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 قوي ترين هيئت علمي در بين 
رشته هاي موسسه، متعلق به 

گروه فلسفه است

عملکرد معاونت پژوهش موسسه در 
مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين 

دکتر بی ريا

دو تغيير در نظام آموزشي مؤسسه 
امام خميني)ره(
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2
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تهذيب و كسب بصيرت 
دو وظيفه مهم طالب در 

كنار تحصيل است
عالمه محمدتقي مصباح ي��زدي  گفت: امام خميني)ره( 
نه تنها از نظر فقهي و نظري به احكام اجتماعي اسالمي 
اهتم��ام ورزيد، بلكه در عمل نيز تاپاي جان پيش رفت و 
حجت را بر امثال ما تمام كرد و در حالي كه حتي كس��ي 
به ذهنش هم خطور نمي كرد كه بتوان نظامي اس��المي 

تشكيل داد، انقالب اسالمي را به پيروزي رسانيد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آثار حضرت آيت اهلل مصباح 
يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
در مراسم افتتاحيه سال تحصيلي جديد ضمن تبريك دهه 
كرامت و ميالد مس��عود امام رضا)ع( اظهار داشت: حضور 
طالب در حوزه هاي علمي��ه متوقف بر پيش فرض هايي 
است كه با توجه به آنها، به حوزه هاي علميه گام نهاده اند. 
اول آنكه همه ما اعتقاد داريم كه تنها راه سعادت عمل به 
دس��تورات و احكام اسالم است، ثانيا معتقديم: الزم است 
عده اي عمر خود را براي تحصيل علوم ديني وقف كنند تا 

احكام اسالم را شناخته و به ديگران هم بياموزند.
عضو خبرگان رهبري با اش��اره ب��ه اينكه آموختن معارف 
اس��الم واجب كفايي اس��ت و با توجه به نب��ودن افراد به 
ميزان كفايت، حكم واجب تعييني را پيدا كرده است، اظهار 
داش��ت: از طرفي براي همه ما روشن است كه هيچ كس 
نمي تواند بر همه معارف اسالمي به طور كامل احاطه پيدا 
كند و نمونه بارز آن نيز اعتراف فقهايي است كه نيم قرن 
عمر خود را ب��راي فقه و اصول صرف كرده اند و معتقدند 

هن��وز بر همه فقه و اصول احاطه ندارند، در حاليكه فقه و 
اصول تنها يك رش��ته از احكام و معارف اسالم است، چه 
رسد به اينكه كسي بخواهد در مدت عمر خود همه معارف 

اسالم را فرابگيرد.
وي ادامه داد: لذا ناچار بايد تقس��يم كار ش��ود و هر كسي 
تعلم بخش��ي از علوم و معارف اسالمي را بر عهده بگيرد 
تا بتواند با كار در آن رشته، معارف اسالم را از آن استنباط 

كرده، به صورت قابل فهم در دسترس همگان قراردهد.
آي��ت اهلل مصباح يزدي با اش��اره به پيش فرض هاي فوق 
ب��راي حضور در حوزه علميه ادامه داد: چه بس��ا برخي از 
م��ا هر چند اين مقدمات را قبول داريم، اما با دقت در آنها 

تفكر نكرده ايم.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه مسير 
ش��ناخت معارف اسالم، راهي بس��يار پرپيچ و خم است، 
اظهار داش��ت: در طول تاريخ ش��يعه، به جز در ضروريات 
دين و مذهب كه با ادله متقن مبتني بر عقل، قرآن، اجماع 
و س��نت ثابت شده اس��ت، همواره بين علما اختالف نظر 
وجود داش��ته اس��ت و حتي بين افرادي چون شيخ مفيد، 
شيخ كليني و شيخ صدوق كه از علماي بزرگي هستند كه 
قرب عهد به معصومين)ع( داشته اند، چنين اختالفاتي به 
وضوح مش��خص است، لذا نمي توان توقع داشت كه همه 

علما در هر رشته، داراي نظراتي مشترك باشند.
ادامه در صفحه آخر

روابط عمومي: حجت االسالم والمسلمين دكتر 
موسوي نسب به تش��ريح تحوالت ايجاد شده 
در بخش آموزش موسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خميني)ره( در بخش هاي مختلف آموزش 

پرداخت.
معاون آموزشي موسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خميني)ره( در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي با 
اشاره به اينكه بايد برنامه هاي معاونت آموزش 
بر اساس اهداف و رسالت هاي موسسه تنظيم 
شود، اظهار داشت: اولين رسالت موسسه تالش 
در راس��تای نظريه پ��ردازی در عل��وم انس��انی 
اسالمي است كه اصل تأسيس اين موسسه بر 
همين اساس صورت گرفت ، لذا بايد در برنامه 
ريزي ه��ا و هدف گزاري ها اي��ن هدف مورد 
توجه قرار گيرد و توفيقات، موانع و برنامه هاي 

موسسه را با اين معيار سنجيد.
حجت االس��الم والمس��لمين دكتر موس��وي 
نس��ب با اشاره به اينكه تقويت پايه های فكری 
و نگرش دينی ط��الب از طريق معارف عقلی 
و نقلی را ديگر هدف موسس��ه برشمرد و خاطر 
نش��ان كرد: دوره  های مقدمات��ی كه طالب در 
موسس��ه مي گذرانند با همي��ن هدف صورت 

مي گيرد.
وي ترويج انديشه هاي اسالم ناب محمدي را 
ديگر هدف موسسه برشمرد و افزود:  وقتي افراد 
با اين مبانی فكری آشنا  شوند، بهتر می توانند در 
برنامه های تبليغی  و ترويجی  و مكتوباتشان به 
ترويج اين انديشه ها بپردازند.  لذا برگزاری دوره 

های طرح واليت در همين راستاست.
معاون آموزش موسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خميني)ره( پاس��خ به ش��بهات فكری در حوزه 
علوم اسالمی را ديگر رسالت اين موسسه عنوان 
و خاطر نش��ان كرد: باالخره شبهاتی وجود دارد 
كه بعضی از مجامع و افراد مختلف عمدا يا سهوا 
منتشر می كنند كه دوستان ما بعد از فراگيری و 
تسلط بر اين انديشه های ناب، بايد بتوانند پاسخ 

اين سواالت را بدهند. 
وي رشد معنوی و اخالقی طالب و تقويت حس 
التزام به دستورات اخالقی و دينی را ديگر وظيفه 

موسسه دانست و ادامه داد: اين موضوع غالبا به 
صورت غير مس��تقيم دنبال مي شود ، در واقع 
اشراف عالمه مصباح و شاگردانشان در موسسه 
مي تواند  سهم ممي در تحقق اين هدف داشته 

باشد. 
وي با اشاره به وجود 15 گروه علمي و پژوهشي 
در موسس��ه، فعاليت هاي معاون��ت آموزش در 
س��الهاي گذشته را مثبت ارزيابي و خاطر نشان 
كرد: در س��نوات گذشته كارهاي فوق العاده اي 
صورت گرفته است و مسئوالن قبلي معاونت با 
ف��داكاري كار را به پيش برده اندو ما نيز بايد در 
جهت تعالي ، ادامه دهنده راه آنها باشيم و يك 
روز ثابت نگه داشتن كار نيز خطا و اشتباه است.
دكتر موسوي نسب با اشاره به محورهای تحول 
در آموزش اظهار داش��ت: اولين تحول، تقويت 
ساختار آموزشي براي افزايش سطح توانمندي و 
اعتبار  و تسهيل و روان شدن فعاليت هاست كه 
براي رس��يدن به اين هدف چند تغيير در برنامه 

هاي آموزشي صورت پذيرفته است.
وي اولين تغيير را انتخاب رشته دانش پژوهان 
بعد از گذراندن دروس عمومي و معارف دانست 
و افزود: در سالهاي گذشته دانش پژوه از همان 
ب��دو ورود اقدام به انتخاب رش��ته مي كرد كه 
همراه با آفت بزرگي ب��ود ، چرا كه دانش پژوه 
دروس معارف قرآن و معارف عقلي را كه نقش 
اساس��ي در تقويت بنيه هاي فكري آنها دارد را 
جدي نمي گرفتند. اما با تغييرات جديد با توجه 
به توانمندي هاي دانش پژوه و نيازمندي هاي 

موسسه بعد از دو سال انتخاب رشته مي كند.
معاون آموزش موسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خميني)ره( با اش��اره به تقلي��ل تعداد ترم ها در 
دوره كارشناسي افزود: دروه كارشناسي از 9 ترم 
به 8 ترم كاهش يافته است و همين سبب مي 
ش��ود كه در وقت  و عمر دانش پژوهان صرفه 
جويي صورت گيرد، چرا كه 9 ترم، عمال 5 سال 

از وقت دانش پژوهان را مي گرفت.
وي با اش��اره به ايج��اد 10 دفتر اس��تاني اين 
موسسه اظهار داشت: تغيير ديگر به دفاتر استاني 
است كه با توجه به نياز جامعه به رفع شبهات و 

ترويج مسائل ديني، قرار شد تنها سه رشته اي 
كه بيش��تر مي تواند در اين راستا مفيد باشد، در 
اين مراكز برگزار شود، لذا در مراكز استانها تنها 
سه رشته تفس��ير و علوم قرآن، فلسفه و كالم 
برگزار مي ش��ود، هرچند فارغ التحصيالن اين 
دوره بعد از اتمام كارشناس��ي م��ي توانند براي 
تحصيل در مقطع ارش��د در قم، هر رشته اي را 

كه تمايل داشتند انتخاب كنند.
وي تحول دوم در س��اختار آم��وزش را تقويت 
جايگاه شورای سياست گذاری آموزش برشمرد 
و اف��زود: در اين ش��ورا، به معن��ای دقيق كلمه 
سياست های كالن آموزش به بحث گذاشته مي 
ش��ود   به طوری كه هيچ تغيير سياستی ، بدون 
نظر شورا پيگيري و انجام نمي شود و تا زماني 
كه شورا در مسأله اي اظهار نظر نكند، معاونت 

آموزش آن مسأله را تمام شده نمي داند. 
دكتر موسوي نس��ب تحول سوم را تسهيل در 
جهت خدمات آموزش��ي دانس��ت و با اشاره به 
تغييرات ايجاد ش��ده در خدمات آموزشي، خاطر 
نش��ان كرد: به همين منظور پشتيباني آموزش 
ايجاد ش��ده تا كارهای اجراي��ی، امور مربوط به 
قراردادها و پيگيری های بيرون از مؤسسه را بر 
عهده بگيرد، از س��وي ديگر به منظور انسجام 
بيشتر در امور آموزش��ي در استان ها، مديريت 
دفاتر استاني ايجاد شده است و پيگيري دانش 

پژوهان مراكز اس��تاني از طري��ق اين مديرت 
پيگيري مي شود.

