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بشریت  است.  انسان  آفرینش  قدمت  به  دین  قدمت 
ببیند.  فارغ  دین  از  را  خود  است  نتوانسته  هیچ گاه 
پرسش هایی از قبیل دین چیست؟ ماهیت و منشأ آن 
آن  از  انتظار  است؟  کجا  تا  آن  قلمرو  است؟  چگونه 
چیست؟ ادیان گوناگون چگونه پدید آمده اند؟ آموزه ها، 
نسبت  است؟  چگونه  کدام  هر  امتیازات  و  اشتراکات 
دین  جامعه،  و  دین  دین،  و  علم  دین،  و  عقل  میان 
اساسی ترین  از  انسان،  نیازهای  و  دین  سیاست،  و 

پرسش های انسان تاکنون بوده است.
در بسیاری از جوامع بشری، دین در فرهنگ و نظام 
اجتماعی آنان حضوری پررنگ و انفکاک ناپذیر دارد؛ 
به ویژه در جوامع اسالمی به جهت ویژگی های اسالم، 
در تار و پود زندگی مادی و معنوی آنان چنان تنیده 
پژوهش  لذا  نیست.  متصور  آن  کردن  جدا  که  است 
وجهۀ  درون دینی  و  برون دینی  منظر  دو  از  دینی 
همت پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان ، متدین و 
غیرمتدین از دیرباز بوده است. به همین جهت مراکز 
و  توسعه  حال  در  روز  به   روز  جهان  در  دین پژوهی 

گسترش بوده و رشته های آموزش و پژوهش دینی رو 
به تکثر و تخصصی تر شدن است. در ایران اسالمی به 
جهت پیوند میان نظام سیاسی و اسالم، اسالم پژوهی 
روزمرۀ  زندگی  با  که  دارد  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی 
مردم پیوند یافته است. از این رو مراکز پژوهشی در 

سخن نخست

برنگذرد اندیش��ه  برت��ر  کزی��ن  ب��ه ن��ام خداون��د ج��ان و خ��رد

فروزن��دۀ م��اه و ناهی��د و مه��ر خداون��د کیهان و گردان س��پهر
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حوزه های علمیه و دانشگاه ها رو به فزونی نهاده است؛ 
به طوری که امروز نزدیک به صدها مرکز پژوهشی در 

سراسر ایران مدعی چنین عنوان و رسالتی هستند.
چون  آسیب هایی  و  آفات  مراکز،  کثرت  این  البته 
کارهای تکراری و موازی و در برخی موارد اسراف و 
اتالف را نیز در پی داشته است. لذا ساماندهی، ایجاد 
از  میان مراکز دین پژوهی هماره  تعامل و هماهنگی 
دغدغه های همۀ فرهیختگان بوده است. در پی همین 
احساس ضرورت بود که شماری از مسئوالن پژوهشی 

با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در 
از  پس  و  برگزار  را  دین پژوهان  ،کنگرۀ   1377 سال 
کشور  دین پژوهان  دبیرخانۀ  طرح  طوالنی  مذاکرات 
راپیشنهاد کردند. پیرو تصمیم یاد شده، وزارت فرهنگ 
عهد  به  را  پا  نو  نهاد  این  تشکیل  اسالمی،  ارشاد  و 
گرفت و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شورای 
دبیرخانۀ دین پژوهان کشور شکل گرفت و دبیر شورا 

منصوب گردید.
وزارت  حمایت  با  سال  هفت  حدود  دبیرخانه  این 
فرهگ و ارشاد اسالمی برای ایجاد فرهنگ هم گرایی 
پژوهش های  توسعۀ  و  تعمیق  جهت  در  هم افزایی  و 

دینی برنامه های ذیل را در اولویت قرار داد:
مورد  عناوین  با  دین پژوهان  کنگرۀ سراسری   .1
موانع،  تنگناها،  »دین پژوهی؛  مخاطب:  جامعۀ  نیاز 
بایسته ها«، »دین پژوهی در جهان معاصر«، »مناسبات 
ایران« و »جهانی شدن و  دین و فرهنگ در جامعۀ 
دین«، چهار کنگرۀ بزرگی بود که در نیل به اهداف 

یاد شده برگزار گردید.
ایجاد  جهت  در  پژوهشگران  به  رسانی  اطالع   .2
دست یابی  موازی،  کارهای  از  پیشگیری  هم افزایی، 
به اولویت ها و نیازهای جامعۀ اسالمی. در این زمینه 
خبرنامه و پایگاه اطالع رسانی و انتشارات، این وظیفه 
و  همایش ها  برگزاری  البته  است.  داشته  عهده  بر  را 
نشست های علمی نیز به این هدف کمک کرده اند و 
افزون بر این ها مسئوالن دبیرخانه از طریق مکاتبات 
و ارتباطات خصوصی نیز به انجام این رسالت مبادرت 

ورزیده اند.
صاحب نظران  مشارکت  با  علمی  نشست های   .3
جهت بررسی موضوعات، تببین مسائل و مشکالت، 
نیازها و اولویت های عرصۀ دین پژوهی و یا به منظور 

و آسیب هایی چون  آفات  کثرت مراکز، 
برخی  در  و  موازی  و  تکراری  کارهای 
موارد اسراف و اتالف را نیز در پی داشته 
و  تعامل  ایجاد  ساماندهی،  لذا  است. 
هماهنگی میان مراکز دین پژوهی هماره 
بوده  فرهیختگان  همۀ  دغدغه های  از 
ضرورت  احساس  همین  پی  در  است. 
بود که شماری از مسئوالن پژوهشی با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قم در سال 1377،کنگرۀ دین پژوهان را 
برگزار و پس از سخنرانی ها و مذاکرات 
دین پژوهان  دبیرخانۀ  طرح  طوالنی 
کشور راپیشنهاد کردند. پیرو تصمیم یاد 
ارشاد اسالمی،  و  شده، وزارت فرهنگ 
تشکیل این نهاد نو پا را به عهد گرفت 
و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کشور  دین پژوهان  دبیرخانۀ  شورای 

شکل گرفت.
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علمی  دست آوردهای  و  نظریه ها  و  دیدگاه ها  ارائۀ 
طراحی و اجرا گردید. در واقع دبیرخانه پیشگام ایجاد 
کرسی های نظریه پردازی، آزاد اندیشی و نقد علمی از 
آغاز تأسیس تا کنون بوده است که برخی از آنها را از 
طریق نشر مکتوب و یا در فضای مجازی انتشار داده 
و برخی نیز درآستانه نشر است. البته شماری هم به 

جهت برخی مالحظات فرصت نشر نیافته است.
4. برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزۀ 
و  است  شده  برگزار  گذشته  در  آن  دورۀ  نه  که  دین 
اینک در آستانۀ برگزاری دهمین دورۀ آن قرار داریم. 
در  دبیرخانه  این  گردید  مقرر   1384 سال  در    
غیرانتفاعی  و  غیردولتی  مردم نهاد،  موسسه ای  قالب 
عدم  متأسفانه  بخشد.  استمرار  را  خود  فعالیت های 
پشتیبانِی  مسئول  نهادهای  و  وقت  دولت  مساعدت 
تا  گردید  سبب  پژوهشی،  و  فرهنگی  فعالیت های 

فعالیت های دبیرخانه در سال 1388 متوقف گردد. 
توصیه ها و تاکیدات شماری از پژوهشگران و مدیران 
مؤسسات پژوهشی، انگیزه ای شد که بار دیگر در سال 
1392 دبیرخانه بازگشایی شود. از این رو هیئت مدیرۀ 
دبیرخانۀ دین پژوهان کشور، با تعیین مدیر مسئول و 
شورای علمی دبیرخانه از میان شخصیت های حقیقی 
و حقوقی قبلی و جدید، برنامه های مصوب را به اجرا 
برنامه های پیشین دبیرخانه، برگزاری  از  گذارد. یکی 
آیین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزۀ دین بود که پنج 
سال به تأخیر افتاده و اینک دهمین دورۀ آن در پی 
انجام  حال  در  آن  برگزاری  مقدمات  فراخوان  انتشار 
است. دبیرخانه هم چون گذشته برای ایجاد مرزبندی 
از  میان این آیین و جشنواره های کتاب و پیشگیری 
موازی کاری ، موارد ذیل را در تعریف و شرایط پذیرش 

آثار، منظور و به صاحبان آن اعالم داشت:

     ویژگی های اثر پژوهشی بر اساس تعریف شورای 
علمی بدین شرح است: نوآوری علمی ، روشمند بودن، 
پاسخ گو بودن به سئوالت نظری و دارای راه حل عملی 
در مسائل علمی، نّقادی، ایده پردازی و مدل سازی. با 
این تعریف، تالیفات ترویجی، تصنیفات ادبی، تصحیح 
متون قدیمی، ترجمه و آثار هنری و داستانی از برنامه 

خارج گردید.
افزون بر این، عدم چاپ آثار تا پایان هفتۀ پژوهش 
به عنوان شرط الزم مورد تاکید قرار گرفت؛ زیرا گرچه 

این  گردید  مقرر   1384 سال  در 
دبیرخانه در قالب موسسه ای مردم نهاد، 
فعالیت های  غیرانتفاعی  و  غیردولتی 
خود را استمرار بخشد. متأسفانه عدم 
مساعدت نهادهای مسئول پشتیبانی 
پژوهشی،  و  فرهنگی  فعالیت های 
سبب گردید تا فعالیت های دبیرخانه 
در سال 1388 متوقف گردد. توصیه ها 
و  پژوهشگران  از  تاکیدات شماری  و 
مدیران موسسات پژوهشی، انگیزه ای 
 1392 سال  در  دیگر  بار  که  شد 
از  یکی  شود.  بازگشایی  دبیرخانه 
برنامه های پیشین دبیرخانه، برگزاری 
آیین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزۀ 
دین بود که پنج سال به تأخیر افتاده 
و اینک دهمین دورۀ آن در پی انتشار 
فراخوان، مقدمات برگزاری آن در حال 

انجام است. 
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و  تهیه  خاص  اهداف  منظور  به  پژوهش ها  از  برخی 
در اختیار سازمان های مسئول قرار می گیرد و امکان 
هدف  با  بسیاری  شمار  ولی  نمی یابند،  نشر  و  چاپ 
انتشار تدوین می گردد و مشارکت آن در آیین تجلیل 
از پژوهشگران فرصتی برای بررسی و ارزیابی و تعیین  
نقاط قوت و ضعف آنان پدید می آورد که می تواند در 
گذار  تأثیر  اثر  چاپ  از  پیش  آنها  تکمیل  و  تصحیح 

باشد.
هم چنین شورای علمی دبیرخانۀ دین پژوهان مقرر 
پیشتاز  و  پیشکسوت  دو  از  آیین،  این  در  که  داشت 
دبیرخانه  داوران  هیئت  ریاست  که  پژوهش  عرصۀ 
و  تجلیل  داشته اند  به عهده  پیشین  دوره های  در  را 
قدردانی به عمل آید. بنابراین نکوداشت دو عالم ربانی 

حضرات آیات محمد هادی معرفت ره و ابراهیم امینی 
نیز در برنامه قرار گرفت. این دو عالم جلیل القدر عالوه 
بر این که بر مسئوالن دبیرخانه حقی گران داشته و 
دارند، بر بسیاری از مردم زمانۀ ما که از محضر و آثار 

ارجمند آن دو بهره گرفته اند نیز حقی عظیم دارند.
اینک که دهمین آیین تجلیل از پژوهشگران برتر 
می شود،  برگزار  ساله  پنج  فترتی  از  پس  دین  حوزۀ 
کار  به  کوشش های  همۀ  رغم  به  که  است  طبیعی 
برخوردار  بسیاری  از ضعف های  هم  باز  شده،  گرفته 
کسانی  همۀ  از  سپاسگزاری  ضمن  رو  این  از  باشد. 
را  خویش  پژوهشی  آثار  و  کرده اند  اعتماد  ما  به  که 
آنها و  ارزیابی  و  بررسی  در  فرستاده اند و کسانی که 
نموده اند،  و همراهی  ما همکاری  با  مراسم  برگزاری 
از صاحبنظران نکته سنج صمیمانه تقاضا می کنیم که 
برای اصالح امور و تکمیل برنامه های آیندۀ دبیرخانه 
پیشنهادات و انتقادات خود را به صورتر مکتوب ارائه 

فرمایند.
گر خطا گفتیم اصالحش تو کن   

            مصلحی تو ای تو سلطان سخن

محمد جواد صاحبی 
مسئول شورای علمی

دبیرخانۀ دین پژوهان کشور 

اساس  بر  پژوهشی  اثر  ویژگی های 
است:  شرح  بدین  علمی  شورای  تعریف 
نوآوری علمی ، روشمند بودن، پاسخ گو بودن به 
سئوالت نظری و دارای راه حل عملی در مسائل 
علمی، نّقادی، ایده پردازی و مدل سازی. با این 
ادبی،  تصنیفات  ترویجی،  تالیفات  تعریف، 
تصحیح متون قدیمی، ترجمه و آثار هنری و 

داستانی از برنامه خارج گردید.ف



رگداشت  تجلیل و بز

وهشگران حوزۀ دین پژ
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آیت اهلل ابراهیم حاج  امینی نجف آبادی، فرزند حسین 
و جواهر، در سال 1304 در نجف آباد اصفهان چشم به 
جهان گشود. پدر ایشان، پیشۀ کشاورزی  داشت و هنوز 
جد  درگذشت.  که  بود  نرسیده  به شش سالگی  ابراهیم 
پدری ایشان، حاج رجبعلی نام داشت که در نجف آباد به 
احسان و نیکی مشهور بود. آیت اهلل امینی دربارۀ ایشان 
محصوالت  فروختن  قحطی،  سال  آن  »در  می گوید: 
در  رایگان  را  همه  و  بود  کرده  قدغن  را  مزرعه  و  باغ 
اختیار مستمندان قرار  داد. شب ها نماز می خواند و گریه 
مناجات  و  حنایی  محاسن  و  نورانی  چهرۀ  می کرد... 

شبانه اش را فراموش نمی کنم.«1
از  یکی  در  را  ابتدایی  ششم  کالس  تا  ابراهیم،   
در  هم زمان  و  دولتی  می گذراند  غیر  شبانۀ  مدارس 
می کرد.  شرکت  منتظری،2  علی  حاج  دینی  درس های 
پس از تحصیالت ابتدایی در دبستان، به شوق تحصیل 
علوم دینی به طالب علوم دینی می پیوندد. در فروردین 
1321، همراه  دو تن از دوستانش به قم رفته، در مدرسۀ  
حاج  مالصادق  رخت اقامت می افکند. این اقامت، بیش 
از سه ماه طول نمی کشد؛ زیرا با شروع تابستان، ابراهیم 

. خاطرات آیت اهلل امینی، ص23.  1
. پدر مرحوم آیت اهلل منتظری.  2

به نجف آباد می رود و از آنجا به اصفهان. او خود دربارۀ 
این دورۀ کوتاه زندگی اش در قم می گوید: »حدود سه 
بود؛  زیبایی  و  خوش  دوران  داشتم.  توقف  قم  در  ماه 
خمینی)ره(  امام  اخالق  درس  در  شرکت  مخصوصًا 
برایم بسیار جالب بود. در درس  اخالق  آقا حسین  قمی 
نماز  برای  و  می یافت  حضور  جمعه   شب های  در  نیز 

عالم پارسا
درنگی در زندگی  و اندیشۀ آیت اهلل ابراهیم امینی

رضا باباییاز میالد تا اجتهاد

تجلیل از آیت اهلل ابراهیم امینی



713
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

جماعت، به فیضیه  می رفت و به آیت اهلل  سید محمدتقی  
با فرارسیدن تعطیالت  اما  اقتدا می کرد.  خوانساری)ره( 
تابستانی ناچار به نجف آباد مراجعت کردم. در نجف آباد 

به تحصیالتم ادامه دادم تا اینکه تابستان سرآمد..« 
این ایام، مصادف است با روزهایی که ارتش متفقین، 
ایران را به اشغال خود درآورده اند و گرانی و کمبود ارزاق 
در سرتاسر کشور، بیداد می کند. ابراهیم، برای استفاده 
از امکانات حوزۀ اصفهان، به آن دیار کوچ می کند. در 
آنجا نیز فقر و فاقه گریبان حوزه را گرفته بود و زندگی 
همچنان بر او سخت می گذشت؛ اما حوزۀ اصفهان، از 

و  بود  برخوردار  دینی  علوم  استادان  و  مدارس  بهترین 
ابراهیم توانست در مدتی کوتاه دروس ادبیات و سطح 
اصفهان،  حوزۀ  نامی  استادان  محضر  از  را  اخالق  و 
غروی،  محمدجواد  سید  شیرازی،  علی  میرزا  همچون 
اهلل  نعمت  کوشکی،  قنبرعلی  شیخ  امالیی،  رمضانعلی 
محمدباقر  سید  هرندی،  موحدی  نجف آبادی،  صالحی 
اصولی،  محمدجواد  حبیب آبادی،  محمدعلی  ابطحی، 
میرزا محمود معین، مالهاشم جنتی، شیخ یحیی فقیه 
حاج  آقا  قهدریجانی،  محمدی  ابوالقاسم  شیخ  ایمانی، 
رحیم ارباب، میرزامحمود صادقی، سید علی اصغر محقق 
برزونی و حاج شیخ علی قدیری بهره های فراوان ببرد و 
بر درجات علمی و معنوی خود بیفزاید. مدرسۀ نوریه و 
کاسه گران و جدۀ بزرگ، مکان هایی است که در مدت 
اقامتش در اصفهان، در آنها مسکن گزید و درس خواند. 
کرد  شاگردی  اصفهان ،  سرافراز  حوزۀ  در  ماه  شش 
دروس  تدریس  همزمان،  بالید.  و  آموخت  دانش  و 
تحصیل ،  سال های  طول   در  کرد.  آغاز  نیز  را  حوزوی 
مقدمات   را درک کرد.  بسیاری  استادان   و  علما  محضر 
را در محضر استادانی همچون  شیخ  هاشم  جّنتی، سید 
محمد هاشمی قهدریجانی آموخت و بیشتر شرح  لمعه  

است  کوشیده  هماره  امینی،  آیت اهلل 
گشایندۀ  و  روز  نیازهای  پاسخگوی 
گره های نوپیدا باشد. اهتمام شگفت 
و  تعلیم  مسئلۀ  به  ایشان  مبارک  و 
تربیت و آنچه به جوانان و خانواده ها 
بازمی گردد، شمه ای از خدمات بی شمار 

ایشان به جامعۀ دینی است.
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و نیز معالم  االصول  را نزد حاج  شیخ  محمدحسن  عالم  
درس   به   منظومه ،  منطق   آموختن   برای  گرفت.  درس 
حاج  آقا صدر هاطلی کوهپایی رفت . رسائل  را نزد سید 
محقق  قوانین   و  برومند،  حیدرعلی  و  دهکردی  عباس  
نزد  را  مکاسب   و  محقق ،  علی اصغر  سید  نزد  را  قمی 
مرتضی  شیخ   و  جرقویه ای  محمدحسین   شیخ   آقایان  

از  بخشی  فراگرفت .  ارباب   رحیم   آقا  حاج   و  اردکانی 
آقا  را در قم نزد آقای سلطانی، حاج   رسائل  و مکاسب  
آقای مجاهدی خواند. جلد نخست  و  الدینی  بهاء  رضا 
کفایه  را نزد آیت اهلل  مرعشی و جلد دوم  را نزد آیت اهلل  
گلپایگانی و بخش  حکمت  منظومه  را نزد آیت اهلل  سید 
درس های  در  رساند.  اتمام   به   طباطبایی  محمدحسین  
خصوصی عالمه  طباطبایی که  در شب های پنج شنبه  و 
جمعه  برگزار می شد، مشتاقانه حضور می یافت و بخشی 
از موسوعۀ  القواعد و مجلداتی  اسفار و تمهید  از کتاب  
ایشان آموخت.  االنوار و منطق  شفا را در محضر  بحار 
دربارۀ حضور در درس های عالمه طباطبایی، می نویسد: 
طور  به  و  جمعه  و  پنج شنبه  شب های  جلسه  »این 
شرکت کنندگان  می شد.  تشکیل  افراد  منزل  در  سیار 
آقایان: شیخ حسینعلی منتظری، شیخ  از:  عبارت بودند 
عباس  سید  بهشتی،  محمد  سید  مطهری،  مرتضی 
ناصر  شیخ  نیری،  عبدالکریم  شیخ  قزوینی،  ابوترابی 
مکارم شیرازی، شیخ جعفر سبحانی، شیخ عباس ایزدی 
علی  شیخ  تهرانی،  عالمه  علی اصغر  شیخ  نجف آبادی، 
شیخ  تهرانی،  جزائری  مرتضی  سید  نهاوندی،  قدوسی 
عبدالحمید شربیانی، شیخ محمدتقی مصباح یزدی، شیخ 

آیت اهلل امینی، در شمار مجتهدان 
مجاهد حوزه است. هم پایی با نهضت 
امام خمینی)ره( و حضور در عرصه های 
پیش  اجتماعی،  و  سیاسی  مختلف 
شخصیتی  او  از  انقالب،  از  پس  و 
است.  ساخته  گره گشا  و  تأثیرگذار 
از مهم ترین اقدامات او در سال های 
تأسیس  به  کمک  انقالب،  از  پیش 
قم«  علمیۀ  حوزۀ  مدرسین  »جامعۀ 

است.
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عبداهلل جوادی آملی، شیخ حسن حسن زاده آملی، شیخ 
شیرازی،  انصاری  یحیی  شیخ  تهرانی،  حائری  مهدی 
اسماعیل  شیخ  شیرازی،  محجوب  ابوالقاسم  شیخ 
مفتح همدانی. جلسۀ  و محمد  قزوینی  اویسی  صائنی، 
بسیار سودمند و پربرکتی بود. مطالب گوناگون فلسفی، 
تاریخی،  حدیثی،  علمی،  تفسیری،  اخالقی،  عرفانی، 
قرار  بررسی  مورد  دقیق  طور  به  و  مطرح  و...  فقهی 
می گرفت. یکی از نتایج این جلسات، تألیف کتاب اصول 
پاورقی های محققانۀ  با  رئالیسم بود که  فلسفه و روش 
جلسۀ  رسید.  چاپ  به  مجلد  پنج  در  و  مطهری  شهید 
مذکور سال ها و حتی تا اواخر عمر عالمه ادامه داشت، 
ولی افراد شرکت کننده تغییر می کردند. بنده نیز از آغاز 
تا نهایت به طور مرتب در جلسات شرکت می کردم و آن 

را یکی از توفیقات الهی می دانم.«
فقه   خارج   درس های  در  حضور  با  امینی،  آیت اهلل 
و  خمینی)ره (  بروجردی)ره (،  عظام  آیات  اصول   و 
گلپایگانی)ره( به درجۀ اجتهاد رسید. حضرات آیات سید 
کمال  الدین  موسوی، ابوالقاسم  محمدی، عبداهلل  جوادی 
آملی، محمد مفتح همدانی و عباس  ایزدی از همراهان 
و هم مباحثه های آیت اهلل امینی در دوران تحصیل بودند. 
همچنین شاگردان بسیاری در دروس سطح فقه، اصول، 

فلسفه و کالم در محضر ایشان درس آموختند. 

افق گشایی در حوزه
پاسخگوی  است  کوشیده  هماره  امینی،  آیت اهلل 
اهتمام  باشد.  نوپیدا  گره های  گشایندۀ  و  روز  نیازهای 
شگفت و مبارک ایشان به مسئلۀ تعلیم و تربیت و آنچه 
خدمات  از  شمه ای  بازمی گردد،  خانواده ها  و  جوانان  به 
سال های  در  است.  دینی  جامعۀ  به  ایشان  بی شمار 
فراوانی  آثار  مهدویت،  دشمنان  که  چهل  دهۀ  آغازین 
بسیاری  شبهات  رهگذر،  این  از  و  کرده  جامعه  راهی 
به  تا  نوشت   را  کتاب  »دادگستر جهان «  بودند،  آفریده 
گرفته  نشانه  را  »مهدویت «  که  برود  کسانی  مصاف 

از  پس  می خواندند.1  خود  سوی  به  را  جوانان   و  بودند 
آن، قلم و فعالیت های علمی خود را به سمت تربیت و 
راهنمایی خانواده ها معطوف می کند.  در اوائل پیروزی 
انقالب، با توجّه به اسالمی بودن نظام، توجّه همگان، 
صحیح  شناخت  برای  دانشجویان  و  فرهنگیان  به ویژه 
آرای اسالمی به سوی حوزۀ علمیه جلب شد. نظر اسالم 
اقتصاد و  تا  از ورزش و کشتی گرفته  را در همه چیز، 
راهکارهای فرهنگی، می پرسیدند و مشتاقانه پرس وجو 
می کردند. این پرسش ها و مطالبات، بیش از همه از سوی 
مسئوالن آموزش و پرورش و دانشگاهیان بود. اما حوزۀ 
علمیه، در آن زمان برای پاسخگویی به برخی پرسش ها 
و نیازها آمادگی نداشت؛ چون حوزه هنوز درهای خود 
به  پاسخگویی  بود.  نگشوده  جدید  مسائل  روی  به  را 
نیازهای نوپدید، در گرو مقدماتی بود؛ از جمله تحقیق و 

. چاپ نخست این کتاب در سال 1346 خورشیدی بوده است.   1
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بازنگری در علوم سنتی، تدوین متون پیشرفتۀ آموزشی، 
حضور در میان طبقات مختلف مردم و گفت وگو با اهل 
اندیشه و فرهنگ در شهرهای مختلف ایران و خارج از 
کشور. اما اهتمام به این گونه امور، هر عالمی را از ادامۀ 
تدریس و طی درجات علمی حوزه محروم  و  تحصیل 
می کرد. عرصۀ خدمت به جامعۀ دینی، همان اندازه که 
نیاز به دانش و تجربه دارد، نیازمند کسانی است که جز 
به خدا و بندگان او نمی اندیشند و در راه خدمت به دین 
خدا، سر از پا نمی شناسند. آیت اهلل ابراهیم امینی، از این 
گونه مردان خدا است. تألیفات، سخنرانی ها، درس ها و 
همۀ حضور او بدون محاسبۀ منافع شخصی بوده است. 
به  و  می نویسد  نوجوان  و  کودک  برای  که  مجتهدی 
گرمی کانون های خانواده در سرتاسر جهان می اندیشد 
به حق  ورود می کند،  به مسائل جدید  دین  از موضع  و 
به  تبلیغی   سفرهای   است.  ایثارگری  درجۀ  نهایت  در 
از  بسیاری   در  سخنرانی  کشور،  مناطق   دورافتاده ترین 
از  اندک  و خارج ، بخشی  داخل   در  همایش های علمی  

فعالیت های فرهنگی معظم له است.

در صحن جامعه
آیت اهلل ابراهیم امینی، در شمار مجتهدان مجاهد حوزه 
در  حضور  و  خمینی)ره(  امام  نهضت  با  هم پایی  است. 
پس  و  پیش  اجتماعی،  و  سیاسی  مختلف  عرصه های 
تأثیرگذار و گره گشا ساخته  او شخصیتی  از  انقالب،  از 
از  پیش  سال های  در  او  اقدامات  مهم ترین  از  است. 
انقالب، کمک به تأسیس »جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ 

قم« است. خود در این باره می گوید:
»در سال 1341 شمسی در جلسه ای سرّی شرکت 
کردم که اعضای آن، آقایان: حاج شیخ عبدالرّحیم ربّانی 
شیرازی، شیخ علی مشکینی، شیخ علی قدّوسی، شیخ 
حسینعلی منتظری، شیخ محمدتقی مصباح یزدی، شیخ 
مهدی حائری تهرانی، شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی 
و شیخ احمد آذری قمی و سید محمد خامنه ای و سید 
بود  منّظم  و  سرّی  کاماًل  جلسه  بودند.  خامنه ای  علی 
بعدها همین  بود.  تقسیم شده  افراد  بین  و مسئولیت ها 
داد.  تشکیل  را  مدرّسین  جامعۀ  مرکزی  هستۀ  جلسه، 
جلسه، اساس نامۀ مفّصلی داشت و اهدافی را که دنبال 
می کرد به قرار زیر بود: 1. اصالح حوزۀ علمیۀ قم؛ 2. 
تبلیغ اسالم؛ 3. امر به معروف و نهی از منکر؛ 4. سعی 
در اجرای احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم. در 
سال 1342 شمسی که مبارزات ضدّ رژیم پهلوی شروع 
شد، تشکل مذکور، بدون اینکه خودش را به صورت یک 
جمعیت متشکل معرّفی کند، با جدّیت تمام در خدمت 
امام خمینی - قدس سره - بود و از او حمایت می کرد. 
مراجع  و  علما  تشویق  در  اعالمیه ها،  نشر  و  چاپ  در 
برای همکاری، تشویق مردم به اعتصاب، در مسافرت 
در  شهرستان ها،  به  طاّلب  اعزام  در  شهرستان ها،  به 
فعّال  و  جدّی  اعالمیه ها،  امضای  به  مدرّسان  تشویق 
بودند. بنده نیز در این تشکل و گاهی به تنهایی انجام 
به  امام  تبعید  از  بعد  تشکل  همین  می کردم...  وظیفه 
با  امام  ارتباط  به نجف اشرف، مسئولیت  بعدًا  ترکیه و 
مبارزه  میدان  نگه داشتن  مردم و هدایت مردم و گرم 
بنده هم مانند  این مراحل  بر عهده داشت. در همۀ  را 
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سایر آقایان فعّال بودم. بعد از بازداشت امام در پانزدهم 
خرداد 1342 و هجرت جمعی از علمای بزرگ به تهران 
برای آزاد کردن حضرت امام، بنده نیز به تهران رفتم و 
در جمع آنان فعّال بودم. در دعوت به تشکیل جلسات 
تهیۀ  در  مناسب،  اقدامات  به  آنان  تشویق  در  مشترک، 
اقدامات  و  تهران  در  توّقف  به  تشویق  در  اطالعیه ها، 
الزم برای آزادی امام و پیشگیری از تبعید و ادامۀ زندان 
و اعدام احتمالی امام، نقش فعّالی داشتم. یکی از یازده 
اعالمیۀ  حکیم،  آیت اهلل  وفات  از  بعد  که  بودم  نفری 
مرجعیت امام خمینی را امضا کردند. زمانی که امام از 
نجف اشرف به پاریس تشریف برد، به پاریس رفتم و با 

امام دربارۀ حوادث ایران مالقات و گفت وگو داشتم.«1
امنای  از  امینی  آیت اهلل  انقالب،  پیروزی  از  پس 
از  برخی  بود.  کشور  امور  ادارۀ  در  خمینی)ره(  امام 
مأموریت هایی که امام بر عهدۀ ایشان گذاشت، به این 

شرح است:
1. سفر به استان هرمزگان و سامان بخشی به امور 
اهل  علمای  با  گفت وگو  و  ارتش،  و  انقالبی  نهادهای 

سنت استان؛ 
2. سفر به استان مازندران برای رسیدگی به مسائل 

استان، به ویژه ترکمن صحرا؛ 
در  عفو  فرمان   اجرای   در  امام )ره (  نمایندگی    .3

همدان ، مالیر و نهاوند؛
4. عضویت  در شورای بازنگری قانون  اساسی.

مردم  نمایندۀ  هشت ساله،  دورۀ  سه  امینی،  آیت اهلل 
استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری 
انجام وظیفه  این مجلس  نائب رئیسی  بودند و در مقام 
 کردند. عضویت در هیئت امنای دانشگاه امام صادق)ع(، 
غیر  طاّلب  اسالمی  علوم  جهانی  مجمع  امنای  هیئت 
ایرانی، هیئت علمی و برنامه ریزی مجمع جهانی علوم 
مجمع  و  قم  علمیۀ  حوزۀ  مدرّسین  جامعۀ  اسالمی، 
تشخیص مصلحت نظام، برخی از مسئولیت های دیگر 

. برگرفته از سایت آیت اهلل ابراهیم امینی.   1

همۀ  در  است.  انقالب  از  پس  سال های  در  له  معظم 
این مسئولیت ها، آیت اهلل امینی مشی و منش طلبگی و 
اعتدالی خویش را از کف نداد. خود می نویسد: »در طول 
مدرّسین  جامعۀ  در  چه  اجتماعی،  سیاسی،  فعّالیت های 
یا غیر آن، همواره فردی آزاد و معتدل بوده ام و سعی 
تفریط ها  و  افراط  از  نکنم،  تجاوز  حق  مرز  از  کرده ام 
در  کرده ام.  خودداری  جناح بازی ها  و  گروه گرایی ها  و 
و  روحانی  شخصیت های  از  انتقاد  یا  تمجید  و  تعریف 

سیاسی نیز سعی کرده ام از مرز حق تجاوز نکنم.«
آیت اهلل امینی، در اردیبهشت 1371 از سوی آیت اهلل 
قم  شهر  جمعه  امامت  به  ـ  العالی  مدّظلّه  ـ  خامنه ای 
منصوب شد و همراه آیت اهلل مشکینی و آیت اهلل جوادی 

آملی، نماز جمعۀ قم را اقامه می کرد. 
فعالیت های فرهنگی آیت اهلل امینی به ایران محدود 
که  است  بوده  این  من  توفیقات  از  است: »یکی  نشده 
برای تبلیغ اسالم و تبیین ارزش های جمهوری اسالمی 
ایران و روشن کردن افکار عمومی و دفاع از حکومت 
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اسالمی، به چند کشور خارجی سفر کرده ام و در بعضی 
نموده ام  شرکت  علمی  مجامع  و  کنگره ها  و  سمینارها 
و با لطف خدا موفق بوده ام، که می توان به کشورهای 
اتیوپی،  گینه،  سیرالئون،  گابون،  عاج،  ساحل  نیجریه، 
تایلند،  بنگالدش،  اندونزی،  اوگاندا،  کنیا،  زیمباوه،  غنا، 
مالزی،  چین،  پاکستان،  هندوستان،  سریالنکا،  سوریه، 
ایرلند،  انگلستان،  فرانسه،  زالندنو،  استرالیا،  سنگاپور، 
اتریش، آلمان، کانادا و ژاپن اشاره کرد. در کلّیۀ سفرهای 
خارج از کشور از لحاظ فرهنگی و سیاسی موفق بودم 
و این سفرها متناسب با هزینۀ در نظر گرفته شده که 
نسبتًا کم بود، به حال اسالم و انقالب مفید بود.«1 و در 
سفر به نیجریه از طرف عوامل اطالعاتی بازداشت شدم، 
چهل و هشت ساعت زندانی بودم  و طعم تلخ زندانهای 
مخوف آنها را چشیدم و از این سفرها خاطرات مفیدی 

دارم که متأسفانه مجال ذکر آنها نیست«.
اکثر صحنه های  در  دلیل حضور  به  امینی،  آیت اهلل 

1 . برای آشنایی بیشتر با پروندة مبارزاتی آیت اهلل امینی، ر.ک: خاطرات آیت 
اهلل ابراهیم امینی، چاپ مرکز اسناد انقالب اسالمی، بهار 1392.

در  او  است.  اسالمی  انقالب  اسرار  گنجینۀ  انقالب، 
امینی«،  ابراهیم  »خاطرات  کتاب  بر  مقدمه  اش  پایان 
می دانم  الزم  را  نکته  این  تذکر  پایان  »در  می نویسد: 
که در یادداشت ها و خاطرات ذهنی، مطالب دیگری نیز 

دارم که نشر آنها را در این زمان مناسب نمی دانم.«2 

پارسامرد حوزه 
به حق  امینی،  آیت اهلل  معنوی  مشی  و  اخالقی  سیرۀ 
ساده زیستی  و  اخالق مداری  و  پارسایی  است.  ستودنی 
و آزادگی و استقالل رأی و اندیشه در او چنان است که 
در میان خاص و عام زبانزد است. آیت اهلل امینی به دلیل 
سوابق مبارزاتی و جایگاه علمی، پس از انقالب موقعیتی 
مقام هایی  و  مناصب  به  روی  هیچ  به  اما  یافت؛  ممتاز 
که به او پیش کش کردند، دل نبست؛ بلکه تا توانست 
از پیش سر در کتاب و درس  تا بیش  آنها گریخت  از 
او رفتاری خالف گفتارهای خود  باشد.  تألیف داشته  و 
است،  نوشته  تبذیر  و  اسراف  نهی  در  کتابی  اگر  ندارد. 
پیشتر خود بدان پایبند بوده است. اگر »امر به معروف 
و نهی از منکر« را »فضیلتی فراموش شده« می داند، در 
احیای آن به جان کوشیده و آن را از هشدار به مسئوالن 
آغاز کرده است. او اگر ساده زیستی را مشی پیشوایان و 
دانشمندان بزرگ مسلمان می خواند، خود نیز همین گونه 
زیسته است. مردم قم، سال ها دیده اند که او، هم زمان 
با داشتن مسئولیت های سنگین در کشور، خود به بازار 
می رود، خرید می کند و به خانه برمی گردد. بی هیچ شک 
از  نمونه ای ممتاز  را  امینی  آیت اهلل  تردیدی می توان  و 

عالمان پارسا و صداقت پیشه و مردم دوست شمرد. 
نگاهی به آثار آن عالم پارسا نشان می دهد که وی 
تربیت و اخالق را پایۀ هر تحولی می داند و همچون اقبال 
الهوری معتقد است: »جان چو دیگر شد، جهان دیگر 
شود.«3 اما آنچه سخن او را دلپذیر کرده است، نه قوت 

2 . همان، ص21.
3 . دیوان اقبال الهوری، جاویدنامه.
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بیان یا قلم زیبا و آراستۀ او است؛ بلکه تقدم رفتار بر 
گفتار در سیرۀ او است. او چنان زندگی می کند که به 
دیگران توصیه می کند و اگر با مردم سخن از انصاف 
و جوانمردی و اخالق می گوید، خود آیینۀ این صفات 
و فضایل است. در کتاب خاطرات)ص76( می گوید: 
»انسان بیش از آنکه به پند و اندرز نیاز داشته باشد، 
با  که  گفتاری  دارد.  نیاز  اخالص  روی  از  عمل  به 
کردار همراه باشد و از عمق جان برخیزد، دل ها را 

شیفته و مجذوب خود می کند.«
زندگی  در  اخالق  استادان  محضر  از  بهره مندی 
او  اخالق گرایی  از  دیگر  نشانه ای  امینی،  آیت اهلل 
استادان  مهم ترین  محضر  امینی،  آیت اهلل  است. 
اخالق اصفهان و قم و نجف آباد را درک کرده است. 
نخستین استاد اخالق و قرآن او حاج علی منتطری 
در  بود.  دینداری  و  صفا  در  آیتی  خود  که  است 
شیرازی  علی آقای  میرزا  نورانی  محضر  از  اصفهان 
و  برد  فیض  نجف آبادی،  عالم  محمدحسن  شیخ  و 
از  را هیچ گاه  نیز شاگردی عالمه طباطبایی  قم  در 

دست نداد.

اندیشه گر دانا
نیز  و  معنوی  علمی،  درجات  بر  افزون  امینی،  آیت اهلل 
دارند،  ایران  دینی  جامعۀ  به  خدمت  در  که  توفیقاتی 
دربارۀ  وی  است.  توفیق مند  عالمی  نیز  تألیف  در 

»نویسندگی« و »تألیف« در حوزه می گوید: 
»در آن زمان، درس های رسمی حوزه، فقه و اصول 
بود و نسبت به علوم دیگر از قبیل فلسفه، کالم، تفسیر، 
و  زبان خارجی  ریاضیات،  درایه، هیئت،  تاریخ، حدیث، 
حتی ادبیات فارسی، چندان عنایتی به عمل نمی آمد و 
اشتغال به آنها را تضییع وقت و انحراف از برنامه های 
و  اصول  و  فقه  در  تألیفات عمدتًا  حوزوی می دانستند. 
به زبان عربی بود. مقاله نویسی و تألیف کتاب به زبان 
تعداد  و  نبود  علما  در شأن  تودۀ مردم،  برای  و  فارسی 

نگارش  را صرف  وقتشان  از  از طالب، کمی  معدودی 
این روش را  اما عالمه طباطبایی)ره(  کتاب می کردند. 
ضعف  و  نقص  یک  را  آن  و  نمی پسندید  حوزویان  بر 
می دانست و می فرمود اکثر مردم ایران، فارسی زبان اند و 
نیازهای عقیدتی و اخالقی و کالمی و اجتماعی و فقهی 
بنابراین طالب و فضال  از حوزه تأمین شود.  باید  آنان 
باید نویسندگی را بیاموزند و تمرین کنند. در همین راستا 
خودشان فارسی نویسی را شروع کردند... من نیز اولین 
آن  تشویق  و  راهنمایی  با  و  زمان  در همان  را  مقاله ام 
بزرگوار نوشتم. اکثر کتاب هایی که آن زمان نوشتم، با 

مشورت و راهنمایی ایشان بود.«1
ویژگی مهم آثار و تألیفات آیت اهلل امینی، پاسخگویی 
از  یکی  در  او  است.  جامعه  فوری  نیازهای  به  آنها 
در  »چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خود،  کتاب های 

1 . خاطرات آیت اهلل ابراهیم امینی، ص110.



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

14

نوشته های خود به ترسیم شخصیت و منزلت زن اهمیت 
انتخاب  در  من  روش  »اصواًل  می نویسد:  داده اید؟« 
موضوع هر کتابی که نوشته ام، دو چیز بوده است: »یکی 
نیاز جامعه که آن را از متن خود جامعه درک کرده ام، و 
دوم اینکه کتاب خوبی وجود نداشته باشد که بتواند این 
کتاب خوبی  که  می آید  پیش  کمتر  کند.  تأمین  را  نیاز 
ببینم و هوس کنم که من هم در آن موضوع، کتابی 
بنویسم. بلکه دنبال چیزهایی می روم که مورد نیاز است 
و در آن زمینه کتابی نیست و یا اگر هست، ناقص است. 

همۀ نوشته های من این گونه است.«1
شماری از آثاری قلمی ایشان به این شرح است: 

1. بررسی  مسائل  کلی  امامت ؛
2. همه  باید بدانند؛

3. بانوی نمونۀ اسالم فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها(؛

1 . آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص116.

