
ما معتقديم تنها مكتبى كه مى تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسالم است. و دنيا اگر بخواهد از زير بار 
هزاران مشكلى كه امروز با آن دست به گريبان است، نجات پيدا كند و انسانى زندگى كند، انسان گونه، بايد به 
اسالم روى بياورد. 
امام خمينى)ره(- صحيفه نور

همكارى با اين نظاْم در راه عّزت اسالم، براى هر كس مايه افتخار است. هر قدمى كه موجب عّزت نظام جمهورى 
اسالمى شود، در راه تعزيز اسالم و براى اسالم است.
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همایش ملی »سبک زندگی اسالمی« 
در یک نگاه

چکیده مقاالت برتر اولین همایش ملی 
سبک زندگی اسالمی

حدود 330 مقاله به همایش ملی سبک 
زندگی ارسال شد

3

3
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پايان نامه ها

حقيقت قلب و حاالت آن از ديدگاه قرآن 
و عرفان اسالمى

رشتــه:مدرسی معارف
مقطـع:دکتري

محسن  آقاي  االســام  حجت  دانـش پژوه: 
پارسانژاد

زمان: شنبه 92/1/31 ساعت  14/15


اخالق پزشكى مؤثر در تصميم گيرى 
هاى بالينى بيماران مرگ مغزى از ديدگاه 

اسالم
رشتــه:  مدرسی معارف

مقطـع:  دکتري
دانـش پژوه: حجت االسام آقاي قدرت اهلل مؤمنی

زمان: پنجشنبه 92/2/5 ساعت  15/30


تقابل خرده فرهنگ ها در افغانستان 
)نشانه ها ريشه ها پيامدها و راهكارها(

رشتــه: جامعه شناسی

مقطـع: کارشناسی ارشد
قربانعلی  آقاي  االسام  حجت  دانـش پژوه: 

اخاصی
زمان: یکشنبه 92/2/1 ساعت  8 صبح 



نقش نيّت در ارزش عمل انسان
رشتــه: مدرسی معارف
مقطـع: کارشناسی ارشد

ــام آقاي سید مهدی  دانـش پژوه: حجت االس
حسینی

زمان: یکشنبه 92/2/4 ساعت  11 صبح 


شاخص هاى هويت در الگوى اسالمى 
پيشرفت

رشتــه:  علوم سیاسی
مقطـع:  کارشناسی ارشد

ــاي مجتبی  ــام آق ــژوه: حجت االس دانـش پ
کاظمی

زمان: سه شنبه 92/1/27 ساعت  11 صبح 

معاونت پژوهش مؤسسه برای انتخاب پژوهشگران و 
محققان برتر در یک سال گذشته از همه عزیزانی که در 
عرصه پژوهش مشغول به تاش هستند دعوت به عمل 
می آورد که آثار و دستاوردهای علمی پژوهشی خود را 
جهت گزینش و انتخاب در اختیار این معاونت قرار دهند.

ــی اعم از نگارش کتب  ــه فعالیت های پژوهش  - هم
ــاالت، ارائه مقاله در همایش ها و ... باید از ابتدای  و مق

زمستان 90  تا انتهای پاییز 91 باشند.
ــگران عزیز می توانند در مرحله اول صرفا با  - پژوهش
ارائه فهرست آثار خود در فرم مخصوص، در این گزینش 

شرکت کنند.
- در مرحله دوم از میان پژوهشگرانی که بیشترین امتیاز 

را دارا باشند پژوهشگران ممتاز معرفی خواهند شد.
برای شرکت در این گزینش مي توانید به دو طریق اقدام 

نمائید:
RESEARCH.IKI. ــه آدرس ــه ب ــا مراجع 1. ب

ــگر برتر را دانلود  AC.IR/BEST91  فرم پژوهش
نموده و پس از تکمیل مجدداً از طریق همان صفحه 

فرم تکمیل شده را آپلود و سپس ارسال نمایید.
ــه به دفتر برنامه ریزي و ارزیابي پژوهش   2.  با مراجع
ــالن معاونت پژوهش( فرم  )طبقه چهارم - انتهاي س
پژوهشگر برتر را دریافت نموده و پس از تکمیل آن به 

همان دفتر تحویل دهید.
  مهلت ارسال فرم ثبت نام تا 1392/01/20 مي باشد.

ــته های تفسیر و علوم قرآن و علوم  آزمون دکتری رش
ــت ماه  ــی روزهای نهم، دهم و یازدهم اردیبهش سیاس

سال جاری برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
ــنبه،  ــون در روزهای دوش ــی)ره( این آزم ــام خمین ام

ــالن منفی دو  ــنبه این هفته در س ــنبه و چهارش سه ش
ــی و پژوهشی امام خمینی)ره( ساعت  مؤسسه آموزش

8 صبح برگزار می شد.
ــد مؤسسه از شرایط  ــی ارش  گذراندن مقطع کارشناس

اختصاصی پذیرش در دوره دکتری می باشد.

خواست خودمان را بر 
خواست مقام معظم رهبري 

تحميل نکنيم

دين را خادم نفس و شيطان قرار ندهيم

امروز مقام معظم رهبرى نماد راه اهل بيت )ع( است

ــیر  عامه مصباح یزدي: روح همه عوامل انحراف از مس
حق، حب دنیا و دنیاطلبي است

ــه هیچ چیز  ــت: غیر از خدا ب ــرگان رهبري گف عضو خب
ــیم؛ هیچ چیز، یعني هیچ چیز. این که به  ــته باش امید نداش
نظرسنجي ها اعتماد کنیم و ببینیم چه کسي رأي بیشتري 
ــت. ما باید  ــتي نیس ــا او را انتخاب کنیم، کار درس دارد ت
وظیفه مان را بشناسیم و فقط به خداوند متعال امیدوار باشیم 
و بدانیم هر اندازه به چیزي غیر از خدا امید داشته باشیم، به 
همان میزان با ناکامي و شکست در خواسته هایمان مواجه 

خواهیم شد.
ــي امام خمیني)ره( در  ــه آموزشي و پژوهش رئیس موسس
ــوراي مرکزي جبهه پایداري،  دیدار با جمعي از اعضاي ش
ــات مقام مظم رهبري در ابتداي سال  با اشاره به فرمایش
جدید، سخنان ایشان را بسیار حساب شده، دقیق، راهگشا 
و روشنگر عنوان کرد و افزود: جوهره کام رهبري در واقع 
ــت که بیان گر آرمان ها و  همان کام امام خمیني)ره( اس
ارزش هاي اسام است؛ هرچند گاهي با توجه به مقتضیات 
ــتر مورد توجه قرار  زمان، برخي موضوعات و عناوین بیش

مي گیرد.
حضرت آیت اهلل مصباح یزدي با اشاره به این کام رهبري 

که رئیس جمهور آینده باید نقاط مثبت رئیس جمهور سابق 
ــته باشد و نقاط منفي را برطرف کند، ابراز داشت: با  را داش
تنقیح مناط از سخن مقام معظم رهبري مي توان دریافت 
ــامي  ــرفت در نظام اس که هرفرد و یا گروهي براي پیش
ــي کند  ــد وضعیت خود و دیگر افراد یا گروه ها را بررس بای
ــن دیگران را کسب کرده و خود را از معایب آنها  تا محاس

مبرا کند.
ــاره به این که براي تشخیص  عضو خبرگان رهبري با اش
ــن و عیب ابتدا باید یک نظام ارزشي به عنوان معیار  حس
ــود، ابراز داشت: ممکن است موضوعي  و مقیاس معین ش
ــر عیب تلقي کنند؛ یعني  ــن و عده اي دیگ را عده اي حس
ــب نیز فرق خواهد  ــن و عی با تفاوت معیارها، معناي حس
کرد. البته ما معتقدیم بهترین معیار براي شناخت محاسن 
ــامي است و باید حسن و عیب را بر  و معایب موازین اس
ــاس آموزه هاي قرآن و فرمایشات اهل بیت)ع( تبیین  اس

کرد.
ــاي فعال در  ــه این که هیچ یک از گروه ه ــاره ب وي با اش
ــته و حال معصوم و مبرا از خطا و اشتباه نبوده و هر  گذش
ــت: اگر هر یک از این  ــته اند، اظهار داش یک معایبي داش
ادامه در صفحه آخر

آزمون دکتری رشته های تفسیر و علوم قرآنی و 
علوم سیاسی برگزار شد

كتاب »رساترين دادخواهى و روشنگرى« انتخاب پژوهشگر برتر سال 1391
جديدترين اثر عالمه مصباح منتشر شد

نخستین جلد کتاب »رساترین دادخواهی 
ــر عامه  ــن اث ــنگری« جدیدتری و روش
مصباح یزدی به همت انتشارات مؤسسه 
ــام خمینی)ره(  ــی ام ــی و پژوهش آموزش

منتشر شد.
ــه  ــی مؤسس ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( این 
ــی از خطبه نورانی  اثر نفیس که فرازهای
فدکیه را تشریح و تبیین می کند، حاصل 

ــخنرانی ها و درس های اخاق حضرت استاد آیت اهلل مصباح  ــله س سلس
یزدی می باشد.

ــام(، دریای  ــا الس ــی در کام فاطمه)علیه ــای اله ــکر و ثن ــد، ش  حم
ــناخت خدا، هدف  ــکر نعم الهی، حقیقت توحید و ش نعمت های الهی، ش
ــی فاطمه و  ــی فاطمه، قرآن شناس ــش، راه و راهنماشناس ــی آفرین اصل
ــرار معارف کلی قرآن، بخش هایی از جلد اول این کتاب  ــتی از اس فهرس

است.
 نخستین جلد کتاب »رساترین دادخواهی و روشنگری« در قطع وزیری 

با 620 صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
.

