
 1 

               

 

 

 

 

 

 

 

f  



 2 

 

 

 

 

 

برترپژوهشگرانوهاپژوهش

دينحوزه
 

 

 دورهچهاردر

 

 8731 ـ 18

 

 

 

 

كشورپژوهانديندبيرخانه
 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 دينحوزهبرترپژوهشگرانوهاپژوهش

 
 كشور پژوهان دين دبيرخانه: كننده تهيه

 بديعى محمد: ويراستار
 احياگران انتشارات مؤسسه: ناشر

 8711 اول،: چاپ نوبت
 شريعت: چاپخانه
 نسخه 8111: شمارگان

 3337717: نمابر ،3331173: تلفن ،7883/73813: پ. ص ـ قم: نشانى
 

 

 
 مطالبفهرست



 4 

 
 7  ..................................................................................................... پيشگفتار

 
 اولفصل

 (8731) اول دوره برتر پژوهشگران و ها پژوهش
 87  ......................................................................... نمون غيب يا نما تناقض. 8
 83  ................................................................. اسالمى تشريح در ثانويه حكم. 1
 83  ............................................................... اسالمى انديشه در دولت و دين. 7
 87  .............................................................................. خدا فطرى معرفت. 3
 18  ............................................................................. شيعه حديث ميراث. 3
 13  .................................................................................... شناسى هستى. 7

 
 دومفصل

 (8737) دوم دوره برتر پژوهشگران و ها پژوهش
 17  ................................................................. عرفانى مكاشفه و دينى تجربه. 3
 77  .................................................................................... حكم در تقيّه. 1
 73  ................................................ كريم قرآن مفاهيم و موضوعات المعارف دايره. 7
 31  ......................................................................... دين منشأ بر درآمدى. 81
 37  ...........................................................................كارى بزه و دارى دين. 88
 33  ................................................................................... عرفان و دين. 81
 31  ........................................................................... تفسير شناسى روش. 87
 33  ............................................................................... جانبازى فرهنگ. 83
 33  ............................................................. االئمه معرفة فى المهمة الفصول. 83
 37  ...................................................................... خمينى امام اثر الطهارة،. 87
 78  .................................................................................... جديد كالم. 83 
 

 سومفصل
 (8711) سوم دوره برتر پژوهشگران و ها پژوهش

 73  ...................................................................................... اسماعيليه. 81
 73  .........................................................................سياست و اخالق امام،. 87
 31  ............................................ فقهى استنباط فرايند در عقل وضعيّت بررسى. 11
 33  ..................................... اسالم مالى منابع بر تكيه با ايران در اجتماعى تأمين. 18



 5 

 31  ............................................................... رازى الدين نجم عرفانى تفسير. 11
 18  ............................................................... السالم عليه على امام دانشنامه. 17
 13  ........................................................................ هرمنوتيك بر درآمدى. 13
 13  ....................................................................................... تورم و ربا. 13
 71  ...................................................................... فقيه واليت تاريخى سير. 17
 77  .............................................. السالم عليهم بيت اهل و پيامبر تربيتى سيره. 13
 73  .......................................................................... اسالم در گرى صورت. 11
 77  ................................................................................... عاشوراپژوهى. 17
 811  ................................................................................... قرآن فرهنگ. 71
 813  .............................................................................. قانونگذارى و فقه. 78
 813  ................................................................................. شريعت گستره. 71
 881  ........................................................................... تحريرالوسيله مبانى. 77
 887  .................................................................. اسالمى اقتصاد فقهى مبانى. 73
 887  ................................ اتو رودلف و عربى ابن ديدگاه از دينى تجربه نظرى مبانى. 73
 811  ........................................................... الدراية و الرجال مصطلحات معجم. 77
 811  .................................................................خدا وجود ناپذيرى برهان نقد. 73
 817  ................................................................. دينى درحكومت مردم نقش. 71

 
چهارمفصل  

(8718) چهارم دوره برتر پژوهشگران و پژوهشها  
 878  ................................................................................... عقيده آزادى. 77
 877  ......................................................... خصوصى الملل بين حقوق و اسالم. 31
 877  ................................................................................... دين از انتظار. 38
 871  ..................................................................... نبوى سيره در پژوهشى. 31 

 838  .....................................................................................اسالم تاريخ. 37
 837  .......................................... ايران در تشيّع اجتماعى سياسى، تحوالت تاريخ. 33
 837  .............................................................................. قرآن زبان تحليل. 33
 831  ........................................... اسالمى اخالق و ارسطويى اخالق مبانى تطبيق. 37
 837  ....................................................................................... جاودانگى. 33
 837  .................................................... دولتمردان و شهروندان وظائف و حقوق. 31
 837  .............................................................................. قرآن در حكومت. 37
 877  .................................................................................... وحى و عقل. 31
 877  .............................................................................. دينى زبان فلسفه. 38



 6 

 877  .................................................................... دين قلمروشناسى و قرآن. 31
 831  .............................................. اسالم سياسى انديشه در تحزّب فقهى مبانى. 37
 833  .................................. مكاتب ديگر و اسالم ديدگاه از بشر حقوق نظرى مبانى. 33
 811  ............................................ الميزان تفسير در حديث نقد و فهم معيارهاى. 33
 817  .......................................................... اسالمى دولت هزينه ـ درآمد نظام. 37
 817  .................................................. قرآنى علوم و تفسير در رجال دانش نقش. 33
 811  ........................................... بهادار اوراق بورس بازار فعاليت به اسالم نگرش. 31

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

 

 پهنـاور  و كهـن  سـرزمين  در فرهنگ و دانش هاى جلوه گوناگونى و دامنه گستردگى

 در تحقيـق  و تتبّع به ايران اسالمى جمهورى و عزيز اسالم عنايت و سو، يك از ايران

 آنها حل راه پيشنهاد و مشكالت و مسايل شناخت براى انسانى علوم و اسالمى معارف
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 ديگـر،  سـوى  از صـحيح  فرهنـگ  تقويت و اسالمى اصيل هاى ارزش اشاعه جهت در

 ملـت  ايـن  به آنها دستاوردهاى عرصه و مختلف مطالعات انجام براى وسيع اى عرصه

 مبـذول  زمينـه  ايـن  در را خـود  اسـتعداد  و عمـر  كه آنان و است، كرده مهيا شريف

 بـه  كشـور،  پژوهان دين دبيرخانه رو اين از. بسيارند اكرام و احترام شايسته دارند، مى

 و تشـويق  و دينـى  هـاى  پـژوهش  ارتقـاى  و رشـد  بـراى  مناسـب  بستر ايجاد منظور

 از تجليـل  مراسـم  برگـزارى  بـه  دوره، چهـار  طـى  علمى، آثار آفرينندگان نكوداشت

 از يـادبودى  هـاى  لـو   و اسـت  ورزيـده  مبادرت دين، حوزه پژوهشگران و ها پژوهش

 شـوراى  دبيـر  و اسـالمى  ارشـاد  و فرهنـگ  وزيـر  جمهـورى،  محتـرم  رياسـت  سوى

 .است نموده برگزيده پژوهان دين تقديم جوايزى همراه به ريزى، برنامه

 علـوم  محققـان  آوردهـاى  دست از فشرده گزارشى است آمده گرد دفتر اين در آنچه

 .است گرديده پيوست آنها فرهنگى و علمى كارنامه به كه است دينى

 اين و گرديده ارسال پژوهشى مؤسسات يا و پژوهشگران سوى از مندرج، هاى آگاهى

 .است داشته برعهده را آن نگارش و تنظيم مسؤوليت تنها دبيرخانه

 

 صاحبى محمدجواد

 كشورپژوهاندينريزىبرنامهشوراىدبير
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 اولفصل

 

 

 اولدورهبرترپژوهشگرانوهاپژوهش

 

 8731 سال
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 نمونغيبيانماتناقض

 معجزهبهنونگرشى
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 مـدخل  در. اسـت  شـده  تشـكيل  ضميمه دو و بخش چهار مدخل، يك از كتاب اين

 در كتـاب  اصـلى  بخش چهار اما. است گرديده اشاره مقدماتى نكات به معمول، طبق

 ايـن  دهـد   پاسـخ  معجزه باب در اصلى پرسش چهار به ترتيب به كند مى سعى واقع

 وقوع اساسا آيا دارد؟ وقوع امكان معجزه آيا چيست؟ معجزه: از عبارتند پرسش چهار

 و چيـزى  چه بر اعجازآميز رويداد است؟ اثبات قابل شواهد و داليل كمك به معجزه

 نمايد؟ مى داللت چگونه

 تحقيق» كتاب از دهم بخش ترجمه اول ضميمه: است دوترجمه حاصل كتاب ضمايم

 از بسـيارى  اعتقـاد  بـه  بخـش  ايـن  در او. اسـت  هيـوم  ديويـد  اثر« انسانى فاهمه در

 دوم ضـميمه . نيسـت  اثبـات  قابـل  معجزه كه دهد نشان كند مى سعى نظران صاحب

 دربـاره  مقاله از جديد تفسيرى» عنوان تحت اسلوپك كرس از است اى مقاله ترجمه

 را هيوم معجزات باب در مقاله اگر كه است مدعى مقاله اين نويسنده« هيوم معجزات

 معجزات ضد بر هيوم استدالل كه شود مى آشكار بنگريم صحيحش تاريخى بافت در

 .شود مى داشت بر آن از معموالً آنچه با دارد گيرى چشم تفاوت

 

 پژوهشگر

 نوشـتن  و خوانـدن . است آمده دنيا به اُرزگان در 8737 سال به احمدى امين محمد

 اصول و فقه منطق، از مقدارى عرب، ادبيات( مدرسه ابتدايى دوره و خانگى تعليم با)

. اسـت  گرديـده  قم علميه حوزه وارد 8737 سال در و گرفته فرا خويش زادگاه در را

 بـه  نيـز  كـريم  قرآن تفسير و عرفان حكمت، در اصول، و فقه بر عالوه حوزه، اين در

 در دكترى درجه دريافت به اى حوزه علوم تحصيل كنار در او. است پرداخته تحصيل

 بـه  اكنـون  و. اسـت  شـده  نايل نيز تهران دانشگاه از اسالمى حكمت  و فلسفه رشته

 و مطالعـات  مركز به وابسته) كالم و فلسفه پژوهشكده با نويسنده و پژوهشگر عنوان

 نويسـندگان  فرهنگـى  مركـز  و( قـم  علميـه  حـوزه  تبليغـات  دفتر اسالمى تحقيقات
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 .دارد همكارى معاصر، نگاه نامه فصل افغانستان،

 تـأليف  آن حاصـل  و دارد اشتغال تأليف و تحقيق به تاكنون 8731 سال از مشاراليه

 هـا  آن جملـه  از. اسـت  رسـيده  نيـز  چاپ به ها آن از بعضى كه است كتاب جلد چند

 امكـان،  و ضـرورت  حيث از ها آن تحليل و قضايا انواع دين  از بشر انتظار به توان مى

 .كرد اشاره تحليلى، فلسفه و اسالمى فلسفه در اثبات توجيه

 چـاپ  به گوناگون علمى نشريات در پژوهشى مقاله ها ده تاكنون همچنين برده نام از

 .است رسيده

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 اسالمىتشريحدرثانويهحكم

 

 شـيخ  از پـ   فقهـى  و اصولى تأليفات در ويژه به كه است مباحثى از« ثانوى حكم»
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 و مستقل صورت به مسأله اين ليكن. است گرفته قرار بحث مورد بيش و كم انصارى

 انسجام فاقد و ناچيز خصوص، اين در گرفته انجام مطالعات و نشده بحث يافته نظام

 دقيق و كافى پژوهشى حكومتى، احكام مهم بحث درباره همچنين. است منقح غير و

 خلـ   و اشـتباه  ثانويه و اوليه احكام از برخى بيان در رو اين از است، نگرفته صورت

 .است آمده پيش

 مصـاديق  و ثـانوى  حكـم  فراگيـر،  تحقيـق  بـا  اسـالمى،  تشريح در ثانوى حكم كتاب

 .است داده پاسخ مسأله اين هاى ابهام به و داده قرار كاوش مورد را آن مختلف

 نخست، بخش در. است پرداخته شده ياد موضوع بررسى به بخش دو طى كتاب، اين

 جايگاه چيست؟، ثانوى حكم ثانوى، حكم تاريخى سير: خورد مى چشم به زير عناوين

 حكـم  ثـانوى،  حكـم  از اولـى  حكـم  شناخت معيار احكام، تقسيمات در ثانوى احكام

 و ثانويـه  احكـام  اوليه، احكام ادلّه و ثانوى احكام ادلّه ميان نسبت چيست؟، حكومتى

 .اسالمى فقه در ثانويه عناوين تعداد فقهى، نوپيداى مشكالت

 مصـلحت  نظـام،  حفظ: است گرفته قرار بررسى مورد زير موضوعات دوم، بخش در و

 و پـدر  از اطاعـت  شـرطيت،  مقدميت، تقيه، اضطرار، اكراه، ضرر، حرج، و عسر نظام،

 .مخالفان الزام قسم، و عهد و نذر مادر،

 

 پژوهشگر

 جهـان  بـه  ديـده  فـارس  ارسـنجان  شهرسـتان  در 8738 سال در كالنترى اكبر على

 سال در گذرانيد، مزبور شهرستان در متوسطه دوره پايان تا را خود تحصيالت. گشود

 دروس فراگيـرى  و گرديـد  شـيراز  علميه حوزه وارد ديپلم، اخذ با زمان هم و 8737

 حـوزه  راهـى  حـوزه،  اين در تحصيل  سال چهار از پ  برده نام. نمود آغاز را طلبگى

 اجتهـاد  اجـازه  دريافت به شهر، اين در تحصيل سال چهارده از پ  و شد قم علميه

 .آمد نايل
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 و االهيـات  رشـته  در نيـز  را دانشـگاهى  تحصـيالت  حـوزوى،  هاى فعاليت با زمان هم

 تربيـت  دانشـگاه  از دكتـرى  مقطـع  در 8718 شهريور در و كرد آغاز اسالمى معارف

 .گرديد التحصيل فارغ قم مدرس

 عبارتنـد  ها آن مهمترين كه است علمى مقاالت و كتب از اى مجموعه وى، قلمى آثار

 :از

 آداب و اخـالق . 7 اسـالمى،  فقـه  در آن احكـام  و جزيـه . 1 بـانوان،  پوشش و فقه. 8

 و فقه. 7 كافران، با ازدواج و فقه. 3 قرآنى، علوم در رجال دانش نقش. 3 دانشجويى،

 فقهـى  مكتـب  در عـرف . 1 معـادن،  خمـ   و اسـالمى  دولت. 3 جهانگردى، صنعت

 .علوى حكومت در مصلحت عنصر نقش. 7 جواهر، صاحب

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 

 

 اسالمىانديشهدردولتودين

 

 و ديـن  رابطـه  آن اول فصـل  در. اسـت  اسـالمى  حكومت مبانى در پژوهشى اثر، اين
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 ديـدگاه  شـريعت،  ماهيـت  از تحقيـق  ضـمن  و اسـت  گرفته قرار بررسى مورد دولت

 شـده  مطـر   دولـت  و ديـن  تفكيك هاى زمينه و ارائه، باره اين در اسالمى متفكران

 .است

 درباره اسالم نظريه و است شده بررسى حكومت و اسالم رابطه سوم، و دوم فصل در

 وآلـه  عليـه  اللّه صلى اكرم رسول نقش نيز و اسالمى قوانين در آن جايگاه و حكومت،
 آن دنيـوى  زعامـت  سـپ   و شـده  گذارده بحث به اسالمى دولت تأسي  در وسلّم

 االهـى  و وحيـانى  ريشـه  آن پرتـو  در تـا  گشـته  مطر  قرآن آيات استناد به حضرت

 پيـامبر  دنيوى و دينى رهبرى تفكيك نظريه پاسخ و گرديده آشكار حضرت حكومت

 .شود داده

 بر عالوه كه دارد اختصاص اسالمى دولت ريي  شراي  به دولت، و دين چهارم فصل

 و فقاهـت  ماننـد  اسـالمى  رهبرى خاص شراي  مديريت، قبيل از رهبرى عام شراي 

 شـده  گـذارده  بحـث  بـه  رهبـرى  در اعلميت جايگاه خصوص به و شده مطر  عدالت

 .است

 هر كالمى مبانى و انتخاب و نصب مسأله و اسالمى، دولت خاستگاه به پنجم فصل در

 .است شده پرداخته نظريه دو اين از يك

 اصـول  اساس بر و عقالنى نگرش مبناى بر اسالمى دولت اختيارات فصل، آخرين در

 و مبـانى،  و ادلّـه  تـاريخى،  سير لحاظ به مطلقه، واليت مسأله و گرديده مطر  دين

 .است شده عرضه مختلف، هاى ديدگاه و نظرات

 و يافتـه،  نگـارش  رهبـرى  خبرگـان  مجلـ   دبيرخانـه  حمايت با دولت و دين كتاب

 .است گرفته قرار تقدير مورد مختلفى مجامع سوى از تاكنون

 

 پژوهشگر

 تحصيالت 8733 سال در. است قم در شمسى 8731 متولد محالتى، سروش محمد
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 از ابتـدا  سـطح،  دوره  گذرانـدن  از پ  و است كرده آغاز قم علميه حوزه در را خود

 اللّه آيت محضر از سال 83 مدت به سپ  و حائرى مرتضى شيخ حاج اللّه آيت محضر

 در زمان هم و است كرده استفاده فقهى، مباحث در زنجانى شبيرى موسى سيد حاج

 تبريـزى  جـواد  شـيخ  حـاج  و خراسـانى  وحيـد  عظام آيات حضرات فقه اصول درس

 نيز شيرازى انصارى و آملى زاده حسن آملى، جوادى آيات حضرات از و نموده شركت

 .است گرفته بهره نظرى عرفان و فلسفى مباحث در

 بـه  خـاص  صـورت  بـه  و دارد اشـتغال  حـوزوى  علـوم  تدري  به اينك هم نويسنده

 دهـه  در وى علمـى  كارهاى محصول. پردازد مى فقه حكومتى مسائل درباره پژوهش

 پراكنده صورت به كه است مقاله صد يك از بيش دولت، و دين كتاب بر عالوه اخير،

 دربـاره  مفصّـل  پژوهشـى  او ديگـر  اثـر . است شده منتشر گوناگون علمى نشريات در

 .دارد قرار نشر آستانه در كه است عقيده آزادى

  
 
 
 
 
 

 

 

3 

 

 خدافطرىمعرفت

 

 خـداى  شناخت از اى گونه توضيح به كتاب آيد، مى بر كتاب عنوان از كه گونه همان
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 مختلف هاى ديدگاه كتاب، در. گويند مى« فطرى معرفت» آن به كه پردازد مى متعال

 مستند خاص ديدگاهى و گرفته قرار بررسى و نقد مورد خدا فطرى معرفت مورد در

 و خـدا  فطـرى  معرفت تبيين از گذشته كتاب،. است شده بيان دينى اصيل منابع به

 اسـالمى  اخـالق  و احكام و معارف مجموعه در را معرفت اين جايگاه آن، هاى ويژگى

 اولين از دينى سلوك توضيح كتاب اصلى مقصد واقع در. دهد مى قرار بحث مورد نيز

 و آورى يـاد  و تركيب يعنى مرحله آخرين تا خدا، جانب از معرفت اعطاى يعنى قدم

 و تزكيـه  و عبـادات  و طاعات طريق از تر عالى درجات در معرفت اين به شدن متذكر

 .است االهى رضايت جلب و نف  تهذيب

 خـدا  عقلى اثبات خدا، فطرى معرفت به شدن متذكر هاى راه كتاب، مباحث جمله از

 خـدا،  قلبـى  و فطـرى  معرفـت  و عقلـى  معرفـت  مقايسه و انفسى و آفاقى سير راه از

 و مفهـوم  دينـى،  عقايد پيرامون احتجاج و جدل جايگاه االهى، صفات و اسماء مسأله

 اخالقى رذايل و فضايل و عبادت و اراده نقش و آن به رسيدن راه و ايمان هاى ويژگى

 و آيـات  از اسـتفاده  روش و كتـاب  شناسـى  روش كتـاب  انتهـاى  در. اسـت  ايمان در

 .است شده بررسى اجمال به اعتقادى مباحث در احاديث

 

 پژوهشگر

 را متوسطه تحصيالت. آمد دنيا به آستارا شهرستان در و 8731 سال در برنجكار رضا

 علميـه  حـوزه  به 8778 سال در. رساند پايان به رياضى ديپلم اخذ با 8771 سال در

 خارج درس سال هفت گذراندن و سطح اتمام از پ  را حوزه تحصيالت. شد وارد قم

 فلسـفه،  كالم، تحصيل به حوزه رايج هاى درس  كنار در. رساند پايان به اصول و فقه

 ادامه دانشگاه در را غرب فلسفه رشته در تحصيل همچنين. پرداخت حديث و تفسير

 هـم  وى. گرديـد  تهران دانشگاه از فلسفه دكترى اخذ به موفق 8711 سال در و داد

 تـدري   مشـغول  دانشـگاه  و حوزه در و است تهران دانشگاه علمى هيأت عضو اينك
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 فرهنگـى  مؤسسـه  همچـون  حـوزه،  پژوهشـى  مراكز از بسيارى با همچنين. باشد مى

 مشـغول  اسـالمى،  انديشـه  و فرهنگ پژوهشگاه و اسالمى تبليغات دفتر دارالحديث،

 كـه  اسـت  رسـيده  چـاپ  بـه  كتـاب  چهار و مقاله سى از بيش وى از. است همكارى

 :از عبارتند

 نشر و ترجمه نيز انگليسى به كه االهى اديان و يونان فلسفه در خداشناسى مبانى. 8

 و فـرق  بـا  آشـنايى . 7 عرفـان،  و فلسفه كالم،: اسالمى علوم با آشنايى. 1 است، شده

 .اسالمى مذاهب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

 

 شيعهحديثميراث

 

 حـوزه  در شـيعى  تـراث  عرضـه  بـه  كـه  است دفترهايى سلسله شيعه، حديث ميراث
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 يـك  حجـم  در كـه  كوتـاه  اسـت  هايى رساله شامل و دارد نظر حديث علوم و حديث

 .نيستند كتاب

 عنـوان  كه گرديده عرضه و تصحيح بار اولين براى رساله نُه تعداد( دوم) دفتر اين در

 :از عبارتند ها آن

 روى از رسـاله  ايـن : السالم عليه على به آله و عليه اللّه صلى پيامبر حضرت وصيّت. 8

 خود سند نسفى محمد بن عمر آن اول در كه 777 سال در شده تحرير خطى نسخه

 .است شده تصحيح داشته، مرقوم آن به را

 روايـت  از كـه  السـالم  عليه على ازحضرت است مفصلى مناجات: االلهيات المناجاة. 1

 .است شده تصحيح و تحقيق( 331م) راوندى اللّه فضل ضياءالدين سيد

 علـى  بـن  محمـد  ابـوالفتح  از: االطهـار  االئمـة  على النص االنتصارفى يا االستبصار. 7

 .السالم عليهم ائمه امامت اثبات در است كوتاهى رساله( ق337م) كراجكى
 (.بهايى شيخ پدر( )733م) عاملى حارثى حسين عزالدين از: حديثا اربعون. 3

 (.8187م) دهدار محمد خواجه از: حقيقت حديث شر . 3

 چهـل  كتـاب  اصـل (: هجرى دهم سده در زنده) كاشانى سائل از: المحبة صحيفة. 7

 آورى جمـع  السـالم  عليـه  على حضرت فضايل در همدانى على سيد كه است حديثى

 .است آورده نظم به بيت دو در را احاديث از كدام هر كاشانى سائل و نموده

 (8173م) نراقى احمد بن مالعبدالصاحب از: الجالوت رأس حديث شر . 3

 او( ق717م) شيرازى  بقلى بهان روز ابومحمد از: النبوية الكلم حقائق فى المكنون. 1

 .است نموده شر  عرفانى روش به را نبوى حديث صد چهار كتاب اين در

 قزوينـى  حسـينى  سيفى مهدى محمد بن محمد الدين قوام سيد از: اللئالى نظيم. 7

 فارسـى  بـه  بيـت  دو بـا  حديث هر و انتخاب حديث چهل رساله اين در( ق8831م)

 .است شده ترجمه

 آبــادى اســتر شــريعتمدار جعفــر محمــد مــال از: الرجــال علــم فــى اللبــاب لــب. 81
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 (.ق8177م)

 سـه  دفتـر  ايـن  در همچنـين . سـابق  نويسنده همان از طوسى، شيخ طرق شر . 88

 :است شده منتشر زير موضوعات در ديگر مقاله

 و اسـتخراج  هـايش  كتاب از كه كركى محقق رجالى مبانى حاوى: الرجاليه الفوائد. 8

 .است شده تدوين

 اعطـا  شاگردانش به كاشانى فيض كه اجازاتى مقاله اين در: كاشانى فيض اجازات. 1

 .است شده تصحيح و آورى جمع نموده،

 ابوالقاسـم  شـيخ  تأليف األوهام ازالة كتاب مقاله اين در: األوهام ازالة كتاب معرفى. 7

 .است گرديده معرفى نشده منتشر تاكنون كه( ق8773م) خويى

 

 پژوهشگر

 و شد متولد خوى شهر در 8731 سال در خويى، صدرايى به مشهور نيا صدرايى على

 حـوزه  وارد 8771 سـال  در و رسانيد پايان به شهر آن در ديپلم تا را خود تحصيالت

 تحصـيالت . كـرد  عزيمـت  قـم  علميه حوزه به سال يك از پ  و گرديد خوى علميه

 اصـول  و فقـه  خـاج  درس مشـغول  سـپ   و رسانيد پايان به 8731 سال تا را سطح

 و دانـش  از اسـتفاده  بـا  و كرد شروع حوزوى دروس كنار در نيز را تحقيقات. گرديد

. شـد  مشغول خطى هاى نسخه نويسى فهرست و تصحيح و تحقيق به اساتيد تجارب

 .است بوده گروهى صورت به وى تحقيقات اغلب كه است ذكر شايان

 سيد وجدانى، آيات حضرات: از عبارتند تحقيقات و حوزوى دروس در او عمده اساتيد

 جـواد  شـيخ  خراسـانى،  وحيد آملى، زاده حسن آملى، جوادى ستوده، مهرى، مرتضى

 .گرامى و تبريزى

 خراسان، ستاره شاذان بن فضل. 1 خوى، سيماى. 8: از عبارتند وى تأليفى آثار ديگر

. 3 اراكـى،  اللّـه  آيـت  نامـه  زندگى.  3 آبادى، بيد محمد آقا حال شر  حق، آشناى. 7
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 مدرسـه  و( جلـد 7) اسالمى شوراى مجل  خطى هاى نسخه فهرست. 7 غدير، سرود

 .عليهاالسالم معصومه حضرت آستانه بابل، صدر علميه مدرسه خوى، نمازى
. 1 آبـادى،  بيد محمد آقا از دل، حسن. 8: است قرار بدين او تصحيحى آثار همچنين

 و ايـران  هـاى  جنـگ  يا جهاديه، رساله دو. 7 شيرازى، بقلى روزبهان الحديث مكنون

. 7 الهيجـى،  ميرزاحسن فارسى رسايل. 3 بغدادى، معمار ابن مسمارالعقيده. 3 روس،

 رسـاله .1 مجلسـى،  مالمحمـدتقى  حـديثا  اربعـون . 3 خيابانى، مالعلى االسفار ذخاير

 .سنقرى محمدحسن غنائيه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

 

 شناسىهستى

 

 االهيـات  ،(شناسـى  هسـتى ) عامـه  امور: كلى بخش پنج در توان مى را اسالمى فلسفه
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 تبويـب  شناسى دين و شناسى معرفت ،(شناسى انسان) النف  علم ،(خداشناسى)خاص

 :است زير مباحث شامل خود عامه امور كه كرد

 كثـرت،  و وحدت. 3 ماهيّت،. 3 ثالث، مواد. 7 ذهنى، وجود. 1 وجود، كلى احكام. 8

 و عـالم  و علم. 7 ،(مؤخر و مقدم) لحوق و سبق. 1 ،(فعل و قوه) حركت. 3 عليّت،. 7

 عرض و جوهر. 81 معلوم،

 و حركت عليّت، ثالث، مواد مباحث از اندك مسائلى شامل فق  شناسى هستى كتاب

 پنج شامل ـ اى مقدمه ضميمه به و نف  درباره فصلى عالوه به است، عرض و جوهر

 .فلسفه دانش شناخت باب در ـ فصل

 تـأليف  خودآمـوز  سـبك  به و يافته، تحرير فلسفه به ناآشنا مخاطبان براى كتاب اين

 نمودارهاى از حركت بخش در نيز و فهم قابل و ساده هاى مثال از آن در و است شده

 كتـاب . اسـت  شده استفاده كنند مى تر ساده را مطلب تفهيم كه هايى شكل و مناسب

 از بـيش  و كنـد  مـى  كمـك  اسـالمى  فلسـفه  مفـاهيم  بـا  آشنايى حد در خواننده به

 .كند نمى تصوير ذهن در آن از دورنمايى

 

 پژوهشگر

 پـ   وى. شد متولد اصفهان در 8777 سال در كتاب، نويسنده عبوديت عبدالرسول

 فراغت از پ  و شد دانشگاه وارد شهر همين در متوسطه و ابتدايى تحصيالت طى از

 و اسالمى علوم فراگيرى به و يافت راه قم علميه حوزه به ،8737 سال در دانشگاه، از

 خـارج  دروس بـه  اشتغال مدتى سطح، دوره اتمام از پ  وى پرداخت، دينى معارف

. داشـت  بهجت اللّه آيت و خراسانى، وحيد اللّه آيت و تبريزى جواد شيخ حاج اللّه آيت

  نيـز  اكنـون  هـم  كه پرداخت فلسفه فراگيرى به وقت تمام و تخصصى طور به سپ 

 .است مشغول امر اين بر

 الحكمـة  نهايه شر  جلد دو نگارش و تحقيق و تدوين. 8: از است عبارت او آثار ديگر
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 فلسـفه  بر درآمدى. 1 ،(است مصبا  استاد هاى درس مجموعه كه) طباطبايى عالمه

 نشـريه  در منـدرج ) گوربـاچف  به سره قدس خمينى امام مرحوم نامه شر . 7 اسالم،

 .مصبا  استاد اسفار شر  اول جلد مقدمه. 3 ،(معارف رشد
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 دومفصل

 

 

 دومدورهبرترپژوهشگرانوهاپژوهش

 

 8737 سال

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 
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 عرفانىمكاشفهودينىتجربه

 

 مسأله است، مطر  ما كشور در پژوهى دين حوزه در امروزه كه مهمى مسائل از يكى

 گـاه  كـه  ايـن  جمله از دارد  متفاوتى رويكردهاى مسأله اين.باشد مى "دينى تجربه"

 هويّت عنوان به گاهى و شود مى مطر  خدا اثبات براى دليلى عنوان به دينى تجربه

 سـوى  از. شـود  مى نگاه عرفانى ديد از آن به گاه و گيرد مى قرار ها چشم پيش ايمانى

 همـه  از شـايد  كه شود مى گرفته نظر در آن براى مشابهى وجوه اسالم دين در ديگر

 اسـاس  اين بر. شود ورزيده تأكيد عرفانى مشاهدات و حاالت مسأله به نسبت تر بيش

 تنگاتنـگ  ارتباطى كه را مسأله اين نگاه دو با و مختلف جوانب از تطبيقى تأليف اين

 .كاود مى كند، پيدامى ايمان و دين با

 گـردد   مـى  بررسـى  مسأله تاريخچه ابتدا در. است آمده پديد فصل چند منظور بدين

 از مكاشـفه  آنگـاه . شـود  مـى  تعريف و مشخص مباحث قلمرو و حوزه جايگاه، سپ 

 عوامل به سپ  گرفته، قرار تاريخ نگاه مورد عرفانى و كالمى روايى، قرآنى، نظر نقطه

 و دينـى  تجربـه  مبحـث  به فصل اين دوم نيمه. است شده اشاره مسأله اين پيدايش

 و كـرده  پيـدا  ارتبـاط  ديـن  با دين، روانشناسى در مسأله اين. دارد اختصاص عرفانى

 جريـان  ظهـور  عوامـل  بحـث  ادامـه  در. اسـت  شـده  بررسـى  آن مختلـف  هـاى  گونه

 بـه  مقايسـه  ايـن  از كه نتايجى. خورد مى چشم به غرب جهان در دينى گروى تجربه

 غرب عالم در دينى تجربه و اسالم عالم در عرفان اوالً: كه اين از عبارتند آيد مى دست

 يكـى . خيـر  ديگـرى  امـا  اسـت،  سـازگار  قـرآن  با يكى لذا. متمايزند كامالً جريان دو

 تجربه اما است، سازگار فلسفه و علم با عرفان ثانيا. خردستيز ديگرى اما گراست عقل

 .ندارد سازگارى عقالنى دين با دينى

 چينش اساس بر نخست بخش در. شود مى مربوط ها نظريه و ها ديدگاه به دوم، فصل

 حضـرت  تـا  طوسـى  سراج ابونصر از مسلمان عارفان و متفكران هاى ديدگاه تاريخى،
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 بـه  هـم  انتقـادى  گاه و تطبيقى  نگاه بين اين در و است شده مطر  سره قدس امام

 بحـث  به مسأله اين پيامدهاى و ها فرض پيش عرفانى تجربه زمينه در. است آمده كار

 هـاى  ديـدگاه  و آن اقسـام  دينـى،  تجربـه  تعريـف  بـه  دوم بخش. است شده گذاشته

 و تجربه ساز زمينه مباحث اين تمام. است شده داده اختصاص غربى شاخص متفكران

 .است آورده فراهم را تطبيقى نگاهى و تحليل

 مهـم  موضوع مسأله دومين. است شده مطر « مالك» مسأله نخست سوم، فصل در

 يـا  هسـت  انسـان  اختيار در خالص تجربه آيا كه بيان بدين. باشد مى تفسير و تجربه

 و هـا  سـنّت  زمينه در اند؟ ذهنى هاى برداشت و باتفاسير آميخته تجارب هميشه براى

 از كـه  اسـت  مسـأله  سومين مكاشفه و وحى. است نشسته بررسى و نقد به ها ديدگاه

 بشرى پديده وحى اوالً كه گردد مى معلوم و شده بررسى اسالم جهان و غرب ديدگاه

 صـورت  بـه  پژوهش اين كه است گفتنى. است ناپذير تعميم االهى وحى ثانيا نيست،

 مختلـف  هـاى  زبـان  در و فـراوان  و اول دسـته  منـابع  به نيز و گرفته صورت تطبيقى

 .است شده مراجعه

 

 پژوهشگر

 زمـان  هـم  طور به متوسطه مقطع اواخر در. تهران در 8738 متولد فعالى، محمدتقى

 و مقـدمات  سـال  دو اسـالمى  انقـالب  پيـروزى  از پـ   و كرد آغاز را حوزوى دروس

 فقه درس با را حق راه در مؤسسه دروس قم، به ورود بدو همان در. گذراند را منطق

 اعتمــادى، آيــات حضــرات: چــون اســاتيدى خــدمت در را ســطح دوره. نمــود آغــاز

 فلسفى مهم كتب برخى دوره همين در. داد ادامه 8777 سال تا ستوده، و اشتهاردى

 درس دوره و تمهيدالقواعد اسفار و شفا االهيات و منطق اشارات، الحكمه، نهاية نظير

 آملى زاده حسن و يزدى مصبا  آملى، جوادى آيات حضرات خدمت را الحكم فصوص

 .فراگرفت
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 تحـت  السـالم  عليـه  باقرالعلوم فرهنگى بنياد تفسير گروه در 8738 تا 8777 سال از

 سال از. بود تحقيق مشغول قرآن مختلف هاى مقوله در يزدى مصبا  اللّه آيت اشراف

 اللّـه  آيـت  خراسـانى  وحيـد  اللّـه  آيت تبريزى، اللّه آيت خارج دروس از تاكنون 8777

 .گرفت بهره شيرازى مكارم

 در را االهيـات  رشـته  ليسـان ،  فـوق  مقطع در قم، مدرس تربيت دانشكده به ورود با

 سـال  در ـ ممتاز دانشجوى  بعنوان ـ اسالمى عرفان دكترى مقطع در و 8733 سال

 3 سـطح  مـدرك  اخـذ  بـه  موفق 8737 سال در همچنين. شد التحصيل فارغ 8737

 حـوزوى  مراكز برخى و قم و تهران هاى دانشگاه در كه است سال 1 مدت. شد حوزه

 .دارد اشتغال تدري  به

 هاى چالش و ايمان. 8: از عبارتند ترجمه و تأليفى مقاله پنجاه بر عالوه وى آثار ديگر

 و دينـى  شناسـى  معرفـت  بـر  درآمدى. 7 سينا، ابن ديدگاه از حسى ادراك. 1 معاصر،

. 7 بــداهت، نظريــه پايــه علــوم. 3 مســيحيت، و اســالم در دينــى ايمــان. 3 معاصــر،

 امـام  دانشنامه براى اى مقاله. 1 شناسى، معرفت مرجع بولتن. 3 قرآن، شناسى معرفت

. 81 دينـى،  شناسـى  معرفـت  زمينـه  در انگليسـى  كتابى ترجمه. 7 ،السالم عليه على

 .عرفان و دين. 88 دينى، شناسى معرفت

 

  

 

 

1 

 

 حكمدرتقيّه
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 نشـان  و تقيّـه  مختلـف  ابعاد در تحقيق پيشينه بررسى تحقيق، موضوع به مقدمه در

 منـابع  اجمـالى  معرفـى  و تحقيـق،  روش تحقيـق،  اهـداف  و ضرورت كمبودها  دادن

 .است پرداخته حديث رجال، فقه، همچون آن با مرتب  علوم و تحقيق

 قرآن لغت، از استفاده با« درحكم تقيّه» اصطال  و تقيّه واژه تعريف شامل اول فصل

 .باشد مى روايات و

 قـرار  توجـه  مـورد  اسالم از بعد و اسالم از قبل بخش دو در تقيّه تاريخچه دوم فصل

 اثبـات  قرآن از را ها آن كه انبيا تقيّه موارد به عمدتا اسالم از قبل بخش در. گيرد مى

