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روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(4

چشم انداز دعای وداع با ماه رمضان 
مقدمه

چند سال پیش دعاي چهل و چهارم صحیفه سجادیه را مورد بحث قرار دادیم که مربوط به شروع ماه رمضان است و بعد هم مطالبی که به توفیق الهی 
بیان کردیم جمع آوري شد و به صورت کتابي به نام "صهباي حضور چاپ شد. از همان زمان در ذهنم بود که دعاي چهل و پنجم صحیفه سجادیه را 
هم که مربوط به وداع ماه رمضان است مورد بحث قرار دهیم. ولي توفیق حاصل نشد. یکی از دالیل آن هم پیش آمدن مناسبت هایي بود که اولویت 

داشت. امسال تصمیم گرفتیم اگر خداي متعال توفیق دهد درباره دعاي وداع صحبت کنیم.
دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه دعایی بسیار شریف و نسبتا مفصل است که امام سجاد صلوات اهلل علیه انشاء فرموده اند. ابتدا شاید به نظر بیاید که 
این دعا مطالب مختلف پراکنده اي است و مضامین آن چندان ارتباطی با هم ندارند. اما با دقت روشن مي شود که این مضامین با رعایت نکته هاي دقیقي 
تنظیم شده است؛ نکته هایي که با توجه به نعمت ماه مبارک رمضان و وظیفه ما در مقابل آن و هنگام از دست رفتن آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بخشایش گری خدا، محوراصلی دعای وداع در ماه مبارک رمضان است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني آثار حضرت آیت اهلل مصباح یزدي، عالمه مصباح در بیانات ارزشمندشان با اشاره به بخشایش گری خدا، اظهار داشت: 
محور اصلي این دعا توجه به نعمت ها و فیوضات الهي است. البته ما در مقام عبادت، دعا و ارتباط با خدا با یک سلسله مفاهیم و توجه به بعضي از صفات 

الهي، به خدا توجه پیدا مي کنیم که این توجه مقدمه اي براي تحصیل لیاقت دریافت رحمت هاي الهي است.
حضرت عالمه مصباح یزدی در شب های ماه مبارک رمضان، در سخنرانی های خود با موضوع دعای وداع با ماه رمضان، به این عناوین پرداخت: جلسه 
اول؛ چشم انداز دعاي وداع با ماه رمضان، جلسه دوم؛ رازگویي با بي نیاز مهربان، جلسه سوم؛ قضا و قدر در نظام احسن، جلسه چهارم؛ شکر بنده از خدا 
و شکر خدا از بنده، جلسه پنجم؛ رنج هاي ظاهري، رحمت هاي باطني، جلسه ششم؛ کاخ رحمت با دروازه اي به نام توبه، جلسه هفتم؛ پرسودترین معامله، 
الهي؛ اسباب سعادت، جلسه دهم؛ رحمت هاي معنوي، جلسه یازدهم؛ شریف ترین شب در  أَْذُکْرُکْم، جلسه نهم؛ دعوت هاي  َفاْذُکُرونِي  جلسه هشتم؛ 
شریف ترین ماه، جلسه دوازدهم؛ خداي نزدیک، جلسه سیزدهم؛ جایگاه و چرایي وداع با ماه رمضان، جلسه چهاردهم؛ بزرگ ترین ماه خدا و عید دوستان 
خدا، جلسه پانزدهم؛ گفتگوی عاشقانه با ماه رمضان، جلسه شانزدهم؛ انعکاس دلبستگي ها در آینه ماه رمضان، جلسه هفدهم؛ لطایفي درباره شب قدر، 
جلسه هجدهم؛ علم امام، جلسه نوزدهم؛ والیت خدا بر اهل ماه رمضان، جلسه بیستم؛ آداب بندگي، جلسه بیست ویکم؛ نعمت هایي که مي توانند نقمت 

شوند، جلسه بیست ودوم؛ بلندپروازی حکیمانه در مقام دعا، جلسه بیست وسوم؛ توبه نصوح و جلسه بیست وچهارم؛ لطایفي درباره صلوات و ... .
http://www. گفتنی است، بیانات ارزشمند حضرت آیت اهلل مصباح یزدی)دامت برکاته( در شب های ماه مبارک رمضان از تاریخ 94/3/29 در سایت

mesbahyazdi.ir موجود است، لطفا برای مشاه متن کامل مباحث به این سایت مراجعه فرمایید.

دیدارها و سخنرانی های حضرت استاد
 چهارشنبه 94/3/20، مکان: تشریفات، مدعوین: اساتید و طالب مدرسه علمیه   از بابل

 چهارشنبه 94/3/20، مکان: تشریفات، مدعوین: حاج آقاي عماد معاون پژوهش حوزه و مدیرانش
 شنبه 94/3/23، مکان: تاالر، مدعوین: اساتید طرح والیت )نشست ساالنه (

چهار شنبه 94/3/27 ، مکان: تشریفات، مدعوین: جناب آقاي دکتر سقائیان نژاد، شهردار قم و همراهان



آیت اهلل مصباح یزدي: 
ساده زيستي روحانيت؛ سبب اعتماد مردم به اين قشر مي شود

رئیس  یزدي،  آیت اهلل مصباح  آثار حضرت  اطالع رساني  پایگاه  به گزارش 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( در دیدار با طالب حوزه علمیه 
بابل، ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع محصالن علوم دیني اظهار 
علمیه مي شدند،  وارد حوزه هاي  که  افرادي  از  بسیاري  گذشته  در  داشت: 
پیروزي  برکت  به  اما  نداشتند؛  حوزه  در  تحصیل  براي  مشخصي  انگیزه 
انقالب و در سایه رهبري هاي امام راحل)ره( و تداوم آن به دست با کفایت 
مقام معظم رهبري)دامت برکاته( سطح بینش و درک افراد باالتر رفته است 

این  در  آگاهي  و  بینش  با  طالب  اکثریت  و 
مسیر قدم مي گذارند.

ما  این که  به  اشاره  با  یزدي  مصباح  آیت اهلل 
به  عمل  و  اجرا  سعادت،  راه  تنها  معتقدیم 
شناخت  نعمت  ارزش  است،  اسالمي  احکام 
اسالم و احکام آن را یادآور شد، و خاطر نشان 
کرد: این که حقیقت اسالم چیست و راه نفوذ 
اسالم در دل افراد و تحقق احکام آن در جامعه 
چگونه است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

آیت اهلل مصباح یزدي با اشاره به این که وظیفه 
است  کاري  همان  ادامه  واقع  در  روحاني، 
علیهم السالم  اطهار  ائمه  و  اکرم  پیامبر  که 
پیامبر  از  روایتي  به  استناد  با  مي دادند،  انجام 
جانشینان  علما  داشت:  اظهار  صلوات اهلل علیه، 
شدن،  روحاني  و  هستند  صلي اهلل علیه  پیامبر 
صلوات اهلل علیه  پیغمبر  جاي  به  نشستن  یعني 
ایفا کردن. لذا ما باید  و نقش او را در جامعه 
در  را  آن  و  بدانیم  را  ارزشمند  مقام  این  قدر 
معاش  امرار  براي  راهي  و  شغل،  یک  سطح 

تنزل ندهیم.

رئیس موسسه امام خمینی)ره(:
 داشتن انگيزه مادي در پژوهش هاي ديني، آسيب زا می باشد

امام  آثار حضرت آیت اهلل مصباح یزدي، رئیس مؤسسه آموزشي و پژوهشي  پایگاه اطالع رساني  به گزارش 

خمیني )ره( در دیدار با معاون و مسئولین پژوهشي حوزه علمیه قم، پیشرفت هاي چشمگیر و خیره کننده در 
حوزه را از برکات نهضت امام خمیني )ره( دانست، و اظهار داشت: حرکت امام )ره( مانند شجره طیبه اي است که 

شاخه ها و آثار آن، روز به روز در زمینه هاي مختلف آشکار مي شود.
این استاد برجسته حوزه ، گزارش معاون پژوهش حوزه علمیه را امیدبخش و نشاط آور توصیف کرد، و گفت: 

نقش نیروي جوان و مخلص در پیشرفت این کارها، کاماًل مشخص است.
در ابتداي این دیدار معاون پژوهش حوزه علمیه قم طي سخناني، به ارائه گزارش فعالیت هاي این معاونت و 

دستاورد هاي آن پرداخت.
و  زمینه موضوعات سنتي،  در  پژوهش  از  اعم  پژوهش،  زمینه  در  امروز  این که  بیان  با  یزدي  آیت اهلل مصباح 
پژوهش هاي تطبیقي در عرصه هاي مختلف به منظور اثبات برتري فرهنگ و علوم اسالمي بر سایر فرهنگ ها و 
علوم عقب هستیم، اظهار داشت: از این رو باید برنامه اي کلي و جامع در این زمینه داشته باشیم که در آن اهداف 
راهبردي، خط مشي هاي کلي و استراتژیک مشخص شود؛ جزئیات امر نیز باید ضمن پیشرفت کار مشخص 
شود، چون مشخص کردن همه جزئیات در ابتداي کار، دشوار است. در این راستا نیز باید از کساني استفاده شود 

که عالقه بیشتري به مطالعات و پژوهش دارند.
گفتني است این دیدار، بیستم خردادماه در سالن تشریفات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره( برگزار شد. برای 

مشاهده متن کامل سخنرانی عالمه مصباح یزدی، به سایت http://www.mesbahyazdi.ir مراجعه فرمایید.