انتشار كتاب »روش شناسى من وحى القرآن«
وحی القرآن«  من  ــی  »روش شناس کتاب 
ــم کایی به همت  ــمس اهلل معل تألیف ش
ــی و پژوهشی  ــارات مؤسسه آموزش انتش

امام خمینی)ره( منتشر شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
ــی امام خمینی)ره( نگارنده در  و پژوهش
این اثر، افزون بر هدف اصلی، که بررسی 
ــیری است که عامه  اصول و قواعد تفس
ــم و  ــل اهلل در فه ــین فض سیدمحمدحس

ــه اهداف زیر  ــتیابی ب ــرآن کریم به کار برده، در پی دس ــیر آیات ق تفس
می باشد:

ــیری توجه کرد،  ــیر آیات باید به نکات، ظرایف و قواعد تفس  1. در تفس
چنان که در غیر این صورت نمی توان وارد عرصه تفسیر شد؛

ــا و  ــی بیش داوری ه ــلیقه و برخ ــاس ذوق و س ــات براس ــیر آی  2. تقس
پیش فرض های شخصی مردود است؛

ــتخراج و تبیین و قواعد تفسیری، روشی عملی در چگونگی به   3. با اس
کارگیری  آنها برای تفسیر آیات ارائه دهد.

 کتاب »روش شناسی تفسیر من وحی القرآن« در شش  فصل تنظیم شده 
که در قطع وزیری با 319 صفحه منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

کتاب »آموزش فلسفه« تالیف عالمه مصباح یزدی 
در نمایشگاه کتاب سارایوو دیپلم افتخار گرفت

نشست علمى »قرآن و مبانى علوم 
انسانى«

مبانی  و  »قرآن  علمی  نشست های  سلسله 
علوم انسانی« به همت گروه تفسیر و علوم 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  قرانی 

خمینی)ره( در سال جاری برگزار می شود.
و  آموزشی  مؤسسه  روابط عمومی  گزارش  به 
پژوهشی امام خمینی)ره( نخستین نشست از 
این سلسله نشست ها، استاد آیت اهلل محمود 
رجبی مدیر گروه تفسیر و علوم قرآنی به تبیین 
محورها، امکان، مطلوبیت و ضرورت موضوع 

سلسله نشست ها خواهند پرداخت.
»قرآن  نشست های  سلسله  از  اول  نشست 
 5 پنج شنبه  روز  انسانی«  علوم  مبانی  و 
سالن  در  صبح   11 ساعت  از  اردیبهشت ماه 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  اندیشه 

خمینی)ره( برگزار می گردد.

نشست علمى »گفت وگوى دينى از 
ديدگاه مسيحيت«

نشست علمی »گفت وگوی دینی از دیدگاه 
مسیحیت« به همت گروه ادیان با سخنرانی 
سوم  سه شنبه،  امروز  پیری  فلیکس  دکتر 

اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.
آموزشی  مؤسسه  روابط عمومی  گزارش  به 
و پژوهشی امام خمینی)ره( در این نشست 
مؤسسه  استاد  پیری  فلیکس  دکتر  علمی، 
مطالعات عربی اسامی واتیکان به سخنرانی 
نشست  موضوع  پیرامون  نظریه پردازی  و 

خواهد پرداخت.
نشست علمی »گفت وگوی دینی از دیدگاه 
مسیحیت« روز سه شنبه، سوم اردیبهشت ماه 
سالن  در   19 الی   17 ساعت  از   92 سال 
اندیشه در طبقه چهارم مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار می شود.

نشست هاي علمي

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو 
در حالی به کار خود پایان داد که گواهینامه برترین 
ــفه«، از تالیفات  ــی به »آموزش فلس کتاب آموزش

»آیت اهلل مصباح یزدی« تعلق گرفت.
ــاني آثار  ــگار پایگاه اطاع رس ــزارش خبرن   به گ
حضرت آیت اهلل مصباح یزدي ـمد ظله ـ ترجمه جلد 
اول از کتاب »آموزش فلسفه« در بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو که طي روزهاي 
گذشته برگزار شد، به عنوان برترین کتاب آموزشی 

در سطح عالی )دانشگاهی( انتخاب شد.
این اثر که پیش از این در برخی از مراکز علمی به 
صورت جزوه مورد استفاده قرار می گرفت، اکنون 
ــه با قطع وزیری  ــه صورت کتابی در 431 صفح ب
ــد گالینگور در اختیار عاقه مندان قرار گرفته  و جل

است.
ترجمه جلد اول از کتاب »آموزش فلسفه« به زبان 
ــد، توسط  ــنیایي، که چندی پیش رونمایی ش بوس
ــر »آرمین حادرویچ« صورت گرفته و با همت  دکت
ــراث معنویت و  ــترک بنیاد ماصدرا، بنیاد می مش
پژوهشگاه جامعة المصطفی العالمیة)ص( به زیور 

طبع آراسته شده است.
ــوان از آثار  ــت تا کنون چندین عن ــایان ذکر اس ش
عامه مصباح یزدی به زبان بوسنیایی منتشر شده 
و یا در دست انتشار است که از جمله آنها می توان 
ــی براي  ــه«، »خودشناس ــه کتاب های »ره توش ب
خودسازي«، »آموزش عقاید«، »فلسفه اسامی«، 
»در جستجوی عرفان اسامی«، »نظریه سیاسی 

اسام« و ... اشاره کرد.
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 روابط عمومى موسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى)ره(

مصاحبه  با
 عالمه مصباح يزدي در مورد

 سبک زندگي اسالمي
به گزارش پایگاه اطاع رساني آثار آیت اهلل مصباح یزدي، ایشان در 
ــبک زندگي در پاسخ به  مصاحبه با برگزارکنندگان همایش ملي س
ــتي مفهوم سبک زندگي اسامي گفت: واژه سبک زندگي که  چیس
ــده است به  به عنوان یک واژه کلیدي در ادبیات امروزین مطرح ش
لحاظ لغوي و موارد استعمال بسیار گسترش یافته است و به رفتارهاي 

خاصي که فرد براي زندگي خود انتخاب مي کند قابل اطاق است.
آیت اهلل مصباح یزدي با اشاره به تقسیم بندي ها و برشمردن زوایاي 
مختلف سبک زندگي، گفت: نخستین تقسیم بندي از لحاظ گستره 
متعلق است به سبک زندگي فرد، خانواده، یک گروه خاص، اهل یک 

شهر و منطقه، تا سبک زندگي بین المللي را شامل مي شود.
ایشان در ادامه افزود: تقسیم بندي دیگر به لحاظ عواملي است که در 
ویژگي هاي سبک زندگي مؤثر هستند. این عوامل عبارتند از: عوامل 
طبیعي، اقلیمي و جغرافیایي، و عوامل اجتماعي و تاریخي، و نیز عوامل 

فرهنگي که به نوعي عوامل ارزشي محسوب مي شوند.
آیت اهلل مصباح یزدي قسم سوم را ارزشي دانست و بیان کرد: در این 
منظر، روشهاي زندگي جوامع مختلف بررسي و ارزش گذاري مي شود 
که نتیجه آن، به انتخاب روش خوب منتهي مي شود. آنچه امروز با 
ــات مقام معظم رهبري مورد نظر است، منظر سوم  توجه به فرمایش
است. در این دیدگاه فقط بحث توصیفي و تاریخي نیست؛ بلکه منظور 
این است که ما سبک هاي زندگي را با معیار و سنجش اسام بررسي 

و ارزش یابي کنیم.
ــان ادامه داد: در سبک زندگي اسامي، سبک زندگي یک فرد  ایش
منظور نیست؛ بلکه منظور یک رفتار اجتماعي و جمعي است. حال 
آن که در اجتماع نیز تمام افراد ملحوظ نیستند، بلکه یک روش غالب 
ــامي نیز تصریح مي کند  و رایج مورد بحث قرار مي گیرد. کلمه اس
ــت و ما از دیدگاه ارزشي بحث مي کنیم و  که معیار ما مشخص اس
مي خواهیم ببینیم که چه سبکي درست است و باید داشته باشیم و چه 

سبکي غلط است و باید از آن دوري کنیم.
ــبک زندگي رایج  ــزود: پس از این که س ــه مصباح در ادامه اف عام
جامعه را دانستیم، باید ببینیم که این سبک با سبک زندگي اسامي 
و ارزش هایي که اسام در رفتار معتبر مي داند مطابقت دارد یا ندارد و 
براي آنچه با آن مطابقت ندارد چاره جویي کرد تا کمبودهاي آن جبران 

شود و مردم به سوي آن حرکت کنند.
پرسش: به نظر بس�ياري از مسؤوالن و انديشمندان، نخستين 
و اساس�ي ترين گام براي معرفي مدل و س�اختار سبک زندگي 
اس�المي بايد از س�وي طالب و حوزه هاي علميه برداش�ته شود. 
به نظر شما براي نظريه پردازي درباره سبک زندگي اسالمي چه 

كارهايي بايد انجام داد؟

آیت اهلل مصباح یزدي به عنوان تصویري کلي از تفکر درباره سبک 
زندگي اسامي گفت: به طور کلي ما باید بدانیم چه چیزهایي را باید 
بررسي کنیم تا بتوانیم طرحي را براي سبک زندگي اسامي معرفي 

کنیم و سپس به دنبال عوامل مناسب براي اجرایي شدن آن باشیم.
ایشان مفهوم سبک زندگي اسامي را که در فرمایشات مقام معظم 
رهبري آمده است بسیار گسترده و وسیع دانست و تأکید کرد: استنباط 
بنده از فرمایشات رهبر معظم انقاب این است که گستره این مهم 
بسیار وسیع است، اما زاویه بحث ارزشي و معیار ارزشي آن نیز اسام 
است. چون نظام ارزشي ما نظام ارزشي اسام است، باید براساس این 

نظام رفتارهاي خانوادگي تا بین المللي موجود را بررسي کنیم.
آیت اهلل مصباح یزدي گفت: وقتي ما بپذیریم که باید سبک زندگي را 
براساس ارزش هاي اسامي بررسي کنیم، باید چند نوع مطالبه داشته 
باشیم. نخست، توصیف وضع موجود. دوم، طراحي وضع مطلوب و 

