
مملکت ایران 35 میلیون حاال می گویند جمعیت دارد.  وسعش آنقدر است که برای صد و پنجاه میلیون تا دویست 
میلیون جمعیت کافی است.  یعنی اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگی می کنند.               
)30 اردیبهشت 1358، سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان(

من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.  من معقتد به 
کثرت جمعیتم.  هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه 
میلیون انجام بگیرد!             
)16 مرداد 1390، بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران(
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پیام مرجع عالیقدر، 
حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی 

برای همایش ملی »تغییرات جمعیتی«

روایت مسئول مركز تربیت مربي 
اخالق موسسه از ابهام بزرگ

 این رشته

گزارش همایش »تغییرات جمعیتی
و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«
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بیانات رهبری در دیدار با مسئوالن برگزار کننده همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن 
در تحوالت مختلف جامعه«عنوان شد؛

هشدار رهبر معظم انقالب 
نسبت به خطرات پیری 

جمعیت کشور
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در پیام ب��ه همایش مل��ی »تغییرات 
جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه« 
با اش��اره به اهمیت موض��وع جمعّیت و ضرورت 
فرهنگ س��ازی برای اقناع نخبگان در ارتباط با 
نیاز کشور به افزایش جمعیت، خاطر نشان کردند: 
مسئله ی نمای جوان برای کشور یک مسئله ی 
اساس��ی، مهم و تعیین کننده است و کشورهایی 
ک��ه در دنی��ا دچار پی��ری جمعیت ش��ده اند به 
دشواری راه عالجی برای مشکالت ناشی از آن 
یافته اند که الزم است برای حل این مشکل کار 

علمی، عمیق و اساسی صورت پذیرد.
مت��ن فرمایش��ات رهبر انقالب که ب��ر گرفته از 
س��خنرانی ایشان در دیدار اعضای دست اندرکار 
برگ��زاری همای��ش مل��ی تغیی��رات جمعیتی و 
نق��ش آن در تحوالت مختل��ف جامعه در تاریخ 
6/8/1392 اس��ت، در این همایش در ش��هر قم 

قرائت شد، به شرح زیر می باشد:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

 مس��ئله ی جمعّیت که به جد ه��م مورد بحث 
و اخت��الف نظ��ر در جامعه اس��ت، مس��ئله ی 
بس��یار مهّمی اس��ت. بالش��ک از نظر سیاست 
کلّی کش��ور، کش��ور باید برود به سمت افزایش 
جمعّیت؛ البّت��ه به نحو معقول و معتدل. همه  ی 
اشکاالت و ایرادهایی که وارد میشود -که بعضی 
از اش��کاالتی را هم که مط��رح میکنند ما دیده 
ای��م - قابل برطرف ش��دن و قابل پاس��خ دادن 
اس��ت. آنچه مهم است این اس��ت که کشور ما 
با ظرفّیت طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاس��ی 
خود احتیاج دارد به یک جمعّیت بیشتر؛ عالوه بر 
این –همان طور که قباًل هم گفته ایم- مس��ئله 
ی نمای جوان برای کشور یک مسئله ی اساسی 

و مهم و تعیین کننده است. 
ادامه در صفحه 4

آیت اهلل مصباح یزدی 

بايد به دنبال تکامل تحقیقات فقهي در بحث تغییرات جمعیتی باشیم

آیت اهلل مصباح یزدی گفت: اگر بپذیریم 
که ه��دف الهی از آفرینش انس��ان این 
اس��ت که از خاک��ي پس��ت و بي مقدار، 
موجودي خلق شود که فهم، شعور و اراده 
داشته باش��د، جاي تردیدي در مطلوبیت 
اصل تکثیر نسل باقي نمي ماند؛ چه رسد  
به این که انس��اني خلق ش��ود  که خدا را 
بشناسد و بتواند به جایي برسد که مصلح 

جامعه باشد.  
 رئیس مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي 
از  تقدی��ر  از  پ��س  خمین��ي)ره(  ام��ام 
دس��ت اندرکاران برگ��زاري این همایش 
که مورد عنایت مقام معظم رهبري قرار 
گرفته، بحث »تغییرات جمعیت« را داراي 
ابع��اد متع��ددي عنوان کرد ک��ه با علوم 

مختلف��ي در ارتباط اس��ت، و گفت: این 
موضوع مستقیماً با رشته جمعیت شناسي 
و به صورت کلي با جامعه شناسي مرتبط 
است؛ هم چنان که به واسطه تأثیر و تأثر 
متقاب��ل وضعی��ت اقتصادي ب��ا موضوع 
جمعیت، ای��ن بحث با عل��م اقتصاد نیز 
مرتبط اس��ت و به همین صورت س��ایر 
علوم از قبیل حقوق، سیاس��ت، فرهنگ 
و دیگر رش��ته ها هر یک ب��ه نحوي در 
حل بعضي مسایل تغییرات جمعیتي مؤثر 
هستند. بخش عمده اي از این بحث نیز 

مربوط به علم فقه مي شود.
 وي با اشاره به مقاالتي که در این زمینه 
نوشته شده، به سیر پیدایش و تطور علم 
فقه پرداخت، و گفت: فقه اسالمي ابتدا از 

روایاتي که از پیامبر و معصومین � علیهم  
صلوات اهلل � نقل ش��ده بود، نشأت گرفت 
و مجموع��ه اي از آنها ب��ه صورت احکام 

فقهي تبویب شد.
 این فقیه برجس��ته در ادامه افزود: پس 
ازغیبت امام معصوم، فقها با توجه به این 
فرمایش ائمه � علیهم السالم � که »علینا 
القاءاالصول و علیکم بالتفریع« به تفریع 
احکام از روایات پرداختند و به این ترتیب، 
تدریجاً قواعدي کلي مثل »عسر و حرج« 
و »فراغ« از روایات اس��تخراج شد و پس 
از آن نی��ز بحث روابط بی��ن این قواعد 
مطرح گردید و با گذشت زمان این قواعد 

ریشه اي تر شد.
 استاد حوزه علمیه هم چنین به چگونگي 

پیدایش علم اصول اش��اره کرد و گفت: 
در س��یر تکاملي اس��تخراج قواعد فقهي 
به تدریج فقها به این نتیجه رس��یدند که 
استنباط این قواعد، نیازمند قواعد دیگري 
است که مقدم بر آنها است و از همین جا 
علم اصول الفقه که در واقع روش شناسي 
اس��تنباط احکام فقهي از منابع است، به 

عنوان یک علم مستقل پیدا شد.
 عالم��ه مصب��اح ی��زدی در ادام��ه به 
اختالفات و مباحثات علمي بین اصولیون 
و اخباریون اشاره کرد، و افزود: با تحلیل 
علم اصول مي توان دریافت که این علم 
در واقع تعمق در فقه براي استنباط احکام 
و محصور نمان��دن در متن روایات براي 
فهمیدن احکام است. این گرایش موجب 
ش��د که جایگاه عقل در فقاهت روش��ن 
ش��ود و نیازي به دلیل براي اثبات قواعد 

عقلي قطعي نباشد.
 اس��تاد اخالق حوزه علمیه با اش��اره به 
قاع��ده برائ��ت عقلي به عن��وان یکي از 
قواعد مه��م عقلي مورد بح��ث در علم 
اصول، بازگش��ت ادله این قاع��ده را به 
»قبح عقاب بال بیان« دانست، و در پاسخ 
به سؤال از منشأ اعتبار این قاعده اظهار 
داش��ت: در فقه فقط از اح��کام پنج گانه 
تکلیفي، و صحیح و فاس��د بودن اعمال 
بحث مي ش��ود و جایي ب��راي بحث در 
باره »حسن و قبح« مسایل و موضوعات 

وجود ندارد.
 وی ب��ا بیان ای��ن که درعل��م کالم از 
»حس��ن و قبح« بحث مي ش��ود، محل 
بح��ث درباره »قبح عقاب ب��ال بیان« را 
عل��م کالم عنوان کرد، و افزود: از این جا 
مي توان نتیجه گرفت که بسیاري از علوم 
بر قواع��د و اصول موضوع��ه اي مبتني 

هستند که از علم دیگري اخذ شده است.
 اس��تاد برجسته فلسفه اس��المي در باره 
ارتب��اط این مباحث ب��ا موضوع تغییرات 
جمعیتي گفت: در تحقیقات فقهی مربوط 
به این موضوع، عمدتاً به روایات حاکي از 
مطلوبیت اصل تکثیر نسل اشاره مي شود 
که هر چند به عن��وان یک بحث فقهي 

مطلوب است، اما از آنها نمي توان مبنا و 
منشأ این مطلوبیت را فهمید.

 عالم��ه مصباح یزدي ب��ا تأکید بر لزوم 
تعبد نس��بت به فرمایش��ات معصومین 
� علیهم الس��الم ، افزود: هم چنان که براي 
غن��ا بخش��یدن و فراهم ک��ردن زمینه 
اس��تفاده بیش��تر از روایاتي ک��ه در آنها 
احکام فقهي بیان شده، قواعد اصول فقه 
استخراج ش��د، اگر در روایات مربوط به 
تکثیر نسل نیز ژرف کاوي هاي بیشتري 
انجام شود، استفاده بهتر و عمیق تري از 
آنه��ا مي توان کرد.  ب��رای این کار الزم 
اس��ت همانند کاري که در فقه و اصول 
فقه انجام ش��د، از برخی اصول موضوعه 

کالمی استفاده کنیم.
 وي ب��راي تبیین این مطل��ب ادامه داد: 
اگر از قواعد کالمي اس��تفاده کردیم که 
هدف الهی از آفرینش انس��ان این است 

که از خاکي پس��ت و بي مقدار موجودي 
خلق ش��ود که فهم، شعور و اراده داشته 
باش��د، جاي تردیدي در مطلوبیت اصل 
تکثیر نس��ل باقي نمي ماند؛ چه رسد  به 
این که انس��اني خلق ش��ود  ک��ه خدا را 
بشناسد و بتواند به جایي برسد که مصلح 

جامعه باشد.  
 

این اس��تاد فلس��فه آنچ��ه در علم کالم       
در ب��اره ه��دف آفرین��ش انس��ان گفته 
مي ش��ود، را مبتن��ي بر قاعده فلس��في 
فیاضیت مطلق الهي دانست، و افزود: اگر 
این قواعد کالمي و فلس��في را به قواعد 
اصول��ي دیگر ضمیمه کنی��م، افق هاي 
جدی��دي در تکام��ل تحقیق��ات فقهي 
مربوط به موض��وع  تغییرات جمعیت به 

روي ما گشوده خواهد شد.
 گفتني اس��ت در ای��ن همایش ملي که 
نهم آبان ماه سال جاري به همت مؤسسه 
آموزشي و پژوهش��ي امام خمیني)ره( و 
نهاده��اي علمي و فرهنگي دیگر برگزار 
ش��ده بود، ع��الوه ب��ر ارائه مق��االت و 
س��خنراني توسط ساتید و محققان حوزه 
و دانش��گاه، جوان��ب گوناگ��ون موضوع 
تغیی��رات جمعی��ت در کمیس��یون هاي 

مختلف مورد بحث قرار گرفت.

اگر از قواعد كالمي استفاده كردیم كه هدف الهی از آفرینش 
انسان این است كه از خاكي پست و بي مقدار موجودي خلق 
شود كه فهم، شعور و اراده داشته باشد، جاي تردیدي در 

مطلوبیت اصل تکثیر نسل باقي نمي ماند؛ چه رسد  به این كه 
انساني خلق شود  كه خدا را بشناسد و بتواند به جایي 

برسد كه مصلح جامعه باشد. 
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ویراست جدید کتاب »فلسفه مقدماتی« به 
تحقیق و تدوین آقای عبدالرس��ول عبودیت 
برگرفته اس��ت از آثار اس��تاد شهید آیت اهلل 
مرتضی مطهری به همت انتشارات مؤسسه 
آموزش��ی و پژوهش��ی امام خمین��ی)ره( و 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

دانشگاه ها )سمت( از چاپ خارج شد.
 به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عمومی مؤسسه آموزش��ی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(، ویراست جدید این کتاب دارای 
پنجاه فصل در س��یزده بخش اس��ت که در 
مقایسه با ویراست نخست آن، ده فصل و دو 

بخش به آن افزوده شده است.
 بخش ماهیت و احکام آن شامل سه فصل 
با عناوین »ماهی��ت«، »حکم حیثیت ذات 
ماهی��ت« و »اعتبارات ماهی��ت«، و بخش 
تقدم و تأخر، شامل سه فصل جدید با عناوین 
»اقسام تقدم و تأخر«، حقیقت تقدم و تأخر« 
»مالک تقدم و تأخر« و فصلی از س��ابق با 

عنوان »حدوث و قدوم«.

 

همچنی��ن فصلی با عن��وان »کیفیت انتزاع 
معقوالت ثانیه« به بخش ادراک و فصلی نیز 
با عنوان »مرجع حدوث عالم در الیزال« به 

بخش افعال الهی ضمیمه شده است.
 ویراس��ت جدید کتاب »فلس��فه مقدماتی« 
برگرفته از آثار استاد شهید آیت اهلل مطهری 
در قطع وزیری با 453 صفحه منتش��ر شده 

است.
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 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

 آی��ت اهلل رجبي با اش��اره به لزوم اولویت 
بندي مسائل،اظهار داشت: عالمه مصباح 
در کان��ون طلوع بر این نکته تاکید کردند 
که بای��د وظائف را اولوی��ت بندي کرد و 
برطب��ق اولویت ها برنامه ریزي ش��ود تا 
بخاطر یک امر مهم  از یک مس��اله اهم 

غافل نشویم.
 ب��ه گزارش روابط عمومی موسس��ه امام 
خمینی به نق��ل از  تبیین، آیت اهلل رجبي 
در جمع تعدادي از اساتید، دانش پژوهان و 
کارمندان مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي 
امام خمیني)ره( با اش��اره به بیانات عالمه 
مصباح درجمع اعضاء کانون طلوع ، گفت: 
یکي از نکاتي که همواره آیت اهلل مصباح 
ب��ر آن تاکی��د دارند، پرداخ��ت به وظائف 

اجتماعي عالوه بر وظائف فردي است.
 وي ادام��ه داد: بر اس��اس دیدگاه عالمه 
مصباح، براي اقشار مختلف جامعه وظائف 
ویژه اي ب��ه لحاظ توانمن��دي، امکانات، 

مسئولیت ها و شرائط وجود دارد وهمگان  
بای��د متوجه این نکته باش��ند  که مبادا از 
وظیفه ویژه اي که بر دوش آنهاست غافل 

شوند.
 قائم مقام موسسه آموزشي پژوهشي امام 
خمیني)ره( خاطر نشان کرد: نکته دیگري 

که عالمه مصباح بر آن تاکید داشتند این 
ب��ود که گاه برخي افراد،ب��ه گمان خود از 
دین دفاع میکنند ولي در اصل به فکر خود 
ب��وده و در صدد دفاع از حیثیت و موقعیت 
خودشان هستند، لذا بس��یاري از موارد از 
آنجا که خ��ود را اصل مي دانیم، از تبیین 

و دفاع از دین و انقالب که  مس��اله اصلي 
است غافل مي شویم.

 آی��ت اهلل رجبي با اش��اره به لزوم اولویت 
بندي مس��ائل،اظهار داشت: نکته دیگري 
که عالمه مصباح به آن اشاره کردند، این 
است که باید وظائف را اولویت بندي کرد 
و برطبق     اولویت  ها برنامه ریزي ش��ود 
تا بخاطر یک امر مهم  از یک مساله اهم 

غافل نشویم.
 عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم ، 
توجه به توان بالفعل و بالقوه  را یکي دیگر 
از نکاتي دانس��ت که عالمه مصباح بر آن 
تاکید داشتند و بر این نکته مهم و ظریف 
اشاره کردند که وقتي مي گوئیم وظیفه ما 
چیست و اهم چیست نباید فقط به وظیفه 
بالفعل توجه کنیم  و بلکه باید وظیفه بالقوه 
را مدنظر ق��رار داد و اگر وظیفه اي وجود 
دارد که شرائط آن فراهم نیست باید زمینه 

سازي کرد تا بتوان آن کار را انجام داد.

