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عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به 
دشمنی استکبار علیه اسالم ادامه داد: امروز سران 
قدرت های شیطانی دنیا، علیرغم اختالفاتی که 
در فرهنگ و منافع خودشان دارند، در این جهت 
علیه  توان  تمام  با  باید  که  دارند  توافق  هم  با 
که  مختلفی  برنامه های  کنند.  فعالیت  اسالم، 
دشمنان اسالم، در جنبه های گوناگون علمی و 
هنری به کار می گیرند که بتوانند اسالم هراسی 

کنند، مؤید همین معناست.
حضرت  آثار  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
آیت اهلل مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی )ره( در دیدار با جمعی 
از اساتید جامعه المصطفی با بیان این که امروز 
شاهد گرایش بی سابقه مردم جهان به اسالم 
اشاره  زمینه  این  در  نمونه هایی  به  هستیم، 
ناامیدی  پی  در  دنیا  مردم  داد:  ادامه  و  کرد 
بهره  تشنه  بشری،  تمدن های  و  فرهنگ ها  از 
این  لذا  هستند؛  اسالم  دین  معارف  از  مندی 

عطش مردم، تکلیف ما را بیشتر می کند.
هر  در  می دهد  نشان  تاریخ  شد:  یادآور  وی 
زیاد شده، در  زمانی که عوامل خیر  و  منطقه 
مقابل آن عوامل شر وجود دارد؛ حتی با آمدن 
حال  شامل  زیادی  برکات  چند  هر  نیز  اسالم 
کسانی  اسالم  عالم  همان  در  اما  شد،  مردم 
در  که  آوردند  بار  به  فجایعی  که  شدند  یافت 
جا  همه  و  همیشه  لذا  است.  نظیر  بی  تاریخ 
افراد غیر منصف با نظرهایی سوء وجود دارند.

با  که  این  بیان  با  یزدی  مصباح  اهلل  آیت 

شناختی که از فرانسه داشتیم هرگز فکر نمی 
و  تمدن  مهد  عنوان  به  کشور  این  در  کردیم 
دموکراسی، عده ای مانع تراشی کنند و اجازه 
ندهند،  را  دین  و  حقایق  از  مردم  شدن  آگاه 
افزود: لذا اگر قصد انجام وظیفه را داریم، باید 
شرایط را درک کرده و واقعیت های موجود را 
طرفی  از  که  باشیم  داشته  توجه  و  بشناسیم، 
را  اسالم  معارف  شناخت  عطش  مردم،  توده 
به  بیشتر  که  دیگری  موانع  طرفی  از  و  دارند 
بی  هم  به صهیونیسم  و  می گردد  بر  سیاست 
ارتباط نیست، سبب محروم شدن مردم از این 
حقایق و حتی موجب برداشتی کامال متضاد با 

حقیقت از اسالم می شود.
استاد تفسیر و فلسفه حوزه علمیه قم با بیان این 
که با توجه به اختالف شرایط مناطق، نمی توان 
ادامه  کرد،  پیشنهاد  جا  همه  برای  واحدی  برنامه 
چه  منطقه  هر  شرایط  که  شود  بررسی  باید  داد: 
اقتضائاتی دارد و تا چه حدی و از چه راهی می شود 
از موقعیت برای آشنا کردن مردم با حقایق اسالم 
کشور،  یک  در  ای  برنامه  اگر  لذا  کرد؛  استفاده 
دیگر  کشور  در  آن  موفقیت  بر  دلیلی  بود،  موفق 

نیست، بلکه باید شرایط سنجیده شود.
وی با اشاره به دشمنی استکبار علیه اسالم ادامه 
داد: امروز سران قدرت های شیطانی دنیا، علیرغم 
اختالفاتی که در فرهنگ و منافع خودشان دارند، 
در این جهت با هم توافق دارند که باید با تمام 
برنامه های  کنند.  فعالیت  اسالم،  علیه  توان 
جنبه های  در  اسالم،  دشمنان  که  مختلفی 

که  می گیرند  کار  به  هنری  و  علمی  گوناگون 
بتوانند اسالم هراسی کنند، مؤید همین معناست.

آیت اهلل مصباح ادامه داد: شما با فرهنگ مردم 
بفهمید  و می توانید  آشنا هستید  منطقه خویش 
مردم  با  می توان  راهی  چه  و  زبانی  چه  از  که 
زمینه  و  باشد  بیشتر  آن  تأثیر  تا  گفت  سخن 
آشنایی مردم با حقیقت اسالم بیشتر فراهم شود.

وی در ادامه با بیان این که تبلیغ اسالم مانند 
صورت  کلی  بخش  دو  در  دیگری  دین  هر 
برای  اثباتی  و  ایجابی  بخش  افزود:  می گیرد، 
اعتقادات  برای صحت  استدالل  حقایق،  بیان 
عرضه  که  است  ارزش هایی  ارزشمندی  و 
و  باورها  بخش  این  در  باید  که  می شود؛ 
ارزش ها به شیوه قابل فهم و قابل قبول ارائه 
شبهاتی  به  دادن  پاسخ  سلبی  بخش  و  شود؛ 
را  مردم  و  مطرح  اسالم  دشمنان  که  است 
منحرف می کنند و وظیفه ما این است که راه 

مقابله با آن ها را یاد گرفته و پاسخ دهیم.
این فیلسوف و متفکر اسالمی ادامه داد: برای 
باید توجه داشت  انجام وظیفه در بخش اول، 
که سطح فرهنگ مردم نسبت به گذشته باالتر 
است و بیشترین چیزی که فرهیختگان جامعه 
و  هستند،  آن  برای  پاسخی  یافتن  دنبال  به 
ببینند کدام مکتب پاسخ بهتری  دوست دارند 
خالقی وجود  آیا  ببینند  که  است  این  می دهد، 
چرا  و  چیست؟  خلقت  دارد، هدف  اگر  و  دارد 
و  بالها،  فقرها،  از طرفی شرور،  عالم  این  در 
دارد؟  تعدی ها و ظلم ها وجود  از طرف دیگر، 
این ها سؤاالتی است که در همه جای جهان، 
حتی در مسلمان ترین کشور ها نیز رواج  دارد.

که  این  بیان  با  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
تبیین مسأله وحدت مسلمین، از جمله مسائلی 
حتی  افزود:  شود،  تأکید  آن  بر  باید  که  است 
در یک خانواده نیز گاه اعضای خانواده با هم 
اختالف دارند، اما این مسأله نباید سبب بروز 
مسأله  اهمیت  تبیین  با  باید  لذا  شود؛  جنگ 
وحدت، اجازه نداد تا اختالفات مذهبی، سبب 

وقوع جنگ شود.
جمعی  با  یزدی  مصباح  عالمه  دیدار  است  گفتنی 
از اساتید جامعه المصطفی، 12 دی ماه در مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( برگزار شد.

سران قدرت های شیطانی دنیا برای مقابله با اسالم متحد شده اند
بیان  با  قم  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
این که ریشه همه فسادها، فساد اخالقی است، 
جامعه  طبیب  می خواهد  که  قشری  داد:  ادامه 
باید همتی کرد که  لذا  باشد؛  باید سالم  باشد، 
در آینده نزدیک کسانی بتوانند مسائل ضروری 
نفوس  تهذیب  در  و  کنند  تبیین  را  اخالقی 

ایفای نقش کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آثار حضرت آیت اهلل 
مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره( در دیدار با طالب و اساتید مدرسه 
که  کسانی  همه  که  این  به  اشاره  با  رشد،  علمیه 
رشته دینی را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند، 
انگیزه و عامل یکسان ندارند، ادامه داد: عده ای بر 
ای  عده  صنفی،  تفکر  و  خانوادگی  شرایط  اساس 
از  یکی  گرفتن  عهده  بر  و  شغلی  تفکر  خاطر  به 
کارها در جامعه بر اساس تقسیم کار و برخی نیز 
بر اساس تفکر دینی و به خاطر فرهنگ خاص و 
شرایط اخالقی و فکری و تربیتی وارد حوزه علمیه 
می شوند؛ عده ای نیز ممکن است به دالیل دیگر 

قدم به این عرصه گذاشته باشند.
عالمه مصباح یزدی افزود: مفروض این است 
که باور داریم که سعادت دنیا و آخرت در گرو 
که  ازکسانی  بسیاری  از سویی  و  است  اسالم 
عمل  در  اعتقادشان  هستند،  مسلمانی  مدعی 
بروزی ندارد و از سوی دیگر تمام قدرت های 
از  اند؛  کرده  تجمع  اسالم  تضعیف  برای  دنیا 
میانمار گرفته تا کشورهایی مانند عربستان که 
آلت دست دشمنان اسالم شده اند و برادران و 
را در  نژادهای مسلمان خود  زبانان و هم  هم 
یمن به خاک و خون می کشند، همه نشان از 