سوم، راهي را که باید پیمود.
ــاس واقعیات عیني  ــاح یزدي تحقیقات میداني بر اس آیت اهلل مصب
ــردازي در باره  ــرار داد و گفت: براي نظریه پ ــه را مورد تأکید ق جامع
واقعیات جامعه باید به درستي از وضعیت عیني و نقاط ضعف و قوت 
جامعه آگاهي داشته باشیم؛ چراکه در غیر این صورت نظریه پردازي 
ــان کرد: از آن جا که  ــان در ادامه خاطر نش ما ذهني خواهد بود. ایش
مسایل ارزشي به ویژگي هاي رفتار فردي و اجتماعي انسان ها مربوط 
است، این مسایل شامل مسایل فقهي و اخاقي نیز مي شود که باید 
ــامي که در فقه و مباني ارزشي آن یعني اخاق  ــمندان اس از دانش
اسامي خبره هستند در بررسي طرح مشارکت داشته باشند؛ چراکه 

اگر فقط به دانشمندان فقه اکتفا کنیم به نتیجه مطلوب نمي رسیم.
وي شناخت و مبنا قراردادن ارزش هایي که پشتوانه احکام فقهي یا 
ضوابط حاکم بر آن هاست و یکي از ادله فقه به شمار مي رود را همان 
برنامه بلندمدت دانست و تأکید کرد سبک زندگي صحیح اسامي باید 

با آن ارزش ها سنجیده شود.
پرس�ش: وظايف نهادهاي مختلف اجتماعي و حكومتي از قبيل: 
حوزه هاي علميه، صدا و س�يما، وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمي 
و... براي ايجاد سبک زندگي اسالمي چگونه است و چگونه بايد 

باشد؟
آیت اهلل مصباح یزدي گفت: پس از این که محققان ضوابط حاکم بر 
رفتار جامعه اسامي در عرصه هاي مختلف را تعیین کردند و با توجه 

به نقطه ضعف هاي وضع موجود در صدد ارایه راه کار براي رسیدن به 
اهداف مطلوب برآمدند، نوبت این است که بدانیم باید با چه نهادي 
مشارکت داشته باشیم و آن نهاد چه مسؤولیت خاصي را باید عهده دار 

شود.
ــت که قانوني شدن طرح براي رسمیت  ــان ادامه داد: روشن اس ایش
ــي انقاب فرهنگي و  ــوراي عال ــدن از طریق ش یافتن و اجرایي ش
ــیون فرهنگي مجلس شوراي اسامي است و باید نهادهایي  کمیس
ــوزش و پرورش و  ــیما، وزارت آم ــون حوزه هاي علمیه، صدا و س چ
علوم و... از طریق تهیه و تدوین کتب درسي و سیاست گذاري براي 
تهیه پایان نامه هاي مرتبط مشارکت داشته باشند، اما این یک برنامه 

بلندمدت و زمان بر است.
ــزدي در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر نمي توان  آیت اهلل مصباح ی
منتظر شد تا نظریه پردازي و برنامه سازي جامعي براي اجرا فراهم شود. 
براي این که به نیازهاي فوري و ضروري جامعه پاسخ داده شود، باید 
گروهي مسایل را اولویت بندي کنند و آن هایي را که تأثیر بیشتري بر 

فرهنگ و رفتار جامعه دارند گلچین و بررسي کنند.
ایشان با بیان ویژگي هاي این گروه خاطر نشان کرد: باید از گروهي 
بهره جست که از آمادگي و جامعیت نسبي برخوردار باشند تا بتوانند 
به طور موقت برنامه ریزي و نظریه پردازي کنند. این گروه باید با فقه 
و اخاق اسامي به عنوان نظام ارزشي اسام و نیز با سازوکارهاي 

اجتماعي که در علوم بحث  شده است آشنایي داشته باشند.
آیت اهلل مصباح یزدي با توجه به آشنایي طاب علوم دیني با مباني 
ارزشي اسام، مسؤولیت و وظایف آنان را سنگین تر و بیشتر دانست و 
گفت: براي این که کار علمي براساس شرایط عیني جامعه ارایه شود 
ــاتید دانشگاهي نیز بهره جست و بین نهادهاي حوزوي و  باید از اس

دانشگاهي از ابتدا همکاري وجود داشته باشد.
ایشان تشکیل ستادي از برجستگان حوزه و دانشگاه براي برنامه ریزي 
مسایل ضروري و مهم تر را بهترین راه هماهنگي فعالیت ها، کمک به 

برنامه ریزي بلندمدت و داشتن ضمانت اجرایي دانست.
آيت اهلل مصباح يزدي در پاسخ به اين پرسش كه علي رغم فهم 

رفتار صحيح، با وضع موجود چه كنيم؟ 
ــت آمد و نظام  گفت: وقتي اطاعات صحیح از وضع موجود به دس
ــامي مربوط به رفتارهاي اجتماعي تبیین شد، نوبت به  ارزشي اس
اجرایي شدن آن مي رسد. این که برنامه ریزي ایده آل چه باید باشد و 
براي نزدیک شدن به آن وضع مطلوب چه راهي را باید پیمود، مربوط 

به مدیریت جامعه است.
ــبک مدیریت پیامبر اکرم صلي اهلل علیه وآله و  ایشان با اشاره به س
اهل بیت علیهم السام گفت: تدریج در حرکت از وضع موجود به وضع 
مطلوب یک اصل است و برنامه ریزي اجرایي متناسب با شرایط زمان 
ــکان مي خواهد. اگر از همان ابتدا پیامبر اکرم صلي اهلل علیه وآله  و م
ــتورات دیني را مطرح مي کرد، آیا اسام در جامعه نهادینه  تمام دس

مي شد؟
آیت اهلل مصباح یزدي با بیان دستورالعملي از آیت اهلل بجهت)ره( براي 
ــنت در جهت ترویج معارف شیعه تأکید کرد: براي  تعامل با اهل س

ــروع کنیم که حق باشد و  اجراي برنامه ها در جامعه باید از جایي ش
امکان تحقق و اجراي آن بیشتر باشد و این ها اولویت هایي است که 

در مدیریت کار باید لحاظ شود.

تقويت عواطف ديني، دلسوزي 
براي محرومان جامعه و تقويت 

عواطف انساني معيارهايي 
است که در تحقق سبک زندگي 

اسالمي در اولويت قرار دارد

ــت اهلل مصباح یزدي چند معیار کلي براي لحاظ اولویت در برنامه  آی
اجرایي براي تحقق سبک زندگي اسامي را حایز اهمیت و در خور 
توجه دانست و گفت: نخستین عنواني که باید روي آن کار کرد و از 

آن بهره جست، تقویت عواطف دیني است.
ــین  ــام و به ویژه امام حس ــق به اهل بیت علیهم الس ــان عش ایش
ــوان بزرگ ترین عامل تحوالت  ــه ما به عن ــام را در جامع علیه الس
مطلوب برشمرد و گفت: باید در آموزش ها و تربیت هاي تمامي سطوح 
جامعه، عاقه به اهل بیت علیهم السام و تقویت این رابطه مورد توجه 

قرار گیرد که این امر بسیار نتیجه بخش و کارساز است.
عضو خبرگان رهبري، از عشق مردم به رهبران دیني به عنوان برگي 
دیگر از عوامل تقویت عواطف دیني یاد کرد و گفت: پیشرفت انقاب 
اسامي و خنثي شدن تمامي فتنه ها در سایه عشق مردم به امام و 

مقام معظم رهبري است.
ــوزي براي محرومان جامعه به عنوان  آیت اهلل مصباح یزدي بر دلس
یک معیار کلي دیگر تأکید کرد و آن را در جهت پیشرفت برنامه ها 
ــام و انقاب حایز اهمیت دانست و گفت: امام  و توجه مردم به اس
ــتضعفان، محرومان و  ــاي خود همواره بر حمایت از مس در برنامه ه
پابرهنه ها تأکید مي کرد و امروز نیز رهبري براي رفع نیازمندي هاي 

محرومان جامعه بارها با مسؤوالن اتمام حجت کرده اند.
ــگ خیرخواهي و  ــان، ترویج فرهن ــزدي در پای ــت اهلل مصباح ی آی
انسان دوستي و تقویت عواطف انساني را روش موفق و تجربه شده 
همه پیامبران، اولیا، صالحان و مصلحان دانست و خاطرنشان کرد: این 
روحیه خیرخواهي براي همه، گذشت از قصورها و تقصیرهاي دیگران، 
نادیده گرفتن نقاط ضعف یکدیگر در هر زمان، قشر و حتي نهادي 
ــد و به عنوان یک معیار کلي دیگر در تحقق  ــاز باش مي تواند کار س
ــود که یکي از بزرگ ترین  ــبک زندگي اسامي در نظر گرفته ش س
ــت که  عوامل موفقیت امام و مقام معظم رهبري، مهرباني آنان اس
نمونه کامل تر و متعالي تر آن در امیر مؤمنان علیه السام وجود داشت.

به گزارش مرکز خبر و اطاع رسانی روابط عمومی، 
حجت االسام دکتر رحیم میردریکوندی، دبیر علمی 
ــامی، در نشست  ــبک زندگی اس همایش ملی س
ــبک زندگی اسامی که در  خبری همایش ملی س
تاریخ در 26 بهمن به همت گروه روانشناسی موسسه 
آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( برگزارشد، اظهار 
ــت که تمام جهات  ــام اولین دینی  اس داشت: اس
ــال فردی و اجتماعی  ــان را تامین و کم زندگی انس
ــت، در دنیای امروز جوامع و  آن را تضمین کرده اس
ملل مختلف سبک های زندگی مختلفی دارند ولی ما 
معتقد هستیم سبک زندگی اسامی موجب کمال و 

سعادت است.
ــرآن جامع ترین کتاب خدای  ــا بیان این که ق وی ب
ــت، افزود: قرآن زمینه ارتقا  متعال برای بشریت اس

ــی توحیدی را  ــی نظام ارزش بخش
ــان ایجاد می کند و  در زندگی انس
ــال تامین وتکمیل کماالت  به دنب
ــی توان  ــد، لذا م ــانی می باش انس
بهترین و کامل ترین شیوه زندگی 
ــان را در شیوه زندگی اسامی  انس

شناخت.
ــبک زندگی  دبیرعلمی همایش س
اسامی با اشاره به اهداف برگزاری 
این همایش، اظهارداشت: از جمله 
ــن همایش،  ــزاری ای ــداف برگ اه
ــتقال فکری و فرهنگی کشور،  توجه جدی به اس
بومی سازی علوم اجتماعی، تقویت روحیه پژوهشی 
بین طاب و محققین، نظامند سازی سبک زندگی 
ــه الگوهای زندگی  ــد و تدوین و ارائ ــامی، تولی اس

اسامی صحیح بود .
ــه آموزشی پژوهشی امام  عضو هیئت علمی موسس
خمینی)ره( ادامه داد: سبک زندگی اسامی عاوه بر 
اینکه مورد تاکید مقام معظم رهبری است، نیاز امروز 
جامعه ما محسوب می شود و باید برای آن کار علمی 

دقیق و برنامه ریزی های گسترده ای انجام شود.
ــبک زندگی کنونی جامعه را  ــی س وی آسیب شناس
ــت و خاطرنشان کرد:  از ضروریات این عرصه دانس
نکته دیگر طراحی سبکی از زندگی است که عاوه 

ــای امروز جامعه، معیارهای  بر برطرف کردن نیازه
اسامی را نیز در خود گنجانده باشد.