لزوم  بر  مبني  راحل)ره(  امام  مکرر  فرمایشات  یادآوري  با  یزدي  مصباح  آیت اهلل 
ساده زیستي روحانیون و بي اعتنایي آنها نسبت به دنیا، اظهار داشت: در این صورت 
است که مردم به روحانیت اعتماد مي کنند؛ اما اگر مردم تصور کنند که روحانیت، 
دکاني باز کرده و دین را وسیله اي براي امرار معاش خود قرار داده، هرگز به او 

اعتماد نخواهند کرد.
استاد اخالق حوزه لزوم توسل و استمداد از اهل بیت علیهم السالم را یادآور شد، و گفت: 
توسل به اولیاي الهي، مؤونه اي ندارد؛ اما بسیار مؤثر است. لذا همواره و قبل از شروع 
هر کاري، باید از ولي نعمتمان، امام عصر عجل اهلل تعالي فرجه استمداد و یاري بطلبیم.
http://www.mesbahyazdi. متن کامل سخنرانی عالمه مصباح یزدی، به نشانی

ir در سایت موجود است.

تجلیل از استاد عالمه مصباح یزدی در نشست سالیانه اساتید طرح والیت)خرداد 1394(
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( نشست ساالنه اساتید طرح والیت با سخنرانی استاد فرزانه 

حضرت عالمه مصباح یزدی صبح روز شنبه 23 خردادماه 1394 در تاالر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.
در این نشست، حجت االسالم و المسلمین فقیهی در تجلیل از مقام شامخ حضرت عالمه مصباح یزدی به فعالیت های آموزشی استاد، در موسسه در راه حق 
اشاره کرد و گفت: استاد مصباح یزدی چهل سال قبل در موسسه در راه حق حضور یافت و اتاقی قرض گرفت تا کالسی تشکیل دهند و با الطاف و عنایت های 
حضرت معصومه)س( و امام زمان)عج( کارهای آموزشی به تشکیل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( و برگزاری دوره های آموزشی طرح والیت 

انجامید که پشتوانه اینها به بیش از 40 سال قبل مربوط می شود.
فقیهی تصریح کرد: طرح والیت در حدود 20 سال قبل، از سال 75 آغاز شد یعنی برخی از فرماندهان سپاه از آقا خواستند که در راستای مسائل فرهنگی، کاری 
انجام شود و حضرت آقا فرمودند: از آقای مصباح بپرسید و از ایشان نظر بخواهید که بعد از آن، با حضور فعال و ارزشمند حضرت عالمه مصباح یزدی و برخی 

از اساتید، با تشکیل کالس ها عمال طرح والیت آغاز گردید.
در پایان مراسم تجلیل از استاد عالمه مصباح یزدی به برخی از اساتید برتر و منتخب در دوره طرح والیت، حجج اسالم آقایان دکتر سید احمد فقیهی، دکتر 

مجتبی مصباح، دکتر محمد جعفری هرندی، دکتر نادعلی علی نیا خطیر، دکتر حامد 
حسینیان، دکتر مهدی طاهری، دکتر مسعود راعی و دکتر عبداهلل محمدی لوح تقدیر 

و هدایایی تقدیم شد. 
قالب طرح  در  تابستان 1394،  در  فعالیت های طرح والیت  نیز  امسال  است،  گفتنی 
والیت کشوری برای 900 دانشجو در دو شهر تهران و آبعلی باحضور 110 نفر استاد از 
موسسه امام خمینی)ره( از تاریخ 1394/4/27 تا 1394/6/9برگزار می گردد. طرح معاونت 
تهذیب حوزه)طالب اردبیل( و طرح والیت طالب)هندوستان(از دیگر فعالیت های طرح 

والیت درتابستان 94 می باشد.
در این دوره ها اساتید محترم مبانی شش گانه اندیشه اسالمی را  تدریس می نمایند. 
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حجت االسالم و المسلمین سید جواد حسینی کیا؛ 

هدف آموزش نیمه حضوری موسسه، آشنایی بیشتر با مبانی علوم انسانی می باشد.

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، حجت 
االسالم و المسلمین سید جواد حسینی کیا مدیرکل امور آموزشی موسسه امام خمینی)ره(، در مصاحبه با 
روابط عمومی موسسه، اهداف آموزش نیمه حضوری موسسه را این گونه برشمرد: آموزش نیمه حضوری 
موسسه امام خمینی)ره( بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی سیاست گذاری 
دوره های  انسانی،  علوم  در  موردنیاز  متخصص  و  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  و  تأمین  جهت  حوزه 
معارف  به  نسبت  آگاهی طالب  1_تعمیق  می نماید:  برگزاری  اهداف  این  با  را  غیرحضوری  کارشناسی 
اسالمی 2_گشودن عرصه های جدید آموزشی در حوزه های علمیه 3_آشنایی بیشتر برای طالب با مبانی، 
مباحث و نظریات در گرایش های مختلف علوم انسانی 4_افزایش توانمندی طالب برای انجام وظایف 

تبلیغی و تربیتی 5_آمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در رشته های مختلف علوم انسانی.
آموزش  تأسیس  از  هدف  کلی  طور  به  افزود:  ادامه  در  خمینی)ره(  امام  موسسه  آموزشی  امور  مدیرکل 
نیمه حضوری موسسه در سال 1378 این بود که برای طالب و روحانیونی که در قم حضور ندارند و یا در 
مراکز یا سازمان هایی حضور دارند که فرصت تحصیل روزانه در موسسه برایشان فراهم نیست، شرایطی 
فراهم گردد تا از طریق آموزش نیمه حضوری بنیه علمی خود را تقویت کنند و به ویژه با دروس معارف 

اسالمی موسسه آشنا شوند و از علوم و معارف موسسه بهره مند گردند.
وی تصریح کرد: ابتدا دو رشته فلسفه و علوم قرآنی به عنوان رشته های تحصیلی در دروه نیمه حضوری موسسه برای عالقه مندان 
ارائه شد و کم کم رشته های دیگری نیز اضافه گردید و آموزش نیمه حضوری موسسه توسعه یافت و رشته های کالم، علوم تربیتی، 
علوم سیاسی، تاریخ و روان شناسی هم تشکیل شد و زمینه تحصیل در دوره نیمه حضوری در 7 رشته تحصیلی برای طالب برادر و 

خواهر در موسسه فراهم شد.
حسینی کیا با اشاره به درخواست های فراوان برای ادامه تحصیل در دوره نیمه حضوری در مقطع کارشناسی ارشد اظهار داشت: 
با توجه به درخواست های فراوان فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی)نیمه حضوری( به ویژه خواهران برای ادامه تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد نیمه حضوری که البته در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند، تالش می کنیم تا شرایطی را به وجود آوریم و 
سرفصل ها، متون آموزشی و کمک آموزشی الزم را فراهم نماییم تا ان شاء... دوره ارشد نیمه حضوری در موسسه داشته باشیم. البته 
دوره کارشناسی ارشد حضوری برای برادران در موسسه وجود دارد اما دوره حضوری برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای 

خواهران وجود ندارد.
وی ادامه داد: تالش خواهد شد تا در آموزش نیمه حضوری یک آسیب شناسی کلی و کار کارشناسی صورت گیرد تا عالوه بر رفع 
کاستی ها و افزایش توانمندی ها، رشته های جدیدی در رابطه با سبک زندگی، جامعه شناسی و موضوعات دیگر و گرایش های جدید 

در آموزش نیمه حضوری ایجاد نماییم تا رشته های جدید تحصیلی فراهم گردد.
مدیرکل آموزش موسسه امام خمینی)ره( با ارائه امار دانش پژوهان نیمه حضوری گفت: قریب به 600 نفر دانش پژوه و طلبه خواهر و 
برادر در 7 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دوره نیمه حضوری در موسسه وجود دارد که در حال تحصیل هستند و در حدود 120 

نفر از آنها خواهران دانش پژوه می باشند که در رشته های مختلف تحصیلی فارغ التحصیل شده اند.
حسینی کیا با اشاره به آمار دانش پژوهان پذیرفته شده در سال تحصیلی جاری تصریح کرد: 175 نفر به عنوان دانش پژوه نیمه حضوری 
قبول شده اند که در حال تحصیل می باشند و برای سال تحصیلی جدید 906 نفر از داوطلبان و شرکت کنندگان در آزمون موسسه 
قبول شده اند که 714 نفر، برادارن پذیرفته شده برای تحصیالت در دوره حضوری می باشند و 192 نفر هم متقاضی تحصیل در دوره 
نیمه حضوری می باشند که 25 نفر از این 192 نفر پذیرفته شده، خواهران طلبه و 167 نفر نیز برادران طلبه پذیرفته شده هستند که 

