« سالمت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در زمین هستند
مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها عنایت فرموده است نمی رسند » .
امام خمینی کلمات قصار فصل پنجم سیاست خارجی ص۱۵۱

ما در دنيا اعالم كردهايم كه انقالب اسالمى ،با نظام سلطه مخالف است .نظام سلطه ،يعنى اينكه دولتها و
قدرتهاى زور بگويند و ملتها و گروهها و كشورها و دولتهايى ،آن زور را قبول كنند .طرفين ،طرفين نظام سلطهاند و
ما نظام سلطه را رد كرديم و رد مىكنيم و با آن به مبارزه بر مىخيزيم.
پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
نشریه خبری -اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)
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غرب س��عي دارد تا اسالم را از ريشه برکند و مردم
را در ظاه��ر به آزادي برس��اند و در واقع به بندگي
خويش درآورد .آنها قصد دارند تا با ريشهکن کردن
اسالم ،مسلمين را به بردگي خود در آورده ،بر مردم،
اموال و منابع آنها تس��لط يابند ،و براي رسيدن به
اي��ن منظور توطئههاي فراواني به کار ميبندند که
در رأس آنها ايجاد تفرقه بين اقوام و مذاهب است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آثار حضرت آيتاهلل
مصباح يزدي ،رئيس مؤسس��ه آمورشي و پژوهشي
امام خميني(ره) در ديدار با جمعي از طالب کويتي،
نظام جمهوري اسالمي موجود در ايران را متکي به
کتاب و س��نت اهل بيت(ع) دانست و اظهار داشت:
در حال حاضر نيز کسي به عنوان رهبر در رأس اين
نظام قرار دارد که بهترين فردي اس��ت که در اين
عصر ما ميشناسيم.
آي��تاهلل محمدتق��ي مصباح ي��زدي با اش��اره به
مشکالت موجود اظهار داشت :سنت امتحان ،سنت
ثابت و استثناناپذير خداوند است که در طول تاريخ
و براي همه بشر وجود داشته است.
وي با اش��اره به ماجراي سقيفه بعد از رحلت رسول
اکرمصلياهللعليهوآله اظهار داشت :هنوز پيامبرتازه

رحل��ت فرموده ب��ود و حضرت علي عليهالس�لام
مشغول تجهيز و کفن و دفن آن حضرت بودند که
عدهاي مردم جمع شدند و خليفه براي پيامبر اکرم
صلياهللعليهوآله پيدا کردند.
وي با اشاره به آياتي از قرآن کريم مبني بر اينکه
ايمان تنها به زبان نيس��ت و انس��ان همواره مورد
امتحان و بالها قرار ميگيرد ،اظهار داشت :هرچند
امام خميني(ره) عزم راس��خي براي تطبيق اصول
نظام با احکام و قوانين اس�لام داشت ،اما نميتوان
توقع داشت که نظام اسالمي با همه شئون و بدون
نقص محقق شود.
عضو خبرگان رهبري با بيان اينکه در طول تاريخ
يک جامعه الهي يافت نميش��ود که همه افرادش
ج��زو صالحين بوده باش��ند ،اظهار داش��ت :نهايت
کاري ک��ه ما ميتوانيم انجام دهيم اين اس��ت که
موقعيت و ظرف انتخاب اصلح را براي مردم فراهم
کنيم ،اما اينکه مردم راه صحيح را انتخاب کنند يا
نه ،متوقف بر اراده آنهاست و اين همان رمز خلقت
آدمي اس��ت که فرد با انتخاب خودش به س��عادت
برسد.
ادامه در صفحه آخر
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گزارشی اجمالی از حضور مؤسسه
در نمایشگاه قرآن کریم
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برگزار ی اولین همایش بینالمللی
«اندیشههای عالمه طباطبایی در
تفسیر المیزان»

3

رونمایی از نرم افزار
«مشکات» مجموعه آثار
عالمه مصباح يزدي(حفظها)...

مراسم اختتاميه هجدهمين دوره طرح واليت کشوري در تابستان 92برگزار شد
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با
همکاري بسيج دانشجويي هجدهمين دوره طرح
واليت دانشجويي را با حضور 1820نفر از فراگيران
دانشجو در تابستان  92برگزار نمود.
به گزارش مرکز خبر و اطالع رساني روابط عمومي
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) مراسم
اختتاميه هجدهمين دوره طرح واليت کشوري
ويژه دانشجويان روز جمعه 8شهريور با حضور
دانشجويان خواهر در دانشگاه شهرکرد و روز شنبه
 9شهريور با حضور دانشجويان برادر در دانشگاه
صنعتي اصفهان برگزار گرديد.
مدير آموزشهاي آزاد موسسه امام خميني(ره) ضمن
سخنراني در هر دو دانشگاه روز شنبه 9شهريور در
دانشگاه صنعتي اصفهان اظهار داشت اين دوره در
حقيقت يک اعتکاف معرفتي براي دانشجويان بود.
وي در ادامه اظهار داشت :هيچ عبادتي باالتر از
شناخت معرفتی ،معرفتآموزی و تفکر نیست و
براساس فرمایشات معصومین علیهمالسالم یک
ساعت تفکر باالتر از هفتاد سال عبادت است و
از آنجایی که دانشجویان در این دوره ساعات

بسیاری را به تفکر اختصاص میدهند ،از این حیث
پاداش اخروی آنها بسیار عظیم خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین الهیراد با اشاره به
فرمایش حضرت عالمه مصباح یزدی(دامت
برکاته) مبنی بر اینکه شاید در دنیا فضایی
مانند طرح والیت مورد توجه حضرت ولی عصر
نباشد ،دانش پژوهان این دوره را افرادی توصیف
کرد که تنها برای رضای خداوند متعال و حضرت
صاحباالمر(ارواحنا له الفداء) قدم در این عرصه
نهادهاند و رضایت مقام معظم رهبری از این طرح
موید رضایت حضرت ولیعصر علیهالسالم از آن
است چنانکه از گفتار حضرت امام(ره) والیت فقیه
همان والیت معصومین علیهمالسالم است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مورخه
 1378/6/13در جمع دانشجویان طرح والیت
گفت :نظر مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالی این
است که این طرح بایستی فراگیر شود و معظم
له در همین راستا فرمودهاند :تفکر فلسفی اسالم
و فهم درست از مبانی اسالمی کاری میکند که
انسان احساس میکند که در هر لحظه در کجای

