امامخميني(ره)

چه بسا اموري که براي عامه مردم مباح است ،ولي براي شما روحانيون جايز نيست و ممکن است حرام باشد.
برگرفته از کتاب جهاد اکبر  /ص 13
مقام معظم رهبري:

اگر روحانيت از مسائل اساسى  -كه نمونهى برجستهى آن ،انقالب عظيم اسالمى است  -كناره ميگرفت و در مقابل آن بىتفاوت ميماند ،بدون ترديد دين آسيب ميديد؛ و
روحانيت هدفش حفظ دين است
برگرفته از سايت شهيد آويني
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قرآن کریم بزرگترین هدیه آسمانی
به بشریت است

توصیه های عالمه مصباح برای
موفقیت در عرصه علم و تقوا
موفقیت های امام (ره) ،نتیجه حاالت معنوی ایشان بود.
انسان با يك حرف از مرز ايمان ،در دامن كفر می افتد.
قبل از اينكه بدانيم چه رشتهاى انتخاب كنيم ،بدانيم چه رشتهاى 
ارزشمندتر است.
گزیده سخنان
حضرت آيتاهلل مصباح
در مراسم افتتاحیه ورودی های
سالهای گذشته

(دامظلهالعالى)

3

حضور پررنگ مؤسسه در نمایشگاه
بین المللی قرآن کریم با  4غرفه

3

تهیه نقشه جامع پژوهش ،رویکرد
معاونت پژوهش
پايان نامه ها
جلسه دفاع
شاخص های بانکداری اسالمی

رشته :اقتصاد
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم عبدالخالق
کریمی
زمان 91/6/23:ساعت  11صبح

جلسه دفاع
مبانی کالمی عفو و مغفرت الهی

رشته :دین شناسی
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم مهدی
قاسمی فیروزآبادی
زمان 91/6/23 :ساعت  8صبح

جلسه دفاع
چیستی عقل گرایی اعتدالی و نقش
آن در مباحث اعتقادی

رشته :فلسفه
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم تقی محدر
زمان 91/6/20 :ساعت 8:30

جلسه دفاع
نقد و بررسی دیدگاه ملل و نحل
نویسان درباره شیعه دوازده امامی

رشته :دین شناسی
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم سید
فخرالدینطباطبائی
زمان 91/6/20 :ساعت 17

جلسه دفاع
بررسی شاخص های مشروعیت در
الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی

رشته :علوم سیاسی
مقطع :کارشناسی ارشد

شناخت اسالم

* توصيه بنده اين است كه ما به عنوان يك طلبه،
الاقل اس�لام را براى خودمان خوب بشناس��يم؛
حاال تعبيرش ب��راى ديگران و ترويج و معرفیاش
پيشكش .دس��تکم خودمان بفهميم مرز اسالم و
«ه ْم لِلْ ُك ْف ِر
كفر كجاس��ت .در چه موقعیتی انسان ُ
يمان» میشود .گاهی آدم با
َي ْو َمئِ ٍذ أَ ْق َر ُب ِم ْن ُه ْم ل إْ ِ
ِل ِ
يك حرف از مرز ايمان میافتد در دامن كفر .آنهايى
كه آن مراتب ق��وى ايمان را دارند ،فاصلهش��ان
خيلى زياد است تا مرز كفر ،اما امثال ماها اگر کمی
بلغزيم ،افتادهايم( .افتتاحيه سال تحصيلى )85
توسل به اهل بیت (علیهم السالم)

* همه انحرافات از آن وقتى ش��روع شد كه مردم
از اهلبيت جدا ش��دند .امروز هم هر كه را مىبينيد
نسبت به اهلبيت يك خورده كوتاه مىآيد ،بدانيد

در معرض خطر است .سعى كنيد همين كارهاى
عوامانه توس�لات تان را حف��ظ كنيد .اینها خيلى
نورانيت است .شده روزى يك «السالم عليكم يا
اباعبداهلل» هم بگوييد ،خوب است .اگر نمىتوانيد
هر روز زيارت عاشورا بخوانيد« ،اللهم كل وليك»...
را بخوانيد همينکه این عوامها مىخوانند .ش��ما
عارتان نيايد .ما احتياج مان بيشتر است .ما بيشتر
در معرض خطر قرار داريم .ما بلغزيم افتادهايم ته
جهنم( .افتتاحيه سال تحصيلى )85
آفت های پیش روی

* شرط اینکه تحصیل این علوم و ورود و تحقیق
در این علوم ،ما را به سعادت برساند این است که
ما این علوم را از منابع صحیح بگیریم .هم منابع،
معتبر باش��د هم روش استفاده و استنباط ،روش
صحیح باشد ،ولی بعد از اینکه انسان این علم را
بهدست آورد ممکن است عمداً بهصورت دیگری
منعکس کن��د فهمیده که حقیقت چیس��ت ،اما
انگیزه دارد که خالف حقیقت را در جامعه بگوید،
ادامه در صفحه 4
چرا؟

نفرات برتر آزمون ورودی 92-91

خبر کوتاه

دانشپژوه :حجت االسالم محمدهادی
حمیدیان
زمان 91/6/19 :ساعت 18:30
جلسه دفاع
کارآیی نظریه طراحی خوشمند در
اثبات خالق

رشته :دین شناسی
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم محسن
انبیائی
زمان 91/6/19 :ساعت  11صبح

جلسه دفاع
گونه شناسی اصحاب امام جواد(ع) و
نقش فرهنگی،اجتماعی و سیاسی آن

رشته :تاریخ
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه:حجت االسالم علی واحدی
زمان 91/6/19 :ساعت  8صبح

جلسه دفاع
بررسی استضعاف فکری از دیدگاه
کتاب و سنت

رشته :دین شناسی
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم محمدعلی
یوسفزاده فرد
زمان 91/6/18 :ساعت 18:30

جلسه دفاع
بررسی و نقد مبانی علم مدرن در
اندیشه فرانسیس بیکن با تأکید بر
دیدگاه عالمه طباطبائی

رشته :دین شناسی
مقطع :کارشناسی ارشد
دانشپژوه :حجت االسالم داوود فاضل
فالورجانی
زمان 91/6/18 :ساعت  11صبح

دروس فق�ه و اص�ول موسس�ه 18
شهریور آغاز شد.
دروس فقه و اصول مؤسسه ،همزمان با دروس
حوزه علمیه قم ،در تاریخ  18شهریور طبق روال
سال گذشته با حدود  100کالس فقه و اصول
در ساختمان اصلی مؤسسه و ساختمان شماره
( 2پردیسان) آغاز شد.
نسخه آزمایشی کتاب همراه «اخالق
در قرآن» منتشر شد
به منظور فراهم کردن زمينه دسترس��ي بيشتر
عالقمن��دان ب��ه آثار حضرت اس��تاد ،نس��خه
آزمايشي کتاب همراه «اخالق در قرآن» آماده
و در اختيار عالقمندان قرار گرفت.
برگزاری دروس خارج فقه و اصول
همزمان با دروس س��طح ،دروس خارج فقه و
اصول مؤسس��ه ،توس��ط حضرات آیات اراکی،
کعبی ،مدرسی و واعظی در ساختمان مرکزی
مؤسسه و ساختمان شماره (2پردیسان) برگزار
می گردد.
برگ�زاري سلس�له هماي�ش ه�اي
تغيي�رات جمعيت�ي و نق�ش آن ها در
تحوالت مختلف جامعه
معاونت پژوهشي مؤسسه آموزشي و پژوهشي
ام��ام خمين��ي ره با هم��كاري مراك��ز علمي،
پژوهشي و اجرايي كشور ،سلسله همايشهاي
ملي بررسي پيامدهاي تغييرات جمعيت را برگزار
می کند.
اولين همايش ملي بررسي پيامدهاي
تغييرات جمعيت
اولين همايش از سلسلههمايشهاي ملي بررسي
پيامدهاي تغييرات جمعيت در ارديبهشت 1392
در قم برگزار ميشود.
عالقهمندان براي كس��ب اطالعات بيش��تر از
چگونگي برگزاري اين هماي��ش ،ميتوانند با
شماره تلفن  0251 – 2909090تماس بگيرند.
همچنين رايانامه Hamayesh@iki.ac.ir

