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عالمه مصباح یزدی:

زالل معرفت

اگر اخالص جبهه ،در بازار و دانشگاه هم باشد رونق اقتصادي و علمي نيز حتمي است
ادامه از صفحه اول

عضو خب��رگان رهبري افزود :اف��رادي که با
وضعيت فرهنگي کشور آشنايي دارند ميدانند
که حدود يک قرن اس��ت که تالش ميشود
کتبي آموزشي تأليف و منتشر شود که با اصول
ديني ضديت داشته باشند.
اين استاد اخالق حوزه علميه قم تأکيد کرد:
جرياني که تالش در ترويج علوم ضد ديني در
کشور دارند ،همان جرياني هستند که حجاب،
عزاداري و ديگر ارزشهاي اس�لامي را مورد
هجمه قرار داده بودند و اگر علوم غير ديني در
دانشگاههاي ما تدريس ميشود ،نشان دهنده
آن است که کس��اني که اين علوم را براي ما
توصيه و تبليغ کردهاند ،اي��ن کار را جهتدار
انجام دادهاند.
عالم��ه مصباح ي��زدي با تأکيد بر اس�لامي
نمودن عل��وم خاطرنش��ان ک��رد :در تمامي
رش��تههاي علمي بايد علوم اسالمي اقتباس
ش��وند و از ريزهخواري از سفره ديگران پرهيز
کنيم .اسالمي کردن بدين معناست که علوم
مخالف اصول اس�لامي تغيير داده شوند و بر
اساس آموزههاي اسالمي تجديد شوند.

لباس روحانيت سمبل ياد خداست

عالم��ه مصب��اح با اش��اره به فلس��فه لباس
روحانيت بيان کرد :مردم با ديدن روحانيون به
سمت اخالقيات گرايش پيدا ميکنند.
آیت اهلل مصباح يزدي  21ارديبهش��ت ماه در
مراس��م عمامهگذاري طالب مدرس��ه علميه
معصوميه(س) قم به ش��بهات مطرح شده در
خصوص لباس و کس��وت روحانيت اش��اره و
بيان ک��رد :در دوران قب��ل از انقالب براي از
ميان بردن مظاهر و آث��ار ديني ،فعاليتهاي
بس��ياري ،از جمله تغيير کارب��ري حوزههاي
علميه ،و ممنوعيت لباس روحانيت و ممنوعیت
برگزاري عزاداري ابا عبداهلل(ع) صورت گرفت

تا اسالم از ميان جامعه به پستوها برود.
رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني(ره) با ابراز تأس��ف از باقي بودن
تفکر «لزوم حاشيهنشيني روحانيت» در
ميان برخي از مسئولين رده باالي دولت
گفت :در ريشهيابي هجمههاي دشمن
به روحانيت ،عاملهاي گوناگوني دخيل
است.
عالم��ه مصباح ي��زدي ب��ه تاريخچه
عمامهگذاري اشاره و تصريح کرد :اصل
لباس روحانيت از عمامه بستن پيامبر بر
س��ر امير مؤمنان(ع) گرفته شده است و
در آن زمان ،افراد مختار بودند که عمامه
بر س��ر بگذارند ،سپس نيازها به سمتي
رفت ک��ه صنف خاصي تح��ت عنوان
روحانيت ش��کل گرفت ،همانگونه که در ابتدا
صنف خاصي به نام س��رباز وجود نداش��ت و
بعدها شکل گرفت.
اين اس��تاد اخالق حوزه علميه قم به یکی از
ويژگيهاي لباس روحانيت اشاره کرد و گفت:
ويژگي لباس روحانيت ،بومي و اسالمي بودن
آن اس��ت ،لباس روحانيت برگرفته از فرهنگ
اصيل اسالمي است و نمادي وارداتي و غربي
نيست.
آي��تاهلل مصب��اح يزدي با تأکيد بر حس��اس
بودن اعمال و کردار روحانيت به س��بب تأثير
در اذه��ان عموم افراد جامع��ه گفت :برخي از
افرادي ک��ه امروزه با روحاني��ت ميانه خوبي
ندارن��د ،از ابتدا با روحانيت ب��د نبودهاند ،بلکه
ب��ه دليل برخي ناهنجاريها و بد رفتاريها با
روحانيت تقابل پيدا کردهاند.
وي افزود :سوء اس��تفاده از لباس روحانيت و
دورويي سبب ميشود که برخي از افراد به خود
اجازه جسارت و توهين به اين ساحت مقدس
را بدهند و لباس روحانيت در نزد آنها نفاق و
دورويي را تداعي کند.

