
نهمین یادواره شهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( برگزار شد

کار اصلی و اساسی معاونت 
فرهنگی، تقویت بنیان های 

فرهنگی می باشد

گزارش جلسه مشترک شورای 
تحول در علوم انسانی

ابزار تحقق تمدن نوین 
اسالمی را داریم/تمدن نوین 

اسالمی؛ مقدمه ظهور

14 6 15

نشریه خبری- اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(/سال ششم/شماره 48/ اسفند 1395

www.qabas.iki.ac.ir



413

8

12

فهرست مطالب

9

ی کتاب
تازه ها

10

جهل، رذايل اخالقي، 

عدم اخالص، و اشتباه 

محاسباتي از مهم ترين 

عوامل اختالف و فتنه اند

گزارش سلسله همایش 
گفتمان انقالب اسالمی

تازه های مجالت

نشست تخصصی 
»آینده نگری تحصیلی 

طالب حوزه«

ش تحصیلی 
گزارش همای

ب نیمه حضوری 
طال

ی)ره(
ه امام خمین

مؤسس



به گزارش پایگاه اطالع رسانی آثار حضرت آیت اهلل 
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  رئیس  یزدی،  مصباح 
آثار  اخالقی  »بررسی  همایش  در  خمینی)ره(،  امام 
غفلت در پیدایش فتنه« با اشاره به موضوع همایش، 
اظهار داشت: در بسیاری از موارد، انسان ها در عمل 
تخطئه  را  یکدیگر  گاه  و  می شوند  اختالفاتی  دچار 
می کنند و گاه خدای ناکرده از این هم باالتر می رود 

و به فتنه مي انجامد.
اختالفات  این  منشأ  که  سئوال  این  طرح  با  وی 
ماند،  آن مصون  از  کار کرد که  باید  و چه  چیست 
و  ارزشگذاری  در  اختالف  علت  گاهی  داد:  ادامه 
یا  فرد  و  است  جهل  دیگران،  به  نسبت  قضاوت 
کار  ارزش  و  اهمیت  تفاهم،  سوء  خاطر  به  افرادی 
دیگری را درک نمی کنند، و گاهی وجود یک رذیله 
اخالقی مانند حسد یا تکبر است که سبب می شود 

قضاوت نامناسبی نسبت به دیگران انجام شود.
فرزندان  داستان  به  اشاره  با  قرآن کریم  این مفسر 
حضرت آدم )ع( و برادران حضرت یوسف )ع(، افزود: 
تا  رذیله اخالقی حسد، سبب شد  این دو مورد،  در 
قضاوت ناصحیحی صورت بگیرد؛ در قضیه فرزندان 
حضرت آدم )ع(، علیرغم این که قاضی حقیقی برای 
خاطر حسد،  به  یکی  بود،  خدا  قربانی  کردن  قبول 
دیگری را به قتل رساند، و در قضیه برادران حضرت 
)ع(  یوسف  حضرت  به  پدر  عالقه  نیز  )ع(  یوسف 
قضاوت  و  برادران  حسادت  شدن  برانگیخته  سبب 
ناصحیح در مورد یوسف )ع( شد. لذا انسان باید در 
اخالقی  رذائل  از  و  را اصالح کرده  اول خود  وهله 
پاک کند تا تحت تأثیر این امور به قضاوت اشتباه و 

اختالف مبتال نشود.
اظهار  اختالفات،  در  دیگر  عاملي  به  اشاره  با  وی 
و  نکته ها  قضاوت،  در  اختالف  علت  گاهی  داشت: 
مالحظاتی عملي است؛ به گونه اي که فردی با توجه 
به نکته ها و مالحظاتی، فعلي را خوب می پندارد و 
بد  را  آن عمل  و  نداشته  چنین مالحظاتی  دیگری 
می داند. لذا برای عدم ابتال به اشتباه و اختالف در 
و  درحسن  که  نکته هایی  همه  باید  قضاوت ها  این 
قبح یک فعل اثر دارد را بشناسیم و آن را در فعل 

شخص احراز کنیم.
اساس  بر  کار  فعلی  اهمیت حسن  به  اشاره  با  وی 
امور ظاهری  برخی  ولي  داد:  ادامه  موازین شرعی، 
خوب دارد، اما به دلیل فساد در نیت و نداشتن حسن 
فاعلي، نه تنها ثواب ندارد، بلکه گناه هم دارد؛ ولو 
این که برای آن میلیاردها تومان هزینه کرده باشد؛ 

چرا که ریا هم مبطل و هم حرام است.
این استاد اخالق حوزه علمیه قم با تأکید بر شرط 
اخالص در عمل اظهار داشت: هر کس کاری انجام 
می دهد، باید به دلش نگاهی بیندازد که برای خدا 
به  خدمت  البته  خدا؛  غیر  برای  یا  می دهد  انجام 
مردم برای رضای خدا نه تنها مانعی ندارد که امری 

مطلوب است، چون این دو در طول هم اند؛
وی به نوع دیگری از عوامل اختالف در ارزشگذاری 
گاهی  افزود:  و  کرد،  اشاره  کارها  درباره  قضاوت  و 
خود فرد در اررزش گذاري کار خود اشتباه می کند و 

آن را ارزش مند مي شمارد.
از  قسم  این  تبیین  در  یزدی  مصباح  عالمه 
ارزش گذاری اشتباه اظهار داشت: ارزش و مطلوبیت 

با  گاه  و  می شود  فهمیده  مستقیما  گاه  امر،  یک 
واسطه استدالل یا استدالالتی. در جایی که امری 
ذاتا مطلوب و ارزشمند بوده، نیازی به واسطه نداشته 
باشد، شناخت مطلوب بودن آن ساده است، اما وقتی 
می رسد  چیزی  به  استدالل  چند  یا  یک  واسطه  با 
که ارزش ذاتی دارد، هم تشخیص مشکل تر و هم 

احتمال اشتباه در این استدالل ها بیشتر می شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: 
یا  مقدمات  تشخیص  در  خودش  فاعل،  گاهی 
ابزار و واسطه ها اشتباه می کند و گمان می کند 
کار وی مطلوب است، درحالي که حقیقت غیر 
از این است. به عنوان نمونه امر به معروف و 
نهی از منکر وضع شده تا حکم خدا روی زمین 
اجرا گردد؛ و برای امر به معروف و نهی از منکر 
باید روحیه طرف راشناخت. چه بسا فرد خودش 
فکر می کند امر به معروف با اخم و قلدری کار 
خوبی است، حال آنکه ممکن است انجام این 
کار با اخم و قلدری نه تنها اثر نگذارد، بلکه فرد 
را جری تر کند، اما اگر با خوشروئی و دلسوزی 

بگوید، اثرگذارتر خواهد بود.
عالمه مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنانش 
ادامه داد: در انجام کارهای خود و تشخیص ارزش 
آن نباید مالک ما قضاوت دیگران باشد، زیرا ارزش 
کار الهی به این است که خدا بپسندد، ولو این که 

هیچ فرد دیگری آن را نپذیرد.
وی با اشاره به روایتی از امام باقر )ع( اظهار داشت: 
ما بنده خداییم و هدفمان از کارمان فقط باید رضای 
الهی باشد؛ لذا طبق فرمایش امام باقر )ع(، ولّی اهل 
بیت )ع( کسی نیست مگر آن که اگر همه مردم جمع 
شوند و بگویند تو آدم بدی هستی، ناراحت نشود، و 
اگر همه جمع شوند و شعار زنده باد سرداده و پایش 
تنها  باید  بلکه  نشود؛  شاد  ببوسند،  تبرک  برای  را 

