






امـام خمـینـی )قدس سره(:

متعرض  ظهورش  هنگام  از  اسالم 

خود  و  بوده  جامعه  در  حاكم  نظام هاى 

اجتماعى  خاص  نظام  و  سيستم  داراى 

كه  است  بوده  فرهنگى  و  اقتصادى  و 

براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى 

كرده  وضع  خاصى  قوانين  اجتماعى  و 

جامعه  سعادت  براى  را  آن  جز  و  است 

نمى پذيرد. )صحيفه نور، ج5، ص389(



امـام خـامـنه ای )مدظله العالی(:

علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است؛ مبتنی بر 

 مبتنی بر نگاه مادی 
ً
فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالبا

ب، این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، مبنای 
ُ

است. خ

ترجمه ای،  به صورت  ما  را  انسانی  این علوم  غلطی است. 

بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقی اسالمی را اجازه بدهیم 

در آن راه پیدا کند، می آوریم تو دانشگاه های خودمان و در 

بخش های مختلف اینها را تعلیم می دهیم؛ درحالی که ریشه 

و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد.  )بیانات 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه 

کشور،  1388/07/28(





عالمه مصباح  )قدس سره( :

وقتی اسالم دینی است که درباره مسائل اقتصادی قوانینی 

اقتصادی  سیستم های  نسبت  به  می تواند  چگونه  دارد، 

برای  حقوقی  که  است  دینی  اسالم  وقتی  باشد؟  بی نظر 

فرد، برای جامعه، حتی حقوقی برای خدا بر انسان، برای 

حکومت بر مردم و برای مردم بر حکومت تعیین فرموده، آیا 

می توانیم بگوییم که اسالم ارتباطی با علوم انسانی ندارد؟

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت عالمه آیت الله مصباح یزدی، ص 118(
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علوم انســانی در تمدن امروز بشــر حکم نرم افزار در رایانه را دارند. قوت و ضعف، 
درســتی و نادرستی، ســالمت و بیماری این علوم و نظریاتی که در آنها ارائه می شوند، 
مستقیماً در عملکرد و سرنوشت جوامع اثرگذار است. تفکر مادی گرای حاکم بر جوامع 
علمی غرب موجب شــده است که این علوم نیز دچار ضعف ها و کمبودهایی شوند 
و در نتیجه، زندگی انســان متمدن را به سوی فردگرایی، سلطه طلبی و دنیاگرایی سوق 
دهند. سوگمندانه، این بیماری های مزمن در جوامع مختلف اسالمی نیز رسوخ یافته و 
با دور کردن آنها از اصل خویش، زندگی ایشان را به جوالنگاه نظری و عملی بیگانگان 
تبدیل کرده اند. نقد نظریات رایج در علوم انسانی و نظریه پردازی بر اساس مبانی اندیشه 
اسالمی، مدت هاست که مورد توجه متفکران اسالمی قرار گرفته و تالش های خجسته ای 
در این زمینه انجام شده است. ضرورت بررسی این فعالیت ها و نظریه پردازی ها و اهمیت 

مقدمه
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هم افزایی و اســتفاده از آرای صاحب نظران برای تشکیل تمدن نوین اسالمی، مرحوم 
عالمه محمدتقی مصباح یزدی را بر آن داشــت تا با برگزاری سلسله همایش هایی 
تحت عنوان »علوم انسانی اسالمی در اندیشه معاصر« در مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی موافقت کنند. نخســتین همایش از این سلســله به اندیشــه های آن 
عزیز ســفرکرده، که به حق از اولین پایه گذاران علوم انسانی اسالمی به شمار می آیند، 
اختصاص یافته است که در سطح بین المللی برگزار خواهد شد.خبرنامه ای که پیش 
روی فرهیختگان قرار گرفته، دومین خبرنامه از سلسله خبرنامه های این همایش است 
و ســعی دارد عالقه مندان را در جریان فعالیت هایی قرار دهد که در راســتای برگزاری 
همایش و پیرامون موضوع آن در حال انجام هستند. امیدواریم این تالش کوچک مورد 

عنایت و قبول موال و صاحبمان، بقیۀ اهلل االعظم قرار گیرد.
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از جمله فعالیت های محوری همایش بین المللی »علوم انسانی اسالمی در 

اندیشه مرحوم عالمه محمدتقی مصباح یزدی« دریافت و پیگیری مقاالت 

مربوط به محورهای این همایش اســت. در این بخش، چکیده مقاالتی که تا 

کنون به چاپ رسیده اند، معرفی می شوند.

معرفی مقاالت چاپ شده 
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چکيده
این پژوهش با رویکرد نظري و تحلیلي، به بررســي و تحلیل علــم دیني از منظر عالمه مصباح 
یزدي و پاســخ به این پرسش می پردازد که در منظر ایشــان، علم دیني به شیوه استنباطي است یا 
تأسیسي؟ رویکرد تأسیسي،  اصالت را به معارف و آموزه هاي نقلي و پشتوانه هاي متافیزیکي مي دهد 
که توجه جدي به مباني و جهان بیني اســالمي در آن ضروري اســت. یافته هاي پژوهش حکایت از 
این دارد که از منظر آیت اهلل مصباح،  علم دیني علمي اســت کــه داده هاي آن مخالف نص قرآن 
و روایات قطعي نباشــد؛ علمي که در آنها نظریاتي مبنا قرار داده شــود که مورد تأیید دین بوده یا 
دســت کم دین آنها را نفي نکرده باشد. ازاین رو  علم در مقام توصیِف صرف، دیني و غیردیني ندارد 
و در مقام توصیه و دستورالعمل نیز مي تواند دیني و غیردیني باشد؛ اما از دایره علم خارج است. در 
دیدگاه ایشان، علمي دیني است که مباني آن دیني باشد. مباني لزومًا از طریق استنباط از منابع دیني 
به دســت نمي آید؛ بلکه ممکن است با برهان فلسفي به اثبات برسد. در اسالمي سازي علم در همه 
رویکردها، براي اســتخراج دیدگاه اسالمي، به ناچار باید از استنباط بهره برد. براي تأسیس علم دیني 

باید مباني، اصول، مسائل، مفاهیم، فرضیات، نظریات، روش  و... را از گزاره هاي دیني استنباط کرد.

.کليدواژهها: علم دیني، روش تأسیس، استنباط، آیت اهلل مصباح

تحليلي از علم ديني از منظر
آيت اهلل عالمه مصباح يزدي 

معرفت فرهنگي اجتماعي، س13، ش1، پیاپي 49، زمستان 1400، ص77ـ92.
محمدفوالديوندا*1
سناخلفحياوي2

.1 . دانشیار گروه جامعه شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
2 . کارشناس  ارشد فقه و مباني حقوق و سطح سه فقه و اصول.
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چکيده
تفاوت علوم انساني اسالمي با علوم انساني موجود، عمدتًا مرتبط با بعد مباني علوم است. بنابراین 
پژوهش حاضر نیز در راســتاي همین هدف، به بررسي و تحقیق درباره یکي از مباني اسالمي سازي 
علوم انســاني مي پردازد که در مباحث انسان شناســي از آن با عنوان هدف  نهایي انسان یاد مي شود 
و در مباني اســالمي، این هدف عبارت اســت از قرب الهي. در این مقاله، این موضوع، هم در بعد 

توصیفي و هم در بعد توصیه اي علوم، بر اساس دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدي بررسي مي شود.

کليدواژهها: علم، علوم انساني، علوم انساني اسالمي، هدف نهایي، هدف.

نقش هدف و كمال نهايي انسان در علوم انساني 
اسالمي بر اساس ديدگاه آيت اهلل مصباح يزدي

معرفت فرهنگي اجتماعي، س13، ش1، پیاپي 49، زمستان 1400، ص93ـ108.

عليرضاجليليفر1
صفدرالهيراد*2

.1 . دانش پژوه کارشناسي ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
.2 . استادیار گروه کالم و فلسفه دین مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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تحليلي اكتشافي از مختصات مكتب علمي ـ 
تربيتي عالمه مصباح بر پايه شاخص هاي دوگانه 

شخصيت و آثار ايشان

چکيده
 ،مقاله پیش رو کوشــیده اســت تا با مروري بر شــخصیت و آثار علمي عالمه مصباح یزدي
به پشــتوانه رویکرد تحلیل اکتشــافي و با اســتفاده از روش »توصیفي ـ  تحلیلي«، مختصات مکتب 
علمي ـ تربیتي ایشان را که صاحب آثار و تألیفات متعدد است، کشف، استنباط و استخراج کند تا 
زمینه معرفي مکتب ایشان فراهم آید. هر مکتب علمي ـ تربیتي با ویژگي هاي ساختاري و محتوایي 
خود، قابل شناســایي و تحلیل و بررسي و تمایز از سایر مکاتب است. مکتب عالمه مصباح نیز 
با برخورداري از چهارده ویژگي توانسته است در مقایسه با دیگر مکاتب مقارن و نظیر، رتبه خویش 
را ارتقا بخشــد و ابعاد گوناگون خود را به منصۀ ظهور برساند. با این بیان، شخصیت شناسي عالمه 
مصباح از نگاه دیگران و با تکیه بر محوریت آثار مکتوب و ســخنراني ها و گفت وگوها و ســیره 
تربیتي ایشان ما را به مکتبي علمي ـ تربیتي رهنمون مي سازد که در این مقاله تنها به ذکر مختصات 
این مکتب بر اســاس قابلیت هاي شخصیتي و ظرفیت هاي علمي عالمه مصباح بسنده مي شود. 
مراجعه و اســتناد به ســایر منابع از آثار دیگران، صرفًا از باب شــرح و بسط و احیانًا نقد و بررسي 

مطالب مرتبط با موضوع و هدف مقاله است.