وي ادام��ه داد :رفتارهاي نامناس��ب برخي از
روحاني��ون نبايد موجب ش��ود که دس��ت از
طلبگي کشيده يا از روحانيت فاصله بگيريم،
بلکه بايد س��عي کنيم با تالش و خودسازي،
چهرهاي مثبت و خدايي از روحانيت براي خود
و ديگران تداعي کنيم.
اي��ن اس��تاد اخ�لاق ح��وزه علميه ق��م به
دغدغههاي رهبري درباره معمم شدن طالب
اشاره کرد و گفت :مقام معظم رهبري اهتمام
خاصي به معمم شدن طالب دارند ،به گونهاي
که در اولين بازديد خود از مؤسس��ه آموزشي
و پژوهش��ي امام خمين��ي (ره) اين موضوع را
متذکر ش��دند و ايشان اعتقاد دارند که طالب
معمم حتي راه رفتنشان نيز منشأ اثر است.

اگر اخالص جبهه ،در بازار و
دانشگاه هم باشد رونق اقتصادي و
علمي نيز حتمي است

عض��و مجلس خب��رگان رهب��ري خطاب به
خانواده ش��هيد احمدي روش��ن گف��ت :اين
ش��هادت افتخاري براي شماس��ت ،آن را قدر

عملکرد مرکز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسالمي در سال 1390

مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسالمي يكي از
مراكز وابس��ته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
است .اين مركز در فعاليتهاي خود به سوي سه هدف ذيل
به پيش ميرود:
 .1هدف كوتاه مدت :انجام تحقيقات مقدماتي و بنيادين در
هر يك از علوم عقلي اسالمي
 .2هدف ميان مدت :تهيه فرهنگ نامه هاي علوم عقلي
 .3ه��دف بلند مدت :تهي��ه دائرةالمعارف جامع علوم عقلي
اسالمي
اين مركز به بسياري از اهداف خود در هدف كوتاه مدت و
بخشي از فعاليتهاي مربوط به هدف دوم دست يافته است.
دستاورد فعاليتهاي مركز در سال  1390عبارتند از:
 .1كتابشناسي و نمايه سازي منابع علوم عقي اسالمي
كتابشناسي و نمايه سازي يكي از فعاليتهاي مقدماتي مركز
اس��ت كه زمينه س��رعت ،دقت و جامعيت در تحقيقات را
فراهم ميكند.
گروه كتابشناسي و نمايه سازي هفت نوع فعاليت را به عهده
دارد :ثبت مش��خصات منابع ،استخراج موضوعات منابع به
صورت درختي ،درجه بندي منابع ،چكيده نويس��ي و نمايه
سازي منابع علوم عقلي ،چكيده نويسي و نمايه سازي آثار
صدرالمتألهين ،تهيه فهرس��ت مطالب با نمايه براي منابع
علوم عقلي ،نمايه بر متن.
عملك��رد مركز دائرةالمعارف در گروه كتابشناس��ي و نمايه
سازي در سال  1390به شرح ذیل می باشد:

