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ترجمه فرازی از خطبه 147 نهج البالغه

فلسفه بعثت پیامبر صلّی الّل علیه و آله و سلّم
خداوند حضرت محّمد صلّى الّل عليه و آله و سلّم 
را به حق برانگيخت تا بندگان خود را از پرستش 
خود  پرستش  به  بخشيده  رهايى  بت ها  دروغين 
راهنمايى کند، و آنان را از پيروى شيطان نجات 
داده به اطاعت خود کشاند، با قرآنى که معنى آن 
را آشکار کرد و اساسش را استوار فرمود، تا بندگان 
نمى دانستند،  که  بدانند  را  خدا  بزرگى  و  عظمت 
انکارهاى  از  پس  کنند  اعتراف  پروردگار،  به  و 
که  آن  از  پس  را  او  و  کردند،  اعتراف  طوالنى 
نسبت به خدا آشنايى نداشتند به درستى بشناسند. 
پس خداى سبحان در کتاب خود بى آن که او را 
بنگرند خود را به بندگان شناساند، و قدرت خود 
را به همه نماياند، و از قهر خود ترساند، و اينکه 
چگونه با کيفرها ملّتى را که بايد نابود کند از ميان 

برداشت و آنان را چگونه با داس انتقام درو کرد.

27 رجب، سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( 
بر عموم مسلمین مبارک باد
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نشست علمي مالک مشروعیت در اندیشه 
سیاسي مقام معظم رهبري حفظه الل 

نشســت علمي مالک مشروعيت در انديشه سياسي 
مقام معظم رهبري حفظــه الل به همت گروه تاريخ 
و انديشه معاصر معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خميني)ره( روز شنبه، 27 ارديبهشت ماه 
سال جاري در مؤسسه امام خميني)ره( برگزار مي شود 
و حجت االســالم و المسلمين دکتر امين عابدي نژاد 
پيرامون موضوع نشست به سخنراني خواهد پرداخت.

..............
پر فروش ترین کتاب های انتشارات مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
کتاب هاى آموزش عقايــد، رابطه علم و دين، خطبه  
فدکيه، همســران ســازگار، نظريه  سياسى، نظريه 
حقوقى، ره توشــه، مکاتب اخالقى و فلسفه تعليم و 
تربيت، از پرفروش ترين کتاب هاى انتشارات مؤسسه 
آموزشــى و پژوهشــى امام خمينى)ره( در بيست و 
هفتمين نمايشــگاه بين المللى کتاب در ارديبهشت 

سال تهران1393 بود.
..............

مجله خانه خوبان ویژه خانواده ها
شصت و چهارمين شماره از مجله خانه خوبان ويژه 

خانواده ها منتشر شد. 
در اين شماره مطالب متنوعى مانند: مکاشفات بيدارى 
بــراى خواب، چند فقره مســتحبات ضرورى، رويت 
هالل سرخ و والدين و فصل گرم امتحانات ارائه شد.

..............
ویرایش جدید کتاب

 راه و راهنماشناسي منتشر شد
اين کتــاب با هدف ارائه ديدگاه قــرآن کريم درباره 
مسائل مربوط به وحي و نبوت، و نيز اوصاف، وظايف و 
رسالت پيامبران، و خاتميت و امامت سامان يافته است.

همزمان با آغاز به کار بيســت و هفتمين نمايشــگاه 
بين المللي کتاب تهران، ويرايــش جديد کتاب راه و 
راهنماشناســي ،  از مجموعه معارف قرآن کريم که 
در قالب متن درســي تنظيم شده، منتشر و روانه بازار 

کتاب شد.
..............

عصر شعری با محوریت امیرالمومنین
و جواد االئمه )علیهماالسالم( 

اين برنامه به همت معاونت فرهنگى و با شعرسرايى 
اساتيد آقايان رضا مويد، شفق، شکوهى، محمدعلى 
مجاهد،فرمانى، شرافت، برقعى و مديحه سرايى مداح 
اهل بيت حاج سيد مهدى ميرداماد روز شنبه 93/2/20 
در تاالر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره( 

برگزار شد.
گفتنى اســت اين محفل به همــت معاونت تربيتى 
فرهنگى موسســه و با همکارى مرکز آفرينش هاى 
آستان قدس رضوى و موسسه فرهنگ سازان مشهد 

در موسسه برگزار گرديد.
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امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ آمریکایی 
جرم است

آیت الل مصبــاح: در فرهنگ آمریکایی روح 
بی تفاوتی حاکم است و نهی از منکر نه تنها 
فضیلت نیســت، بلکه جرم بشمار می آید و 
متآســفانه از 10 ، 15 سال قبل این روح بی 
تفاوتی و فرهنگ آمریکایی در اقشار جامعه 

ما نیز رسوخ کرده است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى مرکــز آثار آيت الل 
مصباح، ايشــان در ديدار با خانواده شهيد على خليلى 
و چندتن از جانبازان راه نهى از منکر که در تاريخ 19 
فروردين 1393 در مؤسســه آموزشي و پژوهشى امام 
خمينى )ره( برگزار شد ضمن ابراز همدردى با خانواده 
اين شهيد خاطرنشان کرد: دنيا در نگاه آيات و روايات 
محل آزمايش و امتحانات الهى مى باشــد و اين عالم 

محل حساب و پاداش نيست.
ايشان با بيان اينکه نبايد توقع داشت در دولت اسالمى 
همه مشکالت جامعه حل شــده باشد، يادآور شد: در 
زمان حکومت معصومين )عليهم الســالم( نيز چنين 
حکومتى تحقق نيافت. ســّر مطلب در اين است که 
گرچه خداوند متعال براى تحقق نظم در جامعه نياز به 
واسطه ندارد، اما حکمت آفرينش در اين است که مردم 

بخواهند و اصالح شوند.
عالمه مصباح اظهار داشت: خدا را شکر مى کنيم که 

در طول تاريخ، اين جهش عظيم و انقالب اســالمى 
به دســت امام )ره( رقم خورد و چيزهاى خوبى تحقق 
پيدا کرد، اما به اين معنا نيست که جامعه اسالمى هيچ 
مشکلى ندارد، و قاطعانه مى توان گفت بعد از امام، مقام 
معظــم رهبرى با تدبير پيامبرگونــه خود جامعه را به 

بهترين صورت اداره مى کند.
ايشان در بخش ديگر سخنان خود، با اشاره به اينکه 
کسانى که براى احياى فريضه امر به معروف و نهى 
از منکر فداکارى مى کنند، هيچ چشم داشتى از کسى 
ندارند، تصريح کرد: تمــام دغدغه اين عزيزان حفظ 
شعائر و ارزش هاى اســالمى و تحقق آن در جامعه 
مى باشــد و احياى حقوق مــردم و جلوگيرى از بدنام 
شــدن نظام اسالمى اســت که اين جان فشانى را به 

همراه دارد.
وى با اشاره به اينکه بسيارى از مشکالت اجتماعى ثمره 
جهل و هواپرستى است، تصريح کرد: ما مى بينيم بعد از 
گذشت 35 سال از پيروزى انقالب اسالمى هنوز بعضى 
از مبانى حکومت دينى براى برخى از شخصيت هاى 
سطح باالى کشــور روشن نيست، در حالى که مردم 

عادى اين مسائل را براى خود حل کرده اند.
عالمه مصباح با بيان اينکه هميشه دو قطب مخالف در 
جامعه وجود دارند و همه مسائل عالم بر اساس اين دو 
قطب مثبت و منفى شکل مى گيرد، اظهار داشت: امروز 

اوج اين مســئله در يک گرايش اجتماعى و فرهنگ 
جهانى به نام فرهنگ آمريکايى شکل گرفته است.

ايشان تأکيد کرد: فرهنگ آمريکايى اين است که هر 
شخصى هر کارى که دلش مى خواهد انجام دهد، در 
واقع بزرگترها با جلوه دادن اين شعارها زمينه را براى 

تسلط بر افکار و انديشه ها فراهم مى کنند.
عضو خبرگان رهبرى با ابراز تأسف از ترويج فرهنگ 
آمريکايى تصريح کرد: متأســفانه فرهنگ غربى در 
اکثر اقشار جامعه رسوخ کرده است و مسائل بر محور 

خودپرستى و کنار گذاشتن خداوند انجام مى گيرد.
ايشــان با بيان اينکه تمام دشمنى آمريکا با ما بر سر 
خدامحورى اسالم است، خاطرنشان کرد: پشت نقاب 
آزادى خواهى آمريکا چهره سخيف تسلط بر دنيا نهفته 
اســت و آن ها تنها مانع براي رسيدن به اين هدف را 
دين و خدامحورى اسالم مى دانند و تا زمانى که دين 
شما را کنار نزنند و شما را از آن جدا نکنند دست بردار 

نيستند.
وى افرود: تنها راه مقابله با چنين افکار پليدى، فعاليت 

اثباتى و تقويت فرهنگ دينى است.
ايشان اضافه کرد: امر به معروف و نهى از منکر ضامن 
احياى ارزش هاى اسالمى و احقاق حقوق مردم است، 
و جامعه اى زنده است که روح امر به معروف و نهى از 

منکر در آن جامعه در جريان باشد.
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عالمه مصباح یزدي: 
نگاه غربي و سنتي به زن، موجب 

ظلم و بي مهري به زن مي شود
بــه گزارش پايگاه اطالع رســاني آثار حضرت 
آيت الل محمدتقي مصباح يزدي، رئيس مؤسسه 
آموزشي و پژوهشــي امام خميني)ره( در جمع 
همسران کارمندان و دانش پژوهان اين مؤسسه 
ضمن تبريک ميالد حضرت فاطمه)س( با اشاره 
به اينکه حضرت زهرا)س( بايد به عنوان الگويي 
براي افراد قرار گيرد، اظهار داشت: مراد از الگو 
گيري، تأســي به حضرت زهرا)س( در ســاده 
زيســتي و عدم توجه به زرق وبرق دنيا و عدم 
برتري طلبي است نه پيروي از ايشان در قالب 

و شکل زندگي.
عضو خبرگان رهبري ادامه داد: از طرف ديگر، 
هرچند غرب ادعا دارد کــه به زن ها به عنوان 
موجودي برابر با مــردان و يا حتي باالتر از آن 
نگريسته مي شود، اما چنين چيزي صحت ندارد 
و زنان در غــرب هم مورد ظلم قرار گرفته اند. 
حتي اگــر از آمارهاي باالي ظلــم به زنان و 
محدود کردن و کتک زدن زنها در غرب چشم 
بپوشيم، باز هم زن در غرب مورد بي مهري قرار 
گرفته اســت، چرا که معرفي زن به عنوان يک 
ابزار براي لذت جويي درغرب، خودش باالترين 

ظلم به زنان است.
اعتدالي که عده اي مطرح 

مي کنند، در فرهنگ دیني، نامش 
التقاط است

عضــو خبرگان رهبري اظهار داشــت: عده اي 
معتقدند بايد دولتي سرکار بيايد که بتواند با تدبير، 
همه گرايش ها را راضي نگه دارد. لذا معتقدند نه 
بايد در پافشاري بر ارزشها و اصول ديني افراط 
کرد و نــه بر فرهنگ جهاني، بلکه بايد اعتدال 
داشــت و هر دوي آنها را بــدون افراط در نظر 
گرفــت. البته اعتدال به ايــن معنا، در فرهنگ 

ديني، نامش التقاط است.
بــه گزراش پايگاه اطالع رســاني آثار حضرت 
آيت الل مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي 
و پژوهشي امام خميني)ره( قم در جمع تعدادي 
از بانوان دوره هاي آموزشــي مباني اســالمي 
به تبيين اهميت فرهنگ در زندگي انســان و 
اهميت فرهنگ در انقالب اسالمي پرداخت و 
اظهار داشــت: در فرهنگ ديني، اصل و ريشه 
فرهنگ، وحي الهي اســت که براي راهنمايي 
بشــر از طريق پيامبران فرســتاده شده است و 
البته تفاوت ديگر اين فرهنگ با فرهنگ جهاني 
اين است که مطابق فرهنگ ديني، اين جهان 
يک دوره جنيني براي زندگي حقيقي و اصلي در 
دنياي ديگر است و بايدها و نبايدهاي فرهنگ 
ديني سعادتمندي در آن زندگي اصلي و ابدي را 

نيز مورد توجه قرار داده است. 

