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مقدمه
نگاهی به کتاب انسان ساز هستی این نکته را روشن می نماید که قلم فرسایی در
زمینه های مختلف علمی متناسب با نیاز جامعه انسانی بوده و همچنان ادامه دارد .از این
رو تالیفات گوناگونی در قالب های پژوهشی همچون کتاب ،رساله ،مقاله ،ویژه نامه و ...
به رشته تحریر در آمده است.
متن حاضر حاصل تنظیم و گردآوری چکیده تالیفات طالب سطح دو مدرسه علمیه
(سالم اهلل

علیها)در غالب تحقیق پایانی در بازه زمانی 1390تا 1400

پیروان حضرت زهرا
شمسی می باشد.
قابل ذکر می باشد که عمده تالیفات طالب در این دهه در عرصه های علمی ـ دانشی
قرآن و حدیث ،فقه ،خانواده و تاریخ می باشد.
از این رو جهت تجمیع و استفاده سایر محققان از این عرصه های علمی ـ پژوهشی
چکیده آثار تالیف شده در این مجموعه گردآوری شده است.
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.
مباحثی از قبیل :جاودانگی قرآن دربستر زمان ،دالیل ماندگاری نهج البالغه ،سیری
در آموزه های اخالقی مناجات شعبانیه ،خداشناسی در مورچه و موریانه و سایر عناوین
که اطالع از آن ها به خواننده محترم واگذار می شود.
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موضوعات
قرآنی

2

جاودانگی قرآن دربستر زمان


استاد راهنما :آقای دکتر علی اصغر یساقی
پژوهشگر :سیده نجمه طاهری
چکیده
این تحقیق با عنوان«جاودانگی قرآن در بستر زمان» به بررسی ویژگیهای قرآن و
چگونگی راهکارهای انطباق قرآن با نیازهای هر عصری پرداخته است .جاودانگی قرآن به معنای
ماندگاری آن در بستر زمان میباشد.
توسعه و تکامل فکر و فرهنگ و تمدن بشری ،انسانها را با خألها و نیازهای تازهای در
عرصه اندیشه دینی روبرو میسازد که پرکردن خألهای جدید و پاسخ به نیازهای تازه بشر
ژرفاندیشی مستمر را در منابع اولیه دین به ویژه قرآن کریم الزم دارد ،برای اینکه از قرآن
برای پاسخگویی به نیازها بهره گرفت باید رموز چگونگی انطباق قرآن را با زمان دانست تا از ا ین
راه بتوان پاسخی متناسب با نیازها از آن دریافت کرد.
قرآن جامع همه برنامههای هدایتی انسان است و عالوه بر آنچه از ظاهر آن بدست میآید،
از چنان ژرفایی برخوردار است که در پرتو آن هیچ سئوالی بیپاسخ نمیماند.
مفسران با تعقل و تدبر مستمر در معارف قر آن و استفاده از روایات معصومین(مترجمان و
حامالن وحی الهی) به بطن قرآن دست یافته و از آن برای انطباق دادن پیامهای قرآنی با
مخاطبان جدید استفاده می کنند .اجتهاد و استنباط توسط مجتهدان یکی از راهکارهای مهم
پاسخگویی به مشکالت هر عصری میباشد .بنابراین قرآن توانسته بین ثبوتیت و تغیر ،رابطه
برقرار کند.
ماحصل این تحقیق میتواند به عنوان وجهی از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی به شمار آید
که در سه بخش(تحلیل و تبیین جاودانگی قرآن ،لوازم جاودانگی ،راهکارها) به بررسی ویژگیها
با نگاه کاربردی میپردازد.

کلید واژهها :خاتمیت ،بطن ،جامعیت ،جاودانگی قرآن
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دالیل ماندگاری نهج البالغه


استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :مریم گل محمدی
چکیده
شاخصههای مؤثر بر جاودانگیِ

این تحقیق با عنوان«دالیل ماندگاری نهج البالغه» به بررسی
این کتاب بیبدیل پرداخته است.
این کتاب نتیجه گفتار همه پیغمبران و راهنمای درک معانی قرآن و نجات دهنده گمراهان
و گرفتاران است .توجه به این صحیفه انسانپرور و جامعه ساز برای پاسخ به نیازهای تازه
بشری ،برقراری عدالت ضرورت دارد .سِرِِّ اینکه نهج البالغه پس از گذشت بیش از هزار سال از
گردآوری آن توسط مرحوم سید رضی ماند و جهانی شد و گذشت زمان و ظهور افکار و
که
اندیشهها مرتباً بر ارزش آن افزوده است ،نخست شخصیت بزرگ و برجسته امام علی
در صفاتی مانند ایثار ،علم ،سخاوت ،ایمان و غیره شاخص بودند.
البته دلیل دیگر که توجه ادیبان را در طول تاریخ به خود جلب کرده استفاده ماهرانه از
صناعات ادبی همچون سجع ،استعاره ،ایجاز ،تشبیه میباشد .علیرغم تنوع این سبکها اما
شکی باقی نمیگذارد و یک دستی خوبی بر کل متن حاکم است.
در این تحقیق اشارهای نیز به محتوای غنی این کالم شده که شامل خدا محوری،
خردگرایی ،ادبآموزی و  ...میباشد که علیرغم تنوع پرداختها از عمق آن کاسته نشده و
مخاطب تردیدی ندارد که گوینده کالم یکی است و به منبع معرفتی عمیقی همچون قرآن
متصل است.

کلید واژهها :امام علی

 ،نهج البالغه ،فصاحت ،بالغت  ،محتوا
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سیری در آموزه های اخالقی مناجات شعبانیه


استاد راهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :مریم کالته
چکیده
این پژوهش تحت عنوان «سیری در آموزههای اخالقی مناجات شعبانیه» با توجه به آیات
تدوین شده است ،مبنی بر این که مناجات در راستای رسیدن
قرآن و احادیث ائمه اطهار
به اخالق ناب اسالمی در فرهنگ جامعه حاکم باشد و با بیان مضرات خود محوری و بیاخالقی،
فرهنگ صحیح اسالمی را معرفی نماید و جامعه را به سوی کماالت اخالقی سوق دهد؛ دست -
یابی به آموزههای اخالقی مناجات شعبانیه و آشنایی با خصوصیات ماه شعبان و بررسی فضایل
و آثار مناجات شعبانیه از جمله اهداف این تحقیق میباشد.
پرورش و تقویت اخالق برای هر جامعهای ضروری و حیاتی است .در دنیای به ظاهر
پیشرفته امروز ،با وجود پیشرفت های چشمگیر علمی و تکنولوزی ،متأسفانه روح اخالق و
مناجات کمرنگ شده است و انسان از هدف اصلی خود که عبودیت پروردگار است ،مورد غفلت
قرار گرفته است و باعث شده که انسان ،دچار بحرانهای بزرگ روحی و فکری شود.
بنابراین با عنایت و توجه به این مناجات و عمل به فرازهای آن ،انسان به درجه بندگی
در مناجات واالی
پروردگار ،نایل میشود .همان گونه که موالی متقیّان حضرت علی
شعبانیه ،نهایت خضوع و خشوع را در برابر خداوند عرضه میدارد؛ زیرا ادب در مناجات حکم
می کند که فرد سالک خود را تا حدامکان به مضامین و مفاهیم مناجات نزدیک نماید.
فصل اول ابتدا به مفاهیم ی چون دعا و مناجات ،ندا پرداخته شده و سپس ،تفاوتهای آن با
یکدیگر بیان شده است .فصل دوم :ابتدا ،اشاره ای اجمالی پیرامون مناجات شعبانیه شده است و
پس از آن اهمیت و فضایل ماه شعبان و مناجات شع بانیه مورد بررسی قرار گرفته است .فصل
سوم :نکات برجسته اخالقی مناجات در حوزه فردی بیان شده است .فصل چهارم :نکات
برجسته اخالقی مناجات در حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق از منابع روایی ،لغت نامه و سایر کتب اخالقی نیز استفاده شده است.
کلید واژهها :مناجات ،مناجات شعبانیه ،معرفت ،اخالق فردی ،اخالق اجتماعی
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خداشناسی در مورچه و موریانه


استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :صدیقه کلیدری
چکیده
مورچه و موریانه از مخلوقات شگفتانگیز خداوند می باشد .اگر ساعاتی در زندگی این دو
حشره باهوش دقت شود ،دنیای عظیمی مشاهده میشود سازمانی وسیع از یک زندگی منظم و
صنعتی دقیق و کار فعالیتی خستگی ناپذیر .تا انسان ها شاید با تفکر و تعقل در مورد جهان
آفرینش ،موجودات و حشراتی که در این جهان خلق شدهاند متوجه آفریدگاری شوند که
«اَحسنَ الخالقین» است .انسان با مطالعه در زندگی این حشرات به وجود آفریننده ،خالق ناظم
و قادر پی میبرد.
جهان ماده و طبیعت به عنوان یک واحد مصنوع برای شناسایی آفریدگار بهترین،
روشنترین و همگانی ترین برهان خداشناسی است و در جریان همین تحوالت مادی اراده
حکیمانه آن ناموس ازلی کشف میگردد و ثابت میشود که اشعه جاودانی اوست که موجودات
را مدد و حیات میبخشند.
م طالعه در اسرار کتاب آفرینش و موجودات گوناگون جهان که سراسر صفحاتش بر دخالت
اندیشه و عقل متعالی در خلقت آن گواهی میدهد ،برای شناخت و ایمان به اوست.
هر فردی میتواند به فراخور استعداد و بینش خود ،در همه پدیدههای خلقت نشانههای
پیوند ،هماهنگی و تدبیر ببیند و در هر ذره بیشمار آن دلیل محکم و استواری بر وجود مبدأ
هستی بیابد.

کلید واژهها :مور ،مورچه ،موریانه ،توحید.
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استعاذه در اسالم


استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :طیبه زنده دل
چکیده
این پژوهش با عنوان استعاذه در اسالم به انجام رسیده و هدف آن بیان دالیل قرآنی و روایی
یباشد.
استعاذه و نقش آن در زندگی انسان م 
استعاذه به معنای پناه جویی است و در اصطالح خضوع و خاکساری برای خدا جهت کسب
توفیق و رها نشدن به حال خود میباشد .استعاذه خود دارای ارکانی میباشد از جمله استعاذه،
مستعاذبه ،مستعاذمنه و مستعاذألجله .استعاذه حقیقی زمانی صورت میگیرد که عالوه بر زبان،
قلب انسان هم تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد و هر دو متوجه خدا شوند .اگر استعاذه دائمی
باشد آگاهی و توجه انسان را به خداوند بیشتر و ب اعث رشد صفاتی چون تقوا ،توکل و اخالص
در وجود انسان می شود در نتیجه نسبت به خطرات دشمن چه دشمن خارجی (بالها ،گزندگان،
دشمنان) و چه دشمن ایمان انسان (گناهان و رذیلتهای اخالقی) به مقابله بر میخیزد و پیروز
میدان خواهد شد.
یشود که بدانیم استعاذه در زندگی انسان نقش
ضرورت بحث در این موضوع زمانی روشن م 
بسزایی دارد چرا که اگر استعاذه صورت نگیرد انسان دچار تشویش خاطر و غفلت از یاد خدا
یشود و با مشکالت بسیاری رو به رو خواهد شد.
م
در قرآن و روایات استعاذه به عنوان یکی از راههای رسیدن به آرامش و برطرف کردن
مشکالت و اینکه چگونه انسان اسیر وسوسههای شیطان نشود و خود را در پناه امن خداوند قرار
دهد ،اشاره شده است .منابعی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته :کتب تفسیری ،
یباشد و در دو بخش شامل بیان ماهیت استعاذه و ارکان آن ،دالیل عقلی
روایی ،اخالقی و  ...م 
و نقلی بر اهمیت استعاذه و نقش استعاذه در زندگی می شود که تأثیرات آن در زندگی انسان
مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژهها :استعاذه ،آرامش ،شرور ،شیطان
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ویژگیهای عبادالرحمن در قرآن


استاد راهنما :جناب آقای دکتر علی اصغر یساقی
پژوهشگر :اشرف ذوالفقاری
چکیده
این تحقیق با «بررسی ویژگیهای عبادالرحمن» به عنوان یکی از الگوهای معرفی شده در
قرآن کریم ،درصدد معرفی اوصاف این الگوها به مسلمین و تشریح ویژگیها و تعمیمشان به
افراد جامعه میباشد.
عبادالرحمن در حقیقت بندگانی هستند که با اختیار به بندگی پروردگارشان روی آورده و
از رحمانیت موالیشان الگو گرفته و با مردم بر همین اساس رفتار میکنند .از جمله خصوصیات
این افراد؛ تواضع و فروتنی ،مدارا با جاهالن ،عدم شرکت در مجالس گناه ،پرهیز از امور لغو
میباشد .آنها بخاطر داشتن صفات واال ،در آخرت مشمول رحمت خاص الهی قرار میگیرند که
می شود در موردشان این نکته را بیان داشت که با انتساب به خداوند ،جزء بندگان برگزیده
شدهاند.
اگر انسان ها با معارف ناب قرآنی آشنا شوند و در مسیر تکاملشان از آموزههای کتاب آسمانی
بهره گیرند مشکالتشان در زندگی کمتر خواهد شد و به آرامش حقیقی دست خواهند یافت.
این تحقیق مشتمل بر سه بخش است :بخش اول آن با عنوان تحلیل و تبیین مفهوم عباد
الرحمن که در سه فصل مفهوم عبد ،مفهوم رحمان ،عقاید عبادالرحمن تنظیم گردیده است،
بخش دوم تحت عنوان سیمای عبادالرحمن که در فصل اول به ویژگی های ایجابی عبادالرحمن
و در فصل دوم به ویژگیهای سلبی عبادالرحمن اشاره شده و بخش سوم مضامین دعایی
عبادالرحمن و آثار آنست که در دو فصل به خواستههای عبادالرحمن و پاداش آنها پرداخته
شده است.

کلیدواژهها :عبادالرحمن ،عباد ،رحمان ،ویژگی عبادالرحمن ،عقاید عبادالرحمن.
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عواطف انسانی در قرآن


استاد راهنما :خانم زهرا گوهر
پژوهشگر :بی بی نفیسه طباطبایی بحرآباد
چکیده
این تحقیق با موضوع عواطف انسانی در قرآن با این هدف که عواطف سالم انسانی شناخته
شده و مورد توجه قرار گیرد ،نگاشته شده است .کلمه عواطف یا عاطفه در قرآن نیامده اما
مصداق آن مانند محبت ،عشق ،نفرت ،خشم و  ...بیان شده است.
عاطفه انسان ،پرتویی ملکوتی در انسان و از امتیازهای آدمی بر دیگر کائنات است .در حفظ
نسل انسان به آنها کمک میکند .دلیل وجود عواطف انسانی از سوی خداوند این است که
انسان خلیفه خداو امانتدار او بر روی زمین است .انسان در پرتو آموزش های انبیاء به ارزشهای
خویش آگاه میگردد که یکی از این ارزش ها توجه به عواطف و احساسات انسانی است.
خداوند تعالی به بندگان کمال محبت را دارد و از سوی ما توجه به نعمتها ،محبت ما را به
ولی نعمت خویش به شدت بر میانگیزد .محبت به هر چیزی ،محبت به لوازم و آثار را نیز در
پی دارد اسالم به عواطف انسانی توجه دارد ،چرا که قرآن برای انسان بعدی به نام قلب صریحاً
ذکر میکند.
مسأله حب ذات با انگیزه حفظ ذات در انسان وجود دارد در قرآن عالئمی برای عواطف
انسان سالم و همچنین نشانههایی از فقری عاطفی بیان نمودهاست.
در نتیجه اسالم با نگاهی دقیق به همه جوانب عاطفه انسان پرداخته است و در بیان احکام
و قوانین خود این بخش وجودی انسان را مورد توجه قرار دادهاست.

کلید واژهها :عواطف ،عاطفه ،عواطف انسانی ،محبت ،عشق ،خشم ،ترس
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یقین از دیدگاه قرآن و روایات


استاد راهنما :خانم بی بی راضیه آرام
پژوهشگر :عاطفه پذیرا
چکیده
موضوع این پژوهش «یقین از دیدگاه قرآن و روایات» میباشد .از آنجا که یقین در دین
اسالم از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار بوده و نقش مهمی در زندگی افراد دارد و بیشتر
افراد نیز از این موضوع آگاهی الزم را ندارند ،لذا تحریر چنین اثری  ،ضرورت موضوع را
میرساند.
نخستین گام جهت اخالق پژوهی ،شناخت مفاهیم و واژههای اخالقی است .از اساسیتری ن
مفاهیم اخالقی در قرآن و روایات ،مفهوم «یقین» است .نگارنده در این جستار ابتدا با شناخت
مفهوم یقین در لغت و ثقلین ،پرده از معنای آن برداشته و بر آن است که یقین ،علم ثابت و
استواری است که هیچگونه شک ،تردید و شائبهای در آن راه ندارد .یقین ،مشکِّک «ذو مراتب»
بوده و در سه مرتبه علم الیقین ،عین الیقین و حق الیقین در قالب باالترین شکل ایمان به خدا
نمود مییابد.
الزمه یقین  ،عمل به دستورات و اوامر الهی است .توضیح مطلب این که یقین از نوع علم
است و با عمل تبدیل به مرتبه باالتر علم ،یعنی ایمان  ،و سپس با عمل بیشتر به کمال خود،
یعنی یقین میرسد.
دستاورد این پژوهش ،ایجاد نگرش و انگیزه قوی در اذهان افراد جهت بهره گرفتن از نعمت
و ثروت الهی میباشد.
روش این تحقیق بر اساس نوع و هدف بنیادی و به اعتبار موضوع تحقیق دینی و به اعتبار
ماهیت توصیفی است و به اعتبار جمع آوری اطالعات از نوع کتابخانهای و با استفاده از فیش
برداری انجام گرفته است.

کلید واژهها :قرآن ،یقین ،علم الیقین ،عین الیقین،حق الیقین.
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جایگاه معلم در اسالم
استاد راهنما :خانم ساره کشمیری قرقی
پژوهشگر :نفیسه سعیدیان
چکیده
این پژوهش با عنوان «جایگاه معلم در اسالم» در صدد بیان اهمیت و واالیی مقام معلم از
دیدگاه اسالم است دراین راستا میتوان گفت؛ هر انسانی بنا به فطرت و تمایزی که خداوند
نسبت به بقیه موجودات در او قرار داده ناگزیر از تعلیم و تربیتپذیری است .از زمانی که انسان
یکند در حال رشد و تکامل است و این رشد
پا به عرصه وجود میگذارد و چشم به جهان باز م 
یگیرد .اما از آن جا که اصل در وجود انسان
و تکامل در دو بُعد جسمانی و روحانی صورت م 
یماند روح است .به همین نسبت هم معلم روح
روح است .آن چه که بعد از فنای جسم باقی م 
از ارزش و مقام واالیی برخوردار است.
خداوند در کالم خود بارها و به طرق مختلف بر اهمیت علم اندوزی ،تکریم عالم و معلم
یتوان
و با رجوع به سیره ایشان م 
تأکید کرده ،عالوه بر این با سیری در کالم پیامبر و ائمه
آثار فراوانی از اهمیت علم ،علمآموزی حضور در مجلس علم ،تکریم علماء و عظمت مقام معلم
مشاهده کرد.
همچنین در قرآن و روایات ویژگیها و وظایفی را برای معلم بیان شده که همه این ها نشان
دهنده مقام شامخ معلم در اسالم است.
از طرفی برای بیان میزان اهمیت مقام معلم در اسالم میتوان به معلمان نخستین و بیان
نظرات بزرگان تعلیم و تربیت در اینباره و همچنین بیان رسالت ایشان در اسالم اشاره نمود و
از این طریق عظمت شأن آنها را بیان نمود و در پایان به بررسی شئون و بایستههای یک معلم
خوب پرداخته خواهد شد.
این تحقیق شامل سه فصل است که به بیان و بررسی اهمیت علم و علم آموزی و جایگاه
یپردازد.
معلم از دیدگاه اسالم م 

کلید واژهها :علم ،معلم ،تعلیم ،جایگاه معلم
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حقوق مردم در نهجالبالغه
استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشکر :فاطمه ساقی
چکیده
این تحقیق با عنوان «حقوق مردم در نهج البالغه» به ماهیت و اهمیت حقوق ،حقوق
شهروندی که تمامی حقوق یک فرد جامعه از جمله؛ حقوق اجتماعی ،قضایی ،اقتصادی ،سیاسی
حتی شامل حقوق افراد خاطی و اقلیلتها است ،پرداخته می شود.
ضرورت این تحقیق آن جا روشن می شود که اگر مردم با حقوق خود آشنا شوند ،جلوی
بسیاری از سو استفادههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و قضایی گرفته میشود و باعث میشود
که موارد و قوانین مندرج در اسالم (قرآن و نهج البالغه) ،مصادیق خارجی داشته باشد و
جامعه به عدالت و توازن نزدیکتر شود و به شکوفایی در تمامی زوایا رسد ،همچنین به
استحکام پایههای حکومت اسالمی کمک شایانی میشود.
در این تحقیق که رویکرد اصلی آن نهج البالغه است از منابع روایی ،لغت نامه ،کتاب ها و
مقاالتی که پیرامون حقوق اجتماعی مردم در نهج البالغه به رشته تحریر در آمده ،استفاده شده
است.
متن حاضر در دو بخش جمع آوری شده است که به بررسی حقوق مردم در نهج البالغه
میپردازد.

کلید واژهها :حق ،حقوق ،امام علی

 ،مردم ،اجتماع
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سنت استدراج در سقوط امت های پیشین در قرآن
استاد راهنما :خانم طال بزی
پژوهشگر :محبوبه سفیدرو
چکیده
موضوع مورد بحث «سنت استدراج در سقوط امتهای پیشین در قرآن» است .هدف از
گردآوری این تحقیق شناخت سنت استدراج و عبرت گرفتن از امم گذشته است و از آنجا که
یشوند ولی از این امر غافلند ضرورت تحقیق
در جامعه کنونی افراد زیادی شامل این سنت م 
درباره این مطلب بیش از پیش احساس میشد.
استدراج به معنای نزدیک شدن تدریجی و غیرمستقیم کافران و فاسقان به هالکت ،بر اثر
اصرار بر کفر و گناه است .مفاهیم پیرامون استدراج دو روی یک سکه است که بخش نخست آن
برخورداری انسان از نعمت و آسایش و بخش دیگر آن فرو رفتن در باتالق هالکت را نمایش
یدهد.
م
یکند که فرایند حرکت انسان و جوامع بشری تابع
قرآن از برخی سنتهای الهی یاد م 
یتوان سنت
آنهاست .این سنتها از واقعیتی عینی در زندگی بشر برخوردارند با این نگرش ،م 
استدراج را در دو حوزه فردی و اجتماعی بررسی کرد.
در قرآن نمونههای تاریخی زیادی از ابتال به استدراج آمده است .با بررسی علل این عذاب
یتوانیم با بکارگیری راهکارهای ایمنی آن خود را از آن
که آثار فراوانی را نیز در برمیگیرد ،م 
عذابها مصون بداریم .بنابراین استدراج از سنتهای قطعی الهی است .که نافرمانی از دستورات
خداوند عامل اصلی هالکت اقوام گذشته و آینده بوده و هست.
یباشد .روش تحقیق به اعتبار
نوع منابع استفاده شده عمدتاً کتب لغوی ،تفاسیر قرآن و  ...م 
نوع ،توصیفی ـ تحلیلی ،به اعتبار جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای و به اعتبار موضوع ،دینی
یپردازد.
قرآنی است .این تحقیق از سه بخش تشکیل شده است که به بررسی سنت استدراج م 

کلید واژهها :سنتهای الهی ،سنت استدراج ،هالک ،امت.
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عوامل و موانع توفیق الهی از دیدگاه قرآن کریم
استاد راهنما :جناب آقای فقیه اسفندیاری
پژوهشگر :عطیه جودوی
چکیده
این تحقیق با موضوع «عوامل و موانع توفیق الهی از دیدگاه قرآن کریم» میباشد .خداوند
افزون بر رحمت عام خود که شامل تمام موجودات عالم میشود ،بر دستهای از انسان ها ،ا ز
روی عنایت خاص ،فضیلت و برکتی میدهد که دیگر افراد از آن محرومند؛ این موهبت را
توفیق مینامند.
انسان موجودی مختار و دارای اراده و حق انتخاب میباشد .حال اگر از قدرت و اختیارش در
مسیر رضای خدا استفاده کند ،خداوند نیز اسباب سعادت و توفیق را به عنوان پاداش برایش
فراهم خواهد کرد .اما اگر در جهت گناه از آن استفاده نماید ،به عنوان مجازات توفیقات از او
سلب خواهند شد .به این ترتیب در حقیقت ،سعادت و شقاوت انسان در گرو توفیقات خداوند
است که البته انسان باید زمینههای آنها را فراهم کرده و موانع را برطرف کند؛ و این فرصت
ممکن نیست مگر با علم به این عوامل و موانع و عمل به آنها.
این تحقیق ،تدوین اثری سازنده جهت آگاه سازی مردم از حقیقت توفیق و بیان عوامل و
موانع آن میباشد ،زیرا که مردم به ندرت به دنبال کشف و درک این مطالب از البهالی قرآن
کریم میروند .لذا ضرورت ایجاب میکند با گردآوری این حقایق و در دسترس قرار دادن آن
باعث رشد و سعادت خود و دیگران باشیم.
در این تحقیق سعی شده کلیهی آیات مرتبط با مسأله توفیق با بهرهگیری از اکثر تفاسیر
شیعی بررسی شوند.

کلید واژهها :توفیق ،موانع توفیق ،عوامل توفیق ،جبر ،اختیار ،امر بین االمرین.
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نفس و ارتباط آن با بدن از دیدگاه عالمه طباطبائی و عالمه جوادی آملی
استاد راهنما :خانم فهیمه عطار رئوف
پژوهشگر :فاطمه حیدر زاده
چکیده
از پیچیدهترین مباحثی که در علم النفس مطرح است ،مسأله چگونگی رابطه نفس با بدن
است .پیچیدگی از آنجا آغاز میشود که نفس موجودی مجرد با ویژگیهای خاص خویش و
بدن موجودی است مادی و جسمانی با ویژگیهایی که در همه مادیات وجود دارند .سخن در
این است که چگونه بین موجود مجرد و موجود مادی پیوند و اتحاد حقیقی برقرار میشود؟
کسی که فی الجمله به تاریخ فلسفه در عصر قدیم و جدید آشنا باشد ،میداند که تا چه
اندازه همت فالسفه ـ بخصوص فالسفه جدید ـ صرف پیدا کردن نوع ارتباط نفس و بدن شده
است و تا چه اندازه مکتبهای گوناگون به وجود آمده است .در توجیه این واقعیت ،از دیرباز
نظریاتی مطرح شده است که به عمده آن ها اشاره میشود؛ در رابطه با روح سه دیدگاه وجود
دارد:
نظریه ماتریالیستى :روح جسمانیة الحدوث و جسمانیة البقاء است .در این نگرش وجود روح
مجرد انسانى به کلى نفى شده و حرکات حیاتى آن به فعل و انفعاالت فیزیکى شیمیایى تفسیر
گردیدهاست .چنین تفسیرى داراى اشکاالت زیادى است و الهیون بطالن آن را با دالیل
محکمى ثابت کردهاند.
نظریه ایده آلیستى :روح روحانیة الحدوث و البقاء است .طبق این نگرش روح از قبل وجود
داشته و سپس با بدن متحد مىشود .این دیدگاه منسوب به افالطونیان است نیز اشکاالتى دارد
از جمله چگونگى ارتباط یافتن آن با جسم در حال حاضر این دیدگاه نیز منسوخ گردیده است.
نظریه رئالیستى :روح جسمانیة الحدوث و البقاء است اولین بیان کننده این دیدگاه
مالصدرا است که بر اساس حرکت جوهرى و تأیید گرفتن از آیاتى چند از کالم اهلل مجید،
معتقد است روح بر اثرتکامل جوهرى ماده پدید مىآید؛ یعنى ،وقتى ماده در بستر تکاملى خود
قرار گیرد به جایى مى رسد که تمام چارچوبهاى مادى را مىشکند و وارد مرحله و مرتبه
وجودى باالترى؛ یعنى« ،عالم مجردات» مىشود .طبق این نگرش اشکاالت دو دیدگاه فوق بر
طرف گردیده است .در این تحقیق به مفهوم و حقیقت نفس از منظر قرآن و تبیین نظریات
عالمه طباطبایی و آیه اهلل جوادی آملی در مورد چگونگی رابطه نفس و بدن ،پرداخته میشود.
کلید واژهها :روح ،نفس ،تجرد ،حدوث ،روحانی ،اتحاد
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اثر غذای حالل و حرام بر تکامل انسان
استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :بتول توحیدی زاده
چکیده
از آن جایی که انسان ملزم و مکلف به اجرای اوامر الهی است باید ها و نبایدهایی از جمله
طعام حالل و اجتناب از حرام را بایستی رعایت کند چون خوراکی که انسان میخورد به منزله
بذری است که در زمین ریخته میشود ،پس اگر آن خوراک پاکیزه و حالل باشد اثرش در قلب
که به منزله سلطان بدن است ظاهر میشود و از اعضا و جوارحش جز نیکی تراوش نمیکند و
اگر آن خوراک پلید و حرام باشد قلب را کدر و تیره مینماید ،که در اثر این قساوت و ظلمت
امید خیری به او نخواهد بود و پند و اندرز در او اثر نمیکند ،آن گاه از پذیرفتن و تسلیم هر
حقی خوداری میکند و از هیچ اندرزی متاثر نمیشود ،بلکه دیگر از هیچ جنایتی روی گردان
نیست.
هدف در این تحقیق ،پیامدها و آثار خوردن غذای حالل و حرام بر حاالت روحی ـ روانی و
اعمال آدمی میباشد .جهت رسیدن به این منظور ،از آیات پر نور قرآن کریم ،روایات گران قدر
و سپس کتبی مانند کتابهای فقهی ،پزشکی و اخالقی که بزرگان در ای ن
ائمه معصومین
زمینه به رشته تحریر در آوردهاند ،استفاده شده است.
این تحقیق شامل سه بخش است که در بخش اول به ماهیت غذا و غذاهای حالل و حرام
در اسالم پرداخته شده و در بخش دوم رابطه تغذیه با روح و جسم و اثرپذیری آن دو از خوراک
انسان اشاره شده است و در بخش سوم به ارتباط غذا با تکامل انسان پرداخته شده است.
با بررسی مطالب به این مهم دست پیدا کردهایم که نمیتوان تأثیر نوع غذا و استفاده آن را
در زندگی انسان نادیده گرفت و آن را انکار کرد ،لذا باید در خوردن و آشامیدن دقت وافی و
کافی را نمود و از اثرات مفید و یا گاه مضر آن در زندگی غافل نبود.

