
تکلیف است بر همه ما که ما این جمهوری که به اینجا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن این است 
که هر روز محکم کنیم برادری خودمان را، سر اغراض جزئیه که زود می گذرد، لطمه ای خدای نخواسته به اسالم 
وارد نکنیم، لطمه ای به جمهوری اسالمی وارد نکنیم.
صحیفه امام ج 20 ص 56

»مرگ بر امریکا«یي که مردم ما مي گویند، مثل همان »اعوذ بالَلّ من الّشیطان الّرجیم« است که اول هر سوره ي 
قرآن قبل از »بسم الَلّ الّرحمن الّرحیم« گفته مي شود. استعاذه ي به خدا از شیطان رجیم براي چیست؟ براي این 
است که انسان مؤمن یك لحظه حضور شیطان را فراموش نکند؛ یك لحظه از یاد نبرد که شیطان آماده ي حمله به 
او و انهدام حصار معنوي و ایماني اوست.
مقام معظم رهبری)ره(

مرکز مشاوره مؤسسه، محور 
مشاوره اسالمی در کشور 

2

»اولین پیش همایش« از 
همایش بین المللی اندیشه های 
عالمه طباطبایی)ره(برگزار شد

7

عالمه مصباح یزدی؛

مهمترين روش در تبليغ اسالم، تبليغ با عمل است
رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
در ديدار با جمعي از تازه مسلمان شده هاي آمريكاي 
التين، دهه فجر را عيد بزرگ مسلمانان ايران خواند 
كه دامنه اش به سوي مسلمانان جهان نيز گسترده 
شللده اسللت و اداملله داد: در منابع ديني اسللام و 
مسلليحيت روز نزول سفره غذاي آسماني بر مردم، 
عيد ناميده شده است. حال اگر نازل شدن يک سفره 
غذا مي تواند منشأ عيد گرفتن باشد كه در آن به ياد 
نعمت هاي خدا باشند، ما مسلمان بايد ايام دهه فجر 
را عيد بسلليار بزرگتري بدانيم، زيرا در سايه پيروزي 
اين انقاب، از طرف خدا بركاتي بر مسلمان ها، بلكه 
بر همه مردم جهان نازل شده كه به هيچ وجه قابل 

مقايسه با نعمت هاي مادي و خوراكي نيست.
حضرت آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي با اشللاره 
به اينكلله در بين همه موجللودات عالم تنها يک 
مخلللوق داراي ويژگي خاصي اسللت كه مي تواند 
بللا اراده و انتخاب خودش بلله عالي ترين كماالت 
انسللاني رسيده و خليفه خدا روي زمين شود، ادامه 
داد: البته براي انتخاب مسللير سعادت و رسيدن به 
كمال، نياز به آگاهي و شناخت داريم كه خداوند به 
همين منظور انبياء را براي هدايت بشر آفريده است.

گزیده سخنان عالمه مصباح در دیدار های انجام 
شده در صفحه آخر

نرم افزار اصطالح نامه علم کالم 
به زودي عرضه خواهد شد

6
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حجت االسام و المسلمين اخوی مديريت 
مركز مشاوره موسسه امام خمينی)ره( در 
گفتگو با مركز خبر و اطاع رسانی روابط 
عمومی موسسه امام خمينی)ره( به تبيين 

عملكرد و اهداف اين مركز پرداخت.
 لطفا خودتان را معرفی کنید

 بنده ابراهيم اخوی هسللتم. ورودی سال 
77 موسسلله و فارغ التحصيل كارشناسی 

ارشد روان شناسی.
 از چه زمانی مس�ئولیت مرکز مشاوره را بر 

عهده گرفتید؟
 از دوازدهللم آبان امسللال، اين وظيفه بر 

دوش بنده گذاشته شد.
 مرکز مشاوره چند ساله است؟

 اين مركز در سللال 1378 تاسلليس شد. 
يعنی االن يک مركز چهارده ساله است.

 چه فعالیت هایی در این مرکز دارید؟
 مركز مشاوره از سه بخش اصلی تشكيل 
شده كه به اختصار فعاليت های هر بخش 

را شرح می دهم:
 الف( بخش كلينيک

 در اين بخش، خدمات درمانی به مراجعان 
محترم داده می شللود. اين خدمات شامل 
مشللاوره های خانللواده، ازدواج، تحصيل، 
اشتغال، كودک و نوجوان، مسائل جوانان، 
مهارت  های زندگی و نيز درمان اختاالتی 
مانند اختاالت شللخصيت، افسللردگی، 
وسواس، اضطراب و ديگر مسائل مرتبط 
با ايللن حللوزه درمانی اسللت. در بخش 
كلينيک، روان سنجی هم افزوده می شود 
كه عهده دار تست های روان شناسی مانند 
تسللت هوش، تسللت شللخصيت، تست 

سامت روان و مانند آن است.
 ب( بخش آموزش های كاربردی

 نشسللت های خانلله خوبللان كلله تمام 
مخاطبان با آن آشللنايی دارنللد، يكی از 
فعاليت هللای اين بخش اسللت. برگزاری 

كارگاه هللای آموزشللی و تربيتللی برای 
كارمنللدان محتللرم و خانواده های آنان و 
نيللز دانش پژوهللان و خانواده های آن در 
بخش آموزش های كاربردی برنامه ريزی 
و اجرايی می شللود. البته سفارش كارگاه 
از طرف مديريللت تربيتی و دانش پژوهی 
اسللت. آموزش های ضمللن خدمت برای 
مشللاوران محتللرم جهللت بروز رسللانی 
اطاعللات و فنون درمانللی نيز در بخش 
آموزش های كاربردی عملياتی می شللود. 
اعزام مشللاور بلله ديگر مراكللز در قم و 
شهرسللتان ها جهت برگللزاری دوره های 
آموزشللی نيللز از برنامه هللای اين بخش 

است.
 ج( بخش پژوهش های كاربردی

 در بخش پژوهش هللا ، توليد كتاب های 
تربيتللی،  تک نگاره هللای  كاربللردی، 
فلش كارت هللای تربيتی و نيللز مديريت 
سللايت مركز مشللاوره از جمله كارهای 
شللاخصی هسللتند كه انجام می شللوند. 
نشريه داخلی مأوا نيز محصول اين بخش 

است. 
 ارزیابی ش�ما از فعالیت ه�ای مرکز در یك 

جمله چیست؟
 بلله نظرم مركز مشللاوره موسسلله امام 
خمينی، محور و قطب مشاوره اسامی در 
كشور است. خدمات ما منحصر به داخل 
موسسلله نيسللت و هر جای كشور كه با 
سللياق مذهبی به كار مشاوره می پردازند، 
زمانی كه با مركز ما آشنا می شوند، عاوه 
بر مشورت و بهره گيری از استادان مركز، 
محصوالت آن را در دسللتور كار خود قرار 

می دهند.
 می�زان موفقی�ت خ�ود را در اجرایی کردن 
برنامه پنج ساله اول چگونه برآورد می کنید؟

 البته پاسللخگويی به ايللن بخش را بايد 
به مديللران ارجمند پيشللين محول كرد؛ 
ولی براسللاس آمار موجود، در پنج سللال 
گذشللته، مركز مشاوره افزون بر 12.000 
سللاعت خدمللات مشللاوره ای ارائه كرده 
اسللت. توسللعه كمی و كيفی مركز، ارائه 
خدمات پژوهشی، تقويت بخش آموزش، 
راه انللدازی گروه درمانی هللای تخصصی، 
اسللتفاده از توانمندی های مشاوران خانم 
برای مراجعان خانم و مسللائلی مانند آن، 
از موفقيت هايللی اسللت كه جللای تقدير 

دارد. همچنيللن توليد بيش از سللی جلد 
كتاب، تک نگاره و نيز بروز رسانی كيفيت 
محصوالت پژوهشللی، از پيشللرفت های 
ممتاز اين مركز در پنج سللال اول برنامه 

بوده است.
 وجه تمایز ش�ما ب�ا دیگر مراکز مش�اوره 

چیست؟
 مركز مشللاوره موسسلله افتخار دارد كه 
علللوم  و  روان شناسللی  متخصصللان  از 
 تربيتی بللا تحصيات حوزوی اسللتفاده 
می كند. اعتمادی كه جامعه به مشللاوران 
مذهبی حوزوی دارد، خيلی مهم اسللت. 
در مركز مشللاوره موسسه امام، از آخرين 
دسللتاوردهای عملی رصد و تكنيک های 
درمانی دنيللا مطابق بللا معيارهای دينی 
اسللتفاده می شللود و حتللی در پللاره ای 
ازموارد، بن بست های درمانی با نگاهی به 

آموزه های دينی، شكسته می شود.
 چشم انداز آینده شما؟

 بلله اميد خدا، قصد داريم مركز مشللاوره 
موسسلله امام خمينی را به جامعه علمی 
معرفی كنيم. روش هللای درمانی مبتنی 
بر آموزه های اسللامی را با متد علمی و 
در قالب مقاالت پژوهشللی به دنيا صادر 
كنيللم. همچنين مصمم هسللتيم كه در 
ارائه خدمات، ضمن حفظ كيفيت، سرعت 
بيشتری به خرج دهيم تا مراجعان محترم 
از صف انتظار طوالنی مدت خارج شوند. 
نظام درمانی همگن نيز از چشم اندازهای 
ماست كه بخشللی از آن با حضور هفت 
نفر از خانم های متخصص، محقق شللده 
اسللت. برون مرزی كللردن محصوالت، 
توليد آثار كاربردی فاخر، تنوع بخشی به 
توليدات و نيز تدويللن آيين نامه و اصول 
علمی مشاوره اسللامی، از ديگر اهداف 
مركز اسللت كه اميدوارم به زودی شاهد 

تحقق آن باشيم.

حجت االسالم والمسلمین ابراهیم اخوی؛

مرکز مشاوره مؤسسه، محور مشاوره اسالمی در کشور  نشست صمیمی مدیر گروه تفسیر و 
علوم قرآن موسسه با دانش پژوهان 

مقطع کارشناسی گروه
به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره(، حضرت آيت اهلل رجبی مدير گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه 
آموزشللی و پژوهشی امام خمينی)ره( در ديدار با جمعی از دانش پژوهان مقطع 
كارشناسللی گروه به بررسی مسائل گروه پرداختند و به سؤاالت دانش پژوهان 

پاسخ دادند.

آغاز به کار سامانه پیامکی پایگاه 
اطالع رسانی آثار عالمه مصباح یزدی

به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره( به نقل از خبرنگار پايگاه اطاع رسانی آثار آيت اله مصباح يزدی، 
در پي درخواست هاي مكرر عاقمندان، سامانه پيامكي پايگاه اطاع رساني آثار 

معظم له براي مشتركان همراه اول با عنوان »مشكات« آغاز به كار كرد.
 عاقمندان مي توانند با فعال سللازي اين سرويس، از طريق تلفن همراه خود 
اخبار، چكيده سخنراني ها، تازه هاي نشر آثار حضرت استاد و نيز مطالب جديد 

اين پايگاه را دريافت كنند.
از طريق اين سللامانه به طور متوسللط در هر هفته 5 بسته خبري براي اعضا 
ارسال مي شود. حجم هر بسته خبري 5 پيامک و هزينه دريافت هر بسته350 

ريال است.
مشللتركان همراه اول براي عضويت در اين سللامانه مي توانند عدد 11227 يا 
عبارت »Meshkat« را به شللماره 201418 ارسال كنند. براي لغو عضويت 
نيز الزم اسللت عبارت »Off 11227« يللا »Meshkat Off« را به همان 

شماره ارسال نمايند.
اين سرويس براي مشتركان ايرانسل نيز به زودي راه اندازي مي شود.

نشست صمیمی، اساتید و دانش پژوهان 
گروه ادیان

به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره(، روز پنج شللنبه 19 دی ماه ساعت 10 صبح نشست صميمانه 
اسللاتيد و دانش پژوهان گروه اديان با حجت االسام و المسلمين دكتر شمالی 

مدير گروه اديان برگزار شد.  
 در اين نشست مدير گروه اديان به تشويق و ترغيب دانش پژوهان و اساتيد به 
مباحث علمی پرداخت. وی خاطر نشان كرد دانش پژوهان تا رسيدن به حقيقت 

علمی و كشف واقعيت مطالب علمی تاش نمايند.

اکران آثار منتخب چهارمین دوره 
جشنواره عمار به همت مدیریت امور 
دانش پژوهِی معاونت تربیتی فرهنگی

به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره( روز چهارشللنبه همزمان با برگزاری جشللنواره عمار در تهران 
و سللاير شللهرها، تعدادی از فيلم های منتخب اين جشنواره در تاالر مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( به نمايش درآمد.
 در اين اكران، تعداد 17 فيلم از جمله به رنگ زندگی )جوانترين زوج پر جمعيت 
ايرانی( شللاگرد امام)مبارزات مقام معظم رهبری در مشهد( قصه بادكنک ها) 
كمک يک طلبه به يک موتور سوار ( و ... برای عموم كاركنان، دانش پژوهان 
و خانواده های محترمشان پخش گرديد. همچنين در اين مراسم كه از ساعت 
18 الی 21 به طول انجاميد جناب حجت االسللام و المسلمين وافی كه فيلم 
»به رنگ زندگی« به زندگی ايشللان پرداخته است نيز حضور يافت و دقايقی 
به سللخنرانی پرداخت. اين برنامه با همت مديريت امور دانش پژوهِی معاونت 

تربيتی فرهنگی و برای دومين سال پياپی اجرا گرديد.

درخشش کارکنان مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( در مسابقات 

قرآنی »تسنیم«
به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره(، سه نفر از كارمندان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( 
در مسللابقات قرآنی »تسنيم« ويژه مديران و كارمندان موسسات فرهنگی استان 

قم خوش درخشيدند.
 بر اساس اين گزارش، آقای سيد علی حسينی فاطمی در رشته »تحقيق« مقام اول 
اسللتان قم را كسب كرد و به مسابقات كشوری راه يافت و آقايان عبداله كرمی و 
روح اله خبازی نيز به ترتيب مقام دوم و سوم رشته ترتيل را به خود اختصاص دادند.

 گفتنی اسللت آقای سيد علی حسينی فاطمی، سال گذشته نيز رتبه اول در رشته 
تحقيق مسابقات قرآنی »تسنيم« را به خود اختصاص داده و به مسابقات كشوری 

راه يافته بود.

اخبار کوتاه

نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

احراز رتبه تحسین شده کتاب »هرمس و حکمت هرمسی« 

گزارش نشست چيستي منطق رواقي ـ مگاري و ارتباط آن با منطق ارسطويي و اسالمي

به گللزارش مركز خبللر و اطاع رسللانی روابط 
عمومللی موسسلله آموزشللی و پژوهشللی امام 
خمينی)ره( به نقل از مركز پژوهشی دايره المعارف 
علوم عقلی اسامی موسسه آموزشی و پژوهشی 
امللام خمينی)ره( در پانزدهميللن همايش كتاب 
سللال حوزه كتاب »هرمس و حكمت هرمسي« 
اثللر جناب آقاي رضا اميري )مسللئول واحد ثبت 
منابع فارسي و عربي مركز( رتبه "تحسين شده" 

را كسب كرد. 
 چكيده كتاب: هرمس شللخصيتي يوناني اسللت كه به تات در 
مصر، اخنوخ در كتاب مقدس، هوشنگ در متون ايراني و ادريس 
در متون اسامي شباهت هاي بسياري دارد. او بنيان گذار بسياري 

از علللوم مانند خط، طب، كيميا، نجوم، 
حكومللت و حكمت اسللت. از اين رو، 
وي را در يونان Trismegitos و در 
منابع اسامي المثلث بالحكمة ناميده اند.