راه قرار دارد و به کدام سمت حرکت میکند ،قدرت
تحلیل پیدا میکند و وظیفه خودش را در هر
شرایطی تشخیص میدهد ،خیلی کارهای خوب
داریم اما بعضی کارها بنیانسازی است.
وی افزود  :ویژگی طرح والیت این است که
بنیانسازی میکند و با توجه به نیازهای مختلف
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،سبک زندگی و ...
امروزه تنها فرهنگ اسالمی ،سیاست اسالمی و
سبک زندگی اسالمی قابل دفاع است که مبتنی
بر اندیشههای بنیادین باشد و امروز متاسفانه
شاهد هستیم برخی افراد که در این مباحث دچار
سطحینگری شدهاند ،به هیچ وجه نمیتوانند در
مباحثی نظیر اقتصاد اسالمی و حجاب و  ...به راه
حلی جامع دست پیدا کنند زیرا از به چالش کشیدن
فرهنگ لیبرالیسم و نسبیت هنجاری ناتوان هستند.
مدیر آموزشهای آزاد مؤسسه امام خمینی(ره)
گفت :دشمن با درک این مطلب که تنها راه
سعادت بشری توسل به آموزهها و مبانی اصیل
اسالمی است ،سعی در تاثیرگذاری بر روی برخی
خواص جامعه دارد و تمام هم و غم دشمن سست
کردن مبانی اندیشههای اسالمی است که خروجی
آن در فتنه امریکایی اسراییلی سال  88و برخی
جریانهای منحرف در داخل دیده شد ،و بر خالف
ادعاهای فتنهگران هرگز بحث تقلب مطرح نبوده
است بلکه هدف واقعی آنان سکوالریزه کردن
جامعه اسالمی بود ،و چنانکه در فرمایشات مقام
عظمای والیت در سال  1389در شهر مقدس قم
مشاهده میکنیم فتنهگران در فتنه  88به دنبال
اهدافی بودند که مردم بعدها متوجه آن خواهند شد.
حجتاالسالم الهی راد ادامه داد :حضرت آیتاهلل
مصباح یزدی در همان ایام فرمودند که فتنه 88
پیشینه بیست ساله دارد و با دقت در فرمایش
ایشان میتوان فهمید که فتنهگران هدفی شوم را
دنبال می کردهاند و تنها به دنبال به دست آوردن
قدرت نبودهاند و در جلسات خصوصی خود به این

نکته اشاره میکردند که ابطال انتخابات از پیرزی
برایشان مهمتر است ،و وقتی این موضوع را مورد
مطالعه قرار دهیم ریشههای آن را در اواخر دهه 60
و اوایل دهه  70مییابیم که از آن مقطع به بعد
دشمن هدف خود را بر روی فلسفه انقالب قرار
داد و تالش کرد مبانی انقالب اسالمی را مورد
تهاجم قرار دهد.
وی در پایان با اشاره به اینکه با تعبیر امام(ره)
بزرگترین خطری که اسالم را تهدید میکند این
است که کسانی در لباس اسالم و به اسم اسالم
به اسالم ضربه بزنند خاطرنشان کرد ،وظیفه ما
این است که برای اسالم جانبازی کنیم و در خط
امام حرکت کنیم چنانکه ایشان فرمودند مسلمانان
با دیانت نمیتوانند اسالم را در خطر ببیند و آرام
باشند.
از حاشیههای این مراسم میتوان به همخوانی
دانشجویان در ابتدای مراسم در مدح و ثنای
اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السالم و تجدید
بیعت آنها با آرمانهای امام راحل و مقام معظم
رهبری اشاره کرد.

گفتنی است هجدهمین دوره طرح والیت کشوری
در سال  92در سه دوره برگزار گردید و در هر
مرحله دو درس از مبانی ششگانه مبانی اندیشه
اسالمی تدریس شد.
مرحله اول با تدریس مبانی یک (درآمدی بر
معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی) و مبانی دو
(خداشناسی فلسفی) از تاریخ  30تیرماه لغایت 12
مردادماه برگزار گردید.
مرحله دوم با تدریس مبانی سه (انسان ،راه و
راهنماشناسی) و مبانی چهار (فلسفه اخالق) از
تاریخ  13مرمداد تا  26مرداد برگزار شد.
مرحله سوم با تدریس مبانی پنج (فلسفه حقوق)
و مبانی شش (فلسفه سیاست) از تاریخ  27مرداد
لغایت  9شهریور برگزار گردید.
الزم به ذکر است محل برگزاری دوره برای
برادران در دانشگاه صنعتی اصفهان بود و خواهران
در دانشگاه دولتی شهرکرد حضور داشتند که تعداد
فراگیران برادر  850نفر و فراگیران خواهر  970نفر
میباشد.
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نشریهخبری-تحلیلی
روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
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اخبار

حجت االسالم و المسلمين زرقاني دعوت حق
را لبيك گفت

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت حجتاالسالم و المسلمين جناب آقاي سيد حسن
زرقاني را به اطالع رسانده و اين مصيبت را به خانواده محترمشان تسليت عرض
مينمائيم .از خداوند منان براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و
بردباري خواستاريم.

