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حضرت  آثار  اطالع رساني  پايگاه  گزارش  به 
آيت اهلل مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي 
سي ودومين  در  )ره(  خميني  امام  پژوهشي  و 
نشست انجمن فارغ التحصيالن اين مؤسسه، با 
اشاره به موضوع نشست با عنوان »راهکاري هاي 
انقالبي ماندن حوزه« اظهار داشت: اين موضوع 
اين که  جمله  از  است،  پيش فرض هايي  داراي 
و  است  خداپسندانه  که  گرفته  انقالبي صورت 
بقاي آن اهميت دارد، و به خاطر همين اهميت، 
نهادهاي مؤثر در انقالب، از جمله حوزه علميه، 

الزم است که انقالبي بمانند.
به  اشاره  با  يزدي  مصباح  تقي  محمد  آيت اهلل 
شروع نهضت امام خميني)ره( از سال 42 اظهار 
مرهون  انقالب  تحقق  که  همان گونه  داشت: 
روحانيت و به خصوص شخص حضرت امام)ره( 
بود، بقاي آن نيز در گرو حضور فعال روحانيت 
رهبري  معظم  مقام  که  همين روست  از  است؛ 
انقالبي نماندن حوزه را سبب تهديد جدي نظام 
از  با جدا شدن حوزه  اسالمي مي دانند؛ چراکه 
انقالب، نظام، اسالميتش را از دست مي دهد. 

بيان  با  قم  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  عضو 
تغيير  مرهون  اسالمي  نهضت  تحقق  اين که 
نگرشي بود که حضرت امام درباره مسائل دين 
گذشته،  در  داد:  ادامه  آورد،  وجود  به  اجتماع  و 
دين تنها منحصر در امور فردي مانند نماز و روزه 
و عزاداري بود، و مبارزه با ظلم و کفر و استعمار 

و نظاير آن، اصاًل امري ديني تلقي نمي شد. 
در  اين که  به  اشاره  با  يزدي  مصباح  آيت اهلل 
تمسخر  و  دين  با  مقابله  نيز  محمدرضا  دوران 
افزود:  داشت،  ادامه  متدين  افراد  به  توهين  و 
با  امر  اين  و  را شروع کردند،  امام)ره( حرکتي 
سخنراني ها، اعالميه ها و نامه نگاري به مقامات 
مملکتي، سازمان هاي بين المللي و علماي ديگر 
با  نيز  مراجع  و  علما  برخي  و  کرد،  پيدا  ادامه 
اختالف مراتب، به حمايت برخاستند تا اين که 
نهايتا بعد از 15 سال، اين حرکت به ثمر نشست 
و انقالب اسالمي پيروز شد و نظام اسالمي در 

ايران مسقر شد.
وي با اشاره به اين که نهضت اسالمي توسط يک 
عالم حوزه که مورد احترام همگان قرار داشت، 
صورت گرفت، ادامه داد: آن چه براي حوزه هاي 
علما  که  است  اين  است،  افتخار  جاي  علميه 
عليرغم همه اختالف نظرها، وقتي پاي دين به 

ميان آمد، به خوبي همراهي کرده و ايستادند.
با  همراه  که  نگرشي  تغيير  به  اشاره  با  وي 
گفت:  آمد،  پديد  جامعه  در  اسالمي  نهضت 
امام)ره( نگرش ها به دين را که مقوله اي فردي 
تلقي مي شد، تغيير داد، و نيمي از احکام اسالم 
فراموشي  به  سال ها  که  را  اجتماعي(  )احکام 

سپرده شده بود، احيا کرد.
انقالب  خيمه  ستون  يزدي  مصباح  آيت اهلل 
کمترين  اگر  افزود:  و  دانست  واليت فقيه  را 

اصل  به  شود،  وارد  واليت فقيه  به  لطمه اي 
انقالب، بلکه به اسالم ضربه اي مهلک وارد 
بيفتد،  خيمه اي  عمود  اگر  که  چرا  مي شود؛ 

ديگر خيمه اي نخواهد ماند. 
از  بعد  اين که  بيان  با  مدرسين  جامعه  عضو 
نهضت  شروع  از  سال   50 از  بيش  گذشت 
مختلف  ابعاد  ايم  نتوانسته  هنوز  اسالمي، 
لذا  داد:  ادامه  کنيم،  تبيين  را  واليت فقيه 
يک  عنوان  به  اسالم  شناخت  وظيفه،  اولين 
کل هماهنگ جامع به همراه احکام اجتماعي 
آن است، و هر چه معرفت افراد در اين زمينه 
بيشتر شود، آسيب پذيري نظام کمتر مي شود. 
الزم  معرفت  چند  هر  اين که  به  اشاره  با  وي 
است، اما کافي نيست، افزود: چه بسيار کساني 
که به مسأله اي علم دارند، اما مخالف علم خود 
عمل مي کنند؛ لذا عالوه بر علم، انگيزه صحيح 
تکليف  خودسازي  رو  اين  از  است؛  الزم  هم 

دوم است. 
انحرافات  با تأکيد بر نقش دنياطلبي در  ايشان 
عملي، افرود: بر کسي پوشيده نيست که طبق 
که  نمي کرد  گمان هم  هرگز  عمر سعد  تاريخ، 
سيدالشهدا)عليه السالم(  کشتن  و  مقابله  براي 
اقدام کند، اما وقتي حکومت ري در مقابل کشتن 
حسين)عليه السالم( قرار گرفت، ترديد کرد و بعد از 
تأمل، جنگ با سيدالشهدا)عليه السالم( را پذيرفت.

را در کنار علم  عضو جامعه مدرسين، بصيرت 
و خود سازي به عنوان شاخصه سوم يک فرد 
انقالبي مورد تأکيد قرار داد و افزود: چه بسيار 
افراد متقي و عالمي که به خاطر عدم شناخت 
از جامعه و بصيرت الزم، مي توانند به آلت دست 

دشمنان اسالم تبديل شوند. 
استاد اخالق حوزه علميه قم عوامل نفساني، از 
ماندن  انقالبي  موانع  از  را  آسايش طلبي،  جمله 
آسايش  و  تنبلي  روح  افزود:  و  دانست  حوزه 
که  اموري  دنبال  فرد  که  طلبي سبب مي شود 
زحمت و خطر جاني، مالي و آبرويي دارد، نرود؛ 
زيرا دوست دارد در نهايت احترام بوده، جايگاه 

ديني خود را هم داشته باشد. 
عالمه مصباح يزدي در پايان اظهار داشت: اگر 
بخواهيم حوزه علميه انقالبي بماند، در دو زمينه 
بايد کار شود؛ اول اين که فقه اجتماعي اسالم را 
تقويت کنيم و طبيعتًا اين فعاليت، از يک طرف 
ديگر،  از سوي  و  آن،  اعتقادي  و  مباني علمي 
و  مي شود؛  شامل  را  عمل  در  سياسي  بصيرت 
دوم اين که خود سازي کرده و با هواي نفس، 
آسايش طلبي و راحت طلبي خود مبارزه کنيم.