 سنت هرمسي در شرق و غرب باستان 
بلله حدي تللداوم يافت كه امللروزه نيز 
سنت گرايان در غرب و حكيمان اشراق 
در شرق، تفكر خود را هرمسي يا همان 
نبوي مللي دانند. آثار هرمسللي كه به 
بيشتر زبان هاي مهم باستان نگارش يافته، همواره بر جريانات 
فكري شرق و غرب تأثير گذاشته است؛ به گونه اي كه مسيحيت 
در قرون نخستين، خود به يک مكتب هرمسي تبديل شده بود.

 انديشه هاي هرمسي كه در اين كتاب مطرح شده، بيشتر مربوط 
به مباحث معرفت شناسي، جهان شناسي و انسان شناسي است. 
برخي خصوصيات تفكر هرمسللي كه در اين اثر بيان شللده، به 

اين شرح است:
 بر اساس تفكر هرمسي ميان وحي، عقل و دل هماهنگي وجود 

دارد؛
 تقوا و اخاق، نقش مهمي در معرفت شناسي دارند؛

 نظام هسللتي از سلله محور خدا، كيهان و انسان تشكيل شده 
است. انسان تصوير كامل خداوند و هدف نهايي اش رسيدن به 

خدا است.
 تنهللا مرگ اسللت كه امنيت انسللان را تضمين مي كند. مرگ 

نابودي نيست؛ بلكه زندگي جاودانه است.

به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(به نقل از مركز پژوهشی 
دايره المعارف علوم عقلی اسامی موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره( نشسللت چيسللتي منطق رواقي ل مگاري و 
ارتباط آن با منطق ارسللطويي و اسامي با محوريت سخنان 
اسللتاد دكتللر محمدعلي اژه اي و با حضور برخي از اسللاتيد و 
محققان مركز پژوهشللي دائره المعارف علوم عقلي اسامي، 

برگزار گرديد.
 اهم مطالبي كه در اين نشست توسط اين استاد ارجمند مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت بدين شرح است:
 رواق چهار ستوني بوده است كه روي تنها ديوارش تصاويري 
از جنگ هاي يونانيان ترسلليم شده بود. تعداد اين رواق ها زياد 
بود و برخي فاسفه مباحث خود را در سايه اين رواق ها مطرح 

مي كردند كه به رواقيون معروف شدند.
 در مقابل رواقيون، آكادمي افاطون و ليسلله ارسطو هر كدام 

مكتب ديگري بودند.
 رواقيللون و مگاريون افراد متفاوتي بوده اند اما مطالبي كه به 

عنوان رواقي- مگاري بر جاي مانده است، 
از يک شخص به نام خروسيپس مي باشد.

 بابزين )Bobzien ( موضوعاتي را در اين 
باره بر شمرده و مي گويد: خروسيپس بيش 
از 300 كتللاب در اين موضوعات نوشللته 

است.
رواقيون تأليفات زيادي داشتند كه نام همه 
آنها مقدمه منطق بوده است، با اين حال در 
مورد تاريخ منطق رواقي- مگاري مطلب 

مهمي در دست نيست. بنسون ميتس مي گويد: تمام مقاله ها و 
كتاب هايي كه توسط مگاري ها و رواقي ها نگارش شده، از بين 
رفته و چيزي از آنها موجود نيسللت. نظريه هاي مربوط به اين 
بخللش از منطق را بايد از قطعات پراكنده اي كه در چند قرن 

بعد نوشته شده، جمع آوري و باز سازي كرد.
 بنابراين انديشه رواقي- مگاري )با اين عنوان( نخستين بار در 
غرب مطرح شده است، كه البته در آنجا نيز كشف وجمع آوري 

اين منطق از منابع كهن، سابقه اي كمتر از صد سال دارد.

 بنسون ميتس در سال 1962م، كتابي به نام 
منطللق رواقي نوشللت و مباحللث آن كتاب 
را بلله صورت واضح مطرح كللرد. اين كتاب 

كامل ترين گزارش در اين زمينه است.
 در جهان اسللام هرچند كلله اخاق رواقي 
و مانند آن وجود داشللته است، ولي چيزي با 
عنوان منطق رواقي مطرح نبوده است. با اين 
حال مبحث قياس هاي اسللتثنايي در منطق 
اسللامي همان منطق رواقي است. اين يک 
نظريه اي است كه از سوي اينجانب )دكتر محمدعلي اژه اي( 
مطرح شللده اسللت و در هيچ اثر ديگري ل چلله داخلي و چه 

خارجي ل يافت نمي شود.
 كشف اين نكته براي بنده، مربوط به دوره تحصيلم در خارج 
بود و اينكه محققاني مانند ميتس وغيره چگونه منطق رواقي 
ل مگاري را از ميان مطالب پراكنده بازسازي كرده اند. در حالي 
كه تمام آن مطالب به صورت منسجم نزد منطق دانان مسلمان 

موجود بوده است.
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سللومين نشسللت علمللی از سلسللله 
نشسللت های روابط بين الملل با عنوان 
»ابعاد و شللاخصه های روابط بين الملل 
اسامی« با سللخنرانی حجت االسام 
و المسلللمين دكتر مهللدی اميدی روز 
سه شللنبه 92/10/24 از ساعت 12:30 
در سالن انديشلله موسسه امام خمينی 

برگزار شد.
  ابعاد و شاخصه های روابط

 بین الملل اسالمی
 هر يک از نظريه های علمی در حوزه 
بين الملل همچون اثبات گرايی، تاريخ 
گرايللی، تاويللل گرايی، پسللانوگرايی، 
پسللارفتارگرايی و... مبتنللی بللر مبانی 
نظللری )metatheroy( خاص خود 

هستند.
 ايللن مبانی يا پيش فرض های نظری 
اغلب در سلله محور: هسللتی شناسی 
شناسللی  معرفللت   ،)ontology(
)epistemology( و ارزش شناختی 
)oxiology( مورد بررسللی قرار می 

گيرند.
 آموزه های دين اسام در حوزه روابط 
بيللن الملل نيللز مبتنی بللر ادله متقن 
هستی شللناختی، معرفت شللناختی و 
ارزش شللناختی است اما اينكه چرا اين 
آموزه ها در قالب نظريه های علمی در 
مراكز آموزشللی و پژوهشی ارائه نشده 
انللد را می تللوان با دقللت در واقعيت 
های جهان اسللام مورد واكاوی قرار 
داد.چالش عرفی شللدن كه به شللكل 
گيری نهادهای عرفی و نوگرايی عرفی 

انجاميده است از يكسو و چالش جهانی 
سللازی ليبراليسللتی كه درصدد حاكم 
سللاختن الهيات عرفی گرايللی ليبرال 
در سللطح جهان از طريق استعمار نو و 
فرانو می باشد از سوی ديگر نيز چالش 
اسللتبداد در نظامهای سياسی در جهان 
اسام، زمينه را برای طرح نظريه روابط 
بين الملل اسللامی با مشللكل مواجه 
سللاخته اسللت.انقاب اسللامی ايران 
نقطه عزيمتی در حيطه تحول در علوم 
انسللانی اسللت، از اينرو الزم اسللت، با 
تامل در منابع سه گانه موجود در جهان 
اسام به ارائه نظريه اسامی در روابط 

بين الملل اهتمام ورزيم.
 1. متون اوليه اسللام شللامل: قرآن، 
سللخنان پيامبللر )ص( و ائملله )ع( و 
نيز سلليره ی رفتاری آنان و شللريعت 

اسامی.
 2.  متللون ثانويه شللامل: همه ی آثار 
انديشللمندان اسامی كه در واكنش به 
نظام سلطه و بطور خاص در واكنش به 
مبانی و آثار تمدنی غرب، تدوين يافته 

است.
 3. متون جديد كه در جهت اسللامی 
سازی علوم انسانی و مفهوم پردازی در 

اين زمينه تدوين يافته است.
 امام خمينی )رحمه اهلل عليه( با بازنگری 
در متون ثانويه اسامی كه جهان را به 
قلمرو داراالسللام و دارالفكر تقسلليم 
می كرد، تقسلليمی جديد از روابط بين 
الملل بر محور جهان استضعاف )دنيای 
مظلومان و سللركوب شدگان( و جهان 
اسللتكبار) جهان مستكبران سركوبگر( 
ارائه داد.اين تقسلليم امام نشان داد كه 

با بررسللی متون اوليه اسللام و نظريه 
واقعيت های جهانی و محلی و نيز اتكاء 
به روش اجتهاد، می توان به باز تفسير 
اين متون اهتمام ورزيللد و ابعاد روابط 
بين الملل اسللامی را در سلله سللطح 
قواعد و سياسللت های داخلی، موانع و 
فرصللت های منطقلله ای و مقتضيات 
و محدوديللت های جهانی تبيين نمود.

محوری ترين عناصری كه در اين سه 
سللطح از روابط بايد مبنای عمل و نظر 
قرار گيرد عبارتند از: عقانيت-عدالت و 

معنويت توحيدی.
 مبنللای روابط بين الملل اسللامی بر 
صلح، ظرفيت بااليی را جهت افزايش 
حجم تعامات بيللن المللی فراهم می 
سللازد.از اينرو می توان نظريه اسامی 
در روابللط بيللن الملللل را نظريه تعالی 
گرا در سللنت كه همواره خواهان ارتقاء 
مشللاركت همگانی برای اصاح روابط 
ناسللالم اقتصادی-سياسی-فرهنگی و 
امنيتی در سللطح جهانی اسللت.بر اين 
اسللاس تاكيد بر مناسبات غيرمتكی بر 
نظامهای ناسالم سياسی مسلط جهانی-

نگرشللی برای گسترش صلح منصفانه 
در جهان- مردم باوری و تاكيد بر ميل 
فطری و خداجويی آنللان – تاش در 
جهللت طراحللی اقتصاد معطللوف به 
رفاه محرومين در سللطح جهانی و نيز 
مشللاركت جهانی برای تحقق عدالت 
فراگيللر در نظللام بين الملللل، از ديگر 
شاخصه های روابط بين الملل اسامی 

است.

»سيماي سللرافرازان«، اثر جديد حضرت 
آيت اهلل مصباح يزدي اسللت كه به تازگي 
جلد نخست آن به زيور طبع آراسته شده 

است.
 به گللزارش مركز خبر و اطاع رسللانی 
روابط عمومی موسسه امام خمينی به نقل 
از پايگاه اطاع رساني آثار حضرت آيت اهلل 
مصباح يزدي، جلد نخست كتاب سيماي 
سللرافرازان منتشر شد. اين كتاب بخشي 
از مباحللث اخاقي عامه مصباح اسللت 
كه به ترسيم ويژگي هاي شيعيان واقعي 
و مؤمنان راسللتين به عنللوان نمونه هاي 

عيني و الگوهاي شايسته بندگي خداوند 
مي پردازد.

  از ميان گفتارهللاي 29 گانه اين كتاب، 
8گفتار آغازيللن آن به بررسللي رواياتي 
درباره خصلت هللا و ويژگي هاي مؤمنان 
و شيعيان واقعي مي پردازد. سرفصل هايي 
چون: نقللش ايمان و كفر در سللعادت و 
شقاوت انسللان، انگيزه هاي ادعاي ايمان 

و اسللام، ضرورت گسللترش آموزه هاي 
راه  جامعلله،  در  اهل بيت عليهم السللام 
رهايي از تباهي و فساد، ضرورت رسيدگي 
شيعيان به يک ديگر... عمده ترين مباحث 

اين بخش از كتاب است.
در گفتارهاي بعد نيز، قسمت اول از خطبه 
امير مؤمنان عليه السام درباره ويژگي ها و 
نشانه هاي شيعيان و پرهيزكاران، معروف 

به خطبلله متقين، براسللاس روايت نوف 
بكالي شرح و تبيين مي شود.

ويژگي هللاي  چللون:  سللرفصل هايي    
مهم شلليعه واقعللي، بازشناسللي عرفان 
بازشناسللي  از عرفللان كاذب،  حقيقللي 
رابطه دين و اخاق، جايگاه راسللتگويي 
و درسللت كرداري در معللارف اسللامي، 
شللكوه عبللادت و بندگي نزد شلليعيان، 
شيعيان واقعي و مشاهده فراسوي دنيا، و 
برنامه هاي روزانه و شبانه شيعيان از جمله 
مباحثي است كه در بخش دوم اين كتاب 

شرح و توضيح داده شده است.

گزارش سومین نشست علمی از سلسله نشست های روابط 
بین الملل با عنوان ابعاد و شاخصه های روابط بین الملل اسالمی

به همت گروه جامعه شناسللی مؤسسلله 
آموزشللی و پژوهشللی امللام خمينی)ره( 
نشسللت علمی »بررسی اسللام هراسی 
در سللينمای هاليللوود« بللا سللخنرانی 
حجت االسام و المسلللمين  سيد مهدی 
گنجيانی، مدرس دانشگاه های تهران روز 

پنج شنبه 92/10/19 برگزار شد. 
 گنجيانللی به نقد وبررسللی تعللدادی از 
فيلم هللای هاليوودی و برخی از فيلم های 
داخلی كه اسام هراسللی، ايران هراسی 
و شيعه هراسی در آن وجود دارد پرداخت. 
وی به موضوع تركيب و شرطی سازی در 
اين گونه فيلم ها اشللاره كللرد و گفت: در 
اين فيلم ها تركيب حجاب اسامی با بمب 
اتم، اذكار اسللامی و خشونت ،همزمانی 
خودكشللی بللا اذان، تركيب آيلله قرآن با 
صحنه خشونت، تركيب اعمال وحشيانه با 
گفتن اهلل اكبر و . . . وجود دارد كه نشللان 
دهنده اهداف شوم سللازندگان اين گونه 

فيلم ها برای اسام هراسی است.

 وی با اشاره به بعضی از فيلم ها به برخی 
از صحنه ها اشللاره كرد و گفت در برخی 
از ايللن گونه فيلم هللا كلله اذان در حال 
پخش اسللت نمايش صحنه هايی مانند  
خودكشللی ،صدای نفس نفس زدن مرد 

شاعر به سللختی، صدای آژير آمبوالنس 
به همراه ناله های زجرآور مرضيه، آهنگ 
غم انگيللز و صدای چارپايان به گوش می 

رسد.
 وی در اداملله افزود:بر اسللاس شللرطی 

سللازی مسلللمانان به عنوان تروريست، 
در فيلم مجموعه همه دروغ ها به چشللم 
می خورد،گروهكی تروريستی مسلمان به 
سركردگی روحانی شلليعی به نام السليم 
در همه جللای دنيا به ويللژه اروپا و آمريكا 
عليه منافع غرب عمليات انتحاری انجام 
می دهد. و يللا در فيلم گنجه رنج ،عده ای 
مسلللمان تروريسللت بمب های جاده ای 
در عللراق بر ضللد نيروهللای آمريكا كار 
می گذارد و افراد بی گناه زيادی را به كشتن 
می دهد. در فيلم 24 داسللتان بر اسللاس 
شللرطی سازی مسلللمانان، مسلللمان ها 
تروريست هايی جانی هستند كه با انفجار 
بمب های هسته ای در شهرهای مختلف 
آمريكا سللبب كشته شللدن بيش از ده ها 
هللزار شللهروند آمريكايی شللدندوصدها 
نمونلله ازاين قبيل فيلم هللا وجود داردكه 
نشان می دهد اسام هراسی يک واقعيت 

است وتوهم نيست.

