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واقعًا این کار ) طرح والیت (
 جزء کارهای بنیانی است،

 خیلی کارهای خوب داریم ولی
 بعضی کارهای خوب، بنیان سازی است.

 به نظرم این طرح باید فراگیر شود.

مقام معظم رهبری ) مدظله العالی(



طرح والیت یک کار 

مبنایی است

 امام زین العابدین8 :
ــدان وســیله    ــی ب ــه بدان ــن اســت ک ــو( ای حــق حــج )برت

بــر پــروردگارت وارد می شــوی و از گناهانــت بــه 
ســوی  آن می گریــزی  و بــه وســیله آن توبــه ات 

ــه  ــی را ک ــه و تکلیف ــود و فریض ــه می ش پذیرفت
خــدا بــر تــو واجــب کــرده اســت ادا می کنــی.
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گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
ریشه  که  شده  شروع  فکري ای  جریان 
اعتقادشان این است که امام )ره( یک پیرمرد 
از  افتاده ای در جامعه متحجري بود که  عقب 
احساسات مردم استفاده کرد و حرکتي را به راه 
انداخت؛ البته با دادن کشته های زیاد و ویراني 
شهرها؛ و به هر حال اآلن آن دوره تمام شده 
با  و  کنیم  زندگي  دنیا  این  در  باید  ما  و  است 
آمریکا بسازیم و از آن ها استفاده کنیم؛ آن ها 
هم بیخودي به ما استفاده نمي دهند،  بلکه باید 
اجازه استفاده هم به  تا  ببرند  از ما  استفاده ای 
تا ما  باید نزد آمریکا توبه کنیم  لذا  ما بدهند؛ 
و حرکت های امام )ره( را ببخشد! از نگاه این 
عده، امام )ره( تند و افراطي بود که مي گفت 

آمریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند!
و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پایگاه  از  نقل  به  و  خمینی)ره(  امام  پژوهشی 
مصباح  اهلل  آیت  حضرت  آثار  رساني  اطالع 
یزدي، رئیس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خمیني )ره( در دیدار با جمعي از مدیران ارشد 
با اشاره به این که برخي معتقدند انسان  ناجا 
ادامه  ندارد،  مسئولیتي  هیچ  خود،  خودي  به 
مادي  نیاز های  را  منشأ مسئولیت  داد: عده ای 
بشر مي دانند؛ از آنجا که انسان نمي تواند به 
تنهایي همه نیازهایش را تأمین کند، به زندگي 
اجتماعي روي آورده، و زندگي اجتماعي ایجاب 
عهده  بر  را  مسئولیتي  اگر کسی  که  کند  مي 

نگیرد، نیازهایش تأمین نمي شود.
آیت اهلل محمد تقي مصباح یزدي، با اشاره به 

نظر دیگري در مورد منشأ تکالیف اظهار داشت: 
برخي منشأ تکالیف را ارزش هاي اجتماعي، یا 
عواطف و احساسات دانسته، مي گویند انسان 
نیازهاي فطري و عاطفي هم دارد که ارضاي 
آن در گرو کمک به هم نوع و بر دوش گرفتن 

مسئولیت هایي دربرابر آنهاست.
نظر  سومین  اسالمي،  متفکر  و  فیلسوف  این 
ازطرف  عمدتا  که  را  تکالیف  منشأ  مورد  در 
فیلسوفان غربي بیان شده، عقل عملي دانست 
و افزود: برخي از فالسفه مي گویند انسان به 
و  دارد  نیز  عقل  عواطف،  و  احساسات  از  غیر 
این عقل است که براي ما مسئولیت معین مي 
کند؛ لذا براي این که موجودی برتر از حیوانات 
شویم، باید به آنچه عقل مي گوید عمل کنیم.

اصل  که  دارند  باور  عده ای  اما  داد:  ادامه  وي 
اموري که گفته شد،  از خداست؛ حتي  تکالیف 
حکم  حتي  و  خداست؛  تکالیف  از  هایي  نشانه 
عقل هم نشانه خواست خداوند است که ما را 
مکلف کرده است. به عبارت بهتر خداوند از آن 
مي  اوست،  از  ما  مالکیت  و  هستي  که  جهت 
تواند ما را مکلف کند و ما در مقابل او مسئولیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در جمع بندی 
انسان  اگر  اول،  نظر  طبق  افزود:  نظریات  این 
زندگي  تواند  نمي  نگیرد،  عهده  بر  تکلیفي 
اجتماعي خوبي داشته باشد و نیازهایش را تأمین 
کند؛ طبق نظر دوم عدم مسئولیت پذیري، عدم 
ارضاي عواطف و شرمندگي نزد وجدان را درپي 
تکالیف،  انجام  بدون  سوم،  نگاه  طبق  دارد؛ 
از  استفاده  و  است  حیوانات  ردیف  در  انسان 
است  عقل  اساس  بر  پذیري  مسئولیت  و  عقل 
که سبب تمایز انسان و حیوان مي شود؛ و طبق 
نگاه چهارم، اگر انسان عمل به تکلیف نداشته 
باشد، بنده خوبي براي خداوند نیست و سعادت 

دنیوي و اخروي نخواهد داشت.
عالمه مصباح با طرح این سئوال که آیا واقعا 
حق و تکلیفي در کار نیست؟ ادامه داد: برخي از 
فیلسوفان اروپایي چنین گفته اند که انسان ها 
تا  باشد  برتري  گرگ  باید  که  هستند  گرگ 
آن ها را کنترل کند؛ لذا وضع قوانین، نه براي 
حفظ ارزش ها، بلکه براي کنترل آدم هاست 

که گرگ صفت اند.
مردم،  از  بسیاري  افزود:  مصباح  اهلل  آیت 
ارزش های  دانند:  مي  قسم  دو  را  ارزش ها 
دیني و ارزش های اجتماعي؛ ارزش های دیني 
همان نماز و قرآن و عبادت های فردي است 
ها،  آن  نگاه  در  که   _ اجتماعي  ارزش های  و 
یعني   _ ندارد  هم  دیني  ارزش های  به  ربطي 
چگونه در جامعه زندگي کنیم که بتوانیم بهتر 
یعني  این  و  کنیم؛  تأمین  را  مان  مادي  منافع 

تفکیک دین از سیاست.
چنین  با  فردي  اگر  کرد:  نشان  خاطر  وي 
دغدغه  گوید  مي  بشود،  هم  مسئول  تفکري 
آخرت نداشته باشید؛ باید فکر شکم مردم بود، 
و ما باید تحریم ها را برداریم؛ چرا که از نگاه آن 
از یکدیگرند؛  ها، دستگاه دین و سیاست جدا 
عبادات  و  نماز  جز  -که  دین  دستگاه  مسئول 
مسئول  و  هستند،  روحانیون  نیست-  فردي 
و  هستند،  سیاستمداران  نیز  سیاست  دستگاه 

این دو ربطي به هم ندارند.
آیت اهلل مصباح با اشاره به این که بر اساس نگاه 
اسالم، تفکیکي بین دین و سیاست وجود ندارد 
داد: در  ادامه  از خداست،  تکالیف و حقوق  اصل 
قانون  و  دارد،  قانونگذاري  اسالم، فقط خدا حق 
نیز تنها این دنیا را در نظر نمي گیرد، بلکه زندگي 

ابدي انسان ها را هم مد نظر قرار مي دهد.
آیت اهلل مصباح ادامه داد: کساني که اسالم و 
اهل بیت )ع( و مخصوصا مباني فکر امام )ره( و 
ارزش های انقالب را پذیرفته اند، به الزمه آن، 
یعني عدم جدایي سیاست و دین نیز باور دارند.

با اشاره به این که مهم این  آیت اهلل مصباح 
باشیم،  داشته  قبول  را  کدام خط  ما  که  است 
وقتي  کدخدا؟  یا  خدا  شیاطین؟  یا  خدا  افزود: 
رفتاري را انتخاب مي کنیم که خدا نمي پسندد 
که  این  یعني  هاست،  غربي  پسند  مورد  ولي 
باور داریم آن ها بهتر از خدا مي فهمند! آیا این 

شرك نیست؟ 
با  یزدي  مصباح  اهلل  آیت  دیدار  است  گفتني 
سال  تیرماه   18 ناجا،  ارشد  مدیران  از  جمعي 
جاري در سالن همایش های مؤسسه آموزشي 

و پژوهشي برگزار شد.