نگاهش به خدا و رضای او باشد.
عالمه مصباح یزدی نتیجه گرفت: وقتي می خواهیم 
در  اهمیتش  اندازه  به  باید  دهیم،  انجام  را  کاری 
و  هوی  اهل  که  کسانی  با  و  کنیم،  فکر  موردش 
هوس نیستند، مشورت کنیم تا اشتباهات ما کم شود 

و به ارزش واقعی عمل برسیم.
گفتنی است؛ این همایش 20 دی ماه سالجاری در 

مشهد مقدس برگزار شد.
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عالمه مصباح یزدی:
درس شهادت سیدالشهدا )ع( برای ما این است که کار برای خدا نتیجه می دهد، ولو سالها بعد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آثار حضرت آیت اهلل 
مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
این  شهدای  یادواره  نهمین  در  )ره(  خمینی  امام 
برای  متعال  خداوند  شکرگزاری  ضمن  مؤسسه، 
اگر  داشت:  اظهار  در مجلس شهدا،  توفیق حضور 
هیچ چیزی برای عرضه به خداوند نداریم که برای 
مغفرت الهی، به آن امیدوار باشیم، شهدا به قدری 
امید داریم خداوند به  نزد خداوند عزیز هستند که 
واسطه احترام به آن ها، ما را مورد رحمت و مغفرت 

قرار دهد.
این  به  اشاره  با  یزدی  مصباح  محمدتقی  عالمه 
سبب  شهدا  گرامی داشت  مجالس  برگزاری  که 
معرفی ارزش شهادت و انتقال آن به نسل های بعد 
می شود، اظهار داشت: اگر مقام معظم رهبری زنده 
نگاه داشتن یاد شهدا را کمتر از شهادت نمی دانند، 
امری مبالغه آمیز نیست؛ چرا که تأثیر شهادت در 
جامعه زمانی کامل می شود که در جامعه فراموش 
نشود، و لذا زنده نگاه داشتن یاد شهادت ارزشی به 

اندازه شهادت دارد.
دیگر  فایده  به  اشاره  با  یزدی  مصباح  عالمه 
برگزاری یادواره شهدا اظهار داشت: طبق فرمایش 
قرآن کریم، شهدا حاضر و ناظرند و قطعا این ابراز 
ارادت   و احترام ما نسبت به خودشان را می بینند؛ 
دعای  بی شک  و  می کنند  دعا  ما  برای  آن ها  لذا 

آن ها مستجاب است.
وی با بیان این که همه شهادت ها ارزشمندند، اما 
ارزش آن ها به یک میزان نیست و باالترین درجه 
زمینه  ایجاد  داد:  ادامه  دارد،  )ع(  را سیدالشهدا  آن 
بزرگترین  حقیقت شهادت،  و  اصل  به  توجه  برای 
فکر  باید  لذا  شهداست؛  مجالس  برگزاری  فایده 
کنیم و این حقیقت را دریابیم که چرا شهادت  در 
اسالم، این قدر اهمیت دارد و آیا شهدا انتظار ندارند 

که ما از رشادتشان درس بگیریم؟
به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
اربعین سیدالشهدا )ع( اظهار  از زیارت  بخش هایی 
از  مردم  رهانیدن  )ع(  سیدالشهدا  هدف  داشت: 
جهالت و بازکردن راه هدایت بود؛ قطعا راهی بهتر 
از شهادت برای هدایت امت اسالمی وجود نداشت، 
چرا که اگر وجود داشت سیدالشهدا )ع( نیز همان 

را انتخاب می کرد.

وی حیات جامعه اسالمی را مرهون سیدالشهدا 
از  باید  که  گونه  آن  اما  افزود:  و  دانست  )ع( 
نشده  برداری  بهره  او  قیام  و  )ع(  سیدالشهدا 
است، و می شد که بیشتر و بهتر برای هدایت، از 

ایشان استفاده کرد.
از  را  )ع(  حسین  امام  یزدی  مصباح  عالمه 
عزیزترین و پاکبازترین مخلوقات خداوند دانست 
از زحمت هایی که  آن ها  نبود که  و گفت: چنین 
کشیدند و جانی که تقدیم کردند، پشیمان باشند؛ 
حاالت  بهترین  لحظات،  آخرین  در  حتی  بلکه 
رضایتمندی در وجود سیدالشهدا )ع( موج می زد و 
هر چه به شهادت نزدیکتر می شد، نشاط بیشتری 
کسب  بر  عالوه  که  بود  این  علت  می یافت. 
کرد  فراهم  را  هدایتی  زمینه  پروردگار،  رضایت 
که هزاران سال برای مردم باقی ماند، و این هم 
عامل دیگری براي رضایتمندی سیدالشهدا )ع( از 

شهادت خویش است.
اثرات  که  این  به  اشاره  با  یزدی  مصباح  اهلل  آیت 
بعد  سال ها  جامعه  در  )ع(  سیدالشهدا  شهادت 
نتیجه  اولین  دارد،  ادامه  همچنان  و  شد  مشاهده 
ای که از شهادت امام حسین )ع( می گیریم را این 
دانست که اگر کار را برای خدا انجام داده ایم، نباید 
نگران نتیجه اش باشیم، ولو این که نتیجه نزدیک 
نتیجه اش  بسا  چه  باشد؛  نبوده  خوب  ظاهرا  آن، 
حال  شامل  برکاتش  و  شده  مشخص  بعد  سالها 
جامعه شود؛ لذا اگر کاری برای خدا کردید و گمان 
بدانید  و  نباشید  غمگین  نداشت،  فایده  که  کردید 

نتیجه اش در آینده مشخص می شود.
عالمه مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنانش 

با اشاره به این که هر چند مصداق بّین جهاد، جهاد 
در  داد:  ادامه  است،  اهلل  سبیل  فی  قتال  و  نظامی 
فرهنگ اسالمی و با توجه به آیات قرآن و روایات و 
سیره اهل بیت )ع( معلوم می شود که جهاد مفهومی 

وسیع دارد و همه ابعاد زندگي را شامل می شود.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، جهاد اقتصادی، 
جهاد سیاسی و جهاد فرهنگی را از جمله جهاد ها 
عنوان و خاطر نشان کرد: در هر کجا که با شیاطین 
انس مواجهه داریم، همان جا عرصه جهاد  جن و 
جهاد  گاهی  نظامی،  جهاد  اوقات  گاهی  لذا  است؛ 

اقتصادی، و همواره جهاد فرهنگی الزم است.
با اشاره به این که گاهی جهاد علمی مهم تر  وی 
و واجب تر از جهاد نظامی است، اظهار داشت: گاه 
واالتر  اسالم  برای  جانش  بذل  از  عالم  قلم  تأثیر 
است؛ به عنوان نمونه، کاری که امام )ره( در طول 
نهضت اسالمی و  بعد از انقالب انجام داد، کمتر از 

