هیئت علمی مؤسس��ه امام خمین��ی (ره) ادامه داد:
متأس��فانه در چند سال اخیر ش��یوه زندگی در کشور ما به

سویی حرکت کرده که طبق خواست و فرهنگ غرب است
که در نهایت به سکوالریزم می رسد.
وی با اش��اره ب��ه نمونههایی از تجمل گرایی ،اس��راف و
باروهای غلط در جامعه یادآور شد :اینها جزء سبک زندگی
اس�لامی نیست و ابزاری برای غربی کردن سبک زندگی
محس��وب می ش��ود و با این حال ردپای آن را در همه جا
حتی در بین مس��ؤوالن فرهنگی نیز می بینم از همین رو
است که می بینیم برخی حرامها به راحتی حالل می شود.
حجت االسالم والمسلمین آقا تهرانی در خصوص ضرورت
توجه هر چه بیشتر به رهنمودها و توصیه های رهبر معظم
انقالب ،اظهار داش��ت :وقتی ایشان نکته ای را تأکید می
کنند به یقین از روی تشخیص و تدبیر است بنابراین ما نباید
به خود اجازه اما و اگر و اجتهاد در مسأله را بدهیم.
وی اف��زود :اگر تدابیر و تجارب رهبر معظم انقالب دقیقا
مورد عمل قرار گیرد برای رشد نظام ما کافی است.

حجت االسالم آقاتهرانی تأکید کرد :امروز مشکل
ما تورم روانی است نه گرانی اجناس ،نباید از تورم
و نبود برخی کاالها ترسید و یا مردم را ترساند زیرا
ملتی که بترسد ،به یقین شکست خواهد خورد؛ از
این رو یکی از مهمترین کارهای امام خمینی(ره)،
بر هم زدن هیمنه استکبار بود که راه پیشروی مردم
را برای مبارزه باز کرد.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :با همه
مشکالت موجود ،وضع اقتصادی ما اکنون در جهان
از همه بهتر است؛ اما ناشکری میکنیم و قدردان

نیستی .م
وی با بیان این که اگر سبک درست زندگی را درک کنیم
هیچ دش��منی توان مقابله با ما نخواهد داشت ،خاطرنشان
ک��رد :باید به م��ردم امید داد نه این که درس��ت در جهت
خواست دشمن ،فضای جامعه را ناآرام کرد.
ن آقاتهرانی با تأکید بر ضرورت
حجت االسالم والمسلمی 
نق��ش آفرینی حوزههای علمیه در تدوین س��بک زندگی
اسالمی یاداور شد :قرآن ،عقل و سنت ،راهبردهای اصلی
تحقق سبک زندگی اسالمی هستند.
وی همچنین ،اصالح و بازنگری آداب تعلیم و تعلم و شیوه
معاشرت در جامعه مطابق با سیره اهل بیت(ع) و بزرگان را
در این جهت ضروری دانس��ت و گفت :سبک زندگی جزء
آداب است یعنی جایگاه آن پیش از اخالق و بعد از احکام
است.

ششمين ش�ماره مجله طرح واليت با محوريت
سبک زندگي منتشر شد

به گزارش مرکز خبر و اطالع رساني روابط عمومي مؤسسه آموزشي
و پژوهش��ي امام خميني (ره) ،ششمين شماره دو ماهنامه فرهنگي
دانشجويي طرح واليت با محوريت موضوع سبک زندگي منتشر شد.
در اين ش��ماره ابعاد متفاوت موضوع س��بک زندگي مورد تحليل و
بررسي قرار گرفته و به ارائه تبيين صحيحي از الگوي سبک زندگي
اسالمي پرداخته است.
حجت االس�لام والمسلمين دکتر ش��ريفي در مقاله اي با عنوان
ش��ور و شين معاشرت ،سبگ زندگي را از پنجره معاشرت تحليل
کرده است.
در بخش ديگري از اين دو ماهنامه مؤلفه هاي س��بک زندگي در اس�لام با عنوان مش��ق زندگي از
سرمشق هاي ناب معرفي شده است.
حجت االسالم والمسلمين محمد فوالدي سبک زندگي اسالمي را تحت عنوان دين مدار ،دين باور و
دين داور بررسي کرده است و از اين زاويه به تبيين موضوع سبک زندگي پرداخته است.
از انسان قرآني تا انسان غربي نوشته فرهاد مهدوي ،از چشمه خورشيد؛ سبک زندگي اسالمي براساس
قرآن و سيره معصومان (عليهم السالم) اثر مريم ابراهيم زاده ،زندگي در شهر فضايل؛ اسالم و سبک
روابط اجتماعي نوش��ته داوود رضي و عثمان کرد ،تقابل ايس��م ها و اصالت ها اثر سليمان انفرادي و
کمال کوهي ،قدم زدن در شادي؛ شادي و نشاط در زندگي اسالمي نوشته دکتر احمد حسين شريفي
و زندگي فردي سوغات سبک زندگي غربي گزارش سخنراني حجت االسالم و المسلمين آقا تهراني،
از ديگر مقاالت برجسته اين شماره دو ماهنامه طرح واليت مي باشند.
معرفي کتاب

همیشهبهار
اخالق و سبک زندگی اسالمی
تدوین و تألیف:
حجت االسالم دکتر احمد حسین شریفی
چاپ تابستان 1391
بحث از س��بک زندگی و آداب اس�لامی در عرصه زندگی
فردی و اجتماعی ،از مباحث بس��یار ضروری جامعه کنونی
ما می باش��د .ارکان اصلی شکل دهی به هویت اجتماعی
یک جامعه عبارتند از باور (جهان بینی)،
ارزش ها ( ایدئولوژی) و سبک زندگی( نظام ترجیحات رفتاری).
الیه رویین و آشکار هویت یک جامعه ،سبک زندگی آن است .هر جامعه ای زمانی می تواند ثمره و
محصول جهان بینی و ایدئولوژی خود را به دیگران نشان دهد که سبک زندگی او متناسب با باورها
و ارزش هایش شکل یافته باشد.
جامعه کنونی ما متأسفانه نتوانسته میان باورهای بنیادین و ارزش های اصیل اسالمی از یک طرف
و سبک زندگی خود در حوزه های مختلف اجتماعی ،ارتباطی معنادار و وثیق ایجاد کند
کتاب حاضر کوش��یده اس��ت آداب و س��بک زندگی اس�لامی در برخی از مهم ترین ابعاد زندگی
اجتماعی را با استناد به آیات و روایات تببین نماید.
این کتاب در ده فصل به رش��ته تحریر در آمده و موضوعاتی از قبیل معنا شناس��ی آداب و سبک
زندگی اس�لامی ،مباحث بنیادینی مانند توحید و سبک زندگی اسالمی ،انسان شناسی اسالمی و
سبک زندگی و قرب الهی به عنوان کمال نهایی انسان را بررسی کرده است.
در فصل سوم تا دهم کتاب نیز سبک زندگی اسالمی در اوقات فراغت ،در شادی و نشاط ،روابط
دختر و پسر ،در مهار غریزه جنسی ،علم آموزی ،در ارتباط با دیگران ،در روابط خانوادگی و سبک
زندگی اسالمی در کسب و کار را با زیر موضوعات متنوع و بروز به رشته تحریر درآورده و با استناد
به منابع دینی و قرآنی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

