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 مقدمه

 
نگاهی به کتاب انسان ساز هستی این نکته را روشن می نماید که قلم فرسایی در 

همچنان ادامه دارد. از این  جامعه انسانی بوده و متناسب با نیاز زمینه های مختلف علمی

رو تالیفات گوناگونی در قالب های پژوهشی همچون کتاب، رساله، مقاله، ویژه نامه و ... 

 به رشته تحریر در آمده است.

مدرسه علمیه چکیده تالیفات طالب سطح دو متن حاضر حاصل تنظیم و گردآوری  

 1400تا 1390در غالب تحقیق پایانی در بازه زمانی ()سالم اهلل علیهاپیروان حضرت زهرا

 شمسی می باشد. 

تالیفات طالب در این دهه در عرصه های علمی ـ دانشی  قابل ذکر می باشد که عمده

 قرآن و حدیث، فقه، خانواده و تاریخ می باشد.

ـ پژوهشی  از این رو جهت تجمیع و استفاده سایر محققان از این عرصه های علمی 

 در این مجموعه گردآوری شده است.ده آثار تالیف شده چکی

مروری بر آثار تدوین شده نشان می دهد که در این عرضه ها گستره علوم و معارف 

قرآن بیشترین طیف را به خود اختصاص داده که بدون شک متناسب با نیاز و سواالت 

 مختلف در این راستا می باشد.

 یریس، البالغه نهج یماندگار لیدال، زمان دربستر قرآن یجاودانگ :مباحثی از قبیل

و سایر عناوین  انهیمور و مورچه در یخداشناس، هیشعبان مناجات یاخالق یها آموزه در

 اطالع از آن ها به خواننده محترم واگذار می شود. که



2 

 

 
 
   
 

 

 
 

 

 

 موضوعات

 قرآنی               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



3 

 

 قرآن دربستر زمان یجاودانگ



  یساقیاصغر  یدکتر عل ی: آقااستاد راهنما

 ینجمه طاهر دهیس :پژوهشگر                                                           

 

 دهیچک

های قرآن و  به بررسی ویژگی «جاودانگی قرآن در بستر زمان»با عنوان تحقیقاین     

 یانطباق قرآن با نیازهای هر عصری پرداخته است. جاودانگی قرآن به معنا یکارها چگونگی راه

 باشد. یماندگاری آن در بستر زمان م

در  یا تازه یازهایو ن هاها را با خأل انسان ،یتوسعه و تکامل فکر و فرهنگ و تمدن بشر 

تازه بشر  یازهاین پاسخ به و دیجد یهاخأل که پرکردن سازد یروبرو م ینید شهیعرصه اند

از قرآن  نکهیا یبرا الزم دارد، میقرآن کر ژهیبه و نید هیمستمر را در منابع اول یشیاند ژرف

 نیا زمان دانست تا از اانطباق قرآن را ب یرموز چگونگ دیبهره گرفت با ازهایبه ن ییگوپاسخ یبرا

 کرد. افتیاز آن در ازهایمتناسب با ن یراه بتوان پاسخ

 آید، است و عالوه بر آنچه از ظاهر آن بدست می های هدایتی انسان جامع همه برنامه قرآن

 ماند. پاسخ نمی از چنان ژرفایی برخوردار است که در پرتو آن هیچ سئوالی بی

مترجمان و آن و استفاده از روایات معصومین)ر معارف قربا تعقل و تدبر مستمر د مفسران

های قرآنی با  حامالن وحی الهی( به بطن قرآن دست یافته و از آن برای انطباق دادن پیام

کارهای مهم  کنند. اجتهاد و استنباط  توسط مجتهدان یکی از راه مخاطبان جدید استفاده می

رابطه  ،راین قرآن توانسته بین ثبوتیت و تغیرباشد. بناب مشکالت هر عصری می هپاسخگویی ب

 برقرار کند.

آید  به عنوان وجهی از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی به شمار  تواند یاین تحقیق م ماحصل

ها  راهکارها( به بررسی ویژگی لوازم جاودانگی، که در سه بخش)تحلیل و تبیین جاودانگی قرآن،

 پردازد.  با نگاه کاربردی می

 

 قرآن یجاودانگ، تیجامع ،بطن ،تی: خاتمها واژه دیکل
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 نهج البالغه یماندگار لیدال



یریخانم ساره کشم استاد راهنما:  

 یگل محمد میمر :پژوهشگر                                                                     

 

 دهیچک

 یِمؤثر بر جاودانگ هایشاخصه یررسبه ب« نهج البالغه یماندگار لیدال»عنوان با تحقیق نیا

 پرداخته است. لیبد یکتاب ب نیا

ات دهنده گمراهان قرآن و نج یدرک معان یو راهنما غمبرانیگفتار همه پ جهیکتاب نت نیا

تازه  یازهایپاسخ به ن یپرور و جامعه ساز برا توجه به این صحیفه انسان .و گرفتاران است

از هزار سال از  شینهج البالغه پس از گذشت ب نکهیا . سِرِِّضرورت دارد عدالت یبرقرار ،یبشر

شد و گذشت زمان و ظهور افکار و  یماند و جهان یرض دیآن توسط مرحوم س یآور ردگ

که یبزرگ و برجسته امام عل تینخست شخص ،بر ارزش آن افزوده است ها مرتباً شهیاند

  اخص بودند.ش غیره و مانیا سخاوت، علم، ثار،یمانند ا یدر صفات

جلب کرده استفاده ماهرانه از  ودبه خ خیرا در طول تار بانیکه توجه اد گرید لیالبته دل

ها اما  سبک نیرغم تنوع ا یعل باشد. یم هیتشب جاز،یا استعاره، همچون سجع، یصناعات ادب

  بر کل متن حاکم است. یخوب یدست کیگذارد و  ینم یباق یشک

 ،یکالم شده که شامل خدا محور نیا یغن یبه محتوا زین یا اشاره قیتحق نیدر ا

رغم تنوع پرداختها از عمق آن کاسته نشده و  یباشد که عل یم ... و یموزآ ادب ،ییگراخرد

همچون قرآن  یقیعم یبه منبع معرفتو است  یکیکالم  ندهیندارد که گو یدیمخاطب ترد

 متصل است. 

 

 صاحت، بالغت ، محتوا، نهج البالغه، فامام علی :ها کلید واژه
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 سیری در آموزه های اخالقی مناجات شعبانیه



خانم معصومه سادات هاشمی راهنما: استاد  

همریم کالت پژوهشگر:  

 چکیده

توجه به آیات  با« های اخالقی مناجات شعبانیه سیری در آموزه»این پژوهش تحت عنوان 

که مناجات در راستای رسیدن  ، مبنی بر اینشده استتدوین  اطهارقرآن و احادیث ائمه 

اخالقی،  به اخالق ناب اسالمی در فرهنگ جامعه حاکم باشد و با بیان مضرات خود محوری و بی

-معرفی نماید و جامعه را به سوی کماالت اخالقی سوق دهد؛ دست فرهنگ صحیح اسالمی را

ان و بررسی فضایل های اخالقی مناجات شعبانیه و آشنایی با خصوصیات ماه شعب یابی به آموزه

 باشد. و آثار مناجات شعبانیه از جمله اهداف این تحقیق می

ای ضروری و حیاتی است. در دنیای به ظاهر  پرورش و تقویت اخالق برای هر جامعه

های چشمگیر علمی و تکنولوزی، متأسفانه روح اخالق و  پیشرفته امروز، با وجود پیشرفت

هدف اصلی خود که عبودیت پروردگار است، مورد غفلت  مناجات کمرنگ شده است و انسان از

 .های بزرگ روحی و فکری شود قرار گرفته است و باعث شده که انسان، دچار بحران

عنایت و توجه به این مناجات و عمل به فرازهای آن، انسان به درجه بندگی  بنابراین با

در مناجات واالی  علیگونه که موالی متقیّان حضرت  شود. هماننایل می پروردگار،

دارد؛ زیرا ادب در مناجات حکم شعبانیه، نهایت خضوع و خشوع را در برابر خداوند عرضه می

 کند که فرد سالک خود را تا حدامکان به مضامین و مفاهیم مناجات نزدیک نماید. می

آن با  های ی چون دعا و مناجات، ندا پرداخته شده و سپس، تفاوتمفصل اول ابتدا به مفاهی

ای اجمالی پیرامون مناجات شعبانیه شده است و  فصل دوم: ابتدا، اشاره یکدیگر بیان شده است.

فصل بانیه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن اهمیت و فضایل ماه شعبان و مناجات شع

نکات  :فصل چهارم .سوم: نکات برجسته اخالقی مناجات در حوزه فردی بیان شده است

 خالقی مناجات در حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.برجسته ا

 در این تحقیق از منابع روایی، لغت نامه و سایر کتب اخالقی نیز استفاده شده است.

 مناجات، مناجات شعبانیه، معرفت، اخالق فردی، اخالق اجتماعی :ها هکلید واژ
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 خداشناسی در مورچه و موریانه



 خطیب باشی ممریخانم  استاد راهنما:

 صدیقه کلیدری پژوهشگر:                                                  

 

 چکیده

باشد. اگر ساعاتی در زندگی این دو انگیز خداوند می مورچه و موریانه از مخلوقات شگفت

شود سازمانی وسیع از یک زندگی منظم و حشره باهوش دقت شود، دنیای عظیمی مشاهده می

ها شاید با تفکر و تعقل در مورد جهان  دقیق و کار فعالیتی خستگی ناپذیر. تا انسانصنعتی 

اند متوجه آفریدگاری شوند که  آفرینش، موجودات و حشراتی که در این جهان خلق شده

است. انسان با مطالعه در زندگی این حشرات به وجود آفریننده، خالق ناظم « اَحسنَ الخالقین»

 .بردو قادر پی می

واحد مصنوع برای شناسایی آفریدگار بهترین، جهان ماده و طبیعت به عنوان یک 

ترین برهان خداشناسی است و در جریان همین تحوالت مادی اراده  ترین و همگانی روشن

شود که اشعه جاودانی اوست که موجودات گردد و ثابت میحکیمانه آن ناموس ازلی کشف می

 بخشند. را مدد و حیات می

طالعه در اسرار کتاب آفرینش و موجودات گوناگون جهان که سراسر صفحاتش بر دخالت م

 دهد، برای شناخت و ایمان به اوست.اندیشه و عقل متعالی در خلقت آن گواهی می

های  های خلقت نشانه تواند به فراخور استعداد و بینش خود، در همه پدیدههر فردی می

شمار آن دلیل محکم و استواری بر وجود مبدأ  و در هر ذره بیپیوند، هماهنگی و تدبیر ببیند 

 هستی بیابد.

 

 مور، مورچه، موریانه، توحید. ها: واژه دیکل
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 استعاذه  در اسالم 



یریخانم ساره کشماستاد راهنما:   

 زنده دل بهیط :پژوهشگر                                                                     

 

 کیدهچ

 ییو روا یقرآن لیدال انیو هدف آن ب دهیپژوهش با عنوان استعاذه در اسالم به انجام رس نیا

 .باشدیانسان م یاستعاذه و نقش آن در زندگ

جویی است و در اصطالح خضوع و خاکساری برای خدا جهت کسب  به معنای پناه استعاذه

باشد از جمله استعاذه،  یم یارکان یاراباشد. استعاذه خود د توفیق و رها نشدن به حال خود می

که عالوه بر زبان،  ردیگ یصورت م یزمان یقیألجله. استعاذه حق منه و مستعاذ مستعاذبه، مستعاذ

و هر دو متوجه خدا شوند. اگر استعاذه دائمی  ردیموضوع قرار گ نیا ریهم تحت تأث نسانقلب ا

اعث رشد صفاتی چون تقوا، توکل و اخالص باشد آگاهی و توجه انسان را به خداوند بیشتر و ب

شود در نتیجه نسبت به خطرات دشمن چه دشمن خارجی )بالها، گزندگان،  در وجود انسان می

خیزد و پیروز  ( به مقابله بر مییاخالق یها لتیایمان انسان )گناهان و رذ دشمندشمنان( و چه 

 میدان خواهد شد. 

انسان نقش  یاستعاذه در زندگ میکه بدان شودیروشن م یموضوع زمان نیبحث در ا ضرورت

خدا  ادیخاطر و غفلت از  شیانسان دچار تشو ردیدارد چرا که اگر استعاذه صورت نگ ییبسزا

 به رو خواهد شد. رو یاریو با مشکالت بس شودیم

به آرامش و برطرف کردن  دنیرس یها از راه یکیاستعاذه به عنوان  اتیقرآن و روا در

نشود و خود را در پناه امن خداوند قرار  طانیش یها وسوسه ریکه چگونه انسان اسنیامشکالت و 

 ،یریمورد استفاده قرار گرفته: کتب تفس قیتحق نیدر اکه  یدهد، اشاره شده است. منابع

و در دو بخش شامل بیان ماهیت استعاذه و ارکان آن، دالیل عقلی  باشدیو ... م یقاخال ،ییروا

انسان شود که تأثیرات آن در زندگی  میت استعاذه و نقش استعاذه در زندگی میو نقلی بر اه

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 طانیاستعاذه، آرامش، شرور، ش ها: واژه دیکل
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 های عبادالرحمن در قرآن ویژگی



جناب آقای دکتر علی اصغر یساقیاستاد راهنما:   

 اشرف ذوالفقاری پژوهشگر:                                                   

 

 چکیده

به عنوان یکی از الگوهای معرفی شده در « های عبادالرحمن بررسی ویژگی»این تحقیق با 

ها و تعمیمشان به  قرآن کریم، درصدد معرفی اوصاف این الگوها به مسلمین و تشریح ویژگی

 باشد.افراد جامعه می

که با اختیار به بندگی پروردگارشان روی آورده و عبادالرحمن در حقیقت بندگانی هستند 

کنند. از جمله خصوصیات از رحمانیت موالیشان الگو گرفته و با مردم بر همین اساس رفتار می

این افراد؛ تواضع و فروتنی، مدارا با جاهالن، عدم شرکت در مجالس گناه، پرهیز از امور لغو 

گیرند که ر آخرت مشمول رحمت خاص الهی قرار میها بخاطر داشتن صفات واال، دباشد. آنمی

می شود در موردشان این نکته را بیان داشت که با انتساب به خداوند، جزء بندگان برگزیده 

 اند. شده

های کتاب آسمانی  ها با معارف ناب قرآنی آشنا شوند و در مسیر تکاملشان از آموزه اگر انسان

 خواهد شد و به آرامش حقیقی دست خواهند یافت. بهره گیرند مشکالتشان در زندگی کمتر

 عباد مفهوم تبیین و تحلیل عنوان با آن اول بخش: است بخش سه بر مشتمل تحقیق این

 گردیده است، تنظیم عبادالرحمن عقاید رحمان، مفهوم عبد، مفهوم فصل سه در که الرحمن

 عبادالرحمن ایجابی های ویژگی به اول فصل در که عبادالرحمن سیمای عنوان تحت دوم بخش

 دعایی مضامین سوم بخش و شده اشاره عبادالرحمن سلبی های ویژگی به دوم فصل در و

 پرداخته آنها پاداش و عبادالرحمن های خواسته به فصل دو در که آنست آثار و عبادالرحمن

 .است شده

 

.الرحمنعبادالرحمن، عباد، رحمان، ویژگی عبادالرحمن، عقاید عباد ها: کلیدواژه
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 در قرآن یعواطف انسان



 گوهرزهرا خانم  راهنما: استاد                                                      

 بحرآباد ییطباطبا سهینف یب یب :پژوهشگر                                                 

 

 دهیچک

شناخته  یف که عواطف سالم انسانهد نیدر قرآن با ا یبا موضوع عواطف انسان قیتحق نیا

اما  امدهیعاطفه در قرآن ن ایاست. کلمه عواطف   نگاشته شده ،ردیشده و مورد توجه قرار گ

 است.  شده انیخشم و ... ب نفرت، عشق، مصداق آن مانند محبت،

کائنات است. در حفظ  گریبر د یآدم یها ازیدر انسان و از امت یملکوت ییانسان، پرتو عاطفه

است که  نیخداوند ا یاز سو یوجود عواطف انسان لی. دلکند یل انسان به آنها کمک منس

 یها ارزش به اءیانب یها است. انسان در پرتو آموزش نیزم یبر رو خداو امانتدار او فهیانسان خل

 است. یها توجه به عواطف و احساسات انسان ارزش نیاز ا یکیکه  گردد یم  اهآگ شیخو

ها، محبت ما را به  ما توجه به نعمت یه بندگان کمال محبت را دارد و از سوب یتعال خداوند

در  زیمحبت به لوازم و آثار را ن ،یزی. محبت به هر چزدیانگ یبه شدت بر م شینعمت خو یول

 حاًیبه نام قلب صر یانسان بعد یتوجه دارد، چرا که قرآن برا یدارد اسالم به عواطف انسان یپ

 .کند یم رذک

عواطف  یبرا یحفظ ذات در انسان وجود دارد در قرآن عالئم زهیحب ذات با انگ همسأل

 است. نموده انیب یعاطف یاز فقر ییها نشانه نیانسان سالم و همچن

احکام  انیبه همه جوانب عاطفه انسان پرداخته است و در ب قیدق یاسالم با نگاه جهینت در

 است. توجه قرار دادهانسان را مورد  یبخش وجود نیخود ا نیو قوان

 

 عشق، خشم، ترس محبت، ،یعواطف، عاطفه، عواطف انسان ها: واژه دیکل
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  اتیقرآن و روا دگاهیاز د نیقی



آرام هیراض یب یخانم براهنما:  استاد  

  رایعاطفه پذ :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

 نیدر د نیقیآنجا که  از باشد. یم« اتیقرآن و روا دگاهیاز د نیقی»پژوهش  نیا موضوع

 شتریافراد دارد و ب یدر زندگ یبرخوردار بوده و نقش مهم یا ژهیو تیو اهم گاهیاسالم از جا

، ضرورت موضوع را یاثر نیچن ریالزم را ندارند، لذا تحر یموضوع آگاه نیاز ا زیافراد ن

 رساند. یم

 نیتر یاست. از اساس یاخالق یها و واژه می، شناخت مفاهیجهت اخالق پژوهگام  نینخست

با شناخت  ابتدا جستار نیاست. نگارنده در ا« نیقی»، مفهوم اتیدر قرآن و روا یاخالق میمفاه

و  ت، علم ثابنیقیآن برداشته و بر آن است که  ی، پرده از معنانیدر لغت و ثقل نیقیمفهوم 

« ذو مراتب»، مشکِّک نیقیدر آن راه ندارد.  یا و شائبه دیگونه شک، ترد چیاست که ه یاستوار

به خدا  مانیشکل ا نیدر قالب باالتر نیقیو حق ال نیقیال نی، عنیقیسه مرتبه علم ال بوده و در

 .ابدی ینمود م

از نوع علم  نیقیکه  نیمطلب ا حیاست. توض ی، عمل به دستورات و اوامر الهنیقی الزمه

به کمال خود،  شتری، و سپس با عمل بمانیا یعنیباالتر علم،  به مرتبه لیعمل تبد است و با

 رسد. یم نیقی یعنی

در اذهان افراد جهت بهره گرفتن از نعمت  یقو زهینگرش و انگ جادیپژوهش، ا نیا دستاورد

 باشد. یم یو ثروت اله

و به اعتبار  ینید قیو به اعتبار موضوع تحق یادیبر اساس نوع و هدف بن قیتحق نیا روش

 شیو با استفاده از ف یا اطالعات از نوع کتابخانه یاست و به اعتبار جمع آور یفیتوص تیماه

 انجام گرفته است. یبردار

 

 .نیقیحق ال،نیقیال نیع ،نیقیعلم ال ،نیقی ،قرآن ها: واژه دیکل
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 معلم در اسالم گاهیجا

 

یقرق یریخانم ساره کشمراهنما:  استاد  

 انیدیسع سهینف :پژوهشگر                                                             

 

 دهیچک

مقام معلم از  ییو واال تیاهم انیدر صدد ب« معلم در اسالم گاهیجا»عنوان  پژوهش با نیا

که خداوند  یزیبنا به  فطرت و تما یگفت؛ هر انسان توان یراستا م نیاسالم است درا دگاهید

که انسان  یاست. از زمان یریپذ تیو ترب میاز تعل ریموجودات در او قرار داده ناگز هیه بقنسبت ب

رشد  نیدر حال رشد و تکامل است و ا کندیگذارد و چشم به جهان باز م یبه عرصه وجود م اپ

جا که اصل در وجود انسان  . اما از آنردگییصورت م یو روحان یو تکامل در دو بُعد جسمان

نسبت هم معلم روح  نیروح است. به هم ماندیم یجسم باق یچه که بعد از فنا ت. آنروح اس

 برخوردار است. ییواال مقاماز ارزش و 

عالم و معلم  میتکر ،یعلم اندوز تیدر کالم خود بارها و به طرق مختلف بر اهم خداوند

 توانیم شانیا  رهیبه سو با رجوع  و ائمه امبریدر کالم پ یریبا س نیکرده، عالوه بر ا دیتأک

علماء و عظمت مقام معلم  میحضور در مجلس علم، تکر یآموز علم، علم تیاز اهم یآثار فراوان

 کرد. هدهمشا

نشان  ها نیشده که همه ا انیمعلم ب یرا برا یفیها و وظا یژگیو اتیدر قرآن و روا نیهمچن

 دهنده مقام شامخ معلم در اسالم است.

 انیو ب نیمان نخستلبه مع توان یمقام معلم در اسالم م تیاهم زانیم انیب یبرا یطرف از

در اسالم اشاره نمود و  شانیرسالت ا انیب نیباره و همچن نیدر ا تیو ترب مینظرات بزرگان تعل

معلم  کی یها ستهیشئون و با یبه بررس انینمود و در پا انیعظمت شأن آنها را ب قیطر نیاز ا

 خوب پرداخته خواهد شد.

 گاهیو جا یعلم و علم آموز تیاهم یو بررس انیشامل سه فصل است که به ب قیتحق نیا

 .پردازدیاسالم م دگاهیمعلم از د

 

 معلم گاهیجا م،یعلم، معلم، تعل ها: واژه دیکل
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 البالغهحقوق مردم در نهج
 

خانم ساره کشمیری   استاد راهنما:  

 فاطمه ساقی پژوهشکر:                                                                     

 

 چکیده

ماهیت و اهمیت حقوق، حقوق  به «حقوق مردم در نهج البالغه»با عنوان  تحقیقاین 

سیاسی  قتصادی،احقوق اجتماعی، قضایی،  ؛شهروندی که تمامی حقوق یک فرد جامعه از جمله

 می شود.  پرداختهها است،  حتی شامل حقوق افراد خاطی و اقلیلت

شود که اگر مردم با حقوق خود آشنا شوند، جلوی  ضرورت این تحقیق آن جا روشن می

شود  می باعث شود و اقتصادی و قضایی گرفته می های اجتماعی، سیاسی، بسیاری از سو استفاده

باشد و مصادیق خارجی داشته  )قرآن و نهج البالغه(، اسالممندرج در  قوانین و  که موارد

زوایا رسد، همچنین به  تر شود و به شکوفایی در تمامی به عدالت و توازن نزدیکجامعه 

 شود. های حکومت اسالمی کمک شایانی می استحکام پایه

ها و  در این تحقیق که رویکرد اصلی آن نهج البالغه است از منابع روایی، لغت نامه، کتاب

به رشته تحریر در آمده، استفاده شده  مقاالتی که پیرامون حقوق اجتماعی مردم در نهج البالغه

 .است

آوری شده است که به بررسی حقوق مردم در نهج البالغه  متن حاضر در دو بخش جمع 

 پردازد.  می

 

 اجتماع مردم،،  یعل امام حقوق، حق، ها: کلید واژه
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 در قرآن نیشیپ یها سنت استدراج در سقوط امت

 

یخانم طال بزراهنما:  استاد  

 رودیمحبوبه سف :پژوهشگر                                                                            

 

 دهیچک

است. هدف از  «در قرآن نیشیپ یها سنت استدراج در سقوط امت»مورد بحث  موضوع

شناخت سنت استدراج و عبرت گرفتن از امم گذشته است و از آنجا که  قیتحق نیا یگردآور

 قیامر غافلند ضرورت تحق نیاز ا یول شوندیسنت م نیشامل ا یادیافراد ز یکنون در جامعه

 . شدیاحساس م شیاز پ شیمطلب ب نیدرباره ا

کافران و فاسقان به هالکت، بر اثر  میمستقریو غ یجیشدن تدر کینزد یبه معنا استدراج

است که بخش نخست آن سکه  کی یاستدراج دو رو رامونیپ میاصرار بر کفر و گناه است. مفاه

 شیآن فرو رفتن در باتالق هالکت را نما گریو بخش د شینعمت و آسا انسان از یبرخوردار

 .دهدیم

تابع  یحرکت انسان و جوامع بشر ندیکه فرا کندیم ادی یاله یها سنت یبرخقرآن از  

سنت  توانیم نگرش، نیبشر برخوردارند با ا یدر زندگ ینیع یتیها از واقع سنت نیهاست. ا آن

 کرد.  یبررس یو اجتماع یاستدراج را در دو حوزه فرد

عذاب  نیعلل ا یاست. با بررس هاز ابتال به استدراج آمد یادیز یخیتار یها در قرآن نمونه

آن خود را از آن  یمنیا یکارها راه یریبا بکارگ متوانییم رد،یگ یدر برم زیرا ن یکه آثار فراوان

از دستورات  یاست. که نافرمان یاله یقطع یها استدراج از سنت نی. بنابرامیها مصون بدار عذاب

 هست. وبوده  ندهیهالکت اقوام گذشته و آ یخداوند عامل اصل

به اعتبار  قی. روش تحقباشدی... م قرآن و ریتفاس ،یمنابع استفاده شده عمدتاً کتب لغو نوع

  ینیو به اعتبار موضوع، د یا ات، کتابخانهاطالع یآور اعتبار جمع به ،یلیتحل ـ  یفینوع، توص

 .پردازدیسنت استدراج م یشده است که به بررس لیاز سه بخش تشک قیتحق نیااست.  یقرآن

 

 سنت استدراج، هالک، امت. ،یاله یها سنت ها: واژه دیکل
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 میقرآن کر دگاهیاز د یاله قیعوامل و موانع  توف

 

یاریداسفن هیفق یجناب آقا راهنما: استاد  

 یجودو هیعط :پژوهشگر                                                            

 

 دهیچک

 خداوند باشد. یم «میقرآن کر دگاهیاز د یاله قیو موانع توف عوامل»با موضوع  قیتحق نیا

ز ها، ا از انسان یا شود، بر دسته یافزون بر رحمت عام خود که شامل تمام موجودات عالم م

موهبت را  نیافراد از آن محرومند؛ ا گریدهد که د یم یو برکت لتیخاص، فض تیعنا یرو

 نامند. یم قیتوف

در  ارشیحال اگر از قدرت و اخت .باشد یاراده و حق انتخاب م یمختار و دارا یموجود انسان

 شیرارا به عنوان پاداش ب قیاسباب سعادت و توف زیخدا استفاده کند، خداوند ن یرضا ریمس

از او  قاتیبه عنوان مجازات توف د،یفراهم خواهد کرد. اما اگر در جهت گناه از آن استفاده نما

خداوند  قاتیسعادت و شقاوت انسان در گرو توف قت،یدر حق بیترت نیخواهند شد. به ا بسل

صت فر نیآنها را فراهم کرده و موانع را برطرف کند؛ و ا یها نهیزم دیاست که البته انسان با

 عوامل و موانع و عمل به آنها. نیمگر با علم به ا ستیممکن ن

عوامل و  انیو ب قیتوف قتیمردم از حق یسازنده جهت آگاه ساز یاثر نی، تدوقیتحق نیا

قرآن  یال بهمطالب از ال نیکه مردم به ندرت به دنبال کشف و درک ا رایباشد، ز یموانع آن م

و در دسترس قرار دادن آن  قیحقا نیا یکند با گردآور یم جابیروند. لذا ضرورت ا یم میکر

 .میباش گرانیرشد و سعادت خود و د ثباع

 ریاز اکثر  تفاس یریگ با بهره قیتوف  مرتبط با مسأله اتیآ ی هیشده کل یسع قیتحق نیا در

 شوند. یبررس یعیش

 

 .نیاالمر نیامر ب ار،یجبر، اخت ق،یعوامل توف ق،یموانع توف ق،یتوف ها: واژه دیکل
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 یآمل یو عالمه جواد یعالمه طباطبائ دگاهینفس و ارتباط آن با بدن از د

عطار رئوف  مهیخانم فه :راهنما استاد  

 زاده دریفاطمه ح :پژوهشگر                                                                 

 دهیچک

مسأله چگونگی رابطه نفس با بدن  ترین مباحثی که در علم النفس مطرح است، از پیچیده

های خاص خویش و  مجرد با ویژگی شود که نفس موجودی  آغاز می از آنجا دگییاست. پیچ

هایی که در همه مادیات وجود دارند. سخن در  بدن موجودی است مادی و جسمانی با ویژگی

 شود؟ ار میاین است که چگونه بین موجود مجرد و موجود مادی پیوند و اتحاد حقیقی برقر

داند که تا چه  الجمله به تاریخ فلسفه در عصر قدیم و جدید آشنا باشد، می کسی که فی  

صرف پیدا کردن نوع ارتباط نفس و بدن شده  ـ بخصوص فالسفه جدید ـ اندازه همت فالسفه

وجود آمده است. در توجیه این واقعیت، از دیرباز  های گوناگون به است و تا چه اندازه مکتب

در رابطه با روح سه دیدگاه وجود  شود؛ ها اشاره می نظریاتی مطرح شده است که به عمده آن

 دارد:

ماتریالیستى: روح جسمانیة الحدوث و جسمانیة البقاء است. در این نگرش وجود روح  نظریه

شیمیایى تفسیر  مجرد انسانى به کلى نفى شده و حرکات حیاتى آن به فعل و انفعاالت فیزیکى

تفسیرى داراى اشکاالت زیادى است و الهیون بطالن آن را با دالیل  است. چنین یدهگرد

 .اند همحکمى ثابت کرد

ایده آلیستى: روح روحانیة الحدوث و البقاء است. طبق این نگرش روح از قبل وجود  نظریه

دارد  شود. این دیدگاه منسوب به افالطونیان است نیز اشکاالتى داشته و سپس با بدن متحد مى

 .ستاز جمله چگونگى ارتباط یافتن آن با جسم در حال حاضر این دیدگاه نیز منسوخ گردیده ا

البقاء است اولین بیان کننده این دیدگاه  رئالیستى: روح جسمانیة الحدوث ونظریه  

مالصدرا است که بر اساس حرکت جوهرى و تأیید گرفتن از آیاتى چند از کالم اهلل مجید، 

آید؛ یعنى، وقتى ماده در بستر تکاملى خود  روح بر اثرتکامل جوهرى ماده پدید مىمعتقد است 

شکند و وارد مرحله و مرتبه  هاى مادى را مى رسد که تمام چارچوب به جایى مى یردقرار گ

شود. طبق این نگرش اشکاالت دو دیدگاه فوق بر  مى« عالم مجردات»وجودى باالترى؛ یعنى، 

 اتینظر نییتب نفس از منظر قرآن و قتیحق به مفهوم و این تحقیقدر  طرف گردیده است.

 شود. پرداخته میرابطه نفس و بدن،  یدر مورد چگونگ یآمل یاهلل جواد هیآ و ییطباطبا مهعال

 اتحاد ،یروحان حدوث، تجرد، نفس، روح، ها: واژه دیکل
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 حالل و حرام بر تکامل انسان یاثر غذا

 

یریکشمخانم ساره راهنما:  استاد  

 زاده یدیبتول توح :پژوهشگر                                                                     

 

 دهیچک

از جمله  ییهادیها و نبا دیاست با یاوامر اله یکه انسان ملزم و مکلف به اجرا ییجا آن از

خورد به منزله  یسان مکه ان یکند چون خوراک تیرعا یستیطعام حالل و اجتناب از حرام را با

و حالل باشد اثرش در قلب  زهیشود، پس اگر آن خوراک پاک یم ختهیر نیاست که در زم یبذر

کند و  یتراوش نم یکیشود و از اعضا و جوارحش جز ن یسلطان بدن است ظاهر م نزلهکه به م

ساوت و ظلمت ق نیکه در اثر ا د،ینما یم رهیو حرام باشد قلب را کدر و ت دیاگر آن خوراک پل

هر  میو تسل رفتنیگاه از پذ کند، آن یبه او نخواهد بود و پند و اندرز در او اثر نم یریخ دیام

گردان  یرو یتیجنا چیاز ه گریشود، بلکه د یمتاثر نم یاندرز چیکند و از ه یم یرخودا یحق

 .ستین

و  یـ روان یوححالل و حرام بر حاالت ر یو آثار خوردن غذا امدهایپ ق،یتحق نیدر ا هدف

قدر  گران اتیروا م،یپر نور قرآن کر اتیمنظور، از آ نیبه ا دنیباشد. جهت رس یم یاعمال آدم

 نیکه بزرگان در ا یو اخالق یپزشک ،یفقه یها مانند کتاب یو سپس کتبنیائمه معصوم

 .استفاده شده است ،اند در آورده ریتحر تهبه رش نهیزم

حالل و حرام  یغذا و غذاها تیدر بخش اول به ماه شامل سه بخش است که قیتحق نیا

آن دو از خوراک  یریبا روح و جسم و اثرپذ هیدر اسالم پرداخته شده و در بخش دوم رابطه تغذ

 انسان اشاره شده است و در بخش سوم به ارتباط غذا با تکامل انسان پرداخته شده است.

نوع غذا و استفاده آن را  ریثأتوان ت یه نمک میا کرده دایمهم دست پ نیمطالب به ا یبا بررس 

و  یدقت واف دنیدر خوردن و آشام دیگرفت و آن را انکار کرد، لذا با دهیانسان ناد یدر زندگ

 غافل نبود. یگاه مضر آن در زندگ ایو  دیرا نمود و از اثرات مف یکاف

 

 غذا، حالل، حرام، روح، تکامل، کمال. ها: واژه دیکل
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 طب اسالمی اهمیت جایگاه و

یطرق انیبلوچ میخانم مراستاد راهنما:   

 انیتارق بهیط :پژوهشگر                                                              

 دهیچک

جهت مورد  نیکه سالمت روح در گرو سالمت جسم است و از ا است نیا یاز بررس هدف

 توجه مردم به خصوص دانشمندان اسالمی بوده است.