حضور در جبهه نظامی نبود.
جهاد  اهمیت  به  اشاره  با  یزدی  مصباح  عالمه 
اقتصادی در برخی مواقع اظهار داشت: اگر زماني 
به  اقتصادی  وابستگی  سمت  به  اسالمی  نظام 
افرادی  ارزش کار  رود،  بیگانگان و دشمنان پیش 
به  کشور  برای  را  استقالل  اقتصادی،  جهاد  با  که 

ارمغان بیاورند، کمتر از جهاد نظامی نیست.
مؤسسه  شهدای  یادواره  نهمین  است  گفتنی 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( در کنار پیکر 
در  ماه  بهمن   26 گذشته  روز  حرم،  مدافع  شهید 
با حضور  این مؤسسه  سالن همایش ها و نمازخانه 
پرشور اساتید، طالب، فضال و مردم والیتمدار قم 

برگزار شد.
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و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پژوهشی امام خمینی )ره(، آیت اهلل رجبی در دیدار با 
دکتر غالمعلی حداد عادل و اعضای شورای تحول در 
علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی گزارشی 

از فعالیت های مؤسسه ارائه کرد.
از  برخی  به  نیز  عادل  حداد  دکتر  دیدار  این  در 
و  کرد  اشاره  شورا  این  های  فعالیت  و  عملکردها 
عملی  و  علمی  های  ظرفیت  از  استفاده  خواستار 
مؤسسه در جهت اسالمی سازی علوم انسانی، بومی 

سازی، روزآمدی و کارآمدی آن شد.
آیت اهلل رجبی

در ابتدای این نشست آیت اهلل رجبی قائم مقام محترم 
مؤسسه با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر، حضور 
جناب آقای دکتر حداد عادل و همراهان محترم را به 
مؤسسه خوش آمد گفت و به ارائه گزارشی از فعالیت 

های موسسه پرداخت.
قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
مدیریتی  و  علمی  اشراف  برکت  به  داشت:  اظهار 
به  حرکت  آغازگر  مؤسسه  العالی(،  مصباح)مدظله  عالمه 
در  و  است  بوده  اسالمی  انسانی  علوم  تولید  سوی 
تدوین  و  نیروی متخصص  تربیت  اساسی  دو محور 
منابع پیشگام، نقش اول را داشته و بیشترین نیروی 
کیفی متخصص حوزوی که هم در علوم دینی و هم 
در علوم انسانی دانشگاهی تسلط داشته باشند را در 
همه رشته های علمی تا مقطع دکتری تربیت کرده 

و بحمداهلل آثار ارزشمندی تألیف شده است.
همراه  هیئت  و  اطالع حضرتعالی  افزود: جهت  وی 
عرض می کنم که مؤسسه در 14 رشته علوم انسانی 
و اسالمی تا مقطع دکتری برای فضالی حوزه، دوره 
را  شده  پذیرفته  استانداردهای  طبق  آموزشی  های 
درسی  مواد  و  واحدها  بر  که عالوه  کند  می  برگزار 
دانشگاهی، بیش از معادل آن واحدهای معارف عقلی 
و  ارائه می شود  مؤسسه  در  فقهی  و  قرآنی  نقلی  و 
رشته  دو  در  واقع  در  آن  موفق  التحصیالن  فارغ 
تولید  برای  نیروها  و مهمترین  متخصص می شوند 

علوم انسانی اسالمی هستند.  
آقای دکتر حداد عادل

در ادامه جناب آقای دکتر حداد عادل نیز روند فعالیت 
تشریح کرد  را  انسانی  در علوم  های شورای تحول 
موضوع  چهار  به  را  خودمان  کار  ما  شد:  یادآور  و 
تقسیم کردیم؛ الف( اسالمی سازی علوم انسانی؛ ب( 
بومی سازی؛ ج( روزآمدی؛ د( کارآمدی. همچنین در 
 .1 کردیم؛  دنبال  را  فعالیت ها  این  هم  میدان  چهار 
کتابها؛ 2.  و محتوای  آموزش درسی  از  اعم  برنامه، 
استاد؛ 3. دانشجو؛ 4. پایان نامه ها و مجالت پژوهشی. 
بررسی  ما صرف  وقت  عمدتًا  گذشته،  چند سال  در 
برنامه های درسی دانشگاه ها شد. افزون بر ترمیم و 

اصالح در برخی برنامه های موجود، تاکنون نزدیک 
به 60 برنامه درسی دانشگاهی را عوض کردیم.

به اشتراکات و تفاوت های کاری  دکتر حداد عادل 
برخی   و  کرد  اشاره  مؤسسه  و  تحول  شورای  میان 
مشکالت در مسیر تحول علوم انسانی را یادآور شد.

وی افزود: ما با واقعیت هایی روبه رو هسیتم که عبور 
مثال، صد سال است که  برای  است.  آنها دشوار  از 
علوم انسانی در دانشگاهها تدریس می شود؛ جماعت 
درس  خارج  دانشگاه های  در  غالبًا  دانشگاه  اساتید 
آنها  فارغ التحصیلی  به  منتهی  مسیر  و  خوانده اند 

این راه نبوده است. برخی از آنها به آنچه خوانده اند، 
ایستادگی  تغییر  این  برابر  در  و  دارند  دلبستگی 
می کنند. شبیه یک سرباالیی با شیب تند که ماشین 
را  کار  آنچه  این،  بر  افزون  برود!  باال  آن  از  باید 
است؛ عده ای  سخت تر می کند، سیاسی شدن مسئله 
در  و  می کنند  تلقی  سیاسی  را  انسانی  علوم  تحول 
این  برابر  در  خود  انجمن های  و  مجالت، کالس ها 

مسئله موضع گیری سیاسی می کنند. 
صورت  های  فعالیت  به  اشاره  با  عادل  حداد  دکتر 
گرفته اظهار داشت: ما با سازمان سمت قرارداد داریم 
تألیف کنند.  را  برنامه ها  این  از  تا کتاب های حاصل 
نوع  به  بسته  برنامه درسی،  با تصویب هر  واقع،  در 
برنامه، گاهی بین 15 تا 100 کتاب درسی باید از نو 
ایجاد شود. بر اساس تخمین ما، کتاب هایی نیازمند 
به تألیف مجدد در تحول علوم انسانی، به چند هزار 
از 100 عنوان  بیش  عنوان می رسد. در حال حاضر 

کتاب به ناشران سفارش داده ایم.
انسانی بدون  اینکه اسالمی سازی علوم  بیان  با  وی 
به همین  کرد:  تأکید  نیست،  با حوزه ممکن  ارتباط 
حوزه  با  ارتباط  معاونت  پیش بینی  اول  قدم  منظور، 
قدم های  و  حوزه،  در  دفتری  تأمین  دوم  قدم  بود؛ 

بعدی این است که با مؤسسات ارتباط نزدیک داشته 
و  هستیم  شما  با  بیشتر  همکاری  نیازمند  ما  باشیم. 
از  نماینده  یک  صرفًا  که  نیستیم  دلخوش  این  به 
تصور  باشد.  داشته  شورا حضور  جلسات  در  موسسه 
می کنیم،  کار  که  بخشی  هر  در  که  است  این  ما 
در  اواًل  مثال،  برای  باشیم.  مرتبط  با شما  می توانیم 
دعوت  شما  فعال  اعضای  از  می توانیم  کار گروه ها 
در  برنامه ای  اگر  ثانیًا  شوند؛  کارگروه  تا عضو  کنیم 
تهران تنظیم کردیم، آن را برای برای بررسی خدمت 
شما می فرستیم تا در اینجا نیز بررسی شود؛ ثالثًا در 

