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مقدمه
ــادی از محققان و  ــالمی، تعداد زی ــانی اس در چهارمين دوره کنگره بين المللی علوم انس
ــانی اسالمی برای مشارکت در مسير اهداف کنگره با  اندیشمندان عالقمند به علوم انس
ارسال چکيده مقاالت آمادگی خود را اعالم داشتند. تعداد چکيده های ارسالی بيش از آن 
ــده ابتدا در دبيرخانه ی کنگره ارزیابی  ــت که در کتاب حاضر می بينيد. هر چکي چيزی اس
شده است تا حداقل شاخص های الزم را دارا باشد. در صورت تأیيد دبيرخانه، چکيده برای 
ــيون نتيجه نهایی به اطالع محقق  ــيون مرتبط ارسال و پس از اعالم نظر کميس کميس

محترم رسيده است.
ــال مقاله برای چهارمين کنگره علوم انسانی اسالمی، 31 مرداد ماه 1396  مهلت ارس
بوده است و کتاب حاضر در حقيقت دربرگيرنده ی چکيده های دریافتی تأیيدشده تا پایان 
ــه برگزاری کنگره محققان  ــد. جالب اینکه تا چند روز مانده ب ــهریورماه 1396 می باش ش

عالقمند، چکيده مقاالت خود را ارسال می کردند.
ــالی منجر به توليد مقاله نمی شود و به  ــت معمواًل همه ی چکيده های ارس بدیهی اس
ــود. در کنگره چهارم علوم  ــنهاد دهنده از ادامه ی راه منصرف می ش دالیل مختلف، پيش
انسانی اسالمی نيز همين روند دیده می شود؛ بنابراین متن مقاله کامل بخشی از چکيده های 

ارائه شده در این کتاب برای کنگره ارسال نشده است.





 کمیسیون تخصصی
فلسفه و روش شناسی 
 علوم انسانی
 اسالمی
44 چکیـده مقاله
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نظریه ی علم دینی با رویکرد توحیدی از منظر استاد مطهری1

علی اصغر خندان2

اسالم دین توحيد است و قرآن کریم با تأکيد فراوان بر توحيد، نقطه ی مقابل آن یعنی شرک را بشدت تخطئه کرده 
است. نظر به این اهميت و اینکه معمواًل شرک، صرفاً به معنای بت پرستی فهميده می شود، این مقاله تالشی است برای 
بازتعریف توحيد و شرک. باتوجه به فضای حاکم بر آموزش عالی در کشور، و تردیدهایی که نسبت به امکان تحقق علوم 
انسانی اسالمی وجود دارد، این مقاله بر آن است تا نشان دهد موضوع موردمناقشه، به حقيقت توحيد و شرک برمی گردد. 
به این منظور پس تعریف مفاهيم اصلی تحقيق، با استفاده از اندیشه و آثار استاد مطهری، چهار شاخص برای توحيد و 
شرک استخراج و تدوین شده که عبارت اند از: از اویی تکوینی )اهلُل خالُِق ُکلِّ َشی ء(، به سوی اویی تکوینی )اال اِلَی اهللِ 
تَصيُر ااُلمور(، از اویی تشریعی )اِِن الُحکُم ااِل هللِ(، به سوی اویی تشریعی )ااَل هللِ الدیُن الخالِص(. در ادامه و در ارتباط با 
شاخص های مذکور، به مصادیقی از تفکر مشرکانه )ازجمله مادیگرایی، ثنویت، تفویض، اومانيسم، ليبراليسم فرهنگی، 
دموکراسی، لذت گرایی، و ارزش های یک بعدی( و همچنين به مصادیقی از تفکر و رویکرد موحدانه در عرصه ی علم 
اشاره شده است )همچون شناخت طبيعت به عنوان فعل خدا، تأکيد بر واقع نمایی علم و نه بر قدرت افزایی آن، شناخت 
حيات به عنوان یکی از تجليات دائم و مستمر الهی، باور به امر بين االمرین در تکوین: نه جبر )نفی عليت( و نه تفویض 
ــان در آفرینش و لذا  ــم و باور به غایت مندی آفرینش، باور به برگزیدگی انس )واگذاری عليت(، نفی پوچی و نيهيليس
مسؤوليت او دربرابر خدا، باور به انحصار حق قانون گذاری برای خداوند، قانون گذاری براساس دو حجت الهی عقل و 
نقل، توجه به هویت ابزاری و فاقد توان و صالحيت علم برای قانون گذاری، توجه به وجوب تهيوئی علم، باارزش بودن 