نشست علمی شاخص ها و نماگرهای 
پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم 

به همت گروه اقتصاد و مؤسسلله آموزشللی و پژوهشی امام خمينی)ره( 
نشست علمی شاخص ها و نماگرهای پيشرفت انسانی از ديدگاه اسام با 
سخنرانی حجت االسام و المسلمين دكتر خليليان روز دوشنبه 92/10/16 
در سالن انديشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( برگزار شد.

 در اين نشست حجت االسام و المسلمين دكتر سيد محمدكاظم رجايی 
به نقد و بررسی سخنان دكتر خليليان پرداخت.  

نشست علمی صهیونیزم فرهنگی، 
صهیونیزم سیاسی: تعامل ها و تقابل ها

به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی مؤسسلله آموزشی 
و پژوهشللی امام خمينی)ره(، به همت  گروه اديان مؤسسلله آموزشی و 
پژوهشی امام خمينی)ره( نشست علمی با موضوع »صهيونيزم فرهنگی، 
صهيونيزم سياسللی: تعامل ها و تقابل ها« با سللخنرانی حجت االسام 
والمسلمين محمد حسين طاهری آكردی روز چهارشنبه 25 دی ساعت 
10 صبح در سللالن انديشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( 

برگزار شد.  

نشست علمی مباحث وظایف حکومت 
اسالمی

به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمينی)ره(، به همت گروه علوم سياسی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی نشست علمی با موضوع »مباحث وظايف حكومت اسامی« 
وظايف فرهنگی با رويكرد فقهی روز شنبه 92/10/21 بعد از نماز مغرب و 
عشا با حضور و سخنرانی حضرت آيت اهلل كعبی در سالن انديشه موسسه 

برگزار شد.  

نشست علمی ابعاد و شاخصه های 
روابط بین الملل اسالمی

سومين نشسللت علمی از سلسله نشست های روابط بين الملل با عنوان 
»ابعاد و شللاخصه های روابط بين الملل اسللامی« به همت گروه علوم 
سياسللی مؤسسلله آموزشللی و پژوهشللی امام خمينی)ره( با سخنرانی 
حجت االسام و المسلمين دكتر مهدی اميدی روز سه شنبه 92/10/24 

از ساعت 12:30 در سالن انديشه موسسه امام خمينی برگزار شد.

دومین نشست گروه فلسفه و 
روان شناسی با عنوان »بررسی مفاهیم 

نفس، ذهن، روح و روان« 
 به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمينی)ره( دومين نشست گروه فلسفه و روان شناسی با عنوان »بررسی 
مفاهيم نفس، ذهن، روح و روان« در سللالن انديشلله مؤسسه آموزشی 
و پژوهشللی امام خمينی)ره( با سخنرانی اسللتاد عبدالرسول عبوديت و 
حجت االسام و المسلمين دكتر نادری عصر روز چهارشنبه 92/10/25 
در تاالر انديشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(  برگزار شد.

نشست علمی »فلسفه اسالمی
 در مواجهه با چالش های معاصر« 

برگزار شد
به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی مؤسسلله آموزشی 
و پژوهشللی امام خمينی)ره( چهارمين نشسللت از سلسله نشست های 
معرفی فلسفه اسامی با عنوان »فلسفه اسامی در مواجهه با چالش های 
معاصر« با همكاری مؤسسلله آموزشللی و پژوهشللی امام خمينی)ره( و 
مجمع عالی حكمت اسامی روز پنج شنبه 8 اسفند در سالن همايش های 

دارالشفا برگزار شد.

نشست علمی »کاربرد روش های کیفی 
تحقیق در مدیریت اسالمی« برگزار شد

به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمينی)ره( نشست علمی گروه مديريت با عنوان »كاربرد 
روش های كيفی تحقيق در مديريت اسللامی« روز يكشللنبه ششللم 

بهمن ماه از ساعت 10 تا 12 برگزار شد.
 در اين نشست علمی حجت االسام و المسلمين  محسن سعيدی در تاالر 

انديشه موسسه سخنرانی كردند. 

نشست علمی

گزارش نشست علمی با موضوع »بررسی اسالم هراسی در 
سينمای هاليوود«

نشریه خبری-تحلیلی
 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

»سيماي سرافرازان« منتشر شد



حجت االسللام شللكراللهی به ارائه گزارشللی از 
روند اجرايی همايش عامه طباطبايی پرداخت و 
گفت: تبيين انديشه های عامه در تفسير الميزان 
و زمينه سازی برای اسامی سازی علوم انسانی از 

اهداف اين همايش بين المللی است.
  شكراللهی با اشاره به اين كه همايش بين المللی 
تفسللير  در  طباطبايللی  عاملله  »انديشلله های 
الميزان« از طرف مؤسسلله آموزشللی و پژوهشی 
امللام خمينی)ره( و به همت گروه تفسللير و علوم 
قرآن اين مؤسسلله از دو سللال پيش شروع شده 
است، عنوان كرد: برای اجرای اين همايش تمامی 
گروه های علمی مؤسسه و بيش از 25 مركز علمی 
و پژوهشللی داخل و خارج از كشللور به همكاری 
فراخوانده شللدند و الحمدهلل تا االن همكاری های 

خوبی را با مؤسسه داشته اند.
 

اهداف همایش
 وی شناسللايی و تبييللن انديشلله های عاملله 
طباطبايی در تفسللير الميزان در تمامی حوزه های 
علوم اسامی و انسانی را هدف اصلی اين همايش 
عنوان كرد و گفت: تفسير شريف الميزان يكی از 
ذخاير ارزنده جهان اسللام و به ويژه جهان تشيع 
اسللت كه بسللياری از ابعاد و زوايای علمی آن در 
حوزه های مختلف علمی همچنان ناشناخته مانده 
اسللت و عليرغم ايللن كه تا ايللن لحظه كارهای 
پژوهشللی بسلليار مختلف و عميقی هم در قالب 
كتاب، پايان نامه علمی، مقاللله و قالب های ديگر 
در ايللن زمينه صورت گرفته اسللت، اما همچنان 
اين تفسللير شللريف قابليت كارهای پژوهشی و 

تحقيقاتی فراوانی دارد.
 شللكراللهی شللخصيت و زوايای انديشه عامه 
طباطبايی را هم در داخل و هم در خارج از كشللور 
ناشناخته دانسللت و بيان كرد: به نظر می رسد كه 
تبيين دقيق انديشه های مرحوم عامه طباطبايی 
در تفسللير الميللزان می تواند از طللرف عالمان و 
انديشوران مسلمان انجام شود تا همه از نتايج اين 
تحقيقات و پژوهش ها بهره مند شللوند و بر همين 
اسللاس اصلی ترين هدف اين همايش شناسايی و 
تبيين انديشه های عامه طباطبايی در حوزه علوم 

اسامی و انسانی و معرفی اين انديشه ها به جامعه 
علمی داخل و خارج از كشور است.

 دبيللر اجرايی همايللش بين المللی انديشلله های 
عاملله طباطبايی در تفسللير الميللزان در همين 
راستا زمينه سازی برای اسامی سازی علوم انسانی 
را از اهللداف بزرگ در نظر گرفته شللده برای اين 
همايش بين المللللی معرفی كرد و افللزود: تبادل 
دستاوردهای پژوهشی ميان مؤسسه و ساير مراكز 
و شخصيت های علمی داخل و خارج كشور نيز از 

جمله اهداف فرعی اين همايش است.
 

محورهای همایش
 وی با اشاره به محورهای همايش، آن ها را از نظر 
كمی و كيفی بسيار قابل توجه دانست و بيان كرد: 
فراخوان همايش در 9 بخش اصلی اعام شد كه 
شللامل مطالعات روش شناختی و معرفت شناختی، 
مطالعات وجودشللناختی، مطالعات جهان شناختی، 
مطالعات دين شللناختی، مطالعات قرآن شللناختی، 
مطالعات حديث شناختی، مطالعات فقهی و اصولی، 
مطالعات علوم انسللانی و مطالعات ادبی و هنری 
اسللت و بخش مطالعات علوم انسانی خود شامل 

11 نوع از مطالعات علوم انسانی است.
 شللكراللهی افزود: در محورهللای فرعی كه ذيل 
محورهای اصلی قرار می گيرد بيش از 700 محور 
معرفی شللد كه تدوين آن ها، خود، زمان بسياری 

از جلسللات كميته علمللی را به خللود اختصاص 
داده اسللت و پژوهشللگرانی كه مايل به آشللنايی 
بللا اين محورهللا و انتخللاب برای تدويللن مقاله 
هسللتند، می توانند جهت اطاع از آن ها به پايگاه 

اطاع رسانی همايش مراجعه كنند.
 دبير اجرايی همايش بين المللی انديشه های عامه 
طباطبايی در تفسير الميزان در مورد علت تعريف 
و ارائه چنين حجم گسللترده ای از محورها عنوان 
كرد: دليللل اين امر اين بود كلله در اين همايش 
كلله می توانيللم نللام آن را اولين همايللش درباره 
انديشلله های عاملله طباطبايللی بگذاريم، هدف 
زمينه سازی و فرهنگ سازی نسبت به ظرفيت های 
علمی شللخصيت عامه طباطبايللی و همچنين 
تفسللير الميزان در سللطح جامعه علمی داخلی و 

بين المللی بوده است.
 

دبیرخانه دائمی همایش اندیشه های عالمه 
طباطبایی تشکیل می شود

 وی افللزود: در بعضللی از محورها كارها بسلليار 
تخصصی اسللت و نياز بلله مطالعللات عميقتر با 
فرصت های بيشللتر اسللت اما پيش بينی كرده ايم 
كه دبيرخانه همايش بعد از برگزاری اين همايش 
تبديل به يک دبيرخانه دائمی شود و در سال های 
آتللی به صللورت متنللاوب همايش هللای ملی و 
همچنيللن همايش های بين المللللی را به صورت 

تخصصللی و متمركز در هر يک از محورهايی كه 
مطرح شللده اسللت، برگزار كند و اين محورها را 
به صورت تخصصی تر و عميق تر مورد بررسللی و 

ارزيابی قرار بدهد.
 

تمدید مهلت ارسال مقاالت تا پایان سال 
جاری

 شللكراللهی در مللورد مهلت ارسللال مقاالت به 
همايش نيز گفت: فرصت اوليه ای كه برای ارسال 
مقاالت در نظر گرفته شده بود پايان دی ماه سال 
جاری بود كه با توجه به مسائل مختلف و از جمله 
اين كلله احياناً بعضی از پژوهشللگران برای ارائه 
مطالب خود در باب انديشه های عامه، با توجه به 
اين كه حجم تفسير الميزان بسيار گسترده است، 
آمادگی الزم را نداشته اند مهلت ارسال مقاالت تا 

پايان اسفندماه تمديد شد.
 

از نظ�ر آم�ار مق�االت دریافت�ی، انتظارات 
برآورده نشده است

 وی از ارائه آمار مقللاالت دريافتی خودداری كرد 
و گفللت: تا ايللن لحظه مقاالت قابللل توجهی به 
دبيرخانه همايش ارسللال شللده است اما از جهت 
آماری انتظار ما آن چنان برآورده نشللده است اما 
اميدواريم ظرف دو ماه پايانی سال، با توجه به اين 
كه مهلت ارسال مقاالت تمديد شده است، حجم 
بيشللتری از مقاالت به دبيرخانه همايش ارسللال 
شللود؛ كما اين كه تماس های تلفنی و ارتباطاتی 
كه داريم اين مسئله را نشان می دهد و انشاءاهلل در 
اطاع رسانی های بعدی نسبت به ارائه آمار و ارقام 

مقاالت ارسال شده اقدام خواهد شد.
 وی با اشللاره به اين كه شللرايط عمومی و شيوه 
تخصصی در نظر گرفته شده برای نگارش مقاالت 
در اين همايش در پايگاه اطاع رسللانی قرار داده 
شده اسللت، عنوان كرد: نكته قابل توجه در مورد 
ارسال اين اسللت كه پژوهشگران چكيده و اصل 
مقاله را بايسللتی به صورت يكجا، با هم ارسللال 
می كنند و ارسللال مقاالت هم از طريق سامانه ای 
اسللت كه در پايللگاه همايش پيش بينی شللده و 
عزيزان بايد به آن سللامانه مراجعه و با وارد كردن 

اطاعات شخصی خود ثبت نام و نسبت به ارسال 
مقاالتشللان اقدام كنند و بلله هيچ وجه به صورت 
دستی و پستی و ايميل مقاله خود را ارسال نكنند.

 شكراللهی همچنين با اشاره به اعطای رتبه علمی 
ل پژوهشللی به اين همايش از سوی وزارت علوم 
گفت: پيش بينی شللده اسللت كه مقاالت برتری 
كلله در ارزيابی های فنی رتبه علمی ل پژوهشللی 
را به دسللت بياورند، در مجات علمی ل پژوهشی 
مؤسسه آموزشللی و پژوهشی امام خمينی)ره(، در 
رشللته های مختلف، و همچنين برخی از مجات 
علمللی ل پژوهشللی مراكز حوزوی و دانشللگاهی 
همللكار كه مراكللز قابل توجهی هم هسللتند به 
چاپ برسللد و ما اميدواريم كلله بتوانيم تا قبل از 
اين همايش نسخه های اين مجات را آماده كنيم 
و در روز های برگزاری در اختيار شللركت كنندگان 

قرار بدهيم.
 دبيللر اجرايی همايللش بين المللی انديشلله های 
عامه طباطبايی در تفسللير الميزان با اشللاره به 
چند مرحله ای بودن ارزيابی مقاالت گفت: بر روی 
مقاالت دريافتی ارزيابی های فنی و تفصيلی دقيقی 
انجام می گيرد و نتايج آن از طريق سللامانه ای كه 
عرض شد به اطاع مؤلفين محترم خواهد رسيد. 
همچنين طبق برنامه ريزی انجام شده مقاالتی نيز 
كه از رتبه علمی ل پژوهشللی برخوردار نباشند در 
قالب های ديگری مورد استفاده قرار خواهند گرفت 
كلله اين امر نيز به اطاع مؤلفين آن ها رسلليده يا 

خواهد رسيد.
 