مرحله تألیف کتاب، اگر کتابی تالیف شده است از آن 
استفاده کنیم و برای مؤلفان کتاب می توانیم از افراد 
استفاده کنیم.  به طور همزمان  حوزوی و دانشگاهی 
شاید آینده ای که برای ما قابل تصور باشد این است 
که با هر موسسه ای متناسب با فعالیت های مشترک، 
مقصود  و  مقصد  این  شود.  گرفته  نظر  در  مواردی 

نهایی ما از حضور در جمع شماست. 
آیت اهلل رجبی

اسالمی  سند  تهیه  به  اشاره  با  مؤسسه  مقام  قائم 
سازی علوم انسانی اظهار داشت: مؤسسه در راستای 
هدف اصلی خود، یعنی اسالمی سازی علوم انسانی، 
سندی را تهیه کرده و معتقد است اگر قرار است کاری 
اساسی در تحول علوم انسانی صورت گیرد، نخست 
مفاهیمی  شود؛  شفاف  موضوع  اساسی  مفاهیم  باید 
مانند علم، علوم انسانی، علوم انسانی اسالمی، فلسفه 
علوم انسانی و پس از آن نقطه شروع علوم انسانی 
است. بنابراین اولویت، تدوین آثار فلسفه علم، فلسفة 
علوم انسانی و بعد فلسفه های مضاف، است که باید 
مبانی آشکار و پنهان علوم رایج در مجامع دانشگاهی 
در سطح جهان شناسایی و نقد شود و آن مبانی بر 
اساس آموزه ها و فرهنگ اسالمی تحقیق و تألیف 

شود و پس از تنقیح مبانی، بر اساس آن علوم انسانی 
اسالمی تألیف شود.  

تشکیل شده؛  کارگروه  دو  راستا،  این  در  افزود:  وی 
یکی در فلسفه علم و دیگری در فلسفه علوم انسانی  
و در هر گروه نیز کارگروهی فلسفه مضاف رشته خود 
قبال  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  است.  دار شده  را عهده 
به درخواست وزیر آموزش و پرورش وقت زیر نظر 
فلسفه  سایر  و  شده  نوشته  مصباح  آیت اهلل  حضرت 

های مضاف در دست تألیف است. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر بی ریا

های  ظرفیت  به  اشاره  با  مؤسسه  پژوهشی  معاون 
موجود در مؤسسه خاطرنشان کرد: گزارشی که جناب 
آقای حداد ارائه فرمودند، بیانگر آن است که جاده ای 

اهداف  با  هم راستا  و  همسو  دقیقا  که  شده  کشیده 
چشمه  مثل  حقیقت  در  موسسه  این  است.  موسسه 
جوشان کادر علمی تولید می کند. در دورة کارشناسی 
تمرکز بر این است که دانش پژوهان معارف قرآنی و 
فلسفه، و در واقع زیربنا را فراگیرند و تجهیز فکری 
بشوند. ما می توانیم بخشی از فارغ التحصیالن ارشد 
و دکتری را به صورت کارگروه پژوهشی در راستای 

اهداف شورای تحول فعال کنیم.
بخش  در  شده  تولید   محصوالت  اینکه  بیان  با  وی 
برای  مناسبی  ظرفیت  تواند  می  مؤسسه  پژوهش 
شورای تحول باشد، اظهار داشت: با یک واقع بینی باید 
مراحلی را برای انجام کار مورد نظر در شورای تحول 
برنامه ریزی کرد تا در یک برنامه 5 یا 10 ساله بتوان به 
اهداف رسید. به نظر می رسد با توجه به ظرفیت هایی که 
در اینجا وجود دارد، بخشی از اهداف قابل تحقق است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر موسوی نسب

معاون آموزش مؤسسه با اشاره به تولید کتاب آموزش 
از فعالیت های  عمومی زبان یادآور شد: یکی دیگر 
آموزشی برای بومی سازی متون آموزشی، تولید کتاب 
آموزش عمومی زبان  انگلیسی در موسسه بود که زیر 
نظر کارگروهی از اساتید برجسته زبان انگلیسی، این 

کار انجام شده است که دو جلد آن چاپ  شده و جلد 
سوم آن نیز در حال چاپ است. این را به دفتر مقام 
خیلی  نیز  آنها  و  کرده ایم  اعالم  نیز  رهبری  معظم 
استقبال کرده اند. به نظر ما این یک کار بنیادین است 

که می بایست در کشور انجام می شد. 
وی افزود: مسئلة دیگر فرهنگ سازی است که باید 
معظم  مقام  باشیم.   داشته  اسالمی سازی  مورد  در 
باید  شما   « فرمودند:  جمعیت  مسئله  دربارة  رهبری 
اقناع نخبگانی داشته باشید. « دربارة این مسئله نیز 
همین رویکرد مصداق پیدا می کند. بیشترین مشکل 
ما دربارة اساتیدی است که در دانشگاه ها هستند و در 
میان طیفی هستند که یک طرف آن کامال مخالفند 
و در طرف دیگر نیز گروهی هستند که معتقدند همه 

چیز می تواند اسالمی سازی شود؛ یعنی گرفتار نوعی 
این است  پیشنهاد مشخص  تفریط هستند.  افراط و 
که یک کارگروه به کارگروه های دیگر اضافه شود که 
با مراکز حوزوی ارتباط داشته باشد. شفاف سازی این 
وضعیت که ما قرار است چه کاری را به چه شکلی 
انجام دهیم، ضرورتی است که باید به آن پرداخت. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح

دکتر مجتبی مصباح در این دیدار، تعریف رشته های 
و  برشمرد  ضروری  را  جدید  اسالمی  انسانی  علوم 
کارهای  این  کنار  در  من،  نظر  به  کرد:  خاطرنشان 
الزم، باید کاری دیگر را نیز شروع کرد و آن تعریف 
کنار  در  جدید  اسالمی  انسانی  علوم  رشته های 
موازی  رشته های  باید  ما  است.  جدید  رشته های 
در  است.  راهبردی  سیاست  یک  این  کنیم.  تعریف 
کنارش  در  ولی  داشت،  وجود  ارتش  انقالب،  اول 
سپاه را هم طراحی کردیم. وزارت اطالعات داشتیم، 
اطالعات سپاه را هم تأسیس کردیم. در مسائل علمی 
نیز همین طور است. نهادهای علمی مستقلی را خود 
حضرت آقا پیگیری کردند که با نظر ایشان راه اندازی 
شد و کم کم رشد کرد و جایگاه پیدا کرد و در مراکز 
می خواستیم  ابتدا  از  اگر  بود.  هم  تأثیرگذار  رقیب 