وي  ب��ا اش��اره به اينكه پايان نامه نويس��ي در 
گذش��ته نياز به آمد و شد های فراوان داشت و 
براي دان��ش پژوهان پيچيدگي ايجاد مي كرد، 
اظهار داشت: اين مسأله مورد بررسي قرار گرفته 
و سعي شده با حفظ اتقان پايان نامه ها، دانش 
پژوه بتواند با سرعت بيشتري مجوز فعاليتش را 

بگيرد.
دكتر موسوي نسب افزود:  همچنين براي گروه 
برنامه ريزی آموزش��ی كه در س��اختار معاونت 
آموزش وجود دارد ، مس��ئولي تعيين شده است 
كه بر روي برنامه ها مطالعات علمي و بررس��ي 
هاي بيشتري انجام مي دهد تا برنامه ها هرچه 

بيشتر علمي و كارشناسي تر گردد.
وي تغيير در سياس��ت آموزش زب��ان را  يكی 
ديگر اموري دانس��ت كه در حال اقدام اس��ت 
و اف��زود:  از اين پ��س آموزش عمومی زبان در 
مؤسسه »متن محور« خواهد بود، چرا كه شيوه 
قبل��ي كه در آن فرد دنبال مهارت های مختلف 
گويش و نوش��تار و گ��وش دادن بود ، هر چند 
اي��ده آل بود، اما با توجه به محدوديت امكانات 
ما و ديگر مس��ئوليت هايي ك��ه دانش پژوهان 
داش��تند، به طور كامل اجرا نمي ش��د. هر چند 
اگر دانش پژوهان بخواهند در زمينه مكالمه و ... 

نيز آموزش ببينند، براي آنها كالس فوق العاده 
برگزار خواهيم كرد.

معاون آموزش موسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خميني)ره( بخش ديگري از تحوالت آموزش را 
تقويت جايگاه گروه هاي علمي دانست وگفت: 
اين موسس��ه داراي نيروهاي كارآمد و صاحب 
نظري اس��ت كه مي توانند در برنامه ريزي ها 
، تصميم گيري ها و پيگيري برنامه ها س��هم 
بس��زايي ايفا كنند، لذا از س��ال گذشته مديران 
گروه ها، هر س��ه ماه يكبار نشس��ت مشتركي 
را ب��ا حضور قائم مق��ام و معاون��ت آموزش و 
معاون پژوه��ش برگزار مي كنن��د و نظرات و 
پيش��نهادات و تجربياتش��ان را منتقل كرده و 
حتي در همان جلسه بعضی تصميم گيری های 
مهم زمينه سازی می ش��ود و اين كار به معناي 
باال ب��ردن جايگاه مديران گروه ها و به تبع آن 

گروه هاست.
دكتر موسوي نسب تحول در برنامه های درسی، 
كتاب ها و آيين نامه های آموزش��ی و روش های 
تدريس را بخش ديگ��ري از تحول در معاونت 
آموزش دانس��ت و گفت: يك��ی از كارهايی كه 
در دس��تور كار قرار داش��ته و از قب��ل هم بوده 
است و به آن عمل ش��ده اين است كه ارتقاي 
توانمندی اساتيد بوده است كه برای اين منظور 
كارگاه هايی تش��كيل می شد و در اين كارگاه ها 
اساتيد ش��ركت می كردند و مهارت های مربوط 
را فرا می گرفتند. اما اآلن اين مس��ئله در دستور 
كار قرار داده ش��ده است كه يك »گروه هايی« 
با عضويت اساتيد تش��كيل شده و خودشان به 
ارتقاء سطح مهارت های مختلف بپردازند و زير 
نظر يك استاد مربوط و طبق برنامه  زمان بندی 
ش��ده ،  تجمع كرده و در اين زمينه كار علمی و 
عملی انجام دهند تا از مطالعات جديد بهره مند 

شده و خود را به روز كنند.
وي افزود: درباره متون آموزش��ی نيز از گروه ها 
در خواس��ت ش��ده از كتاب هايی كه به مباحث 
اسالمی نزديك تر و مربوط تر است شروع  كنند 
و يك متن آموزش��ی تهيه نماينده و اين كاردر 

دستوركار و در حال پی گيری است. 

دكتر موسوي نسب با اشاره به پراكندگي  آيين 
نامه هاي آموزش��ي اظهار داشت: سعي شد اين 
آيين نامه ها تجميع و يك دست شود و اكنون 
ني��ز آيين نامه مربوط به دكترا به صورت كامل 
تهيه شده و به تصويب رس��يده است. در مورد 
كارشناسی ارشد و كارشناسی هم همين كار در 

دست اجراست.
وي با اش��اره به اجراي ط��رح آموزش پژوهش 
محور در دوره كارشناسي در سال گذشته خاطر 
نش��ان كرد: برآورد ما اين بود كه ادامه و اجراي 
اين طرح به شكل فعلي مناسب نيست. چرا كه 
دانش پژوهان با توجه به حجم فراوان درسهای 
حوزه و مؤسس��ه اي كه دارند، فرصت چندانی 
برای پژوهش نداش��تند. ضمن آنكه اساس��اً در 
دوره كارشناس��ی هنوز آمادگ��ی و مايه علمی 
الزم و كافی برای كار پژوهشی را كسب نكرده 
اند و لذا به نظر می رس��د اصرار بر پژوهش در 
اين دوره با اضرار به اصل كار يعنی آش��نايی با 
مفاهيم و امهات رش��ته همراه است، در نتيجه 
سبب تحميل هزينه ای كم فايده بر موسسه مي 
شود و لذا فعال اين طرح تعطيل شده است. هر 
چند ب��رای اين كه دانش پژوهان بهره ای از كار 
پژوهش��ی داشته باشند و مشكالت خاصی هم 
برايش��ان ايجاد نشود،  طرحی برای آنان فراهم 

شده كه در دست مطالعه است. 
دكتر موسوي نسب با اشاره به اينكه در معاونت 
آم��وزش به دنبال طراحي و ايجاد رش��ته هاي 
فلسفه مضاف و رشته هاي فقه تخصصي است، 
اظهار داشت:اين مسأله مدت هاست در دستور 
كار است و البته پيشرفت هايي هم داشته است 
و مثال براي فلس��فه های مضاف مثل فلس��فه 
علوم انسانی مصوبه گرفته شده است، همچنين 
فلسفه اقتصاد اسالمی پس از كسب مجوز در در 
مقطع دكتری در حال اجراست. همچنين موارد 
ديگ��ري مانند دكتری فلس��فه علوم اجتماعی، 
فلسفه روان شناس��ی، دانش اجتماعی ، انديشه 
سياس��ی اجتماعی معاصر، رش��ته فلسفه علم، 
روابط بين الملل و فلسفه علوم انسانی در دست 

پيگيري، بررسي و يا اجرا هستند.

در گفتگو با حجت االسالم والمسلمين دكتر موسوي نسب مطرح شد: 

تحوالت ايجاد شده در بخش آموزش موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 

ادامه اين مصاحبه  را مى توانيد در سايت www.qabas.iki.ac.ir مشاهده نماييد
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 روابط عمومى موسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى)ره(

افتتاحيه س��ال تحصيلی 93 � 92 مؤسس��ه 
خمين��ی)ره(  ام��ام  پژوهش��ی  و  آموزش��ی 
شمس الش��موس  حض��رت  مي��الد  روز 
علی بن موس��ی الرضا)ع( با س��خنراني عالمه 
مصباح ي��زدي در تاالر اين مؤسس��ه برگزار 

گرديد.
 به گ��زارش مركز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام 
خمينی)ره( اين مراس��م با سخنرانی آيت اهلل 
مصباح ي��زدی رئي��س مؤسس��ه و آيت اهلل 
حسينی بوش��هری مدير حوزه های علميه وبا 
حضور مهمانان، اساتيد حوزه و دانش پژوهان 
مقاطع مختلف در تاالر مؤسس��ه آموزشی و 

پژوهشی امام خمينی)ره( برقرار شد.
 ارايه گزارشی از فعاليت ها و برنامه های سال 
گذش��ته و سال جاری معاونت آموزش توسط 
معاون آموزش مؤسس��ه از ديگر برنامه های 

افتتاحيه بود.
از  موسوي نس��ب  دكت��ر  مراس��م  اي��ن  در 
برنامه ريزي آموزش��ي متناس��ب ب��ا اهداف 
مؤسس��ه و تغييرات نظام آموزش��ي در سال 

جاري نسبت به گذشته خبر داد.
 معاون آموزش��ی مؤسس��ه امام خميني)ره( 
آم��وزش را پاي��ه تح��والت و پيش��رفت در 
ه��ر علمي برش��مرد و افزود: ام��روزه هم با 
تحليل ه��اي عقل��ي و روانش��ناختي و هم با 
تجربه ثابت ش��ده اس��ت كه محيط هايي كه 
براي آموزش سرمايه گذاري كرده اند، پيشرفت 
بيش��تري دارند. لذا بايد براي آموزش جايگاه 
خاص��ي را در روند تحوالت علمي، اخالقي و 

ديني در نظر گرفت.
حجت االس��الم دكتر موسوي نسب با تأكيد 
بر اين ك��ه بايد اين آم��وزش و تعليم و تعلم 
با برنامه ريزي صحيح ص��ورت بگيرد، خاطر 