تالش دشمنان برای تضعیف اسالم دارد.
عالمه مصباح یزدی با اشاره به این که تالش 
مسلمانان،   مادی  نیازمندی های  تأمین  برای 
اسالمی،  جامعه  علمی  پیشرفت  برای  تالش 
مدیریت و مسائل سیاسی و مناصب و مشاغل 
مهم دیگر، همه مورد نیاز جامعه هستند، افزود:  
کار دینی و تحصیل و ترویج علوم دینی، یکی 
از این کارهاست؛ البته با توجه به این که باور 
داریم سعادت دنیا و آخرت در گرو دین است، 

کار دینی، مهم ترین کار به شمار می رود.
امروز  داشت:  اظهار  مثال هایی  ارائه  با  وی 

کشور  بدهکارترین  ها،  کشور  ترین  پیشرفته 
دنیاست و رئیس جمهور آن کشور، علیرغم این 
همه پیشرفت می گوید که در کشورش امنیت 
اطالعاتی وجود ندارد؛ بگذریم از این که برخی 
فکر می کنند که اگر یکی از ایالت های امریکا 

بودیم، چه می شد!
مقدمات  این  اگر  افزود:  یزدی  مصباح  عالمه   
داریم  باور  یعنی  است،  صحیح  گیری  نتیجه  و 
و  است  دین  گرو  در  آخرت  و  دنیا  سعادت 
برای  را  خود  تالش  تمام  اسالم،  دشمنان 
که  این  علیرغم  و  می دهند  انجام  آن  تضعیف 
از  بسیاری  اما  دارند،  وجود  داری  دین  مدعیان 
آن ها، اعتقادشان در عمل ظهور ندارد؛  انتخاب 
طلبگی، یعنی شناخت و ترویج اسالم و مقابله با 
دشمنان دین، یک انتخاب آگاهانه و خوب است؛

این فیلسوف و متفکر اسالمی با اشاره به تعدد 
که  جا  آن  از  داشت:  اظهار  دینی،  رشته های 
هیچ کس نمی تواند در همه رشته های دینی 
کار کند و بر همه آن ها مسلط شود، الجرم باید 
رشته ای را انتخاب کند؛ چرا که حتی مجتهد 
شدن در یکی از رشته های دینی، خود نیازمند 

سی – چهل سال کار و تالش است. 
خاطر  به  زمانی  گفت:  یزدی  مصباح  اهلل  آیت 
سخت گیری ها و فشار پهلوی، چیزی از دین 
به جز چند مسأله شرعی برای نماز و طهارت 
و نجاست و نهایتا عزاداری، باقی نمانده بود و 
مراد از رشته دینی، همان چیزی بود که افرادی 
بتوانند جامع المقدمات تا برخی کتب فقهی را 

مردم  شرعی  مسائل  بیان  پس  از  تا  بخوانند 
برآیند؛ چرا که قلمرو دین در همین امر منحصر 
بود؛ اما امروز به برکت راهنمایی های حضرت 
امام )ره( و تالش های ایشان و یارانشان، کمتر 

چنین نظر خامی در مورد دین وجود دارد.
نیازهای  باید  انتخاب،  در  افزود:  مصباح  عالمه 
منطقه ای که در آن ساکن هستیم و یا می خواهیم 
نیازسنجی  از  بعد  کنیم،  ارزیابی  را  شویم  ساکن 
باید عالقه و  اولویت ها را مشخص کنیم؛ سپس 
کنیم؛  ارزیابی  نیز  را  زمینه  آن  در  خود  استعداد 
چه بسا به خاطر عدم عالقه و استعداد با صرف 
هزینه زیاد، نتوانیم در آن رشته پیشرفت کرده و 
نیازی از جامعه برطرف کنیم و از طرف دیگر  باید 
رشته ای را انتخاب کنیم که امکانات فراگیری و 

پیشرفت در آن رشته برای ما ممکن باشد.
استاد اخالق حوزه علمیه قم در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به این که یکی از مسائلی 
خدمت  است،  مؤکد  واجب  طالب  برای  که 
تربیتی حوزه و جامعه  برای مسائل اخالقی و 
نیاز حوزه و جامعه  بزرگترین  داد:  ادامه  است، 
متأسفانه  است؛  اخالق  مربی  به  نیاز  اسالمی، 
نگران کننده است و  فراوان فساد،  زمینه های 
در درجه اول، رفع نیاز حوزه در زمینه اخالق و 
مربی اخالق، و در درجه بعد، رفع نیاز جامعه، 

از امور واجب است.
مدرسه  اساتید  و  طالب  دیدار  است  گفتنی 
علمیه رشد با عالمه مصباح یزدی، 13 دی ماه 

سال جاری برگزار شد.

عالمه مصباح یزدی: فساد اخالقی، ریشه همه فساد هاست
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»ره«،  امام خمینی  روابط عمومی موسسه  به گزارش 
شکروی،  اصغر  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
رسالت  و  انقالبي  »حوزه  سراسري  همایش  دبیر 
دفتر  شد:  یادآور  همایش،  افتتاحیه  در  آن«  هاي 
»ارتباطات فرهنگي« وابسته به مؤسسه آموزشي-

به   1379 سال  از  خمیني)ره(  امام  پژوهشي 
هاي  مساعدت  و  یزدي  مصباح  اهلل  آیت  ریاست 
و  آشنایي  هدف  با  و  شده  تأسیس  انقالب  رهبر 
هماهنگي و هم افزایي ظرفیت هاي افراد و گروه 

هاي فرهنگي فعالیت مي نماید.
 22 تاکنون  داشت:  اظهار  همایش  دبیرعلمی 
و  اي  منطقه  همایش   20 و  کشوري  همایش 
با  و  است  شده  برگزار  دفتر  این  سوي  از  استاني 
روحیه  استمرار  بر  انقالب  رهبر  تأکیدات  به  توجه 
در  له  معظم  فرمایشات  و  حوزه  میان  در  انقالبي 
گذشته  سال  اسفند  در  نمایندگان  مجمع  دیدار 
روحیه  له جهت حفظ  معظم  مطالبات صریح  که، 
دفتر  این  داشتند،  حوزه  در  آن  استمرار  و  انقالبي 
را بر آن داشت تا همایش بزرگ حوزه انقالبي و 

رسالت هاي آن را برگزار نماید.
شکروی افزود: این گردهمایي ها با این شعارها و 
ابرقدرت ها در نابودي و  از ناکامي  اهداف، نشان 
یا خارج کردن قطار نهضت و انقالب از ریل اصلي 

آن است.
و رسالت هاي آن«  انقالبي  دبیر همایش »حوزه 
بلکه  ایران؛  مردم  تنها  نه  امروز  داشت:  بیان 
جهانیان به خوبي مي دانند که جلوگیري از انزواي 
واتیکاني  به  حوزه  تبدیل  با  رویارویي  و  روحانیت 
به ظاهر اسالمي و رهایي ایران از چنگال استبداد 
جز با هدایت رهبري و هدایت روحانیت به عنوان 
طالیه داران حرکت سیاسي اجتماعي پس از عصر 

ائمه)ع( میسر نبوده است.
وی تاکید کرد: امروز همه به خوبي مي دانند که 
در  ریشه  تنها  اسالم  القراي  ام  به  ایران  تبدیل 
عدالت  و  ایمان  روح  از  برخاسته  انقالبي  روحیه 
رسانده  اي  نقطه  به  را  انقالب  که  دارد  خواهي 
که نظام سلطه را در برابر خود به عجز و ناتواني 

کشانده است.
»تبیین  داشت:  بیان  شکروي  االسالم  حجت 
مطالبات امام راحل و رهبري انقالب از حوزه هاي 
علمیه در حفظ روحیه انقالبي گري و تأکید مجدد 
براي  آمادگي  و  میدان  وسط  ماندن  در  حوزویان 
فقیه  والیت  اصل  از  دفاع  در  جانفشاني  هرگونه 
و  همفکري  »ایجاد  نظام«،  از  حراست  و  حفظ  و 
هاي  حوزه  ماندن  و  بودن  انقالبي  در  همگرایي 

آثار  تشریح  و  »تبیین  قم«،  حوزه  به ویژه  علمیه 
تأثیر مستقیم  و  ماندن حوزه  انقالبي  پیامدهاي  و 
فرهنگي  و  معادالت سیاسي  بر  آن  و غیرمستقیم 
کشور«، »تقبیح و تضعیف روحیه بي تفاوتي نسبت 
الملل  بین  به رخدادهاي سیاسي کشور، منطقه و 
حوزویان  مجدد  »هشدار  علمیه«،  هاي  حوزه  در 
به جریان ها و احزاب سکوالر، خط نفوذ، از نفس 
اهداف  جمله  از   … و  ها«  شده  پشیمان  و  افتاده 

برگزاري این همایش بزرگ مي باشد.
 