4. اسالم  و تمدن  غرب ؛
5. آموزش  دین)4 جلد(؛

6. آیین  همسرداری؛
7. آیین  تربیت ؛
8. خودسازی؛

در  زبان عربی  )به  االسالمیة  الثقافة   9. دروس  من  
دو جلد( ؛

10. جوان و همسرگزینی؛
11. اسالم  و تعلیم  و تربیت ؛

12. آشنایی  با مسائل  کلی اسالم ؛
13. وحی  در ادیان  آسمانی ؛

14. در کنفرانس ها؛
15. تعلیمات  دینی  دورۀ  ابتدایی و راهنمایی تحصیلی) 
و  اسالمی  فرهنگ  نام  به  انقالب  پیروزی  از  بعد  که 
و  درآمد  عمومی  درس  کتابهای  جزء  دینی  تعلیمات 

قریب بیست سال در مدارس دولتی تدریس می شد(؛
16. الگوهای فضیلت ؛

17. خداشناسی؛
18. پیامبری و پیامبر اسالم ؛

19. زن  در اسالم ؛
20. آشنایی با مسائل  کلی اسالم ؛

21. نماز، نور چشم پیامبر اعظم)ص(؛
22. مهم ترین واجب فراموش شده؛

23. دادگستر جهان؛
24. امامت و امامان)ع( ؛

25. پرتوی از اسالم؛
26. گفتارهای اخالقی و اجتماعی؛
27. بزرگترین جهاد فراموش شده؛
28. آشنایی با وظایف و حقوق زن؛

29. انضباط اقتصادی؛
30. معاد در قرآن؛

31. ازدواج، موانع و راه حل ها؛
32. همسرداری؛

34. رهنمودهایی به طالب جوان.

برگرفتن  و  فارسی  زبان  به  نوشتن 
زبان و قلمی روان و شیرین، حکایت 
دارد.  ایشان  فرهنگی  دغدغه های  از 
در آن سال ها که آیت اهلل امینی، برای 
و  کتاب  زنان  و  خانواده ها  و  جوانان 
حاضر  عالمی  کمتر  می نوشت،  مقاله 
زیرا  بود؛  میدان ها  این  در  حضور  به 
نوشتن به زبان فارسی، برای مخاطب 
جوان، نویسنده را از جایگاه های بلند 
و  شأن  از  و  می کرد  محروم  حوزوی 
مقام او می کاست؛ اما او چنان به نیازها 
و ضرورت  ها و بایدها می اندیشید که در 
بند مباداها و پیامدهای منفی آن برای 

خود نبود. 
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دلیل  به  امینی،  آیت اهلل  آثار  اکثر  که  است  گفتنی 
کاربردی بودن آنها، بارها تجدید چاپ شده و بسیاری 
انگلیسی،  عربی،  زبان   14( دیگر  زبان های  به  آنها  از 
اسپانیایی، ترکی استانبولی، فرانسوی، اردو، اندونزیایی، 
ترکی  روسی،  آلبانیایی،  ایتالیایی،  آلمانی،  چینی، 
با  یافته است.  انتشار  آذربایجانی و سواحیلی( ترجمه و 
مراجعه به سایت ایشان می توان این آثار را مشاهده و 

مورد مطالعه قرار داد. 
است.  حوزه  روزآمد  تفکر  نمایندۀ  امینی،  آیت اهلل 
اندیشه های ایشان در مسائل تربیتی، عقیدتی، اجتماعی 
و سیاسی، راه را برای بسیاری از تحوالت حوزوی گشود. 
اگر اکنون حوزۀ علمیۀ قم، سرشار از مؤسسات و مراکز 
است،  دینی  تربیت  مانند  میان رشته هایی  در  تحقیقی 
هم قطاران  و  امینی  آیت اهلل  اندیشه ورزی های  حاصل 
روزگاری  در  است.  پنجاه  و  چهل  دهه های  در  ایشان 
که حوزه در دایرۀ فقه و اصول محصور بود، بلندهمتانی 
و  اندیشیدند  نیز  روز  نیازهای  و  دردها  به  او  همچون 

چاره جویی کردند. 
ایشان،  علمی  روش  تأثیرگذار  و  مهم  امتیازهای  از 
حتی  که  به طوری  است؛  دین  اجتماعی  ابعاد  به  توجه 
وقتی سخن از خودسازی و تهذیب نفس است، یادآوری 
از جامعه سازی غافل  را  ما  نباید  می کند که خودسازی 
تهذیب  و  خودسازی)تزکیه  کتاب  مقدمه  در  کند. 
نفس(: می نویسد: »»قبل از شروع در بحث، تذکر این 
تزکیۀ  و  که الزمۀ خودسازی  دارد  مهم ضرورت  نکتۀ 
نفس، گوشه گیری و ترک مشاغل دنیوی و عدم قبول 
طی  در  چنانکه  بلکه  نیست؛  اجتماعی  مسئولیت های 
قبول  عدم  و  انزوا  شد،  خواهد  روشن  کتاب  مباحث 
خودسازی  منافی  اجتماعی  و  فردی  مسئولیت های 
مسلمین  از  اسالم  است.  نفس  تهذیب  و  تکمیل  و 
می خواهد در عین حال که در بین مردم زندگی می کنند 
از  دارند،  اشتغال  اجتماعی  و  انجام وظایف فردی  به  و 
نباشند و به خودسازی و پرورش و تهذیب  خود غافل 

نفس نیز عنایت کامل داشته باشند.«

امتیاز دیگر ایشان در تحقیق و تألیف، توجه به مسائلی 
است که دیگران از آن غفلت کرده اند؛ مانند مسئلۀ زن و 
خانواده و کودک و تربیت، که بخش عمده ای از حیات 
علمی و تألیفات ایشان را پوشش می هد. آیت اهلل امینی 
مشکالت  با  نزدیک  از  »من  می گوید:  مصاحبه ای  در 
برای حل  کتاب  چند  و  بودم  آشنا  خانواده ها  و  جوانان 
آیین  همسرداری،  آیین  مانند  نوشتم؛  مشکالت  این 
نمونۀ  بانوی  کتاب  در  همسر.  انتخاب  و  جوان  تربیت، 
اسالم هم سعی کردم که جنبه های سیره گونه بنویسم. 
آن  در  کتاب ها  این  کل  باشد.  تاریخ گونه  نمی خواستم 

زمان مورد نیاز بود.«1
نویسندگان  از  بسیاری  خالف  بر  امینی  آیت اهلل 
و  مباحث  بودن  کاربردی  و  انضمامی  به  هم روزگارش، 
گفتارهای علمی، اهمیت بسیاری می داد و تقریبًا هیچ  
زیرا  نیست؛  انتزاعی محض  ایشان،  نوشته های  از  یک 

1 . آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص119.



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

16

در جهان بینی او، دین راهی است برای سعادت بشر، نه 
وسیله و بهانه ای برای بحث های نظری و بی سرانجام. 
بدین رو است که آثار ایشان مشحون است از منابع روز، 
حتی روزنامه ها و مجالت و گزارش های خبری دربارۀ 
حوادثی که در خانه ها و خیابان ها رخ داده است. نگاهی 
به فهرست آثار ایشان، به خوبی از این سیرۀ پسندیده و 

تأثیرگذار پرده برمی دارد.
در  ایشان  اعتدال  و  علمی  انصاف  از  باید  همچنین 
مباحث عقیدتی یاد کرد که به حق الگویی شایسته برای 
مؤلفان و نویسندگان دینی است. در مصاحبه ای می گوید: 
»»نویسندگان چند دسته اند: یک دسته تنها مطالبی را 
معتبر و باارزش می دانند که در کتاب ها و مدارک اهل 
سنت موجود باشد و از نقل مطالبی که مدرک آنها منحصر 
به کتاب های شیعه باشد، جدًا امتناع می ورزند، بلکه با 
نظر بدبینی بدان  ها می نگرند. دستۀ دیگر تنها مطالبی را 

معتبر می دانند که در مدارک و کتاب های شیعه موجود 
باشد و از نقل هر گونه مطلبی که مدرکش منحصر به 
کتاب های اهل سنت باشد خودداری می نمایند. به نظر 
پیموده  را  تفریط  و  افراط  طریق  دسته  دو  هر  نگارنده 
گرفته اند؛  نادیده  را  حقایق  از  بسیاری  جهت  بدون  و 
را  اهل سنت، می توان حقایقی  بین کتاب های  زیرا در 
بین  در  و  نیست  موجود  شیعه  کتاب های  در  که  یافت 
کتاب ها و مدارک شیعه هم می توان حقایقی را پیدا کرد 
شیعیان  نمی شود.  یافته  سنت  اهل  کتاب های  در  که 
نیز دارای کتاب هایی بوده اند و بسیاری از مطالب را از 
طریق ائمۀ اطهار و اهل بیت پیغمبر که به عنوان مراجع 
ما،  بنابراین  داشته اند...  دریافت  شده اند،  معرفی  علمی 
از  هم  نموده ایم،  استفاده  سنت  اهل  کتاب های  از  هم 
کتاب ها و مدارک شیعه.«1 مواجهۀ وی با دگراندیشان و 

روشنفکران نیز همین گونه است.2
امینی،  آیت اهلل  اندیشۀ  و  قلم  ویژگی های  دیگر  از 
آثار  از  برگ  چند  کس  هر  است.  صراحت  و  صداقت   
ایشان را به مطالعه بگیرد، درمی یابد که با مردی صادق، 
صریح، دردمند و نکته بین روبه رو است. مثاًل در کتاب 
علمی  و  شخصی  زندگی  زوایای  همۀ  از  خاطرات، 
خویش، بدون هیچ گونه گزافه گویی سخن گفته است؛ 

حتی از خطاهایش. در جایی می نویسد:
جوانی،  دوران  در  به ویژه  عمر،  در طول  انسانی  هر 
اشتباهاتی دارد که بعدًا مایۀ تأسف او می شود. اشتباهات 
دو گونه اند: اول اشتباهات کوچک و زودگذر که بعد از 
اشتباهات  دوم  می شوند.  سپرده  فراموشی  به  چندی 
بزرگ و سرنوشت ساز که آثار آنها باقی می ماند. من نیز 
ارتکاب  از  که  داشته ام  اشتباهاتی  انسان ها  سایر  مانند 
کوتاه  به طور  آنها  از  بعضی  به  و  تأسف می خورم  آنها 

اشاره می کنم:
انتخاب  از عوامل مهم موفقیت یک طلبه،  1. یکی 
هدف روشن و پیمودن بهترین و نزدیک ترین راه ها در 

1 . همان. 
2 . برای نمونه، ر.ک: خاطرات آیت اهلل امینی، ص208-202.
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پس  طلبه  است  الزم  است.  مطلوب  هدف  به  رسیدن 
به  توجه  با  پایه،  علوم  و  ادبیات  دروس  گذراندن  از 
زندگی خود،  امکانات  و  روانی  و  استعدادهای جسمانی 
و با مشورت اساتید خیراندیش و باتجربه برای تحصیل 
علوم دینی، هدف روشنی را انتخاب کند. خوب بیندیشد 
به کدام یک از اشتغاالت روحانیت بیشتر عالقه دارد و 
امکانات آن برایش فراهم است. آیا می خواهد یک فقیه 
جامع  الشرایط و مجتهد مرجع تقلید باشد؟ یا یک واعظ 
و سخنران خوب؟ یا یک مدرس حوزۀ علمیه یا دانشگاه، 
آن هم در ادبیات یا فقه و اصول یا تفسیر و حدیث؟ یا به 
تفسیر قرآن و حدیث عالقه دارد و می خواهد یک مفسر 
و حدیث شناس باشد، یا به فلسفه و کالم عالقه دارد؟ 
یا به تحقیق و نویسندگی عالقه دارد و می خواهد یک 
محقق و نویسنده باشد؟ و امثال این کارها که می توانند 

از اشتغاالت دانشجویان علوم حوزوی باشند.

بعد از انتخاب هدف الزم است که ضمن ادامۀ دروس 
منطق،  ادبیات،  مانند:  علمیه  حوزۀ  پایه ای  و  عمومی 
مورد  هدف  سوی  به  را  توجه  بیشترین  اصول،  و  فقه 
با اساتید کاردان و مجرب  نظر متمرکز سازد. مشورت 
تحصیالت  ضمن  و  شناسایی،  را  مناسب  کتاب های 
یا  بخواند  را  آنها  تعطیالت  و  فراغت  ایام  یا  حوزوی 
مطالعه و مباحثه کند. مطالعه های متفرقۀ خود را نیز به 
سوی همان هدف متمرکز سازد، و از مطالعات پراکنده 

اجتناب کند مگر به مقدار ضرورت.
مطالب مفید و مربوطه را به قید نام کتاب و صفحه 
بعدًا مورد  تا  یادداشت کند  و چاپ و مؤلف در دفتری 
است  دشوار  گرچه  کردن  یادداشت  گیرد.  قرار  استفاده 
ولی کاماًل ارزش دارد. نباید به حافظه اعتماد کرد؛ زیرا 

بعد از چندی فراموش خواهد شد.
خواندن  درس  مشخص،  هدف  بدون  طالب  برای 
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یک آفت به شمار می رود و آثار بدی را به همراه خواهد 
داشت. متأسفانه من نیز از این اشتباه مصون نماندم و 
خسارتش را به عیان تجربه کردم. گرچه پس از چندی 
به اشتباه و ضعف خودم پی بردم و در حد امکان آن را 
آغاز جوانی و طلبگی هدفدار  از  اگر  ولی  جبران کردم 
کار کرده بودم، قطعًا شخصیتم به گونۀ بهتری پرورش 
خدمت  مردم  و  اسالم  به  می توانستم  بهتر  و  می یافت 
کنم. ولی من و دیگر طالب تازه وارد در این رابطه تقصیر 
از برنامۀ دقیق  نداشتیم، زیرا در آن زمان حوزۀ علمیه 
و حساب شده ای پیروی نمی کرد، رشته های تخصصی 
وجود نداشت و برای مشاوره و راهنمایی طالب مرکز 
خاصی نبود تا از رهنمودهای آن استفاده کنیم. کوتاهی 
از علمای بزرگ و مسئوالن حوزۀ علمیه بود. آنان باید با 
بررسی نیازهای دینی مردم دیندار آن زمان و زمان های 
به  و  می کردند  برنامه ریزی  حوزوی  دروس  برای  بعد، 
مقدار نیاز رشته های تخصصی به وجود می آوردند، و در 

تازه وارد کمک  به طالب  تعیین هدف  و  رشته  انتخاب 
می کردند. تخصصی شدن علوم دینی یک ضرورت است 
که متأسفانه نه در سابق مورد توجه بوده نه در این زمان 
با  می گیرد.  قرار  عنایت  مورد  شاید  و  باید  که  آن گونه 
اینکه اخیرًا با عنایت برنامه ریزان حوزۀ علمیۀ قم بعضی 
داوطلب،  و طالب  آمده  وجود  به  تخصصی  رشته های 
ضمن اشتغاالت رسمی حوزوی، هفته ای چند ساعت در 
متأسفانه  ولی  به تحصیل می پردازند؛  رشتۀ مخصوص 
این قبیل درس ها جدی گرفته نمی شود بلکه به عنوان 
درس های فرعی و جنبی به شمار می روند. هنوز درس 
رسمی و مهم حوزه درس فقه و اصول است که اساتید 
و شاگردان آن از قداست و احترام خاصی برخوردارند که 
اساتید و شاگردان علوم فلسفه، کالم، تفسیر و حدیث از 

صد یک آن را ندارند.
2- عدم مراقبت کافی از سالمت جسم و اعصاب. 
سالمت جسم و اعصاب یکی از بزرگ ترین نعمت های 
الهی و سرمایۀ دوران جوانی است. جوان از سالمت نسبی 
نیرو و نشاط دارد، هوش و حافظه اش  برخوردار است، 
نسبتًا خوب است و به همین جهت می تواند در پرورش 
استعدادهای خود تالش کند و به موفقیت های فراوانی 
توجه  مهم  نکتۀ  این  به  باید  جوانان  ولی  یابد.  دست 
به  نشاط،  و  نیرو  و  حافظه  و  هوش  که  باشند  داشته 
دارد.  بستگی  اعصاب  و  عافیت جسم  و  حفظ سالمت 
از  کامل  مراقبت  جوان،  یک  وظیفۀ  مهم ترین  بنابراین 

حفظ سالمت و عافیت خود می باشد.
جوانان نباید به هوش و حافظه و نیروی جوانی مغرور 
شوند و از حفظ سالمت خود غفلت کنند که اشتباهی 
به  دانشجویان و طالب که  ویژه  به  بزرگ؛  است بس 

سالمت اعصاب خود بیش از دیگران نیاز دارند. 
برای طالب جوانی که به موفقیت خود می اندیشند، 

رعایت چند امر مهم ضرورت دارد:
به  و  مرتب  خواب   -2 مناسب  و  کافی  تغذیۀ   -1
استراحت  و  تفریح  و تحرک 4-  نیاز 3- ورزش  مقدار 
5- اعتدال در مطالعه و درس و بحث و اجتناب از افراط 
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و تفریط. با رعایت امور مذکور سالمت انسان تضمین 
می شود و می تواند با بدنی سالم و اعصابی آرام و هوش 
و حافظه ای نیرومند، سال ها در کسب دانش جدیت کند 
باره  این  در  اگر  ولی  باشد.  مردم  و  دین  خدمت  در  و 
کوتاهی کرد خسارت های غیرقابل جبرانی را خواهد دید. 
آغاز  در  غفلت  یا  اشتباه  اثر  در  من  خود  متأسفانه 
دوران تحصیل در رعایت حفظ سالمتی کوتاهی کردم. 
و  هوش  بودم،  برخوردار  کامل  سالمت  از  جوانی  در 
حافظه ام از حد متوسط باالتر بود و به مقدار کافی نیرو 
بودم،  دانسته  را  نعمت ها  این  قدر  اگر  داشتم.  نشاط  و 
ولی  گردم،  نائل  بزرگی  موفقیت های  به  می رفت  امید 
متأسفانه چنین نشد. تغذیۀ کافی و مناسب نداشتم. در 
و  نمی کردم،  رعایت  را  اعتدال  بحث  درس  و  مطالعه 
مقدار  به  شوم.  »مال«  زودتر  می خواستم  اصطالح  به 
بیشتر  و  بخوابم  کمتر  اینکه  برای  نداشتم،  خواب  نیاز 
مطالعه کنم قهوه می خوردم تا خوابم کمتر شود. ورزش 
و تفریح اصاًل نداشتم. ناگفته نماند که عدم تغذیۀ کافی 
بهتری  اقتصادی  قدرت  بلکه  نبود،  ریاضت  منظور  به 
نداشتم. در عین حال اگر سایر امور را رعایت کرده بودم، 
می توانست آثار کمبود تغذیه را تا حدی جبران کند. ولی 
به هر حال این غفلت ها آثار بد خود را به جای گذاشت 
بی خوابی،  شدید،  اعصاب  ضعف  به  چندی  از  بعد  و 
مبتال  ناامیدی  و  یأس  دائم،  دلهره، سردرد  و  اضطراب 
گشتم، حافظه ام کم شد، تمرکز فکر برایم بسیار دشوار 
الفیه ابن مالک و  شد، بیش از یک ثلث از قرآن، اشعار 
بودم،  بر کرده  از  قباًل  را که  نهج البالغه  چندین خطبۀ 
در اثر عدم تمرین به تدریج فراموش کردم. از زندگی 
مأیوس بودم و خودم را در آستانۀ مرگ می پنداشتم و در 
یک کالم در حال سقوط بودم و به قول یکی از پزشکان 

معالج پیری زودرس به سراغم آمده بود.
این بیماری بیش از هشت سال ادامه داشت. برای 
تهران  و  قم  و  اصفهان  در  متعدد  پزشکان  به  معالجه 
بارها مراجعه کردم ولی سودی نداشت. آخرین پزشک 
معالج من متخصص اعصاب بود. دکتری بود مهربان و 

سیرۀ اخالقی و مشی معنوی آیت اهلل 
امینی، به حق ستودنی است. پارسایی 
و اخالق مداری و ساده زیستی و آزادگی 
و استقالل رأی و اندیشه در او چنان 
است که در میان خاص و عام زبانزد 
سوابق  دلیل  به  امینی  آیت اهلل  است. 
از  پس  علمی،  جایگاه  و  مبارزاتی 
به  اما  یافت؛  ممتاز  موقعیتی  انقالب 
هیچ روی به مناصب و مقام هایی که 
به او پیش کش کردند، دل نبست؛ بلکه 
تا توانست از آنها گریخت تا بیش از 
تألیف  و  درس  و  کتاب  در  پیش سر 

داشته باشد.
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دقیق، هر روز ده نفر را بیشتر ویزیت نمی کرد. ویزیت 
او در آن زمان پنجاه تومان بود ولی از من پنج تومان 
بیشتر نمی گرفت. مدت ها تحت نظر او معالجه کردم و 

مأنوس شده بودیم.
و  گذشته  حوادث  از  بیشتر،  لطف  اظهار  با  روز  یک 
دقت  با  مرا  پاسخ های  کرد.  زندگی من سؤال  جزئیات 
داروهای  انواع  »من  گفت:  نهایت  در  و  می داد  گوش 
اعصاب را در معالجۀ شما تجربه کرده ام ولی متأسفانه 
مؤثر نبوده است. به نظر من تنها مصرف دارو نمی تواند 
بیماری شما را معالجه کند. در صورتی می توانید سالمت 
و اعتدال مزاج خود را بازیابید که برنامۀ زندگی خود را 
تغییر دهید. شما در کارکردن اعتدال را رعایت نکرده اید 
از حد به اعصاب و مغز و جسم تان فشار وارد  و بیش 
ساخته اید، اگر به همین وضع ادامه بدهید امید بهبودی 
نداشته باشید. بر فرض اینکه در اجتهاد به مرتبۀ آیت اهلل 
بروجردی یا باالتر هم برسید نه خودت می توانی استفاده 
کنی نه دیگران می توانند از علوم تو بهره بگیرند. آیا این 
بهتر است یا اینکه به موجودیت کنونی خودت اکتفا کنی 
و سالمت خود را بازیابی، هم خودت از آن استفاده کنی 

هم دیگران؟«
سخنان مشفقانۀ آن پزشک مهربان در دل من نشست 
و گفتم: »البته فرض دوم ترجیح دارد. دستور بفرمایید 
داشت  توصیه  چند  باره  این  در  ایشان  کنم.«  عمل  تا 
که مهم ترین آنها عبارت بود از: رعایت برنامۀ مناسب 
تغذیه، ورزش به ویژه پیاده روی، تفریح، کم کردن درس 
و بحث، اشتغال به یک کار مثبت و سرگرم کننده، اجتناب 
از کارهای غیرمربوطه مانند خواندن روزنامه و حساسیت 

در برابر مسائل سیاسی، به ازدواج نیز توصیه کرد.
تصمیم گرفتم به توصیه های او عمل کنم. دو جلسه 
در چهار درس  تعطیل کردم،  را  دو  داشتم هر  تدریس 
شرکت می کردم دو تا را تعطیل کردم، برای پیدا کردن 
شغل، تحقیق و تألیف کتاب را برگزیدم و سعی کردم به 

سایر توصیه ها نیز عمل کنم. 
عارضۀ  نهاد.  بهبود  به  رو  مزاجم  چندی  از  بعد 

بی خوابی و سردرد به تدریج برطرف شد و عوارض دیگر 
نیز بهبود یافت، ولی متأسفانه بعضی آنها به کلی مرتفع 

نشد و هنوز هم باقی است.

پوشیدن لباس روحانیت
پوشیدم  لباس  زمانی  پوشیدم.  روحانیت  لباس  دیر  من 
که در حدود دو سال درس خارج خوانده بودم و علت 
آن را درست به یاد ندارم، شاید خجالت بوده، یا اینکه 
تهیۀ لباس روحانیت هزینۀ بیشتری داشته که تأمین آن 
برایم دشوار بوده است، ولی به هرحال بهتر بود زودتر 
و زمانی که رسائل و مکاسب می خواندم معمم می شدم. 
به  را  محدودیت هایی  لباس  پوشیدن  که  است  درست 
از جمله  دارد.  بر  در  را هم  منافعی  ولی  می آورد  وجود 
اینکه تکلیف انسان روشن می شود و خود را برای آینده 
آماده می سازد. یکی از آثار دیر لباس پوشیدن این بود 

که دیر هم به فکر تبلیغ و منبر افتادم.1

1 . خاطرات آیت اهلل امینی، ص82-78.

آیت اهلل امینی، نمایندۀ تفکر روزآمد حوزه 
مسائل  در  ایشان  اندیشه های  است. 
و سیاسی،  اجتماعی  عقیدتی،  تربیتی، 
راه را برای بسیاری از تحوالت حوزوی 
قم،  علمیۀ  حوزۀ  اکنون  اگر  گشود. 
از مؤسسات و مراکز تحقیقی  سرشار 
دینی  تربیت  مانند  میان رشته هایی  در 
است، حاصل اندیشه ورزی های آیت اهلل 
امینی و هم قطاران ایشان در دهه های 
که  روزگاری  در  است.  پنجاه  و  چهل 
محصور  اصول  و  فقه  دایرۀ  در  حوزه 
بود، بلندهمتانی همچون او به دردها و 
نیازهای روز نیز اندیشیدند و چاره جویی 

کردند. 
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1. اسالم و تعلیم و تربیت
ویرایش دوم، چاپ پنجم، مؤسسۀ بوستان کتاب)مرکز 
قم(،  علمیۀ  حوزۀ  اسالمی  تبلیغات  دفتر  نشر  و  چاپ 

1392. چاپ اول از ویراست اول: 1372.
ناشر برای معرفی کتاب، در پشت جلد نوشته است: 
الهی،  انبیای  همۀ  هدف  بزرگ ترین  تربیت،  و  »تعلیم 
رو  همین  از  است.  بوده  اسالم)ص(  پیامبر  به ویژه 
آموزه های  از  بیت)ع(، مملو  اهل  روایات  و  قرآن کریم 
و  و شرح  دسته بندی  استخراج،  به  نیاز  و  است  تربیتی 
تفسیر دارد. کتاب حاضر، با همین هدف، سامان یافته 

رهنمودهای  از  بهره گیری  با  است  کوشیده  نویسنده  و 
قرآنی و حدیثی و سیرۀ پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( 
و با استفاده از نگرگاه های دانشوران علوم تربیتی و نیز 
روزگار  تربیتی  مسائل  مهم ترین  شخصی،  تجربه های 

جدید را در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل کند.«
امینی،  آیت اهلل  که  برمی آید  چنین  کتاب،  مقدمۀ  از 
معتقد است که اسالم، نظام تربیتی خاصی دارد که فراتر 
از پند و اندرز و توصیه است. می نویسد:  »اسالم در تعلیم 
و تربیت انسان ها مکتب خاصی دارد که از نوع جهان بینی 

نگاهی کوتاه به

آثار آیت اهلل ابراهیم امینی

آیت اهلل امینی، افزون بر درجات علمی، معنوی و 
نیز توفیقاتی که در خدمت به جامعۀ دینی ایران 
دارند، در تألیف نیز عالمی توفیق مند است. ویژگی 
پاسخگویی  امینی،  آیت اهلل  تألیفات  و  آثار  مهم 
آثار  وی  از  است.  جامعه  فوری  نیازهای  به  آنها 
آنها  از  برخی  که  است  رسیده  چاپ  به  فراوانی 
به زبان های دیگر نیز ترجمه شده است. در این 
معرفی  را  ایشان  نوشته های  از  شماری  نوشتار، 

می کنیم:  
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می گیرد.«)ص18( سپس  او سرچشمه  انسان شناسی  و 
اصول و مبانی تربیت اسالمی را در پنج اصل خالصه 
کتاب های  »در  که  می دهد  تذکر  همچنین  می کند. 
از  برخی  به  که  می شود  دیده  احادیثی  گاه  حدیث، 
به  نمی توان  ولی  می کنند،  سفارش  تربیتی  شیوه های 
طور مطلق آنها را به اسالم نسبت داد. اگر هم از لحاظ 
سند صحیح باشند، باز هم نمی توان آنها را در همه جا 
و نسبت به هر مورد معتبر و قابل عمل دانست؛ بلکه 

بهره گیری از احادیث تربیتی نیاز به کارشناسی تربیتی 
اسالمی دارد. مثاًل اگر در حدیثی، کتک زدن را به عنوان 
یک وسیله و شیوه تربیتی معرفی کرده، نمی توان و نباید 
آن را کلی و در همه جا و برای همه کس مفید و قابل 
عمل دانست؛ زیرا در برخی موارد نه تنها مفید نیست، 

بلکه ممکن است نتیجۀ معکوس بدهد.«)ص20(. 
مؤلف در مقدمۀ کتاب، پس از تعریف تعلیم و تربیت 
و تعیین موضوع آن، می کوشد انسان را موضوع تعلیم 
و تربیت بشناساند و امتیازها و کاستی های او را نشان 
مسئولیت پذیری«،  و  انسان  آزادی«،  و  »انسان  دهد. 
»هدف  انسانی«،  ارزش های  و  حیوانی  »تمایالت 
تربیت«، »وراثت و تربیت«، »مراحل تربیت«، »تربیت 
اخالق و عواطف در سال اول و دوم زندگی«، »پرورش 
جنبه های نفسانی و انسانی«، »مراحل رشد«، »فاصلۀ 
بین مربی و کودک«، »غریزۀ جنسی«، »چشم چرانی«، 
»نقش  تربیت«،  »وسایل  تربیت«،  در  عادت  »نقش 
برخی  تربیت«  در  محبت  »نقش  و  تربیت«  در  ایمان 
امینی، معتقد  از مهم ترین مباحث کتاب است. آیت اهلل 
کند  غلبه  و محیط  وراثت  بر  تربیت می تواند  که  است 
برهاند. آن  غیر  و  خودساخته  دام های  از  را  انسان  و 

)ص144 و 380( همچنین به عقیدۀ ایشان، مسئوالن 

ویژگی مهم آثار و تألیفات آیت اهلل امینی، پاسخگویی آنها به نیازهای فوری جامعه 
است. او در یکی از کتاب های خود، در پاسخ به این پرسش که »چرا در نوشته های 
خود به ترسیم شخصیت و منزلت زن اهمیت داده اید؟« می نویسد: »اصوالً روش من 
در انتخاب موضوع هر کتابی که نوشته ام، دو چیز بوده است: »یکی نیاز جامعه که آن 
را از متن خود جامعه درک کرده ام، و دوم اینکه کتاب خوبی وجود نداشته باشد که 
بتواند این نیاز را تأمین کند. کمتر پیش می آید که کتاب خوبی ببینم و هوس کنم که 
من هم در آن موضوع، کتابی بنویسم. بلکه دنبال چیزهایی می روم که مورد نیاز است 
و در آن زمینه کتابی نیست و یا اگر هست، ناقص است. همۀ نوشته های من این گونه 

است.«
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تربیت اسالمی کودک، به ترتیب تأثیرگذاری عبارت اند 
دینی،  علوم  دانشمندان  رسانه ها،  مدرسه،  خانواده،  از: 
چنین  اسالمی.)ص166-146(  حکومت  و  نویسندگان 
ترتیبی در عوامل تربیت نشان می دهد که مؤلف، تربیت 
و  اجبار  فضای  در  نه  می داند،  مؤثر  اختیار  بستر  در  را 
در  می آید.  پدید  دولت ها  ناحیۀ  از  معمواًل  که  تحمیل 
بحث »وسایل تربیت« بر استفاده از ابزار مدرن، مانند 

فیلم و تئاتر، تأکید می کند.)ص413-404(. 
کتاب »اسالم و تعلیم و تربیت« کتابی است سرشار 
از دانستنی های علمی، دینی، تجربی و تاریخی، که با 
است.  درآمده  تحریر  رشتۀ  به  صمیمی  و  روان  قلمی 
شمار فراوانی از آیات و روایات تربیتی در کتاب مجال 
نویسنده در بسط و گسترش هر بحثی  یافته و  حضور 
تربیتی  علوم  منابع  از  پاره ای  است.  برده  سود  آنها  از 
به  سامان دهی  در  مؤلف  مستند  نیز  غربی  دانشمندان 

مباحث است.

2. تربیت
چاپ دهم: قم، مؤسسۀ بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر 
چاپ   .1392 قم(،  علمیۀ  حوزۀ  اسالمی  تبلیغات  دفتر 

نخست: 1358.
کتاب، تقدیم شده است به »خانواده های مسئولی که 

برای تربیت صحیح فرزندان خویش تالش می کنند.«
که  است  عالمانی  شمار  در  امینی،  ابراهیم  آیت اهلل 
در  و  داشته   اجتماعی  مسائل  و  تربیت  دغدغۀ  همواره 
این راه به  قلم و قدم کوشیده اند. نگاهی به آثار فراوان 
ایشان نشان می دهد که معظم ٌ له بیش از هر مسئله ای 
به اخالقیات اجتماعی و تربیت نسل جوان اهتمام داشته 
و اثر آفریده است. وی در یکی دیگر از آثارش، دربارۀ 
نتیجه  این  به   ...« می گوید:  »تربیت«  کتاب  تألیف 
رسیدم که اکثر اختالفات خانوادگی در اثر فقدان تربیت 
صحیح خانوادگی دختران و پسران جوان است. از این 
رو به فکر افتادم که کتابی دربارۀ تربیت کودک بنویسم. 
در این زمینه هم کتاب های مربوط را جمع آوری کردم 
و متوجه شدم که اتفاقًا در این زمینه، آن کتابی که باید 
وجود داشته باشد، نیست. البته کتاب هایی بود که برخی 
جنبه های اسالمی نداشت و بعضی هم در سطح باال و 
خیلی علمی بود که مشکل تودۀ مردم را حل نمی کرد. 
با توجه به تجربیاتی که به دست آورده  از این جهت، 
بودم، مشغول تألیف کتاب »آیین تربیت« شدم. همزمان 
از دوستی که در تهران جلسه ای برای خانم ها داشت و 
از  مسائل تربیتی را در آن مطرح می کرد، خواستم که 
خانم های شرکت کننده در آن جلسه بخواهند که سؤال ها 
و مشکالت خود را مطرح کنند که از این طریق، حدود 
دویست نامه یا بیشتر به دستم رسید که کمک شایانی 
این  در  البته  کرد.  کتاب  این  تهیۀ  نیز  و  شناسایی  در 

خصوص، مجله ها و روزنامه ها را هم می خواندم.«1
از  »پیش  می گوید:  جدید  چاپ  مقدمۀ  در  مؤلف 
اجتماعی  و  روانی  تربیتی،  مسائل  به  اسالمی،  انقالب 
اسالم توجه چندانی نبود. دانشمندان علوم تربیتی غالبًا 
احتمال نمی دادند که اسالم در این باره آرای مفید و قابل 
توجهی داشته باشد. آنان یا تحصیل کردۀ غرب بودند یا 
از آراء و عقاید دانشمندان آن دیار استفاده می کردند. از 
همین رو آثارشان غالبًا مورد توجه مردم واقع نمی شد؛ 

1. آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص118.
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چون رنگ دینی نداشت. هدف از نگارش اثر حاضر پر 
کردن این خأل و نگارش کتابی بود که بر مبانی عقاید 
تربیتی اسالم استوار باشد و پدران و مادران را در تربیت 

صحیح فرزندان کمک کند.«)ص11(
مادر«، »تربیت عملی«، »مادر و  و  پدر  »مسئولیت 
بهداشت«،  و  »نظافت  زایمان«،  »مشکالت  تغذیه«، 
جنسی«،  »مسائل  »ترس«،  لوس«،  »بچۀ  »محبت«، 
»تعاون  مسئولیت پذیری«،  و  »کار  عهد«،  به  »وفای 
عقاید  و  »کودک  قانون«،  به  »احترام  همکاری«،  و 
دینی«، »مطالعه«، »تنبیه کودک«، »تحسین و جایزه« 
و »آموزش های سیاسی – اجتماعی« شماری از مباحث 
برخی  از  دینی،  منابع  بر  افزون  نویسنده،  است.  کتاب 
آثار جدید در زمینۀ تربیت، روان شناسی و دانش تغذیه 
نیز استفاده کرده است. اشارات مؤلف به داستانک ها و 
خاطره های تربیتی نیز بر تأثیرگذاری آن افزوده است. 
همچون  کتاب،  گرانقدر  نویسندۀ  که  است  گفتنی 
در  را  بیشتر سهم  تربیتی،  علوم  دانشمندان  از  بسیاری 
تربیت کودک به خانواده می دهد و معتقد است: »پدران 
تربیت  در  را  مسئولیت  بیشترین  و  نخستین  مادران،  و 

فرزند بر عهده دارند.«)ص13(
این کتاب، همچون دیگر آثار مؤلف در زمینۀ تربیت 
بر  که  است  آثاری  نخستین  جزء  خانواده،  اخالق  و 
پایۀ متون دینی و به زبان فارسی تألیف شده است. از 
آن  قلم روان، ساده و شیرین  اثر،  این  امتیازهای مهم 

است. 

3. همسرداری
بوستان  مؤسسۀ  قم،  سی  و ششم:  چاپ  دوم،  ویرایش 
تبلیغات  دفتر  ششم  و  سی  نشر  و  چاپ  کتاب)مرکز 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1391، چاپ نخست 1355.
زیر  اول،  ویراست  پایۀ  بر  کتاب  نخست  چاپ های 
عنوان »آیین همسرداری یا اخالق در خانواده« بوده و 
به  کتاب  عنوان   ،1378 سال  از  دوم،  ویراست  در 

»همسرداری« تغییر کرده است. ناشر در معرفی کتاب، 
شناخت  پرتو  در  »خانواده  است:  نوشته  جلد  پشت  در 
صحیح و واقع بینانۀ همسران از وظایف زناشویی و طرز 

باصفا  و  سالم  و  پویا  یکدیگر،  خواسته های  و  تفکر 
می شود و بدین سان بستر مناسب برای تربیت فرزندانی 
صالح فراهم می گردد. نویسنده در این اثر، با عنایت به 
با  را  زناشویی  مسائل  و  مشکالت  اجتماعی،  ضرورت 
افراد  اجتماعی  رفتارهای  و  روایات  و  آیات  از  استفاده 
بررسی و راهکارهای الزم برای سالمت خانواده را ارائه 

کرده است.«
از دغدغه ها  امینی در کتاب »همسرداری«  آیت اهلل 
و نگرانی هایی سخن می گوید که در زمان تألیف کتاب، 
کمتر کسی به آنها توجه داشته است. در مقدمه می گوید: 
هستند  ازدواج  صدد  در  که  جوانانی  برای  کاش  »ای 
کالس هایی جهت آموزش مسائل ازدواج برگزار می شد 
می شدند؛  آماده تر  خانوادگی  مشترک  زندگی  برای  تا 
از  اقدام به ازدواج می کردند« وی در یکی دیگر  آنگاه 
آثارش دربارۀ این کتاب می گوید: »آیین همسرداری« را 
در سال 1354 نوشتم. انگیزۀ تألیف آن، این بود که من 
به عنوان یک طلبه که ارتباط نزدیکی با مردم داشتم، 
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جمله  از   – مردم  زناشویی  مسائل  و  مشکالت  شاهد 
نزدیکان و خویشاوندان – بودم و در این زمینه مراجعاتی 
هم به من می شد. همۀ اینها مرا وادار کرد که دست به 
تهیۀ این کتاب بزنم. ابتدا کتاب های اندکی که در این 
زمینه بود، جمع کردم. در هنگام مطالعه و بررسی آنها 
لذا  نیستند.  نیازها  جواب گوی  چندان  که  شدم  متوجه 
تصمیم گرفتم که آیین همسرداری را بنویسم. این کتاب 
مطلوب  آنها  برای  و  داشت  خوانندگانی  نوشتم،  که  را 
واقع شد و طبعًا بعد از آن در مورد مشکالت خانواده ها 
مراجعاتی به من می شد که نه تنها از آنها فرار نمی کردم، 
بلکه استقبال هم می کردم و از اینکه بتوانم یک مشکل 

خانوادگی را حل کنم، لذت می بردم.«1
به گفتۀ نویسندۀ کتاب، »در این کتاب، مشکالت و 
مسائل زناشویی بررسی شده و با استفاده از آیات قرآن 
کریم و احادیث پیامبر)ص( و ائمۀ معصومین)ع( و نیز با 
استفاده از آمار عمومی و تجربه های شخصی، تذکرات 
و راهنمایی های الزم ارائه گردیده است.«)ص12-11(. 
بررسی  در  یعنی  است؛  تجربی   – دینی  مؤلف،  روش 
مسائل زناشویی و خانوادگی، یک چشم به متون دینی 
دانش های  و  عمومی  تجربه های  به  چشم  یک  و  دارد 
تربیتی. کتاب را با »اهداف ازدواج« آغاز می کند و پس 
از آن دربارۀ »وظایف زن و شوهر« سخن می گوید. از 
مهم ترین بخش های کتاب، می توان به عنوان های زیر 
اشاره کرد: مذاکره و تفاهم؛ نیاز مرد و زن به محبت؛ 
ضرورت احترام به یکدیگر؛ زن و شکایت های آزاردهنده؛ 
مرد و شکایت های بیهوده؛ حجاب اسالمی؛ لغزش های 
همسر؛  برای  خودآرایی  بگیریم؛  نادیده  را  همدیگر 
مدیریت  وفاداری؛  لزوم  همسر؛  از  پرستاری  فضیلت 
شوهر؛ هزینه های خانواده؛ تغذیه و بهداشت؛ خودخواهی 
فراغت؛  اوقات  از  بهره وری  اختالف؛  عامل  بزرگ ترین 

اقتصاد خانواده؛ سرچشمه های اختالف؛ طالق.
سه ویژگی  مهم کتاب بدین شرح است:

1 . آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص117.

کالسیک،  و  دینی  منابع  بر  افزون  نویسنده،  یک. 
به دانستنی ها و حوادث روز استناد کرده و گاه  فراوان 

خواننده را به صفحاتی از روزنامه ها ارجاع داده است.
پردازش مطالب،  در  نویسنده  و شیوۀ  نثر  لحن،  دو. 
بیان های  گونه  هر  از  دور  و  تجربی  صمیمانه،  بسیار 
استقالل  »در کسب  عنوان  ذیل  در  مثاًل  است.  آمرانه 
»شما  می کند:  آغاز  گونه  این  را  خود  بکوشید« سخن 
قباًل وابسته بودید و در ادارۀ زندگی، تعهد و مسئولیتی 
نداشتید. پدر هزینۀ خانواده را تأمین می کرد و مادر خانه 
که  شدید  آن  بر  ازدواج،  از  پس  اما  می نمود.  اداره  را 
مستقل و آزاد زندگی کنید. بدین رو مسئولیت هایی را 
اکنون خانم خانه شده و پسر هم  پذیرفته اید. دوشیزه، 

مرد خانه...«)ص22(
از  مشحون  دیده گشا،  و  آموزنده  اثر  این  سه. 
تلخ و شیرین همسران جوان است که  سرگذشت های 
نویسنده از منابع روز به آنها دسترسی یافته است. بدین 
رو کسی که این کتاب را در دست می گیرد، به آسانی آن 

را مطالعه می کند و دچار ماللت نمی شود. 
کتاب »همسرداری« نمونه ای از کوشش دغدغه های 
این  است.  در عصر حاضر  دینی  عالمان  انسان دوستانۀ 
برای زوج های  به دلیل منافع و فواید بسیاری که  اثر، 
تا  با استقبالی در خور روبه رو شده است و  جوان دارد، 
سال 1391، سی وشش بار تجدید چاپ شده است. این 
کتاب، همچنین نشانۀ آن است که آیت اهلل امینی، بیش 
تجربی  و  انضمامی  اخالق های  به  انتزاعی،  اخالق  از 
توجه داشته و از پیشگامان این عرصه در حوزۀ علمیۀ 

قم است. 