 حجت االسالم  والمس��لمین حقاني، حضرت عالمه مصباح 
یزدي را بنیان گ��ذار انجمن فارغ التحصیالن موسس��ه امام 
خمین��ي)ره( عنوان کرد و افزود: دس��تور ایش��ان این بود که 
انجمن تشکیل شود تا فعالیت هاي فارغ التحصیالن در داخل 
و خارج از کشور منسجم گشته و تجربیات به اشتراک گذاشته 

شود.
 به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( اولین دبیر اجرایي انجمن 
فارغ التحصیالن با اش��اره به مش��کالت تأس��یس انجمن، 
تالش هاي فراوان براي تکمیل لیس��ت گروه ها را یادآور شد 
و گف��ت: برخي اعضا در قم حضور نداش��تند و با رایزني هایي 
که صورت گرفت توانستیم با تمام آن ها ارتباط  برقرارکنیم و 
اولین نشس��ت انجمن با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا 
برگزار ش��د. براي کساني هم که مرحوم یا شهید شده بودند 

یادبود گرفتیم.
 دکتر حقاني با بیان اینکه پس از مش��ورت با اساتید برجسته 
موسس��ه و رأي اعضا، هف��ت نفر از گروه "ال��ف" به عنوان 
شوراي مرکزي انتخاب و کار را شروع کردند. وي در خصوص 
اساسنامه انجمن خاطرنشان کرد: ابتدا یک اساسنامه در همان 
جلس��ه تنظیم، تصویب و قرائت گردی��د که در مراحل بعدي 

تغییرات جزئي نمود.

 عضو کانون طلوع، نقش ارزنده آیت اهلل مصباح را یادآور ش��د 
و اظهار داشت: همه اقدامات از جمله انتخاب هیئت مؤسس با 

مشورت عالمه مصباح صورت مي گرفت.
 وي رهنموده��اي عالم��ه مصباح در نشس��ت هاي مختلف 
انجم��ن را در وصول به اهداف، مؤث��ر توصیف کرد و گفت: 
انجمن فارغ التحصیالن مدیون نظارت، حمایت و رهنمودهاي 

عالمه است و بازبیني رهنمودهاي ایشان در شناخت اهداف، 
موثر است.

 دبی��ر اجرای��ي انجمن آفاق، اخ��الص در عم��ل وتوجه به 
رهنموده��اي مق��ام معظم رهب��ري و عالمه مصب��اح را از 
ویژگي هاي مورد توجه انجمن دانست و گفت: گام هاي خوبي 

در انجمن برداشته شده است.
 عضو هیئت علمي موسس��ه امام خمیني)ره( در ادامه به بیان 
تفاوت شرایط کنوني انجمن با دهه نخست پرداخت و پیشنهاد 
کرد با تشکیل کار گروه هایي جلسات انجمن، تخصصي شده و 
ارتباط مستمر با اعضاي انجمن افزایش یافته تا استفاده بهتري 
از ایشان شود زیرا با وجود برخي اختالف سلیقه ها، مجموعه 

اعضا داراي ظرفیت باالیي است.
 عضو انجمن فارغ التحصیالن موسسه امام خمیني)ره( با اشاره 
به مشغله هاي اعضاي شوراي مرکزي، ورود افراد تازه نفس و 
جوان به این ش��ورا را ضروري خواند و گفت:  حضور اس��اتید 
بزرگ در این ش��ورا مهم است، ولي شایسته است افراد جدید 

هم نامزد شوند.
 مدیر روابط بین الملل موسس��ه امام خمیني)ره( دربارة نحوة 
ارتباط  روشن و موثر انجمن با معاونت ها و بخش هاي آموزشي 
و پژوهشي موسسه ابراز داشت: مي توان طي توافق نامه اي از 

این ظرفیت اعضاي انجمن بیشتر استفاده کرد.

آیت اهلل رجبی:

عالمه مصباح يزدي معتقد است 
در اولويت ها نبايد تنها به امور بالفعل توجه شود  

مدیر روابط بین الملل مؤسسه: 

گام هاي خوبي در انجمن فارغ التحصيالن برداشته شده است

كتاب »فرزندان قانون« منتشر شد
کتاب »فرزندان قانون؛ با روش هاي نظم آموزي 
به کودکان« نوش��ته آقاي مجید همتي منتشر 

شد.
 ب��ه گزارش روابط عمومي مؤس��ه آموزش��ي و 
پژوهش��ي امام خمیني)ره( نگارن��ده در اثر مي 
کوش��د به بررس��ي تأثیرات نظ��م و انضباط در 
ش��خصیت کودکان و راه هاي داش��تن فرزندان 
با نظم و نقش آن در موفقیت هاي بزرگس��الي 

بپردازد.
 اص��ول نظم آموزي به ک��ودکان، ابزار محبت به ک��ودک، الگودهي به کودکان، 
گام هاي علم��ي نظم آموزي، راه هاي برانگیختن کودکان ب��ه پیروي از مقررات، 
چگونه به بي انضباطي کودکانمان برخورد کنیم؟ و راه هاي نظم آموزي، از جنیني 

تا نوجواني فصل هایي از این کتاب یک جلدي است.
کتاب »فرزندان قانون، روش هاي نظم آموزي به کودکان« اثر مجید همتي در قطع 

خشتي با 64صفحه روانه بازار کتاب کودکان شده است.

كتاب »بررسي تطبیقي اندیشه ملکوت 
خدا در ادیان ابراهیمي«منتشر شد

کتاب »بررس��ي تطبیقي اندیشه ملکوت خدا در 
ادیان ابراهیمي« نوشته آقاي محمد جواد نیکدل 
به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي 

اما خمیني)ره( منتشر شد.
 به گزارش روابط عمومي مؤسس��ه آموزشي و 
پژوهش��ي امام خمیني)ره( این کتاب پژوهشي 
در قلمروي ادیان است که ارایه معناي برخي از 
مهم ترین آموزه هاي ادیان ابراهیمي یا توحیدي 
ب��راي تطبی��ق و داوري خوانن��دگان از اهداف 

نگارش این کتاب مي توان بر شمرد.
 واژه شناسي ملکوت، ملکوت خدا در یهودیت، ملکوت خدا در مسیحیت، ملکوت 
خدا ملکوت نعمت و مهرباني یا ملکوت روحاني مسیح)علیه السالم(، ملکوت کلیسا 
ی��ا مؤمنان، مباني ملکوت خدا، ملکوت خدا؛ این جهاني یا دگر جهاني؟ و ملکوت 

خدا در اسالم، بخش هایي از این اثر است.
 کتاب »بررس��ي تطبیقي اندیشه ملکوت خدا در ادیان ابراهیمي« اثر محمد جواد 

نیکدل در قطع وزیري با 535 صفحه روانه بازار نشر شده است.

كتاب »چیستي حق« منتشر شد
کتاب »چیستي حق« اثر حجت السالم دکتر 
س��ید محمود نبویان توسط انتشارات مؤسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومي مؤسس��ه آموزش��ي و 
پژوهشي امام خمیني)ره( نگارنده در کتاب خود 
به یکي از مباحث مهم در قلمروي فلس��فه حق 
که بحث درباره »چیستي حق« است، مي پردازد.
 آیا همه حق ها اعتباري اند، یا همگي تکویني 
و ب��ي نیاز از اعتبار معتبر؟و اینکه آیا باید قایل 

به تفصیل ش��د و برخي از حق ها را تکویني و برخي دیگر را اعتباري دانس��ت؟ از 
پرسش هایي است که مباحث این کتاب به آنها پرداخته است.

 کتاب »چیستي حق« دومین کتاب از سلسله نوشتارها در موضوع فلسفه حق است، 
مفاهیم مورد نیاز بحث معنا شده است. در فصول سوم و چهارم به گونه تفصیلي، 
آراي دو تن از متفکران بزرگ مس��لمان را درباره حقیقت اعتبار، تبیین شده است. 
توضیح و تش��ریح لوازم مشترک و اختصاصي حق هاي تکویني و اعتباري شامل 
فصل پنجم مي شود و در نهایت در فصل ششم که مهمترین فصل این اثر است 

امکان وجودي حق هاي تکوني را بررسي مي کند.
 کتاب »چیس��تي حق« اثر حجت الس��الم و المسلمین دکتر سیدمحمدنبویان با 

407صفحه در قطع وزیري، روانه بازار نشر شده است.

كتاب »سنت و مدرنیته در بیان 
اندیشمندان مسلمان معاصر«

اندیشمندان  بیان  در  مدرنیته  و  »سنت  کتاب 
مسلمان معاصر« نوشته آقای محمدتقی مقدمی 
به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی روانه بازار نشر شد. 
  به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( این کتاب 
پژوهشی است در قلمرو جامعه شناسی معرفت 
که ارائه دسته بندی و تیپ شناسی از تلقی های 
مختلف از سنت و مدرنیته و نسبت میان آن دو 

و زمینه ها و آثار اجتماعی-سیاسی این تلقی ها و دریافت ها از هدف اصلی نگارنده در 
نگارش این کتاب است.

 نظام مفهومی سنت و مدرنیته، اصول و مبانی سنت و مدرنیته، جریان شناسی سنت 
و مدرنیته و زمینه ها و پیامدهای اجتماعی پیدایش سنت و مدرنیته بخش هایی از این 

اثر است که در پنج فصل سامان یافته است.
  کتاب »سنت و مدرنیته در بیان اندیشمندان مسلمان معاصر« اثر محمدتقی مقدمی 

در قطع وزیری با 351 صفحه منتشر شده است.

معرفی تازه های نشر

مؤسسه  در  جدیدی  تحصیلی  رشته 
خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی 
اجتماعی   � سیاسی  »اندیشه  عنوان  با 
مطالعات  رویکرد  با  ایران«  معاصر 
میان رشته ای )تاریخ، جامه شناسی و علوم 
سیاسی( در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد 

می گردد.
اطالع رسانی  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط 
جدید  رشته  خمینی)ره(،  امام  پژوهشی 
اندیشه سیاسی � اجتماعی معاصر ایران 
با رویکرد مطالعات میان رشته ای )تاریخ، 
جامعه شناسی و علوم سیاسی( و با هدف 
اندیشه های  مسائل  تحوالت،  مطالعه 
معاصر  ایران  سیاسی  جریان شناسی  و 

می باشد.
تدریس  دوره  این  در  که  مباحثی  اهم 

می شود عبارتند از:
سنت  ایرانیان،  ملی  هویت  مؤلفه های 
تحول  سیر  معاصر،  ایران  در  تجدد  و 

سیر  اسالمی،  درایران  سیاسی  اندیشه  
ایران  در  فقیه  والیت،  نظریه  تاریخی 
درنسبت  مختلف  نظریه های   � معاصر 
در  شرق شناسی   � دموکراسی  و  دین 
ایران  در  استعمار  نقش  معاصر،  ایران 
اجتماعی   � سیاسی  تحوالت  معاصر، 
ایران معاصر، مناسبات روحانیت و دولت 
در ایران معاصر، جریان شناسی فکری � 

سیاسی ایران معاصر.

رشته تحصیلی جديد در مؤسسه
 با عنوان »انديشه ی سیاسیـ  اجتماعی 

معاصر ايران«

توسط انتشارات مؤسسه امام خمینی)ره(؛ 

ویراست جدید كتاب »فلسفه مقدماتی«
 منتشر شد
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 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشي 
کتاب  انتشار  از  خمیني)ره(  امام  پژوهشي  و 
نقد  و  بررسي  عنوان  زیر  با  رؤیا«  »شریعت 
کوئیلو  پائولو  معنوي  اندیشه  نظري  اصول 

خبر داد.
محمد روحاني امروز در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در قم با اشاره به کتاب شریعت رویا با 
زیر عنوان بررسي و نقد اصول نظري اندیشه 
معنوي پائولوکوئیلو اظهار کرد: این کتاب در 
پنج بخش تدوین شده که فصل نخست آن 
به بررسي کلیاتي در زمینه معنویت، زندگي 
زمینه  در  و  مي پردازد  پائولوکوئیلو  مکتب  و 
تاثیر پذیري از فرقه و شخصیت وي سخناني 

مطرح مي کند.
کتاب  این  دوم  فصل  کرد:  خاطرنشان  وي 
داراي عنوان اصول معرفت شناسي است که 
در سه بخش امکان شناخت،  نسبیت گرایي، 
بنیادگرایي و دعوت به تجربه گرایي مطالبي در 

این بخش تبیین مي شود.
مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خمیني)ره( یادآور شد: فصل 
سه  در  که  است  انسان شناسي  اصول  سوم 

حوزه جایگاه انسان در آفرینش، معرفي ذات 
انسان و بیان وظایف انسان تدوین شده است.

وي ادامه داد: فصل چهارم اصول دین شناسي 
خداشناسي،  که  است  کوئیلو  پائولو 
مطالبي  از  شریعت گریزي  و  راهنماشناسي 

است که در این فصل مطرح مي شود.
کتاب  این  پنجم  فصل  به  اشاره  با  روحاني 
پائولوکوئیلو  نظري طریقت  اصول  عنوان  با 
گفت: اخالق راه و راه هاي رسیدن به معنویت 
از مهم ترین مباحثي است که در این فصل 

مطرح مي شود.
وي خاطرنشان کرد: این کتاب پژوهشي در 
قلمروي عرفان هاي نوظهور است که هدف 
نویسنده ارائه مباني نظري پائولو کوئیلو براي 

فهم بهتر گفته ها و نقدهاي اوست.
مدیر تدوین و چاپ انتشارات موسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خمیني)ره( عنوان داشت: بي 

شک اگر پائولوکوئیلو به جاي گریز از مسئله 
شناخت معقول جهان و انسان در پي یافتن 
راهي براي پاسخ منطقي به آن بود یا دست 
کم پاسخ ادیان الهي را به مهم ترین پرسش ها 

بررسي مي کرد، به نتایج بهتري مي رسید.
پائولوکوئیلو  نتایج  از  بسیاري  داد:  ادامه  وي 
به دلیل ضعف در معرفت شناسي، خداشناسي 
و  انسان  از  نادرست  برداشت  همچنین  و 

استعدادهایش است.
نویسنده  دیگر  اهداف  به  اشاره  با  روحاني 
اندیشه هاي  گفت:  کتاب  این  تدوین  در 
پائولوکوئیلو به صورت گسترده در سطح کشور 
گسترش پیدا کرده و هنوز پاسخ جامعي به 
آنها داده نشده، ولي این کتاب مجال مناسبي 
است که آراي پائولوکوئیلو نقد و تعریف شود 
و سخنان درستش از نادرست شناسایي شود.

وي یادآور شد: هدف دیگر این کتاب روشن 

اخالقي  باري هاي  و  بند  بي  از  برخي  شدن 
است که در آثار پائولو کوئیلو ترویج مي شود.

و  بررسي  عنوان  زیر  با  رویا  شریعت  کتاب 
نقد اصول نظري اندیشه معنوي پائولو کوئیلو 
توسط حامد حسینیان تالیف شده و به همت 
امام  پژوهشي  و  آموزشي  موسسه  انتشارات 

خمیني)ره( به چاپ رسید.
کوئیلو از نوجواني به نویسندگي عالقه داشت. 
انساني منطقي با چشم  او یک منطق گرا و 

اندازي بسیار مشخص از جهان است.
کوئیلو در مدرسه حقوق ثبت نام و رویاي خود 
را براي نویسنده شدن رها کرد. وي وقتي به 
برزیل بازگشت، به عنوان یک ترانه سرا شروع 
به کار کرد، در سال 1974، کوئیلو به جرم 
نظامي  دولت  توسط  خرابکارانه  فعالیت هاي 
 10 حدود  که  دولتي  شد،  دستگیر  حاکم 
سالي بود که قدرت را به دست گرفته بود و 
اشعار کوئیلو را به عنوان جناح چپ براي خود 

تهدیدآمیز تلقي مي کرد.
نور،  رزم آور  پنجم،  راهنماي  کوه  کیمیاگر، 
تنها  برنده  و  باش  جاري  رود  چون  ظهیر، 

نیست از آثار دیگر پائولو کوئیلو است.  