آماده دريافت مقاالت ،پيش��نهادها و طرحهاي
پژوهشي ميباشد.
لوح فشرده «از فدک تا فلک» منتشر
شد
لوح فش��رده «از فدک تا فلک» ،مش��تمل بر
مجموعه س��خنرانيهاي معظمله در ش��رح و
تفسير خطبه گرانسنگ حضرت زهرا ـسالماهلل
عليها،معروف به «خطبه فدکيه» منتشر شد.
برگزاری جلسه گروه زبان انگلیسی
جلس��ه دفتر گروه زبان انگلیسی با حضور دبیر
آموزش��ی گروه آقای شاهاحمدی و اساتید زبان
انگلیسی روز سهشنبه  91/6/21در سالن اندیشه
مؤسسه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی(ره)
برگزار شد.
برگزاری جلسه گروه زبان عربی
جلس��ه گروه زبان عربی مؤسسه با حضور دبیر
آموزش گ��روه آقای فقیهی و اس��اتید محترم
گ��روه زبان عربی روز سهش��نبه  91/6/21در
سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) برگزار گردید.
منش�ورات جدي�د اداره نش�ريات
تخصصي از چاپ خارج شد
چهارمین ش��ماره دو ماهنامه "طرح والیت"،
 175و  176ش��ماره ماهنام��ه علمی ترویجی
"معرفت" (فلسفه ،علوم تربتی) ،سی و یکمین
شمار دو فصل نامه علمی  -تخصصی "تاریخ
در آین��ه پژوهش" ،دهمین ش��ماره فصل نامه
علمی  -ترویجی "معرفت اخالقی" ،ششمین
شماره فصل نامه علمی  -تخصصی "معرفت
فرهنگی اجتماعی" ،دومین ش��ماره فصل نامه
علمی  -تخصصی "حکمت عرفانی" ،سومین
ش��ماره فصل نامه علمی  -تخصصی "اسالم
و پژوهش های مدیریتی" و بيس��ت و يکمين
ش��ماره از فصلنامه "مع��ارف عقلي" (منطق)
منتشر شد.

نفر اول

روح اهلل خشنود
رشته روان شناسی
دوره نیمه حضوری
امتیاز8 6 /5 6 :

نفر دوم

مجتبی طیبی
رشته کالم
دوره حضوری
امتیاز8 1 :

نفر سوم

احسان سیف
رشته حقوق
دوره حضوری
امتیاز8 0 /8 9:
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ریشه ،پایه و
اساس علوم انسانی
را در قرآن باید پیدا
کرد

«ای��ن عل��وم انس��انی را م��ا ب��ه صورت
ترجم��های ،ب��دون اینک��ه هیچگونه فکر
تحقیقی اس�لامی را اج��ازه بدهیم در آن
راه پیدا کن��د ،میآوریم تو دانش��گاههای
خودم��ان و در بخشهای مختل��ف اینها را تعلیم میدهیم؛ درحالیکه ریش��ه و
پایه و اس��اس علوم انس��انی را در ق��رآن باید پیدا کرد .یک��ی از بخشهای مهم
پژوهش قرآنی این اس��ت .بای��د در زمینههای گوناگون به ن��کات و دقایق قرآن
توجه کرد و مبانی علوم انس��انی را در قرآن کریم جس��تجو و پیدا کرد .این یک
کار بس��یار اساس��ی و مهمی است .اگر این ش��د ،آن وقت متفکرین و پژوهندگان
و صاحبنظ��ران در علوم مختلف انس��انی میتوانند بر این پایه و بر این اس��اس
بناهای رفیعی را بنا کنند( ».بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بانوان
قرآنپژوه)88/7/28 ،

قرآن در مؤسسه

کلیه فعالیتهای آموزش��ی و پژوهش��ی درباره قرآن ،ذیل دو مقاله اساسی با
نامهای «تفس��یر قرآن» و «علوم قرآن» قرار میگیرد که به روش��ن ساختن
واژگان و عبارات قرآن ،کش��ف مراد خداون��د و پردهبرداری از اهداف و مقاصد
خداوند از آیات میپردازد که به بررس��ی و ش��ناخت اوصاف ،ویژگیها و تاریخ
ق��رآن ،مبادی ،مبانی ،قواعد و روش و ش��یوه فهم قرآن از منظر دروندینی و
بروندینی میپردازد .س��ابقه گروه تفسیر و علوم قرآن به سال  1365هجری
شمس��ی قبل از شکلگیری مؤسسه امام خمینی(ره) بازمیگردد .در ابتدا بنا به
ضرورتهایی« ،گروه پژوهشی تفسیر» در بنیاد باقرالعلوم(ع) با حضور جمعی از
دانشآموختگان مؤسسه تأسیس شد و دو سال بعد گروه آموزشی شکل گرفت.
پس از رسمیت یافتن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤسسه امام خمینی(ره)
این گروه با نام جدید «تفسیر و علوم قرآن» به فعالیتهای خود ادامه داد .تربیت
محققان و مدرس��ان کارآمد در زمینه تفسیر و علوم قرآنی به منظور استخراج،
تبیین ،نظریهپردازی و ارائه روزآمد علوم و معارف قرآن در زمینههای گوناگون
و دفاع معقول و مستند از قرآن و آموزههای آن است.