نتایج و آمار قطعی پذیرفته شدگان نهایی تا پایان مردادماه از طریق سایت پذیرش موسسه اعالم می گردد.
مدیرکل امور آموزشی موسسه امام خمینی)ره( به انتخاب رشته در دوره حضوری و نیمه حضوری موسسه نیز اشاره نمود و خاطرنشان کرد: 
در آموزش حضوری دوره کارشناسی 13 رشته برای برادران طلبه و 7 رشته برای برادران و خواهران طلبه در دوره نیمه حضوری وجود دارد 
که دانش پژوهان ابتدا دروس معارف اسالمی)از 1 تا 5( و آموزش فلسفه) از 1 تا 3( را می گذرانند و در نهایت با کسب حد نصاب علمی الزم 
برای انتخاب رشته موردنظر اقدام می نمایند و در یکی از 13 رشته تحصیلی در دوره حضوری و یا یکی از 7 رشته تحصیلی در دوره نیمه 

حضوری ادامه تحصیل خواهند داد.
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حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدحسین طاهری آکردی؛

هدف ما ایجاد رشته های تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد؛ با نگاه معارف اسالمی است

رئیس  امام خمینی)ره(  پژوهشی  و  آموزشی  روابط عمومی موسسه  اطالع رسانی  و  مرکز خبر  گزارش  به 
امام  موسسه  عمومی  روابط  و  خبر  مرکز  با  اختصاصی  مصاحبه  در  اسالمی  معارف  و  فرهنگ  دانشگاه 
خمینی)ره( اظهار داشت: مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری مؤسسه) دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی( 
وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( می باشد که با نظارت وزارت علوم و از طریق کنکور 
سراسری دانشجو می پذیرد و عالقه مندان غیرطلبه می توانند از طریق آزمون سراسری وارد این مرکز شوند.

دکتر طاهری تصریح کرد: رشته های تحصیلی با عناوین رشته های معارف اسالمی، کالم اسالمی و تاریخ 
اسالم از رشته های تحصیلی در دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی بوده و هم اکنون بنابر مصلحت هایی 
تنها در رشته معارف اسالمی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و در نظر داریم؛ انشاء ا... با مساعدت 
موسسه در مقطع کارشناسی در رشته های همگون با معارف اسالمی رشته ها را گسترش دهیم و در مقطع 
ارشد نیز، رشته هایی تشکیل دهیم. پیشنهادمان نیز ایجاد حداقل پنج رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی 

ارشد با نگاه معارف اسالمی می باشد.
حجت االسالم و المسلمین طاهری آکردی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های مهم که در نظر داریم انجام 
شود، ورود به زبان عربی و انگلیسی است که البته با تأکید شورای دانشگاه و هیأت رئیسه مؤسسه همراه 
است و امید است ما بتوانیم در آینده، معارف اسالمی را به زبان های روز دنیا ارائه دهیم و هدف از تاسیس 

دانشگاه درابتدا نیز همین بوده است. 
ریاست دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی گفت: برای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت زبان عربی و انگلیسی نیاز به مباحث 

خاصی است که ما در حال تهیه مقدمات آن هستیم.
وی در ادامه افزود: دوره های کوتاه مدت با موضوعاتی مانند اخالق اسالمی، معارف قرآن، آشنایی با معارف اسالمی، حدیث شناسی، 
تحصیلی،  مشاوره ای  بحث های  رسانه،  آسیب شناسی  اسالمی،  زندگی  سبک  مانند  مباحثی  و  است  برگزار  حال  در  اسالم  تاریخ 
بحث های مشاوره ا ی ازدواج، بحث های مربوط به بصیرت افزایی، بیداری اسالمی، جنگ نرم،  فرقه های انحرافی، وهابیت و بهائیت، 
معنویت های نوظهور و برنامه های دیگری که در دستور کار کارگاه های مباحث فرهنگی ما می باشد. البته مدخل نگاری واژگان معارفی 

و ایجاد نشریه مجازی از کارهای مهم دیگری است که باید انجام دهیم.
طاهری تصریح کرد: به نظر می رسد بخش نیمه حضوری نیز در دانشگاه باید باردیگر احیاء شود تا افرادی که به هر دلیل می خواهند 
از شبکه های اینترنتی کمتر استفاده کنند، بتوانند به صورت نیمه حضوری به تحصیل علوم بپردازند و برای هر درس دو واحدی حداقل 

4 تا 6 جلسه در کالس حضور یابند و شرایطی برای حضور آنان فراهم گردد.
وی تأکید کرد: چنانچه بودجه الزم وجود داشته باشد ما می توانیم دوره هایی را که در موسسه برای طالب برگزار می کند، به صورت 

مجازی ارائه دهیم.
رئیس دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی با اشاره به لزوم ایجاد بانک سؤال در دانشگاه گفت: آموزش مجازی برای هر درس دو 
واحدی باید حداقل 400 تا 500 سؤال در بانک سؤاالت داشته باشد تا بتواند با ارائه سؤال های بهتر، بیشتر و متنوع تر دانشجویان را 

برای آزمون درس ها آماده  سازد.
وی در ادامه افزود: برای تولید محتوای دروس و سیر بحث ها نیز باید گفت مسئوالن محترم در گذشته زحمات زیادی کشیده اند. سیر 
درس ها به این صورت است که درس ها به صورت قطعه قطعه انتخاب شده و سؤال های خوبی برای آن مطرح شده است و مقدمه و 
مؤخره آن هم کامال مشخص است. عبارت ها به صورت مناسب در درس آمده که مطالعه و فهم مطالب را آسان می سازد و ان شاءا... 

برای همه دروس این کار انجام خواهد شد.
طاهری ادامه داد: غنی سازی در درس هم مسئله مهمی است یعنی مقاله ها و نکاتی که استاد در درس مطرح می کند و یا توضیح 
برخی از واژگان سخت باید در کنار محتوا مطرح شود. این کار سبب می شود تا از مطالب کمک درسی هم در آموزش استفاده شود.

حجت االسالم و المسلمین طاهری آکردی به برخی دیگر از کارهایی که باید در دانشگاه فرهنگ و معارف انجام شود اشاره کرد 
و گفت: طرح امین )محصوالت چندرسانه ای از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری(و طرح سراج )محصوالت چندرسانه ای ازبیانات 
"بایسته ها،  برگزاری همایش  است. همچنین  قرار گرفته  دانشگاه  فرهنگی  تولید  برنامه های  در  است که  ارزشمند عالمه مصباح( 
از  فعال هستند  در فضای مجازی  دانشگاهی که  و  مراکز حوزوی  باهمکاری  و چالش های عرصه مجازی"  ظرفیت ها، فرصت ها 

کارهای موردنظرمان است که البته بودجه خاص خود را می طلبد.
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احتمال معرفت شناختی
امام خمینی)ره( کرسی  پژوهشی  و  آموزشی  فلسفه موسسه  گروه  به همت 

داخلی»نظریه پردازی، نوآوری و نقد« برگزار گردید.
و  آموزشی  موسسه  عمومی  روابط  اطالع رسانی  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
با  نوآوری  و  نقد  پردازی،  نظریه  داخلی  کرسی  خمینی)ره(  امام  پژوهشی 
حجت  سخنرانی  با   94/3/26 روز  در  شناختی«  معرفت  موضوع»احتمال 

االسالم و المسلمین دکتر مجتبی مصباح برگزار شد.
در این کرسی داخلی حجت االسالم و المسلمین عسکری سلیمانی به عنوان 
محمد  استاد  و  فیاضی  غالمرضا  حاج  استاد  آقایان:  اسالم  حجج  و  ناقد 
حسین زاده، به عنوان داوران این کرسی به ارائه نظر علمی خویش پرداختند.

به عنوان  عبداهلل محمدی،  دکتر  المسلمین  و  االسالم  است حجت  گفتنی 
دبیر علمی این کرسی داخلی حضور داشتند.

در این جلسه کرسی نظریه پردازی دکتر مجتبی مصباح اظهار داشت: یقین 
به صدق یک قضیه در صورتی که از پشتوانه معرفتی الزم برخوردار باشد، 
از نظر دانش معرفت شناسی موجه است. در معرفت شناسی اسالمی، قضایای 
را  این قضایا  استاد مصباح،  پایه بدیهی مالک توجیه سایر قضایا هستند. 
نیز بر اساس معرفت حضوری که خود موجه است، موجه می کند و همین 

دیدگاه، مبنای معرفت شناختی این نظریه را تشکیل می دهد.