با هدف بررسي و نقد اصول نظري اندیشه معنوي پائولو کوئیلو

كتاب »شریعت رؤیا« منتشر شد

روابط عمومي: حجت االس��الم قاسمي گفت: 
مقام معظم رهبري سفرشان به قم، از برگزاري 
کالس��هاي فقه و اص��ول در موسس��ه اظهار 
خرس��ندي کردند ، که نش��ان م��ي دهد این 
حرکت، درس��ت، به جا و به موقع بوده اس��ت. 
البته بدیهی است که این تأیید، رسالت مؤسسه 
را نس��بت به این کار سنگین نموده و موسسه 
در حد توان در ادامه این راه، از هیچ کوشش��ی 

دریغ نخواهد کرد.
به گ��زارش خبرنگار روابط عمومي موسس��ه 
آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره(، قائم مقام 
گروه فقه و معارف موسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خمیني )ره( اظهار داش��ت: این کالس ها 
از س��ال 1390 آغاز ش��د و از همان آغاز، صد 
کالس فقه و اصول در موسس��ه تشکیل شد. 
البته در س��ال 91 به علت مشکالت مالي این 
تع��داد ب��ه 80 کالس تقلیل یافت و در س��ال 
ج��اري نیزح��دود 90 کالس فقه و اصول دایر 

است.
حجت االسالم والمسلمین قاسمي با اشاره به 
اینک��ه  عالوه بر دروس س��طح، دروس خارج 
فقه و اصول نیز در ساختمان اصلي و ساختمان 
شماره 2 موسس��ه آموزش��ي و پژوهشي امام 
خمیني)ره( در پردیسان برگزار مي شود، اظهار 
داش��ت:  برنامه هاي آتي گ��روه فقه و معارف 
موسسه، بس��تگی به آیین نامه کیفیت ارتقای 
دروس فق��ه واصول مؤسس��ه دارد که در حال 
حاضر در دستورکار گروه فقه و اصول موسسه 
اس��ت . اگر م��واد مربوط به تصویب برس��د و 
امکان درنظ��ر گرفتن بودجه ب��رای آن وجود 
داش��ته باش��د، به فضل اله��ی وضعیت فقه و 
اصول در آینده تغییر کرده  و از لحاظ کیفی در 

سطحی عالی تر قرار خواهد گرفت. 
وي در خصوص اس��اتید فقه و اصول موسسه 
اظهار داش��ت: تعدادي از اساتید فقه و اصول از 
اعضاي هیئت علمي موسسه هستند  و ارزیابي 
های��ي که از طریق دانش پژوهان در خصوص 
عملکرد آنان صورت گرفت��ه ، بیانگر موقعیت 
علمی ممتاز ای��ن بزرگ��واران در زمینه فقه و 
اصول در کنار رشته هاي تخصصي شان است 
و تعدادي از اساتید نیز از اساتید برجسته حوزه 

و موسسه هستند.
حجت االس��الم قاسمي مؤسس��ه آموزشي و 
پژوهش��ي امام خمیني)ره( را یک نهاد حوزوی 
دانست  و افزود: از این رو دروس فقه و اصول، 
جزء برنامه های مؤسسه  بوده است اما تا سال 
90 به دلیل ارائه ش��دن ای��ن دروس در حوزه 
و ع��دم ظرفیت ارائه آن در مؤسس��ه، این کار 
صورت نپذیرفت، ولی پس از بررس��ی ها و کار 
کارشناسی، این دروس، در موسسه راه اندازی 

شدند.
وي با اشاره به اینکه کالس های فقه و اصول 
مؤسس��ه با خارج از مؤسس��ه از حیث ماهیت 

هیچ تفاوتیندارند، اظهار داشت: مؤسسه به این 
نتیجه رسید که برای اهمیت دادن بیشتر دانش 
پژوه��ان به فقه واصول، می ت��وان برنامه ای 
برای آن ها داشت که اجرای این برنامه نه تنها 
کمکی به حوزه اس��ت، بلکه دانش پژوهان نیز 
مي توانند تحت اش��راف مؤسسه و با برنامه از 
پیش تعیین شده در کالس های فقه و اصول 
حضور به هم می رس��انند والبته این موضوع، 
کمک شایانی به دانش پژوهان نیز هست، چرا 
که دانش پژوهی که قبال در مؤسس��ه ثبت نام 
کرده ، می تواند از همه امکانات مؤسسه مانند 
کتابخانه، س��الن مباحثه، امکانات کالسی و ... 
برخوردار ش��ود و از آنجا که ظرفیت برگزاری 
چنین کالس هایی به احسن وجه فراهم شده 
است، دانش پژوه ضمن رعایت نظم و انضباط، 
می تواند از تکنولوژی آموزش��ی و همچنین از 
متد و روش��های علمی جدید در پژوهش ها و 

دروس فقه و اصول، کمال استفاده را ببرد .
قائم مقام گروه فقه و معارف موسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خمیني )ره( با اشاره به اهمیت 
فقه و اصول براي دانش پژوهان رش��ته هاي 
مختلف موسسه ظهار داشت: با فراگیری فقه و 
اصول ،استعدادهای دانش پژوهان شکوفا و قوه 
اس��تنباط آنان تقویت مي شود و آمادگی الزم 
برای اس��تدالل و اس��تباط در مورد سایر علوم 
و رش��ته های مربوط را کسب مي کنند، لذا با 
برگزاري این کالس ها، برای مؤسسه هم این 
اطمینان حاصل می شود که دانش پژوهان در 

تحصیل فقه و اصول جدي هستند.  
وي اف��زود: البت��ه مقام معظم رهب��ري نیز در 
سفرش��ان ب��ه قم، ای��ن حرکت را تأیی��د و از 
برگزاري کالس��هاي فقه و اصول در موسسه 
اظهار خرسندي کردند ، که نشان مي دهد این 
حرکت، درس��ت، به جا و به موقع بوده اس��ت. 
البته بدیهی است که این تأیید، رسالت مؤسسه 
را نس��بت به این کار سنگین نموده و موسسه 

در حد توان در ادامه این راه، از هیچ کوشش��ی 
دریغ نخواهد کرد.

 وي اظه��ار داش��ت: باید توجه داش��ت که در 
طول س��الیان متمادی که چنین کالس هایی 
در مؤسسه نبود، موسسه نسبت به فقه و اصول 
دان��ش پژوهان حس��اس بوده و ش��رط قبولی 
دانش پژوهان، ارائه نمرات حوزوی به صورت 

ساالنه به مؤسسه بود. 
حجت االس��الم قاس��مي با اش��اره به  تعامل 
مرک��ز مدیریت ح��وزه علمیه با مؤسس��ه امام 
خمین��ي)ره( در برگزاري  کالس های حوزوی 
اظهار داشت:  تعامل خوبي بین مرکز مدیریت 
و موسس��ه وجود دارد، چ��را که مرکز مدیریت 
واقف است که مؤسسه غیر از خدمت به حوزه 
و طالب و دانش پژوهان هدفی ندارد. لذا مرکز 
مدیریت حوزه علمیه تا کنون در حد توان براي 
رفع مش��کالتي که در زمینه برگزاري کالس 
هاي فقه و اصولوجود داش��ته، کمال همکاري 
را داشته است که از این بابت از مرکز مدیریت 

کمال تشکر و قدرداني را داریم.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار روابط عمومي 
موسسه آموزش��ي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
در خصوص مش��کالت برگزاري فقه و اصول 
اظهار داشت:  البته مشکالتی در برگزاری این 
کالس ها وجود داشته و احتماال بعدا هم وجود 
خواهد داشت. یکی از مشکالت، کمبود کالس 
و محدودیت فضای آموزشی است، زیرا در اول 
هر س��ال تحصیلی عالوه بر دان��ش پژوهان 
مؤسس��ه ، طالب خارج از مؤسس��ه هم برای 
ثبت نام مي آین��د، لذا ناچاریم، محدوده زماني 
را ب��راي ثبت نام معین کنیم، ت��ا دچار کمبود 

کالس نشویم.
قائم مقام گروه فقه و معارف موسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خمیني )ره( یکی از مشکالت 
را لزوم ش��رکت دانش پژوهان در کالس های 
درس دانست و ادامه داد: در عین حال علیرغم 

اینکه مس��افت منزل بسیاري از دانش پژوهان 
تا محل برگزاري درس، طوالني اس��ت، بدون 
اظهار نارضایتي در کالس ها حضور مي یابند 
ک��ه ما هنوز براي آس��ایش این دانش پژوهان 

نتوانسته ایم، راه حلي پیدا کنیم. 
وي با اش��اره به اینکه دانش ام��وزان اجباري 
براي دانش پژوهان موسس��ه براي شرکت در 
کالس هاي فقه و اصول این موسس��ه وجود 
ندارد، اظهار داشت:  ممکن است دانش پژوهی 
هیچ یک از اس��تادان مدعو مؤسسه را از لحاظ 
بیان یا ش��یوه تدریس یا سایر دالئل، نپسندد. 
در این صورت می تواند در خارج از مؤسس��ه از 
دیگر اس��اتید محترم حوزه استفاده نماید. البته 
این مس��أله ش��رایطی دارد ، مثال چنین دانش 
پژوهي باید در پایان ترم، به طور خصوصی، در 
امتحان شفاهی در مؤسسه شرکت کند و نمره 
باال و قابل قبولی بیاورد ، همچنین باید گواهی 
اس��تاد مربوط، مبنی بر حضور مس��تمر وی در 

کالس مورد نظر را ارائه کند.
حجت االس��الم قاسمي با اشاره به نظر عالمه 
مصباح در خصوص برگزاري کالس هاي فقه 
و اصول در موسسه اظهار داشت: روشن است 
که معظم له نظر بسیار مثبتی دارند ، چرا که اگر 
بنیه فقهی و اصولی دانش پژوه تقویت نشود ، 
توانایي الزم براي پژوهش در هیچ رش��ته اي 
از سلسله رش��ته های علوم انسانی را نخواهد 
داشت. چون فراگیری اصول استنباط از طریق 
فقه و اصول حاصل خواهد ش��د واگر ما به این 
اصول دسترسی نداشته باش��یم نمی توانیم از 
روایات یا آیاتی که مربوط به موضوع خاصي از 
علوم انسانی است، نظر اسالم را استنباط کنیم.
وي اظهار داشت: اواخر اریبهشت سال 90 که 
ش��ورای دروس فقه واصول مؤسس��ه خدمت 
حضرت عالمه مصباح دام ظله رسیدند، ایشان 
در آن جلس��ه فرمودند" ج��ای بحث ندارد که 
اصلی ترین کارهای طلب��ه در جامعه فعلی ما 
چیزهایی اس��ت که مستقیما با منابع دین سرو 
کار دارد یعنی با کتاب وس��نت. و دروس��ی که 
مس��تقیما با این علوم س��روکار دارد به حسب 
آنچه معمول هس��ت فعال بیشتر فقه و اصول 

است البته اصول هم، مقدمه فقه است .
قائم مقام گروه فقه و معارف موسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خمیني )ره( با اشاره به سخن 
عالمه مصباح یزدي اظهار داش��ت: مهمترین 
منبع اثباتی ایجابی ب��رای معرفی دین، کتاب 
خدا و کلمات اهل بیت علیهم الس��الم است، 
البته آن ها دستور داده اند که برای فهم معارف 
دینی ونیز برای دفع شبهاتی که القا می شود، 
از قدرت عقلی هم اس��تفاده کنیم که به طور 
طبیعی چهار محور اصلی برای دروسمان پیدا 
م��ی کنیم که حوزه باید به عنوان یک نهادی 
در کنار دانش��گاه این ویژگی ها راداشته باشد: 

شناخت معارف قرآن ، فقه، اصول و معقول.

گزارش نشست علمی با موضوع تربیت 
عرفانی و معنوی

گروه علوم تربیتي مؤسس��ه آموزشي و پژوهشي امام خمیني ره  اقدام به برگزاري نشست 
علمی با موضوع تربیت عرفاني و معنوي کرد   

این نشس��ت با سخنراني حجت االسالم والمسلمین دکتر شاملي  و با هدف  طرح نظریة 
جدید و بحث وبررسي آن از سوي مخاطبین جهت افزایش سطح علمي مخاطبین ونیز تولید 

نظریه جدید از طرف سخنران برگزار گردید
اهم مباحث ارائه شده در این نشست بدین شرح است:

س��احت تربیت عرفانی و معنوی، دارای موضوع )معرفت اهلل(، هدف )قرب و فنا فی اهلل( و 
روش خاص )کش��ف و شهود( است، این ساحت در نگاهی در عرض دیگر ساحات تربیتی 
قلمداد می ش��ود؛ اما از این نگاه که هدف این س��احت، َمآل و هدف غایی س��ایر ساحات 
اس��ت در طول دیگر ساحات جای دارد و حکم لُّب اللباب و نقطه اوج است؛ یعنی هدف از 
تحقق همه ساحت های تربیتی، رسیدن به شکوفایی گرایش به معرفت اهلل و تجربه معنویت 

توحیدی در زندگی است. 
تربیت عرفانی و معنوی پس از اینکه متربی دست کم سه مرحله معرفت، محبت و اطاعت 
را پیمود بدس��ت می آید. تربیت عرفانی و معنوی در حقیقت شکوفاس��ازی گرایش فطری 

خداشناسی بر اساس خودشناسی است. 
عرفان

عرفان عبارتست از نوعی از معرفت مستقیم و حضوری و فراحسی و فراعقلی منتج از کشف 
و شهود است. به بیان دقیق تر عرفان، معرفت شهودی خداوند است، که از طریق تهذیب 

نفس و صفای باطن حاصل می گردد.
معنویت 

»معنویت« عبارت است از حالت نورانی ملکوتی و باطنی است که در اثر بندگی و اطاعت از 
دستورات خداوند و دوری از پلیدی ها در انسان ایجاد می شود.

معنویت در آموزه های برگرفته از قرآن و مکتب اهل بیت )علیهم السالم( اشاره به توانایی 
ارتباط معنوی و عرفانی و ابراز فقر و وابستگی و استمداد از خدای متعال در قالب ذکر، دعا، 

نیایش، توسل و مانند آن دارد.
باید توجه داشت اخالق، معنویت و عرفان، سه مرتبه یا سه پله از پلکان صعود و اوج گیری 

به مقام قرب الهی هستند. 
تربیت عرفانی

تربیت عرفانی عبارت اس��ت از: زمینه س��ازی برای تعالی بخش��ی وشکوفاس��ازی نیازها و 
ظرفیت های معنوی متربی در چارچوب شریعت و آماده سازی وی برای طی کردن مراحل 

سیر و سلوک و رسیدن به شهود حق.
اهداف و اصول تربیت عرفانی

هدف 1: معرفت یابی
مربیان یا پیروان عرصه تربیت معنوی و عرفانی، در نخستین گام تربیتی، باید سالک متربی 
را به خودیابی، خودباوری و خودشناسی ای برسانند که سکوی پرش وی برای معرفت اهلل 

باشد.
اصل1:بیداری و جهت دهی گرایش معنوی خداخواهی و توحید گرایی

اصل 1-1.بایستگی غفلت زدایی متربی برای اغاز سیر 
اصل2-1: بایستگی بینش دهی نسبت به ظرفیتهای معناخواهانه و خداجویانه ی فطری

اصل3-1:بایستگی انگیزه بخشی نسبت به سلوک و تجربه عرفانی 
اصل2 : معرفت یابی نسبت به مقصد و مسیر

اصل 1-2.بایستگی معرفت دهی نسبت به ذات، اسماء و صفات جمال و جالل الهی
اصل 2-2.بایستگی شناخت دهی نسبت به مطابقت سلوک با فطرت و شریعت

اصل 4-2.بایستگی معرفت نسبت به لزوم جامعیت سیر و سلوک
2.بایستگی معرفت نسبت به لزوم مرحله مندی سلوک 

اصل 5-2.بایستگی توجه دادن نسبت به اهمیت معرفت حضوری) کشف و شهود(
اصل 6-2.بایستگی معرفت نسبت به عوامل و موانع سلوک 

هدف 2: محبت یابی و عشق ورزی
متربی با عبور از دهلیز معرفت اهلل، به فراخنای عش��ق به خدا و اولیای او کامیاب می شود. 
محب��ت و دلدادگی همانند معرفت، به گون��ه ای اجمالی و بالقوه در کفه ی فطرت آدمی به 

موهبت گذاشته شده است. 
اصل1-2: بیداری و جهت دهی خداگرایی و خدادوستی 

1-1-2.بایستگی درک و توجه به زیبایی های خداوند
2-1-2. بایستگی درک و برشمردن نعمت های الهی 

3-1-2.بایستگی توجه دادن به محبوبیت مخلوقات نزد خداوند
اصل 2-2: فعال سازی خداگرایی و تعمیق خدادوستی

1-2-2.تجربه ورزی شهودی و کشفی عشق به خدا و اولیای او
2-2-2.بایستگی اوج گرفتن به قله عشق یعنی ندید نخود و تجربه فنا

هدف 3: اطاعت الهی و تجربه عمل عرفانی- معنوی
عبودیت و سرس��پرد گی متربی س��الک، وی را محبوب خدای متعال و گام زن در مس��یر 
خداگونگی می کند. پرهیز از عبودیت خودس��اخته و التزام به مش��یت خداوند در قالب تعبد 
به شریعت، پیش نیاز اجتناب ناپذیر اوج گیری به بارگاه قدس خداگونگی است. حساس ترین 
و دشوارترین مرحله تربیت شدگی عرفانی، التزام تام و موبه مو در عرصه عبودیت و بندگی 

است. 
1-3.بایستگی فراهم سازی پیش نیازهای سلوک

2-3.بایستگی تدریج و ثبات قدم در سلوک
3-3.بایستگی التزام متربی به دستورالعمل ها و اقتضائات هر مرحله 

تهیه دستورالعمل ها و نحوه ی سلوک نیازمند سرفصل و متن ویژه و جداگانه ای است که در 
جای خود باید به آن پرداخته شود. 

