
 نشریه خبری- اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(   / سال چهارم / شماره 34 / دی 1393 
www.qabas.iki.ac.ir

عالمه مصباح یزدی:

 روح انقالب اسالمی،
روح وحدت دين

و علم است 

معرفی پژوهشگران برتر
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

11

 اتمام مراحل تحقیقاتي کتاب و نرم افزار 
»المعجم الموضوعی لکتاب الغدیر«

7

نشست هاي خانه خوبان در جهت تأمین امنیت 
تربیتي و رفتاري خانواده ها قدم بر مي دارد

12



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

میــالد بــا ســعادت نبــی مکــرم 
ــت  ــر و برک ــر خی ــالد پ ــالم و  می اس
رئیــس مکتــب جعفــری ،   بــر تمامــی 

ــاد. ــارک  ب ــلمانان مب مس

رهنمود



سال چهارم / شماره34 / دی  1393

3 www.qabas.iki.ac.ir

کتاب »پرنیان 
اندیشه« حاصل 
جلسات پرسش 
و پاسخ آیت اهلل  
غالمرضا فیاضی 

منتشر شد

 ثبت نام رشته 
های دوره آموزشی 
کوتاه مدت دانشگاه 
مجازی امام خمینی 

آغاز شد

کتابخانه 
الکترونیکی 

موسسه رونمایی 
شد

6

11

معرفی رشته 
دانش اجتماعی 

مسلمین

آزمون ورودي 
کارشناسي ارشد 
و دکتري مؤسسه 

برگزار مي گردد

14

15

کتاب »جرعه اي 
از دریاي راز« 
جدیدترین اثر 
عالمه مصباح 

منتشر شد

86

کارگاه مدیریت استرس
بــه گزارش مرکــز خبر و اطالع رســاني روابط 
عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 
)ره(، بــه همت مرکز مشــاوره مأوا وابســته به 
مؤسســه آموزشي و پژوهشــي امام خميني )ره( 

کارگاه آموزشي مديريت استرس برگزار شد.

کارگاه گروه درماني وسواس، 
افسردگي و اضطراب

بــه گزارش مرکــز خبر و اطالع رســاني روابط 
عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 
)ره(، به همت مرکز مشــاوره مــأوا کارگاه گروه 
درماني وســواس، افســردگي و اضطراب توسط 

روحانيون روان شناس برگزارشد.

به همت مرکز مشاوره مأوا برگزار شد

جلسه دفاع از پايان نامه
ساخت پرسشنامه اولیه باورهای منطقی 

زوجین بر اساس منابع اسالمی
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی 
مؤسســه آموزشی و پژوهشــی امام خمينی)ره( 
جلســه دفاع از پايان نامه حجت االســالم آقای 
علی صادقی سرشت، دانش پژوه مقطع کارشناسی 
ارشد رشته روانشناسی مؤسسه روز دوشنبه 8 دی 

برگزار شد.
گفتنی اســت اســتاد راهنمای ايــن پايان نامه 
حجت االسالم و المسلمين آقای دکتر محمد رضا 
احمدی ، استاد مشاور حجت االسالم والمسلمين 
آقای دکتر رحيم ميردريکوندی و استاد داور حجت 
االسالم والمســلمين آقای دکتر محمد مهدی 

صفورايی بودند.

جلسه دفاع از پايان نامه
راه کارهای نهادینه کردن تقوی جهت 

ایجاد و تثبیت خود کنترلی در سازمان از 
منظر اسالم

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( جلسه 
دفاع از پايان نامه حجت االسالم و المسلمين علی 
مساعد، دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد رشته 

مديريت مؤسسه روز يکشنبه 14دی برگزار شد.
گفتنی اســت اســتاد راهنمای ايــن پايان نامه 
حجت االســالم و المسلمين دکتر محمد مهدی 
نادری، اســتاد مشاور حجت االسالم والمسلمين 
آقای دکتر عباسعلی شــاملی و استاد داور جناب 
حجت االسالم والمســلمين آقای دکتر محسن 

منطقی بودند. 

جلسه دفاع از پايان نامه
ادیان الهی از منظر عالمه طباطبایی

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( جلسه 
دفاع از پايان نامه حجت االســالم و المســلمين 
سيد احمد طباطبايی ســتوده، دانش پژوه مقطع 
کارشناسی ارشد رشته اديان  مؤسسه روز سه شنبه 

9دی  برگزار شد.
گفتنی اســت اســتاد راهنمای ايــن پايان نامه 
حجت االسالم و المسلمين دکتر سيد علی حسنی، 
استاد مشاور حجت االسالم والمسلمين آقای دکتر 
حســين نقوی و استاد داور جناب حجت االسالم 

والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی بودند. 

خبرهای کوتاه

جهت اطالع بیشتر با شماره 0253900882 )داخلي 2( تماس بگیرید.



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

عالمه مصباح:

در میان مسئوالن کمتر کسي را مي توان یافت که امکان 
وحدت دین و علم، و حوزه و دانشگاه را باور کرده باشد

عضو خبــرگان رهبري آفــت خواص در 
جامعه را اعتقاد به سکوالریسم یعني جدا 
بــودن دین از زندگي دنیــوي و اجتماعي 
دانســت و افزود: بســیاري از خواص نه 
تنها بــاور ندارند که دیــن بتواند متکفل 
اداره امور زندگي بشــر شود، بلکه دین را 
مزاحم پیشــرفت مي دانند! همان گونه که 
پیشــرفت علم و تکنولوژي بدون پذیرش 
فرهنگ غرب را ناممکن و محال مي دانند. 
بر اساس نگاه این ها، »حوزه« نماد فرهنگ 
اسالمي اســت، و »دانشــگاه« نماد علم 
غربي است که دو مقوله جدا از هم هستند 

و نمي توانند با هم متحد شوند.
رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( 
در ديدار با جمعي از دانشــجويان و اساتيد بسيجي 
اســتان قم به مناسبت سالروز شهادت دکتر مفتح و 
وحدت حوزه و دانشــگاه در 27 آذر ماه برگزار شد، 
اظهار داشــت: هنوز ابهام هايي در خصوص وحدت 
حوزه و دانشــگاه وجود دارد؛ از جمله اين که وحدت 
به چه معناســت و چرا چنين تأکيدي بر وحدت اين 

دو نهاد است؟

آيت اهلل مصباح يزدي ادامه داد: اگر کســي ادعا کند 
که روح انقالب ما، روح وحدت دين و علم اســت و 
آفت هايي که به انقالب وارد شده نيز از انفکاک علم 

و دين بوده است، حرف گزافي نگفته است. 
وي بــا بيــان اين کــه سکوالريســم ايدئولوژي 
نانوشته اي اســت که کشور هاي غربي و کشور هاي 
در حال پيشــرفت آن را پذيرفته اند، ادامه داد: حتي 
در دوره اصالحات، برخي مسئولين درجه اول کشور 
تصريح مي کردنــد که دين نبايد در مقام معارضه با 
اکتشــافات علمي غربي بر آيد؛ حتي مي گفتند: دين 

هم اگر بخواهد بماند، بايد سکوالر باشد!
وي بــا بيان اين که حکم دين در عرصه سياســت، 
لزوم حفظ عزت جامعه اسالمي است، و قرآن عزت 
را بــراي خداوند متعال، پيامبــر، و مؤمنين مي داند، 
اظهار داشــت: اما برخي حکم اسالم را باور ندارند؛ 
و معتقدند ما ناچاريم دســتمان را به عالمت تسليم 
جلوي آمريکا باال ببريم؛ البته آن ها مي دانند از آن جا 
که در حال حاضر، فضا خيلي آماده نيست که بتوان 
صريحا چنين سخني را بيان کرد، بايد آرام آرام و به 
تدريج فضا را آماده کرد. اين عده ايستادگي در برابر 

آمريکا را بي فايده و نشدني مي دانند.