 .1ثبت مشخصات منابع فارسي و عربي (با موضوعات كلي
و درجه بندي منابع)
بازبين��ي و نهاييس��ازي محت��واي علم��ي :کتابه��اي
مأخذشناس��يهاي منطق و تاريخ منطق ،تاريخ فلس��فه و
تاريخ كالم 8 ،جلد و هرجلد  600صفحه.
آمادهس��ازي جه��ت بازنگ��ري نهاي��ي :کتابه��اي
مأخذشناس��يهاي عرف��ان و کالم 7 ،جل��د و هرجلد 650
صفحه،
بازخواني نهايي :کتاب مأخذشناسي تاريخ عرفان 4 ،جلد و
هرجلد  600صفحه
ارزيابي محتواي علمي :کتاب مأخذشناسي فلسفه 2 ،جلد و
هرجلد  750صفحه
 .2کتابشناسي منابع فارسي و عربي (با استخراج موضوعات
به صورت تفصيلي همراه با نمودار درختي)
هماهنگس��ازي ( 60درص��د) از کليدواژهها و نمايههاي:
مأخذشناسيهاي منطق و تاريخ منطق ،تاريخ فلسفه 6 ،جلد
و هر جلد حدود 700صفحه؛
ورود  70درصد از اطالعات :مأخذشناسيهاي تاريخ کالم و
تاريخ عرفان به نرم افزار مربوطه 15 ،جلد و هر جلد حدود
 580صفحه؛
 .3کتابشناسي منابع غیر فارسي و عربي (با موضوعات كلي
و درجه بندي منابع)
آمادهس��ازي جه��ت بازنگ��ري نهاي��ي :کتابه��اي
مأخذشناسيهاي کالم ،فلسفه ،منطق ،عرفان و فلسفههاي

درسی از آیة اهلل انصاری شیرازی؛ استقامت

بدانيد ،و خيلي ب��ه زرق و برق ظاهري
ديگ��ران نگاه نکني��د و اميدتان به خدا
باشد .خداوند هم کمبود ايشان را جبران
ميکند و هم به شما عزت دنيا و آخرت
ميدهد
حضرت آي��تاهلل مصباح يزدي ،وي در
ديدار با خانواده ش��هيد احمدي روش��ن
ک��ه در تاريخ  1391/2/21در مؤسس��ه
ام��ام خمینی (ره) صورت گرفت ،ضمن
بيان تفاوت ديدگاه انس��انها با خداوند
در ارزشگذاري فعاليتها گفت :خدمتي
که ب��راي مردم به قصد اطاعت خداوند
انجام ميگيرد ،دوام پيدا ميکند و نتيجه
ميدهد .نبايد به س��روصداها ،و زرق و
ش کرد؛ چرا که خداوند به
برقها دلخو 
دلها و نيتها نگاه ميکند.
حض��رت آي��تاهلل مصب��اح ي��زدي گف��ت:
حس��ابهايي که خداوند دارد ب��راي ما قابل
محاسبه نيس��ت؛ ما روي کثرت و حجم کار
حس��اب ميکنيم ،اما خداون��د به کيفيت کار
و ني��ت اف��راد توجه دارد .ما از پرش��مار بودن
پروژهها خوش��حال ميش��ويم ،ام��ا خداوند
اخالص را مينگرد.
ايش��ان با اش��اره به بهرهمندي هزاران نفر از
برکات وجودي يک نف��ر ،گفت :حدود 1300
س��ال قبل ،دختري جوان از اوالد پيامبر اکرم
صلياهللعليهوآله در شهر قم آرميد ،اما به برکت
اين وجود نازنين سالهاست که گرفتاريها و
بيماريها و حوائج مردم رفع ميشود.
وي ادام��ه داد :روزي خواهيم ديد که خداوند
به برکت همين جوانهاي مخلص ،س��الها
به ملتي هفتاد -هش��تاد ميليوني آبرو و عزت
ميده��د و آنان را متنعم ميکند و اين س��نت
خداس��ت که ب��راي کاري مخلصانه هر چند
ان��دک ،دريايي از رحمت را ب��ه روي مردم باز
ميکند.