عضو خبرگان رهبرى با اشاره به آيه َو َجَعلَْنا ِمن بَْيِن 
ا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم اَل  ا َو ِمْن َخلِْفِهْم َســدًّ أَْيِديِهْم َســدًّ
ُيْبِصُروَن× َو َســَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنَذْرتَُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم اَل 
ُيْؤِمُنوَن، تصريح کرد: عده اى در اثر عنادي که دارند، 
زير بار حق نمي روند، االن اگر شــما با صد دليل به 
رئيس جمهور آمريکا و کشورهاي غربي ديگر اثبات 
بکنيد که اسالم حق است، اين حرف ها به گوش شان 
بدهکار نيست، آن ها دنبال چيز ديگري هستند، براي 
اين که به هوس هاي خودشــان برســند، اصل دين 
را مي خواهنــد نابود کنند و اگــر چيزي هم به زبان 

مي گويند، ابزاري براي فريب دادن مردم است.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى مرکز آثار عالمه 
مصباح، ايشان در جمع طالب و اساتيد مدرسه علميه 

صــادق)ع(  امام 
تايباد که در تاريخ 
26 اســفند 92 در 
آموزشى  مؤسسه 
امام  پژوهشــى  و 
خمينــى )ره( گرد 
بودند، ضمن  آمده 
اهميــت  بيــان 
دينى،  تحصيالت 
از  هــدف  بــه 

خلقت اشاره و خاطرنشــان کرد: ما آفريده شديم تا 
در اين عالم با رفتار اختياري خودمان لياقت کســب 

رحمت هايي را پيدا کنيم.
آيت الل مصباح يادآور شد: در مقابل کسانى از کفار، 
مســيحي يا يهودي يا زرتشــتي، و حتي از منکرين 
خدا، هستند که نتوانســته اند حق را بفهمند، عنادي 
هــم ندارند، و اگر درســت راهنمايي شــوند، قابل 

انعطاف و قابل برگشت هستند.
ايشان با بيان اينکه براى وارد شدن به هر بحثى بايد 
از نقاط مشترک بين دو طرف شروع کرد و بعد قدم 
قدم جلو رفت، تصريح کرد: ما غير از اين که شيعيان 
را به حقايق دين آشنا کنيم، وظيفه داريم تا زمينه اي 
فراهم کنيم که غير شــيعيان به ما نزديک شوند، نه 
اين که طوري برخورد کنيم که اصال دوست نداشته 

باشند با ما مواجه بشوند و حرف بزنند.
وى با اشــاره به رواياتى که از امــام صادق )ع( در 
خصوص برخورد با اهل سنت نقل شده، خاطرنشان 
کرد: در زمان ائمه اطهار در شهري که اکثريت شان 
موافق اهــل بيت نبودند، در عين حــال اگر امانتي 
داشــتند مي آمدند به دســت شيعه مي ســپردند و 

مي گفتنــد اين ها امين هســتند و خيانت نمي کنند، 
شــما اين طور باشــيد، اما اگر از اول با هر کسي از 
اهل تسنن مواجه مي شــويم، رويمان را بگردانيم و 
بدرفتاري کنيــم، هيچ وقت زمينه اي براي هدايت و 

ارشاد فراهم نمي شود.
ايشان در آخر به مقايسه شرايط دينى قبل از انقالب 
با شرايط کنوني پرداخت و يادآور شد: روزى در کل 
اســتان يزد که خــود در آن زندگــى مي کردم فقط 
يک حافظ قرآن داشــتيم، اما امروز هر روستا براى 
خودش حافظ قرآن دارد، قــارى برتر جهانى داريم، 
دانشــگاه علوم قرآن و حديث در کشور ايجاد شده، 
روزى دانشجويان نمازخوان را اّمل خطاب مى کردند 
و باالخره اواخر طوري شــده بود که به دانشــجوي 
اجازه  حجــاب  با 
وارد  نمي دادنــد 

دانشگاه بشود.
عضــو خبــرگان 
تصريح  رهبــرى 
کــرد: امــا امروز 
مســلمان  افتخار 
بودن و پرچمدارى 
نصيــب  اســالم 
شده،  ما  کشــور 
مظاهر اسالم حقيقى در بين مردمان ما نهادينه شده 
است و بايد بدانيم محور همه اين برکات و نعمت ها 

شخص رهبري است.

دشمنان ما فقط به نابودی اصل دین راضی خواهند شد

عضــو خبرگان رهبــری تصریح کرد: 
امروز افتخار مسلمان بودن و پرچمداری 
ما شده، مظاهر  اسالم نصيب کشــور 
اسالم حقيقی در بين مردمان ما نهادینه 
شده است و باید بدانيم محور همه این 
برکات و نعمت ها شخص رهبري است.

دیدار ها
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رســاني روابط عمومي 
موسسه امام خميني)ره(، مهندس علي رمزي، معاونت 
فناوري اطالعات در گفتگو با مرکز خبر به تبيين فعاليت 

هاي معاونت فناوري اطالعات در سال 92 پرداخت.
مهندس رمزي در ابتدا به وظايف اين معاونت اشــاره 
کرد و يادآور شد: نظارت بر پايگاه ها و شبکه رايانه اي 
مؤسسه، نظارت بر امور و عمليات سخت افزاري و نرم 
افزاري مؤسســه در زمينه هاي برنامه ريزي و اجرايي 
فناوري اطالعات، مطالعه، ارزيابي و پشتيباني وسايل، 
لوازم و ابزار ســخت افزاري در جهت باالبردن سطح 
کارايي بخش هاي مختلف مؤسسه، پشتيباني و اجراي 
کليه امور سمعي و بصري برنامه هاي مؤسسه هم چون: 
همايش ها، نشست ها و برنامه هاي تاالر، از وظايف و 

فعاليت هاي اين معاونت است.
وي فعاليت هاي اداره کل رايانه را، آماده سازي سخت 
افزاري و نرم افزاري بهره برداري از اينترانت ملي، بهره 
برداري از سرويس ويدئو کنفرانس با همکاري اداره کل 

رسانه بين مؤسسه و دفتر تهران برشمرد.
معاونــت فنــاوري اطالعات، عضويــت در کتابخانه 
ديجيتالي گيگا و دسترســي آنالين و روزآمد به متون 
مقاالت معتبر ISI بيش از 200 پايگاه آنالين خارجي، 
پشتيباني نرم افزاري بانک هاي اطالعات، راهاندازي 
دورههــاي آموزش مجازي رايانه عــالوه بر آموزش 
حضوري جهت دانش پژوهان و اساتيد و اعضاي هيأت 
علمي، برگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت براى 
کارمندان مؤسســه و عضويت در پايگاههاي اينترنتي 
داخلى از جمله مگ ايران )بانک اطالعات نشــريات 
کشور( و نورمگز )پايگاه مجالت تخصصي نرمافزارهاي 
علوم اسالمي( و برگزاري کارگاه هاي آموزش اينترانت، 
را بخشــي از فعاليت هاي مديريت گسترش خدمات 

فناوري در سال 92 عنوان کرد.
وى همچنين به اهم فعاليت هاى اداره کل رسانه اشاره 
و يادآور شد: به روز شــدن معرفى موسسه، تجهيز و 
راه اندازى اســتوديو، طرح تجهيز تاالر موسسه به نور 

حرفه اى، تهيه کليپ هاى مناسبتى از حضرت عالمه، 
تهيه فيلم مســتند از مبارزات سياسى قبل از انقالب 
حضرت عالمه مصباح، ضبط برنامه هاى ويژه رمضان 
92 در دفتر رهبرى و ارتباط با شبکه هاى صدا و سيما 
در قالب تفاهم نامه بخشــى از فعاليت هاى اين اداره 

مى باشد. 
مهندس رمــزي فعاليت هــاي اداره کل پايگاه ها را 
مورد توجه قرار داد و اظهار داشــت: پشــتيباني فني 
از 20 ســامانه پورتال جامع، 33 سايت اطالع رساني 
موسســه، 22 سايت نشــريات تخصصي بانضمام راه 
اندازي ســامانه هاي اموال، قراردادها، درخواست اعتبار 
کاال، راه اندازي سايت همايش عالمه طباطبايي )ره(، 
راه اندازي فروشگاه اينترنتي مؤسسه، راه اندازي بخش 
ورود اطالعات پيش ســامانه قوانين و مقررات مربوط 
به مصوبات مؤسســه، طراحي و پياده سازي نرم افزار 
مشکات شامل بخشى از مجموعه آثار عالمه مصباح 
يزدي در 4 بخش آثار نوشــتاري، گفتاري، نگارخانه و 
امکانات پژوهشي ، از اهم فعاليت هاي اداره کل پايگاه 

ها در سال 92 بود.
وي افزود: راه اندازي نرم افــزار ورود اطالعات پروژه 
تصنيف الميزان، نرم افزار مربوط به نمايه نويسي آثار 
عالمه مصباح، فتوحات مکيه و همچنين آماده سازي 
نســخه اندرويدى موبايل نرم افزار منشور جامع قرآن 
کريــم )بخش حيــات جاويد( از ديگــر فعاليت هاي 

مديريت پايگاه ها مي باشد.
معاونت فناوري اطالعــات، در پايان به فعاليت هاي 
دفتر مطالعــات و تحقيقات فناوري اطالعات اشــاره 
کرد و يادآور شــد: تدوين آيين نامه هاي درخواست، 
تصويب، ايجاد پايگاه هاي اطالع رساني و ثبت دامنه 
ها، تنظيم و تدوين مستندات فرآيندهاي مديريت هاي 
مختلف معاونت، اطالعيه ها و بروشورها، مشارکت و 
هدايت جلسات بررســي و تحليل سيستم هاي مورد 
نياز از فعاليت هاي دفتر مطالعات و تحقيقات فناوري 

اطالعات مي باشد.

اهم فعالیت های معاونت فناوری اطالعات در سال 92

به گزارش مرکــز خبر و اطالع رســانى روابط 
عمومى مؤسســه آموزشــى و پژوهشــى امام 
خمينى)ره(، دومين دوره آموزشــى انديشه هاى 
بنيادين اســالمى ويژه خواهران طلبه و دانشجو 

برگزار شد.

حجت االســالم والمســلمين شــکروى، مدير 
روابط عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام 
خمينى)ره( و مدير اجرايــى دفتر پژوهش هاى 
فرهنگى، در جلســه اى که به مناسبت والدت 
حضرت زهرا )س( با حضور عالمه مصباح برگزار 
شد، ضمن تبريک ايام والدت به ارائه گزارشى از 

اين دوره آموزشى پرداخت.
وى با اشــاره به اهداف برگزارى دوره آموزشى 
انديشــه هاى بنيادين اسالمى، خاطرنشان کرد: 
ارتقاء و تعميق ســطح معلومــات بنيادين دينى 
خواهران، آمادگى جهت تبليغ و پاســخگويى به 
سؤاالت و شبهات و آشنايى خوهران با يکديگر 
و ايجاد زمينه هاى الزم براى انجام فعاليت هاى 
جمعى، از اهداف برگزارى اين دوره ها مى باشد.