راهبردهای اسالم در برابر بيگانگان

با سخنرانی حضرت عالمه  بیگانگان  برابر  با موضوع راهبردهای اسالم در  امام خمینی)ره(  فارغ التحصیالن مؤسسه  انجمن  بیست و نهمین نشست 
مصباح یزدی برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در بیست و نهمین نشست انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه 
امام خمینی)ره( حجت االسالم و المسلمین دکتر علی مصباح به عنوان دبیرکل انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه به نعمت بزرگ انقالب اسالمی و احیای 

احکام اجتماعی اسالم، به وسیلة امام خمینی)ره( اشاره کرد و گفت: ادامه این راه عظیم بر عهدة ماست.
دکتر علی مصباح خاطر نشان کرد: حکومت اسالمی و جامعة اسالمی در برخورد با بیگانگان چگونه باید برخورد کند و یا چگونه رفتار کند و چه اصول 
استراتژیکی در این مواجهه مَدنظر اسالم است. طبیعتًا در شرایط مختلف تاکتیک های مختلف الزم هست ولی اصول ثابت و راهبردهای اصلی در مواجهه 

با بیگانگان وجود دارد قابل استنباط است و موضوع این نشست انجمن حول این محور می باشد.
سخنران بعدی این نشست دکتر فؤاد ایزدی بود که در سخنرانی خود اظهار داشت: اگر بخواهیم بدانیم که چگونه باید با دشمنان رفتار کرد، ابتدا باید 

دشمن را به خوبی بشناسیم و مواضع او را بدانیم تا موضع گیری مناسبی داشته باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا در برنامه های خود کشورهای »همراه« را با خود نگه می دارد و 
می خواهد کشورهای دشمن را هم با خود همراه کند و بنابراین اوباما گفته بود که تصور این که 

همیشه ایران دشمن آمریکا باشد تصور غلطی است و می تواند با آمریکا همراه شود.
حجت االسالم و المسلمین حمید رسایی هم در میزگرد علمی که با حضور اساتید دیگر تشکیل 
شده بود شرکت کرد و به ارائة نظر خویش پرداخت و از مواضع مقام معظم رهبری در بحث 

هسته ای و طرح سه فوریتی در مجلس کاماًل حمایت کرد.

نقد رويکرد تاريخی گری در تحليل
 انقالب اسالمی ايران

نظریه پردازی،  داخلی»  علمی  کرسی  معاصر،  اندیشه  تاریخ  گروه  همت  به 
نوآوری و نقد« روز سه شنبه 1394/3/5 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره(، برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(، کرسی علمی داخلی با عنوان »نقد رویکرد تاریخی گری در تحلیل 
انقالب اسالمی ایران«، در تاالر موسسه برگزار شد و حجت االسالم و المسلمین 
دکتر ابوطالبی به نقد و سخنرانی پرداخت وحجج اسالم آقایان: دکتر یعقوب توکلی، 

دکتر امیدی و دکتر یعقوبی به عنوان ناقذ نظرات خود را اعالم کردند.
ابوطالبی به بررسی و نقد  ابتدای این کرسی نظریه پردازی، دکتر مهدی  در 
نظریه نیکی آر.کدی در تحلیل انقالب اسالمی ایران پرداخت و گفت: خانم 
نیکی آر.کدی یکي از معروفترین ایران شناسان غربي می باشد که رساله دکتراي 

خود را با عنوان »تأثیر غرب بر تاریخ اجتماعي ایران مدرن« نوشته است.
اسالمی  انقالب  شکل گیری  اصلی  عامل  کدی،  نیکی  افزود:  ابوطالبی  دکتر 
بر مطرح شدن یک  تأکید  که  ایران  اسالمی  اخیر  احیای  دو عنصر  را  ایران 
اقتصادی،  نارضایتی های  و  دارد  ایران  در  تشیع  و  اسالم  از  جدیدی  فضای 

اجتماعی و سیاسی قرن 19 و 20 عامل دیگر آن است، برشمرد.

نشست های علمــی



 

پدیدآورنده: محمد مهدی منادی
به راهنمایي دکتر مسعود اسماعیلی/ 
کارشناسي  امینی نژاد-  علی  استاد 
آموزشي و پژوهشي  ارشد )موسسه 
امام خمیني )ره(گروه عرفان، رشته 

عرفان اسالمی( ؛ 1393.
اسم  به  متحقق  که  رو  آن  از  کامل،  انسان 
و  بوده  حقانی  جنبه های  دارای  است،  اهلل  جامع 
از آن رو که دارای جنبه بشری است، ملتزم به 
محدودیت های بشری می باشد. حال سئوالی که 
مطرح می شود آن است که چگونه می توان میان 
ابعاد بشری و حقانی در انسان کامل جمع نمود؟

در پاسخ به این سؤال می توان گفت انسان کامل، 
با اتحاد با نفس رحمانی، حامل همه مظاهر کلی 
احکام  شده،  واحد  وجود  این  روی  بر  جزئی  و 
هریک از مظاهر را می پذیرد. از سوی دیگر وی، 
در  دوم،  از سفر  واالیی حاصل  مقامات  با حفظ 
سفر سوم و چهارم از اسفار اربعه، در مراتب کثرات 
سریان وجودی داشته، در عین اینکه غیریت او 
و  می یابد  عینیت  آنها  با  است،  محفوظ  آنها  با 
میزان  آنها می گردد. همچنین  احکام  به  منصبغ 
استفاده انسان کامل از امور حقانی، در چارچوب 
آن  از  بوده،  مبضوط  وی،  ثابت  عین  اقتضائات 
و  نهایت معرفت  از سوی دیگر،  تبعیت می کند. 
التزام به ادب بندگی از جانب انسان کامل اقتضاء 
دارد تا در مواردی که از سوی خداوند مأمور به 
استفاده از لوازم حقانی نمی باشد، به لوازم بشری 
خالق  حقانی،  لوازم  بروز  عدم  با  تا  شود  ملتزم 
)حق تعالی( و مخلوق )انسان کامل( از یکدیگر 
متمایز گردند. از طرفی، از آنجا که انسان کامل 
خادم اراده تشریعی حق تعالی می باشد، این التزام 
به شریعت، در مواردی که با استفاده از او مقامات 
همچنین،  می شود.  مقدم  باشد،  تضاد  در  حقانی 
انسان  توانایی  و  انسان  وجودی  اطوار  براساس 
اسالم،  سه گانه  مقام های  میان  تردد  بر  کامل 
در  تمکین  مقام  به  رسیدن  و  احسان  و  ایمان 
و  حقانی  لوازم  میان  تداخلی  هیچ گونه  تلوین، 
بشری رخ نمی دهد؛ چراکه بشریت انسان کامل، 
به عالوه  اوست،  وجودی  شئون  از  یکی  تنها 
را  خود  حقانی  امور  غیرت،  باب  از  کامل  انسان 

بروز نداده، به مقتضای بشریت مشی می کند.
از این رو، انسان کامل به مقتضای مقام جمعی 
کمالی خود، محدود به جنبه حقانی و یا بشری 
نبوده، با جمع هردو و قرار گرفتن در ابتدای قوس 
صعود و انتهای قوس نزول، مسمای »هو االول 

و اآلخر« گردیده است.

پدیدآورنده: سید مصطفی حسینی 
االسالم  حجت  راهنمایي  به 
بهمن/  قلعه  اکبرحسینی  دکتر 
حجت االسالم دکتر محمدحسین 
طاهری - کارشناسی ارشد)موسسه 
خمیني  امام  پژوهشي  و  آموزشي 

)ره(گروه کالم و فلسفه دین( ؛ 1393.
پرطرفدار  فرقه های  از  یکی  کاتولیک 
مسیحیت است و اعتقاد به آموزه  گناه ذاتی، از 
بنابر این  برجسته ترین آموزه های آنان است. 
اعتقاد حضرت آدم)ع(، از میوه شجره معرفت 
این عمل موجب  تنها  نه  و  بد خورد  و  نیک 
سقوط ایشان گردید؛ بلکه تمام ذریه او را نیز 
آلوده کرد. به نظر می رسد این آموزه، توجیهی 
کفاره  و  مسیح)ع(  نجات بخشی  ایده  برای 
است.  انسان ها  تمام  گناه  برای  ایشان  بودن 
پولس و آگوستین از مهم ترین نظریه پردازان 
در زمینه گناه ذاتی هستند؛ اما از همان ابتدا، 
غیرقابل  و  غیرمعقول  را  ایده  این  مخالفان 
این  مخالف  شاخص ترین  می دانستند.  دفاع 
که  همفکرانش  و  او  بود.  پالگیوس  آموزه، 
پیامدهای  می رسند،  هم  معاصر  عصر  به  تا 
نبودن،  عقالنی  نظیر؛  آموزه  این  خطرناک 
از بین رفتن  زیرسئوال رفتن عدالت خداوند، 
اختیار، به چالش کشیدن تکلیف مندی انسان 

و ... را غیرقابل چشم پوشی می دانستند. 
این  به  امامیه  منظر  از  آموزه  این  بررسی  در 
میان  در  آموزه  این  اواًل  که  رسیدیم  نتیجه 
هرچند  ندارد؛  جایگاهی  امامیه،  اعتقادات 
از  ذاتی  گناه  لوازم  برخی  با  شباهت هایی 
والدین  گناه  تاثیر  و  انسان  آلوده  ذات  جمله 
بر فرزندان، وجود دارد. در ثانی، از نگاه امامیه 
نقدهای فراوانی بر آن وارد است که از جمله 
با  آموزه مسیحی  این  تعارض  آنها  مهم ترین 
برخی صفات کمالیه ذات باری تعالی می باشد.