مدیریت آموزشهای آزاد
دوره تربیت مدرس سبک
زندگی اسالمي برگزار میکند
ب��ه گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی مؤسس��ه امام
خمین��ی (ره) ،حجت االس�لام الهی راد ،مدیریت آم��وزش های آزاد
مؤسس��ه امام خمینی (ره) در گفتگو ب��ا قبس از برگزاری دوره تربیت
مدرس سبک زندگی خبر داد.
حجت االسالم والمس��لمین الهی راد با اشاره به اینکه یکی ازچالش
ه��ای جدی در جامعه امروز موضوع الگوی س��بک زندگی اس�لامي
اس��ت ،خاطرنشان کرد :متأس��فانه با نفوذ برخی از اندیشه های باطل
تمدن غربی در جامعه ،مظاهر این تمدن و س��بک زندگی آن در بدنه
جامعه رخنه کرده است.
وی اف��زود :با توجه به رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله
العالي) ضرورت بر تبیین و معرفی الگوی سبک زندگی اسالمی ،مدیریت
آموزش های آزاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تصمیم
به برگزاری دوره تربیت مدرس سبک زندگی اسالمی گرفته است.
مدیر آم��وزش های آزاد ادامه داد :ای��ن دوره زمینه را فراهم میکند تا
اس��اتیدی که در این حوزه مهم از آمادگ��ی الزم بر خود دارند ،پس از
ط��ی این دوره ،برای تدریس و س��خنرانی در دانش��گاه ها و در میان
اقش��ارگوناگون جامعه اعزام شوند و الگوی سبک زندگی اسالمی را در
جامعه اسالمی تبیین و معرفی نمایند.
وی یادآور ش��د :یکی از قدم های اساس��ی برای فراگیر ش��دن الگوی
سبک زندگی اس�لامی در جامعه ،برخورداری از اساتید توانمند در اين
بخش مهم است.
الهی راد اظهار داشت :از آنجایی که معرفی و ارائه الگوی سبک زندگی
اس�لامی نیازمند تسلط بر مبانی اندیشه اسالمی است ،این دوره برای
فارغ التحصیالن ارشد مؤسسه که رشته تحصیلی شان مرتبط با سبک
زندگی بوده برگزار می شود.
وی افزود :در این دوره موضوع س��بک زندگی اسالمی با سه رویکرد؛
تبیین مبانی اسالمی الگوی س��بک زندگی ،رویکرد تربیتی و رویکرد
روان شناختی ارائه می شود.
مدیر آموزش های آزاد خاطرنشان کرد :کسانی که این دوره را با موفقیت
سپری کنند و تأیید کمیته سياست گذاري اين دوره را کسب کنند ،برای
دوره های مدیریت آموزش های آزاد با موضوع سبک زندگي اسالمي
اعزام خواهند شد.

نشریهخبری-تحلیلی
روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
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حجتاالسالم والمسلمین دکتر بیریا:

تاکنون بیش از  50عنوان کتاب مرتبط با سبک زندگی منتشر شده است
به گزارش مرکز خبر و اطالعه رس��انی روابط عمومی
حجت االس�لام و المس��لمین دکتر بیریا در گفتگو با
مرکز خبر و اطالعرسانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) اظهار داشت :یک سال و نیم است که
درصدد برگزاری همایش «س��بک زندگی» هستیم و
فراخوان همایش هم در س��طح طالب و دانش��جویان
انجام ش��ده اس��ت .مقاالت زیادی تاکنون به دست ما
رسیده است و اساتید ما در معاونت پژوهش این مقالهها
را ارزیابی کردهاند و مقاالت در اختیار مسئوالن برگزاری
همایش قرار گرفته است.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر بیریا گفت :مقام معظم
رهری در سفر به خراسان شمالی و در یکی از فرمایشات
خود به تفصیل به موضوع «س��بک زندگی» پرداختند
و بی��ش از  20س��ؤال هم مط��رح فرمودند که مطالب
جدیدی بود .دوستان دس��تاندرکار ما در همایش سبک زندگی
این فرمایش��ات ارزشمند مقام معظم رهبری را مغتنم شمردند و
خوشحال شدند .بنابراین در فراخوان جدیدی عناوین مطرح شده
توسط مقام معظم رهبری را بر عناوین قبلی افزودند .البته عناوین
قبلی هم انصافا خوب بود و دستاندرکاران کار خوب و وزینی در
استخراج عناوین سبک زندگی انجام دادهاند.
مدیر گروه روانشناس��ی مؤسسه خاطرناشان کرد :سبک زندگی
ش��خصی یک گروه عناوینی دارد ،سبک زندگی خانوادگی یک
سری عناوین و زیرمجموعه دارد ،سبک زندگی اجتماعی و سبک
زندگی بینالمللی هم یک سری عناوین و زیرمجموعههایی دارند
که تقسیمبندیهایی شده که بسیار جالب است.فرمایشات مقام
معظم رهبری هم با چینش و اصطالحات خاصی مطرح ش��ده
است و نگاه خاصی به مسایل سبک زندگی دارند که ما با تمدید
ارسال مقاالت برای «همایش سبک زندگی» در فراخوان جدید
برای دریافت مقاالت پیرامون موضوعات مطرح شده توسط مقام
معظم رهبری اقدام کردیم.
حجت االسالم و المسلمین س��قای بیریا در ادامه افزود :کارگروه
پژوه��ش دفتر مقام معظم رهبری نیز تأکید داش��ت که روی این
موضوعات مطرح شده هم کار شود .بنابراین در دستور کار واحدهای
پژوهشی که ما هم عضو آن کارگروه هستیم قرار گرفت و در شورای
سیاس��تگذاری پژوهش معاونت هم یکی از موضوعات اصلی را
همین مسأله «سبک زندگی» قرار دادیم.
معاون پژوهشی مؤسسه بیان داشت :با این هدف که وضعیت کنونی
روشن شود ،از مدیریت تدوین متون خواستیم لیست تمام کتابهایی

