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وظیفه مردم، مسئوالن و نخبگان در سال 
»حماسه سیاسی   وحماسه اقتصادی«

همدلی مسئوالن زمینه ساز تحقق 
حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي 

خواهد بود

سخنان آیت اهلل رجبی در اولین 
نشست از سلسله نشست های »قرآن 

و مبانی علوم انسانی«
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روح همه عوامل انحراف 
از مسير حق، حب دنيا و 

دنياطلبي است

بدون اصل والیت سایر اصول هم از بین مي رود

هرگز نباید ایراني بودن، جاي اسالمي بودن را براي ما بگیرد

عض��و خبرگان رهب��ري گفت: غي��ر از خدا ب��ه هيچ چيز 
اميد نداش��ته باش��يم؛ هيچ چيز، يعني هيچ چيز. اين كه به 
نظرسنجي ها اعتماد كنيم و ببينيم چه كسي رأي بيشتري 
دارد ت��ا او را انتخ��اب كنيم، كار درس��تي نيس��ت. ما بايد 
وظيفه مان را بشناسيم و فقط به خداوند متعال اميدوار باشيم 
و بدانيم هر اندازه به چيزي غير از خدا اميد داشته باشيم، به 
همان ميزان با ناكامي و شكست در خواسته هايمان مواجه 

خواهيم شد.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( در ديدار 
با جمعي از اعضاي شوراي مركزي جبهه پايداري، با اشاره به 
فرمايشات مقام مظم رهبري در ابتداي سال جديد، سخنان 
ايشان را بسيار حساب شده، دقيق، راهگشا و روشنگر عنوان 
ك��رد و افزود: جوهره كالم رهبري در واقع همان كالم امام 
خميني)ره( اس��ت كه بيان گر آرمان ها و ارزش هاي اس��الم 
اس��ت؛ هرچند گاهي ب��ا توجه به مقتضي��ات زمان، برخي 

موضوعات و عناوين بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.
حضرت آيت اهلل مصباح يزدي با اشاره به اين كالم رهبري 
كه رئيس جمهور آينده بايد نقاط مثبت رئيس جمهور سابق 
را داشته باش��د و نقاط منفي را برطرف كند، ابراز داشت: با 
تنقيح مناط از س��خن مقام معظم رهبري مي توان دريافت 

كه هرفرد و يا گروهي براي پيشرفت در نظام اسالمي بايد 
وضعيت خود و ديگر افراد يا گروه ها را بررسي كند تا محاسن 

ديگران را كسب كرده و خود را از معايب آنها مبرا كند.
عضو خبرگان رهبري با اش��اره به اين كه براي تش��خيص 
حس��ن و عيب ابتدا بايد يك نظام ارزش��ي به عنوان معيار 
و مقياس معين ش��ود، ابراز داشت: ممكن است موضوعي 
را ع��ده اي حس��ن و عده اي ديگر عي��ب تلقي كنند؛ يعني 
ب��ا تفاوت معيارها، معناي حس��ن و عيب ني��ز فرق خواهد 
كرد. البته ما معتقديم بهترين معيار براي ش��ناخت محاسن 
و معايب موازين اس��المي اس��ت و بايد حسن و عيب را بر 
اساس آموزه هاي قرآن و فرمايشات اهل بيت)ع( تبيين كرد.

وي با اشاره به اين كه هيچ يك از گروه هاي فعال در گذشته 
و حال معصوم و مبرا از خطا و اشتباه نبوده و هر يك معايبي 
داش��ته اند، اظهار داش��ت: اگر هر يك از اي��ن گروه ها را بر 
اساس معيارهاي اس��المي مورد مطالعه قرار دهيم، متوجه 
خواهيم ش��د اغلب آنها با وجود عالقه به اسالم و انقالب و 
زحمات و سختي هاي فراواني كه در اين راه متحمل شده اند، 
نقاط ضعفي هم داش��ته اند كه نقطه مشترك آنها عالقه به 

بعضي مظاهر و امور دنيوي است.
ادامه در صفحه آخر
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تحلیل ش�ما از فضای سیاس�ی کشور با 
توجه به شعار سال جاری که توسط مقام 

معظم رهبری عنوان شده چیست؟
ب��ا نگاهی ب��ه وضعتی داخل��ی و خارجی 
كش��ور می بنيم كه بحث روابط  سياس��ی 
ما با كش��ورهای مهم اروپايی و آمريكا به 
مباحث اقتصادی كش��يده ش��ده كه بحث 
تحريم ه��ا مطرح ش��ده اس��ت و از طرف 
ديگر س��ال جديد ما با انتخابات رياس��ت 
جمهوری شروع می شود. ما در سال 1391 
مشكالت اقتصادی و تورم و گرانی داشتيم 
كه رهبر معظم انقالب هم به زمينه خارجی 
و داخلی آن اش��اره فرموده اند، اما مخالفان 
می خواهند بحران اقتصادی را دليلی برای 
ناكارآمدی دولت و نظام نشان دهند. يعنی 
نظام جمهوری اسالمی به دليل ناكارآمدی 
نتوانسته است مس��ئله اقتصادی را كنترل 
كن��د و منتظرند ببينند م��ردم با وجود اين 
ناكارآم��دی در نظام آيا باز هم در انتخابات 
شركت می كنند يا خير؟ نظر مخالفان نظام 
و انقالب اين است كه باالخره با وجود اين 
دو مشكل واكنش مردم به انتخابات رياست 
جمهوری چه خواهد بود. ميزان مش��اركت 
در انتخابات رياست جمهوری و به طور كلی 
نحوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری 
بسيار مهم است و حماسه سياسی می تواند 
اين باش��د ك��ه از طرفی نظ��ام جمهوری 
اس��المی ايران بتواند انتخابات را به خوبی 
مديريت كن��د و با وجود رقابت ها و فضای 
امنيتی كشور و با همه مشكالتی كه وجود 
دارد، انتخاب��ات را به خوبی برگزار نمايد و از 
طرف ديگر انتخابات از مش��اركت بااليی 
برخوردار باش��د. اين دو مسئله در حقيقت 
دو بعد حماسه سياسی را تشكيل می دهند.

مس�ئولین در تحقق حماسه سیاسی چه 
وظایفی دارند؟ 

وظيفه دولت و مس��ئولين در بعد حماس��ه 
سياس��ی اين اس��ت كه اوال بتوانند فضای 
عمومی كشور را آرام نگه دارند و كانديداهای 
رياست جمهوری با معيارهای قانون اساسی 
از هر سليقه ای كه هس��تند بتوانند فضا را 
با يك رقابت س��الم پيش ببرند و برگزاری 
انتخابات را با قدرت و سالمت كامل انجام 
دهند. شورای نگهبان بايد همچون گذشته 
به خوبی نظارت كن��د و تأييد صالحيت ها 

همانن��د دوره ه��ای قب��ل دقيق باش��د تا 
هيچ گونه حرف و حديثی پيش نيايد. وزارت 
كش��ور كه مجری انتخابات است، شرايط 
را به گون��ه ای فراهم كند كه كمترين بهانه 
به دس��ت دشمنان بهانه جو داده نشود، اين 
م��وارد  وظايف دولتی ها در بحث حماس��ه 
سياسی است كه بتوانند يك انتخابات منظم 
و سالمی را برگزار كنند. از طرف ديگر طبعا 
اولين وظيفه مردم بحث مشاركت است، هر 
اندازه مش��اركت مردم بيشتر باشد، حماسه 
بزرگتری خلق می ش��ود. در انتخابات دوم 
خ��رداد 76 هم آقا از آن، تعبير به حماس��ه 
كردند، هرچند  كه بعدها معلوم شد كه فرد 
منتخب با سياست های رهبری همسان و 
همراه نيس��ت. وظيفه اول مردم مشاركت 
اس��ت. مرحله بعد نوع انتخاب است؛ يعنی 
پس از اين مشاركت گسترده يك انتخاب 
اصلح نيز ش��كل بگيرد كه بتواند وضعيت 
كشور را بعد از انتخابات سر و سامان دهد. 
اين ها از رئوس اصلی بحث حماسه سياسی 

است. 