علم نافع و نه هر علمی، تفکيک نادرست علم دینی و علم دینی(.
کلیدواژه ها: علم دینی، توحيد، شرک، تکوین، تشریع، مطهری.

1. این چکيده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظيم شده است.
 aliakhandan@gmail.com و khandan@isu.ac.ir 2.  استادیار دانشگاه امام صادق عليه السالم
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درآمدی بر نظریه »ِاشراف« در علوم انسانی اسالمی1

حامد پوررستمی2

به باور پژوهشگران اسالمی، علوم انسانی موجود تحت تأثير تکانه های وارداتی غرب قرار گرفته و از حيث مبنا و 
محتوا، خدشه ها و رعشه هایی بر پيکر آن پدیدار گشته است. این مهم، ضرورت حرکت از سوی علوم انسانی موجود 
را به سوی علوم انسانی مطلوب می طلبد که تنها در سایه اجتهاد علمی و توليد نظریات نو دست یافتنی است. نظریه 
ــتا قلمداد شود که از جمله کارکردهای آن ارتقای سالمت دینی علوم انسانی  ــراف، می تواند گامی مؤثر در این راس اش
و تدوین علوم ُمشرف پيوستی است. ویژگی این نظریه آن است که منابع، مبانی و روشهای آن با تکيه بر آموزه های 
وحيانی بنا نهاده شده است. چرا که در تدوین علوم مادر مطلوب، )کالم، اخالق و فقِه مطلوب( بر بازپژوهی آموزه های 
قرآنی و روایی و نقش بنيادین عقل و کاربست بایسته از این منابع سترگ پای فشرده است. این نظریه که به زعامت 
و نظارت علوم مادِر بينشی، ارزشی و حکمی بر گزاره های مبنایی و معرفتِی علوم انسانی تعریف می شود، بر پایه روایت 
نبوی )العلم ثالثة( بنيان شده است. البته شواهد و قرائن ميدانی و عقلی نيز این مضمون روایی را تأیيد می نمایند. از 
حيث روشی نيز، سازوکارهای این نظریه یعنی )عرضه و تطبيق - استنطاق و توليد اجتهادی( از آموزه های اهل بيت 

عليهم السالم الگوگيری شده است.
کلیدواژه ها: نظریه اشراف، علوم مادر، علوم مشرف، علوم انسانی، عرضه و تطبيق، استنطاق علمی، توليد اجتهادی.

1. این چکيده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظيم شده است.
purrostami@ut.ac.ir )2. عضو هيئت علمی دانشگاه تهران )پردیس فارابی
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 تأثیر دو اصل اعتبار روش عقلی برای کشف واقع و اصل وجود خداوند،
 بر اسالمی سازی علوم

امیرحسین زادیوسفی 1
محمدجواد پیرمرادی2

استاد مصباح در مواضع متعددی در باب تحول و اسالمی سازی علوم انسانی رایج در کشور، سخن گفته است. از 
نظر وی برای اسالمی سازی علوم انسانی رایج می باید مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی این علوم 
متحول گردد. در این مقاله نشان خواهيم داد از نظر وی، چگونه پذیرش اعتبار روش عقلی برای کشف واقع در مبانی 
معرفت شناسی و پذیرش وجود خداوند در مبانی هستی شناسی بر اسالمی سازی علوم انسانی رایج در کشور، مؤثر است.
ــانی، اعتبار روش عقلی، وجود خداوند، مبانی  ــازی علوم انس ــالمی س کلیدواژه ها: محمدتقی مصباح یزدی، اس