را که با «سبک زندگی» مرتبط است را بدهند .چه آن کتابهایی که
قبال چاپ شده یا کتابهایی که در دست اقدام است.
وی در ادامه گفت :نتیجه آن شد که بيش از  50عنوان کتاب در
موضوع سبک زندگي چاپ کردهایم ،و یا در دست اقدام داریم که
هر یک به نوعی با سبک زندگی مرتبط است .اکنون بايد با دقت
بيش��تري اين کتابها را بررسي کنيم .همچنین در نشرياتمان
مقاالتي داريم مخصوصا در نش��ريه «معرفت ترويجي» چون
مباحث س��بک زندگي جنب��ه ترويجي پيدا ميکن��د و احتماال
مقاالتی در این مجله به چاپ رس��یده است .اصول و مباني که
مشخص اس��ت اينها بايددر کاربرد بيايد .بايد جنبه کاربردي و
ترويجي پيدا کند.
عضو هیئت علمی مؤسس��ه اظهار داشت :بنابراین ما يک سري
مقاالت مرتبط در نش��رياتمان داريم ک��ه تصميم داريم مقاالت
مرتب��ط با اين موضوع و همچني��ن پاياننامههايي که مرتبط با
سبک زندگي است را استخراج کنیم و مجموعه اينها ارائه شود.
همين که ما به کارگروه دفتر مقام معظم رهبري اعالم کنيم که
اين توليدات هست آنها خوشحال ميشوند باید در زمينه نشرش
ي از
تالش کنیم .ما ميتوانيم نمايش��گاهي بگذاريم و در بخش 
آن ،کتابهاي مربوط به سبک زندگي را در معرض نمایش قرار
دهیم تا دس��تمايه محققيني شود که ميخواهند در اين زمينه به
ن اقدامات و
دغدغههاي مقام معظم رهبري پاسخ دهند و بعد از اي 
استخراج عناوين همه گروههاي مرتبط میتوانند در این زمینه کار
کنند .مسأله سبک زندگي يک مسأله بينرشتهاي است محدود به
يک رشته خاص نيست ،بلکه تعدادي از رشتههاي علوم انسانی
ميتوانند با آن مرتبط باشند ،از جمله روانشناسي ،علوم تربيتي،

جامعهشناسي ،اقتصاد ،حقوق و ...بنابراین علوم
انس��اني نوعا زيربناي مسائل مرتبط با سبک
زندگي ميش��ود .ما اين اطالعات را در اختيار
گروههای پژوهشی قرار میدهیم و از هرکدام
از ايشان میخواهيم تا در زمينه سبک زندگي
محورهايي را در دس��تور کار قرار دهند و بدین
ترتی��ب معاونت پژوهش يک ق��دم جدي در
راس��تاي تحقق منويات مق��ام معظم رهبري
و دغدغههاي ایش��ان ب��ردارد .اي��ن کارها و
نظريات و مقاالت در کجا قرارگيرد ،قرار ش��د
مجموعه به دست آمده از بررسیهای اولیه را
خدمت تعدادي از عزيزاني که در اين زمينه کار
کردهاند ،مثل آقاي دکتر شريفي ،دکتر ساجدي،
دکتر شرفالدين ،دکتر ميردريکوندي و ديگر
عزيزاني که در اين زمينه دس��تاندرکار هس��تند ،ارائه کنيم و از
آنها بخواهيم که اگر عناوين تکميلي دارند اضافه کنند و بعضي
از عناوين غیرمرتبط را حذف نمایند و يک چيز شسته رفتهاي را
بدست آوريم که بتوانيم انشاءاهلل در دستور کار گروهها قرار دهيم و
اقدامات خوبي در زمينه سبک زندگي انجام دهیم .بررسی تشکیل
یک کارگروه تحت عنوان سبک زندگی نیز در دستور کار میباشد.
الزم به ذکر اس��ت بیش از پنجاه عنوان کتاب در موضوع سبک
زندگی و یا مرتبط با سبک زندگی در مؤسسه چاپ شده است که
به لیست برخی از این کتابها اشاره مینماییم؛
 .1سیره تربیتی اخالقی پیامبر و اهلبیتعلیهمالسالم در خانواده،
از اسداهلل طوسی
 .2نوجوان در نقش شکیبایی ،حسین امیری
 .3خانواده موفق ارتباط والدین و فرزندان ،علی حسینزاده
 .4خشت اول مسئولیت ،ابوالفضل ابراهیمی
 .5این نقشها واقعی است ،سیدمهدی خطیب
 .6نبض ازدواج را بگیرید ،مهدی عباسی
 .7الگوی انسان کامل با رویکردی روانشناختی ،ابوالقاسم بشیری
ی حسینخانی
 .8هفتروش پیگیری از انحرافات جنسی ،هاد 
 .9خانواده پویا
 .10تعلیم و تربیت دینی ،ابوالفضل ساجدی
 .11اسالم و چالشهای زندگی مدرن ،علی مصباح
 .12نگرش و ایمان ،هادی رزاقی
 .13سیره تربیتی ـ اخالقی ائمه در خانواده ،اسداهلل طوسی
 .14تربیت دینی از دیدگاه امام¬ علی(ع) ،مهدی ابوطالبی