عالمه مصباح یزدي: 

تقویت فقه اجتماعي و خودسازي دو بال حوزه انقالبي اند
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د ید ار ها و سخنرانی های عالمه مصباح یزدی

تفصيل  ضمن  علميه  حوزه  اخالق  استاد 
اظهار  نظام،  تقويت  برای  مختلف  نيات 
ِعرق  پشتوانه  به  نظام  تقويت  گاهی  داشت: 
اين کار  نيز  ملی و ميهن پرستی است، گاهی 
زمان  امام  به  متعلق  کشور،  اين که  به خاطر 
اعتالی  هدف  با  و  است  عليه ـ  ـ صلوات اهلل 
اسالم و خدمت به شيعه انجام می شود. يقينًا 
با اين نيت، اجر و ارزش عمل شخص قابل 

مقايسه با نيت های ديگر نيست.
حضرت  آثار  اطالع رسانی  پايگاه  گزارش  به 
آيت اهلل مصباح يزدی، رئيس مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمينی )ره( در جمع گروهی 
خدمتگزاری  ناجا،  مديران  و  فرماندهان  از 
مايه  را  است  زمينه ساز ظهور  که  نظامی  در 

افتخار خواند.
و  کارها  نوع  اين که  به  اشاره  با  ايشان 
بسيار  ارزش  و  لحاظ موقعيت  از  مسئوليت ها 
يک  گاهی  کرد:  خاطرنشان  است،  متفاوت 
و  کار  زمان،  از  با يک حجم مشخص  عمل 
فعاليت، در مقايسه با کار مشابه ديگر ارزش و 

اجر متفاوتی را به دنبال دارد.
يک  ارزش  شد:  يادآور  يزدی  مصباح  عالمه 
زمان  مدت  و  حجم  به  آن که  از  بيش  کار 
آن  عامل  نيت  به  باشد،  داشته  بستگی  آن 

برمی گردد.
وی افزود: مراتب نيت افراد نيز در اجر معنوی 
هرچند  اساس  همين  بر  است.  دخيل  کار 
فعاليت شخصی که برای کسب روزی حالل 
کار و تالش می کند، درجه ای از ارزش را دارد؛ 
اما کسی که برای تقويت کشور و خدمت به 
مظلومان و محرومان فعاليت می کند از اجر 

و منزلت باالتری برخوردار است.
تفصيل  ضمن  علميه  حوزه  اخالق  استاد 

نيات مختلف برای تقويت نظام، اظهار داشت: 
و  ملی  ِعرق  پشتوانه  به  نظام  تقويت  گاهی 
ميهن پرستی است، گاهی نيز اين کار به خاطر 
اين که کشور، متعلق به امام زمان ـ صلوات اهلل 
عليه ـ است و با هدف اعتالی اسالم و خدمت 
به شيعه انجام می شود. يقينًا با اين نيت، اجر و 
ارزش عمل شخص قابل مقايسه با نيت های 

ديگر نيست.
عالمه مصباح يزدی با اشاره به حديث »ضربة 
الثقلين«،  الخندق افضل من عبادة  علی يوم 
تأکيد کرد: نکته ای که باعث شد ارزش يک 

عبادت  از  عليه السالم  علی  حضرت  ضربه 
اخالص  و  معرفت  رود،  باالتر  عالميان  همه 

آن حضرت بود.
فرد  اخالص  و  معرفت  چه  هر  افزود:  وی 
هنگام انجام عمل بيشتر باشد، ارزش و اجر 
بر  مقابل،  در  می يابد؛  افزايش  آن  معنوی 
ميشود،  استفاده  قرآن  آيات  از  آنچه  اساس 
کاری که اخالص در آن نباشد »هباًء منثوراً« 

است.
شد:  يادآور  پايان  در  يزدی  مصباح  آيت اهلل 

شمايی که در نظام اسالمی خدمت می کنيد، 
افزايش  را  خود  معرفت  و  اخالص  چه  هر 
دهيد، اجر باالتری از کار خود می بريد و هر 
نظام  اعتالی  نيت  به  و  برای خدا  عملی که 
اسالمی انجام دهيد، از اجر و پاداش بيشتری 

بهره مند می شويد.
آذرماه   20 تاريخ  در  ديدار  اين  است  گفتنی 
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  تاالر  در 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  خمينی)ره(  امام 

خمينی)ره( برگزار شد.

عالمه مصباح یزدي: 

اجر عملی که در جهت اعتالی اسالم انجام شود، قابل 
مقایسه با هیچ عملی نیست

جمعه 95/10/3
دیدار باکمیته علمي همایش ملي تمدن 

نوین اسالمي  

سه شنبه 95/10/7
دیدار با جمعي از مدیران مرکز پژوهش و 

سنجش افكار صدا و سیما

شنبه 95/9/27
دیدار با جمعي از اساتید و طالب مدرسه 

علمیه شهید صدوقي

یك شنبه 95/9/28
دیدار با جمعي از اساتید، طالب و 

دانشجویان جامعه الزهرا )س( 
 

دوشنبه 95/9/29
دیدار با جمعي از فرماندهان و مدیران 

عالي ناجا

سه شنبه 95/9/30
دیدار با اساتید معارف اسالمي مؤسسه امام 

خمینی)ره(
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برگزاری همایش ملی »علم 
اجتماعی مسلمین«

به همت  اجتماعی مسلمين«  ملی »علم  همايش 
با  خمينی)ره(  امام  مؤسسه  پژوهش  معاونت 
معارف،  راديو  العالميه،  المصطفی  جامعه  همکاری 
و  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  باقرالعلوم،  دانشگاه 
دانشگاه جامع امام حسين عليه السالم در تاالر مؤسسه 

امام خمينی)ره( برگزار شد.
و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  که  همايش  اين  در  خمينی)ره(،  امام  پژوهشی 
برگزار   95 ماه  دی  دوم  شنبه،  پنج  صبح  هشت 
االسالم  حجت  برتر،  مقاالت  ارائه  از  پس  شد، 
و  االسالم  حجت  و  پارسانيا  دکتر  المسلمين  و 
پرداختند  سخنرانی  به  کالنتری  دکتر  المسلمين 
گرد  ميز  روزه،  نيم  ملی  همايش  اين  پايان  در  و 
علمی با عنوان » علم اجتماعی مسلمين، بازخوانی 

ظرفيت ها« با حضور اساتيد محترم برگزار شد.
گفتنی است از بين هشتاد مقاله که مورد ارزيابی 
قرار گرفته اند، نوزده مقاله برگزيده وجود دارد که 
در نشريه معرفت فرهنگی اجتماعی شماره 25 و 

26 به چاپ رسيده است.

چکیده مقاله »بررسي 
تحلیلي سیر تفسیر اجتماعي 

قرآن كریم در قرن اخیر«
جامعه  گروه  علمي  هيئت  عضو   / گلستاني  صادق 

شناسي مؤسسة امام خمينی)ره(
فرايند  بررسي  پژوهش،  اين  اصلي  مسئله 
شکل گيري تفسير اجتماعي، به عنوان يکي 
اخير  اجتماعي قرن  از تحوالت فرهنگي - 
تحليل  روش  با  که  است  اسالم  جهان  در 
و  ترتيبي  تفاسير  مطالعه  با  و  محتواي 
موضوعي مفسران قرآن صورت مي پذيرد. 
مواجهه  چارچوب  در  تفسيري،  رويکرد  اين 
جهان اسالم با جهان مدرن قابل شناسايي 
است. مواجهه دنياي اسالم با پيشرفت هاي 
عقب  کنار  در  غرب،  جهان  فني  و  علمي  
مصلحان  از  برخي  اسالم،  جهان  ماندگي 
اجتماعي را به چاره انديشي واداشت. آنان با 
شناخت درد جامعه اسالمي، درمان آن را در 
بازگشت به قرآن و بازخواني آن، به گونه اي 
که پاسخ گوي نيازهاي زمانه باشد، يافتند. 
تفسير اجتماعي از آغاز قرن چهاردهم توسط 
ترتيبي  تفسير  قالب  در  مفسران،  برخي 
»المنار« شروع شده و سير تکاملي آن را در 
قالب تفسير ترتيبي و موضوعي تا به امروز 

ادامه داده است. 