قرآن کریم بزرگترین هدیه آسمانی
به بشریت است

حجت االس�لام و المس��لمین محمود رجبی ،مدیر گروه تفس��یر و علوم قرآن
مؤسسه در گفتگو با قبس به تبیین جایگاه قرآن کریم در فعالیت های مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پرداخت.
قرآن کریم بزرگترین هدیه آس��مانی به بشریت و بویژه جامعه و نظام ماست
و در قلمرو ش��ناخت ،تحلیل ،تبیین و ارائه مبانی ،راهبردها و راهکارهای مورد
نیاز نظام اس�لامی در قلمروهای مختلف پدیدهها و علوم انسانی ،استوارترین،
مترقیتری��ن و کارآمدترین آموزهها را در بردارد .از اینرو میبایس��ت در نظام
علمی و مدیریتی کش��ور بیشترین س��رمایهگزاری و بهرهبرداری از آن صورت
پذیرد تا با تحول در علوم انس��انی بر مبنای ق��رآن ،به راهبردها و راهکارها و
الگوه��ا و نظامهای مورد نیاز و مطلوب و س��ازگار با نظ��ام تفکر دینی جامعه
اسالمیمان دست یابیم .به همین دلیل حضرت آیتاهلل مصباح (دامتبرکاته)
در طرح بازس��ازی علوم انس��انی که پس از رخداد انقالب فرهنگی اجرا ش��د
نظام تفکر دینی بر اس��اس قرآن را بهعنوان مقدمه الزم برای بازس��ازی علوم
انسانی برای اساتید دانشگاهی شرکت کننده در آن طرح ارائه و در برنامه کلیه
رشتههای تخصصی مؤسسه یکی از محورهای اصلی نظام آموزشی قرار دادند.
مق��ام معظم رهبری(مدظلهالعالی) نیز بر این نکته اساس��ی در بیانات ش��ریف
خویش تأکید کردند و روش درست تحول در علوم انسانی را ،اهتمام به تفسیر
و دقایق و ظرائف قرآن و اس��تخراج مبانی علوم انسانی از قرآن دانستند .رشته
تفس��یر وعلوم قرآن در مؤسسه عهدهدار چنین مسئولیت خطیری است و کلیه
رش��تههای تخصصی مؤسس��ه را با برگزاری دروس مع��ارف قرآن مجهز به
بنیانهای نظام تفکر دینی بر اس��اس قرآن میکن��د ،چنانکه با پژوهشهای
متنوع و گسترده خود در قالب رسالههای ارشد و دکتری ،طرحهای پژوهشی،
ن المللی و نیز تربیت
مقاالت علمی ،نشریات تخصصی و همایشهای ملی و بی 
قرآنپژوهان به تامین نیازهای علمی جامعه و نظام اس�لامی در زمینه معارف
قرآنی میپردازد.
رشته تفس��یر و علوم قرآن دورههای آموزش��ی حضوری و نیمهحضوری را از
مقطع کارشناس��ی تا دکت��ری برگزار میکند .این دورهها ویژه طالب س��طح
 2حوزه علمیه اس��ت که از طریق آزمون کتبی و ش��فاهی پذیرفته میشوند .و
تاکنون  11دوره کارشناس��ی ،کارشناسی ارشد و دکتری برگزار نموده و بیش
از  200نفر دانشپژوه مش��غول ب��ه تحصیل و  160نف��ر فارغالتحصیل دارد.
تازه هاي نشر قرآني

گرایشهای جدید مقطع دکتری

برای مقطع دکتری نیز پانزده گرایش با این عناوین پیشنهاد شده است:

 .1علوم قرآن .2 ،مبانی تفسیر قرآن .3 ،روششناسی تفسیر قرآن .4 ،معناشناسی
قرآن .5 ،معارف عقلی و اعتقادی قرآن .6 ،معارف انس��ان ش��ناختی قرآن.7 ،
معارف حقوقی قرآن .8 ،معارف سیاسی قرآن .9 ،معارف جامعهشناختی قرآن،
 .10معارف تاریخی قرآن .11 ،معارف .12 ،معارف تربیتی و اخالقی قرآن.13 ،
مع��ارف اقتصادی قرآن .14 ،معارف مدیریتی ق��رآن .15 ،مطالعات قرآنی (در
چهار گرایش فرعی :قرآن و علوم طبیعی ،قرآن و عهدین ،قرآن و مستشرقان،
قصص قرآن)

آمار فعالیتهای پژوهشی گروه تفسیر و
علوم قرآني در سال 90
آ ثار منتش��ره و در آس��تانه نش��ر27 :
طرحه��ای در ح��ال اج��را21 :
مق��االت علم��ی180 :
برگزاری نشس��تهای علمی8 :
برگ��زاری همای��ش4 :
ش��رکت در همایشه��ا و کنگر هه��ا6 :
پایاننامهه��ای درح��ال تدوی��ن20 :
پایا ننامههای دفاع ش��ده71 :
دور هه��ای کارورزی تحقی��ق3 :
تع��داد اف��راد ش��رکت کنن��ده در دورهه��ا 18 :نف��ر
ی��کمجل��هتخصص��یب��ان��امقرآنش��ناخت

پایان نامه های قرآنی

نقش عقل در تفسیر قرآن

دانشپژوه :حجت االسالم حمید آریان
اساتید راهنما :حجج اسال م والمسلمین استاد غالمرضا فیاضی و استاد محمود رجبی
دفاع :اردیبهشت 1390

نقش مفسر در تفسیر قرآن با تأکید بر عالئق
و معلومات مفسر

گرایشهای جدید مقطع کارشناسی ارشد

در برنامه جدید برای مقطع کارشناس��ی ارش��د گرایشهای ذیل پیشبینی ش��ده
است .1 :تفسیر و معارف قرآن .2 ،مبانی و روشهای تفسیری .3 ،علوم و مطالعات
قرآنی

این رش��ته به تصویب شورای عالی
حوزههای علمیه و نیز وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است.
طرحه��ا و برنامههای گروه تا پایان
اردیبهش��تماه  1390در بروش��ور
معرفی گروه بیان شده است که طبعا
طی سال گذشته نیز توسعه کمی و
کیفی داش��ته اس��ت .فعالیتهای
جدی��دی که ب��ر آنها افزوده ش��ده
اس��ت ،همایش بینالمللی اندیشههای عالمه طباطبایی در المیزان است که با
مشارکت دانشمندان داخلی و خارجی و مراکز علمی داخلی و خارجی انشاءاهلل
برگزار خواهد ش��د و بخشی از مقدمات آن انجام شده است .رهاوردهای استاد
که در سه مجلد به رهاوردهای اندیشههای استاد در قلمروهای مختلف علمی
و تحلیل آن در قالب مقاالت علمی در دس��ت تهیه اس��ت که بهزودی پس از
تأیید حضرت استاد منتشر خواهد شد .در این مجموعه مقاالت گروه در قلمرو
تفسیر و علوم قرآن منتشر خواهد شد.
تفس��یر ترتیبی حض��رت آی��تاهلل مصباح(مدظلهالعالی) هماکن��ون در قالب
مقالههایی در مجله علمی ـ پژوهش��ی گروه با عنوان قرآنش��ناخت منتش��ر
میش��ود وانشاءاهلل مجلد اول آن پس از کار مجدد بر روی مقاالت آماده چاپ
خواهد شد.
اولین بخش از تصنیف المیزان و احتماال چند بخش از آن ،همزمان با برگزاری
همایش بینالمللی اندیش��ههای عالمه طباطبایی در تفس��یر المیزان رونمایی
خواهد ش��د .این طرح کالن پژوهشی در بیستوپنج محور تخصصی در حال
اجراس��ت و محصول آن در قالب کتاب و نرمافزار ارائه خواهد ش��د .این طرح
مرحله اول از طرح عظیم تفسیر موضوعی بر اساس المیزان است.
نرمافزار چندرسانهای منشور قرآن (معجم موضوعی قرآن) بخش خداشناسی،
جهانشناس��ی ،انسانشناسی آن در دست تهیه اس��ت و بخش معاد با عنوان
زندگی جاوید در قالب  CDو در سایت مؤسسه عرضه شده است .دو ویژهنامه
نش��ریه علمی ـ ترویجی معرفت و ش��ماره  9نش��ریه علمی ـ پژوهشی قرآن
شناخت نیز از فعالیتهای سال جاری گروه است.