گزارش همايش تعليم و تربيت ارزش ها
به گ��زارش مرکز خب��ر و اطالع رس��اني روابط
عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
(ره) ،به همت گروه علوم تربيتي موسسه آموزشي
و پژوهش��ي ام��ام خميني(ره) هماي��ش تعليم و
تربيت ارزش��ها 23 ،آذرماه در سالن همايش هاي
اين موسسه برگزار شد.
در ابتداي اين همايش حجت االسالم دکتر زارعان
دبیر علمی همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها به
توضي��ح اهداف اين هماي��ش و روند برگزاري آن
پرداخت و خاطرنشان کرد :ارزشها مقولهای است
که سبب میشود جامعه اسالمی از سایر جوامع غیر
اسالمی جدا شود و این سخن گرافی نیست.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که در جامعه نسبت
به ارزشها پایبند هستند آن را هدف خود قرار داده
و بر اس��اس آن برنامههای زندگی خود را تنظیم
میکنند.
دبیر علمی همایش ملی تعلیم و تربیت ارزشها
عنوان داش��ت :پرداختن به ارزشها از نظر مبانی
نظری ،علمی ،جامعهشناسی ،روانشناسی و تربیتی
و از ن��گاه دینی به طور روش��ن جزو ضروریات و
اولویتهای محافل علمی و آکادمیک است.
وی با اش��اره به فعالیتهای مؤسس��ه آموزشی و
پژوهش��ی امام خمینی (ره) گفت :مؤسسه تمرکز
فعالیتهای خود را بر مبنای نیاز جامعه قرار داده
بنابراین بر اساس این ضرورت به مسئله تعلیم و
تربیت ارزشها از زوایای مختلف میپردازد.
زارعان خاطرنشان کرد :در زمینه مباحث تعلیم و
تربیت باید در موارد سادهتر از کودکستانها شروع

کنیم و در حوزه کالنتر الگوی
اس�لامی را به جه��ان معرفی
کنیم.
وی با اشاره به پذیرش دانشجو
در زمینه تعلیم و تربیت ارزشها
در مؤسسه گفت :جامعه علمی
کش��ور از این طریق با مفهوم
تعلیم و تربیت ارزشها آش��ناتر
شده و مبانی دینی در این حوزه
شناسایی میشود تا سهمی در
رشد علمی داشته باشیم.
دبیر علمی همایش ملی تعلیم
و تربیت ارزشها یادآور شد :فقدان پیشینه علمی
و ادبیاتی از دیگر مش��کالت حوزه تعلیم و تربیت
ارزشها بود ک��ه در این زمینه در حوزه انطباق با
مسائل روز دنیا نیازمند ادبیات مناسب بودیم.
وی ب��ا بیان اینکه بیش از  150مقاله به دبیرخانه
همایش ارس��ال ش��ده اس��ت گفت :با توجه به
محدودیت بودجه مقاالت ارس��ال شده به تدریج
در نش��ریههای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) چاپ میشود.
زارع��ان ی��ادآور ش��د :همایش تعلی��م و تربیت
ارزشها نقطه عطف و آغازی برای انجام کارهای
پژوهش��ی بیشتر در این زمینه است تا در آینده به
پیشرفتهای بیشتری دست پیدا کنیم.
در ادام��ه همايش حجتاالس�لام والمس��لمین
خطیب��ی مقاله خود را با موض��وع «رویکردهای
رای��ج به تربی��ت ارزشهای دینی و مقایس��هی

آنها با رویکرد اس�لامی» تبیین و تش��ریح کرد و
حجتاالسالم والمسلمین فالحرفیع به ارائه مقاله
خ��ود را با موضوع «روششناس��ی الگو در انتقال
ارزشها» پرداخت.
ميزگرد علمي همايش « تعليم و تربيت ارزشها» نيز
با حضور حجج اسالم دكتر رهنمائي ،دكتر شاملي،
دكتر زارعان و دكتر حسين خاني برگزار شد.
حجت االس�لام والمس��لمين دكتر رهنمائي به
بررس��ي دو رويكرد اساس��ي در تعلي��م و تربيت
ارزشها پرداخ��ت و يادآور ش��د :در رويكرد اول
جهت عمل به ارزشها محوريت دارد و در رويكرد
دوم محوريت با ارزشهاست كه همين رويكرد مورد
نظر ماست ،البته هر دو رويكرد به صورت تلفيقي
در نظام تربيتي اسالم وجود دارند .
مدير گ��روه علوم تربيتي موسس��ه آموزش��ي و
پژوهشي امام خميني (ره) در تبيين تفاوت تعليم و

هدايت هاي رهبري

3

بخش حقيقی [تمدن نوین اسالمی] آن چيزهائی است كه متن زندگی
ما را تشكيل ميدهد؛ كه همان سبك زندگی است.
بيانات مقام معظم رهبری