.کليدواژهها: مکتب فکري، مختصات، علمي ـ تربیتي، تحلیل اکتشافي، عالمه مصباح

 اسالم و پژوهش هاي تربیتي، س14، ش1، پیاپي 27، بهار و تابستان 1401، ص7ـ24.

سيداحمدرهنمايي1

.1 .دانشیار گروه علوم تربیتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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نقش كاوش هاي خردورزانه و الگوبرداري )تقليد( 
درشكل گيري نظام باورها و ارزش ها:
بازخواني رويكرد عالمه مصباح يزدي 

چکيده
با توجه به نقش چشمگیر تقلید و الگوبرداري در زندگي عرفي و زندگي دیني، این نوشتار کوشیده است 
دیدگاه عالمه مصباح یزدي را در باب باورها، ارزش ها و روش رســیدن به اهداف ارزشي و نقشي که تقلید 
مي تواند در آن ایفا کند، بررسي نماید. چرایي تقلید، الگوي سزاوار تقلید و نیز انگیزه روان شناختي  که معموالً 
ما را به الگوبرداري مي کشــاند، از جمله جنبه هایي اســت که این نوشتار بررسي کرده است. عالمه مصباح 
یزدي از متفکران معاصر شیعي بر این باور است که تقلید و الگوبرداري در جنبه هاي اصلي زندگي دیني، 
نه تنها نشانه نارسیدگي عقالني و  شناختي نیست، بلکه از ضرورت هاي سامان دهي و آسان سازي روند زندگي 
دیني است. بسیاري از جوانان با انگیزه حفظ و تقویت استقالل جواني مي خواهند در روند زندگي دیني خود 
به دیگران وابسته نباشند؛ اما ازسوي دیگر، گوشه ها و زوایایي از باورها و ارزش هایي که در زندگي براي خود 
برمي گزینند، نمي تواند در تیررس برد شناختي و عقالني آنان قرار گیرد. استاد مصباح این چالش زندگي 
دیني را به بحث می کشد و بر سر دو راهي تحقیق و تقلید راه سومي را که جالب است، پیشنهاد مي کند. 
 و جانشینان معصوم به رغم آنکه این راه پیشنهادي، زندگي کنوني ما را به زندگي پیراسته حضرت محمد

ایشان پیوند مي زند، اما همچنان راه خودکفایي عقالني و استقالل در خردورزي را بر ما گشوده مي دارد.

کليدواژهها: تقلیــد و الگوبرداري، چالش هاي تقلید، خودکفایي عقالنــي، الگوبرداري در باورها، 

ارزش ها، روش ها و راهکارها. 

عباسعليشاملي1

1 . دانشیار مدرسه روان شناسي، علوم تربیتي و اخالق، جامعه المصطفي العالمیه

اسالم و پژوهش هاي تربیتي، س14، ش1، پیاپي 27، بهار و تابستان 1401، ص25ـ44.
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بررسي و تحليل ديدگاه عالمه مصباح يزدي در 
زمينه مفهوم “تربيت”

چکيده
هدف اصلي این نوشــتار، تبیین و تحلیل مفهوم تربیت و واژگان همســوي آن از دیدگاه اســتاد 
مصباح است. در این مقاله با استفاده از روش »تحلیلي ـ انتقادي« پس از آشنایي اجمالي با دیدگاه 
برخــي از صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت، دیدگاه اســتاد مصباح در این زمینه تبیین شــده 
اســت. اندیشــمندان غربي بدون توجه به عنصر فطرت و نقش اساسي آن در نهاد انسان به تربیت 
نگریســته اند؛ درحالي که در نگاه دین و اندیشمندان دیني، عنصر تربیت از جایگاه اساسي برخوردار 
اســت. نتیجه آنکه »تربیت« از منظر ایشــان داراي دو معناي عام و خاص اســت. مفهوم خاص آن 
مختص انسان است که باید عالوه بر فراهم آوردن شرایط مساعد رشد، زمینه اي براي انتخاب صحیح 
او نیز فراهم شود. بنابراین، »تعلیم و تربیت« فراهم کردن زمینه ها و عوامل براي به فعلیت رساندن و 
شــکوفا کردن همه استعدادهاي انسان و حرکت تکاملي او به سوي هدف مطلوب، به وسیله برنامه اي 

سنجیده و حساب شده است.

.کليدواژهها: تربیت، تعلیم و تربیت، تزکیه، خودسازي، عالمه مصباح یزدي

 اسالم و پژوهش هاي تربیتي، س14، ش1، پیاپي 27، بهار و تابستان 1401، ص45ـ56.

عبدالرضاضرابي1

.1 . استادیار گروه علوم تربیتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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نقش روش تغيير موقعيت در تربيت اخالقي از منظر 
عالمه مصباح يزدي

چکيده
گزینش موقعیت برتر و قرار گرفتن در آن، از روش هاي مؤثر تربیتي محسوب مي شود. در خصوص 
تأثیرات روش »تغییر موقعیت« در تربیت اخالقي، این پرســش مطرح است که این روش چه تأثیري 
در »پیشگیري« و »درمان« آسیب هاي اخالقي و نیز »رشد« معنوي و اخالقي دارد؟ همچنین در هریک 
از حوزه هاي ســه گانه یادشده چه راهکارهایي در منابع اســالمي ارائه شده است؟ هدف از پژوهش 
حاضر، پاســخ به پرســش هاي فوق از منظر عالمه مصباح یزدي است. روش تحقیق، »توصیفي  ـ 
تحلیلي« بوده و گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي انجام شــده است. یافته هاي تحقیق حاکي 
از آن اســت که بر اساس روش »تغییر موقعیت«، راهکارهاي »سیر در آفاق«، »انجام مناسک عبادي«، 
»فرار از موقعیت آســیب زا«، »پرهیز از همنشــیني با هواپرســتان« و »فاصله گرفتن از موقعیت هاي 
زمینه   ســاز گناه« به منظور پیشگیري از بروز آســیب هاي اخالقي تأثیرگذارند. همچنین براي درمان 
انحرافات اخالقي از »انجام مناســک عبادي«، »همنشــیني با صالحان« و »هجرت از موقعیت گناه« 
استفاده مي شود. براي رشد اخالقي نیز »انجام مناسک عبادي«، »همنشیني با صالحان« و »حرکت در 

مسیر معنویت« نمونه هایي از کاربرد این روش محسوب مي شوند.

.کليدواژهها: روش تربیتي، تغییر موقعیت، تربیت اخالقي، مصباح یزدي

 اسالم و پژوهش هاي تربیتي، س14، ش1، پیاپي 27، بهار و تابستان 1401، ص57ـ72.

هادیحسينخانی1

.1 استادیار گروه علوم تربیتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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كاربرد “فطرت” به مثابه مبناي تعليم و تربيت انسان از 
منظر عالمه مصباح با تأكيد بر آيات و روايات

چکيده
مبنا بودن فطرت براي تعلیم و تربیت، مطمح نظر خاص بســیاري از اندیشــمندان بزرگ اسالمی 
اســت. در این تحقیق، کاربرد فطرت به مثابه مبناي تعلیم و تربیت انســان از منظر عالمه مصباح 
یزدي و با تأکید بر آیات و روایات بررســي شــده است. روش تحقیق »توصیفيـ  تحلیلي« است. 
نتایج این تحقیق عبارت است از: 1. فطرت انسان مزین به ویژگي هاي درخشنده اي از حقیقت جویي 
و علم به خوبي ها و بدي ها و گرایش هاي شفافي است که از درون شکفته مي شود و مسیر حیات 
ســعادتمندانه بشر را ترســیم مي کند؛ 2. انسان حتي در امیال به ظاهر مشــترکش با حیوان، داراي 
ویژگي هاي خاصي است که مخصوص انسان است و حیوان در آن اشتراک ندارد؛ 3. تعلیم و تربیت 
اسالمي ـ تمامًا ـ هماهنگ با فطرت است؛ 4. فطرت کاربردهاي زیادي در زندگي آدمي دارد؛ از جمله 
مبناي تعلیم و تربیت اســت و تعیین اهداف تربیتي و کشــف اصول تربیتي از آن، مسیر حرکت 
به سوي سعادت را ترسیم مي کند؛ 5. اســتاد مصباح ویژگي هاي طبیعي شناختي و گرایشي انسان 
را مباني تعلیم و تربیت دانســته است که به صورت گزاره هاي خبري مطرح مي شوند؛ 6. درک فطري 

انسان از بایدها و نباید ها ارزشي حصولي نیست؛ بلکه حضوري است.

کليدواژهها: کاربرد فطرت، مباني، تعلیم و تربیت اسالمي، ارزش هاي اخالقي.

اسالم و پژوهش هاي تربیتي، س14، ش1، پیاپي 27، بهار و تابستان 1401، ص73ـ86.

علینقیفقيهی1

1. دانشیار گروه علوم تربیتي دانشگاه قم
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بررسي و تحليل شيوه خودتربيتي از ديدگاه عالمه 
مصباح يزدي

چکيده
»خودتربیتي« یعني تربیت نفس خود. عالمه مصباح به اقتضاي دیدگاه فلسفي، اخالقي و تفسیري 
خود، نظریه تربیتي ویژه اي را ارائه کرده که شــیوه خودتربیتي نیز متأثر از آن اســت. به علت اهمیت 
موضوع خودتربیتي و به ســبب جامع بودن اندیشه این دانشــمند، بررسي و تحلیل این شیوه داراي 
اهمیت است. این تحقیق ضمن ارائه اندیشــه تربیتي مشارٌالیه به صورت »توصیفي«، ابعاد گوناگون 
آن را به شــیوه »تحلیلي« بررسي و واکاوي کرده و شــواهدي از آیات قرآن براي این منظور ارائه داده 
اســت. از جمله یافته هاي پژوهش این است که در این شیوه، به پیش فرض هاي عقلي و منطقي و 
ویژگي هاي مشــترک و اختصاصي انسان ها و همچنین به همه ابعاد نفس توجه شده است. با وجود 
پیچیدگي نفس، به وضوح ارتباط ابعاد نفس و جایگاه آنها مشخص است. نقطه ثقل در خودتربیتي، 

امیال و گرایش هاست و جایگاه عبودیت و دین مداري به خوبي در آن روشن است.

