
 نشریه خبری- اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(   / سال چهارم / شماره 35 / بهمن 1393 
www.qabas.iki.ac.ir

اسالم هراسي و ممانعت از ترويج دين،

 بزرگترين خيانت جوامع غربي به انسان هاست

11

انتشار اولین شماره
 نشریه علمی تخصصی »آفاق اندیشه«

 به زبان انگلیسی

15

گزارش سلسله نشست های
انقالب اسالمی

     از دیدگاه نظریه پردازان غربی

12

به همت معاونت فناوری اطالعات
 و معاونت پژوهش؛ 

کتابخانه الکترونیکی موسسه راه اندازی شد

14

ت
اس

ی 
ئین

تز
س 

عک



رهنمود

مقام معظم رهبری
»پيروزي انقالب 

اسالمي در ايران، 
سرآغاز حاكميت 
ارزشهاي معنوي 

بوده است.«
ديدار ميهمانان خارجي
)1369/11/17(

«

«

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(2



یسبالیب

روند فعالیت 
های انتشارات 

مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام 

خمینی )ره( 

6

14

کتابشناسی های 
تفصیلی منطق، 
تاریخ منطق و 
تاریخ فلسفه 
عرضه مي شود

کتاب
» سبک زندگی؛ 

همسرداری از
 منظر دین«
 منتشر شد

7

13

»بررسي و نقد 
دیدگاه نیکي 

آر. کدي درباره 
انقالب اسالمي« 

158

به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانی روابط 
عمومی مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( دو نفر از کارکنان مؤسســه امام 
از مســابقات  خمینی)ره( در ســومین دوره 
سراســری قرآنی تســنیم موفق به کســب 
رتبه هــای برتر این دوره از مســابقات قرآن 

کریم شدند. 

آقایان ســید علی حســینی فاطمی در رشته 
حفظ یک جزء رتبه اول و ســعید یزدانی در 
رشــته حفظ موضوعی رتبه دوم در این دوره 
از مســابقات قرآن کریم را به خود اختصاص 

دادند.
گفتنی اســت آقای سید علی حسینی فاطمی 
با کســب رتبه نخست به مرحله کشوری راه 

یافت.

کسب رتبه های برتر در مسابقات سراسری تسنیم قرآن 

جلسه دفاع از پایان نامه
واتیکانی  شورای  شکل گیری  بسترهای 

دوم، مصوبات و پیامدهای آن
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( جلسه 
دفــاع از پایان نامه حجت االســالم آقای هادی 
مالئی، دانش پژوه مقطع کارشناســی ارشد رشته 
دین شناســی مؤسسه روز شنبه 18 بهمن برگزار 

شد.
گفتنی اســت اســتاد راهنمای این پایــان نامه 
حجت االسالم و المســلمین آقای دکتر مرتضی 
صانعی ، استاد مشاور حجت االسالم والمسلمین 
آقای دکتر محمد حســین طاهری و اســتاد داور 
حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر جواد باغبانی 

آرانی می باشند.

جلسه دفاع از پایان نامه
تبیین وظیفه متربی قبل از رسیدن به 

محضر استاد از دیدگاه ابن عربی و بیان 
مبانی عرفانی و اخالقی آن

به گزارش روابط عمومی: جلسه دفاع از پایان 
نامه حجت االســالم و المســلمین علیجان 
حسنی، دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد رشته 
تربیت مربی اخالق مؤسســه روز دوشنبه 6 

بهمن  برگزار شد.
استاد راهنمای این پایان نامه حجت االسالم و 
المسلمین دکتر حسین مظفری، استاد مشاور 
حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر علیرضا 
کرمانی و اســتاد داور جناب حجت االســالم 
والمســلمین آقای دکتر ســید احمد فقیهی 

می باشند. 

جلسه دفاع از پایان نامه
تأثیر زیارت مشاهد اهل بیت )علیهم السالم( 

بر رشد اخالقی
به گزارش روابط عمومی: جلسه دفاع از پایان 
نامه حجت االســالم و المســلمین ابوالفضل 
عســکری، دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد 
رشــته تربیت مربی اخالق مؤسسه روز  شنبه 

11بهمن  برگزار شد.
استاد راهنمای این پایان نامه حجت االسالم و 
المسلمین دکتر سید احمد فقیهی، استاد مشاور 
حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر محمد 
رضا موسوی نسب و استاد داور جناب حجت 
االســالم والمسلمین آقای دکتر علی حسین 

زاده می باشند. 
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عالمه مصباح:

اسالم هراسي و ممانعت از ترویج دین، بزرگترین 
خیانت جوامع غربي به انسان هاست

عضو خبرگان رهبري اظهار داشــت: باالترین خدمت به انسانها، آشــنا کردن آن ها با اسالم و معارف اهل بیت )ع( 
اســت، و بزرگترین خیانت نیز ممانعت از انتشار و ترویج دین است؛ لذا برخي از کارهایي که در کشور هاي غربي و 
به ویژه فرانسه براي اســالم هراسي انجام مي شود، بزرگترین خیانت به انسان ها، و جنایتي بدتر از کشتار هزاران 
بي گناه اســت؛ چرا که کشتار مردم، سبب محروم شــدن آن ها از زندگي در این دنیاست، اما اسالم هراسي، سبب 

جلوگیري از رسیدن انسان ها به سعادت ابدي مي شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني آثار حضرت آیت اهلل مصباح یزدي، ایشــان در جمع تعدادي از فعاالن مراکز اسالمي 
آمریکاي التین که در تاریخ پنج بهمن 93 برگزار شد، ضمن خوشامدگویي به حاضران خاطرنشان کرد: براي کساني 
که بینش الهي ندارند، طبیعي اســت که نهایت خدمت به بشر را خدماتي بدانند که زمینه زندگي، رفاه، خوشي و لذت 
بشــر را تأمین کند، اما به نظر معتقدین به ادیان الهي، بزرگ ترین خدمت به بشر، توجه دادن آن ها به زندگي جاودانه 

و فراهم کردن زمینه براي رسیدن به سعادت است.
اســتاد اخالق حوزه علمیه با اشاره به اینکه همه نعمت ها، در مقابل عظمت نعمت شناخت دین، پیامبر )ص( و احکام 
دین، بسیار کوچک هستند، اظهار داشت: عالقه ما به پیامبر اسالم )ص( تنها یک عاطفه صنفي، قومي و نژادي همراه 
با تعصب نیســت، بلکه دلیل عقلي بسیار موجهي نسبت به محبت خود به ایشان داریم و آن به خاطر خدمت عظیمي 

است که ایشان به ما و عالم بشریت کرده است.
وي با اشــاره به نعمت دین یادآور شــد: اســتفاده از هر نعمتي و به جا آوردن شکر آن، منوط به شناخت آن است؛ هر 
چند دین بر کســي تحمیل نمي شــود، اما خداوند وسیله شناخت دین را در اختیار ما قرار داده تا آن را شناخته و از آن 

استفاده کنیم.
استاد فلسفه و تفسیر حوزه علمیه قم با اشاره به این که صرف وجود کتاب هاي پزشکي و وجود پزشک در جامعه، سبب 
درمان بیماران نمي شود، اظهار داشت: همان طور که  باید به کتاب هاي پزشکي و شخص پزشک مراجعه و دستورات 
او را عمل کرد تا بیماري درمان گردد، خداوند متعال نیز یک پزشــک که همان پیامبر )ص( اســت و کتاب درمان که 

همان قرآن است، را فرستاده تا با مراجعه به آن، راه درمان مشکالت معنوي و رسیدن به سعادت را بیاموزیم.
وي افزود: هم چنین همان گونه که وجود یک پزشک در شهر، براي معالجه همه بیماران کفایت نمي کند و لذا مراکز 
آموزشي متعددي براي رشته پزشکي تأسیس مي شود، دین هم این گونه است، یعني صرف وجود پیامبر )ص( و قرآن 
براي هدایت بشــر کافي نیست، بلکه باید افرادي باشــند تا آموزه هاي کتاب و سنت پیامبر )ص( را تدریس کنند تا با 

تربیت نیرو، همه نیاز هاي جامعه برطرف شود.
عضو خبرگان رهبري خاطر نشان کرد: یاد نگرفتن دین و معارف دیني در وهله اول ظلم به خود و در وهله دوم توهین 
به خداوند اســت؛ چرا که اگر شخص بزرگي هدیه اي مهم براي ما بیاورد و ما اصال آن را باز نکنیم و در گوشه اي آن 

را رها کنیم، نوعي توهین به آن شخص و محروم کردن خود از هدیه اوست.