 معصـومين  زمـان  در تقيّـه  تـاريخى  مسـير  دوم بخش در. است شده پرداخته كرده،

 نشان بزرگواران آن حيات در مسأله اين فرود و اوج موارد و شده بررسى السالم عليهم

 .است شده داده

: است يافته سامان بخش دو در آن بر وارد شبهات و تقيّه مشروعيت ادله: سوم فصل

 هفت در كه است پرداخته شيعى مختلف كتب در تقيّه مشروعيت ادله به اول بخش

 مباحث متشرعه سيره و اجماع روايات، قرآن، آيات عقال، سيره عقل، فطرت،: قسمت

 عامـه  بخـش،  درايـن  شـيعه  مقابـل  طـرف  كـه  آن به توجه با و. گيرد مى پى را خود

 دوم بخـش . اسـت  شـده  داده نشـان  ادلّه از يك هر ناكارامدى و كارامدى باشند، مى

 .باشد مى تقيّه اصل به مربوط شبهات به جواب دار عهده

 مختلفـى  مباحـث  و است نگريسته تقيّه تقسيمات به جديد ديدى با چهارم فصل در

 در موضـوع  جهـت  از تقيّه تقسيم و ها آن انواع و فايده تقسيمات، تاريخچه، همچون

 ايـن  در تحبيبى مداراتى، كتمانى، خوفى، تقيّه مانند مواردى و است شده مطر  آن

 .است شده بررسى فصل

 و فقهـى  كتـب  و روايـات  در تقيّـه  بر حمل مسأله تاريخى بررسى به پنجم فصل در

 شـود،  مـى  استفاده  تقيّه بر حمل ها آن از كه رواياتى گاه آن و پرداخته روايى مجامع

 سـپ   و. اسـت  گشته مشخص ها آن داللت مقدار و گرفته قرار بررسى و بحث مورد
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 بـه  يـا  و حجـت  بـر  حجـت  مرجح عنوان به تقيّه شدن مطر  همچون كلى مباحثى

 تعيـين  تقيّـه،  بر حمل بودن خارجى يا داخلى مرجح الحجت، از حجت مميز عنوان

 مشـخص  نيز نزاع ثمره مورد هر در و است شده بررسى تقيّه بر حمل مرجحيّت نوع

 علـوم  ميـان  در تقيّـه  بـر  حمل جايگاه تعيين فصل اين مباحث ديگر از. است گشته

 هـاى  فـرض  پيش همچنين. است شده ثابت مسأله اين بودن اصولى كه است اسالمى

 مفاسـد  و مصـالح  از فقهـى  احكـام  تبعيّـت » همچـون  تقيّـه  بر حمل مسأله مختلف

 بـه  السالم عليهم ائمه علم» ،«احكام بيان مقام در السالم عليهم ائمه وحدت» ،«واقعى

 از شـيعه  روايى كتب تصفيه عدم» ،«السالم عليهم ائمه عصمت» ،«شرعيه احكام همه

 .است گرفته قرار بررسى مورد ها آن داليل همراه« اى تقيه روايات

 نظرات بررسى و نقد به روايت به استناد با تقيه بر حمل چهارگانه شراي  ششم فصل

 فقها عبارات در آن جايگاه و آن رتبه آن شرطيت منبع چون مباحثى و پرداخته فقها

 .است گشته مطر 

 .است شده بررسى السالم عليهم ائمه زمان در عامه فقه هفتم فصل در

 

 پژوهشگر

 آن علميه حوزه به او ورود. شهر خمينى در 8733 متولد فروشانى، صفرى اللّه نعمت

 اصفهان به سپ  و فراگرفت، آنجا در اسالمى علوم مقدمات. است 8733 سال شهر،

 نيـز  و داد، ادامـه  خـود  تحصـيالت  به شهر آن علميه حوزه در 8778 سال از و رفت

 از بـردارى  بهـره  به آنجا در كه باشد مى 8773 سال قم، علميه حوزه به او ورود تاريخ

 بـه  وابسـته ) مـدرس  تربيت مركز ارشد كارشناسى مقطع وى. پرداخت بزرگ اساتيد

 و تـاريخ  دررشته را دكترى مقطع در قبولى و كرد تمام 8733 سال در( قم دانشگاه

 .گرفت 8733 سال در تهران دانشگاه االهيات دانشكده از اسالمى ملل تمدن

 در همكـارى . 1 برآينـدها،  و هـا  جريان در كاوش غاليان،. 8: از عبارتند وى آثار ديگر
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 احكـام » تـأليف  در همكـارى . 7 ،«شيعه فقيهان انديشه در اسالمى حكومت» تأليف

 وى از همچنـين . «فقاهت كتابشناسى» تدوين در همكارى. 3 ،«مصلحت و حكومتى

 احكـام . 8: جملـه  از اسـت  رسيده چاپ به علمى مختلف نشريات در بسيارى مقاالت

 آثـار  و حـال  شر . 7 خمينى، امام ديدگاه از انتخاب و انتصاب.  1  خم ، حكومتى

 در غلـو  شناسـى  جريـان . 3 او، حكم و حق رساله تحقيق با همراه تهرانى هادى شيخ

. 7 كوفـه،  در ملعونـه  و مباركـه  مساجد و كوفه مسجد. 3 غضائرى، ابن الضعفاء كتاب

 علـم  بـر  درآمـدى .  1 ايرانيـان،  بـا  مسـلمانان  هـاى  نامـه  صلح. 3 كوفه، شناسى مردم

 ،سـره  قدس خمينى امام عبادات در تعارض حل شناسى روش. 7 اسالم، شناسى فرقه

 و حـديث  در نگارى طبقات تفصيلى بررسى.  88 ،السالم عليه على حضرت و غلو. 81

 .تاريخ

 

  

 

 
 
 
 
 
 

7 

 

 كريمقرآنمفاهيموموضوعاتالمعارفدايرة

 

 دفتر» به وابسته« قرآن معارف و فرهنگ مركز» كه كريم قرآن المعارف دايرة تدوين
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 و تبيين جهت در است گامى گماشته، همت بدان« قم علميه حوزه اسالمى تبليغات

 و پيـامبر  قـرآن،  اصـيل  مفسـران  نخستين دوران از كه موضوعى قرآن  معارف بس 

 تـالش  آن جهـت  در مسـلمان  عالمـان  آن، از پـ   و السـالم  علـيهم  معصـوم  امامان

 .اند كرده

 از اسـت  عبـارت  كريم قرآن المعارف دايرة اصلى هدف: است آمده اثر اين مقدمه در

 اهـل  كـه  اى گونـه  بـه  قـرآن   اعـالم  و موضوعات قلمرو در اصيل و ناب اطالعات ارائه

ــق ــه را تحقي ــه ب ــى مثاب ــادر منبع ــدگار و م ــابع از مان ــى من ــى فرع ــد ب . نيازكن

 مخاطبـان  كه است اين حاضر، المعارف دايره درتدوين عمومى هدف،غرض اين درجنب

 قـديم  و اصـيل  هـاى  پـژوهش  از بتواننـد  نيز اسالمى پايه مطالعات حد در پژوه دانش

 دانـش  عمـوم  و دانشـجويان  طـالب،  تـا  شـده  كوشـش  سان بدين. گيرند بهره قرآنى

 مقاالت از بتوانند خود، تخصصى يا عمومى مطالعات عرصه در توان، فراخر به پژوهان

 :است شده سعى المعارف دايره اين در. كنند استفاده المعارف دايره اين

 و مستند صورت به مسأله و موضوع هر در مبنايى و مهم هاى ديدگاه و آراء همه. الف

 نقـد  بـه  عقايـد،  و آراء همـه  به احترام رعايت با و شود آورده كاهش و افزايش بدون

 شود  پرداخته ها آن

 باشند  اول دسته و اصيل مقاالت منابع. ب

 باشد  موضوع جايگاه و اهميت تناسب به مقاالت حجم. ج

 شود  پرهيز مطالب طوالنى نقل و مستقيم قول نقل از. د

 .شود گرفته بهره« معيار نثر» از مقاالت در.  ه

 و رايزنـى  بـا  آن، از پـ   و شـد  تـدوين  8733 سال در المعارف دايره اين اوليه طر 

 مقـاالت  تأليف كار 8733 سال از. گرديد تكميل نظران صاحب مالحظات از استفاده

 ارجاعى ها آن از بخشى كه شده نهايى  تصويب مدخل 8111 حدود تاكنون. شد آغاز

 تـأليف  مقالـه  111 از بـيش  و گرديـده  تشكيل نيز علمى پرونده 311 از بيش. است
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. شـود  بـال   اصـلى  مدخل 7111 به ها مدخل مجموع شود مى بينى پيش. است شده

 عالقمندان به 11 سال در( اعالم و موضوعات)« كريم قرآن المعارف دايره» جلد اولين

 .شد عرضه قرآن

 

 پژوهشگر

 بـا  زمـان  هـم . گشـود  جهـان  به ديده حيدريه تربت در 8737 سال به خراسانى على

 در. پرداخـت  دينـى  علوم تحصيل به شهرستان همان در اسالمى انقالب گيرى شكل

 نـزد  را عاليه سطو  نمود، هجرت قم علميه حوزه به تحصيل ادامه براى 8778 سال

 پايـان  از پـ  . رسـاند  اتمام به گنجى و اعتمادى پايانى،: آيات مانند برجسته اساتيد

 تفسير درس از زمان هم و نمود شركت شيرازى مكارم اللّه آيت خارج دروس در سطح

 .كرد استفاده آملى جوادى اللّه آيت

 در كـار  و پيوسـت  قرآن معارف و فرهنگ مركز پژوهشگران جمع به 8737 اسفند از

 ايـن  مسـئوليت  وى اكنـون  هـم . كـرد  آغـاز  را كـريم  قـرآن  المعـارف  دايـره  مجموعه

 و فلسـفه  اعـالم،  و تـاريخ  علمى بخش پنج كوشش با و دارد برعهده را المعارف دايره

 صـد  از بـيش  همكـارى  با و قرآن علوم و مفاهيم و معارف اديان، حقوق، و فقه كالم،

 و دارد اشتغال قرآن المعارف دايره تدوين به قم علميه حوزه نويسندگان و فضال از تن

 عرضـه  اسـالم  جهان به جلد 71 حدود در عظيم پروژه اين كه است شده بينى پيش

 .شود

 آيـات  برخيا، بن آصف ابتر، آزر، آخرت، جمله  از المعارف دايره اين مقاالت از شمارى

 زيـر  تأليفات تاكنون چنين هم. است يافته نگارش وى قلم به ،... و خدا آيات و دار نام

 اخـالق  بـا  آشـنايى . 1 اسـالمى،  مـذاهب  بـا  آشـنايى . 8: است شده منتشر ايشان از

 و شـيعه  مبـانى  براسـاس  سـؤاالت  به پاسخ. 3 اسالمى، انقالب با آشنايى. 7 اسالمى،

 .سنّت اهل
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01 

 

 دينمنشأبردرآمدى

 

 كـه  انـد  شـده  تقسيم كلى دسته دو به دركارند دين منشأ باب در كه اى عده نظريات



 32 

 نيـز ( الحـادى ) گرا تكامل نظريات. خداگرايانه نظريات و گرا تكامل نظريات: از عبارتند

 كتاب اول بخش. شوند مى تقسيم شناختى روان و شناختى جامعه نظريات دسته دو به

 كـه  نظريـاتى  تـرين  مهم ها، آن ميان از و دارد اختصاص گرا تكامل نظريات بررسى به

 ،(كنـت  اگوسـت  نظريه) كاركرى ارزى هم و تكاملى نظريه: از عبارتند اند شده مطر 

 مـارت  نظريه) جانمندانگارى از پيش عصر نظريه ،(تيلور نظريه) جانمندانگارى نظريه

 نظريـه ) گـروى  تـوتم  نظريـه  ،(مـولر  مـاك   نظريـه ) گـروى  طبيعت نظريه( فريزر و

 بيان كتاب اول بخش در نظريات اين همه(. فرويد نظريه) زايى روان نظريه ،(دوركيم

 .اند شده نقد و

 نظريـه ) نـومن  از تـرس  نظريـه : اند شده مطر  زير خداگرايانه نظريات دوم بخش در

 ،(الياده ميرچا نظريه) مقدس امر نظريه ،(يونگ نظريه) الگو كهن نظريه ،(اتو رودلف

 اسـم  نظريـه  ،(مطهـرى  شهيد نظريه) فطرت نظريه( آندروالنگ نظريه) عليّت نظريه

 (.عربى ابن نظريه) االهى

 گرفتـه  صورت جداگانه اى نظريه هر درباره نظريات ارتباط و پيامدها و مبانى بررسى

 نيـز  نظريـه  هـر  در نهفتـه  اساسـى  هـاى  فـرض  پـيش  بـه  توجه گذشته، اين از. است

 .است ساخته روشن را نظريات اين تاريك هاى گوشه

 دين پيدايش اجتماعى و روانى عوامل و علل در وجو جست معناى به دين منشأ بحث

 كـار  اسـاس  مـدرن  دوره در كـه  اسـت  مبتنـى  فرضـى  پيش بر بحث اين البته. است

 در شناسـان  انسـان  و شناسـان  روان و شناسـان  جامعـه  قبيل از مختلف، پردازان نظريه

 پديـده  كـه  بود اين آنان همه اساسى فرض پيش. است گرفته قرار دين بررسى زمينه

 تـالش  آنـان  لذا. كرد تبيين طبيعى مافوق امر هر يا خدا به توسل بدون بايد را دين

 و پيچيـده  اديان براى توجيهى و تبيين ابتدايى اديان گوناگون صور بررسى با كردند

 .دهند ارائه اديان همه براى الگويى كلى،  بطور

 هـر . اسـت  اجتماعى روانى، بعد مانند گوناگونى، ابعاد داراى و پيچيده اى پديده دين
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 امـا  كننـد،  مـى  بررسـى  را خـود  مـوردنظر  بعـد  شناسان جامعه و شناسان روان از يك

 فقـ   اى رشـته  هـر  دانشـمند  كـه  چـرا  نـدارد،  علمى مبناى هيچ مذكور فرض پيش

 بـه  كـه  آنجـا  دانشـمند . بپـردازد  نظـرش  مـورد  پديـده  تحليل و توصيف به تواند مى

 خـارج  كـارخود  رشـته  از حقيقـت  در آورد مـى  روى خدا وجود به راجع فرضى پيش

 مختلـف  هـاى  بخـش  در. كند مى توجه فلسفى نظريات و پردازى فلسفه به و شود مى

 .است گرفته قرار بررسى و نقد مورد فرض پيش اين كتاب

 پژوهشگر

 ورودش سـال  است  بوده اروميه در 8731 سال به وى تولد تاريخ نيا  قائمى رضا على

 تحصـيالت  بـه  تـاكنون  كـه  باشـد  مى 8771 ـ 78 تحصيلى سال قم علميه حوزه به

 دوران از مـدتى  وى اسـت،  بـرده  هـا  بهـره  مبـرز  اساتيد از و داده ادامه خود حوزوى

. اسـت  كـرده  شـركت  عظـام  آيـات  اصـول  و فقـه  خـارج  درس بـه  را خود تحصيلى

 فلسـفه  ارشـد  كارشناسـى  سپ  و كارشناسى هاى مقطع در را دانشگاهى تحصيالت

 .دارد فلسفه دكترى مقطع در تحصيل به اشتغال اكنون و است برده پايان
 :از عبارتند وى آثار ديگر

. 7 ،(ايـران  در دينـى  پلـوراليزم  پيرامـون ) تحويلى پلوراليزم. 1 دين، گوهر و دينى تجربه. 8

 نظريـه . 3 ،(ترجمه) متن شناسى معرفت. 3 هاى، انديشه نقد روش و نقدى تفكر بر درآمدى

 .دين متون شكنى ساخت و هرمنوتيك: متن راز. 7 معرفت،

 .است رسيده چاپ به علمى نشريات در متعددى مقاالت تاكنون برده نام از همچنين
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 كارىبزهودارىدين

 (تهرانىنوجوانانازاىنمونهاساسبر)

 

 غيـر  دينـى  و فرهنگـى  زمينـه  يك در كارى بزه و دارى دين رابطه حاضر پژوهش در

 اوليه هاى فصل در منظور، اين به. گرفت قرار بررسى مورد ايران، و اسالم يعنى غربى،

 و مقايسـه  كشـورها  بـا  اسـالمى،  كشـورهاى  در كلـى  طـور  به و ايران، در جرم آمار

 بـا  سـپ  . اند بوده ترى كم جرم هاى ميزان داراى اسالمى كشورهاى كه شد مشخص

 ميـزان  كـه  شد استدالل اسالم، جزاى قوانين و اسالمى باورهاى هاى ويژگى به توجه

 هـاى  ويژگـى  اسـاس  بـر  حـدودى  تـا  تـوان  مـى  را اسالمى كشورهاى در جرم پايين

 هـاى  نظريـه  و كالسـيك  شناسان جامعه ديدگاه سپ . كرد تبيين اسالمى اعتقادات

 بـراى  هـا  آن هـاى  داللـت  تـا  گرفتنـد  قـرار  بررسـى  مـورد  اجتماعى انحرافات معاصر

 و هـا  ديـدگاه  ايـن  براسـاس  كه، داد نشان بررسى اين. شود مشخص مردم دارى دين

 و باشـد  كـارى  بـزه  و جـرم  تبيـين  در مهـم  موضوعات از يكى تواند مى دين نظريات،

 در. دارند داللت كارى بزه و دارى دين بين معكوس اى رابطه وجود بر ها نظريه تر بيش

 اجتمـل  كنتـزل  نظريه چارچوب در و پيشين هاى پژوهش هاى يافته اساس بر ادامه،

 واسـ   يـا  گر مداخله متغيّرهاى عنوان به نظريه اين متغيّرهاى ،(Hirschi) هيرشى

(Intervening Variables )شدند گرفته نظر در كارى بزه و دارى دين بين. 

 نمونـه  يـك  از كـه  اى داده اسـاس  بر تحقيق اى فرضيه مدل كار، از بخش آخرين در

 نامه پرسش از استفاده با تهران هاى دبيرستان( پسر و دختر) آموزان دانش از نفر 778

 صـورت  بـه  دو هـر  كارى بزه و دارى دين هاى سنجه. شد آزمون بود شده آورى جمع

 Self)« گزارشـى  خـود » روش بـه  و شـدند  عمليـاتى  تعريـف  بعدى چند اى سنجه

raport )سـتارك  و كـالك  مـدل  از اقتبـاس  بـا  دارى ديـن  سـنجه . شدند سنجيده 
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(Clock and Stark )هـاى  روش اعمـال  شـده   داده تطبيق اسالم دين محتواى با 

 دارى دين كه داد نشان( Path Analysis) مسير تحليل خصوص  به مختلف آمارى

 كنتـرل  متغيّرهـاى  طريـق  از و غيرمسـتقيم  صـورت  به هم و مستقيم صورت به هم

 بـر  دارى ديـن  اثـر  اين، وجود با. دارد كارى بزه بر توجهى قابل بازدارنده اثر اجتماعى

 بـر  آن بازدارنـده  اثـر  از بيش الكل و مخدر مواد مصرف مثل اخالقى هاى بزه كنتزل

 مطر  اجتماعى كنترل متغيّرهاى بين در. بود جر  و ضرب و دزدى مثل ها بزه ساير

 بين واس  متغيّر بهترين جامعه اخالقى هنجارهاى به اعتقاد هيرشى، نظريه در شده

 از كـارى  بـزه  بر دارى دين مستقيم غير اثر ترين بيش يعنى بود  كارى بزه و دارى دين

 و دارى ديـن  رابطـه  بررسـى  بر عالوه پژوهش اين در. شد مى اعمال متغيّر اين طريق

 هـم  توصـيفى  صـورت  بـه  تهرانـى  نوجوانـان  كارى بزه و دارى دين وضعيت كارى، بزه

 .است شده تحليل و بررسى

 

 پژوهشگر

 ديـپلم  اخـذ  از پـ   رفسـنجان   شهرسـتان  در 8773 متولـد  زاده سراج حسين سيد

 رشــته در را خــود كارشناســى مقطــع. شــد دانشــگاه وارد 8737 ســال بــه رياضــى

 نيـز  و كـرد  طى 8773 تا 8737 هاى سال بين بهشتى شهيد دانشگاه شناسى جامعه

 هـاى  سـال  بـين  مـدرس  تربيت دانشگاه شناسى جامعه در را ارشد كارشناسى مقطع

 دانشـگاه  از شناسـى  جامعه در را خود دكترى درجه سپ  و گذراند 8771 تا 8773

 .كرد اخذ 8733 سال در انگلستان اسك ،

. 1 كار، شناسى جامعه قلمرو و سابقه. 8: از است عبارت وى از شده منتشر هاى مقاله

 شـدن  سـكوالر  نظريه نقد جريان، خالف بر. 7 ،(ترجمه) بريتانيا جامعه در مسلمانان

 و هـا  نگرش. 3 تهرانى، كودكان نامگذارى تحول تحقيق انتقادى ارزيابى. 3 ،(ترجمه)

. 7 شـدن،  سـكوالر  نظريـه  بـراى  آن هـاى  داللـت  و تهرانى نوجوانان دينى رفتارهاى
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. 3 اجتمـاعى،  آشفتگى يا آنومى كتاب بررسى و نقد نابسامان، توسعه آشفته سرمشق

. 1 تهرانـى،  كودكـان  نامگـذارى  تحـول  كتاب بررسى و نقد فرهنگند، نمادهاى ها نام

 بـه  ايمان يا ايمان اقتدار. 7 ،(ترجمه) تجربى هاى پژوهش در سكوالريزاسيون مفهوم

 .جرم بر اسالمى باورهاى اثر شناسانه جامعه بررسى: اقتدار

 سـنجش   طـر  . 8: اسـت  شـده  انجـام  وى توسـ   زير پژوهشى هاى طر  همچنين

 سـنجش  ملـى  طـر  .  1 دولتى، هاى دانشگاه دانشجويان هاى آگاهى و رفتار نگرش،

 آمـوزان  دانـش  مشـروعيت  بررسـى  پيمايشـى  طـر  . 7 كشور، آموزان دانش ديندارى

 دانشـجويان  دسترسـى  طـر   ايرانـى،  اقـوام  بين در نامگذارى تحول طر . 3 كشور،

 .آن از استفاده و مخدر مواد به دولتى هاى دانشگاه

 :است گرديده ارائه علمى هاى همايش در ذيل هاى مقاله او از نيز و

 توسعه، و سياسى مشاركت. 8

1. Non - Attending Belivdrs The Religiosity iraian xiv world 

cin gress of socioiogy Montreal canada viuths july 8771. 

 .شريعتى ميراث شدن، سكوالر و سكوالريسم. 7

 

  

 

 

01 

 

 عرفانودين

 

 هـدف  اين با است  عرفان و دين نسبت است، گرفته قرار توجه مورد اثر اين در آنچه
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 عرفـان  و اسـالم  ديـن  افتـراق  و اشـتراك  وجـوه  دقيـق  بررسى و مطالعه يك در كه

 .كند مشخص را اسالمى

 اصلى مايه درون و مبانى و اصول كرده، تعريف را اسالمى عرفان و اسالم دين نخست

 را اسـالم  علمـاى  ديـدگاه  از كلـى  گـزارش  يك سپ . است كرده مشخص را دو هر

 نقـل  را توجيهاتشـان  و داليـل  و عرفان مخالفان و موافقان نظر آورده، تصوف درباره

 در را، اسالمى عرفان و اسالم دين ديدگاه شده، تفصيلى بحث وارد آنگاه. است كرده

 .است نموده مقايسه ديگر يك با و مطر  بنيادى مسائل و موضوعات

 :از عبارتند بنيادى موضوعات و مسائل اين

 مورد مختلف جهات از عرفان، و دين معرفتى منشأ قسمت، اين در. معرفتى منشأ. 8

 تجربـه  يـا  اسـت  معرفت منشأ تعليم آيا: جمله از است، گرفته قرار مقايسه و بررسى

. زبان نبودن و بودن عادى بيرون؟ در يا است انسان درون در معرفت منشأ شخصى؟

 نتيجـه  و علمـى  برنامـه  نظـرى،  اصول وضو  يا ابهام. مسائل نبودن و بودن شطحى

 .نهايى

 و بررسـى  مـورد  زيـر  مسـائل  درباره دو آن ديدگاه قسمت اين در. شناسى هستى. 1

 آفرينش، انگيزه جهان، واقعيت هستى، مبدأ شناسى، هستى: است گرفته قرار مقايسه

 .بازگشت و معاد و جهان پيدايش كيفيت

 انسـان،  حقيقـت  انسـان،  آفـرينش  هـدف : اسـت  زير مسائل شامل. شناسى انسان. 7

 .باطن و آخرت انسان، فرجام و عمل نتيجه عمل، تكليف،

 زير موضوعات و مسائل درباره عرفان و دين ديدگاه قسمت اين در. هدايت و بعثت. 3

 پيامبر، شخصيت آن، ماهيّت نبوّت، ضرورت: است گرفته قرار مقايسه و بررسى مورد

 .نبوت و واليت تعريف، نبوت تكليف، سقوط خاتميّت، تنزيل، فرايند

 اخالقـى،  رفتـار  محرك اخالق، هدف انسان، آزادى قبيل از. رفتار و اخالق مبانى. 3 

 .مدارا و تسامح
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 .آن مسائل و واليت و خالفت. 7

 بحـث  ايـن  نهايى گيرى نتيجه و بندى جمع يك با انجام سر. عرفان و دين و زبان. 3

 .رسد مى پايان به

 پژوهشگر

 تحصـيالت  شـد،  متولـد  غربى آذربايجان تكاب در 8718 سال در يثربى يحيى سيد

 علـوم  تحصـيل  به زمان هم و داده ادامه قم علميه حوزه در خارج مقطع تا را حوزوى

 كارشناسـى،  مقـاطع  شـد،  دانشگاهى تحصيالت وارد سپ . است پرداخته هم عقلى

 عضـو  8771 سـال  از. بـرد  پايـان  بـه  تهران دانشگاه در را دكترى و ارشد كارشناسى

 تهـران  طباطبـايى  عالمـه  دانشگاه جمله از كشور هاى دانشگاه برخى در علمى هيأت

 اجتمـاعى  مسـائل  و پژوهى دين تصوف، فلسفه، زمينه در تحقيق و تدري  به بوده،

 .دارد اشتغال

 :برد نام را زير هاى كتاب توان مى جمله از كه دارد متعددى تأليفات وى

 آب. 3 سـينا،  ابـن  نجـات  ترجمـه  و تصـحيح . 7 نظـرى،  عرفان. 1 عرفان، فلسفه. 8

. 1 ايـران،  در روشنفكرى انگيز غم ماجراى. 3 نقد، عيار. 7 امامت، فلسفه. 3 طربناك،

 .كشور علمى مجالت در مقاله ها ده و عرفان، و دين نسبت

 رياسـت  تبريـز،  دانشگاه فلسفه گروه مديرت: از است عبارت مشاراليه علمى خدمات

 رياسـت  كردسـتان،  دانشـگاه  رياسـت  تبريـز،  معلم تربيت دانشگاه االهيات دانشكده

 .اسالمى انديشه و فرهنگ پژوهشگاه پژوهى دين و حكمت پژوهشكده

 

  

 

 

01 
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 تفسيرشناسىروش

 

 حوزه اين در اساسى محور شش از توان مى تفسير، شناسى روش به كلى نگاه يك در

 مورد علوم تفسير، منابع تفسير، قواعد تفسير، مبانى: آورد ميان به سخن زير شر  به

 ،«تفسـير  قواعـد » محور چهار كتاب اين در. تفسير شيوه و مفسر شراي  مفسر، نياز

 گرفتـه  قرار بررسى مورد« مفسر شراي » و« مفسر نياز مورد علوم» ،«تفسير منابع»

 .است

 :است فصل پنج داراى شده، تهيه منبع متن عنوان به كه قرآن تفسير شناسى روش

 موضـوع  اولـين . است شده مطر  تفسير شناسى روش مقدماتى مباحث اول فصل در

 و هـا  كاسـتى  نيـز  و قوت نقاط و امتيازات به نقادانه نگاه و فصل اين در بررسى مورد

 دقيـق  تعريفى ارائه براى تالش و تأويل و تفسير مورد در شده ارائه تعاريف هاى ابهام

 تفسير به نيازمندى عوامل ادامه در. است تأويل و تفسير ميان ترى روشن مرزبندى و

 فصـل  ايـن  در بررسى مورد موضوع آخرين و است گرفته قرار كندوكاو و بحث مورد

 بررسـى  طريـق  از بحـث  ايـن  مختلف زواياى تبيين به كه است تفسير جواز و امكان

 .است شده پرداخته مسأله اين به ناظر روايات و آيات

 اساسـى  قاعـده  هفت از مجموع در و يافته اختصاص تفسير قواعد بيان به دوم فصل

 انتخـاب  لـزوم  قاعـده،  نخستين در. است آمده ميان به سخن مشرو  طور به تفسير

 قرائـت  اعتبـار  بر تاريخى شواهدى و صحيح قرائت شناخت معيارهاى صحيح، قرائت

 در را كلمات مفاهيم گرفتن نظر در ضرورت دوم قاعده. است شده آورده قرآن كنونى

 عـرب  ادبيات قواعد گرفتن نظر در لزوم سوم قاعده. سازد مى مطر  قرآن نزول زمان

 سـاختارى  هـاى  قالـب  تـرين  فصيح به دستيابى راه به آن طى كه است قرآن فهم در

 گـرفتن  نظـر  در دربـاره  چهـارم  قاعـده . است رفته اشارت عربى قواعد اعتبار و عربى
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 قاعـده   ايـن  بـه  مربـوط  مباحـث  تـا  شـده  سبب قراين گستردگى. است كالم قراين

 شـريفه  آيات هاى داللت انواع گرفتن نظر در ششم قاعده. گردد دامن دراز و طوالنى

 آيات مختلف هاى مدلول از هايى نمونه و تعريف آن انواع و داللت مبحث دراين. است

 آخـرين  و هفتمـين . است شده ذكر است دستيابى قابل ها داللت انواع به توجه با كه

 .است ها آيه باطن يا بطون بيان از احتراز تفسير قاعده

 ضرورت باب در كوتاه بيانى از پ  كه است سوم فصل مباحث محور« تفسير منابع»

 و قـرآن . اسـت  گرفتـه  قـرار  مطالعـه  مـورد  اهميـت  ترتيب به تفسير، منابع شناخت

 و لغـوى  منـابع  آن، انواع و معصومان روايات آن، گرفتن قرار منبع مختلف هاى گونه

 و عقـل  آن، اعتبـار  شـراي   و تـاريخى  منـابع  قرآن، واژگان مفاد به دستيابى هاى راه

 ايـن  مباحـث  كلـى  هاى عنوان تجربى دستاوردهاى تفسير، در آن مختلف هاى نقش

 .است فصل

 بـاب  در اى مقدمـه  با فصل اين. كند مى بحث مفسران نياز مورد علوم از چهارم فصل

 هاى زمينه و آن به نيازمندى راز و منابع با آن تفاوت نياز، مورد علوم از بحث ضرورت

 قـرار  بحث مورد زير ترتيب به نياز مورد علوم اقسام ادامه در و شده آغاز آن پيدايش

 علم قرآنى، علوم بالغى، علوم نحو، صرف، شناسى، لغت مانند ادبى علوم. است گرفته

 الموهبة علم انسانى، علوم طبيعى، و تجربى علوم درايه، رجال، فقه، فقه، اصول كالم،

 هـا  آن نقش از و شده تبيين ها آن به نيازمندى فصل دراين كه است علومى جمله از

 .است آمده ميان به سخن تفسير در

 دو در شـراي   ايـن . اسـت  پرداختـه  قرآن مفسر شراي  بيان به كتاب فصل پنجمين

 بـارورى  و كمـال  شـراي  . 1 تفسـير   اعتبـار  شـراي  . 8: است گرفته قرار كلى محور

 هـاى  فهـم  پـيش  به نسبت ذهن حضور و تسل  مانند شرايطى اول محول در تفسير،

 مطر  علمى طرفى بى و قرآن بينى جهان به اعتقاد و آگاهى استنباط، ملكه تفسير،

 شـراي   عنوان به ذهن بودن سؤال پر و باطنى صفاى و فكرى توانمندى و است شده
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 .است شده ياد كمال،

 

 پژوهشگر

 علميـه  حـوزه  وارد 8733 سـال  در و متولد جاسب در 8771 سال به رجبى محمود

 آقـا  حسـن  حـاج  قمـى،  موسى محمد آقايان بزرگوار اساتيد نزد را سطح دروس شد،

 از خـارج  دروس در و خوانـد  آبـادى  خـرم   طاهرى مقتدايى، امينيان، محمد تهرانى،

 خراسـانى  وحيـد  تبريـزى،  كـاظم  شـيخ  حـايرى،  مرتضى شيخ آيات حضرات محضر

 و كـرده  شـركت  حـق  راه در مؤسسـه  آموزشى دوره در 8733 سال از. كرد استفاده

 كالمـى  مباحـث  علم، فلسفه تطبيقى، فلسفه اسالمى، فلسفه قرآن، موضوعى تفسير

 اللّـه  آيـت  محضـر  از و فراگرفـت  را جديد عربى و انگليسى زبان و خواند انسانى علوم

 سـال  از وى. بـرد  اسـتفاده  احمدى دكتر و جعفرى اللّه آيت طاهرى، اللّه آيت مصبا ،

 اشـتغال  شناسـى  جامعـه  و قرآنـى  علوم و تفسير تدري  و تأليف و تحقيق به 8778

 مشـاوره  و راهنمايى و ها همايش و علمى مجالت در شده ارائه مقاالت بر عالوه. دارد

 و كارشناسـى  مقطـع  در شناسـى  جامعـه  و قـرآن  علوم رشته در نامه پايان 71 حدود

 چـاپ  بـه  ايشـان  از زيـر  آثار تاكنون پژوهشى طر  11 حدود نظارت و اجرا و دكترا

 :است رسيده

ــدى. 8 ــه درآم ــه ب ــى جامع ــالمى، شناس ــاريخ. 1 اس ــه ت ــى، جامع ــانى. 7 شناس  مب

 چنـد . 7 اسالمى، ايدئولوژى درباره درسى جلسه. 3 قرآن، شناخت. 3 شناسى، جامعه

 .شناسى انسان. 1 اسالم، در اجتماعى تفكر تاريخ. 3 قرآن، شناخت پيرامون درس

 در قـرآن  گـروه  علمـى  شوراى رئي  و اجتماعى علوم گروه مسئول اكنون هم ايشان

 مؤسسـه  قرآنـى  علـوم  گروه مسئول و پژوهشى معاون و دانشگاه و حوزه پژوهشكده

 .باشند مى خمينى امام

 ايشـان  علمى و محتوايى ويرايش و نظارت با كه نيز قرآن تفسير شناسى روش كتاب
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 مجتبـى  و كيـا  عزيـزى  علـى  غـالم  بابـايى،  اكبـر  آقايـان  همكـارى  حاصل شده، تهيه

 .باشد مى راد روحانى

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 

 

 جانبازىفرهنگ

 

 پنج اى مجموعه از است كارى( جاودان سراى در جانباز) جانبازى فرهنگ پژوهشنامه



 43 

 هسـتى  عـالم  در جانبـاز  معنـوى  و مادى حضور گون گونه ابعاد تبيين به كه جلدى

 چهـار  در اصـلى  مطلـب  چهار از ،(جاودان سراى در جانباز) مجلد اين در. پردازد مى

 جانبـاز،  حشر چگونگى. 1 اعمال، تجسم و جسمانى معاد. 8: است رفته سخن بخش

 .آخرت در جانباز ارزش و جايگاه. 3 شده، قطع عضو جايگاه. 7

 :گانه چهار هاى بخش مطالب درباره اجمالى توضيحى

 نظريه ميان، آن از و شده ذكر انسان معاد كيفيت درباره مختلف اقوال اول، بخش در

 روايـات  و آيـات  اسـتناد  به ،«دنيايى مادى جسم همين با روحانى ـ جسمانى معاد»

 بعـد  هـاى  بخش در شده عرضه مطالب براى تمهيدى بخش، اين. است شده برگزيده

 نيـز  و اعمـال  تجسـم  از« روحـانى  ــ  جسـمانى  معـاد » اثبـات  ضمن آن، در و است

 زمينه در مباحثى شامل دوم بخش. است رفته سخن آخرت جهان در حشر چگونگى

 به مجرو ، حشر از مقدمه، عنوان به ليكن است  خاص طور به جانباز، حشر چگونگى

 منزلت و شده قطع عضو جايگاه از سوم، بخش در. است آمده ميان به سخن عام طور

 قطع عضو جايگاه پيرامون در مقدمتا نيز اينجا در. رود مى سخن آن اخروى حضور و

 در جانبـاز  ارزش و جايگـاه  بـه  چهـارم  بخـش . اسـت  شده وگو گفت جانباز غير شده

 .كند مى بيان آخرت در را جانبازى ثمرات و پردازد مى آخرت

 مركـز  معـارف  گـروه » در شـده  تهيـه  تحقيقـى  ــ  علمـى  پرونده مطالب، تنظيم در

 و ژرف و گروهـى  است كارى خود، كه بوده عمل مالك« جانبازان اسالمى تحقيقات

 معرفتى، مباحث در. اسالمى كالم و حكمت كتب و روايى اصيل منابع از آمده فراهم

 ضـمن  تـا  است شده كوشيده و گرفته قرار نظر مد اماميه علماى مشهور نظر همواره

 از علمـى،  هـاى  بهره همراه بتوانند نيز جانباز عام مخاطبان  بحث، علمى ارزش حفظ

 حفـظ  بـا  دليـل،  همـين  بـه . برگيرنـد  حظّى پژوهش اين سياسى ـ اجتماعى ثمرات

 هـاى  نمونه و شده برگزيده اثر اين نگارش براى روان و هموار قلمى تحقيقى، مرتبت

 .است گشته درج آن در تاريخ و سيره از عينى متعدد
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 و يافتـه  نگـارش  نيـز  دنيـا  در جانبـاز  جايگاه عنوان با اثر اين دوم جلد است گفتنى

 .است تأليف دست در آن ديگر مجلدات

 