وى يادآور شد: اولين دوره آموزشى انديشه هاى 
بنيادين اســالمى با حضور 70 نفر از خوهران به 
صورت يک روز در هفته برگزار شد و دروه مبانى 
يک )معرفت شناســى(، مبانى دو )خداشناســى 
فلسفى(، مبانى سه ) انسان، راه و راهنما شناسى(، 
مبانى چهار ) بنياد اخالق(، مبانى پنج )فلســفه 
حقوق( برگزار شده و مبانى شش )فلسفه سياسى 

اسالم( از هفته آينده ارائه خواهد شد.
حجت االسالم و المســلمين شکروى افزود: در 
اولين دوره آموزشى انديشه هاى بنيادين اسالمى 
114 جلسه آموزشى يک ساعت و نيم و 7 جلسه 
فوق برنامه تاکنون بــراى دانش پژوهان برگزار 

شده است.
وى با اشــاره به برگزارى دومين دوره آموزشى 
انديشه هاى بنيادين اسالمى که از آذر 92 شروع 
شده است، اظهار داشت: در اين دوره تاکنون 85 
دانــش پژوه، دروس مبانى يک تا چهار را در 87 
جلسه يک ساعت و نيم گذرانده اند و اين دوره با 
برگزارى سه جلسه در هفته براى دو گروه صبح 

و عصر ادامه دارد.

با همکاری دفتر پژوهش های فرهنگی؛

دومین دوره آموزشی اندیشه های بنیادین 
اسالمی ویژه خواهران برگزار شد
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بــه گزارش مرکز خبر و اطالع رســاني روابط 
عمومي مؤسســه آموزشــي و پژوهشــي امام 
خمينــي )ره(، مديريت آموزش هــاي آزاد در 
گزارشــي روند فعاليت هاي اين مديريت را در 

سال 1392 بدين شرح ارائه کرد.
طرح واليت: که در دو بخــش برگزار گرديد؛ 
بخش مقدماتي آن، با درخواست سازمان بسيج 
دانشجويي کشور براي حدود 1500 دانشجو در 
استان اصفهان و شهرکرد برگزار گرديد. در اين 
دوره  دروس 6 گانه مباني انديشه اسالمي ارائه 

شد.
بخــش دوم، دوره تکميلي طرح واليت؛ که با 
شــرکت 313 نفر از دانشجويان کشور در اين 
دو استان برگزار شد و دروس "فلسفه اخالق"، 
"فلســفه حقوق" و "فلســفه سياست "،  در اين 

دوره ارائه شد.
طــرح واليت دفتــر پژوهش هــاي فرهنگي 
خوزســتان، بســيج مدرســه معصوميه، دفتر 
پژوهش هــاي فرهنگي قــم و مجلس وحدت 
ملي پاکستان از ديگر برنامه هايي بود که براي 
نزديک به 320 نفر از طالب و دانشجويان، در 

استان قم برگزار شد.
مديريت آموزش هاي آزاد به درخواست سازمان 
معارف و بصيرت؛ دروس، "درآمدى بر معرفت 
شناســى و مبانى معرفت دينى"، "خداشناسى 
راهنماشناســى"،  و  راه  "انســان،  فلســفى"، 

"درآمدى بر نظام ارزشــى و سياسى اسالم"، 
"تحليــل سياســى صــدر اســالم و انقالب 
"جريان شناســى سياسى"، واليت  اسالمى"، 
فقيه"، "غرب شناســى"، "دشــمن شناسى"، 
"پاسخ به شــبهات" و "اصول تربيتى" را براي 
1825 نفر از کارکنان اين سازمان در استان هاي 
پاکدشت، اراک، تهران، مشهد، کردستان، يزد، 

اردبيل، سمنان و کرج، برگزار کرد.
طــرح معرفت، از ديگر برنامه هاي ارائه شــده 
طــرح واليت بود که به درخواســت بنياد ملي 
نخبگان براي 110 نفر از دانشــجويان در شهر 
مقدس مشــهد و قم برگزار شد. در اين دوره، 
ســرفصل "کتاب بنيادى ترين انديشــه ها" و 
"ارزش معرفــت و مراتب آن"، "تعدد قرائتها"، 
"وحى، نبوت، امامت"، "نظام ليبرال دموکراسى 
و مردم ساالرى دينى"، "علم دينى" و "معناى 

زندگى" براى دوره تکميلى تدريس شد.
مديريت آموزش هاى آزاد، همچنين طرح هاى 
واليت مستقلى را براى مراکز فرهنگى مختلف 

با سرفصل هاى زير ارائه کرده است:
دروس؛ "انسان، راه و راهنماشناسى"، "فلسفه 
اخالق"، "غرب شناســى" و "جريان شناســى 
سياســى" بــراي 35 نفــر از خواهــران دفتر 

پژوهش هاي فرهنگي.
دروس؛ "درآمدى بر معرفت شناســى و مبانى 
"انسان،  "خداشناسى فلسفى"،  معرفت دينى"، 

راه و راهنماشناســى"، "قــرآن پژوهــى"، 
"سيره عملى ائمه )عليهم السالم("، "فلسفه 
اســالم"،  صدر  "جريان شناســى  حقوق"،  
"غرب شناسى"، "آموزش تحليل سياسى"، 
"فلســفه اخالق" و "عمليات روانى" براي 
850 نفر از دانشــجويان بسيج دانشجويي 

دانشگاه شهيد چمران اهواز.
دروس؛ "واليــت فقيه"، غرب شناســى"، 
"انديشــه، سيره و اســتراتژى سياسى امام 
و مقــام معظم رهبــرى"، "جهــان بينى 
اســالمى"، "جنگ نرم" و "اصول بصيرت 
افزايى" براي 150 نفر از بسيج جامعه زنان 

سپاه تهران.
دروس؛ "درآمــدى بر معرفت شناســى و 
مبانى معرفت دينى"، "خداشناسى فلسفى"، 
"انســان، راه و راهنماشناســى" و "نظــام 
سياسى اســالم" براي 860 نفر از سربازان 
نخبه مرکز تداوم آمــوزش حضرت فاطمه 

)س( قم.
دروس؛  "تشکيالت اســالمى" و "مهدويت و 
انقالب اســالمى" براي 50 نفر از دانشجويان 

بسيج دانشجويي آبادان.
و  "مهدويــت  و  شناســى"  "امــام  دروس؛  
آخرالزمان" براي 36 نفر از دانشــجويان هيئت 

دانشجويي شهيد چمران اهواز.
دروس؛ درآمــدى بر معرفت شناســى و مبانى 
معرفت دينى" و "جريان شناســى صدر اسالم 
و انقالب اسالمى" براي 31 نفر از دانشجويان 

دانشگاه آزاد ماهشهر.
دروس؛  "مبانــى حکومــت دينــى و انقالب 
اســالمى" و "واليت فقيه" بــراي 160 نفر از 
دانشجويان جامعه اسالمي دانشجويان لرستان.

درس "واليت فقيه" براي 70 نفر از دانشجويان 
بسيج دانشگاه انقالب اسالمي تهران.

مديريــت  و  مطالعــه  "راهکارهــاى  دروس؛ 
زمان"، "جريان شناسى سياسى"، "انسان، راه و 
راهنماشناسى" و "جريان شناسى سياسى" براي 
50 نفر از دانشجويان بسيج علوم پزشکي اهواز.

همچنين مديريت آمــوزش هاي آزاد در طرح 
تربيت مدرس ســر فصل هــاي مبانى 6 گانه 
انديشه اســالمى را به صورت کارگاه تدريسى 
و کارگاه روش تدريس براي 117 نفر از طالب 

قم ارائه کرد.

فعالیت های مدیریت آموزش های آزاد در سال 1392
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معرفی کتاب انقالب اسالمی ایران 
بــه گزارش مرکز خبــر و اطالع رســانى روابط عمومى 
موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره(، کتاب انقالب 
اســالمى ايران،؛ انقالب بازگشت به سوى خدا اثر محمد 
جواد نوروزى در پاييز 1392 توســط انتشــارات مؤسسه 

آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره( منتشر شد.
اين کتاب در سه بخش و ده فصل تدوين شده است که در 
بخش اول به بررسى چهار چوب نظرى پرداخته و در فصل 
اول آن مفاهيم و کليات موضوع را تحت عنوان اهميت و 
ضرورت بحث، مفهوم انقالب، انقالب و ساير پديده هاى 
اجتماعى و ويژگى هاى انقالب، تبيين کرده است. فصل 
دوم کتاب انقالب اسالمى و نظريه هاى انقالب را نقد و 
بررسى کرده است و در فصل سوم آن اسالم و انقالب را 
در قالب فلسفه سياسى انقالب اسالمى در رويکرد نظرى 
و فلســفه سياسى در عينيت اجتماعى را تحليل و بررسى 

کرده است.
نويســنده در بخش دوم به تبيين زمينه ها پرداخته و در 

فصل چهارم کتاب موضوع جريان شناسى را مورد توجه 
قرار داده و به توضيح روشن فکرى و روشن فکرى دينى 
اهتمام ورزيده اســت. در فصل پنجم اين کتاب نهضت 
مشــروطه مورد بررســى قرار گرفته و زمينه هاى شکل 
گيرى نهضت تنباکو، زمينه هاى خارجى، جريان مشروطه، 

انديشه سياسى مشروطه و فرجام مشروطه تبيين شد
در فصل ششم عصر رضاخان و در فصل هفتم تحوالت 
عصر پهلوى دوم و در فصل هشــتم کتاب رخداد انقالب 

اسالمى و تشکيل نظام جمهورى اسالمى تبيين شد.
بخش سوم کتاب انقالب اسالمى ايران به بررسى پيامدها 
پرداخته است و در فصل نهم آن آسيب شناسى انقالب را 
در قالب جايگاه و اهميت، آســيب شناسى انقالب در سه 
رويکرد و آسيب شناسى انقالب اسالمى توضيح داده است.

در فصــل پايانى کتاب نيز انقالب اســالمى و معضالت 
فراروى آن تحت عنوان مســئله رابطــه ايران و آمريکا ، 
جهانى شدن، چشــم انداز، مردم ساالرى دينى و مسئله 

خاورميانه تحليل و بررسى شد.
هدف اصلى نويسنده ارائه چهارچوب هاى اسالمى انقالب 
و رخدادهاى آن و نيز بررســى حکومت ستمشــاهى و 

معضالت انقالب و نظريات انديشمندان مختلف، است.

 جلد دوم کتاب رساترین دادخواهی و 
روشنگری 

کتاب پيش روى، ادامه شــرح خطبه نورانى حضرت زهرا 
)س( )معروف به فدکيه( اســت به همراه شرح خطبه آن 
حضرت در بستر بيمارى، که از 22 مرداد 1389 )مصادف 
با آغاز ماه مبارک رمضان( تا 25 خرداد 1390 توسط استاد 

فرزانه حضرت آيت الل مصباح در دفتر مقام معظم رهبرى 
ايراد شده است.