عضو خبرگان رهبري گفت: کســاني که در ایران 
از تحــزب دفــاع مي کنند، از تئــوري حزب دفاع 
کرده، آن را مصداقي از تعاون مي دانند؛ لذا شــهید 
دکتر بهشتي، حزب را معبد مي داند؛ چرا که حزب 
مي تواند جایگاهي براي تعاون بر کار خیر باشد؛ اما 
افــرادي که با حزب مخالف هســتند، معتقدند که 
این تئوري ها فقط شعار و روي کاغذ هستند، و در 
مقام عمل این تئوري فراموش مي شود و احزاب به 

دنبال رسیدن به قدرت حرکت خواهند کرد.  
به گــزارش خبرنــگار پایگاه اطالع رســاني آثار 
حضرت آیــت اهلل مصباح یزدي، ایشــان در دیدار 
با جمعي از اعضاي حزب مؤتلفه اســالمي که در 
تاریخ دوم بهمن 1393 با اشــاره به جایگاه تعاون 
در فرهنگ اســالمي اظهار داشت: یکي از مفاهیم 
عامي که در قرآن کریم صریحا بر آن تأکید شده، 
مســأله تعاون است؛ همکاري و تجمیع توان ها در 
کارهاي اجتماعي سبب مي شود تا بازدهي کار، به 
صورت تصاعدي افزایــش یابد؛ لذا هر کار خیري 
که مســلمانان در آن با هــم همکاري کنند، مورد 

تأکید و تأیید اسالم است.
آیت اهلل محمد تقي مصباح یــزدي با بیان این که 
تعاون بر کار خیر به هر شــکل و شیوه اي تحقق 
یابد، مطلوب است خواه عنوان حزب داشته باشد یا 
نه، خاطر نشان کرد: در قرآن کریم هم حزب اهلل و 
هم حزب الشیطان وارد شده است، البته این حزب، 
با مفهوم سیاســي حزب که امروزه مصطلح است، 

متفاوت مي باشد.
رئیس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني 
)ره( یادآور شــد: در واقع هر حزبي به بهانه دفاع 
از یک گروه جامعه یا یک شــیوه اداره کشــور، 
مي خواهد به قدرت برســد تا بتواند از آن ســوء 
استفاده کند و منافع شخصي خود و اعضاي خود 
را تأمین کند؛ لذا این که امــام )ره( نیز در یکي 
از سخنانشــان، جمهوري خواهان و دموکرات ها 
در آمریــکا را مثل هم دانســتند، ناظر به همین 
مسأله است؛ چرا که اصل براي آنها، رسیدن به 

قدرت است.
وي بــا بیان این که آن چه مهم اســت تعاون و 
همکاري براي انجام کار خیر است، خاطر نشان 
کرد: این مسأله بسیار خوب است که افرادي که 
افکاري نزدیک به هم دارند، براي بیشــتر شدن 

اثر فعالیتشان، همکاري کنند.

تعاون بر کار خير مورد تأييد 
اسالم است؛ خواه عنوان حزب 

داشته باشد يا خير
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عضو خبرگان رهبري با اشاره به اتفاقات اخیر 
فرانســه، اظهار داشت: کســاني که بنیانگذار 
تروریسم هستند و علنا از تروریست ها حمایت 
مي کنند، این گونه القاء مي کنند که مسئولیت 

ترور ها بر عهده مسلمانان است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رســاني آثار 
حضرت آیت اهلل مصباح یزدي، ایشان در دیدار 
با جمعي از دانشجویان خواهر و برادر زنجان 
و طالب مدرسه علمیه مشکات اظهار داشت: 
همه ما معتقدیم که ســعادت انسان در دنیا و 
آخرت در گرو عمل به اسالم است، آن هم از 
همان راهي که معصومین )ع( بیان کرده اند و 
اگر راه بهتري براي رسیدن به سعادت وجود 
داشت، قطعا از طریق اهل بیت )ع( براي مردم 

بیان مي شد.
اســتاد تفســیر و فلسفه اســالمي ادامه داد: 
بزرگان علماي مذاهب مختلف اهل سنت به 
اعلــم بودن ائمه ما اعتــراف کرده اند و عقل 
حکم مي کند که به اعلم رجوع شود. لذا حتي 
بر اســاس مذهب اهل ســنت نیز اشکالي در 
تبعیت از اهل بیت )ع( وجود نخواهد داشــت، 
چــرا که وقتي تقلید از بــزرگان علماي آن ها 
جایز باشد، به طریق اولي تبعیت از کسي که 

اعلم از آن هاست، جایز خواهد بود.
استاد اخالق حوزه علمیه قم با اشاره به این که 
رجوع به متخصص امري عقلي اســت، ادامه 
داد: در مســائل اجتماعي نیــز همین قاعده 
جریان دارد، لذا ســخن کســي حجت است 
که هم دین را و هــم مصالح مردم را )ولو با 
مشورت با سایرین( بهتر از دیگران مي شناسد.

وي با بیان این کــه نیاز هاي اقتصادي زود تر 
مورد توجه دولت ها قرار مي گیرد، خاطر نشان 
کرد: به عنوان نمونه هنوز چندین ماه به عید 
مانده است، اما دولت براي میوه مصرفي مردم 
در ایــام عید تمهیدات الزم را مي بیند و اقدام 
به واردات یا ذخیره میوه مي کند. اما نکته قابل 
توجــه این که آیا دولت در قبال دین مردم که 

مهم ترین مسأله است، وظیفه اي دارد یا خیر؟ 
آیــا باید نگران دین مردم باشــد یا مربوط به 
او نیســت؟ آیا دولت مســئولیت حفظ دین و 

ارزش هاي دیني و آرمان ها را دارد یا خیر؟
آیت اهلل مصباح یزدي با اشــاره به عدم توجه 
کافــي دولت ها به دین مردم اظهار داشــت: 
متأسفانه بیشتر دولت ها وظیفه خود را تأمین 
نیاز هاي مادي مردم مي دانند و حتي برخي از 
دولت ها صریحا اعالم مي کنند که ما مسئول 
آخرت مردم نیستیم! البته چنین چیزي ناشي 
از این مسأله اســت که آیا دین امري فردي 

است یا اجتماعي؟
عضو خبرگان رهبــري با بیان این که انقالب 
واقع شــد تا دولت اســالمي به مسائل دیني 
مردم اهتمام داشــته باشــد، ادامه داد: حتي 
تأمین نیاز هاي مــادي مقدمه اي براي حفظ 
دین مردم اســت. ریخته شــدن خون صد ها 
هزار انســان بي گناه و پاک در دوران انقالب 
اســالمي و دفاع مقدس، نه به خاطر شکم و 
رفع تحریم، بلکه بــه خاطر دین بود؛ چرا که 
دشمن نمي خواهد دولت اسالمي تشکیل شود 

تا به دین مردم اهتمام بورزد.

پایگاه اطالع رســاني  به گزارش خبرنــگار 
آثــار حضرت آیت اهلل مصباح یزدي، ایشــان 
در دیــداري صمیمانه با جمعــي از فعاالن و 
هنرجویــان فرهنگ و رســانه جبهه انقالب 
اســالمي که در تاریخ 25 دي 93 برگزار شد 
با اشــاره به ارتباط دین و هنر اظهار داشت: 
هنر هر گونه تعریف شود و از هر نوعي باشد، 
نعمتي از نعمت هاي خداست که مي توان براي 
رســیدن به کمال از آن استفاده کرد، که البته 
براي اســتفاده صحیح در جهت کمال انساني 
باید به دین مراجعه کرد، وگرنه هنر مي تواند 

سبب سقوط و دوري از خداوند نیز بشود.
رئیس مؤسســه آموزشــي و پژوهشي امام 
خمینــي )ره( با اشــاره به این کــه باور ها و 
ارزش ها دو بخش اصلي دین هستند، اظهار 

داشــت: اتفاقا همین دو مسأله مبناي اصلي 
فرهنگ را تشکیل مي دهند؛ در واقع فرهنگ 
همان باور ها و ارزش هاســت که در عمل و 

کنش اجتماعي، تجلي مي یابد.
این مفســر قرآن کریم با اشــاره به آیه اي 
از قرآن، خاطر نشــان کــرد: اگر معیار هنر، 
هواي نفس و یا خوشایند جامعه باشد، دوامي 
نخواهد داشت؛ هنر زماني میوه مي دهد که 
ریشه دار باشد و بر اساس ارزش ها و باورهاي 
دیني شکل گرفته باشد، اما اگر بدون مبناي 
صحیح باشد، مانند درخت بي ریشه اي است 

که ثبات و قراري ندارد.
عضو خبرگان رهبري بــا بیان این که ارزش 
گذاري بدون توجه به باورها، در واقع بي ریشه 
و بدون دوام خواهد بود، ادامه داد: پنجاه سال 
پیش در برخي کشــور هاي غربي، پوشــیدن 
لباس آســتین کوتاه توســط یک مرد، امري 
خالف عفت عمومي قلمداد مي شــد، درحالي 
که امروز حتي ظاهر شــدن زنان در جامعه با 
لباس هاي بسیار کوتاه و غیر ساتر هم خالف 
عفت عمومي محسوب نمي شود؛ و این نشان 
مي دهــد که اگــر ارزش ها ریشــه در باور ها 
نداشــته باشــد، خوبي و بدي، هنجار و ضد 

هنجار هیچ مالک معقولي نخواهد داشت.

21 دي: دیــدار دکتــر دودا از آلباني و دکتر 
لگن هاوسن

25 دي: دیدار جمعي از فرماندهان سپاه
25 دي: دیدار جمعي از فعاالن و هنرجویان 

فرهنگ و رسانه جبهه انقالب اسالمي 
1 بهمن: دیدار رئیس مجلس وحدت مسلمین 
پاکستان حجه السالم آقاي راجه ناصر عباس
2 بهمن: دیدار مسولین حزب موتلفه اسالمي

5 بهمــن: دیــدار جمعي از فعــاالن مراکز 
)آرژانتین(، مؤسسه  آمریکاي التین  اسالمي 

فرهنگي هنري اندیشه شرق
9 بهمــن: دیــدار اعضاي انجمــن معرفت 

شناسي حوزه علمیه
9 بهمن: دیدار اســاتید حوزه و دانشگاه هاي 

استان یزد

ديدارها و سخنراني های حضرت استاد

عالمه مصباح:
حفظ دين و ارزش هاي 

ديني، مهم ترين وظيفه دولت 
اسالمي است

عالمه مصباح:
مالک هنر مطلوب، ارائه اثر 

بر اساس باور ها و ارزش هاي 
صحيح است
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانی روابط عمومی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، حجت 
االسالم والمســلمین حســن متولی، مدیر انتشارات 
مؤسسه در گزارشی، روند فعالیت های این مدیریت را 

توضیح داد.
حجت االســالم و المســلمین متولی در ابتدای این 
گزارش مراحل انتشــار کتاب را مــورد توجه قرا داد و 
اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح علمی و ترغیب 
اســاتید، محققان، طالب و دانش پژوهان به تألیف و 
نگارش کتب، تولید و چاپ آثار پژوهشگران و صاحب 
نظران در زمینه های علوم انسانی با رویکرد اسالمی، در 