 پژوهشگر

 خود حوزوى تحصيالت. تهران در 8738 سال به متولد( ژرفا) حسينى ابوالقاسم سيد

 خود دانشگاهى مدرك همچنين و داد ادامه ،(سال 1) اصول و فقه خارج دروس تا را

 دانشـگاه  از ،8731 سـال  بـه  الملل بين حقوق رشته در ارشد كارشناسى مقطع در را

 .است عربى زبان بر مسل  و انگليسى زبان به آشنا وى. كرد دريافت بهشتى شهيد

 تقريـر ) بشـر  حقـوق  فلسفه. 8: است يافته انجام وى توس  زير پژوهشى آثار نگارش

. 7 اسـالمى،  الملـل  بـين  حقـوق  در طرفـى  بـى . 1 ،(آملـى  جـوادى  اللّه آيت مباحث

 بـر . 3 دوسـت،  از اى هديـه . 3 نوجوانان، و كودكان كتب گزينش و بررسى معيارنامه

 پـرواز،  زخـم، . 3 ،السـالم  عليـه  حسين امام المعارف دايره نامه شيوه. 7 سخن، ساحل

 .قلم بال بر. 81 رويش، حديث. 7 قرآن، هاى قصه هنرى مبانى. 1 ديدار،
 ارتبـاط . 81 اسالمى، الملل بين حقوق و جهاد. 88: از عبارتند او شده ترجمه آثار همچنين

 نور، حريم در. 87 جانان، آستان در. 83 شقايق، چراغ. 83 ارغوان، بهشت. 87 صهيونيستى،

 .سنّت و كتاب در اقتصادى توسعه. 81 ،(7 جلد) طالب ابى بن على امام موسوعه. 83

 صـدها  ترجمـه  و ويـرايش  و نگـارش  نيز و مجموعه  و كتاب چهل از بيش ويرايش با همراه

 .مطبوعاتى مقاله و راديويى متن

 

 

 

01 
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 االئمهمعرفةفىالمهمةالفصول

 

 از ،(ق133ــ 313) مـالكى  مكـى  عبداللّـه  بـن  أحمـد  بى على صباغ، ابن كتاب مؤلف

 بـه  هجـرى  نهم قرن اول نيمه در مالكى علماى سرآمد و مسلمان بزرگ دانشمندان

 علوم فقه، فقه، اصول ادبيات، مخصوصا گوناگون فنون و علوم جامع كه رود مى شمار

 داشـته  تبحـر  خوشنويسـى  در و بـوده  تـاريخ  و حكمت كالم، رياضى، حديث، قرآن،

 .است

 كتـاب  همين ها آن جمله از و است مانده يادگار به اى مايه گران تأليفات و آثار وى از

 اسـتناد  و اعتمـاد  مـورد  مـتن،  در استحكام دليل به تأليف آغاز همان از كه باشد مى

 . گرفت قرار فريقين علماى

 از سـند  بـا  كـه  اسـت  السالم عليهم عشر اثنى ائمه فضائل و مناقب بر مشتمل كتاب

 و صحابه از آن راويان اكثر و شده روايت وسلّم وآله عليه اللّه صلى اسالم بزرگ پيامبر

 فصل هر. است داده سامان فصل دوازده در را كتاب صباغ ابن. هستند بزرگ محدثين

 .باشد مى ائمه از هريك احوال شر  از مختصرى و فضائل و مناقب برخى شامل

 بـه  معتبـر  نسـخه  چهـار  اساس بر« االئمه معرفة فى المهمه الفصول» كتاب تصحيح

 هـا  آن بـر  كتاب و تتبع نيز مؤلف استفاده مورد منابع حداكثر عالوه به رسيده، انجام

 .است شده عرضه

 

 پژوهشگر

. گشـود  جهـان  بـه  ديـده  كـاظمين  شـهر  در ميالدى 8731 سال به الغريرى، سامى

 وارد سپ  و كرد سپرى بغداد در را متوسطه پايان تا ابتدايى دروس دوره تحصيالت

 از پ  و رفت االزهر دانشگاه به عالى تحصيالت ادامه جهت وى. شد ادبيات دانشكده

 بـا  زمـان  هـم . شد التحصيل فارغ ارشد، كارشناسى و كارشناسى مقطع دوره گذراندن
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 و شـد  قم علميه حوزه وارد و كرد مهاجرت ما كشور به ايران اسالمى انقالب پيروزى

 و اسـالمى  علـوم  مقـدمات  فراگـرفتن  از پـ  . پرداخـت  اسـالمى  معـارف   كسب به

 محضـر  از و يافـت  راه اصـول  و فقـه  خـارج  دروس بـه  سـطح،  دوره دروس گذراندن

 .برد ها بهره حايرى حسينى سيدكاظم اللّه آيت و هاشمى سيدمحمود اللّه آيت

 بجـاى  خود از آثارى و بوده فعال نيز اسالمى متون تصحيح و تأليف حوزه در برده نام

 منتشر آينده در نيز برخى و است شده منتشر و چاپ ها آن از برخى كه است گذارده

 .شد خواهد

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 

 خمينىاماماثرالطهارة،كتاب

 

 است مجلد چهار در« الطهارة» كتاب فقه علم در امام حضرت ارزشمند آثار جمله از
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 پـى  در كتـاب  ايـن . رود مـى  شـمار  بـه  فقـه  در ايشان مكتوب و مفصل اثر اولين كه

 به حوزه محققين و فضال از جمعى براى قم علميه حوزه در فقه خارج دروس تدري 

 مربـوط  قمـرى  8733 تا 8733 هاى سال به كتاب نگارش تاريخ. درآمد تحرير رشته

 اشتغال اسالمى علوم تدري  به قم علميه حوزه در بزرگى اساتيد كه زمانى شود  مى

 چشـمگيرى  رونـق  از سـره  قدس خمينى امام درس جلسات حال عين در و داشتند

 .بود برخوردار

 همچـون  گرفته  قرار تفصيلى موردبحث الطهارة كتاب از متعددى مباحث اثر اين در

 نجاسـت  ارتـداد،  مسأله و كتاب اهل نجاست مسكرات، و خمر نجاست تيمم، مبحث

 .ديگر مسأله ها ده و استحاله و خورشيد و زمين و آب مثل مطهرات ثالثه، دماء خون،

 وسيع تحقيقات در ايشان كه شود مى مشخص كتاب، اين به اجمالى مراجعه يك در

 متـأخرين  و متقـدمين  از شـيعه  متبحـر  فقيـه  چهـل  از بـيش  آراى بررسى به خود

 عليـه  اللّـه  صلى اكرم پيامبر از حديث 8111 و كريم قرآن آيه 31 از بيش و پرداخته
 رهگـذر  ايـن  از كـه  اسـت  كـرده  شـر   را السـالم  عليهم معصومين ائمه و وسلّم وآله

 ديگـر  هـاى  ويژگى از. شد آشنا نيز ايشان تفسيرى و شناسى حديث سبك با توان مى

 پرداختـه  آن بـه  فقهـى  مسائل ضمن در كه است مهمى رجالى هاى بحث كتاب اين

 .است شده

 اين تحقيق شمسى 8733 سال از سره قدس خمينى امام آثار تنظيم و نشر مؤسسه

 مباحث و فقها اقوال روايات، آيات، منابع استخراج بر عالوه و كرد آغاز را ارزشمند اثر

 .پرداخت سره قدس امام حضرت خ  دست با آن متن مقابله به همچنين رجالى،

 پژوهـان  فقـه  بـه  بسيارى كمك منابع، و اسناد توضيح و علمى هاى پاورقى با اثر اين

 ايـن  هـاى  ويژگى ديگر  از كتب و اعالم روايات، آيات، فنى فهارس تهيه. كرد خواهد

 .است تحقيق
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 پژوهشگر

 فضالى و طالب از جمعى تالش حاصل كتاب اين تنظيم و تعليق و تصحيح تحقيق،

 امام حضرت آثار نشر و تنظيم مؤسسه نمايندگى دفتر با كه باشد مى قم علميه حوزه

 ابـراهيم  شـايعى،  حسـين : محققـين  آقايـان  انـد   كـرده  همكـارى  قـم  در سره قدس

 مرتضـى  خفاجى، سامى اوجى، مهدى ايزى، محمد روستا، نخبه رضا على كيا، طاهرى

 در كـه  محققينـى  ديگـر  و اكبـرى  اللّه حقيقه كريمى، على ايوبى، محمد بيگيان، قلى

 شـأن  درخـور  و متقن كتابى تا اند كرده همكارى اثر اين بازنگرى و بازنويسى مقابله،

 .آيد فراهم آن نگارنده

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 

 

 جديدكالم

 

 زيـر  مسـائل  كتـاب  درايـن  جـوان،  نسل ويژه به جامعه فرهنگى نيازهاى به توجه با
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 :است گرديده رعايت

 اين پژوهان دانش نيازهاى جزء يا كه اند گرفته قرار بررسى و بحث مورد موضوعاتى. 8

 صـرفا  موضـوعات  طـر   از لذا. است جامعه در مطر  هاى پرسش جزء يا است، رشته

 .است شده خوددارى آكادميك

 و گرديـده  توجـه  هـا  آن وپرورشـى  اخالقـى  عاطفى، هاى جنبه به مباحث درطر . 1

 .است شده اجتناب مدرسى خشك هاى شيوه به مباحث ازطر 

 آن توصـيف  و تبيـين  دغدغـه  خـود،  فكرى نظام اثبات دغدغه از بيش فيلسوفان. 7

 به كتاب اين در است  فكرى نظام يك درست ترسيم اهميت دهنده نشان كه رادارند

 قابل استدالل و توصيف دار عهده مباحث از هايى بخش. است شده توجه بخش دو هر

 توجيـه  دار عهـده  هـايى  بخـش  و اسـت  دينى معارف از مخاطب نياز به گو پاسخ فهم،

 و مباحـث  در. اسـت  غيراصـيل  يا غيردينى هاى انديشه ارزيابى و نقد و ها آن عقالنى

 .است مدنظر مخالف و موافق ادله كتاب، مطالب

 تـدوين  آموزشـى  مراكـز  برخـى  نياز اعالن به پاسخ در كتاب اين كه اين دليل به. 3

 ميـان  از گـزينش  جـز  اى چاره يافت، مى تدوين محدودى حجم در بايد و است شده

 .است شده مطر  موردسؤال يا و تر مهم مباحث لذا. نبود كالمى مختلف مسائل

. اسـت  شده تدوين دانشجويان و طالب آموزشى متوس  هاى دوره براى كتاب اين. 3

 نيازمنـد  درسـى  كتـاب  حال هر به اما شود، القا روشن و كامل مطالب تا شده تالش

 و عقـل  هاى فصل مانند. است مشرو  طور به مباحث آموزى درس طريق از فراگيرى

 ناگزيربودن دليل به كه ذات يا صفات مطلق، قدرت و شرّ دينى، تجربه و خدا ايمان،

 .هستند ها فصل بقيه از تر مشكل فلسفى، و شناختى معرفت مسائل طر  از

 بـه  مـدخل . اسـت  فصل چهار و بيست و اصلى بخش سه و مدخل يك داراى كتاب 

 مباحــث بــه اول بخــش. دارد اختصــاص االهيــات فلســفه، كــالم، دربــاره توضــيحى

 هـا،  آن قداسـت  و دينـى  معـارف  عقالنيـت  بر و. دارد اختصاص دينى شناسى معرفت
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 هـاى  ديـدگاه  و اسـت  شده استدالل شريعت بودن ناطق و دينى هاى گزاره معنادارى

 انسـان  رابطه به دوم بخش در. اند گرفته قرار ارزيابى مورد ايمان شناسى معرفت مهم

 به سوم بخش. است شده داده پاسخ شبهات اى پاره به و پرداخته شرور مسأله خدا، با

 انـواع  اخـالق،  و ديـن  اديـان،  تعـداد  همچون دين با مرتب  مسائل و دين پيامبرى،

 هـا  زمينه اين در شده مطر  شبهات به پاسخ و دينى تجربه و وحى دين، از ها قرائت

 مرجعيّـت  آن، انواع و واليت امامت، مسائل شامل چهارم بخش. است يافته اختصاص

 و امامـت  زمينـه  در مطـر   هـاى  ديـدگاه  آن در كـه  اسـت  غيبت عصر در رهبرى و

 مسـأله  بـه  سـنت  اهـل  هاى همسوبانگرش باطن در و شيعى ظاهر به جديد هاى قرائت

 فقيـه  مطلقـه  واليـت  شـبهات  به پايان در و گرفته قرار بررسى مورد ورهبرى امامت

 .است شده داده پاسخ

 

 پژوهشگر

 خانواده اتفاق به سال همان در و شد زاده كرمانشاه در 8738 سال به صادقى هادى

 اثـر  بر انقالب از پ  اما. كرد تحصيل فيزيك رياضى رشته در يافت، انتقال تهران به

 هـم  دانشگاه در هم و كرد شركت دانشگاه االهيات رشته در دينى معارف به گرايش

 اما شد، پذيرفته مطهرى شهيد عالى مدرسه ناپيوسته ارشد كارشناسى دوره اولين در

 و رفـت  قـم  علميه حوزه به 8771 سال در و داد ترجيح ها آن بر را حوزه در تحصيل

 بـه  سال شش در را حوزوى سطح و مقدمات دروس. است تحصيل به مشغول تاكنون

 تحقيق و تحصيل به جديد كالم رشته در كه است سال هشت حدود وى. رساند پايان

 مـدرس  تربيـت  دانشـگاه  در كالم دكترى آخر ترم دانشجوى نيز اينك و دارد اشتغال

 .است

 فلسـفه  كتاب ترجمه: از است عبارت رسيده چاپ به تاكنون كه وى علمى آثار ديگر

 ديـن،  پلوراليسم ـ شناسى معرفت تاريخ كتاب سه و فرانكنا.كى ويليام نوشته اخالق،
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 . پذيرى تحقيق و االهيات و كثرت حقيقت،

 زبـان  از مقالـه  ده  حـدود  و يافتـه  انتشـار  علمى نشريات در مقاله سى حدود نيز او از

 .است برگردانده فارسى به انگليسى

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 

 

 اسماعيليه

 

 كـه  مهـم  هايى پرسش به است پاسخى نوعى به كدام هر اسماعيليه مقاالت مجموعه
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 .اند بوده مطر  ديرباز از دينى معارف حوزه در

 چـه  بـر  شـود  مـى  محسوب شيعى كالم پدر كه طوسى نصيرالدين خواجه راستى به

 در مقـدار  چـه  اسـماعيليه  قـالع  در وى ساله سى زيست است؟ بوده آيينى و مذهب

 و بـداء  پذيرش عدم و حالّج از وى دفاع آيا است؟ بوده مؤثر وى كالمى گيرى شكل

 نعمـان  قاضـى  چگونـه  و چرا نيز و نيست؟ وى اسماعيلى هاى گرايش نشانگر رجعت،

 محدّثان و فقيهان خاص عنايت مورد اخير هاى سده در اسماعيليان االطالق على فقيه

 نمايانگر يا دهد مى نشان را وى امامى گرايش توجه، اين آيا است؟ گرفته قرار امامى

 آثـار  بـه  را خـود  معرفتـى  منـابع  كـه  ماست پيشين عالمان روادارىِ و انفتا  روحيه

 كـه  چنـان  والنحـل  الملل صاحب شهرستانى كردند؟آيا محدودنمى اثناعشرى شيعيان

 چــون او آثــار از برخــى كــه گونــه آن يــا اســت اشــعرى ســنّى يــك اســت مشــهور

 ... .و است؟ اسماعيلى باطنى يك دهد، مى االسرارنشان تفسيرمفاتيح

 اسـت،  بـاز  برتـر  تحقيقات براى جا يقيناً و نيست نهايى پاسخ ها پرسش اين به پاسخ

 مؤلـف  خـود   ميدانىِ مطالعات نيز و معتبر منابع به اتكا با دروزيان مورد در هايى تازه

 گرفته صورت مطالعات از گزارشى نيز و است گذرانده آنان مجاورت در را ساليانى كه

 .دهد مى تشكيل را مجموعه اين مقاالت محورهاى قرامطه پيچيده فرقه مورد در

 

 پژوهشگر

 مركـز  محققـين  از تـن  چنـد  توسـ   كـه  است مباحثى مجموعه شامل پژوهش اين

. است يافته نگارش جوادى قاسم آقاى زيرنظر و مذاهب و اديان تحقيقات و مطالعات

 و فقه خارج دروس در حوزوى تحصيالت به اشتغال بر عالوه مقاالت اين نويسندگان

 اشـتغال  دكتـرى  يـا  ارشـد  كارشناسـى  مقطـع  در دانشـگاهى  تحصـيالت  بـه  اصول،

 :است زير شر  به آنها اسامى.دارند

 گرايـى،  فرقـه  وعوامـل  علل كتاب نويسنده مركز  تصوّف گروه عضو آقانورى، على. 8 
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 .ديگر مقاله چندين و صوفيه ديدگاه از شريعت مقاله و الزينه كتاب مترجم

 مترجم قرآن، علوم و تفسير در متخصص مركز  تشيّع گروه عضو ايمانى، رضا على. 1

 .ديگر مقاله چندين ونگارنده االمامه مسائل كتاب و االسالميه المذاهب تاريخ كتاب

 ريچارد اثر هست؟ خدايى آيا كتاب مترجم مركز  تشيّع گروه عضو جاودان، محمد. 7

 نسـبت  شيعه بزرگ علماى ديدگاه شيعه، تأثير تحت نظّام مقاالت مؤلف برن، سوين

 .ديگر مقاله چند و المناظرات كتاب مقدمه مترجم كيست، شيعه تصوّف، به

 قـرون  در بغـداد  تشـيّع  مقاله نويسنده مركز  تصوّف گروه عضو آراسته، جوان امير. 3

 مقالـه  متـرجم  و اى قمشـه  آقامحمدرضـا  الهـى  حكـيمِ  هاى انديشه و افكار نخستين،

 مقالـه  چند و تصوّف و اسماعيليه متقابل تأثير و المناظرات كتاب و تركيه در تصوّف

 .ديگر

 آغـاز  احاديـث  بررسـى  مقاالت نويسنده مركز  تشيّع گروه عضو سلطانى، مصطفى. 3

 مقالـه  چنـدين  و حلّـى  فهد ابن افكار و زندگى نخستين، قرون در بصره تشيّع وحى،

 .ديگر

 مقـاالت  آسـمان   هفت مجله سردبير و تشيّع گروه عضو شريعتمدارى، حميدرضا. 7

 .است رسيده چاپ به كشور نشريات در وى از متعددى

 و زنـدگى  بـاطنى،  واليـت  مقـاالت  نويسنده تصوّف  گروه عضو رجبى، محمدرضا. 3

 .ديگر مقاله چند و چيتيك ويليام از تصوّف كتاب مترجم و برسى رجب هاى انديشه

 .مقاله چندين مؤلف قم  علميه حوزه مدرّس و پژوهشگر رازى، صاعد عبدالعلى. 1

ــان، مهــدى. 7 ــاالت نويســنده وتســنّن  تشــيّع عضــوگروه فرماني ــرآن اعجــاز مق  ق

 سـعيدقمى  قاضـى  كالمـى  هـاى  جاحظ،انديشـه  اكيـوان  كالمى مطالب ازنظرمعتزله،

 .ديگر مقاالت و اسالم المعارف دايره در قاديانيه مقاله ومترجم

 ديـدگاه  از امامـت  مقـاالت  نويسـنده  مركـز   تسنّن گروه عضو مكان، ملك حميد. 81

 تشـيّع  اباضـيه،  مأخذشناسى اسالم، المعارف دايره از معتزله مدخل مترجم غيرشيعه،
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 .ديگر مقاله چند و هجرى اول قرن در كوفه

 اسالم، تحليلى تاريخ هاى كتاب نويسنده مركز  تصوّف گروه عضو نصيرى، محمد. 88

 و تركيـه  در جراحيـه  خلوتيـه   فرقـه  مقاله مترجم و فراروى هاى پرسش و على امام

 .ديگر مقاله چند و تصوّف حديثى و قرآنى هاى سرچشمه و آمريكا در تصوّف مقاله
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 سياستواخالقامام،

 

 سره قدس خمينى امام ديدگاه از سياست با آن نسبت و اخالق حاضر، پژوهش محور
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 است نگاهى نخست بخش: است آمده فراهم بخش سه در نوشته اين هاى بحث. است

 اخالق، باب در ايشان اساسى هاى آموزه و خمينى امام اسالمى نظرى اخالق اصول به

 سياسـت  از سـوم  بخـش  در و سياست و اخالق رابطه باب در است تأملى دوم بخش

 كـه  بـاور  ايـن  با تحقيق اين مؤلف. رود مى سخن سياست و اخالقى عناصر و اخالقى

 نشـان  و نمـوده  آغاز را بحث دارد، خمينى امام فكرى نظام در خاصى جايگاه اخالق

 منظـر  از را آن و نگريسـت  مـى  اخالق امتداد مثابه رابه سياست ايشان كه است داده

 و توانـد  مـى  دارد، كه هايى پيچيدگى همه با سياست كه بود معتقد و ديد مى اخالقى

 فرعـى  و فردى هاى آموزه به منحصر ايشان، نظر از اخالق كه چرا. باشد اخالقى بايد

 .است جهانى دو سعادت اساسى و اجتماعى و فردى زندگى زيرساز بلكه نيست،

 پيوندش و سياست به و نموده آغاز اخالق از را خود حركت پژوهش اين ترتيب بدين

. گـردد  بازمى سياست در آن جايگاه و اخالق به مجددا گاه آن و است رسيده اخالق با

 مثابه به را آن و است اخالقى نگاهى سياست، به امام نگاه كه رسيد مى باور اين به و

 سياسـت  بـراى  تـوان  نمـى  منظـر،  اين از. نگرد مى تر كالن سطحى در اخالقى امتداد

 جهـت  تالشى گونه هر و يافت اسالمى اخالق كلى قواعد از جداى اخالقياتى و قواعد

 بـه  بلكه اخالق، تنها نه نفى به درازمدت در و عمالً اخالق از سياست ساختن مستقل

 اقتضـا  اخـروى  مصـالح  تنها نه امام نظر از ترتيب، بدين. انجامد مى نيز سياست نابودى

 سياسـى  عقل و عملى عقل حتى بلكه باشد، اخالق به پايبند سياستمرد، كه كند مى

 گـذاران  قـانون  بـه  توصـيه  در ايشان لذا خواهد، مى او از را اخالق به پايبندى اين نيز

 پشتيبان هم جامعه همه و باشيد جامعه اخالق معلم شما" فرمايد مى اسالمى جامعه

... بيايد پيش شخصيه اغراض و شود پيدا انحرافات نخواسته  خداى اگر و... باشد شما

 ايـن  خـوف  ثانيـا  و خداسـت  پيشـگاه  در انحطاط است زياد اخالقى انحطاط اوالً اين

 همـه  در رفتـاركردن  اخالقـى  بنابراين، ".برسانيد منزل به را بار اين نتوانيد كه است

 انسـانى  معنوى و روحى رشد و تعالى موجب هم سياست، عرصه در ويژه به ها عرصه
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 .عقل اقتضاى و شرط هم و است

 

 پژوهشگر

 سـال  در و شد زاده كربال در روحانى اى درخانواده 8777 سال به اسالمى سيدحسن

 داد ادامـه  دانشگاهى تحصيالت به حوزوى دروس كنار در و بازگشت ايران به 8731

 مقطـع  در ايشـان  اينـك  هـم . اسـت  مشغول علمى فعاليت به عرصه هردو در اينك و

 .است تحصيل به مشغول قم دانشگاه كالم رشته دكترى

. 1 رحمـت،  پيـامبر  وسلّم وآله عليه اللّه صلى محمد. 8: از عبارتند او علمى آثار ديگر

 انتقادپـذيرى،  و انتقـاد .  3 انتقاد، حق و دينى حكومت. 7 ازمنكر، نهى و معروف امربه

 .آن گستره و مفهوم در بحثى: آميز مصلحت دروغ. 3

 قـرآن  پيرامون مهم حقايق. 8: است شده ترجمه ايشان توس  ها كتاب اين همچنين

 ،السـالم  عليه العباس ابوالفضل حضرت زندگانى. 7 عقيل، بن مسلم زندگانى. 1 كريم،

 ،السالم عليه عسكرى حسن امام زندگانى.  3 ،السالم عليه الهادى على امام زندگانى. 3

 و قـرآن  در دوسـتى . 1 ،(دوجلـد ) ها فتنه ژرفاى از. 3 شاطبى، نگاه از دين اهداف. 7

 .حديث

 و علمـى  گونـاگون  نشـريات  در ترجمه و تأليف از اعم بسيارى مقاالت تاكنون وى از

 .است رسيده چاپ به كشور پژوهشى
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 فقهىاستنباطفراينددرعقلوضعيّتبررسى
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 فقهـى،  احكـام  اسـتنباط  فراينـد  در آيا شود روشن كه بوده آن پژوهش اين از هدف

 آنچـه  آيين احكام و فقه هاى گزاره به يافتن دوره آيا هست؟ جايگاهى دارى نيز عقل

 باره اين در آيا دارد؟ هم مشخصى كاركرد شود مى ناميده عقلى دليل يا و عقل دليل

 در آنچه ميان آيا است؟ شده نهاده فرارو همسان پاسخى اسالمى گوناگون مذاهب در

 اعتماد بدان استنباط كار در عمالً آنچه با شده اظهار زمينه اين در مذاهب فقه اصول

 شـيعه  موضـع  ميان اين در انجام سر و دارد؟ وجود سازگارى و آهنگى هم اند ورزيده

 است؟ كدام فقه در خواه و اصول در خواه

 در را عقـل  وضعيت شيعه و سنى منابع به واقعگرايانه نگاهى با است كوشيده اثر اين

 عقلى ادلّه يا عقل كاركرد از ها آن در كه هايى عرصه همه به و بررسد استنباط فرايند

 ترازوى بر را ادعاها و ها گمان نادرستى و درستى و بپردازد است آمده ميان به سخن

 و پردامنـه  نزاع انكارناپذيرى رغم به كه است آن حاضر تحقيق كلى برآيند. نهند نقد

 در دارد وجود عمدتا آنچه عقل، سر بر مفسران و فقيهان، اصوليان، متكلمان، ديرين

 تعميم و توسعه خدمت در امر جزئيات و ادبيات در هايى اختالف با سنت اهل مذهب

 منبعـى  از گرفتـه  نـام  عقـل  دليـل  نيز شيعه نزد در آنچه و است دينى متون مدلول

 .شود بدل بالفعل منبعى به گاه هيچ نتواند هم شايد و است نرفته فراتر بالقوه

 همـراه  بـه  فصـل  نه بر مشتمل فقهى استنباط فرايند در عقل وضعيّت بررسى رساله

 پـژوهش  اهداف و ضرورت به سخن آغازين در مؤلف. است فرجامين و آغازين سخن

 بـا  هـا  آن تفـاوت  و عقلى دليل عقل، درباره كلياتى اول فصل در. است پرداخته خود

 نهـاده  فـراروى  عقـل  اعتبـار  و توانايى همچنين و عقال سيره با تفاوت نيز و ديگر يك

 رهگـذر  از شرع حكم يقينى كشف و مالزمه قاعده عقل، دليل از دوم فصل در. است

 پيوند فصل سومين در. است آورده ميان به سخن آن امكان عدم يا امكان  نيز و عقل

 بـه  تفصـيالً  و بررسـيده  را رهگـذر  ايـن  از دينى متون مدلول توسعه و قياس و عقل
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 و استصـال   مهم مقوله به فصل چهارمين در. است پرداخته عرصه اين در آراء تقابل

 از فصـل  پنچمين در. است نگريسته فقه پويايى در آن جايگاه نيز و عقل با آن پيوند

 كـرده  بحـث  آن بـه  مختلف مذاهب نگاه و عقلى ادله و عقل با آن پيوند و استحسان

 در. اسـت  كاويـده  باز را حيل منع و سدذرايع اهميّت پر مبحث ششم فصل در. است

 هشـتمين  در. اسـت  كشـانده  ميـان  به سخن واستلزام استدالل ازمسالك هفتم فصل

 نهمين در سرانجام و است پرداخته برائت و استصحاب و عقل تعامل چگونگى به فصل

 از و داده قـرار  بررسـى  و اهتمـام  مـورد  رابارىفرماان و عقل پيوند رساله از فصل

 .است گفته سخن عقل برامتثال اصل داشتن تكيه چگونگى

 بهگشـت  بـراى  هـايى  راه پيشنهاد و موجود وضع ارزيابى نگارنده، سخن فرجامين اما

 دخالـت  و فقـه  و عقـل  تعامـل  سـوى  بـه  هايى دريچه رهگذر اين از تا است وضعيت

 .شود گشوده استنباط فرايند در عقل تر افزون

 

 پژوهشگر

 دانشـگاه  وارد 8777 سـال  در. آمـد  دنيـا  به گناباد در 8733 سال در صابرى حسين

. كـرد  آغاز رضوى دانشگاه در را حوزوى تحصيالت. شد سياسى علوم رشته در تهران

 رشـته  در مشـهد  فردوسـى  دانشـگاه  در حـوزوى  تحصيالت كنار در 8771 سال در

 در را كارشناسى مقطع در تحصيل. شد پذيرفته حقوق مبانى و فقه گرايش با ادبيات

 االهيـات  دانشكده ارشد كارشناسى مقطع به سال همان در. برد پايان به 8731 سال

 سـال  آغـاز  از. بـرد  پايان به 8733 سال در را مقطع آن و يافت راه فردوسى دانشگاه

 ايـن  و كرد آغاز فردوسى دانشگاه در را فقه رشته دكترى مقطع در 37ـ33 تحصيلى

 تـدري   بـه  دانشـگاه  ايـن  در نيـز  اكنون و. رساند پايان به 8711 سال در را مقطع

 .است مشغول

 تحصـيالت  دكترى مقطع از بخشى و ارشد كارشناسى كارشناسى، مقطع با زمان هم
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 و جسته بهره برجسته استادانى محضر از سطح مقطع در و داده ادامه نيز را حوزوى

 اللّـه  آيـت  اصـول  و فقـه  خـارج  دروس در حضور توفيق نيز سالى چند اين، بر افزون

 .است داشته فلسفى

 ــ  علمـى   مجـالت  در مقالـه  شـمارى  و كتاب عنوان هجده تاكنون وى آثار ديگر از

 نوشـته  را واليـت  فروغ دانشنامه مدخل 881 اين بر عالوه. است شده چاپ پژوهشى

 بـراى  نمـاز  احكـام . 1 فقهى، استنباط و عقل. 8: از است عبارت او تأليفى آثار. است

 .اسالمى فرق تاريخ. 7 همه،

 :است قرار بدين وى توس  شده ترجمه كتب و

 معـروف  هاشـم  اثـر  سـاختگى،  آثـار  و اخبـار . 1 بستانى، محمود اثر هنر، و اسالم. 8

 اسـالم،  در كالمى هاى انديشه تاريخ. 3 ابوزهره، محمد اثر پيامبران، خاتم. 7 حسنى،

. 7 ،(آژير رضا حميد با مشتركا) سماوى، مهدى اثر امامت،. 3 بدوى، عبدالرحمان اثر

 فقـه  در اخـتالف  هـاى  خاسـتگاه . 3 بوطى، رمضان سعيد اثر مذهب، يا بدعت سلفيه

 اثـر  فقـه،  فلسـفه  با ناسازگار شرعى هاى حيله. 1 زلمى، ابراهيم مصطفى اثر مذاهب،

 وضـوى . 81 الشاطى، بنت عايشه اثر قرآن، بيانى اعجاز. 7 بحيرى، عبدالوهاب محمد

 آل سـلمان  هـادى  اثر مطهر، هاى حرم و كربال. 88 شهرستانى، على سيد اثر پيامبر،

 از تصـويرى  مدينـه،  و مكـه . 87 العطـار،  داوود اثر تالوت، آداب و تجويد. 81 طمعه،

 ابوزيد اثر منوره، مدينه تاريخ. 83 كردى، امين محمد عبيداللّه اثر نوسازى، و توسعه

 .غنوشى راشد اثر اسالمى، حكومت و عمومى هاى آزادى. 83 شبه، بن عمر
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 اسالممالىمنابعتكيهباايراندراجتماعىتأمين

 

 نظـرى  بخـش  در. نمود تقسيم تجربى و نظرى بخش دو به توان مى را حاضر تحقيق

 دربـين  آن ادبيـات  ولـى  اسـت  اجتمـاعى  تـأمين  محـور  حـول  شده انجام تحقيقات

 .است يافته رواج كه است چندسالى اسالمى انديشمندان

 آن ارتبـاط  و االداء الزم مالى منابع پولى مقدار بالقوه مقدار برآورد درصدد كه اثر اين

 علـت  همين به و است بديع و تازه ايران در خود نوع در باشد، مى اجتماعى تأمين با

 ولـى  بـوده،  اسـالمى  اقتصاد تحقيقات حوزه در ابتدايى قدمى و تازه تحقيقى اگرچه

 .باشد زمينه اين در بعدى تحقيقات ساز زمينه تواند مى

 فصـل  در شـده  تقسيم كاربردى و نظرى دوبخش به كلى طور به تحقيق كه جا آن از

 در. شود مى پرداخته اسالم در اجتماعى تأمين مبانى و اصول و نظرى مباحث به اول

 .است گرديده بيان آن به مربوط مفاهيم و اجتماعى تأمين تعريف دوم فصل

 و شده پرداخته متعارف اجتماعى تأمين مبانى و اصول به گذرا طور به سوم فصل در

 گيـرد  مـى  قرار تحقيق مورد اسالم در اجتماعى تأمين مبانى و اصول چهارم فصل در

 و گرفتـه  قـرار  موردبحث تفصيل طور به انسانى كرامت و اخوت عدالت، اصل سه كه

 .است داده نشان( سنت و قرآن) اصلى متون از را اجتماعى تأمين با آنان ارتباط

 از اجتمـاعى  تـأمين  در حكومت و مردم وظايف و نقش به ششم و پنجم فصل دو در

 اسـالم  ديدگاه از اجتماعى تأمين مالى منابع هفتم فصل در و. پردازد مى اسالم منظر

 تحقيـق  ايـن  كه آنجا از دهد، مى توضيح را كدام هر حال فراخور به و شمارد، برمى را

 از و دارد اجتماعى تأمين ماهيت كه اسالم در االداء الزم مالى حقوق محاسبه درصدد

 لـذا  باشـد  مى برآورد قابل آن مقدار كشور در موجود آمارهاى به توجه با ديگر طرف

 بـا  را باشند مى  مفهوم اين تحت كه زكات و خم  به مربوط فقهى و نظرى مباحث
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 .نمايد مى بحث تر بيش تفصيل

 تـأمين  موردحمايت منصوص طور به اسالم در كه حوادثى و خطرات به هشتم فصل

 ماليات برآورد هاى روش ابتدا در نهم فصل در. دارد اختصاص گيرد مى قرار اجتماعى

 و نمـوده  طر  خم  برآورد براى شده، ارائه ماليه بخش اقتصاددانان جانب از كه را

 خمـ   بـرآورد  براى را خرد سازى شبيه روش يك، هر هاى محدوديت بررسى از بعد

 مـذهبى  هـاى  هزينـه  ارقام دهم فصل در نهايت در. نمايد مى انتخاب كشور سطح در

 ديگـر  يـك  بـا  و آمده دست به ها آن تفكيكى جمع طريق از ملى سطح در االداء الزم

 خانوارهـا  جانـب  از كـه  آن بالفعـل  مقادير با بالقوه مقادير سپ  و گردند مى مقايسه

 مجمـوع  بـا  آن مجمـوع  نسبت و مقادير گاه آن و گرديده مقايسه است شده پرداخت

 ايـن  بودن توجه و اعتنا قابل صورت در كه گردد، مى مقايسه دولت مالياتى درامدهاى

 كـارآيى  افزايش و هدايت مقادير، اين آورى جمع ريزى، برنامه براى پيشنهاداتى ارقام

 .شد خواهد ارائه آن مصارف

 

 پژوهشگر

 :است گرديده تدوين محققان از دوتن توس  پژوهش اين

 متولـد  گرگـان  توابع از روستايى در 8731 سال در الحسينى كياء سيدضياءالدين.0

 در. نمـود  آغـاز  مشـهد  در را عالى تحصيالت ديپلم، اخذ از پ  8731 سال در شد،

 و رساند اتمام به را سطح دوره 8771 سال تا و شد قم علميه حوزه وارد 8771 سال

 دانشـگاه  وارد سـال  همـان  در. شد اصول و فقه خارج دروس تحصيل مشغول سپ 

 تحصيالت اينكه ضمن شد، تحصيل به مشغول نظرى اقتصاد رشته در و گرديد مفيد

 ايـن  كارشناسـى  مـدرك  اخـذ  به موفق 8737 سال در داد، مى ادامه را خود حوزوى

 پذيرفتـه  مفيـد  دانشگاه در ارشد كارشناسى مقطع در سال همان در و گرديد رشته

 علـوم  و اقتصادى دروس تدري  به و گرديد، دانشگاه همان علمى هيأت عضو و شد
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 آن دكتــرى مقطـع  ورودى آزمــون در 8711 سـال  در. پرداخــت جـا  آن در اسـالمى 

 .باشد مى تحصيلى مقطع اين در تحصيل مشغول اكنون هم و شد پذيرفته دانشگاه

 و "كشور غذايى فقر درامحاى زكات نقش" طر : از است عبارت وى علمى آثار ديگر

 .است شده چاپ علمى نشريات در كه مقاله چند نيز

 تهـران  بـه  چنـدى  از پ  شد، متولد اردبيل توابع در 8737 سال به باقرى على .1 

 بـه  8778 سال در سپ  فراگرفت، آنجا در را دبيرستان دوره پايان تا و كرد عزيمت

 زمـان  هـم  و آموخت برجسته استادهاى از را سطح و مقدمات و رفت قم علميه حوزه

 بـه  سـال  هشـت  حـدود  او شد، مشغول حق راه در مؤسسه هاى آموزش فراگيرى به

 مشـغول  تبريـزى  آقا جواد شيخ حاج و خراسانى وحيد عظام آيات افاضات از استفاده

 تحصـيالت . گرديـد  مند بهره نيز قم علميه حوزه بزرگوار اساتيد ديگر محضر از و بود

 اقتصـاد  رشـته  در 8771 سـال  در حـوزه  سطح دروس اتمام با زمان هم را دانشگاهى

 تحـت  نامـه،  پايان نوشتن با را ارشد كارشناسى مقطع و نمود شروع قم مفيد دانشگاه

 سـال  در و. رسـانيد  پايـان  بـه  مكاتب ديگر و اسالم در اقتصادى عدالت مبانى عنوان

