روز قدس ،یک روزجهانی است؛ روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد ،روز مقابله مستضعفین با
مستکبرین است .روز قدس که هم جوار شب قدر است ،الزم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و
هشیاری آنان باشد .مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین ،بلکه مستضعفین بدانند.
امام خمینی(ره) -صحیفه نور

روز قدس از روزهای مهم و تعیین کننده است .سال های متمادی است که سعی می شود مسئله قدس فراموش
بشود .روز قدس درست تیری است به قلب این توطئه ،حرکتی است برای خنثی کردن این توطئه خباثت آمیزی
که استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده اند تا به کلی مسئله فلسطین را به دست
فراموشیبسپارند.
امام خامنه ای 1377/10/11
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ايثارالزمهبوجودآمدنحماسه
اقتصادياست
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 40هزار دانشجوي طرح واليتكادري
امينومحكمبراينظامورهبرياست

اختيار و تعقل آدمي ،از
عجایب مهندسي خداوند
در اين عالم است

آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي خاطر نش��ان كرد :از
عجائب تدبير خداوند متعال اين اس��ت كه در محدوده
اي به يك مخلوق كه همان انسان است ،عقل و اختيار
داده اس��ت و اين مخلوق كوچك مي تواند س��عادت و
ش��قاوت اخروي خ��ود را رقم بزند و حت��ي با اعمال و
رفتار خود مي تواند هر روز و هر ساعت سرنوشت خود
را تغيير دهد.
به گ��زارش قبس به نقل از پايگاه اطالع رس��اني آثار
حض��رت آي��ت اهلل مصباح ي��زدي ،رئيس موسس��ه
آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در جمع تعدادي از
مهندسين بسيجي با اشاره به تعريفي از واژه مهندسي
اظهار داش��ت :همه پديده ها مخلوقات خداوند هستند
كه هر كدام به نوعي مهندسي شدهاند ،و داراي شكل
و ح��د و اندازه معيني هس��تند و با يكديگر ارتباطات و
تأثير و تأثر معيني دارند.
آيت اهلل محمدتق��ي مصباح يزدي با اش��اره به اينكه
هرچه ش��ناخت آدمي در علوم طبيعي بيشتر باشد ،اين
مهندسي الهي را بيشتر درك كرده ،قاعدتا بيشتر متوجه
عظمت خالق آنها ميش��ود ،اظهار داش��ت :مهندسي
خداوند را ميتوان در پديدههاي غير انس��ان ،در افراد

انسان ،در كيفيت شكلگيري جوامع انساني ،و حتي در
رابطه با كل جهان هستي مشاهده کرد.
وي با اشاره به نمونههاي متعددي از مهندسي خداوند
متعال اظهار داشت :اينكه اين دنيا با اين نظام هندسي
چگونه آفريده ش��ده اس��ت و چه طرح و نقشهاي دارد،
يك مس��أله فلسفي است و نه علمي ،و حتي نظرياتي
كه برخ��ي در خصوص اين جه��ان دادهاند و حتي در
دانشگاهها نيز براي دانش��جويان بيان ميشود ،مسأله
اي فراتر از علوم تجربي است ،چرا كه اين مسأله اصال
قابل تجربه در هيچ آزمايشگاهي نبوده ،بحثي فلسفي
است.
وي با اشاره به نظريه رايج در خصوص به وجود آمدن
جه��ان ادامه داد :نظري��هاي وج��ود دارد كه طبق آن
هستي يك توده عظيم فشردهاي بوده كه با يك انفجار
اتفاقي در گوش��هاي از آن ،به صورت اتفاقي كهكشان
راه ش��يري پديد ميآيد كه در اين كهكشان نيز كامال
به صورت اتفاقي منظومه شمس��ي ب��ه وجود آمده ،در
درون منظومه شمس��ي نيز يك قطعه بس��يار كوچكي
به نام كره زمين به صورت اتفاقي تشكيل شده است.
ادامه در صفحه آخر
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در گفتگو با دکتر رهنمایی عنوان شد؛

حضور فعال موسسه درنهمین همايش بين المللي دکترين مهدويت

حجتاالسالم والمسلمين دکتر سيداحمد
رهنمايي؛ مديرگروه علوم تربيتي مؤسسه
درگفتگوي اختصاصي با مرکز خبر و اطالع
رس��اني روابط عمومي مؤسسه با اشاره به
حضور فعال «گروه علوم تربيتي» مؤسسه
و ارائه پنح مقاله با موضوع قلمروي تربيت
زمينه ساز در همايش بين المللي دکترين
مهدويت گفت :نهمين همايش بين المللي
دکترين مهدويت با عنوان «تربيت زمنيه
س��از؛ راهبردها و راهکارها» در مرکز بين
المللي همايشهاي صدا وسيما برگزار شد.
دکت��ر رهنمايي به چگونگي ارائه مقاالت
و برگ��زاري کميس��يون وي��ژه مؤسس��ه
آموزش��ي و پژوهش��ي امام خميني(ره) در
ای��ن همايش اش��اره ک��رد و از گروههاي
ديگر براي مش��ارکت بيش��تر و ش��رکت
ف ّعالتر در همايشه��اي بين المللي و به
ويژه دهمين همايش دکترين مهدويت و
دومين همايش بين المللي کنگره «علوم
انساني ـ اسالمي» دعوت کرد.
مديرگ��روه عل��وم تربيتي مؤسس��ه امام
خميني(ره) افزود :مؤسس��ه با داير کردن
رش��تههاي علوم انس��اني ـ اس�لامي که

نمون��هاش را در هي��چ جاي اي��ران نمي
توان ياف��ت ،بايد ب��ه فراخ��وان مقاالت
همايشهايي از اين دست بهتر جواب دهد
و محقق��ان بايد در اين گونه همايشهاي
بينالملل��ي ک��ه از اهميت بس��يار بااليي
برخوردار است شرکت کنند.
وی ادامه داد :افرادي از خارج کشور وجود
دارن��د  ،که هر چند با م��ا هم عقيده نمي
باشند ،ولي شنواي حرفها و ديدگاههاي
اسالمي از زبان ما هستند و ما بايد بتوانيم
از طري��ق همی��ن مق��االت و همایش��ها
حرفمان را ب ه جهانيان برسانيم.
دکتر رهنماي��ي افزود :انتظار مي رفت که
مؤسسه نقش پررنگ تري در همايش بين
المللي «دکترين مهدويت» داشته باشد و
با توجه به جايگاه رفيع مؤسس��ه بهتر بود
که دست کم هر گروه  5مقاله ارائه نمايد،
اما متأس��فانه تنها گروه «علوم تربيتي» از
طرف مؤسس��ه در همايش شرکت کرده
بود.
وی اف��زود :پنج مقاله به اضافه يک مقاله
نيز ب��ه زبان عرب��ي از ميهم��ان عزيزي
ازکش��ور لبنان در کميسيون ويژه مؤسسه

ارائه شد و مورد نقد و ارزيابي حاضران قرار
گرفت.
مدي��ر گروه علوم تربيتي در ادامه تصريح
کرد :بررسي موضوع «تربيت زمينه ساز؛
راهبرده��ا و راهکارها» فقط اختصاص به
گ��روه علوم تربيتي نداش��ت ،بلکه س��اير
گروهها نيز م��ي توانس��تند در اين زمينه
متناظر و متناس��ب با فضاي علمي رشته
خود مش��ارکت داش��ته باش��ند به عنوان

نمون��ه درخصوص ظهور و زمينه س��ازي
براي عص��ر ظه��ور مباحثي وج��ود دارد
که به وضعيت رفاهي و آس��ايش جامعه
مه��دوي و يا عدال��ت در جامعه مهدوي
مربوط ميش��ود که جنبهه��اي اقتصادي
دارد و م��ی ت��وان از طريق بي��ان ديدگاه
اسالمي ،وضعيت اقتصادي زمان ظهور را
بهخوبي ترس��يم کرد و مشخص کرد که
با چه طرح اقتصادي مناسبي بايد زمينه را