معرفت شناسی، مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی.

amirhosein.zadyusefi@gmail.com 1. دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تربيت مدرس؛
mjpirmoradi@gmail.com )2. دانشيار دانشگاه جامع امام حسين )ع
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ماهیت انسان و نظریه پردازی در علوم انسانی اسالمی

محمد شجاعیان1

ــان ها در  ــجم از علل رفتار و عملکرد انس ــتی منس ــانی، توجه و تالش برای ارائه فهم و برداش ــرآغاز علوم انس س
عرصه های مختلف حيات فردی و اجتماعی و نسبت دادن آن به خصائص و ویژگيهای بنيادین انسان است. اینکه انسان 
چگونه موجودی است و از چه خصلت های بنيادینی برخوردار است، مهم ترین مساله برای دانش ها و معارف معطوف به 
انسان در عرصه های مختلف حيات فردی و اجتماعی اوست. علوم انسانی، به این معنا برخواسته از تالش های مختلف 
ــخ به این سؤال محوری است. درباره ماهيت انسان چند مساله  ــان برای پاس فکری و نظری در طول تاریخ حيات انس
مهم و اساسی وجود دارد که هر نظریه ای در این زمينه باید پاسخی برای آن ها داشته باشد. اولين مساله، موضوع خلقت 
و خالق انسان است پاسخ به این سؤال مشخص کننده بسياری از مواضع در زمينه موضوعات مربوط به ماهيت انسان 
و بویژه نظریه سعادتی است که از آن مستنتج می شود. مساله دوم، موضوع »مرگ« و سرنوشت انسان پس از مرگ 
است که البته ارتباط نزدیکی هم با مساله اول یعنی »مبدأ« دارد. بسياری از فالسفه از زمان افالطون به بعد به نفع فنا 
ناپذیری حداقل بخشی از شخصيت انسان، نظر داده اند. در مقابل، بسياری از متفکران غربی بویژه در دوران مدرن، توجه 
خود را به این جهان و حيات آن معطوف داشته اند و هر چيزی فراتر از آن را انکار کرده اند. ماده گرایی در مقابل معنویت 
گرایی، همچنين ميزان آزادی انسان در انجام اعمال فردی و اجتماعی دو مساله مهم دیگری که هر نظریه منسجم 
درباره ماهيت انسان باید به آن ها پاسخ دهد. از آنجا که در متون دینی بویژه قرآن ایده های و مباحث قابل توجهی درباره 
موضوعات بنيادین مربوط به ماهيت انسان و نظریه ای خاص در این زمينه وجود دارد، وجود علوم انسانی نشأت گرفته 
از متون دینی و ادیان توحيدی، ایده ای کاماًل موجه و مستدل است. می توان با بسط این ایده ها به عرصه های حيات 
فردی و اجتماعی انسان و با تمسک به آن ها برای تبيين رفتار و عملکرد او، شاهد صورت بندی علوم و دانش هایی شد 

که از موضعی دینی و اسالمی به انسان و شيوه عمل او در عرصه فردی واجتماعی می نگرند.
کلیدواژه ها: ماهيت انسان، علوم انسانی، علوم انسانی اسالمی، نظریه پردازی، ماده گرایی، معنویت گرایی.

shojaiyan@rihu.ac.ir 1.  استادیار گروه علوم سياسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 تبیین الگویی برای نواندیشی فکری و اجتماعی 
در جمهوری اسالمی ایران