عالمه مصباح یزدی:

مهم این است که ما کدام خط را قبول داریم؛ خدا یا کدخدا؟
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عالمه مصباح یزدی:

هر قدم خالصانه در راه شناخت دین، پرواز به سوی عرش الهی است

داشت:  اظهار  قم  علمیه  حوزه  اخالق  استاد 
خداوند داراي نوعي رحمت ویژه است که غیر 
از انسان نمي تواند آن را درك و از آن بهره 
ببرد. از جمله مقدمات براي دریافت این رحمت 
باشد.  اختیاري  حرکتش  که  است  این  الهي 
برای انتخاب صحیح باید هدف و بهترین راه 
رسیدن به هدف را بشناسیم، و قدم به قدم جلو 
برویم، و از امور مزاحم رسیدن به هدف اجتناب 
کنیم. بسیاري ازمسائل زندگي است که عقل 
به تنهایي نمي تواند در آن قضاوت کند و لذا 
خداوند انبیاء را فرستاده است تا آنچه را نمي 
یابیم  بدان دست  با عقل  توانیم  نمي  و  دانیم 
انبیاء  میراث  این  وقتي  دهند.  تعلیم  ما  به  را 
آن   فهم  و  امکان شناخت  و  ماست  اختیار  در 
وجود دارد، ظلم است که آن را کنار بگذاریم. 
سزاوار است که دین را بشناسید و نیت خود را 
در این مسیر خالص کنید؛ که در این صورت، 
عرش  سوی  به  پرواز  دارید،  برمي  قدمي  هر 

الهی است.
و  آموزشی  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پایگاه  از  نقل  به  و  خمینی)ره(  امام  پژوهشی 
مصباح  اهلل  آیت  حضرت  آثار  رساني  اطالع 
یزدي، رئیس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خمیني )ره( در دیدار با جمعي از روحانیون و 
اساتید، با اشاره به این که براي طالب همواره 
سؤال هایی درباره علت ورود به حوزه، و تعیین 
و  اخالقي  علمي،  مسائل  میان  از  اولویت ها 
بصیرتي و آینده نگري وجود داشته است، ادامه 
داد: کلید اصلی پاسخ به همه این بحث ها این 
است که ابتدا به این سئوال پاسخ داده شود که 

چرا آفریده شده ایم؟
همین  که  این  به  اشاره  با  مصباح  اهلل  آیت 
های  سؤال  خود،  درون  در  اصلي  سئوال 
دیگري نیز دارد،  افزود: لذا ابتدا باید ببینیم چرا 
اجمالي  پاسخ  است؟  آفریده  را  مخلوقات  خدا 
این است که کار خداوند متعال، افاضه رحمت 

است و به دنبال کسب سود از خلقت نیست.
وي افزود: سؤال بعد این است که چرا خداوند 
انسان را خلق کرد؟ خداوند که عرش و کرسي 
و این همه فرشتگاني را خلق کرده است که 

داند. نمي  کسي  را  آن ها  تعداد  خودش  جز 
مالئکه اي که زندگیشان تسبیح خداوند است؛ 
مي  محقق  رحمت  افاضه  ها،  آن  آفرینش  با 
شد، پس دیگر چه نیازي به خلقت انسان بود؟ 
کرد:  نشان  خاطر  کریم  قرآن  تفسیر  استاد 
پاسخ این است که تنها انسان مي تواند خلیفه 
خداوند شود؛ اما باز سؤالی پیش مي آید که چرا 
بین این همه مالئکه با این تسبیحاتشان، باید 
انساني که طبق  باشد؟ چرا  انسان خلیفه خدا 
سخن مالئکه،  می تواند فساد و خونریزي کند، 

باید خلیفه خدا باشد؟  
وي در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: اجماال 
پاسخ این است که خداوند داراي نوعي رحمت 
را  آن  تواند  نمي  انسان  از  ویژه است که غیر 

درك و از آن بهره و لذت ببرد.
آیت اهلل مصباح در تبیین پاسخ افزود: ما اول 
هنگامی  و  کنیم  مي  احساس  خود  در  نیازي 
که خداوند با رحمتش نیاز ما را بر طرف مي 
کند، اهمیت آن نعمت را می فهمیم. اگر انسان، 
رحمت خداوند  متوجه  اصال  نمي شد،  گرسنه 
نمي شد و اهمیت نعمت غذا را نمي دانست. 
انسان تنها موجودي است که مي تواند تدریجا 
نیازي ویژه را درك کند که هیچ موجود دیگري 
نمي تواند آن را درك کند؛ و این که خداوند در 
پاسخ اعتراض مالئکه مي فرماید: من چیزي 
مي دانم که شما نمي دانید، نه این که خداوند 
این  از  بلکه  بگوید؛  آن ها  به  را  پاسخ  نخواهد 

جهت بود که آن ها نمي توانستند درك کنند.
وي افزود: البته بخشي از لذت این رحمت خدا 
است؛  آخرت  در  رحمت  اصل  و  دنیاست،  در 
چرا که این بدن جسماني قابلیت درك برخي 
رحمت ها را ندارد و در آخرت، مي تواند رحمت 

هاي باالتر را نیز درك کند.
بیان  با  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
موجودي  براي  که  مقدماتي  جمله  از  که  این 
را  الهي  رحمت  این  بتواند  تا  شود  مي  فراهم 
اختیاري  حرکتش  که  است  این  کند،  دریافت 
باشد، ادامه داد: عمل درصورتي بار ارزشي دارد، 
که از روي اختیار باشد، وگرنه عمل اجباري و 
واقع  در  داشت.  نخواهد  ارزشي  اختیار،  بدون 

شخص  که  حدي  به  رسیدن  و  کردن  رشد 
نیاز ویژه اي را درك کند، در گرو این  بتواند 
است که انسان بخواهد و زحمت بکشد تا رشد 

کند و به آنجا برسد. 
آیت اهلل مصباح با اشاره به این که هر چه انتخاب 
انتخابي  بعد،  مرحله  در  باشد،  صحیح  انسان 
سخت تر و عمیق تر را در پیش خواهد داشت تا 
رشد کند، ادامه داد: بر همین اساس هیچ کس 
و  نبود  اکرم )ص(  پیامبر  از  امتحانش سخت تر 
کساني  ویژه  او  از  پس  امتحانات  ترین  سخت 

است که شبیه ترین افراد به او باشند.
باید  صحیح  انتخاب  برای  داشت:  اظهار  وي 
در هر لحظه و هر مرحله هدف را بشناسیم، و 
بهترین راه رسیدن به هدف را بشناسیم، و قدم 
به قدم جلو برویم، و از امور مزاحم رسیدن به 
هدف اجتناب کنیم؛ و این امر مستلزم شناخت 
دین است؛ تا دین را نشناسیم نمي توانیم راه 
رسیدن به هدف و امور مزاحم آن را بشناسیم؛ 
به  اشاره  با  پایان  در  یزدي  مصباح  اهلل  آیت 
گفت:  علم،  طلب  ارزش  در خصوص  روایاتي 
وقتي این میراث انبیاء در اختیار ماست و امکان 
شناخت و فهم آن  وجود دارد، ظلم است که 
لذا سزاوار است که دین  بگذاریم.  را کنار  آن 
را بشناسید و نیت خود را در این مسیر خالص 
کنید؛ که در این صورت، هر قدمي برمي دارید، 

پرواز به سوی عرش الهی است.
گفتني است این دیدار نوزدهم تیرماه سالجاري 
خمیني  امام  پژوهشي  و  آموزشي  مؤسسه  در 

)ره( برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدحسین طاهری آکردی، رئیس 

مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری فرهنگ و معارف اسالمی 
با تشکر  با روابط عمومی مؤسسه گفت:  در مصاحبه ای 

امام خمینی)ره( که اطالع  روابط عمومی مؤسسه  از 
مصباح  عالمه  استاد  از  ابتدا  نمایند،  می  رسانی 

به  دانشگاه  شورای  و  رجبی  اهلل  آیت  یزدی، 
دلیل این که همیشه حامی ما بوده اند، تشکر و 

قدردانی می نمایم.
یک  در  را  افقی  ما  کرد:  خاطرنشان  طاهری 
 5 انداز  چشم  و  کردیم  طراحی  ساله   5 طرح 

عملیاتی  برنامه  و  ساله   5 راهبردی  طرح  ساله، 
5 ساله داریم که همه این ها در هیئت رئیسه به 

تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: آغاز عملیات طرح 5 ساله از مهرماه 1395 تا سال 

1400 به مدت 5 سال می باشد و االن کمتر از یک سال آن سپری 
شده است و ما به حول و قوه الهی 20 درصد و حتی گاه تا  50 درصد 

برخی برنامه هارا انجام داده ایم.
عضو هئیت علمی مؤسسه با اشاره به این که قبال تک رشته » معارف« 
به شیوه مجازی بوده است گفت: تاکنون در کارشناسی  مجوز 7 رشته 
دریافت  مؤسسه  رئیسه  هیئت  از  را  نیمه حضوری  رشته   7 و  مجازی 
رشته   6 و  حضوری  نیمه  و  مجازی  اسالمی  معارف  رشته  ایم.  کرده 
و  ادیان  اخالق،  قرآنی،  علوم  کالم،  تاریخ،   ( و  اسالمی  معارف 

علوم تربیتی( را داریم.
از هیئت  را  ارشد  کارشناسی  رشته  افزود: مجوز 12  ادامه  در  وی 
و  ایم  کرده  فعال  را  رشته   6 فعال  که  ایم  گرفته  مؤسسه  رئیسه 
دانشجو گرفته ایم و ان شاءاهلل امیدواریم وزارت علوم نیز همکاری 

بیشتری داشته باشد. 
رئیس مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری فرهنگ و معارف اسالمی 
تصریح کرد: رشته های کارشناسی ارشد ما فلسفه دین، دین شناسی، 
علوم قرآنی، اندیشه سیاسی در اسالم، تاریخ ) گرایش تاریخ تشیع ( و 
تاریخ ) گرایش تاریخ اسالم ( می باشند و دوره های آزاد بلندمدت و 
کوتاه مدت و حتی تکدرس نیز هست که امسال ترم تابستانی داریم 
8 دوره کوتاه مدت که در سایت، اطالعات آن وجود دارد و حدود 14 
عنوان تکدرس هم گذاشته ایم و از مهرماه دوره کوتاه مدت و بلند مدت 
هم خواهیم داشت که حداکثر در چهار ترم ارائه می شود. مطلب دیگر 
این است که دوره کوتاه مدت عربی و اردو را با دوره معارف اسالمی 