اولویت سرفصل های این مدیریت قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای نشر هر کتاب، جایگاه علمی و 
فنی آن توسط شورای کتاب مورد ارزیابی قرار می گیرد، 
افزود: اعضاء شورای کتاب مرکب از دو نفر عضو حقیقی 
و سه نفر شــخصیت حقوقی است. آیت اهلل فیاضی و 
حجت االسالم دکترمحمد جواد نوروزی، اعضاء حقیقی 
این شــورا و معاونت محتــرم پژوهش، جناب حجت 
االسالم دکتر سقای بی ریا، مدیر محترم تدوین متون، 
جناب حجت االسالم آقای احمدی و مدیر انتشارات، 
حجت االســالم حسن متولی، اعضاء حقوقی  شورای 

کتاب می باشند.
مدیر انتشارات مؤسسه یادآور شد: روند کار در شورای 
کتاب به این گونه است که کتاب به همراه شرح اجمالی 
از زندگی علمی مؤلف به شورا می آید و پس از بررسی و 

تأیید اعضاء بررسی برای چاپ آماده می شود. 
وی اظهار داشــت: پایان نامه های داخلی مؤسســه، 
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و آثار دیگر نویسندگان،  

مواردی است که عمدتا برای انتشار معرفی می گردد.
حجت االسالم و المسلمین متولی با بیان آمار کتاب های 
منتشر شــده در سال 92 و 93  اظهار داشت:  در سال 
92، تعداد 65 عنوان کتاب چاپ اول با تیراژ 108000 و 
94 عنوان چاپ مجدد و در سال 93 ، تعداد 35 عنوان 
کتــاب چاپ اول با تیــراژ 94000 و 102 عنوان چاپ 
مجدد، توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی )ره( منتشر شد.
وی به حضور انتشارات در شانزدهمین همایش کتاب 
سال حوزه که در بهمن ماه 93 برگزار شد، اشاره کرد و 
یادآور شد: تعداد 4 عنوان از کتاب های انتشارات، حائز 
رتبه اثر تحسین شده و شایسته تقدیر شدند که عبارتند 

از؛ 
1. آموزش پودمانی مبانی اســالمی،  جناب آقای علی 

امینی نژاد، به عنوان اثر تحسین شده.
2. قبسات الیقین،  جناب آقای محمد امین ابوالحسنی، 

به عنوان اثر تحسین شده.
3. مقتل جامع ســید الشــهدا،  جنــاب آقای مهدی 

پیشوایی، به عنوان اثر  شایسته تقدیر.
4.  زبان قرآن با نگاهی به چالشــهای کالمی تفسیر، 
جناب آقای ابوالفضل ســاجدی، به عنوان اثر شایسته 

تقدیر.
حجت االســالم و المسلمین متولی با اشاره به حضور 
انتشــارات در نمایشــگاه های کشــور، اظهار داشت: 
یکــی از فعالیت های این مدیریــت، حضور در اغلب 
نمایشگاه  های کشــوری، بین المللی و نمایشگاه های 
استانی جهت شناساندن محصوالت به مجامع علمی 

می باشد که شامل موارد ذیل است:
1. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

2. نمایشگاه کتاب استان های مختلف
3. نمایشگاه کتاب حوزه

4. نمایشگاه کتاب دفاع مقدس تهران در باغ موزه دفاع مقدس
5. نمایشگاه باور نگاران تهران در محل یادمان شهدای 

هفتم تیر

6. نمایشــگاه کتاب اجالس بین المللی جریان های 
تکفیری در قم 

وی افزود:  تدویــن و تولید کتب با کیفیت و مطابق با 
استانداردهای کشور و توسعه فروش اینترنتی از طریق 
فعال سازی سایت اطالع رسانی انتشارات برای داخل و 

خارج از کشور، از دیگر فعالیت های انتشارت می باشد.
مدیر انتشــارات مؤسسه اظهار داشت: در جهت اطالع 
رســانی و فروش اینترنتی، عالوه بر استفاده از سایت 
ebazar شرکت پست که به سایت انتشارات لینک 
اســت، با یک شرکت دیگر به نام فروتل قرارداد بسته 
شده است که امکانات بیشتری از جمله جستجوی  بهتر  

کتاب ها را دارد.
وی یادآور شــد:  ایجاد نمایندگی هــای فعال و پویا در 
سراسر کشور به منظور نشر دستاوردهای علمی مؤسسه 
و معرفی جایگاه علمی آن، از برنامه هایی اســت که 
انتشارات با جدیت دنبال می کند و فعال سازی و افتتاح 
حداقل یک نمایندگی در مراکز استان ها و 4 فروشگاه 

در شهر قم در همین راستا می باشد.
حجت االسالم و المســلمین متولی ادامه داد: در راستای 
تعامل ســازنده و مثبت با ناشــران خارجی برای تبیین و 
گسترش فرهنگ اســالمی، در دو سال اخیر ارتباط هایی 
با خارج از کشــور برقرار شده اســت که به تعامل با مرکز 
اسالمی لندن با همکاری جناب حجه االسالم دکتر شمالی، 
ارتباط با آذربایجان جهت ترجمه و نشر دو کتاب بهترین ها و 
بدترین ها و انسان سازی در قرآن، ارتباط با هندوستان برای 
چاپ و نشر دو عنوان کتاب اردو و انگلیسی، ارتباط با بیروت 
برای نشــر 5 عنوان کتاب از جمله نظریه حقوقی، نظریه 

سیاسی، مفاهیم قرآن، سیر الی اهلل اشاره کرد.
وی در پایان یادآور شــد: با توجــه به اهمیت معرفی 
منشــورات؛ انتشــارات، کتابچه ای برای معرفی کلیه 
محصوالت و کتابچه ای برای معرفی آثار حضرت استاد 
به چاپ رســانده است و مرتب با به روزرسانی مطالب 
آن اقدام به تجدید چــاپ می نماید، همچنین معرفی 
تازه های نشر در قالب بنر، اطالعیه و ارسال پیامک از 

دیگر فعالیت های انتشارات است.

در گزارش حجت االسالم والمسلمین متولی مطرح شد؛

روند فعالیت های انتشارات مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 

 در سال 92، تعداد 65 عنوان 
کتاب چاپ اول در 108000 تیراژ 

و 94 عنوان چاپ مجدد 
در سال 93، تعداد 35 عنوان کتاب 
چاپ اول در 94000 تیراژ و 102 

عنوان چاپ مجدد
توسط انتشارات منتشر شد

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(6



به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( آقاي 
رضــا امیري، مســئول واحد ثبــت منابع مرکز 

پژوهشــي دائره المعارف علوم عقلي اسالمي 
گزارش داد: کتابشناسی های تفصیلی منطق 
و تاریخ منطق )3ج( و تاریخ فلسفه )5ج( 

به زودي عرضه مي شود.
وی اظهــار داشــت: مرکز پژوهشــي 
دائره المعــارف علــوم عقلي اســالمي، 
در راســتاي شناســایی و معرفی منابع 
مرتبــط با علــوم عقلی پــس از عرضه 

موضوعات  در  اجمالی  کتاب شناســی های 
فلســفه، کالم، عرفان، منطق و ...، انتشــار 

مجموعــه جدیدي بــه نام کتاب شناســی های 
تفصیلی را در دستور کار قرار داده است. هم اینک 
از این مجموعه، کتــاب منطق و تاریخ منطق در 
سه جلد )حدود 2000 صفحه( و کتاب تاریخ فلسفه 
نیز در پنج جلد )حدود3000 صفحه(، آماده عرضه 

است.
امیــری در ادامه افزود: واحد ثبــت منابع، پس از 
استخراج موضوعات و مســائل منابع علوم عقلی 
اســالمی، بــه چینش منطقــی آن هــا با هدف 
آسان ســازي، سرعت و نظم در تحقیق اقدام کرده 
اســت. بدین جهت، مســائل هر منبعی با عبارتي 
گویا و کوتــاه )نمایه( به صورت مســتند معرفی 
شده اســت؛ بنابراین، مي توان گفت، کتاب شناسی 
تفصیلــی راهنما و دســتیار بســیار مهمی در امر 
تحقیق طالب، دنشجویان و اساتید برای نگارش 

کتاب، مقاله و پایان نامه است. 
در ادامه توضیحات مسئول ثبت منابع درباره کتاب 

شناسی تفصیلی ارائه می گردد.
محتواي کتاب شناسي هاي تفصیلي

الف( بخش متن
در این بخش افزون بر معرفی شناسنامه، محتواي 
منابع نیز به صورت نمایه ذکر شده است. نمایه هاي 
هر کتاب با موضوع بندي هاي مختلف به گونه اي 
)درختي( دســته بندي شده که موضوعات کلي هر 

نمایه نیز مشخص می گردد.
موضوعات درختی هر علم، دســت کم از 

سه بخش تشکیل شده است:
موضوعات ردیف اول: شــامل اســامي رشته هاي 
مختلف علوم عقلي اسالمي اســت مانند فلسفه، 
کالم،  عرفان، معرفت شناسي، فلسفه دین و غیره

موضوعات 
ردیــف دوم: که به وســیله آن هریک از علوم به 
زیربخش هاي کلي تقسیم مي شوند و جایگاه طرح 
موضوعات ردیف سوم را در میان هر علم مشخص 
مي کننــد مانند الهیات بالمعني االخص، مســائل 
کالم، عرفان نظــري، معرفت شناســي تطبیقي، 

اعالم و غیره
موضوعــات ردیف ســوم: که معرفي مســائل و 
موضوعــات مختلف مطرح شــده در یک علم را 
بــه صورت جزئي به عهــده دارد و ما آن را نمایه 
نامیده ایــم: ماننــد صفات واجــب، عصمت امام، 
وحدت وجود، مقایســه ادراک حسي نزد ابن سینا 

و شیخ اشراق، اساتید فارابي و ...
ب( بخش فهرست ها

این بخش شــامل فهرســت های مختلفی مانند 
فهرســت پدیدآوران و منابع اســت، اما فهرست 
موضوعات آن از اهمیت بیشــتری برخوردار است. 
در این فهرست پژوهشگران می توانند با جستجوی 
الفبایــی کلیدواژه مورد نیاز خود، به نمایه هایی که 
در متن بــه صورت پراکنــده در ضمن هر کتاب 
معرفی شده است به صورت یکجا دسترسی داشته 
باشــند؛ افزون بر آن می توانند با نگاهی اجمالی به 
سایر کلید ها و یا نمایه ها به مسائل مرتبط دیگر با 

تحقیق خود دست یابند.
در فهرســت موضوعــات کلیدواژه ها بــه ترتیب 
الفبایي ذکر شده و نمایه ها غالبًا بدون واسطه ذیل 

کلیدواژه ها آمده است.