نشستهماهنگیمسئولینبرگزاریهمایش
تغییراتجمعیتی

نشست هماهنگی مسئولین برگزاری همایش تغییرات جمعیتی از هشت نهاد و مرکز
اجرایی ـ تحقیقاتی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)در این نشست
خانم تاجیک نمايندة جامعةالزهرا در كميته علمي همايش گفت :فلسفة وجودی
همایشها این است که بتواند در فضاي عمومي كشور گفتماني ايجاد كند .پیشنهاد
میشود این مباحث و مقاالت در یک پکیج بستهبندی و جمعآوری شود تا منبع
اطالعاتی و قابل مراجعه برای مبلغین و محققین باشد.
آقای محزون رئیس مرکز آمار و جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به
چالشهای جمعیتی اظهار داشت :بسیاری از پژوهشگران و مراکز مربوطه و تحقیقاتی
به این همایش و محتوای آن چشم دوختهاند و منتظر خروجيهاي اين همايش
هستند .وی افزود :باید در مباحث اين همايش به موضوع سبک زندگی و نقش آن در
تغییرات جمعیتی توجه ویژهای داشت.
آقاي آشتیانی نمايندة رادیو معارف با اشاره به برنامههای این رسانه در پرداختن
به مشکالت و آسیبهای تغییرات جمعیتی گفت :برنامههای خانه مهر ،صدف،
آسیبشناسی ازدواج دیرهنگام ،زندگی تکفرزندی و مزایای زندگی چند فرزندی
با حضور کارشناسان حوزه و دانشگاه بهصورت برنامه زنده تا بحال روی آنتن رفته
است ،و برنامههاي نقد و نظر و جلسات مناظرهای در  7برنامه در خصوص افزایش
جمعیت از مهرماه سال جاری پخش میشود .وی در ادامه افزود :پیشنهاد میکنم که
یک سایت اختصاصی برای این همایش با توجه به اهمیت موضوع اختصاص دهید تا
مراجعان و عالقمند به این موضوع بهراحتی و با سرعت بیشتری به برنامهها و مقاالت
همايش دست پيدا كنند.
در ادامه این نشست دکتر محمود مشفق از مؤسسه مطالعات جامع تخصصی جمعیت
کشور با تشریح مباحث مختلف پیرامون موضوع نشست همچون بعد امنیتی ،بعد
آمایش سرزمین و ،...توجه همهجانبه به این نکات را مهم ارزیابی کرد و افزود:جمعیت
مفهوم گستردهای دارد باید حتما توجه ویژهای از لحاظ بعد فرهنگی و ابعاد فقهی به
همایش تغییرات جمعیتی شود.
آقاي دكتر محمدیان معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :بهنظر بنده
اگر همایش دو ماه به تأخیر بیفتد خیلی بهتر است؛ زيرا افراد بيشتري بايد درگيري
مباحث مطرح در اين همايش شوند و مقاالتي را ارسال كنند ،همچنین در این مدت
س همایش و فراخوان مقاله آن
در شبکههای مختلف تلویزیونی تبلیغات و زیرنوی 
پخش گردد تا افراد و عالقمندان بیشتری از این همایش مطلع شوند .وی ادامه داد:
اگر نمایشگاهی در کنار محل برگزاری همایش برپا شود و موضوع همایش را در
همه ابعاد از نقاشی و عکاسی گرفته و نیز تا دستاوردهای مراکز مربوطه و کتابهایی
که در این زمینه تولید و منتشر شده به نمایش درآید ،میتواند مفید و مورد استقبال
عالقمندان قرار گیرد.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی از اعضای هیآت علمی موسسه امام خمینی با
تاکید بر اینکه منابع علمی این همایش کم است،افزود :بخش فقهی این همایش باید
پر رنگ تر شود.
وی اظهار داشت :در بدنة وزارت بهداشت و بخشهاي زيرمجموعه ،نوع نگاهها به
موضوع جمعیت مناسب نيست و بايد براي اصالح آن چارهاي انديشيد.
حجتاالسالم والمسلمين سید مير صالح حسینی از اعضاي کمیته علمی همایش
نيز با بیان مشکالت فرزندآوری در اقشار مختلف جامعه اظهار داشت :بعضی قوانین
اداری و سازمانی بنحوی تدوین شده که عمال کارمندان و پرسنل ادارات و سازمانها
به لحاظ شرایط کاری ،یا عالقهای به فرزندآوری ندارند یا توانایی و فرصت پرداختن
به این مهم را پیدا نمیکنند.
حجتاالسالم والمسلمين درودی نماينده ستاد همكاريهاي حوزههاي علميه و
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فرامین و دستورات قرآنی گفت :قرآن تأکید دارد
که با فرزندآوری ،ما میخواهیم برکت به زندگی شما دهیم .توجه به برکت و رونق
زندگی در این همایش بسیار مهم است؛ در حالیکه معموال در همایشها و نشستها
بیشتر به دنبال رقابت هستیم؛ یک رقابت جمعیتی نه یک هدف متعالی ،که باید
مسایل توجه و آسیبشناسی شود.
در پایان این نشست حجت االسالم و المسلمین دکتر بی ریا دبیر علمی همایش نیز
گفت :کمتر همایشی را می توان یافت که مانند جمع حاضر از رشته های مختلف با
فعالیت های گوناگون در سطح عالی مراکز علمی ـ پژوهشی در محتوای آن نقش
فعالی داشته باشند.
وی تصریح کرد :سیاست گزاری ها بر اساس حقایق علمی ترسیم و استوار است.

گزارشی اجمالی از حضور مؤسسه در نمایشگاه قرآن کریم
همه ساله نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در
ایام ماه مبارک رمضان در تهران برپا میگردد،
که بخشهای متنوعی دارد .مؤسسه آموزشی
و پژوهش��ی امام خمینی(ره) در س��ال جاری
همچون سالهای گذشته با آمادگی خوبی در
این نمایشگاه حضور یافت .نمایشگاه امسال
بخشهای بیشتری نسبت به سال  91داشت.
بخشهای دانشهای ق��رآن بنیان ،حوزوی،
دانشگاهی ،رس��انههای دیجیتال ،مکتوب و
پژوه��ش از مهمترین قس��متهای آن بود.
روابطعموم��ی بهعن��وان نماینده مؤسس��ه و
مس��ئول شرکت در نمایشگاهها یک غرفه در
بخش حوزوی ـ مدینهالعلم ـ و یک غرفه در
بخش دانشهای قرآنبنیان در اختیار گرفته
بود .بخش حوزوی ش��امل؛ مؤسسات ،مراکز
و بخشهای حوزوی میش��ودکه فعالیتها،
پژوهشها و برنامههای قرآنی ،قرآنپژوهی و
معارف قرآنی خود را عرضه داش��تند .برنامهها
و توانمندیها و دس��تاوردهای گروه تفسیر و
علوم قرآن مؤسسه در غرفه مؤسسه در قالب
جدیدترین کتابهای علوم قرآنی ،نش��ریات
مؤسسه ،نرمافزار معجم موضوعی معاد ،ارائه
گزارش��ی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
گروه از بدو راهاندازی و برنامههای در دس��ت
اق��دام ،معرف��ی و ارائه رئ��وس و محورهای
همای��ش بینالملل��ی اندیش��ههای عالم��ه
طباطبایی در المیزان ،ارائه پایاننامههای برتر
گروه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری ،ارائه
نخس��تین نرمافزار آثار عالم��ه مصباح یزدی

(مش��کات) که  68جلد از آثار حضرت استاد،
و بیش از  5گیگابایت فایل صوتی و تصویری
س��خنرانی آیتاهلل مصباح یزدی و ...را در بر
دارد.
معرف��ی و گزارش��ی از فعالیته��ای مرک��ز
دایرهالمعارف علوم عقلی اس�لامی وابسته به
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
در کنار نرمافزارهای آن مرکز نیز ارائه میشد.
نرمافزاره��ای کنزالحکم��ه در  7عن��وان،
اصطالحنام��ه عرفان ،اصطالحنامه فلس��فه
اش��راق ،اصطالحنام��ه معرفتشناس��ی،
اصطالحنام��ه منط��ق از نرمافزارهای مرکز
پژوهشی دایرهالمعارف علوم عقلی میباشد که
در این غرفه در معرض دید عموم قرار گرفت.

انتشارات موسسه امام خمینی منتشر کرد؛

کتاب «سنت و مدرنیته در بیان
اندیشمندانمسلمانمعاصر»

کتاب «سنت و مدرنیته در بیان
اندیشمندان مسلمان معاصر» نوشته
آقای محمدتقی مقدمی به همت
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی روانه بازار نشر شد.
به گزارش مرکز خبر روابط عمومی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) این کتاب پژوهشی است

در قلمرو جامعه شناسی معرفت که ارائه
دستهبندی و تیپشناسی از تلقیهای
مختلف از سنت و مدرنیته و نسبت
میان آن دو و زمینهها و آثار اجتماعی-
سیاسی این تلقیها و دریافتها از
هدف اصلی نگارنده در نگارش این
کتاب است.
نظام مفهومی سنت و مدرنیته ،اصول
و مبانی سنت و مدرنیته ،جریانشناسی
سنت و مدرنیته و زمینهها و پیامدهای
اجتماعی پیدایش سنت و مدرنیته
بخشهایی از این اثر است که در پنج
فصل سامان یافته است.
کتاب «سنت و مدرنیته در بیان
اندیشمندان مسلمان معاصر» اثر
محمدتقی مقدمی در قطع وزیری با
 351صفحه منتشر شده است.