يكی از ابعاد پيش��رفت با مفهوم
اس�لامی عبارت است از سبك
زندگی كردن ،رفت��ار اجتماعی،
ش��يوهی زيس��تن  -اينها عبار ٌه
اخرای يكديگر است  -اين يك
بُعد مهم است؛ اين موضوع را مي
خواهي��م امروز يك قدری بحث
كني��م .ما اگ��ر از منظر معنويت
ن��گاه كنيم  -كه هدف انس��ان،
رس��تگاری و فالح و نجاح است
 بايد به س��بك زندگی اهميتدهيم؛ اگر به معنويت و رستگاری
معنوی اعتقادی هم نداش��ته باش��يم ،برای زندگ��ی راحت ،زندگی
برخوردار از امنيت روانی و اخالقی ،باز پرداختن به سبك زندگی مهم
است .بنابراين مسئله ،مس��ئلهی اساسی و مهمی است .بحث كنيم
دربارهی اينكه در زمينهی س��بك زندگی چه بايد گفت ،چه ميتوان
گفت .عرض كرديم؛ اين سرآغاز و سرفصل يك بحث است.
ما اگر پيش��رفت همهجانبه را به معنای تمدنسازی نوين اسالمی
بگيري��م  -باالخ��ره يك مصداق عينی و خارجی برای پيش��رفت با
مفهوم اس�لامی وجود دارد؛ اينجور بگوئيم ك��ه هدف ملت ايران و
هدف انقالب اس�لامی ،ايجاد يك تمدن نوين اس�لامی است؛ اين
محاسبهی درستی است  -اين تمدن نوين دو بخش دارد :يك بخش،
بخش ابزاری است؛ يك بخش ديگر ،بخش متنی و اصلی و اساسی
است .به هر دو بخش بايد رسيد.
آن بخ��ش ابزاری چيس��ت؟ بخش ابزاری عبارت اس��ت از همين
ارزشهائی كه ما امروز به عنوان پيشرفت كشور مطرح ميكنيم :علم،
اخت��راع ،صنعت ،سياس��ت ،اقتصاد ،اقتدار سياس��ی و نظامی ،اعتبار
بينالملل��ی ،تبليغ و ابزارهای تبليغ؛ اينه��ا همه بخش ابزاری تمدن
اس��ت؛ وسيله اس��ت .البته ما در اين بخش در كشور پيشرفت خوبی
داش��تهايم .كارهای زياد و خوبی شده است؛ هم در زمينهی سياست،
هم در زمينهی مسائل علمی ،هم در زمينهی مسائل اجتماعی ،هم در
زمينهی اختراعات  -كه شما حاال اينجا نمونهاش را مالحظه كرديد و
هّ
ماشاءالل در
اين جوان عزيز برای ما شرح دادند  -و از اين قبيل ،الی
سرتاسر كشور انجام گرفته است .در بخش ابزاری ،علیرغم فشارها
و تهديدها و تحريمها و اين چيزها ،پيشرفت كشور خوب بوده است.
اما بخش حقيقی ،آن چيزهائی اس��ت كه متن زندگی ما را تشكيل
ميدهد؛ كه همان س��بك زندگی است كه عرض كرديم .اين ،بخش
حقيقی و اصلی تمدن اس��ت؛ مثل مس��ئلهی خانواده ،سبك ازدواج،
نوع مس��كن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراك ،نوع آش��پزی،
تفريحات ،مسئلهی خط ،مسئلهی زبان ،مسئلهی كسب و كار ،رفتار
ما در محل كار ،رفتار ما در دانش��گاه ،رفتار ما در مدرسه ،رفتار ما در
فعاليت سياسی ،رفتار ما در ورزش ،رفتار ما در رسانهای كه در اختيار
ماست ،رفتار ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همسر ،رفتار ما با فرزند ،رفتار
م��ا با رئيس ،رفتار ما با مرئوس ،رفتار م��ا با پليس ،رفتار ما با مأمور
دولت ،س��فرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار ما با دوست ،رفتار ما
با دشمن ،رفتار ما با بيگانه؛ اينها آن بخشهای اصلی تمدن است ،كه
متن زندگی انسان است.
بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان استان خراسان شمال 
ی
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تربيت ارزشها با تربيت اخالقي
و تربيت ديني گفت :در تربيت
اخالقي و تربي��ت ديني ،هدف
تربيت ،انسان متدين يا متخلق
اس��ت و درحاليك��ه در تعلي��م
وتربيت ارزش��ها ،نش��ان دادن
ارزشها مورد نظر است كه اعم
از ارزشهاي مثبت ومنفي است
ونفرت و گرايش به هر كدام به
شخص متربي واگذار مي شود.
حجت االسالم والمسلمين دكتر
زارعان نيز با مروري بر تاريخچه
تحوالت قلمرو علمي اي��ن گرايش از دهه پنجاه
ميالدي ،اظهار داش��ت :نگرش جديدي در رابطه
با اين علم به وجود آمد كه بايد مردم ،خودش��ان،
ارزشها راانتخاب كنند.
دبير علمي همايش تعليم و تربيت ارزشها با اشاره
به دو رويكرد اساس��ي در ح��وزه اين علم گفت:
رويكرد دوم تالش در تبيين ارزشها دارد و مخاطب
را در مقام تحليل قرار مي دهد.
دكتر زارعان با بيان مسائل مهم حوزه اين گرايش
ابراز داشت :شمارش ارزشها ،رتبه بندي ،ابزارآموزش،
حق آموزش ارزش��ها از جمله مسائلي است كه در
برخي كشور ها توجه به آنها ،موجب تأثير در آموزش
و پرورش شده است.
وي افزود :ضعف در سيستم جامع ارزشي و توقف و
كندي در كاربرد اين سيستم در آموزش و پرورش،
دو نقطه ضعف اساسي در كشور ما به شمار مي رود.

دكتر شاملي نيز در اين ميزگرد علمي با اشاره به اينكه
نظام ارزشي ،پيش ساخته نيس��ت ،ادامه داد :نظام
ارزشي ،بخش عملي دين را شامل مي شود و باور ها
و ارزشها فلسفه زندگي را شكل مي دهند .
وي افزود :افراد به تدريج به ساخت نظام ارزشي مي
رس��ند كه خوب ها و بدها و بايد و نبايد ها را تعيين
مي كنند و اينها از نظام باوري انسان شكل مي گيرد.
عضو هيئت علمي موسس��ه آموزشي و پژوهشي
امام خميني(ره) ب��ا بيان اهميت نظريه « مثل «
ش��هيد س��يد محمد باقر صدر در معنا بخشي به
زندگي گفت :بر اساس اين نظريه  ،نظام ارزشي با
فرآوردهاي فكري فرق داشته و بلكه باگره فكر و
دل  ،فراشناخت حاصل مي شود  ،كه در نهايت بعد
از آگاهي كامل به آرمان تبديل مي شود .
وي ضمن توضيح منابع ارزشها به برخي رويكرد
ها ي موجود در تعليم و تربيت ارزشها اشاره كرد
و اظهار داشت :در رويكرد تبييني  ،خود فرد تجربه
مي كند و مي پسنددكه اينجا خود فرد منبع ارزش
است كه اين رويكرد به نسبي گرايي مي انجامد،
ولي در رويكرد اس�لامي  ،دين اس�لام به باور و
ارزش تقسيم مي شود و ارزش  ،اعم از برون ديني
و درون ديني است والبته ارزش هاي برون ديني
هم تحت تأثير فلسفه زندگي است.
اين همايش با سخنراني عالمه مصباح به پايان
رسيد.
نشس��ت تخصصی اين همايش نيز بعد ازظهر با
موضوع تعلیم و تربیت ارزشها در س��الن اندیشه
برگزار شد.
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سردادن شعار مكتب ايراني ،خيانت به شهداست