دانشپژوه :حجت االسالم علی اوسط
استاد راهنما :حجتاالسالم والمسلمین احمد واعظی
دفاع :بهار 1389

سيماي پيامبر اعظم در آيينه نهج البالغه
نويسنده :عالمه محمد تقي مصباح /چاپ1390 :
اخالق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل بيت(ع)
نويسنده :محمدرسول ايماني خوشخو /چاپ1389 :
ايمان ،اميد ،محبت در اسالم و مسيحيت
نويسنده :ايمان اميد/چاپ1390 :
جامعه شناسي معرفت در قرآن
نويسنده :حسين اژدريزاده /چاپ1390 :
اثبات توحيد ربوبي در قرآن
نوسينده :عباس موسوي /چاپ1390 :
نگاهي معرفت شناخت بر وحي ،الهام ،تجربه ديني و
عرفاني و فطرت
نويسنده :محمد حسين زاده /چاپ1390 :
قرآن در آيينه تاريخ
نويسنده :جعفر انواري /چاپ1390 :
االمامه و القياده في الکتاب و السنه
نويسنده :محمد حسين مختاري /چاپ1389 :
منطق فهم حديث
نويسنده :سيد محمد کاظم طباطبايي /چاپ1390:
علوم قرآني از ديدگاه عالمه بالغي
نويسنده :اميرضا اشرفي /چاپ1391 :

بررسی اعجاز قرآن در عدم اختالف و نقد
شبهات آن

دانشپژوه :حجت االسالم اسماعیل سلطانی
استاد راهنما :حجتاالسالم والمسلمین محمود رجبی
دفاع :اسفند 1389

نقش روایات در تفسیر قرآن

دانشپژوه :حجت االسالم دکتر غالمعلی عزیزی کیا
استاد راهنما :حجتاالسالم والمسلمین محمود رجبی
دفاع :آبان 1389

قواعد فهم روایات تفسیری در المیزان

دانشپژوه :حجت االسالم نیکزاد عیسی زاده
استاد راهنما :حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر بابایی
دفاع :اسفند 1389

نظام تربیتی قرآن در تفسیر المیزان

دانشپژوه :حجت االسالم سیداحمد فقیهی
استاد راهنما :حجتاالسالم والمسلمین محمود رجبی
دفاع :اسفند 1389

نقش علوم بالغی در تفسیر با تأکید بر علم
بیان

دانشپژوه :حجت االسالم محمد نقیب زاده
استاد راهنما :حجتاالسالم والمسلمین استاد غالمرضا فیاضی
دفاع :اسفند 89

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

سال دوم  /شماره هفدهم /شهريور91

حضور پررنگ مؤسسه در
نمایشگاه بین المللی قرآن
کریم با  4غرفه

ب��ه گ��زارش مرکز خب��ر و اطالعرس��انی روابط عمومی ،حجت االس�لام
والمس��لمین شکروی با اش��اره به حضور فعال موسسه آموزشي و پژوهشي
امام خمینی (ره) در نمايش��گاه بين المللي قرآن کريم در تهران خاطرنشان
کرد :مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهش��ي امام خمين��ي(ره) با  4غرف��ه در اين
نمايشگاه حضور فعال داشت.
وی یادآور شد :يك غرفه در بخش مكتوب نمايشگاه است كه مخصوص

ارتقاء کیفی،
رویکرد معاونت
آموزش

حجت االس�لام والمسلمین
دکت��ر حس��ینی ،معاون��ت
آم��وزش در گفتگو با قبس،
رویکرد آزموش��ی امسال را
ارتقاء سطح کیفی معرفی کرد.
به گزارش مرکز خبر واطالع رس��انی رواب��ط عمومی ،حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسینی ضمن تبریک سال تحصیلی
جدید ،خاطرنشان کرد :مؤسسه نهادی است حوزوی ،پیشرو و
تحولخواه که کیفیت بخش��ی و اعتال در برنامههای آموزشی
فقهی و علوم اس�لامی و انسانی را بهطور ویژه در سال جاری
هدف خود می بیند و با توجه به دیدار منحصربهفرد مقام معظم
رهبری در سفر س��ه سال پیش در دیدار با مجموعه مسئولین
و اعضای هیئت علمی مؤسسه ،که فرمودند "مؤسسه میتواند
بهترین الگ��وی برای تحول حوزههای علمیه باش��د" ،بدنبال
تواناتر شدن در این حیطه هستیم.
وی افزود :اگرچه  15رشته علوم انسانی دانشگاهی در مؤسسه
آموزش داده میشود و مورد پژوهش قرار میگیرد اما مؤسسه
نه��ادی با ماهیت حوزوی اس��ت و همه این آموزشها ،تحقیق
و پژوهش ،مقدمهای برای تبیین دیدگاه اس�لام در حوزه علوم
انسانی می باشد.
معاون��ت آموزش مؤسس��ه تأکید کرد :با توجه ب��ه این نگاه که
مؤسسه الگویی برای تحول حوزههاست ،این الگوی تحول باید
روز به روز بر توانایی ها و نوآوری های خود بیافزاید و در مسیر
اعتالی فرهنگ دینی و اس�لامی از هیچ تالش��ی دریغ نکند.
برنامه آموزش��ی مؤسس��ه نیز با این هدف و رویکرد طرحریزی
می شود.
ایش��ان ادامه داد :با آسیبشناسیهای صورت گرفته سعی شد
تا نقاط ضعف برطرف ش��ود و با صحه گذاش��تن بر نقاط قوت
مؤسسه ،برنامه های آموزشی روز به روز قوی تر ادامه پیدا کند.
حجت االس�لام والمسلمین دکتر حس��ینی از برنامه آموزشی
سال جدید سخن گفت و یادآور شد :به خواست خداوند امسال
برنام��ه گروه زبان با جدی��ت پیگیری میش��ود ،برنامه فقه و
اصول مؤسس��ه نیز با تجربه و قوت بیش��تر ادامه خواهد یافت
و همچنی��ن برخی از طرحهای دیگر آموزش��ی از جمله بحث
آموزش پژوهش محور ،در حال آسیبشناسیهایی می باشد تا
به شکل بهتری انشاءاهلل در آینده اجرا شود.
وی برنامه و ش��عار آموزش��ی س��ال جدی��د را اعتالی کیفیت
معرفی کرد.
ایش��ان ادامه داد:یکی از برنامههای جدی آموزش این اس��ت
که واحدهای آموزش��ی مؤسس��ه در اس��تانها را به شکل جد
پیگیری کند و برنامهریزی دقیقی را برای کیفیتبخش��ی به
آنها نیز داشته باشد.