.کليدواژهها: تربیت، خودتربیتي، خودسازي، مصباح یزدي

اسالم و پژوهش هاي تربیتي، س14، ش1، پیاپي 27، بهار و تابستان 1401، ص87ـ102.

ابوالفضلهاشمیسجزهای*1
احمدحسينشريفی2

.1 . دکتري حکمت متعالیه، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
.2 . استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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ارزيابي خوانش اقتدارگرايي از انديشه سياسي 
 آيت اهلل مصباح يزدي

چکيده
ســنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشــروطه و انقالب اسالمي در قبال امر سیاسي، برخي 
نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقالب اسالمي، نظریه پردازي هاي سیاسي عمدتًا 
از ایســتاري اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکي از اندیشــمندان دوره 
انقالب اســالمي، آیت اهلل محمدتقي مصباح یزدي، با اســتفاده از روش تحلیل و تفســیر بررسي 
مي شــود. بر اساس خوانش اقتدارگرایي، اندیشه سیاسي آیت اهلل مصباح یزدي به دلیل برخورداري از 
بنیاد »فرادســتي« و همچنین مؤلفه هاي »لغویت بیعت«، »بي نیازي از مشاورت« و »اختیارات گسترده 
حکومت« در زمره اندیشــه هاي اقتدارگرایي قرار دارد. عدم انطباق مباني و مؤلفه هاي اقتدارگرایي بر 

اندیشه سیاسي آیت اهلل مصباح یزدي، دستاورد این پژوهش است.

.کليدواژهها: اقتدارگرایي، فرادستي، بیعت، مشاورت، آیت اهلل محمدتقي مصباح یزدي

معرفت سیاسی، س13، ش2، پیاپي 26، پاییز و زمستان 1400، ص41ـ60.

سيدمحمدهادیمقدسی1

.1. دانشجوي دکتري علوم سیاسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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مديران صالح در نظام اداري از منظر
عالمه مصباح يزدي 

چکيده
زندگي ســازماني امروزه بخش جدایي ناپذیر حیات انساني است. توسعه سازمان ها در عرصه هاي 
گوناگون آموزش، فرهنگ، اقتصاد، سیاســت و امنیت نیازمند توجه بیشتر به سالمت اداري و پرهیز 
از فســاد اداري اســت. مدیران چون سکانداران سازمان ها هســتند، بیش از دیگران نیاز دارند که به 
سالمتشان توجه شود. با مطالعه آثار ارزشمند عالمه مصباح یزدي مي توان عوامل شناخت و پرورش 
مدیران صالح را ارائه کرد. این پژوهش که با روش »متن خواني« و تحلیل آثار مکتوب معظم له انجام 
شــده، معیار مدیران صالح را از منظر ایشــان ارائه کرده است. در این بررسي، دو عامل اساسي »علم 
و مهارت مدیران« و »پایش مدیران« مبناي شناســایي خصوصیات مدیران صالح قرار گرفته است. در 
مطالعــه عامل »علم و مهارت مدیران«، به عوامل دروني )اصالت خانوادگي، معنویت، تقوا، اخالق، و 
تعهد( و عوامل بیروني )تحقیقات محلي، آموزش کارکنان، فرهنگ ســازماني، پرورش مدیران( توجه 
شــده است؛ ســپس عامل پایش مدیران صالح بررســي گردیده که به آگاهي دادن، تشویق کردن، و 

مؤاخذه نمودن پرداخته شده است.

کليدواژهها: مدیران صالح، علم و مهارت مدیران، پایش مدیران.

 اسالم و پژوهش هاي مدیریتي، س11، ش2، پیاپي 23، پاییز و زمستان 1400، ص7ـ24.

محسنمنطقی1

.1. دانشیار گروه مدیریت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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بررسي انديشه هاي اسالمي  ـ مديريتي   .11
و شهيد صدر عالمه مصباح يزدي

چکيده
هدف این مقاله مقایسه اندیشه هاي مدیریتي عالمه مصباح یزدي و شهید صدر، دو شخصیت 
شاخص اصیل اسالمي است. این پژوهش از روش »مطالعه تطبیقي بِردي« براي تحلیل و مقایسه این 
دو اندیشــه استفاده کرده است. منابع استفاده  شده عمدتًا چهار کتابي است که بیشتر دیدگاه هاي این 
دو اندیشمند را درباره موضوع بحث دربردارد. یافته ها نشان مي دهند که صاحبان این اندیشه ها ـ هر 
دو ـ بــر مباني فکري و نقش آن در دانش مدیریت تأکید دارند؛ همچنین بر تنوع ماهوي و تفکیک 
گزاره هــاي توصیفي و تجویزي مدیریت نیز تصریح مي کنند؛ اما عالمــه مصباح تولید گزاره هاي 
تجویزي را الزم مي داند و شــهید صدر بر تولید گزاره هاي توصیفــي و ناظر به موضوعات تأکید 
مي ورزد. با تلفیق این دو اندیشــه، مي توان الگوي مفهومي منسجم و جدیدي استخراج کرد و از آن 
براي حل مسائل مدیریتي بهره برد. با تلفیق این دو دیدگاه، مي توان هم زمان از حسن فعلي و فاعلي 

براي حل مسائل مدیریتي استفاده کرد.

.شهید صدر ،کليدواژهها: نظریه قرآن بنیان، مدیریت اسالمي، عالمه مصباح یزدي

اسالم و پژوهش هاي مدیریتي، س11، ش2، پیاپي 23، پاییز و زمستان 1400، ص25ـ46.

قادرعلیواثق1
غالمحسينرحيمی2

1 . استادیار گروه مدیریت مجتمع آموزش عالي علوم انساني جامعه المصطفي العالمیه.
2 . دانشجوي دکتري قرآن و علوم، گرایش مدیریت مجتمع آموزش عالي علوم انساني.
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آموزه هاي مديريتي در سيره عملي
عالمه مصباح يزدي 

چکيده
عالمه مصبــاح یزدي یکي از تأثیرگذارترین نظریه پردازان قرن گذشــته در حوزه علوم انســاني 
اسالمي است. همان گونه که دیدگاه هاي نظري ایشان تحوالت دانشي ماندگاري به وجود آورد، مطالعه 
رفتارهاي عملي ایشــان نیز مي تواند راهنما و الگویي براي تحول در ســازمان ها باشد. ایشان قریب 
چهل سال تجربه مدیریتي ســازمان ها و نهادهاي حوزه اي را در کارنامه خود دارد. تجربه به کارگیري 
ایده هاي نظري یک اندیشمند مدیریت اسالمي در میدان عمل، مي تواند الگوي موفقي براي مشتاقان 
مدیریت اسالمي به شــمار آید. این تحقیق بر اساس مشاهدات میداني و مرور خاطرات همراهي با 
عالمه مصباح یزدي طي ســه دهه به انجام رسیده است. ساحت هاي مدیریتي ایشان را مي توان در 
چهار مهارت رفتاري، فرهنگي، ساختاري، و کنترلي دسته بندي و مطالعه کرد. هریک از این ساحت ها 
داراي مؤلفه هاي متعددي اســت که در مجموع، شانزده نمونه شناسایي شده که قابل الگوبرداري براي 

مدیران جامعه اسالمي است.

کليدواژهها: عالمه مصباح یزدي، مهارت هاي رفتاري، مهارت هاي فرهنگي، مهارت هاي ساختاري، 

مهارت هاي کنترلي.

اسالم و پژوهش هاي مدیریتي، س11، ش2، پیاپي 23، پاییز و زمستان 1400، ص47ـ60.

علیمعصومی1
محسنمنطقی2

1 . استادیار گروه علوم سیاسي جامعه المصطفي العالمیه.
.2 . دانشیار گروه مدیریت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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بررسی و تحليل مفهوم و معنای اراده از منظر 
 صدرالمتألهين و عالمه مصباح

چکيده
شــناخت اراده از جهات مختلف مهم و بلکه ضروری است؛ از جمله اینکه اراده شناسی بخشی از 
انسان شناسی اســت و می تواند در جهت تحول علوم انسانی موجود و تولید علوم انسانی اسالمی 
مؤثر باشد. در این مقاله، دیدگاه های صدرالمتألهین و عالمه مصباح یزدی به همراه برخی مبانی تبیین 
و مقایســه شده اند. یافته های پژوهش نشــان می دهند که این دو دیدگاه با وجود شباهت بسیار به 
یکدیگر، با پیامدهای مختلفی در علوم انسانی همراه هستند. صدرالمتألهین اراده را از صفات وجود 
بما هو وجود می داند و برای آن مفهومی مشکک به تشکیک عامی و حقیقتی مشکک به تشکیک 
خاص قائل اســت. بر این  اســاس، وی برای همۀ موجودات مجرد و مادی، اراده قائل است و همۀ 
اراده ها را به لحاظ حقیقت، واحد، و از نظر مرتبه و تعین، متعدد می شمارد و ارادۀ هر موجود متعینی 
 را جلوه و نشانه ای از ارادۀ حقـ  سبحانهـ  به لحاظ مرتبۀ آن موجود تلقی می کند؛ اما عالمه مصباح
اراده را در همۀ موجودات ساری ندانسته، آن را از صفات وجودهای مجرد می داند. ازسوی دیگر، ایشان 
حتــی وحدت مفهوم اراده در موجودات مجرد را هم نمی پذیرد و برای اراده ســه مفهوم عام، خاص 
و اخص مطرح می کند که تنها یکی از آنها میان خداوند و مخلوقات مشــترک است. همچنین وی 
متناسب با دیدگاه خود در زمینۀ تشکیک طولی و عرضی، نوعی ارتباط تشکیکی میان ارادۀ خداوند 

و اراده های مخلوقات و نوعی تباین بین اراده های مخلوقات هم عرض قائل است.

