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هم�واره مغالط�ات به 
عنوان يكي از خطرات 
روي  پي�ش  ب�زرگ 
متفكران و انديشه ورزان وجود داشته و از جهتي 
مي توان آن را همزاد با تاريخ برهان و اس�تدالل و 
احتجاج دانست. در شماره هاي پيشين نگاهي گذرا 
به مغالطاِت مضمر در برخي اس�تدالل هاي آقاي 
عبدالكريم سروش در كتاب »صراط هاي مستقيم« 
داشتيم، ضمن اينكه آن مطلب در شماره هاي آتي 
پي گرفته خواهد شد، در اين شماره به اصل موضوع 
»مغالطه« خواهيم پرداخ�ت و ضمن تعريف آن به 
طور اجمالي به دسته بندي و تحديد انواع مغالطات 

مي پردازيم. 

  خاستگاه »مغالطه« و نسبت آن با منطق
در ابتدا لفظ »سوفيس��ت« در يونان باس��تان، داراي بار 
معنايي مثبت بود و به معناي حكيم، معلم و استاد به كار 
برده مي شد اما سوفيست ها در نيمه دوم قرن پنجم پيش 
از ميالد با مغالطات گسترده اي كه در محاكم و سپس در 
ديگر حوزه هاي انديشه انجام دادند، اين لفظ را بدنام كرده 

و آغازگر اولين نهضت شكاكيت شدند. 
يكي از مصاديق مهم و بارز تعاليم سوفيست ها، آموزش 
خطابه و سخنوري، به ويژه در محاكم قضايي و دادگاه ها 
بود. جريان از اين قرار است كه در يونان باستان، مدعي و 
متهم شخصاً در دادگاه به دفاع از خود مي پرداختند، نه 
به واسطه وكالي حرفه اي لذا توفيق يا شكست ايشان تا 
حد زيادي منوط به مهارت ش��ان در سخنوري و خطابه 
و اقناع مخاطبين بود، البته ش��خص مي توانس��ت فرد 
متخصصي كه در اي��ن زمينه تواناي��ي دارد را اجير كند 
تا در ازاي مبلغي پ��ول، نطق او را بنويس��د يا فنوني كه 
الزم است را به او پرورش دهد تا در محكمه پيروز شود. 
وظيفه سوفس��طاييان تعليم همين فنون ب��ود. )1( اما 
سوفيست ها رفته رفته به اين تلقي رسيدند كه در واقع و 
نفس االمر، دوگانه هاي حق و باطل و راست ودروغ وجود 
ندارد كه رأي ايشان بر آن مطابقت كند يا نه بلكه معيار 
حق و حقيقت، ش��خِص انسان اس��ت و پندارهاي او در 
اثبات مدعاي مطلوب. به تدريج، اين عقيده را به س��اير 
امور عالم نيز سرايت داده و گفتند: حقيقت به طور كلي 
تابع شعور و ادراك انسان است. )2( جمله پروتاگوراس 
)Protagoras 490-420 ق. م.( ك��ه از او ب��ه عنوان 
پايه گذار سوفيسم ياد مي شود، جمله اي مشهور است كه 
مي گفت: آدمي مقياس همه چيز است. مقياس هستي 
آنچه هست و چگونه است و مقياس آنچه نيست و چگونه 

نيست. )3(
به تدريج پ��س از آنكه قواني��ن منطقي ك��ه در ذهن و 
ضمير انس��ان ها مفطور است، به وس��يله سوفيست ها 
مورد ترديد و تش��كيك قرار گرفت، فيلس��وفان بزرگي 
 چ��ون س��قراط )Socrats 469-399.ق.م(، افالطون 
-322 Aristotle(و ارس��طو )427-347. ق. م Plato (

184 ق.م( به مقابله با آنها پرداختن��د كه در نهايت اين 
تالش ها با تدوين علم »منطق« توسط ارسطو به نتيجه 
رسيد، بنابراين چنانچه اجماالً توضيح داده شد از حيث 
تاريخي، »منطق« و »مغالط��ه« دو امر انفكاك ناپذيرند 
و »منطق« به سبب تالش هاي مغالطه ستيزانه فالسفه 

