
شما فکر این را بکنید که حافظ اسالمید، نه حافظ خود، شما باید حفظ اسالم را بکنید، آن هم نه در زمان خود،   
همان طوری که انبیا عظام دنبال این بودند که بعد از خودشان تا آخر حافظ باشند
صحیفه امام ج ۲۰ ص ۵۶

هر نظامی هر چند با آرایش اسالمی، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین در سرلوحه برنامه های آن 
نباشد، غیر اسالمی و منافقانه خواهد بود.
مقام معظم رهبری)ره(

اقتصاد اسالمي تعارض با 
اخالق را برطرف كرده است

6

 تابوي اعتماد به امريکا در سفر 
نيويورك شکست

4

بیانات عالمه مصباح یزدی در جمع فارغ التحصیالن مؤسسه؛

حماسه نهم دي، به خاطر بصيرتي بود كه مردم از امام)ره( و 
رهبري آموخته بودند

پرشور  حضور  با  ماه  دي   9 بزرگداشت  مراسم 
مردم در تاالر موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره( برگزار شد.
آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي در جمع پرشور 
شركت كنندگان در اين مراسم اظهار داشت: طبق 
سنتي كه از قرآن آموخته ايم و بزرگان دين نیز 
خود  بر  را  ايام اهلل  تكريم  كرده اند،  ترويج  را  آن 
الزم مي دانیم. البته همه روزها متعلق خداست؛ 
اما »ايام اهلل«تعبیر خداوند متعال در قرآن كريم 
براي روزهايي است كه يادآوري خاطره آنها با ياد 

خدا توأم است.
رئی��س موسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي امام 
خمیني)ره(، نهم دي را يك��ي از ايام اهلل خواند، 
و ابراز داش��ت: در تاريخ انقالب اسالمي كمتر 
روزي را مي توان به عظمت 9 دي يافت؛ هرچند 
روز ورود امام خمیني)ره( به ايران بعد از سال ها 
دوري از وط��ن و حضور میلیون��ي مردم در آن 
روز كه از ش��هرها و نقاط دور خود را به تهران 
رسانده بودند، و هم چنین روز تشییع جنازه امام 
راحل)ره( و حضور بسیار باشكوه و عظیم مردم 
در اين مراس��م، روزهاي با اهمیتي بود، اما نهم 
دي امتیازات��ي دارد ك��ه حتي اي��ن دو روز نیز 

نداشتند.
ادامه در صفحه ۲

گزارش دومين كنگره 
بين المللی علوم انسانی 

اسالمی

7

  نشریه خبری- اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(                                                                  www.qabas.iki.ac.ir                                                                                            سال سوم / شماره بیست و هفتم / دی 139۲



2سال سوم / شماره بیست و هفتم / دی 9۲

ادامه از صفحه 1
ماه  نهم دي  روز  امتیازات  تبیین  در  ... وي 
نسبت به ديگر روزهاي مهم انقالب افزود: 
فتنه گراني كه در تیرماه 78 فتنه گري كرده 
سال   10 از  بیش  بودند،  خورده  شكست  و 
نقشه هاي پیچیده اي كشیده بودند كه هنوز 
هم ابعاد آن به خوبي كشف نشده است؛  آنها 
را جبران كرده  تیر 78  نقاط ضعف خود در 
ناآگاهانه  هم  جمعي  و  آگاهانه  عده اي  و 
براي تحقق اين فتنه عظیم، به ايفاي نقش 
پرداختند. ازطرفي فتنه از سوي كساني اجرا 
آنها قصد  نمي رفت  انتظار  مي شد كه هرگز 
سرنگوني نظام اسالمي را داشته باشند. در اين 
فتنه با توجه به اسباب ظاهري همه مقدمات 
براي سرنگوني نظام اسالمي فراهم بود. اما 
در روز نهم دي ماه توده عظیم مردم همه 
معادالت و نقشه هاي پیچیده دشمنان را بر 

هم ريختند و بساط فتنه را برچیدند.
عضو خبرگان رهبري با بیان اين كه بايد از 
گذشته، به خصوص فتتنه 88 درس بگیريم، 
جريان،  اين  در  نكته  اولین  داشت:  اظهار 
آنها  باالي  توان  به  ايمان  و  مردم  شناخت 
وسیع  فتنه  اين  توانستند  كه  مردمي  است؛ 
و عمیق را با يك حركت خنثي كنند؛ البته 
بايد به صراحت گفت  هیچكس به اندازه امام 
خمیني)ره( اين مردم را نشناخت. بايد خداوند 
متعال را به خاطر وجود چنین مردمي فهیم، 
صبور، باتقوا، واليت مدار، عالقمند به اسالم 

و سیدالشهدا)ع( شكرگزار باشیم.
وي افزود: نكته قابل توجه ديگر در رفع فتنه 
88، راهبري و تدبیر حكیمانه شخص مقام 
بنده كه  بگويم  بود. صادقانه  معظم رهبري 
از 40 سال پیش با مقام معظم رهبري آشنا 
را  ايشان  ابعاد شخصیت  همه  هنوز  هستم، 
نشناخته ام و بي شك اين دست خدا است كه 
به ياري مردم ايران آمده و نعمت وجود چنین 

رهبري را به اين مردم ارزاني داشته است.

ادامه داد: مقام معظم  عالمه مصباح يزدي، 
رهبري در دوران فتنه كه بسیاري از خواص 
تكلیف خود را به درستي نمي دانستند و متحیر 
بودند، در نهايت متانت و صبوري و با كمال 
مهرباني و سعه صدر، با نصايح وسفارش هاي 
پدرانه براي بازگرداندن عناصر فتنه به آغوش 
نظام تالش كردند؛ اما آنها خودشان نخواستند 
و البته اين تدبیر رهبري زمینه را براي خلق 

حماسه عظیم نهم دي آماده كرد.
وي هم چنین افزود: اگر به خاطر وجود نعمت 
چنین شخصیتي به عنوان رهبر انقالب تمام 
شبانه روز را صرف شكرخداوند متعال كنیم، باز 
هم نمي توانیم شكر اين نعمت عظیم را به 
اين  بايد همگي شكرگزار  البته  آوريم.  جاي 
نعمت الهي باشیم كه شكر نعمت هاي خدا، 

موجب مزيد نعمت خواهد بود.
به  مردم  عشق  يزدي  مصباح  عالمه 
كننده  كامل  و  اخیر  جزء  را  سیدالشهدا)ع( 
عوامل خلق حماسه نهم دي دانست و افزود: 
فتنه 88 نشان داد جسارت به ابي عبداهلل)ع( 
براي مردم به هیچ وجه قابل تحمل نیست 
و امام)ره( اين مطلب را به خوبي دريافته بود. 
همان امامي)ره( كه وقتي سخنراني مي كرد، 

رئیس جمهور آمريكا براي فهمیدن سخنان 
او برنامه هاي خود را تعطیل مي كرد، فرمود 
را زنده  "اين محرم و صفر است كه اسالم 
نگه داشته است." از همین رو بايد عشق به 
سیدالشهداء)ع( را به نسل هاي بعد از خود نیز 
منتقل كنیم؛ زيرا بهترين میراث براي نسل 
آينده و ضامن زنده ماندن اسالم، عشق به 

سیدالشهداء)ع( است.
اين كه  به  اشاره  با  اسالمي  فیلسوف  اين 
نبوده  ناگهاني  و  اتفاقي  دي،  نهم  پیدايش 
است، اظهار داشت: حماسه نهم دي نتیجه 
روندي است كه بعد از انتخابات شروع شد و تا 
هتك حرمت به سیدالشهدا)ع( در روز عاشورا 

ادامه داشت.
وي ادامه داد: سزاوار است تیمي از متخصصان 
شناسي،  جامعه  تاريخ،  مختلف  رشته هاي 
روانشناسي و ديني با همكاري يك ديگر وقايع 
فتنه 88 را تحلیل كنند و كتابي جامع در اين 
زمینه تدوين كنند كه اين كار خدمت بزرگي به 

نسل آينده است.
وي با اشاره به ريشه فتنه 88 در غائله تیرماه 
انقالبي مانند سپاه و  78 به نقش نهادهاي 
بسیج در خاموش كردن آن غائله اشاره كرد و 

افزود: در فتنه 78، كساني با همكاري بعضي 
از وزرا و مسؤولین به طراحي اين فتنه پرداخته 
بودند؛ اما به لطف خدا و با همت مردم، به 
ويژه بسیجیان اين توطئه در نطفه خفه شد. 
و  بازسازي خود  با  در سال 88  دشمنان  اما 
رفع نقاط ضعف نقشه شان درصدد ريشه كن 

كردن نظام اسالمي برآمدند.
عضو جامعه مدرسین هم چنین گفت: ماهیت 
فتنه 88 مانند انقالب هاي مخملي بود كه در 
برخي كشورهاي ديگر اجرا شده و نتیجه هم 
داده بود. دشمن، با بررسي دقیق و تطبیق اين 
اوضاع جمهوري اسالمي  و  با شرايط  نقشه 
در  را  ديگري  مخملي  انقالب  قصد  ايران، 
ايران داشت كه با لطف خدا، درايت رهبري 
دشمنان  توطئه هاي  همه  مردم  بصیرت  و 

خنثي شد.
عضو خبرگان رهبري در ادامه گفت: دشمن، 
شود  متوجه  وقتي  شیطان  آنها  رأس  در  و 
جنگ رو در رو با جبهه حق كارساز نیست، به 
راهكارهايي براي متالشي كردن طرف مقابل 

از درون متوسل مي شود.
وي افزود: در اين روش منافقان داخلي مجري 
طرح دشمنان هستند، زيرا در اين صورت، هم 
احتمال موفقیت اين نقشه بیشتر خواهد بود و 

هم هزينه كمتري براي آنها خواهد داشت.
جريان  به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  استاد 
پیامبر)ص(  دست  به  ضرار  مسجد  تخريب 
استقرار  از  بعد  اظهار داشت:  در صدر اسالم 
حكومت اسالمي در مدينه و به دست گرفتن 
آن  توسط  مردم  اجتماعي  و  ديني  رهبري 
حضرت، عده اي به بهانه دور بودن راهشان 
از مسجد و نرسیدن به نماز اول وقت، پیشنهاد 
ساختن مسجدي را دادند؛ كاري كه در ظاهر 
خیلي پسنديده به نظر مي رسید؛ مخصوصاً با 
توجه به افزايش جمعیت مسلمانان و نیاز به 
فضاي بیشتر، ساختن مسجد در ظاهر پیشنهاد 
خیلي خوبي بود. اما پیامبر)ص( توسط جبرئیل 

از پشت پرده فتنه آگاه شد و دستور تخريب 
آن مسجد را داد.

عضو جامعه مدرسین قم افزود: البته منافقان 
پیشنهاد ساختن مسجد را براي فريب دادن 
جون  مي كردند؛  مطرح  آنها  جذب  و  مردم 
از قصد سوء خود در مخالفت  علناً  آنها  اگر 
با پیامبر)ص( سخن مي گفتند، كسي به آنها 
پیشنهاد  اين  طرح  با  منافقان  نمي داد؛  بها 
جامعه  كردن  متالشي  دنبال  به  مردم پسند 

اسالمي از درون بودند.
وي با اشاره به اين كه شايد در زمان حاضر 
هم منافقاني وجود داشته باشند و در آينده هم 
وجود خواهند داشت، اظهار داشت: توجه به 
مسئله منافقان از صدر اسالم تا كنون، براي 
عبرت گیري و مقابله با حیله هاي آنان الزم 
است؛ زيرا باب نفاق بسته نشده است و در 

هرزمان منافقاني وجود داشته  و دارند.
بحث  از  نتیجه گیري  ضمن  مصباح  عالمه 
نقش منافقین در فتنه ها، اظهار داشت: دشمن 
در فتنه 88 براي اجراي نقشه هاي خود افرادي 
را شناسايي كرده بود كه از ظاهري خوب و 
باشند و در  براي مردم برخوردار  قابل قبول 
عین حال داراي ضعف هاي باطني نیز باشند 
آنها  در  آن ضعف ها  از  استفاده  با  بتواند  كه 
نفوذ كند و از آنها براي متالشي كردن جامعه 
استفاده كند. براي شناسايي چنین افرادي و 
نحوه كار بر روي آنها، دانشگاه هايي، به ويژه 
در انگلستان وجود دارد كه اين گونه افراد را 

آموزش مي دهد.
وي جاه طلبي، شهوت پرستي و ثروت پرستي 
را سه عامل ضعفي دانست كه كمابیش در 
بسیاري از افراد وجود دارد و خاطر نشان كرد: 
نقطه مشترك كساني كه در فتنه 88 در رأس 
اين جريان قرار گرفته و نقش برجسته تري 

داشتند، جاه طلبي آنها بود.
امام  پژوهشي  و  آموزشي  موسسه  رئیس 
خمیني )ره( ادامه داد: البته دشمنان عالوه بر 

انتخاب افراد اصلي، با تبلیغات، تخريب افراد 
صالح و تحريك احساسات جوانان، عواملي 
را به عنوان پیاده نظام به كار گرفتند تا زمینه 
را براي انجام حركت هاي میداني و سرنگوني 
نظام اسالمي فراهم كنند. دشمنان بیش از 10 
سال روي تبلیغات سوء در ابعاد مختلف ضد 
فرهنگي، فسادهاي اداري، بزرگ جلوه دادن 
ضعف هاي دولت، سیاه نمايي وضع كشور و ... 
تالش كردند تا زمینه را براي فتنه 88 آماده 

كنند.
وي افزود: طرح تقلب در انتخابات نیز بهترين 
بهانه و ابزار براي شروع فتنه و اجراي آن بود 
و دشمن با بهانه قرار دادن آن و با استفاده از 
افرادي با وجهه مقبول و حتي معمم به اجراي 

اين نقشه پرداخت.
زنده  لزوم  بر  تأكید  با  يزدي  مصباح  عالمه 
از  تبعیت  و  سیدالشهداء)ع(  ياد  داشتن  نگه 
رهبري اظهار داشت: تفاوت جوهري رهبري 
نظام اسالمي با رهبري در ساير كشورها اين 
است كه اواًل پشتوانه رهبري جامعه اسالمي 
دين است، و ثانیاً دين، سازنده شخصیت رهبر 

است.
يا  - آگاهانه  كه  هرقدمي  داد:  ادامه  وي 
فقیه  واليت  تضعیف  جهت  در  ناآگاهانه � 
برداشته شود، خیانت به اسالم و تیشه به ريشه 
نظام اسالمي است و اگر كساني از اين مسأله 
غافل هستند، بايد آنها را بیدار كرد و اين همان 

بصیرت افزايي مورد نظر رهبري است.
عالمه مصباح يزدي در پايان خاطر نشان كرد: 
خلق حماسه نهم دي، به خاطر بصیرتي بود 
كه مردم از امام)ره( و رهبري آموخته بودند و 
بر همین اساس بسیاري از همین مردم ساده، 
از بعضي خواص عمل كردند و  بهتر  خیلي 
بساط فتنه را جمع كردند. لذا بصیرت افزايي 
و شناختن مسائل اجتماعي و ريشه هاي آنها 
و تشخیص اولويت ها مسأله مهمي است كه 

نبايد در اين مسیر كوتاهي كنیم.