4. جوان و همسرگزینی
قم،  سوم:  چاپ   ،»7  - باورها  و  »جوان  مجموعۀ  از 
تبلیغات  بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر دفتر  مؤسسۀ 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1387.
»ازدواج،  است:  نوشته  کتاب  جلد  پشت  در  ناشر 
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بزرگ ترین و مهم ترین رویداد زندگی هر انسانی است 
که آیندۀ جوان و جامعه را رقم می زند. به همین دلیل 
با  حاضر  کتاب  دارد.  راهنمایی  به  نیاز  جوان  که  است 

انگیزۀ مشاوره و راهنمایی، در چهار بخش تنظیم شده 
است: فواید و موانع ازدواج، انتخاب همسر، از خواستگاری 

تا عقد و از عقد تا عروسی.«
»هنگام  می گوید:  مصاحبه ای  در  امینی  آیت اهلل 
از  بسیاری  که  بردم  پی  خانوادگی،  مشکالت  بررسی 
مشکالت بر اثر این بوده است که پسر و دختر، سنجیده 
از  یکی  که  رسید  نظرم  به  نکرده اند.  ازدواج  فکر  با  و 
از  انتخاب همسر است که پس  نیازهای مبرم جوانان، 
بررسی، کتاب قابل توجهی نیافتم... این سبب شد که 
کتاب انتخاب همسر را نوشتم.«1 در مقدمۀ چاپ جدید 
مهم ترین  و  بزرگ  ترین  »ازدواج  می نویسد:  نیز  کتاب 
حادثۀ زندگی هر انسانی است که موفقیت یا شکست در 
آن برای هر یک از زوجین سرنوشت ساز است. بنابراین 
بر هر دختر و پسری الزم است که قبل از ازدواج در مورد 
همسر اطالعات کافی به دست آورد، سپس اقدام نمایند. 

1 . آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص118.

اما متأسفانه اکثر پسران و دختران بدون تجربه و کسب 
اطالعات الزم به چنین امر بسیار مهم و سرنوشت سازی 
اقدام می نماید؛ در حالی که نه از شرایط و صفات نیک 
را  آن  کشف  راه  نه  و  دارند  آگاهی  خوب  همسر  یک 
می دانند، نه از نقاط ضعف و صفات بد همسر خبر دارند، 
نه راه کشف و اجتناب از آنها را می دانند. چه بسا صفتی 
را از شرایط بسیار مهم و ضروری می پندارند و برای نیل 
به آن جدیت می نمایند، در صورتی که آن صفت اصاًل 
از مزایای ضروری یک همسر نیست، یا اهمیت چندانی 
ندارد و چه بسا امر بسیار مهمی که باید جزء شرایط قرار 
گیرد، ولی در اثر غفلت، آن را از شرایط و مزایا محسوب 
نمی دارند. هنگامی خبردار می شوند که کار از کار گذشته 
و چاره ای ندارند و در اثر آن، اختالفات و کشمکش ها و 
ناسازگاری ها و بهانه جویی ها شروع می شود و سرانجام 
یا به طالق منجر خواهد شد یا ناچارند دندان به جگر 
بگذارند و تا آخر عمر با تلخی و رنج و اندوه به زندگی 
ادامه دهند؛ در صورتی که اگر آگاهانه عمل می کردند 
کمتر با شکست و تلخ کامی مواجه می شدند. به عالوه 
بسیاری از اختالفات خانوادگی و حتی طالق ها از حوادث 
نامزدی و تعیین مهر و عقد و عروسی و رفتار  مراسم 
پسر و دختر در دوران قبل از عروسی نشئت می گیرد و 



2713
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

چه بسا کدورت هایی در این زمان به وجود می آید که 
آثار سوء آنها تا پایان عمر باقی خواهد ماند و چه بسا که 
به طالق و جدایی منجر خواهد شد، در صورتی که اگر 
دختر و پسر از اطالعات الزم برخوردار بودند به چنین 
سرنوشتی گرفتار نمی  شدند. بنابراین انتخاب همسر کار 
مهم و سرنوشت سازی است که نیاز به اطالعات کافی 
دارد و نمی توان و نباید آن را سهل و آسان پنداشت و 
دربارۀ آن غفلت ورزید. کتاب حاضر بدین منظور تألیف 
به  از عروسی  انتخاب همسر و مراسم قبل  تا در  شده 
جوانان کمک کند. معلوم است که والدین دختر و پسر 
هم که به سعادت فرزندان خویش می اندیشند، می توانند 

از این کتاب بهره بگیرند.«)ص14( 
احادیث  از  برای راهنمایی زوج های جوان،  نویسنده 
از کسانی که در زندگی مشترک  و شرح حال شماری 
در  کتاب،  است.  کرده  استفاده  بوده اند،  ناکام  یا  موفق 
مراحل  همۀ  به  تقریبًا  آنها  در  و  تنظیم  بخش  چهار 
همسرگزینی)از خواستگاری تا آغاز زندگی( اشاره شده 

است.

5. آشنایی با وظایف و حقوق زن
قم،  سوم:  چاپ   ،»7  - باورها  و  »جوان  مجموعۀ  از 
تبلیغات  بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر دفتر  مؤسسۀ 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1387.
از  ناشر می خوانیم: »اسالم به زن و مرد  در مقدمۀ 
شریف  موجودی  را  دو  هر  و  نگریسته  انسانی  زاویۀ 
دانسته است که خداوند متعال از خلقت آن دو به خود 
بالیده است. به اقتضای این آفرینش و به منظور ادامۀ 
حیات انسانی بر عهدۀ هر یک وظایفی گذاشته است. اما 
حقوق  نیز  و  مختلف  وظایف  این  برخی  برای  گاهی 
در  شبهه هایی  لذا  نشده،  هضم  درستی  به  متفاوت 
بعضی  بودن  آزادی  یا ضد  بودن  تبعیض آمیز  خصوص 
این  در  است.  آمده  وجود  به  برایشان  قوانین  و  احکام 
کتاب، در دو بخش به تفصیل وظایف و حقوق زن، تبیین 

و  ازدواج  حجاب،  زن،  آزادی  مختلف  وجوه  از  و  شده 
فرهنگی،  و  سیاسی  فعالیت های  نفقه،  مهریه،  طالق، 
خانه داری، هنر و حقوق طبیعی و اکتسابی سخن رفته 

است.«
»زن  می کند:  آغاز  جمله  این  با  را  کتاب  نیز  مؤلف 
مرد  زیرا  دارد؛  را  انسان  شامخ  مقام  همان  اسالم،  در 
و  ندارند.«)ص11( »زن  تفاوتی  بودن  انسان  در  زن  و 
آزادی«، »فواید ازدواج«، »حقوق متقابل زن و شوهر«، 
»مسئلۀ مهریه«، »نفقه«، »ارث زن در اسالم«، »اسالم 
و چندهمسری« و »طالق« از مهم  ترین مسائلی است 
که در بخش اول کتاب به آنها توجه شده است. بخش 
امینی در  دوم، در قالب پرسش و پاسخ است. آیت اهلل 

این مصاحبه، به این پرسش ها پاسخ می دهد:
ـ چرا مسئلۀ زن و خانواده را برای تألیف و تحقیق 

برگزیده اید؟
ـ آزادی زن را در ایران چگونه می بینید؟

ـ شاخص های دیدگاه شما در مسئلۀ زن و خانواده 
چیست؟

زنان در چه حوزه ها و  اجتماعی  ـ حقوق سیاسی ـ 
قلمروی است؟
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ـ ریشۀ مشکالت چیست؟
آیت اهلل امینی در پاسخ به این سؤال که »روایت هایی 
که دربارۀ نقص عقل و ضعف ایمان زن وجود دارد، از 
نظر شما چگونه است؟«، در سند و داللت این روایات 
خدشه می کند و نمی پذیرد که زن در نگاه اسالم، ناقص 
العقل است. در پایان نیز نتیجه می گیرد: »عقل در زن و 
مرد مساوی است نمی توان گفت یکی دارد و یکی ندارد؛ 
اما در این جهت که مثاًل در مسائلی ممکن است بانوان 
تردیدی  برعکس،  یا  باشند  ضعیف تر  مردان  و  قوی تر 

نیست؛ ولی این تفاوت ها دلیل نقص نیست.«1 

6. انضباط اقتصادی، دیدگاه اسالم در کسب مال و 
مصرف آن

چاپ اول: قم، مؤسسۀ بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1393.

در مقدمۀ ناشر آمده است: »کتاب حاضر که حاصل 
گرانقدر  استاد  ارزشمند  تأمالت  و  دلسوزانه  تالش 

1. آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص160-159. 

انضباط  امینی – دام عزه – در زمینۀ  ابراهیم  آیت اهلل 
اقتصادی است، گامی به سوی اصالح اوضاع اقتصادی 
کشور محسوب می شود. این دانشور بزرگوار با استناد به 
قرآن و احادیث و سیرۀ امیرالمؤمنین)ع( و معصومین)ع( 
و توجه به واقعیات اقتصادی کشور و یادآوری راه و رسم 
را  فرزندان اسالم  المال،  بیت  عامالن دین در مصرف 
به اصالح و مراقبت بیشتر در زمینۀ درآمدها و هزینه ها 
با  را  کتاب  پیشگفتار  مؤلف،  فرامی خواند.«)ص10( 
تعریف مال آغاز می کند و سپس دیدگاه اسالم را دربارۀ 
مال و محدودیت های شرعی آن می آورد. »سهم امام« 
در زمان حضور و غیبت، از مباحث پیشگفتار کتاب است.

 .1 می پردازد:  مسائل  این  به  بخش،  پنج  در  کتاب 
 .3 اموال؛  مصرف  و  هزینه  آداب   .2 حرام؛  کسب های 
اسراف و تبذیر در بیت المال؛ 4. سیرۀ امیرالمؤمنین)ع( 
در صرف بیت المال در زندگی شخصی؛ 5. سیرۀ علمای 
از  کتاب،  مباحث  طی  در  المال.  بیت  صرف  در  ربانی 
و  »غنا  گرانی«،  »معضل  »رشوه«،  همچون  مسائلی 
همچنین  می رود.  سخن  نیز  »عدالت«  و  موسیقی«، 
مؤلف بیشترین اسراف را در جامعه در نوع مصرف نان 
حرام هایی  برای  کردن  هزینه  و  ازدواج  مراسم  آب،  و 
مانند »مجسمه سازی« نام می برد و در این موارد، آمار 
و ارقامی را برای مقایسۀ ایران و دیگر کشورهای جهان 
ارائه می کند.)ص75-95( اشاره به سیرۀ پیشوایان دین 
بیشتر  در  اسالم،  صدر  مسلمانان  زندگی  شیوۀ  نیز  و 
مباحث کتاب به چشم می خورد. مؤلف با اشاره به حجم 
در  توفیق  ایران،  کنونی  جامعۀ  در  اسراف ها  و  تبذیرها 
را در گرو  زیاده روی در مصرف  و  اسراف  از  جلوگیری 
نظارت دقیق بر درآمدها و هزینه های طبقۀ مرفه جامعه 

می داند.)ص71(
وضعیت  به  مستند  اشارات  اثر،  این  ویژگی های  از 
کنونی جامعۀ ایران و نیز مقایسۀ آن با جامعۀ دینی در 
صدر اسالم است. در پایان کتاب نیز دو خالصه از کتاب 

به زبان های انگلیسی و عربی آمده است. 
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7. آشنایی با اسالم
قم،  چهارم:  چاپ   ،»5  - باورها  و  »جوان  مجموعۀ  از 
تبلیغات  بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر دفتر  مؤسسۀ 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1392.
کتاب در شش بخش سامان یافته است. بخش اول 
دربارۀ اصول دین است و با دو تذکر آغاز می شود: نقش 
به  سپس  شناخت.  راه های  انسان؛  سعادت  در  عقاید 

می پردازد.  غیبت  زمان  تا  اسالم  در  والیت  جایگاه 
موضوع و عنوان بخش دوم کتاب، »اخالق در اسالم« 
و  اخالق  فلسفۀ  و  پیامبران  روش  از  آن  در  که  است 
مسئلۀ  کتاب،  سوم  بخش  می رود.  سخن  و...  عبادت 
دیدگاه  از  »انسان  و بخش چهارم،  برمی رسد  را  ایمان 
اسالم« را برمی رسد. بخش های پنجم و ششم کتاب نیز 

دربارۀ تکالیف، احکام، منابع احکام و فروع دین است.

8. همه باید بدانند
ویرایش دوم، چاپ بیست  و ششم: قم، مؤسسۀ بوستان 
حوزۀ  اسالمی  تبلیغات  دفتر  نشر  و  چاپ  کتاب)مرکز 

علمیۀ قم(، 1392. چاپ نخست: 1349.

نویسنده، کتاب را تقدیم کرده است به »روشنفکران 
فداکاری که در راه عظمت اسالم و نجات نسل جوان 
کوشش می کنند.« در پیش گفتار، از اهمیت دورۀ کودکی 
و جوانی گفته و مسئولیت همگانی را گوشزد کرده است. 
به گفتۀ نویسنده در پیش گفتار، خرافات و باورهای غلط، 
از عوامل مهم در دین گریزی نسل جوان است. بنابراین 
»همه مسئولیت دارند که با عقاید غلط و خرافات مبارزه 

کنند. باید کتاب های علمی و ساده برایشان تهیه کرد. 
دست کم  و  رایگان  کتاب های  نمود.  تأسیس  کتابخانه 
کتاب،  خواندن  به  و  داد  قرار  اختیارشان  در  ارزان 

تشویقشان کرد.«)ص14(
کتاب »همه باید بدانند«، مجموعه ای از دانستنی ها 
و اطالعات دینی است که آگاهی از آنها بر هر مسلمانی 
معرفی  خالصه  طور  به  را  اسالم  دین  »و  است  الزم 
به  بتوانند  و  گردد  آماده  خوانندگان  ذهن  تا  می کند، 
کتاب های مفصل تر مراجعه نمایند.« همچنین »مطالب 
کتاب، در عین سادگی، با دلیل و برهان است.« در مورد 
مطلب عقلی، دلیل عقلی اقامه شده، و موضوعات تعبدی 
نوشته شده است...  آیات  احادیث و  بر طبق  و شرعی، 
برای رعایت اختصار، در بعضی موضوعات از ذکر مدرک 
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و  الفاظ اصطالحی  استعمال  از  است....  خودداری شده 
اجتناب  و خسته کننده  دلیل های مفصل  و ذکر  فلسفی 

شده است. 
دینی  مباحث  از  گروه  به سه  فصل  در شش  کتاب 
می پردازد: عقاید، اخالق و فروع دین. فصل اول کتاب، 
با عنوان خداشناسی، از دو اصل نخستین دین)توحید و 
عدل( سخن می گوید. فصل دوم، نبوت عامه و خاصه را 
به زبانی ساده برمی رسد و فصل سوم، دربارۀ ضرورت 
امامت و مرزهای تشیع است. مؤلف در این فصل، نگاهی 
می اندازد  شیعه  امام  دوازده  فضایل  و  زندگی  به  گذرا 
مسلمانان  سایر  دربارۀ  را  شیعیان  عقیدۀ  پایان،  در  و 
بازمی گوید. به گفتۀ ایشان در این بخش: »در عین حال 
که ما با اهل سنت در مسئلۀ خالفت و جانشینی پیغمبر 
و  برادر  را  مسلمانان  لیکن همۀ  داریم،  عقیده  اختالف 
ما  دین  است؛  یکی  ما  خدای  می دانیم.  خود  هم کیش 
است.  یکی  ما  قبلۀ  است؛  یکی  ما  کتاب  است؛  یکی 
ترقی خودمان می دانیم.  را عزت و  آنان  ترقی  عزت و 
پیروزی و غلبۀ آنان را پیروزی و غلبۀ خودمان حساب 
می کنیم. شکست و خواری آنان، شکست و خواری ما 
است. در غم و اندوه و شادی و خوشحالی با هم شریک 

هستیم.«)ص124(
نویسندۀ  انسانی  عواطف  و  هوشیاری  درک  برای 
با  کرد  مقایسه  را  سخنان  این  باید  پیش گفته،  عبارات 
آنچه امروز از برخی بلندگوهای مدعی تشیع می شنویم.

است.  »معاد«  کتاب،  سوم  فصل  عنوان  و  موضوع 
مرگ، برزخ، قیامت و رستاخیز، بهشت، جهنم، شفاعت 
به  فصل،  این  در  مؤلف  که  است  موضوعاتی  توبه،  و 
از نظرگاه آیات و روایات می پردازد. فصل  آنها  بررسی 
را  اخالق  جایگاه  »اخالق«،  عنوان  زیر  کتاب،  پنجم 
ششم  فصل  می کند.  یادآوری  انبیاء  رسالت  و  دین  در 
گفتۀ  به  است.  دین«  »فروع  دربارۀ  کتاب،  پایانی  و 
آنها  مهم ترین  اما  است؛  بسیار  دین  فروع  نویسنده، 
و  جهاد  حج،  خمس،  زکات،  روزه،  نماز،  از:  عبارت اند 
فصل،  این  دوم  نیمۀ  منکر.  از  نهی  و  معروف  به  امر 

تعلیم چند حکم فقهی است؛ از جمله: معامالت حرام، 
تیمم،  دستور  واجب،  غسل های  مطهرات،  نجاسات، 
کتاب،  پایانی  تقلید. صفحات  حرام،  کارهای  از  بعضی 
دربارۀ »رهبری در اسالم« است. نویسنده در این بخش 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به  اشاره  با  کتاب،  از 
ایران، فقط فقها را واجد شرایط رهبری نظام اسالمی 

می داند.)ص204(
کتاب »همه باید بدانند« که حدود 55 سال پیش به 
خواندنی  ترین،  از  یکی  همچنان  است،  درآمده  نگارش 
جامع ترین و آموزنده ترین آثار دین شناسی برای جوانان 
جویای معرفت است. این کتاب، با حجمی اندک)حدود 
به  را  از دین و مذهب  200 صفحه(، بخش هایی مهم 
از  را  خواننده  و  می کند  معرفی  پیراسته  و  ساده  زبانی 

مراجعه به آثار متعدد و پراکنده، بی نیاز می سازد.

9. خداشناسی
قم،   : پنجم  باورها - 1«، چاپ  و  از مجموعۀ »جوان 
تبلیغات  بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر دفتر  مؤسسۀ 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1393.
ناشر در پشت جلد کتاب نوشته است: »انسان، ذاتًا 
علت جو است و با همین ویژگی به دنبال علت نخستین 
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هستی است. هر کسی از راهی او را می جوید و می یابد؛ 
راه های عمیق  اثبات وجود خدا  برای  کریم  قرآن  ولی 
اما آسانی آموزش داده است که در میان آنها به برهان 
مطالعه،  راه  از  که  برهانی  دارد؛  بیشتری  تأکید  نظم 
آفرینش  جهان  شگفتی های  و  اسرار  در  تفکر  و  دقت 
به دست می آید. کتاب حاضر از راه برهان نظم دربارۀ 
خداشناسی و توحید و سپس صفات خدا، انواع توحید و 
و  »جوان  مجموعۀ  دربارۀ  همچنین  می پردازد.«  عدل 
باورها،  و  عقیدتی جوان   باورها« می نویسد: »مجموعۀ 
با عنوان های خداشناسی، معاد، پیامبری و پیامبر اسالم، 
آشنایی با اسالم، آشنایی با وظایف و حقوق زن، امامت 
روان حضرت  قلم  به  همسرگزینی،  و  جوان  امامان،  و 
آیت اهلل امینی است که با سال ها اندیشه ورزی در منابع 
و متون دینی و ارتباط دائمی با جوانان و تفکر در مسائل 
داده  سامان  را  مجموعه ای  چنین  تربیتی،  و  عقیدتی 
یادآوری  کتاب،  پیش گفتار  پایان  در  نیز  مؤلف  است.« 
به  باورها«  و  »جوان  کتاب های  تألیف  در  که  می کند 
اتقان و  از جمله: سادگی،  بوده است؛  پایبند  چند اصل 
مباحث  از  اجتناب  استدالل،  حیث  از  مطالب  استواری 
دشوار فلسفی، پرهیز از مطالب سست، شبهه انگیز و غیر 

ضروری، و استفادۀ فراوان از آیات و روایات.)ص18(
مؤلف کتاب را از درنگی در جهان بینی ها آغاز می کند 
و جهان را از نگاه اهل ایمان و کفر می نمایاند. سپس 
نگاهی به برهان های اثبات وجود خدا می اندازد و از آن 
میان، برهان نظم را شرح و بسط می دهد. در این شرح 
داده های  از  پاره ای  بر گزاره های دینی،  افزون  بیان،  و 
پایانی  بازمی گوید. صفات خدا، مباحث  را هم  علم روز 
کتاب است. آخرین برگ های کتاب نیز دربارۀ »بازتاب 
بخش  این  در  مؤلف  است.  گفتار«  و  اخالق  در  ایمان 
و  نبوت  »خداشناسی،  که  می کند  یادآوری  کتاب،  از 
معاد، امور ذهنی و بی اثر نیست؛ بلکه ایمان، به منزلۀ 
ریشۀ درخت است و عمل صالح به منزلۀ ساقه و برگ 
انسان،  روح  برای  عمل  و  علم  آن)ص172(...  میوۀ  و 
انسان  آنها  از  نبودن هر یک  با  بال اند که  به منزلۀ دو 

پرواز و صعود  عالی خداپرستی،  مقام های  به  نمی  تواند 
کند.«)ص175(

برای  کتاب،  دانشمند  مؤلف  که  است  گفتنی 
مستندسازی مطالب و مباحث، از علوم روز و گاهی از 

تصویر نیز استفاده کرده است.

10. پیامبری و پیامبر اسالم
قم،  سوم:  چاپ   ،»3  - باورها  و  »جوان  مجموعۀ  از 
تبلیغات  بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر دفتر  مؤسسۀ 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1386.
نبوت  یا  پیامبری  است:  بخش  دو  دارای  کتاب، 

از  اول  بخش  در  خاصه.  نبوت  یا  اسالم  پیامبر  عامه؛ 
مبنای  معجزه،  پیامبران،  عصمت  پیامبری،  ضرورت 
دعوت پیامبران و استواری انبیاء در راه اهدافشان سخن 
رفته است. بخش دوم کتاب، تمامًا به پیامبر اسالم)ص( 
را  ایشان  نبوت  اثبات  راه های  نخست  دارد.  اختصاص 
برمی رسد و سپس دربارۀ وجوه اعجاز قرآن و خاتمیت 
محمد)ص( و ثبات احکام دین و زندگی متغیر انسان ها 

سخن می گوید. 
11. وحی در ادیان آسمانی

در مقدمۀ ناشر می خوانیم: »وحی پایه و اساس نبوت و 
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از امور ضروری ادیان آسمانی است و آن، ارتباط مرموز 
و ویژه ای است بین خدا و انسان های ممتاز و برگزیده ای 
که پیامبر نامیده می شوند. در این ارتباط ویژه، پروردگار 
بزرگ، علوم و معارف و احکام و قوانین و دستورهایی را 
به قلب نورانی او القا می کند و به او مأموریت می دهد تا 
آنها را به مردم ابالغ کند... وحی پدیده ای است برتر از 
امکان  ما  برای  آن  ماهیت  شناخت  که  بشر  فکر  افق 

ندارد؛ بنابراین با ابزارهای علمی قابل شناخت نیست. در 
برای  نشانه هایی  عقلی،  و  نقلی  متون  در  حال  عین 
از این  اثر حاضر، وحی را  ارائه شده است.  شناخت آن 
زاویه ها بررسی کرده است: وحی در قرآن، در اصطالح، 
از دیدگاه فالسفۀ اسالم، از دیدگاه مسیحیت، در عهد 

عتیق و نیز از نگرگاه عقل.
نویسنده نیز در پیشگفتار می نویسد: »ما توان شناخت 
و تبیین حقیقت وحی را نداریم و نمی توانیم برای این 
پدیدۀ برتر از افق ماده و مادیات، تعریف جامع و مانعی 
ارائه دهیم. خوانندگان گرامی هم در انتظار چنین امری 
نباشند، بلکه منظور ما بیان و توضیح مطالبی است که 
ارتباط  این  ما دربارۀ وحی کمک کند و  به فهم  بتواند 
مرموز و فوق العاده را به ذهن نزدیک سازد. نقل و استناد 
منظور  همین  به  نیز  اسالم  عرفای  و  حکما  کالم  به 

این  از  این دانشمندان دورنمایی  است. مطالعۀ سخنان 
ارتباط مرموز را برای ما ترسیم می کند؛ لکن عدم امکان 
شناخت ماهیت وحی، مستلزم این نیست که اصل وحی 
قرار گیرد؛  انکار  ارسال رسل مورد خدشه و  نبوت و  و 
زیرا نبوت یک مسئلۀ کالمی است که در کتب فلسفه و 
کالم مورد بحث و تحقیق بوده و با اقامۀ براهین قطعیه 
به اثبات رسیده است و بر شناخت ماهیت وحی توقف 

ندارد.«

12. امامت و امامان
قم،  چهارم:  چاپ   ،»4  - باورها  و  »جوان  مجموعۀ  از 
تبلیغات  بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر دفتر  مؤسسۀ 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، 1390.
مؤلف، کتاب را با این عبارات آغاز می کند: »امامت، 
مسئله ای کهنه و بی خاصیت نیست تا گفته شود زمان 
آن گذشته و بحث دربارۀ آن جز سرگرمی و اتالف وقت 
و احیانًا دامن زدن به اختالفات تاریخی سودی ندارد... 
در مباحث آیندۀ این کتاب به اثبات می رسد که مسئلۀ 
امامت، یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل اسالمی 
است و در این زمان و همۀ زمان ها حضور مستمر داشته 
تأثیر  کاماًل  زندگی  در شئون مختلف  داشت،  و خواهد 
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دارد و مسئولیت آفرین است.«)ص15(
بخش های چهارگانۀ کتاب بدین شرح است: صفات 
امام؛ اهل بیت از دیدگاه قرآن و حدیث؛ دالیل امامت؛ 
کتاب،  چهارم  بخش  در  امامان)ص(.  اجمالی  معرفی 
نیز  و  اطهار)ع(  ائمۀ  یک یک  از  مختصر  زندگی نامه ای 

برخی سوانح زندگی و صفات بارز آنان آمده است.

13. بانوی نمونۀ اسالم، فاطمه زهرا)س(
نشر  و  تحقیقات  مؤسسۀ  اول،  چاپ  جدید،  ویراست 

معارف اهل البیت)ع(.
چاپ های  از  یکی  برای  که  مقدمه ای  در  نویسنده 

کتاب  این  دربارۀ  است،  نوشته   1369 آبان  در  کتاب 
 1349 سال  در  اسالم،  نمونه  بانوی  »کتاب  می گوید: 
الطاف خاص خداوندی و  اثر  یافت. در  انتشار  تألیف و 
توجهات ویژۀ دختر گرامی رسول خدا)ص( مورد توجه 
در طول  که  به طوری  گرفت؛  قرار  محترم  خوانندگان 
این مدت، متجاوز از سی مرتبه، توسط ناشرین متعدد، 
چاپ و پخش شد؛ چنانکه قباًل نوشته بودم پروندۀ کتاب 
برای تجدید نظر و اضافات مفتوح بوده و هست، و به 

همین جهت چندین مرتبه مورد تجدید نظر قرار گرفت. 
اکنون نیز خوش وقتم که کتاب مزبور را با تجدید نظر و 
مطالبی جدید خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می دارم. 
آن  لطف  و  توجه  مورد  نیز  قیامت  در  که  امید  بدین 

حضرت قرار گیریم. ابراهیم امینی/ آبان 1369.«
توضیح  این گونه  نیز  کتاب  تألیف  از  را  خود  انگیزۀ 
می دهد: »اسالم برای حفظ منافع بانوان و رشد و ترقی 
آنان احکام و قوانین و برنامه های خاصی دارد. یکی از 
راه هایی که می توان به وسیلۀ آن، بانوی شایستۀ اسالم 
و آثار و نتایج درخشان تربیت اسالمی را مشاهده نمود، 
این است که بانوان صدر اسالم و تربیت یافتگان مکتب 
وحی را به طور کامل بشناسیم و جزئیات زندگی آنان را 

مورد بررسی و کنجکاوی قرار دهیم.«)مقدمه( 
آیت اهلل امینی در مصاحبه ای در پاسخ به این سؤال 
از  خانواده،  و  زن  مسئلۀ  شما،  نوشته های  در  چرا  که 
که  می گوید  سخنانی  است،  برخوردار  ویژه  اهیمتی 
مشکالت  با  نزدیک  از  من  است:  چنین  آن  خالصۀ 
برای حل  کتاب  چند  و  بودم  آشنا  خانواده ها  و  جوانان 
آیین  همسرداری،  آیین  مانند  نوشتم؛  مشکالت  این 
نمونۀ  بانوی  کتاب  در  همسر.  انتخاب  و  جوان  تربیت، 
اسالم هم سعی کردم که جنبه های سیره گونه بنویسم. 
آن  در  کتاب ها  این  کل  باشد.  تاریخ گونه  نمی خواستم 
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زمان مورد نیاز بود.1
از  است:  این شرح  به  برخی مطالب کتاب  فهرست 
بانوی  بازرگان؛  بانوی  فاطمه؛  مادر  ازدواج؛  تا  والدت 
اسالمی؛  کانون  نخستین  فداکار؛  بانوی  مستقل؛ 
تاریخ  فاطمه؛  والدت  آبستنی؛  دوران  آسمانی؛  دستور 
دوران  مادر؛  شیر  کوثر؛  خدیجه؛  و  پیامبر  آرزوی  تولد؛ 
به  فاطمه  مادر؛  وفات  از  بعد  مادر؛  مرگ  شیرخوارگی؛ 
سوی مدینه؛ عروسی حضرت فاطمه؛ پیشنهاد به علی؛ 
افکار خفته بیدار می شود؛ علی به خواستگاری می رود؛ 
خطبۀ عقد؛ انتخاب داماد؛ مهر و جهاز حضرت زهرا؛ 
خانۀ  در  فاطمه  علی؛  خانه  اثاث  مسلمین؛  به  درسی 
علی؛ خانه داری، شوهرداری و بچه داری فاطمه؛ کالس 
عالی تربیت؛ محبت؛ پرورش شخصیت؛ ایمان و تقوی؛ 
مراعات نظم و حقوق دیگران؛ ورزش و بازی؛ فضائل 
حضرت زهرا؛ شرکت در مباهله؛ علم و دانش فاطمه؛ 
و  محبت  پربرکت؛  گردن بند  فاطمه؛  عبادت  و  ایمان 
پیامبر؛  شایسته  دختر  فاطمه  فاطمه؛  به  پیامبر  احترام 
از  فاطمه  عملی؛  دعوت  علی؛  و  فاطمه  زندگی سخت 
دیدگاه علی؛ عصمت زهرا؛ عقیدۀ زهرا دربارۀ زنان؛ پس 
اسرار؛ مبارزات  بازگو کردن  از پدر؛ خندۀ شگفت انگیز؛ 
بیماری؛  بستر  در  فاطمه  فدک؛  ماجرای  زهرا؛  سه ماهۀ 
وصیت فاطمه؛ در آخرین لحظات زندگی؛ دفن شبانه؛ 
علی بر مزار زهرا؛ قبر فاطمه؛ تحقیقی در منازعۀ زهرا با 

ابوبکر؛ ارث در قرآن.

14. بررسی مسائل کلی امامت
بوستان  مؤسسۀ  قم،  پنجم:  چاپ  سوم،  ویرایش 
حوزۀ  اسالمی  تبلیغات  دفتر  نشر  و  چاپ  کتاب)مرکز 

علمیۀ قم(، 1390. چاپ نخست: 1350.
از  یکی  »امامت،  است:  آمده  کتاب،  جلد  پشت  در 
آموزه های بنیادین اسالم است که شیعه آن را با جدیت 
نیز  و  دیگر  عقاید  در همۀ  زیرا  و می کند؛  کرده  دنبال 

1 . آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص119.

در کیفیت ادارۀ زندگی فردی و اجتماعی، تأثیر فراوان 
دارد. در این باره، دو نوع بحث وجود دارد: یکی مسائل 
و  بر حق  امامان  تعیین مصداق  و دیگری  امامت  کلی 
را  امامت  کلی  مسائل  فقط  حاضر،  اثر  آن.  اثبات  ادلۀ 
در این فصل ها بررسی کرده است: ضرورت وجود امام، 
مسائلی  و  امام  انتخاب  کیفیت  امام،  صفات  و  شرایط 
برای چاپ  که  مقدمه ای  در  نیز  مؤلف  این دست.«  از 
سوم کتاب نوشته است، می گوید: »... امامت، مسئله ای 
تاریخی و بی فایده نیست؛ بلکه مهم ترین و حیاتی ترین 
ولی  است،  اعتقادی  اصلی  امامت،  است.  اسالم  مسئلۀ 
جهت  از  ویژه،  روشی  انتخاب  و  خاص  تفکری  منشأ 
عملی و برنامۀ زندگی است.«)ص13( به باور نویسنده، 
چند جهت  در  را  مسلمانان  تکلیف  امامت،  مسئلۀ  حل 
روشن می کند: 1. مرجعیت علمی؛ 2. الگوی اخالقی؛ 3. 

ماهیت حکومت اسالمی. 
چاپ  برای  که  مقدمه ای  پایان  در  امینی  آیت اهلل 
اول کتاب در سال 1350 نوشته است، به صراحت نظر 
آورده  قلم  به  غیبت  زمان  در  حکومت  دربارۀ  را  خود 
است. می نویسد: »یا باید گفت احکام و قوانین سیاسی، 
اجتماعی و جزایی اسالم، به مدت کوتاه حکومت رسول 
امثال  برای  و  داشته  اختصاص  علی  حضرت  و  خدا 
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تمام  در  اسالم  گفت  باید  یا  است،  نشده  نازل  زمان ها 
اعصار حتی زمان غیبت دربارۀ مجری آنها – که حاکم 
اجرای  گفت:  نمی توان  زیرا  دارد؛  نظر   – است  شرعی 
ندارد...  نظر  اجرا  شأن  مورد  در  اما  خواسته،  را  قوانین 
کسانی که موضوع رهبری و زمامداری را جزء دین و 
یکی از مناصب مقدس خدایی می دانند، باید قاعدتًا در 
این باره عنایت و عالقۀ خاصی نشان بدهند. در صورتی 
که به رهبر معصوم دسترسی نباشد، باید کوشش کنند 
تا شایسته ترین و صالح ترین افرادی که بعد از معصوم 
در رتبۀ اول قرار گرفته و از هر لحاظ شایستگی دارند، 

انتخاب کنند.«)ص37(
کتاب، دارای چند بخش است. بخش اول با عنوان 
»امامت«، به مسائلی همچون تعریف امامت، مبدآ تشیع، 
می پردازد.  روایات  نظر  از  امر  ولی  و  قرآن  در  امامت 
بخش دوم کتاب، بررسی مسئلۀ امامت از نظرگاه عقل 
را  آن  ضرورت  و  امام«  »عصمت  سوم،  بخش  است. 
برمی رسد و دالیلی از قرآن و روایات برای آن می آورد. 
با  امام« است. مؤلف  بخش چهارم کتاب دربارۀ »علم 
و  پرسش ها  به  پاسخگویی  مقام  در  مسئله،  هر  طرح 

نظریه های مخالف نیز برمی آید. 
که  است  گونه ای  به  کتاب،  سمت وسوی  و  نثر 
تا  گرفته،  دست  در  را  آن  می توانند  بسیاری  مخاطبان 

پایان مطالعه کنند. نوع مطالب و شیوۀ بیان آنها، کتاب 
را برای خوانندگان عام سودمند کرده، و مؤلف به عمد 
خودداری  فنی  و  نزاع انگیز  و  کم فایده  مباحث  طرح  از 
کرده است. بهره بری از منابع فراوان و معتبر تاریخی، از 
ویژگی های مهم کتاب است. امتیاز دیگر کتاب، اشتمال 
آن برای بسیاری از مباحث اصلی و فرعی امامت ، بدون 
نویسنده، کوشیده  اطناب است. همچنین  و  زیاده گویی 
است که مباحث تاریخی را از قالب تاریخی آنها بیرون 

آورده، با مسائل روز گره بزند.

15. دادگستر جهان
چاپ نخست: 1346. تا کنون ناشران مختلفی این کتاب 

را منتشر کرده اند.
کتاب  این  دربارۀ  مصاحبه ای  در  امینی  آیت اهلل 
است  پاسخی  تقریبًا  من  کتاب های  »همۀ  می گوید: 
دادگستر  نوشتم  که  کتابی  اولین  جامعه.  در  نیازی  به 
زمان  آن  در  شد.  انجام   1346 سال  در  که  بود  جهان 
موضوع بهایی ها و مبارزۀ علیه آنها مطرح بود. مسائل 
مربوط به امام زمان)ع( مورد سؤال بود و برای جوانان 
مسئلۀ مهمی شده بود. من آن زمان متوجه نیاز شدم. 
لذا کتاب هایی که در این زمینه بود، جمع آوری و مطالعه 
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زمینه  این  در  خوبی  کتاب های  گرچه  دیدم  و  کردم 
هست، ولی اثر کاملی که جواب گوی نیاز جوانان و اهل 
تحقیق باشد، نیست. از این رو به فکر نوشتن این کتاب 

افتادم.«1
»برخی  می نویسد:  کتاب  مقدمۀ  در  همچنین 
می گویند: یکی از عوامل عقب ماندگی شیعیان ایمان به 
مصلح غیبی است. همین عقیده است که شیعیان را تنبل 
اجتماعی  از جدیت و کوشش های  آورده،  بار  و الابالی 
بازداشته، فکر اصالحات عمومی و ترقیات علمی را از 
آنان سلب کرده است و در مقابل بیگانگان به ذلت و 
خواری تسلیم شده، اصالح امور اجتماعی را از مهدی 
اسالم انتظار دارند! ما در طول کتاب نشان داده ایم که 
انتظار فرج یکی از بزرگ ترین راه های موفقیت است و 
امید در دلشان خاموش گشت و  هر گروهی که چراغ 
دیو یأس و ناامیدی خانۀ قلبشان را اشغال نمود، هرگز 
روی سعادت و موفقیت را نخواهند دید. لیکن افرادی 
قدرت  سرحد  تا  باید  هستند،  موفقیت  انتظار  در  که 
و  سازند  هموار  را  به هدف  رسیدن  راه های  و  بکوشند 
آماده سازند.«  را  از مقصد، خودشان  بهره برداری  برای 
وجود  به  »عقیده  می نویسد:  نیز  جدید  چاپ  مقدمۀ  در 

1 . آشنایی با وظایف و حقوق زن، ص117-116.

اسالمی  عقیدۀ  یک  غایب  زندۀ  امام  و  موعود  مهدی 
است و از ارکان مذهب امامیه به شمار می رود. عقیده ای 
است قطعی که به وسیلۀ اخبار متواتر و قطعی الصدور 
به اثبات رسیده و قابل تشکیک نیست؛ لیکن بسیاری از 
مسائل مربوط به آن نیاز به تحقیق و بررسی دارد؛ از قبیل 
طول عمر، غیبت طوالنی، علت غیبت، فوائد امام زمان 
در زمان غیبت، وظیفۀ مسلمین در زمان غیبت، عالئم 
پیروزی آن  انقالب جهانی مهدی و چگونگی  الظهور، 
جناب، سالح سپاهیان مهدی و ده ها مسئلۀ دیگر. چون 
در این باره اشکاالت زیادی از جانب مخالفین، کتبًا و 
شفاهًا، در بین قشر جوان و تحصیل کرده القا می شد، که 
نیازی به پاسخ گویی داشت، با اینکه دربارۀ امام زمان - 
روحی فداه - کتاب های فراوانی تألیف شده است، لیکن 
متأسفانه اکثر نویسندگان توجهی به اشکاالت نداشته و 
درصدد پاسخ گویی نبوده اند. نگارنده از سال های قبل به 
این نیاز توجه داشت و به همین منظور درصدد تألیف 
کتابی برآمد که مطالب صحیح مربوط به امام زمان را به 
خوانندگان عرضه دارد و پاسخ گوی مشکالتشان باشد.«

16. خودسازی)تزکیه و تهذیب نفس(:
و  سرگشته  بندۀ  این  »باری  می خوانیم:  پیشگفتار  در 
نفسانی  تمایالت  و  خواسته ها  اسیر  و  گرفتار  و  حیران 
ناآگاه  و  معنوی  مقامات  و  کمال  درجات  از  بی خبر  و 
در  که  شد  آن  بر  اهلل،  الی  سلوک  و  سیر  مراتب  از 
بگذارد  قدم  نفس  تزکیه  و  تهذیب  و  خودسازی  بحث 
و با استفاده از آیات نورانی قرآن و رهنمودهای پیامبر 
اکرم)ص( و ائمۀ اطهار)ع(، مبادی و اصول کلی تزکیه و 
تهذیب نفس و طریق سیر و سلوک الی اهلل را استخراج 
و در اختیار طالبین قرار دهد. شاید برای سالکین کمک 
و  نهد  منت  محروم  بندۀ  این  بر  منان  خداوند  و  باشد 
دستم را بگیرد و از ظلمات جهل و خودخواهی و غفلت 
خارج سازد و به وادی نورانی ذکر و انس و محبت و لقاء 
رهنمون گردد. باشد که در بقیۀ عمر - اگر باشد - بعض 
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خسارت های گذشته جبران شود. احب الصالحین و لست 
منهم.«

اندیشه های  نیز  کتاب  همین  در  امینی  آیت اهلل 
»الزمۀ  می گوید:  نکرده،  فراموش  را  خود  اجتماعی 
مشاغل  ترک  و  گوشه گیری  نفس،  تزکیۀ  و  خودسازی 
دنیوی و عدم قبول مسئولیت های اجتماعی نیست؛ بلکه 
انزوا  شد،  خواهد  روشن  کتاب  مباحث  طی  در  چنانکه 
منافی  اجتماعی  و  فردی  مسئولیت های  قبول  عدم  و 

خودسازی و تکمیل و تهذیب نفس است.« 

17. نماز، نور چشم پیامبر اعظم)ص(
چاپ دهم: قم، مؤسسۀ بوستان کتاب)مرکز چاپ و نشر 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم(، چاپ اول 1392.