شكل گرفت. 
از سوي ديگر با نظر به تعريف و هدف دانش منطق مي توان 
به اين نكته اساسي دست يافت كه مغالطه حائز جايگاه 
ويژه اي در تعريف و به تبع آن ش��كل گيري منطق است 
چراكه پيش��ينيان هدف علم منطق را مبارزه با مغالطه 
و به طور كلي مبارزه با ورود لغزش به س��احت انديش��ه 
دانسته اند. چنانكه در معروف ترين تعاريف منطق آمده 
است: »المنطق آله قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا 
في الفكر« )4( )منطق ابزاري علمي است كه به كارگيري 

آن ذهن انسان را از خطاي در تفكر مصون مي دارد.(
  تعريف »مغالطه«

مغالطه در معناي لغوي عبارت اس��ت از »س��وق دادن 
ديگري به اشتباه« )5( اما آنچه در اينجا مورد بحث قرار 

مي گيرد معناي لغوي »مغالطه« اس��ت كه عبارت است 
از نوعي قياس كه در اثبات يا رد مدعايي به كار مي رود، 
در حالي كه مواد آن شبيه مواد برهان و صورت آن شبيه 
صورِت قياس منتج است و نه مواد و صورت حقيقي قياس.  
روشن است كه در صورت وضوح و آشكاري نقص و فساد 
در مواد و صورت قياس مخاطب دچار اشتباه نمي شود اما 
وقتي مغالطه روي مي دهد كه مواد و صورت قياس، شبيه 
مواد و صورت قياس صحيح باشند و همين شباهت است 

كه سبب تحقق و رواج مغالطه مي شود. )6(
خواجه نصيرالدين طوس��ي در تعريف »مغالطه« آورده 
اس��ت: مغالطه قياس فاسدي اس��ت كه منتج به نتيجه 
صحيح نباشد و فساد آن يا از جهت ماده است يا صورت 

يا هر دو. )7(
در تعريف كوتاه تري، محمدرضا مظف��ر در »المنطق« 
مي آورد:»قياسي است مركب از وهميات يا مشبهات. « 

)8(
برخي تعاريف نيز به گستره گس��ترده تري از استعماِل 
مغالطات اش��اره داش��ته و مغالطه را در معناي عام تر و 
كلي تري تعريف كرده اند. در بعضي از اين دست تعاريف، 

انواع خطاها و آش��فتگي هايي كه كم و بي��ش مرتبط با 
خطاي در اس��تدالل اس��ت نيز به معناي وس��يع كلمه 
مغالطه ناميده شده است. )9( و نيز در عام ترين تعريف، 
گاهي مغالطه به چيزي در حد يك باور نادرست اطالق 

شده است. )10(
  طبقه بندي مغالطات

دس��ته بندي مغالطات، عموماً متأث��ر از تعريف مغالطه 
و نحوه پرداخت به اين مس��ئله اس��ت. در سنت فلسفه 
اسالمي طبقه بندي رايج چنين است كه ابتدا به دو قسم 
»مغالطه در قياس« و »مغالطه در امور خارج از قياس« 

اشاره مي شود. مراد از قسم دوم مواردي همچون: شرمنده 
كردن مخاطب، ناسزا گفتن، مسخره كردن، قطع نمودن 
كالم او و...است. )11( اما قسم اول، يعني مغالطات ذاتي يا 
به سبب لفظ است يا به سبب معنا. )12( بنابراين مغالطات 
ذاتي به دو دس��ته مغالطات لفظ��ي و مغالطات معنوي 
تقسيم بندي مي شوند: مغالطات لفظي نوعي از مغالطات 
اس��ت كه به س��بب الفاظ به كار رفته در استدالل روي 
مي دهد، بنابراين از انواع مغالطات ذاتيه به شمار مي رود. 
اين نوع مغالطات به دو دسته »بسيط« و »مركب« تقسيم 
مي شوند كه مغالطات مركب يا در نفس تركيب است يا 
در تركيب مفصلو مغالطات بسيط يا در نفس ذات الفاظ 
است يا در هيئت و احوال الفاظ، چه هيئت ذاتي لفظ و چه 

حاالت عرضي آن. )13(
مراد از »مغالط��ات معنوى« هر ن��وع مغالطه غيرلفظى 
اس��ت كه در قياس و اس��تدالل صورت مى گيرد )14( 
مغالطات معنوي يا در يك قضيه رخ مي دهند كه شامل 
مغالطات »ايهام انعكاس«، »اخذ غيرذاتي به جاي ذاتي« 
و »سوء اعتبار حمل« مي شوند يا در قضاياي مركبه كه 
مشتمل است بر چهار مغالطه »سوء تأليف«، »مصادره 
به مطلوب«، »غير علت را علت شمردن« و »جمع چند 