پدیدآورنده: امیر خواص   پایاننامهها       
به راهنمایي دکتر حمید کثیری 
رساله  عطار-  موحدیان  علی   /
و  آموزشي  )موسسه  دکتری 
)ره(گروه  خمیني  امام  پژوهشي 

کالم و فلسفه دین( ؛ 1388.
بررسی آموزه های بنیادین ادیان از جمله مسائلی 
گرفته  قرار  توجه  مورد  دین  فلسفه  در  که  است 
از  است و در این میان مسیحیت به عنوان یکی 
ادیان زنده جهان به واسطه برخی از آموزه هایش 
این  از  یکی  است.  بوده  خاص  توجه ای  مورد 

آموزه ها مسئله چندگانه انگاری الوهیت است.
توحید  به  که  است  از یک سو مدعی  مسیحیت 
از  تثلیث  به  باور  دیگر  سوی  از  و  دارد  باور 
بنیادی ترین باورهای مسیحیت است. ناسازگاری 
بررسی  با  که  داشت  آن  بر  را  ما  اعتقاد  دو  این 
باور  آیا  که  کنیم  روشن  را  مسئله  این  تحلیلی، 
نقلی  باور اصیل و دارای پشتوانه  تثلیث یک  به 
پنج  و  در یک مقدمه  رساله  این  یا خیر؟  هست 

فصل سامان یافته است. 
را  مطالبی  مقدماتی  مباحث  ارائه  با  ابتدا  در  ما 
دخالت  رساله  موضوع  بهتر  هرچه  تبیین  در  که 
داشته است، تبیین کرده ایم. در ادامه با جستجو 
در کتاب مقدس یهود)عهد عتیق و تلمود( سابقه 
باور به مسیحا و ویژگی های مسیحا در آیین یهود 
انبیای  آیا  که  شود  معلوم  تا  است،  شده  بررسی 
بنی اسرائیل که بشارت به آمدن مسیحا داده اند، 
خیر؟  یا  بوده اند  قائل  مسیحا  برای  نیز  الوهیتی 
برای  الوهیتی  که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  و 
براساس  بحث،  ادامه  در  نشده اند.  قائل  مسیحا 
عیسی  الوهیت  و  مسیحا  مسئله  تاریخی،  سیر 
به عنوان  القدس  الوهیت روح  مسیح)ع( و همچنین 
ضلع سوم تثلیث در آیین مسیحیت بررسی و سپس 
مسئله پرستش حضرت مریم)ع( و الوهیت او نقد و 

بررسی شده است.
که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  قسمت  این  در 
نبوده  معتقد  خود  الوهیت  به  عیسی)ع(  حضرت 
خدا  را  مریم)ع(  و حضرت  القدس  روح  هرگز  و 
او  نیز  اولیه  مسیحیان  از  بسیاری  است.  نداسته 
ایشان  الوهیت  را یکی نبی می دانستند و مسئله 
مسئله  ادامه  در  است.  پولس  پرداخته  و  ساخته 
باور به تثلیث و چندگانگی الوهیت در هندوئیسم 
و آیین مصر باستان مورد تحقیق واقع شده است، 
تا تشابهات چندگانگی الوهیت در این دو آیین و 
در  شود.  روشن  مسیحیت  آیین  بر  آنها  تاثیرات 
پایان نیز چندگانگی الوهیت در مسیحیت نقد و 

بررسی شده است.

چگونگی جمع ابعاد حقانی و 
بشری در انسان کامل از منظر عرفان اسالمی

آموزه گناه ذاتی در کلیسای کاتولیک 
و بررسی آن با تاکید بر عقاید امامیه

چندگانه  انگاری  نقد  و  بررسی 
الوهیت در مسیحیت 
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 از خدا آگاهی تا خودآگاهی و آثار روان شناختی آن
نام پدیدآور: مسعود نورعلیزاده میانجی 

"خداآگاهی" به عنوان سازه ای روان شناختی، با تآثیرگذاری در "خود" که 
هسته مرکزی نظام روانی و محور شخصیت انسان است، آثار روان 

شناختی عمیقی دارد.
چگونگی  تبیین  به  اسالمی،  آموزه های  از  الهام  با  کتاب  این 
ارتباط"خداآگاهی" با "خودآگاهی" پرداخته است و آن را در عرصة 

پژوهش تجربی نیز بررسی می کند.

 خوشبینی و امنیت روانی 
نام پدیدآور: رمضان علی حسنی 

روزانه  رویدادهای  درباره  افراد  تبیین  سبک  از  خوش بینی  احساس 
زندگی شان سرچشمه می گیرد.

نگاه انسان به خدا، اطرافیان، محیط زیست و زندگی، از نوع نگرش 
مرجع  چارچوب های  و  اجتماعی  محیط  مربیان،  و  معلمان  والدین، 
ایجاد  روانی،  و  جسمانی  سالمت  باعث  خوش بینی  می پذیرد.  اثر 
همدلی، رضایت از زندگی، رضایت زناشویی، رضایت شغلی، امید و 

پیش رفت، سالمت معنوی، امنیت روانی و مانند آن می شود.

 درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن
نام پدیدآور: سید محمد کاظم رجایی

بوده  نبی مکرم اسالم  ازجمله  انبیا و  بعثت  از  آموزه های اسالمی، عدالت، هدف  براساس 
عامل  اساسی ترین  نیز  و  ربوبی  قرب  به  رسیدن  برای  وسیله ای  و  کمال  عدالت،  است. 
برای سوق دادن جامعه به سمت دین و معنویت به  شمار می رود.  براساس این آموزه ها، 
اجرای عدالت، سبب آرامش دل ها، نزول برکات، غنای مردم و نیز مایه حیات زمین می شود؛ 

همچنین ثبات و دوام حاکمیت، در گرو اجرای عدالت است.

 بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با کلیسای کاتولیک
نام پدیدآور: محمد حسین طاهری آکردی 

موضوع این پژوهش پاسخ به شبهه یکسان انگاری روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک 
است. برخی با یکسان انگاری این دو مجموعه، به سرنوشت واحد برای این دو نهاد حکم 
کرده اند. این پژوهش کوشیده است با نگاهی علمی، به بررسی ماهیت، وثاقت، جایگاه، 
ساختار و عملکرد این دو مجموعه بپردازد و با استفاده از منابع اصلی هریک، تفاوت ها و 

شباهت های آنها را استخراج کند و به شبهه یکسان انگاری پاسخ دهد.

 شاخص های سبک زندگی اسالمی
نام پدیدآور: جمعی از نویسندگان

بنیادینی دارد که همه مفاهیم، تعاریف،  سبک زندگی در چارچوب اسالمی اشاره به واقعیت 
دیدگاه ها و روایت های معطوف به فرهنگ و تمدن از آن سرچشمه می گیرد. از منظر اسالمی، 
سبک زندگی محتوا و روح عینیت یافته فرهنگ و تمدن به شمار می رود. از این رو، تعبیر به 
"واقعیت اعال" یا "بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن"، مناسب ترین بیانی است که می توان 

در باب اهمیت و جایگاه کنونی سبک زندگی بیان نمود.
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   دوازدهمین دوفصلنامه علمی و پژوهشی معرفت سیاسی  منتشر شد.
برخی از مقاله ها:

معنا و مبناشناسی کرامت انسانی با نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه قرآنی / مسعود 
راعی 

ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت / محمد قاسمی 
طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر)ص(  و جانشینان آن حضرت و ... /سید محمود طیب 

حسینی 

   پنجمین دوفصلنامه علمی-تخصصی اندیشه های حقوق عمومی منتشر شد.
برخی از مقاله ها: 

نظارت عمومی؛ مردم ساالری دینی / محمد جواد نوروزی 
نظام نظارتی در فقه حکومتی / سید احمد مرتضایی / مسعود راعی 

بررسی تعارض های کنوانسیون » رفع تبعیض از زنان « با دیگر اسناد و ... / 
معصومه بیگم طاهری / علی محمد مکرمی

دانش ناری/  زهرا  موسی زاده/  ابراهیم  تطبیقی/  اساسی  حقوق  در  نوظهور  عرصه های 
محسن خوشنویسان

   بیست و نهمین شماره دو فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی و دین
برخی از مقاله ها:

الگوی پیش بینی هوش معنوی بر پایه سبک های اسنادی و خود کنترلی/ ملیح آرین پور/ 
فاطمه شهابی زاده/ عبدالمجید بحرینیان 

روزانه/  براساس تجارب معنوی  و عاطفی شادمانی  مولفه های شناختی  پیش بینی 
مریم بردبار/ محمد مزیدی شریف آبادی  

رابطه جهت گیری مذهبی با سالمت روان و تحول اخالقی/ حسن اعتصامی نیا/ رحیم 
ناروئی نصرتی/ محمد احمدی

      نهمین دو فصلنامه علمی-تخصصی اسالم و پژوهش های مدیریتی 
برخی از مقاله ها:

سالمت اداری و راه های مبارزه با فساد اداری/ استاد عالمه محمد تقی مصباح یزدی
مدیریت راهبردی و نقش آن در تحول حوزه علمیه/ سید غالمرضا موسوی 

عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمونین علی)ع(
راهکارهای کارآمدی مدیریت دولتی، رویکرد اسالمی؛ با تأکید بر تفسیر»المیزان«/ محمدتقی 

نوروزی / علی اصغر پور عزت/ محمدرضا رحیمی

    ششمین دو فصلنامه علمی-تخصصی معرفت ادیان  
برخی از مقاله ها:

انجیل برنابا در تعارض با قرآن کریم/ حسین حیدری/ خدیجه کاردوست فینی/ محمدمهدی قربانی 
تبین مسئله گناه نخستین با تکیه بر آراء ایرنائوس/ مریم خوشدل روحانی/ رقیه بیگدلی/ حسین 

اترک 
بندیکت قدیس، عارف یا راهب؟ سیدمحمدرضا موسوی فراز 
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شاخص های مذاکره ایده آل از منظر امام و رهبری
دکتر منوچهر محمدی: ما باید تحریم ها را که اهرم های آنان است با اقتصاد مقاومتی از دستشان خارج کنیم.