اين مجموعه با تالش پژوهشگر ارجمند حجت االسالم 
عباس گرايى و تحت نظارت اوليه حجت االسالم فارياب 

نگارش يافته است.
اين کتاب در ادامه جلد اول آن، در بخش چهارم به بررسى 
آسيب شناسى جامعه اسالمى پس از درگذشت پيامبر مى 

پردازد.
بخش پنجــم، احتجاج هاى حضرت فاطمه )س( را بيان 
مى کند و در بخش ششــم نيز سخن حضرت فاطمه با 

گروه انصار را در سه فصل تبيين مى کند.
بخش هفتم کتاب پاسخ ابوبکر به احتجاج حضرت زهرا 
)س( و اتمام حجت آن حضرت را بيان مى دارد و دربخس 
آخر دفاع حضرت فاطمه از واليت را در بســتر بيمارى را 

تببين مى کند.

تازه های نشر کتاب

 کتاب خشمت را قورت بده 
 

در کتابى که پيش روى داريد، کوشيده ايم به 
پرســش هايى که ممکن است درباره خشم از 
خودتان يا روان شناسان بپرسيد، پاسخ دهيم؛ 
مانند اينکه خشم چيست؟ چرا خشمگين مى 

شويم؟ آيا خشم هميشــه زيان بخش است؟ 
و چگونه مــى توانيم آن را مهــار کنيم؟ نيز 
کوشيده ايم راهکارهاى ارائه شده، صرفا روان 
شناختى نباشد. از اين روى  راهکار هاى دينى 

مهار خشم را نيز ارائه کرده ايم.
شــما در پايان مطالعه اين کتــاب با مهارت 
هاى مهار خشم آشنا مى شويد؛ اما الزم است 
يادآور شــويم که مهار خشم بدين معنا نيست 
که هرگز خشــم گين نشوين بلکه شامل ابزار 
خشم به شيوه درست و ســگارانه نيز هست.

اين کتاب توسط مجيد جعفرى هرفته نوشته 
شده است.

 کتاب خانواده + عشق × اخالق 
 کتاب خانواده + عشق × اخالق نوشته آقاى 

مجتبى حيدرى به همت انتشارات مؤسسه آموزشى 
و پژوهشى امام خمينى)ره( منتشر شد.

اين کتاب در چهار فصل تدوين شده است که در 
فصل اول موضوع اخالق بين فردى در خانواده را 

بررسى کرده و به موضوعاتى نظير تعريف ادب، 
نشانه ها و جلوه ها، بد اخالقى شوهر، کنترل خشم 

و علل عصبانيت پرداخت هاست.
در فصل دوم با عنوان عفت و حيا در خانواده به 

بررسى نکاتى در اين زمينه پرداخته و با راهکار هاى 
متناسب و دينى به پرسش هاى پيش روى افرا در 

اين زمينه پاسخ گفته است.
در فصل سوم موضوع وفادارى در خانواده بررسى 

شده و رمينه هاى بى فايى برخى از همسران، 
مهمترنى عوامل و زمين ههاى وقوع بى وفايى و 
آسيب هاى بى وفايى به همسر مورد بررسى قرار 
گرفت. در فصل آخر نيز موضوع اعتماد به همسر 

تبيين شده است.
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تازه های نشر مجالت

 فصل نامه روان شناسی دین 
مقاالت این شماره

کارآيى مدل آموزشى مبتنى بر معنويت بر بهبود 
مؤلفه هاى کيفيت زندگى در دانش آموزان.

اثر بخشــى آموزش گروهى به شيوه يکپارجه 
توحيدى بر سطح پرخاشگرى.

بررسى نظريه هاى همسر گزينى و نقد آنها بر 
منابع اسالمى و روان شناسى.

 فصل نامه معرفت فرهنگی اجتماعی 
مقاالت این شماره

نظريه )استفاده و رضامندى( از ديدگاه قرآن 
کريم؛ بررسى کارکردى.

)امر به معروف( و )نهى از منکر( اصول جايگزين 

براى نظريه هاى هنجارى رسانه.
دين و بررسى انتقادى مبانى جامعه شناسان در 

مطالعه آن.
نظريه )تکامل جامعه و تاريخ( استاد شهيد 

مطهرى.

 فصل نامه  معرفت ادیان 
مقاالت این شماره

تحليل نقش دين در جامعه.
بررسى تطبيقى جايگاه و اهميت ازدواج و تشکيل 

خانواده در اسالم و يهود.
اسالم و مسيحيت؛ امکان گفتگوى دو مکتب از 

ديدگاه هانرى کربن.
چالش گناه ذاتى از نگاه آگوستين و پالگيوس.

بررسى و تحليل ريشه ها و زمينه هاى تاريخى 

 دوفصلنامه اسالم و پژوهش های مدیریتی 
مقاالت این شماره

مديريت اسالمى و ضرورت توجه به آن در نظام 
اسالمى.

بررسى تأثير ديدگاه هاى انسان شناسى اسالمى 

و غربى بر نظام ارزشى سازمان.
بررسى نظارت با تأکيد بر خود کنترلى جهت 

ارتقاء سالمت اداری در ایران اسالمی.
مدیریت دانش با الهام از منابع اسالمی.

بررسی نظام جربان خدمات در اسالم.

 دوفصلنامه قرآن شناخت 
مقاالت این شماره

معنا و مبناى عقل گرايى معتزله در تفسير قرآن.
تأثير عدل الهى در تفسير قرآن کريم.
مصلحت انديشى قرآن کريم در اخبار.

نقش علم صرف در تفسير قرآن.
احتباک و آثار معنايى آن در تفسير قرآن.

آيه )نهى از سؤال( و رابطه آن با عصرى بود 
قرآن.

معيارهاى حديث تفسيرى.

 دوفصل نامه اسالم و پژوهش های تربیتی 
مقاالت این شماره

عوامل تربيت عاطفى فرزندان در خانواده؛ 
برگرفته از احاديث.

بررسى ونقد رويکردهاى اثباتى به فلسفه تعليم و 

تربيت اسالمى در جمهورى اسالمى.
جايگاه قرب الهى در تربيت اخالقى.

اثر بخشى آمزه هاى مبتنى بر افزايش رضايت 
زناشويى زنان متأهل.

ارزش هاى خانوادگى و روش تحقق آن از 
ديدگاه اسالم
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نشست علمی

موسسه  مدیریت  گروه  همت  به 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
مدیریت  عنوان  با  علمی  نشست 

جهادی در قرآن برگزار شد 
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی 

روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( روز یکشنبه 31 
فروردین نشست علمی با عنوان مدیریت جهادی در قرآن از ساعت 11 
تا 13 در تاالر اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار 

گردید.
در این نشست علمی حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن منطقی 
جانشین مدیرگروه مدیریت ا استفاده از آیات قرآن کریم درباره مدیریت 
جهادی در قرآن سخنرانی کرد. و پس از سخنرانی به پرسش های اساتید 

و دانش پژوهان حاضر در نشست علمی پاسخ داد
در این نشست علمی وی به تعریف مدیریت جهادی پرداخت و گفت 
مدیریت جهادی به معنای مجموعه اقداماتی است که مدیران ایثارگر و 
خداباور ، با استفاده از منابع انسانی )عقلی و معنوی( و امکانات مادی )نرم 

افزاری و سخت افزاری( برای پیشبرد و تعالی سازمان به کار می گیرند.
منطقی در ادامه افزود: مدیریت جهادی ترکیبی از واژه مدیریت و جهاد 
که اولی ناظر به عمل و دومی گویای یک ارزش دینی است. بنابراین باید 

تالش شود که با این ترکیب عملگرایی ارزشی را تبیین نمود .
وی خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت جهادی نیازمند تقویت دو سیستم در 

کنار هم است. دوسیستمی که ناظر به عمل و ارزش ها باشد. 
جانشین مدیر گروه مدیریت الگوی مدیریت جهادی را تبیین و به تحقق 

اهداف ارزش ها در آن الگو اشاره کرد. 
 وی عالوه بر پاسخگویی به سوالهای منتقدان بحث در نشست علمی 
گفت: سالیان دفاع مقدس و به وجود آمدن انقالب اسالمی بر اساس 
مدیریت جهادی شکل گرفته است و باید از این تجارب ارزشمند استفاده 
کنیم و بر اساس همین تجربه ها به نظریه پردازی و ارائه تئوری بپردازیم.

 مدیریت جهادی در قرآن 

اطالع  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
مؤسسه  عمومی  روابط  رسانی 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

نشست علمی گروه اقتصاد با عنوان شاخص عدالت اقتصادی در الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت روز یکشنبه 93/2/7 از ساعت 18:15 در تاالر 

اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار گردید.
توسط  ایرانی  اسالمی  الگوی  در  اقتصادی  عدالت  شاخص  نشست 
و  شد  ارائه  رجایی  کاظم  محمد  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
حجت االسالم و المسلمین دکتر خلیلیان و دکتر محمدجواد توکلی، ناقد 

این بحث علمی بودند.

شاخص عدالت اقتصادی 
در الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت

نشست علمی گروه تاریخ و اندیشه های معاصر 
روحانیت  مفهوم  تاریخی  معناشناسی  عنوان  با 

برگزار  گردید.
روابط  رسانی  اطالع  و  خبر  مرکز  گزارش  به   
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  عمومی 

خمینی)ره( در این نشست علمی که روز شنبه 93/2/6 از ساعت 18:30 
برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالرسول یعقوبی سخنرانی 

کردند. 
پس از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالرسول یعقوبی، 
اساتید و دانش پژوهان حاضر در جلسه سوال ها و نقدهای علمی خود را 

مطرح کردند.

معنا شناسی تاریخی مفهوم روحانیت

از ميان انديشمندان مسلمان، به  ويژه در عصر حاضر، کمتر کسي را مي توان 
از جهت جامعيت و کمال علمي در حوزة فلسفه و معارف اسالمي، هم  وزن و 
هم  سطح عالمه طباطبايي و شاگردان ايشان دانست. عالمه طباطبايي را به 
حق بايد خورشيد فروزاني دانست که در عصر ظلمت و بيداد کفر و طاغوت 
با تربيت دانشوراني برجسته، منظومة پويا و پايداري از علم و معرفت را پديد 
آورده است؛ منظومهاي که با انتشار نورانيت خود آفاق جهاني را در نورديده 

و ذهن هاي هشيار جوامع انساني را متوجه خود ساخته است. 
گرچه شناخت عالمه به اين سادگي ها ميسر نيست، با وجود اين، عالمه 
را مي توان از طريق آثار علمي و تربيتي او و به  ويژه تربيت انديشمندان 
مبرزي چون استاد شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و استاد جوادي آملي 
بازشناسي کرد. هر سه نفر طي سال هاي متمادي از محضر پربرکت تدريس و 

تربيت اين انسان الهي بهره مند بوده اند. 
به عالوه، رابطة معنوي و عاطفي ميان 
آنان و عالمه زبانزد خاص و عام بود، 
به گونه اي که عالمه به آنان و آنان به 
عالمه عشق مي ورزيدند و به يکديگر 

مباهات مي کردند. 
پرباري علمي و معرفتي، انديشه ورزي، 
تدبير،  معنويت،  شايسته،  ُخلق  حلم، 
بزرگ منشي،  درايت،  دورانديشي، 
جمله  از  همه  و...  متانت،  صالبت، 

خصايص بابرکت علمي تربيتي عالمه به شمار مي روند که در وجود يکايک 
نام بردگان باال از شاگردان ايشان به منصة ظهور رسيده است. اينان همچون 
ستارگاني بر گرد خورشيد فروزان عالمه منظومه اي را تشکيل داده اند که 
شعاعش اطراف و اکناف عالم را فرا خواهد گرفت و جهان را به نور حقيقت 
روشن خواهد ساخت. از تشکيل اين منظومة علمي و معرفتي مکتبي به 

دست مي آيد که از آن به عنوان مکتب عالمه بايد ياد کرد.