کلید واژهها :غذا ،حالل ،حرام ،روح ،تکامل ،کمال.
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جایگاه و اهمیت طب اسالمی
استاد راهنما :خانم مریم بلوچیان طرقی
پژوهشگر :طیبه تارقیان
چکیده
هدف از بررسی این است که سالمت روح در گرو سالمت جسم است و از این جهت مورد
توجه مردم به خصوص دانشمندان اسالمی بوده است.
طب صناعتی است که طبیب حالت های جسم مردم را از لحاظ سالمتی و بیمـاری
بررسی میکند و اگر سالم باشند با تدبیرهای صحیح آن را حفظ میکند و در صورتی که بیمار
باشند او را به حالت تندرستی بر میگرداند.
طب سنتی مبتنی بر طبیعت است و در درجه اول گیاهان و سپس مواد معدنی و حیوانی
طبیعی را به عنوان دارو مورد استفاده قرار میدهد.
میباشد و در
مبداء پیدایش طب اسالمی آیات قرآن و احادیث پیامبر و امامان
درجه دوم تجربه و آزمایش و سپس ترجمه کتب یونانی سریانی هندی است.
بیتردید ،دانش پزشکی روز که ریشه در تالش چند صد ساله دانشمندان علوم مختلف
دارد ،مبتنی بر واقعیتهای علمی و تجربی است و با سرعت نیز در حال پیشرفت و گشودن
درهای جدید و کشف مطالب ناشناخته است ،جایگاه استثنایی و ممتازی دارد ،ولی این به آن
معنا نیست که بتواند پاسخگوی همه نیازهای بشری باشد .به عالوه با نگاهی که طبّ جدید به
موجودیت و هویّت انسان دارد و بخش بسیار مهمی از واقعیت وجود انسان را نادیده میگیرد،
به همه حقایق امکان دستیابی داشته باشد.
بررسی تاریخچه طب اسالمی نشان میدهد اعراب جاهلی در مورد طب ،اطالعات اندکی
داشتند اما با ظهور اسالم و دانشمندان مسلمان همچون جابربن حیّان ،رازی ،ابوعلی سینا و ...
طب در میان مسلمانان به سرعت گسترش یافت.
روشهایی که در آن زمان در طب استفاده میشد بر پایه مزاج افراد بوده که از چهار مزاج
تشکیل شده است .روش دیگر خارج ساختن عامل بیماری از بدن است.
در این تحقیق به تفاوت میان طب سنتی و اسالمی پرداخته شده است و امتیازات طب
سنتی و اسالمی بر طب کالسیک برشمرده شده است.
کلید واژهها :بیماری ،پزشکی ،درمان ،صحّت ،طب ،طبیب.
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غذاشناسی در قرآن و علم پزشکی
استاد راهنما :خانم لیدا نادرنیا
پژوهشگر :فاطمه کمالی
چکیده
این تحقیق با عنوان غذاشناسی در قرآن و علم پزشکی به انجام رسیده ،و هدف از آن اثبات
اعجاز و برتری قرآن نسبت به سایر کتاب های آسمانی و علم روز میباشد.
ضرورت این امر زمانی آشکار گردیده ،که با بیان بهداشت و اصول تغذیه از منظر قرآن نه
تنها به بشریت کمک می شود ،تا بهترین ها را انتخاب ،و از سالمت کامل برخوردار گردند ،بلکه
اعجاز قرآن و از طرف خدا بودنش را برای کسانی که به دنبال دلیل عقلی هستند ،به اثبات
برساند.
قرآن و علم پزشکی به تغذیه بسیار اهمیت می دهند ،و تعاریف و دیدگاه های خاصی از
تغذیه دارند.
تغذیه در علم پزشکی به ماده جامد یا مایعی اطالق میشود که بعد از خوردن ،هضم شدن و
پس از اینکه از طریق رودهها جذب بدن گردیده برای نگهداری نسوج ،رشد و نمو ،تولیدمثل
سلولی ،تنظیم فعل و انفعاالت حیاتی ،ایجاد حرارت و انرژی در بدن به مصرف می رسد.
وظیفه اصلی آن تأمین مواد الزم جهت رشد و ترمیم بافتهاست و تأمین مواد موردنیاز بدن
جهت فعالیت های بیرونی و درونی آن ،و چیزی که ما میخوریم اگر به طریقی در این وظایف
شرکت نداشته باشد نمی توانیم آن را به طور دقیق غذا بحساب آوریم  .در صدسال گذشته و
بویژه در سال های اخیر به اساسی بودن تغذیه در سالمت اهمیت بسیار داده شده است.
در قرآن کریم آیاتی که به تغذیه اشاره میکند یا به صورت غیرمستقیم است مثل این که
خداوند انسان ها را به استفاده از غذاهای طیب دعوت کرده است ،یا نام غذاها را به صراحت در
آیات بیان فرمود ه است .به جز آنچه که خداوند در قرآن بطور مستقیم و غیرمستقیم امر به
استفاده از آن ها کرده ،انسان را از استفاده برخی از خوراکیها منع کرده است و بطور کلی
برنامه غذایی ای را به انسان معرفی می کند که مورد تأیید پزشکان تغذیه می باشد .همین
موارد است که علم پزشکی را با قرآن کریم تطبیق می زند.
کلید واژهها :غذا ،تغذیه ،موادمغذی ،قرآن ،علم پزشکی ،جایگاه
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آداب و بهداشت مقاربت
استاد راهنما :خانم زهرا توکلیان حقیقی
پژوهشگر :مرضیه فکوری
چکیده
مسأله «مقاربت» از نظر روحی و روانی قابل اهمیت است و نیاز به آگاهی و دقت بیشتری
دارد ،چرا که بسیاری از اختالفات و مشکالت روحی و روانی که برای همسران جوان بوجود
یآید ریشهاش عدم آگاهی آن ها نسبت به مسائل زناشویی میباشد.
م
آگاهی جوانان از خطرات و عوارض انحرافات جنسی هدف اصلی تدوین این نوشتار بوده
یهای جنسی در جامعه ،بیماری های مقاربتی به دنبال
است .چرا که افزایش روزافزون ناهنجار 
دارد که نسل آینده را با آسیب مواجه میسازد.
برای دستیابی به این مهم ،ابتدا مفهوم مقاربت و جایگاه آن در قرآن و روایات را بیان کرده
و در ادامه به بررسی آداب و بهداشت زناشویی و همچنین ناهنجاری های جنسی ،پرداخته
خواهد شد که همجنس بازی ،استمناء ،چشمچرانی ،خودآزاری جنسی ،دیگر آزاری جنسی ،از
جمله موارد اصلی انحرافات جنسی است که همه حکایت از تالطم روحی و فکری انسان امروزی
دارد.
در پایان نیز به بیماری های مقاربتی و راه های درمان آن پرداخته شده است که مـتاسفانه
این روزها شیوع بیماریها و عفونتهایی که از طریق ارتباطات جنسی منتقل میشوند بسیار
گسترده شـده است.
نتیجه آن که تمام افرادی که از نظر جنسی فعال هستند در معرض خطرات ناشی از بیماری
های مقاربتی قرار دارند .ریشه اکثر این بیماری ها تماس جنسی با فرد آلوده یا از طریق مادر
آلوده به کودک منتقل میشوند و راه برون رفت از این بیماریها این است که با آداب مقاربت از
طریق شرع آشنا و بهداشت جنسی را رعایت کنند.

کلیدواژهها :بهداشت مقاربت ،آمیزش جنسی ،جماع ،آداب مقاربت ،احکام مقاربت
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سیمای طبیعت در قرآن
استاد راهنما :خانم مریم بلوچیان طرقی
پژوهشگر :مهین عضد پور
چکیده
طبیعـت در لغـت دارای معـانی مختلفـی اسـت چنانکه در علوم مختلف نیز اصطالحات
گوناگون دارد .طبیعت از ماده «طبع» به معنای نهاد ،سرشت ،خوی ،غریزه ،سجیّه ،ماده و
جهان مادی آمده است .مصادیق بارز طبیعت عبارتند از :زمین و آسمان ،کوه و دشت و دریا و
رودخانهها ،حیوانات ،گیاهان ،ابرها ،بادها و رعد و برق.
قرآن کریم در بیش از  750آیه به پدیدههای طبیعی اشاره کرده و آن ها را آیـات الهی
شمرده است .از نظر قرآن طبیعت نه تنها دستگاه مخالف و معارض با خدا نیست بلکه مع رِّف
عظمت و قدرت و نیز مظهر علم او به شمار میآید ،لذا با توجه به این هدف خداوند متعال
بندگان را دعوت به تفکر و نظر کردن در پدیدههای طبیعی میکند تا انسان ها از راه مشاهده
نظم و هماهنگی دستگاه آفرینش به عجایب خلقت او پی ببرند.
بیان آفرینش طبیعت ،ارائه زیبایی و نشاط آفرینی گیاهان ،سخن از صالبت کوهها ،جریان
نهرها ،بارش باران ،و وزش بادها و  ...همه دلیلی بر وحدانیت خداوند و تدبیر حکیمانه اوست.
خداوند از طریق رستاخیز نباتات و پدیده زنده شـدن زمین پس از نزول بـاران ،معـاد و
زنده شـدن دوباره را به انسانها مینمایاند و این که معاد یک پدیده حتمی است و این چیزی
نیست که برای خداوند صعب و مشکل باشد زیرا او از آفرینش نخستین عاجز نبوده پس به
آفرینش دوباره نیز عاجز نخواهد بود و خداوندی که آسمان ها را برافراشت قطعاً زنده شدن
دوباره و پدیده معاد برای او کاری دشوادر نیست .لذا قرآن که کتاب هدایت است از هر فرصتی
و هر موجودی برای رساندن انسان به خدا استفاده کرده است.

کلید واژهها :قرآن ،طبیعت ،مواهب ،توحید ،معاد
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آسمان و زمین در قرآن
استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :منصوره کبیری
چکیده:
این پژوهش با عنوان«زمین و آسمان در قرآن» به بررسی برخی از ویژگیها ،اوصاف
یپردازد.
چگونگی آفرینش آسمان زمین و سرانجام آن ها از دریچه آیات قرآن م 
یشک مشاهده آسمانها و زمین همیشه برای انسانها جالب و تفکرانگیز بوده است .هرچه
ب
ییابد ،عظمت اسرار آمیز آسمانها بیشتر نمایان میشود و
دنیای علم و دانش بشری گسترش م 
ینماید.
عطش دانشمندان برای دست یابی به اطالعات تازهتر بیش از پیش م 
انسان از ابتدا با سؤاالتی در مورد آسمان و زمین مواجه بوده است .مانند این که؛ تاریخچه
پیدایش آن ها از چه زمانی بوده است؟
قدر مسلم آن که امکانات علمی و تکنولوژی بشری با تمام پیشرفتهای شگرف آن ،هنوز در
مورد دستیابی به جهانی دور دست در مراحل ابتدایی بوده و قطعاً هیچگاه این آرزوی انسان به
یپیوندد که به تمام زوایای پنهان و ناشناخته آسمان و زمین پی ببرد .خداوند در
حقیقت نم 
قرآن کریم به زمین و آسمان ،شب و روز هم سوگند یاد نموده است که در کل به خاطر عظمت
آفرینش و اهمیت آنان در پیشگاه خداوند است.
از نگاه قرآن زمین کانون آسایش و قرارگاه انسان و تمام موجودات زنده است .آسمان
همچون سقف نشانه آفرینش دیگری از عظمت ذات اقدس الهی است که اشراف کامل بر جهان
دارد.
خداوند خلقت جهان را از آفرینش آسمان و زمین آغاز کرده است و آن ها را مجموعاً در
شش دوران آفرید .آن ها در ابتدای خلقت به هم بسته و یک چیز بودند و در اثر انبساط
تدریجی و سعت یافته و از هم جدا شدند.
هدف قرآن از بیان خلقت آسمان و زمین اثبات توحید و ربویت مطلقه خداوند است و از
راههای مختلف کوشیده است بشر را به پرستش خداوند یکتا سوق دهد و او را از بند خرافات
رهایی بخشد .در آیات مختلفی که به خلقت آسمانها و زمین و برکات ناشی از آن ها پرداخته
یکند که مبدأ همه این زیباییها در عالم کسی جز خداوند نیست.
است ،بیان م 
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قوانین دقیق حاکم بر هستی و سازگاری آنها با زندگی بشر ،گردش وضعی و انتقالی کره
زمین با این وزن سنگین ،وجود منزلگاههای آسمانی خورشید و ماه نشان از عظمت خالق
متعال ،علم بیپایان ،قدرت سترگ او و حکمت الهی دارد.
یافتد؛ زلزلهای است که در این جهان
از جمله حوادثی که پیش از برپا شدن قیامت اتفاق م 
یدهد که با زلزلههایی که میشناسیم قابل مقایسه نیست .زلزله عجیبی است که سراسر
رخ م 
یریزد .کوهها متالشی شده ،همچون غبار در
یگیرد و همه چیز را درهم فرو م 
زمین را فر م 
یگردند و زمین به
یگردد ،دریاها بر اثر فشار تجزیه و تبدیل ،به یک پارچه آتش م 
فضا پخش م 
یافکند .همچنین نظام
یآید و هر آن چه در درون دارد به اذن پروردگارش بیرون م 
حرکت درم 
یشوند ،به هر سو رفت و
یریزد آن ها از مدارات خود منحرف م 
حاکم بر کرات آسمانی برهم م 
یکنند.
یشوند و در نهایت سقوط م 
یکنند ،از هم شکافته و پراکنده م 
آمد م 
پس آسمان در این انفجار و شکافته شدن تسلیم فرمان پروردگارش است .همه این امور
هشداری سازنده است به انسانها در زمینه فنای این جهان تا آن را سرای جاویدان خود نداند و
به آن دل نبندد.
تحقیق حاضر در سه بخش تدوین شده است که بخش اول به بررسی ماهیت زمین و
آسمان در قرآن ،بخش دوم؛ بیان و هدف از آفرینش زمین و آسمان در قرآن و در بخش سوم؛
یپردازد.
به پایان عمر زمین و آسمان از دیدگاه قرآن م 
در تدوین متن حاضر از کتابهایی چون؛ قرآن ،نهج البالغه ،سیمای طبیعت در قرآن و
معارف قرآن و همچنین کتب تفسیری چون؛ تفسیر جامع ،تفسیر احسن الحدیث ،تفسیر مجمع
البیان و  ...استفاده شده است.
این پژوهش به اعتبار نوع و هدف بنیادی ،به اعتبار موضوع تحقیق قرآنی ،به اعتبار روش
یباشد.
جمع آوری اطالعات کتابخانهای و به اعتبار ماهیت و روش توصیفی م 

کلید واژههاَ :آسمان ،زمین ،آفرینش ،قیامت.
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راههای ایجاد نظم و انضباط در جامعه اسالمی
استاد راهنما :خانم طال بزی
پژوهشگر :لیلی صادقی
چکیده
این اثر ،بررسی پیرامون مسأله «راههای ایجاد نظم و انضباط در جامعه اسالمی» میباشد.
نظم به معنای ترتیب دادن کار ،آراستن؛ و انضباط به معنای رفتار دارای نظم و پیرو اصول
معین است.
از آن جایی که دین مبین اسـالم ،بر رعایت نظـم و انضبـاط تأکید فـراوان نموده ،مشـاهده
بینظمی و بیانضباطی در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی ما را به سوی راه حلی برای از
بین بردن این معضل سوق میدهد .به همین دلیل در این نوشتار به این موضوع به طور همه
جانبه پرداخته شده است.
این تحقیق از سه بخش:
1ـ مفهوم شناسی نظم و انضباط که در سه فصل الف :تعریف لغوی و اصطالحی نظم و
انضباط ،ب :مؤلفههای نظم و انضباط که شامل هدف ،برنامهریزی و مدیریت ،ج :عرصههای نظم
و انضباط که جزء مصادیق بارز نظم و انضباط در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی میشود و
شامل نظم در نماز ،روزه ،نظم در راه رفتن و  ...است.
2ـ آسیب شناسی نظم و انضباط که شامل الف :علل و عوامل بینظمی که از جمله این علل
میتوان به علل زیستی ،روانی و  ...اشاره نمود ،ب :پیامدهای بینظمی که از جمله آن ایجاد
هرج و مرج است و ج :راه گریز از بینظمی که از آن جمله میتوان به آگاهی و پرهیز از سستی
و تنبلی اشاره نمود ،میباشد.
3ـ کارکرد نظم انضباط ،که در دو فصل الف :فواید نظم و انضباط و ب :راههای ایجـاد نظم و
انضباط تدوین شده است
فایده مهمی که رعایت نظم به دنبال دارد احترام به حقوق دیگران و بهرهگیری بیشتر از
زندگی است و از راههای ایجاد نظم میتوان به آموزش ،دینداری اشاره کرد.
نتیجهای که بر این اثر مترتِّب است حاکی از این میباشد که برای ایجاد نظم و انضباط در
جامعه اسالمی ،باید روحیّه دینداری را به عنوان عامل مؤثِّر در افراد تقویّت و بنیادین کرد.
کلید واژهها :نظم ،انضباط ،بینظمی ،ایجاد نظم ،جامعه اسالمی.
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خالقیت و ابتکار از نگاه آیات و روایات
استاد راهنما :خانم سمیه حسین پور
پژوهشگر :وجیهه تابعی
چکیده
یباشد .خالقیت از
موضوع این نوشتار «خالقیت و ابتکار از نگاه آیات و روایات» م 
یترین مسائل جوامع است .که مواجهه مناسب با آن بسترساز توسعه در جوامع خواهد بود
کلید 
و بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
دین اسالم دین همه دورانهاست که ذاتش اقتضای پویایی ،ابتکار و خالقیت را دارد .در
جهان کنونی نیز بدون تردید به مدد قوه خالقیت و نوآوری میتوان به ساختن فرهنگ ،تمدن
اصیل ،علم و تکنولوژی و صنعت دست یافت .اما گاهی غفلت انسان از نعمت ارزشمند خالقیت
که به صورت نهفته در وجودش به ودیعه گذاشته شده است سبب میشود که نتواند استفاده
درستی از نیروی فکر و خالقیت خود بنماید و گام موثری در راستای فرهنگ و تمدن ساز ی
اصیل بر دارد.
از جهتی تبیین مقوله خالقیت ،عوامل افزایش و موانع آن با استناد به آیات و روایات از
یباشد .تا در سایه آن غبار غفلتی را که گاهی بر وجود برخی
اهداف اصلی این تحقیق م 
انسانها سایه افکنده است را زدوده و او را از خواب بیدار کرده تا ارزش نعمت را بداند.

یهای افراد خالق در
در این مجال به مفهوم شناسی تاریخچه خالقیت ،مصادیق آن ،ویژگ 
قرآن و روایات و موانع افزایش خالقیت و راهکارهای افزایش آن پرداخته شده است.
کتابخانهای بهره گرفتهایم تا شاید

در این متن به شیوه توصیفی و از روش جمعآوری
بتوانیم مطالب مفیدی را در اختیار خواننده قرار دهیم.

کلید واژهها :کاوش ،خالقیت ،ابتکار ،خالقیت در قرآن ،خالقیت در روایات
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حکمت نظری و عملی در نهج البالغه
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :زینب نجفی
چکیده
یپردازد .با توجه به ای ن
پژوهش حاضر به مقوله «حکمت نظری و عملی در نهج البالغه» م 
قابل فهم برای همگان نیست و درک آن ها نیاز به تفسیر
که برخی از سخنان امام علی
دارد.
نمونه اعالی انسان کامل در حکمت نظری و عملی هستند و دانشمندان
امام همام علی
بزرگی در رابطه با شخصیت علمی و عملی آن بزرگوار سخن گفته اند.
حکمت نظری دارای ابعادی است که مهمترین و اولین بخش آن توحید است که به لسان
امیرالمؤمنین علی شناخت خدا اول و آغاز دین است دین از شعبه حکمت نظری شروع
یشود.
یشود که انسان ابتدا مبدأش را بشناسد ،و به حکمت عملی ختم م 
م
مهمترین مسأله حکمت عملی ،تهذیب نفس است که شامل مواردی است و عمل کردن به
آنها نه تنها باعث تهذیب نفس میشود بلکه پرورش روح و رشد اخالق را در پی دارد.
در همه ابعاد حکمت عملی قدر مشترکی وجود دارد که مانع رشد و تکامل است و آن
محبت و عالقه به دنیاست.
یرسد چرا که انسان وقتی توحید ،نبوت و
انسان با استفاده از حکمت نظری به سعادت م 
یباشد.
یآورد و این همان حکمت عملی م 
معاد را قبول کند عملش را در حیطه عمل در م 
در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از کتاب های شرح از جمله فیض
االسالم ،ابن ابی الحدید و منابع دیگر به توضیح برخی از این سخنان که مربوط به موضوع
یباشد ،پرداخته شود.
م
روش تحقیق به اعتبار نوع و هدف بنیادی ،به اعتبار ماهیّت؛ توصیفی ،به اعتبار موضوعی؛
دینی و به اعتبار جمع آوری اطِّالعات کتابخانه ای می باشد.

کلید واژهها :حکمت ،علم ،عمل ،امام ،علی
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 ،حکمت عملی ،حکمت نظری.

مبانی کوانتومی در اندیشه اسالمی
استاد راهنما :خانم فهیمه عطار رئوف
پژوهشگر :مریم رحمانی
چکیده
این پژوهش با عنوان «مبانی کوانتومی در اندیشه اسالمی» میباشد که کوانتوم در لغت به
معنی مقدار ،کمیت و اندازه آمده است.
این متن ،پژوهشی فیزیکی ـ قرآنی است که یکی از موضوعات آن اصل علِّیت میباشد ،با
این هدف هنگامی که بحث از اصل عدم قطعیت در فیزیک به عنوان رد اصل علِّیت میشود این
پژوهش شکل میگیرد.
تصویری که فیزیک و بخصوص تئوری های کوانتوم و نسبیت از جهان ارائه میکنند بسیار
متفاوت از برداشتهای روزمره ماست این که پیدایش و ساختار جهان تنها بر پایهی چند قانون
بسیار ساده استوار باشد و بس ،چیزی است که فیزیک جدید ادعا میکند ،قبول چنین ادعایی
حتِّی برای متفکِّرین هم چندان راحت نیست و به نظر میرسد که پیچیدگی و نظم فوقالعاده
جهان کمترین دلیل رد ادعای فوق باشد.
نظریهی کوانتوم در دنیای فیزیک با اصل علِّیت مخالفت میکند بر این اساس و در یک
مطالعهی موردی میتوان دریافت که آنچه فیزیک کوانتوم بیان میکند و اصل علِّیت را مورد
هجوم قرار میدهد تعریفی می باشد که بنابر فلسفه غرب از علِّیت شده است امّا اگر در اصل
علِّیت با تحلیل زبانی بیشتر مالحظه و دقت کنیم در خواهیم یافت نه تنها اصل علِّیت را نقض
نمیکند ،بلکه آن را تقویت نیز میکند و بر همین اساس قرآن منزل و روایات نیز آن را مورد
تأئید قرار خواهد داد ،چرا که منشأ اعتقادات طبیعی و فوق طبیعی مسلمانان قرآن است.
این تحقیق در سه بخش تنظیم شده است که در آن بحثی در مورد فیزیک کوانتوم گردیده
و بعد از مبدأ آن به تعاریف اصل علِّیت اشاره شده است و در نهایت تطبیق کوانتوم را در اندیشه
دینی و فیزیک بیان نمودهایم.

کلید واژهها :کوانتوم ،تئوری ،نظریهی کوانتومی ،اصل عدم قطعیت ،اصل علیّت ،الکترون.
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نشانه شناسی ارتباطات غیر کالمی در قرآن کریم

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :فاطمه نجفی جشن آباد
چکیده
مهمترین ابزار برقراری ارتباط میان افراد جامعه است و نقش مهمی در انتقال مفاهیم
زبان ،
یباشد و بخش چشمگیری از
و بیان احساسات دارد .ارتباط به دو شکل کالمی و غیر کالمی م 
یگیرد .در هر ارتباط کالمی ،گوینده
ارتباطات انسانها از طریق ارتباطات غیر کالمی صورت م 
یکند که از آن
معموال سخن خود را با تغییر در چهره ،نوع نگاه کردن ،حرکات بدن و ...همراه م 
به ارتباط غیر کالمی تعبیر میشود.
این پژوهش با هدف نشانه شناسی ارتباطات غیر کالمی در قرآن کریم نگارش شده است؛
زیرا قرآن کریم به عنوان کاملترین برنامة الهی در گسترة ارتباطات انسانی ،از این موضوع غافل
نکه
نبوده و به بیان انواع ارتباطات انسانی (کالمی و غیر کالمی ) پرداخته است و با توجه به ای 
در مورد رفتارهای غیر کالمی در قرآن تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ لذا ضرورت دارد به
این موضوع پرداخته شود تا پیامهایی که خداوند از طریق عناصر غیر کالمی به انسان منتقل
کرده رمز گشایی شود.
نتیجهای که به دست آمده این است که در قرآن کریم به گونههایی از ارتباط غیر کالمی
مانند حاالت چهره ،حرکات بدن ،وضعیت ظاهری و هر آنچه که مربوط به زبان تن است اشاره
شده است و در این پژوهش بعد از ذکر مباحث نظری مربوط به ارتباط غیر کالمی ،به
نمونههایی از ارتباط غیرکالمی در قرآن با استناد از مباحث مذکور پرداخته شده و از روش
نشانه شناسی استفاده شده است.
این تحقیق شامل سه فصل است که در فصل اول به بیان مفاهیم و تعاریف و انواع ارتباطات
و مولفههای ارتباط غیرکالمی و در فصل دوم به واژگان جانشین ارتباط غیرکالمی در قرآن و در
فصل سوم به بیان مصادیق ارتباط غیر کالمی در آیات پرداخته شده است؛ امتیاز این تحقیق با
سایر تألیفات ،در نوع فهرست چینی مطالب ،استفاده از کتب روانشناسی ،تفاسیر ،فرهنگ
لغات و در برخی موارد رجوع به روایات ،میباشد.
کلید واژهها :ارتباط ،غیر کالمی ،قرآن ،زبان بدن ،چهره
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پیشگیری از جرم از منظر قرآن

استاد راهنما :دکتر محمد باقر گرایلی
پژوهشگر :سیده منیره فتاحی

چکیده
رساله حاضر با عنوان «پیشگیری از جرم از منظر قرآن» به بررسی راههای پیشگیری از
جرم ،از دیدگاه قرآن پرداخته است.
باال رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم گوناگون و ارتکاب آن از سوی افراد مختلف
در سنین مختلف و همچنین خسارات مادی و معنوی جرم باعث شده که جوامع به فکر
راهکارهایی برای پیشگیری باشند.
از سوی دیگر با توجه به این که دین اسالم کاملترین دین میباشد تدابیر پیشگیرانه غیر
کیفری ،فرد مدار با تکیه بر قابلیت های تربیتی انسان در قرآن پررنگ تر از سایر موارد میباشد؛
اما تدابیر پیشگیرانه کیفری نیز در آموزههای این کتاب آسمانی وجود دارد.
ابتدا برای شناخت راهکارهای جوامع ،مدل های پیشگیری را در جرم شناسی مطرح
کردهایم .پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی دو مدل از مدل های جوامع امروز است.
برای آشنایی بیشتر در بخش بعدی مفاهیم و مدلهای قرآنی را بیان نمودهایم .که ابتدا
مفهوم جرم را در قرآن مورد بررسی قرار داده سپس دو مدل جامعه امروز را در قرآن مورد
کنکاش قرار دادهایم و سعی شده است که آیاتی از قرآن برای ادله بیان شود.
شایان ذکر است که قرآن تالش دارد که در یک مرحله که میتوان آن را تعالی و ارتقاء
انسانی نامید از راه تزکیه ،رشد ،تقوی و  ...مقدم بر پیش گیریهای معمول ،انسان را از حیطه
انحراف دور بدارد.

کلید واژهها :جرم ،پیشگیری ،پیشگیری کردن ،پیشگیری اجتماعی رشد مدار،
پیشگیری اجتماعی محیط مدار ،پیشگیری وضعی
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انتقام در قرآن
استاد راهنما :خانم طال بزی
پژوهشگر :زهره قوی پیکر
چکیده
یشود.
پژوهش حاضر با عنوان «انتقام در قرآن» دیدگاه قرآن نسبت به انتقام مشخص م 
گونهای با آن درگیر بودهاند و از گذشته تاکنون
انتقام ،امری است که همواره اغلب انسانها به 
صورتهای گوناگونی پیدا کرده است .از آن جایی که تعدادی از آیات قرآن کریم به این امر

یپردازیم تا تمام جوانب این امر برایمان
اختصاص یافته است ،ما نیز به بررسی آیات مربوطه م 
روشن شود .این تحقیق در سه بخش ،انواع انتقام و مصادیق آن ،علل انتقام الهی و راهکار و
یدهد.
راهبرد آن را ارئه م 
یشود که با نمونههایی از آن در جامعه کنونی همچنین با
اهمیت موضوع انتقام زمانی آشکار م 
مواردی که قرآن از آن یاد کرده است ،آشنا شویم .در طول تاریخ هنگامی که گروهی از افراد با
یکشاندند ،سنت الهی به صورت
اعمال و رفتار ظالمانه خویش ،جامعه را به فساد و تباهی م 
یرسیدند .بررسی احوال ،سرگذشت این
یآمد ،به هالکت م 
مجازات و انتقام به سراغشان م 
یتواند درس عبرتی
اقوام و این که چه اعمالی مرتکب شدند که مورد انتقام الهی قرار گرفتند ،م 
برای آیندگان باشد که در مسیری که آنها پیمودند ،قرار نگیرند.
در انتقامهای بشری نیز که غالباً افراد به دلیل انگیزههای درونی درصدد انتقامجویی بر
یخورد.
یآیند ،نظم و تعادل فردی اجتماعی جامعه برهم م 
م
هدف این است که با مطالعه آیات و روایات موجود در این زمینه و با بهرهوری از رهنمودهای
قرآن کریم ،و عملی نمودن آنها در زندگی از پیامدهای ناگوار این امر جلوگیری کنیم تا بتوانیم
از جامعهای سالم و ایمن برخوردار شویم.
در این نوشتار است با توجه به این که رویکردی تفسیری به آیات دارد از طریق کتب المیزان،
مجمع البیان ،تفسیر نمونه و بعضی از کتب اخالقی به توصیف این مسأله پرداخته است.