 یمـاریو ب یجسم مردم را از لحاظ سالمت یها حالت بیاست که طب یصناعت طب

 ماریکه ب یکند و در صورت یآن را حفظ م حیصح یرهایکند و اگر سالم باشند با تدب یم یبررس

 گرداند. یبر م یباشند او را به حالت تندرست

حیوانی  نی وسپس مواد معد سنتی مبتنی بر طبیعت است و در درجه اول گیاهان و طب

 دهد. طبیعی را به عنوان دارو مورد استفاده قرار می

باشد و در  یم و امامانامبریپ ثیقرآن و احاد اتیآ یطب اسالم شیدایپ مبداء

 .است یهند یانیسر یونانیو سپس ترجمه کتب  شیدرجه دوم تجربه و آزما

دان علوم مختلف در تالش چند صد ساله دانشمن شهیروز که ر یدانش پزشک د،یترد یب

و گشودن  شرفتیدر حال پ زیاست و با سرعت ن یو تجرب یعلم یها تیبر واقع یدارد، مبتن

به آن  نیا یدارد، ول یو ممتاز ییاستثنا گاهیو کشف مطالب ناشناخته است، جا دیجد یدرها

به  دیکه طبّ جد یباشد. به عالوه با نگاه یبشر یازهایهمه ن یاسخگوکه بتواند پ ستیمعنا ن

 رد،یگ یم دهیوجود انسان را ناد تیاز واقع یمهم اریانسان دارد و بخش بس تیّو هو تیموجود

 داشته باشد. یابی امکان دست قیبه همه حقا

 یدر مورد طب، اطالعات اندک یدهد اعراب جاهل ینشان م یطب اسالم خچهیتار یبررس

و ...  نایس یابوعل ،یراز ان،یّبن حداشتند اما با ظهور اسالم و دانشمندان مسلمان همچون جابر

 . افتیمسلمانان به سرعت گسترش  انیطب در م

مزاج افراد بوده که از چهار مزاج  هیشد بر پا یکه در آن زمان در طب استفاده م ییها روش

 از بدن است. یماریخارج ساختن عامل ب گریشده است. روش د لیتشک

طب  ازاتیپرداخته شده است و امت یالمو اس یطب سنت انیبه تفاوت م قیتحق نیا در

 برشمرده شده است. کیبر طب کالس یو اسالم یسنت

 .طبیب طب، صحّت، درمان، پزشکی، بیماری، :ها واژه کلید
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 یدر قرآن و علم پزشک یغذاشناس

 

اینادرن دایخانم لراهنما:  استاد  

 یفاطمه کمال :پژوهشگر                                                                         

 

 چکیده

با عنوان غذاشناسی در قرآن و علم پزشکی به انجام رسیده، و هدف از آن اثبات  تحقیق این

 باشد. های آسمانی و علم روز می اعجاز و برتری قرآن نسبت به سایر کتاب

منظر قرآن نه از  هیبهداشت و اصول تغذ انیکه با ب ده،یآشکار گرد یامر زمان نیا ضرورت

را انتخاب، و از سالمت کامل برخوردار گردند، بلکه  ها نیشود، تا بهتر یکمک م تیتنها به بشر

هستند، به اثبات  یعقل لیکه به دنبال دل یکسان یاعجاز قرآن و از طرف خدا بودنش را برا

 برساند.

از  یخاص یاه دگاهیو د فیدهند، و تعار یم تیاهم اریبس هیبه تغذ یو علم پزشک قرآن

 دارند. هیتغذ

شود که بعد از خوردن، هضم شدن و  به ماده جامد یا مایعی اطالق می یدر علم پزشک هیتغذ

نمو، تولیدمثل  و ها جذب بدن گردیده برای نگهداری نسوج، رشد پس از اینکه از طریق روده

 رسد.  یم سلولی، تنظیم فعل و انفعاالت حیاتی، ایجاد حرارت و انرژی در بدن به مصرف

مواد الزم جهت رشد و ترمیم بافتهاست و تأمین مواد موردنیاز بدن  أمینوظیفه اصلی آن ت

خوریم اگر به طریقی در این وظایف  های بیرونی و درونی آن، و چیزی که ما می جهت فعالیت

. در صدسال گذشته و میتوانیم آن را به طور دقیق غذا بحساب آور شرکت نداشته باشد نمی

 های اخیر به اساسی بودن تغذیه در سالمت اهمیت بسیار داده شده است. ژه در سالبوی

که  کند یا به صورت غیرمستقیم است مثل این در قرآن کریم آیاتی که به تغذیه اشاره می

ها را به استفاده از غذاهای طیب دعوت کرده است، یا نام غذاها را به صراحت در  خداوند انسان

ه است. به جز آنچه که خداوند در قرآن بطور مستقیم و غیرمستقیم امر به آیات بیان فرمود

 یو بطور کل ها منع کرده است ها کرده، انسان را از استفاده برخی از خوراکی از آن هاستفاد

 نیهم .باشد یم هیپزشکان تغذ دییکه مورد تأ کند یم یرا به انسان معرف یا ییبرنامه غذا

 زند. یم قیتطب میرا با قرآن کر یموارد است که علم پزشک

 گاهیجا ،یغذا، تغذیه، موادمغذی، قرآن، علم پزشک ها: واژه کلید
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 آداب و بهداشت مقاربت

 

یقیحق انیخانم زهرا توکلستاد راهنما: ا  

 یفکور هیمرض :پژوهشگر                                                              

 

 دهیچک

 یشتریو دقت ب یبه آگاه ازیاست و ن تیقابل اهم یو روان یاز نظر روح «مقاربت»مسأله 

همسران جوان بوجود  یکه برا یو روان یاز اختالفات و مشکالت روح یاریچرا که بس دارد،

 باشد. یم ییزناشوها نسبت به مسائل  آن یاش عدم آگاه شهیر دآییم

نوشتار بوده  نیا نیتدو یصلهدف ا یعوارض انحرافات جنس خطرات و جوانان از یآگاه

به دنبال  یمقاربت یها یماریجامعه، ب در یجنس هاییروزافزون ناهنجار شیاست. چرا که افزا

 .سازدیمواجه م بیرا با آس ندهیدارد که نسل آ

 کرده انیرا ب اتیقرآن و روا آن در گاهیابتدا مفهوم مقاربت و جا مهم، نیبه ا یابیدست یبرا

پرداخته  ،یجنس یها یناهنجار نیو همچن ییآداب و بهداشت زناشو یرسو در ادامه به بر

 از ،یجنس یآزار گرید ،یجنس یخودآزار ،یچران چشم استمناء، ،یخواهد شد که همجنس باز

 یانسان امروز یو فکر یاز تالطم روح تیاست که همه حکا یجنس اتانحراف یاصل موارد جمله

 دارد. 

درمان آن پرداخته شده است که مـتاسفانه  یها و راه یمقاربت یها یماریبه ب زین انیدر پا

 اریشوند بس یمنتقل م یارتباطات جنس قیکه از طر ییها و عفونت هایماریب وعیروزها ش نیا

 گسترده شـده است.

 یماریاز ب یفعال هستند در معرض خطرات ناش یکه از نظر جنس یکه تمام افراد آن جهینت

مادر  قیاز طر ایبا فرد آلوده  یتماس جنس ها یماریب نیاکثر ا شهی. رقرار دارند یمقاربت یها

است که با آداب مقاربت از  نیها ا یماریب نیو راه برون رفت از ا شوند یآلوده به کودک منتقل م

 کنند. تیرا رعا یشرع آشنا و بهداشت جنس قیطر

 

 احکام مقاربت مقاربت، آداب جماع، ،یجنس زشیآم بهداشت مقاربت، ها: دواژهیکل
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 در قرآن عتیطب یمایس

 

یطرق انیبلوچ میخانم مر راهنما: استاد  

 عضد پور نیمه :پژوهشگر                                                              

 

 دهیچک

اصطالحات  زیاسـت چنانکه در علوم مختلف ن یمختلفـ یمعـان یدر لغـت دارا عـتیطب

ماده و  ه،یّسج زه،یغر ،ینهاد، سرشت، خو یبه معنا« طبع»از ماده  عتیگوناگون دارد. طب

و  ایو آسمان، کوه و دشت و در نیعبارتند از: زم عتیبارز طب قیآمده است. مصاد یجهان ماد

 ابرها، بادها و رعد و برق. اهان،یگ وانات،یها، ح رودخانه

 یاله ـاتیها را آ رده و آناشاره ک یعیطب یها دهیبه پد هیآ 750از  شیدر ب میکر قرآن

بلکه معرِّف  ستینه تنها دستگاه مخالف و معارض با خدا ن عتیشمرده است. از نظر قرآن طب

هدف خداوند متعال  نیلذا با توجه به ا د،یآ یمظهر علم او به شمار م زیعظمت و قدرت و ن

ها از راه مشاهده  نکند تا انسا یم یعیطب یها دهیبندگان را دعوت به تفکر و نظر کردن در پد

 ببرند. یخلقت او پ بیبه عجا نشیدستگاه آفر ینظم و هماهنگ

 انیها، جر سخن از صالبت کوه اهان،یگ ینیو نشاط آفر ییبایارائه ز عت،یطب نشیآفر انیب 

 اوست. مانهیحک ریخداوند و تدب تیوحدان رب یلینهرها، بارش باران، و وزش بادها و ... همه دل

پس از نزول بـاران، معـاد و  نیزنده شـدن زم دهینباتات و پد زیرستاخ قیاز طر خداوند

 یزیچ نیاست و ا یحتم دهیپد کیمعاد  که نیو ا اندینما یها م زنده شـدن دوباره را به انسان

عاجز نبوده پس به  نینخست نشیاو از آفر رایخداوند صعب و مشکل باشد ز یکه برا ستین

ها را برافراشت قطعاً زنده شدن  که آسمان یواهد بود و خداوندعاجز نخ زیدوباره ن نشیآفر

 یاست از هر فرصت تی. لذا قرآن که کتاب هداستیدشوادر ن یاو کار یمعاد برا دهیدوباره و پد

 رساندن انسان به خدا استفاده کرده است. یبرا یو هر موجود

 

 معاد د،یمواهب، توح عت،یقرآن، طب :ها واژه دیکل
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 در قرآن نیآسمان و زم

 

یریخانم ساره کشم راهنما: استاد  

 یریمنصوره کب :پژوهشگر                                                                     

 

 : دهیچک

ها، اوصاف  یژگیاز و یبرخ یبه بررس« و آسمان در قرآن نیزم»پژوهش با عنوان نیا

 .پردازدیقرآن م اتیآ چهیا از دره و سرانجام آن نیآسمان زم نشیآفر یچگونگ

هرچه  .بوده است زیها جالب و تفکرانگ انسان یبرا شهیهم نیها و زم شک مشاهده آسمانیب

و  شودیم انینما شتریها ب آسمان زیعظمت اسرار آم ابد،ییگسترش م یعلم و دانش بشر یایدن

 .دنماییم شیاز پ شیتر ب به اطالعات تازه یابیدست  یعطش دانشمندان برا

 خچهیکه؛ تار نیمواجه بوده است. مانند ا نیدر مورد آسمان و زم یاز ابتدا با سؤاالت انسان

 بوده است؟  یها از چه زمان آن شیدایپ

شگرف آن، هنوز در  یها شرفتیبا تمام پ یبشر یو تکنولوژ یکه امکانات علم آن مسلم قدر

انسان به  یآرزو نیگاه ا چیبوده و قطعاً ه ییدور دست در مراحل ابتدا یبه جهان یابیمورد دست

خداوند در  ببرد. یپ نیپنهان و ناشناخته آسمان و زم یایکه به تمام زوا ونددپیینم قتیحق

نموده است که در کل به خاطر عظمت  ادیشب و روز هم سوگند ، و آسمان نیبه زم میکرقرآن 

 خداوند است. شگاهیآنان در پ تیو اهم نشیآفر

و قرارگاه انسان و تمام موجودات زنده است. آسمان  شیکانون آسا نیقرآن زم نگاه از

است که اشراف کامل بر جهان  یاز عظمت ذات اقدس اله یگرید نشیهمچون سقف نشانه آفر

 دارد.

ها را مجموعاً در  آغاز کرده است و آن نیآسمان و زم نشیخلقت جهان را از آفر خداوند

بودند و در اثر انبساط  زیچ کیخلقت به هم بسته و  یابتدا ها در . آندیشش دوران آفر

 و از هم جدا شدند. افتهیو سعت  یجیتدر

مطلقه خداوند است و از  تیو ربو دیاثبات توح نیخلقت آسمان و زم انیقرآن از ب هدف

را از بند خرافات  سوق دهد و او کتایبه پرستش خداوند  است بشر را دهیمختلف کوش یها راه

ها پرداخته  از آن یو برکات ناش نیها و زم  که به خلقت آسمان یمختلف اتیبخشد. در آ ییرها

 .ستیجز خداوند ن یها در عالم کس ییبایز نیکه مبدأ همه ا کندیم انیاست، ب
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کره  یو انتقال یبشر، گردش وضع یآنها با زندگ یو سازگار یحاکم بر هست قیدق نیقوان

و ماه نشان از عظمت خالق  دیخورش یآسمان یها د منزلگاهوجو ن،یوزن سنگ نیبا ا نیزم

 دارد. یقدرت سترگ او و حکمت اله ان،یپا یمتعال، علم ب

جهان  نیاست که در ا یا زلزله افتد؛یاتفاق م امتیاز برپا شدن ق شیکه پ یجمله حوادث از

است که سراسر  یبی. زلزله عجستین سهیقابل مقا مشناسییکه م ییها با زلزله که دهدیرخ م

شده، همچون غبار در  ی. کوهها متالشزدرییرا درهم فرو م زیو همه چ ردگییرا فر م نیزم

به  نیو زم گردندیپارچه آتش م کی به ل،یو تبد هیبر اثر فشار تجز اهایدر گردد،یفضا پخش م

نظام  نین. همچافکندیم رونیچه در درون دارد به اذن پروردگارش ب آن و هر دآییحرکت درم

به هر سو رفت و  شوند،یها از مدارات خود منحرف م آن زدرییبرهم م یحاکم بر کرات آسمان

 .کنندیسقوط م تیو در نها شوندیاز هم شکافته و پراکنده م کنند،یآمد م

امور  نیفرمان پروردگارش است. همه ا میانفجار و شکافته شدن تسل نیآسمان در ا پس

خود نداند و  دانیجاو یجهان تا آن را سرا نیا یفنا نهیها در زم ه انسانسازنده است ب یهشدار

 به آن دل نبندد.

و  نیزم تیماه یشده است که بخش اول به بررس نیحاضر در سه بخش تدو قیتحق

و آسمان در قرآن و در بخش سوم؛  نیزم نشیو هدف از آفر انیآسمان در قرآن، بخش دوم؛ ب

 .پردازدیقرآن م دگاهین از دو آسما نیعمر زم انیبه پا

در قرآن و  عتیطب یمایچون؛ قرآن، نهج البالغه، س ییها متن حاضر از کتاب نیتدو در

مجمع  ریتفس ث،یاحسن الحد ریجامع، تفس ریچون؛ تفس یریکتب تفس نیمعارف قرآن و همچن

 و ... استفاده شده است. انیالب

به اعتبار روش  ،یقرآن قیتبار موضوع تحقبه اع ،یادیپژوهش به اعتبار نوع و هدف بن نیا

 .باشدیم یفیو روش توص تیو به اعتبار ماه یا اطالعات کتابخانه یجمع آور

 

 .امتیق نش،یآفر ن،یَآسمان، زم ها: واژه دیکل
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 یدر جامعه اسالم نظم و انضباط جادیا یها راه

یخانم طال بز راهنما: استاد  

 یصادق یلیل :پژوهشگر                                                                            

 دهیچک

باشد.  یم «ینظم و انضباط در جامعه اسالم جادیا یها راه»مسأله  رامونیپ یبررس ،این اثر

اصول  روینظم و پ یرفتار دارا یدادن کار، آراستن؛ و انضباط به معنا بیترت ینظم به معنا

 است. نیمع

فـراوان نموده، مشـاهده  دینظـم و انضبـاط تأک تیاسـالم، بر رعا نیمب نیه دک ییجا آن از

از  یبرا یراه حل یما را به سو یو اجتماع یمختلف فرد یها در عرصه یانضباط یو ب ینظم یب

موضوع به طور همه  نینوشتار به ا نیدر ا لیدل نیدهد. به هم یمعضل سوق م نیبردن ا نیب

 ت. شده اس اختهجانبه پرد

 از سه بخش:  قیتحق نیا

نظم و  یو اصطالح یلغو فینظم و انضباط که در سه فصل الف: تعر یـ مفهوم شناس1

نظم  یها ج: عرصه ت،یریو مد یزیر نظم و انضباط که شامل هدف، برنامه یها انضباط، ب: مؤلفه

شود و  یم یو اجتماع یمختلف فرد یها بارز نظم و انضباط در عرصه قیو انضباط که جزء مصاد

 روزه، نظم در راه رفتن و ... است. ز،شامل نظم در نما

علل  نیکه از جمله ا ینظم ینظم و انضباط که شامل الف: علل و عوامل ب یشناس بیـ آس2

 جادیکه از جمله آن ا ینظم یب یامدهایو ... اشاره نمود، ب: پ یروان ،یستیتوان به علل ز یم

 یاز سست زیو پره یتوان به آگاه یکه از آن جمله م ینظم یز با زیهرج و مرج است و ج: راه گر

 باشد. یاشاره نمود، م یلو تنب

نظم و  جـادیا یها نظم و انضباط و ب: راه دیـ کارکرد نظم انضباط، که در دو فصل الف: فوا3

 شده است نیانضباط تدو

تر از شیب یریگ رهو به گرانینظم به دنبال دارد احترام به حقوق د تیکه رعا یمهم دهیفا

 اشاره کرد. ینداریتوان به آموزش، د ینظم م جادیا یها است و از راه یزندگ

نظم و انضباط در  جادیا یباشد که برا یم نیاز ا یمترتِّب است حاک اثر نیکه بر ا یا جهینت

 د.کر نیادیو بن تیّرا به عنوان عامل مؤثِّر در افراد تقو یندارید هیّروح دیبا ،یجامعه اسالم

 .ینظم، جامعه اسالم جادیا ،ینظم ینظم، انضباط، ب ها: واژه دیکل
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 اتیو روا اتیو ابتکار از نگاه آ تیخالق

 

پور نیحس هیخانم سم راهنما: استاد  

 یتابع ههیوج :پژوهشگر                                                                  

 

 دهیچک

از  تی. خالقباشدیم «اتیو روا اتیو ابتکار از نگاه آ تیخالق» نوشتار نیا موضوع

مسائل جوامع است. که مواجهه مناسب با آن بسترساز توسعه در جوامع خواهد بود  نترییدیکل

 از مشکالت حل خواهد شد. یاریو بس

را دارد. در  تیابتکار و خالق ،ییایپو یهاست که ذاتش اقتضا همه دوران نیاسالم د نید

به ساختن فرهنگ، تمدن  توان یم یو نوآور تیبه مدد قوه خالق دیبدون ترد زین یجهان کنون

 تیغفلت انسان از نعمت ارزشمند خالق ی. اما گاهافتیو صنعت دست  یعلم و تکنولوژ ل،یاص

که نتواند استفاده  شود یگذاشته شده است سبب م عهیدر وجودش به ود فتهکه به صورت نه

 یفرهنگ و تمدن ساز یدر راستا یو گام موثر دیخود بنما تیقفکر و خال یرویاز ن یدرست

 بر دارد. لیاص

از  اتیو روا اتیو موانع آن با استناد به آ شیعوامل افزا ت،یمقوله خالق نییتب یجهت  از

 یبر وجود برخ یرا که گاه یآن غبار غفلت هی. تا در ساباشدیم قیتحق نیا یاهداف اصل

 کرده تا ارزش نعمت را بداند. داریرا زدوده و او را از خواب بافکنده است  هسای هاانسان

افراد خالق در  هاییژگیآن، و قیمصاد ت،یخالق خچهیتار یبه مفهوم شناس مجال نیا در

 آن پرداخته شده است.  شیافزا کارهایو راه تیخالق شیو موانع افزا اتیقرآن و روا

 دیتا شا مایبهره گرفته ایکتابخانه یآورو از روش جمع یفیتوص وهیمتن به ش نیا در

 .میخواننده قرار ده اریرا در اخت یدیمطالب مف میبتوان

 

 اتیدر روا تیدر قرآن، خالق تیابتکار، خالق ت،خالقی کاوش، :ها واژه دیکل 
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 در نهج البالغه یو عمل یحکمت نظر

 

یباش بیخط می: خانم مرراهنما استاد  

 ینجف نبیز :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

 نیتوجه به ا . بادپردازیم «در نهج البالغه یو عمل یحکمت نظر» به مقولهحاضر  پژوهش

 ریبه تفس ازیو درک آن ها ن ستیهمگان ن یقابل فهم برا یاز سخنان امام عل یبرخ که

  .دارد

هستند و دانشمندان  یو عمل یسان کامل در حکمت نظران ینمونه اعال یهمام عل امام

 آن بزرگوار سخن گفته اند. یو عمل یعلم تیدر رابطه با شخص یبزرگ

است که به لسان  دیبخش آن توح نیو اول نیتر است که مهم یابعاد یدارا ینظر حکمت

شروع  یاز شعبه حکمت نظر نیاست د نیشناخت خدا اول و آغاز دیعل نیرالمؤمنیام

 .شودیختم م یکه انسان ابتدا مبدأش را بشناسد، و به حکمت عمل شودیم

است و عمل کردن به  ینفس است که شامل موارد بیتهذ ،یمسأله حکمت عمل نیتر مهم

 دارد.  یشود بلکه پرورش روح و رشد اخالق را در پ ینفس م بیآنها نه تنها باعث تهذ

دارد که مانع رشد و تکامل است و آن وجود  یقدر مشترک یهمه ابعاد حکمت عمل در

 .استیمحبت و عالقه به دن

نبوت و  د،یتوح یکه انسان وقت چرا رسدیبه سعادت م یبا استفاده از حکمت نظر انسان

 .باشدیم یهمان حکمت عمل نیو ا آوردیعمل در م طهیمعاد را قبول کند عملش را در ح

 ضیشرح از جمله ف یها ده از کتاباستفا بر آن شده است که با یسع قیتحق نیدر ا

سخنان که مربوط به موضوع  نیاز ا یبرخ حیبه توض گریو منابع د دیالحد یاالسالم، ابن اب

 پرداخته شود. باشد، یم

 ؛یبه اعتبار موضوع ،یفیتوص ت؛یّبه اعتبار ماه ،یادیبه اعتبار نوع و هدف بن قیتحق روش

 باشد. یم یبخانه ااطِّالعات کتا یو به اعتبار جمع آور ینید

 

 .یحکمت نظر ،یحکمت عمل، یعلم، عمل، امام، عل حکمت، ها: واژه دیکل
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 مبانی کوانتومی در اندیشه اسالمی

 

خانم فهیمه عطار رئوف استاد راهنما:  

 مریم رحمانی پژوهشگر:                                                                 

 

 چکیده

باشد که کوانتوم در لغت به  می« مبانی کوانتومی در اندیشه اسالمی»ا عنوان این پژوهش ب

 معنی مقدار، کمیت و اندازه آمده است. 

باشد، با  که یکی از موضوعات آن اصل علِّیت میاست  قرآنی  ـ پژوهشی فیزیکی متن،این 

شود این  می این هدف هنگامی که بحث از اصل عدم قطعیت در فیزیک به عنوان رد اصل علِّیت

 گیرد. پژوهش شکل می

کنند بسیار  های کوانتوم و نسبیت از جهان ارائه می تصویری که فیزیک و بخصوص تئوری

ی چند قانون  که پیدایش و ساختار جهان تنها بر پایه های روزمره ماست این متفاوت از برداشت

ند، قبول چنین ادعایی ک بسیار ساده استوار باشد و بس، چیزی است که فیزیک جدید ادعا می

  العاده رسد که پیچیدگی و نظم فوق حتِّی برای متفکِّرین هم چندان راحت نیست و به نظر می

 جهان کمترین دلیل رد ادعای فوق باشد.

کند بر این اساس و در یک  ی کوانتوم در دنیای فیزیک با اصل علِّیت مخالفت می نظریه

کند و اصل علِّیت را مورد  فیزیک کوانتوم بیان میتوان دریافت که آنچه  ی موردی می مطالعه

باشد که بنابر فلسفه غرب از علِّیت شده است امّا اگر در اصل  دهد تعریفی می هجوم قرار می

علِّیت با تحلیل زبانی بیشتر مالحظه و دقت کنیم در خواهیم یافت نه تنها اصل علِّیت را نقض 

همین اساس قرآن منزل و روایات نیز آن را مورد  کند و بر کند، بلکه آن را تقویت نیز می نمی

 تأئید قرار خواهد داد، چرا که منشأ اعتقادات طبیعی و فوق طبیعی مسلمانان قرآن است.

در سه بخش تنظیم شده است که در آن بحثی در مورد فیزیک کوانتوم گردیده  تحقیقاین 

ر نهایت تطبیق کوانتوم را در اندیشه و بعد از مبدأ آن به تعاریف اصل علِّیت اشاره شده است و د

 ایم. دینی و فیزیک بیان نموده

 

ی کوانتومی، اصل عدم قطعیت، اصل علیّت، الکترون. کوانتوم، تئوری، نظریه ها: کلید واژه
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 میدر قرآن کر یکالم ریارتباطات غ ینشانه شناس

 

یریخانم ساره کشمراهنما:  استاد  

 جشن آباد یفاطمه نجف: پژوهشگر                                                                    

 دهیچک

 میدر انتقال مفاه یافراد جامعه است و نقش مهم انیارتباط م یابزار برقرار نتریمهم زبان،

از  یرگیو بخش چشم باشدیم یکالم ریو غ یاحساسات دارد. ارتباط به دو شکل کالم انیو ب

 ندهیگو ،ی. در هر ارتباط کالمردگییصورت م یکالم ریارتباطات غ قطری از هاارتباطات انسان

که از آن  کندیدر چهره، نوع نگاه کردن، حرکات بدن و... همراه م رییسخن خود را با تغ والمعم

 .شودیم ریتعب یکالم ریبه ارتباط غ

ش شده است؛ نگار میدر قرآن کر یکالم ریارتباطات غ شناسی پژوهش با هدف نشانه نیا

موضوع غافل  نیاز ا ،یدر گسترة ارتباطات انسان یبرنامة اله نتریبه عنوان کامل میقرآن کر رایز

 کهنی( پرداخته است و با توجه به ایکالم ریو غ ی)کالم یانواع ارتباطات انسان انینبوده و به ب

ذا ضرورت دارد به صورت نگرفته است؛ ل یجامع قیدر قرآن تحق یکالم ریغ یدر مورد رفتارها

به انسان منتقل  یکالم ریعناصر غ قیکه خداوند از طر ییها امیموضوع پرداخته شود تا پ نیا

 شود. ییکرده رمز گشا

 یکالم ریاز ارتباط غ ییها به گونه میاست که در قرآن کر نیکه به دست آمده ا یا جهینت

مربوط به زبان تن است اشاره  چه که و هر آن یظاهر تیمانند حاالت چهره، حرکات بدن، وضع

به  ،یکالم ریمربوط به ارتباط غ یپژوهش بعد از ذکر مباحث نظر نیشده است و در ا

در قرآن با استناد از مباحث مذکور پرداخته شده و از روش  یکالمریغ اطاز ارتب ییها نمونه

 استفاده شده است. ینشانه شناس

و انواع ارتباطات  فیو تعار میمفاه انیبه بفصل است که در فصل اول  سهشامل  قیتحق نیا

در قرآن و در  کالمیریارتباط غ نیو در فصل دوم به واژگان جانش یکالمریارتباط غ یها و مولفه

با  قیتحق نیا ازیپرداخته شده است؛ امت اتیدر آ یکالم ریارتباط غ قیمصاد انیفصل سوم به ب

فرهنگ  ر،یتفاس ،شناسیاده از کتب روانمطالب، استف ینیدر نوع فهرست چ فات،یلأت ریاس

 .باشد یم ات،یموارد رجوع به روا یلغات و در برخ

 ارتباط، غیر کالمی، قرآن، زبان بدن، چهره: ها واژه دیکل



28 

 

 گیری از جرم از منظر قرآن پیش

 

  دکتر محمد باقر گرایلیاستاد راهنما: 

 سیده منیره فتاحی :پژوهشگر                                                                

 

 

 دهیچک

از  یریگ شیپ یها راه یبه بررس «از جرم از منظر قرآن یریگ شیپ»حاضر با عنوان  رساله

 قرآن پرداخته است.  دگاهیجرم، از د

افراد مختلف  یگوناگون و ارتکاب آن از سو میو ترس از وقوع جرا یرفتن احساس ناامن باال

جرم باعث شده که جوامع به فکر  یو معنو یخسارات ماد نیو همچنمختلف  نیدر سن

 باشند.  یریگ شیپ یبرا ییکارها راه

 ریغ رانهیگ شیپ ریباشد تداب یم نید نیتر اسالم کامل نیکه د نیبا توجه به ا گرید یاز سو

باشد؛  یرد مموا ریتر از سا رنگ انسان در قرآن پر یتیترب یها تیبر قابل هیفرد مدار با تک، یفریک

 وجود دارد. یکتاب آسمان نیا یها در آموزه زین یفریک رانهیگ شیپ ریاما تداب

مطرح  یرا در جرم شناس یریگ شیپ یها جوامع، مدل یکارها شناخت راه یبرا ابتدا

 جوامع امروز است. یها دو مدل از مدل یکنش یریگ شیو پ یواکنش یریگ شی. پمیا کرده

. که ابتدا میا نموده انیرا ب یقرآن یها و مدل میمفاه یخش بعددر ب شتریب ییآشنا یبرا

قرار داده سپس دو مدل جامعه امروز را در قرآن مورد  یمفهوم جرم را در قرآن مورد بررس

 شود. انیادله ب یاز قرآن برا یاتیشده است که آ یو سع میا کنکاش قرار داده

و ارتقاء  یتوان آن را تعال یه که ممرحل کیذکر است که قرآن تالش دارد که در  انیشا

 طهیمعمول، انسان را از ح یها یریگ شیو ... مقدم بر پ ی، رشد، تقوهیاز راه تزک دینام یانسان

 بدارد. انحراف دور 

 

رشد مدار،  یاجتماع یریگ شیکردن، پ یریگ شی، پیریگ شیجرم، پ ها: واژه کلید

 یوضع یریگ شیمدار، پ طیمح یاجتماع یریگ شیپ
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 انتقام در قرآن

 

یخانم طال بز استاد راهنما:  

 کریپ یزهره قو :پژوهشگر                                                                            

 

 دهیچک

. شودیقرآن نسبت به انتقام مشخص م دگاهید «انتقام در قرآن»حاضر با عنوان  پژوهش

کنون و از گذشته تا اند بوده ریبا آن درگ ایگونه به هاب انساناست که همواره اغل یانتقام، امر

امر  نیبه ا میقرآن کر اتیاز آ یکه تعداد ییجا کرده است. از آن دایپ یگوناگون هایصورت

 مانیامر برا نیتا تمام جوانب ا مپردازییمربوطه م اتیآ یبررسبه  زیاست، ما ن افتهیاختصاص 

و راهکار و  یبخش، انواع انتقام و مصادیق آن، علل انتقام اله روشن شود. این تحقیق در سه

 .دهدیراهبرد آن را  ارئه م

با  نیهمچن یاز آن در جامعه کنون هاییکه با نمونه شودیآشکار م یموضوع انتقام زمان تیاهم

با از افراد  یکه گروه یهنگام خی. در طول تارمیکرده است، آشنا شو ادیکه قرآن از آن  یموارد

به صورت  یسنت اله کشاندند،یم یجامعه را به فساد و تباه ش،یاعمال و رفتار ظالمانه خو

 نیاحوال، سرگذشت ا یبررس .دندرسییبه هالکت م  آمد،یو انتقام  به سراغشان م جازاتم

 یدرس عبرت تواندیقرار گرفتند، م یمرتکب شدند که مورد انتقام اله یچه اعمال که نیاقوام و ا

 .رندیقرار نگ مودند،یکه آنها پ یریباشد که در مس ندگانیآ یابر

بر     ییجو درصدد انتقام یدرون یها زهیانگ لیکه غالباً افراد به دل زین یبشر یها انتقام در

 .خوردیجامعه برهم م یاجتماع  ینظم و تعادل فرد ند،آییم

 یاز رهنمودها یور و با بهره نهیزم نیموجود در ا اتیو روا اتیاست که با مطالعه آ نیا هدف

 میتا بتوان میکن یریامر جلوگ نیناگوار ا یامدهایاز پ ینمودن آنها در زندگ یو عمل م،یقرآن کر

 . میبرخوردار شو منیسالم و ا ایاز جامعه

کتب المیزان،  قیاز طردارد  اتیبه آ یریتفس یکردیروبا توجه به این که  استدر این نوشتار 

 مسأله پرداخته است. نیا فیبه توص یاز کتب  اخالق یتفسیر نمونه و بعض مجمع البیان،

 

 انتقام، عفو، قرآن ها: واژه دیکل
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 نیاستخفاف در د

 

یباش بیخط می: خانم مرراهنما استاد  

 یسارا مراد :پژوهشگر                                                               

 دهیچک

. استخفاف در لغت سبک شمردن و در باشدیم «نیاستخفاف در د»ان با عنو قیتحق نیا

 .باشدیفعل م با گفتار و  یزیاصطالح سبک شمردن چ

 ییاعتنا یو ب باشدیمستحبات و به جا آوردن مکروهات م اوردنیبه جا ن نیدر د استخفاف

 است. ینیبه معارف د

را  یتوجه کاف نید هایه آموزهاز افراد خصوصا جوانان نسبت ب یبعض که نیتوجه به ا با

 آورندیم یرو گانهیفرهنگ ب یو به سو کنندیم یگردانیرو نیمواقع از د یندارند و در بعض

که همان سعادت  نیثمر رساندن هدف د هی یبرا یشتریهمت ب نیاست که افراد متد ستهیشا

باشد، پس  بندینسبت به اعتقادات خود پا دیفرد مسلمان با کیدهند.  جخر به هاستانسان

مذهب او را به خطر  شودیکه باعث م یدیخود از هرگونه مانع و علل و تهد ینید یفهیبنابر وظ

 .کندیم یریجلوگ ندازدیب

 ،ی، تهاجم فرهنگینیمعارف د یینارسا ن،ید یرگیعوامل ناقص بودن و سخت نیجمله ا از

( غفلت و عدم یتهزاء، شبهه افکنو تهمت، اس عهیانحراف مردم مثل)شا یمستکبران برا غاتیتبل

 یامدهایبوده است. پ ینید انیقول و عمل مدع انیم یناسازگار ،ینیتوجه جوانان در مسائل د

مسلمانان از همان صدر اسالم تا هم  یکه از جمله آنها منحرف شدن بعض نیاستخفاف به د

نان و غضب خداوند و مسلما انیدر م یراسالمیغ میضاله و مفاه یشدن فرقه ها جادیاکنون و ا

. باشدیعدم اجابت دعا م ،یویدن قهیمض طان،یو مسلط شدن شتیقطع رابطه با اهل ب

از  یرگیشیمناسب، پ یمثل: استفاده از الگوها ییارائه راهکارها قیتحق نیاز نگارش ا هدف

 یریدر خانواده، پاسخ به شبهات جوانان، به کارگ نیکردن د نهیدشمن، نهاد ینفوذ فرهنگ

و.. تا به نیو گفتار معصوم حیصح رهیمند شدن از س بهره ینید یرسان امیپ یکاربرد وهیش

 یپژوهش از روش جمع آور نیا دربرسد.  نید رشیمورد پذ یهدف مطلوب که همان زندگ

استفاده شده است.  یثیو حد یریاز منابع تفس شتریو ب ایاطالعات کتابخانه

 استخفاف امدیبک شمردن، علل استخفاف، پس ن،یاستخفاف، د ها: واژه دیکل
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 از منظر قرآن و سنّت انتیخ

 

یخانم طال بزاستاد راهنما:    

 برات زاده هیمرض :پژوهشگر                                                                  

 

 دهیچک

 ییآشنا قیتحق نیااز  هدف می پردازد.« از منظر قرآن وسنِّت انتیخ» ه مقولهب حاضر پژوهش

قرآن و  اتیآ یو درمان آن با استفاده از منابع اصل یریشگیپ یها و راه انتیبا مفهوم خ

باشد. یمنیدستورات معصوم

و منفور  یارزشمند نبوده و زشت ینظام اخالق چیاست که در ه یمیاز مفاه یکی انتیخ

 بودنش بر همگان آشکار است.