براي رسيدن به آن موقعيت فراهم کنيم تا
جامعهاي ع��اري و تهي از هرگونه فقر و
فالکتي داشته باشیم.
وی افزود :در گروه روانشناس��ي نيز مي
توان از اي��ن زاويه به موض��وع نگاه کرد
ک��ه جامعه مهدوي ،جامعه امني سرش��ار
از امني��ت پايدار اس��ت که کوچکترين
اس��ترس و اضطرابي در آن مشاهده نمي
ش��ود و از ن��گاه روانش��اختي م��ي توان
اينگونه بي��ان کرد که چگون��ه بايد اين
امنيت و آرامش را به وجود آوريم و تنظيم
نماييم که نتيجه خوبي حاصل ش��ود و در
زمينه س��ازي عصر ظه��ور نقش مهمي
داشته باشد.
وي در ادام��ه اف��زود :در قلمرو مس��ايل
مربوط به مديريت اس�لامي نیز بس��ياري
از مباح��ث وجود دارند ک��ه به اداره جامعه
مهدوي مربوط مي ش��ود و بايد زمينهاش
را فراه��م بياوريم تا آن جامعهاي که مي
خواهد جهان را مديريت کند ،تربيت کنيم
و آن هم تربيتي که متناسب با مديريت در
سطح کالن خودش باشد.
عضوهيئ��ت علمي مؤسس��ه ادام��ه داد:

ساير گروهها هم به نوعي مي توانستند با
موضوع این همایش ارتباط بر قرار کنندو
مقال��ه ارائه دهند ولي همين اندازه هم که
مؤسس��ه و محقق��ان گروه عل��وم تربيتي
شرکت داشتند جاي تقدير و تشکر دارد.
دکتر رهنمايي با اش��اره به مش��کالت و
هزین��ه های ب��االی برگ��زاری این گونه
همای��ش ها اب��راز داش��ت :بای��د در اين
همايشه��ا ک��ه با مش��ارکت نه��اد ها و
س��ازمانهاي گوناگون برگزار ميش��ود با
مش��ارکت و حضور فعال خود ديدگاههاي
اس�لامي را مطرح کني��م و مباني اصول
شيعه را توضيح دهيم.
وي در پایان گفت :کميس��يون مؤسس��ه
آموزش��ي و پژوهش��ي امام خميني(ره) از
پرمخاطبترين کميسيونها بود و جمعيت
زيادي براي اس��تفاده در آن شرکت کرده
بود.
الزم به ذکر اس��ت دهمين همايش بين
الملل��ي «دکتري��ن مهدوي��ت» در نيمه
ش��عبان س��ال آينده با موض��وع «اخالق
زمينهس��از؛ راهبردها و راهکارها» برگزار
خواهد شد.

چکیده مقاالت نهمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت
تربیت زمینه ساز عصر ظهور :اصول و الزامات

سید احمد رهنمایی

چکیده
خداوند اراده فرمود دین مبین خود را بر همة ادیان برتری بخشد ،گر چه این حقیقت کافران و مشرکان را
خوش نیاید .او همچنین اراده فرمود بر مستضعفان منت گذاشته ،آنان را وارث زمین و زمان قرار دهد ،گر
چه این امر بر مستکبران جهان سخت و تنگ آید .به عالوه ،سنت حتمی و تردیدناپذیر الهی به این تعلق
حجتش جهان را از عدل و قسط و احسان سرشار فرماید پس از آنکه از جور و ستم و
گرفته که با ظهور ّ
جفا ماالمال گردیده است .از آن گذشته ،مشیت الهی بر این است که امور مزبور همگی به صورت عادی
و از راه متعارف -و نه به طور مرموز و یا اعجازگونه -تحقق یابد .بدیهی است جریان این سنت و تحقق
آن مش��یت در جهان بشریت مستلزم فراهم آمدن شرایط و اوضاع و احوال مناسب و متناسبی است که
فرجام خوشش فرج اسالم و مسلمانان آن هم با ظهور سرور آفرین و بهجت افزای امام زمان ّ
عجل اهلل
تعالی فرجه خواهد بود .تربیتزمینه ساز در همین راستا میتوان گفت بیشترین سهم را در فراهم کردن
آن شرایط و اوضاع مسرتزا و سرعت بخشیدن به تحقق این فرجام شیرین بر عهده دارد .تبیین اصول
و الزامات چنین تربیتی دغدغة اصلی مقالة پیش رو میباش��د .بدین منظور ،اموری چون :مقام و منزلت
آخرین پیش��وای الهی انس��ان و جهان ،عدالت جهانی ،برترینها برای برترین پیشوای عصر و جهان در
دورۀ آخرالزمان ،رس��الت خطیر نجات و سعادتمندی انسان ،کمال نهایی بشر ،تحوالت شگرف فرا روی
انس��ان و جهان در عصر ظهور ،حق التقوی ،حق الجهاد ،تربیتزمینه-س��از با الهام از زیارت عاش��ورا ،و
جایگاه اراده و مشیت الهی در اثر بخشی تربیت زمینه ساز ،سرلوحة فکر و تدبیر برنامه-ریزان و مجریان
و متصدیان تربیت زمینهس��از قرار میگیرد .توجه به این امور اهمیت تربیت زمینه ساز را در نظر مربیان
صد چندان میکند .از این مضامین بلند و حیاتی که به نوعی حد نصاب الزم در فرایند تربیت زمینهساز
به شمار میروند ،اصول و الزامات دهگانۀ فوق ،با محوریت  -1جایگاه امام زمان ّ
عجل اهلل تعالی فرجه و
رسالت جهانی ایشان  -2هنگامۀ ظهور و تحوالت چشمگیر و فراگیر  -3مسئولیت خطیر تربیت یافتگان
عصر ظهور برای ورود به عصر ظهور ،به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد اس��نادی قابل اس��تنباط و
استخراج میباشند.

شاخصههای نظام تربیت دینی در حکومت
زمینهساز ظهور

با الگو گیری از نظام تربیت دینی در حکومت مهدوی (عج)

علي حسين پناه
چکیده:
تربیت دینی ،به معنی تقویت دینداری متربیان ،از اساسیترین ساحتهای تربیتی است که تأثیر مستقیم
بر کمال و سعادت متربیان دارد؛ توفیق در هرگونه اقدام تربیتی در این ساحت تربیتی ،بدون ترسیم صحیح
نظام تربیتی مربوط به آن ممکن نیست .آموزههای مهدویت در میان معارف شیعی ،سرشار از پیشگوییها
و بش��ارتهایی نسبت به تحقق جامعهای آرمانی در زمان ظهور امام زمان (عج) است که از ویژگیهای
برجستهی این جامعه ،تربیت دینی آحاد افراد آن جامعه ،در حد اعالی خود است؛ این نیست مگر به دلیل
ایفای صحیح نقش تربیتی ،از سوی هر یک از نهادهای تربیتی آن جامعه ،از جمله نهاد حکومت که به
نوعی در تربیت دینی وظیفهمند است.
این نوش��تار بر این باور اس��ت که با الگو گیری صحیح از نظام تربیتی حکومت مهدوی (عج) میتوان
ب��ه بازنگری و اصالح نظام تربیت دینی در حکومت زمینهس��از ،اقدام نمود و بدین منظور از اس��تخراج
شاخصههای اصلی هر یک از عناصر نظام تربیت دینی در آن جامعهی آرمانی ،آغاز کرده؛ به برنامهریزی
و تالش برای تحقق بخشی به این شاخصههای ضروری برای هر یک از عناصر نظام تربیت دینی ،در
حکومت اسالمی در عصر غیبت پرداخته تا از این منظر رسالت زمینهسازی این حکومت را به طور کامل
به انجام رساند .بدیهی است که تحقق این شاخصهها در عناصر نظام تربیت دینی ،موجب همانندسازی
حداکثری با جامعهی دینی َ
منتظر و تمهید ظهور ش��ده و در بدبینانه-ترین حالت باعث ایجاد عطش و
حسرت بیش از پیش در دل منتظِ ران برای تحقق آن دولت موعود خواهد بود و ناگفته ،پیداست که هر
دو این دستاوردها به معنی تمهید ظهورند .آیات قرآن و روایات شیعی سرشار از توصیفاتی امیدبخش و
شوقآفرین نسبت به آن جامعه موعود قرآنی هستند؛ این ادله نقلی ،دستمایهی خوبی برای به دست آوردن
شاخصههای نظام تربیتی مهدوی هستند.

