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شريف،  ماه  اين  در 
مهمانسراى  به  كه 
ايد،  شده  دعوت  الهى 
اگر به حق تعالى معرفت 
معرفت  يا  نكرديد  پيدا 
در  بدانيد  نشد،  زيادتر  شما 
و  نشديد  وارد  درست  اهلل  ضيافة 
نبايد  نياورديد.  جا  به  را  ضيافت  حق 
كه  مبارك،  ماه  در  كه  كنيد  فراموش 
الهى  رحمت  درهاى  و  باشد  مى  اهلل«  »شهر 
اهريمنان  و  شياطين  و  است  باز  بندگان  روى  به 
در غل و زنجير به سر مى برند، اگر شما نتوانيد خود 
اماره را تحت مراقبت و  نماييد، نفس  را اصالح و مهذب 
كنترل خود درآوريد، هواهاى نفسانيه را زير پا گذاشته عالقه و 
ارتباط خويش را با دنيا و ماديت قطع كنيد، بعد از پايان يافتن شهر صيام 

مشكل است بتوانيد اين مسائل را به مرحله عمل درآوريد.
)صحيفه نور(

» َشهُر َرَمضاَن الَّذی اُنزَِل فیهِ القرآُن... «

)آیه 185 سوره بقره(
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حضرت  آثار  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
آيت اهلل مصباح يزدی رئيس مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمينی )ره( در سی و سومين 
مؤسسه  اين  التحصيالن  فارغ  انجمن  نشست 
با موضوع »انتخاب اصلح: شاخص ها، مراتب، 
چرا  كه  سئواالت  اين  طرح  با  اولويت ها«،  و 
بايد در انتخابات شركت كنيم، چرا بايد اصلح 
را انتخاب كنيم، اصلح كيست و شرايط اصلح 
اقتضا  عقاليی  قريحه  داشت:  اظهار  چيست، 
می كند كه انسان در هر امری كه مقابل چند 
اختيار  را  يکی  و می تواند  قرار می گيرد  گزينه 
كند، سعی كند بهترين گزينه را انتخاب كند، و 
مقتضای عقل آدمی نيز انتخاب بهترين است.

اشاره  با  قم  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه  عضو 
به انتخابات و مطرح شدن مسأله اصلح و صالح 
اظهار  سياسی،  فعاالن  برخی  جانب  از  مقبول 
عقلی  دليل  هم  و  عقاليی  قريحه  هم  داشت: 
ايجاب می كند كه بهترين را انتخاب كنيم؛ چرا 
كه در غير اين صورت ضررهايی به خود و جامعه 
البته حتی در آنجايی كه به  و دينمان می زنيم؛ 
اصلح رأی می دهيم، نمی توان صد در صد نتيجه 
دلخواه را انتظار داشت؛ چرا كه شايد اشتباه كنيم؛ 
شايد  يا  دهد،  رويه  تغيير  بعدها  فرد  آن  شايد 

اكثريت مردم فرد ديگری را انتخاب كنند.

انتخابات  در  لزوم شركت  دليل  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: اگر شركت در انتخابات صرفا يک 
نيست،  مذموم  امری  نکردن  باشد، شركت  حق 
يا شرعا به فرد  قانونًا  زيرا حقی است كه عرفًا، 
استفاده  آن  از  نمی خواهد  او  و  است  شده  داده 
باشد،  تکليف  انتخابات  در  اگرشركت  اما  كند؛ 
يا  است  حق  كه  اين  اما  می كند؛  پيدا  وجوب 
با  بايد  علما  كه  است  جدی  ای  مسأله  تکليف 
تحقيق و تبيين علمی پاسخ روشنی به آن بدهند.

آيت اهلل مصباح يزدی با اشاره به ضرورت وجود 
ادامه  جامعه،  مصالح  استيفای  برای  حکومت 
می فرمايد،  تعيين  را  حاكمی  خداوند  گاه  داد: 
متعال  خداوند  داريم  اعتقاد  ما  كه  همان گونه 
پيامبر  و   داوود  حضرت  مانند  پيامبران  برخی 
اسالم )ص(، و نيز امامان معصوم )ع( را تعيين 
كرده و تبعيت از ايشان را بر مردم واجب كرده 
است. اما در غير اين موارد، چه بايد كرد؟ تئوری 
واليت فقيه می گويد: خداوند برای شرايط غيبت، 
اوصافی را تعيين كرده است كه شخص متصف 
به آن شرايط بايد حکومت را به دست بگيرد، كه 

در واقع تعيين نوعی است و نه تعيين شخصی.
وی ادامه داد: كسانی كه واليت فقيه را قبول 
با مردم  اين شرايط  در  معتقدند خدا  ندارند، 
واگذاشته  خودشان  به  را  آنها  و  كرده  قهر 
انسان  آفرينش  در  الهی  ولی حکمت  است! 
كه  می دهد  نشان  عالم،  نظام  برقراری  و 
خداوند قهر نمی كند، و مردم را به خودشان 
را  جايگزين  روشی  بلکه  است؛  وانگذاشته 
به  است؛  كرده  تعيين  حاكم  تعيين  برای 
عبارت بهتر، خداوند در زمانی كه دسترسی 
به معصوم نيست، شبيه ترين افراد به معصوم 

را به عنوان ولی و حاكم قرار داده است.
ممکن  را ه های  به  اشاره  با  مدرسين  جامعه  عضو 
حاكم،  برای  الزم  ويژگی های  تشخيص  برای 
راه ها  اين  از  يکی  را  مربوط  روايات  به  مراجعه 
پاسخ های  و  اشکاالت  به  اشاره  ضمن  و  دانست، 
اصوليون  روش  و  سبک  مخالف  را  آن  مربوط، 

دانست كه بيشترين تکيه را بر ادله عقلی دارند.
وی روش ديگر را تحليل عقلی مسأله حکومت و 

اهداف حکومت در اسالم دانست، تا از اين طريق 
شرايط حاكمی كه بتواند اين اهداف را بهتر برآورده 
كند، شناخته شود؛ و ادامه داد:  در اين زمينه هم 
مانند همه امور عقاليی بايد به متخصص و خبره 
در اين زمينه رجوع كرد تا بهترين فرد » يعنی 

اصلح « را شناسايی و معرفی كنند.
ادامه داد: مهم  اين متفکر و فيلسوف اسالمی 
حتی  )و  عقال  نگاه  از  حکومت  هدف  ترين 
نظم  تأمين  اجتماعی(،  فيلسوفان  بدبين ترين 
بايد  حاكم  لذا  است؛   خارجی  امنيت  و  داخلی 
قدرتی باشد كه از وی حساب ببرند. البته امروزه 
بهداشت و تأمين رفاه را هم جزء اهداف حکومت 
می دانند؛ كه همه آنها به اين نکته برمی گردد كه 
هدف از حکومت اين است كه مردم بتوانند در 

اين دنيا راحت زندگی كنند و پيشرفت كنند.
آيت اهلل مصباح با اشاره به نگاه دين به زندگی 
دنيا كه آن را صرفاً  مقدمه زندگی حقيقی ابدی 
از حکومت، عالوه  دين  افزود: هدف  می داند، 
معنوی  رشد  تأمين  مادی،  رفاه  و  امنيت  بر 
انسان ها درسايه ارتباط با خداست،  و به همين 
دليل، حاكم اصلح كسی است كه دين شناس 
امنيت مالی، جانی و  بر  بتواند عالوه  تا  باشد، 
رفاه مردم، امکان رشد الهی آنها را فراهم كند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن تأكيد 
امور  اين  همه  در  كه  فردی  يافتن  مشکل  بر 
لزوم  باشد،  ديگران  سرآمد  و  بهترين  تخصصی 
ادامه  و  يادآور شد  را  حاكم  اولويت بندی شرايط 
داد: چند شرط اساسی بايد در حاكم وجود داشته 
باشد كه نبود آن ها سبب ايجاد خأل اساسی در 
اركان و اهداف حکومت می شود،  و آنها عبارت اند 
و  شناسی؛  دشمن  و  مديريت،  دين شناسی،  از: 
بدون يکی از اين سه شرط اساسی، حکومت به 

اهداف اصلی مورد نظر اسالم نمی رسد.
كه  فقيهانی  بوده اند  داد:  ادامه  مصباح  عالمه 
خاطر  به  اما  بوده اند،  متبحر  بسيار  فقه  در 
لوحی،  ساده  و  دشمن  و  جامعه  شناخت  عدم 
تبديل  اسالم  دشمنان  دست  در  وسيله ای  به 
شدند. پس اين سه مالک يعنی شناخت دين، 
مديريت، و شناخت دشمن، مهم ترين مالک 