نشست علمی پیش همایش اندیشه های عالمه طباطبایی)ره( در تفسیر المیزان

مکتب تربیتي عالمه طباطبایي
با تأکید بر مدلوالت تربیتي در تفسیر المیزان
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پایان نامه های دفاع شده

مباني نظري اندیشه سیاسي امام خمیني )ره(
پديدآورنده: سلمانيان، حسنعلي

چکیده:
بديهي است که تمامي انديشه هاي سياسي ضرورتا بر يک سري مباني 
فکري خــاص و کالن مبتني اند که همان ها اصول و کنش سياســي 
انســان را توليد مي کنند، به طوري که چه بسا عدم توجه به آن مباني 
قدرت درک و نيز چرايي رفتارها و گفتارهاي سياسي را ناممکن خواهد 
ســاخت. امام خميني نيز مانند هر انديش ورز سياســي داراي عقايد و 
افکار خاص سياســي اســت که در عمل نيز توانســته است بخشي از 
آنها را اجرايي کند، اما ســوال مهم اين اســت کــه مباني فکري اين 
انديشه ها کدام است؟ اين رساله ســعي کرده است تحت عنوان مباني 
نظري انديشه سياسي امام خميني اوال بنيادهاي فکري انديشه سياسي 
ايشــان را در چهار حوز معرفت شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي 
و دين شناســي تبيين کرده و ثانيا نحوه توليد انديشــه سياسي ايشان 
از آن مباني را تشــريح نمايد. بر اين اســاس تحقيق نشان مي دهد که 
امام خميني از هر گونه شــکاکيت و نســبي گرايي بــه دور بوده و با 
معتبر دانســتن راه هاي متعدد معرفت )عقل، حس و تجربه، وحي و ...( 
بــه امکان حصول معرفت يقيني باور دارد. ايشــان با نفي انحصار عالم 
تکويــن در دنيا، تمــام عالم موجود اعم از مــادي و غير مادي را عين 
ربط و عين تعلق به ذات باري تعالي مي داند. نيز از نظر ايشــان انسان 
نيز موجودي خالصه شــده در جسم مادي نيســت. انسان روحي دارد 
که بايد ســاخته و تربيت شــود و کمال تربيت او رسيدن به قرب الهي 
اســت بنابراين دين که ابزار وصول به چينين مقصدي اســت در حيات 
انســان ضرورتي انکار ناشــدني دارد. کامل ترين و جامع ترين آنها يقينا 
دين اســالم است که پاسخگوي تمام نيازهاي بشري است؛ با توجه به 
اين دســته از حقايق؛ رساله نشان مي دهد که تمام انديشه هاي سياسي 
حضرت امام خميني مانند آزادي، قانون گرايي، عدالت، استکبار ستيزي، 
حمايت از محرومان، صدور انقالب و ... بر اين مباني ياد شــده استوار 
بوده و در بستر دين و به منظور تربيت انسان ها و رسيدن آنها يه کمال 

که همان قرب الهي است تنظيم يافته است.

تحلیل ظرفیت نظریه والیت فقیه در حوزه کارآمدي سیاسي

پديدآورنده: مهدى قرباني
چکیده:

 درباره چگونگي اداره جامعه سياسي نظريه هاي متعددي توسط انديشمندان 
سياسي مطرح شده است.

 در اين بين، نظريه واليت فقيه به دليل بديع بودن آن در نســبت با ديگر 
نظريه هاي سياســي و همچنين به دليل عينيــت يافتن آن در چارچوب 
جمهوري اسالمي ايران، اهميت ويژه اي پيدا کرده و پژوهش هاي متعددي 

براي تبيين زواياي مختلف اين نظريه ارائه شده است.
 بــا اين حال، تحقيــق در اين عرصه و واکاوي ابعــاد مختلف اين نظريه 
ضرورتي غيرقابل انکار اســت.در پي درک اين ضرورت، پژوهش پيش رو 
بــه تحليل ظرفيت تئوريک نظريه واليت فقيه در باب کارآمدي سياســي 
مي-پردازد، با اين هدف که اوال ظرفيت هاي اين نظريه را براي کارآمدي 
سياسي تبيين نمايد. ثانيا امتيازهاي اين نظريه را در مقايسه با ديگر نظريه 
ها نشــان دهد و ضمن پاسخ به ســئوال از کارآمدي و شبهاتي که در اين 
زمينه مطرح است، جامعيت و اتقان آن را روشن تر نمايد.وجود ظرفيت هاي 
قابل توجه در يک نظريه نه تنها کارآمدي خود نظريه را نشــان مي دهد، 
بلکه نويدبخش کارآمدي حکومت مبتني بر چنين نظريه اي نيزمي باشد. در 
فرايند اين پژوهش، کارکردهايي که نشانگر کارآمدي سياسي است، براي 
ظرفيت ســنجي نظريه واليت فقيه به کار گرفته مي شــود. اين کارکردها 
عبارتند از: استبدادستيزي، تحقق مردم ساالري ديني، تبلور وحدت در عين 
کثرت، تأمين مصلحت عمومي و تحقق مشارکت سياسي فعال. حال اگر در 
حکومت مبتني برنظريه واليت فقيه، اين ظرفيت ها مورد تأمل و پي گيري 
قرار گيرد، تحقق کارآمدي سياســي در جامعه دور از دسترس نخواهد بود. 
بررســي تجربه جمهوري اسالمي ايران در سال هاي پس از انقالب نشان 
مي دهد که بخش اعظمي از اين کارکردها محقق شــده است.در بررسي 
ظرفيت نظريه هاي سياســي، اگر چه مي توان از روش هاي متعددي بهره 
جست اما تالش ما بر اين بوده است تا پس از توصيفي دقيق از کارکردهاي 
نظريه واليت فقيه، به تحليل ظرفيت هاي آن در حوزه کارآمدي سياســي 

مبادرت ورزيم.

پديدآورنده: منصور اسدي
چکیده:

تالش براي ســاختن آينده اي بهتر و طراحي و تبيين ويژگي ها و ترســيم 
موقعيت جامعه اي که نســل هاي امروز و آينده، بتوانند آگاهانه و با اتکاي به 
نفس، در مســير تحقق آن گام بردارند، نه تنها الزمة پويايي و اميد مردم اين 
سرزمين است، بلکه برآمده از اصول و آرمان هاي اسالمي و انقالبي است و 
رويکرد و رفتار دولت و دســتگاه اجرايي کشور را در چارچوب آن، هدف دار و 

معنادار مي کند.
ايــن پژوهش در  پي تبيين مباني نظري توســعة اســالمي با رويکرد 
ســازماني و تأکيد بر سند چشــم انداز که درواقع سؤال اصلي تحقيق 
ـ ، به طرح مباني نظري، شــاخص ها، ويژگي هاي توســعة  نيز هســت 
اسالمي و تشــخيص نيازهاي اساسي مباني انسان، جامعه و سازمان، 
با اســتفاده از منابــع و آموزه هاي ديني پرداخته اســت. مؤلف ضمن 

تأکيــد بر الگوهاي غيرخطي، ســعي کــرده با تعريف نو از توســعة 
اســالمي، گام هاي اوليه را در بومي ســازي نظريات توســعه بردارد. 
تئوري توســعة هر کشوري را بايد براساس ســه شاخة مباني نظري، 
شــاخصه ها و ويژگي هاي توســعة متناسب با همان کشور و افراد آن، 
در ســه سطح ســازمان، جامعه و نيروي انســاني ترسيم کرد. محقق 
معتقد اســت چون توسعة دين محور، تئوري جديدي است، براي بومي 
کردن آن متناسب با ايران و مباني نظري اين کشور و ويژگي هايش، 
و در ادامه تدوين شــاخص هايي براي ســنجش آن، بايــد مطالعات 
ديگري صــورت پذيرد. براي ترســيم چشــم اندازي از آيندة تئوري 
توســعة دين محور به روش علمي، بايد سه عنصر اساسِي فرد، جامعه 
و سازمان را براســاس آيات و رواياتي که به بيان ويژگي هاي انسان 
و جامعة آرماني پرداخته اند، مطالعه کنيم و وجه مشــترک فعاليت فرد 

و جامعه و سازمان نياز است.

تبیین مباني نظري توسعة اسالمي با رویکرد سازماني و تأکید بر سند چشم انداز بیست سالة نظام
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانى 
روابط عمومى مؤسســه آموزشى و 
پژوهشــى امام خمينى)ره(، آيت الل 
رجبى دبير علمى همايش بين المللى 
در  طباطبايى  انديشــه هاى عالمه 
تفسير الميزان در ديدار با خبرنگاران 
به تشــريح اهداف ايــن همايش 
پرداخــت و گفت: مرحــوم عالمه 
طباطبايــى)ره( از شــخصيت هاى 
کم نظيــر و به يک معنا بى نظير در 
جهان اسالم و به ويژه جهان تشيع 

اســت و حق عظيمى بر حوزه هاى علميــه و فرهيختگان در 
علوم انسانى و اسالمى به ويژه در قلمرو فلسفه و تفسير دارند و 
در واقع احياگر مبانى عقلى و مباحث تفسيرى در حوزه علميه 

قم و در جامعه اسالمى هستند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه افزود: مهم ترين 
اثــر آن بزرگوار که يک دايره المعارف آموزه هاى دينى و علوم 
انسانى اسالمى مى باشد کتاب شــريف تفسير الميزان است. 
بزرگانى مانند مرحوم شــهيد مطهرى، آيت الل جوادى آملى 
و آيت الل مصباح يزدى: با تجليلى بى نظير از اين تفســير ياد 
مى کنند اســتاد مطهرى فرموده اند: تفسير الميزان همه اش با 
فکر نوشته نشده است من معتقدم که بسيارى از اين مطالب، 
از الهامات غيبى است. کتاب تفسير عالمه طباطبايى بهترين 
تفسيرى است که در ميان شيعه و سنى از صدر اسالم تا امروز 
نوشته شده اســت. مرحوم آيت الل حاج آقا بزرگ تهرانى هم 
مى فرمايد تفسير الميزان دائره المعارف بزرگى در تفسير قرآن 
است که با شــيوه اى برهانى و فلسفى و سبکى جالب تأليف 
شده است. آيت الل مصباح )مدظله العالى( مى فرمايند: سال ها 
بلکه قرن ها بايد بگذرد تا به طور کامل ابعاد وجودى ايشــان 

شناخته شود.
يکى از آن تالش ها همين همايش بين المللى انديشــه هاى 
عالمه طباطبايى در تفســير الميزان اســت و البته يک طرح 
جامعى در مورد الميزان تهيه شده است که يک بخشى از آن 
همايش اســت. آن طرح جامع از نگارش و ويرايش و تحقيق 
راجع به متن الميزان تا نوشتن تفسير موضوعى درباره الميزان 
و نشســت ها و همايش هاى علمــى و بين المللى محورهاى 

متعددى را دربرمى گيرد.
استاد حوزه علميه قم خاطرنشان کرد: تفسير موضوعى بر اساس 
الميزان سه مرحله دارد که طرح تصنيف الميزان مرحله اول آن 
اســت و در 29 محور با همکارى حدود 60 محقق از رشته هاى 
مختلف علوم انسانى و اسالمى در جريان است و دستاوردهاى 