شروع کردیم، که تقریبا 80 درصد کار تمام شده است.
اردو،  عربی،  زبان  به  قرآن،  معارف  های  دوره  برای  گفت:  طاهری 
اند که  از کتاب های حضرت استاد ترجمه شده  ... برخی  انگلیسی و 
مانند  ها  دیگرکتاب  برخی  و  باشد  می  ما  عمل  مالك  ترجمه  همان 
اخالق در قرآن یا اخالق اسالمی و مانند آن برای ترجمه ارائه 
به  باید  ترجمه  از  پس  را  ها  کتاب  ما  که  است  شده 
کنیم  بارگذاری  استاندارد  مجازی  آموزش  صورت 
یعنی متنSCO  بندی و تقطیع می شود که در 
نهایت به 12 درس تقسیم می شود،  هر درس 
تا 7 قمست می شود، هر قسمت در هر   5
درس باید یک مقدمه، یک چکیده، محتوای 
آموزشی و دو سؤال آغازین و دو سؤال پایانی 
داشته باشد. یعنی هر کتاب 12 درس و حدودا 
بین 60 تا 70 قسمت می شود، سپس با همکاری 
یکی از اساتید معتبر این موارد ضبط استودیویی می 

شود و سپس در سامانه آموزشی ما بارگذاری می گردد.
آنالین  صورت  به  درس  این  بارگذاری،  از  پس  داد:  ادامه  طاهری 
سامانه  در  صوتی  آرشیو  عنوان  به  تدریس  این  و  شود  می  تدریس 
بارگذاری می شود. بنابراین هر درس یک خط سیر آموزشی دارد که 
شامل محتوا و ضبط استودیویی و یک آرشیو صوتی است که امکان 
این ها ما  البته در کنار همه  باشد،  استاد  دارد صوت، تدریس چندین 
پیامگاه هم داریم که دانش پژوه پس از مطالعه کتاب اگر سؤالی داشت، 

با مراجعه به آن پاسخ خود را می یابد.
رئیس مرکز آموزش مجازی خاطرنشان کرد: هم اکنون دوره کارشناسی، 
کارشناسی ارشد، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت، تکدرس، عربی و 
اردو در مرکز مجازی وجود دارد و چنانچه هزینه تأمین شود انگلیسی 
هم شروع می شود که برای همه این ها باید متن تولید شود و پروژه 

وسیعی به نام تولید محتوا وجود دارد.
رشته  علوم، 6  وزارت  ارشد طبق مجوز  کارشناسی  در  طاهری گفت: 

حجت االسالم و المسلمین دکتر طاهری آکردی:

رشته های کارشناسی ارشد در مرکز آموزش مجازی مؤسسه برگزار می گردد

در حال حاضر 
مرکز مجازی مؤسسه، 
دوره های کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، 
کوتاه مدت و بلندمدت، 
تکدرس، عربی و اردو را 

برگزار می کند

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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داریم که به صورت آموزش محور و همراه با تحقیق پایانی برگزار می 
گردد یعنی در هر رشته 32 واحد داریم که قریب به 14 کتاب دارد و 

برای هر رشته 90 متن آموزشی الزم داریم که باید تولید شود.
مشترك  فلسفه  و  معارف  بخش  کارشناسی،  مقطع  در  داد:  ادامه  وی 
است، اما بخش های تخصصی این گونه نیست که مشترك باشد و در 
مؤسسه هم متن آموزشی برای آن وجود ندارد و ما باید برای آن متن 

تولید کنیم و سپس متن باید تقطیع، ضبط و بارگذاری شود.
طاهری تصریح کرد: ما باید برای دروسی که متن ندارد و یا متن ناقصی 
دارند، متن کامل تولید کنیم که هزینه باالیی دارد و با عنایت آیت اهلل 
مصباح و حضرت آیت اهلل رجبی و همکاری شورای دانشگاه از هئیت 
برای  دانشگاه  درآمدهای  از  بخشی  از  که  داریم  رئیسه مؤسسه مجوز 
تولید محتوا استفاده کنیم و حداقل 200 متن برای کارشناسی و ارشد 

الزم است که با اولویت ترم های آموزشی هرساله تولید می شود. 
هایمان  سرفصل  و  است  مؤسسه  مجوز  ما  های  مجوز  داد:  ادامه  وی 
مطابق سرفصل های وزارت علوم است بنابراین با وزارت علوم مستقیم 
در ارتباط هستم و البته سطح آموزشی کمی ساده تر از سطح آموزشی 
برای طالب است یعنی سرفصل مشترك است ولی شبهات تخصصی را 
باید به شکل ساده تری بیان کرد و گاهی هم مطالب تخصصی حذف 
شود مثاًل اختالف اقوال علما برای غیر طالب الزم و ضروری نیست 
و بیشتر نشر معارف برای آن الزم است و ما طبق مصوبه وزارت علوم 
عمل می کنیم و پیرو فرموده حضرت آیت اهلل مصباح یزدی باید طبق 
سرفصل های وزارت علوم پیش برویم ولی در متن و استاد باید بسیار 

دقت کنیم و در این مورد خطوط را رعایت نماییم. 
طاهری گفت: بیشتر اساتید ما تا 90 درصد از مؤسسه هستند و در موارد 
استفاده می  بیرون مؤسسه  اساتید  از  تألیف  و  تدریس  برای  کمی هم 
تایید مؤسسه  مورد  مراکز  از  در بحث تخصصی مهدویت  نمائیم مثال 

استفاده می کنیم. 
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد، از کنکور دانشجو می گیریم و از 
لحاظ آموزشی زیرنظر وزارت علوم هستیم. البته به عنوان دروس پیش 
خداشناسی،  شناسی،  معرفت   ( والیت  طرح  دروس  از  جبرانی  و  نیاز 
انسان شناسی، نظام سیاسی، نظام اخالقی و نظام حقوقی ( استفاده می 
کنیم که کامال آماده می باشد و بارگذاری هم شده است که از ترم آینده 

شروع می شود وبرگزاری دروس تا 2 سال دیگر تمام می شود.
است  کمتر  دیگر  مراکز  به  نسبت  ما  شهریه  که  این  بیان  با  طاهری 
گفت: اگر بودجه به نحوی تأمین شود شهریه ها نیز کاهش می یابد و 
ما دوست داریم اگر بشود حتی شهریه ای نگیریم ولی فعال امکان مالی 
نداریم و در خارج از کشور هم باید تالش کنیم و از هرجای دنیا بتوانیم 
دانشجو داشته باشیم ، یعنی آنان از طریق فضای مجازی می توانند به 
مؤسسه وصل شوند. یکی از مشکالت ما آن است که در فضای مجازی 
همه چیز را باید در نظر بگیریم و نرم افزار تولید کنیم و به نحوی بحث 
عربی، اردو و انگلیسی خیلی مهم است که نرم افزارها را برای این کار 

باید خودمان تولید کنیم.

رئیس مرکز آموزش مجازی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که کالس 
به  نسبت  اجرا،  و  زیر ساخت  مجازی  فضای  در  و  آنالین هستند  ما  های 
افزار  اینترنت و نرم  باند و  حضوری چندبرابر سخت تر است. یعنی پهنای 
آرشیو  آنالین،  کالس  بندی،  مرحله  بارگذاری،  تقطیع،  خواهد،  می  قوی 
صوتی و طراحی سایت می خواهد که در دوره حضوری چنین چیزهایی الزم 
یعنی در فضای مجازی  آسان است  و  نیست و فقط ساختمان می خواهد 
است.  تر  اجرا سخت  مرکز  برای  و  است  تر  راحت  مخاطب  برای  استفاده 
البته برخی از مراکز کالس ها را فقط آنالین برگزار می کنند اما ما آن گونه 
نیستیم بلکه متن تولید می کنیم و مثل دانشگاه هایی که مجازی هستند 
بارگزاری شده و تصویر و محتوا در سایت داشته  تقطیع شده  باید دروس 
باشیم و گام به گام باشد اگر کسانی انجام نمی دهند مسئله دیگری است و 

ما انجام می دهیم و به شکل استاندارد عمل می کنیم.
وی ادامه داد: در فضای مجازی زیرساخت ما توانمندی برگزاری ده ها 
و صد ها دوره کوتاه مدت، بلند مدت و یا هر مدل دیگر را دارد و به 
زبان های دیگر هم تا سه چهار سال دیگر توانمندی برگزاری دوره ها 

را خواهیم داشت. 
توانیم  آموزشی ضمن خدمت می  مراکز  از  برخی  برای  در حال حاضر، 
دوره اجرایی داشته باشیم . اصل آن است که زیر ساخت آماده باشد و البته 
تا دو سال دیگر رو به توسعه خواهیم رفت و زیرساخت ها تکمیل می شود.

حجت االسالم و المسلمین طاهری آکردی به برنامه های فرهنگی نیز 
مانند  متعددی  فرهنگی  های  برنامه  مراکز  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
برگزاری 80 مسابقه دانشجویی در سال، چندین کارگاه فرهنگی، برگزاری 
مسابقات قرآنی دانشجویی سراسری، مسابقات ویژه محرم و ماه مبارك 
رمضان، مباحث مربوط به صندوق رفاه دانشجویی، بن دانشجویی، ازدواج 

دانشجویی، نظام وظیفه دانشجویی، اتباع خارجی و ... وجود دارد.
وی در پایان مطالب خود یادآور شد: از جناب حجت السالم والمسلمین 
امام  مؤسسه  برنامه  و  طرح  دفتر  محترم  مدیر  درودی،  مجتبی  دکتر 
و  مرکز  برای  سازمانی  چارت  تشکیل  و  تدوین  خاطر  به  خمینی)ره( 
همچنین از آیت اهلل رجبی و آیت اهلل مصباح و روابط عمومی مؤسسه 

تشکر می کنیم. 
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تــــازه های کتاب 

شیعه و قرآن در منظر و عملکرد شیعیان امامی 
نویسنده: علی امین رستمی 

رابطه شیعیان امامی با قرآن در طول تاریخ اسالم، موضوعی است که همواره مورد بی مهری و سو استفاده 
مخالفان قرار گرفته است. 