کليدواژهها: عالمه مصباح یزدی، صدرالمتألهین، اراده، تشکیک.

تحقیقات بنیادین علوم انسانی، دوره 8، ش3، ص11ـ30.

احمدسعيدی1

.1. دانشیار گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی



24

از جمله اهداف این همایش، برگزاری بیش از هفتاد کرســی علمی در 
زمنیه موضوعات مربوط به همایش توسط اعضای هیئت علمی مؤسسه  
آموزشــی و پژوهشی امام خمینی است. تا کنون 47 کرسی برگزار شده 
است و بقیه در نوبت برگزاری اند. در شماره نخست خبرنامه این همایش، 
گزارش ده کرســی از کرسی های علمی یادشــده به محضر خوانندگان 
گرامی تقدیم شــد. در این شــماره نیز گزارش ده کرســی دیگر که در 

مؤسسه مذکور برگزار شده ارائه می شود.

گزارش كرسی های علمی 
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 	کید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدی کرسی یازدهم: حق کرامت انسان با تأ

ارائه دهنده: حجت االسالم دکتر سیدابراهیم حسینی1
تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت 1400

ناقد:حجت االسالم دکتر محمدرضا باقرزاده اول2
مديرکرسی:حجت االسالم آقای محسن هنرجو3

حجت االسالم دکتر حســینی درباره هدف از برگزاری این کرسی و طرح بحث »کرامت« از دیدگاه 
عالمه مصباح یزدی توضیح دادند: کرامت به معنای شــرافت و بزرگواری در برابر دنائت و پســتی 
اســت و منظور از »کرامت انســانی« در مباحث حقوقی این است که انسان دارای حرمت و احترام 
اســت و حق دارد که در جامعه به طور محترمانه زیســت کند و کسی حق ندارد که با گفتار و رفتار 
خویش حیثیت او را با خطر مواجه ســازد. همچنین »قوه مقننه« در تدوین قانون و »قوه مجریه« در 
اجرای قانون نباید به گونه ای عمل کنند که موجب بی حرمتی به شخص مجرم شود. کرامت انسانی 
خمیرمایه حقوق بشــر اســت و با آن مباحث رابطه ای ناگسســتنی دارد. کرامت انسانی مهم ترین 
اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشــر است و درواقع، اصل آزادی و اختیار انسان در 
مناســبات سیاسی، تجلی کرامت انسانی است. عدم تبیین دقیق دیدگاه اسالم درباره کرامت انسان، 
موجب پیدایش ابهامات و ایراد اتهاماتی به دین مبین اســالم شــده اســت؛ درحالی که مترقی ترین 
دیدگاه ها در این زمینه در اسالم مطرح شده اند. ازهمین رو در این تحقیق درصدد تبیین نگرش عالمه 

مصباح یزدی درباره مبنا و گستره کرامت انسانی برآمده ایم.
ایشــان حاصل یافته هــای این پژوهش را در چند جملــه این گونه بیان کردنــد: از دیدگاه عالمه 

1.  استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 3. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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مصباح یزدی، انســان دارای حق کرامت و احترام اســت؛ به شــرط آنکه زمینه این کرامت را برای 
خویشــتن فراهم سازد و در مسیر تکامل و رشد گام بردارد. در این حالت، ممکن است شخص به 
عالی ترین مراتب قرب و کماالت معنوی نائل شــود. حال چنانچه شخص مسلمان نباشد، دست کم 
می باید تابعیت این نظام را بپذیرد تا از حقوق اجتماعی چنین نظامی بهره مند گردد؛ و درصورتی که 
از تابعیت این نظام خارج شــود یا در اندیشــه مبارزه با یک نظام حق باشــد، مانع تکامل خود و 
دیگران شــده و برخالف نظام آفرینش قدم برداشته است. در این حالت، دلیلی ندارد که همچنان از 
حق کرامت و دیگر حقوق اجتماعی برخوردار باشــد. بقای این حقوق برای مفســدان فی االرض و 

توطئه گران، به سقوط نظام حق می انجامد که خالف غرض الهی از خلقت است. 
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 	کرسی دوازدهم: تبیین جامعه شناختی امربه معروف و نهی ازمنکر از منظر عالمه مصباح یزدی

ارائه دهنده: دکتر سیدحسین شرف الدین 1
تاریخ برگزاری: 5 خرداد 1400

ناقداناول: آقای دکتر مجید کافی 2
ناقددوم: حجت  االسالم  دکتر غالمرضا پرهیزگار 3

مديرکرسی: حجت االسالم آقای محمدوحید سهیلی 4
دکتر شرف الدین در توضیح موضوع این کرسی گفت: امربه معروف و نهی ازمنکر دو فرع از فروعات 
دین مبین اســالم و دو فریضه عقلی و شرعی ناظر به اصالح امور اجتماعی اند که به رغم اهمیت و 
جایگاه محوری آن دو، تا کنون به صورت جامع و متناسب با اقتضائات این دوران، مورد توجه مفسران 
و دین پژوهان مســلمان قرار نگرفته اســت. این دو فریضه، در فقه اهل ســنت در چهارچوب نهادی 
حاکمیتی به نام حســبه، و در فقه شیعه در امتداد »کتاب الجهاد« مطرح شده است. در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی نیز با الهام از فقه، به اصل این وظیفه همگانی، برخی ملزومات اجرایی، اقتضائات 
زمینه ای، و اهداف و آثار آن اشــاره  شده اســت. ویژگی های این فریضه به اجمال عبارت اند از: نوعی 
نظــارت، مراقبت و کنترل همگانی؛ جامعه محوری؛ و نوعی کنترل بیرونی در برابر کنترل های درونی، 
که بخشــی از آن مردم محور )غیررسمی( و بخشی حاکمیت محور است. ایشان هدف از اجرای این 
دو فریضه را اصالح مفاسد و انحرافاتی دانست که به رغم غلبه فرهنگ دینی در جامعه و شکل گیری 

نهادها و ساختارهای متناسب، همواره از سوی افراد و سازمان هایی بروز و ظهور می یابد.
اســتاد شرف الدین با هدف تشریع و تبیین مواضع اصولی عالمه مصباح یزدی در تفسیر این دو 

1. استاد گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3. استادیار گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
4. کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
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فریضه، دســتاوردهای تحقیق خویش را این گونه تشریح کرد که مهم ترین مواضع استاد مصباح در 
این زمینه از این قرار است: 

امربه معــروف و نهی ازمنکر از جنس نظارت مســئوالنه همگانــی و متقابل، و نوعی ابراز   .1
حساسیت مردم در قبال رفتارهای یکدیگر است؛ 

امربه معروف و نهی ازمنکر از ویژگی های مهم جامعه اسالمی است؛   .2
امربه معروف و نهی ازمنکر ضرورت عقلی برای جامعه دارد؛   .3

امربه معروف و نهی ازمنکر از ضروریات دین است؛   .4
امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه ای همگانی است و همه افراد در این زمینه مکلف اند؛   .5

وجوب این دو فریضه کفایی است و با اقدام مؤثر برخی، تکلیف از دیگران ساقط می شود؛   .6
مرجع تشخیص معروف و منکر، شریعت است؛   .7

امربه معروف و نهی ازمنکر در چهارچوب واجبات و محرمات دینی، الزامی و واجب اســت   .8
و در چهارچوب مستحبات و مکروهات دینی، امری ترجیحی است؛ 

روش های اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر به تناســب شــرایط و اقتضائات زمان و مکان   .9
متغیر است؛ 

عالوه بر افراد، وجود برخی نهادها و تشــّکالت رسمی و غیررسمی نیز برای اجرای این دو   .10
فریضه ضرورت دارد؛ 

مبنای عمل در مقام اجرا، نتیجه گرایانه است، نه صرفًا وظیفه گرایانه و تکلیف مدارانه؛   .11
رعایت اولویت ها در مقام اجرا، چه نســبت به نوع انحرافات، چه نســبت به عامالن و چه   .12

نسبت به پیامدها، یک امر ضروری است. 
ایشــان در ادامه افزودند: عالمه مصباح یزدی در راســتای اجرایی شدن این دو فریضه، به برخی 

ملزومات و آثار آن توجه داده اند؛ ازجمله:
رسالت و مسئولیت دولت اسالمی و نهادهای تابع در این خصوص؛  	
ضرورت ایجاد زمینه های محیطی از طریق نهادهای مربوط؛ مثل فرهنگ سازی، تبلیغ و ترویج  	

احکام و حدود الهی، آگاهی دادن به وظایف و مســئولیت ها، ایجاد حساسیت های محیطی 
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و...؛ 
نقش و رسالت قاطع علما و روحانیون به عنوان مراجع فکری  و الگوهای اخالقی جامعه؛  	
نقش عوامل درونی و بیرونی مؤثر در نشر مفاسد و منکرات؛  	
نقش ویژه تشّکل های مذهبی )به ویژه هیئات( برای مبارزه با مفاسد اجتماعی سازمان یافته؛  	
لزوم احراز اذن حاکم عادل اســالمی و فقیه جامع الشرایط و آگاه به مصالح جامعه، در مواردی  	