عالمه مصباح یزدی:

اصلح در نظام اسالمی کسی است که دین شناسی عادل ، مدیری مدبر و دشمن شناسی شجاع باشد

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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عالمه مصباح یزدی:

در مسائل اجتماعی و سیاسی تنها حکم ولّی فقیه حجت است
رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(  
با اشاره به اين كه بعد از انقالب اسالمی و به بركت 
مسائل  اسالمی  نظام  برقراری  و  امام)ره(  حركت 
اجتماعی بسياری مطرح شد، احکام حکومتی را از 
مسائل  در  داد:  ادامه  و  دانست  مسائل  دسته  اين 
دهد  دستور  شرع  حاكم  بايد  سياسی  و  اجتماعی 
نيست؛  حجت  نفسه  حد  فی  ديگران  تشخيص  و 
لذا در اين مسائل، شخص حتی به قول يک خبره 
تواند  نمی  تقليد هم  مراجع  ديگر  فتوای  يا  خاص 
عمل كند، چون آن ها فتوا می دهند، ولی در امور 

اجتماعی، ولّی فقيه بايد حکم دهد.
مصباح  اهلل  آيت  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  رئيس  يزدی، 
و  استاد  مقام  از  تجليل  مراسم  در  )ره(  خمينی 
گراميداشت روز معلم، ضمن تبريک اعياد شعبانيه، 
اظهار  مطهری  شهادت عالمه  سالروز  به  اشاره  با 
داشت: اين روز بهانه ای است تا به مقام معلم توجه 
شود و در مورد آن سخن گفته شود؛ شهيد مطهری 
در بين اقران خود، كم نظير بلکه بی نظير بود؛ و 
يکی از برجسته ترين ويژگی های ايشان اين بود 
را در  تعليمی اش  فعاليت های  كه سعی می كرد 
حوزه ای قرار دهد كه مورد نياز جامعه است و در 
ديگران چنين  كه  داد  به خرج  ابتکاراتی  مسير  اين 

ابتکاراتی نداشتند.
اين  بيان  با  عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
كه علما و حوزويان بايد نوآوری داشته باشند و تنها 
به روش سنتی نبايد اكتفا كرد، ادامه داد: علی رغم 
با زمان  اين كه در حال حاضر جو فرهنگی حوزه 
گذشته بسيار متفاوت است، برخی با افراط و تفريط 
استفاده می كنند كه  آن سوء  از  نوآوری  در مسأله 
مايه تأسف است، زيرا نوآوری نيز مانند هر مفهومی 
قرار  سوءاستفاده  يا  كج فهمی  مورد  است  ممکن 
گيرد؛ همان گونه كه به عنوان نمونه يکی از اساتيد 
دانشگاه در كنفرانسی - و البته چه بسا بدون سوء 
نيت - گفته بود: فقهی كه ما داريم برای اين زمان 
فکری  مشکالت  حل  برای  بايد  و  ندارد  كارآيی 
در  افراط هايی  ديگر كنيم. چنين شبهاتی موجب 
های  رسانه  در  مخصوصا  و  می شود،  زمينه  اين 
مجازی كه در اختيارهمگان قرار دارد صدها سايت 

و كانال و گروه چنين شبهه افکنی هايی عليه اسالم 
انجام می دهند.

وی ادامه داد: امروز جا دارد، فضالی حوزه همانند 
شهيد مطهری نيازهای جامعه را بررسی و با رعايت 
اولويت، به رفع نيازهای فکری جامعه اقدام كنند؛ 
عقيده  و  فقه  مرزبانان  عنوان  به  كه  كسانی  چون 
حقايق  اين  مدافع  بايد  می شوند  شناخته  اسالمی 
باشند، البته به طوری كه مؤثر باشد و با زبانی بيان 
شود كه برای مخاطب قابل فهم و قانع كننده باشد؛ 

و اين مستلزم نوآوری در اين زمينه هاست.
آيت اهلل مصباح با اشاره به مسأله نوآوری در حوزه 
گرا  سنت  بايد  اندازه  چه  تا  كه  اين  داشت:  اظهار 
بود و چه اندازه بايد تغيير و تحول در شيوه تعليم و 
تربيت و تبليغ ايجاد كرد، و چگونه بايد با كسانی 
كه آينده كشور در دست آن هاست برخورد كرد، از 
جمله اموری هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

وی با اشاره به اين كه رعايت حد وسط در نوآوری 
مطلوب بلکه واجب است، ادامه داد: متأسفانه برخی 
با مشاهده يک نمونه مذموم از مصاديق نوآوری، به 
صورت مطلق منکر نوآوری می شوند و برخی نيز با 
ديدن مصداق مثبت آن، به صورت مطلق از نوآوری 

دفاع می كنند.
عضو جامعه مدرسين با اشاره به اين كه بايد نوآوری 
را بدون افراط و تفريط پذيرفته، در جهت تحقق آن 
بکوشيم، اظهار داشت: يک طرف مذموم نوآوری، 
بدعت است ؛ يعنی نسبت دادن چيزی به دين كه 
در دين نيست يا نفی چيزی از دين كه جزء دين 
است؛ مثل آنچه از آن فرد نقل شده كه بايد فقه و 
اصول فقه كاًل تغيير كند. البته ممکن است آن چه 
در قلوب است و هنوز نقل نشده، بيش از اين باشد؛ 
و طبيعی است كه چنين نوآوری يعنی نسخ دين و 

آوردن دينی جديد!
بين  در  فقه  به  نسبت  بدبينی  علل  از  يکی  عوی 
امور  برخی  در  دقت  عدم  از  ناشی  را  نوانديشان 
اظهار  و  دانست  ناسنجيده  نظرهای  برخی  و 
تحقيق،  در  كوتاهی  و  مسامحه  بر  عالوه  داشت: 
توهم  و  بدبينی  سبب  تواند  می  كه  ديگری  نکته 
شود،  امروز  جامعه  برای  اسالمی  فقه  ناكارآمدی 
درباره  انديشی ها و سطحی نگری ها  برخی ساده 

ساده  افرادی  يعنی   . است  ادله  عموم  و  اطالق 
انديشانه به اطالق و عمومی تمسک می كنند كه 
واقعا مطلق يا عام نيستند، در حالی كه برخی عام 
همه  مثال،  عنوان  به  هستند.  خفی  قيد  دارای  ها 
دروغ گفتن را بد می دانند، اما گاه  هر چند به ندرت 
-  مواردی اتفاق می افتد كه دروغ گفتن بد نيست؛ 
و در طرف مقابل، راستگويی امری پسنديده است، 
اما گاه حرام می شود؛ مثل جايی كه جان شخص 
مسلمان محترمی در خطر است و می توان با يک 
دروغ جان او را نجات داد، و اين نشان می دهد كه 
نگفتن، يک  عموم مطلوبيت راست گفتن و دروغ 

قيد خفی دارد.
آيت اهلل مصباح افزود: همانطوری كه در يک جنگ 
تواند بگويد من چنين تشخيص  هر سربازی نمی 
می دهم و چنين عمل می كنم، بلکه بايد گوش به 
فرمان فرمانده باشد؛ در مسائل اجتماعی نيز فقط 
بايد به ولی فقيه رجوع كرد، و حتی مراجعه به ديگر 
مراجع تقليد نيز كافی نيست؛ چون آن ها فتوا می 
دهند و نه حکم ، در حالی كه در مسائل اجتماعی، 

حکم الزم است.
گفتنی است مراسم گراميداشت روز معلم با تقدير 
در  ماه  ارديبهشت   11 شنبه  سه  برتر،  معلمان  از 
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  های  همايش  سالن 

امام خمينی )ره(  برگزار شد.
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انتخاب   « موضوع  با  فارغ التحصيالن  انجمن  نشست  سی و سومين 
ارديبهشت  اول  روز جمعه  ها «  اولويت  و  مراتب  ها،  اصلح: شاخص 

ماه برگزار شد.
فارغ  با حضور  كه  نشست  اين  در  مؤسسه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  يزدی  آيات عالمه مصباح  برگزار شد حضرات  مؤسسه  التحصيالن 
آيت اهلل محسن اراكی سخنرانی كردند و ميزگرد علمی نيز با سخنرانی 
حجج اسالم دكتر بی ريا، دكتر آقا تهرانی و دكتر علی مصباح برگزار شد. 
فارغ  انجمن  دبيركل  مصباح،  علی  المسلمين  و  االسالم  حجت 
گفتگو  در  )ره(  امام خمينی  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  التحصيالن 
با خبرنگار اين انجمن با اعالم اين خبر گفت: با توجه به شرايط روز 
التحصيالن  فارغ  انجمن  مركزی  شورای  توسط  موضوع  اين  جامعه، 