تدبیر رهبری در اختصاص شعار سال های 
اخیر به سوی مسایل اقتصادی چیست؟

همان ط��ور كه می دانيم چندس��ال اس��ت 
كه نام گذاری س��ال ها توس��ط مقام معظم 
رهبری بعد اقتص��ادی پيدا كرده و علتش 
هم می تواند اين باش��د كه پس از انقالب 
اس��المی توفيقاتی كه نظام به طور جدی 
در بحث های سياسی پيدا كرده قابل انكار 
نيست. ما همين اآلن هم وقتی كه با عموم 
مردم كه هر قش��ری روبرو می ش��ويم در 
بحث سياس��ی و قدرت يبن المللی ايران و 
چانه زنی ها و... نظام قوی وارد ش��ده است 
كه دف��اع مقدس، انرژی هس��ته ای و... از 
نمونه های آن هس��تند، اما واقع��ا در حال 
حاض��ر نظام ما چه در خارج و چه در داخل 
پاشنه آشيل آن، بحث اقتصاد است. به تعبير 
ديگر معتقدم آن موقع هم كه رهبر انقالب 
بحث اقتصاد مقاومت��ی و حمايت از توليد 
ملی و جه��اد اقتصادی را مطرح كردند، به 
خاطر حساسيت وضعيت اقتصادی و آينده 

كشور بوده است. 

حماسه سیاسی چه رابطه ای می تواند با 
نفوذ مدل نظام سیاس�ی انقالب اسالمی 

ایران در کشورهای منطقه داشته باشد؟ 
در همه كشورهايی كه تحول اتفاق افتاد اين 
دو مؤلفه است؛ يعنی كنار زدن ديكتاتورها 
و آمدن مردم و قدرت گرفتن اسالم گراها. 
در مصر، ليبی، تونس  و هرجايی كه اتفاق 
افتاده است، اين دو عنصر وجود دارند، البته 
بايد دقت داش��ت آن اس��الم گرايی كه سر 
كار می آيد، طبيعتا اس��الم گرای شيعی كه 
نيست، اهل سنت است، با نگاه های خاص 
خودش است، نسبتش با اسرائيل هم با نگاه 
جمهوری اسالمی ايران خيلی فرق می كند. 
در مجموع عين مدل ما نيست ولی كليت 
آن مدل مردم ساالری دينی كشور ما است. 
اين قطعا هست و لذا ما مدل سياسی مان را 
صادر كرديم، اين توفيق را به دست آورديم.

مس�ائل اقتصادی چقدر در نگاه به ایران 
چه در داخل و چه در خارج از کشور مؤثر 

است؟
يكی از مهم ترين جلوه های آن بعد اقتصادی 
است. اگر ايران چه در فضای بين المللی و 
چه فضای داخلی، يك كشوری باشد كه از 
لحاظ اقتصادی قوی باشد، می تواند الگوی 
خوبی ارائه كند و نگاه عموم مردم را بسيار 
تغيير دهد. بنابراين بحث اقتصاد در كشور ما 

خيلی مهم است.

تحقق حماس�ه اقتصادی ب�ه چه عواملی 
وابسته است؟

در بح��ث حماس��ه اقتصادی بايد به س��ه 
حوزه توجه اساس��ی ش��ود. يكی در حوزه 
مسئولين اس��ت كه بايد برنامه ريزی های 
اقتص��ادی جام��ع و نظام بن��دی را انجام 
دهند مثال برنامه های حساب شده ای برای 

اش��تغال بايد داشته باشند. همين طور برای 
كنترل تورم و نرخ ارز برنامه داش��ته باشند. 
حماي��ت از توليدات داخل��ی و جلوگيری از 
قاچاق و واردات كاالهای خارجی از وظايف 
اصلی دولت است. دوم وظيفه مردم است. 
همان طور كه رهبری در س��ال های قبلی 
تأكي��د كردند، مردم چند وظيفه دارند، يك 
وظيف��ه كه ب��ه نام گذاری چند س��ال قبل 
برمی گردد، بحث اص��الح الگوی مصرف 
است، يعنی در اصالح الگوی مصرف چند 
نكته است. مصرف كاالهای داخلی و دوم 
اينكه پرهيز از مصرف های تجمالتی و به 
اصطالح كاالهای غيرضروری اس��ت كه 
آمارش هم در كشور ما نسبت به كشورهای 
ديگر واقعا باالست. من معتقدم يك عامل 
گرانی ها و موج ه��ای گرانی و باال و پايين 
رفتن قيمت س��كه و ارز خود مردم هستند. 
وقتی كه پولشان را صرف خريد ارز و سكه 
می كنند، كس��ی كه يك سكه يا دو سكه 
بخرد، فرقی ندارد با آن كسی كه صد سكه 
می خرد؛ اينها باعث گرانی  و تورم می شود. 
مثال احساس می كنند كه قرار است روغن 
گران شود، ده تا روغن می خرد، آن كه بيشتر 
می تواند، يك كامي��ون می خرد و انبار می 
كند و احتكار در نوع جزئی و كلی ش��كل 
می گيرد. در اين فضا خود اين حرص زدن ها 
بح��ران ايجاد می كند، قيمت را باال می برد 
و كمبود ايجاد می كن��د و اتفاقات ديگری 

به دنبال آن می افتد. 

وظیفه مردم برای خلق حماسه اقتصادی 
اصالح الگوی مصرف و باالبردن فرهنگ 

کار و تالش است.
 اين اصالح الگوی مصرف يك كار جدی 

است، كار دومی كه بايد مردم انجام دهند، 
يك مقدار نيازمند كار نخبگان هم هست، 
فرهنگ س��ازی برای كار و تالش اس��ت. 
اآلن ب��ه فضای عمومی جامعه نگاه كنيد، 
متأسفانه جوان ها و نسل  جديد يك عطش 
و تقاضايی دارند كه اتفاقا متناس��ب با اين 
تقاضا كتاب های زيادی به بازار آمده است 
و آن تقاضا اين اس��ت كه يك شبه، راحت 
و بدون كار و زحمت پول دار ش��وند. همين 
اس��ت كه ش��بكه های هرمی و شيوه های 
يك شبه ميلياردرش��دن را در كشور ظهور 
می كن��د. اين ش��يوه ها به رش��د اقتصادی 
ضربه می زند و طبيعت��ا خيلی از مردم هم 
ناكام می شوند و همين ناكامی نتايج بدی 
دارد، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ رونق 
اقتصادی. بنابراين بايد فرهنگ كاركردن، 
توليد كردن، زحمت كشيدن نهادينه شود. 
اين كار نيازمند فرهنگ سازی است كه در 

بعد سوم وظيفه نخبگان است.

ب�ه نق�ش نخب�گان اش�اره کردی�د، چه 
میزان در عملی شدن حماسه اقتصادی، 

نخبگان می توانند نقش ایفا کنند؟ 
نخب��گان در بحث حماس��ه اقتصادی دو 
مؤلف��ه را ني��از دارند، يك��ی همين بحث 
فرهنگ سازی است در حوزه های اقتصادی 
يعن��ی فرهنگ س��ازی در هم��ان اصالح 
الگوی مصرف و حمايت از توليد داخلی و 
اعتقاد به كار و تالش كه مردم را بكشانند 
به اين س��مت ها. حتی فرهنگ س��ازی در 
بحث قناع��ت، فرهنگ س��ازی در بحث 
پرهيز از تجمل گرايی و اين نوع گرايش ها. 
بعد ديگر كه نخبگان در حوزه  و دانش��گاه  
بايد به آن بپردازند � و از مطالبات رهبری 
هم اس��ت � بحث های نظ��ری در اقتصاد 
اس��ت. ما در اين فضای بحران اقتصادی 
واقعا چه بايد بكنيم؟ تا به امروز مدل های 
اقتصادی و نظريه های اقتصادی كه خيلی 
اوقات استفاده ش��ده، غربی و بيگانه بوده 
و اس��المی و بومی نبوده است. گاهی هم 
مدل هايی مث��ل بانك داری اس��المی در 
پيش گرفته ايم ك��ه در برخی موارد نقص 
داشته اس��ت. دومين مقوله كه بايد به طور 
ج��دی ب��ه آن پرداخت، توليد علم اس��ت 
يعن��ی به تعبير مقام معظ��م رهبری توليد 
علم اقتصاد ايرانی و اسالمی و نظريه های 

اقتصادی ايرانی اسالمی كه بتواند ما را از 
اين بحران ها بي��رون ببرد تا دوباره گرفتار 
اقتصاد بيمار غربی كه امروز خودشان با آن 
مبتال شده اند، نشويم. اين هم نكته ای است 
كه می تواند برای نگاه بلندمدت مطرح شود 
كه يكی از م��وارد آن می تواند برنامه های 
اقتصادی برای حذف اقتصاد متكی به نفت 
باشد، كه الحمدهلل تا حدودی شكل گرفته 

اما بايد يك شتاب بيشتری پيدا كند.