کتاب پیش رو، دیدگاه شیعیان را درباره جایگاه و محوریت قرآن و برخی موضوعات علوم قرآنی بر رسی می کند و 
از سوی دیگر عملکرد آنان را درباره این کتاب آسمانی به اجمال ارزیابی می کند. حاصل پژوهش، این واقعیت را 
آشکار می سازد که شیعیان صحیح ترین باورهای وحیانی را درباره قرآن کریم دارند و این در جهان اسالم،  

محصول کوشش های مخلصانه شیعیان اهل بیت)ع( است.

بررسی فقهی - حقوقی اهانت به مقدسات  
نویسنده : سید احمد مرتضایی 

در تمام ادیان و مذاهب به ویژه دین مبین اسالم، بسیاری از امور محترم و مقدس هستند و اهانت به آن 
ها ممنوع است؛ ولی امروزه با ابزارها و شیوه های متفاوت گفتاری، نوشتاری و نمایشی - با بهانه هایی 

همچون آزادی بیان - به مقدسات اهانت می شود. به همین دلیل در این تحقیق، اهانت به مقدسات 
از دیدگاه اسالم و حقوق ملی )داخلی( و بین المللی )خارجی( بررسی می شود. 

خط مشی های عمومی اسالم و اقتصاد عدالت محور 
نویسنده: محمدمهدی نادری قمی 

تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از خواسته ها و انتظارات مهم مردم از دولت ها، به ویژه دولت 
اسالمی است. از سوی دیگر، ابزار مهم دولت برای انجام وظایف و تحقق اهداف مورد نظر، تدوین و اجرای   

»خط مشی های عمومی« است. 
این کتاب کوشیده است مهم ترین خط مشی های عمومی مورد نظر اسالم برای تحقق عدالت اقتصادی 

را بررسی و تبیین کند.

حجاب؛ ابعاد تربیتی و اخالقی 
نویسنده: علی رحیمی 

 تمام احکام اسالمی و از جمله حکم نورانی حجاب برای تربیت و متخلق کردن انسان به فضایل 
اخالقی تشریع شده است. حجاب گویای انتخاب یک عقیده است و آدمی، عقیده و مرام را با دو 

خصیصه »شناخت« و »انتخاب« برمی گزیند، بدان می بالد و بر اساس آن زندگی می کند و تمامی 
رفتارهای خود را بر اساس آن شکل می دهد. حجاب محصول شناخت و بینش هایی است که »زن« از 

هستی، انسان، روابط اجتماعی و چگونگی تکامل و رشد صحیح خود دارد. 
حجاب باعث تعلیم و تربیت صحیح فرزندان، القا و سالمت نسل جامعه و پیوند خانوادگی، سالمت جمسی 

و روحی فرد، خانواده و جامعه است و انسان ها را از هجوم فرهنگ دشمن حفظ و عاملی برای کنترل 
غریزه جنسی و حفظ حیا و عفت عمومی است. 

در این پژوهش، مهم ترین آثار و ابعاد تربیتی و اخالقی حجاب در بعد فردی، خانوادگی و 
اجتماعی، همچنین آثار و فواید آن در تربیت جنسی بررسی شده است.

روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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تــــازه های مجالت 

معرفت شماره 234 -خرداد 1396 ـ سال بیست و پنجم
• بی اعتنایی شیعیان واقعی به دنیا* / آیت اهلّل عاّلمه محمدتقی مصباح

• انسان کامل از دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبائی / جواد اکبری مطلق ـ مرضیه فنودی 
• پژوهشی در تفسیر قضا و قدر و بداء در نظام فلسفی میرداماد / محمدعلی اسماعیلی

• سهم انسان در ایجاد افعال)بررسی نظریه کسب( / یزدان محمدی 
• تکفیر در روایات شیعه؛ حقیقت یا تهمت؟! / محمدعلی جابری اربابی 

• تکفیر در اندیشه کالمی ابوالثناء آلوسی با محوریت تطبیق رویکرد وی بر جریان فکری سلفیه

معرفت فلسفي شماره 55 - بهار 1396  
نقد و بررسی ادله وجود ذهنی و میزان داللت آنها / حسن معلمی 

حکم پذیری وجود / عباس نیکزاد   
تشکیک و تشابه وجود نزد ابن سینا و توماس آکوئیناس / رضا اکبریان ـ اصغر پوربهرامی ـ محمد    

سعیدی مهر ـ علی افضلی 
بررسی رویکرد عقالنی به چگونگی ارتباط خداوند با عالم / هادی فنائی نعمت سرا 

روان شناسي و دین شماره 38 - تابستان 1396
• بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي محاسبه نفس بر تعهد اخالقي و خودکنترلي دانش آموزان 

دختر / کریم سواري / رسول عبدي پور 
به  زنان مبتال  استرس  و  افسردگي، اضطراب  بر  با رویکرد اسالمي  زندگي  آموزش مهارت هاي  تأثیر   •

/ محبوبه  قادري نجف آبادي  / مریم  / علیرضا چوبگین  / رسول سلیماني نجف آبادي  رواني مزمن  اختالالت 
حدادي 

 / نعمتي  سلمان   / اسالمي  منابع  اساس  بر  ازدواج  پرتو  در  رواني  آرامش  اولیه  آزمون  ساخت   •
محمدرضا احمدي / رحیم نارویي نصرتي

معرفت ادیان شماره 30-بهار 1396 
• عفاف و حجاب در دین یهود و اسالم شیعي؛ تحلیل و مقایسه؛ با تأکید بر تلمود بابلي و من 

الیحضره الفقیه / طاهره حاج ابراهیمي /  عاطفه عبدي خان / مجید معارف 
• شیوه هاي مواجهه با »دشمن« در قرآن کریم و کتاب مقدس عبري /  اعظم سادات شباني /   

سهیال جاللي کندري  
• بررسي تطبیقي سرنوشت انسان پس از مرگ در دین زرتشت و اسالم /  سیدمحمد حاجتي 

شورکي / محمدحسین فاریاب 

سال ششم/ شماره 50/ مرداد 1396

9



روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

10

حجت االسالم مجتبی مصباح یزدی: 

طرح والیت یک طرح مبنایی است

مبنای کار طرح والیت این است که می خواهد 
بحث های  در  حتی  را  ادعایی  کوچک ترین 
استداللی  و  منطقی  دقیق  روش  با  معرفتی،  
بگویند  نیست که  القای مطلب  بدهد.  توضیح 

این ها را حفظ بکنید، یاد بگیرید و بروید.

که  ایده ای  و  تاریخچه  درباره  کمی  لطفاً       
منجر به طرح والیت شد برای ما بگویید.

حدود 21 یا 22 سال پیش، اگر اشتباه نکنم سال 
75، برخی از مسئولین خدمت مقام معظم رهبری 
و  دانشجویی،  بسیج  مسئولین  خاصه  رسیدند، 
نظرشان این بود که به خاطر برخی از شبهاتی 
که در دانشگاه مطرح است، نیروهای بسیج نیاز 
برای  دینی  و  علمی  مباحث  برخی  تقویت  به 
تا  دارند؛  خودشان  اعتقادی  مبانی  از  حفاظت 
دچار برخی وسوسه ها و شبهاتی که مطرح است 
خدمت  بروید  که  بودند  فرموده  ایشان  نشوند. 
بگیرید.  برنامه  ایشان  از  و  مصباح  حاج آقای 
وقت،  مسئولین  ایشان،  فرمایش  این  دنبال  به 
مسئله  طرح  و  آمدند  مصباح  حاج آقای  خدمت 
برنامه ای  که  دادند  قول  هم  حاج آقا  کردند. 
طراحی بکنند که در یک فرصت تابستانی قابل 
اجرا باشد و یک ارتقای علمی و معرفتی برای 

عزیزان شرکت کننده ایجاد کند.
تعیین  پیش  از  مدون  برنامه ی  ابتدا  در  چون 
را  سرفصل هایی  ایشان  خود  نداشت،  شده ای 
نیازهای  مهم ترین  اساس  بر  فرمودند،  تعیین 
مورد  است  ممکن  سطح  این  در  که  معرفتی 
نیاز باشد، در سال اول خود حاج آقای مصباح، 
اهلل  آیت  مرحوم  جعفری،  عالمه  مرحوم 
حاج  و  کعبی  اهلل  آیت  آبادی،  خرم  طاهری 
این  استاد،  عنوان  به  عراقی  محمدی  آقای 

موضوعات را مطرح می کردند.
دوره  در  شده  مطرح  مباحث  اول،   سال  از  بعد 
پیاده سازی شد و به صورت جزواتی تنظیم شد 
و با ایجاد سیر منطقی و تدریس در سال های 
بعدی به مرور به کتاب تبدیل شد. هر سال سعی 
می شد تا این کتاب ها بازنگری شود، تا مطالب 
دقیق تر، عمیق تر و به حسب نیاز بازنگری شود. 

برای  دوره های تربیت مدرس 
تربیت اساتید مورد نیاز برگزار 
سال  آن  از  بحمداهلل  و  شد 
گسترش  طرح  این  بعد،  به 

بیشتری پیدا کرد.