وي با اشــاره به اين که در حال حاضر عده اي سعي 
مي کننــد فضا را آماده کنند تا مردم بپذيرند چاره اي 
جز کوتاه آمدن در برابر غرب وجود ندارد، ادامه داد: 
سعي مي کنند حتي اگر در گذشته نيز کار هاي مثبتي 
با اتکاي به خود صورت گرفته، آن ها را اشتباه جلوه 

دهند.
آيت اهلل مصباح افزود: هنوز هم در مسئولين اين فکر 
وجود دارد و به همين دليل گفته مي شود: حجاب و 
تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها مانع پيشرفت است؛ 
البته اگر فعاًل کم تر به اين مســأله تصريح مي کنند 
به اين دليل است که آن ها ياد گرفته اند به گونه اي 
رفتار کنند تا تنشــي ايجاد نشود و به قول خودشان 
بــا همه در صلح باشــند؛ اما اصال بــاور ندارند که 
بتوان با حفظ دين پيشــرفت کرد، و پيشرفت علم و 
تکنولوژي بدون پذيرش فرهنگ غرب را ناممکن و 

محال مي دانند. 
عضو خبــرگان رهبري در پايان بــا تأکيد بر لزوم 
وحدت حوزه و دانشــگاه خاطر نشان کرد: گام اول 
وحدت اين است که باور کنيم علم و دين مي توانند 
با هم، هم جهت، هم هدف و متحد شوند و پيشرفت 

همراه با دين کامال امکان پذير است.
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عضو خبرگان رهبري خاطر نشان کرد: هر 
چند کسب شناخت و خودسازي بسيار مهم 
و البته سخت است، اما خداوند متعال عالئم 
و نشانه هايي را براي ما قرار داده است تا در 
هنگام فتنه ها با نگاه به آن ها، مســير حق 
را تشخيص دهيم. اين عالئم، همان پيامبر 

)ص(، ائمه )ع( و ولي فقيه است.
بــه گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رســاني 
آثار حضرت عالمه مصبــاح يزدي، رئيس 
مؤسسه آموزشــي و پژوهشي امام خميني 
)ره( در همايش بزرگداشت حماسه نهم دي 
ماه، اظهار داشت: برخي چنين بينشي دارند 
که دين اسالم آمده تا ظلم و فساد و تباهي 
را از ميــان بردارد و مردم بتوانند در ســايه 

دين، در امنيت و آرامش زندگي کنند.
آيت اهلل مصباح خاطر نشان کرد: حقيقت اين 
است که هر چند اجراي دين در جامعه سبب 
کم شــدن ظلم و ستم مي شود، اما هدف از 
خلقت انسان ها وتشريع دين و ارسال رسل، 
نه خوشــي و آســايش مردم براي زندگي 
کردن در اين دنيا، بلکه آزمايش آن هاست 
تا در سايه پيروزي در آن ها، به کمال ابدي 

و قرب الهي برسند.
اســتاد اخالق حوزه علميه قم با اشــاره به 
فتنه 88 خاطر نشان کرد: گاه در امتحانات 
پيچيده الهي، کساني شکست مي خورند که 

قابل باور نيست.
وي با بيــان اين که خداونــد با هيچ کس 
قرابتــي نــدارد، خاطر نشــان کــرد: دنيا، 
محل فتنه ها و بالياســت و هيچ تضميني 
وجود ندارد که کســي از گزند شکست در 
امتحانات الهي، محفــوظ بماند؛ لذا بايد از 
فتنه هاي گذشــته عبرت بگيريم و خود را 
براي فتنه هاي بعدي آمــاده کنيم؛ چرا که 

فتنه تمام شدني نيست.
عالمه مصباح يزدي با اشاره به راهکار هاي 
موفقيت در فتنه ها، خاطر نشــان کرد: گام 
اول اين است که شــناخت و درک درست 
از دين، موقعيت، دوســت و دشــمن خود 
داشــته باشيم و بتوانيم وظيفه ديني خود را 

تشخيص دهيم.

رئيس مؤسسه آموزشــي و پژوهشي امام خميني 
)ره( در نهمين همايش کشوري الزامات فرهنگي 
پيشرفت که در تاريخ 29 آبان برگزار شد با اشاره 
به موضوع اين همايش اظهار داشت: محور بحث، 
پيشرفت اســت، و در واقع مفروض اين است که 
پيشــرفت الزاماتي در جنبه هاي مختلفي دارد که 
يکــي از آن جنبه ها، الزامات فرهنگي پيشــرفت 

است.
وي با بيان اين که در مجموع، تعبير پيشــرفت در 
جايي به کار مي رود که هدفي وجود داشته باشد، و 
راهي نيز براي رســيدن به آن در نظر گرفته شود، 
خاطر نشان کرد: در عين حالي که مفهوم پيشرفت 
مشخص است، در عمل نه تنها جوامع مختلف در 
تعيين مصداق پيشرفت با هم اختالف دارند، بلکه 
حتي در درون کشور ما نيز، در خصوص اين که در 
حال پيشرفتيم، عقب گرد کرده ايم، يا درجا زده ايم، 

نظر هاي مختلفي وجود دارد. 
عضــو خبرگان رهبري خاطر نشــان کرد: اين که 
مقام معظم رهبري عدالت را به پيشرفت ضميمه 
کردند، به همين خاطر بود، چرا که پيشرفتي براي 
ما مطلوب است که همگاني باشد؛ نه اين که درآمد 
عده اي ســرمايه دار به صورت تصاعدي باال رفته، 

عده اي ضعيف تر شوند.
 وي با بيــان اين که تقريبا اغلــب مردم افزايش 
منافع و ثروت، دســتيابي به تکنولوژي و قدرت، 
و مانند آن ها را پيشــرفت تلقي مي کنند، و حتي 
موفقيت هاي علمي نيز از آن جا که وسيله اي براي 
کســب منافع بيشتر مادي اســت پيشرفت تلقي 
مي شــود، اين سؤال را مطرح ساخت که آيا هدف 
دين مقدس اســالم نيز چنين پيشرفتي با چنين 

مشخصاتي است؟
اين اســتاد فلسفه و تفســير قرآن کريم در پاسخ 
به ســئوال فوق به نگاه هاي مختلف افراد به دين 
اشاره کرد و گفت: در گذشته بسياري از سخنرانان 
وقتي از تشکيل نظام اســالمي سخن مي گفتند، 
از آثــار دنيوي اجراي احکام اســالمي در جامعه، 
از جمله کم شــدن جرم و جنايت، بهبود وضعيت 
معيشت، امنيت بيشتر و نظاير آن ياد مي کردند که 
تحليل اين سخن بدان معناست که هدف اصلي، 
زندگي خوب و راحت و با امنيت اســت، و اسالم 
هم وســيله اي براي تأمين آن هاست، و اگر اسالم 
را مي خواهيم در واقع براي اين اســت  که دنياي 

ما خوب شود!
آيــت اهلل مصباح يزدي خاطر نشــان کــرد: نگاه 
ديگــري نيز وجود دارد که بر اســاس آن، کمال 
انسان، هدف است و اين هدف، بدون اجراي دين 
محقق نمي شــود. در اين ديدگاه، اثرات مطلوب 
دنيايي اجراي احــکام ديني نيز در واقع مقدمه اي 
بــراي عمل بهتر به دين، تقرب به خداوند متعال، 
و رسيدن به کمال انسانيت است؛ به عبارت ديگر 
دنيا وســيله اي است براي تقرب به خدا، نه اين که 

خودش هدف باشد.
وي در بخش ديگري از ســخنانش گفت: عده اي 
معتقدند که مدرن شــدن و رسيدن به يک جامعه 
نوين و پيشرفته )که بهترين نمونه آن را کشورهاي 
اروپايي مي دانند(، راهي جز همان راهي که غرب 
رفته ندارد، و مغالطه مي کنند و مي گويند: تمدن و 
فرهنگ مالزم يکديگر هســتند و نمي توان تمدن 
پيشــرفته را بدون فرهنگ آن داشت، و لذا براي 
تحقق پيشرفت، بايد فرهنگ غربي رواج پيدا کند؛ 
و البتــه براي بيان منظور خود از الفاظي زيبا مانند 

جهاني سازي استفاده مي کنند. 
عضو جامعه مدرســين ادامه داد: اگر در مســيري 
که حرکت مي کنيــم، در زمينه علمي، اقتصادي، 
سياسي و... رشدي حاصل شود که ما را به کمال 
الهي خود نزديک مي کند، اين پيشــرفت خواهد 
بود؛ اما اگر مــا را از کمال معنوي و قرب به خدا 

دور کند، اصال پيشرفت نيست.