کلید واژهها :انتقام ،عفو ،قرآن
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استخفاف در دین

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :سارا مرادی
چکیده
یباشد .استخفاف در لغت سبک شمردن و در
این تحقیق با عنوان «استخفاف در دین» م 
یباشد.
اصطالح سبک شمردن چیزی با گفتار و فعل م 
یباشد و بی اعتنایی
استخفاف در دین به جا نیاوردن مستحبات و به جا آوردن مکروهات م 
به معارف دینی است.
با توجه به این که بعضی از افراد خصوصا جوانان نسبت به آموزههای دین توجه کافی را
یآورند
یکنند و به سوی فرهنگ بیگانه روی م 
ندارند و در بعضی مواقع از دین رویگردانی م 
شایسته است که افراد متدین همت بیشتری برای یه ثمر رساندن هدف دین که همان سعادت
انسانهاست به خرج دهند .یک فرد مسلمان باید نسبت به اعتقادات خود پایبند باشد ،پس

یشود مذهب او را به خطر
فهی دینی خود از هرگونه مانع و علل و تهدیدی که باعث م 
بنابر وظی 
یکند.
بیندازد جلوگیری م 
از جمله این عوامل ناقص بودن و سختگیری دین ،نارسایی معارف دینی ،تهاجم فرهنگی،
تبلیغات مستکبران برای انحراف مردم مثل(شایعه و تهمت ،اس تهزاء ،شبهه افکنی) غفلت و عدم
توجه جوانان در مسائل دینی ،ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان دینی بوده است .پیامدهای
استخفاف به دین که از جمله آنها منحرف شدن بعضی مسلمانان از همان صدر اسالم تا هم
اکنون و ایجاد شدن فرقه های ضاله و مفاهیم غیراسالمی در میان مسلمانان و غضب خداوند و
یباشد.
قطع رابطه با اهل بیت و مسلط شدن شیطان ،مضیقه دنیوی ،عدم اجابت دعا م 
شگیری از
هدف از نگارش این تحقیق ارائه راهکارهایی مثل :استفاده از الگوهای مناسب ،پی 
نفوذ فرهنگی دشمن ،نهادینه کردن دین در خانواده ،پاسخ به شبهات جوانان ،به کارگیری
شیوه کاربردی پیام رسانی دینی بهرهمند شدن از سیره صحیح و گفتار معصومین و ..تا به
هدف مطلوب که همان زندگی مورد پذیرش دین برسد .در این پژوهش از روش جمع آوری
اطالعات کتابخانهای و بیشتر از منابع تفسیری و حدیثی استفاده شده است.
کلید واژهها :استخفاف ،دین ،سبک شمردن ،علل استخفاف ،پیامد استخفاف
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خیانت از منظر قرآن و سنّت

استاد راهنما :خانم طال بزی
پژوهشگر :مرضیه برات زاده
چکیده
پژوهش حاضر به مقوله «خیانت از منظر قرآن وسنِّت» می پردازد .هدف از این تحقیق آشنایی
با مفهوم خیانت و راههای پیشگیری و درمان آن با استفاده از منابع اصلی آیات قرآن و
دستورات معصومین میباشد.
خیانت یکی از مفاهیمی است که در هیچ نظام اخالقی ارزشمند نبوده و زشتی و منفور
بودنش بر همگان آشکار است.
خیانت اقسامی دارد که شامل آن خیانت به خدا و رسول و پشت کردن به فرامین و
خواستههای آنان و همچنین خیانت به مردم ،به همسر و ...میباشد .پنهانکاری و تالش برای
مخفی نگهداشتن خیانت ،نیرنگ ،کفران نعمت الهی و ناسپاسی از اوصاف خائنان بوده و بنی
ابیرق ،اهل کتاب ،یهود ،زلیخا و ...از مصادیق آن میباشند و با توجه به آیات قرآن جایگاه
خیانتکاران دوزخ میباشد.
زمینهها و علل خیانت متنوع است بنابراین سرچشمههای خیانت میتواند ناشی از انحراف
عقیده که شامل کفر ،نفاق باشد یا ناشی از بدگمانی ،نادانی ،حرص و طمع و سایر موارد باشد.
توجه به حضور و پاداش خدا ،تقوی ،ایمان به معاد و حساب قیامت ،توحید خالص و ...مانع از
انجام آن میشود.
خیانت در همه ابعادش ناپسند و دارای عواقبی است که به مهمترین آن که خشم خدا،
سستی ایمان ،محرومیت از محبت خدا ،شرم و رسوایی ...میتوان اشاره کرد و با تقویت پایههای
ایمان و فکر و فرهنگ و توجه به آگاهی خداوند ازخیانتها میتوان آن را درمان کرد.
روش جمع آوری اطالعات در این زمینه کتابخانهای ،به اعتبار ماهیت ،توصیفی و تحلیلی به
اعتبار موضوع ،اخالقیدینی میباشد.
کلید واژهها :خیانت ،امانت ،خیانت کاری ،اخالق ،کیفر
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سیری در انگیزههای جعل حدیث و پیامدهای آن
استاد راهنما :جناب آقای دکتر علی اصغر یساقی
پژوهشگر :شهربانو باقر پور

چکیده
نوشتار حاضر با عنوان «سیری در انگیزههای جعل حدیث و پیامدهای آن» به بررسی
و زمان خلفای راشدین پرداخته
تاریخچه حدیث در محدوده زمانی بعد از رحلت پیامبر
است.
آن چه که از تاریخ حدیث در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است پدیده جعل حدیث
است که یکی از تلخ ترین حوادث فرهنگی در تاریخ اسالم است .جعل حدیث بنا به شواهد
برمی گردد اما بعد از رحلت ایشان چون جریان حاکم نیاز به
تاریخی به زمان پیامبر
وسیلهای داشتند تا حکومت خود را مشروعیت ببخشند.
این پدیده گسترش یافت هر چند برای این کار انگیزههای دیگری چون انگیزه دینی (به
منظور تشویق مردم به دین) انگیزههای اجتماعی (رفع نیازهای مردم) انگیزههای فرقهای
(گرایش به فرقها ی خاص) و  ...وجود داشته است اما گستردگی و فراوانی احادیثی که حاکمان
برای فضیلت خود جعل کردهاند نشان دهنده این است که مهمترین انگیزه برای جعل حدیث،
انگیزه سیاسی بوده است.
متأسفانه این پدیده آثار زیانباری در جامعه و فرهنگ اسالمی داشته است که از مهمترین
آن ها مخدوش کردن اسالم و تحریف شخصیت پیامبر میباشد.
این تحقیق از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی اوضاع فرهنگی.
اجتماعی عصر پیامبر میپردازد ،فصل دوم در پی بیان انگیزههای جعل حدیث میباشد.
فصل سوم ،آثار و پیامدهای این پدیده بیان شده است.

کلید واژهها :سیاست ،وضع ،پیامد ،حدیث جعلی ,مستشرقان
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لجاجت و پیامدهای منفی آن در آیات و روایات
استاد راهنما :سرکار خانم زهرا قدسی
پژوهشگر :فاطمه نیکخواه یونسی
چکیده
موضوع این پژوهش «لجاجت و پیامدهای منفی آن در آیات و روایات» است و هدف از
نگارش آن ،آشنایی با مفهوم لجاجت و تبیین پیامدهای منفی لجاجت از دیدگاه آیات و روایات
میباشد.
از آن جایی که بسیاری از مشکالت و تنشهای خانوادگی و اجتماعی معلول صفت
«لجاجت» است و با توجه به این که احادیث بسیاری از ائمهی معصومین در مذمت ا ین
خصیصه است میتوانیم به اهمیت این موضوع پی ببریم.
لجاجت به اصرار ورزیدن در کاری همراه با عناد که از انجام آن نهی شده گفته میشود،
لجاجت یکی از صفات مذموم اخالقی است که ناشی از عوامل خاصی همچون جهالت ،تکبر،
تقلید کورکورانه ،حسادت و ...بوده است و آثار مخرب گوناگونی همچون انزوای اجتماعی ،انکار
آیات الهی ،ضعف تدبیر و ...دارد.
روش تحقیق در این رساله به صورت کتابخانهای است و جمعآوری مطالب با مطالعهی
کتب تفسیری روایی و همچنین کتب اخالقی و تاریخی صورت پذیرفته است و از منابع
اینترنتی نیز استفاده شده است.
نتیجهای که میتوان گرفت این که ،در تمامی طول تاریخ بشر ،لجاجت یکی از موانع
مهم راه حق بوده است و اگر انسان بخواهد به حق برسد باید قبل از هر کاری ،این رذیلهی
اخالقی را از وجود خود ریشهکن کند.

کلید واژهها :لجاجت ،جهالت ،عناد ،تکبر ،لجاجت کنندگان ،عوامل لجاجت ،پیامدهای
لجاجت
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آخر الزمان از منظر نهج البالغه
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :افسانه خاشع
چکیده
آخر الزمان در لغت به معنی دورة آخر و در اصطالح به قسمت واپسین از دوران روزگار که
به قیامت متصل گردد ،همچنین به بخشی از زمان که نسبت به کل زمان این دنیا بخش پایانی
یشود ،گفته میشود.
منجر م 
و نهایی آن محسوب میشود که به ظهور امام زمان
از آن جایی که مقام نبوت و امامت دارای جایگاه رفیعی است ،خداوند برای جلوگیری از
سوء استفادة دروغگویان و منحرف نشدن مؤمنان و صالحان ،نشانههایی در جسم و اخالق و
سیره پیامبران و امامان قرار داده است.
عجل اهلل تعالی فرجه
حضرت علی برخی از نشانههای مربوط به شمایل و اخالق حضرت مهدی
کردهاند.
الشریف را بیان 
نشانههایی برای ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بیان شده

طبق آیات و روایات
نشانههایی

یرانند ،امانت را ضایع میکنند،
است .نشانههای عمومی مثل این که مردم نماز را م 
یافتد مثل هاشمی و جنگ جهانی سوم و نشانههای حتمی و غیر
که قبل از ظهور اتفاق م 
نشانههای حتمی مثل صدای آسمانی و خروج سفیانی.

یافتد،
حتمی که در سال ظهور اتفاق م 
نگونه
کیفیت قیام حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف طبق مجموعه روایاتی که وارد شده ای 
است :خروج از مدینه ،ورود به مکِّه و اعالم علنی ظهور ،ورود به کوفه به همراه لشکر خود و
تسخیر و پایتخت قرار دادن آن و اعالم حکومت اسالمی ،ورود به قسطنطنیه و انطاکیه و
تسخیر آن ،حمله به فلسطین اشغالی و همراهی حضرت عیسی با آن حضرت و تسخیر بیت
المقدس و نابودی صهیونیسم ،کشته شدن دجّال.
یکنند و جز حرف حق
مردم آخرالزمان ،گروهی که به صراط مستقیم دین حرکت م 
نمیماند.
یزنند و گروهی دیگر گمراه شده و از اسالم چیزی برای آن ها 
نم 
هدف از نگارش این تحقیق تقویت ایمان منتظران نسبت به مسئله مهدویت ،پیشگیری از
یباشد ،تا به هدف مطلوب
ادعاهای کاذب و افزایش سطح آگاهی مخاطب در زمینه آخرالزمان م 

نهسازی ظهور است برسد.
که همان زمی 
کلید واژهها :آخرالزمان ،امام ،حضرت ،نهج البالغه.
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یوم الحسرة (ندامت و حسرت و راه های پیشگیری از آن در آیات و روایات)
استاد راهنما :خانم سکینه بیک خورمیزی (نیک)
پژوهشگر :زهره صالحی کاخکی
موضوع تحقیق «یوم الحسرة (ندامت و حسرت و راههای پیشگیری از آن در قرآن و سنت)»
است .حسرت و ندامت از جمله آثار ارتکاب گناه است؛ یعنی هر زمان انسان گناهی را مرتکب
شود ،بعد از آن پشیمانی به سراغ او می آید و اگر در این دنیا به اشتباه خود پی نبرد ،صد در
صد در قیامت انگشت ندامت به دندان گرفته و آرزو میکند کاش در این دنیا این گناه را انجام
نمیداد.
عواملی که باعث حسرت در دنیا میشود شامل :غفلت از یاد خدا ،حسادت ،انتقام جویی،
پیروی از شهوت ،خشونت ،لجاجت ،کم صبری ،بیکاری ،غرور ،ظلم نسبت به دیگری می باشد؛
عواملی که آثار ندامت آن در قیامت نمود پیدا می کند نیز عبارتند از :ترک یاد خدا ،استهزاء
انبیاء  ،تکذیب انبیاء ،عالمان بی عمل ،تکذیب قیامت و دل بستن به دنیا ،توکل و تکیه بر غیر
خدا و کسب مال حرام.
دین مبین اسالم برای هر دردی راه پیشگیری و درمان آن را قرار داده است .حسرت نیز از
این امر مستثنی نبوده و می توان از راه های پیشگیری آن به یاد خدا ،تدبر در امور ،تصمیم
گیری عاقالنه ،مشورت در امور ،راضی به قضای الهی ،توکل به خدا و ...اشاره کرد.
وجود بسیاری از مسائل تأسف بار در آدمی می باشد که علل اصلی آن انجام گناه است.
وجود آیات و روایات در زمینه عوامل ایجاد حسرت و ندامت ،اهمیت این موضوع را برای ما
یسازد .در این تحقیق سعی شده با قلمی ساده و روان ،با استفاده از منابع روایی ،از
نمایان م 
جمله الکافی ،بحاراالنوار ،نهج الفصاحه و تفاسیر معتبر شیعی از جمله تفسیر المیزان ،تفسیر
نمونه ،هدایت ،نور ،روان جاوید و کتب اخالقی همچون قلب سلیم ،اخالق در قرآن ،اخالق
اقتصادی  ،اخالق عبادی و  ...گردآوری شود.
روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و فیش برداری می باشد و در پنج فصل
تنظیم گردیده است.
در نتیجه میتوان گفت انسان در انجام هر عملی باید ابتدا خدا را در نظر بگیرد و به فرجام
آن فکر کند بعد آن را انجام دهد تا دچار حسرت بعد از عمل چه در دنیا و چه در آخرت نشود.
کلید واژهها :حسرت ،ندامت ،پشیمانی ،عوامل حسرت ،راههای پیشگیری از حسرت،
پیامدهای حسرت.
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معنای آیین های اسالمی در ارتباط با مرگ
استاد راهنما :خانم طال بزی
پژوهشگر :سکینه دالور خیر آبادی
چکیده
موضوع این پژوهش «معنای آیینهای اسالمی در ارتباط با مرگ» میباشد .در میان همه
ادیان و ملل دنیا ،مراسم خاصی بنا به آیین و مسلک آن قوم و نژاد درباره اموات اجرا میشود.
وجود این آیین ها و مسلک ها ،می تواند برای افرادی که در این مراسم شرکت دارند نیز
تأثیرات بسزایی در برداشته باشد که برای زندگی دنیوی و اخروی آن ها مفید فایده باشد.
شرکت در این مراسم ،آدمی را به این فکر می اندازد که مرگ ،برای خود او نیز به وقوع خواهد
پیوست و در نتیجه غفلت را از خود دور می کند و دل به زندگی جسمانی این دنیا نمی دهد.
شرکت در مراسم و آیین هایی که در حرم های ائمه و مزار بزرگان دین انجام می شود و نیز
آیینهای زیبای زیارت و به دیدار امام حاضر و ناظر شتافتن نیز تأثیرات مطلوب خود را دارد که
در جای خود بیان خواهد شد.
این تحقیق برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود از کتابهای روایی معتبر بهره برده است
و در مباحثی که به بیان تأثیرات آیینها پرداخته شده ،اندکی از منابع روانشناسی و فرهنگی
نیز استفاده نموده است.
بنا به اهمیت اندیشیدن درباره مسائل مرگ و تأثیرات عمیق این افکار بر روی افراد و
همچنین عدم شناخت و آگاهی برخی از این تأثیرات و بیان مراسمی که برای اموات در جامعه
مسلمین و نیز مشاهد مشرفه انجام میگیرد ،این تحقیق نگاشته شد.
روش جمع آوری اطالعات این پژوهش از نوع کتابخانه ای ،توصیفی ـ تحلیلی میباشد .نتایج
حاصل از این تحقیق این است که مراسم و مناسک مرگ عالوه بر اینکه میتوانند برای فرد
متوفی رستگاری و رحمت الهی در پی داشته باشد برای سایر افراد نیز میتواند روابط اجتماعی
و زندگانی نیکویی را تنظیم کند .از مراسم و آیین های مربوط به مرگ ،میتوان به زیارت ائمه
معصومین اشاره نمود .بارگاه های نورانی ائمه چون متعلق به شخص محترمی هستند که در
آن جا آرمیده است قداست پیدا کرده اند.
کلید واژهها :آیینهای اسالمی ،مرگ ،مراسم ،تعزیت ،عزاء ،داغداری
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موضوعات
فقهی
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راههای اثبات هالل در فقه
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :فاطمه مهدوی فر
چکیده
این تحقیق با عنوان «راههای اثبات هالل در فقه» با هدف ثبوت هالل در بُعد عبادی ـ
اجتماعی تدوین شده است.
ضروت این بحث زمانی آشکار میگردد که در اسالم برخی اعمال و عبادات معلق به ثبوت
هالل است که همین امر باعث شده بخش مهمی از تکالیف الهی به این مسأله گره خورده و
بخش قابل توجهی از کتب فقهی را به خود اختصاص دهد بر این اساس هر یک از فقها ادله
صحیح مبتنی بر نظر خود را ارائه دادهاند که همین نوع برداشت آن ها از ادله نقلی ،منجر به
اختالف دیدگاهها شده است که در مباحث پیش روی مطرح شده است.
بطوری که در رؤیت دو دیدگاه عمده اعتبار و عدم اعتبار چشم مسلح مطرح شده و در حکم
حاکم دیدگاههای حجیت و عدم حجیت حکم حاکم مورد بررسی قرار گرفته و در بینه نظرات
مبتنی بر شمار شاهدان بیان شده و در شیاع و تواتر انواع آن از نظر فقها مورد بررسی قرار
گرفته و این که گذشت سی روز از ماه پیشین تنها راهی است که تمام فقها اعم از شیعه و
سنی آن را میپذیرند.
این تحقیق فقط به بررسی راههای معتبری که مورد قبول مشهور فقها میباشد ،پرداخته
است و به صورت کتابخانه ای صورت گرفته که در این راستا اطالعات مورد نیاز از منابع مختلف
استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژهها :هالل ،رؤیت ،افق ،بینه
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بررسی آراء فریقین در روزه روز عاشوراء
استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :فریده حسینی
چکیده
در این تحقیق با عنوان «بررسی آراء فریقین در روزه روز عاشوراء» به بررسی مسائل مربوط
به روزه روز عاشوراء پرداخته شده است .طبق آن چه که بدست آمده ،درباره روزه عاشوراء و
مسائل مربوط به آن در بین علمای شیعه و سنِّی اختالف است.
بطوری که از علمای اهل سنِّت برخی عاشوراء را روز نهم محرم و برخی روز دهم و برخی
یباشد .همچنین
یدانند ،ولی علمای شیعه معتقدند که عاشوراء روز دهم محرم م 
روز یازدهم م 
اهل سنِّت معتقدند عاشوراء ریشه در ادیان سابق مانند یهود و مسیحیت داشته و پیامبر نیز به
یپذیرد.
یگرفتند؛ ولی شیعه با ادلِّة متقن این مسئله را نم 
تبعیت از آن ها در این روز روزه م 
همچنین با بررسی روایات وارده در منابع فریقین بر خالف نظر اهل سنت ،می توان ثابت نمود
یامیه در جهت رسیدن به اهداف
که روزه عاشوراء ،سنِّت پیامبر نبوده بلکه از بدعتهای بن 
یباشد.
خودشان م 
دادهاند ،بطوری
در مورد حکم شرعی روزه عاشوراء نیز ،فقهای شیعه و سنِّی نظرات مختلفی 
که از فقهای شیعه ،با شرایطی برخی حکم به حرمت ،برخی حکم به کراهت و برخی حکم به
استحباب دادهاند ،ولی فقهای اهل سنِّت در حکم به استحباب اجماع کردهاند.
بنابراین با توجه به اختالف فریقین درباره روزه عاشوراء و با توجه به تالش قدرت های
مستکبر جهانی در طول تاریخ در جهت نابودی شیعه از طرق مختلف ،مخصوصاً از طریق
تخریب بنیاد عقاید شیعه ،وظیفة هر مسلمانی مخصوصاً شیعیان این است ،تا با افزای ش
و ائمه
سنتهای پیامبر

نهها به مبارزه با بدعتها و دفاع از
اطالعات و آگاهی در این زمی 
اطهار بپردازند.
در این تحقیق با روش جمعآوری اطالعات به نحو کتابخانهای در چهار فصل به بررسی این
فرضیه که روزه عاشوراء با چه شرایطی در میان شیعه و سنی مورد اهتمام است ،پرداخته شده
است که بدین منظور به کتب حدیثی و روایی و شرح حدیثی مختلفی از منابع أهل سنِّت و
شیعه مراجعه شده است.
کلید واژهها :آراء فریقین ،روزه عاشوراء ،شیعه  ،سنِّی.
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بررسی آیات االحکام عمره
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :نصیبه گلی حصاری
چکیده
یترین مصدر تشریع اسالمی در خالل آیاتی به بیان کلیاتی از
قرآن کریم به عنوان اصل 
یشود .احکامی که به بیان
احکام فقهی پرداخته که از آن ها با عنوان «آیات االحکام» تعبیر م 
یباشند.
مسائل حج و عمره پرداخته است به عنوان نمونهای از آیات االحکام م 
با توجه به این که بخش عمدهای از آیات قرآنی ،احکام و فقه اسالمی به شناخت صحیح
مسائل حج و عمره اختصاص یافته است ،بررسی این مساله جهت پیادهسازی صحیح احکام و
ییابد.
جلوگیری از برخی اشتباهات احتمالی اهمیت م 
این نوشتار با هدف آشنایی مردم در انجام صحیح مناسک عمره ،تبیین ارکان و احکام آن به
بررسی اشتراک و اختالف نظرات موجود با تطبیق دیدگاه امامیه و اهل سنت پرداخته است.
بین فقهای مذاهب خمسه در مورد انواع حج ،وجوب سعی ،طواف ،هدی و به طور کلی
ارکان و اصول حج و عمره اتفاق نظر وجود دارد.
اما با توجه به اختالف نظراتی که در آیه 29سوره حج و وجوب طواف وجود دارد ،فقهای
یدانند .در حالی که فقهای اهل سنت بر
امامیه طواف نساء را از طوافهای واجب حج و عمره م 
این نظرند که این طواف به عنوان واجب و مستحب تشریع نشده است.
در نهایت این نتیجه به دست خواهد آمد که نظرات شیعه و اهل سنت در مسائل وجوب
اتمام اعمال به طور کامل ،طواف نساء و نماز آن مختلف است و در مسائلی نیز متفق القولند که
در متن به آنها پرداخته خواهد شد.

کلید واژهها :آیات االحکام ،حج ،عمره ،فریقین.
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نیابت و احکام آن در حج و عمره
استادراهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :خدیجه مالئی
چکیده
مجموعهای از مراسم عبادی است که در نگاه نخست ،فردی به نظر میرسد ،ولی با

حج،
جنبههای دیگری نیز دارد .در حقیقت ،حج ،تمرین برای آماده

اندکی اندیشهورزی ،درمییابیم
شدن و پیکار در صحنههای مختلف زندگی و بزرگترین مانور عبادی ،سیاسی و اجتماعی است.
نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن ،از مهمترین دغدغههای فکری
هر زائری است ،که یکی از موضوعات مرتبط ،احکام نیابت در حج و عمره میباشد.
مسأله نیابت در حج و عمره احکام و شرایطی دارد که عدم شناخت این احکام باعث اختالل
یخواهد به عنوان نائب از
یگردد .با توجه به این که ،شخصی که م 
در صحت و فساد آن م 
داشتهباشد از جمله بلوغ ،عقل ،ایمان ،در افعال حج معذور

دیگری حج به جا آورد باید شرایطی
نباشد ،قدرت ،معرفت نائب به افعال و احکام حج ولو با ارشاد کسی در حال عمل باشد و شرط
یباشد .البته در اعتبار شرط اخیر ،بین فقهای اسالم اختالف
آخر هم نداشتن حج واجب م 
گفتهاند ،چنین شرطی اعتبار ندارد و لیکن اگر حج واجب خود را انجام
یتری است ،بعضی 
جد 
یدانند و
داده باشد افضل است ،سرانجام معظم علمای امامیّه :این شرط را بطور مطلق معتبر م 
یگذارند .اما نسبت به شروط دیگر نظر مراجع عظام با
لذا بین نیابت از زنده یا مرده فرقی نم 
یباشد .با توجه به اهمیت اعمال حج و معذوریت بعضی از افراد از
کمی اختالف نزدیک به هم م 
انجام این فریضه الهی سبب شد تا بحث نیابت با شرایطش طرح شود .گاهی عدم آگاهی نایب از
احکام نیابت سبب تضرر به خود و شخص دیگر می شود که آگاهی با این احکام سبب
پیشگیری از اشتباهات جبران ناپذیر می شود .از این رو این نوشتار با هدف بررسی احکام و
شرایط نیابت در جهت آشنا نمودن مردم در انجام صحیح اعمال نیابت در حج و عمره ،تبیین
ارکان و احکام آن به بررسی شرایط نیابت و اختالف نظرات موجود با تطبیق دیدگاه امامیه و
اهل سنت پرداخته است.
در نهایت این نتیجه به دست خواهد آمد که وجوب گرفتن نایب مانند وجوب حج ،فوری
است .که شرح امور مختلف نیابت در متن خواهد آمد.
کلید واژهها :احکام ،نیابت ،نائب ،حج ،عمره
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بررسی احکام حج بانوان در فقه مذاهب خمسه(استطاعت ،اذن ،احرام ،نیابت)
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :معصومه بهرامی
چکیده
در این تحقیق به موضوع «حج بانوان از دیدگاه مذاهب خمسه (استطاعت ،اذن ،احرام،
نیابت)» پرداخته شده است.
یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و بحث جوامع مسلمان میباشد ،بحث پیرامون
اختالفاتی است که پیروان مذاهب مختلف اسالمی در خصوص احکام دینی با یکدیگر دارند .این
مایهای برای
اختالفات اگر علمی ،مستند و در محافل دینی مورد بررسی قرار نگیرد ،دست 
مغرضان جهت ایجاد اختالف و تفرقه بین صفوف مسلمین قرار خواهد گرفت.
حج که میتوان آن را نمادی از اتحاد مسلما نان دانست نیز از این آسیب در امان نیست ،بهروز
بودن مباحث تطبیقی حج بانوان وگستردگی فتاوای موجود در فقه شیعه و مذاهب اسالمی
درباره این مسئله ضرورت این تحقیق را توجیه مینماید.
یافتههای این پژوهش این است که وجوه اشتراک مذاهب خمسه اسالمی بر وجوه

ازجمله
افتراق آن ها بسیار برتری دارد و اختالف آنها بیشتر در فروع و احکام جزئی است.
در این تحقیق با توجه به عنوان از کتاب هایی من جمله :کتاب الفقه علی مذاهب الخمسه از
محمد جواد مغنیه ،کتاب نشوء المذاهب و الفرق االسالمیه از حسین شاکری ،کتاب آشنایی با
مراسم عبادی مذاهب خمسه نوشته سیدرضا موسوی استفاده شده است.
با توجه به اهمیت بحث مذکور در فقه امامیه و فقه اهل سنت و مشتبه بودن بسیاری از احکام
قران ،پژوهش حاضر در صدد بررسی نظرات مختلف مراجع بوده است تا به اختالفات جزیی آن
پی ببرد.

کلید واژهها :حج بانوان ،احکام ،مذاهب خمسه ،نیابت ،احرام ،استطاعت ،اذن
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بررسی فقهی حج کودک

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :سیده فاطمه شبیری نسب
چکیده
تحقیق پیش رو به« بررسی فقهی حج کودک» میپردازد .حج یکی از بزرگترین شعائر و
ارکان مهم اسالم است که جامع عبادات بوده و دارای احکام وسیعی میباشد .بنابر روایات
رسیده ،کودکان نیز احکام خاصی در این مناسک دارند .با توجه به فضای معنوی حج ،حضور
کودکان تأثیر بهسزایی در تربیت عبادی آنان خواهد داشت.
در این تحقیق پس از اثبات مشروعیت عبادات صبی ،دالیل صحت حج کودک بررسی شده
است .از آن جایی که افراد بالغ و غیر بالغ در نحوه انجام اعمال تفاوتی ندارند ،لکن کودکان به
دلیل عدم توانایی در برخی موارد ،از جمله هزینه حج ،اذن ولی ،طواف ،میقات ،نیابت و کفارات،
دارای احکام خاصی میباشند که بر اساس روایات و نظرات فقها بیان گردیده است.
روشن است که کودک یکی از شرایط حج یعنی بلوغ را ندارد ،بنابراین وجوبی شامل او
نمیشود و حج او نیز کفایت از حجةاالسالم نمیکند ،البته در صورت درک یکی از دو موقف در
حالی که بالغ شده باشد ،حج او مجزی خواهد بود.
هدف از این نوشتار ،آشنایی افراد به انجام صحیح مناسک حج صبی و احکام خاص آن
میباشد؛ زیرا عدم آگاهی نسبت به آن موجب اختالل در صحت و فساد حج کودک میگردد.
منابع مورد استفاده ،روایی و فقهی بوده که در سه فصل تنظیم شده است.

کلید واژهها :حج ،صبی ،مشروعیت ،ممیّز ،اذن ولی
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احکام محصور و مصدود در حج و عمره
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :زهرا جمالی
چکیده
موضوع این تحقیق «احکام محصور و مصدود از حج و عمره» که یکی از مباحث احکام حج
است ،میباش د .مصدود در اصطالح فقه ،کسی است که دشمن و یا مانند آن (عوامل بیرونی) او
را از عمره و یا حج جلوگیری کند و محصور کسی است که بیماری (عوامل درونی) او را از این
جهت باز دارد.
موضوع حج از اهمیت باالیی برخوردار است و کسی که برای عمره و یا حج محرم شد واجب
است که حج و یا عمرهاش را تمام کند و با محصور و یا مصدود شدن ،حج واجب از ذمهاش
یشود .هدف از این مقاله ،آگاهی یافتن از احکام و وظایف فرد محصور و مصدود
برداشته نم 
یباشد.
م
شخص مصدود از اعمال دارای چند حالت است :مصدود از عمره و مصدود از حج .مصدود از
ینماید و از احرام خارج میشود و
عمره در جای خود به نیت خروج از احرام قربانی م 
ینماید و مصدود از حج چنان چه قبل از موقوف
بنابراحتیاط حلق یا تقصیر را به آن ضمیمه م 
عرفات و مشعر برای او ممنوعیت حاصل شود ،وظیفهاش آن است که در همان محل ممنوعیت
قربانی نماید و بنابر احتیاط حلق یا تقصیر هم بنماید و اگر بعد از وقوف در عرفات و مشعر
مصدود شود باید برای اعمالی که ممنوع شده نائب بگیرد و حجش صحیح است.
اگر کسی در عمره به سبب مریضی ،نتواند بعد از احرام خود را به مکه معظِّمه برساند ،باید
قربانی نماید ،بنابر احوط مشهور ،مکان ذبح آن مکه معظمه است به این صورت که قربانی را به
ینماید را بعد از این که
ینماید و وقت ذبح را مشخص م 
یفرستد و شخصی را وکیل م 
آن جا م 
ذبح توسط وکیل انجام شد ،تقصیر نماید.
فقهای عظام در تمام این احکام اتفاق نظر ندارند و به دلیل اهمیت باالی مناسک حج و
توجه کمتر به این موضوع ،این پژوهش نگاشته شد.
یباشد ،بیشتر منابع آن نیز رساالت فقها ،کتابهای
از آن جا که موضوع این مقاله ،فقهی م 
یباشد.
روایی و آیات م 
کلید واژهها :صد ،احصار ،احکام مصدود ،احکام محصور ،صد و حصر نایب حج.
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بررسی شهادت زن از دیدگاه امامیه
استاد راهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :مریم مروی
چکیده
با نگاه اجمالی به پارهای از احکام فقهی به نظر میرسد که بین زن و مرد تفاوت گذاشته
شده و یکی از این تفاوتها همین مسئله شهود زن و مرد و تعداد نامساوی آنها در شهادت
دادن است؛ که بهظاهر ناعادالنه است اما با تحقیقاتی که بر روی آیات و روایات موردنظر در این
باب انجام گرفت ،مشخص شد که از معادله شهادت دو زن مقابل شهادت یک مرد نمیتوان
صرفنظر کرد و باید به این حکم تن داد و فرضیه فوق یعنی شهادت یک مرد و دیگر مسائل
مربوط را به اثبات رساند.
پس ،پرداختن بحث پیرامون مواردی همچون شهادت زن از منظر فقه و رفع نگرش
تبعیضآمیز و نادرست در مورد زنان که با کرامت انسانی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه
فرهنگی در کشور است؛ ضروری و مورد اهمیت به نظر میرسد.
ما در این تحقیق بر آن هستیم تا به بررسی شهادت زن از دیدگاه امامیه بپردازیم .از دیدگاه
امامیه در بیشتر مواضع شهادت زن با مرد برابر نیست ولی این نابرابری نشانه کمارزشی زن
نیست.
البته از این تحقیق اینچنین برمیآید که خداوند شهادت یک مرد و دو زن را قبول کرده
است و شهادت دو زن را الزم دانسته چراکه اگر یکی فراموش کرد دیگری بتواند کار را کامل
کند.
در این تحقیق از کتب ارزشمند تفسیری و فقهی ازجمله شرح لمعه شهید ثانی و تفسیر
المیزان آقای طباطبایی و  ...استفاده شده است.