شكل گیری و تحقق حماسه اقتصادی چه 
برکاتی می تواند داشته باشد؟

اگر مجموع كار دولتی ها، مردم و نخبگان 
با اي��ن فضايی كه سياس��ت های كلی آن 
توس��ط رهبری ارايه ش��ده اس��ت، شكل 
بگيرد، آن وقت می توان گفت يك حماسه 
اقتصادی شكل گرفته است و به ويژه اآلن 
در فض��ای تحريم اگر ما بتوانيم با قناعت، 
تحمل و استفاده از كاالهای داخلی و اين ها 
پيش رويم و به  قول بسياری از كارشناس ها، 
اگ��ر در اين چندماه اي��ن فضای تحريم ما 
را نش��كند؛ ورق برمی گردد يعنی غربی ها 
پشيمان خواهند شد و می ببينند فايده ندارد 
و از آن طرف خودش��ان هم دارند لطماتی 
را تحم��ل می كنند، كوت��اه خواهند آمد  و 
به بحث ه��ای ديپلماتيك رو می آورند. اگر 
ما از فضای تحري��م بيرون برويم و آنها را 
بش��كنيم؛ واقعا يك حماسه شكل گرفته 

است. 

به عن�وان آخرین س�ؤال بفرمائید نقش 
مؤسسه در تحقق این شعار چیست؟

مؤسسه امام خمينی)ره( به عنوان يك نهاد 
حوزوی طبعا هم��ان وظيفه نظريه پردازی 
را به عه��ده دارد، به نظ��ر من بخش های 
فرهنگی مؤسسه بيايد روی ابعاد و فضای 
فرهنگی كار كند. می تواند روی بعد فرهنگ 
قناعت، فرهنگ استفاده از كاالهای داخلی 
و همي��ن بحث های فرهنگ��ی كه عرض 
كردم كار كند، اين ها نكته های مهمی است 
ك��ه بايد واقعا روی آن كار ش��ود و باورش 
ايجاد ش��ود. گاه��ی اوقات م��ا حرفش را 
می زنيم ولی خودم��ان در عمل اين طوری 
نيس��تيم، اين خيلی مهم است. بحث های 
نظری اين ش��عار را هم بخش های علمی 

مؤسسه بايد پی گير باشد.

اولين نشس��ت از سلس��له نشست های 
»ق��رآن و مبان��ی عل��وم انس��انی« روز 
پنج ش��نبه 5 ارديبهش��ت ماه سال جاری 
در سالن انديشه مؤسسه امام خمينی)ره( 

برگزار شد.
به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی 
ام��ام خمينی)ره( مدير گروه و تفس��ير و 
علوم قرآن مؤسس��ه در اولين نشست از 
سلسله نشست های »قرآن و مبانی علوم 
انس��انی«، به محورها، امكان، مطلوبيت 
و ضرورت موضوع ق��رآن و مبانی علوم 
انسانی پرداخت و اظهار داشت: پرداختن 
به اين مباحث جلس��ات متعددی را می 
طلب��د و كارهای جدی زيادی بايد انجام 

گيرد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در 
ابتدای مباحث به فرازهايی از فرمايشات 
مقام معظم رهبری اش��اره نمود و گفت: 
رهب��ری در ديدار با خواه��ران قرآن پژوه 

فرمودند:

»ما علوم انس��انی مان بر مبادی و مبانی 
متع��ارض با مبانی قرآنی و اس��المی بنا 
ش��ده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر 
جهان بينی ديگری است؛ مبتنی بر فهم 
ديگ��ری از عالم آفرينش اس��ت و غالبًا 
مبتن��ی بر نگاه مادی اس��ت. خوب، اين 
نگاه، نگاه غلطی است؛ اين مبنا، مبنای 
غلطی اس��ت. اين علوم انس��انی را ما به 
صورت ترجمه ای، بدون اينكه هيچگونه 
فكر تحقيقِی اسالمی را اجازه بدهيم در 
آن راه پيدا كند، مياوريم تو دانشگاه های 
خودمان و در بخش��های مختلف اينها را 
تعليم ميدهيم؛ در حالی كه ريش��ه و پايه 
و اساس علوم انسانی را در قرآن بايد پيدا 
ك��رد. يكی از بخش��های مهم پژوهش 
قرآن��ی اين اس��ت. باي��د در زمينه های 
گوناگون به ن��كات و دقائق قرآن توجه 
كرد و مبان��ی علوم انس��انی را در قرآن 
كريم جس��تجو كرد و پيدا كرد. اين يك 
كار بس��يار اساس��ی و مهمی است. اگر 
اين ش��د، آنوقت متفكرين و پژوهندگان 

و صاحبنظران در علوم مختلف انس��انی 
ميتوانن��د بر اي��ن پايه و بر اين اس��اس 
بناه��ای رفيعی را بنا كنن��د. البته آنوقت 
ميتوانند از پيشرفتهای ديگران، غربی ها 
و كس��انی كه در علوم انسانی پيشرفت 
داشتند، استفاده هم بكنند، لكن مبنا بايد 

مبنای قرآنی باشد.«
آيت اهلل رجبی در تبيين محورها، امكان، 
مطلوبيت و ضرورت گفت: مقصود از اين 
عنوان »ق��رآن و مبانی علوم انس��انی« 
ارتباط دوسويه مدنظر نيست بلكه نقش و 
جايگاه قرآن در ارائه و تبيين مبانی علوم 

انسانی است.
وی در ادامه افزود: مبانی علوم انس��انی 
به پنج دس��ته: مبانی معرفت ش��ناختی، 
هستی ش��ناختی،  روش ش��ناختی، 
انسان ش��ناختی و ارزش ش��ناختی قابل 

دسته بندی است.
قائم مقام مؤسسه امام خمينی)ره( گفت: 
اس��تفاده از قرآن ب��رای ارائ��ه و تبيين 
مبانی علوم انس��انی امكان پذير است و 

ب��رای اثبات آن از دو منظر درون متنی و 
درون دينی و برون دينی می توان استدالل 

كرد.
مدير گروه تفس��ير و علوم قرآن مؤسسه 
خاطرنش��ان كرد: داليل ضرورت بعثت ا 
نبياء كه پيوس��ته به اهداف ارسال رسل 
و انزال كتب می باش��د به ضميمه ابتنای 
ارزش ها و هنجارهای اسالمی بر واقعيت، 
دليل برون دينی امكان اس��تفاده از قرآن 
در ارائه و تبيين مبانی علوم انسانی است.

عض��و هيئ��ت علم��ی مؤسس��ه ام��ام 
خمينی)ره( گفت: با بررس��ی قرآن كريم 
به روش��نی می توان درياف��ت كه قرآن 
كري��م در محوره��ای پنج گانه ی مبانی 
علوم انس��انی، ديدگاه خاص خود را دارد 

و ديدگاه های معارض آن را رد می كند.
وی در ادامه افزود: داليل يا شبهاتی كه 
در مورد عدم امكان چنين كاوش فكری 

مطرح است قابل پاسخ گو می باشد.
استاد تفسير و علوم قرآن گفت: مطلوبيت 
اس��تفاده از قرآن در مبانی علوم انسانی 

ب��ه دليل آن اس��ت ك��ه علوم انس��انی 
جهت دهن��ده، مديري��ت كننده س��بك 
زندگی جامعه ی اسالمی و تربيت كننده 
مديران آن است و با توجه به نقش تعيين 
كنن��ده مبانی علوم انس��انی در محتوای 
علوم انس��انی و نقش ق��رآن در تعيين و 
تبيين آن مبانی مطلوبيت آن محرز است.