26 آذر: ســخنراني در جمــع امدادگران، 
خانواده ها، اساتيد و دانشجويان تحت پوشش 

کميته امداد امام خميني )ره(
27 آذر: ســخنراني در جمــع دانشــجويان 
بسيجي اســتان قم به مناسبت وحدت حوزه 

و دانشگاه
29 آذر: ديدار کارکنان نشريه 9 دي به همراه 

خانواده هايشان و مصاحبه نشريه 9 دي 
1 دي: ســخنراني در جمــع جوانــان دفتر 

پژوهشهاي فرهنگي
4 دي: ســخنراني در جمــع دانش پژوهان 

مؤسسه عهد ،  جمعي از پاسداران
8 دي: سخنراني در مراسم بزرگداشت 9 دي

9 دي: ديدار اساتيد معارف قرآن مؤسسه

ديدارها و سخنراني ها حضرت استاد

عالمه مصباح:
تضعيف مقام واليت، 

بزرگترين خيانت به اسالم، 
انقالب و خون شهداست

فرهنگ پيشرفت و پيشرفت 
فرهنگي
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رســاني روابط عمومي 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(، حجت 
االســالم و المسلمين مهدي عباســي، مدير محترم 
پذيرش مؤسسه در گفت وگو با قبس به تشريح شرايط 
شــرکت در آزمون ورودي کارشناسي ارشد و دکتري 

پرداخت.

س: ثبت نام آزمون ورودي ســال تحصیلي 
جدید از چه تاریخي آغاز و در چه رشته هایي 

برگزار مي شود؟
ج: به حول و قوه الهي آزمون ورودي مقطع کارشناسي 
ارشد و دکتري سال تحصيلي 95-94 مؤسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خميني )ره( از تاريخ 5 دي آغاز شده و 

تا 15 دي نيز ادامه دارد.
آزمون ورودي مقطع ارشــد در 7 رشــته 
حقوق،  روان شناســي،   سیاســي،   »علوم 
عرفان اســالمي، علوم تربیتي، مدیریت و 
برگزار  مسلمین )تکمیلي(«  اجتماعي  دانش 
مي گردد و در مقطع دکتري نیز در 7 رشــته 
»روان شناسي تربیتي، حکمت متعالیه، دانش 
اجتماعي مسلمین، مدیریت، فلسفه اقتصاد 
اسالمي، فلسفه دین و روان شناسي عمومي« 

آزمون برگزار مي شود.
س: آزمــون ورودي به چه شــکل انجام 

مي گیرد؟
ج: آزمون کتبي ارشد در دو مرحله مشترک و تخصصي 
برگزار مي شــود کــه آزمون مشــترک در تاريخ اول 
اســفند و آزمون کتبي تخصصي نيمه اول ارديبهشت 
94 همزمان با آزمون کتبي دکتري با نظارت سازمان 

سنجش و مجوز وزارت علوم انجام مي شود.

س: ظرفیــت پذیرش دوره هــا چه تعداد 
مي باشد؟

ج: ظرفيت پذيرش در دوره ارشد بين 8 تا 15 نفر و در 
دوره دکتري 5 نفر در هر رشته مي باشد. ضمنا پذيرش 
در اين مقاطع فقط از ميان فارغ التحصيالن مقطع قبل 

مؤسسه صورت مي گيرد.

س: ثبت نام از چه طریق انجام می گیرد؟
ج: ثبت نــام از طريق مراجعه به ســايت مديريت 
http://paziresh.iki.پذيــرش بــه آدرس

ac.ir  انجام مي شــود و دفترچه راهنماي آزمون 
ورودي کارشناسي ارشــد و دکتري در سايت قابل 

دريافت است.
ضمنا جهت کسب اطالعات بيشتر از جمله زمان بندي 
تمامــی مراحل آزمون، مــواد و ضرايب آزمون کتبی 
اختصاصی و ... به دفترچه راهنماي آزمون مراجعه کنيد.

* متقاضيــان مي توانند جهت تهيه نمونه ســواالت 
سال هاي گذشته به دفتر پذيرش قم مراجعه کنند.

* جهت دريافت منابع مطالعاتــی آزمون ها به گروه 
مربوطه در مؤسسه مراجعه کنيد.

حجت االسالم والمسلمين عباسی

آزمون ورودي کارشناسي ارشد و دکتري مؤسسه برگزار مي گردد

 برای  چهاردهمين دوره ؛
 ثبت نام رشته های دوره آموزشی کوتاه مدت دانشگاه مجازی امام 

خمينی آغاز شد
ــام  ــازی ام ــدت دانشــگاه مج ــاه م ــای آموزشــی کوت ــن دوره ه ــام چهاردهمي ــت ن ثب
خمينــی وابســته بــه مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمينــی)ره( در چهــار رشــته؛ 
ــی و  ــث شناس ــالمی1 ، حدی ــن اس ــه بنیادی ــردی، اندیش ــه کارب فق

ــاه آغــاز شــد. ــا انقــالب اســالمی از 13 دی م آشــنایی ب
ــی و  ــه آموزش ــی مؤسس ــط عموم ــانی رواب ــالع رس ــر و اط ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
پژوهشــی امــام خمينــی)ره( ايــن دوره هــا کــه از ســال 86 آغــاز شــده در ســال جــاری 
ــی و  ــث شناس ــالمی 1، حدي ــن اس ــه بنيادي ــردی، انديش ــه کارب ــته فق ــار رش در چه
ــی  ــرم تحصيل ــک ت ــه مــدت ي ــاه ب ــا انقــالب اســالمی از نيمــه بهمــن م آشــنايی ب

ــود. ــاز می ش آغ
ــون،  ــی درآزم ــس از قبول ــدگان پ ــوم آزاد اســت و شــرکت کنن ــرای عم ــن دوره ب  اي

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــی درياف ــام دوره داخل ــی اتم گواهــی داخل
عالقمنــدان می تواننــد از 13 الــی 27 دی مــاه ســال جــاری -1393 -بــا مراجعــه بــه 

ســايت www.ikvu.ir در يکــی از چهــار رشــته فــوق ثبــت نــام کننــد.