که امر و نهی مستلزم اضرار مالی و جانی به دیگران می شود؛ 
بسط متعلقات امر و نهی از واجبات و محرمات دینی به امور مفید و مضر برای جامعه؛  	
تأکید بر استفاده از شیوه های نرم و اخالقی به جای خشونت ورزی؛  	
مواظبت از اینکه مبادا خوف از ضرر یا احتمال عدم تأثیر، بهانه ای برای ترک وظیفه قرار گیرد؛ 	
لزوم رعایت مراتب امر و نهی در مقام عمل؛  	
موانع فردی و اجتماعی اجرایی شدن این دو فریضه؛  	
آثار و نتایج متنوع ناشی از اجرایی شدن این دو فریضه؛  	
پیامدهای ترک این دو فریضه در سطوح مختلف؛  	
ممنوعیت ها و نابایسته ها در مقام اجرای این دو فریضه. 	
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ناقد: آقای دکتر امیر خواص 2
مديرکرسی: حجت االسالم دکتر رضا قزی 3

دکتر قلعه بهمن در تشــریح هدف این تحقیق گفت: مســئله واقع گرایی دینی، بی تردید یکی از 
مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات مورد بررســی در عرصه الهیات و فلســفه دین معاصر است. آیا 
حقایق دینی در عالم، وجودی عینی و مستقل از آدمیان و اذهان آنان دارند؟ آیا این حقایق آن گونه که 
هســتند و بدون دخالت اذهان آدمیان در این شناخت، قابل شناخت از جانب ما به عنوان فاعل های 
شناسا هستند؟ در صورت قابل شناخت بودن، آیا این معارف قابل انتقال به دیگران اند؟ هدف از این 

تحقیق، پاسخ دادن به این پرسش ها از دیدگاه مرحوم عالمه مصباح یزدی است.
ایشــان در اشــاره به یافته های این تحقیق گفتند: مرحوم عالمه مصباح یزدی برای حقایق دینی، 
وجود عینی و مســتقل قائل است و آنان را وابســته به اذهان و ساخته وپرداخته ذهن بشر نمی داند؛ 
همچنیــن آن حقایق را قابل شــناخت می داند و با تقریری خاص از واقع گرایی معرفت شــناختی 
 واقع گرایی تقربی(، امکان انتقال آگاهی از حقایق دینی را نیز می پذیرد. ازاین رو عالمه مصباح یزدی(

یک واقع گرای دینی در عرصه های مختلف است و با این دیدگاه، برای شبهاتی که از غیرواقع گرایی 
دینی یا برخی تقریرهای خاص از واقع گرایی نشــئت گرفته اند، برای هر یک از صورت های مختلف 

آنها، پاسخ مناسب تدارک دیده است.

 	کرسی سیزدهم: واقع گرایی دینی و نقش آن در اسالمی سازی علوم از منظر عالمه مصباح یزدی

ارائه دهنده: حجت االسالم دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 1400

1  

1 . دانشیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. دانشیار گروه کالم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. دانش آموخته مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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ارائه دهنده: دکتر امیر خواص 1
تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت 1400

ناقد: جناب آقای دکترمحمدجواد توکلی 2
مديرکرسی:  حجت االسالم دکتر محمدرضا اسدی 3

دکتر خواص در تشــریح مســئله تحقیق گفت: بحث درباره چیستی ارزش و نیز ارزش اخالقی، 
یکی از مباحث مهم در حوزۀ فلســفۀ اخالق است. تبیین این نظریه، به گونه ای با بحث ارتباط دین 
و اخالق پیوند می یابد؛ چراکه تکیه بر مبانی دینی در تبیین نظریۀ ارزش اخالقی، نشــان از باور به 
ارتباط دین و اخالق دارد؛ همان دین و اخالقی که به عنوان دو حقیقت از آغاز خلقت، قرین انســان 
بوده اند؛ در مقابل، تکیه نکردن بر هیچ مبنای دینی و الهیاتی در تبیین ارزش اخالقی، خود می تواند 
نشانی از باور به گسست میان دین و اخالق باشد. در طول تاریخ تفکر، اندیشمندان در تبیین ارزش 

اخالقی و نیز رابطۀ دین و اخالق تا به امروز مشغول نظریه پردازی بوده و هستند.
وی هدف از این تحقیق را اوالً تبیین دیدگاه اســتاد عالمه در زمینه نظریۀ ارزش اخالقی در بستر 
نسبت دین و اخالق، و ثانیًا نشان دادن نقش نظریۀ ارزش اخالقی اسالمی در علوم انسانی و به تبع 

آن اسالمی سازی این علوم دانست.
دکتر خواص در بخشی دیگر از بیانات خود به دستاوردهای این تحقیق اشاره کرد و گفت: عالمه 
مصباح، نه تنها دین و اخالق را بریده از یکدیگر نمی دانند، بلکه بر اســاس مبانی انسان شناختی، 
اخالق را جزئی از دین می دانند؛ همانند تنۀ درخت که با کل درخت ارتباطی ارگانیک دارد. حضرت 

1. دانشیار گروه کالم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. دانش آموخته مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 	کرسی چهاردهم: ارتباط دین و اخالق و نقش آن در اسالمی سازی علوم انسانی از دیدگاه عالمه مصباح یزدی
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عالمه در تحلیل مفاهیم و گزاره های اخالقی، قائل به وجود روابط عّلی و واقعی میان افعال اختیاری 
انسان و کمال نهایی او که همان اتصاف به صفات کمالی و رسیدن به قرب الهی است، هستند. بر 
اســاس این تحلیل، ارزش ها و رفتارهای اخالقی در بخش هایی از رفتارهای غیراخالقی انسان، مانند 
رفتارهای اجتماعی و اقتصادی او، اثرگذار خواهند بود. بنابراین، اخالق دینی و ارزش اخالقی اسالمی 
می تواند در سایر علوم انسانی نیز اثرگذار باشد و از جمله در اسالمی سازی آن علوم نقش ایفا کند 

و این اثرگذاری با تأثیر ارزش های غیردینی و سکوالر بر علوم انسانی کاماًل متفاوت است. 
دکتر خواص افزودند: از جمله یافته های این پژوهش نشــان دادن ارتباط وثیق علوم انسانی به ویژه 
علــم اقتصاد با اخالق و ارزش اخالقی اســت. همچنین عالوه بــر اثرپذیری دانش اقتصاد از ارزش 
اخالقی اسالمی در بخش های مختلف، اعم از نظریه پردازی و تحلیل اقتصادی، رفتار اقتصادی انسان 
مســلمان نیز می تواند با تکیه بر ارزش اخالقی اسالمی سامان یابد و زمینه ای برای تعالی معنوی او 

و گام نهادن به سوی کمال باشد.
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کرسی پانزدهم: مقایسه دیدگاه های عالمه مصباح یزدی و محمد نقیب العطاس در زمینه علوم انسانی اسالمی	 

ارائه دهنده :حجت االسالم دکتر محمدمهدی نادری قمی1
تاریخ برگزاری:19 مهر 1400

ناقداول: حجت االسالم دکتر علی مصباح2
ناقددوم: حجت االسالم دکتر صفدر الهی راد3

مديرکرسی: حجت االسالم دکتر محمدحسین شیخی4
دکتر نادری قمی با بیان این نکته که امکان و چگونگی علوم انسانی اسالمی از جمله موضوعاتی 
است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققان و متفکران مسلمان قرارگرفته است، یکی 
از راه هایــی را که می تواند به پیشــرفت این حوزه مطالعاتی و حل مســائل آن کمک کند، مطالعه 
تطبیقی آرا و نظریات شخصیت های برجسته و تأثیرگذار این عرصه دانست. ازاین رو وی تالش کرد 
 تا در این کرســی علمی، برخی از مهم ترین مشابهت ها و تمایزات دیدگاه های عالمه مصباح یزدی

و سیدمحمد نقیب العطاس در این زمینه را به اجمال بررسی کند.
دکتر نادری چکیده ای از یافته های خویش را درباره مشابهت ها و تفاوت های این دو دیدگاه این گونه 
بیان کرد: از جمله مشــابهت ها می توان به این موارد اشــاره نمود: امکان و لزوم تدوین علوم انسانی 
اســالمی؛ ابتنای علوم انسانی اسالمی بر مبانی خاص خود؛ نفی حصر روش شناختی تجربی؛ و نقد 
سکوالریســم به عنوان یکی از مبانی مهم و اساســی علوم انسانی غربی. در زمینه تفاوت ها نیز این 
موارد را می توان ذکر کرد: تعریف علم، دین و علم دینی؛ معیار صدق و کذب گزاره ها؛ جایگاه شهود 

در ابزارها و منابع شناخت؛ هستی شناسی و تأثیر آن در علوم انسانی اسالمی و... .