اما در کلیدواژه هاي مربوط به اشخاص و گرایش ها، 
ذیل کلیدواژه که نام شخص یا گرایش است یک 
یا دو کلیــدواژه فرعي )میاني( دیگر وجود دارد 
که یک نظام مطلوبي به نمایه ها داده است. 
ایــن کلیدواژه هاي فرعــي در گرایش ها: 
معرفي، و در اعالم: شــرح، آراء، آثار، و 

نام اثر است.
در پایان اشاره به چند نکته مهم درباره 
به نظر  فهرســت موضوعات ضروري 

مي رسد:
برای کاربردی تر کردن اســتفاده از این 
فهرست در مواردی نمایه ها دارای چندین 
کلیدواژه است از جمله نمایه های ذیل آراي 
یک شخص در کلیدواژه اصطالحات نیز تکرار 
شده اســت مثال راه های شناخت که در ذیل آراي 
بهمنیار بن مرزبان آمــده در کلیدواژه »علم« نیز 
تکرار شده است که این امکان را به محقق می دهد 
تا بحث و تاریخچه راه های شــناخت و یا مسائل 
دیگر مرتبط با شــناخت را در آنجا مالحظه نماید. 
در نمایه هــای ترکیبی نیز چندین کلیدواژه در نظر 
گرفته شده است، مثال رابطه اصالت وجود و اصالت 
ماهیت نزد ابن سینا دارای سه کلید اصالت وجود، 

اصالت ماهیت و ابن سینا می باشد.
هر کلیدواژه که دارای اصطالحات و یا نام رایج و 
نامرجح اســت آن اصطالحات و نام ها به کلیدواژه 
مرجح ارجاع داده شــده اســت؛ مثال به کلیدواژه 
مرجــح ترکه اصفهاني، محمد بن حبیب اهلل ســه 
نام دیگــر وي، افضل الدین محمــد صدر ترکه و 
محمد بن حبیب اهلل اصفهاني ارجاع داده شده و یا 
به کلیدواژه مرجح جزء الیتجزي این اصطالحات 
ارجاع داده شده است: اتم، اجزاء ذریه، صغار صلب 
و جوهــر فرد. بنابراین پژوهشــگر با رجوع به هر 
کــدام از این اصطالحات می تواند به موضوع مورد 

نیاز خود دست یابد.
در مقابل هر یک از نمایه های زیر کلیدواژه اعدادی 
درج شده اند، مثال حیات در زیر شرح حال کلیدواژه 
بهمنیار بــن مرزبان در نمونه بــاال که این اعداد 
بیان گر شــماره ردیف کتاب مــورد نظر در بخش 
متن اســت و با مراجعه به آن ردیف )که در مورد 
مثــال حیات بهمنیار 15 منبع می باشــد( می توان 
مشخصات کتاب شناسی موضوع مورد بحث و نیز 
شــاخه درختی و صفحه ای کــه منبع از آن بحث 

نموده را مالحظه نمود.

در گزارش مسئول واحد ثبت منابع مرکز پژوهشي دائره المعارف مطرح شد؛

کتابشناسی های تفصيلی منطق و تاريخ منطق و تاريخ فلسفه به زودي عرضه مي شود
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 کتاب » ساختار بازار سرمایه 
در اسالم و بررسی تحوالت آن 

در ایران« منتشر شد
کتاب » ســاختار بازار ســرمایه در اسالم و 
بررســی تحوالت آن در ایــران« اثر حجت 
االسالم محمود عیسوی به همت انتشارات  
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

روانه بازار نشر شد.
کاســتی های مختلفی در نظام بانکی کشور 
وجود دارد. معموال راه حل های ارائه شــده 

محدود به انجام اصالحاتی در این بخش است. اما یکی از مشکالت اساسی نظام بانکی 
کشور، نبود بازار سرمایه فعال درکنار آن است. همگام با یافتن راه حل درون سیستمی برای 
مشــکالت بانکداری کشور، باید در اندیشه یافتن ره حل های دیگر بود. هرنظام مالی، به 
لحاظ ساختاری دارای سه رکن نهادها، ابزارها و قواعد و قوانین است. ساختار بازار سرمایه 
نیز از این اصل مستثنا نیست.  برای یافتن راه حلی بنیادین برای مشکالت نظام مالی کشور 
ناگزیر باید ارکان بازار ســرمایه را بر اساس آموزه های اسالمی بررسی کرد. هدف اصلی 
نویسنده در این اثر، ارائه دیدگاهی جامع درباره بازار سرمایه بر اساس موازین اسالمی است.

این کتاب در چهار بخش تدوین شده که بخش اول آن به بررسی ساختار بازار سرمایه در 
اقتصاد متعارف می پردازد، بخش دوم کتاب، ســاختار بازار سرمایه در اسالم را تببین می 
کند، بخش سوم کتاب به ساختار بازار سرمایه در ایران می پردازد و باالخره تأمالتی درباره 

بازارهای مالی بخش پایانی این اثر می باشد.

 کتاب »برزخ؛ پژوهشی قرآنی و روایی« منتشر شد
کتاب برزخ؛ پژوهشــی قرآنی و روایی، ویراست جدید به قلم حجت 
االســالم علی محمد قاسمی می باشد که به همت انتشارات مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر شد. 
با آمدن مرگ، روح انسان به برزخ منتقل می شود و تا قیامت در آنجا 
خواهد بود. نه تنها  با ادله عقلی و شــواهد تجربی وجود روح مجرد 
قابل اثبات اســت بلکه از طریق آیــات و روایات نیز میتوان اصالت، 

استقالل و بقای آن در برزخ را اثبات کرد. 
هدف اصلی نویســنده ارائه ترســیمی از جهان پس از مرگ و پیش 
از رســتاخیز برای قشــرهای فرهیخته جامعه به ویژه طالب علوم 
دینی و دانشجویان اســت. این کتاب در 5 فصل تدوین شده است. 
در فصل  نخســت کتاب به بررســی ترکیب انسان از روح مجرد و 
دوم  فصل  می پردازد.  مادی  بدن 
کتاب مرگ  یا آســتانه ورود به 
عالم برزخ را تبیین می کند. برزخ 
و ویژگی هــای آن موضوع فصل 
داده  اختصاص  به خود  را  ســوم 

است. 
در فصــل چهــارم ویژگی هــا و 
حاالت اهل برزخ بیان شده است.  
برزخیان  فصل آخر کتاب جایگاه 

می باشد. 

 کتاب » سبک زندگی؛ 
همسرداری از منظر دین« 

منتشر شد
کتاب » ســبک زندگی؛ همسرداری از 
منظر دین با رویکردی روان شناختی« 
اثر حجت االســالم علی احمد پناهی 
به همت انتشــارات مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( روانه بازار 

نشر شد.
به گــزارش روابط عمومی مؤسســه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در این اثر تالش شده سبک زندگی اسالمی با نگاه 

روان شناختی در حوزه همسرداری، ارائه گردد.
تکیه بر مبانی روان شــناختی و تربیتی، با اســتفاده از رهنمودهــا و آموزه های قرآنی 
و ســخنان امامــان معصوم )ع( با بیانی نو از ویژگی های این کتــاب در ارائه مطالب و 

راهکارهاست.
در این اثر سعی شده نیازهای اساسی همسران در زمینه  تفاوت های زن و مرد و کیفیت 
برخورد با این تفاوت ها، بایســته های حقوقی همسران، بایسته های اخالقی همسران، 
جایگاه معنویت در روابط همسران، راهکارهای ایجاد نشاط و شادی در روابط همسران، 
جایگاه اشتغال در روابط همسران، بایسته های جنسی و عاطفی همسران، راه های تنظیم 
خانــواده، مراقبت های دوره بارداری ، جایگاه فرزند در نظام خانواده و ... مورد توجه قرار 

گیرد.