و  نیبه خدا و رسول و پشت کردن به فرام انتیدارد که شامل آن خ یاقسام انتیخ

 یو تالش برا یکار باشد. پنهان یبه مردم، به همسر و... م انتیخ نیآنان و همچن یها خواسته

 یاز اوصاف خائنان بوده و بن یو ناسپاس یکفران نعمت اله رنگ،ین انت،یداشتن خ نگه یمخف

 گاهیقرآن جا اتیباشند و با توجه به آ یآن م قیو... از مصاد خایزل هود،یاهل کتاب،  رق،یاب

 باشد. یدوزخ م انتکارانیخ

از انحراف  یتواند ناش یم انتیخ یها سرچشمه نیمتنوع است بنابرا انتیها و علل خ نهیزم

باشد.  و سایر موارد حرص و طمع ،ینادان ،یبدگمان از یناش ایکه شامل کفر، نفاق باشد  دهیعق

خالص و... مانع از  دیتوح امت،یبه معاد و حساب ق مانیا ،یتقوتوجه به حضور و پاداش خدا، 

 شود. یمانجام آن 

آن که خشم خدا،  نیاست که به مهمتر یعواقب یدر همه ابعادش ناپسند و دارا انتیخ

 یها هیپا تیتوان اشاره کرد و با تقو ی... مییاز محبت خدا، شرم و رسوا تیمحروم مان،یا یسست

 توان آن را درمان کرد. یها م انتیخداوند ازخ یو توجه به آگاه و فکر و فرهنگ مانیا

به  یلیو تحل یفیتوص ت،یبه اعتبار ماه ،یا کتابخانه نهیزم نیاطالعات در ا یجمع آور روش

 باشد.  یم ینید یاعتبار موضوع، اخالق

 

 فریاخالق، ک ،یکار انتیامانت، خ انت،یخ :ها هکلید واژ
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 حدیث  و پیامدهای آنهای جعل  سیری در انگیزه

 

جناب آقای دکتر علی اصغر یساقیاستاد راهنما:   

 شهربانو باقر پور پژوهشگر:                                                   



 

 چکیده

به بررسی  «های جعل حدیث و پیامدهای آن سیری در انگیزه»با عنوان  نوشتار حاضر

و زمان خلفای راشدین پرداخته  از رحلت پیامبر تاریخچه حدیث در محدوده زمانی بعد

 است. 

چه  که از تاریخ حدیث در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است پدیده جعل حدیث  آن

ترین حوادث فرهنگی در تاریخ اسالم است. جعل حدیث بنا به شواهد  است که یکی از تلخ

ایشان چون جریان حاکم نیاز به  برمی گردد اما بعد از رحلت تاریخی به زمان پیامبر

 را مشروعیت ببخشند.  ای داشتند تا حکومت خود وسیله

دینی )به   های دیگری چون انگیزه چند برای این کار انگیزه این پدیده گسترش یافت هر

ای  های فرقه های اجتماعی )رفع نیازهای مردم( انگیزه منظور تشویق مردم به دین( انگیزه

ی خاص( و ... وجود داشته است اما گستردگی و فراوانی احادیثی که حاکمان ا )گرایش به فرقه

ترین انگیزه برای جعل حدیث،  این است که مهم  اند نشان دهنده برای فضیلت خود جعل کرده

 سیاسی بوده است.  انگیزه
ترین  متأسفانه این پدیده آثار زیانباری در جامعه و فرهنگ اسالمی داشته است که از مهم

 .باشدها مخدوش کردن اسالم و تحریف شخصیت پیامبر می آن

سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی اوضاع فرهنگی.  این تحقیق از 

باشد. های جعل حدیث می پردازد، فصل دوم در پی بیان انگیزهمیاجتماعی عصر پیامبر

 فصل سوم، آثار و پیامدهای این پدیده بیان شده است. 

 

 سیاست، وضع، پیامد، حدیث جعلی, مستشرقان :ها هید واژکل



  

 

33 

 

 اتیو روا اتیآن در آ یمنف یامدهایلجاجت و پ

 

یسرکار خانم زهرا قدسراهنما:  استاد  

 یونسی کخواهیفاطمه ن :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

است و هدف از  «اتیو روا اتیآن در آ یمنف یامدهایت و پلجاج»پژوهش  نیموضوع ا     

 اتیو روا اتیآ دگاهیلجاجت از د یمنف یامدهایپ نییبا مفهوم لجاجت و تب یینگارش آن، آشنا

 .باشد یم

 معلول صفت یو اجتماع یخانوادگ یها از مشکالت و تنش یاریکه بس ییجا از آن

 نیدر مذمت انیمعصوم ی از ائمه یاریبس ثیاحاد که نیاست و با توجه به ا« لجاجت»

 .میببر یموضوع پ نیا تیبه اهم میتوان یاست م صهیخص

 شود، یشده گفته م یهمراه با عناد که از انجام آن نه یدر کار دنیلجاجت به اصرار ورز     

همچون جهالت، تکبر،  یاز عوامل خاص یاست که ناش یاز صفات مذموم اخالق یکیلجاجت 

انکار  ،یاجتماع یهمچون انزوا یکورکورانه، حسادت و... بوده است و آثار مخرب گوناگون دیتقل

 و... دارد. ری، ضعف تدبیاله اتیآ

 ی مطالب با مطالعه یآور است و جمع یا رساله به صورت کتابخانه نیدر ا قیروش تحق     

و از منابع  است رفتهیصورت پذ یخیو تار یکتب اخالق نیو همچن ییروا یریکتب تفس

 استفاده شده است. زین ینترنتیا

از موانع  یکیبشر، لجاجت  خیطول تار یکه، در تمام نیگرفت ا توان یکه م یا جهینت     

 ی لهیرذ نیا ،یقبل از هر کار دیمهم راه حق بوده است و اگر انسان بخواهد به حق برسد با

 کند. کن شهیرا از وجود خود ر یاخالق

 

 یامدهایکنندگان، عوامل لجاجت، پ لجاجت، جهالت، عناد، تکبر، لجاجت :ها هکلید واژ

 لجاجت
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 آخر الزمان از منظر نهج البالغه

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 افسانه خاشع :پژوهشگر                                                                

  دهیچک

از دوران روزگار که  نیآخر و در اصطالح به قسمت واپس ةردو یآخر الزمان در لغت به معن

 یانیبخش پا ایدن نیاز زمان که نسبت به کل زمان ا یبه بخش نیمتصل گردد، همچن امتیبه ق

 .شودیگفته م شود،یمنجر مامام زمان رکه به ظهو شودیآن محسوب م ییو نها

از  یریجلوگ یاست، خداوند برا یعیرف گاهیجا یکه مقام نبوت و امامت دارا ییجا آن از

در جسم و اخالق و  هاییو منحرف نشدن مؤمنان و صالحان، نشانه انیگو دروغ ةسوء استفاد

 قرار داده است.و امامان امبرانیپ رهیس

فرجه  یعجل اهلل تعال یو اخالق حضرت مهد لیمربوط به شما هایاز نشانه یبرخیعل حضرت

  .اندکرده انیرا ب فیالشر

شده  انیب فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال یظهور حضرت مهد یبرا هایینشانه اتیو روا اتیآ بقط

 هایینشانه کنند، یم عیامانت را ضا رانند،یمردم نماز را م که نیمثل ا یعموم هایاست. نشانه

 ریو غ یحتم یها و نشانه سوم یو جنگ جهان یمثل هاشم افتدیکه قبل از ظهور اتفاق م

 .یانیو خروج سف یآسمان یمثل صدا یحتم هاینشانه افتد،یکه در سال ظهور اتفاق م یحتم

 گونهنیکه وارد شده ا یاتیطبق مجموعه روا فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال یحضرت مهد امیق تیفیک

ظهور، ورود به کوفه به همراه لشکر خود و  یورود به مکِّه و اعالم علن نه،یاست: خروج از مد

و  هیو انطاک هیورود به قسطنطن ،یقرار دادن آن و اعالم حکومت اسالم تختیپا و ریتسخ

 تیب ریبا آن حضرت و تسخیسیحضرت ع یو همراه یاشغال نیر آن، حمله به فلسطیتسخ

 کشته شدن دجّال. سم،یونیصه یالمقدس و نابود

 و جز حرف حق کنندیحرکت م نید میکه به صراط مستق یگروه ،آخرالزمان مردم

 .ماندنمی ها آن یبرا یزیگمراه شده و از اسالم چ گرید یو گروه زنندینم

از  یریشگیپ ت،یمنتظران نسبت به مسئله مهدو مانیا تیتقو قیتحق نیاز نگارش ا هدف

تا به هدف مطلوب  باشد،یآخرالزمان م نهیمخاطب در زم یسطح آگاه شیکاذب و افزا هایادعا

 برسد. ظهور است سازینهیکه همان زم

 آخرالزمان، امام، حضرت، نهج البالغه. :ها هکلید واژ
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 (اتیو روا اتیاز آن در آ یریشگیپ یالحسرة )ندامت و حسرت و راه ها ومی

(کی)ن یزیخورم کیب نهیخانم سک راهنما: استاد  

 یکاخک یزهره صالح :پژوهشگر                                                  

« از آن در قرآن و سنت( یریشگیپ یها الحسرة )ندامت و حسرت و راه ومی» قیتحق موضوع

را مرتکب  یزمان انسان گناه هر یعنیاست. حسرت و ندامت از جمله آثار ارتکاب گناه است؛ 

 در نبرد، صد یبه اشتباه خود پ ایدن نیو اگر در ا دیآ یبه سراغ او م یمانیشود، بعد از آن پش

گناه را انجام  نیا ایدن نیکند کاش در ا یامت به دندان گرفته و آرزو مانگشت ند امتیصد در ق

 داد. ینم

 ،ییخدا، حسادت، انتقام جو ادیشود شامل: غفلت از  یم ایکه باعث حسرت در دن یعوامل

باشد؛  یم یگریغرور، ظلم نسبت به د ،یکاریب ،یاز شهوت، خشونت، لجاجت، کم صبر یرویپ

خدا، استهزاء  ادیعبارتند از: ترک  زیکند ن یم داینمود پ امتیدر ق که آثار ندامت آن یعوامل

 ریبر غ هیتوکل و تک ا،یو دل بستن به دن امتیق بیعمل، تکذ یعالمان ب اء،یانب بی، تکذ اءیانب

 خدا و کسب مال حرام.

از  زیو درمان آن را قرار داده است.  حسرت ن یریشگیراه پ یهر درد یاسالم برا نیمب نید

 میخدا، تدبر در امور، تصم ادیآن به  یریشگیپ یتوان از راه ها ینبوده و م یامر مستثن نیا

 توکل به خدا و... اشاره کرد. ،یاله یبه قضا یعاقالنه،  مشورت در امور، راض یریگ

آن انجام گناه است.  یباشد که علل اصل یم یاز مسائل تأسف بار در آدم یاریبس وجود

ما  یموضوع را برا نیا تیحسرت و ندامت، اهم جادیعوامل ا نهیدر زم اتیو روا اتیوجود آ

از  ،ییساده و روان، با استفاده از منابع روا یشده با قلم یسع قیتحق نیدر ا .سازدیم انینما

 ریتفس زان،یالم ریاز جمله  تفس یعیمعتبر ش ری، بحاراالنوار، نهج الفصاحه و تفاسیجمله الکاف

اخالق در قرآن، اخالق  م،یهمچون قلب سل یو کتب اخالق دیروان جاو نور، ت،ینمونه، هدا

 شود. یو ... گردآور ی، اخالق عباد یاقتصاد

باشد و در پنج فصل   یم یبردار شیو ف یا اطالعات به صورت کتابخانه یگردآور روش

 است. دهیگرد میتنظ

و به فرجام  ردیا در نظر بگابتدا خدا ر دیبا یتوان گفت انسان در انجام هر عمل یم جهینت در

 و چه در آخرت نشود.  ایآن فکر کند بعد آن را انجام دهد تا دچار حسرت بعد از عمل چه در دن

 ،از حسرت یریشگیپ یها راه ،حسرت عوامل ،یمانیحسرت، ندامت، پش :ها هکلید واژ

 حسرت. یامدهایپ
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 در ارتباط با مرگ یاسالم یها نییآ یمعنا

 

یخانم طال بزاستاد راهنما:     

 یآباد ریدالور خ نهیسک :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

همه  انیم در باشد. یم« در ارتباط با مرگ یاسالم یها نییآ یمعنا»پژوهش  نیا موضوع

 شود. یدرباره اموات اجرا مو مسلک آن قوم و نژاد  نییبنا به آ یمراسم خاص ا،یو ملل دن انیاد

 زیمراسم شرکت دارند ن نیکه در ا یافراد یتواند برا یها و مسلک ها، م نییآ نیا وجود

باشد.  دهیفا دیها مف آن یو اخرو یویدن یزندگ یدر برداشته باشد که برا ییبسزا راتیتأث

به وقوع خواهد  زینخود او  یاندازد که مرگ، برا یفکر م نیرا به ا یمراسم، آدم نیشرکت در ا

دهد.  ینم ایدن نیا یجسمان یکند و دل به زندگ یغفلت را از خود دور م جهینت رو د وستیپ

 زیشود و ن یانجام م نیائمه و مزار بزرگان د یکه در حرم ها ییها نییشرکت در مراسم و آ

خود را دارد که مطلوب  راتیتأث زیامام حاضر و ناظر شتافتن ن داریو به د ارتیز یبایز یها نییآ

 خواهد شد. انیخود ب یدر جا

معتبر بهره برده است  ییروا یها به اهداف مورد نظر خود از کتاب دنیرس یبرا قیتحق نیا

 یو فرهنگ یاز منابع روانشناس یها پرداخته شده، اندک نییآ راتیتأث انیکه به ب یو در مباحث

 استفاده نموده است. زین

افراد و  یافکار بر رو نیا قیعم راتیاره مسائل مرگ و تأثدرب دنیشیاند تیبه اهم بنا

اموات در جامعه  یکه برا یمراسم انیو ب راتیتأث نیاز ا یبرخ یعدم شناخت و آگاه نیهمچن

 نگاشته شد. تحقیق نیا رد،یگ یمشاهد مشرفه انجام م زیو ن نیمسلم

 جینتا باشد. یم یلیتحل ـ یفیتوص، یپژوهش از نوع کتابخانه ا نیاطالعات ا یجمع آور روش

فرد  یتوانند برا یم نکهیاست که مراسم و مناسک مرگ عالوه بر ا نیا قیتحق نیحاصل از ا

 یتواند روابط اجتماع یم زیافراد ن ریسا یداشته باشد برا یدر پ یو رحمت اله یرستگار یمتوف

 ئمها ارتیتوان به ز یمربوط به مرگ، م یها نییکند. از مراسم و آ میرا تنظ ییکوین یو زندگان

هستند که در  یائمه چون متعلق به شخص محترم ینوران یاشاره نمود. بارگاه هانیمعصوم

کرده اند. دایاست قداست پ دهیجا آرم آن

 یعزاء، داغدار ت،ی، مرگ، مراسم، تعزیاسالم یها نییآ :ها هکلید واژ
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 اثبات هالل در فقه  یاه راه

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 فر یفاطمه مهدو :پژوهشگر                                                               

 

 دهیچک

ـ  یبا هدف ثبوت هالل در بُعد عباد «هاثبات هالل در فق یها راه»با عنوان  قیتحق نیا

 شده است. نیتدو یاجتماع

اعمال و عبادات معلق به ثبوت  یکه در اسالم برخ گردد یآشکار م یبحث زمان نیا وتضر

مسأله گره خورده و  نیبه ا یاله فیاز تکال یامر باعث شده بخش مهم نیهالل است که هم

از فقها ادله  کی اساس هر نیا را به خود اختصاص دهد بر یاز کتب فقه یبخش قابل توجه

منجر به  ،یها از ادله نقل نوع برداشت آن نیاند که هم ارائه داده رابر نظر خود  یمبتن حیصح

 ها شده است که در مباحث پیش روی مطرح شده است. دگاهیاختالف د

در رؤیت دو دیدگاه عمده اعتبار و عدم اعتبار چشم مسلح مطرح شده و در حکم  که بطوری

رار گرفته و در بینه نظرات های حجیت و عدم حجیت حکم حاکم مورد بررسی ق حاکم دیدگاه

مبتنی بر شمار شاهدان بیان شده و در شیاع و تواتر انواع آن از نظر فقها مورد بررسی قرار 

سی روز از ماه پیشین تنها راهی است که تمام فقها اعم از شیعه و  گذشتکه  گرفته و این

 پذیرند.  سنی آن را می

پرداخته  ،باشد ورد قبول مشهور فقها میهای معتبری که م تحقیق فقط به بررسی راه این

ای صورت گرفته که در این راستا اطالعات مورد نیاز از منابع مختلف  به صورت کتابخانهو  است

 استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 

 

 نهیافق، ب ت،یهالل، رؤ :ها هکلید واژ
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 در روزه روز عاشوراء نیقیآراء فر یبررس

 

خانم ساره کشمیری: ماراهن استاد  

 فریده حسینی :پژوهشگر                                                                    

 چکیده

مسائل مربوط  یبه بررس« روز عاشوراء هدر روز نیقیآراء فر یبررس»با عنوان  تحقیق نیا در

روزه عاشوراء و ه دربار ده،چه که بدست آم طبق آن روز عاشوراء پرداخته شده است. هبه روز

 اختالف است.  یو سنِّ عهیش یعلما نیمسائل مربوط به آن در ب

 یروز دهم و برخ یرا روز نهم محرم و برخ اشوراءع یاهل سنِّت برخ یاز علما که یبطور

 نی. همچنباشدیمعتقدند که عاشوراء روز دهم محرم م عهیش یعلما یول دانند،یم ازدهمیروز 

به  زین امبریداشته و پ تیحیو مس هودیسابق مانند  انیدر اد شهیقدند عاشوراء راهل سنِّت معت

. ردپذییمسئله را نم نیمتقن ا ةبا ادلِّ عهیش یول گرفتند؛یروز روزه م نیها در ا از آن تیتبع

 نمود ثابتتوان یبر خالف نظر اهل سنت، م نیقیوارده در منابع فر اتیروا یبا بررس نیهمچن

به اهداف  دنیدر جهت رس هامییبن هاینبوده بلکه از بدعت امبرپی سنِّت اشوراء،ع روزه که

 . باشدیخودشان م

 بطوری اند،داده ینظرات مختلف یو سنِّ عهیش یفقها ز،ین اشوراءروزه ع یدر مورد حکم شرع

حکم به  یحکم به کراهت و برخ یحکم به حرمت، برخ یبرخ یطیبا شرا عه،یش یاز فقها که

 .انداهل سنِّت در حکم به استحباب اجماع کرده یفقها ولی اند،اب دادهاستحب

 یها درباره روزه عاشوراء و با توجه به تالش قدرت نیقیبا توجه به اختالف فر نیبنابرا

 قیاز طرق مختلف، مخصوصاً از طر عهیش یدر جهت نابود خیدر طول تار یمستکبر جهان

 شیاست، تا  با افزا نیا انیعیمخصوصاً ش یسلمانهر م ةفیوظ عه،یش دیعقا ادیبن بیتخر

و ائمه  امبریپ هایسنت از دفاع و هابه مبارزه با بدعت  هانهیزم نیدر ا یاطالعات و آگاه

 بپردازند. اطهار

 نیا یدر چهار فصل به بررس ایاطالعات به نحو کتابخانه آوریبا روش جمع تحقیق نیا در

پرداخته شده  ،مورد اهتمام است یو سن عهیش انیدر م یطیشرا که روزه عاشوراء با چه هیفرض

از منابع أهل سنِّت و  یمختلف یثیو شرح حد ییو روا یثیمنظور به کتب حد نیاست که بد

 شده است. همراجع عهیش

 .ی، سنِّ عهیروزه عاشوراء، ش ن،یقیآراء فر  ها: واژه دیکل
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 بررسی آیات االحکام عمره

 

یباش بیخط میرخانم ماستاد راهنما:   

 یحصار یگل بهینص :پژوهشگر                                                               

 

 دهیچک

از  یاتیکل انیبه ب یاتیدر خالل آ یاسالم عیمصدر تشر نترییبه عنوان اصل میکر قرآن

 انیکه به ب یاحکام .شودیم ریتعب« االحکام اتآی» عنوان با ها پرداخته که از آن یاحکام فقه

 .باشندیاالحکام م اتیاز آ ایمسائل حج و عمره پرداخته است به عنوان نمونه

 حیبه شناخت صح یاحکام و فقه اسالم ،یقرآن اتیاز آ ایبخش عمده که نیتوجه به ا با

احکام و  حیصح یساز ادهیمساله جهت پ نیا یاست، بررس افتهیمسائل حج و عمره اختصاص 

 .ابدییم تیاهم یاشتباهات احتمال یز برخا یریجلوگ

ارکان و احکام آن به  نییمناسک عمره، تب حیمردم در انجام صح یینوشتار با هدف آشنا نیا

 و اهل سنت پرداخته است. هیامام دگاهید قیاشتراک و اختالف نظرات موجود با تطب یبررس

 یو به طور کل یهد طواف، ،یمذاهب خمسه در مورد انواع حج، وجوب سع یفقها نیب

 ارکان و اصول حج و عمره اتفاق نظر وجود دارد.

 یسوره حج و وجوب طواف وجود دارد، فقها29 هیکه در آ یاما با توجه به اختالف نظرات 

اهل سنت بر  یکه فقها ی. در حالدانندیواجب حج و عمره م هایطواف نساء را از طواف هیامام

 نشده است.  عیواجب و مستحب تشرطواف به عنوان  نینظرند که ا نیا

وجوب  و اهل سنت در مسائل عهیبه دست خواهد آمد که نظرات ش جهینت نیا تینها در

متفق القولند که  زین یاتمام اعمال به طور کامل، طواف نساء و نماز آن مختلف است و در مسائل

 .شد خواهد پرداخته هادر متن به آن

 

 .نیقیفر ،عمره ،حج ،االحکام اتیآ :ها هکلید واژ
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  و احکام آن در حج و عمره ابتین

یخانم معصومه سادات هاشم :استادراهنما  

 یمالئ جهیخد :پژوهشگر                                                           

 دهیچک

با  یرسد، ول یبه نظر م یاست که در نگاه نخست، فرد یاز مراسم عباد ایمجموعه حج،

آماده  یبرا نیحج، تمر قت،یدارد. در حق زین یگرید هایجنبه یابیم درمی ،یورز شهیاند یاندک

 است.  یو اجتماع یاسیس ،یمانور عباد نتریو بزرگ یمختلف زندگ هایدر صحنه کاریشدن و پ

 یفکر یها دغدغه نتریو موضوعات مرتبط با آن، از مهم یاله ضهیفر نیانجام ا حیصح نحوه

 .باشد یدر حج و عمره م ابتیاز موضوعات مرتبط، احکام ن یکیه است، ک یهر زائر

احکام باعث اختالل  نیدارد که عدم شناخت ا یطیدر حج و عمره احکام و شرا ابتین مسأله

به عنوان نائب از  خواهدیکه م یشخص که، نی. با توجه به اگرددیدر صحت و فساد آن م

 ردر افعال حج معذو مان،ای عقل، بلوغ، جمله از باشدداشته یطیشرا دیحج به جا آورد با یگرید

در حال عمل باشد و شرط  ینباشد، قدرت، معرفت نائب به افعال و احکام حج ولو  با ارشاد کس

اسالم اختالف  یفقها نیب ر،ی. البته در اعتبار شرط اخباشدیآخر هم نداشتن حج واجب م

اگر حج واجب خود را انجام  کنیل ر ندارد واعتبا یشرط نچنی اند،گفته یاست، بعض ترییجد

و دانند یشرط را بطور مطلق معتبر م نی: اهیّامام یافضل است، سرانجام معظم علما دداده باش

نظر مراجع عظام با  گری. اما نسبت به شروط دگذارندینم یمرده فرق ایاز زنده  ابتین نیلذا ب

از افراد از   یبعض تیو معذوراعمال حج  تیاهم. با توجه به باشدیبه هم م کیاختالف نزد یکم

از  بینا یعدم آگاه یطرح شود. گاه طشیبا شرا ابتیسبب شد تا بحث ن یاله ضهیفر نیانجام ا

احکام سبب  نیبا ا یشود که آگاه یم گریسبب تضرر به خود و شخص د ابتیاحکام ن

احکام و  یتار با هدف بررسنوش نیرو ا نیشود. از ا یم ریاز اشتباهات جبران ناپذ یریشگیپ

 نییدر حج و عمره، تب ابتیاعمال ن حیآشنا نمودن مردم در انجام صح جهتدر  ابتین طیشرا

و  هیامام دگاهید قیو اختالف نظرات موجود با تطب ابتین طیشرا یارکان و احکام آن به بررس

 اهل سنت پرداخته است.

مانند وجوب حج، فوری  بیرفتن نابه دست خواهد آمد که وجوب گ جهینت نیا تینها در

 .آمد در متن خواهد ابتیاست. که شرح امور مختلف ن

 نائب،  حج،  عمره  ابت،یاحکام، ن :ها هکلید واژ
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 (ابتیفقه مذاهب خمسه)استطاعت، اذن، احرام، ن دراحکام حج بانوان  یبررس

 

یباش بیخط میخانم مر :راهنما استاد  

 یمعصومه بهرام پژوهشگر:                                                                

 

 دهیچک

 ،احرام ،اذن ،استطاعت) مذاهب خمسه دگاهیحج بانوان از د»به موضوع  تحقیق نیا در

 پرداخته شده است.« (ابتین

 پیرامون بحث باشد،یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و بحث جوامع مسلمان می 

 این .دارند یکدیگر با دینی احکام خصوص در اسالمی مختلف مذاهب پیروان که است اختالفاتی

 برای ایمایه دینی مورد بررسی قرار نگیرد، دست محافل در و مستند علمی، اگر اختالفات

 اختالف و تفرقه بین صفوف مسلمین قرار خواهد گرفت. دایجا جهت مغرضان

روز  هنان دانست نیز از این آسیب در امان نیست، بتوان آن را نمادی از اتحاد مسلما که می حج

بودن مباحث تطبیقی حج بانوان وگستردگی فتاوای موجود در فقه شیعه و مذاهب اسالمی 

  .نمایددرباره این مسئله ضرورت این تحقیق را توجیه می

 وجوه بر اسالمی خمسه مذاهب اشتراک وجوه که است این پژوهش این هاییافته ازجمله

 .است جزئی احکام و فروع در بیشتر آنها اختالف و دارد برتری بسیار ها آن راقافت

مذاهب الخمسه از  یجمله: کتاب الفقه علمن  اب هاییاز کت با توجه به عنوان قیتحق نیا در

با  ییحسین شاکری،  کتاب آشنا از السالمیهکتاب نشوء المذاهب و الفرق ا ه،یمحمد جواد مغن

 .استفاده شده است یموسو درضایب خمسه نوشته  سمذاه یمراسم عباد

از احکام  یاریو فقه اهل سنت و مشتبه بودن بس هیبحث مذکور در فقه امام تیبه اهم توجه با

آن  یینظرات مختلف مراجع بوده است تا به اختالفات جز یش حاضر در صدد بررسقران، پژوه

      .ببرد یپ

 

 احرام، استطاعت، اذن ابت،یذاهب خمسه، نحج بانوان، احکام، م :ها هکلید واژ
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 حج کودک یفقه یبررس

 

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 نسب یریفاطمه شب دهیس :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

شعائر و  نیبزرگتر از یکی. حج پردازد یم «کودکحج فقهی  یبررس »رو به شیپ قیتحق    

 اتی. بنابر رواباشد یم یعیاحکام وس یارکان مهم اسالم است که جامع عبادات بوده و دارا

حج، حضور  یمعنو یمناسک دارند. با توجه به فضا نیدر ا یاحکام خاص زیکودکان ن ده،یرس

 آنان خواهد داشت. یعباد تیترب رد ییسزا به ریکودکان تأث

شده  یبررس کودکصحت حج  لیدال ،یعبادات صب تیات مشروعپس از اثب قیتحق نیا در

ندارند، لکن کودکان به  یبالغ در نحوه انجام اعمال تفاوت ریکه افراد بالغ و غ ییجا است. از آن

و کفارات،  ابتین قات،یطواف، م ،یحج، اذن ول نهیموارد، از جمله هز یدر برخ ییعدم توانا لیدل

 است.  دهیگرد انیو نظرات فقها ب اتیه بر اساس رواک باشند یم یاحکام خاص یدارا

شامل او  یوجوب نیبلوغ را ندارد، بنابرا یعنیحج  طیاز شرا یکیاست که کودک  روشن

از دو موقف در  یکیالبته در صورت درک  کند، یاز حجةاالسالم نم تیکفا زیو حج او ن شود ینم

 خواهد بود. یکه بالغ شده باشد، حج او مجز یحال

و احکام خاص آن  یمناسک حج صب حیافراد به انجام صح یینوشتار، آشنا نیاز ا فهد

. گردد ینسبت به آن موجب اختالل در صحت و فساد حج کودک م یعدم آگاه رایز باشد؛ یم

 شده است. میبوده که در سه فصل تنظ یو فقه ییمنابع مورد استفاده، روا

 

 یاذن ول ز،یّمم ت،یمشروع ،یصب حج، :ها هکلید واژ



44 

 

 احکام محصور و مصدود در حج و عمره

 

یباش بیخط میخانم مراستاد راهنما:   

 یزهرا جمال :پژوهشگر                                                                

 

 چکیده

که یکی از مباحث احکام حج  «احکام محصور و مصدود از حج  و عمره» تحقیقاین  موضوع

د. مصدود در اصطالح فقه، کسی است که دشمن و یا مانند آن )عوامل بیرونی( او باش است، می

را از عمره و یا حج جلوگیری کند و محصور کسی است که بیماری )عوامل درونی( او را از این 

 جهت باز دارد.

حج محرم شد واجب  ایعمره و  یکه برا یبرخوردار است و کس ییباال تیحج از اهم موضوع

اش  مصدود شدن، حج واجب از ذمه ایاش را تمام کند و با محصور و  عمره ایج و است که ح

فرد محصور و مصدود  فیاز احکام و وظا افتنی یمقاله، آگاه نیهدف از اشود. یبرداشته نم

 .باشدیم

چند حالت است: مصدود از عمره و مصدود از حج. مصدود از  یمصدود از اعمال دارا شخص

و  شودیو از احرام خارج م دنماییم یخروج از احرام قربان تیبه نخود  یعمره در جا

چه قبل از موقوف  و مصدود از حج چنان دنماییم مهیرا به آن ضم ریتقص ایحلق  اطیبنابراحت

 تیاش آن است که در همان محل ممنوع فهیوظ حاصل شود، تیممنوع او یعرفات و مشعر برا

و اگر بعد از وقوف در عرفات و مشعر  دیهم بنما ریتقص ایحلق  اطیاحت و بنابر دینما یقربان

 است. حیو حجش صح ردیکه ممنوع شده نائب بگ یاعمال یبرا دیمصدود شود با

 دینتواند بعد از احرام خود را به مکه معظِّمه برساند، با ،یضیدر عمره به سبب مر یکس اگر

را به  یصورت که قربان نیه است به ااحوط مشهور، مکان ذبح آن مکه معظم بنابر د،ینما یقربان

که  نیرا بعد از ا دنماییو وقت ذبح را مشخص م دنماییم لیرا وک یو شخص فرستدیجا م آن

 .دینما ریانجام شد، تقص لیذبح توسط وک

عظام در تمام این احکام اتفاق نظر ندارند و به دلیل اهمیت باالی مناسک حج و  فقهای

 این پژوهش نگاشته شد. توجه کمتر به این موضوع،

 یها رساالت فقها، کتاب زیمنابع آن ن شتریب باشد،یم یمقاله، فقه نای موضوع که جا آن از

 .باشدیم اتیو آ ییروا

 .حج بیصد و حصر نا ،احکام محصور ،احکام مصدود ،احصار ،صد :ها هکلید واژ
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 هیامام دگاهیشهادت زن از د یبررس

 

یسادات هاشم خانم معصومهراهنما:  استاد  

 یمرو میمر :پژوهشگر                                                         

 

 دهیچک

زن و مرد تفاوت گذاشته  نیکه ب رسد یبه نظر م یاز احکام فقه یا به پاره یبا نگاه اجمال 

شهادت  ها در آن یمسئله شهود زن و مرد و تعداد نامساو نیها هم تفاوت نیاز ا یکیشده و  

 نیموردنظر در ا اتیو روا اتیآ یکه بر رو یقاتیظاهر ناعادالنه است اما با تحق دادن است؛ که به

 توان یمرد نم کیباب انجام گرفت، مشخص شد که از معادله شهادت دو زن مقابل شهادت 

مسائل  گریمرد و د کیشهادت  یعنیفوق  هیحکم تن داد و فرض نیبه ا دینظر کرد و با صرف

 .بوط را به اثبات رساندمر

همچون شهادت زن از منظر فقه و رفع نگرش  یموارد رامونیپس، پرداختن بحث پ

است و هم مانع رشد و توسعه  ریمغا یو نادرست در مورد زنان که با کرامت انسان زیآم ضیتبع

 .رسد یبه نظر م تیو مورد اهم یدر کشور است؛ ضرور یفرهنگ

 دگاهی. از دمیبپرداز هیامام دگاهیشهادت زن از د یتا به بررس میبر آن هست قیتحق نیدر ا ما

زن  یارزش نشانه کم ینابرابر نیا یول ستیمواضع شهادت زن با مرد برابر ن شتریدر ب هیامام

 .ستین

مرد و دو زن را قبول کرده  کیکه خداوند شهادت  دیآ یبرم نیچن نیا قیتحق نیاز ا البته

بتواند کار را کامل  یگریفراموش کرد د یکیدانسته چراکه اگر  است و شهادت دو زن را الزم

 کند.