آي��ت اهلل رجبی ادامه داد: ش��بهه از بين 
رفتن قداست دين و تزلزل ايمان جامعه 

علمی نس��بت به قرآن و انسداد جوالن 
فكری و نوعی انس��داد شكوفايی و رشد 

علم قابل پاسخگويی است.
وی در پايان تصريح كرد: وجود نواقص 
اساسی و سرنوشت س��از در مبانی علوم 
انس��انی رايج غرب��ی، ضرورت ش��ديد 
برطرف س��اختن اين نق��ص و انحصار 
رفع اين نقص توسط قرآن، ضرورت اين 

مباحث را می  طلبد.

در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین ابوطالبی عنوان شد؛

سخنان آیت اهلل رجبی در اولین نشست از سلسله نشست های »قرآن و مبانی علوم انسانی«

وظيفه مردم، مسئوالن و نخبگان در سال »حماسه سياسی و حماسه اقتصادی«
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نشریه خبری-تحلیلی

 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

گروه خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمينی)ره( در ارائه گزارشی از صحبت های 
اساتيد مؤسس��ه اين بار درباره سال حماسه سياسی حماسه 
اقتصادی از بيانات حجت االسالم والمسلمين دكتر نوروزی 

استقاده نموده است.
حجت االس��الم والمس��لمين دكتر ن��وروزی در بيان علت 
نامگذاری امسال به سال حماسه سياسی حماسه اقتصادی 
گفت: رهبر معظم انقالب در پيام س��ال 92، امس��ال را به 
نام حماسه سياس��ی و اقتصادی نام نهادند. اين نام گذاری 
بر اس��اس ش��ناخت و اولويت يافتن مس��ايل سياس��ی و 
اقتصادی در بستر رشد و تعالی جامعه مطرح گرديده است. 
واژه حماس��ه معموال در مت��ون ادبی به كار می رود و بيانگر 

افتخارات پهلوانی و بزرگی های قومی و فردی است.
اما به تدريج در بس��ياری از حوادث و تحوالت نقش آفرين 
نيز بكار رفته است چنانچه شهيد مطهری از حماسه حسينی 
سخن به ميان می آورد و يا در خالل جنگ تحميلی عراق از 
حماسه آزادسازی خرمشهر و اين روزها از حماسه شگرف 9 

دی بحث و گفتگو می شود.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: نام گذاری سال 92 به حماسه 
سياس��ی نويدبخش كاری كارستان است كه از سوی ملت 
بزرگ ايران اس��المی و با هداي��ت و مديريت رهبر معظم 
انقالب و با اتكای به فضل و رحمت الهی محقق می گردد.

شاخص های حماس��ه سياسی باتوجه به مختصات حماسه 
در كارب��رد ادبی آن عبارت از عزم و اراده، حضور و رفتاری 
جهادگونه، همت بلند و نگاه اميدوارانه، زمان شناسی، ايثار و 
از خودگذشتگی و تالش وافر برای نيل به هدف می باشد.

عضو هيئت علمی مؤسس��ه در پاسخ به اين سؤال كه چه 
زمينه ها و داليلی موجب شد سال جاری با حماسه سياسی 
و اقتصادی نام گذاری گ��ردد، گفت: بی ترديد انتخاب اين 
ن��ام نش��انگر آينده نگری مقام معظم رهبری اس��ت و در 

چش��م انداز س��ال 92 تحولی جهادی در عرصه سياسی و 
اقتص��ادی برای برون رفت از پاره ای نارس��ايی ها در اين 

دو حوزه است.
وی در ادام��ه افزود: جمهوری اس��المی ايران طی بيش از 
س��ه دهه گذش��ته حماس��ه های مختلفی را آفريده است و 
نام گذاری س��ال 92 از آن رو صورت گرفته است كه ملت 
برای خلق حماسه ای كه نخس��تين آن می تواند برگزاری 
پرش��كوه انتخابات اس��ت آماده ش��ود چراكه بس��ياری از 
ملت های مس��لمان و مستضعف چشم به ما دوخته اند تا با 
الهام از اين حماسه خود به خروش آمده و سلطه اهريمنی 

قدرت های سلطه جو را بگسلند.
اس��تاد گروه علوم سياسی در ادامه گفت: اما هر حماسه ای 
به وي��ژه با مختص��ات زمانی، مكانی و فكری ما در س��ال 

جاری يكسری الزام هايی دارد، نخست همدلی مسئولينی را 
می طلبد تا زمينه های تحقق اين حماسه را در ساحت مبانی 

و اقتصادی مهيا كنند.
دوم مش��اركت حداكثری مردم در صحنه های سياس��ی و 
اقتصادی اس��ت تا با انتخاب اصلح در انتخابات و تأكيد بر 
زمينه های اجرايی شدن اقتصاد مقاومتی آخرين مدافع نظام 
سلطه را درنوردند و با توجه به موقعيت فتح خيبر و بدر كه 

در آن سرمی بريم دشمن را به هزيمت وادارند.
وی خاطرنش��ان كرد: حماسه سياسی كاكردهای زيادی را 
درپی خواهد داش��ت در عرصه تبليغات جنگ روانی داخلی 
و خارج��ی با كليدواژه انتخاب��ات آزاد را خنثی خواهد كرد. 
تهديده��ا و از جمله تحريم های فلج كنن��ده را به فرصتی 
برای حضور مس��تقالنه نظام اس��المی فراهم می س��ازد � 

رش��د علمی، فناوری و بس��ياری از فرصت های اقتصادی 
كه در فضای تحريم نصيب ايران اس��المی ش��ده اس��ت. 
نش��ان می دهد كه اين مل��ت با اقتدار و ب��ا اتكا به قدرت 
اليزال الهی قادر است موانع ايذايی دشمن را پشت سرنهد 
و قله ه��ای ترقی را يكی پس از ديگ��ری طی كند. ظهور 
حماسه های متعدد در گذشته از جمله فتح خرمشهر، 9 دی، 
برگزاری اجالس غيرمتعهدها همه نش��ان داد كه دشمنان 
بايستی حضور مقتدرانه امت اسالمی را در صحنه سياسی 
به رسميت شناخته و اين حضور تمامی معادالت آنان را در 
هم ريخته و امروزه بس��ياری از تحوالت در صحنه منطقه، 
جهان و بين المللی تنها يا مشاركت ام القرای ايران اسالمی 
قابل حل و فصل است. حضور حماسی در صحنه های سال 
92 تهديد های دشمن را بی اثر و ارتقاء سطح كارآمدی را به 

همراه خواهد داشت.
دكتر نوروزی مسايل پيش رو در عرصه سياسی كه نيازمند 

تالش حمسی اند را اين گونه برشمرد: 
1. انتخابات رياست جمهوری كه دشمن درصدد بهره گيری 
از ان در جهت اهداف خويش اس��ت و ما بايستی با حضور 
حماسی سرنوش��ت كش��ور را به افرادی دلسوز، متعهد به 
اسالم و نظام ج اسالمی ايران سپرده و اميد دشمنان را به 
يأس مبدل سازيم. بر اساس آنچه گفته شد انتخابات مظهر 
حماسه سياس��ی،اقتدار نظام، مظهر اراده ملی و نماد مردم 

ساالری دينی  در نظام اسالمی است.
2. پی گيری موضوع صلح آميز هسته ای و احقاق حق در اين 
امر مهم كه در نتيجه صبر و استقامت ملت و رهبری نتيجه 
خواهد داد و بی ترديد حماسه ای به يادماندنی را در كام ملت 

ايران بر جای خواهد گذاشت.
3. خود اتكايی به اقتصاد داخلی و حل مش��كالت در زمينه 
اقتص��ادی و تالش در جهت افزايش توليد ملی در س��ايه 

حمايت از كار و سرمايه ايرانی خواهد بود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر نوروزی:

همدلی مسئوالن زمينه ساز تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي خواهد بود