 کتاب »روش های تربیت اخالقی در المیزان« منتشر شد
کتــاب »روش هــای تربیــت اخاقــی در المیــزان« نوشــته حجت االســام اســتاد ســید 
احمــد فقیهــی بــه همــت انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( 

منتشــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( ایــن اثر، 
پژوهشــی در قلمــرو اخــاق اســامی اســت کــه ارائــه الگــوی تربیــت اخاقــی قــرآن 

در تفســیر المیــزان از اهــداف اصلــی نگارنــده در تالیــف ایــن کتــاب اســت .
جایــگاه تربیــت اخاقــی در نظــام اندیشــه دینــی، مفهــوم شناســی تربیــت در قــرآن، 

ــای  ــته بندی روش ه ــوی دس ــی الگ طراح
تربیــت  روش هــای  اخاقــی،  تربیــت 
اخاقــی در بعــد شــناخت، روش هــای 
زمینــه ســاز شــکوفایی و جهــت دهــی میل 
و انگیــزه و روش هــای زمینــه ســاز در بعــد 
ــک  ــاب ی ــن کت ــی از ای ــل، بخش های عم

ــت. ــدی اس جل
کتــاب »روش هــای تربیــت اخاقــی در 
المیــزان« تالیــف حجت االســام اســتاد 
ــری  ــع وزی ــا قط ــی ب ــد فقیه ــید احم س
ــته  ــع آراس ــور طب ــه زی ــه ب در 528 صفح

ــت.   ــده اس گردی

تازه های نشر کتاب

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(8



نوزدهمیــن   
شــماره معرفــت  
ــر  ــان منتش ادی

ــد ش

مقاالت
تشابه ادیان توحیدی؛ 

تحریف کتاب مقدس و تحریف قرآن / حسین نقوی
عقالنیــت آموزه لطف از دیدگاه امامیه و مســیحیت 

کاتولیک/حسن دین پناه، محمد حسین طاهری
بن مایه های مشــترک در مزامیر و احادیث مربوط به 
داود )ع( در متون اســالمی / حسین حیدری، فاطمه 

حاجی اکبری
اندیشــه هندو و بودایی تناســخ در اهل حق/ پیمان 

ابوالبشری، هادی وکیلی
ریشــه یابی فرقه عرفان حلقه کیهانی در فرقه ریکی 

ژاپنی / محمودرضا قاسمی
نقد و بررسی سبک زندگی از منظر داالیی الما/مسعود 

آذربایجانی، مجتبی فیضی

بیســتمین   
ــماره معرفت  ش

فرهنگی 
اجتماعی   

شــد منتشــر 

مقاالت
رابطه علوم انسانی اجتماعی با گفتمان و الگوی اسالمی  
- ایرانی پیشــرفت / غالمرضا جمشــیدی ها، ایمان 

عرفان منش
بررسی روش شناسی بنیادی سیاست نامه نویسی در دوره 

میانه / سعید مقدم
تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر 

عوامل فرهنگی / محمد فوالدی
امکان یا امتناع سینمای دینی در آیینه حکمت صدرایی/ 

سید محمد حسین هاشمیان ، حوریه بزرگ
بررســی انتقادی کابالیسم در سینمای هالیوود )مطالعه 
موردی انیمیشــن ســینمایی ناین( / حفیظه مهدیان، 

محمد حسین فرج نژاد

 چهاردهمیــن شــماره معرفت اخالقي 
منتشر شد

مقاالت
نوآوري هاي محسن فاني کشمیري در نظریه اعتدال 

/ حسین اترک
زهــد و ساده زیســتي و نقش آن در رشــد فردي و 
اجتماعي از منظر  آیــات و روایات / عبدالرضا زاهدي 

و محمد کریمي درچه
سازگاري همسران به شیوة تغافل با تأکید بر آموزه هاي 

دیني / مرضیه محصص
بررســي تأثیر آموزش هاي اخالقي بر تصمیم گیري 

مربیــان  اخالقــي 
ورزشــي / مرتضي 
فتاح پــور مرنــدي، 
سیدمحمد کاشف و 
میرحسن سیدعامري

تبیین نقش و کارکرد 
ظواهر کتاب و سنت 
در اخــالق / مهدي 

نصرتیان اهور

نهمیــن   
ــالم  ــماره اس ش
ــای  و پژوهش ه

مدیریتی 
ــد ــر ش منتش

مقاالت
سالمت اداری و راه های مبارزه  با فساد اداری / استاد 

عالمه محمد تقی مصباح یزدی
راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی، رویکرد اسالمی؛ 
با تاکید بر تفسیر المیزان / محمد تقی نوروزی، علی 

اصغر پورعزت، محمد رضا رحیمی
مدیریت راهبردی و نقش آن در تحول حوزه علمیه / 

سید غالمرضا موسوی
عوامل بازدارنده فســاد اداری از نــگاه امیرالمومنین 

علی)ع( / علی رضاییان، حامد اسداهلل زاده
معرفی مشاغل جنسیتی از منظر اسالم / محمد مهدی 

نادری قمی، رجب علی فهیمی
علل وآثار سکوت سازمانی از دیدگاه اسالم / محسن 

منطقی، حسین حمزه خانی

 دویســت و چهارمیــن شــماره معرفــت 
منتشــر شــد

مقاالت
جایــگاه اعتصــام بــه خــدا در کالم امــام 
ــی  ــه محمدتق ــت اهلّل عاّلم ســجادعلیه الســالم / آی

ــاح  مصب
ــی در  ــه طباطبائ ــای عاّلم ــه ه ــژه کالم )اندیش وی

ــزان( ــیر المی تفس
ــه  ــدگاه عاّلم ــل از دی ــم عق ــت حک ــی حّجی بررس
طباطبائــی بــا تکیــه بــر تفســیر المیــزان /  ســهیال 

ــی  ــری عبدخدای ــر ـ بش پیروزف
ــی در  ــت دین ــر معرف ــذار ب ــل تأثیرگ ــی عوام بررس

ــی  ــواد گل ــرآن« / ج ــیر الق ــی تفس ــزان ف »المی
جایــگاه و نقــش عقــل در منظومــه معرفــت دینــی با 
تأکیــد بــر آراء عاّلمــه طباطبائــی در تفســیر المیــزان 

/ محمــد پورعباس ـ 
ــن زاده  صالح حس

تبییــن مبانی تســبیح 
ــر  ــودات از منظ موج
عاّلمــه طباطبائــی 
المیزان/صدیقــه  در 
هاشــمی  الســادات 

ــور پ
 

 یازدهمین شماره معرفت سیاسي منتشر 
شد

مقاالت
تحلیــل وفــاق اجتماعــي در اندیشــه امــام خمینــي 
ــدار / ــي حق م ــوي تکثرگرای ــر الگ ــد ب ــا تأکی ره ب

ــي واال  محمدرضاکریم
ســازوکارهاي فقــه اســالمي در احیــا و تثبیــت 

کرامــت انســاني/ قاســم شــبان نیا 
ــراي  ــي ب ــر مبنای ــي از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
مبــارزه بــا رژیــم طاغــوت )مبانــي فقهــي و مواضــع  

ــي  ــي ره( / حســین  ارجین ــت اهلل گلپایگان آی
ــول/  ــح مقب ــح و صال ــي انتخــاب اصل بررســي فقه
ســیدمصطفي   / امامــي  میبــدي  ابوالفضــل 

میبــدي  میرمحمــدي 
تبییــن نظریــه والیــت فقیــه بــا تأکیــد بــر دیــدگاه 

ــت اهلل سیســتاني /  آی
ــیدابراهیم حسیني  س
الهــي  مشــروعیت 
حکومــت در عصــر 
ــي  ــا نگاه ــت؛ ب غیب
عالمــه  آراء  بــه 
نائینــي / محمدهادي 

زرافشــان 

تازه های نشر مجله
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جایــگاه حکم و فتوای 
حکومتی در فقه سیاسی

به همت گروه علوم سیاسی )کارگروه 
فقه سیاســی( مؤسســه آموزشی و 
برگزار  امام خمینــی)ره(  پژوهشــی 

 گردید. 
نشســت  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
علمی گروه علوم سیاســی با عنوان 
»جایــگاه حکم و فتــوای حکومتی 
در فقه سیاســی« روز ســه شــنبه 
1393/10/23 در ساعت 18 در سالن 
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  اندیشه 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
در این نشســت علمی آیت اهلل  سید 
محمد علی مدرســی سخنرانی و به 

ارائه نظرات علمی پرداخت.

نشست علمی »بررسی 
و تحلیل جسمانیت معاد در 

عرفان«
به همــت گروه کالم و فلســفه دین 
نشســت علمی با عنوان »بررســی و 
تحلیل جسمانیت معاد در عرفان« در 
سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی)ره( 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی؛ نشســت 
علمی »بررسی و تحلیل جسمانیت معاد 
در عرفان« با سخنرانی حجت االسالم 
و المسلمین دکتر علیرضا کرمانی روز 
سه شنبه 93/11/14 از ساعت 18:30 

در سالن اجتماعات برگزار  شد.

در  ها  ارزش  »نقــش 
علوم انســانی توصیفی« با 
آیت اهلل  دیــدگاه  بر  تاکید 

مصباح یزدی )دامت برکاته(
دومین نشســت علمی »نقش ارزش 
ها در علوم انسانی توصیفی« به همت 

گروه فلسفه برگزار گردید. 
به گــزارش روابط عمومــی؛ در این 
نشســت علمــی حجت االســالم و 
المسلمین دکتر علی مصباح سخنرانی 
کرد و ناقد این نشســت علمی استاد 
محترم حجت االسالم و المسلمین اکبر 

میر سپاه بود.
این نشست علمی در تاریخ 93/10/27 

در سالن اندیشه برگزار شد.

از سلسله نشست های 
»باز  عنوان   با  خوبان  خانه 

باران ...« برگزار  گردید. 
به گــزارش روابط عمومی؛ نشســت 
در  اخالقی  ایجاد تحول  »راهکارهای 
فرزندان« با حضور کارشــناس محترم 
آقای دکتــر عبدالعظیم  برنامه جناب 
کریمــی روز دوشــنبه 93/10/22 از 
ساعت 18:30 در تاالر مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی)ره(
 برگزار  گردید.