مسئله در يك مسئله. )15(«
در دايره المعارف »پل ادواردز« مغالطات به دو قسم اصلي 
»قياسي« و »غير قياسي« تقس��يم مي شوند. مغالطات 
قياسي خود به دو نوع »صوري و غير صوري« و مغالطات 
غيرقياس��ي ش��امل »اس��تقراء، تمثيل و طبقه بندي« 
مي ش��وند. به عالوه در اين دايره المعارف، دس��ته اي از 
مغالطات فرعي نيز ذكر ش��ده كه مغالط��ات خطابي و 

فلسفي ناميده شده اند. )16(
اگر چه در منطق ارسطويي و پس از آن ميان منطق دانان 
مسلمان، مغالطات لفظي به شش مورد و مغالطات معنوي 
به هفت مورد )مجموعاً 13 نوع مغالطه( محدود مي شود 
اما خواجه نصيرالدين طوس��ي، تعداد مغالطات لفظي را 
بيش از مغالطات معنوي مي دان��د. ) 17( چنانكه امروزه 
با پيشرفت و گس��تردگي اين علم، مغالطاِت مختلف به 
طور جزئي ليس��ت ش��ده اند و در كتب مختلف منطقي 
و كتب وي��ژه مغالطات بدان ها پرداخته مي ش��ود. براي 
نمونه در بعضي از اين كتاب ها 100 مغالطه ليست شده و 
در به كارگيري اين نوع مغالطات مثال هاي متنوعي زده 
شده است. ) 18( نيز در برخي مقاالت به تحديد 310 نوع 

مغالطه پرداخته شده است. )19(
با اين تفاصيل روش��ن اس��ت كه يكي از مسائل اساسي 
در انديش��ه ورزي و تفلسف، آش��نايي مناسب با مبحث 
مغالطات اس��ت؛ مس��ئله اي كه با نظر به آن اس��ت كه 
مي توان از بس��ياري لغزش هاي انديش��ه و تفكر مصون 

ماند. در شماره هاي آتي به ادامه تبيين مغالطات مستتر 
در برهان ه��اي صراط هاي مس��تقيم خواهيم پرداخت. 
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معرفت فلسفى.

  روش فلسفي مشايي
روش فلس��في مش��ايي پيروان زيادي دارد 
و اكث��ر فالس��فه اس��المي پيرو اي��ن روش 
بوده اند. الكندي، فارابي، بوعلي سينا، خواجه 
نصير الدي��ن طوس��ي، ميرداماد، ابن رش��د 
اندلسي، ابن باجه اندلس��ي، مشايي مسلك 
بوده ان��د. مظهر و نماينده كام��ل اين مكتب 
»بوعلي س��ينا« اس��ت. كتاب هاي فلس��في 
بوعلي از قبيل شفا، اشارات، نجات، دانشنامه 
عالئي، مبدأ و مع��اد، تعليق��ات، مباحثات، 
عيون الحكمه همگي از آثار ش��اخص مكتب 
فلسفي مشايي است. در اين روش، تكيه فقط 

بر استدالل و برهان عقلي است. 

 روش فلسفي اشراق
 اين روش نس��بت به روش مش��ايي پيروان 
كمتري دارد. احياگر اين روش »شيخ اشراق« 
اس��ت. قطب الدين ش��يرازي، ش��هرزوري و 
عده اي ديگر روش اش��راقي داشته اند. خود 
شيخ اشراق، مظهر و نماينده كامل اين مكتب 
به ش��مار مي رود. شيخ اش��راق كتب زيادي 
نوش��ته كه از جمله آنها مي ت��وان به حكمه 
االش��راق، تلويحات، مطارح��ات و مقاومات 
هياكل النور اش��اره ك��رد. معروف ترين اين 
آثار »حكمه االشراق« است و تنها اين كتاب 
اس��ت كه صد در صد روش اش��راقي دارد. در 

اين روش به دو چيز تكيه مي شود: استدالل 
و برهان عقلي و ديگر مجاهده و تصفيه نفس. 
به حس��ب اين روش، تنها با نيروي استدالل 
و بره��ان عقل��ي نمي توان حقاي��ق جهان را 