عالمه مصباح: 

عشق به سيد الشهداء )ع(، تدابير حكيمانه رهبري و بصيرت مردم طومار نقشه هاي دشمن را در هم پيچيد

نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

گزارشی از كميسيون های دومين كنگره 
بين المللی علوم انسانی اسالمی

مديريت هر يك از اين كمیسیون ها به يكی 
از دانش��گاه های كشور سپرده شده بود، كه 
كمیسیون تعلیم و تربیت اسالمی با مؤسسه 
ب��ود و حجت االس��الم و المس��لمین دكتر 

رهنمايی مدير اين كمیسیون بود.
 حجت االسالم محمد آصف محسنی، اولین 
ارائه كننده مقاله با عنوان »بررس��ی و نقد 
مهمترين داليل انكار رابطه منطقی نظريه 
و عمل در فلس��فه تعلی��م و تربیت معاصر 

غرب« بود.
   وی با اش��اره به اين كه بحث رابطه نظر 
و عمل از مهمترين مباحث فلسفه تعلیم و 
تربیت می باشد، گفت: دست كم از نیمه دوم 
قرن بیس��تم به دلیل سیطره علم گرايی و 
عم��ل گرايی به عرصه تعلی��م و تربیت در 
غ��رب ،نظري��ه برآمده از مبانی فلس��فی و 
آموزه های دينی، جايگاه خود را از دست داد 
و رابطه منطقی نظريه و عمل با چالش های 

جدی مواجه شد.
اي��ن دانش پ��ژوه مقطع دكتری مؤسس��ه 
آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی در ادامه 
اظهار داش��ت: فیلس��وفان تعلیم و تربیت 
معاص��ر غرب، ب��رای انكار رابط��ه نظريه 
و عمل، دالي��ل متعددی اقام��ه نموده اند. 
مهم تري��ن اي��ن داليل، مس��ئله  گ��ذار از 
»هس��ت« به »بايد« اس��ت ك��ه در غرب 
ب��ه معضل الينحل تبديل ش��ده و موجب 
رويگردان��ی از روش اس��تنتاجی به روش 

تحلیل و پسا تحلیلی گشته است.
  حجت االس��الم محمد آصف محس��نی 
افزود: هرچند فیلس��وفان تعلی��م و تربیت 
معاصر غرب نخواس��ته اند يا در آن پارادايم 
نتوانسته اند راه حل های منطقی و قابل قبول 

برای مشكالت فراروی رابطه منطقی نظريه 
و عمل ارايه نمايند و برخی تا انكار نظريه در 
تعلیم و تربیت هم پیش رفته اند. اما به نظر 
می رس��د داليل آنان برای انكار اين رابطه، 
ناتمام است و دس��ت كم در پارادايم فلسفه 
اسالمی، می توان راه حل های منطقی و قابل 

قبول برای مشكالت مذكور ارايه نمود.
وی در پاي��ان تصري��ح ك��رد: در انديش��ه 
اس��المی، میان »هس��ت ها« و »بايدها« 
ارتباط وثیق برقرار است. زيرا ادراكات عقل 
عملی مبتنی بر ادراكات عقل نظری و دارای 

منشأ واقعی در عالم خارج است.
 حجت االسالم دكتر رضوانی در كمیسیون 
علوم سیاس��ی با ارايه مقال��ه خود با عنوان 
»مؤلفه های فهم فلسفه سیاسی اسالمی« 
گفت: فهم دقیق فلس��فه سیاس��ی اسالم 
مرتبط با فهم درس��ت س��ه مؤلفه فلسفه 
س��قراطی، آموزه های اس��المی و فلس��فه 
سیاسی اس��ت فلسفه سیاس��ی در انديشه 
 Truth »متعالی به معنای »فهم حقیقت
است اما فلسفه در انديشه متدانی به معنای 

»تبیین واقعیت« Fact است.

وی افزود: فلسفه سیاسی »فلسفه وصفی« 
اس��ت، درحالی كه فلسفه سیاست »فسلفه 

مضاف« است.
دكتر رضوانی با بیان اين كه فلسفه سیاست 
دانش درجه دو اس��ت، ولی فلسفه سیاسی 
درج��ه اول و وضعی اس��ت، ادامه داد: فهم 
دقیق فلسفه سیاسی مبتنی بر تمايز شناسی 
تفس��یر رايج و تفسیر صحیح درباره فلسفه 
س��قراطی، آموزه های اس��المی و فلس��فه 

سیاسی است.
عض��و هیئت علمی مؤسس��ه آموزش��ی و 
پژوهش��ی امام خمین��ی)ره( تصريح كرد: 
تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی 
اسالمی ناشی از فهم نادرست و نا هماهنگ 

سه مؤلفه اشاره شده است.
دكت��ر رضوانی اظهار داش��ت: اين مقاله با 
تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر 
الحادی از آن؛ تبیی��ن متعالی از آموزه های 
اسالمی در فلسفه سیاسی از واقعیت نگری 
تئوری سیاس��ی، به فه��م نوينی از ماهیت 
فلسفه سیاسی اس��المی است كه زمینه را 

برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد.

دومین كنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی 
به همت بیش از 30 نهاد عالی علمی، تحقیقاتی 
و با آموزش��ی و مش��اركت مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( روز دوشنبه 27 آبان 
ماه س��ال جاری در ت��االر مركز همايش های 

صداوسیما افتتاح شد.
به گزارش مركز خبر روابط عمومی مؤسس��ه 
آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی)ره( در آيین 
افتتاح اين كنگره، حجت االسالم و المسلمین 
غالمی گفت: خوش��بختانه امروز می بینیم كه 
عل��وم انس��انی ديگر يك بحث طرد ش��ده و 
منزوی نیست، بلكه روز به روز در حال تبديل 
ش��دن به بخش رايج و پرطرف دار در محافل 

علمی كشور است.
 رئیس شورای سیاس��ت گذاری كنگره علوم 
انس��انی اس��المی افزود: واقعیت اين اس��ت 
كه در يك جامعه اس��المی ب��ا اراده اكثريت 
مردم، فراهم شدن زمینه الزم برای استخراج 
پاسخ های درخور و متناسب با نیازهای متنوع 
علمی كشور و كمك به جاری شدن ارزش ها 
و احكام اس��الم در جامع��ه، يكی از مهمترين 

دغدغه های اهل علم محسوب می شود.
وی در بخش ديگری از س��خنان خود با اشاره 
به پیامدها و عواقب علوم انس��انی سكوالر در 
جوامع غربی، ب��ه تحركات برخی مخالفان در 
داخل اشاره كرد و افزود؛ برخی از مخالفان علوم 
انس��انی نیز با ارائه تصاويری مخدوش و حتی 
مضحك از اين علوم، زمینه انزوای مجدد علوم 
انسانی در محافل دانشگاهی را فراهم می كنند.

 حجت االس��الم غالمی گفت: در س��اده ترين 
بیان، علوم انس��انی اس��المی عبارت است از 
علومی كه زير چتر جهان بینی الهی به شناخت 
هستی و انسان و روابط میان آن ها می پردازد، 
خواه اين علوم محصول عقل تجربی، قرآنی، 
رياضی و يا محصول وحی باش��ند. اين علوم 
به دنبال پايان دادن به حضور روش شناس��ی 
تجربی در علوم انسانی نیست، بلكه مهمترين 
مواجه��ه آن با اين روش شناس��ی، تعیین يك 
قلمرو اختصاصی مناسب با ناكارآمدی آن است.

وی تصري��ح ك��رد: با اي��ن تعري��ف، دعوای 
س��اختگی علم و دي��ن و عق��ل و دين رنگ 
می بازد، چرا كه هر يك از عقل تجربی، عقل 

برهانی يا رياضی خود ذاتا دينی هس��تند و در 
نظ��ر گرفتن وج��ه برون دينی ب��رای آن ها با 
منطق صحیح، انطباق ندارد. روش��ن است كه 
وحی خالص قابل مقايسه با هیچ يك از علوم 
بشری نیست. آن چه قابل مقايسه است لفظ و 
نقل به معنی واسطه، انتقال وحی به انسان ها 
با علوم بش��ری نظیر عقل تجربی و يا برهانی 

است.
در ادامه دكتر الريجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی به عنوان سخنران اين  كنگره با تأكید 
ب��ر اين كه باي��د توجه و دق��ت الزم در بحث 
اسالمی س��ازی علوم مختلف ش��ود، گفت: ما 
بايد به بحث اسالمی كردن علوم انسانی توجه 
ويژه ای داشته باشیم و با احتیاط به كار ببريم. 
انس��ان هايی كه دست به اين كار می زنند بايد 

شايستگی  اين كار را داشته باشند.
وی تأكید كرد: فلسفه ابن سینا به شدت تحت 
تأثیر افكار يونانیان قرار داش��ت، اما ابن س��ینا 
توانست آن را در قالب يك نظام فكری جديد، 
س��اماندهی كند و البته اين كار نیز از همه بر 

نمی آيد.
الريجانی با بیان اين كه تالش های ما بايد در 
جهت نشر علوم نافع باشد، ادامه داد: علوم نافع 
يعنی علومی كه منفعت برای جامعه داشته باشد 

و اين نیازمند مطالبه جدی ما می باشد.
الريجانی در پايان س��خنرانی خ��ود با تأكید 
بر س��اماندهی مطالعات تطبیقی گفت: ما بايد 
بتوانیم مطالعات خ��ود را درباره به دنیا عرضه 
كنیم تا به صورت دقیق مورد ارزيابی و نقادی 

از سوی ديگر متفكرين قرار بگیرد.
پ��س از س��خنرانی رئی��س مجلس ش��ورای 
اس��المی، كمیس��یون های ده گانه كار خود را 

آغاز كردند.

گزارش دومين كنگره بين المللی 
علوم انسانی اسالمی
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به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط 
عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(، نشس��ت علم��ی با موضوع 
»معیارهای پیشرفت انس��انی از ديدگاه 
اس��الم« با س��خنرانی حجت االسالم و 
المسلمین خلیلیان روز دوشنبه 92/9/25 
بعد از نماز مغرب و عشاء در سالن انديشه 

مؤسسه برگزار شد.
 در اين نشس��ت علمی حجت االسالم و 
المسلمین دكتر سید محمد كاظم رجايی 
به عنوان ناقد به بررس��ی و نقد موضوع 
و س��خنرانی حجت االسالم و المسلمین 

محمدجمال خلیلیان پرداخت.
 حجت االسالم و المسلمین محمدجمال 
خلیلیان گفت: توس��عه انس��انی غرب با 
س��ه معیار بهداشت و س��المت آموزش 
و ق��درت خريد و به ترتی��ب با » امید به 
زندگی« »درصد با سوادی افراد جامعه« 
و »درآمد س��رانه واقعی« مورد سنجش 
قرار می گیرد كه ب��ا در نظر گرفتن وزن 
مخصوص برای هر يك از آنها و محاسبه 
هر كدام، شاخص توسعه انسانی كه يك 
شاخص تركیبی و متغیر بین صفر و يك 
است بدس��ت می آيد. توجه به معیارهای 
مذكور نشان می دهد كه اين شاخص در 
راستای تأمین بعد مادی انسان است. زيرا 
معیارهای اول و سوم به صورت مستقیم 
راجع به تأمین نیازهای جس��می انسان 
اس��ت و معیار دوم كه مربوط به پرورش 
روح و روان و بعد غیر مادی انسان است 
نیز در راستای تأمین بعد مادی او و زندگی 
دنیايی انس��ان م��ورد بهره ب��رداری قرار 
می گیرد. اين در حالی است كه نگاه جامع 
نگر اسالمی به رشد و تكامل انسان، ابعاد 
مادی و معنوی، نیازهای روحی و جسمی 
و س��عادت و خوش��بختی دنیا و آخرت او 
را م��ورد توجه ق��رار می ده��د. از اين رو 

برای تبیین پیش��رفت انس��انی از ديدگاه 
اسالم؛ معیارهای توس��عه انسانی غرب 
كافی نیس��ت زيرا به همه ابعاد وجودی 
انس��ان توجه كامل نشده است.  يكی از 
مهم تري��ن نیازهای انس��ان، نیاز به دين 
اس��ت لذا در انتخاب معیارهای پیشرفت 
انس��انی مهم ترين معیار، دين داری است 
كه در قالب ايم��ان و عمل صالح تجلی 
می ياب��د و اخ��الق و رفتار انس��ان را در 
مسیر پیشرفت و تكامل مادی و معنوی 
و دس��تیابی به سعادت و خوشبختی دنیا 
و آخرت رهنمون می س��ازد و چون روح 
به كالبد بی جان انسان، حیات و نشاط و 

جاودانگی می بخشد.
  وی در ادامه خاطر نش��ان كرد: روش��ن 
اس��ت كه اين معیار در ديدگاه س��كوالر 
غرب��ی جايی ندارد چرا ك��ه اكنون ديگر 
آموزه ه��ای مح��دود و تحري��ف ش��ده 

مس��یحیت نیز در صحنه عملی زندگی 
انسان غربی جايی ندارد و دين به صورت 
ي��ك امر فردی و كم ف��روغ و محدود به 
زمانی خاص و محبوس در كلیساهاست.

 عضو هیئت علمی مؤسسه در ادامه اظهار 
داشت: اسالم در سطحی وسیع و گسترده 
به معیار آموزش و باسوادی جامعه اهمیت 
می ده��د ولی آم��وزش را اب��زاری برای 
رسیدن به معرفت خالق و شناخت مسیر 
صحیح زندگی از طريق عبوديت و بندگی 
حق تعالی برای دستیابی به سعادت دنیا و 
آخرت می داند. لذا معیار دوم را علم همراه 
ب��ا معرفت می داند ك��ه كاملتر  از نگرش 
غربی ست. چنین نگاهی تفكر و بصیرت، 
خالقی��ت و ن��وآوری هم��راه با اخالص 
نس��بت به خالق و محبت و نوع دوستی 

نسبت به مخلوق را به دنبال دارد.
 دكتر خلیلیان تصريح كرد: اسالم تأمین 

معاش انس��ان را ضروری و الزم می داند. 
ام��ا در اي��ن بعد تنها به ق��درت خريد با 
ش��اخص درآمد س��رانه واقعی بس��نده 
نمی كند؛ بلكه حالل و طیب بودن درآمد 
و رعايت حدود الهی وارزش های انسانی 
را در مس��یر كس��ب درآمد الزم می داند 
و هیچگاه حداكثر ش��دن س��ود و درآمد 
را ب��رای تولید كننده و ح��د اكثر نمودن 
مطلوبیت و ل��ذت را برای مصرف كننده 
هدف نهايی تولید و مصرف نمی داند. چرا 
كه از ديدگاه اس��المی تولید و مصرف و 
رس��یدن به رفاه و افزاي��ش طول عمر و 
تأمین بهداش��ت و س��المت انسان بايد 
زمینه ساز پیشرفت و تكامل روح انسان 
با كس��ب فضائل و كرامت انسانی باشد. 
از نگاه اس��الم ، نادي��ده گرفتن حدود و 
مقررات الهی  مانعی برای پیشرفت انسان  
و راه به بیراهه بردن و موجب بدبختی و 
رنج و زحمت او در دنیا و آخرت می گردد. 
بنابراين تأمین معاش بايد در مس��یر به 
فعلی��ت رس��یدن كرامت ذاتی انس��ان، 
آزادگی او و رهاش��دن از اس��ارت هوای 
نفس و تعلقات مادی اين دنیا باش��د. به 
عبارت ديگر اسالم تأمین معاش در اين 
دنیا را به آن معنای جامعی می پذيرد كه 
انس��ان را از زندان خودخواهی و كبر و 
غرور و ديگر رذائل اخالقی رها س��اخته  
و از طري��ق طاع��ت و بندگی حق تعالی 
ب��ه كرامت انس��انی و آزادگ��ی و حريت 
نائل گردانی��ده و او را مقرب درگاه الهی 
سازد. بنابراين بعد از دين داری؛ سه معیار 
برجس��ته ديگری كه بیانگ��ر نگاه جامع 
اس��الم به پیشرفت انسانی است عبارتند 
از علم و معرفت، تأمین معاش و كرامت و 
آزادگی كه بررسی شاخص ها و نماگرهای 
سنجش و ارزيابی هريك،موضوع نشست 

بعدی خواهد بود.

نشست علمی با موضوع »معيارهای 
پيشرفت انسانی از ديدگاه اسالم«

نشس��ت علمی با موضوع »چالش عدالت 
در خط مش��ی های عموم��ی اقتصادی« 

برگزار شد.
  ب��ه گزارش مركز خبر و اطالع رس��انی 
رواب��ط عموم��ی مؤسس��ه آموزش��ی و 
پژوهش��ی امام خمینی)ره( روز يكش��نبه 
هفدهم آذرماه نشست علمی با سخنرانی 
حجت االسالم و المس��لمین دكتر محمد 
مه��دی نادری و با حضور جمعی از دانش 
پژوهان و محققان و برخی از اساتید گروه 
مديريت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره( برگزار شد. 
 دكتر ن��ادری در ابتدا به مس��أله عدالت 
اش��اره كرد و گفت عدالت مسأله ای است 
كه از ابعاد مختلف قابل بحث اس��ت و به 
همین دلی��ل در حوزه های مختلف مانند 
اخالق، حقوق، فلس��فه  سیاسی، مديريت 

و اقتصاد درباره ی آن بحث شده است.
 وی با اش��اره به وظیفه دولت و حكومت 
در تعیین خط مش��ی گذاری تصريح كرد: 
حكومت خطی مشی های مختلفی را در 
دس��تور كار قرار می دهد كه يكی از آن ها 

خط مشی های اقتصادی است. 
 عضو هیئت علمی مؤسسه در ادامه گفت: 
عدالت، خواسته ذاتی و فطری بشر است 
و هم��ه به صورت ذات��ی خواهان عدالت 
هس��تند و از ظلم گريزانن��د و حكومت ها 
متأسفانه نسبت به اين موضوع اغلب بی 
تفاوت و يا در راه ايجاد و استقرار آن ناكام 

بوده اند.
   وی خاطر نشان كرد: از ديدگاه اسالمی 
نیز عدالت قطعا يكی از ارزش های مهم و 
غیر قابل تغییر است و يكی از رسالت ها و 

وظايف اصلی نظام اسالمی تالش پیگیر 
برای تحقق عدالت اسالمی است.