سید کاظم عبادی1

نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی در سند چشم انداز 1404 مورد تأکيد قرار گرفته است. نو به نو شدن محتوائی 
نيز از مقاصد راهبردی نظام اسالمی است. اندیشه و حرف نو و راه گشا مهم ترین عنصر در قدرت نرم جبهه اسالم در 
مقابل تمّدن غرب و قدرت های استکباری است. از این رو پرداختن به چيستی و چگونگی نواندیشی فکری و اجتماعی 
مبتنی بر تعاليم دین اسالم، امری ضروری است. رونق نواندیشی منجر به نظریه پردازی، توليد علم، ارتقاء و کارآمدی 
علوم به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی خواهد شد. این مقاله به روش تحليل محتوا و نظریه داده بنياد انجام شده و 
پس از تبيين چيستی نوآوری در حوزه علم و اندیشه، بر نواندیشی یا نوآوری فکری مبتنی بر اصول و آموزه های دینی 
ــامل التزام به سّنت های الهی و ضرورّیات و اصول به عنوان عناصر ثابت و جاودانه ی دین  ــده و الگویی ش متمرکز ش
اسالم، نوآوری در نگرش و نوآوری در روش، برای حصول به اندیشه نو در عرصه های فکری و اجتماعی ارائه می دهد. 
در این مدل سه مقوله نوآوری در فرهنگ و نوآوری در سازمان و نوآوری زیبایی شناختی به عنوان مقّوم و تسهيل گر و 

تسریع کننده نواندیشی تشریح می گردد.
کلیدواژه ها: نواندیشی فکری و اجتماعی، نگرش، پارادایم، روش، فرهنگ، سازمان، زیبایی شناختی.

sk.ebadi@chmail.ir و sk_ebadi@yahoo.com ،1. دانشجوی دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی
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 آسیب شناسی مبانی معرفت شناختی
 علوم انسانی از منظر قرآن کریم

رضا لک زایی1

آسيب شناسی مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم مسئله مقاله حاضر است. پاسخ این مسئله بر 
اساس تئوری تحليل بحران ارائه شده است. بر اساس این چارچوب، یک آسيب باید از چند زاویه تجزیه و تحليل شود: 
ــيب چيست؟ 2. ریشه یا ریشه های آسيب چيست؟ 3. وضع مطلوب چيست؟ 4. راه حل چيست؟ بر این اساس  1. آس
سؤاالت ما عبارت خواهد بود از: 1. آسيب علوم انسانی در حوزه معرفت شناختی چيست؟ 2. ریشه آسيب علوم انسانی 
در حوزه معرفت شناختی چيست؟ 3. وضعيت مطلوب علوم انسانی در حوزه معرفت شناسی چيست؟ 4. راه حل آسيب 
علوم انسانی در حوزه معرفت شناختی چيست؟ پاسخ مقاله که با روش تحليلی و استنباطی ارائه شده این است که از 
منظر قرآن کریم، شک گرایی، مادی گرایی و الحاد همراه با ادعای دین داری آسيب هایی است که علوم انسانی با آن 
رو بروست یا می تواند روبرو باشد. یکی از ریشه های این مشکالت، انکار غيب است. وضع مطلوب هم بنا نمودن علوم 
انسانی بر اساس معارف وحيانی و معارف اهل بيت عليهم السالم می باشد. با قيام علمی هلل و اصالح و ترميم و بلکه 

تحوِل دستگاه معرفت شناسی علوم انسانی می توان به وضعيت مطلوب دست یافت.
کلیدواژه ها: مبانی معرفت شناختی، علوم انسانی.

rlakzaee@gmail.com 1. دانشجوی دکتری انقالب اسالمی و پژوهشگر پژوهشگاه بين المللی جامعه المصطفی العالميه)ص(؛
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مبانی انسان شناختی علوم انسانی 
از منظر قرآن کریم