غرفه دیگر مؤسسه در بخش دانشهای قرآن
بنیان بود .این بخش سال گذشته به دو بخش
مج��زا با عنوان تحول علوم انس��انی و اعجاز
قرآن حضور داشت .ارائه دستاوردهای مؤسسه
در قال��ب کتاب در بی��ش از  90عنوان کتاب،
نشریات و ویژهنامههای مطبوعاتی درخصوص
تحول در علوم انسانی و اسالمی کردن علوم
انس��انی ،ارائ��ه آثار و گزارش��ی از موضوعات
نشس��تهای علمی ،همایشهای کش��وری
و بینالملل��ی که مؤسس��ه در خصوص علوم
انسانی برگزار کرده و یا مشارکت داشته است.
ارائه آثار و عناوین کتابهای منتش��ر ش��ده،
در دس��ت تدوین و چاپ؛ درسی و غیردرسی
در حوزه عل��وم انس��انی ،کارگروههای فعال

و برگزارش��ده ،ارائ��ه گزارش��ی از فعالیتها و
برنامههای انجام ش��ده دورههای کوتاهمدت
آزاد (ط��رح والیت) در س��طح دانش��جویان،
اساتید دانشگاهها ،کارمندان،پزشکان ،معلمان
و . ...برگزاری نشست نظریه پردازی قرآنی و
تحول علوم انسانی با سخنرانی حجتاالسالم
و المسلمین مصطفی کریمی از گروه تفسیر و
علوم قرآن مؤسسه ،از برنامههای این غرفه در
نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم بود.
رونمایی از نرمافزار مشکات در جمع آثار فاخر
نمایش��گاه قرآن کریم با حض��ور وزیر (وقت)
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و دو معاون
ایش��ان ،دکتر الها م سخنگوی دولت و جمعی
از اساتید حوزه و دانشگاه از مهمترین برنامهها
و فعالیتهای روابطعمومی در نمایشگاه قرآن
بود.
همچنین مؤسس��ه در بخش ـ فروش��گاهی
ـ مکت��وب ،جدیدترین آث��ار خود را با تخفیف
عرضه میکرد که متأسفانه اختصاص فضای
بسیار کم نسبت به سال گذشته ،انتقاد جدی
اکثر غرفهداران این بخش از نمایشگاه بود.
دی��دار برخی از وزرای دولت دهم ،معاون اول
قوه قضائیه ،برخی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،بعضی از نمایندگان مجلس خبرگان
رهبری ،مدیر مرکز حوزههای علمیه ،اعضای
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اساتید حوزه
و دانش��گاه از مهمانان ویژه و بازدیدکنندگان
دو غرف��ه مؤسس��ه در دو بخش ح��وزوی ـ
مدینهالعلم ـ و دانشهای قرآنبنیان بودند.

توسط انتشارات مؤسسه امام خمینی؛

کتاب «سیر و سلوک؛ طرحی نو در عرفان
عملی شیعی» منتشر شد

کتاب «سیر و سلوک؛ طرحی نو در
عرفان عملی شیعی» اثر آیتاهلل علی
رضایی تهرانی به همت انتشارات
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) از چاپ خارج شد.
ب ه گزارش واحد خبر و اطالعرسانی
روابط عمومی مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) این اثر در

بیست و دو فصل تنظیم شده که
به مباحثی همچون خاستگاه عرفان
سرشت فراحیوانی انسان ،عرفان نظری
و عرفان عملی ،تفاوتهای عرفان
نظری با فلسفه ،آگاهیهای مقدماتی،
بدبینی به راه سلوک ،سلوک الیاهلل؛
سفری به فرا زمان و فرا مکان؛ بررسی
علل سرعت در سیر الیاهلل ،راههای
دستیابی به عشق الهی ،شاخصههای
شناخت کمال در استاد ،تقوا توشه
سفر سالک ،دوری جستن از لذتها
و مشتهیات نفسانی ،عرفان و راههای
انحرافی مشابه و قبض و بسط سلوکی
میپردازد.
کتاب «سیر و سلوک» اثر آیتاهلل علی
رضایی تهرانی در قطع وزیری با 855
صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

نشریهخبری-تحلیلی
روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
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با حضور دبیر علمی همایش؛

نشست خبری اولین همایش بینالمللی «اندیشههای عالمه
طباطبایی در تفسیر المیزان» برگزار شد
آیتاهلل رجبی دبیر علمی همایش
بینالمللی «اندیشههای عالمه طباطبایی
در تفسیر المیزان» در دیدار با خبرنگاران
به تشریح اهداف این همایش پرداخت
و گفت :عالمه طباطبایی(ره) شخصیتی
کمنظیر و به یک معنا بینظیر در جهان
اسالم و بهویژه جهان تشیع و حوزههای
علمیه دارند که در واقع احیاگر فلسفه،
مبانی عقلی و مباحث تفسیری در حوزه
علمیه قم و در جامعه اسالمی هستند.
به گزارش مرکز خبر و اطالعرسانی
روابطعمومی مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) ،آیتاهلل رجبی
با اشاره ب ه این نکته که تفسیر المیزان،
یک دایرهالمعارف علوم انسانی و نیز یک
دایرهالمعارف معارف دین می باشد افزود:
بزرگان ما مانند مرحوم شهید مطهری،
عالمه جوادی آملی و عالمه مصباح
یزدی تصریح کردهاند این کتاب شریف،
کتابی است که با گذشت سالها ،مقام
و منزلت علمی آن شناخته میشود و
کتابی نیست که فقط با فکر و اندیشه
نوشته شده باشد بلکه امدادهای الهی و
دریافتهای معنوی مرحوم عالمه که
یک عارف بزرگوار و یک حکیم فرزانه
هستند در بوجود آمدن آن نقش داشته
است.
وی در ادامه افزود :از چند سال پیش
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) مصمم شد که در مورد معرفی
عالمه و اثر بزرگ تفسیری «المیزان»
که افتخار شیعه و جهان اسالم است،
تالشهایی انجام دهد.
آیتاهلل رجبی با اشاره به اینکه یکی از
این تالشها همین همایش بینالمللی
اندیشههای عالمه طباطبایی در تفسیر
المیزان است ادامه داد :یک طرح جامع
در مورد المیزان تهیه شده است که از
نگارش و ویرایش و تحقیق راجع به متن
المیزان تا نوشتن تفسیر موضوعی درباره
المیزان و نشستها و همایشهای علمی
و بینالمللی در محورهای متعدد را در بر
میگیرد.