زمان و مکان برگزاری همایش
 شللكراللهی در مللورد زمان و مللكان برگزاری 
همايش نيز عنوان كرد: اين همايش ظرف سلله 
روز از 24 تا 26 آبان ماه سال 1393 برگزار خواهد 
شد و محل برگزاری نيز تا اين لحظه شهر مقدس 
قم در نظر گرفته شللده است كه احتمال اين كه 
تغييری در مكان برگللزاری برای روزهای دوم و 
سللوم داده شللود وجود دارد، اما به دليل اين كه 
هنللوز تصميمی قطعی در اين باره اتخاذ نشللده 
اعام اين مطلللب به اطاع رسللانی های بعدی 

موكول می شود.

تمديللد مهلللت ارسللال آثللار بلله همايش 
»انديشلله های عامه طباطبائی در تفسللير 

الميزان«
بنللا بر اعللام دبيرخانه همايللش بين المللی 
»انديشلله های عامه طباطبايی در تفسللير 
الميللزان«، مهلت ارسللال مقللاالت به اين 
همايش تا پايان اسفندماه سال جاری تمديد 

شد.
 به گزارش روابط عمومی مؤسسلله آموزشی 
و پژوهشللی امللام خمينی)ره(، بنللا بر اعام 
انديشلله های  بين المللی  دبيرخانه همايللش 

عامه طباطبايی در تفسللير الميزان، مهلت 
ارسللال مقللاالت به ايللن همايش تللا پايان 

اسفندماه سال جاری تمديد شد.
 بنا بر اين گزارش، مطالعات روش شللناختی 
و معرفت شللناختی، مطالعات وجودشناختی، 
مطالعللات  جهان شللناختی،  مطالعللات 
قرآن شللناختی،  مطالعللات  دين شللناختی، 
مطالعات حديث شللناختی، مطالعات فقهی و 
اصولللی، مطالعات علوم انسللانی و مطالعات 
ادبی و هنللری، محورهای اصلی همايش را 

تشكيل می دهند.
 الزم به ذكر است، پژوهشگران و انديشمندان 
می توانند مقاالت خود را به سه زبان فارسی، 
عربی و انگليسی به دبيرخانه همايش ارسال 

كنند.
 مقاالت پذيرفته شده پس از ويرايش، عاوه 
بر چللاپ در مجات پژوهشللی و تخصصی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( 
يللا مراكز همكار همايش، بلله صورت كتاب 
مجموعه مقاالت همايش به چاپ می رسند.

بين المللللی  همايللش  می شللود،  يللادآور   
»انديشلله های عامه طباطبايی در تفسللير 
الميزان« 24 تا 26 آبان ماه سال آينده برگزار 

خواهد شد.

در ادامه سلسله نشست های فقه حكومتی كه شنبه 
شللب ها از طرف گروه علوم سياسی موسسه امام 
خمينی)ره( و با اشراف كامل علمی آيت اهلل كعبی 
برگزار می گللردد، از روز شللنبه 92/10/21 بعد از 
نماز عشاء مجموعه  نشست هايی در زمينه وظايف 
حكومت اسللامی آغللاز گرديد كه ايللن وظايف 
بللا رويكرد فقهی تبيين می گردند و اولين جلسلله 

اختصاص به وظايف دينی داشت. 
 به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی روابط عمومی 
مؤسسلله آموزشللی و پژوهشللی امام خمينی)ره(، 
آيللت اهلل كعبللی اظهار داشللت »دولللت دينی در 
عرصه هللای مختلللف وظيفه دارد امللا مهمترين 
وظيفلله دولت، وظيفلله دينی دولت اسللت يعنی 
دولت اسللامی برای اقامه دين وظيفه دارد و اين 
وظيفه اصلی ترين وظيفه دولت اسللامی است.  و 
همين وظيفه است كه دولت های ديگر را از دولت 

اسامی متمايز می كنند. 
 وی در اداملله افللزود: در حقيقللت دولت هللای 
دموكراتيللک دولت را برای انسللان می خواهند و 
دولت های توتاليتر انسان را برای دولت می خواهند 
اما دولت اسللامی دولت را بللرای دين می خواهد 
بنابراين، بزرگترين وظيفه دولت اسللامی، وظيفه 

دينی است. 
 آيت اهلل كعبی خاطر نشان كرد: وظيفه ای كه دولت 
اسامی در قبال اقامه دين دارد، اصلی ترين وظيفه 
دولت اسللت لذا از ثابتات دين محسوب می شود و 
در مقام تزاحم اين وظايف با سللاير وظايف دولت 

اسامی، وظايف دينی مقدم می گردند.

 عضو هيئللت علمی موسسلله مهمترين وظايف 
دينی دولت اسللامی را كه از فقه استفاده می شود 

اين گونه برشمرد:
 1- وجوب تفقه در شناخت دين 2- وجوب تبليغ 
ديللن 3- وجوب دفللاع از ديللن 4- وجوب حفظ 
شللعائر 5- وجوب جهاد و دعوت به سوی خدا 6- 
وجللوب امر به معروف و نهللی از منكر 7- وجوب 
عقوبت افللراد مرتد 8- وجوب اقاملله حدود الهی 

9- وجوب مقابله با عداوت پيشگان با رسول خدا 
و اهل بيت)ع( 10- وجوب اقامه حوزه های علميه 
و موسسللات دينی 11- وجللوب اهتمام به احيای 
اوقاف در مسائل مرتبط با حفظ و بقای دين 12- 
وجوب احيای مساجد و بهره گيری از ظرفيت های 
آن به شكل كامل 13- اقامه حج و عمره و تقويت 
و تعمير و احيای مشللاهد مشللرفه 14- اهتمام به 

اقامه عزای سيد الشهدا و احيای امر اهل بيت)ع(

در گفت و گو با حجت االسالم شکراللهی : 

گزارشی از روند اجرايی همايش »انديشه های عالمه طباطبايی در الميزان«

تمدید مهلت ارسال آثار به همایش 
»اندیشه های عالمه طباطبائی

 در تفسیر المیزان«

در ادامه سلسله نشست های فقه حکومتی مطرح شد؛

مهمترين وظيفه دولت، وظيفه دينی دولت است
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دبیر علمي همایش بین المللي اندیشه هاي عالمه طباطبایي

عالمه طباطبايی  پشتوانة تئوريك نظام است

همايش علمی»مبانی كامی علوم انسانی« با 
حضور اسللاتيد محترم آقايان حجت االسام و 
المسلمين دكتر حميد پارسانيا، حجت االسام و 
المسلمين دكتر محمود فتحعلی و دكتر محمد 
فتحعلی خانی و با نظريه پردازی ايشان درياره 
مبانی كامی  اسللامی سللازی علوم انسانی 

برگزار شد.
در ايللن همايش دكتر محمللد فتحعلی خانی، 
مللراد از علم را تبيين كرده و آن را منحصر در 

علوم تجربي ندانست.
 وي با بيان اينكه براي اسللامي سازي علوم 
انسللاني نبايد به حداقلهللاي از دين پرداخت، 
اظهار داشت: مي توانيم مباني علوم انساني را 

بر پايه علومي همچللون كام و حكمت قرار 
دهيم.

 دكتر فتحعلللي خاني هدف از آمللدن دين را 
انسان سللازي بيان كرد و گفت: موضوع علوم 
انساني، هرآن چيزي است كه انسان آن را رقم 
زده است و با اين ترجمه به طور قطع  دين در 

علوم انساني سهيم خواهد بود.
 ايشللان ادامه داد: اگرخاستگاه علوم اجتماعي 
موجود، دين باشللد ازاين علوم به علوم انساني 

اسامي تعبير مي شود.
 در ادامه حجت االسللام والمسلمبن محمود 
فتحعلي، نظريه كساني كه دفاعيات و مباحث 
علم كام را جدلي مي دانستند مردود دانست 

و بيان داشللت: از صدر اسللام تا كنون تمام 
مباحثي كه درعلم كام مطرح شللده با برهان 

وادله مي باشد.
 وي باتوجه به اينكه انسللان شناسللي، علمي 
انسللاني اسللت، تصريح كرد: انسللان درعلوم 
انسللاني محور مي باشللد و دين هم نازل شده 
اسللت كه هادي و راهنماي بشر باشد وانسان 
داراي احواالت و ماهيتي مي باشد كه دين بايد 

به آن بپردازد.
 دكتر فتحعلي با اشاره به اينكه مباحث كامي 
ميتواننللد براي علوم انسللاني موضوع سللازي 
كننللد، ادامه داد: با توجه بلله اينكه دين براي 
هدايت انسللان ها آمده است در برگيرنده تمام 
بحث هاي سياسي، اقتصادي، روابط بين الملل 

و... مي باشد.
 حجت ااالسللام و المسسلللمين دكتر حميد 
پارسللانيا ارتباط كام شيعي با برهان را بسيار 
نزديک دانسللت و رفع اختللاف نظرها درباره 
تعريللف علللم را اولين كاري  دانسللت كه در 

اسامي سازي علوم انساني بايد انجام بگيرد.
 وي با بيان اينكه سللاخت علم ديني با منطق 
ديگللران همانند از چاله به چاه افتادن اسللت، 
گفت: ما فقه اجتماعي خودمان را علم ميدانيم 
و دربللاره علوم اجتماعي بحث و نظر داريم كه 

اين كار بايد در قم صورت بگيرد.
 گفتني اسللت كه اين مراسللم در24بهمن ماه 
در تاالر مؤسسلله آموزشللی و پژوهشللی امام 

خمينی)ره( به همت گروه كام برگزار شد.

با نظارت سللازمان سللنجش آموزش كشور 
بر اسللاس مجللوز و موافقللت وزارت علوم 
تحقيقات و فناوري،  طبق سللنوات گذشللته 
آزمون ورودي كارشناسللي در سلليزده رشته 
علوم انسللاني و كارشناسي ارشد در 8 رشته 
علوم انساني روز جمعه دوم اسفندماه 1392 

در سيزده شهر برگزار شد.
به گزارش مركز خبر و اطاع رسللاني روابط 
عمومي موسسلله آموزشللي و پژوهشي امام 
خميني، حجت االسام و المسلمين مهدي 
عباسللي مديللر پذيرش موسسلله آموزش و 
پژوهشللی امام خمينللی )ره( گفللت: تعداد 
داوطلبان در آزمون دوره كارشناسللي 2905 
نفر و تعداد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد 

184 نفر مي باشد. 
وي در ادامه افزود آزمون دوره كارشناسللي 
با حضور بللرادران و خواهللران طلبه داراي 
مدرک سللطح يک حوزه علميه در سلليزده 
رشته تحصيلي شامل: اقتصاد، اديان، اخاق، 
تاريخ، جامعه شناسللي، حقوق، روانشناسي،  
علللوم  سياسللي،   علللوم  تربيتللي،  علللوم 
قرآنللي،  فلسللفه، كام و مديريت در شللهر 
مقللدس قللم  و شللهرهاي اراک، اصفهان، 
اردبيللل، بجنللورد، تهللران،  زنجللان، قللم،  
كاشان، كرمان، كرمانشاه، ماير،  همدان و يزد 
براي دوره هاي حضللوري و نيمه حضوري 

برگزار شد.
همچنين آزمون ورودي كارشناسللي ارشللد 

موسسه در قم با 7 رشته و 184 نفر داوطلب 
در رشللته هاي علوم قرآني، روانشناسي، دين 
شناسللي، علوم تربيتللي، دانللش اجتماعي 
مسلللمين، فلسللفه و تاريللخ از بيللن فارغ 

التحصيان كارشناسي موسسه برگزار شد.
وی خاطر نشللان كرد: نتايللج آزمون كتبی 
كارشناسللی تا فروردين ماه سللال 1393 از 
طريق سللايت پذيرش مؤسسلله آموزشی و 
www. پژوهشی امام خمينی)ره( به آدرس

paziresh.ac.ir  اعام خواهد شد.
گفتنی است بر اساس زمان بندی اعام شده 
در سللايت پذيرش آزمون شفاهی از پذيرفته 
شللدگان آزمون كتبی ارديبهشللت تا تيرماه 

1393 به عمل خواهد آمد.

 حجت االسللام رجبی دبير علمللی همايش بين 
المللی انديشلله های عامه طباطبايی در گفتگويی 
پيرامون اين همايش به سللواالت خبرنگار ما پاسخ 

دادند.
همای�ش  برپای�ي  اه�داف  و  درباره ض�رورت 

توضیحاتي را بیان فرمایید.
 عامه طباطبايي  ر حمه اهلل  يكي از نوادر دوران معاصر 
است كه به ويژه در احياء، گسترش و فرهنگ سازي 
و نهادينه سازي معارف عقلي و تفسير قرآن در حوزة 
علميه و جامعة شيعه نقش بي بديلي داشته اند. ايشان 
در عرضه روزآمد، مستدل و مستند معارف قرآن، دفاع 
از فرهنگ اهل بيت عليهم السام در برابر تهاجمات 
و تحريف و تفسير نارواي آن و نيز در تربيت مفسران 
و فيلسللوفان نامدار پس از خود نقشللي ممتاز دارند. 
از منظری ديگر، ايشان را مي توان پشتوانة تئوريک 
نظام دانست. آيت اهلل مصباح مد ظله العالي مي فرمايند: 
عامه طباطبايي زماني صحبت از حكومت اسامي 
و زعامت روحانيت مي كرد كه حتي انديشه آن از مغز 

بسياري از روشنفكران به دور بود.
 تفسللير شريف الميزان في تفسللير القرآن نيز يک 
دايرة المعللارف آموزه هللاي قرآني بللر مبناي روش 
و مباني متخذ از اهل بيت عليهم السللام اسللت و 
تفسيري بي نظير در جهان تشيع، بلكه جهان اسام 
است. استاد شهيد ايت اهلل مرتضي مطهري رحمة اهلل 
عليه مي فرمايند: كمتر مشكلي در مسائل اسامي و 
ديني برايم پيش آمده كه كليد حل آن را در تفسللير 
الميللزان پيدا نكرده باشللم و نيز مرحللوم مطهري 
مي فرمايند من مي توانم ادعا كنم كه كتاب تفسللير 
الميزان ايشان بهترين تفسلليري است كه در ميان 
شيعه و سني از صدر اسام تا امروز نوشته شده است.