چکیده مقاله »چیستي علم 
اجتماعي مسلمین«

نصراهلل آقاجاني / استاديار علوم اجتماعي دانشگاه 
باقرالعلوم عليه السالم

از  اي  مجموعه  مسلمين«،  اجتماعي  »علم 
در  روشمند  و  وار  نظام  تفکرات  و  ها  انديشه 
حوزه موضوعات و مسائل اجتماعي براي رفع 
نيازها و رسيدن به سعادت و کمال انساني است. 
در چيستي و هويت علم اجتماعي مسلمين، و 
نيز تمايز آن از علوم اجتماعي، به ويژه جامعه 
شناسي مدرن تالش علمي شايسته اي الزم 
است که اين مقاله گامي در اين مسير است. 
نوع مسائل علم اجتماعي مسلمين، مبتني بر 
بنيادهاي اسالمي و داراي مفاهيم، موضوعات 
و مسائلي خاصي است که به آن هويتي ممتاز 
با پيشينة طوالني داده است. اين علم داراي 
ويژگي هايي نظير هويت فراتاريخي، و بهره 
مندي از ظرفيت تعميم يافتگي، ابتناء بر اصول 
بنيادهاي اسالمي، به ويژه توحيدگرايي در  و 
بر  انتقادي  گرايي  حقيقت  و  شناسي  هستي 
حسب وحي، عقل و حس در معرفت شناسي، 
آرمان گرايي و داشتن رويکرد هرمي به هستي 
از مهم ترين  اجتماعي، برخي  و جهان 

ويژگي هاي آن است.
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چکیده مقاله »جامعه شناسي 
اخالق در اندیشة فارابي«

اجتماعي  دانش  دكتري  دانشجوي   / مقدم  سعيد 
مسلمين دانشگاه باقرالعلوم  عليه السالم

ساخت  درک  با  اخالق،  شناسی   جامعه 
فهم  به  اجتماعی،  کنش  نظام  و  اجتماعی 
چرايی و چيستی وضعيت اخالقی مي پردازد. 
فارابي، انديشمند مسلماني است که در برخي 
از آثار خود از منظر جامعه شناسی اخالق به 
تفصيل، روابط اخالق و ساخت جامعه را تجزيه 
و تحليل کرده است. بازخواني آثار انديشمندان 
فرهنگ  براساس  علم  توليد  زمينة  مسلمان، 
پرسش  آورد.  مي  فراهم  را  بومي  و  اسالمي 
در  اجتماعي  ساخت  و  اخالق  بين  روابط  از 
انديشة فارابي، محور اصلي اين تحقيق است. 
مراجعه  فارابي  آثار  به  هرمنوتيک  روش  با 
نموده، پس از طرح پرسش هاي پژوهش، به 
واکاوي پاسخ آنها مي پردازيم. فارابي از يک 
زيست  گيري  شکل  به  اخالقي  نگاهي  سو، 
اجتماعي و طبقه بندي جوامع دارد و از سوي 
ديگر، نظام اخالقي را متأثر از مدل حکومت، 
هاي  گروه  کار،  تقسيم  و  شغل  حاکم،  طبقه 
همساالن، نوع معماري مسکن و شهرسازي و 
وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي و... مي داند.

ها  »ظرفیت  مقاله  چکیده 
اندیشه  هاي  ضرورت  و 
اشاعره« كالم  در  اجتماعي 

جامعه  دكتري  دانشجوي   / عباسپور  ابراهيم 
شناسي فرهنگي مؤسسه امام خمينی)ره(

بدو شکل گيري،  اجتماعي در  هر نظريه 
از عوامل متعددي تأثير مي پذيرد. انديشه 
و  مبادي  بر  مبتني  نيز  اشاعره  اجتماعي 
مباني معرفتي و غيرمعرفتي خاصي است 
ابتناي  دارد.  اشعري  کالم  ريشه  در  که 
چنين دانشي بر مباني کالم اشعري، حوزه 
هاي فکري ويژه اي را فعال مي کند که 
محافظه کاري و تمرکز بر توصيف و تبيين 
را وظيفه اصلي اين دانش قرار مي دهد. با 
توجه به عقبه تفکر اشعري، ظرفيت دانش 
تفسيري، تفهمي و انتقادي را از آن سلب 
مي کند. از سوي ديگر، اين دانش را به 
رئاليست ها نزديک مي سازد که خود را 
گذشته  رخدادهاي  و  واقع  امر  حصار  در 
وضع  از  خروج  ظرفيت  و  کرده  محصور 
موجود و آرمان پردازي را نخواهد داشت. 
شناختي،  هستي  مباني  تحقيق،  اين  در 
انسان شناختي و معرفت شناختي اشاعره، 

به عنوان مباني معرفتي آنان بررسي 
شده است.

چکیده مقاله »روش شناسي 
رویکرد پساساختارگرایي علي 

حرب در نظریة اجتماعي«
انديشه  / دانشجوي دكتري  آباد  بيگي ملك  هادي 

معاصر مسلمين جامعة المصطفي العالمية
اجتماعي  نظريه  شناسي  روش  به  مقاله  اين 
ساخت  پرداز  نظريه  و  فيلسوف  حرب،  علي 
با  منظور،  بدين  پردازد.  مي  لبناني  شکن 
به  اشاره  ضمن  اسنادي  و  تحليلي  روشي 
اجتماعي وي،  سياسي-  و  علمي  حيات  ابعاد 
پرداخته شده  انديشمندي وي  به ريشه هاي 
مي  وي  بر  تأثيرگذاران  جمله  از  ژاک  است. 
بر  نشانه  و  تفاوت  مباحثي چون  در  باشد که 
وي تأثير گذاشته است. منطق تحويلي و عقل 
گردشي از ابعاد مهم نگاه معرفتي حرب است 
پيدا  او  اجتماعي  نظريه  با  وثيقي  ارتباط  که 
مي کند. اصالت فرد و جامعه، تعامل فرهنگي، 
گرايي  افراط  نخبگان،  نقش  عمومي،  افکار 
اجتماعي  نظريه  ابعاد  از  اجتماعي،  اصالح  و 
حرب مي باشد که مورد بررسي و تحليل قرار 
گرفته است. در پايان، ضمن اشاره به ظرفيت 
نظرات  نقطه  برخي  او،  ديدگاه  انتقادي  هاي 

انتقادي نظريه اجتماعي وي بيان شده است.



در پرتو نور 
نويسنده : آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی

همه انسان ها گم شده ای حقيقی و واحد دارند که دانسته يا نادانسته به دنبال وصل اويند)خداوند( و 
ليکن در پی يافتن آن، بسياری به بی راهه می افتند و بسياری ديگر از کوتاه ترين راه نمی روند. بر 
اين پايه، معرفت، يکی از دو شرط اساسی رسيدن به اين مهم ترين هدف است. در نتيجه شناخت 
انحرافات در طريق عرفان، شناخت شاخصه های عرفان راستين و راه دستيابی به مقامات و مراحل نيل 

به اين هدف، از بايسته هاست. اين پژوهش در همين راستا تدوين شده است.

سیمای سرافرازان
نويسنده: حضرت آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی

کتاب پيش روی، بخشی از مباحث اخالقی حضرت استاد فرزانه، حضرت آيت اهلل محمدتقی مصباح 
يزدی »دامت برکاته« در ترسيم ويژگی های ارزشمند شيعيان واقعی و مؤمنان راستين است. در 
هشت گفتار آغازين کتاب، چندين روايت به خصلت ها و ويژگی های مؤمنان و شيعيان واقعی اشاره 

شده و در گفتارهای بعد، بخش اول خطبه اميرالمونين علی )ع( درباره ويژگی ها و نشانه های شيعيان 
واقعی و پرهيزکاران، بر اساس روايت نوف بن بکالی، بررسی و تبيين شده است. هدف اصلی کتاب ارائه 

نمونه های عينی و الگوهای شايسته بندگی خداوند به جويندگان راه صالح و رستگاری است. 

معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسالم
نويسنده: هادی حسين خانی

آنان مودت و رحمت برقرار کرده  ازدواج را مايه آرامش زن و مرد قرار داده و بين  خداوند متعال 
است. بديهی است تحقيق اين نتايج منوط به در نظر داشتن معيارهای صحيح انتخاب همسر است. 
پژوهش حاضر در پی کشف و معرفی معيارهای انتخاب همسر از ديدگاه اسالم و طراحی، ساخت و 
اعتباريابی پرسشنامه آن به منظور سنجش ميزان اين معيارها در داوطلبان همسرگزينی و ازدواج است. 