آیت اهلل العظمی نوری همدانی:
فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه ترویج شود

حضرت آیت اهلل العظمي نوري همداني در همایش 
آن«  هاي  رسالت  و  انقالبي  حوزه   « سراسري 
خاطرنشان کرد: این انقالب چراغي است که نباید 
هیچ وقت خاموش شود، عزت اسالم و آموزه هاي 
همیشه  باید  و  شد  حاصل  اسالمي  انقالب  با  آن 

انقالب را به خصوص در حوزه ها زنده نگه داریم.
همیشه  باید طالب  اظهارداشت:  تقلید  مرجع  این 
انقالب  تبیین  راه  در  و  داشته  حضور  صحنه  در 
اسالمي کوشا باشند و انقالب را با همه شاخصه ها 

و خصوصیات آن بشناسند و واکاوي کنند.
شاخصه هایي  داراي  انقالب  شد:  یادآور  ایشان 
است و نخستین شاخصه انقالب اسالمي حکومت 
والیت فقیه است،  امام خمیني)ره( فقیهي بود که 
جهان  تمام  در  ایشان  و  داشت  توکل  و  اخالص 

اثرگذار بودند.
آیت اهلل العظمي نوري همداني اظهار داشت: پس 
آیت اهلل  نام  به  شجاعي  فرد  خمیني)ره(  امام  از 

ایستاد.  دشمن  نقشه هاي  تمام  برابر  در  خامنه اي 
تا  بشناسیم  را  اسالمي  انقالب  شاخصه هاي  باید 

بتوانیم این انقالب را حفظ کنیم.
این مرجع تقلید ادامه داد: انقالب اسالمي فرهنگ 
این  باید  کرد،  زنده  جامعه  در  را  شهادت  و  جهاد 
انقالب  بتوانیم  تا  باشد  برقرار  جامعه  در  فرهنگ 
شاخصه هاي  از  یکي  کنیم.  حفظ  را  اسالمي 
امام  است.  مردم  در  خودباوري  ایجاد  انقالب، 
برداشت  مستکبرین  چهره  از  را  نقاب  خمیني)ره( 
و ایشان به مردم قدرت داد، باید مردم را همیشه 

در صحنه نگه داریم و انقالب اسالمي را مردم به 
وجود آوردند.

ایشان با بیان اینکه باید مشکالت مردم را برطرف 
کنیم تصریح کرد: انقالب اسالمي براي مردم است 
به مردم  را خدمت  افتخار خود  امام خمیني)ره(  و 

مي دانستند.
را  انقالب  باید  کرد:  تاکید  همداني  نوري  آیت اهلل 
به  حوزه  در  افرادي  باید  بشناسانیم،  و  بشناسیم 
باشند،  داشته  انقالبي  روحیه  که  برسند  مدیریت 
انقالب  در صحنه  و  بیایند  میدان  به  باید  حوزه ها 

اسالمي حضور داشته باشند.
انقالبي  حوزه  فکر  اتاق  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
اتاق فکري درباره حوزه  باید  اظهار داشت:  در قم 
چراکه  شود؛  تشکیل  قم  علمیه  حوزه  در  انقالبي 
رهبر انقالب بر آن تأکید داشته و باید پیگیري شود.

را  زمان  شناخت  همداني  نوري  العظمي  اهلل  آیت 
و  دانست  روایات  تاکید  مورد  موضوعات  از  یکي 
که  پیوست  وقوع  به  جریاني  ما  زمان  در  افزود: 
شناخت آن در سرنوشت کشورها و ملت ها تأثیر 
کشورهاي  در  استکبار  و  استعمار  ها  قرن  دارد؛ 

سیاست،  فرهنگ،  و  کرده  اندازي  دست  اسالمي 
اقتصاد و … آنان را به نفع خود تغییر داده و روز به 

روز به سیاهي کشاندند.
و  علم  راه  استعمار  که  مطلب  این  بیان  با  ایشان 
فرهنگ را به روي مسلمانان بسته بود، خاطرنشان 
کرد: مسئله والیت فقیه، مسئله اي کالمي، فقهي، 
قرآني، روایي، تاریخي و به صورت عقلي و نقلي 
افراد  که  داد  نخواهد  اجازه  هرگز  خداوند  و  است 

ظالم و مستکبر بر انسان ها مسلط شوند.
فقیه  والیت  کرد:  تأکید  همداني  نوري  اهلل  آیت 
نبود؛ چراکه  مسئله جدیدي در میان عالمان دین 
فقها براي آن نوشته داشتند و بحث مي کردند و 

قائل به آن بوده اند.
وی به دوران مشروطه اشاره کرد و افزود: تحریم 
تنباکو، مشروطه از جمله قیام هایي بود که نتیجه 
انقالبي  ادامه  در  اما  نیاورد؛  دست  به  را  مطلوب 
و..  جهاد  سیاست،  فقه،  میدان  قهرمان  دست  به 
انجام شد که پشتیبان تمام محرومان و مستضعفان 

جهان شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
ایشان در بخش دیگري از سخنان خود به شاخص 
هاي حوزه انقالبي و انقالبي ماندن حوزه ها اشاره 
فقیه  والیت  فقیه؛  والیت  به  توجه  افزود:  و  کرد 
امروز  بپیوندد،  وقوع  به  تحوالت  این  شد  سبب 
شخصیتي همچون آیت اهلل خامنه اي که از لحاظ 
تقوا تالي تلو مقام عصمت بوده و فرد شجاعي است 

در برابر تمام نقشه هاي دشمنان ایستاده است.
ادامه داد: استکبارستیزي، شاخصه  تقلید  این مرجع 
دیگر انقالب اسالمي ایران است؛ چراکه سخن قرآن 
کریم است که نباید در برابر دشمن نرمش نشان داد؛ 
چراکه هیچ وقت دشمن با مسلمانان دوست نشده و 

همیشه کینه ما را در دل خواهند داشت.
آیت اهلل نوري همداني »مردمي زیستن و مردمي 

بودن«، » برخورد با صهیونیسم بین الملل و اعوان 
آن« را از دیگر شاخصها عنوان کرد.

آیت اهلل عالمه مصباح یزدی:
حوزه علمیه نباید در فقه تنها به بحث 

عبادات بپردازد
رئیس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
خاطرنشان کرد: در طول تاریخ یک سري از مفاهیم 
قرار  پادشاهي  هاي  سلسله  دستخوش  اسالمي 
گرفت و متروک ماند، اما به برکت انقالب اسالمي 
این احکام که بخش اعظمي از آن پیرامون زندگي 

اجتماعي و ارزشهاي اجتماعي بود احیا شد.

آیت اهلل محمد تقي مصباح یزدي اظهار داشت: در 
گذشته اصال تصور نمي کردیم که روزي مشروب 
فروشي در شهري مثل تهران وجود نداشته باشد، 

اما این اتفاق به برکت انقالب اسالمي افتاد.
رئیس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
و  کرد  توصیف  ارزش ها  و  باورها  را  اسالم  اصل 
گفت: اسالم یک مقوله فرهنگي است، اما فرهنگي 
که در تمام ابعاد زندگي اثر مي گذارد و در واقع بُعد 
اصلي انقالب اسالمي همان بُعد انقالب فرهنگي 

و تغییر بنیادین باورهاي غلط است.
ارزش هاي  که  اي  جامعه  شد:  یادآور  ایشان 
فراموش شده اسالم را احیا کرد و در این راه موفق 
ثمر  به  را  اسالمي  انقالب  اي  جامعه  چنین  شد، 

رسانده است.
عالمه مصباح یزدي تأکید کرد: انقالب اسالمي با 
هدف احیاي ارزش هاي اسالمي در جامعه تحقق 
پیدا کرد و بیشترین نقش را در احیاي این ارزش ها 

روحانیت شیعه به رهبري امام خمیني)ره( داشت.
وی افزود: روحانیون بزرگترین نقش را در تحقق 
انقالب اسالمي داشتند، باالترین نقش در استمرار 

انقالب را هم حوزه هاي علمیه مي توانند ایفا کنند، 
البته در صورتي که این حوزه ها مسیر تعلیم و تعلم 

را به خوبي پیموده باشند.
اظهارداشت:  قم  علمیه  حوزه  اخالق  استاد 
روحانیون باید اسالم را به خوبي بشناسند و این 
دین را هم به خوبي به دیگران بشناسانند و حوزه 
علمیه نباید در فقه تنها به بحث عبادات بپردازد، 
هم  حدود  و  معروف  به  امر  بحث  به  باید  بلکه 