انتخاب شده است.
وی تصريح كرد: بعد از انقالب اسالمی برای انتخاب مسئولين كشور 
در تمام سطوح انتخابات برگزار می شود و آن چيزی كه در همه اين 

انتخابات مشترک است اهميت نظر و رای مردم است.
دكتر علی مصباح  با بيان اينکه سئواالت زيادی از جهت نظری و مبانی 
درباره انتخابات  مطرح است كه بسياری از آنها تخصصی است و بايد 
ادامه داد: شبهات زيادی درباره  در گروه های تخصصی بررسی شود، 
انتخابات و جمهوری اسالمی مطرح شده است كه جواب های روشن 

و ساده ای به اينها داده شده است ، ولی نياز به پاسخ گويی دقيق دارد.
دبير كل انجمن فارغ التحصيالن ادامه داد: از سوی ديگر سئوال های در 
جامعه مبنی براينکه در انتخابات چه كسی را بايد انتخاب كرد و اصلح 

كيست و چه شاخص هايی دارد، مطرح است كه بايد پاسخ داده شود.
وی يکی ديگر از سواالت مطرح در جامعه را مسأله اولويت های جامعه 
معرفی كرد و گفت: بايد به اين بحث بپردازيم كه در هرزمان بايد به 
كدام اولويت ها پرداخت ومرجع  تشخيص اين اولويت ها چه كسانی 
هستند؛ همچنين مردم از كجا و چگونه می توانند اين اولويت ها را 

تشخيص بدهند؟
انتخابات،   خصوص  در  اينکه  بيان  با  مصباح  علی  االسالم  حجت 
جمع  يک  در  كرد:  تصريح  است،  مطرح  زيادی  نظری  مباحث 
فرهيخته مباحث بايد علمی باشد و اگر كار علمی سنگين تری الزم 
است بايد طرح بحث بشود تا اساتيد و دانش پژوهان در آينده خود 

به اين موضوعات بپردازند.
عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( در پايان 
با شرايط كشورمرتبط  انتخابات  ايام  اين مباحث در  اينکه  بر  با تاكيد 
است گفت: شان حاضران و شركت كنندگان و سخنران اين است كه 
در نشست پيش رو مباحث علمی مربوط به نياز های جامعه مطرح شود 
و درباره آن همفکری شود؛ طبيعی است در اين نشست قرار نيست از 
كانديدايی به عنوان فرد اصلح حمايت شود و همان طور كه گفته شد 

بحث در مورد مباحث علمی و نظری انتخابات خواهد بود.

آیت اهلل اراکي: 

عمل به توصیه هاي ولي فقیه واجب شرعي است

آيت اهلل محسن اراكي در سي و سومين نشست انجمن فارغ التحصيالن 
داشت:اختيارات  اظهار  خميني)ره(  امام  پژوهشي  و  آموزشي  مؤسسه 
رياست جمهوري يک بخش عظيم از اختيارات ولي فقيه است كه به 
وي تفويض مي شود، لذا بايد در چارچوب واليت امر عمل كند وگرنه 

واليت طاغوت محسوب مي شود.
وي با اشاره به آيه اي از قرآن كريم افزود: واليت يا خدايي است و يا 
طاغوتي، قسم سومي وجود ندارد و اصل وجود واليت در زندگي بشري 
امري ضروري و الزم است، اين يک بحث علمي است و نه تبليغاتي. 
هركس منکر واليت فقيه است يعني طرفدار واليت طاغوت است. لذا 
اگر كسي منکر واليت فقيه در عصر غيبت باشد يعني همه تصرفات 
مالي و غير مالي اش تصرفي طاغوتي است هركس در اجتماعي زندگي 
مي كند يک واليتي را پذيرفته است. اگر آن واليت رشته متصل به 
خدا داشته باشد واليت الهي است و اگر غير از اين باشد چه بداند و چه 

نداند تحت واليت شيطان است.
اين استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: نظم در جامعه نيازمند حاكميت 
واقع  در  و  دارد  يکسان  اي  گستره  كشورها  همه  در  حاكميت  و  است 
واليت بر اموال و انفس است. لذا در همه حاكميت ها، حاكم اولويت بر 
اموال و انفس دارد. و لذا واليت بر اموال و انفس فقط در بحث واليت 
فقيه مطرح نيست بلکه در همه حاكميت ها مطرح است. اين كه حاكميت 

كشوري دستور جنگ يا صلح مي دهد همان واليت بر انفس است.
وي با اشاره به اينکه اختيارات حاكميتي در همه جا يکسان است ادامه 
داد: كساني كه مي گويند واليت فقيه مطلقه نيست يعني در بخشي 
امور  ديگر  بخش  در  كه  باشند  قائل  بايد  پس  دارد  حاكميت  امور  از 

حاكميتي، بايد تابع واليت غير الهي و واليت شيطان بود.
آيت اهلل اراكي با اشاره به اينکه مطلقه به معناي اختيارات حکومتي است و نه 
استبداد، اظهار داشت: اصال در صورتي ميتوان حاكميت ولي فقيه را حاكميت 

ناميد كه اختيارات حکومتي را داشته باشد وگرنه اصال واليت نيست.
با اشاره به مقدمات باال اظهار داشت: هر نهاد و قوه اي كه در  وي 
اموال و انفس مردم تصرف مي كند برگرفته از واليت امر است و اگر 
خارج از آنچه به او سپرده شده عمل كند در آن زمينه اطاعت از او الزم 

نيست و واليت او در آن زمينه ها واليتي طاغوتي است.
امر  واليت  بخش  ترين  رياست جمهوري حساس  اينکه  بيان  با  وي 
بيشتري  اختيارات  از  قوه  و  نهاد  جايگاه  هرچقدر  داشت:  اظهار  است 
برخوردار باشد و حساس تر باشد تخلف از حيطه واليت امر از سوي 

آن نهاد نيز مهم تر و بزرگ تر و از نظر شرعي گناهي بزرگتر است.
آيت اهلل اراكي با اشاره به اينکه حتي آنچه كه رهبري به عنوان مصلحت 
و نه حکم بيان مي كنند الزم االتباع است ادامه داد: در كتابهاي فقهي 
جايي كه مالک امري احراز شود امتثال واجب مي گردد، چراكه گاه 
موال بخاطر اموري مصلحت در ايراد امر و نهي صريح نمي بيند، اما 

وقتي مالک الزام مشخص شد، اتباع واجب مي شود.
آيت اهلل اراكي افزود: لذا وقتي ولي امر مي گويد مصلحت نيست يا فالن 

گزارش سی و سومین نشست انجمن 

فارغ التحصیالن مؤسسه امام خمینی )ره(
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امر، خط قرمز است يا ممکن است مفسده داشته باشد و نظاير آن باز هم 
اتباع از اين نظر الزم است. يعني اگر ولي امر احتمال بدهد وجود مالک 

الزامي را و آن را به صورت احتمال مطرح كند باز هم اتباع الزم است.
به  محدود  جمهور  رئيس  اختيارات  مشروعيت  اينکه  به  اشاره  با  وي 
اختياراتي است كه ولي فقيه تعيين مي كند ادامه داد: ولو اين كه رهبري 
بعضي امور را به صورت احتمال مطرح كند كه اين احتمال قوي باشد 

رئيس جمهور حق ندارد برخالف آن عمل كند.
استاد درس خارج حوزه با اشاره به درجات ايمان اظهار داشت: يک دسته از 
آن اسالم اعرابي است كه شايد فرد هنوز تصديق قلبي كامل هم ندارد و 
باالترين مرتبه آن نيز اسالم ابراهيمي است كه فناي محض در اراده خداست. 
ابراهيمي دو مرحله ايمان وجود دارد: يکي ايمان و  بين اسالم اعرابي و 
تصديق قلبي به خدا و نبوت و ... مثل كسي كه مي داند اين انقالب حق است  
و رهبري حق است اما چه بسا در عمل تابع نباشد مانند آن آقايي كه هم 
واليت فقيه را قبول داشت و هم مجلس خبرگان را مشروع مي دانست اما 
بعد از انتخاب رهبري از اطاعت وي خارج شد. ديگري ايماني است كه هم در 
قلب تصديق مي كند و هم در عمل حاضر به مجاهده و اطاعت پذيري است.