 السالم عليه صادق امام دانشگاه آزمون در اقتصاد دكترى مقطع در ادامه براى 8733

 تثبيـت  الگـوى » عنـوان  با دكترى نامه پايان نوشتن مشغول اكنون هم و شد پذيرفته

 .باشد مى« غيرربوى ابزارهاى با اسمى درآمد
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 رازىالديننجمعرفانىتفسير

 بـا  آن تفـاوت  و قرآن به تأويلى نگاه درباره مقدماتى و مختصر بحثى با پژوهش، اين
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 و رمـزى  زبان كاربرد از عارفان انگيزه ضمن در و است شده آغاز مفسران، ديگر نگاه

 عرفـانى  تفاسـير  تحول باب در كوتاه سيرى همچنين و. است گرديده وارسى اشارى

 منـابع،  تـرين  قـديمى  اساس بر الدين نجم حال شر  از اى شمه آنگاه. است شده ارائه

 پـژوهش  بعـدى  بخش در. اوست درباره نيز اى تازه نكات حاوى البته كه شده عرضه

 تفصـيلى  معرفـت  و شناسـايى  بـه  اسـت،  ربـوده  پژوهشـگر  از را زمان ترين بيش كه

( المثـانى  تفسيرالسـبع  فـى  المعـانى  و بحرالحقائق: به موسوم) تفسير اين هاى نسخه

 در بحث يعنى پژوهش اين اصلى هسته و بحث ترين مهم سپ  است، شده پرداخته

 بخـش  ايـن  در. اسـت  شـده  مطر  رازى الدين نجم به تفسير اين انتساب صحت باب

 آن تعلق از حاكى عموما كه) تفسير اين مورد در گوناگون هاى ديدگاه بررسى از پ 

 محـور  دو در و شـده  پرداختـه  نظريات اين نقض و رد به ،(است كبرى الدين نجم به

 صـحت  شـاهد،  و دليـل  ده بـه  اسـتناد  بـا « متنى برون داليل و متنى درون داليل»

 .است رسيده اثبات به( رازى) دايه الدين نجم شيخ به تفسير اين انتساب

 كبـرى،  الـدين  نجم شيخ تفسيرى كتاب درباره تحقيقى استطرادى، مبحثى در آنگاه

 عرضـه  بـاب  ايـن  در روشـن  ديدگاهى و رسيده انجام به الحياه عين تفسير به موسوم

 رازى الـدين  نجم شيخ زبان و ذهن ميان اى مقايسه مناسبت، به همچنين. است شده

 صورت ـ است بحرالحقائق پايانى بخش كننده تكميل كه ـ سمنانى عالءالدوله شيخ و

 .است گرفته

 اى گونه به يك هر كه است مفسرانى و عارفان معرفى شامل پژوهش اين ديگر بخش

 مهم اثر پانزده به نزديك بخش اين در كه اند، پذيرفته تأثير رازى الدين نجم تفسير از

 .اند شده معرفى

 ايـن  بعـدى  بحث تفسير، اين در دايه الدين نجم شيخ بينى جهان نوع و حاكم نگرش

 روش بررسـى  بـه  بخـش   همـين  پايـان  در و اسـت  داده اختصاص خود به را رساله

 پرداختـه  وى، هـاى  تأثيرپذيرى سطح و شيوه اين در او استادان و دايه نجم تفسيرى
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 .است شده

 در تـر  بـيش  كـه  اسـت  آنها از روان اى ترجمه و ها نمونه ذكر رساله اين پايانى بخش

 .است تفسير اين در عرفانى نكات و تأويلى آراء بردارنده

 

 پژوهشگر

 سـال  از را حوزوى تحصيالت بروجرد، شهرستان در 8733 متولد موحدى محمدرضا

 تحصـيالت . گرفـت  پـى  قم علميه حوزه در را آن ادامه و نمود آغاز بروجرد در 8771

 و شروع تهران دانشگاه در فارسى ادبيات و زبان رشته در 8773 سال به را دانشگاهى

 در تحصـيل  سپ . كرد دنبال را قم علميه حوزه در سطو  تحصيالت ادامه زمان هم

 عالمـه  دانشـگاه  در فارسى ادبيات و زبان رشته دكترى و ارشد كارشناسى مقطع دو

 نايل مقطع اين شفاهى و كتبى امتحانات در اول رتبه احراز به و داد ادامه طباطبائى

 سلسـله : عنـوان  تحـت  ايـران،  ادبيـات  تـاريخ  دربـاره  كتابى تأليف وى ديگر اثر. آمد

 .باشد مى سخنوران

 معـانى  بيـان : است قرار بدين( گزيده گونه به) او رسيده چاپ به مقاالت نام فهرست

 و آفـرينش » ،«النجـات  مفـاتح » هاى كتاب معرفى ناسخته، گزينشى بيان، معانى در

 ،«تشـنه  سـبوى  چـون » ،«اسـت  بـاقى  همچنـان  حكايت» ،«شهيدى نامه» ،«تاريخ

 اقبال عالمه» ،«كهف اصحاب قصه در پژوهش» ،«كوب زرين دكتر استاد يادگارنامه»

 دوم هـزاره  ،«جديـد  نقـد  تاريخ» ،«شريعتى دكتر توصيفى شناسى كتاب» ،«الهورى

 و قزاقستان تلويزيون نثر، شناسى سبك العناية، مصبا  و الهداية مفتا  كوهى، آهوى

 ترجمان ،(اينجا است خراسان بر نظرى) خورشيد برآيندگاه فروپاشى، از بعد تحوالت

 فـروع  شـعر  بررسـى ) عريـانى  جامـه  اردستانى، الدين جمال پير ديوان بر نقدى رنج،

 هاى آرايه ،(خجندى فرزانه اشعار بررسى) نياكان پيام ديگر، محجوبى كشف ،(فرّخزاد

 ادب در محبـت  حـديث  فارسـى،  ادب در شـادى  امام، ديوان در قرآن پژواك و ادبى
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 او، ادبـى  منشـتت  و خوانسـارى  جمـال  آقـا  كـن،  پيـدا  خويش در را خويش فارسى،

 السـائرين،  منـارات  قرآن، عرفانى تفسير و رازى الدين نجم غرب، و ايرانى روشنفكران

 سـاختار  بـه  نگـاهى  جـامى،  آثـار  و احـوال  شر  فارسى، ادب در او تأثير و على امام

 .داورى و گردآورى جواهرالتفسير، درباره الحياة،

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 

 

 السالم عليه علىامامدانشنامه

 

 شخصـيت،  زمينـه  در اسـت،  موضـوعى  المعارفى دايره السالم عليه على امام دانشنامه
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 و معاصر هاى پديده و السالم عليه طالب ابى بن على اميرالمؤمنين هاى انديشه و سيره

 ايـن . دارد بزرگوار آن مكتب و شخصيت با وثيق پيوندى كه حضرت آن عصر از پ 

 هـزار  سه حدود و اصلى مدخل پنجاه و صد يك شامل جلد، دوازده در علمى موسوعه

 حدود همكارى با اسالمى انديشه و فرهنگ پژوهشگاه سوى از كه است فرعى مدخل

 دانشنامه، مخاطبان. گرديد تأليف دانشگاه و حوزه استادان و دانشوران از تن دويست

 دينـى  فكـرى  مباحـث  دار دغدغـه  كـه  انـد  آموختگـانى  دانش و فرهنگ و فكر ارباب

 اميرالمــؤمنين كارگشــاى منظــر از را مباحــث ايــن هســتند منــد عالقــه و معاصــرند

 .بنشينند تماشا به السالم عليه

 :از است عبارت دانشنامه اين مهم هاى ويژگى

 و كلمـات  بـه  استناد با معاصر، اجتماعى و فكرى مباحث تحليل و طر  به اهتمام. 8

 السالم، عليه على امام سيره

 در حضـرت،  آن از رسـيده  ادعيـه  و روايـات  و رسائل و خطب مضامين استقصاى. 1

 تحقيق، مورد هاى مدخل قلمرو

 شده، مطر  مباحث غناى و جامعيت تنوع،. 7

 مقاالت، موضوعات همسوبودن و ساختارمندى. 3

 االهيـات،  و حكمت. 8: باشد مى زير شر  به كلى محور شش داراى دانشنامه مقاالت

 .شناسى منبع. 7 سيره، و تاريخ. 3 اقتصاد،. 3 سياست،. 7 حقوق،. 1

 

 پژوهشگر

 تحـت  كـه  اسـت  پژوهشـگران  و محققان از بسيارى عده تالش حاصل دانشنامه اين

 تـا  117 صفحه  از آن پديدآورندگان نام. است يافته تدوين رشاد آقاى علمى اشراف

 .است آمده« درآمد» جلد در 781

 مقـدماتى،  علـوم  فراگيـرى  از پـ   وى. گرديـد  متولد 8773 سال در رشاد اكبر على
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 فلسـفه  و اصـول  و فقـه  عـالى  مراحل در تحصيل اسالمى، اصيل معارف كسب جهت

. كـرد  سپرى قم و تهران اسالمى علمى هاى حوزه برجسته استادان نزد در را اسالمى

 :است زير شر  به برده نام نشر دست در و شده منتشر آثار

 اشـعارامام  ديوان. 1 ،(خمينى امام "بيمار چشم"عرفانى غزل شر ) عشق خانه مى. 8

. 3 الهيجـى،  فيـاض  حكيم هاى غزل گزيده. 7 ،(ملحقات و تعليقات مقدمه،) خمينى

. 7 ،(معاصـر  ادبيـات  گزيـده  مجموعـه  از) هـا  سروده گزيده. 3 ،(قبسات) اشعار ديوان

. 1 ،(هنـرى  ادبـى  مقـاالت ) اشـراق  شـور . 3 ،(هنـرى  ادبى مقاالت) شيدايى و شهود

. 81 قدسـى،  دموكراسـى . 7 صـدرالمتألهين،  "اسـفار  الـنف   علم" تصحيح و تحقيق

 .شناسى معرفت و فلسفى مقاالت مجموعه. 88 پژوهى، دين مقاالت مجموعه

 .است شده مندرج پژوهشى و علمى مطبوعات در متعددى مقاالت وى از همچنين

  
 
 
 
 
 
 

 

 

11 

 

 هرمنوتيكبردرآمدى

 

 حجمى به دانش از اى شاخه عنوان به خويش استعمال كوتاه تاريخ طول در واژه اين
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 فهرسـت . پـذيرد  مـى  انضـباط  تـر  كـم  تنـوع،  فـرط  از كه دارد داللت و اشاره تفكر از

 بـه  و اسـت  نـاهمگن  و گسـترده  بسـيار  شـود،  مـى  بررسى نام اين تحت كه عناوينى

 ترسـيم . اسـت  يافته گسترش نظرى و اجتماعى فرهنگى، تاريخى، متنوع هاى زمينه

 .است كتاب اين اصلى هدف آن مسائل تاريخ و هرمنوتيك از جامع اى چهره

 معرفـى  بـه  نخسـت  فصـل . است ضميمه يك و فصل شش بر مشتمل حاضر نوشتار

 طليعـه  و روشـنگرى  عصـر  هرمنوتيـك  دوم فصـل  در. پردازد مى هرمنوتيك اجمالى

 مبـدأ  هيـدگر  مـارتين  آلمـانى  شـهير  فيلسـوف . شـود  مى بررسى فلسفى هرمنوتيك

 بـه  هرمنوتيك دانش مسير در نوين و انقالبى چرخشى وى است، فلسفى هرمنوتيك

 اختصـاص  هيدگر هرمنوتيك نقد و تشريح به سوم فصل رو اين از است، آورده وجود

 برجسـته  شـاگرد  مرهون همه از بيش فلسفى هرمنوتيك تنفيح و شر  و بس . دارد

 .است گادامر گئورگ هان  هيدگر،

 مفصل طور به هرمنوتيكى مشهور علم اين ابعاد كه است آن بر سعى چهارم فصل در

 گـادامر  هرمنوتيـك  آراء بررسـى  بـه  مربـوط  فصـل  سبب بدين شود، تحليل و تجزيه

 .است كتاب فصل ترين پرحجم

 هابرماس يورگن تا بيستم قرن برجسته متفكران از دوتن افكار بررسى به پنجم فصل

 آن از هرمنوتيـك  بـراى  هابرمـاس  ريكـور،  پـل  بـرخالف . دارد اختصاص ريكور پل و

 تفكر» طر  با وى. ايستد مى فلسفى هرمنوتيكى عموميت دعوى مقابل در كه روست

 هرمنوتيـك  قلمـرو  از اجتمـاعى  علـوم  كه است آن بر« ايدئولوژيك نقد» و« انتقادى

 فهـم  ايـدئولوژى  نقـد  و نقـدى  تفكر مدد به بايد را دانش از حوزه اين و است بيرون

 اين مطالب  تر بيش ريكور پل فرانسوى متفكر هرمنوتيكى افكار اهميت به نظر كرد،

 .دارد اختصاص وى آراء ارزيابى و تبيين به فصل

 اريـك  آمريكـايى  نويسنده و امليوبتى ايتاليايى مورخ و دان حقوق آراء به ششم فصل

 بيسـتم  قـرن  هرمنوتيـك  بـر  حـاكم  گرايـى  نسبى مقابل در دو اين. پردازد مى هوش
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 دفـاع  شـدت  بـه  معتبر و عينى فهم به دستيابى امكان و گرايى غيبى از و ايستند مى

 .كنند مى

 آورده هرمنوتيكى توجه قابل اثر پنج و بيستم قرن درباره توضيحاتى كتاب خاتمه در

 ايـن  عالقمنـدان  براى مناسب و خوب راهنماى توضيحى كتابشناسى اين. است شده

 .بود خواهد مباحث گونه

 

 پژوهشگر

 تـا  را خـود  تحصـيالت . گشـود  جهان به ديده تهران در 8738 سال به واعظى احمد

 علميـه  حـوزه  وارد دبيرستانى دروس فراگيرى با همراه. گذراند شهر همان در ديپلم

 سـال  در. پرداخـت  اسـالمى  علـوم  مقدمات خواندن به سال چهار مدّت و شد تهران

 دوره 8777 سـال  تـا  و كـرد  عزيمـت  قم علميه حوزه به تحصيل ادامه جهت 8778

 محـامى،  اشتهاردى، اعتمادى، آيات حضرات همچون اى برجسته اساتيد نزد را سطح

 درس جلسـات  در زمـان  هـم  و رساند پايان به الريجانى و ستوده آبادى، خرم طاهرى

 مصـبا   اللّـه  آيـت  و آملـى  زاده حسـن  اللّه آيت آملى، جوادى اللّه آيت فلسفه و تفسير

 فقـه  خارج دروس در ها سال چنين هم ايشان. برد ها بهره آنها محضر از و كرد شركت

 و حايرى سيدكاظم تبريزى، جواد شيخ خراسانى، وحيد عظام آيات محضر از اصول و

 تدري  به تحصيل با همراه وى. بود آنها دانش خرمن چين خوشه شاهرودى هاشمى

 مركـز  ماننـد  علمـى  مؤسسـات  بـا  و داشـت  اشـتغال  دانشـگاهى  و حوزوى مراكز در

 علمـى  همكـارى  خمينـى  امـام  پژوهشى مؤسسه الزهرا، جامعه استراتژيك، مطالعات

 در تدري  به اكنون و بود دار عهده به را حوزه پژوهشى معاون سمت مدتى و داشت

 توان مى يافته نگارش او توس  كه آثارى ديگر از. دارد اشتغال لندن كمبريج دانشگاه

 :برد نام را زير كتابهاى

. 3 اسـالم،  ديـدگاه  از انسـان . 7 ديـن،  فهم تحول. 1 مدنى، جامعه و دينى جامعه. 8
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 حكـيم  الحكـم  بـدايع  تصـحيح  اسالمى، حكومت درباره درسهايى. 3 دينى، حكومت

 .زنوزى

 .است  رسيده چاپ به كشور علمى نشريات در مقاالتى وى از همچنين
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 تورموربا

 

 از مباحثى دربردارنده مقدمه. باشد مى فصل شش و مقدمه يك بر مشتمل كتاب اين
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 ادبيات و تاريخچه اول درفصل. است تحقيق هاى فرضيه و روش ضرورت، هدف، قبيل

 مـورد  گونـاگون  هـاى  ديدگاه از و مختلف كشورهاى در« پول ارزش كاهش جبران»

 ديدگاه از را آن ابعاد و پول انواع به مربوط مباحث دوم فصل. است گرفته قرار توجه

 مفهـوم  تبيـين  به سوم فصل در. دهد مى قرار بررسى مورد وحقوقى فقهى اقتصادى،

 فصـل . است شده پرداخته اسالمى مختلف مذاهب پژوهان دانش و فقها ديدگاه از ربا

 پنجم، فصل. كند مى بررسى اقتصادى جهت از را تورم ابعاد به مربوط مباحث چهارم،

 ششـم،  فصل. باشد مى آن با اسالم شريعت برخورد نحوه و اسالم صدر در تورم شامل

 مـذاهب  پژوهان دانش و فقيهان نظرات وسيع تتبع با است كتاب فصل ترين مهم كه

 آراء بررسى و نقد به حقوق و اقتصاد فقه، دانش از استفاده با و آورى جمع را اسالمى

 :شود مى تقسيم زير دسته پنج به ها نظريه اين. است پرداخته ها آن

 در نيـز  و باشـد  متوسـ   يـا  خفيف شديد، تورم) مطلقا پول، ارزش كاهش جبران. 8

 .باشد نمى ربا مصاديق از و واجب..( و غصب قرض،

 .نيست جائز مطلقا پول ارزش كاهش جبران. 1

 نـرخ  ضعف و شدت حسب به يا غيرغصب، و غصب موارد بين ها نظريه از تعدادى. 7

 .اند داده تفصيل... و تورم

 .اند شمرده چاره راه را مصالحه نظرها صاحبان و فقيهان برخى. 3

 .اند داده ارائه راهكارهايى داين بر وارد زيان جبران براى بعضى. 3

 ارزش كاهش وسرانجام،جبران قرارگرفته مداقه مورد ها نظريه اين همه تحقيق دراين

 :است شده داده قرار بررسى مورد ذيل حالت سه در را پول

 ضمانت ديون  در آن مقابل در عام عرف واكنش كه نحوى به باشد، شديد تورم( الف

 اثبـات  حالـت  اين در. گردد آشكار كامالً دار مدت پولى ستدهاى و داد ساير و قرض

 .باشد نمى ربا ازمصاديق و بوده الزم پول ارزش كاهش جبران كه شده

 و قرض ضمانت ديون، در آن مقابل در عام عرف كه نحوى به باشد، خفيف تورم( ب
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 بـروز  خود از آشكارى و محسوس واكنش گونه هيچ دار مدت پولى دادوستدهاى ساير

 جـايز  پـول  ارزش كـاهش  جبران كه شده آن  حالت اين در بررسى نتيجه. دهد نمى

 .باشد مى ربا مصاديق از نبوده،

 تشـخيص  قابل آن با مواجه در عرف واكنش نوع كه نحوى به باشد، متوس  تورم( ج

 امـا  نيسـت،  جـايز  پـول  ارزش كـاهش  كه است آن حالت اين در نهايى رأى. نيست

 .است احتياط طريق داد، قرار طرفين مصالحه

 

 پژوهشگر

 دانشـگاه  وارد 8731 سـال  در الهيجـان،  در 8777 سال به متولد يوسفى على احمد

 سـال  در آمـد،  قـم  علميه حوزه به دانشگاه تعطيلى با تهران فرهنگى انقالب در. شد

 سـال  در و نمـود  آغاز را دانشگاه درس حوزوى، دروس مقارن و سطح اتمام با 8771

 تحقيقات وارد شد، التحصيل فارغ ارشد كارشناسى مقطع در و اقتصاد رشته در 8733

 منتشـر  گونـاگون  مجالت در نيز علمى مقاله 83 حدود و شد االقتصاد فقه بخش در

 بـزرگ  دانشنامه اجرايى مدير و اقتصاد گروه علمى هيأت رسمى عضو اكنون هم. كرد

 ماهانه هاى همايش دبير ونيز بوده دانشنامه اقتصاد گروه مدير و السالم عليه على امام

 .باشد مى قم علميه حوزه اسالمى اقتصاد

 :از است عبارت وى شده منتشر هاى پژوهش و آثار ديگر

 فرجه، اللّه عجل زمان امام زمان تا اسالم صدر از پول و پولى هاى نظام. 8

 آن، اقتصادى و فقهى راهبردهاى و پول ماهيت. 1

 مختلف، مذاهب نظر از ربا. 7

 اسالمى، دولت مالى نظام. 3

 علوى، اقتصاد. 3

 اسالمى، اقتصاد ساختار و ماهيت. 7
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 (.اجرايى مديريت) السالم عليه على امام دانشنامه پروژه. 1
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 فقيهواليتتاريخىسير

 

 و هـا  دوره اجتمـاعى،  سياسـى،  شـراي   بـا  متناسب كه است فقه همزاد فقيه، واليت
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 مرحله) اجتهاد آغازين دوره در. است كرده طى را بالندگى و رشد از مختلفى مراحل

 مبنـاى  بـر  و. اسـت  شده مى تلقى مسلّم امرى فقيهان نگاه از فقيه واليت اصل( اول

 از بخشـى  اسـتيفاى  عنـوان  به را جور سالطين جانب از واليت پذيرش اعتقاد همين

 .شدند مى پذيرا خود حقوق

 تغييـر  و صـفوى  شـيعى  حكام آمدن كار روى دليل به( صفويه عصر) دوم مرحله در

 طـر   جهـت  سياسـى  اوضاع حاكم، اكثريت به فشار تحت اقليت از شيعيان وضعيت

 بـه  كركى محقق رهگذر اين در. گرديد مساعدتر فقيه واليت مسأله در فقيهان انظار

 ديگـر  و اردبيلـى  محقـق  سپ  و. كرد عالم را« فقيه عامه انتصابى واليت» صراحت

 رفتـار  بـه  نسـبت  دوره ايـن  در. فشـردند  پـاى  نظريه همين بر نيز دوره اين فقيهان

 .هستيم مأذون سلطنت در نظريه گيرى شكل شاهد فقيهان سياسى

 انتصـابى  عامـه  واليـت » مفصـل  و مسـتقل  بحث نراقى محقق عالمه سوم مرحله در

 قاعـده  عنـوان  بـه  فقيه، واليت نظريه نوانديش، محقق اين از پ . داد ارائه را« فقيه

 و بحـث  محـور  نراقـى  محقق آراء و كرد پيدا راه« فقهى قواعد» هاى كتاب در فقهى

 يكـى : شـد  پيدا واليت مسأله در ديدگاه دو بار نخستين براى و. گرفت قرار وگو گفت

 .«فقيه محدود واليت» ديدگاه ديگرى و« فقيه عام انتصابى واليت» ديدگاه

 ظهور نراقى محقق زمان از كه ديدگاه دو همان نيز( مشروطه دوره) چهارم مرحله در

 .داشت را خود طرفداران بود كرده

 نـوين  تبيين ابتكار هم ،سره قدس خمينى امام انقالب، بزرگ معمار پنجم مرحله در

 نظامى بار نخستين براى هم و گرفت عهده به نظر عرصه در را فقيه واليت از جامع و

 كه انتقادى ديدگاه آن مرحله، اين در. ساخت پا بر ايران در را فقيه واليت بر مبتنى

 اللّه آيت همچون فقيهانى و كرد پيدا ادامه  بود حسبيه امور در فقيه واليت به معتقد

 و سـوم  ديـدگاه  دوره ايـن  در همچنـين . كردنـد  دفـاع  آن از خويى اللّه آيت و حكيم

 .نهاد عرصه به پا« فقيه نظارت» و« فقيه انتخابى واليت» هاى عنوان با چهارمى
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 پژوهشگر

 سال در و شد نيشابور علميه حوزه وارد 31ـ 37 تحصيلى سال در برجى على يعقوب

 حـوزه  در تحصيل ادامه منظور به 8778 سال در. رفت مشهد علميه حوزه به 8731

 و تبريزى جواد شيخ العظمى اللّه آيت فقه خارج هاى درس به و نمود اقامت قم علميه

 و فقـه  كنـار  در 8733 سـال  از رفـت،  خراسـانى  وحيد العظمى اللّه آيت اصول خارج

 مصـبا   اسـتاد  محضـر  از و پرداخـت  نيـز  كالم و فلسفه و معقول فراگيرى به اصول

 بهشـتى  دكتـر  اسـتاد  و آملـى  زاده حسن عالمه استاد شيرازى، انصارى استاد يزدى،

 كارشناسى اخذ به موفق 8731 سال و رفت دانشگاه به 8777 سال در. نمود استفاده

 صـادق  امـام  دانشـگاه  بـه  31ــ 37 تحصـيلى  سـال  در و شـد  مدرس تربيت از ارشد
 اسـالم  حجج كنى، باقرى اللّه آيت كنى، مهدوى اللّه آيت محضر از و رفت السالم عليه

 رشـته  در دكتـرى  اخذ به موفق و برد ها بهره... و مصطفوى سيدحسين و سيدحسن

 .گرديد اصول و فقه

 علـم  فـى  الخالصـه » كتـاب  وتصحيح تحقيق. 8: از است عبارت وى علمى آثار ديگر

 اخـالق . 3 كـارگزاران،  سيماى. 7 آن، درباره مختلف هاى ديدگاه و بدعت. 1 ،«الكالم

 .البالغه نهج با آشنايى. 3 قرآن، در واليت. 7 بختى، نيك راز. 3 كاركنان،

 انور در سيرى. 8: است رسيده چاپ به نشريات برخى در زير مقاالت وى از همچنين

 اسـالمى،  فقه در بدعت. 7 اسالمى، فقه المعارف دايره تهيه باب در طرحى. 1 الهدايه،

 بـاب  در افراطـى  ديـدگاه  نقد. 3 ايران، نمايشى هنرهاى بر عاشورى فرهنگ تأثير. 3

 المفهـرس  المعجـم  كتـاب  بـر  نقـدى . 3 فقـه،  ابواب بندى دسته به نگاهى. 7 بدعت،

 و مكـان  و زمان. 7 نمايشى، هنرهاى بر فقه انداز چشم. 1 بحاراالنوار، احاديث اللفاظ

 و روشـنفكران . 88 فقـه،  و روايـات  قـرآن،  در عسـل  زنبور. 81 موضوعات، دگرگونى

 نظريـه  تـاريخى  سـير . 87 خمينى، امام نگاه از فقيه واليت. 81 دين، در تجددطلبى
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 همكـارى  فقـه  مبـانى . 83 اردبيلـى،  محقق فقه در شناسى موضوع. 83 فقيه، واليت

 بـداهت . 83 و اجتهاد آغاز عصر فقيهان نگاه از فقيه  واليت. 87 سالطين، با فقيهان

 .فقيهان نظر از فقيه واليت وضرورت
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 السالم عليهم بيتاهلوپيامبرتربيتىسيره

 

. شـد  خواهـد  ارائـه  جلـد  چهـار  در كـه  اسـت  كلى طر  يك از جلداول پژوهش اين
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 جمله از كليات، مباحث به آن اول فصل در: است قرار بدين كتاب پنجگانه هاى فصل

 سـيره،  حجيّـت  بحـث  همچنـين  و تربيتى سيره تربيت، سنّت، سيره، شناسى مفهوم

 .است شده پرداخته تربيتى و فقهى نظر از سيره كاركردهاى و آن اثبات هاى راه

 در كه السالم عليهم معصومان سيره در فرزند تربيت در الزم هاى زمينه دوم فصل در

 سـوم  فصـل  در آن از پـ   و. اسـت  شـده  بررسـى  تولد بدو و تولد از قبل بخش دو

 احتـرام  امنيـت،  محبت، به نياز جمله از معصومان منظر از را كودك اساسى نيازهاى

 جمله از فرزند، تربيت درباب چند مالحظاتى چهارم فصل در. است نشسته بررسى به

 فصـل  در و اسـت  شده بررسى... و صداقت و راستى مراقبت، و نظارت كودك، آزادى

 معصــومان منظــر از الزم آمــوزش محتــواى و فرزنــد آمــوزش بحــث بــه نيــز پــنجم

 .است پرداخته السالم عليهم

 

 پژوهشگر

 رشـته  در متوسـطه  ديپلم اخذ از پ  8771 سال در آبادى ده زاده حسينى سيدعلى

 رفـت  يزد علميه حوزه به دينى علوم تحصيل جهت ميبد، شهرستان در تجربى علوم

 سال در. فراگرفت خمينى امام مدرسه در را اسالمى علوم مقدمات سال دو مدت به و

 علوم در تحصيل ادامه به حقانى مدرسه در و كرد مهاجرت قم علميه حوزه به 8773

 دوره يك در همچنين. رساند پايان به را سطح دروس 8738 سال تا و پرداخت دينى

 محضـر  از نيـز  اكنـون  هـم  و. كـرد  شركت سبحانى اللّه آيت اصول خارج درس كامل

 دروس  فراگيـرى  كنـار  در. گيـرد  مى بهره تبريزى اللّه آيت و خراسانى وحيد اللّه آيت

 ارشـد  كارشناسـى  دوره خمينـى  امـام  پژوهشـى  ــ  آموزشى مؤسسه در اصول، و فقه

 علـوم  ارشـد  كارشناسـى  رشـته  در تحصـيل  ادامه جهت سپ  و كرد طى را االهيات

 علـوم  فراگيـرى  بـه  و شـد  پذيرفته دانشگاه و حوزه پژوهشكده در پژوهش و تربيتى

 مشـغول  اسـالمى  آزاد دانشـگاه  و الزهـرا  جامعـه  در اكنـون  هـم  وى. پرداخت مربوطه



 78 

 .باشد مى تدري 

 :است شر  بدين داده انجام تاكنون او كه پژوهشى كارهاى ديگر

. 7 دينـى،  تربيت مشكالت و تنگناها مقاله. 1 روايات، منظر از كودك تنبيه مقاله. 8

 سـيره  در جواب و سؤال روش مقاله. 3 ،(گروهى صورت به) "خالقيت" مقاله ترجمه

 تربيتـى  سـيره . 3 ،"آدمى استعداد باب در" كتاب ترجمه. 3 ،السالم عليهم معصومان

 .دوم جلد السالم عليهم بيت اهل و پيامبر
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 اسالمدرگرىصورت

 

 عدم يا حرمت مسأله به است، يافته سازمان فصل دو و مقدمه يك از كه پژوهش اين
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 بشر تاريخ در گرى صورت پيشينه مسأله به و پردازد مى جانداران گرى صورت حرمت

 پرداختـه  شـيعه  فقهـى  كتب و قرآن در گرى صورت به سپ  و داشته اشاره اديان و

 .است

 ادلّـه  و ونظريـات  اقوال گرى، صورت از وشرعى عقلى ازحكم بحث ضمن دوم درفصل

 بـه  اقـوال  اين مؤلف اعتقاد به. است كرده بحث تفصيل به گرى صورت درباره را فقها

 روايـات  بـه  كـه  اسـت  مطلق حرمت بر مبتنى اول قول: است تقسيم قابل دسته سه

 قـول  اسـت،  جانـداران  تصـوير  حرمت به معتقد دوم قول كند، مى استشهاد متعددى

 پنجم قول جانداران، مجسمه ساختن حرمت چهارم قول سازى، مجسمه حرمت سوم

 كدام هر كه است گرى صورت مطلق اباحه ششم قول جان، بى موجودات نقاشى اباحه

 .اند نموده استشهاد عقلى و اصولى داليل و روايات و آيات به

 با عادى گرى صورت بين اسالم مقدس دين كه شود مى استفاده قرائن اين مجموع از

 در حكـم  موضـوع  و اسـت  قائل تفاوت عبادت هياكل و بت ساخت براى گرى صورت

 مجسـمه  ساختن بنابراين. است بتگرى دارند داللت گرى صورت حرمت بر كه اى ادلّه

 .است جايز نباشد عبادتى گرايش با كه صورتى در نقاشى كشيدن و

 

 پژوهشگر

 حـوزه  وارد 8773 سـال  در و شـد  متولد مالير در 8773 سال در جباران محمدرضا

 حـوزه  در اسـالمى  علـوم  تحصيالت ادامه براى 8777 سال در و گرديد مالير علميه

 طـى  را سطح و مقدمات مختلف مقاطع 8733 سال تا و شد منتقل قم به قم علميه

 كسـب  بـراى  عظـام  آيـات  اصـول  و فقـه  خارج دروس در حضور سال 3 از پ . كرد

 مــدرك اخــذ بــه 8731 ســال در ســرانجام و شــد دانشــگاه وارد دانشــگاهى مــدارج

 .شد موفق ارشد كارشناسى

. 8: از اسـت  عبـارت  شـده  چـاپ  و يافته نگارش ايشان توس  كه كتبى و آثار ديگر 
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 سنت، اهل كتب در غدير. 7 االسالمى، الفقه فى الكثير الماء. 1 غيرمسلمان، با ازدواج

 فقـه،  آينه در سينما. 7 فقه، آينه در موسيقى و غنا. 3 سنت، اهل كتب در عاشورا. 3

 اول جزء ترجمه) وصال شر . 1 ،(شُبّر عبداللّه سيد تأليف األخالق ترجمه) اخالق. 3

 فـال   ترجمـه ) روزانـه  آداب. 7 ،(عـاملى  امـين  سيدمحسـن  تأليف السيئة المجال 

 بـه  شـعبانيه  مناجـات  ترجمـه ) نيـاز  كرشـمه . 81 ،(طـاووس  بن سيد تأليف السائل

 (. فارسى هاى مناجات اى پاره ضميمه

 :از است عبارت رسيده چاپ به علمى نشريات در كه وى مقاالت ونيز

 اللّه سالم زهرا فاطمه. 3 تبلي ، هاى ضرورت. 7 غدير، رخداد با. 1 خاتميّت، ارمغان. 8
 بـر  عارفانه گذرى. 3 ظهور، عالئم. 7 آثار، و ها انگيزه ارتداد،. 3 ديگر، نگاهى در عليها

 .سينما در بازيگرى پيرامون فقهى جستارى. 7 ها، خصلت و روزه. 1 طف،
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 سومفصل

 

 

 سومدورهبرترپژوهشگرانوهاپژوهش

 

 8711 سال
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 عاشوراپژوهى

 (فاتحشهيد)
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 اول فصـل  در. اسـت  پرداختـه  عاشـورا  تحليـل  بـه  فصـل  پـنج  بر مشتمل كتاب اين

 و آراء بـودن  مسـتند  نشـانگر  توانـد  مى و است شده بحث عاشورا سندسازى پيرامون

 بـه  دوم فصـل  در. است گرفته قرار بررسى و نقد مورد كتاب اين در كه باشد افكارى

 فصـل  در و اسـت  پرداختـه  عاشـورا  قيام تفسير و تحليل در پژوهش و بحث پيشينه

 از عاشورا چهارم فصل در. است شده نگاشته سنت اهل ديدگاه از عاشورا فلسفه سوم

 حكمـت  پنجم فصل در و است گرفته قرار بحث مورد نگاران مقتل و مورخان ديدگاه

 كـه  است گرفته قرار بررسى مورد شيعه علماى منظر از السالم عليه حسين امام قيام

 بنـى  هواداران و قيام مخالفان طرف از آغاز در سيدالشهدا قيام علل درباره كلى بطور

الاىباياديكموالتلقاوا» چـون  آيـاتى  ظواهر به تمسك با تا است پرداخته اميه

 دنبـال  هـا  سـنى  از سلفيه علماى را همان سپ  و گردد تخطئه و تحريف« التهلكه

 بـر  مبتنـى  و اقنـاعى  تحليـل  بـه  ها آن به گويى جواب در شيعى دانشمندان و كردند

 انفعـالى  موضع در كه جواب اين كه نكشيد طولى اما كردند، بسنده مخالف مقبوالت

 و مردود و شد انگاشته« فاسد به افسد دفع» باب از شده تدارك تدافعى صورت به و

 امـام  علـم  و امـام  عصـمت  چـون  مباحثى مطلب توضيح براى و گشت واقع متروك

 حـوزه  در ديگـرى  اصلى هر بر شهادت اصل ميان اين در و گرديد مطر  السالم عليه

 السـالم  عليـه  امـام  قيـام  فلسـفه  و حكمت كلى بطور و. كرد پيدا غلبه پژوهى عاشورا

 اثـر  ترتيـب  و گويى پاسخ.  1 ممكن، نحو هر به يزيد با بيعت از امتناع. 8: از عبارتند

 معـروف  امربه به قيام. 7 حكومت، تشكيل نتيجه در و كوفيان بيعت و ها نامه به دادن

 تحليـل  در هـا  حـرف  همـه  كـه  رسـد  مى نظر به. شهادت و جان پاى تا ازمنكر نهى و

 برخـى  يـا  و گريـه  نظيـر  ديگـرى  آراء و گـردد  برمى فوق مورد سه از يكى به عاشورا

 كمـى  با و. ندارد السالم عليه سيدالشهدا قيام به ربطى هرگز... و عاشقانه  هاى توجيه

 تعـارض  درحقيقـت  هـم  متضـاد  ظاهر به رأى سه اين حتى كه شود مى معلوم تأمل

 سـه  هر توان مى تر واقعى و مستندتر و تر كلى عنوان با و اند جمع قابل سه هر و ندارد
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 .داد قرار بحث مورد خود دقيق جايگاه در را كدام هر و هم طول در را نظر

 

 پژوهشگر

 8771 سال در و شد زاده تبريز سردرود در 8737 سال به سردرودى صحتى محمد

 اصـول  درس از سـال  سه مدت مقدماتى تحصيالت از پ  و كرد هجرت قم شهر به

 برد، بهره... و تبريزى ميرزاجواد اللّه آيت فقه درس از اندكى و شيرازى مكارم اللّه آيت

 اللّـه  آيـت  درس در سـال  يـك  و آملـى  جـوادى  اللّه آيت تفسير در سال پنج از بيش

 .كرد شركت آملى زاده حسن

. 1 نـور،  روايـت  نـورى،  محـدث . 8: از اسـت  عبارت وى يافته انتشار هاى كتاب ديگر