وی ادامه داد :رسالههای مقطع دکتری
و ارشد ،ناظر به اندیشههای عالمه
طباطبایی نوشته شده و برخی دفاع شده
و برخی در حال تدوین هستند که در
مراحل بعدی آن طرح جامع قراردارد.
آیتاهلل رجبی همایش بینالمللی عالمه
طباطبایی را همایشی کالن خواند و
اظهار داشت :اولین همایش بینالمللی
در  24تا  26آبان سال آینده برگزار
خواهد شد و با تاسیس دبیرخانه دائمی
این همایش ،هر دو سال یکبار آن را
برگزار خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود :همایش دارای ده
محور کالن است و در زیرمجموعه آن
 30محور اصلی وجود دارد که شامل
 170محور خاص می شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام
خمینی(ره) اظهار داشت :در این همایش
 23مرکز علمی همکاری خواهند داشت
که  6نهاد علمی از  6کشور جهان و
بقیه از مراکز علمی داخلی میباشند و
همایشهایی در این مراکز برگزار خواهد
شد که متعاقبا زمانبندی آن اعالم
خواهد شد.
آیتاهلل رجبی ادامه داد :باید فعاالن در
حوزه علوم قرآنی در جریان این همایش
قرار بگیرند تا فرهنگ سازی در سطح
بینالمللی برای شخصیت عالمه و
همینطور تفسیر شریف المیزان صورت

پايان نامه ها
مبانی و اصول اخالق
امنیتی از منظر قرآن

رشتــه :مدرسی معارف
مقطـع :دکتری
استـاد راهنما  :جناب حجت
االسالم والمس��لمین آقای
دکتر شریفی
استـاد مشـاور :حضرت آیت
اهلل کعبی
استاد مش��اور :جناب حجت
االسالم والمس��لمین آقای
دکتر اشرفی
اس��تاد داور :جن��اب حجت
االسالم والمس��لمین آقای
دکتر معلّمی
اس��تاد داور :جن��اب حجت
االسالم والمس��لمین آقای
فتحعلی
استاد داور :جناب آقای دکتر
خواص
دانـشپژوه :حجت االسالم
آقاي علی بهرام طجری
زمان :یکشنبه 92/6/17
ساعت 8 :صبح
مکان :پرديسان ـ ساختمان

گیرد.
وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران نسبت
به اطالع رسانی همایش ،اظهار داشت:
فراخوان مقاالت از دو هفته قبل از طریق
سایت عرضه شده و در آینده از طریق
صدا و سیما هم پخش خواهد شد.
ایشان با اشاره به خوانده شدن پیام مقام
معظم رهبری در ابتدای این همایش ابراز
داشت :در این همایش از شخصتهای
بزرگ حوزه از جمله آیتاهلل جوادی آملی،
آیتاهلل سبحانی ،آیتاهلل مصباح و دیگر
بزرگان داخلی و همچنین شخصیتهای
خارجی همانند آیتاهلل سیدجعفر مرتضی
از لبنان ،آیتاهلل عاصفی در عراق و...
استفاده خواهیم کرد.
آیتاهلل رجبی در رابطه با اهداف کلی
این سلسله همایشها خاطرنشان کرد:
این همایشها  5محور و هدف اساسی
دارد که یکی از آنها معرفی عالمه
طباطبایی و تفسیر المیزان در سطح ملی
و بینالمللی است ،و باید این کتاب در
موضوع علوم انسانی و اسالمی هر چه
بیشتر به جهان بشریت معرفی شود.
وی ادامه داد :چهار محور دیگر همایش،
شناسایی صاحبنظران و فعاالن
این حوزه و همینطور آثار خلق شده
پیرامون آن ،بررسی و آراء مرحوم
عالمه طباطبایی در حوزههای مختلف،
زمینهسازی برای تدوین علوم انسانی

اسالمی که مورد تأکید مقام معظم
رهبری و همینطور حضرت امام بوده و
نیز زمینهسازی برای استفاده تخصصی
جامع ناظر به نیازهای زمان از تفسیر
المیزان میباشد.
ایشان افزودند :در خصوص همایش
سال بعد هدفهای ویژهای نیز داریم که
عبارت از فرهنگسازی نسبت به توجه
جامعه اسالمی و جامعه شیعه ب ه وجود
کتاب ارزشمند المیزان برای استفاده
بیشتر در حوزههای مختلف است،
همانگونه که مرحوم مطهری فرمود:
«در هیچ موضوعی نشد که من سوال و
مشکلی داشته باشم و به المیزان مراجعه
کنم و پاسخم را نیابم».
وی ادامه داد :شخصیتهای زیادی
در مراکز مختلف در حوزه اندیشههای
عالمه در المیزان فعال هستند که ما
میخواهیم حلقه وصلی بشویم تا بتوانیم
به نحوی همدیگر را تغذیه کنیم و از
کارهای موازی و تکراری در حد امکان
جلوگیری کنیم.
آیت اهلل رجبی گفت :در سالهای آینده
همایشهای ملی و بینالمللی در حوزه
خاص خواهد بود .به عنوان مثال در حوزه
مسائل اجتماعی ،حقوقی ،معرفتی که
تخصصیتر میشود این همایش یک
نگاه عام و کلی به همه محورها دارد.
ایشان افزودند :برای همایش سال آینده،
الگوهایی را برای نوشتن مقالهها و ارائه
سخنرانیها و انجام تحقیقات در حوزه
تخصصی که مرحوم عالمه طباطبایی
در تفسیر المیزان به آن پرداخته است
ارائه خواهیم کرد .به عنوان مثال در حوزه
مسائل اجتماعی نمونههایی که در مسائل
جامعهشناختی یا روانشناختی هست الگو
خواهد شد.
وی ادامه داد :سعی بر این است برای
اینکه جامعه علمی ما از سایتها،
کتابها مقاالت و سایر فعالیتهایی که
در این حوزه انجام میشود آگاه شوند
نمایشگاهی در همین حوزه در کنار
همایش برگزار شود.

با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي؛

ش��ماره 2مؤسس��ه ام��ام
خميني(ره) ـ سالن جلسات
دفاع
ساخت آزمون اولیه
حرمت خود مبتنی بر منابع
اسالمی

رشتــه :روان شناسی
مقطـع :کارشناسی ارشد
اس��تـاد راهنما  :جناب آقای
دکتر علی عسگری
استـاد مشـاور :جناب حجت
االسالم والمس��لمین آقای
دکتر پسندیده
اس��تاد داور :جن��اب حجت
االسالم والمس��لمین آقای
دکتر بی ریا
دانـشپژوه :حجت االسالم
آقاي محمدرضا بنیانی
زمان :سه شنبه 92/6/12
ساعت 8 :صبح
مکان :پرديسان ـ ساختمان
ش��ماره 2مؤسس��ه ام��ام
خميني(ره) ـ سالن جلسات
دفاع

از نرم افزار «مشکات» مجموعه آثار
عالمه مصباح يزدي(حفظهاهلل) رونمايي شد
نرم افزار «مش��کات»
مجموعه آث��ار عالمه
مصباح يزدي با حضور
وزير (وقت) فرهنگ و
ارشاد اس�لامي ،دکتر
س��يد محمد حس��يني
ب��ا معاونت فن��اوري و
رس��انههاي ديجيت��ال
معاون قرآن و عترت و
جمعي از پيشکسوتان و
فعاالن قرآني کشور در
شبس��تان مصلي امام خميني(ره) تهران رونمايي
شد.
به گزارش روابط عمومي مؤسسه آموزشي
و پژوهشي امام خميني(ره) در اين آيين ،که
معاون فناوري مؤسسه نيز حضور داشتند ،حجت
اسالم و المسلمين دکتر بيريا معاون پژوهشي
مؤسسه امام خميني(ره) در سخناني با اشاره به
رهنمودهاي مقام معظم رهبري پيرامون ابعاد
شخصيتي و جايگاه علمي عالمه مصباح يزدي،
در خصوص نرم افزار مشکات گفت68 :جلد از

کتابهاي عالمه مصباح يزدي به همراه بيش
از 5گيگابايت فايل صوتي ،تصويري ،عکس و
بسياري مطالب مختلف و متنوع از آثار ايشان در
اين نرم افزار گنجاده شده است.
آيين رونمايي از نرم افزار «مشکات» با حضور
وزير (وقت) فرهنگ و ارشاد اسالمي ،معاونان و
حجت االسالم و المسلمين دکتر بيريا و مهندس
رمزي در شبستان مصلي امام خميني(ره) تهران
برگزار شد.جلسات و پرسش و پاسخ و دروس
آیتاهلل مصباح یزدی از دیگر امکانات این
نرمافزار است.