رضا لک زایی1

بررسی مبانی انسان شناختی علوم انسانی متعالی از منظر قرآن کریم مسئله این مقاله است. بر اساس چارچوب نظری متخذ 
از حدیث نبوی، انسان دارای سه بعد وجودی عقل، قلب و بدن می باشد، لذا مبانی آفرینشی، انگيزشی و بينشی علوم انسانی 
متعالی و از منظر قرآن کریم، در این مقاله با روش اکتشافی ـ استنباطی بررسی می شود. در بعد آفرینشی، در علوم انسانی 
متعالی، انسانيِت انسان به روح اوست و لذا حی متأله معرفی می شود و در مقابل، علوم انسانی متدانی، معطوف به طبيعت انسان 

است و او را حيوان ناطق می داند.
در بعد انگيزشی در علوم انسانی متعالی، گرایشات عاقالنه دارای اهميت است و باید سایر قوای انسانـ  شهویه، غضبيه و 
وهميهـ  تحت اشراف و فرمان عقل قرار بگيرند؛ حال آنکه در علوم انسانی متدانی، منشأ گرایشات انسان، شهوت، خشونت، 

سلطه و یا ترکيبی از آن هاست.
در بعد بينشی، در علوم انسانی متعالی، انسان جانشين خداست و کرامت او ذاتی نيست، بلکه اکتسابی است و در صورتی 
که نماینده ای صالح باشد، کرامت دارد. در حالی که انسان در علوم انسانی متدانی با پرستش هوای نفس خود یا دیگرانی مثل 
خود، به دنبال رضایت خود یا دیگران است حال آنکه انسان در علوم انسانی متعالی به دنبال رضایت خالق خویش است، حتی 

اگر با رضایت خودش، تضاد داشته باشد.
کلیدواژه ها: قرآن کریم، علوم انسانی متعالی، مبانی بينشی، مبانی انگيزشی، مبانی آفرینشی

rlakzaee@gmail.com 1. دانشجوی دکتری انقالب اسالمی و پژوهشگر پژوهشگاه بين المللی جامعه المصطفی العالميه)ص(؛



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

16

روش شناسـی نظریه پردازی دینـی
 داده بنیاد و راهبردمدارانه با رویکرد تلفیـقی
)مطالعه نمونه: ارائه نظریة »دوستی تعالی بخش«(

امیرحسین بنـائی1، غالمرضا طالقانی2

نظریه پردازی داده بنياد )گراندد تئوری( یک روش تحقيق کيفی کم وبيش شناخته شده در محافل علمی کشور است 
ــتقرائی و با بهره گيری مستقيم از داده های جمع آوری شده در خصوص موضوع مورد بررسی، اقدام به  که به روش اس

خلق تئوری در آن زمينه می نماید.
ــازی قرار گيرد تا بهتر در خدمت  ــت تا روش مزبور از دو حيث مورد بهبود و بومی س ــده اس ــعی ش در این مقاله س
نظریه پردازی دینی درآید. نخست آنکه در مرحله جمع آوری داده، رویکردی »تلفيقی« اتخاذ کرده است به این معنی 
که با استعانت از نظریه معرفت شناختی دینی حضرت آیت اهلل جوادی آملی، محقق را وامی دارد تا عالوه بر رجوع به 
منابع دینی، از منابع علمی نيز استفاده نموده و داده های حاصل از هر دوی این نوع منابع را در تقابل با یکدیگر مورد 
کاوش قرار دهد. حاصل اتخاذ چنين رویکردی خصوصاً در علوم اجتماعی و انسانی آن است که در دو مرحله کدگذاری 
باز و کدگذاری محوری، کدها، مفاهيم و مقوالت معتبرتر، منقح تر و به روزتری توليد شده و درنتيجه تبيين کارآمدتری 
از آموزه های دینی به دست آید. علت این امر را باید در وهله اول در استفاده فراگير از همه منابع شناخت و در وهله بعد 