آن طرح هم براى همايش قابل استفاده خواهد بود.
آيت الل رجبى گفت: اولين همايش بين المللى در ســال آينده 
يعنى از 24 تا 26 آبان ماه ســال 1393 برگزار خواهد شــد و 
اولين همايش ملى نيز در ســال 91 برگزار شده است اما اين 

همايش ها انشاءالل ادامه خواهد داشت.
 وى در ادامه افزود: در همايش اول کارى که انجام گرفته اين 
است که محورهاى همايش و فراخوان همايش تهيه شده که 

ده محــور کالن و در زير مجموعه 
ايــن محورهــاى کالن 30 محور 
اصلــى وجود دارد و در زير مجموعه 
30 محور اصلــى 170 محور فرعى 

تعريف شده است.
 به عنوان مثــال ذيل محور معرفت 
شناسى و روش شناســى 80 محور 
فرعى وجــود دارد کــه در هريک 
مى توان موضــوع يک يا چند مقاله 

علمى پژوهشى قرار گيرد.
وى در ادامه افــزود اين همايش با 
همکارى 23 مرکز علمى برگزار مى شود که 6 نهاد علمى آن 
از 6 کشور جهان مشارکت خواهند داشت و بقيه از مراکز علمى 
داخلى مى باشــد که پيش همايش هايى در اين مراکز برگزار 

خواهد شد و متعاقبا زمان بندى آن اعالم مى گردد.
آيت الل رجبى گفــت: يکى از اهداف همايش آن اســت که 
فعــاالن در حوزه علوم قرآنى و شــخصيت عالمه در جريان 
همايش قرار بگيرند تا فرهنگ سازى در سطح بين المللى براى 

شخصيت عالمه و تفسير شريف الميزان صورت گيرد.
دبير علمى همايش در ادامه افزود: از وجود آيت الل ســيدجعفر 
مرتضى و شــخصيت هاى ديگرى از لبنان، آيت الل آصفى از 
عراق استفاده خواهيم کرد، و با شخصيت ديگرى مذاکره شده 
اســت و اميدواريم انشــاءالل از همه آنان در همايش بهره مند 

شويم.
آيت الل رجبى در رابطه با اهداف کلى اين سلســله همايش ها 
خاطرنشــان کرد: اين همايش هايى را که برگزار مى کنيم پنج 
هدف اساســى دارد يکى اين که به معرفى عالمه طباطبايى و 

تفسير الميزان در سطح ملى و بين المللى بپردازيم.
دوم شناســايى صاحب نظران و فعاالن اين حوزه و همين طور 
آثار، ســايت ها، مقاالت و نرم افزارها مربوط به تفسير الميزان 
و تهيه و نشر شناخت نامه الميزان به منظور زمينه سازى براى 

هم انديشى و همکارى و هميارى در اين زمينه.
ســوم تبيين، بررســى و ارائه آراء مرحوم عالمه طباطبايى در 
حوزه هاى مختلف با محوريت تفسير الميزان و در حوزه تفسير

چهارم جهت گيرى اين همايش ها و محورها به ســوى علوم 
اسالمى و انســانى است تا زمينه ســازى براى تدوين علوم 
انســانى اسالمى که مورد تأکيد مقام معظم رهبرى و حضرت 

امام بود فراهم شود.
 پنجم زمينه سازى براى استفاده تخصصى و جامع تر و فنى تر 

و ناظر به نيازهاى زمان از تفسير الميزان
درخصوص همايش ســال بعد هدف هاى ويــژه اى داريم که 
عبارتند از فرهنگ ســازى نسبت به اين مسئله تا توجه جامعه 
اســالمى و جامعه شــيعه را به وجود کتاب ارزشمند الميزان و 
اين که در حوزه هاى مختلف بايد از اين کتاب اســتفاده کرد، 

جلب نماييم. 
هدف دوم شناسايى شخصيت ها،  مراکز مختلف و سايت هاى 
فراوانى است که در حوزه انديشه هاى عالمه در الميزان فعال 

هستند.

گزارش همایش بین المللی اندیشه های عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان

ــانى  ــالع رس ــر و اط ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
روابــط عمومــى مؤسســه آموزشــى و پژوهشــى 
امــام خمينــى)ره( حجت االســالم و المســلمين 
ــرکل آموزشــى  ــا مدي ســيد جــواد حســينى کي
ــه  ــهادت عالم ــتانه ش ــت: در آس ــه گف مؤسس
ــم و  ــت روز معل ــم گراميداش ــرى، مراس مطه
تجليــل از مقــام اســتاد بــا ســخنرانى حضــرت 
عالمــه آيــت الل مصبــاح يــزدى روز پنجشــنبه 

ــد. ــزار  گردي ــاعت 10:45 برگ 93/2/11 س
ــت  ــم معاون ــن مراس ــد: در اي ــادآور ش  وى ي
ــوه  ــى، نح ــائل آموزش ــوزش، مس ــرم آم محت
ــد  ــزارش دادن ــر و ... را گ ــاتيد برت ــاب اس انتخ
ــه  ــاز موسس ــر و ممت ــاتيد برت ــر از اس و ازده نف
بــا حضــور رياســت محتــرم موسســه حضــرت 
ــوح  ــد و ل ــل ش ــزدى تجلي ــاح ي ــه مصب عالم
ــم  ــود تقدي ــم يادب ــه رس ــه اى ب ــر و هدي تقدي

شــد.
جــواد  ســيد  المســلمين  و  حجت االســالم 
ــه تجليــل از دانــش  ــا اشــاره ب ــا ب حســينى کي
ــک  ــده نزدي ــه در آين ــاز موسس ــان ممت پژوه
يــادآور شــد: در نيمســال جــارى بيــش از 102 
ــع  ــاالى 19 در مقط ــدل ب ــا مع ــاز ب ــر ممت نف
ــع  ــر در مقط ــه 30 نف ــب ب ــى و قري کارشناس
کارشناســى ارشــد بــا معــدل بــاالى 18 و بيــش 
از 20 نفــر ممتــازان در دوره دکترى داشــتيم که 
انشــاالل در طــى مراســمى بــا حضــور حضــرت 
عالمــه مصبــاح يــزدى تجليــل خواهنــد شــد. 
ــى  ــائل آموزش ــى، مس ــور آموزش ــر کل ام مدي
ــار  ــرار داد و اظه ــه ق ــورد توج ــا را م ــتان ه اس
داشــت: ما دفاتر آموزشــى در 10 اســتان کشــور 
داريــم کــه در نظــام آموزشــى آنهــا مثــل نظــام 
آموزشــى موسســه در قــم اســت ولــى طرحــى 
را تهيــه و بــه شــوراى سياســتگذارى آمــوزش 
ــم کــه برخــى از ســرفصل هــا  ــه کــرده اي ارائ
ــه  ــاى موسس ــه ه ــاوت از برنام ــن متف و عناوي
ــر اســاس  ــر ب ــود و ايــن تغيي در قــم خواهــد ب
شــرايط و نيــاز اســتانها طراحــى شــده اســت. 

تجلیل از مقام استادان ممتاز 
موسسه به مناسبت روز معلم

اولین همایش بین المللی اندیشه های عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان با مشارکت              
23 مرکز داخلی و خارجی برگزار خواهد شد
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دومين پيش همايش از همايش بين المللى انديشــه هاى 
عالمه طباطبايى در تفســير الميزان روز چهارشنبه سوم 
ارديبهشت ماه 1393 از ساعت 8:30 صبح در دانشگاه الزهرا 
با همکارى مؤسســه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره( 

برگزار شد. 
به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانى روابط عمومى مؤسسه 
آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره( دومين پيش همايش از 
همايش بين المللى انديشه هاى عالمه طباطبايى در تفسير 
الميزان با عنوان زن در انديشه عالمه طباطبايى در سالن 
دکتر تورانى ساختمان خوارزمى دانشگاه الزهرا )س( برگزار 

شد. 
برنامه هاى اين پيش همايش از ســاعت 8:30 با تالوت 
قرآن کريم آغاز شــد و پس از اعالم برنامه ها خانم دکتر 
ســهيال جاللى کندرى، خانم دکتر فتحيــه فتاحى زاده و 
حجت االسالم و المسلمين محمدرضا زيبايى نژاد سخنرانى 
کردنــد و پس از پخش کليــپ در ميزگرد علمى خانم ها 
ايزدى، عاليى رحمانــى و وثوقى از اعضاى هيئت علمى 
گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا و حجت االسالم و 
المسلمين زيبايى نژاد رياست مرکز مطالعات زن و خانواده 
حوزه علميه شرکت داشتند که در مباحث علمى خود و در 
پاســخ به پرسش ها به ارائه نظر و ديدگاه هاى خود درباره 

انديشه هاى عالمه طباطبايى و شهيد مطهرى پرداختند.
در اين همايش دبير اجرايى همايش جناب حجت االسالم 
و المســلمين شــکراللهى در ارائه گزارش ضمن تشکر از 
همکارى دانشــگاه الزهرا به تعداد مقاالت ارسال شده از 

سراسر کشور براى همايش اشاره کرد و گفت بيش از 500 
مقاله و در حدود 600 مقاله براى همايش دريافت داشته ايم 

که داورى براى تعيين مقاله هاى برتر همچنان ادامه دارد.
وى خاطر نشان کرد: در هفتاد جلسه کميته علمى که 700 
محور براى انديشه هاى عالمه طباطبايى در تفسير الميزان 
مشخص شده اســت، مى بينيم که عالمه در ذيل تمامى 
علوم انسانى حرفى نو دارد و پاسخ بسيارى از مسائل انسانى 

در آن امکان پذير است. 
شکرالهى در ادامه افزود: دبيرخانه همايش بين المللى عالمه 
طباطبايى به صورت دائمى خواهد بود و در سال هاى آينده 
به صورت تخصصى و در موضوعات مختلف همايش هاى 

داخلى و بين المللى خواهيم داشت. 
گفتنى است نماينده دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم 
نيز زمان ارائه مباحث علمى، سخنرانى ها و ميزگرد علمى 

در اين پيش همايش حضور داشت.