پايان نامه ها

حقیقت قلب و حاالت آن از دیدگاه قرآن 
و عرفان اسالمی

رشت��ه:مدرسی معارف
مقط�ع:دكتري

محسن  آقاي  االس��الم  حجت  دان�ش پژوه: 
پارسانژاد

زمان: شنبه 92/1/31 ساعت  14/15



اخالق پزشكی مؤثر در تصمیم گیری های 
بالینی بیماران مرگ مغزی از دیدگاه 

اسالم
رشت��ه:  مدرسی معارف

مقط�ع:  دكتري
دان�ش پژوه: حجت االسالم آقاي قدرت اهلل مؤمنی

زمان: پنجشنبه 92/2/5 ساعت  15/30



تقابل خرده فرهنگ ها در افغانستان 
)نشانه ها ریشه ها پیامدها و راهكارها(

رشت��ه: جامعه شناسی

مقط�ع: كارشناسی ارشد
قربانعلی  آقاي  االسالم  حجت  دان�ش پژوه: 

اخالصی
زمان: يكشنبه 92/2/1 ساعت  8 صبح 



نقش نیّت در ارزش عمل انسان
رشت��ه: مدرسی معارف
مقط�ع: كارشناسی ارشد

دان�ش پژوه: حجت االس��الم آقاي سيد مهدی 
حسينی

زمان: يكشنبه 92/2/4 ساعت  11 صبح 


شاخص های هویت در الگوی اسالمی 
پیشرفت

رشت��ه:  علوم سياسی
مقط�ع:  كارشناسی ارشد

دان�ش پ��ژوه: حجت االس��الم آق��اي مجتبی 
كاظمی

زمان: سه شنبه 92/1/27 ساعت  11 صبح 

معاونت پژوهش مؤسسه برای انتخاب پژوهشگران و 
محققان برتر در يك سال گذشته از همه عزيزانی كه در 
عرصه پژوهش مشغول به تالش هستند دعوت به عمل 
می آورد كه آثار و دستاوردهای علمی پژوهشی خود را 
جهت گزينش و انتخاب در اختيار اين معاونت قرار دهند.

 - هم��ه فعاليت های پژوهش��ی اعم از نگارش كتب 
و مق��االت، ارائه مقاله در همايش ها و ... بايد از ابتدای 

زمستان 90  تا انتهای پاييز 91 باشند.
- پژوهش��گران عزيز می توانند در مرحله اول صرفا با 
ارائه فهرست آثار خود در فرم مخصوص، در اين گزينش 

شركت كنند.
- در مرحله دوم از ميان پژوهشگرانی كه بيشترين امتياز 

را دارا باشند پژوهشگران ممتاز معرفی خواهند شد.
برای شركت در اين گزينش مي توانيد به دو طريق اقدام 

نمائيد:
RESEARCH.IKI. 1. ب��ا مراجع��ه ب��ه آدرس

AC.IR/BEST91  فرم پژوهش��گر برتر را دانلود 
نموده و پس از تكميل مجدداً از طريق همان صفحه 

فرم تكميل شده را آپلود و سپس ارسال نماييد.
 2.  با مراجع��ه به دفتر برنامه ريزي و ارزيابي پژوهش 
)طبقه چهارم - انتهاي س��الن معاونت پژوهش( فرم 
پژوهشگر برتر را دريافت نموده و پس از تكميل آن به 

همان دفتر تحويل دهيد.
  مهلت ارسال فرم ثبت نام تا 1392/01/20 مي باشد.

آزمون دكتری رش��ته های تفسير و علوم قرآن و علوم 
سياس��ی روزهای نهم، دهم و يازدهم ارديبهش��ت ماه 

سال جاری برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
ام��ام خمين��ی)ره( اين آزم��ون در روزهای دوش��نبه، 

سه ش��نبه و چهارش��نبه اين هفته در س��الن منفی دو 
مؤسسه آموزش��ی و پژوهشی امام خمينی)ره( ساعت 

8 صبح برگزار می شد.
 گذراندن مقطع كارشناس��ی ارش��د مؤسسه از شرايط 

اختصاصی پذيرش در دوره دكتری می باشد.

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

کتاب »رساترین دادخواهی و روشنگری« انتخاب پژوهشگر برتر سال 1391
جدیدترین اثر عالمه مصباح منتشر شد

نخستين جلد كتاب »رساترين دادخواهی 
و روش��نگری« جديدتري��ن اث��ر عالمه 
مصباح يزدی به همت انتشارات مؤسسه 
آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام خمينی)ره( 

منتشر شد.
 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مؤسس��ه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( اين 
اثر نفيس كه فرازهاي��ی از خطبه نورانی 
فدكيه را تشريح و تبيين می كند، حاصل 

سلس��له س��خنرانی ها و درس های اخالق حضرت استاد آيت اهلل مصباح 
يزدی می باشد.

 حم��د، ش��كر و ثن��ای اله��ی در كالم فاطمه)عليه��ا الس��الم(، دريای 
نعمت های الهی، ش��كر نعم الهی، حقيقت توحيد و ش��ناخت خدا، هدف 
اصل��ی آفرين��ش، راه و راهنماشناس��ی فاطمه، قرآن شناس��ی فاطمه و 
فهرس��تی از اس��رار معارف كلی قرآن، بخش هايی از جلد اول اين كتاب 

است.
 نخستين جلد كتاب »رساترين دادخواهی و روشنگری« در قطع وزيری 

با 620 صفحه به زيور طبع آراسته گرديده است.
.

انتشار کتاب »روش شناسی من وحی القرآن«
وحی القرآن«  من  »روش شناس��ی  كتاب 
تأليف ش��مس اهلل معل��م كاليی به همت 
انتش��ارات مؤسسه آموزش��ی و پژوهشی 

امام خمينی)ره( منتشر شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
و پژوهش��ی امام خمينی)ره( نگارنده در 
اين اثر، افزون بر هدف اصلی، كه بررسی 
اصول و قواعد تفس��يری است كه عالمه 
سيدمحمدحس��ين فض��ل اهلل در فه��م و 

تفس��ير آيات ق��رآن كريم به كار برده، در پی دس��تيابی ب��ه اهداف زير 
می باشد:

 1. در تفس��ير آيات بايد به نكات، ظرايف و قواعد تفس��يری توجه كرد، 
چنان كه در غير اين صورت نمی توان وارد عرصه تفسير شد؛

 2. تقس��ير آي��ات براس��اس ذوق و س��ليقه و برخ��ی بيش داوری ه��ا و 
پيش فرض های شخصی مردود است؛

 3. با اس��تخراج و تبيين و قواعد تفسيری، روشی عملی در چگونگی به 
كارگيری  آنها برای تفسير آيات ارائه دهد.

 كتاب »روش شناسی تفسير من وحی القرآن« در شش  فصل تنظيم شده 
كه در قطع وزيری با 319 صفحه منتشر و روانه بازار كتاب شده است.

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

نشست علمی »قرآن و مبانی علوم 
انسانی«

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

خمينی)ره( در سال جاری برگزار می شود.
و  آموزشی  مؤسسه  روابط عمومی  گزارش  به 
پژوهشی امام خمينی)ره( در نخستين نشست 
از اين سلسله نشست ها، استاد آيت اهلل محمود 
رجبی مدير گروه تفسير و علوم قرآنی به تبيين 
محورها، امكان، مطلوبيت و ضرورت موضوع 

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

خمينی)ره( برگزار شد.

نشست علمی »گفت وگوی دینی از 
دیدگاه مسیحیت«

نشست علمی »گفت وگوی دينی از ديدگاه 
مسيحيت« به همت گروه اديان با سخنرانی 
سوم  سه شنبه،  امروز  پيری  فليكس  دكتر 

ارديبهشت ماه سال جاری برگزار شد.
آموزشی  مؤسسه  روابط عمومی  گزارش  به 
و پژوهشی امام خمينی)ره( در اين نشست 
مؤسسه  استاد  پيری  فليكس  دكتر  علمی، 
مطالعات عربی اسالمی واتيكان به سخنرانی 
نشست  موضوع  پيرامون  نظريه پردازی  و 

پرداخت.
نشست علمی »گفت وگوی دينی از ديدگاه 
مسيحيت« روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه 
سالن  در   19 الی   17 ساعت  از   92 سال 
انديشه در طبقه چهارم مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمينی)ره( برگزار شد.