نویسنده  دارد.  فصل  نُه  و  بلند  پیشگفتار  یک  کتاب، 
از روح نماز، اهمیت حضور قلب در نماز،  در پیش گفتار 
در  قلب  حضور  تحصیل  راه های  و  قلب  حضور  آداب 
نماز می گوید. سپس پیش گفتار را با نقل سخنان عالمه 
محمدباقر مجلسی)در بحار االنوار( و مالمحسن فیض 
کاشانی)در الحقائق فی محاسن االخالق( دربارۀ نماز به 

پایان می برد. 
معنای  نماز«،  »چیستی  عنوان  با  کتاب  اول  فصل 

لغوی و اصطالحی و جایگاه ممتاز آن را در میان عبادات 
و  نماز«  »اهمیت  دربارۀ  دوم،  فصل  برمی رسد.  دیگر 
جایگاه آن در دین و معنویت است. فصل سوم، نمازهای 
واجب و مستحب را برمی شمرد و دربارۀ هر یک توضیح 
کوتاهی می آورد. فصل چهارم، تمامًا به »حضور قلب در 
نماز« اختصاص دارد. »آثار و فواید نماز« عنوان فصل 
برای  را  زیر  فضیلت های  نویسنده،  است.  کتاب  پنجم 
نماز می شمرد: بازداشتن از فحشا و منکر، معراج مؤمن، 
شست وشوی روان، عامل دوری از شیطان، جلب رحمت 
روحی،  لذت  مشکالت،  رفع  عذاب،  از  نجات  الهی، 
سالمت و نشاط جسمی، نظم، نظافت و آراستگی، قرب 

به خدا، تواضع، اخالص. 
نماز«  ترویج  »راه های  دربارۀ  کتاب،  ششم  فصل 
را  نماز  ترویج  عوامل  مهم ترین  و  می کند  گفت وگو 
دیگران«  با  نمازگزاران  پسندیدۀ  »رفتار  جامعه،  در 
می شمارد. فصل هفتم، از »نماز جماعت« و فضیلت های 
آن سخن می گوید و آن را »تجلی وحدت« و »تمرین 
هشتم  فصل  می داند.  نیز  زندگی  در  انضباط«  و  نظم 
کتاب، به نماز جمعه می رود. در فصل نهم، از »مسجد« 
سخن می رود و اینکه مسجد باید ساده و پاکیزه و آراسته 
باشد. مطابق آماری که نویسنده در این فصل می دهد، 
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تا سال 1388، 60 هزار مسجد در ایران سرشماری شده 
است که نیمی از آنها فاقد امام جماعت راتب است و در 
کمتر از هفت درصد، نمازهای سه گانه به جماعت برگزار 
می شود. آخرین برگ کتاب، حاوی دو جدول است که 
نمودار وضعیت مساجد کشور از حیث برگزاری نماز در 

آنها است.

18. مهم ترین واجب فراموش شده: امر به معروف و 
نهی از منکرچاپ دوم: قم، مؤسسۀ بوستان کتاب)مرکز 
قم(،  علمیۀ  حوزۀ  اسالمی  تبلیغات  دفتر  نشر  و  چاپ 

.1392
نویسنده در مقدمۀ کتاب، ترک امر به معروف و نهی از 
منکر را عامل ناهنجاری ها و بزه کاری ها در جامعه می داند 
کشور)صداوسیما،  فرهنگی  نهادهای  و  علما  برخی  و 
مقصر  را  نویسندگان  و  قضایی(  دستگاه  ارشاد،  وزارت 
می خواند. مؤلف همچنین پرسش های مهمی در ابتدای 
کتاب در میان می افکند؛ از جمله می پرسد: آیا منکرات 
و  بانوان  برخی  بدحجابی  مانند  جزئی،  امور  برخی  در 
محدود  دختر  و  پسر  دانشجویان  مشترک  کالس های 
نشده است؟ آیا به حکومت رسیدن و ادامۀ آن به عنوان 
یک اصل مسلم پذیرفته نشده که برای رسیدن به آن 
و  فقها  نمایند؟  توجیه  یا  تجویز  را  منکری  ارتکاب هر 

و  تبیین  و  بزرگ  فریضۀ  این  تدریس  در  دین  علمای 
توضیح فروع آن، چه اندازه سعی کردند.)ص16-14(

کتاب در چهار بخش سامان یافته است: بخش اول، 
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در اسالم بررسی 
می کند. بخش دوم، دربارۀ »شناخت معروف و منکر« 
است. بخش سوم کتاب، امر به معروف و نهی از منکر 
را مشروط به چهار اصل می کند: 1. علم و آگاهی آمر 
و ناهی؛ 2. احتمال تأثیر؛ 3. اصرار بر منکر؛ 4. نداشتن 
مرحله  سه  کتاب،  چهارم  بخش  مهم.  ضرر  و  مفسده 
که  برمی شمارد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  برای 
عبارت اند از: تنفر و انزجار قلبی، همراه با واکنش عملی؛ 

2. تذکر لسانی یا دعوت با زبان؛ 3. برخورد فیزیکی. 
آن  در  مؤلف  که  است  ضمیمه ای  کتاب،  پایان  در 
موضوع  در  مطالعه  و  تحقیق  برای  را  منابع  مهم ترین 
از منکر معرفی کرده است. این  امر به معروف و نهی 
منابع در پنج گروه دسته بندی شده است: فقه و حدیث 
شیعه)هشت منبع(؛ فقه و حدیث اهل سنت)چهار منبع(؛ 
تحقیقات  منبع(؛  مذاهب)سه  گوناگون  دیدگاه های 
جوانان)شش  برای  مناسب  کتاب(؛  دانشجویی)هفت 
آنها آمده  با مشخصات کتاب شناختی  آثار  کتاب(. همۀ 
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است.
و  روز  مباحث  بر  آن  اشتمال  اثر،  این  امتیاز  از 
مؤلف ضمن  است.  معاصر  دورۀ  در  ایران  واقعیت های 
مسئوالن  به  نیز  را  راهکارهایی  مسئله،  آسیب شناسی 
فرهنگی کشور ارائه می  دهد. نیز گفتنی است که کتاب 
حاضر صورت نوشتاری خطبه های آیت اهلل امینی در نماز 

جمعۀ قم در سال های نخست دهۀ هشتاد است.

19. خاطرات آیت الله امینی
چاپ اول: تهران، مؤسسۀ فرهنگی – هنری و انتشارات 

مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1392.
پس از مقدمۀ ناشر، تصویری از دست خط مؤلف آمده 
است که نوشته اند: »ریاست محترم مرکز اسناد انقالب 
اسالمی ایران، پس از سالم به عرض می رساند که چاپ 
و نشر خاطرات این جانب که به قلم خودم نگارش یافته 
مفید  خوانندگان  برای  اینکه  امید  است.  بالمانع  است، 

باشد. ابراهیم امینی )1391/5/7(
ناشر نیز نوشته است: »عظمت رویدادی چون انقالب 
اسالمی ایران، روشن ترین دلیل برای ضرورت ضبط و 

نشر خاطرات اشخاصی است که از نزدیک شاهد وقایع 
بیان این خاطرات  آن بوده و یا در آن نقش داشته اند. 
آنگاه که به شخصیت های مذهبی و سیاسی مؤثر در آن 
مربوط می شود، از سویی مخاطب را با زوایای گوناگون 
و حوادث تلخ و شیرین و عبرت آموز حیات راوی آشنا 
کرده، پرده از رموز شکست و پیروزی آنان کنار می زند، 
انقالب اسالمی  بیشتر  از سوی دیگر موجبات شناخت 
امروز  فراهم می آورد. مشغله های  را  آن  ابعاد مغفول  و 
این  ثبت  گاه  اسالمی  انقالب  در  مؤثر  شخصیت های 
خاطرات را با مشکالتی مواجه می سازد که این امر حتی 
در مواقعی به باقی ماندن انبوهی از خاطرات ناب و مفید 
در سینۀ آنان منجر شده است. اما خوشبختانه بسیاری 
بیان  در  مقوله،  این  به ضرورت  عنایت  با  افراد  این  از 
آیت اهلل  داشته اند.  اهتمام  آن  نوشتن  حتی  و  خاطرات 
ابراهیم امینی از جمله افرادی است که به رغم پذیرش 
دستاوردهای  از  حفاظت  در  مختلف  مسئولیت های 
انقالب اسالمی و نیز تالش های مستمر علمی، از ثبت 
خاطرات خویش در تاریخ غفلت نورزیده و خاطرات خود 
از  ایشان  خاطرات  است.  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  را 
اصفهان،  و  قم  در  تحصیل  و  جوانی  و  کودکی  دوران 
نگاشته ای  شخصی،  احوال  از  خواندنی  نکات  کنار  در 
و  اقتصادی  فرهنگی،  اوضاع  معرفی  در  مفید  و  موجز 
آیت اهلل  مورد بحث می باشد.  مقطع  در  ایران  اجتماعی 
شیفتۀ  و  آشنا  خمینی  امام  با  جوانی  دوران  در  امینی 
مراتب معنوی، سجایای اخالقی و ویژگی های تدریس 
نهضت  عرصه های  در  راوی  فعال  حضور  شد.  وی 
اسالمی موجب غنای این بخش از خودنوشت و بازگویی 
مقطع  در  امر  همین  است.  شده  آن  از  ظریفی  ابعاد 
مأموریت ها  و  یافته  نمود  نیز  اسالمی  انقالب  از  پس 
ناظر  نزدیک  از  را  امینی  آیت اهلل  گوناگون،  مناصب  و 
جریانات و وقایع حساس و گاه مبهم در این مقطع قرار 
به کشورهای  تبلیغی  فعالیت های  است. همچنین  داده 
مختلف جهان، خاطراتی تلخ و شیرین و متفاوت را برای 
نویسنده به همراه داشته که بخشی از کتاب را به خود 
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اختصاص داده است.«)ص14-13(
برای  منابع  بهترین  از  امینی،  آیت اهلل  خاطرات 
در  ایران  سیاسی   – فرهنگی  اوضاع  و  حوزه  شناخت 
دهۀ سی تا اکنون است. مؤلف ضمن اشاره به جریان ها 
و حوادث سیاسی روزگارش، دربارۀ بسیاری از اشخاص 
و علمای پیشین، اطالعات گرانبهایی در اختیار خواننده 
می گذارد. همچنین دربارۀ زندگی شخصی و انگیزه ها و 

حتی خطاهای خود به تفصیل سخن می گوید. 

20. مجموعۀ نرم افزاری آثار آیت الله ابراهیم امینی
کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  به همت  که  مجموعه  این 
علوم اسالمی برنامه نویسی و راهی بازار نشر شده است، 
هفده کتاب از آثار آیت اهلل امینی را در موضوعات تعلیم 
و تربیت، عقاید، کالم استداللی، اخالق اسالمی و زن 
در خود جای داده است؛ بدیت ترتیب: همه باید بدانند؛ 
آسمانی؛  ادیان  در  وحی  امامت؛  کلی  مسائل  بررسی 
همسرداری؛ تربیت؛ اسالم و تعلیم و تربیت؛ آشنایی با 
وظایف و حقوق زن؛ پیامبری و پیامبر اسالم؛ آشنایی با 
اسالم؛ خداشناسی؛ معاد در قرآن؛ جوان و همسرگزینی؛ 
مرجعیت  جهان؛  دادگستر  خودسازی؛  امامان؛  و  امامت 

اهل بیت)ع(؛ ازدواج، موانع و راه حل ها.
برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارت  است از:

1. جست وجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست از 
طریق کلمه و عبارت.

و  درختی  فهرست  طریق  از  متن  در  پژوهش   .2
گزینشی.

3. مقایسۀ دو متن از قسمت های مختلف یک یا دو 
کتاب با یکدیگر.

قابلیت  و  ترجمه  با  کریم  قرآن  کامل  متن   .4
جست وجو در آیات، همراه لغت نامه در 62 جلد با قابلیت 

جست وجو.
5. قابلیت های پژوهشی و امکانات یادداشت برداری، 
ذخیره، ویرایش و چاپ متن.                                
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آیت  اهلل امینی

و احیای یکی از سّنت های اصیل آخوندی در فرهنگ شیعی

فاصله و گسست میان نسل جوان و روحانیت طراز 
اول شیعه، به علت مشاغل آن بزرگواران از آسیب هایی 
رجوع  محل  روزگاری  که  بزرگانی  دیده ایم.  که  است 
مردم بوده اند، دیگر به سختی در دسترس مردم عادی 
هستند. این گسست از دغدغه های عمیق دلسوزان نظام 
اسالمی است. ما مبلغان مذهبی که در چند رشته فعالیت 
دینی در داخل و خارج کشور به فعالیت مشغولیم، حتی 
برای ارائه گزارش باید با پیگیری فراوان برای گرفتن 
اگرچه  وضع  این  شویم.  نایل  بزرگان  دیدار  به  وقت 
معلول شرایط جدید کار و تالش علمی و اشتغال به امور 
مؤسسات و مدارس و افزایش فعالیت های علما و مراجع 
عظام و اختصاص وقت های مازاد موجود به دیدارهای 
رسمی است، اما خأل ارتباط مردم و به خصوص جوانان 
عارضه ای  باید  را  بالد  علمای  و  قم  بزرگ  علمای  با 
تا  اول موجب شده است  بدانیم که در مرحله  آسیب زا 
یکی از سنت های آخوندی کارآمد و بارز شیعه متروک 
با  جدید  نسل های  بیگانگی  موجب  نتیجه  در  و  گردد 

روحانیت شیعه بشود.
هرگاه توفیق اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم 
زیارت  قصد  به  نماز  از  بعد  بالفاصله  می شد،  نصیبم 
از نماز را نمی دیدم.  حرکت می کردم و برنامه های بعد 

نماز  از  بعد  را  عشا  نماز  رسیدن،  دیر  علت  به  بار  یک 
آیت اهلل امینی خواندم. پس از نماز دیدم برای این عالم 
صندلی  یک  عشا  نماز  تعقیبات  و  دعاها  از  بعد  فرزانه 
در گودی محراب قرار دادند و ایشان رو به نمازگزاران 
باز به صف چند نفری که  با تبسّم و چهره  نشستند و 
بیشتر جوانان بودند، نگاهی انداختند و نفر اول جلو رفت 
محراب  گودی  کنار  امینی  آیت اهلل  جنب  در  زانو  دو  و 
و  نزدیک کرد  ایشان  به صورت  را  نشست و صورتش 

آیت پیمان
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آهسته مسائل خود را بیان کرد. آیت اهلل امینی با حوصله 
و دقت زیاد به سخن او گوش می دادند. این رفتار توجه 
از ستون ها نزدیک مراجعه  مراجلب کرد. در کنار یکی 
کنندگان به تماشای آنان نشستم و از دیدن این صحنه، 
خوشحالی زاید الوصفی در وجود خود احساس می کردم.

روز  مراسم  برای  که  بار  اولین  در  را  امینی  آیت اهلل 
به خوبی  کردم  دعوت  یاسوج  به   1365 سال  در  معلم 
می شناختم و  کتاب های تربیتی و اخالقی وی را برای 
استفاده معلمان و مربیان امور تربیتی در اختیارشان قرار 
و  ارشاد  کل  اداره  در  که  هم  سالی  هشت  بودم.  داده 
فرهنگ اسالمی قم خدمت کردم به طور مداوم از فیض 
دینی  جلسات  و  همایش ها  و  کنگره ها  در  حضورشان 
بهره می بردم؛ به خصوص در چهار سالی که – 1381 
تا 1384 - ریاست شورای فرهنگ عمومی را پذیرفتند 
و ابتدا آقای احمدی و سپس بنده دبیری آن شورا را به 
عهده داشتم، شاهد جدّیت و دلسوزی بی نظیر و دقت 
و  آنها  جدّی  پیگیری  و  فرهنگی  مسائل  در  نظرشان 
با مدیران عضو  برای مطالبات فرهنگی  برخورد قاطع 
ایشان و صراحت و  نماز جمعه  بودم. خطبه های  شورا 

نقد عالمانه مسائل جامعه خود حدیث دیگری دارد.
به  نفر جوان  از یک ساعت که دوازده  بعد  باالخره 
نوبت کنار معظم له نشستند و بعد از پرسش و پاسخ و 
گفت وگو یکی یکی مکان را ترک کردند، برای احوال 
پرسی از جا بلند شدم و مثل بقیه افراد پشت سر آخرین 
نا  و  نشستم  بود  گفت وگو  حال  در  وی  با  که  نفری 
وی  با  را  امینی  آیت اهلل  صحبت های  آخرین  خودآگاه 
شنیدم و متوجه شدم که این جوان یک مسئله خاصی 
داشته که آخر کار مراجعه کرده است و آیت اهلل امینی در 
باره بیماری اخالقی و راه خالصی از آن، او را راهنمایی 
می کند. کمی غصه دار شدم که این جوانان طالب گناه 
نیستند و فطرت شان پاک است اما در گرداب های جامعه 
آفت زده می افتند و کسی نیست که دست آنها را بگیرد 
باید شاکر باشیم که همین تعداد جوان، این  و خدا را 
ای کاش همه  دریافته اند.  را  فرصت  این  و  شخصیت 

وقتی  و  می کردند  احیا  را  سّنت  این  ما  بزرگ  علمای 
بین  در  نماند که  ناگفته  اختصاص می دادند.  آن  برای 
دو نماز آیت اهلل العظمی جوادی آملی هم دو سه نفری 
را اجازه می دهند تا  با ایشان صحبت کنند که بیشتر 
طالب علوم دینی مراجعه می کنند. اما در مسجد اعظم 
به نظر می آمد بعضی از این جوانان زائران شهرستانی 
بودند که از این فرصت ایجاد شده توسط آیت اهلل امینی 

کمال استفاده را می بردند.
از محافظ آیت اهلل که کنار  بنده  نشسته بود  سئوال 
اختصاص  وقت  مقدار  چه  کار  این  برای  ایشان  کردم 
می دهند؟  گفت تا وقتی که مراجعه کننده ها تمام شوند، 
می نشینند و به همه سئوالت پاسخ می دهند و گاهی 

نزدیک به دو ساعت به طول می انجامد.
و  گرفتم  را  او  جای  بنده  برخاست،  که  نفر  آخرین 
ایشان  به  ابتدا  نباشید،  خسته  و  پرسی  احوال  ضمن 
عرض کردم که خداوند را شکر کردم که حضرت عالی 
ایشان  از  بسیار  و  داده اید  جوانان  به  را  فرصت  این 
تشکر کردم. از وضعیت خودم پرسیدند و برای ایشان 
توضیح دادم که بازنشسته شده ام و به قم برگشته ام و 
اداره  انصاریان  حسین  شیخ  استاد  برای  را  مؤسسه ای 
می کنم و در باره شورای دین پژوهان کشور و تصمیمی 
که برای احیای مجدد آن داریم به ایشان گزارش دادم 

و به اتفاق از مسجد اعظم خارج شدیم.
اعضای  همین طور  و  عظام  مراجع  دفاتر  امیدوارم 
محترم جامعه مدرسین و اساتید ممتاز و همه فضالی 
محترم حوزه، زمینه مراجعه و ارتباط جوانان پرسشگر و 
نیازمند و مبتال به مسائل و مشکالت گوناگون فکری 
و  سیاسی  مسائل  در  منتقد  یا  و  عقیدتی  و  اخالقی  و 
فرهنگی را فراهم کنند و بخشی از وقت گرانبهای خود 
را به این سنت دیرینه علوی و روش اهل بیت علیهم 
در  بزرگ  از خألهای  یکی  تا  دهند  اختصاص  السالم 

جامعه امروزی ما پر شود. 
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زندگی نامه خودنوشت

سال  در  معرفت  محمدهادی  این جانب 
1309ش در خانواده روحانی در شهر كربال 
میرزا  فرزند  علی  شیخ  پدرم  متولدشدم. 
محمد علی از نوادگان شیخ عبدالعالی میسی 
اصفهانی از خطبای به نام كربال در آن دوران 
اعضای  دیگر  و  والدین  اتفاق  به  پدرم  بود. 
خانواده اش در سال 1290ش در سن پانزده 
مهاجرت  كربال  به  اصفهان  سده  از  سالگی 
سال 1338 ش  سالگی   63 در سن  و  كرد 
ایوان پشت سر  در  و  یافت  وفات  در كربال 
به  السالم(  ابوالفضل)علیه  حضرت  بارگاه 
خاك سپرده شد. وی دانشمند و خطیبی توانا 
و مورد احترام مردم كربال بود. پدران پدرم 
همگی تا سه قرن از سلسله جلیله روحانیت 
و علما بوده اند. مادرم سیّده زهرا دختر سید 
هاشم تاجر رشتی بود كه در كربال متوطن 
و  یافت  وفات  سال 1363ش  در  و  گردیده 

همان جا مدفون گردید.
پدرم مرا در سنّ پنج سالگی برای سواد 
آموزی به مكتبی فرستاد كه توسّط شیخ باقر 
و  كرده  مهاجرت  كربال  به  اصفهان  از  كه 

بزرگداشت آیت اهلل محمدهادی معرفت
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نظام جدید تأسیس نموده بود. پس از آن مقدّمات را نزد 
استاد حاج شیخ علی اكبر نایینی و سپس نزد پدر آموختم. 
ادبیات و منطق را نزد دیگر اساتید حوزه كربال فرا گرفتم 
و مقداری هم علوم فلكی و ریاضی را تلمذ نمود. اساتید 
این دوره عبارت اند از: پدر، سیدسعید تنكابنی )متخصص 
در تدریس ادبیات عربی(، سیدمحمد شیرازی )آیت  اهلل(، 

شیخ محمدحسین مازندرانی، سیدمرتضی قزوینی.
مرحله بعد: فقه و اصول و مبادی فلسفه بود. اساتید 
كلباسی،شیخ  محمّد  شیخ  از:  عبارت اند  مرحله  این 
)از  خطیب  محمد  شیخ  پدرم،  مازندرانی،  محمدحسین 
حاج آقا  سیدحسن  حوزه(،  در  مرجع  و  بزرگ  علمای 
و  حوزه  در  نظر  صاحب  و  بزرگ  علمای  میرقزوین)از 
محمدرضا  شیخ  خراسانی(،  آخوند  مرحوم  شاگردان  از 
معقول  و  جامع  و  بزرگ  علمای  )از  اصفهانی  جَرقویی 
هادی  شیخ  مرحوم  بالواسطه  شاگردان  از  و  منقول  و 
طهرانی( و شیخ محمدمهدی كابلی ـ مقداری از قوانین 

االصولـ  شیخ یوسف بیارجمندی خراسانی )از شاگرادان 
نایینی و متبحّر در فقه و اصول(. كتاب  بزرگ مرحوم 
فصول، رسائل و مكاسب شیخ و یك دوره اصول خارج 
و مقدار زیادی خارج فقه را نزد ایشان گذراندم و چون 
ایشان از شاگردان أدیب نیشابوری بزرگ بوده، مطوّل 
را نیز نزد ایشان تعلیم یافتم. تمامی این دوره در حوزه 

كربال تا سال 1339ش انجام گرفت.
در این دوره، در كنار تحصیل به تدریس و تحقیق 
اشتغال داشتم. در رشته های ادبی و علمی و در حوزه های 
برای  بار جلسه دینی  تدریس متناسب و در هفته یك 
روبه رو  توجّهی  قابل  اقبال  با  دو  هر  و  داشتم  جوانان 
شد و شاگردان بسیاری تربیت یافتند. همگام با آن، با 
همكاری گروهی از فضالی حوزه )سیدمحمد شیرازی، 
سیدعبدالرضا شهرستانی، سیدمحمدعلی بحرانی، شیخ 
نشر  و  تأسیس  به  دست  و…(  محمودی  محمدباقر 
با  و  زدیم  الدینیه(  المسائل  )أجوبة  تحت  ماهنامه ای 
اعالم: سئوال های دینی شما را پاسخگو هستیم، با كمال 
گسترش  وسیعی  سطح  در  كه  شدیم  مشغول  جدیّت 
یافت؛ به ویژه در دانشگاه ها و حتی برخی دانشگاه های 
بزرگ خارج از كشور عراق با استقبال فراوان روبه رو شد 

و سالیان دراز ادامه داشت. 
دینی  ـ  علمی  تحقیقی،  نوشته های  و  مقاله  ضمنًا 
فراوانی تدوین و انتشار یافت. برخی از این مقاالت به 
جهت اهمیّت موضوع سپس به صورت كتاب یا رساله 
چاپ و منتشر گردید از جمله: »حقوق زن در اسالم«، 
»ترجمه قرآن: امكان، نقد، ضرورت«، »دو فرقه شیخیّه: 
اسكویی، كریمخانی«، »اهمیّت نماز و تاثیر آن در حیات 
فردی و اجتماعی« و غیره. تمامی این ها به زبان عربی 
فارسی  به  آنها سپس  از  انجام شده است و برخی  روز 
ترجمه شده است. در آغاز سال 1340ش و پس از فوت 
پدر )قدس سره( برای تكمیل تحصیل به همراه خانواده 

به نجف اشرف مهاجرت نمودم.
     هدف اصلی شركت در جلسات درسی فرهیختگان 
علم و فقاهت بود كه در این دوران از محضر اساتیدی 
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خویی،  سیدابوالقاسم  حكیم،  سیدمحسن  هم چون: 
فانی  سیدعلی  حلّی،  حسین  شیخ  زنجانی،  میرزاباقر 
وافر  بهره  سرّهم(  )قدس  راحل  امام  اخیرًا  و  اصفهانی 
گرفتم. آقای حكیم در طرح و بررسی آرای فقها مهارت 
و دقت فراوانی داشت و درس ایشان از این لحاظ دارای 
امتیازی خاص بود. ایشان به آرای فقهای سلف همان 
معصومین  اقوال  با  كه  می داشتند  را  دقت  و  عنایت 

)علیهم السالم(.
در  و  استدالل  قدرت  و  بیان  قوّت  در  خویی  آقای 
ضمن رسا و ساده گویی ولی عمیق، سرآمد بود و بحث 
فقه و نیز اصول را در اندك مدّت ولی با حجمی تناور 
بی نظیر  جهت  این  در  و  می ساخت  مطرح  مطالب،  از 
و  مطالب  دادن  بسط  و  شرح  در  زنجانی  آقای  بود. 
روشن ساختن ابعاد مسئله با بیانی شیوا و رسا و عمیق 

اختصاص داشت. 
و  مسئله  هر  در  مختلف  اقوال  طرح  در  حلّی  آقای 
به سزایی  مهارت  آنها  تعدیل  و  جرح  و  دالئل  بررسی 
از خود  داشت و در مباحث فقهی نوآوری های فراوانی 
به یادگار گذارد. شاگردان وی محدود، ولی از ممتازان 
به خصوصی  تدریسی  شیوه  ایشان  بودند.  حوزه  افاضل 
داشت. نظر خود را نوعًا بیان نمی داشت؛ بلكه البالی 
نظرات دیگران بدون شاخصه مطرح می كرد و هر گاه 
از ایشان درخواست می شد كه در این هنگام رأی خود 
هر  زیرا  نیست؛  به صالح شما  می فرمود:  دارد  بیان  را 
چه باشد، شاگرد به استاد خود یك نوع گرایش دارد كه 
او را راجح می داند؛ در حالی كه  احیانًا ناخود آگاه نظر 
این گرایش گمراه كننده است و او را از آزاد اندیشیدن 
و  نیرومند  شاگردانی  كه  بود  این چنین  می دارد.  باز 
آزاداندیش تربیت نمود )قدس سره(. آقای فانی، محققی 
ژرف نگر و توانمند بود و در تربیت علمی شاگرد سعی 

فراوان داشت.
روزهای  در  روزانه،  درسی  جلسات  بر  عالوه 
آقای رضوانی )عضو هیأت  اتفاق  به  پنج شنبه و جمعه 
شورای نگهبان( و آقای غدیری مسئول پاسخ در دفتر 

تا  اول صبح  از  رهبری،  معظم  مقام  و  امام  استفتاءات 
و  گفت وگو  به  و  یافته  حضور  ایشان  خدمت  در  ظهر 
این جلسات  پیرامون مسائل می پرداختیم كه در  بحث 

مایه های علمی فراوانی به دست آوردیم.
حضرت امام در طرح كردن آرای بزرگان و گسترش 
در نقد و بررسی آن، ویژگی خاّصی داشت. ایشان بر این 
باور بودند ـ و چنین هم تربیت نمودند ـ كه قداست تنها 
از آن أقوال معصومین است. آری اقوال بزرگان احترام 
دارد نه قداست و احترام آن در آن است كه به نقد و 
بررسی آن پرداخته شود؛ نه آن كه تعبدًا پذیرفته شود و 
با شایستگی الزم به این كار می پرداخت و از سؤال و 
ابرام شاگردان استقبال می نمود و در  جواب و نقض و 
این راه شاگردانی نّقاد و روشنگر تربیت نمود. جزاه اهلل 

خیرًا. 
در این دوره مقداری از فلسفه و حكمت متعالیه را نزد 
فاضل ارجمند آقای رضوانی آموختم و در كنار تحصیل 
در این مراكز علمی پربار، به تدریس پرداختم. صبح ها 
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برای تحصیل و تدریس و عصرها صرفًا برای تدریس 
اختصاص داشت. 

از كار تحقیق و نوشتن مقاالت علمی غافل  ضمنًا 
عبارت  كه  حوزه  به نام  فضالی  از  گروهی  با  نبودم. 
آیت   برومند  )فرزند  خویی  الدین  سیدجمال  از:  بودند 
اهلل خویی(، سیدمحمد نوری. سیدعبدالعزیز طباطبایی، 
شیخ محمدرضا جعفری اشكوری، دكتر محمد صادقی 
جلسات  زنجانی،  عمید  استاد  اخیرًا  و  تفسیر(،  )صاحب 
هفتگی تشكیل می دادیم و پیرامون مباحث و مواضیع 
مختلف به بحث و تحقیق می پرداختیم؛ هر كدام در یك 
رشته كه این جانب رشته علوم قرآنی را برگزیدم و پایه 

تحقیقاتم در این رشته گردید. 
عالوه به نوشتن مقاالت و نشر در مجالت )از جمله 
داشت  ادامه  هنوز  كه  الدینیه(،  المسائل  اجوبة  مجله 
»تناسخ  جمله:كتاب  از  گوناگون  رساله های  تألیف  و 
االرواح در ردّ نظریه تناسخ« كه در آن روزگار شایع بود 
نگاشتم و در سطح دانشگاهیان در بغداد منتشر گردید 
به  و  گشت  افزوده  آن  بر  و  ترجمه  ایران  در  سپس  و 

نام»بازگشت روح« انتشار یافت. نیز رساله ای در قضای 
فوائت )نمازهای فوت شده( به نام»تمهید القواعد« كه 
بود،  خویی  اهلل  آیت   استاد  حضرت  درس  تقریر  بعضًا 
تألیف و چاپ و منتشر گردید. و این اوّلین نوشته فقهی 
استداللی این جانب می باشد، كه با اسلوب و شیوه تازه 

مسائل فقهی را بررسی كرده است. 
انگیزه پرداختن به مسائل قرآنی در كنار فقه و اصول 
آمادگی  برای  مطالعه  و  مراجعات  هنگام  كه  بود  آن 
آن  و  نمودم  برخورد  تلخی  حقیقت  به  تفسیر،  تدریس 
كتابخانه  در  قرآنی،  مسائل  پیرامون  زنده  بحث  فقدان 
فعلی تشیّع بود. این برخورد تلخ از آن جا به وجود آمد 
قرآن«  مسأله»ترجمه  پیرامون  مقاله  تهیّه  برای  كه 
در  و  می نمودم  مراجعه  قرآنی  اختصاصی  كتابخانه  به 
این زمینه كتاب های زیاد كه برخی در دو مجلد و نیز 
رساله ها و مقاالت بسیار از مصر و غیره در اختیار بود 
در  ولی  بودند.  نوشته  دیار  آن  معاصر  دانشمندان  كه 
حوزه نجف جز یك برگه اعالمیه حضرت آیت اهلل شیخ 
محمد حسین كاشف الغطا، چیز دیگری نیافتم. این امر، 
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)مسائل  زمینه  این  در  كه  داشت  آن  بر  و  نمود  گران 
قرآنی( به طور گسترده، دیدگاه های دانشمندان گذشته 
و حال مكتب را روشن و ارائه دهم كه نتیجه آن تالش 
و  »التفسیر  مجلد  دو  و  »التمهید«  مجلد  هفت  پیگیر، 
المفسرون« گردید كه این نوشته اخیر در واقع تكمیل و 
تدارك مافات نوشته محمد حسین ذهبی مصری است 
نادیده  قرآنی  حیطه  در  را  تشیّع  جایگاه  به ناحق،  كه 

گرفته است.
دستور  عراق  بعث  حكومت  كه  1351ش  سال  در 
و  همسر  اتفاق  به  نمود،  صادر  را  ایرانیان  مهاجرت 
فرزندان رهسپار حوزه علمیه قم شدیم و كتاب های مهم 
به ویژه دست نوشت  ها را با خود آوردیم و بقیه كتاب ها 
بعدًا ارسال گردید. از بدو ورود به قم، همان شیوه كه 
در حوزه علمی پیشین )كربال و نجف( داشتم، ادامه داده 
شد؛ منتهی در بعد تحصیلی تنها به حوزه درس اصول 
مرحوم میرزا هاشم آملی حضور یافته و بقیه اوقات را به 
تدریس و تحقیق پرداختم. در بعد تدریس در سطحی 

باالتر رسائل، مكاسب، كفایه و سپس تدریس خارج فقه 
حقانی  عالی  مدرسه  در  ضمنًا  گرفت.  انجام  اصول  و 
و  اداره می شد  قدوسی  به سرپرستی مرحوم شهید  كه 
ایشان به تدریس مسائل قرآنی به ویژه علوم  با دعوت 
و  یافتم  اشتغال  بود  جزوه  صورت  به  هنوز  كه  قرآنی 
افرادی كه در كالس درس شركت می كردند افرادی 

شایسته بودند و امروز از رجال نامی شمرده می شوند. 
عالوه بر تفسیر و علوم قرآنی، تدریس فقه )مكاسب 
شیخ( و اصول )رسائل( نیز خواسته شد. در بعد تحقیق 
در كنار تدریس جدیّت بیشتر به خود گرفت و تحقیقات 
انجام شده در نجف به طور گسترده و همه جانبه مورد 
بررسی قرار گرفت و پیشرفت نمود و جزوات »التمهید« 
یكی پس از دیگری به زیور طبع آراسته گردید و سال 
مجلد  اسالمی،  شكوهمند  انقالب  بدو  ـ1357   1358
سوم در حال چاپ بود و تا شش مجلد ـ مجددًا ـ به 

همّت انتشارات جامعه مدرسین به چاپ رسید.
     ضمنًا موضوعات مطرح شده در این كتاب، در 



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

48

برای  به طور رسمی  ـ  انقالب  استقرار  از  حوزه ـ پس 
همگان به عنوان موّاد درسی اوّلی مطرح و به تدریس 
افرادی  رفته  رفته  و  شدم  مشغول  حوزه  مركز  در  آن 
رشته  از جمله  علمی  رشته های مختلف  و  تربیت شده 
تفسیر و علوم قرآنی در حوزه دایر گردید و كسانی دست 
به تألیف و تدریس در این رشته نمودند و رو به گسترش 
نهاد كه امروزه چهارده دانشكده خاص علوم قرآنی در 
دایر  كشور  سطح  در  تخّصصی  علمی  حوزه های  كنار 

است.
در این زمینه كتاب های دیگری به تناسب شرائط روز 
تألیف نمودم؛ از جمله كتاب»صیانة القرآن من التحریف« 
در دفاع از حریم قرآن و حراست از كرامت آن نوشته 
شد و آن بدان سبب بود كه یكی از نویسندگان در دیار 
علیه  كتاب هایی  ظهیر«  الهی  نام»احسان  به  پاكستان 
مكتب تشیع و در رابطه با مسأله تحریف نوشت و شیعه 
را متهم ساخت كه قائل به تحریف می باشند. لذا برای 
از كیان مقدس قرآن دامن  این تهمت و حراست  دفع 

همت بر كمر زده و در مدت شش ماه )1صیام 1407 
تاریخ  نگاشتم و در  را  این كتاب  ق ـ  صفر/1408ق( 
به  بار  چندین  تاكنون  و  رسید  پایان  به  1366/8/2ش 
دو  است. ضمنًا  گرفته  قرار  توجه  مورد  و  رسیده  چاپ 
ترجمهٔ كوتاه و مفصل از آن گردیده و به چاپ رسیده 
است. و نیز كتاب»التفسیر و المفسرون« در دو مجلد و 
زمینه  همین  در  مفسران«  و  نام»تفسیر  به  آن  ترجمه 

قرآنی در اختیار پویندگان قرار گرفت. 
در زمینه معارف قرآنی مقاالت فراوان نوشتم و در 
ضمن  مجموعًا  و  رسیده  چاپ  به  ماهنامه ها  و  مجله 
پنج مجلد آماده چاپ است. كاری كه اخیرًا )از ابتدای 
سال 1379ش( به آن دست زده و از ویژگی و اهمیّت 
خاص برخوردار است، »جمع و تنسیق روایات تفسیری 
از  نفری  ده  گروه  دو  همكاری  با  كه  است  فریقین« 
نخبگان حوزه و تربیت یافتگان مدرسه قرآنی در حال 
به  جملگی  تفسیری،  روایات  است.  سریع  پیشرفت 
فقها  كه  كاری  و  كتاب ها عرضه شده  در  خام  صورت 
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روایات  روی  بر  داده اند،  انجام  فقهی  روایات  روی  بر 
تفسیری انجام نگرفته و لذا سلیم و سقیم به هم آمیخته 
است. برای جدا سازی و تعیین سرنوشت نخبه تفاسیر 
روایی با همت دوستان فاضل خویش به این كار خطیر 
اكمال  توفیق  كه  دارم  مسئلت  خداوند  از  نمودم.  اقدام 
و اتمام به نحو أحسن مرحمت فرماید. انشاءاهلل. ضمنًا 
مجلد هفت »التمهید« كه ردّ شبهات علیه قرآن است و 

به نام »شبهات و ردود« چاپ و نشر شده است. 
دوران  همان  از  فقاهتی  قرآنی،كار  كار  كنار  در 
كتاب ها  و  دارد  و  داشته  پیشرفت  اشرف همگام  نجف 
تحریر  رشته  به  زمینه  این  در  متعددی  رساله های  و 
القواعد«،  از:»تمهید  آمده كه مختصر آن عبارت اند  در 
حدودها«،  و  ابعادها  الفقیه؛  »والیة  التعاد«،  »حدیث 
»مالكیّة االرض«، »مسائل فی القضاء« به زبان عربی 
زمینه  این  در  كه  گسترده ای  کار  است.   شده  چاپ  و 

نظرات  هستم،  و  بوده  مشغول  آن  به  باز  دیر  از  )فقه( 
أخیر  قرون  در  پیشرفته  اجتهاد  اساس  بر  نوین  فقهی 
ترتیب  به  است،  فقهی  خارج  درس های  محصول  كه 
ابواب فقهی »جواهر الكالم« و با عنوان شرح و تعلیق 
بر آن؛ از ابتدای كتاب طهارت تا پایان كتاب دیات، به 
طور پیوسته و ناپیوسته نوشته و در دست تكمیل است. 

توفیق اتمام آن را به نحو اكمل از خداوند خواستارم.
امروز )سال 1379 ش( كماكان بحمد اهلل با همان 
نشاط اولیه و با عنایت پرودگار به امر تدریس به طرز 
نوین )خارج فقه و اصول و علوم قرآنی( و تحقیق در دو 
رشته فقه و تفسیر بر مبانی مستحكم پذیرفته شده نزد 
اهل تحقیق به كار خود ادامه می دهم و پایان كار با خدا 

است. انه ولی التوفیق.
قم � محمد هادی معرفت

1379/12/1
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طلیعه
دفتر مجله کیهان اندیشه، محفل انسی بود که شماری 
از علما و اندیشمندان را دور خود جمع می کرد. یکی از 
اشخاصی که به کیهان اندیشه عنایت ویژه داشت و در 
جلسات هیات تحریریه و بررسی مقاالت قرآنی به ما 
کمک و گه گاه مقاله ای از خود را زینت بخش کیهان 
معرفت  آیت اهلل محمدهادی  اندیشه می کرد، حضرت 
بود. بنده به آقای معرفت از چند جهت ارادت داشتم. 
یکی این که ایشان از شاگردان امام خمینی بود. دوم 
تحقیقات علمی ایشان. سوم و از همه مهم تر اخالق 
فروتنی  و  تواضع  بود.  ایشان  فکری  حریت  و  نیکو 
در  اینک  می شد.  دیده  کسی  در  کم تر  که  خاصی 
سالگرد فقدان آن عزیز، حسب االمر برخی از دوستان 
شفیق، خوشه هایی از خرمن فیض فضل استاد، تقدیم 

محضر نویسندگان راه دانش و پژوهش می شود.

تفکر و تامل
آیت اهلل معرفت همواره می کوشید تا طالب امور دینی 
سنت،  و  قرآن  از  بهره گیری  با  وادارد.  اندیشه  به  را 
اندیشه  می داشت:  وا  تدبر  و  تامل  به  را  آنان  اذهان 
از  لذا  دارد.  رفیعی  جایگاه  اسالم  در  تفکر  و  تدبر  و 

داده  به سوی تحقیق سوق  را  روز نخست مسلمانان 
است؛ یعنی جامعه اسالمی باید جامعه ای اندیشمند و 
فقط  را  مطلبی  هر  که  نباشد  جامعه ای  باشد.  متفکر 

تعبدا بپذیرد و بدون اندیشه قبول کند.

آگاهی از پیشینه پژوهش
آیت اهلل معرفت به طالب، دانشجویان و پژوهشگران 
توصیه می کرد برای تحقیق در موضوعی به فحص در 
آثار و آرای دیگران بپردازند و از نتایج و دستاوردهای 
علمی دیگران آگاهی یابند. از این رو تاکید می کردند 

هیچ محققی هرگز نباید از نقطه صفر آغاز کند. 

رویارویی با شک و شبهه
علوم  طالب  و  دانش پژوهان  معرفت،  آیت اهلل  مرحوم 
آنها  به  بلکه  نمی هراسانید،  شبهه  و  شک  از  را  دینی 
مواجه  پرسش ها  و  تردیدها  با  چگونه  که  می آموخت 
ابا  مسئله  صورت  کردن  پاک  از  همواره  ایشان  شوند. 
داشتند، بلکه می کوشیدند تا اذهان و افکار را برای حل 

مسائل نیرومند سازند.

نمی از یم معرفت
محمدجواد صاحبیسیری در منش و اندیشه های علمی آیت اهلل محمدهادی معرفت
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روش تحقیق انتقادی
آیت اهلل معرفت به روش تحقیق انتقادی بسیار پایبند بود. 
آرای دیگران  بررسی  این روش می گفت: در  درباره  او 
می توان به سه شیوه عمل کرد: روش اول روش هدم 
یعنی تخریب آرای دیگران است. در این روش محقق 
در هر مسئله و موضوع که می خواهد به پژوهش بپردازد 
کار خود را از نقد آرای دیگران آغاز می کند و به گونه ای 
دهد.  می  قرار  بررسی  مورد  را  دیگران  آرای  گسترده 

ایشان این روش را نادرست می دانستند. 
روش دوم روش بنا و استحکام است؛ یعنی پرداختن 
به رأی مختار و استحکام مبانی آن. محقق با اتخاذ این 
شیوه ابتدا به سراغ آرای مختلف می رود و خوب مطالعه 
می کند و سپس رأی برتر را از میان آنها برمی گزیند و 
آنگاه به استحکام مبانی آن می پردازد و برایش دالیل و 
شواهد و براهین متقن می آورد. ایشان می افزودند البته 

این کار قدرت علمی باالیی می خواهد. 