کلید واژهها :شهادت ،حق ،تکلیف ،حقوق غیرمالی ،حقوق مالی ،نصاب
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بررسی اختالف فتوا فقها در ازدواج موقت
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :نفیسه نگاهی
چکیده
یپردازد .ازدواج موقت که
این پژوهش به «بررسی اختالف فتوای فقها در ازدواج موقت» م 
یگویند ،عقدی است که برای مدت معلوم و با مهر مشخص ،بین زنی و
در فقه به آن متعه نیز م 
هبهی
یشود و جدایی در آن با اتمام یا 
مردی که مانع شرعی از ازدواج ندارند ،بسته م 
یگیرد.
(بخشیدن) مدت صورت م 
یآورد .از جمله آن که
شتری را برای فرد فراهم م 
این ازدواج نسبت به نکاح دائم ،آزادی بی 
در آن نفقه نیست .پس راه حل شرعی خوبی برای کسانی است که شرایط ازدواج دائم را ندارند.
یکند.
همچنین از زنا و فساد جلوگیری م 
این نوشتار با هدف آشنایی با مبانی ازدواج موقت (که شامل آیات ،روایات و برخی قواعد
یرسد.
اصولی است) و جهت بیان نظر فقها در ارکان و احکام آن ضروری به نظر م 
ادلهی جواز متعه (قرآن ،سنت ،عقل ،اجماع) و سپس به بیان
این پژوهش ابتدا به بیان 
اختالف فتوا در ارکان ازدواج موقت (که شامل صیغه عقد ،ازدواج با غیر مسلمان و تعیین مدت
عقد است) و در انتها به بررسی اختالف فتوا در احکام این ازدواج (که شامل عده ،ارث ،ظهار و
اذن پدر) پرداخته است.
یهای انجام شده در بحث متعه ،فقها به دلیل اختالف در روایات ،شیوه
با توجه به بررس 
استدالل متفاوت به آیات و برخی از قواعد مانند «العقود تتبع القصود» ،اصل اولی و  ،...در ارکان
و احکام این ازدواج با هم اختالف دارند که در ارکان شامل لزوم یا عدم لزوم الفاظ خاص در
صیغه ،جواز یا عدم جواز ازدواج با زن کتابی و همچنین حکم عقد موقت در صورت عدم ذکر
یشود.
مدت م 
عدهی اتمام یا بخشیدن مدت و عدهی وفات زوج،
در احکام این ازدواج اختالفها مربوط به 
زهی بالغ و رشید در
ارث بین زوجین ،ظهار و مسألهی توقف یا عدم توقف صحت نکاح دوشی 
یشود .اما تمامی فقها در مورد تعلق فرزند در صورت عزل ،به پدر اتفاق
اجازهی ولی م 

اذن یا
دارند.
کلید واژهها :ازدواج ،ازدواج موقت ،متعه ،فقها ،فتوا.
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بررسی فقهی فسخ نکاح
استاد راهنما :خانم خطیب باشی
پژوهشگر :ریحانه پیری
چکیده
موضوع این تحقیق «بررسی فقهی فسخ نکاح» که از مباحث مهمّ حقوق خانواده است
میباشد .فسخ ،ایقاعی است که اثر معیّن را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع بر
میگرداند و نظر راجح بر این است که فسخ از حین عقد مؤثِّر است.
نکاح ،رابطهای است حقوقی عاطفی که به وسیلة عقد بین زن و مرد حاصل میگردد و به
آنها این حق را میدهد که با هم زندگی کنند.
فسخ نکاح ،به معنای بر هم زدن زناشویی به واسطة -1 :خیار عیب که برخی از آنها بین
زوجین مشترک {مانند :جنون} ،دستهای مختصّ زن{قرن ،افضاء و  }. . .که به مرد حقِّ فسخ
نکاح را میدهد و دسته ای دیگر مختصّ مرد{جب ،خصاء ،عنن}که به زن حقِّ فسخ میدهد.
 - 2تدلیس :زن یا مرد طرف مقابل را فریب می دهند به این صورت که عیب یا صفتی را از
یکدیگر پنهان کنند -3 .تخلِّف از شرط صفت :زن یا مرد صفتی را ندارند امّا ادّعای داشتن آن را
میکنند مانند :تحصیالت.
هر یک از این موارد گفته شده آثاری را بر نفقه و مهریّه زن بر جای میگذارد که فقهای
شیعه به دلیل اهمیّت باالی نکاح و عدم تضییع حقوق زوجین ،خیار فسخ را فوری میدانند؛
این خیار با ارث قابل انتقال نمی باشد و به جز زوجین کسی حقِّ این خیار را ندارد ،مگر این که
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.

کلید واژهها :افضاء ،برص ،تدلیس ،خصاء ،عنن ،عیب ،فسخ نکاح ،قرن.
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نشوز از دیدگاه مذاهب خمسه
(امامیه ،حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی)
استاد راهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :نرگس شکری بجستانی

چکیده
در این متن به «نشوز از دیدگاه مذاهب خمسه (امامیه ،حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی)»
پرداخته شده است .نشوز به معنای خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر
عهده هر کدام از زن و مرد در رابطه با دیگری گذاشته است.
مسأله نشوز از مباحث فقهی است که مورد توجه همه مذاهب خمسه واقع شده است و
دستیابی به نظرات فقهای مذاهب و بررسی نقاط افتراق و اشتراک نظریات آن ها از جمله
اهداف این تحقیق میباشد.
با توجه به این که عدم آشنایی زوجین به حقوق یکدیگر باعث بوجود آمدن عدم تمکین و
نها یتاً نشوز و عدم نفقه و اختالفاتی از این قبیل میشود .بنابراین بررسی این موضوع با تبیین
برخی از مصادیق نشوز و شناخت نظرات فقها در این زمینه جهت آگاهی دادن به نسل جوان
ضروری به نظر میرسد؛ چ ون در صورت آشنا نبودن با مسئله نشوز و احکام آن ممکن است
رابطه و پیوند زناشویی سست و بیپایه شود و از عواملی که باعث اختالف بین زن و مرد
میشود همین مسئله(نشوز) است.
در این تحقیق پس از مفهوم شناسی به حقوق زن و مرد پرداخته و در نهایت نشوز از دیدگاه
مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته است و این نتیجه بدست میآید که این مسئله(نشوز) از
اهمیت خاصی برخوردار بوده که مذاهب خمسه نسبت به آن بی توجه نبودهاند و آن را مورد
بررسی قرار دادهاند.

کلید واژهها :تمکین ،حق نشوز ،نفقه
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بررسی فقهی عده و انواع آن
استاد راهنما :جناب آقای احمد منتظری
پژوهشگر :سمیه حسین پور
چکیده
این نوشتار با عنوان«بررسی فقهی عده و انواع آن» بحثی پیرامون انواع عده میباشد زیرا
یکی از موضوعاتی که در قرآن و روایات اشاره شده بحث عده طالق و وفات میباشد.
ضرورت این بحث زمانی آشکار می شود که عدم رعایت این حکم توسط افراد جامعه
مشاهده شود ،که به سالمت نسل آینده صدمات جبران ناپذیری وارد نماید.
عده :یعنی شمردن و مدت زمانی که زن باید از ازدواج خودداری نماید .عده دارای انواعی
می باشد که هر کدام از آنها احکام خاص خود را از نظر زمان ،چگونگی انجام و  ...دارد .زنی که
در عده وفات به سر میبرد باید چهار ماه و ده روز صبر کند و اگر حامله باشد باید دورترین دو
مدت (چهار ماه و ده روز و حمل) را عده نگه دارد و در این مدت از آرایش کردن بپرهیزد.
وضعیت نفقه زن در صورت حمل به او تعلق میگیرد و در غیر حمل نفقهای ندارد و زنی که
شوهرش او را طالق داده چنانچه در نکاح دائم است سه پاکی صبر کند و اگر حامله باشد عده
او تا وضع حملش است و اگر زن در عقد موقت به سر برد عدهاش چهل و پنج روز است و در
مدت عده ،مرد حق رجوع دارد که یا لفظی رجوع میکند و یا عملی انجام میدهد که قصد
رجوع را برساند و نفقه زن مطلقه به این صورت است که مطلقه بائنه نفقه ندارد چون رابطه
زوجیت بین آن دو قطع شده است و اگر در عده رجعی باشد نفقه به او تعلق میگیرد با این
قید که از تمکین خودداری نکند ،مواردی که ذکر شد ملزم به نگهداری عده هستند و نیز زنی
که وطی به شبهه شده و زن نازا باید عده نگه دارد چون زن نازا حیض میشود ولی احتمال
بارداری را ندارد .در مقابل این زنان ،دسته دیگری هستند که عده ندارند مثل یائسه ،صغیره،
زنی که به او دخول نشده و زنان بیرحم چون این زن حیض و باردار نمیشود و زنی که تغییر
جنسیت داده است.
متن حاضر در سه بخش جمعآوری شده که به بررسی فقهی عده و آثار آن میپردازد.
اهمیت این متن از آن جهت است که اثرات عده در جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار
است و این که عده منحصر در وفات و طالق نیست در مجموع رعایت عده برای زن الزامی
است .هدف از این تحقیق :بررسی آثار عده در جامعه و تأثیر عده در نسل آینده است.
کلید واژهها :عده ،فقهی ،طالق ،انواع ،حداد ،حمل ،رجعی ،نفقه
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بررسی فقهی و حقوقی مصاهره
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :مرضیه جهانگشته
چکیده
در متن حاضر به «بررسی فقهی و حقوقی مصاهره» پرداخته می شود .مصاهرت که از نکاح
یگردد ،یعنی پیوند زناشویی میان دو جنس مخالف که منجر به ایجاد آثار و
صحیح حاصل م 
یشود و از عوامل تحریم
روابط خاص بین آن دو و نزدیکانشان به خصوص داماد و مادر زن م 
نکاح با جمعی از اقارب نسبی است.
یگردد و در
صرف ایجاد پیوند زوجیّت بدون وقوع نزدیکی موجب حرمت داماد و مادر زن م 
یشود که نزدیکی
خصوص تحریم دختر زن ربیبه بر مرد .در صورتی دختر زن برمرد حرام م 
بین مادر وی و مرد صورت گیرد احکام و آثاری که در مصاهرت جریان دارد .در خصوص ازدواج
دائم و منقطع یکسان است.
کسانی که نکاح با آنان در اثر مصاهرت ممنوع است دو دسته اند حرام عینی و حرام جمعی
حرام عینی شامل مادر و مادر جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی بین
مرد و زن که سابقاًزن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن یکی از احفاء او بوده است هر چند قرابت
رضاعی باشد.
بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و
شوهر عمل زناشویی حاصل شده باشد .و از جمله موارد حرام جمعی مانند جمع بین دو خواهر
مگر با فسخ نکاح همسرش میتواند با خواهر همسرش ازدواج کند و جمع بین خواهرزاده و
برادرزاده بدون اجازه همسر حرام است ،مصاهرت در مواردی خاص بر اثر ازدواج صحیح صورت
یگیرد مانند عمل شنیع لواط ،زنا ،و وطی باالشبهه اثر ازدواج را ندارند ولی خاصیت ازدواج را
نم 
دارند .همچنین زنا با خاله و عمه منجر به حرمت ازدواج با نزدیکان وی میشود.
در نتیجه هنگام ایجاد عمل مقدس نکاح باید با محرمات نکاح آشنایی کامل داشته باشیم.
یباشد چرا که عدم
یکی از اساسیترین و مهمترین بحثهای محرمات نکاح مصاهره م 
یشود و عاملی برای فروپاشی خانواده و در نتیجه
آگاهی از آن موجب تضییع حقوق یکدیگر م 
یآورد.
ناهنجاری در جامعه را به بار م 
کلید واژهها :نکاح ،مصاهره ،تحریم ،وطی
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شبیهسازی انسان
از دیدگاه فقه امامیه و صاحبنظران اهل تسنن
استاد راهنما :دکتر مصطفی رجائیپور
پژوهشگر :تکتم رجائیپور
چکیده
شبیهسازی در لغت به معنای همانندسازی است .در اصطالح؛ دانش تکثیر جاندار از غیر مسیر
طبیعی می باشد همانندسازی در بسیاری از گیاهان در علم باغبانی بکار گرفته میشود که
بوسیله دخالت یک والد انجام میشود.
در انسان از طریق تخمک بارور نشده فاقد هسته که با هسته سلول غیر جنسی نر یا ماده
بهوسیله پالس های الکتریکی فرایند تقسیم و رشد فراهم میشود بعد از آن در رحم جایگزین
قرار داده تا روند تکاملی خود را ادامه دهد و به جنین تبدیل و متولد شود.
شبیهسازی دارای فواید و مضراتی است :فوایدی چون :دستیابی به دالیل سقط جنین و
جلوگیری از آن ،انتخاب فرزند به دلخواه والدین و  ...و مضراتی از جمله :از دست دادن تنوع و
گوناگونی ،پیری زودرس ،نقض کرامت انسانی و ...
در حال حاضر چند روش عملی برای شبیه سازی وجود دارد .شبیهسازی جنینی کاربرد
بیشتری دارد به سه طریق انجام میشود :تفکیک بالستومر ،تقسیم بالستوسیت ،انتقال هسته
شبیهسازی انسان به دو منظور انجام میشود:
الف) تولید انسان های دیگر که این عملیات برای تحکیم خانوادههای نابارور مفید است.
ب) تهیه سلولهای بنیادی که از دو طریق قابل اجراست؛ ژن درمانی که به دو روش درمان در
مرحله نطفه و درمان در مرحله سلول سوماتیکی انجام میشود ،سلول های بنیادی جنینی که
در بند جفت نوزادان وجود دارد و در پیوند درمانی و آزمایشات پزشکی مؤثر است و بنیادی بالغ
که در مغز استخوان کودکان و بزرگساالن یافت میشود و برای درمان بیماری های مختلف از
جمله  MSاستفاده میشود.
تاکنون شبیهسازی حیوانات به دو طریق انجام میشود .الف) تفکیک بالستومر ب) جابهجایی
هسته :از شبیهسازی حیوانات می توان در تولید شیر و گوشت بیشتر و  ...تولید حیوانات اصالح
شده ژنتیکی و تشخیص بیماریهای حیوانی و انسانی استفاده کرد.
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در سال 1996میالدی اولین پستاندار ،شبیهسازی شد که با انجام این عملیات فوجی از
مخالفت های مسئولین کشورها و علمای دینی را با خود بهمراه آورد .اهل تسنن شبیهسازی در
عرصه گیاهان و حیوانات را مجاز اعالم کردند ولی درباره انسان آنرا امری نامشروع و غیر
اخالقی خواندند در این میان اهل تشیع شبیهسازی حیوانات را مجاز دانسته و شیر و گوشت
این حیوانات را مانند دیگر حیوانات دانسته اند ولی در مورد انسان اتفاق نظری نداشته و به سه
دسته تقسیم شدند :الف) جواز مطلق که عالمانی چون آیت اهلل سیستانی ،فاضل لنکرانی و ...
این عملیات را فی نفسه جایز دانستند .ب) جواز محدود که آیتاهلل جناتی و استاد حسن
جواهری و  ...به استناد اصل اولی شبیهسازی را در سطح محدود مجاز اعالم کردهاند .ج) حرمت
ثانوی عالمانی چون آیت اهلل حائری ،جواد تبریزی ،مکارم شیرازی و  ...از این نظر حمایت
میکنند و بعنوان اصل اولی و فی نفسه جایز دانسته ولیکن بعنوان ثانوی بخاطر مسائل
اجتماعی ،حقوقی و  ...حرام میدانند.
با بیان این توضیحات ،الزم به ذکر است که شبیهسازی انسان برای تحکیم خانوادههای نابارور
مفید است و اگر رایج شود از مشکالتی که اکنون همگان از آن هراس دارند کاسته خواهد شد.
این تحقیق به منظور تبیین بهتر مطالب شامل سه بخش میباشد :که بخش اول با عنوان
شبیه سازی کامل انسان در دو فصل نگاشته شده است .بخش دوم با عنوان شبیهسازی غیر
انسانی که شامل چهار فصل می باشد و شبیه سازی سلولهای بنیادی و حیوانات را بیان
میکند .بخش سوم با نام شبیه س ازی انسان از دیدگاه فقه که دارای سه فصل بوده و ادله
حرمت و حلیت شبیه سازی را از دیدگاه اهل تسنن و اهل تشیع بیان میکند.
در این نوشتار از کتب روایی ،پزشکی ،پایان نامه و مجالت و نشریات علمی پژوهشی استفاده
شده است.

کلید واژهها :شبیهسازی،انسان ،فقه امامیه ،اهل سنت.
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بررسی فقهی -حقوقی سقط جنین در اسالم
استاد راهنما :جناب آقای احمد منتظری
پژوهشگر :اعظم جنابی
چکیده
در این نوشتار سعی شده آراء فقهی و حقوقی فقها و حقوقدانان شیعه و اهل سنِّت جمع
آوری گردد .سقط جنین :یعنی خاتمه دادن به حیات جنین ،خواه عمدی و خواه غیر عمدی و
خواه پیش از موعد و یا بعد از آن .سقط انواع گوناگونی دارد :سقط درمانی ،ناقص الخلقه ،سقط
جنین نا مشروع و  ، ...جنین از زمان انعقاد نطفه تا بدو تولد مراحل مختلف نطفه ،علقه ،مضغه،
لحم ،عظام و دمیده شدن روح را طی میکند ،سقط در هر مرحلهای که صورت بگیرد و از هر
نوع که باشد احکام خاصی از نظر فقهی و حقوقی بر آن مترتب می گردد ،که آراء فقها و
حقوقدانان شیعه و اهل سنِّت در این زمینه متفاوت میباشد.
اگر جنین قبل از دمیده شدن روح به صورت عمدی سقط گردد ،جانی باید دیه مشخص
شده در کتب فقهی را بپردازد که مقدار آن در مرحلة نطفه  20دینار ،در علقه  40دینار ،در
مضغه  60دینار ،در لحم  80دینار و در مرحلة عظام  100دینار میباشد و اگر بعد از دمیده
شدن روح صورت بگیرد مثل قتل نفس است و جانی در مواردی باید دیه کامل را بپردازد و در
مواردی قصاص میشود .از منظر حقوقی نیز گاهاً برای مرتکب این عمل چه پدر و مادر باشد یا
شخص ثالث ،مجازاتی نظیر حبس در نظر گرفته شده است ،که مقدار حبس با توجه به نحوهی
یباشد.
صورت گرفتن جرم سقط جنین متفاوت م 
ضرورت این بحث زمانی آشکار میگردد که نادیده گرفتن آن چه لطمات جبران ناپذیری را
بر پیکر جامعه وخانواده وارد مینماید .در این پژوهش سعی شده آراء و دیدگاههای فقهی و
حقوقی شیعه و اهل سنت در مورد این مسئله بررسی گردد .اهمیت این پژوهش از این جهت
است که ندیده گرفتن اثرات سقط جنین معضالت زیادی را به بار میآورد و رواج آن باعث
افسار گسیختگی جامعه میگردد و حفظ و حرمت جنین الزم است (مگر در مواردی خاص) و
هدف آن آشنا کردن خانوادهها و جامعه نسبت به آثار سوء سقط جنین میباشد.
در تدوین متن حاضر از کتب فقهی :جواهر الکالم ،مبسوط ،صحیح مسلم و  ...و کتب
حقوقی :قانون مجازات اسالمی ،قانون تعزیرات و حقوق جزای انگلستان و  ...استفاده شده است.
کلید واژهها :سقط جنین ،فقه و سقط جنین ،ناقص الخلقه.
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بررسی فقهی خسارت معنوی در اسالم
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :الهام فرامرزی
چکیده
در تحقیق حاضر به «بررسی فقهی خسارت معنوی در اسالم» پرداخته می شود .یکی از
موضوعات مهم فقهی و اجتماعی بررسی خسارت معنوی در اجتماع و پیامدهای آن است.
این کار ناپسند با توجه به عواقب ناپسند آن در عصر حاضر توانسته مشکالت زیادی را
همچون از بین رفتن حیثیت و اعتبار اشخاص ،لطمه به عواطف و احساسات شخصی و
خانوادگی را بین افراد در خانواده و اجتماع فراهم سازد.
خسارت معنوی به سه دسته تقسیم میشود :خسارت جسمی ،خسارت روحی ،خسارت
شخصیتی .خسارت جسمی ،که جراحات و نقص در اعضای بدن که مایه درد و اندوه و یا زشتی
در چهره و اعضای جسمانی میشود .خسارت روحی :مانند لطمه به احساسات و باورهای دینی،
صدمه به حیثیت و شرافت شخصی و مواردی از این قبیل میباشد.
خسارت شخصیتی؛ مانند لطمه به شهرت و آبروی فرد و سلب آزادی که یکی از مسلمتری ن
و طبیعیترین حقوق مربوط به آزادی انسان است مورد تعرض قرار میگیرد.
بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله وارد کنندهی ضرر میتواند با دادن مبالغی و یا
شیوههای دیگری همچون عذرخواهی موجبات خرسندی زیان دیده را فراهم آورد که به اصل
عدالت و انصاف نزدیکتر است.
مطالب بررسی شده در این پژوهش مفهوم خسارت معنوی و اقسام آن و طرح دیدگاه
موافقین و مخالفین جبران خسارت و شیوههای جبران آن و بررسی قاعدههای فقهی (ال ضرر و
نفی عسر و حرج) انجام شده است.

کلید واژهها :خسارت ،ضرر ،خسارت معنوی ،قاعده نفی عسر و حرج ،ضِرار.
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بررسی فقهی احکام کافر در اسالم
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :راضیه آقاگلی
چکیده
در اصطالح فقه ،منکرین توحید ،رسالت یا یکی از ضروریات دین را کافر گویند .مراودت
مسلمانان با کفار امری اجتناب ناپذیر بوده و احکام معینی دارد که توجه به آن ها از این جهت
که سعادت یا شقاوت دنیوی و اخروی افراد در گرو آن است دارای اهمیت میباشد .در این
پژوهش بنابر آن است که به بررسی فقهی این احکام توجه گردد.
بیشتر فقها در نجاست ذاتی کافر غیرکتابی اتفاق نظر دارند ،اما برخی اهل کتاب را پاک
یکنند.
یدانند .فرزندان کفار در این حکم از ابوین خویش تبعیّت م 
م
کفر مانع ارث بردن و ازدواج با مسلمان می باشد .اما گروهی از فقها نکاح موقت مسلمان با
زن اهل کتاب را جایز دانستهاند.
اگر کفار متعرض حقوق مسلمین گردند ،در هر مورد حدّ معینی تعیین شده است و جزای
یشود،
مرد مسلمان زاده که از اسالم بدون دلیل رو برگرداند ،مرگ است .و زن مرتده زندانی م 
اما مرتد ملِّی مجال توبه دارد.
منابع با ارزشی همچون جواهر الکالم ،المقنعه ،تحریرالوسیله ،شرائع االسالم ،به بیان این
مسائل پرداختهاند که ما با روش کتابخانهای از آن ها بهره بردهایم.
می توان نتیجه گرفت که اسالم مانعی برای روابط اجتماعی افراد ایجاد نمیکند ،بلکه آن ها
را بنا بر مصلحت ایشان مرزبندی میکند.

کلید واژهها :کافر ،مرتد ،مورّث ،ذمّی ،اهل کتاب.
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بررسی آثار توبه از دیدگاه مذاهب خمسه
استاد راهنما :خانم خطیب باشی
پژوهشگر :ملیحه عربپور
چکیده
در این تحقیق توبه از دید گاه مذاهب خمسه مورد کنکاش قرار داده شده است .توبه مصدر
ثالثی مجرد از باب «تاب ،یتوب»به معنای برگشت میباشد .در اصطالح به معنی پشیمانی از
گناه از این جهت که نافرمانی خدااست و تصمیم به برگشت از آن.
با توجه به آیات و روایات و اینکه بحث توبه در علوم مختلفی همچون علم فقه بیان شده و
فقها از جمله فقهای امامیه و اهل سنت (مذاهب خمسه) نیز آن را در حاشیه متون فقهی قرار
نداده بلکه آن را به عنوان یکی از مباحث اصلی در اسقاط حکم و مجازاتهای متفاوت فقهی
مطرح کردهاند در این پژوهش برانیم از این منظر به بحث توبه بپردازیم.
از آن جایی که در مکتب تربیتی اسالم توبه به عنوان یک اثر تربیتی مطرح شده است آیات
و روایات زیادی هم بر این مسئله تاکید دارند از سوی دیگر نیز آرا و نظرات مختلف بین فقهای
امامیه و اهل تسنن به واسطه تأثیری که توبه در تعیین احکام فقهی مثل حکم فقهی قبل از
توبه و یا حکم فقهی بعد از توبه میگذارد ،به وجود آمده است لذا پرداختن پیرامون مواردی
چون آثار توبه در مسائل فقهی ،آثار توبه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت (مذاهب خمسه)
مورد اهمیت به نظر میرسد.
از مهمترین اهداف این تحقیق میتوان :بررسی آثار توبه از دیدگاه مذاهب خمسه ،بررسی
مفهوم و حقیقت توبه ،تبیین آثار توبه در مسائل فقهی که شامل تعزیر ،حدود و  ...میشود ،را
نام برد.
در این نوشته از کتابهایی چون :مسالک االفهام ،تألیف زین الدین بن علی عاملی؛کتاب
مفاتیح الشرایع ،تألیف محسن فیض کاشانی؛ جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،تألیف محمد
حسن نجفی؛ کتاب المبسوط شیخ طوسی و ...استفاده شده است .حاصل آن که توبه به عنوان
یکی از بهترین دالیل برای اصالح مجرمین بشمار میرود .از دیدگاه مذاهب اسالمی نیز توبه
موجب سقوط مجازات اخروی میشود اما در مورد سقوط مجازات دنیوی به واسطه توبه اختالف
نظر وجود دارد زیرا ی آن را مسقط مجازات میدانند و عدهای آن را مسقط مجازات نمیدانند.
ولی با وجود آیات متعددی مبتنی بر پذیرش توبه بعد از بیان جرایم مختلف ،میتوان نتیجه
گرفت که نظریه سقوط مجازات دنیوی به واسطه توبه صحیحتر به نظر میرسد.
کلید واژهها :توبه ،حدود ،تعزیر ،مذاهب خمسه.
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بررسی فقهی حقوقی وقف اراضی موات

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :مریم آهنچیان
چکیده
فرهنگ وقف یکی از سنتهای حسنه اسالمی است که درباره فضیلت آن مکرراً در منابع
فقهی یادشده است .وقف دارای شرایط ،مقررات قانونی ،شرعی خاص ،مصادیق و اقسام مختلف
یتوان به عنوان نمونهای از اقسام وقف نام برد.
است ،که (وقف اراضی موات) را م 
جاکه وقف و احکام آن بهطور مستقیم به امور دنیوی مربوط است ،یادگیری آن برای
از آن 
عموم مردم ضروری است ،از آن جا که بسیاری از موقوفات به مرور زمان دستخوش تملک
یگردد ،آشنایی عموم مردم مورد توجه است
سودجویان و بهرهبرداری غیرشرعی و غیرقانونی م 
تا دست اغیار کوتاه گردد.
و ولیّ امر زمان محسوب
اراضی موات جزو انفال میباشد و از اموال خصوصی پیامبر
و امامان که منشأ خیرات بودهاند،
میگردد ،بدیهی است وقف اراضی موات توسط پیامبر
بسیار صورت گرفته است .
یتوان اراضی موات را مالک
پس از کسب اجازه از ولیّ امر با احیا و آبادکردن اراضی موات ،م 
یکند نه اینکه فقط حق اولویت تصرف ایجاد کند.
شد و احیا برای احیاکننده مالکیت ایجاد م 
یتواند هر طور بخواهد در زمین تصرف کند و در صورت تمایل آن را
پس از مالکیت مالک م 
وقف کند؛ اما وقف قبل از احیا در حکم غصب است.
امروزه به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیر عادی زمینهای
موات ،به موجب قوانین خاص ،این اراضی ملک دولت محسوب میشود.

کلید واژهها :وقف ،موات،اراضی موات ،موات باالصاله ،موات باالعرض.
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آموزههای دینی در شهرسازی اسالمی

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :خانم سمانه قرائی
چکیده
میشود که هدف آن سعادت بشر
دین اسالم ،دینی فراگیر و جامعه در تمام عرصهها محسوب 
و هدایت اوست .آموزههای دینی در شهرسازی اسالمی نیز نقش مؤثری در پیکره جامعه
اسالمی دارد.
در تحقیق حاضر با رجوع به قرآن و روایات ،تجلِّی اصل به عنوان مهمترین اصل حقوق در
معماری مسکونی و شهری ،بررسی شده است.
هدف از این تحقیق آشنایی اقشار جامعه با سبک دینی و اسالمی در ساخت و سازها و
اماکنسازی و نمادهای اسالمی و ...میباشد.
در فصول این مقاله به مفهومشناسی شهر اسالمی و شاخصهای شهر اسالمی پرداخته
میشود .همچنین نقش آموزههای دینی در ساخت اماکن مذهبی و منازل مسکونی ،رعایت
حقوق همسایه و وسعت منزل و ...و بررسی نمادهای اسالمی و تأثیر مرتفعسازی بر مناظر
شهری بیان شده است.
روش تحقیق ،کتابخانهای است که با بررسی کتب مختلف و مقاالت مطرح در زمینه
شهرسازی اسالمی به نتایج حاصله رسیدهایم.

کلید واژهها :آموزهها ،دینی ،شهرسازی ،شاخص اسالمی
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موضوعات
خانواده
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اسالم و رفع معضالت اخالقی در کودکان

استاد راهنما :سرکار خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :ام البنین صبوری
چکیده
با توجه به اینکه در هر جامعهای بخش قابلتوجهی از افراد انسانی را کودکان تشکیل
میدهد و از لطاففت روحی باالیی برخوردارند ،بسیار آسیب پذیر و شکننده میباشند از این رو
روشهای راهنمایی و هدایت آنان نیز از ویژگیها و اهمیت خاصی برخوردار است.
تحوالت سریع اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز بر پیچیدگی روابط انسانی تأثیرگذار
بوده و هر اندازه که رشد شکوفایی علمی و صنعتی بیشتر میشود و به نوع معضالت و
منشکالت فردی و اجتماعی نیز بیشتر میشود که از بین آن ها معضالت اخالقی مانند:
دروغگویی،گوشهگیری ،ترس ،خجالت کشیدن ،دزدی و انحراف جنسی و ...از شدت بیشتری
برخوردار است که آشنایی هر چه بیشتر دست اندرکاران تعلیم و تربیت خانوادهها با دنیای
کودکان را میطلبد که عالوه بر روانشناسی بر طبق روایات شیعه نیز راههایی برای مقابله بااین
دشوایها و ناسازگایها ارائه شده است.
و همچنین والدین به عنوان کوچکترین و مؤثرترین بخش جامعه که نقش اصلی در تربیت
کودکان را به عهده دارند ،باید به گونهای باشند که بتوانند بهترین محیط را در خانه برای
پرورش استعدادهای فطری کودکان فراهم کنند و فرزندان خود را با آداب اسالمی پرورش
دهند و با اخالق ،رفتار و گفتار خویش امنیت روحی و روانی کودکانشان را تضمین کنند.
این پژوهش شامل سه فصل میباشد که در فصل اول به تعریف معضالت اخالقی از قبیل
ترس ،دروغگویی ،خجالت ،دزدی ،انحراف جنسی ،حسادت پرداخته شده و در فصل دوم به
بررسی عوامل به وجود آورنده و تقویت کننده آن مانند؛ عوامل خانوادگی ،اجتماعی ،زیستی،
عبادی ،عاطفی و ...میپردازد و در فصل سوم به راههای درمان این معضالت از طریق راهکارهای
اسالمی و روانشناسی میپردازد.