4-3.بایستگی رعایت اعتدال ومیانه روی در سلوک
5-3.بایستگی استاد مداری 

6-3.بایستگی خودساماندهی معنوی و عرفانی
7-3.بایستگی تثبیت و حفظ دستاوردهای سلوک

هدف 4: خدایابی و خداگونگی)قرب(
خدایابی و خداگونگی به عنوان نقطه اوج تربیت معنوی و عرفانی، شاهکار ربوبیت تکوینی 
و تشریعی خدای متعال است. لذت باریابی به مقام قرب آنچنان عمیق و ازخودبی خودکننده 
اس��ت که متربی س��الک را به راحتی از خود عبور داده و به مقام فنا می کشاند. با توجه به 
الگوی مثلثی معرفت، محبت و اطاعت در باب تربیت عرفانی و معنوی، عروج و باریابی به 
مقام خداگونگی و قرب در گرو التزام بی چون و چرا نسبت به دستورالعمل های دین و سلوک 

و پشت سرگذاشتن این مقامات سه گانه است.

نشست علمی قائم مقام گروه فقه و معارف موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(:

مقام معظم رهبري از برگزاري کالس هاي فقه و اصول در 
موسسه، اظهار خرسندي کردند



ادامه از صفحه اول
آن  ط��وری که اهل علم و اهل تحقیق بررس��ی 
ک��رده اند و جوانب قضّی��ه را مالحظه کرده اند و 
آماره��ا را مورد مداّقه قرار داده اند، ما اگر چنانچه 
با این ش��یوه ای که امروز داریم حرکت می کنیم 
پیش برویم، در آینده  ی نه چندان دور، یک کشور 
پیری خواهیم بود که عالج این بیماری پیری هم 
در حقیقت در دس��ترس نیس��ت؛ حاال نه ] اینکه[ 
در دس��ترس ما نیس��ت، ]بلکه[ در دسترس هیچ 
کس نیس��ت؛ یعنی امروز کش��ورهایی که در دنیا 
دچار پیری ش��ده اند و قدرت زاد و ولد خودش��ان 
را از دس��ت داده اند، به ُدشواری می شود گفت که 
راه عالج��ی برای حّل این مش��کل دارند. ما هم 
طبعاً با همین مش��کل مواجه خواهیم شد؛ و نباید 
بگذاریم به اینجا برسد. البّته مبانی اسالمی و تفّکر 
اسالمی در زمینه  ی جمعّیت و افزایش جمعّیت و 
با توّجه به وضع جغرافیای سیاسی منطقه و کشور 
جمهوری اسالمی، یک چیزهای روشن و واضحی 

است.

همایش��ی)1( که آقایان گذاشتید، به نظر من جزو 
کارهای بس��یار خوب است. یعنی ما نمی خواهیم 
این قضّیه را با ش��عار و با اینکه »صلوات بفرست 
تمام بشود« و مانند اینها پیش ببریم؛ می خواهیم 
مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشود، گره های 
ذهنی  ای که وجود دارد باز بش��ود، حقیقت قضّیه 
روشن بشود و به اعتقاد من ما می توانیم این کار را 
بکنیم؛ یعنی متفّکرین ما و صاحبان دانِش مرتبط 
با مس��ئله ی جمعّیت- در هر بخشی از بخشها- 
می توانند در این زمینه منطق صحیح و قابل قبولی 
را ارائ��ه کنند. این همایش البّته قدم اّول اس��ت، 
یعنی قدم ابتدایی است، ]اّما[ از گذاشتن قانون به 
نظر من مهم تر است)2(، چون فرهنگ سازی در 
این مس��ئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، 
حرف اّول را میزند؛ باید فرهنگ س��ازی بشود که 
متأّسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیل 
است؛ با اینکه گفته شده، ما هم گفته ایم، دیگران 
هم گفته اند، در مجلس هم مطرح شده، بعضی  ها 
هم کم و بیش اینجا و آنجا بحث می کنند، لیکن 

کار فرهنگی به معن��ای صحیح انجام نگرفته. به 
نظر من این کار شما کار خوبی است، کار مناسبی 
اس��ت؛ منتها اکتفا نکنید به اینکه یک میزگردی 
تش��کیل بش��ود و س��خنرانی  ای گذاش��ته بشود 
و مث��اًل تعدادی مقاله چاپ بش��ود؛ اینها کارهای 
الزمی است، اّما ناکافی است؛ بایستی از امکاناتی 
که در کش��ور وجود دارد استفاده کنید، فکر را در 
کشور بگسترانید؛ آن  وقت فکری هم که گسترش 
پیدا میکند، باید فکر عمیق و اساس��ی و منطقی و 
قانع کننده برای هر کسی باشد؛ بنابراین باید کار 
بشود روی این مس��ئله که البد آقایان این کار را 
کرده اید. من معمواًل وقتی گروه ها و افرادی دنبال 
این هس��تند که مثاًل یک گردهمایی و همایشی 
را ترتیب بدهند، همیشه سفارش میکنم، میگویم 
ش��ما اََمد)3( را نزدیک قرار ندهید؛ یعنی فرصت 
ق��رار بدهید برای اینکه بتوانید کار بکنید، تا آنچه 
بروز می کن��د در این همایش، یک چهره و نمای 
مطلوبی داش��ته باشد، آبرومند باشد. و البد آقایان 
این کار را کرده اید، چون بحمداهلل شما اهل فضل 
و اهل تحقیق هس��تید و مؤسسه ی شما، مؤسسه 
ای است که سابقه ی خوبی در این زمینه ها دارد؛ 

لیکن کار را به اینجا متوّقف نکنید.
جوان��ب قضّیه را بس��نجید، ببینید چ��ه چیزهایی 
اس��ت که موجب می ش��ود جامعه ما دچار میل به 
کم  فرزندی بش��ود. این میل ب��ه کم بودن فرزند، 
یک عارضه است؛ وااّل انسان به طور طبیعی فرزند 
را دوست می دارد. چرا ترجیح می دهند افرادی که 
فقط یک فرزند داشته باشند؟ چرا ترجیح می دهند 
فقط دو فرزند داش��ته باش��ند؟ چرا زن به شکلی، 
مرد به ش��کلی پرهیز میکنند از فرزند داری؟ اینها 
را بایس��تی نگاه کرد و دید عواملش چیس��ت؛ این 
عوام��ل را پی��دا کنید، بر روی ع��الج این عوامل 
بیماری  زا -که به اعتقاد بنده اینها عوامل بیماری 
زاست- متخّصصین و صاحبان اندیشه را بخواهید 
فکر کنند. فرض کنید مثاًل باال رفتن سّن ازدواج؛ 

بالش��ک یکی از چیزهایی که ب��اروری را محدود 
میکند، باالرفتن سّن ازدواج است؛ خب، این یکی 
از کارهایی اس��ت که باید در کشور فکر بشود. چرا 
س��ّن ازدواج در کش��ور ما باال رفت��ه؟ مگر جوان 
هفده س��اله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد 
به اطفاء نیاز جنس��ی و غریزه ی جنس��ی؟ ما باید 
ای��ن را فکر کنیم. خ��ب، از آن طرف میگویند که 
اینها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم 
چگونه می شود کاری کرد که همه  ی اینها با هم 
جمع بشود. ما نباید تصّور بکنیم که حتماً بایستی 
یک نفری خانه ی ِملکی داش��ته باشد، یک شغل 
درآمدداری داش��ته باش��د، بعد ازدواج بکند؛ نه، اِن 
َیکون��وا ُفَقراَء ُیغنِهُم اهلُل ِم��ن َفضلِه؛)4( این قرآن 
است ]که[ با ما دارد اینجور حرف میزند. یعنی همه  
ی آن گ��ره ه��ای ذهنی  ای را که وج��ود دارد در 
این زمینه، باید ش��ما باز کنید، یعنی ش��أن شما و 
همایش��ی از این قبیل، این اس��ت که بایستی این 
کار فکری و علمی را بکند؛ یعنی صرفاً بیان فکر، 
بیان خواست و حّتی شعارهایی در این زمینه نباشد. 
واقعاً کار بش��ود، کار فکری بشود؛ عوامل کاهش 
جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت به نحو مطلوب 
و با اعتداِل متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح 
بشود ]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان. در این زمینه 
خب االن عاّمه ی مردم، بعضی ها متدّینند، بعضی 
ها متعّبدند، وقتی گفته میشود، میروند سراغ باروری 
بیش��تر؛ لکن نخبگان جامعه باید قانع بشوند، باید 
مسئله را قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردند، کار 
سهل میشود، کار فرهنگ سازی آسان میشود. در 
این زمینه ها ان شاء اهلل بایستی آقایان تالش کنید 
و امیدواریم ان شاء اهلل موّفق باشید. بنده همچنان 
معتقدم کش��ور ما کش��ور هفتاد و پن��ج میلیونی 
نیست، کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی ]است[ 
، حاال ما دس��ِت کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه 
میلیون؛ بیشتر هم میشود گفت. قطعاً این کشور با 
این س��طح وسیع، با این تنّوع آب و هوایی، با این 

امکانات فراوان زیرزمینی، با این اس��تعداد بالقّوه¬ 
ی علمی که در این کش��ور وج��ود دارد، می تواند 
یک کش��ور پر جمعّیتی باشد و ان  شاءاهلل خودش 
هم این جمعیت را اداره کند؛ یعنی همچنان  که ما 
فکر میکنیم که اگر چهار پنج بّچه افتاد روی دوش 
یک خانواده وضع زندگیش��ان چگونه خواهد شد، 
فکر این را هم بکنید که این چهار پنچ بّچه وقتی 
بزرگ شدند و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند 
چه کمکی می توانند به پیشرفت کشور بکنند؛ یعنی 

این را هم باید فکر کرد.
یک نگاه مقلّدانه  ای به زندگی غربی یا به زندگی 
اروپایی وجود داش��ته که به اینجاها منتهی شده و 
میراث آن به ماها رسیده؛ ما هم در یک برهه ای 
از زمان غفلت کردیم، کاری که باید انجام بدهیم 
انج��ام ندادیم. در حالی که ام��روز در ]بعضی[ از 
همین کش��ورهای غربی از کاهش باروری دارند 
زیان می بینند، پشیمانند؛ و در بعضی از کشورهای 
غربی مطلق��اً کاهش باروری وج��ود ندارد؛ یعنی 
خانواده های پر جمعّیت؛ مثاًل خانواده ی آمریکایی 
با ده دوازده بّچه، چط��ور خانواده ی ایرانی ] که[

میخواهد از او تقلید کند باید حتماً یک بّچه داشته 
باشد یا دو بّچه! که این االن وجود دارد و گزارشها 
و خبرها از این واقعّیت ب��ه ما اطاّلع می دهد. ان 

 شاء اهلل که موّفق و مؤّید باشید.
والسالم علیکم و رحمة اهلل

1( این همایش به هّمت معاونت پژوهش موّسسه آموزشی 
و پژوهش��ی امام خمینی)ره( روز 9 آبان سال جاری برگزار 

شد.
2( در گزارش حجت االسالم آقا تهرانی اعالم شد که پس 
از تصویب سیاستها و راهبردهای بحث جمعّیت در شورای 
عالی انقالب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس در حال 
کار ب��ر روی طرحی اس��ت تا پس از ط��رح آن در صحن 

مجلس، به عنوان قانون تصویب شود.
3( پایان

4( سوره نور، بخشی از آیه ی 32

همایش ملي تغییرات جمعیتي و نقش 
آن ها در تح��والت مختل��ف جامعه با 
حضور اساتید و اندیشمندان، در موسسه 

امام خمیني)ره) آغاز به کار کرد.
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی موسس��ه 
آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی)ره(, 
درابتداي این نشست بعد از قرائت قرآن 
مجید حجت االسالم دکتر بي ریا دبیر 
علمي همایش ضمن خوشآمد گویي به 
حاض��ران از دیدار مس��ئوالن برگزاري 
همایش با مقام معظم رهبري خبر داد.

 وي با اشاره به تأکید مقام معظم رهبري 
بر تعمق این مسئله و تبدیل نشدن آن 
به یک ش��عار گفت: ایشان همایش را 
گامي مثبت   دانستند و خواستار بررسي 
جوانب آن توس��ط اندیشمندان مختلف 
ش��دند تا موافقان و مخالفان بتواند نظر 

خود را بیان کنند.

 وي گف��ت: تقلی��د از غ��رب یکي  از 
مس��ائلي بود که رهبر معظم انقالب به 
آن اش��اره داشتند و فرمودند باید ضمن 
رفع موانع زمینه هاي باروري در خانواده 

ها تقویت گردد.
 درادامه این همایش دکتر خلیل محمد 
زاده عضو هیئت علمي دانشگاه به ارائه 
مقاله خود پرداخت و تأکید کرد: بسیاري 
از کش��ور ها متوجه این خطر هستند و 

نرخ رشد جمعیت در آنها باالست.
 گفتني است در ادامه این همایش پیام 
مرجع عالیقدر ایت اهلل س��بحاني قرائت 

شد.
 همچنین همایش با س��خنراني عالمه 
مصباح یزدي و سپس دکتر حسن رحیم 

پور ازغدي ادامه یافت.
 دکتر رحیم پور ازغدي در این همایش 
ب��ه راهکارها و موان��ع افزایش جمعیت 

پرداخت.
 وي با بیان اینکه معرفي تفکر اسالمي 
به عنوان یک تفکر عقالني یک وظیفه 
همگاني میباشد، گفت: ما باید با تعریف 

درس��ت از انس��ان، مبان��ي صحیح از 
سیاست جمعیت را مشخص کنیم.

 وي ادام��ه داد: بای��د با بی��ان جامعیت 
اس��الم و احکام اسالم  مانع از انتخاب 

گزینشي احکام شویم.
 دکتر رحیم پور ازغدي خاطرنشان کرد: 
که ما باید در اول راجع به اصول مسائل 
جمعیتي بحث بکنیم بعد برویم به سراغ 

فروع مسأله.
 دکتر حس��ن رحیم پور ازغدي با اشاره 
ب��ه اینکه ن��گاه کاریکاتوري ب��ه ابعاد 
مختلف اس��الم موجب فروپاشي نظام 
خانواده مي شود، گفت: اگر ما به مسائل 
خانواده نپردازیم تا چند س��ال آینده به 
جاي اینکه بحث از فروپاشي خانواده در 
غرب بکنیم باید حرف از فروپاشي نظام 

خانواده در قم و تهران بزنیم .
 وي ک��ه در همای��ش مل��ي تغی��رات 
جمعیتي در موسسه آموزشي پژوهشي 
امام خمیني )ره( سخن مي گفت، ابراز 
داش��ت: مجتهدین باید ب��ه دنبال حل 
مس��ائل حل نشده باش��ند و به مسائل 

مربوط به زن و مرد در نظام اس��المي 
بپردازند.

 عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با 
اشاره به احادیثي گفت: اسالم عالوه بر 
کمیت جمعیت به دنبال کیفیت و افراد 

صالح مي باشد
 دکت��ر رحیم پور ازغ��دي با بیان اینکه 
علماء و حوزه علمیه وظیفه سنگیني در 
حل مس��ائل مربوط به خانواده و علوم 
انس��اني دارن��د اظهار داش��ت: ایت اهلل 
مصباح جزء معدود دانشمنداني می باشد 
که وظیفه و تکلیفي که بر گردنش بوده 

را اداء کرده است.
 وي در پای��ن تاکی��د کرد که اس��الم 
جمعی��ت را هم با کمی��ت و با کیفیت 
باهم مي خواهد و خواهان امتي اس��ت 
که باع��ث مباهات و افتخار اس��الم و 

پیامبر باشند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن برگزار کننده همایش؛

هشدار رهبر معظم انقالب نسبت به خطرات پیری جمعیت

دکتر رحیم پور ازغدي:

نگاه كاريكاتوري به ابعاد مختلف اسالم موجب فروپاشي نظام خانواده مي شود 
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با حضور صاحب نظران تغییرات جمعیتی؛

بررسی عوامل فرهنگی و سیاسی در کاهش نرخ رشد

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
 قال اهلل تبارک و تعالی: »و یمددکم بأموال و بنین« 

صدق اهلل العلی العظیم
 پی��ش از ورود ب��ه موض��وع همای��ش، از هم��ه 
ش��خصیت های علمی که این فض��ای روحانی را 
پدید آورده اند تا پیرامون یکی از مسائل مهم کشور، 

بحث و گفت وگو شود، صمیمانه تشکر می نماییم.
 مس��أله »کنت��رل جمعیت«، یا تنظی��م خانواده یا 
»سیاس��ت های مرب��وط ب��ه جمعی��ت«، از جهات 
گوناگون��ی مایه بحث و بررس��ی اس��ت. چه بهتر 
نخس��ت، دیدگاه وحی اله��ی را در این مورد، بازگو 
کنیم س��پس به جه��ات دیگر، به صورت فش��رده 

بپردازیم.
 از نظر ق��رآن، اگر جامعه، خود را از گناه و آلودگی 
پاک س��ازد، مشمول الطاف الهی می گردد که یکی 

از آن ها فزونی اوالد است.  چنان که می فرماید:
 »و یمددکم بأموال و بنین« )1(

 وحی اله��ی وجود فرزندان را مای��ه زینت زندگی 
دانسته و می فرماید:

 »المال و البنون زینه الحیاه الدنیا ...« )2(
 رسول خدا)ص( پر فرزندی همسر را یکی از صفات 

برجسته زن می داند و می فرماید:
 »إن خیر نساءکم الولود، الودود، العفیفه«)3(

 باز رس��ول خدا)ص( فزونی امت اس��المی را مایه 
مباه��ات خوی��ش در روز رس��تاخیز می ش��مارد و 

می فرماید:
 »تزوج��وا بکراً و لوداً فإن��ی أباهی بکم األمم یوم 

القیامه«)4(
 موضوع معیش��ت و اش��تغال و تحصیل  و مسکن 
که دستاویز طرفداران کاهش جمعیت شده، از نظر 
وحی الهی، حل ش��ده است. قرآن آشکارا می گوید 
که خدا ضامن روزی هر جنبنده ای اس��ت، چنانکه 

می فرماید:
 »و ما من دابة فی األرض إال علی اهلل رزقها« )5(

  در جایی که او ضامن روزی هر جنبنده ای اس��ت 
طبعا روزی انسان را که برای هدف خاصی آفریده 

شده به طریق اولی ضامن است.
 اگر در برخی از جوامع، فقر دیده می ش��ود، ناش��ی 

از س��وءمدیریت آن جامعه یا جوامع بش��ری است، 
آن جا که گروهی همه چیز را در انحصار خود گرفته 
و ب��رای گروه دیگر حق حیات قائل نیس��تند. امیر 

مؤمنان)ع( می فرماید:
 » فما جاع فقیر إال بما متع به غنی«)6(

 مزایای فزونی جمعیت
 مزای��ای فزونی جمعیت بیش از آن اس��ت که در 
این پیام کوتاه یادآور ش��وم، تنها به بعضی از آن ها 

اشاره می کنم:
 رون��ق اقتص��ادی و نش��اط تج��ارت و صنعت و 
کشاورزی و دیگر فعالیت های درآمدزا، مرهون رشد 
جمعیت اس��ت. هرگاه جمعیت، رشد منفی به خود 
بگیرد و اکثریت اعضای جامعه را پیران از کارافتاده 
تشکیل دهد، رونق اقتصادی از دست رفته و چرخه 
اقتصاد، دچار رک��ود می گردد، و لذا جامعه هایی که 
امروز با کاهش جمعیت روبرو هستند برای مهاجرت 
جوانان کشورهای دیگر برنامه ریزی کرده تا آن جا 
ک��ه کانادا، درهای خود را برای مهاجرت گش��وده، 
حتی برای هر فرزندی 7500 دالر نقد، جایزه تعیین 
کرده است. درست در مقابل سیاست پانزده ساله ما 
که برای کاهش جمعیت، جایزه تعیین کردیم، ببین 

تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
 نظام ما نظام اسالمی است که برای جهان استکبار، 
قابل پذیرش نیس��ت و لذا پیوس��ته برای ما ایجاد 
مزاحمت کرده و هم اکنون، اوباما می گوید: »گزینه 
حمله نظامی روی میز من اس��ت«. پاسخگوی این 
حمله های احتمالی کیست؟ آیا با جمعیت پیر و نیمه 
پیر می توان پاس��خ حمله زمینی و هوایی و دریایی 

دشمنان بی شمار را داد؟
 همگان به خاطر داریم که صدام سرکرده استکبار 
جهانی به کمک کشورهای غربی، منطقه عظیمی 
ازکش��ور را اش��غال کرد و مدع��ی مالکیت آن بود. 
آن چه که توانس��ت ای��ن کش��ور را از خطر نجات 
ده��د، نیروی جوان بود. در غیر این صورت، بخش 
عظیمی از کشور که رگ های حیاتی آن را تشکیل 

می دهد، از دست رفته بود.
 نش��اط خانواده بس��تگی به فزونی اوالد دارد، تک 
اوالدی و ی��ا جفت اوالدی تا مدتی نش��اط بخش 

زندگ��ی زوجین اس��ت. پس از رش��د، هر یک جدا 
ش��ده، محیط خانواده ، یک محیط خاموش و مرده 
به نظر می رس��د و لذا در گذش��ته نشاط زندگی بر 
غالب خانواده ها حتی تهیدس��تان بیشتر حاکم بود 
ولی حاال پدر و مادر در دوران پیری که قدرت خود 
را از دس��ت داده اند، باید به خانه پیران منتقل شوند 
ول��ی در صورت فزون��ی اوالد، آنان به نوبت به داد 

پدر و مادر می رسند.
  عوامل کاهش جمعیت

 عوام��ل کاهش جمعیت را می ت��وان در امور ذیل 
خالصه کرد:

 مسأله معیشت و پیامدهای آن است در حالی که اگر 
چشم خود را باز کنیم می بینیم که فزونی جمعیت نه 
تنها مالزم با فقر نیس��ت، بلکه مایه حرکت چرخه 
اقتصادی است. چین با یک جمعیت یک میلیارد و 
دویست میلیونی، زندگی آبرومندانه ای دارد و جهان 
س��رمایه داری را به دلیل فراوان��ی تولیدات خود به 

مخاطره افکنده است.
 البته این )مشکل معیشتی( یک روی قضیه است. 

آن چه که به ما رسیده این است که:
 »رئی��س انجمن تنظی��م خانواده در س��ال 1376 
تصریح کرده بود که انجم��ن  های تنظیم خانواده 
جمه��وری اس��المی از نظر مادی ب��ه کمک های 
فدراس��یون جهان��ی انجمن های تنظی��م خانواده 
متکی اس��ت و ت��ا به ح��ال کمک ه��ای مالی از 
مدیران کشورمان دریافت نکرده ایم، تو خود حدیث 
مفصل بخ��وان از این مجمل. غرب هیچ گاه بدون 

چشم داشت، به کشوری کمک نمی کند.
 این جهان س��رمایه داری اس��ت که اگر منافع خود 
را درکاهش جمعیت بداند، روی آن س��رمایه گذاری 
می کن��د و اگر در فزونی جمعیت ببیند آن را ترویج 
می کن��د و هرگز در فکر کش��ورهای جهان س��وم 

نیست.
 به رایگان در اختیار نهادن وسائل کنترل جمعیت، 
از عوامل دیگری اس��ت که به این موضوع کمک 

می کند.
 اش��تغال زنان در ادارات، نهادها، کارگاه ها و دیگر 
جاها، سبب کاهش جمعیت می باشد. امیرمؤمنان)ع( 

می فرماید:
 »المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة« )7(

 »زن گل س��ر سبد زندگی است و مسئول دخل و 
خرج زندگی نیست«

 س��رگرمی های متن��وع، از حض��ور در پارک ه��ا، 
سینماها، جشن ها، سبب کاهش جمعیت است، زیرا 
دوران حاملگی و تربیت بیش از یک فرزند، س��بب 

گرفتاری است و با این سرگرمی ها سازگار نیست.
 پیامدهای ناگوار کاهش جمعیت

 تنظیم خان��واده به معنی کاهش جمعیت، در همه 
استان ها یکسان اجرا نشد، استان های شیعی از آن 
اس��تقبال کردند ولی استان های دیگر بر عکس، و 
بر فزونی جمعیت اصرار ورزیدند این خود یک نوع 

هشدار برای نظام است.
 گزارش های رسمی حاکی از این است که فعال هر 
دو نف��ر که دعوت حق را لبیک می گویند، 1/7 نفر 
جانش��ین دارند و بدین معنا جمعیت ما رشد منفی 

دارد، حتی جای دو نفر را درست پر نمی کنند.
  راهکار و جبران مافات

 اینجان��ب امیدوار اس��ت که در کمیس��یون های 
همایش، راهکارهای جبران این رش��د منفی، مورد 
بحث و بررس��ی قرار گیرد ولی یادآور می ش��وم که 

وزارت بهداش��ت و درم��ان ، در ای��ن م��ورد نقش 
کلیدی دارد و آن این که مراقب باشد مبادا در داخل 
وزارت خانه کسانی باشند که بخواهند بار دیگر این 
موض��وع را تمدید کنند و بر خ��الف منویات مقام 
معظم رهبری و خواسته همه علما و روحانیون، آن 

سیاست قبلی را ادامه دهند.
 م��ن در پایان ب��ا این پیام کوتاه خواس��تم در این 
همایش ب��ه عنوان ی��ک خدمت گزار، مش��ارکت 
داش��ته باشم. ان ش��اءاهلل به نتایج درخشانی دست 
خواهیم یافت. و راهکارهای مناسب و سیاست های 

دوراندیشانه ای در مورد جمعیت در پیش گیرند.
 قم – موسسه امام صادق)ع(
 جعفر سبحانی
1392/8/7 

  
)1(. سوره نوح، آیه 12

 )2(. سوره کهف، آیه 46 
)3( وسائل الش��یعه، باب 6، از ابواب مقدمات نکاح، 

حدیث2
 )4( همان، باب 15 ابواب مقدمات نکاح، حدیث1

 )5(. سوره هود، آیه 6
 )6(. نهج البالغه، کلمات قصار 328

 )7(. نهج البالغه، بخش نامه ها، شماره 31

در میزگرد علمی با حضور حجت االس��الم زیبایی 
نژاد دکتر مشفق و خانم خزعلی تحوالت جمعیتی 

بررسی شد
 حجت االسالم زیبایی نژاد با بیان اینکه باید لوازم 
هر تصمیم بررسی شود گفت: لذا برخی از موافقان 

رشد معتقد به رشد تدریجی هستند.
 مدیر مرکز تحقیقات زن و خانواده، اخالق جنسی 
را مرتبط با تغییرات جمعیتی از نظر این گروه خواند 
که بر مس��ائل فرهنگی تأثیر می گذارد و گفت: اگر 
پیران زیاد باش��ند جوانان مس��ائل خ��ود را به کل 
جامعه تحمیل نمی کند ولی اگر جوان زیاد باش��د 
مسئله جنسی خود را به کل جامعه تسری می دهند

  وی به اختالف نظری با جمعیت شناس��ان اشاره 
ک��رد و افزود: این افراد متأثر از مس��ائل اقتصادی 

هس��تند و برای ایشان مس��ائل روان شناختی در 
حاشیه است. 

 دکت��ر زیبایی نژاد با تأکید بر اینکه به دلیل ضعف 
پژوهش��ی نم��ی توانیم قاطع ح��رف بزنیم عنوان 
داشت: برخی می گویند نسبتی بین اخالق جنسی 
و تح��والت جمعیتی اس��ت. افرادی ک��ه فرزندان 
بیشتری دارند انرژی جنسی خود را کمتر در جامعه 
بروز می دهند و مش��کالت جنس��ی قابل کنترل 

است.
 خانم خزعلی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با 
طرح این پرسش که  آیا در مسئله کاهش جمعیت 
فرهنگ موثر است یا کار فیزیکی مسئولین افزود: 
از 70 سال قبل این مسائل توطئه شده و هنوز هم 
با وجود دس��تور مقام معظم رهبری موانع برداشته 

نشده است. اگر می گویند فقط کار فرهنگی دخیل 
است قوانین تشویقی کاهش را بردارند.

 دکتر مش��فق کارشناس مس��ائل جمعیت شناسی 
مسأله جمعیت را چند جانبه و عمیق خواند و گفت: 
رفتن به س��وی جمعیت مطلوب دو بعد دارد و باید 
توازن بین گروه های س��نی ایجاد شود و از سویی 
ظرفی��ت ه��ا و امکانات بی حد و حصر نیس��ت و 

جمعیت فقیر مطلوب نیست.
 این جمعیت ش��ناس با تأکید ب��ر اینکه آمار های 
جمعیتی تأثی��ر باورها و نگرش ه��ای فرهنگی و 
ارزشی است خاطر نشان کرد: بحث های فرهنگی 
عامل بنیادین در تغییرات جمعیتی اس��ت و این با 
تأکید مقام معظم رهبری تبدیل به یک گفتمان شد 

که با تضارب آرا راه حل ها پیدا می شود.
 وی گفت: در کنار روندهای آماری بسترهای زمینه 
س��از تغییرات بررسی شود که وظیفه خطیر جامعه 
روحانی کشور اس��ت و هم چنانچه گفتمان غربی 
تس��لط پیدا کرده است باید ما نیز گفتمان اسالمی 

را ترویج کنیم
 زیبای��ی نژاد در خصوص صحبتهای خانم خزعلی 
گف��ت: نباید عوامل سیاس��ی را خیلی بزرگ کنیم 
بلکه الزم اس��ت نرخ عاملیت را تعیین کنیم. نظام 
اموزش��ی که تا سی س��الگی زن را در این سیستم 
نگ��ه می دارند و ع��زت زن را فقط در تحصیالت 

می داند.
 

وی با ابراز تأسف از اینکه ساختار اقتصادی خود را 
ب��ر خانواده تحمیل می کند برخی از این عوامل را 

بر ش��مرد: تحوالت ناشی از زندگی مدرن، ، دولت 
های رفاهی که تأمین اجتماعی را دنبال می کند و 
تحوالت گفتمانی در پست مدرن که به سوی فرد 

گرایی می رود که قبال جمع گرا بود.
 وی با طرح این س��ئوال که آیا مش��کالت فعلی 
با تغییر سیاس��ت های جمعیتی قابل حل اس��ت؟ 
عنوان داشت: توجه به لذت فردی با سبک زندگی 
مصرفی گره خورده است لذا در خانواده مصرف گرا 

بحث تعدد فرزند معنا ندارد.
 خزعلی تأکید کرد: اگر واقعا بحث فرهنگ اس��ت 
که نرخ رش��د را پایین اورده اس��ت ارائه امکانات و 
مش��وق ها را برداریم تا ببینی��م که آیا باز هم نرخ 
رش��د پایین می رود؟ لذا اگ��ر قانون مجلس تأثیر 

ندارد آن را بردارند. 

 

وی اظهار داشت: بر اساس اسناد موجود در سایت 
وزارت بهداش��ت این امکانات به صورت مدیریت 
ش��ده از س��وی مراکز جهانی ارائه ش��ده است تا 

جمعیت کشور به کاهش برسد.
 دکتر مش��فق گفت: مس��ائل جمعیتی از شاخص 
های توس��عه, ساختار، جهانی شدن  سیاست های 

دولت پیروی می کنند.
  زیبای��ی نژاد بحث جمعیت را میان رش��ته ای و 
مرتب��ط با جامعه شناس��ی، تربیت، فق��ه، اقتصاد، 
سیاس��ت دانست و گفت: در معنای رزاقیت خداوند 

متعال  مبانی کالمی این بحث بررسی شود.
 وی در پایان تأکید کرد:  باید مبانی فقه حکومتی 

نیز حل شود تا بحث فقهی جمعیت ممکن شود.
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 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

پیام مرجع عالیقدر، حضرت آيت اهلل العظمی سبحانی برای همايش ملی »تغییرات جمعیتی و 
نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«

ویژه نامه همایش »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه« 



گزارش مختصر دبیر علمی همايش از کمیسیون های علمی در همايش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت جامعه«

به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی امام 
خمین��ی)ره( ش��ش کمیس��یون علمی در 
همایش مل��ی تغییرات جمعیتی تش��کیل 
جلس��ه دادند. کمیسیون جمعیت و سالمت 
در تاالر اندیش��ه مؤسسه، کمیسیون آمار و 
جمعیت در تاالر کوثر مؤسس��ه، کمیسیون 
جمعیت، سیاست، امنیت در سالن تشریفات، 
کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی در کالس 
شماره 32، کمیس��یون فقهی و حقوقی در 
تاالر مؤسسه و کمیسیون اقتصاد و جمعیت 

در کالس شماره 31 تشکیل شد.