روش  این  در  است.  بنا  و  هدم  روش  سوم  روش 
محقق مطلبی را که بیان می کند، نخست آرای دیگران 
را به طور قوی منهدم می کند تا به جای آن شامخی 

بسازد. این روش، روش بسیار مشکلی است.

تدقیق و تحلیل
پژوهش های  در  معرفت  آیت اهلل  ویژگی های  از  یکی 
بود.  ایشان  ژرف  دقت  و  بینی ها  باریک  قرآنی، 
بزرگان  برخی  از  این که  می گفتند:  معرفت  آیت اهلل 
نیاز  مورد  علوم  همه  جامع  قرآن،  که  می شود  نقل 
اوال  نکرده،  فروگذار  را  دانشی  هیچ  و  است  بشری 
بزرگ  عالمان  به  آن  نسبت  ثانیا  و  است  گزاف  ادعا 
و  دقایق  در  دقت  با  معرفت  آیت اهلل  ندارد.  صحت 
و  مفسران  اندیشان  نازک  و  و سخنان  قرآنی  ظرایف 
محققان علوم قرآنی به این دستاورد رسیده بودند که 

قرآن کتاب تاریخ هم نیست.
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نوآوری
ذهن وقاد ، تحلیل گر و نکته یاب استاد معرفت، همواره 
مایه نوآوری و ابتکار در نظریه پردازی بود. شجاعت ویژه 
در اظهار نکته های بدیع  و استنباط های جدید و راه گشا 
آخرین  خاطره  داشت.  ادامه  ایشان  حیات  روز  آخر  تا 
حضور وی در هشتمین آیین تجلیل از پژوهشگران برتر 
عنوان  به  این جانب  است.  ناشدنی  فراموش  دین  حوزه 
دبیر جشنواره در طول هشت دوره برگزاری آن، همواره 
از دو شخصیت به عنوان سخنران اجالس مزبور دعوت 

به عمل می آوردم: آیت اهلل معرفت و آیت اهلل استادی.
بهره گیری از این دو شخصیت گرامی به دو دلیل 
میان  در  آنها  مقبولیت  و  محبوبیت  یکی  است:  بوده 
فارغ  و  بی آالیشی  دیگری  دینی.  علوم  پژوهشگران 
این دو  انگیزه های شخصی و گروهی.  از  بودن آن دو 
عزیز ارجمند به مقتضای ویژگی های خود هر کدام در 
هر  و  می فرمودند  افاضه  خویش  عالقه  مورد  عرصه 
ارمغان  به  شده  یاد  اجالس  برای  تازه ای  مطالب  سال 

اخالق  به  معموال  استادی  آیت اهلل  حضرت  می آوردند. 
پژوهش می پرداختند و پژوهشگران دینی را به رعایت 
عنوان  به  معرفت  آیت اهلل  اما  می فرمودند.  توصیه  آن 
پسندیده  شیوه های  تا  می کوشیدند  قرآنی  شخصیتی 
به  را  محققان  و  کنند  جست و جو  قرآن  در  را  پژوهش 

لطایف و ظرایف قرآنی توجه دهند.

فقاهت و قرآن پژوهی
انس با قرآن به عنوان کالم الهی، هم نشینی و مصاحبت 
و  احکام  شناخت  منبع  ترین  اصلی  و  باری  با حضرت 
کالم  و  کتاب  این  متاسفانه  ولی  است،  الهی  معارف 
الهی در جامعه اسالمی مهجور و حتی در مجامع علمی 
مسلمانان جایگاه شایسته و بایسته خود را نیافته است. 
قرآنی  علوم  محقق  و  قرآن  مفسر  انگار  که  به گونه ای 
نمی تواند و یا نباید در ابحاث فقهی وارد شود. به همین 
جهت اگر نوادری از فقیهان به مباحث قرآنی پرداخته اند 
راه  نیمه  در  کوته فکران  و  کژاندیشان  فشار  تحت 



5313
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

منصرف شده اند. داستان غم انگیر تفسیر البیان آیت اهلل 
خویی نمونه ای از آن است.

محقق  عنوان  به  چه  گر  معرفت  آیت اهلل  مرحوم 
و  فقهی  بعد  و  بود  شده  شناخته  قرآنی  علوم  پرآوازه 
اجتهادی دانش وی تحت الشعاع آن قرار گرفته بود، اما 
در مسائل فقهی هم از مکتب و روش ویژه ای برخوردار 

بود که او را از بسیاری از معاصرانش ممتاز می ساخت.
ادامه شیوه ای  در  فقاهت  و  فقه  از  او  دریافت       
بود که محییان و مصلحان بزرگ دوره های اخیر پیش 
و  زمان  مقتضیات  با  احکام  تطبیق  راه  و  بودند  گرفته 

مکان را در گرو فهم و درک درست آن می دانستند.

آگاهی از فقه سیاسی
دارای  نیز  سیاسی  فقه  عرصه  در  معرفت  استاد 
امام  شاگردان  از  که  او  بود.  راهگشا  و  نو  اندیشه های 
و  برگردان  و  می آمد  شمار  به  اشرف  نجف  در  خمینی 
تقریر بحث های ایشان در باب والیت فقیه را به عربی 
عهده دار شده بود، از دیرباز با اندیشه های امام خمینی 

به ویژه در زمینه فقه سیاسی آشنا بود؛ اما این گونه نبود 
که در آموخته های درس استاد متوقف بماند، بلکه آنجا 
که مستقال به تحقیق و تحلیل می پرداخت، چشمه های 

جدیدی را آشکار می ساخت.
کنگره  ویژه نامه  مناسبت  به   1367 سال  در  حقیر 
کردم.  تقاضا  مقاله ای  ایشان  از  مفید  شیخ  بین المللی 
بسیاری  محققان  باره  این  در  داشتند:  اظهار  استاد 
بنده  است  بهتر  کرد.  خواهند  اجابت  را  شما  خواسته 
است  کنونی  جامعه  نیاز  مورد  که  مهم تری  مطلب  به 
بپردازم. از این مقاله حدود و ضوابط شرعی والیت فقیه 
از  پس  شده  یاد  مقاله  در  استاد  گردیدند.  عهده دار  را 
بیت  تعیین رهبری مکتب اهل  این مسئله که  توضیح 
منحصر  که  بالنص  تعیین  انجام می شود:  گونه  دو  به 
و  است  السالم  علیه  امام معصوم  زمان حضور  امام  به 
تعیین بالوصف که مخصوص زمان غیبت است، مباحث 
تازه ای با عنوان توجه آرای همگانی مسئولیت همگانی 

و نظارت متقابل را مورد بحث قرار دادند.
برگرفته از »کیهان اندیشه«، شماره 46.
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مروری بر مجموعه معرفت قرآنی

آیت اهلل  یادنگار  قرآنی،  معرفت 
کوشش  به  معرفت)ره(،  محمدهادی 
علی نصیری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی، 1387، 5 جلد.
این مجموعه مقاالتی درباره مقام علمی 
و اخالقی آیت اهلل محمدهادی معرفت است 
که به مناسبت دومین سال ارتحال ایشان 
در  كه  حاضر  مجموعه  است.  شده  منتشر 
پنج جلد تهیه و گردآوری شده، مهم ترین 
را  بزرگ  این قرآن پژوه  دیدگاه های قرآنی 
در  را  وی  نوآوری های  و  كرده  جمع آوری 
این زمینه منعكس می نماید. در ابتدای این 
شخصیت  و  زندگانی  بر  مروری  مجموعه 
علمی و اخالقی و قرآنی وی شده و دفاع 
مبانی  و  امامیه  قرآنی شیعه  نظریه های  از 
و  فكری  برجستگی های  از  آنان  اعتقادی 
ادامه  در  است.  گردیده  عنوان  وی  عملی 
مباحث دیدگاه های قرآنی در زمینه وحی و 
نزول قرآن، تفسیر موضوعی از منظر وی، 
زبان قرآن، نقش احادیث در تفسیر و علوم 
قرآن، روش شناسی وی در مباحث قرآنی، 

یان موحد رضا باقر
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قرائت های  قرآن،  تالوت  قرآن،  ترجمه  قرآن،  معارف 
هرمنوتیك،  سوره ها،  خواص  قرآن،  در  نسخ  قرآن، 
قرآن،  جامعیت  وی،  دیدگاه  از  قرآنی  شبهات  بررسی 
تحریف قرآن، معرفی مهم ترین آثار وی در زمینه علوم 

قرآنی، تفسیر و تاریخ تفسیر منعكس گردیده است.
     مرحوم استاد معرفت، در طول پنجاه سال تالش 
یک  از  موفق  الگویی  علمی،  ناپذیر  و خستگی  مستمر 
محقق در حوزه تحقیق و پژوهش های دینی از خود به 
تصویر کشید که می تواند برای بسیاری از ما درس آموز 
از  دفاع  روح  ناپذیر،  تالش خستگی  واال،  باشد. همت 
بی وقفه  کنکاش  اهل بیت،  فرهنگ  و  دینی  ارزش های 
برای رسیدن به حقایق علمی، ابتکار و نوآوری، شجاعت 
و شهامت در ابراز آرای بدیع، اخالق حسنه قرآنی و ... 
از استاد معرفت، خورشیدی تابناک ساخت که هماره در 
اذهان و قلب ها خواهد درخشید و در دفتر تاریخ در کنار 

همه عالمان ربانی جاودانه خواهد بود.

دیدگاه های بزرگان درباره ایشان

- این روحانی عالی مقام، خدمات ارزش مندی در 
و  تفسیر  در  به ویژه  دینی  تالیفات  و  تحقیقات  زمینه 
داشته اند  عرضه  کشور  علمی  جامعه  به  قرآنی  علوم 
و تالیفات ایشان یادگارهایی ماندنی به شمار می آید. 

)مقام معظم رهبری(
- آن مرحوم، عالمی بزرگ از علمای شیعه بود و 
تحقیقات قرآنی متعددی ارائه کردند که در بعضی از 
آن زمینه ها خال وجود داشت و برخی دیگر نیز تکمیل 
مکارم  ناصر  العظمی  )آیت اهلل  بود.  دیگران  کارهای 

شیرازی(
را  کتاب  که  است  این  ایشان  ممیزات  از  یکی   -
باشیم  نوشته  کتابی  یک  که  نمی نویسد  کتاب  برای 
نه ... این شیوه در ایشان هست که خالها را پر کند. 

)آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی(
- او عمری با قرآن مانوس بود و به قرآن خدمت 
به ویژه  علم  اهل  برای  می تواند  زندگی اش  و  کرد 

طالب جوان از جهات مختلف آموزنده باشد. )آیت اهلل 
رضا استادی(

- درگذشت این عالم و فقیه برجسته که در محضر 
را  خویش  پربرکت  عمر  و  کرده  تلمذ  بزرگ  علمای 
به تربیت طالب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها 
و  اسالم  جهان  به  ناپذیر  جبران  ثلمه ای  گذراند، 
حوزه های فقهی و دانشگاهی می باشد. )آیت اهلل سید 

محمود هاشمی شاهرودی(
- یاد آن بزرگ که عمر پربار خود را در شناخت و 
شناساندن معارف بلند دینی صرف کرد و روشن بینانه 
در راه گشایش گره هایی بود که در فهم درست آیین 
برای همه دوستداران  ایجاد می شود، همواره  خداوند 
فضیلت و دانایی  بزرگ و آثار او راهگشا خواهد بود. 

)حجت االسالم و المسلمین سید محمد خاتمی(
- بی شک حضور او در حوزه علمیه قم موجب رونق 
مطالعات قرآنی و رواج بیش از پیش مباحث تفسیری 
گشت. خدایش رحمت کناد و یادش هماره گرامی باد. 
)حجت االسالم و المسلمین علی اکبر صادقی رشاد(

فهرست مقاالت

تفکیک  به  مجموعه  این  مطالب  عناوین  فهرست 
جلدها چنین است:

جلد اول: پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی/ 
رشاد/  اکبر  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت  مقدمه 



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

56

العظمی  آیت اهلل  با  مصاحبه  همایش/  دبیر  یادداشت 
مکارم شیرازی/ سخنرانی آیت اهلل العظمی سبحانی در 
نکوداشت استاد معرفت/ سخنرانی آیت اهلل رضا استادی 
آیت اهلل  با  مصاحبه  معرفت/  استاد  ارتحال  اربعین  در 
آصفی/ نوآوری و نظرات جدید در گفت وگو با آیت اهلل 
از  شماری  پیرامون  معرفت  استاد  با  مصاحبه  معرفت/ 
از  المیزان  تفسیر  و  طباطبایی  عالمه  قرآنی/  مباحث 
دیدگاه آیت اهلل معرفت، علی اسالمی/ زندگی خودنوشت 
استاد معرفت/ سیری در زندگی علمی آیت اهلل معرفت، 
منظر  از  معرفت  آیت اهلل  استاد  بهجت پور/  عبدالکریم 
و  شخصیتی  ویژگی های  نصیری/  علی  علمی،  اخالق 
رضایی  علی  محمد  معرفت،  استاد  قرآنی  نظریه های 
اصفهانی/ آیت اهلل معرفت و دفاع از مواضع قرآنی شیعه، 
محمد علی اسدی نسب/ استاد معرفت و دفاع از مبانی 
اعتقادی شیعه، مهدی رستم نژاد/ استاد معرفت و دفاع 
از حریم والیت، علی نصیری/ نقش اهل بیت و صحابه 
در تفسیر قرآن کریم از منظر استاد معرفت، عبدالکریم 

جواد صاحبی/  محمد  معرفت،  یَم  از  نَمی   / بهجت پور 
عابدی  محمد  معرفت،  استاد  تفصیلی  کتاب شناسی 

میانجی/ گزیده ای از پیام های تسلیت.
جلد دوم: این جلد به موضوعاتی اختصاص دارد که 
برگرفته از آثار آیت اهلل معرفت است و در چهار فصل طبقه 
بندی شده است: فصل اول: مباحث تفسیری/ روش ها 
از  گوشه ای  عرفانی/  تفسیر  تفسیری/  گرایش های  و 
ویژگی های تفسیر المیزان/ امتیازات المیزان در گفت وگو 

با استاد محمد هادی معرفت/ تفسیر اجمالی سوره حمد/ 
التفسیر الموضوعی/ نقدی بر تفسیرهای روشنفکرانه از 
قرآن و حدیث/ موضع الحدیث من التفسیر/ زبان خاص 
)سخنرانی  دینی  معرفت  روشمندی  قرآن،  زبان  قرآن/ 
حضرت آیت اهلل معرفت(/ کاربرد مجاز در قرآن/ فصل 
دوم: معارف قرآن/ سیاست و حکومت در قرآن/ قول در 
قرآن/ القلب فی المصطلح القرآنی/ الروح فی المصطلح 
القرآنی/ براعة القسم فی القرآن/ البیت المعمور/ کتاب 
دقت ها  قرآن،  ترجمه  القرآن/  ترجمة  قرآن/  دیدگاه  از 
و ظرافت ها/ فصل سوم: علوم قرآنی/ نقش آهنگ در 
تالوت قرآن/ گفت وگویی پیرامون وحی/ جامعیت قرآن 
کریم نسبت به علوم و معارف االهی و بشری/ معجزه؛ 
دیدگاه/  تازه ترین  در  قرآن  در  نسخ  دفاعی/  ضرورت 
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خواص آیات و سوره ها/ فصل چهارم: دیگر موضوعات/ 
مسأله سهو النبی/ صحابه از منظر اهل بیت)ع(/ مسائل 
مالی و اقتصادی در قرآن/ نقش عالمه هندی دهلوی 
قرآن/  حریم  از  دفاع  در  عاملی  الدین  شرف  عالمه  و 
القرآن و الحدیث ]عرضا علی مناهج البحث  البداء فی 
الکالمی[/ البداء فی اللغة و االصطالح/ تهذیب التفسیر 

عن الدخائل و الموضوعات.
تحلیلی  ـ  توصیفی  بررسی  اول:  جلد سوم: فصل 
آثار استاد معرفت/ نقد و بررسی کتاب شبهات و ردود، 
فی  التمهید  کتاب  بررسی  و  نقد  حکیم باشی/  حسن 
القرآن، علی نصیری/ نقد و بررسی کتاب صیانة  علوم 
تطبیقی  بررسی  نصیری/  علی  التحریف،  من  القرآن 

ذهبی،  و  معرفت  استاد  المفسرون  و  التفسیر  کتاب  دو 
کتاب  تحلیلی  ـ  توصیفی  بررسی  مودب/  سیدرضا 
علیزاده/  میرزا  القشیب،  ثوبه  فی  المفسرون  و  التفسیر 
بررسی تحلیلی و انتقادی آثار قرآنی استاد معرفت، علی 
الجامع،  االثری  التفسیر  معموری/ روش شناسی کتاب 
دیدگاه های  دوم:  فصل  اصفهانی/  رضایی  محمدعلی 
قرآن،  نزول  شناخت/  قرآن  زمینه  در  معرفت  استاد 
طیّب  مدنی،  و  مکی  قراملکی/  قدردان  حسن  محمد 
حسین  محمد  قرآن/  تدوین  و  جمع  )دشتی(/  حسینی 

محمدی/ مکی و مدنی، طیّب حسینی )دشتی(/ ماهیت 
علی  قرائات،  حجیت  رزقی/  روح اهلل  قرآن،  حقیقت  و 
روایات سبعة أحرف، سیدرضا مودب/  ناصحیان/  اصغر 
بهاء الدین خرمشاهی/ مصحف  ناپذیری قرآن،  تحریف 
حضرت امیر)ع(، جعفر نکونام/ اعجاز بیانی قرآن/ حسن 
خرقانی/ اعجاز علمی و تفسیر علمی قرآن، محمدعلی 
سلطانی/  مهدی  قرآن،  آهنگ  نظم  اصفهانی/  رضایی 
راز محکم و متشابه، حسن شفیعی/ مبانی تعامل با آیات 
استاد معرفت و نسخ  متشابه، محمدعلی اسدی نسب/ 
قرآن به قرآن، سیدمهدی علمی حسینی/ قصص قرآن 

از منظر استاد معرفت، حسن خرقانی.
جلد چهارم: دیدگاه های استاد معرفت در زمینه تفسیر 
شناخت: روش تفسیری اهل بیت)ع( از دیدگاه آیت اهلل 
معرفت، سیدمصطفی احمدزاده/ تفسیر صحابه و تابعان 
از دیدگاه آیت اهلل معرفت، مجید معارف/ روش صحیح 
تفسیر قرآن با تأکید بر کتاب »التفسیر األثری الجامع«، 

طاهره رجایی/ دانش های بایسته در فهم و تفسیر آیات، 
عشایری/ علم الموهبه از منظر آیت اهلل معرفت، محمد 
دیدگاه  از  تفسیری  روایات  حجیت  نسب/  اسدی  علی 
آیت اهلل معرفت، علی احمد ناصح/ بررسی ادله حجیت 
معرفت،  آیت اهلل  آرای  بر  تکیه  با  درتفسیر  واحد  خبر 
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استقالل  نظریه  بررسی  و  نقد  ایازی/  علی  سیدمحمد 
در  حدیث  نقد  مبانی  قدسی/  احمد  تفسیر،  در  قرآن 
التفسیر األثری الجامع، مهدی رستم نژاد/ مبانی رجالی 
سجادی زاده/  سیدعلی  تفسیر،  زمینه  در  معرفت  استاد 
جایگاه تفاسیر روایی از دیدگاه آیت اهلل معرفت، حسین 
علوی مهر/ نقد و بررسی اسرائیلیات از دیدگاه آیت اهلل 
معرفت، محمد تقی دیاری/ استاد معرفت و تأویل قرآن، 
آیت اهلل  دیدگاه  از  رأی  به  تفسیر   / محمد کاظم شاکر 
موضوعی  تفسیر  روش شناسی   / حق پناه  رضا  معرفت، 
از منظر آیت اهلل معرفت، محمود مرویان/ بررسی روش 
گرایش روایی در تفسیر از دیدگاه آیت اهلل معرفت، حیدر 
استاد  نگاه  از  تفسیر  در  عرفانی  گرایش  رستمی/  علی 

معرفت، حسین روحانی نژاد.
استاد معرفت و عرصه های  اول:  جلد پنجم: فصل 
نو در حوزه مطالعات قرآنی/ استاد معرفت و زبان قرآن، 
محمد کاظم شاکر/ بررسی نظریه بطون از نگاه استاد 
ابراهیم کالنتری/ استاد معرفت و هرمنوتیک،  معرفت، 
در  استشراق  پدیده  و  قرآن  خسروپناه/  عبدالحسین 

نقد شبهه  اسکندرلو/  آیت اهلل معرفت، محمد جواد  آثار 
ابراهیم  از دیدگاه آیت اهلل معرفت، محمد  مصادر قرآن 
استاد  دیدگاه  از  زمانه  فرهنگ  و  قرآن  روشن ضمیر/ 
معرفت، عبدالکریم بهجت پور/ نقد شبهات وحی، حسین 
کریمی/  مصطفی  قرآن،  جامعیت  و  قلمرو  علوی مهر/ 
علی  محمد  معرفت،  استاد  منظر  از  مشروط  نسخ 
رضایی اصفهانی/ تاریخ گذاری قرآن از دیدگاه آیت اهلل 
آیت اهلل معرفت و ترجمه قرآن،  نکونام/  معرفت، جعفر 
غالم حسین اعرابی/ فصل دوم: استاد معرفت و مباحث 
نگاه  در  قرآن  و  فقه  رابطه  تطبیقی:  و  رشته ای  میان 
از  قرآنی  اقتصاد  میبدی/  فاکر  محمد  معرفت،  آیت اهلل 
دیدگاه آیت اهلل معرفت، احمد علی یوسفی/ بداء از منظر 
آیت اهلل معرفت، محمد محمد رضایی/ نزاهت پیامبران 

از دیدگاه آیت اهلل معرفت، هادی وکیلی.



دهمین دورۀ

وهش های برتر حوزۀ دین پژ
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پیشینۀ دبیرخانۀ

شوراى دین پژوهان کشور و برنامه های آینده                            

غیردولتی،  مؤسسه ای  كشور  دین پژوهان  دبیرخانه 
تعمیق،  هدف  با  که  است  غیرسیاسی  و  غیرانتفاعی 
بهینه كردن اطالع  ترویج پژوهش های دینی،  توسعه و 
پژوهشگران  و  دین پژوهى  مراكز  از  پشتیبانى  رسانى، 

دینی، فعالیت خود را از سال 1377 آغاز کرده است. 
     دفتر مركزى این مؤسسه با دستور وزیر محترم 
وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدور حکم وزیر برای 
اعضاى شوراى برنامه ریزى دین پژوهان كشور در سال 
1377 در قم افتتاح شد و این دبیرخانه از نظر تشكیالت 
پوشش  تحت  ابتدا  در  هزینه ها  تأمین  و  سازماندهی  و 
سپس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حمایت  و 
قرار  ارتباطات وزارت مزبور  و  پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
گرفت و در ادامۀ کار با پیشنهاد دبیر شورای برنامه ریزی 
دین پژوهان و موافقت مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، به عنوان مؤسسه ای غیردولتی و غیرانتفاعی به 

ثبت رسید و فعالیت های خود را ادامه داد. 
     فعالیت های این مؤسسه از سال 1384 با تغییر 
وزارت  مدیران  ناحیه  از  که  اختالف نظرهایی  و  دولت 
با این دبیرخانه به وجود آمد  فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شد.  متوقف  کم کم  و  نگرفت  قرار  مالی  حمایت  مورد 
اینک با عنایت به رویکردهای فرهنگی دولت یازدهم و 

درخواست پژوهشگران حوزۀ دین و مؤسسات پژوهشی 
دینی و فرهنگی از سرگرفته شده است.

برخی از فعالیت های این دبیرخانه عبارت اند از:

یک. برگزاری چهار کنگرۀ سراسری دین پژوهی با 
حضور اندیشمندان، پژوهشگران و دین پژوهان کشور:

1.  کنگره اول در آذرماه 1377 با عنوان: »مشكالت، 



6113
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

با سخنرانی  بایسته ها در عرصة دین پژوهی«  موانع و 
حجج  االسالم  آملی،  جوادی  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
والمسلمین دکتر احمد احمدی، صادقی رشاد، شانه چی، 
آقایان: استاد مصطفی ملکیان،  مهریزی، قاضی زاده، و 
دكتر مهدی گلشنی، دکتر محسنیان راد، دکتر ذکاوتی، 

محمدجواد صاحبی، احمد مسجدجامعی و ... .
عنوان:  با   1379 ماه  اردیبهشت  در  دوم  کنگره   .2
شبهات  ـ  جدید  ابزار  معاصر؛  جهان  در  »دین پژوهی 
جناتی،  محمدابراهیم  آیت اهلل  سخنرانی  با  جدید« 
صادقی  شاهرودی،  عابدی  والمسلمین  حجج  االسالم 
رشاد، احمد واعظی، احمد مبلغی، و آقایان: استاد محمد 
عباس  سید  ملکیان،  استاد مصطفی  مجتهد شبستری، 
سمیعی،  محمد  دکتر  محسنیان راد،  دکتر  مقامی،  قائم 
دکتر  جوادی،  محسن  دکتر  محمودی،  ابوالفضل  دکتر 
محمدجواد  مسجدجامعی،  احمد  علی زمانی،  امیرعباس 

صاحبی و ... .
عنوان:  با   1380 ماه  بهمن  در  سوم  کنگره   .3
»مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران« با سخنرانی 
تهرانی،  هادوی  مهدی  آیت اهلل  استادی،  رضا  آیت  اهلل 

استاد مرتضی رهبانی، حجج اسالم والمسلمین محمدرضا 
کاشفی و محمدتقی فعالی، دکتر حسام الدین آشنا، دکتر 
دکتر  یثربی،  یحیی  سید  دکتر  زند،  شجاعی  علی رضا 
کازرونی،  دکتر سید احمد حسینی  احمدی،  محمدحسن 
جلیل  دکتر  سنگری،  اسماعیلی  محمدحسین  دکتر 

مسعودی فر، محمد جواد صاحبی و ... . 
با   1382 ماه  اردیبهشت   در  چهارم  کنگره   .4
چالش ها«  و  فرصت ها  دین؛  و  شدن  »جهانی  عنوان: 
با پیام ریاست محترم جمهوری وقت حجت االسالم و 
سخنرانی  و  خاتمی  سیدمحمد  آقای  جناب  المسلمین 
آیت اهلل  تاجیک،  محمدرضا  دکتر  خانیکی،  هادی  دکتر 
المسلمین  و  حجج  االسالم  جناتی،  محمدابراهیم 
سیدمحسن موسوی تبریزی، محمد مسجدجامعی، ناصر 
دكتر  زند،  شجاعی  علی رضا  دكتر  ثقفی،  محمد  الهی، 
حسین كچوئیان، دكتر حسام الدین آشنا، دکتر مصطفی 
سید  دکتر  جوادی،  مشرف  محمدحسین  دکتر  جمالی، 
سجادی،  محمدحسین  سید  دکتر  سجادی،  عبدالقیوم 
دکتر  مسعودی فر،  جلیل  دکتر  موحد،  مجید  دکتر 
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سیدکاظم سیدباقری، محمدجواد صاحبی و ... .
برنامه ریزى كنگره پنجم با موضوع  »دین پژوهى 
در  اجرا  براى  وچالش ها«  معاصر؛ فرصت ها  ایران  در 

سال 1394 در قم و تهران. 
 دو. برگزاری مراسم ساالنه »تجلیل از پژوهش ها و 
پژوهشگران برتر حوزه دین در نه دوره متوالی از سال 
فراخوان  ارسال  مراسم ضمن  این  در  تا 1386.   1378
دین  حوزه  پژوهشگران  و  دینی  پژوهشی  نهادهای  به 
و دریافت آثار پژوهشی دینی آنان، آثار پژوهشی دینی 
پیش از انتشار در دوازده گروه مستقل دینی در دبیرخانه 
نوبت  سه  در  داوران  کمیته  و  علمی  هیأت  نظارت  با 
نهایت پژوهش های دینی در  ارزیابی علمی شده و در 
سه رتبه »برتر« با اهدای لوح تقدیر با امضای ریاست 
امضای  با  »برگزیده«  رتبه  و  وقت،  جمهوری  محترم 
رتبه  و  وقت،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزیر 
ریاست  و  امنا  هیأت  رئیس  امضای  با  »تشویقی« 
دبیرخانه دین پژوهان کشور، تجلیل و حمایت مادی و 
معنوی شده است. در طول نه دوره برگزاری این مراسم، 
رتبه  اثر   108 برتر،  رتبه  حائز  دینی  پژوهشی  اثر   39

حمایت  مورد  و  شده  تشویقی  رتبه  اثر   34 و  برگزیده 
مادی و معنوی قرار گرفته اند.  هم چنین از 26 اثر به طور 
ویژه با اهدای لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری وقت 
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای سیدمحمدخاتمی 

تجلیل شده است.
ومعرفى  تجلیل  آیین  دهمین  ریزى  برنامه  سه. 
پژوهش ها وپژوهشگران دینى براى اجرا در سال 1394. 
آیت اهلل  دین،  حوزه  برتر  پژوهشگران  از  دوره  این  در 
تجلیل  معرفت  هادی  محمد  آیت اهلل  و  امینی  ابراهیم 

خواهد شد. 
و  تخصصی  و  علمی  نشست   22 برگزاری  چهار. 
دین پژوهان،  حضور  با  نظریه پردازی  و  نقد  جلسات 
و  دینی  آثار  صاحبان  و  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگران 

منتقدان آثار. عناوین برخی از نشست ها عبارت اند از: 
1. کتاب دینی و دانشجو؛ 

2. بررسی نقش آثار مکتوب دینی در فرهنگ جامعه 
ایران؛

3.  بررسی مشکالت پژوهشگران حوزه دین و مراکز 
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پژوهشی دینی؛
در  ایرانی  و  شیعی  فرهنگ  دو  تعامل  بررسی    .4

خراسان؛ 
5. جهانی شدن و حکومت جهانی موعود؛ 

6.  جهانی شدن و ارزشهای دینی؛
7.  جهانی شدن و دین: فرصتها و چالش ها؛

با تأکید بر مبانی  8.  بررسی مبانی مالکیت فکری 
نظری؛ 

9.  جایگاه شورا در حکومت اسالمی؛ 
10. جلوه های اخالقی در نهضت حسینی؛

مقاتل  و  منابع  از  برخی  نقد  و  سنجی  اعتبار    .11
عاشورایی؛

12. آسیب شناسی اخالقی پژوهش های عاشورایی؛ 
13.  اهداف، رویکردها و عوامل زمینه ساز قیام امام 

حسین )ع(؛
14. پژوهشی در تاریخ والدت و شهادت معصومین 

علیهم السالم؛ 
15. بررسی نقش بانوان در نهضت حسینی؛ 
16. بررسی نقش هاشمیان در قیام عاشورا؛ 

17. کارکرد های زیارت عاشورایی، با تکیه بر زیارت 

اربعین؛ 
18.  بررسی اعالم الهدایه سیره پیشوایان؛ 

جمال الدین  سید  منظر  از  اسالمی  بیداری   .19
اسدآبادی؛ 

20. نقد و بررسی روایات نبوی قبل از بعثت؛ 
21. سیاست و حمکت در حکومت نبوی؛

و  وجود  اصالت  بررسی  و  نقد  ملکوت:  اصالت   .22
ماهییت.

هم چنین برنامه ریزی برای چهل نشست در سال 
جاری برای مناسبت های مهم قمری.

 
دین  شورای  مصوب  کلی  اقدامات  و  ها  سیاست 

پژوهان کشور جهت پیشنهاد به دولت یازدهم
تشکیل  و  پژوهشگران  و  پژوهش  حقوق  تبیین   .1
دفتری برای دفاع از حقوق پژوهشگران و نیز تالش در 

جهت تأمین امنیت شغلی و اجتماعی آنها.
2. تشکیل جلسات مشورتی با موسسات پژوهشی به 



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

64

منظور تبادل اطالعات و یافتن راه کارهای مناسب.
جغرافیایی  توسعه  برای  راه کارهایی  جستجوی   .3

مراکز پژوهشی و تمرکز زدایی از آنها.
برای  اطالع رسانی  ویژه  پولتن های  تهیه   .4
معرفی  راستای  در  پژوهشی  موسسات  و  پژوهشگران 

آخرین تحقیقات یا زمینه های الزم برای پژوهش.
موسسات  و  پژوهشگران  از  حمایت  مرکز  ایجاد   .5
خدمات  عرضه  و  مادی  یاری  هدف  با  دین پژوهی 

پشتیبانی به این افراد و مراکز.
6. ارائه خدمات ویژه برای پژوهشگران و موسسات 

دینی فرهنگی برگزیده.
7. ایجاد مرکز بزرگ پخش محصوالت علمی دینی 

فرهنگی در سراسر کشور.
و  مدیران  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری   .8
کارمندان مراکز پژوهشی در راستای ارتقای سطح کیفی 

مدیریت پژوهشی در حوزه دین و فرهنگ.
در حوزه  جانبه  اطالع رسانی همه  رشد  9. گسترش 

پژوهش های دینی و کالمی در داخل و خارج کشور.
10. اجرای پژوهش های میدانی مرتبط با فعالیت ها 
میدانی  پژوهش  هرگونه  و  دینی  نگرش های  و 

زمینه ساز ارتقا و اصالح تحقیقات بنیادین دینی.
شرکت  برای  الزم  فعالیت های  زمینه سازی   .11

محققان و دین پژوهان در سمینارهای خارج از کشور.
12. فعال سازی دبیرخانه دین پژوهان با مشارکت و 

هماهنگی نهادهای حوزوی و دانشگاهی.
13. تقویت ارتباطات با مراکز پژوهشی خارجی اعم 

از اسالمی و غیر اسالمی.
در  پژوهشی  رسانی  اطالع  فعال  سایت  ایجاد   .14
زبان های  به  اینترنت  شبکه  در  دین شناسی  عرصه 

خارجی.
15. عقد قرارداد برای اجرای طرح های پژوهشی با 

موسسات و پژوهشگران دینی.
به  از منشورات علمی مراکز دینی  16. خرید کتاب 

منظور کمک به بنیه مالی این مراکز.
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مراسم  نخستین  برگزیده  پژوهش های 
و  دین  حوزه  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل 

فرهنگ/ آذرماه 1378

پژوهش های برگزیده حوزه دین

1. دین و دولت در اندیشه اسالمی/ محمد سروش 
در  عمیق  تحقیق  و  دقیق  تتبع  جهت  به  محالتی/ 

مبانی دینی. 
اکبر  علی  اسالمی/  تشیع  در  ثانویه  حکم   .2
تبلیغات  دفتر  حقوق  و  فقه  پژوهشکده  کالنتری/ 
درحل  ثانویه  احکام  نقش  تبیین  جهت  به  اسالمی/ 

معضالت نظام. 
3. تناقض نما یا غیب نمودن )نگرش نو به معجزه(/ 

دفتر  و کالم  فلسفه  پژوهشکده  احمدی/  محمدامین 
تبلیغات اسالمی/ به جهت ارائه تحلیلی نو از معجزه. 
مؤسسه  برنجکار/  رضا  خدا/  فطری  معرفت   .4
فرهنگی دار الحدیث/ به جهت استفاده دقیق از منابع 

کالمی و دینی. 
خویی/  صدرایی  علی  شیعه/  حدیث  میراث   .5

مؤسسه دارالحدیث. 
مؤسسه  عبودیت/  عبدالرسول  هستی شناسی/   .6
آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ به جهت جامعیت و 

فراگیر بودن آن در موضوع فلسفه اسالمی.
7. ارزش شناخت/ عبدالحسین خسرو پناه/ مؤسسه 

تحقیقاتی و آموزشی امام صادق)ع( 

 پژوهش های برگزیده حوزه فرهنگ

مهاجران  و  بومیان  جرایم  مقایسه  و  شناخت   .1
استان قم/ احمد نیکزاد/ به جهت استفاده از آزمون های 

معتبر و نتیجه گیری علمی

پژوهش های برگزیده دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور 

1386-1378

1
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پژوهش های برگزیده دومین مراسم تجلیل 
فرهنگ/  و  دین  حوزه  برتر  پژوهشگران  از 

آذرماه 1379

پژوهش های برگزیده حوزه دین

پژوهشگران  از  جمعی  تفسیر/  شناسی  روش   .1
پژوهشکده حوزه و دانشگاه/ به جهت ابتکار در تبیین 

و تحلیل موضوعات و مباحث.
قرآن/  مفاهیم  و  موضوعات  المعارف  دائرة   .2
تبلیغات  دفتر  قرآن  معارف  و  فرهنگ  مرکز  محققان 

اسالمی/ به جهت گستردگی، تتبع و نو آوری.
3. دین وعرفان/ دکتر سید یحیی یثربی/ پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی/ به جهت نگرش علمی و 

انتقادی.
4. فرهنگ جانبازی در متون اسالمی/ حجت االسالم 
سید ابوالقاسم حسینی ژرفا/ مرکز تحقیقات جانبازان/ 
به جهت بهره گیری مناسب محقق از متون و نصوص 

دینی و نگارش ادبی.
خمینی)ره(/  امام  »الطهاره«  کتاب  تصحیح   .5
زیر  خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  محققان 
دقت  به جهت  بروجردی/  مسیح  نظر حجت االسالم 

در تصحیح و افزودن تعلیقات مناسب علمی.
6. درآمدی بر منشأ دین/ حجت االسالم علی رضا 
قائمی نیا/ معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها/ به 

میان  آمده  پدید  فکری  چالش های  به  توجه  جهت 
مکتب ها و مشرب های بشری با اندیشه دینی و ابتکار 

در طرح مسائل یاد شده به شیوه آموزشی.
آموز/  دانش  جوانان  در  بزهکاری  و  دینداری   .7
دکتر سید حسین سراج زاده/ پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/ به جهت 
میزان  به  محقق  نگاه  و  میدانی  و  نظری  تحقیقات 
تأثیر دینداری بر کنترل مفاسد اجتماعی و بزهکاری 

از منظر علوم اجتماعی.
صادقی/  هادی  حجت االسالم  جدید/  کالم   .8
مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی طه/ به جهت پرداختن 
و  عقاید  عرصه  در  پیدا  نو  مباحث  و  موضوعات  به 

باورهای دینی.
9. مکاشفه عرفانی و تجربه دینی/ حجت االسالم 
دکتر محمد تقی فعالی به جهت تحقیقات گسترده در 

معرفت شناسی و دین شناسی تطبیقی.
المهمه«  »الفصول  کتاب  احیای  و  تحقیق   .10
ابن صباغ مالکی،/ سامی الغریری/ به جهت تصحیح 
منابع  و  اسناد  زمینه  در  محقق  کاوشهای  و  انتقادی 
با  آن  اول  جلد  تناسب  و  روایی،  و  حدیثی  تاریخی، 

سال امام علی)ع(.
11. نقش تقیه در استنباط احکام/ دکتر نعمت اهلل 
دفتر  حقوق  و  فقه  پژوهشکده  فروشانی/  صفری 
تبلیغات اسالمی/ به جهت گستردگی و دقت و ابتکار 

در تحقیق.

 پژوهش های شایان تشویق حوزه دین

1. پرسش ها و پاسخ های قرآنی/ محققان مرکز 
جهت  به  قرآن/  علوم  و  تفسیر  تخصصی  آموزش 

پرداختن به شبهات و پرسش های مطرح در جامعه.

2
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2. نظریه سیاسی اسالم از دیدگاه شهید صدر/ علی 
معموری/ از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 پژوهش های شایان تشویق حوزه فرهنگ

1. بررسی وضعیت مطالعه غیردرسی دانش آموزان 
اداره  یوسفی/  ابوالفضل  قم/  استان  متوسطه  دوره 
بودن  بدیع  خاطر  به  قم/  استان  پرورش  و  آموزش 
موضوع تحقیق و امکان بهره برداری از نتایج تحقیق 

در برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی استان.
2. بررسی میزان و چگونگی گذران اوقات فراغت 
شورای  دبیرخانه  مطهری/  ابوالفضل  قم/  جوانان 
پژوهشی فرهنگ عمومی استان قم/ به خاطر بررسی 
امکان  و  و تجربی تحقیق  نظری  جامع، ذکر سوابق 
آن  بودن  گشا  راه  و  تحقیق  نتایج  از  برداری  بهره 

درتحقیقات بعدی.
3. مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن 
استانداری  نیکزاد/  احمد  قم/ حجت االسالم  در شهر 

قم/ به خاطر اعتبار علمی روش ها و فنون تحقیقی.

 پژوهش های برگزیده سومین مراسم تجلیل 
از پژوهشگران برتر حوزه دین/ آذرماه 1380

محمدرضا  االسالم  حجت  اسالم/  در  صورتگری   .1
و تالش  فقهی  مسائل  در  تحقیق  به جهت  جباران/ 
برای پاسخ یابی مسائل مستحدثه، از متون و نصوص 

دینی و اجتهادی. 
احمد  حجت االسالم  هرمنوتیک/  بر  درآمدی   .2
واعظی/ به جهت تحقیق و بررسی تطبیقی دانش فهم 

تفسیر متون دینی.
3. ربا و تورم/ احمدعلی یوسفی/ به جهت بررسی 
تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا، با بهره گیری 
و  فقهیان  نظریات  و  دینی  متون  و  اقتصاد  دانش  از 

پژوهشگران مذاهب اسالمی. 
4. تأمین اجتماعی در ایران با تکیه بر منابع اسالم/ 
و دکتر  کیاالحسینی  الدین  حجج االسالم سید ضیاء 
علی باقری/ به جهت بررسی علمی، نظری و تجربی 
منابع  بر  تکیه  با  اجتماعی  تأمین  مسأله  کاربردی  و 
اسالمی و بهره گیری از دیدگاه های دانشمندان علم 

اقتصاد.
سید  االسالم  حجت  سیاست/  و  اخالق  امام،   .5
و  سیاست  علمی  بررسی  جهت  به  اسالمی/  حسن 
اخالق و جایگاه ویژه آن در نظام فکری حضرت امام 

خمینی )ره( 
غالمحسین  دینی/  حکومت  در  مردم  نقش   .6
مهم  به  پاسخگویی  برای  تالش  جهت  به  مقیمی/ 
ترین پرسش های نظری در ساحت اندیشه سیاسی و 
بررسی مقایسه ای آرای حضرت امام خمینی و مرحوم 

میرزای نائینی. 
االسالم  حجت  فقیه/  والیت  تاریخی  سیر   .7
تاریخی و  تبیین  تتبع و  یعقوب علی برجی/ به جهت 
فقهی دیدگاه های علمای شیعه درباره موضوع والیت 

فقیه. 
االسالم  فاتح/ حجت  شهید  یا  پژوهی  عاشورا   .8
گسترده  تتبع  جهت  به  سردرودی/  صحتی  محمد 
یابی  ریشه  ویژه  به  عاشورا  فرهنگ  و  تاریخ  باب  در 
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تاریخ  بزرگ  رویداد  این  از  زدایی  غبار  و  تحریفات 
اسالم. 