را  اساسي  قانون  شود  مي  جمهور  رئيس  كه  كسي  لذا  افزود:  وي 
اساسي  قانون  همين  كه  است  كرده  ياد  سوگند  آن  پاي  وبه  پذيرفته 
منشأ مشروعيت امور را واليت فقيه بيان كرده است. لذا رئيس جمهور 
بايد ايمان از نوع دوم داشته باشد و اطاعت پذير از واليت فقيه باشد 

نه كساني كه رهبري بخاطر مصالحي مجبور به مماشات با آنها شود.
امت  تفرقه  از  براي جلوگيري  الهي گاه  اينکه رهبران  به  اشاره  با  وي 
ادامه  الزامي دست بردارد  از برخي مصالح و مقاصد  اسالمي مجبوراند 
داد: همان گونه كه حضرت علي)ع( چنين كرد؛ اما اين امت، امت ايده 
آل و مطلوبي نخواهد بود بلکه مردم بايد به گونه اي باشند كه رهبر الهي 

مجبور به مماشات و كوتاه آمدن از مقاصد الزامي نشوند.

حجت االسالم و المسلمین دکتر آقاتهراني :

 اگر روحانیون و متدینین اهل علم به سیاست ورود 

نکنند شاهد انحراف خواهیم بود

 دكتر آقاتهراني در سي و سومين نشست اين انجمن در ميزگرد علمي 
انقالب  از  قبل  داشت:  اظهار  روحانيون  و  وظايف طالب  به  اشاره  با 
نهايت وظايف روحانيون پاسخ به برخي سؤاالت شرعي در مورد احکام 
فردي بود، اما امام راحل )ره( با تالش و جهاد خود اين مسئله را جا 
انداخت كه دين در مسائل فردي خالصه نمي شود و بحمداهلل امروز 

عرصه بزرگي وجود دارد كه نياز به كار و تالش دارد.
سياست  به  علم  اهل  متدينين   و  روحانيون  اگر  اينکه  بيان  با  وي 
ورود نکنند شاهد انحراف خواهيم بود ادامه داد: امروز اگر وارد جبهه 
پايداري هستيم و مورد دشنام ها و هجوم عده اي هستيم راضي بوده و 
خوشحاليم از اينکه زير نظر سه فقيه بزرگوار انجام مي شود و اميدواريم 

فقيهانه جلو برويم تا مثل برخي ها اشتباه نکنيم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر نظر عده اي در خصوص شکست جبهه 
پايداري اظهار داشت: هر صاحب فکري چنين سخني گفته بيايد بحث 
كنيم و دليل خود را بيان كند. ما ستادهاي استاني تشکيل داديم و البته 

براي برخي امور تعهد داريم كه اطالع رساني نکنيم.
اگر مرادشان اين است كه افراد اين جبهه طرفدار كانديدايي بودند كه 
بعدا از مسير منحرف شده است، نيز بايد گفت اينکه آينده هيچ كس را 
نمي توان تضمين كرد. آيا صحيح است كه اصال دخالت نکينم و وارد 
نشويم؟ بايد وضعيت فرد در همان موقع مالحظه شود. زماني از فردي 
حمايت مي كرديم كه آقا فرمودند نظر فالني به من نزديک تر است.

حجت االسالم و المسلمین بی ریا:

تبلیغ کاندیدای اصلح یک وظیفه شرعی است
حجت االسالم بی ريا بااشاره به سخن امام راحل كه فرمودند مالک حال 
فعلی افراد است، تصريح كرد: اگر به تاريخ مساله انحراف نگاه كنيم اولين 
كسی كه داد به اين مساله واكنش نشان عالمه مصباح و شاگردان او 

بودند كه اين نشان دهنده بصيرت باالی عالمه مصباح می باشد .
سومين  و  سی  ميزگرد  در  ريا  بی  دكتر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
نشست انجمن فارغ التحصيالن موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی 
)ره( با اشاره به حديثی از پيامبر )ص( انتخابات را به اسالم تشبيه نموده 
و تصريح كرد: همانگونه كه درباره اسالم در گام اول بايد اسالم را خوب 

شناخت در بحث انتخابات نيز بايد اصلح را بشناسيم.
عضو هيئت علمی موسسه امام خمينی )ره( يکی از وظايف علماء و روحانيون 
را معرفی اسالم به ديگران نام برد و گفت: يک نکته مهم در انتخاب اصلح 
، معرفی و شناساندن اصلح به مردم می باشد و با توجه به اينکه دشمنان در 

پی تخريب اصلح هستند وظيفه برای معرفی او چند برابر می شود.
وی با بيان اين كه نظرسنجی دليلی برای حمايت و يا عدم حمايت از 
كانديدای اصلح نمی باشد، ادامه داد: بعضی افراد به اشتباه و يا به عمد 

به دنبال نظرسنجی می باشند .
برای كانديدای اصلح الزم  را  باهم  دافعه  ريا داشتن جاذبه و  دكتر بی 
دانست و گفت: بايد از همان نقطه كه دشمن مشغول به تخريب است 
ماتبليغ نماييم و االن دشمن می خواهد قاطعيت كانديدای اصلح را به 
عنوان نقطه منفی معرفی كند و ما بايد آنرا به عنوان نقطه مثبت به جامعه 

معرفی نمائيم.
وی در ادامه به اين سوال كه  بين اصلحی كه رای ندارد و صالحی كه 
مقبول است وظيفه چيست و بايد كدام را انتخاب كرد، گفت: نظر سنجی 
ها يک شاخص می باشند و نظر و رای مردم مربوط به قانع سازی آنها 
و خوب معرفی كردن  اصلح ميباشد و كسانی كه توانايی دارند بايد به 
وظيفه شرعی خود كه همان معرفی اصلح می باشد بپردازند تا زمينه 

سازی برای رای آوری كانديدای اصلح صورت بگيرد.



تــــازه های کتاب 

جرعه ای از دیار راز
نويسنده: آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی 

نوشتار حاضر كه بخشی از دروس اخالق حضرت عالمه مصباح است، در دو بخش تنظيم شده است: 
بخش نخست، كه نوزده گفتار دارد، شرحی بر وصايای حضرت امام باقر )ع( به جابربن يزيد جعفی است. 
روايت مذكور در ابتدای اين بخش همراه با ترجمه ذكر شده است تا خواننده تصوری كلی از فضای حاكم بر روايت 
به دست آورد و زمينه الزم را برای مطالعه شرح آن كسب كند. فرض مسئله در اين روايت انسان مؤمن است؛ 
اوست كه در اين دنيا با نفسش درگير است و می كوشد هر لحظه دشمن درونش را زمين گير و مغلوب كند، 
اما اين پرسش باقی است كه چگونه بايد ايمان خود را حفظ كرد؟ و اساساً ايمان بر چه پايه هايی استوار 
است؟ بخش دوم كتاب با شرح و بررسی حديثی از موالی متقيان اميرالمؤمنان علی )ع( درباره ايمان، 
در هشت گفتار و با هدف تکميل مباحث پيشين و پاسخ گويی به اين پرسش تهيه  شده است

ره یافت ها و ره آورد ها )منطق، معرفت شناسی، فلسفه اسالمی، فلسفه علم (
» ديدگاه های حضرت آيت اهلل محمدتقی مصباح «

تأليف جمعی از نويسندگان 
مجموعه مقاالت ره يافت ها و ره آورد ها، بازتاب بخشی از آراء، انديشه ها و نوآوری های حضرت عالمه 

الهی و صيرورت »جهان نوری« شدن ايشان است. در جلد نخست اين مجموعه،  مصباح يزدی در سير 
مباحث مربوط به منطق، معرفت شناسی، فلسفه و فلسفه و علم؛ و در جلد دوم مباحث مربوط به اخالق، هنر 

و حقوق و در جلد سوم مباحث مربوط به جامعه شناسی، علوم سياسی، مديريت و اقتصاد و در جلد چهارم 
مباحث مربوط به قرآن، حديث، كالم و تاريخ اسالم ارائه شده است.

قتل از روی ترحم ) اتانازی( در آیینه فقه
نويسنده: سيد محسن مرتضوی

اتانازی مساعدت و سرعت بخشيدن به مرگ شخصی است كه دچار بيماری عالج ناپذير گشته، درد و 
مشقت شديدی را تحمل می كند و به زودی خواهد مرد.