ــد: در مدت فراخوان  ــر میردریکوندی یادآور ش  دکت
ــش 332 مقاله از مراکز علمی مختلف به  این همای
دبیرخانه ارسال شده بود که در مرحله نخست بررسی 

آثار 269 مقاله رد شد.
ــه داد: از این تعداد 18 مقاله در مرحله دوم   وی ادام
ــده و در روز برگزاری همایش به عنوان  گزینش ش

برترین آثار معرفی ارائه می شود.
 دبیر علمی همایش سبک زندگی اسامی با اشاره 
به کاربردی بودن موضوع این همایش عنوان داشت: 
به این خاطر تاش کردیم در کنار برگزاری همایش، 
نشست های تخصصی و نمایشگاهی با این موضوع 

برگزار شود که برای عموم نیز قابل استفاده باشد.
ــام دکتر میردریکوندی اظهار داشت:  حجت االس
برگزاری کمیسیون »الگوی سبک زندگی«، »رسانه 
ــامی«، »اخاق و  ــی اس ــبک زندگ فرهنگ و س
خانواده« و »کمیسیون مدیریت روابط بین الملل«، از 

برنامه های ویژه این همایش می باشد.
وی افزود: کاربردی بودن مسائل ارائه شده در مقاالت 
و قابل تجویز بودن آنها در مقابل نظری بودن محض 
ــش و تخصص الزم از  ــتن دان و همچنین در برداش
معیارهای مورد نظر برای گزینش مقاالت برتر این 

همایش بودند.

         گزارش نمايشگاه ملي »دستاوردهاي نوآورانه سبک زندگي 

گزارش همایش ملی »سبک زندگی اسالمی«

اولین نمایشگاه ملي دستاوردهاي نوآورانه سبک زندگي 
ــه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره(  به همت موسس

در  قم برگزار شد
ــانی روابط عمومی  ــزارش مرکز خبر و اطاع رس به گ
ــی امام خمینی )ره(، اولین  ــه آموزشی و پژوهش مؤسس
ــتاوردهاي نوآورانه سبک زندگي در  نمایشگاه ملي دس
ــبک زندگي از تاریخ  ــیه برگزاري همایش ملی س حاش
ــه روز با حضور قائم مقام موسسه  24 بهمن به مدت س
ــي امام خمیني)ره( در این موسسه  ــي و پژوهش آموزش

افتتاح شد.
ــان رضوي، اصفهان،  ــرکت از استان هاي خراس 21 ش
ــاي حوزوي  ــراه بخش ه ــام و قم به هم ــران، ای ته
ــگاه  ــش خصوصي در این نمایش ــگاهي و بخ و دانش

محصوالت خود را عرضه کردند.
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، بنیاد ملی 
ــانی معاونت تهذیب  بازی های رایانه ای، اداره اطاع رس
ــانی، انتشارات  ــد علوم انس حوزه های علمیه، مرکز رش
ــز تحقیقات علوم  ــه مبنا، مرک ــه اندیش نصایح، موسس
اسامی و دانشکده فنی و حرفه ای دختران قم از جمله 
مؤسسات و نهادهایی هستند که در برپایی این نمایشگاه 

همکاری دارند.
نخستین نمایشگاه ملی دستاوردهای نوآورانه در سبک 
ــوده و مواردی چون  ــامی دارای 16 غرفه ب زندگی اس
نرم افزارهای اسامی، بازی های رایانه ای تولید داخل، 

ــری و مراجع تقلید در  ــخنران های مقام معظم رهب س
ــامی به صورت نرم افزار،  ــبک زندگی اس خصوص س

صوت و تصویر در آن عرضه می شود.
همچنین در اولین نمایشگاه ملي دستاوردهاي نوآورانه 
ــت تهذیب حوزه  ــتاوردهای معاون ــبک زندگي، دس س
ــتاوردهاي 15 ساله موسسه آموزشي و  هاي علمیه، دس
پژوهشي امام خمیني)ره( و نرم افزارهاي مختلف درباره 

سبک زندگي عرضه شد.
ــامی و ایرانی  برخی از غرفه ها نیز به ارائه الگوهای اس
ــامی و  ــرای زنان، معماری اس ــاب به خصوص ب حج
شیوه های برخورد صحیح با کودکان و جوانان می پردازند 
ــرز صحیح زندگی  ــته ای کامل از ط ــوع بس و در مجم
اسامی در معرض بازدید عاقه مندان قرار گرفته است.

ــد  ــکاري با همکاری مرکز رش ــگاه با هم ــن نمایش ای
ــاني و پارک علم و فناوري  ــاي فن آور علوم انس واحده

استان قم برگزار شد.

حدود 330 مقاله به همايش ملى سبک زندگى ارسال شد

به گزارش مركز خبر واطالع رسانى روابط عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(، اولين همايش ملى سبک زندگى اسالمى پنجشنبه 26 / 11 / 1391 ساعت 8 صبح الي 17 در سالن همايش هاي اين 
مؤسسه برگزار شد. اين همايش به همت معاونت پژوهش  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( و با همكارى مركز رشد واحدهاي فن آور علوم انساني و پارک علم و فناوري استان قم، برگزار گرديد
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 روابط عمومى موسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى)ره(

چکيده مقاالت برتر اولين همايش ملی سبک زندگی اسالمی

بررسی سبک مديريت 
مبتنی بر کرامت انسانی و معرفی الگويی

 جهت بکارگيری آن در سازمان ها
فخريه حميديان پور، احمداله يارى بوزنجانى 

چکیده:
در این میان دین مبین اسام دارای نظام ارزشی جامعی است که برای تمامی مراحل و بخش های 
زندگی انسان دارای دستورالعمل های ارزشی و جامع است. از جمله آن ها زندگی سازمانی انسان است 
که اسام در قالب سبک مدیریت اسامی به بررسی و تبیین رهنمودهای ارزشی برای آن پرداخته 
است. در دین مبین اسام، الزمه حکومت و مدیریتی صحیح، نگاه انسان گرایانه است؛ یعنی برای 
ــان  ــدن، و حکومت و مدیریت را برای آنان و در خدمت ایش همه ارزش و کرامت و حرمت قائل ش
دیدن. نظر به اهمیت این موضوع در مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک مدیریت مبتنی بر کرامت 
ــانی، هر یک از ویژگی های آن با توجه به آیات و روایات اسامی مورد بررسی قرار گرفته و در  انس

نهایت الگویی جهت معرفی و بکارگیری آن در سازمان ها ارائه خواهد شد. 

کلیدواژه ها: سبک زندگی اسامی، مدیریت اسامی، مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی، الگوی تکریم 

 سبک زندگی امت اسالمی در برخورد 
 با ملل و اديان ديگر  درحوزه روابط و مناسبات 

)با تکيه بر سيره پيامبر اسالم)ص(
 غفارشاهدى 

چکیده
ــت تا با هدف تصحیح نگرش های دیگران نسبت به امت اسامی، سبک  مقاله حاضر درصدد اس
ــیره پیامبر  ــبات را با تکیه بر س ــامی در ارتباط با ادیان دیگر درحوزه روابط و مناس زندگی امت اس
ــام)ص(تبیین نماید. براي نیل به این مقصود، سعی شده است تا با استفاده از روش تاریخی و  اس
تحلیلی سیره پیامبر اسام)ص( نسبت به ادیان و ملل دیگر به صورت زیر مطرح گردید. ابتدا اصول 
کلی حاکم بر روبط با غیر مسلمانان از دیدگاه قرآن بیان شد و سپس با توجه به اقسام غیر مسلمانان 
به ویژه اهل کتاب، نخست برخورد پیامبر با اهل کتاب ذمي به ویژه یهودیان بررسي شد سپس سیره 
ایشان نسبت به اهل کتاب معاهد و مهادن باتوجه به پیمان ها و نامه هاي پیامبر)ص( مورد مطالعه 
قرارگرفت و سرانجام برخورد ایشان با اهل کتاب محارب بررسي شد و ثابت گردیدکه سیره پیامبر با 
پیروان ادیان دیگر مسالمت آمیز بوده و تنها در صورت تعرض خصمانه آنان بودکه با عکس العمل 

دفاعي پیامبر اسام)ص( مواجه مي شد.
واژه هاي کلیدي:  سیره- امت اسامی- ملل- ادیان - مسالمت آمیز

مؤلفه های فرهنگی سبک آموزش
 در تمدن مسلمين 

مهناز اخوان تفتى 
فاطمه جان احمدى 
رويا رهبر سعادتى 

چکیده 
از زمانی که نظام آموزشی ایران به سبک آموزشی غرب اجرایی شد، امید این می رفت که کشور، 
ــتاب سردمداران تولید علم نزدیک سازد. در حالی که با گذشت حدود دو سده  خود را به قافله پر ش
از تاسیس اولین مدارس جدید، هم چنان فاصله قابل توجهی در این میان وجود دارد. برمبنای این 
مسئله، ریشه های توفیق سامانه آموزشی که به ظهور تمدن مسلمین منجر شد واکاوی گردید؛ شاید 
که راز عدم ثمربخشی بهینه امروز فرایند آموزش، در تفاوت بنیادینی است که میان سبک آموزش در 
اسام و غرب وجود دارد. این پژوهش از نوع توصیفی، با تاکید بر توصیف تعلیلی است که با روش 
تحلیل محتوا، به تفسیر داده های به دست آمده از منابع مطالعاتی پرداخته است. در پایان مؤلفه های 
فرهنگی شش گانه ای در شناسایی گردید که میتوان از آن ها به عنوان وجه تمایز سبک آموزش 

تمدن مسلمین در مقابل سبک غربی آموزش، یاد کرد.
کلید واژه: سبک آموزش، تمدن مسلمین، مولفه های فرهنگی

همايش ملی »سبک زندگی 
اسالمی« در يک نگاه

همایش ملی سبک زندگی اسامی روز پنج شنبه 25 بهمن ماه 1391 
در تاالر  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.