کلید واژهها :خانواده ،اختالالت رفتاری ،کودک ،ناسازگاری
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بحرانها و چالش های معاصرفراروی اخالق دینی (با تأکید بر بحران معنوی)
استاد راهنما :خانم طال بزی
پژوهشگر :سکینه حکم آبادی
چکیده
این تحقیق تحت عنوان«بحرانها و چالشهای معاصر فراروی اخالق دینی ،با تاکید بر
بحران معنوی» است .بحرانهای اخالق دینی یکی از مهمترین بحران های دنیای متجدد امروز
میباشند که انسان ها با بیتوجهی به ارزشهای الهی ،ارزشهای اخالقی را علناً زیر پا گذاشته
یگردند.
و مرتکب جرایم و گناهان فردی و اجتماعی م 
احیاء اخالق دینی و خارج شدن آن از مهجوریت هدف اصلی تدوین این نوشتار بوده است.
که برای دستیابی به این مهم ابتدا ،مفهوم مبانی اخالق دینی ،اخالق سکوالر و تفاوت میان
این دو را بیان کرده ،در ادامه به بررسی بحرانها و چالشهای فراروی اخالق دینی ،از جمله
بحرانهای معنوی و تهاجم فرهنگی که به لحاظ تأثیر بر سایر حوزهها از منظر روان شناختی و
جامعه شناختی مورد توجه بسیاری از دانشمندان بوده است .پرداخته خواهد شد .که گسترش
شدید روابط جنسی نامشروع ،پناه آوردن به انواع مواد مخدر ،رو آوردن به موسیقی ،تجمّل و
خوشگذرانی با انواع لَغویات و در یک کالم خستگی و ناامیدی در زندگی ،از جمله نمادهای
روشن بحران معنویت است که همه حکایت از تالطم روحی و فکری انسان امروزی دارد .در
پایان با استفاده از قرآن به راهکارهای هدایتی برای مقابله با بحرانها و خالء معنوی بشر
پرداخته شده است ،چرا که تنها دین و اخالق دینی میتواند به تمام نیازهای دنیایی و آخرتی
پاسخ گوید.
نتیجه آن که اکثر مکاتب جدید دچار بحرانهای اخالقی و معنوی بسیاری شدهاند.که
ریشهی این بحرانها غفلت از ساحت غیر مادی انسان ،فضائل فطری و عدم توجه به خدا و
تعالیم پیامبران الهی میباشد و راه برون رفت از این بحران این است که بار دیگر آدمی به خود
رو کند و تنها بُعد مادی را در نظر نگیرد و زندگی را منحصر در این دنیا نداند.
روش جمعآوری اطالعات به اعتبار ماهیت کتابخانهای است و منابع نیز جملگی دست اول و
موثق و به اعتبار موضوع اخالقی دینی میباشد.
کلید واژهها :اخالق ،اخالق دینی ،بحران معنویت ،سکوالر ،تهاجم فرهنگی ،چالش.
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نقش دین در کاهش انحرافات اجتماعی جوانان

استاد راهنما :خانم مریم بلوچیان طرقی
پژوهشگر :عصمت ساالر باشی شهری

چکیده
برای کاهش انحرافات ،عاله بر آمادگی فردی ،ایمان ،تسلیم ،به خصوص شوق ،عالقه ،حتی
یخواهد .لکن اگر فردی دین را
تمرینها و انجام دادن اعمالی الزم است ،چه بسا توفیقی هم م 
یرسد که هرگونه سعادت و کمالی در مسیر انسانیت
شناخت ،خود را میشناسد و آن زمان م 
منتظر اوست.
یگذارد که در صورت انجام معصیت ،وجدان
نیروی ایمان در اخالق آدمی به گونهای اثر م 
یکند و اینگونه است که فرد به فضایل اخالقی دست
یبخشد و مجازات م 
آگاه ،خود را نم 
ییابد.
م
از جمله منابعی که برای پژوهش حاضر کمک گرفته شده؛ کتب تفاسیر ،روانشناسی و
جامعهشناسی است و روش انجام این تحقیق کتابخانهای است.
بین میزان آگاهی و شناخت اصول دینی و عدم گرایش به انحرافات رابطه مستقیم وجود دارد.
هم چنین در کاهش انحرافات اجتماعی نقش دین از همه بیشتر است.

کلید واژهها :انحراف ،بزه ،پیشگیری کردن ،اجتماعی ،هنجار ،ناهنجار.
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نقش گفتار در تأمین سالمت روانی خانواده از دیدگاه اسالم
استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :وجیهه حبیبی فریمانی
چکیده
موضوع این پژوهش نقش گفتار در تأمین سالمت روانی خانواده از دیدگاه اسالم میباشد و
از آن جا که گفتار از بارزترین شاخصهای هوشمندی و معیارهای سنجش شخصیّت فردی و
اجتماعی است ،پایبندی به منطق استوار در سخن گفتن و بهرهمندی از عفِّت کالمی را
میطلبد .عوامل متعدّدی برای تأمین سالمت خانواده بیان شده است و در رابطه با هر کدام از
این عوامل کتابهایی به چاپ رسیده است ولی در رابطه با عنوان این پژوهش به صورت مجزِّا و
مستقل کتابی به چاپ نرسیده است.
در تبیین ضرورت این تحقیق همین بس که قرآن کریم هدف نهایی و اصلی از امر ازدواج را
یشود و از
یداند که موجب انس و الفت بین اعضاء خانواده م 
رسیدن به آرامش و سکون م 
اهداف این پژوهش شناخت روشهای ارتباط گفتاری صحیح در خانواده و چگونگی تأثیر و
نقش گفتار در تأمین سالمت روابط خانوادگی و به وجود آمدن احترام متقابل در بین اعضاء
خانواده و آرامش بقاء در خانواده بیان شد.
با بررسی این که گفتار چگونه باعث میشود تا سالمت روان خانواده تأمین شود گامی در بهبود
بخشی از روابط خانوادگی برداشته شد و با شناخت گفتار پسندیده و ناپسند در قرآن و کالم
معصومین و این که اسالم یکی از مهمترین نشانههای خانواده سالم را نیکو سخن گفتن
میداند ،خانوادههای سالم و ناسالم از یکدیگر قابل تفکیک شد و نشانههای هرکدام از
خانوادههای سالم و ناسالم بیان شد.
در این پژوهش از منابع؛ روایی ،اخالقی ،اجتماعی و روان شناسی استفاده شده است و این
تحقیق در دو بخش و هر بخش در دو فصل تدوین شده است و دارای یک نتیجه گیری
میباشد و مهمترین نتیجهای که از این پژوهش حاصل شد این است که پایه و اساس زندگی
خانوادههای سالم در جامعه امروز داشتن کالمی عاری از هرگونه زشتی و آلودگی اخالقی است
که موجب همدلی ،وحدت و نزدیکی اعضای این خانوادهها به یکدیگر است.
کلید واژهها :گفتارپسندیده ،خانواده سالم ،امنیت روانی.
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بررسی خشونت مردان علیه زنان از دیدگاه اسالم
(آسیب ها و راهکارهای اسالمی)

استاد راهنما :خانم لیدا نادرنیا
پژوهشگر :فاطمه مؤیدی نژاد
چکیده
یگیرد .ضرورت این
خشونت رفتاری است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت م 
پژوهش این است که ،خشم در انسان وجود دارد امّا اگر در مسیر صحیح هدایت نشود امنیت را
زنآزاری و کودک آزاری میشود.
یکند و موجب بروز رفتارهایی از قبیل 
مختل م 
خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد.
خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته ،امّا حالت روانی و تحقیر کردن آن در
حال گسترش است.
هدف معرفی اسباب و عللی که موجب خشونت علیه زنان میشود ،یادآوری زشتی و عاقبت
ناخوشایند آن ،توجه دادن به مذمت و زشتی خشونت و همچنین مدح و پاداش کنترل نمودن
خود؛ است .خشونت خانوادگی تاثیراتی بر همسر و فرزندان و بر جامعه دارد که میتوان از
یخواهیم بیان کنیم که بهترین وسیله
پیامدهای خشونت علیه زنان نام برد .در حقیقت م 
آرامش و آسایش روان ،دین و عمل به دستورات دینی است.
جمعآوری مطالب در این پژوهش به روش کتابخانهای و به روش توصیفی و تحلیلی صورت
یتواند با عمل کردن به کالم
گرفته .نتایج بدست آمده از این نوشته این است که ،انسان م 
رهی معصومین و سخنان روانشناسان خشم خود را کنترل کند و از عوامل
خداوند و سی 
خشونتآمیز دوری نماید و در مسیر درست گام بردارد.


کلید واژهها :خشونت ،زن ،خانواده ،اسالم ،خشونت علیه زنان.
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بررسی صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسالم

استاد راهنما :خانم صدیقه محقق نجفی
پژوهشگر :صفیه یوسفزاده
چکیده
تبیین و بررسی عوامل افزایش و کاهش صمیمیت میان زن و شوهر با استناد به آموزههای
قرآنی و روایی از اهداف مورد نظر تحقیق میباشد.
از دیدگاه اسالم مواردی مثل خوش اخالقی ،قدرشناسی ،احترام متقابل ،روابط زناشویی
سالم ،آراستگی ،فرزند آوری و ،...از عوامل افزایش صمیمیت بوده و بداخالقی ،بدگمانی ،عیب
جویی ،نگاه به نامحرم و ...از عوامل کاهش صمیمیت میان زن و شوهر میباشد.
روایات فراوانی وجود دارد که برای تحکیم و پایداری خانواده راهکارهایی را مطرح کردهاند
ازجمله :خوش صحبتی و اظهار محبّت زبانی مرد نسبت به زوجه و خدمت زن به شوهر و کسب
رضایت او حتی در صورتی که شوهر مقصر باشد .بنابراین پایبندی به ارزشهای اخالقی و دینی
میتواند مهمترین عامل در افزایش صمیمیت میان زوجین باشد.
خداوند خلقت زن و شوهر را به گونه ای سرشته است که آنان در کنار یکدیگر به آرامش
میرسند و میان آنان دوستی و رحمت برقرار میشود امّا ضرورت این بحث بدین جهت است
که آگاهی دربارهی چگونگی روابط زن و شوهر و شیوهی تعامل میان آنها کمک میکند تا
نابسامانیها و ناسازگاری ها در خانواده از بین رفته یا حداقل کمتر شود و زندگیها سرشار از
صمیمیت گردد.
روش تحقیق ،در این نوشتار توصیفی است و نحوهی جمع آوری اطالعات کتابخانهای است
که از کتب روایی و اخالقی ،مقاالت و سایتهای معتبر استفاده شده است.
کلید واژهها :صمیمیت ،زوجین ،اسالم
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مقایسه سبک زندگی مسلمانان امروز و سبک زندگی اسالمی با محوریت سوره حدید

استاد راهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :الهه سعادت
چکیده
سبک زندگی عبارت است ازمجموعهای از طرز تلقِّیها ،ارزشها ،شیوههای رفتار حالتها و
سلیقهها در هر چیزی است .وقتی بحث سبک زندگی میشود ،در واقع آن چه مورد بررسی قرار
میگیرد ،سبک زندگی (زیستن) و (زندگی) است .اگر به معنویّت و رستگاری معنوی ،اعتقادی
هم نداشته باشیم؛ برای زندگی برخوردار از امنیت روانی واخالقی ،باز پرداختن آن مهم است.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مقولهی سبک زندگی امروزی
و دور شدن مردم از معنویت و قرآن ،بررسی این مقوله در آیات قرآن مهم به نظر میرسد و این
که سبک زندگی مسلمانان در ایران ،امروزه با سبک زندگی اسالمی در بسیاری از مسائل
متفاوت شده و تقلیدهای کورکورانه جایگزین ارزشها و مالکهای اسالمی شده و با تغییر
سبک زندگی ،فرهنگ ایران اسالمی دچار تهدید جدی میشود بررسی این موضوع جهت
هشدار به جامعه و خانوادهها ضروری به نظر میرسد.
در قرآن سورههای مختلفی اشاره به سبک زندگی اسالمی دارند .سورهی حدید از جمله
سورههایی است که در آن اشاره به مسئلهی سبک زندگی اسالمی در امور مختلف زندگی شده
است که هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مقایسه سبک زندگی مسلمانان امروز با آن چه در
دستورات قرآن آمده است میباشد .در این تحقیق پس از بررسی مؤلفههای سبک زندگی
اسالمی در سوره حدید به مقایسه سبک زندگی مسلمانان امروزی با سبک زندگی اسالمی
پرداخته و در انتها به عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی و راهکارهای آن اشاره شده است.
نهایتاً این تحقیق به این نتیجه خواهد رسید که سبک زندگی امروزی و ایرانی با سبک
زندگی اسالمی در مسائل بسیاری متفاوت شده است و ضد ارزشهایی هم به تقلید از بیگانگان
در سبک زندگی ایرانیان جایگزین ارزشهاو مالکهای اسالمی شده است؛ پس امروز همهی ما
به همکاری مسئوالن این نظام در اندیشهی اصالح سبک زندگی ایرانی باشیم.
کلید واژهها :سبک ،زندگی ،اسالمی ،سبک زندگی.
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عفت بساوایی(حس المسه) انحرافات و راهکارهای مقابله با آن
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :فرزانه ابراهیمی
چکیده
عنوان تحق یق حاضر بررسی عفت بساوایی و انحرافات آن با رویکرد حقوقی جزایی میباشد.
عفت به معنای خود نگهداری و طهارت بیرونی و درونی است؛ فضیلتی اخالقی و ملکهای که از
تزکیه درون و مواظبت بر اعمال و رفتار بیرونی در شخص نهادینه میشود و عامل بازدارنده در
مقابل شهوات و تمایالت جنسی است؛ از اینرو یک ضرورت و خصلت الزم برای هر انسانی به
میآید  .چنان که این مهم از نگاه فطرت انسانی ،آیات و روایات نیز مورد تأکید و مقبول
شمار 
واقع شده است.
بساوایی یا همان حس المسه؛ قوه ای که در تمام اعصاب و گوشت بدن ساکن است که در
قرآن از آن با تعبیر لمس ،سمع ،مسّ یاد شده است.
این حس از قدرت تحریکپذیری باالیی برخوردار است و نقش بسزایی در تحریک غریزه
جنسی ایفا می کند که اگر به خوبی مدیریت نشود تبدیل به فاجعه میشود که ناهنجاریهای
موجود در جامعه بهترین شاهد و گواه بر این مسأله است.
از جمله مهم ت رین انحرافات برخاسته از این حس که قابل مطرح است؛ زنا ،همجنسگرایی،
(لواط  -مساحقه) ،استمناء ،بچه بازی (پدوفیلیا) ،مرده بازی (نکروفیلیا) و حیوان بازی (زُوفیلیا)
اسالم اساسیترین راه برای حفظ ارزش کمالی انسان را رعایت عفت میکند و برای بروز از
راهکارهایی را برای به مقابله با آن اختصاص دادهاست مانند :دوری از
یهایی 
کجرو 
وقوع چنین 
خلوت با نامحرم ،پرهیز از اختالط ،کنترل تماسهای بدنی و ..را ارائه داده است .در مقابل قانون
میکند.
مجازات اسالمی هم راهکار اجرای حد و تعزیر را معرفی 
کلید واژهها :عفت ،بساوایی ،حس بساوایی ،انحراف ،قانون مجازات اسالمی
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بررسی خطاهای شناختی
و تأثیر آن در ایجاد اضطراب با رویکرد اسالمی
استاد راهنما :خانم مریم احمدی طایفه
پژوهشگر :سیده فاطمه هاشمی نژاد
چکیده
این تحقیق تحت عنوان «بررسی خطاهای شناختی و تأثیر آن در ایجاد اضطراب با رویکرد
اسالمی» تدوین شده است .فکر مقدمه احساس و رفتار میباشد .حوادث انسان را ناراحت
نمیکند بلکه تفسیر او از شرایط باعث ناراحتی میشود.
بخش عظیمی از افکار ،اتوماتیک هستند که به سرعت وارد ذهن میشوند و خارج از اراده
میباشند .اغلب افکار اتوماتیک منفی هستند و در آنها خطاهای شناختی زیادی وجود دارد.
خطاهای شناختی به صورت معمول بین روانشناسان  10نوع شامل همه یا هیچ ،تعمیم
مبالغهآمیز ،فیلتر ذهنی ،بیتوجهی به امر مثبت ،نتیجهگیری شتابزده ،درشت نمایی کوچک
نمایی ،استدالل احساسی ،بایدها و نبایدها ،برچسب زدن و سرزنش است .این خطاها باعث به
وجود آمدن اضطراب میشود.
اضطراب نوعی واکنش احساسی طبیعی است که در شرایط هراسآور احساس میشود و
باعث تأثیرات مخربی در بدن میشود.
روش تحقیق کتابخانهای و میدانی میباشد .سعی شده شواهدی برای انواع خطاهای
شناختی و راهکارهای درمان این خطاها در آیات و روایات آورده شود .همچنین یک نمونه
تحقیق میدانی در این تحقیق آورده شده است و نشان میدهد افرادی که خطاهای شناختی را
آموزش دیدند ،سطح اضطراب و باورهای غیر منطقی آنها کمتر از دیگران است.
کلید واژهها :خطا ،شناخت ،خطاهای شناختی ،فکر ،اضطراب
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استرس ،عوامل و راهکارهای درمان آن در اسالم

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :حوا عرب
چکیده
استرس عبارتانداز ،مجموعه واکنشهای عمومی نسبت به عوامل ناسازگار و غیر منتظره
خارجی این پدیده عالئم متعددی دارد و تمام ابعاد جسمی و روحی فرد از جمله بُعد عاطفی،
یدهد .دگرگونیهای زندگی ،گرفتاریهای زندگی،
رفتاری ،روانی و  ...را تحت تأثیر قرار م 
ناکامیها و تعارضها از جمله عامل فردی ایجاد کننده استرس هستند .مشکالتی از قبیل
ازدحام ،آلودگی هوا ،تراکم جمعیت و مشکالت تربیتی و تحصیل فرزندان با توجه به
پیچیدگیهای علم از جمله علل اجتماعی ایجاد کننده استرس است.
یتوان به استرس خوب ،بد ،کوتاه مدت ،بلند
استرس انواع مختلفی داد که از جمله آن م 
مدت و  ...اشاره کرد؛ ولی نکته قابل توجه این است که آسیبی که در تمام این انواع متوجه
یشود به شدت این نوع و مدت زمانی که شخص در آن درگیر است ،بستگی دارد.
شخص م 
یتوان گفت اکثر بیماریهایی که شخص در دوران زندگی خود با آن
به احتمام بسیار قوی م 
یباشد .محیط خانواده اولین و مهمترین مکان برای اوجگیری و
درگیر است ناشی از استرس م 
یرود .وجود مشکالتی چون؛ کمبود محبت در خانواده،
شکوفایی استعدادهای شخص به شمار م 
مادران شاغل و  ...میتواند زمینه ساز بروز استرس و به دنبال آن به وجود آمدن مشکالت متعدد
در آن شود .همچنین صفات و رذیل اخالقی چون؛ حسادت ،تکبّر ،غیبت ،سوء ظن ،بدبینی و ...
هرکدام به نوعی در بروز استرس مؤثرند.
توجه بر روایات و سیره عملی و ترک رذایل چون؛ تکبر ،حسادت ،غیبت و سایر موارد ،توجه
به راهکارهایی چون؛ ایمان به خدا ،ذکر و یاد خدا ،توکل بر خدا ،تسلیم مقدّرات او بودن و  ..در
پیشگیری و کنترل این پدیده مؤثر است .مسئله استرس و مشکالت عدیده ناشی از آن در
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جهان امروز یک مسئله همگانی و غیر قابل انکار است به همین دلیل تحقیق ،مطالعه و کسب
اطالعات نسبت به این مسئله آن هم با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط اسالم و معصومین
از اهمیت فوق العادهای برخوردار است .هدف در این تحقیق هم شناسایی عوامل استرسآور و
راههای درمان آن با توجه به شیوه برخورد معصومین به این مسئله بوده است.
تحقیق مورد نظر در دو بخش و شش فصل ارائه شده است که در بخش اول به تعریف
استرس ،انواع آن و عوامل ایجاد آن پرداخته شده .در بخش دوم به علل محیطی ،فردی و شغلی
ایجاد استرس و راههای کنترل و پیشگیری از ایجاد آن با توجه به مصادیق آن در سیره
معصومین پرداخته شده است .منابع مورد استفاده در این تحقیق منابع روایی و روان شناسی
بوده است.

کلید واژهها :کنترل استرس ،استرس ،سیره معصومین
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بررسی طوفان نوح

از نگاه تاریخی و تفسیری
استاد راهنما :جناب آقای دکترعلی اصغر یساقی
پژوهشگر :ملیحه قاینی

چکیده
داستان طوفان قدمتی سه هزار ساله دارد و تمدنهای گذشته براساس عقاید و فرهنگ
خودشان به نگارش این داستان پرداختهاند.
قدیمیترین این داستانها ،اسطوره طوفان سومری است و آن چه که در داستان طوفان
بابلی و تورات ذکر شده است بسیار شبیه این اسطوره میباشد که به نظر میرسد از این کتیبه
الهام گرفتند اما آن چه از تمام این داستانها متقن تر است داستان طوفان در قرآن کریم
میباشد که در آن سرگذشت قوم نوح

و نزول عذاب الهی را از جهت عبرت آموزی اشاره

میکند.
با توجه به اینکه در مورد جهانی یا منطقه ای بودن این حادثه دلیلی در دست نیست ولی
با توجه به شواهد باستان شناسی برخی بر این باورند که طوفان یک رویداد منطقی بوده است.
یکی از دالیلی که باعث شده است قرآن به داستان طوفان بپردازد عبرتآموزی به
انسانهاست و طوفان نوح

به عنوان یکی از سنت های الهی مطرح میشود چرا که نزول

عذاب بر امتهای فاسد و طغیانگر یکی از سنتهای الهی میباشد و طبق آیات قرآن سنت
خداوند تخلف ناپذیر و تبدیل ناپذیر است.
بنابراین در عصر حاضر نیز امتهایی که دچار طغیان و ظلم شوند مشمول این سنت قرار
میگیرند و جامعه اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنان نیز اگر از مسیر الهی خارج
شوند قطعاً مورد عذاب قرار میگیرند.
این تحقیق مشتمل برسه فصل است که به بررسی حادثه طوفان در نگاه تاریخی و تفسیری
میپردازد .این تحقیق نشان میدهد که اجرای سنتهای الهی مختص به زمان پیامبران نیست
بلکه یک سنت عام است که در جوامع امروزی نیز به صورتهای مختلفی اجرا میشود.
کلید واژهها :طوفان ،نوح ،قوم ،عذاب ،سنتهای الهی
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عرفان یهود

استاد راهنما :جناب آقای دکتر علی جالئیان اکبرنیا
پژوهشگر :صدیقه ابراهیمیان
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان «عرفان یهود» است .معموالً از قباال به عنوان عرفان یهود یاد
یشود .هدف از این تحقیق شناساندن عرفان یهود به عنوان عرفانی غیرالهی ،انحرافی و دارای
م
باطن سیاسی است .از لحاظ زمانی عرفان یهود را به سه مرحله مرکابا ،قباال(کاباال) و حسیدیسم
یکنند .مرکاوا متضمن مجموعهای از روشهاست برای رسیدن به عرابههای الهی
تقسیم م 
(مرکب الهی) و روئیت آن .قباال اصلیترین مرحله عرفان یهود است و هدف از آن تأثیر بر خدا و
حاکمیت بر دنیاست .دورهی اوج عرفان یهود یعنی قرون دوازده تا چهارده میالدی دوران
جوالن آئین قباال است و متون اصلی آن زوهر و باهیر در همین دوره نگارش یافته است.
ینامند .حسیدیسم از واژه
حسیدیسم دوره متأخر عرفان یهود است .برخی آن را قباالی متأخر م 
حسید به معنای پرهیزگار گرفته شده است و طی آن آراء عرفانی در قالب ادبیات مدرن بیان
یکند و از
شد که موجب عمومی شدن عرفان یهود شد .این نهضت روی زهد و پارسایی تکیه م 
ینماید .عرفان یهود در
اندیشیدن ژرف در مورد الهیات و مسائل مربوط به هستی خودداری م 
ساخت فرقههای جدید و پیدایش صهیونیسم نقش اساسی داشته است و یکی از اصلیترین
مباحث آن مسیحاباوری است که به مرور زمان دچار انحرافاتی شده از جمله پیدایش مسیحای
دروغین ،به ویژه شبتای زوی و یعقوب فرانک است.
این نوشتار در سه بخش تنظیم شده است .بخش اول با عنوان تعاریف شامل دو فصل تاریخ
و معرفی دین یهود و فرقهها و کتابهای یهود است .بخش دوم معرفی نحلههای عرفان یهود
شامل چهار فصل برخی ویژگیهای عرفان یهود ،عرفان مرکابا ،عرفان قباال( کاباال) و عرفان
حسیدسیم است .بخش سوم با عنوان میراث کاباال شامل دو فصل :نقش عرفان یهود در
یباشد.
فرقهسازی و صهیونیسم م 
کلید واژهها :عرفان یهودی ،قباال ،ربی ،حاخام.
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آسیه ملکه برگزیده مصر
یفر
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادت 
پژوهشگر :الهه محمدی
چکیده
همسر فرعون مصر ،معاصر حضرت موسی
آسیه

که در روایتهای اسالمی از آن با نام

یاد شده است و در تورات او را دختر فرعون گفتهاند .اولین فردی است که در دربار
ایمان آورد .با توجه به موقعیت زمانی و مکانی ایشان در این

فرعون به رسالت حضرت موسی

تحقیق ابتدا به معرفی مصر باستان ،مکان وقوع اتفاقات پرداخته شده است .سرزمینی کهن که
فرعونها که در کنار خدایان بسیار

از همان ابتدا دارای مرزهای مشخص بود با فرمانروایی
یشدند.
دیگرمصر ،آنها نیز جزو خدایان شمرده م 
زنان هم در مصر دارای جایگاه خاصی بودند به گونهای که استقالل آنان نسبت به سایر
جوامع ،در مرتبه باالتری بوده است .در واقع ،برابری میان زن و مرد ریشه در باور آنها داشت به
یخواست
یگرفت و او هرگونه که م 
هنگام ازدواج تمام امالک و دارایی مرد در اختیار زن قرار م 
یترین مفهوم خود مطرح بودند و حتی دو
یکرد .ملکههای مصری در عال 
در آن دخل و تصرف م 
ملکه با نامهای حت شپ سوت و کلوپاترا که سال های متمادی بر مصر باستان حکومت
یکردند .آسیه به عنوان یک شخصیت قرآنی و تاریخی مورد احترام پیروان ادیان الهی است و
م
یباشد .و نیز زنان و
نیز الگویی مناسب برای زنان میباشد و آکنده از نکتههای آموزنده م 
دختران در خصوص شخصیت آسیه و اینکه چرا قرآن این بانو را یکی از بانوان نمونه دانسته
است بیشتر بدانند.
شخصیت شناسی آسیه

ایمان آوردن وی به حضرت موسی

 ،مقابله با سختیها و

استقامت وی در برابر فرعون و بسیاری از موارد دیگر به رشته تحریر در آمده است که همگی
نشانههایی از ایمان راستین آن بانوی مؤمن بوده که چگونه به یاری پیامبر زمان خویش آمده و

به تبلیغ و تبیین رسالت حضرت موسی
کلید واژهها :آسیه

 ،موسی

پرداخته است.
 ،بنی اسرائیل ،فرعون ،مصر،ملکه.
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بررسی نفوذ مبلغان مسیحی در کشورهای مستعمره اسالمی
استاد راهنما :خانم سادات هاشمی
پژوهشگر :خانم اکرم صباغی
چکیده
موضوع این تحقیق «نفوذ مبلغان مسیحی در کشورهای اسالمی» است و مسیحیت در ذات
خود آئینی تبلیغی است ،کشیشان مسیحی اروپایی از همان سده های نخستین شکل گیری
نهاد کلیسا و با حمایت پاپ ،تبلیغ و موعظه در میان ملل دیگر را مجدانه پیگیری کردند و طی
اعصار مختلف ،سعی فراوان نمودند تا فعالیت های تبلیغی را با اهداف سیاسی و اقتصادی جهت
سلطه برکشورهای مستعمره انجام دهند .هدف از این تحقیق عالوه بر تبیین شیوههای حضور
مبلغان مسیحی و تاریخچه عملکرد آنان در کشورهای مستعمره اسالمی و بررسی اهداف
استعمارگران از ارسال مبلغان مسیحی به این کشورها و آثار نفوذی که از خود به جایگذاشته
است،می باشد با توجه به این که جوانان و مبلغان از نحوه نفوذ مبلغان مسیحی و اهداف آنان
غافل می باشند پرداختن به این موضوع با هدف آشنایی طالب وجوانان ضروری است همچنین
ضرورت دارد مبلغان و روحانیان کشورهای اسالمی تاریخ سیاسی پیوندخورده با مذهب خود را
به خوبی بشناسند تا عالوه بر تجربه به راهکارهای جدید و کسب ایده از البهالی تاریخ دست
یازند .ضرورت این امر ،آنجا خود را نشان میدهد که هدف استعمار به بهانه تبلیغ ،نفوذ بین
کشورهای مستعمره اسالمی است و نوجوانان و جوانان مسلمان را هدف دارند ،پس آگاهی دادن
آنان امری ضروری و مهم است.
در این تحقیق سعی شده که مفهوم شناسی واژه مبلغ و سپس به تاریخچه مبلغان مسیحی
در کشورهای اسالمی پرداخته میشود و بعد به شیوههایی حضور آنان در این کشورهای
مستمره بپردازد .همچنین به فعالیتهای مهمی که در زمینه پژوهشی ،علمی ،مترجمی و گاه
پزشکی دست زدند ،بازگو شود و در آخر به نتایج و آثاری مهمی ازجمله تخریب روحانیت و
منحرف کردن کودکان و ایجاد تنشهای در کشورهای اسالمی ایجاد شده ،پرداخته شود.
کلید واژهها :مبلغین ،مبلغان مسیحیت ،کشورهای مستعمره اسالمی
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مقایسه آیین قربانی در ادیان توحیدی
(یهودیت ،مسیحیت و اسالم)
استادراهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :معصومه حسنی
چکیده
شرو به بررسی آیین قربانی در ادیان توحیدی (یهودیت ،مسیحیت و اسالم)
تحقیق پی 
میپردازد و در صدد بیان تفاوتهای اجمالی بین تورات ،انجیل و قرآن در باب قربانی میباشد.
نرو مفهوم قربانی ،پیشینه آن ،انواع قربانی ،اعیاد و انحرافات قربانی در ادیان ابراهیمی از
از ای 
مسائل مهم و قابل ذکر این پژوهش است.
با توجه به اینکه آیین قربانی از کهنترین و مهمترین آیینهای بیشتر ادیان است پردازش
به آن ،اهمیت ویژهای دارد .با مطالعه این رساله خواننده درمییابد آیین قربانی که قرآن معرفی
میکند تفاوت بسیاری با تورات و انجیل دارد و این امر به دلیل تحریفاتی بوده که در کتب
مقدس پیشین صورت گرفته است.
متن حاضر پس از کلیات در سه فصل تدوین گشته که در فصل دوم به ادیان ابراهیمی،
مفهوم و پیشینه قربانی نزد آنان پرداخته شده است.
همچنین در فصل سوم انواع قربانی در سه دین ابراهیمی یهودیت ،مسیحیت و اسالم
بررسی شده و در فصل پایانی اعیاد و شیوه برگزاری آن در این سه دین الهی بیان شده است.

کلید واژهها :آیین قربانی ،ادیان ابراهیمی ،قربانی در عهدین.
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ادریسیان و نقش آنان در تمدّن اسالمی و گسترش تشیّع در مغرب
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :قدسیه کیخا
چکیده
نوشتار حاضر تحت عنوان «ادریسیان و نقش آنان در تمدّن و گسترش تشیّع در مغرب»
است .آلادریس ،سلسله شیعی مذهب ،منسوب به ادریس بن عبداهلل بن حسن مثنی ،نواده امام
حسن

و است.