حرکت جوهری نفس در حكمت متعالیه و نفس 
نويسنده: احمد سعيدی

صدرالمتألهين، با الهام از مضامين وحی، انقالبی در نفس شناسی عقلی به پا کرد و معارف ارزشمندی در 
باب احوال نفس در دو قوس نزول و صعود به ارمغان آورد. وی هم نوا با ظواهر کتاب و سنت ثابت کرد 
که نفس از پايين ترين درجات هستی بر می خيزد و يکی يکی و به تدريج عوالم برتر را فتح می کند 

و تا رسيدن به مقصد و مقصود هستی از پای نمی نشيند: » يا ايها االنسان انک کادح الی ربک کدحا 
فمالقيه« ) انشقاق، 6 (

تــــازه های کتاب 
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تــــازه های مجالت 

نود و چهارمین شماره خانه خوبان منتشر شد
نود و چهارمين شماره از خانه خوبان به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( نشريه شماره 94 خانه خوبان در 

آذرماه منتشر شد. در اين شماره از خانه خوبان می خوانيم:
• آيات آبرو

• طليعه
• ره نمايی خوبان

• شيخ االشراق
•  داستان بسم اهلل

• باورهای ناباور

سی وسومین نشریه فرهنگ پویا با موضوع انقالب گری منتشر شد
عناوين

• نااهالن خودشيفته را با انقالبي ماندن چه کار؟
• براي خدا قيام کنيد

• از بنده خدا به مردمي که براي خدا به خشم آمدند
• شاخصه هاي انقالبي گري از نگام امام خميني)ره(

• شاخصه هاي انقالبي گري از نگام امام خامنه اي)مدظله العالي(
• »اصل فکر غيرانقالبي، راحت طلبي، سودجويي و سازشکاري است.« 

• گفتگوي پويا با عالمه مصباح)حفظه اهلل(
• لباس دين در نظرتان کهنه شد

• انقالبي گري؛ مولود تفکر شيعي
• انقالب، انقالب اسالمي، انقالبي گري

• با اين نسخه ها حوزه ها انقالبي مي ماند

معرفت فلسفي 52 - تابستان 1395 
فصل نامه ای علمی ـ پژوهشی در زمينه علوم فلسفی تابستان 1395

• واژه شناسی معرفت و امکان تحليل آن / محمد حسين زاده يزدی ) ص 7 ( 
• تبيين و بررسی مبناگرايی عالمه طباطبائی با نگاهی به شبهات جديد / رضا باذلی ـ حسن عبدی 

) ص 27 ( 
• تبيين و ارزيابی ديدگاه زگزبسکی درباره بُعد هنجاری در قلمرو شناختفصل نامه ای علمی ـ 

پژوهشی در زمينه علوم فلسفی تابستان 1395 / مهدی شکری ) ص 53 ( 
• تأملی درباره عالم خارج از ذهن / محمد بنيانی ) ص 83 ( 

• تأملی انتقادی بر »فهم متعارف« مور / محسن مقری ـ احمد مقری ـ مريم حسن پور ) ص 105 ( 
• بررسی نظريه بساطت حقيقت وجود و فروع معرفت شناختی آن / موسی ماليری ) ص 123 ( 
• نوآوری های حکيم سبزواری درباره مسئله اصالت وجود / حسينعلی شيدان شيد ) ص 145 ( 

• بررسی برهان صديقين صدرالمتألهين / احمد محمدی پيرو ) ص171 ( 

9

• بانوی نهضت امام خمينی)ره(
• مهربانی هست

• رام کردن ببر کوهستان
• دوا اينجا، شفا آنجا
• کابوس رؤيا شده 

• ده مسئله وحدت بخش 

• يتيم خانه ايران 
• ويژه نامه مهريه 

• فرمانی برای نافرمان ها 
• غلتيدن در رويای کودکان 

• اهالی خوبان 
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حجت االسالم و المسلمین فقیهی:

تورات قبل از نزول قرآن کریم دچار تحریف جدی شده است

استاد اخالق حوزه علميه قم با اشاره به اين که واژه»تورات« 
در منابع لغوی به معنای قانون بيان شده است، عنوان داشت: 
پاسخ به اين مساله که در متن کتاب تورات چه مبانی بيان شده 
است از سواالتی است که در زمان پيامبر اکرم)ص( رايج بوده 
است؛ بر اين اساس خداوند متعال در ادامه آيه چنين فرموده 
است» فيها ُهدًي َو نُوٌر « بر مدار اين تحليل عمل به تورات 

مقدمه هدايت و نورانی شدن است.
امروز در نشست تخصصی  فقيهی  احمد  حجت االسالم سيد 
نجمه  بزرگ  شبستان   5 مدرس  در  که  کريم  قرآن  تفسير 
خاتون)س( آستان مقدس حضرت معصومه)س( برگزار شد به 
اظهار  مائده پرداخت و  آيه 44 سوره  با  تفاسير مرتبط  تحليل 
داشت: خداوند متعال در اين آيه شريفه به صراحت نزول تورات 
و کتب آسمانی را از سوی خود اعالم داشته است؛ بر اين اساس 
اگر بخواهيم نام گذاری تورات را مورد بررسی و کنکاش علمی 
قرار دهيم اقتباس اين نام مانند قرآن کريم است اين در حالی 
است که واژه»قرآن« در منابع لغوی به معنای خواندنی توصيف 

شده است.
اينکه  درک حقيقی  به  اشاره  با  کارشناس تفسير قرآن کريم 
متن آيه 44 سوره مائده انسان را به شگفتی های عجيبی می 
رساند، گفت: خداوند متعال در اين آيه صراحتا فرموده است»إِنَّا 
الَّذيَن أَْسلَُموا  أَنَْزلَْنا التَّْوراَة فيها ُهدًي َو نُوٌر َيْحُکُم بَِها النَّبِيُّوَن 
ِ َو  ْحباُر بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِکتاِب اهللَّ بَّانِيُّوَن َو اْلَ لِلَّذيَن هاُدوا َو الرَّ
کانُوا َعلَْيِه ُشَهداَء َفال تَْخَشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن َو ال تَْشَتُروا بِآياتي  
ُ َفُأولئَِک ُهُم الْکاِفُروَن؛  ثََمنًا َقلياًل َو َمْن لَْم َيْحُکْم بِما أَنَْزَل اهللَّ
به يقين ما تورات را فرو فرستاديم که در آن هدايت و نور بود، 
پيامبرانی از زمان موسی تا زمان عيسی که تسليم دين موسی  
داوری می  بودند  يهودی  که  برای کسانی  آن  بر طبق  بودند 
بدان  تورات شناس  ربّانی و دانشمندان  نيز علمای  ، و  کردند 
جهت که از آنها حفظ کتاب خدا خواسته شده بود و بر بقا و 

مصونيت آن گواه بودند ، به آن حکم می کردند پس ای علمای 
يهود از مردم نترسيد و از من بترسيد و به وسيله تحريف آيات 
من بهای اندکی به دست نياوريد. و کسانی که بر طبق آنچه 

خداوند نازل کرده حکم نکنند آنهايند که کافرند.
استاد اخالق حوزه علميه قم با اشاره به اين که واژه»تورات« 
در منابع لغوی به معنای قانون بيان شده است، عنوان داشت: 
پاسخ به اين مساله که در متن کتاب تورات چه مبانی بيان شده 
است از سؤاالتی است که در زمان پيامبر اکرم)ص( رايج بوده 
است؛ بر اين اساس خداوند متعال در ادامه آيه چنين فرموده 
است» فيها ُهدًي َو نُوٌر « بر مدار اين تحليل عمل به تورات 

مقدمه هدايت و نورانی شدن است.
آيه تورات  اين  از آن است که در  افزود: ظاهر آيه نشان  وی 
واقعی که بر خود حضرت موسی)ع( نازل شده است مورد نظر 
که  است  توراتی  فعلی  رايج  تورات  چراکه  است؛  کريم  قرآن 
در زمان پيامبر اکرم)ص( بوده است کتابی تحريف شده بوده 
چنانچه که رسول گرامی اسالم)ص( در برخی از روايات آن را 

کتابی تحريف شده توصيف فرموده اند.
حجت االسالم فقيهی با اشاره به اين که تورات از دوران رسول 
گرامی اسالم تا به حال ديگر مورد تحريف قرار نگرفته است، 
نزول قرآن کريم دچار تحريفات  از  تورات قبل  اظهار داشت: 
اين در حالی است که عالمه طباطبائی در  جدی شده است؛ 
مورد تورات فعلی معتقد است که برخی از آيات تورات همان 
الميزان در ذيل  آيات تورات اصلی است؛ همچنين عالمه در 
تفسير آيه 44 سوره مائده هدايت و نورانی شدن را بر همين 

تورات فعلی تطبيق کرده است.
عالمه  استدالل  تشريح  به  قم  علميه  حوزه  اخالق  استاد 
ابراز  و  پرداخت  مائده  سوره   44 آيه  تفسير  در  طباطبائی)ره( 
می  چنين  آيه  اين  تفسير  ذيل  در  طباطبائی  عالمه  داشت: 
و  احکام  مقداری  آن  در  که  کرديم  نازل  را  تورات  نويسد»ما 
معارف الهی و مايه هدايت و نور وجود دارد، و هدف از انزال 
تورات هدايت مردم و رفع اختالفات آنها بود؛ اين که انبيائی را 
که به تورات حکم می کردند با وصف اسالم توصيف فرمود به 
جهت آن است که مراد از اسالم در اينجا تسليم برای خداست 
که اين همان دين واحد در نزد خدا است و شأن مؤمن به خدا 
و تسليم در برابر او اين نيست که نسبت به قبول هيچ يک از 
احکام و شرايع تکبر بورزد، پس انبياء مطابق تورات بين مردم 
يهود حکم می نمودند و مراد از ربانيون علمائی است که از هر 
چه غيرخداست بريده اند هم در مرحله علم و عمل و همچنين 

به معنای کسانی که تربيت بشر به آنها محول شده است.