اين موضوع از مسائل چالش برانگيز در دنيای امروز است، موضوعی نويافته و جديد كه از لحاظ جنبه های مختلف 
پزشکی، فقهی، حقوقی و قانونی نيازمند واكاوی های روش مند است. در اين نوشتار حکم تکليفی و احکام وضعی 
اتانازی در صور مختلف آن، مسائلی همچون جواز خودكشی، كمک به مرگ به بيماران العالج، ترک معالجه 
و ادامه درمان و قطع دستگاه های احيا از بيماران در شرف مرگ و حدود وجوب حفظ نفس از ديدگاه 

فقه غنی و پويای شيعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

8



تــــازه های مجالت 

معرفت شماره 231 )ویژه جامعه شناسی( ـ سال بیست و پنجم
•شيعيان واقعی و اندوه حرمان از ديدار معشوق / آيت اهلّل عاّلمه محمدتقی مصباح  

•اميرمؤمنان علی عليه السالم و نرمش قهرمانانه مبانی، زمينه ها، ويژگی ها / مهدی سميعی ـ 
مهدی مردانی )گلستانی( 

•نقش جامعه در تغيير و اصالح سبک زندگی افراد / محمد كاويانی آرانی ـ حفيظ اهلّل فوالدی وندا 
•نقد و بررسی مفهوم »سبک زندگی« در انديشه بورديو / حبيب اهلّل نجفی ـ سيدحسين شرف الدين

•بررسی چالش های هويت فرهنگی و آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن فرهنگ / محمد 
فوالدی ـ ناهيد رضايی 

اسالم و پژوهش هاي تربیتي 16- پاییز و زمستان 1395 ـ سال هشتم
• معنا و حدود »استقالل« به مثابة هدف در تربيت ديني )بررسي تطبيقي( / سعيد بهشتي/ 

محمدجواد زارعان/  هادي رزاقي 
•جايگاه حس و تجربه در معرفت شناسي و داللت هاي تربيتي آن از نظر ابن سينا / حسين كارآمد 
•اختيار تعميم يافته و بسيط در تحول اخالقي / سيداحمد فقيهي/  محمدرضا كيومرثي اسکويي  

•تحليل و بررسي چگونگي مثبت انديشي و آسيب شناسي آن از منظر عقل و دين / محمدحسن 
يعقوبيان 

معرفت کالمي 17 - پاییز و زمستان 1395 ـ سال هفتم
• عصمت عقل و خطاي عقال / احمد سعيدي 

•قضاياي حسن و قبح: عقالني يا عقاليي/ مجيد ابوالقاسم زاده 
•نظرية فطرت آيت اهلل شاه آبادي و كاركردهاي كالمي ـ اخالقي آن /  مهدي ديناروند / احمد عابدي 

•تحليلي بر مباني معرفت شناختي مطالعة نهضت عاشورا / محمد حسين زاده 
•تواكاوي و نقد ادلة عرفا دربارة هدف آفرينش /  مرجان درستي مطلق / علي افضلي

معرفت سیاسي شماره16- پاییز و زمستان 1395ـ سال هشتم
• ضوابط فقهي حاكم بر مذاكرات دولت اسالمي با ساير دولت ها / قاسم شبان نيا

• مباني و ادله اصل اعمال واليت در روابط بين الملل از منظر اسالم / سيدجواد احمدي
 • تطبيق سياست آرماني امير مؤمنان عليه السالم بر ضوابط فقهي / نجف لک زايي /  حسن صادقيان

 / اسالمي  انقالب  گيري  شکل  در  روحانيت  نقش  پيرامون  مستشرقان  ديدگاه  نقد  و  بررسي   •
محمدجواد نوروزي /  سعيد باغستاني

سال ششم/ شماره 49/ خرداد 1395
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به همت گروه كالم و فلسفه دين كرسی ترويجی »نقد رؤيا 
انگاری وحی« برگزار شد.

»نقد  ترويجی  كرسی  مؤسسه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رؤيا انگاری وحی« با سخنرانی حجت السالم و المسلمين آقاي 
آقايان:  اسالم  بررسی حجج  و  نقد  و  ابوالفضل ساجدي  دكتر 
دوشنبه   روز  شاكر  دكتر   آقاي  و  جعفري  محمد  دكتر  آقاي 
1396/02/06 از ساعت 18 در سالن انديشه مؤسسه برگزار شد.

کرسی ترویجی  »نقد رؤیا انگاری 
وحی« برگزار شد

کرسی ترویجی » تالزم معناشناختی و 
روش شناسی در مدیریت اسالمی «

خمينی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  مديريت  گروه 
برگزار كرد.

امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
خمينی)ره(، كرسی ترويجی » تالزم معناشناختی و روش شناسی 
در مديريت اسالمی « با سخنرانی حجت االسالم و المسلمين 
دكتر محمدمهدی نادری قمی و به مديريت حجت االسالم و 
المسلمين دكتر حسين شيخی روز يک شنبه، 96/2/13 از ساعت 

10:30 در سالن انديشه مؤسسه امام خمينی برگزار شد.
پس از پايان سخنرانی، حجج اسالم آقايان: مجتبی درودی و 
دكتر حسن جعفری به نقد و بررسی مطالب مطرح شده پرداختند.

کرسی ترویجی » تالزم معناشناختی و 
روش شناسی در مدیریت اسالمی «

گروه فقه و اصول مؤسسه امام خمينی)ره( با همکاری دبيرخانه 
كرسی ها برگزار نمود.

امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علوم  با  پيشرفت  فقه  رابطه   « ترويجی  كرسی  خمينی)ره(، 
دكتر  المسلمين  و  االسالم  حجت  سخنرانی  با   » انسانی 
 : آقايان  اسالم  حج  بررسی  و  نقد  و  عابدی  نژاد  رضا  امين  
دوشنبه  روز  اميدی  مهدی  دكتر  و  شريفی  احمدحسين  دكتر 
و  آموزشی  مؤسسه  انديشه  سالن  در   17 ساعت  از   96/1/21

پژوهشی امام خمينی)ره( برگزار شد.
دانش  اساتيد،  حضور  با  ترويجی  كرسی  اين  است  گفتنی 
پژوهان و پژوهشگران با مديريت حجت االسالم و المسلمين 

زهير بلندقامت برگزار شد.
  hamayesh.iki.ac.ir بيشتر به سايت  برای مطالعه  لطفا 

مراجعه كنيد.

گروه حقوق مؤسسه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( برگزار 
نمود .

خمينی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
همايش نيم روزه » نقش قوه مجريه در تحقق دولت اسالمی « با سخنرانی 
حضرت آيت اهلل كعبی و جناب آقای دكتر فيروز اصالنی، روز چهارشنبه 

96/2/6 از ساعت 10 الی 13 در تاالر مؤسسه امام خمينی )ره( برگزار شد.

آيت اهلل كعبي با طرح اين سئوال كه عده اي مي گويند چرا در قوه قضائيه 
مشکالت حل نشد، ادامه داد: 15 ميليون پرونده قضائي آن گاه حل مي 
باشد، قوه مجريه اي متعهد،  اجرايي داشته  شود كه قوه مجريه عدالت 

كارامد و انقالبي مي تواند  قوه مقننه و قضائيه را هم متحول كند.
عضو خبرگان رهبری درهمايش نقش قوه مجريه در تحقق دولت اسالمی 
ششم ارديبهشت ماه در مؤسسه امام خميني )ره( با اشاره به اين كه می 
توان از  نظرحقوق، سياست، مديريت و جامعه شناسی به اين مقوله پرداخت، 
اظهار داشت: در همه نظام های حقوقی، قوه مجريه برترين قوه است كه به 
قدرت جهت می دهد و مهم ترين نقش را در جهت تحقق اهداف، وظايف، 

سياستها و مأموريت های آن نظام سياسی برعهده دارد.
آيت اهلل كعبي با اشاره به اين كه قوه مجريه هم در ساخت قانون و هم در 
اجراي آن و هم در كاهش آسيب ها و چالش ها و تحقق عدالت قضائي 
نقش دارد، اظهار داشت: هر چند بر اساس تقسيم بندي سنتي، سه قوه 
مستقل مجريه، مقننه و قضائيه وجود دارد، اما در عمل آن قوه اي كه 