زن در اندیشه عالمه طباطبایی پيش همایش عالمه طباطبایی)ره( 

سومين پيش همايش از همايش بين المللى عالمه 
طباطبايى با همکارى مؤسســه آموزشى و پژوهشى 
امام خمينــى)ره( و گروه قرآن پژوهى پژوهشــگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمى برگزار شد
به گزارش مرکز خبر و اطالع رســانى روابط عمومى 
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره( سومين 
پيش همايش از همايش بين المللى انديشــه هاى 
عالمه طباطبايى در تفسير الميزان همراه با ميزگرد 
علمى با موضوع روش تفســير قرآن به قرآن عالمه 
طباطبايى )ره( روز پنج شــنبه 4 ارديبهشت ماه 93 
ساعت 10 تا 13 در تاالر معرفت پژوهشگاه فرهنگ 

و انديشه اسالمى شهر مقدس قم برگزار شد. 
در اين همايش حجت االســالم و المسلمين محمود 
رجبى با موضوع مبانى تفســير قرآن از نظر عالمه 
طباطبايى ، حجت االســالم و المسلمين عبدالکريم 
بهجــت پور با موضوع مرز تفســير تبيين و جرى و 
تطبيق در نگاه عالمه و حجت االســالم و المسلمين 
محمد عابدى با موضوع قرائت هاى مختلف از روش 
تفسير قرآن به قرآن عالمه سخنرانى کردند و به ارائه 

ديدگاه هاى خود پرداختند.
دبيــر علمى ايــن پيش همايش حجت االســالم و 
المسلمين محمد على اسدى نسب بود که در آغاز به 
توضيح برنامه هاى اين همايش پرداخت و در پايان با 
جمع بندى علمى، سومين نشست را با ذکر خاطره اى 

زيبا از عالمه طباطبايى به پايان برد. 
اولين ســخنران پيــش همايش حجت االســالم و 

المســلمين استاد عابدى بود که گفت: اکثر محققان 
برداشــت هاى پراکنده اى از تفســير الميزان دارند و 
قرائت از روش تفسير الميزان در روش آنان با مبانى 
عالمه گاهى جور در نمى آيد و به نظرم اين قرائت ها 
10 يا 12 قرائت است که يکى از اين روش ها روش 
تفســير قرآن به قرآن آيات اســت و تفسير آيت الل 

جوادى آملى هم از نوع تفسير قرآن به قرآن است. 
وى خاطر نشــان کرد: در جمع آورى برداشــت ها، 
برداشــت آيت الل مصبــاح، آيــت الل  معرفت، دکتر 
صادقى، اســتاد بابايى و اســتاد بهجت پور را مطرح 

کرده ام و به توضيح آن پرداخته ام. 
عابدى در ادامه افزود: براى مشــکل فهم و اختالف 
فهم ها، روش قرآن به قرآن در نگاه عالمه وجود دارد 
و در هندسه مقدمات الميزان، 22 مبنا در مقدمه يافت 
مى شــود که مى توان آن را خالصه کرد و عالمه 7 

محور را بيان مى کند. 
در ادامه اين پيــش همايش آيت الل رجبى به مبانى 
روش تفســير قرآن به قرآن پرداخت و گفت: مرحوم 
عالمه عالوه بر قرآن به عنوان منبع، روايت و عقل را 
هم منبع مى دانند ولى به بحث شهود اهميت چندانى 

قائل نيستند اگرچه از آن هم بهره مند بوده اند. 
 وى در ادامه افزود: منشــا نقدها عدم شــفاف بودن 

جايگاه هر منبع و ديدگاه عالمه در هر منبع اســت 
کــه بايد آنگونه که خودش بيان کرده اســت آن را 
روشن ســازيم و اگر چنين شود بسيارى از اختالف 

ها رنگ مى بازد. 
 وى اظهار داشــت: بى نيازى قرآن به غير قرآن به 
معناى منبع بودن روايت و عقل نيســت و به معناى 

بى نيازى مفسر به فهم به غير قرآن هم نمى باشد. 
وى خاطر نشــان کرد: ما بايد در تفسير به داده هاى 
تضمينى تاکيد کنيم و آنچه که يقينى نيست نمى تواند 
در تکيه گاه تفسير باشد. ما بايد يقين داشته باشيم که 
روايت صادر شده است و در بديهيات هم به بديهيات 

عقلى تکيه کنيم يعنى بر يقينيات تکيه کنيم. 
آيت الل  رجبى گفت: قــرآن در ميان مقاصد خودش 
هيچگونه ابهامى نــدارد و تحميل به قرآن به کلى 

مردود است. 
ســخنران پايانى اين پيش همايش استاد بهجت پور 
بود که به هندســه روش تفسيرى عالمه پرداخت و 
گفت: عالمه به حد و مرزها توجه داشته و به کشف 
مراد خداى متعال پرداخته است. وى در ادامه به فهم 
قرآن از حيث مفهومى، مصداقى و تفصيلى اشاره کرد 
و سپس گفت: من به ترتيب نزول تأکيد دارم و هرچه 
به اين مســئله نزديک تر شويم فهم مطلب دقيق تر 
مى شــود و با پيام کلى و تطبيق به شــرايط موجود 
جهان مى توان به فهم بيشترى رسيد و با نگاه به خود 
قرآن مى شود منابعى را که خود قرآن راهنمايى کرده 

است را از دل آن متن در آورد.

پیش همایش روش تفسیر قرآن 
به قرآن عالمه طباطبایی)ره(

بــه گــزارش مرکــز خبــر و اطــالع رســانى 
و  آموزشــى  مؤسســه  عمومــى  روابــط 
پژوهشــى امــام خمينــى)ره( همايــش نيــم 
روزه بــا عنــوان  راهکارهــاى اجرايــى اصل 
هشــتم قانــون اساســى )امــر بــه معــروف و 
نهــى از منکــر( در تــاالر مؤسســه آموزشــى 
برگــزار  خمينــى)ره(  امــام  پژوهشــى  و 

ــد.   گردي
ايــن همايــش نيــم روزه حضــرت   در 
عالمــه مصبــاح يــزدى، حجت االســالم 
ــى و  ــى آقاتهران ــر مرتض ــلمين دکت و المس
ــد.  ــى ســخنرانى کردن ــروز اصالن ــر في دکت
همايــش نيــم روزه بــا عنــوان  راهکارهــاى 
اجرايــى اصــل هشــتم قانــون اساســى 
)امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر( ، پنــج 
شــنبه 18 ارديبهشــت ســال 93 از ســاعت 
9 صبــح تــا 13 در تــاالر مؤسســه آموزشــى 
و پژوهشــى امــام خمينــى)ره( برگــزار شــد.

گفتنــى اســت در ايــن همايــش عــالوه بــر 
ارائــه مقــاالت، ميزگردعلمــى تشــکيل شــد 
ــان  ــرات ارزشمندش ــه نظ ــا ارائ ــاتيد ب و اس

بــه ســوال هــا پاســخ دادنــد.

راهکارهای اجرایی اصل 
هشتم قانون اساسی )امر به 

معروف و نهی از منکر(
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فعالیت های گروه مدیریت در مصاحبه با
 حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن منطقی

و  خبــر  مرکــز  گــزارش  بــه 
عمومــى  روابــط  اطالع  رســانى 
مؤسســه آموزشــى و پژوهشــى امــام 
ــالم  ــاب حجت االس ــى)ره( جن خمين
والمســلمين دکتــر محســن منطقــى 
ــت در  ــروه مديري ــر گ ــين مدي جانش
مصاحبــه بــا روابــط عمومى مؤسســه 
ــت  ــروه مديري ــرد گ ــاره ى عملک درب
گفــت: رشــته ى مديريــت از ابتــداى 
تأســيس مؤسســه فعاليتش را شــروع 
کــرده اســت و به  خاطــر اهميتــى کــه 
بنيانگــذار ايــن مؤسســه ى ارزشــمند، 
ــاح  ــت الل مصب ــه آي ــرت عالم حض
ــتند، از  ــته داش ــن رش ــه اي ــزدى ب ي
ــى  ــاد کارگروه ــه ى هفت ــل ده اواي
تشــکيل داده بودنــد و گروهــى از 
خبــرگان مديريــت در دانشــگاه و 
ــوزه،  ــان در ح ــم از آقاي ــدادى ه تع
مديريــت  بــه  راجــع  بحث هايــى 
داشــتند کــه نتيجــه ى آن منجــر 
پيش نيازهــاى  کتــاب  چــاپ  بــه 
کــه  گرديــد  اســالمى  مديريــت 
مجموعــه ســخنرانى هاى آيــت الل 
در  جلســه  ســيزده  در  مصبــاح 

ــت. ــران اس ــگاه ته دانش
ــود  ــر آن ب ــازى ب ــأله آغ ــن مس اي
ــاى  ــه وارد بحث ه ــوزه علمي ــه ح ک
ــه  ــايد ب ــود. ش ــت ش ــش مديري دان
رشــته  ايــن  صحيح تــر  عبــارت 
ــه شــکل  ــار در حــوزه علمي ــن ب اولي
ايــن  فارغ التحصيــالن  و  گرفــت 
و  آموزشــى  مؤسســه  در  رشــته 
ــزء  ــى)ره( ج ــام خمين ــى ام پژوهش
اوليــن افــرادى هســتند کــه در حــوزه 
علميــه بــه دانــش مديريــت اســالمى 

پرداخته انــد. 
در حــال حاضــر در ســه مقطــع 
ارشــد  کارشناســى  کارشناســى، 
و  داريــم  دانش پــژوه  دکتــرى  و 
ــل  ــدود 130 فارغ التحصي ــون ح تاکن

داشــته ايم. رشــته  ايــن  در 
ــع  ــه راج ــت در مؤسس ــته مديري رش
ــا  ــت و خصوص ــف روحاني ــه وظاي ب
ناظــر بــه مســائل فرهنگــى فعاليــت 
در  مديريــت  رشــته ى  مى کنــد. 
رشــته ى  در  مثــال  دانشــگاه ها 
مديريــت  صنعتــى،  مديريــت 
بازرگانــى، مديريــت بيمــه، و... اســت 

ــف  ــه وظاي ــى ب ــدان ارتباط ــه چن ک
روحانيــت نــدارد بنابراين در مؤسســه 
نمى شــود  ارائــه  رشــته ها  ايــن 
ــت  ــول، مديري ــت تح ــه مديري بلک
نيــروى انســانى، مديريــت رفتــار 
ــت گذارى  ــت سياس ــازمانى، مديري س
کــه  ديگــر  عناويــن  و  عمومــى 
و  روحانيــت  بــا شــاکله وظايــف 
کارهــاى فرهنگــى ســازگارى دارد در 

مى شــود. ارائــه  اين جــا 

فعالیت های آموزشی
ــع  ــر دو دوره در مقط ــال حاض در ح
نفــر   35 و  داريــم  کارشناســى 
در  هســتند،  تحصيــل  مشــغول 
مقطــع کارشناســى ارشــد نيــز دو 
دوره بــه ظرفيــت 18 دانش پــژوه 
در  و  هســتند  تحصيــل  مشــغول 
ــان  ــم دانش پژوه ــرى ه ــع دکت مقط
يــک دوره فارغ التحصيــل شــده اند 
و در دوره دوم هــم دانش پژوهــان 
ــرى و  ــاله دکت ــن رس ــال تدوي در ح
در دوره ســوم هــم دانش پژوهــان 
ــل  ــه تحصي ــغول ب ــرم اول مش درت

. شــند مى با
ــاى  ــى از کاره ــارى يک ــال ج در س

ــالح  ــده اص ــام ش ــه انج ــى ک مهم
مقطــع  دروس  ســرفصل هاى 
کار  بــا  کــه  بــود  کارشناســى 
گســترده اى کــه شــوراى علمــى 
ــد؛ ســرفصل ها، از  گــروه انجــام دادن
ــب  ــوا متناس ــوان و محت ــاظ عن لح
ــه  ــت ک ــش  مديري ــوالت دان ــا تح ب
ــب  ــد و متناس ــاق مى افت ــا اتف در دني
ــرده  ــر ک ــالمى تغيي ــرايط اس ــا ش ب
اصــالح  و  تغييــر  اآلن  و  اســت 

کارشناســى  دروس  ســرفصل هاى 
ارشــد در دســتور کار اســت. 