1. استادیار گروه مدیریت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
2. دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. استادیار گروه کالم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

4. دانش آموخته گروه مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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ناقد:حجت االسالم دکتر محمدجواد نوروزی2
مديرکرسی:آقای دکتر محمدجواد توکلی3

دکتر رجائي نخست با مفهوم شناسی واژه »پیشرفت«، این مفهوم را ناظر به فرایند تغییر، تحول و حرکت تکاملی 
فرد و جامعه دانست که شناخت مؤلفه های آن مستلزم شناخت حقیقت کمال و راه رسیدن به آن  است. استاد 
رجایی با تأکید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدی، به رتبه بندی درجات کمال مخلوقات اشاره کرد و انسان را دارای 
عالی ترین درجه کمال در میان مخلوقات دانست که افزون بر آن، کماالت مراتب نازل تر را نیز داراست و این 
کماالت نازل تر، در صورت قرار گرفتن در مسیر کمال حقیقی انسان، کمال مقدمی محسوب می شوند. بر این 
اساس، وی چنین نتیجه گرفت که رفاه مادی برای انسان که مشخصه جنس حیوان و مشترک میان انسان و 
ـ نه عالی و حقیقیـ   حیوان است، تنها در صورتی که در مسیر کمال حقیقی انسان قرار گیرد، کمال مقدمی 
به حساب می آید.  دکتر رجایی با تأکید بر دیدگاه  آیت اهلل  مصباح یزدی، کمال حقیقی، مطلق، اصلی و نهایی 
انسان را همانا تعالی روحی او دانست که با تقرب هرچه بیشتر به خدای متعال حاصل می شود. ازاین رو پیشرفت 
از منظر آیت اهلل مصباح یزدی تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب است که مقصد، قرب ربوبی و طریق 
رسیدن به آن، عبودیت و بندگی است و »تشکیل نظام حاکمیتی« و »راهنمای پیشرفت«، از الزامات چنین حرکتی 
است. بر اساس این دیدگاه، گستره این حرکت تکاملی، از آغاز آفرینش انسان تا پایان روزی است که انسان بر 

روی این زمین زندگی می کند و مهم ترین موانع این حرکت، ظلم و پیروی از هوای نفس است.

 	کرسی شانزدهم: مؤلفه های پیشرفت از دیدگاه عالمه مصباح یزدی 

ارائه دهنده: حجت االسالم دکتر سیدکاظم رجایی 1
تاریخ برگزاری: 19 مهر 1400

1. دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2، استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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 	کرسی هفدهم: فردگرایی و کل گرایی روش شناختی در علم اجتماعی از منظر آیت الله مصباح یزدی

ارائه دهنده: حجت االسالم دکترصادق گلستانی1
تاریخ برگزاری:4 آذر 1400

ناقداول: حجت االسالم دکتر غالمرضا پرهیزگار2
ناقددوم: آقای دکتر حسن عبدی3

مديرکرسی: حجت االسالم آقای سیدروح اهلل حسینی4
دکتر گلستانی در این کرسی علمی، مقوله روش شناسی را از مسائل برجسته فلسفه علوم اجتماعی، 
و مســئله فردگرایی و جمع گرایی روش شناختی را از جمله مسائل پرمناقشه این عرصه معرفی کرد. 
وی فیلســوفان اجتماعی را در یک صورت بندی، در ســه دسته فردگرایان روش شناختی، جمع گرایان 
روش شناختی و کثرت گرایان روشی دسته بندی نمود. ازاین رو مسئله اصلی پژوهش خویش را بررسی 
دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی درباره این صورت بندی عنوان کرد و بر اســاس آن، پرسش اصلی این 
تحقیق را بررسی این مسئله دانست که مطالعه اندیشه های اجتماعی آیت اهلل مصباح یزدی ما را به 

کدام یک از آن سه رویکرد رهنمون می سازد؟
دکتر گلســتانی حاصل بازخوانی خود از تأمالت نظری عالمه مصباح یزدی را این یافته دانست 
که ایشــان رویکرد کثرت گرایی روشی روان شناختی و جامعه شناختی را در شناخت و تبیین مسائل 
اجتماعی معتبر می داند. وی مبادی انسان شــناختی شــکل گیری جامعه و نقــش اراده و اختیار در 
تکوین شــخصیت را مؤید رویکرد فردگرایانه عالمه دانست؛ اما تحلیل های ساختاری و نقش جامعه 

در شکوفایی شخصیت را شواهدی بر رویکرد کل گرایانه عالمه برشمرد.

1. استادیار گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. استادیار گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

3. استادیار دانشگاه باقرالعلوم
4. دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم
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حجت االسالم گلستانی ادبیات نظری عامالن اجتماعی را نشانگر سوگیری آنان در یکی از دو روش 
فردگرایانه و جمع گرایانه در شناخت اجتماعی دانست؛ اما معتقد است که مطالعه بنیادهای اندیشه ای 
حضرت عالمه مصباح یزدی نشــانگر آن است که ایشان در فهم و تبیین کنش ها و پیامدهای آن، 
هیچ یک از دو رویکرد را تمام نمی داند؛ ازاین رو بر این باور اســت که عالمه مصباح یزدی ضمن 

بهره گرفتن از فردگرایی روش شناختی، مطالعات ساختاری را نیز در این زمینه توجیه پذیر می داند.
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 	کید بر اندیشه های آیت الله مصباح یزدی کرسی هجدهم: ساختار انگیزشی انسان اقتصادی با تأ

ارائه دهنده: دکتر محمدجواد توکلی1
تاریخ برگزاری: 8 آذر 1400

ناقد: حجت االسالم دکتر سیدمحمدکاظم رجایی رامشه2
مديرکرسی: حجت االسالم دکتر مهدی خطیبی3

دکتر توکلی در تبیین هدف پژوهش خود گفت: برخی محققان اقتصاد اســالمی با بهره گیری از ایده 
فلســفی حّب ذات، ســاختار تک انگیزشــی خودخواهانه ای برای فعالیت های اقتصادی انسان در نظر 
گرفته اند. در نگرش ایشــان، انسان اقتصادی مسلمان به دنبال بیشینه سازی لذت دنیا و آخرت است. در 
این چهارچوب، انگیزه های دیگرخواهانه به انگیزه خودخواهی برگشــت داده می شود. هرچند این دیدگاه 
به فیلســوفانی همچون عالمه مصباح یزدی نسبت داده شده، ولی تبیین متفاوتی از دیدگاه ایشان نیز 
قابل ارائه است.دکتر توکلی بر اساس یافته تحقیق خویش، پذیرش حب ذات را مستلزم این امر ندانست 
 که تنها انگیزه اصیل افراد از رفتار، لذت یا نفع شــخصی باشد؛ بلکه معتقد است عالمه مصباح یزدی
در کنــار حب ذات، امیال اصیلی چون حب خداوند و حب دیگــران را نیز می پذیرند. وی عنوان کرد: 
شــواهدی در آثار عالمه مصباح یزدی حاکی از این است که ایشان این سه انگیزه را به صورت عرضی 
و نه طولی می پذیرند.دکتر توکلی در تبیین حاصل تحقیق خویش گفت: این رویکرد زمینه پذیرش تنوع 
انگیزه های اصیل در انسان اقتصادی مسلمان، شامل انگیزه های خودخواهانه، خداخواهانه و دیگرگرایانه را 
فراهم می کند و در نظر گرفتن ساختار چندانگیزشی برای فعالیت های اقتصادی می تواند نظریات اثباتی 
در اقتصاد اسالمی همچون نظریه های رفتار مصرف کننده و تولیدکننده مسلمان را تحت تأثیر قرار دهد.

1.  دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

3. استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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ناقداول:حجت االسالم آقای دکتر محمدناصر سقای بی ریا2
ناقددوم:حجت االسالم دکتر علی مصباح3

مديرکرسی:آقای دکترمحمدجواد توکلی4

حجت االســالم دکتر رهنمایی در بیان هدف و روش تحقیق گفت: پژوهش حاضر با اســتفاده از 
رویکرد تحلیلی-اکتشــافی و روش توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا با مروری بر آثار علمی آیت اهلل 
عالمه مصباح یزدی به کشف، استنباط و استخراج مؤلفه های تشکیل دهندۀ مکتب علمی ـ تربیتی 
منســوب به آن استاد بپردازد. هدف اساسی مورد نظر این کرســی فراهم سازی زمینه برای کاوش و 
معرفی مکتب علمی-تربیتی منتســب به عالمه مصباح یزدی است. هر مکتب علمی ـ تربیتی را 
می توان از طریق کشــف و استنباط ویژگی های ســاختاری و محتوایی اندیشۀ بنیانگذار آن مکتب 

شناسایی، مطالعه و تجزیه و تحلیل کرد و از سایر مکاتب متمایز نمود.
اســتاد رهنمایی مســیر دســت یابی به مکتب علمی – تربیتی عالمه مصباح را مرور افکار و 
اندیشــه های عالمــه مصباح یزدی در قلمروهــای گوناگون و با تکیه بر محوریــت آثار مکتوب و 
سخنرانی ها و گفت وگوها و سیره و سبک زندگی آن استاد، همچنین با نگاهی به شخصیت ایشان 

 	کرسی نوزدهم: تحلیل اکتشافی مختصات مکتب علمی تربیتی استاد عالمه مصباح یزدی

ارائه دهنده: حجت االسالم دکتر سیداحمد رهنمایی1
تاریخ برگزاری: 16 آذر 1400

1. دانشیار گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. استادیار گروه روان شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
4.  دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

این کرسی به زبان انگلیسی برگزار شد.
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از منظر دیگر شخصیت های مهم معرفی نمود. وی در مقام اشاره به دستاوردهای این تحقیق گفت: 
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد چنین دستاورد مهم و ارزشمندی توانسته است با ویژگی های 
چهارده گانه اش رتبۀ خود را در مقایسه با سایر مکاتب معاصر و مشابه ارتقا بخشد و برجستگی های 

علمی ـ تربیتی خود را به منصه ظهور برساند.
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کرسی بیستم: مبانی انسان شناختی علوم انسانی از دیدگاه عالمه مصباح در مقایسه با اگزیستانسیالیسم	 

ارائه کننده: حجت االسالم دکتر محمود نمازی1
تاریخ برگزاری:: 7  دی 1400

ناقداول:حجت االسالم دکتر علی مصباح2
ناقددوم: جناب آقای دکتر یوسف دانشور3

مديرکرسی: حجت االسالم دکتر سیداحمد رهنمایی4
دکتر نمازی هدف تحقیق خویش را تبیین یکی از مبانی تولید علوم انسانی اسالمی از راه مقایسه 
مبانی انسان شــناختی اگزیستانسیالیسم با مبانی انسان شــناختی عالمه مصباح یزدی و تأثیر آن بر 