با ورود ادریس در پی قیام فخ (شورش علویان مقابل عباسیان169 ،ه.ق) به شمال آفریقا
(172ه.ق) زمینه و شرایط برای ظهور یک زعامت سیاسی و یک دولت نظامی سیاسی بر پایه
امکانپذیر

اسالم واقعی در آنجا فراهم شد و با تشکیل نخستین دولت مستقل شیعی این امر
شد .او دولتی در مغرب تأسیس کرد که توانست دو قرن تمام دوام بیاورد.
آبادانی ،توسعه فرعنگ اسالمی و تشیّع در آن سرزمین از نتایج حاکمیت ادریسیان به شمار
میرود .همچنین تالش آل ادریس در مغرب برای گسترش تشیّع ،منجر به تشکیل دولت شیعه
مذهب بنیحمود گردید ،خاندانی مغربی تبار که آنان نیز از نوادگان امام حسن

بودند و

حدود نیم قرن ( 407تا  446ه.ق) بر نواحی جنوب اندلس حکومت کردند.
این تحقیق در صدد بررسی پیشرفت تمدّن اسالمی و گسترش تشیّع در شمال آفریقا است و
این مهم که تبدیل مغرب اقصی به دارالشیعه توسط ادریسیان ،امروزه کمتر شناختهشده است،
از عوامل
پرداختن به آن ضرورت مییابد .گمان میرود محبت بربرهای مغرب به اهل بیت
مذهبی ،فرهنگی اثر بخش در تأسیس دولت ادریسیان بودهاست.

کلید واژهها :قیام فخ ،ادریس بن عبداهلل ،بربرها ،مغرب،تشیع ،ادریسیان
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هنر و معماری اسالمی در اندلس
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :اکرم جامی
این پایان نامه تحت عنوان «هنر و معماری اسالمی در اندلس» (از سال 897ـ 92هـ  .ق)
است .بنابراین هدف از این تحقیق ،بررسی چگونگی ورود مسلمانان به اندلس میباشد و در
ادامه ضمن بررسی اقدامات مهم امیران مسلمان در زمینه هنر و معماری ،تأثیر معماری اسالمی
بر معماری اروپایی و علل سقوط مسلمانان را در اروپا بررسی میکند.
پیش از ورود مسلمانان به شبه جزیره ایبریا (اسپانیا و پرتغال امروزی ) ساکنان آن تابع دین
مسیح بودند و هنگامی که مسلمانان آن جا را فتح کردند ،این شبه جزیره را با نام اندلس
خواندند و دین اسالم را در آنجا گسترش دادند .اما اختالف گروههای اجتماعی منجر به تشکیل
دولتهای ملوک الطوایفی گردید و امرای طوایف برای بقای خود ،دست دوستی به سمت
مسیحیان دراز کردند که کم کم زمینه ضعف و افول اسالم را در این سرزمین فراهم آوردند.
با وجود تمام مشکالت داخلی و خارجی ،حکما و فرمانروایان از هنر و معماری اسالمی غافل
نماندند و آثار بر جای مانده از آنان بیانگر شکوه و عظمت مسلمانان در سرزمینهای غربی
است .در واقع نقش امیران مسلمان که خود از مشوقان اصلی این گونه امور بودند ،بسیار قابل
تامل است .مسلمانان اندلسی چه در معماری مانند ساخت بسیاری از مساجد و چه در هنرهای
ظریفه مانند سفالسازی ،قالیبافی ،عاجکاری ،خوشنویسی و دیگر هنرهای زیبا ،زحمات
بسیاری را متحمل شدند .اکنون از این موارد ،در بسیاری از موزههای اسپانیا نمونههای زیادی را
میتوان مشاهده کرد.
این اثر مشتمل بر سه بخش است؛ بخش اول :حکومت اندلس از تاسیس تا سقوط؛ بخش دوم:
بررسی هنر و معماری در دوره امویان اندلس و بخش سوم :بررسی هنر و معماری از دوره اموی
تا پایان دولت بنینصر میباشد و مطالب آن ازمهمترین کتابهای تاریخی ،جغرافیایی ،هنر و
معماری برداشت شده است.
کلید واژهها :اندلس ،شبه جزیرهی ایبری ،غرناطه ،قرطبه ،ملوکالطوایف
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بررسی هنر و معماری اسالمی دولت فاطمیان
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :صدیقه توکلی
چکیده
این مقاله تحت عنوان «بررسی هنر و معماری دولت فاطمیان» ،میباشد که هدف از آن
شناخت هنر و معماری این دوره به شناخت همراه آثار با شکوه اسالمی آن است که از عصر
فاطمیان تا کنون باقیمانده و نشانی از تمدن اسالم است.
عبیداهلل المهدی در سال  297هـ  .ق نخستین خلیفه فاطمی در تونس گردید .المعز
چهارمین خلیفه فاطمی در سال  341هـ  .ق توانست بر مصر مسلِّط شود و بخشی از سوریه را
نیز تحت نظارت خود درآورد ،فاطمیان با مرکزیت مصر توانستند بر بخشی از جهان اسالم از
فرات تا الـجزیره در سـدههای چهارم ،پنجم ،ششم هجری ،تسلط سیاسی و فرهنگی یابند ،اما
ضربهای مهلک از پای درآورد؛ از آن به

صالحالدین ایوبی در سال  567هـ .خالفت را در مصر با

سلسلههای جدید دادند و

سلسلههای تحت نفوذ فاطمیان جای خود را به

بعد در شمال آفریقا
این امر به خصوص در نقطه دور دست غرب رخ داد؛ جزیره سیسیل در اختیار نورمنها قرار
گرفت.
فاطمیان با فتح مصر در سال  358هـ .توانستند در هنر و معماری خود پیشرفتی بسیار
داشته باشند .از معماری فاطمیان میتوان به مسجد االزهر والحاکم و  ....و از تزئینات این دوره
پارچهبافی ،تزئینات گچی و سنگی و  ...اشاره کرد.

عاجکاری،
چوبکاری ،برنزکاری ،

به نقاشی،
این اثر مشتمل بر دو بخش است که بخش اول ،فاطمیان از آغاز تا پایان حکومت فاطمیان
و بخش دوم ،هنر و معماری دولت فاطمیان میباشد.

کلید واژهها :هنر ،معماری ،فاطمیان
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بررسی پیدایش و زوال دولت مشعشعیان
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :عزت مردانی
چکیده
مشعشعیان ،یا آل مشعشع ،خاندانی از حکمرانان شیعی دوازده امامی که از سال  845تا
914ق در خوزستان حکومت کردند؛ این سلسله با اعتقاد به اصل مهدویت توسط سید محمد
بن فالح (متوفای 870ق) حیات خود را آغاز و حکومت مستقل شیعه به مرکزیت هویزه ایجاد
یگری از بین رفتند و در
کرد .آخرین حاکمان آنان به دست سپاه اسماعیل صفوی به اتهام غال 
واقع مشعشعه با ظهور صفویان تا سال 1150ق بهعنوان والیان دولت صفوی در خوزستان
حکمرانی کردند.
در این زمان دادگاه حلب ،شیخ جنید صفوی را محکوم به مرگ کرد .امروزه سادات آتش
ماندهاند از نسل مشعشعیان هستند و در نواحی غرب

ازدهگانه اهل حق باقی
بیگی که از فرق ی 
یبرند.
ایران به سرم 
دولت مشعشعیان برای نخستین در جغرافیای شیعه در عالم اسالم ،صفویان را بر آن داشت
تا عرض اندام کنند و جرأت تشکیل حکومتی شیعی و مقتدر را در ایران پیدا نمایند.
شرو ،تالش کرده با تکیه بر روش تاریخی و مراجعه به منابع اصیل موجود،
پژوهش پی 
براساس روش کتابخانهای ،مطالب مورد نظر را گردآوری و سپس توصیف و تحلیل نماید.

کلید واژهها :محمد بن فالح ،خوزستان ،مشعشعیان ،صفویان ،فرقه آتش بیگی.
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بررسی ظهور و سقوط دولت علویان طبرستان
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :سمانه سادات نبوی نژاد
چکیده
در طول تاریخ ایران ،سلسلههای بزرگ و کوچک در این سرزمین پهناور ،فرمانروایی کردند
که قلمرو آن ها به تناوب گاهی بخشی از خاک ایران و زمانی تمام ایران ،روزگاری هم شامل
یشد.
سرزمین های دورتر و خارج از مرزهای کنونی ایران م 
علویان طبرستان ،از آن رو که نخستین حکومت شیعی (قرن 3ه.ق) در تاریخ ایران بودند،
مورد توجه قرار گرفتند.
علویان در مسیر مبارزات ضد عباسی ،خود را به این دیار رسانده بودند و اقدمات فرهنگی
آنان زمینه ساز سیر مهاجرت دیگر سادات حسنی و حسینی به این دیار شده بودند .در حقیقت
حسن بن زید (داعی کبیر) از بازماندگان امام حسن مجتبی

با بهرهگیری از آموزههای شیعی

درآمیخته با تمایالت استقالل طلبانه بومیان طبرستان ،توانست حکومت علویان را در آمل
( 250ه.ق) پیافکَنَد و جانشین وی محمد بن زید نیز توانست تا مدتی میراث برجای مانده از
برادرش را استمرار بخشد اما دیری نپایید که این حکومت نوپا ،ابتدا در اثر حمله های طاهریان،
صفاریان و سپس سامانیان ،دچار ضعف شد و با کشته شدن محمد بن زید ( .287ه.ق) ممکن
بود که گسترش تشیع در این منطقه برای همیشه متوقف شود؛ اما آنان که در این میان
توانستند با تالش خستگی ناپذیر و اتخاذ شیوه ای مردم دارانه بر موانع سر راه فائق آیند و
اندیشه شیعی را در طبرستان ،نهادینه سازند ،حسن بن علی از نوادگان امام علی بن
الحسین

و سپس حسن بن قاسم حسنی بودند .که تا ابتدای قرن چهارم هجری قمر ی

توانستند این دولت را حفظ نمایند .در این تحقیق به چگونگی شکل گیری دولت علویان
طبرستان ،برخورد آن ها با عباسیان ،روابطشان با حکومت ها و خاندان های معاصرشان و در
نهایت علل سقوط علویان پرداخته شده است .هدف در این پژوهش ،روشن کردن جایگاه
علویانِ طبرستان در تاریخ ایران و تأثیر آن بر نهضت های شیعی بعدی است.
کلید واژهها :علویان طبرستان ،شیعه ،داعی کبیر ،داعی صغیر ،خالفت عباسی
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بررسی ز مینه های پیدایش و زوال دولت شیعی آل کیا
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :زهرا حسین پور
چکیده
حکومت شیعی آلکیا در تاریخ ایران ،از جمله حکومتهایی بود که با حمایت و تأثیر پذیری
از حکومت مرعشیان در گیالن شکل گرفت .در این تحقیق به معرفی یکی از دولتهای مهم
اسالمی مبتنی بر مذهب تشیع اثنی عشری که در سرتاسر ایران تأثیر بسزایی داشت ،بپردازد.
آلکیا توانستند از نیمه دوم قرن هشتم تا انتهای قرن دهم حدود دو قرن فرمانروایی کنند.
آنان نسب خود را به امام سجاد

میرسانند.


پس از به قدرت رسیدن مرعشیان (سادات مرعشی) در آمل در سال( 760ه.ق) کیائیان با
حمایت میر قوام الدین مرعشی از آمل به الهیجان آمدند .دیری نگذشت که بر سراسر گیالن و
تا مدتی بر طارم و قزوین مسلط شدند .آلکیا نخست بر مذهب زیدیه بودند ولی کمکم به ویژه
با به قدرت یافتن صفویه به مذهب شیعه اثنی عشری درآمدند.
از فرمانروایان معروف آلکیا ،کار کیا میرزا علی ( 910-833ه.ق) است که در زمان او مریدان
شیخ صفی که همراه شاه اسماعیل مورد تعقیب آق قویونلو بودند ،به گیالن آمدند و هفت سال
نزد او ماندند .آخرین فرمانروای خاندان ،کار کیا خان احمد (  1001- 943ه.ق) است که در
سال(  974ه.ق) از شاه طهماسب شکست خورد و 10سال در زندان قهقهه و استخر محبوس
ماند .پس از مرگ شاه طهماسب بار دیگر در سال (  985ه.ق) به فرمان روایی گیالن رسید ولی
میان او و شاه عباس اختالف بروز کرد و چون تاب مقاومت در برابر قوای صفوی را در خود
میرساند و به
یبیند در سال (1001ه.ق) از گیالن بیرون رفت و با کشتی خود را به شیروان 
نم 
یشود.
دین گونه سلسله آلکیا منقرض م 
از نتایج بسیار مهم حکومت آلکیا تقویت مذهب شیعه و تشکیل حکومتی قدرتمند در سطح
منطقه گیالن بود.
کلید واژهها :گیالن ،آلکیا ،سید ،شیعه
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ظهور و سقوط دولت سادات شیعی مرعشیان
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :مرضیه شفائی
چکیده
در این نوشتار به چگونگی ظهور و سقوط دولت سادات شیعی مرعشیان پرداخته میشود
که هدف عمده تبیین جایگاه مرعشیان در تاریخ تشیع و تأثیر آن در ترویج دینداری ،جذب
مردم و شکلگیری سایر قیامها میباشد.
طبرستان (مازندران) از جمله مناطق ایران است که به دلیل موانع کوهستانی ،غنی بودن
منطقه از مواهب الهی  ،محلِّی برای در امان ماندن شیعیان از جور حکِّام ظالم بود ،از این رو
ظهور و سقوط دولتها و خاندان های زیادی به ویژه مرعشیان را در تاریخ خود داشته است.
سادات مرعشی که با دوازده نسل به حضرت زین العابدین

می رسند ،در قرن هشتم

هجری به رهبری سیّد قوام الدین مرعش ی ،در مازندران قیام خود را آغاز کردند و توانستند ظلم
و ستمهای خاندان های محلِّی مانند چالویان و جاللیان را از بین ببرند و در منطقه عدالت را
بگسترانند.
مرعشیان ،صوفی مسلک و زندگی درویشانه ای را داشتند و اخالق خوب آنان باعث جذب
مردم منطقه و ازدیاد پیروان آنها گشت تا این که در سال  781ه.ق ،امیر تیمور گورکانی به
مازندران آمد و کل منطقه را از تصرف سادات خارج کرد و آن ها را به اجبار به ماوراءالنهر
تبعید کرد ،از این دوره ،می توان به عنوان دوره فترت مرعشیان یاد کرد ،امّا با مرگ تیمور و
روی کار آمدن شاهرخ ،مرعشی ان به مازندران بازگشتند ،ولی از عظمت سابق و اتحاد میان آنان
خبری نبود و همین مسأله زمینه اختالفات داخلی و نفوذ افراد سودجو را در میانشان فراهم
کرد و سبب بروز جنگ هایی میان سادات شد که در نهایت منجر به شکاف تدریجی دولت
مرعشیان گشت ،گرچه هنوز قوتی داشت امّا همزمان با سلطنت شاه عباس اوّل در سال 1006
ه.ق ،دولت مرعشیان به طور کلی نابود شد.
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در تحقیق حاضر به خاستگاه و شکل گیری دولت مرعشیان ،وضعیت دولت مرعشیان با
سایر دولتها و در نهایت به اقدامات دولت و علل سقوط آن پرداخته شده است.
مرعشیان در واقع تدوام بخش سنت مذهبی و سیره عملی و اجتماعی سربداران خراسان
بودند؛ چرا که سید قوام الدین به راستی تحت تأثیر آموزههای رهبران مذهبی دولت سربداران
به ترویج شعایر دین اسالم میپرداخت و تقوا و پرهیزگاری را شعار حکومت خود قرار داده بود.
کلید واژهها :قوام الدین مرعشی ،دولت مرعشیان ،مازندران ،تیمور.
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پژوهشی در آیین صابئی
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :آمنه دلنیاد
چکیده
مذهب صابئین یکی از مذاهب چهارگانهای است که خداوند در قرآن کریم در سه سوره
(بقره ،62/مائده ،69/حج )17/اشاره کرده است و این قوم در ردیف پیروان ادیان آسمانی دیگر
مانند یهود ،نصاری قرار میگیرند.
از سوی دیگر واقعیت تاریخی نشان میدهد که صابئین که در کشور عزیزمان ایران در کنار
هموطنهای مسلمانشان زندگی میکنند و لفظ مندائیان را برای خود ترجیح میدهند ،دارای
ایمان به معاد و نبوت میباشند و دین خود را به حضرت یحیی

نسبت میدهند ،همچنین

اصلیت خود را از مصر و فلسطین میدانند و صابئان به دلیل اینکه قداستی برای آبهای جاری
قائل هستند در امتداد جریان رودهای دجله و فرات توقفهای اندکی داشتند.
در این نوشتار سعی شده که تاریخچهی صابئین حرِّان که در زمان مأمون برای آن که خود
را اهل کتاب به شمار آوردند و تحت شرایط اهل ذمه واقع شوند و نام صابئین را برای خود
انتخاب کرده ،گفته شود و سپس تاریخچهی صابئین مندائی که این قوم صابئین راستین نام
گرفتهاند ،بازگو شود.
همچنین تفاوتها و شباهتهای این دو فرقه پرداخته شود .هدف از این متن عالوه بر
بحثهای قرآنی ،جنبهی اصلی آن مبحث تاریخی و علمی بوده است که برای مخاطبان به
رشته تحریر در آورده شده است.

کلید واژهها :صابئی ،مندائی ،حرانی ،مغتسله
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فرقه نصیریه و اهل حق از غلّات شیعه
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :فاطمه آفتاب
چکیده
این تحقیق تحت عنوان«فرقه نصیریه و اهل حق» از غالت شیعه است که سعی شده این دو
فرقه بصورت کامل بررسی شود.
با توجه به وجود فرقههای مختلف در جهان اسالم و گرایش افراد ناآگاه به آنها ،باید با
آگاهی از عقایدشان و شناخت این فرقهها تفاوت ایشان را با شیعه دوازده امامی مشخص نمود.
غلو به معنای گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال است و در اصطالح درباره کسانی است
که درباره امامان از مرز عقل تجاوز کردند و ایشان را خدا پنداشتند که این امر در قرآن و
روایات مذموم تلقی شده است و از جمله این غالت فرقه اهل حق و نصیریه را میتوان نام برد.
یشود که توسط محمدبننصیر نمیری
نصیریه فرقهای است که علویون نیز نامیده م 
یآورند ولی
پایهگذاری شد .بعضی از علما شیعه و اهل سنت ایشان را جزء غلِّات به حساب م 
یشوند و خود را شیعه
گروهی دیگر از نویسندگان از جمله نویسندگان علوی مذهب منکر آن م 
یدانند ولی قبول دارند که در بعضی مسایل تفاوتها و کوتاهیهایی هم وجود
دوازده امامی م 
یباشد
دارد که جزء نقدهای وارد شده براین فرقه م 
اهل حق نام فرقهای است که بیشتر در مناطق غرب ایران سکونت دارند که یکی از
مهمترین رهبران آن ها بهلول ماهی بوده است.
عقاید خاصی از جمله حلول و تناسخ و اعتقاد به الوهیت حضرت علی

دارند و هم چنین

آداب و رسومی دارند که فقط مختص به خودشان است از جمله حضور در جمع خانه و مراسم
یباشد.
سرسپردن م 
این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول در قالب دو فصل به بررسی
یپردازد.
فرقه نصیریه و در بخش دوم در سه فصل به بررسی فرقه اهل حق م 
کلید واژهها :اهل حق ،نصیریه ،غالت ،تناسخ.
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بررسی و تحلیل فرقه شیخیه
استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :سیده سمیرا گلستان
چکیده
این تحقیق تحت عنوان «بررسی و تحلیل فرقه شیخیه» بحثی دینی ـ تاریخی است .فرقه
شیخیه توسط احمد احسائی بنیانگذاری شد .شیخ احمد در سال  1166هجری در روستای
داغر به دنیا آمد .در طول زندگی خود ،مسافرتهای پیدرپی داشت .به گفته فرزندش عبداهلل او
یگرفت به طوری که در اواخر زندگی بر فقه ،اصول ،حدیث،
در هر سفر ،علمی جدید فرا م 
نجوم و  ...تسلِّط کامل داشت.
شیخ اعتقادات خود را در طول سفرهایش بین مردم بیان کرد وی مخالفتهای فراوانی از
سوی علماء با او صورت گرفت .به طوری که نخستین مخالفت آشکار با وی ،از سوی مال محمد
تقی برغانی صورت گرفت .فضایل فراوانی از جمله دریافت علوم فراوان از جانب ائمه:در خواب،
از سوی پسرش برای وی گفته شده است.
از مهمترین عوامل پیدایش شیخیه ،نزاع بین اصولیها و اخباریها بود که در نهایت
مجادلههای فراوان آنها بر سر اجتهاد منجر به پیدایش شیخیه شد.
الزم به ذکر است که شیخیه به پایینسری نیز معروف هستند و مخالفانشان باالسر و
متشرعه نامیده میشوند .وجه این تسمیه آناست که شیخیه به هنگام نماز در حرم
پیامبر

و ائمه

یایستند که قبر پیامبر
از لحاظ ادب طوری م 

و ائمه

میان

ایشان و قبله واقع شود .عقاید شیخیه با شیعه تفاوت بسیار دارد .در توحید ،معاد ،امامت و ...
تفاسیر خاصی ارائه کردند ولی روی معاد جسمانی ،اختالف چشمگیراست .شیخیه به فرق
متعددی منشعب شد از جمله :کریمخانیه ،باقریه که تفاوت آراء در میان این فرقه هم مشاهده
یشود .از جمله فرقههای منشعب شده از شیخیه ،بابیه است که محکمترین ضربه را به اسالم
م
وارد کرده است .هدف کلی تحقیق ،معرفی و تبیین فرقهی شیخیه که تقریباً کمتر شناخته
یباشد .شیخیه در تقسیم بندی فرق و مذاهب ،جزو غلِّات محسوب میشود.
شده است ،م 
کلید واژهها :شیخیه ،مذهب ،احسائی ،بابیه
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بررسی مکتب یوگا
استاد راهنما :خانم سعادتیفر
پژوهشگر :محبوبه ایراندخت
چکیده
عرفان در لغت به معنای شناخت و در اصطالح نیز نام علمی است از علوم الهی و معرفتی
قلبی که از طریق کشف و شهود و نه از بحث و استدالل حاصل میشود .یوگا دارای ریشههای
متعدد و از ریشه یوج به معنای مهار کردن و مراقبت است .یوگا شامل انضباط اخالقی،
جسمانی و فکری است ،زیرا بدن باید مهار شود تا بتوان ذهن را مهار کرد و آماده تحصیل
دانش ساخت .پاتانجلی مؤسس آن بوده و کتاب یوگاسوتره تألیف قرن چهارم یا پنجم پیش از
میالد منسوب به اوست .مکتب یوگا ،جلوه عملی مکتب سانکهیه به شمار میرود و از
ویژگیهای آن میتوان از اعتقادش به تناسخ ،مکتب رنج ،نادیها و چاکراها ،تنمحوری و
خداباوری به این معنا که فقط به نام خدا بسنده شده اشاره کرد؛ ولی آن چه رکن و اساس
یوگاست ،روان آرام در ذهن به سامان است .از راههای مقابله با آن میتوان به بیان ویژگیهای
عرفانهای حقیقی و کاذب نام برد.
در کنار رواج گسترده عرفان های نوظهور ،مباحثی مانند یوگا نیز ترویج و تبلیغ میشوند؛
کشور ایران نیز از ورود این عرفان در امان نمانده است از این رو ،پرداختن به آنها و آگاهی
دادن به مردم ،نسبت به این عرفانها ضرورت مییابد .گمان میرود یکی از دالیل مهم جذب
افراد به یوگا ،تکنیکهای ورزشی و ادعای درمان بیماریهای گوناگون است و مردم زیادی به
ویژه جوانان کشور با این گمان با یوگا آشنا شده و گاهی تحت تأثیر برخی از رهبران آن ،به
عقاید عرضه شده از طرف ایشان تحت عنوان عرفان متمایل میشوند .نتیجه اینکه برای مقابله
با عرفان دروغین تحت عنوان یوگا باید مردم را با واقعیت این عرفان آشنا ساخت و به تقویت
باورهای دینی افراد پرداخت.
پژوهش پیش رو با روش تحقیق توصیفی و تاریخی و بر اساس روش کتابخانهای تنظیم و
گردآوری شده است.
کلید واژهها :عرفان ،یوگا ،سانکهیه ،پاتانجلی ،تناسخ ،خداباوری ،چاکرا
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2ـ4

تاریخ
اسالم
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رشد و نمود اسالمگرایی معاصر
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :اعظم شفیعی
چکیده
اسالم ندای فطرت است و به همین علت ،امروزه گرایش به اسالم خصوصاً در جوامع
غربی ،رو به افزایش است .تازه مسلمانان سعی میکنند در دینی که با تالش بسیار بدست
آوردهاند و به عنوان راه زندگی برگزیدهاند ،تداوم داشته باشند.
اسالم از جنبههای مختلفی دارای جاذبههایی است که سبب میشود بر شریعتهای پیشین
و آن چه امروزه به نام ادیان خوانده میشود ممتاز گردد .این جاذبهها از سوی اندیشمندان غیر
مسلمان نیز مورد تآکید قرار گرفته است.
تعالیم ضروری برای زندگی بشر ،غنای علمی ،توجه به عظمت انسان ،گرایش به
مستضعفان و تضمین سعادت بشر ،از جمله مسائلی است که در قرآن به عنوان جاذبههای اسالم
دانسته میشود .از مهمترین علل گرایش به اسالم ،آموزههای مبرهن و جذاب قرآن است.
در طلب آرامش درونی ،جذابیّت قرآن کریم و تأثیر مسلمانان عامل به اسالم از علل
گرایش تازه مسلمانان معاصر به اسالم میباشد .حس حضور خداوند در زندگی ،مطالعه و آگاهی
کامل از اسالم و کسب آزادی حقیقی از عوامل تداوم دین پذیری تازه مسلمانان است.

کلید واژهها :اسالم ،گرایش ،تازه مسلمان ،تداوم ،دین
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زندگی برترین صحابه رسول اکرم
(قبل و بعد از رحلت پیامبر

)

استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :زینب پور علی
چکیده
(قبل و بعد از رحلت)،
این تحقیق با عنوان بررسی زندگی برترین صحابه رسول اکرم
 ،بزرگترین گنجینه علمی ،اخالقی و
به بررسی زندگی یاران برجسته و خاص رسول اکرم
یپردازد و از این میان،
اجتماعی که امروزه درس از این اخالقیات ،نیاز جوامع اسالمی است ،م 
را درک کردهاند
یشوند که حضور رسول
برترین صحابه ایشان ،به عنوان افرادی معرفی م 
و به طور مستقیم با ایشان در ارتباط بودند و از وجود ایشان کسب فیض کردند.
آن ها با وجود مشکالت بسیار زیاد و کمبودهای جامعه خود ،بازهم دست از پذیرش حق
یتوانند سرمشق و الگوی مناسبی برای نسل
برنداشتند و در مسیر حق استوار باقی ماندند و م 
امروز که از درک وجود آنها بی بهره اند ،باشند به خصوص صحابهای که از نبوت به والیت
متصل شدند و در این راه باقی ماندند و حتی به شهادت رسیدند.
یرفتند
 ،الفت و همراهی بسیار داشتند و باید در همین شرایط از دنیا م 
آنان با پیامبر
تا جزو صحابه واقعی ایشان به شمار آیند با شرط اینکه تمام اوامر و دستورات ایشان را اجرا
کنند و پس از آن حضرت به جانشینی که بارها توسط ایشان معرفی شد ،رجوع کردند ،مانند
ابوذر ،سلمان ،مقداد و  ...و در دفاع از حق والیت و امامت ،به همراهی حضرت علی
پرداختند و در این راه هم صبر و استقامت از خود نشان دادند و فریب دنیا و دنیا پرستان را
هم بر
نخوردند ،این ها برترین و گرامیترین صحابه بودند که حتی در زمان غیاب پیامبر
اصول دین پایدار باقی ماندند.
ما مسلمانان امروزی نیز باید با الگو قراردادن این شخصیت ها ،در شرایط مختلف جامعه
خود ،هیچگاه از حق منحرف نشویم و نگذاریم نامالیمات زمان بر ما تأثیر بگذارد .مبادا گامی بر
خالف دین و گفته های پیامبر
کلید واژهها :صحابه ،رسول اکرم

و امام علی

برداریم تا به رستگاری برسیم.

 ،شیعیان امام علی
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سهو النبی از منظر آیات و روایات
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :فهیمه ساالر
چکیده
مسأله جواز سهو النبی از جمله مسائل اختالفی میان فرق اسالمی است که هر گروه با
واژهی سهو النبی
استناد به آیات و روایات ،دالیل عقلی به رد نظریه مخالف پرداختهاند ،برای 
چند مصداق تعیین شده است که از جمله میتوان به سهو در ذنوب ،تبلیغ و ...اشاره کرد
یکنند و هم چنین شماری از اهل
شماری از آیات قرآن به طور مستقیم سهو النبی را رد م 
سنت به ویژه متکلمان برخی از معانی سهو را پذیرفتهاند در میان شیعیان نیز کسانی قائل به
سهو النبی در برخی مراتب هستند.
ضرورت این بحث در مساله عصمت پیامبر و حجیت قول ،فعل و تقریر ایشان و نیز میزان
اعتماد مردم به سیره آن حضرت ظاهر میشود و اینکه نقش مهمی در علوم فقه و کالم خواهد
داشت.
و
و ائمه
همچنین بررسی همه جانبه این بحث که در شناخت جایگاه پیامبر
تفسیر آیات قرآن کریم و پذیرش و رد بسیاری از روایات تأثیر مستقیم و جدی دارد ما را بر آن
داشت تا به پژوهش ژرفتر و تحقیقی فزون تر از آن چه پیشینیان به یادگار گذاشتهاند
بپردازیم.
لذا در این رساله ابتدا آیات مورد بررسی قرار میگیرد سپس به ذکر روایات سهو النبی
یشود و دیدگاه علما متأخر و متقدم در این رساله را با مراجعه به منابع کالمی،
پرداخته م 
فقهی و تفسیری بیان نمودهایم و در نتیجه با بررسی گسترده روشن گردید که ساحت معصوم و
حریم عصمت واالتر از آن است که گرد سهو بر دامنش بنشیند.
کلید واژهها :سهو ،معصوم ،خطا ،نبی
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آثار تربیتی محبت امام حسین
در ابعاد شخصیتی انسان
استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :مریم موسوی تکیه
چکیده
موضوع این پژوهش «آثار تربیتی محبت به امام حسین در ابعاد شخصیتی انسان» میباشد
در بعد تربیتی انسان
هدف از بررسی این پژوهش شناخت آثار محبت به امام حسین
است .با توجه به شبهه ها و التهابات روحی در انسان به خصوص جوانان می تواند محبت به امام
به عنوان کشتی نجاتی باشد که آنان را از این ورطه در جامعه نجات دهد.
حسین
در این پژوهش تالش شده با مراجعه به کتب اخالقی ،آثار تربیتی آن را مورد بررسی قرار
دهیم .از جمله آثار تربیتی محبت به امام حسین میتوان به آثار فردی ،اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،خانوادگی ،اخالقی اشاره کرد .هر کدام از این آثار تأثیر بسزایی در روحیات فرد و در
زندگی انسان دارند.
منابع مورد استفاده در این پژوهش بیشتر کتب اخالقی و تربیتی و نیز تاریخی بوده است.
این تحقیق بر اساس نوع کاربردی ،به اعتبار موضوع تحقیق دینی ،به اعتبار شیوه جمع آوری
اطالعات کتابخانهای و به اعتبار ماهیت ،توصیفی علمی است.
با توجه به فرضیه این پژوهش به این نتیجه میرسیم که محبت به امام حسین تأثیرات
شگرفی در زندگی انسانها چه مسلمان و غیر مسلمان میگذارد و یکی از راههای رسیدن به
سعادت اخروی و دنیوی میباشد.
کلید واژهها :محبت ،تربیت ،اهل بیت

 ،امام حسین
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 ،آثار تربیتی ،انسان.