آي��تاهلل مصباح يزدي اختالف نوع اول را س��بب
پيش��رفت جامعه در ابعاد گوناگون دانس��ت و بيان
کرد :در اين خصوص وظيفه ما اين اس��ت که افراد
و توانمنديهاي آنها را شناس��ايي کنيم تا هرکس
در جايگاه و موقعيتي که ويژگيهاي شخصياش
اقتضاي آن را دارد ،قرار گيرد.
وي يک��ي از داليل اختالفات در حوزه تش��خيص
را کوتاهي کردن در امر تحقيق برش��مرد و گفت:
در اينجا وظيفه اين اس��ت که در مطالعه ،تحقيق،
بررس��ي و مش��ورت کوتاهي نش��ود و ه��ر روز بر
دانستههاي خود بيافزاييم.
آيتاهلل مصباح يزدي در ادامه افزود :گاهي منش��أ
اختالف��ات در حوزه تش��خيص ،کوتاه��ي کردن،
تبعيت از هواي نفس و عاليق ش��خصي نيس��ت.
در اينجا بايد ادب اس�لامي را رعايت کرد ،نظريه
افراد را محترم دانس��ت ،و به بهانه اينکه آن نظر
مخالف ديدگاه ما است نبايد طرف مقابل را متهم و
با برخورد هجومي او را طرد كنيم؛ در چنين موردي
بايد مدارا و تولرانس داشت.
استاد اخالق حوزه علميه با اشاره به حديثي از امام
علي عليه السالم خاطرنشان کرد :مؤمن در هر کار
اشتباه پيش از فرافکني ،ابتدا بايد نقش و سهم خود
را مورد کاوش قرار دهد .هواي نفس هميش��ه داد
نميزند من وسوسه شيطانم و اغلب با عناويني مثل
وظيفه ش��رعي و تکليف واجب خودنمايي ميکند،
در حاليکه اگر ريش��ه اين حرفها بررس��ي شود،
در بس��ياري از موارد رد پاي منافع ش��خصي ديده
ميشود.
ايش��ان با تأکيد ب��ر لزوم دقت در انتخ��اب افراد و
پرهيز از مالک ق��راردادن ظواهر در انتخاب افراد،
گفت :وقتي کاري مربوط به ش��خص اس��ت و به
جامعه لطم��ه نميزند ،نباي��د در آن دخالت کرد و
بايد اش��تباهات را حمل بر صحت کرد .اما حمل بر
صحت در خصوص اش��تباهاتي كه به جامعه ضرر
ميرساند يعني خودکشي.
آيتاهلل مصباح يزدي با اشاره به موضوعگيريهاي
همس��ر پيامبر صلواتاهلل عليه در مقابل امام علي
عليهالس�لام و دعاي پيامبر در حق زبير بيان کرد:
توقع اينکه مناصب دولتي را به کس��ي بدهيم که
ب��ه هيچروي اش��تباه نکند ،توقع بيجايي اس��ت.
همچنانك��ه نبايد توقع داشتهباش��يم کس��ي که
انتخ��اب ميکنيم ،در آينده اص ً
ال اش��تباه نکند و يا

حت��ي دچار خطاي عمدي نش��ود .اما آنچه بايد در
انتخاب افراد به آن توجه داشته باشيم اين است که
بفهميم آن فرد چه نگاهي به دين دارد؟ آيا واليت
فقيه را حقهاي ميپن��دارد که براي فريب مردم به
کار ميرود؟ يا نه ،مشروعيت خود را در گرو تبعيت
از آن ميداند.
ايشان هواي نفس را حساسترين و خطرناکترين
مسألهاي دانست که جامعه و امت اسالمي را تهديد
ميکن��د و افزود :خوش��بختانه خداوند متعال براي
مبارزه با هواي نفس ،راهکار ويژهاي براي ش��يعيان
در نظ��ر گرفته و آن توس��ل به اه��ل بيت عليهم
السالم است.
وي در ادام��ه گفت :اگر همه دنيا هم اين مس��أله
را نپذيرند ،ما و ش��ما به خوب��ي درک ميکنيم که
پيروزي اين انقالب مرهون توس��ل به سيدالشهدا
عليه الس�لام است .بيترديد ،آدمي با توکل به خدا
و توس��ل به اهلبيت عليهمالس�لام در نميماند و
مگر ميشود خداوندي که فرمود اي بنده مرا وکيل
خويش قرار بده ،بنده را واگذارد؟
سردادن شعار مكتب ايراني ،خيانت به
شهداست

به گزارش مرکز خبر واطالع رسانی روابط عمومی
مؤسسه امام خمینی (ره) ،عالمه مصباح در پنجمين
يادواره شهداي اين موسسه که در تاريخ 91/09/11
برگزار ش��د ،با اشاره به گوناگوني خدماتي كه افراد
مختل��ف در جامعه به ديگران ارائه مي دهند ،ادامه
داد :ارزش اين خدمتها نيز با توجه به ثمرات آنها با
يكديگر فرق دارد ،در يك جامعه خدماتي كه مربوط

به حفظ جان و نجات جان آدمي ميشود ،به عنوان
باارزشترين خدمت تلقي ميگردد.
وي ادامه داد :اما بعض��ي خدمات آثاري بينهايت
دارن��د ،مثل هدايت فردي از ضاللت و گمراهي به
دين حق و راه صحيح كه اثر آن بينهايت اس��ت؛
قدرداني از اين خدمات نيز بايد بينهايت باشد.
استاد اخالق حوزه علميه قم با اشاره به اینکه امام
الحس��ين(ع) با اقدام خود موجب هدايت ميلياردها
انس��ان شده اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :كساني كه
بعد از سيدالش��هداء(ع) در همان راه و براي احياي
دين و هدايت م��ردم ،جان خ��ود را فداكردند ،نيز
مستحق شكر بيپايان هستند و آنها همان شهيدان
س��رافرازي هستند كه جانش��ان را در همان راهي
دادند كه سيدالشهداء(ع) به خاطر آن شهيد شد.
آيتاهلل مصباح يزدي ادامه داد :يكي از ش��ايعترين
عوامل��ي كه موجب ايجاد انگيزه براي ش��ركت در
جنگ و فدا كردن جان ميش��ود و جوامع مختلف
زياد از آن اس��تفاده ميكنند ،حس وطنپرس��تي،
ميهندوس��تي و تعلق به آب و خاك اس��ت؛ تمام
كشورهاي جهان وطندوستي را ارزش تلقي كرده
و چني��ن وانمود ميكنند كه هيچ ارزش��ي باالتر از
آن وج��ود ندارد ،و به ق��دري بر اين موضوع تاكيد
ميش��ود كه افراد حاضر ميش��وند جان خود را در
راه وطن فدا كنند.
اس��تاد اخالق حوزه علميه با اشاره به آياتي از قرآن
كريم افزود :به بركت اس�لام ارزش ديگري مطرح
ش��ده است كه در مقابل وطندوستي قابل مقايسه
نيست و نس��بت آنها نه مانند نور شمع و خورشيد،
بلك��ه مانن��د نور و ظلمت اس��ت؛ چرا كه اس�لام