 ریو تفس یثان دیازجمله شرح لمعه شه یو فقه یریاز کتب ارزشمند تفس قیتحق نیا در

 و ... استفاده شده است. ییطباطبا یآقا زانیالم

 

 نصاب ،یحقوق مال ،یرمالیحقوق غ ف،یشهادت، حق، تکل :ها هکلید واژ
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 تالف فتوا فقها در ازدواج موقتاخ یبررس

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 ینگاه سهینف :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

. ازدواج موقت که پردازدیم «فقها در ازدواج موقت یاختالف فتوا یبررس»پژوهش به  نیا

و  یزن نیمدت معلوم و با مهر مشخص، ب یاست که برا یعقد ند،گوییم زیندر فقه به آن متعه 

 یهبه ایدر آن با اتمام  ییو جدا شودیاز ازدواج ندارند، بسته م یکه مانع شرع یمرد

 .ردگییم ورت( مدت صدنی)بخش

ه . از جمله آن کآوردیفرد فراهم م یرا برا تریشیب یازدواج نسبت به نکاح دائم، آزاد نیا

ازدواج دائم را ندارند.  طیاست که شرا یکسان یبرا یخوب شرعی حل. پس راهستیدر آن نفقه ن

 . کندیم یریاز زنا و فساد جلوگ نچنیهم

قواعد  یو برخ اتیروا ات،یازدواج موقت )که شامل آ یبا مبان یینوشتار با هدف آشنا نیا

 .رسدیبه نظر م یضرورنظر فقها در ارکان و احکام آن  انیاست( و جهت ب یاصول

 انیجواز متعه )قرآن، سنت، عقل، اجماع( و سپس به ب یادله انیپژوهش ابتدا به ب نیا

مدت  نییمسلمان و تع ریعقد، ازدواج با غ غهیاختالف فتوا در ارکان ازدواج موقت )که شامل ص

ده، ارث، ظهار و ازدواج )که شامل ع نیاختالف فتوا در احکام ا یعقد است( و در انتها به بررس

 ( پرداخته است.  دراذن پ

 وهیش ات،یاختالف در روا لیانجام شده در بحث متعه، فقها به دل هاییتوجه به بررس با

و ...، در ارکان  ی، اصل اول«العقود تتبع القصود»از قواعد مانند  یو برخ اتیاستدالل متفاوت به آ

عدم لزوم الفاظ خاص در  ایارکان شامل لزوم ازدواج با هم اختالف دارند که در  نیو احکام ا

حکم عقد موقت در صورت عدم ذکر  نچنیو هم یعدم جواز ازدواج با زن کتاب ایجواز  غه،یص

 . شودیمدت م

وفات زوج،  یمدت و عده دنیبخش ایاتمام  یعده به مربوط هاازدواج اختالف نیدر احکام ا

در  دیبالغ و رش یزهیدم توقف صحت نکاح دوشع ایتوقف  یظهار و مسأله ن،یزوج نیارث ب

فقها در مورد تعلق فرزند در صورت عزل، به پدر اتفاق  ی. اما تمامشودیم یول یاجازه ایاذن 

 دارند.

 ازدواج موقت، متعه، فقها، فتوا. ازدواج، :ها هکلید واژ
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 بررسی فقهی فسخ نکاح

 

خانم خطیب باشیاستاد راهنما:   

 ریحانه پیری پژوهشگر:                                                                      

 

 چکیده

که از مباحث مهمّ حقوق خانواده است  «فسخ نکاحبررسی فقهی » تحقیقموضوع این 

فسخ، ایقاعی است که اثر معیّن را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع بر  باشد. می

 ر راجح بر این است که فسخ از حین عقد مؤثِّر است.گرداند و نظ می

 گردد و به عاطفی که به وسیلة عقد بین زن و مرد حاصل می ای است حقوقی نکاح، رابطه

 دهد که با هم زندگی کنند.  آنها این حق را می

ها بین خیار عیب که برخی از آن -1اسطة: فسخ نکاح، به معنای بر هم زدن زناشویی به و

که به مرد حقِّ فسخ  ای مختصّ زن}قرن، افضاء و . . .{ ترک }مانند: جنون{، دستهزوجین مش

دهد.  ای دیگر مختصّ مرد}جب، خصاء، عنن{که به زن حقِّ فسخ می دهد و دسته نکاح را می

دهند به این صورت که عیب یا صفتی را از  تدلیس: زن یا مرد طرف مقابل را فریب می -2

لِّف از شرط صفت: زن یا مرد صفتی را ندارند امّا ادّعای داشتن آن را تخ -3یکدیگر پنهان کنند. 

 کنند مانند: تحصیالت.  می

گذارد که فقهای  هر یک از این موارد گفته شده آثاری را بر نفقه و مهریّه زن بر جای می

دانند؛  اهمیّت باالی نکاح و عدم تضییع حقوق زوجین، خیار فسخ را فوری می شیعه به دلیل

باشد و به جز زوجین کسی حقِّ این خیار را ندارد، مگر این که  ن خیار با ارث قابل انتقال نمیای

آن شخص ثالث با یکی از زن یا مرد تبانی کرده باشد؛ در این صورت طرف مقابل حقِّ فسخ 

 خواهد داشت. 

 به دلیل عدم توجّه به این مهم و اهمیّت فسخ نکاح لذا با جستجو در منابع فقهی این

 پژوهش نگارشته شد.

 

 افضاء، برص، تدلیس، خصاء، عنن، عیب، فسخ نکاح، قرن. :ها هکلید واژ
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  نشوز از دیدگاه مذاهب خمسه 

 )امامیه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی(

 

خانم معصومه سادات هاشمیاستاد راهنما:   

 رگس شکری بجستانین پژوهشگر:                                                          

            

 

 چکیده

« )امامیه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی( نشوز از دیدگاه مذاهب خمسه»در این متن به 

گذار بر  نشوز به معنای خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونپرداخته شده است. 

 عهده هر کدام از زن و مرد در رابطه با دیگری گذاشته است.

مذاهب خمسه واقع شده است و  مباحث فقهی است که مورد توجه همهأله نشوز از مس

ها از جمله  دستیابی به نظرات فقهای مذاهب و بررسی نقاط افتراق و اشتراک نظریات آن

 باشد.  اهداف این تحقیق می

که عدم آشنایی زوجین به حقوق یکدیگر باعث بوجود آمدن عدم تمکین و  با توجه به این

بنابراین بررسی این موضوع با تبیین  .شود یتاً نشوز و عدم نفقه و اختالفاتی از این قبیل مینها

برخی از مصادیق نشوز و شناخت نظرات فقها در این زمینه جهت آگاهی دادن به نسل جوان 

نشوز و احکام آن ممکن است   ون در صورت آشنا نبودن با مسئلهرسد؛ چ ضروری به نظر می

پایه شود و از عواملی که باعث اختالف بین زن و مرد  ند زناشویی سست و بیرابطه و پیو

 )نشوز( است.  شود همین مسئله می

در این تحقیق پس از مفهوم شناسی به حقوق زن و مرد پرداخته و در نهایت نشوز از دیدگاه  

)نشوز( از آید که این مسئله مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته است و این نتیجه بدست می

اند و آن را مورد  اهمیت خاصی برخوردار بوده که مذاهب خمسه نسبت به آن بی توجه نبوده

 اند.  بررسی قرار داده

 

 نفقه ،حق نشوز ،تمکین :ها هکلید واژ
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 عده و انواع آن یفقه یبررس 

ی احمد منتظر یجناب آقاراهنما:  استاد  

 پور نیحس هیسم :پژوهشگر                                                            

 دهیچک

 رایباشد ز یانواع عده م رامونیپ یبحث« عده و انواع آن یفقه یبررس»نوشتار با عنوان نیا

 باشد. یاشاره شده بحث عده طالق و وفات م اتیکه در قرآن و روا یاز موضوعات یکی

حکم توسط افراد جامعه  نیا تیشود که عدم رعا یآشکار م یبحث زمان نیضرورت ا 

 .دیوارد نما یریصدمات جبران ناپذ ندهیمشاهده شود، که به سالمت نسل آ

 یانواع ی. عده دارادینما یاز ازدواج خوددار دیکه زن با یشمردن و مدت زمان یعنی: عده

 که یانجام و ... دارد. زن یباشد که هر کدام از آنها احکام خاص خود را از نظر زمان، چگونگ یم

دو  نیدورتر دیچهار ماه و ده روز صبر کند و اگر حامله باشد با دیبرد با یدر عده وفات به سر م

. زدیکردن بپره شیمدت از آرا نیمدت )چهار ماه و ده روز و حمل( را عده نگه دارد و در ا

که  یندارد و زن یا حمل نفقه ریو در غ ردیگ ینفقه زن در صورت حمل به او تعلق م تیوضع

صبر کند و اگر حامله باشد عده  یرش او را طالق داده چنانچه در نکاح دائم است سه پاکشوه

اش چهل و پنج روز است و در  حملش است و اگر زن در عقد موقت به سر برد عده وضعاو تا 

دهد که قصد  یانجام م یعمل ایکند و  یرجوع م یلفظ ایمدت عده، مرد حق رجوع دارد که 

صورت است که مطلقه بائنه نفقه ندارد چون رابطه  نینفقه زن مطلقه به ارجوع را برساند و 

 نیبا ا ردیگ یباشد نفقه به او تعلق م یاست و اگر در عده رجع شدهآن دو قطع  نیب تیزوج

 یزن زیعده هستند و ن یکه ذکر شد ملزم به نگهدار ینکند، موارد یخوددار نیکه از تمک دیق

احتمال  یشود ول یم ضیعده نگه دارد چون زن نازا ح دیازا بابه شبهه شده و زن ن یکه وط

 ره،یصغ ائسه،یهستند که عده ندارند مثل  یگریزنان، دسته د نیرا ندارد. در مقابل ا یباردار

 رییکه تغ یشود و زن یو باردار نم ضیزن ح نیرحم چون ا یکه به او دخول نشده و زنان ب یزن

 داده است. تیجنس

پردازد.  یعده و آثار آن م یفقه یشده که به بررس یآور بخش جمع حاضر در سه متن

برخوردار  یقابل توجه تیمتن از آن جهت است که اثرات عده در جامعه از اهم نیا تیاهم

 یزن الزام یعده برا تیدر مجموع رعا ستیکه عده منحصر در وفات و طالق ن نیاست و ا

 است. ندهیعده در نسل آ ریجامعه و تأث آثار عده در ی: بررسقیتحق نیاز ا هدف است.

 نفقه ،یطالق، انواع، حداد، حمل، رجع ،یعده، فقه :ها هکلید واژ
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 مصاهره یو حقوق یفقه یبررس

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 جهانگشته هیمرض :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

که از نکاح  مصاهرتپرداخته می شود. « مصاهره یو حقوق یفقه یبررس»ر متن حاضر به د

آثار و  جادیدو جنس مخالف که منجر به ا انیم ییزناشو وندیپ یعنی گردد،یحاصل م حیصح

 میو از عوامل تحر شودیزن م به خصوص داماد و مادر کانشانیآن دو و نزد نیروابط خاص ب

 است. یرب نسباز اقا ینکاح با جمع

و در  گرددیموجب حرمت داماد و مادر زن م یکیبدون وقوع نزد تیّزوج وندیپ جادیا صرف

 یکیکه نزد شودیدختر زن برمرد حرام م یبر مرد. در صورت بهیدختر زن رب میخصوص تحر

دارد. در خصوص ازدواج  انیکه در مصاهرت جر یاحکام و آثار ردیو مرد صورت گ یمادر و نیب

 است. کسانیو منقطع  دائم

 یو حرام جمع ینیکه نکاح با آنان در اثر مصاهرت ممنوع است دو دسته اند حرام ع یکسان

 نیب یو رضاع یشامل مادر و مادر جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسب ینیع حرام

چند قرابت  هراز احفاء او بوده است  یکیزن  ایاز اجداد  یکیزن  ایمرد و زن که سابقاًزن پدر 

 باشد. یرضاع

زن و  نیب که نیمشروط بر ا یمرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاع نیب

دو خواهر  نیمانند جمع ب یحاصل شده باشد. و از جمله موارد حرام جمع ییشوهر عمل زناشو

واهرزاده و خ نیبا خواهر همسرش ازدواج کند و جمع ب تواندیمگر با فسخ نکاح همسرش م

صورت  حیخاص بر اثر ازدواج صح یهمسر حرام است، مصاهرت در موارد اجازهبرادرزاده بدون 

ازدواج را  تیخاص یباالشبهه اثر ازدواج را ندارند ول یلواط، زنا، و وط عیمانند عمل شن ردگیینم

 شود. یم یو کانینزد زنا با خاله و عمه منجر به حرمت ازدواج با نیدارند. همچن

 . میکامل داشته باش ییبا محرمات نکاح آشنا دیعمل مقدس نکاح با جادیهنگام  ا جهینت در

که عدم  چرا باشدیمحرمات نکاح مصاهره م یها بحث نیتر و مهم نیتر یاز اساس یکی

 جهیخانواده و در نت یفروپاش یبرا یو عامل شودیم گریکدیحقوق  عییاز آن موجب تض یآگاه

 .آوردیه را به بار مدر جامع یناهنجار

 یوط م،ینکاح، مصاهره، تحر :ها هکلید واژ
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 سازی انسان شبیه

 اهل تسنن و صاحبنظران فقه  امامیه از دیدگاه 

 

پور دکتر مصطفی رجائی استاد راهنما:  

 پور تکتم رجائی پژوهشگر:                                                                

 

 چکیده

در اصطالح؛ دانش تکثیر جاندار از غیر مسیر  .سازی است معنای همانند  هسازی در لغت ب شبیه

شود که  باشد همانندسازی در بسیاری از گیاهان در علم باغبانی بکار گرفته می طبیعی می

 .شود بوسیله دخالت یک والد انجام می

غیر جنسی نر یا ماده  در انسان از طریق تخمک بارور نشده فاقد هسته که با هسته سلول 

شود بعد از آن در رحم جایگزین  های الکتریکی فرایند تقسیم و رشد فراهم می وسیله پالس هب

 قرار داده تا روند تکاملی خود را ادامه دهد و به جنین تبدیل و متولد شود. 

دستیابی به دالیل سقط جنین و : سازی دارای فواید و مضراتی است: فوایدی چون شبیه

از دست دادن تنوع و  :انتخاب فرزند به دلخواه والدین و ... و مضراتی از جمله ،گیری از آنجلو

 نقض کرامت انسانی و ...  ،پیری زودرس ،گوناگونی

سازی جنینی کاربرد  شبیه .در حال حاضر چند روش عملی برای شبیه سازی وجود دارد

 انتقال هسته  ،تقسیم بالستوسیت، تفکیک بالستومر :شود بیشتری دارد به سه طریق انجام می

  :شود سازی انسان به دو منظور انجام می شبیه

 های نابارور مفید است.   های دیگر که این عملیات برای تحکیم خانواده الف( تولید انسان

ژن درمانی که به دو روش درمان در  ؛ب( تهیه سلولهای بنیادی که از دو طریق قابل اجراست

های بنیادی جنینی که  سلول، شود مرحله سلول سوماتیکی انجام می ان درمرحله نطفه و درم

در بند جفت نوزادان وجود دارد و در پیوند درمانی و آزمایشات پزشکی مؤثر است و بنیادی بالغ 

ای مختلف از ه شود و برای درمان بیماری که در مغز استخوان کودکان و بزرگساالن یافت می

 . شود استفاده می MSجمله 

جایی  شود.  الف( تفکیک بالستومر  ب( جابه سازی حیوانات به دو طریق انجام می تاکنون شبیه

توان در تولید شیر و گوشت بیشتر و ... تولید حیوانات اصالح  سازی حیوانات می هسته:  از شبیه

 شده ژنتیکی و تشخیص بیماریهای حیوانی و انسانی استفاده کرد. 
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سازی شد که با انجام این عملیات فوجی از  ین پستاندار، شبیهمیالدی اول1996در سال 

سازی در  های مسئولین کشورها و علمای دینی را با خود بهمراه آورد. اهل تسنن شبیه مخالفت

عرصه گیاهان و حیوانات را مجاز اعالم کردند ولی درباره انسان آنرا امری نامشروع و غیر 

سازی حیوانات را مجاز دانسته و شیر و گوشت  شیع شبیهاخالقی خواندند در این میان اهل ت

اند ولی در مورد انسان اتفاق نظری نداشته و به سه  این حیوانات را مانند دیگر حیوانات دانسته

دسته تقسیم شدند: الف( جواز مطلق که عالمانی چون آیت اهلل سیستانی، فاضل لنکرانی و ... 

اهلل جناتی و استاد حسن  آیت د. ب( جواز محدود که این عملیات را فی نفسه جایز دانستن

اند. ج( حرمت   سازی را در سطح محدود مجاز اعالم کرده جواهری و ... به استناد اصل اولی شبیه

اهلل حائری، جواد تبریزی، مکارم شیرازی و ... از این نظر حمایت   ثانوی عالمانی چون آیت

جایز دانسته ولیکن بعنوان ثانوی بخاطر مسائل کنند و بعنوان اصل اولی و فی نفسه  می

 دانند.  اجتماعی، حقوقی و ... حرام می

های نابارور  سازی انسان برای تحکیم خانواده با بیان این توضیحات، الزم به ذکر است که شبیه

 مفید است و اگر رایج شود از مشکالتی که اکنون همگان از آن هراس دارند کاسته خواهد شد. 

که بخش اول با عنوان  :باشد بخش می سهمنظور تبیین بهتر مطالب شامل ه حقیق باین ت

سازی غیر  فصل نگاشته شده است. بخش دوم با عنوان شبیه دوشبیه سازی کامل انسان در 

انسانی که شامل چهار فصل می باشد و شبیه سازی سلولهای بنیادی و حیوانات را بیان 

فصل بوده و ادله  سهازی انسان از دیدگاه فقه  که دارای کند. بخش سوم با نام شبیه س می

 کند.  حرمت و حلیت شبیه سازی را از دیدگاه اهل تسنن و اهل تشیع بیان می

نامه و مجالت و نشریات علمی پژوهشی استفاده  از کتب روایی، پزشکی، پایان نوشتاردر این 

 شده است. 

 

 . سنت اهل ، یهامام فقه ،انسان،سازی شبیه :ها هکلید واژ
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 در اسالم نیسقط جن یحقوق -یفقه یبررس

یاحمد منتظر یجناب آقا راهنما: استاد  

 یاعظم جناب :پژوهشگر                                                            

 دهیچک

و اهل سنِّت جمع  عهیدانان ش فقها و حقوق یو حقوق یشده آراء فقه ینوشتار سع نیدر ا

و  یعمد ریو خواه غ ی، خواه عمدنیجن اتیخاتمه دادن به ح یعنی: نیجن سقط .گردد یآور

، ناقص الخلقه، سقط یدارد: سقط درمان ی. سقط انواع گوناگونبعد از آن ایاز موعد و  شیخواه پ

از زمان انعقاد نطفه تا بدو تولد مراحل مختلف نطفه، علقه، مضغه،  نینا مشروع و ... ، جن نیجن

و از هر  ردیکه صورت بگ یا کند، سقط در هر مرحله یم یشدن روح را ط دهیعظام و دملحم، 

گردد، که آراء فقها و  یبر آن مترتب م یو حقوق یاز نظر فقه ینوع که باشد احکام خاص

 باشد. یمتفاوت م نهیزم نیو اهل سنِّت در ا عهیدانان ش حقوق

مشخص  هید دیبا ی، جانط گرددسق یشدن روح به صورت عمد دهیقبل از دم نیجن اگر

، در نارید 40، در علقه نارید 20نطفه  ةرا بپردازد که مقدار آن در مرحل یشده در کتب فقه

 دهیباشد و اگر بعد از دم یم نارید 100عظام  ةو در مرحل نارید 80، در لحم نارید 60مضغه 

کامل را بپردازد و در  هید دیبا یدر موارد یمثل قتل نفس است و جان ردیشدن روح صورت بگ

 ایمادر باشد  عمل چه پدر و نیمرتکب ا یگاهاً برا زین یاز منظر حقوق شود. یقصاص م یموارد

 ی که مقدار حبس با توجه به نحوه در نظر گرفته شده است، حبس رینظ ی، مجازاتشخص ثالث

 باشد. یمتفاوت م نیصورت گرفتن جرم سقط جن

را  یریگرفتن آن چه لطمات جبران ناپذ دهیگردد که ناد یآشکار م یبحث زمان نیا ضرورت

و  یفقه یها دگاهیشده آراء و د یپژوهش سع نیدر ا .دینما یجامعه وخانواده وارد م کریبر پ

جهت  نیپژوهش از ا نیا تیگردد. اهم یمسئله بررس نیو اهل سنت در مورد ا عهیش یحقوق

آورد و رواج آن باعث  یرا به بار م یدایمعضالت ز نیگرفتن اثرات سقط جن دهیاست که ند

خاص( و  یالزم است )مگر در موارد نیگردد و حفظ و حرمت جن یجامعه م یختگیافسار گس

 باشد. یم نیجامعه نسبت به آثار سوء سقط جن ها و هدف آن آشنا کردن خانواده

ب مسلم و ... و کت حی، مبسوط، صح: جواهر الکالمیمتن حاضر از کتب فقه نیتدو در

 انگلستان و ... استفاده شده است. یو حقوق جزا راتی، قانون تعزی: قانون مجازات اسالمیحقوق

 . ، ناقص الخلقهسقط جنین، فقه و سقط جنین :ها هکلید واژ
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     در اسالم یخسارت معنو یفقه یبررس

  

        یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد

  یالهام فرامرز پژوهشگر:                                                         

 

  چکیده

از  یکیپرداخته می شود. « در اسالم یخسارت معنو یفقه یبررس»در تحقیق حاضر به 

 آن است. یامدهایدر اجتماع و پ یخسارت معنو یبررس یو اجتماع یموضوعات مهم فقه

را  یادیتوانسته مشکالت ز کار ناپسند با توجه به عواقب ناپسند آن در عصر حاضر نیا

و  یو اعتبار اشخاص، لطمه به عواطف و احساسات شخص تیثیرفتن ح نیهمچون از ب

 افراد در خانواده و اجتماع فراهم سازد. نیرا ب یخانوادگ

، خسارت ی، خسارت روحیشود: خسارت جسم یم میبه سه دسته تقس یمعنو خسارت

 یزشت ایدرد و اندوه و  هیبدن که ما یاعضا، که جراحات و نقص در ی. خسارت جسمیتیشخص

، ینید ی: مانند لطمه به احساسات و باورهایشود. خسارت روح  یم یجسمان یدر چهره و اعضا

 باشد. یم لیقب نیاز ا یو موارد یو شرافت شخص تیثیصدمه به ح

 نیتر از مسلم یکیکه  یفرد و سلب آزاد ی؛ مانند لطمه به شهرت و آبرویتیشخص خسارت

 . ردیگ یانسان است مورد تعرض قرار م یحقوق مربوط به آزاد نیتر یعیو طب

 ایو  یتواند با دادن مبالغ یضرر م ی مسئله وارد کننده نیا تیبا توجه به اهم نیبنابرا

را فراهم آورد که به اصل  دهید انیز یموجبات خرسند یهمچون عذرخواه یگرید یها وهیش

 تر است. کیعدالت و انصاف نزد

 دگاهیو اقسام آن و طرح د یپژوهش مفهوم خسارت معنو نیشده در ا یبررس مطالب

ال ضرر و ) یفقه یها قاعده یجبران آن و بررس یها وهیجبران خسارت و ش نیو مخالف نیموافق

 عسر و حرج( انجام شده است. ینف

 

 عسر و حرج، ضِرار. ی، قاعده نفیخسارت، ضرر، خسارت معنو :ها هکلید واژ
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  احکام کافر در اسالم یفقه یسبرر

 

یباش بیخط میخانم مر راهنما: استاد  

  یآقاگل هیراض :پژوهشگر                                                               

 

 دهیچک

. مراودت ندیرا کافر گو نید اتیاز ضرور یکی ایتوحید، رسالت  نیاصطالح فقه، منکر در

ها از این جهت  دارد که توجه به آن ینیبوده و احکام مع ریاجتناب ناپذ یمسلمانان با کفار امر

باشد. در این  که سعادت یا شقاوت دنیوی و اخروی افراد در گرو آن است دارای اهمیت می

 آن است که به بررسی فقهی این احکام توجه گردد. برپژوهش بنا

اهل کتاب را پاک  یرند، اما برخاتفاق نظر دا یرکتابیکافر غ یفقها در نجاست ذات شتریب

 .کنندیم تیّتبع شیخو نیحکم از ابو نی. فرزندان کفار در ادانندیم

از فقها نکاح موقت مسلمان با  یباشد. اما گروه یمانع ارث بردن و ازدواج با مسلمان م کفر

 اند. دانسته زیزن اهل کتاب را جا

 یشده است و جزا نییتع ینیدّ معگردند، در هر مورد ح نیکفار متعرض حقوق مسلم اگر

 شود،یم یرو برگرداند، مرگ است. و زن مرتده زندان لیمرد مسلمان زاده که از اسالم بدون دل

 مجال توبه دارد. یاما مرتد ملِّ

 نیا انیشرائع االسالم، به ب له،یرالوسیهمچون جواهر الکالم، المقنعه، تحر یبا ارزش منابع

 . میا ها بهره برده از آن یا اند که ما با روش کتابخانه مسائل پرداخته

ها  کند، بلکه آن می توان نتیجه گرفت که اسالم مانعی برای روابط اجتماعی افراد ایجاد نمی

 کند. مرزبندی می نرا بنا بر مصلحت ایشا

 

 .اهل کتاب، یذمّ ،مورّث ،مرتد، کافر :ها هکلید واژ
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 اهب خمسهمذ دگاهیآثار توبه از د یبررس

یباش بیخانم خط راهنما: استاد  

 پور عرب حهیمل پژوهشگر:                                                                       

  دهیچک

گاه مذاهب خمسه مورد کنکاش قرار داده شده است. توبه مصدر  دیتوبه از د قیتحق نیا در

از  یمانیپش یباشد. در اصطالح به معن یبرگشت م یمعنا به«توبی تاب،» مجرد از باب یثالث

 به برگشت از آن.   میخدااست و تصم یجهت که نافرمان نیگناه از ا

شده و  انیهمچون علم فقه ب یتوبه در علوم مختلف حثب نکهیو ا اتیو روا اتیبا توجه به آ

قرار  یمتون فقه هیآن را در حاش زیو اهل سنت )مذاهب خمسه( ن هیامام یفقها از جمله فقها

 یمتفاوت فقه یها در اسقاط حکم و مجازات یاز مباحث اصل یکینداده بلکه آن را به عنوان 

  .میبه بحث توبه بپرداز ظرمن نیاز ا میپژوهش بران نیاند در ا مطرح کرده

 اتیمطرح شده است آ یتیاثر ترب کیاسالم توبه به عنوان  یتیکه در مکتب ترب ییجا از آن

 یفقها نیآرا و نظرات مختلف ب زین گرید یدارند از سو دیمسئله تاک نیهم بر ا یادیز اتیو روا

قبل از  یحکم فقه لمث یاحکام فقه نییکه توبه در تع یریو اهل تسنن به واسطه تأث هیامام

 یموارد رامونیبه وجود آمده است لذا پرداختن پ ،گذارد یبعد از توبه م یحکم فقه ایتوبه و 

مذاهب خمسه(  ) و اهل سنت هیامام یفقها دگاهیآثار توبه از د ،یبه در مسائل فقهچون آثار تو

  رسد. یبه نظر م تیمورد اهم

 یبررس مذاهب خمسه، دگاهیآثار توبه از د ی: بررستوان یم قیتحق نیاهداف ا نیاز مهمتر

 را شود، ی. محدود و .. ،ریکه شامل تعز یآثار توبه در مسائل فقه نییتوبه، تب قتیمفهوم و حق

 نام برد. 

کتاب ؛یعامل یبن عل نیالد نیز تألیف ،چون: مسالک االفهام ییها نوشته از کتاب نیدر ا

محمد  تألیف ،االسالم عیشرح شرا یجواهرالکالم ف ؛ینکاشا ضیمحسن ف تألیف ،عیالشرا حیمفات

به عنوان  که توبه و... استفاده شده است. حاصل آن یطوس خیش کتاب المبسوط ؛یحسن نجف

توبه  زین یمذاهب اسالم دگاهیرود. از د یبشمار م نیاصالح مجرم یبرا لیدال نیاز بهتر یکی

به واسطه توبه اختالف  یویمجازات دن سقوطدر مورد  شود اما یم یموجب سقوط مجازات اخرو

انند. د یآن را مسقط مجازات نم یا عده و دانند یآن را مسقط مجازات م ی  راینظر وجود دارد ز

 جهیتوان نت یم مختلف، میجرا انیتوبه بعد از ب رشیبر پذ یمبتن یمتعدد اتیبا وجود آ یول

 رسد. یتر به نظر م حیصحبه واسطه توبه  یویسقوط مجازات دن هیگرفت که نظر

 .مذاهب خمسه، ریتعز ،حدود، توبه :ها هکلید واژ
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 موات یوقف اراض  یحقوق  یفقه یبررس

 

یباش بیخط میم مرخان راهنما: استاد  

  انیآهنچ میمر :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

آن مکرراً در منابع  لتیاست که درباره فض یحسنه اسالم هایاز سنت یکیوقف  فرهنگ

قسام مختلف و ا قیخاص، مصاد یشرع ،یمقررات قانون ط،یشرا یاست. وقف دارا ادشدهی یفقه

 از اقسام وقف نام برد. ایبه عنوان نمونه توانیموات( را م یاست، که )وقف اراض

 یآن برا یریادگیمربوط است،  یویبه امور دن ممستقی طوربه آن احکام و وقف کهجا آن از

 تملک خوشاز موقوفات به مرور زمان دست یاریجا که بس است، از آن یعموم مردم ضرور

عموم مردم مورد توجه است  ییآشنا گردد،یم یرقانونیو غ یرشرعیغ برداریو بهره انسودجوی

 گردد.  اهکوت اریتا دست اغ

امر زمان محسوب  یّو ولامبریپ یو از اموال خصوص باشد یموات جزو انفال م یاراض

 اند، بوده راتیکه منشأ خ و امامان امبریموات توسط پ یاست وقف اراض یهیبد گردد، یم

صورت گرفته است. ارسیب

موات را مالک  یاراض توانیموات، م یو آبادکردن اراض ایامر با اح یّاز کسب اجازه از ول پس

 کند.  جادیتصرف ا تیفقط حق اولو کهنینه ا کندیم جادیا تیمالک اکنندهیاح یبرا ایشد و اح

آن را  لیورت تماتصرف کند و در ص نیطور بخواهد در زم هر تواندیمالک م تیاز مالک پس

 در حکم غصب است.  ایوقف کند؛ اما وقف قبل از اح

 یها   نیزم یعاد ریو فروش غ دیاز خر یریو جلوگ   یامروزه به منظور حفظ مصالح عموم

 شود.  یملک دولت محسوب م یاراض نیخاص، ا نیموات، به موجب قوان

 

 .ضباالعر اتمو ،باالصاله موات ،موات اراضی،موات ،وقف :ها هکلید واژ
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 یاسالم یدر شهرساز ینید یها آموزه

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 یخانم سمانه قرائ :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

ر که هدف آن سعادت بش شودمی محسوب هاو جامعه در تمام عرصه ریفراگ ینیاسالم، د نید

جامعه  کرهیدر پ ینقش مؤثر زین یاسالم یدر شهرساز ینید یها اوست. آموزه تیو هدا

 دارد.  یاسالم

اصل حقوق در  نتریاصل به عنوان مهم یتجلِّ ات،یحاضر با رجوع به قرآن و روا تحقیقدر 

 شده است. یبررس ،یو شهر یمسکون یمعمار

در ساخت و سازها و  یو اسالم ینیاقشار جامعه با سبک د ییآشنا قیتحق نیاز ا هدف

 . باشد یو... م یاسالم یو نمادها یساز  اماکن

پرداخته  یشهر اسالم یها و شاخص یشهر اسالم یشناس مقاله به مفهوم نیا فصول در

 تیرعا ،یو منازل مسکون یدر ساخت اماکن مذهب ینید یها نقش آموزه نی. همچنشود یم

بر مناظر  یساز مرتفع ریو تأث یاسالم ینمادها یسو وسعت منزل و... و برر هیحقوق همسا

 شده است.  انیب یشهر

 نهیکتب مختلف و مقاالت مطرح در زم یاست که با بررس یا کتابخانه ق،یتحق روش

 .میا دهیحاصله رس جیبه نتا یاسالم یشهرساز

 

 یشاخص اسالم ،یشهرساز ،ینیها، د آموزه :ها هکلید واژ
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 در کودکان  یاسالم و رفع معضالت اخالق

 

یریسرکار خانم ساره کشم راهنما: استاد  

 یصبور نیام البن :پژوهشگر                                                            

 

 دهیچک

 لیرا کودکان تشک یاز افراد انسان یتوجه بخش قابل یا در هر جامعه نکهیبه ا توجه با

رو  نیاز ا باشند یو شکننده م ریپذ بیآس اریبرخوردارند، بس ییباال یو از لطاففت روح دهد یم

 برخوردار است. یخاص تیها و اهم یژگیاز و زیآنان ن تیو هدا ییراهنما یها روش

 رگذاریتأث یروابط انسان یدگیچیدر جوامع امروز بر پ یو فرهنگ یاجتماع عیسر تحوالت

و به نوع معضالت و  شود یم شتریب یو صنعت یعلم ییوده و هر اندازه که رشد شکوفاب

مانند:  یها معضالت اخالق آن نیکه از ب شود یم شتریب زین یو اجتماع یمنشکالت فرد

 یشتریو... از شدت ب یو انحراف جنس یدزد دن،یکش خجالتترس،  ،یریگ ،گوشهییگو دروغ

 یایها با دن خانواده تیو ترب میدست اندرکاران تعل شتریه بچ هر ییبرخوردار است که آشنا

 نیمقابله باا یبرا هایی راه زین عهیش اتیبر طبق روا یطلبد که عالوه بر روانشناس یکودکان را م

 . استها ارائه شده  یها و ناسازگا یدشوا

 تیربدر ت یبخش جامعه که نقش اصل نیو مؤثرتر نیبه عنوان کوچکتر نیوالد نیهمچن و

 یرا در خانه برا طیمح نیباشند که بتوانند بهتر یا به گونه دیکودکان را به عهده دارند، با

پرورش  یکودکان فراهم کنند و فرزندان خود را با آداب اسالم یفطر یپرورش استعدادها

 کنند. نیکودکانشان را تضم یو روان یروح تیامن شیدهند و با اخالق، رفتار و گفتار خو

 لیاز قب یمعضالت اخالق فیکه در فصل اول به تعر باشد یهش شامل سه فصل مپژو نیا

حسادت پرداخته شده و در فصل دوم به  ،یانحراف جنس ،یخجالت، دزد ،ییترس، دروغگو

 ،یستیز ،یاجتماع ،یکننده آن مانند؛ عوامل خانوادگ تیعوامل به وجود آورنده و تقو یبررس

 یکارها راه قیمعضالت از طر نیدرمان ا یها در فصل سوم به راهو  پردازد یو... م یعاطف ،یعباد

 .پردازد یم یو روانشناس یاسالم

 

 یکودک، ناسازگار ،یخانواده، اختالالت رفتار ها: واژه دیکل
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 (یبحران معنو بر دی)با تأک ینیاخالق د یمعاصرفرارو یبحرانها و چالش ها

یخانم طال بزراهنما:  استاد  

 یحکم آباد نهیسک :پژوهشگر                                                                           

 دهیچک

بر  دیبا تاک ،ینیاخالق د یمعاصر فرارو یها چالش و ها بحران»تحت عنوان تحقیق نیا

 متجدد امروز یایدن یها بحران نیمهمتر از یکی ینیاخالق د یها است. بحران« یبحران معنو

 گذاشته پا ریرا علناً ز یاخالق یها ارزش ،یاله یها به ارزش یتوجه یها با ب ند که انسانباش یم

 . گردندیم یاجتماع و یگناهان فرد و میو مرتکب جرا

نوشتار بوده است.  نیا نیتدو یهدف اصل تیو خارج شدن آن از مهجور ینیاخالق د اءیاح

 انیاخالق سکوالر و تفاوت م ،ینیاخالق د یمفهوم مبان مهم ابتدا، نیبه ا یابی دست یکه برا

جمله  از ،ینیاخالق د یفرارو یها چالش ها و بحران یکرده، در ادامه به بررس انیدو را ب نیا

و  یها از منظر روان شناخت حوزه ریبر سا ریکه به لحاظ تأث یتهاجم فرهنگ و یمعنو یها بحران

پرداخته خواهد شد. که گسترش  وده است.از دانشمندان ب یاریمورد توجه بس یجامعه شناخت

تجمّل و  ،یقینامشروع، پناه آوردن به انواع مواد مخدر، رو آوردن به موس یروابط جنس دیشد

 یاز جمله نمادها ،یدر زندگ یدیو ناام یکالم خستگ کیو در  اتیلَغو عبا انوا یگذران خوش

 در دارد. یانسان امروز یرو فک یتالطم روح از تیاست که همه حکا تیروشن بحران معنو

بشر  یها و خالء معنو مقابله با بحران یبرا یتیهدا یکارها قرآن به راه استفاده از با انیپا

 یآخرت و ییایدن یازهایبه تمام ن تواند یم ینید اخالق و نیکه تنها د چرا پرداخته شده است،

 .دیپاسخ گو

که اند. شده یاریبس یو معنو یقاخال یها دچار بحران دیمکاتب جد که اکثر آن جهینت

و عدم توجه به خدا و  یانسان، فضائل فطر یماد ریها غفلت از ساحت غ بحران نیا ی شهیر

به خود  یآدم گریاست که بار د نیبحران ا نیو راه برون رفت از ا باشد یم یاله امبرانیپ میتعال

 نداند. ایدن نیر امنحصر د را یو زندگ ردیرا در نظر نگ یرو کند و تنها بُعد ماد

 دست اول و یجملگ زیمنابع ن است و یا کتابخانه تیماه اطالعات به اعتبار یآور جمع روش

 باشد. یم ینید  یبه اعتبار موضوع اخالقو موثق 

 .چالش ،یفرهنگ تهاجم سکوالر، ت،یمعنو بحران ،ینیاخالق د اخالق، ها: واژه دیکل
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 نانجوا یدر کاهش انحرافات اجتماع نینقش د

 

یطرق انیبلوچ میخانم مر راهنما: استاد  

 یشهر یعصمت ساالر باش :پژوهشگر                                                             

 

 

 دهیچک

 یبه خصوص شوق، عالقه، حت م،یتسل مان،یا ،یفرد یکاهش انحرافات، عاله بر آمادگ یبرا

 را نید ی. لکن اگر فردخواهد یهم م یقیت، چه بسا توفالزم اس یها و انجام دادن اعمال نیتمر

 تیانسان ریدر مس یکه هرگونه سعادت و کمال رسدیشناسد و آن زمان م یشناخت، خود را م

 منتظر اوست.