نش��ان كرد: اگر بخواهيم ب��راي آموزش در 
چنين مؤسسه اي برنامه ريزي كنيم، ابتدا بايد 
هدف از تشكيل اين مؤسسه مبارك را در نظر 

بگيريم.
وي با اش��اره به اين كه اولي��ن هدف عالمه 
مصب��اح ي��زدي از تش��كيل اين مؤسس��ه 
تربي��ت ش��خصيت هاي ديني ب��راي تعامل 
مثبت و سازنده با جامعه اس��ت، ابراز داشت: 
چنين اف��رادي اوال بايد در زمينه علمي يك 
متخصص باشند و براي فراگيري علم، از هيچ 
تالشي فروگذار نكنند و ثانيا بايد با معنويت، 
اخ��الق و ق��رآن مأنوس بوده و خودس��ازي 
داشته باشند و ثالثا با وسعت ديد خود، دوست 
و دشمن را بشناس��ند و به تعبير مقام معظم 
رهبري بصيرت داشته باشند، تا بتوانند تعامل 
اثرگذار و مثبت در جامعه داش��ته باش��ند كه 
فقدان هر يك از آنها س��بب خدشه دار شدن 
مثب��ت بودن اين تعامل مي ش��ود. لذا بايد در 
برنامه ريزي آموزشي براي اين مؤسسه چنين 
هدفي مدنظر قرار داده ش��ود تا بتوانيم تحول 

مثبتي را شاهد باشيم.
معاون آموزش مؤسس��ه آموزشي و پژوهشي 
امام خمين��ي)ره( نظريه پردازي در حوزه علوم 
انساني اسالمي و پاسخ به شبهات را از ديگر 
اهداف تشكيل اين مؤسسه برشمرد و خاطر 
نش��ان كرد: ب��راي برنامه ري��زي در معاونت 
آموزش بايد اين اهداف مدنظر قرار داده شده 
و با مطالعات كارشناسي، همفكري و تضارب 

آراء برنامه اي منظم و خوب تدوين شود.
وي ضمن تقدير و تش��كر از معاونان س��ابق 
آم��وزش به خاطر زحم��ات و برنامه ريزي ها، 
به تفاوت هاي نظام آموزش��ي در سال جديد 
با گذشته اشاره كرد و گفت: برخالف گذشته 
كه دانش پژوه هنگام وارد شدن به مؤسسه به 
انتخاب رش��ته مي پرداخت، در سال جاري بنا 
برا اين گذاشته ش��ده است كه دانش پژوهان 
دو س��ال را بدون انتخاب رش��ته به تحصيل 
دروس عمومي پرداخته و س��پس با توجه به 
عالقه و ت��الش دانش پژوهان در اين دروس 
و نيازهاي مؤسس��ه در رشته هاي مختلف، به 

انتخاب رشته بپردازند.
دكتر موسوي نسب فوائد اين تغيير را بها دادن 
به دروس معارف كه بس��يار در مباني فكري 
موثر است و همچنين انتخاب رشته متناسب 

با آگاهي و نياز مؤسسه عنوان كرد.
وي با اش��اره به اهميت دروس معارف اظهار 
داشت: هرچند دروس معارف به صورت ساده 
و روان به رشته تحرير درآمده است، اما داراي 
اهميت فوق العاده اي اس��ت. از آن جا كه براي 
اسالمي سازي علوم انساني كه عمدتا غربي 
هس��تند، بايد ابتدا با اين دروس آشنا شد، چه 
بس��ا فرد خالي الذهن با ورود به مسائل علوم 
انس��اني غربي خودش نيز تح��ت تأثير قرار 
بگي��رد و لذا نه تنها در اس��المي س��ازي آن 
ناكارآم��د باش��د، بلكه خودش ني��ز در لباس 
روحانيت متأثر از تفكر غربي بش��ود كه اين 
ناشي از عدم ش��ناخت صحيح مباني احكام 
اس��الم بوده اس��ت كه با تحصيل دقيق اين 

دروس از اين آفت ها مصون خواهد ماند.
دكتر موسوي نس��ب ادامه داد: تغيير ديگر در 
نظام آموزشي اين مؤسسه، كاهش دوره 9 ترم 
كارشناس��ي است كه معموال 5 سال به طول 
مي انجاميد و از س��ال جاري دانش پژوهان در 
8 ترم دروه كارشناس��ي را پشت سر خواهند 
گذاشت كه 4 ساله به پايان رسيده و يك سال 

در عمر و وقتشان صرفه جويي خواهد شد.
وي در ادامه به توضيح در خصوص برگزاري 
دوره هاي فقه و اصول در مؤسس��ه و اهتمام 
مؤسسه نسبت به آنها و همچنين دفاتر استاني 
مؤسسه امام خميني)ره( كه هم اكنون در 12 

استان فعال هستند پرداخت.
دكت��ر موسوي نس��ب همچني��ن در ادامه از 
دانش پژوهان خواست به ضوابط و آيين نامه ها 

كامال پايبند بوده و آنها را رعايت كنند.

معاون آموزشى مؤسسه امام خميني)ره(  خبر داد؛

دو تغيير در نظام آموزشي مؤسسه امام خميني)ره(  آيت اهلل فياضي: 

مراقب توطئه هاي دشمن باشيم
آيت اهلل فياضي  در جمع تعدادي از اساتيد، دانش پژوهان و كارمندان مؤسسه ي آموزشي 
و پژوهش��ي امام خميني)ره( با اشاره به اينكه در بعضي روايات است كه زماني خواهد 
رسيد كه دين نگه داشتن مثل آتشي مي ماند  كه انسان در دست خود نگه داشته است، 
گفت: يكي از چيز هايي كه بسيار مهم است و انسان بايد مراقب آن باشد اين است كه 

در صف دشمن قرار نگيريم.
 ايشان هدف اصلي دشمن را از بين بردن اين نظام اسالمي دانست ويادآورشد: دشمنان 
براي رس��يدن به اهداف شوم خود بعضي مواقع متوسل به هجمه نظامي  مي شوند و 
بعضي مواقع ديگر كه قدرت نظامي ندارند با اعمال تحريم بر كشور و مردم به دنبال 

رسيدن به اهداف خود مي باشند.
 عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( با بيان اينكه االن ما 
بايد مراقب توطئه هاي دش��منان باشيم  تا در دام دشمنان اسالم  قرار نگيريم، خاطر 
نشان شد: در آن زمان يك عده مردانه ايستادند و جانشان را براي حفظ نظام اسالمي 
دادند و نبايد ما بخاطر فش��ار اقتصادي، دش��مني دشمنان را  فراموش كنيم و سخني 

بگوئيم كه به نفع دشمن باشد.
 وي اتفاقات و حوادثي كه در س��وريه مي گذرد را يكي از نش��انه هاي دروغ گو بودن 
دشمنان دانست و گفت:  آنها مي گويند ما براي تحقق دموكراسي از معارضين سوريه 
حمايت مي كنيم  و اين يعني اينكه مردم سوريه عليه حكومتشان قيام كردند و حكومت 

آنها يك حكومت استبدادي است.

توسط معاونت فرهنگى صورت مى گيرد؛

ارسال دروس سطح خارج مراجع تقليد 
به طالب کارمند موسسه

همزمانی س��اعات درس��ی با زمان كاری يكی از مشكالتی است كه طالب كارمند با 
آن روبرو هستند.

 امروزه با استفاده از ابزارهای نوين ارتباطی استفاده از اين دروس در ساعات و مكانهای 
مختلف امكان پذير شده است.

معاونت فرهنگی موسس��ه امام خمينی)ره( در راستای پرداختن طالب كارمند موسسه 
به امور تحصيلی دركنار مش��غله های كاری اقدام به ارسال دروس سطح خارج مراجع 
عظام تقليد در روزهای درس��ی برای اس��تفاده در خارج ساعات درسی از طريق پرتال 

مكاتبات كرده است.
طالب كارمند موسسه می توانند با ثبت نام در اين سامانه از اين امكان بهره گيرند.

اولين مراسم هيأتی سال تحصيلی توسط 
هيات انصار الرضای گروه علوم قرآنی

هيأت انصار الرضای گروه علوم قرآنی موسس��ه ی آموزش��ی و پژوهشی امام خمينی 
رحمة اهلل عليه  روز پنج ش��نبه 28 شهريور اولين مراسم هيأتی سال تحصيلی خود را 
هم زمان با ايام ميالد آقا علی بن موسی الرضا عليه السالم و خواهر گراميش حضرت 
معصومه س��الم اهلل عليها  با حضور اس��اتيد و دانش پژوهان اين گروه در منزل استاد 

كريمی برگزار كرد .
 حجة االس��الم و المسمين استاد سيد احمد فقيهی  به عنوان سخنران مراسم در اين 
جم��ع صميم��ی ، معنوی و نورانی به تبيين» زندگی آرام  در س��ايه زندگی توحيدی« 

پرداختند . 