 ساالر حميرى، سيد. 3 حريت، حريم كربال، سيماى. 7 حريت، حديث اسدى، كميت

 شعر، حديث چهل. 3 كربال، حديث چهل. 7 نوجوان، و جوان حديث چهل. 3 شاعران،

 اقيـانوس  تهرانـى،  آقـابزرگ . 81 ابـرار،  نماز. 7 موسى، سه سيناى سامرا، سيماى. 1

. 87 نجف، نابغه اصفهانى، غروى. 81 پژوهش، قاموس شوشترى، محقق. 88 پژوهش،

 وآلـه  عليـه  اللّـه  صـلى  پيامبر شهر مدينه، سيماى. 83 زينب، آستان دمشق، سيماى
 .عاشورا قيام تحليل. 83 عاشورا، تحريفات. 87 هدايت، چراغ چهل. 83 ،وسلّم

 چـاپ  بـه  مختلفـى  نشـريات  و هـا  مجله در مقاله و شعر قطعه ها ده او از همچنين و

 .است رسيده
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 قرآنفرهنگ



 84 

 

 سوى از كه كريم قرآن معارف دربرگيرنده است اى مجموعه از دوم جلد قرآن، فرهنگ

 تـأليف  قم علميه حوزه اسالمى تبليغات دفتر به وابسته قرآن معارف و فرهنگ مركز

 تمـامى  مقـدور،  و ممكـن  حد در كه است اين آن تدوين از اساسى هدف. است شده

 قرار آن داران دوست اختيار در و كرده گردآورى را قرآن در موجود اطالعات و معارف

 مبـانى  براساس تا اند آورده عمل به وسيعى تالش مجموعه، اين آورندگان فراهم. دهد

 اسـتخراج  و نمـوده  شناسـايى  را كريم قرآن به مربوط اطالعات تفسير، شده شناخته

 .نمايند تدوين نامه فرهنگ قالب در و كنند

 نامـه  فرهنـگ  سـبك  بـه  قرآن معارف كل ارائه درصدد كه اين دليل به مجموعه اين

 كـه  آن بـى  آيـات،  مفاد و كلمات گوناگون كاربرد به الفاظ، از استفاده بر عالوه است،

 .است داشته توجه نيز باشد، داشته وجود آن براى خاصى لفظ

 بـه . است شده بندى طبقه موضوعى ـ الفبايى صورت به نامه فرهنگ اين در اطالعات

 تـا  و است گرديده بندى طبقه يادشده صورت به نيز فرعى مدخل هر اطالعات عالوه،

 ذيل در مربوط موضوعات و شود برجسته عناوين شده تالش داشته، امكان كه جايى

 .شود بندى طبقه حال عين در و بندى شماره تر عام عنوان يك

 پـ   و شد مواجه پژوهان قرآن و فرهيختگان استقبال با قرآن فرهنگ نخست مجلد

 مجلـد  و گرفـت  انجـام  معايب رفع و اطالعات افزايش با آن دوم چاپ اندك مدت از

 و گرديده كريم قرآن مقدس ساحت به مندان عالقه تقديم تجربه، از بارى كوله با دوم،

 اعـالم  از نفـر  31 و فرعـى  موضـوع  هزارهـا  و اصلى موضوع و مدخل 11 بر مشتمل

 .باشد مى

 ابـتالء،  ابتر، ابابيل،: از است عبارت جلد، اين در موردبحث هاى مدخل نمونه از برخى

 ابوذرغفـارى،  السـبيل،  ابـن   ابلـي ،  ابـالغ،  ابريق، ،السالم عليه ابراهيم ابرار، ابراء، ابر،

 احقاف، احسان، احترام، احباط، احبار، اجل، اجرت، اجتهاد، اجاره، اثاث، حجت، اتمام



 85 

 ادريـ   ادب، اخـوت،  اخـالص،  اختيـار،  اخبـات،  ،وسـلّم  وآلـه  عليـه  اللّه صلى احمد

ــت، اذان، ،الســالم عليــه  ســمع، اســتراق اســارت، ازدواج، ارتــداد، اربعــين، اراده، اذيّ

 السالم عليه اسحاق استهزاء، استكبار، استقالل، استغفار، استغاثه، استعاذه، استضعاف،
 ...و

 

 پژوهشگر

 محـامى  آقـاى  علمـى  اشـراف  تحـت  و پژوهشـان  قرآن از بسيارى عده توس  اثر اين

 .است يافته تدوين

 اتمـام  از پ . گشود جهان به ديده مقدس مشهد در 8733 درسال محامى مصطفى

 سپ . پرداخت اسالمى علوم فراگيرى به و شد مشهد علميه حوزه وارد ابتدايى دوره

 اللّـه  آيـت  نـزد  را االصـول  كفايـة  و مكاسـب  باقيمانده و گشت قم علميه حوزه راهى

 دهـه  پايـان  تـا  8778 سال از و رساند اتمام به شم ، سيدحسين اللّه آيت و ستوده

 شـيخ  و خراسـانى  وحيـد  عظام آيات حضرات فقه و اصول خارج هاى درس از شصت

 .گشت مند بهره تبريزى جواد

 حاضر آملى زاده حسن اللّه آيت اشارات درس در منظومه، خواندن از پ  مدت اين در

 از را( القواعـد  تمهيد و اسفار از بخشى) عرفان و فلسفه و تفسير دروس سپ  و شد

 .نمود استفاده آملى جوادى اللّه آيت

 .است شده درج علمى نشريات در بسيارى مقاالت تاكنون ايشان از
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10 

 

 قانونگذارىوفقه

 

 هـدف  بـا  اسـالمى،  جمهـورى  درنظـام  قانونگـذارى  شناسى آسيب يا وقانونگذارى فقه

 نظـام  شـدن  توانمنـدتر  بـراى  كارهـايى  راه ارائـه  و قانون به فقه تبديل فرايند تبيين

 مقدمـه  در. اسـت  بخش دو و مقدمه يك بر مشتمل و شده تدوين كشور قانونگذارى

 در فقه تحول اسالمى، هاى نظام در فقه جايگاه به مختصرى اشاره ضمن پژوهش اين

 حكومت، عرصه به فقه مجدد ورود در اسالمى انقالب نقش و مدرن دنياى با مواجهه

 و اسـالمى  جمهـورى  نظـام  در قانونگـذارى  شناسى آسيب بحث به پرداختن ضرورت

 پـژوهش  ايـن  اول بخـش . اسـت  شـده  تبيـين  فقه بر مبتنى قانونگذارى هاى بايسته

 بـا  مـرتب   اصـطالحات  و مفـاهيم  تـرين  مهم اول فصل در. است فصل دو بر مشتمل

 قاعـده  تفـاوت  حقـوقى،  قاعـده  هـاى  ويژگى شرعى، حكم فقه، قانون، جمله از بحث 

 نيـز  بخـش  ايـن  دوم فصـل  در. است گرفته قرار بررسى مورد شرعى حكم و حقوقى

 تفصيل به كشورها اين در فقه تقنين سابقه و اسالمى كشورهاى در قانونگذارى تاريخ

 اول فصل در. است فصل دو بر مشتمل نيز پژوهش اين دوم بخش. است شده بررسى

 چهـار  ذيـل  در و شـده  پرداخته اسالمى جمهورى قانونگذارى نظام شناسى آسيب به

 گذشته سال بيست در كه مقرراتى و قوانين ترين مهم از مورد چهار تطور سير گفتار

 تأديـه،  تـأخير  خسارت مقررات كار، مقررات يعنى بوده، فراوانى تحول و تغيير شاهد

 نيـز  دوم فصـل  در. انـد  گرفتـه  قرار بررسى مورد نظر تجديد مقررات و ديات مقررات

 .است شده بيان فقه بر مبتنى قانونگذارى هاى بايسته ترين مهم

 

 پژوهشگر
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 پايـان  بـا . آمـد  دنيـا  بـه  شـيراز  شـهر  در 8737 سال در سروستانى شفيعى ابراهيم

 در و كـرد  آغـاز   شـهر  همين در را حوزه دروس 8771 سال در متوسطه تحصيالت

 شـهر  بـه  تحصـيل  ادامـه  براى سطح اول مرحله دروس گذراندن از پ  8773 سال

 اخـذ  و اصـول  و فقـه  خـارج  اول دوره گذراندن با زمان هم. كرد مهاجرت قم مقدس

 تـا  رانيـز  دانشـگاهى  تحصـيالت (دكتـرا  معادل) قم علميه حوزه چهارم سطح مدرك

 .رساند پايان به شناسى جرم و جزا حقوق ارشد كارشناسى مقطع

 فقـه . 1 ،(مشترك) زمان مقتضيات و ديات قانون. 8: از عبارتند او آثار از ديگر برخى

 از دفاع شناسى جريان. 3 اسالمى، فقه در زنان شهادت. 7 قصاص، و ديه زنان، جزايى

 جزايـى  حقـوق  در مرد و زن احكام تفاوت مصاديق و مبانى. 3 ايران، در زنان حقوق

 .منتظران وظايف انتظار، شيعه،. 3 بخش، زندگى شناخت. 7 اسالم،

 برخـى  كارشـناس  و فرهنگـى  مشـاور  پژوهشى، مديريت بر عالوه حاضر حال در وى

 .باشد مى تحقيقاتى و علمى مراكز
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 شريعتگسترده

 

 گونـاگون  منظـر  سـه  از شريعت گستره مسأله كه شود مى اشاره ابتدا پژوهش اين در
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 :است پذير تبيين

 منظـر  ايـن  هـاى  است،پرسـش  دنيـوى  بامعيشـت  اخـروى  سعادت رابطه:منظرنخست

 بشر دنيوى معيشت تنظيم به نسبت اخروى رهنمودهاى بر عالوه دين آيا: از عبارتند

 سـعادت  و دنيوى معيشت ميان اى رابطه اصوالً آيا است؟ كرده ارائه رهنمودهايى نيز

 دارند صيفى تو جنبه تنها بشر دنيوى و معيشتى تنظيمات آيا باشد؟ مى بشر اخروى

 نسـبت  يـا  پـردازد  مى كلى معيشتى تنظيمات به تنها دين آيا دارند؟ نيز ارزشى بار يا

 قـدر  چـه  مـذكور  امور عرصه در دين گستره اصوالً و نظردارد؟ نيز جزيى تنظيمات به

 است؟

 متعال خداوند سرپرستى گستره يا االهى ربوبيّت با دنيوى معيشت رابطه: دوم منظر

 همـه  بـه  االهى سرپرستى و ربوبيت نظام آيا: از عبارتند منظر اين هاى پرسش. است

 ايفـا  بشـر  زنـدگى  زوايـاى  همـه  در را خـود  نقـش  و دارد ارتبـاط  انسان هاى ساحت

 وضرورت تشريعى درربوبيّت توسعه مستلزم االهى تكوينى ربوبيّت گستره آيا كند؟ مى

 بشـر  زنـدگى  هـاى  حوزه درهمه االهى سرپرستى اينكه يا است وواليت خالفت منصب

 ندارد؟ ضرورت

 منظر اين هاى سؤال. است دنيوى معشيت با االهى عبوديّت بندگى رابطه: سوم منظر

 يـا  گيـرد  فرامـى  را آدمـى  اضالع از ضلع يك تنها خداپرستى و توحيد آيا: از عبارتند

 عبـارت  بـه  دارد؟ قرار متعال خداى پرستش مشمول انسان، وجودى هاى عرصه همه

 پرسـتش  تنهـا  يا است بشر زندگى زواياى همه در فراگير امر يك پرستش آيا ديگر،

 ارتبـاط  پرسـتش  بـا  آدمـى  هـاى  ساحت ساير و است زندگى ابعاد از بُعدى به مربوط

 در نمـودى  دنيـا  ايـن  در انسـان  زنـدگى  هـاى  چهـره  تمام آيا اينكه خالصه و ندارد؟

 فراگيـر  اديـان  تمامى رسالت عنوان به تعالى حق پرستش آيا و دارد اخروى سعادت

 .دارد ارتباط انسان زندگى از خاصى حوزه به تنها يا است

 از و اسـت  گانه سه منظرهاى از نخست منظر شود مى بحث آن از رساله اين در آنچه 
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 .است آمده ميان به سخن تر كم ديگر منظر دو

 كـه  نمايـد  مى ضرورت كاربردى و تئوريكى مختلف جهات از دين قلمرو مسأله طر 

 :است ذيل شر  به را ها ضرورت آن از اى پاره

 و جامعه در قدرت توزيع ساختار در مؤثرى نقش شريعت قلمرو و محدوده تعيين. 8

 واليـت  از توان مى زمانى نمونه براى. دارد جامعه اقتصادى و فرهنگى و سياسى نظام

 و وسـيع  قلمـروى  دين، براى كه گفت سخن اجتماعى شئون همه در گسترده و عام

 .شد قايل اى گسترده

 پـذيرش  بـه  عنايـت  بـا  و انسـانى  علوم ويژه به علوم بودن روشى چند به توجه با. 1

 از تـوان  نمـى  زيـرا  نمايـد،  مى مضاعف شريعت بحث ضرورت دينى علم نام به اى مقوله

 عقلــى درروش فلســفى وعلــوم اســتقرايى و حســى روش در تجربــى علــوم انحصــار

 از بشـرى  معارف و علوم دستاوردهاى همه و گفت سخن نقلى درروش تاريخى وعلوم

 كسـب  هـاى  روش از يكـى  نيـز  دينـى  درون روش و گيرند مى مدد متعدد هاى روش

 .آيد مى شمار به معرفت

 اسـت،  دينـى  نـوين  نظـام  مدعى كه اسالمى حكومت و ايران جامعه در بحث اين. 7

 را دينـى  نظام اين توان مى شريعت قلمرو تعيين با زيرا كند، مى پيدا ديگرى ضرورت

 و دنيـوى  امـور  عرصـه  بـه  آن دينـى  متـون  و اسـالم  اينكـه  به توجه با. كرد تعريف

 پرداختـه  نيز روحى و فردى اخروى مسائل به چنانكه و دارد توجه مادى و اجتماعى

 هـا  آن از اى پـاره  در و حـداقلى  هـا  عرصـه  ايـن  از برخى در دين قلمرو دامنه و است

 .است حداكثرى

 پژوهشگر

 وى. آمـد  دنيـا  بـه  دزفـول  شهرسـتان  در 8733 ماه بهمن در خسروپناه عبدالحسين

 حـوزوى  تحصيالت و رساند پايان به 8773 سال در را متوسطه و ابتدايى تحصيالت

 ايـن  از و رسـاند  پايـان  بـه  8771 سال تا را سطح دوره و نمود آغاز 8771 سال از را
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 جملـه  از قـم  علميـه  حـوزه  اساتيد اصول و فقه خارج دروس در 8711 سال تا سال

 آيـات  محضر از همچنين و نموده شركت لنكرانى، فاضل خراسانى، وحيد عظام آيات

 انصارى يزدى، مصبا  سبحانى، آملى، زاده حسن آملى، جوادى مانند بزرگى اساتيد و

 .است برده ها بهره كالم و فلسفه عالى سطو  فراگيرى به گرامى و شيرازى

 السـالم  عليه صادق  امام مؤسسه در اسالمى كالم تخصصى رشته وارد 8731 سال از

( اســالمى كـالم  دكتــرى) چهـارم  سـطح  در رشــته ايـن  در 8733 ســال تـا  و شـده 

 .دارد اشتغال تحقيق و تدري  به دانشگاه و حوزه در اكنون هم و شد التحصيل فارغ
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 تحريرالوسيلهمبانى

 

 از پ  غالبا گردد، مى تأليف آنان نياز رفع و مقلدان مراجعه انگيزه با كه فتوايى كتب

 برخـى  هـا  كتاب اين ميان از ليكن شوند، مى سپرده فراموشى به ها آن مؤلفان ارتحال

 انـد،  گشـته  بدل ماندگار آثارى به و گرفته قرار حوزوى علمى مجامع اقبال مورد آثار

 و حلـى  عالمـه  تبصـره  طوسـى،  شـيخ  نهايه ارزشمند آثار به توان مى ميان آن از كه

 شـيوه  سـه  بـه  فتـوايى  اثـر  يـك  مانـدگارى  براى. كرد اشاره يزدى فقيه الوثقى عروه

 آمـدن  وجود به باعث سوم، روش كه تحشيه، و تدري  شر ،: جست توسل توان مى

 .بود خواهد نيز اثر آن محور بر تدري  جهت مدرّسان اقبال و شرو 

 بـر  مشتمل و فقهى كامل متن يك "تحريرالوسيله" كتاب كه آنجا از و اساس اين بر

 و نويسـى  حاشيه و شر  جهت ماندگار اثر عنوان به تواند مى باشد، مى فقه ابواب تمام

 و تنظـيم  مؤسسه منظور همين به. گيرد قرار موردتوجه علميه هاى حوزه در تدري 

 و عالمان از ارزشمندى شرو  نشر به تصميم قم در سره قدس خمينى امام آثار نشر

 شـده  منتشـر  آثـار  ايـن  از متعددى، جلدهاى تاكنون و گرفته امام حضرت شاگردان

 .است

 بـر  مـؤمن  اللّـه  آيت شرو  از دوم جلد كه حدود، قسمت تحريرالوسيله، مبانى كتاب

 بـه  قـم  قضـايى  عـالى  مدرسه طالب جمع در تدري  از پ . باشد مى تحريرالوسيله

 تحقيـق،  قـم  در مؤسسه آن دفتر محققان توس  اثر، اين. است درآمده تحرير رشته

 .است شده آراسته طبع زير به 8711 سال در و گرديده ويرايش و يابى، منابع

 

 پژوهشگر

 و رفت دبستان به سالگى دوازده در. شد متولد قم شهر در 8783 سال به محمدمؤمن

 و اسـالمى  علـوم  مقدمات فراگيرى به 8771 سال در. شد پذيرفته چهارم كالس در
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 را معـالم  و مطـول  حاشـيه،  مغنـى،  سيوطى،  المقدمات، جامع. پرداخت عرب ادبيات

 سـال  در. خوانـد  سـال  يـك  مدت در را قوانين و لمعه شر . فراگرفت سال دو مدت

 را كفايـه  از مقـدارى  و رسـاند،  اتمام به را مكاسب و رسائل حوزه در تحصيل چهارم

 اصـول  بحـث  در حضور با زمان هم. كرد شركت خارج درس در 8773 سال از. خواند

 بعـد  سـال  يـك . كـرد  شـركت  بروجـردى  اللّه آيت دروس در سره قدس امام حضرت

 در را شـفا  االهيـات  و خمينـى  مصـطفى  شهيد خدمت را منظومه فلسفى از قسمتى

 اللّـه  آيـت  فـوت  از بعـد  8731 سـال  در. گذرانـد  طباطبايى عالمه نزد سال دو مدت

 تلمّـذ  خـدمت  سال هفت به نزديك طباطبايى عالمه اسفار درس شروع با بروجردى

 تبعيـد  بـا . خوانـد  سره قدس امام حضرت خدمت را اصول و فقه 8731 سال تا. كرد

 ايشان رحلت از پ . نمود شركت داماد محقق اللّه آيت اصول و فقه دروس در ايشان

 علميـه  حـوزه  بـه  سپ  شد، حاضر حائرى مرتضى آقا حاج صوم بحث در سالى چند

 .برد بهره حوزه آن اساتيد محضر از و رفت اشرف نجف

 اوايـل  در و پرداخـت  رسـائل  و مكاسـب  تدري  به خارج درس در حضور با زمان هم

 و. داشـت  قـم  قضـايى  و تربيتـى  عـالى  مدرسه در فقه بحث تدري  انقالب پيروزى

 .است اسالمى حكومت باب در فقه تدري  مشغول اكنون هم

 كامل دوره يك. 1 ،(جلد1) تسديداالصول. 8: از عبارتند ايشان شده منتشر آثار ديگر

 مباحـث ) سـديده  كلمـات . 3 ،(دامـاد  اللّـه  آيـت  بحث تقرير) الصلوة كتاب. 7 اصول،

 .حدالسرقه تا حدود از جلد يك. 7 شهادات، و قضاء كتاب. 3 ،(مستحدثه

 قواعد المعصوم، ولى والية غيبة، ربا، حيل درباره مختلفى رساالت و مقاالت همچنين

 ايشـان  از مختلـف  هـاى  مناسـبت  بـه ... و الفلسفى القواعد علم استدالل االصول، علم

 .است شده چاپ
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 اسالمىاقتصادفقهىمبانى
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 ارشد كارشناسى و كارشناسى مقطع براى درسى متن يك تهيه بمنظور پژوهش اين

 مـديريت  بـا  و تهـران  دانشـگاه  درسى هاى كتاب تدوين و مطالعات مركز سفارش به

 .شد اجرا دانشگاه و حوزه پژوهشكده

« اقتصاد در آن كاربرد و فقهى قواعد» مانند آن هاى سرفصل از برخى ويژه به اثر اين

 درسـى  مـتن  صورت به اينكه و خاص هاى نوآورى و فقهى منابع گستردگى دليل به

 فقهـى  مبـانى  سـويى  از كتاب اين در. دارد همراه به هايى محدوديت طبعا شده تهيه

 تبيـين  سوى ديگر از و شده استخراج فقهى منابع از صحيح گونه به اقتصادى احكام

 دانـش  پـذيرش  مورد تا باشد، مى مختصر و روان و ساده درسى كتاب با متناسب آن

 و تـالش  محصـول  كتـاب  ايـن  كـه  اسـت  گفتنى. گيرد قرار دانشگاه و حوزه پژوهان

 ارائـه  بـا  كه باشد مى عالى آموزش مراكز و ها دانشگاه در ساله چندين تدري  تجربه

 اقتصـادى  نظـام  از روشـن  تصـويرى  اقتصادى، موضوعات از برخى فقهى مبانى ساده

 مكتـب  اسالمى، اقتصاد علم اسالمى، اقتصاد اقتصاد، از كامل و گويا تعاريف با اسالم

 پيرامـون  وتحقيـق  بررسـى  ومتـالوژى  اقتصـاد  علـم  اقتصادى، نظام اسالم، اقتصادى

 اى شـيوه  بـا  را مـالى  نظـام  و مالكيـت  فقهى، قواعد است،همچنين داده ارائه هركدام

 اقتصـادى  نظـام  ارائـه  براى ابتكارى اى شيوه با كه است آورده ديگر فصول در جديد

 .باشد مى اسالم

 

 پژوهشگران

 :است گرديده تدوين پژوهشگر دو توس  كتاب اين

 رودسـر  شهرسـتان  توابـع  از روسـتايى  در 8711 سـال  مردادماه در پورمند محمد.0

 رودسـر  علميه مدرسه در سال چهار حدود دينى، علوم آموختن براى وى. شد متولد

 و كـرد  عزيمـت  اشـرف  نجف حوزه به تحصيل ادامه براى 8733 سال در سپ . بود

 بجنوردى، موحد، مروّج، اشكورى،: چون هم برجسته اساتيدى  نزد سال هشت حدود
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 فقه، ادبيات، دانش حائرى، سيدكاظم حائرى، على محمد سيد لنكرانى، مدنى، شهيد

 مرحـوم  دروس از برخـى  در ضـمنا  و آموخت را اقتصاد و فلسفه قرآن، تفسير اصول،

 .شد حاضر نيز( ره)صدر شهيد

 عظـام  آيـات  خـارج  دروس در قـم  علميـه  حـوزه  به مراجعت از پ  8733 سال در

 كـاظم  سـيد  و خراسـانى  وحيـد  تبريزى، كاظم ميرزا تبريزى، جواد شيخ گلپايگانى،

 تفسـير  و آملـى  جوادى اللّه آيت فلسفه درس در ضمنا. كرد شركت لنكرانى و حائرى

 ضـمن  حاضـر  حـال  در و. شـد  حاضر نيز مشكينى اللّه آيت اخالق و خزعلى اللّه آيت

ــارى ــا همكـ ــز بـ ــده تـــدري ، و علمـــى مراكـ ــاتى دارمـــديريت عهـ  مركزتحقيقـ

 .باشد مى الفكراالسالمى مجمع

 اقتصـاد  فقهى مبانى هاى بحث جامع تدوين. 8: است قرار بدين وى تأليفى آثار ديگر

 واليـت  محور در هايى بحث ترجمه. 7 توسعه، و رشد اسالمى راهكارهاى. 1 اسالمى،

 پژوهشـى . 3 ،(ترجمـه ) اقتصـادى  هاى مكتب و اسالم. 3 ،(وحكومت مرجعيّت) فقيه

 (.ترجمه) السالم عليه مهدى حضرت پيرامون

 سـال  در. شـد  متولّد شهرضا توابع از اسفه در 8771 سال به كرمى مهدى محمد.1

 شـهيد  مـديريت  بـا ( حقّانى) منتظريه علمّيه مدرسه در و نمود عزيمت قم به 8733

 جـذب  8731 سـال  در او. گرديـد  دينـى  علـوم  تحصـيل  به مشغول قدّوسى اللّه آيت

 از و گرديـد  يـزدى  مصبا  اللّه آيت مديريت با حق راه در مؤسسه آموزشى هاى دوره

 و خمينـى  امـام  آموزشـى  مؤسسـه  در اسـالمى  اقتصاد رشته در تاكنون 8777 سال

 اخذ به موفق 8733 سال در. باشد مى پژوهش به مشغول دانشگاه و حوزه پژوهشكده

 هيـأت  عضو اكنون هم و شد خمينى امام مؤسسه از اقتصاد ارشد كارشناسى مدرك

 نمـوده  شركت حوزه خارج دروس در وى. باشد مى دانشگاه و حوزه پژوهشكده علمى

 .نمايد مى تدري  اقتصادى دروس و

. 8: كـرد  اشـاره  زيـر  مـوارد  بـه  تـوان  مى است نگاشته اوتاكنون كه مقاالتى ازجمله
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 امـام  ديـدگاه  از اقتصـادى  عدالت. 1 ها، حل راه و ربا بدون بانكدارى مشكالت بررسى

 زمينه در درسى جزوات. 3 اقتصادى، مكتب با اقتصاد علم رابطه. 7 ،السالم عليه على

 خرد اقتصاد مبانى به درآمدى. 3 اسالمى، بانكدارى و اقتصاد كليات اسالمى، اقتصاد

 جبـران  فقهى هاى راه و پول ارزش كاهش اقتصادى آثار بررسى. 7 اسالمى، نگرش با

 .آن

 .است شده منتشر و چاپ مجالت برخى در مزبور اقتصادى مقاالت 
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 (انتقادىوتطبيقىمطالعات)

 اتورودلفوعربىابنديدگاهازدينىتجربهنظرىمبانى
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 كتـابى  نـه  و او هـاى  كتـاب  از يك هيچ نه است، ناشناخته ايران در اتو نظريات و آراء

 آراء دربـاره  توجهى درخور مقاله حتى و نگرديده منتشر و ترجمه فارسى به او درباره

 بـه  نيـز  دينى تجربه درباره عربى ابن هاى ديدگاه ديگر سوى از و. است نشده ديده او

 موضـوع  ايـن  پيرامـون  كـه  نـوينى  هاى تحليل به توجه با و جامع و منسجم اى گونه

 گـردآورى  روش بـا  نظـرى  طـر   نوع. است نگرفته قرار پژوهش مورد گرفته، صورت

 زير هاى پرسش توصيفى شيوه از استفاده با بردارى فيش گردآورى ابزار با اى كتابخانه

 :است پرداخته اتو و عربى ابن آراى بررسى به

 و كـرده  طـى  نيـز  عربـى  ابن پيموده دينى تجربه از استفاده در اتو كه را راهى آيا. 8

 نيز عربى ابن است، قائل دين گوهر عنوان به دينى تجربه براى اتو كه جايگاهى همان

 است؟ معتقد

 هـاى  بحث با اندازه چه تا عرفان فيلسوف يك عنوان به دينى تجربه از اتو گزارش. 1

 .است سازگار نظرى عرفان گذار پايه عنوان به عربى ابن

 و صدق ميزان به آن نيازمندى آن، انواع شهود، و كشف حقيقت درباره اتو ديدگاه. 7

 .است نزديك عربى ابن آراء به اندازه چه آن معرفى جايگاه

 و كشف پايه بر را نظرى عرفان اسالم، جهان بلندپايه عارف( ق771 ـ 377) عربى ابن

 سـلوك  هستى حقايق به رسيدن راه ترين كامل. 8 كه است آن بر و نهاد بنياد شهود

 از پـ   بقـاى  و حق در فناى تجربه به انسان سلوك، اين نهايت  در. 1 است، عرفانى

 منكشـف  او بـراى  شهودى نحو به هستى حقايق مرحله اين در. 7 يابد، مى دست فنا

 انسـان  بـه  و دريافـت  االهى الهام توس  پيامبران راه سلوك راه بهترين. 3 گردد، مى

 هم با كامال كه است باطن و ظاهر بعد دو داراى پيامبران تعاليم. 3 شود، مى نمايانده

 اسـت، ( شـريعت )  آن ظاهر از عبور دين باطن به رسيدن راه. 7 باشند، مى آهنگ هم

 هسـتى  حقيقـت . 1 اسـت،  خداونـد  بـه  انسـان  شهودى معرفت دين نهايى هدف. 3
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 غيبـت  تجلـى،  از پيشـين  مطلـق  هـدف . 7 دارد، گوناگون تجليّات كه است واحدى

 بـه  حق تجلى مراتب ساير. 81 است، ناشناختنى و ناشناخته همواره كه است مطلب

 ادراك قابـل  سـالك  هـاى  محدوديت با متناسب عرفانى سلوك طريق از شهودى نحو

 واقـع  در چيـزى  هـر  پرستش. 81 باشند، مى متعادله وحدت داراى اديان. 88 است،

 تنزيـه  و تشبيه ميان جمع در دين كمال. 87 است، خداوند تجليّات از يكى پرستش

 .است

 گـوهر  يافتن قصد به آلمانى، برجسته متكلم و فيلسوف( م773 ـ 8177) اتو رودلف

 تجليّـات  در پديدارشناسـى  روش از اسـتفاده  بـا  گسـترده  تحقيـق  با اديان، مشترك

 دينـى  تجربـه  ديـن،  مركـزى  هسـته  و حقيقـت  كه رسيد نتيجه اين به دين متنوع

 در و گـردد  مى مواجه( نومن) متعالى جورى با انسان آن در كه است( معنوى تجربه)

 بـا  تـوأم  سـربودن  و بنـدگى  احسـاس  و وحشت و بيم از خاص نوعى مواجهه اين اثر

 اخـالق،  و عقايـد  بـا  دين تحويل با مقابله در اتو. آيد مى پديد او در شيفتگى و حذبه

 ديـن  به مربوط ابعاد ديگر و مناسك عقايد، زبان، جهت، دينى احوال در را آن گوهر

 تبيـين  همـان  بـا  ارتباط در بايد رو اين از و هستند اصيل منشأ اين از برآمده همگى

 .شوند

 مفاهيم توس  كه ندارد غيرعقل جنبه است، اديان درهمه نمايه حقيقت كه امرقدسى

 نـومن .نـدارد  بسـتگى  آن عقالنـى  جنبـه  ريشه به دين تكامل. شود مى شناخته عقلى

 مركـب  اى پيچيـده  مقولـه  بـه  نمايـه  حقيقت وغيرعقالنى حقيقت غيرعقالنى جنبه به

 .دارد اشاره است وغيرعقالنى عقالنى هاى ازجنبه

 تجربه براى اى گونه به دو هر كه شود مى دانسته اتو رودلف و عربى ابن آراء مقايسه از

 دو بـا  البتـه  شـمارند،  مـى  ديـن  گـوهر  را آن و اند قائل دين در محورى نقشى دينى

 و عرفـان  احـوال  گـزارش  مقـام  در اتـو . آن گـوهر  و دين تفسير در مختلف برداشت

 وجوه. شود مى دور او از پردازى نظريه مقام در و نزديك عربى ابن به دينى هاى تجربه



 99 

 دينـى  تجربـه  معرفتـى  جايگاه و متعلق هاى ويژگى درباره دو آن ميان فراوانى تشابه

 .دارد وجود

 

 پژوهشگر

 در را  حـوزوى  علـوم  فراگيـرى  شـد،  متولـد  تهران در 8737 سال در شيروانى على

 ادامـه  براى ديپلم اخذ از پ  78 سال در و كرد، آغاز تهران جعفر مالمحمد مدرسه

 پايـان  بـه  را سـطح  دروس عـالى  امتياز كسب با 8773 سال در. رفت قم به تحصيل

 ميرزاجواد و خراسانى وحيد عظام آيات محضر از را اصول و فقه خارج دوره و رساند،

 .كرد استفاده شاهرودى اللّه آيت محضر از نيز و. شد مند بهره تبريزى

 معظّـم  آيـات  محضـر  از را تفسـير  و كـالم  فلسـفه،  اصول، و فقه تحصيل با زمان هم

 قم علميه حوزه در تحصيل با راه هم. آموخت مصبا  و آملى جوادى آملى، زاده حسن

 تربيت دانشگاه در 8737 تا 8731 سال از. داشت اشتغال تحصيل به نيز دانشگاه در

 .شد التحصيل فارغ كالم و فلسفه رشته در و كرد تحصيل مدرس

 آثار جمله از باشد، مى درسى متن ها آن از برخى و رسيده چاپ به بسيارى آثار وى از

 شـر   منطـق،  تحريـر  فلسـفه،  كليـات : كـرد  اشـاره  زيـر  كتـب  بـه  تـوان  مـى  ايشان

 آثـار  در اسـالمى  معـارف  لمعـه،  ترجمه عقايد، درسنامه الحكمة، نهايه و الحكمة بدايه

 انديشـه  منـابع  انسـان،  شرشـت  آن، نظـرى  مبـانى  و اسالمى اخالق مطهرى، شهيد

 منـازل  شـر   البهيـة،  الروضـة  ترجمـه  هنجـارى،  اخـالق  فـرااخالق،  شيعه، مذهبى

 عرفـان  و عرفـانى  ديـن  االهى، حكمت با آشنايى فلسفى، مصطلحات شر  السائرين،

 معراج، سوى به پيامبر با مديت، و مدارا سجاديه، صحيفه و البالغه نهج ترجمه دينى،

 .است شده منتشر معتبر علمى هاى مجله در مقاله چندين قلم اين از نيز و
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 دانش آن اطالعات به دستيابى در مهمى نقش دانش، هر مصطلحات و بازبان آشنايى

 مختلفـى  مصـطلحات  از خـود  هـاى  يافته ارائه در پژوهان حديث رهگذر اين در. دارد

 آشـنا  اصـطالحات  ايـن  معـانى  با بايد حديث علوم پژوهان دانش كه اند كرده استفاده

 .باشند

 اصـطالحات  از اى نامـه  فرهنـگ  دارالحـديث،  تحقيقات مركز رجال گروه منظور بدين

 مصـطلح  تعبيـرات  و الفاظ تمامى نامه، فرهنگ اين. است آورده فراهم را حديث علوم

 تبيـين  و تفسـير  را هـا  آن و آورده گـرد  را شيعه درايه و حديث رجال مهم منابع در

 عـام،  توثيقات ذمّ، و مد  الفاظ حديث، انواع و اقسام حوزه در الفاظ اين. است كرده

 حـديث  علـوم  ديگرمباحـث  و حديث كتب در متداول رمزهاى حديث، تحمل اقسام

 ارائـه  نامـه  فرهنـگ  اين در فوق انواع از مدخل 711 از بيش مجموع در. دارند كاربرد

 اسـتفاده  پژوه حديث عالمان عبارات از ازالفاظ، يك هر تبيين و تفسير در. است شده

 آورده مـوردنظر،  منبـع  نشانى با همراه تلخيص با گاه ها، آن عبارت عين غالبا و شده

 .است شده

 است، حديث موضوع در پژوهان دانش و حوزويان استفاده براى مناسبى مرجع كتاب،

 .يابند دست دانش اين عالمان تعبيرات معانى به سهولت به آنان تا

 

 پژوهشگر

 8773 سـال  در. آمـد  دنيا به تهران در شمسى 8731 سال به نژاد جديدى محمدرضا

 و شـد  وارد السـالم  عليـه  علـى  اميرالمـؤمنين  مدرسه به اسالمى علوم فراگيرى براى

 وارد تحصيالت ادامه جهت 8771 سال در و نمود آغاز را حوزوى هاى درس تحصيل

 از اسالمى معارف كسب به اشتغال ضمن تاكنون 8737 سال از. شد قم علميه حوزه

 رجال) حديث علوم زمينه در تأليف و تحقيق و مطالعه مشغول  تر بيش مبّرر، اساتيد
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 .است بوده( درايه و

 :است قرار بدين شده منتشر وى از كه ديگرى هاى پژوهش و آثار

 شـيعه،  حـديث  ميـراث  مجموعـه  در) الدرايـة  علـم  فـى  الهدايـة  طريـق  تصحيح. 8

 (.دفترسوم

 :از است عبارت او انتشار دست در هاى پژوهش و آثار همچنين

 سنت، اهل رجال دانش با آشنايى. 8

 .الحديث علوم فى المجلسى محمدتقى المولى آراء. 1
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 در عقـل  بـراى  قـاطعى  نقـش  نگارنده كه سازد مى آشكار كتاب، اين عنوان در تأملى

 موقعيـت  برخـى  كـه  داند مى اين در را خدا وجود انكار ريشه و است قائل علم عرصه

 ترديـد  دچـار  آن اعتبار در كه جا آن تا اند، نشناخته درستى به را االهى موهبت اين

 شـده  دين فلسفه قلمرو در ضعف و ناتوانى پيدايش سبب نادرست تصور اين. اند شده

 اعتبـار  زيرا برگردانيم، آن به را عقل حجيّت و اعتبار كه است اين در عالج راه تنها و