 دكتر ن��ادری گفت: جمهوری اس��المی 
اي��ران نیز كه داعی��ه دار حكومت و نظام 
اسالمی است بايد با تدوين و اجرای خط 
مش��ی ها و سیاس��ت های مختلف برای 
تحق��ق هرچه بیش��تر عدال��ت اجتماعی 

تالش نمايد. 
 وی در ادامه به دهه عدالت و پیش��رفت 
اش��اره نمود و گفت: مقام معظم رهبری 
دهه چه��ارم را دهه عدال��ت اجتماعی و 
پیش��رفت نامیده اند كه تأكید بر اس��تمرار 

عدالت اجتماعی است
 وی ادام��ه داد: البت��ه تحق��ق عدال��ت 
اجتماعی يك امر نس��بی است و به طور 
كامل محقق نمی ش��ود و فقط در جامعه 
و حكومت حض��رت مهدی )عج( به طور 

كامل محقق خواهد شد. 

 حجت االس��الم والمس��لمین ن��ادری به 
مقايس��ه عدالت نس��بی و عدال��ت كّمی 
پرداخت و گفت: به عنوان مثال می توان 
يك نان را به صورت مساوی بین سه نفر 
تقسیم كرد و يا به شخص گرسنه تر نان 

بیشتری داد.
  دكتر نادری ادامه داد: اتخاذ سیاست هايی 
از قبی��ل هدفمند كردن يارانه ها مبتنی بر 
پذيرش ايده و نظريه »دولت رفاه« است 
و در واقع ما، در جمهوری اس��المی ايران 
و ابت��دای انقالب تا كنون، مدلی از دولت 
را كه عمال به كار گرفته و پیاده كرده ايم 

همین مدل »دولت رفاهی« است.
 وی در ادام��ه خاطر نش��ان كرد: »دولت 
رفاهی« يعنی دولت��ی كه خود را متكفل 
ارائ��ه خدم��ات رفاهی به فق��را و طبقات 
ضعیف جامعه می داند و سعی دارد با اتخاذ 
سیاست های »بازتوزيعی« سطحی از رفاه 

را برای همه افراد جامعه فراهم نمايد. 
 وی در ادمه افزود: مدل رفاهی سه مدل 
دارد؛ و بايد مش��خص ش��ود كه اس��الم 
موافق با كدام يك از مدل ها اس��ت؟ و به 
عبارت ديگر كدام يك از مدل ها با اسالم 

سازگاری بیشتری دارد؟
 دكت��ر نادری گفت: اگ��ر قائل به محدود 
كردن آزادی به نفع عدالت باش��یم، حد و 
مرز اين محدودس��ازی كجاس��ت و كم و 
كیف آن چگونه است.  مثال اگر در جامعه 
اسالمی مسلمانی خمس و زكات و حقوق 
واج��ب مالی خ��ود را ادا كرده و كس��ب 
ثروتش نیز كامال مش��روع بوده است آيا 
باز هم می توانیم ب��ه بهانه تامین عدالت 
اجتماعی بخشی از اموال او را بگیريم و او 
را از حق تصرف در آن ها و برخورداری از 

ثروتش منع نمايیم. 
 عضو هیئت علمی مؤسسه اظهار داشت: 
دولت ه��ا و حكومت ه��ا ب��رای برقراری 
عدال��ت اجتماع��ی از ابزارها و روش های 
مختلفی اس��تفاده می كنند ك��ه يكی از 
مهم تري��ن آن ه��ا تدوين و اج��رای خط 
مشی ها و سیاست هايی است كه به تحقق 

عدالت اجتماعی بیانجامد.
 حجت االسالم والمس��لمین دكتر نادری 
گفت: با قدری تأمل روش��ن می شود كه 
دشواری های نظری در اين موضوع كمتر 
از موانع و مش��كالت اجرايی و عملی آن 
نیس��ت و تالش ما اين است كه با نشان 
دادن برخ��ی از دش��واری های نظری در 
مس��أله عدال��ت اجتماع��ی، ل��زوم انجام 
تحقیقات مجدانه در اين موضوع را اثبات 

و تأيید نمايیم.

نشست علمی »تبيين خط مشی دينی در 
نظام جمهوری اسالمی ايران« برگزار شد

نشست علمی »تبیین خط مشی دينی در نظام جمهوری اسالمی ايران« به همت 
گروه مديريت مؤسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی)ره( روز يكشنبه، سوم 

آذرماه سال جاری در سالن انديشه اين مؤسسه برگزار  شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام خمینی)ره( در اين 
نشس��ت حجت االسالم و المسلمین دكتر محمد حسن جعفری پیرامون موضوع 

نشست به سخنرانی و نظريه پردازی پرداخت.

نشست علمی با عنوان مسائل جديد
 روابط بين الملل

حجت االسالم والمس��لمین دكتر عبدخدايی روز چهارشنبه 13 آذر 92 در سالن 
انديشه مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( به بررسی ابعاد مختلف در 

روابط بین الملل پرداخت.
 اين نشست علمی كه با حضور جمعی از دانش پژوهان گروه علوم سیاسی برگزار 
گرديد عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی ابعاد مختلف در روابط بین الملل 
را مطرح و نسبت به اين كه مسايل مطرح در حوزه تئوری های كالن در روابط 
بین الملل وجود دارد گفت انديش��مندان حوزه باي��د در زمینه ايجاد نظريه های 

تبیینی، تكوينی و هنجاری در روابط بین الملل اسالمی بپردازند.
 دكتر عبدخدايی با اشاره به اينكه در روش تولید علم بین نشريه پردازان در غرب 
اختالفات و منازعه های زيادی وجود داش��ته است تصريح كرد كه زبان مفاهمه 
همه آنها اين بوده است كه به دغدغه های اصلی روابط بین الملل پاسخ داده اند.

وی ب��ا تأكید بر اين كه طبق فرمايش حض��رت امام »حفظ نظام اوجب واجبات 
است« گفت: بقاء برای ما بسیار مهم است و در اين مسیر بايد نظريه سازی شود.

 وی خاطرنشان كرد در سیاسیت بین الملل ظرفیت قدرت اسالمی بايد تئوريزه 
ش��ود و مشخص ش��ود كه با توجه به نقد مبانی فلسفی تئوری های موجود چه 

ابعادی بايد داشته باشد.

نشست علمی »تحليل حقوقي توافقنامه 
هسته اي ژنو« برگزار می شود

نشس��ت علمی »تحلیل حقوقي توافقنامه هس��ته اي ژنو« به همت گروه حقوق 
چهارشنبه بیست و هفتم آذر ماه در سالن انديشه، طبقه چهارم مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی)ره( بعد از نماز مغرب و عشا برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام خمینی)ره( در اين 
نشست حجت االسالم و المس��لمین دكتر محمد رضا باقرزاده پیرامون موضوع 

نشست به سخنرانی و نظريه پردازی پرداخت.

نشست علمی با موضوع »نقد و بررسی 
نظريه های روابط بين الملل«

به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(، دومین نشست علمی از سلسله نشست های »نقد و بررسی روابط 
بین الملل« با حضور دانش پژوهان گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی)ره( در 

ساختمان پرديسان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.
 حضور دكتر محمد ستوده پس از سخنرانی به پرسش هايی كه دانش پژوهان گروه 
علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( مطرح كردند پاسخ داد.

نشست علمی

گزارش نشست علمی چالش عدالت در خط مشی های
 عمومی اقتصادی

با اعالم وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری؛»معرفت كالمی« و »معرفت اديان« به 

رتبه »علمیـ   پژوهشی« ارتقا يافتند
دو نش��ريه »معرف��ت كالمی« و »معرفت اديان« از س��ری نش��ريات علمی � 
تخصصی مؤسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی)ره( موفق به كسب رتبه 

»علمی � پژوهشی« از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند.
 دو نش��ريه »معرفت كالمی« و »معرفت اديان« از س��ری نش��ريات علمی � 
تخصصی مؤسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی)ره( موفق به كسب رتبه 

»علمی � پژوهشی« از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند.
 به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، دو 
فصلنامه معرفت كالمی به مديرمسئولی حجت االسالم استاد محمود فتحعلی و 
سردبیری حجت االس��الم دكتر ابوالفضل ساجدی در 9 شماره تا به حال منتشر 

شده است.
 همچنی��ن فصلنامه »معرفت اديان« به مدير مس��ئولی حجت االس��الم دكتر 
سیداكبر حسینی قلعه بهمن و سردبیری محمدعلی شمالی در 13 شماره تاكنون 

انتشار يافته است.
 مؤسسه آموزش��ی و پژوهشی امام خمینی)ره( دارای 18 نشريه علمی می باشد 
كه 13 نش��ريه آن دارای رتبه علمی � ترويجی يا علمی پژوهشی می باشند كه 

بصورت ماهنامه، فصلنامه و دوفصلنامه منتشر می گردد.
 عالقمن��دان جهت اس��تفاده از نش��ريات مؤسس��ه ب��ه پايگاه اطالع رس��انی 
nashriyat.iki.ac.ir مراجع��ه يا با ش��ماره تلفن 32113471-025 تماس 

بگیرند.

نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(



اس��تاد برجس��ته فلس��فه ح��وزه علمیه با 
بی��ان اينك��ه برگ��زاري نشس��ت انجمن 
فارغ التحصیالن موسس��ه، س��بب گردهم 
آمدن فارغ التحصیالن مي شود، ادامه داد: 
فارغ التحصیالن در اين نشست ها، عالوه 
بر استفاده از تجربیات و اطالعات يكديگر، 
از مطالب سخنرانان و به ويژه بیانات عالمه 

مصباح يزدي بهره مند مي شوند.
به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(، وي منش عالمه مصباح يزدي 
مبني بر مقدم داش��تن رض��اي خداوند در 
هم��ه امر بر هر چیز ديگر را يادآور ش��د و 
اظهار داش��ت:  طالب موسسه براي ايفاي 
نق��ش بهت��ر در جامعه، باي��د از اين منش 
عالمه مصب��اح يزدي متابع��ت كرده و در 
همه ام��ور پیش از انجام هر كاري، رضاي 
خداون��د متعال و انجام وظیف��ه الهي را در 

نظر بگیرند.
عض��و هیئ��ت علمي موسس��ه آموزش��ي 
پژوهش��ي ام��ام خمین��ي)ره( با اش��اره به 
اين كه  قص��د قربت عالوه بر اين كه راه را 
براي انس��ان روشن مي كند ، به كار انسان 
بركت نیز مي دهد، افزود:  اگرش��خصي كار 
را ب��دون قصد قربت به خداوند انجام دهد، 
بدون برك��ت خواهد بود و تأثیر چنداني در 
جامعه نخواهد داش��ت، چرا كه اگر كاري با 
هواي نفس مخلوط ش��د، يقینا شیطان اثر 

خودش را در آن كار خواهد گذاشت.
آي��ت اهلل فیاضي در تبیی��ن معناي اعتدال 
گفت: معناي صحیح اعتدال اين اس��ت كه 
انس��ان سعي كند رفتارهايش را همان گونه 
ك��ه دين م��ي فرمايد تنظیم كن��د و طبق 
احكام اس��الم عمل كن��د و ذره اي از آن 
تج��اوز نكن��د و ك��ه در غیر اي��ن صورت  
انح��راف از ع��دل خواهد ب��ود و منجر به 

ضاللت و گمراهي خواهد شد.
وي با بیان اين كه بايد هرگونه رفتار منطبق 
بر عقل، كتاب و س��نت باشد، خاطر نشان 
كرد:  اگر ش��خص قادر به شناخت و تمیز 
احكام اسالمي اس��ت، طبق شناخت خود 
عم��ل مي كند و در غی��ر اين صورت بايد 
از يك اسالم شناس تقلید و متابعت كند.

عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم در 
ادامه با اش��اره به س��خنان عالمه مصباح 
يزدي افزود: تجربه ثابت كرده اس��ت ، در 
مس��ائل سیاس��ي ، آگاه تر واعلم از رهبر 
انق��الب وج��ود ن��دارد، بنابراي��ن بر همه  
واجب اس��ت كه در مس��ائل سیاس��ي از 

رهبري تقلید كنند.

وي با اشاره به آيات و روايات، گفت: عقل 
به پیمودن مس��یر صحیح حكم مي كند و 
شرع نیز براي تبیین اين مسیر آمده است، 
ول��ي بعضي مواقع عقل انس��ان نمي تواند 
مس��یر درس��ت را تش��خیص بدهد كه در 
اين مواقع ش��رع به كمك او آمده و مسیر 

صحیح را نشان مي دهد.
آي��ت اهلل فیاض��ي در پاي��ان با اش��اره به 
س��خنان، حضرت امام خمین��ي)ره(  تاكید 
ك��رد: ه��ر فرد براي تش��خیص مس��یر و 
ش��ناخت راه درست، اگر فقیه باشد، بايد با 
روش سنتي اس��تنباط به اجتهاد بپردازد و 
اگر مقلد است بايد طبق حكم عقل بايد به 

سراغ اعلم برود و از او تقلید بكند.

ب��ه گزارش مرك��ز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عموم��ی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی امام 
خمینی)ره(، حس��ین ش��ريعتمداري در نشست  
انجمن فارغ التحصیالن موسسه امام خمیني)ره( 
شرايط امروز كش��ور را بسیار حساس و در عین 
ح��ال غیر بحراني دانس��ت و گفت: هیچ يك از 
مؤلفه هاي نظام، نه تنها ضعیف نش��ده؛ بلكه در 

جايگاه بسیار برجسته اي قرار دارد.
وي در همی��ن خص��وص س��خن بارش��تاين 
جامعه ش��ناس غربي را يادآور ش��د و افزود: وي 
مي گويد " دكترين واليت فقیه مانع نظم نوين 
جهاني اس��ت كه غرب آن را ترسیم كرده است 
و هرچ��ه زمان بر آن مي گذرد تازه تر و قوي تر 
مي ش��ود. وقتي جنگ بر علیه ايران ش��روع شد 
هم��ه خاورمیانه با ما بودند ول��ي امروز به ايران 
آري مي گوي��د؛ بايد بپذيريم ك��ه ]امام[ خمیني 
و]آيت اهلل[ خامنه اي عقبه استراتزيك ما را فتح 

كرده اند."
مدير مس��ئول روزنامه كیهان در ادامه به سخن 
يك كارشناس غربي اشاره كرد و عنوان داشت: 
اين فرد معتقد اس��ت "براي نش��ان دادن قدرت 
ايران نیازي به تحقیقات پیچیده نیست؛ 50 سال 
قبل اقتصاد و فرهنگ خاورمیانه در اختیار ما بود 

ولي امروز غرب در خاورمیانه غريبه است."
وي ب��ا تأكید بر اينكه ما ن��ه در بحران بلكه در 
يك پیچ بزرگ تاريخي هستیم به سخن نتانیاهو 
در اين باره اشاره كرد و گفت: تابلوهاي اين پیچ 

ب��زرگ را ]امام[خمین��ي و ] آيت اهلل[ خامنه اي 
نصب كرده اند.