اخبار

عض��و گروه فلس��فه موسس��ه آموزش��ي و 
پژوهش��ي ام��ام خمين��ي)ره( ضم��ن ابراز 
اميدواري نس��بت به مشخص شدن جايگاه 
فلس��فه در حوزه هاي علمي��ه گفت: امروزه 
مكاتب ، مشارب و گرايش هاي متعددي در 
ابعاد فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و ... به وجود آمده است كه نمونه بارز 
آن در فيلم ها و سريال ها مشاهده مي شود 
و س��رعت تأثر مردم از آنها نيز زياد است و 
تنها راه مقابله با آن فلسفه است كه موسسه 

گام بزرگي را در اين مسير برداشته است.
عض��و هيئت علمي موسس��ه آموزش��ي و 
پژوهشي امام خميني در گفتگو با خبرنگار 
رواب��ط عمومي در خصوص جايگاه رش��ته 
فلس��فه در موسس��ه آموزش��ي و پژوهشي 
ام��ام خميني)ره( و فعالي��ت هاي اين گروه 
در موسس��ه ابراز داش��ت: موسسه آموزشي 
و پژوهش��ي امام خميني)ره( به دنبال درك 
صحيح از نيازهاي جامعه اس��المي و حوزه 
هاي علميه ش��كل گرف��ت. هدف اصلي از 
تأس��يس اين موسس��ه، تربيت كارشناسان 
خبره در سطوح مختلف براي پاسخگويي به 
شبهات و نيازهاي جامعه و همچنين توليد 

فكر و اسالمي سازي علوم انساني بود.
حجت االسالم والمس��لمين دكترنمازي با 
اشاره به اينكه اين موسسه با مديريت آيت 
اهلل مصباح در سال 54 با نام موسسه در راه 
حق شروع به كار كرد، اظهار داشت:  سپس 
اين موسسه فعاليت هاي خود را تا سال 74 
در بني��اد فرهنگي باقرالعل��وم ادامه داد و از 
س��ال 74 نيز تا امروز تحت عنوان موسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( به كار 
خود ادامه داده اس��ت كه در طول اين سال 
ها همواره با حمايت هاي بي دريغ امام)ره( و 

مقام معظم رهبري همراه بوده است.
وي گروه فلس��فه را يك��ي از اركان اصلي 
آموزش در موسسه امام خميني)ره( برشمرد 
و خاطر نش��ان كرد: در برنامه هاي فلسفه 
اين موسس��ه ، هم فلسفه به معناي فلسفه 
اولي و امورعامه و هم معناهاي امروزي آن 
كه دانش هاي متنوع��ي را در بر مي گيرد 
پايه ريزي شده و مدنظر قرار داده شده است.

اين اس��تاد حوزه و دانش��گاه در مورد سابقه 
گروه فلس��فه در موسس��ه امام خميني)ره( 
ابراز داشت: گروه فلسفه اين موسسه تحت 
اشراف عالمه مصباح يزدي شكل گرفت و 

پ��س از آن با مديريت آي��ت اهلل فياضي تا 
امروز ادامه يافته است.

وي با اش��اره به اينكه گروه فلس��فه  داراي 
شوراي علمي قوي است كه  جلسات منظم 
هفتگی دارند، ادامه داد: گروه فلس��فه با 14 
عضو هيئت علمي، بيش��ترين عضو هيئت 
علمي را داراست و مي توان گفت قوي ترين 
هيئت علمي در بين رش��ته هاي موسسه را 
داراس��ت و اصوال فلس��فه در موسسه يك 

جنبه اساسي نسبت به ديگر علوم دارد.
حجت االس��الم نمازي افزود: گروه فلسفه 
ت��الش كرده ان��د كه گرايش هاي��ي را در 
فلس��فه تعريف كنند و از اي��ن راه قدمهای 
موثر تری برای رس��يدن ب��ه اهداف عالی 
موسس��ه بردارند و در حال حاضر 6 گرايش 
در مقطع ارشد و دكتري تعريف شده است. 
هم اكنون در مقطع كارشناسي ارشد گرايش 
هاي معرفت شناسي، هستي شناسي، علم 

النف��س فلس��في، منطق ، فلس��فه اخالق 
تطبيقي، فلس��فه علوم انساني تعريف شده 
و در مقطع دكتري نيز گرايش هاي فلسفه 
عام، فلسفه تطبيقي، حكمت متعاليه و فلسفه 
اخالق تطبيقي تعريف و اجرا شده است و در 
سال آينده گرايش فلسفه علوم انساني نيز به 

آن اضافه خواهد شد.
وي با اش��اره به اهميت و نقش فلسفه ابراز 
داش��ت: هرچن��د به بركت وج��ود حضرت 
ام��ام)ره( و عالم��ه طباطبائي، فلس��فه در 
دروس حوزوي گنجانده شده است، اما هنوز 
با توجه به نقش خطير فلس��فه ، حايگاهي 
متناس��ب با قدر و منزلت خ��ودش در حوزه 

ندارد.
اين اس��تاد فلسفه با اش��اره به اينكه گروه 
فلسفه س��ال گذش��ته 6 همايش را برنامه 
ريزي كرد، ابراز داش��ت: كه س��ه همايش 
آن با عنوان چيستي فلس��فه، فوائد فلسفه 
و توانمندي هاي فلس��فه در مدرسه فيضيه 
برگزار ش��د و اس��اتيدي چون حجج اسالم 
يزدان پناه، ميرس��پاه، معلم��ي و دكتر فنائي 
در آن به سخنراني پرداختند و سه همايش 
ديگر نيز در س��ال جاري كه تكميل كننده 

همايش هاي قبل اس��ت با عناويني چون 
كارب��رد فلس��فه در علوم دين��ي و .. برگزار 
خواهد شد و نتايج مجموع اين همايش ها 

در قالب كتابي منتشر خواهد شد.
دكتر نمازي همچنين به برگزاري همايش 
مهم مباني فلسفي علوم انساني در سال 89 
توسط گروه فلسفه موسسه امام خميني)ره( 
اشاره و خاطر نشان كرد: در اين همايش نيز 
به بخشي از دغدغه هاي مهم در اين زمينه 
پاس��خ داده ش��د و با ارائه هفت اثر مكتوب 

گامی در اين جهت برداشت.
عضو گروه فلس��فه موسس��ه آموزش��ي و 
پژوهش��ي ام��ام خمين��ي)ره( ضم��ن ابراز 
اميدواري نسبت به مشخص شدن جايگاه 
فلسفه در حوزه هاي علميه ادامه داد: امروزه 
مكاتب ، مشارب و گرايش هاي متعددي در 
ابعاد فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
سياس��ي و ... به وجود آمده است كه نمونه 
تاثير  بارز آن در فيلم ها و سريال ها مشاهده 
مي شود و سرعت تأثر مردم از آنها نيز زياد 
است و تنها راه مقابله با آن فلسفه است كه 
موسسه گام بزرگي را در اين مسير برداشته 

است.

حجت االسالم دكترنمازي:

 قوي ترين هيئت علمي در بين رشته هاي موسسه، متعلق به گروه فلسفه است
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 روابط عمومى موسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى)ره(

 پژوهش و توليد علم در حوزه علوم انسانی 
اس��المی و نق��د عالمانه نظريه های س��اير 
مكات��ب در اين حوزه از رس��الت های اصلی 
ح��وزه محقق��ان و پژوهش��گران معاونت 
پژوهش اس��ت. توليد علم اسالمی در حوزه 
علوم اتس��انی و دفاع مستدل از انديشه های 
نوي��ن اس��المی، تدوي��ن آث��ار فاخ��ر در 
عرصه های گوناگون دانش اسالمی و علوم 
انس��انی، تدوين متون درس��ی برای بخش 
آموزش حضوری و س��اير مراكز وابس��ته به 
موسس��ه و تبادل علمی با مراكز حوزوی و 
دانش��گاهی در داخل و خارج كشور از جمله 
برنامه های اين معاونت در راس��تای تحقق 
جشم انداز ده س��اله موسسه و نيل به اهداف 

پژوهشی آن می باشد.
دكت��ر بی ريا مهمتري��ن وظاي��ف معاونت 
انج��ام  ب��رای  برنامه ري��زی  را  پژوه��ش 
پژوهش های بنيادين، راهبردی و كاربردی 
دانس��تند و ادامه دادند:  فراهم كردن زمينه 
چاپ و نش��ر پژوهش های ص��ورت گرفته 
در گروه های علم��ی و كارگروه ها،  برگزاری 
كرس��ی های نظريه پردازی، ن��وآوری نقد و 
مناظره و همايش ها و نشس��ت های علمی 

از ديگر وظايف معاونت پژوهش می باشد.
وی در ادامه افزود: معاونت پژوهش موسسه 
برای رس��يدن به اهداف پژوهشی مندرج در 
سند چش��م انداز موسسه، از همكاری اعضاء 
هيئت علمی، محققان و همكاران علمی در 
قال��ب 15 گروه علمی اديان، اقتصاد، تاريخ، 
تاريخ انديش��ه معاصر، تفسير و علوم قرآن، 
جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی، عرفان، 
علوم تربيتی، فلس��فه، كالم و فلسفه دين، 
علوم سياس��ی، مديريت و زبان های خارجی 

بهره می گيرد.

دفتر برنامه ريزى وارزيابى پژوهش
عرص��ه پژوه��ش ب��دون ش��ك نيازمن��د 
برنامه ريزی اس��ت. مديريت برنامه ريزی و 
ارزيابی معاون��ت پژوهش عالوه بر برنامه-

ريزی برای امور پژوهش به ارزيابی و نظارت 
ب��ر روند پژوه��ش در طرح های پژوهش��ی 
می پردازد تا اين مهم هرچه بهتر تحقق يابد.
معاون پژوهشی مؤسسه گفت: كامال روشن 
است كه اگر ما بخواهيم در آينده فعاليت های 
خود را از لحاظ كمی و كيفی گسترش دهيم 
و همچنين بر فعاليت های پژوهش به منظور 
اطمينان از داشتن كيفيت الزم، نظارت داشته 

باشيم، الزم است دفتر ارزيابی و برنامه ريزی 
پژوهش��ی فعال باش��د، مطالعه، كارشناسی 
و برنامه ري��زی الزم ب��رای تعيي��ن اهداف، 
اولويت ها راهبردها و برنامه های پژوهشی با 
همكاری گروه های علمی، تنظيم آيين نامه ها 
و روندنماهای مورد ني��از معاونت پژوهش، 
ارزيابی عملكرد پژوهشی گروه های علمی، 
دبيران پژوهش��ی، مديريت ه��ا و واحدهای 
معاونت پژوهش از اهداف دفتر برنامه ريزی 

و ارزيابی می باشد.
دكت��ر بی ريا گفت: اگ��ر گروه های علمی ما 
بدون برنامه به پژوهش بپردازند يك نقشه 
خاص به دست نمی آيد و يك هدف خاصی 
در مجموع تأمين نخواهد ش��د. برای اين كه 
يك نقش��ه جامعی را ترس��يم كنيم كه هر 
يك از گروه های ما يك بخش از آن طرح و 
نقشه را اجرا كنند و در مجموع به آن اهداف 

برسيم.
وی ادام��ه داد: تحقيقات پيش ني��از بايد در 
اولويت قرار گي��رد و ما به گروه های علمی 
اعالم كرده ايم كه به فلس��فه های مضاف و 
روش تحقيق و پژوهش در برنامه هايش��ان 

توجه كافی شود.
معاون پژوهشی اظهار داشت: به طور منظم از 
گروه های علمی گزارش می گيريم و امسال 
زودت��ر ت��الش كرديم و به دفت��ر قائم مقام 
محترم مؤسس��ه پيشنهاد داديم كه جلسات 
متعددی را با مديران گروه ها داشته باشند كه 
اين پيشنهاد پذيرفته و عملی شد كه تاكنون 
قريب به 5 جلس��ه برگزار ش��ده است و اين 
جلس��ات ادامه خواهد يافت و در سال آينده 

هم جلسات به طور منظم برگزار می شود.