كتاب و ديگر آثار مؤسس��ه بوده و محصوالت مؤسسه در اين غرفه بفروش
مي رسد.
مدیر روابط عمومی اضافه کرد :غرفه بخش حوزوي بيش��تر منعكس كننده
فعاليتهاي قرآني مؤسس��ه بود كه در اي��ن غرفه  70عنوان کتاب مربوط به
پژوهش هاي قرآني اين مؤسس��ه و همچنين پايان نامه هاي برتر پژوهش
ه��اي قرآني در معرض ديد عموم قرار داده ش��د و همچنین نرم افزارهاي
قرآني توليد شده در رابطه با علوم قرآني نیز ارائه شد.
وی اظهار داشت :يك غرفه هم در بخش تحول علوم انساني در نظر گرفته
شد و فعاليت هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در رابطه با
علوم انس��اني و حدود يكصد جلد از آثار چاپ ش��ده در این غرفه به نمايش
گذاشته شد.
حجت االس�لام ش��كروي خاطرنشان کرد :در بیس��تمین نمایشگاه قرآنی،
براي اولين بار يك غرفه در بخش خانواده اختصاص داده شد که فعاليتهاي
مركز مش��اوره و امور خانواده مؤسس��ه و دس��ت آوردهاي اين مركز در آن
نمايش داده شد.
وي با بيان اينكه همه كتابهاي مؤسس��ه آموزشي و پژوهشي امام خميني
(ره) ش��اخص هستند و غالبا در مجامع علمي و جشنواره هاي مختلف رتبه
آورده و به عنوان كتاب برتر ش��ناخته ش��ده اند ،افزود :از کتاب های ممتاز
این دوره ،كتاب " در كوچههاي آفتاب" بود كه در واقع برگرفته از كتاب "
در جستجوي عرفان اسالمي " عالمه مصباح يزدي مي باشد.
حجت االس�لام شكروي همچنين به كتاب «قرآن در آينه تاريخ» و كتاب
«آموزههاي حديثي و شيوه هاي رهيافت به آن » اشاره كرد و آنها را بعنوان
جديدترين كتاب هاي چاپ شده معرفي كرد.

تهیه نقشه جامع
پژوهش ،رویکرد
معاونت پژوهش

حج��ت االس�لام والمس��لمین دکتر
بیری��ا ،مع��اون پژوه��ش مؤسس��ه
در گفتگ��و ب��ا قبس ،عمقبخش��ی و
دس��تیابی ب��ه هدفمن��دی دقیقتر و
حرکت در راس��تای نقش��ه جامع پژوهش��ی را رویکرد پژوهش��ی این معاونت ،در سال
تحصیلی جدید برشمرد.
به گزارش مرکز خبر و اطالع رس��انی روابط عمومی حجت االس�لام والمسلمین دکتر
بیریا ،ضمن تبریک س��ال تحصیلی جدید ،خاطرنشان کرد :علیرغم تالش گروه های
پژوهش��ی در رسیدن به برنامه های پنجس��اله هر گروه ،بعضا شاهد انحراف مسیر این
برنامهها هس��تیم و از طرف دیگر وقتی این برنامههای پنجساله را کنار هم میگذاریم،
باید به شکل نقشه جامع و واحدی در یک جهت حرکت کنند ،که تاکنون تحقق نیافته
است ،ما تالش داریم که آن نقشه جامع را انشاءاهلل ترسیم کنیم.
وی افزود :تالش می شود با استفاده از تمام ظرفیت های اجرایی و مدیریتی و انسجام
بیشتر ،فعالیت های پژوهشی را به سمت ارتقاء در کیفیت سوق دهیم.
معاون پژوهش��ي مؤسسه با اش��اره به برخی از برنامه های این معاونت در سال جدید،
اظهار داش��ت :نش��ریات تخصصی مؤسسه از رش��د قابل توجهی برخوردار بوده است و
س��عی می کنیم در س��ال جدید در جهت رشد کیفی مقاالت و سطح علمی آنان عنایت
ویژه صورت گیرد.
وی اضافه کرد :ارتباط بيش��تر و منظم تر با کارگروههای پژوهش��ی و گروههای علمی
مؤسس��ه ،اطالعرسانی و تبادل پیش��نهادات برای رسیدن به تفاهمهای بیشتر در زمینه
طراحی و برنامهریزی جامع ،از جمله اهداف معاونت پژوهش است.
حجت االس�لام والمسلمین دکتر بیریا با اشاره به مسأله نشستهای پژوهشی ،یادآور
ش��د :هدفمان این است که نشستها را طوری طراحی و اجرا کنیم که از نظر کیفیت
و محتوا در سطحي قويتر قرار گیرد.
وی تأکید کرد :در همه بخشها تالش خواهیم کرد که نقش ما بهعنوان یک کاتالیزور
و یک تندکننده ،همراه با حفظ کیفیت و ارتقاء ،به بهترین ش��کل ایفا ش��ود و با ارتباط
دادن مجموعه پژوهشهای انجام شده در تمام گروهها ،نقشه اهداف علمی و پژوهشی
مؤسسه در یک جهت واحد قرار گیرد و پاسخگوی نیاز علمی و اسالمی جامعه باشد.
معاون پژوهش��ي مؤسس��ه ،تالش ب��رای تکمیل اب��زار پژوهش را یک��ی از اهداف و
مأموریتهای اصلی پژوهش��ی برشمرد و خاطرنشان کرد :باید فضا و زمینهای را ایجاد
کنیم که دانشپژوهان و پژوهشگران بتوانند هرچه سادهتر به خواسته های علمی مورد
نیاز خود دست یابند و با هزینه زمانی کمتر بتوانند آن مواد علمی را با هم ترکیب کنند،
ک��ه فراهم کردن نمایههای کارآمد ،برای مقاالت و کتابها ،به ش��کل موضوعی یکی
از این امکانات می باشد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر بیریا از برگزاری تور آشنایی با کتابخانه سخن گفت و
افزود :تالش داریم برنامه تور آشنایی با کتابخانه را طراحی کنیم ،به این معنی که اگر
کسی بخواهد از کتابخانه استفاده کند ،با سیستم و سامانه کتابخانه و امکانات آن آشنا
شود .به عنوان مثال اگر به دنبال نوشتن موضوعی است و میخواهد کتابها و مقاالت
مربوط��ه را پیدا کند ،از چه راهی باید برود و چه راههای س��ادهتری وجود دارد .این در
حقیقت کارگاهی اس��ت که در کنار آش��نایی با فضای کتابخانه ،افراد را با راه اس��تفاده
سريع و بهينه از آن نیز آشنا می سازد.

آثار برگزيده قرآنی

3

پايان نامه کارشناسي ارشد

قرآن و قلمرو شناسي دين

دانشپژوه :حجت االسالم مصطفي کريمي
پژوهش برگزيده ديني سال ار سوي دبيرخانه دين پژوهان کشور سال 1380
پايان نامه دکتري

طرحي نو در بررسي مباني و قواعد تفسيري
عالمه طباطبايي در تفسير الميزان

دانشپژوه :حجت االسالم اميررضا اشرفي
ل��وح تقدي��ر از دوازدهمين دوره انتخاب پايان نامه س��ال دانش��جويي جهاد
دانشگاهي ،شاخه علوم ديني1387 ،

نقش حديث در تفسير قرآن

دانشپژوه :حجت االسالم غالمعلي عزيزي کيا
رس��اله دوم رس��اله هاي دکتري در هجدهمين نمايش��گاه بين المللي قرآن
کريم1389،

نقش عاليق و پيشدانسته هاي مفسر
در تفسير قرآن

دانشپژوه :حجت االسالم علي اوسط باقري
رتبه نخس��ت رساله هاي مقطع دکتري در هجدهمين نمايشگاه بين المللي
قرآن کريم1389 ،

نقش عقل در تفسير قرآن

دانشپژوه :حجت االسالم حميد آريان
رتبه نخست رس��اله هاي مقطع دکتري در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي
قرآن کريم1390 ،
کتاب

قرآن و قلمرو شناسي دين

دانشپژوه :حجت االسالم مصطفي کريمي
اثر شايسته تقدير جشنواره کتاب دانشجويي ،سال 1382