موضوع��ي را مطرح كرده كه ارزش بينهايت دارد
و آن قرب و رضاي الهي است.
وي در ادامه با طرح اين سؤال كه مگر ارزش آب و
خاك چه اندازه است و با حفظ آن منافع چه كساني
حاصل مي شود ،افزود :وطندوستي و تالش براي
حف��ظ وطن و خانه حتي در حيوانات هم يافت مي
ش��ود ،چه بس��يار حيواناتي كه حاضرند براي حفظ
خانه و قلمرو خود ،كشته شوند .اما اسالم انساني را
كه باالترين شرفش جنگيدن براي حفظ خانه بود،
به مقامي رس��اند كه خانه و وطن در مقابل ارزشي
كه او در نظر دارد ،پوچ است .چقدر تفاوت است بين
انسانهاي مؤمني كه چنين ارزشي براي آنها مطرح
است ،با كساني كه مليگرائي را ترويج ميكنند!
عضو خبرگان رهبري با بيان اينكه در صورتي كه
افكار و بينش خود را بر اس��اس اسالم رشد دهيم،
اليق بركات ش��هدا ميشويم ،افزود :شهدا همواره
در وصيتنامهشان نه از آب و خاك ،بلكه از اسالم
س��خن ميگفتند ،لذا سر دادن ش��عارهاي ملي و
مكتب ايراني ،خيانت به شهداست.
وي با اشاره به اينكه سردادن شعارهاي ايرانگرايانه
بازگشت به دوران جاهليت است ،افزود :ارزش يك
مومن باالتر از همه كره زمين و ذخاير آن اس��ت؛
شهداي ما هم جانش��ان را فداي چند وجب خاك
نكردند ،بلكه خود را فداي خشنودي خالق كردند.
آيت اهلل مصباح همچنين گفت :آب و خاك و وطن
از آن جهت كه اس�لامي اس��ت و قرار است در آن
نظام اس�لامي برپا و احكام الهي در آن اجرا شود،
بالعرض ارزشمند است.
عالم��ه مصباح يزدي در ادامه با اش��اره به وظايف
جاماندگان از صف ش��هدا گفت :ع�لاوه بر احترام
و تش��كر زباني ،بايد فرهنگ و هدفي كه شهدا به
دنب��ال آن بودند را به خوبي بشناس��يم و در همان
جهتي كه شهدا قدم برداش��تند ،گام نهيم و سعي
كنيم به آن هدف نزديك شويم ،اما اگر اهداف آنها
را ناديده بگيريم و به جاي اس�لام كه هدف شهدا
ب��وده ،مليگرائي را جايگزين كني��م ،مورد نفرين
آنها قرار خواهيم گرف��ت ،چرا كه با اين كار ارزش
جانفشاني و فداكاري آنها را بسيار پايين آوردهايم.
آيت اهلل مصباح افزود :همچنين نبايد بگذاريم كساني
از روي جهل يا اغراض فاس��د شعارهاي اسالمي را
تعطيل و شعارهايي ديگري را جايگزين آنها كنند كه
در فرهنگهاي الحادي بر آن تأكيد ميشود.

زالل معرفت
آی��ت اهلل بهاءالدین��ی(ره) در خص��وص تهذی��ب
مي فرمايند:
« تا انس��ان مراحلی از س��ازندگی را طی نکرده است،
نباید در کارهای اجتماعی وارد شود .افرادی که حوزوی
اند و بدون این که خود را ساخته باشند ،جذب کارهای
اجتماعی و سیاس��ی ش��وند ،قطع ًا ضرر آنان بیشتر از
نفعشان خواهد بود.
این بی عقلی ها را باید کنار بگذاریم که تند تند کتابها را بخوانیم تا به جایی برسیم.
خیر ،باید درسها را با حوصله و دقت خواند.
از محضر اس��تاد اس��تفاده «بايد»برد ،با او بود و حرکاتش را دید تا در نفس انس��ان
تأثیر کند .در کنار آن نیز باید مواظب خود بود .اگر از خود غفلت کنیم عاقبت خوبی
نخواهیم داشت.راه سازندگی نیاز به ممارست شدید دارد.
معرفي نرم افزار
مرکز دایرهالمعارف علوم عقلی منتشر کرد

نرمافزارمعجم موضوعی شرحالمقاصد

هفتمین لوح نرماف��زار کنزالحکمه با عنوان
«معجم موضوعی ش��رحالمقاصد» به همت
پژوهشگرانمرکزپژوهشیدایرهالمعارفعلوم
عقلی اسالمی وابسته به مؤسسه آموزشی و
پژوهشیامامخمینی(ره)منتشرکرد.
به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مؤسسه
آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی(ره) این
نرماف��زار پیرام��ون کتاب ش��رحالمقاصد
میباش��د که از منابع مهم و برجس��ته کالمی و فلسفی اندیشمندان
مسلمان است و در پژوهشهای علوم عقلی اسالمی بسیار مورد توجه
و مراجعه قرار میگیرد.
چکیده محتوایی ش��رحالمقاصد ( 6624چکیده) ،نمایههای ترکیبی بر
چکیدهها ( 19367نمایه) 3389 ،کلیدواژه و اصطالحنامه علم کالم با
مستندات و ارجاعات محتوای ارایه شده در این نرمافزار است.
در هفتمین نرمافزار کنزالحکمه ،امکان ارتباط طرفینی کلیدواژه ،نمایه،
چکیده و متن؛ امکان ارتباط اصطالحنامه با کلیدواژهها و امکان جستجو
در متن کتاب ،نمایهها و چکیدهها ،تعاریف و اصطالحنامهها ،طرحریزی
شده است.
نرماف��زار «معجم موضوعی ش��رحالمقاصد» هفتمین لوح از مجموعه
نرمافزار کنزالحکمه اس��ت که توس��ط انتشارات مؤسس��ه آموزشی و
پژوهش��ی امام خمینی(ره) و مرکز بخش نرمافزارهای علوم اسالمی
عرضه میگردد.