وجدان  ت،یکه در صورت انجام معص گذاردیاثر م یا به گونه یدر اخالق آدم مانیا یروین

دست  یاخالق لیگونه است که فرد به فضا  نیو ا کندیو مجازات م بخشدیآگاه، خود را نم

 .ابدییم

و  یشناس روان ر،یپژوهش حاضر کمک گرفته شده؛ کتب تفاس یکه برا یجمله منابع از

 است. یا کتابخانه قیتحق نیاست و روش انجام ا یشناس جامعه

وجود دارد.  میبه انحرافات رابطه مستق شیو عدم گرا ینیو شناخت اصول د یآگاه زانیم نیب

 است. شتریاز همه ب نینقش د یدر کاهش انحرافات اجتماع نیهم چن

 

 .هنجار، ناهنجار ،یکردن، اجتماع یریشگیانحراف، بزه، پ ها: واژه دیکل
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 اسالم دگاهیخانواده از د یسالمت روان نینقش گفتار در تأم

یریخانم ساره کشمراهنما:  استاد  

  یمانیفر یبیحب ههیوج :پژوهشگر                                                                     

 دهیچک

باشد و  یاسالم م دگاهیخانواده از د یسالمت روان نیپژوهش نقش گفتار در تأم نیا موضوع

و  یفرد تیّسنجش شخص یارهایو مع یهوشمند یها شاخص نیجا که گفتار از بارزتر از آن

را  یاز عفِّت کالم یمند منطق استوار در سخن گفتن و بهرهبه  یبندیاست، پا یاجتماع

کدام از  شده است و در رابطه با هر انیسالمت خانواده ب نیتأم یبرا یطلبد. عوامل متعدّد یم

پژوهش به صورت مجزِّا و  نیدر رابطه با عنوان ا یاست ول دهیبه چاپ رس ییها عوامل کتاب نیا

 است. دهیبه چاپ نرس یمستقل کتاب

از امر ازدواج را  یو اصل ییهدف نها میبس که قرآن کر نیهم قیتحق نیضرورت اتبیین  رد

و از  شودیاعضاء خانواده م نیکه موجب انس و الفت ب داندیبه آرامش و سکون م دنیرس

و  ریتأث یدر خانواده و چگونگ حیصح یارتباط گفتار یها پژوهش شناخت روش نیاهداف ا

اعضاء  نیو به وجود آمدن احترام متقابل در ب یمت روابط خانوادگسال نیأمنقش گفتار در ت

 شد.  انیخانواده و آرامش بقاء در خانواده ب

در بهبود  یشود گام نیشود تا سالمت روان خانواده تأم یکه گفتار چگونه باعث م نیا یبا بررس

در قرآن و کالم  ناپسندو  دهیبرداشته شد و با شناخت گفتار پسند یاز روابط خانوادگ یبخش

سخن گفتن  کویخانواده سالم را ن یها نشانه نیتر از مهم یکیکه اسالم  نیو انیمعصوم

هرکدام از  یها شد و نشانه کیقابل تفک گریکدیسالم و ناسالم از  یها داند، خانواده یم

شد. انیسالم و ناسالم ب یها خانواده

 نیاستفاده شده است و ا یو روان شناس یاجتماع ،یاخالق ،ییپژوهش از منابع؛ روا نیدر ا 

 یریگ جهینت کی یشده است و دارا نیدر دو بخش و هر بخش در دو فصل تدو قیتحق

 یو اساس زندگ هیاست که پا نیپژوهش حاصل شد ا نیکه از ا یا جهینت نیتر باشد و مهم یم

است  یاخالق یلودگو آ یاز هرگونه زشت یعار یامروز داشتن کالم معهسالم در جا یها خانواده

 است.  گریکدیها به  خانواده نیا یاعضا یکیوحدت و نزد ،یکه موجب همدل

 .یروان تیخانواده سالم، امن ده،یگفتارپسند ها: واژه دیکل
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 اسالم دگاهیزنان از د هیخشونت مردان عل یبررس

 (یاسالم یها و راهکارها بی)آس

 

اینادرن دایخانم ل راهنما: استاد  

 نژاد یدیؤفاطمه م :پژوهشگر                                                                          

 

 دهیچک

 نی. ضرورت اردگییاست که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت م یرفتار خشونت

را  تینشود امن تیهدا حیصح ریاست که، خشم در انسان وجود دارد امّا اگر در مس نیپژوهش ا

 . شودیم یو کودک آزار آزاریزن لیاز قب ییو موجب بروز رفتارها کندیل ممخت

و فرهنگ غلط ما دارد.  خیدر تار شهیر یهمسرآزار آن جیو شکل را یخشونت خانوادگ 

کردن آن در  ریو تحق یامّا حالت روان افته،ینسبت به گذشته کاهش  یکیزیو ف یخشونت جسم

 حال گسترش است.

و عاقبت  یزشت یادآوری شود،یزنان م هیکه موجب خشونت عل یب و عللاسبا یهدف معرف 

مدح و پاداش کنترل نمودن  نیخشونت و همچن یتآن، توجه دادن به مذمت و زش ندیناخوشا

از  توان یبر همسر و فرزندان و بر جامعه دارد که م یراتیتاث یخود؛ است. خشونت خانوادگ

 لهیوس نیکه بهتر میکن انیب مخواهییم قتیدر حقزنان نام برد.  هیخشونت عل یامدهایپ

 است. ینیو عمل به دستورات د نیروان، د شیآرامش و آسا

صورت  یلیو تحل یفیو به روش توص ایپژوهش به روش کتابخانه نیمطالب در ا یآور جمع

با عمل کردن به کالم  تواندیاست که، انسان م نینوشته ا نیبدست آمده از ا جیگرفته. نتا

و سخنان روانشناسان خشم خود را کنترل کند و از عوامل نیمعصوم یرهیخداوند و س

                     درست گام بردارد.  ریو در مس دینما یدور زیآمخشونت

 

 .زنان هیخشونت، زن، خانواده، اسالم، خشونت عل ها: واژه دیکل 
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 بررسی صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسالم

 

صدیقه محقق نجفی خانم هنما:استاد را  

 زادهصفیه یوسف پژوهشگر:                                                                      

 

 چکیده

های تبیین و بررسی عوامل افزایش و کاهش صمیمیت میان زن و شوهر با استناد به آموزه

 باشد.قرآنی و روایی از اهداف مورد نظر تحقیق می

دیدگاه اسالم مواردی مثل خوش اخالقی، قدرشناسی، احترام متقابل، روابط زناشویی  از

آوری و...، از عوامل افزایش صمیمیت بوده و بداخالقی، بدگمانی، عیبسالم، آراستگی، فرزند

 باشد. جویی، نگاه به نامحرم و... از عوامل کاهش صمیمیت میان زن و شوهر می

اند کارهایی را مطرح کردهد که برای تحکیم و پایداری خانواده راهروایات فراوانی وجود دار

ازجمله: خوش صحبتی و اظهار محبّت زبانی مرد نسبت به زوجه و خدمت زن به شوهر و کسب 

های اخالقی و دینی بنابراین پایبندی به ارزشرضایت او حتی در صورتی که شوهر مقصر باشد. 

 ش صمیمیت میان زوجین باشد.تواند مهمترین عامل در افزایمی

ای سرشته است که آنان در کنار یکدیگر به آرامش خداوند خلقت زن و شوهر را به گونه

شود امّا ضرورت این بحث بدین جهت است رسند و میان آنان دوستی و رحمت برقرار می می

تا  کندها کمک میی تعامل میان آنی چگونگی روابط زن و شوهر و شیوهکه آگاهی درباره

ها سرشار از ها در خانواده از بین رفته یا حداقل کمتر شود و زندگیها و ناسازگارینابسامانی

 صمیمیت گردد.

ای است ی جمع آوری اطالعات کتابخانهروش تحقیق، در این نوشتار توصیفی است و نحوه

 های معتبر استفاده شده است.که از کتب روایی و اخالقی، مقاالت و سایت

 صمیمیت، زوجین، اسالم ها: واژه دیلک
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  دیسوره حد تیمحوربا  یاسالم یمسلمانان امروز  و سبک زندگ یسبک زندگ سهیمقا

 

یخانم معصومه سادات هاشم راهنما: استاد  

 الهه سعادت پژوهشگر:                                                          

 دهیچک

 و ها حالت رفتار یها وهیش ها، ها، ارزش یتلقِّ از طرز یا جموعهعبارت است ازم یسبک زندگ  

قرار  یچه مورد بررس در واقع آن شود، یم یبحث سبک زندگ یوقت .است  یزیها در هر چ قهیسل

 یاعتقاد ،یمعنو یرستگار و تیّبه معنو است. اگر (ی)زندگ ( وستنی)ز ی، سبک زندگردیگ یم

 پرداختن آن مهم است. باز ،یواخالق یروان تیوردار از امنبرخ یزندگ یبرا م؛یهم نداشته باش

 یامروز یسبک زندگ ی در خصوص مقوله (ی)مدظله العال یمقام معظم رهبر دیبا توجه به تأک   

 نیرسد و ا یقرآن مهم به نظر م اتیمقوله در آ نیا یقرآن، بررس و تیدور شدن مردم از معنو و

از مسائل  یاریدر بس یاسالم یامروزه با سبک زندگ، رانیمسلمانان در ا یسبک زندگ که

 رییبا تغ شده و یاسالم یها مالک ها و ارزش نیگزیکورکورانه جا یهادیتقل متفاوت شده و

موضوع جهت  نیا یشود بررس یم یجد دیدچار تهد یاسالم رانیا فرهنگ ،یسبک زندگ

 رسد. یبه نظر م یها ضرور خانواده هشدار به جامعه و

جمله  از دیحد ی سوره دارند. یاسالم یاشاره به سبک زندگ یمختلف یها آن سورهقر در   

شده  یمختلف زندگ امور در یاسالم یسبک زندگ ی آن اشاره به مسئله است که در ییها سوره

چه در  مسلمانان امروز با آن یسبک زندگ سهیو مقا یبررس قیتحق نیاز ا یاست که هدف اصل

 یسبک زندگ یها مؤلفه یپس از بررس قیتحق نیا در باشد. یمدستورات قرآن آمده است 

 یاسالم یبا سبک زندگ یمسلمانان امروز یسبک زندگ سهیبه مقا دیدر سوره حد یاسالم

 آن اشاره شده است. یراهکارها و یسبک زندگ رییدر انتها به عوامل مؤثر در تغ پرداخته و

سبک  با یرانیا و یامروز یکه سبک زندگ دیخواهد رس جهینت نیبه ا قیتحق نیا تاًینها   

 گانگانیاز ب دیهم به تقل ییها ضد ارزش متفاوت شده است و یاریمسائل بس در یاسالم یزندگ

 ما ی پس امروز همه شده است؛ یاسالم یها مالک هاو ارزش نیگزیجا انیرانیا یسبک زندگ در

  .میباش یرانیا یاصالح سبک زندگ ی شهیاند نظام در نیامسئوالن  یبه همکار

 .یسبک زندگ ،یاسالم ،یزندگ سبک، ها: واژه دیکل
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 مقابله با آن یو راهکارها انحرافات )حس المسه(ییعفت بساوا

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 یمیفرزانه ابراه :پژوهشگر                                                               

 

 دهیچک

 . باشدیق حاضر بررسی عفت بساوایی و انحرافات آن با رویکرد حقوقی جزایی میتحق عنوان

ای که از  به معنای خود نگهداری و طهارت بیرونی و درونی است؛ فضیلتی اخالقی و ملکه عفت

 در بازدارنده عامل و شودتزکیه درون و مواظبت بر اعمال و رفتار بیرونی در شخص نهادینه می

 به انسانی هر برای الزم خصلت و ضرورت یک رو ینا از است؛ جنسی مایالتت و شهوات مقابل

. چنان که این مهم از نگاه فطرت انسانی، آیات و روایات نیز مورد تأکید و مقبول یدآمی شمار

 واقع شده است.

ای که در تمام اعصاب و گوشت بدن ساکن است که در  یا همان حس المسه؛ قوه بساوایی

 تعبیر لمس، سمع، مسّ یاد شده است. قرآن از آن با

پذیری باالیی برخوردار است و نقش بسزایی در تحریک غریزه  حس از قدرت تحریک این

 های ناهنجاری که شودکند که اگر به خوبی مدیریت نشود تبدیل به فاجعه می جنسی ایفا می

 .است مسأله این بر گواه و شاهد بهترین جامعه در موجود

 ،یرین انحرافات برخاسته از این حس که قابل مطرح است؛ زنا، همجنسگرایت جمله مهم از

 مساحقه(، استمناء، بچه بازی )پدوفیلیا(، مرده بازی )نکروفیلیا( و حیوان بازی )زُوفیلیا(  -)لواط

 از بروز برای و کندترین راه برای حفظ ارزش کمالی انسان را رعایت عفت می اساسی اسالم

 از دوری: مانند استبه مقابله با آن اختصاص داده برای را کارهاییراه هایییروکج چنین وقوع

 انون.. را ارائه داده است. در مقابل قو بدنی های تماس کنترل اختالط، از پرهیز نامحرم، با خلوت

 .کندمی معرفی را تعزیر و حد اجرای کارمجازات اسالمی هم راه

  یانحراف، قانون مجازات اسالم ،ییساواعفت، بساوایی، حس ب ها: واژه دیکل
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  یشناخت یخطاها یبررس

 یاسالم کردیاضطراب با رو جادیآن  در ا ریو تأث

 

  فهیطا یاحمد میخانم مرراهنما:  استاد

 نژاد یفاطمه هاشم دهیس :پژوهشگر                                                             

 

 چکیده

 کردیاضطراب با رو جادیآن در ا ریو تأث یشناخت یخطاها یبررس»وان تحت عن قیتحق نیا

باشد. حوادث انسان را ناراحت  یشده است. فکر مقدمه احساس و رفتار م نیتدو «یاسالم

 شود.  یم یباعث ناراحت طیاو از شرا ریکند بلکه تفس ینم

و خارج از اراده شوند  یذهن م واردهستند که به سرعت  کیاز افکار، اتومات یمیبخش عظ

وجود دارد.  یادیز یشناخت یهستند و در آنها خطاها یمنف کیباشند. اغلب افکار اتومات یم

 میتعم چ،یه اینوع شامل همه  10روانشناسان  نیبه صورت معمول ب یشناخت یخطاها

 کوچک یینما درشتشتابزده،  یریگ جهیبه امر مثبت، نت یتوجه یب ،یذهن لتریف ز،یآم مبالغه

خطاها باعث به  نیبرچسب زدن و سرزنش است. ا دها،یو نبا دهایبا ،یاستدالل احساس ،ایینم

 شود.  یوجود آمدن اضطراب م

شود و  یآور احساس م هراس طیاست که در شرا یعیطب یواکنش احساس یاضطراب نوع

 شود.  یدر بدن م یمخرب راتیباعث تأث

 یانواع خطاها یبرا یشده شواهد یباشد. سع یم یدانیو م یا کتابخانه قیروش تحق

نمونه  کی نیآورده شود. همچن اتیو روا اتیخطاها در آ نیدرمان ا یو راهکارها یشناخت

را  یشناخت یکه خطاها یدهد افراد یآورده شده است و نشان م قیتحق نیدر ا یدانیم قیتحق

 . است گرانیآنها کمتر از د یمنطق ریغ یسطح اضطراب و باورها دند،یآموزش د

 فکر، اضطراب  ،یشناخت یخطا، شناخت، خطاها ها: واژه دیکل
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 درمان آن در اسالم یاسترس، عوامل و راهکارها

 

یریخانم  ساره کشمراهنما:  استاد           

 حوا عرب :پژوهشگر                                                                   

 

  دهیچک

منتظره  رینسبت به عوامل ناسازگار و غ یعموم یها موعه واکنشمج ،ازندا عبارت استرس

 ،یفرد از جمله بُعد عاطف یو روح یدارد و تمام ابعاد جسم یعالئم متعدد دهیپد نیخارجی ا

 ،یزندگ یها یگرفتار ،یزندگ یها ی. دگرگوندهدیقرار م ریو ... را تحت تأث یروان ،یرفتار

 لیاز قب یکننده استرس هستند. مشکالت جادیا یل فردجمله عام ها از ها و تعارض یناکام

فرزندان با توجه به  لیو تحص یتیو مشکالت ترب تیهوا، تراکم جمع یازدحام، آلودگ

 کننده استرس است. جادیا یعلم از جمله علل اجتماع یها یدگیچیپ

بلند  به استرس خوب، بد، کوتاه مدت، توانیداد که  از جمله آن م یانواع مختلف استرس

انواع متوجه  نیکه در تمام ا یبیاست که آس نینکته قابل توجه ا یمدت و ... اشاره کرد؛ ول

 دارد. یاست، بستگ ریکه شخص در آن درگ یمدت زمان نوع و نیبه شدت ا شودیشخص م

خود با آن  یکه شخص در دوران زندگ ییها یماریگفت اکثر ب توانیم یقو اریاحتمام بس به

و  یریگ اوج یمکان برا نیتر مهم و نیخانواده اول طی. محباشدیاز استرس م یاشاست ن ریدرگ

چون؛ کمبود محبت در خانواده،  ی. وجود مشکالترودیشخص به شمار م یاستعدادها ییشکوفا

ساز بروز استرس و به دنبال آن به وجود آمدن مشکالت متعدد  نهیزم تواندیمادران شاغل و ... م

و ...  ینیسوء ظن، بدب بت،یچون؛ حسادت، تکبّر، غ یاخالق لیصفات و رذ نیدر آن شود. همچن

 در بروز استرس مؤثرند. یهرکدام به نوع

توجه  سایر موارد، و بتیچون؛ تکبر، حسادت، غ لیو ترک رذا یعمل رهیو س اتیبر روا توجه

قدّرات او بودن و .. در م میخدا، توکل بر خدا، تسل ادیخدا، ذکر و   هب مانیچون؛ ا ییها به راهکار

از آن در  یناش دهیمؤثر است. مسئله استرس و مشکالت عد دهیپد نیو کنترل ا یریشگیپ
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مطالعه و کسب  ق،یتحق لیدل نیاست به هم قابل انکار ریو غ یهمگان ئلهمس کیجهان امروز 

 نیمعصوم ارائه شده توسط اسالم و یمسئله آن هم با توجه به راهکارها نیاطالعات نسبت به ا

آور و  عوامل استرس ییهم شناسا قیتحق نیبرخوردار است. هدف در ا یا فوق العاده تیاز اهم

 مسئله بوده است. نیبه ا نیبرخورد معصوم وهیدرمان آن با توجه به ش یها راه

 فیمورد نظر در دو بخش و شش فصل ارائه شده است که در بخش اول به تعر قیتحق

 یو شغل یفرد ،یطیدر بخش دوم به علل مح .آن پرداخته شده جادیل ااسترس، انواع آن و عوام

 رهیآن در س قیتوجه به مصاد آن با جادیاز ا یریشگیکنترل و پ یها استرس و راه جادیا

 یو روان شناس ییمنابع روا قیتحق نیمورد استفاده در ا منابع. ستپرداخته شده ا نیمعصوم

 بوده است.

 

 نیمعصوم رهیرس، استرس، سکنترل است ها: واژه دیکل
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 از نگاه تاریخی و تفسیریبررسی طوفان نوح

جناب آقای دکترعلی اصغر یساقیستاد راهنما: ا  

 ملیحه قاینی :ژوهشگرپ                                                      

 دهیچک

های گذشته براساس عقاید و فرهنگ  طوفان قدمتی سه هزار ساله دارد و تمدن داستان

 اند. خودشان به نگارش این داستان پرداخته

چه که در داستان طوفان  ها، اسطوره طوفان سومری است و آن ترین این داستان قدیمی

این کتیبه  رسد از باشد که به نظر می ن اسطوره میبابلی و تورات ذکر شده است بسیار شبیه ای

تر است داستان طوفان در قرآن کریم  ها متقن چه از تمام این داستان الهام گرفتند اما آن

و نزول عذاب الهی را از جهت عبرت آموزی اشاره باشد که در آن سرگذشت قوم نوح  می

 .کند می

دست نیست ولی  ی بودن این حادثه دلیلی درتوجه به اینکه در مورد جهانی یا منطقه ا با

 این باورند که طوفان یک رویداد منطقی بوده است. با توجه به شواهد باستان شناسی برخی بر

آموزی به  از دالیلی که باعث شده است قرآن به داستان طوفان بپردازد عبرت یکی

شود چرا که نزول  های الهی مطرح می عنوان یکی از سنته بهاست و طوفان نوح انسان

باشد و طبق آیات قرآن سنت  های الهی می گر یکی از سنت های فاسد و طغیان عذاب بر امت

 است.  اپذیرخداوند تخلف ناپذیر و تبدیل ن

هایی که دچار طغیان و ظلم شوند مشمول این سنت  قرار  در عصر حاضر نیز امت بنابراین

مستثنی نیست و آنان نیز اگر از مسیر الهی خارج گیرند و جامعه اسالمی نیز از این قاعده  می

 گیرند. شوند قطعاً مورد عذاب قرار می

تحقیق مشتمل برسه فصل است که به بررسی حادثه طوفان در نگاه تاریخی و تفسیری  این

های الهی مختص به زمان پیامبران نیست  دهد که اجرای سنت تحقیق نشان می این پردازد. می

 شود. های مختلفی اجرا می است که در جوامع امروزی نیز به صورتبلکه یک سنت عام 

 یاله یها عذاب، سنت طوفان، نوح، قوم، ها: واژه دیکل
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 هودیعرفان 

 

ایاکبرن انیدکتر علی جالئ یجناب آقاراهنما:  ستادا  

 انیمیصدیقه ابراه :پژوهشگر                                                 

 دهیچک

 ادی هودیقباال به عنوان عرفان است. معموالً از  «هودیعرفان »حاضر تحت عنوان  قیتحق

 یو دارا یانحراف ،یرالهیغ یبه عنوان عرفان هودیشناساندن عرفان  قیتحق نیهدف از ا .شودیم

 سمیدیعرفان یهود را به سه مرحله مرکابا، قباال)کاباال( و حس یاست. از لحاظ زمان یاسیباطن س

 یاله یها به عرابه دنیرس یهاست برا از روش یا متضمن مجموعه. مرکاوا کنندیم میتقس

بر خدا و  ریاست و هدف از آن تأث هودیمرحله عرفان  نیتر یآن. قباال اصل تی( و روئی)مرکب اله

دوران  یالدیقرون دوازده تا چهارده م یعنی هودیاوج عرفان  ی . دورهاستیبر دن تیحاکم

است.  افتهیدوره نگارش  نیدر هم ریآن زوهر و باه یاست و متون اصل قباال نیئجوالن آ

از واژه  سمیدی. حسنامندیمتأخر م یآن را قباال یاست. برخ هودیدوره متأخر عرفان  سمیدیحس

 انیمدرن ب اتیدر قالب ادب یآن آراء عرفان یگرفته شده است و ط زگاریپره یبه معنا دیحس

و از  کندیم هیتک ییزهد و پارسا ینهضت رو نی. اشد هودی شدن عرفان یشد که موجب عموم

در  هودی. عرفان دنماییم یخوددار یو مسائل مربوط به هست اتیژرف در مورد اله دنیشیاند

 نیتر یاز اصل یکیداشته است و  ینقش اساس سمیونیصه شیدایو پ دیجد یها ساخت فرقه

 یحایمس شیدایشده از جمله پ یانحرافات دچار زماناست که به مرور  یحاباوریمباحث آن مس

 فرانک است. عقوبیو  یزو یشبتا ژهیبه و ن،یدروغ

 خیشامل دو فصل تار فیشده است. بخش اول با عنوان تعار میظتندر سه بخش نوشتار  نیا

 هودیعرفان  یها نحله یمعرف دوم بخش است. هودی یها ها و کتاب و فرقه هودی نید یو معرف

عرفان مرکابا، عرفان قباال) کاباال( و عرفان  هود،یعرفان  یها یژگیو یبرخفصل  چهارشامل 

در  هودیکاباال شامل دو فصل: نقش عرفان  راثیسوم با عنوان م بخش است. میدسیحس

 .باشدیم سمیونیو صه یساز فرقه

 .حاخام ،یقباال، رب ،یهودیعرفان  ها: واژه دیکل
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 مصر دهیملکه برگز هیآس

 

فریخانم فرزانه سعادت راهنما: استاد  

 یالهه محمد :پژوهشگر                                                                   

 دهیچک

از آن با نام  یاسالم هایتیکه در روایهمسر فرعون مصر، معاصر حضرت موس

در دربار  است که یفرد ناولی. اندشده است و در تورات او را دختر فرعون گفته ادیهیآس

 نیدر ا شانیا یمکان و یزمان تیآورد. با توجه به موقع مانیایفرعون به رسالت حضرت موس

کهن که  ینسرزمی. شده استمصر باستان، مکان وقوع اتفاقات پرداخته یابتدا به معرف قیتحق

 اریبس انخدای کنار در که هافرعون رواییمشخص بود با فرمان یمرزها یاز همان ابتدا دارا

 .شدندیشمرده م انیجزو خدا زیآنها ن گرمصر،ید

 ریکه استقالل آنان نسبت به سا ایبودند به گونه یخاص گاهیجا یزنان هم در مصر دارا

در باور آنها داشت به  شهیزن و مرد ر انیم یبوده است. در واقع، برابر یجوامع، در مرتبه باالتر

 خواستیو او هرگونه که م گرفتیزن قرار م اریاختمرد در  ییهنگام ازدواج تمام امالک و دارا

دو  یمفهوم خود مطرح بودند و حت نترییدر عال یمصر های. ملکهکردیدر آن دخل و تصرف م

بر مصر باستان حکومت  یمتماد های حت شپ سوت و کلوپاترا که سال هایملکه با نام

است و  یاله انیاد روانیاحترام پ مورد یخیو تار یقرآن تیشخص کیبه عنوان  هی. آسکردندیم

زنان و  زی. و نباشدیآموزنده م هایباشد و آکنده از نکته یزنان م یبرا سبمنا ییالگو زین

از بانوان نمونه دانسته  یکیبانو را  نیچرا قرآن ا نکهیو ا هیآس تیدختران در خصوص شخص

 بدانند.  شتریاست ب

و  یهامقابله با سخت، یرت موسبه حض یآوردن و مانیاهیآس یشناس تیشخص

 یدر آمده است که همگ ریبه رشته تحر گریاز موارد د یاریدر برابر فرعون و بس یاستقامت و

آمده و  شیزمان خو امبریپ یاریمؤمن بوده که چگونه به  یبانو نآ نیراست مانیاز ا هایینشانه

 پرداخته است.  یرسالت حضرت موس نییو تب غیبه تبل

  فرعون، مصر،ملکه. ل،یاسرائ یبن، یموس، هیآس ها: واژه دیکل
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 یمستعمره اسالم یدر کشورها یحینفوذ مبلغان مس یبررس

 

یخانم سادات هاشمراهنما:  استاد  

 یاکرم صباغ خانم :پژوهشگر                                                                    

  دهیچک

در ذات  تیحیو مساست  «یاسالم یدر کشورها یحیلغان مسنفوذ مب» قیتحق نیا موضوع

 یریشکل گ نینخست یاز همان سده ها ییاروپا یحیمس شانیاست، کش یغیتبل ینیخود آئ

 یکردند و ط یریگیرا مجدانه پ گریملل د انیو موعظه در م غیپاپ، تبل تیو با حما ساینهاد کل

جهت  یو اقتصاد یاسیرا با اهداف س یغیتبل یها تینمودند تا فعال نفراوا یاعصار مختلف، سع

حضور   یها وهیش نییعالوه بر تب قیتحق نیمستعمره انجام دهند. هدف از ا یسلطه برکشورها

اهداف  یو بررس یمستعمره اسالم یعملکرد آنان در کشورها خچهیو تار یحیمبلغان مس

 گذاشته یکه از خود به جا یکشورها  و آثار نفوذ نیابه  یحیاستعمارگران از ارسال مبلغان مس

و اهداف آنان  یحیجوانان و مبلغان از نحوه نفوذ مبلغان مس که نیباشد با توجه به ا یاست،م

 نیاست همچن یطالب وجوانان ضرور ییموضوع با هدف آشنا نیباشند پرداختن به ا یغافل م

با مذهب خود را  وندخوردهیپ یاسیس خیتار یاسالم یکشورها انیضرورت دارد مبلغان و روحان

دست  خیتار یال از البه دهیو کسب ا دیجد یبشناسند تا عالوه بر تجربه به راهکارها یبه خوب

 نینفوذ ب غ،یکه هدف استعمار به بهانه تبل دهد یامر، آنجا خود را نشان م نی. ضرورت اازندی

دادن  یس آگاهرا هدف دارند، پ مسلماناست و نوجوانان و جوانان  یمستعمره اسالم یکشورها

 و مهم است. یضرور یآنان امر

 یحیمبلغان مس خچهیواژه مبلغ و سپس به تار یشده که مفهوم شناس یسع قیتحق نیا  در

 یکشورها نیحضور آنان در ا ییها وهیو بعد به ش شود یپرداخته م یاسالم یدر کشورها

و گاه  یمترجم ،یعلم ،یپژوهش نهیکه در زم یمهم یتهایبه فعال نیمستمره  بپردازد. همچن

و  تیروحان بیازجمله تخر یمهم یو آثار جیدست زدند، بازگو شود و در آخر به نتا یپزشک

 شده، پرداخته شود. جادیا یاسالم یدر کشورها یها تنش جادیمنحرف کردن کودکان و ا

  یمستعمره اسالم یکشورها ت،یحیمبلغان مس ن،یمبلغ ها: واژه دیکل
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 در ادیان توحیدیمقایسه آیین قربانی 

 )یهودیت، مسیحیت و اسالم(

 

خانم فرزانه سعادتی فراستادراهنما:   

 معصومه حسنی پژوهشگر:                                                                   

 

 دهیچک

و اسالم(  تیحیمس ت،یهودی) یدیتوح انیدر اد یقربان نییآ یبه بررس روشیپ قیتحق 

. باشد یم یو قرآن در باب قربان لیتورات، انج نیب یاجمال یها تفاوت انیو در صدد ب دپرداز یم

از  یمیبراها انیدر اد یو انحرافات قربان ادیاع ،یآن، انواع قربان نهیشیپ ،یمفهوم قربان رونیاز ا

 پژوهش است.  نیمسائل مهم و قابل ذکر ا

است پردازش  انیاد شتریب یها نییآ نیتر همو م نیتر از کهن یقربان نییآ که نیبا توجه به ا

 یکه قرآن معرف یقربان نییآ ابدی یرساله خواننده درم نیدارد. با مطالعه ا یا ژهیو تیبه آن، اهم

بوده که در کتب  یفاتیتحر لیامر به دل نیدارد و ا لیجبا تورات و ان یاریتفاوت بس کند یم

 صورت گرفته است. نیشیمقدس پ

 ،یمیابراه انیگشته که در فصل دوم به اد نیدر سه فصل تدو اتیکل حاضر پس از متن

 نزد آنان پرداخته شده است. یقربان نهیشیمفهوم و پ

و اسالم  تیحیمس ت،یهودی یمیابراه نیدر سه د یدر فصل سوم انواع قربان نیهمچن 

 شده است. انیب یاله نیسه د نیا رآن د یبرگزار وهیو ش ادیاع یانیشده و در فصل پا یبررس

 

 .نیدر عهد یقربان ،یمیابراه انیاد ،یقربان نییآ ها: واژه دیکل
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 در مغرب عیّو نقش آنان در تمدّن اسالمی و گسترش تش انیسیادر

 

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 خایک هیقدس :پژوهشگر                                                                  

 

 دهیکچ

 «در مغرب عیّو نقش آنان در تمدّن و گسترش تش انیسیادر»حاضر تحت عنوان  نوشتار

نواده امام  ،یبن عبداهلل بن حسن مثن سیمذهب، منسوب به ادر یعیسلسله ش س،یادر است. آل

 و است. حسن

 قایه.ق( به شمال آفر169 ان،یمقابل عباس انیفخ )شورش علو امیق یدر پ سیبا ورود ادر

 هیبر پا یاسیس یدولت نظام کیو  یاسیزعامت س کیظهور  یبرا طیو شرا نهیه.ق( زم172)

 رپذیامکان امر نیا یعیدولت مستقل ش نینخست لیدر آنجا فراهم شد و با تشک یاسالم واقع

 . اوردیکرد که توانست دو قرن تمام دوام ب سیدر مغرب تأس ی. او دولتشد

به شمار  انیسیادر تیحاکم جیاز نتا نیدر آن سرزم عیّو تش یتوسعه فرعنگ اسالم ،یآبادان