معرفی نرم افزار مشکات
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مجموعه آثار حضرت آيتاهلل مصباح يزدي(حفظهاهلل)
معرفينرمافزار:
نرمافزار مش��کات در س��ال  1391به سفارش
دفت��ر حض��رت آي��تاهلل مصباح ي��زدي و به
هم��ت معاونت فن��اوري اطالعات مؤسس��ه
آموزشي و پژوهش��ي امام خميني(ره) طراحي
و تولي��د گرديده اس��ت .اين برنامه مش��تمل
ب��ر آثار حض��رت آيت اهلل عالم��ه محمدتقي
مصب��اح يزدي(حفظ��هاهلل) ميباش��د .در اين
نرماف��زار آث��ار نوش��تاري ش��امل  68کتاب و
 7مقال��ه در موضوعات تفس��ير و علوم قرآن،
گفتار و س��يره معصومان(عليهمالسالم) ،کالم
و فلس��فه دين ،اخالق و عرفان ،علوم انساني،
اجتماعي و فرهنگي ،فلس��فه و منطق و بیش
از  1400عنوان از آثار گفتاري حضرت عالمه
مصباح يزدي ارائه شده است .همچنين بخش
نگارخانه جهت معرفي اين استاد حوزه علميه
در نرمافزار تعبيه ش��ده اس��ت .امکانات جانبي
نرمافزار ب��راي پژوهش و اس��تفاده از مطالب
کتابها در تحقيقات از دیگر ویژگیهای این
نرمافزار میباشد.
اين مجموعه داراي پنج بخش ميباشد:
 )1صفحه اصلي :این صفحه دربرگیرنده امکان
دسترسی به بخشهاي دیگر میباشد.
 )2آثار نوشتاري :دربرگیرنده امکان دسترسی به
فهرست کتابها و مقاالت میباشد.
 )3صفحه آث��ار گفتاري :دربرگیرن��ده امکان
دسترسی به درسها ،مصاحبهها ،سخنرانيها،
پرسش و پاسخ ،ميزگرد و مناظرهها میباشد.
 )4نگارخانه :دربرگیرنده امکان دسترس��ی به
صفحه تصاوير ،صوتها ،فيلمها ،زندگينامه،
آينه و معرفي استاد میباشد.
 )5امکان��ات :دربرگیرنده امکان دسترس��ی به
صفحه جستجوي پيش��رفته و ساده و صفحه
نشانهها و صفحه يادداشتها میباشد.
صفحهاصلي
ش��امل امكان دسترسي به س��اير صفحات،
جستجوي سريع ،معرفي مؤسسه ،تماس با ما،
راهنماي نرمافزار و امكان حركت به صفحات
ديگر به كمك حركت موس.
صفحه آثار نوشتاري
شامل قسمتهاي فهرست موضوعي ،فهرست
الفبايي و فهرست کتابهاي منتخب كه كاربر
را به ليس��ت كتب مربوطه برحس��ب انتخاب
راهنمايي ميكند.
امكانات صفحه ليست كتب عبارتند از:
* نمايش تصوير کوچک از جلد هر کتاب
* اطالعات اجمالي درباره هر کتاب
* انتقال به صفحه مشاهده محتواي کتاب
* دسته بندي موضوعي كتابها
* دسته بندي الفبايي كتابها
* جستجو در عناوين كتابها
* افزودن و يا كاستن از ليست كتب منتخب و
مشاهده اين ليست
امكانات صفحه نمايش متن کتاب:
* اب��زار پيمايش براي ورود ش��ماره صفحه و
مشاهده صفحه بعد و صفحه قبل و همچنين
انتقال به فصل قبل و فصل بعد
* ابزار جستجوي سريع يک عبارت در کتاب
جاري
* ابزار تحقيق
* جستجوي پيشرفته
* چاپ
* ثبت حاش��يه :جهت تايپ ي��ک ايده يا نظر
پيرامون يک عبارت از متن
* ثبت يادداشت :يادداشتبرداري از يک متن
براي استفاده در تحقيقات
* ثبت نشانه :جهت عالمتگذاري يک صفحه
براي مراجعه بعدي
* دستور کپي :براي کپي متن انتخاب شده به
حافظه جهت اس��تفاده در بخش يادداشت و يا

برنامههاي ديگر
* جستجوي متن انتخابي :عبارت کوتاهي با
طول حداکثر  20کاراکتر ،انتخاب و جستجوي
آن در کتاب جاري
* بزرگنمایی
* بخشهاي نوار سمت راست
* فهرس��ت :فهرس��ت درختي مطالب کتاب
جاري
* امكان جستجو در فهرست جاري و حركت
به واژههاي يافت شده بعدي و قبلي
* ليست کتابها :ليست کتابهاي موجود در
نرمافزار
* امكان باز نگهداشتن همزمان پنج کتاب
* کتابهاي باز :تصوير کوچک کتابهاي باز
* مش��خصات کتاب :مشخصات کاملتري از
کتاب جاري
* جس��تجو :جس��تجوي يک عبارت در کتاب
ج��اري ي��ا فصل��ي از آن و ني��ز جس��تجو در
کتابهاي باز
* بخش اصلي صفحه نمايش متن کتاب (سعي
ش��ده اس��ت که صفحات کتابها با صفحات
کتابهاي چاپي منتشر ش��ده يکسان باشد تا
امکان آدرس دهي به کتاب وجود داشته باشد)
صفحه مقاالت :در صفحه آثار نوشتاري
صفحه آثار گفتاري
شامل متن پيادهسازي ش��ده گفتارهاي استاد
عالمه مصباح يزدي (حفظهاهلل) و يا اصل فايل
صوتي
بخشهاي صفحه آثار گفتاري:
 )1درسها
 )2پرسش و پاسخ
 )3مصاحبهها
 )4ميزگرد
 )5سخنرانيها
 )6مناظرهها
صفحهنگارخانه
شامل بخشهاي متنوع:
 )1تصاوير :تصاويري گلچين ش��ده از حضرت
عالمه مصباح يزدي
 )2صوتها :دسترس��ي به فايلهاي صوتي و
اطالعات مختصري درباره هر فايل
 )3فيلمه��ا :چن��د قطع��ه فيلم بريده ش��ده از
سخنراني هاي حضرت استاد مصباح يزدي
 )4زندگينامه :زندگينامه و شرح حال حضرت
عالمه استاد مصباح يزدي
 )5آينه :مطالبي از بزرگان معاصر درباره حضرت
عالمه مصباح يزدي
 )6معرفي اس��تاد :متن کوتاهي جهت معرفي
حضرت عالمه محمدتقي مصباح يزدي
صفحهامکانات
ابزار موجود در اين صفحه:
 )1جستجوي ساده
 )2جستجوي پيشرفته
* جستجو همزمان چند عبارت
* انتخاب دامنه دلخواه جستجو
* عملگرهاي جستجو:
 oعملگر | (یا) :جس��تجوی یک��ی از دو کلمه
اطراف عملگر
 oعملگر& (و) :جستجوی هر دو کلمه اطراف
عملگر
 oعملگر«» (عین عبارت) :جس��تجوی عین
عبارت داخل گیومه
 oعملگر! (نقیض) :ش��امل کلمه اول اما فاقد
کلمه دوم
 )3نشانهها :دسترسي به ليست تمام نشانههايي
که کاربر در هنگام مطالعه کتاب درج کرده است
 )4يادداش��تها :ثب��ت و مش��اهده ليس��ت
يادداشتها
* امكان دريافت خروجي براي Word
* امكان دريافت خروجي براي NotePad
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زالل معرفت