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( همایش »شاخص های مذاکره ایده آل 
از منظر امام و رهبری« به همت گروه علوم سیاسی موسسه، روز یکشنبه 1394/3/10 از ساعت 18 در تاالر موسسه امام خمینی 

برگزار شد.
ابتدا حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد نوروزی در یک سخنرانی کوتاه به مذاکرات از منظر امام و رهبری اشاره کرد 
و گفت: ما اگر مذاکرات هسته ای را بر فرمایشات مقام معظم رهبری و حضرت امام عرضه کنیم، شاید بتوان این تحلیل را 
ارائه کرد که مذاکرات هسته ای به مثابه یک رفتار در عرصه سیاست خارجی می باشد که می توان آن را در اندیشه مقام 
معظم رهبری، در دو گفتمان نوین اسالمی و جاهلیت مدرن مورد ارزیابی قرار داد و در فرمایشات حضرت امام تحت 

عنوان اسالم ناب و اسالم آمریکایی   آن را مالحظه کرد.
کتر  نوروزی افزود: طبیعتا گفتمان جاهلیت مدرن هدفش تغییر رفتار ما هست و برای نیل به این هدف راهبردهای د

هدف  این  به  نیل  برای  راهبردی  عنوان  به  مذاکرات  به  و  است  کرده  تاکنون طی  انقالب  آغاز  از  را  متعددی 
می نگرند. در مقابل، در گفتمان نوین اسالمی، هدف آن گسترش عدالت و صدور انقالب و ارزش های ناشی از 
انقالب اسالمی می باشد و در صدد هست که با ظلم و جاهلیت مدرن در عرصه جهانی چالش داشته باشد و با 

آن مبارزه کند.
در  را هم  این  و  اساسی هست  تقابل  گفتمان،  دو  این  تقابل  داد:  ادامه  خمینی  امام  موسسه  علمی  هیأت  عضو 
فرمایشات مقام معظم رهبری می توان جست وجو کردو آن را یافت که این دو گفتمان به هم نزدیک نمی شوند 
و نمی توانند باهم آشتی کنند. یکی گفتمان ظلم و ستیزه گری با مظلومان و ملت ها است و یک گفتمان، گفتمان 

حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است، اینها چطور می توانند دست در دست هم دهند و به هم نزدیک شوند.
دکتر نوروزی اظهار داشت:گفتمان نوین اسالمی در مصاف با گفتمان جاهلیت مدرن، در درون خود می تواند نگاه های 

مختلفی داشته باشد یعنی راهبرد مقاومت صریح و آشکار و یا نرمش قهرمانانه وجود داشته باشد.
نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جامعه ما امروزه یک نگاه به بیرون هست که نگاه بی 

فایده ای است و نگاه دیگر به درون می باشد و آن استراتژی  اقتصاد مقاومتی است.
در همایش شاخص های مذاکره ایده آل از منظر امام و رهبری، آقایان دکتر حسن بهشتی پور، دکتر سید یاسر جبرئیلی و دکتر منوچهر  

محمدی، مباحث خود را مطرح نمودند و درباره مذاکرات هسته ای به خطوط قرمز تعیین شده توسط مقام معظم رهبری، اشاره کردند و 
نظرهای کارشناسی خود را اعالم کردند.

بهشتی پور اظهار داشت: بایدها و نبایدهایی در سیاست خارجی از نگاه امام خمینی)ره( وجود دارد که بیان شده است و عبارتند از: استقالل خواهی، 
عدالت جویی، دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان، استکبار ستیزی، حمایت از اسالم  و مسلمانان و دفاع از حقوق آنان در برابر نظام سلطه بین المللی، 
احترام به حق حاکمیت ملی و قوانین داخلی کشورها و تاکید بر وحدت جهان اسالم و تاکید بر صدور انقالب اسالمی به خارج مرزها، خودباوری و ایمان به اینکه 

ما می توانیم مستقل باشیم و البته باتوجه به کمبود وقت از استدالل های آن می گذریم.
وی در ادامه به جنبه های نفیی در فرمایشات حضرت امام اشاره کرد و گفت: جنبه های نفیی سیاست خارجی عبارت اند: از نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، 
نفی هرگونه ظلم در حق دیگران، نفی هرگونه وابستگی به بیگانگان، نفی به کارگیری زور و خشونت علیه مردم بی پناه در کشورها و عدم مداخله در امور داخلی کشور 

که 5 اصل از فرمایشات حضرت امام می باشد که آنها را استخراج نموده ام.
دکتر سید یاسر جبرئیلی، معاون پژوهشی خبرگزاری فارس نیز در ادامه همایش اظهار داشت: ما باید بدانیم مذاکره از دیدگاه امام و رهبری به چه معنا می باشد و در مذاکراتی 
که اتفاق می افتد آیا خطوط قرمز مطرح شده توسط مقام معظم رهبری رعایت می شود؟ ما باید ببینیم نظام ما چگونه نظامی است و ما در چه دنیایی زندگی می کنیم. یک 
نگاه قرآنی و والیی وجود دارد و طبق آیه شریفه » و اَِعدو لهم ماستطعتم من قوه...«تاکید بر مبارزه با کفار وجود دارد و مسلمین باید خود را تقویت کنند. ما باید بدانیم نظام 

بین الملل چگونه نظامی است؟
در ادامه، دکتر منوچهر محمدی با ارائه راهکارهایی یادآور شد: من معتقدم مذاکرات نباید قطع شود اما مذاکرات باید از موضع قدرت باشد و از موضع انفعال و ضعف نباشد. 
ما باید تحریم ها را که از اهرم های آنان است با اقتصاد مقاومتی از دستشان خارج کنیم و سیستمی را در مقابل سیستم نظام سلطه به وجود آوریم و البته می توانیم به وجود 
بیاوریم، یعنی باید سیستم مالی وبانکی درستی را به وجود آوریم. از خام فروشی دست برداریم و این قبیل کارها، کارهایی است که آن ها را می توان انقالبی انجام داد و االن 

هم موقع انجام آن است.
وی به شعار همدلی و همزبانی اشاره کرد و گفت: شاخص و مصداق همدلی و هم زبانی چیست و با چه کسانی باید همزبان شد؟ ملت با دولت یا دولت با ملت 
و یا چیزدیگری هم می تواند باشد؟ بهترین کار این است که دولت و ملت با حضرت آقا همزبان شوند و خود را با حضرت آقا تطبیق دهند تا همدلی و هم زبانی 

در ملت و دولت به وجود آید.
دکتر منوچهر محمدی معاون وزیر امور خارجه سابق گفت: من یک احساس خطری می کنم و آن این است که از شکست و ناکامی هسته ای و یا شکست 

در انتخابات، خدای ناکرده فتنه ای به وجود نیاید.
گفتنی است؛ عالوه بر این همایش، همایش دیگری نیز قبال با عنوان »تأثیر مذاکرات هسته ای بر روابط بین الملل عصر روز یکشنبه 94/2/20 با 
حضور آقایان: دکترابراهیم متقی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، دکتر ناصر هادیان )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( دکتر فؤاد ایزدی 
)عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان( و حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی )عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد که قسمت هایی از آن از برخی از شبکه های تلویزیونی پخش شد.

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(12



اسالمی  سازی علوم انسانی در رساله  های علمی
تعیین موضوع پایان  نامه  ها و تدوین رساله  های علمی، بخشی از رسالت اصلی موسسه است که متناسب با اسالمی  سازی علوم 

انسانی می  باشد.
و  االسالم  خمینی)ره( حجت  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  عمومی  روابط  رسانی  اطالع   و  خبر  مرکز  گزارش  به 

المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی مدیر تحصیالت تکمیلی معاونت آموزش موسسه امام خیمنی)ره( در یک مصاحبه   
اختصاصی با روابط عمومی موسسه اظهار داشت: تحصیالت تکمیلی معاونت آموزش یکی از مهمترین بخش  ها 

در آموزش و حتی در موسسه است که تربیت اصلی نیرو  های موسسه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را 
برعهده دارد.