 عهیدولت ش لیمنجر به تشک ع،یّگسترش تش یدر مغرب برا سیتالش آل ادر نیچن . همرود یم

بودند و از نوادگان امام حسن زیتبار که آنان ن یمغرب یخاندان د،یگرد حمود یمذهب بن

 ندلس حکومت کردند.جنوب ا یه.ق( بر نواح 446تا  407قرن ) میحدود ن

است و  قایدر شمال آفر عیّو گسترش تش یتمدّن اسالم شرفتیپ یدر صدد بررس قیتحق نیا 

است،   شده امروزه کمتر شناخته ان،یسیتوسط ادر عهیبه دارالش یمغرب اقص لیمهم که تبد نیا

وامل از ع تیاهل ب همغرب ب یمحبت بربرها رود ی. گمان مابدی یپرداختن به آن ضرورت م

است. بوده انیسیدولت ادر سیاثر بخش در تأس یفرهنگ ،یمذهب

 

 انیسیادر ع،یبن عبداهلل، بربرها، مغرب،تش سیفخ، ادر امیق ها: واژه دیکل
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 در اندلس یاسالم یهنر و معمار

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 یاکرم جام :پژوهشگر                                                                  

هـ . ق( 92ـ 897)از سال « در اندلس یاسالم یهنر و معمار»نامه تحت عنوان  انیپا نیا

باشد و در  یورود مسلمانان به اندلس م یچگونگ یبررس ق،یتحق نیهدف از ا نیاست. بنابرا

 یاسالم یمعمار ریثأ، تیهنر و معمار نهیمسلمان در زم رانیاقدامات مهم ام یادامه ضمن بررس

 کند.  یم یو علل سقوط مسلمانان را در اروپا بررس ییپاارو یبر معمار

 نی( ساکنان آن تابع دیو پرتغال امروز ای)اسپان ایبریا رهیاز ورود مسلمانان به شبه جز شیپ

را با نام اندلس  رهیشبه جز نیا جا را فتح کردند، که مسلمانان آن یبودند و هنگام حیمس

 لیمنجر به تشک یاجتماع یها . اما اختالف گروهدر آنجا گسترش دادنداسالم را  نید خواندند و

به سمت  یدست دوست خود، یبقا یبرا فیطوا یو امرا دیگرد یفیملوک الطوا یها ولتد

 . فراهم آوردند نیسرزم نیضعف و افول اسالم را در ا نهیدراز کردند که کم کم زم انیحیمس

غافل  یاسالم یاز هنر و معمار انی، حکما و فرمانروایو خارج یاخلوجود تمام مشکالت د با

 یغرب یها نیشکوه و عظمت مسلمانان در سرزم انگریمانده از آنان ب ینماندند و آثار بر جا

قابل  اریگونه امور بودند، بس نیا یمسلمان که خود از مشوقان اصل رانیاست. در واقع نقش ام

 یاز مساجد و چه در هنرها یاریمانند ساخت بس یه در معمارچ یاست. مسلمانان اندلس لتام

 زحمات با،یز یهنرها گریو د یسی، خوشنویکار ، عاجیباف ی، قالیساز مانند سفال فهیظر

را  یادیز یها نمونه ایاسپان یها از موزه یاریموارد، در بس نیرا متحمل شدند. اکنون از ا یاریبس

 مشاهده کرد.  توان یم

تا سقوط؛ بخش دوم:  سیحکومت اندلس از تاس ؛ بخش اول:ر سه بخش استمل باثر مشت نیا

 یاز دوره امو یهنر و معمار یاندلس و بخش سوم: بررس انیدر دوره امو یهنر و معمار یبررس

، هنر و ییای، جغرافیخیتار یها کتاب نیتر باشد و مطالب آن ازمهم ینصر م یدولت بن انیتا پا

 .  برداشت شده است یمعمار

 فیالطوا ، غرناطه، قرطبه، ملوکیبریا ی رهیاندلس، شبه جز ها: واژه دیکل
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 انیدولت فاطم یاسالم یهنر و معمار یبررس

 

فر یخانم  فرزانه سعادت راهنما: استاد  

 یتوکل قهیصد :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

 آن از هدف که باشد، می«بررسی هنر و معماری دولت فاطمیان»عنوان مقاله تحت  این

 عصر از که است آن اسالمی شکوه با آثار همراه شناخت به دوره این معماری و هنر شناخت

 .است اسالم تمدن از نشانی و مانده باقی کنون تا فاطمیان

گردید. المعز  هـ . ق نخستین خلیفه فاطمی در تونس 297المهدی در سال  عبیداهلل

هـ . ق توانست بر مصر مسلِّط شود و بخشی از سوریه را  341چهارمین خلیفه فاطمی در سال 

نیز تحت نظارت خود درآورد، فاطمیان با مرکزیت مصر توانستند بر بخشی از جهان اسالم از 

اما گی یابند، فرهن و سیاسی تسلط هجری، ششم پنجم، چهارم، هایفرات تا الـجزیره در سـده

 به آن از درآورد؛ پای از مهلک ایضربه با مصر در را خالفت. هـ 567 سال در ایوبی الدینصالح

 و دادند جدید هایسلسله به را خود جای فاطمیان نفوذ تحت هایسلسله آفریقا شمال در بعد

 قرار هادور دست غرب رخ داد؛ جزیره سیسیل در اختیار نورمن طهنق در خصوص به امر این

 .رفتگ

هـ. توانستند در هنر و معماری خود پیشرفتی بسیار  358با فتح مصر در سال  فاطمیان

 دوره این تزئینات از و....  و والحاکم االزهر مسجد به توانداشته باشند. از معماری فاطمیان می

 کرد.... اشاره  و سنگی و گچی تزئینات بافی،پارچه کاری،عاج برنزکاری، کاری،چوب نقاشی، به

بخش است که بخش اول، فاطمیان از آغاز تا پایان حکومت فاطمیان  دواثر مشتمل بر  این

 .باشدو بخش دوم، هنر و معماری دولت فاطمیان می

 

 نفاطمیا معماری، هنر، ها: واژه دیکل
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 انیو زوال دولت مشعشع شیدایپ یبررس

 

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 یعزت مردان :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

تا  845که از سال  یدوازده امام یعیاز حکمرانان ش یآل مشعشع، خاندان ای ان،یمشعشع

محمد  دیتوسط س تیسلسله با اعتقاد به اصل مهدو نیق در خوزستان حکومت کردند؛ ا914

 جادیا زهیهو تیبه مرکز عهیخود را آغاز و حکومت مستقل ش اتیق( ح870 یبن فالح )متوفا

رفتند و در  نیاز ب گرییبه اتهام غال یصفو لیبه دست سپاه اسماع انحاکمان آن نیکرد. آخر

در خوزستان  یدولت صفو انیعنوان وال ق به1150تا سال  انیواقع مشعشعه با ظهور صفو

 کردند.  یحکمران

را محکوم به مرگ کرد. امروزه سادات آتش  یصفو دیجن خیزمان دادگاه حلب، ش نیدر ا

غرب  یهستند و در نواح انمشعشعی نسل از اندمانده یاهل حق باق گانهازدهیکه از فرق  یگیب

 .برندیبه سرم رانیا

را بر آن داشت  انیدر عالم اسالم، صفو عهیش یایدر جغراف نینخست یبرا انیدولت مشعشع 

 .ندینما دایپ رانیو مقتدر را در ا یعیش یحکومت لیرأت تشکتا عرض اندام کنند و ج

موجود،  لیو مراجعه به منابع اص یخیبر روش تار هیتالش کرده با تک رو،شیپ پژوهش

 .دینما لیو تحل فیو سپس توص یمطالب مورد نظر را گردآور ،ایبراساس روش کتابخانه

 

 .یگیفرقه آتش ب ان،یصفو ان،یخوزستان، مشعشع محمد بن فالح، ها: واژه دیکل 
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 طبرستان انیظهور و سقوط دولت علو یبررس

 

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 نژاد  یسمانه سادات نبو :پژوهشگر                                                                 

 دهیچک

کردند  ییپهناور، فرمانروا نیسرزم نیبزرگ و کوچک در ا یها سلسله ران،یا خیطول تار در

هم شامل  یروزگار ران،یتمام ا یو زمان رانیاز خاک ا یبخش یها به تناوب گاه که قلمرو آن

 .شدیم رانیا یکنون یدورتر و خارج از مرزها یها نیسرزم

بودند،  رانیا خیه.ق( در تار3)قرن  یعیحکومت ش نیطبرستان، از آن رو که نخست انیعلو

 ر گرفتند.مورد توجه قرا

 یرسانده بودند و اقدمات فرهنگ ارید نیخود را به ا ،یمبارزات ضد عباس ریدر مس انیعلو

 قتیشده بودند. در حق ارید نیبه ا ینیو حس یسادات حسن گریمهاجرت د ریساز س نهیآنان زم

 یعیش یها از آموزه یریگ با بهرهی( از بازماندگان امام حسن مجتبریکب یداع) دیحسن بن ز

را در آمل  انیطبرستان، توانست حکومت علو انیاستقالل طلبانه بوم التیتما با ختهیدرآم

مانده از  یبرجا راثیم یتوانست تا مدت زین دیمحمد بن ز یو نید و جانشنَافکَ یه.ق( پ 250)

 ان،یطاهر یحکومت نوپا، ابتدا در اثر حمله ها نیکه ا دیینپا یریبرادرش را استمرار بخشد اما د

. ه.ق( ممکن 287) دیدچار ضعف شد و با کشته شدن محمد بن ز ان،یسامان پسو س انیفارص

 انیم نیمتوقف شود؛ اما آنان که در ا شهیهم یمنطقه برا نیدر ا عیبود که گسترش تش

و  ندیمردم دارانه بر موانع سر راه فائق آ یا وهیو اتخاذ ش ریناپذ یتوانستند با تالش خستگ

بن  یاز نوادگان امام عل  یسازند، حسن بن عل نهیر طبرستان، نهادرا د یعیش شهیاند

 یقمر یقرن چهارم هجر یبودند. که تا ابتدا یو سپس حسن بن قاسم حسننیالحس

 انیدولت علو یریشکل گ یبه چگونگ قیتحق نیا در .ندیدولت را حفظ نما نیتوانستند ا

معاصرشان و در  یومت ها و خاندان هاروابطشان با حک ان،یها با عباس طبرستان، برخورد آن

 گاهیپژوهش، روشن کردن جا نیدر ا هدف پرداخته شده است. انیعلل سقوط علو تینها

 است. یبعد  یعیش یآن بر نهضت ها ریو تأث رانیا خیطبرستان در تار انِیعلو

 یخالفت عباس ر،یصغ یداع ر،یکب یداع عه،یطبرستان، ش انیعلو ها: واژه دیکل 
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 مینه های پیدایش و زوال دولت شیعی آل کیابررسی ز

خانم فرزانه سعادتی فر استاد راهنما:  

 زهرا حسین پور :پژوهشگر                                                                 

 دهیچک

 یریپذ ریو تأث تیبود که با حما ییها از جمله حکومت ران،یا خیدر تار ایک آل یعیش حکومت

مهم  یها از دولت یکی یبه معرف در این تحقیقشکل گرفت.  النیدر گ انیحکومت مرعشاز 

 داشت، بپردازد. ییبسزا ریتأث رانیکه در سرتاسر ا یعشر یاثن عیبر مذهب تش یمبتن یاسالم

کنند.  ییقرن دهم حدود دو قرن فرمانروا یدوم قرن هشتم تا انتها مهیتوانستند از ن ایک آل

 . رسانندمی ا به امام سجادآنان نسب خود ر

با  انیائیه.ق( ک 760( در آمل در سال)ی)سادات مرعش انیمرعش دنیاز به قدرت رس پس

نگذشت که بر سراسر گیالن و  یریآمدند. د جانیاز آمل به اله یمرعش نیقوام الد ریم تیحما

 ژهیکم به و کم یبودند ول هیدینخست بر مذهب ز ایک مسلط شدند. آل نیبر طارم و قزو یتا مدت

 درآمدند.  یعشر یاثن عهیبه مذهب ش هیافتن صفویبا به قدرت 

 دانیه.ق( است که در زمان او مر 910-833) یعل رزایم ایکار ک ا،یک معروف آل انیفرمانروا از

آمدند و هفت سال  النیبودند، به گ ونلویآق قو بیمورد تعق لیکه همراه شاه اسماع یصف خیش

ه.ق( است که در  1001-943خان احمد )  ایفرمانروای خاندان، کار ک نیآخرنزد او ماندند. 

سال در زندان قهقهه و استخر محبوس 10ه.ق( از شاه طهماسب شکست خورد و  974سال) 

 یول دیرس النیگ ییه.ق( به فرمان روا 985در سال )  گریماند. پس از مرگ شاه طهماسب بار د

را در خود  یصفو یکرد و چون تاب مقاومت در برابر قوا او و شاه عباس اختالف بروز انیم

 به و رساندمی روانیخود را به ش یرفت و با کشت رونیب النی.ق( از گه1001در سال ) ندبیینم

 . شودیمنقرض م ایک گونه سلسله آل ندی

قدرتمند در سطح  یحکومت لیتشک و عهیمذهب ش تیتقو ایک مهم حکومت آل اریبس جینتا از

 بود. النیه گمنطق

 عهیش د،یس ا،یک آل الن،یگ ها: واژه دیکل  



84 

 

 انیظهور و سقوط دولت سادات شیعی مرعش

 

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 یشفائ هیمرض :پژوهشگر                                                                 

 

 چکیده

شود  دولت سادات شیعی مرعشیان پرداخته می این نوشتار به چگونگی ظهور و سقوط در

که هدف عمده تبیین جایگاه مرعشیان در تاریخ تشیع و تأثیر آن در ترویج دینداری، جذب 

 باشد. ها می گیری سایر قیام مردم و شکل

)مازندران( از جمله مناطق ایران است که به دلیل موانع کوهستانی، غنی بودن  طبرستان

، محلِّی برای در امان ماندن شیعیان از جور حکِّام ظالم بود، از این رو منطقه از مواهب الهی

 های زیادی به ویژه مرعشیان را در تاریخ خود داشته است.  ها و خاندان ظهور و سقوط دولت

رسند، در قرن هشتم  می مرعشی که با دوازده نسل به حضرت زین العابدین سادات

ی، در مازندران قیام خود را آغاز کردند و توانستند ظلم هجری به رهبری سیّد قوام الدین مرعش

های محلِّی مانند چالویان و جاللیان را  از بین ببرند و در منطقه عدالت را  های خاندان و ستم

 بگسترانند. 

ای را داشتند و اخالق خوب آنان باعث جذب  صوفی مسلک و زندگی درویشانه مرعشیان،

ه.ق، امیر تیمور گورکانی به  781نها گشت تا این که در سال مردم منطقه و ازدیاد پیروان آ

ها را  به اجبار به ماوراءالنهر  مازندران آمد و کل منطقه را از  تصرف سادات خارج کرد و آن

توان به عنوان دوره فترت مرعشیان یاد کرد، امّا با مرگ تیمور و  از این دوره، می ،تبعید کرد

ان به مازندران بازگشتند، ولی از عظمت سابق و اتحاد میان آنان روی کار آمدن شاهرخ، مرعشی

خبری نبود و همین مسأله زمینه اختالفات داخلی و نفوذ افراد سودجو را در میانشان فراهم 

هایی میان سادات شد که در نهایت منجر به شکاف تدریجی دولت  کرد و سبب بروز جنگ

 1006همزمان با سلطنت شاه عباس اوّل در سال مرعشیان گشت، گرچه هنوز قوتی داشت امّا 

 ه.ق، دولت مرعشیان به طور کلی نابود شد.



  

 

85 

 

گیری دولت مرعشیان، وضعیت دولت مرعشیان با  تحقیق حاضر به خاستگاه و شکل در

 ها و در نهایت به اقدامات دولت و علل سقوط آن پرداخته شده است. سایر دولت

سربداران خراسان  یو اجتماع یعمل رهیو س یهبدر واقع تدوام بخش سنت مذ انیمرعش

دولت سربداران  یرهبران مذهب یها آموزه ریتحت تأث یبه راست نیقوام الد دیبودند؛ چرا که س

 را شعار حکومت خود قرار داده بود. یزگاریپرداخت و تقوا و پره یاسالم م نید ریشعا جیبه ترو

 .ان، مازندران، تیمورقوام الدین مرعشی، دولت مرعشی ها: واژه دیکل
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  پژوهشی در آیین صابئی

 

فر یخانم فرزانه سعادت اهنما:استاد ر  

 ادیدلن آمنه :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

در سه سوره  میاست که خداوند در قرآن کر ای      از مذاهب چهارگانه یکی نیصابئ مذهب

 گرید یآسمان انیاد روانیپ فیقوم در رد نی( اشاره کرده است و ا17، حج/69، مائده/62قره/)ب

 .رندیگ یقرار م ینصار هود،یمانند 

در کنار  رانیا زمانیکه در کشور عز نیکه صابئ دهد ینشان م یخیتار تیواقع گرید یاز سو 

 یدارا دهند، یم حیخود ترج یرا برا انیو لفظ مندائ کنند یم یمسلمانشان زندگ یها وطن هم

 نیهمچن دهند، ینسبت مییحیخود را به حضرت  نیو د باشند یبه معاد و نبوت م مانیا

 یجار یها آب یبرا یقداست نکهیا لیو صابئان به دل دانند یم نیخود را از مصر و فلسط تیاصل

 داشتند.  یاندک یها دجله و فرات توقف یرودها انیقائل هستند در امتداد جر

آن که خود  یحرِّان که در زمان مأمون برا نیصابئ ی خچهیشده که تار یسع نوشتار نیدر ا

خود  یرا برا نیاهل ذمه واقع شوند و نام صابئ طیرا اهل کتاب به شمار آوردند و تحت شرا

نام  نیراست نیقوم صابئ نیکه ا یمندائ نیصابئ ی خچهیکرده، گفته شود و سپس تار انتخاب

 ازگو شود. اند، ب گرفته

عالوه بر  متن نیدو فرقه پرداخته شود. هدف از ا نیا یها  ها و شباهت تفاوت نیهمچن

به  نمخاطبا یاست که برا  بوده یو علم یخیآن مبحث تار یاصل ی جنبه ،یقرآن یها بحث

 در آورده شده است. ریرشته تحر

 

 مغتسله ،یحران ،یمندائ ،یصابئ ها: واژه دیکل
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 عهیهل حق از غلّات شو ا هیریفرقه نص

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 فاطمه آفتاب :پژوهشگر                                                                  

 دهیچک

دو  نیشده ا یاست که سع عهیاز غالت ش« و اهل حق هیریفرقه نص»تحت عنوانتحقیق  نیا

 شود. یفرقه بصورت کامل بررس

با  دیافراد ناآگاه به آنها، با شیمختلف در جهان اسالم و گرا یها به وجود فرقه توجه با

 مشخص نمود. یدوازده امام عهیرا با ش شانیها تفاوت ا فرقه نیو شناخت ا دشانیاز عقا یآگاه

است  یگذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال است و در اصطالح درباره کسان یبه معنا غلو

امر در قرآن و  نیرا خدا پنداشتند که ا شانیامان از مرز عقل تجاوز کردند و اکه درباره ام

 توان نام برد. یرا م هیریغالت فرقه اهل حق و نص نیشده است و از جمله ا یمذموم تلق اتیروا

 یرینم رینص که توسط محمدبن شودیم دهینام زین ونیکه علو است یا فرقه هیرینص

 یول آورندیرا جزء غلِّات به حساب م شانیو اهل سنت ا عهیش لمااز ع یشد. بعض یگذار هیپا

 عهیو خود را ش شوندیمذهب منکر آن م یعلو سندگانیاز جمله نو سندگانیاز نو گرید یگروه

هم وجود  ییها یها و کوتاه تفاوت لیمسا یقبول دارند که در بعض یول دانندیم یدوازده امام

 باشدیفرقه م نیاوارد شده بر یدارد که جزء نقدها

از  یکیسکونت دارند که  رانیتر در مناطق غرب ا شیاست که ب یا حق نام فرقه اهل

 بوده است. یرهبران آن ها بهلول ماه نیمهمتر

 نیدارند و هم چنیحضرت عل تیاز جمله حلول و تناسخ و اعتقاد به الوه یخاص دیعقا

جمله حضور در جمع خانه و مراسم  دارند که فقط مختص به خودشان است از یآداب و رسوم

 .باشدیسرسپردن م

 یشده است که در بخش اول در قالب دو فصل به بررس لیتشک از دو بخش تحقیق نیا

 .پردازدیفرقه اهل حق م یو در بخش دوم در سه فصل به بررس هیریفرقه نص

 .تناسخ  ،غالت ،هیرینص ،اهل حق ها: واژه دیکل
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  هیخیفرقه ش لیو تحل یبررس

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 گلستان رایسم دهیس :پژوهشگر                                                                  

 دهیچک

است. فرقه   یخیتارـ  ینید یبحث «هیخیفرقه ش لیو تحل یبررس» تحت عنوان تحقیق نیا

 یدر روستا یهجر 1166احمد در سال  خیشد. ش یگذار انیبن یتوسط احمد احسائ هیخیش

داشت. به گفته فرزندش عبداهلل او  یدرپ یپ یخود، مسافرتها یدر طول زندگ. آمد ایداغر به دن

 ث،یبر فقه، اصول، حد یکه در اواخر زندگ یبه طور گرفتیفرا م دیجد یهر سفر، علم رد

 نجوم و ... تسلِّط کامل داشت.

از  یفراوان یها مخالفت یکرد و انیمردم ب نیب شیهااعتقادات خود را در طول سفر خیش

مال محمد  یاز سو ،یمخالفت آشکار با و نیکه نخست یعلماء با او صورت گرفت. به طور یسو

علوم فراوان از جانب ائمه:در خواب،  افتیاز جمله در یفراوان لیصورت گرفت. فضا یبرغان یتق

 گفته شده است.  یو یبراپسرش  یاز سو

 تیها بود که در نها یها و اخبار یاصول نینزاع ب ه،یخیش شیدایعوامل پ نیتر مهم از

 شد. هیخیش شیدایفراوان آنها بر سر اجتهاد منجر به پ یها مجادله

معروف هستند و مخالفانشان باالسر و  زین یسر نییبه پا هیخیبه ذکر است که ش الزم

به هنگام نماز در حرم  هیخیاست که ش آن هیتسم نیشوند. وجه ا یم دهیمتشرعه نام

 انیمو ائمهامبریکه قبر پ ستنداییم یاز لحاظ ادب طورو ائمهامبریپ

معاد، امامت و ...   د،یدارد. در توح اریتفاوت بس عهیبا ش هیخیش دیعقا و قبله واقع شود. شانیا

رق به ف هیخی. شراستیاختالف چشمگ ،یمعاد جسمان یرو یارائه کردند ول یخاص ریتفاس

فرقه هم مشاهده  نیا انیکه تفاوت آراء در م هیباقر ه،خانیمیمنشعب شد از جمله: کر یمتعدد

ضربه را به اسالم  نیتر است که محکم هیباب ه،یخیمنشعب شده از ش یها . از جمله فرقهشودیم

کمتر شناخته  باًیکه تقر هیخیش ی فرقه نییو تب یمعرف ق،یتحق یکل هدفوارد کرده است. 

 .شودیفرق و مذاهب، جزو غلِّات محسوب م یبند میدر تقس هیخی. شباشدیاست، م شده

 

 هیباب ،یمذهب، احسائ ه،یخیش ها: واژه دیکل
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 بررسی مکتب یوگا

 

فر خانم سعادتی استاد راهنما:  

 ختمحبوبه ایراند پژوهشگر:                                                                          

 

 چکیده

عرفان در لغت به معنای شناخت و در اصطالح نیز نام علمی است از علوم الهی و معرفتی 

های  شود. یوگا دارای ریشه قلبی که از طریق کشف و شهود و نه از بحث و استدالل حاصل می

یوگا شامل انضباط اخالقی، . متعدد و از ریشه یوج به معنای مهار کردن و مراقبت است

و فکری است، زیرا بدن باید مهار شود تا بتوان ذهن را مهار کرد و آماده تحصیل جسمانی 

دانش ساخت. پاتانجلی مؤسس آن بوده و کتاب یوگاسوتره تألیف قرن چهارم یا پنجم پیش از 

رود و از  میالد منسوب به اوست. مکتب یوگا، جلوه عملی مکتب سانکهیه به شمار می

ی و محور تنها و چاکراها،  تقادش به تناسخ، مکتب رنج، نادیتوان از اع های آن می ویژگی

چه رکن و اساس  خداباوری به این معنا که فقط به نام خدا بسنده شده اشاره کرد؛ ولی آن

های  توان به بیان ویژگی های مقابله با آن می یوگاست، روان آرام در ذهن به سامان است. از راه

 .های حقیقی و کاذب نام برد عرفان

شوند؛  های نوظهور، مباحثی مانند یوگا نیز ترویج و تبلیغ می در کنار رواج گسترده عرفان  

کشور ایران نیز از ورود این عرفان در امان نمانده است از این رو، پرداختن به آنها و آگاهی 

 رود یکی از دالیل مهم جذب یابد. گمان می ها ضرورت می دادن به مردم، نسبت به این عرفان

های گوناگون است و مردم زیادی به  های ورزشی و ادعای درمان بیماری افراد به یوگا، تکنیک

ویژه جوانان کشور با این گمان با یوگا آشنا شده و گاهی تحت تأثیر برخی از رهبران آن، به 

شوند. نتیجه اینکه برای مقابله  عقاید عرضه شده از طرف ایشان تحت عنوان عرفان متمایل می

عرفان دروغین تحت عنوان یوگا باید مردم را با واقعیت این عرفان آشنا ساخت و به تقویت  با

 باورهای دینی افراد پرداخت. 

ای تنظیم و  رو با روش تحقیق توصیفی و تاریخی و بر اساس روش کتابخانه پژوهش پیش 

 گردآوری شده است.

 

 چاکرا خ، خداباوری،عرفان، یوگا، سانکهیه، پاتانجلی، تناس ها: واژه دیکل
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 معاصر ییگرا رشد و نمود اسالم

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 یعیاعظم شف پژوهشگر:                                                                

 

 دهیچک

به اسالم خصوصاً در جوامع  شیمروزه گراعلت، ا نیفطرت است و به هم یاسالم ندا    

بدست  اریکه با تالش بس ینیدر د کنند یم یاست. تازه مسلمانان سع شیرو به افزا ،یغرب

 تداوم داشته باشند. اند، دهیبرگز یاند و به عنوان راه زندگ آورده

 نیشیپ یها عتیبر شر شود یاست که سبب م ییها جاذبه یدارا یمختلف یها از جنبه اسالم

 ریغ شمندانیاند یها از سو جاذبه نیممتاز گردد. ا شود یخوانده م انیچه امروزه به نام اد و آن

 قرار گرفته است. دیمورد تآک زیمسلمان ن

به  شیتوجه به عظمت انسان، گرا ،یعلم یبشر، غنا یزندگ یبرا یضرور میتعال    

اسالم  یها قرآن به عنوان جاذبهاست که در  یسعادت بشر، از جمله مسائل نیمستضعفان و تضم

 مبرهن و جذاب قرآن است.  یها به اسالم، آموزه شیعلل گرا نی. از مهمترشود یدانسته م

مسلمانان عامل به اسالم از علل  ریو تأث میقرآن کر تیّجذاب ،یدر طلب آرامش درون    

 یمطالعه و آگاه ،ی. حس حضور خداوند در زندگباشد یتازه مسلمانان معاصر به اسالم م شیگرا

 تازه مسلمانان است. یریپذ نیاز عوامل تداوم د یقیحق یکامل از اسالم و کسب آزاد

 

 

 نیتازه مسلمان، تداوم، د ش،یگرا اسالم، ها: واژه دیکل
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صحابه رسول اکرم نیبرتر یزندگ

  (امبری)قبل و بعد از رحلت پ

 

فر یخانم فرزانه سعادت راهنما: استاد  

   یپور عل نبیز پژوهشگر:                                                                 

 

 دهیچک

)قبل و بعد از رحلت(، صحابه رسول اکرم نیبرتر یزندگ یبا عنوان بررس قیتحق نیا

و  یاخالق ،یعلم نهیگنج نی، بزرگتربرجسته و خاص رسول اکرم ارانی یزندگ یبه بررس

 ان،یم نیو از ا پردازدیاست، م یجوامع اسالم ازین ات،یاخالق نیرس از اکه امروزه د یاجتماع

اند  را درک کرده که حضور رسول  شوندیم یمعرف یبه عنوان افراد شان،یصحابه ا نیبرتر

 کردند.  ضیکسب ف شانیدر ارتباط بودند و از وجود ا شانیبا ا میو به طور مستق

حق  رشیجامعه خود، بازهم دست از پذ یکمبودهاو  ادیز اریها با وجود مشکالت بس آن

نسل  یبرا یمناسب یسرمشق و الگو توانندیماندند و م یحق استوار باق ریبرنداشتند و در مس

 تیکه از نبوت به وال یا بهره اند، باشند به خصوص صحابه یامروز که از درک وجود آنها ب

 .دندیت رسبه شهاد یماندند و حت یراه باق نیمتصل شدند و در ا

 رفتندیم ایاز دن طیشرا نیدر هم دیداشتند و با اریبس ی، الفت و همراهامبریبا پ آنان

را اجرا  شانیتمام اوامر و دستورات ا نکهیبا شرط ا ندیبه شمار آ شانیا یتا جزو صحابه واقع

د شد، رجوع کردند، مانن یمعرف شانیکه بارها توسط ا ینیکنند و پس از آن حضرت به جانش

 یحضرت عل یو امامت، به همراه تیمقداد و ... و در دفاع از حق وال لمان،ابوذر، س

پرستان را  ایو دن ایدن بیراه هم صبر و استقامت از خود نشان دادند و فر نیپرداختند و در ا

هم بر  امبریپ ابیدر زمان غ یصحابه بودند که حت نیتر یو گرام نیبرتر ها نینخوردند، ا

 ماندند. یباق داریپا نیاصول د

مختلف جامعه  طیها، در شرا تیشخص نیبا الگو قراردادن ا دیبا زین یما مسلمانان امروز

بر  یبگذارد. مبادا گام ریزمان بر ما تأث ماتینامال میو نگذار میگاه از حق منحرف نشو چیخود، ه

 .میبرس یتا به رستگار میبردار یو امام عل امبریپ یو گفته ها نیخالف د

 

 یامام عل انیعی، شصحابه، رسول اکرم ها: واژه دیکل
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 اتیو روا اتیاز منظر آ یسهو النب

 

یباش بیخط میخانم مر: راهنما استاد  

 ساالر مهیفه :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

است که هر گروه با  یفرق اسالم انیم یاز جمله مسائل اختالف یجواز سهو النب مسأله

 یسهو النب یواژه یاند، برا مخالف پرداخته هیبه رد نظر یعقل لیدال ات،یو روا اتیاستناد به آ

و... اشاره کرد  غیبه سهو در ذنوب، تبل توانیشده است که از جمله م نییچند مصداق تع

از اهل  یشمار نیو هم چن کنندیرا رد م یسهو النب میقرآن به طور مستق اتیاز آ یشمار

قائل به  یکسان زین انیعیش انیاند در م رفتهیسهو را پذ یاز معان یمتکلمان برخ ژهیسنت به و

 مراتب هستند. یدر برخ یسهو النب

 زانیم زین و شانیا ریتقر قول، فعل و تیو حج امبریبحث در مساله عصمت پ نیا ضرورت

در علوم فقه و کالم خواهد  ینقش مهم نکهیا شود و یمآن حضرت ظاهر   رهیاعتماد مردم به س

 داشت.