ش��ريعتمداري با اظهار تأس��ف از اين كه دشمن 
اصرار دارد ما در اين حركت پرشتاب موقعیت را 
درك نكنیم و كساني هم با سیاه نمايي كردن در 
همین مسیر قرار مي گیرند افزود: در حال حاضر 
آن چیزي كه نمود بیشتري دارد مسئله اقتصادي 
و فشار تحريم هاست كه نظرات مختلف در اين 

زمینه وجود دارد.
كارشناس مسائل سیاس��ي با تصريح بر اين كه 
مادام��ي كه اس��الم ن��اب محمدي بر كرس��ي 
حاكمیت قرار دارد دش��مني غ��رب را به دنبال 
خواهد داش��ت، اظهار داش��ت: چن��د نوع نظر و 
ن��گاه مختلف در اين زمینه وجود دارد، نگاه اول 
بي توجه به تفاوت ماهوي ما با نظام سلطه است 
و اي��ن عده معتقدند اگر بخواهیم كش��ور آرامي 
داش��ته باشیم ، بايد مش��كلمان را با آمريكا حل 
كنیم، چرا كه كلید مش��كالت در آنجاست و لو 

اين كه براي مذاكره ما پیش قدم شويم.
وي ايده جريان دوم براي حل مشكالت ناشي از 
تحريم را دلسوزانه توصیف كرد و عنوان داشت: 
از اين منظر براي برون رفت از اين مشكل بايد 
در برخي موارد تاخت بزنیم، به دنبال اعتدال بوده  

و از تندروي دست بكشیم.
كارشناس مس��ائل سیاس��ي ضمن ابراز تأسف 
از اين ك��ه ع��ده اي از افراط و تندروي س��خن 
مي گويند، ولي مصداق تندروي را روش��ن نمي 

كنند، ادامه داد: تصور مي كنند مسئله هسته اي 
علت تحريم هاس��ت ولي به شدت در اشتباه اند 

چون مسئله هسته اي فقط يك بهانه است.
وي در همین خصوص سخن فريمن كارشناس 
كهن��ه كار CIA را يادآور ش��د و ابراز داش��ت: 
وي معتقد اس��ت " مشكل غرب با ايران  بحث 
هسته اي نیست؛ چون ايران نشان داد در مدت 
درگیري با امريكا نیز مي توان بزرگترين قدرت 
نظامي و عمراني منطقه بود و در واقع ايران بود 

كه سبب ايجاد بهار عربي در منطقه شدد."
شريعتمداري هم چنین نظر تحلیل گر برجسته 
CNA را ذكر كرد: اگر مس��ئله هس��ته اي به 
پايان برس��د، غ��رب توجیهي ب��راي تحريم ها 
نخواهد داشت؛ در حالیكه هدف تحريم ها تغییر 
رفتار نظام و در مرحله بعدي تغییر ساختار نظام 

ايران است.
وي با اش��اره به اين فرمايش امام راحل)ره( كه 
جمهوري اسالمي ، موجوديت نظام سلطه را به 

چالش كش��یده است، گفت: اين ها افراد خوب و 
دلسوزي اند، ولي در توهم اند و همان طوري كه 
مقام معظم رهبري تأكید كرد، نبايد فريب لبخند 

غربي ها را بخورند.
ش��ريعتمداري جريان س��وم در نحوه برخورد با 
مس��ئله تحريم را همان جريان اصیل انقالب و 
پ��اركاب رهبري توصیف ك��رد و گفت: ماهیت 
امريكا براي اين ها روشن است و اين جريان بايد 
مراقب جريان اول باش��د و با رصد دقیق صحنه 
در موارد نیاز هش��دار ده��د. جريان دوم نیز بايد 

هوشیار باشد.
وي در ادامه به جريان س��فر نیويورك و مكالمه 
تلفن��ي روحان��ي و اوباما پرداخ��ت و تأكید كرد: 
برخي آن را از الطاف خفیه الهي مي دانستند كه 
حضرت آقا گفتند ن��ا بجا بود. عده اي نیز آن را 
شكستن تابو مي دانستند كه ما هم معتقديم تابو 
شكست ، ولي اين تابو، تابوي اعتماد به امريكا از 
سوي برخي بود كه به عنوان يك مسئله مقدس 
شكس��ته ش��د و جالب توجه اينكه مس��افران و 
مس��ئوالن هنوز در هواپیما بودند و از نیويورك 
به ايران نرس��یده بودند، كه مسئولین امريكايي 

موضع مخالف گرفتند.
مدير مس��ئول روزنامه كیه��ان تصريح كرد: ما 
مي گفتیم مذاكره را علني كنید تا منطق صحیح 
جمهوري اسالمي در معرض افكار عمومي قرار 
بگی��رد و چهره واقعي حريف نمايان ش��ود ولي 

آقايان صالح ندانستند.

آیت اهلل فیاضي : 

معناي صحيح اعتدال، تنظيم رفتار بر اساس 
احكام اسالم است

حسین شریعتمداري:

 تابوي اعتماد به امريكا در سفر نيويورك شكست

ویژه نامه نشست انجمن فارغ التحصیالن 4 سال سوم / شماره بیست و هفتم / دی 9۲ 
دکتر علي مصباح:

علوم انساني اسالمي نرم افزار اداره 
جامعه اسالمي است

دبیر كل انجمن فارغ التحصیالن در بیست وشش��مین نشس��ت انجمن فارغ التحصیالن مؤسس��ه آموزشي و 
پژوهشي امام خمیني)ره( به ارائه گزارشي از فعالیت هاي اين انجمن پرداخت و اظهار داشت: مبناي تشكیل 
مؤسس��ه امام خمیني)ره(  احس��اس يك خأل در انجام وظیفه روحانیت نس��بت به اسالم، مسلمانان و نظام 
اسالمي بوده كه بیشتر فعالیت اين مؤسسه حول محور علوم انساني و بازسازي آن و تجديد  نظر اساسي در 
مباني علوم انساني و در مرحله روبناهاي علوم انساني است كه به يك معنا نرم افزار اداره جامعه اسالمي است.

ب��ه گزارش مركز خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام خمینی)ره(، 
حجت االسالم والمسلمین دكتر علي مصباح ادامه داد: براي اين منظور كساني بايد عالوه بر آشنايي با علوم 
انس��اني، با علوم اسالمي و استنباط احكام نیز آشنايي داش��ته باشند و فارغ التحصیالن اين مؤسسه داراي 

چنین شرايطي هستند.
وي افزود: از زمان تأس��یس اين مؤسسه � از كالس هاي مؤسسه در راه حق و بنیاد فرهنگي باقرالعلوم)ع( 
گرفته تا ادغام آنها و تشكیل مؤسسه امام خمیني)ره( � نیروهاي بسیار زبده، مخلص و مؤمني تربیت شده اند 

كه حدود 1700 نفر در مقاطع كارشناسي، ارشد و دكتراي مؤسسه عضو انجمن فارغ التحصیالن شده اند.
وي  با بیان اين كه بايد از اين نیروها در مسیر هدف اصلي مؤسسه استفاده بهینه شود، تا  خدمات بهتري 
را به جامعه اسالمي ارائه كنند، ادامه داد: طبیعتا برخي از نیازهايي كه در سراسر كشور به اين نیروها وجود 

داشت، تعدادي از اعضا احساس وظیفه كرده و در نهادهاي مختلف به انجام وظیفه مشغول شدند.
دكتر علي مصباح با اش��اره به اينكه براي رس��یدن به هدف كالن مؤسس��ه به هم افزايي نیروهايي كه از 
نظر فكري، پژوهش��ي، علمي و آموزش��ي از كیفیت بااليي برخوردار هستند نیاز اس��ت، ادامه داد: انجمن 
فارغ التحصی��الن مانند نخ تس��بیحي اس��ت ك��ه مي تواند اين  اف��راد را گرد هم جمع كن��د و ارتباط بین 
فارغ التحصی��الن را در همه س��طوح برقرار كند و تا حد امكان از ظرفیت ه��اي آنان براي خدمت به نظام 

استفاده كند.
وي افزود: از اين رو داش��تن اطالعات جامع از فارغ التحصیالن توانايي ها، مس��ئولیت ها و همچنین شناخت 
نیازهايي كه در كش��ور و احیانا خارج از كش��ور وجود دارد، مي تواند زمینه را براي اس��تفاده هرچه بهتر از 

ظرفیت هاي فارغ التحصیالن فراهم كند.
حجت االسالم علي مصباح با بیان اينكه انجمن فارغ التحصیالن از پذيرفتن طرح هايي كه براي تحقق بهتر 

اهداف و انجام وظايف اين انجمن صورت مي گیرد استقبال مي كند.

نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(



حجت االسالم فقیهي:

اعتدال ارزش مطلق نيست

قائم مقام موسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي 
ام��ام خمیني)ره( در ، با اش��اره به اينكه بايد 
در خصوص اعتدال ش��فاف س��ازي شود و 
منظ��ور از آن، تبیین ش��ود، اظهار داش��ت: 
اي��ن مفهوم مانند بس��یاري از مفاهیم ديگر 
در فرهنگ ه��اي مختلف مي تواند معناهاي 
متفاوتي داش��ته باش��د. هرچند آنچه امروزه 
مطرح اس��ت و در برخي محاف��ل بیان مي 

شود، اعتدال در مفهوم سیاسي است.
به گزارش مركز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(، آيت اهلل محمود رجبي با اش��اره 
به اينك��ه مفهوم اعتدال حت��ي در فرهنگ 
فالس��فه قديم يونان نیزرواج داش��ته اظهار 
داشت: در آن فرهنگ، اعتدال به عنوان حد 
وس��ط و میانه قلمداد مي شود كه بر اساس 
آن فضائل اخالقي در حد وسط مطلوب تلقي 

مي شود.
وي ادام��ه داد: اگر قرار باش��د اعتدال را به 
معناي حدوس��ط تلقي كرده و در هر امري، 
آغاز و پايان آن را لحاظ كرده و حد وسط آن 
را اعتدال قلمداد كنیم، در اين صورت اعتدال 
همواره مطلوب نخواهد بود. به عنوان نمونه 
در فرهن��گ ديني م��ا در برخي از امور اكتفا 
به حدوسط اش��تباه بوده و بايد تا حد امكان 
به طرف میزان بیش��تر حرك��ت كرد. تقوا و 
پرهیزكاري، معرفت خدا، عبادت خداوند و ... 

از جمله اين موارد هستند كه بايد همواره به 
دنبال فزوني آنها بود و نه حدوسط و میانه.

آي��ت اهلل رجبي با اش��اره به معن��اي ديگر 
اعت��دال در ام��ر زندگ��ي و معیش��ت اظهار 
داش��ت: گاه اعتدال در انفاق، سطح معیشت 
و ... مطرح مي شود كه به معناي عدم زياده 
روي كه منجر به درماندگي خود  در رسیدن 
به س��عادت دنیوي و اخروي فرد ش��ود يا به 
معناي عدم زياده روي در مصرف و اس��راف 
و تبذي��ر و تجمل گرايي اس��ت كه عوارض 
جس��مي و روحي ويژه اي به همراه دارد. كه 
البته اين اعتدال در فرهنگ اسالمي پذيرفته 
اس��ت، چنانكه اعت��دال به معن��اي برخورد 

حكیمانه و عاقالنه مورد توصیه دين است.
وي با بیان اينكه اعتدال به معناي میانه روي 
در برخي موارد مطلوب اس��ت، اما نمي تواند 
به عنون معیاركلي قرار گیرد و هر مصداقي 
را بايد بررسي كرد، اظهار داشت: در بسیاري 
از مواردي هم كه اعتدال الزم باش��د، بايد با 
معیار اسالمي مش��خص شود و هیچ فردي 
نمي تواند طبق نظر خودش و يا حتي سلیقه 
جامع��ه، خط كش اعت��دال را در امور به كار 

گیرد و غیر آن را افراط و تفريط تلقي كند.
عضو جامعه مدرسین افزود: چه بسا از نگاه ما 
برخي از امور خارج از اعتدال و افراط باش��د، 
اما در فرهنگ ديني عین اعتدال باش��د. به 
عنوان نمونه در خصوص ايستادگي در برابر 

دش��منان، میانه روي و اعتدال معنا ندارد يا 
ايستادگي بر ارزشها و احكام اسالمي، افراط 

و خشونت طلبي نیست.
وي ب��ا اش��اره به آيه آخر س��وره فتح اظهار 
داش��ت: قرآن كري��م اولین ويژگ��ي جامعه 
مسلمین را ش��ديد بودن با كفار مي داند كه 
براي آن گاهي بايد تا پاي جان پیش رفت، 
در حالیكه اين مس��أله در منط��ق لیبرالیزم 
غرب و شرق اعتدال نباشد. بنابراين در جايي 
كه اعتدال الزم است، بايد بر مبناي شرع و 
عقل خالص و درس��ت نه عقل ابزاري غربي 

باشد.
آيت اهلل رجبي در بخش ديگري از سخنانش 
در پاس��خ به س��ئوال خبرنگار تبیین ، فارغ 
التحصیالن موسسه امام خمیني)ره( را داراي 
ظرفیتي بس��یار باال توصیف و خاطر نش��ان 
كرد: مجموعه ف��ارغ التحصیالن به صورت 
يك ش��بكه گسترده در س��طح كشور وجود 
دارند، علم و اطالعات آنها نس��بتا در سطح 
مطلوب و بااليي ق��رار دارد و از تعهد ديني 
زيادي برخوردارند كه اين ويژگي ها در جاي 
ديگر، كمتر وج��ود دارد. لذا يكي از وظايف 

انجمن فارغ التحصی��الن بايد برنامه ريزي 
براي بهره ب��رداري از اي��ن ظرفیت عظیم 
و تدوين چش��م اندازي روش��ن براي بهره 

برداري بهتر است.
وي بابیان اينك��ه ظرفیت فارغ التحصیالن 
بی��ش از آن چیزي اس��ت كه ام��روز از آن 
استفاده مي شود، اظهار داشت: اعتماد مردم 
و نظام به نیروهاي موسسه و توانمندي هاي 
اعضا، س��بب شده تا حضور آنها در نهاد ها و 
موقعیت هاي مهم، بسیار تأثیرگذار باشد، به 
وي��ژه اين عزيزان با توج��ه به اخالصي كه 
در اكثريت قريب ب��ه اتفاق آنان وجود دارد، 
مي توانند در جامعه، بس��یار سرنوشت ساز و 

موثر واقع شوند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه نشس��ت پی��ش روي 
انجم��ن فارغ التحصیالن ب��ا عنوان جايگاه 
اعت��دال در فرهنگ اس��المي افزود: انجمن 
فارغ التحصیالن در نشست پیش رو نیز مي 
تواند توشه خوبي به اعضا بدهد و وظیفه آنها 

را در شرايط كنوني مشخص كند.
وي در پايان تأكی��د كرد: بايد تدبیري براي 
س��اماندهي ف��ارغ التحصیالن موسس��ه به 
صورت شبكه اي منسجم و منظم همراه با 
تغذيه فكري انديش��یده شود تا براي اهداف 
اس��الم و نظام اس��الخي خدمت بیش��تر و 
بهت��ري انجام دهند و در انجام وظیفه ديني 

رسالت خويش را انجام دهند.

اس��تاد برجسته حوزه و دانش��گاه با بیان اين كه  در منطق 
فصل��ي به ن��ام مغالطه وج��ود دارد كه افراد ب��ا آموختن 
روش ها، مي توانند در مواقع نیاز مغالطه كنند و يا در برخورد 
با مغالطه، آن را شناسايي كنند ، خاطر نشان كرد: يكي از 
ساده ترين روش هاي مغالطه، استفاده از مفاهیم ابهام دار 

يا واژه هاي داراي معاني گسترده و  متعدد باشد.
به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه 
آموزش��ی و پژوهش��ی امام خمینی)ره(، حجت االسالم و 
المسلمین فقیهي با ابراز تأسف از اين كه گاهي از مفاهیمي 
مانند آزادي دم زده مي ش��ود كه مفهوم و دايره اي بسیار 
گس��ترده دارد، اعتدال را نیز يكي از اين مفاهیم دانست و 
اظهار داش��ت: اعتدال بدون تعیین متعلق خاص، مفاهیم 
متعدد و كاربردهاي متعددي دارد و نمي شود كسي بدون 
آن ك��ه مفه��وم و كاربرد آن را مش��خص كن��د، براي آن 

ارزشگذاري كند.
وي ب��ا  طرح اين پرس��ش كه آيا صحیح اس��ت در همه 
موارد انس��ان اعتدال داشته باش��د خاطر نشان كرد: شايد 
قديمي ترين اس��تعمال اعتدال در كلمات ارسطو در بحث 
اخالق بوده است كه قوه غضبیه و شهويه و ناطقه را بیان 
مي كند و در اخالق معتقد است بايد اين قوا داراي اعتدال 

باشند كه از آن به عنوان قانون طاليي ياد مي شود.
حجت االس��الم فقیهي با اش��اره به اينكه بر اس��اس اين 
قانون طاليي،اگر اين قوا در حد اعتدال باشد، قوه حكمت 
درانس��ان شكل مي گیرد افزود: مراد اين است كه ترس و 
بي باكي زياد هیچ كدام خوب نیست يا مثال مانند انفاق كه 
در قرآن نیز بیان شده، نه انسان بايد دستش بسته باشد و 
انفاق نكند، نه آنچنان انفاق كند كه خودش درمانده شود.