اكتشاف كرد. 
 روش سلوكي عرفاني

 روش عرفان و تصوف تنها بر تصفيه نفس بر 
اساس سلوك الي اهلل و تقرب به حق تعالي تا 
مرحله وصول به حقيقت تكيه دارد و به هيچ 
وجه، اعتمادي به استدالالت عقلي ندارد. به 
حس��ب اين روش، هدف تنها كشف حقيقت 

نيست، بلكه وصول به حقيقت است. 
روش عرفاني پيروان زيادي داشته و عرفاي 
نامداري در جهان اسالم ظهور كرده اند. از آن 
جمله بايزيد بسطامي، حالج، شبلي، جنيد 
بغدادي، ذوالنون مصري، ابوسعيد ابوالخير، 
خواجه عبد اهلل انصاري، ابو طالب مكي، ابونصر 
سراج، ابوالقاسم قشيري، محيي الدين عربي 
اندلسي، ابن فارض مصري و مولوي رومي از 
آن جمله اند.  مظه��ر و نماينده كامل عرفان 
اس��المي كه عرف��ان را به ص��ورت يك علم 
مضبوط درآورد و پ��س از او همه عرفا تحت 
تأثير او بوده اند »محيي الدين عربي« است. 

  روش استداللي كالمي
 متكلمان مانند فالسفه مش��اء تكيه شان بر 

استدالالت عقلي است ولي با دو تفاوت:
اوال اينكه اصول و مب��ادي علم كالم با اصول 
و مبادي فلس��فه متفاوت اس��ت. از اين رو، 
فالسفه كالم را »حكمت جدلي« مي خوانند 
نه »حكمت برهان��ي«. ثانيا متكلم، بر خالف 
فيلس��وف، خود را »متعهد« به دفاع از حريم 
اسالم مي داند. بحث فيلسوفانه يك بحث آزاد 
است و فيلسوف هدف از قبل تعيين شده اي 
ندارد. اما متكلم موظف است كه از عقيده اي 
مشخص و معين دفاع كند.  از متكلمان شيعي 
مي توان به هش��ام بن الحكم، از اصحاب امام 
جعفر صادق )ع( و خان��دان نوبختي كه يك 
خاندان ايراني ش��يعي هستند اش��اره كرد. 
شيخ مفيد و س��يد مرتضي علم الهدي نيز از 
متكلمان ش��يعه به ش��مار مي روند. مظهر و 
نماينده كامل كالم شيعي خواجه نصيرالدين 
طوس��ي اس��ت. كتاب تجريدالعقائد ايشان 
يكي از معروف ترين كتب كالم اس��ت. بعد از 
او، سرنوش��ت كالم به كلي تغيير كرد و رنگ 

فلسفي به خود گرفت. 
ادامه دارد... 

تنظيم كننده: محمد زند

وقتي مغالط�ه روي مي ده�د كه مواد 
و صورت قياس، ش�بيه مواد و صورت 
قياس صحيح باش�ند و همين شباهت 
است كه س�بب تحقق و رواج مغالطه 
مي شود. خواجه نصيرالدين طوسي در 
تعريف »مغالطه« آورده است: مغالطه 
قياس فاسدي است كه منتج به نتيجه 
صحيح نباشد و فس�اد آن يا از جهت 

ماده است يا صورت يا هر دو

از حيث تاريخي، »منطق« و »مغالطه« 
دو ام�ر انفكاك ناپذيرن�د و »منطق« 
به س�بب تالش هاي مغالطه س�تيزانه 
فالسفه شكل گرفت. پيشينيان هدف 
علم منطق را مبارزه با مغالطه و به طور 
كلي مبارزه با ورود لغزش به س�احت 

انديشه دانسته اند

»مغالطه« از خاستگاه تا تعريف و تحديد

سير تفكر فلسفي در اسالم، پيش ازصدرالمتالهين
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حامد طوني
   يادداشت

   رويكرد هاي فلسفه اسالمي پيش از صدر المتالهين چهار روش  هستند و متفكران 
اسالمي چهار دسته بوده اند. اگرچه بعضي از اين روش ها در بادي امر، خارج از مرزهاي 
كشورهاي مسلمان آغاز شده بود، اما رفته رفته  همه آنها تحت تأثير تعليمات اسالمي 
رنگ مخصوصي پيدا كرده و با مكاتب فكري خارج از حوزه اسالمي تفاوت هايي پيدا 
كردند. آن چهار روش فكري عبارتند از؛ روش فلسفي مشايي، روش فلسفي اشراقي، 
روش س�لوكي عرفاني و روش كالمي. در اينجا به معرفي اجمالي اين مكاتب فكري و 
معرفي افراد و آثار شاخص آنها مي پردازيم. اين بحث از مجموعه آثار شهيد مطهري 

گرد آوري شده است. 