از  نشســت  اولیــن 
علمی  نشست های  سلسله 
»انقــالب اســالمی از نگاه 

نظریه پردازان غربی« 

ســخنرانی پروفسور رشید بن عیسی 
الجزایری با عنوان »بررســی و نقد 
نظریه پردازی غربــی درباره انقالب 
اسالمی« در اولین نشست از سلسله 
نشست های علمی گروه تاریخ اندیشه 
معاصر مؤسســه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی)ره( 
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی 
روابط عمومی مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امام خمینی)ره( نخستین 
از سلسله نشست های علمی  نشست 
با موضوع »انقالب اســالمی از نگاه 
نظریه پــردازان غربی« روز شــنبه 
93/11/4 بعد از نماز مغرب و عشا در 
سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی)ره( 

برگزار  شد.
در این نشســت علمی که با حضور 
جمعی از اندیشمندان، اساتید و دانش 
پژوهان مؤسســه امــام خمینی)ره( 
برگزار می شــود؛ پروفسور رشید بن 
عیســی الجزایری در سخنرانی خود 
بــه بررســی و نقد نظریــه پردازی 
انقالب اســالمی  های غربی درباره 

پرداختند.
اســت سلســله نشست های  گفتنی 
علمی با موضوع »انقالب اسالمی از 
نگاه نظریه پردازان غربی«  همراه با  
بررسی و نقد آن از تاریخ 4/بهمن تا 9 
اسفند 93 شنبه ها بعد از نماز مغرب و 
عشا با حضور جمعی از صاحب نظران، 
اســاتید و دانش پژوهان مؤسسه امام 
مؤسسه  اندیشه  سالن  در  خمینی)ره( 
امام خمینی)ره(  پژوهشی  و  آموزشی 

برگزار می گردد. 

نشست های علمی

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(10



در  قدرت  رابطه ســاختار 
خانــواده فعلي و اصلــي فرد با 

آموزه  از منظر  کارآمدي خانــواده 
هاي اسالمي

پدیدآورنده: محمد زارعي توپخانه
به راهنمایي مســعود جان بزرگــي/ محمدرضا 
احمدي.- کارشناســي ارشــد، گروه روانشناسي، 

رشته روانشناسي گرایش خانواده( ؛ 1392 .
پژوهش حاضر درصدد بررســي رابطه ســاختار 
قدرت در خانواده فعلي و اصلي فرد، با کارآمدي 
آن از منظر آموزه هاي اســالمي اســت. جامعه 
آماري این تحقیق شامل کلیه زنان معلم شاغل 
در مدارس راهنمایي و دبیرســتان ســطح شهر 
نورآباد لرســتان اســت. نمونه پژوهش 205  نفر 
است که به روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب 
شده اند. ابزار مورد استفاده در این روش پژوهش، 
پرســش نامه 79  ســوالي کارآمــدي خانواده و 
پرسش نامه 36  سوالي ساختار قدرت در خانواده 
اســت. پژوهش از نوع همبســتگي است. داده 
ها بر اساس ضریب همبســتگي پیرسون، آنالیز 
واریانس، آزمون تعقیبي تامهان و رگرسیون چند 
متغیره گام به گام تحلیل شد. یافته ها حکایت از 
آن دارد که بین ساختار قدرت در خانواده فعلي و 
کارآمدي خانواده، رابطه مثبت و معناداري وجود 
دارد. از بین ســاختارهاي چهارگانه )زن ساالر، 
دموکراتیک زن مقتــدر، دموکراتیک مرد مقتدر 
و مردساالر(، ساختار زن ســاالر داراي کمترین 
کارآمدي اســت و ساختار دموکراتیک مرد مقتدر 
)نه مردســاالر( بیشــترین کارآمدي را به دنبال 
دارد. همچنین، ســاختار دموکراتیک مرد مقتدر، 
بخــش معناداري از واریانس کارآمدي خانواده را 
پیش بیني مي کند. یافته دیگر نشان مي دهد که 
بین ساختار قدرت خانواده اصلي فرد )پدرمحور( 
با کارآمدي خانواده، رابطه مثبت معناداري وجود 
دارد. ســاختار قدرت خانواده اصلي )پدرمحور(، 
بخــش معناداري از واریانس کارآمدي خانواده را 
پیش بیني مي کند. بر اساس یافته هاي پژوهش، 
یافته هاي متفاوت پیشین و الگوي ساختار قدرت 
بر اساس آموزه هاي اسالمي تبیین مي شود. در 
نتیجه، نقش مردان در ساختار قدرت و مدیریت 

خانواده از اهمیت معناداري برخوردار است.

بررســي نقش ایمان در شکل 
انسان  ســالم  شخصیت  گیري 

بانگرش به منابع اسالمي

پدیدآورنده: حبیب اهلل موسوي

بررسي نقش ایمان در شکل گیري شخصیت 
سالم انسان بانگرش به منابع اسالمي/ حبیب 
اهلل موسوي.- به راهنمایي ابوالقاسم بشیري/ 
صادق کریم زاده.- کارشناسي ارشد )موسسه 
آموزشي و پژوهشــي امام خمیني )ره(گروه 
علوم تربیتي، رشــته علوم تربیتي - گرایش 

تعلیم و تربیت ارزش ها( ؛ 92 - 93 .
هدف اصلي این پژوهش، تبیین چگونگي 
تأثیــر ایمان در شــکل گیري ســالمت 
شخصیت براســاس منابع دیني است، که 
با استفاده از روش تحقیق کیفي و از نوع 
تحقیــق تحلیلي - تفســیري، به تحلیل 
دو مفهوم ایمان و شــخصیت پرداخته و 
با مراجعه به متون دیني و روان شناســي 
کیفیت نقش ایمــان را به عنوان یکي از 
بنیادي ترین ارزش در مجموعه اي نظام 
ارزشي اســالم، در سالم سازي شخصیت 
مورد بررســي قرار داده و بــه این نتیجه 
رســیده اســت که: در پرتو ایمان، منبع 
جامع و کامل معرفتي براي انسان گشوده 
مي گــردد که از این رهگذر، ابتدا فرد، در 
مقام ارتباط با خدا، خویشــتن، همنوعان 
و طبیعت، داراي بعد بینشــي واقع بینانه 
گردیده؛ سپس، بعد گرایشي وي، در مسیر 
شرع و عقل، جهت دهي مي شود و درپي 
آن، متناسب با آن دو بعد، بعد رفتاري وي، 
ســامان مي یابد و بدین طریق ســالمت 

شخصیت تأمین مي گردد.

ارتباطــات ســازماني 
در ســیره حکومتــي حضرت 

امیرالمؤمنین علي )ع(

پدیدآورنده: محمود رستمي اول
 بــه راهنمایــي محمدمهــدي نــادري قمي/ 
محمدتقي نوروزي.- کارشناســي ارشــد، گروه 

مدیریت، رشته مدیریت( ؛ 1393 .
ایــن پژوهــش ابتدا بــه تبیین دیــدگاه هاي 
مختلــف نظریه پــردازان غربــي، در خصوص 
ارتباطات در ســازمان ها مي پردازد و ســپس 
آن را در ســیره  حکومتي حضرت امیرالمؤمنین 
علي )ع( مورد بررســي قرار مي دهد. در فصل 
یافته هاي پژوهش به بررســي محورهاي پنج 
گانه ارتباطات ســازماني در ســیره ي حکومتي 
حضرت امیرالمؤمنین علي )ع( اشــاره مي شود 
که عبارت است از کانال هاي ارتباطي، محتواي 
ارتباطات، مســیر ارتباطي، سبک هاي ارتباطي 
و شــبکه هاي ارتباطي. در نهایت ویژگي هاي 
ارتباط اثربخش در ســیره  حضرت امیرالمؤمنین 
علي )ع(، مورد بررســي قرار مــي گیرد. روش 
تحقیق این پژوهش، روش توصیفي - تحلیلي 
اســت. محقق عــالوه بر تصویرســازي آنچه 
هست به تشــریح و تبیین دالیل چگونه بودن 
و چرایي وضعیت مســئله و ابعاد آن مي پردازد 
و با بررسي داده هاي تاریخي در سیره حضرت 
امیرالمؤمنیــن علي )ع( و همچنیــن نامه ها و 
خطبه هاي ایشــان در موقعیت هاي گوناگون، 
بــه تحلیل آنها پرداخته و بــا توصیف و تحلیل 
آن ها در صدد دســت یابي به پاســخ سئواالت 
پژوهش برآمده اســت. ایــن پژوهش در صدد 
است گزاره ها و آموزه هایي را در مورد موضوع 
ارتباطات سازماني از سیره حضرت امیرالمومنین 
)ع( استخراج کرده و ارائه نماید. نتایج نشان مي 
دهد ارتباطات ســازماني حضرت امیرالمؤمنین 
)ع( در بســیاري از ابعادش با نظریه هاي نوین 
رایج ارتباطات ســازماني مطابقت دارد. نکته ي 
مهم در سیره ارتباطي حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
رویکرد معنوي و مبتني بر رضاي الهي اســت. 
بر این اســاس در هر نوع ارتباط میان فردي با 
دیگران، غیــر از نتیجه موثر آن، رضاي خداوند 
متعال را نیز باید مد نظر داشت تا به سوي هدف 

واالي انسان )قرب الي اهلل(، پیش رود.