جايگاه و نقش فلسفة تعليم و تربيت اسالمي در تعليم و تربيت
زمينهساز

دعاي سالمتی امام زمان(عج)

برداشتهای تربیتی دعای سالمتی امام
محمدآصفمحسني(حکمت)

چکیده
دين مبين اسالم همان گونه که براي علم ارزش و اهميت فوق العاده قايل است و تحصيل آنرا بر هر زن ومرد مسلمان الزم
ميداند ,بر ضرورت تعليم و نشر دانش نيز تأکيد نموده است .امام علي(ع) ميفرمايد« :خداوند از نادانان براي فراگيري دانش
پيمان نگرفته ،مگر آنکه[پيش از آن] از دانايان براي ياد دادن پيمان گرفته اس��ت»(نهج البالغه ،حکمت  .)478ليکن برغم
اهميتي که تعليم و تعلم در اس�لام دارد ،ارزش آن ذاتي نيس��ت و در صورتي ارزش��مند است که صبغة الهي داشته و با تربيت
ديني همراه باشد.
در اندیشه اسالمی تعليم و تربيت بايد تأمين کنندة نيازمنديهاي مادي و معنوي و فراهم کنندة زمينههاي تکامل فرد و جامعه
باشد و بتواندبشریت را به سوی جامعه ایده آل سوق دهد .باتوجه به اصل بنيادين منجيباوري در اديان الهي ،بخصوص دين مبين
اس�لام و باتوجه به پويايي و جايگاه بيبديل انتظار در مکتب اهل بيت(ع) ،تعليم و تربيت بايد زمينهس��از حضور منجي و تحقق
جامعه مهدوی باشد.
مراد از تعليم و تربيت زمينهساز ،اعم از تعليم و تربيت رسمي است و تربيت خانوادگي ،اجتماعي ،تربيت از طريق رسانه ،سازمان،
نهادهاي مدني و غيره را نيز در بر ميگيرد .از این رو س��امان دادن به تعليم و تربيت زمينهس��از ،بيش و پيش از هر چيزي ديگر
نيازمند سامان دادن به فلسفة تعليم و تربيت اسالمي است .فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشی است که به صورت فرا رونده
و از افق باالتر به مطالعه علم یا فرآیند تعلیم و تربیت اسالمی می پردازدو ضمن تحلیل مهمترین کلید واژه های بهکار رفتهدر
تعلیم و تربیت اسالمی ،مبانی مختلف ،انواع اهداف ،اصول و روشهای آن را تبیین نموده و روابط مولفه های یاد شده با یکدیگر
را نیزتبیین می کند.
البته توجه به اين نکته بسيار مهم است که رابطة ميان تعليم و تربيت و فلسفة تعليم و تربيت ،فرايندي دو سويه است .از سويي،
هر جامعهاي در پي آن است که نظام تعليم و تربيت خود را در خدمت تربيت نسلي هماهنگ با نظام اعتقادي و ارزشي جامعه قرار
دهد و بدين ترتيب ،انتظار جامعه را از نظام تعليم و تربيت مشخص نمايد .از سويي ديگر ،نظام تعليم و تربيت با هموار ساختن
زمينة انديشيدن و باز انديشيدن در بارة نظام اعتقادي -ارزشي جامعه ،امکان فهم بهتر نسبت به آن ،شناسايي موانع تحقق آن و
تالش براي تحقق آن را فراهم ميآورد.

زمان(عج)

سید محمد رضا موسوی نسب

چکیده
نیایش و دعا زیباترین ش��کل ارتباط با خالق هستی است .در فرهنگ شیعه
دعاهای فراوان با مفاهیم متفاوتی وارد شده است .دعاي سالمتی امام زمان
«اللّه��م كن لوليك» از رایجترین دعاها بوده و به والیت و امامت ،به امامت
ام��ام زمان (عج) مربوط میش��ود .محتوای این دع��ا اراده الهی در عنایت به
ولی خود و تحقق حکومت جهانی او را یاد آور میش��ود و همه نس��لها را در
طول عصرها برای سهیم شدن در این سنت الهی و زمینه سازی برای ظهور
دعوت مینماید .مقاله حاضر همگام با بررس��ی تک تک عبارات این دعا به
برداشتهای تربیتی در حوزه شناختی ،گرایشی و رفتاری پرداخته است .تربیت
اعتقادی یعنی شناخت خداوند متعال و مقام والیی امام عصر(عج) به عنوان
حجت الهی و انسان کامل نخستین آموزههای این دعا میباشند .تربیت روح
س��پاس و ستایش از ولی نعمت و ایجاد محبت و دوستی ،بعد عاطفی منتظر
را پرورش میدهند .رشد معرفتی و محبتی ،وظیفه منتظر را در تربیت خود و
دیگران مش��خص ،و او را برای حمایت کردن ،فدا شدن و یاری امام زمان و
زمینه سازی جامعه برای ظهور ایشان آماده میسازد و از این طریق به تربیت
اجتماعی و سیاس��ی میپردازد .بر این اساس فلس��فه تربیت مهدوی از نظر
مبانی الهیاتی همراه با پذیرش امامت و والیت امام عصر و تشخیص و عمل
به وظیفه میباش��د .بنابراین در راستای تربیت انسانهای منتظر و زمینهساز
برای ظهور ،تربیت باید الهی و والیی ،مبتنی بر دلیل و حجت ،شناخت محور
و محبت محور همگام با مسئولیت پذیری باشد.

سبک زندگي و تربيت زمينه ساز
(مهمترين ويژگي منتظران )