در تقابل آگاهانه دستاوردهای آن منابع با یکدیگر دانست.
نوآوری دوم روش شناسی حاضر، بکارگيری رویکرد »استراتژیک )راهبردی(« در نظام بخشی به مقوالت به دست آمده 
در مسير خلق یک تئوری است. این رهيافت سبب می شود تا مفاهيم و مقوالت در مرحله کدگذاری انتخابی به طور 
نظام مند و هدفداری با یکدیگر مرتبط شده و در نتيجه اجزای نظریه، رابطه معنادارتر و کل گرایانه ای با یکدیگر داشته 

باشند که حاصل آن، غنای بيشتر نظریه و فهم آسان تر مخاطبان آن است.
در پایان مقاله، یک مطالعه جهت نمونه )نظریه دوستی تعالی بخش( ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها: نظریه پردازی دینی، نظریه داده بنياد، رویکرد راهبردی، رویکرد تلفيقی، آیت اهلل جوادی آملی، نظریه 
دوستی تعالی بخش.

)ah.banaei@hotmail.com( 1. کارشناس ارشد مدیریت
2. دانشيار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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اهمیت و تأثیر روشی استفاده از منطق فازی در فهم دین

دکتر محمد جواد دانیالی1

ــترس تجربه بودن و منابع متعددی که دارد بسيار پيچيده  ــتردگی، تقدس، دور از دس منطق فهم دین به دليل گس
است. با این حال اندیشمندان دینی در جنبه های مختلف دین برای رفع این پيچيدگی تالش کرده اند. بخشی از تالش 
ایشان با استفاده از منطق باینری یا دو ارزشی بوده است. بسياری از اندیشمندان دینی با تقسيم ثنایی امور و با استفاده 
ــن و خط کشی شده  ــی تالش کرده اند ابهامات دینی در فقه، کالم، اخالق و ... را تبدیل به امور روش از منطق دو ارزش
کنند؛ به عنوان مثال در فقه یک امر یا جایز است و یا ممنوع، در کالم، انجام امور جایز بدون عقاب و انجام امور ممنوع 
ــت. این درحالی است که شيوه ی دین در متون دینی و سلوک اوليای دین در بسياری از  ــتحقاق دوزخ اس همراه با اس
موارد بدین صورت، دو ارزشی و قابل تمایز روشن نبوده است. مطرح شدن منطق فازی در دهه های اخير، توجه به این 
نکته می دهد که فهم دین مبتنی بر منطق چند ارزشی و فازی انطباق بهتری با واقعيات هستی دارد. دین جزئی از عالم 
هستی است و از آنجا که منطق فازی سازگارتر و مناسب تر با واقيت است، در فهم دین نيز روش فازی و چند ارزشی 
به نتایج واقعی تری منجر می شود. هدف این مقاله روشن کردن انطباق بيشتر منطق فازی نسبت به منطق باینری با 
حقيقت فهم دین است. به دليل اینکه روش فازی در مباحث دینی کمتر مورد توجه بوده است، این مقاله درآمدی خواهد 
ــی در فهم دین و اهميت آن. این مهم با توضيح ویژگی های منطق  ــده روش چند ارزش بود به جایگاه نادیده گرفته ش
فازی در مقابل منطق باینری و سپس آثار روشی جابجایی منطق فازی با منطق باینری و نيز آثار کاربردی آن در قالب 

نمونه هایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها: منطق فازی )چند ارزشی(، منطق باینری )دو ارزشی(، منطق فهم دین، فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه.

mjdaniali@semnan.ac.ir 1. عضو هيئت علمی گروه معارف دانشگاه سمنان
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مقایسه تعامل روح وبدن 
درفلسفه های عقلی غرب وحکمت متعالیه