توجه داشته باشد.
حوزه  رسالت  و  گام  اولین  اینکه  بیان  با  ایشان 
انقالبي آن است که اسالم را در همه ابعاد بشناسیم 
یادآور شد: این کالم به این معنا است که به عنوان 
مثال در فقه، تنها به طهارت و صاله اکتفا نکنیم؛ 
به  امر  حدود،  دیات،  مباحث  به  هم  نظري  بلکه 

معروف و نهي از منکر نیز داشته باشیم.
تحول  انقالب،  داد:  ادامه  یزدي  مصباح  عالمه 
گاهي  زودگذر؛  و  سطحي  گاهي  است؛  بنیادي 
عمیق و گاهي بنیادي است که ماهیت جامعه اي 
را عوض کرده و تغییر اساسي در رفتار انسان ها 

ایجاد مي کند.
تحول  ایران،  اسالمي  انقالب  کرد:  تصریح  وی 
را  جامعه  اقشار  تمام  که  بوده  بنیادیني  و  فراگیر 
انسان  زندگي  هاي  ساحت  تمام  در  و  فراگرفته 
اثرگذار بوده است و ما نظیر این انقالب را سراغ 
نداریم که با این سرعت و کمترین هزینه تحقق 

پیدا کرده باشد.
وی با اشاره به معیارهاي ارزش گذاري انقالب ها، 
افزود: اگر انقالبي اسالم پسند بود؛ به این معنا که 
اسالم تحوالت ایجاد کرده آنرا مي پسندد، و اگر 
رهبري از انقالب به عنوان ارزشي بزرگ یاد مي 
کنند، به این دلیل است که انقالب اسالمي است.

داراي  انقالب  این  اینکه  بیان  با  مصباح  اهلل  آیت 
ویژگي هایي است، تاکید کرد: در طول تاریخ در 
اثر عوامل شیطاني متعدد و متفاوت، بخش عظیمي 
از حقائق اسالم متروک و بلکه فراموش شده بود 
و همه ما مي دانیم که بخشي از اسالم فقه بوده و 
در آن احکام عملي وجود داشته و بیش از نیمي از 

این احکام مربوط به مسائل اجتماعي است.
ایشان یادآور شد: وقتي امام راحل آن حرکت مبارک 
مطرح  را  اسالم  اجتماعي  هاي  ارزش  و  آغاز  را 

نمودند، بسیاري از افراد، آن را بي فایده دانستند.
گفتنی است همایش حوزه انقالبی و رسالت های 
آن در تاریخ ششم و هفتم بهمن ماه سال جاری در 
مصلی قدس قم برگزار شد و حضرات آیات اراکی، 
اعرافی و کعبی از دیگر سخنران این همایش بودند.

سایت  به  گزارش  مشروح  از  مندی  بهره  جهت 
روابط عمومی مؤسسه مراجعه شود.

گزارش همایش سراسري » حوزه انقالبي و رسالت هاي آن«



تــــازه های مجالت  تــــازه های کتاب 

در جست و جوی صراط مستقیم
نویسنده: محمد محمودی

حقیقت کنونی ادیان مسئله ای هست که امروزه تعداد پرشماری از آثار اندیشمندان را به خود اختصاص 
داده است. کتاب پیش رو نیز دیدگاه عرفان اسالمی را ضمن مقایسه با دیدگاه سنت گرایان مقایسه کرده است 
و به اثبات این مطلب پرداخته است که اسالم تنها صراط مستقیم و تنها راهی است که نجات انسان 

در گرو آن است.

ره یافت ها و ره آوردها 3)جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد(
نوسینده : جمعی از نویسندگان

نوآوری های حضرت  و  ها  اندیشه  آراء،  از  بخشی  بازتاب  ره آوردها،  و  ره یافت ها  مقاالت  مجموعه 
عالمه مصباح یزدی در سیر الهی و صیرورت »جهان نوری« شدن ایشان است. در جلد نخست این 
مجموعه، مباحث مربوط به منطق، معرفت شناسی، فلسفه و فلسفه علم؛ و در جلد دوم مباحث مربوط به 
اخالق، هنر و حقوق و در جلد سوم مباحث مربوط به جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد و در جلد 

چهارم مباحث مربوط به قرآن، حدیث، کالم و تاریخ اسالم ارائه شده است.
به یقین دریای یافته های این مجتهد فقه اکبر گسترده تر و ژرف تر از آن است که به سادگی بتوان 
آن را پیمود یا در آن غوص نمود و قله های سترگ اندیشه هایش چنان رفیع است که عقاب عقل 

را پرواز ها و پرریختن ها باید، تا دامنه های حیات بخش، زیبا و دل انگیزش را نظاره کند.

اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسالمی
نویسنده: وحید وثوقی راد)عوقی(

اجتماعی سازی یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که در آن طی یک فرآیند سعی می شود، 
ضمن آشناسازی افراد با نقش هایشان، فرهنگ سازمانی در آن ها نهادینه شود. در این نوشتار سعی شده 

است این وظیفه مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی طرح و بررسی شود، که حاصل آن استخراج 
محتوای مورد تایید ارزش های اسالمی و فرایند نهادینه کردن آن ها در سازمان است. 

جبر فلسفی از دیدگاه استاد فیاضی
نویسنده: سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی

از اصولیان در باب مسئله  تبیین مواضع فالسفه، متکلمان و برخی  با  تألیف حاضر تالش می کند 
ضرورت علّی و معلولی و نتایج کالمی آن، مانند قدرت و اختیار الهی و انسانی و حدوث زمانی عالم و در 

نهایت طرح آرای استاد بزرگوار، آیت اهلل فیاضی و تحلیل و مقایسه آن با آرای پیشین، نشان دهد 
که دیدگاه استاد توانسته به یک نزاع کهن فلسفی - کالمی پایان دهد.

معرفت شماره 228 _ سال بیست و پنجم )ویژه علوم تربیتی(
• شیعیان واقعی و شوق دیدار معبود )2( / آیت اهلّل عاّلمه محمدتقی مصباح 

ـ  حسینی  محمدتقی   / روایات  و  آیات  دیدگاه  از  انسان  معنوی  تکامل  بر  گریستن  تربیتی  آثار   •
سیدمحمدرضا موسوی نسب

• بررسی و مقایسه مبانی فلسفی اندیشه های تربیتی فارابی و غزالی/محمد فوالدیـ  کیومرث حیدریان
• عوامل گرایشی سازگاری همسران از دیدگاه قرآن کریم / حمید وحیدیان اردکان

اسالم و پژوهش هاي تربیتي 15_ سال هشتم 
• واکاوي اهداف تعلیم و تربیت نفس در اندیشه روان شناختي فلسفي مالصدرا / سعید بهشتي/ 

سیداحمد رهنمایي/  مهدي رضایي
• مهارت هاي تفکر انتقادي درکتاب هاي »مطالعات اجتماعي« دورة ابتدایي / حسین کریمیان/  فائزه 

ناطقي/ محمد سیفي

معرفت کالمي 16_سال هفتم
• برهان نظم بر مبناي اصل تنظیم دقیق کیهاني /  سیدجابر موسوي راد 

• بازتعریف مفهوم نظم / فرح رامین 
• عصمت پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله در امور دنیوي از دیدگاه فریقین /  جعفر انواري / محمدحسین 

فاریاب
•  هواشناسي غدیر: »آیا در غدیر هوا گرم بود؟« /  سیدرضا موسوي واعظ / محمدرسول آهنگران / بي 

بي صدیقه مکي
•  نقد و بررسي دیدگاه شیخ مفید در باب آموزة »عالم ذر« / مرتضي خوش صحبت 

• قرآن و زبان انگیزشي /  سعید عباسي نیا / ابوالفضل ساجدي 

Horizons of Thought 2
• The Secret of the Need for an Infallible Imam / Ayatullah 
Muhammad TaqiMisbah 
• In The Philosophical Psychology Of Mullā Ssdrā (1640-1571) And 
IBN Sīnā (1037-980) / AbbasAli Shameli
• Cultural Colonialism and Colonial Culture / Nasrullah 
Sekhavati Ladani
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امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  سیاسی  علوم  گروه  همت  به 
خمینی)ره( برگزار شد.

امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
انقالب  کالن  دستآوردهای  »بررسی  علمی  نشست  خمینی)ره( 
اسالمی« روز چهارشنبه 95/11/20 از ساعت 15 در تاالر مؤسسه 

آموزشی  و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار گردید.
همچنین در این نشست علمی جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، 
مدیر گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی)ره( به سخنرانی کرد 
و در ادامه حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی، 
عضو هیأت علمی و قائم مقام مدیر گروه علوم سیاسی مؤسسه 
امام خمینی)ره( عالوه بر مطالب مطرح شده به بررسی و تکمیل 

مباحث پرداخت. 
دکتر منوچهر محمدی مدیر گروه علوم سیاسی مؤسسه با اشاره به 
فرمایش مقام معظم رهبری در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 87 مبنی 
بر اینکه »جا دارد یک نگاه کالن و فراگیر به این حادثه )انقالب 
و  راه  میانه  به حوادث  نگاه  نگاه های جزیی،  بیندازیم.  اسالمی( 
نگاه به افت و خیزها، خیلی گویا نیست؛ باید نگاه کالن و فراگیر 
به انقالب اسالمی در سطح افکار عمومی زنده بشود« به تبیین 

جایگاه انقالب اسالمی پرداخت.
وی با اشاره به تأسیس نظام سیاسی دینی کارآمد در دنیای پسا 
ساالری  مردم  اجتماعی  تجلی  والیی،  جامعه  کرد:  تأکید  مدرن، 

دینی است.
دکتر منوچهر محمدی در کتاب خود با عنوان »دستاوردهای کالن 
انقالب اسالمی در سطوح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی« به 

بررسی و واکاوی انقالب اسالمی پرداخته است.
اول،  بخش  در  که  است  شده  تدوین  بخش  چهار  در  کتاب  این 
دو  در  را  ملی«  سطح  در  اسالمی  انقالب  کالن  »دستاوردهای 
فصل »تأسیس نظام سیاسی دینی کارآمد در دنیای پسا مدرن« و 
»جامعه والیی تجلی اجتماعی مردم ساالری دینی« بررسی می 

کند.
بخش دوم کتاب با »عنوان دستاوردهای کالن انقالب اسالمی در 

سطح منطقه ای« جهان اسالم و جهان تشیع را تبیین می کند.
با سلطه« در  برخورد  نظام جهانی  در بخش سوم »شکل گیری 
قالب دستاوردهای کالن انقالب اسالمی در سطح جهانی مطرح 

شده است.
انقالب  کالن  »دستاوردهای  عنوان  با  که  کتاب  چهارم  بخش 
اسالمی در سطح تاریخی« به بررسی »دوران عهد عتیق«، »پیچ 
و  تاریخ«  دوم  پیچ  و  »رنساس  م(«،   1610-1648( تاریخ  اول 

»انقالب اسالمی و پیچ سوم تاریخ« می پردازد.

کرسی ترویجی »آموزشی و پرورشی فراگیر؛ طرحی برای تجمیع استعدادها«

به همت گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( و دبیرخانه کرسی ها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
فراگیر؛  پرورشی  و  آموزشی   « ترویجی  کرسی  خمینی)ره( 
طرحی برای تجمیع استعدادها » با سخنرانی حجت االسالم 
اسالم  حجج  بررسی  و  نقد  و  رهنمایی  دکتر  المسلمین  و 
آقایان: دکتر محمد داودی و و دکتر علی ذوعلم، روز یک 
شنبه 95/11/17 از ساعت 15:30 در سالن اندیشه مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.
گفتنی است مدیر این کرسی ترویجی که با حضور اساتید، 
و  االسالم  گردید، حجت  برگزار  پژوهان  دانش  و  محققان 

المسلمین مرتضی حدادی بود.

کرسی ترویجی » نقد و ارزیابی نظریه عرفی گرایی« در دوره جمهوری اسالمی 

به همت گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه امام خمینی)ره( 
دبیرخانه  همکاری  با  و  حوزه  سیاسی  مطالعات  انجمن  و 

کرسی ها برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی )ره( در ابتدای کرسی ترویجی » نقد و ارزیابی نظریه 
عرفی گرایی در دوره جمهوری اسالمی «  حجت االسالم 
و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی سخنرانی کرد و سپس 
آقایان: دکتر محسن مهاجرنیا و دکتر مهدی  حجج اسالم 

امیدی به نقد و بررسی مطاب مطرح شده پرداختند.
گفتنی است این کرسی ترویجی با مدیریت حجت االسالم 
و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی روز شنبه 16/11/95 از 
خمینی)ره(  امام  مؤسسه  اندیشه  سالن  در   18:30 ساعت 

برگزار شد.

»نشست رجل سیاسي - مذهبي« 
»نشست  عنوان  با  ترویجی  کرسی  حقوق،  گروه  به همت 

رجل سیاسي - مذهبي« برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(  کرسی ترویجی با عنوان »نشست رجل سیاسي 
محمدرضا  دکتر  االسالم  سخنرانی حجت  با  مذهبي«    -
باقرزاده و نقد و بررسی حجت االسالم دکتر ابراهیم موسی 
روز چهارشنیه 1395/11/13 ساعت 15:30 در سالن  زاده 

اندیشه مؤسسه امام خمینی)ره( برگزار  شد.
گفتنی است این نشست علمی در مؤسسه امام خمینی)ره( 
اساتید، محققان و دانش پژوهان برگزار  از  با حضور جمعی 

شده است.

نشست علمی » حوزه و وظایف رسانه ای 4 «
به همت گروه مدیریت مؤسسه آموزشی  و پژوهشی امام 

خمینی)ره( برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( نشست علمی »حوزه و وظایف رسانه ای 4 « 
نقد و  نهاوندی و  المسلمین  با سخنرانی حجت االسالم و 
بررسی حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی نادری روز 
اندیشه  سالن  در   10 ساعت  از   1395/11/20 چهارشنبه 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.
گفتنی است این نشست علمی در مؤسسه امام خمینی)ره( 
اساتید، محققان و دانش پژوهان برگزار  از  با حضور جمعی 

شده است.

نشست های علمینشست علمی »بررسی دست آوردهای کالن انقالب اسالمی«
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پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  تاریخ  گروه  همت  به 
امام خمینی)ره( همایش نیم روزه جایگاه مذاکره با 

دشمن در سیره اهل بیت »علیهم السالم« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی همایش جایگاه مذاکره با 
دشمن در سیره اهل بیت »علیهم السالم«  روز پنجشنبه 
30 دی ماه با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین 

استاد مهدی پیشوایی و آیت اهلل کعبی برگزار شد.
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  توسط  مقاله  ارائه 
حامد منتظری مقدم و حجت االسالم والمسلمین دکتر 

قاسم شبان نیا از دیگر برنامه های این همایش بود.
آقایان  االسالم  حجج  سخنرانی  با  علمی  میزگرد 
دکتر جباری، محمدجواد نوروزی، یوسفی غروی و 

جواد سلیمانی پایان بخش همایش بود.
حجت االسالم والمسلمین استاد مهدی پیشوایی:

 اهل بیت در مذاکرات، هیچوقت 
ازمبانی و اصول خود کوتاه نیامدند

پیشوایی  مهدی  استاد  والمسلمین  االسالم  حجت 
در همایش »جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل 
اشاره  مذاکره  های  شاخص  و  مبانی  به  بیت)ع(«، 
مذاکره  آن  به  عرف  در  آنچه  داشت:  اظهار  و  کرد 
گفته می شود همین گفت وگوها در عرصه سیاست 
است، که طبق این تفسیر،  مذاکره به معنای بده و 

بستان می باشد.
کوتاه  خمینی)ره  امام  موسسه  تاریخ  گروه  عضو 
نیامدن از اصول در مذاکرات را از مبانی اهل بیت 
)ع( دانست و تصریح کرد: اهل بیت )ع(  هرگز از 
اصول کوتاه نمی آمدند حتی اگر مذاکره به شکست 
از  و  آمدند  می  کوتاه  جزئیات  در  ولی  انجامید  می 

طرف مقابل امتیاز می گرفتند.
اینکه   بیان  با  پیشوایان  سیره  کتاب  نویسنده 
معصومین)ع( در مناظرات به اثبات حقانیت خود می 

)ع(  بیت  اهل  از  که  آنچه  داشت:  اظهار  پرداختند، 
آمده است مناظره است نه مذاکره.