عبدالحسین  االسالم  حجت  شریعت/  گسترده   .9
خسروپناه/ به جهت تحقیق در مسائل کالم جدید و 

پاسخ و پرسش های نو پیدای دینی. 
محمدرضا  رازی/  نجم الدین  عرفانی  تفسیر   .10
موحدی/ به جهت کشف ارزش های ناشناخته، نقل 
اصالت  و  صحت  اثبات  و  عرفانی  ظرافت  و  لطایف 
نجم  به شیخ  المعانی  و  الحقایق  بحر  تفسیر  انتساب 

الدین رازی.
11. مبانی تجربه دینی از دیدگاه محی الدین عربی 
و رودلف اتو/ حجت االسالم دکتر علی شیروانی/ به 

جهت تتبع و تحقیق و مطالعه تطبیقی و انتقادی 
الدرایه/ حجت  و  الرجال  المصطلحات  معجم   .12
استخراج  جهت  به  جدیدی نژاد/  محمدرضا  االسالم 

اصطالحات رجالی و حدیثی و ابتکار در تنظیم آنها.
13. دانشنامه امام علی)ع(/ محققان و کارشناسان 
علی اکبر  االسالم  حجت  سرپرستی  به  دینی  مراکز 

صادقی رشاد. 
مرکز  محققان  اسماعیلیه/  عقاید  تاریخ   .14
سرپرستی  به  مذاهب  و  ادیان  تحقیقات  و  مطالعات 

جناب حجت االسالم آقای سید ابوالحسن نواب.
تبلیغات  دفتر  پژوهان  قرآن  قرآن/  فرهنگ   .15
آقای  حجت االسالم  جناب  سرپرستی  به  اسالمی 

مصطفی محامی.
16. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت علیهم السالم/ 
حجت االسالم سید علی حسین زاده/ به جهت تحقیق 
و کشف نکات اخالقی و تربیتی در تاریخ و سیره خاتم 

پیامبران و خاندان پاک آن حضرت. 
مؤمن  محمد  آیت اهلل  الوسیله/  تحریر  مبانی   .17

قمی/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی/ به جهت 
تحقیق در مبانی اصولی و فقهی امام خمینی رضوان 
اهلل تعالی علیه و استخراج منابع و مصادر یکی از آثار 

پر ارج آن فقید سعید.
خدا/ حجت االسالم  وجود  برهان ناپذیری  نقد   .18
عسکری سلیمانی امیری/ مرکز مطالعات و تحقیقات 
پاسخگویی  و  به جهت طرح  اسالمی/  تبلیغات  دفتر 
به اشکاالت الهیاتی، منطقی، معرفت شناختی، هستی 

شناختی و تحلیل زبانی اثبات وجود حق تعالی. 
حجج اسالم  اسالمی/  اقتصاد  فقهی  مبانی   .19
محمدمهدی کرمی و محمد پورمند/ به جهت ابتکار 
در طرح مباحث پیچیده اقتصادی و فقهی به سبکی 
روان و قابل استفاده برای استادان و دانشجویان رشته 

اقتصاد. 
20. بررسی وضعیت عقل در فرایند استنباط فقهی/ 
تحقیق  جهت  به  صابری/  حسین  حجت االسالم 
گسترده در منابع فقه و تبیین جایگاه عقل در استنباط 

احکام و ابهام زدایی از موضوع یاد شده.  

 4

تجلیل  مراسم  برگزیده چهارمین  پژوهش های 
از پژوهشگران برتر حوزه دین/ آذرماه 1381

 پژوهش های برتر حوزه دین )مورد تقدیر ریاست 
جمهوری(

1. تحلیل زبان قرآن/ حجت االسالم دکتر محمد 
باقر سعیدی روشن/ به جهت دقت نظر، روزآمدی و 
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توجه به آرای مخالف.
2. معیارهای فهم و نقد حدیث در تفسیر المیزان/ 
دکتر شادی نفیسی/ به جهت ابتکاری بودن موضوع 
و قدرت نقادی و نیز مقایسه آراء عالمه طباطبایی با 

دیگران.
دیگر  و  اسالم  دیدگاه  از  بشر  حقوق  مبانی   .3
میرموسوی  سیدعلی  دکتر  االسالم  حجت  مکاتب/ 
به  پرداختن  جهت  به  حقیقت/  صادق  سید  دکتر  و 
مسأله حقوق بشر از جهات گوناگون و برخورداری از 

استدالل خوب، نظم منطقی و متن روان.
4. تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی تشیع در ایران/ 
دکتر پروین ترکمنی آذر/ به جهت نوآوری در بررسی 
از  دوری  و  اصیل  منابع  بر  تکیه  و  تاریخی  تحوالت 

تعصب و یک سونگری. 
اوراق  بورس  بازار  فعالیت  به  اسالم  نگرش   .5
به جهت  السالم غالمرضا سرآبادانی/  بهادار/ حجت 
ابتکاری بودن و دست یابی به نتایج مفید و کارآمد در 

اقتصاد اسالمی.  
6. فلسفه زبان دین/ دکتر امیرعباس علی زمانی/ به 
جهت بدیع بودن و تتبع در آراء اندیشمندان غربی و 

طرح موضوع مورد نیاز جامعه علمی. 
 پژوهش های برگزیده حوزه دین )مورد تقدیر وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی(
المسلین  و  السالم  حجت  قرآن/  در  حکومت   .1
قدرت  از  برخورداری  جهت  به  قاضی زاده/  کاظم 

استدالل، تحلیل مناسب وروزآمد 
و  حجت االسالم  دین/  شناسی  قلمرو  و  قرآن   .2
المسلمین مصطفی کریمی/ به جهت تالش برای نقد 

دیدگاه های مختلف و کوشش در حل شبهات. 
3. تاریخ اسالم/ حجت االسالم و المسلمین مهدی 

و  تحلیل  قدرت  از  برخورداری  جهت  به  پیشوایی/ 
استدالل، تتبع فراوان و نگارش نثری ساده و روان.

4. پژوهشی در سیره نبوی/ زیر نظر حجت االسالم 
و  فراوانی  جهت  به  جعفریان/  رسول  المسلمین  و 
ادبیات  نیز  و  شایسته  بندی  و جمع  منابع  گستردگی 

مناسب و نثر روان.
المسلمین  و  االسالم  حجت  عقیده/  آزادی   .5
دیدگاه  به  عنایت  به جهت  محمد سروش محالتی/ 
های متفاوت و استدالل به آیات و روایات و روزآمدی 

موضوع.
و  شهروندان  وظایف  و  حقوق  پژوهش   .6
جواد  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  دولت مردان/ 
قدرت  روزآمدی،  از  برخورداری  جهت  به  ورعی/ 

استدالل، بررسی و نقد نظرات مخالف.
حجت  خصوصی/  بین الملل  حقوق  و  اسالم   .7
االسالم مصطفی دانش پژوه/ به جهت برخورداری از 
خالقیت و قدرت استدالل و نیز توجه به همه نکات 

و جوانب موضوع.
طرح  جهت  به  اکبری/  رضا  دکتر  جاودانگی/   .8
یکی از مسائل اساسی در عرصه فلسفه دین و کالم 

جدید و برخورداری از نقد برخی دیدگاه ها. 
9. عقل و وحی/ حسن یوسفیان و حجت االسالم 
و المسلمین احمدحسین شریفی/ به جهت برخورداری 
شیوایی  و  بسیار  تتبع  بودن،  مستند  منابع،  کثرت  از 

سبک نگارش.
10. انتظار از دین/ حجت االسالم و المسلمین دکتر 
آراء  تطبیقی  بررسی  جهت  به  احمدی/  امین  محمد 
متفکران اسالمی و غربی و داشتن دیدگاه انتقادی و 

قدرت استدالل.
سید  اسالمی/  اندیشه  در  تحزب  مبانی   .11
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عبدالقیوم سجادی/ به جهت بدیع بودن و روز آمدی 
موضوع و تلفیق خوب مسائل جدید به مباحث دینی و 

نگارش سلیس و روان.
اخالق  و  ارسطویی  اخالق  مبانی  تطبیق   .12
بودن  ابتکاری  به جهت  ذوالحسنی/  فرزانه  اسالمی/ 
در  کافی  تتبع  و  اصلی  منابع  به  مراجعه  و  موضوع 

موضوع مورد بحث. 
اسالمی/  دولت  هزینه  ـ  درآمد  نظام   .13
جهت  به  آقانظری/  حسن  المسلمین  حجت االسالم 
در  اسالمی  احکام  تببین  و  علمی  راهکارهای  ارائه 

قالب روابط ریاضی. 
قرآنی/  علوم  و  تفسیر  در  رجال  دانش  نقش   .14
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اکبر کالنتری به 
جهت برخورداری از ابتکاری بودن موضوع و دقت در 

مبانی فکری عالمان شیعه و اهل سنت.

5

 پژوهش های برگزیده پنجمین مراسم تجلیل از 
پژوهشگران برتر حوزه دین/ آذرماه 1382

پژوهش های برتر حوزه دین )مورد تقدیر ریاست  
جمهوری( 

و هیوم/ دکتر  دیدگاه غزالی  از  اخالق  و  1. عقل 
حسین علی شیدان شید/ به جهت خالقیت در تحقیق 
و تطبیق نظریه ها، روزآمدی و استناد به منابع پرشمار 

دست اول.

1. نهاد خانواده در اسالم/ حجت االسالم حسین 
تدوین،  در  علمی  معیارهای  رعایت  نجفی/  بستان 
بهره گیری از منابع اصلی، استدالل و تحلیل و توجه 

به مقتضیات و نیازهای جامعه کنونی.
2. آرای عمومی، مبانی اعتبار و قلمرو/ دکتر محمود 
حکمت نیا/ به جهت ساختار مناسب، انسجام مطالب، 

وتوجه به نیازهای نظام جمهوری اسالمی ایران.
3. نقد و بررسی آرای طبری در جامع البیان/ دکتر 
سیمین دخت شاکری/ به جهت تحقیق درباره ویژگی 
علمی،  نقد  شیوه  کارگیری  به  طبری،  تفسیر  متن 
ساختار منطقی، روزآمد کردن متون کهن و نظریات 

دانشمندان اسالمی.
4. مدیریت از منظر کتاب و سنت / حجت االسالم 
سید صمصام الدین قوامی/ به جهت استقصای منابع، 
به  توجه  و  روزآمدی  بحث،  در  وخالقیت  نوآوری 

نیازهای نظام اسالمی.
5. روان شناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسالمی/ 
االسالم  نظر حجت  زیر  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه 
مسعود آذربایجانی/ به جهت نوآوری در بحث، استناد 
نیاز  به  پاسخگویی  منابع معتبر، تحلیل مستدل و  به 

جامعه دینی.
االسالم  حجت  مدرن/  دولت  و  سنت  اسالم،   .6
از  دکتر سید علی میرموسوی/ به جهت بهره گیری 
منابع دست اول، توجه به چالش های فکری جهان 
و  علمی  معیارهای  رعایت  اسالمی،  جامعه  و  معاصر 

نگارشی.
7. جایگاه شورا در حکمت اسالمی/ حجت االسالم 
و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده/ به جهت بهره گیری 
نظریه های  از  تحلیلی  گزارشی  ارائه  اصلی،  منابع  از 
علمای اسالمی و توجه به نیازها و چالش های فکری 

عصر حاضر.
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تقدیر  )مورد  دین  حوزه  برگزیده  پژوهش های   
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(

منفی  جنبه  با  روایات  و  آیات  مواجهه   .1
فرهنگ پذیری/ حجت االسالم علی اسدی/ به جهت 
بهره گیری مناسب از آیات و روایات درباره مشکالت، 

مسائل و چالش های فرهنگی جامعه اسالمی. 
2. رابطه فرد و دولت در نظریه های والیت فقیه/ 
انتخاب  جهت  به  لک زایی/  شریف  االسالم  حجت 
و  معتبر  منابع  به  استناد  بحث،  در  نوآوری  موضوع، 

توجه به نیازهای جامعه اسالمی.
3. چیستی فلسفه سیاست در حوزه تمدن اسالمی/ 
محمد پزشکی/ به جهت نوآوری و خالقیت در بحث 
و بررسی، رعایت معیارهای علمی در تحقیق، فصل 

بندی و استفاده از ادبیات و سبک نگارش مناسب.
محمد  دکتر  االسالم  حجت  دینی/  تربیت   .4
عالی،  تحلیل  و  تببین  کافی،  تتبع  جهت  به  داودی/ 

روزآمدی و بهره گیری از نثر معیار و تناسب ساختار.
5. ایمان گروی/ دکتر رضا اکبری/ به جهت نوآوری 
و خالقیت در انتخاب موضوع، تحلیل محتوا، تبیین و 

شفاسازی مدعا و به کارگیری مناسب مثال ها.
بیان/  آزادی  و  مقدسات  به  توهین  ارتداد،   .6
حجت االسالم سید حسین هاشمی/ به جهت انتخاب 
موضوع، روزآمدی و توجه به نیازهای نظام اسالمی، 
بهره گیری از منابع اصلی و استدالل و تحلیل مناسب 

و پاسخ به پرسش های عصر حاضر.
7. مراتب ظهور فلسفه سیاست و تمدن اسالمی/ 
بحث،  در  نوآوری  جهت  به  نجفی/  موسی  دکتر 
استنتاج  و  استدالل  و  اصلی  منابع  از  بهره گیری 

متناسب باهدف.
به  خاتمی/  محمود  دکتر  دین/  پدیدارشناسی   .8

نخستین  که  )زیرا  موضوع،  گزینش  در  ابتکار  جهت 
گام در زمینه یاد شده می باشد(. و در عین حال بهره 
و  نثر  و  خارجی  مآخذ  ویژه  به  اصلی  منابع  از  گیری 

ادبیات مناسب فارسی.
علی  االسالم  حجت  اسالم/  در  تحول  نظریه   .9
ذوعلم/ به جهت نوآوری در انتخاب موضوع، تحلیل 
مقتضیات جامعه  به  توجه  ها،  نظریه  در  تتبع  محتوا، 
از تحوالت  به پرسش های برخاسته  کنونی و پاسخ 

انقالب اسالمی.
اسالمی/  حکومت  در  قانونگذاری  منابع   .10
و  نوآوری  به جهت  حجت االسالم سیف اهلل صرامی/ 
روزآمدی، رعایت معیارهای علمی در گزارش از منابع 
و نصوص. فصل بندی و به کارگیری نثر و نگارش 

مناسب.
11. تقدیر معیشت/ حجت االسالم دکتر علی اکبر 
کالنتری/ به جهت انتخاب موضوع و عنایت به نیازها 
تبیین و  در  اسالمی، خالقیت  و ضرورت های جامعه 

تحلیل و استنتاج مناسب. 
و  ابن عربی  عرفان  حکمت  میان  تطبیقی   .12
دکتر  هندی/  ودانته  مکتب  حکیم  دو  اندیشه های 
ابوالفضل محمودی/ به جهت نوآوری، استدالل قوی 

و تبیین و تحلیل موضوع. 
دکتر سید حسن  االسالم  نقد/ حجت  اخالق   .13
اسالمی/ به جهت انتخاب موضوع پاسخ به نیاز جامعه 
نثر  از  گیری  بهره  قوی،  تحلیل  و  استدالل  علمی، 

معیار و سبک نگارش مناسب با موضوع. 
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6

پژوهش های برگزیده ششمین مراسم تجلیل از 
پژوهشگران برتر حوزه دین/ آذرماه 1383

تقدی  )مورد  دین  حوزه  برتر  پژوهش های 
ریاست  جمهوری( 

پژوهش های برگزیده حوزه دین )مورد تقدیر وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی(

1. مبانی سیاست جنائی در اسالم/ حجت االسالم 
جناب آقای جالل الدین قیاسی/ به جهت فصل بندی، 

استدالل و استنباط قوی، و استنتاج منطقی.
منصور  دکتر  مشورتی/  دموکراسی  و  اسالم   .2
میراحمدی/ به جهت بهره گیری از دانش هرمنوتیک، 

فصل بندی متناسب و تحلیل منطقی.
3. قواعد فقه و دیات/ دکتر احمد حاجی  ده آبادی/ 
و  استدالل  اصلی،  منابع  از  گیری  بهره  جهت  به 

استنباط قوی و توجه به نیازهای نظام اسالمی.
المسلمین  و  االسالم  حجت  فتوا/  در  شورا   .4
دکتر حمید شهریاری/ به جهت بدیع بودن موضوع، 
مستندات منطقی، سازگاری آن با نیازهای سیاسی و 

اجتماعی.
امام محمد  اندیشه  رابطه سیاست و اجتهاد در   .5
غزالی و امام خمینی/ سید ملک حسین یوسفی فخر/ به 
جهت بهره گیری از منابع معتبر و اصلی و استدالل و 

استنتاج منطقی.
6. تعزیرات/ قدرت اهلل انصاری/ به جهت خالقیت و 

نوآوری، استفاده از منابع دست اول، توجه به نیازهای 
جامعه و نظام اسالمی.

حجت االسالم  االسالمیه/  العقاید  موسوعه   .7
جهت  به  ری شهری/  محمدی  محمد  المسلمین  و 
بهره گیری از منابع اصلی، تحلیل مدخل ها و روزآمدی.

جهت  به  پورفرد/  مسعود  دینی/  مردم ساالری   .8
نیازهای  به  پاسخگویی  منابع،  از  بهره گیری  نوآوری، 

جامعه کنونی و نظام اسالمی.
محمدحسن  حجت االسالم  اختیار/  و  انسان   .9
قدردان قراملکی/ به جهت نوآوری در روش، پاسخ به 

شبهات و پرسش های نسل معاصر.
محمدرضا  حجت االسالم  قم/  حدیثی  مکتب   .10
جباری/ به جهت نوآوری و خالقیت، استدالل قوی و 

استنتاج منطقی.
11. مدخل علم فقه/ حجت االسالم رضا اسالمی/ 
به جهت ابتکار در روش، توجه به نیازهای حوزه های 

دینی، تناسب با موضوع و تحلیل و تبیین کافی.
12. آزادی و ارتداد از دیدگاه قرآن/ حجت االسالم 
حسن اسماعیل پورنیاز/ به جهت بهره گیری از منابع 
اصلی، اعتبار علمی و روزآمدی و پاسخگویی به نیاز 

زمان.
13. نگاهی نو به جریان عاشورا/ پژوهشکده تاریخ 
سید  دکتر  نظر  زیر  اسالمی  تبلیغات  دفتر  سیره  و 
علی رضا واسعی/ به جهت بهره گیری از منابع اصیل، 
رعایت معیارهای گزارش تاریخی و ارائه استدالل های 

منطقی.

)مورد  اصفهان  استان  برگزیده  پژوهشگران 
تشویق دبیرخانه دین پژوهان کشور(

روضاتی  علی  محمد  سید  آیت اهلل  حضرت   .1
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فنون  در  ویژه  به  دینی  پژوهش  امر  در  پیشکسوت 
کتاب شناسی، تراجم نگاری، تبار شناسی و رجال.

2. جناب آقای مجید هادی زاده به جهت تحقیق، 
تصحیح و احیای میراث اسالمی مکتوب.

ترجمه،  به جهت  آقای جویا جهانبخش  3. جناب 
تألیف، تصحیح و معرفی آثار متعدد دینی.

 

7

پژوهش های برگزیده هفتمین مراسم تجلیل از 
پژوهشگران برتر حوزه دین/ اسفند 1384

پژوهش های برتر حوزه دین )رتبه اول( 

سیاسی  اجتماعی  اندیشه  و  اعتباری  دراکات   .1
عالمه طباطبایی/ حجت االسالم احمدرضا یزدانی مقدم 
شیعه/  دیدگاه  از  سیاست  آینده  و  مهدویت   .2

حجت االسالم رحیم کارگر 
و  کاتولیک  آیین  دیدگاه  از  انسانی  شبیه سازی   .3
اسالم/ حجت االسالم سید حسن اسالمی به جهت 
منابع  از  بهره گیری  نوآوری و خالقیت در پژوهش، 

اصیل و معتبر، قدرت استدالل و روزآمدی. 
4. مسئولیت مدنی، مبانی و ساختار/ دکتر محمود 
حکمت نیا/ به جهت دسته بندی ضابطه مند از قواعد 
به  پاسخگویی  و  استدالل،  کیفیت  فقهی،  احکام  و 

نیازهای روز . 
جهت  به  آقابابایی/  حسین   / براندازی«  جرم   .5

ساماندهی و انسجام مطالب و استنتاج منطقی. 

آیت اهلل  االجتهادیه/  اسالیبه  و  االسالمی  الفقه   .6
بهره  نقادی،  دیدگاه  جهت  به  جناتی/  محمدابراهیم 

گیری از منابع اصلی، خالقیت و نوآوری.

 پژوهش های برگزیده حوزه دین )رتبه دوم( 

1. رابطه عرفان و شریعت/ دکتر سید یحیی یثربی/ 
به جهت توجه به پرسش های موجود، اتقان، استدالل 

و استنتاج منطقی. 
و  شدگان  فوت  از  اعضاء  پیوند  و  برداشت   .2
رعایت  به جهت  آقابابایی/  اسماعیل  مردگان مغزی/ 
معیارهای الزم در تدوین گزارش، توجه و پاسخگویی 
به نیازهای دینی روز ایران و جهان در عرصه پزشکی 
دفتر  محققان  راهکارها/  و  ها  چالش  خمس،   .3
تبلیغات اسالمی مشهد/ به جهت بهره گیری از منابع 
معتبر، نوآوری و خالقیت و استدالل و تحلیل قوی.  

4. مالکات احکام/ حجت االسالم سید محمدعلی 
نوآوری  از منابع اصلی،  ایازی/ به جهت بهره گیری 
در پژوهش، روزآمدی و کارآمدی آن در حوزه استنباط 

احکام دینی. 
5. اسالم و توسعه/ علی اخترشهر/ به جهت رعایت 
معیارهای الزم در تدوین گزارش، اعتبار علمی و اتقان 

مطالب، پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه دینی. 
حجت االسالم  دموکراتیک/  بنیادهای  و  دین   .6
دکتر سید محمدناصر تقوی/ به جهت بهره گیری از 
منابع اصلی، قدرت استدالل، تحلیل و استنتاج منطقی. 
علی  دینی/  حکومت  در  سیاسی  جامعه پذیری   .7
و  تطبیقی  روش  از  گیری  بهره  جهت  به  اخترشهر/ 
مقایسه ای، بررسی تئوری های غرب از منظر آموزه 

های دینی. 
دینی/  تبلیغات  بر  تأکید  با  تبلیغات  روانشناسی   .8
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به  عنایت  جهت  به  کاویانی/  محمد  االسالم  حجت 
دانش و تکنیک های علمی در تبلیغ آموزه های دینی، 
توجه به نیازهای جامعه دینی به ویژه مبلغان حوزوی.

بحران  با  و دین  کارآیی خانواده  رابطه  بررسی   .9
جهت  به  نجفی/  محمود  آموزان/  دانش  هویت 
استقصای مطالب، مراجعه به پژوهش های انجام شده 

در ایران و جهان، و توجه به مسائل جوانان. 
فقه  بر  تأکید  با  فکری  مالکیت  نظری  مبانی   .10
وارسی  جهت  به  حکمت نیا/  محمود  دکتر  اسالمی/ 
موضوع از زوایای گوناگون حقوقی، فقهی، فلسفی و 
سیاسی، بهره گیری از منابع فارسی، عربی و التین، 

توجه به نیاز مبرم جامعه علمی و فرهنگی کشور. 
حجت  اسالمی/  اقتصاد  در  پردازی  نظریه   .11
در دسته  نوآوری  به جهت  آقانظری/  االسالم حسن 
بندی مطالب، احاطه به مباحث فلسفی و فقهی، اعتبار 

علمی و روزآمدی.

پژوهش های شایان تشویق حوزه دین )رتبه سوم(

اخوان  بهرام  اسالم/  اندیشه سیاسی  در  امنیت   .1
کاظمی/ به جهت جمع آوری داده ها و بهره گیری 

از منابع اصلی 
2. معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو آیات 
و روایات/ محمد اسعدی/ به جهت خالقیت و نوآوری 
جناب  اثر  اسالمی/  نظام  در  مشروعیت  مبانی   .3
آقای محمد حسن روزبه به جهت تالش برای زدودن 

نقاط ابهام از اندیشه سیاسی اسالم 
علی  االسالم  مصرف/ حجت  الگوی  و  اسالم   .4
در  الزم  معیارهای  رعایت  جهت  به  کالنتری/  اکبر 

تدوین گزارش 
حجت  السنه/  و  الشیعته  لدی  التفسیر  قواعد   .5

االسالم محمد فاکر میبدی/ به جهت نوآوری و بهره 
گیری از منابع اصلی.

6. حجت االسالم مهدی مهریزی به جهت تالش 
در زمینه های مدیریت حدیث پژوهی و احیای میراث 

شیعی. 

8

تجلیل  مراسم  هشتمین  برگزیده  پژوهش های 
از پژوهشگران برتر حوزه دین/ دی ماه 1386

پژوهش های برتر حوزه دین )رتبه اول(

تاریخ تفسیر قرآن کریم/ حجت االسالم علی   .1
اکبر بابایی/ به جهت نوآوری و جامعیت, معرفی آثار 
نقش  دادن  نشان  حضور،  عصر  مفسران  و  تفسیری 

ائمه علیهم  السالم در تفسیر قرآن.
حجت  صدرایی/  مکتب  در  چیستی  و  هستی   .2
دکتر  و  فیاضی  غالمرضا  والمسلمین  االسالم 
تقریر،  در  نوآوری  به جهت  حسین علی شیدان شید/ 
تنقیح و تفکیک نظریات فلسفی در باب مسأله اصالت 

وجود. 
3. نوآوری های فلسفه اسالمی در مقایسه با فلسفه 
فیروزجایی/  کرد  یارعلی  دکتر  یونان/ حجت االسالم 
و  مسلمان  فیلسوفان  های  روش  شناسایی  به جهت 
به کارگیری روش تطبیقی در مشخص کردن نکات 
ابتکاری آنان نسبت به اندیشه های فیلسوفان یونان. 
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4. آیین خاتم )پژوهشی نوین در نبوت و خاتمیت(/ 
قدردان  محمدحسن  دکتر  آقای  االسالم  حجت 
تناسب  و  استدالل  تحلیل،  تتبع،  به جهت  قراملکی/ 

موضوع با سال پیامبر اعظم )ص(.
5. جستارهایی در اثبات وجود خدا/ حجت االسالم 
حمیدرضا شاکرین به جهت سیر منطقی مباحث، نقد 
و بررسی دیدگاه ها و نظریات گوناگون و پاسخگویی 

به پرسش ها و شبهات جدید.
احمدعلی  حجت االسالم  علوی/  اقتصاد  نظام   .6
بحث،   از  جدیدی  ساختار  ارائه  جهت  به  یوسفی/ 
به  بودن  مقید  علوی،  اقتصاد  سیره  کردن  روزآمد 

موضوع اصلی و پرهیز از حاشیه پردازی.
کریم/  قرآن  دیدگاه  از  اقتصاد  و  جهان بینی   .7
جهت  به  هادوی نیا،  علی اصغر  آقای  حجت االسالم 
نگاه نو به آیات قرآن, استفاده از منابع معتبر و اصیل.

 پژوهش های برگزیده حوزه دین )رتبه دوم(
1. بیع زمانی/ مسعود امامی/ به جهت تحقیق در 
در مسائل علمی  و تالش  آراء  در  تتبع  و  اقوال  نقل 

پیچیده.
2. مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه 
دولت و نهادهای عمومی/ دکتر احمد حاجی ده آبادی، 
به جهت تنظیم منطقی، تنقیح و تحلیل مبانی فقهی 

و توجه به اهداف کاربردی. 
و  حجت االسالم  اسالمی/  فقه  در  زن  عبادت   .3
به جهت  مرتضوی/  آقای سید ضیاء الدین  المسلمین 
تنظیم منطقی و روزآمد, بهره گیری از منابع معتبر و 

اصیل, پاسخگویی به نیازهای روز زنان مسلمان. 
4. داوری در حقوق خانواده/ حجت االسالم فرج اهلل 
هدایت نیا/ به جهت قوت استدالل و توفیق در استنتاج 

و آسیب شناسی نهاد داوری حقوقی. 

شیعه/  های  دولت  فرهنگی  سیاسی  وضع   .5
طرح  جهت  به  یحیایی/  رجب علی  حجت االسالم 

دیدگاه های جدید درباره اندیشه های علمای شیعه.
حسین/  امام  قیام  منابع  نقد  و  معرفی   .6
جهت  به  حسینی،  عبداهلل  سید  آقای  حجت االسالم 
بهره گیری از روش انتقادی ـ تطبیقی در بررسی منابع 

تاریخی.
اسالمی/ حجت االسالم  و همگرایی  علی  امام   .7
آقای علی اکبر احمدپور/ به جهت بهره گیری از منابع 
معتبر, توجه به شرایط سیاسی ـ اجتماعی کنونی در 

زمینه نیاز به  اتحاد اسالمی.
8. درآمدی بر تاریخ و عقاید ماتریدیه/ حجت االسالم 
سید لطف اهلل جاللی/ به جهت بی سابقه بودن بحث 
مذاهب  تطبیقی  مطالعات  به  توجه  فارسی،  زبان  در 

اسالمی و بهره گیری از منابع معتبر و اصیل. 
میانه  دوره  در  سیاسی  اندیشه  روش شناسی   .9
تمدن اسالمی/ محققان پژوهشکده  علوم و اندیشه 
سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ به جهت 
منابع  از  بهره گیری  و  جدید  تئوری های  بومی سازی 

متنوع فارسی, عربی و اروپایی. 
اسالم/  سیاسی  اندیشه  در  سیاست  و  اخالق   .10
نجمه کیخا/ به جهت طرح وجوه تمایز اندیشه ها در 
زمینه مناسبات اخالق و سیاست و توجه به نیازها و 

مقتضیات کنونی جهان.
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9

از  تجلیل  مراسم  نهمین  برگزیده  پژوهش های 
پژوهشگران برتر حوزه دین/ دی ماه 1385

پژوهش های برتر حوزه دین )رتبه اول(

مشتقه/ حجت االسالم  ابزارهای  فقهی  بررسی   .1
به  پرداختن  جهت  به  معصومی نیا/  غالمعلی  دکتر 
موضوع کارآمد و مورد نیاز مهم بازار سرمایه و بورس 
و  التین  و  عربی  معتبر  و  متعدد  منابع  از  استفاده  با 
تحلیل دقیق و استدالل های محکم فقهی و اقتصادی.

حجت  عفافی/  جرایم  در  مجازات ها  اهداف   .2
االسالم دکتر رحیم نوبهار/ به جهت تالش و ابتکار در 
ارائه اثر، استفاده از منابع اصیل اسالمی و نقادی منابع 

غیردینی، روزآمدی و نگارش متناسب و روشمند.
دیگر/ حجت  ادله  با  آن  تعارض  و  سند  اعتبار   .3
مطالعه  جهت  به  ارسطا/  محمدجواد  دکتر  االسالم 
تطبیقی بین حقوق ایران و فقه امامیه، توفیق در شیوه 

استدالل و استنتاج منطقی بر اساس روش فقهی.
عمومی/  جزایی  حقوق  تطبیقی  مطالعه   .4
عادل  دکتر  قیاسی،  الدین  جالل  دکتر  حجج اسالم 
جهت  به  خسروشاهی/  قدرت اهلل  دکتر  و  ساریخانی 
دارا  و  منطقی  استدالل های  تطبیقی،  شیوه  انتخاب 

بودن ویژگی های متن درسی.
5. فقه تربیتی/ حجت االسالم و المسلمین علی رضا 
اعرافی/  به جهت انتخاب موضوع جدید و ابتکاری، 
استفاده از منابع معتبر و اصلی و شیوه نگارشی مناسب، 

توفیق در تحلیل و استدالل و نتیجه گیری.
ویلیام جیمز/  دیدگاه  از  دین  روانشناسی  نقد   .6
جهت  به  آذربایجانی/  مسعود  دکتر  حجت االسالم 
مجامع  نیاز  مورد  و  روزآمد  موضوعی  به  پرداختن 
علمی و دانشگاهی در رشته روانشانسی و نیز استفاده 

از منابع متعدد فارسی، عربی و التین معتبر و اصلی.
از  تطبیقی  )تحلیلی  کجروی  و  همنشینی   .7
ابوترابی،  اسالم محمود  اسالمی(/ حجج  دیدگاه های 
و  نو  اثری  جهت  به  سلیمی/  علی  و  داوری  محمد 
نظریات  بر  مبتنی  و  مقایسه ای  و  تطبیقی  روزآمد، 
با  آنها  سنجش  و  اجتماعی  علوم  اندیشمندان 

دیدگاه های رهبران دینی.
8. بازار سرمایه اسالمی/ حجت االسالم دکتر سید 
و  فقهی  مبانی  به  توجه  جهت  به  موسویان/  عباس 
اقتصادی مناسب، پرداختن به موضوع مورد نیاز فعلی 
اقتصاد  زمینه  در  اسالمی  کشورهای  دیگر  و  ایران 

اسالمی. 
اسالم/  دیدگاه  از  طبیعی  منابع  اقتصاد   .9
جهت  به  فرهانی فرد/  سعید  دکتر  حجت االسالم 
اقتصادی  ـ  فقهی  معتبر  منابع  از  چشمگیر  استفاده 
عربی و التین، تحلیل موضوع با توجه به عدالت بین 

نسلی در استفاده از محیط زیست و منابع طبیعی.
10. امامان شیعه و وحدت اسالمی/ دکتر علی آقا 
از  ابهام زدایی  تحلیلی،  و  جامع  دید  جهت  به  نوری/ 
موضوعی ضروری، استفاده از منابع دست اول معتبر 

و اصیل اسالمی. 
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دبیرخانه  علمی  شورای  برگزیده  پژوهش های 
از  تجلیل  آیین  دهمین  برای  کشور  دین پژوهان 
پژوهش ها و پژوهشگران برتر حوزه و دین به منظور 
حمایت از توسعه، ترویج و تعمیق پژوهش های دینی، 
گران  پژوهش  از  تجلیل  »آیین  دهمین  فراخوان 
حوزه دین« از طریق رسانه های جمعی، به مؤسسات 
پژوهشی و پژوهشگران اعالم و بر نکات ذیل تأکید 

گردید:
پژوهش هایی می تواند در این رقابت حضور یابد که 
دارای ویژگی هایی از قبیل نوآوری علمی ، پاسخ گویی 
در  عملی  راه حل های  ارائه   ، نظری  پرسش های  به 
و  مدل سازی  و  ایده پردازی  و  نقادی  علمی،  مسائل 
پژوهش،  از  تعریف  این  با  باشند.  نیافته  انتشار  البته 
بسیاری از فعالیت های فرهنگی و علمی مانند: ترجمه، 
تصحیح، تألیفات تبلیغی و ترویجی و کتاب های منتشر 
باید  البته   . گردید  خارج  مذبور  آیین  برنامه  از  شده، 
یادآوری نمود که به دلیل وقفه چند ساله در برگزاری 
پنج  در  شرایط  واجد  پژوهش های  شده،  یاد  مراسم 
انتشار  فرصت   1393 سال  ماه  آذر  تا  که  اخیر  ساله 

نیافته اند ، امکان حضور و مشارکت را تا پایان آبان ماه 
1393 به دست آوردند.

مراکز  از  پژوهش   268 تعداد   ، اعالم  این  پی  در 
دبیرخانه  به  ایران  دانشگاهی  و  حوزوی  تحقیقاتی 
قرار  بررسی  مورد  ذیل  مراحل  طی  که  شد  واصل 

گرفت :
از  اثر   143 آثار،  این  مجموع  از  نخست،  دور  در 
شرایط  واجد  علمی  شورای  تخصصی  کمیته  سوی 
شناخته شد و به دور بعدی راه یافتند. آثار راه یافته در 
این مرحله در ده گروه علوم قرآن ، علوم حدیث ، فقه 
و اصول، کالم و فلسفه ، تاریخ و سیره ، روانشناسی و 
علوم تربیتی ، علوم اجتماعی ، علوم سیاسی ، اخالق 
و عرفان تقسیم و توسط هیئت داوران مورد ارزیابی 

دقیق قرار گرفت .
بیش  که  اثر   67 آثار،  بررسی  فرآیند  از طی  پس 
از حدود هفتاد امتیاز مندرج در فرم ارزیابی را کسب 
با  علمی  شورای  یافتند.  راه  بعدی  مرحله  به  نمودند 
توجه به کثرت آثار باقی مانده و محدودیت امکانات 
دبیرخانه برای قدردانی و تجلیل، مقرر کرد که از آثار 

بیانیه دهمین دورۀ شورای دین پژوهان کشور
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باالی هشتاد امتیاز با توجه به اولویت ها و مرجّحاتی 
که مورد تأیید سرگروه های داوری قرار گرفته ده اثر 
را انتخاب و حائز تجلیل و قدردانی قرار دهد. از این 
پنجشنبه 1393/2/3  در دهمین جلسه  رو در مورخ 
اکثریت  با  که  دین پژوهان  دبیرخانه  علمی  شورای 
اعضا تشکیل گردید، از 28 اثر باقی مانده آثار ذیل را 

ممتاز و حائز رتبه برتر شناخت:

رشته علوم قرآن 

اثر  وحی،  گفتمان  و  تأویلی  مکتب  پژوهش    .1
دکتر میثم توکلی بینا، ارسالی از پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی به عنوان برگزیده .
علی  دکتر  اثر  قرآن،  تفسیر  روش شناسی    .2
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  از  ارسالی  نصیری، 

اسالمی، شایسته تشویق. 

رشته فقه و حقوق 

در  کیفری  قوانین  بر  فقهی  دیدگاه های  تأثیر    .1
ازپژوهشگاه  ارسالی  آقابابایی،  اسماعیل  اثر  جرایم، 

علوم وفرهنگ اسالمی.
شریعتی،  روح اهلل  اثر  فقه،  نگاه  از  انتخابات    .2

ارسالی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .

رشته علوم حدیث 

مبانی و معیارهای جرح و تضعیف راویان نزد قدمای 
شیعه، اثر مهدی غالمعلی، ارسالی از پژوهشگاه قرآن 

و حدیث.

رشته اقتصاد اسالمی

اقتصاد تعاونی از منظر اسالم، اثر احمد علی یوسفی، 
ارسالی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

رشته فلسفه و کالم

اثرپذیری الهیات فلسفی یهودی از فلسفه و کالم 
موسسه  از  ارسالی  جاللی،  لطف اهلل  اثر  اسالمی، 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

رشته روانشناسی و علوم تربیتی 

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسالمی، 
اثر مسعود جان بزرگی و سید محمد غروی، ارسالی از 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

رشته دین و علوم سیاسی

فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، اثر سید جواد ورعی، 
ارسالی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

رشته دین و علوم اجتماعی 

زیباشناختی در شهرسازی  تجلی معانی و مفاهیم 
از  ارسالی  ساربانقلی،  ستاری  حسن  اثر  اسالمی، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .

تقدیر از پژوهشگران جوان

نظر به تفاهمی که میان دبیرخانه دین پژوهان کشور 
و معاونت پژوهشی حوزه های علمیه صورت پذیرفت، 
آنها  سن  که  جوان  پژوهشگران  آثار  گردید  مقرر 

رقابت  این  در  می تواند  پژوهش هایی 
از  ویژگی هایی  دارای  که  یابد  حضور 
به  پاسخ گویی  علمی ،  نوآوری  قبیل 
راه حل های  ارائه  نظری،  پرسش های 
و  نقادی  علمی،  مسائل  در  عملی 
ایده پردازی و مدل سازی و البته انتشار 

نیافته باشند. 
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حلی  عالمه  جشنواره  طریق  از  است،  سال   31 زیر 
پژوهش  جهت  همین  به  گیرند.  قرار  تقدیر  مورد 
غرب،  سینمای  در  اسالم  تصویر   – »پدیدارشناسی 
پژوهشگر،  سوی  از  ارسالی  خندقی«  امین  جواد  اثر 
اختیار جشنواره  در  دین پژوهان  دبیرخانه  برگزیده  اثر 
مذکور قرار گرفت که در اردیبهشت سال جاری نتیجه 

آن اعالم گردید.

نکته پایانی

مورخ  جلسه  در  دین پژوهان  دبیرخانه  علمی  شورای 
تجلیل  آیین  دهمین  در  تا  نمود  مقرر   93/  1  2/15
آیت اهلل  حضرت  از  دین،  حوزه  برتر  پژوهشگران  از 
در  پیشکسوت  عنوان  به  برکاته  دامت  امینی  ابراهیم 
نیز به پاس  عرصه پژوهش و ترویج معارف دینی و 
زحمات ایشان به عنوان ریاست هیئت داوران دبیرخانه 
دین پژوهان کشور در دوره های گذشته و هم چنین از 

مفسر و قرآن پژوه معاصر مرحوم آیت اهلل محمدهادی 
معرفت )قدس سره( که در بررسی آثار قرآنی و نظارت 
افتتاحیه برخی  ارزیابی و سخنرانی های  بر گروه های 
از دوره های پیشین، مشارکت داشتند، تقدیر به عمل 

آورد.
از  امکان  صورت  در  داشت  مقرر  هم چنین 
پژوهشگران  پژوهش برخوردار از هشتاد امتیاز تشویق 
با  ایجاد تعامل  به عمل آورده و تالش خود را برای 
نهادهای مسئول به منظور ایجاد تسهیالت برای سایر 

پژوهش های بیش از هفتاد امتیاز به کار بندد.