معاون پژوهش��ی گفت: ما جلسات منظمی 
را ب��ا دبيران پژوهش داري��م چرا كه دبيران 
به خوب��ی می توانن��د نظرات م��ا را به گروه 
منعكس كنند و نظرات گروه را هم برای ما 
مطرح نمايند و از طرفی به خاطر وجود دبيران 
گروه ها آيين نامه ها سريع تر ابالغ می شود و 

نظرات هم زودتر منتقل می گردد.
دكتر بی ريا با اش��اره به برگزاری دوره های 
فش��رده ای برای دبيران پژوهشی به منظور 
برنامه ري��زی بهت��ر افزودند: يك��ی ديگر از 
اقدامات تش��ويق گروه ها به ارسال گزارش 
جلسات هفتگی شوراهای علمی به پژوهش 
اس��ت كه اين گزارش ه��ا را بايد به صورت 
گزارش های فصلی در فرم خاصی به ما ارائه 
دهند تا بتوانيم نظارت س��ريعتری بر آن ها 
داشته و در برنامه ريزی هايمان از آنها استفاده 

نمائيم.

مديريت امور محققان
اي��ن مديريت عه��ده دار تش��كيل پرونده 
همكاران علمی، تنظي��م قراردادها، تنظيم 
ليس��ت پرداخت های قرارداده��ا، انجام امور 
رفاهی مربوط به همكاران علمی و همچنين، 
پشتيبانی معاونت پژوهش از طريق پيگيری 
ملزومات درخواستی معاونت و مديريت های 

تابع می باشد.
دكت��ر بی ريا تصري��ح كرد: مديري��ت امور 
محققان بيشتر جنبه خدماتی و اداره كارهای 
هم��كاران علمی را بر عه��ده دارد كه اين، 
كاری مداوم و ارزش��مند است به نحوی كه 
بايد بتوانند به تقاضاها پاسخ بدهند و معلوم 
شود كه به چه تعداد از تقاضاها پاسخ داده اند.

مديريت كتابخانه و مركز اسناد
كتابخانه و مركز اس��ناد موسسه با استفاده از 
منابع غنی علوم اسالمی و انسانی به صورت 
مخ��زن باز و بر اس��اس رده بندی كنگره و با 
بهره گيری از س��الن مطالعه مناسب، نياز های 
علمی و پژوهش��ی اس��اتيد، دانش پژوهان و 

محققين را تأمين می نمايد.
دكتر بی ريا گفت: ما ي��ك كتابخانه مركزی 
و تعدادی ه��م كتابخانه های وابس��ته داريم 
كه كتابخانه های وابسته به كتابخانه مركزی، 
عبارتن��د از: كتابخان��ه علوم قرآن��ی واقع در 
س��اختمان علوم قرآنی، كتابخانه تخصصی 
ترجمه واقع در س��اختمان مركزی،كتابخانه 
پرديس��ان،كتابخانه های تخصص��ی واقع در 
گروه های پانزده گانه پژوهش، كتابخانه مركز 
مشاوره و كتابخانه مركز تربيت مربی اخالق. 
معاون پژوهشی مؤسس��ه در ادامه افزود: اين 
كتاب ها جنبه تخصصی دارند و يك مجموعه 
خاص و بی بديلی است كه هر ساله به سفارش 
گروه ها بر تعداد كتاب های مورد نياز محققان و 
پژوهشگران افزوده می شود. البته سال گذشته 
به خاط��ر كمب��ود بودجه، كتاب های كمتری 
خريداری ش��د ولی تالش بر اين است كه در 
تهيه كتاب ها، تعداد كتاب ها را كاهش ندهيم.

مديريت امور پژوهشى
حجت االسالم والمسلمين دكتر بی ريا تصريح 
كرد: ما تا دو ماه پيش به خاطر منتقل ش��دن 
مدير امور پژوهشی به يك قسمت ديگر مدير 
نداش��تيم ولی اآلن مدير پژوهش��ی ما فعال 

هستند كه دارای دو اداره می باشد:
1. اداره همايش ها و نشست های علمی

2. اداره كارگروه ه��ای پژوهش��ی و كارورزی 
تحقيق

اداره همايش ها و نشس��ت های علمی جهت 
تبادل نظر و هم انديش��ی محققان موسس��ه 
ب��ا صاحب نظران ح��وزوی و دانش��گاهی در 
عرصه های مختلف علوم انس��انی _ اسالمی 

انجام وظيفه می كند. 
تع��داد  ب��ه  مؤسس��ه  پژوهش��ی  مع��اون 
همايش های برگزار ش��ده اشاره كرد و گفت: 
تعداد همايش��های برگزار ش��ده، 65 همايش 
می باش��د كه از مي��ان آن همايش های ملی 
)بافراخوان(،22 مورد، استانی)بدون فراخوان(، 

35تا، داخلی، 8 مورد می باشد.
دكتر بی ريا گفت: آمار كل نشست های برگزار 

شده نيز  358 مورد است.

عملکرد معاونت پژوهش در مصاحبه با  حجت االسالم 
والمسلمين دكتر بی ريا

پايان نامه ها

مراقبه در اخالق عقلى و عرفان اسالمى
رشت��ه: مدرسی معارف

مقط�ع: دكتری
اس��ت�اد راهنم��ا : جن��اب حجت االس��الم 

والمسلمين آقای فتحعلی
اس��ت�اد مش���اور: جناب حجت االس��الم 
والمسلمين آقای دكتر ديوانی- جناب حجت 

االسالم والمسلمين آقای دكتر كرمانی 
االس��الم  حج��ت  جن��اب  داور:  اس��تاد   
والمس��لمين آقای دكت��ر مجتبی مصباح - 
استاد داور: جناب آقای دكتر جوادی - استاد 
داور: جناب حجت االسالم والمسلمين آقای 

امينی نژاد
دان�ش پ��ژوه: حجت االس��الم آقاي محمد 

حسن مطيعی
زمان: دوشنبه 92/6/25  

مكان: پرديسان �  ساختمان شماره 2مؤسسه 
امام خميني)ره( �  سالن جلسات دفاع

مبانى و معيارهاى صحيح مصرف در 
جامعه اسالمى

رشت��ه:  اقتصاد
مقط�ع:  كارشناسی ارشد

اس��ت�اد راهنم��ا : جن��اب حجت االس��الم 
والمسلمين آقای دكتر خليليان

اس��ت�اد مش���اور: جناب حجت االس��الم 
والمسلمين آقای دكتر رجائی

 استاد داور: جناب حجت االسالم والمسلمين 
آقای دكتر جابری

دان�ش پژوه: حجت االسالم آقاي مصطفی 
ابوطالب دخت شوركی

زمان: چهارشنبه 92/6/27 
مكان: پرديسان �  ساختمان شماره 2مؤسسه 

امام خميني)ره( �  سالن جلسات دفاع

 رابطه پايبندى به سبك زندگى اسالمى 
با افسردگى و اضطراب

رشت��ه:  روان شناسی
مقط�ع:  كارشناسی ارشد

اس��ت�اد راهنم��ا : جن��اب حجت االس��الم 
والمسلمين آقای دكتر احمدی

اس��ت�اد مش���اور: جناب آق��ای دكتر جان 
بزرگی

 استاد داور: جناب حجت االسالم والمسلمين 
آقای دكتر بشيری

دان�ش پ��ژوه: حجت االس��الم آقاي س��يد 
مهدی حسينی مطلق

زمان: سه شنبه 92/6/26      
مكان: پرديسان �  ساختمان شماره 2مؤسسه 

امام خميني)ره( �  سالن جلسات دفاع

دور جديد درس اخالق حضرت 
آيت اهلل مصباح يزدي )حفظه ا...( از 

سر گرفته شد

به گ��زارش مركز روابط عمومی موسس��ه امام 
خمينی)ره(، مهندس رمزی در گزارشی به تبيين 
فعاليت های معاونت فناوری اطالعات در سال 

92 پرداخت.
نظارت بر پايگاهها و ش��بكه رايانه اي مؤسسه، 
نظارت بر امور و عمليات س��خت افزاري و نرم 
افزاري مؤسس��ه در زمينه ه��اي برنامه ريزي و 
اجرايي فن��اوري اطالعات، مطالع��ه، ارزيابي و 
پشتيباني وس��ايل،  لوازم و ابزار  سخت افزاري 
در جه��ت باالبردن س��طح كارايي بخش��هاي 
مختلف مؤسسه، پش��تيباني و اجراي كليه امور 
س��معي و بصري برنامه هاي مؤسسه هم چون: 
همايشها، نشستها و برنامه هاي تاالر، از وظايف 

و فعاليتهای اين معاونت است.
اداره كل رايانه

1- آماده سازي س��خت افزاري و نرم افزاري 
بهره برداري از اينترانت ملي

2- بهره برداري س��رويس ويدئو كنفرانس با 
همكاري اداره كل رس��انه بين مؤسسه و دفتر 