 با توجلله به نقش و جايگاه عظيللم مرحوم عامه 
طباطبايي  ره و تفسللير الميللزان در ارائلله، تثبيت و 
فرهنگ سللازي در قلمرو معارف قللرآن و اهل بيت 
عليهم السللام و نقشللي كلله در تبييللن و تقويت 
نظام اسللامي و پاسللخگويی به نيازها، شبهات و 
پرسللش هاي جامعه اسللامي بلكه جامعه بشللري 
دارد،ضرورت بررسللي انديشه هاي عامه طباطبايي 
در الميزان روشللن می شللود. گرچلله درباره مرحوم 
عامه و تفسير الميزان كارهای قابل توجهی صورت 

گرفته، ولی نظر به عظمت مرحوم عامه طباطبايي 
 ره و تفسللير الميزان تاش شايسته عظمت اين دو، 
حداكثر در حد چند گام اوليه است. اين امر ضرورت 
بررسي و عرضه انديشه هاي عامه در تفسير الميزان 

را دوچندان مي سازد.
 موارد يادشللده موجب شللد كه موسسلله در صدد 
برنامه ريزي در اين زمينه برآيد و طرح جامعي در اين 
زمينه تهيه و به تصويب برسللاند و اكنون در دست 
اجراسللت. يک بخش از ايللن برنامه جامع همايش 
بين المللي انديشلله هاي عامه طباطبايي در تفسير 
الميزان اسللت. هدف اين همايش بررسي و عرضه 
انديشه هاي عامه طباطبايي، به صورت تخصصي 
و كارشناسللانه و ناظر به نيازهاي جامعه اسامي و 

بشري است.
 با عرضه اين انديشه ها در قالب نظريه پردازي و ارائه 
راهبردهللای نظری و راه كارهای عملی می خواهيم 
اين شللخصيت بزرگ و  اين تفسير گرانسنگ را به 
جامعه اسامي و جهاني معرفي كنيم؛ زيرا متأسفانه 
مرحللوم عامه و تفسلليرالميزان حتي در حد برخي 
از شللاگردان مرحوم عامه وآثار آنان -كه از همين 
انديشلله ها بهره برده و به ارائه ديدگاه پرداخته اند-، 
در سطح جامعه اسامي و جهاني چنانكه بايد معرفی  
نشده اند و آثار و انديشه هاي ايشان كه می بايست به 
زبان هاي مختلف دنيا ترجمه و نشر يافته باشد جزء 

برخی ازا آثارشللان، آن هم به برخی زبان هاي ديگر 
ترجمه نشده است.

 از سللوي ديگر، يكي از نيازهاي ضروري نظام ما و 
جامعه اسامي بازسللازي و بازتوليد علوم انساني بر 
اساس آموزه هاي ديني و قرآني است كه طرح جامع 
تصنيف الميزان كه درموسسه درحال اجراست، شروع 
ايللن حركت مبارک به صللورت علمي و تخصصي 
اسللت. اين همايش هم می تواند در اين راسللتا اثر 

گذار باشد.
 شناسللايي و ايجللاد يللک حلقه وصللل ميان همه 
صاحب نظللران و مراكللزي كه در اين حللوزه فعال 
هستند، هدف ديگر اين همايش است كه با تشكيل 
دبيرخانلله دائمي و برگزاري همايش هاي تخصصي 
در رشللته هاي مختلف علوم انسللاني و اسامي در 

سال هاي بعد انشا اهلل محقق خواهد شد.
 با توجه به گس�تردگي محورهاي فراخوان ش�ده 
براي همایش چه تمهیداتي براي تأمین محتواي 
این محورها اندیشیده شده و آیا به تمامي آنها به 
قدر مناسب پرداخته خواهد شد؟ آیا براي توضیح 
متناس�ب مق�االت در محورهاي همای�ش و عدم 
انباشته شدن برخي محورها و خالي ماندن برخي 

دیگر تدبیري نموده اید؟
 پاسللخ: خوشللبختانه در اين زمينلله تدبير معقولي 
صورت گرفته اسللت. گروه هاي تخصصي موسسه 

در حوزه تخصصي عهللده دار تدوين مقاله و ارتباط 
با صاحب نظران آن حوزه و چاره انديشللي براي عدم 
انباشته شللدن مقاالت در يک حوزه كرده اند. اصل 
حضللور فعال گروه هاي موسسلله و عهده دار بخش 
تخصصللی خودشللان، و نيز همكاري سللاير مراكز 
مختلف علمي و پژوهشللي نوعي تدبيللر براي اين 
مسللئله اسللت. كميته علمی همايش نيز اشراف بر 
توزيللع مقللاالت دارد؛ گرچه مقاالتی كلله از طريق 
فراخوان می رسد، تعداد آن تابع اهتمام صاحب نظران 
اسللت، ولی ارتباطات و اطاع رسانی مناسب بدين 

هدف صورت گرفته است.
 البتلله بلله دليل گسللتردگي زياد محورهللا، امكان 
پرداختللن و عرضه همه محورهللا در متن همايش 
نيسللت و پرداختن جامع به آنهللا، به همايش هاي 
تخصصي سللالهاي بعد واگذار شللده است. ولي در 
هر محور كلي كه حدود سللي محور است، مقاالت 

ارزشمندي ارائه خواهد شد.
  برخ�ي از محورهاي مهم این همایش، مطالعات 
عل�وم انس�اني اس�ت؛ ب�ا توج�ه ب�ه ض�رورت 
اسالمي س�ازي عل�وم انس�اني و تأکیدهاي رهبر 
معظم انقالب بر این مسئله، اندیشه هاي عالمه در 
تفسیر المیزان چه نقشي در تحقق این مهم دارد؟

 مي توان گفت تفسير الميزان در اين زمينه منحصر 
به فرد اسللت. نللگاه جامع مرحوم عاملله و توجه 
ويژه ايشللان به مسللائل اجتماعي و علوم انسللانی، 
شگفت انگيز است. ايشان در همين تفسير مي فرمايند 
االسللام اجتماعي في كل شللؤونه. اسام در همه 
شئونش اجتماعي است. بي شک يكي از منابع غني 
وجامع بلكه بهترين منبع جامع در تبيين متقن ديدگاه 
اسام در علوم انساني تفسير الميزان است. از اين رو، 
محورهاي همايش و زيرمجموعه هاي آن كليه علوم 
انساني را دربرمي گيرد و اين محورهاي كلي و جزئي 
توسللط كارشناسللان و متخصصان هر حوزه تهيه 
و نهايي شللده اسللت و در تدوين مقاالت و ارزيابي 
مقاالت نيز گروه هاي تخصصی علوم انساني مؤسسه 
مجدانه و فعال همللكاري صميمانه دارند. افزون بر 
گروه تفسير و علوم قرآن موسسه كه در بعد قرآني و 

تفسيري آن اشراف بر محتواي همايش دارد.
 نكتلله شللايان توجه در اين زمينه آن اسللت كه در 

موسسلله يک پروژه كان سلله مرحله اي در زمينه 
تفسير موضوعی بر اساس الميزان داريم كه مرحله 
اول آن يعنی تصنيف موضوعي الميزان با همكاري 
بيللش از 60  محقللق وناظر از رشللته هاي مختلف 
علوم انسللاني و اسامي در دست اجرا است كه هم 
پشللتوانه قوي علمي براي همايش و هم زمينه ساز 
و فرآهم آورنده مواد الزم براي اسامي سللازي علوم 
انساني است و فكر مي كنم اين همايش و آن پروژه 
كان بهترين لبيک به فرمايش مقام معظم رهبري 
در بازسازي علوم انساني، اسامي سازي آن و توليد 

علوم انساني اسامي است.
  نوآوري هاي عالمه در تفس�یر المیزان بیش�تر در 
چه محورهایي قرار دارد و شاخص ترین آنها کدام 

است؟
 نوآوري هللاي عامه طباطبايي رحمه اهلل به موضوع 
يللا قلمرو خاصي محدود نمي شللود و هنللوز هم به 
صورت كامل استخراج نشللده است. مرحوم عامه 
روش تفسللير قللرآن به قللرآن را با عنايللت به ابعاد 
مختلف آن كه پيش از ايشللان به اين صورت مطرح 
نبوده است ارائه كرده اند. اكنون كه طرح تصنيف در 
حال اجراسللت در رشته های مختلف علوم انسانی و 
اسامی به خوبي آشكار شده است كه مرحوم عامه 
در همة اين رشللته هاي نوآوري دارند. البته قبا هم 
محققاني در برخي از موضوعات پروژه ها و رساله هاي 
دكتري متعددي در موضوعات مختلف علوم انساني 
از ديدگاه مرحوم عامه و يا بر اساس تفسير الميزان 
نوشللته اند. ولي يک كار جامع و تخصصي كه همه 
بيانات مرحوم عامه در تفسير الميزان را در برگيرد و 
ناظر به حوزه هاي مختلف و رشته هاي گوناگون علوم 
انساني و اسامي باشد در موسسه در حال انجام است 
و نوآوري ها در يک چنيللن كارتخصصي اي نمايان 
مي شللود. نوآوري هاي مرحوم عاملله هم در علوم 
اسامي است و هم در علوم انساني، به ويژه در علوم 
اجتماعي در حدی اسللت كه در اسامي سازي علوم 
تاثيرات ارزشللمندی دارند كه نيازمند كار كارشناسی 
دقيق، عميق و تخصصی اسللت در علوم تربيتی، در 
علوم سياسللی، در جامعه شناسللی، روان شناسی و 
اقتصاد و حتی علوم نسللبتاً كاربردی مانند مديريت 
ديدگاههای شايان توجهی دارند كه انشاءاهلل هم در 

سال سوم / شماره بیست و هشتم / اسفند 92    5
نشریه خبری-تحلیلی
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آزمون ورودي کارشناسي و کارشناسي 
ارشد سال تحصیلي 94-93 برگزار شد



حجت االسالم والمسلمین سنائي مهر:

نرم افزار اصطالح نامه علم کالم به زودي عرضه خواهد شد
بلله گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی 
روابللط عمومی موسسلله آموزشللی و 
پژوهشللی امللام خمينی)ره(بلله نقل از 
مركللز پژوهشللی دايره المعللارف علوم 
عقلی اسللامی موسسلله آموزشللی و 
پژوهشی امام خمينی)ره( حجت االسام 
والمسلللمين سللنائي مهر، مسئول واحد 
اصطاح نامه كام بلله تبيين اصطاح 

نامه كام پرداخت.
  در آغ�از ضمن توضیح مختصري درباره 
اصطالح نام�ه کالم ب�ه ویژگي ه�اي این 

اصطالح نامه نیز اشاره بفرمایید.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اصطاح نامه كام اسللامي، مجموعه 
اصطاحاتي است كه همراه با تعاريفشان 
از منابع مهم كامي استخراج ، و روابط 
آنها با يكديگر و جايگاه هر يک در نظام 

كام اسامي مشخص شده است.
 مللراد از »اصطللاح« در اينجا هر لفظ 
يا عبارتي است كه در علم كام معناي 
خاصللي از آن اراده شللده و به اجمال يا 
تفصيل مورد بحث و بررسللي متكلمان 

قرار گرفته است.
  اصطاحللات علم كام كه به صورت 
نموداري عرضه شده است به دو بخش 

كلي تقسيم مي شود:
  بخش اول: مسللائل اصلي علم كام 
مشتمل بر مباحث توحيد، عدل، نبوت، 

امامت و معاد.
 بخش دوم: مسللائلي كلله جنبه مبادي 
براي علم كام دارد و مشتمل بر مباحث 
امور عامه )احكام وجود، علت و معلول، 
قدم و حدوث، ماهيت، مواد ثاث، واحد 
و كثير( ، جواهللر و اعراض، علم و نظر 

مي باشد.
 قلمللرو فعاليت واحللد در زمينه كام، 
اختصللاص بلله دوره و يللا فرقة خاصي 
نداشللته، بلكه از همه كتاب هاي معتبر 
فرقه هللاي  هملله  از  دسللترس،  در  و 
كامي )اعم از اماميه، اشللاعره، معتزله، 
اسماعيليه، زيديه و... ( در همه دوره هاي 

اسامي استفاده شده است.
 اين اصطاح نامه كه در راستاي تدوين 
فرهنگ ناملله و دائللره المعللارف علوم 
عقلي اسللامي تهيه شللده است داراي 
ويژگي هايي اسللت كه به برخي از آنها 

اشاره مي شود:
  ارائه تعريف هر اصطاح و جايگاه آن 

در نظام كام اسامي؛
 شللناخت واژه هاي متللرادف و ارجاعي 

يک اصطاح؛
 تفكيک مشللتركات لفظي به وسلليله 

توضيح گرهاي مناسب؛
 دسترسللي سريع و آسللان محققان به 

اصطاحات مورد نظر.
 ارائلله درختواره اصطاحللات )نمايش 
درختواره سللبب سللهولت در دسترسي 
كاربللران و محققان بلله اصطاحات و 
روابللط ميان آنها و همچنين جايگاه هر 
اصطاح در نظام كام اسامي خواهد 

شد(.
 س�یر فعالیت ه�اي واحد به چ�ه صورت 

است؟ و چه دستاوردهایي داشته اید ؟
 فعاليت هاي اين واحد از آغاز تاكنون در 
چند بخش صورت گرفته كه به شللرح 

زير مي باشد:
 تشكيل شللوراي علمي كام؛) اساتيد 
معظم و حجج اسام آقايان: علي ربّاني 
گلپايگانللي، محمدرضا امامي نيا، محمد 
ايزدي تبار، سلليد جال احمللد پناهي، 
احمد حيدرپور، حسن رضايي، عبدالرحيم 
سللليماني و محمدرضللا مصطفي پور از 
جمله كساني هستند كه از آغاز فعاليت 
واحد تللا كنون، بلله طور پيوسللته و يا 
مقطعي در اين شورا عضويت داشته اند(

 تصويب شلليوه نامه اسللتخراج قواعد، 
اصطاحللات و تعاريف آنها در شللوراي 

علمي.
 شناسللايي، تصويب و درجه بندي منابع 

و كتب كامي در شللوراي علمي جهت 
اصطاح يابللي توسللط محققان محترم 

واحد كام.
 جذب محققان خبره، جهت اسللتخراج 
قواعد و اصطاحللات كامي و تعاريف 
آنها.)توانايي علمي محققان محترم اين 
واحد حداقل مدرک سللطح 3 حوزه و يا 
كارشناسي ارشد از وزارت علوم مي باشد(

 اسللتخراج قواعد و اصطاحات كامي 
همراه با ثبت تعاريف آنها.

 بررسللي اصطاحات استخراج شده، در 
شللوراي علمللي كام و تصويب آن و 
همچنين تعيين روابط و وضعيت مدخل 

فرهنگنامه اي و دائرهْْ المعارفي آنها.
 برخي آمارهاي مربوط به اصطاحات و 

مدخل ها به شرح زير است:
 تعداد كل جلسات شوراي علمي: 612 

جلسه
 تعداد منابع بررسي شده: 745 جلد)كلي 

و موردي(
 تعداد كل اصطاحات اسللتخراج شده: 

52880 اصطاح
 تعللداد اصطاحللات مصللوب: 7312 

اصطاح)تاكنون(
 تعداد مدخل هاي اصلللي: 700 مدخل 

)تاكنون(
 تعللداد مدخل هاي ارجاعللي و نمايه ها: 

6520  مدخل )تاكنون(
 ترسلليم درختواره اصطاحللات كام 
اسللامي جهت عرضه روشللن ساختار 

علم كام به محققان و دانش پژوهان.
 هم اكنون چه كارهايي در دسللت اجرا 

داريد؟

 
واحللد كام اينللک در حللال بازبيني و 
ارزيابي نهايي اصطاحات و تعاريف آنها 
توسللط گروه ارزيابي واحد كام است و 
انشاهلل به زودي اصطاح نامه علم كام 
در دو قالب كتللاب و نرم افزار به جامعه 

علمي كشور تقديم خواهد شد.
 كار ديگري كه در دسللت اجرا اسللت 
اصطاحات كامي مربوط به امور عامه 
اسللت كه در اين بخش كار مسللتقلي 
جدا از فلسللفه صللورت نمي گيرد بلكه 
اصطاحاتللي كه در كتب كامي وجود 
دارد بللر اسللاس روابطي كلله در واحد 
اصطاحيابي فلسفه مصوب شده است 
منظم مي شللود با اين تفللاوت كه معيار 
اصطاح مرجللح، كتب كامي اسللت 
و تعاريللف و مسللتندات از كتب كامي 

خواهد بود.
  از جمله كارهاي در دسللت اجراي اين 
واحد نمايه بر متن كتاب شريف الغدير و 
چهارده عنوان )32 مجلد( كتاب ديگر ، 
توصيف 41 عنوان )69 مجلد( و چكيده 
2 عنللوان )13 مجلللد( از كتب كامي 

است.
 آیا فعالیت هاي دیگري هم در زمینه کالم 

اسالمي در مرکز صورت مي گیرد؟
 اصطاح ناملله علللم كام، تنهللا يكي 
از فعاليت هايي اسللت كه در اين رشللته 
علمي صورت مي گيرد؛ تهيه پرونده هاي 
منابللع  چكيده نويسللي  كام،  علمللي 
كامي و تهيه فهرسللت تفصيلي منابع 
كامي نيز از جمله فعاليت هايي اسللت 
كه در راسللتاي تدويللن فرهنگ نامه و 
دائره المعارف علللوم عقلي در اين مركز 
انجام گرفته و دسللتآوردهايي همچون 
معجم موضوعللي منابع كامي، معجم 
موضوعي شرح المواقف، معجم موضوعي 
شرح المقاصد و گنجينه معرفت)مجموعه 
مقاالت كامي( تا كنون به جامعه علمي 

كشور عرضه شده است.
گفتنی است عالوه بر اصطالح نامه علم 
کالم اصطالح نامه فلسفه هم به زودی 
عرضه می ش�ود و اصط�الح نامه های 
منطق، معرفت شناسی، فلسفه اشراق 
و عرف�ان نظری هم قبال عرضه ش�ده 

است.