وحي شناسي

دانش پژوه :حجت االسالم مصطفي کريمي
اثر برگزيده سومين جشنواره کتاب دين ،سال 1388

معرفت شناسي وحي

دانش پژوه :حجت االسالم محمد عارف اميني
رتبه سوم در آثار برتر بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم1391 ،

زی طلبگی
در سخنان مقام
معظم رهبری
رویکرد معاونت
فرهنگی

حجت االس�لام والمس��لمین بیاری ،معاونت فرهنگی در گفتگو با قبس،
زی طلبگي بر اس��اس نگاه مقام معظم رهبری ،آیت اهلل مصباح ،علما و
برزگان دینی و سیره شهدا ،را رویکرد فرهنگی این معاونت در سال جدید
معرفی کرد.
ب��ه گزارش مرک��ز خبر واطالع رس��انی روابط عمومی ،حجت االس�لام
والمس��لمین بیاری ضمن تبریک سال تحصیلی س��ال جدید خاطرنشان
کرد :رویکرد فرهنگی امسال با محوریت الگوگیری از سخنان مقام معظم
رهبری ،آیت اهلل مصباح ،س��ایر علما و س��یره شهدا در این مسیر طراحی
ش��ده است که یک طلبه موفق از جهت اخالقی ،بصیرت ،بینش ،معرفت
و رفتار ،چگونه باید باشد.
وی افزود :با عنایت به این منابع غنی ،سعی می کنیم که برنامه فرهنگی
مؤسسه را به س��متی سوق دهیم که در مسیر تربیت یک طلبه موفق در
همه جهات قرار گیرد و زمینه برای آشنایی با کالم و نگاه بزرگان و عمل
به این فرمایشات فراهم گردد.
معاونت فرهنگی مؤسسه ،اضافه کرد :بر اساس برنامه ریزی های صورت
گرفته ،این رویکرد شایسته و مهم درغالب نمایشگاه های مختلف ،برنامه
های اردویی ،مس��ابقات متنوع و برگزاری همایش و نشست با محوریت
زی طلبگی اجرایی خواهد شد و انشاءاهلل بتوانیم در جهت تعالی فرهنگی
دانشپژوهان و رسیدن به تقوا و زی طلبگی قدمی مهمی برداریم.
وی یادآور ش��د :طبق روال سنوات گذشته س��ایر برنامه های فرهنگی با
توجه به مناسبت های مختلف در طول سال نیز برگزار می گردد ،همایش
ه��ای معاونت فرهنگی و نمایش��گاه های مختلف نیز ب��ا قوت و کیفیت
باالتر نیز در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و مسابقات متنوع برای دانش
پژوهان و خانواده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

*شناسنامه قبس

*زالل حدیث

نشريه خبري -اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
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زير نظر :شوراي تحريريه

آنچه بيش از هر چيز بر امتم ،بعد از خود مىترسم ،درآمدهاى حرام ،هواپرستى پنهان و رباست

بحاراالنوار ،ج  ،103ص  ،54ح 26

نشاني :قم -بلوار امين -بلوار جمهوري اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
روابط عمومي،تلفن0251-2113627:
سامانه پيام کوتاه روابط عمومي30002113 :

سال دوم  /شماره هفدهم /شهريور91

زالل معرفت

قبل از اينكه بدانيم
چه رشتهاى انتخاب
كنيم ،بدانيم چه
رشتهاى ارزشمندتر
است.

توصیه به طالب

ادامه از صفحه اول...

عالقه به مال ،عالقه به جاه ،به مقام ،به ثروت ،به سایر
عل��وم دنیا ،باعث ش��ود که گاهی انس��ان فتوای عوضی
بدهد تا مردم خوشش��ان بیاید ،یا تا یک کسانی به انسان
کمکهایی بکنن��د ،جوایزی عطا کنند و ...اگر چنین بود
این علم نه فایدهای برای خود ش��خص خواهد داشت و
نه برای جامعه ،بلکه جز ضرر چیزی ندارد( .افتتاحیه س��ال
تحصیلی ) 88

بصیرت

* آن عالم��ی که میخواهد هدایت و ارش��اد مردم را به
عهده بگيرد و علم صحیح را در اختیار مردم بگذارد ،باید
بتواند موضوعات اجتماعی و مصلحتها را تشخیص بدهد.
شیطنتها را بشناسد ،توطئهها را درک بکند و به شرایط
زم��ان و مصالح جامعه آگاه باش��د تا بتواند آن کلیاتی که
از علوم ی��اد گرفته بر موارد تطبیق بده��د .بگوید امروز
باید این جور رفتار کرد .ما در طول تاریخ داش��تیم ش��اید
در همین زمان هم داش��ته باشیم کسانی که واقع ًا خوب
درس خواندهان��د .واقع ًا هم باتقوا بودند اما در تش��خیص
مسائل اجتماعی ضعف داشتند( .افتتاحیه سال تحصیلی )88

شرط عالم

* عالم��ی که بخواه��د «عالم ینتفع به» باش��د .رهبری
جامع��ه را عه��دهدار باش��د .جوابی به مش��کالت دینی
مردم بدهد ،س��ه تا شرط اساس��ی الزم دارد :اول اینکه
دینشناس خوبی باشد .دوم اینکه خودسازی کرده باشد.
س��وم اینکه عالم به مصالح زمانش باشد؛ دشمنشناس
باشد ،شیطانش��ناس باشد .شیاطین انس و جن را خوب
بشناسد و بتواند در مقابل آنها موضعگیری صحیح بکند.
(افتتاحیه سال تحصیلی ) 88

جایگاه مؤسسه

* اگر ح��وزه بخواهد نقش خودش را در جامعه ایفا کند
و مردم را به صراط مس��تقیم هدای��ت کند باید عالوه بر
دروس ح��وزوی طالب را با علوم انس��انی رایج دنیا هم
آش��نا کند و با نظر نقادی به آنه��ا نگاه کند .اگر حقایقی
دارد ،بپذی��رد و اگر چیزهای اش��تباهی دارد ،رد کند؛ رد
منطق��ی و عالمانه ،نه ش��عاری ...از طرف��ی باید بر علوم
خودم��ان ،روش تحصیل و تحقیقمان تجدیدنظر کنیم تا
با صرف وقت کمتر نتایج بیشتری بگیریم ...برای اینکه
این نیاز برطرف بشود ،ما که نمیتوانستیم به عرش دست

دراز کنیم و از عالم ملکوت ،عالمانی اینچنین وارد کنیم.
در کش��ورهای دیگر هم چنین کس��انی تربیت نمیشدند.
هیچ راهی جز این نداشت که سعی کنیم تدریج ًا در خود
ح��وزه علمیه قم در کنار درس��های دین��ی ،با آن دروس
دیگر را هم کمکم آش��نا بشویم و آرامآرام با نظر انتقادی
ب��ه آن نگاه کنی��م و زمینه را ب��رای رد نظریات باطل و
قبول نظریات حق فراهم کنیم .این نظام تأس��یس ش��د
ب��ه این امید که ما در آینده یعنی در  30س��ال بعد (مثل
امروز انقالب) عالمانی داشته باشیم که هم دین را خوب
شناخته باشند و هم علوم انسانی روز را درک کرده باشند
و هم قدرت گزینش ،قدرت نقد و قدرت تولید علم داشته
باشند( .افتتاحیه سال تحصیلی ) 88