نشست هاي علمي

بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللی كتاب سارايوو 
در حالی به كار خود پايان داد كه گواهينامه برترين 
كتاب آموزش��ی به »آموزش فلس��فه«، از تاليفات 

»آيت اهلل مصباح يزدی« تعلق گرفت.
  به گ��زارش خبرن��گار پايگاه اطالع رس��اني آثار 
حضرت آيت اهلل مصباح يزدي �مد ظله � ترجمه جلد 
اول از كتاب »آموزش فلسفه« در بيست و پنجمين 
نمايشگاه بين المللی كتاب سارايوو كه طي روزهاي 
گذشته برگزار شد، به عنوان برترين كتاب آموزشی 

در سطح عالی )دانشگاهی( انتخاب شد.
اين اثر كه پيش از اين در برخی از مراكز علمی به 
صورت جزوه مورد استفاده قرار می گرفت، اكنون 
ب��ه صورت كتابی در 431 صفح��ه با قطع وزيری 
و جل��د گالينگور در اختيار عالقه مندان قرار گرفته 

است.
ترجمه جلد اول از كتاب »آموزش فلسفه« به زبان 
بوس��نيايي، كه چندی پيش رونمايی ش��د، توسط 
دكت��ر »آرمين حادرويچ« صورت گرفته و با همت 
مش��ترك بنياد مالصدرا، بنياد مي��راث معنويت و 
پژوهشگاه جامعة المصطفی العالمية)ص( به زيور 

طبع آراسته شده است.
ش��ايان ذكر اس��ت تا كنون چندين عن��وان از آثار 
عالمه مصباح يزدی به زبان بوسنيايی منتشر شده 
و يا در دست انتشار است كه از جمله آنها می توان 
ب��ه كتاب های »ره توش��ه«، »خودشناس��ی براي 
خودسازي«، »آموزش عقايد«، »فلسفه اسالمی«، 
»در جستجوی عرفان اسالمی«، »نظريه سياسی 

اسالم« و ... اشاره كرد.



نشريه خبري- اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
زير نظر: شوراي تحريريه
نشاني: قم- بلوار امين- بلوار جمهوري اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
روابط عمومي،تلفن:0251-2113627
سامانه پيام كوتاه روابط عمومي: 30002113

*شناسنامه قبس *حديث
رسول اکرم )ص( مي فرمایند : عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت 

در پرتو قناعت بدست می آید.
الحدیث جلد 1 صفحه 16

سال سوم / شماره بیست و دوم/ اردیبهشت92

حفظ زبان 
قال رسول اهلل)ص(:واحفظوا السنتكم...

در يك كالم زبان باعث س��وراخ كردن كيسه 
اعمال است.هر چه اعضاء زحمت مي كشند و 
جمع ميشود يك حركت زبان كيسه را سوراخ 
مي كند)اش��اره به حديث گفتگ��وي اعضاء با 

زبان(
حضرت امير)ع(فرمودند:هيچ عملي بدون تقوا 
مفيد نيس��ت و تقوا هم بدون حفظ زبان مفيد 

نخواهد بود لذا خداوند دو خاكريز براي زبان قرار داده است لبها و دندانها!اگر در 
برابر زن و فرزند غضبناك ش��ديد بايد از مهلكه خارج شويد و گرنه قطعاً زمين 

خواهيد خورد. 

عقل 
آدم عقل دارد، بعضی راه دنيا را انتخاب می كنند، بعضی هم راه بندگی را، اگر راه 

بندگی را ادامه دهد، از خارج به او كمك می شود و عقل زياد می شود.
كس��ی كه اخالق خوش در خانه دارد، مانند كس��ی است كه روزها را روزه دارد و 

شبها را عبادت كند.
كسيكه دارای ايمان در حد باالست، همه چيز برای او تفريح است. هر كه تفريح 

می خواهد بيايد در اين راه...! تازه از نعمتهای خدا بيشتر هم لّذت می برد.
حضرت آیت اهلل خوشوقت)ره(

  معارف عقلي)عرفان اسالمي(
فصل نامه علمي ترويجي 

شماره 24
پاييز 91

 معرفت فلسفي
فصل نامه علمي پژوهشي 

شماره 38
زمستان 91

معرفت اقتصاد اسالمي
دو فصل نامه علمي پژوهشي 

شماره 6
بهار و تابستان 1391

روان شناسي دین
فصل نامه علمي پژوهشي 

شماره 20
زمستان 1391

معرفي کتاب

فعاليت هاي مديريت آموزش های آزاد در سه ماه اخير

ضرورت فراگيري انديشههاي بنيادين ديني كه فقدان آن در 
جامعه كنوني به شكلهاي مختلف ظهور و بروز مييابد و تأثير 
خود را در اعمال افراد و ش��ؤون گوناگ��ون جامعه به نمايش 
ميگ��ذارد، موجب س��امان يافتن مديريت آم��وزش های آزاد 
براي آموزش اساس��يترين آموزههاي ديني در قالب امروزين 
شده است. نماد كارهاي اين مديريت، » طرح واليت«  است 
كه طي 16 س��ال براي دانش��جويان بس��يجي سراسر كشور 
در تابستان برگزار گرديده اس��ت وهدف اصلي طرح واليت، 
آش��نايي و تعمي��ق و تقويت دانش��جويان بس��يجي با مباني 
انديش��ه اسالمي جهت مقابله  منطقي و مستدل با تهديدات 
نرم دشمنان اس��الم ميباشد.  اين طرح، طي سالهاي گذشته 
براي ديگر اقشار فرهنگي و  فرهيخته جامعه مانند: دبيران و 
اساتيد دانش��گاهي بارها اجرا شده و موفقيت خود را در عمل 

نشان داده است.
اين مديريت در ماههای اخير طرح های خوبی را برگزار كرده 

كه در ادامه نگاهی اجمالی به دستاوردهای آن شده است:
طرح صالحین

اين طرح كه با هدف تبيين مبانی انديشه اسالمی و نيز آشنايی 
با مباحث و جريان های فرهنگی و سياس��ی روز، برای مربيان 

بصيرتی سازمان بسيج مستضعفين، برگزار می شود، به صورت 
هفتگی در ش��هر مقدس قم اجرا می گردد. موضوعاتی كه در 
اين دوره ها تدريس می شوند عبارتند از: جهان بينی اسالمی؛ 
انسان در اسالم و غرب؛ واليت فقيه؛ جريان شناسی انحراف 
در صدر اس��الم و انقالب ايران؛ انقالب اسالمی )دستاوردها، 
چالش ها و آس��يب ها(؛ جنگ ن��رم و اصول بصيرت افزايی؛ 
انديش��ه، سيره واستراتژی سياس��ی امام و آقا؛ تحليل مسائل 
سياس��ی روز. در پنج دوره ای كه در اين بازه زمانی اجرا ش��ده 
اس��ت، اساتيد برجسته ای از موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمينی )ره( تدريس اين موضوعات را برعهده داشته اند. 
طرح والیت )سازمان معارف و بصیرت(

در اين دوره كه برای كاركنان اين س��ازمان اجرا می ش��ود، به 
منظور تعميق مبانی انديشه اسالمی و افزايش سطح بصيرت 
فراگيران، موضوعاتی نظير: درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی 
معرفت  دينی، خداشناسی فلسفی، انسان شناسی، واليت فقيه، 
غرب شناس��ی، جريان شناسی، تحليل سياسی صدر اسالم و 
انقالب اس��المی، دش��من شناس��ی، اصول تربيتی و اخالق، 
گزيده آثار ش��هيد مطهری )چلچراغ( با محوريت كتاب  های 
مبانی انديشه اسالمی، توس��ط اساتيد مبرز موسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمينی )ره( مورد تدريس قرار گرفته است. 
طرح واليت )دفتر پژوهش های فرهنگی استان خوزستان(

در اين طرح كه حدود 120 نفر از طالب و دانش��جويان استان 
خوزستان شركت داشته اند، كتاب های چهارگانه مبانی انديشه 
اسالمی محور مباحث ارائه شده بود. اين طرح از تاريخ 92/1/5 
ت��ا 92/1/11 در ش��هر مقدس قم برگزار ش��د و اس��اتيدی از 
موسسه امام خمينی )ره( تدريس اين مباحث را برعهده داشتند. 