سال چهارم / شماره34 / دی  1393

7 www.qabas.iki.ac.ir

به گــزارش مرکز خبر و اطالع رســانی 
روابط عمومی، حجت االسالم و المسلمین 
ایــزدی تبار، مدیر گروه کتاب شناســي 
مرکز پژوهشي دائره المعارف در گزارشی 
به تبییــن جزئیات کتاب معجم موضوعي 

الغدیر پرداخت.
وی با اشــاره به اين که نــوع پژوهش در اين اثر 
نمايه نويســي اســت، نخســت به تبيين فلسفه 
نمايه نويســي بــر آثار علــوم عقلــي پرداختند و 
افــزود: پژوهش دقيق و جامع دربــاره هر علمي، 
 بدون آگاهی از ميراث پيشــينيان و کوشــش های 
علمی آنان امکان پذير نخواهد بود. از سويی مراجعه 
مستقيم به منابع جهت دستيابی به مطالب مندرج 
در آن، زمــان زيادی را از محققان می طلبد؛ از اين 
رو پژوهشگران از ديرباز برای يافتن راه هايی جهت 
دســتيابی سريع و آسان به مطالب منابع در تالش 
معجم  مطالب،  فهرســت های  پيدايــش  بوده اند. 
المفهرس ها، کشــف اآليات و کشــف االبيات ها 
مولود همين تالش ها بوده اســت. امــا با توجه به 
اين که بيشتر اين تالش ها بر محور فهرست های 
لفظی متمرکز بوده، کمک شــايانی به محققان در 

دستيابی به موضوعات گوناگون نکرده است.
کاری کــه اين مهــم را برآورده می ســازد تهيه 
فهرســت ها و معجم های موضوعی است که مرکز 
پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی اسالمی فعاليت 
های متعددی را در اين راســتا در دستور کار خود 
قرار داده است از جمله اين فعاليت ها نمايه نويسی 

برخی از متون است.
حجت االسالم والمســلمين ايزدي تبار در توضيح 
شيوه نمايه نويسي مرکز بيان کردند: در اين فعاليت 
پژوهشــی هر مطلــب قابل توجهی کــه در منبع 
مورد نظر آمده اســت در قالب عبارتی کوتاه زيبا و 
شــيوا که معموال از 2 يا 3 کلمه تشکيل شده ارائه 
می گــردد. در نمايه ها اصطالحــات و اعالم و آثار 
يک علم محور قــرار گرفته و توضيحی درباره آن 
بيان می گردد و مجموعه نمايه های مربوط به يک 
موضوع در ذيل يک عنــوان رايج که »کليدواژه« 

نام دارد نمايش داده می شود.
محققان با جستجو در کليدواژها به اصطالح مورد 
نظر خود دست يافته، نمايه های ذيل آن را مطالعه 
کرده، در صورت لزوم بــا توجه به آدرس، به خود 

منبع رجوع می کنند.

ايشــان در خصوص آثار نمايه نويســي شده مرکز 
اشاره کردند: تاکنون اين نحوه پژوهش بر روی منابع 
متعددی از رشــته های مختلف علوم عقلی صورت 
پذيرفته که محصول اين پژوهش ها در آينده عرضه 
خواهد شــد. يکی از اين منابع کتاب شريف الغدير 
اثــر فاخر و ارزشــمند مرحوم عاّلمه بزرگ شــيخ 
عبدالحسين امينی نجفی  اســت که حديث شريف 
غديــر را از جوانب گوناگون بررســی کرده اســت. 
حاصل اين پژوهش بــه زودی به صورت نرم افزار 

و کتاب در اختيار محققان قرار می گيرد.
اين محقق علوم عقلي در تبيين جزئيات کتاب معجم 
موضوعي الغدير اظهار کردند: اين اثر پژوهشی که به 
نام المعجم الموضوعی لکتاب الغدير عرضه می گردد 
مشتمل برحدود 17000 نمايه ترکيبی و حدود 4500 
کليدواژه مي باشد. بيشــتر کليدواژه ها کليدواژه هاي 
اصلي است که نمايه ها در ذيل آن مي آيد ولي برخي 
از کليدواژه ها ارجاعي اســت. فلســفه کليدواژه هاي 
ارجاعي اين اســت که برخــی اصطالحات و اعالم 
افزون بر تعبير رايج و مرجح با تعبيراتی غيرمرجح نير 
به کار می رود و ممکن است محققان از راه تعبيرات 
نامرجــح به جســتجوی مطلبی بپردازنــد؛ از اين رو 
واژه های نامرجح نيز بــه مثابه کليدهای ارجاعی در 

نظر گرفته شده است.
نمایه های این مجموعــه در چند بخش 

ارائه شده است:

1.نمایه های مربوط به اصطالحات
آثاری که  يعنی  آثار،  2.نمایه های مربوط به 
در کتاب الغدير به بررســی آنها پرداخته شــده و 
درباره مؤلف يا شارح يا ضعف و قوت کتاب مطلبی 

آمده است يا تنها مطلبی از آن اثر نقل شده است.
با  الغدیر،  اعــالم  به  مربوط  3.نمایه های 
توجه به اين که موضوع کتاب الغدير بررسی حديث 
شــريف غدير در طول تاريخ اســت. الزم بوده که 
تمام رجال ســند در طبقات مختلف تاريخی و نيز 
تمام کسانی که در طول تاريخ راجع به اين حديث 
شريف سخنی گفته يا اثری به نگارش در آورده اند، 
مورد بررســی قرار گيرند و شرح حال آنان هرچند 
به طور مختصر مطرح گردد، از اين رو ســهم وافر 
وقابل توجهی از مطالب کتاب الغدير به شرح حال 
اعالم مربوط به حديث غدير اختصاص يافته است.

اين اثر پژوهشی در 2 جلد عرضه می گردد:
جلد اول فی الموضوعات؛

جلد دوم فی االعالم و اآلثار
اميدواريم اين اثر که گامی  ناچيز در راه نشــر واليت 
موالی متقيان اميرالمؤمنين علی عليه الصلوة والسالم 

است مورد رضايت حق تعالی واقع شود.
در پايــان از پژوهنــدگان در بــاره حديث شــريف غدير 
می خواهيم انشــاءاهلل پس از عرضه اين کتاب و نرم افزار، 
دست اندر کاران اين اثر را از نظرات ارجمندشان در راستای 
تکميل نواقص آن در ويرايش های بعدی بهره مند سازند.

در گزارش حجت االسالم والمسلمین ایزدي تبار مطرح شد؛

 اتمام مراحل تحقيقاتي کتاب و نرم افزار »المعجم الموضوعی لکتاب الغدير«
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تازه های نشر کتاب

 کتاب »مولفه ها و ساختارهای معرفت 
بشری؛ تصدیقات یا قضایا « 

کتاب تصديقات يا قضايا کاوشی در ژرفای معرفت شناسی، 
مولفه ها و ساختارهای معرفت بشری و تصديقات يا قضايا به 
قلم محمد حسين زاده می باشد که به همت انتشارات مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( منتشر شد. 
نوشــتار پيش روی بخشی از کالن طرح  »کاوشی در ژرفای 
معرفت شناســی« اســت که به پژوهش درباره مولفه ها و 
ساختارهای معرفت بشری - تصديقات يا قضايا- اختصاص 

يافته است. 
در اين پژوهش پس از بيان تقســيمات آن دسته قضايا که 
پيامدهای معرفت شــناختی دارند، و بررسی پايه های يقينی 
پيشين، بنيادی ترين مسئله معرفت شناسی، يعنی معيار صدق، 

کاوش می شود. 

 کتاب »مبانی معرفت شناسی علوم انسانی «
به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانی روابط عمومی مؤسســه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( کتاب »مبانی معرفت شناسی 
علوم انسانی« به قلم استاد محمد حسين زاده به همت انتشارات 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( در سال 1393 منتشر 

شد. 
اين کتاب در ســه بخش به نگارش در آمده که بخش اول آن به 
مبانی يا اصول معرفت شناختی پرداخته است. در بخش دوم، آموزه 
های معرفت شناسی دينی تعيين شده است و بخش سوم کتاب، 

منطق فهم يا قواعد عقاليی گفتمان را نشان داده است.