در ساخت قانون و عدالت قضائي هم تإثيرگذار است، قوه مجريه است.
وي در تبيين سخن خود اظهار داشت: پيش نويس قانون يا توسط اليحه 
است يا طرح ؛ در پيش نويس اليحه كارشناسان نقش ايفا مي كنند و تجربه 
نشان داده كه لوايح قوه مجريه تقريبا به صورت كامل تصويب شده اند ، اما 
طرح هاي مجلس غالبا راه به جايي نمي برند؛ به اين گونه كه يا اشکالي به 
عنوان بار مالي پيدا مي كنند و تصويب نمي شوند و يا تصويب مي شوند، 
اما دولت با لوايح تکميلي طرح آن را كان لم يکن مي كند؛ حتي اگر طرحي 
تصويب و الزم االجرا هم بشود، اما دولت اراده اجرا نداشته باشد، باز هم 

طرح به جايي نمي رسد. لذا در ساخت قانون نيز دولت، مؤثر است.
آيت اهلل كعبي ادامه داد: در بعد عدالت قضايي نيز دولت تأثيرگذار است؛ 
امروزه بيش از 15 ميليون پرونده قضائي داريم كه همانا سر ريز چالش 
ها و آسيب ها و آفت هاي تئوري و عملي است كه قوه قضائيه بايد با 

آن برخورد كند.
وي با اشاره به اين كه عدالت قضائي در گرو عدالت اجرائي است، ادامه 
داد: امروز 11 ميليون جمعيت آسيب پذير داريم كه بستر و زمينه براي 
تحقق جرم و جنايت را فراهم مي كند؛ قوه مجريه با حسن اجراي وظايف 
مي تواند اين بستر جرم را از بين ببرد. بگذريم از اين كه بودجه كالن 
كشور هم به دست قوه مجريه است و هر چند قوه قضائيه مستقل است، 

همایش نیم روزه » نقش قوه مجریه 
در تحقق دولت اسالمی « 

دولت اسالمي محقق نمي شود مگر 
با قوه مجریه کارآمد و انقالبي

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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اما بايد بودجه خود را از دولت بگيرد.
آيت اهلل كعبي با اشاره به اهميت قوه مجريه در نظر ديني، اظهار 
داشت: به قدري قوه مجريه، مهم است كه از نظر فقه، در رأس قوه 
مجريه بايد رسول اهلل )ص( و ائمه اطهار )ع( باشند و در زمان غيبت 
اقتدار  بينش و  الشرايط عادل مدير و مدبر و داراي  نيز فقيه جامع 

كافي بايد در رأس قرار بگيرد.
اظهار  فقيه  براي  اجراء  و  قضاء  افتاء،  منصب  سه  به  اشاره  با  وي 
داشت: در واقع منصب افتاء در قوه مقننه تبلور مي يابد و لذا شوراي 
نگهبان بايد در آن دخيل بوده و نظارت داشته باشد و منصب قضاء 

نيز در قوه قضائيه نمود يافته است و قوه اجراء نيز در قوه مجريه.
عضو جامعه مدرسين با اشاره به اين كه رئيس جمهور بعد از انتخابش 
از سوي مردم بايد توسط ولي فقيه نصب شود، وگرنه طاغوت خواهد 
و  دارد  قوه مجريه وجود  داد: اصل وظيفه در جامعه، در  ادامه  بود، 
اصال از همين رو به خاطر اهميت اين مسأله، برخي فقها قائل به 

واليت مقيده شده اند؛ چرا كه امري بسيار حساس است.
ادامه داد: فرماندهان دستگاه  از قرآن كريم،  آياتي  به  اشاره  با  وي 

هاي اجرايي را نيز انبياء مشخص مي كردند.
عضو جامعه مدرسين با اشاره به اهداف جمهوري اسالمي كه در قانون 
اساسي تصريح شده اظهار داشت:  البته برخي از اين اهداف مانند نظام 
هاي ديگر است؛ همچون نظم، امنيت و آرامش و رفاه و عمران و آبادي؛ اما 
برخي از اهداف، خاص اين نظام است مانند هدايت به قرب الهي و رسيدن 
به جامعه نمونه اسالمي، تحقق باورها و ارزش هاي اسالمي و تخلق به 

اخالق الهي؛ هم چنين ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي.
وي با اشاره به اين كه تحقق اهداف، وظايف، سياست ها ، برنامه 
مجريه  قوه  وجود  گرو  در  اسالمي  نظام  در  هاي  مأموريت  و  ها 
با  ادامه داد: دولت اسالمي محقق نمي شود مگر  متناسب است، 

انقالبي. قوه مجريه كارآمد و 
ايشان با اشاره به اين كه اسالمي بودن جامعه داراي شرايطي است، 
ادامه داد: مشروعيت بخشي توسط ولي فقيه، وجود قوانين اسالمي و 
اجراء اسالمي قوانين از جمله لوازم دولت اسالمي است ؛ لذا اگر اجراء 

اسالمي نباشد، دولت ) قواي سه گانه ( اسالمي محقق نمي شود.
انقالب  بري  مرحله   5 رهبري  كه  اين  به  اشاره  با  كعبي  اهلل  آيت 
ترسيم كرده اند كه انقالب و تشکيل دولت موقت، استقرار نهادهاي 

انقالبي، تحقق دولت اسالمي، شکل دهي جامعه اسالمي و تمدن 
است؛  رتبي  تقدم  طبق  مراحل  اين  ترتيب  افزود:   است،  اسالمي 
صورت  به  را  كشور  توان  نمي  نگيرد،  شکل  اسالمي  دولت  تا  لذا 
اسالمي اداره كرد و وجود دولت اسالمي در گرو دولت قوي، كارآمد، 
انقالبي، مدير، مدبر و قدرت و توانايي متناسب با وظايف، سياست ها، 

برنامه هاي جمهوري اسالمي مصرح در قانون اساسي، است.
نهادهاي  تقريبا   61 تا   60 هاي  سال  در  كه  اين  به  اشاره  با  وي 
در  تاكنون  زمان  همان  از  داشت:  اظهار  اند،  شده  مستقر  انقالبي 

مرحله سوم قرار داريم.
ايشان تحقق دولت اسالمي را در گرو شش امر دانست و افزود: امر 
اول عمل به مّر قانون اساسي توسط شوراي نگهبان در رسيدگي به 
صالحيت داوطلبان رياست جمهوري است؛ امر دوم تربيت كادرهاي 
مدير و مدير در حد مديريت كالن نظام است و امر سوم نيز داشتن 

چرخه اي از نيروهاي متعهد و متخصص است.
عضو خبرگان رهبري انقالب اداري و زدودن زنگارهاي طاغوتي از 
دل قوه مجريه، تحقق مديريت جهادي و انقالبي و انتخاب صحيح 
بر پايه بصيرت ملت ايران را از ديگر امور الزم براي تحقق دولت 
اسالمي برشمرد و افزود: مبناي نظام، الهي است، اما ساخت نظام، 

مردمي است و لذا انتخاب مردم، مهم است.
وي با اشاره به هوشمندي رهبري معظم انقالب در مديريت و كار 
با قوه هاي مجريه با ساليق مختلف، اظهار داشت: لذا با مديريت 
رهبري همواره قوه مجريه در جهت پيشرفت و سربلندي نظام، نقش 
مطلوب  مجريه  قوه  گيري  شکل  معناي  به  اين  اما  داشتند،  مثبت 

قانون اساسي و جمهوري اسالمي نيست.
قانون  در  جمهور  رئيس  شرايط  به  اشاره  با  مدرسين  جامعه  عضو 
رئيس جمهوري  نشان مي دهد كه  اين شرايط  اساسي گفت: ذكر 
بايد تالي تلو رهبري باشد؛ لذا هم از لحاظ سياسي بايد سالم باشد، 
هم مدير و هم اسالم شناس؛ البته نه به اين معنا كه بايد عالم دين 
و روحاني باشد، بلکه بايد اسالم را بشناسد. از طرفي مدير و مدبر در 
حد اجراي قانون اساسي باشد؛ چرا كه وي موتور محركه نظام است.

آيت اهلل كعبي با اشاره به اين كه بايد اين مطلب براي مردم جابيفتد 
قدر ساده  اين  و  باشد  فقيه  تلو واليت  تالي  بايد  رئيس جمهور  كه 

نيست كه افراد متعددي بتوانند از عهده اين كار برآيند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه نظام جمهوري 
اسالمي از لحاظ مديريت اجرائي رنج مي برد، ادامه داد: بايد در مديريت 
كشور تغيير ايجاد كرد؛ برخي مي گويند دكتر رئيسي در قوه قضائيه بود 
و سابقه اجرائي ندارد، چگونه مي خواهد نظام را پيش ببرد؛ اما ايشان 
رجل سياسي و مذهبي بوده و با توجه به سوابق ايشان در سطوح عالي 
قوه قضائيه، عضويت در همه شورهاي عالي كشور و وجود معاونت 
هاي اقتصادي در مناصب ايشان و هم چنين سال ها رياست بر سازمان 

بازرسي كل كشور، سبب شده تا ايشان مديري موفق در اجرا باشند.
آيت اهلل كعبي با طرح اين سئوال كه عده اي مي گويند چرا رئيسي 
در قوه قضائيه مشکالت را حل نکرد، ادامه داد: 15 ميليون پرونده 
داشته  اجرايي  قوه مجريه عدالت  گاه حل مي شود كه  آن  قضائي 
باشد، قوه مجريه اي متعهد، كارامد و انقالبي مي تواند  قوه مقننه و 

قضائيه را هم متحول كند.