وي عنوان داش��ت: اتفاقا در نوش��ته هاي آيت اهلل مصباح 
از اين مسأله بحث ش��ده و ايشان اين قانون را بدون قید 
و ش��رط رد مي كنند و موشكافانه بیان مي كنند كه اعتدال 
در برخي جاها مي تواند پس��نديده باشد و در برخي موارد 

بر خالف آن.
عضو هیئت علمي موسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي امام 
خمیني)ره( ب��ا تأكید بر اين كه اعت��دال همه جا مطلوب  
نیست، تصريح كرد: مثال قرآن مي گويد با كفار و مشركین 
مجاه��دت و پیكار كن و بر آنها س��خت بگی��ر، يا از ابزار 
جنگي كمك بگیريد و تا آنجا كه توان داريد، آماده باشید و 

حد و اندازه معیني را براي آن بیان نكرده است.

وي تصريح كرد: نمي توان با دشمن دين با اعتدال برخورد 
كرد، چ��را كه او براي نابودي دين و نظام اس��المي كمر 

بسته است.
وي اظه��ار داش��ت: گاهي مواجه��ه انقالب و كش��ور با 
نظام هايي اس��ت كه دشمن اسالم و نظام اسالمي نیستند 
كه مي توان با آنها با اعتدال برخورد كرد، اما با آنها كه كمر 

به نابودي نظام بسته اند، نمي توان با اعتدال برخورد كرد.
اين اس��تاد اخالق حوزه گفت: چگونه مي توان در برخورد 
با اسرائیل اعتدال داش��ت، حال آن كه آرزوي آنها نابودي 
همه مس��لمانان و نابودي نظام اسالمي است و مسلمانان 
را به هر ش��یوه و جنايتي ش��هید كرده و مورد آزار و اذيت 

قرار مي دهند؟
وي با بیان اين كه  آنچه مس��لم اس��ت اين است كه اين 
مفهوم از مفاهیم چند پهلو اس��ت و تا مصداق آن روش��ن 
نش��ود نمي توان آن را مثبت يا منفي ارزيابي كرد، تصريح 
كرد: هرچند مي توان اعتدال را في المجموع مثبت ارزيابي 
كرد، همانگونه كه عفو و گذشت  در مجموع خوب است، 
هرچند ب��ه صورت مطلق چنین نیس��ت و برخ��ي موارد 
گذشت و رفق و مدارا معنا ندارد. لذا بايد كاربردهاي آن در 

مصاديق مختلف روشن شود و در هر كدام با مورد خودش 
بررسي شود. بنابراين نمي توان گفت اعتدال همه جا خوب 

و يا همه جا بد است.
حجت االسالم و المسلمین فقیهي با اشاره به اين كه تقريبا 
همگان نظر ارسطو را پذيرفته اند خاطر نشان كرد :آيت اهلل 
مصباح نه بنا و نه مبناي اين نظريه را قبول ندارند و آن را 

به صورت مطلق نمي پذيرند.
وي در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص جايگاه اعتدال در 
قران و روايات با اس��تناد به سخن آيت اهلل مصباح عنوان 
داش��ت: در قرآن عدل و ظل��م مقابل هم قرار ندارند چون 
ظلم در قران به صورت مطلق به كار رفته و ظلم شخصي 
و اجتماعي را ش��امل مي ش��ود ولي كارب��رد قرآني عدل، 
عدال��ت اجتماعي اس��ت ، ولي از كارب��رد اعتدال در قرآن 

سراغ ندارم.
مس��ئول ج��ذب و گزينش هیئ��ت علمي موسس��ه امام 
خمیني)ره( در خصوص نقش فارغ التحصیالن موسس��ه 
در جامعه خاطر نشان كرد: جاي تحقیق دارد كسي بررسي 
كند كه آمار دقیق فارغ التحصیالن چقدر اس��ت.  فراتر از 
فارغ التحصیالن موسس��ه، تعداد  ش��اگردان عالمه كه به 

صورت رس��مي از ايشان اس��تفاده كرده اند خیلي باالتر از 
آمار موجود است.

وي اين اقدامات را از باب ش��كر نعمت دانس��ت و درباره 
اهمیت چنین تحقیقي افزود: كس��اني كه نفس با اخالص 
عالمه در موسس��ه ب��ه آنها خورده ، خدمات بس��زايي در 

مسئولیت هاي علمي فرهنگي سیاسي و اجتماعي دارند.
حجت االس��الم و المسلمین فقیهي ادامه داد: اگر به دهه 
قبل نگاه بیندازيم شايد هیچ مركزي سر پا نبود مگر اين كه 
از فارغ التحصیالن موسس��ه استفاده مي كرد و شاگردان 
عالمه در جامعه المصطفي و دفتر تبلیغات نقش اساس��ي 
دارن��د. اگر اين ها نبودند برخ��ي مراكز حوزوي به تعطیلي 

كشیده مي شد.
وي با اش��اره به اين ك��ه اكثر نیروهاي نه��اد رهبري در 
دانش��گاه را اين افراد تش��كیل مي دهن��د تأكید كرد: اگر 
ش��اگردان عالمه نبودند كس��ي نبود در دانشگاه ها حرفي 
بزند. اين عزيزان با علوم انساني و زبان آشنايي داشته و از 

جامعیت نسبي برخوردارند.
وي حض��ور ف��ارغ التحصی��الن در عرصه ه��اي اجرايي 
شهرس��تان ها را نیز پررنگ ارزيابي كرد و ادامه داد: شعبه 
هاي موسسه نیز در برخي استان ها فعال است كه شاگردان 

ايشان تدريس مي كنند.
عضو هیئت علمي موسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي امام 
خمیني)ره( اثر گذاري فارغ التحصیالن در مسئولیت ها را 
بسیار مثبت ارزيابي كرد و عنوان داشت: عالوه بر جامعیتي 
كه در اين عزيزان وج��ود دارد ، معنويت و اخالص نفس 
عالمه مصباح نیز بر تأثیرگذاري و مفید بودن آنها، افزوده 

است.
وي از دوره هاي آموزشي اجرا شده با عنوان طرح واليت 
در بین دانش��جويان، پزشكان و معلمان ياد كرد و آن را از 
بركات فارغ التحصیالن موسس��ه دانست و گفت: كساني 
كه دوره طرح واليت را گذرانده اند، در هر مسئولیتي موفق 
عمل كردند و اين چیزي اس��ت كه خود عالمه چند بار به 

آن اشاره كرده اند.
وي با بیان اين كه بس��یاري از ارگان ها از موسس��ه بهره 
مي برن��د تصري��ح ك��رد: حتي كس��اني كه میان��ه خوبي 
با انديش��ه هاي آي��ت مصباح ندارند ، در ه��ر امر علمي و 
فرهنگي س��راغ موسس��ه امام خمیني مي ايند، چون مي 

دانند جاي ديگري چنین توانمندي وجود ندارد.
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نشریه خبری-تحلیلی

 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

آیت اهلل رجبي:  

مقابله مقتدرانه در برابر متجاوزان عين اعتدال اسالمي است

ویژه نامه نشست انجمن فارغ التحصیالن نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(



آیت اهلل محسن اراکي در همایش اخالق و اقتصاد اسالمي:

اقتصاد اسالمي تعارض با اخالق را برطرف كرده است
آيت اهلل اراكي با بی��ان اين كه ظاهرا بین 
اخ��الق و همه اقتصاده��اي جهان تضاد 
وجود دارد، گفت: انگی��زه اقتصادي مثل 
س��ودجويي و انحصارطلب��ي ب��ا اخالق 
سازگار نیس��تند، اصل مالكیت خصوصي 
نیز ب��ا اخالق س��ازگار نیس��ت چون به 
ديگران اجازه نمي دهد از آن استفاده كند. 
اخالق فردي هم با اقتصاد سازگار نیست. 
نوع چهارم تضاد در اخالق اجتماعي است 

كه انفاق را توصیه مي كند.
ب��ه گزارش مرك��ز اطالع رس��اني روابط 
عمومي موسس��ه امام خمین��ي )ره( وي 
ريش��ه اي��ن مش��كالت را در جهان بیني 
خوان��د و گفت: اينها در اقتصاد اس��المي 
حل ش��ده اند اصول جهان بین��ي اقتصاد 
اس��المي همچون رازقیت خداوند اس��ت 
كه آنچه اتفاق مي ش��ود را در همین دنیا 

جايگزين مي كند.
وي با بی��ان اين كه واجب��ات مالي منابع 
تأمین اقتصادي جامعه اسالمي هستند و 
كل رفت��ار اقتصادي فرد را در برمي گیرند 
چراك��ه نظامات گوناگون اس��الم به هم 
پیوس��ته و هماهنگ هس��تند خاطرنشان 
كرد: بازار اقتصاد اس��المي بازاري نیست 
ك��ه رفتارهاي غیراخالقي در آن ش��كل 
بگیرد بلكه رفتارهاي اقتصادي شرعي و 

ديني و ركن اخالق هستند.

هم چنی��ن در اي��ن هماي��ش محمدجواد 
توكل��ي دبی��ر علم��ي هماي��ش ضمن 
خوشامدگويي به حاضران به ارائه گزارشي 
از رون��د اجرايي همايش پرداخت و اظهار 
داشت: از دو س��ال پیش زمینه برگزاري 
همايش فراهم ش��ده كه اكنون  بیش از 
100 مقاله به دبیرخانه رسیده است و 36 
اثر برگزيده ش��ده اس��ت. همايش به دو  

بخش نظري و كارب��ردي اخالق اقتصاد 
اسالمي مي پردازد. 

وي رونماي��ي از جاي��زه ش��هید صدر را 
رويداد مهم همايش خواند و گفت: هدف 
ما معرفي شخصیت علمي شهید صدر و 
تجلیل از نظريه پردازان اقتصاد اس��المي 

بوده است.
توكلي از برپايي نمايشگاه با همین عنوان 

خبر داد و افزود: بروشور بازار خوبان، تقويم 
و بازار خوبان از ديگر فعالیت هاي همايش 
بوده اس��ت. جاي ي��ك مركز تخصصي 

اخالق كاربردي اقتصادي خالي است. 
وي آثار در دست نشر را برشمرد و گفت: 
كتابي با عنوان »ش��هید ص��در پدر علم 
اقتصاد اس��المي« و چند كتاب ديگر در 

اين زمینه نوشته شده است.

آيت اهلل حائری ش��یرازی با بیان مباحث 
دقیق رياضی در خصوص اقتصاد اسالمی 
گفت: بدون ترديد اسالم دين علمی است 
و در اس��الم  مديريت اولیه انسان را عقل 
و علم به عهده دارند و هركس��ی به اندازه 

انسانیت خود در اسالم ترقی می كند.
 به گ��زارش مركز خبر و اطالع رس��انی 
روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(، اس��تاد سطح خارج حوزه 
علمیه قم با اشاره به اين كه سلمان فارسی  
كسی است كه كالس انسانیت را گذرانده 
بود، بیان داش��ت : اگر كس��ی مثل يزيد  
انس��ان نشده وارد اس��الم بشود يك دين 

سطحی خواهد داشت.
وی با تأكید بر اين كه در دين اس��الم سر 
سوزنی س��خن غیر علمی وجود ندارد به 
داليل ناسازگاری اس��الم با علوم انسانی 
رايج اش��اره ك��رد و عنوان داش��ت: علوم 
انسانی موجود صرفا دارای شاكله علمی اند 
ولی  علمی نیس��تند چ��ون بر مبنای علم 

قراردادی اند.
آيت اهلل حائری ش��یرازی  با بیان اين كه 
علومی كه مبتنی  بر انسان فرضی هستند  
نظريه های اين علوم مس��تقل از صاحب 

آن نظريه نیست، اظهار داشت:  اين يعنی 
هیچ مطلب ثابت ش��ده ای وجود ندارد و 

دائما در حال تغیر می باشد.
 وی در ادام��ه  ب��ا انتق��اد ازكس��انی كه 

می گويند علوم انسانی نمی تواند اسالمی 
باشد، گفت: اين افراد فكر می كنند چون 
نظرات علوم انس��انی  در حال تغییر است 
ولی اس��الم ثابت می باش��د پ��س علوم 

انسانی نمی تواند اسالمی باشد.
 آي��ت اهلل حائ��ری ش��یرازی در همايش 
ملی اخالق و اقتصاد اس��المی  با اش��اره 
به اين كه پول بايد واقعی و دارای پشتوانه 
طال باشد، بیان داش��ت: اسكناس  دارای 
ارزش اعتباری می باشد كه اين ارزش  با 

مبانی دينی اسالم همسو نمی باشد .
 ايشان در پايان با تاكید بر اين كه پول ملی 
ما  بايد واقعی و بر اس��اس قیمت جهانی 
طال باش��د، تصريح كرد: دولت  بايد  پول 
ملی را با پش��توانه طال چاپ كرده كه در 
اين صورت پول ملی ما ارزش جهانی پیدا 
كرده و كش��ور از زير بار مش��كالت دالر 
خارج می ش��ود وهمان گونه كه خداوند در 
قرآن بیان داشته است  ديگر  وابستگی به 

آنها)كفار( نخواهیم داشت.

آیت اهلل حائری شیرازی مطرح کرد؛

راه حل افزايش ارزش پول ملی 

رونمایی از جایزه بزرگ 
شهید صدر)ره( در همایش 

اخالق و اقتصاد اسالمی
همايش اخالق و اقتصاد اسالمی 
از س��وی انجمن اقتصاد اسالمی 
ح��وزه علمی��ه ق��م در موسس��ه 
ام��ام خمین��ی)ره( برگزار ش��د و 
به  اسالمی  اقتصاد  پژوهش��گران 

ارائه مقاالت خود پرداختند.
به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی 
روابط عمومی مؤسسه آموزشی و 
پژوهش��ی امام خمینی)ره(، ناصر 
جهانیان ب��ا مقاله ای تحت عنوان 
اقتصادی،  امنی��ت  مبانی اخالقی 
اص��ول ن��ه گانه اخالق��ی مرتبط 
ب��ا امنیت اخالق��ی را ارائه نمود و 
حس��ن فاعلی تق��وا را يك اصل 

بنیادين خواند.
مجتبی امیر آبادی از دانشگاه تربیت مدرس تهران تأمین مالی شهرداری ها از 

اوراق مشاركت و تأثیر آن در تربیت اخالقی را بررسی نمود.
دكتر يداهلل دادگر با تحلیل چارچوب و استاندارهای اخالق مالیه عمومی تأكید 
كرد: اخالق مالیه تئوری قدرتمند سالمت ساز سیستم هاست و ثبات سیاسی 
و انسجام جتماعی به دنبال می آورد. بايد به دنبال افزايش اخالق در بخش 

عمومی بوده و فاصله نظر تا میدان عمل را كم كنیم.
آق��ای يار محم��دی با تجزيه و تحلیل آموزه های اخالق��ی و كاركرد آن در 
اقتصاد اسالمی خاطر نش��ان كرد: اخالق برای كسب تعالی است كه نتیجه 
آن آثار مثبت اقصادی اس��ت. اخالقیات آثار غیبی و الهی به همراه می آورند 
و انس��ان با رش��د دادن اخالق درونی آثار خارجی مثبت آن را در اقتصاد بروز 

می دهد.
محمد رضا يوسفی با بررسی تأثیر سرمايه مذهبی بر رشد اقتصادی با تأكید 
بر آموزه های اخالقی دين اس��الم گفت: انباش��ت سرمايه مذهبی می تواند 

محركی در جهت رشد درون زای اقتصادی باشد.
در پايان همايش حجج اس��الم و المسلمین نظری و موسويان در میزگردی 
با اجرای دكتر توكلی، چالش های اخالق در بانكداری اس��المی را بررس��ی 

نمودند.
حجت االسالم نظری با ابراز تأسف از اين كه بسیاری از مردم نمی دانند كه 
بانك يك بنگاه اقتصادی اس��ت نه قرض الحسنه تصريح كرد: بايد فرهنگ 
س��ازی شود تا هم كسانی كه سیستم بانكی را اداره می كنند و هم مردم به 

الزامات شرعی و قانونی وفادار باشند.
در ادامه میزگرد دكتر موس��ويان راه حل مش��كالت بانكداری اسالمی را در 
نظريه وكالت دانس��ت و عنوان داش��ت: در واقع بانك در فعالیت های واقعی 

اقتصادی كه منافع مشترك با مشتريان دارد، مشاركت می كند.
دكتر نظری تغییر ساختار بانك ها را ضروری ارزيابی كرد و گفت: نظريه های 
اس��المی در ساختار فعلی بانك قابل اجرا نیست. بانك ها بر اساس اطالعات 

واقعی و متقارن كار كنند.
دكتر موسويان با بیان اين كه صداقت منافع را باال می برد و پايه نظام اخالق 
اقتصادی اس��ت اظهار داشت: ترديد ندارم كه نظريه وكالت در همین ساختار 

قابل اجراست فقط بايد همت كنیم.
 همچنین در اين همايش از جايزه بزرگ شهید صدر با حضور آيت اهلل حائری 
شیرازی رونمايی و اين جوايز به شاگردان پدر علم اقتصاد اسالمی تقديم شد.