 کتاب  »پرنیان اندیشه«
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمينی)ره( جلد اول کتاب »پرنيان انديشه« حاصل 
برخی از جلسات پرسش و پاسخ آيت اهلل  غالمرضا فياضی است 
که با تالش پژوهشگر ارجمند حجت االسالم و المسلمين عليرضا 

رنجبر گردآوری و تنظيم شده است. 
هدف اصلی اين کتاب ارائه پاسخ به سواالت برخی طالب و افراد 

مختلف است که شبيه اين سواالت برای آنها پيش می آيد. 
اين کتاب در پنج بخش منطق، فلســفه، واليت فقيه، مشاوره و 

استخاره تنظيم شده است.
و قسمت مشاوره آن حاصل بيست و دو گفتگو می باشد و قسمت 

فلسفه هجده گفتگو را در بردارد. 

 کتاب »روش تدریس «  
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( » روش تدريس« عنوان 
کتابی است که به قلم هادی رزاقی به رشته تحرير درآمده و 
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( آن را 

منتشر کرده است. 
تحقق اهداف آموزش و کيفيت آن، تابع محوری ترين فرايند 

جاری در نهادهای آموزشی، يعنی فرايند تدريس است.
در نتيجه تحوالت مطلوب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که 
به شدت از عملکرد نهادهای آموزشی متاثر است، به سطح 

و کيفيت فرايند تدريس و موفقيت آن بستگی خواهد داشت. 
در اين کتاب عــالوه بر تحليل اجزاء و ارکان اين فرايند، بر 
راهکارهــای ارتقای کيفی آن هم تمرکز دارد. اين کتاب در 

چهار بخش و دوازده درس تنظيم شده است.
گفتنی است در اين کتاب ارکان فرايند تدريس و ويژگی های 
آن ها، نظريــه يادگيری، برنامه ريزی برای فرايند تدريس و 
اجرای آن، فنون تدريس و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی مطرح 
شده و در پايان، قواعد تهيه انواع آزمون های عينی، تطبيقی، 
سواالت صحيح و غلط چندگزينه ای و تشريحی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است. 
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 کتاب »تاثیر اومانیستم بر بزرگان نهضت 
پروتستان و پیش گامان لیبرال« 

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( کتاب »تاثير اومانيستم بر 
بزرگان نهضت پروتستان و پيش گامان ليبرال« به قلم سيد 
علی حسنی و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمينی)ره( منتشر شد. 
بی شــک يکی از عناصر و ارکان اصلی تمدن مغرب زمين 

اومانسيم اســت که در عرصه های مختلف زندگی بشری، از 
جمله دين و الهيات، تاثيرات فراوان داشته است. 

اين پژوهش درصدد نشــان دادن اثرگذاری اومانسيم بر الهيات 
جديد مسيحی با تاکيد بر بزرگان نهضت پروتستان )لوتر، کالون و 
زينگلی( و بر طاليه داران دوران مدرن )کانت و شاليرماخر( است. 
اين کتاب در شــش فصل نوشته شــده و پژوهش در قلم و 
الهيات مســيحی است. هدف اصلی نويســنده بررسی تاثير 

اومانيسم بر الهيات مسيحی در دوران جديد است. 
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تازه های نشر مجالت

 دوازدهمین شماره دوفصل نامه علمی پژوهشی 
معرفت کالمی منتشر شد.

مقاالت:
الميزان و تحليل وحی

مصطفی کريمی
معاد جسمانی از منظر عالمه طباطبايی، با تاکيد بر تفسير الميزان

مرتضی خوش صحبت
تبيين و بررســی ديدگاه عالمه طباطبايی درباره عالم ذر در تفسير 

آيه ميثاق
محمد فاکر ميبدی / باقر رياحی مهر / علی اصغر حديدی

 چهل و چهارمین شماره فصل نامه علمی پژوهشی 
معرفت فلسفی منتشر شد.

مقاالت:
دستاوردهای نظريه حرکت جوهری نفس در حل برخی مشکالت 

عقلی و نقلی
احمد سعيدی

بررسی تبيين عالمه طباطبايی از شــعور همگانی موجودات در 
تفسير الميزان

محمد علی محيطی اردکانی
پيدايش نفس از نگاه فيلسوفان مشاء، صدرالمتالهين و استاد فياضی
يحيی نورمحمدی نجف آبادی/ محمدرضا نورمحمدی نجف آبادی

نهمین شماره فصل نامه علمي پژوهشي معرفت 
اقتصاد اسالمی منتشر شد.

مقاالت:
تحليل فقهی سياست »حق الضرب پولی« با تکيه بر پيامدهای 

اقتصادی آن
اکبر کميجانی / نصراهلل خليلی تيرتاشی

هزينه های مخفی سياست های تشويقی و تنبيهی در اقتصاد
پرويز داودی / محمد جواد توکلی 

مبانی فقهی بازارهای پول و سرمايه و کاربردهای آن
سيد عباس موسويان / حسن بهاری قراملکی

دوازدهمین شماره دو فصل نامه علمی پژوهشی 
قرآن شناخت منتشر شد.

مقاالت:
مبانی جری و تطبيق از ديدگاه عالمه طباطبايی

شادی نفيسی
روش آموزی روايات تفسيری، تبيين و بررسی ديدگاه عالمه 

طباطبايی در مواجهه با روايت گران
محمد اسعدی

تمثل فرشته در شکل انسان از ديدگاه عالمه طباطبايی
اسماعيل سلطانی بيرامی

 نوزدهمین شماره فصل نامه علمي 
پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی 

منتشر شد.
مقاالت:

قرآن و بنيان های تاريخی نظم اجتماعی
محسن صبوری

کنش متقابل اجتماعی از منظر عالمه طباطبايی
قاسم ابراهيمی پور

رابطه عامليت و ساختار از ديدگاه عالمه طباطبايی
نصراهلل نظری / سيد حسن شرف الدين
عرفی شدن در انديشه عالمه طباطبايی

حسين بستان )نجفی(

 سی وپنجمین شماره دوفصل نامه 
علمي تخصصی تاریخ در آینه پژوهش 

منتشر شد
مقاالت:

تفکر خارجي گري در سيســتان و بررسي علل 

نقش علمای شيعه در حمايت از توليد ملی و کار 
و سرمايه ايرانی در دوره قاجار 

مهدی ابوطالبی
مشاغل و حرف اصحاب و راويان ائمه اطهار تا 

پايان غيبت صغرا
مجيد افالکيان / مهدی پيشوايی
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روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(10

نشست علمی

بــه همت گروه علوم سياســی 
موسسه نشست علمی با موضوع 
»ماهيت حکم حکومتی؛ بررسی 

ديدگاه ها« برگزار  گرديد.
به گزارش مرکــز خبر و اطالع 
رســانی روابط عمومی مؤسسه 
امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی 
گروه  علمی  نشست  خمينی)ره( 
علوم سياسی موسسه با موضوع 

هيــت  ما «
حکــم 

؛  متــی حکو
ســی  ر بر
ديدگاه هــا« 
روز پنج شنبه 
از   93/9/13
 10 ســاعت 

برگزار  انديشه  در ســالن  صبح 
شد.

علمــی،  نشســت  ايــن  در 
المســلمين  و  حجت االســالم 
سعيد واعظی ســخنرانی کرد و 
ديدگاه هــای مختلف در ماهيت 
حکم حکومتی بررسی شد و در 
پايان به سوال های مطرح شده 

پاسخ دادند. 

ماهيت حکم حکومتی؛ بررسی ديدگاه ها

به گزارش مرکــز خبر و اطالع 
رســانی روابط عمومی مؤسسه 
امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی 
گروه  علمی  نشست  خمينی)ره( 
اقتصاد با عنوان »روش استنباط 

در  پيشرفت  سياست های 
انديشه شــهيد صدر« روز 
از   93/10/15 دوشــنبه 
ساعت 15 در سالن انديشه 
مؤسســه امام خمينی)ره( 

برگزار  شد. 
در اين نشست علمی، پس 
امين  آقای  ســخنرانی  از 

رضا عابدی نژاد، دکتر محمدجواد 
و  حجت االســالم  و  توکلــی 
المسلمين مهدی خطيبی به نقد 
و بررسی بيشتر سخنرانی ايشان 

پرداختند. 