امضای اعضای شورای علمی 

علی رضا اعرافی
سیدعلی  عماد

احمد واعظی
سیدحسن اسالمی
عبدالرضا ایزدپناه

محمد جواد صاحبی
مهدی مهریزی

قاسم جوادی
محمد مهدی احمدی

احمد مبلغی
مسعود آذربایجانی
محمد عبداللهیان
کاظم قاضی زاده

آیت پیمان

در دور نخست، از مجموع این آثار، 
143 اثر از سوی کمیته تخصصی 
شورای علمی واجد شرایط شناخته 
شد و به دور بعدی راه یافتند. آثار 
راه یافته در این مرحله در ده گروه 
فقه   ، حدیث  علوم   ، قرآن  علوم 
تاریخ و   ، و فلسفه  و اصول، کالم 
سیره ، روانشناسی و علوم تربیتی 
، علوم اجتماعی ، علوم سیاسی ، 
توسط  و  تقسیم  عرفان  و  اخالق 
دقیق  ارزیابی  مورد  داوران  هیئت 

قرار گرفت .
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آثار راه یافته به مرحله دوم

  1394ها� ��� يافته به ��� بعد� (�����) �همين مر�سم تجليل �� پژ�هشگر�� برتر حو�� �ين  فهرست پژ�هش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

کد  رديف

 پژوهش

 پژوهشگر / موسسه نام پژوهش

  �ستخر�� � تحليل �جتها�� مستند�� قر�ني   002  1

 مناظرאت אمام رضا (ع) درباره نبوت و אمامت

  علي �سد� 

  �سو� نو�� قاره هندسلفيه در شبه   004  2

  سيد لطف �هللا جاللي אثر پذيری אالهيات فلسفی يهود אز فلسفه و کالم אسالمی در دورة ميانه  008  3

نقد شبهه های אحمد אلکاتب در אنحصار אئمه در دوאزده אمام  009  4
 عليه אلسالم

  جو�� جعفر�

 گفتارهايی در وحدت אسالمی  015  5

  تمد�)(�نقال� �سالمي� �حد�� �مت� 

عبا� علي مشكاني 

  سبز����

  �سيب شناسي� با�نگر� � �صال�  017  6

 رويکردها و عملکردهای رسانه ملی

  �� حو�� ��� خانو��� � ���بط �� � مر�

  

  �بر�هيم شفيعي سر�ستاني

  �هر� محققيا� אميد و آينده پژوهی  021  7

زگربسکی و بررسی آن אرزيابی معرفی باور دينی در אنديشه فضيلت محورאنه   023  8

 بر אساس حکمت متعاليه

  غالمحسين جو��پو�

 جايگاه فلسفی אخالق در تحليل فيلم:  025  9

  با تاكيد بر �يدگا� ميا� �� 

  جو�� �مين خندقي

  محمد نظر� آزאدی عقيده אز نظر قرآن  026  10

  �كتر مهد� �ضايي نقد و تحليل تعاريف صوفی و تصوف  027  11

  مهد� غالمعلي حديث شيعه در ماورאء אلنهر و بلختاريخ   028  12

  1394ها� ��� يافته به ��� بعد� (�����) �همين مر�سم تجليل �� پژ�هشگر�� برتر حو�� �ين  فهرست پژ�هش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

کد  رديف

 پژوهش

 پژوهشگر / موسسه نام پژوهش

  �ستخر�� � تحليل �جتها�� مستند�� قر�ني   002  1

 مناظرאت אمام رضا (ع) درباره نبوت و אمامت

  علي �سد� 

  �سو� نو�� قاره هندسلفيه در شبه   004  2

  سيد لطف �هللا جاللي אثر پذيری אالهيات فلسفی يهود אز فلسفه و کالم אسالمی در دورة ميانه  008  3

نقد شبهه های אحمد אلکاتب در אنحصار אئمه در دوאزده אمام  009  4
 عليه אلسالم

  جو�� جعفر�

 گفتارهايی در وحدت אسالمی  015  5

  تمد�)(�نقال� �سالمي� �حد�� �مت� 

عبا� علي مشكاني 

  سبز����

  �سيب شناسي� با�نگر� � �صال�  017  6

 رويکردها و عملکردهای رسانه ملی

  �� حو�� ��� خانو��� � ���بط �� � مر�

  

  �بر�هيم شفيعي سر�ستاني

  �هر� محققيا� אميد و آينده پژوهی  021  7

زگربسکی و بررسی آن אرزيابی معرفی باور دينی در אنديشه فضيلت محورאنه   023  8

 بر אساس حکمت متعاليه

  غالمحسين جو��پو�

 جايگاه فلسفی אخالق در تحليل فيلم:  025  9

  با تاكيد بر �يدگا� ميا� �� 

  جو�� �مين خندقي

  محمد نظر� آزאدی عقيده אز نظر قرآن  026  10

  �كتر مهد� �ضايي نقد و تحليل تعاريف صوفی و تصوف  027  11

  مهد� غالمعلي حديث شيعه در ماورאء אلنهر و بلختاريخ   028  12
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  مهد� غالمعلي مبانی و معيارهای جرح و تضعيف رאويان نزد قدمهای شيعه  029  13

  سيد مهد� خطيب مهارتهای زندگی  030  14

عبا�  –حمز� عبد�  »مکارم אألخالق«بررسی و تحليل روאيات   031  15

  پسنديد�

  مهد� عباسي جنسی با رويکرد אسالمیروאنشناسی خويشتندאری   032  16

 خيال مهار نايافته  033  17

  بر �سا� منابع �سالمي» �مل«تبيين مد� نظر� عملكر� 

  حميد �فيعي هنر

 بازسازی دينی  034  18

  نگاهي ���� شناختي به توبه

  محمد تقي تبيك

  محمد بهشتي فلسفه تعليم و تربيت אشرאق  035  19

  علي �كبر بابائي قوאعد تفسير قرآن  036  20

  مائد� ��كا� »پسا אسالم گرאيی«برخورد אيدئولوژی ها در نرکيه و موفقيت گفتمان   037  21

 تبيين نقش هشام بن محمد بن سائب کلبی  038  22

 در فرهنگ و تمدن אسالمی

�حيد  –�صغر منتظر�لقائم 

  سعيد�

  مجيد كافي نظريه אجتماعی אرتباط در قرآن  039  23

  سيد �ضا حسيني אلگوهای تامين אجتماعی אز ديدگاه אسالم وغرب  041  24

 موضوع عقد و مورد معامله   042  25

 با تأکيد بر عقد صلح

  �سماعيل نعمت �لهي

  علي �كبر �هر� كاشاني »ساله حوزه علميه قم ١٢٠٠تاريخ «  043  26

 –سيد محمد تقي حسيني  آسيب شناسی تبليغ دينی با تأکيد بر مخاطبان جوאن  044  27

�كتر غالمرضا صديق 

  ���عي

 نظريه های روאن درمانگری و مشاوره  045  28

  (��ما�� �صو� � فنو�� ���شيابي � مطابقت ها� فرهنگي)

ناهيد  –مسعو� جا� بز�گي 

  نو�� 

 نظريه های نوين روאن درمانگری و مشاوره  046  29

  )يفرهنگ �فنو� � مطابقتها زمها�ي�صو�� مكان م�ي(مفاه

سيد  –مسعو� جا� بز�گي 

  محمد غر��

 ٢روشهای تربيتی قرآن کريم: جلد   047  30

  (حكمت �مو�� � عفو � گذشت� تكريم � �حتر��� �فق � مد���� �حسا�)

  �كتر سيد علي حسيني ����

حجت �السال� ��لمسلمين 

  شها� �لدين مشايخي

 تحول گفتمان در گزאرش وאقعه کربال  048  31

  بر �ثا� فا�سي تا ���سط قر� �هم هجر� قمر�) ( با تكيه

�قيه مير سيد�  �كتر

  �بولقاسمي

  �كتر �مير حمز� مهر�بي توאنمند سازی منابع אنسانی در نظام אرزشی אسالم  049  32
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 عتبات عاليات در روאبط אيرאن و عثمانی قرن نوزدهم  050  33

  (با تأكيد بر عصر عبد�لحميد ���)

  �كتر �سو� عربخاني

 علم אقتصاد و مسئله شناخت  051  34

  نقد� معرفت شناختي بر ��� شناسي �قتصا� نئوكالسيكي

  عبد�لحميد معرفي

 אصول روאن درمانگری و مشاوره با رويکرد אسالمی   052  35

  (مفاهيم � فر�يند � فنو�)

  مسعو� جا� بز�گي 

  سيد محمد غر��

 رويکردی אنتقادی به مبانی فلسفی   054  36

 »برאی کودکانفلسفه «

 بر אساس حکمت متعاليه

  �كتر سيد علي ستا�� 

 مشاء تيو ترب ميفلسفه تعل  055  37

  جلد ���: مباني تعليم � تربيت

حجت �السال� �كتر محمد 

�����  

 مشاء تيو ترب ميفلسفه تعل  056  38

  جلد ���: تعليم � تربيت

حجت �السال� �كتر محمد 

�����  

  محمو� علي پو� گرجي جمهوری אسالمیگفتمان های سياسی در   057  39

تاريخ نگاری محدث قمی  058  40
 رحمه אهللا

  �حمت �هللا بانشي

  �كتر عبد�لرحيم قنو�� تاريخ نگاری محلی אيرאن در دوره אسالمی  059  41

 معيار پذيری تفسير متون   060  42

  با تكيه بر تفسير قر�� كريم

  علي فتحي

 جامعه شناسی جنسيت  061  43

  ��يكر�� �سالميبا 

  حسين بستا� (نجفي)

  مباني كالمي � فقهي  062  44

 אمر به معروف و نهی אز منکر

  سيد جو�� ��عي

  بر�سي فقهي  063  45

 فرمانبردאری و نافرمانی مدنی

  سيد جو�� ��عي

 جنسيت و تربيت  065  46

  (نقد �يدگا� فمنيسم ليبر�� �� منظر �سال�)

  �كتر سيد علي حسيني ����

  �كتر عبا� بر�مند �علم  فرهنگ و تمدن مغرب אسالمی در عصر بنی مرين  068  47

  �قيه �نا�كي 

 روאنشناسی در نهج אلبالغه  069  48

  (مفاهيم � �مو�� ها)

  �كتر مسعو� ���بايجاني

  محمد صا�� شجاعي

�كتر قد�� �هللا خسر�  مرאحل سه گانه پيشگيری אز جرم در آموزه های قرآنی  070  49

  شاهي
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  محمد حسين �سكند��  جلد ���مبانی هستی شناختی در אنديشه سياسی אسالم   071  50

  محمد حسين �سكند��  جلد ���مبانی אنسان شناختی در אنديشه سياسی אسالم   072  51

  سيد حميد پو� طباطبايي خاتم عشق (ص)  074  52

  شريف لك ��يي نگرش های فلسفی سياسی در آرאی صدرאلمتألهين  076  53

 شمس �لدين گو����  بر�سي � نقد سياستگذ��� فرهنگي جمهو�� �سالمي �ير�� 082  54
 روאنشناسی در قرآن   083  55

 مفاهيم و آموزه ها

حجت �السال� �كتر محمد 

  كا�ياني

  با همكا��:

حجت �السال� علي �حمد 

  پناهي

  نيامحمد حسين شريفي  مبانی خود شناسی بر אساس رويکرد يکپارچه توحيدی  084  56

 فقه אالنتخاب  085  57

 (فقه אالدאرة)

 جلد دوم

  سيد صمصا� �لدين قو�مي

 فلسفه تعليم و تربيت مشاء   086  58

 جلد دوم

 نعليم و تربيت

حجت �السال� �كتر محمد 

������  

  نگين سنگر� אرزشها و پادאش های معنوی  087  59

  عليرضا لشكر� نظری به مبانی عدאلت אجتماعی در אسالم  088  60

  �سماعيل عليخاني حقيقت قرب به خدא در אسالم و مسيحيت با تکيه بر قرآن و عهد جديد  089  61

نقش شيوه אجتهادی אمام خمينی (ره) در توليد אنديشه سياسی و پاسخ به   090  62

 مسايل سياسی

  غال� حسن مقيمي

 مبانی אلگوی אسالمی אيرאنی پيشرفت  091  63

 باب אسالمی سازی معارف فلسفی بازسازی אلگوی حکمت متعاليه در

  سيد ميثم بهشتي نژ��

  عبد�هللا محمد� אرزش معرفت شناختی دليل نقلی  093  64

 پديدאر شناسی:  094  65

 تصوير אسالم در سينمای غرب

  جو�� �مين خندقي

 ناکامی نادمان نيايش  095  66

 در کوچه های فروبسته אستجابت

  مرتضي طالبي

�كتر حسن ستا��  مفاهيم زيباشناسی در شهرسازی אسالمیتجلی معانی و   096  67

  سا�بانقلي

�كتر حسن ستا�� مقايسه نطبيقی אنديشه های آرمانشهری در אسالم و غرب با تمرکز بر אتوپيای   097  68
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84

  سا�بانقلي توماس مور و مدينه فاضله فارאبی و با تاکيد بر فضاهای معماری و شهرسازی

  فر� �له عباسي منتظر در آئينه روאيات آسيب شناسی جامعه  098  69

خاينجمه ك هيدر حکمت متعال یاسيو فعل س ینسبت فعل אخالق  099  70

لك  فيشر �: �قاتوسط

  يي��

  سيد مصطفي مطهر� אتان کلبرگ و حديث אماميه  100  71

  �سماعيل �قا بابائي بني  نسبت حيات با אرزشهای مورد حمايت حقوق کيفری אيرאن و אسالم  101  72

  يكاظم ي�ضا موس ديس ماهيت ويژگی های جن و جايگاه آن در نظام آفرينش אز منظر آيات و روאيات  102  73

 نقد و بررسی پاسخ فخر رאزی به داليل אمامت حضرت علی (ع)  105  74

 »אالربعين فی אصول אلدين«در کتاب 

  عيسي عيسي ����

 روش شناسی  109  75

 قرآنتفسير 

  علي نصير�

  �مير حسين تركاشوند حجاب شرعی در عصر پيامبر  112  76

  �مير حسين تركاشوند نسخ سنگسار توسط אسالم  113  77

  عبد�له محمد� אرزش معرفت شناختی خبر وאحد در אعتقادאت و علوم אنسانی  179  78

  نيامحمد مهد� كريمي  حريم خصوصی אشخاص و مصونيت در نظام אسالمی  180  79

  محمد مهد� كريمي نيا بررسی حسبه  181  80

  محمد مهد� كريمي نيا حقوقی تغيير جنسيت –بررسی فقهی   182  81

  سيد محمد جو�� موسو�  نگاهی نو به سهم אالرث فرزندאن در قرآن  184  82

  محمد ملك ���� قدرت نرم جمهوری אسالمی אيرאن در برאبر غرب  185  83

  مهد� �لحبيبي بينا אالستنساخ אلبشری و ما يتفرع عليه من אألحکام אلوضعيه   187  84

  حامد ظاهر�  قرאءة فلسفيّة لتعدّد אلقرאءאت للدين  191  85

 پژوهشی אنتقادی در باب وضعيت אنديشه سياسی معاصر אيرאن   192  86

  (�� �� �هه �خير)

  محمد پزشگي

  �حمد �ضا يز��ني مقد� אيرאن معاصرفلسفه سياسی عالمه طباطبايی و   193  87

 אصول و معيارهای کيفر گذאری אز منظر مکاتب   194  88

 حقوقی در مقايسه با آموزه های אسالمی

  غالمرضا پيوند�

  محمد جد��� عالي مدل אسالمی אخالق مصرف   199  89

  �كتر حسين �تر� نظريه אعتدאل در אخالق אسالمی  200  90

محمد حسن قد����  جهانرאبطه خدא و   201  91

  قر�ملكي

  �حمد علي يوسفي אقتصاد تعاونی אز منظر אسالم  204  92
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  محمد عر� صالحي روش شناسی حکم  205  93

  سيد كاظم سيد باقر� قدرت سياسی אز ديدگاه قرآن کريم  206  94

محمد حسن قد����  أسماء و صفات خدא  208  95

  قر�ملكي

  قاسم �خو�� نبو� پيشينه) جامعه شناسی دين (مبادی و  209  96

 אنسان دينی و אنسان مدرن  213  97

 (مبانی و مؤلفه ها)

  محمد تقي سهر�بي فر

محمد حسن قد����  علم و אرאده אلهی  214  98

  قر�ملكي

 فلسفه عرفان  215  99

  ماهيت � مؤلفه ها

  علي فضلي

نصر حامد مکتب تأويلی و گفتمان وحی؛ نقد و بررسی آرאی قرآن شناختی   217  100

 אبوزيد

  �كتر ميثم توكلي بينا

  حميد �ضا شاكرين ويژگيهای عقايد دينی و بروندאد روش شناختی آن  218  101

  سيد حسين شر� �لدين אرزشهای אجتماعی אز ديدگاه قرآن کريم  219  102

 جهاد אقتصادی  220  103

  �� منظر قر��

  محمد عابد�

  محسن برهاني אخالق و حقوق کيفری   223  104

  حسن پناهي ���� فلسف� حکمت صدرאيی  224  105

  يا�� �كيلي مکتب تفکيک  226  106

  علي محمد حسين ���� אخالق گفتگو  227  107

  محسن مهاجرنيا אنديشه دفاعی אسالم  228  108

  �بو�لحسن غفا�� سير تطور عليّت در فلسفه אسالمی  229  109

  گا� مباني ��  230  110

 برينگامهای پسين در فلسف� 

  حسين عشاقي

  حسن معلمي نفس و روح در فلسفه אسالمی و آيات و روאيات  231  111

  علي عابد� شاهر��� نقد قو� شناخت  232  112
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آثار باالی 70 امتیاز

 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

אخالق و عرفان
* 

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

نظريه אعتدאل در אخالق  ۲۰۰ ۳

אسالمی
 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  دکتر حسين אترک

אسالمی
 

 ۷۱ 

 
 אجتماعیعلوم 

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

 אمتياز

نظريه אجتماعی אرتباط در  ۰۳۹ ۱

 قرآن
 ۷۸  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه مجيد کافی

אلگوهای تامين אجتماعی אز  ۰۴۱ ۲

ديدگاه אسالم وغرب
 

 ۵�۸۶  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه سيد رضا حسينی

توאنمند سازی منابع  ۰۴۹ ۳

אنسانی در نظام אرزشی 

אسالم
 

دکتر אمير حمزه 

 مهرאبی
 ۸۹  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

 جامعه شناسی جنسيت ۰۶۱ ۴

 با رويکردی אسالمی
حسين بستان 

 ۷۷  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه (نجفی)

 جنسيت و تربيت ۰۶۵ ۵

(نقد ديدگاه فمنيسم 

ليبرאل אز منظر אسالم
( 

علی دکتر سيد 

 حسينی زאده
 ۵�۸۱  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

אخالق و عرفان
* 

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

نظريه אعتدאل در אخالق  ۲۰۰ ۳

אسالمی
 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  دکتر حسين אترک

אسالمی
 

 ۷۱ 

 
 אجتماعیعلوم 

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

 אمتياز

نظريه אجتماعی אرتباط در  ۰۳۹ ۱

 قرآن
 ۷۸  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه مجيد کافی

אلگوهای تامين אجتماعی אز  ۰۴۱ ۲

ديدگاه אسالم وغرب
 

 ۵�۸۶  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه سيد رضا حسينی

توאنمند سازی منابع  ۰۴۹ ۳

אنسانی در نظام אرزشی 

אسالم
 

دکتر אمير حمزه 

 مهرאبی
 ۸۹  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

 جامعه شناسی جنسيت ۰۶۱ ۴

 با رويکردی אسالمی
حسين بستان 

 ۷۷  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه (نجفی)

 جنسيت و تربيت ۰۶۵ ۵

(نقد ديدگاه فمنيسم 

ليبرאل אز منظر אسالم
( 

علی دکتر سيد 

 حسينی زאده
 ۵�۸۱  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه
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88

 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

بررسی و نقد  ۰۸۲ ۶

سياستگذאری فرهنگی 

جمهوری אسالمی אيرאن
 

 ۷۵�۷۹   شمس אلدين گودرزی 

 پديدאر شناسی: ۰۹۴ ۷

تصوير אسالم در سينمای 

 غرب

 ۵�۸۶   جوאد אمين خندقی

تجلی معانی و مفاهيم  ۰۹۶ ۸

زيباشناسی در شهرسازی 

אسالمی
 

دکتر حسن ستاری 

 ساربانقلی
  ۸۹�۵ 

אقتصاد تعاونی אز منظر  ۲۰۴ ۹

אسالم
 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  אحمد علی يوسفی

 אسالمی
 ۸۷�۲۵ 

تغييرאت אجتماعی אز منظر  ۲۶۹ ۱۰

قرآن
 

 ۷۹   محمد يعقوبی بشوی

 علوم سياسی

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

 بررسی فقهی ۰۶۳ ۱

فرمانبردאری و نافرمانی 

 مدنی

 ۵�۷۷  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه سيد جوאد ورعی

نگرش های فلسفی  ۰۷۶ ۲

سياسی در آرאی 

صدرאلمتألهين
 

 ۷۶   شريف لک زאيی

فلسفه سياسی عالمه  ۱۹۳ ۳

 طباطبايی و אيرאن معاصر

אحمد رضا يزدאنی 

 مقدم
 אسالمیپژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 
 ۷۹�۵ 

قدرت سياسی אز ديدگاه  ۲۰۶ ۴

قرآن کريم
 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  باقریسيد کاظم سيد 

 אسالمی
 ۷۲ 

مبانی فلسفه سياسی  ۲۵۸ ۵

مشاء
 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی مرتضی يوسفی رאد
 پژوهشکده علوم و אنديشه سياسی

 ۷۰   
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 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

 فقه و حقوق

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

 مبانی کالمی و فقهی ۰۶۲ ۱

אمر به معروف و نهی אز 

 منکر

 ۷۲  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه سيد جوאد ورعی

مرאحل سه گانه پيشگيری  ۰۷۰ ۲

אز جرم در آموزه های 

 قرآنی

دکتر قدرت אهللا خسرو 

 شاهی

 ۹۴  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

نسبت حيات با אرزشهای  ۱۰۱ ۳

مورد حمايت حقوق کيفری
 

 אيرאن و אسالم

 ۸۵   بنیאسماعيل آقا بابائی 

حجاب شرعی در عصر  ۱۱۲ ۴

 پيامبر
 ۷۵   אمير حسين ترکاشوند

حقوقی  –بررسی فقهی  ۱۸۲ ۵

 تغيير جنسيت
محمد مهدی کريمی 

نيا
 

  ۸۳ 

אالستنساخ אلبشری و ما  ۱۸۷ ۶

אألحکام يتفرع عليه من 

 אلوضعيه

 ۸۱   مهدی אلحبيبی بينا

אصول و معيارهای کيفر  ۱۹۴ ۷

 گذאری אز منظر مکاتب 

 حقوقی در مقايسه با

 آموزه های אسالمی 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  غالمرضا پيوندی

 אسالمی

 ۷۲ 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  محمد عرب صالحی روش شناسی حکم ۲۰۵ ۸

אسالمی
 

 ۷۳ 

ويژگيهای عقايد دينی و  ۲۱۸ ۹

 بروندאد روش شناختی آن
پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  حميد رضا شاکرين

אسالمی
 

 ۸۰ 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  محسن برهانی אخالق و حقوق کيفری  ۲۲۳ ۱۰

אسالمی
 

 ۷۶ 

نظام אإلرث فی ضوء  ۲۳۸ ۱۱

 אلقرآن אلکريم
 ۸۴   خالد غفوری
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 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

تأثير ديدگاه های فقهی  ۲۳۹ ۱۲

بر قوאنين کيفری در جرאيم 

عليه تماميت جسمانی
  

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی אسماعيل آقابابائی بنی

 پژوهشکده فقه و حقوق

 ۸۹ 

אنديشه کالمی عصمت و  ۲۴۱ ۱۳

پيامدهای فقهی و אصول 

فقهی آن
 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی אحمد مينايی
 

پژوهشکده فقه و حقوق
 

 ۷۴ 

مکتب فقهی محقق  ۲۴۳ ۱۴

אردبيلی
 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  محمد علی سلطانی
 אسالمی

پژوهشکده فقه و حقوق
 

 ۷۳ 

אصل حسن نيت در  ۲۵۲ ۱۵

قرאردאدها و جايگاه آن در 

فقه אماميه و حقوق אيرאن
 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی علی جعفری

 پژوهشکده فقه و حقوق

 ۷۰ 

در آمدی بر فلسفة אحکام  ۲۵۵ ۱۶

و رאه های אستکشاف آن
 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی حسنعلی علی אکبريان

 پژوهشکده فقه و حقوق

  

۷۹ 

 

אعاده حيثيت و جبرאن  ۲۵۶ ۱۷

خسارت معنوی ناشی אز 

 دعاوی کيفری

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی جوאد فخار طوسی

 پژوهشکده فقه و حقوق

 ۷۴ 

 جايگاه قوאعد אستظهار در ۲۵۷ ۱۸

 حل مسئله مستحدثه 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی رضا אسالمی 

 پژوهشکده فقه و حقوق

 ۷۰ 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی روح אهللا شريعتی אنتخابات אز نگاه فقه ۲۶۰ ۱۹
 پژوهشکده علوم و אنديشه سياسی

 ۸۵ 

 علوم تربيتی

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

 ۷۰   زهرא محققيان אميد و آينده پژوهی ۰۲۱ ۱

روאنشناسی خويشتندאری  ۰۳۲ ۲

جنسی با رويکرد אسالمی
 

 ۷۵  پژوهشگاه قرآن و حديث مهدی عباسی

 بازسازی دينی ۰۳۴ ۳

نگاهی روאن شناختی به 

 توبه

 ۵�۸۳  پژوهشگاه قرآن و حديث محمد تقی تبيک
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 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

فلسفه تعليم و تربيت  ۰۳۵ ۴

אشرאق
 

 ۷۵  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه محمد بهشتی

آسيب شناسی تبليغ دينی  ۰۴۴ ۵

 با تأکيد بر مخاطبان جوאن

 –سيد محمد تقی حسينی 

دکتر غالمرضا صديق 

 אورعی

 ۷۸  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

نظريه های روאن  ۰۴۵ ۶
درمانگری و 

 مشاوره

و فنون، אرزشيابی و  (درمان، אصول

مطابقت های فرهنگی
( 

 –مسعود جان بزرگی 

 ناهيد نوری 
 ۸۳  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

نظريه های نوين روאن  ۰۴۶ ۷

 درمانگری و مشاوره

אصول،  م،ي(مفاه

فنون و  زمها،يکانم

یفرهنگ یمطابقتها
( 

 –مسعود جان بزرگی 

 سيد محمد غروی
 ۸۳  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

אصول روאن درمانگری و  ۰۵۲ ۸

مشاوره با رويکرد אسالمی
  

 (مفاهيم ، فرآيند و فنون)

 مسعود جان بزرگی 

 سيد محمد غروی
 ۵�۸۹  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

۹ ۰۵۵ 

۰۵۶ 

۰۸۶ 

 تيو ترب ميفلسفه تعل

 مشاء

جلد אول: مبانی تعليم و 

 تربيت

حجت אالسالم دکتر 

 یمحمد دאود
 ۷۲  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

 تاريخ و سيره

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

 אمتياز

تحول گفتمان در گزאرش  ۰۴۸ ۱

 وאقعه کربال

( با تکيه بر آثار فارسی تا 

אوאسط قرن دهم هجری 

 قمری)

دکتر سيده رقيه مير 

 אبولقاسمی
 ۷۵  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

تاريخ نگاری محدث  ۰۵۸ ۲

قمی
رحمه אهللا

 

 ۷۷  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه رحمت אهللا بانشی
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 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

فرهنگ و تمدن مغرب  ۰۶۸ ۳

אسالمی در عصر بنی 

مرين
 

دکتر عباس برومند 

 אعلم 

رقيه אنارکی
  

 ۷۹  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

 علوم و حديث

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

مبانی و معيارهای جرح و  ۰۲۹ ۱

تضعيف رאويان نزد 

قدمهای شيعه
 

 ۷۸  پژوهشگاه قرآن و حديث مهدی غالمعلی

אتان کلبرگ و حديث  ۱۰۰ ۲

אماميه
 

 ۷۲   سيد مصطفی مطهری

אرزش معرفت شناختی  ۱۷۹ ۳

خبر وאحد در אعتقادאت و 

علوم אنسانی
 

 ۷۲   عبدאله محمدی

 علوم قرآنی

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

אمتياز
 

 روش شناسی ۱۰۹ ۱

 تفسير قرآن

 ۹۰   علی نصيری

مکتب تأويلی و گفتمان  ۲۱۷ ۲

وحی؛ نقد و بررسی آرאی 

قرآن شناختی نصر حامد 

אبوزيد
 

پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه  دکتر ميثم توکلی بينا

 אسالمی

 ۷۵ 

مالکهای توسعة آيات  ۲۴۶ ۳

אالحکام قرآن کريم
  

سيد جعفر صادقی 

 فدکی
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ אسالمی

 مرکز فرهنگ و معارف قرآن

 ۷۹ 

 فلسفه و کالم و عقايد

ميانگين  سال نشر  موسسه/مرکز پژوهشی پژوهشگر نام אثر کد אثر رديف

 אمتياز

אثر پذيری אالهيات فلسفی  ۰۰۸ ۱

کالم يهود אز فلسفه و 

אسالمی در دورة ميانه
 

 ۵�۸۸   سيد لطف אهللا جاللی

قدمای
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 های مرتبط فهرست آثار دאرאی אمتياز باالی هفتاد به تفکيک گروه

אرزيابی معرفی باور دينی  ۰۲۳ ۲

در אنديشه فضيلت 

محورאنه زگربسکی و 

بررسی آن بر אساس
 

حکمت متعاليه
 

 ۸۷   غالمحسين جوאدپور

رويکردی אنتقادی به مبانی  ۰۵۴ ۳

 فلسفی 

 »فلسفه برאی کودکان«

بر אساس حکمت متعاليه
 

دکتر سيد علی 

 ستاری 
 ۵�۸۲  پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه

حقيقت قرب به خدא در  ۰۸۹ ۴

אسالم و مسيحيت با تکيه 

بر قرآن و عهد جديد
 

 ۸۴   אسماعيل عليخانی

مبانی אلگوی אسالمی  ۰۹۱ ۵

 אيرאنی پيشرفت

بازسازی אلگوی حکمت 

متعاليه در باب אسالمی 

 سازی معارف فلسفی

سيد ميثم بهشتی 

 نژאد
  ۷۵ 

אرزش معرفت شناختی  ۰۹۳ ۶

دليل نقلی
 

 ۵�۷۱   عبدאهللا محمدی

محمد حسن قدردאن  رאبطه خدא و جهان ۲۰۱ ۷

 قرאملکی
 ۵�۷۰  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی

محمد حسن قدردאن  أسماء و صفات خدא ۲۰۸ ۸

 قرאملکی
 ۵�۷۲  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی

۹ 

 

 فلسفه عرفان ۲۱۵

 ها ماهيت و مؤلفه
 ۶�۷۱  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی علی فضلی

 ۸۴  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی حسن پناهی آزאد فلسف� حکمت صدرאيی ۲۲۴ ۱۰ 

 گام مبانی אز ۲۳۰ ۱۱

گامهای پسين در فلسف� 

 برين

 ۷۷  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی حسين عشاقی

نفس و روح در فلسفه  ۲۳۱ ۱۲

אسالمی و آيات و روאيات
 

 ۷۱  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی حسن معلمی

علی عابدی  نقد قو� شناخت ۲۳۲ ۱۳

 شاهرودی
 ۵�۷۸  پژوهشگاه فرهنگ و אنديشه אسالمی
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94

عنوان پژوهش: مکتب تاویلی و گفتمان وحی نقد و 
بررسی آرای قرآن شناختی نصر حامد ابوزید

پژوهشگاه  ش(/   -1357( بینا  توکلی  میثم  پژوهشگر: 
فرهنگ و اندیشه اسالمی

انتهای  تا  سطوح  رسمی  اتمام  حوزوی:  تحصیالت 
پایه دهم . تحصیالت دانشگاهی: دکترای فلسفه دین و 
مسائل کالمی جدید از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 

آزاد اسالمی تهران.
روایت  به  النبی  مسجد  در  فاطمی  خطابه  تألیفات: 
همراه  قرآن  ختم  روزانه  راهنمای  بغدادی،  طیفور  ابن 
بحار   43 جلد  اعراب  و  ترجمه  المومنین،  امیر  ذکر  با 
خالق  پیوند  السالم(،  علیها  زهرا  حضرت  )زندگانی 
حامد  نصر  اندیشه  مبادی  واکاوی  تصوف؛  و  اعتزال 
ابوزید، درسنامه توحید، حدیث غضب، تحقیق و احیای 
نسخه خطی جدید از خطبه فدک در آثار ابن المشهدی، 
ترجمه کتاب اشپیتزر با عنوان »برهانی های جدید در 

در  غربیان  پدیدارشناختی  »رویکرد  مقاله ی  خدا،  اثبات 
مطالعات شیعه شناسی« »لزوم اتخاذ رویکرد تربیتی در 

اخالق پزشکی اسالمی.
خوارزمی  دبیر جشنواره  فعال ترین  تقدیرها:  و  جوایز 
در سطح آموزش و پرورش، رتبه  دوم سومین جشنواره 
هنر آسمانی در بخش نمایش نامه 1389، رتبه دوم پایان 
نامه دکتری در جشنواره هنر دینی، رتبه سوم جشنواره 
پایان نامه های قرآنی کشور، بیست و یکمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم.

پژوهش های برگزیده دهمین دوره

1



9513
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

ابوزید،  حامد  دیدگاه های  درباره  پژوهشی  چکیده: 
معتقد  است. وی  باب وحی  در  فقید مصری  اندیشمند 
بود که نباید چنین باشد که وحی بر تمام جوانب زندگی 
عربی و یا اسالمی سیطره یابد. وی تفسیری دیگرگونه 
از دین و قرآن و وحی داشت. از آنجا که او متخصص 
در ادبیات عرب بود، رویکردی ادبی و گفتمانی به دین 
اتخاذ کرد و از این منظر به نقد باورداشت های اسالمی 

رایج پرداخت.
از دیدگاه پژوهشگر، با توجه به شهرتی که ابوزید در 
جهان عرب دارد به عنوان نماد اعتزال نو و نواندیشی 
در  او  آثار  مجموعه  و  می شود  شناخته  اسالمی  عربی 
جزء  وی  دارد.  خواننده  بسیار  هم  عادی  مردم  میان 
نخستین محققانی است که مقاالتی در باب هرمنوتیک 

به فرهنگ عربی وارد کرد.
پرسش اصلی تحقیق این است که دیدگاه ابوزید در 
باب مبادی معرفت شناختی، ساختار وجودی و رهیافت 
داللت شناختی وحی چیست؟ ابوزید از چه منابع فکری 
سود جسته و از چه اندیشه های غربی یا اسالمی تاثیر 

پذیرفته است؟
این تحقیق از یک مقدمه و سه فصل با این عناوین 
و  اهمیت  مساله،  )بیان  مقدمه  است:  شده  تشکیل 
رونق  )بسترهای  تفسیری  جریان های  و...(،  ضرورت 
نوزایش  مدرنیته،  معاصر،  دوره  در  تفسیری  مکاتب 
تفسیری،  مکاتب  و  جریان ها  اجمالی  شناخت  عربی، 
نمودار روش شناختی طیف های تفسیری عربی(، نگاهی 
به زندگی و آثار ابوزید، مبادی معرفت شناختی، ساختار 
رهیافت داللت  قداست،  و  مندی  تاریخ  وجود شناسی، 
شناختی، رهیافت ادبی، ابوزید دوران اروپایی، چرخش از 
متن پژوهی به گفتمان کاوی، چرخش از وحی گزاره ای 
به تجربه دینی، رهیافت چند گفتمانی به قرآن، عبور از 

تلقی متنی.
جهت  از  ابوزید  است:  آمده  گیری  نتیجه  بخش  در 
معرفت شناختی به عقل ضروری معتقد نیست و آنچه 
در  که  است  رای  همان  دارد،  نظر  در  عقل  عنوان  به 

کریم،  قرآن  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  حنفی  فقه 
متنی ادبی است که اعتبار خود را از فرهنگ و پذیرش 
و  سنت  نمی توان  آن  کنار  در  و  می کند  دریافت  عرب 
تراث را نشاند، بلکه این بخش ها متون ثانوی اند که در 
حاشیه متن شکل گرفته اند. در انگاره های اصلی ابوزید 
که مشتمل بر نقد ادبی قرآن، هرمنوتیک و تاویل، اعتبار 
فرهنگی و نشانه شناسی سوسور است، هیچ چیز نویی 
آموزه ها  این  کاربست  است  جدید  آنچه  ندارد.  وجود 
دوران  در  مقدس  کتاب  مسحیی  منتقدان  سان  به 
البته  پیامبر است که  بر  برای قرآن و وحی  روشنگری 
در آن تفاوت های اسالم و مسیحیت لحاظ نشده است. 
یکدیگر  با  انگاره ها  این  ناهماهنگ  و  ناموزون  ترکیب 
در آثار او چشمگیر است. او بیشتر ادیبی توانا بود که از 
موضع متون ادبی صرف به قرآن می نگریست و دغدغه 
ادبیات، تمام ذهن او را به خود معطوف کرده بود. طبیعتا 

این نگاه تک بعدی و فاقد جامعیت الزم است.

 عنوان پژوهش: روش شناسی تفسیر قرآن

پژوهشگر: علی نصیری )1344(/ پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی

تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیالت 
دانشکده  از  حدیث  و  قرآن  علوم  دکترای  دانشگاهی:  

الهیات دانشگاه تهران.
علمی  همایش های  در  شرکت  پژوهشی:  سوابق 
جهانی  کنگره  علی،  امام  کنگره  خانواده،  نظام  سمینار 
و  خمینی  امام  نراقی،  فاضلین  بزرگداشت  مالصدرا، 
حکومت اسالمی، امام خمینی و عرفان، همایش زیبایی 
شناسی قرآن و ...، راهنما و مشاور علمی پایان نامه های 

2



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

96

علمی  مجالت  مقاالت  ارزیابی  ارشد،  کارشناسی 
پژوهشی.

حدیث  سنت،  و  کتاب  متقابل  رابطه  کتاب:  تایف 
شناسی، بررسی مکتب صدرالمتالهین، آشنایی با جوامع 
حدیثی شیعه و اهل سنت، قرآن و هنر، نزاهت قرآن از 

تحریف، هنر و زیبایی شناسی از منظر قرآن و...
معرفت  استاد  دینداری،  آفت  گری  اباحه  مقاالت: 
حریم  از  دفاع  و  معرفت  استاد  علمی،  اخالق  منظر  از 
والیت، آسمانهای هفتگانه از منظر قرآن، اعجاز قرآن از 

منظر شهید مطهری و عالمه بالغی و...
جوایز و تقدیرها: اثر برگزیده معاونت پژوهش حوزه 
اثر  شناسی(،  حدیث  )کتاب   1384 خواهران  علمیه 
قرآن  متقابل  )رابطه   1388 حوزه  سال  کتاب  برگزیده 
و  آیسسکو  و  فارابی   جشنواره  برگزیده  اثر  سنت(،  و 
یونسکو )رابطه متقابل قرآن و سنت( 1388، اثر شایسته 

تقدیر کتاب فصل 1391 )روش شناسی نقد احادیث(.
و گسترده ترین  دیرپاترین  درباره   پژوهشی  چکیده: 
نوع مطالعات قرآنی یعنی تفسیر قرآن است که از روزگار 
نزول، بخش هایی از قرآن کریم تا امروز در حال انجام 

است. معرفی قرآن کریم در سایه ژرف اندیشی در آیات 
و استخراج مفاهیم و مدالیل آنها قابل تحقق است؛ یعنی 
کاری که باید در قالب تفسیر و از سوی مفسران انجام 
گیرد. از دیدگاه پژوهشگر، جهانیان تشنه معرفت باید از 
رهگذر فرایند تفسیر با پیام های این کتاب آسمانی آشنا 
شوند. از جمله مباحثی که از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و تقریبا توجه چندانی به آن نشده بررسی و پاسخ 
است  الزم  آیا  است:  اساسی  پرسش  دو  این  به  گویی 
مفسر برای تفسیر یک سوره یا یک آیه، پیش از آنکه 
بخواهد نتایج واکاوی تفسیری خود را در اختیار دیگران 
بگذارد از فرایند خاصی تبعیت کند؟آن گاه که مفسر به 
نتایجی دست یافت آیا الزم است این نتایج و دستاوردها 
را به صورتی روشمند در قالب الگویی خاص و مشخص 
در اختیار دیگران قرار دهد یا آنکه انعکاس آن نتایج به 

هر شکل ممکنی قابل پذیرش است؟
و  سوره ها  تفسیر  مراحل  است  کوشیده  پژوهشگر 
که  مدلی  نماید؛  ارائه  روشمند  مدلی  قالب  در  را  آیات 

تفسیر هر سوره را در ده مرحله به تصویر می کشد.
این پژوهش از یک مقدمه و دو جلد در پنج بخش 
با این عناوین تشکیل شده است: بازشناخت کلیاتی در 
زمینه روش شناسی تفسیر، روش شناسی تفسیر آیات 
)جایگاه آیه، فضای نزول، مفاهیم واژه ها، نکات ادبی، 
آیه،  بیرونی  ساختار  آیه،  درونی  ساختار  بالغی،  نکات 
تفسیر، بررسی روایات(، روش شناسی تفسیر سوره )نام 
زمان  نزول،  فضای  سوره،  جایگاه  آیات،  شمار  سوره، 
نزول، مکان نزول، اهداف سوره، محتوای سوره، ساختار 
تطبیقی  مباحث  سوره(،  بیرونی  ساختار  سوره،  درونی 
تفاسیر  اهم  اساس  بر  اخالص  سوره  تفسیر  )بازخوانی 

فریقین( و...
مفسران  عموم  است:  آمده  گیری  نتیجه  بخش  در 
و  نمی دیدند  خاص  الگویی  رعایت  به  ملزم  را  خود 
غیرروشمند  صورتی  به  را  قرآن  آموزه های  و  مفاهیم 
مخاطبان  اختیار  در  صورت  همان  به  و  کرده  فهم 
الگویی  قالب  در  تفسیری  آموزه های  ارائه  داده اند.  قرار 
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روشمند از چهار جهت مفید و ضروری است: فربه شدن 
در سایه  آیات  مدالیل  منقح شدن  تفسیری،  آموزه های 
بررسی جداگانه مراحل تفسیر، منقح شدن مدالیل آیات 
در سایه رعایت ترتیب مراحل تفسیر، تسهیل در مطالعه 
روشمندترین  در  تفاسیر.  روشمند  تدریس  و  تحقیق  و 
تفسیر موجود یعنی تفسیر مجمع البیان، تفسیر سوره ها 
تنها در چهار مرحله دنبال شده است: نام سوره، شمار 

آیات، فضیلت سوره، اعالم مکی و مدنی بودن سوره.

عنوان پژوهش: تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین 
کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی

پژوهشگر: اسماعیل آقابابایی )1347(/ پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی )پژوهشکده فقه و حقوق(

تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیالت 
دانشگاهی:  دکترای حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه 

قم.
پایان  علمی  مشاور  و  راهنما  پژوهشی:  سوابق 
مجالت  مقاالت  ارزیابی  ارشد،  کارشناسی  نامه های 

علمی پژوهشی، تدریس در دانشگاه.
تألیفات: بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، پیوند 
اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، مسائل فقهی 
حقوقی  و  فقهی  مسائل  هرمی،  شرکت های  حقوقی  و 
قتل از روی ترحم، جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران، 
تأثیر جنون پس از ارتکاب جرم  بر مجازات، مسئولیت 
کیفری ناشی از ترک فعل منجر به سلب حیات توسط 
از  پزشک، نقش مجازات مجنی علیه در مجازات قتل 
روی ترحم، نگاهی دیگر به تفاوت دیه زن و مرد، دیدگاه 
شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، 

دین اسالم و تدوین نظام اجتماعی، وظیفه پزشک در 
در  آن  نقش  و  اجماع  درمان،  با  بیمار  صورت مخالفت 
تداخل دیات در جنایات منجر  احکام کیفری،  استنباط 
به زندگی نباتی، واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری.