)ع(  امام حسین  مذاکره  به  اشاره  با  پیشوایی  استاد 
است  رسیده  ما  به  مذاکره  اصل  با عمرسعد، گفت: 
ولی متن گفت وگو بدست ما نیامده بلکه آن چیزی 
که وجود دارد نامه عمربن سعد به عبیداهلل است و 
او خطرات و قبح قتل امام حسین )ع( را می دانست 
و هم اینکه برای رسیدن به حکومت ری باید این 
را  قضیه  این  این که  برای  و  می کرد  تمام  را  قصه 
عبیداهلل  به  نامه ای  دروغ  به  کند  تمام  مسالمت  با 

نوشت.
نیامدن  کوتاه  به  اشاره  با  پیشوایی  االسالم  حجت 
معصومین )ع( از اصول اعتقادی خود، بیان داشت: 
قبیله ثقیف که تا سال 9 هجری ایمان نیاورده بودند 
وقتی دیدند توانایی ایستادن در مقابل اسالم ندارند، 
که  بودند  داده  آموزش  قبل  از  که  را  گروهی  یک 
به  بگیرند،   امتیاز  او  از  و  مذاکره  پیامبر  با  چگونه 
مدینه فرستادند و وقتی دیدند پیامبر از اصول خود 
کوتاه  خود  شروط  از  شدند  مجبور  آید  نمی  کوتاه 

بیایند.
ایشان در انتها  با بیان این که حضرات معصومین )ع(

روی اصول خود ثابت و پایبند بودند و هیچ گونه از 
آن کوتاه نمی آمدند ، گفت: اگر بحث و مذاکره ای 
که بسیار کم بوده است صورت می گرفت فقط برای 

بحث در جزئیات بوده است.
آیت اهلل کعبی: 

آمریکایی ها در برجام هدفی جز از بین 
بردن حکومت اسالمی نداشتند

آیت اهلل کعبی در همایش »جایگاه مذاکره با دشمن 
در سیره اهل بیت)ع(«، با اشاره به مذاکرات هسته 
ای بین ایران و گروه 1+5، اظهار داشت: برای این 

مذاکرات نمی توان از سیره اهل بیت )ع( نمونه و 
مصداقی پیدا کرد.

وی با تقسیم دشمن به دو دسته بیرونی و درونی، 
ادامه داد: مذاکره با دشمنان درونی همانگونه که در 
متون فقهی است برای تسلیم شدن وی در برابر امام 

و تن دادن به حاکمیت اسالمی می باشد.
آیت اهلل کعبی با بیان اینکه باید » عدالت« مبنای 
شبهه  بیت)ع(   اهل  سیره  طبق  گفت:  باشد  صلح 
به  افراد  تا  شود  دفع   باید  جامعه  در  موجود  های 

مخالفت با حکومت اسالمی نپردازند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی )ره( مذاکره 
امام حسین )ع( با عمربن سعد ساخته و پرداخته بنی 
امیه دانست و اظهار داشت: مباحث مطرح شده در 
امام  نهضت  مبانی  با  اینکه  بر  عالوه  مذاکره  این 
حسین )ع( نمی سازد، این نقل قول با آنچه که از 
همراهان امام حسین )ع (آمده است نقض می شود.

در  مذاکرات  این که  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  استاد 
متون حقوق بین الملل  برای سازش بین دولتها می 
باشد، تصریح کرد: با بررسی متون تاریخی اهل بیت 
معنای مصطلح  به  با مخالفین  آنها  )ع( گفتگوهای 
نمی باشد بلکه گفت و گوی آنها برای تقیه و دفع 

شر از کیان اسالم بوده است .
در  بیرونی گفت:  با دشمن  مذاکره  به  اشاره  با  وی 
با  اسالم  بیرونی  دشمنان  اگر  اسالم  صدر  زمان 
مذاکره تسلیم نمی شدند پیامبر )ص( در برابر آنها 

جهاد می کرد و با آنها مبارزه می نمود.
آیت اهلل کعبی با اشاره به نگاه امام و رهبری درباره 
آمریکا، گفت:  االن طاغوت بزرگ آمریکاست و ما 
نمی توانیم بگوییم مذاکره با اینها خوب یا بد است 

بلکه باید طبق مصالح مسلمین با آنها مذاکره کرد.
وی ادامه داد: آمریکاییها مذاکرات را پلی برای نفوذ 

با حرکت  که  کاری  و  دانند  انقالب می  استحاله  و 
نظامی نتوانستند انجام دهند االن با حرکت سیاسی 

و نرم، خواهان رسیدن به آن می باشند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که 
در عالم سیاست چند نوع مذاکره وجود دارد، گفت: 
برجام برای ما تجربه شد تا در برابر مذاکره با دشمن 

اصلی ساده اندیشی نکنیم.
وی یک نوع از مذاکرات را »مذاکره برد برد« دانست 
و گفت: ما نمیتوانیم با طاغوت اکبر این نوع مذاکره 

داشته باشیم، چون باید از اصول خود کوتاه بیاییم.
آیت اهلل کعبی، نوع دیگر مذاکره را »برد شکست« 
قدرت  توهم  با  ها  آمریکایی  داد:  ادامه  و  برد  نام 
می  خود  برای  را  مذاکره  نوع  این  خود  پوشالی 

پنداشتند.
ایشان با بیان اینکه هدف از بعضی مذاکرات »تغییر 
داشت:  اظهار  باشد،  می  رفتار«  تغییر  یا  اوضاع 
تغییر  مذاکرات  از  ما  هدف  گویند  می  آمریکاییها 
رفتار مردم ایران برای تغییر نظام و حکومت اسالمی 

است.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به موکول کردن رفع 
با  آمریکاییها  گفت:  دیگر،  چندسال  به  ها  تحریم 
تعیین این چند سال هدفی جز از بین بردن حکومت 
اسالمی یا تبدیل آن به یک حکومت اسالمی بدلی 

ندارند.
را  مذاکره  از  ها  آمریکایی  هدف  کعبی،  اهلل  آیت 
فرمایش  طبق  کرد:  تصریح  و  دانست  برد شکست 
رهبری نباید به دشمن اعتماد کنیم ولی بعضی افراد 
گفتند برای اینکه به جهان ثابت کنیم دنبال سالح 
هسته ای نیستیم وارد مذاکرات شدند و آمریکاییها 
با مذاکرات فرسایشی باعث عقب نشینی قدم به قدم 

مذاکره کنندگان از اصول شده اند.
حجت االسالم دکتر جباری:

با زمان شناسی و توجه به اصول در 
مذاکرات همیشه برد با جبهه حق بوده 

است
علمی  میزگرد  در  جباری  دکتر  االسالم  حجت 
صلح  مبانی  بررسی  در  اینکه  بیان  با  همایش« 
اظهار  هستیم،  مواجه  اصل  یک  با  )ع(  معصومین 
داشت: در مذاکرات معصومین )ع( بر اساس رسالت 
وجود  ارشاد  و  هدایت  نام  به  کلی  اصل  یک  آنها 

داشت.
وی نمونه بارز این اصل را مذاکره امام حسین )ع( در 
کربال دانست که برای ارشاد و هدایت عمربن سعد با 

او مذاکره کرده و هدف دیگری نداشته است.
هدف  خمینی)ره(  امام  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
پیامبر )ص( از مذاکره و صلح حدیبیه را رفع موانع از 
تبلیغ و پیشرفت دین دانست و گفت: اصل دیگری 
که معصومین )ع( در مذاکرات به آن توجه میکردند 

، اصل توجه به رعایت مصالح می باشد.
دکتر جباری با بیان این که توجه به این دو اصل در 
همه مذاکرات اهل بیت )ع( مطرح بوده است، اظهار 
داشت: بر اساس عقل مذاکرات اهل بیت)ع( درسه 

محور بررسی می شود.
دانست که هم معصومین  زمانی  را  اول  وی محور 
)ع( و هم دشمنان هر دو در موضع قدرت بودند و 
برای زمانی که معصوم)ع( در موضع  را  محور دوم 
قدرت است ولی دشمن این چنین موضعی ندارد و 
محور سوم موقعی است که دشمن قدرت و حکومت 

دارد ولی معصوم )ع( در حالت تقیه می باشد.
حجت االسالم جباری با اشاره به اینکه معصومین در 
تمام مذاکرات خود به این دواصل توجه می کردند، 
دقیق  شناسی  زمان  با  )ع(  بیت  اهل  داشت:  اظهار 

خود همیشه در مذاکرات در حالت برد بوده اند.
ایشان  در پایان با تاکید براینکه همیشه برد با جبهه 
حق بوده است، گفت: باید بررسی شود بحث برد برد 
در مذاکرات هسته ای و تطبیق آن بر معصومین )ع( 

آیا قابل تصور و حرف درست می باشد یا خیر؟
حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی:

نرمش در صورتی موفقیت آمیز است که 
دشمن را دوست نپنداریم

حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی درمیزگرد علمی 
بیت  اهل  دشمنان  کردن  بندی  دسته  با  همایش 
در راس دشمنان  رتبه های مختلف، گفت:  در  )ع( 
براندازی  پی  در  که  بوده  امیه  بنی  معصومین)ع(، 

حکومت اسالم بودند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی )ره( با اشاره 
ادامه داد: در آن زمان   ، به بحث تساهل و تسامح 
بعضی افراد صاحب نفوذ با تساهل و تعامل با بنی 
امیه باعث ورود آنها به حکومت اسالمی و تشکیل 