دکتر ابوطالبی خاطرنشان کرد: کار ویژه تحصیالت تکمیلی، آموزش دانش  پژوهان در مقطع کارشناسی ارشد 
و دکتری می  باشد که فعالیت آن از برگزاری آزمون ورودی)کتبی( و مصاحبه و سنجش آغاز می  شود و با 
برگزاری دوره  های آموزشی و تصویب طرح  های پایان  نامه   های ارشد و برگزاری آزمون جامع در دوره 
دکتری و تصویب طرح  های رساله  های دکتری که بحث اجمالی و تفصیلی دارد، ادامه می  یابد و فعالیت  
های تحصیالت تکمیلی در مرحله برگزاری دفاع و پیش دفاع در مقطع ارشد و پیش دفاع و دفاع و یا 
جلسه و سمینار در دوره دکتری به پایان می  رسد و این اجمال کار تحصیالت تکمیلی در موسسه است.

مدیر تحصیالت تکمیلی به زمان آغاز فعالیت آموزشی، سوابق و پیشینه کار علمی موسسه اشاره کرد و گفت: 
بنیاد  فعالیت ها در ساختمان  از آن که  ]قبل  فعالیت  های علمی موسسه می  گذرد  آغاز  از  در حدود 40 سال 
باقرالعلوم آغاز شود، در ساختمان »موسسه در راه حق« وجود داشت[ و از 20 سال قبل هم مدارک علمی 

موسسه به شکل رسمی از سوی وزارت علوم صادر شده و می  شود و در نتیجه تعداد زیادی فارغ  التحصیل در 
مقطع کارشناسی وجود دارد که برای ادامه  تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با یکدیگر به رقابت می  

پردازند. بنابراین حجم برگزاری آزمون  های ارشد و دکتری بسیار باالست و بیشترین آزمون  ها در مقطع ارشد و 
دکتری در حال انجام است.

ابوطالبی تأکید کرد: با توجه به ارتقاء کمی، به دنبال ارتقاء کیفی نیز در تحصیالت تکمیلی هستیم و به همین خاطر 
در بحث پایان  نامه  ها و رساله  های دکتری به دنبال ارتقاء کیفیت می  باشیم و در حقیقت ثمره تحصیالت تکمیلی و 

ثمره کل تحصیالت یک دانش  پژوه که تحصیالت خود را در موسسه از مقطع کارشناسی شروع کرده و در مقطع ارشد یا 
دکتری به پایان رسانده است، در پایان  نامه  اش متبلور می  شود و به عبارت دیگر عمده تالش علمی دانش  پژوهان موسسه 

را باید در پایان  نامه  ها و به ویژه در رساله دکتری آنها مشاهده نمود و حتی نمره علمی موسسه را هم در بسیاری از اوقات باید در 
پایان  نامه  ها و رساله  های علمی دکتری جستجو کرد.

مدیر تحصیالت تکمیلی افزود: ارتقاء سطح علمی یک پایان  نامه از همان زمان تصویب موضوع و تدوین تا پایان دفاع، ادامه پیدا می کند و 
اگر ما موضوع خوبی را تصویب کنیم؛ قطعًا در سطح علمی پایان  نامه اثرگذار است و اگر طرح خوبی تصویب شود در تدوین اثرگذار خواهد بود و 

البته نحوه نگارش رساله و پایان  نامه هم در سطح علمی بسیار تاثیرگذار می باشد.
عضو هیأت علمی موسسه ادامه داد: به منظور تقویت تصویب موضوع و تصویب طرح  ها، شوراهایی را در سطح تحصیالت تکمیلی داریم که متشکل از 

نمایندگان گروه  های مختلف موسسه است که موضوع پایان  نامه  ها و رساله  های مقطع ارشد و دکتری را بررسی می  کنند و طرح پایان  نامه و رساله در 
همان  جا تصویب می  شود و سپس در شورای تحصیالت تکمیلی مجددا بررسی می  گردد تا از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار شود و به  عبارتی از یک 

فیلتر قوی  تری رد می  شود.
ابوطالبی به فعالیت شوراهای گروه  های موسسه در امور پایان  نامه  ها نیز اشاره کرد و گفت: براساس گروه  های مختلف موسسه ما چهار شورا داریم: 1- شورای 

گروه  های حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت و جامعه  شناسی که رشته  های نسبتا همگن هستند. 2- شورای گروه کالم، فلسفه، ادیان و عرفان 3- شورای 
گروه  های مربوط به روان  شناسی، علوم تربیتی، تربیت مربی اخالق و گرایش  های اخالق در مدرسی معارف اسالمی 4- شورای گروه تاریخ، علوم قرآنی و تاریخ 

اندیشه معاصر
وی افزود: درهر شورا برحسب هرگروه نماینده  ای از آن گروه و نماینده تحصیالت تکمیلی به طرح  هایی که از گروه می  آید نظارت و بررسی می  کنند و در نتیجه 

در طرح  ها اتقان کار و قوت الزم حاصل می  شود.
حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوطالبی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در صدد آن هستیم که اعضای هیأت علمی و گروه  ها، توانمندی و اتقان علمی الزم را 

برای بررسی طرح  ها داشته باشند تا طرح  ها با قوت بیشتری در گروه  ها به تصویب برسند و دیگر نیاز به شورای تکمیلی نباشد و شورا کم کم حذف گردد. 
الزمه آن هم برگزاری دوره  های آموزشی ضمن خدمت برای اعضای هیأت علمی و دانش  پژوهان است تا شیوه  های تحقیق، پژوهش و پایان  نامه نویسی 

را  بیش از پیش بیاموزند و به  کار گیرند.
مدیر تحصیالت تکمیلی موسسه تصریح کرد: ما در راستای تقویت پایان  نامه  ها، باید به اسالمی سازی علوم انسانی توجه ویژه  ای داشته باشیم و 

موضوعاتی را به تصویب برسانیم که بیشتر، در راستای اسالمی سازی علوم انسانی باشد و به ویژه برای رساله دوره دکتری که فرصت مناسب برای 
آن وجود دارد و هزینه باالیی هم دارد، دقت الزم داریم تا انشاءا... به بخشی از رسالت اصلی موسسه که همان اسالمی  سازی علوم انسانی است 

عمل شود. البته هماهنگی الزم با گروه  ها انجام شده است تا موضوعات در این حوزه طراحی شود و پایان  نامه  ها و رساله  ها متناسب با 
اسالمی  سازی علوم انسانی تدوین گردد.

ابوطالبی اظهار داشت: برگزاری کارگاه  های پایان  نامه نویسی در موسسه مدتی متوقف بوده است و انشاءا... مجددا برگزار خواهد شد. 
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به گزارش روابط عمومي، سفر علمی گروه ادیان مؤسسه آموزشي و پژوهشي 
انجام مناسک دینی  الهیاتی و نحوه  ابعاد  تبیین  به منظور  )ره(  امام خمیني 

ادیان، با بازدید از اماکن مذهبی فرق و ادیان برگزار گردید.
 - علمي  برنامه هاي سفر  به  گزارشي  در  اهلل شهامت  روح  االسالم  حجت 
شرق  کلیسای  از  بازدید  داشت:   اظهار  و  کرد  اشاره  ادیان  گروه  پژوهشي 
کلیسای  یهودیان،  کنیسه  زرتشتیان،  آدریان)نیایشگاه(  مجموعه  آشوری، 
سرکیس مقدس، برگزاري نشست علمي با موضوع تحلیلی بر تاریخ و آموزه 
با دبیرکل  با نسطوریان و نشست  ارتباط آن  الهیاتی کلیساي آشوري و  های 

مجمع فرق و ادیان واقوام کشور )مفام( از اهم برنامه هاي این سفر بود.
وي افزود: در بازدید از کلیساي شرق آشوري با آغاز مراسم جناب مارنرسای 
بنیامین، اسقف کلیسای شرق آشور و تنی چند از کشیشان کلیسا، مراسم را با 
بنیامین  برگزاری نیایش ها به زبان آشوری آغاز کرد، در خالل مراسم اسقف 
اظهار  و  حضار  به  خمینی  امام  موسسه  ادیان  گروه  پژوهان  دانش  معرفي  با 
خرسندی از این دیدار، به حضار خیر مقدم گفت. پس از برنامه رسمی کلیسا 
ارمنی  از  اعم  مسیحی  فرق  تفاوت های  و  شباهت ها  پیرامون  توضیحاتی  نیز 
کاتولیک و ارتدکس و آشوری و .. توسط یکی از اعضای انجمن کلیسا ارائه شد.