میوهها و سبزیهای قرآنی در طب اسالمی
از دیدگاه امام باقر و امام صادق

و علم پزشکی روز

استاد راهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :ناهید عطائی
چکیده
موضوع این پژوهش میوه ها و سبزی های قرآنی در طب اسالمی از دیدگاه امام صادق و
یباشد ،میوه و سبزی در سالمت انسان نقش به سزایی دارد
و علم پزشکی روزی م 
امام باقر
که خداوند در قرآن به برخی ازآن ها اشاره نموده است و در روایات نیز به این موضوع توجه
یتواند کوشش در راه تقویت بنیههای
شده چرا که هرگونه تالش در راه سالم سازی جسم م 
معنوی و انسانی محسوب گردد و این راستا گیاهان و میوه ها جهت شفابخشی و سالمت بشر
و امام باقر با
یروند که اهل بیت :از جمله امام صادق
داروهای مفید و مؤثری به شمار م 
بردن نام و ذکر دستورات درمانی شان فواید آن ها را در درمان بیماری ها برای انسان یادآور
شدهاند.
باتوجه به غفلت مردم نسبت به خواص و فواید برخی از میوهها و سبزیها و عدم آگاهی
یشوند
نسبت به استفاده صحیح آنها با کمبود ویتامین مواجه هستند که دچار انواع بیماریها م 
یآید که استفاده صحیح میوهها و سبزیها باعث پیشگیری از
و در نهایت این نتیجه به دست م 
یشود و مهمترین هدف از این پروژه آشنایی با میوهها و سبزیهای قرآنی و هم
بیماریها م 
یباشد که فصل اول معرفی میوهها و
چنین خواص و فواید آنهاست که سرشار از ویتامین ها م 
سبزیهای قرآنی مانند :موز ،انگور ،انار ،ریحان ،کدو  ...و نحوه استفاده صحیح از آنهاست.
یباشد و فصل
فصل دوم :فواید میوههای قرآنی از منظر طب اسالمی و علم پزشکی روز م 
یباشد و در
سوم :فواید و خواص سبزیهای قرآنی از منظر طب اسالمی و علم پزشکی روز م 
نتیجه در این پروژه با میوهها و سبزیهای قرآنی و فواید و خواص آن هم از نظر علم پزشکی و
یشویم.
هم از منظر طب اسالمی آشنا م 
کلید واژهها :قرآن ،سبزی ،میوه ،طب ،طب اسالمی
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امام شناسی از دیدگاه احادیث رضوی

استاد راهنما :خانم خطیب باشی
پژوهشگر :مریم نعمانی
چکیده
است که با توجه به روایات
موضوع این تحقیق امام شناسی از دیدگاه احادیث رضوی
با
یگیرد .تاریخ زندگانی امام علی بن موسی الرضا
رسیده از امام رضا مورد بررسی قرار م 
رویکردهای همراه بود.
امام در مواجهه با شرائط سیاسی و فرهنگی جامعه ،زیرکانه در مقابل دسیسههای
خارجی و داخلی ایستادند .از آن میان ،برخورد امام با مسئله والیت عهدی و نیز پاسخ به
یباشد.
شبهات در احتجاجات و مناظرات م 
یدانند و در سخنان خود ،دائماً از اوصاف و
امام رضا امامت را منحصر در اهل بیت م 
یگویند.
ویژگی های امامان سخن م 
یشود مانند :آیه تطهیر،
از آیات متعددی استفاده م 
یها و عصمت امام
علم امام ،ویژگ 
آیه مودّت ،آیه عهد و نیز حدیث مشهور ثقلین که امام رضا به زیبایی آن ها را تفسیر
نمودهاند.
است ،دارای
از آن جا که امامت به عنوان تداوم رسالت و امام در جایگاه پیامبر
یتوان به تشکیل حکومت و زعامت سیاسی ،عدالت
مسئولیتهایی در جامعه است که از جمله م 
گستری در جامعه ،اتخاذ راهبردهایی در مسائل اقتصادی و ...اشاره کرد.
کلید واژهها :امام ،حدیث ،امام رضا

 ،سیره ،والیت
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مهارت های زندگی (گلچینی ازسیرهی رضوی

)

استاد راهنما :خانم مریم بلوچیان طرقی
پژوهشگر :سکینه اسدی
چکیده
یسازد تا نقش اجتماعی
یهاست که فرد را قادر م 
مجموعهای از توانائ 

مهارتهای زندگی

خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواستها ،انتظارات و مشکالت روزانه ،به
یهای الزم را برای کسب یک
ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثِّری روبه رو شود و توانائ 
زندگی موفِّق به دست آورد.
شگیری و
مهارتهای زندگی اقسام گوناگونی دارد از جمله :مهارت کنترل خشم ،پی 

درم ان وسواس ،مهارت انتخاب همسر و شغل ،مهارت تربیّت فرزند ،درمان استرس و  ...اما پایه
یباشد که عبارتند از :مهارت
و اساس برنامه مهارتهای زندگی مشتمل بر ده مهارت اصلی م 
خودآگاهی ،تصمیمگیری ،حل مسأله ،تفکِّر خلِّاق ،تفکِّر نقِّاد ،مقابله با هیجان ،مقابله با
نفردی سازگارانه و مهارت همدلی.
استرس ،برقراری رابطه مؤثِّر ،برقراری روابط بی 
یتوان به یک خانواده متعادل و موفِّق
مهارتهای زندگی م 

در پرتو آموزش و بکارگیری
دست پیدا کرد و چون خانواده اساس اجتماع است با شکوفائی آن جامعه نیز رشد یافته ،به
تعادل و موفِّقیّت دست پیدا خواهد کرد.
دستیابی

یباشد .او برای
از آن جا که هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال شایسته م 
مهارتهای الزم و ضروری است که مهارتهای زندگی یکی از این

به آن نیازمند کسب
مهارتهاست؛ بنابراین ضرورت فراگیری آن امری بدیهی است .اما در شریعت مقدّس اسالم،

یباشد.
م
و ائمهی اطهار
برترین الگوهای زندگی موفِّق برای انسان ،زندگی پیامبر اکرم
انسان با استفاده از الگوهای موفِّق راه رسیدن به موفِّقیّت را در زمان کوتاهتری طی خواهد
ژهای در بین مردم ما دارند و ما به
همجواری جایگاه وی 
به دلیل 
نمود .در بین ائمه امام رضا
رسم ادب و احترام زندگی این امام شریف را برای مطالعه مهارتهای زندگی در آن انتخاب
نورهائی واحدند که شناخت زندگی هریک از ایشان به منزله شناخت
نمودیم .هر چند ائمه
یباشد .در این اثر نکات روانشناسی در کنار فرازهائی از زندگی امام
زندگی سایر آن بزرگواران م 
قرار داده شده و در حقیقت زندگی ایشان تأیید نکاتی است که بزرگان علم
رضا
افتهاند.
روانشناسی پس از سالها مطالعه به آن ها دست ی 
کلید واژهها :مهارت ،سیره ،زندگی ،خانواده ،تربیّت
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بررسی احادیث پزشکی امام رضا

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :صفیه اسدی
چکیده
اسالم برای علم پزشکی اهمیت بسیاری قائل شده؛ چه آن که در احادیث [علم ابدان] در
کنار [علم ادیان ] قرار گرفته است ،که معصومین و من جمله حضرت رضا پیروان خوی ش
مودهاند که ره سالمتی را بپیمایند و مؤید این مطلب احادیث بسیاری
را به گونهای راهنمایی فر 
وارد شده میباشد.
از سوی آن بزرگواران و منجمله حضرت رضا
وهها و سبزیجات بیان نموده
امام در موارد گوناگون روایات بسیاری را در بیان خواص می 
که امروزه دانشمندان علم پزشکی و طب سنتی پس از سال ها مطالعه و تحقیق به فواید و
که قرنها پیش در عصری که پیشرفت علم و
مضرات آن ها پی برده و شگفتی کالم امام
تکنولوژی به این میزان نبود را نمایانگر است و شکی نیست که گذر زمان و کشفیات جدید
دانشمندان این شگفتی را دوصد چندان خواهد نمود.
عالوه بر آن توصی ههای امام در زمینه بهداشت عمومی از جمله مسواک زدن ،حجامت
کردن و ....و تطبیق آن با دانش امروز ،حقیقتاً انسان را شگفتزده کرده وگویای نهایت دانش و
یباشد.
علم الهی ایشان م 
دانشنامه احادیث پزشکی ,عیون االخبار الرضا  ،طب

در این پژوهش از کتابهایی نظیر
االئمه  ،وسایل الشیعه و  ....استفاده شده است.
کلید واژهها :امام ،امام رضا

 ،حدیث ،طب ،حجامت ،فصد
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سیری بر اقدامات سیاسی -اجتماعی -فرهنگی عمر بن عبدالعزیز

استاد راهنما :خانم فرزانه سعادتی فر
پژوهشگر :سیده ملیحه مهدی پور
چکیده
عمربن عبدالعزیز ،شیوهای متفاوت از خاندانش را در زندگی و حکومت در پیش گرفت .او
پس از رسیدن به خالفت باتوجه به اوضاع نامناسب جامعه و خشم مردم نسبت به بنی امیه،
دست به اصالحاتی زد .وی در ابتدا والیان و مسئوالنی را که بر خالف منافع مسلمین قدم
یداشتند ،از کار برکنار کرد و افرادی شایسته به جای آن ها گمارد و نیز رسیدگی به مظالم
برم 
و جلوگیری از اسراف و تجمالت دربار ،مبارزه با مفاسد خاندان اموی را دستور کار خود قرار داد.
از نظر شیعه از جمله اقدامات مهم او ،لغو سب علی و بازگردان فدک به آل رسول
است .عمربن عبدالعزیز در زمینه ی عمران و آبادی شهرها نیز اقداماتی در دوران
خدا
فرمانداری و خالفتش انجام داد ،همچون ساخت کاروان سراها ،جاده ها ،او موالی را که خطری
عمده برای دولت بنی امیه بودند ،در دوران حکومتش با برداشتن جزیه از آنان ،آرام نگه داشت.
عمربن عبدالعزیز برای ارتقای سطح علنی جامعه اسالمی به ارتباط با ملتها و اقتباس علوم و
فرهنگ آنها پرداخت.
وی هم چنین حوزه اسکندریه را که مهمترین مرکز علمی آن زمان بود به انطاکیه انتقال
ممنوعیت نگارش حدیث را که از

داد .عمربن عبدالعزیز برای حفظ علم دین وسنت پیامبر
زمان خلیفه ی اول ودوم بود؛ لغوکرد.
یکنند
دیدگاهها در مورد عمربن عبدالعزیز متفاوت است عدهای او را زاهد و دیندار معرفی م 
یدانند که تمام
یسنجند وعده ای دیگر او را فردی قدرت طلب م 
و اقدامات او را بر این مبنا م 
اقداماتش از جمله منع سب علی و مدح او از روی فریب میدانند.
این تحقیق دو بخش دارد .در بخش اول فصل اول :به حیات عمربن عبدالعزیز ،فصل دوم:
یپردازد و در بخش دوم شامل دو فصل که ،فصل اول:
اقدامات سیاسی عمر بن عبدالعزیز م 
اقدامات اجتماعی ،فصل دوم :اقدامات فرهنگی و فصل سوم جایگاه عمر درمنابع رجالی ،حدیثی
یباشد
تاریخی م 
کلید واژهها :عمربن عبدالعزیز ،خالفت ،اقدامات ،اصالحات.
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جایگاه قرآن و تفسیر آن در کالم امام حسن عسکری

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :فاطمه تفقدی
چکیده
یباشد
عنوان تحقیق حاضر«،جایگاه قرآن و تفسیر آن در کالم امام حسن عسکری » م 
که با هدف بیان اقدامات قرآن محور حضرت در شرایط خاص عصر ایشان و همچنین بررسی
محتوای تفسیر منسوب به حضرت و اعتبار استناد به آن ،صورت گرفته است تا راهگشای
شیعیان در عصر حاضر باشد.
امام حسن عسکری با توجه به شرایط حاکم بر عصر خود هرگز دست از صیانت دین و
تبلیغ معارف الهی بر نداشتند و همواره به تربیت شاگردان پرداخته و نیز اهتمام ویژهایی در رفع
شبهات و پاسخگویی به سؤاالت قرآنی داشتند.
در باب تفسیر قرآن ،روایاتی به صورت پراکنده در کتب روایی از حضرت نقل شده است و
یباشد و در حال حاضر
همچنین کتاب تفسیری از آیات اولیه قرآن نیز منسوب به حضرت م 
موجود است که طبق مقدمه آن طی هفت سال بر دو تن از شاگردان خود تدریس فرمودند.
در ارتباط با وثاقت این راویان و نیز انتساب این تفسیر به امام مناقشاتی وجود دارد که در
نتیجه آن ها ،از نظر سندی ،تفسیر حاضر فاقد اعتبار است؛ مگر این که با اعتماد به طریق شیخ
صدوق به این تفسیر سندش را بپذیریم ،از نظر محتوایی میز وجود برخی اضطرابها و تناضات
تاریخی و غلوهایی که در ارتباط با بعضی وقایع و معجزات پیامبر صورت گرفته ،به عدم اعتماد
یباشد که به لحاظ
برخی بزرگان به تفسیر شده است؛ اما در این کتاب روایاتی نیز موجود م 
یتواند صادر شود.
غنای محتوا ،جز از معصوم نم 
بنابراین همانند بسیاری از کتب روایی دیگر این تفسیر را باید به لحاظ محتوایی بررسی
کرد و در صورت صحت به آن استناد کرد.
عمده منابع نوشتاری ،زندگینامهها و کتب تاریخی که در رابطه با امام حسن عسگری
یباشد.
نوشته شده و همچنین کتب مرجعی که به بررسی روایات معصومین پرداختهاند ،م 
کلید واژهها :قرآن ،امام حسن عسگری

 ،حدیث ،تفسیر
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مدعیان دروغین مهدویت (اسماعیلیه – بابیه )

استاد راهنما :خانم مریم خطیبباشی
پژوهشگر :فاطمه مختاری
چکیده
این تحقیق تحت عنوان«مدعیان دروغین مهدویت» (اسماعیلیهبابیه) میباشد که بحثی دینی
و تاریخی است .مدعیان دروغین مهدویت کسانی هستند که ادعای مهدی بودن را داشته و
دارند و در پی قرون متوالی برای رسیدن به اهداف خویش دست از این ادعا بر نداشتهاند.
در طول تاریخ اسالم ،افراد زیادی از مقام شامخ مهدویت سوء استفاده نموده و سبب ظهور
فرقههای متعددی چون ناووسیه ،اسماعیلیه ،بابیه  ،و  ...شدهاند.
فرقه اسماعیلیه یکی از انشعابات تشیع میباشد که مهمترین اعتقاد آنان پذیرش امامت
پس از ایشان میباش .این فرقه به شاخههای
اسماعیل بن جعفر ،فرزند امام جعفر صادق
چندی چون اسماعیلیه خالصه ،مبارکیه ،قرامطه ،آقا خانیه و  ...تقسیم شدند.
فرقه بابیه نیز توسط علی محمد باب و حمایتهای استعمارگران در ایران شکل گرفت.
دعوتگران بابیه (حروف حی) به تبلیغ این آیین ساختگی در ایران پرداختند که از جمله آنان
قرةالعین میباشد .وی فعالیت های مهمی در ترویج این مذهب بخصوص در میان زنان انجام
داده است.
این رساله مشتمل بر سه بخش میباشد که به بررسی مدعیان دروغین مهدویت در طول
تاریخ اسالم و فرقه های اسماعیلیه و بابیه پرداخته است و در تدوین آن از کتاب های روایی،
مهدویت ،تاریخی و فرق و مذاهب استفاده شده است.
هدف کلی تحقیق آن است که با معرفی اشخاص مدعی مهدویت ،قدمی در تبیین جایگاه
منجی در ادیان و شناخت صحیح حضرت مهدی موعود(عجل اللِّه تعالی فرجه الشریف) بردارد و مهمتری ن
امتیاز آن تقسیمبندی مدعیان مهدویت به دو بخش قبل و بعد از تولد حضرت میباشد.
کلید واژهها :مدعیان ،دروغین ،مهدویت ،اسماعیلیه ،بابیه.
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سیره اهل بیت

در مواجهه با غالیان

استاد راهنما :سرکار خانم اعظم رحیمی
پژوهشگر :سمیرا هامونی
چکیده

یباشد ،یک جریان فکری انحرافی است که
غلو به معنای تجاوز از حد درباره کسی یا چیزی م 
در تاریخ طوالنی بشر و در میان ادیان و ملل مختلف (مصر ،یونان ،روم ،یهود ،نصاری و)...
همواره وجود داشته است.
و ادعای
غلو در اسالم به گزارش برخی منابع تاریخی پس از درگذشت پیامبر اسالم
در زمان حضرت
نمردن ایشان از سوی برخی صحابه خود را نشان داد و پس از پیامبر
علی و برخی از ائمه به حیات خود ادامه داد.
غالیان در طول حیات امامان شیعه به گروهها و شاخههای مختلفی تبدیل شدند و با قرار دادن
یگری و بیان عقاید کفرآمیز مانند اعتقاد به الوهیت انبیاء و
خود در شمار شیعیان و با اباح 
 ،اعتقاد به تناسخ ،انکار
ائمه ،اعتقاد به نبوت ائمه ،عدم ختم نبوت به پیامبر اسالم
معاد و انتساب دروغین به اهل بیت ،:اعمال ناشایست خود را مشروعیت بخشیدند.
اهل بیت با حساسیت فوق العادهای به مبارزه با این جریان انحرافی پرداختند و در مرحله
آن ها را
اول ضمن سفارش به اعتدال اعتقادی پرداختند ،اما هدایت و نصایح اهل بیت
در مرحله بعد ضمن اعالم برائت از غالت لعن و تکفیر ،آن ها
کارساز نشد ،لذا اهل بیت
دستور قتل و تعقی ب همه جانبه غالت را صادر کردند و با روشهای صحیح و منطقی خود
توانستند از حریم اهل بیت و اندیشههای ناب شیعه دفاع کنند.
تعجب این جاست که بعد از دوازده قرن و بعد از روشن شدن حقیقت توحید در جهان ،سید
علی محمد باب (شیرازی) و میزا حسین علی نوری از مطالب عرفانی عرفا و دراویش و پس از
سیره تمدن جدید اروپا در قلوب آنان و جوانان هواپرست مکتب جدیدی به نام بهائیت باز کرده
و سید باب با ادعای الوهیت و ربوبیّت ،جمعی از افراد فریفته مطالب عرفانی و مردم عوام پرست
به دور خود جمع کرده و به تناسب روز و به اقتضای مقام آنچه به عقل محدود و کوتاه خود
تشخیص دادهاند ،گفتهاند.
کلید واژهها :غلو ،غالی ،سیره ،اهل بیت
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بایستههای روحانیت از منظرامام خمینی و مقام معظم رهبری

(مدظله العالی )

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :مرضیه ارجمندی
چکیده
عنوان این تحقیق «بایستههای روحانیت از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری

(مد ظله

العالی)» میباشد .طالبان علوم دینی و فقیهان که از آن ها با نام روحانیت یاد میشود ،آیات و
روایات متعددی اشاره به این قشر دارد.
یباشد:
از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری سه وظیفه مهم بر عهده این قشر م 
بایستههای اخالقی ،وظایف علمی و بایستههای سیاسی.
یکند،
اکنون که در انقالب اسالمی ،اسالم خود را در لباس روحانیت به جهانیان معرفی م 
یشود.
اهمیت پرداختن به این موضوع روشن م 
شکلگیری فتنههایی جدید در کشور و در سطح جهان اکثراً توسط افرادی روحانی نما بوده
یدارد تا نگاهی دوباره به وظایف خویش داشته باشند.
است .این امر طلِّاب و روحانیون را وا م 
لزوم تهذیب نفس ،داشتن اخالص ،اهتمام به تحصیل علم و حضور در صحنههای سیاسی از
جمله مهمترین سفارشات امام خمینی و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به روحانیون میباشد.
کلید واژهها :روحانی ،تهذیب نفس ،امام خمینی  ،مقام معظم رهبری

104

(مدظله العالی)

نقش روحانیت در انقالب اسالمی
(در به ثمر رسیدن -تداوم و صدور انقالب)

استاد راهنما :خانم مریم شیخ االسالمی
پژوهشگر :زینب چراغی
چکیده
پژوهش حاضر نقش روحانیت در انقالب اسالم را در نظر داشته است تا از این طریق،
محوریت روحانیت را در عرصههای انقالب مشخص کند .بنابراین روحانی براساس نقشی که در
جامعه ایفا کرده است به یک نهاد اجتماعی تلقی شده است.
یدهند که در صف اول انقالب قرار گیرند .روحانیت به
حوزههای علمیه افرادی را پرورش م 

یهایی به مردم در مورد رژیم شاهنشاهی
یرود که آگاه 
عنوان عامل اصلی این انقالب به شمار م 
یشد ،مردم آگاهانه تصمیم بگیرند و با هوشیاری
یدانند که باعث م 
و نظام سلطنتی به مردم م 
و ائمه
کامل انقالبی را انتخاب کنند که والیت آن به دست برگزیدگان پیامبر
معصوم باشد.
برنامههای فرهنگی باعث زنده نگه

روحانیون با برگزاری مراسم عاشورا ،اعیاد مذهبی و دیگر
داشتن اسالم و انقالب اسالمی هستند.
رسالتهایی را که روحانیون در عرصههای مختلف برای انقالب

روی این اصل نمیتوانیم
یارزش تلقی کرد.
یتوانیم یک امر ساده و ب 
اسالمی انجام داده بودند را نادیده گرفت و آن را نم 
آگاهی که روحانیون در امور فقهی سیاسی ،اجتماعی و ...دارند اینها از مواردی است که
باعث قوام جامعه شده است.
نقش روحانیت در انقالب اسالمی در عرصههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است؛
لذا ثمر و تداوم نشر وظایف آن ها بصورت صریح بیان شده است تا این که ثابت شود آنها در
مهمتر آنکه احترامی که مردم برای آن ها قائل
داشتهاند و 

چشمگیری

همه عرصهها فعالیتهای
بودند ،باعث شده بود که انقالب را با همکاری هم بسازند که حتی رژیم با تمام تجهیزات و
وابستگی به کشورهای بیگانه نتوانند جلوی این انقالب عظیم را بگیرد.
کلید واژهها :روحانیت ،انقالب ،اسالم
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نقش بصیرت دینی در خلق حماسه سیاسی

استاد راهنما :خانم دکتر صدیقه رضایی
پژوهشگر :نادیا پورمند
چکیده
تحقیق حاضر با عنوان «نقش بصیرت دینی در خلق حماسه سیاسی» میباشد .بصیرت
دینی ،شناخت و آگاهی ،از جمله اوصافی هستند که در هر جامعه دینی نقش اساسی ایفا
میکنند و همواره تکتک افراد باید از این ویژگی برخوردار باشند .بصیرت دینی به خودی خود
در وجود هر کسی نیست بلکه جهت احیا شدن به مقدماتی نیازمند است و با رعایت اصول و
ضوابطی به دست میآید .همچنین برای حفظ و نهادینه شدن آن ،در وجود فرد نیز نیازمند
قوانین خاصی میباشد.
در اهمیت بصیرت و شناخت دینی ،همین بس ،که یادآور شویم در آیات قرآن و روایات به
طور مستقیم و غیرمستقیم از این واژه یاد شده است .از آن جایی که امروزه در همه جوامع در
بسیاری از مسایل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...اختالفاتی وجود دارد که منجر به تحریک
دشمنان و رسیدن آنان به مقاصد شومشان میگردد ،لذا ضروری است تا همگان در جهت رفع
این اختالفات ،با اتحاد و همگرایی و بصیرت دینی ،آن ها را مورد حل و فصل قرار دهند که این
مهم جز با ایجاد حماسه صورت نمیگیرد.
هدف کلی در این پژوهش تعریف و تبیین بصیرت دینی در خلق حماسه سیاسی میباشد.
در این پژوهش سعی شده است به طور اجمال به ابعاد بصیرت پرداخته شود و در حد امکان
مسائل را به صورت کاربردی بیان نماید.
این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانهای و بهرهگیری از روش توضیحی ،نقش وحدت را
مورد دقت و بررسی قرار داده است .عالوه بر استفاده از کتاب های روایی و نهج البالغه ،جامعه
شناسی و علوم سیاسی نیز بهره جسته است.
در این راستا ،بعد از مفهوم شناسی بصیرت دینی ،به بررسی راههای افزایش بصیرت دینی و
موانع آن پرداخته شده است .در نتیجه بصیرت دینی ،نقش بسزایی در خلق حماسه سیاسی
جهت ادارة نظام اسالمی دارد .برهمین اساس با توجه به تاکیدات رهبر فرزانه انقالب ،بصیرت و
بصیرتزایی و تبیین حقایق مسائل سیاسی در آحاد جامعه ،به منظور انسجام صفوف و ایجاد
وحدت در نظام،الزم و ضروری است..
کلید واژهها :بصیرت ،بصیرت دینی ،حماسه ،حماسه سیاسی
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نقش حوزه در فرهنگ سازی اقتصاداسالمی

استاد راهنما :خانم معصومه سادات هاشمی
پژوهشگر :کبری نظری
چکیده
این تحقیق تحت عنوان «نقش حوزههای علمیه در فرهنگ سازی اقتصاد اسالمی» تدوی ن
شده مبنی بر این که علما و حوزهها باید در راستای رسیدن به اقتصاد ناب اسالمی ،در باال
بردن سطح عالم در فرهنگ جامعه عمالً و زباناً پیش قدم باشند و با بیان مضراتِ وابستگی
اقتصادی ،مصرف گرایی و عدم تالش و کوشش و فرهنگ صحیح را جایگزین فرهنگ غلط
بنماید و جامعه را به سوی تعالی سوق دهد و همچنین با هدف توسعه اقتصادی علم در بعد
مادی و هم در بعد معنوی.
این تحقیق مشتمل بر دو فصل است .در فصل اول به بیان نقش حوزه در تبیین اقتصاد
اسالمی که شامل مباحثی پیرامون تبیین اقتصاد در آیات و روایات ،تدوین متون اقتصاد اسالمی
و مؤلفههای اقتصاد اسالمی است.
در فصل دوم به بیان نقش حوزه در ترویج و تقویت اقتصاد اسالمی پرداخته شده که شامل
ترویج و تشویق تولیدات داخلی و ترویج اصالح الگوی مصرف و توجه دادن به نقش ایمان و
تقوی در توسعه اشاره شده است.
در عصر حاضر علما و حوزههای علمیه به عنوان پایههای اصلی نشر معارف دین و بیداری
مردم و بیان مباحث اقتصاد اسالمی و الهی از البهالی منابع روایی و قرآن در راستای رسیدن به
اقتصاد سالم و این تحول یقیناً با پیش گامی علما و حوزه علمیه و استفاده از ابزارهای تبلیغی
اسالم رخ خواهد داد.
در این تحقیق از منابع روایی ،لغت نامه و سایر کتب نیز استفاده شده است.
کلید واژهها :اقتصاد ،اقتصاد اسالمی ،فرهنگ ،حوزههای علمیه
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جنگ نرم با تأکید بر نقش رسانهها

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :نسرین کمال فر
چکیده
تحقیق حاضر با عنوان«جنگ نرم با تأکید بر نقش رسانهها» ،بحثی پیرامون جنگ نرم و
عملیات روانی میباشد .هدف از نگارش این تحقیق ،آشنایی با مقولهی جنگ نرم و ابزار و
تاکتیکهای آن است.
ضرورت این بحث زمانی آشکار میشود که عدم آشنایی با این مقوله از جنگ و ابزارهای آن،
خسارات جبران ناپذیری را بر ملت و بدنه نظام و حکومت وارد میکند.
جنگ نرم یعنی تحوالتی که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی مدل و الگوهای رفتاری
مورد قبول یک نظام سیاسی میشود .جنگی است که از سوی دشمن ،با سالح تبلیغی روانی،
به دور از مداخله یا اقدامات فیزیکی مستقیم و غیر مستقیم ،انجام میشود.
این تهدید ،عموماً در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی شکل میگیرد .ابزار آن هم در
قالب ابزارهای دیپلماسی عمومی ،روانی و رسانهای است .از میان ابزارهای جنگ نرم ،نقش
رسانهها تا آنجاست که به گمان عدهای «جنگ نرم» همان «جنگ رسانهها» است.
رسانهها ،مکمل سیاست و قدرتاند ،هر جا که قدرتی هست ،حتماً در کنار آن رسانهای
قوی نیز وجود دارد .رسانههای صوتی ،تصویری و نوشتاری ،بهترین راه برای تغییر ذهنیتها،
باورها و ارزشهای یک ملتاند.
راه مقابله با این تهدیدها ،آشنایی با جنگ نرم و ابزارهای مورد استفاده در این جنگ است.
که این آشنایی ،از طریق تحقیق و پژوهش در این حوزه میسر میشود.
منابع مورد استفاده در این تحقیق ،شامل کتاب ،روزنامهها ،مجالت ،فصلنامهها و سایت؛
میباشد.
متن حاضر در دو بخش جمعآوری شده است که به بررسی جنگ نرم و نقش رسانهها
در آن میپردازد.
کلید واژهها :جنگ نرم ،تاکتیک ،تهاجم ،مقابله  ،رسانه.
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جریانشناسی تکفیر
و راههای مقابله با آن از دیدگاه مقام معظم رهبری

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری قرقی
پژوهشگر :زهرا خزاعی
چکیده
موضوع تحقیق حاضر «جریانشناسی تکفیر و راههای مقابله با آن از دیدگاه مقام معظم
رهبری» میباشد.
در حال حاضر یکی از عوامل مهم فتنهگری جریان تکفیری است که دشمن دست ساز
جهان غرب و صهیونیست میباشد و در لباس دفاع از سنت ،عمالً در مسیر تأمین منافع غربیان
میباشد بدین جهت شناخت جریان تکفیر از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.
پیشینهی جریان تکفیر ،به صدر اسالم برمیگردد و اکنون دارای گروههای گوناگونی است از
جمله گروه «داعش» ،که با شعار به ظاهر حق پرستانه توحیدی جنایات غیرانسانی مرتکب
میشوند و غیر خود را کافر میپندارند و اقدام به کشتار مسلمانان میکنند که این جریان و
فعالیت آنان توسط رهبری مورد توجه قرار گرفته است و ایشان راههایی را در مقابله با این
جریان بیان نمودهاند و ما باید با توجه به بیانات رهبری با این جریان خطرناک مقابله کنیم تا
دیگر شاهد خونریزیهای بیرحمانه نباشیم هر چند که این جریان پایان نمییابد و تنها در
قالب گروههای مختلف فعالیت میکنند و راه نابودی آنان از طریق از بین بردن غرب و
صهیونیست امکانپذیر میباشد.
همچنین روش تحقیق برای جمعآوری مطالب کتابخانهای و از کتابهای مختلفی استفاده
شده است.
کلید واژهها :جریانشناسی ،تکفیر ،کفر ،بیانات رهبری ،داعش
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زندگی
نامه
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زندگی زراره بن أعین و جایگاه وی در حدیث شیعه