تهران ) به زودي(
• الزم ب��ه يادآوري اس��ت در ص��ورت انجام 
فعاليت مهم ديگر اطالع رس��اني الزم انجام 

خواهد شد.
مديريت گسترش خدمات فناوري

1- عضوي��ت در كتابخان��ه ديجيتالي گيگاو 
دسترس��ي آنالين و روزآمد به متون مقاالت 
معتب��ر ISI از 120 پاي��گاه آنالين خارجي در 

عرض چند ثانيه 
2- راه اندازي فاز اول سايت مديريت گسترش 

خدمات با امكانات ويژه 
3- راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي رايانه 
عالوه بر آموزش حضوري جهت دانش پژوهان 

و اساتيد و اعضاي هيأت علمي
 & 1 ICDL 4- برگزاري دوره هاي آموزشي

2 جهت كارمندان موسسه 
5- برگزراي كالس هاي آموزش رايانه جهت 

دانش پژوهان 
6- ارائ��ه خدمات بيش��تر در بانك اطالعات 
س��اختمان مركزي و افزودن 6 عدد سيس��تم 
رايانه به طوري كه در حال حاضر با تعداد 29 

دستگاه در حال خدمات  رساني مي باشد. 
7- راه ان��دازي بان��ك اطالعات س��اختمان 
پرديسان با 15 عدد سيس��تم رايانه اي جهت 

استفاده دانش پژوهان مقطع دكتري 
8- به روزرس��اني نرم اف��زار نمايه مطبوعات 

كشور 
اينترنت��ي  پايگاه   ه��اي  در  عضوي��ت   -9
مگ ايران )بانك اطالعات نش��ريات كشور( و 
نورمگز)پايگاه مجالت تخصصي نرم افزارهاي 
علوم اسالمي( و پايگاه آنالين خارجي كوئيستيا 

10- ارائه خدمات بانك سي دي اماني 
11- ارائ��ه اينترن��ت در بان��ك اطالعات به 

كاربران مجاز 
اداره كل رسانه

1- به روز كردن معرفي موسسه
2- ضبط ميزگرد واليت فقيه

3- تجهيز تاالر موسسه به نور حرفه اي
4- تهيه كليپ 10 دقيقه اي از حضرت عالمه
5- ضبط برنامه هاي ويژه رمضان 92 در دفتر 

رهبري
6- ارتباط با شبكه هاي صدا و سيما در قالب 

تفاهم نامه
اداره كل پايگاه ها

پشتيباني فني از سايت هاي اطالع رساني
1- پش��تيباني فني  از33 سايت اطالع رساني  

موسسه
2- پش��تيباني فني از 22 س��ايت نش��ريات 

تخصصي
3- پيگيري طراحي آيين نامه سايت  گروه هاي 

آموزشي
4- سايت هاي در درست اقدام:

الف( رويش
ب( واليت

ج( آفاق

د( گروه حقوق
ه( گروه جامعه شناسي

و( راه اندازي سايت دو زبانه موسسه
پشتيباني فني از سايت هاي خدماتي 

1- تكميل پايگاه ايترنتي تصنيف
2- تكميل پايگاه منشور جامع قرآن كريم

پشتيباني از سامانه ها
1- پشتيباني فني از سامانه پذيرش 

2- پشتيباني فني از س��امانه آموزش و ايجاد 
امكانات جديد براي اين سامانه  شامل:

الف( س��اخت س��امانه آماري سيستم آموزش 
موسس��ه از حدود 9 مورد 5 مورد انجام ش��ده 

است
ب( پيام ها و درخواس��ت هاي س��امانه هاي 
آم��وزش ، نيم��ه حضوري ، پذي��رش ، فقه و 

اصول موسسه
ج( يك��ي كردن سيس��تم ف��ارغ التحصيالن 

حضوري و نيمه حضوري
3- سامانه قراردادهاي آموزش

الف( تكميل پياده سازي سامانه قراردادها 
4- سامانه پژوهش

الف( ادامه تغيير سيستم قراردادهاي پژوهشي
ب( كار بر روي قسمت مالي پرداخت ها

ج( انتقال اطالعات از جداول قديمي به جداول 
جديد در ديتابيس

د( تكميل فرآيند مرب��وط به طرح هاي پايان 
نامه به كتاب و اصالح ايرادات آن

ه( تكمي��ل فرآيند مربوط به ط��رح هاي آثار 
شخصي در اداره تدوين متون غير درسي

و( پياده سازي سيستم درخواست نشست هاي 
علمي و ثبت اطالعات آن در سيستم

ز( تكمي��ل فرايند هاي تبدي��ل پايان نامه به 
كتاب و آثار شخصي

ح( پياده سازي سيستم درخواست نشست هاي 
علمي و ثبت اطالعات آن

5- پشتيباني فني از سامانه مكاتبات
6- پشتيباني فني از سامانه اداري مالي
الف( ارتباط سامانه اداري و مالي با نوسا

ب( پياده سازي فرايند ماموريت
ج( راه ان��دازي فراينده��اي مرخص��ي هيئت 
علم��ي، ارزيابي فارغ التحصي��الن، مرخصي 

كارمندان به شيوه جديد
د( ادامه تكميل سيستم بيمه تكميلي
7- پشتيباني فني از سيستم جلسات
8- پشتيباني فني از سامانه كاربران

الف( كامل تر كردن فرايندساز و پايه فرايند
ب( جامع تر شدن سامانه اسناد

ج( جامع تر شدن سامانه كاربران براي كار در 
تمام بخش هاي موسسه

9- تكميل سامانه آموزش هاي آزاد :  مديريت 
، اساتيد ، فراگيران

10- راه اندازي س��امانه اعتب��ارات در صورت 
تامين بودجه

11- راه اندازي س��امانه اموال درصورت تامين 
بودجه

نرم افزار
1- تكيمل نسخه آفالين كتابخانه سايت استاد 

مصباح يزدي دامت بركاته
2- تكميل نرم افزار الميزان

3- پيگيري بررسي راه اندازي سايت الميزان 
بر روي دي وي دی 
4- نرم افزار فتوحات

5- نرم افزار  موبايل منشور جامع قرآن كريم
6- تهي��ه ی ن��رم افزار همراه حي��ات جاويد 
)تفس��ير موضوعی ق��رآن كريم( نس��خه ی 

اندرويد. با امكانات زير:
الف( متن كامل قرآن با قابليت نشانه گذاری 

آيات .
ب( فهرست موضوعی قرآن با قابليت جستجو.

ج( متن تفسير الميزان و مجمع البيان
د( جستجوی پيشرفته در متن قرآن، جستجو 
در ترجمه قرآن و متن تفاسير. و نيز جستجو در 

ريشه ی كلمات قرآن

تبيين  فعاليت هاي سال 92 
معاونت فناوری اطالعات

هم زمان با آغاز سال تحصيلي 
حوزه هاي علميه، دور جديد 
درس اخالق حضرت آيت اهلل 
مصباح يزدي  � دامت بركاته � 

نيز از سر گرفته شد.
مطابق  قبس،  گزارش  به 
معمول سال هاي گذشته دور 
جديد درس اخالق معظم له 
تحصيلي  سال  شروع  با 
تاريخ  از  علميه  حوزه هاي 

92/06/27 آغاز شد.
دعوت  به  كه  جلسات  اين 
رهبري  معظم  مقام  دفتر 
هر  مي شود،  برگزار  قم  در 
نماز  از  پس  چهارشنبه، 
مغرب و عشاء در محل دفتر 
خيابان  در  واقع  له  معظم 
صفائيه قم تشكيل مي شود 
و شركت در آن براي عموم 

آزاد است.
الزم به ذكر است اين برنامه 

پايگاه  از  زنده  صورت  به 
حضرت  آثار  رساني  اطالع 

استاد
   ww.mesbahyazdi.ir 
هم چنين  مي شود.  پخش 
عالقمندان مي توانند صدا و 
چكيده مباحث اين جلسات 
دريافت  پايگاه  همين  از  را 

كنند.
ادامه فعاليت ها را مى توانيد در سايت www.qabas.iki.ac.ir مشاهده نماييد

ادامه اين مصاحبه  را مى توانيد در سايت www.qabas.iki.ac.ir مشاهده نماييد



نشريه خبري- اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
زير نظر: شوراي تحريريه
نشاني: قم- بلوار امين- بلوار جمهوري اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
روابط عمومي،تلفن:025-32113627
سامانه پيام كوتاه روابط عمومي: 30002113

*شناسنامه قبس
*حديث

امیرالمومنین علی فرمودند: آن کس که درون خویش را اصالح کند، خدا برونش را نیکو 
می سازد. آن که برای دینش کار کند، خداوند امر دنیایش را سامان دهد. و آن که میان خود و خدایش 

را نیکو سازد، خداوند میان او و مردم را نیکو می نماید.
نهج البالغه/حکمت 423

سال سوم / شماره بيست و پنجم/ مهر 92

تشكر از همسر
استاد حاج آقا پهلوانی نسبت به احترام و 

قدردانی از زحمات همسر می فرمودند: 
از آنها تشكر كنيد هر چند غذايی كه پخته 
اند شور يا بد شده است. وقتی از غذا ابراز 
رضايت می كنيد همسرتان خوشحال می 
شود و اين باعث رشد و پيشرفت معنوی 

شما می شود. 
پس از اين نكته فرمودند: 

يك بار من در جوانی در خانه با خانواده بد 
اخالقی كردم در عالم معنا به من گفتند: 

بيست سال ناله های تو بی اثر شد.
در مكرر جلسات می فرمودند: 

در مس��ائل مختلف معنوی و اجتماعی به خودتان س��خت گيری كنيد ولی به 
خانواده های خود كاری نداشته باشيد و عقايد خود را به همسرتان تحميل نكنيد. 
مثاًل اگر خواستند تلويزيون ببينند مانع نشويد ولی اگر خودتان تشخيص داديد 