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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برنامه همایش نیم روزه
 جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت )علیه السالم(

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
دشمن  با  مذاکره  جايگاه  روزه  نيم  »همايش  )ره(  خمينی 
تاالر  در   1395/10/30 پنجشنبه  روز  بيت«  اهل  سيره  در 

موسسه امام خمينی)ره(  از ساعت 8 الی12 برگزار شد.
برنامه های اين همايش نيم روزه به شرح زير بود:

• سخنرانی 
حجت السالم و المسلمين استاد مهدی پيشوايی

 • ارائه مقاله
حجت السالم و المسلمين دکتر حامد منتظری مقدم

 حجت السالم و المسلمين دکتر قاسم شبان نيا
• ميزگرد:

نوروزی،  محمدجواد  جباری،  دکتر  آقايان:  اسالم  حجج 
يوسفی غروی، جواد سليمانی

• سخنرانی اختتاميه
حضرت آيت اهلل عباس کعبی

نشست علمی » حوزه و وظایف رسانه اي «

امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  مديريت  گروه  همت  به 
خمينی )ره( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمينی)ره(، نشست علمی » حوزه و وظايف رسانه اي « با 
سخنرانی دکتر علی نهاوندی و نقد و بررسی حجت االسالم 
 10:30 ساعت   1395/10/29 چهارشنبه  روز  نادری  دکتر 

صبح در سالن انديشه مؤسسه امام خمينی)ره( برگزار شد.

کرسی ترویجی » بررسی و نقد انقالب کپرنیكی کانت«

به همت گروه فلسفه مؤسسه امام خمينی )ره( برگزار شد.
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
انقالب  نقد  بررسی و  ترويجی »  امام خمينی)ره(،  کرسی 
احمد  دکتر  االسالم  سخنرانی حجت  با   » کانت  کپرنيکی 
سعيدی و نقد و بررسی آيت اهلل فياضی و حجت االسالم 
ساعت   1395/10/29 چهارشنبه  روز  ابوترابی  احمد  دکتر 
18:30 در سالن انديشه مؤسسه امام خمينی)ره( برگزار شد.

سال ششم/ شماره 46/ دی 1395
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حجت االسالم والمسلمين دکتر بی ريا در همايش 
تجليل از پژوهشگران مؤسسه در سال 95 گزارشی 
را از فعاليت های پژوهش مؤسسه از آبان ماه سال 

94 تا پايان مهر 95 ارائه کرد. 
وی در گزارش معاونت پژوهش و عملکرد مديريت 
تدوين متون به پنجاه عنوان کتاب که دوعنوان آن 
طرح درسی و چهار عنوان از مجموعه آثار عالمه 
 13 افزود:  و  کرد  اشاره  است  بوده  يزدی  مصباح 
پايان  مورد طرح  و 31  درسی  غير  پژوهش  طرح 
از فعاليت های تدوين  نامه و تبديل آن به کتاب 
کارهای  انتشارات  به  ارسال  تا  که  می باشد  متون 
مربوط به آن  انجام شده و تعدادی از کارهای ديگر 

هم در حال آماده سازی می باشد.
معاون پژوهشی مؤسسه اظهار داشت: 13 طرح درسی، 
13 کتاب از مجموعه آثار، 29 طرح غير درسی و 32 
پايان نامه و آثار شخصی در دست آماده سازی است.

جامع  مقتل  گزيده  ها،  کتاب  از  يکی  افزود:  وی 
سيدالشهداء )ع( بود که قبل از ايام تبليغ و محرم 
معرفت  هم انديشی  ديگر،  کتاب  و  شد  منتشر 
در محضر  دانشمندان  از  که جمعی  است  شناسی 
حضرت استاد مصباح، گفت و گوهايی انجام داده 
اند و مطالبی مهمی را نيز ايشان مطرح فرموده اند.

نظام  کلی  های  سياست  کتاب  داد:  ادامه  وی 
انسان در  با رويکرد اسالمی، شبيه سازی  اداری 
با  آشنايی  نيز  و  مديريت  زمينه  در  و  فقه  آيينه 

هرمنوتيک چاپ شده است.

دکتر بی ريا تصريح کرد: طرح های در دست اقدام 
از  بعضی  با  که  دارد  وجود  ديگر  مراکز  با  مشترک 
نهادهای فعال و تأثيرگذار در کشور از جمله سازمان 
کتاب  دانشگاهی  و  حوزوی  مراکز  ديگر  و  سمت 
اين  به صورت مشترک چاپ می کنيم و  را  هايی 
نشان می دهد که اين آثار مورد تاييد آن سازمان و 
مراکز قرار گرفته و در راستای رسالت های آن ها 
در درست  اين کتاب ها  آماده سازی  و  هم هست 
اقدام است. تاريخ فلسفه جديد معاصر در زمينه روان 
های  کتاب  و  قرآن  در  تاريخ  فلسفه  دين،  شناسی 

ديگری هم وجود دارد که در دست چاپ هست. 
با  خود  گزارش  ادامه  در  مؤسسه  پژوشی  معاون 
اشاره به برخی از فعاليت ها، زحمت ها و کارهايی 
که گاهی از ديده و ذهن پنهان می ماند اشاره نمود 
و خاطرنشان کرد: زحمات کارکنان در اداره تايپ 
و کارهای ويرايشی تا حدودی پنهان است و بايد 
متذکر شويم که دوستان زحمات زيادی کشيده اند.

اداره  ما  پرکار  ادارات  از  يکی  داد:  ادامه  وی 
نيروی  تعداد کمی  با  نشريات تخصصی است که 
يا  فصلنامه  که  تخصصی  نشريه   20 کار  انسانی 
شود  می  انجام  هستند  ماهنامه  يا  و  دوفصلنامه 
تعداد  اين  که  دارد  وجود  پژوهشی  مرکز  کمتر  و 
پرشمار از نشريات فعال را دارد؛ نشرياتی که دارای 
رتبه علمی و ترويجی باشد و به صورت جدی پی 
گيری شود و نشريات در مؤسسه نشرياتی هستند 
که رتبه علمی پژوهشی و يا رتبه علمی ترويجی 

دارند. البته دارای رتبه علمی هم هستند و دو تا از 
هنوز  و  باشند  می  تخصصی   _ علمی  ما  نشريات 
آن  در  ارزشمندی  مقاالت  ولی  ندارند  علمی  رتبه 

ها منتشر می شود.
امام  آموزشی و پژوهشی  معاون پژوهشی مؤسسه 
خمينی)ره( گفت: تعداد مقاالت چاپ شده در اين 
نشريات 359 مقاله است و کل نويسندگان 484 نفر 
می باشند که سهم هيأت علمی با تکرار، 109 نفر 
نويسنده و نويسندگان داخلی مقاله 162 نفر هستند، 
يعنی ممکن است يک نويسنده چند اثر داشته باشد 
فعال  مؤسسه  از  خارج  و  داخل  مقاالت  نسبت  و 
همين است که از نويسندگان مقاالت داخلی دعوت 