دبیر علمی همايش با اش��اره به ناشناخته ماندن شخصیت علمی اين شهید 
تأكید كرد: امیدواريم اين جايزه به صورت هر دو س��ال يك بار تقديم شود و 
زمینه ای باشد برای اينكه منزلت شهید صدر بیان شده و ايشان به عنوان پدر 

علم اقتصاد اسالمی مطرح شود.

ویژه نامه همایش »اخالق و اقتصاد اسالمي«  نشریه خبری-تحلیلی6 سال سوم / شماره بیست و هفتم / دی 9۲ 
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

در همايش اخالق و اقتصاد اس��المي انديش��منداني از حوزه و 
دانش��گاه به ارائه مقاالت خود پرداختند كه به صورت اجمالي به 

آن اشاره شده است.
به گزارش مركز خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی مؤسس��ه 
آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام خمین��ی)ره(، در اي��ن هماي��ش 
حجت االسالم علي نعمتي از دانشگاه عالمه طباطبايي به ارائه 
مقاله  اي تحت عنوان تمايز بین توصیه هاي اخالقي و حقوقي و 

نقش آن در نظريه پردازي اقتصاد اسالمي پرداخت.
وي گف��ت: به جاي پرداختن به گزاره  هاي قانوني اقتصاد دنبال 
مكروهات و مستحبات هستیم. اگر گزاره هاي حقوقي تبیین شود 
داراي ضمانت اجرا، تأثیر در سیاس��ت گذاري و ثمره كوتاه مدت 
خواهد بود در حالي كه اخالق جنبه فرهنگ س��ازي دارد. با نگاه 

اخالقي فقه وارد عرصه سیاست گذاري نمي شود.

محمدجواد رضايي از دانش��گاه امام صادق)ع( نويس��نده مقاله 
داللت ه��اي نظريات اخالق��ي در سیاس��ت گذاري اقتصادي با 
تأكید بر اقتصاد اسالمي، مطلوبیت گرايي به عنوان نظريه مسلط 
اخالق هنجاري و سیاست گذاري اقتصادي را مورد نقد قرار داد 
و گفت: اقتصاد اسالمي مبتني بر اخالق هنجاري اسالمي است. 
گفتني است اين مقاله با همكاري دكتر هادي عربي نوشته شده 

بود.
س��عید خديوي مقاله اي تحت عنوان سنجش و ارزيابي شاخص 
صداق��ت در بازار محصوالت صنعتي ايران كه بازار صنايع لبني 

شهر مشهد را مورد مطالعه قرار داده بود ارائه كرد.
الزم به ذكر اس��ت ش��اخص صداقت توس��ط دكتر سید كاظم 
رجايي طراحي ش��ده بود كه با همكاري برخي مراكز فرهنگي 

به اجراء در آمده است.

آقاي باقري از دانش��گاه مفید ضمن بررس��ي جايگاه اخالق در 
زكات ظاهر و باطن در اقتصاد اس��المي به تبیین آثار خمس و 

زكات پرداخت.

عبدالخالق كريم��ي از جامعه المصطفي با مقاله اي تحت عنوان 
مفهوم اخالق در بانكداري اس��المي ب��ه اين همايش آمده بود. 

وي ارزش هاي اخالقي در بانكداري اسالمي را بررسي نمود.
اين مقاله با همكاري دكتر توكلي نوشته شده بود.

در ادام��ه همايش میزگرد علمي با حضور حجج اس��الم آقايان 
دكت��ر میرمعزي، عربي و نعمتي برگزار ش��د كه به ارائه ديدگاه 

خود پرداختند.
دكتر میرمعزي اخالق را دست نامرئي در اقتصاد دانست و افزود: 
اگر اخالق حاكم، اس��المي باش��د خود به خود مردم به س��مت 
اه��داف اقتصادي حرك��ت مي كند كه دولت نی��ز به آن كمك 

مي كند.
دكتر عربي با نگاهي فلس��في به اخالق گفت: توجیه گزاره هاي 

اخالقي در فلسفه اخالق صورت مي گیرد.

گزارشي از ميزگرد و مقاالت ارائه شده در همايش اخالق و اقتصاد اسالمي
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 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

ب��ه گ��زارش مرك��ز خب��ر و اطالع رس��انی 
روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(، آيت اهلل رجبی دبیر علمی همايش 
بین المللی »انديشه های عالمه طباطبايی در 
تفسیر المیزان« )دی ماه سال 92( در مصاحبه 
با خبرنگاران روابط عمومی به تشريح اهداف 
اي��ن همايش پرداخت و گفت: مرحوم عالمه 
طباطبايی)ره( از شخصیت های كم نظیر و به 
يك معنا بی نظیر در قلمرو تفس��یر در جهان 
اس��الم و به ويژه جهان تش��یع اس��ت و حق 
عظیمی بر حوزه های علمیه و فرهیختگان در 
علوم انسانی و اسالمی به ويژه در قلمرو فلسفه 
و تفس��یر دارند و در واقع احیاگر مبانی عقلی 
و مباحث تفس��یری در ح��وزه علمیه قم و در 

جامعه اسالمی، هستند.
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمی��ه قم در 
ادام��ه افزود: مهم ترين اثر آن بزرگوار كه يك 
دايره المعارف آموزه های دينی و علوم انسانی 
� اس��المی است كتاب شريف تفسیر المیزان 
فی تفسیر القرآن است. بزرگانی مانند مرحوم 
ش��هید مطهری)ره(، آيت اهلل ج��وادی آملی 
و آي��ت اهلل مصب��اح يزدی)مدظلهما( تصريح 
می كنند: با تجلیلی بی نظیر از اين تفسیر ياد 
می كنند؛ اس��تاد مطهری می فرمايند: تفسیر 
المیزان همه اش با فكر نوش��ته نش��ده است 
و معتق��د اس��ت كه بس��یاری از اين مطالب، 
از الهامات الهی اس��ت. كتاب تفس��یر عالمه 

طباطبايی بهترين تفسیری است كه در میان 
ش��یعه و سنی از صدر اس��الم تا امروز نوشته 
ش��ده اس��ت. مرحوم آي��ت اهلل حاج آقا بزرگ 
تهرانی می فرمايد تفسیر المیزان دائره المعارف 
بزرگی در تفس��یر قرآن اس��ت كه با شیوه ای 
برهانی و فلس��فی و س��بكی جال��ب تألیف 
ش��ده اس��ت. آيت اهلل مصباح )مدظله العالی( 
می فرمايند: سال ها بلكه قرن ها بايد بگذرد تا 
به طور كامل ابعاد وجودی ايشان شناخته شود. 
مدير گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه گفت: 
متأس��فانه آن گونه كه شايس��ته شخصیت 
عالمه و تفسیر بزرگ المیزان است به رغم 
تالش های قابل تقديری كه شده است كار 
شايان منزلت عالمه و المیزان هنوز صورت 
نگرفت��ه و ب��ا ح��ق ادای آن، فاصله زيادی 

داريم.
وی در ادامه افزود: از چند سال پیش مؤسسه 
آموزش��ی و پژوهشی امام خمینی)ره( مصمم 
ش��د كه در مورد معرفی عالمه و ادای اندكی 
از دين خود به ايشان و اين اثر بزرگ تفسیری 
»المیزان« كه افتخار ش��یعه و جهان اسالم 

است تالش هايی انجام دهد.
يكی از آن تالش ها همین همايش بین المللی 
انديشه های عالمه طباطبايی در تفسیر المیزان 
است. البته يك طرح جامعی در مورد المیزان 
تهیه شده است كه يك بخشی از آن همايش 
اس��ت. آن طرح جامع محورهای متعددی از 

ن��گارش و ويرايش و تحقی��ق راجع به متن 
المیزان تا نوش��تن تفس��یر موضوعی درباره 
المیزان و نشس��ت ها و همايش های علمی و 

بین المللی را دربرمی گیرد.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان كرد: تفسیر 
موضوعی بر اس��اس المیزان سه مرحله دارد 
كه طرح تصنیف المیزان مرحله اول آن است 
و در 29 محور با همكاری حدود 60 محقق از 
رشته های مختلف علوم انسانی و اسالمی در 
جريان است و دستاوردهای آن طرح هم برای 

همايش قابل استفاده خواهد بود.
دبیر علم��ی همايش اظهار داش��ت: تاكنون 
چن��د نشس��ت  علم��ی درب��اره المی��زان در 
مؤسس��ه و مراكز ديگر برگزار ش��ده اس��ت 
كه دو نشس��ت علمی روش تفسیر قرآن به 
قرآن، پیش همايش مبانی تفسیری عالمه و 
همايش ملی مبانی تفسیری عالمه طباطبايی 
در تفس��یر المیزان در ارديبهشت سال 1391 

با مشاركت مراكز مختلف از اين موارد است.
آيت اهلل رجبی گفت: رساله های مقطع دكتری  
و ارشد ناظر به انديشه های عالمه طباطبايی 
نوشته ش��ده و برخی دفاع ش��ده و برخی در 
مرحله تدوين و دفاع اس��ت. البته بخش��ی از 
فعالیت ها مربوط به متن المیزان است كه در 

مراحل بعدی آن طرح جامع قراردارد.
دبی��ر علمی همايش اظهار داش��ت: همايش 
بین المللی عالمه طباطبايی در يك همايش 

خالصه نمی ش��ود. ان شاءاهلل دبیرخانه دائمی 
اي��ن همايش تأس��یس خواهد ش��د و هر دو 
سال يك بار يك همايش ملی و يا يبن المللی 

خواهیم داشت.
آيت اهلل رجبی گفت: اولین همايش بین المللی 
در س��ال آينده يعنی از 24 تا 26 آبان ماه سال 
1393 برگ��زار خواهد ش��د و اولین همايش 
ملی نیز در سال 91 برگزار شده است اما اين 

همايش ها انشاءاهلل ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در همايش اول كاری كه 
انجام گرفته اين است كه محورهای همايش 
و فراخ��وان همايش تهیه ش��ده كه ده محور 
كالن و در زير مجموعه اين محورهای كالن 
30 محور اصلی وجود دارد و در زير مجموعه 
30 محور اصلی 170 محور فرعی تعريف شده 

است.
به عنوان مثال ذيل محور معرفت شناس��ی و 
روش شناس��ی 80 محور فرعی وجود دارد كه 
در هريك می تواند موضوع يك يا چند مقاله 

علمی � پژوهشی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود اين همايش با همكاری 23 
مركز علمی برگزار می شود كه 6 نهاد علمی 
آن از 6 كشور جهان مشاركت خواهند داشت 
و بقیه از مراكز علمی داخلی می باشد كه پیش 
همايش هايی در اين مراكز برگزار خواهد شد و 

متعاقبا زمان بندی آن اعالم می گردد.
آيت اهلل رجبی خاطرنشان كرد: شخصیت هايی 
از كشورهای مختلف به سخنرانی و ايراد مقاله 
خواهند پرداخت. مخاطبین همايش در س��ه 
رده هس��تند: رده اول مخاطبینی هستند كه 
هدف اطالع رسانی هستند. رده دوم عالوه بر 
اطالع رسانی در همايش شركت خواهند كرد 
و رده سوم عالوه بر اطالع رسانی و مشاركت 

به ايراد مقاله خواهند پرداخت.
آي��ت اهلل رجبی گفت: يكی از اهداف همايش 
آن اس��ت كه فعاالن در حوزه تفسیر و علوم 
قرآنی و شخصیت عالمه در جريان همايش 
ق��رار بگیرن��د تا فرهنگ س��ازی در س��طح 
بین المللی برای ش��خصیت عالمه و تفسیر 

شريف المیزان صورت گیرد.
آي��ت اهلل رجبی در ادامه گف��ت: اين همايش 
انشاءاهلل در سال آينده يعنی از 24 تا 26 آبان 
1393 هجری شمسی و در قم برگزار خواهد 
شد و احتماال در تبريز موطن عالمه طباطبايی 

برنامه ای داشته باشیم.
وی در م��ورد زم��ان فراخوان مقال��ه و پايان 
مهلت آن اشاره كرد و اظهار داشت: فراخوان 

مقاالت از دو هفته قبل عرضه شده و از طريق 
سايت و در آينده از طريق صداوسیما هم تیزر 
فراخوان پخش خواهد ش��د و آخرين مهلت 

ارسال مقاالت، پايان دی ماه 1392 می باشد.
دبیر همايش درباره استفاده از شخصیت های 
داخلی و خارجی اظهار داش��ت: در نظر است 
انشاءاهلل لطف ويژه مقام معظم رهبری شامل 
همايش شود و پیام معظم له را داشته باشیم و 
عالوه بر آن مانند همايش مبانی انديش��ه ای 
عالم��ه طباطبايی از ش��خصیت های بزرگ 
ح��وزه از ش��اگردان برجس��ته مرحوم عالمه 
مانند آيت اهلل جوادی آملی، آيت اهلل سبحانی 
و آي��ت اهلل مصب��اح و ديگر ب��زرگان ادام اهلل 
ظاللهم استفاده كنیم. در اين همايش عالوه 
بر دانشمندان داخلی از دانشمندان خارجی هم 

بهره خواهیم برد.
آي��ت اهلل رجبی در رابطه ب��ا اهداف كلی اين 
سلس��له همايش ها خاطرنش��ان ك��رد: اين 
همايش هايی را كه برگزار می كنیم پنج هدف 

اساسی دارد:
نخس��ت  معرفی عالمه طباطبايی و تفس��یر 
المیزان در س��طح مل��ی و بین المللی؛ انصافا 
اين تفسیرارزشمند در موضوع علوم انسانی و 
اسالمی بايد به جهان به ويژه جامعه اسالمی 

داخل و خارج كشور معرفی شود.
دوم شناس��ايی صاحب نظ��ران و فعاالن اين 
حوزه و نیز آثار، سايت ها، مقاالت و نرم افزارها 
مربوط به تفسیر المیزان و تهیه و نشر شناخت 
نام��ه المیزان به منظ��ور زمینه س��ازی برای 
هم انديش��ی و همكاری و همی��اری در اين 

زمینه.
س��وم بررسی تبیین و ارائه آراء مرحوم عالمه 
طباطباي��ی در حوزه های مختلف با محوريت 
تفسیر المیزان و در حوزه تفسیر و ديگر علوم 

اسالمی.
چهارم جهت گیری اين همايش ها و محورها 
به سوی علوم اسالمی و انسانی است تا زمینه 
سازی برای تدوين علوم انسانی اسالمی كه 
مورد تأكید مقام معظم رهبری و حضرت امام 

بود فراهم شود. 
پنجم زمینه سازی برای استفاده تخصصی و 
جام��ع تر و فنی تر و ناظر به نیازهای زمان از 

تفسیر المیزان 
اين 5 محور،  محورهايی است كه برای تمام 
همايش هايی ك��ه برگزار می ش��ود، مد نظر 