دوره، طرح  این  نام      چرا 
والیت گذاشته شد،  وجه تسمیه آن چه بود؟

شاید این برمی گردد به سیر منطقی بحث و آن 
منتهی می شود.  بدان  نهایت  در  نتیجه ای که 
شکل  ایده  این  اساس  بر  اسالمی  انقالب 
گرفته که دین می تواند در حکومت سریان و 
جریان داشته باشد. فلسفه سیاسی اسالم که بر 
اساس ایده والیت فقیه،  توسط امام در جامعه 
ما شکل گرفت، خود برای خیلی ها محل سؤال 
با  ارتباطی  چه  اسالم  دیدگاه  که  بود  ابهام  و 

مسائل اجتماعی و سیاسی دارد.
داده  توضیح  حرف  این  مبنای  بود  قرار  اگر 
شود، بحث این بود که مسائل سیاسی و حق 
حاکمیت که اسالم آن جا دخالت می کند، فرع 
بر مسائل حقوقی است. یعنی وقتی اسالم حق 
حاکمیت برای کسی قائل می شود، فرع بر این 
است که شما پذیرفته اید حقوق مبنای خاصی 
دارد و مبنای حقوقی این مسئله اول باید تبیین 
که  حاکمیت  به خصوص حق  برسیم  تا  شود 

اصال حق از کجا می آید؟
 حق، مسئله ای ارزشی است و بحث این است 
امور  ارزش ها  آیا  ارزش ها چیست؟  که مبنای 
حقیقی اند یا قراردادی اند؟ قابل تغییرند یا نه؟ 
که عموما در فلسفه اخالق بحث می شوند. حال 
این فلسفه اخالق و ارزش ها درباره ارزش هایی 
غالبا  تعیین می شوند.  انسان  برای  که  هستند 
برای توجیه ارزش ها، درباره هدف، خواسته ها و 
ویژگی های انسان بحث می کنند. بنابراین قبل 
از این باید مشخص شود که جایگاه انسان از 

نظر ما در نظام هستی چیست؟
یک پله عقب تر از این موضوع، بحث  آن است 
که ما هستی را درست بشناسیم و مبدا آن  را 
تا رابطه انسان با خداوند متعال درست تبیین 

بشود، که خداوند فقط خالق است و بعد همه 
را  خدایی  آیا  انسان؟  به  می شود  واگذار  چیز 

می شود عقال اثبات کرد یا نه؟
زمینه ها  این  در  بخواهیم  که  بحثی  هرگونه   
انجام دهیم، مبتنی بر یک بحث روشی است 
و استفاده از یک سری منابع معرفتی. یعنی یا 
از عقل می خواهیم استفاده کنیم، یا از آیات و 
که  مباحثی  مهم ترین  از  یکی   .  ... و  روایات 
در جامعه ما مطرح است و در دهه های اخیر 
مطرح بوده، مسائلی است که درباره خود این 
بحث  آن ها  اعتبار  و  ارزش  و  معرفت  منابع 
دیگر  بحث های  وقت ها  خیلی  که  می کند 
این جا می شود. مثال عقل  ما چقدر  منتهی به 
اعتبار دارد،  معرفت ها مطلقند یا نسبی؟ فهم ما 
از آیات و روایات به چه دلیل معتبر است؟ آیا 
قرائت های مختلف از متون دینی به یک اندازه 
وجود  اعتبارشان  برای  مالکی  یا  است  معتبر 
باز مبنایی تری  این ها بحث های  دارد؟ خوب 
بود که شبهاتش به وفور در جامعه فرهیخته ما 
مطرح بود و مربوط می شد به معرفت شناسی.

چیده  این جا  از  واقع  در  بحث ها  سیر  این   
معرفت  مبانی  بیاییم  اول  ما  که  شده است 
شناختی  را درست تبیین کنیم،  بعد برسیم به 
یک دید کلی نسبت به هستی و مبدا آن،  بعد 
خصوص انسان، بعد فلسفه اخالق و ارزش ها،  
بعد فلسفه حقوق و بعد فلسفه سیاسی اسالم 
که منتهی می شود به والیت. یعنی در رأسش 
ائمه  و  اکرم  پیامبر  والیت  بعد  و  اهلل  والیت 
چون  فقیه.  والیت  غیبت  زمان  در  و  اطهار 
نهایت این سیر به بحث والیت می رسد، این 
دوره به طرح والیت موسوم شد. شاید دالیل 

دیگری هم داشته که من اطالعی ندارم. 

**



مبنای کار طرح 
والیت این است 
که کوچک ترین 

ادعایی را حتی در 
بحث های معرفتی،  با 
روش دقیق منطقی 
و استداللی توضیح 

بدهد
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مطرح  را  مسئله  این  دوستان  از  عده ای     
و  درگیری ها  زاییده  والیت  طرح  که  می کنند 
اآلن  و  بوده  هفتاد  دهه  اید ئولوژیک  مباحث 
مباحث  و  نیست  مباحث  این  زمان  دیگر 
سیاسی و اقتصادی مهم تری است و نباید 45 

روز وقت دانشجو را برای این طرح گرفت.
طرح  این  ادعای  کردم  عرض  که  همانطور 
نیازهای یک  تمام  این مباحث  نیست که  این 
اوال  ما  می کند.  برآورده  را  فرهیخته  انسان 
به  باید  که  داریم  هم  دیگری  ثابت  نیازهای 
آن ها بپردازیم، عالوه بر این که نیازهای متغیر 
برحسب شرایط هم وجود دارد. اما مسئله این 
است که ما یک سری نیازهای مبنایی داریم که 
این ها هم ثابتند و هم تا حل نشوند،  نیازهای 
والیت  طرح  بکنیم.  حل  نمی توانیم  را  دیگر 
این  بر  ما  تأکید  این که  ندارد ولی  جنبه سلبی 
طرح به عنوان یک کار مبنایی است به خاطر 
این است که تا این کار به خوبی انجام نشود، 

کارهای دیگر نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

ایمانی،  و  دینی  مسائل  می گویند  برخی      
مسائلی نیستند که از مبانی عقلی و این چیزها 
ساخته بشوند و باال بروند بلکه باید به آن ها 
شبهه ای  و  شد  الزم  اگر  و  کرد  ورود  قلبی 
پیش آمد بعدا مباحث عقلی را مطرح کرد و 
مثل درختی که کاشته می شود به سمت باال و 

پایین رشد می کند عمل کرد.
 صرف پرورش گرایشی که پشتش بینش معقولی 
نباشد،  نه دوامی دارد و نه انتظار این که همیشه 
بر اساس مبنای مورد نظر شما پیش برود انتظار 
درستی است. یعنی همانطور که بوسیله عوامل 
مختلف احساسی، گرایشی مطابق خواست شما 
عوامل  اثر  بر  است  ممکن  می شود،   تحریک 
وقتی  شود.  تحریک  هم  آن  منافی  احساسی 
کسی مبنایی برای انتخاب درست بین گرایش ها 
گرایش  این  که  بگویید  نمی توانید  شما  ندارد، 
درست است یا غلط، که مبنای دین اسالم هم 
این نیست که انسان ها را بدون تعقل و انتخاب 
آگاهانه فقط تحریک بکند. ما اگر می خواهیم راه 
انقالب را نیروهای انقالبی و مذهبی ما با قوت 
ادامه بدهند باید سعی بکنیم گرایش های آن ها 
بر اساس عقالنیت  راه درست،  این  تداوم  به  را 

تحریک بکنیم نه بدون مبنا.

مطرح  عده ای  توسط  ادعا  این  بعضا     

فشرده  دوره  یک  والیت  طرح  که  می شود 
والیت  طرح  آیا  است!  مغزی  شست وشوی 

اینطور است؟!
کردن  تهی  مغزی  از شست وشوی  منظور  اگر 
فکری  قالب های  و  فکر  و  اندیشه  از  ذهن 
فکر  نتواند  فرد  دیگر  که  گونه ای  به  است، 
و  بی ربط  بسیار  حرف  دهد،  انجام  صحیح 
منطقی  غیر  کارهای  با  مگر  غیرممکنی است 
چرا که از طریق ابزار فکر و منطقی شما هرگز 
اندیشه   ابزار  و  استدالل  و  منطق  نمی توانید 
والیت  طرح  کار  مبنای  بگیرید.  از شخص  را 
در  حتی  را  ادعایی  کوچک ترین  که  است  این 
و  منطقی  دقیق  روش  با  معرفتی،   بحث های 
استداللی توضیح بدهد. القای مطلب نیست که 
بگویند این ها را حفظ بکنید، یادبگیرید و بروید.

 تقریبا به همان اندازه ای که استاد سر کالس 
درس می گوید و اتفاقا درسش مملو از پرسش 
و پاسخ است، بیرون از کالس هم پرسش و 
سؤال  یک  به  یک  دانشجوها  و  داریم  پاسخ 

می پرسند و جواب منطقی می خواهند. کتاب ها 
به شکل کامال منطقی نوشته شده به صورتی 
داشته باشید،   اشکال  جمله  یک  در  اگر  که 
می توانید اعتراض و سؤال کنید که این از کجا 
آمده و به چه دلیل درست است. بله وقتی که 
فکر صحیح عرضه شد و فرد با منطق و فکر 
خودش آن  را پذیرفت، طبیعی است که جایی 
و  بی مبنا  و  مبهم  حرف های  و  شبهات  برای 
شعارهای تهی و نقل های از دیگران که متکی 
نمی ماند  باقی   نیست،  استداللی  و  منطق  به 
از ذهن زدوده می شود و یک مسیر  و طبیعتا 
باقی  شخص  برای  مستدل  و  روشن  شفاف، 
دارند  این، مشکل  با  می ماند و خب بعضی ها 
و ناراحتند که حرف منطقی بیاید و حرف های 

از  را  آن ها  بی منطق  و  آمیز  ابهام  و  پهلو  دو 
ذهن بیرون بریزد. اگر منظورشان این است،  ما 
افتخار می کنیم و تالش می کنیم  این  کار  به 

همین  کار را انجام دهیم.