 توسـل  تـوان  نمـى  ديگـرى  دليـل  بـه  عقل حجيّت اثبات براى. است خودش به عقل

 لـذا  اسـت،  عقـل  اعتبـار  بـر  مبتنى خود مدركى و دليل هر به توسل كه چرا جست،

 .است مطلق شكاكيّت رد كتاب اين فرض پيش

 بـا  كتاب مقدمه است، دفاع و قبول غيرقابل موضعى مطلق شكاكيّت كه آن وجود با

 خودشكن و داشته درونى ناسازگارى مطلق شكاكّيت كه دهد مى نشان منطقى بيانى

 حتى بلكه ديگران براى تنها نه ندارد، وعرضه طر  براى سخنى مطلق شكاك و است

 ندارد؟ را خدا وجود پذيرفتن توان ها آن هاى تشكيك توجيه براى

 خـود  بـه  را موافقان و مخالفان توجه كه دين فلسفه در جدى مباحث از يكى امروزه

 آن در جـدّى  مباحثى طرفين كه اى گونه به خداست، وجود اثبات بحث كرده، جلب

 كننـد  مـى  گمان كه است كسانى بررسى و نقد كتاب اين موضع اند، كرده مطر  باب

 داليـل  كـه  نيسـت  ايـن  در بحث كتاب اين در. كرد اثبات توان نمى را خداوند وجود

 مـورد  در بحـث  بلكـه  نـه،  يـا  اسـت  معتبـر  شـده  اقامه تاكنون كه خدا وجود اثبات

 اثبـات  را خـدا  وجـود  كـه  هـايى  اسـتدالل  اند، آورده مخالفان كه است هايى استدالل

 .دهند مى جلوه ناشدنى

 هـيچ  انـد  مـدعى  كـه  اى ادله. 8: پردازد مى دسته چهار نقد به مجموع در كتاب، اين

 هـاى  برهـان  اقامـه  كـه   اى ادلـه . 1. كـرد  اقامـه  خدا وجود اثبات بر توان نمى برهانى

 تـوان  نمـى  انـد  مدعى كه اى ادله. 7. كنند مى نفى خدا وجود بر را مفهومى و وجودى
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 بـر  شـناختى  جهـان  برهـان  كه اى ادله. 3. كرد اقامه خدا بر صديقين برهان نوع هيچ

 .دانند مى غيرممكن را خدا وجود

 اشـكاالت . 8: كـرد  تقسـيم  دسته پنج به توان مى ديگر نوعى به را اشكاالت اين البته

 دسـتورزبان . كانـت  معرفتـى  دسـتگاه  پوزيتيويسـتى  اشكاالت مانند شناختى، معرفت

 ضرورى، و محمولى وجود انكار مانند شناختى، هستى اشكاالت. 1 ويتگنشتان، عميق

 خدا علو خدا، مهرورزى و شرّ مسأله مانند االهياتى، اشكاالت. 3 منطقى، اشكاالت. 7

 .«خدا» واژه بدون خاص اسم مانند زبانى تحليل اشكاالت. 3 انسان، واختيار

. اسـت  شـده  تنظـيم  خاصـه  و عامـه  اشكاالت عنوان تحت فصل دو در اشكاالت اين

 از. اند داده اختصاص خود به را مستقلى فصل زياد تفصيل دليل به اشكاالت از بعضى

 را هـا  آن همه توان نمى كه است اى مبانى نيازمند ها آن نقد و اشكاالت طر  كه آنجا

 بخش و« ناپذيرى برهان نقد مبانى» طر  به كتاب اول بخش آورد، اشكاالت ذيل در

 منزله به كه كتاب مقدمه در و يافته اختصاص« ناپذيرى برهان نقد» بحث به آن دوم

 مطـر   عقـل  كـاركرد  و مطلـق  شكاكيت نقد بحث است، كتاب بخش دو فرض پيش

 .است شده

 

 پژوهشگر

 فراگيـرى  جهـت  وى كـال،  امير شهر در 8773 سال متولد اميرى سليمانى عسكرى

 تحصيالت اتمام از پ  كرد، عزيمت قم علميه حوزه به 8733 سال در اسالمى علوم

 بـه  سـره  قـدس  خمينى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه پژوهشى بخش در فلسفى

 المعـارف  دايـره  منطـق  بخش علمى مديريت و شد پذيرفته علمى هيأت عضو عنوان

 .شد گذاشته وى عهده به اسالمى عقلى علوم

 ضرورت و كليّت سرشت. 8: از است عبارت رسيده چاپ به او از كه تأليفى آثار ديگر

 .انديشه معيار. 1 ،(منطق فلسفه در پژوهشى)
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. 8: اسـت  شـده  چـاپ  گونـاگون  علمـى  نشريات در او از زير علمى مقاالت همچنين

 البتيّـه،  و خارجيه حقيقيه قضاياى. 1 جديد، و قديم منطق در جزئى و كلى قضاياى

 ذات. 7 مطلق، كامل وجود.  3 الثابت، ثبوت و فرعيه قاعده. 3 مطلق، كامل وجود. 7

 هـاى  قيـاس  در وسـ   حـد  نقـش . 3  ،السـالم  عليه على امام كالم در االهى صفات و

 كلمـات  در االهـى  صـفات . 7 صـدرالمتألهين،  ديـدگاه  از تصديق و تصور. 1 اقترانى،

 اسالمى، فلسفه در مبناگروى. 81 ،السالم عليه على اميرالمؤمنين

 :از است عبارت او انتشار دست در آثار

 ،(اسالمى فلسفه تاريخ) سينا ابن. 8

 ،(اسالمى فلسفه تاريخ) فارابى. 1

 راسـل  و فرگـه  كانـت،  نظريـه  و وجود بودن محمول بين مقايسه) محمولى وجود. 7

 ،(وجود نبودن محمول بر مبنى

 .اسالمى فلسفه در فرعيه قاعده. 3
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 متفكـر  دو سياسى انديشه بين سنجى نسبت و مقايسه پى در پژوهش اين كه آنجا از

 تبيين ها آن نظر مورد حكومت در را مردم نقش ابتدا است، بوده مردم نقش مورد در

 .است پرداخته دو آن ارزيابى و مقايسه به سپ  و

 و مـردم  بـين  مطمـئن  ارتباطى پل تنها عنوان به را مجتهدين چه اگر نائينى محقق

 نقـش  "حسـبه  امـور  در فقيـه  واليـت " رهيافت طر  با ولى كند، مى عنوان شريعت

 لـذا  و دهـد،  مـى  كـاهش  "حقوقى نظارت و اذن" حد در را فقها حكومتى و سياسى

 شود، مى منجر« فقها عامه سياسى واليت» حاكميت و آزاد خود نوعيه امور در مردم

 در. هسـتند  متصـدى  نيز را سياسى واليت حقوقى، واليت بر عالوه فقها ترتيب بدين

 رو ايـن  از. شوند مى تلقى نيز امور بر حاكم بلكه نيستند، امور به ناظر تنها فقها نتيجه

 نكـرده  اكتفـا  سـلطنت  بـر  نظارت و تحديد به نائينى، اللّه آيت خالف بر خمينى امام

 تأسي  و تبيين را مستقلى دينى حكومت "فقها سياسى انديشه" پايه بر بلكه است،

 .است شده قايل را "فعال سياسى نقش" مردم براى آن در و نموده

 سه معادله فوق، انديشمند دو حكومتى مدل و الگو كه است شده ادعا نوشتار اين در

 صـحيح  درك مـردم،  نقـش  فهـم  لذابراى باشد، مى( مردم واليت، شريعت،) مجهولى

 .است برخوردار مهمى اهميت هااز آن بين پيچيده رابطه كشف و فوق مفاهيم

 و گيرد مى قرار قاعده رأس در بخش وحدت و عامل عنوان به شريعت معادله، اين در

 بـه  بلكـه  شود، نمى خالصه "مردم و سياسى واليت" رابطه به تنها مردم نقش ميزان

 واليـت  رابطـه  مـورد  در چنانچـه  بنـابراين . است مرتب  نيز "شريعت و مردم" رابطه

 طر  قابل سياسى حاكميت كننده اعمال عنوان به "سياسى قدرت" مردم و سياسى

 حاكمان اعمال عنوان به "اجتماعى قدرت" مردم، و شريعت رابطه خصوص در است،

 .است طر   قابل سياسى

 شـده  نهادينـه  عنصـر  عنوان به "اجتماعى قدرت"به فوق ازدومتفكر كدام هيچ اگرچه

 و نظـرى  هـاى  دسـتمايه  كـه  اسـت  شده داده نشان پژوهش اين در اما اند، نپرداخته
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 .باشد مى رديابى قابل ها آن انديشه در آن مبانى

 دارا را دموكراسـى  خـودش  ذات در اسـالم  كـه  معتقدند متفكر دو هر صورت هر در

 مردم نقش و دينى حكومت تبيين براى دينى برون وجوى جست به نيازى و باشد مى

 ديـن  مبادى و مبانى از آگاهى عدم در ما مشكل منتهى. نيست سياسى حاكميت در

 آشـنايى  و طـرف  يـك  رااز اسـالم  دموكراتيك استعداد انديشمند، دو هر لذا و. است

 طـرف  از شـريعت  از اقتـدارى  تفاسير زدودن و اصيل اسالم به جامعه فكرى نخبگان

 .اند آورده روى سوم، طرف از مردم سياسى آگاهى نيز و ديگر

 

 پژوهشگر

 روسـتاى ) جـا  همـان  را ابتدايى تحصيالت و شد متولد بهشهر در مقيمى حسين غالم

 در هنرسـتان  اتمام از پ . رفت بابل به تحصيل ادامه براى و رساند اتمام به( زيروان

 هاى دوره گذراندن از پ  و شد قم علميه حوزه وارد 8773 سال در بابل، شهرستان

 دروس فراگيـرى  بـه  اشـتغال  اكنون هم و يافت راه عالى دروس به سطح و مقدماتى

ــارج ــه خ ــول و فق ــال در. دارد اص ــگاه وارد 8771 س ــد دانش ــال در و ش  8731 س

 .نمود اتمام را سياسى علوم رشته در ارشد كارشناسى

 سياسى متون" دروس اسالمى، علوم جهانى مركز و السالم عليه باقرالعلوم دانشگاه در

 سـال  از. كند مى تدري  را "سياسى جغرافياى" ،"اسالمى علوم با آشنايى" ،"اسالم

 "نقــد حلقــه" گــروه در اســالمى انديشــه و فرهنــگ پژوهشــكده در تــاكنون 8737

 .دارد علمى همكارى

. 1 دانشجويى، جنبش هاى آسيب و مطالبات. 8: از عبارتند او هاى نوشته و آثار ديگر

 واليـت . 3 شـيعه،  فقـه  در سياسـى  واليـت . 7 اسـالم،  در رأى حق مشروعيت مبانى

 انديشـه  و زنـدگى . 3 ،سـره  قـدس  خمينى امام ديدگاه از سياسى مشاركت فقيهان،

. 3 ،سـره  قـدس  خمينـى  امـام  انديشه در جمهورى مفهوم. 7 كاشفى، واعظ سياسى
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. 7 بيرونى، ابوريحان سياسى هاى انديشه. 1 علميه، هاى حوزه در انسانى علوم جايگاه

 .دانشجويى جنبش هاى آرمان و ماهيت. 81 قرآن، سازواره در سياسى انسان
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 عقيدهآزادى

 

 قـرار  بررسـى  مـورد  غـرب  و اسالم ديدگاه دو از عقيده آزادى مبانى تحقيق، اين در

 .است گرديده تبيين آن كالمى و فلسفى هاى ريشه و گرفته

 بررسـى  بـه  ،«ايمـان  آزادى» و« عقـل  آزادى» بخـش  دو در عقيـده،  آزادى پژوهش

 حـدّ : قبيل از است مطر  اسالمى فقه از كه هايى محدوديت و است پرداخته موضوع

 بحـث  بـه  زاويـه  ايـن  از را آن مانند و ابتدايى جهاد ضالّه، كتب حفظ حرمت ارتداد،

 .است گذارده

 حقوق اسناد در و بشر حقوق جنبه از عقيده، آزادى تحقيق، اين ديگر هاى بخش در

 ايران اسالمى نهضت در عقيده آزادى آن هاى پيوست در و. است گرديده مطر  بشر،

 تحقيـق  ايـن . اسـت  شـده  ارائـه  سره قدسخمينى امام حضرت هاى ديدگاه براساس

 ديـروز،  هـاى  چـالش  عقيـده،  آزادى» عنـوان  تحـت  كـه  اسـت  مفصلى مقدمه داراى

 .پردازد مى مسأله تاريخى سير به« امروز هاى پرسش

 :است آمده چنين كتاب مقدمه از بخشى در

 يـابى  ريشـه  گوناگون زواياى از عقيده آزادى نخست است شده سعى پژوهش اين در

 هـر  خـاص  نتـايج  غرب، و اسالم فرهنگ در آن ومبانى اصول تبيين با سپ  و شود

 حقـوق  در شـك  بـدون . شـود  جلـوگيرى  اشـتباه  و خل  از تا شده مشخص ديدگاه

 كـرد،  تأمل بايد عقيده آزادى با آن نسبت در كه دارد وجود متعددى احكام اسالمى،

 مرتدان براى مقرر كيفرهاى اسالم، به دعوت منظور به ابتدايى جهاد: همانند احكامى

 در تـدين  بـر  اصرار عالوه، به. دارد وجود ضالل هاى كتاب براى كه هايى محدوديت و

 آن مسئوليت و اعتقادى مسائل در دولت دخالت پذيرش و حكومت اصلى كارگزاران

. اسـت  تعـارض  در فـوق،  استنتاجات با ديگر، مسأله ها ده و دينى تربيت و هدايت در
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 خداوند تشريعى ربوبيّت در ريشه كه زندگى قانون بُعد از دين اساسا كه آن از گذشته

 همـين  از. كنـد  نمـى  تحمـل  را آن هرگز و است تضاد در ليبراليسم  جوهره با دارد،

 .است ويژه ونتايجى وفروع خاص مبانى داراى اسالم، ازنظر عقيده آزادى كه جاست

 

 پژوهشگر

 اينكـه  بـه  نظـر  و است، شده تدوين محالتى سروش محمد آقاى توس  پژوهش اين

 تكـرار  از رو اين از است، آمده كتاب اين در 7 شماره اثر معرفى در ايشان نامه زندگى

 .است شده خوددارى آن
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 خصوصىالمللبينحقوقواسالم

 

 پژوهشـى  مجموعـه  از جلـد  نخسـتين  خصوصـى،  الملل بين حقوق و اسالم پژوهش
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 مـورد  را« بيگانگـان  وضـعيت » و« تابعيـت » موضوع دو كه است عنوان همين تحت

 كهـن  رغـم  بـه  خصوصـى،  الملل بين حقوق رشته پيدايى نو. است داده قرار مطالعه

 پـژوهش  فارسـى  حقوقى ادبيات در تر كم كه است شده سبب آن، هاى موضوع بودن

 باشد، شده انجام اسالمى نگاه از خصوصى الملل بين حقوق درباره مستوفايى و كامل

 حقوقى كتب از بعضى در مناسبت به و پراكنده طور به آن مباحث از برخى چند هر

 و آورى جمـع  بـا  كـه  كـرده  تـالش  نويسـنده  رو اين از. است گرفته قرار بررسى مورد

 و پراكنـده  بطـور  اسـالمى  درفقـه  كـه  موضـوع،  بـه  مربـوط  هـاى  گـزاره  بندى جمع

 ارائـه  حقوقى نظام يك صورت به را اسالمى فقه نگاه دارد، وجود مختلف هاى درجايگاه

 و كرده استوار فقهى اوليه احكام بر را بحث اساس اگرچه مقصود اين انجام براى. كند

 وانهـاده  ــ  صالحيتداراسالمى حاكم ـ اهلش به را حكومتى و مصلحتى ثانويه، احكام

 ــ  برتئـورى  موجـود  وضـع  تحميـل  ونـه  ـ موجود وضع بر تئورى تطبيق از است اما

 .است نورزيده نيزغفلت

 وضـعيت  و تابعيـت  موضـوع  دو از يـك  هر بحث، مدخل و مقدمه طر  از پ  مؤلف

 در را بخش هر مطالب و است داده قرار تحقيق مورد بخش سه ضمن در را بيگانگان

 حقـوق  نگـاه  از موضـوع  بخـش،  هر نخست هاى فصل در. است كرده تنظيم فصل دو

 اسالم حقوق نگاه دوم هاى فصل در و. است گرفته قرار مالحظه مورد معاصر و عرفى

 بـه  نخسـت  بخـش  در تابعيت، موضوع در. است شده تبيين موضوع همان به نسبت

 بخش در. است كرده اثبات اسالم حقوقى نظام در را« تابعيت» نهاد و پرداخته كليات

 .است داده قرار بحث مورد تابعيت دادن دست از و داراشدن هاى راه سوم و دوم

 نظـام  دو نگـاه   از بيگانـه  انـواع  بيگانـه،  تعريـف  به نيز دوم موضوع نخست بخش در

 از سوم بخش در و بيگانگان وضعيت تعيين مبانى از دوم بخش در و پرداخته حقوقى

 .است گفته سخن آنان تكاليف و حقوق
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 پژوهشگر

 دوران وى آمـد،  دنيـا  بـه  شاهرود شهرستان در 8773 سال در پژوه، دانش مصطفى

 اخـذ  بـه  موفق 8737 سال در و گذراند شاهرود خود زادگاه در را متوسطه و ابتدايى

 نـزد  را سـطح  مختلـف  دروس اكثر و گرديد قم علميه حوزه راهى سپ . شد ديپلم

 دانشگاه در حضور انگيزه به اسالمى انقالب پيروزى از پ . فراگرفت برجسته اساتيد

 در و. كـرد  شـركت  8731 سـال  در انقالب كنكور اولين در اسالمى، معارف ترويج و

 نـزد  را خارج دروس نيز و. پرداخت تحصيل به ـ حوزه دروس كنار در ـ حقوق رشته

 جـواد  ميـرزا  شـيرازى،  مكـارم  لنكرانى، فاضل: عظام آيات همچون بزرگوارى اساتيد

 دانشـگاه  در تـدري   بـه  تحصـيل،  كنـار  در و كـرد  تلمّـذ  خراسانى وحيد و تبريزى

 جهـت  همـين  بـه  و نورزيـد  غفلت نيز تحقيق و پژوهش از حال عين در و. پرداخت

 .كرد آغاز نيز را دانشگاه و حوزه پژوهشكده با پژوهشى همكارى

 يافته انتشار زير هاى كتاب اساتيد، دروس تقريرات بر افزون ايشان، قلمى آثار ديگر از

 :است

 مهدويت، اصالت و انتظار. 8

 فقيه، واليت. 1

 البالغه، نهج در بعثت. 7

 اسالمى، اخالق. 3

 اسالمى، تفكر بنيادين اصول بر اى مقدمه. 3

 اسالم، در بردكى مسأله يا تن آزادى. 7

 ،(خسروشاهى اللّه قدرت آقاى همكارى با) حقوق فلسفه. 3

 .االسالمى الفقه فى الجنسيّة. 1

 در اسـالم  در بيگانگـان  و هـا  اقليت حقوق و حقوق علم مقدمه كتاب دو اكنون هم و

 .است انتشار دست
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 دينازانتظار

 

 اول بخـش  در. اسـت  يافته تشكيل دارد فصل سه كدام هر كه بخش دو از كتاب اين
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 ديـن  از انتظـار  بحـث  در اساسـى  مسـأله  كـه  شود روشن نكته اين است شده سعى

 دينى درون مسأله يك را آن توان مى آيا و دارد دينى معرفت در اهميتى چه چيست،

: اسـت  گرديـده  بررسـى  زيـر  مسائل بخش اين از فصل سه در اساس اين بر. دانست

 چيست؟ دين از انتظار بحث در اصلى مسأله كه است پرسش اين به پاسخ اول فصل

 بـوده  مفهـومى  و معنـا  چه اند نموده بحث باب اين در كه معاصر دانشوران مقصود و

 از فارغ اسالم در دينى متون آيا كه است شده مطر  پرسش اين دوم فصل در است؟

 طبـق  بـر  مسلمانان ايدئولوژيك هاى نزاع و فلسفى تاريخى، فرهنگى، فكرى، وضعيّت

 هـايى  فهم پيش و مفروضات انتظارات، داشتند، كه سياسى و فلسفى فكرى، وضعيّت

 به سوم فصل در. اند پرداخته ها آن تفسير به و اند گرفته كار به دينى متون فهم در را

 و فهـم  پـيش  از فارغ را دينى متون توان مى اساسا آيا كه پرداخته سؤال اين بررسى

 نه؟ يا كرد فهم قبلى انتظار

 تواند مى ادعا بنابر كه است هايى فهم پيش نقد و بررسى به معطوف كتاب دوم بخش

 ايـن  فصـل  سـه  در ترتيـب  بـه  منظور اين براى. نمايند معلوم دين از را ما انتظارات

 سـؤال  ايـن  بـه  پاسخ اول فصل: اند گرفته قرار بررسى و بحث مورد مسأله سه بخش

 حـل  كـه  است ممكن عقالً آيا داشت؟ انتظار دين از توان نمى را امورى چه كه است

 كـه  اسـت  مطر  سؤال اين دوم فصل در كنيم؟ طلب دين از را خود نيازهاى تمامى

 نيازهاى پاسخ لزوما و نماييم مراجعه دين از غير مرجعى به توانيم نمى امورى چه در

 داده پاسـخ  سـؤال  ايـن  به سوم فصل در كنيم؟ طلب دين از محدوده اين در را خود

 كـه  كنـد  نمى ايجاب فقه كمال يا و دين كمال چون اى كالمى مسأله آيا كه شود مى

 مشكل هر حلّ و باشيم داشته دين از است ممكن عقالً كه آنجا تا را چيز همه انتظار

 نماييم؟ طلب دين از دارد  عقلى امكان كه اى محدوده در را خود نياز و

 

 پژوهشگر



 116 

 اينكـه  بـه  نظـر  و اسـت،  يافتـه  نگـارش  احمـدى  امين محمد آقاى توس  كتاب اين

 تكرار از رو اين از است، آمده كتاب اين در يك شماره اثر معرفى در ايشان نامه زندگى

 .است شده خوددارى آن
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 نبوىسيرهدرپژوهشى

 

 رسـول  اسـتاد  زيرنظـر  و پژوهشـگران  از جمعى توس  پژوهش اين مقاالت مجموعه
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 مقـاالت  ايـن  در تـازه  و بديع اى نكته تا است بوده آن هدف و يافته نگارش جعفريان

 بـه  توجـه  بـا  و پرداختـه  نبـوى  سـيره  در قبايل نقش به مقاالت از برخى. شود ارائه

 يك هر ديگر مقاالت و داده، نشان را آنان مهم بسيار نقش دوره آن در قبايل كاركرد

 .است كرده بررسى را سيره از خاصى مقطع

 :است زير شر  به مقاله نه شامل مجموعه اين

 رمضـان /  وسلّم وآله عليه اللّه صلى اكرم پيامبر سيره در ارقم سراى تاريخى نقش. 8

: از اسـت  عبـارت  شـده  بحـث  آن از مقالـه  ايـن  در كـه  عناوينى ترين مهم: محمدى

 نگاه از أرقم دار تبلي ، سرّى پايگاه نخستين انتخاب ارقم، سراى جغرافيايى موقعيت

 .آن تقدي  و أرقم سراى سرگذشت نخست، نويسان سيره

 ايـن  در كـه  عناوينى ترين مهم: خانجانى قاسم/  نبوى سيره در خزاعه قبيله نقش. 1

 خانـه  بـر  خزاعـه  واليـت  خزاعـه،  دين خزاعه، نسب: از است عبارت شده بحث مقاله

 .خزاعه مشهور هاى شخصيت خزاعيان، و مكه فتح آن، امور و كعبه

 .بختيارى شهال/  كهن فقهى متون در امّى. 7

 كـه  عناوينى ترين مهم: آقايى حيدرى محمود/  اسالم صدر تاريخ در قباييان و قبا. 3

 قبا، اهل تبارنامه قبا، ساكنان تاريخى پيشينه: از است عبارت شده بحث مقاله اين در

 ،وسـلّم  وآلـه  عليه اللّه صلى خدا رسول رسالت دوران در قبا قبا، ساكنان دينى سابقه

 سـاكنان  و معروفـان  صحابيان، با آشنايى آن، اطراف و قبا در ساكن قبايل با آشنايى

 .قبا

 وآلـه  عليه اللّه صلى اكرم رسول دوران در مدينه تحوالت در عبداألشهل بنى نقش. 3
 عبـارت  شـده  بحـث   مقاله اين در كه عناوينى ترين مهم: نسب مرادى حسين/  وسلّم

 در عبداألشـهل  بنى جايگاه عبداألشهل، بنى آيين عبداألشهل، بنى قبيله نسب: از است

 حـوادث  عبداألشهل، بنى قبيله مؤثر نقش مدينه، نظامى و اجتماعى و سياسى اوضاع

 .عبداألشهل بنى برجستگان ،وسلّم وآله عليه اللّه صلى خدا رسول دوره
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 حسـينيان  حسـين /  هـا  رقابت و ها همدلى نبوى سيره در انصار و مهاجر مناسبات. 7

 ميـان  رقابـت  و همـدلى  وقحطـانى،  عـدنانى  مناسبات انصار، و مهاجر پيشينه: مقدم

 رقابـت  انصـار،  و مهـاجر  ميـان  ازدواج پيمانى، برادران نبوى، سيره در انصار و مهاجر

 .است مقاله اين مباحث ترين مهم از عناوين اين انصار  و مهاجر ميان

 عناوينى ترين مهم: پناه هدايت محمدرضا/  نبوى حكومت در برادرى پيمان جايگاه. 3

 و مكـه  در مسلمانان ميان برادرى پيمان: از است عبارت شده بحث مقاله اين در كه

 زنـان،  مؤاخـات  بسـتند،  بـرادرى  پيمـان  هـم  با كه انصار و مهاجران فهرست مدينه،

 و وسـلّم  وآله عليه اللّه صلى خدا رسول مؤاخات يهوديان، و منافقان مشركان، واكنش

 .مؤاخات پيامدهاى مؤاخات، نظام از پيامبر اهداف ،السالم عليه على

 كه عناوينى ترين مهم: نژاد دادش منصور/  نبوى سيره در وفود اساسى نكات بررسى. 1

 نتايج وفود، آمدن علت مورخان، نگاه در وفود: از است عبارت شده بحث مقاله اين در

 .وفود و وسلّم وآله عليه اللّه صلى پيامبر مذاكرات

 كـاظم /  المقـدس  بيـت  مكتـب  بر تكيه با اسالمى مطالعات در سيره هاى پژوهش. 7

 معرفـى  نبـوى،  سـيره  موضـوع  در غربيان مطالعات سير بررسى با مقاله اين: رحمتى

 يافتـه  اختصاص دارد نبوى سيره به اى ويژه نگاه كه المقدس بيت مكتب هاى پژوهش

 .است
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 اسالمتاريخ
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 تـاريخى  مقطـع  و اسـت  شده تدوين فصل دوازده و بخش پنج در اسالم تاريخ كتاب

 از كتـاب  ايـن . است شامل را وسلّم وآله عليه اللّه صلى پيامبراسالم رحلت تا ازجاهليت

 و است، شده طر  زمانى ترتيب به حوادث و است شمارى سال صورت به شكلى نظر

. اسـت  همـراه  قوى هاى استدالل با نقدها و آمده عمل به تحليل و نقد الزم موارد در

 متخـذ،  و منابع به استناد لحاظ از همچنين. است آن فراوان تتبع كتاب ديگر ويژگى

 تـر  بـيش  اطالعـات  كسب جهت بحث، منابع به خوانندگان مراجعه براى و است غنى

 .است مغتنم

 هـا  دانشـگاه  در( واحـد  دو قالب در) عمومى اسالم تاريخ درسى متن عنوان به كتاب

 يافتـه  تنظـيم  زيـر  ترتيـب  بـه  بخش پنج در آن مباحث عناوين و. است شده تدوين

 اللّـه  صلى محمد دوم، بخش. است مقدماتى مباحث و مدخل شامل اول، بخش: است
 چهارم، بخش هجرت، تا بعثت از محمد سوم، بخش بعثت، تا تولد از وسلّم وآله عليه

 .رحلت تا جهانى دعوت از محمد پنجم، بخش جهانى، دعوت تا هجرت از محمد

 كـدام  هـر  را مذكور پنجگانه هاى بخش مباحث كتاب پژوهشگر كه شود مى يادآورى

 .است ساخته مطر  متعددى هاى فصل در

 پژوهشگر

 سطو  تا را حوزوى دروس و شد قم علميه حوزه وارد 8773 درسال پيشوايى مهدى

 ميرزااحمـد  حـاج : آيـات  حضـرات  محضـر  در را اصـول  و فقه دروس. داد ادامه عاليه

 سـيدمحمدباقر  لنكرانـى،  موحـد  فاضـل  محمـد  اعتمادى، مصطفى شيخ حاج پايانى،

 دارالتبليـ   عـالى  دوره زمـان  همـان  در. برد پايان به بروجردى( سلطانى) طباطبائى

 .گرفت را آن نامه گواهى و راگذراند اسالمى

 متمركز تاريخى، مطالعات و تحقيقات در را خود فعاليت كه هاست سال اكنون ايشان

 علمـى  مراكـز  از تعـدادى   در اسـالمى  انقـالب  پيروزى از پ  همچنين. است كرده

 هايى كتاب تأليف و تدوين به و كرده تدري  را معصومين سيره دانشگاهى و حوزوى
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 بـه  و شده چاپ بارها تاكنون ها آن از برخى. است پرداخته پيشوايان سيره زمينه در

 .است گرديده ترجمه نيز استانبولى تركى و عربى زبان

 :قراراست بدين ايشان پژوهشى آثار ديگر

 سيره. 7 ها، خاطره سرزمين شام. 1 آزارى، و صلح پرچمدار السالم عليه حسن امام. 8

. 7 ،(ترجمـه ) السـالم  عليـه  حسـين  انقـالب  ارزيـابى . 3 آزاده، پيشـواى . 3 پيشوايان،

. 1 ،السـالم  عليـه  بـاقر  امـام  زنـدگانى  از دورنمـايى . 3 شـيعه،  اسالمى هاى شخصيت

 راسـتين  قهرمانـان . 81 ،(ترجمـه ) شـيعه  شـناخت . 7 تطبيقـى،  فقـه  از هـايى  بحث

 (.ترجمه)

 علمى نشريات در كه تاريخى هاى پژوهش زمينه در مقاله شمارى بى تعداد همچنين

 .است گرديده مندرج مختلف
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 ايراندرتشيّعاجتماعىسياسى،تحوالتتاريخ

 

 شدن رسمى و بالندگى شكوفايى، رشد، چگونگى و چرايى تحقيق، اين اصلى موضوع
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 كتـاب  مباحـث  بـه  گذرا نگاه يك در. است اسالمى ايران در اثناعشرى تشيع مذهب

 آنان شركت متشيّع، ايرانيان مذهبى ـ سياسى هاى فعاليت نمود اولين: گفت توان مى

 .بود "وسلّم وآله عليه اللّه صلى محمد آل من الرضا" شعار با مبارزاتى در

 اسـالمى،  جامعـه  بـر  عباسـيان  و امويـان  سياسـى  و فكرى استبداد تسل  دوران در

 روى فرهنگـى  هـاى  فعاليـت  به خفا در و نهادند گردن تقيّه مذهبىِ حكم به شيعيان

 ،عليهماالسـالم  عسـكرى  حسـن  بـن  حجـت  حضـرت  دوازدهم امام غيبت با. آوردند

 مـورد  در شـيعى،  فقهـاى  و علمـا  و دادند دست از را ائمه با مستقيم ارتباط شيعيان

 رأى خالفت، دستگاه و بويه آل خصوص به وقت، هاى حكومت و شيعيان ميان تعامل

 كـاهش  و شـيعه  امت اعتالى هدف با دربارها، در ورود با شيعيان. دادند همكارى به

 .برداشتند شيعيان منافع جهت در هايى گام برشيعيان، وارده فشارهاى

 فعاليت. واداشت تقيّه به را شيعيان ديگر بار برايران، سلجوقى و غزنوى تركان تسل 

 آنـان  فرهنگـى  هاى فعاليت بر كه درحالى داد، نتيجه شاه ملك دوره اواخر در شيعيان

 و شـيعه  از اعـم  مسـلمانان،  بغـداد،  و ايـران  بر مغوالن تسل  با. بود شده افزوده نيز

 بـين  از تسـنن  اهـل  سياسى برترى و گرفتند قرار مساوى سياسى موقعيّت در سنى،

 ايران مذهبى تاريخ. يافت رسميّت درايران تشيّع مذهب كوتاه مدتى براى حتى رفت،

 تشـيّع  جهـت  بـه  تمايل با تشيّع، و تسنن دومذهب آشتى درمسير تيموريان دردوره

 .رفت پيش

 نـزد  او تربيـت  و تعلـيم  و كيـا  آل نـزد  الهيجان در صفوى اسماعيل چندساله اقامت

 و داشـت  تشـيع  مـذهب  بـه  بخشـيدن  رسميّت در مهمى نقش عشرى، اثنى شيعيان

 ايثـار  بـا  و مختلف هاى قالب و شكل در شيعيان سرسختانه و وفقه بى تالش باألخره،

 .نشست ثمر  به قرن نه از بعد خانمان، و مال و جاه

 پژوهشگر

 در و گشـود  جهـان  به ديده تبريز شهر در شمسى8771 سال به آذر تركمنى پروين
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 دانشگاه رهسپار عالى تحصيالت جهت ديپلم اخذ از پ . رفت تهران به 8773 سال

 مقطـع  8737 سـال  در: گرديـد  زيـر  علمـى  مـدارك  و مـدارج  كسب به موفق و شد

 در 8773 سـال  در و. رساند پايان به را تاريخ رشته در تهران، دانشگاه از كارشناسى،

 فـارغ  ايـران،  تـاريخ  رشـته  در ايـران،  فرهنگ پژوهشكده از ارشد، كارشناسى مقطع

 در بهشـتى،  شـهيد  دانشـگاه  از دكترى، مقطع در 8711 سال در و. گرديد التحصيل

 .شد التحصيل فارغ اسالمى، دوره در ايران تاريخ رشته

 مجلـه  سـردبيرى  8711 سـال  مـاه  دى از تحقيق، و تحصيل ها سال بر عالوه برده نام

 .دارد عهده بر نيز را "سمت" سخن

 :است قرار بدين وى تأليفات ديگر

 صفاريان، دوره در ايران فرهنگى و اقتصادى سياسى، تحوالت تاريخ. 8

 اسالمى، دوره ايران تاريخ توصيفى گزيده شناسى كتاب. 1

 .ديلميان دوره در ايران فرهنگى و اجتماعى سياسى، تحوالت تاريخ. 7

 :است رسيده چاپ به كشور پژوهشى نشريات در زير مقاالت وى از همچنين

 حجاب، از بيگانگان تصوّر و تصوير. 8

 السالم، عليه سيدالشهداء مكتب براى فريادى و ميتينگ عزادارى،. 1

 ايلخانان، دوره در ايران شيعيان موقعيّت. 7

 اموى، دوره ايران در تشيع اهل موقعيت. 3

 .التواريخ جامع و همدانى اللّه فضل رشيدالدين. 3

11 

 

 قرآنزبانتحليل

 

 چـه  بـا  قـرآن  در خداونـد  كه است مبنايى پرسش اين تحليل پى در حاضر پژوهش
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 است؟ برده كار به اى شيوه چه وحيانى هدايت انتقال در و گفته سخن مردم با زبانى

 يك كالم، و سخن گزينى جاى با حقايق و معانى رسانايى مفهوم در زبان كه جا آن از

 انسـانى  اجتمـاع  ظـرف  در گونـاگون  هـاى  نقش با معنا و صوت ميان قراردادى نظام

 كـرده  اسـتفاده  ابـزار  همـين  از ها انسان به خود پيام رساندن براى نيز خداوند است،

 زبـان  يـك  داراى قـرآن  آيـا  چيست؟ قرآن زبان شود پرسش دارد جا رو اين از است 

 ويـژه؟  ياعرف است مردم عموم عرف زبان همان قرآن زبان متعدد؟ هاى زبان يا است

 اى اسـطوره  يا و رمزى هنرى، عرفانى، فلسفى، علمى، زبانى را قرآن زبان توان مى آيا

 .است آن مانند و ها پرسش اين به پاسخ پى در پژوهش اين دانست؟

 آن، گونـاگون  كاركردهـاى  زبـان،  مفهوم نخست وگو، گفت مورد موضوع پرداخت در

 حوزه به تر نزديك درگامى سپ . است شده كاوش زبان فلسفه و معنا و لفظ ارتباط

 هايى چالش و درونى و بيرونى منظر دو از قرآن زبان طر  چرايى پرداخته، دين زبان

 در. است گرفته قرار توجه مورد دارد، قرار دينى انديشه روى پيش در ما عصر در كه

 متـون  شناختى، معرفت گوناگون هاى جنبه از بحران هاى ريشه وجو جست اين خالل

 هاى نظريه پيدايش منشأ كه تجربى شناسى معرفت از زاييده هاى فلسفه و غرب دينى

 ايـن  گاه آن. است شده واقع بازشناسى مورد است غرب فرهنگ در جديد دينى زبان

 رهيافـت  چـون  جديـد  دينـى  زبـان  هاى ديدگاه آيا كه آمده ميان در اساسى پرسش

 ديـن،  زبـان  از كـاركردى  تحليـل  ديـن،  زبـان  قلمدادكردن معنا بى در پوزيتيويستى

 و مسـلمانان  ما روى پيش در ممكن هاى گزينه تنها انتقادى نگرى واقع و نمادانگارى

 فـراهم  نتيجه اين مبنايى نگرشى با جا اين در است؟ قرآن متن و فرهنگ بر منطبق

 از كه است هايى پاسخ محتوايى، جدى ابهام از نظر صرف  ها ديدگاه اين كه است آمده

 نسـبتى  قرآن به مربوط فكرى مبادى و مبانى با و برخاسته اى ويژه فكرى جغرافياى

 .ندارد

 را قـرآن  زبـان  در نويسنده مدعاى كه ديگرى پارادايم طر  و رهيافت اين تحليل در
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 روى بدين. شود بازگشايى قرآن زبان به مربوط مسائل تا شده تالش دهد مى تشكيل

 و هـا  گـزاره  منظـر  از سـپ   و گرديده ارزيابى مفردات ساحت در قرآن زبان نخست

 وجوه؟ ذو يا است وجهى يك زبان داراى قرآن آيا كه شده دنبال موضوع اين ها آموزه

 مفاهيم حقيقى پشتوانه نفى مالزم آيا قرآن در ادبى مجازهاى وجود ديگر سوى از و

 در چنـد  هر قرآن برين حقايق نداشته، وجود اى مالزمه چنين يا شود مى تلقى قرآن

 حقيقـت  معبـر  كـه  آورد مـى  پديد را مجاز و تشابه رو اين از و گنجد نمى الفاظ دامن