و  و ائمه امبریپ گاهیبحث که در شناخت جا نیهمه جانبه ا یبررس نیهمچن

دارد ما را بر آن  یو جد میمستق ریتأث اتیاز روا یاریو رد بس رشیو پذ میقرآن کر اتیآ ریتفس

اند  گذاشته ادگاریبه  انینیشپی چه فزون تر از آن یقیتر و تحق داشت تا به پژوهش ژرف

 .میبپرداز

 یسهو النب اتیسپس به ذکر روا ردیگ یقرار م یمورد بررس اتیابتدا آ رساله نیلذا در ا 

 ،یرساله را با مراجعه به منابع کالم نیعلما متأخر و متقدم در ا دگاهیو د شودیپرداخته م

که ساحت معصوم و  دیگسترده روشن گرد یسبا برر جهیو در نت میا نموده انیب یریو تفس یفقه

 .ندیآن است که گرد سهو بر دامنش بنش زعصمت واالتر ا میحر

 

 ینب، خطا، معصوم ، سهو ها: واژه دیکل
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نیمحبت امام حس یتیآثار ترب

 انسان یتیدر ابعاد شخص

 

یباش بیخط میخانم مرراهنما:  استاد  

 هیتک یموسو میمر :پژوهشگر                                                               

 

  دهیچک

باشد  یم« انسان یتیدر ابعاد شخص نیمحبت به امام حس یتیآثار ترب»پژوهش  نیا موضوع

انسان   یتیدر بعد تربنیپژوهش شناخت آثار محبت به امام حس نیا یهدف از بررس

تواند محبت به امام  یبه خصوص جوانان م در انسان یاست. با توجه به شبهه ها و التهابات روح

 ورطه در جامعه نجات دهد.  نیباشد که آنان را از ا ینجات یبه عنوان کشتنیحس

قرار  یآن را مورد بررس یتیآثار ترب ،یپژوهش تالش شده با مراجعه به کتب اخالق نیدر ا

 ،یاسیس ،یاجتماع ،یبه آثار فرد توان یمنیمحبت به امام حس یتی. از جمله آثار تربمیده

فرد و در  اتیدر روح ییبسزا ریآثار تأث نیاشاره کرد. هر کدام از ا یاخالق ،یخانوادگ ،یاقتصاد

 انسان دارند.  یزندگ

بوده است.  یخیتار زیو ن یتیو ترب یکتب اخالق شتریپژوهش ب نیمورد استفاده در ا منابع

 یجمع آور وهیبه اعتبار ش ،ینید قیتحقبه اعتبار موضوع  ،یبر اساس نوع کاربرد قیتحق نیا

 است. یعلم یفیتوص ت،یو به اعتبار ماه یا اطالعات کتابخانه

 راتیتأثنیکه محبت به امام حس میرس یم جهینت نیپژوهش به ا نیا هیتوجه به فرض با

به  دنیرس یها از راه یکیو  گذارد یمسلمان م ریها چه مسلمان و غ انسان یدر زندگ یشگرف

 .باشد یم یویو دن یاخرو سعادت

 

انسان. ،یتیآثار ترب، نیامام حس، تیاهل ب ت،یمحبت، ترب ها: واژه دیکل
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  یدر طب اسالم یقرآن یها یها و سبز وهیم

 روز یو علم پزشکامام باقر و امام صادق دگاهیاز د
 

یخانم معصومه سادات هاشم: راهنما استاد  

 یعطائ دیناه :پژوهشگر                                                          

 

 دهیچک

و امام صادق دگاهیاز د یدر طب اسالم یقرآن یها یها و سبز وهیپژوهش م نیا موضوع

دارد  ییدر سالمت انسان نقش به سزا یو سبز وهیم باشد،یم یروز یو علم پزشک امام باقر

موضوع توجه  نیبه ا زین اتیاست و در رواازآن ها اشاره نموده  یکه خداوند در قرآن  به برخ

 یها هیبن تیکوشش در راه تقو تواندیجسم م یتالش در راه سالم ساز گونهشده چرا که هر

و سالمت بشر  یها جهت شفابخش وهیو م اهانیراستا گ نیمحسوب گردد و ا یو انسان یمعنو

با و امام باقر ام صادق: از جمله امتیکه اهل ب روندیبه شمار م یو مؤثر دیمف یداروها

آور ادیانسان  یها برا یماریآن ها را در درمان ب دیشان فوا ینبردن نام و ذکر دستورات درما

 اند. شده

 یها و عدم آگاه یها و سبز وهیاز م یبرخ دیبه غفلت مردم نسبت به خواص و فوا باتوجه

 شوندیها م یماریدچار انواع بمواجه هستند که  نیتامیآنها با کمبود و حینسبت به استفاده صح

از  یریشگیها باعث پ یها و سبز وهیم حیکه استفاده صح دآییبه دست م جهینت نیا تیو در نها

و هم  یقرآن یها یها و سبز وهیبا م ییپروژه آشنا نیهدف از ا نیتر و مهم شودیها م یماریب

ها و  وهیم یکه فصل اول معرف باشدیها م  نیتامیآنهاست که سرشار از و دیخواص و فوا نیچن

 از آنهاست. حیکدو ... و نحوه استفاده صح حان،یمانند: موز، انگور، انار، ر یقرآن یها یسبز

و فصل  باشدیروز م یو علم پزشک یاز منظر طب اسالم یقرآن یها وهیم دیدوم: فوا فصل

و در  باشدیز مرو یو علم پزشک یاز منظر طب اسالم یقرآن یها یو خواص سبز دیسوم: فوا

و  یو خواص آن هم از نظر علم پزشک دیو فوا یقرآن یها یها و سبز وهیپروژه با م نیدر ا جهینت

 .مشوییآشنا م یاسالم طبهم از منظر 

 

 یطب، طب اسالم وه،یم ،یقرآن، سبز ها: واژه دیکل
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 یرضو ثیاحاد دگاهیاز د یامام شناس

 

خانم خطیب باشی راهنما: استاد  

 مریم نعمانی :پژوهشگر                                                                      

 

 دهیچک

 اتیاست که با توجه به روا یرضو ثیاحاد دگاهیاز د یامام شناس تحقیق نیا موضوع

با  الرضا یبن موس یامام عل یزندگان خیتار. ردگییقرار م یمورد بررساز امام رضا دهیرس

 همراه بود. یدهاکریرو

 یها سهیدر مقابل دس رکانهیجامعه، ز یو فرهنگ یاسیدر مواجهه با شرائط سامام

پاسخ به  زیو ن یعهد تیبا مسئله والبرخورد امام ان،ی. از آن مستادندیا یو داخل یخارج

 .باشدیشبهات در احتجاجات و مناظرات م

 سخنان خود، دائماً از اوصاف و درو  دانندیمتیامامت را منحصر در اهل برضا امام

. ندگوییسخن مامامان یها یژگیو

 ر،یتطه هیآمانند:  شودیاستفاده م یمتعدد اتیاز آ و عصمت امام هایژگیامام، و علم

 ریها را تفس آن ییبایبه زکه امام رضا نیمشهور ثقل ثیحد زیو ن عهد هیمودّت، آ هیآ

 اند.  نموده

 یاست، دارا امبریپ گاهیدر جاوان تداوم رسالت و امامجا که امامت به عن آن از

عدالت  ،یاسیحکومت و زعامت س لیبه تشک توانیدر جامعه است که از جمله م ییها تیمسئول

 و... اشاره کرد. یدر مسائل اقتصاد ییدر جامعه، اتخاذ راهبردها یگستر

 

 توالی ،رهسی ، رضا امام  ،ثحدی ،امام ها: واژه دیکل
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 (یرضو ی رهیازس ینی)گلچ یزندگ یت هامهار

یطرق انیبلوچ می: خانم مرراهنما استاد  

 یاسد نهیسک :پژوهشگر                                                             

 دهیچک

 یتا نقش اجتماع سازدیکه فرد را قادر م هاستیاز توانائ ایمجموعه یزندگ هایمهارت

 به روزانه، مشکالت و انتظارات ها،با خواست گرانیبدون لطمه زدن به خود و دو  ردیخود را بپذ

 کیکسب  یالزم را برا هاییروبه رو شود و توانائ یبه شکل مؤثِّر یفرد نیدر روابط ب ژهوی

 موفِّق به دست آورد. یگزند

و  یرگیشیدارد از جمله: مهارت کنترل خشم، پ یاقسام گوناگون یزندگ هایمهارت

 هیفرزند، درمان استرس و ... اما پا تیّان وسواس، مهارت انتخاب همسر و شغل، مهارت تربدرم

که عبارتند از: مهارت  باشدیم یمشتمل بر ده مهارت اصل یزندگ هایو اساس برنامه مهارت

مقابله با  جان،یحل مسأله،  تفکِّر  خلِّاق،  تفکِّر  نقِّاد، مقابله با ه ،یریگ میتصم ،یخودآگاه

 .یسازگارانه و مهارت همدل فردینیروابط ب یرابطه مؤثِّر، برقرار یرس، برقراراست

خانواده متعادل و موفِّق  کیبه  توانیم یزندگ هایمهارت یرگیپرتو آموزش و بکار در

به  افته،یرشد  زیآن جامعه ن یکرد و چون خانواده اساس اجتماع است با شکوفائ دایدست پ

 خواهد کرد. دایدست پ تیّتعادل و موفِّق

 یابیدست یاو برا .باشدیم ستهیبه کمال شا دنیانسان رس نشآفری از هدف که جا آن از

 نیاز ا یکی یزندگ هایکه مهارت است یالزم و ضرور هایمهارت کسب ازمندیبه آن ن

مقدّس اسالم،  عتیاست. اما در شر یهیبد یآن امر یریضرورت فراگ نبنابرای هاست؛مهارت

 . باشدیم اطهار یو ائمه اکرم امبریپ یانسان، زندگ یبرا موفِّق یزندگ یلگوهاا نیبرتر

خواهد  یط تریرا در زمان کوتاه تیّبه موفِّق دنیموفِّق راه رس یبا استفاده از الگوها انسان

مردم ما دارند و ما به  نیدر ب ایژهیو گاهیجا جواریهم لیبه دل ائمه امام رضا نینمود. در ب

 بدر آن انتخا یزندگ هایمطالعه مهارت یرا برا فیامام شر نیا یدب و احترام زندگرسم ا

به منزله شناخت  شانیاز ا کیهر یواحدند که شناخت زندگ ینورهائ .هر چند ائمه مینمود

امام  یاز زندگ یدر کنار فرازهائ ینکات روانشناس اثر نیا در. باشدیآن بزرگواران م ریسا یزندگ

است که بزرگان علم  ینکات دییتأ شانیا یزندگ قتیو در حق شدهداده قرار  رضا

          .اندافتهی دست ها آن به مطالعه هاپس از سال شناسیروان

 تیّزندگی، خانواده، ترب ره،یمهارت،  س ها: واژه دیکل
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امام رضا یپزشک ثیاحاد یبررس

 

یباش بیخط میخانم مر راهنما: استاد  

 یاسد هیصف :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

]علم ابدان[ در  ثاحادی در که قائل شده؛ چه آن یاریبس تیاهم یعلم پزشک یاسالم برا 

 شیخو روانیپو من جمله حضرت رضانی[ قرار گرفته است، که معصومانیکنار ]علم اد

 یاریبس ثیمطلب احاد نیا دیو مؤ ندیمایرا بپ سالمتی ره که اندمودهفر ییراهنما ایرا به گونه

 .باشدمی شده وارد رضا حضرت جملهبزرگواران و من آن یاز سو

نموده  انیب جاتیو سبز هاوهیخواص م انیرا در ب یاریبس اتیدر موارد گوناگون رواامام

و  دیبه فوا قتحقی و مطالعه ها پس از سال یو طب سنت یکه امروزه دانشمندان علم پزشک

علم و  شرفتیکه پ یدر عصر شپی هاکه قرن کالم امام یبرده و شگفت یها پ مضرات آن

 دیجد اتیکه گذر زمان و کشف ستین یاست و شک گرانینبود را نما زانین میبه ا یتکنولوژ

 را دوصد چندان خواهد نمود. یشگفت نیدانشمندان ا

از جمله مسواک زدن، حجامت  یبهداشت عموم نهیر زمدامام هایهیبر آن توص عالوه

دانش و  تینها یاوگوی کرده زدهانسان را شگفت قتاًیآن با دانش امروز، حق قیکردن و.... و تطب

 .باشدیم شانیا یعلم اله

، طب االخبار الرضا ونی, عیپزشک ثاحادی نامهدانش رینظ هاییپژوهش از کتاب نیا در

 و .... استفاده شده است. عهیالش لی، وسااالئمه

 

 طب، حجامت، فصد ث،ی، حدامام، امام رضا ها: واژه دیکل
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 زیعمر بن عبدالعز یفرهنگ -یاجتماع -یاسیبر اقدامات س یریس

 

فر یخانم فرزانه سعادتراهنما:  استاد  

 پور یمهد حهیمل دهیس :پژوهشگر                                                                 

 

 دهیچک

گرفت. او  شیو حکومت در پ یمتفاوت از خاندانش را در زندگ یا وهیش ز،یعبدالعز عمربن

 ه،یام یبه خالفت باتوجه به اوضاع نامناسب جامعه و خشم مردم نسبت به بن دنیپس از رس

دم ق نیرا که بر خالف منافع مسلم یو مسئوالن انیدر ابتدا وال یزد. و یدست به اصالحات

به مظالم  یدگیرس زیها گمارد و ن آن یبه جا ستهیشا یبرکنار کرد و افراد کاراز  داشتند،یبرم

 را دستور کار خود قرار داد. یاز اسراف و تجمالت دربار، مبارزه با مفاسد خاندان امو یریو جلوگ

و بازگردان فدک به آل رسول یاز جمله اقدامات مهم او، لغو سب عل عهینظر ش از

در دوران  یاقدامات زیشهرها ن یعمران و آباد ی نهیدر زم زیاست. عمربن عبدالعز اخد

 یرا که خطر یاو موال، مچون ساخت کاروان سراها، جاده هاو خالفتش انجام داد، ه یفرماندار

 از آنان، آرام نگه داشت. هیبودند، در دوران حکومتش با برداشتن جز هیام یبندولت  یعمده برا

به ارتباط با ملتها و اقتباس علوم و  یجامعه اسالم یسطح علن یارتقا یبرا زیدالعزعب عمربن

 فرهنگ آنها پرداخت.

انتقال  هیآن زمان بود به انطاک یمرکز علم نیرا که مهمتر هیحوزه اسکندر نیهم چن یو

را که از  ثینگارش حد تیممنوعامبریوسنت پ نیحفظ علم د یبرا زیداد. عمربن عبدالعز

 اول ودوم بود؛ لغوکرد. ی فهین خلزما

 کنندیم یمعرف نداریاو را زاهد و د یا متفاوت است عده زیها در مورد عمربن عبدالعز دگاهید

که تمام  دانندیقدرت طلب م یاو را فرد گرید یوعده ا سنجندیمبنا م نیو اقدامات او را بر ا

 .دانندیم بیفر یو مدح او از رویاقداماتش از جمله منع سب عل

فصل دوم:  ز،یعمربن عبدالعز اتیدو بخش دارد. در بخش اول فصل اول: به ح قیتحق نیا

و در بخش دوم شامل دو فصل که، فصل اول:  پردازدیم زیعمر بن عبدالعز یاسیاقدامات س

 یثیحد ،یعمر درمنابع رجال گاهیو فصل سوم جا یفصل دوم: اقدامات فرهنگ ،یاقدامات اجتماع

 باشدیم یخیتار

 خالفت، اقدامات، اصالحات. ز،یعمربن عبدالعز ها: واژه دیکل
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یآن در کالم امام حسن عسکر ریجایگاه قرآن و تفس

 

یباش بیخط میخانم مر راهنما: استاد  

 یفاطمه تفقد :پژوهشگر                                                                

 

  دهیچک

 باشدیم« یآن در کالم امام حسن عسکر ریجایگاه قرآن و تفس»حاضر، قیتحق عنوان

 یبررس نیو همچن شانیخاص عصر ا طیاقدامات قرآن محور حضرت در شرا انیکه با هدف ب

 گشایمنسوب به حضرت و اعتبار استناد به آن، صورت گرفته است تا راه ریتفس یمحتوا

 باشد. ضردر عصر حا انیعیش

به شرایط حاکم بر عصر خود هرگز دست از صیانت دین و  با توجهحسن عسکری امام

 رفع در اییتبلیغ معارف الهی بر نداشتند و همواره به تربیت شاگردان پرداخته و نیز اهتمام ویژه

 .داشتند قرآنی سؤاالت به پاسخگویی و شبهات

ت و از حضرت نقل شده اس ییبه صورت پراکنده در کتب روا یاتیقرآن، روا ریباب تفس در

حال حاضر و در  باشدیمنسوب به حضرت م زیقرآن ن هیاول اتیاز آ یریکتاب تفس نیهمچن

 فرمودند.  سیسال بر دو تن از شاگردان خود تدرهفت  یآن ط موجود است که طبق مقدمه

وجود دارد که در  یبه امام مناقشات ریتفس نیانتساب ا زیو ن انیورا نیدر ارتباط با وثاقت ا

 خیش قیبا اعتماد به طر که نیحاضر فاقد اعتبار است؛ مگر ا ریتفس ،یا، از نظر سنده آن  جهینت

ها و تناضات  اضطراب یوجود برخ زیم ییاز نظر محتوا م،یریسندش را بپذ ریتفس نیصدوق به ا

عدم اعتماد  هصورت گرفته، ب امبریو معجزات پ عیوقا یبعض با رتباطکه در ا ییو غلوها یخیتار

که به لحاظ  باشدیموجود م زین یاتیکتاب روا نیشده است؛ اما در ا رین به تفسبزرگا یبرخ

 شود. صادر تواندیمحتوا، جز از معصوم نم یغنا

 یبررس ییابه لحاظ محتو دیرا با ریتفس  نیا گرید ییاز کتب روا یاریهمانند بس نیبنابرا

 کرد و در صورت صحت به آن استناد کرد.

یکه در رابطه با امام حسن عسگر یخیتار بها و کت نامه یزندگ ،یمنابع نوشتار  عمده

 .باشدیاند، م پرداخته نیمعصوم اتیروا یکه به بررس یکتب مرجع نینوشته شده و همچن

 

 ریتفس ث،ی، حدیقرآن، امام حسن عسگر ها: واژه دیکل
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 ( هبابی – هیلی)اسماع تیمهدو نیدروغ انیمدع

 

باشی یبخانم مریم خطراهنما:  استاد  

 فاطمه مختاری :پژوهشگر                                                                

 

 چکیده

 ینید یکه بحث باشد یم (هبابی هیلی)اسماع« تیمهدو نیدروغ انیمدع»تحت عنوانتحقیق  نیا

ه و بودن را داشت یمهد یهستند که ادعا یکسان تیمهدو نیدروغ انی. مدعاست یخیو تار

 اند. ادعا بر نداشته نیدست از ا شیبه اهداف خو دنیرس یبرا یقرون متوال یدارند و در پ

سوء استفاده نموده و سبب ظهور  تیاز مقام شامخ مهدو یادیاسالم، افراد ز خیتار در طول 

 اند. ، و ... شده هیباب ه،یلی، اسماعهیچون ناووس یمتعدد یها فرقه

امامت  رشیاعتقاد آنان پذ نیتر باشد که مهم یم عیاز انشعابات تش یکی هیلیاسماع  فرقه     

 یها فرقه به شاخه نی. اباش یم شانیپس از ا بن جعفر، فرزند امام جعفر صادق لیاسماع

 .شدند میو ... تقس هیقرامطه، آقا خان ه،یخالصه، مبارک هیلیچون اسماع یچند

شکل گرفت.  رانیاستعمارگران در ا یها تیحما محمد باب و یتوسط عل زین هیفرقه باب    

پرداختند که از جمله آنان  رانیدر ا یساختگ نییآ نیا غی( به تبلی)حروف ح هیدعوتگران باب

زنان انجام  انیمذهب بخصوص در م نیا جیدر ترو یمهم یها تیفعال ی. وباشد یم نیالع قرة

 داده است.

در طول  تیمهدو نیدروغ انیمدع یبررسکه به  باشد یرساله مشتمل بر سه بخش م نیا     

 ،ییروا یها کتاب آن از نیدر تدو پرداخته است و هیو باب هیلیاسماع یاسالم و فرقه ها خیتار

 مذاهب استفاده شده است. و فرق و یخی، تارتیمهدو

 گاهیجا نییدر تب ی، قدمتیمهدو یاشخاص مدع یآن است که با معرف قیتحق یهدف کل    

 نیتر مهم بردارد و (فیفرجه الشر ی)عجل اللِّه تعالموعود یحضرت مهد حیشناخت صح و انیاد در یمنج

 . باشد یم  بعد از تولد حضرت به دو بخش قبل و تیمهدو انیمدع یبند میآن تقس ازیامت

 

 .هی، بابهیلی، اسماعتی، مهدونی، دروغانیمدع ها: واژه دیکل
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  در مواجهه با غالیانسیره اهل بیت

 

   یمیسرکار خانم اعظم رح راهنما:استاد 

 یهامون رایسم :پژوهشگر                                                           

 دهیچک

است که  یانحراف یفکر انیجر کی باشد،یم یزیچ ای یتجاوز از حد درباره کس یبه معنا غلو

و...(  ینصار هود،یروم،  ونان،یو ملل مختلف )مصر،  انیاد انیبشر و در م یطوالن خیدر تار

 همواره وجود داشته است.

 یو ادعااسالم امبریپس از درگذشت پ یخیمنابع تار یدر اسالم به گزارش برخ غلو

در زمان حضرت امبریصحابه خود را نشان داد و پس از پ یبرخ یاز سو شانینمردن ا

 خود ادامه داد.  اتیاز ائمه به ح یو برخیعل

شدند و با قرار دادن  لیتبد یمختلف یها ها و شاخه به گروه عهیامامان ش اتیح در طول انیغال

و  اءیانب تیمانند اعتقاد به الوه زیکفرآم دیعقا انیو ب گرییو با اباح انیعیخود در شمار ش

، اعتقاد به تناسخ، انکار اسالم امبری،اعتقاد به نبوت ائمه، عدم ختم نبوت به پائمه

 .دندیبخش تیخود را مشروع ستی:، اعمال ناشاتیبه اهل ب نیروغو انتساب د عادم

پرداختند و در مرحله  یانحراف انیجر نیبه مبارزه با ا یا فوق العاده تیبا حساستیب اهل

ها را  آن تیاهل ب حیو نصا تیپرداختند، اما هدا یاول ضمن سفارش به اعتدال اعتقاد

ها  آن ر،یضمن اعالم برائت از غالت لعن و تکفدر مرحله بعد  تیکارساز نشد، لذا اهل ب

خود  یو منطق حیصح یها ب همه جانبه غالت را صادر کردند و با روشیدستور قتل و تعق

 دفاع کنند. عهیناب ش یها شهیو اندتیاهل ب میتوانستند از حر

 دیدر جهان، س دیتوح قتیکه بعد از دوازده قرن و بعد از روشن شدن حق جاست نیا تعجب

و پس از  شیعرفا و دراو یاز مطالب عرفان ینور یعل نیحس زای( و میرازیمحمد باب )ش یعل

باز کرده  تیبه نام بهائ یدیاروپا در قلوب آنان و جوانان هواپرست مکتب جد دیتمدن جد رهیس

و مردم عوام پرست  یمطالب عرفان فتهیاز افراد فر یجمع ت،یّو ربوب تیالوه یادعاباب با  دیو س

مقام آنچه به عقل محدود و کوتاه خود  یدور خود جمع کرده و به تناسب روز و به اقتضا به

 اند. اند، گفته داده صیتشخ

 

 تیاهل ب ،رهیس ،یغال ،غلو ها: واژه دیکل



  

 

103 

 

 

 

 

 تاریخ   

 معاصر            

 

 

 4ـ  3

 



104 

 

 

 (ی)مدظله العال یمعظم رهبر مقامو ی نیاز منظرامام خم تیروحان یها ستهیبا

 

یریخانم ساره کشم: راهنما داستا  

 یارجمند هیمرض :پژوهشگر                                                                     

 

 دهیچک

)مد ظله یو مقام معظم رهبرینیاز منظر امام خم تیروحان یها ستهیبا» تحقیق نیا عنوان

و  اتیآ ،شودیم ادی تیها با نام روحان آنکه از  هانیو فق ینیباشد. طالبان علوم د یم «(یالعال

 قشر دارد.  نیاشاره به ا یمتعدد اتیروا

: باشدیقشر م نیا مهم بر عهده فهیسه وظ یو مقام معظم رهبر ینیاز نظر امام خم

 .یاسیس یها ستهیو با یعلم فیوظا ،یاخالق یها ستهیبا

 کند،یم یمعرف انیبه جهان تیناسالم خود را در لباس روحا ،یکه در انقالب اسالم اکنون

 . شودیموضوع روشن م نیپرداختن به ا تیاهم

نما بوده  یروحان یدر کشور و در سطح جهان اکثراً توسط افراد دیجد ییها فتنه یریگ شکل

 داشته باشند. شیخو فیبه وظا وبارهد یتا نگاه داردیرا وا م ونیامر طلِّاب و روحان نیاست. ا

از  یاسیس یها علم و حضور در صحنه لیشتن اخالص، اهتمام به تحصدا نفس، بیتهذ لزوم

 .باشد یم ونیبه روحان (ی)مدظله العالیو مقام معظم رهبر ینیسفارشات امام خم نیجمله مهمتر

 

(ی)مدظله العالی، مقام معظم رهبرینینفس، امام خم بیتهذ ،یروحان ها: واژه دیکل
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 ی در انقالب اسالم تینقش روحان

 تداوم و صدور انقالب( -دنیبه ثمر رس)در 

 

یاالسالم خیش میخانم مرراهنما:  استاد  

 یچراغ نبیز :پژوهشگر                                                             

 

  دهیچک

 ق،یطر نیدر نظر داشته است تا از ارا در انقالب اسالم  تینقش روحانحاضر  پژوهش

که در  یبراساس نقش یروحان نیانقالب مشخص کند. بنابرا یها ر عرصهرا د تیروحان تیمحور

 شده است. یتلق ینهاد اجتماع کیکرده است به  فایجامعه ا

به  تیروحان .رندیکه در صف اول انقالب قرار گ دهندیرا پرورش م یافراد هیعلم هایحوزه

 یشاهنشاه میمردم در مورد رژبه  هایییکه آگاه رودیانقالب به شمار م نیا یعنوان عامل اصل

 یاریو با هوش رندیبگ میآگاهانه تصم مردم شد،یکه باعث م دانندیبه مردم م یو نظام سلطنت

و ائمه امبریپ دگانیآن به دست برگز تیرا انتخاب کنند که وال یکامل انقالب

 باشد.ممعصو

باعث زنده نگه  یفرهنگ ایهبرنامه گریو د یمذهب ادیمراسم عاشورا، اع یبا برگزار ونیروحان

 هستند. یداشتن اسالم و انقالب اسالم

انقالب  یمختلف برا هایدر عرصه ونیرا که روحان هاییرسالت متوانییاصل نم نیا یرو

 کرد. یتلق ارزشیامر ساده و ب کی متوانییگرفت و آن را نم دهیانجام داده بودند را ناد یاسالم

است که  یاز موارد ها نیو... دارند ا یاجتماع ،یاسیس یهدر امور فق ونیکه روحان یآگاه

 باعث قوام جامعه شده است. 

قرار گرفته شده است؛  یمختلف مورد بررس هایدر عرصه یدر انقالب اسالم تیروحان نقش

ثابت شود آنها در  که نیشده است تا ا انیب حیها بصورت صر آن فیلذا ثمر و تداوم نشر وظا

ها قائل  آن یکه مردم برا یآنکه احترام ترمهم و اندداشته یرگیچشم یها تلیفعا هاعرصه همه

و  زاتیبا تمام تجه میرژ یهم بسازند که حت یشده بود که انقالب را با همکار اعثبودند، ب

 .ردیرا بگ میانقالب عظ نیا ینتوانند جلو گانهیب یبه کشورها یوابستگ

 

 ماسال ،انقالب ،تیروحان ها: واژه دیکل
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 یاسیدر خلق حماسه س ینید رتینقش بص

 

ییرضا قهیخانم دکتر صد راهنما: استاد  

 پورمند ایناد :پژوهشگر                                                              

 چکیده

 رتیباشد. بص یم «یاسیدر خلق حماسه س ینید رتینقش بص»حاضر با عنوان  قیتحق

 فایا ینقش اساس ینیهستند که در هر جامعه د یاز جمله اوصاف ،یشناخت و آگاه ،ینید

خود  یبه خود ینید رتیبرخوردار باشند. بص یژگیو نیاز ا دیتک افراد با کنند و همواره تک یم

اصول و  تیاست و با رعا ازمندین یشدن به مقدمات ایبلکه جهت اح ستین یدر وجود هر کس

 ازمندین زیشدن آن، در وجود فرد ن نهیحفظ و نهاد یبرا نی. همچندیآ یبه دست م یضوابط

 باشد.  یم یخاص نیقوان

به  اتیقرآن و روا اتیدر آ میشو ادآوریبس، که  نیهم ،ینیو شناخت د رتیبص تیاهم در

که امروزه در همه جوامع در  ییجا شده است. از آن ادیواژه  نیاز ا میمستقریو غ میطور مستق

 کیوجود دارد که منجر به تحر یو... اختالفات یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع لیاز مسا یاریبس

است تا همگان در جهت رفع  یگردد، لذا ضرور یآنان به مقاصد شومشان م دنیدشمنان و رس

 نیها را مورد حل و فصل قرار دهند که ا آن ،ینید رتیو بص ییاختالفات، با اتحاد و همگرا نیا

 .ردیگ یحماسه صورت نم جادیمهم جز با ا

 باشد. یم یاسیدر خلق حماسه س ینید رتیبص نییو تب فیپژوهش تعر نیدر ا یکل هدف

پرداخته شود و در حد امکان  رتیشده است به طور اجمال به ابعاد بص یپژوهش سع نیدر ا

 . دینما انیب یمسائل را به صورت کاربرد

نقش وحدت را  ،یحیوضاز روش ت یریگ و بهره یا پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه نیا

جامعه  و نهج البالغه، ییروا اب هایعالوه بر استفاده از کت. قرار داده است یمورد دقت و بررس

 بهره جسته است. زین یاسیو علوم س یشناس

و  ینید رتیبص شیافزا یها راه یبه بررس ،ینید رتیبص یراستا، بعد از مفهوم شناس نیا در

 یاسیدر خلق حماسه س یینقش بسزا ،ینید رتیبص جهینتموانع آن پرداخته شده است. در 

دارد. برهمین اساس با توجه به تاکیدات رهبر فرزانه انقالب، بصیرت و  ینظام اسالم ةجهت ادار

منظور انسجام صفوف و ایجاد   در آحاد جامعه، به یاسیزایی و تبیین حقایق مسائل س بصیرت

 است.. یوحدت در نظام،الزم و ضرور

 یاسیحماسه، حماسه س ،ینید رتیبص رت،یبص ها: ژهوا دیکل
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 یاقتصاداسالم ینقش حوزه در فرهنگ ساز 

 

  یخانم معصومه سادات هاشم راهنما: استاد

 ینظر یکبر :پژوهشگر                                                        

 

 دهیچک

 نیتدو «یاقتصاد اسالم یزدر فرهنگ سا هیعلم یها نقش حوزه»تحت عنوان  تحقیق نیا

در باال  ،یبه اقتصاد ناب اسالم دنیرس یدر راستا دیها با علما و حوزه که نیا بر یشده مبن

 یمضراتِ وابستگ انیقدم باشند و با ب شیبردن سطح عالم در فرهنگ جامعه عمالً و زباناً پ

هنگ غلط فر نیگزیرا جا حیو عدم تالش و کوشش و فرهنگ صح ییگرا صرفم ،یاقتصاد

علم در بعد  یهدف توسعه اقتصاد با نیسوق دهد و همچن یتعال یجامعه را به سو و دیبنما

 .یو هم در بعد معنو یماد

اقتصاد  نیینقش حوزه در تب انیمشتمل بر دو فصل است. در فصل اول به ب قیتحق نیا

 یون اقتصاد اسالممت نیتدو ات،یو روا اتیاقتصاد در آ نییتب رامونیپ یکه شامل مباحث یاسالم

 .است یاقتصاد اسالم یها و مؤلفه

شده که شامل  ختهپردا یاقتصاد اسالم تیو تقو جینقش حوزه در ترو انیدر فصل دوم به ب 

و  مانیمصرف و توجه دادن به نقش ا یاصالح الگو جیو ترو یداخل داتیتول قیو تشو جیترو

 در توسعه اشاره شده است.  یتقو

 یداریو ب نینشر معارف د یاصل یها هیبه عنوان پا هیعلم یها حوزه حاضر علما و عصر در

به  دنیرس یو قرآن در راستا ییمنابع روا یال از البه یو اله یمباحث اقتصاد اسالم انیمردم و ب

 یغیتبل یو استفاده از ابزارها هیعلما و حوزه علم یگام شیپ با ناًیقیتحول  نیاقتصاد سالم و ا

 اد.اسالم رخ خواهد د

 استفاده شده است. زین کتب رینامه و سا لغت ،ییاز منابع روا قیتحق نیا در

 

 هیعلم یها فرهنگ، حوزه ،یاقتصاد اسالم اقتصاد، ها: واژه دیکل
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ها بر نقش رسانه  دیجنگ نرم با تأک  

 

یریخانم ساره کشمراهنما:  استاد  

 کمال فر نینسر :پژوهشگر                                                                     

 

 دهیچک

جنگ نرم و  رامونیپ یبحث ،«ها بر نقش رسانه دیجنگ نرم با تأک»حاضر با عنوان قیتحق 

جنگ نرم و ابزار و  ی با مقوله ییآشنا ق،یتحق نیهدف از نگارش ا باشد. یم یروان اتیعمل

  آن است. یها کیتاکت

 آن، یرهامقوله از جنگ و ابزا نیبا ا ییعدم آشنا د کهشو یآشکار م یبحث زمان نیضرورت ا

 کند. ینظام و حکومت وارد م  ملت و بدنه را بر یریخسارات جبران ناپذ
 یرفتار یمدل و الگوها یفرهنگ تیدر هو یکه موجب دگرگون یتحوالت یعنی جنگ نرم

، یروان  یغیلبا سالح تب دشمن، یاست که از سو یجنگ شود. یم یاسینظام س کیمورد قبول 

  شود. یم انجام م،یمستق ریو غ میمستق یکیزیاقدامات ف ایبه دور از مداخله 

. ابزار آن هم در ردیگ یشکل م یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ یاه عموماً در عرصه ،دیتهد نیا

نقش  جنگ نرم، یابزارها انیاست. از م یا و رسانه یروان ،یعموم یپلماسید یقالب ابزارها

 است. «ها جنگ رسانه» همان «جنگ نرم» یا تا آنجاست که به گمان عده ها رسانه

 یا در کنار آن رسانه اًحتم هست، یجا که قدرت هر اند، و قدرت استیمکمل س ،ها رسانه 

ها،  تیذهن رییتغ یراه برا نیبهتر ،یو نوشتار یری، تصویصوت یها رسانه وجود دارد. زین یقو

 د.ان ملت کی یها باورها و ارزش

 جنگ است. نیمورد استفاده در ا یبا جنگ نرم و ابزارها ییآشنا دها،یتهد نیراه مقابله با ا

 شود. یم سریحوزه م نیا رو پژوهش د قیتحق قیطر از ،ییآشنا نیکه ا

 ؛تیها و سا نامه ها، مجالت، فصل کتاب، روزنامه شامل ق،یتحق نیمنابع مورد استفاده در ا

 باشد. یم

ها  جنگ نرم و نقش رسانه یشده است که به بررس یآور ر در دو بخش جمعمتن حاض       

 پردازد.  یدر آن م

 

 .رسانه ، مقابله تهاجم، ک،یتاکت جنگ نرم، ها: واژه دیکل
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ریتکف یشناس انیجر  

یمقام معظم رهبر دگاهیمقابله با آن از د یها راه و   

 

یقرق یریخانم ساره کشم راهنما: استاد  

 یزهرا خزاع پژوهشگر:                                                             

 

 دهیچک

مقام معظم  دگاهیمقابله با آن از د یها و راه ریتکف یشناس انیجر»حاضر  قیتحق موضوع

 .باشد یم« یرهبر

گری جریان تکفیری است که دشمن دست ساز  حال حاضر یکی از عوامل مهم فتنه در

منافع غربیان  نیو در لباس دفاع از سنت، عمالً در مسیر تأم باشد یم ستینویجهان غرب و صه

 برخوردار است.  یضرورت خاص و تیاز اهم ریتکف انیجهت شناخت جر نیباشد بد یم

است از  یگوناگون یها گروه یاکنون دارا و گردد یم به صدر اسالم بر ر،یتکف انیجر ی نهیشیپ

مرتکب  یرانسانیغ اتیجنا یدیه ظاهر حق پرستانه توح، که با شعار ب«داعش»جمله گروه 

و  انیجر نیکه ا کنند یپندارند و اقدام به کشتار مسلمانان م یخود را کافر م ریشوند و غ یم

 نیرا در مقابله با ا ییها راه شانیمورد توجه قرار گرفته است و ا یتوسط رهبر نانآ تیفعال

تا  میخطرناک مقابله کن انیجر نیبا ا یرهبر اناتیه به ببا توج دیاند و ما با نموده انیب انیجر

و تنها در  ابدی ینم انیپا انیجر نیهر چند که ا مینباش  رحمانه یب یها یزیشاهد خونر گرید

بردن غرب و  نیاز ب قیآنان از طر یراه نابود و کنند یم تیمختلف فعال یها قالب گروه

 .باشد یم ریپذ امکان ستیونیصه

استفاده  یمختلف یها و از کتاب یا مطالب کتابخانه یآور جمع یبرا قیتحق روش نیهمچن

 شده است.

 

 داعش ،یرهبر اناتیکفر، ب ر،یتکف ،یشناس انیجر ها: واژه دیکل
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 زندگی زراره بن أعین و جایگاه وی  در حدیث شیعه  

 

صدیقه محقق نجفی استاد راهنما:  

 معصومه اکبری پژوهشگر:                                                                    

 

 چکیده

تدوین شده « زندگی زراره بن أعین و جایگاه وی در حدیث شیعه»پژوهش حاضر در مورد 

 است.

و « أعین»های نشر مواریث حدیثی شیعی بوده است و خاندان  حوزه کوفه یکی از پایگاه

جزء کارشناسان حدیث این حوزه بوده و شاگردان زیادی را پرورش « زراره بن أعین» خصوصاً

نقش کلیدی و اساسی در نشر روایات  داده است. وی به عنوان صحابی خاص صادقین

 ایشان داشته است.