ــی امام خمینی)ره( با  ــی و پژوهش ــه آموزش معاونت پژوهش مؤسس
ــد واحدهای فن آور علوم  ــارک علم و فناوری و مرکز رش همکاری پ

انسانی اولین »همایش ملی سبک زندگی اسامی« را برگزار کرد.

»اسماعیل قادري فرد« مشاور و »محمد مهدي نژاد« معاون پژوهشي 
ــم عارف« مدیر پارک علم و  ــید هاش وزرات علوم و تحقیقات و »س

فناوري استان قم، در این همایش حضور داشتند.
در ابتدای همایش جناب حجت االسام والمسلمین میردریکوندی دبیر 
علمی همایش گزارش کاملی از دریافت مقاالت و ارزیابی و در نهایت 
انتخاب 18 مقاله برتر با موضوعات سبک زندگی اسامی ارائه نمود، که 

4 مقاله صبح ارائه شد و 14 مقاله در نوبت عصر ارائه  گردید.
ارائه مقاله بخش بعدى همايش

 اولین مقاله توسط آقای مجتبی فیضی با موضوع درآمدی بر سبک 
زندگی ارائه گردید. 

ــط آقای غفار شاهدی با موضوع بررسی سیره امت  دومین مقاله توس
اسامی در برخورد با ملل و ادیان دیگر در حوزه روابط و مناسبات )با 

تکیه بر سیره پیامبر اسامی)ص(( ارائه شد.
 سومین مقاله را خانم فاطمه سادات موسوی با موضوع اخاق تحصیل 

زنان ارائه کرد. 
مقاله چهارم توسط آقای محمدباقر ولی زاده با عنوان »محرمیت و حریم 
ــاختار فضایی خانه های  خصوصی، یک ارزش کلیدی اخاقی در س

سنتی ایران« ارائه گردید.
سخنرانى معاون پژوهش و فن آورى وزارت علوم 

 آقای دکتر مهدوی نژاد معاون محترم پژوهش و فن آوری وزارت علوم 

سخنرانی کوتاهی داشته و اشاره کرد که سبک زندگی اسامی به ویژه 
با بیداری کشورهای اسامی باید ارائه شود.

 وی افزود: علوم انسانی در تبیین سبک زندگی در ارتباطات و مسکن و 
کار و هنر باید بتواند آن را در زندگی مردم وارد کند.

برگزارى ميزگرد علمى
 پس از سخنرانی دکتر مهدوی نژاد، میزگرد علمی با عنوان »مقایسه 
ــامی و غربی با حضور حجت االسام والمسلمین  سبک زندگی اس
دکتر سعید مهدوی کنی، حجت االسام والمسلمین دکتر احمدحسین 
شریفی و دکتر محمد فنایی برگزار شد و کارشناسان به نظریه پردازی 
پیرامون چیستی و ضرورت سبک زندگی متناسب با آموزه های اسامی 

مطرح کردند.
 همچنین در نوبت صبح، همایش با سخنرانی حضرت آیت اهلل عامه 

مصباح یزدی)دامت برکاته( همراه بود.
ــام والمسلمین دکتر  ــاتید حجت االس در میزگرد علمی با حضور اس
شریفی و حجت االسام والمسلمین دکتر مهدوی کنی و دکتر فنایی 
 still درباره »چیستی سبک زندگی و تفاوت سبک زندگی اسامی با

life و ضرورت سبک زندگی« نظرات علمی خود را بیان نمودند.
ــلمین دکتر مهدوی کنی گفت: نزدیک ترین  ــام والمس حجت االس
مفهوم به سبک زندگی فرهنگ است و فرهنگ اعم از سبک زندگی 

است. 
وی در ادامه  به عنوان اینکه اخاق هم به سبک زندگی نزدیک است، 
با اشاره به مصرف گرایی افزود: طبقه پایین مستمند وباالی اشرافی در 

شبکه اجتماعی، سبک زندگی واحدی دارند. 
ــبک زندگی  ــام مهدوی کنی در ادامه گفت: اهمیت س حجت االس
فرصت های مصرف ایجاد شده و امکانات مالی فرصت انتخاب گری 
ــان ها از لحاظ تقلیدی به سمت گزینش  ــت و انس را ایجاد کرده اس
می روند که متأسفانه به دلیل آگاهانه نبودن گزینش ها زنگ خطری 

جدی وجود دارد.
دکتر فنایی هم با شاره به قید اسامی بودن و  غیراسامی بودن سبک 
زندگی به چگونگی شیوه زندگی اسامی با شیوه های دیگر پرداخت و 
گفت: سبک پوشش و یا غذا ممکن است متفاوت باشد و سبک هنر، 

موسیقی، فیلم متفاوت است، اگرچه اشتراکاتی هم دارند. 
وی به جنبه  های متمایز اشاره کرد و گفت: باورها و ارزش ها که نقش 
عمده ای دارند در شکل دادن به زندگی فردی و جمعی مؤثر است. اگر 
در سبک زندگی ماتریالیسم باشیم، خودمحور و فردگرا خواهیم بود و 
ــخصی خودمان مورد نظر خواهد بود و دغدغه  تأمین سود و لذت ش

زندگی شخصی است. 
ــبک زندگی دقیقا  ــه گفت: در همه عرصه های زندگی س وی در ادام
ــیوه های زندگی  ارتباط با دین داری ما پیدا می کند و ما تأثیر منفی ش

ــیوه فردی جوامع اسامی و مسلمانان می بینیم، که از  غربی را در ش
مسائل ریز تا کان شاهدتقلید هستیم.

وی خاطر نشان کرد: سبک زندگی مادی در غرب و هرجای دیگری 
مذموم است. باید سبک زندگی ماتریالیسم و سکوالر را شناسایی کنیم 
و اسام را به عنوان راه درستی که انتخاب کرده ایم جایگزین نماییم. 
همچنین بر اعتقادات عمل کنیم و تمام باورهایمان باید نتایج عملی 

داشته باشد.
ــبک زندگی گفت:  ــا تعریف س ــریفی هم ب ــام دکتر ش حجت االس
ــی از باورها و امیال فردی،  ــه ای از رفتارهای فردی و اجتماع مجموع
محیطی وجهه غالب رفتاری فرد، گروه یا جامعه شده باشد. مثا منطقه 
جغرافیایی ایجاب می کند رنگ و نوع لباس تغییر کند به شرطی که از 

حد و مرز و خطوط قرمز تجاوز نکند.
 دکتر فنایی درباره ضرورت بحث سبک زندگی گفت: سبک زندگی 
تحت تأثیر زندگی غربی در حال تغییر است و تمام ابعاد زندگی ما را در 
بر گرفته است. اصاح سر، معماری، هنر، مجری گری و حتی جراحی 
بینی در ایران چنان رواج و تبیلغ شده که بصورت مد درآمده است و در 

استفاده از وسایل آرایشی جزء اولین های دنیا هستیم.
 دکتر فنایی در ادامه افزود: ای کاش چیزهای خوبی را از غرب تقلید 
می کردیم، اما متأسفانه بیشترآنچه که تقلید میشود دارای انحطاط غربی 

است.
 باید در سبک زندگی خودمان بیندیشیم و ببینیم آیا با باورها و سنت های 

ما سازگار است یا خیر.
 عضو هیئت علمی مؤسسه گفت: شعار ما »استقال، آزادی و جمهوری 
اسامی« است، استقال به معنای سیاسی، فرهنگی واقتصادی است 
که اگر سبک زندگی غربی در تمام زندگی ما حاکم باشد، استقال و 

هویت ما محو خواهد شد و ملتی دنباله رو و پیرو خواهیم شد.
 دکتر فنایی گفت: پدیدآوردن تمدن نوین اسامی بدون زندگی اسامی 
تحقق پیدا نمی کند. تمدن نوین باموشک و نانو و بمب هسته ای حاصل 

نمی شود، به خاطر اینکه غرب هم اینها را دارد.

ــکار گفت: ما باید از خیلی پیش تر از این ها به فکر  ــوان راه  وی به عن
ــود. آیا بازار  این بحث ها می افتادیم. گاهی نوع دینداری ما باید نقد ش
ما اسامی است؟ اگر محرم شود و بازار سیاه پوش شود کافی است و 
ــامی باید صداقت باشد، گران فروشی نباشد و آیا اعتماد  یا در بازار اس

وجود دارد؟
برگزارى كميسون هاى تخصصى

برگزاری کمیسیون »الگوی سبک زندگی«، »رسانه فرهنگ و 
سبک زندگی اسامی«، »اخاق و خانواده« و »کمیسیون مدیریت 

روابط بین الملل«، از برنامه های نوبت عصر همایش ملی سبک 
زندگی اسامی بود.