پايان نامه های دفاع شده
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پروفسور رشید بن عیسی

امام خمينی، يک انقالب 
فرهنگی بزرگ را در 
جهان به وجود آورد

پروفسور رشــید بن عیسی الجزایری 
خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی ایران 
از یک فرهنگ  امام خمینی،  به رهبری 
جدیــد و در رقابت بــا فرهنگ غربی، 
به وجود آمده اســت.این انقالب از دل 

فرهنگ اسالمی متولد شده است.
به گزارش روابط عمومی مؤسســه آموزشی و 
پژوهشــی امام خمینی)ره( وی که در ماه های 
منتهی به انقالب اســالمی در سال 1357 از 
مقامات ارشد یونسکو در پاریس بود، در پایان 
هــر هفته برای مالقات با حضرت امام)ره( به 
نوفل لوشــاتو می رفت و با ترجمه مقاالت و 
بیانیه های دانشــجویان ایرانی به فرانســوی، 
خود را در رویدادهای منتهی به انقالب سهیم 

کرد.
بن عیسی مقایســه انقالب اسالمی ایران با 
انقالب فرانســه یا انقالب های ماکسیستی را 
اشتباه برشمرد و اظهار داشت: این انقالب ها، 
انقالبــی در درون فرهنــگ غربی بودند و در 
واقــع فصلی جدیــد را در چهارچوب فرهنگ 
غربی بــاز نمودند و به عبــارت دیگر، نوعی 
جدایی از گذشــته و جدا کردن راه است؛ ولی 
انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی، 
از یک فرهنگ جدیــد و در رقابت با فرهنگ 

غربی، به وجود آمده اســت. انقالب اسالمی 
ایــران از دل فرهنگ اســالمی متولد که این 

فرهنگ، غرب را به چالش کشیده است.
پروفسور رشید بن عیسی در تشریح نفوذ و رشد 
فرهنگ اسالمی در غرب، نفوذ دیگر ادیان را 
منتفی دانســت و ادامــه داد: به قول نیچه، ما 
همه گرایشــات مســیحیت را از افراطی ترین 
نوع، تا تفریطی ترین شکل آن، تجربه نمودیم 
و آن را بــه کناری گذاردیم. همچنین احتمال 

گرایش غرب به یهودیت نیز منتفی است.
وی افزود: تنها اســالم است که آینده غرب را 
در بــر خواهد گرفت و ایــن امر باعث هراس 
غربی ها شــده اســت، چرا که به خوبی درک 

کرده اند، آینده قطعا از آن اسالم خواهد بود.
بن عیسی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به ناشناخته بودن اسالم در غرب حتی 
برای اندیشــمندان غربی تــا پیش از انقالب 
اسالمی، افزود:، پیروزی انقالب موجب عزت 
و احیای اسالم در جهان به خصوص در غرب 
شد. به یاد دارم یکی از دانشجویان در دانشگاه 
ســوربن، وقتی پایان نامه دکترای خود را ارائه 
می کرد، گفــت »تا امروز ما اهمیتی به شــما 
مســلمانان نمی دادیم ولی از این به بعد برای 

شما حساب باز می کنیم.«
وی با بیان اینکه امام خمینی و انقالب اسالمی 
ایران ســبب افتخار و اعتماد به نفس مسلمین 
شد، به حضورش در کالس درس میشل فوکو 
اشــاره کرد و ادامه داد:میشــل فوکو وقتی به 
ایران آمد، گزارشی از انقالب ایران نوشت که 
در آن تصریح می کنــد: آنچه در ایران اتفاق 
افتاد مســأله ای داخلی نیست، بلکه مسأله ای 

است مربوط به همه انسانیت. تا کنون ما ادعا 
می کردیم که از مقدسات گذشتم و آن ها را به 
کناری نهادیم؛ ولی اکنــون امور عادی را نیز 

مقدس می شمریم.
پروفسور بن عیسی در خصوص حضورش در 
نوفل لوشــاتو اظهار داشت: در یونسکو نسبت 
به حضــور من در آخــر هر هفتــه در منزل 
امــام اعتراض کردند. یــک روز در اتاق یکي 
از کارمندان یونســکو تصویر نصب شده پاپ 
را دیــدم، من هم تصویر مبارک امام را باالي 
ســرم نصب کردم. به من شدیدا اعتراض شد، 
من هم در جواب گفتم: این پاپ من اســت و 
من آزادم هر کســي را به عنوان پاپ انتخاب 

کنم.
بن عیسی انسان ساز بودن انقالب را از شگفتی 
های آن دانست و گفت: پیام انقالب چنان رسا 
و تأثیرگذار بود کــه هوگو چاوز گفته بود امام 
من سید علي خامنه  اي )مدظله العالي( است .

وی به عنوان دوست دار و دلسوز انقالب توصیه 
کرد: باید خودمان را نقد کنیم و مشکالت این 
کشور اســالمي را برطرف نماییم و از اصالح 
ســبک زندگي خودمان غافل نباشیم. جزئیات 
مهم انــد. همیــن جزئیاتند که زندگــي ما را 

تشکیل مي دهند.
پروفسور بن عیسی الجزایری در 

پایان سخنان خود تاکید کرد: به سبب 
امام و انقالب اسالمي هر چه مي گذرد 
نام اسالم و ایران پر افتخارتر مي شود 

و اگر من امروز بگویم یک مسلمان 
ایراني هستم، با افتخار مي توانم سرم 

را باال بگیرم. 

گزارش سلسله نشست های انقالب اسالمی
     از دیدگاه نظریه پردازان غربی

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



در این نشست علمی، حجت االسالم و 
المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، نظریه 

پروفسور »نیکي آر. کدي« استاد تاریخ دانشگاه 
کالیفرنیا و یکي از معروفترین ایران شناسان 

غربي را مورد بررسي قرار داد. »نیکي آر. 
کدي« آثار بسیار زیادي در مورد ایران دارد. 

وي رساله دکتراي خود را با عنوان »تأثیر 
غرب بر تاریخ اجتماعي ایران مدرن«  نوشته 
است. در بین موضوعات تحقیقي مورد عالقه 
وي، مسأله جنبش ها و حرکت هاي سیاسي ـ 
اجتماعي در ایران، بخش قابل توجهي را به 
خود اختصاص داده است. براي تبیین نظریه 

کدي پیرامون انقالب اسالمي ایران، عمدتاً  از 
سه اثر ایشان پیرامون انقالب در ایران استفاده 

شده که عبارتند از: 
1. ریشه هاي انقالب ایران، 
ترجمه عبدالرحیم گواهي، 

چ3، تهران، دفتر نشر 
فرهنگ اسالمي،1381.

2. مطالعه تطبیقي 
انقالب هاي ایران، ترجمه 
فردین قریشي، مندرج در: 

متین، س 1، ش 1، 1377. 
3. چرایِي انقالبي شدن 

ایران،  ترجمه فردین 
قریشي،  متین، س 1، ش 2، 1378.  

در این نشست با بررسي کامل این سه اثر و 
نگاهي اجمالي به سایر آثار مرتبط با بحث 

انقالب ایران، تبیین دقیق و صحیحي از نظریه 
ایشان در مورد علت وقوع انقالب اسالمي 

ایران ارائه شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

چکیده نشست دوم انقالب اسالمي
 »بررسي و نقد دیدگاه نیکي آر. کدي درباره 

انقالب اسالمي« 
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( با ایجاد کتابخانه دیجیتال در مؤسســه 
امام خمینی)ره( دسترسی محققان به منابع کتابخانه در کمترین زمان 

ممکن حاصل شد. 
حجت االســالم و المســلمین دکتر بی ریا معاون پژوهشی و مهندس 
رمزی معاون فناوری اطالعات در مصاحبه  با مرکز خبر روابط عمومی 
موسســه به اهمیت این موضوع و امکانات کتابخانه الکترونیکی اشاره 

نموده اند که به آن می پردازیم. 
حجت االســالم و المسلمین دکتر محمد ناصر ســقای بی ریا معاون 
پژوهشــی موسسه اظهار داشت: در زمان گذشــته دسترسي به منابع 
کتابخانه بســیار محدود بود و محققین براي اســتفاده از کتاب ها مي 
بایست به کتابخانه مراجعه می نمودند تا از آن استفاده نمایند و این امر 
باعث شده بود دسترسي به بســیاري از منابع به دالیل مختلف براي 

محققین غیر ممکن باشد .
وی افزود: عالوه بر این تهیه شخصي بسیاري از منابع به جهت قیمت 
بــاالي آن  براي محققین امکان پذیر نبود و از ســوي دیگر محققین 
براي یافتــن مطالب علمي خود  ناچار بودند تمــام یا اغلب صفحات 

بسیاري از کتاب ها را مطالعه نمایند.
معاون پژوهشــی موسســه با یادآوری برخي از مشکالت محققین و 
پژوهشــگران  در دسترسي به منابع ســنتي کتابخانه گفت: امروزه با 
پیشــرفت تکنولوژي و فناوري هاي  جدید، راهکارهاي بسیار مناسبي 
جهت بهبود و تســهیل و دسترســي به منابع علمي و تحقیقاتي ایجاد 

شده است که بارزترین آن ها کتابخانه دیجیتال مي باشد.
وی تصریح کرد: با اســتفاده از خدمات کتابخانه دیجیتال، محقق مي 
تواند در چارچوب مشــخص به منابع مورد نیاز خود در کمترین زمان 
ممکن دسترســي پیدا کنــد و صفحات آن را مطالعــه کند و حتی به 
بسیاري از کتابهای نایاب که جهت خرید آن باید هزینه زیادي پرداخت 
می شــد، بدون اتالف وقت و با کمترین هزینه دسترسی پیدا کند و از 
آن استفاده نماید و مهمتر این که که محقق مي تواند مطلب مورد نظر 

خودر را در تمامي منابع در کمترین زمان ممکن جستجو نماید.
معاون پژوهشی موسسه خاطر نشان کرد: کتابخانه موسسه امام خمیني 

با در اختیار داشــتن بیش از یک صد هزار عنوان کتاب فارسي،عربي و 
التین،  راه اندازي کتابخانه دیجیتال را از چند سال قبل در برنامه خود 
داشته است که پس از انجام رایزني هاي الزم با معاونت محترم فناوري 
اطالعات، مرحله نخســت راه اندازي کتابخانه دیجیتال در دستور کار 

قرار گرفت.
مهندس علی رمزی، معاون محترم فناوری اطالعات هم با اشــاره به 
امکانات کتابخانه دیجیتالی اظهار داشــت: اکنون که بالغ بر سی هزار 
عنــوان کتاب و دویســت عنوان پایان نامه بر روی پایگاه به نشــانی 
dl.iki.ac.ir ارائه شده است؛ امکان بازبیني مطالب صفحات کتاب، 
امکان جســتجوي عنوان، مولف، موضــوع و ... در کتابخانه دیجیتالی 

وجود دارد.
وی در ادامــه افزود: جســتجو در متن کتاب ها امکان پذیر اســت و  
کپي برداري از متن کتاب های التین، جستجوي پایان نامه به تفکیک 
موضوع، پدیدآور، اســتاد راهنما و مشــاور، مشاهده چکیده و فهرست 

پایان نامه ها از دیگر امکانات کتابخانه الکترونیکی است.
مهندس رمزی گفت: با استفاده از کتابخانه الکترونیکی، نشریات علوم 
اســالمي در پایگاه نور قابل مشاهده اســت و مشاهده کتابها بر طبق 

فهرست الفبایي و طبق فهرست موضوعي امکان پذیر می باشد.  
وی به امکان اســتفاده از سلسله دروس آموزشي )صوتي و تصویري( 
و امکان مشــاهده و مطالعه نشریات تخصصي موسسه  هم اشاره کرد 
و ادامه داد: درخواســت کتاب هاي مورد نیــازي که در بانک کتابخانه 

دیجیتال موجود نیست ، امکان پذیر است.
معاون فناوری و اطالعات موسســه امــام خمینی تصریح کرد: امکان 
مشاهده پایگاه هاي دیجیتالي آن الین وجود دارد که عبارتند از: کتابخانه 
دیجیتال gigalib ، کتابخانه دیجیتالي نور، کتابخانه و بانک مقاالت 
civilica ، پایگاه جستجوي پایان نامه ها )irandoc(، کتابخانه و 

.freepapers بانک مقاالت
گفتنی اســت؛ همزمان با تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خمیني)ره( در میالد باسعادت پیامبرعظیم الشان )ص( 

مراسم رونمایي از کتابخانه الکترونیکی موسسه رونمایی شد.