تاريخ فلسفه اسالمي)1(

يكي از وظايف مهم دانشگاه ها عبارت است از نوانديشي علمي. مسئله تحّجر، فقط بالي محيط و افكار ديني نيست، در همه محيط ها، تحّجر، 
ايستايي و پايبند بودن به جزمي گرايي هايي كه بر انسان تحميل شده بدون اينكه منطق درستي به دنبالش باشد يك بالست. آنچه براي يك محيط 
علمي و دانشگاهي وظيفه آرماني محسوب مي شود، اين است كه در زمينه مسائل علمي، نوانديش باشد. معناي واقعي توليد علم اين است. توليد 

رهبر حكيم انقالب_79/12/9علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اول اهميت است.
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رفتن رسيدن است
موجيم و وصل ما از خود بريدن است

ساحل بهانه اي است، رفتن رسيدن است

تا شعله در سريم پروانه اخگريم
شمعيم و اشك ما در خود چكيدن است

ما مرغ بي پريم، از فوج ديگريم
پرواز بال ما در خون تپيدن است

پر مي كشيم و بال، بر پرده خيال
اعجاز ذوق ما در پر كشيدن است

ما هيچ نيستيم، جز سايه اي ز خويش
آيين آينه خود را نديدن است

گفتي مرا بخوان، خوانديم و خامشي
پاسخ همين تو را، تنها شنيدن است

بي درد و بي غم است، چيدن رسيده را
خاميم و درد ما از كال چيدن است

روش ه�اي فك�ري اس�المي 
پيش از ص�در المتالهين چهار 
روش هس�تند و متفك�ران 
اسالمي چهار دس�ته بوده اند. 
اگرچ�ه بعضي از اي�ن روش ها 
در بادي امر، خ�ارج از مرزهاي 
كشورهاي مسلمان آغاز شده 
بود، ام�ا رفته رفته هم�ه آنها 
تحت تأثير تعليمات اس�المي 
رنگ مخصوصي پيدا كرده و با 
مكاتب فكري خ�ارج از حوزه 
اسالمي تفاوت هايي داشته اند. 
آن چهار روش فكري عبارتند 
از روش فلسفي مشايي، روش 
فلسفي اشراقي، روش سلوكي 

عرفاني و روش كالمي

  قيصر امين پور

در مراسم اختتاميه دومين كنگره بين المللي علوم انساني 
اسالمي از يك عمر تالش علمي و خستگي ناپذيردو استاد 
برجسته در انديشه اسالمي و توليد دانش ديني، حضرات 
آيات عالمه جوادي آملي و عالمه مصباح يزدي )دامت 

بركاتهما( تقدير شد.  
در بخش��ي از بيانيه پاياني اين كنگره بين المللي آمده 
است:»ميل قلبي كميته اعطاي جايزه اين است كه قبل از 
هر چيز، از يك عمر تالش علمي مؤثر و خستگي ناپذير دو 
تن از چهره هاي علمي برجسته جهان اسالم كه بحق سهم 
تعيين كننده اي در مهندسي و تعميق انديشه اسالمي 
دارند تقدير و تشكر كند. اين دو بزرگوار حضرت آيت اهلل 
استاد عالمه عبداهلل جوادي آملي و حضرت آيت اهلل استاد 
عالمه محمد تقي مصباح يزدي )دامت بركاته ( هستند كه 
با اعتراف به ناتواني خود در به جا آوردن شكر الهي نسبت 
به وجود پر خير و بركت آنان و همچنين عرض سپاس به 
محضر خودشان به خاطر خدمات عظيمي كه به انديشه 
اسالمي داش��ته اند، واجب مي دانيم مراتب قدرداني را 
نسبت به اين دو استاد ارجمند اعالم داريم و از خداوند 