دانشجوی 1381  نامه سال  پایان  تقدیرها:  و  جوایز 
دین  کنگره  آن(،  پیامدهای  و  شکافی  کالبد  )کتاب 
پژوهان 1384 )کتاب پیوند اعضا( برگزیده کتاب فصل 
1389 )کتاب شرکت های هرمی(، برگزیده کتاب سال 
حوزه 1392 )کتاب قتل از روی ترحم(، برگزیده کتاب 

سال حوزه 1393 )نسبت حق حیات با ارزش ها(.
فقهی  دیدگاه های  تاثیر  درباره  پژوهشی  چکیده: 
جسمانی  تمامیت  علیه  جرایم  در  کیفری  قوانین  بر 
دادن  قرار  مبنا  است ضمن  درصدد  تحقیق  این  است. 
دیگر،  کیفری  قوانین  و  اسالمی  مجازات  جدید  قانون 
موضوعات و مواد قانونی مرتبط با جرایم علیه تمامیت 
جسمانی اشخاص را که به ظاهر برگرفته از آرای فقهی 
است و در عین حال اشکال های نظری فقهی و اجرایی 
را به همراه دارد، بررسی و نقد کند. این تحقیق بیشتر 
به مصادیق پرداخته و آورده  های فقهی، انتظارات جامعه 
و رویکرد قانون گذار را در چند نمونه از مواد قانونی در 
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بحث  به  اشخاص  تمامیت جسمانی  علیه  جرایم  حوزه 
می گذارد.

سوال اصلی پژوهشگر، این است که در قوانین شکلی 
و ماهوی راجع به تمامیت جسمانی علیه اشخاص کدام 
رای فقهی می تواند ضمن داشتن مستند قوی، بهتر به 
نیازهای جامعه پاسخ گوید؟ قانون گذاری کیفری با چه 

چالش های فقهی و حقوقی همراه است؟
این پژوهش از یک مقدمه و درآمد )رابطه فقه و قانون 
گذاری( و سه فصل با این عناوین تشکیل شده است: 
)محدودیت ها  کیفری  گذاری  قانون  مسئله  به  نگاهی 
محدودیت های  کیفری،  گذاری  قانون  ضرورت های  و 
فقهی، حوزه تعزیرات، تخصصی شدن اجتهاد و شورای 
فقهی و...(، تاثیرپذیری قوانین ماهوی از فقه در جرایم 
علیه اشخاص )ضمان و مسئولیت کیفری، جنبه عمومی 
در جرایم علیه اشخاص، شرکت در قتل و قصاص بعد 
فقه  از  قوانین شکلی  پذیری  تاثیر  و...(،  پیوند عضو  از 
اثبات دعوا، نقش حاکم  )ادله  در جرایم علیه اشخاص 

اسالمی در اجرای قوانین کیفری و...(.
این  پایان  در  پژوهشگر  نتیجه گیری  و  بندی  جمع 
نحوه  در  بسیاری  اختالفات  آنکه  رغم  به  است:  چنین 
تقنین کیفری و حجیت دادن به قانون مطرح است، اکتفا 
به عدم مخالفت با موازین شرعی راهکار راجحی است 
که با تایید شورای نگهبان مقررات مصوب شرعی هم 
تلقی می شوند. تغییر شرایط زمانی و مکانی امر غیرقابل 
انکاری است که در نتیجه هم در مسائل فقهی و هم در 
قانون گذاری موثر است و نمی توان بدون نادیده گرفتن 
شرایط به صرف طرح مسئله ای در فقه مستقیما آن را 
در مواد قانونی هم لحاظ کرد. در صورت فرار قاتل و 
دسترسی نداشتن به وی با آرای فقهی متعدد مواجهیم. 
در این خصوص قانون گذار، دیه را به ترتیب بر عهده 
اموال قاتل، عاقله وی و بیت المال متوجه ساخته است. 
این در حالی است که طبق یافته های این تحقیق، فرار 
دم  اولیای  حق  عمدی  تضییع  بلکه  ندارد،  موضوعیت 
معیار است. در نتیجه مواردی مثل خودکشی قاتل را هم 

در بر می گیرد. با این حال تحمیل دیه بر خویشان و بیت 
المال جای نقد دارد.

 عنوان پژوهش: انتخابات از نگاه فقه

پژوهشگاه علوم  پژوهشگر: روح اهلل شریعتی )1347(/ 
و فرهنگ اسالمی )پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی(

تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیالت 
الملل دانشگاه  ارشد حقوق بین  دانشگاهی: کارشناسی 

مفید قم.
فقه  علمی  گروه  در  عضویت  پژوهشی:  سوابق 
سیاسی پژوهشکده علوم واندیشه اسالمی قم، عضویت 
در انجمن حقوقدانان حوزه، عضویت در انجمن مطالعات 
سیاسی  فقه  گروه  علمی  هیئت  عضو  حوزه،  سیاسی 
پژوهشکده علوم واندیشه اسالمی، عضو شورای علمی 
گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم واندیشه اسالمی قم.

تالیفات: اندیشه سیاسی محقق حلی، حقوق و وظایف 
غیرمسلمانان در جامعه اسالمی، اندیشه سیاسی عالمه 
بحرانی، اندیشه سیاسی عالمه سید محمد کاظم یزدی، 
امام  انداز  دینی، چشم  اقلیت های  فقه سیاسی،  قواعد 

علی در اقلیت های دینی.
چکیده: پژوهشی درباره انتخابات، یکی از شیوه های 
شیعه  فقه  دیدگاه  از  حکومت  در  مردم  دانستن  سهیم 
جمله  از  مردم  برای  مشارکت  حق  شدن  قائل  است. 
حقوقی است برای افراد یک جامعه به رسمیت شناخته 
می شود و دولت ها موظف به شناسایی و رسمیت دادن 
این حق،  از جلوه های  یکی  مردم هستند.  این حق  به 
برگزاری انتخابات و انتخاب شکل نظام، مدیران، قانون 
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تصمیمات  و  سیاست ها  تعیین  کارگزاران،  گذاران، 
حساس و... است.

از دیدگاه پژوهشگر، این امر فواید زیاد و گاه مضرات 
دارد.  همراه  به  حکومت  و  جامعه  برای  اشکاالتی  و 
حاکمان،  دیکتاتوری  از  پیشگیری  همچون:  فوایدی 
افزایش رضایتمندی مردم از حکومت، انتخاب مدیران 
شایسته، اتخاذ سیاست های مستدل و شفاف و عالمانه 

و...
البته اشکاالت و آسیب هایی نیز از قبیل تاثیر پذیری 
عامه مردم نسبت به تبلیغات و تخریب افراد ناکارآمد به 

عرصه اجرایی، ممکن است به همراه داشته باشد.
امروزه این روش به دلیل رجحان مزایا و آثار مثبت 
استقبال مواجه شده و مردم، دخالت  با  اکثر جوامع  در 
از  الرعایه  عنوان حق الزم  به  را  خویش  سرنوشت  در 

حاکمان طلب می کنند.
پاسخ  در  می توان  را  پژوهش  این  ویژگی  مهمترین 
دادن به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی و 
انتخابات در  اجتماعی عصر جدید دانست: حکم فقهی 
عرصه های مختلف چیست؟ آیا می توان انتخاب مردم را 

منشا مشروعیت برای سپردن مدیریت های کالن کشور 
اسالمی دانست؟ شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده 

چیست؟ رای دادن حق است یا تکلیف؟
این  با  بخش  چهار  و  مقدمه  یک  از  پژوهش  این 
)انواع  کلیات  و  مفاهیم  است:  شده  تشکیل  عناوین 
موارد  انتخاباتی،  نظام های  انتخابات،  اشکال  مشارکت، 
اکثریت،  رای  )اعتبار  انتخابات  فقهی  مبانی  انتخابات(، 
 ( انتخابات  عرصه های  و...(،  بیعت  مشورت،  و  شوری 
انتخاب  گذار،  قانون  انتخاب  رفراندم،  یا  پرسی  همه 
حاکم و...(، مسایل انتخابات )شرایط انتخاب کنندگان، 
دیدگاه  از  انتخابات  از  فروعاتی  انتخاب شونده،  شرایط 

فقه(.
این  پایان  در  پژوهشگر  نتیجه گیری  و  بندی  جمع 
چنین است: حضور و نقش مردم در حکومت، حق مردم 
است. منافع جمعی شرکت و حضور مردم در حکومت 
از مضار آن است. مشارکت دادن مردم در قالب  بیش 
بقا و دوام حکومت موثر است.  انتخابات سالم در  یک 
گاهی  البته  او.  تکلیف  نه  است  فرد  حق  دادن  رای 
هر  به  ولی  بگیرد،  خود  به  تکلیف  شکل  است  ممکن 
حال در شمار حقوق فرد به حساب می آید. در اسالمی 
بودن یا نبودن نظام نمی توان رای گیری کرد، زیرا در 
که  اسالم  اساس  بر  باید  نیز  حکومت  اسالمی  جامعه 
در بحث شکل حکومت  ولی  باشد،  است  اکثریت  نظر 
می توان گفت که این امر به نظر عموم محول شده، چرا 
که در منابع اسالمی شکل و قالب خاصی برای حکومت 
در نظر گرفته نشده است. اصل بر علنی بودن رای است 
نه مخفی بودن آن. با استناد به قاعده الضرر و حرمت 
است.  ایراد ضرر ممنوع  و  فریب مردم  به جهل،  اغراء 
برای اطمینان از صحت انتخابات الزم است نظارت بر 

اجرای صحیح آن با دقت انجام پذیرد.
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عنوان پژوهش: مبانی و معیارهای جرح و تضعیف 
راویان نزد قدمای شیعه

پژوهشگر: مهدی غالمعلی )1353(/ دانشگاه قرآن 
و حدیث. 

تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیالت 
گرایش  اسالمی  معارف  مدرسی  دکترای  دانشگاهی:  

قرآن و متون.
علوم  پژوهشکده  ارشد  پژوهشگر  پژوهشی:  سوابق 
و معارف حدیثی، راهنما و مشاور علمی پایان نامه های 
علمی  مجالت  مقاالت  ارزیابی  ارشد،  کارشناسی 

پژوهشی علوم قرآنی و حدیثی.
سوابق مدیریتی: معاون پژوهشی پژوهشگاه قرآن و 

حدیث، سردبیر مجله علمی تخصصی حدیث حوزه.
تالیف کتاب: سبک شناخت کتاب های حدیثی، سیره 
و اخالق نبوی در جنگ ها، حدیث خوانی روشمند، عصر 

عاشورا، االصول السته عشر، حکمت نامه لقمان، و...
مایه های  بن  نگاری،  غیبت  بر  درآمدی  مقاالت: 
کهن  میانه  آسیای  نقش  روایات،  در  عصر  امام  غیبت 
نشر حدیث، سبک  در  بلخ  نشر حدیث شیعه، نقش  در 

شناسی آثار حدیثی شیخ بهایی و...
ملی  همایش  مقاالت  دوم  رتبه  تقدیرها:  و  جوایز 
 1392 صادق  امام  دانشگاه  الجامعه  الرضویه  الصحیفه 
برگزیده  رضوی(،  ادعیه  اسناد  و  منابع  بررسی  )مقاله 
حدیث  علوم  دانشکده  پژوهش  حدیث  همایش  دومین 
رجالیان،  آثار  گستره  در  ثقفی  مختار  )مقاله   1391
)کتاب   1393 رضوی  سال  کتاب  هفتمین  برگزیده 

زندگی به سبک خورشید(.
معیارهای  و  مبانی  کشف  درباره  پژوهشی  چکیده: 

است.  شیعه  عالمان  دیدگاه  از  راویان  تضعیف  و  جرح 
روایت به عنوان بخش مهمی از منابع اصلی دین در گذر 
زمان دستخوش رخدادها و جریاناتی شده که بیشتر از 
ناحیه راویان و محدثان بوده است. وضع حدیث و نقل 
روایات توسط راویان ناشناخته و... همواره سبب کاهش 
عالمان  است.  شده  گزارش  متون  به  مخاطبان  اعتماد 
مبانی  دارای  روایات  ارزشیابی  برای  گذشته  در  شیعه 
ویژه ای در حجیت حدیث بوده و مالک ها و معیارهایی 
حدیث  بازشناسی  بودند.  کرده  ترسیم  خویش  برای  را 
به  که  بوده  قرائنی  بر  تکیه  با  بیشتر  سقیم  از  صحیح 

اطمینان از صدور می انجامیده است.
راویان  تضعیف  مقام  در  قدما  پژوهشگر،  دیدگاه  از 
به جهات شخصی )مانند دروغ(، مذهب و عقاید )مانند 
غلو(، و آثار علمی )مانند متن شناسی( توجه داشته اند. 
و  عقالیی  مبانی  اساس  بر  راوی  تضعیف  مالک های 
اطمینان  عدم  عقلی  مبانی  مانند  است.  تشیع  کالمی 
از سخن  پرهیز  مبنای کالمی  و  دروغگو  آوری سخن 
غالیان. میزان و شرایط به کارگیری معیارهای تضعیف 
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بر پایه حد هر یک از این معیارها اعم از ضعف و جرح 
قابل تبیین است.

این  با  فصل  شش  و  مقدمه  یک  از  پژوهش  این 
)مفاهیم،  کلیات  و  مفاهیم  است:  تشکیل شده  عناوین 
مبانی جرح و  اسناد(،  و  تعدیل در شیعه، شیعه  جرح و 
تعدیل، معیارهای تضعیف در حوزه حدیث پژوهی راوی، 
معیارهای  امامت،  منکران  حوزه  در  تضعیف  معیارهای 
زیدی،  )کیسانی،  امامت  از  منحرفان  حوزه  در  تضعیف 
ناووسی، فطحی، واقفی، غالت(، معیارهای تضعیف در 

حوزه رفتار و ویژگی های ظاهری راوی.
محدوده پژوهش تا پایان سده پنجم هجری است. 
بررسی  دوره  این  در  محدثان  کتاب های  از  دسته  دو 
رجال  برقی،  )رجال  رجالی  کتاب های  الف:  است:  شده 
الفهرست  طوسی،  شیخ  رجال  غضائری،  رجال  کّشی، 
توضیحی  کتاب های  نجاشی(. ب:  رجال  شیخ طوسی، 
تهذیب  مفید،  شیخ  االرشاد  کتاب   ( متقدم  محدثان 
الفقه  اصول  فی  العده  الغیبه  و  االستبصار  و  االحکام 
شیخ طوسی، من الیحضره الفقیه شیخ صدوق، المسائل 

الناصریات و االنتصار و رسائل سید مرتضی(.
این  پایان  در  پژوهشگر  نتیجه گیری  و  بندی  جمع 
چنین است: نخستین جرقه درنگ در راوی و توجه به 
جرح و تضعیف راویان را پیامبر خدا با بیان »ایها الناس 
قدکثرت علی الکذابه« شعله ور نمود و امیرالمومنین با 
تقسیم  با  قیس هاللی  بن  پرسش های سلیم  به  پاسخ 
بندی چهارگانه راویان مرحله نخست چگونگی جرح و 
تعدیل را آغاز کردند. رجالیان متقدم در جرح و تضعیف 
راوی بر مبانی و اصولی تکیه کرده بودند که بخشی از 
این مبانی عمومی است که به صورت پیش فرض های 
به  متقدم  رجالیان  عملکرد  و  رجال  دانش  در  ثبوتی 
چشم می خورد. بیشتر مسلمانان حجیت سنت نبوی را 
را ملحق به سنت  ائمه  نیز سنت  پذیرفته اند و شیعیان 
نبوی دانسته اند. رجالی نمی تواند به دنبال جرح و تعدیل 
راه  اینکه  چه  نپذیرد؛  را  سند  ولی حجیت  باشد،  راوی 

رسیدن به سنت از روایات می گذرد.

 عنوان پژوهش: اقتصاد تعاونی از منظر اسالم

پژوهشگر: احمد علی یوسفی )1339(/ پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی

تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیالت 
دانشگاهی:  دکترای فقه و اصول )فقه االقتصاد( از حوزه 

علمیه قم.
پایان  علمی  مشاور  و  راهنما  پژوهشی:  سوابق 
مجالت  مقاالت  ارزیابی  ارشد،  کارشناسی  نامه های 
پردازی  نظریه  کرسی های  در  حضور  پژوهشی،  علمی 
اقتصاد  موضوع  با  علمی  مناظره  و  نقد  و  نوآوری  و 

مقاومتی، تاسیس انجمن علمی حوزه و...
فقهی  راهبردهای  و  پول  ماهیت  کتاب:  تایف 
اسالمی،  اقتصاد  ساختار  و  ماهیت  آن،  اقتصادی  و 
چالش های  و  اسالم  تورم،  و  ربا  مالیات های حکومتی، 

اقتصادی، خرید و فروش اسکناس و...
مقاالت: پول جدید از نگاه اندیشمندان، قرائت امام 
در  سرمایه  و  انسان  جایگاه  توسعه،  مفهوم  از  خمینی 

الگوی اسالمی و...
دین  و  حوزه  سال  کتاب  برگزیده  تقدیرها:  و  جوایز 
پژوهان و کتاب سال جمهوری اسالمی 1382-1380 
و  پژوهان  دین  کنگره  برگزیده  علی(،  امام  )دانشنامه 
کتاب سال حوزه 1380 ) کتاب ربا و تورم(، کتاب سال 
جمهوری اسالمی 1382 ) کتاب ربا و تورم(، اثر برگزیده 
کتاب فصل و کنگره دین پژوهان 1385 )کتاب نظام 

اقتصاد علوی( و... 
به  استناد  با  تعاونی  اقتصاد  درباره  پژوهشی  چکیده: 
آیات قرآن کریم و روایات چهارده معصوم است. تعاونی 
به شکل سنتی در جوامع اسالمی همیشه وجود داشته 
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که  اقتصادی  منظم  فعالیت  یک  شکل  به  اما  است، 
اجرایی  و مدل های  انواع  اصول،  اهداف،  مبانی،  دارای 
بنابراین  پدیده مستحدثه محسوب می شود.  باشد، یک 
شود  شناسایی  پدیده  این  مختلف  ابعاد  است  شایسته 
از  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  اسالمی  تعالیم  اساس  بر  و 
تعاونی،  نهضت  گیری  شکل  علت  پژوهشگر،  دیدگاه 
مفاسد حاصل از استقرار نظام سرمایه داری لیبرال بوده 
و  شناسی  هستی  مبانی  به  توجه  با  نظام،  این  است. 
نمودن سود مادی  انسان شناختی خاص خود، حداکثر 
شخصی را تنها رفتار عقالیی در عرصه اقتصادی معرفی 
نمود. اجرای این سیاست ها باعث شکاف طبقاتی و فقر 
گسترده شد. اندیشمندان برای نجات کارگران و رفع فقر 

گسترده به دنبال اقتصاد تعاونی رفتند.
این  با  فصل  چهارده  و  مقدمه  یک  از  پژوهش  این 
و  تعاونی  اقتصاد  ماهیت  است:  شده  تشکیل  عناوین 
گیری  شکل  تاریخی  تحوالت  تعاونی،  شرکت های 
اقتصاد تعاونی، آموزه های نظام اقتصادی سرمایه داری 
و اقتصاد تعاونی، آموزه های نظام اقتصادی کمونیسم و 
تعاونی،  اقتصاد  و  اسالم  بینشی  مبانی  تعاونی،  اقتصاد 
اهداف  تعاونی،  اقتصاد  و  اسالم  اخالقی  ارزش های 
اقتصادی تعاونی در اسالم، اصول رفتاری اقتصادی در 

اسالم، مالکیت در اسالم، بررسی اصول اقتصاد تعاونی 
و تحلیل آنها از منظر اسالم، بررسی مدل های اجرایی 
توزیع  تعاونی،  بخش  اقتصاد  جایگاه  تعاونی،  اقتصاد 

عادالنه ثروت، جمع بندی و نوآوری ها و پیشنهادها.
تعاونی  اقتصاد  است:  آمده  گیری  نتیجه  بخش  در 
اساسی  قانون  در  اقتصاد  بخش  از سه  یکی  عنوان  به 
رهبری،  معظم  مقام  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
راه  منطقی ترین  و  بهترین  از  یکی  را  تعاونی  اقتصاد 
تحقق عدالت اقتصادی می داند و آن را بن بست شکن 
است.  کرده  معرفی  فعلی  شرایط  در  کشور  اقتصادی 
همچنین به مسئولین تاکید دارند که اقتصاد تعاونی را 
بخش  اقتصاد  کنند.  معرفی  مردم  به  مختلف  به طرق 
اسالم  اقتصادی  نظام  زیربخش های  از  یکی  تعاونی 
است. بنابراین هدف غایی نظام اقتصادی اسالم، هدف 
غایی اقتصاد بخش تعاونی نیز خواهد بود. اقتصاد بخش 
اهداف  آنها  تامین  با  تا  باشد  گونه ای  به  ید  با  تعاونی 
کشف  از  پس  شود.  تامین  نیز  اسالم  اقتصادی  نظام 
الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی بر اساس تعالیم اسالمی 
باید قوانین و نیز سیاست های اقتصاد تعاونی بر اساس 

الگوی مطلوب، مورد بررسی و بازسازی قرار گیرد.

االهیات فلسفی یهودی  اثرپذیری  عنوان پژوهش: 
از فلسفه و کالم اسالمی در دوره میانه با تاکید بر 

ابن میمون

موسسه   /)1354( جاللی  اهلل  لطف  سید  پژوهشگر: 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول/ تحصیالت 
دانشگاهی:  دکترای ادیان و عرفان از موسسه آموزشی 
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و پژوهشی امام خمینی.
پایان  علمی  مشاور  و  راهنما  پژوهشی:  سوابق 
مجالت  مقاالت  ارزیابی  ارشد،  کارشناسی  نامه های 

علمی پژوهشی.
سوابق مدیریتی: مدیریت و نظارت در موسسه شیعه 
شناسی قم، عضو گروه ادیان و مذاهب جامعه المصطفی.

تاریخ  طاووس،  بن  سید  آرای کالمی  کتاب:  تالیف 
عقاید ماتریدیه، آشنایی با فرق تسنن و...

مقاالت: پژوهشی  در باب ماتریدیه، باورهای کالمی 
تنوع،  مطلوبیت  جاودانگی،  باب  در  تاملی  ماتریدیان، 

درسنامه تاریخ تشیع و...
شیخ  جشنواره  سوم  تا  اول  رتبه  تقدیرها:  و  جوایز 
طوسی )1382-1392، رتبه دوم کتاب سال دین 1387، 
جایزه کتاب فصل 1386، رتبه دوم کنگره دین پژوهان 

1385، برگزیده جایزه نقد کتاب 1387،
چکیده: پژوهشی درباره الهیات یهودی در سه دوره 
)یونانی مآبی، میانه، مدرن( با تاکید ویژه بر دوره میانه 
است. الهیات فلسفی یهودی در این دوره که همزمان با 
رونق علم و فلسفه و کالم در جهان اسالم بوده )قرن 
سوم تا هشتم هجری( نسبت به دو دوره دیگر اهمیت 
میمون  بن  موسی  پژوهشگر،  دیدگاه  از  دارد.  بیشتری 
قرطبی مهمترین شخصیت در این دوره است که هم به 
لحاظ ادبیات و روش شناسی و هم در مباحث اعتقادی 

از متفکران مسلمان اثر پذیرفته است.
نتیجه  این  به  تحلیل  و  مقایسه  شیوه  با  پژوهشگر 
مشابه  ساختاری  یهودی  فلسفی  الهیات  که  رسیده 
معتزلی  کالم  خصوص  به  اسالمی  کالم  ساختار  با 
بحث  در  یهودی  فلسفی  الهیات  دارد.  اسماعیلیه  و 
خداشناسی، اثرپذیری بیشتری از فلسفه و کالم اسالمی 
داشته و در موارد بسیاری دقیقا از تعابیر و استدالل های 
دانان  الهی  است.  گرفته  بهره  اسالمی  کالم  و  فلسفه 
یهودی با الهام از کتاب مقدس و با تاثیر از اندیشمندان 
مسلمان، قائل به نظریه خلق از عدم و نیز پایان جهان 
هستند. آنها در مباحث مربوط به انسان همچون فالسفه 

آزاد  اراده  و  اختیار  نفس،  جاودانگی  به  قائل  مسلمان، 
قائلند.  ویژه  جایگاهی  در جهان  انسان  برای  و  هستند 
)توانایی  ویژه  کماالت  از  برخوردار  را  انسان  همچنین 

ارتباط با خدا و دریافت وحی( می دانند.
یکی از مهمترین ویژگی های این تحقیق را می توان 
بهره بردن پژوهشگر از منابع کهن و دست اول الهیات 
یهودی  دانان  الهی  آثار  از  پژوهشگر  دانست.  یهودی 
در قرون میانه مانند موسی بن میمون، سعدیا گائون و 

یحیی بن پاقودا مستقیما بهره برداری کرده است.
این پژوهش از یک مقدمه پنج فصل و یک خاتمه 
تشکیل شده است. در مقدمه به تعریف موضوع، ضرورت 
و اهمیت این موضوع پرداخته شده است. در فصل اول، 
معرفی  و  یهودی  فلسفی  الهیات  تبارشناسی  و  ماهیت 
مهمترین مکاتب و جریان های مورد بحث قرار گرفته 
الهیات  پذیری  اثر  از:  عبارتند  بعدی  فصل های  است. 
فلسفی یهودی از فلسفه و کالم اسالمی در زمینه روش، 

خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی. 
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این  پایان  در  پژوهشگر  نتیجه گیری  و  بندی  جمع 
و  محور  سنتی  خود،  اساس  در  یهودیت  است:  چنین 
مبتنی بر سنت بارویکرد شریعت محور است. عهد عتیق، 
شامل قوانین و مقرراتی است که روابط فردی و جمعی 
فلسفی  الهیات  می کند.  تنظیم  را  یهود  قوم  عبادات  و 
یهودی از ابتدای ظهور شریعت یهود با آن همراه نبود. 
با  یهودیت  که  کرد  پیدا  دوره ای ظهور  در  الهیات  این 
سنت ها و فرهنگ های دیگر تماس پیدا می کند. الهیات 
فلسفی یهودی همزمان با رشد و گسترش اندیشه فلسفی 
و کالمی اسالمی در فضای فکری جهان اسالم شکل 
گرفت. موسی بن میمون، جامع ترین شخصیت متفکر 
یهودی است که مهمترین کتاب فلسفی الهیات یهودی 
را نوشته است. او دانش خود را از جهان اسالم اخذ کرد. 
کتاب دالله الحائرین ابن میمون از زمان نگارش تاکنون 
یهودیت  در  فکری  مختلف  جریان های  بر  اثر شگرفی 
در  مسلمان  فیلسوفان  از  وی  اثرپذیری  است.  داشته 
بخش قابل توجهی از مباحث )مثال بحث تنزیه و نفی 
تجسیم و نظریه آفرینش( از نوع اثر پذیری مستقیم و 

شبه مستقیم بوده است.

عنوان پژوهش: اصول روان درمانگری و مشاوره 
با رویکرد اسالمی )مفاهیم، فرایند و فنون(

غروی/ محمد  سید  و  جان بزرگی  مسعود  پژوهشگر: 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

چکیده: پژوهشی درباره مفاهیم و فرایند و فنون روان 
درمانگری،  روان  است.  اسالمی  رویکرد  با  درمانگری 
اصالح  هدفش  که  است  تخصصی  و  تعاملی  فرایندی 
یا ارتقای سطح بهداشت روانی است. روان درمانگر بر 
اساس یافته های خود درباره مشترکات انسانی دست به 

ساخت  و  تحول  پدیدایی،  درباره  فرضیاتی  فرمولبندی 
برنامه ای  اساس  بر  و  مراجع می زند  اختالل  یا  مشکل 
که در آن همه متغیرهای مداخله گر شناسایی، کنترل، 
تعدیل و مطالعه می شوند تا او بتواند اثر برنامه مشاوره و 

درمان خود را بر مشکل مراجع بررسی کند.
از دیدگاه پژوهشگر، روانشناس اصلی انسان، خداوند 
فرضیات  گرفتن  و  او  به  تاسی  بدون  که  است  متعال 
اساسی از وحی که دانش قطعی تلقی می شود، این راه 
انسان  خالق  نرسد.  مقصود  سرمنزل  به  است  ممکن 
بهترین  و  مراقبت  برای  را  وجودی  راهنمای  بهترین 
برنامه را برای ارتقا و سالمت مخلوق خود طراحی نموده 

است.
روان درمانگری امروزه پیشرفت شایان توجهی یافته، 
بخشد.  التیام  را  رنجدیده  بشر  جان  نتوانسته  هنوز  اما 
معنویت  می خواستند  خود  مراجعان  از  درمانگران  روان 
برای  بعد  و  بگذارند  مشاوره  اطاق  در  پشت  را  خویش 
درمان وارد شوند و بدین وسیله خود را از یک موهبت 
الهی بنیادین محروم می کردند. امروزه در پژوهش های 
فراوان همان دانش بشری راه خود را به سوی معنویت 
غنی  منابع  است.  کرده  فراهم  الهی  تدابیر  با  تعالی  و 
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اسالمی زمینه را برای شکل گیری چارچوب هایی معتبر 
و معنوی برای کمک به افراد نیازمند فراهم می سازد.

اندیشمندان  کتاب های  مهمترین  از  بردن  بهره 
اندیشمندان  دیدگاه های  از  استفاده  و  غرب  روانشناس 
مسلمان از آغاز تا امروز و همچنین ارائه مطالب در قالب 
جدول و نمودار را می توان از مهمترین ویژگی های این 

تحقیق برشمرد.
تشکیل  عناوین  این  با  فصل  ده  از  تحقیق  این 
و  مشاوره  )تعریف  اصلی  مفاهیم  و  کلیات  است:  شده 
انواع  تاریخچه،  اهمیت،  و  ضرورت  درمانگری،  روان 
مشاوره،  و  درمان  نظری  اصول  و...(،  درمانگری  روان 
آسیب  درمان،  شرایط  و  مراجع  مشاور  آمادگی های 
ارزیابی  و مشاور،  مراجع  ارزیابی  اصول  روانی،  شناسی 
معنوی و مذهبی، اصول عملی مشاوره و درمان، فرایند 

درمان، مکانیزم ها و فنون درمان.
این  پایان  در  پژوهشگر  نتیجه گیری  و  بندی  جمع 
چنین است: فنون مذهبی در روان درمانگری در حال 
بر  مذهبی  فنون  از  استفاده  است.  روزافزون  گسترش 
مکانیزم هایی استوار است که به ماندگاری نتایج درمان 
کمک می کند. مکانیزم های درمان را می توان از زوایای 

و...(  فردی  )گروهی  درمانگری  نوع  مانند  مختلف 
متناسب با درمان بر اساس مکانیزم های آسیب زا و یا 
فنون  کرد.  تقسیم  درمان  در  آنها  اساس کنش وری  بر 
درمان نیز بر اساس مراحل و کنش مکانیزم های درمان 
را  مراجع  آمادگی  که  فنونی  مانند  تقسیم هستند  قابل 
برای تغییر باال می برد، فنون آرامش بخش، فنون تعدیل 

گر، فنون انرژی زا، فنون چالشگر، فنون تعالی جو.

و  فرمانبرداری  فقهی  بررسی  پژوهش:  عنوان 
نافرمانی مدنی

پژوهشگر: سید جواد ورعی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول.

فقه  گروه  علمی  هیئت  عضویت  پژوهشی:  سوابق 
مشاور  و  راهنما  دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  حقوق  و 
علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد، ارزیابی مقاالت 

مجالت علمی پژوهشی.
دولتمردان،  و  شهروندان  وظایف  و  حقوق  تألیفات: 
اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون  مستندات  و  مبانی 
مبانی فقهی جهاد، بررسی فقهی اصل در روابط خارجی 

دولت اسالمی،  پژوهشی دراندیشه سیاسی نائینی.
اسالمی،  جمهوری  سال  كتاب  تقدیرها:  و  جوایز 
كتاب سال حوزه، پژوهِش برتر دین پژوهان،اثر برگزیدة 

جشنواره امام خمینی)ره(.     
چکیده: پژوهشی درباره لزوم فرمانبرداری از قوانین و 
مقررات حکومتی با استناد به آراء اندیشمندان مسلمان 
سیاسی  نظام های  در  مدنی  نافرمانی  و  مقاومت  است. 
از  و  می رود  شمار  به  نو  پدیده ای  و  مسئله ای  امروز، 
جامعه  در  می گردد.  محسوب  شهروندی  حقوق  جمله 

9



13
94

داد 
خر

ن/ 
وها

 پژ
ین

ۀ د
ه نام

ویژ

106

اسالمی هم مردم و هم حکومت باید از حقوق و تکالیف 
خود آگاه باشند تا از حدود تعریف شده تجاوز نکنند.

جامعه  در  می  شود  احساس  پژوهشگر،  دیدگاه  از 
روشن  تکالیف  و  حقوق  از  برخی  مرز  و  حد  اسالمی 
اعتراض  حق  خود  برای  موارد  برخی  در  مردم  نیست. 
و نافرمانی قائلند و از برخی قوانین سرپیچی می کنند. 
حکومت ها نیز حقی برای مخالفت با قوانین قائل نیستند 
از  تاکنون  آنجا که  از  برخورد می نمایند.  متخلفان  با  و 
نشده  نوشته  زمینه  این  در  مستقل  اثری  فقهی  نگاه 
مورد  روشنی  به  آن  مرز  و  حد  مبانی،  که  است  الزم 
)قوه مجریه،  تا مسئوالن حکومتی  گیرد  قرار  پژوهش 
مقننه و قضائیه( با علم و آگاهی هرچه بیشتر به اداره 

امور بپردازند.
سیاست،  عرصه  در  مهم  پرسش  یک  به  پاسخ 
حقوق و فقه اسالمی را می توان مهمترین ویژگی این 
تحقیق دانست. پرسشی که هر روز بر گستره و ابعاد و 

پیچیدگی های آن افزوده می شود.
این تحقیق از یک مقدمه و ده فصل با این عناوین 
تشکیل شده است: مفاهیم و کلیات )فرمانبرداری مدنی، 
نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی و..(، مبانی فرمانبرداری 

مدنی، فلسفه حق، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، 
نافرمانی  و  مقاومت  مشروع،  دولت  در  مدنی  نافرمانی 
و  مقاومت  جواز  مستثنیات  نامشروع،  دولت  در  مدنی 
نافرمانی مدنی، دولت و نافرمایان مدنی، مرجع تشخیص 

ناروایی قوانین و تصمیمات دولت. 
نافرمانی  عنوان  است:  آمده  گیری  نتیجه  بخش  در 
مدنی در برابر یک قانون، سیاست یا تصمیم با عناوینی 
چون بغی و براندازی محاربه و سلب امنیت اجتماعی، 
نافرمانی  قلمرو  است.  متفاوت  انقالب  و  قیام  شورش، 
مدنی مجاز در جوامع دینی محدودتر از جوامع غیردینی 
منظور  به  غیرقانونی  اقدامی  که  مدنی  نافرمانی  است. 
وادار کردن دولت به لغو قانون یا تصمیم ناعادالنه است 
مشروط به این شرایط است: پیمودن همه راه های قانونی 
راهکارهای  نتیجه رسیدن  به  از  قانون، یاس  لغو  برای 
نافرمانی  آمیز.  اقدام خشونت  نوع  از هر  پرهیز  قانونی، 
مدنی در زمان حاکمیت معصوم ممنوع است. نافرمانی 
مدنی در حکومت غیرمعصوم در صورت رعایت موازین 
شرعی و مصالح عمومی و... ممنوع، ولی در صورت عدم 
رعایت موازین یادشده برای مردم ثابت است. بر دولت 
الزم است به منظور رفع این مقاومت رویکردی تدریجی 
در پیش گیرد: شنیدن سخن و اعتراض نافرمایان، اقناع، 
برخورد  بی طرف،  داروی  به  ارجاع  افشاگری،  مدارا، 

مناسب با نوع و میزان نافرمانی.
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زیبایی  مفاهیم  و  معانی  تجلی  پژوهش:  عنوان 
شناسی در شهرسازی اسالمی

دانشگاه   /)1356( ساربانقلی  ستاری  حسن  پژوهشگر: 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

واحد  سازی  شهر  دکترای  دانشگاهی:  تحصیالت 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران.

پایان  علمی  مشاور  و  راهنما  پژوهشی:  سوابق 
مقاالت  ارزیابی  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی  نامه های 
مجالت علمی پژوهشی، عضو سازمان نظام مهندسی 
استان آذربایجان شرقی، انجمن علمی آموزش مهندسی 
ایران )انجمن علمی وزارت علوم(، انجمن علمی اخالق 
در علم و فن آوری، انجمن علمی آموزش عالی ایران ، 
انجمن علمی مدیریت آموزشی، انجمن علمی کتابداری 

و اطالع رسانی ایران-علم اطالعات و دانش شناسی.
مقاالت: نگرشی بر مفاهیم مدیریت شهری حضرت 
رسول اکرم)ص( در شهر مدینه تجلی زیبای مدیریت 
شهری در شهر اسالمی، سطح بندی شهر در کالم پیامبر 
معیارهای  مبنای  بر  مسکن  معماری  طراحی  اسالم، 
اقلیمی شهر تبریز، بررسی و تحلیل طرح های کاربندی 
به کار رفته در تیمچه های بازار تبریز، آرمانشهر در آرای 
تشابه  وجوه  بررسی  ایران،  مشروطه  روشنفکران عصر 
مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی )باغ فین 
کاشان(، کاربرد نظام زیبایی شناسی بر گرفته از قرآن 
کریم در طراحی شهری، تزیینات گره چینی در بناهای 

محله خانه بر ماسوله.
 1383 سال  نمونه  پژوهشگر  قدردانی ها:  و   جوایز 
باشگاه پژوهشگران جوان تبریز، پژوهشگر نمونه سال 
سال  در  استان  برگزیده  فرهنگی  پژوهشگر   ،1383

ملی  در همایش  در  فرهنگی  برگزیده  پژوهش   ،1389
با عنوان "تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت" ارائه 
شده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یزد- اسفند 1390، 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  فرهنگی  برگزیده  پژوهش 
و  هنر  دانشکده  علمی  برگزیده  پژوهشگر  تبریز،  واحد 
و  هنر  گروه  برتر  پژوهشگر   ،1392 سال  در  معماری 
معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال 1392، 
پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری در سطح منطقه و 

استان در سال 1392.
در  شناسی  زیبایی  مفاهیم  درباره  پژوهشی  چکیده: 
روایات  و  قرآن  آیات  به  استناد  با  اسالمی  شهرسازی 
چهارده معصوم است. خدا زیبا است و زیبایی را دوست 
دارد؛ بنابراین شهرهای اسالمی نیز می بایست نمودی از 
این حس زیبایی دوستی باشند. شهرهای عهد اسالمی 
دارای ارزش های زیبایی شناسانه ای هستند که از دیدگاه 
تفکر و اندیشه اسالمی و طرز نگرش اسالم به زندگی 

و هستی قابل توجه است.
مفاهیم  و  معانی  بررسی  پژوهشگر،  دیدگاه  از 
به  یافتن  برای دست  اسالمی  معماری  شناسی  زیبایی 
راهکارهایی علمی و کاربردی قابل استفاده در معماری 
ایران،  در  می رسد.  نظر  به  ضروری  بسیار  جدید  عصر 
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اسالمی،  هویت  باب  در  فراوان  بحث های  رغم  علی 
نشده  ترسیم  دقیق  به طور  اسالمی  مفهوم شهر  هنوز 
در  شناسی  زیبایی  تفکر  اصول  بردن  کار  به  است. 
معضالت  حل  سبب  می تواند  اسالمی  عهد  شهرهای 
شهری جهان معاصر نظیر ویرانی محیط زیست شهری 
محیطی  زیست  و  بصری  و  صوتی  آلودگی های  یا  و 
زیبایی  کیفیت  و  کمیت  افزایش  و  شهری  فضاهای 

شناسی فضاهای شهری شود.
این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش با این عناوین 
مساله،  )طرح  تحقیق  کلیات  است:  شده  تشکیل 
مبانی  و...(،  تحقیق  روش  اهداف،  ضرورت،  و  اهمیت 
نظری )تعریف زیبا و زیبایی، تعریف شهر، تعریف شهر 
درباره  مسلمان  و  غربی  اندیشمندان  دیدگاه  اسالمی، 
زیبایی و زیبایی شناسی، جلوه هایی از زیبایی شهرهای 
سرزمین های اسالمی، مصادیق شهر در قرآن و روایات 
و...(، تجزیه و تحلیل مباحث و آزمون فرضیات )تحلیلی 
بر زیبایی شناسی در اندیشه اسالمی و شهرهای عهد 

اسالمی و...(.
این  پایان  در  پژوهشگر  نتیجه گیری  و  بندی  جمع 
کامل  ایدئولوژی  یک  ارائه  با  اسالم  دین  است:  چنین 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  برای  کاملی  برنامه  بیان  به 
بشر پرداخته است. مشترکات شهرهای جهان اسالم را 
می توان این گونه برشمرد: پذیرا بودن تمامی تمدن ها 
و استفاده از دستاوردهای فرهنگی ملل تابعه، تاکید بر 

شهرسازی  الگوهای  تغییر  و  خدا  یگانگی  و  وحدانیت 
الگوهای  از  استفاده  عقیدتی،  مشخص  محور  حول 
هندسی  ترسیمات  پایه  بر  سازی  ساختمان  و  فضایی 

ساده و...
شهر مدینه به عنوان اولین دولتشهر در تمدن اسالمی 
نمودهایی کلی از رهنمودهای شخص پیامبر اسالم در 
قلمرو مباحث شهرسازی است. در اندیشه اسالمی تفکر 
اسالمی  با مفهوم  کالبدی شهر  و کمال  ارتقا  مورد  در 
بدون کوشش برای رشد همزمان روح و معانی معنوی و 

اخالقی شهر بدون نتیجه خواهد بود.
پایانی این تحقیق، پیشنهادها و راهبردها بر  بخش 
مبنای یافته های تحقیق است: در طرح های شهری باید 
هویت  فضایی  کالبدی-  اجتماعی-  عوامل  مجموعه 
بر  مبتنی  شهری  فضاهای  بخش  زیبایی  و  دهنده 
محورهای کاربرد و مصداق نشانه  های زیبایی شناسی به 
کار رفته در قرآن کریم باشد: توجه به خداوند به عنوان 
چینش  توازن،  و  تناسب  وحدت،  زیبایی ها،  سرچشمه 
از  پیراستگی  رنگ ها،  گوناگونی  تضاد،  و  تنوع  منظم، 
شناسی،  زیبایی  هدفمندی  معنوی،  گذاری  اثر  عیوب، 
ساختار هندسی، همگرایی لفظ و معنا، آرایش واژگانی 
چند  ساختارهای  متضاد،  واژگانی  آرایش  متناسب، 
عدالت،  طیبه،  حیات  متقارن،  ساختاربندی  وجهی، 

موسیقی باطنی، تصویر پردازی هنری.