مراکز موجود را پاکسازی کنیم، ممکن نبود.
وی ادامه داد: در علوم انسانی نیز به نظر من یک کار 
انقالبی این است که ما آن علوم انسانی اسالمی را 
که فکر می کنیم درست است، دربارة آنها کار علمی 
طراحی  را  جدیدی  رشته های  و  دهیم  انجام  دقیق 
اگر  و  دارد  فوریت  موجود  ساختار  تصحیح  کنیم. 
بخواهیم وارد عمق بشویم، عماًل از بعضی از اهداف 
دور می مانیم. برای انجام این کار به نظرم الزم است 
گروهی از نیروهایی را که حداقل از نظر مبانی علوم 
انسانی با هم همفکر هستند داشته باشیم. عده ای باید 
روی تأسیس رشته ها، نوشتن کتاب ها و تربیت اساتید 
متمرکز شوند. اما نسبت به وضع موجود، پرداختن به 
مبانی، به ویژه انسان شناسی اسالمی بسیار مهم است. 
البته دیگر مبانی مانند هستی شناسی، ارزش شناسی، 
معرفت شناسی و روش شناسی، نیز بسیار مهم است و 
اگر در قالب 8 تا 10 واحد این دروس در دوره درسی 

گنجانده شود، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
دکتر حداد عادل

در ادامه دکتر حداد عادل اظهار داشت: این نگرش 
مورد نظر ما هم بوده که رشته های جدید و برخاسته 
از علوم اسالمی ایجاد کنیم؛ در این زمینه کارهایی 
نیز انجام داده ایم؛ برای مثال، رشته هایی مانند دانش 
برای  اجتماعی مسلمین،  جامعه شناسی دفاع مقدس 
رشته هایی  یا  است.  شده  تعریف  ارشد  کارشناسی 
مانند اقتصاد شهری، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

از دیگر برنامه های ماست.
وی افزود:  البته این کار، شورایی و جلسه ای نیست؛ 
دنبال  به  دارد.  نیاز  مطالعاتی  موسسه  یک  به  بلکه 
تأسیس یک پژوهشگاه مطالعات تحول بنیادی علوم 

انسانی هستیم که بتوانیم این کار را دنبال کنیم.
جلسه  این  مایلم  من  کرد:   تأکید  عادل  حداد  دکتر 
از  بگیریم  تصمیم  یعنی  باشد؛  گزارش  از  فراتر 
امروز کار جدیدی را دنبال کنیم. آمادگی داریم که 
امضا شود  موسسه  و  بین شورا  تفاهم نامه همکاری 
از دو طرف برای پیگیری آن در نظر  و نمایندگانی 

گرفته شود تا تار و پود دو مرکز در هم تنیده شوند.
آیت اهلل رجبی

در پایان آیت اهلل رجبی یادآور شد: آمادگی داریم که 
سند تولید علوم انسانی و دیگر فعالیت هایی را که در 
پژوهش انجام شده است در اختیار شما قرار دهیم. 
البته تفاهم نامه هم چیز خوبی است که ضرورت دارد 
پیگیری شود و در پی آن توافقنامه ها و قراردادهای 
مشخص از سوی نمایندگان شورا و مؤسسه پیشنهاد 
و امضا شود و کار به صورت رسمی و سازمانی پیش 
رود البته مؤسسه این را رسالت خود می داند و حتی 
در صورت عدم تحقق این امور اداری، انجام خواهد 
داد ولی خوشنودیم که حضرتعالی که از همان اوائل 
تأسیس مؤسسه، با مؤسسه همکاری داشتید به عنوان 

رئیس شورای تحول خواستار همکاری هستید.

گزارش جلسه مشترک شورای تحول در علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای 
سیاست گذاری علوم انسانی مؤسسه



تــــازه های مجالت  تــــازه های کتاب 

تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسالمی
نویسنده: دکتر محسن منطقی

مبنای  بر  مدیریت  در  گیری  تصمیم  کتاب  هاست.  سازمان  در  مدیران  موفقیت  کلید  گیری  تصمیم 
آموزه های اسالمی کوشیده است زمینه بهره مندی از فرهنگ اسالمی در تعالی تصمیم گیری را برای 
مدیران فراهم سازد. این کتاب با بررسی موضوع تصمیم گیری در حوزه مدیریت، دو شیوه تصمیم گیری عقلی 

و شهودی را در منابع اسالمی می کاود.
نوآوری مهم این کتاب، توجه به تصمیم گیری شهودی است. این موضوع از دیدگاه مدیریت رایج و 

مدیریت اسالمی موشکافانه بررسی شده است.

بررسی تاریخی اندیشه تفویض والیت تکویبی در دوره معصومان )علیهم السالم(
نویسنده: حمیدرضا مقیمی اردکانی

برخی که امامان )ع( را تنها علمای ابرار اتقیا می دانند، دیدگاه امروزی شیعه را دربارة امامان )ع( برداشتی 
اصالح شده از تفویض امور خلق از خدای اعظم به خدای عظیم دانسته اند. در این نوشته آمده است: امامان 
هم زمان با نفی تفویض خلق، رزق، حیات و ممات مخلوقات به خود، مقامات تکوینی نظیر انجام معجزات 

و کرامات را نیز به اثبات می رسانده اند.

شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن
نویسنده: عبدالهادی صالحی زاده

خردورزی هاب محققان درباره شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن، اخیرا در جهت نشان دادن 
این واقعیت است که بزه دیده صرفا یک آماج منفعل جرم نیست؛ بلکه نقش آفرینی او در پدید آوردن 
کجروی و کنترل آن، انکار ناپذیر است. رفتار بزه دیده نوع تعامل او با دیگران، شیوه زندگی، بی حفاظتی، 

بی مباالتی، محیط کج رو، فعالیت های  روزمره، الگوهای فرصت، الگوهای فرهنگی و... همگی 
متغیرهای مؤثر در ایجاد کجروی است که از ناحیه بزه دیده صورت می پذیرد.

اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خالفت
نویسنده: محمدعلی میرعلی

میزان کامیابی جنبش های سیاسی معاصر شیعی و اهل سنت در جهان اسالم در دستیابی به اهداف 
اعالمی و واقعی خود متفاوت بوده است. مهم ترین عامل مؤثر بر این امر، بر خالف تئوری ها و تحلیل 

های مادی انگارانه غرب، گفتمان فقهی حاکم بر جوامع هدف است. مسئله فقهی اطاعت از حاکم جائر 
بنیادین در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت است که به دلیل تفاوت دیدگاه، نقش  یکی از مسائل 

دوسویه ای در تحوالت سیاسی کشورهای اسالمی ایفا کرده است.

ماهنامه علمی ترویجی معرفت شماره 229 _ سال بیست و پنجم )ویژه عرفان(
• عظمت خداوند و ُخردی آفریدگان در چشم شیعیان واقعی / آیت اهلّل عاّلمه محمدتقی مصباح

• مراحل سلوک در عرفان اسالمی/ محمد فنایی اشکوری
• زعامت سیاسی انسان کامل از منظر ابن عربی و صدرالمتألهین/ مرتضی علویان ـ عباس بخشنده بالی  

• دالل و ادب مواجهه با آن در لسان ادعیه اهل بیت علیهم السالم / محمد عباس زاده جهرمی
• علم و معرفت در نظر غزالی / مجتبی زروانی ـ رضا طاهری

• معرفت حضرت ولی عصر )عج( در پرتو معرفت نفس / مصطفی عزیزی علویجه 

نشریه علمی پژوهشی معرفت ادیان 28  - سال هفتم
• شیوة دفاعي اسالم در برابر هجمه هاي اقتصادي اهل کتاب /  محمدرضا اسدي / محمدحسین 

طاهري آکردي
• خداگونگي اخالقي در آیین یهود؛ مفهومي در حال دگردیسي و تحول / سیدمحمدحسن صالح