متعال سالمتي و طول عمرشان را مسئلت كنيم.«

در بخش ديگري از بياني��ه پاياني اي��ن كنگره آمده 

اس��ت:»نمي توان انكار كرد ك��ه يك��ي از مهم ترين 
آرزوه��اي ملل اس��المي، احياي تمدن ش��كوهمند 
اسالمي در عصر حاضر متناسب با شرايط زمانه است 
و در سال هاي گذش��ته، حركت به سمت تحقق اين 
آرزوي قديمي، س��رعت محسوس��ي گرفته است. در 
اين ميان، نكته قابل توجه، اهمي��ت فوق العاده علوم 
انساني اس��المي و نقش كليدي آن در احياي تمدن 
اسالمي است. بايد توجه داشت كه بدون برخورداري 
از يك علوم انساني مس��تقل و كارآمد امكان مديريت 
درست جهان اس��الم به منظور برداش��تن قدم هاي 
اساسي در راستاي نيل به تمدن نوين اسالمي ميسر 
نيست و بنا بر اين امروز تالش در راستاي بسط و عمق 
بخشي به علوم انساني اسالمي، تالشي مؤثر در زمينه 
فراهم س��ازي مقدمات ض��روري ظهور تم��دن نوين 
اسالمي است.  از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
در 34 سال قبل مي توان به سكته مغزي غرب تعبير 
كرد. در واقع، شكست قدرتمندترين عامل نظام سلطه 
در منطقه يعني رژيم خودكامه و سرسپرده پهلوي و 

به روي كار آمدن يك نظام اسالمي مردمي، مستقل، 
پويا و بانشاط، درست آن چيزي بود كه تصور مي شد با 
رشد فزاينده غربگرايي، زمينه رويش آن براي هميشه 
در ايران و جهان اسالم از بين رفته است. ظهور انقالب 
اس��المي آن هم به رهبري يك مرجع عاليقدر ديني، 
اين پيام را براي غرب داش��ت كه غربي ش��دن جهان 
يك فرجام محتوم نيست و از اين پس، اسالم ناب بايد 
مهم ترين رقيب جريان غرب در جهان محسوب شود 
كه به طور بالقوه از قدرت منحصر به فردي براي ايجاد 
يك تمدن نو و پيش��رفته در جهان و به حاشيه راندن 

تمدن مادي غرب برخوردار است. «

 آيت اهلل  اس��تاد عالمه ج��وادي آملي در بخش��ي از اين 
نشست اظهار داشت: اگر فلسفه به بيراهه رفت و الحادي 
شد و گفت وحي و نبوت خرافه است و دين فسون و فسانه 
است، نقشه ملحدانه ترسيم مي كند و اولين آسيب را به 
خودش مي زند كه به فلس��فه الحادي تبديل مي شود و 
سپس همه علوم را الحادي مي كند. اما اگر ان شاء اهلل ديني 

شد، همه علوم را ديني مي كند و خودش به فلسفه الهي 
تبديل مي شود. در فلسفه الهي ثابت مي شود كه در جهان 
چيزي جز خدا و اسماء خدا و آثار خدا و افعال خدا، چيزي 
وجود ندارد و جز قول خدا موضوعي نيس��ت و جز فعل 
خدا سوژه اي نيست. سرنوشت علوم را موضوعات تعيين 
مي كنند. تمايز ديني و غير ديني بودن، در تمايز موضوعات 

است و چيزي در جهان نيست جز خدا و فعل خدا. 
 آيت اهلل جوادي آملي افزود: جمهوري اس��المي از ابتدا 
شعار نه شرقي و نه غربي سر داد و امروز نيز در زمينه علوم 
انساني مي گويم، علم اسالمي خواه شرقي باشد يا غربي، 
اگر علم ديني باشد، علم وگرنه چيزي نيست. علمي كه به 
واقعيت آفرينش توسط خداوند، دقت كند، علم اسالمي 
است حتي اگر توسط مسلمانان توليد نشده باشد و منشأ 

غير مسلمان داشته باشد. 

رويداد

بدون برخورداري از يك علوم انساني 
مس�تقل و كارآمد ام�كان مديريت 
درست جهان اسالم به منظور برداشتن 
قدم هاي اساس�ي در راستاي نيل به 

تمدن نوين اسالمي ميسر نيست

 تقدير كنگره بين المللي علوم انساني
 از 2 استاد بزرگ

به جوان دوباره نگاه كن