وظایف

* م��ا بايد از يک طرف با آس��یبهایی که در جامعه مان
وج��ود دارد و ه��ر روز نو به نو ش��کل میگی��رد و کاملتر
و بيشتر میش��ود ،آگاه باش��يم و راه مقابله با آنها را ياد
بگيريم .باید کيفيت ارتباط با جوانهایی را که تحت تأثیر
اين افکار و اوهام ق��رار میگیرند ،بدانيم و به هرحال ،با
فرهنگي که امروز بر دنيا حاکم اس��ت و ازجمله بر کشور
ما هم تأثیر خودش را گذاش��ته ،بیشتر آشنا شویم ...اين
هم بخش��ي از وظايفي اس��ت امروز که برعهده ما آمده
است .باید از آس��یبهای اجتماعي آگاه بشويم؛ آسیبهایی
که در دو بخش مختلف دارد بهطور روزافزون رش��د پيدا
میکن��د؛ يکي در بخش افکار و اندیش��ه ها و اعتقادات و
باوره��ا و ارزشها و يکي در بخ��ش رفتارها و انحرافات
عملي و رفتاري( .افتتاحيه سال تحصيلي )90

بال های پرواز

*ما غير از مسائل درسي و کيفيت و روش تدريس و  ...به
دو نوع ديگر از فعالیت ها احتياج داريم؛ يکي خودسازي،
تزکيه نفس ،وارس��تگي از دلبستگی های و لذتهای دنيا
و هوس ها و ریاس��ت ها و پست ها و شهرت ها و يکي

هم بصيرت کافي در مسائل سياسي و اجتماعي تا وظیفه
مان را بهتر بشناسيم( .افتتاحيه سال تحصيلي )90

معنویت

*امام (ره) که آن موفقیتها را داش��ت ،بهدلیل آن حاالت
معنویاش بود که متأسفانه مثل ساير ابعاد وجود امام اين
بُع��دش هم ناش��ناخته ماند .چه حاالت روحانی داش��ت!
چه تقيدي به عبادات داش��ت مخصوص�� ًا به تهجد و به
قرائت قرآن! در س��ختترین ايامي که ش��ايد اگر بهترين
از ما بوديم ،نمیتوانس��تیم عش��ر آن س��ختیها را تحمل
کنيم .ايش��ان روزي س��ه چهار مرتبه گاه��ي پنج مرتبه
برنام��ه قرائت قرآن داش��ت .آن معنویتها اين موفقیت
ه��ا را میآورد .م��ا خيال می کنیم ب��دون هيچ چيز همه
اینها را بهدس��ت میآوری��م .فکر میکنی��م همهاش به
برنامه درسي دانش��گاه و چهار تا کلمه انگليسي و عربي
ياد گرفتن اس��ت .با آموخت��ن اصطالحات اين علم و آن
علم ،مشکالت حل نمیشود؛ اینها ابزار است؛ (افتتاحيه سال
تحصيلي )90

انتخاب مسیر

* آيا س��زاوار نيست قبل از اينكه ما بدانيم چه رشتهاى
را انتخاب كنيم ،بدانيم چه رش��تهاى ارزش��مندتر است و
چگون��ه اگر عمل كنيم ارزش خواهد داش��ت؟ نكند يك
روزى برس��د و ما به خيال خودمان چقدر به اس�لام و به
دين خدمت كردهايم و منتظر باشيم ثوابها براى ما آماده
باش��د ،اما وقتى وارد مىش��ويم « َو َق ِد ْمنا إِلى ما َع ِم ُلوا
م ِ ْن َع َملٍ َف َج َع ْلنا ُه َهبا ًء َمنْثُوراً» باش��د .مىگويند اين را
براى فالن ش��خص انجام دادى ،اين را براى فالن گروه
و ف�لان حزب انجام دادى ،برو مزدت را بگير،آن هم كه
براى شكمت گرفتى ،آنرا هم كه مزدش را بهت داد ،چه
مىخواه��ى از خدا؟ كدامش را ب��راى خدا انجام دادى تا
خدا مزدش را بدهد؟! (افتتاحيه سال تحصيلى )86

گزارش مديريت پذيرش
حجت االس�لام عباسی،
مدی��ر پذیرش مؤسس��ه
آموزش��ی و پژوهشی امام
خمین��ی (ره) در گفتگو با
قبس به ارائه گزارش��ی از
روند پذیرش مؤسس��ه در
سال جدید پرداخت.
ب��ه گ��زارش مرک��ز خبر
و اط�لاع رس��انی روابط
عمومی ،حجت االس�لام
عباس��ی ب��ا بی��ان اینکه
همه س��اله ثبت نام مقطع کارشناسی و کارشناسی ارش��د از آذرماه آغاز می شود ،اظهار
داش��ت :ثبت نام بصورت اینترنتی در س��ایت پذیرش http://paziresh.iki.ac.ir
انجام میشود و حدود دو ماه ادامه خواهد داشت و پس از آن در اسفندماه آزمون کتبی
بصورت تستی برگزار میشود .
وی افزود :پذیرش از طالب س��طح یک ح��وزه علمیه و برای دورههای حضوری و نیمه
حضوری صورت می گیرد که دورههای حضوری ویژه برادران و دورههای نیمهحضوری
جهت خواهران و برادران می باشد.
مدیر پذیرش مؤسس��ه یادآور شد :در اوایل اردیبهشتماه نتایج اعالم میشود و پذیرفته
ش��دگان آزمون کتبی ،به آزمون ش��فاهی دعوت میشوند و در آزمون شفاهی از دروس
فقه و اصولی که در حوزه گذراندهاند ،توامنديهايش��ان سنجیده می شود و پس از انجام
تحقیقات و گزینش ،نتایج نهایی اعالم میشود.
حجت االس�لام مهدی عباسی با بیان آمار ثبت نام کنندگان کارشناسی  ،91خاطرنشان
کرد :حدود  3600نفر در س��ال جاری برای دوره کارشناس��ی ثب��ت نام کردند که از این