علوم انسانی عنوان نمود. 
بر اســاس یافته های این تحقیق، از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم، مهم ترین پرسش های پیش روی 
بشر، پرسش درباره چیستی انسان و زندگی انسان در جهان و ارتباط او با دیگران است. در این دیدگاه، 
همه چیز حول انسان شکل می گیرد و انسان محور همه تحوالت متنوع و گوناگون است. در این تفکر، 
»اختیار« ارزش ذاتی دارد، نه ابزاری و تبعی؛ و »مسئولیت« و »تکلیف«، مطلقًا شخصی است و در حوزه 
فردی شرح می شود و این بدان معناست که هر کسی در خصوص اختیار و اعمال اختیاری خود، تنها 
در برابر وجدان خود مسئول است و انسان موجود وانهاده ای است که همه بار مسئولیت ها، سختی ها 
و رنج های خویش را خود به تنهایی باید به دوش کشــد؛ نه یاوری دارد که مســئولیت ها را با او به انجام 
رســاند و نه داوری که ارزش فعالیت های او را ارج نهد و پاداش دهد. دکتر نمازی افزود: در حقیقت، 

1. استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
2. دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. استادیار گروه کالم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

4. دانشیار گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

این کرسی به زبان انگلیسی برگزار شد.
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اگزیستانسیالیست ها بین هدف و وسیله خلط کرده و پنداشته اند که »آزادی« ُکنه وجود انسان و مقوم 
ذاتی و کمال حقیقی اوســت. به همین سبب برای آزادی اهمیت فوق العاده ای قائل شده اند. این در 
حالی اســت که آزادی برای انسان کمال است؛ ولی کمال نهایی نیست؛ بلکه کمال وسیله ای است. 
اما انســان از نگاه عالمه مصباح یزدی که بر گرفته از عقل و آموزه های اســالمی است، موجودی 
هدفمند، خوددوست و در پی دستیابی به کمال خود است و به هیچ سطحی از کمال قانع نیست؛ 
و کمال نهایی او قرب به خدا در پرتو قصد و نیت خالص در همه افعال اختیاری برای رســیدن به 
خداوند اســت و ازآنجاکه دستیابی به کمال نهایی تنها از مسیر عقل و حس میسر نیست، وحی و 

معرفت های نقلی معتبر نقش مکمل را در این مسیر بر عهده گرفته اند.
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در مسیر برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی اسالمی در اندیشه 
عالمه محمدتقی مصباح یزدی، مراکز گوناگون آموزشــی، پژوهشــی، 
فرهنگی و رســانه ای، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی را یاری 
می رســانند. در این شــماره، برخی از این مراکــز و فعالیت های آنان در 

راستای همایش یادشده، خدمت خوانندگان فرهیخته معرفی می شوند.

معرفی مراكز همكار 
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مؤسسه مطالعات دينی و فلسفی المعارف الحكميه

معرفیاجمالی
مؤسســه »المعارف الحکمیه« در سال 1999م / 1420ق تأســیس شد و فعالیت خود را بر اساس 
نظام مطالعات اسالمی در زمینه فلسفه اسالمی، فرهنگ و اصطالحات عرفانی آغاز کرد. با پیشرفت 

فعالیت های این مؤسسه، بخش های زیر به ساختار مرکز افزوده شد:
اداره آموزشی؛. 1
اداره پژوهشی؛. 2
دار المعارف الحکمیه؛. 3
مجله المحجه؛. 4
مجله العتبه؛. 5
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بانک اطالعاتی؛. 6
فعالیت های فکری؛. 7
انجمن فلسفه؛. 8
انجمن گفت وگوی آزاد؛. 9

وب سایت.. 10

هم اکنون این مرکز در نقاط مختلف لبنان، کشــورهای عربی و شــهر مقــدس قم دارای مراکز و 
نمایندگی هایی فعال است.

رسالتمرکز
مرکز مطالعات دینی و فلســفی »المعارف الحکمیه«، مؤسسه ای آموزشی و پژوهشی است که در 
زمینه فلسفه اسالمی، اندیشه اسالمی معاصر و فرهنگ گفت وگو با هدف حضور فعال در عرصه های 
علمی، فرهنگی و اصول گفت وگوی ارزشی میان گرایش های مذهبی و فکری از طریق پژوهش های 
بنیادی و آموزش های تخصصی فعالیت  می کند و با بهره گیری از برترین و به روزترین روش ها به نشر 

و ترویج دستاوردهای خود می پردازد.

فعاليتهایعام
فعالیت های کنونی این مؤسسه را می توان در موارد زیر فهرست کرد: 

تدوین و آماده ســازی پروژه های پژوهشــی و پرداختن به مهم تریــن موضوعاتی که برآمده از  	
نیازسنجی های معرفتی روزمره اند؛

تربیت پژوهشگران متعهد و دغدغه مند در زمینه مشکالت معرفتی و فکری آحاد مردم، که آثار  	
خود را بر پایه تفکرات مذهبی و انسانی تدوین می کنند؛

حضور فعال در عرصه های گوناگون فکری و فرهنگی؛ 	
تالش برای احیای میراث اندیشه اسالمی؛ 	
فعالیت های پژوهشی در زمینه تحلیل و بررسی روش های نوین اسالمی. 	
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فعاليتهادرراستایهمکاریباهمايش
مؤسســه »المعارف الحکمیه« در راستای همکاری با مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در 
 ،زمینه برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی اسالمی در اندیشه عالمه محمدتقی مصباح یزدی

وظایفی را به شرح زیر تعریف کرده و در حال پیگیری آنهاست:
تولید تیزر همایش به زبان عربی؛  .1

جذب مقاالت به زبان عربی از کشورهای مختلف جهان عرب  که تا کنون 12 چکیده و 6   .2
مقاله دریافت شده است و این عدد ان شاءاهلل به دست کم 20 مقاله خواهد رسید؛

هماهنگی و انجام چند مصاحبه در زمینه موضوعات گوناگون مربوط به محورهای همایش   .3
با شخصیت های علمي و اسالمی معروف در کشورهای لبنان، سوریه و عراق به زبان عربی؛

فراهم کردن زمینه چاپ مقاالت عربی در مجله المحکمه در یک شــماره اختصاصی به نام   .4
»المحجه«؛

عضویت و مشارکت در کمیته علمی همایش؛  .5
عضویت و مشارکت در کمیته بین الملل همایش؛  .6

مشارکت در اطالع رسانی، ترویج و نشر مباحث مربوط به همایش در فضای مجازی به زبان   .7
عربی و برقراری ارتباط با پژوهشگران در راستای اهداف همایش.
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 جامعه الزهرا

معرفیاجمالی
در پی درخواست علمای طراز اول حوزه علمیه قم از حضرت امام خمینی در سال 1363 مبنی 
بر تأسیس مرکزی جامع در قم برای تربیت بانوانی مهذب، بصیر، اندیشمند و اسالم شناس، حضرت 
امام دستوری در این زمینه صادر کردند و مرکزی با اهداف یادشده تأسیس و به نام مبارک حضرت 
زهرا مزین شــد. جامعه الزهرا پس از طی مراحل آماده سازی و تجهیز، با حمایت علمای اعالم 
و هدایت حکیمانه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ـ دام ظله العالی ـ با ســرعت در مسیر تعالی 

بانوان مشتاق، گام نهاده است. 
تربیت هزاران بانوی عالمه و مهذبه در ســطوح مختلــف علمی، نگارش صدها مقاله، پایان نامه و 
کتاب، حضور در مجامع علمی معتبر، پرورش مبلغات متخصص و فرهیخته، اعطای دانشنامه رسمی 
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سطح دو )کارشناسی(، سطح سه )ارشد( و سطح چهار )دکتری( به فارغ التحصیالن برای بهره مندی از 
مزایای علمی و استخدامی در کشور، برگزاری دروس آزاد حوزوی و راه اندازی مدارس حوزوی و مراکز 
فرهنگی به صورت خودجوش و جهادی توســط دانش آموختگان در ســطح ایران و دیگر کشورهای 

جهان، از ثمرات این مرکز جامع علوم حوزوی و یادگار رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران است.