واليتفقيه متمم و مکمل توحيد است
ادامه از صفحه اول ...
وي خاطر نش��ان کرد :آنچه ام��روز براي فردي
که به احکام الهي عارف اس��ت ،ضروري به نظر
ميرس��د ،اين اس��ت که اوال همه ق��واي خود را
براي ش��ناخت تکاليف فردي و اجتماعي و انجام
وظيفه به کار بندد ،و ثانيا در جهت تحقق اهداف
و آرمانهاي اس�لام در حد امکان و در حد وسع
خودش تالش کند.
رئي��س مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي ام��ام
خميني(ره) با اشاره به آياتي از قرآن اظهار داشت:
آن متقين اس��ت و خداوند متعال اراده
عاقب��ت از ِ
کرده است که دين خود را در زمين بگستراند ،ولو
اينکه کافران دوست نداشته باشند.
وي در ادامه به آف��ات و موانع تحقق آرمانهاي
اس�لام اش��اره و خاطر نش��ان کرد :در رأس اين
موانع ،حيله و توطئه مش��رکين قرار دارد و قرآن
کريم هم تصريح کرده اس��ت که هدف مشرکان
از مقابل��ه با مس��لمانان نه مادي��ات و منابع آنها،
بلکه دين آنهاس��ت و تا مسلمانان دست از دين
خود برندارند ،آنها از مقابله با مس��لمين دس��ت
برنخواهند داشت.
وي مظهر اراده ش��يطاني در عص��ر حاضر را واژه
زيب��اي آزادي دانس��ت و اظهار داش��ت :آزادي در
غرب به عنوان يک معبود تلقي ميشود و آزادي در
نظر آنها بدين معناست که انسان هرگونه که دلش
و هواهاي نفسانياش ميخواهد زندگي کند و اين
به معناي طرد اسالم و اطاعت از خداوند است.
وي وقايع حال حاض��ر خاورميانه و دخالت غرب
را دليل مخالفت غرب با اس�لام دانست و افزود:
غرب س��عي دارد تا با ريش��ه کن کردن اس�لام،
مس��لمين را به بردگي خ��ود در آورد و بر مردم،
اموال و منابع آنها تس��لط يابد و براي رسيدن به
اين منظور توطئههاي فراواني به کار ميبندد که
در رأس آن ايجاد تفرقه بين اقوام و مذاهب است.
عالم��ه مصباح يزدي در ادام��ه بر لزوم وحدت و
تالش براي ايجاد وحدت در عين حفظ اعتقادات
و اصول و پرهيز از دامن زدن به مسائل اختالفي

تأکيد کرد.
عالمه مصباح يزدي با اش��اره ب��ه آياتي از قرآن
کريم اظهار داشت :واليت از آن خداوند و کساني
است که خداوند مشخص کرده ،يعني پيامبر(ص)،
ائمه معصومين( عليهم السالم) ،و در زمان غيبت
نيز فقيه جامع الشرایط واليت دارد.
وي افزود :واليتفقيه متمم توحيد است ،چرا که
توحيد تنها توحيد در خالقيت نيست ،بلکه توحيد
در ربوبيت هم هست ،و ربوبيت در دو بعد تکويني
و تشريعي است که ربوبيت تشريعي نيز منحصر
در جع��ل احکام نيس��ت ،بلک��ه در تنفيذ آن هم
هست ،لذا واليتفقيه مکمل توحيد است.
احياي نيمي از معارف اهل بيت(ع) كه مورد
غفلت قرار گرفته بود ،يكي از بركات حضرت
امام(ره) بود

عض��و خب��رگان رهبري به س��خن مقام معظم
رهبري اشاره كرد و اظهار داشت :برخي از دروس
دانشگاهي كه در دانشگاههاي ما تدريس ميشود
مبتني بر مباني ضدديني هستند ،در حاليكه گاه
به افزايش تعداد دانش��گاههايي كه چنين دروسي
در آن تدري��س ميش��ود افتخار ه��م ميكنيم و
همين مس��أله يك نمونه از جفاهايي اس��ت كه
نشان از قدرندانستن معارف اهل بيت(ع) دارد.

به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني آث��ار حضرت
آيتاهلل مصباح يزدي ،رئيس مؤسس��ه آموزش��ي
و پژوهش��ي امام خميني(ره) در دي��دار با جمعي
از اعضاي س��تاد بزرگداشت دهه كرامت با اشاره
به اينك��ه باالترين نعمتهاي الهي ،نعمتهايي
اس��ت كه مربوط به روح ما ميشود و بركات آن،
منحصر در دنيا نيست ،اظهار داشت :نعمتهايي
ك��ه موجب تعالي روح و تق��رب به خداوند متعال
باش��د ،بركاتي ابدي دارن��د و به اين دنيا منحصر
نميش��وند؛ از اي��ن رو ميت��وان ادع��ا كرد كه
بزرگترين نعمتهاي خدا ،معارف ديني است كه
خداوند به وس��يله انبياء به ما رسانده است و ما به
وسيله عقل خود آنها را درك كرده و ميفهميم.
آي��تاهلل محمدتق��ي مصباح ي��زدي كاملترين
مع��ارف الهي را معارف اس�لام دانس��ت و اظهار
داشت :بركات دين قابل شمارش نيست ،اما اين
بركات در بخشهاي مختلفي اس��ت كه ميتوان
به آن بخشها اشاره كرد.
وي علم پيامب��ر(ص) و اهل بيت(ع) كه براي ما
نيز قابل اس��تفاده است و الگوس��ازي را از جمله
بخشهايي دانست كه به خصوص براي شيعيان
ب��ركات زيادي دارد را از اين بخشها دانس��ت و
افزود :بايد اين نعمتهاي معنوي را شناخت و قدر
دانست ،چرا كه با نشناختن اين بركات و نعمات به
اسالم و اهل بيت(ع) جفا كردهايم و خواهيم كرد.