تعداد ،حدود  2000نفر حد نصاب نمره را کسب کردند و پس از آزمون شفاهی  700نفر
پذیرفته ش��دهاند که 460نفر برای دوره حضوری و  240نفر در دوره نیمهحضوری آماده
تحصیل می شوند.
وی یادآور ش��د :در سال جاری در  13رشته پذیرش صورت گرفت که بر اساس تقاضای
اولویت اول ثبت نام کنندگان ،در رشته فلسفه  53نفر ،حقوق 52نفر ،کالم و روانشناسی
هرکدام  50نفر ،ادیان  45نفر ،علوم قرآنی و علوم سیاسی هرکدام  35نفر ،علوم تربیتی
 31نف��ر ،تاری��خ  30نفر ،مدیریت  21نفر ،اخالق و جامعهشناس��ی و اقتصاد هرکدام 20
نفر ،پذیرفته شدند.
مدیر پذیرش مؤسس��ه با اش��اره به برگزاری دوره های آموزشی در سایر استانها ،اظهار
داش��ت :قریب به سه سال است که دوره های آموزشی مؤسسه در سایر استان هایی که
تعداد ثبت نام کنندگان آن به حد نصاب رس��یده باش��د ،برگزار می ش��ود که تاکنون در
هفت استان تهران (رش��تههای علوم تربیتی و روانشناسی) ،اصفهان (رشتههای حقوق
و روانشناس��ی و فلسفه) ،کرمان (رشته روانشناس��ی) ،کرمانشاه (رشته حقوق) ،اردبیل
(رشته فلسفه) ،یزد و بجنورد این برنامه در حال اجرا می باشد.
وی در خصوص پذیرش دوره دکتری و ارشد خاطرنشان کرد :امسال دو دوره پذیرش
دکتری برنامه ریزی ش��د که یک دوره آزمون در اردیبهش��تماه در چهار رشته تاریخ
اثني عش��ری ،فلسفه اخالق تطبیقی ،فلس��فه سیاسی اسالم و فلسفه دین و دیگری در
آذرماه در رش��ته های جامعه شناسی فرهنگی،مدیریت ،روانشناسی عمومی،فلسفه تعلیم
و تربیت ،علوم قرآنی ،حقوق عمومی و کالم اسالمی برگزار میگردد و همچنین دو دوره
ارش��د در رش��ته های عرفان و روان شناسی برگزار می ش��ود و چهار رشته حقوق ،علوم
سیاسی ،ادیان و فلسفه در مرحله تکمیل ظرفیت قرار دارند.
حجت االس�لام مهدی عباس��ی اضافه کرد :اطالعیه برگزاری دورهها در سایت پذیرش
قرار داده میش��ود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت و ثبتنام ،از ازطریق پیامک
یا ایمیل از برگزاری دورههای جدید مطلع شوند.

«درس��ى بخوانید که ملکوت را ببینید! علمى را بطلبید که به دل ،نور
اس��ت .طلبهاى که لقمه حرام در معده او وارد ش��ود یا بفهمد مشتبه
اس��ت ،اما آن را بخورد ،هیچ گاه نمىتواند مقامى بدس��ت آورد .حوزه
ن گونه انتخاب کرده
جایگاه کمال و علم است و راهى است که خدا ای 
اس��ت .هر ک��س غیر از این را مىخواهد ،بگ��ذرد و به دنبال کارهاى
دنیوى برود….
اگر طالب محترم و عالم روحانى در ش��بانه روز ،پنجاه و یک رکعت
نم��از نخوانن��د و به هفده رکعت قناعت کنند ،پس این مس��تحبات و
نوافلى که تا امروز در کتابها نوش��ته ش��ده اس��ت براى چیست و چه
کسى باید به آنها عمل کند؟
توصیه به رعایت اخالص در نماز مىکنم .از اول تا آخر نماز بکوش��ید
که توجهتان به خدا باش��د و هر چه که مىتوانید نماز را کامل کنید تا
روحتان از نماز س��یراب شود .گاهی س��جدههای طوالنی انجام دهید
و اصرار کنید تا اش��کتان جاری ش��ود .روایت هست که با اصرارهای
فراوان ،درهای آسمان باز میشود و خداوند میفرماید :مالئک ببینید
منبع :سایت حضرت آیه ا ...مشکینی (ره)
بنده من چه میکند»
معرفي کتاب

ب��ه گ��زارش پايگاه اطالعرس��اني آثار حضرت آي��تاهلل مصباح يزدي
«صهباي حضور» ش��رح و تفسيري اس��ت از حضرت عالمه بر دعاي
چهل و چهارم صحيفه س��جاديه که توسط حجتاالسالم والمسلمين
اسدهلل طوسي در  27جلسه تدوين و نگارش يافته و به همت انتشارات
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) چاپ و منتشر شده است.
دعاي چهل و چهارم صحيفه س��جاديه دعايي است که سيدالساجدين،
امام زينالعابدين ـعليهالس�لامـ به مناسبت ورود به ماه مبارک رمضان
انشاء فرمودهاند .آن حضرت اين دعا را به صورتي بسيار زيبا و با ترتيبي
منطقي و جالب با حمد و ستايش الهي آغاز فرموده و سپس ،ضمن بيان
معارفي بلندمرتبه در فقرات جداگانه که هر يک با صلوات آغاز ميشود،
از خداي متعال درخواس��تهايي کردهاند .استاد مصباح يزدي ـمد ظلهـ
در مباحث خود در باره بخشهاي مختلف اين دعا به تبيين اين معارف
پرداختهاند.
از جمله مباحث مطرح در اين کتاب ميتوان به اين عناوين اشاره کرد:
حقيقت حمد و شکر و تفاوت اين دو ،و بيان عنايت خداوند به شاکران؛
اش��تباه اصلي و عامل س��قوط ش��يطان که عامل عم��ده بدبختيها و
گرفتاريهاي آدمي نيز ميباشد؛ مفهوم «اطاعت» و «عبادت» ،حقيقت
و ه��دف عبادت با اش��اره به ارتباط دوس��ويه بن��ده و خداوند و اهميت
فوقالعاده عبادت ش��بانه؛ هدايت بش��ر با تأکيد بر هدايت عام و خاص
و اش��اره به ماه رمضان به عنوان يکي از راههاي هدايت بشر؛ فضيلت
رمضان ،ماه خدا ،ماه نزول قرآن و راه س��عادت ،طهارت و خلوص؛ بيان
مفه��وم «امالکت��اب» و «لوح محفوظ» و حقيقت ن��زول قرآن بر قلب
پيامب��ر ـصلياهلل عليه وآله؛ اهميت و جايگاه قرآن و مس��أله جاودانگي
آن؛ اهميت ش��ب قدر و ضرورت حضور مس��تمر حجتاالهي در عالم؛
مراتب روزه؛ مفهوم «ريا» و «سمعه» و فلسفه تکاليف الهي با تأکيد بر
اخالص در بندگي؛ اهميت نماز و آثار خشوع قلبي در رفتار؛ انواع انفاق
و اهميت آن در اس�لام و اش��اره به مفهوم زکات باطني در کالم امام
صادق ـعليه الس�لام؛ لزوم توجه به خويشان ،همسايگان ،فقرا؛ اخالق
معاش��رت اجتماعي در اس�لام؛ تأثير و تأثر اعمال در يكديگر؛ فلسفه
تضرع و زاري حضرات معصومين ـعليهمالس�لامـ در پيش��گاه الهي؛
احس��اس فقر محض در برابر ذات باريتعالي؛ توحيد ،الحاد از توحيد و
عوامل آن؛ موانع قرب خدا؛ اهميت مراقبه مستمر و راهکارهاي نجات از
فريب شيطان؛ لوازم استجابت دعا؛ مفهوم «عتق» و «فک رقبه»؛ ورود
مؤمنان به جهنم؛ بهترين شيوه مناجات وتأثير باور در دعا؛ و...
همچنين با توجه به محوريت صلوات در اين دعا ،در کنار حمد و ستايش
خداوند ،يك بخش از اين كتاب به اهميت صلوات بر پيامبر و اهلبيت
ايش��ان ـصلواتاهلل عليهم اجمعينـ و ش��ؤون وجودي آنان اختصاص
داده شده است.
گفتني است عالقمندان ميتوانند اين کتاب را که در  508صفحه و در
قطع رقعي آماده شده است از انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني(ره) و ساير كتابفروشيهاي معتبر تهيه کنند.
فروش��گاه انتش��ارات موسس��ه امام خميني(ره) 7742326