شمار به شیعه مورد  زراره جزء اصحاب اجماع طبقه اول بوده و به علت انجام خدمات بی

الت قرار گرفت. از این رو اخبار مذموم و جعلی چندی در مورد وی منتشر طعن و حسادت غُ

 شد که با دفاع امامان شیعه از این شخصیت رفع ابهام گردید.

ضرورت این تحقیق بدین جهت است که، حول شخصیت وی از لحاظ فردی و اجتماعی او 

جا که  . همچنین از آنانجام گرفته است تا رفع ابهامات از این شخصیت بزرگوار حدیثی گردد

از وی در حوزه فقه، کالم، اخالق و... بیش از دو هزار حدیث در کتب اربعه شیعه موجود است، 

پژوهشی در مورد جایگاه وی در روایات موجود شیعه انجام گرفته تا تعداد روایات او در جوامع 

 اربعه شیعه و دیگر مدارک متقدّم مشخص شود.

روایات زراره جهت آشکار شدن دامنه فعالیت او در زمینه حدیث و یابی  بندی و موضوع طبقه

 میزان تبحّر وی در برخی علوم دینی چون فقه، کالم و.... ازدیگر موارد این تحقیق است.

در  آشنایی بیشتر با یکی از مفاخر حدیثی شیعه، بیان نقش صادقین تحقیقهدف این 

 عات پژوهشگر و مخاطبان است.تربیت فقهای کار آزموده، باالبردن سطح اطال

آوری اطالعات  در این تحقیق به اعتبار نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی و به اعتبار جمع

های رجالی و تاریخی تدوین شود تا  اطالعات با توجه به کتاباز این رو  باشد.ای می کتابخانه

 موثق و دارای سند باشد.

 ، ذم، حدیث، شیعه آل أعین، روایات، مدح زراره، ها: واژه دیکل
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  یحضرت احمد بن موس یاسیس یها تیو فعال یدر زندگ یریس   

  

یمحقق نجف قهیخانم صد: راهنما استاد      

 یزمان آباد یمهناز قصاب پژوهشگر:                                                              

 

 دهیچک

 شتریب ییآشنا یحضرت احمد بن موس یاسیس یها تیو فعال یدر زندگ هدف از تحقیق

 .باشد یم شانیا تیو شخص یبا زندگ

فرزندان  نتری محبوب ازرضا امام از بعد چراغ، ملقب به شاه یاحمد بن موس حضرت

بوده، که به آزاد کردن  میالقدر و کر لیجل زکار،یپره یمرد یباشد. و یم کاظم یامام موس

 ه خط خود مشهور بوده است.قرآن ب فیبردگان در راه خدا و تأل

 خیتار داد. به امامت حضرت رضا عتیحضرت پس از شهادت پدر بزرگوارشان دست ب آن

زمان  در شانیا اند. کرده دییرا تأ ایابوالسرا امیدر ق یحضور حضرت احمد بن موس سانینو

و پس  شتحضور دا نهیاز برادر خود در مد ابتیدر خراسان به ن امام رضا یتعهدیاعالم وال

 .دندیدگر رانیاز سادات رهسپار ا یو ملحق شدن به برادر، همراه با مهاجران دارید یبرا یاز مدت

در شهر  شان،یاز ا تیبرادر و حما داریقبل از نائل شدن به د یحضرت احمد بن موس 

 .دندیبه شهادت رس یدر جنگ با مأموران حکومت رازیش

بعد از گذشت دو قرن از شهادت  شانیمقبره امطهر آن حضرت و کشف  کریمدفون شدن پ 

 نمود. یمذهب ارتگاهیبه ز لیشهر  آن مکان را تبد نیدر ا شانیا ی وی و ساخت بقعه

و به اعتبار روش  یفیتوص ت،یو به اعتبار ماه یخیبه اعتبار موضوع، تار تحقیق نیا 

 یخیکتب موجود و معتبر تار باشد، که با استفاده از اسناد و یم ای اطالعات، کتابخانه آوری جمع

 است. دهیگرد نیتدو ینیو د

 باشد که عبارت است از:  یشامل سه فصل م قیتحق نیا

 یفضائل و کرامات حضرت احمد بن موس ،یبه زندگ ی. فصل اول نگاه1

 یدر زمان حضرت احمد بن موس یواجتماع یاسی. فصل دوم اوضاع س2

 یاحمد بن موسبارگاه مطهر حضرت  . فصل سوم بقعه و3

 

 رازیش ه،یاحمد  فرقه ،یاسیس یها تفعالی چراغ، ، شاهیاحمد بن موس ها: واژه دیکل
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 اسالم خیو نقش او در تار یعالمه فضل بن حسن طبرس یزندگ

 

یباش بیخط میخانم مر راهنما: استاد  

 پرموته منش هیزک :پژوهشگر                                                               

 

 دهیچک

که به  است «اسالم خیدر تار نقش او و ینامه عالمه طبرس یزندگ»عنوان  با حاضر پژوهش

پردازد  یعالم بزرگ قرآن م مفسر و نیا یها شهیو اند یزندگ یخیو تار یفیتوص یبررس

 ر،یتفس عرب، اتیادب چون قرائت، یبه آموزش علوم مختلف یو نوجوان یکه از کودک یتیشخص

  داده است. حیخود ترج یشخص ازیمردم را به ن  عامه ازیپرداخته و ن ثیحد اصول و فقه،

با نگاشتن  ینکرد ول اریرا اخت یمنصب مقام و دستگاه حکومت وقت، در یچه طبرس اگر

 هینیللخزانه المع هینیخود را اعالم کرد مانند کتاب آداب الد یاسیس هینظر متعدد، یها کتاب

فصل از  14شامل  شده است و نگاشتهابونصراحمد بن فضل  یسلجوق ریوز یراکتاب ب نیکه ا

را  ی،آداب فرد نید نیمعصوم اتیاثر با اتکا به روا نیدر ا یاست طبرس تیابواب اخالق و ترب

 یها هویدر خصوص ش یکند و در خاتمه کتاب نکات ارزشمند یم انیمختلف ب یها نهیدر زم

منصب  گرفتن سلطان، و هیدر خصوص رابطه فق یکند و طبرس یم انیرفتار حاکم با مردم را ب

 کرده است.  دیکأبر آن ت دانسته و زیاز سلطان جائر را جا

است که در  انیقدر به نام مجمع الب یعال یکتاب یشصت سالگ بزرگوار در نیثمره تالش ا

 افعال ر،یستف نیا یکرده است و مباحث عمده کالم ریرا تفس نیمربوط به اصول د اتیآن آ

عصمت  شفاعت و افراد، مانیا اسالم و ،امتیخداوند در ق تیور ،اریاخت مسئله جبر و بندگان،

 است. عهیائمه ش

 رهیکب یدر باب معاص شانیمشهور است ا میقد یفقها نیدر ب یخاص مرحوم طبرس یفتاو

به گناه شود نسبت  یم دهینام رهیصغ یتیاگر معص است و رهیکب یمعتقد است که همه معاص

 بزرگتر است.

و آثار عالمه  ینسل امروز با زندگ یشتریب ییکه آشنا استبر آن  یپژوهش سع نیدر ا

 خود قرار دهند.  تیبزرگان را چراغ راه هدا نیکنند و ا دایپ علیه حمه اهللر یطبرس

 

 یتنازع مذهب کردن، ریتفس مجتهد، ها: واژه دیکل
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 همایرحمه اهلل عل دیمف خیشصدوق و  خیش یکالم یآرا یقیتطب یبررس

 

یباش بیخط میخانم مر راهنما: استاد  

 کالته آخوند یصاحب حهیمل پژوهشگر:                                                                

 

 دهیچک

است.  هایرحمه اهلل عل دیمف خیصدوق و ش خیش یکالم یآرا یقیتطب یبررس قیتحق نیا موضوع

عالوه  یمسائل کالم یها در استدالل شانیقرن چهارم است. ا یامام هیتکلم و فقم دیمف خیش

مخالف  یثیها، تعقل است و اگر حد در استدالل تیاما محور د؛یجو یبر نقل از عقل هم بهره م

 است. نقلی ـ  یعقل شانیا یکالم کردیکند. در واقع رو یباشد آن را طرد م لاحکام عقو

 یدر استدالل آرا شانیا کردیقرن چهارم است که رو یامام صدوق متکلم و محدث خیش

 یرأ کیبا نقل است و اگر  تیاما محور دیجو یاز هر دو بهره م یعنیاست؛  یعقلـ  ینقل یکالم

 کند. یمخالف نقل باشد هر چند عاقالنه باشد، آن را طرد م یکالم

دو  نیا یآراء کالم در یاختالفات د،یمف خیصدوق و ش خیش کردیتوجه به اختالف رو با

صدوق وارد کرده است که در چهار موضوع  خیرا به ش یانتقادات دیمف خیبزرگوار مشهود است. ش

 کرد: یبند توان دسته یم

( مخالفت فیمفرد و شاذ و ضع ثی)استناد به احاد ثیاحاد ریبا قرآن، مخالفت با سا مخالفت

 و... یبا قواعد زبان و لغت عرب

عقل و نقل در  یریکارگه ب زانیدو بزرگوار، م نیا یکالم یر آراوجود اختالف د لیدل

عقل را  دیمف خیش ،یکالم دیدر اثبات عقا ناتیّب یاست. هنگام هم طراز شانیها استدالل

 صدوق نقل را. خیو ش دهد یرجحان م

 زهیها در نگارش آثارشان است. انگ آن  زهیدو متکلم، انگ نیا یآرا انیاختالف م گرید لیدل

ها بوده است.  و دفاع از آن عهیش دیاثبات عقا دیمف خیش زهیصدوق رد شبهات بوده و انگ خیش

عمل  رةیدا قیسعه و ض یدارا یشناس تیغا دو بزرگوار در استفاده از عقل و نقل و در نیلذا ا

نبوده  ییها مبنا در آثارشان شده است و اختالفات آن یباعث وجود اختالفات نیو هم اند بوده

از  دیاهداف خودشان، مف زمان و طیادامه دهندة راه صدوق بوده اما با توجه به شرا د،یه مفبلک

اختالفات موجود  نیاستفاده کرده است. بنابرا شتریاستفاده کرده و صدوق از نقل ب شتریعقل ب

 و فصل است. لقابل ح

 نقل، کالم.، آراء، عقل، نص کرد،یرو ها: واژه دیکل
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 یالمه محمد باقرمجلس،آثار ع ،افکاریزندگ

 

  یآباد نیعز یاحمد منتظر یجناب آقا راهنما: استاد

 بتول عوض زاده یب یب :پژوهشگر                                             

 

 دهیچک

)ه ق( در زمان شاه عباس  1037در سال   یمشهور به عالمه مجلس یمحمد باقر اصفهان    

علوم  شانیا آمد. ایمتنوع به دن یدر قالب ها یعیو متون ش عهیش ییاول و در زمان شکوفا

 ختهیو فرزندان فرهشاگردان  همچون پدر بزرگوارش آموخت و یبزرگوار دیمختلف را نزد اسات

)ه ق ( در زادگاهش در  1110سال عمر با برکت در سال  73جامعه داد. بعداز  لیتحو یا

 گذشت.

 دیعقا فتاوا و یبعض یآن زمان بوده ول  یاسیجو س ریثأافکار عالمه تحت ت ها و شهیاند    

 ی، تعامل با حاکمان، صفات حاکم، انواع حکومت و.... نشان دهنده  مبانهیفق تیوال رینظ شانیا

 بوده است. شانیا یو فقه یکالم

تجرد  عالم، یحدوث زمان عقل، گاهیجا و ریابوب مختلف فلسفه مانند تفس در شانیا    

با فلسفه متداول زمان خود  یاند. ول نموده یمتعدد یاظهار نظرها معاد و اجنه فرشتگان و

 دانند. یم نیگروه فالسفه را خارج از د و ونانیپرداخته و آن را ترجمه فلسفه  زیسخت به ست

 جلد کتاب امروز( ستیکلمه )حدود دو ونیلیم پنجاه را حدود هفتصد و شانیحجم آثار ا    

 شده است فیروان تال یو عرب یفارس دانند که به دو زبان یم

 

 .آثار افکار، فلسفه، است،یس ،یعالمه مجلس ها: واژه دیکل 
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 مالصدرا  یزندگ یبررس

 یاسالم ی فلسفه شبردیدر پ یو نقش و

 

یباش بیخط میخانم مر :راهنما استاد  

 انیعابد هیمرض :پژوهشگر                                                                

 

 دهیچک

شده  نیتدو یفلسفه اسالم شبردیدر پ یمالصدرا و نقش و یحاضر در مورد زندگ پژوهش

 است.

 ینیو د یفلسف ،یچهار مکتب مهم عرفان بیبا ترک یبزرگ قرن دهم هجر لسوفیف مالصدرا

بزرگ به نام حکمت  یاسالم، مکتب ینید یها و آموزه یعرب نیالد یشامل مشاء و عرفان مح

 گذاشت. یاسالم یشگرف بر فلسفه یرینهاد و تأث انیرا بن هیتعالم

شده و سپس  یبررس یریتا دوران پ یاز کودک شانیا یپژوهش به ادوار مهم زندگ نیدر ا 

 یزرییدر پ ییبه سزا ریمالصدرا که تأث یو منابع فکر یمعرف شانیشاگردان و فرزندان ا د،یاسات

 انیب یو کتب کالم یعرفان ،یکتب فلسف ث،یه قرآن و احاداز جمل شانیتوسط ا هیحکمت متعال

در نظام  یاساس یدر فلسفه که تحول شانیا یها هینظر نیاز مهم تر یبه برخ انیشده و در پا

 اشاره شده است. ینموده از جمله بحث اصالت وجود و حرکت جوهر جادیا یفلسفه اسالم

صاحب بهره کامل بوده است.  زینفس ن هیدر عبادات و تصف ،یعالوه بر مقامات علم مالصدرا

از  یاریرا عوض کرد و توانست بس یجالب توجه خود سرنوشت فلسفه اسالم قاتیبا تحق یو

 در اثبات آن عاجز بودند، از نایجمله ابن س را که تا قبل از او، فالسفه از یفلسف دهیچیمسائل پ

 .دیرا اثبات نما یجسمان ادجمله مع

نسل  یبرا شانیا یفلسف یها شهیو اند یمناسب از زندگ ییائه الگوپژوهش ار نیاز ا هدف

که با  یخرد ورز یمناسب جهت رشد و ارتقاء تفکر فلسف یامروز به منظور فراهم نمودن بستر

استفاده شده  یخیپژوهش از منابع تار نیا در.باشدیشده است، م نیعج یناب اسالم میتعال

 است.

 

 .وجود ،جوه ،هفلسف ،مالصدرا ها: واژه دیکل
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 یاو در شرح اصول کاف یها و روش یمالصالح مازندران تیشخص

 

یخانم سادات هاشمراهنما:  ستادا  

 یعاطفه کمال :پژوهشگر                                                                    

 

 دهیچک

شرح داده  یو علم ینیمهم د یها تیشخص یزندگ عیاست که در آن وقا یاثر نامه یزندگ

 .شود یم

او در  یها روش انیو ب عهیش یثیاز مفاخر حد یکیبا  شتریب ییهدف آشنا  قیتحق نیا در

 است. یشرح اصول و کاف

 یاست و زمان ییواال اریبس تیّاهم یدارانیمعصوم ثیسنت و احادکه  یآن جائ از

 یثیچرا که اگر حد م،یدرک کنرا کامالً  ثیکه احاد میببر یکالمشان پ تیّبه اهم میتوان یم

 یاروزه نیخوانده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته، از آغاز ییدرک نشود گو یخوانده شود ول

بدخواهان فراهم شد و  هیاز ناح ثیجعل و وضع احاداسالم امبریپ ی هیاز ناح تیصدور روا

دچار تناقض ساخت  آنها را ثیشد چرا که احاد ینبو ثیبه احاد یجد یها بیباعث آس نیهم

 .دیامر را به ابهام کش قتیو حق

 اتیامامان و اصحاب بزرگ آنان به فهم وصل روا بهبا مراجعه  انیجهت از آغاز راو نیبه هم 

 نییکه داشت به شرح و تب یو پس عالمان اسالم هرکس به فراخور دانش کردند یکمک م

است. ثیشروح احاد نیاز بهتر یکی یپرداخت که شرح اصول کاف نیاز معصوم دهیرس ثیاحاد

سپرده  یگذشته به فراموش یشرح و خاطرات علما یکه در جامعه کنون نیبه ا باتوجه

عالمان و  ادیرا جهت زنده نگه داشتن  یموضوعات بتوان راه نیاست با پرداختن به ا دیشده، ام

 نیچن میناست که بتوا یضرورت نیآنان فراهم نمود، پس ا یالگو قرار دادن روش زندگ

شناساندن بهتر  یبرا شانیکه ا یتا همه با زحمات میکن یمعرف معهرا به جا ییها تیشخص

با  یبسا مالصالح مازندران ماست آشنا شوند، چه یزندگ یسرلوحه برا نیائمه که بهتر ثیاحاد

 یبرا یبپردازد و با پشتکار خود سرمشق ثیچه بهتر احاد هر نییشرح خود توانسته است به تب

 وانان امروز باشد.ج

 

 کافی اصول ها،مالصالح، روش ت،یشخص ها: واژه دیکل
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 ییعالمه طباطبا های شهیو اند یدر زندگ یریس

 

یاحمد منتظر یجناب آقاراهنما:  ستادا  

 یئ اسارا مرتض :پژوهشگر                                                              

 دهیچک

که به  باشدیم «ییعالمه طباطبا هایشهیو اند یدر زندگ یریس» پژوهش با عنوان نیا

و مفسر بزرگ  لسوفیف ،ییعالمه طباطبا هایشهیو اند یاز زندگ یخیو تار یفیتوص یبررس

 .پردازدیم میقرآن کر

 یبود که از او فرد هایسخت نیسر گذاشت و تحمل هم را پشت یسخت یکه زندگ یتیشخص

 یبه کسب علم و معارف اسالم اریال ساخت. عالمه با وجود مشکالت بسوا یاخالق یها یژگیبا و

را  یرنظییشاگردان ب زیپرداخته و از محضر استادان بزرگ زمان خود بهره جسته و خود ن

آراء و نظرات  یپرداخت و به بررس قیو تحق لیتمام عمر خود را به تحص شانینمود. ا تیترب

بعد  هاینسل یهمه یبرا یآثار ارزشمند جهیدر نت .تدانشمندان گذشته و معاصر همت گماش

 اشت.ذگ یو فلسفه به جا ریتفس نهیاز خود به خصوص در زم

به شمار  یعیبزرگ ش ریاز تفاس یکیگذاشت که  یاز خود به جا یریتفس ییطباطبا عالمه

نموده و  استفاده یاریاز منابع بس« القرآن ریتفس یف زانیالم» ری. عالمه در نگارش تفسرودیم

 درآمده است.  ریتحر یبا روش قرآن به قرآن رشته ریتفس نیا

اشاره  اتیبودن، کاربرد داشتن و نگاه نقادانه به روا یاربه ابتک توانیآن م هاییژگیاز و

 مسائل روز باشد. یکه جواب گو کندیرا از قرآن مطرح م یمطالب ریتفس نینمود. ا

 یفلسف اتینظر داشته و هم آراء و نظر یلسفه اسالمخود هم به ف یفلسف  در تفکر عالمه

)مشاء، اشراق، حکمت  یاسالم یبه هر سه مکتب فکر شانی. ادهدیرا مورد توجه قرار م دیجد

 زین یو ابتکارات هاهینظر ی( تسلط کامل داشت. عالمه در موضوعات مختلف فلسفهیمتعال

 داشتند.

قرار داشتند. از نظر  یممتاز اریدر درجه بس یو عمل یاستاد بزرگ از نظر عرفان علم نیا

نفس را که از  بیآثار غر خواهندیکه م یآنان یکی: شوندیم میعالمه سالکان به دو گروه تقس

به اغراض خود  دنیرس یبرا یراه، راه نیخارج است کسب کنند و از ا یاسباب ماد طهیح

 قتیبه حق یبا دل کندن از امور ماد دخواهنیکه با خود نفس کار دارند و م یآنانو دوم  ابندیب

 آن آگاه گردند.

 .فلسفه ر،یعالمه، تفس شه،اندی آرا، ها: واژه دیکل
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 شمع انجمن

  بحر العلوم( یمحمد مهد دیس یزندگ در یری)س

 

یریخانم ساره کشمراهنما:  استاد  

  یگیشورب یاعظم ساالر :گرپژوهش                                                                    

 

 دهیچک

عالم کم  نیا یمختلف زندگ یها جنبه یکه به بررس «شمع انجمن»حاضر با عنوان  قیتحق 

 پردازد. یم رینظ

اجتماع و  انیبن بیتخر یکه با رنگ عرفان در پ یدر روزگار ل،یبد یب یگفتن از عارف سخن

 شانیا یاز زندگ یریمار رفته و الگوگالزم به ش یاست امر تیافکار جوانان طالب معنو فیتحر

 است. دهیفا دیمف یانسان یراه کسب فضائل واال در

 ایکربال به دن ق، در1154است، در سال یکه از نوادگان امام حسن مجتب یمهد دیس

 کرد. آموختن را آغاز یآمد و از کودک

ه داشتند مکه مکرم خص به خراسان والبا یارزشمند یشان سفرها یطول زندگ در عالمه

به جهت علم و  یروزگار بودن و گانهیبود و بزرگان و علما در  یآثار و برکات فراوان یکه حاو

 اتفاق نظردارند.  تیدرا

 عهجام تیبه مقام مرجع دنیو مدبر زمان خود بوده که پس از رس ریاز افراد مد شانیا

 .دیرا سامان بخش یاسالم

و... اگر چه  شانیا یها هی، اشعار و مرثسلوک و ریسرساله  ،هیاز جمله دره النجف یو فاتیتأل

 و پربارند.    قیاندک اما عم

 اریبس یعلم یو توانمند ینبودن و یبحرالعلوم، نشانگر تک بعد دیس یزندگان یبررس

 برساند. ضیرا به ف گرانیبوده و د یکاربرد نشید دیبا یمسلمان واقع که نیاوست. ا

 

 ، مناظره.یعرفان یها شهی، اندیکرامات معنو بحرالعلوم، دیس ها: واژه دیکل
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 یاسیس یها شهیاند و یعلم یبر زندگ یمرور

 ینینائ نیعالمه محمد حس 

 

یاحمد منتظر یجناب آقاراهنما:  استاد  

 اکرم باخرد :پژوهشگر                                                             

 

 دهیچک

و بعد از  ایه.ق به دن1277مشروطه بود که در  یها ستنیراز جمله تئو ینیعالمه نائ 

مشغول درس  نمود و متیبه نجف عز یو اخالق ینیاصفهان و پرورش د هیدر حوزه علم لیتحص

بود که به مشروطه  ییها یدر آستانه دگرگون رانی. اکردیم یزندگ شانیکه ا یا شد، در زمانه

 . دشیختم م

پارلمان و  لیمطللق شاه به تشک یگر و سلطه یبدادنظام است رییهدف از مشروطه تغ

به  ینیعالمه نائ یخیبستر تار نیدخالت علما و روشنفکران و مردم در امور مملکت بود. در ا

 مشروطه زدند. یراب ییها تیعلما دست به فعال گرید ههمرا

را از فقه المله را توانست منظور خود  هیاالمه و تنز هیبا نوشتن کتاب تنب ینینائ عالمه

 نشان دهد. یو مشروطه خواه یاسیس

نمود و بعد به  انیب ابتدا مفهوم حکومت را شانیگفت ا دیعالمه با یاسیس شهیاند درباره

را  ییرا رد نموده و حکومت وال هیکیتمل و یپرداخت که نوع استبداد ییو وال یانواع استبداد

که  دید نیرا در ا ییو حکومت وال ینمود و تفاوت حکومت استبداد انیمورد خواسته شارع ب

رهبر و  ییدر حکومت وال یشخص شاه مالک جان و مال مردم است ول یبدادت استحکوم

 فقط از آن خداست. تیحکومت در دست او امانت است و مالک و ستیپادشاه مالک ن

 یبررس نیو آن را از منظر د پردازدیمساوات م و یالمه به بحث آزادبحث ع ادامه در

بر  شهیعدالت پ و یداشته باشد تا نظام و حکومت اله وجود ییدر حکومت وال دیکه با دنماییم

 مردم حاکم شود.

 نهضت خیتار» و «پرداز هینظر هیفق ینیعالمه نائ» مانند یخیتار یاز کتب نوشتار نیا در

 استفاده شده است. سایر منابع مرتبط و« معاصر یاسیو س ینید یها

 

 استبداد، تیوال ،مشروع، مشروطه ،حکومت ،یاسیس شهیاند، ینینائ ها: واژه دیکل



  

 

121 

 

 یخوانسار یمحمد تق دیس یاسسی   یعلم ی رهیس یبررس

 

پور نیحس هیخانم سم: راهنما استاد  

 یفاطمه زرع پژوهشگر:                                                                 

  دهیچک

معاصر  یاز علما «یخوانسار یمحمد تق دیس یاسیس یعلم رهیس» یبه بررس قیتحق نیا در

 شیو رو زهیانگ جادیعالمان وارسته سبب ا یزندگ رامونیشود. مطالعه و پژوهش پ یپرداخته م

کم افراد،  یشود. البته آگاه یانسان م یزندگ یو بعد معنو یفکر  یعلم یها نهیدر زم هاییافق

که ممکن  شودیم شانیا یود از ابعاد مختلف زندگبزرگان سبب شناخت محد یزندگنسبت به 

 شان گردد. و ناشناخته ماندن چهره و تجربه شانیمردم از ا یریگ سبب کاهش بهره یاست گاه

 لیفضا ،یبه بعد علم یتا جوان یدر زمان کودک شانیا خچهیدارد که تار یسع قیتحق نیا

زمان  یشناخت علما قیتحق نیف از اهد در آورد. ریرشته تحر بهرا  یاسیو مبارزات س یاخالق

 شانی. اباشد یخود م یدر زندگ شانیطالب از راه و روش ا ژهیو الگو گرفتن افراد به و شیخو

 . رسدیمکه نسبشان به امام موسى بن جعفر هستند یمعاصر یاز علما یکی

و  اموزدیداشت که توانست در مکتب خط را به خوبى ب سرشار یسید محمد تقى هوش

آن را وقف مسجد کند. حوزه خوانسار که در آن زمان به برکت  و سدینى را به خط خود بنوقرآ

در  شانیبود که ا یاش رونقى داشت، دومین مکان هاى علمى پدران سید محمدتقى و دیگر فرزانه

مقدماتى علوم اسالمى را  هاى دامنش استوارى یافت و در هفده سالگى ادبیات عرب و دیگر پایه

 خوانسارى اهللهایى از فقه و اصول دوره سطح را خواند. آیت او در همین مدت قسمت فراگرفت

 به جداگانه نیز خود و کرد شرکت درسشان در حائرى اهللآیت احترام به آباد سلطان حوزه در

حائرى را به خود  اهلل تآی توجه او که نگذشت دیرى. پرداخت حکمت و اصول فقه، تدریس

قرار گرفت وى  شانیانسارى در مسلک یاران نزدیک و مشاوران برجسته اجلب نمود. آقاى خو

اهلل  تیگیرى حوزه علمیه قم ایفا کرد. آ اى در شکل ها نقش برجسته در پى این نزدیکی

 .دبو شگامیاهلل حاج آقا حسین قمى، در مبارزه علیه کشف حجاب، پ تیخوانسارى همگام با آ

 ناق در فتواى روشنگرانه بر ضرورى بودن حجاب پاى فشرد.در آن جو پر اخت شانای که گونهآن

 ییروا و یخیتار ،رهیس منابعاست و از  یا مطالب کتابخانه یآور جمع یبرا قیتحق روش

 درآن استفاده شده است.

 .یخوانسار فاتیتال ،یخوانسار یمحمد تق تیخوانسار، شخص ها: واژه دیکل
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 یقرآن شمندیاند یو زندگ رهیس یبررس

 هیرحمه اهلل علاهلل معرفت  تیآ 

 

یریخانم کشمراهنما:  استاد  

 نسب یفاطمه عابد :پژوهشگر                                                                           

 

 دهیچک

 تیبا شخص ییجهت آشنا« اهلل معرفت تیآ یو زندگ رهیس یبررس»حاضر با عنوان  قیتحق 

 شده است. یتاد وارسته جمع آوراس نیا یعلم یواال

آمده  شانیاهلل معرفت و آثار ا تیآ یعلم یدرباره زندگ یاندک حیابتدا توض قیتحق نیدر ا

معتقد به  شانیشده است. از جمله: نزول قرآن، ا انیاستاد ب یاست. در ادامه،  نظرات علوم قرآن

 قرآن بود. یجینزول تدر

وجود ندارد. در  طلقبود ناسخ و منسوخ بطور مقرآن معتقد  اتیدر مورد نسخ آ نیهمچن

 اشاره کرد. شانیا یدیتوان به نسخ تمه یتازه داشت که م یمورد نظر نیا

همان  لیوأکرده بود. و معتقد بود ت انیب ییها قرآن مالک اتیآ حیصح لیوأت یبرا شانیا 

کرده بود.  میتقس یعیرو تش یعلم ،یانیبطن قرآن است. استاد بزرگوار اعجاز قرآن را به اعجاز ب

 دانست.     یآن با قرائت عامه مردم م یقرائت را هماهنگ کی رشیپذ یاصل اریمع شانیا

شود. هر  ایجو یبزرگوار را در حوزه علوم قرآن نیا یآن شده تا نظرات علم بر قیتحق نیا 

 گنجد. ینم قیتحق نیدر ا شانیاز تمام نظرات ا یچند آگاه

 و به اعتبارموضوع، یفیروش آن به اعتبار هدف، توص ق،یبا توجه به موضوع تحق 

 است. یا کتابخانه نیز ،یبه اعتبارجمع آور .است یخیتار یقرآن

و تراجم استفاده شده  یعلوم قرآن یمجالت تخصص ،یاز کتب علوم قرآن ق،یتحق نیا در

 است. 

وم القرآن، نسخ، عل یف دیمعرفت، التمه یاهلل محمد هاد تیآ ،یقرآن علوم ها: واژه دیکل

 یاعجاز قرآن
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  محمد باقر صدر دیشه یاسیس یها شهیو اند یزندگ

 

یمحقق نجف قهیخانم صد راهنما: استاد  

 یعاطفه خداداد :پژوهشگر                                                              

 

 دهیچک

 .باشدیم« باقر صدر محمد دیشه یاسیس شهیو اند یزندگ» رندهیحاضر در برگ پژوهش

 یاش برا یاسیس یها شهیاند یو معرف شانیا یاز زندگ یریالگوپذ ق،یتحق نیاز ا هدف

 .باشدیبه خصوص نسل جوان م یجوامع اسالم

 ؛سرشار یورع و تقوا با نبوغ تیدار در نها مردم ر،یکم نظ یمحمدباقر صدر، مجتهد دیشه

 . است یعراق در قرن چهاردهم هجر یاز علما یکی

. دینام یاو را مغز متفکر اسالمینیاز نوابغ دوران خود بود که حضرت امام خم یو

در اصول فقه از آثار  «الصولدراسه ا یالحلقات الثالثه ف»در اقتصاد و « اقتصادنا» یها کتاب

 .شودیم سیتدر هیعلم هایحوزه و هاکه در دانشگاه باشدیم یو رینظ یبها و ب گران

 یاسیصدر، اوضاع س دیشه ینکات مهم زندگ گریآثار و د ،یاندان، کودکخ قیتحق نیا در

از جمله  شانیا یاسیس اتینظر نیتر شده. سپس مهم یعراق در آن دوره بررس یو اجتماع

 .شودیم انیب زین یاسیاز مبارزات س یو مختصر هیفق تیوال

از  یکی یاسالمحکومت  لیادعا کرد که تشک توانیصدر م دیشه یاسیس اتیمرور نظر با

 بوده است. یو یها دغدغه نیتر مهم

سعادت و  نیتأم م،برییبه سرم امام زمان بتیدر عصر غ که نیتوجه به ا البته با 

 که یحکومت جادیمگر با ا شود؛ینم سریو تحقق ظهور آن حضرت م یبه کمال انسان دنیرس

 باشد. هیفق تیوال هیبر مکتب اسالم و در سا یمبتن

بعث عراق پرداخت و پس از  میآرمان به مبارزه با رژ نیبه ا دنیرس یبراصدر  دیشه

با شهادت خود ثابت  شهادت نائل شد و عیفراوان به مقام رف یها و شکنجه تیتحمل آزار و اذ

 یا کتابخانه تحقیق  نیاطالعات در ا یجمع آور روش ماست. استیس نیما ع انتینمود که د

 . باشدیم

 

 عراق ،یاسیس شهیصدر، حزب بعث، اند دیشه ها: واژه دیکل
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 یاصفهان ینخودک یحسنعل خینامه و سیره ش یزندگ

 

یقرق یریخانم ساره کشمراهنما:  ستادا  

 یطاهره پور محسن :پژوهشگر                                                             

 

 دهیچک

است. هدف از  «نخودکی اصفهانی زندگینامه و سیره شیخ حسنعلی»این نوشتار  عنوان

باشد. همچنین  انتخاب این موضوع معرفی این شخصیت برای هدایت و تربیت جامعه می

 ای که در لحظه لحظه زندگی ایشان وجود دارد.  های آموزنده یادگیری درس

ه.ق متولد شد. فقه،  1279ای زاهد در اصفهان سال  حسنعلی نخودکی در خانواده شیخ

 ق را در اصفهان آموخت. فلسفه و منط

در نجف اشرف نزد استادانی مانند سید مرتضی کشمیری و سید محمد طباطبایی فشارکی 

 میتای شاگردی کرد. اواخر عمرش را در مشهد زندگی کرد به تزکیه نفس خیلی اه زواره

 دانست.  ترین مصادیق خدا می داد خدمت به مردم و سادات را یکی از عالی می

توان به سید محمد مشکوه، سید ابوالحسن حافظیان و سید ضبیح اهلل  ایشان میاز شاگردان 

 امیر شهیدی و ... اشاره کرد.

و شرایط  عاهایی در عرفان و تصوف، د توان به مباحث و یادداشت از آثار و تألیفات ایشان می 

 استجابت آن، معرفت نفس، ترجمه الصاله فیض کاشانی و... اشاره کرد. 

نیاز کردن روح در برخی  توان به تسلط داشتن به نفس بی ت معنوی ایشان میاز کراما

 ها از بدن، مدیریت کردن خیاالت و افکار پراکنده اشاره کرد.  فعالیت

ه.ق دیده از جهان بست و بدن پاکش را بنا بر وصیت ایشان در  1361ایشان در شعبان 

 د.آستانه یکی از درهای ورودی حرم مطهر به خاک سپردن

ها و ... است. شیخ حسنعلی نخودکی از  این نوشتار کتب اخالقی، تاریخی و زندگینامه منابع

گشای  تواند راهنما و راه عارفان برجسته و ناشناخته شیعه در زمان معاصر است که سیره او می

 جامعه باشد.

 

 حسنعلی نخودکی، کرامات معنوی، سلوک عرفانی شیخ ها: واژه دیکل

 

 



125 

 

 
 

 

 
 

 

 پیوست ها     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 موضوعی آمار فراوانی 

 تحقیقات پایانی 

 1400ـ  1399
 

 

�    

�   

       

          

                 

           

     �    

 
 

 

 