به گللزارش مركز خبللر و اطاع رسللانی روابط عمومی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( پيش نشست 
همايش ملی حكيم طهران)نكوداشت مقام علمی آقاعلی 
مدرس زنوزی( در مؤسسه امام خمينی با همكاری  مجمع 
عالی حكمت اسللامی روز پنج شللنبه 92/12/8 در تاالر 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( برگزار شد.
 عاوه بر سللخنرانی حجج اسام عسللگری سليمانی و 
دكتر احمد ابوترابی ميزگرد علمی با حضور اساتيد آيت اهلل  
علی زمانی قمشه ای، حجت االسام و المسلمين حسين 
عشللاقی، استاد عبدالرسول عبوديت تشكيل شد و اساتيد 
ديللدگاه ها و مطالب علمی خللود را در اين همايش ارائه 

كردند. 
 گفتنی است در كتاب »فرهنگ اعام علوم عقلی اسامی 
جلد سوم صفحه 159-160« از آثار مركز پژوهشی دايره 
المعارف علوم عقلی اسامی وابسته به مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمينی)ره( درباره ماعبداله زنوزی و آثار و 

شاگردان وی اين گونه بيان شده است:
 ماعلی بن ماعبداله زنوزی مدرس تهرانی. فيلسللوف، 

عارف فقيه، شيعه اثنی عشری و ايرانی
 وی در اصفهللان به دنيا آمد و در تهران درگذشللت و در 
شللهر ری )حرم حضرت عبدالعظيم)ع(( به خاک سللپرده 

شد. 
 نام ها و القاب ديگر: حكيم موسللس، آقا علی حكيم، آقا 

علی مدرس، مدرس زنوزی ، ماعلی
 اسللتادان: آخونللد ما آقای قزوينللی، ماعبداله زنوزی) 
پدرش(، سلليد رضی الريجانللی، محمد ابراهيم نقشلله 

فروش، ميرزا حسن آشتيانی.
 شللاگردان: مامحمللد آملللی، شلليخ حيدرنهاونللدی، 

شلليخ عبدالنبی نللوری، ميرزا تنكابنی، شلليخ محمدباقر 
اصطهباناتی.

 آثللار: ابواب حكمت ميزانيه، بدايع الحكم، حاشلليه علی 
اسفار، حواشی علی الشوارق، رساله فائده فی النفس، رساله 
فی الوجود الرابطی، رسللاله فی الواليه، رسللاله فی بيان 
اقسام الحمل، رسللاله فی معنی الوجود، سبيل الرشاد فی 

احوال المعاد )در اثبات معاد جسمانی(، النفس كل القوی

پیش نشست همایش ملی حکیم طهران )نکوداشت مقام علمی 
آقاعلی مدرس زنوزی( برگزار شد 

درخشش مؤسسه آموزشی و پژوهشی
 امام خمینی)ره( در پانزدهمین همایش کتاب 

سال حوزه 
به گزارش مركز خبر و اطاع رسللانی روابط عمومی مؤسسلله آموزشی و 
پژوهشللی امام خمينی)ره( رساله دكتری حجت االسام و المسلمين  دكتر 
محسن منطقی با عنوان »تصميم گيری در آموزه های اسامی« به عنوان 

اثر تحسين شده در پانزدهمين همايش كتاب سال حوزه شناخته شد. 
 چكيده ای از اين رساله را در زير می خوانيد:

 سللازمان ها جزء ضروری و تفكيک ناپذير زندگی انسللان امروزی شده اند. 
مهمتريللن اقدامللی كه مديران بللرای اداره سللازمان ها انجللام می دهند، 
تصميم گيري است. آنان برای فائق آمدن بر مشكات پيش روی سازمان و 

استفاده از فرصت های سازمان، بايد تصميم گيری نمايند.
  از يكصد سللال پيش كه دانش مديريت، پا به عرصه تفكر بشللری نهاد، 
صاحب نظران به تجزيه و تحليل مفهوم تصميم گيری پرداختند و ابعاد آن را 
شناسايی كردند. يكی از بديع ترين دست آوردهايی كه انديشمندان مديريت 
برای سللازمان ها ارائه كردند؛ تصميم گيری عقلی بللود. در ابتداء، موضوع 
تصميم گيری عقلی، بهترين شيوه و مطمئن ترين راه برای حل مسائل بود. 
اما ديری نپاييد كه منتقدين فراوانی امكان به كارگيري و شايسللتگی های 

اين شيوه تصميم گيری را مورد ترديد قرار دادند.
 از اين رو، افزايش كارايي و كاهش نقايص اين شلليوه، در صدر مطالعات 
قرار گرفت. از دهه ی هفتاد ميادی با طرح شيوه ی تصميم گيری مبتنی بر 
بصيرت، فصل نوينی از حل مساله در اختيار مديران قرار گرفت. مديران از 
اين پس با دو شيوه ی مكمل می توانستند به حل مسائل سازمان بپردازند.

 بلله هر حال، بررسللی ايللن دو شلليوه ی تصميم گيری از ديدگاه اسللام 
موضوع بنيادی اين تحقيق است. در اين تحقيق تاش شده است مفهوم 
تصميم گيللری عقلی و جايللگاه آن در متون دينی و تجارب بشللری مورد 
بررسللی قرار گيرد. سپس برای روشن شدن مفهوم تصميم گيری مبتنی بر 
بصيرت، مفهوم بصيرت مورد مداقه قرار گرفته، تا بر اسللاس آن ابعاد اين 
نوع تصميم گيری در عرصه دينی و تجربی بشر مورد شناسايی دقيق قرار 

گيرد.
 دسللت آورد اين تحقيق ارائه مدلی فراگير است كه دو نوع تصميم گيری را 
بر اساس يافته های بشری و آموزه های اسامی به عنوان دو شيوه مكمل، 
برای مديللران ارائه كند. اين تحقيق گوياي اين اسللت كه مديران مومن 
با آگاهی به ابعاد شلليوه های تصميم گيری، توان بيشللتری برای استفاده از 

فرصت های در پيش روی سازمان و حل مشكات فراروی سازمان دارند.
 

 همچنين كتاب  »نظريه فلسللفی وحی از ديللدگاه فارابی و ماصدرا« اثر 
محمد جعفری و كتاب »بررسللی تطبيقی انديشلله ملكللوت خدا در اديان 
ابراهيمللی« به قلم محمدجواد نيكدل به ترتيب به عنوان كتاب تحسللين 

شده و شايسته تقدير شناخته شد. 
 گفتنی اسللت در پانزدهمين همايش كتاب سللال حوزه بيش از 297 ناشر 
حوزوی و كتب دينی حضور داشللتند كه در شللاخص »تعللداد كتاب های 
ناشللران« مؤسسه آموزشی و پژوهشللی امام خمينی)ره( در رتبه دوم قرار 

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

همایش فلسفه اسالمی و مواجهه آن با 
چالش های معاصر

به گزارش مركز خبر و اطاع رسانی روابط 
عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
سلسله  از  همايش  چهارمين  خمينی)ره( 
همايش های معرفی » فلسفه اسامی و 
مواجهه آن با چالش های معاصر« برگزار 

شد.
در اين همايش اساتيد آيت اهلل  فياضی ، 
حجت االسام و المسلمين يزدان پناه و 
دكتر محمد فنايی به ارائه نظرات علمی 
خود پرداختند. گفتنی است اين نشست 

روز پنج  شنبه 15 اسفند 92 از ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات دارالشفا 
برگزار شد.

همایش اخالق در ادیان شرقی
رسانی  اطاع  و  خبر  مركز  گزارش  به 
و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط 
پژوهشی امام خمينی)ره( به همت گروه 
اديان موسسه ، همايش » همايش اخاق 
در اديان شرقی« روز پنجشنبه 15 اسفند 
سالن  در   12 الی   9:30 ساعت  از   92
انديشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمينی)ره( برگزار شد.
در اين همايش حجت االسام و المسلمين 
قلعه بهمن، دكتر خواص،  دكتر حسينی 

دكتر خليلی قنبری سخنرانی كردند و در ميزگرد علمی عاوه بر ارائه نظرات به 
پرسش های منتقدين پاسخ داده شد.

اخبار همايش ها
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 روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(

به گللزارش مركز خبر و اطاع رسللانی 
روابللط عمومللی موسسلله آموزشللی و 
پژوهشللی امام خمينی)ره( پنج شنبه 26 
ديماه سال 1392 »اولين پيش همايش« 
از همايش بين المللی انديشه های عامه 
طباطبايی)ره( با سخنرانی دكتر غامعلی 
عزيزی كيا در تاالر موسسلله آموزشی و 

پژوهشی امام خمينی آغاز شد.
 پللس از سللخنرانی حجت االسللام و 
المسلللمين دكتر غامعلی عزيزی كيا با 
موضللوع »منابع روايی تفسللير از ديدگاه 
عاملله طباطبايللی«، حجت االسللام 
و المسلللمين محمد عشللايری منفرد با 
موضللوع »نقش علوم باغی در تفسللير 

قرآن« سخنرانی كرد.
در ادامه حجت االسام و المسلمين استاد 
يعقوب جعفری بللا موضوع »نقش منابع 

تاريخی در تفسير قرآن« سخنراني كرد.
در اداملله اين همايللش، ميزگرد علمی با 
حضور آيت اهلل اسللتاد محمد رجبی، آيت 
اهلل اسللتاد غامرضللا فياضللی و حجت 
االسللام و المسلمين اسللتاد سيد يداهلل 
يزدان پناه پايان بخش برنامه های صبح 
اولين پيش همايش از همايش بين المللی 

انديشه های عامه طباطبايی بود.

 عصللر روز پنج شللنبه 92/10/26 پس از 
پايان برنامه هللای اولين پيش همايش از 
همايش بين المللی انديشلله های عامه 
طباطبايی)ره( دومين جلسلله گردهمايی 
نماينللدگان محتللرم مراكللز همللكار در 
همايللش با آيللت اهلل رجبللی دبير علمی 

همايش برگزار گرديد.
 آيت اهلل رجبللی درباره كليات برنامه های 
همايش و پيگيری مصوبات قبلی مطالبی 
را بيان كرد و نمايندگان مراكز هم گزارشی 
از وضعيت مراكز و نحوه همكاری ها ارائه 
كردند و در اين خصوص هم انديشللی و 
تبادل نظر صورت گرفت و پيشنهادهايی 

ارائه شد.
 حجت االسام و المسلمين شكرالهی دبير 
اجرايی همايش هم گزارشی از برنامه های 
همايش از زمان گذشللته تا به حال ارائه 
نمود و زمان و مكان و محور پيش همايش 
های بعدی را به اطاع نمايندگان مراكز 
و همكار رساند و درباره محورهای اصلی 

برنامه ها  مطالبی بيان كرد.
 وی خاطر نشللان كللرد دفتللر تبليغات 
اسللامی هم يكللی از برگللزار كنندگان 
پيش همايش هللا خواهد بللود كه جمعا 7 
پيش همايش قبل از برگللزاری همايش 

بين المللی عامه طباطبايی برگزار خواهد 
شد.

گفتنی است پيش همايش های ديگری 
هللم قبل از برگزاری همايش بين المللی 
انديشه عامه طباطبايی برگزار خواهد شد 

كه به شرح زير می باشد.
اولين پيش همايش روز پنج شنبه 26 دی 
ماه 92، 14 ربيع االول در شللهر مقدس 
قم، موسسلله آموزشللی و پژوهشی امام 
خمينی، با محور مطالعات قرآن شناختی 

)نقش عقل و نقل در تفسير قرآن(.
دومين پيش همايش روز چهارشللنبه 23 
بهمن ماه سللال 92، 12 ربيللع الثانی در 
تهران، پژوهشللگاه فرهنگ و انديشلله با 
محور مطالعات روش شللناختی و معرفت 

شناختی.
سومين پيش همايش روز چهارشنبه 27 
فرورديللن، 15 جمادی الثانللی در تهران، 
دانشگاه الزهرا)س( با محور مطالعات دين 

شناختی و مباحث حوزه زن و خانواده.
چهارمين پيش همايش روز چهارشللنبه 
10 ارديبهشللت 93 در مشللهد دانشگاه 
علوم اسامی رضوی با همكاری دانشگاه 
فردوسی با محور مطالعات قرآن شناختی، 

حديث شناختی و فقهی و اصولی.
پنجمين پيللش همايش روز پنج شللنبه 
18 ارديبهشللت 93 در قم ، دفتر تبليغات 
اسامی با محور مطالعات قرآن شناختی، 

دين شناختی و فقهی و اصول.
 ششللمين پيش همايش روز چهارشللنبه 
7 خللرداد 93 در تهللران دانشللگاه امللام 
صادق)ع( با محور بخش اول از مطالعات 
علوم انسانی )انسان شللناختی، عرفانی، 

اخاقی، تربيتی، روان شناختی(.
هفتمين پيش همايش روز پنج شنبه 27 
شللهريور 93 در قم، جامعه المصطفی با 
محور بخش دوم از مطالعات علوم انسانی 
)تاريخللی، اجتماعی، حقوقی، سياسللی، 

اقتصادی، مديريتی.