•  سرچشمه هاي یوناني ـ رومي محتوا و ساختار شاخص ترین آموزه هاي مسیحي/ حسن دین پناه 
/ سید علي حسني

• نسبت سنجي اخالق پولسي و اخالق فضیلت ارسطویي/ مهراب صادق نیا /  حمیده امیریزداني 

نشریه علمی پژوهشی تاریخ اسالم در آیینه پژوهش 39 - سال دوازدهم
ن بن علي)علیه السالم( در منابع فریقین / محمدرضا جباري /  محمدجواد یاوري  • بررسي اخبار محسَّ

سرتختي
• مؤلفه هاي »اقتصاد مقاومتي« در سیره و تبلیغ عالمان دیني متأخر /  مهدي حیدري کتایونچه/ سیدعلي 

محمدي متکازیني
• گونه شناسي مردم عصر نبوي از بدر تا تبوک از منظر قرآن / محمدحسین دانش کیا 

نشریه علمی ترویجی اسالم و پژوهش های مدیریتی 13 - سال ششم
• الگوي رهبري امام خمیني ره /  ابوطالب خدمتي/ علي آقا  پیروز 

• گامي در مدیریت جهادي / محسن منطقي
• تبیین چارچوبي براي پاسخ گویي نظام اداري؛ نگاهي به نامه 53 »نهج البالغه« / عبداهلل توکلي

• صالحیت هاي الزم براي مدیران به منظور تصدي پست هاي مدیریتي در نظام اسالمي با تأکید 
بر آیات و روایات / جواد آقامحمدي
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نشست تخصصی » آینده نگری تحصیلی طاّلب حوزه علمیه « در 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.

امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  آموزش  معاونت  خمینی)ره(، 
خمینی)ره( با همکاری روابط عمومی مؤسسه برای آشنایی بیشتر 
طالب فرهیخته در حوزه علمیه قم با برنامه ها و نیازمندی ها و 
اتخاذ تصمیم مناسب برای آینده تحصیلی خود، نشست تخصصی 

» آینده نگری تحصیلی طالب حوزه علمیه « را برگزار کرد.
در این نشست علمی که با حضور حضرت آیت اهلل مصباح یزدی 
)حفظه اهلل( برگزار شد، حجج اسالم آقایان دکتر سید محمدصادق 
موسوی نسب، معاون آموزشی مؤسسه؛ حجت االسالم و المسلمین 
های  حوزه  مدیریت  مرکز  الملل  بین  معاون  کوهساری،  حسینی 
احمدحسین  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  جناب  و  علمیه 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  علمی  هیئت  عضو  شریفی، 

خمینی)ره( سخنرانی کردند.
در همایش آینده نگری تحصیلی، ضرورت آشنایی با علوم انسانی 
و تبیین اهداف و جایگاه اسالم در دنیای کنونی و وظایف و رسالت 

های طلبگی و ضرورت آشنایی با ابعاد بین الملل بررسی شد.

این نشست تخصصی صبح روز جمعه، ششم اسفندماه با حضور 
گرم و صمیمی طالب پایه های 5 تا 10حوزه علمیه قم در سالن 
اجتماعات مؤسسه برگزار شد و طالب گرامی حوزه علمیه عالوه بر 
استفاده از سخنرانی پرفیض حضرت عالمه آیت اهلل مصباح یزدی 
اساتید و سخنران ها، نظرها و  ارزشمند دیگر  و مطالب علمی و 
پیشنهادات سازنده خود را برای غنی تر شدن این گونه برنامه ها 
و برگزاری نشست های علمی و تخصصی دیگر در این زمینه ها، 

ارائه نمودند.

نشست علمی گروه ادیان با پروفسور ماگاریتا گروبر

در  )ره(،  خمینی  امام  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست علمی گروه ادیان با پروفسور ماگاریتا گروبر، که با 
اساتید گروه  از  حضور پروفسور محمد لگنهاوسن و جمعی 
ادیان مؤسسه برگزار شد، برخی از مسائل دینی مسلمانان و 

مسیحیان در آلمان بررسی شد.
در این نشست علمی خانم مارگاریتا گروبر گفت: در آلمان 
اخالق  کنیم  می  سعی  ما  دارد  وجود  سکوالر  دولت  که 
مسیحی و دینی را پیاده کنیم و این اخالق را در شهرمان و 
در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به اجرا در آوریم تا راهبه 
هایی که پرستار هستند و علوم مربوط به مسائل بهداشتی 
دارند، در بیمارستان ها اثرگذار باشند و اثر دینی و اخالقی 

داشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت:  باید با مسلمانان ارتباط زیادی 
مسلمانان  با  که  است  مهم  بسیار  ما  برای  و  باشیم  داشته 

بیشتر آشنا شویم.
پروفسور مارگاریتا یادآور شد: در دانشگاه ما فلسفه و الهیات 
تدریس می شود و کسانی که علوم پرستاری می خوانند باید 

کمی هم الهیات بخوانند.
استاد  و  هستیم  جدید  عهد  متخصص  من  داد:  ادامه  وی 
تفسیر عهد جدید می باشم که به مسائل هرمنوتیک عالقه 
زیادی دارم و به خاطر ارتباط آن با تفسیر عالقه مندم که 
بدانم مسلمان ها تفسیر قرآن را چگونه انجام می دهند و 
چه روشی برای تفسیر دارند تا کار تطبیقی انجام دهم. یعنی 

دیدگاهایتان را در علوم تفسیری درک بکنیم و بنده 
به همین خاطر در کنفرانسی که در مشهد و تهران 

داشتیم شرکت کردم.
وی خاطرنشان کرد: در آلمان خیلی ها سکوالر و 
بی دین هستند و ما هدفمان این است که جوانان و 
مردم دید باز و مثبت داشته باشند و فکرشان برای 

مسائل دینی بازتر شود.
باید  اسالم  دانستن  برای  ما  ماگاریتا تصریح کرد: 
در جامعه اسالمی تجربه داشته باشیم و پروفسور 
تجربه  و  است،  آمده  ایران  به  بار  چند  فونشتوش 
و  دارد  وجود  نیز  دانشجو  تبادل  البته  دارد.  هایی 
برخی از دانشجویان برای آموختن زبان فارسی و 

عربی باید بیشتر در ایران بمانند.
ایران بودم  وی اظهار داشت: من در مدت کوتاهی که در 
متوجه شدم در حوزه علمیه قم سنت علمی بسیار قوی وجود 
دارد و کاش برخی از دانشمندان ما فرصت بیشتری داشته 
باشند که بفهمند علوم اسالمی چه هست و چه تفاوتی با 

روش ما دارد تا این که کار تطبیقی معنادار شود.
خانم مارگاریتا گروبر در پاسخ به سواالت مطرح شده در این 
نشست، اظهار داشت: گروه راهبه هایی که من عضو آن ها 
هستم، گروهی هستند که از فرانسیس الهام می گیرند و از 
لحاظ معنوی به تواضع، صداقت و کمک به دیگران اعتقاد 

دارند.
نیز  ما  گفت:  قرآن  به  قرآن  تفسیر  روش  به  توجه  با  وی 
چنین روشی در تفسیر کتاب مقدس داریم عالوه بر اینکه 
روش تفسیر کتاب مقدس به شیوه تاریخی است و آیه های 
کتاب مقدس با توجه به آیه های عهد جدید و قدیم به شیوه 
تاریخی و ساختاری تفسیر و معنا می شود. در انجیل یوحنا 
وجود  معنایی  مختلف  های  شبکه  داریم  عالقه  آن  به  که 