کارشناسان هر کمیسیون با بحث و بررسی 
دقی��ق و ارائ��ه نظره��ای علمی خ��ود در 
همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن 
در تحوالت مختلف جامعه« اولین گام مهم 
و اساس��ی خود را به لط��ف الهی و به امید 
ادام��ه ی این گونه همایش ها با نگرش های 

کارشناسانه و دقیق تر در آینده برداشتند.
دبی��ر علمی همای��ش تغیی��رات جمعیتی 
قب��ل از ارائه گزارش کمیس��یون ها از همه 
شرکت کنندگان در همایش که از اول صبح 
تا پایان عصر فعاالنه ش��رکت کرده  بودند 

تشکر کرد.

حجت االس��الم والمس��لمین دکت��ر بی ریا 
گفت: من در نظارت بر کمیس��یون ها دیدم 
که الحمدهلل بحث های جدی وجود داشت و 
کارشناسان با اشتیاق پی گیر مباحث بودند. 
البته همان ط��ور که رهب��ر معظم انقالب 
فرمودن��د: »این یک فتح ب��اب و یک آغاز 

و گام های اولیه است«.
وی در ادامه افزود: هنوز تا به آن هدفی که 
مقام معظم رهبری فرمودند »با اس��تفاده از 
امکانات کش��ور باید این فکر گسترش پیدا 
کند و گره های فکری باز شود« راه زیادی 

در پیش است.

دکت��ر بی ریا خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم 
خداون��د ب��ه این قدم ه��ا برکت ده��د و با 
عنایت خداوند متع��ال و اهل بیت عصمت 
حض��رت  و  علیهم الس��الم  طه��ارت  و 
ولی عصر)س��الم اهلل علیه( و رهبر عزیزمان 
ای��ن کار و قدم ه��ا برکت پی��دا کند و موج 
مبارکی در کش��ور ایجاد ش��ود و تا رسیدن 

به هدف ادامه داشته باشد.
گفتنی اس��ت پ��س از پایان گ��زارش دبیر 
علمی همای��ش از کمیس��یون های علمی 
میزگردی با حضور س��ه تن از کارشناسان 

برگزار گردید.

به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( کمس��یون جمعیت و سالمت به 
ریاست دکتر مجید محمدیان تشکیل شد و 
ب��ه راهکار و موانع س��المت افراد و افزایش 

جمعیت پرداخت
دکتر محمدیان با بیان اینکه اگر کس��ي در 
25 س��الگي ازدواج کند و تا 40 س��الگي که 
مي گویند س��ن بچه دار شدن مي باشد آمار 
تولد فرزندان باال خواهد رفت، گفت: کمک 
هاي مالي به جوانان باعث مي شود که سن 
ازدواج پایین بیای��د و باعث افزایش احتمال 

بارداري و تولد نوزاد خواهد شد.
 یکي دیگر از مقوالتي که در این کمسیون 
ب��ه آن پرداخت��ه ش��د مقوله ناب��اروري بود 
ک��ه متخصصین ش��رکت کنن��ده معتقد به 
غربالگري ناباروري بودند که اگر در س��نین 
پائین بیماري ناباروري تش��خیص داده شده 

شود احتمال درمان آن باالتر مي باشد.
 حمایت بیشتر بیمه ها براي درمان ناباروري 

زوجی��ن یکي دیگ��ر از راهکارهاي افزایش 
جمعیت بود که کمسیون جمعیت و سالمت 

به آن پرداخت.
 دانش روانشناس��ي  یکي دیگ��ر از مواردي 
بود که متخصصین در این کمسیون پیشنهاد 
دادند و گفتند: با آموزش مهارت هاي زندگي 

که مباني اس��المي آمیخته ش��ده باشد مي 
توان اختالفات که منجر به جدایي ش��ده را 
کاهش داد ک��ه در قبال کاهش اختالفات و 
جدایي جمعی��ت و تعداد فرزند در خانواده ها 

افزایش مي یابد.
 دکت��ر مجید محمدیان دبیر اجرایي کمس��یون 

تخصصي سالمت و جمعیت، جلوگیري از طالق 
را یک��ي از مباحث مربوط ب��ه افزایش جمعیت 
دانس��ت و گفت: یکي از راهکارهاي جلوگیري 

از طالق تشخیص سالمت زوجین مي باشد.
 در ادامه حض��ار و متخصصین راهکارهایي 

براي تشخیص سالمت زوجین ارائه کردند.
 انتخاب فرد مناس��ب یکي دیگر از مواردي 
ب��ود ک��ه این کمس��یون ب��ه آن پرداخت و 
پیش��نهاد ایجاد مراکز مش��اوره اي کافي و 
مناسب براي مشاوره دادن به زوجین داد تا با 
انتخاب صحیح و مناسب  اختالفات و طالق 

کاهش یابد.
یکي دیگر از مواردي که این کمسیون جهت 
تغییر در رویکرد سیاستي جمعیتي در خانواده  
الزم دانست اصالح قوانین موجود در تنظیم 
خانوده و تامین منابع مالي الزم براي خانواده 

می باشد.
 همچنین کمسیون آمار و جمعیت به دبیري 
دکتر محمود مش��فق برگ��زار و در آن مقاله 

هاي مربوط به جمعیت بررسي شد.

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( در ابتدای جلسه حجت االسالم 
و المس��لمین دکتر میرصانع حسینی دبیر 
کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی همایش، 

نکات زیر را بیان نمود:
  •  معماری با نرخ جمعیت در ارتباط است 
در مدل معماری با اتاق کم نمی شود انتظار 

جمعیت زیاد را در خانه داشت.
 •  پراکندگ��ی جغرافیای��ی، تج��رد زنان، 
توانمندی جس��مانی زنان، اش��تغال زنان؛ 
در افزای��ش یا کاهش ن��رخ جمعیت موثر 

هستند.
 •  باید سیاس��تهای هوشمندانه ای جهت 

افزایش نرخ جمعیت طراحی شود.
 •  یکی از س��والهای اساس��ی این اس��ت 
ک��ه اگر کنترل جمعیت خوب اس��ت پس 
چرا امروزه می گویند کثرت موالید داش��ته 
باش��ید، آیا ای��ن تضاد نیس��ت، پس نگاه 
کنترلی اس��الم نسبی اس��ت، این چالشی 

است که با آن درگیر هستیم.
 اگر مبانی اس��المی قائل به کنترل است 

چرا امروز می گویند افزایش دهید؟
 سیاس��ت هایی ک��ه در اس��الم هس��ت 
زمانمندی و مکانمندی در هر دو دس��ته از 
آیات و روایات ناظر ب��ه کنترل یا افزایش 
جمعی��ت در ه��ر دو هس��ت، ی��ک وقت 
روش��های اس��تنباط باید بیان شود و یک 
وقت نباید بیان ش��ود، احکام ثابت و متغیر 

طب��ق مبانی قابل اس��تنباط اس��ت چه در 
جامعه قابل تبیین باشد و چه نباشد.

 در ادامه دکتر حق شناس با ارائه مقاله به 
بیان مطالب ذیل پرداخت:

 •  باید سالمندی و فرایند پیر شدن به گونه 
ای باشد که س��المند احساس فعال بودن 
نماید و احساس سر خوردگی نداشته باشد.

 •  اگر فرایند پیر شدن به صورت مناسب 
انجام شود از شکاف نسل ها جلوگیری می 

کند.
 •  باید طوری با س��المندان رفتار نمود که 
احس��اس تنهایی نکنند؛ س��المند در خانه 
احس��اس راحتی کن��د االن در دنیا بحث 

سالمند ]دیجیتال[ مطرح است.
 •  باید آینده نگری نسبت به رشد جمعیت 

داشته باشیم.
 •  بای��د با برنامه ری��زی به دنبال کاهش 
شکاف سنی بین جوانان و سالمندان باشیم.
 •  نوع و ش��کل خان��واده ها تغییر کرده و 
خانواده ها به س��مت هسته ای و دو نفری 
رفته اند که این تهدیدی برای س��المندان 

محسوب می شود.
 در ادام��ه دکت��ر ش��فیعی سروس��تانی با 
ارائ��ه مقاله ای ب��ا عنوان "بایس��ته های 
تغییرجمعیتی باتأکید برنقش رسانه ملی"به 

مطلب زیر اشاره کرد:

 راهبردهایی که رسانه ملی می تواند داشته 
باشد :

 •  گفتم��ان س��ازی در زمین��ه ضرورت 
افزایش زادوولد

 •  ایج��اد زمین��ه ای الزم ب��رای تحکیم 
خانواده ها

 •  زمینه سازی برای تسهیل شرایط ازدواج
 •  تروی��ج  فرهنگ اعتماد وخوش��بینی به 

خداوند
 •  اصالح برداش��ت های نادرست درباره 

نقش مادری
 •  اص��الح نگرش زن��ان ودختران درباره 

بدن و زیبایی خود
 •  الگوس��ازی ازخان��واده ه��ای موف��ق 

پرجمعیت
 •  افشای طرح های نظام سلطه

 •  ایجاد حساسیت عمومی درباره بحران ها 
وآسیب های  ناشی ازکاهش جمعیت

 •  اقناع مدیران
 •  بهره گیری ازرویکردالقای غیرمستقیم

 در پایان "س��ید حام��د عنوانی"مقاله ای 
تحت عنوان "سکوالریزاس��یون خانواده و 
نقش آن در کاهش جمعیت"ارائه نمود که 
در این مقاله بیان داشت هر چه که خانواده 
ها از حالت س��نتی و دینی خارج ش��وند و 
به س��وی سکوالریس��تی و غی��ر مذهبی 
پیش بروند به همان میزان ش��اخص های 
جمعیتی از س��یر صعودی به س��وی سیر 

نزولی تنزل خواهد کرد.

گزارش کمیسیون جمعیت و سالمت به رياست
 دکتر مجید محمديان 

گزارش كمیسیون فرهنگی و اجتماعی به ریاست
 حجت االسالم و المسلمین دكتر میرصالح حسینی 

گزارش كميسيون 
اقتصادی به رياست دكتر 

محمد جواد توكلی

ب��ه گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و 
پژوهش��ی امام خمینی)ره(  در کمیس��یون اقتصادی که دبیر آن دکتر محمد 
جواد توکلی بود بعد از تو ضیحات و مطالب ابتدایی دبیر کمیس��یون،یکی از 
حضار ش��روع به ارائ��ه مقاله کرد که از طریق فرموله��ای خاص ریاضی به 
تحلیل مدل افزایش جمعیت و افزایش نسبی نیروی کار پرداخت و در ادامه 

بیان داشت :
 •  افزایش جمعیت موجب کشف ایده های جدید می شود.

 •  افزایش جمعیت کلیدی در پیشرفت کار نیروی کار است.
 •  بزرگ ترشدن نیروی کار باعث سر ریز شدن ایده های جدید می شود.

 در ادامه دکتر جابری با ارائه مقاله ای تحت عنوان "افزایش جمعیت و مسأله 
تأمین معاش در نگرش اسالمی"به بیان مطالب ذیل پرداخت:

 اینکه در برخی از مناطق دنیا قحطی آمده است دلیل سیاسی دارد نه اینکه 
افزایش جمعیت موجب قحطی و در نهایت تلف ش��دن بسیاری از افراد شده 
باشد مثال دولت های محلی ژاپن، انگلستان و آمریکا در توزیع نامناسب غذا 

و غالت موثر بودند و موجب قحطی شدند و بسیاری از مردم ُمردند.

 در علم اقتصاد گفتند که چطور با منابع محدود به لذت نامحدود برسیم، در 
اسالم آیا این را قبول داریم، آیا کم یابی را قبول داریم یا پریابی را؟

 ادله قرآن کریم در اقتصاد بر روی عوامل طبیعی تکیه می کند و تأکید می 
کند ازآب،  باران، چشمه ها و ... بهره برداری کنید.

 قرآن می فرماید ما به شما داده ایم شما بهره برداری کنید، ابزار بسازید.
 در تکنولوژی هسته ای ما از همین نعمتهای الهی استفاده کردیم و ابزار الزم 

را ساختیم و بهره برداری کردیم
 فرمایشی از امام علی علیه السالم است که می فرمایند:

 من ندیدیم نعمتی انباشته شود مگر اینکه حقی ضایع شده است.
 دکت��ر جابري با اش��اره به روایات ادامه داد: اگ��ر در برخی از مناطق کمی و 
کاستی دیده می شود بخاطر افزایش جمعیت نیست بلکه بخاطر ضایع  کردن 

نعمتها توسط عده ای خاص است.

ویژه نامه همایش »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«  نشریه خبری-تحلیلی6سال سوم / شماره بیست و ششم / آذر 92
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 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

مسئول مرکز تربیت مربي موسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خمیني)ره( فقدان استاد و فقدان 
محققان حوزوي آشنا با حوزه اخالق و تربیت 
را منشأ اصلي کمبودها در تأمین استاد و متن 
آموزش��ي براي برگزاري این رشته دانست و 
افزود: این مش��کل ناشي از کم توجهي شدید 
به این ح��وزه از معارف دین��ي در طول عمر 

حوزه هاي علمیه است.
 از این مش��کالت که بگذریم ما با یک ابهام 
بزرگ روبه رو هس��تیم ک��ه واقعا یک مربي 
اخ��الق که قرار اس��ت در ای��ن مرکز تربیت 
مرب��ي، تربیت ش��ود، باید چ��ه توانایي هایي 
داشته باشد و چگونه ما باید به این تشخیص 
برسیم که فردي به توانایي مربي گري اخالق 

رسیده است یا خیر؟
 مسئول مرکز تربیت مربي موسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خمیني)ره( در گفتگو با خبرنگار 
روابط عمومي موسس��ه آموزشي و پژوهشي 
ام��ام خمیني)ره(، در پاس��خ به نحوه ش��کل 
گیري و تأس��یس این مرکز اظهار داشت: در 
س��ال 78 دکتر رهنمای��ي از کانادا آمدند و به 
عنوان معاون فرهنگي موسسه مشغول به کار 
شدند وعالمه مصباح یزدي خواستار تشکیل 
برنامه اي ب��راي پ��رورش اخالقي طالب و 
دانش پژوهان شدند و با آمدن دکتر آقاتهراني 
از کانادا این طرح به صورت جدي تري دنبال 

شد.
 محس��ن مشکي با اش��اره به تأکیدات مکرر 
عالمه مصباح ی��زدي بر لزوم تربیت اخالقي 
ط��الب اظهار داش��ت: بنده ک��رارا از عالمه 
مصباح ش��نیده ام که ایش��ان 60 سال است 
که دغدغه تربیت اخالق��ي طالب را دارند.با 
بازگش��ت دکتر آقاتهراني از کانادا و تش��کیل 
معاون��ت فرهنگ��ي ، ب��ه حج��ت االس��الم 
آقاتهران��ي مأموری��ت آم��وزش تربیت مربي 

اخالق داده شد.
 وي با اشاره به سخنان عالمه مصباح یزدي 
در خصوص مسافرتش��ان به لندن، افزود: در 
لندن دانشگاهي متعلق به یکي از فرق صوفیه 

وجود دارد که در این دانشگاه، در کنار برنامه 
آموزشي، برنامه تربیتي دارند و هر گروه از آنها 
تحت نظر یک مربي قرار دارند و آن مربي همه 
امورات زندگي آنها را در طول تحصیل نظارت 
مي کند. لذا هرچند ما با محتواي فعالیت آنها 
کاري نداریم، اما این ایده، ایده خوبي است که 
طالب موسسه نیز زیرنظر استاد تربیت اخالق 
قرار گرفته، که هم از لحاظ اخالقي به خوبي 
تربیت شوند و هم اگر در طول مسیر تحصیل، 
دچار مشکالت خانوادگي و... شدند، با کمک 