دبیر اجرایي گروه ادیان ادامه داد: بازدید از آتشکده و مجموعه آدریان)نیایشگاه( 
زرتشتیان، از دیگر برنامه ها بود که در آن جناب موبد سروش پور به ارائه 
توضیحاتی پیرامون مبانی اعتقادی زرتشتی پرداخت. وی در پاسخ به برخي 
سؤاالت در رابطه با احکام موجود در منابع زرتشتي و چگونگي تحقق آن در 
جهان امروز، با تاکید بر لزوم پویایي دین در مواجهه با تغییر سبک زندگي 
و جهاني که انسان در آن زندگي مي کند، بسیاري از احکام زرتشتي که در 
وندیداد درج شده را منسوخ و نامعتبر شمرد و بر جایگزیني آن با احکام صادره 

از سوي شوراي موبدان تاکید نمود.
حجت االسالم شهامت، زیارت و اقامه نماز صبح در امامزاده صالح تجریش، 
بازدید از کنیسه یهودیان و کلیساي سرکیس مقدیس را از برنامه هاي روز 
دوم سفر برشمرد و اظهار داشت: پس از حضور در نماز صبح کنیسه و پس 

گزارش سفر علمی_آموزشی 
گروه اديان

انجمن  اعضای  از  آبایی  مهندس  جناب  یهودیان،  خواني  تورات  مراسم  آن  از 
کلیمیان، به سواالت دانش پژوهان پیرامون شعائر و مناسک دینی یهودیان پاسخ 
گفت. در بازدید از کلیسای سرکیس مقدس نیز که شعبه ای از کلیسای ارامنه 
ارتدوکس به شمار می رود، جناب اسقف سبو سرکیسیان، پس از اظهار خرسندی 
از برگزاری و تجدید دیدار با اساتید و دانش پژوهان موسسه با اشاره به افراط 
گرایی ها در ادیان آن را مایه به انزوا راندن دین دانست و جنایات بی رحمانه 
جریانهایی با داعیه مسلمانی را نامرتبط به اسالم دانست و با تاکید بر محوریت 
سلم و مدارا و صلح دوستی در ادیان ابراهیمی بر همکاری مشترک برای نفی 

جریانهای ستیزه جو در پوشش دین تاکید نمود. 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( همچون سال های گذشته، با حضور فعال 
و پربار در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم»تهران« خوش درخشید. 
به گزارش روابط عمومی موسسه امام خمینی)ره( کتاب های علوم قرآنی موسسه 
جشنواره های  برتر  پایان نامه های  یزدی،  مصباح  آیت اهلل  عالمه  حضرت  آثار  و 
دایره  نرم افزارهای  موسسه،  قرآنی  علوم  پایان نامه های  تمام  چکیده  قرآنی، 
المعارف و نشریات تخصصی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 

در ماه مبارک رمضان ارائه شد.
تقدیر  شایسته  عنوان  به کسب  موفق  موسسه  نمایشگاه،  دانشگاهی  بخش  در 
گزاره های خبری  واقع نمایی  عنوان»  با  ارشد  کارشناسی  مقطع  پایان نامه  برای 
بخش  در  و  شد  امین  محمدرضا  آقای  اثر  تفسیر«  در  آن  نقش  و  کریم  قرآن 
حوزوی این نمایشگاه، موسسه امام خمینی )ره( رتبه اول را در پایان نامه برتر مقطع 
بررسی  موضوع»  با  باقریان  ابولقاسم  المسلمین  و  االسالم  حجت  اثر  دکتری 

راه های افزایش انگیزه رفتار اخالقی از دیدگاه قرآن«، ازآن خود کرد.
گفتنی است رتبه اول غرفه دار برتر نمایشگاه نیز به مسئول غرفه موسسه، جناب 

آقای علی مسعودی اختصاص یافت.

ــه  ــار مؤسس ــال و پرب ــور فع حض
ــرآن ــگاه ق در نمايش

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(14



نشست صمیمانه اساتید و دانش پژوهان گروه علوم تربیتی ورودی 89، به 
میزبانی دانش پژوهان، پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 94 در سالن اندیشه 

موسسه امام خمینی برگزار شد.
مدیر  همراه  به  تخصصی  دروس  اساتید  از  تن   14 که  نشست  این  در 
پژوهان،  دانش  از  یکی  ابتدا  داشتند،  تربیتی، حضور  علوم  محترم گروه 
گزارش مختصری از وضعیت و فعالیت های دانش پژوهان ورودی 89 ارائه 
داد و سپس با اهدای هدایایی از زحمات و تالش های اساتید، تقدیر و تجلیل شد.

گروه  محترم  مدیر  زارعان،  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  سپس 
علوم تربیتی، در ابتدای سخنان خود، اقدام دانش پژوهان این گروه را در 
برگزاری چنین نشستی، زیبا و مبارک توصیف کرده و آن را برگرفته از 

آموزه های تربیتی اسالم و قابل تقدیر دانست.
آغاز تأسیس،  از  تربیتی  اشاره به مشکالت گروه علوم  با  وی همچنین 
خاطر نشان کرد: ما در گذشته مشکل جذب دانش پژوه برای تحصیل در 
از دوستان و همکاران، در ضرورت  برخی  داشتیم و حتی  را  این رشته 
تشکیل این رشته با وجود رشته روانشناسی، ابراز تردید می کردند اما به 
مرور زمان و با همکاری اساتید و سایر دوستان این باور نسبت به ضرورت 
رشته علوم تربیتی ایجاد شد و این رشته رشد و گسترش پیدا کرد و اکنون 

در یک وضعیت طالیی قرار داریم.
ضرورت  بر  تأکید  ضمن  تربیت،  و  اخالق  عالی  آموزش  مرکز  رئیس 
فراهم سازی زمینه تعامل هرچه بیشتر رشته های علوم تربیتی و اخالق 
با نهادهای حوزوی، ادامه تحصیل دانش پژوهان تا پایان مقطع دکتری 
را  الزم دانست و خاطر نشان کرد که باید ارتباط گروهی بین دوستان 
دانش پژوه در مسایل علمی-پژوهشی و خانوادگی بیش از پیش برقرار گردد.

ایشان همچنین خواستار ارتقای دانش زبان انگلیسی و عربی دانش پژوهان 
برای آشنایی هرچه بیشتر با پیشرفت های علمی غرب و نقد آثار علمی آنها شد.

و  االسالم  حجت  مؤسسه،  تربیتی  علوم  گروه  مدیر  سخنرانی  از  پس 
را  نشست  این  برگزاری  سخنانی،  در  فقیهی  علی نقی  دکتر  المسلمین 
ابتکاری در حوزه قلمداد کرد و با اشاره به جلساتی که سالیان متمادی به 
طور هفتگی در محضر عالمه مصباح برگزار می شد، توجه به ابعاد علمی 
در کنار صمیمیت و روابط دوستانه و خانوادگی را خواستار شد و بر تداوم 

جلسات علی رغم اختالف سالیق، تأکید کرد.

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( سومین همایش فقه حکومتی 
با عنوان »نقش مردم در نظام اسالمی« را برگزار می کند.

آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  اطالع رسانی  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
دکترعباسی  المسلمین  و  االسالم  حجت  خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و 
دبیرعلمی همایش در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی مؤسسه اظهار 
باب  با خبرگان در  دیدار  تاکید مقام معظم رهبری در  دنبال  به  داشت: 
ضرورت تاسیس کرسی های درسی خارج فقه حکومتی و پرداختن به 
این موضوع در مراکز و محافل علمی حوزه، موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( امام خمینی سلسله همایش هایی را در راستای تحقق این 
هدف و فرهنگ سازی علمی در حوزه در باب این موضوع، طراحی کرد.

وی در ادامه افزود: در سال 91 اولین همایش با عنوان »ظرفیت های فقه 
جواهری در فقه حکومتی« و با استقبال خوب پژوهشگران برگزار شد. در 
سال 92 دومین همایش با عنوان »اقتصاد در حکومت« برگزار گردید. به 
یاری خداوند در سال جاری سومین همایش از این سلسله همایش ها با 

عنوان »نقش مردم در نظام اسالمی« برگزار خواهد شد.

دکتر عباسی محورهای عمده همایش را برشمرد و ادامه داد:
1.مبادی و مبانی، 2.نقش مردم در منابع اسالمی، 3.فقه ، مردم و نظام 
اسالمی، 4.جایگاه مردم در تجربه نظام جمهوری اسالمی ایران، 5.مردم 

، نظام اسالمی و افقهای پیش رو
عناوین  کلی  این محورهای  از  هر یک  ذیل  این همایش،  فراخوان  در 

فرعی متعددی مطرح شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون 29 مقاله به دبیرخانه همایش واصل شده است 

و کمیته علمی در حال ارزیابی این مقاالت است.
امام  موسسه  اصول  و  فقه  گروه  کرد:  خاطرنشان  همایش  دبیرعلمی 
خمینی هر سال با کمک یکی از گروه های موسسه این همایش را برگزار 
می کند. در سال جاری هم گروه اندیشه سیاسی نقش اساسی در این 
همایش دارد که با همکاری گروه فقه و اصول کار برگزاری پیش نشست 
ها و پیگیری امور مقاالت علمی را انجام می دهد. در اینجا الزم می دانم 
از زحمات این عزیزان سپاسگزاری کنم و در پایان از پژوهشگران ارجمند 
داخل و خارج حوزه که در این همایش مشارکت نمده اند، سپاس گذاریم.

نشست صميمانه اساتيد و دانش پژوهان 
گروه علوم تربيتی 89

همايش های  سلسه   از  همايش  سومين 
فقه حکومتی
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نشریه خبري- اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره(
با نظارت شوراي تحریریه

نشاني: قم- بلوار امین- بلوار جمهوري اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي
 امام خمیني)ره(
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