قبال  در  دوستان  از  خیلی  که  دغدغه ای      
طرح والیت مطرح می کنند، این موضوع است 
که مباحث مبنایی و نظری طرح والیت باعث 
گذراندن  از  پس  افراد  از  خیلی  که  می شود 
غیرعملیاتی  و  درون گرا  نظری،  افرادی  دوره 
می شوند که به درد مسائل و مشکالت کنونی 

و کف صحنه کشور و انقالب نمی خورند.
که  است  مبنایی  بحث  یک  دوباره  هم  این   
گفته  چیزی  چه  به  اصال  کار  و  کارآمدی 
می شود. بعضی  تصورشان از کار، فقط یک کار 
با چشم دیده می شود. یعنی  تجربی است که 
حساب  کار  بزنید  وارو  پشتک  اینجا  شما  اگر 
می شود؛ ولی اگر بنشینید مبنای نظام اسالمی 
را تبیین بکنید و جلوی انحرافات را بگیرید و 
خط اسالم صحیح را نشان بدهید، مثل کاری 
کار  کردند،  انقالب  برای  مطهری  شهید  که 
که  کارآمد  می گویند  کسی  به  این ها  نیست! 
بانک تاسیس می کند  امروز می رود یک  مثال 
و مقداری پول می گذارد و کار اقتصادی انجام 
برگزار  سمیناری  یا  نمایشگاه  یا  و  می دهد 
دیده  چشم  با  صرفا  حال  هر  به  که  می کند 
و  است  فکر  و  ذهن  در  که  چیزی  اما  بشود، 

مبنای عمل است انگار که کار نیست.
است  خوب  که  است  این  هم  دیگر  مسئله 
کار  یک  والیت  طرح  خروجی های  با  شما 
چه  دارند  اآلن  این ها  ببینید  بکنید.  آماری 
می کنند و کجا هستند و چه تأثیراتی بر روی 
دارند.  خودشان  جامعه  و  دانشگاه  خانواده،  
این ها  آقایانی که می گویند شما  خوب همین 
نگرانیشان  می دهید،  مغزی  شست وشوی  را 
که  بودند  گوشه گیر  افرادی  اگر  چیست؟  از 
مشکلی نداشتند بلکه از عملشان واهمه دارند. 
این ها طبعا تأثیرگذاری داشتند که برای آن ها 
شست وشوی مغزی مهم شده است! این تغییر 
فکر و نگرش، این تعمیق اندیشه معلوم است 
وحشت  به  را  برخی  که  است  داشته  نتایجی 
حوزه  در  طرح  خروجی های  پیداست  انداخته. 
مخالف  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  عمل 

منویات این ها عمل کرده اند.

*

*

*

*
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به گزارش روابط عمومی، حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا 
المعارف  محمدعلیزاده، در مصاحبه ای روند فعالیت های مرکز دایرة 

علوم عقلی اسالمی در زمینه منطق رواقی_مگاری را توضیح داد.

و  مگاري  ـ  رواقي  منطق  اصطالح نامه  شدن  کامل  به  توجه  با      
آقاي  حجت االسالم  جناب  همکاري  با  حضرتعالي  برجسته  نقش 
مقاالت  نگارش  و  اصطالحات  استخراج  در  پورموسوي  سیدمهدي 
رواقي و اشراب آنها در مقاالت فرهنگنامه منطق و نیز نمایه نویسي 
برخي آثار منطقي رواقي، نخستین پرسش از حضرتعالي این است 
که چه ضرورتي محققان این مرکز را واداشت تا به تحقیق در زمینه 

منطق رواقي ـ مگاري بپردازند؟
 بایستگي پژوهش در زمینه منطق رواقي ـ مگاري در این مرکز دالیل 

متعددي دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
1. وابسته بودن بررسي تاریخي برخي از مباحث منطق اسالمي همچون 
شرطیات و قیاسات شرطي به پژوهش در زمینه منطق رواقيـ  مگاري.

تحلیل  و  حملیات  به  ارسطو  توجه  گفت،  باید  مطلب  این  توضیح  در 
حملي گزاره ها و استدالل ها نزد وي روشن و قطعي است، اما پرداختن 
یا نپرداختن ارسطو به شرطیات و استدالل هاي شرطي، مورد اختالف 
است. قدر مسلم آنکه اگر ارسطو اثری درباره شرطیات نیز داشته است 

اکنون چیزی در دست نیست.
و شرح  ترجمه  دوره  در  مسلمان  منطقدانان  برخی  به سخن  توجه  با 
منطق، چنین بر می آید که ارسطو آگاهانه از شرطیات سخن نگفته 
به  افراطی  ای  گونه  به  که  اند  بوده  مگاریان  ـ  رواقی  این  و  است 
شرطیات پرداخته اند. فارابی با نام بردن از شخصیت های مهم رواقی، 
همچون خروسیپوس، آگاهی خود را بر مباحثی که رواقیان در حوزه 
آنچه مسلم  اثبات رسانده است.  به  اند  نموده  منطق شرطیات مطرح 

در  ارسطو  از  پس  مگاری  ـ  رواقی  منطق  های  آموزه  اینکه  است 
میان پیروان و مفسران منطق ارسطو ورود پیدا کرده و افرادی چون 

ثاوفراستس و اودیموس به این مباحث پرداخته اند.
و  حملی  منطق  هم آمیزی  این  اسالم  جهان  به  منطق  ورود  از  پس 
کنار  در  منطق شرطیات  روشنی  به  و  یابد  می  دیگری  جلوه  شرطی 
منطق حملیات مطرح می شود. بر این اساس مي توان منطق اسالمي 
را متأثر از هر دو منطق ارسطویي و رواقي ـ مگاري دانست؛ گرچه این 
بنابراین  کرد.  معرفي  تلفیق  نوعي  نمي توان  آشکاري  به  را  اثرپذیري 
آشکار می شود که سخن از شرطیات و استدالل های شرطی بی توجه 

به پیشینه رواقی ـ مگاری آن، امری ناتمام و ناقص خواهد بود.
2. هم زماني پیدایش دو جریان منطقي ارسطویي و رواقي ـ مگاري

مانند زنون،  ارسطو  از معاصران  منطق رواقي ـ مگاري توسط برخي 
آموزه هاي  با  تقابل  در  نوعي  به  و  خروسیپوس  و  فیلون  دئودوروس، 
منطقي ارسطو ارائه شد. سپس منطق رواقي ـ مگاري توسط کساني 
چون اسکندر، جالینوس، سکستوس و دیوگنس الئرتیوس مورد شرح 
و نقد قرار گرفت و بیشتر شناخته شد. پس از ورود منطق به جهان 
اسالم، منطق دانان اسالمي مانند فارابي و ابن سینا نیز افزون بر منطق 
ارسطویي نسبت به آموزه هاي منطق رواقي ـ مگاري آگاهي داشتند 
و در بیان مسائل منطقي بدان توجه مي کردند. بنابراین در همه ادوار 
و  بوده  منطق دانان  توجه  مورد  مگاري  ـ  رواقي  منطق  منطق،  تاریخ 
کامل  براي  اساس  برهمین  است؛  بوده  اثرگذار  آنان  منطقي  تفکر  بر 
دیدگاه  بررسي  اسالمي  منطق  و  ارسطویي  منطق  در  تحقیق  شدن 

منطق دانان رواقي ـ مگاري بایسته است.
با  استدالل ها  و  گزاره ها  از  مگاري  ـ  رواقي  تحلیل هاي  اختالف   .3

تحلیل هاي ارسطویي
با  رویارویي  ـ مگاري در  رواقي  ارسطویي و منطق  آنجاکه منطق  از 
یکدگر در تحلیل گزاره ها و استدالل ها شکل گرفت، تحلیلي که براي 
گزاره ها و استدالل ها در این دو مکتب منطقي وجود دارد کامال متفاوت 
است. تقسیم اولیه گزاره ها در منطق رواقي که منطق گزاره ها نامیده 
مي شود، تقسیم آکسیوما به اتمي و مولکولي است که با تقسیم اولیه 
قضایا در منطق ارسطویي و اسالمي یعني تقسیم به حملیه و شرطیه 
بر یکدیگر  را  به گونه اي که نمي توان آن دو  دارد،  زیادي  تفاوت هاي 
منطبق دانست. این تفاوت ریشه اي، گواه بر دو دیدگاه منطقي متفاوت 
در حوزه گزاره ها و استدالل ها است و آشنایي با این دو دستگاه منطقي 

جز با بررسي کامل دیدگاه صاحب نظران دو مکتب ممکن نیست.
4. بررسي نقش و تأثیر منطق رواقي ـ مگاري در منطق اسالمي

شکي در این نیست که مباحث شرطیات و استدالل هاي شرطي در منابع 
منطقي اسالمي وجود داشته است؛ اما منطق اسالمي در این مباحث 
تا چه اندازه متاثر از منطق رواقي ـ مگاري بوده است؛ آیا این مباحث 
منطق دانان  آنکه  یا  است؟  مگاریان  ـ  رواقي  دیدگاه  بازگویي  همان 
اسالمي دیدگاه متفاوتي ارائه داده اند؟  پاسخ به این پرسش ها نیازمند 
بررسي دیدگاه رواقي ـ مگاریان در تحلیل گزاره ها و استدالل ها است.