اختتاميه همايش ملي سبک زندگي اسالمي
اختتامیه همایش ملي سبک زندگي اسامي عصر پنج شنبه 26 بهمن 

با ارائه گزارش کمیسیون هاي این همایش، برگزار شد.
ــلمین دکتر بی ریا در این همایش، با بررسی  ــام والمس حجت االس
روش های سبک زندگی در آیات قرآن، گفت: در آیات قرآن سبک های 
ــل این آیات  ــند که از ذی ــانی باش ــت، اما باید کس زندگی  فراون اس

سبک های زندگی را استخراج کنند.
 حجت االسام والمسلمین سقای بی ریا، با بیان این که سبک زندگی 
نقش زیادی در سعادت و شقاوت دنیا و آخرت انسان دارد، بیان داشت: 

متاسفانه سبک زندگی بسیاری  از افراد سکوالر است.
 وی، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی را مورد توجه 
قرار داد و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم پاسخ سئواالتی که مقام معظم 
رهبری در خصوص سبک زندگی بیان کردند را  پیدا کنیم، باید به دنبال 

سبک زندگی پیامبر)ص( و ائمه )ع(باشیم.
 رییس مجمع نمایندگان طاب و فضای حوزه علمیه قم، با بیان این 
ــول خدا)ص( آیینه تمام عیار برای ماست، گفت: ما در  که  سنت رس
انقاب اسامی و 8 سال دفاع مقدس سبک های زیادی از مجاهدین 

دیدیم و امروز این سبک ها در وصیت  و زندگی نامه آنها موج می زند.
 وی با اشاره به برخی از آیات قرآن کریم بیان داشت: باید سبک های 
نادرست را بشناسیم و آنها را به هنجار اجتماعی تبدیل کنیم؛ مکانیزم 

امر به معروف و نهی از منکر برای حفاظت از این هنجارها است.
حجت االسام والمسلمین سقای بی ریا در پایان یادآور شد: متاسفانه 
امروز تمام تاش دانشمندان این است که تکنولوژی در اختیار لهو و 

لعب قرار گیرد.
تجليل از صاحبان دستاوردهاى برتر سبک زندگى اسالمى

در پایان این همایش از حجت االسام هادی پور مسئول مؤسسه امیر 
ــام سید محمدباقر ابطحی مسئول مؤسسه رسول  بیان، حجت االس
مهر، حسن عبدلی و مرتضی اعرابی به عنوان ارائه دهنده دستاوردهای 

برتر نمایشگاه سبک زندگی اسامی تجلیل به عمل آمد.

مدل تقويت حيا
 در سبک زندگی اسالمی

محبوبه جوكار:
چکیده

»تقویت حیا « از اساسی ترین مسائل مورد توجه در سبک زندگی اسامی است.هدف از بررسی 
ــبک زندگی اسامی با محوریت آموزه های  ــت یافتن به مدل تقویت حیا در س این موضوع دس
اسامی است تا بتواند به عنوان یک دستورالعمل جامع و کاربردی به تدریج در زندگی مسلمانان 
ــیری، روایی و سایر منابع، با روش  ــتفاده از منابع تفس ــتاورد این پژوهش که با اس رواج یابد. دس
ــیوه گردآوری اطاعات به صورت کتابخانه ای به بررسی دیدگاه های  توصیفی –تحلیلی و با ش
اسام حول موضوع مذکور پرداخته، ترسیم مدل تقویت حیا در سبک زندگی اسامی با استفاده 
ــت یافتن به این نکته که حیا به عنوان  ــت و دس از محتوای غنی قرآنی و روایی در این باب اس
اساس  حجاب باید در دوسطح خانواده وجامعه مورد توجه قرار گیرد و الزمة تقویت حیا و حذف 
ــت. بی تردید  ــی افراد در جامعه، توجه به بن مایه های آن در خانواده اس زمینه های تهییج جنس
ــالم میان دو جنس  توجه به توصیه های دینی در این باره در خانواده، می تواند زیربنای روابط س

در جامعه را فراهم آورد.
کلیدواژه ها: حیا، سبک زندگی، خانواده،تربیت جنسی، تبّرج. 

معرفی مجموعه کتاب های خانواده پويا 
کلید سعادت انسان، این مسافر ملکوت  که باید فاصله 
مبدأ تا مقصدش را به سامت طی کن، شناخت لوازم 
سفر و موانع آن است؛ معرفتی که از منبعی مطمئن 
به دست آمده باشد. بویژه در دنیای کنونی که آسیب 
ها و تهدیدها جلوه های جدیدی یافته است. در این 
راستا خانواده به عنوان یکی از مهمترین کانون های 
ــان نقش مهمی  آرامش دهی، تربیت و آموزش انس
ــواده در این کانون و نهاد  ــا می کند. افراد خان را ایف
مقدس هم چنان که از حقوقی برخوردارند، وظایف 
و تکالیفی نیز به عهده آنان نهاده شده است که قوام 
روحی و سعادت انسان ها به رعایت دقیق این حقوق 

و وظایف بستگی دارد.
 از سوی دیگر، کودکان امانت های الهی در دستان والدین هستند و تربیت آنان نیز یکی از اصلی 
ترین وظایف پدر و مادر در نظام هستی است که خدای متعال بر دوش آنان نهاده و در روز واپسین 

از آنان بازخواست خواهد کرد.
جلد سوم از کتاب "خانواده پویا" خاصه پنج جلسه از نشست های اخاق در خانواده می باشد که 
ــی به خانواده ها در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( با حضور  به جهت آگاهی بخش
اساتید و کارشناسان محترم، حجج اسام سید علی اکبر حسینی، غامرضا فیاضی، محمد حسین 
زاده، دکتر عباسعلی شاملی، حسن عرفان، رضا فرهادیان، هادی صادقی و آقای دکتر غباری بناب 

برگزار شده است.
این جلد در پنج فصل منشر شده که فصل اول "حقوق و و ظایف متقابل همسران" را در موضوعاتی 
از قبیل »حق و تکلیف دو روی سکه«، »ارزش ارضای نیازهای عاطفی و روحی«، »تدارک مقدمات 

زندگی«، »خانواده کانون تعالی معنوی« و دیگر موضوعات متنوع بررسی کرده است.
ــئولیت های متقابل خانوادگی" را در موضوعات »گفتگوی  فصل دوم کتاب به "تحصیل و مس
همسران در خانه«، »تنظیم اوقات روزانه برای مسائل تربیتی«، »رسانه های جدید و آفات آن« و 

... توضیح داده است.
ــوم "نقش نظارتی والدین در استفاده صحیح فرزندان از رسانه ها" را بررسی کرده به  در فصل س
ــواالتی در خصوص »اهمیت بحث رسانه«، »پیامدهای حذف رسانه«، »ضرورت گزینش در  س
برنامه های رسانه ای«، »فیلترهای ضروری برای رسانه«، »راه مواجهه با خواسته های فرزندان« و 

موضوعاتی از این قبیل، پاسخ داده است.
فصل چهارم و پنجم به تبیین "مشکات تحصیلی و ناهنجاری های رفتاری فرزندان در ارتباط با 
درس و مدرسه" و "شیوهای صحیح تربیت کودکان و نوجوانان دشوار" پرداخته و موضوعات مهمی 
مانند »راه مواجهه با رفتارهای زننده کودکان«، »راه موجهه با شلوغی کودک در مجالس«، »راه 
مواجهه با رفتارهای مخفیانه کودک«، »مسأله بی عاقگی فرزندان به درس خواندن«، »الگوپذیری 
فرزندان«، »منشأ ترس در کودک«، »راه مقابله با خیال بافی و دروغ گویی فرزندان« و... را بررسی 

کرده است.
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در پرتو قناعت بدست می آید.
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تفسير صراط مستقيم
ــخص کرده تا با  خداوند راهي را براي بندگان مش
ــند و آن بندگي و صراط  پیمودن آن به کمال برس
ــتقیم و أن اعبدوني هذا صراط مستقیم. از اول  مس
ــیم. خداوند همه  ــا باید بنده صالح خدا باش بلوغ م
ــود تربیت و  ــد و بنده صالح خ ــران را نیز عب پیامب
ــن معنا را یاد دهند و  ــوث مي کند تا به مردم ای مبع

آن ها را بنده تربیت کنند.
خداوند در قرآن اطاعت از سه فرمان را واجب کرده: 

ــول فقد  ــت از فرمان خود خدا؛ 2. اطاعت از فرامین پیامبر، و من یطع الرس 1. اطاع
أطاع اهلل؛ 3. اطاعت از اولي امر، کساني از خود شما که شما حق دارند فرمان بدهند.

اطاعت این سه فرمان دنیا و آخرت را آباد مي کند.
آيت اهلل خوشوقت)ره(

اسالم و زيبايى هاى زندگى
کتاب "اسام و زیبایی های زندگی" اثر حجت االسام 
ــارات  ــت که به تازگی از انتش ــر داود رجبی نیا اس دکت
ــی امام خمینی )ره( منتشر  ــه آموزشی و پژوهش مؤسس

شده است.
ــانی روابط عمومی  ــزارش مرکز خبر و اطاع رس به گ
مؤسسه، این کتاب حاصل تاش حجت االسام دکتر 
ــد که در مراحل گوناگون تدوین  داود رجبی نیا می باش
و نگارش، از اساتیدی همچون آیت اهلل فیاضی،  حجت 
ــریفی، دکتر احمدی و  ــام دکتر بی ریا و دکتر ش االس
ــه و رایزنی  بهره  ــاتید بصورت گفتگو، مصاحب دیگر اس

مند شده است.
ــت که با  ــی دین اس ــی در قلمرو زیبایی شناس ــام و زیبایی های زندگی پژوهش کتاب اس

رویکردی تحلیلی و تربیتی به سبک زندگی تدوین شده است.
این کتاب در سه بخش با عناوین "مبانی نظری زیبایی شناسی"، "اسام و زیبایی آفرینی 
آن در ساحت های اساسی زندگی" و "زیبایی های رفتاری انسان در زندگی" به رشته تحریر 

درآمده است.
بخش اول کتاب در سه فصل آماده شده که فصل اول به بررسی موضوع "زیبایی شناسی" 
ــی و غربی«، »تعریف برگزیده«، »گونه های زیبایی،  ــمندان ایران پرداخته و »دیدگاه اندیش
»دانش زیبا بینی« را تبیین می کند، در فصل دوم با عنوان "اسام و زیبایی"، »نقش آموزه 
های اسامی در زیباسازی زندگی«، »نگاهی به مفهوم زیبایی در قرآن و سنت« را بررسی 
ــام و فهم درست از  ــام و زندگی" به توضیح »اس ــوم با "عنوان اس می کند و در فصل س

زندگی« و »اسام و کمال مطلوب در زندگی« می پردازد.
ــناختی"، "اسام و زیبایی های  ــام و زیبایی های ش ــه فصل "اس بخش دوم کتاب در س
ــی" و "اسام و زیبایی های رفتاری" را تبیین کرده و به توضیح موضوعاتی از قبیل  گرایش
ــناختی«، »نهادینگی ایمان«، »توحید باوری«،  »معاد باوری«،  ــاحت ش »نقش دین در س
»هدفمندی زندگی«، »مرگ اندیشی«، »نقش دین در ساحت عاطفی« و »ساحت رفتاری« 

پرداخته است.
بخش آخر کتاب نیز در شش فصل تدوین شده که به بررسی "زیبایی های رفتاری انسان 
در ارتباط با خدا"، "در ارتباط با ماورای طبیعت"، "در ارتباط با خود"، "در روابط خانوادگی"، 

"روابط اجتماعی" و "در ارتباط با طبیعت" می پردازد.