جبهه مشارکت و ضدیت با اهل بیت )ع( شدند.
وی درباره مذاکره امام حسن )ع( با معاویه و صلح با 
او، اظهار داشت: بعد از دسیسه و فتنه انگیزی معاویه 
باعث ایجاد یک تفکر در میان عموم مردم شد که 
معاویه خواهان گفت و گو و مذاکره است ولی امام 
خواهان  و  مذاکره  و  گو  و  گفت  مخالف  حسن)ع( 

ادامه درگیری و جنگ می باشد.
امام  صلح  اینکه  بیان  با  سلیمانی  االسالم  حجت 
اگر  بود، تصریح کرد:  بقاء اسالم  )ع( ضامن  حسن 
بر  عالوه  نمی کرد  صلح  معاویه  با  )ع(  حسن  امام 
سست  و  امام  سپاه  در  دشمن  نفوذ  به خاطر  آنکه 
عنصری بعضی از افراد، احتمال پیروزی نظامی نبود، 
خون امام حسن )ع( به خاطر آن ظاهرسازی معاویه 

بیدارگر نبود.
مواردی  تمام  در  این که  بر  تاکید  با  سلیمانی  دکتر 
که در تاریخ اسالم میان معصومین )ع( و دشمنان 
مذاکره صورت گرفته و به صلح انجامیده اگر صلح 

نمی شد ومی جنگیدند به ضرر اسالم بود، گفت: برای 
را  اصل  چند  باید  دشمنان  با  مذاکره   در  موفقیت 

رعایت کنیم.
در  مقابل  طرف  شناخت  لزوم  به  اشاره  با  وی 
مذاکرات گفت: نرمش در صورتی موفقیت آمیز است 

که دشمن را دوست نانگاریم.
اصل  )ره(  خمینی  امام  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
دیگر برای موفقیت در مذاکره را خود باوری دانست 
نباید  می روند  مذاکره  برای  که  افرادی  داد:  وادامه 

خود را دست کم ببیند.
پیش  از  هدف  با  مذاکرات  به  ورود  سلمیانی  دکتر 
دیگربرای  اصل  گفت:  و  خواند  مهم  را  تعیین شده 
پیروز شدن در مذاکرات این است که با )نقشه راه و 

هدف( وارد مذاکره شویم.
حجت االسالم دکتر نوروزی:

دیپلمات ها در مذاکرات باید دشمن 
شناس باشند

حجت االسالم دکتر نوروزی با بیان این که معتقدم 
ما در هنگام مذاکرات شناخت دقیقی از ظرفیت های 
خود نداشتیم، تصریح کرد: امیدوارم افرادی که اصرار 
بر مذاکره با آمریکا داشتند، به این اشارات رهبری 
پی برده باشند که مذاکره با دشمنی همچون آمریکا 

هیچ فایده ای ندارد.
میزگرد  در  نوروزی،  والمسلمین  االسالم  حجت 
مذاکره  مبانی  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  علمی 
مذاکرات  است؟ گفت:  رعایت شده  ما  مذاکرات  در 
هسته ای را در دو بستر می توان بررسی کرد ، اول 
تحلیل مذاکرات با نتیجه به دست آمده و دوم تحلیل 

مذاکرات با توجه به مباحث مطرح شده.
وی افزود: هم از لحاظ تاریخی و هم مبانی فقهی، 
از نظر سیاسي، آن   ، افتاد  اتفاق  آنچه در مذاکرات 

گونه که باید، بر اساس منافع ملی نبود.
با  )ره(  خمینی  امام  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
بر اهمیت دشمن شناسی دیپلمات ها هنگام  تاکید 
یک  دنبال  مذاکرات  موقع  در  ما  گفت:  مذاکرات، 
اهدافی بودیم و االن باید ارزیابی کنیم تا مشخص 

شود که به آن اهداف رسیده ایم.
استاد علوم سیاسی، با اشاره به مطرح کردن اهداف 
جنبی به جای اهداف اصلی، اظهار داشت: این که 
دست آورد های جنبی را به جای اهداف اصلی که 
امري   ، بدهیم  قرار  مذاکرات شدیم،  وارد  آن  برای 

اشتباه و راه را گم کردن است.
حجت االسالم نوروزی با بیان اینکه معتقدم ما در 
هنگام مذاکرات شناخت دقیقی از ظرفیت های خود 
نداشتیم، تصریح کرد: امیدوارم که افرادی که اصرار 
بر مذاکره با آمریکا داشتند ، به این اشارات رهبری 
پی برده باشند که مذاکره با دشمنی همچون آمریکا 

هیچ فایده ای ندارد.

گزارش همایش جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السالم



همت  به  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی،  عقلی  علوم  المعارف  دایره  مرکز 
عکسي  نسخه هاي  »فهرست  از  جلد  سومین 

علوم عقلي اسالمي« منتشر شد.
در این فهرست، پانصد نسخه ) 1012 رساله 
معرفي  اسالمي(  عقلي  علوم  رساله هاي  از 
هفتاد  حدود  از  تصاویر  این  که  است،  شده 
از  خارج  و  داخل  خطي  نسخ  نگهداري  مرکز 
بر  افزون  کتاب  این  است.  شده  تهیه  کشور 
ویژگي هاي ساختاري که در جلد نخست بدان 
اشاره شد، ویژگي هاي ممتاز و ارزشمند دیگري 
)از نظر محتوا( نیز دارد که در ادامه بدانها اشاره 

مي کنیم:

نسخه هاي نادر از نظر مؤلّف و 
ناموجود بودن در ایران

 1. ابن ابي دنیا، عبداهلل بن محمد )208 -281(: 
حسن الظن باهلل عّز وجّل ) نسخه 1058(

- 324( ابي زمنین  ابن  عبداهلل  بن  محمد   .2
399(: أصول السنْهْ )نسخه 1229(

3. بیهقي، احمد بن حسین)384-458(: إثبات 
القدر )نسخه 1036 (

عبدالرحمان  بن  عبدالسالم  ابن برجان،   .4
)ف.1536(: تفسیر ابن برجان: تنبیه

تعرف  و  الحکیم  الکتاب  تدبّر  إلي  األفهام   .5
و   1087 هاي  )نسخه  العظیم  النبأ  و  اآلیات 

)1381
-551( آمدي  محمد  بن  علي  سیف الدین   .6

631(: دقایق الحقایق )نسخه 1211(
7. همو: کشف التمویهات فی شرح التنبیهات 

)نسخه 1251(
ایجی)  احمد  بن  عبدالرحمان  عضدالدین   .8
756(: تحقیق التفسیر فی تکثیر التنویر )نسخه 

)1469
9. عبدالحمید بن عبدالرحمان آنقروی )زنده در 
763(: منیْهْ الواعظین و غنیْهْ المتعظین )نسخه 

)1250/1
10. ابن خطیب، محمد بن عبداهلل )776-713(: 
روضْهْ التعریف بالحب الشریف )نسخه 1010(

مسلک   :)896 )ف.  الهي  عبداهلل  11.شیخ 
الطالبین ) نسخه 1140/2(

 
نسخه هاي خاص از نظر کتابت به 

دست مؤلّف 
المطالب  )زنده در 909(:   تبریزي  1. محمدجان 
العلیْهْ )نسخه  1376/1 مکتوب در ربیع االول 909(

2. زین العابدین محمد بن محمد غمری )قرن 
فرعون  إسالم  اعتقاد  عن  الکون  تنزیه   :)10
مکتوب   1040 )نسخه 

در قرن 10(
اولیاء  یوسف  محمد   .3
حاشیْهْ   :)11 )قرن 
 1099 )نسخه  الشفاء 

مکتوب در قرن 11(
عبداهلل  بن  محمود   .4
-1802( آلوسي 

العذاب  صّب  1854م(: 
علي من سّب األصحاب 
مکتوب   1170 )نسخه 

در 1204(
حسین  محمد   .5
الکنوز  مجمع  قزویني: 
حاشیْهْ  شرح  في 
)نسخه  مالعبداهلل 
در  مکتوب   1473
چهاردهم شوال 1241(

محمد  بن  باقر  محمد   .6
سبزواري:   علوي  علي 
الرد  في  المبین  الشهاب 
 ( المشککین  إمام  علي 

نسخه 1355 مکتوب در 1306(
 

 نسخه هاي خاص از نظر تاریخ کتابت
1. إثبات القدر: بیهقي، احمد بن حسین )384-

458(، مکتوب در چهاردهم صفر 566 به خط 
مسعود بن ابي سعید دبیلي )نسخه 1036 (

 ،)606-544( رازي  فخر  العقول:  نهایْهْ   .2
مکتوب در دهم شعبان 595 )نسخه1254(

-150( جاحظ  عثمان  بن  عمرو   : العثمانیْهْ  .3
255(، مکتوب در قرن 6 )نسخه 1029(

4. اخالق ناصري: نصیرالدین محمد بن حسن 
طوسي )597-672(، مکتوب در دوازدهم صفر 
666 به خط ابوجعفر علي بن محمد بن احمد 