حضرت آیت اهلل خوشوقت(ره)

عضو خبرگان رهبري به عنوان نمونه به س��خن
مقام معظم رهبري اش��اره كرد و اظهار داش��ت:
برخي از دروس دانشگاهي كه در دانشگاههاي ما
تدريس ميشود مبتني بر مباني ضد ديني هستند،
در حاليكه گاه به افزايش تعداد دانشگاههايي كه
چنين دروس��ي در آن تدريس ميشود افتخار هم
ميكنيم و همين مس��أله يك نمونه از جفاهايي
است كه نشان از قدرندانستن معارف اهل بيت(ع)
دارد.
وي با اشاره به پيروزي انقالب اسالمي در كشور
اظهار داش��ت :به بركت بزرگم��ردي از تبار اهل
بيت(ع) و پيروزي انقالب اس�لامي بس��ياري از
كاستيهاي ما در اين زمينه زائل شد و به عنوان
نمونه يكي از بركتهاي حضرت امام (ره) احياي
نيم��ي از معارف اهل بيت(ع) مربوط به مس��ائل
سياسي و اجتماعي بود ،در حاليكه قبل از آن اگر
يك روحاني و متدين وارد مسائل سياسي ميشد،
در جامعه براي او نوعي نقطه ضعف تلقي شده ،او
را انگليسي ميخواندند.
آيتاهلل مصباح يزدي ادامه داد :از ديگر مس��ائلي
ك��ه مربوط به اهل بيت(ع) ميش��ود و به بركت
انقالب احيا شد ،مطرح شدن نمادهايي از تكريم
اهل بيت(ع) هم در جهت س��رور و شادي و هم
در جهت حزن و اندوه ،به صورتهاي مختلف در
جامعه بود ،به عنوان نمون��ه اكنون ايام عزاداري
فاطميه براي همگان مشخص و روشن است ،در
حاليكه در گذش��ته مردم حتي نسبت به سالروز
شهادت حضرت زهرا(س) توجهي نداشتند و ايام
عزاداري وجود نداشت.
وي تكري��م اهل بيت(ع) به وي��ژه امام رضا(ع) و
حض��رت معصومه(ع) در ده��ه كرامت را از ديگر
مصاديق نمادهاي تكريم اهل بيت(ع) دانس��ت و
خاطر نش��ان كرد :احياي شعائر اسالمي و شيعي
نعم��ت بزرگي اس��ت ك��ه هرك��س توفيق قدم
گذاش��تن در اين راه را پي��دا كرد ،نعمت ممتازي
از جانب خداوند متعال نصيب او شده است و بايد
قدردان اين نعمت بزرگ باشد.

در م��اه مب��ارک رمضان خیلیه��ا روزه
گرفتند ،عمل خیرشان از فیلتر شیاطین
عب��ور ک��رد .دلش��ان میخواس��ت غذا
بخورن��د ،ام��ا نخوردند .خیل��ی عوامل
پیشآمد کرد ام��ا آن عوامل تأثیر نکرد
و روزه را گرفتن��د .ح��اال بع��د از گرفتن
روزه باید نتیج��ه آن را حفظ کنند .روزه
گرفتن و هر کار خیری اثر معنوی خوبی
دارد ،ای��ن اثر را باید حفظ کرد .اگر حفظ
نکنیم اثر از دست میرود و کأن لم یکن
میش��ود .این مرحله دوم سختتر از ا ّولی اس��ت .لذا امام صادق صلوات اهلل و
سالمه علیه فرمودند :نگهداشتن آن اثر کار خیر و عمل صالح ،مشکلتر از انجام
دادن خود عمل است ...
درس اخالق عارف باهلل حضرت آیت اهلل خوش��وقت اعلی اهلل مقامه در مدرسه
علمیه حضرت صاحب األمر عجل اهلل فرجه
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فصلنامه علمی -تخصصی
معرفت ادیان
سال سوم  -شماره سوم

فصلنامه علمی  -پژوهشی
معرفت فرهنگی اجتماعی
سال سوم -شماره سوم

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی (غیر طالب) در سال 1392
دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات
حضرت ولی عصر – عجل اهلل تعالی فرجه الشریف -همانند سالهای گذشته نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و از بین
داوطلبان خواهر و برادر واجد شرایط اقدام به پذیرش دانشجو مینماید.
بنابراین کلیه داوطلبان آزمون سراس��ری (اعم از کس��انی که مجاز به انتخاب رش��ته شدهاند و یا مجاز به انتخاب رشته نشدهاند) میتوانند
براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) نسبت به انتخاب رشته براساس جدول زیر اقدام کنند( .برای آگاهی از جزئیات این نوع پذیرش
به دفترچه شماره دو (انتخاب رشته) آزمون سراسری بخش سوم ،قسمت مربوط به پذیرش براساس سوابق تحصیلی مراجعه فرمایید).
توجه :کلیه مراحل انتخاب رش��ته و اعالم نتایج از طریق سایت سازمان س��نجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org
انجام میگردد.
کد رشتههای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در آزمون سراسری سال 1392
شرايط و ضوابط دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) – قم

تهيه لوحهاي فش��رده آموزش��ي ،جزوات و كتب آموزشي است كه از سوي مؤسسه منتشر ش��ده است -4 .دورههاي آموزش مجازي
نيز بر پايه استفاده از تكنولوژي اينترنت و لوح فشرده بوده كه دانشجو ضمن بهرهمندي از امكانات آموزش مجازي و رايانه ،از كتب،
جزوات و بستههاي آموزشي نيز بهره مند ميگردد -5 .مؤسسه با توجه به تراكم دانشجويان و امكانات موجود ،به تشكيل كالسهاي
رفع اشكال گروهي و به صورت متمركز اقدام مينمايد .همچنين امكان پاسخگويي به اشكاالت از طريق مكاتبه ،پست الكترونيك،
پايگاه اينترنتي و تلفن نيز فراهم اس��ت -6 .رعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و ش��ئونات اسالمي و پوشش مناسب براي
آقايان در كليه محيطهاي آموزشي و اداري الزامي است -7 .پذيرفته شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين آموزشي و انضباطي ميباشند.
 -8دانشجويان پسر پذيرفته شده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهرهمند ميشوند -9 .پذيرفته شدگان ملزم به
پرداخت شهريههاي ثابت و متغير بر اساس ضوابط دورههاي مجازي و نيمه حضوري ميباشند -10 .شهريه ثابت و متغير به طور ساالنه
و با تصويب هيات رئيسه افزايش مييابد و حداکثر نرخ افزايش ساالنه ،متناسب با افزايش شهريه مراکز آموزش عالي مشابه خواهد
بود -11 .دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول زیر از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود .ميزان و چگونگي اعمال
تخفيف شهريه مطابق آيين نامه داخلي مؤسسه خواهد بود -12 .تخفيفهاي موجود در جدول زیر تا سقف  50درصد براي آن دسته از
دانشجوياني است که شهريه آنها توسط نهادها يا مؤسسات حمايتي پرداخت نميگردد.
جدول ميزان تخفيف شهريه در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ـ قم
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