استاد راهنما :صدیقه محقق نجفی
پژوهشگر :معصومه اکبری
چکیده
پژوهش حاضر در مورد «زندگی زراره بن أعین و جایگاه وی در حدیث شیعه» تدوین شده
است.
حوزه کوفه یکی از پایگاههای نشر مواریث حدیثی شیعی بوده است و خاندان «أعین» و
خصوصاً «زراره بن أعین» جزء کارشناسان حدیث این حوزه بوده و شاگردان زیادی را پرورش
نقش کلیدی و اساسی در نشر روایات
داده است .وی به عنوان صحابی خاص صادقین
ایشان داشته است.
زراره جزء اصحاب اجماع طبقه اول بوده و به علت انجام خدمات بیشمار به شیعه مورد
طعن و حسادت غُ الت قرار گرفت .از این رو اخبار مذموم و جعلی چندی در مورد وی منتشر
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
انجام گرفته است تا رفع ابهامات از این شخصیت بزرگوار حدیثی گردد .همچنین از آن جا که
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.
طبقهبندی و موضوعیابی روایات زراره جهت آشکار شدن دامنه فعالیت او در زمینه حدیث و
میزان تبحّر وی در برخی علوم دینی چون فقه ،کالم و ....ازدیگر موارد این تحقیق است.
در
هدف این تحقیق آشنایی بیشتر با یکی از مفاخر حدیثی شیعه ،بیان نقش صادقین
تربیت فقهای کار آزموده ،باالبردن سطح اطالعات پژوهشگر و مخاطبان است.
در این تحقیق به اعتبار نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی و به اعتبار جمعآوری اطالعات
کتابخانهای میباشد .از این رو اطالعات با توجه به کتاب های رجالی و تاریخی تدوین شود تا
موثق و دارای سند باشد.
کلید واژهها :زراره ،آل أعین ،روایات ،مدح ،ذم ،حدیث ،شیعه
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سیری در زندگی و فعالیت های سیاسی حضرت احمد بن موسی

استاد راهنما :خانم صدیقه محقق نجفی
پژوهشگر :مهناز قصابی زمان آبادی
چکیده
آشنایی بیشتر

هدف از تحقیق در زندگی و فعالیتهای سیاسی حضرت احمد بن موسی
با زندگی و شخصیت ایشان میباشد.
ملقب به شاهچراغ ،بعد از امام رضا از محبوبترین فرزندان
حضرت احمد بن موسی
میباشد .وی مردی پرهیزکار ،جلیلالقدر و کریم بوده ،که به آزاد کردن
امام موسی کاظم
بردگان در راه خدا و تألیف قرآن به خط خود مشهور بوده است.
داد .تاریخ
آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارشان دست بیعت به امامت حضرت رضا
در قیام ابوالسرایا را تأیید کردهاند .ایشان در زمان
نویسان حضور حضرت احمد بن موسی
در خراسان به نیابت از برادر خود در مدینه حضور داشت و پس
اعالم والیتعهدی امام رضا
از مدتی برای دیدار و ملحق شدن به برادر ،همراه با مهاجرانی از سادات رهسپار ایران گردیدند.
قبل از نائل شدن به دیدار برادر و حمایت از ایشان ،در شهر
حضرت احمد بن موسی
شیراز در جنگ با مأموران حکومتی به شهادت رسیدند.
مدفون شدن پیکر مطهر آن حضرت و کشف مقبره ایشان بعد از گذشت دو قرن از شهادت
وی و ساخت بقعهی ایشان در این شهر آن مکان را تبدیل به زیارتگاه مذهبی نمود.
این تحقیق به اعتبار موضوع ،تاریخی و به اعتبار ماهیت ،توصیفی و به اعتبار روش
جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای میباشد ،که با استفاده از اسناد و کتب موجود و معتبر تاریخی
و دینی تدوین گردیده است.
این تحقیق شامل سه فصل میباشد که عبارت است از:
 .1فصل اول نگاهی به زندگی ،فضائل و کرامات حضرت احمد بن موسی
 .2فصل دوم اوضاع سیاسی واجتماعی در زمان حضرت احمد بن موسی
 .3فصل سوم بقعه و بارگاه مطهر حضرت احمد بن موسی
کلید واژهها :احمد بن موسی

 ،شاهچراغ ،فعالیتهای سیاسی ،فرقه احمدیه ،شیراز
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زندگی عالمه فضل بن حسن طبرسی و نقش او در تاریخ اسالم

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :زکیه پرموته منش
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان «زندگینامه عالمه طبرسی و نقش او در تاریخ اسالم» است که به
بررسی توصیفی و تاریخی زندگی و اندیشههای این مفسر و عالم بزرگ قرآن میپردازد
شخصیتی که از کودکی و نوجوانی به آموزش علوم مختلفی چون قرائت ،ادبیات عرب ،تفسیر،
فقه ،اصول و حدیث پرداخته و نیاز عامه مردم را به نیاز شخصی خود ترجیح داده است.
اگر چه طبرسی در دستگاه حکومت وقت ،مقام و منصبی را اختیار نکرد ولی با نگاشتن
کتاب های متعدد ،نظریه سیاسی خود را اعالم کرد مانند کتاب آداب الدینیه للخزانه المعینیه
که این کتاب برای وزیر سلجوقی ابونصراحمد بن فضل نگاشته شده است و شامل  14فصل از
ابواب اخالق و تربیت است طبرسی در این اثر با اتکا به روایات معصومین دین ،آداب فردی را
در زمینههای مختلف بیان میکند و در خاتمه کتاب نکات ارزشمندی در خصوص شیوههای
رفتار حاکم با مردم را بیان میکند و طبرسی در خصوص رابطه فقیه و سلطان ،گرفتن منصب
از سلطان جائر را جایز دانسته و بر آن تأکید کرده است.
ثمره تالش این بزرگوار در شصت سالگی کتابی عالی قدر به نام مجمع البیان است که در
آن آیات مربوط به اصول دین را تفسیر کرده است و مباحث عمده کالمی این تفسیر ،افعال
بندگان ،مسئله جبر و اختیار ،رویت خداوند در قیامت ،اسالم و ایمان افراد ،شفاعت و عصمت
ائمه شیعه است.
فتاوی خاص مرحوم طبرسی در بین فقهای قدیم مشهور است ایشان در باب معاصی کبیره
معتقد است که همه معاصی کبیره است و اگر معصیتی صغیره نامیده میشود نسبت به گناه
بزرگتر است.
در این پژوهش سعی بر آن است که آشنایی بیشتری نسل امروز با زندگی و آثار عالمه
طبرسی رحمه اهلل علیه پیدا کنند و این بزرگان را چراغ راه هدایت خود قرار دهند.
کلید واژهها :مجتهد ،تفسیر کردن ،تنازع مذهبی

113

بررسی تطبیقی آرای کالمی شیخ صدوق و شیخ مفید

رحمه اهلل علیهما

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :ملیحه صاحبی کالته آخوند
چکیده
رحمه اهلل علیها

است.
موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی آرای کالمی شیخ صدوق و شیخ مفید
شیخ مفید متکلم و فقیه امامی قرن چهارم است .ایشان در استدالل های مسائل کالمی عالوه
بر نقل از عقل هم بهره می جوید؛ اما محوریت در استدالل ها ،تعقل است و اگر حدیثی مخالف
احکام عقول باشد آن را طرد می کند .در واقع رویکرد کالمی ایشان عقلی ـ نقلی است.
شیخ صدوق متکلم و محدث امامی قرن چهارم است که رویکرد ایشان در استدالل آرای
کالمی نقلی ـ عقلی است؛ یعنی از هر دو بهره می جوید اما محوریت با نقل است و اگر یک رأی
کالمی مخالف نقل باشد هر چند عاقالنه باشد ،آن را طرد میکند.
با توجه به اختالف رویکرد شیخ صدوق و شیخ مفید ،اختالفاتی در آراء کالمی این دو
بزرگوار مشهود است .شیخ مفید انتقاداتی را به شیخ صدوق وارد کرده است که در چهار موضوع
میتوان دستهبندی کرد:
مخالفت با قرآن ،مخالفت با سایر احادیث (استناد به احادیث مفرد و شاذ و ضعیف) مخالفت
با قواعد زبان و لغت عربی و...
دلیل وجود اختالف در آرای کالمی این دو بزرگوار ،میزان به کارگیری عقل و نقل در
استدالل هایشان است .هنگام هم طرازی بیّنات در اثبات عقاید کالمی ،شیخ مفید عقل را
رجحان میدهد و شیخ صدوق نقل را.
دلیل دیگر اختالف میان آرای این دو متکلم ،انگیزه آن ها در نگارش آثارشان است .انگیزه
شیخ صدوق رد شبهات بوده و انگیزه شیخ مفید اثبات عقاید شیعه و دفاع از آن ها بوده است.
لذا این دو بزرگوار در استفاده از عقل و نقل و در غایت شناسی دارای سعه و ضیق دایرة عمل
بودهاند و همین باعث وجود اختالفاتی در آثارشان شده است و اختالفات آن ها مبنایی نبوده
بلکه مفید ،ادامه دهندة راه صدوق بوده اما با توجه به شرایط زمان و اهداف خودشان ،مفید از
عقل بیشتر استفاده کرده و صدوق از نقل بیشتر استفاده کرده است .بنابراین اختالفات موجود
قابل حل و فصل است.
کلید واژهها :رویکرد ،آراء ،عقل ،نص ،نقل ،کالم.
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زندگی،افکار ،آثار عالمه محمد باقرمجلسی

استاد راهنما :جناب آقای احمد منتظری عزین آبادی
پژوهشگر :بی بی بتول عوض زاده
چکیده
محمد باقر اصفهانی مشهور به عالمه مجلسی در سال ( 1037ه ق) در زمان شاه عباس
اول و در زمان شکوفایی شیعه و متون شیعی در قالب های متنوع به دنیا آمد .ایشان علوم
مختلف را نزد اساتید بزرگواری همچون پدر بزرگوارش آموخت و شاگردان و فرزندان فرهیخته
ای تحویل جامعه داد .بعداز  73سال عمر با برکت در سال ( 1110ه ق ) در زادگاهش در
گذشت.
اندیشهها و افکار عالمه تحت تأثیر جو سیاسی آن زمان بوده ولی بعضی فتاوا و عقاید
ایشان نظیر والیت فقیه  ،تعامل با حاکمان ،صفات حاکم ،انواع حکومت و ....نشان دهنده مبانی
کالمی و فقهی ایشان بوده است.
ایشان در ابوب مختلف فلسفه مانند تفسیر و جایگاه عقل ،حدوث زمانی عالم ،تجرد
فرشتگان و اجنه و معاد اظهار نظرهای متعددی نمودهاند .ولی با فلسفه متداول زمان خود
سخت به ستیز پرداخته و آن را ترجمه فلسفه یونان و گروه فالسفه را خارج از دین میدانند.
حجم آثار ایشان را حدود هفتصد و پنجاه میلیون کلمه (حدود دویست جلد کتاب امروز)
میدانند که به دو زبان فارسی و عربی روان تالیف شده است
کلید واژهها :عالمه مجلسی ،سیاست ،فلسفه ،افکار ،آثار.
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بررسی زندگی مالصدرا
و نقش وی در پیشبرد فلسفهی اسالمی

استاد راهنما :خانم مریم خطیب باشی
پژوهشگر :مرضیه عابدیان
چکیده
پژوهش حاضر در مورد زندگی مالصدرا و نقش وی در پیشبرد فلسفه اسالمی تدوین شده
است.
مالصدرا فیلسوف بزرگ قرن دهم هجری با ترکیب چهار مکتب مهم عرفانی ،فلسفی و دینی
شامل مشاء و عرفان محی الدین عربی و آموزههای دینی اسالم ،مکتبی بزرگ به نام حکمت
متعالیه را بنیان نهاد و تأثیری شگرف بر فلسفهی اسالمی گذاشت.
در این پژوهش به ادوار مهم زندگی ایشان از کودکی تا دوران پیری بررسی شده و سپس
یریزی
اساتید ،شاگردان و فرزندان ایشان معرفی و منابع فکری مالصدرا که تأثیر به سزایی در پ 
حکمت متعالیه توسط ایشان از جمله قرآن و احادیث ،کتب فلسفی ،عرفانی و کتب کالمی بیان
شده و در پایان به برخی از مهم ترین نظریه های ایشان در فلسفه که تحولی اساسی در نظام
فلسفه اسالمی ایجاد نموده از جمله بحث اصالت وجود و حرکت جوهری اشاره شده است.
مالصدرا عالوه بر مقامات علمی ،در عبادات و تصفیه نفس نیز صاحب بهره کامل بوده است.
وی با تحقیقات جالب توجه خود سرنوشت فلسفه اسالمی را عوض کرد و توانست بسیاری از
مسائل پیچیده فلسفی را که تا قبل از او ،فالسفه از جمله ابن سینا در اثبات آن عاجز بودند ،از
جمله معاد جسمانی را اثبات نماید.
هدف از این پژوهش ارائه الگویی مناسب از زندگی و اندیشه های فلسفی ایشان برای نسل
امروز به منظور فراهم نمودن بستری مناسب جهت رشد و ارتقاء تفکر فلسفی خرد ورزی که با
یباشد.در این پژوهش از منابع تاریخی استفاده شده
تعالیم ناب اسالمی عجین شده است ،م 
است.
کلید واژهها :مالصدرا ،فلسفه ،جوه ،وجود.

116

شخصیت مالصالح مازندرانی و روشهای او در شرح اصول کافی

استاد راهنما :خانم سادات هاشمی
پژوهشگر :عاطفه کمالی
چکیده
زندگینامه اثری است که در آن وقایع زندگی شخصیتهای مهم دینی و علمی شرح داده
میشود.
در این تحقیق هدف آشنایی بیشتر با یکی از مفاخر حدیثی شیعه و بیان روشهای او در
شرح اصول و کافی است.
دارای اهمیّت بسیار واالیی است و زمانی
از آن جائی که سنت و احادیث معصومین
میتوانیم به اهمیّت کالمشان پی ببریم که احادیث را کامالً درک کنیم ،چرا که اگر حدیثی
خوانده شود ولی درک نشود گویی خوانده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته ،از آغازین روزهای
جعل و وضع احادیث از ناحیه بدخواهان فراهم شد و
صدور روایت از ناحیهی پیامبر اسالم
همین باعث آسیبهای جدی به احادیث نبوی شد چرا که احادیث آنها را دچار تناقض ساخت
و حقیقت امر را به ابهام کشید.
به همین جهت از آغاز راویان با مراجعه به امامان و اصحاب بزرگ آنان به فهم وصل روایات
کمک میکردند و پس عالمان اسالم هرکس به فراخور دانشی که داشت به شرح و تبیین
احادیث رسیده از معصومین پرداخت که شرح اصول کافی یکی از بهترین شروح احادیث است.
باتوجه به این که در جامعه کنونی شرح و خاطرات علمای گذشته به فراموشی سپرده
شده ،امید است با پرداختن به این موضوعات بتوان راهی را جهت زنده نگه داشتن یاد عالمان و
الگو قرار دادن روش زندگی آنان فراهم نمود ،پس این ضرورتی است که بتوانیم چنین
شخصیتهایی را به جامعه معرفی کنیم تا همه با زحماتی که ایشان برای شناساندن بهتر
احادیث ائمه که بهترین سرلوحه برای زندگی ماست آشنا شوند ،چهبسا مالصالح مازندرانی با
شرح خود توانسته است به تبیین هر چه بهتر احادیث بپردازد و با پشتکار خود سرمشقی برای
جوانان امروز باشد.
کلید واژهها :شخصیت ،مالصالح ،روشها ،اصول کافی
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سیری در زندگی و اندیشههای عالمه طباطبایی

استاد راهنما :جناب آقای احمد منتظری
پژوهشگر :سارا مرتضائی
چکیده
یباشد که به
این پژوهش با عنوان «سیری در زندگی و اندیشههای عالمه طباطبایی» م 
شههای عالمه طباطبایی ،فیلسوف و مفسر بزرگ
بررسی توصیفی و تاریخی از زندگی و اندی 
یپردازد.
قرآن کریم م 
یها بود که از او فردی
شخصیتی که زندگی سختی را پشتسر گذاشت و تحمل همین سخت 
با ویژگیهای اخالقی وا ال ساخت .عالمه با وجود مشکالت بسیار به کسب علم و معارف اسالمی
ینظیری را
پرداخته و از محضر استادان بزرگ زمان خود بهره جسته و خود نیز شاگردان ب 
تربیت نمود .ایشان تمام عمر خود را به تحصیل و تحقیق پرداخت و به بررسی آراء و نظرات
همهی نسلهای بعد
دانشمندان گذشته و معاصر همت گماشت .در نتیجه آثار ارزشمندی برای 
از خود به خصوص در زمینه تفسیر و فلسفه به جای گذاشت.
عالمه طباطبایی تفسیری از خود به جای گذاشت که یکی از تفاسیر بزرگ شیعی به شمار
یرود .عالمه در نگارش تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن» از منابع بسیاری استفاده نموده و
م
این تفسیر با روش قرآن به قرآن رشتهی تحریر درآمده است.
یتوان به ابتکاری بودن ،کاربرد داشتن و نگاه نقادانه به روایات اشاره
از ویژگیهای آن م 
یکند که جواب گوی مسائل روز باشد.
نمود .این تفسیر مطالبی را از قرآن مطرح م 
عالمه در تفکر فلسفی خود هم به فلسفه اسالمی نظر داشته و هم آراء و نظریات فلسفی
یدهد .ایشان به هر سه مکتب فکری اسالمی (مشاء ،اشراق ،حکمت
جدید را مورد توجه قرار م 
متعالیه ) تسلط کامل داشت .عالمه در موضوعات مختلف فلسفی نظری هها و ابتکاراتی نیز
داشتند.
این استاد بزرگ از نظر عرفان علمی و عملی در درجه بسیار ممتازی قرار داشتند .از نظر
عالمه سالکان به دو گروه تقسیم میشوند :یکی آنانی که میخواهند آثار غریب نفس را که از
حیطه اسباب مادی خارج است کسب کنند و از این راه ،راهی برای رسیدن به اغراض خود
یخواهند با دل کندن از امور مادی به حقیقت
بیابند و دوم آنانی که با خود نفس کار دارند و م 
آن آگاه گردند.
کلید واژهها :آرا ،اندیشه ،عالمه ،تفسیر ،فلسفه.
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شمع انجمن
(سیری در زندگی سید محمد مهدی بحر العلوم)

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری
پژوهشگر :اعظم ساالری شوربیگی
چکیده
تحقیق حاضر با عنوان «شمع انجمن» که به بررسی جنبههای مختلف زندگی این عالم کم
نظیر میپردازد.
سخن گفتن از عارفی بیبدیل ،در روزگاری که با رنگ عرفان در پی تخریب بنیان اجتماع و
تحریف افکار جوانان طالب معنویت است امری الزم به شمار رفته و الگوگیری از زندگی ایشان
در راه کسب فضائل واالی انسانی مفید فایده است.
سید مهدی که از نوادگان امام حسن مجتبی است ،در سال 1154ق ،در کربال به دنیا
آمد و از کودکی آموختن را آغاز کرد.
عالمه در طول زندگیشان سفرهای ارزشمندی باالخص به خراسان و مکه مکرمه داشتند
که حاوی آثار و برکات فراوانی بود و بزرگان و علما در یگانه روزگار بودن وی به جهت علم و
درایت اتفاق نظردارند.
ایشان از افراد مدیر و مدبر زمان خود بوده که پس از رسیدن به مقام مرجعیت جام عه
اسالمی را سامان بخشید.
تألیفات وی از جمله دره النجفیه ،رساله سیر و سلوک ،اشعار و مرثیههای ایشان و ...اگر چه
اندک اما عمیق و پربارند.
بررسی زندگانی سید بحرالعلوم ،نشانگر تک بعدی نبودن وی و توانمندی علمی بسیار
اوست .این که مسلمان واقعی باید دینش کاربردی بوده و دیگران را به فیض برساند.
کلید واژهها :سید بحرالعلوم ،کرامات معنوی ،اندیشههای عرفانی ،مناظره.
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مروری بر زندگی علمی و اندیشههای سیاسی
عالمه محمد حسین نائینی

استاد راهنما :جناب آقای احمد منتظری
پژوهشگر :اکرم باخرد
چکیده
عالمه نائینی از جمله تئوریستنهای مشروطه بود که در 1277ه.ق به دنیا و بعد از
تحصیل در حوزه علمیه اصفهان و پرورش دینی و اخالقی به نجف عزیمت نمود و مشغول درس
یکرد .ایران در آستانه دگرگونیهایی بود که به مشروطه
شد ،در زمانهای که ایشان زندگی م 
یشد.
ختم م 
هدف از مشروطه تغییر نظام استبدادی و سلطهگری مطللق شاه به تشکیل پارلمان و
دخالت علما و روشنفکران و مردم در امور مملکت بود .در این بستر تاریخی عالمه نائینی به
همراه دیگر علما دست به فعالیتهایی برای مشروطه زدند.
عالمه نائینی با نوشتن کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله را توانست منظور خود را از فقه
سیاسی و مشروطه خواهی نشان دهد.
درباره اندیشه سیاسی عالمه باید گفت ایشان ابتدا مفهوم حکومت را بیان نمود و بعد به
انواع استبدادی و والیی پرداخت که نوع استبدادی و تملیکیه را رد نموده و حکومت والیی را
مورد خواسته شارع بیان نمود و تفاوت حکومت استبدادی و حکومت والیی را در این دید که
حکومت استبدادی شخص شاه مالک جان و مال مردم است ولی در حکومت والیی رهبر و
پادشاه مالک نیست و حکومت در دست او امانت است و مالکیت فقط از آن خداست.
یپردازد و آن را از منظر دین بررسی
در ادامه بحث عالمه به بحث آزادی و مساوات م 
ینماید که باید در حکومت والیی وجود داشته باشد تا نظام و حکومت الهی و عدالت پیشه بر
م
مردم حاکم شود.
در این نوشتار از کتبی تاریخی مانند «عالمه نائینی فقیه نظریه پرداز» و «تاریخ نهضت
های دینی و سیاسی معاصر» و سایر منابع مرتبط استفاده شده است.
کلید واژهها :نائینی ،اندیشه سیاسی ،حکومت ،مشروطه ،مشروع ،والیت ،استبداد
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بررسی سیرهی علمی سیاسی سید محمد تقی خوانساری

استاد راهنما :خانم سمیه حسین پور
پژوهشگر :فاطمه زرعی
چکیده
در این تحقیق به بررسی «سیره علمیسیاسی سید محمد تقی خوانساری» از علمای معاصر
پرداخته میشود .مطالعه و پژوهش پیرامون زندگی عالمان وارسته سبب ایجاد انگیزه و رویش
افقهایی در زمینههای علمی فکری و بعد معنوی زندگی انسان میشود .البته آگاهی کم افراد،

یشود که ممکن
نسبت به زندگی بزرگان سبب شناخت محدود از ابعاد مختلف زندگی ایشان م 
است گاهی سبب کاهش بهرهگیری مردم از ایشان و ناشناخته ماندن چهره و تجربهشان گردد.
این تحقیق سعی دارد که تاریخچه ایشان در زمان کودکی تا جوانی به بعد علمی ،فضایل
اخالقی و مبارزات سیاسی را به رشته تحریر در آورد .هدف از این تحقیق شناخت علمای زمان
خویش و الگو گرفتن افراد به ویژه طالب از راه و روش ایشان در زندگی خود میباشد .ایشان
یرسد.
یکی از علمای معاصری هستند که نسبشان به امام موسى بن جعفر م 
سید محمد تقى هوشی سرشار داشت که توانست در مکتب خط را به خوبى بیاموزد و
قرآنى را به خط خود بنویسد و آن را وقف مسجد کند .حوزه خوانسار که در آن زمان به برکت
پدران سید محمدتقى و دیگر فرزانههاى علمىاش رونقى داشت ،دومین مکانی بود که ایشان در
دامنش استوارى یافت و در هفده سالگى ادبیات عرب و دیگر پایههاى مقدماتى علوم اسالمى را
فراگرفت او در همین مدت قسمتهایى از فقه و اصول دوره سطح را خواند .آیتاهلل خوانسارى
آیتاهلل حائرى در درسشان شرکت کرد و خود نیز جداگانه به
در حوزه سلطان آباد به احترام 
تدریس فقه ،اصول و حکمت پرداخت .دیرى نگذشت که او توجه آیت اهلل حائرى را به خود
جلب نمود .آقاى خو انسارى در مسلک یاران نزدیک و مشاوران برجسته ایشان قرار گرفت وى
در پى این نزدیکیها نقش برجستهاى در شکلگیرى حوزه علمیه قم ایفا کرد .آیت اهلل
خوانسارى همگام با آیت اهلل حاج آقا حسین قمى ،در مبارزه علیه کشف حجاب ،پیشگام بود.
آنگونه که ایشان در آن جو پر اخت ناق در فتواى روشنگرانه بر ضرورى بودن حجاب پاى فشرد.

روش تحقیق برای جمعآوری مطالب کتابخانهای است و از منابع سیره ،تاریخی و روایی
درآن استفاده شده است.
کلید واژهها :خوانسار ،شخصیت محمد تقی خوانساری ،تالیفات خوانساری.
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بررسی سیره و زندگی اندیشمند قرآنی
آیت اهلل معرفت

رحمه اهلل علیه

استاد راهنما :خانم کشمیری
پژوهشگر :فاطمه عابدی نسب
چکیده
تحقیق حاضر با عنوان «بررسی سیره و زندگی آیت اهلل معرفت» جهت آشنایی با شخصیت
واالی علمی این استاد وارسته جمع آوری شده است.
در این تحقیق ابتدا توضیح اندکی درباره زندگی علمی آیت اهلل معرفت و آثار ایشان آمده
است .در ادامه ،نظرات علوم قرآنی استاد بیان شده است .از جمله :نزول قرآن ،ایشان معتقد به
نزول تدریجی قرآن بود.
همچنین در مورد نسخ آیات قرآن معتقد بود ناسخ و منسوخ بطور مطلق وجود ندارد .در
این مورد نظری تازه داشت که میتوان به نسخ تمهیدی ایشان اشاره کرد.
ایشان برای تأویل صحیح آیات قرآن مالکهایی بیان کرده بود .و معتقد بود تأویل همان
بطن قرآن است .استاد بزرگوار اعجاز قرآن را به اعجاز بیانی ،علمی و تشریعی تقسیم کرده بود.
ایشان معیار اصلی پذیرش یک قرائت را هماهنگی آن با قرائت عامه مردم میدانست.
این تحقیق بر آن شده تا نظرات علمی این بزرگوار را در حوزه علوم قرآنی جویا شود .هر
چند آگاهی از تمام نظرات ایشان در این تحقیق نمیگنجد.
با توجه به موضوع تحقیق ،روش آن به اعتبار هدف ،توصیفی و به اعتبارموضوع،
قرآنیتاریخی است .به اعتبارجمع آوری ،نیز کتابخانهای است.
در این تحقیق ،از کتب علوم قرآنی ،مجالت تخصصی علوم قرآنی و تراجم استفاده شده
است.
کلید واژهها :علوم قرآنی ،آیت اهلل محمد هادی معرفت ،التمهید فی علوم القرآن ،نسخ،
اعجاز قرآنی
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زندگی و اندیشههای سیاسی شهید محمد باقر صدر

استاد راهنما :خانم صدیقه محقق نجفی
پژوهشگر :عاطفه خدادادی
چکیده
یباشد.
پژوهش حاضر در برگیرنده «زندگی و اندیشه سیاسی شهید محمد باقر صدر» م 
هدف از این تحقیق ،الگوپذیری از زندگی ایشان و معرفی اندیشههای سیاسیاش برای
یباشد.
جوامع اسالمی به خصوص نسل جوان م 
شهید محمدباقر صدر ،مجتهدی کم نظیر ،مردمدار در نهایت ورع و تقوا با نبوغی سرشار؛
یکی از علمای عراق در قرن چهاردهم هجری است.
وی از نوابغ دوران خود بود که حضرت امام خمینی او را مغز متفکر اسالمی نامید.
کتابهای «اقتصادنا» در اقتصاد و «الحلقات الثالثه فی دراسه االصول» در اصول فقه از آثار
یشود.
حوزههای علمیه تدریس م 

یباشد که در دانشگاهها و
گران بها و بینظیر وی م 
در این تحقیق خاندان ،کودکی ،آثار و دیگر نکات مهم زندگی شهید صدر ،اوضاع سیاسی
و اجتماعی عراق در آن دوره بررسی شده .سپس مهمترین نظریات سیاسی ایشان از جمله
یشود.
والیت فقیه و مختصری از مبارزات سیاسی نیز بیان م 
با مرور نظریات سیاسی شهید صدر میتوان ادعا کرد که تشکیل حکومت اسالمی یکی از
مهمترین دغدغههای وی بوده است.
یبریم ،تأمین سعادت و
به سرم 
البته با توجه به این که در عصر غیبت امام زمان
رسیدن به کمال انسانی و تحقق ظهور آن حضرت میسر نمیشود؛ مگر با ایجاد حکومتی که
مبتنی بر مکتب اسالم و در سایه والیت فقیه باشد.
شهید صدر برای رسیدن به این آرمان به مبارزه با رژیم بعث عراق پرداخت و پس از
تحمل آزار و اذیت و شکنجههای فراوان به مقام رفیع شهادت نائل شد و با شهادت خود ثابت
نمود که دیانت ما عین سیاست ماست .روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق کتابخانهای
یباشد.
م
کلید واژهها :شهید صدر ،حزب بعث ،اندیشه سیاسی ،عراق
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زندگی نامه و سیره شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

استاد راهنما :خانم ساره کشمیری قرقی
پژوهشگر :طاهره پور محسنی
چکیده
عنوان این نوشتار «زندگینامه و سیره شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی» است .هدف از
انتخاب این موضوع معرفی این شخصیت برای هدایت و تربیت جامعه میباشد .همچنین
یادگیری درسهای آموزندهای که در لحظه لحظه زندگی ایشان وجود دارد.
شیخ حسنعلی نخودکی در خانوادهای زاهد در اصفهان سال  1279ه.ق متولد شد .فقه،
فلسفه و منطق را در اصفهان آموخت.
در نجف اشرف نزد استادانی مانند سید مرتضی کشمیری و سید محمد طباطبایی فشارکی
زواره ای شاگردی کرد .اواخر عمرش را در مشهد زندگی کرد به تزکیه نفس خیلی اهمیت
میداد خدمت به مردم و سادات را یکی از عالیترین مصادیق خدا میدانست.
از شاگردان ایشان می توان به سید محمد مشکوه ،سید ابوالحسن حافظیان و سید ضبیح اهلل
امیر شهیدی و  ...اشاره کرد.
از آثار و تألیفات ایشان میتوان به مباحث و یادداشتهایی در عرفان و تصوف ،دعا و شرایط
استجابت آن ،معرفت نفس ،ترجمه الصاله فیض کاشانی و ...اشاره کرد.
از کرامات معنوی ایشان میتوان به تسلط داشتن به نفس بینیاز کردن روح در برخی
فعالیتها از بدن ،مدیریت کردن خیاالت و افکار پراکنده اشاره کرد.
ایشان در شعبان  1361ه.ق دیده از جهان بست و بدن پاکش را بنا بر وصیت ایشان در
آستانه یکی از درهای ورودی حرم مطهر به خاک سپردند.
منابع این نوشتار کتب اخالقی ،تاریخی و زندگینامهها و  ...است .شیخ حسنعلی نخودکی از
عارفان برجسته و ناشناخته شیعه در زمان معاصر است که سیره او میتواند راهنما و راهگشای
جامعه باشد.
کلید واژهها :شیخ حسنعلی نخودکی ،کرامات معنوی ،سلوک عرفانی
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پیوست ها
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آمار فراوانی موضوعی
تحقیقات پایانی
 1399ـ 1400






126