روش استنباط سياست های پيشرفت در انديشه شهيد صدر

اقتصاد  گــروه  علمی  نشســت 
مؤسســه آموزشــی و پژوهشی 
امــام خمينــی)ره( بــا موضوع 
»بخش کشــاورزی و اقتصادی 

مقاومتی« برگزار  گرديد.
به گزارش مرکز خبر و اطالع 
رسانی روابط عمومی مؤسسه 
امام خمينی)ره( نشست علمی 
گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی 
امام 

خمينی)ره( 
با همکاری 

مرکز 
راهبردی 

اقتصاد 
مقاومتی 

روز دوشنبه 

17 آذر 1393 از ساعت 15 در 
سالن انديشه موسسه برگزار 

 گرديد.
در ايــن نشســت علمــی دکتر 
جعفر خلقانی )معاون سابق وزير 
کشــاورزی( و دکتــر مصطفی 
بخش  نمونه  )کارآفرين  حيدری 

کشاورزی( سخنرانی کردند.

بخش کشاورزی و اقتصادی مقاومتی

به گــزارش مرکز خبر و اطالع 
رســانی روابط عمومی مؤسسه 
امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی 
خمينی)ره( به همت گروه تاريخ 

موسسه، نشســت علمی با 
انتقادی  بررسی   « موضوع 
رحلــت  و  والدت  تاريــخ 
)ص(  اکرم  رسول  حضرت 
ربيع االول«  نهــم  اخبار  و 
اســتاد  ســخنرانی  بــا 
المسلمين  و  حجت االسالم 
محمد هادی يوسفی غروی 

روز دوشنبه 8 دی 1393 ساعت 
10:30 در سالن انديشه موسسه 

برگزار  شد. 

بررسی انتقادی تاريخ والدت و رحلت حضرت رسول اکرم )ص(                              
و اخبار نهم ربيع االول

و  مشــاوره  مديريــت  به همــت 
خمينی)ره(  امام  مؤسسه  راهنمايی 

برگزار می شود. 
 

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی 
آموزشی  روابط عمومی مؤسســه 

و پژوهشــی امام خمينــی)ره( به 
همت مديريت مشاوره و راهنمايی، 
با موضوع » خانه  نشســت علمی 
گرم، خانه ســرد، راهکارهای ايجاد 
سلســله  از  خانواده«  در  صميميت 
برگزار  خوبان  خانه  های  نشســت 

شد.
کارشــناس ايــن نشســت علمی 

دکتر  المســلمين  و  حجت االسالم 
مهــدی هادی بــود که بــه ارائه 
راهکارها و نظرات روانشناســی در 

اين موضوع پرداخت.
 93/9/17 دوشنبه  روز  نشست  اين 
از ســاعت 18 در تاالر مؤسســه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( 

برگزار گرديد. 

خانه گرم، خانه سرد، راهکارهای 
ايجاد صميميت در خانواده

همایش تجلیل از پژوهشگران مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد
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در آستانه والدت حضرت رسول اکرم )ص( و امام 
جعفر صادق )ع( از پژوهشگران برتر مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، تجلیل شد. 
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه 
آموزشی و پژوهشــی امام خمينی)ره( همايش تجليل از 
پژوهشگران مؤسســه در روز پنج شنبه 18 دی 1393 با 
سخنرانی حجت االســالم و المسلمين دکتر ناصر سقای 
بی ريا معاون پژوهش مؤسســه امام خمينی)ره(آغاز شد و 

از تالش های پر افتخار پژوهشگران تقدير به عمل آمد .
سخنرانی استاد فرزانه عالمه مصباح يزدی بخش ديگری 
از برنامه های همايش بود و در پايان از پژوهشگران برتر 

موسسه تجليل و لوح تقديری تقديم شد. 

همایش تجلیل از پژوهشگران مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد

پژوهشگران ممتاز

پژوهشگران برتر

حجة االسالم و المسلمين دکتر محسن منطقی

حجت االسالم و 
المسلمين  

دکتر ابوالفضل ساجدی

جناب آقای دکتر 
محمدجواد توکلی

جناب آقای دکترامير 
خواص

حجت االسالم و 
المسلمين  

دکتر محمدرضا احمدی

حجت االسالم و 
المسلمين  

مححدآصف محسنی

حجت االسالم و 
المسلمين  

دکتر محسن رضوانی

حجت االسالم و 
المسلمين  

دکتر ابوذر مظاهری

حجت االسالم و 
المسلمين  

دکتر عليرضا کرمانی

حجت االسالم و 
المسلمين  

مصطفی کريمی

حجت االسالم و 
المسلمين  

دکتر محسن رنجبر

حجة االسالم و المسلمين
 استاد محمد حسين زاده يزدی

جناب آقای دکتر سيدحسين شرف الدين

از  تجلیــل  بــا  همزمــان 
کتابخانــه  از  پژوهشــگران، 
دیجیتالــی موسســه آموزشــی 
و پژوهشــی امــام خمینی)ره( 
ــه  ــرت عالم ــور حض ــا حض ب
مهنــدس  یــزدی،  مصبــاح 
معــاون  رمــزی،  علــی 
ــی  ــات و جمع ــاوری اطالع فن
مســئوالن  و  معاونــان  از 

رونمایــی شــد. 

کتابخانه الکترونیکی موسسه رونمایی شد
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رســاني 
روابط عمومي مؤسســه آموزشــي و 
پژوهشــي امام خمینــي )ره(، حجت 
ابراهیم اخوي،  المســلمین  و  االسالم 
مدیــر محتــرم مرکز مشــاوره مأوا 
وابسته به مؤسسه امام خمیني )ره( در 
گفت وگو با قبس به تبیین برنامه هاي 

این مدیریت پرداخت.
حجت االســالم اخوي با اشــاره به فعاليت 
هاي مرکز مشــاوره مأوا خاطرنشــان کرد: 
مرکز مشــاوره از لحاظ ساختار اداری دارای 
ســه واحد و يک شــورای سياست گذاري 
می باشــد؛ واحد کلينيــک تخصصی، واحد 
پژوهش هــای کاربردی و واحد آموزش های 

کاربردی.
ايشان افزودند: واحد کلينيک به ارائه خدمات 
روان درمانی، مشــاوره و روان سنجی، واحد 
و  اجرا  طراحــی،  کاربردی،  پژوهش هــای 

انتشــار متون علمی- کاربردی بر اساس نيازها 
و آســيب های روانشــناختی مخاطبان و واحد 
آموزش هــای کاربردی، برگــزاری گارکاه های 
نشســت های  مهارت آموزی،  و  دانش افزايــی 
علمــی- تخصصی و جلســات آموزش ضمن 
خدمت مشــاوران و تنظيــم برنامه های برنامه 

های آموزشــی برای مراکــز متقاضی در قم و 
شهرســتان ها را بر عهــده دارد. همچنين اين 
مرکز دارای کتابخانه تخصصی مشاوره با بيش 
از 5000 عنوان کتاب در موضوعات روانشناسی، 

علوم تربيتی، حديث و اخالق می باشد.
 وي با بيان اينکه يکي از مهمترين برنامه هاي 
آموزشي مرکز مشاوره، برگزاري سلسله نشست 
هاي خانه خوبان مي باشــد، يادآور شد: نشست 

هاي خانه خوبان از حدود 6 سال قبل آغاز شده 
که در ابتدا با عنوان نشســت اخالق در خانواده 
با حضور حجت االسالم سيد علي اکبر حسيني 
برگزار مي شد که بعد از ارزيابي ها و کارشناسي 
هاي صورت گرفته به ســمت مسائل تربيتي و 

روان شناختي خانواده سوق داده شد.