 چـه  باشد، نمى قرآن واالى حقايق نمادانگارى مستلزم هرگز موضوع اين ليكن است 

 از قـرآن  معـارف  جملـه  از و هسـتى  حقـايق  از خويش معرفت ميزان به انسان اينكه

 .داشت خواهد زبانى تعبير ها آن

 ويژگـى  دو واجـد  قـرآن  هـاى  آموزه و ها گزاره كه شده تبيين اثر اين ديگر بخش در

 رو ازاين تحريك، قصد به اثركاركردى صرف نه و است گويى واقع و تأثيرگذارى توأمان

 تـاريخى  نـزول  لحاظ اين از قرآن نگريست، محض تاريخى منظر از را ها آن توان نمى

 .جاودانه و فراتاريخى پيام و ساختار دارد،

 ويـژه  زبان" ديدگاه. دهد مى تشكيل را كتاب ديگر بخش قرآن زبان كشف هاى شيوه

 گوناگون هاى گرايش با مردم تمامى زبان تواند مى كه "قرآن خاص عرف" يا "هدايت

 .باشد معنوى و علمى متفاوت سطو  و

 تشكيل قرآن معنايى سطو  فرايند مبانى و معناشناسى را پژوهش اين فصل آخرين

 نگـرش  ايـن  در. اسـت  شده تشريح اسالمى بنيادين هاى انديشه پرتو در كه دهد مى

 سپ . است قطعى اذعان مورد وحيانى سخن گوينده هدف و مركزى معناى نخست

 هاى فهم گذارى ارزش معيارهاى و قرآن معانى به يابى راه مكانيزم و معتبر فهم امكان

 .است شده تحليل گوناگون

 

 پژوهشگر
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 پ  و شد قم علميه حوزه وارد اسالمى انقالب بحبوحه در روشن سعيدى محمدباقر

 اصـول  و فقـه  هـاى  درس  كنار در زمان هم رسالت، علميه مدرسه در مقدمات طى از

 دروس در و گذراند مصبا  اللّه آيت نظر زير را حق راه در مؤسسه آموزشى هاى دوره

 استفاده شيرازى مكارم لنكرانى، فاضل خراسانى، وحيد آيات حضرات محضر از خارج

 مـدرك  قـم  مدرس تربيت دانشگاه از 8733 سال در نيز دانشگاهى دروس در و. برد

 حـديث  و قـرآن  علـوم  رشـته  در 8718 تـاريخ  در و نمـود  دريافت ارشد كارشناسى

 .شد التحصيل فارغ

 مؤسسـه  در 8773 سـال  از علمـى  مجـامع  در وى تـدري   و پژوهشـى  هاى فعاليت

 .شد شروع سره قدس خمينى امام پژوهشى و آموزشى

 :است قرار بدين نگاشته وى كه اى شده چاپ آثار ديگر

. 3 قـرآن،  علـوم . 7 نـزول،  اسـباب . 1 مسـيحيت،  و اسالم ديدگاه از وحى تحليل. 8

 .شناسى معجزه. 3 شناسى، وحى

 :است شده درج علمى نشريات در زير مقاالت او از همچنين

. 7 ،السـالم  علـيهم  بيـت  اهـل  تفسيرى روش. 1 قرآن، موضوعى معاجم بر نگرشى. 8

 زبان. 7 قرآن، در شناسى مسيح. 3 قرآن، نگاه در بارى تنزيه. 3 قرآن، نظر از صحابيان

 قراآت، و قرآن. 7 قرآن، فهم. 1 قرآن، در متشابه و محكم مسأله بر نگرشى. 3 قرآن،

 االهيـات  بـازنمود  يـا  شـناخت  دين. 88 آن، پيامدهاى و دين از گرا تجربه قرائت. 81

 خمينـى  امـام  منظـر  از دين غايات. 87 عبادت، و توحيد مشكوة واليت. 81 تجربى،

 امـام  منظـر  از وحيـانى  معرفـت . 83 دينى، متون و دين فهم منطق. 83 ،سره قدس

 .اسالمى انديشه با آن نسبت و هرمنوتيك. 87 ،السالم عليه على
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 اسالمىاخالقوارسطويىاخالقمبانىتطبيق
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 بـه  نيازى و است بهره بى متفق و بديع نظرى هاى بررسى از ما كشور در اخالق حوزه

 اتصـال  همـواره . باشد نمى عرصه اين به پرداختن لزوم و اهميت باب در گفتن سخن

 ايـن  عينـى  تجسـم  و سـو  يـك  از سـنت  و كتاب بديل بى سرچشمه به اسالمى اخالق

 خاطر اطمينان و دلخوشى مايه آنچنان ديگر سوى از اخالق بزرگ معلمان در تعاليم

 كـردن  تئـوريزه  اسالمى، اخالق نظام تبيين ضرورت به تر كم كه است بوده متفكرين

 اين وجود بدون كه حالى در اند، داشته التفات اخالق فلسفه مباحث به پرداختن آن،

 .بود ميسرنخواهد جهانى الگوى يك عنوان به اسالمى اخالق ارائه ها زمينه

 بـه  و "ارسـطويى  اخـالق  از اسـالمى  اخالق كتب برخى تأثر": فرضيه با پژوهش اين

 عمـده  بخش چهار در و پردازد مى اسالمى اخالق شناسى آسيب به اى كتابخانه روش

 :گردد مى ارائه ذيل شر  به

 ارائه انتقادى گزارش صورت به كه بخش اين تدوين جهت: ارسطويى اخالق مبانى. 8

 پراكنـده  وى از مانـد  بـاقى  آثار البالى در كه ارسطو اخالقى نظرات ابتدا است، شده

 نظمـى  و گرديده اخذ اطالعات اين از وى اخالق مبانى سپ  و آورى جمع باشد، مى

 درباره" ،"نيكوماخوس اخالق": از عبارتند بخش اين عمده منابع. است يافته منطقى

 ."سياست" و "متافريك" ،"نف 

 سـپ   و كـريم  قـرآن  عمـده  محـور  بخـش  اين تنظيم در: اسالمى اخالق مبانى. 1

 .باشد مى شريفه احاديث

 .ها تعارض "احيانا و ها تفاوت ها، شباهت يافتن و مذكور مبناى دو مقايسه. 7

 كـه  مسـلمين  توسـ   شـده  تـأليف  اخالقى كتب در: اخالق مبانى پسينى بررسى. 3

. باشـد  مى التقاطى و ارسطويى اسالمى،: گروه سه در آثار اين بندى دسته آن حاصل

 تبيين مسلمين فرهنگ در التقاطى اخالق  آمدن پديد چگونگى بخش اين ضمن در

 .است شده ذكر خصوص اين در شواهدى و
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 پژوهشگر

 در اسـالمى  كـالم  و فلسفه رشته در 8733 سال در ،8733 متولد ذوالحسنى فرزانه

 . شد التحصيل فارغ تهران دانشگاه از ارشد كارشناسى مقطع

 صـادق  امـام  دانشـگاه  پژوهش بخش با را خود پژوهشى هاى همكارى سال همان در
 بـه  مربـوط ) شـيعه  كـالم  شناسـى  كتاب نظير هايى پروژه در و. كرد آغاز السالم عليه

 دكتـر  معظم استاد با( خواهران واحد به مربوط) تجريداالعتقاد شر  و( برادران واحد

 .داشت همكارى قراملكى فرامرز احد

 به مربوط امور از اعم دانشجويى تحقيقات بخش مسئوليت تدري  كنار در تدريج به

 گرفـت  عهده به السالم عليه  صادق امام دانشگاه خواهران واحد در را... و ها نامه پايان

 رونـد  بـر  علمى نظارت بر عالوه مدت اين در. دارد ادامه امروز به تا همكارى اين كه

 سـمينارها  و ميزگردها پژوهشى، مختلف هاى كارگاه برگزارى در ها، نامه پايان تدوين

 .است نموده شركت

 امام ديدگاه از دينى حكومت ابعاد بررسى" همايش در السالم عليه على امام سال در

 كميته مسئوليت خواهران واحد السالم عليه صادق امام دانشگاه در "السالم عليه على

 حكومـت  در آزادى" عنـوان  تحـت  اى مقاله همايش اين در. داشت عهده به را علمى

 .كرد ارائه "السالم عليه على امام
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 جاودانگى

 

 منظرهـاى  از تـوان  مـى  را مسـأله  ايـن . اسـت  بشر هميشگى هاى ازدغدغه جاودانگى

 و فلسـفى  منظـر  از جاودانگى مسأله حاضر تحقيق در. داد قرار بررسى مورد مختلف

 عقيـده  وجـود  به نخست بحث اين راستاى در. است گرفته قرار بررسى مورد كالمى

 آنگاه شده، پرداخته ابراهيمى اديان و اوليه هاى تمدن قديم، هاى انسان در جاودانگى

 همـانى  ايـن  مباحـث  بـر  و گرفتـه  قرار دقت مورد جاودانگى با مرتب  فلسفى مبانى

 مطر  نظريات به آنگاه. است شده تمركز شعور مسأله و بدن و نف  رابطه شخصيّت

 راسـتا،  ايـن  در. اسـت  شـده  پرداخته مسيحى و اسالمى حيطه در جاودانگى باب در

 غزالـى،  اشـعرى،  ابوالحسـن  اشـراق،  شـيخ  سـينا،  ابن همچون انديشمندانى نظريات

 برن، سوئين پراي ، آگوستين، آكوئيناس، توماس آراء نيز و گرديده مطر  مالصدرا،

 .است شده بيان اولن جفرى و هيك جان

 آن در كـه  يافتـه  اختصـاص  جاودانگى اثبات داليل به فصلى كتاب، مباحث ادامه در

 در. اسـت  گرفتـه  قـرار  نقد مورد تقريروسپ  فراروانشناسانه و كالمى فلسفى، داليل

 در. اسـت  شـده  اسـتناد  بـاره  ايـن  در منابع جديدترين به فراروانشناسانه داليل تقرير

 غيـر  داليلـى  جـاودانگى  ردّ در شده اقامه داليل كه شود مى حاصل نتيجه اين پايان،

 ايمـان  همـه،  از بيش كه است اى عقيده جاودانگى، همچنين است، نادرست يا معتبر

 .سازد مى موجّه و ممكن را آن به اعتقاد پيامبران به

 

 پژوهشگر

. شد ديپلم اخذ به موفق 8773 سال در و متولد تهران در 8733 سال به اكبرى رضا

 بـه  ارشـد  كارشناسـى  مقطـع  در السـالم  عليه صادق امام دانشگاه در 8777 سال در
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 و شد پذيرفته دكترى مقطع در  تهران دانشگاه در 8733 سال در. پرداخت تحصيل

 از تحصـيل  دوران در. گشـت  التحصـيل  فارغ دكترى رساله از دفاع با 8711 سال در

 و مصـطفوى  سيدحسـن  اللّـه  آيت از همه از بيش كه نموده استفاده متعددى اساتيد

 دانشـگاه  در 8733 سـال  از. است برده بهره دستجردى وحيد دكتر و قراملكى دكتر

 .باشد مى علمى هيأت عضو السالم عليه صادق امام

 منظر از ذهنى وجود: از عبارتند تاكنون ارشد كارشناسى مقطع از وى علمى كارهاى

 واصـل  بـرن  سـوئين  دينـى،  تجربـه  ــ  ديگـر  منظرى از معقول و عاقل اتحاد ـ ديگر

 تـا  تراكتـاتوس  از ايمـانى،  بـاور  تا زبانى بازى از ـ دينى تجربه و گاتينگ ـ زودباورى

 غرابـت  و ديـن  ــ ( تعليـق  و ترجمـه ) شـكاكيت  بر نقدى علم، نوع دو ـ يقين درباره

 جـان  گـروى  كثرت ـ( ترجمه) بيستم قرن در دين فلسفه ـ( تعليق و ترجمه) اخالق

 از پـ   فيلسـوفان  و مالصـدرا  ديـدگاه  از بدن و نف  رابطه ـ ديگر منظرى از هيك

 ـــ ســنتى مبنــاگروى نقــد و بررســى ــ  اســت فكــر داراى كــامپيوتر آيــا ـــ دكـارت 

 طريـق  از جاودانگى ـ جاودانگى به مربوط نظريات به نگاهى ـ كواين و گروى طبيعت

 سنتى نگاه در معقوليت ـ واسطه بى و واسطه با گروى واقع حسى، ادراك ـ مادى بدن

 مرحـوم  المنطـق  كتـاب  بـر  تكيه با قضايا احكام نقد ـ گروى ايمان و ويتكنشتاين ـ

 و كثرت ـ گروى ايمان ـ شكاكيت و دين ـ غرب سنتى منطق با آن مقايسه و مظفر

 .دينى تجربه ـ فلسفه و منطق بر نو درآمدى ـ شناختى معرفت منظر از اديان تعدد
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11 

 

 دولتمردانوشهروندانوظائفوحقوق

 

 مقدمـه  در. اسـت  يافتـه  سـامان  خاتمـه  يك و دفتر دو مقدمه، يك در پژوهش اين

 دو در دفتـراول . است گرفته قرار بحث مورد حقوق سرچشمه و وتكليف، حق مفهوم

 بخـش  در. اسـت  شـده  تنظـيم  "شـهروندان  وظـايف " و " شهروندان حقوق" بخش

 حاكميـت،  روحـى،  و فكـرى  رشد سالم فضاى از برخوردارى چون حقوقى از نخست

 چـون  وظـايفى  از دوم بخش در و مردان دولت بر نظارت سياسى، و اجتماعى آزادى

 و ازمنكـر  نهـى  و معـروف  امربـه  اسالمى، حاكم از اطاعت حكومت، به نسبت وفادارى

 .است شده بحث دولتمردان نصيحت

 شـده  تنظـيم  "دولتمردان وظايف" و "دولتمردان حقوق" بخش دو در نيز دوم دفتر

 و امـر  از اسالمى، فرهنگ در اسالمى حاكم جايگاه از بحث از پ  دفتر اين در. است

 و منـابع  بـر  واليـت  ،(قضـايى  حاكميـت ) داورى و قضـاوت  ،(سياسى حاكميت) نهى

 حقـوق  عنـوان  به مراقبت، و نظارت و( واقتصادى مالى حاكميت) عمومى هاى ثروت

 بـه  امنيـت،  ايجاد و تربيت و تعليم مشورت، مواسات، اجتماعى، عدالت از و حكومت

 تبيـين  دار عهده نيز پژوهش خاتمه. است شده گفته سخن دولتمردان وظايف عنوان

 بـا  مباحـث . اسـت  دولتمـردان  و شـهروندان  متقابل وظايف انجام و حقوق اداى آثار

 زمينـه  هـر  در موجـود  شـبهات  و سـؤاالت  بـه  ناظر و نقلى و عقلى داليل به استناد

 سياسـى  نظـام  برجسـتگى  شـبهات،  و سـؤاالت  به گويى پاسخ ضمن تا شده پيگيرى

 نويسـنده  كـه  ذكراسـت  قابـل . آشـكارگردد  ديگر سياسى مكاتب با مقايسه در اسالم

 پـيش " بـا  بايـد  عرصه اين در پژوهش كه انقالب فرزانه رهبر رهنمود اين به باايمان

 وارد ،"غربـى  رايـج  تفكـرات  بر مبتنى" نه گيرد، انجام "اسالمى نظام حقانيت فرض
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 .است برده پايان به را آن نگارش سال دو مدت در و شده عرصه اين در تحقيق

 

 پژوهشگر 

 معارف با پدر مرحوم تشويق با نوجوانى سنين از ،8731 سال متولد ورعى جواد سيد

 علميـه  مـدارس  از يكـى  وارد رسـما  متوسـطه  دوره پايان از پ  و شد آشنا اسالمى

 در را االهيات رشته كارشناسى مقطع حوزوى، علوم تحصيل با زمان هم. گرديد تهران

 ادامـه  براى 8773 سال در. گذراند تهران دانشگاه اسالمى معارف و االهيات دانشكده

 در را سطح مقطع اساتيد، از چند تنى محضر در و. شد قم علميه حوزه وارد تحصيل

 برجسته اساتيد اصول و فقه خارج دروس در زمان آن از. رساند پايان به 8777 سال

 بر عالوه. شد حاضر مستمر صورت به زنجانى شبيرى اللّه آيت درس در ويژه به حوزه

 كسـب  فنون اين اساتيد محضر از نيز عرفان و فلسفه تفسير، رشته در سالى چند آن

 .نمود فيض

 و پـژوهش  تحقيق، تدري ، قم علميه حوزه به ورود از پ  وى هاى فعاليت جمله از

 بـه  رهبـرى  خبرگان دبيرخانه تحقيقات مركز در كه است چندسالى و. است نگارش

 .دارد اشتغال "حكومت و سياست" زمينه در پژوهش
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 قرآندرحكومت
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 هدايت مسير در و هاست مكان و ها زمان همه در انسان جاودانه راهنماى كريم قرآن

 ايـن  بـر . باشد مى گسترده و متناسب احكام و معارف داراى مطلق، كمال سوى به او

 هـاى  شاخصه و پرداخته قرآن حكومتى و سياسى مباحث تبيين به رساله اين اساس

 .است گرفته پى قرآن منظر از را اسالمى حكومت

 موضـوع  در وهمچنـين  سياسـت  عام حوزه در كريم قرآن تحقيق، اين نتايج براساس

 بيان حد در نه دخالت، اين. است كرده دخالت جامعه سياسى اداره و حكومت خاص

 مـدرن  سياسـى  نظام يك هاى شاخصه عنوان به آنچه تمام به نه و است كلى اهداف

 تبيين از پ  كه معنا اين به دارد، ميانى حالت بلكه است، پرداخته شود مى شناخته

 و مهـم  اصول به دولت، شناسانه جامعه و شناسانه انسان مبانى ارائه و حكومت اهداف

 .است كرده عنايت شود، مى ذكر ادامه در كه ترتيبى به حكومت كالن ساختار

 مشروعيّت و علوى و نبوى دولت مشروعيّت اسالمى، حكومت مشروعيّت منشأ درباره

 غيبـت  عصـر  در و اسـت  بـوده  االهـى  ،السـالم  علـيهم  معصـوم  امامـان  ديگـر  واليت

 عـدالت،  فقاهـت،  اسـالم،  رشـد، ) الزم شـراي   داراى رهبـر  واليت اعمال مشروعيت

 بـه  آن از كـه  دارد، بسـتگى  مـردم  همراهى و اقبال به( شجاعت و مدبّريت مديريت،

 .است شده ياد مردمى ـ االهى مشروعيّت

 زمين، بر كامل انسان خالفت ديگر، يك به نسبت مؤمنان واليت بر كننده داللت آيات

 تـرين  مهـم  از حكومـت،  عرصـه  در مشـورت  لزوم و صالحان براى زمين نهايى وراثت

اولاىالنباى" چون آياتى و است غيبت عصر در مردمى ـ االهى مشروعيّت داليل

 بـه  يـا  و صـراحت  به "...واطيعواالرسولواطيعوااللّه"."انفسهممنبالمؤمنين

 السالم عليهم معصوم امامان و وسلّم وآله عليه اللّه صلى پيامبراكرم خاص نصب اشاره،
 كـالن  هـاى  گيـرى  تصـميم . دهـد  مـى  دسـت  رابه اسالمى  جامعه سياسى رهبرى به

 آراء اكثريــت از تبعيـت  و الزم مشـورت  ايـن  و اسـت  مشـورت  بـر  مبتنـى  حكومـت 

 "بينهمشورىوامرهم" آيه دو نظريه اين داليل ترين مهم. است ضرورى مشاورين
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 .است "االمرفىشاورهم" و

 مـردم  سياسـى  هاى وآزادى حقوق حفظ به موظف دولت داخلى سياست درمحدوده

 ملـى  مصـالح  و ديـن  چارچوبـه  رعايت جز چيزى كه آزادى مرزهاى حفظ با و است

 تـا  دولـت  هـاى  سياسـت  بـا  مخالفـت  در خود سياسى نظرهاى ابراز در مردم نيست،

 هـاى  شاخصـه  از اجتمـاعى  عـدالت . هسـتند  آزاد مجريـان  و ها سياست تغيير سرحد

 سياسـى،  هـاى  درعرصـه  كـه  داورى، و قضـا  در تنها نه و است اسالمى دولت اساسى

 .گردد مراعات بايد خارجى و داخلى فرهنگى، و اقتصادى

 داللـت  ابتـدايى  جهـاد  بـه  اجمـاالً  آيـات  از بعضـى  گرچه خارجى سياست عرصه در

 صـورت  در و اسـت  دفـاعى  جهاد بيانگر جهاد آيات غالب رسد مى نظر به اما كند، مى

 مـردم،  گـوش  بـه  اسالم پيام رسيدن از مخالفت عدم و غيرمسلمانان گرى فتنه عدم

 و آميـز  مسـالمت  برخـورد  حاضـر  عصـر  در. نيست اسالمى عقيده تحميل در اجبارى

 ايـن  در. نـدارد  قرآنى منع ديگر كشورهاى با رابطه برقرارى در اسالمى مصالح حفظ

 نهـى  ديگـران  بـا  روابـ   در فريـب  و نيرنگ بكاربردن از شدت به قرآن گرچه رابطه

 عنايـت  با را غيرمسلمانان با ارتباط در مسلمانان احتياط و انديشى دور ولى كند، مى

 دولـت  تـوان  مـى  شد ذكر آنچه به توجه با. دهد مى قرار تأكيد مورد آنان روحيات به

 از اسـتفاده  با ها آن تتميم شده استنتاج رهبردهاى و اصول حفظ با را قرآنى مطلوب

 .كشيد تصوير به بشرى تجارب و داد خدا عقل

 

 پژوهشگر

 دانشـگاه  بـه  ديپلم اخذ از پ  و شد متولد تهران در 8731 درسال زاده قاضى كاظم

 كـرد  هجرت قم به ها دانشگاه تعطيلى با زمان هم اسالمى انقالب پيروزى با. يافت راه

 دروس از سال 83 مدت به 8777 سال از. نمود آغاز را قم علميه حوزه در تحصيل و

 حائرى سيدكاظم اللّه آيت و تبريزى ميرزاجواد اللّه آيت ويژه به حوزه بنام اساتيد خارج
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 و اسـالمى  معـارف  ارشـد  كارشناسـى  رشـته  در حوزه در تحصيل ضمن در. برد بهره

 اخـذ  بـه  موفـق  و پرداخت دانشگاهى تحصيل ادامه به حديث و قرآن علوم  دكتراى

 رهبرى خبرگان مجل  انتخابات در شركت براى 8733 سال در. شد دكترى مدرك

 بـا  زمان هم. كرد دريافت اجتهاد در تجزّى گواهى نگهبان شوراى علمى امتحانات در

 تـدري   بـه  دانشـگاه  در نيـز  اكنـون  هم و پرداخت حوزوى علوم تدري  به تحصيل

 .دارد اشتغال

 مقاالت و باشد مى حديث و قرآن سياسى، ـ فقهى مباحث حوزه در آثارى داراى وى

 هـاى  كتـاب  تـاكنون . اسـت  يافتـه  انتشـار  كشـور  علمـى  نشريات در وى از متعددى

 وى از اسـالمى  حكومـت  و فقيـه  واليـت  و خمينى امام سياسى ـ فقهى هاى انديشه

 بـا  نيـز  و اسـت،  دار عهـده  را متعـددى  پژوهشى هاى مديريت وى. است يافته انتشار

 .است داشته همكارى تحقيقاتى و علمى مراكز برخى

  
 
 
 
 
 
 

 

 

11 

 

 وحىوعقل
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 فيلــون. دارد ديرينــه اى پيشــينه وحيــانى و عقالنــى معــارف ميــان رابطــه بررســى

 نخستين از يكى السالم عليه عيسى حضرت معاصرِ يهودى انديشمند.( م.ق11ـ31م)

 يونان فلسفه با يهود دين آهنگى هم درباره و نهاده گام عرصه اين در كه است كسانى

ــراى را خــود تــالش آغــاز همــان از نيــز مســيحى متفكــران. اســت گفتــه ســخن  ب

. اند گرفته كار به مسيح وار فديه ومرگ تجسّد تثليث، چون هايى انديشه ساختن عقالنى

 اى تـازه  رونـق  وحـى  و عقـل  ميان رابطه مسأله اسالمى، عالم به يونان فلسفه ورود با

 پرداختنـد  ديـن  ازكيـان  دفـاع  به مسلمان انديشمندان و فيلسوفان از بسيارى و يافت

 حى» كتاب در طفيل ابن اصلى رويكردهاى. ورزيدند تأكيد ووحى عقل وبرسازگارى

 فيمـابين  المقـال  فصـل » چـون  هـايى  كتـاب  تـأليف  از رشد ابن انگيزه و« يقظان بن

 .است بوده نكته همين« االدلة مناهج عن الكشف»و« االتصال من والشريعة الحكمة

 از گيـرى  بهـره  بـا  و بحـث  ايـن  تاريخى پيشينه به نگاهى با« وحى و عقل» پژوهش

 باره اين در آمده پديد اصلى هاى ديدگاه انگليسى، و عربى فارسى، منبع پانصد حدود

 بـاور  بـه . كـاود  مـى  اسـالمى  اصـيل  انديشـه  در را عقـل  جايگـاه  و كند مى بررسى را

 حقيقـى  جايگـاه  در را آدمـى  معرفتـى  منابع از كدام هر اسالمى معارف نويسندگان،

 ايـن  بـر . انـد  نسـتانده  ديگـرى  بـه  حرمتى بى راه از را يك هيچ داد  و اند نشانده خود

 بـر  ديگرسـو  از و خوانـد  مـى  درونى پيامبر را عقل سو يك از بيت اهل مكتب اساس،

 .دارد بازمى قلمروها از برخى به ورود از را آن و نهد مى انگشت عقل هاى كاستى

 

 پژوهشگر

 :است شده تدوين محققان از تن دو توس  پژوهش اين

 دوران گذرانـدن  از پـ   و آمـد  دنيـا  به تهران در 8733 سال در يوسفيان حسن.0

 وى. گرديـد  علميه حوزه  وارد( سمنان) شهر مهدى در راهنمايى و ابتدايى تحصيلى

 تحصـيالت  و انگليسـى  زبـان  فراگيـرى  به اصول، و فقه هاى درس به اهتمام كنار در
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 امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه به ورود با و گماشت همّت نيز دانشگاهى ـ حوزوى

 هـايى  قدم شناسى، دين زمينه در ارشد كارشناسى مدرك اخذ و سره قدس خمينى

 .برداشت پژوهى دانش در ديگر

 علـى  امـام  دانشـنامه  در جمله از مقاالتى و شده ياد كتاب بر افزون نويسنده، اين از
 عصـمت  در پژوهشـى . 8: اسـت  شـده  منتشـر  زيـر  هـاى  كتـاب  تـاكنون  السالم عليه

 صـورت  بـه  كتـاب  سـه ) بـاورى  دين و ورزى خرد. 7 عصمت، صحيفه. 1 معصومان،

 مبـانى  بـر  درآمدى. 7 دين، به نياز. 3 عصمت، پرسمان. 3 ،(شريفى آقاى با مشترك

 (.نويسندگان از گروهى همراه به) اسالمى انديشه

 8773 سـال  در وى. آمـد  دنيـا  بـه  نهاوند در 8737 سال در شريفى احمدحسين.1

 از. كـرد  عزيمـت  قـم  علميه حوزه به سال يك از پ  و شد نهاوند علميه حوزه وارد

 و گماشت همت نيز انگليسى زبان فراگيرى به حوزوى تحصيالت كنار در ابتدا همان

 ضمن ،8731 سال در سره قدس خمينى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه به ورود با

 شناسـى،  دين رشته ارشد كارشناسى مدرك اخذ و مؤسسه آن عمومى دوره گذراندن

 .است تحصيل به مشغول تطبيقى فلسفه دكترى مقطع در اكنون هم

 و خـردورزى . 1 معصـومان،  عصـمت  در پژوهشى. 8: از عبارتند وى تأليفى آثار ديگر

 فلسـفه . 3 ،(يوسـفيان  آقاى با مشترك اثر مورد سه) عصمت صحيفه. 7 باورى، دين

. 3 اخالقى، مسئوليت. 7 ،(مشترك) اسالمى انديشه مبانى بر درآمدى. 3 نبوت، ختم

 .اخالقى مفاهيم. 1 خرقانى، كردار و گفتار در بسطامى تصوف بازتاب

 و علـى  امـام . 1 نبـوت،  و بعثت. 8: است رسيده چاپ به زير مقاالت وى از همچنين

. 3 صـدرالمتألهين،  ديـدگاه  از عرفـان  و وحـى  و عقـل  رابطه. 7 ،(مشترك) مخالفان

 تـدوين  و تحقيق نيز و طباطبايى عالمه ديدگاه از دينى معرفت در خردورزى جايگاه

 .يزدى مصبا  استاد اخالق فلسفه كتاب از بخشى
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 مقدمه. است خاتمه و فصل پنج مقدمه، يك بر مشتمل« دينى زبان فلسفه» تحقيق

 شـده  معرفـى  تحقيق اين در اصلى سؤال و است پرداخته مسأله طر  به تحقيق اين

 آيـا ( 8: دارد وجـود  اساسـى  سؤال دو دينى زبان بحث در مقدمه اين اساس بر. است

 طبيعـى  زبـان  معنـاى  با اى رابطه چه دينى زبان معناى( 1 معناداراست؟ دينى زبان

 پـارادك   مقدمـه  ايـن  در كنـيم؟  پيـدا  دست معنا آن به توانيم مى چگونه ما و دارد

 .است شده بيان خوبى به متعالى ذات و بشرى زبان ميان

 چـون  كسـانى  آراء و پرداختـه « سـلبى  االهيـات » طرفداران پاسخ بيان به اول فصل

 گرفته قرار ارزيابى و نقد مورد و شده مطر  قمى سعيد قاضى و ميمون ابن فلوطين،

 .است

 تمثيـل  آمـوزه  پايان در و پرداخته آكونياس توماس« تمثيلىِ االهيات» به دوم فصل

 .است گرفته قرار فلسفى نقد مورد

 سـوى  از اسـت،  وجودى تشكيك و معنوى اشتراك ديدگاه بر مشتمل كه سوم فصل

 آراء بيــان بــه اختصــار بــه و اســت شــده بيــان متعاليــه حكمــت مكتــب طرفــداران

 .است پرداخته دينى زبان باب در طباطبايى عالمه و سبزوارى حكيم صدرالمتألهين،

 نمادين زبان» نظريه از تيليش پال دربردارد، را سمبليك زبان نظريه كه چهارم فصل

 پرداخته آن بررسى و نقد به تيليش نظريه دقيق تحليل از پ  كند، مى دفاع« دينى

 .است

 تجربـه  هـاى  ديـدگاه  و پرداختـه  دينـى  زبان معنادارى مسأله بررسى به پنجم فصل

 گرفته قرار ارزيابى و نقد مورد دينى زبان شمردن معنا بى باب در بيستم قرن گرايان

 شـده  تبيين وضو  به معنادارى گرايانه تجربه معيارهاى نارسايى فصل اين در. است

 .است

 

 پژوهشگر 
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 اكنـون  وى. چـرداول  شـيروان  شهرسـتان  در 8733 سال متولد عليزمانى اميرعباس

 بـه  دكتـرى  مقطع در را خود تحصيالت و قم دانشگاه فلسفه گروه علمى هيأت عضو

 سـطح  پايـان  تـا  را حوزوى دروس دانشگاهى تحصيالت بر عالوه. است رسانده پايان

 وحيـد  عظـام  آيـات  حضرات اصول و فقه خارج هاى درس در سال چند و داده ادامه

 .است كرده شركت اردبيلى موسوى و تبريزى جواد شيخ خراسانى،

 مقطــع در جديــد كــالم و غــرب فلســفه تــدري : از عبارتنــد وى آموزشــى ســوابق

 ،السـالم  عليـه  صـادق  امـام  تهران، قم، هاى دانشگاه در ارشد كارشناسى و كارشناسى

 ...و بهشتى شهيد عالى، آموزش مجتمع

 علـوم  و دين. 1 دين، زبان. 8: قراراست بدين وى پژوهشى سوابق و تأليفى آثار ديگر

 تأليف در مشاركت. 3 چيست، اسالم. 3 دين، و علم رابطه باب در تأمالتى. 7 تجربى،

 .«جديد كالم در جستارهايى» كتاب

 دينى، ايمان و گرايى تجربه. 8: است بوده زير هاى مقاله تأليف دار عهده وى همچنين

ــى. 1 ــان و عقلگراي ــى، ايم ــى. 7 دين ــاف معناشناس ــى، اوص ــكّاكيت. 3 االه  در ش

 در توانيم مى ما آيا. 7 هايدگر، ديدگاه از تكنولوژى فلسفه. 3 معاصر، شناسى معرفت

 (.ترجمه) آكونياس و هارشوون.  3 ،(ترجمه) بگوييم سخن خدا باره

 

  

 

 

11 

 

 دينقلمروشناسىوقرآن
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 فـراروى  دينـى  متـون  و ديـن  دربـاب  جديـدى  سـؤاالت  امـروز  مدار انسان جهان در

 ديـن  عالمـان  توجـه  درخـور  تـالش  وجـود  بـا  كـه  دارد قرار داران ودين پژوهان دين

 از پرسـش  ميـان  ايـن  در. اسـت  باقى پژوهش زمينه همچنان ها، بدان گويى درپاسخ

 در شـده،  مطـر   ما علمى و دينى جامعه در نو نگاهى با كه دين قلمروشناسى روش

 صـحيح  روش وجـوى  جست در كتاب اين. است آمده گرفتار گوناگون پاسخ كشاكش

 تعيـين  و امـر  ايـن  براى كريم قرآن به مراجعه صحت و ضرورت و دين قلمرو تعيين

 .است قرآن ديدگاه از دين قلمرو

 سـعادت  براى خداوند كه است مقرراتى و احكام معارف، مجموعه اسالم، دين از مراد

 بيـت  اهـل  ائمـه  و وسـلّم  وآلـه  عليـه  اللّـه  صـلى  اكـرم  پيـامبر  و است فرستاده بشر

 و عقـل  و است قطعى سنّت و قرآن آن منبع تنها و اند كرده ابالغ را آن السالم عليهم

 منبـع  قطعـى  سـنّت  و قرآن آيات تمام و دارند، را دين از كاشفيّت نقش فق  اجماع

 از بشـر  انتظـار )=  شناسـى  انسـان  روش: ماننـد  دينى بيرون هاى روش. باشد مى دين

 در كـافى  نبوّت، ضرورت بر عقلى داليل از استفاده و دين تاريخى تجربه بس  ،(دين

 قرآن از آنچه هر. كرد مراجعه سنّت و قرآن به بايد و نيست دين دقيق قلمرو تعيين

 داشتن و دين از انتظارات تأثير. باشد مى دين قلمرو همان آيد، حاصل قطعى سنّت و

 تعيـين  در كـريم  قـرآن  به مراجعه از مانع تواند نمى دين، قلمرو باب در خاص نظريه

 رايـج  قواعـد  طبـق  را خود مقصود و نيست صامت كريم قرآن چون شود، دين قلمرو

 .است كرده عقالبيان بين

 و جـاودانگى  كمـال،  از حاكى روايات و آيات و است برخوردار جامعيّت از اسالم دين

. دارد داللـت  اسـالم  ويژگـى  ايـن  بـه  كريم قرآن جامعيّت و اسالم دين بودن جهانى

 قـرآن  ديـدگاه  از اسـت،  يافتـه  تبلور االهى انبياى رسالت در كه دين قلمرو جامعيّت

 :است قرار اين به كريم

 بيـان . 7 معـاد،  بـه  دعـوت . 1 خـدا،  عبادت و توحيد به دعوت. 8: معرفتى بعد( الف 
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 به قادر عادى طريق از انسان كه آنچه و حكمت كتاب، تعليم. 3 االهى، حرام و حالل

 مســائل در روشــنگرى. 7 شــده، فرامــوش معــارف يــادآورى. 3 نيســت، آن دانســتن

 .حجّت اتمام. 1 انسانى، حيات به دعوت. 3 مورداختالف،

 درمـان . 1 انسـانى،  هـاى  گـرايش  به هدايت و ها تاريكى از نجات. 8: گرايشى بعد( ب

. 3 نـاروا،  بنـدهاى  و قيد از انسانها آزادى. 3 تزكيه،. 7 اخالقى، و روحى هاى بيمارى

 .دادن اميد و بيم. 7 پنددادن،

. 7 ازمنكـر،  نهـى  و معروف امربه. 1 اجتماعى، عدالت و قس  برپايى. 8: عملى بعد( ج

 .حكومت. 3 االهى، قوانين اساس بر قضاوت

 

 

 پژوهشگر

. شـد  متولـد  همـدان  استان از دستجرد روستاى در 8731 سال در كريمى مصطفى

 شهرســتان در را دبيرســتان و راهنمــاى دوره و خــود روســتاى در را ابتــدايى دوره

 خـارج  دروس در سـال  هفـت  حدود. شد قم علميه حوزه وارد 8773 سال در.گذراند

 االسـالم  حجـت  و شـيرازى  مكـارم  اللّـه  آيـت  سبحانى، اللّه آيت محضر از اصول و فقه

 عمـومى  دوره 8777 سـال  از حـوزه  دروس كنار در و برد بهره الريجانى والمسلمين

 دوره 8711 تـا  8733 سال از و گذراند را سره قدس خمينى امام مؤسسه ساله پنج

 هـاى  فعاليـت . رسـاند  پايـان  بـه  را( ارشد كارشناسى) قرآنى علوم و تفسير تخصصى

 .است بوده تدري  و پژوهش و آموزش علمى، مديريت بخش سه در وى علمى

. 1 معجـزه،  داللـت  قلمـرو . 8: برد نام زيررا مقاالت توان مى وى آثارپژوهشى ديگر از

 قرآن، فهم در انتظارات تأثير مجارى. 7 قرآن، تفسير در انتظارات تأثير و هرمنوتيك

 مبنديـد  برتشـنگان  حيـات  آب. 3 ديـن،  قرائـت  تكثيـر  نظريـه  مبانى از يكى نقد. 3