است.
درخصوص هماي��ش 93 هدف های ويژه ای 

داريم كه عبارتند از فرهنگ س��ازی نسبت به 
اين مس��ئله تا توجه جامعه اسالمی و جامعه 
ش��یعه بلكه جامعه جهان��ی را به وجود كتاب 
ارزش��مند المی��زان و اين ك��ه در حوزه های 
مختلف بايد از اين كتاب اس��تفاده كرد، جلب 
نمايیم. مرحوم مطهری می فرمايند: »در هیچ 
موضوعی نش��د كه من در مس��ئله ای سوال 
و مشكلی داشته باش��م و به المیزان مراجعه 
كنم و پاس��خم را در آن نیاب��م.« و در كتاب 
»فطرت « شان، می فرمايد: »اين مطالب همه 

برگرفته از المیزان است.«
ه��دف دوم شناس��ايی ش��خصیت ها،  مراكز 
مختلف و س��ايت های فراوانی اس��ت كه در 
حوزه انديش��ه های عالم��ه در المیزان فعال 
هس��تند ما می خواهیم حلقه وصلی شويم تا 
انش��اءاهلل اينها را مرتبط سازيم و همديگر را 
تغذيه كنیم. همیاری داش��ته باش��یم و ديگر 
اين ك��ه از كارهای م��وازی و تكراری در حد 

امكان جلوگیری كنیم.
س��ومین ه��دف از هماي��ش س��ال آين��ده، 
زمینه س��ازی ب��رای همايش های تخصصی 
در اي��ن قلم��رو اس��ت. در هماي��ش عالمه 
طباطبايی در س��ال آينده زمینه ارائه مقاله در 
همه محورهای همايش فراهم است و هدف 
آن اس��ت كه نمونه هايی از مقاالت علمی � 
تخصصی در حوزه های مختلف علوم انسانی 
و اس��المی ارائه ش��ود تا آغازی باش��د برای 
همايش های تخصصی در سال های آينده اعم 
از همايش های ملی و بین المللی كه هر سال 
در يك حوزه خاص خواهد بود مثال در حوزه 
مسايل اجتماعی يا حقوقی يا معرفت شناختی، 
همايش ملی تخصصی برگزار می ش��ود ولی 
اي��ن همايش يك نگاه ع��ام و كلی به همه 

محورها دارد.
هدف ديگر هم، كتاب ش��ناخت عالمه است 
و ب��رای اين كه جامعه علمی ما از س��ايت ها، 
كتاب ها مقاالت و س��اير فعالیت هايی كه در 
اي��ن حوزه انجام می ش��ود آگاه ش��ود. كتاب 
ش��ناخت، راهنم��ای خوبی انش��اءاهلل فراهم 
می كند چنانكه نمايشگاهی در همین حوزه و 

در كنار همايش برگزار می شود.
در اين نشس��ت خبری آيت اهلل رجبی، ضمن 
تش��كر از زحمات حجت االسالم شكراللهی 
دبیر اجرايی همايش بین المللی »انديشه های 
عالمه طباطبايی در تفس��یر المیزان« جهت 
اطالع��ات تفصیل��ی نس��بت ب��ه همايش، 

خبرنگاران را به دبیر اجرايی ارجاع داد.

با مشارکت ۲3 مرکز داخلی و خارجی؛

اولين همايش بين المللی »انديشه های عالمه طباطبايی در تفسير الميزان«برگزار خواهد شد

به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی روابط 
عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( حجت االس��الم و المس��لمین 
دكتر غالمعلی عزيزی كیا دبیر پژوهش��ی 
گروه تفس��یر و علوم قرآن و عضو هیئت 
علمی مؤسسه آموزش��ی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( در مصاحب��ه با خبرنگار روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی 
ام��ام خمینی)ره( ب��ه ه��دف از برگزاری 
پیش همايش انديشه های عالمه طباطبايی 
در المیزان اشاره نمود و به سواالتی در اين 

زمینه پاسخ داد:
هدف از برگزاری پیش همايش انديشه های 
عالمه طباطبايی در المیزان چیست و كدام 
ي��ك از موضوعات مورد بحث قرار خواهد 

گرفت؟
بس��م اهلل الرحمن الرحی��م الحمد هلل رب 
العالمی��ن و صل��ی اهلل علی محم��د و اله 
الطاهرين الس��یما بقیه اهلل فی االرضین 
ارواحنا فداه با تشكر از حضرتعالی و ديگر 
همكاران نشريه قبس همانگونه كه پیشتر 
اعالم شد همايش بین المللی انديشه های 

عالمه طباطبايی ره در تفس��یر المیزان در 
آبان ماه 1393 برگزار خواهد ش��د اما تا آن 
زمان پیش همايش هايی پیش بینی ش��ده 
است و به تدريج در مؤسسه امام خمینی)ره( 
و برخی از مراكز همكار برگزار خواهد شد.  
بر اس��اس پیش بینی انج��ام گرفته اولین 
پیش هماي��ش در محور مطالع��ات قرآن 
ش��ناختی با عنوان منابع تفس��یر قرآن از 
دي��دگاه عالم��ه )ره( در تاريخ 26 دی ماه 
س��ال جاری در مؤسسه برگزار خواهد شد 
در اي��ن همايش چهار س��خنرانی و يك 
میزگرد علمی خواهیم داش��ت موضوعات 
سخنرانی ها به ترتیب درباره ديدگاه عالمه 
در باب منابع ادبی، روايی، تاريخی و عقلی 
تفسیر خواهد بود و نقش عقل در تفسیر در 

میزگرد علمی بررسی خواهد شد.  
به دلیل جايگاه و اهمیت باالی تفسیر گران 
سنگ المیزان در میان میراث مكتوب امامیه 
گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه يكی از 
محورهای مهم فعالیت های پژوهشی خود 
را بازشناس��ی و تبیین اي��ن دايره المعارف 
بزرگ قرارداده اس��ت. برای دست يابی به 

اين هدف طرح تصنیف تفسیر موضوعی 
المی��زان در 27 محور در دس��تور كار قرار 
گرفت و به لحاظ میان رش��ته ای بودن و 
تنوع موض��وع در محورهای ياد ش��ده از 
ديگر گروه های مؤسسه نیز استمداد طلبید 
و مرحله اول اين طرح كه شامل جستجو 
و اس��تخراج و عنوان دهی مطالب مربوط 
به هر محور اس��ت اجرايی شد اكنون كار 
در برخی از محورها پايان يافته و در ديگر 

محورها به تدريج به پايان می رسد.  
برگزاری سلس��له همايش هاي��ی در باب 

انديش��ه های عالم��ه طباطباي��ی )ره( در 
المیزان همس��و با اين طرح بزرگ بوده و 
هدف از آن تبیین ديدگاه های ناب اسالمی 
برگرفته از قرآن كريم و س��نت معصومان 

علیهم السالم  است.  
مقصود از منابع تفس�یر چیست و جایگاه 

آن کدام است؟
مقصود از منابع تفس��یر معلوماتی عقلی يا 
نقلی يا تجربی است كه با آيات قرآن كريم 
مرتبط بوده و دلیل فهم مقصود خداوند از 
آيات قرار می گیرد.  منابع تفس��یر از صدر 

اس��الم مطرح و مورد اعتنا ب��وده و قرآن 
پژوه��ان نی��ز از ديرباز –هرچن��د اندك- 
درباره آن نكاتی آورده اند و با عنوان مآخذ 
و مصادر و اصول تفسیر نیز از آن ياد شده 
است.  اگرچه مباحث تفصیلی مورد نیاز در 
اين حوزه كمتر به چشم می خورد و نیاز به 
كار و تالش جدی برای تبیین ابعاد مختلف 

آن احساس می شود.  
بی ش��ك ش��ناخت منابع بايس��ته و قابل 
اعتنا در تفس��یر قرآن به روش مفس��ر در 
تفس��یر شكل و جهت خاصی خواهد داد و 
زمینه ساز فهم صحیح و روش مند از آيات 

قرآن كريم خواهد شد.  
مقصود شما از فقدان مباحث تفصیلی در 

باب منابع تفسیر چیست؟
در اين ك��ه معلوم��ات مختل��ف عقلی و 
نقلی از منابع تفس��یرند در میان محققان 
اختالفی ديده نمی ش��ود اگرچه اخباريان 
فقط بر منبع بودن احاديث تكیه می كنند 
اما آنان دلیل خردپسندی بر ديدگاه خود 
ندارند.  نكته مهم در چگونگی منبع قرار 
گرفتن امور ياد شده و ريز مطالب مربوط 

به آن اس��ت كه كمتر م��ورد بحث قرار 
گرفته اس��ت. مثال همگان به منبع بودن 
احاديث معصومان برای تفسیر قرآن اقرار 
داده ان��د.  اما چگونه و با چه روش��ی و با 
چه معیاری احاديث مختلف ذيل آيات را 
بايد شناخت و به كار گرفت؟ صرف نظر 
از بررس��ی های سندی كه مبتال به همه 
مباحثی است كه در آن به احاديث استناد 
می ش��ود معیار ها و مالك های شناسايی 
احادي��ث ذيل آي��ات و طبقه بندی آن در 
حوزه تفسیر كم تر مورد بحث قرار گرفته 
است. همانگونه كه چگونگی بهره گیری 
از آياتی كه می تواند منبع فهم ديگر آيات 
قرار گیرد مغفول مانده اس��ت. همینطور 
داده های تاريخی و بیش از همه داده های 
عقلی كه نسبت  به آن بی مهری فراوانی 
شده اس��ت و ريز مباحث آن مورد غفلت 
قرار گرفته است بنابراين بايسته  است كه 
در تبیی��ن كم و كیف بهره گیری از منابع 
تفس��یر تالش��ی جدی ص��ورت پذيرد و 
امیدواريم اندكی از اين مهم در نشس��ت 

پیش رو ارائه گردد. 

غالمعلی عزیزی کیا دبیر پژوهشی گروه تفسیر و علوم قرآن و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( مطرح شد؛

برگزاری پيش همايش انديشه های عالمه طباطبايی در تفسير الميزان
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سال سوم / شماره بیست و هفتم/ دی 9۲

دستورالعمل انسان ساز
دس��تور العمل انس��ان فقط و فقط قرآن 
كريم و سنت رسول خاتم و آل او علیهم 
الس��الم است و جز آن هوا و هوس است. 
اگر مارا گفتاری بود همان حقايق اس��ت 
كه به قالب الفاظ دگ��ر به فراخور فهم و 
بینش ما در آم��د. اين چند كلمه به قول 

شما دستورالعمل:
س��رمايه راه��رو حض��ور و ادب س��ت
آن��گاه يكی هم��ت وديگر طلب س��ت
ناچ��ار ب��ود ره��رو از اين چه��ار اصول
ورن��ه به مراد دل رس��یدن عجب س��ت

و هم گفتم:
هركس كه هوای كوی دلبر دارد          از سر بنهد هرآنچه در س��ر دارد
ورن��ه به ه��زار چ�له ار بنشیند           سودش ندهد كه نفس كافر دارد

ب��رادرم! قدم اول در س��لوك توبه و پاكی از گن��اه و دوری از گفتار ناپاك ، كردار و 
انديشه های ناشايسته و خوی های نكوهیده است. پاسبان حرم دل باش.

ای سال�ك ره از خ�ود خب��ر دار         بس رهزنت هست درهر كمینی

برادرم! حرف اين و آن را مزن. دم فرو بند و تماشا كن. بنگر و عبرت بگیر. به فكر 
خود باش.دس��ت توس��ل به دامن خاتم اوصیا و اولیا امام زمان دراز كن كه گردنه 
های س��همگین و هولناك در پیش داری و آن بزرگوار امیر كاروان است. از افراط 
و تفري��ط بپرهیز. از پیروی نفس حذر كن. از اوباش بگريز. دل را به ياد دلدار يك 

جهت كن تا از محبین باشی.
حضرت عالمه حسن زاده آملی)دامت برکاته(
کتاب نامه ها برنامه ها

زالل معرفت

و  آموزش��ي  مؤسس��ه  رئی��س 
پژوهش��ي امام خمین��ي)ره( در جمع 
فارغ التحصیالن اين مؤسسه با اشاره 
به اين كه همواره اختالفاتي در جامعه 
وجود دارد، گفت: مس��أله اين اس��ت 
 كه در برابر اختالفاتي كه در س��طوح 
مختلف جامعه با آنها روبرو هس��تیم 
بايد چه رأي و نظري را انتخاب كنیم 
و با  ديگراني كه با ما هم فكر نیستند، 

بايد چگونه تعامل داشته باشیم.
به گزارش مركز خبر و اطالع رسانی 
روابط عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و 
پژوهش��ی امام خمین��ی)ره(،  عالمه 
محمدتقي مصباح يزدي با اش��اره به 
اختالف نظ��ر دانش��مندان در زمینه 
چگونگ��ي ح��ل  اختالف��ات و نحوه 
تعامل ب��ا مخالفین،  اظهار داش��ت: 
برخي قائل هس��تند اساساً صحیح و 
باطل وجود ن��دارد و ارزش ها نمادي 
از خواست مردم است؛ اما ما معتقديم 
ارزش ها ثابت اند و تابع خواست مردم 
نیستند؛ بنا بر اين ما بايد اين مسأله را 

حل كنیم كه چگونه بايد حق را بشناسیم و به 
چه صورتي با مخالفان آن برخورد كنیم.

عضو خبرگان رهبري در پاس��خ به اين سؤال 
بیان داش��ت: البته خداوند به بشر عقل داده و 
پیغمبران را هم فرستاده تا به كمك آنها حق و 
باطل را بشناسیم؛ اما در همین جا نیز مشكلي 
وجود دارد و آن مش��كل وجود كس��اني است 
كه عمداً و با عل��م و آگاهي به ايجاد اختالف 
مي پردازند و از همین رو بسیاري از اختالفات 
حل نشده باقي مي ماند. اين مساله اي است كه 

آيات قرآن كريم نیز آن را تايید مي فرمايند.
وي ادام��ه داد: م��روري بر آي��ات قرآن كريم 
نش��ان مي دهد كه مهم تري��ن اختالف از نظر 

قرآن اختالف در فقر و غنا، سفیدي و سیاهي، 
جوان��ي و پی��ري، قدرت و ضع��ف و مانند آن 
نیس��ت؛ بلكه اصلي ترين اخت��الف بین حق و 
باطل اس��ت. زيرا اين اختالف در سرنوشت و 
زندگي ابدي انسان تأثیرگذار است و حتي اگر 
كسي به خاطر استضعاف فكري نتواند به حق 
برسد، هرچند مقصر نیست، اما از سعادت ابدي 
محروم مي ش��ود. لذا اين مس��أله، بسیار جدي 

است.
آيت اهلل مصباح يزدي با اش��اره به استعماالت 
متعدد واژه »ح��ق« و »باطل« در قرآن كريم 
اظه��ار داش��ت: تقابل ح��ق و باط��ل يكي از 

مهم ترين مضامین قرآني است.
وي افزود: با دس��ته بندي آيات مربوط به اهل 

حق و جناح باط��ل و به كارگرفتن 
آنها ب��ا رعايت اولويت ه��ا در مقام 
علم و عمل مي توانیم مصاديق حق 
و باطل را در جامعه بهتر بشناسیم و 
توجه به اين آيات در شئون زندگي 

ما تأثیرگذار خواهد بود.
عضو جامعه مدرس��ین »حزب اهلل« 
و »حزب الش��یطان« را از واژه هاي 
كلیدي قرآن در اين زمینه دانس��ت 
و گف��ت: براي هر ي��ك از اين دو 
حزب در قرآن اوصافي ذكر ش��ده 
و بش��ارت هايي براي ح��زب اهلل و 
انذارهايي براي حزب الش��یطان نیز 
بیان ش��ده است؛ بشارت اول براي 
حزب اهلل اين  اس��ت ك��ه آنها اهل 
فالح و رستگاري هستند و بشارت 
دنیوي آنها نیز غلبه و پیروزي آنها 

بر جبهه مقابل است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه آيات��ي از قرآن 
كري��م اظهار داش��ت: در اين آيات 
چن��د ش��رط اثباتي و چند ش��رط 
س��لبي براي حزب اهلل ذكر شده كه 
مالك دخول افراد در زمره اين گروه اس��ت؛ از 
جمله اين كه فرد واليت خدا و رسول و كساني 
ك��ه ايمان آورده  اند � كه مص��داق بارز آن ائمه 
معصومین)ع( هستند  � را بپذيرد و از سوي ديگر 

با دشمنان خدا رابطه دوستي  برقرار نكند.
اين مفسر قرآن با استناد به آيات پاياني سوره 
مجادل��ه افزود: بر اس��اس اين آيات  نمي توان 
كس��اني را يافت كه به خداوند و آخرت  ايمان 
داشته باشند و در عین حال با دشمنان خدا نیز 
رابطه دوس��تي  برقرار كنند. معناي اين سخن 
اين است كه برقراري رابطه دوستي با دشمنان 
خدا س��بب خروج فرد از حزب اهلل و دخول وي 

در حزب الشیطان مي  شود.