اساتید آن مشکالت مرتفع گردد.
 مش��کي با اش��اره به اینکه از سال 79 تا 86 
دوره هاي تربیت مربي به صورت آزاد برگزار 
شده  و شرایط سختي براي ورود به آن وجود 
نداش��ت اظهار داشت: در آن زمان تنها شرط 
حضور در این دوره ها، داش��تن کارشناس��ي 
ارش��د موسس��ه بود و بعد از آن ، حتي همین 
ش��رط هم برداش��ته شد و س��طح 3 حوزه به 
عنوان م��الک براي حضور در ای��ن دوره ها 
قرار گرفت . در پای��ان دوره هم فقط گواهي 
حضور در دوره صادر مي شد و مدرک معتبري 
نداش��ت. البته از خواهران جامعه الزهرا نیز در 
طي 6 دوره – تا س��ال 85 -  هر دوره تقریبا 
20 نفر حضور داش��تند و براي آنها نیز برنامه 

هاي تربیت مربي اجرا مي شد.
 وي افزود: البته طالب ش��رکت کننده در آن 
دوره ه��ا اعم از خواه��ران و برادران از همان 
دوره هاي کوتاه مدت توانس��تند منشأ اثرات 
اخالقي مفیدي در مدارس قم و شهرس��تان 

ها بشوند.
 وي ادامه داد: تا قبل از س��ال 86 از آنجا که 
دوره تعریف ش��ده کاملي براي ارش��د نبود ، 
مدرک هم نداش��ت و از طرفي مقطع دکتري 
در بس��یاري از رشته ها در موسسه راه اندازي 
ش��ده بود، اقبال به دوره تربیت مربي کم شد 
و دوستاني که آن موقع تصمیم گیر بودند، از 
طالب سطح 3 نیز جذب کردند و حدودا در 6 
دوره ح��دود 230 نفر تحصیل کردند که البته 
تعداد درس��ي که آنه��ا در دوره هاي مختلف 

خوانده بودند، باهم متغیر بود.
 وي اظهار داش��ت: تا قبل از س��ال 86 مرکز 
تربی��ت مربي یک��ي از واحد ه��اي مدیریت 
تربیتي بود ک��ه آن نیز یکي از مدیریت هاي 
زی��ر مجموعه معاونت فرهنگي بود. اما بعد از 
تغییر معاون فرهنگي، تربیت مربي به عنوان 
یک مدیریت مستقل به فعالیت خود ادامه داد 
و به عنوان مدیریت تربیت مربي ادامه کار داد.

 مسئول مرکز تربیت مربي موسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خمیني)ره( با اشاره به این که در 
مرحله بعد رشته هاي تربیت مربي و اخالق به 
عنوان رشته هاي موسسه تعریف و تثبیت شد 
و مجوز برگزاري آنهاصادر شد، اظهار داشت: 
هم در مقطع کارشناس��ي و هم کارشناس��ي 
ارشد از دانش پژوهان موسسه جذب به عمل 

آمد.
 وي با اشاره به برگزاري دوره هاي کارشناسي 
ارش��د در سال 88 و 89 اظهار داشت: از آن جا 
که تعداد درس مورد نیاز در مقطع کارشناسي 
ارشد در تعداد واحدهاي مصوب آموزش عالي 
نمي گنجید، موسسه 14 واحد درس تخصصي 
به آن افزود تا دانشجوي کارشناسي ارشد 58 
واح��د را بگذراند. اما بازهم ای��ن تعداد واحد 
کفایت نمي کرد، ل��ذا 16 واحد نیز پیش نیاز 
براي این رشته در نظر گرفته شد که مجموعا 
74 واحد مي شد . این در حالي است که حتي 

با 74 واحد هم نمي توان نیازهاي یک دانش 
پژوه کارشناسي ارشد در رشته تربیت مربي را 
هم در زمینه نظ��ري و هم در زمینه مهارتي 
تأمین کرد، لذا مقطع کارشناس��ي اخالق نیز 
تأسیس ش��د تا از این پس دانش پژوهان در 
این مقطع، حدود 60 واحد مباحث نظري براي 
مربي گري را فرا بگیرند و در مقطع ارشد نیز 
42 واحد ب��راي آموزش و مهارت هاي مربي 

گري قرار داده شده است.
 وي با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در دو 
دوره ارش��د مشغول پایان نامه نویسي هستند 
و برخي نیز نگارش آن را به پایان رسانده اند، 
اظهار داشت: مقطع کارشناسي نیز در سال 91 
با قبولي 19 نفر آغاز شد و قرار است ، هر سال 

نیز جذب داشته باشد.
 مش��کي ادامه داد: از آنجا ک��ه براي ورود به 
رشته کارشناسي باید سطح 1 حوزه تمام شود، 
عالمه مصباح یزدي مدرس��ه علمیه رش��د را 
تأس��یس کردند که طالب را ب��ا این توانایي 
ه��ا و قابلی��ت ها تقوی��ت کنند ت��ا از ابتداي 
دوره طلبگ��ي براي آنها برنامه ریزي اخالقي 
وجود داش��ته باش��د تا بعد از تمام شدن دوره 
در صورت تمایل به موسس��ه ملحق ش��ده و 
در رش��ته اخالق ادامه تحصیل بدهند. اکنون 
4 س��ال از ش��روع به کار مدرسه علمیه رشد 

مي گذرد.

 وي با اش��اره به مش��کالت این مرکز اظهار 
داشت: یکي از مشکالتي که هرکس بخواهد 
دوره و رش��ته آموزش��ي براي اخالق بگذارد، 
ب��ا آن مواجه مي ش��ود، کمبود متن اس��ت . 
یکسري کتاب س��نتي در حوزه اخالق وجود 
دارد و تقریبا همه کتاب ها به دو نحله و کتاب 
رجوع مي یابد. یک س��یري از غزالي ش��روع 
شده با نگارش کتاب احیاء العلوم و سیري نیز 
از ابن مس��کویه آمده که به نوعي تغییر یافته 
اخالق ارسطویي است. این دو نحله، سرمنشأ 

همه نحله هاي بعدي است.
 مش��کي افزود: ام��ا با توجه ب��ه نگاهي که 
امروز ب��ه اخالق داریم، به خیل��ي از مباحث 
روانش��ناختي، تربیتي، قرآني و روایي با نگاه 
اخالقي مورد نیاز اس��ت و در این زمینه هنوز 
کاري انجام نش��ده اس��ت و هیچ متن درسي 

موجود نیست.
 وي ادام��ه داد: ب��ه عنوان نمون��ه امروزیک 
عن��وان درس��ي در گروه عل��وم تربیتي وجود 
دارد ب��ا عنوان اص��ول و روش هاي تعلیم و 
تربیت اس��المي که ما هم از آن اس��تفاد مي 
کنیم  و جز یک کتاب که سالهاس��ت توسط 
فردي نوش��ته شده و مورد اس��تفاده قرار مي 
گیرد، هیچ کتابي متفاوت با آن در این زمینه 
تألیف نش��ده اس��ت یعني تا این حد فقر متن 

وجود دارد.
 مسئول مرکز تربیت مربي موسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خمیني)ره( فقدان استاد و فقدان 
محققان حوزوي آشنا با حوزه اخالق و تربیت 
را منشأ اصلي کمبودها در تأمین استاد و متن 
آموزش��ي براي برگزاري این رش��ته و افزود: 
این مشکل ناشي از کم توجهي شدید به این 
حوزه از معارف دیني در طول عمر حوزه هاي 
علمیه است. از این مشکالت که بگذریم ما با 
یک ابهام بزرگ روبه رو هستیم که واقعا یک 
مربي اخالق که قرار است در این مرکز تربیت 
مرب��ي، تربیت ش��ود، باید چ��ه توانایي هایي 
داشته باشد و چگونه ما باید به این تشخیص 
برسیم که فردي به توانایي مربي گري اخالق 

رسیده است یا خیر؟
 وي ادامه داد: اما با وجود این مشکالت نمي 
توان صبر کرد تا همه چیز مهیا شود، چرا که 
دور الزم م��ي آید. از طرفي توانایي تحقیق و 
نگارش در این زمینه مستلزم آموزش است و 
از طرف دیگر، آموزش مس��تلزم وجود متون 
آموزش��ي اس��ت. لذا باید از همین مقدمات و 
حداقل ها آغاز ش��ود ت��ا این چرخه به تکامل 
برس��د. لذا همواره عالمه مصب��اح نیز تأکید 
داشتند با حداقل ها شروع شود. از این رو سعي 
ش��ده تا فکر شود، گفته ش��ود، بازخود گرفته 
شده و اشتباهات آن رفع شده و باالخره مانند 
س��ایر علوم بش��ري از روش آزم��ون و خطا 

استفاده شود تا به تکامل برسد.
 مش��کي ادامه داد: سعي ش��ده با استفاده از 
اس��اتید حوزه و موسسه که در این رشته آشنا 
هستند، متني تهیه شود و در حال حاضر تهیه 
متون و جزوات آموزش��ي ب��راي درس هاي 
این مرکز، در دس��تور کار قرار گرفته است تا 
ب��ه مرور تکامل یافته و مت��ون قوي و جدي 

حاصل شود.
  وي در پاس��خ ب��ه س��ئوال خبرن��گار روابط 
عمومي موسس��ه آموزش��ي و پژوهشي امام 
خمیني)ره( در خصوص چش��م انداز و هدف 
غائ��ي این مرکز اظهار داش��ت: هدف نهایي 
مرکز تربی��ت مربي اخ��الق، تربیت مربیاني 
مه��ذب براي تربی��ت اخالقي ط��الب و در 
مرحله بعد تربیت جامعه اس��ت، اما با توجه به 
کمبودها، رسیدن به این هدف بسیار دشوار و 

زمان بر است .
 مش��کي ادامه داد: اما هدف متوسط موسسه 
که در دس��ت اقدام ق��رار دارد، برنامه تدوین 
مکتب اخالق اس��المي است که اگر بتواند به 
س��رعت و با اتقان کافي انجام شود، مي تواند 
بسیاري از ابهامات و زوایاي مخفي را براي ما 
مش��خص کند و در واقع به نقشه راهي براي 
رسیدن به اهداف غائي و چشم انداز اصلي این 

مرکز تبدیل شود.

روايت مسئول مرکز تربیت مربي اخالق موسسه از ابهام بزرگ اين رشته

به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط 
عمومی مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام 
والمس��لمین  حجت االس��الم  خمین��ی)ره( 
محس��ن تنها، سرپرست دانشگاه فرهنگ و 
معارف اسالمی مؤسس��ه در گفتگو با مرکز 
خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی مؤسسه 
گزارش��ی از عملک��رد دانش��گاه فرهنگ و 
معارف اس��المی در سال 91، ارائه کرد و به 
برنامه های در دست اقدام و تبیین برنامه های 

سال 92 اشاره کرد.
حجت االس��الم والمسلمین تنها، به پذیرش 
دانش��جو و دانش پژوه به دوره ه��ای »از راه 
دور و نیمه حضوری« مؤسس��ه در سال های 
گذش��ته اش��اره کرد وگفت در س��ال 1385 
دانشگاه مجازی مؤسس��ه راه اندازی شد که 
در ح��دود چهل نف��ر در آن ثبت نام کردند و 
با همین تعداد دوره آموزش��ی شروع شد، با 
گذش��ت زمان و به دلیل استقبال گسترده از 
س��وی متقاضیان این دوره، فعالیت های این 

بخش نیز گسترده تر شد.
تنه��ا در ادامه افزود: آم��وزش نیمه حضوری 
مؤسس��ه در دو بخش )طالب و غیرطالب( 
بوده اس��ت ک��ه بخش ط��الب آن زیر نظر 
معاون��ت آم��وزش و بخش نیم��ه حضوری 
)غیرطلبه(  با ساختار جدید در قالب دانشگاه 
فرهنگ و معارف اس��المی با کار خود ادامه 

داد.
وی ادامه داد: از سال 1388 با برگزاری دوره 
الهیات و معارف اسالمی )دوره بلندمدت( که 
به صورت اختصاصی و با هماهنگی سازمان 

سنجش انجام گرفت، دانشجویان به صورت 
رس��می جذب مؤسسه ش��دند و پس از آن 
داوطلبان هر ساله از طریق آزمون سراسری 
و کنکور که سازمان سنجش برگزار می نماید 
پذیرفته می ش��وند و به صورت رسمی جذب 
دانش��گاه فرهنگ و معارف اسالمی مؤسسه 

می گردند.
تنها، پ��س از ذکر تاریخچ��ه ای مختصر از 
دانش��گاه معارف اسالمی گفت: ما عالوه بر 
دوره ه��ای بلندمدت، دوره ه��ای کوتاه مدت 
چهارواحدی، شش واحدی و هشت واحدی، 

به صورت دوره های اینترنتی داشته ایم.
وی درب��اره عدم تفاوت دوره رس��می و آزاد 
از لح��اظ تع��داد واحدها خاطرنش��ان کرد، 
س��رفصل های درس��ی و تع��داد واحدهای 
دوره های آزاد )بلندمدت( با دوره های رسمی 
)بلندمدت( تفاوت��ی ندارند اما از لحاظ نحوه 
ج��ذب و اعطای مدرک با هم فرق دارند که 
در دوره آزاد، م��درک داخلی مؤسس��ه اعطا 

می شود.
وی در خص��وص رش��ته های تحصیلی نیز 
تصریح کرد: چهار رش��ته معارف اس��المی، 
فلسفه اسالمی، تاریخ اسالم و کالم اسالمی 
در غالب دوره های نیمه حضوری و مجازی 
وجود دارد و ش��یوه تحصیل هم به دو شکل 

مجازی و نیمه حضوری می باشد.
حجت االس��الم تنها در ادامه اف��زود: برای 
فراگی��ران دوره نیمه حضوری، جزوه و کتاب 
ارس��ال می گ��ردد و در طول ت��رم نیز برای 
دانش��جویان س��ؤاالت امتحان��ی به صورت 

مکتوب ارس��ال می شود و پاسخ های آن نیز 
در طول مدت تعیین شده دریافت می گردد و 
در پایان ترم نیز دانشجویان باید در امتحانات 

درسی به صورت حضوری شرکت نمایند.
وی درب��اره نح��وه رف��ع اش��کال درس��ی 
دانش��جویان گفت: رفع اش��کال به صورت 
تلفنی وجود دارد و البته کالس های درس��ی 
و رفع اش��کال به صورت حض��وری در قم و 
تهران برگزار می شود که کالس های درسی 
برای دانش��جویان با رس��یدن تع��داد افراد 
و دانش��جویان ب��ه حد نص��اب الزم برگزار 

می گردد.
وی در ادامه اف��زود: کالس های متمرکزی 
د رمجتمع »یاوران حض��رت مهدی)عج(« 
در نزدیک��ی جمکران تش��کیل می ش��ود و 
دانشجویان از سراس��ر کشور در آن جا جمع 
می ش��وند و چکیده ای از مطالب درس��ی و 
واحدهای هر ترم برای آنان در چندین جلسه 

تدریس و بیان می شود و در این مدت برای 
اقامتش��ان خوابگاه هایی ه��م در نظر گرفته 

می شود.
تنها گفت: سیس��تم های مجازی و اینترنتی 
در اختیار دانشجویان نیمه حضوری قرار دارد 
که می توانند از طریق سیس��تم وارد س��ایت 
مج��ازی ش��وند و از تدری��س »آف الین« 
استفاده کنند و از طریق سیستم »آن الین« 
هم از مباحثات اس��تفاده کنند و در سیستم 
»پیام��گاه« ه��م اس��اتید حض��ور دارن��د و 

پاسخگوی دانشجویان هستند.
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: در دوره 
مجازی، مطالعه از طریق استفاده از اینترنت 
اس��ت و در س��ایت، تدریس و مسایل دیگر 
بارگذاری ش��ده اس��ت. و سؤاالت تشریحی 
که در س��ایت قرار داده می شود باید به طور 
کامل مورد مطالعه قرار گیرد و پاس��خگویی 

به آن س��ؤاالت هم به س��ادگی امکان پذیر 
نمی باش��د و با مطالعه کامل و خواندن همه 
کتاب و اش��راف کامل به مطالب و محتوای 
آن می توان به سؤاالت پاسخ داد و همچنین 
امتحان��ات میان ترم همزم��ان در 30 نقطه 

کشور برگزار می شود.
سرپرست دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی 
گفت: دانشجویان هر دو دوره نیمه حضوری 
و مجازی می توانند از محضر اساتید بهره مند 
ش��وند و منعی ب��رای دانش��جویان مجازی 
وجود ندارد و از طریق »پیامگاه« در س��ایت 
می توانند مطالب درس��ی و اش��کاالت آن را 

پی گیری نمایند.
حجت االس��الم تنها درباره شهریه و مسایل 
مالی هم گفت  با تخفیف ه��ای ویژه ای که 
وجود دارد دغدغه  مالی برای پرداخت هزینه 
تحصیلی دانش��جویان کمتر می ش��ود. البته 
تقریبا )هشتاددرصد( استفاده کنندگان از این 
برنامه ها و آموزش های دوره نیمه حضوری و 
مجازی، خانم ها هستند و درباره برادران هم 
عالوه بر تخفی��ف هزینه تحصیلی، معافیت 
تحصیلی برای مش��موالن نظام وظیفه هم 

وجود دارد.
وی در خصوص آمار دانش��جویان شاغل به 
تحصیل موجود در سال 1391 گفت: در نیمه 
حض��ور 645 نفر و در بخ��ش مجازی 784 
نف��ر بوده ان��د و در دوره آزاد در بخش نیمه 
حض��وری 701 نفر و دوره مجازی 537 نفر 
بوده اند که در سامانه آموزشی آمار آن وجود 
دارد. البته تحصی��ل در دوره نیمه حضوری 

برای خانم ها آسان تر و آمار حضور خواهران 
بیشتر است. 