مدير مرکز مشاوره مأوا اظهار داشت: با تصميم 
شــوراي علمي خانه خوبان نشست هاي خانه 
خوبان بر اســاس يک برنامه 5 ساله تنظيم شد 
و با بهره گيري از اســاتيد برتــر حوزه تربيت و 
خانواده مانند اســتاد دکتــر علي اصغر احمدي، 
عبدالعظيم کريمی و دکتر افروز، مســائل آن به 

صورت تخصصي تر مورد آموزش قرار گرفت.
وي به برنامه هاي سال 93 اشاره کرد و افزود: 
در حال حاضر نشست هاي خانه خانه خوبان 
همسران،  رابطه  فرزندپروري،  محورهاي  با 
مهارتهای زندگــی و ديگر موضوعات مورد 

نياز جامعه برگزار مي گردد.
حجت االســالم اخوي به درخواست متعدد 
نهادها جهت برگزاري اين نشست ها اشاره 
کــرد و اظهار داشــت: نهادهــاي مختلف 
فرهنگي و علمــي مانند آموزش و پرورش، 
جامعه الزهرا و ديگر نهادها درخواست هايي 
براي حضور در نشست و يا برگزاري نشست 
هــاي خانه خوبان در آن مراکز داشــته اند که 

بحمدهلل تعامل خوبي برقرار شده است.
وي بــا بيان اينکه امــروزه هجمه هاي عظيم 
دشمنان به ســمت خانواده ها و فرهنگ تربيتي 
جوانان سوق گرفته اســت، تأکيد کرد: با وجود 
تالش شبکه هاي ماهواره اي و هجوم سنگين 

حجت االسالم و المسلمين ابراهيم اخوي 

نشست هاي خانه خوبان در جهت تأمين امنيت تربيتي و رفتاري 
خانواده ها قدم بر مي دارد

............... n n n .............

با تالش شــبکه هاي ماهواره اي و هجوم 
ســنگین شــبکه هاي اجتماعي، گسست 
شدیدي بین خانواده ها در حال شکل گیري 
اســت و خانواده را از فضــاي امن دیني و 

تربیت و فرهنگ اسالمي دور کرده است.
............... n n n .............
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شبکه هاي اجتماعي، گسست شديدي بين خانواده ها در حال شکل 
گيري اســت و خانــواده را از فضاي امن دينــي و تربيت و فرهنگ 

اسالمي دور کرده است.
مدیر مرکز مشاوره مأوا ادامه داد: در چنین شرایطي، 

دغدغه عمده خانواده هاي مذهبي، دوري از گرفتار شدن 
در این فضا و رهایي از آسیب هاي احتمالي آن است، بر 

همین اساس مرکز مشاوره مأوا با استفاده از کارشناسان 
برتر حوزه دین و خانواده، سعي در هدایت خانواده هاي 

مذهبي و پیشگیري از آسیب هاي این فضا دارد.
وي افزود: سلسله نشست هاي خانه خوبان در همين راستا برنامه ريزي 
مي شــود و موضوع متناســب با نياز اجتماعي خانواده ها مطرح و با 

حضور آنان مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.
حجت االســالم اخوي يادآور شــد: : مرکز مشــاوره مأوا با 15 سال 
ســابقه مشــاوره ديني، جهت ارتباط بيشــتر با خانواده ها و استفاده 
از نظرات و پيشــنهادات، سامانه پيامکي مرکز مشــاوره را با شماره 
100032900882 راه اندازي کرده که عالقه مندان  با ارسال عدد 1 به 
اين ســامانه از نشست ها و برنامه هاي آن مطلع و همچنين از طريق 
 Moshaveremava@Gmail.com نشانی الکترونيکی

می توانند با مرکز مرتبط باشند.
وي افزود: شــماره تلفن 02532900882  آماده ثبت نام از متقاضيان 
دريافت خدمات روان شــناختی و نيز شــرکت در دوره های آموزشی 

تخصصی و کارگاه های مرکز مشاوره است.
ايشــان اضافه کرد: خدمات درمانی مرکز در موضوعات روان درمانی 
اختالالت روانــی )اضطراب، افســردگی، وســواس(، زوج درمانی و 
خانواده درمانــی، روان درمانــی کــودک و نوجوان، مشــاوره ازدواج، 
مشاوره تحصيلی، مشاوره تربيتی، روان سنجی، گروه درمانی، برگزاری 
کارگاه های مهارتی و دانش افزايی بــرای دانش پژوهان، خانواده ها و 

عموم مراجعان مي باشد.
مدير مرکز مشاوره مأوا با بيان اينکه تاکنون 40 جلسه خانه خوبان با 
موضوعات متنوع برگزار شــده است، خاطرنشان کرد: محصوالت اين 
مرکز در قالب لوح فشــرده، کتاب، فلش کارت و نرم افزار آماده شده 

است که در اختيار عالقه مندان قرار مي گيرد.
وي برگزاري کارگاه هاي آموزشي را از ديگر فعاليت هاي مرکز مشاوره 
مأوا برشمرد و يادآور شد: کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي و کارگاه 
فرزند پروري از دوره هاي برگزار شده مي باشد و همچنين دوره هاي 
آزاد، متناسب با نياز جامعه نيز برگزار مي گردد که متقاضيان مي توانند 
با عضويت در ســامانه و پيشنهاد برگزاري دوره هاي مورد نياز، زمينه 

بهرمندي از اين امکانات و اساتيد برجسته را فراهم کنند.
حجت االسالم اخوي با اشــاره به ساختار مرکز مشاوره 
مأوا، خاطر نشان کرد: این مرکز بر اساس معیارهاي دیني 
و اسالمي شکل گرفته است و تمام برنامه ها، کارگاه ها و 
مشاوره ها با معیار دیني و استفاده از کارشناسان حوزوي 

برگزار مي گردد.
سامانه پيامکي : 100032900882

شماره تلفن: 02532900882
http://moshavere.org :سايت

Moshaveremava@Gmail.com :نشانی الکترونيکی
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دكتر مهاجرانيتربيت نوجوان و رسانه23

حجت االسالم فقيهيباران باشيم بباريم24

دكتر حسينخانيدوران عقد◌ٰ،فرصتها و آسيبها25

خانم نيلچي زادهحريمها براي ما حرمتها براي شما26

دكتر احمديباز شناسي ارتباطي والدين و فرزندان27

حجت االسالم تراشيونتحصيل با طعم بازي28

دكتر منيرپورسنگ توقع وزن رضايت29

حجت االسالم ماندگاريانتقال ارزشهاي ديني و محبت اهلبيت به فرزندان30

دكتر كريميانتقال ارزشهاي ديني به فرزندان 31

خانم نيلچي زادهزن كامل و بايسته هاي نقش پذيري32

دكتر احمديارتباط جوانان و نو جوانان با جنس مخالف33

حجت االسالم كهوندآسيبها و هشدارهاي تلفن همراه34

حجت االسالم كهوند - دكتر كريميتاثير رسانه بر فرهنگ خانواده35

دي وي دي 

ــه  ــان ب ــه خوب ــت های خان ــه نشس ــانه موسس ــد رس ــکاری واح ــا هم ب
صــورت دی وی دی هایــی عرضــه شــده کــه لیســت موضوعــات در جــدول 
زیــر ذکــر شــده اســت. متقاضیــان می تواننــد از مرکــز مشــاوره موسســه 

امــام خمینــی ره دریافــت نماینــد. 
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی مؤسسه 
آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره( حجت االسالم و 
المسلمین دکتر قاســم ابراهیمی پور دبیر آموزشی گروه 
جامعه شناسی در گزارشــی به تبیین رشته جدید دانش 