سال ششم/ شماره 49/ خرداد 1395
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مراسم تجلیل از اساتید مؤسسه امام خمینی )ره(
همزمان با سالروز شهادت استاد شهيد مرتضی مطهری و گراميداشت 
ياد و خاطره آن معلم شهيد، مراسم تجليل از اساتيد نمونه مؤسسه امام 

خمينی )ره( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه امام خمينی)ره(، عصر روز سه شنبه 
دوازدهم اردبيهشت ماه در مراسم گراميداشت روز استاد، پس از تالوت 
آياتی از كالم اهلل مجيد، كليپ مربوط به ويژگی های اخالقی استاد 
نمونه پخش شد كه در آن برخی از اساتيد ويژگی های استاد نمونه را 
برشمردند و آيت اهلل فياضی نيز به برخی از صفات اخالقی و ويژگی 

های حضرت آيت اهلل مصباح يزدی اشاره نموده است.
ادامه حجت االسالم والمسلمين دكتر سيد صادق موسوی نسب،  در 
معاون آموزشی مؤسسه، در سخنرانی خود، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی )ره( را جزئی از حوزه دانست و نظام موفق آموزشی مؤسسه 

را به ويژه در دوره كارشناسی تشريح نمود.
اختيار  در  را  خود  موفق  تجربه  دارد  آمادگی  مؤسسه  شد:  يادآور  وی 

مراكز آموزشی قرار دهد.
دكتر موسوی نسب اظهار داشت: دروس معارف قرآن، محوريت دروس 

آموزشی مؤسسه می باشد.
اين  خمينی)ره(،  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  آموزشی  معاون 
مؤسسه را نهادی حوزوی دانست و افزود: مؤسسه تالش دارد تا مسائل 
علمی كه بر عهده حوزه علميه است و شايد مغفول عنه مانده باشد، بر 
عهده بگيرد؛ امروز در بخش های ديگری از حوزه علميه اين تکليف 

احساس شده و مراكزی ديگر هم با همين هدف تشکيل شدند.
وی تصريح كرد: سر سلسله اهداف مؤسسه در حوزه علوم انسانی است 
زبان روز و  به  بپردازد؛ آشنايی طالب  اين علوم  به اسالمی سازی  تا 
ادبيات فرهيختگان جامعه، آشنايی باعلوم رايج و پاسخ دادن به شبهات 

حوزه های اعتقادی و اخالقی از ديگر اهداف مؤسسه است.
موسوی نسب تهذيب اخالق را از ديگر اهداف بلند مؤسسه دانست و با 
اشاره به تأكيد عالمه مصباح يزدی اظهار داشت: عالمه مصباح يزدی 
افق بزرگی را در زمينه اخالق مد نظر قرار دارند و لذا به برخی بخش 
صورت  بيشتری  های  پيگيری  تا  شده  داده  دستوراتی  مؤسسه  های 
گيرد؛ لذا اگر پيشنهادی از سوی اساتيد وجود دارد، عرضه كنند تا انشاء 

اهلل مورد استفاده قرار گيرد.
وی با اشاره به توفيقات چشمگير مؤسسه امام خمينی )ره( اظهار داشت: 

اما هنوز تا هدف نهايی و آرمانی، فاصله بسياری داريم.
معاون آموزش موسسه امام خمينی )ره( افزود:  امتياز مؤسسه در مقطع 
كارشناسی ، تقويت پايه فکری معارفی نقلی و عقلی به وسيله دروس 
معارف است؛ كه هر فرد منصفی آن را تأييد می كنند؛ البته از سال 92 
لذا در وهله اول  پايه های معرفتی شده است؛  اين  بر  تأكيد بيشتری 

طالب با اين معارف آشنا می شوند و بعد وارد علوم انسانی می شوند.
موسوی نسب ادامه داد: دانش پژوه با فراگيری اين دروس معارفی ، پشتوانه 
ای برای حضور با رويکرد انتقادی در عرصه علوم انسانی پيدا می كند و 
از همين جا به مراكز ديگر توصيه می كنيم از اين تجربه استفاده كنند و 

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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دروس معارف موسسه از برکات وجودی 
عالمه مصباح است

همزمان با مراسم سالروز شهادت استاد شهيد مرتضی مطهری و 
گراميداشت روز استاد، حجت االسالم و المسلمين فقيهی در مراسم 
تجليل از مقام استاد و گراميداشت روز معلم با اشاره به آيه ای از 
قرآن كريم اظهار داشت: هر كس فردی را احيا كند، مانند اين است 
كه همه مردم را احيا كرده است؛ و طبق روايت باالترين مصداق 

احياء ديگران، هدايت و نجات دادن از گمراهی است.
وی افزود: كتاب های معارف از جمله بركات وجودی عالمه مصباح 
و  موسسه  تشکيالتی  كارهای  بيشتر  بنده  نظر  به  است؛  يزدی 
نهادهای مختلف آن، برای اين است كه يک دوره معارف قرآن به 

بهترين شکل، را فرا بگيرند.
گفته  عزالدين حسينی  اهلل  آيت  ای گفت:  به خاطره  اشاره  با  وی 
لذا  نيست؛  مهجور  قرآن  ديگر  ها،  نوشته  اين  وجود  با  كه  بودند 
كسانی كه اين معارف را فراگرفته اند يا اصال انحرافی در فکر ندارند 

و يا اگر هم باشد، بسيار كم است.
حجت االسالم و المسلمين فقيهی)ره( افزود: به نظر بنده عدم استفاده 
از نعمت وجود عالمه مصباح در موسسه، كفران نعمت است؛ خداوند 
لطف كرده و دريايی از معلومات و اخالق و معارف را در اختيار ما 

قرار داده و بايد شکرگزار اين نعمت باشيم.
وی با بيان اين كه عالمه مصباح يزدی بارها آمادگی خود را برای 
دروس و معارف و پاسخ به سئوال ها اعالم كرده اند تا برای عده ای 
رفع دغدغه باشد،اظهار داشت: لذا عدم استفاده از اين نعمت عظيم، 

كفران نعمت است.

از دانش پژوهان تقاضا می كنيم كه با چنين نگاهی به دروس معارف بپردازند.
وی با بيان اين كه مؤسسه بر دروس فقه و اصول در كنار دروس مؤسسه 
تأكيد دارد، ادامه داد: در برخی شهرستان ها مانند شيراز، تهران، اصفهان، 
بجنورد مقطع كارشناسی وجود دارد؛ البته تقاضاهای متعددی از شهرستان ها 
به وجود دارد، اما مؤسسه بايد بر اساس استانداردهايی باشد كه سختگيرانه 

بر آن پافشاری می كند.
برای دانش  امر  برای تسهيل  فعاليت های معاونت  برخی  به  اشاره  با  وی 
دانش  تا  است  تغييراتی  حال  در  آموزش  اينترنتی  پايگاه  افزود:  پژوهان 
پژوهان بتوانند بسياری از كارهای اداری شان را بدون حضور فيزيکی به 

انجام برسانند.
موسوی نسب در ادامه اظهار داشت: هم چنين طالبی كه معدل شش پايه 
آن ها از 18 باالتر باشد، از آزمون كتبی معاف هستند و فقط در مصاحبه 
شركت می كنند. هم چنين كارهايی نيز برای روان سازی در مراحل پايان 

نامه در حال صورت گرفتن است.
اظهار  ارديبهشت   25 از  امتحانات  برگزاری  به  اشاره  با  نسبت  موسوی 
داشت: اگر كسانی احساس تکليف کردند كه بايد برای حضور حداكثری 
در انتخابات روشنگری كنند، طبق برنامه ای كه آماده شده می توانند در 
امتحان مجدد آن كه بعد از 24 ارديبهسشت برگزار می شود؛ شركت كنند.