سيد محمد صادق موسوي نسب
چکیده:
سبک زندگي به معناي روح حاکم بر فضاي زندگي است که ساختار فکري و شخصيتي افراد را شکل مي
دهد و نوع رفتار و تعامل آنها با يکديگر را تعيين مي کند .سبک زندگي عنوان عامي است که از مؤلفه ها
و زيرمجموعه هاي متعددي انتزاع شده است .وقتي سبک زندگي را تحليل مي کنيم به تعداد حوزه ها و
حيطه هاي زندگي که انسانها با آن درگير هستند مسأله وجود دارد و در هر مسأله بايد موضع مشخص و
شفافي ارائه شود .مجموع اين مؤلفه ها که ـ همزمان ـ شامل بخشهاي هويتي و نمادهاي رفتاري افراد
است به نام سبک زندگي شناخته مي شود.
ويژگي خاص سبک زندگي و مؤلفه هاي تشکيل دهنده آن يکپارچگي و انسجام است .تا وقتي ابعاد
مختلف زندگي فرد در يک راس��تا و هم آهنگ نباش��د نمي توان واژه سبک زندگي را به کار برد .انسان
زماني داراي سبک زندگي است که روح واحدي در کالبد زندگي او دميده شود و بر تمام اعضاي حيات و
زندگي او حکمراني کند .چنين است که افراد مختلف از سبکهاي زندگي متفاوتي برخوردار مي شوند .هم
از اين روست که در مطالعات فرهنگي سبک زندگي را به عنوان يک ّ
«کل متمايز کننده» مي شناسند.
در اين نوشتار به آن بخش از سبک زندگي مي پردازيم که به نوع برخورد انسانها با ديگران مربوط مي
شود؛ نوع و سبک زندگي افراد منتظر در زمينه ارتباط با ديگران را واکاوي مي کنيم .سؤال مشخص اين
پژوهش آن است که سبک زندگي و ويژگي منحصر به فرد زندگي اجتماعي منتظران چيست و چه چيزي
ايشان را (از نظر نوع رابطه با انسانهاي ديگر) از ديگران منحاز و ممتاز مي سازد.
کدام ويژگي است که اگر در تربيت زمينه ساز بر آن تأکيد گردد مهمترين بخش هدف يعني آماده سازي
جامعه براي زمان جضور تأمين شده است.
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد فضاي حضور امامان معصوم عليهم السالم را به بررسي گذاشت و
نوع رابطه مؤمنين واليتمدار را با امام زمانشان تبيين نمود .اينکه ياران وفادار و مورد تأييد در هر دوره با امام
عصر خود چه رابطه اي داشته و چگونه تعامل برقرار مي کردند به خوبي مي تواند نياز ما در عصر ظهور را
نيز نشان دهد .اگر رابطه مزبور به خوبي تصوير و تحليل شود و صفات بارز مؤمنين واقعي با امامان معصوم
عليهم الس�لام به دقت بازبيني و واکاوي گردد ،مي توان نس��بت به نوع و چند و چون وظايف انسانهاي
منتظر به جمع بندي رسيد و در نهايت محتوا و برنامه تربيت زمينه ساز را تدوين کرد.
به ش��هادت روايات فراوان که به دورانهاي مختلفي از امامان معصوم عليهم الس�لام مربوط مي شود
روح حاکم بر پيروان ايشان تعبد و تسليم محض بوده است .اين امر در بعضي موارد چنان پر رنگ بوده
است که افراد اختيار کارهاي خود را نيز به شخص امام عليه السالم تفويض مي کرده اند .نقطه اوج اين
نمودار را در جريان عاشورا و اصحاب سيد الشهدا سالم اهلل عليه شاهديم .آنجا که بدون حتي روزنه اي
از احتمال پيروزي و بي آنکه ذره اي مخالفت کنند يا ترديدي به خود راه دهند با امام خود همراه شدند و
در اجراي فرامين ايشان با يکديگر مسابقه گذاشتند .در ادبيات شيعه و در منابع مختلف اين صفت برجسته
سازي شده و به عنوان مهمترين ويژگي اصحاب خاص امامان اثناعشر عليهم السالم ياد شده است.
اين گزارش مطابق واقع و کامال صادقانه است .ياران وفادار حضرات معصومين عليهم السالم کساني
بودند و خواهند بود که در مقابل اش��ارات امام خويش کامال مطيع بوده ،در راه اجراي اوامر ايش��ان سر از
پا نمي شناختند .اما بايد براي تحليل اين پديده مقداري تأمل کرد .چه چيزي اين افراد را به انسان هايي
خارق العاده تبديل کرده اس��ت؟ منش��أ چنين روحياتي چيست و چگونه يک نفر تا اين حد در مقابل امام
خويش تواضع و فروتني نشان مي دهد.
گاهي تصور مي شود که اين مدل از روابط بعضا درجوامع ديگر نيز وجود دارد که حتي ممکن است در
وادي انحراف سير کنند .اما اگر به يک نکته اساسي که در اين زمينه وجود دارد توجه شود به وجود تفاوت
فاحشي که در ميان است پي مي بريم .امامان عليهم السالم اصحاب خود را از تقليد و پيروي کورکورانه
منع ميکردند و پيروان خود را به بصيرت و انتخاب آگاهانه ترغيب مي کردند .ويژگي واليتمداري شيعيان
واقعي هميشه با هوشياري و از روي علم بوده است.
در ادامه تحليل و بررسي به افرادي مي رسيم که با وجود آگاهي از مقام علم و عصمت امام و سفارش
پيامبر اسالم صلي اهلل عليه و آله به تشيع و اطاعت محض از امام معصوم ،از اين کار به بهانه هاي واهي
سرپيچي مي کردند و سر به بيابان طغيان مي نهادند .تحليل شخصيت اين افراد ما را به آن ويژگي که در
صدد تبيينش برآمده¬ايم خواهند رساند .به نظر مي رسد بزرگترين سرمايه که در اين رابطه نياز هست
حق مداري و حق پذيري است که هر کس واقعا به دنبال حقيقت باشد و خويشتن را ملزم بداند در مسير
خود به هر حقيقتي برسد خضوع کند و سر تسليم فرود آورد .چه حقيقتي بزرگتر و متعالي تر از شخصيت
امامان معصوم عليهم السالم؟
نتيجه آنکه در تربيت زمينه ساز بايد روي عنصر حقيقت جويي و حقيقت گرايي نيز کار کرد .انسان
هاي منتظر در صورتي براي زمان حضور آمادگي بيشتري دارند که بر محور حق پذيري تربيت شده باشند
و خود را به حق مداري عادت داده باشند.

نشریهخبری-تحلیلی
روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
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ايثار الزمه بوجود آمدن حماسه اقتصادي است
عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي
و پژوهش��ي امام خميني(ره) گفت:
تجزيه و تحليل نامگذاري سالهاي
اخير از سوي مقام معظم رهبري که
عناوين اقتصادي دارند دارای نکات
خاصی دانس��ت و تأ ّمل در آن تاکيد
کرد.
دکت��ر محم��د ج��واد توکل��ي در
گفتگوي اختصاص��ی با مرکز خبر
و اط�لاع رس��اني موسس��ه اظهار
داشت :بحث حماسه اقتصادي يک
گفتمان جديدي در اقتصاد سياس��ي
م��ا ميباش��د و مفهومي اس��ت که
در اقتصاد متعارف رايج نيس��ت .به
نظر ميرس��د فرماي��ش رهبري در
ای��ن باره نگاه��ي دارد ب��ه يکي از
مؤلفههاي اقتصاد اسالمي که شايد
بتوان عنوانش را «مردم محوري»
گذاشت.
به گزارش مرکز خبر و اطالع رساني
روابط عمومي مؤسس��ه آموزشي و
پژوهش��ي امام خمين��ي(ره)  ،عضو
هيئت علمي مؤسس��ه آموزش��ي و
پژوهش��ي امام خميني(ره) در ادامه
افزود :در اقتصاد اس�لامي به جاي
تمرکز بر « دولت محوري» و «بازار
مح��وري» ،ب��ر نقش م��ردم تأکيد
ميش��ود و ب��ه همين خاطر اس��ت
که در حماسه اقتصادي ،بار حماسه
بيشتر بردوش مردم است.
دکت��ر توکل��ي خاط��ر نش��ان کرد:

گفتمان حماس��ه اقتصادي در واقع
ناظر به اين است که ما به گونهاي
تشويق شويم و يا مجبور شويم که
يک نوع از خود گذشتگيهايي نشان
دهيم که ش��ايد در بعضي مواقع بر
خالف عقالنيت اقتصادي نيز عمل
کنيم.
عضوهيئت علمي مؤسس��ه تصريح
کرد :در حماس��ه اقتصادي يک نوع
فرهنگ ايث��ار وج��ود دارد ،در واقع
حماس��ه هنگامی بوجود می آید که
شرايط سختي حاکم باشد و در اين
ص��ورت افراد بايد ش��رايط را درک
کنند و بتوانند به صورت باالتر از حد
طبيعي عمل کنند.
وي اضافه کرد :ما االن در شرايطي
هس��تيم که توليد داخليمان چندان
وضعيت خوب��ي ن��دارد و به خاطر
وج��ود تحریم ها فش��ار زي��ادي را
تحمل ميکنيم و توليداتمان هم به
دليل عدم ورود مواد اوليه و وابستگي
به واردات از نظر کمي و کيفي خيلي
خوب نيست و از طرفي ديگر بعد از
جنگ ،در مردم يک سليقه مصرفي
شکل گرفت و حجم اسراف زياد شد
و متأس��فانه تجمل گرايي به وجود
آمد ،به گونهاي که مردم به يک نوع
مصرف بيش از حد توان کش��ور خو
گرفت ه و عادت کردهاند.
توکلی ادامه داد :حتم ًا الزم نيس��ت
که بگوييم اسرافي هست و يا بيش

از حد مصرف ميشود بلکه بايد ديد
که آيا با ميزان توان توليد ما سازگار
اس��ت يا خير؛ م��ا قب ً
ال ب��ا افزايش
واردات اين مشکل را حل ميکرديم
ولي االن اين امکان ،وجود ندارد.
دکتر توکلي با اش��اره به مشکالت
موجود در وج��دان کاري و در عدم
س��رمايه گذاري مناسب اضافه کرد:
با توجه به مشکالت موجود بايدهم
حماسهاي در توليدمان اتفاق بيفتد،
و هم حماس��ه ای در مصرف مان،
ک��ه يک��ي از ارکان آن رفت��ن ب��ه
سمت مصرف اجناس داخلی است،
که ب��رای نیل به ای��ن مقصود باید

پايان نامه ها
بررسی جایگاه ابوالفتح کراجکی و مهمترین اندیشه
های کالمی ایشان

رشتــه :دین شناسی
مقطـع :کارشناسی ارشد
استـاد راهنما  :جناب آقای دکتر قاسم جوادی
استـاد مش��ـاور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
جعفری هرندی
استاد داور :جناب آقای دکتر یوسفیان
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي یارالدین بلواسی
زمان :دوشنبه 18/4/17
مبانی نظری اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

رشتــه :مدرسی معارف
مقطـع :دکتری
اس��تـاد راهنما  :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
نبویان
استـاد مش��ـاور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
حاجی صادقی
استاد داور :جناب آقای دکتر نامدار
استاد داور :جناب آقای دکتر برزگر
استاد داور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر امیدی
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي حسنعلی سلمانیان
زمان :پنجشنبه 92/4/20
بررسی شاخصه های معنویت در سیره و سخنان
امام علی (ع)