حجت االسالم دکتر محمدعلیزاده:

تبیین فعالیت هاي مرکز دایره المعارف علوم عقلی اسالم 

در زمینه منطق رواقي ـ مگاري

*
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      تا کنون چه فعالیت هایي در زمینه منطق رواقي ـ مگاري در این 
مرکز انجام گرفته است؟

مختلفي  پژوهش هاي  مگاري  ـ  رواقي  منطق  درباره  مرکز  این  در 
صورت گرفته که اهم آنها به شرح زیر است:

1. شناسایي و درجه بندي منابع مختلف پیرامون منطق رواقيـ  مگاري
منابع دست اول منطق رواقي ـ مگاري در دسترس نیست. از آنجا که 
نخستین گزارش هایي که از این منطق ارائه شده توسط سکستوس 
این  دادن  قرار  اصل  با  مرکز  این  است،  بوده  دیوگنس الئرتیوس  و 
گزارشات و با بهره گیري از گزارشات جالینوس و سیسرو و با استفاده 
از پژوهش هایي که در دوره معاصر در این حوزه صورت گرفته مانند 
کتاب منطق رواقي اثر بنسون میتس و کتاب سیر منطق اثر ویلیام و 
مارتا نیل و کتاب هایی همچون تاریخ منطق اثر بوخنسکي و تاریخ 

منطق اثر ماکوولسکي، به پژوهش در این زمینه پرداخته است.
2. ترجمه معتبرترین منابع درباره منطق رواقي ـ مگاري

یکي از جامع ترین منابع مربوط به منطق رواقي ـ مگاري کتاب منطق 
رواقي اثر بنسون میتس است که به سفارش مرکز توسط جناب آقاي 
دکتر مهدي عظیمي ترجمه شده تا از این کتاب استفاده کامل تري در 

این راستا صورت پذیرد.
3. نمایه نویسي و موضوع نگاري منابع معتبر منطق رواقي ـ مگاري

ترجمه کتاب منطق رواقي اثر بنسون میتس همچنین ترجمه بخش 
رواقیان در کتاب سیر منطق نوشته ویلیام و مارتا نیل )ترجمه دکتر 
نمایه  به روش  نمایه نویسي  بیشتر و کامل تر  استفاده  براي  عظیمي( 
بر متن شد و براي نمایه هاي این دو کتاب کلیدواژه تعیین گردید و 
نمایه ها ذیل کلیدواژه در نرم افزار نمایه بر متن قرار گرفت تا استفاده 
از موضوعات این دو کتاب معتبر در منطق رواقي سریعتر و دقیق تر 

صورت پذیرد.
4. استخراج اصطالحات و تدوین اصطالح نامه منطق رواقيـ  مگاري

توسط  یادشده  منابع  اساس  بر  مگاري  ـ  رواقي  منطق  اصطالحات 
الفبا  ترتیب  به  این شورا  )اعضاي  شوراي اصطالح نامه منطق مرکز 
عبارتند از: حجج اسالم آقایان ابراهیم بازرگاني، سیدمهدي پورموسوي، 
محمد کریمي، محمدرضا محمدعلیزاده، محمدباقر ملکیان( استخراج 
تدوین  مگاري  ـ  رواقي  منطق  اصطالح نامه  و  شد  روابط  تعیین  و 
گردید. در این کار سعي بر این بود که اصطالحات رواقي ـ مگاري 
آکسیوما،  لکتون،  اصطالح  شود؛مانند  حفظ  اصلي  صورت  همان  به 

برهان ناپذیر، مقدمه اصلي، مقدمه افزوده و اصطالحات دیگر. 
مفاهیم،  داللت،  رده  چهار  در  رواقي  منطق  در  اصطالحات  این 
تا کامل شدن روابط  قضایا و استدالل دسته بندي شده و تقسیمات 
علمي  جایگاه  اصطالح نامه  این  در  یافت.  ادامه  اصطالحات  منطقي 
هر اصطالحي در منطق رواقي ـ مگاري معین شده است یعني هم 
اعم آن، هم اخص هاي آن و هم وابسته هاي آن و هم مترادفات آن 

تعیین شده است. 
براي نمونه: در یک تقسیم بندي، آکسیوما )قضیه( به اتمي و مولکولي 

تقسیم شده و آکسیوماي اتمي به معین، نامعین و متوسط تقسیم شده 
و آکسیوماي بسیط، مترادف اتمي و آکسیوماي مولکولي، وابسته آن 

شده است.
اصطالحات  با  مگاري  ـ  رواقي  منطق  اصطالحات  روابط  تعیین   .5

منطق ارسطویي
از آنجا که اصطالحات منطقي بر اساس اصطالحات منطق ارسطویي 
رواج پیدا کرده است و مدخل هاي اصلي دائرهًْ المعارف منطق، برگرفته 
دیدگاه هاي  اشراب  براي  است،  ارسطویي  منطق  اصطالحات  از 
منطقي رواقیان در مقاالت دائرهًْ المعارف منطق، الزم بود رابطه میان 
اصطالحات منطق رواقي و اصطالحات منطق ارسطویي تعیین شود 
تا هر مطلبي در مقاله مناسب مطرح شود. براي نمونه از آکسیوماي 
اتمي در مقاله حملیه و از آکسیوماي مولکولي در مقاله شرطیه و از 
ادوات منطقي در مقاله ادات شرط و از استدالل هاي برهان ناپذیر در 

مقاله قیاس استثنایي بحث خواهد شد.
6. نگارش مقاالت رواقي ـ مگاري و سپس اشراب آنها در مقاالت 

فرهنگ نامه منطق
رواقي،  منطقي  مدخل هاي  و مشخص شدن  پیشین  مراحل  از  پس 
مقاالت آن مدخل ها تألیف شد. سپس در مقاالت مرتبط ارسطویي به 
صورت مناسب اشراب گردید؛ بدین صورت که در قسمت تاریخچه 
مقاله،  ادامه  در  و  مي شود  اجمالي  اشاره  رواقیان  دیدگاه  به  مدخل 
رواقیان  دیدگاه  از  مدخل  آن  احکام  از  یک  هر  مناسب،  جایگاه  در 
بیان مي شود؛ اما در مواردي که اشراب دیدگاه رواقیان نیازمند بحث 
اشاره  رواقیان  دیدگاه  به  مناسبي  عنوان  ذیل  است،  بوده  مستقلي 

مي شود.
با  همراه  میتس  بنسون  اثر  رواقي  منطق  کتاب  انتشار  و  ترجمه   .7

فهرست و نمایه نویسي
ترجمه کتاب منطق رواقي )مترجم: آقاي مهدي عظیمي( با فهرست 
تفصیلي و با نمایه بر صفحه و نمایه نویسي تفصیلي که در پایان کتاب 

مي آید در این مرکز انجام گرفته و منتشر شد.

*



اطالع رسانی و اطالع یابی کارگروه ها از کارهای علمی یکدیگر جزء 
اولویت های مدیریت پژوهشی در مؤسسه است.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 
در  مؤسسه  پژوهش  مدیریت  سرپرست  بهمنی،  محمد  االسالم  حجت 
عمومی،  روابط  داشت:  اظهار  عمومی  روابط  با  اختصاصی  ای  مصاحبه 
دغدغه اطالع یابی و اطالع رسانی دارد و کارهای انجام شده و به ثمر 
رسیده یا در حال انجام را به جامعه علمی و افرادی که می توانند از این 
اطالعات استفاده بکنند منتقل نماید و ما باید این کار را تکمیل حلقه 
ارتباطی درون مؤسسه به حساب آوریم و بابت این تالش های صورت 

گرفته از روابط عمومی مؤسسه تشکر می کنیم.
معاونت  های  مدیریت  از  مؤسسه  پژوهشی  مدیریت  افزود:  وی 
کارگروه  اداره  است،  اداره  سه  دارای  که  باشد  می  مؤسسه  پژوهش 

های پژوهشی، اداره همایش ها و اداره کرسی ها و نشست ها.
بهمنی گفت: حجم قابل توجهی از محتواها غیر از کارهای گروه ها و 
اعضای هئیت علمی و تک نگاره ها، کار کارگروه های مؤسسه است 
که زیرنظر یک استاد و مجموعه محققین گاهی در یک رشته و گاهی 
تولید شده بخش  این محتوای  و  انجام می شود  ای  رشته  بین  هم 

مهمی از محتوا و اندیشه ورزی در مؤسسه می باشد .
سرپرست مدیریت پژوهش خاطرنشان کرد: بخش دیگر محتواهای 
تولید  انسانی اسالمی، در همایش های مؤسسه  تولید شده در علوم 
می شود که در قالب همایش های ملی، بین المللی و نیم روزه ارائه 
می شود. تولیدات علمی در همایش ها و نشست ها حجم قابل توجهی 
از محصول علمی مؤسسه را در بر می گیرد که میانگین و معدل ارزش 

محتوایی مقاالت، باال و قابل توجه است. 
وی تصریح کرد: در برگزاری نشست ها و کرسی ها بیشترین تمرکز 
در دو سه سال اخیر وجود داشته است و دبیرخانه کرسی های نظریه 
پردازی، به شکل جدی شکل گرفته که حجت االسالم و المسلمین 
و  مؤسسه  و  است  آن  مسئول  کشوری  سطح  در  خسروپناه  دکتر 
مدیریت پژوهشی با ایشان ارتباط خوبی داشته و در سال گذشته  15 

کرسی ترویجی و 82 نشست علمی با موضوعات مختلف داشته ایم 
و همکاری هایی هم با مجموعه های پژوهشی و دانشگاهی داخل و 

خارج از کشور صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: برخی از کارگروه ها به اقتضاء موضوعات و شرح و رسالت 
گروه، نشست های بیشتری داشته اند و مسائل اجتماعی را هم مطرح 
کرده اند و در برخی از کارگروه ها نیز جنبه های پژوهشی و مبنایی کار 
بیشتر بوده است. این کاری است که تا به حال در مؤسسه انجام شده 

و یا در حال انجام است که یک بخش از کار مدیریت پژوهشی است.
بهمنی افزود: بخش دیگر کار مدیریت پژوهشی، کارگروه ها می باشد که 
ما 13 کارگروه فعال داریم و 13 کارگروه دیگر هم وجود دارد که بخشی 