کارشناســى  دروس  ســرفصل هاى 
ارشــد مديريــت در مؤسســه بــه 
ــک  ســه دســته تقســيم مى شــود، ي
ــه  ــت ک ــوزوى اس ــته دروس ح دس
ــوم  ــته هاى عل ــه رش ــه هم ــر ب ناظ
انســانى اســت. دســته دوم دروس 
اســالمى مربــوط بــه رشــته مديريــت 
اســت و دســته ســوم دروس متداولى 
اســت کــه در دانشــگاه ها در مقطــع 

ــد. ــد مى خوانن ــى ارش کارشناس
تعــداد واحدهــاى درســى مقطــع 
مؤسســه  در  ارشــد  کارشناســى 
ــى  ــاى درس ــر واحده ــا دو براب تقريب

دانشگاه هاســت  در  متــداول 
يعنــى دانشــجويان در دانشــگاه ها 
ولــى  مى خواننــد  واحــد   32
دانش پژوهــان مؤسســه حــدود 64 

مى گذراننــد. را  درســى  واحــد 
بازنويســى  يــا  بازبينــى  اکنــون 
واحدهــاى درســى کارشناســى ارشــد 
ــه  ــم ک ــت و اميدواري ــان اس در جري
ــم  ــال بتواني ــان س ــا پاي ــاءالل ت انش
بعــد از تکميــل آن ســرفصل هاى 
ــه  ــز تهي ــرا را ني ــع دکت دروس مقط
ــب  ــى تصوي ــم و در مســير قانون کني

ــم. ــرار دهي ــط ق ــع ذى رب در مراج
پايان نامــه   60 حــدود  تاکنــون 
و رســاله نيــز در ايــن گــروه بــا 
موضوعــات مديريــت اســالمى دفــاع 
ــه  شــده اســت و حــدود 25 پايان نام
و رســاله نيــز در دســت تدويــن 
ــى  ــع غن ــد منب ــه مى توانن ــت ک اس
و ارزشــمندى بــراى شــکل گيرى 
ــد. ــود آورن ــالمى به وج ــت اس مديري

فعالیت های پژوهشی
يــک  هــم  پژوهــش  حــوزه  در 
کارگــروه  عنــوان  بــا  کارگــروه 
ــدگاه  ــانى از دي ــع انس ــت مناب مديري
اســالم داريــم کــه در ايــن کارگــروه 
بــه  مربــوط  موضوعــات  همــه 
ــانى از  ــع انس ــت مناب ــث مديري بح
ــش،  ــغل، گزين ــل ش ــه و تحلي تجزي
اســتخدام، مراحــل اجتماعــى کــردن، 
ــاط کارى  ــتمزد، انضب ــوق و دس حق
درختــى  ســاختار  به صــورت  و... 
آن  از  بعــد  و  شــده اند  اســتخراج 
ــاى  ــوع زيرفصل ه ــر موض ــراى ه ب
اســت.  شــده  تصويــب  مربــوط 
حــال  در  محققــان  از  تعــدادى 
ــال  ــاتيد در ح ــر اس ــر نظ ــر زي حاض
ــن مجموعــه خوشــبختانه  ــن اي تدوي
شــده  کامــل  آن  از  بخش هايــى 
بــراى  آماده ســازى  مرحلــه  در  و 
ــود  ــى مى ش ــت و پيش بين ــاپ اس چ
بــه زودى پنــج يــا شــش جلــد کتــاب 
بــا موضــوع مديريــت منابــع انســانى 
ــه چــاپ برســد.  ــدگاه اســالم ب از دي
تاکنــون 7 جلــد کتــاب از ســوى 
گــروه منتشــر شــده دوازده جلــد 
ــرار  ــاپ ق ــد چ ــز در فرآين ــاب ني کت

دارد.
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آيت الل  رجبى در مصاحبه با مرکز خبر و 
روابط عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى 
امام خمينى)ره( به مقوله فرهنگ پرداخت 

و به سوال هاي خبرنگار پاسخ داد. 
1. مقصــود مقام معظم رهبري از 

فرهنگ چیست؟
مقام معظــم رهبري در ســال هاي قبل 
فرمودند: فرهنگ يعني فرهنگ اسالم و 
انقالب آنچه مد نظر ايشان است فرهنگ 
اســالم و فرهنگ انقالب اســت يعني 
مجموعــه باورها و ارزش هاي اســالم و 
انقالب امروزه فراوان است فعاليت هايي که 
نام فرهنگ بر آن مي گذارند و بودجه هاي 
زيادي در راه آن مصرف مي شــود ولي يا 

با فرهنگ اســالم و انقالب بيگانه اســت يا حتي 
مخالف و ضد فرهنگ اســت مانند برخي مراسم 
خرافــي که به عنوان و با نــام فرهنگ برگزار مي 
شود و يا برگزارى برخي جشنواره هاي هنري يا نشر 
برخى آثار سياســي و ادبي با مضامين ضد ديني و 
ضد نظام که گهگاه شاهد آن هستيم بايد مسئوالن 
و مردم و رسانه ها مراقب باشند چنين فعاليت هايي 
تحــت عنوان فرهنگ نشــان انحراف از مســير 
فرهنگ واقعي و حقيقي اســت نمونه ديگر حضور 
چهره هاي ضدفرهنــگ مانند چهره هاي طاغوتي، 
الئيک مخالف نظام، هتاک و آلوده به عنوان شاعر 
هنرمند، هنرپيشه در برخي برنامه ها است از برخي 
نويســندگان ضدفرهنگ انقالبي و اسالمي مردم 
به نام کارفرهنگي تجليل مي شــود. اينها مصاديق 
ضدفرهنگ هستند و به عقايد و ارزش هاي مقدس 

اسالمي و انقالبي اين مردم آسيب مي رساند.
2. قلمرو فرهنگ چــه عرصه هایي را در 

برمي گیرد؟
همان گونــه که از تعريف فرهنــگ يعني باورها و 
ارزش هاي اســالم و انقالب فهميده مي شود و از 
بيانات حکيمانه رهبر معظم انقالب هم اســتفاده 
مي شود فرهنگ مانند روحي در کالبد همه مظاهر 
زندگي فردي و اجتماعي انســان و همه نهادهاي 
اجتماعي و فعاليت هاي مختلف سياسي اقتصادي 
تربيتي، نظامي، امنيتــي، حقوقي و قضايي حضور 
دارد و هيــچ قلمرويي از قلمروهاي زندگي فردي و 
اجتماعي جامعه ما از قلمرو و فرهنگ خارج نسبت 
به همين دليل اگر جامعه اسالمي ما بخواهد در هر 
عرصه اي موفق باشد بايد فرهنگ صحيح اسالمي و 
انقالبي در آن عرصه تقويت شود و هرگونه اختاللي 
که در فرهنگ رخ دهد به همه سطوح، اقشار، نهادها، 
سازمان ها و زندگي فردي انسان ها و حتي به جسم و 

فعاليت هاي جسمي آنان آسيب مي رساند پس کليد 
حل همه مشکالت و راهبرد و راهکار هرگونه تعالي 
و ترقي و پيشــرفت، نهادينه ساختن فرهنگ سالم 

يعني فرهنگ اسالم و انقالب است.
3. بــراي در امان ماندن از آســیب هاي 

فرهنگي و رخنه فرهنگي چه باید کرد؟
راهکار جلوگيري از رخنه فرهنگي آن است که بنياد 
فرهنگ جامعه بر فرهنگ غني اســالم و انقالب 
اســتوار گردد و از مرزهاي فرهنگي پاسداري شود 
و ســد پوالديني در برابر تهاجم و شبيخون ناتوي 
فرهنگــي ايجاد کنيم اين ســد تقويت بنيان هاي 
عقيدتي و انديشه هاي بنيادين است رخنه فرهنگي 
مانند رخنه فيزيکي معلول سهل انگاري، ساده انديشي 
تساهل و تسامح، نگاه خوش بينانه به دشمنان، عدم 
اعتنا و اعتماد به نيروهاي خــودي، فقدان نگاه به 
درون، فقدان خودباوري و مرعوب شــدن در برابر 
دشمن است مظاهر اين موارد را کم و بيش امروزه 
حتي در ميان رفتار و گفتار برخى دولتمردان شاهد 

هستيم.
و درمان اين بيماري ها در کنار کارهاي ايجابي مورد 
اشــاره در ســؤال پيش نگاه نقادانه به فعاليت هاي 
فرهنگي، انتقاد از متوليان فرهنگي که دچار چنين 
آسيب هايي هستند و تذکربه مسئوالن است و اين 
وظيفه همه اقشار جامعه است به ويژه علما اساتيد و 
نخبگان و هنرمندان متعهد و انقالبي و قشر جوان 
تحصيل کرده انقالبي اين عزيــزان بايد به صورت 
جدي به ميدان بيايند فرهنگ اســالم و انقالب را 
استخراج و بازتوليد کنند بنيان هاي مستحکم آن را 
تبيين کنند، آن را در قالب قابل هضم و پذيرش ارائه 
کنند و در جهت ترويج و فرهنگ ســازي و نهادينه 
ساختن آن در جان و روح امت اسالمي تالش جدي 

با عزم ملي و مديريت جهادي داشته باشند.
رسانه ها در فرهنگ سازي نسبت به اهميت و جايگاه 

فرهنگ اسالم و انقالب، نشان دادن 
نسبت  هشدار  فرهنگي،  آسيب هاي 
به رخنه فرهنگي و عرضه عناصر و 
مؤلفه هاي فرهنگ اسالمي و انقالبي 

وظيفه سنگيني به عهده دارند.
4. به نظر شما علما و محققان 
و اساتید حوزه و موسسه چه 
مسئولیتي در این زمینه دارند؟

اين قشــر از يک ســو بــه عنوان 
کارشناســان فرهنگــي دين وظيفه 
اســتخراج، بازتوليد و تبيين آن را به 
عهده دارند و از سوي ديگر به عنوان 
يک شبکه اطالع رساني و فرهنگ ساز 
عظيم، آن هم نوعا با ارتباط چهره به 
چهره وظيفه ترويج و نهادينه سازي و فرهنگ سازي 

را به دوش دارند.
از منظري ديگــر در برابر تهاجمات و شــبيخون 
ناتوي فرهنگي وظيفه پاســخگويي به شــبهات 
و دفاع از فرهنگ اســالم و انقــالب متوجه آنان 
است. آسيب شناســي فرهنگ و زدودن خرافات از 
فرهنگ متعالي اسالم و انقالب، شفاف سازي مرز 
فعاليت هاي فرهنگي از فعاليت  ضدفرهنگ که به 
نام فرهنگ انجام مي شود وظيفه چهارم روحانيت 

و حوزه است. 
پنجمين وظيفه اين قشر ارزشمند اقدامات پيشگيرانه 
و درمان گرانه نســبت به آســيب هاي فرهنگي با 
بهره گيري از فرهنگي غني اسالم و روش ها و فنون 

و علوم جديد است.
رصد کردن فعاليت هاي فرهنگي، ديده باني نسبت 
به فرهنگ اســالم و انقالب نــگاه منتقدانه ونقد 
فعاليت هاي فرهنگي نادرست و تذکر به مسئوالن و 
هشدار نسبت به رخنه هاي فرهنگي، ششمين ديگر 
وظيفه علما اساتيد و محققان حوزه و مؤسسه امام 

خميني)ره( است.
هفتمين وظيفه آنان ارتباط، پيوند و تغذيه فرهنگي 
جوانان عزيز و غيرت مند انقالبي است که در عرصه 
فرهنگ فعال هستند اين جوانان عزيز که پر از انرژي 
و عشق به اســالم و انقالب و امام عزيز و رهبري 
هســتند و حاضر در صحنه و آماده فداکاري اند بايد 
به لحاظ تئوريک پشتيباني شوند و نيازمند پشتوانه 
تئوريک هســتند البته وجود آن عزيزان و جوانان 
انقالبي فعال در عرضه فرهنگ هم الزم اســت و 
وظيفه دارند از عالمان بصير، واليي و مورد اعتماد 
که شــاخص هاي آنها در بيانات رهبري آمده است 
يعني همان شــاخص هاي اسالمي رجوع کنند و از 

آنان بهره ببرند.

فرهنگ؛ تجلی باورها و ارزش های اسالم و انقالب
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