گزارش"نشست فلسفه اسالمی و مواجهه آن با چالش های معاصر"

سومین نشست از سلسله نشست های فلسفه
اسالمی با عنوان «نشست فلسفه اسالمی و
مواجهه آن با چالش های معاصر» پنج شنبه
 16آذر  91در مدرسه فیضیه برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام
خمینی (ره) ،در این نشست حجت االسالم و
المسلمین دکتر ساجدی ،عضو هیأت علمی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
ابعاد و لوازم نفی فلسفه را مورد بررسی قرار
داد و خاطرنش��ان کرد :نفی فلس��فه س��بب
ناکامی تئوریک نظام اسالمی میشود.

وی نفی فلسفه را مس��تلزم نفی عقلگرایی
دانس��ت و بیان کرد :نفی فلس��فه مس��تلزم
نفی جایگاه عقل اس��ت و یکی از خطرهایی
که میتواند به ما آس��یب بزند این است که
فعالی��ت عقلی صحی��ح ،را از ح��وزه علمیه
بگیریم و این امر را به غرب واگذار کنیم.
دکتر س��اجدی به جایگاه فلسفههای مضاف
در علوم انسانی اشاره کرد و افزود :امروزه در
جامعه اسالمی فلسفههای مضاف از اهمیت
ویژهای برخوردار اس��ت ،برای پاسخگویی به
ش��بهات در بخش های مختلف ،نیازمند به
فلسفههای مضاف هس��تیم ،اگر فلسفه هنر
را تبیین کرده بودیم ،وضع ما در صداوس��یما
بهت��ر از این بود ،دانشه��ای مختلف دارای
فلس��فه اس��ت ،برنامههای هنری بر اساس
فلسفه خاص خود ساخته میشود ،اما ما این
را واگذار کردیم به غرب و آنان فلس��فه خود
را جایگزین فلسفه هنر بر مبنای دین کردند.
وی مهمترین ابزار میان مشترک انسانها را
عقل دانس��ت و افزود :فلسفه به دلیل بنیان
یافتن بر عقل ،زبان مش��ترک میان انسانها
اس��ت ،نتیجه نفی فلس��فه ،انکار کردن این
زبان مشترک است و بر این اساس نمیتوان

تازه های نشر
آموزههای دینی را به غیرمس��لمانان عرضه
کرد.
حجتاالسالم س��اجدی با بیان اینکه با از
کار افت��ادن ن��گاه عقلی ،تم��ام ضرباتی که
غرب بر پیکره مس��یحیت وارد کرد ،بر پیکر
اسالم نیز وارد خواهد شد ،ادامه داد :موفقیت
ی��ک نظام در گرو موفقیت عملی و موفقیت
نظری آن اس��ت ،اگر فلسفه را تعطیل کنیم
در عرصه تئوری ضربه خواهیم خورد.
حجتاالسالموالمسلمین علیاکبر میرسپاه،
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی(ره) نیز در این نشست به تبیین
معنای «تعریف پیشینی» و «تعریف پسینی»
پرداخت.
حجت االس�لام میرس��پاه در غالب موضوع
امام��ت به تبیین این معانی پرداخت و گفت:
تعریف پیش��ینی یعن��ی اینکه م��ا پیش از
امامت امام ،ویژگیه��ای امام را میدانیم و
قائل به نص��ب او از طرف خداوند هس��تیم
اما در تعریف پس��ینی بعد از آنکه کس��ی در
جای��گاه امام قرار گرفت به بحث و بررس��ی
درباره ویژگیهای او میپردازیم.
وی به بیان اهمیت فلس��فه پرداخت و گفت:

فهم ما از فلس��فه پسینی است ،ما به سمت
فلس��فه رفتیم ،منطق و فلس��فه به ما محتوا
نمیدهد بلکه ذه��ن را نظاممند میکند ،ما
نباید خود را روی واژه اسیر کنیم.
عض��و هی��أت علم��ی مؤسس��ه آموزش��ی
پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه
نباید درباره فلس��فه جانبدارانه نگریس��ت،
افزود :ما فلسفه را تعریف پسینی نمیکنیم،
بلکه تعریف پیشینی میکنیم ،اینکه بگوییم
فلس��فه یعنی شفای ابنس��ینا ،فلسفه یعنی
صدرالمتألهین اش��تباه اس��ت ،بلکه فلس��فه
علمی است که جواب سؤاالت ما را میدهد.

وی تصری��ح ک��رد :م��ا فلس��فه را در چهره
فالس��فه نمیبینی��م ،بلکه فلس��فه یک نیاز
فط��ری و بنیادین اس��ت که بای��د به دنبال
آن برویم؛ با فلس��فه میتوان شبهات جدید
را پاسخ داد.
حجتاالس�لام میرسپاه با اش��اره به اینکه
ائمه(ع) مخالف بودند با اینکه کس��ی اعالم
استقالل فکری کند ،اما یادگیری روش فهم
دین مورد اش��کال آنان نبوده اس��ت ،اظهار
داش��ت :برگزاری جلس��ات مناظره از سوی
امام صادق(ع) و دیگر ائمه(ع) نش��اندهنده
تأیید این نوع تفکر بوده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی(ره) ادامه داد :البته گاهی اوقات
معصومان(ع) اگر علمی بدآموزی داشته باشد
از آن پرهیز میدادند ،گاه واژه فلس��فه اشاره
به افکار الحادی داشت و مخالفت ائمه(ع) در
برخی موارد از این قبیل بوده است.
حجتاالسالم میرسپاه بیان کرد :بسیاری از
مباحث فقه ش��یعه و امامیه از فلس��فه بهره
برده اس��ت ،نمیتوانند خود را از فلسفه رها
کنند و معارف ش��یعی با فلس��فه گره خورده
است.
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