حجت االسام و المسلللمين  دكتر غامعلی 
عزيزی كيا در باب منابع روايی تفسير از ديدگاه 
عامه طباطبايی پيش همايش ارائه شللد به 

سخنرانی پرداخت.
حجت االسللام والمسلللمين دكتر غامعلي 
عزيزي كيللا گفت:  مقصود مللا از منابع روايی 
تفسللير در اين بحث آن دسته از گفته هايی 
اسللت كه در باره مقصود خداوند از آيات قرآن 
بيان شللده و از راه نقل به ما رسلليده است و 
مقصود از تفسير بيان معانی ظاهر آيات قرآن 
و كشللف مقصود خللدا از آنهاسللت. وی در 
ادامه افزود يادكرد اين نكته بايسللته است كه 
اصطاح تفسير در احاديث اهل بيت )ع( بسيار 
عام تر بوده و شامل فراتفسير مانند تطبيق و 
باطن نيز می شود چنان كه شامل بيان برخی 
پيش نيازهای تفسللير ماننللد قرائت، تفصيل 
احللكام كلی آيات، جزئيللات قصه ها و برخی 
قراين تفسير مانند فضای نزول نيز می گردد. 
ديدگاه عامه ره در اين باره را می توان در چند 

نكته خاصه كرد كه در ادامه بيان می گردد.
 منبع تفسير بودن سنت قطعی معصومان

عزيزی كيللا گفت: عامه طباطبايی سللنت 
قطعللی معصومللان را از منابع تفسللير قرآن 
می داند. به رغم تفسير و تحليل های مختلفی 
كلله در باب منابع تفسللير از ديللدگاه عامه 
طباطبايی مطرح شده و می شللود، بايد اقرار 
داد كه ايشان بر اساس آيات قرآن و احاديث 
متواتر به نقش تفسيری سنت معصومان باور 
دارد ايشللان در ج دوازدهم ص 261 ذيل آيه 
لتبين للناس ما نزل اليهم ديدگاه كسللانی را 
كه تفسير پيامبر را فقط در حوزه آيات متشابه 
و آيات بيان گر اسرار االهی محدود دانسته اند 

مردود می شمارد: و فی اآليه دالله علی حجيه 
قول النبی ص فی بيان آآليات القرآنيه و اما ما 
ذكره بعضهم ان ذلک فی غير النص و الظاهر 
من المتشابهات او فيما يرجع الی اسرار كام 
اهلل  و مللا فيه مللن التأويل فمما ال ينبغی ان 
يصغللی اليه و در ادامه بيانات تفسلليری اهل 
بيللت ع را بدان می افزايد: هذا فی نفس بيانه 
ص و يلحق به بيان اهل بيته لحديث الثقلين 

المتواتر و غيره.
وی ادامه داد: هم چنين در ج18 ص46 آورده 
است: ثم التأمل الكافي في الروايات المتواترة 
الللواردة من طللرق الفريقين عللن النبي ص 
المتضمنة إلرجللاع الناس في فهم كتاب اهلل 
بما فيه من أصللول معارف الدين و فروعها و 
بيان حقائقه إلی أهل البيت ع كحديث الثقلين 
و حديث السفينة و غيرهما ال يدع ريبا في أن 
إيجاب مودتهم و جعلها أجرا للرسالة إنما كان 
ذريعللة إلی إرجاع الناس إليهم فيما كان لهم 

من المرجعية العلمية.
عضو هيئت علمی موسسه خاطر نشان كرد: 
چنان كلله در ج 14 ص 133 تفسللير قرآن را 
به غير قرآن و سنت قطعی معصومان تفسير 
به رأی شللمرده است: و قد عرفت فيما تقدم 
من ابحاثنا فی المحكم و المتشابه ان تفسير 
الكتاب العزيز بغير الكتاب و السنة القطعية من 
التفسللير بالرأی الممنوع فی الكتاب و السنة. 
اين سللخن برداشت نادرست برخی افراد را از 

آن مباحث به روشنی اثبات می كند.
وی تاكيد كرد: عامه سنت قطعی معصومان 
را از منابع تفسللير می داند ولی منقوالت غير 
قطعی را نمی پذيرد در ج9 ص211 آمده است: 
أن روايات التفسير إذا كانت آحادا ال حجية لها 

إال ما وافللق مضامين اآليات بقدر ما يوافقها 
علی مللا بين في فن األصللول فإن الحجية 
الشللرعية تدور مدار اآلثار الشللرعية المترتبة 
فتنحصر في األحكام الشرعية و أما ما وراءها 
كالروايات الواردة في القصص و التفسير الخالي 
عن الحكم الشرعي فا حجية شرعية فيها. و 
أما الحجية العقلية أعني العقائية فا مسرح 
لها بعد توافر الدس و الجعل في  األخبار سيما 
أخبار التفسللير و القصللص إال ما تقوم قرائن 
قطعية يجوز التعويل عليها علی صحة متنه، و 
من ذلک موافقة متنه لظواهر اآليات الكريمة. 
فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية 
أن يبحللث عن موافقتها للكتاب فإن وافقتها 
فهي المللاک العتبارها و لو كانت مع ذلک 
صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها و إن 
لم توافق فا قيمة لها في سوق االعتبار. و أما 
ترک البحث عن موافقة الكتاب، و التوغل في 
البحث عن حال السللند- إال ما كان للتوسل 
إلی تحصيل القرائن- ثم الحكم باعتبار الرواية 
بصحة سللندها ثم تحميل ما يدل عليه متن 
الروايللة علی الكتاب، و اتخاذه تبعا لذلک كما 
هو دأب كثير منهم فمما ال سللبيل إليه من 

جهة الدليل
عضللو گروه علوم قرآن و تفسللير موسسلله 
تصريح كرد: و درج 12 ص 118 می نويسللد: 
….     و من المعلوم أن الجميع مسللتندون 
فيما اختللاروه إلی كتاب اهلل، و ليس ذلک إال 
من جهة تحريف الكلم عن مواضعه، و تفسير 
القرآن الكريم بالرأي، و االعتماد علی األخبار 
الواردة في تفسير اآليات من غير العرض علی 

الكتاب و تمييز الصحيح منها من السقيم.
 ب: بی اعتباری احاديث غير معصومان

عزيز كيللا گفللت: صللرف نظللر از سللخنان 
معصومان، عاملله برای آثاری كه از صحابه 
و تابعان و ديگران در تفسير رسيده، اعتباری 
قائل نيسللت و آنها را فاقللد حجيت می داند. 

ر.ک: الميزان ج3، ص85 و 86.
 ج: تعليمی بودن احاديث معصومان

عضو هيئت علمی موسسلله گفللت: عامه 
طباطبايللی افزون بر اثبللات و پذيرش نقش 
تبيينی و توضيحی برای احاديث معصومان، 
آن ها را دربردارنده روش صحيح تفسللير هم 
می داند و بر اين باور اسللت كه بايد بر اساس 
روش اهل بيت ع سراغ قرآن رفت و انتخاب 
تفسير قرآن با قرآن نيز بر همين اساس بوده 
است. ج1. ص12: ... و قد كانت طريقتهم في 
التعليم و التفسير هذه الطريقة بعينها علی ما 
وصل إلينا من أخبارهم في التفسير. و سنورد 
ما تيسر لنا مما نقل عن النبي ص و أئمة أهل 
بيته في ضمن أبحاث روائية في هذا الكتاب، 
و ال يعثر المتتبع الباحث فيها علی مورد واحد 
يسللتعان فيه علی تفسير اآلية بحجة نظرية 

عقلية، و ال فرضية علمية.
وی اداملله داد: و در ج3 ص 87: و قللد تبين 
أن المتعين في التفسير االستمداد بالقرآن علی 
فهمه و تفسللير اآلية باآلية و ذلک بالتدرب 
باآلثار المنقولة عن النبي و أهل بيته صلی اهلل 
عليه و عليهم و تهيئة ذوق مكتسب منها ثم 

الورود،
 امکان فهم غیر معصومان

دكتللر عزيزی كيا خاطر نشللان كللرد: منبع 
بللودن احاديللث به معنای عللدم امكان فهم 
غير معصومللان از قرآن و الللزام به رجوع به 
معصومللان درهملله سللطوح و مراحل فهم 

نيسللت آری اخباريان بللر اين نظرند و برخی 
از افراطيان اخبللاری همه آيات قرآن را برای 
غيللر معصوم در حد معمللا می پندارند و روی 
سللخن عامه نيز با چنين افرادی اسللت. از 
سللوی ديگر اگر چه حضللرت عامه روش 
تفسللير قرآن با قللرآن را برگزيده و با الهام از 
احاديث معصومان تفسيری همسو با آن ارئه 
داده و به اين سللبب غير شيعه راه گريزی در 
برابر آن ندارند؛ اما همان گونه كه خود در باره 
تفسللير آيات االحكام و آيات معاد و قصص 
قرآن بر نيازمندی به احاديث معصومان تأكيد 
كرده و درعمليات تفسيری نيز بدان اقرار داده، 
اين روش در همه آيات كاربرد نداشللته و به 
ناچللار بايد از احاديث معصومان نيز بهره برد. 
به عنوان نمونه ايشان درتفسير آيه 238 بقره 
حافظوا علی الصاة و الصاة الوسطی به عدم 
امكان تشللخيص مصداق نمازميانه جزاز راه 
سنت اذعان كرده است)الميزان، ج2، ص266(

 توجه به فراتفسير
عضو هيئت علمی موسسلله گفللت: عامه 
نلله تنها از احاديث تفسلليری بهره برده بلكه 
برای اسللتفاده عام تر از احاديث ذيل آيات به 
تفكيک و طبقه بندی آن ها پرداخته است. به 
اعتقللاد عامه بيش تر احاديث ذيل آيات غير 
تفسيری بوده و بخشی از آن ها به تطبيق آيات 
بر اشخاص )معصوم يا غير معصوم( پرداخته 
و به جری القرآن نامبردار است بخش ديگری 
نيز از باطن آيات سخن می گويد. اهميت توجه 

به فراتفسير دراحاديث
وی افزود: عامه در برخی موارد به تالی فاسد 
تفسيری دانستن احاديث فراتفسير اشاره كرده 
است به عنوان نمونه در ذيل آيه »و سيجنبها 

االتقللی الذی يؤتی ماله يتزكی« موصوف بر 
پيامبر و صفت بر علی عليه السللام تطبيق 
شده است اگر اين حديث )كه ضعف سند هم 
دارد(  تفسيری باشد، نظم كام ازبين خواهد 

رفت.
عزيزی كيللا ادامه داد: برخی مفسللران روايی 
مانند فيض كاشانی كه در اين وادی چيرگی 
و چاالكی خاصی داشته  و خود در مقدمات با 
ارزش تفسير صافی به بخشی از اين مبحث 
پرداخته است، در تفسير آيه فأسألوا اهل الذكر 
از اين مطلب غافل شللده و حديث ذيل آن را 
تفسلليری دانسته و تالی فاسدی مثل تغيير و 
جابجايی نظم آيه، مخاطب نبودن مشركان، 
جدا بودن سللياق اين جمله از قسللمت های 

پيشين را احتمال داده است  
 لللزوم بازتعريللف جری و تطبيللق و باطن و 

تفكيک دقيق آنها
عزيزی كيا گفت:  هرچنللد عامه ره در جلد 
اول الميزان سخن كوتاهی در تعريف و تبيين 
جری القرآن آورده اما آن مطلب همه جوانب 
اين بحث را نگشوده و ابهام هايی درباب يكی 
بودن تطبيق با جری و نيز جری با باطن وجود 
دارد و خود ايشللان نيز احاديث وارد شللده در 
ذيل آيات مشابه را گاهی جری و گاهی باطن 
ناميده اسللت. به عنوان نمونه در ج1 احاديثی 
را كه صراط مسللتقيم را بر علی عليه السام 
تطبيللق كرده به عنوان جللری می داند اما در 
ج 15 احاديثللی كه آيه ...لتدعوهم الی صراط 
مستقيم را بر هدايت به واليت آن حضرت و 
آيه ... عن الصراط لناكبون را بر سللتيز با امام 
تطبيق كللرده به عنوان باطن معرفی می كند 

با آن كه در ظاهر با مورد اول تفاوتی ندارد."

با مشارکت 23 مرکز داخلی و خارجی؛

»اولين پيش همايش« از همايش بين المللی انديشه های عالمه طباطبايی)ره(برگزار شد

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین  دکتر غالمعلی عزیزی کیا در پیش همایش عالمه طباطبایی)ره( 



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

*شناسنامه قبس
*حديث

امام حسن عسگری علیه السالم
، و ال أََخذ بِه َذلِیل إال عزَّ  َما تَرَك الَحّق َعزیٌز إال ذلَّ

 هیچ عزیزی حق را واننهد جز این كه خوار شود، و هیچ خواری به حق نرود جز این كه عزیز شود.
تحف العقول، ص 520
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اهل محاسبه باشید
اهل محاسبه باشيد، همان طور كه يک 
بازرگان، يک كاسب، دخل و خرج خود 
و صللادرات و واردات خللود را حسللاب 
می كند، شللما ببينيد در شبانه روزی كه 
بر شما گذشته، چه چيزی اندوخته ايد؟ 

چه گفته ايد؟
  يک يک رفتار و گفتارتان را حسللاب 
برسيد، از نادرسللتی ها استغفار كنيد، و 
سعی كنيد تكرار نشللود، و برای آنچه 
شايسته و صالح و به فرمان حاكم عقل 
بود، خدا را شاكر باشيد، تا به تدريج برای 
شما تخلق به اخاق ربوبی ملكه بشود.

 اگر يللک كاه بللرداری، در همه عالم 
)هستی( اثر می گذارد )!پس گناه كردن چه اثری بر هستی می گذارد؟(

 زيارت اهل قبور )به ويژه در شب های جمعه (را فراموش نكنيد.
  رفتن به قبرستان در سازندگی انسان مؤثر است.