اجتماعی علم مسلمین پرداخت . 
ســيطره علم مدرن در حاشــيه غلبه سياســي و اقتصادي، با تسخير 
فضــاي معرفتي و فرهنگي، موجب شــد اصحاب علم و دانش ميراث 
هزارســاله علوم اسالمي را به فراموشــي سپرده و براي اداره جامعه و 
مطالعه پديده هاي اجتماعي به علم مدرن متمسک شوند که علي رغم 
ناکارآمدي در بســياري از عرصه ها، پيامدهاي زيان باري نيز به دنبال 
داشــته اســت و حال اين که پنج قرن قبل از کنت، ابن خلدون، علم 
عمــران را بنيان نهاد و پنج قرن قبل از ابن خلدون، فارابي، علم مدني 
را تاســيس نمود و در خالل اين قرون انديشمندان بسياري در عرصه 
اجتمــاع و فرهنگ نظريه پردازي نموده و به تبيين و تفســير پديده اي 
اجتماعــي پرداخته اند. اما تمامي اين ميــراث غني با اتهام کلي گويي، 

عدم اســتفاده از روش مناســب و خيال پردازي  به حاشيه رانده شد و 
بيشــتر موضوع پژوهش هاي مدرن واقع شده است. انديشه اجتماعي 
معاصر با گسستن از پيشينه تاريخي, روش معرفتي شايسته و مناسب 
با فرهنگ و تمدن اســالمي را پيدا نکرده اســت. بازخواني و بررسي 
انديشه اجتماعي متفکرين معاصر مسلمانان و تالش براي پديد آوردن 
دانش روشــمند مناســب با حوزه فرهنگ و تمدني اســالم, ضرورت 

تاسيس رشته دانش اجتماعي مسلمين را توجيه مي نمايد.

تعریف رشته دانش اجتماعي مسلمین
دانش اجتماعي مســلمين به انديشــه, دانش و علم اجتماعي دنياي 
اســالم مي پردازد,  هويت معرفتي اين دانش را با توجه به معناي علم 
در حوزه فرهنگ و تمدن اســالمي شناســايي نموده و مبادي انديشه 
اجتماعــي معاصر مســلمانان و تالش متفکران اســالمي را ارزيابي 
و بررســي نقادانه مي کنــد و توليد تفکر اجتماعــي مبتني بر حوزه ي 
معرفتي ناب اســالمي در برابر چالش هاي معاصر را دســتور کار خود 

قرار مي دهد. 

اهداف رشته دانش اجتماعي مسلمین
1. بازخواني سنت و روش هاي تفکر اجتماعي دنياي اسالم.

2. نقد و بررسي مباني معرفتي علم اجتماعي مدرن.
3. توليد نظريه هاي اجتماعي مبتني بر حکمت و عقالنيت اســالمي.

4. نقد و بررســي مباني معرفتي تفکر اجتماعي انديشــمندان معاصر 
مسلمان.

5. تبيين تحوالت اجتماعي جهــان معاصر بر پايه ي حوزه ي معرفتي 
اسالم.

در گزارش حجت االسالم والمسلمین ابراهیمی پور مطرح شد؛

معرفی رشته دانش اجتماعی مسلمين
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به همت مدیریت امور دانش پژوهی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( هفتمین یادواره شهدای موسسه برگزار شد. 

به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( هفتمین یادواره شــهدای مؤسسه امام 
خمینی)ره( با ســخنرانی حضرت عالمه آیت اهلل  مصباح یزدی حفظه 
اهلل و حجت االســالم و المســلمین حاج علیرضا پناهیان در مؤسســه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد.
این یادواره به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با 
حضور جمعی از مردم شهید پرور قم و مسئوالن، طالب و دانشجویان 
روز پنج شــنبه 93/9/6 از ســاعت 9:30 الی 12 در سالن اجتماعات 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد و با اهدای لوح 

یادبود به دست ریاست مؤسسه امام 
خمینی)ره( از مادر شــهید محسن 
غفاری تقدیر و از مقام شامخ واالی 

شهیدان تجلیل شد.
گفتنی است یادواره شهدای مؤسسه 
امام خمینی)ره( هر سال با محوریت 
یکی از شهیدان برگزار می شود که 
در ســال »اقتصاد و فرهنگ با عزم 
ملی و مدیریت جهادی« این یادواره 
به نام شــهید محسن غفاری برگزار 

گردید.

هفتمين يادواره شهدای 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( 

هم زمان با برگزای همایش بزرگداشــت حماسه نهم دی ماه که با 
سخنرانی عالمه مصباح برگزار شد، نمایشگاهی با موضوع نهم دی 

ماه در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر واطالع رســانی روابط عمومی مؤسســه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره(، در این نمایشگاه پوستر هایی حاوی طرح های 
نهم دی ماه و حضور مردم در این حماسه در معرض دید عالقمندان قرار 

داده شده است.
هــم چنین جمالتی از بــزرگان و مقام 
معظم رهبری در خصوص نهم دی ماه، 
در این نمایشــگاه به نمایش گذاشــته 

شده است.
گفتنی اســت این نمایشــگاه به همت 
موسســه  تربیتی  فرهنگــی  معاونــت 
آموزشی و پژوهشــی امام خمینی )ره( 
و در مقابل نماز خانه این موسســه برپا 

شده است.

نمايشگاه نهم دی برپا شد

جرعه اي از دریاي راز« عنوان جدیدترین اثر حضرت آیت اهلل 
مصباح یزدي اســت که به شــرح و بررســي وصایاي امام 
باقرعلیه الســالم و حدیثي از امیر مؤمنان علي علیه السالم 

مي پردازد.
این کتاب در 2بخش و با 27گفتار، 
حاصــل بخشــی از دروس اخالق 
حضرت استاد اســت که در آن به 
شرح وصیتی از امام باقرعلیه السالم 
بــه جابر بن یزید جعفی و بررســی 
حدیثــی از موالی متقیــان امیر 
مؤمنــان علی علیه الســالم دربارة 

ایمان پرداخته شده است.
گفتني است اين کتاب به همت انتشارات 
مؤسســه آموزشــي و پژوهشــي امــام 
خميني)ره(، در 304 صفحه، با قطع وزيري 

چاپ شده است.

کتاب »جرعه اي از درياي راز« منتشر شد

به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( با هماهنگی دانشــکده روابط بین الملل 
وزارت امور خارجه و همکاری مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام 
خمینی)ره( برخی از اســاتید دانشــگاه آمســتردام و دانشجویان آن 
دانشــگاه روز چهارشنبه 3 دی 1393 از ســاعت 13:30 برای دیدار 
دانشــجویان دانشگاه آمســتردادم هلند با مدیر گروه و شورای علمی 
گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی)ره( در سالن اندیشه مؤسسه 

امام خمینی)ره( حضور یافتند.
دکتــر منوچهــر محمــدی مدیر گروه علوم سیاســی مؤسســه امام 
خمینی)ره( در یک نشست علمی ، به سوال های دانشجویان خارجی 
»دانشجویان دانشگاه آمستردام هلند« در خصوص اسالم و سیاست و 

سیاست اسالمی پاسخ داد.
عالوه بر این ســخنرانی و پرسش و پاسخ که با حضور مدیر گروه علوم 
سیاسی موسسه انجام شد، حجت االســالم و المسلمین دکتر محسن 

از  یکی  کــه  رضوانی 
اساتید و هیئت علمی 
سیاســی  علوم  گروه 
موسسه است به برخی 
از ســواالت و شبهات 
مطرح شــده توســط 
خارجی  دانشــجویان 

پاسخ داد.

ديدار دانشجويان دانشگاه آمستردادم هلند با مدير 
گروه و شورای علمی گروه علوم سياسی مؤسسه امام 

خمينی)ره( 



نشريه خبري- اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
با نظارت شوراي تحريريه

نشاني: قم- بلوار امين- بلوار جمهوري اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
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