مضاف 4،جلد و هر جلد حدود  450صفحه
 .4تهيه فهرست تفصيلي مطالب منابع به همراه نمايه
اص�لاح نهاي��ي و ارس��ال به انتش��ارات :کت��اب المعجم
الموضوعي لعلم الكالم 5 ،جلد و هر جلد حدود  500صفحه
با فهرست تفصيلي مطالب با  43عنوان منبع مهم كالمي؛
اص�لاح نهايي و ارس��ال به انتش��ارات :کتاب المعجم
الموضوع��ي للمنطق 3 ،جل��د و هر جلد ح��دود 300
صفحه ،فهرست تفصيلي با نمايه  24عنوان منبع مهم
منطقي؛
اص�لاح نهاي��ي و چاپ :کت��اب المعج��م الموضوعي
للفلسفة 5 ،جلد و هر جلد حدود  350صفحه با فهرست
تفصيلي مطالب  35عنوان منبع مهم فلسفي.
 .5چكيده نويس��ي و نمايه س��ازي مناب��ع علوم عقلي
اسالمي
اص�لاح نهايي و انتش��ار :کتاب المعج��م الموضوعي
لمنتخب الكتب المنطقيه 2 ،جلد و هر جلد حدود 800
صفحه ،مشتمل برچكيده و نمايه 14منبع مهم منطقي؛
اصالح نهايي و انتشار :کتاب المعجم الموضوعي لکتاب
مجموع��ه مصنفات شيخاالش��راق 3 ،جل��د و هر جلد
حدود  700صفحه ،مشتمل بر چكيده ها و نمايه هاي
مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛
اصالح نهايي و ارسال به انتشارات :کتابهاي المعجم
الموضوعي لش��رح المواقف و حاش��يتي السيالکوتي و
الجبلي 5 ،جلد و هر جلد حدود  650صفحه ،مشتمل بر

یکی از مقامات انس��انی ،مقام اس��تقامت است و مراد از
آن ،مداومت و پایداری در اموری اس��ت که سبب تکامل
انسان می شود.
انس��ان همانطور که در عالم جنگ نیاز به استقامت دارد،
در میدان جنگ با نفس ا ّماره هم باید اس��تقامت بورزد تا
موجب نزول برکات و توفیقات الهی گردد.
عالم طبیعت ،عالم تدریج اس��ت ،لذا رفتاری که با تدریج
و اس��تقامت همراه باشد سبب موفقیت می گردد و گرنه
عجله و بی صبری در عالم طبیعت گرهی را نمی گشاید.
ِرت »،استقامت
در سوره ش��وری آمده«:فاس��تقم کما اُم َ
کن همانطوری که امر ش��دی .و در س��وره هود آمده« :
فاس��تقم کما امرت و من تاب مع��ک» همچنان که امر
شدی استقامت کن و هر کسی هم که با تو تابع حق شد،
باید استقامت کند.
حضرت رس��ول اک��رم (صلی اهلل علیه و آل��ه ) فرمودند:
"شیبتنی هود" یعنی سوره هود مرا پیر کرده است .و مراد
از س��وره هود مضمون همین آیه مذکور اس��ت .حضرت
رسول نفرمود " شیبتنی سورة الشوری " زیرا در سوره هود
من تاب معک وارد شد که سوره شوری فاقد آن است.
امام راحل می فرمود :رسول اکرم (صلی اهلل علیه و آله )
 23س��ال در امر تربیت نفوس انسان ها زحمات فراوانی
متحمل ش��دند تا سرانجام ش��اگرد بلند مرتبه ای برای
جامعه انسانی تربیت کردند که حضرت امیر المؤمنین علی
(علیه السالم) بود.
عالمی گفت :تربیت امیرالمؤمنین (علیه السالم) به دست
رسول اکرم (صلی اهلل علیه و آله ) یکی از معجزات بزرگ
پیامبر اس�لام است .تربیت نفوس انسانی از مهم ترین و
بزرگ ترین رس��الت انبیاء است و لذا فرمودند" :شیبتنی
هود" زیرا ایشان مسئولیت تربیت تمام انسان ها را برعهده
داشتند.
حضرت حق ،نتیجه استقامت را چنین بیان فرموده است:
«إن الذین قالوا ربّنا اهلل ثم استقاموا تتن ّزل علیهم المالئکة،
ّ
(فصلت ( »)30:کسانی که خداوند را معیار زندگی خودشان
برگزیدند و بر آن استقامت ورزیدند ،مالئکه رحمت حق
بر آنها نازل می شود).
خداوند به همه ما در امور دین و در سمات استقامت عطا
فرماید.

چكيده ها و نمايه هاي کتابهاي شرح مواقف و حاشيههاي
سيالکوتي و چلپي.
 .6چكيده سازي و نمايه نويسي آثار صدرالمتألهين
تصحيح و تکميل چکيده و نمايه 1450 :صفحه از  4كتاب،
نهايي سازي نمايه ها و چکيده ها 230 :صفحه از  2كتاب.