حجت االس��الم تنها ادامه داد: در س��ال 91 
ورودی رس��می همراه با آزمون، و رس��می 
بدون آزمون که در نیمس��ال اول با آزمون،  
338 نفر و جمعا 563 نفر دانشجوی رسمی 
داش��تیم و در نیمس��ال دوم بهمن 91، 235 

نفر به صورت بدون کنکور ثبت نام کرده اند.
وی در ادام��ه اف��زود اف��رادی ک��ه مدرک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های 
دیگر دارند و به دلیل عالقه مندی می خواهند 
از دروس معارف مؤسس��ه ش��رکت نمایند، 
چندان انگیزه ای برای دریافت مدرک ندارند 

و علم آموزی هدف آنان است.
حجت االسالم تها گفت: از جمله طرح هایی 
ک��ه در آینده داریم، فراگی��ران می توانند در 
دوره های آزاد ش��رکت نماین��د و 40 تا 50 
واحد بگذرانند و همچنین دوره های ویژه ای 
در حال طراحی اس��ت که در زمینه مسایل 
سیاس��ی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی و اعتقادی 
مسائلی مانند حجاب، جریان شناسی معاصر، 
مباحث ماهواره و موسیقی، ارتباطات، اصول 
و مبانی و ارزش های اس��المی، والیت فقیه، 
اح��زاب و گروه ه��ا و جریان س��ازی انقالب 

می باشد.
وی در ادام��ه اف��زود بحث س��بک زندگی 
اس��المی، در غالب های ف��ردی، خانوادگی، 
اجتماعی رابط��ه فرد با خدا، خ��ود، خانواده 
و جامع��ه ب��رای افراد مختل��ف می توانند از 

موضوعات دیگر باشد.

در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین محسن تنها عنوان شد؛

گزارشی از عملکرد دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سال سوم / شماره بیست و ششم/ آذر 92

نابرده رنج گنج میسر نمی شود
شخصی به حضرت آیت اهلل بهاء الدینی 
گفته بود آقا جان! دعا کنید من آدم شوم! 
آقا فرموده بودند: »  با دعا کسی آدم نمی 
ش��ود «. شده اس��ت بدون ریختن چای 
خش��ک در آب جوش، چای��ی بخوری؟ 
شده اس��ت بدون مایه زدن به شیر، پنیر 
درس��ت شود؟  شده اس��ت بدون خوردن 
آب و غذا سیر ش��وی؟ شده است بدون 
الکتریسیته، المپ روشن شود؟ بدون علم 
و عمل صالح نیز آدم شدن محال است!!

  فصلنامه علمی- تخصصی
 معرفت ادیان

سال سوم - شماره 12

 دو فصلنامه علمی - ترویجی
معرفت اخالقی

سال سوم- شماره 12

 دو فصلنامه علمی - تخصصی
اسالم و پژوهش های تربیتی

سال پنجم- شماره 9

تازه های نشريات تخصصی

زالل معرفت

دوره فرهنگي آموزشي طرح والیت ویژه نخبگان 
ب��ا همکاري موسس��ه آموزش��ي پژوهش��ي امام 
خمیني)ره( و بنیاد ملی نخبگان در ش��هر مقدس 
مش��هد برگزار ش��ده اس��ت که در آن نخبگان و 
اس��تعدادهای برتر کش��ور حضور داشته اند. پس 
از برگ��زاري دو دوره مقدماتي در س��ال 91 و 92، 
امس��ال دوره تکمیلي آن به میزبان��ي بنیاد ملی 
نخبگان استان قم به مدت یک هفته برگزار گردید 
و در آن فراگیران، آموزش هاي ویژه دین شناسي و 

خداشناسي را فرا گرفتند.    
ش��رکت کنندگان در این دوره تکمیلي، دوره هاي 
مقدمات��ي را گذران��ده و پس از کس��ب موفقیت 
راهي مرحله تکمیلي شده  بودند. در دوره مقدماتی 
نخبگان مسائلي از قبیل معرفت شناسي و معرفت 
دیني، خداشناسي فلسفي، انسان شناسي، فلسفه 
اخالق، فلس��فه حقوق و فلس��فه سیاس��ت را فرا 
گرفتند و به ش��بهات آنها پاس��خ هایی داده شد. 
در ای��ن دوره نیز مباحث��ی از قبیل ارزش معرفت 
و مراتب از آن، تعدد قرائت ها، معناي زندگي، علم 
دیني، وحي، نبوت، امامت، و همچنین نظام لیبرال 
دموکراسي و مردم س��االري دیني توسط اساتید 
مبرز و برجسته موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی )ره( ارائه شد.
حج��ت االس��الم و المس��لمین دکتر موس��وی 
نسب، معاون آموزش��ی موسسه امام خمینی )ره( 
در افتتاحی��ه دوره تکمیلی نخبگان، با اش��اره به 
اندیشه هاي امام راحل گفت: امیدواریم این اندیشه 
در جامعه بیش��تر از پیش رواج یابد و به فراموشی 

سپرده نشود.
در ادامه ایشان فرمودند: هدف اصلي ما گسترش 
علوم انساني و پاسخ گویی به شبهات و ترویج افکار 

ناب اسالمي است.

وي عنوان داش��ت: برگ��زاري دوره هاي مختلف 
آموزش��ي یکي از رویکردهاي موسس��ه آموزشي 
پژوهشي امام خمیني )رحمت اهلل علیه( است. این 
موسس��ه در سال گذش��ته 14 هزار نفر را آموزش 
داده ا ست. وی افزود: مدرسان این دوره از بهترین 

اساتید هستند .
حجت االس��الم موسوي نسب تصریح کرد: اگر ما 
بخواهیم براي آینده جمهوري اسالمي برنامه ریزي 
کنیم، باید نیروهایي را تربیت کنیم. برگزاري این 
دوره ها مي تواند نقش موثري در تربیت نیروهای 

متعهد داشته باشد.
حجت االس��الم موسوي نس��ب تربیت نیروهاي 
متدین را وظیفه ای اس��المی دانس��ته و و گفت: 
باید همگان در این راس��تا ت��الش کنند و بدانیم 
ک��ه وظایف مهمي را در این امر داریم. وی افزود: 
جوان��ان ما نیازمند ارش��اد و راهنمایي هس��تند و 
نمي توان نس��بت به این موضوع بي تفاوت بود و 

باید تالش هاي جدي صورت گیرد.
همچنین بن��ا به گفت��ه مدیر آموزش ه��ای آزاد 
موسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام  خمینی )ره(، 
جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر الهی راد، 
س��عي ش��ده در دوره تکمیلي مباحث در س��طح 
عمیق تري مطرح شود تا نخبگان و استعدادهای 
برتر کشور بتوانند با حقایق، آشنا شده و تفکر داشته 
باشند. یکي از مسائل مهم در این دوره ایجاد نگاه 
دقیق نخبگان به مسائل دیني و اسالمي است تا 
انشااهلل ایشان بتوانند با تعمیق اندیشه هاي اسالمي 

حرکت کنند. 
همچنین در حاشیه برگزاري دوره تکمیلي ماه خدا 
ویژه نخبگان، دکتر الهی راد در گفتگو با خبرنگاران 
گف��ت: با برگزاري این دوره ها، عمق بخش��ي در 
حوزه معرف��ت دیني بیش تر ش��ده و نخبگان در 
رشته هاي مختلف مي توانند با نگاه عقالني نسبت 
به معارف دیني شاهد تاثیراتي عمیق در حوزه هاي 

مختلف فردي و اجتماعي باشند.
 در پای��ان این دوره، نخبگان و مس��ئوالن برگزار 
کننده این دوره دیداری با حضرت آیت اهلل مصباح 
یزدی )حفظه اهلل( داشتند. در این دیدار صمیمی، 
ایش��ان ضمن تبریک دهه کرامت و بیان مباحث 
علمی، به سؤاالت و دغدغه های نخبگان حاضر 

پاسخ دادند.

وقتی به جای کمک مسئوالن شاهد 
برچسب زنی ها هستیم، انتظار توسعه 

طرح والیت توقع زیادی است
آیت اهلل مصباح یزدی در پاسخ به درخواست برخی 
از نخبگان طرح والیت مبنی بر لزوم گس��ترش 
طرح والیت ابراز داش��ت: البته با ترویج و تعمیم 
این ایده موافق هستیم، اما باید امکانات و واقعیات 
خارجی را هم در نظر گرفت. وقتی به جای کمک 
مسئوالن، ش��اهد تخریب ها، اتهام ها و برچسب 

خشونت طلبی و... هستیم، مشخص می شود این 
طرح با مخالفان بسیاری رو به رو است و نمی توان 
توقع داش��ت که این طرح به ص��ورت فراگیر در 

دانشگاه ها اجرا شود.
عضو مجل��س خبرگان رهبری با بیان اینکه تنها 
بعد از گذشت 10 سال از برگزاری این کالس ها، 
جمعی از اس��اتید دانش��گاه نیز داوطلب شدند در 
این دوره ها ش��رکت کنند، ابراز داش��ت: لذا نباید 
انتظار داشت همه ش��رایط و بسترهای اجتماعی 
ب��رای ترویج ای��ن طرح آماده ش��ود، بلکه باید از 
فرصت های ولو اندک موجود، حداکثر اس��تفاده را 

کرد.
وی در خصوص مطلبی که یکی از نخبگان طرح 
والیت مطرح کرده بود، اظهار داش��ت: تش��کیل 
جلس��ات مناظره بس��یار کار خوب و مفیدی بوده 
و س��بب جذابیت و انگیزه ای برای شرکت در این 
جلسات می ش��ود و اتفاقا مقام معظم رهبری نیز 
شخصا به این مسأله اعتقاد دارند، اما باید در نظر 
داش��ت که آنچه در این دوره ها در مدت 7 روز به 
شرکت کنندگان در این دوره آموزش داده می شود، 
مباحثی فش��رده از یک برنامه 45 روزه است. لذا 
فرصتی باقی نمی ماند که بتوان جلس��ات مناظره 
برپا کرد. اما بنده به دوس��تان توصیه می کنم ولو 

یک یا دو جلسه چنین برنامه ای داشته باشند.
آیت اهلل مصباح در ادامه در پاس��خ به سئوال یکی 
از حاض��ران در خصوص توق��ع طراحان و برگزار 
کنن��دگان دوره طرح والی��ت از دانش آموختگان 
این دوره اظهار داشت: جواب این سئوال از لحاظ 
علمی از فلس��فه ارزش ها روشن می شود که چرا 
باید خود را نسبت به دیگران مسئول بدانیم، و اما از 
لحاظ عملی اینکه هر آنچه در این دوره ها آموختیم 
در جلسات ساده دوستانه و چند نفری مطرح کرده، 
کم کم به بحث بگذاریم تا این مباحث مطرح شود 
و این حرکت می تواند تأثیر عظیمی در راس��تای 

نشر چنین مباحثی داشته باشد.
جلسات مذهبی زمینه ساز پیروزی 

انقالب اسالمی شد
رئی��س مؤسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام 
خمین��ی)ره( ادام��ه داد: تأثیر چنین جلس��اتی را 
می ت��وان در پیروزی ای��ن انقالب که نظیر آن در 
عالم کم نظیر بود، جستجو کرد. جلسات مذهبی 
که بچه های حوزه و دانش��گاه در زمان ش��اه دایر 

می کردند، حرکت این انقالب را پایه ریزی کرد و 
یکی از خسارت های ما این بود که بعد از انقالب 
چنین جلساتی را از دست دادیم و دولت را مسئول 

همه امور دانستیم.
وی ادامه داد: در جلسات دوستانه از آنجا که بحث 
مدرک و گرفتن ارتقای علمی و... مطرح نیس��ت، 
اخالص بیشتری وجود دارد و بحث های فرهنگی 
در این جلسات، صرفا به خاطر تقویت بنیه دینی و 

فرهنگی صورت خواهد گرفت.
عضو مجلس خب��رگان رهب��ری در پایان اظهار 
داشت: باید احساس وظیفه کنیم و نعمت شناختی 
که خداوند به ما داده است را در اختیار دیگران نیز 

قرار دهیم.
در ابتدای این مراسم، آقای الهی راد مدیر آموزش 
های آزاد گزارش��ی از برگ��زاری دوره های طرح 
والی��ت مقدماتی و تکمیلی نخب��گان ارائه کرد. 
همچنی��ن، آقای دکت��ر اخوان رئی��س بنیاد ملی 
نخبگان قم به بیان آثار دوره های طرح والیت این 
بنیاد که با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( صورت گرفته، پرداخت و سه تن 
از نخبگان نیز س��ئواالت و درخواست های خود را 

در خصوص طرح والیت مطرح کردند.

از سوی مديريت آموزش های آزاد، دوره تکمیلي طرح واليت ويژه نخبگان 
برگزار شد

پايان نامه های برگزار شده

راهکارهای تقویت انگیزه های عالی و 
تضعیف انگیزه های دانی در دستورات 

اخالقی از دیدگاه قرآن و روایات
رشت��ه: مدرسی معارف

مقط�ع: دکتری
است�اد راهنما : حضرت آیت اهلل مصطفوی
اس��ت�اد مش���اور: جناب آقای دکتر رضا 

اکبری
اس��تاد مش��اور: جناب آقای دکتر عباس 

اشرفی 
 اس��تاد داور: جن��اب حج��ت االس��الم 

والمسلمین آقای دکتر محسن قمی
اس��تاد داور: جن��اب حج��ت االس��الم 
والمسلمین آقای دکتر ابوالفضل ساجدی

اس��تاد داور: جن��اب حج��ت االس��الم 
والمسلمین آقای مجتبی مصباح

دان�ش پ��ژوه: آق��اي س��ید محمدصالح 
هاشمی گلپایگانی

زمان: چهارشنبه 92/7/17
 ساعت  19 

مکان: پردیس��ان �  س��اختمان ش��ماره 
2مؤسس��ه ام��ام خمین��ي)ره( �  س��الن 

جلسات دفاع

روش های تربیت سیاسی در مواجهه 
با فتنه سیاسی از منظر قرآن کریم و 

عترت )با تأکید بر فتنه 88(

رشت��ه:  مدرسی معارف
مقط�ع:  دکتری

اس��ت�اد راهنما : جناب حجت االس��الم 
والمسلمین آقای دکتر مهدوی زادگان

اس��ت�اد مش���اور: جناب آقای دکتر فتح 
اللهی

 اس��تاد داور: جناب آق��ای دکتر منوچهر 
محمدی

اس��تاد داور: جن��اب حج��ت االس��الم 
والمسلمین آقای دکتر سید احمد فقیهی

اس��تاد داور: جن��اب حج��ت االس��الم 
والمسلمین آقای دکتر محمدجواد نوروزی

دان�ش پژوه: حجت االس��الم آقاي علی 
محمدی سیرت

زمان: پنجشنبه 92/7/18
ساعت  10 صبح 

مکان: پردیس��ان �  س��اختمان ش��ماره 
2مؤسس��ه ام��ام خمین��ي)ره( �  س��الن 

جلسات دفاع