رشتــه :دین شناسی
مقطـع :کارشناسی ارشد
اس��تـاد راهنما  :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
شریفی
استـاد مشـاور :جناب آقای دکتر یوسفیان
اس��تاد داور :جن��اب حجت االس�لام والمس��لمین آقای دکتر
جعفری هرندی
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي حسین تکمیلی
زمان :یکشنبه 92/4/16
قرآن و موانع رفتاری بهره مندی از محبّت الهی
رشتــه :تفسیر و علوم قرآنی
مقطـع :کارشناسی ارشد
استـاد راهنما  :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای کریمی
استـاد مش��ـاور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
فقیهی

استاد داور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر نقیب
زاده
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي حسین تاج ال ّدین
زمان :پنج شنبه 92/4/3
بررسی مکتب تربیت عرفانی نجف با تأکید بر آثار
علاّ مه طباطبائی
رشتــه :تربیت مربی اخالق
مقطـع :کارشناسی ارشد
استـاد راهنما  :حضرت آیت اهلل تحریری
استـاد مش��ـاور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
سید محمدرضا موسوی نسب
اس��تاد داور :جن��اب حجت االس�لام والمس��لمین آقای دکتر
مظفری
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي کمال مظلومی زاده
زمان :پنجشنبه 92/4/13
السالمدرتربیت
نقشوالیتتکوینیاهلبیتعلیهم ّ
اخالقیازمنظرآیاتوروایات

رشتــه :تربیت مربی اخالق
مقطـع :کارشناسی ارشد
اس��تـاد راهنما  :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
سید محمدرضا موسوی نسب
استـاد مش��ـاور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر
فقیهی
استاد داور :جناب آقای دکتر یوسفیان
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي احسان زینلی
زمان :پنجشنبه 92/4/13
تدوینالگوینظاممندتدوینخطمشیدینیدرنظام
جمهوریاسالمی

رشتــه :مدیریت
مقطـع :دکتری
استـاد راهنما  :جناب آقای دکتر دانایی فرد
اس��تـاد مش��ـاور :جناب حجت االس�لام والمس��لمین آقای
میرباقری
استاد مشاور :جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی
اس��تاد داور :جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر نقی
پور فر ،جناب آقای دکتر الوانی ،جناب آقای دکتر رضائیان
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي محمد حسن جعفری
زمان :پنجشنبه 92/4/13

کیفیت اجناس داخلی تقویت ش��ود
وم��ردم نیزبه خودتفهی��م کنند که
جنس خارج��ي خيلي خوب را نخرد
و ب��ه جايش جنس داخلي با کيفيت
پايينتر را بخرد و البته این کار یک
نوع مجاهدت است که انسان خود را
قانع کند که از منافع مصرف کاالي
خارجي بگذرد.
توکل��ي در ادامه اف��زود :عنصر مهم
ديگ��ري که براي خلق حماس��ه در
مص��رف الزم اس��ت «تبليغ��ات و
فرهنگ سازي» اس��ت ،چیزی که
مقام معظم رهبري ه��م چندين بار
فرمودهاند و از مردم خواس��تهاند که

کاالي داخل��ي مصرف کنند ؛ ما بايد
از جه��ت روح و روان مصرف کاالي
داخل��ي را ترويج کني��م و اين حرف
فقط در حد شعار باقی نماند بلکه بايد
از همه ابزارها براي عملی کردن این
فرهنگ استفاده کرد و رسانههايمان
نیزبايد در تبليغات و فرهنگ س��ازي
مصرف داخلي واقع�� ًا تالش نمايند،
در حالی که ،کمتر به فرهنگ سازي
مصرف داخلي ميپردازند.
توکل��ي با اش��اره ب��ه اهمیت نقش
علما و مراج��ع در عملی کردن این
فرهنگ خاطر نش��ان کرد :علماي
اصفه��ان ب��راي مبارزه با اس��تعمار
انگلس��تان درحدود صد سال پيش
يک بيانيهاي ارائه دادند و خريد کاال
و پارچ��ه خارجي را تحريم کردند ،و
مردم هم به این فرمان عمل کردند،
بنابراين باي��د از توان ،قدرت و نفوذ
معنوي مرجعيت استفاده شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه توانمنديهاي
زياد کش��ور افزود :متأسفانه هجوم
دش��منان خيل��ي ش��ديد اس��ت به
نحویک��ه آنها س��عي کردهاند همه
راهه��ای ارتباطی اقتص��اد ايران با
خارج از کشور را ببندند و مانع تعامل
ما با ديگران باشند البته با اینکه اين
تحريمها از يک جهت مش��کل ساز
است ولي از جهتي ديگر نعمت است
و می توان از این فرصت برای عالج
اقتصاد بيمار استفاده کرد.

دکتر توکلي درباره مشکالت توليد
و صنع��ت کش��ورمان گفت :يکي
از اش��کاالتي که ما داري��م نبودن
رابطه بين بخش صنعت و دانشگاه
اس��ت به نحوی که پاياننامههاي
دانشجويي رش��ته صنايع ،الزام ًا در
جهت بهبود توليد ماش��ين داخلي با
کيفيت ،نيست.
وی اف��زود :م��ا در بح��ث توليد اگر
بخواهيم حماسه اتفاق بيفتد بايد به
گونهاي اين قشر عظيم دانشگاهي
را وارد فضاي توليد و صنعت ،نماييم
تا ب��راي بهب��ود کيفي��ت و کميت
کاالي داخلي تالش نمايند .الزمه
اي��ن کار نیز يک تح��ول فرهنگي
اس��ت که بايد در دانش��گاهها اتفاق
بیافتدبه نحوی که به جاي پرداختن
به مقاالت « »ISIبه توليد و ارتقاء
دان��ش داخل توجه داش��ته باش��يم
چراکه اینگون��ه مقاالت فقط براي
خارجيها توليد دانش نکنيم.
توکلي ادامه داد :در آيين نامه ارتقاء
اساتيد نيز همين مقالههاي «»ISI
به عنوان شاخصهاي ارتقاء در نظر
گرفته ش��ده است ،در صورتي که ما
اگر شاخصهايمان را عوض کنيم و
ارزش گذاري ب��ه مقالهها را در رفع
مشکالت توليد داخلي به کار بريم،
کارها به س��رعت به پي��ش خواهد
رف��ت و براي تولي��د اين کار مهمي
است.

نشست اساتيد طرح واليت و ديدار
با حضرت عالمه مصباح يزدي (حفظه اهلل)

اس��اتيد طرح واليت مؤسس��هآموزشي و پژوهشي
ام��ام خميني(ره) با عالمه مصب��اح دیدار کردند و از
بيانات ارزشمند ايشان با عنوان «چرايي طرح واليت
و جايگاه انديشههاي بنيادين در رفع نيازهاي فکري
و اجتماعي دانشجويان»بهرمند شدند.
به گزارش مرکز خبر و اطالع رساني روابط عمومي
مؤسسهآموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در اين
نشس��ت حجت االسالموالمس��لمين الهيراد مدير
آموزشه��اي آزاد «ط��رح واليت» هم��راه با ارائه
گزارش نکات توجيهي الزم را در مورد طرح واليت
 92بيان نمود.
مدير آموزش آزاد «طرح واليت» گفت :تمام برنامهها
با تصويب ش��وراي طرح واليت که از سوي عالمه
مصباح يزدي منصوب شدهاند ،مشخص ميگردد و
کميتههاي تخصصي که از سوي این شورا انتخاب
شده اند ،وظيفه بازنگري و سياستگذاري درباره متون
و سرفصلها و همچنين سياستگذاري درحوزه تربيت

همایش «فقه
حکومتي» با

موضوع «اقتصاد و
حکومت»

و جذب اساتيد را برعهده دارند.
وي خاطرنش��ان کرد :اس��اتيدي که براي امس��ال
دعوت شدهاند از سوي شوراي محترم طرح واليت
مش��خص گرديدهاند و به مديريت آموزشهاي آزاد
ابالغ شده است.
ق طرح واليت با اهدای
در پايان از برخي اساتيد موف 
تقدير نامه به همراه هدايايي تجلیل شد.
ش��ايان ذکر اس��ت؛ با توجه به اهميت طرح واليت
و پایهگ��ذاری آن توس��ط حض��رت عالمه مصباح
يزدي(حفظهاهلل) س��االنه نشس��تی با حضور ایشان
برگزار ميشود.