دارد.
مارگاریت گروبر در پایان تصریح کرد: سکوالرها می گویند 
دین برای جامعه اثرات بد دارد. ما نشان می دهیم که دین 
اسالم و مسیحیت می تواند نقش خوب، محکم و مفیدی 

برای جامعه داشته باشد. کرسی ترویجی »ارزیابی جایگاه مبنا 
گروی در نظریه پردازی

به همت گروه اقتصاد )کارگروه فلسفه اقتصاد( مؤسسه امام 
خمینی)ره( و دبیرخانه کرسی ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه امام خمینی)ره(،  کرسی 
ترویجی »ارزیابی جایگاه مبنا گروی در نظریه پردازی علوم 
انسانی - اسالمی« با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد 
توکلی روز دوشنبه: 1395/12/2 از ساعت 15:30 در طبقه 

چهار سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی)ره( برگزار گردید.
و  االسالم  مدیریت حجت  به  که  ترویجی  کرسی  این  در 
المسلمین دکتر علی جابری برگزار شد؛ حجج اسالم آقایان: 
دکتر احمد ابوترابی و دکتر مرتضی رضایی به نقد و بررسی 

مباحث ارائه شده پرداختند.

نشست علمی »چالش هاي جامعه ایراني 
در فضاي مجازي«

نشست  خمینی)ره(  امام  مؤسسه  مدیریت  گروه  همت  به 
علمي با عنوان »چالشهاي جامعه ایراني در فضاي مجازي« 

برگزار شد.
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
عنوان  با  مدیریت  گروه  علمي  نشست  خمینی)ره(،  امام 
»چالشهاي جامعه ایراني در فضاي مجازي« روز چهارشنبه 
95/11/27 از ساعت ده صبح در سالن اندیشه، طبقه چهارم 

مؤسسه امام خمینی)ره( برگزار گردید.
حسین  دکتر  آقای  جناب  علمی  نشست  این  در  همچنین 
گودرزی به ارائه مطالب و سخنرانی و در ادامه دکتر حسین 

شرف الدین به نقد و بررسی مطالب ارائه شده پرداخت.

نشست های علمینشست تخصصی »آینده نگری تحصیلی طالب حوزه«
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به همت گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
با همکاری مؤسسه والء منتظر )عج( و خانه  و  امام خمینی)ره( 

هویت و تمدن اسالم برگزار  گردید.
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمي؛  انقالب  »گفتمان  همایش هاي  سلسله   ، خمینی)ره( 
نفوذ«،  با سرفصل   های »جریان شناسی  اندیشه ها«  و  جریان ها 
»جریان شناسی روشنفکری«، »جریان شناسی فرق و مذاهب«، 
نگاری«،  تاریخ  شناسی  »جریان  سلطه«،  نظام  شناسی  »جریان 
سیاسی  فکری  شناسی  »جریان  روحانیت«،  شناسی  »جریان 
شیعه«، »پیشینه والیت فقیه«، »اقتصاد مقاومتی«، »تمدن نوین 

اسالمی«، »هویت ملی« و »رسانه« از تاریخ 7 بهمن ماه 1395 
خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  در  اسفند   19 الی 

برگزار شد.
اساتید مدعو برای برگزاری سلسله همایش هاي »گفتمان انقالب 
اراکی،  آقایان: آیت اهلل محسن   ، اندیشه ها«  اسالمي؛ جریان ها و 
آیت اهلل عباس کعبی، حجت االسالم و المسلمین استاد میرباقری، 
حجت  خسروپناه،  عبدالحسین  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عباسی،  حسن  دکتر  ابوطالبی،  مهدی  دکتر  المسلمین  و  االسالم 
دکتر موسی نجفی، دکتر موسی فقیه حقانی، دکتر منوچهر محمدی، 

دکتر یعقوب توکلی و دکتر سید حسین شرف الدین بودند.

گزارش سلسله همایش گفتمان انقالب اسالمی

نیمه  طالب  خمینی)ره(،  امام  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدار  یک  در   95/12/5 پنج شنبه  روز  صبح  مؤسسه  حضوری 
آموزشی  مسئوالن  و  یزدی  مصباح  عالمه  حضرت  با  صمیمی 
مؤسسه امام خمینی)ره( با مبانی و مقررات آموزشی مؤسسه بیش 
از پیش آشنا شده و از سخنرانی معاون محترم آموزشی مؤسسه، 
آموزشی  معاون  المسلمین دکتر موسوی نسب،  و  حجت االسالم 

مؤسسه و دیگر مسئوالن آموزشی بهره مند شدند.
توجیهی،  نشست  یک  در  آموزشی،  مسئوالن  همایش،  این  در 
مقررات آموزشی را برای دانش پژوهان نیمه حضوری مؤسسه به 

طور کامل تبیین نموده و به سؤاالت آموزشی آنها پاسخ دادند.
در ادامه این همایش پس از پایان سخنرانی ارزشمند عالمه مصباح 
یزدی، ریاست محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
حضوری  نیمه  ممتاز  پژوهان  دانش  به  ایشان  مبارک  دست  به 

مؤسسه جوایزی تقدیم گردید.
در این همایش که به دانش پژوهان ممتاز طالب دوره نیمه حضوری 
مؤسسه در رشته های مختلف حضور داشتند، آقایان: عیسی عینی، سعید 
پور، محمد مهدی ستوده، سعید  اسماعیل  توحید  نژاد حقیقی،  قاسمی 
نجفی و سید علی امیر رضوی و خانم زهرا مظاهری جوایزی تقدیم شد.

گزارش همایش تحصیلی طالب نیمه حضوری مؤسسه امام خمینی)ره(



امام  آموزشی و پژوهشی  روابط عمومی مؤسسه  به گزارش 
خمینی)ره(، حجت االسالم والمسلمین دکتر علی اکبر بیاری، 
معاون فرهنگی مؤسسه در مصاحبه با روابط عمومی مؤسسه 
فرهنگی  مسائل  تببین  به  شد،  برگزار  اسفندماه  اول  در  که 

پراخت.
حجت االسالم والمسلمین دکتر بیاری با اشاره به تاریخچه 
از  فعالیت های مؤسسه  داشت:  اظهار  فعالیت های مؤسسه 
سال 1354 آغاز شده است و در مؤسسه باقر العلوم و مؤسسه 
علمی حضرت عالمه  های  فعالیت  و  ها  برنامه  راه حق  در 
تر  با گسترده  ادامه  مصباح یزدی، جریان داشته است و در 
اقدامات و فعالیت های علمی، ساختمان مؤسسه  شدن این 
و  یافته  توسعه  نیز  )ره(  خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی 

کارهای فرهنگی هم به تناسب شکل گرفته است.
وی در بیان مقوله مهم فرهنگ، خاطرنشان کرد: با بررسی 
از مشکالت  امام )ره( »ما  مسئله فرهنگ در کالم حضرت 
اقتصادی، نظامی، و سیاسی نمی ترسیم و آنچه که برای ما 
مهم است بحث فرهنگ است« و در کالم مقام معظم رهبری 
که شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی را 
مطرح می کنند، می توان جایگاه فرهنگ در نظام اسالمی 