می شود تا در اين زمينه فعال تر باشند.
وی ادامه داد: 11 شماره ماهنامه معرفت در سال 
گذشته چاپ شده است. »تاريخ در آيينه پژوهش« 
دو شماره که دو فصلنامه است، »معرفت اقتصاد« 
اسالمی دو شماره که دو فصلنامه است، »حکمت 
عرفانی« يک شماره، »فلسفه روانشناسی و دين« 
دو  که  شماره  دو  شناخت«  »قرآن  شماره،  پنج 
فصلنامه  سياسی«،  »معرفت  است،  فصلنامه 
معرفت اديان پنج شماره، »اسالم و پژوهش های 

مديريتی« سه شماره چاپ شده است.
بی ريا افزود: »انديشه های عمومی و حقوقی« و دو 
فصلنامه »معرفت اخالقی«، سه شماره چاپ شده 
است، »عيار پژوهش در علوم انسانی« دو فصلنامه 
می باشد که يک شماره آن به چاپ رسيده است، 

همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مؤسسه امام خمینی)ره(
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»اسالم و پژوهش های تربيتی«، »معرفت کالمی« 
و »معرفت فلسفی« که از لحاظ چاپ عقب نيست 
و به روز هستند و يکی مجله انگليسی داريم به نام 
»horizons of tought« که مجله جديدی است و 
يک شماره آن قبال به چاپ رسيده و شماره دوم آن 
اقدام است، مجله ای که در زمينه علوم  در دست 

انسانی به زبان انگليسی منتشر می شود.
و  فرهنگی  »معرفت  فصلنامه  دو  داد:  ادامه  وی 
و  رسيده  چاپ  به  آن  شماره  چهار  که  اجتماعی« 
يک  عقلی  معارف  و  شماره  يک  منطقی  معارف 

شماره به چاپ رسيده است.
ای  مجله  انسانی«،  علوم  در  »پويش  افزود:  وی 
هنوز  که  است  دوماهنامه  و  پژوهش  به  مربوط 

منتشر نشده و در دست اقدام است.
مديريت  عملکرد  گزارش  به  پژوهشی  معاون 
پژوهشی، همايش ها، نشست ها علمی، کارورزی 
های  کرسی  و  پژوهشی  های  کارگروه  و  تحقيق 
اداره  اين  زيرنظر  که  ترويجی  و  پردازی  نظريه 
انجام می شود هم اشاره کرد و افزود: در بين کارها 
4 مورد کارورزی تحقيق بوده است که 40 نفر از 
پژوهشگران در اين کارورزی شرکت نموده اند و از 
به تقويت  نياز  البته  استفاده کرده اند  اين کارورزی 

کارورزی تحقيق وجود دارد.
خاطر  به  پژوهشی  های  گروه  در  داد:  ادامه  وی 
مضيقه های بودجه ای که وجود دارد، همه کارگروه 
ها فعال نيستند اما زمينه هايی برای کار وجود دارد. 

و  علمی  های  نشست  کرد:  خاطرنشان  ريا  بی 
برگزاری کرسی های ترويجی از جمله فعاليت های 
پژوهشی مؤسسه است که در سالن انديشه برگزار 
از  تر  فايده  کم  ها  نشست  اين  البته  و  شود  می 

همايش ها نيست و گروه ها واقعا فعال هستند. 
وی تصريح کرد: امسال پنج همايش برگزار شده است 
اين  جمله  از  مسلمين«  اجتماعی  »علم  همايش  که 
برگزاری می  آستانه  در  همايش های مهم است که 
باشد و »فقه حکومتی« هم در آينده برگزار خواهد شد.

نشست  پنج  اديان  گروه  علمی  های  نشست  در 
علمی وجود داشته است و گروه اقتصاد 3 نشست 
علمی برگزار کرده است و گروه تاريخ نيز دو نشست 
علمی و گروه های جامعه شناسی 8 نشست علمی 

در سال گذشته برگزار کرده اند.
وی در ادامه افزود: گروه روان شناسی يک نشست، 
عرفان دو نشست، گروه فلسفه 18 نشست برگزار 
گروه  يعنی  است  بسيار خوبی  آمار  که  است  کرده 
نموده  برگزار  ماه  در  نشست  دو  حدود  در  فلسفه 
است، که نشست های علمی پرمحتوايی هستند و 

برگزار کردن آن ها چندان کار آسانی نيست.
نشست   9 دين  فلسفه  و  کالم  گروه  افزود:  وی 

برگزار کرده اند.
معاونت  فعاليت های  گزارش  ادامه  در  ريا  بی  دکتر 
پژوهش موسسه با تأکيد بر کرسی های ترويجی که 
بوده است و در مديريت  برنامه های جديد  از  يکی 
به  دارد  وجود  بيشتری  تکيه  آن  بر  پژوهشی  امور 

علمی  های  نشست  با  ترويجی  های  تفاوت کرسی 
پرداخت و گفت: کرسی های ترويجی با نشست های 
علمی اين است که در کرسی های ترويجی دو نفر 
ناقد وجود دارد و جدی تر دنبال می شود و تعدادی 

از اين کرسی های ترويجی هم برگزار شده است.
و  آموزشی  مؤسسه  کتابخانه  فعاليت  به  ريا  بی 
ما  گفت:  و  کرد  اشاره  خمينی)ره(  امام  پژوهشی 
در مجموع صد و چهل هزار و سيصد و هشتاد و 
هشت جلد کتاب در کتابخانه ها داريم و امسال با 
محدوديت بودجه ای که داشتيم 4472 جلد کتاب 
خريداری شده است و کتاب های اهدايی هم 1105 
به  را  آن  اضافی  های  کتاب  که  است  بوده  مورد 

جاهای ديگر اهدا کرده ايم.
اشاره  کتابخانه  های  فعاليت  از  ديگر  برخی  به  وی 
بازبينی،  مخزن،  منابع،  پشت کار  داد:  توضيح  و  کرد 
کتابخانه  در  محققان  و  اساتيد  راهنمايی  بازچينی، 
ميز  و 80  مطالعه  سالن  امانات،  ميز  انجام می شود. 
محققان و کنترل ها و کارهای مختلف ديگری  هم 

وجود دارد.
وی ادامه داد: دفتر برنامه ريزی و ارزيابی کارهای 
مهمی انجام می دهد و جلسات را خوبی برگزار می 
کند، طرح های پژوهشی در شورای سياست گذاری 
مطرح می شود و ارزيابی علمی گروه های علمی، 
برنامه ريزی 5 ساله گروه های علمی و برنامه همين 
همايش و ارزيابی پژوهشگران برای تجليل از آن ها 

بر عهده دفتر برنامه ريزی و ارزيابی می باشد.



به گزارش روابط عمومی مؤسسه حجت االسالم  
واحد  مسئول  قرباني،  مهدي  والمسلمين 
مصاحبه ای  در  سياسي،  فلسفه  اصطالح نامه 
را  سياسی  فلسفه  اصطالح نامه  انتشار  روند 

تشريح کرد.

توضیحي  ابتدا  امكان  صورت  در   *
فلسفه  اصطالح نامه  واحد  خصوص  در 
سیاسي مرکز دایره المعارف علوم عقلي 

بیان بفرمایید.
پژوهشي  مرکز  الرحيم.  الرحمن  اهلل  بسم 
راستاي  در  اسالمي  عقلي  علوم  دائره المعارف 
و  فرهنگ نامه ها  تدوين  زمينه  نمودن  فراهم 
واضح  و  اسالمي  عقلي  علوم  دائره المعارف 
شدن ساختار علوم عقلي و جايگاه اصطالحات 
کارشناسان  نظرات  از  استفاده  با  علم  هر  در 
و  تدوين  به  اقدام  عقلي،  علوم  متخصصان  و 
عرضه اصطالح نامه در رشته هاي علوم عقلي از 
جمله فلسفه سياسي اسالمي نموده است. با اين 
کار همه اصطالحات فلسفه سياسي اسالمي از 
طريق مشخص کردن رده هاي کلي اين رشته 
اصطالحات  نموداري  روابط  شده،  ساماندهي 
نامرجح و اصطالحات  )اعم و اخص، مرجح و 
وابسته( و مشترکات لفظي شناسايي مي گردند. 
راستاي  در  نيز  سياسي  فلسفه  گروه  ازاين رو، 
واحد  تشکيل  به  مرکز،  کالن  سياست هاي 