با تصویب شورای عالی حوزههای علمیه؛

دوفصلنامه «معرفت سیاسی» مفتخر به کسب رتبه
«علمی ـ پژوهشی» شد
دوفصلنام��ه «معرفت سیاس��ی» از
مجموعه نشریات علمی ـ تخصصی
مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام
خمین��ی(ره) موفق به کس��ب رتبه
«علمی ـ پژوهشی» از سوی شورای
عالی حوزههای علمیه شد.
به گزارش روابطعمومی مؤسس��ه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
ای��ن فصلنام��ه شش��مین مجله از
مجالت مؤسس��ه اس��ت ک��ه دارای رتبه علمی ـ
پژوهشی میباشد.
دوفصلنام��ه قرآن ش��ناخت ،فصلنام��ه معرفت
فلسفی ،فصلنامه روانشناسی و دین ،دوفصلنامه
معرف��ت اقتص��اد اس�لامی ،فصلنام��ه معرفت

برگزاری دهمین

فرهنگی اجتماعی دارای رتبه «علمی ـ
پژوهشی» و ماهنامه معرفت ،فصلنامه
معرفت اخالقی ،دوفصلنامه اس�لام و
پژوهشهای تربیتی ،فصلنامه تاریخ در
آینه پژوهش و فصلنامه معارف عقلی
دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» هستند.
دوفصلنام��ه «معرف��ت سیاس��ی»به
مدیرمسئولی و سردبیری حجتاالسالم
دکتر محمدجواد نوروزی هر ش��شماه
یکبار منتشر میشود.
دکتر منوچهر محمدی ،حجج اسالم دکتر محسن
رضوان��ی ،دکتر نصراهلل س��خاوتی ،دکتر قاس��م
شباننیا و دکتر شمساهلل مریجی از اعضای هیأت
تحریریه این دوفصلنامه است.

دومي��ن هماي��ش از سلس��له
همايشهاي «فقه حکومتي» با
موضوع «اقتصاد و حکومت» در
بيست و ششم ارديبهشت ماه در
تاالر مؤسسه آموزشي و پژوهشي
ام��ام خميني(ره) و با س��خنراني
عالمه مصباح يزدي برگزار شد.
در اي��ن هماي��ش پ��س از خير
مق��دم و گ��زارش کوت��اه دبير
گ��روه اقتصاد؛ حجت االس�لام
و المسليمن س��يد کاظم رجايي،
حج��ت االس�لام و المس��لمين
دکتر عباسي دبير علمي همايش
سخنراني کرد و حضرت ايت اهلل
فياضي ،مديرگ��روه فقه و اصول
مؤسسه س��خنراني کرد و نکات
اخالقي آموزندهاي را بيان فرمود.
فقه اقتصادي دولت ،فقه عدالت
و رفع فق��ر ،فقه بيم��ه و تأمين
اجتماع��ي ،فق��ه سياس��تهاي
اقتصادي و ابزاره��اي آن و فقه
تملک ،اختي��ارات و بهره برداري
دول��ت از منابع طبيعي عناوين و
محورهاي اصل��ي اين همايش
بود.
در اي��ن هماي��ش  83مقال��ه با
موضوعات «اقتصاد و حکومت»
از سوي محققان حوزه و دانشگاه
ارائه ش��ده اس��ت که مقالههاي
برت��ر در روز هماي��ش ارائ��ه
گردي��د و چکيده برخ��ي از اين
مقالههاي برتر در دومين همايش
فق��ه حقومت��ي تقدي��م حضور
عالقهمندان ميگردد.

سال سوم  /شماره بیست و سوم /مرداد92

*حدیث

*شناسنامه قبس

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،تلفن025-32113627:
سامانه پيام کوتاه روابط عمومي30002113 :

امام علي(ع) مي فرمايند  :عقل ،اندوختن تجربهها (و عمل به آن) است و بهترين تجربه ،آن است
كه پندت داده.
نهج البالغه ،نامه 31

عزت ملي در چارچوب ارزشهاي اسالمي و براي تحقق
اهداف اسالمي مطلوب است

ادامه از صفحه اول
بعد از گذش��ت هزاران س��ال زمين تحوالتي يافته ،در
ميان آب ها موجودي زنده و تك سلولي پديد آمده ،و در
اثر گذشت سالها از همان موجود تك سلولي موجودات
چند سلولي به وجود آمدند .كم كم از اين موجودات چند
سلولي ماهيها و بعد پرنده ها و طي گذشت ميليون ها
س��ال خزندگان و چرندگان به وجود آمدند كه در بين
آنها ميمون نيز وجود داش��ت و طي گذشت ميليون ها
سال اين ميمون به صورت اتفاقي به انسان تبديل شد
و انسان هاي امروزي از نسل آن هستند! اين يعني نظم
موجود در جهان و پيدايش انس��ان امري كامال اتفاقي
بوده است .متأس��فانه اين نظريه ،علمي و متقن تلقي
شده و حتي در دانشگاه نيز به عنوان يك نظريه علمي
براي دنشجويان تدريس مي شود.
عالمه مصباح يزدي خاطر نشان كرد :اين نظريه نهايت
چيزي كه براي بش��ر به ارمغان مي آورد اين است كه
انساني به صورت اتفاقي در رحم مادر تشكيل شده است
و بعد از چندي نيز نابود مي شود ،لذا در اين زمان اندك،
بهترين كار ،لذت بردن از زندگي اس��ت ،و اتفاقا همه
تالش انبياء در طول تاريخ بر اين بوده است كه به بشر
بفهمانند اينچنين نيست.
وي ادامه داد :ديدگاه ديگر اين اس��ت كه هستي داراي
مهندس و خالقي اس��ت ،كه البته در اينجا نيز شناخت
ها متفاوت است .برخي گمان مي كنند كه نياز به يك
خالق و مهندس در ابتداي خلقت وجود داش��ته است ،
اما در اس��تمرار آن چنين نيست ،و مانند ساعت سازي
كه س��اعت دقيقي را به وجود آورده كه ذره اي اشتباه
نمي كند و براي كاركردن ساعت ديگر نيازي به وجود
شخص س��ازنده نيست ،درعالم هس��تي نيز وضع به
همين منوال است.
وي با اشاره به اينكه اختالف شرايط و استعدادها سبب
شده تا در هر جامعه اي مهندسيني وجود داشته باشند
كه نس��بت به ديگران امتيازاتي داش��ته باشند ،اظهار
داش��ت :اين مس��أله كه هر كس امتيازات بيش��تري
دارد ،تكليف دشوارتري نيز دارد در همه جوامع به طور
ارتكازي وجود دارد و قابل قبول است ،لذا نخبگان هر
جامعه س��عي در حفظ امني��ت و تأمين نيازهاي جامعه
دارن��د ،كه البته در نظام اس�لامي ع�لاوه بر آن نكته
ديگ��ري نيز وج��ود دارد و آن اينكه در نظام هاي غير
اسالمي حفظ امنيت و افزايش رفاه مردم هدف تلقي
شده ،اما در نظام اسالمي ،تأمين رفاه بيشتر هدف نهايي
نيست ،بلكه وسيله اي است براي رشد و تكامل انساني،
و اين همان هدفي است كه انبيا براي رساندن بشر به
آن مبعوث شده اند.
عالمه مصباح يزدي ادامه داد :در نظام اسالمي پيشرفت
هاي اقتصادي ،نظامي ،علمي ،صنعتي و تأمين رفاه بايد
وجود داشته باش��د ،اما نه به عنوان هدف ،بلكه وسيله
اي براي تكامل انساني و قرب به خداي متعال ،چرا كه
انبياء آمده اند تا بگويند انس��ان از حيوان باالتر است و
بايد به مقام انساني خودش نائل شود و رسيدن به اين
مرحله نيازمند نوعي مهندسي فراتر از مهندسي جوامع
ديگر است كه مهندسي آن توسط انبياء و جانشينان آنها

صورت مي گيرد.