طرح والیت )دانشگاه بوعلی همدان(
در اي��ن طرح كه به صورت متن��اوب در 22 هفته به اجرا در 
خواهد آمد، بيش از هش��تاد نفر از اساتيد و دانشجويان مقطع 
دكتری دانش��گاه بوعلی همدان حضور دارند. پس از تدريس 
س��رفصل معرفت شناس��ی و مبان��ی معرفت دينی، توس��ط 
حجت االسالم و المسلمين دكتر ابوترابی، سرفصل مربوط به 
مباحث خداشناس��ی، توسط حجت االسالم و المسلمين دكتر 
محمدی و همچنين سرفصل مربوط به مباحث انسان شناسی 
توسط حجت االسالم و المسلمين دكتر جعفری هرندی تدريس 
شده است.  الزم به تذكر است كه اين دوره با محوريت كتاب 
بنيادی ترين انديشه ها تاليف حجت االسالم و المسلمين دكتر 
مجتبی مصباح برگزار می شود، و دارای شش سرفصل اصلی 

اس��ت كه برای هر سرفصل س��ه هفته )12 ساعت( در نظر 
گرفته شده است. 

طرح والیت )بسیج دانشجویی استان فارس(
اين طرح با حضور دانش��جويان بسيجی دانشگاه های استان 
ف��ارس در تاريخ 91/11/12 تا 91/11/17، در ش��هر مقدس 
ق��م برگزار گردي��د. محوري��ت مباحث مطرح ش��ده در اين 
دوره، كتاب طليعه انديش��ه، بوده است كه حاوی گزيده ای از 

سرفصل های مبانی های چهارگانه طرح واليت است. تدريس 
اين موضوعات را برخی از اس��اتيد فاضل موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمينی )ره( برعهده داشته اند. 
طرح های متفرقه 

برخ��ی از طرح ه��ای كوتاه مدت يك تا س��ه روزه نيز برگزار 
ش��ده است كه در هريك س��رفصل های خاصی به شرح زير 

تدريس شده است.

زالل معرفت

استاد اخالق حوزه علميه با اشاره به اين كه حب مال 
و مقام مطلقاً مورد س��رزنش نيست، ادامه داد: مهم 
اين اس��ت كه در مقام تزاحم بين حب دنيا و اجراي 
وظيفه الهي كدام يك مقدم ش��مرده ش��ود و اينجا 
است كه بايد درون خود را واكاوي كنيم و ببينيم كه 
در انگيزه هايمان چه ميزان عشق خدا و اولياي الهي 
وجود دارد و چه مقدار حاضر هستيم خواست خدا را 

بر خواسته خودمان ترجيح بدهيم.
آيت اهلل مصباح يزدي با بيان اين كه ممكن اس��ت 
بن ماي��ه بعضي انحرافات در باطن ما وجود داش��ته 
باشد، اما تا زماني كه مجال بروز پيدا نكرده، در رفتار 
ما خود را نشان ندهد، افزود: بعضي از كساني كه در 
دوران دفاع مقدس آم��اده فداكاري تا آخرين قطره 
خ��ون در جهت دفاع از اس��الم و انقالب بودند، بعد 
از آن دوران و پ��س از بازگش��تن به جامعه، با تغيير 
اوضاع و احوال جامعه آنها هم تدريجاً تغيير كردند، و 

رفتارهاي ديگري از آنها سر زد.
وي ادام��ه داد: نه اين كه اين نوع رفتار در آنها ايجاد 
شده باشد، بلكه بن مايه آن در قلبشان وجود داشت، 
ولي چون موقعيت بروز نمي يافت، در رفتارشان ظاهر 
نمي شد؛ اما با تغيير شرايط اين بن مايه تدريجاً رشد 

كرد و خود را نشان داد.
اس��تاد اخالق حوزه علميه قم گفت: م��ا نيز از اين 
مشكالت مصون نيستيم؛ لذا بايد از يك سو معايب 
گروه ه��اي ديگر را كه عمدتاً ناش��ي از دلبس��تگي 
به دنياس��ت، ش��ناخته و تالش كنيم به آنها گرفتار 
نشويم؛ از سوي ديگر عوامل موفقيت و پيروزي افراد 
و گروه ها را بررسي كنيم و در پي كسب آنها باشيم.

بدون اصل والیت سایر اصول هم از بین 
مي رود

عالمه مصباح يزدي گفت:هر كس در حوزه خودش 
باي��د اصل واليت را دنبال كند زيرا اين اصل محور 
سعادت و عزت ما در دنيا و آخرت ضامن حفظ اصول 
توحيد ، نبوت و امامت در زمان غيبت اس��ت و اگر 
واليت را داش��تيم بقيه اصول در سايه آن حفظ مي 
شود و اگر نباشد ساير اصول هم باقي نخواهد ماند.

رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
در جمع هيات معتمدين، ش��وراي مركزي و فعاالن 
جبهه پايداري كرمان گفت: خداي متعال از نهايت 
فضل خودش بهترين بندگانش را براي هدايت بشر 
مبعوث فرم��ود و از آن جا كه اراده الهي بر آن تعلق 
گرفته كه بش��ر با اراده خ��ود راهش را انتخاب كند 
بعضي اف��راد راه خداوند را انتخ��اب كردند و برخي 
برخالف دستورات الهي عمل مي كنند و با نگاهي 
به تاريخ مي بينيم پذيرش مردم در برابر هدايت انبيا 
متفاوت بوده و بر اس��اس تاريخ قرآني اكثر مردم از 

دعوت انبيا تبعيت نكردند.
عالم��ه مصب��اح در ادامه افزودند: در بين كس��اني 
كه از انبيا تبعي��ت  كردند هم مراتب مختلفي وجود 
داشت، عده اي در پذيرش اين دعوت عمقي نداشتند 
و در مقاب��ل عده اي در تبعي��ت از فرامين به قدري 
پي��ش رفتند كه به مقام انبيا نزديك  ش��دند. نتيجه 
اين ك��ه مراتب فهم و ايمان و درك و معرفت و نيز 

مراتب تاثير هواي نفس و وسوسه هاي شيطاني در 
افرادمتفاوت است.

رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
گفت: در تاريخ اسالم هم گروهي كه در سقيفه جمع 
شدند از همان كساني بودند كه پاي منبر پيامبر حاضر 
مي شدند و مسلمان و نمازخوان بودند؛ ولي در نهايت 
به س��مت ديگري رفتند. در زمان ما هم زماني كه 
حضرت امام )ره( نهضت را ش��روع كردند طرفداران 
و يارانشان از جهات مختلف متفاوت بودند؛ تا جايي 
كه در اولين انتخابات رياس��ت جمهوري كساني از 
داخل بي��ت امام از طرفداران بني صدر بودند؛افرادي 
هم بودند كه همه زندگي و هس��تي شان براي امام 
بود و غير از خدمت به امام و اس��الم هيچ دلبستگي 
به زندگي نداشتند و بعضي از آنها به شهادت رسيدند.

عالمه مصباح افزود: امروز هم همين اختالف فهم 
ها و دلبس��تگي به مقام و ثروت و غيره وجود دارد و 
ما نبايد توقع داشته باشيم كه همه يك گونه عمل 

كنند و در مقابل ولي فقيه يكسان باشند.
ايشان با اشاره به اين كه ما بايد همان مسأله الگوي 
دواير متحدالمركز را در نظر داش��ته گفت: تأسيس 
جبهه پاي��داري در دايره اصولگرايان همچون دايره 
كوچكي با محوريت واليت فقيه است كه آن چه را از 
صحبت هاي رهبري دريافت مي كند عمل مي كند 

و در مركز دايره وسيع اصول گرايان قرار مي گيرد.
عالمه مصباح با طرح اين سؤال كه "اكنون در اين 
دايره مركزي هس��تيم و بايد واليت محور فعاليت 
ما باش��د چه كنيم كه منحرف نشويم" ادامه دادند: 
در طول اين س��ي وچند سال بيشترين عامل جذب 
والي��ت فقيه عاطفي بوده اس��ت و اين عامل براي 
ادامه كار كافي نيست و بايد با تقويت عامل عقالني 
بر معرفت و شناخت ما افزوده شود تا اين ريشه قوت 

پيدا كند و زمينه بقا و رشد و نمو را داشته باشد.
ايش��ان با اش��اره به اين كه حدود 20 سال است كه 
رهبري مي فرمايند دش��من ايم��ان جوان هاي ما را 
هدف قرار داده اس��ت، افزودند: هر يك از ما بايد به 
اندازه ظرفيت خود تالش كنيم و نقطه اصلي كه بايد 

تقويت شود مسأله واليت فقيه است.
عالمه مصباح گفت: مشكالتي كه در انقالب هاي 
منطقه وجود دارد اين است كه هيچ يك از آنها كسي 
را مثل امام ندارند. عامل پيروزي انقالب ما اين بود 
كه مردم اعتقاد داشتند چون ولي فقيه جانشين امام 
زمان اس��ت اطاعت از او واجب است. و اين تفكري 

است كه تمام غربي ها تالش مي كنند آن را تضعيف 
كنند.