به همت معاونت فناوری اطالعات و معاونت پژوهش؛

کتابخانه الکترونيکی موسسه راه اندازی شد

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



اولیــن شــماره از مجلــه علمــی تخصصــی »آفــاق 
قلــم  بــه  و  آفــاق  انجمــن  همــت  بــه  اندیشــه« 
ــی و  ــه آموزش ــور مؤسس ــارج از کش ــالن خ فارغ التحصی
ــان انگلیســی منتشــر  ــه زب پژوهشــی امــام خمینــی)ره( ب
شــد کــه بــه مباحــث اخالقــی و خانــواده پرداختــه اســت. 
بــه گــزارش مرکــز خبــر و اطــالع رســانی روابــط 
عمومــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( 
ــر  ــی مدی ــن حقان ــلمین ابوالحس ــالم و المس حجت االس
ــام  ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش ــل مؤسس ــن المل ــور بی ام
خمینــی)ره( در مصاحبــه بــا مرکــز خبــر روابــط عمومــی 
ــه در  ــاتید موسس ــی از اس ــت: برخ ــار داش ــه اظه موسس
ــالت علمــی  ــل تحصی ــرای تکمی طــول ســالیان ســال ب
در کشــورهای مختلــف جهــان ماننــد امریــکا، انگلســتان، 
کانــادا، اتریــش، هلنــد و ... اعــزام شــده انــد کــه پــس از 
اتمــام تحصیــالت بــا موفقیــت بــه موسســه بازگشــته اند.

ــن اعــزام و بازگشــت  ــال ای ــه دنب ــزود: ب وی در ادامــه اف
ایــن عزیــزان، انجمــن فــارغ التحصیــالن خــارج از کشــور 
ــا  ــد ت ــکیل ش ــاق تش ــن آف ــام انجم ــه ن ــه ب در موسس
ــه برنامــه هــای علمــی و آینــده موسســه  آنهــا نســبت ب
هــم اندیشــی بیشــتری داشــته باشــند و بتواننــد خدمــت 

ــد. ــه نماین ــه جامعــه علمــی ارائ بهتــری را ب
مدیــر امــور بین الملــل در ادامــه خاطــر نشــان کــرد یکــی 
ــاق« موسســه اتخــاذ  ــن آف ــه در »انجم ــی ک از تصمیمات
 horizons of ــی ــام انگلیس ــا ن ــه ای ب ــار مجل ــد، انتش ش
ــن  ــوای ای ــال محت ــد. فع ــر« می باش ــاق فک thought »آف

ــت« در  ــه »معرف ــل مجل ــی مث ــی - تخصص ــه علم مجل
موسســه اســت کــه در کنــار آن معرفــت فلســفی، معرفــت 
اخالقــی، معرفــت اقتصــادی و ... وجــود دارد ایــن مجلــه 

ــد. ــاپ و منتشــر می کن ــف را چ ــات مختل ــال موضوع فع
ــن  ــت: اولی ــاق« گف ــن آف ــریه »انجم ــئول نش ــر مس مدی
ــاق و  ــه همــت انجمــن آف ــه ب ــن نشــریه ک شــماره از ای
ــه  ــور موسس ــارج از کش ــالن خ ــارغ التحصی ــم ف ــه قل ب
ــه  ــواده پرداخت ــی و خان ــث اخالق ــه مباح ــده ب ــته ش نوش
اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم بــه زودی دومیــن شــماره را 

ــه چــاپ برســانیم. هــم ب
ــه  ــاق دوفصلنام ــن آف ــزود: نشــریه انجم ــه اف وی در ادام
ــک  ــا کم ــی و ب ــت اله ــا عنای ــه ب ــم ک ــت و امیدواری اس
اســاتید بزرگــوار و مقاله هــای ارزشــمند بــر غنــا و 

ــود. ــزوده ش ــه روز اف ــریه روز ب ــن نش ــوای ای محت
اظهــار داشــت  المســلمین حقانــی  و  حجت االســالم 
ــندگان در  ــر نویس ــاق فک ــریه آف ــماره از نش ــن ش در اولی

ــد: ــی مانن ــه موضوعات ــود ب ــای خ مقاله ه
ــی،  ــی خانوادگ ــبک زندگ ــم س ــایبر در تنظی ــای س فض
رابطــه دیــن و اخــالق، تاثیــر اســالم بــر تمــدن اروپایــی، 
مهارت هــای ســازگاری در خانــواده از منظــر اســالم، 

ــه  ــالم ب ــازی، اس ــه سکوالرس ــه مثاب ــازی ب ــی س عقالن
نحــوی مصلحــت جویانــه اخالقــی و بــه نحــوی اخالقــی 

ــد. ــه ان ــه، پرداخت مصلحت جویان
ــزود:  ــان اف ــه در پای ــل موسس ــور بین المل ــر ام مدی
و  حجت االســالم  نشــریه  ایــن  مســئول  مدیــر 
ــی  ــر علم ــی، دبی ــن حقان ــر ابوالحس ــلمین دکت المس
حجت االســالم و المســلمین آقــای دکتــر ســید 
احمــد رهنمایــی و نویســندگان ایــن شــماره آقایــان 
ــاح،  ــی مصب ــر عل ــلمین دکت ــالم و المس حجت االس
ابوالفضــل  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســالم 
دکتــر  المســلمین  و  حجت االســالم  ســاجدی، 
المســلمین  و  حجت االســالم  نمــازی،  محمــود 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــی، جن ــد رهنمای ــید احم ــر س دکت
محمــد فنایــی و جنــاب آقــای دکتــر یوســف دانشــور 

شــند.  می با

انتشار اولين شماره از نشريه علمی تخصصی 
»آفاق انديشه« به زبان انگليسی

دوفصل نامة علمي ـ ترویجي اسالم 
و پژوهش های تربیتي موفق به اخذ 

رتبه علمی پژوهشی شد

اسالم و پژوهش هاي تربیتي دو فصل نامه اي 
علمي ـ پژوهشی در زمینه علوم تربیتي است، 

و طیف وسیع موضوعات تعلیم و تربیت از 
فلسفه تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت اسالمي 

تا ساحت هاي دیـني، اجـتماعي و عـاطفي 
و گرایـــش هاي ایـن رشتـه به صورت 

پژوهش هاي نظري و تجربي را شامل مي شود.
این دو فصل نامه در نظر دارد پژوهش هاي خود 
را با توجه به دیدگاه اسالم و مباني آن در اختیار 
جامعه علمي کشور قرار دهد و بر همین اساس، 

پذیراي مقاالت محققان و استادان ارجمند حوزه 
و دانشگاه مي باشد.

حجت االسالم و المسلمین علیرضا اعرافی 
مدیر مسئولی این نشریه را به عهده دارد. 

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا زارعان 
نیز سردبیر دوفصل نامه اسالم و پژوهش های 

تربیتی می باشد. تاکنون یازده شماره از این 
نشریه منتشر شده است. این دوفصل نامه 

علمی پژوهشی پنجمین سال انتشار خود را 
پشت سر می گذارد.

برای مشاهده چکیده هر شماره به سایت 
 www.nashriyat.iki.ac.ir

مراجعه کنید.
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نشریه خبري- اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره(
مدیر مسئول: علی اصغر شکروی کاشانی

سردبیر: مقداد غالمیان
با نظارت شوراي تحریریه

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

روابط عمومي،تلفن:025-32113627
سامانه پیام کوتاه روابط عمومي: 30002113

برترين های موسسه در شانزدهمين همايش کتاب سال حوزه

کتاب شایسته تقدیر
»تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا)ع(«
گروهی از دانش پژوهان تاریخ زیر نظر 

حجت االسالم و المسلمین استاد مهدی پیشوایی

کتاب شایسته تقدیر
 »قرآن با نگاهی به چالش های کالمی تفسیر«

 حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی

کتاب شایسته تقدیر
»عناصر فلسفه اخالق«

حجت االسالم والمسلمین محمود فتحعلی

کتاب تحسین شده
»آموزش پودمانی مبانی عرفان اسالمی«

حجت االسالم علی امینی نژاد

کتاب تحسین شده
»قبسات الیقین«

محمد امین ابوالحسنی

اثر برگزیده
 »حرکت حبی و نقش آن از دیدگاه ابن عربی« به قلم 

حجت االسالم و المسلمین عبداللطیف عالمی

اثر برگزیده
»نحوه وجود نفس و کیفیت حدوث و قدم آن از دیدگاه ابن عربی و 

مالصدرا« به نگارش حجت االسالم و المسلمین محمد میری

شناسنامه قبس