از کارشان تمام شده است و یا به دالیل مختلف متوقف شده است.
بر  عالوه  ما  کرد:  خاطرنشان  مؤسسه  پژوهش  مدیریت  سرپرست 
کارگروه های تک رشته ای کارگروه های بین رشته ای هم داریم 
که ماهیت بین رشته ای دارد مثاًل کارگروه مطالعات جمعیتی یکی از 
این کارگروه ها است و سه سال قبل نیز همایش ملی مسائل جمعیتی 
برگزار شد که با استقبال گسترده مخاطبان و مراکز مختلف همراه بود 
و طبق برخی گزارش ها، این همایش مورد عنایت مقام معظم رهبری 
هم قرار گرفت و توقع ایشان این بود که مؤسسه کار مستمری در این 
رابطه انجام دهد،  بنابراین کارگروه جمعیت با حضور اعضایی از گروه 

های مختلف تشکیل شده در این زمینه کار می کنند. 
که  شده  باعث  جمعیتی  مطالعات  بودن  وجهی  چند  داد:  ادامه  وی 
کارشناسانی با تخصص های فقهی، تربیتی - روانشناختی و سیاسی 

در این کارگروه حضور داشته باشند.
مؤسسه،  قدیمی  های  کارگروه  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  بهمنی 
کارگروه » جریان شناسی  فرهنگی معاصر« می باشد که جزء اولین 
با  همایش  چندین  نیز  اسالمی  مدیریت  کارگروه  است.  ها  کارگروه 
همکاری مراکز خارج از مؤسسه برگزار کرده است و آثاری از اساتید و 

اعضای هیئت علمی در آن ارائه شده و خوش درخشیده است. 
وی افزود: دو کارگروه معرفت شناسی و معرفت شناسی دینی هم از 
دیگر کارگروه های فعال و خوش نام مؤسسه است که پایان نامه های 
ارشد و دکتری را پیرامون موضوعات مصوب کارگروه هدایت کرده اند. 
بهمنی گفت: کاری که جزء اولویت های مدیریت پژوهشی مؤسسه 
است، معرفی کارگروه ها به طور کامل در خود مؤسسه است یعنی به 
افرادی که مشغول کار علمی خودشان هستند و گاهی شاید متوجه 
نیستند اطالع  از کارهای علمی دیگر در مؤسسه و کارگروها  برخی 

رسانی کنیم و کارهای کارگروه ها به همدیگر معرفی شود.
وی ادامه داد: برای توضیح بیشتر باید گفت، ممکن است مطلبی مطرح 
یادر  باشد و  تاثیرگذار در فضای مدیریت اسالمی  باشد که ماهیتًا  شده 
گروه علوم سیاسی تاثیر بگذارد بدون آن که قائل به این باشم که گروه 
ها تداخل های غیرضروری داشته باشند. اما بی اطالعی از کارها و بخش 
هایی که اطراف ما است یک آسیب هست و این نکته ای هست که اگر 
بتوانیم ارتباط درست بخش های پژوهشی را بیشتر نماییم و دوستان هم 

حجت االسالم محمد بهمنی :

همکاری کارگروه ها در فعالیت های پژوهشی 
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با ما همراهی و کمک کنند خیلی از کارها را می توانیم به پیش ببریم.
بهمنی با اشاره به این که برخی از کارگروه ها از کارها و تحقیقات علمی 
کارگروه اتاق کنار خودشان خبر ندارند، گفت: کارگروه ها تا حدودی باید 
بدانند که کارگروه کناری چه کاری انجام می دهد، شاید شبیه کار آن 
ها انجام شده و بخشی از مسیر را رفته باشند. مثاًل به طور اتفاقی می 
فهمیم که در یک کارگروه و یا در بخش آموزشی دوره دکتری، فالن 
به  را  توان آن  به بحث گذاشته شده است و می  مسئله طرح شده و 

عنوان مقدمه کار مورد استفاده قرار داد و از آن استفاده کرد. 
سرپرست مدیریت پژوهشی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری و استاد 
عالمه مصباح یزدی از مؤسسه امام خمینی )ره( و دوستان انقالبی در 
همه کشور انتظاراتی دارند و چشم امیدی دارند که محتوایی تولید شود 
و در اختیار آن ها قرار گیرد. هر شخصی در هر بخشی که کار می کند 
بتواند متناسب با فضای کاری خود راهی را که مبتنی بر اندیشه های 
دینی هست پیدا کند و خأل در این کار وجود دارد. راه نرفته ای وجود 
دارد که باید این راه طی شود یعنی حلقه وصلی میان محققان، مراکز 
نیاز های عینی  نیازمند و کارهای تولید شده باشد و  استفاده کننده و 

جامعه رفع شود مثال فلسفه تعلیم و تربیت که زیر نظر استاد آیت اهلل 
بنیادین برای آموزش و  بیانگر خط و خطوط  انجام شد  مصباح یزدی 
و  کار  دستور  از  آموزشی  جدید  های  سیاست  با  اگرچه  است  پرورش 
اولویت خارج شده و تصرفاتی در سیاست های کالن آموزشی کشور 
به وجود آوردند اما به هر حال این یک واقعیت و نشان دهنده عمق 
فعالیت ها و پژوهش های استراتژیک وراهبردی است که ما می توانیم 

در سامان گیری آن حضور داشته باشیم.
بهمنی گفت: روابط عمومی و مدیریت های مؤسسه باید کمک کنند 
به ارتقای این تعامل اگرچه کار بر دوش مدیریت پژوهشی است فارغ 
های  پژوهش  و  کنند  ایجاد  خوبی  ارتباط  توانند  می  هم  التحصیالن 

مؤسسه را به مراکز نیازمند وصل نمایند.
سرپرست مدیریت پژوهشی مؤسسه، اطالع رسانی علمی و پژوهشی 
درون شبکه ای در مجموعه و اطالع رسانی و ارزیابی علمی و پژوهشی 
خارج از مؤسسه را از مهم ترین اولویت های مدیریت پژوهش بر شمرد 
و تصریح کرد: برای پیشبرد اطالع رسانی فعالیت های پژوهشی، کمک 

و مساعدت جمعی همه بخش های مؤسسه الزم است.

اثر بنسون میتس
ترجمه دکتر مهدي عظیمي

منطق  هم سنگ  »شاهکاري  دانان  منطق  آثار  در  که  رواقي  منطق 
تمام  »اساس  و  گزاره ها«  منطق  دستگاه  »نخستین  ارسطو«، 
اهمیتي  از چنان  دستگاه هاي منطقي و ریاضي« خوانده شده است، 
از  نمي تواند  منطق،  تاریخ  درباره  پژوهشي  هیچ  که  است  برخوردار 
پرداختن به آن چشم پوشي کند؛ و از آنجا که منطق رواقي بر منطق 
منطق  با  مرتبط  پژوهش هاي  در  است،  بوده  اثرگذار  نیز  سینوي 
اسالمي نیز داراي اهمیتي ویژه است. با این حال، زبان فارسي تاکنون 
از منابع مرجع و معتبر درباره منطق رواقي بي بهره بوده است. مرکز 
پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسالمي که همواره نگران جامعیت 
جبران  در  را  گام  نخستین  تا  شد  برآن  است،  منطقي  پژوهش هاي 
محرومیت یادشده بردارد. در همین راستا، ترجمه یکي از معتبرترین 
آثار درباره منطق رواقي در دستور کار این مرکز قرار گرفت. دستآورد 
و  ارزشمند  پیْشرو،  اثري  ترجمه  پیِش رو است که  این تالش، کتاب 
است.  کالیفرنیا  دانشگاه  فقید  استاد  میتس،  بنسون  نوشته  چشمگیر، 
عظیمي،  مهدي  دکتر  آقاي  ستودني  تالش  حاصل  ترجمه،  این 

منطق پژوه و عضو هیئت علمي دانشگاه تهران است.
با توجه به اجمال و گنگي بیش از اندازه فهرست کتاب اصلي، در مرحلة 
تولید فني کتاب، برآن شدیم تا فهرستي مفصل براي کتاب استخراج 
کنیم. در این راستا به برخي از عنوان هاي اصلي، توضیحاتي افزوده 
شد و ذیل عنوان هاي اصلي کتاب نیز عنوان هاي دیگري پیوست شد. 
در این اثر، براي دست نخورده ماندن ساختار کتاب منبع، توضیحات 
[ درج شده است؛ همچنان که   [ به عنوان ها، در میان قالب  افزوده 
عنوان هاي جدید، در حاشیه کتاب آمده است. براي دسترسي آسان 
خوانندگان به مطالب کتاب، نمایه هایي نیز در پایان کتاب، در مرکز 
به صورت  موضوعي  نمایه هاي  این   است.  شده  تهیه  دائرةالمعارف 

محتوایي ـ نه لفظي ـ ذیل کلیدواژه ها آمده اند.
از  دستآورد تالش مجموعه اي  کتاب  این  گرانقدر،  مترجم  بر  افزون 
نیروهاي علمي و اجرایي است. به ویژه باید از آقاي دکتر حسن عبدي، 
عضو هیئت علمي دانشگاه باقرالعلوم )علیه السالم( به خاطر تطبیق و 
بازبیني ترجمه و نیز عنایت ایشان در استخراج نمایه هاي اشخاص، 
عسکري  دکتر  آقاي  حجت االسالم والمسلمین  و  مکاتب،  و  کتاب ها 
سلیماني امیري، عضو هیئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خمیني )رحمة اهلل علیه( به خاطر ارزیابي محتوایي اثر قدرداني کنیم. 
محمدرضا  دکتر  آقاي  حجت االسالم  کوشش هاي  این،  بر  افزون 
موضوعي  نمایه هاي  و  تفصیلي  فهرست  استخراج  در  محمدعلیزاده 
کتاب، ستودني است. همچنین باید از آقاي سید عبدالماجد مسترحمي 
براي صفحه آرایي شایسته کتاب و دیگر کساني که در تدوین و انتشار 

این اثر تالش کرده اند، سپاسگزاري کنیم.

ترجمه کتاب منطق رواقي منتشر شد
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