معرفي کتاب

تازه های نشرفعاليت هاي مديريت پذيرش

آزمون كارشناسى مؤسسه 
برگزار شد

ــع  مقط ــژوه  دانش پ ــرش  پذی ــون  آزم
ــال تحصیلی 93- کارشناسی، جهت س

1392 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
ــال برگزار  ــفندماه امس خمینی)ره( 4 اس

گردید.
ــط عمومی  ــز خبر رواب ــه گزارش مرک ب
ــام  ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش مؤسس
ــام مهدی  ــت االس ــی)ره( حج خمین
عباسی، مدیریت پذیرش مؤسسه یادآور 
ــرادران و  ــی ب ــد: در آزمون کارشناس ش
ــا 3056 نفر ثبت نام  خواهران، مجموع
ــدگان نهایی در قم  کردند که پذیرفته ش
ــتانی مؤسسه به تحصیل  و 10 واحد اس

مشغول می شوند.
وی با اشاره به واحدهای استانی مؤسسه، 
ــی  ــد: دوره تحصیلی کارشناس یادآور ش
ــی و پژوهشی  ــه آموزش 92-93 مؤسس
ــتان  امام خمینی)ره( عاوه بر قم در اس
های اصفهان، تهران، کرمان، کرمانشاه، 
ــزد، زنجان و  ــان، بجنورد، اراک، ی کاش

اردبیل برگزار می گردد.
ــی و  ــه آموزش مدیریت پذیرش مؤسس
ــی امام خمینی)ره( اظهار داشت:  پژوهش
ــون ورودی 92-93 طبق  ــام آزم ثبت ن
ــته در آذرماه آغاز شد  روال سنوات گذش
و آزمون نیز در 4 اسفند در 6 ماده درسی؛ 
ــات عرب، منطق،   فقه، اصول فقه، ادبی
ــی و زبان انگلیسی  زبان و ادبیات فارس

برگزار شد.
ــرای طاب  ــن آزمون ب ــزود: ای وی اف
سطح یک حوزه برگزار شد که خوهران 
ــده در 7 رشته نیمه  و برادران پذیرفته ش
ــته  ــرادران نیز در 12 رش ــوری و ب حض
حضوری به تحصیل مشغول خواهند شد.

ــه حضوری  ــرد: دوره نیم ــه ک وی اضاف
ــته های معارف اسامی و تاریخ،  در رش
روانشناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، 
ــفه وکام برگزار می  ــوم قرآنی، فلس عل
ــته  ــردد و دوره های حضوری در رش گ
ــامی و اقتصاد، ادیان،  های معارف اس
تاریخ، کام، حقوق، فلسفه، علوم تربیتی، 
علوم سیاسی، علوم قرآنی، روان شناسی، 
جامعه شناسی و مدیریت برگزار می شود.

آزمون ورودی با نظارت سازمان سنجش 
و زیر نظر وزارت علوم برگزار شد.

آزمون ارشد موسسه در 9 
رشته برگزار گرديد

حجت االسام مهدی عباسی با اشاره به 
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد در آذرماه 
ــام آزمون  ــرد: ثبت ن ــان ک 91 خاطرنش

کارشناسی ارشد در 9 رشته؛ علوم قرآنی، 
ــی، حقوق،  فلسفه علم، دین  روان شناس
شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد 
ــه 207 نفر از فارغ  ــد ک و تاریخ، آغاز ش
التحصیان دوره کارشناسی مؤسسه در 

آن ثبت نام کردند.
ــفند 91  در این آزمون که در تاریخ 4 اس
ــماره 2 مؤسسه واقع در  در ساختمان ش
ــت اهلل رجبی  ــد، آی ــان برگزار ش پردیس
ــه آموزشی و پژوهشی  قائم مقام مؤسس
امام خمینی)ره(، نماینده سازمان سنجش 
و معاون آموزشی مؤسسه امام خمینی)ره( 

حضور داشتند.
ــی ارشد از میان  آزمون ورودی کارشناس
ــه  ــی مؤسس فارغ التحصیان کارشناس
ــه کتبی؛   ــردد و دو مرحل ــزار می گ برگ
عمومی و تخصصی،  و آزمون شفاهی، 
پذیرفته شدگان مقطع ارشد را تعیین می 

کنند.
برگزارى دوره دكترى در 10 رشته 

ــی و  ــه آموزش مدیریت پذیرش مؤسس
ــی امام خمینی)ره( اظهار داشت:  پژوهش
ــته؛  آزمون ورودی دکتری نیز در 10 رش
ــامی، روان شناسی،  فلسفه اقتصاد اس
فلسفه تعلیم و تربیت، تاریخ تشیع، کام، 
ــفه سیاسی اسام، فلسفه  مدیریت، فلس
ــوق عمومی  ــفه اخاق و حق دین، فلس

برگزار شد.
ــر از فارغ التحصیان  وی افزود: 50 نف
ــد مؤسسه برای شرکت در این  دوره ارش

10 رشته پذیرفته شدند.
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زالل معرفت

گروه ها را بر اساس معیارهاي اسامي مورد مطالعه 
ــد اغلب آنها با وجود  ــرار دهیم، متوجه خواهیم ش ق
ــام و انقاب و زحمات و سختي هاي  عاقه به اس
فراواني که در این راه متحمل شده اند، نقاط ضعفي 
هم داشته اند که نقطه مشترک آنها عاقه به بعضي 

مظاهر و امور دنیوي است.
استاد اخاق حوزه علمیه با اشاره به این که حب مال 
ــرزنش نیست، ادامه داد: مهم  و مقام مطلقاً مورد س
ــت که در مقام تزاحم بین حب دنیا و اجراي  این اس
ــود و اینجا  ــمرده ش وظیفه الهي کدام یک مقدم ش
است که باید درون خود را واکاوي کنیم و ببینیم که 
در انگیزه هایمان چه میزان عشق خدا و اولیاي الهي 
وجود دارد و چه مقدار حاضر هستیم خواست خدا را 

بر خواسته خودمان ترجیح بدهیم.
ــت  آیت اهلل مصباح یزدي با بیان این که ممکن اس
ــته  ــه بعضي انحرافات در باطن ما وجود داش بن مای
باشد، اما تا زماني که مجال بروز پیدا نکرده، در رفتار 
ما خود را نشان ندهد، افزود: بعضي از کساني که در 
ــاده فداکاري تا آخرین قطره  دوران دفاع مقدس آم
ــام و انقاب بودند، بعد  ــون در جهت دفاع از اس خ
ــتن به جامعه، با تغییر  ــس از بازگش از آن دوران و پ
اوضاع و احوال جامعه آنها هم تدریجاً تغییر کردند، و 

رفتارهاي دیگري از آنها سر زد.
ــه داد: نه این که این نوع رفتار در آنها ایجاد  وي ادام
شده باشد، بلکه بن مایه آن در قلبشان وجود داشت، 
ولي چون موقعیت بروز نمي یافت، در رفتارشان ظاهر 
نمي شد؛ اما با تغییر شرایط این بن مایه تدریجاً رشد 

کرد و خود را نشان داد.
ــا نیز از این  ــتاد اخاق حوزه علمیه قم گفت: م اس
مشکات مصون نیستیم؛ لذا باید از یک سو معایب 
ــتگي  ــي از دلبس ــاي دیگر را که عمدتاً ناش گروه ه
ــناخته و تاش کنیم به آنها گرفتار  ــت، ش به دنیاس
نشویم؛ از سوي دیگر عوامل موفقیت و پیروزي افراد 
و گروه ها را بررسي کنیم و در پي کسب آنها باشیم.

عامه مصباح یزدي: بدون اصل والیت سایر اصول 
هم از بین مي رود.

عامه مصباح یزدي گفت:هر کس در حوزه خودش 
ــد اصل والیت را دنبال کند زیرا این اصل محور  بای
سعادت و عزت ما در دنیا و آخرت ضامن حفظ اصول 
ــت و اگر  توحید ، نبوت و امامت در زمان غیبت اس
ــتیم بقیه اصول در سایه آن حفظ مي  والیت را داش
شود و اگر نباشد سایر اصول هم باقي نخواهد ماند.