را مشخص کرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر بیاری اظهار داشت: در یک 
تعریف کلی، فرهنگ؛ باورها، ارزش ها و هنجارهای مقبول 

در یک جامعه اسالمی است.
بیشتر  مؤسسه  کاری  فضای  این که  به  توجه  با  افزود:  وی 

شامل  هایی  فرهنگ  خرده  اخص  طور  به  است،  طلبگی 
نیز  رود  می  انتظار  روحانی  یک  از  که  توقعاتی  و  انتظارات 

مورد توجه می باشد.
معاون فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
یادآور شد: کار اصلی و اساسی معاونت فرهنگی، تقویت بنیان 
های فرهنگی می باشد، به عبارت دیگر باورها، ارزش ها و 
هنجارهای دینی و اسالمی که از یک مؤمن در جامعه دینی 
این اصول، فرهنگ را در درون خود و  با  تا  انتظار می رود 

خانواده نهادینه کند.
وی برگزاری مراسمات فرهنگی را یکی از راه کارها در جهت 
دانش  مدیریت  افزود:  و  برشمرد  معنوی  و  فرهنگی  ارتقای 
پژوهی از سال ها قبل به منظور تقویت روحیه جهادی و زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، اردوهای راهیان نور، یادواره 

شهدا و برنامه های هفته دفاع مقدس را برگزار می کند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر بیاری با اشاره به برگزاری 
نهمین یادواره شهدای مؤسسه که با سخنرانی عالمه مصباح 
یزدی و مداحی حاج منصور ارضی سه شنبه شب 26 بهمن 
ماه برگزار شد، خاطرنشان کرد: یاد شهدا و درس گرفتن از 
مکتب شهدا یکی از اصولی  است که موجب غنای فرهنگی 

و نهادینه شدن فرهنگ در جامعه می شود.
وی افزود: در مؤسسه به مناسبت های مختلف کتاب های 
دفاع مقدس، روایتگری و بیان خاطرات شهدا ارائه می شود 
تااز این فرصت های با ارزش و کارهای مهم در جهت ارتقای 

فرهنگی بهره برداری شود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر بیاری:
کار اصلی و اساسی معاونت فرهنگی، تقویت بنیان های فرهنگی می باشد

 به گزارش روابط عمومی، در  مراسم اختتامیه دومین هفته تمدن 
برگزار شد، حجت  )ع(  امام صادق  دانشگاه  نوین اسالمی که در 
امام  دانشگاه  ریاست  کنی،  مهدوی  سعید  والمسلمین   االسالم 
بی  سقای  محمدناصر  دکتر  والمسلمین  االسالم  و حجت  صادق 
و  اسالمی  نوین  تمدن  هفته  دومین  علمی  شورای  رئیس  ریا، 
به  خمینی،  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  پژوهش  معاون 

سخنرانی پرداختند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر سقای بی ریا گفت: این که می 
برجستگان  آثار  و  زندگی  روش  ها،  انسان  چیست،  تمدن  گوییم 
این طور نیست که مثاًل چهار سال یک  دار؛  تأثیر  جامعه در آن 
ساز  تمدن  بگوییم  تا  دهد  انجام  اعمالی  و  بیاید  شهری  شورای 
باشد و قرن ها  باید وسعتی در سرزمین مطرح  شده است. حتمًا 
طول می کشد تا یک تمدن شکل بگیرد. نقش آثار ماندگار در هر 
تمدنی بسیار مهم است. مثاًل حافظ را ببینید که چه نقش برجسته 
ای درتمدن ما دارد و یا صدرالمتألهین که در تمدن اسالمی یک 
شاخص است یا عالمه طباطبایی در عصر حاضر. مجموعه ای از 
داشته  یکسان  البته جهت  که  متفکران  و  نویسندگان  هنرمندان، 

باشند می توانند یک تمدن را به وجود آورند.
وی افزود: اگر قرآن را بررسی کنیم که چه چیزی را شاخص تمدن 
می داند به کلمه اُّمت برمی خوریم که انسان ها در ابتدا یک امت 
بودند ولی در ادامه دچار اختالف فکری و تقسیم شدند. خداوند می 
فرماید می توانستیم یک امت واحد قرار دهیم اما برای امتحان بشر 

اجازه دادیم اختالف شکل بگیرد و اما در انتها 
امت واحد را شکل می دهیم: والعاقبه للمتقین. 
کلمه امت با توجه به ریشه لغوی به معنی قصد 
است. یعنی جمعی که قصد و هدف واحد دارند. 
این کلمه به سرزمین و جغرافیا کار ندارد بلکه 
به فکر کار دارد. تمام انبیای الهی که توحید را 
امت جای می  در یک  ترویج می کردند همه 
گیرند و در هر دوره ای پیامبران آن دوره عنصر 

بالفعل آن تمدن بوده اند.
رئیس شورای علمی دومین هفته تمدن نوین 
اسالمی ادامه داد: در قرون وسطی مسیر علم 
کلیسا  علیه  و یک شورش  جدا شد  ایمان  و 
باعث شد دین مسیرش از قافله علم و تمدن 
جدا بشود. ما در حال حاضر وارث تمدن غرب 
هستیم که دنباله این مسیر است. سکوالریسم 

و عدم توجه به معنویات، شاخص این تمدن است. اما در اسالم 
این گونه نیست. ما می بینیم که وقتی پیامبر اسالم در مدینة 
النبی یک شهر اسالمی و در واقع یک تمدن را پایه گذاری کرد، 

در این تمدن پیوند علم و دین یک شاخص جدی است.
امروز مردم ما و مردم غرب به یک بن بست رسیده اند. انواع 
عدم  اما  تولید شده  آلود  رفاه  زندگی  برای  تکنولوژیک  وسایل 
است  اسالم  درد  این  دوای  دارد.  ادامه  ... هنوز  و  امنیت، ظلم 
که هم دعوت به علم می کند و هم دعوت به دین. قرآن می 
فرماید: و التهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین. 
می گوید شما  اعلی ترین هستید. نمی گوید در چه زمینه ای. 
ایمان  اگر  باشید  توانید عالی ترین  ابعاد شما می  یعنی در همه 

داشته باشید.
حجت االسالم و المسلمین دکتر بی ریا در پایان گفت: در دوران ما 
یک انقالب دینی و یک نظام دینی برقرار شده است. در نتیجه ابزار 
تحقق تمدن نوین اسالمی را داریم. ما به اندازه خودمان می توانیم 
تأثیرگذار باشیم. ما امروزه دایره نفوذ زیادی در دنیا و در کشورهای 
اسالمی داریم. از طرفی با توجه به بن بستی که دنیای غرب به آن 
رسیده فرصت زیادی داریم تا به سمت تمدن سازی نوین اسالمی 
حرکت کنیم. حضرت علی )ع( در نهج البالغه می فرمایند: یک 
زیادی  گستره  امروز  اما  بود،  نفره  سه  خانواده  یک  اسالم  زمانی 
برای اسالم می بینیم. فعالیت در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی 

مقدمه چینی برای تحقق ظهور امام زمان )عج( است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر بی ریا:
ابزار تحقق تمدن نوین اسالمی را داریم/تمدن نوین اسالمی؛ مقدمه ظهور
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