مؤذن )نسخه 1307(
احمد  تعالي:  اهلل  معرفْهْ  في  العلوم  مصباح   .5
بن حسن رصاص )ف.621(، مکتوب در 673 

)نسخه 1119/2(
المراض:  القلوب  نزهْهْ  و  الریاض  زهرْهْ   .6
سلیمان بن داود سقسیني )ف. قرن6(، مکتوب 

در قرن 7 )نسخه 1142(
7. العلم و العمل: ابن کمونه )ف. 683( مکتوب 

در اواخر قرن 7 )نسخه 1428ق(
: نجم الدین کبري )ف. 618(،  8. األصول العشرْهْ
مکتوب در دوازدهم شعبان 700 )نسخه 1154(

 ، ابن رافعْهْ الکنائس:  أدلّْهْ  هدم  في  النفائس   .9
از  پیش  مکتوب  )ف.710(،  محمد  بن  احمد 

710 )نسخه 1172(
األنوار  في  الالهوتیْهْ  األمثال  و  الرموز   .10
محمود  بن  محمد   : الملکوتیْهْ المجّردْهْ 
به   711 در  مکتوب  قرن7(،  )ف.  شهرزوري 

خط محمد سالمي )نسخه 1228(
 : 11. القواعد الجلیْهْ في شرح الرسالْهْ الشمسیْهْ
در دوشنبه  )648-726(، مکتوب  عالمه حلي 
الدین  شمس  خط  به  جمادي االول718  آخر 

محمد شاه حسین )نسخه 1468/2(
التنبیهات،  شرح  فی  التموبهات  کشف   .12
سیف الدین علي بن محمد آمدي )631-551( 
مکتوب به خط علی بن جمعه بن ابی الحسن 
جمادی االول  نهم  جمعه  شام  در  حسان  بن 

719 )نسخه 1251(
بقلي  روزبهان  األسرار:  في کشف  األنوار   .13
شیرازي )522؟-606؟(، مکتوب در آخر محرم 

789 )نسخه 1417/1(
، عّزالدین  الکفایْهْ الهدایْهْ و مفتاح  14. مصباح 
محمود بن علي کاشاني )665-735(، مکتوب 

در غره ربیع الثاني 789 )نسخه 1266/2(

انتشار سومین جلد از »فهرست نسخه هاي عکسي علوم عقلي اسالمي«
به گزارش روابط عمومی مؤسسه، دکتر مرتضی صانعی مدیر امور پژوهشی 
در گزارشی به جایگاه کرسی ها نظریه پردازی اشاره و یادآور شد: کرسی 
های نظریه پردازی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و می تواند زمینه 
به  حاکمیت،  کالن  سطح  در  پژوهشی  محصوالت  بالندگی  و  رشد  ساز 

منظور انسجام و هماهنگی بین مراکز علمی کشور باشد.
وی اظهار داشت: در هر مجموعه ای که نظریات علمی و نقدهای عالمانه 
و نوآورانه در عرصه تولیدات علمی دینی وجود دارد؛ نظریات نو می تواند 
شناسایی شود و در واقع به یک نمایشگاهی جهت عرضه ایده های علمی 

و دیدگاه های بدیع تبدیل شود که یقینًا برای جامعه مفید خواهد.
وی ادامه داد: به نظر بنده برگزاری کرسی های علمی عالوه بر شناسایی 
در  سیاست ها  و  رویکردها  ارزیابی  در  می تواند  مجموعه،  علمی  سطح 
از این جهت نگاه ما به کرسی های  حوزه پژوهش هم کمک کند و 

علمی، نگاهی کاماًل پژوهشی و توأم با ارزیابی و نقد است.
صانعی تصریح کرد: برگزاری کرسی های علمی می تواند نشانگر میزان 
بلوغ فکری و رشد علمی یک مجموعه و آوردگاهی برای عرضة دانش 
نو و پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی هر مجموعه باشد و ما با همین 
نگاه بحث کرسی های نظریه پردازی، نوآوری و نقد و مناظره و کرسی 
های ترویجی را در مؤسسه پی گیری می کنیم و از همة اعضای هیأت 
علمی و مجموعة اساتید و پژوهشگران تقاضا می کنیم که در این عرصه 
به ما کمک کنند و با مشارکت جدی خود، این آوردگاه و نمایشگاه را با 

ایده های علمی خود پربارتر و با شکوه تر نمایند.
کرسی های  برگزاری  به  اشاره  با  مؤسسه  پژوهشی  امور  مدیر 
بحث  ما  که  زمانی  از  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  نظریه پردازی 
کرسی های نظریه پردازی را شروع کردیم، کرسی های ترویجی هم در 

کمیته کشوری راه اندازی شده بود.
برای  ای  زمینه  ترویجی  کرسی های  در  ما  کرد:  خاطرنشان  صانعی 
شناسایی بهتر با رویکرد نقد را قباًل پی گیری و جلسات آن را با کیفیت 
برگزار کرده ایم بنابراین زمینه مناسبی برای بحث کرسی های ترویجی 

و برگزاری جدی آن داریم.
وی اظهار داشت: تقاضای بنده از تمام پژوهشگران، اساتید و اعضای 
در  با عزم جدی  و  بیشتر  تأمل  با  است که  این  هیأت علمی مؤسسه 

کرسی های علمی وارد عرصه شوند.
وی ادامه داد: کرسی ها در دو سطح قابل عرضه هستند، یکی در سطح 
ترویجی که ساز و کار خود را دارد و دیگری کرسی های نظریه پردازی و 

نوآوری می باشد که به توضیح آن خواهیم پرداخت.
برگزار  علمی  نشست های  همان  ترویجی  های  کرسی  افزود:  صانعی 
برای  ما  برای آن حضور داشت و  ناقد هم  شده در مؤسسه است که 
داشته  علمی  نشست  برای  را  ناقد  دو  باید  ترویجی  کرسی  برگزاری 
باشیم. در واقع کرسی ترویجی به یک نحوی در مؤسسه از مدت ها 
قبل ارائه شده است و ما به ساده ترین وجه و بدون عملیات فرسایشی 
می توانیم کرسی های ترویجی را ادامه دهیم و برگزار کنیم، البته الزم 

نظریه  های  با کرسی  ترویجی  های  بگوییم کرسی  که  است  ذکر  به 
پردازی کاماًل فرق دارد و نباید با آن خلط شود.

وی با اشاره به سطح باالی برگزاری کرسی های نظریه پردازی اظهار 
داشت: کرسی نظریه پردازی و نوآوری در یک سطح قوی و بسیار باالیی 
قرار دارد و در مقام نظریه پردازی است و جایی است که ایده و نظریه 
جدید و بدیعی باید ارائه گردد و داوری خاصی دارد و در واقع کرسی های 
مدت  در  که  دارد  امکان  گاهی  و  دارد  طوالنی  فرآیند  پردازی  نظریه 
قریب به 3 یا 4 سال کرسی نظریه پردازی ثبت رسمی پیدا کند. کرسی 
در  دارند،  تفاوت  کاماًل  ترویجی  های  کرسی  با  پردازی  نظریه  های 

کرسی های ترویجی داوری مطرح نیست.
برگزاری  از  هدف  که  سؤال  این  طرح  با  مؤسسه  پژوهشی  امور  مدیر 
کرسی های ترویجی چیست؟ گفت : امید است با بیان هدف از برگزاری 
کرسی های ترویجی، انگیزه ای برای پژوهشگران پیدا شود و در درجه دوم، 
بسط نشاط علمی و شجاعت و نوآوری و نقد آنها در مجموعه بیشتر شود.

وی افزود: البته در یک مجموعه استاد می تواند مباحث خود را در غالب 
کرسی ارائه و ایفای نقش نماید.

وی ادامه داد: ما مدتی است که بحث کرسی های علمی را مطرح نموده 
ایم و تا کنون قریب به چهل کرسی برگزار شده است و گواهی های آن 

را برای ارائه کننده ها و ناقدین صادر کرده ایم.
مدیر امور پژوهشی مؤسسه در پایان خاطر نشان کرد: اگر دوستان ما 
در مؤسسه این حرکت را جدی بگیرند و گام ها را سریع تر بردارند ما 
زودتر و بهتر می توانیم به آن ایده عالی که حضرت آیت اهلل مصباح آن 
را تولید علم دینی و علم اسالم می دانند برسیم و سریع تر می توانیم 
ایده ها و تفکرات را شناسایی و با یک مدیریت صحیح و برنامه ریزی 
بهتر به سمت پروژه های کالن هدایت کنیم و در نهایت به خروجی آن 

که به تولید » علوم انسانی اسالمی « است، برسیم.
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