رییس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
ــوراي مرکزي و فعاالن  در جمع هیات معتمدین، ش
جبهه پایداري کرمان گفت: خداي متعال از نهایت 
فضل خودش بهترین بندگانش را براي هدایت بشر 
ــود و از آن جا که اراده الهي بر آن تعلق  مبعوث فرم
ــود راهش را انتخاب کند  ــر با اراده خ گرفته که بش
ــاب کردند و برخي  ــراد راه خداوند را انتخ بعضي اف
برخاف دستورات الهي عمل مي کنند و با نگاهي 
به تاریخ مي بینیم پذیرش مردم در برابر هدایت انبیا 
ــاس تاریخ قرآني اکثر مردم از  متفاوت بوده و بر اس

دعوت انبیا تبعیت نکردند.
ــاني  ــاح در ادامه افزودند: در بین کس ــه مصب عام
ــت  کردند هم مراتب مختلفي وجود  که از انبیا تبعی
داشت، عده اي در پذیرش این دعوت عمقي نداشتند 
ــت از فرامین به قدري  ــل عده اي در تبعی و در مقاب
ــدند. نتیجه  ــش رفتند که به مقام انبیا نزدیک  ش پی
ــه مراتب فهم و ایمان و درک و معرفت و نیز  این ک
مراتب تاثیر هواي نفس و وسوسه هاي شیطاني در 

افرادمتفاوت است.
رییس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
گفت: در تاریخ اسام هم گروهي که در سقیفه جمع 
شدند از همان کساني بودند که پاي منبر پیامبر حاضر 
مي شدند و مسلمان و نمازخوان بودند؛ ولي در نهایت 
ــمت دیگري رفتند. در زمان ما هم زماني که  به س
ــروع کردند طرفداران  حضرت امام )ره( نهضت را ش
و یارانشان از جهات مختلف متفاوت بودند؛ تا جایي 
ــت جمهوري کساني از  که در اولین انتخابات ریاس
ــت امام از طرفداران بني صدر بودند؛افرادي  داخل بی
ــتي شان براي امام  هم بودند که همه زندگي و هس
ــام هیچ دلبستگي  بود و غیر از خدمت به امام و اس
به زندگي نداشتند و بعضي از آنها به شهادت رسیدند.

عامه مصباح افزود: امروز هم همین اختاف فهم 
ــتگي به مقام و ثروت و غیره وجود دارد و  ها و دلبس
ما نباید توقع داشته باشیم که همه یک گونه عمل 

کنند و در مقابل ولي فقیه یکسان باشند.
ایشان با اشاره به این که ما باید همان مسأله الگوي 
ــته گفت: تأسیس  دوایر متحدالمرکز را در نظر داش
ــداري در دایره اصولگرایان همچون دایره  جبهه پای
کوچکي با محوریت والیت فقیه است که آن چه را از 
صحبت هاي رهبري دریافت مي کند عمل مي کند 

و در مرکز دایره وسیع اصول گرایان قرار مي گیرد.
عامه مصباح با طرح این سؤال که "اکنون در این 
ــتیم و باید والیت محور فعالیت  دایره مرکزي هس
ــد چه کنیم که منحرف نشویم" ادامه دادند:  ما باش
ــي وچند سال بیشترین عامل جذب  در طول این س
ــت و این عامل براي  ــت فقیه عاطفي بوده اس والی
ادامه کار کافي نیست و باید با تقویت عامل عقاني 
بر معرفت و شناخت ما افزوده شود تا این ریشه قوت 

پیدا کند و زمینه بقا و رشد و نمو را داشته باشد.
ایشان با اشاره به این که دشمني دشمنان هم باعث 
ــبت به اهلبیت  ــود که بر بصیرت مؤمنین نس مي ش
ــل  ــود، افزود: براي این که ما و نس و امام افزوده ش
آینده فکر صحیح و راه صحیحي داشته باشیم باید 
بنیه علمي و عقلي مان را تقویت کنیم. متأسفانه در 
طول این چند دهه عوامل رشد عقاني در این زمینه 
کم بوده است. البته اخیراً حرکت هایي در این زمینه 

شروع شده و شاهد شتاب آن هستیم.
ــاره به این که حدود 20 سال است که  ــان با اش ایش
ــان جوان هاي ما را  ــمن ایم رهبري مي فرمایند دش
ــت، افزودند: هر یک از ما باید به  هدف قرار داده اس
اندازه ظرفیت خود تاش کنیم و نقطه اصلي که باید 

تقویت شود مسأله والیت فقیه است.

عامه مصباح گفت: مشکاتي که در انقاب هاي 
منطقه وجود دارد این است که هیچ یک از آنها کسي 
را مثل امام ندارند. عامل پیروزي انقاب ما این بود 
که مردم اعتقاد داشتند چون ولي فقیه جانشین امام 
ــت اطاعت از او واجب است. و این تفکري  زمان اس
است که تمام غربي ها تاش مي کنند آن را تضعیف 

کنند.
عامه مصباح یزدي گفت:هر کس در حوزه خودش 
ــد اصل والیت را دنبال کند زیرا این اصل محور  بای
سعادت و عزت ما در دنیا و آخرت ضامن حفظ اصول 
ــت و اگر  توحید ، نبوت و امامت در زمان غیبت اس
ــتیم بقیه اصول در سایه آن حفظ مي  والیت را داش
شود و اگر نباشد سایر اصول هم باقي نخواهد ماند.

آیت اهلل مصباح یزدي: هرگز نباید ایراني بودن، جاي 
اسامي بودن را براي ما بگیرد

ــي بگوید  ــري گفت: مبادا کس ــو خبرگان رهب عض
امروز دوران اسام گرایي گذشته است؛ ممکن است 
ــود دوران خداپرستي گذشته است،  فردا هم گفته ش
ــود دوران اخاق هم گذشته است؛  روز بعد گفته ش
ــت اخاقي چنین  همان گونه که مکاتب پوزیتویس

ادعایي دارند.
رئیس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
در همایش »استقامت رمز پیشرفت« که به دعوت 
ــریف و به منظور  ــجویان دانشگاه صنعتي ش دانش
ــت یاد و خاطره آیت اهلل خوشوقت برگزار  بزرگ داش
ــت یاد و خاطره ایشان اظهار  شد، ضمن گرامي داش
داشت: تجربه تاریخي نشان داده است که تبلیغات 
همیشه موثر بوده است و در بسیاري از موارد تبلیغات 

مسموم سبب انحراف جامعه شده است.
ــطه تبلیغات،  ــت اهلل مصباح یزدي افزود: به واس آی
قاتل سیدالشهدا)ع( که علناً سگ بازي و میمون بازي 
مي کرد، به عنوان خلیفه مسلمین و جانشین پیامبر 
ــایر  ــت؛ هم چنان که س ــام)ص( بر تخت نشس اس
ــز بني عباس حق  ــد از آن نی ــاي بني امیه و بع خلف
ــال به عنوان  ــرده و صدها س ــه)ع( را غصب ک ائم
ــلمین بر  ــول خدا)ص( و خلفاي مس ــین رس جانش

کشورهاي اسامي تسلط داشتند.
ــاره به نقش مهم و غیرقابل انکار حضرت  وي با اش
ــت: تبلیغات  ــام اظهار داش ــي)ع( در احیاي اس عل
ــانه  معاویه کاري کرد که همان علي)ع( را که بر ش
ــرنگون کرد،  ــت و بت ها را س پیغمبر)ص( پا گذاش
ــه به گوش  ــجد کوف ــهادتش در مس وقتي خبر ش

عزت ملي در چهارچوب ارزش هاي اسالمي و براي تحقق 
اهداف اسالمي مطلوب است

امتحانات نيمسال اول حوزه علميه در 
موسسه امام خمينی )ره( برگزار شد

ــانی  ــزارش مرکز خبر و اطاع رس به گ
مؤسسه امام خمینی )ره(، حسب تعامات 
ــت آموزش و  ــه بین معاون صورت گرفت
ــال  مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، امس
ــه  ــز امتحانات حوزه علمیه در مؤسس نی

برگزار شد.
ــلمین سیدجواد  ــام و المس حجت االس
ــي  ــا، مدیر کل امور آموزش ــیني کی حس
ــزاري امتحانات  ــاره برگ ــه با اش مؤسس
نیمسال اول حوزه علمیه قم در مؤسسه 
ــه اینکه  ــا عنایت ب ــان کرد: ب خاطرنش
ــت و بر  ــاد حوزوي اس ــه یک نه مؤسس
ــاس تعامات صورت گرفته، دروس  اس
ــوزه علمیه از  ــال اول ح امتحانی نیمس
ــنبه 25 بهمن لغایت 3 اسفندماه  چهارش
ــاده امتحاني براي  ــال جاری در24 م س
25000 نفردرس جهت طاب و فضاي 

سطح حوزه، برگزار شد.
پنجمين مرحله آزمون شفاهى حوزه 

در مؤسسه برگزار گرديد
حجت االسام و المسلمین حسینی کیا 
ــی تعامات صورت  ــت: در پ اظهار داش
ــه  ــن معاونت آموزش مؤسس ــه بی گرفت
ــی امام خمینی )ره( و  آموزشی و پژوهش
معاونت آموزش حوزه علمیه قم، از سال 
89 امتحانات شفاهی حوزه نیز با حضور 
اساتید حوزه علمیه و مؤسسه، در مؤسسه 

برگزار می شود.
مرحله پنجم این آزمون در تاریخ یکشنبه 
ــفند ماه 91 برگزار شد و نوبت دوم  6 اس

ــنبه 13 اسفند ماه 91 برگزار  آن نیز یکش
می شود.

ــد: طبق آمارهای ارائه شده  وی یادآور ش
ــرکت کنندگان در پنج مرحله  از میان ش
آزمون شفاهی در مؤسسه، درصد قبولی 
ــه 85درصد بوده  ــش پژوهان مؤسس دان
ــت که این رقم در میان سایر طاب  اس

فقه و اصول 72درصد می باشد.
دروس فق�ه و اص�ول مؤسس�ه ب�ا 

اسقبال طالب ادامه مى يابد
ــلمین حسینی  ــام و المس حجت االس
ــزاری دروس فقه و  ــاره به برگ کیا با اش
اصول در مؤسسه از سال 89، خاطرنشان 
ــال اول  ــرد: دروس فقه و اصول نیمس ک
ــی 91-92 با حدود 83 کاس و  تحصیل
ــاختمان اصلی  ــر از طاب در س 830 نف
مؤسسه و ساختمان شماره 2 )پردیسان( 

برگزار گردید.
این روند در نیمسال دوم تحصیلی 91-

92 نیز با ثبت نام طاب، ادامه دارد.