فعاليتهادرراستایهمکاریباهمايش
تشــکیل گروه اختصاصی همایش در پیام رسان ایتا به منظور اطالع رسانی برنامه های مرتبط با  	

همایش؛ 
ارسال 17 مقاله به سامانه همایش از طرف طالب جامعه الزهرا؛ 	
احصای پایان نامه های مرتبط با همایش و تماس با نویســندگان و دعوت برای استخراج مقاله  	

از پایان نامه؛ 
اختصاص قســمتی از فضای کتابخانه بــه آثار عالمه مصباح به منظور ســهولت فعالیت  	

پژوهشگران؛
معرفی نرم افزار مشــکات و پایگاه آثار نوشتاری عالمه مصباح و آموزش نحوه بهره گیری از  	

آن؛ 
مشاوره پژوهشی به طالب و اساتید )حضوری، تلفنی و مجازی(؛ 	
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دانشگاه بين المللی آل البيت

معرفیاجمالی
دانشــگاه بین المللی آل البیت در سوم ذی الحجه 1423 هجری قمری تأسیس شد. این دانشگاه 
نخســتین مؤسسه عربی اســت که نظام آکادمیک را در ســازمان دهی و تدریس دروس حوزوی در 
شــهر مقدس قم اتخاذ کرد و کوشید تا آموزش های سطح عالی خود را بر اساس بهترین شیوه های 
آموزشــی مبتنی بر برنامه هــا و فناوری های معاصر بنا نهد و در کنار آمــوزش حضوری، از فناوری  
آموزش مجازی بر بســتر وب نیز بهره ببرد. در بخش محتوا نیز تالش دارد دانشــی بومی و پیشرو 
را از منابع علمی غنی به عالم ارائه دهد. دانش بومی سازی شــده این دانشــگاه، عالوه بر برخورداری 
از تناســب با مقتضیات جهان اسالم، از آموزشی هدفمند برای همه جوانان مسلمان جهان حمایت 
می کند. چشم انداز تعریف شده برای این دانشگاه، رهبری جهانی در زمینه آموزش، تحقیقات علمی 

و خدمات اجتماعی به عنوان مقدمه ای برای تحقق عدل الهی است.
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فعاليتهادرراستایهمکاریباهمايش
برگزاری کرســی ترویجی به زبان عربی با عنوان »اثر الدین علی عملیه انتاج العلوم االنسانیه  	

من منظور العالمه مصباح الیزدی«، سه شــنبه، 1401/02/20، ســاعت 11ـ13، قم، جامعه آل 
البیت العالمیه )ســخنران: حجت االسالم رضا اسحقی؛ ناقد اول: حجت االسالم محمدعلی 
محیطی اردکان؛ ناقد دوم: دکتر هاشم ابوخمسین؛ مدیر جلسه: دکتر حجت االسالم سید کمال 

الحسنی(؛
برگزاری نشســت علمی »منهجه العالمه مصباح الیزدی وابداعاته فی الطرح العقائدی، کتاب  	

دروس فی العقیده االســالمیه نموذجا«، به زبان عربی با ارائه حجت االسالم والمسلمین غریب 
رضا، سه شنبه 17 اسفند 1400 )8 مارس 2022م(، قم، جامعه آل البیت العالمیه؛

برگزاری نشســت علمی »الدعاء فی فکر العالمه الشیخ مصباح الیزدی رضوان اهلل علیه« به زبان  	
عربــی با ارائه دکتر محمد الربیعی، مدرس مجتمع آموزش عالی امام خمینی، چهارشــنبه 

1401/02/28 )18 مه 2022م(، قم، جامعه آل البیت العالمیه.
برپایــی نمایشــگاه کتب عالمه مصباح یــزدی به زبان های عربی و فارســی در جامعه آل  	

البیتالعالمیه، 22ـ24 اسفند 1400 با 30 درصد تخفیف؛
برگزاری مسابقات از آثار عالمه مصباح یزدی در سطوح عمومی و تخصصی. 	
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 اداره نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی 

معرفیاجمالی
تولید علوم انســانی اسالمی بر اساس مبانی، اهداف و آموزه های اسالمی بهترین و کاراترین روش 
برای احیای علوم انســانی است؛ زیرا اســالم کامل ترین و جامع ترین دین الهی با محتوا و پیام هایی 
جهانی و جاودانه است. مبانی بینشی و ارزشی اسالم مالکی برای حقانیت مسیر و همه فعالیت های 
ُخرد و کالن نظام اســالمی است. جامعیت بی بدیل و کمال بی نظیر اسالم سبب شده است که این 
دین پاســخگوی همه نیازهای مؤثر در زمینه کمال و سعادت حقیقی انسان، اعم از نظری و عملی، 
مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی باشد. ازاین رو جهت دهی نشریات علمي پژوهشی، علمی ترویجی 
و علمی تخصصی به ســوی تولید علوم انسانی اسالمی و همچنین اختصاص برخی شماره های هر 
نشــریه به موضوعی خاص از علوم انسانی اســالمی و اولویت دهی به مقاالت مرتبط با آن، یکي از 
وظایف اصلي معاونت پژوهش در تولید علم در حوزه علوم انســاني اسالمي و نقد عالمانه نظریات 

دیگر مکاتب در این حوزه است.
معاونت پژوهشــي مؤسســه آموزشي و پژوهشي امام خمیني با تأســیس و راه اندازي »اداره کل 
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نشــریات تخصصي« گام بلندي در این زمینه برداشته است. نشریات علمی این مؤسسه در سه رده 
پژوهشی، ترویجی و تخصصی به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند:

الف(نشرياتعلميـپژوهشي
1. معرفت فلســفي؛ 2. معرفت کالمی؛ 3. معرفت ادیان؛ 4. معرفت اقتصاد اســالمي؛ 5. معرفت 
سیاسي؛ 6. معرفت فرهنگي اجتماعي؛ 7. روان شناسي و دین؛ 8. قرآن شناخت؛ 9. تاریخ اسالم در آینه 

پژوهش؛ 10. اسالم و پژوهش هاي تربیتی؛ 11. معارف منطقي؛ 12. انوار معرفت.

ب(نشرياتعلميـترويجي
1. معرفت؛ 2. معرفت اخالقي؛ 3. معارف عقلي؛ 4. اســالم و پژوهش هاي مدیریتي؛ 5. اندیشه هاي 

حقوق عمومي؛ 6. عیار پژوهش در علوم انساني.

ج(نشرياتعلميـتخصصي
Horizons of Thought .1

اداره کل نشــریات مؤسسه آموزشي و پژوهشــي امام خمیني زیر نظر معاونت پژوهش، هجده 
نشــریه چاپ مي کند که هریک به سهم خود توانسته اند مخاطبان فرهیخته فراوانی را جذب کنند و 

با استقبال مجامع علمي و دانشگاهي مواجه شوند.

فعاليتهادرراستایهمکاریباهمايش
اداره کل نشــریات مؤسسه آموزشي و پژوهشــي امام خمیني در زمینه دریافت، ارزیابی و چاپ 
مقاالت ارســالی به همایش بین المللی »علوم انساني اســالمي در اندیشه عالمه محمدتقي مصباح 
یزدي« با دست اندرکاران این همایش فاخر همکاری دارد. پس از بررسي اولیه مجموع چکیده ها و 
مقاالت دریافتي از پژوهشگران محترم در سال 1400 و 1401 در کمیته علمي همایش، 181 مقاله براي 
داوري نهایي به اداره نشــریات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني ارجاع شده است. وضعیت 

بررسي این مقاالت به شرح جدول ذیل می باشد:
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 جمع فراواني مقاالت نشريهرتبه و عنوان  وضعيت مقاالت

 شدهمنتشر

 1 پژوهشي معرفت سياسي ـعلمي 

12 
 2 پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي ـعلمي 
 6 هاي تربيتيپژوهشي اسالم و پژوهش ـعلمي 
 3 مديريتيهاي ـ ترويجي اسالم و پژوهشعلمي 

 تأييد

 1 شناسي و دينپژوهشي روان ـعلمي 

29 

 1 شناختپژوهشي قرآن ـعلمي 
 1 پژوهشي معرفت اقتصاد اسالمي ـعلمي 
 4 پژوهشي معرفت فلسفي ـعلمي 
 2 پژوهشي معرفت كالمي ـعلمي 
 3 هاي تربيتيـ پژوهشي اسالم و پژوهشعلمي 
 5 ترويجي عيار پژوهش در علوم انساني ـعلمي 
 4 ترويجي معرفت ـعلمي 
 6 ترويجي معرفت اخالقي ـعلمي 
 2 هاي مديريتيـ ترويجي اسالم و پژوهشعلمي 

 2 2 ترويجي معرفت ـعلمي  تأييد اوليه

 در حال بررسي

 9 شناسي و دينپژوهشي روان ـعلمي 

84 

 7 شناختپژوهشي قرآن ـعلمي 
 1 پژوهشي معرفت اقتصاد اسالمي ـعلمي 
 6 پژوهشي معرفت سياسي ـعلمي 
 10 پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي ـعلمي 
 9 پژوهشي معرفت فلسفي ـعلمي 
 8 پژوهشي معرفت كالمي ـعلمي 
 3 هاي تربيتيپژوهشي اسالم و پژوهش ـعلمي 
 1 هاي حقوق عموميترويجي انديشه ـعلمي 
 22 ترويجي معرفت ـعلمي 
 8 ترويجي معرفت اخالقي ـعلمي 

 عدم اولويت چاپ
 1 پژوهشي انوار معرفت ـعلمي 

43 
 5 شناسي و دينپژوهشي روان ـعلمي 
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 جمع فراواني مقاالت نشريهرتبه و عنوان  وضعيت مقاالت

 

 4 شناختپژوهشي قرآن ـعلمي 

 

 1 پژوهشي معرفت اقتصاد اسالمي ـعلمي 
 8 پژوهشي معرفت سياسي ـعلمي 
 4 پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي ـعلمي 
 1 پژوهشي معرفت فلسفي ـعلمي 
 3 پژوهشي معرفت كالمي ـعلمي 
 5 هاي تربيتيپژوهشي اسالم و پژوهش ـعلمي 
 2 هاي حقوق عموميـ ترویجي اندیشهعلمي 
 1 ترویجي عيار پژوهش در علوم انساني ـعلمي 
 2 ترویجي معرفت اخالقي ـعلمي 
 6 ترویجي معرفت ـعلمي 

عدم رعایت استاندارد 
 تعداد كلمات

 1 شناسي و دینپژوهشي روان ـعلمي 

9 

 3 پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي ـعلمي 
 1 پژوهشي معرفت كالمي ـعلمي 
 1 هاي تربيتيـ پژوهشي اسالم و پژوهشعلمي 
 2 ترویجي عيار پژوهش در علوم انساني ـعلمي 
 1 ترویجي معرفت اخالقي ـعلمي 

انصراف نویسنده از 
 چاپ مقاله

 1 شناسي و دینپژوهشي روان ـعلمي 
2 

 1 ترویجي معرفت اخالقي ـعلمي 

 181 كل جمع
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