اسالم اصيلترين و مهمترين رکن
انقالب ماست

آي��تاهلل مصباح يزدي تأکيد کرد :ارزش خاک و وطن
به اسالم است و گرنه وطن و خاک اصالت ندارد ،آنچه
اصالت دارد ارتباط با خدا و بندگي خداست و هر چه در
اين مسير باشد ارزش مييابد.
ايش��ان يادآور ش��د :در تاريخ ،انقالبهاي فراواني رخ
داده و هر کدام نيز تأثيرات زيادي در مناسبات کشورها
داشته اند.
وي افزود :شايد بعضيها فکر کنند که انقالب اسالمي
ايران هم مانند ساير انقالبها بود اما انقالب اسالمي
ايران يک مميزهاي داشت که نظير آن در تاريخ اتفاق
نيافتاده و قابل مقايسه با ساير انقالبها نيست و اين امتياز
آن بود که انقالب اسالمي ايران مبتني بر فرهنگ ديني
بود و بنيانگذار اين انقالب حرکت خود را با يک برنامه
فرهنگي ،با روشنگري و تبيين ابعاد اجتماعي – سياسي
اسالم ،شروع کرد.
عالمه مصباح با يادآوري مناسبات قبل از انقالب ،اظهار
داشت :در عرف مذهبي قبل از انقالب ،سياسي بودن و
فعاليت سياسي انجام دادن ،يک نقطه منفي به حساب
ميآمد و از ارزش يک روحاني ميکاست ،اما امام (ره) با
يک برنامه حکيمانه و فداکاري اين نگرش را تغيير داد و
تا جايي رساند که فرمود "شرکت در بعضي فعاليتهاي
ديني  -سياسي مثل نماز واجب است".
وي افزود :بر اساس اين تغيير بينش همراه با تبيين بعد
اجتماعي -سياسي اسالم ،زمينه براي تحول اجتماعي
فراهم ش��د و ام��ام (ره) روي همي��ن تحول فرهنگي
اسالمي تکيه کرد و فرمود مردم بايد اسالم را بشناسند
و عالقمند به اجراي احکام اس�لام شوند تا بشود يک
تحول در جامعه ايجاد کرد.
ايش��ان يادآور شد :ارزش اصلي انقالب به همين بعد و
باور مردمي اس��ت که اس�لام را باور ميکنند و وظيفه
خود ميدانندکه براي آن جانفشاني کنند ،براي تحقق
آن تالش ميکنند و اين انقالب را در زمره اهداف انبياء
و زمينه ساز ظهور امام زمان (عج) ميدانند.
عضو خبرگان رهبري با اش��اره به اينکه انقالبهاي
مهم جهان بيشتر مردم را به مادي گرايي و دنياگرايي
سوق داد ،خاطرنشان کرد :تکيه بر ارزشهاي معنوي و

لياقت انسان براي خالفت خدا ،از اصول و مباني انقالب
اسالمي ايران بود.
وي ادامه داد :امام (ره) مردم را متوجه کرد ارزش انسان،
زندگي و حيات به اين اس��ت که انس��ان بتواند با خدا
ارتباط برقرار کند ،ارزشهاي الهي در جامعه پياده شود
و باالخره افتخار است که در اين راه به شهادت برسد.
ايش��ان يادآور شد :اين بعد از انقالب کمتر مورد توجه،
بحث و بررس��ي قرار گرفت��ه و تببين اين بعد به عهده
روحانيت است و اگر کوتاهي صورت گرفته باشد از کم
کاري روحانيت است.
آيتاهلل مصباح اظهار داش��ت :اي��ن بعد ،اول بايد براي
خودمان واضح شود و آنوقتي درست واضح ميشود که
نقش دين را در زندگي انسان روشن کنيم.
وي اف��زود :در محاف��ل علمي و دانش��گاهي ،نهايت
کاري که انجام ميش��ود اين است که ميگويند دين
ه��م يکي از نهادهاي اجتماعي اس��ت و آن را در کنار
اقتصاد ،مديريت و حکومت قرار ميدهند که هر کدام
به طور مس��تقل فعاليت ميکنند و صرف نظر از دين
براي خودشان جايگاهي دارند.
ايشان خاطرنش��ان کرد :بر اساس آنچه از منابع ديني
استفاده ميکنيم و بزرگاني نظير حضرت امام (ره) تعليم
دادند ،انسانيت انس��ان بدون دين فعليت پيدا نميکند
و اين انس��ان بدون دين با حيوان فرقي ندارد و گاهي
خشنتر و بيرحمتر از حيوان نيز ميشود.

ارزش روحانيت تابع ارزش اسالم
است

عالمه مصباح با اشاره به جايگاه روحانيت خاطر نشان
کرد :ارزش روحانيت به ارزش اس�لام اس��ت ،هرقدر
اس�لام ارزش دارد ،جايگاه روحانيت نيز ارزشمند است
زيرا روحانيت احيا کننده اس�لام و نش��ر دهنده معارف
دين در جامعه است.
ب��ه گزارش قبس ب��ه نقل از پايگاه اطالعرس��اني آثار
آي��تاهلل مصباح ،ايش��ان در ديدار ب��ا جمعي از طالب
اس��تان آذربايجان غربي که در مؤسس��ه آموزش��ي و
پژوهشي امام خميني (ره) برگزار شد ،خاطرنشان کرد:
وقتي س��ال  1326در سن  13سالگي وارد حوزه شدم،
انگي��زهام براي ورود به ح��وزه اين بود که اين درسها
ثواب بيشتري دارد.

زالل معرفت
گزیده ای از وصیتنامه حضرت عالمه شعرانى(ره)
شایس��ته اس��ت بر تو که از معاشرتهاى

وي اف��زود :وقتي در گ��ذر زمان ش��رايط اجتماعي را
درک کردم ،به اين نتيجه رس��يدم که ويژگي طلبگي
از استحباب باالتر است ،اما در آن دوران هميشه به اين
فکر ميکردم که در شرايطي که نهايت طلبگي منبري
شدن يا امام جماعت مسجد است ،جايگاه روحانيت در
جامعه چيست ،و چه نيازي به روحانيت وجود دارد.
آي��تاهلل مصباح ادام��ه داد :در س��طوح باالتر وقتي با
قرآن و حديث بيش��تر آشنا ش��دم ،متوجه شدم مسأله
فرات��ر از اين چيزي اس��ت که ما فک��ر ميکنيم ،زيرا
ش��ناخت حقيقت انسان ،کمال انسان و سعادت دنيوي
و اخروي انس��ان در گرو همين معارف اس��ت؛ آنوقت
بود که متوجه ش��دم درس خواندن يعني چه و جايگاه
روحانيت کجاست.
وي افزود :بيان احکام و معارف اسالم ،بيان ارزشهاي
ديني ،به فعليت رس��اندن انس��انيت ،تحققبخشيدن
به ه��دف خلقت و ارتباط بين خال��ق و مخلوق ،و نيز
مس��ئوليتهايي اجتماع��ي مانند تالش ب��راي حفظ
ارزشهاي اجتماعي ،ايجاد حکومت اس�لامي و خيلي
از ام��ور ديگر ،وظايفي بود که بر عهدة روحانيت بود و
حرکت و قيام ام��ام (ره) آنها را زنده و عزمها را براي
اجرا کردن آنها استوار نمود.
عضو خبرگان رهبري وظايف يک طلبه را به سه بخش
تقس��يم کرد و خاطرنشان کرد :يک بخش به شناخت
اسالم و آش��نايي کامل با معارف ديني تعلق ميگيرد،
بخش دوم به وظايف اجتماعي مربوط ميش��ود که از
هر خدمتي در عالم با ارزشتر اس��ت ،و بخش س��وم،
گس��ترش اين معارف به جهان و زمينه س��ازي براي
ظهور منجي بشريت است.
وي در مقايس��ه اين شناخت بلند با ش��ناخت ابتدايي
از طلبگ��ي ،يادآور ش��د :در ابتدا طلبگي را يک تکليف
استحبابي ساده تصور ميکرديم ،اما امروز طلبگي يک
تکليف واجب مضاعف ش��مرده ميش��ود و جنبههاي
ضرورت آن براي همگان روشن شده است.
آيتاهلل مصباح با اشاره به حديثي از پيامبر اسالم (ص)
که به حضرت علي (ع) هنگام فرستادن ايشان به يمن
سفارش کرده بود ،اظهار داشت :پيامبر(ص) فرمود؛ اگر
خدا به دس��ت تو يک نفر را هدايت کند بهتر اس��ت از
آنچه خورشيد بر آن تابيده است.
ن سؤال که مگر هدايت چه جايگاهي دارد
وي با طرح اي 
که خداوند چنين ارزش��ي را براي آن در نظر ميگيرد،
تأکيد کرد :اگر اين هدايت نباش��د ،هدف خلقت انسان
که عبادت خداوند است ،مغفول ميماند.
عالمه مصباح با اشاره به جايگاه روحانيت خاطر نشان
کرد :ارزش روحانيت به ارزش اس�لام اس��ت ،هرقدر
اس�لام ارزش دارد ،جايگاه روحانيت نيز ارزشمند است
زيرا روحانيت احيا کننده اسالم و نشردهنده معارف دين
در جامعه است.
وي اف��زود :خداوند جايگاه بلندي براي انس��ان در نظر
گرفته اس��ت که ميتوان��د او را از ذرهاي ناچيز به مقام
خليفةالله��ي برس��اند و همه اين ظرفيتها در س��ايه
ش��ناخت اس�لام و عمل به دس��تورات آن به فعليت
ميرسد.