نگاه نكنيد.
كتابهای  ناگفته های عارفان - دفتر سوم و پند سعادت  

  فصلنامه علمى- تخصصى
 معرفت كالمى

سال سوم - شماره 9

 فصلنامه علمى - پژوهشى
معرفت فلسفى

سال دهم- شماره 39

تازه های نشريات تخصصی

زالل معرفت

عضو خب��رگان رهبري با تأكيد ب��ر پرهيز از 
تعصب بي جا اظهار داشت: يكي از آفت هايي 
كه ش��يطان مي تواند از آن طريق به انحراف 
اف��راد بپردازد، همين تعصبات بيجاس��ت، لذا 
در مس��ائل علمي بايد به ديگران حسن ظن 
داشته باش��يم و در غير يقينيات و ضروريات 
دي��ن، انعطاف داش��ته و به نظ��رات ديگران 

احترام بگذاريم.
وي يك��ي ديگ��ر از آفت ه��ا را پي��ش داوري 
دانست و افزود: برخي انگيزه ها و گرايش ها در 
افراد س��بب مي شود كه عده اي دوست داشته 
باش��ند نتيجه تحقيقاتشان همان چيزي باشد 
كه انتظار داش��ته و مورد دلخواه آنهاست، لذا 
برخي پيش داوري هاي نادرس��ت، تحقيقات و 
مطالعات را به سوي آنچه كه فرد مي خواهد، 

سوق مي دهند، نه آنچه كه در واقع هست.
آيت اهلل مصباح يزدي با تأكيد بر لزوم تزكيه و 
جهاد با نفس اظهار داشت: برخي صفات مانند 
كبر، حس��د و حرص از جمله صفاتي هستند 
كه زمينه را براي پيش داوري نادرس��ت آماده 
مي كنند، و با توجه به اين كه زمينه اين صفات 
مذم��وم در همه افراد وجود دارد، آدمي بايد با 
جه��اد با نفس اين آلودگي ه��ا را از خود پاك 
كند، چرا كه بسياري از بزرگترين مفاسد عالم، 

از همين صفات سرچشمه مي گيرد.
وي با اشاره به لزوم همراه بودن علم و تزكيه 
براي طالب خاطر نش��ان كرد: اگر خودسازي 
و تزكيه نباشد، ممكن است به همان خطري 
مبتال ش��ويم كه بدعت گزاران در دين به آن 

مبتال شده اند.
رئيس مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي امام 
خميني)ره( خاطر نشان كرد: خداوند متعال بر 
ما منت نهاد و م��ردي از تبار اهل بيت)ع( را 
برانگيخت كه بهت��ر از ديكران متوجه احكام 
اجتماعي اس��المي ب��ود و ب��راي احياي اين 
بخش عظيم اس��الم كه مغفول مانده بود، تا 
پاي جان پيش رفت و از هيچ چيز نهراس��يد 
و حتي فرمود امروز تقيه حرام اس��ت ولو بلغ 
ما بل��غ، يعني هرچند كه جان ه��زاران بلكه 
ميليون ها انس��ان در خطر بيفت��د، آن هم در 

زماني كه هيچ مرجع تقليدي جرأت نمي كرد 
چنين فتوايي بدهد.

وي اف��زود: ام��ام خميني)ره( ن��ه تنها از نظر 
فقه��ي و نظري به احكام اجتماعي اس��المي 
اهتم��ام ورزيد، بلك��ه در عمل نيز تاپاي جان 
پيش رفت و حجت را بر امثال ما تمام كرد و 
در حالي كه حتي كسي به ذهنش هم خطور 
نمي كرد كه بتوان نظامي اسالمي تشكيل داد، 

انقالب اسالمي را به پيروزي رسانيد.
اين اس��تاد اخالق ح��وزه علميه با اش��اره به 
روايتي اظهار داش��ت: طبق روايت، كس��اني 
محب واقع��ي اهل بي��ت)ع( هس��تند كه تا 
مرحله مجروح شدن و كشته شدن در اين راه 
پيش بروند، اين در حالي است كه اگر اسالم 
منحصر در احكام فردي بود، كش��ته شدن يا 

مجروح شدن بي معنا بود.
وي در پاي��ان تأكي��د كرد: ط��الب به غير از 
درس خواندن، دو وظيفه مهم ديگر كه همان 
تهذي��ب اخالق و درك مس��ائل سياس��ي و 
اجتماعي زمان است، بر عهده دارند و كوتاهي 
در هر يك از اين زمينه ها مي تواند سبب شود 
كه فرد نه تنها فايده اي براي اس��الم نداشته 
باش��د، بلكه طعمه اي براي دشمنان در جهت 
س��وء اس��تفاده قرار بگي��رد، همانگونه كه در 
تاريخ نمونه هاي زيادي داش��ته است و برخي 
افرادي كه مسائل فقهي را به خوبي بلد بودند، 
به دليل بي بصيرتي و عدم ش��ناخت واقعيات 

جامعه، ضربات مهلكي بر اسالم زده اند.

قانون حجاب و عفاف چندين سال است 
خاک مي خورد و مسئوالن به داليل مختلف 

در اجراي آن كوتاهي مي كنند
 عضو مجل��س خبرگان رهبري  از ش��وراي 
انق��الب فرهنگي ب��ه عنوان ديگر دس��تگاه 
تدوي��ن و تنظي��م قوانين نام ب��رد و گفت: با 
اين ك��ه ام��ام )ره( مصوبات اين ش��ورا را در 
حك��م قان��ون و الزم االجرا مي دانس��ت، اما 
قانون حجاب و عفاف چندين س��ال است كه 
� علي رغم آمادگي نيروي انتظامي براي اجرا 
� خاك مي خورد و مسئوالن به داليل مختلف 

در اجراي آن كوتاهي مي كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني آثار حضرت 
آي��ت اهلل مصباح يزدي ايش��ان در دي��دار با 
فرمان��ده نيروي انتظامي اس��تان قم و هيأت 
همراه تفاوت پليس در نظام انقالب اسالمي با 
پليس در رژيم گذشته را تفاوت در فرماندهي 
دانست و گفت: در  اين نظام فرماندهي همه 
نيروهاي نظامي به عهده نائب امام زمان عج 
اس��ت و اين با فرماندهي نيروهاي نظامي در 
رژيم گذش��ته كه نوكر اجانب ب��ود و از آن ها 

دستور مي گرفت، قابل مقايسه نيست.
وي برخ��ورداري از اخالق اس��المي و خدوم 
ب��ودن را از ويژگي هاي محس��وس پليس در 
نظام اسالمي دانست و گفت: در زمان گذشته 

پليس ديكتات��ور كوچكي بود كه با فش��ار و 
اجب��ار با مردم برخورد مي ك��رد و ذكر نام آن 
مردم را به ياد مفاس��دي كه زبانزد عموم بود 
مي انداخ��ت، اما امروز اس��م پلي��س كه برده 
مي ش��ود نمونه اي از امنيت، وق��ار و ادب به 

ذهن ها مي آيد.
عض��و مجلس خب��رگان رهبري ب��ه وظايف 
درون سيستمي و برون سيستمي اين سازمان 
طبق اظهارات فرمانده محترم نيروي انتظامي 
اس��تان قم اش��اره كرد و گفت: انجام صحيح 
وظايف برون سيستمي نياز به همكاري هاي 
زيادي با دس��تگاه هاي مختل��ف از جمله قوه 

مجريه و قوه مقننه دارد.
اس��تاد اخالق ح��وزه علميه ق��م ضمن ذكر 
خاطره اي از ش��هيد رجايي گفت: ايشان پس 
از رياس��ت جمهوري دستور به رعايت حجاب 
براي كارمندان نهاد رياست جمهوري دادند و 
همين عمل تأثير بس��ياري در رعايت حجاب 

در كشور داشت.
رئيس مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي امام 
خمين��ي )ره(، نگاه درون سيس��تمي و رش��د 
فكري و فرهنگي كاركنان و دس��ت اندركاران 
نيروي انتظامي را از ضروت هاي اين سازمان 
دانس��ت و گفت: ب��راي اين كار باي��د فكر و 
انديش��ه را تعالی داد؛ هم��ه چيز حتی انقالب 

از فكر درست شده است.
اس��تاد تفسير و علوم قرآني با استفاده از آيات 
س��وره عصر به وظيفه انس��ان ها در هدايت و 
تعليم ديگران اشاره كرد و گفت: غير از وظيفه 
فردي هر انسان نسبت به ايمان و عمل صالح، 
مسئوليتي ديگر بر دوش هر انسان است و آن 

تواصي به حق و تواصي به صبر است.
وي گف��ت: تقوي��ت فرهن��گ نقدپذي��ري و 
سفارش به ديگران در كنار آموزش  در جهت 
تعالی سطح فكري و فرهنگي افراد در سطوح  
و رده ه��اي مختلف، كاراي��ي و محبوبيت را 
افزاي��ش مي دهد و مردم نيز در مقابل خدمت 

صادقانه و خالصانه قدردان و حق شناسند.