اصطالح يابي اهتمام داشته است.
در اين واحد، تحقق اهدافي مدنظر بوده است 

که به آنها اشاره مي شود:      
• استخراج اصطالحات فلسفه سياسي اسالمي 
از منابع اصلي همراه با تعاريف آن در راستاي 

تدوين اصطالح نامه؛
ساختار  در  اصطالح  هر  جايگاه  تعيين   •
روابط  عنوان  تحت  سياسي  فلسفه  کلي 
نتيجه آن تدوين درختواره  اصطالح نامه اي که 

فلسفه سياسي است؛
و  دائره المعارفي  مدخل هاي  عيين   •
روابط  و  تعاريف  به  نظر  با  فرهنگ نامه اي 
زمينه سازي  و  تهيه  راستاي  در  اصطالحات 

تدوين مقاالت فرهنگ نامه اي و دائره المعارفي.
فرايند  مذکور،  اهداف  به  دستيابي  منظور  به   
مشخصي تعيين شد که به برخي از ابعاد مهم 

آن اشاره مي شود:
• تعيين منابع معتبر فلسفه سياسي و ارائه به 
شوراي علمي گروه جهت اعالم نظر و تصويب

• استخراج اصطالحات از منابع مصوب؛
• تنظيم اصطالح نامه و ترسيم نمودار؛

به شوراي  و اصطالح نامه  ارائه اصطالحات   •
علمي گروه جهت بررسي و تصويب؛

حيث  از  مصّوب،  اصطالح نامه   مستندسازي   •
منابع و تعاريف.

آنچه عرض شد معرفي اجمالي و کلي از واحد 
مراحل  که  است  سياسي  فلسفه  اصطالح نامه 
و  است  رسيده  پايان  به  آن  محتواي  توليد 
هر  در  شد؛  خواهد  منتشر  زودي  به  انشاءاهلل 
صورت گرفته  تالش هاي  اميدواريم  صورت 
علمي  نيازهاي  از  بخشي  بتواند  واحد  اين  در 
را  اسالمي  سياسي  فلسفه  حوزه  پژوهشگران 

تأمين نمايد.
* ضمن اشاره به مفهوم اصطالح »فلسفه 
در  پژوهش  ضرورت  اسالمي«،  سیاسي 

این زمینه را نیز توضیح دهید.
بخشي  سياسي  حکمت  يا  سياسي  فلسفه 
بررسي  عهده دار  که  است  عملي  حکمت  از 
امور مرتبط  عقالني اصول و قواعد سياست و 
با آن همچون نسبت دين، ايدئولوژي و علم با 
سياست، نسبت اخالق و سياست، و نيز مسائل 
حيات  نوع  حاکميت،  چون  سياسي  اهداف  و 
دولت،  مشروعيت،  حکومت،  سياسي،  مطلوب 
در  همچنين  سياسي  فلسفه  است.   و...  ملت 
تالش است تا معرفت به ماهيت امور سياسي 
را جايگزين گمان به آنها نمايد. چنين رسالتي 
فلسفه سياسي را در مقايسه با ديگر شاخه هاي 
علوم سياسي، از اهميت بسزايي برخوردار کرده 
و ضرورت پژوهش هاي اساسي در اين حوزه را 
به وضوح نشان مي دهد. افزون  بر اين، فلسفه 
سياسي ازجمله دانش هاي تمدن ساز است که در 
گستره تاريخ توانسته، در شکل گيري تمدن هاي 

تحقق  براي  تالش  باشد.  تأثيرگذار  مختلف 
تمدن نوين اسالمي بدون برخورداري از فلسفه 
سياسي منسجم و مدون  و توجه به ظرفيت هاي 
هنوز  باوجوداين،  بود.  نخواهد  نتيجه بخش  آن 
چنين  بتواند  که  پژوهش هايي  زمينه  اين  در 
نيازي را به طور شايسته  پاسخگو باشد صورت 
نگرفته است. ازاين رو، بايد تالش هاي مستمري 
در زمينه تبيين فلسفه سياسي اسالمي صورت 
نامه فلسفه سياسي اسالمي  بگيرد و اصطالح 
توسط  که  است  مسير  اين  در  آغازين  گامي 
گروهي از اساتيد و پژوهشگران فلسفه سياسي 
برداشته شده است. در واقع،  با در نظر داشتن 
علوم  دائره المعارف  در  که  بود  ضرورت ها  اين 
عقلي گروه فلسفه سياسي تشکيل شد تا بتواند 
بخشي از نيازهاي پژوهشي جامعه علمي کشور 

را پاسخ دهد.
* آیا منابع اصطالح نامه فلسفه سیاسي 
منابع  یا  است  اسالمي  منابع  به  منحصر 
غربي و غیراسالمي را نیز دربرمي گیرد؟

منحصر  سياسي  فلسفه  اصطالح نامه  منابع 
منابع  از  داليلي  به  و  نبوده  اسالمي  منابع  به 
از  يکي  است.  شده  استفاده  آن  در  نيز  غربي 
برخي  خاستگاه  که  است  اين  مهم  داليل 
فلسفه  منابع  سياسي،  فلسفه  اصطالحات  از 
فلسفه  در  مثال،  براي  است؛  غرب  سياسي 
برخي  مسلمان  فيلسوفان  کالسيک،  سياسي 
از اصطالحات را به اقتباس از فيلسوفان يونان 
کرده اند.  اسالمي  سياسي  فلسفه  وارد  باستان 
به منظور  معاصر،  سياسي  فلسفه  در  همچنين 
از  برخي  مدرن،  سياسي  فلسفه  نقد  و  فهم 
توجه  مورد  غرب  سياسي  فلسفه  اصطالحات 
قرار گرفته و در منابع فلسفه سياسي اسالمي 
اين،  بر  افزون  است.  شده  بحث  آنها  درباره 
با  غرب  سياسي  فلسفه  اصطالحات  تقريب 
فلسفه سياسي  اسالمي در اصطالح نامه، نسبت 
کاماًل  را  غربي ها  با  مسلمانان  سياسي  فلسفه 
روشن مي کند و برخي تمايزهاي مفهومي در دو 
نوع فلسفه سياسي را آشکار مي سازد. همچنين 
وارد کردن اصطالحات فلسفه سياسي برگرفته 

اصطالح نامه فلسفه سیاسي آماده انتشار است
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غرب،  با  اسالمي  سياسي  فلسفه  مشترک  نمودار  در  مسلمانان،  آثار  از 
ظرفيت ها و توانمندي هاي عقلي مسلمانان را براي پرداختن به مسائل 
موجود فلسفه سياسي جهان کاماًل روشن مي سازد. مجموعه اين موارد ما 
را بر آن داشت تا در تدوين اصطالح نامه فلسفه سياسي از منابع فلسفه 

سياسي غرب نيز استفاده نماييم.
گفتني است چون هدف اصلي تهيه اصطالح نامة فلسفه سياسي، استخراج 
اصطالحات و مباحث فلسفه سياسي اسالمي بوده، در استفاده از منابع 
به اصطالحات موجود در  تنها  به حد ضرورت و   فلسفه سياسي غرب 
منابع اصلي و تأثيرگذار بسنده شده است. از ميان واژه هاي غربي تنها 
اصطالحاتي استخراج و تصويب شده اند که ارتباط بالفعل يا بالقوه روشني 

با مباحث مطرح شده در منابع اسالمي داشته اند.
نيز  اسالمي  منابع  درباره  کوتاه  توضيحي  است  مناسب  مجال  اين  در 
بيان کنيم. مباحث فلسفه سياسي از ادوار گذشته به طور جدي و مبسوط 
در آثار عقلي مسلمانان مطرح شده است. در اين زمينه، آثار متعددي از 
فيلسوفان اسالمي قديم به طور مستقيم ارائه شده و بخش قابل توجهي 
گرفته  قرار  بررسي  مورد  عقلي  علوم  عام  آثار  در ضمن  نيز  مباحث  از 
است. در عصر حاضر، به ويژه پس از پيدايش انقالب اسالمي، فيلسوفان 
کارآمد  طرح  اسالمي،  نظام  نيازهاي  به  پاسخ گويي  به منظور  مسلمان 
ارزشمندي  آثار  انديشه سياسي اسالمي و بررسي و نقد شبهات غربي، 
از  بخشي  اين،  بر  افزون  نموده اند.  تدوين  فلسفه سياسي  مباحث  در  را 
به علوم  آثار مختلف و عام مربوط  با فلسفه سياسي در  مباحث مرتبط 
ارائه گرديده است. ازاين رو، در بخش منابع  عقلي انديشمندان اسالمي 
عقلي اسالمي، تمامي اين آثار در شمار منابع فلسفه سياسي اسالمي قرار 