در ادامه جمعی از اساتيد مؤسسه به منظور تکريم مقام استاد، لوح تقدير و 
هديه ای به حضرت عالمه مصباح يزدی تقديم نمودند.

در پايان مراسم پس از سخنرانی عالمه مصباح، از آيت اهلل رجبی، حجج 
اسالم دكتر سيداحمد فقيهی و دكتر محسن منطقی تجليل شد.

گفتنی است مراسم گراميداشت روز معلم با حضور عالمه مصباح يزدی و 
با تقدير از معلمان برتر، سه شنبه 11 ارديبهشت ماه در سالن همايش های 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(  برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومی آموزشی و پژوهشی امام خمينی ، 
اردوی علمی بازديد از صنايع شهرک شکوهيه و محمودآباد  
دوشنبه  روز  اقتصاد  گروه  پژوهان  دانش  و  اساتيد  ويژه 

96/1/28 برگزار شد.
با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی 
، توليد و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری )مدظله(، گروه 
اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( اردوی 
علمی برای ديدار از صنايع شهرک شکوهيه و محمودآباد قم 
در روز دوشنبه 28 فروردين 1396 برگزار نمود. اين اردو با 
اقتصاد موسسه مواجه  اساتيد و دانش پژوهان گروه  استقبال 
شهرک  در  پاكشوما  شركت های  از  بازديد  اين  در  گرديد. 
محمود آباد و شركت كيان مبتکر پارس در شهرک شکوهيه 
بازديد شد. در ادامه گزارش اجمالی از اين اردوی علمی ارائه 

می شود.
مقاومتی  اقتصاد  سال  در  اقتصاد  گروه  علمی  اردوی  اولين 
توليد-اشتعال ، بازديد از دو كارخانه پاكشوما و كيان مبتکر 
دو  بود. هر  قم  و شکوهيه  دو شهرک محمودآباد  در  پارس 

كارخانه  به بخش خصوصی تعلق داشت. 
پاكشوما با سابقه طوالنی اش خط توليد بزرگی ايجاد كرده و 
باعث اشتغال بيش از هزار كارگر شده و برنامه های توسعه 
ای نيز در دست اجرا دارد. به واسطه مشکل عدم اعتماد كامل 
كارخانه  داخلی،  كيفيت  با  كاالی  به  داخلی  كننده  مصرف 

را خريداری كرده  برندهای مختلفی همچون كندی و مديا 
در  هم  آن  باشد  داشته  فروش  داخلی  بازار  در  بتواند  تا  بود 
رقابت با محصوالت خارجی همچون بوش و سامسونگ و .... 
زمينه  در  اش  ابداعی  های  طرح  با  مبتکر  كيان  شركت 
تاسيسات برودتی و حرارتی و معرفی كولرهای سلولزی كم 
مصرف، از كمبود سرمايه در گردش رنج می برد و هم اكنون 

با كمتر از ده درصد ظرفيت كار می كند. 
داستان درد دل های جناب آقای حاج عليان ، مالک و مدير 
كيان مبتکر، كه طرح آن نيازمند مجالی ديگر است، شنيدنی 
بدون عمل مسئولين  از وعده های  پری  ايشان دل  است.  
داشتند. بنا بود به خاطر كسب رتبه در يکی از نمايشگاه های 
داخلی به ايشان و ساير برگزيدگان از محل صندوق توسعه  
تومان  ميليارد  دو  و  بالعوض  كمک  تومان  ميليون   300
تسهيالت بدهند. بعد هفت هشت ماه دوندگی، ميزان كمک 

به ايشان به  تسهيالت  50 ميليون تومانی تنزل يافته بود.
گردش  در  سرمايه  كمبود  همچنين  و  تقاضا  كمبود  مشکل 
بسياری از صنايع ما را رنج می دهد. نتايج مطالعات فضای 
به  مشکل  دو  اين  از  حاكی  خوبی  به  ايران  كار  و  كسب 
خصوص مشکل كمبود نقدينگی است. بانک ها آن گونه كه 
بايد و شايد در خدمت توليد ملی نيستند و به واسطه ريسک 
گريزی، تقاضای نرخ های سود ثابت بااليی از اهالی كسب 

و كار دارند.

اردوی علمی بازدید گروه اقتصاد از صنایع شهرک شکوهیه و محمودآباد قم

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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اسالمي  فلسفه  تفصيلي  كتاب شناسي  عنوان  با  كتاب  اين 
از  مقاله  و  كتاب   1130 معرفي  به  آن  در  و  است  شده  منتشر 
كتابخانه هاي مختلف پرداخته شده است، بخشي ديگر از مجموعه 
كتاب شناسي هاي تفصيلي علوم عقلي مركز است كه در آنها بيش 

از بيست هزار عنوان كتاب و مقاله معرفي شده است.
اهداف كتابشناسي در مركز

شناسايي  مركز،  اين  كتاب شناسي هاي  اوليه  و  اصلي  هدف 
تهيه  مانند  آن،  فعاليت هاي  انواع  از  يک  هر  براي  تحقيق  منابع 
نمايه سازي،  و  چکيده نويسي  مدخل گزيني،  اصطالح نامه ها، 
اسالمي  عقلي  علوم  دائرة المعارف هاي  و  علمي  پرونده هاي  تهيه 
مركز،  كتاب شناسي هاي  و هدف  گستره  اينکه  به  توجه  با  است. 
رشته هاي علوم عقلي اسالمي است، ممکن است تنها بخش هايي 
با علوم عقلي  اجزاي يک جلد كه  يا  از مجموعه هاي چندجلدي 
ديگر  از  و  معرفي  بوده،  مرتبط  آن  از رشته هاي  يکي  يا  اسالمي 

بخش ها صرف نظر شده باشد.
كتاب شناسي ها،  در  مركز  هدف  به  توجه  با  همچنين، 
به  دسترسي  و  داشتند  مطلوبي  جامعيت  كه  كتابخانه هايي 
آنها آسان تر بود، در دستور كار قرار گرفتند. ازاين رو، بيشترين 
منابع از كتابخانه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( و 
عقلي  علوم  دائرة المعارف  پژوهشي  )مركز  مركز  اين  كتابخانه 

اسالمي( شناسايي و معرفي شده اند.
انواع كتاب شناسي ها

كتاب شناسي هاي مركز دو دسته اند:
• دسته اول، كتاب شناسي هايي هستند كه تنها مشخصات نشر، 

درجه و موضوعات كلي منابع را در دو يا سه شاخه دربردارند.
• دسته دوم، افزون بر مشخصات نشر، موضوعات تفصيلي و 
كرده  معرفي  درختي  به صورت  را  كتاب ها  مطالب  ريز  عناوين 
و به صفحه محل درج موضوع در كتاب اصلي ارجاع داده اند. 
اين دسته از كتاب شناسي ها را »كتاب شناسي هاي تفصيلي علوم 

عقلي اسالمي« ناميده ايم.
كتاب شناسي فلسفه اسالمي  جزو دسته دوم است و از دو بخش 

تشکيل شده  است: معرفي منابع و فهرست ها.
بخش اول: اطالعات كتاب شناختي و نمايه ها

در بخش اول، هر كتاب با گزينه هاي ذيل معرفي شده است: 
شماره  پديدآور،  وفات  و  والدت  تاريخ  پديدآور،  نام  و  شهرت 

منبع، نماد نوع منبع، عنوان منبع، نام مترجم، مصحح، محقق و...، 
نام  نشر،  محل  ترجمه ها(،  )در  منابع  پديدآوران  انگليسي  معادل 
تاريخ نشر، نوبت چاپ، تعداد صفحات، قطع، زبان، شابک  ناشر، 
)شماره استاندارد بين المللي كتاب(، درجه، محل نگهداري، شماره 
ثبت، نمايه هاي موضوعي، محل درج و شماره جلد )در موارد الزم(. 
در مقدمه كتاب به توضيح برخي از اين عناوين پرداخته شده است.

بخش دوم: فهرست ها
بخش دوم اين كتاب، به فهرست هاي گوناگوني )همچون فهرست 
پديدآوران، فهرست منابع، فهرست گرايش ها، فهرست موضوعات 
و فهرست اشخاص( اختصاص يافته است كه زمينه جست وجو را 
در بخش اول كتاب فراهم مي كند. اين فهرست ها در جلد دوم اين 

اثر آمده است.
لطفًا برای مطالعه بيشتر به سايت » dmaaref.iki.ac.ir « مراجعه 

فرماييد.

کتاب »کتابشناسي فلسفه اسالمي« در دوجلد منتشر شد
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