وي با اشاره به آيه ديگري از قرآن كريم ادامه 
داد: اگر اين ش��رايط سلبي و ايجابي در كسي 
وجود داشته باشد خداوند متعال ايمان را در دل 
وي تثبیت مي كند و در نتیجه تزلزلي كه گاهي 

باعث نفاق مي شود  از دل او زدوده مي شود.
عضو خبرگان رهبري ادامه داد: در اين صورت 
خداون��د متعال آنچه را ب��ه انبیا و اولیاي  خود  
وع��ده داده، در ح��ق اين مؤمنی��ن نیز محقق 
مي كند و آن تأيید ايش��ان بوسیله روح خودش 
اس��ت و از آن باالت��ر رضايت خداون��د از آنها 
است؛ هم چنان كه در ادامه اين آيات مي فرمايد: 

»رضي اهلل عنهم و رضوا عنه«
وي تأكید كرد: بر اس��اس اي��ن آيات بايد باور 
داشته باشیم رابطه مودت بین مؤمن و دشمن 
خدا ايجاد نمي شود و اگر چنین رابطه اي ايجاد 
ش��د فرد منافق اس��ت، نه مؤمن؛ حتي اگر در 

ظاهر مسلمان باشد.
آيت اهلل مصباح يزدي با اش��اره به اين كه خطر 
منافقین بسیار بیشتر از كفار و مشركین است، 
گفت: نشانه اين امر اين است كه مسجد ضرار 
آنها به دس��تور خداون��د تخريب گرديد و حتي 
سوره اي مس��تقل مشتمل بر عتاب هاي تندي 
درباره آنها نازل شد كه تعبیرات به  كار رفته در 
آن براي مشركان و كفار نیز به كار  نرفته است.

وي با اس��تناد به آيات قرآن كريم خاطرنشان 
كرد: منافقین همان حزب الشیطان هستند و هر 
كس در دلش میلي به دشمنان خدا پیدا شود، 

داخل در حزب الشیطان خواهد شد.
رئیس مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي  امام 
خمیني)ره( در پايان تاكید كرد: در واقع ش��رط 

ورود در زمره حزب اهلل تولي و تبري است.
گفتني است بیست و ششمین نشست انجمن 
فارغ التحصیالن مؤسس��ه آموزشي و پژوهشي 
امام خمیني)ره( اول آذرماه سال جاري در سالن 

همايش هاي اين مؤسسه برگزار  شد.

آیت اهلل مصباح یزدی 

شرط ورود در زمره حزب اهلل تولي و تبري است

پايان نامه های برگزار شده

آثار تربیتی گریستن بر تکامل 
معنوی انسان از دیدگاه آیات 

و روایات
رشت��ه:  تربیت مربی اخالق

مقط�ع: كارشناسی ارشد
اس��ت�اد راهنما : جن��اب حجت 
 االسالم والمسلمین دكتر موسوی 

نسب
اس��ت�اد مش���اور: جناب حجت 
دكت��ر  والمس��لمین  االس��الم 

محمدرضا جباری 
 استاد داور: جناب حجت االسالم 

والمسلمین دكتر بشیری
دان�ش پ��ژوه: حج��ت االس��الم 

محمد تقی حسینی 
زمان: شنبه 92/9/16            

ساعت  10/30 صبح 
مكان: پرديس��ان �  س��اختمان 
شماره 2مؤسسه امام خمیني)ره( 

�  سالن جلسات دفاع

بررسی تأثیر ظاهر و باطن 
انسان با تأکید بر دیدگاه امام 

خمینی )ره(
رشت��ه: تربیت مربی اخالق

مقط�ع: كارشناسی ارشد
اس��ت�اد راهنما : جن��اب حجت 
االسالم والمس��لمین دكتر سید 

محمدرضا موسوی نسب
اس��ت�اد مش���اور: جناب حجت 

االسالم والمس��لمین دكتر سید 
محمد صادق موسوی نسب

 استاد داور: جناب آقای دكتر علی 
حسین زاده

دان�ش پژوه: حجت االسالم آقاي 
مهدی مطهری 

زمان: شنبه 92/9/16            
ساعت  12/30 

مكان: پرديس��ان �  س��اختمان 
شماره 2مؤسسه امام خمیني)ره( 

�  سالن جلسات دفاع

بررسی فقهی – حقوقی اصل 
قانونی بودن در حقوق کیفری

رشت��ه: حقوق
مقط�ع:  كارشناسی ارشد

اس��ت�اد راهنما : جن��اب آقای دكتر 
حاجی آبادی

اس��ت�اد مش���اور: جن��اب حج��ت 
االسالم والمسلمین آقای حسینی

 اس��تاد داور: جن��اب آق��ای دكت��ر 
مهدوی

دان�ش پژوه: حجت االس��الم آقاي 
مهدی عباسی 

زمان: چهارشنبه 92/8/29            
ساعت  14   

مكان: پرديسان �  ساختمان شماره 
2مؤسس��ه امام خمیني)ره( �  سالن 

جلسات دفاع

  فصلنامه علمی- ترویجی
 معرفت عقلی

سال هشتم - شماره 27

 دو فصلنامه علمی - پژوهشی
معرفت فرهنگی اجتماعی

سال چهارم- شماره 13

تازه های نشريات تخصصی

حجت االسالم والمسلمین حسین احمدی حسین آبادی 
گف��ت: ب��ه لط��ف خداون��د و عناي��ات ام��ام زمان 
عجل اهلل فرجه موسسه بركات زيادی دارد. يادم هست 
در س��فر اخیر مقام معظم رهب��ری حفظه اهلل وقتی در 
مح��ل دفتر معظم له در معیت حضرت اس��تاد دام ظله 
و ديگر دوس��تان از موسسه به محضرشان شرف ياب 
شده بوديم، كثرت فعالیت های علمی موسسه موجب 
اعجاب و تحسین حضرت آقا حفظه اهلل قرار گرفت به 
طوری كه فرمودند »اين موسسه  خوب، جامع و كامل 
می تواند از لحاظ تالش پیگیر، خستگی ناپذير، خالصانه 
و عالمانه الگويی برای حوزه باشد.« اين مسئله بالطبع 
توفی��ق خاص خدای تعالی به برك��ت انقالب و ا مام 
ره به حضرت اس��تاد آيت اهلل مصباح دامت عزه در اثر 

اخالص و تالش ايشان است. 
ب��ه گزارش مركز خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی 
مؤسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی)ره( مدير 
تدوي��ن متون مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی امام 
خمین��ی)ره( در ادام��ه اف��زود: در همین راس��تا مايه 
خوشنودی است كه اعالم كنیم فعالیت تولید وتدوين 
متن علمی به ش��كل كتاب با غنای محتوايی خوب و 
عال��ی در آمار باال )بین 75-80 كتاب در هرس��ال( و 
كسب رتبه های مختلف هر ساله چندين اثر از موسسه 
در مجامع علمی، موجب ش��ده است كه مراكز علمی 
حوزوی و غیر حوزوی و دانشگاهی متعددی به موسسه 
رو بیاورند و درخواس��ت تهیه متن برای مواد درس��ی 
دانش ��جويان خود و يا ش��راكت در چاپ و انتشار آثار 
علمی موسسه بنمايند. نهادها و مراكزی كه درخواست 
همكاری با ما جهت شراكت در انتشار و يا درخواست 
تهیه متن داشته اند را می توان سازمان سمت، - كه به 
عنوان نمونه از س��ال گذشته تا كنون 6 كتاب به طور 
مش��ترك جهت چاپ ارسال شده است- و پژوهشگاه 
ح��وزه و دانش��گاه، حوزه علمیه خواه��ران، آموزش و 
پروش، دانش��گاه امام حسین علیه السالم، مركز بنیاد 
ش��هید تهران و مركز بهداشت اصفهان نام برد. مركز 
بهداشت مذكور متنی با عنوان شاخصه های سالمت 
معنوی و تهیه مقیاس آن را سفارش دادند كه موسسه 

بنويسد؛ كه در س��ال جاری با زحمت برخی محققان 
محت��رم داخلی طرح انجام گرف��ت و به محضر مقام 
معظم رهبری ارايه گرديد و همايش سالمت معنوی 
در تهران انجام شد. نیز اخیرا انتشارات به نشر وابسته 
به آس��تان قدس رضوی)علی من حل فیها الس��الم( 
تقاضای همكاری در انتشار كتب موسسه را داده است 

كه لیست تهیه و برای آنان ارسال كرديم. 
     وی تصري��ح كرد: بعد ديگ��ری نیز از همكاری با 
س��ازمان س��مت هم اكنون مطرح است كه لیستی از 
كتابهای موسسه - هم درسی و هم غیر درسی- طبق 
درخواس��ت آنان داده ايم كه به تشخیص آن سازمان 
انتخاب كنند كه ترجمه شده و توسط سمت چاپ و به 
مجامع علمی و بازار كتاب كش��ورهای هم جوار طبق 
درخواست آن كشورها ارسال شود. باز اخیرا اين مسئله 
و نیاز از خارج كش��ور به طور جداگانه به ما اعالم شده 
است از جمله برخی مراكز علمی عراق و مراكز علمی 
تح��ت نظر حزب  اهلل لبنان را می توان در اين زمینه نام 
برد. درحال حاضر در حال تهیه و آماده س��ازی متون 
متعددی به درخواست نهادهای مذكور هستیم و برخی 
نیز به اتمام رس��یده و به انتشارات ارسال شده است و 

آثار متعددی نیز به چاپ رسیده است.
مدير تدوين مؤسسه فعالیتهای پژوهشی و همكاری با 

نهادهای مختلف را با اين اهداف برشمرد:
گسترش فعالیتهای پژوهشی موسسه در درون با توجه 

به اعالم نیاز جامعه علمی به موسسه؛ 
عطف توجه در تحقیقات علمی به نیازهای روز و مورد 
عنايت جامعه علمی و پژوهش در راستای بروز رسانی 

فعالیتهای علمی؛
انتشار محصوالت علمی موسسه در سطح بهتر و بیشتر 
در تعامل با نهادهای ديگری كه در زمینه نشر جايگاه 
خ��ود را يافته و از مقبولیت قاب��ل توجهی برخوردارند، 
جهت بیشتر برخوردار ش��دن اقشار مختلف از بركات 

علمی موسسه امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه؛ 
معرف��ی  ضمنی پژوهش��گران و نويس��ندگان برتر و 
توانمند تربیت يافته در موسسه  به جامعه علمی كشور؛

اراي��ه محصوالت علم��ی  مورد نیاز و دس��ت اول به 

جامعه علمی كشور جهت ارتقاء و تعمیق سطح علمی 
در سطح كشور؛

تالش در راستای اسالمی سازی علوم و به ويژه كتب 
درسی دانشگاه ها كه ازمنويات مورد تاكید چندين ساله 
مقام عظمای واليت اس��ت. بحمداهلل موسسه در اين 
زمینه قدم های خوبی برداشته است؛ اين مطلب از آثار 
منتش��ره درسی و غیر درس��ی موسسه به خوبی قابل 

مشاهده است؛
همكاری با نهادها و موسس��ات مختلف طبعا موجب 
تحمیل هزينه كمتر به موسس��ه در اقدام به تدوين و 
تحقیق و انتشار آثار می ش��ود. زيرا در همكاری های 

مشترك هزينه ها تقسیم می شود.  
وی به مشكالت بودجه و اعتبارات در امر پژوهش نیز 
اش��اره كرد و گفت: بديهی اس��ت كه يكی از مسايلی 
كه در امر پژوهش نقش به س��زايی دارد تامین بودجه 
و اعتبارات اس��ت. در طی س��ال گذشته تا به حال كه 
مش��كالتی برای اختصاص بودجه پیش آمد طبعا كار 
ارسال محصوالت مدون و آماده قابل نشر به انتشارات 
رو به كاهش نهاد البته ما به مدد الهی و پس از آن با 
تالش و همكاری دوستان و با برخی تدبیرها توانستیم 
به لطف خداوند روی پای خودمان بايستیم كه خسارت 
كمتري وارد ش��ود. خوب ش��ما مالحظه بفرمايید اگر 
براس��اس برآورد واقعی و م��ورد نیاز طرح های علمی، 
از صددرصد بودجه درخواس��تی، گاهی با بودجه صفر 
در برخی موارد و گاهی ب��ا كاهش 30- 65 درصدی 
مواجه ش��ويد چه اتفاقی ممكن اس��ت بیفتد؟ اين كار 
عمال تعطیل كردن پژوهش اس��ت. به عنوان مثال ما 
سال گذشته 75 كتاب به انتشارات ارسال كرديم ولی 
امس��ال تا اين هفته كه درآن هستیم اين مقدار به 50 

كتاب ارسالی رسیده است.
     وی در ادامه اظهار داش��ت: در راستای تدابیری كه 
به دنبال مش��كالت به وجود آمده در مسئله بودجه و 
تامین اعتبار طرحها صورت گرفت اين بود كه از آنجا 
ك��ه بودجه ای كه به نويس��ندگان و ارزيابان و ناظران 
و ويراس��تاران تعل��ق می گرفت ك��ه كار را در بیرون 
مجموعه انجام دهند و كار س��رعت بیشتری به خود 

بگی��رد ديگر در كار نبود، لذا ضرورتا مصوبه ای داخلی 
در درجه اول ابالغ شد كه هرگونه قرارداد جهت انجام 
طرح پژوهشی در بیرون ممنوع شد و چاره ای هم نبود 
چون موسسه نمی  توانست به محققان و ويراستاران و 
... بدهكار شود. طبعا اغلب كارهای نظارت و ارزيابی را 
كه قبال برای آن هزينه می  داديم به داخل موظفی و به 
اعضای هیئت علمی داديم. بديهی است كه هزينه ها 
كمتر می  ش��د ولی اين كار، آماده س��ازی و ارسال به 
انتشارات را با كندی سرعت روبرو می  ساخت. از طرفی 
كار ويراس��تاری كه امر تخصصی اس��ت را - با توجه 
به نداش��تن نیروی داخلی- يا باي��د در نوبت انجام در 
داخل توس��ط سرويراستاری قرار می داديم و يا اين كه 
دنبال بودجه ای باش��یم كه به هر نحو شده است كار 
را به بیرون منتقل كنیم؛ در هر صورت كارها به تاخیر 
می افتاد. روشن است كه در فرصت نبود بودجه بخش 
اعظم نیروهای بیرون كه با ما همكاری چندين ساله 
داش��تند از دس��ت ما رفته و جذب مراكز ديگر شدند. 
از طرفی توان تدوين و تحقیق كتاب محققان داخلی 
نیز به موظفی محدود شد. اين مسايل كم شدن بهره 
پژوهشی و نیز كند شدن روند هر چه بیشتر ادامه كارها 
گرديد هرچند بحمداهلل تعطیل نش��د. البته كم شدن 
25- 30 كتاب در سال، تنها در بخش ارسال كتاب به 
انتشارات، ضرری است كه در ظاهر ما از جهت نبود و 
يا كمبود بودجه متحمل می شويم ولی در واقع متضرر 
اصلی بخش فرهنگ جامعه اس��ت كه بايد مسئوالن  
فرهنگی كش��ور متوجه اين مسئله بشوند و با مذاكره 
و رايزنی با دست اندركاران مربوط، بودجه بخش هايی 
كه برای كش��ور هزينه  بر است و سود معتنابهی ندارد 
و بلكه به ضرر جامعه اس��ت كم و به بودجه علمی و 
پژوهش��ی افزوده شود. مطالب ديگری هم هست كه 
به جهت طوالنی ش��دن از آن صرف نظر می شود. از 
خدای سبحان می خواهیم اين تالش اندك دوستانمان 
در راه نشر معارف آل البیت علیهم السالم را در راستای 
رضای خود قرار داده و به كرمش قبول بفرمايد و قصور 
و تقصیرهای ما در اين زمینه را ببخشد. آمین بمحمد 

و آله الطاهرين.

برخی از فعاليت های مديريت تدوين متون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(