مسئوالن  در اجرای قانون حجاب و عفاف كوتاهي مي كنند

فعاليت هاي انجام يافته در »مركز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسالمي« در سال 91 و تبيين برنامه هاي سال 92
به گزارش مركز خبر و اطالع رس��اني روابط عمومي مؤسس��ه 
آموزش��ي و پژوهش��ي امام خميني)ره(، رئيس مركز پژوهشي 
دائرةالمعارف علوم عقلي اس��المي در گفت گويي با مركز خبر و 
اطالع رساني روابط عمومي مؤسسه، فعاليت هاي انجام شده در 
مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسالمي در سال 1391 
را تش��ريح و به توضيح و تبيين برنامه هاي سال جاري )1392( 

آن مركز پرداخت.
حجت االسالم و المسلمين دكتر احمد ابوترابي گفت: طبق اصل اّول 
از چش��م  انداز ده ساله مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، 
مؤسس��ه بايد به يكي از مهم ترين و قوي ترين مراكز دانش علوم 
انس��اني و اس��المي تبديل شود. بر اين اس��اس بايد همزمان و در 
عرض آنچه در اين مؤسس��ه پربركت بدس��ت مي آيد زمينه هايي 
هم براي معرفي آنها به مراكز حوزوي و دانشگاهي داخل كشور و 
معرفي آنها به صورت هاي مختلف در سطوح بين المللي فراهم شود 
چه آنكه طبق اصل پنجم و ششم چشم انداز، مؤسسه امام خميني 
بايد ارائه دهنده افكار و انديشه هاي نوين، عميق و مستدل اسالمي 
در حوزه هاي علوم انساني براي سطوح مختلف جامعه و تأمين كننده 

منابع آموزشي و پژوهشي براي مركز حوزوي و دانشگاهي باشد.
وي خاطر نشان كرد: يكي از برنامه هايي كه مؤسسه براي عرضه 
اين محصوالت به ساير مراكز و استفاده فرهيختگان از محصوالت 
مؤسسه در نظر گرفته است تأسيس »مركز پژوهشي دائرةالمعارف 
علوم عقلي اسالمي« است كه هدف آن تدوين دائرةالمعارف هايي 
در علوم عقلي )فلس��فه، منطق، كالم، عرفان، شاخه هاي مختلف 

اين چهار رشته اصلي، معرفت شناسي و فلسفه هاي مضاف( است.
رئي��س مرك��ز دائرةالمع��ارف خاطر نش��ان كرد: وظيف��ه اصلي 
دائرةالمعارف ه��ا، ارائه گزارش��ي جامع، مختصر و گوي��ا از ميراث 
گذش��تگان تا زمان حاضر در يك متن مكتوب در موضوع مربوط 
به دائرةالمعارف ها است بنابراين دائرةالمعارف علوم عقلي اسالمي 
مي تواند آنچه را تاكنون بزرگان اين علوم از ابتدا تاكنون و در دوران 
معاصر و حتي در همين مؤسسه كه در رشته هاي علوم عقلي تهيه 
مي ش��ود در درون خود بگنجان��د و به صورت مطلوب عرضه كند. 
اهميت مسأله به اين است كه وظيفه اصلي مؤسسه امام خميني)ره(، 
اسالمي سازي علوم انساني است كه ريشه اين كار در علوم عقلي و 

فلسفه هاي مضاف است.
عضو هيأت علمي مؤسس��ه گفت: اين مركز ب��راي تدوين چنين 
دائرةالمعارفي در اين رش��ته هايي كه ذكر ش��د تشكيل شده است 
اما چون سابقه و تجربه دائرةالمعارف نويسي در كشور ما طوالني و 
كافي نيست در اين مركز مراحل مختلفي براي تهيه و تدوين اين 
مجموعه در نظر گرفته شد كه اين كاستي تا حّدي جبران شود كه 

آخرين مرحله اين كار تدوين مقاالت خواهد بود.
ابوتراب��ي درباره آغ��از ب��ه كار دائرةالمعارف اظهار داش��ت: مركز 
دائرةالمعارف از س��ال 1380 به صورت رس��مي كار خودش را آغاز 
كرده و تاكنون هم به فراهم آوردن ش��رايط، دستيابي به تجربه و 

مقدمات و نيروي كافي مشغول است.
وي در ادامه افزود: يكي از مقدمات الزم براي تدوين دائرةالمعارف 
ايجاد زمينه هاي الزم براي تحقيق عميق و جامع در علوم عقلي بود 
به اين منظور تاكنون كتاب هاي زيادي از منابع علوم عقلي چكيده 
و نمايه و يا فهرست تفصيلي مطالب براي آن ها تهيه شده است و 
كتاب هاي زيادي از منابع علوم عقلي در سراسر كشور شناسايي و 
موضوعات آن ها اس��تخراج گرديده اس��ت. به عالوه در رشته هاي 
مختلف علوم عقلي اسالمي كار اصطالح يابي و تهيه اصطالح نامه 
آغاز شد و تشكيل پرونده علمي براي هر يك از مدخل هاي علوم 

عقلي در دستور كار مركز قرار گرفت.
رئيس مركز دائرةالمعارف تصريح كرد: از جمله كارهايي كه در سال 
گذشته ادامه داشت كار تدوين »مقاالت فرهنگ نامه منطق« اين 
مركز است. به عنوان مقدمه اشاره اي كنم كه تدوين فرهنگ نامه ها 
جزء كارهاي فاز دوم از فعاليت هاي مركز محسوب مي شوند. نكته 
ديگر آنكه آنچه با عن��وان مقاالت فرهنگ نامه ها در حال نگارش 
اس��ت نه تنها چيزي از مق��االت دائرةالمعارفي كم ندارد، بلكه اين 
مقاالت با دو ضميمه همراه اس��ت كه اين كار را كامل تر و در نوع 
خودش بي نظير مي س��ازد؛ ضميمة اول، اصطالح نامه هر مدخل و 
دومين ضميمه متن تعاريف مربوط به اصطالحي است كه مدخل 
قرار گرفته است. اين تعاريف كه نقل مستقيم و حتي بدون ترجمه اند 
به ترتيب تاريخي چيده مي شوند. در سال گذشته از »فرهنگ نامه 
منطق«، هش��تاد و هشت مقاله جديد تدوين شده است و پنجاه و 
هفت مقاله، ارزيابي محتوايي شده و پنجاه و هشت مقاله هم ارزيابي 

محتوايي و ارزيابي شكلي شده است و چهل مقاله نيز مورد ارزيابي 
كتاب شناسانه قرار گرفته است.

ابوترابي در بيان ارزيابي مقاالت دائرةالمعارفي بيان داشت: مراحل 
ارزيابي اينگونه مقاالت بسيار طوالني و متعدد است كه به بعضي 
از آنها اشاره شد. خوب است براي روشن تر شدن اشاره كنم كه در 
بعضي از مراكز دائرةالمعارف نويسي كشور بيش از 80 مرحله كار بر 

روي يك مقاله تا مرحله چاپ انجام مي شود.
وي در ادام��ه تصريح كرد: يكي از كارهاي مهم مركز در كتابخانه 
تخصصي مركز، تهيه نسخ خطي آثار بزرگان علوم عقلي است. اين 
كار براي دائرةالمعارف نويسي بس��يار مهم بلكه ضروري است. در 
نيمه اول سال گذشته كه هنوز محدوديت هاي بودجه معلوم نشده 
بود برخي از پژوهشگران مركز دو مأموريت به تركيه داشتند. در اين 
مأموريت ها كتابخانه سليمانيه در شهر استانبول، كتابخانه يوسف آقار 
در قونيه و كتابخانه ملي در ش��هر آنكارا مورد بازديد و تحقيق قرار 
گرفت و مجموعا حدود 30/000 )سي هزار( نسخه از نسخه هاي اين 
كتابخانه ها بررسي شد و حدود 9000)نه هزار( نسخه از كتابهاي آنها، 
بعنوان كتاب هاي علوم عقلي تش��خيص داده شد. از آن مجموعه، 
تعدادي از نس��خ براي كتابخانه مركز خريداري شد. همانگونه كه 
مستحضريد كتابخانه سليمانيه در استانبول واجد مهمترين ميراث 
خطي جهان اس��الم است و نسخه هاي منحصر به فردي را دارد و 
شايد بتوان گفت: اين كتابخانه دومين كتابخانه خطي جهان اسالم 

به شمار مي آيد.

برنامه هاي سال 1392
رئيس مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسالمي وابسته به 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( در ادامه گفتگو درباره 
برنامه هاي سال 1392 اين مركز تصريح كرد: در بخش اول صحبتم 
به بس��ياري از كارهايي كه در س��ال جاري در حال انجام هستند 
اش��اره نمودم از اين رو، از آنها به تفصيل سخن نمي گويم. عالوه 
بر آنها از جمله كارهايي كه در سال 92 آغاز شده است كار تدوين 
مقاالت »فرهنگ نامه معرفت شناسي« است. اين كار را در سال 92 
به صورت آزمايشي آغاز كرده ايم و با توجه به محدويت هايي كه در 
بودجه وجود دارد امكان گسترش آن نيست اگرچه و با توجه به سند 
چشم انداز و اهداف مركز بايد اين كار به صورت گسترده تر آغاز شود 

و در زمان مقرر هم به پايان برسد.
حجت االس��الم و المس��لمين احمد ابوترابي اظهار داشت: تدوين 
»فرهنگ نامه عرفان نظري« در دو سال پيش به صورت آزمايشي 
آغاز ش��د اما به اين نتيجه رس��يديم كه هنوز مقدماتي براي انجام 
اين كار الزم اس��ت و لذا براي فراهم سازي بعضي از مقدمات، كار 
نگارش مقاالت را موقتاً تعطيل كرديم. البته در سال جاري اين كار 
نيز مانند معرفت شناس��ي با توجه ب��ه محدوديت بودجه به صورت 

بسيار محدودي مجدداً آغاز شده است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: نرم افزاري جامع و با امكانات فراوان 
براي عرضه همه كتاب شناس��ي هاي مركز سفارش شده است كه 

اميدواريم در سال جاري اين نرم افزار به مرحله رونمايي برسد.
ابوترابي افزود: آماده س��ازي و صفحه آرايي كتاب شناس��ي هاي اين 
مركز كه به لحاظ محتوايي به پايان رسيده اند از جمله فعاليت هاي 
در حال انجام در س��ال 92 در مديريت تدوين اين مركز اس��ت و 
اميدواريم اين مجموعه ها در سال جاري جهت چاپ براي انتشارات 
ارس��ال گردد و از انتشارات مؤسس��ه هم تقاضا داريم كه در زمان 
مقرر آن ها را منتش��ر نمايند. به هر حال ما درباره تاريخ انتشار آنها 

نمي توانيم ادعايي داشته باشيم چون اين كار در دست ما نيست.
وي ادامه داد: اصطالح نامه هايي از مركز كه در سال گذشته نرم افزار 
و متن مكتوب آن ها رونمايي ش��ده است در دو سه ماه آينده آماده 

انتشار خواهند شد و اميدواريم در سال جاري به چاپ برسند.
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