خالى از تعلی��م با مردم بکاه��ى ،بهویژه با
ثروتمن��دان و مترفی��ن و دنیاخواهان ،باید
آنچه را که آخرت را از یاد تو مىبرد و میل
و رغب��ت به دنیا را در تو ایجاد مىکند ،رها
کنى ،و با صالحان و پارسایان و اهل عبادت
همراه گردى ،زیرا این عمل بهطور کلى در
تهذیب نفس مؤثر است....
گمان خود را نسبت به مردم و خداوند متعال
نیکو گردان .و آخرین سفارش من ،ورع و تقوى است .خداوند ما و شما را در راه
خشنودى خود موفق بدارد .بدان که (رشتههاى) علوم شرع ،بسیار است و کمتر
اتفاق مىافتد که شخصى در تمامى آنها ،کاردان و صاحب مهارت گردد .و لذا بر
هر طالب علمى واجب است که بخشهایى ازین علوم را برگزیند که:
الف :فائده آن براى مردم بیشتر باشد.
ب :در جهت تمایل و رغبت به دین ،از قوت و عون بیشترى برخوردار باشد،
ج :در جهت رهایى از گمراهى نیز از توانایى بیشترى بهرهمند باشد.
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تازه های نشر

پیام مورد نظر با موفقیت
ارسال شد
روان شناسی و تبلیغات دینی
علی احمد پناهی

دین و عقالنیت ارتباطی
بررسی انتقادی نظریه هابرمارس درباره دین
و عقالنیت
سلمان علی رحیمی

کمی قرار برای یک بی قرار
پیش فعالی کودکان و راههای درمان آن
سید مصطفی دیانت مقدم

معرفت فرهنگی اجتماعی
فصل نامه علمي پژوهشي
شماره 10
بهار 1391

 40هزار دانشجوي طرح واليت كادري امين و محكم براي نظام و رهبري است
حجت االس�لام الهي س��ازمان بس��يج
دانش��جويي و وزارت عل��وم را دو مرك��ز
هم��كار در اجراي طرح واليت برش��مرد
و ي��ادآور ش��د :كارهاي اجراي��ي طرح در
دانشگاه را بسيج دانشجويي انجام ميدهد
و خود دانش��گاه نيز به عنوان ميزبان دوره
همكاري ميكند.
به گ��زارش روابط عمومی موسس��ه امام
خمین��ی (ره) ب��ه مدير آموزشه��اي آزاد
مؤسس��هي امام خمين��ي(ره) در خصوص
طرح واليت كشوري امسال اظهار داشت:
اين طرح در دو گروه كه برادران در دانشگاه
اصفه��ان و خواهران در دانش��گاه دولتي
شهركرد مس��تقر هس��تند اجراء ميشود.
مجموع دانشپژوهان امس��ال  2000نفر
هستند شامل داوطلبان مقدماتي امسال و
تكميلي سال پيش ميباشد.
وي ابتكار  18س��ال پيش آيت اهلل مصباح
يزدي در اجراي طرح واليت را يادآور شد و

گفت :اين طرح در آغاز به سپاه پيشنهاد و از
طريق سازمان بسيج دانشجويي اقدام شد.
ن كه مق��ام معظم رهبري
وي ب��ا بيان اي 
بارها بر ضرورت گسترش اين طرح تصريح
كردند ،افزود :طرح واليت با هدف تقويت
مباني اس�لامي دانش��جويان و آشنايي با
بنيادهاي گزارههاي ديني تأس��يس ش��ده
است.
مدي��ر آموزشه��اي آزاد مؤسس��هي امام
خمين��ي(ره) با ابراز تأس��ف از عدم اهتمام
به معرفت ديني در مدارس و دانش��گاهها،
تهديد فرهنگي را متوجه جوانان دانس��ت
و تأكيد كرد :هدف طرح واليت اين اس��ت
ي فرهنگي به مباني فكري
كه از هجم�� ه 
دانش��جويان ممانعت كند .ل��ذا با رويكرد
فلسفي و عقالني به مباني ديني مهمترين
چالشها در حوزه بنيادهاي فكري جامعه را
پاسخ ميدهد كه به تعالي تربيتي ،افزايش
بصيرت و ارتقاي فرهنگ جامعه ميانجامد.

وي  40ه��زار فارغالتحصيل اين طرح در
ط��ول  18س��ال را كادري امين و محكم
ب��راي نظام و رهبري خوان��د كه با حضور
در سنگر دانشگاه تأثيري عميق در دفاع از
انق�لاب و فرهنگ دين��ي دارند و با اعتقاد
راس��خ در بدنهي مديريت كشور توفيقات
عالي داشتهاند.
حجت االسالم الهي دربارهي تداوم ارتباط

اين افراد با اش��اره به اين كه قب ً
ال ارتباط با
ايشان قطع ميشد افزود :در شوراي طرح
واليت مصوبهاي براي تداوم ارتباط با اين
دانش��جويان به تصويب رس��يده است كه
با همكاري س��ازمان بس��يج به دو صورت
حضوري و مجازي انجام ميگيرد.
عض��و كانون طلوع مدت زم��ان برگزاري
دوره را  45ت��ا  75روز اع�لام كرد و خاطر

نش��ان كرد :طرح از  29تيرماه شروع شده
و تا  9شهريور ادامه خواهد داشت .از شش
مح��ور علمي در ه��ر دو هفت��ه دو درس
گذرانده ميشود.
وي محورهاي ش��شگانه ط��رح واليت
را برش��مرد و اف��زود :مبان��ي معرف��ت
ديني ،خداشناس��ي فلسفي ،انس��ان راه و
راهنماشناسي ،فلسفهي اخالق ،فلسفهي
حقوق و فلس��فهي سياست سرفصلهاي
دورهها هستند.
عضو كانون طل��وع مخاطبان اين طرح را
دانش��جويان دانس��ت كه عموم ًا در مقطع
كارشناس��ي و درصدي هم از دانشجويان
ارشد و دكتري هستند.
مدي��ر آموزشه��اي آزاد مؤسس��هي امام
خميني(ره) در رابط��ه با نحوهي ثبتنام و
گزينش داوطلبان طرح واليت كشور اظهار
داشت :پس از اطالعرساني از طريق بسيج
دانش��جويي دانش��گاهها ثبتنام به عمل

آمده و با رد ش��دن از فيلت��ر آزمون كتبي
و مصاحب��هي علمي و فرهنگي ،دارندگان
معدل بيشتر به عنوان دانشجوي اين طرح
انتخاب ميشوند.
ايش��ان اف��زود :اس��اتيد اي��ن ط��رح از
فارغالتحصيالن مؤسسهي امام خميني(ره)
ي��ا اس��اتيد و محققين مرتبط با مؤسس��ه
هستند.
حج��ت االس�لام الهي س��ازمان بس��يج
دانشجويي و وزارت علوم را دو مركز همكار
در اجراي طرح واليت برشمرد و يادآور شد:
كارهاي اجرايي طرح در دانش��گاه را بسيج
دانش��جويي انجام ميدهد و خود دانشگاه
نيز به عنوان ميزبان دوره همكاري ميكند.
وي در پاي��ان گفت و گو ب��ا بيان اين كه
عالم��ه مصب��اح ي��زدي اين ط��رح را با
بركتترين كار عم��ر طلبگي خود عنوان
كردهاند افزود :دانشجويان اين طرح مشتاق
نظام و انقالب هستند.