 ما ابد در پيش داريم. هستيم كه هستيم.
  »انما تنتقلون من دار الی دار« انسان از بين رفتنی نيست، باقی و برقرار است، منتها 

به يک معنی لباس عوض می كند و به يک معنی، جا عوض می كند.
 حضرت عالمه طباطبایی)ره(

زالل معرفت

حضللرت آيللت اهلل مصباح يللزدي، رئيس 
امللام  پژوهشللي  و  آموزشللي  مؤسسلله 
خمينللي)ره( در ديدار با دكتر سلليد عباس 
عراقچللی، معللاون محترم وزيللر خارجه و 
عضو  ارشللد تيم مذاكره كننده هسللته ای 
گفت: ما انتقادات مبنايی نسللبت به دولت 
داريللم كه مربوط بلله موضللوع مذاكرات 
هسته ای نيسللت و نگرانی اصلی ما از اين 
اسللت كه سياسللت های فرهنگللی دولت 
كه نظير سياست تسللاهل و تسامح دولت 
اصاح طلبان اسللت، زمينه را برای فتنه ای 

خطرناک تر از فتنه 88 فراهم كند.
مذاكره كننللدگان  افللزود:  اداملله  در  وی 
می توانستند با آگاهی بخشی به مردم نسبت 
بلله واقعيات مذاكرات، ضمللن جلوگيری از 
سللوء تفاهم و كم شللدن اعتمللاد مردم، از 
مخالفت های احتمالی آنان به عنوان عاملی 

برای چانه زدن در مذاكره استفاده كنند.
عضللو مجلس خبللرگان رهبری با اشللاره 
به بعضی از سللخنان دولت مللردان آمريكا، 
گفللت:  تيم مذاكره كننده می توانسللت در 
برابر كسللانی كه ملت ايران را مورد دشنام 
و ناسزاگويی قرار دادند، به جای اين توجيه 
كه سخنان آنها مصرف داخلی داشته است، 
زورگويی و زياده طلبی آنان را تقبيح كنند و 
در برابر اعتللراض احتمالی آنها، بگويند كه 

سخنان ما مصرف داخلی دارد.
***

حضللرت آيت اهلل مصبللاح يللزدي، رئيس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
در همايش مباني كامي علوم انساني ضمن 
تشللكر از دسللت اندركاران برگللزاري اين 
همايش به تبيين موضوع همايش پرداخت 
و اظهللار داشللت: اگر مسللأله اي از قرآن و 
سنت با متد صحيح ثابت شد، مي تواند اصل 
موضوع براي اسامي سازي علوم قرار گيرد. 
البته اگر معناي اسامي سازي را اين بدانيم 
كه پاسخي كه به مسائل علم داده مي شود، 
مستقيم يا غير مستقيم مطابق منابع ديني 

باشد.
وي اداملله داد: البته بايد توجه داشللت هر 

نظريه ظني كه از سللوي فقيه ابراز شده يا 
مفسللرين آن را بيان كرده اند، نمي تواند به 
عنوان اصل موضوع در اسامي سازي علوم 
پذيرفته شللود، بلكه بايللد حجيتش قطعي 

باشد.
***

رئيس مؤسسلله آموزشللي و پژوهشي امام 
خمينللي)ره( در ديللدار با جمعللي از دانش 
پژوهان رشللته علوم تربيتي اين مؤسسلله، 
تربيت را ارتبللاط روحي بين مربي و متربي 
دانست و افزود: فراگير بايد احساس كمبود 
كند و بداند كه اين كمبود به دسللت مربي 
رفع مي شللود، همان مربي اي كلله او را به 

عنوان الگو پذيرفته است.
آيت اهلل مصباح يزدي با اشللاره به اينكه در 
قدم اول بايد احسللاس وظيفه كرده و باور 
داشللته باشلليم تكليفي بر دوش ماست كه 
روزي درباره آن بازخواست مي شويم، اظهار 
داشللت: قدم دوم اين اسللت كه همت بلند 
داشته باشيم و به كار محدود قناعت نكنيم.

وي با بيان اينكه بايد در كار خود ثابت قدم 
باشيم و هيچ چيز را براي انجام تكليف، مانع 
خود ندانيم، اظهار داشللت: ما بايد جهادي 
درس بخوانيللم و تحقيق و پژوهش كنيم و 
مطمئن باشلليم كاري كه با اخاص براي 

خدا انجام مي گيرد، بركت خواهد داشت.
***

حضللرت آيت اهلل مصبللاح يللزدي، رئيس 
امللام  پژوهشللي  و  آموزشللي  مؤسسلله 
خميني)ره(در ديدار با دادسللتان اسللتان قم 
با اشللاره به اينكه روند صعللودي در جرائم 
نسبت به ابتداي انقاب امري طبيعي است، 
ادامه داد: چرا كه جمعيت به بيش از دوبرابر 
افزايش يافته و تا حدي افزايش جرائم قابل 

توجيه است.
عامه مصباح يزدي با اشاره به لزوم آسيب 
شناسللي افزايش برخي جرائم خاطر نشان 
كرد: هرچند فقر به عنوان يكي عوامل جرم 
بايد مدنظر قرار گيرد، اما به نظر مي رسللد، 
گاهي جرائم بيش از حد به آن اسللتناد داده 
مي شود به طوري كه هر نوع جرمي، از مواد 
مخدر و رباخواري تا مشللكات خانوادگي 
و سياسللي و بين المللي، معلول فقر دانسته 
مي شود، در حاليكه برخي تحقيقات ميداني 
نشان مي دهد بسياري از اين جرائم و مفاسد 
در خانواده هاي باالتر از سللطح متوسط رخ 

مي دهند.
استاد اخاق حوزه علميه قم گفت: عليرغم 
اينكلله بزرگتريللن منبع غنللي فرهنگ كه 
همان اسام اسللت در اختيار ماست، از آن 

اسللتفاده شايسللته نمي كنيم، و لذا مشكل 
فرهنگي بزرگترين باي كشور شده است.

***
حضللرت آيللت اهلل مصباح يللزدي، رئيس 
امللام  پژوهشللي  و  آموزشللي  مؤسسلله 
خميني)ره( در مراسللم اولين سالگرد رحلت 
آيت اهلل خوشللوقت، وي را عالمي وارسته، 
معلم اخاق و شخصيتي كم نظير توصيف 
كرد و اظهار داشت: در هيچ مكتبي به انداره 
مكتب تشيع به علم بها داده نشده است، به 
گونه اي كه فقط روايات شيعي در باب علم، 

چندين مجلد مي شود.
آيت اهلل مصباح يزدي با اشاره به آشنايي 60 
ساله خود با آيت اهلل خوشوقت و زحماتي كه 
ايشان در زمينه علوم تفسير، اخاق، فلسفه 
و فقه كشلليده اسللت، اظهار داشللت:  بنده 
شللهادت مي دهم كه تحصيات ايشللان 
در زمينه فقه، قابل مقايسه با علمايي است 
كه االن در مرجعيت تقليد هستند. اما خود 
ايشان هرگز چنين چيزي را اظهار نكرد. لذا 

بسياري از علما او را نشناختند.
***

حضرت آيللت اهلل مصباح يللزدي، رئيس 
امللام  پژوهشللي  و  آموزشللي  مؤسسلله 
خمينللي)ره( در ديللدار با جمعللي از بانوان 
حزب اهلل كويت ، انقاب اسللامي و قيام 
امللام خمينللي)ره( را از نعمت هاي بزرگي 
دانسللت كه خداوند به ما ارزاني داشللته و 
اظهار داشت: خداوند بر ما منت نهاد و بعد 
از امللام خميني)ره( نيللز نعمت وجود مقام 
معظم رهبري را عطا كرد كه شللبيه ترين 
افراد به امام خميني)ره( بود و بايد شكرگزار 

اين نعمت الهي باشيم.
عضللو خبللرگان رهبري گفت: مشللاركت 
مسللتقيم در فعاليت هللاي سياسللي بدون 
پشللتوانه فرهنگي مانند درختي بي ريشلله 
اسللت كه به راحتي از بين مي رود و داراي 
آفات فكري و فرهنگي بسللياري است، در 
حاليكه اگر سللنگ بنا و ريشلله مستحكم 
باشللد، مي تواند بناي عظيمي بر آن ساخته 

شود.

گزارش برخی از ديدارها و سخنرانی های رئيس موسسه آموزش و پژوهشی امام خمينی )ره( 

پايان نامه های برگزار شده

بررسی ارزیابی حکمرانی خوب 
بر مبنای سیره و اندیشه حضرت 

علی )ع(
رشتلله:  مديريت

مقطلع: دكتری
اسللتلاد راهنمللا : جناب آقللای دكتر 

حسينی تاش
استلاد مشلاور: جناب حجت االسام 

والمسلمين آقای دكتر رضوانی
اسللتاد مشللاور: جنللاب آقللای دكتر 

محمدتقی نوروزی 
 استاد داور: جناب آقای دكتر رضائيان

اسللتاد داور: جناب حجت االسللام 
والمسلمين آقای دكتر جباری

استاد داور: جناب آقای دكتر مرتضوی
دانلش پللژوه: حجت االسللام آقای  

قادر علی واثق
زمان: پنجشنبه 92/11/24

ساعت  10 صبح 

بررسی تطبیقی سنّت امداد غیبی 
در قرآن کریم و عهد عتیق

رشتلله:دين شناسی
مقطلع:كارشناسی ارشد

استلاد راهنما : جناب حجت االسام 
والمسلللمين آقای دكتر حسينی قلعه 

بهمن
استلاد مشلاور: جناب حجت االسام 

والمسلمين آقای دكتر باغبانی
 اسللتاد داور: جناب حجت االسللام 

والمسلمين آقای دكتر حسنی
دانلش پژوه: حجت االسللام حسن 

صفايی 
زمان: پنجشنبه92/11/17

ساعت  8/15 صبح 

اصول و روش های تعلیم و 
تربیت ارزشها بر مبنای فطرت

رشتلله:علوم تربيتی
مقطلع:كارشناسی ارشد

استلاد راهنما : جناب حجت االسام 
والمسلمين آقای دكتر رهنمايی

استلاد مشلاور: جناب حجت االسام 
والمسلمين آقای دكتر بهشتی

 استاد داور: جناب آقای دكتر حسين 
زاده

دانلش پللژوه: حجت االسللام احمد 
شهامت 

زمان: شنبه 92/11/19
ساعت  10/30 صبح 

روش های درونی سازی توسل 
به پیشوایان معصوم علیهم 

السالم
رشتلله:علوم تربيتی

مقطلع:كارشناسی ارشد
استلاد راهنما : جناب حجت االسام 

والمسلمين آقای دكتر بهشتی
استلاد مشلللاور: جناب آقای دكتر 

حسين زاده
 اسللتاد داور: جناب حجت االسام 
والمسلللمين آقای دكتر موسللوی 

نسب كرمانی
دانلش پژوه: حجت االسام مهدی 

زمانی مزده 
زمان: سه شنبه 92/11/15            

ساعت  8 صبح 
مكان: پرديسان ل  ساختمان شماره 
2مؤسسلله امام خميني)ره( ل  سالن 

جلسات دفاع

 کتاب »انقالب اسالمی ایران« 
ايللران؛  اسللامی  »انقللاب  كتللاب 
انقاب بازگشللت به سللوی خللدا« به قلم 

حجت االسللام دكتر محمد جللواد نوروزی 
منتشر شد.

 ارائه چهارچوب های اساسی انقاب و رخدادهای 
آن و بررسللی حكومت ستم شللاهی و معضات 

انقاب و نظريات انديشللمندان مختلللف از اهداف 
اصلی نگارنده در نگارش اين كتاب عنوان شده است. 

انقاب و سللاير پديده های اجتماعی، انقاب اسللامی و 
نظريه های انقاب،اسام و انقاب، تحوالت عصر پهلوی، رخداد انقاب اسامی 
و تشللكيل نظام جمهوری اسللامی و انقاب اسللامی و معضات فراروی آن 

مباحث اين كتاب تک جلدی است. 

تازه های نشر

به گللزارش مركللز خبر و اطاع رسللانی 
روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امللام خمينللی)ره( جلسلله نقللد ماهنامه 
»خانه خوبان« روز سه شللنبه 92/11/15 
در مؤسسلله آموزشللی و پژوهشللی امام 

خمينی)ره( برگزار شد.
  نخسللتين جلسه نقد ماهنامه خانه خوبان 
با حضور مدير مسللئول، سردبير، اعضاي 
هيئت تحريريه، طراحان و كارشناسان روز 
دوشللنبه 14 بهمن در مؤسسه آموزشی و 
پژوهشللی امام خمينی)ره( برگزار شد. در 
ابتدای جلسلله حجت االسام و المسلمين 
دكتر دولت خللواه، مديرمسللئول ماهنامه 
ضمن خوش آمد گويی به مدعوين گفت: در 
احاديث ما آمده كه »كونوا نقادا للكام« و 
همان طور كه ناخالصی هاي طا با آتش از 
بين می رود و در اصطاح »نقد« می شود، 
نقد نوشته هم، زدودن ناخالصی های آن و 

پربار تر كردن ارزش آن است.
 دولت خواه خاطرنشللان كرد: نقد در نگاه 
اول تندی و تيزی دارد كه معمواًل افراد نقد 
شللده را ناراحت می كند اما ثمره اش برای 
نقد شللونده بسيار است. اگر با اين نگاه به 
نقد بنگريم كه نتيجه خوب و زيبايی دارد، 
موجب می شللود كه از ابتدا نقد زيبا به نظر 

برسد.
 دكتللر دولت خللواه تأكيللد كللرد كلله ما 

انسللان های ناقصی هستيم و به اين علت 
اضافاتللی داريللم، اما در حديللث آمده كه 
»اطرحللوا فضول الللكام« و از مصاديق 
اين فضول الكام، ناخالصی هاي نوشللته 
هسللتند كه هرچه ناخالصی بيشللتر باشد، 
رغبت انسان به آن نوشته كمتر است و در 
عين حال هرچه ضايعات كام كمتر شود، 

دل ها بهتر آن را می پسندند.
 وی با تشكر از دست اندركاران، نويسندگان 
و همللكاران مجله، ابراز اميدواری كرد كه 
مجله در سال 93 گام های بلندتری به پيش 

بردارد.
 در ادامه اصغر عرفان، سردبير مجله خانه 
خوبان در سخنان كوتاهی، ضمن تشكر و 

خوش آمد گويی به حاضران در جلسه تاكيد 
كرد: اين جلسه می بايست زودتر و مستمراً 

برگزار می شد.
 ايشللان نشللريه خانه خوبان را داراي سه 
ويژگللي مقبوليت، محبوبيللت و مخاطب 
گسللترده دانسللت و دسللت يابي بلله اين 
موفقيت هللا را حاصللل همدلي دوسللتان 
همراه با مجله دانسللت. وی خاطر نشللان 
كرد: ادامه مسللير مجله به سللوی رشد و 
بالندگی در صورتی خواهد بود كه پيوسته 
مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و كاستي ها و 

اشكاالتش زدوده شود. 
 در ادامه جلسلله، حجت االسللام اخوی، 
سللردبير سللابق مجله خانه خوبان و مدير 

مركز مشللاوره موسسلله امام خمينی)ره( 
نكاتللی را در نقللد مجله بيان كللرد. وی 
بللا بيان اين كه سللردبير مجللله از افرادي 
خللاق و متخصص اسللت، تاكيللد كرد: 
مجله خانه خوبان تنها نشريه اخاقی ويژه 
خانواده هاسللت كه می تواند با شللمارگان 
200 هزار نسخه در ماه منتشر شود و اين 
مهم نيازمند اطاع رسانی دقيق تر و بيش تر 

خواهد بود.
 رئيس مركز مشللاوره بللا تاكيد بر اين كه 
هملله صفحات مجله اعم از ادبی و ... بايد 
به اهل فن سللپرده شللود، پيشنهاد كرد از 
بهترين ها در اين عرصه استفاده شود تا بر 

اعتبار مجله افزوده گردد.
 وی گسترش كارهای توليدی و خاقانه، 
توجه بلله اليه های پنهان در مشللكات 
خانواده ها، جلسللات منظم با نويسندگان، 
اسللتفاده از خللرد جمعللی و اتللاق فكر و 
هم چنين توجه به نللكات اخاقی علماي 
معاصللر را در بهبود و ارتقای جايگاه مجله 

موثر دانست.
 در ادامه جلسلله، ديگللر مدعوين نظرات 
و انتقللادات خود را مطللرح كردند و درباره 
مسللائلی چون قطع و اندازه مجله، تناسب 
محتوا و طراحی و محتوای مجله بحث و 

تبادل نظر شد.

خانه خوبان، بهترين نشريه اخالقی برای خانواده ها