گرفته و اصطالحات موجود در آنها استخراج شده است.
چگونه  اسالمي  سیاسي  فلسفه  اصطالح نامه  کلي  ساختار   *

است؟
پيش از بيان ساختار اصطالح نامه ابتدا بايد عرض کنم که در اصطالح نامه 
فلسفه سياسي حدود 1800 اصطالح شناسايي  و  در 17 رده دسته بندي 
شده اند. منظور از رده  اصطالحي است که کلي ترين مباحث و بخش هاي 
اصلي و مهم يک علم را نشان مي دهد و  مباحث و اصطالحات زيادي از 
اين علم را دربرمي گيرد؛ به طوري که تمامي اصطالحات آن علم در ذيل 
اين رده ها قرار داده مي شود. با اين توضيح، رده هايي که در اصطالح نامه 
فضيلت،  سعادت،  از: حکمت،  عبات اند  شده اند  مصوب   سياسي  فلسفه 
قدرت،  حاکميت،  حکومت،  رياست،  سياست،  مکتب،   مدينه،  اجتماع، 

امنيت، عدالت، مصلحت، آزادي، مشارکت و انقالب.
اول  بخش  است.  برخودار  اساسي  و  کلي  بخش  سه  از  اصطالح نامه 
اين بخش تالش  در  است.  اصطالحات  مستندات  و  تعاريف  به  مربوط 
مي شود براي تمامي اصطالحات مصوب، تعاريف و يا حداقل مستندي از 
منابع معتبر و مصوب فلسفه سياسي ارائه شود. انتخاب تعداد تعاريف و 
مستندات نيز بر اساس درجه بندي اصطالحات صورت گرفته است. کليه 
اصطالحات در سه سطح درجه بندي شده و براي اصطالحات درجه اول 
حداکثر تا 10 تعريف،  براي اصطالحات درجه دو حداکثر تا 6 تعريف و بر 
اي اصطالحات درجه 3 حداکثر تا 4 تعريف ذکر شده است. بخش تعاريف 
و مستندات يکي  از بخش هاي مهم اصطالح نامه که مي تواند در تبيين 
پژوهشگران  استفاده  مورد  اسالمي  سياسي  فلسفه  اصطالحات  مفهوم 

قرار بگيرد.
اصطالح نامه  در  موجود  اصطالحات  روابط  از  اصطالح نامه  دوم  بخش 
تشکيل شده است. در اين  بخش، ذيل هريک از اصطالحات، رابطه آن 
با برخي از اصطالحات مرتبط مشخص مي گردد. اين روابط شامل اعم، 
اخص، مرجح، نامرجح و وابسته مي شود. اعم اصطالحي است که اصطالح 
مورد نظر ما از زيرمجموعه هاي آن به شمار مي آورد و به عبارت ساده تر، 

اصطالح  مقابل  در  اخص  اصطالح  است.  مقسم  همان  اعم  از  منظور 
اعم قرار دارد و مصاديق آن ذيل اصطالح اعم قرار مي گيرند و معمواًل 
تقسيمات مربوط به اعم است. مراد از اصطالح مرجح، اصطالحي است که 
کاربرد آن، بر واژه هاي ديگر هم معنا با آن ترجيح دارد. در مقابل اصطالح 
مرجح، اصطالحات نامرجح هستند که مراد از آنها مترادف هايي هستند 
که نسبت به اصطالح مرجح خود، کاربرد يا اهميت کمتري دارند. آخرين 
رابطه اي که ممکن است در ميان اصطالحات باشد، رابطه وابستگي است. 
هدف از بيان وابسته ها در اصطالح نامه اين است که براي دو واژه اي که 
ارتباط مرجح و نامرجح و ارتباط اعم و اخص ندارند اما ارتباط ديگري بين 
آنها برقرار است، اين ارتباط به گونه اي در نظام اصطالح نامه نشان داده 
بوده و  برخوردار  فراواني  اهميت  از  نيز  شود. در هر صورت، بخش دوم 
حتي مهم ترين بخش اصطالح نامه است که توسط اساتيد برجسته فلسفه 

سياسي و در جلسات متعدد علمي تعيين شده است.
بخش سوم، نمودار درختي اصطالحات مندرج در متن اصطالح نامه است. 
نمايش درختي اصطالح نامه، بهترين شيوة نمايش ساختار کامل يک علم 
است و به روشني روابط اصطالحات را در يک نگاه نشان مي دهد. اين 
امر به محقق کمک مي کند جايگاه هر اصطالحي را در نظام کلي آن 
مشاهده نموده و در تحقيقات خود با تصوير روشني از آن اصطالح به 

تبيين و بررسي آن بپردازد.
آنچه بيان شد تصويري کلي و اجمالي از بخش هاي اصلي فلسفه سياسي 
اسالمي است که البته براي آشنايي بيشتر با آن بايد به خود کتاب مراجعه 

شود.
فلسفه  اصطالح نامه  مهم  ویژگي هاي  حضرتعالي  نظر  به   *

سیاسي اسالمي چیست؟
عمومي  ويژگي هاي  سياسي،  فلسفه  اصطالح نامه  ويژگي هاي  از  برخي 
اصطالح نامه هاي مرکز دايره المعارف علوم عقلي است که در اصطالح نامه 

فلسفه سياسي نيز به چشم مي خورد.
 اين ويژگي ها را مي توان در اين محورها برشمرد: 1. جامعيت اصطالحاتي 
از اصطالح نامه ها گنجانده شده اند؛ 2. دقت در گزينش  که در هرکدام 
اصطالحات و روابط که بدين منظور همه اصطالحات در شورايي متشکل 
از اساتيد و متخصصين برجسته فلسفه سياسي مورد بحث و بررسي قرار 
چينش   .4 منابع؛  به  اصطالحات  تمامي  بودن  مستند   .3 است؛  گرفته 
اطالعات  اصطالحي  هر  مفهوم  تبيين  در  مي تواند  که  تعاريف  تاريخي 
شاياني را در اختيار محقق قرار دهد؛ 5. تالش شده است در حد امکان 
از عالئم اختصاري استفاده نشود بلکه با واژه هاي اصلي استفاده محققين 

از اصطالح نامه را آسان تر نمايد.
آنچه عرض شد ويژگي هاي عمومي اصطالح نامه هاي مرکز دايره المعارف 
از  سياسي  فلسفه  اصطالح نامه  موارد،  اين  بر  افزون  است.  عقلي  علوم 
 100 از  بيش  اصطالح نامه  اين  در  است.  برخوردار  نيز  خاصي  ويژگي 
اصطالح توسط شوراي محترم عملي تعريف شده اند که گامي مهم در 

تبيين مفهوم اصطالحات فلسفه سياسي به شمار مي آيد.
 اين اصطالحات در منابع مختلف فلسفه سياسي مورد استفاده گرفته اند 
براي  ازاين رو،  است.  نشده  ارائه  آنها  مفهوم  خصوص  در  تبييني  ولي 
اقدام به تعريف  آنها، شوراي علمي فلسفه سياسي  روشن شدن مفهوم 
اين اصطالحات نمود. از ويژگي هاي ديگر اين اصطالح نامه، تعداد زياد 
منابع مورد بررسي است. براي استخراج اصطالحات، بيش از 600 جلد 
کتاب توسط محققين گروه فلسفه ساسي مطالعه شده است. ويژگي ديگر 
به منابع فلسفه سياسي غرب  اصطالح نامه فلسفه سياسي توجه خاص 
است. به دليل کاربرد برخي از اصطالحات فلسفه سياسي غرب در منابع 
فلسفه سياسي اسالمي، تالش شد با اصطالح يابي برخي از منابع غربي 

تعاريف اين اصطالحات از منابع اصلي استخراج شود.

سال ششم/ شماره 46/ دی 1395
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