عالمه مصباح يزدي گفت:هر كس در حوزه خودش 
باي��د اصل واليت را دنبال كند زيرا اين اصل محور 
سعادت و عزت ما در دنيا و آخرت ضامن حفظ اصول 
توحيد ، نبوت و امامت در زمان غيبت اس��ت و اگر 
واليت را داش��تيم بقيه اصول در سايه آن حفظ مي 
شود و اگر نباشد ساير اصول هم باقي نخواهد ماند.

هرگز نباید ایراني بودن، جاي اسالمي بودن را 
براي ما بگیرد

عض��و خبرگان رهب��ري گفت: مبادا كس��ي بگويد 
امروز دوران اسالم گرايي گذشته است؛ ممكن است 
فردا هم گفته ش��ود دوران خداپرستي گذشته است، 
روز بعد گفته ش��ود دوران اخالق هم گذشته است؛ 
همان گونه كه مكاتب پوزيتويس��ت اخالقي چنين 

ادعايي دارند.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
در همايش »استقامت رمز پيشرفت« كه به دعوت 
دانش��جويان دانشگاه صنعتي ش��ريف و به منظور 
بزرگ داش��ت ياد و خاطره آيت اهلل خوشوقت برگزار 
شد، ضمن گرامي داش��ت ياد و خاطره ايشان اظهار 
داشت: تجربه تاريخي نشان داده است كه تبليغات 
هميشه موثر بوده است و در بسياري از موارد تبليغات 

مسموم سبب انحراف جامعه شده است.
آي��ت اهلل مصباح يزدي افزود: به واس��طه تبليغات، 
قاتل سيدالشهدا)ع( كه علناً سگ بازي و ميمون بازي 
مي كرد، به عنوان خليفه مسلمين و جانشين پيامبر 
اس��الم)ص( بر تخت نشس��ت؛ هم چنان كه س��اير 
خلف��اي بني اميه و بع��د از آن ني��ز بني عباس حق 
ائم��ه)ع( را غصب ك��رده و صدها س��ال به عنوان 
جانش��ين رس��ول خدا)ص( و خلفاي مس��لمين بر 

كشورهاي اسالمي تسلط داشتند.
وي با اش��اره به نقش مهم و غيرقابل انكار حضرت 
عل��ي)ع( در احياي اس��الم اظهار داش��ت: تبليغات 
معاويه كاري كرد كه همان علي)ع( را كه بر ش��انه 
پيغمبر)ص( پا گذاش��ت و بت ها را س��رنگون كرد، 
وقتي خبر ش��هادتش در مس��جد كوف��ه به گوش 
همگان رسيد، مردم ش��ام گفتند - نعوذ باهلل - مگر 

علي)ع( هم نماز مي خواند!
عضو خبرگان رهبري اظهار داش��ت: اين تبليغات، 
در زماني كه وس��ليه تبليغاتي غير از ارتباط لس��اني 

وجود نداشت، اين چنين در جامعه تأثيرگذار بود؛ بي 
ش��ك امروز با توجه به وضع رس��انه ها، و امكانات 
پيشرفته اي مثل ماهواره ها، اينترنت و ديگر وسايل 
ارتباطي اين تبليغات گسترده تر و موثرتر شده است.

وي ادامه داد: اگر ما نمي توانيم مانند امام خميني)ره( 
و امثال آيت اهلل خوشوقت، به تربيت شاگرد بپردازيم، 
حداقل سعي كنيم همين عده اي كه هستند را حفظ 
كنيم و همين نظام اس��المي و واليت فقيه را پا بر 
جا نگه داريم؛ مبادا كار به جائي برس��د كه مسئولي 
در كش��ور واليت فقيه را رقيب خود فرض كند و در 

صدد تضعيف و حذف او برآيد.
عالمه مصباح يزدي با اشاره به نعمت عظيم انقالب 
اس��المي و والي��ت فقيه ابراز داش��ت: اگر قدر اين 
نعمت ها را بدانيم خداوند نيز، بركات و نعمت هايش 

را بر ما فزوني خواهد بخشيد.
وي ب��ا تأكي��د بر اين كه باي��د در گفت��ار و رفتار بر 
آموزه هاي اسالمي پايبند باشيم، اظهار داشت: هرگز 
نباي��د ايراني بودن، براي ما جاي اس��المي بودن را 
بگيرد؛ چرا كه اس��الم با هي��چ چيزي در عالم قابل 
مقايس��ه و جايگزني نيس��ت و به جا است كه همه 
هستي خود را فداي اسالم كنيم. اگر چيزي در پرتو 
اسالم رشد كند، مطلوب است، اما هيچ چيز نبايد در 

برابر اسالم قرار گيرد.
عضو خبرگان رهبري ادامه داد: مبادا روزي كس��ي 
ادعا كند امروز دوران اس��الم گرايي گذش��ته است؛ 
اگر چنين باشد فردا گفته مي شود دوران خداپرستي 
گذش��ته اس��ت، و روز بعد هم گفته مي شود دوران 
اخ��الق هم گذش��ته اس��ت؛ هم چنان ك��ه مكاتب 

پوزيتويست اخالقي امروزه چنين ادعايي دارند.
وي با اش��اره به اين كه خداوند و احكام ديني الهي 
ريش��ه اصلي در اعتقادات هستند، اظهار داشت: در 
عمل نيز مالك اسالم، واليت فقيه است. مخصوصًا 
ولي فقيهي كه تجربه نش��ان داده است كه در طول 
بيش از دو دهه رهبري ايشان كوچك ترين اشتباهي 
از ايش��ان سر نزده اس��ت و اگر تمام دنيا را جستجو 
كنيم، نمي توانيم رهبري را به پاكي، صداقت، قدرت، 
محبوبيت، عاش��ق خدا و مردم و از جان گذشته در 
راه خدا و براي خدمت به اس��الم و مردم همانند او 

پيدا كنيم.
آيت اهلل مصباح يزدي با اش��اره به اين كه وصيت ما 
به يك ديگر بايد اين باشد كه واليت فقيه، نائب امام 
زمان)عج( است، افزود: اين كه كسي با مفاهيم كلي 
از امام زمان)عج( و با عنوان انسان كامل ياد كند كه 
حكوم��ت صالحان را تش��كيل خواهد داد و بعد هم 
نمونه صالحان را رئيس جمهور فالن كشور معرفي 
كند، بي فايده اس��ت؛ آيا م��ا به دنبال حكومت امام 

زمان)عج( با همين مفاهيم هستيم؟
وي در پايان خاطر نش��ان كرد: اولين وظيفه ما اين 
است كه اصالت اسالم را حفظ كنيم و بدانيم اسالم 
همان چيزي اس��ت كه امام خميني)ره( معرفي كرد 
و مقام معظم رهب��ري آن را تبيين مي كند، چرا كه 
اسالم را بايد از اسالم شناس آموخت و تفسيرهاي 
متفاوت با تفس��ير امام)ره( ، قرائت هاي شيطاني از 

اسالم است.

عزت ملي در چارچوب ارزش هاي اسالمي و براي تحقق 
اهداف اسالمي مطلوب است
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35;3933938 35;3933938 52 

درآهدی بر نظام ارزشی و 
 سیاسی اسالم

35;3933939 35;3933939 82 

 85 393396;35 393396;35 والیت فقیه پاکدشت طالب حوزه علویه جعفریه

 372 3933938;35 3933934;35 هعرفت شناسی اهواز دانشجویاى علوم پسشکی هواز

 دانشجویی دانشگاه چوراى بسیج
 

 اهواز بسیجیاى

درآهدی بر هعرفت شناسی و 
 هبانی هعرفت  دینی

 جریاى شناسی تطبیقی ----- ;393393;35 3933936;35

 بنیاد اخالق

 

 
 