. 1 وحـى،  شناسـى  مفهـوم . 3 متن، قامت بر ناموزون هزارجامه. 7 ،(قلمرودين درباب)
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 آن علـم  گسـتره  بـر  محمـدى  وحـى  جامعيـت . 81 وحـى،  ضرورت. 7 وحى، امكان

 .حضرت
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 اسالمسياسىانديشهدرتحزّبفقهىمبانى

 

 سياسـى  انديشـه  در حزبى فعاليّت و حزب مقوله تا است آن بر تالش نوشتار اين در
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 كه است اثرآن اين اساسى پرسش منظور بدين. گيرد قرار بررسى و بحث مورد اسالم

 كدامند؟ مبانى اين كرد؟ تدوين فقهى مبانى حزبى فعاليّت و تحزّب براى توان مى آيا

 و جديد پديده يك حزب هرچند: گردد مى مطر  كلى گزاره اين ذيل موردنظر پاسخ

 بكارنرفته، دينى منابع و متون در خود امروزين مفهوم با و است پارلمانى نام از ناشى

 و نمـوده  وجـو  جست را آن فقهى مبانى توان مى آن ويژه كار و ماهيّت به توجه با اما

 .كرد دنبال اسالم سياسى انديشه در را حزبى فعاليّت نظرى تمهيدات

 حـزب،  مفهـوم  تعريف در لفظى هاى تفاوت از نظر قطع با مزبور فرضيه تبيين جهت

 مخرج واقع در كه گرديده مطر  سياسى احزاب براى چندى هاى مؤلفه و ها شاخص

 .گردد مى محسوب ها فرهنگ تمامى درون در احزاب كليه مشترك

 ايـن . اسـت  نمـوده  مطـر   حـزب  مقـوّم  هـاى  مؤلفه عنوان به را اساسى مؤلفه چهار

 بعدى مرحله در. سياسى انتخاب و گرايى كثرت مشاركت، رقابت،: از عبارتند ها مؤلفه

 و مستندات و گذاشته بحث به اسالمى انديشه درون در يادشده هاى مؤلفه از يك هر

 در بنـابراين . اسـت  شـده  گرفتـه  بحث به يادشده هاى مؤلفه از هريك فقهى مؤيّدات

 مشـاركت  سياسـى،  رقابت چون هايى مؤلفه انگاشتن مفروض با نوشتار اين دوم بخش

 و مقـوّم  هاى مؤلفه عنوان به انتخابات و رأى حق نظام و سياسى تكثرگرايى سياسى،

 منظومـه  درون در عناصـر  ايـن  از يـك  هـر  تا گرديده، تالش سياسى احزاب سازنده

 .گيرد قرار بررسى و مطالعه مورد اسالم سياسى انديشه

 تـا  شـود  مـى  تـالش  كه است فقيه واليت گفتمان در حزب نوشتار اين بخش آخرين

 بـه  اسـتناد  با نيز اينجا در. گيرد قرار مطالعه مورد سياسى نظام اين در حزب جايگاه

 انتصـاب  ــ  انتخـاب  نظريـه   شـارحان،  كـالم  از اسـتمداد  و دينى هاى آموزه و منابع

 عنوان به و كند مى ايجاد حزبى فعاليّت و سياسى احزاب براى را مساعدى هاى زمينه

 آخـرين  خمينـى  امـام  نظـر  از حـزب  باألخره و. گيرد مى قرار موردتوجه غالب نظريه

. گـذارد  مـى  بحث به حزبى فعاليّت مورد در را امام ديدگاه كه است نوشتار اين فصل
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 بـه  حـزب  مقوّم هاى مؤلفه از يك هر مورد در ايشان ديدگاه نظرى لحاظ به اينجا در

 احـزاب،  منفـى  كـاركرد  بـه  توجـه  بـا  كـه  حـالى  در گـردد،  مى مطر  مثبت صورت

 .گيرد قرارمى موردتوجه منفى نگرش با حزبى فعاليّت درمواردى

 

 پژوهشگر

 تحصـيل،  مشـغول  تـاكنون  8777 سـال  از ،8731 متولـد  سـجادى  عبدالقيوم سيد

 اساتيد از را عاليه سطو  و مقدمات دوره. است قم علميه حوزه در تدري  و تحقيق

 بهـره  پايـانى  احمد شيخ و تبريزى اعتمادى رحمانى، نجفى، بوشهرى، حسينى مبرّز

 لنكرانـى،  فاضـل  عظام آيات اصول و فقه خارج دروس در تاكنون 8731 سال از. برد

 .است داشته حضور شيرازى مكارم و خراسانى وحيد تبريزى، جواد شيخ

 سـال  در و پرداخـت  سياسـى  علوم آموزش به 8771 سال از حوزوى دروس كنار در

 عـالى  آمـوزش  مؤسسه از سياسى علوم كارشناسى دانشنامه دريافت به موفق 8733

 سياسى علوم رشته در ارشد مقطع وارد 8737 سال در. گرديد السالم عليه باقرالعلوم

 بـه  توانست و. گرديد ارشد كارشناسى دانشنامه دريافت به موفق 8731 سال در. شد

 رسـاله  تـدوين  و سـازى  آمـاده  حال در اينك و يابد راه تهران بهشتى شهيد دانشگاه

 .باشد مى الملل بين رواب  گرايش با سياسى علوم رشته در خود دكترى

 مقالـه  عنوان ده از بيش تاكنون و بوده نيز پژوهشى هاى فعاليت مشغول همواره وى

 علمـى  هـاى  همايش به بعضا و. است رسيده چاپ به او از تخصصى مجالت در علمى

 ديپلماسى و شدن جهانى» و« افغانستان سياسى شناسى جامعه» كتاب دو. است داده

 .باشد مى ايشان آثار ديگر از« اسالم در سياسى رفتار و

 پژوهشـى  و علمـى  مؤسسـات  از برخـى  بـا  تـدري   و تحقيق و تحصيل كنار در وى

 عهـده  بـه  را بـاقرالعلوم  عالى آموزشى مؤسسه علمى هيأت عضويت داشته، همكارى

 .دارد
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 مكاتبديگرواسالمديدگاهازبشرحقوقنظرىمبانى
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 تجـدّد  بااهميّـت  دستاوردهاى از يكى معاصر، جهان در رايج برداشت در بشر، حقوق

 تدريجى، فرايندى طى و گرفته شكل هستى، به مدارانه انسان نگرش پايه بر كه بوده

 .است آمده پديد آن براى خاصى تأسيسات و نهادها قرن، چند طول در

 و فـردى  رواب  عرصه در موضوعات ترين برجسته از يكى عنوان به بشر حقوق امروزه

 آن بـا  تمـدّنى  و فرهنگى گوناگون و متعدد هاى حوزه و گرديده مطر  انسان جمعى

 برخى كه است اى گونه به تجدّد گفتمان سيطره مجموع در چند هر. باشند مى درگير

 به نسبت اعراض تا وفادارى از متنوعى طيف ولى است، شده جهانى آن هاى ارزش از

 .است مشاهده قابل اومانيستى بشر حقوق

 و بـوده  درگيـر  موضوع اين با هماره اخير سده در نيز اسالمى فرهنگ و تمدن حوزه

 آن از حاضر اثر كه است شده نگاشته اسالم با بشر حقوق نسبت درباره گوناگونى آثار

 از موضـوع  بـه  آن نگـرش  نوع بخشد مى ويژگى را حاضر نوشتار آنچه. باشد مى جمله

 اسـالمى  ديـدگاه  بـا  اومانيسـتى  بشـر  حقـوق  نظـرى  مبانى مقايسه و تطبيقى منظر

 .باشد مى ديگرمكاتب وهمچنين

 قـرآن  از اعم دينى معتبر نصوص در كه هايى آموزه و تعاليم مجموعه عنوان به اسالم

 اين در. است گرفته قرار گوناگونى تفاسير مورد تاريخ طول در گرديده، بيان سنّت و

 نظريـات  تنـوّع  بـه  توجـه  با و بوده نظر مطمح شيعى فقهى ـ كالمى برداشت نوشتار

 قـرار  بحـث  مـورد  مسـلّ   و رايـج  برداشت تا است گرديده تالش شيعى انديشمندان

 و مبـانى  بـر  مبتنـى  شـيعى  مسـل   و رايج فقهى و حقوقى نظام كلّى طور به. گيرد

 و تفـاوت  داراى اومانيسـتى  بشـر  حقـوق  بـر  حـاكم  مبـانى  بـا  كـه  اسـت  مفروضاتى

 حقـوق  به نسبت حقوقى نظام دو اين داورى در دوگانگى اين پيامد. است ناسازگارى

 و تشابهات برخى گرفتن  ناديده معناى به البته اين. گردد مى آشكار انسان تكاليف و

 تـا  است شده تالش اثر اين در. باشد نمى موارد از اى پاره در ها ديدگاه نزديكى احيانا
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 توجيهـاتى  و گيرد قرار بررسى مورد ها ناسازگارى و ها سازگارى طرفانه بى منظرى از

 بـر  عالوه. گردد ذكر است، شده ها چالش براى دينى انديشمندان از برخى توس  كه

 و مكاتـب  ديگر ديدگاه از اومانيستى بشر حقوق مبانى ارزيابى به جداگانه فصلى اين

 .است شده داده اختصاص اديان

 مطالعـات  حوزه در بشر حقوق ايده بس  و گسترش هدف با پژوهش اين مجموع در

 .است گرفته انجام دينى نوانديشى مباحث غناى بر افزودن و اسالمى

 

 پژوهشگر

 :است گرديده تدوين پژوهشگر دو توس  كتاب اين

 و يافت راه دانشگاه به ديپلم اخذ از پ  ،8738 سال به متولد حقيقت سيدصادق .0

 رساند پايان به( 8731) تهران دانشگاه در سياسى علوم رشته در را كارشناسى مقطع

 روابـ   دانشـكده  در الملـل  بـين  روابـ   رشـته  در را ارشد كارشناسى مقطع سپ  و

 گـرايش  بـا  سياسـى  علوم دكترى مدرك اخذ به موفق سرانجام و كرد طى الملل بين

 8771 سـال  از همچنـين  وى(. 8711) شد مدرّس تربيت دانشگاه از سياسى انديشه

 اسـالمى  علوم و پرداخت قم و اصفهان علميه حوزه دو در حوزوى دروس تحصيل به

 .فراگرفت بزرگ اساتيد از را

 خـارجى  سياست در فراملى هاى مسؤليت. 8: است قرار بدين وى پژوهشى آثار ديگر

 و اسـالمى  انقالب. 7 ،(مشترك) الملل بين رواب  و تاريخ شمار سال. 1 اسالمى، دولت

 انديشه. 3 اسالمى، انقالب پيروزى عوامل و علل. 3 ،(مشترك) آن چگونگى و چرايى

 هـا،  تمدن برخورد و ها تمدن وگوى گفت. 7 ،(توصيفى كتابشناسى) اسالم در سياسى

 السياسى الفكر الى مدخل» نام به آن ترجمه و اسالمى سياسى انديشه بر درآمدى. 3

 six theones about Islamic revolution`s .1( اعـداد )« االسـالم  فـى 

victovy (Editor) (Tehran:Alhoda 8731)، 7 . انديشـه  در قـدرت  توزيـع 
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 هـا،  واژه فرهنـگ . 88 ،(توصـيفى  كتابشناسى) اسالم در سياست. 81 شيعه، سياسى

 تـاريخ  بستر در اسالمى هاى حكومت. 87 اسالمى، سياسى انديشه شناسى مسأله. 81

 شناسـى  آسـيب . 83 والنجاسـة،  الطهـارة  حيث  من اوالدهم و الكفار. 83 ،(مشترك)

 .ما سياسى فرهنگ شناسى آسيب. 87 شيعى، انديشه حوزه در سياسى علوم

. 1 جنـگ،  از پـ   ريـزى  برنامه. 8: است شده منتشر زير هاى مقاله وى از همچنين

 اصـال  . 3 اسـتراليا،  در اسالم. 3 اسالمى، انقالب براى دكترينى. 7 كامپيوتر، و قرآن

 فرهنگى، تهاجم و سياسى فرهنگ.  3 اسالمى، دولت اقتصاد بر درآمدى. 7 فرهنگ،

 سياسى فلسفه به نگاهى. 81 شهادت، يا ذلت منگنه.  7 مكان، و زمان و استنباط. 1

 نقـد . 81 عـدالت،  اصـول . 88 االسالم، فى السياسية فلسفة نام به آن ترجمه و اسالم

 حكومـت  در مـدنى  جامعه نظرى هاى چالش. 83 اسالم، سياسى انديشه مبانى كتاب

 بشر حقوق نظرى مبانى. 87 اسالمى، فلسفه سياسى ابعاد كتاب معرفى. 83 اسالمى،

. 81 شـيعه،  سياسـى  انديشـه  در جمهوريّـت  و مشـروعيّت . 83 ،(مشترك) اسالم در

 جايگـاه . 11 سـنت،  و كتاب هرمنوتيك به نگاهى. 87 اسالمى، انقالب شناسى آسيب

 انقـالب » المللـى  بين كنفران  گزارش. 18 اسالمى، سياسى انديشه در احزاب بحث

. 17 آزادى، سـوى  به خمينى، امام كتاب معرفى. 11 ،«آينده حال، گذشته،: اسالمى

 پسـت  و مدرنيسم ميان اى مقايسه. 13 ايران، اسالمى جمهورى خارجى سياست نقد

 بـه  نگاهى. 17 خمينى، امام ديدگاه از اسالمى دولت خارجى سياست. 13 مدرنيسم،

 انديشـه . 11 اسالمى، انقالب پيرامون نظريه شش. 13 سياست، علم بنيادهاى كتاب

: اسـالمى  بشر حقوق. 71 قدرت، توزيع و اجتماعى وفاق. 17 عبده، كالمى ـ سياسى

 و گفـت . 71 آن، هـاى  گونـه  و سياسـى  فلسفه چيستى. 78 امتناع، و امكان شراي ،

 شناسـى  آسـيب  و السـالم  عليه على امام. 77 نظرى، چارچوب و مبانى: ها تمدن گوى

 .سياسى علوم در تحقيق روش حاشيه بر. 73 اسالمى، حكومت

 8771 سال در. گرديد متولد اصفهان شهر در 8737 سال به ميرموسوى سيدعلى.1
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 بـه  دينـى  علـوم  تحصـيل  به اشتياق دليل به دبيرستان دوم مقطع در قبولى از پ 

 پائيز در و خواند سال يك حدود در را مقدماتى دروس. شد وارد اصفهان علميه حوزه

 و كـرد  مهاجرت قم علميه حوزه به اسالمى معارف فراگيرى ادامه جهت 8777 سال

 زمـان  هم نيز را جديد تحصيالت. پرداخت تحصيل به فيضيه مدرسه در مدتى از پ 

 در. گرديد تجربى علوم ديپلم اخذ به موفق 8773 سال در و داد ادامه متفرقه طور به

 رشـته  در و كـرد  شركت  دانشگاه سراسرى آزمون در بار نخستين براى 8771 سال

 مقطـع  اتمـام  از پـ   8777 سـال  از. شـد  پذيرفتـه  تهـران  دانشـگاه  سياسـى  علوم

 از 8733 سال در و شد پذيرفته تهران دانشگاه ارشد كارشناسى مقطع در كارشناسى

 .نمود دفاع خود نامه پايان
 و شـد  پذيرفتـه  اول رتبه با مدرّس تربيت و تهران دانشگاه دكترى مقطع در سال همان در

 پـژوهش  انجام به تاكنون 8737 هاى سال فاصله در. داد ادامه تهران دانشگاه در تحصيل به

 بـه  را چنـدى  علمـى  آثـار  و مقاالت و داشته اشتغال ايران و اسالم سياسى انديشه حوزه در

 دفـاع  خـوب  بسـيار  رتبـه  بـا  خود دكترى نامه پايان از 8718 سال در. است رسانيده چاپ

 در و داشـته  اشـتغال  سياسى علوم رشته در دروس از برخى تدري  به 8733 سال از. نمود

 .است مفيد دانشگاه سياسى علوم گروه علمى هيأت عضو و مدير حاضر حال

. 1 ايـران،  در بشـر  حقـوق  هـاى  چـالش  بـر  مؤثر عوامل. 8: از عبارتند وى تأليفى آثار ديگر

 .مدرن دولت سنّت، اسالم،

 .است رسيده چاپ به علمى نشريات در مقاالتى وى از همچنين
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 الميزانتفسيردرحديثنقدوفهممعيارهاى
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 امـورى  جملـه  از حديث فهم در نكاتى به توجه و حديث نقد براى معيارهايى تعيين

 بيـت  اهـل  ائمـه  و وسـلّم  وآلـه  عليـه  اللّه صلى اكرم پيامبر روايات در ريشه كه است

 فقـه،  حـوزه  غيـر  در همـه  اين با. است بوده توجه مورد ديرباز از و دارد السالم عليهم

 حـوزه  در احتيـاط  ايـن  و انـد  كـرده  احتيـاط  بسيار احاديث داورى در پژوهان حديث

 بـاره  ايـن  در مسـتقل  اى نگاشـته  تر كم كه است بوده شديد چنان آن شيعى روايات

 در. اسـت  معاصـر  دوره به متعلق منحصرا هم، آن شمار انگشت موارد و گرفته شكل

 آيـات  بـه  نـاظر  فقهـى  غير روايات گردآورى با الميزان، تفسير روايى بحث ميان اين

 عالمـه  آن ضـمن  كـه  اسـت  آورده فـراهم  را بديل بى و گسترده اى مجموعه قرآنى،

 در را روايـات  هـا  نارسـايى  و ها كاستى و پرداخته احاديث درباره داورى به طباطبايى

 روايـات،  بررسـى  در عالمـه . است نمايانده نيكويى به آن لطايف و ها پيچيدگى كنار

 در اى قرينـه  عنوان به جز سند ضعف از و دارد توجه روايات متن به چيز، هر از بيش

 تـاريخ،  عقل، سنت، قرآن، بر عرضه با را روايات متن چنانكه. كند نمى ياد متن، كنار

 تـوان  نمـى  معيارهـا  همـين  در تنها را عالمه رويكرد اما. كشد مى نقد به علم و واقع

 .كرد خالصه

 روايـاتى  نيز و تاريخى اعتقادى، نزول، اسباب روايات به روايات، موضوعى بندى دسته

 كـه  دارد آن از حكايت كند، مى تفسير السالم عليهم ائمه حق در نوعى به را آيات كه

 دارد حـوزه  هر ويژه نظرى مبانى بر مبتنى رويكردى ها، حوزه اين از هريك در عالمه

 در عالمـه  كه بدانسان برخوردارند، ويژه جايگاهى از ازمعيارها، اى پاره حوزه هر در و

 توجـه  تعبيـرات  و لفظـى  هـاى  شـاخص  بـه  رو هـيچ  بـه  نزول، اسباب روايات نقّادى

. كنـد  مى تأكيد قرآن در واقعه جزئيات بر روايات موافقت بر همه از بيش و كند نمى

 عمومـا  كنـد،  مـى  تفسير السالم عليهم ائمه حق در نوعى به را آيات كه را رواياتى او

 مـى   تفسـير  از غيـر  را امـر  دو اين و خواند مى "باطن" بعدى مرتبت در و "جرى"
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 و هسـتند  معتبـر  سـنّت  و كتـاب  از قطعـى  داليـل  تنها اعتقادات، در او نظر از. داند

 ايـن  روايـات  از اى دسـته  معنايى پيچيدگى. ندارند كاربرد حوزه اين در آحاد روايات

 ها آن دقت، نهايت در عالمه كه شوند دانسته متشابه آن روايات تا شده موجب حوزه،

 بـه  عالمـه،  نظـر  از داسـتانى،  روايـات . دهد مى توضيح روايات از محكمات پرتو در را

 از بـيش  ها، داستان اين نقّادى در او و اند گرفته قرار جعل و تحريف دستخوش شدت

 همـه  اين و دارد توجه السالم عليهم پيامبران شخصيت آن، از فراتر و عصمت به همه

 از الميزان روايى بحث اهميت. است عالمه هاى نقّادى و ها سنجى نكته از اجمالى تنها

 در اصـولى  يـك  منظر از تا شده موجب كه است آن مؤلف علمى جامعيت در سو يك

 بازتـاب  و سـخن  پيامـدهاى  مـتكلم  يك منظر از و كند تدبّر مندى قاعده با احاديث

 و پيچيـدگى  از فيلسـوف  و عـارف  يـك  منظر از و ندارد دور نظر از را روايات كالمى

 قرآن تمامى كه روايى بحث فراخ گستره. نماند غافل اعتقادى مباحث از اى پاره عمق

 يك متعدد هاى نقل به عالمه اهتمام كنار در گيرد، دربرمى موضوعات تنوع رغم به را

 از بخـش  ايـن  ديگـر  امتيـاز  حـديث،  يك سنى و شيعى منابع مقارنه بويژه و روايت

 المعـارفى  دائرة الميزان، روايى بحث تا شده موجب همه اين كه است الميزان تفسير

 .باشد سنت اهل حدى، تا و شيعه تفسيرى روايات از قدر گران

 

 پژوهشگر

 را كارشناسـى  مقطع مدرك وى باشد، مى تهران در 8733 سال متولد نفيسى شادى

 در 8737 سال تا را ارشد كارشناسى دوره. كرد اخذ تهران دانشگاه از 8777 سال در

 سـال  در سـرانجام  و نمـود  طى حديث و قرآن علوم رشته در مدرس تربيت دانشگاه

 از تحصيلى مختلف مقاطع در وى. آمد نايل دانشگاه همان از دكترى درجه به 8718

 محقـق  مصـطفى  سـيد  دكتـر  حجتى، باقر محمد سيد دكتر مانند بزرگوارى اساتيد

 هم و برد، بهره بهبودى باقر محمد و غفارى اكبر على راد، مهدوى على محمد داماد،
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 ضمنا. الزهراست دانشگاه در حديث علوم دانشكده مدرس و علمى هيأت عضو اكنون

 و قرآنى مباحث هاى زمينه در اسالم جهان دانشنامه جمله از علمى مراكز برخى با او

 .دارد علمى همكارى حديثى

 قرن تفاسير در  عقلگرايى نام به ديگرى كتاب مذكور، تأليف بر عالوه نفيسى خانم از

 در كـه  نمـوده  تحريـر  بسيارى مقاالت همچنين وى. است رسيده چاپ به چهاردهم

 علـوم  دانشـكده  مجلـه  و بينـات  پـژوهش،  آيينـه  حديث، علوم مانند علمى نشريات

 .است شده چاپ رضوى اسالمى

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 اسالمىدولتهزينهادرآمدنظام
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 اسـت،  اجتنـاب  غيرقابـل  امـرى  اقتصـاد،  حـوزه  در دخالت معاصر جهان در شك بى

 برخـى  سـاماندهى  در را بـازار  مكـانيزم  ناكارآمـدى  نيـز  علمـى  هاى تئورى كه چنان

 نيز بودجه ايران اقتصاد در. است پذيرفته جديد رويكرد عنوان به اقتصادى مشكالت

 دولـت  اجتمـاعى  ــ  اقتصادى گذارى سياست ابزار مؤثرترين از يكى اينكه به توجه با

 به گوناگون بسترهاى به توجه عدم لحاظ به چند هر دارد، را خود ويژه جايگاه است،

 .است جدى هاى ناكارآمدى دچار اجتماعى ـ فرهنگى شراي  ويژه

 درآمـد  و هزينه به نسبت اسالم هاى آموزه نگاه كه طلبد مى ايران در اسالم حاكميّت

 كـه  آنچـه  و هست كه آنچه بين اى مقايسه نگاه اين اساس بر تا شود، مشخص دولت

 اين در. گرفت قرار پژوهش مورد فوق موضوع رو اين از. آيد عمل به گيرد، شكل بايد

 اقتصـاد  هاى چالش از يكى كه مالياتى درآمد درباره اسالم ديدگاه كه شده تالش اثر

 نيـز  مالياتى غير درآمدهاى به نگاهى نيم چند هر. گيرد قرار توجه مورد است، ايران

 مـورد  در هـايى  پـژوهش  تـاكنون  كـه  اسـت  ايـن  توجـه  شـايان  نكتـه . اسـت  داشته

 توليـدات  رشـد  و گرفتـه  انجـام  فارسـى  و عربى زبان دو به اسالمى ثابت هاى ماليات

 .است گرفته قرار توجه مورد تر كم زمان هم طور به جامعه

 توليـدات  رشـد  ديگـر  برخـى  و را درآمـد  و ثروت توازن عرصه اين محققان از برخى

 ايـن  بـر  اصـلى  دغدغـه  پـژوهش  اين در ولى. اند داده قرار خود همت وجهه را درآمد

 نـه  خـود  هـاى  ويژگى لحاظ به اسالمى ثابت هاى ماليات چگونه: دهد نشان كه است

 بلكـه  باشـند،  نمـى  اقتصـادى  رشـد  و گـذارى  سـرمايه  هاى انگيزه برابر در مانعى تنها

 ايفـا  را مهمـى  نقش مردم زندگى سطح بردن باال ويژه به درآمد، توزيع در توانند مى

 بـر  اسـالمى  دولـت  هـاى  هزينـه  نظام اثر اين در كه است الزم نكته اين ذكر. نمايند

 گرفت  نتيجه چنين توان مى آن بررسى از و است شده ترسيم عمومى مصالح اساس

 تحقـق  را توزيـع  و رشـد  بـين  سـازگارى  و بـوده  فـوق  اهـداف  حمايت جهت در كه

 هم و اصلى كارگزاران عنوان به هم خصوصى، بخش برجسته نقش به بايد. بخشد مى
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 هاى سياست عمده روى اين از و داشت اذعان اقتصاد عرصه در توسعه هدف عنوان به

 .گيرد شكل بايد بخش اين از حمايت راستاى در اسالمى دولت

 

 پژوهشگر

 شـروع  قـم  علميـه  حوزه در را اسالمى علوم تحصيل 8738 سال در آقانظرى حسن

 اسـتفاده  سـبحانى  و لنكرانـى  فاضل مشكينى، آيات از را عالى سطح فراگيرى و كرد

 كاظم شيخ اللّه آيت محضر در اصول و فقه خارج دروس در سال هجده از بيش. نمود

 سـيدكاظم  اللّـه  آيت تبريزى، جوادآقا ميرزا اللّه آيت خراسانى، وحيد اللّه آيت تبريزى،

 مسـائل  8737 سال از. برد ها بهره و نمود شركت شاهرودى هاشمى اللّه آيت حائرى،

 و تحصـيل  رو ايـن  از آمـد،  مـى  حسـاب  به ايشان فكرى هاى دغدغه از يكى اقتصادى

 كتـاب  دوره چنـدين  اسـاس  همين بر و قرارداد خود كارى برنامه در را ها آن مطالعه

 8771 سال از و نمود، تدري  علمى مراكز ديگر و حوزه در را صدر شهيد اقتصادناى

 نمـوده  تـأليف  و تحقيـق  را زيـر  آثار گروهى صورت به اسالمى اقتصاد درباره تاكنون

 :است

. 3 اسالمى، اقتصاد در پول. 7 اسالمى، اقتصاد مبانى. 1 اسالمى، براقتصاد درآمدى. 8

 .اسالمى دولت درآمد و هزينه نظام

 

  

 

 

11 

 

 قرآنىعلوموتفسيردررجالدانشنقش
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 طباطبـائى،  حسـين  محمـد  عالمـه  و طوسـى  شـيخ  ماننـد  علما برخى هاى نوشته از

 روايات، اسناد صحت و ضعف تبيين و رجالى هاى بررسى جايگاه كه شود مى استفاده

 جملـه  از ديگـر،  امـور  در و است، فقهى مسائل از بسيارى مانند تعبدى امور در تنها

 .شود نمى احساس ضرورت قرآنى، علوم

 و ضـرورت  باشد، ديدگاه اين دالئل توان مى چه آن نقد و بررسى ضمن حاضر، رساله

 روايـات  جملـه  از فقهـى  غيـر  روايـات  اسناد در رجالى هاى بررسى مندى سود الأقل

 دانـش » تـأثير  ميـزان  ترتيـب  ايـن  بـه  و رساند مى اثبات به را قرآنى علوم به مربوط

 .كند مى تبيين را قرآنى علوم به مربوط هاى برداشت و ها گيرى موضع در« رجال

 ها آن بودن پايه بى بر غرانيق، داستان نوفل، ابن ورقة قصه رجالى نقد با مثال، باب از

 بـا  نيـز  و. اسـت  نمـوده  دفـاع  رسـالت  و وحى ساحت از وسيله بدين و گذاشته صحه

 از بسـيارى  اسـناد  سستى شده، وارد قرآن تحريف باب در كه رواياتى رجالى بررسى

 در تحقيـق  بـا  همچنـين . گذاشت كنار را ها آن توان مى درنتيجه و شده روشن ها آن

 اثبـات  بـه  ها آن از بسيارى پايگى بى است، موسوم« اسرائيليات» به كه رواياتى اسناد

 مطالـب  از تفسـيرى  احاديـث  پـااليش  و تهـذيب  بـه  كـار،  اين با توان مى و رسد مى

 .نمود كمك ستيز خرد و نادرست

 در رجـال  دانـش  برجسـته  نقش تبيين به نگرش، همين با حاضر كتاب كلى طور به

 :پردازد مى زير امور

 .قرآن نزول به مربوط مسائل. 8

 .قرآن تحريف شبه. 1

 .قرآن تالوت به مربوط مسائل. 7

 .تفسيرى احاديث. 3

 .وضع پديده و اسرائيليات. 3
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 هـر  تبيين به مزبور مباحث خالل در فراوان مصاديق و ها نمونه يادكرد نماند ناگفته 

 .است كرده كمك نويسنده ديدگاه تر بيش چه

 

 پژوهشگر

 اينكـه  بـه  نظـر  و اسـت،  شـده  تـأليف  كالنتـرى  اكبـر  علـى  آقاى توس  پژوهش اين

 آن تكـرار  از رو ايـن  از اسـت،  آمده كتاب اين اثر دومين معرفى در ايشان نامه زندگى

 .است شده خوددارى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

11 

 

 بهاداراوراقبورسبازارفعاليتبهاسالمنگرش
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 از هـم  اسـالمى  فقـه  نظـر  از و اسـت  بشـرى  جوامـع  امـروز  نياز بورس بازار فعاليت

 يـك  عنـوان  بـه  كه بورس بازار جارى هاى فعاليت تصحيح. باشد مى جديد موضوعات

 هـاى  فعاليـت  بـه  هـا  آن مناسب تخصيص و افراد هاى سرمايه جذب در عقاليى روش

 قـانون  مـوارد  ايـن  در اسـالم  يعنى. است ها آن قبول معناى به باشد، مى مطر  مولّد

 پـذيرد،  مـى  دهنـد  مى قرار استفاده مورد عقال كه را آنچه بلكه ندارد تشريع و گذارى

 معامله آن ابطال با صورت آن در شوند، متضرر افرادى يا فردى كه معامالتى در مگر

 و عـام  قـوانين  از استفاده با. كند مى ضرر دفع فسخ خيار حق تثبيت و تشريع با يا و

 دسـت  بـه  هـا  فعاليت اين به نسبت را اسالم امضاى توان مى روايات و قرآن در مطلق

 .آورد

 در تخصيصى كارآيى تحقق آن پى در و اطالعاتى كارآيى ايجاد بر تأكيد ضمن اسالم

 ارائه كارآيى اين تحقق براى كه را روشى و الگو بورس، بازار خصوص به و بازارها همه

 حجم اوالً: داشت خواهد اطالعاتى كارآيى با همراه نيز ديگر خاص نتيجه دو دهد، مى

 بـر  انصاف و عدالت رو  ثانيا و يافته افزايش بازار در مبادالت حجم و گذارى سرمايه

 كنـار  در بـازار  در كـارآيى  تحقق عوامل ترين اساسى از يكى و شد خواهد حاكم بازار

 .باشد مى خدامحورى روحيه و فرهنگ همين به بخشيدن حاكميت عوامل، ساير

 اطـالع » و« تقاضـا  و عرضـه  توازن» ،«مشاركت» يعنى كلى اصل سه شامل الگو اين

 تحقـق  ضـامن  اصل سه اين تحقق كه طورى به شود، مى« اطالعات جريان و رسانى

 .بود خواهد كارآمد بازار يك هاى ويژگى

 گـذارى  سـرمايه  افـزايش  باعث است استوار ربا تحريم مبناى بر كه مشاركت اصل. 8

 افزايش را بورس بازار فعاليت حجم و شده بورس در شده پذيرفته هاى شركت توس 

 .دهد مى

 گونـه  هـر  و بـازى  سـفته  مـوارد  برخـى  و احتكـار  از منع مبناى بر كه دوم اصل. 1 



 159 

 شـود  مى موجب گردد، مى بنا شود، تقاضا و عرضه توازن زدن برهم موجب كه رفتارى

 بـر  بـازار  در قيمـت  و شـده  جلـوگيرى  تقاضـا  و عرضه در غيرمتعارف نوسانات از كه

 بـازار  كـارآيى  تحقق متضمن هم واقعى هاى قيمت و. يابد تغيير واقعى عوامل مبناى

 .شد خواهند

 بـازار  در غيراخالقـى  رفتارهـاى  از بسـيارى  ممنوعيت در ريشه رسانى اطالع اصل. 7

 تاريـك  جوّ از گيرى بهره و مقابل طرف ناقص اطالعات از استفاده سوء پايه بر و دارد،

 بـه  اطالعـات  از نوع دو كه شود مى تالش بنابراين. است استوار بازار بر حاكم مبهم و

 عرفـاً  نباشـند،  اگـر  كـه  اطالعاتى. 8: شوند منتشر افراد توس  و بازار در شفاف طور

 تكميلـى  فايده كه اطالعاتى. 1. كنند مى ناقص اطالعات بر مبتنى و غررى را معامله

 و سـازد  مـى  متزلـزل  را آن ولـى  كنـد  نمـى  باطل را معامله ها آن نبودن يعنى دارند،

 ايـن  از بخواهـد  اگـر  كـه  دارد فسـخ  حـق  صاحب و معامله طرف تصميم به بستگى

 .نمايد فسخ را معامله تواند مى كند، استفاده جديد اطالعات

 :است شده تنظيم فصل چهار در كتاب

 برخـى  و ايران و جهان در بورس گيرى شكل تاريخچه از مختصرى بيان به اول فصل

 فصـل  انتهاى در و يافته اختصاص آن انواع و بهادار اوراق بورس فعاليت نظرى مبانى

 تولــد بــه منجــر مــواردى در كــه ســوداگرايانه و غيرقــانونى رفتارهــاى بــه اى اشــاره

 .است شده گردد، مى اقتصاد كل در و بازارها اين در مالى هاى بحران

 بهـادار  اوراق بـورس  هـاى  فعاليـت  بودن مستحدثه مورد در بحثى ابتدا دوم فصل در

 سـه  شـامل  كـه  را كارآمـد  سرمايه بازار مورد در اسالم منسجم الگوى سپ  داشته،

 و رسـانى  اطـالع  اصـل  و تقاضا و عرضه توازن اصل مشاركت، اصل يعنى بنيانى اصل

 .است شده ارائه مفصل طور به است اطالعات كامل و صحيح جريان

 تهـران  بـورس  بـازار  مـورد  در تطبيقى و كاربردى تجربى، مباحثى شامل سوم فصل

( 8733ـ8733) هاى سال در متعدد هاى شاخص از استفاده با را بازار كارايى كه است
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 بـازار  كـه  دهـد  مـى  نشـان  مطالعه اين نتيجه. است داده قرار بررسى و مطالعه مورد

 در قبولى قابل تأثير و نبوده خوردار بر نيز كارايى ضعيف سطح از حتى تهران بورس

 .ندارد كشور توسعه  و اقتصادى تحوالت

 وضـعيّت  از را مـا  كـه  عملـى  راهكارهـاى  مـورد  در هـايى  بحث را كتاب چهارم فصل

 تشـكيل  نمايـد،  منتقـل  عقاليـى،  عملكـرد  منظـر  از هـم  و اسالم ديدگاه از مطلوب

 اصـالحاتى  بايـد  مطلوب شراي  به رسيدن براى كه است آمده فصل اين در. دهد مى

 و فرهنگى اصال  اول، محور. پذيرد صورت بورس بازار در اصلى محور سه در اساسى

 و قـوانين  اصـال   دوم، محـور . تجارت و مبادالت در اسالمى فرهنگ تحقق در تالش

 در استفاده قابل بهادار اوراق به بخشيدن تنوع و ابزارها اصال  سوم، محور و مقررات،

 .اسالمى بازار

 

 پژوهشگر

 بـه  مركـزى  اسـتان  در واقع سرآبادان روستاى در 8731 سال به سرابادانى غالمرضا

 و شـد  آشـتيان  علميـه  حوزه وارد 8778 سال در رياضى ديپلم اخذ از پ . آمد دنيا

 و شـد  قـم  علميـه  حـوزه  وارد 8773 سـال  در. نمود آغاز را حوزوى دروس فراگيرى

 كفاية و مكاسب. كرد طى بزرگوارى اساتيد محضر در را رسائل تا اصول و فقه دروس

 سال در. رساند پايان به قديرى اللّه آيت و فضل بنى اللّه آيت خدمت در نيز را االصول

 نظرى اقتصاد رشته در را دانشگاه و اصول و فقه خارج دروس زمان هم طور به 8777

 عظـام  آيـات  خـدمت  در را اصـول  و فقـه  خـارج  دروس. كـرد  آغاز مفيد دانشگاه در

 نيز اكنون. داد ادامه تبريزى جواد شيخ و شيرازى مكارم و خراسانى وحيد و سبحانى

 بـا  نيـز  را دانشگاهى دروس. كند مى استفاده يزدى فقيه اللّه آيت فقه درس محضر از

 از شـد  موفـق  8737 سـال  در و داد ادامـه  مفيـد  دانشـگاه  در ليسـان   فـوق  پايان

 الگـوى . 8: از عبارتنـد  وى تـأليفى  آثـار  ديگر. نمايد دفاع ارشد كارشناسى نامه پايان
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. 7 اسـالمى،  درجوامـع  تعـاون  نمودهـاى  وتطـور  تحـول  بررسى. 1 اسالم، در مصرف

 (غيرمطبوع) تورم و دولت. 3 اسالمى، اقتصاد و ايران در سرمايه بازار هاى ويژگى

 