حسن دوست محمدی1

ــالمی یکی از مهم ترین  ــفه اس ــفه های الهی وعقل گرایانه غرب وفلس رابطه وتعامل روح و بدن به ویژه در فلس
مشکالت و چالش های مباحث علم النفس می باشد دراین خصوص بنا بر فلسفه های مادی وپوزیتویستی، با این نگرش 
که روح انسان، ساختار مادی دارد وروح، همان فرایند بيولوژیکی بدن می باشد این چالش، یا وجود ندارد ویا قابل حل 
می باشد، اما بر اساس این تفکر که روح انسان، ماهيتی متفاوت دارد واز عالم مجردات می باشد )فلسفه مشاءواشراق( ویا 
از عالم امر است )نظریه قرآن( وفلسفه های عقل گرایانه غرب مثل دکارت، اسپينوزا، الیبنيتس ومالبرا نش همچنان 

این چالش وجود دارد و می بایست روش مناسب ومعقولی را برای حل این مشکل ارائه نمود.
در این مقاله تالش شده است که روش های مختلف جهت حل این چالش در فلسفه های عقلی غرب و اسالمی، 
مطرح، ودر نهایت به راه حل مرحوم صدر المتالهين )حکمت متعاليه( دراین خصوص پرداخته، وبيان کنيم که چگونه با 
اعتقاد به اینکه روح انسان، ماهيتی متفاوت با بدن انسان دارد ودو جوهر نامتجانس هستند می توانند با یکدیگر تعامل 
وتاثير و تأثر داشته باشند وصفات نفسانی، مثل خجالت کشيدن و یا ترسيدن در بدن انسان می تواند صفات جسمانی 
ــد ویا اینکه برخی حوادث جسمانی مثل زخمی شدن بدن،  ــدن و یا لرزیدن بدن را به دنبال داشته باش ــرخ ش مثل س
احساس درد در روح را به دنبال داشته باشد ودر حقيقت رابط و پيوند دهنده این دو که می بایست حالت دوگانه نيز داشته 
باشد چيست؟ و در نهایت نظریه حکمت متعاليه مأل صدرا را با نظریه عالم امر قرآن انطباق داده ویک راه حل واحد در 

خصوص تعامل بين روح وبدن از نگاه عقل و وحی را ارائه خواهيم داد.
کلیدواژه ها: روح وبدن، حکمت متعاليه، فلسفه عقلی غرب، عالم مجرد، عالم امر.

h_doostmohammadi@semnan.ac.ir 1. عضو هيئت علمی دانشگاه سمنان
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روش شناسی اندیشه ی اجتماعی سنت گرایان معاصر
»بررسی دیدگاه های گنون، شووان و نصر«

محمدحنیف طاهری1

پارادایم سنت گرایی به مثابه ی یک جریان فکری و دینِی معاصر، نگرش است که مدرنيسم را به نقد گرفته است. 
گنون فرانسوی و کوماراسوامِی سيالنی، از بنيانگذران این سنت فکری، فریتهوف شووان فرانسوی و سيدحسين نصر، از 
شارحان ممتاز و شاخص این سنت فکری به شمار می روند. در این مقاله، به روش شناسی اندیشه ی اجتماعی سنت گرایاِن 
پرداخته ایم که گرایش سنتی به اسالم دارند. چهره های شاخص غربی این جریان )گنون و شووان(، به اسالم گرویدند، 
سيدحسين نصر شارح برجسته ی این گفتمان، فيلسوف مسلمان ایرانی است. متدولوژی سنت گرایان، متکی بر منابع 
اصيِل سنتِی اسالمی، و متمرکز بر عقِل کلی )شهودی( است که بر اشراق، شهود عقالنی، تزکيه و تهذیب نفس، تأکيد 
دارد. به تعبير دیگر، متأثر از روش عرفان اسالمی )عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی(، است. متدولوژی سنت گرایان، 
متدولوژِی پارادایِم مدرنيته را که مبتنی بر فلسفه و علم مدرن است به چالش می گيرد. مبنای روش شناسِی سنت گرایی، 
عقل کلی است که کارش شهود عقالنی و درک مستقيم متعلق شناخت است. بنياد اندیشه ی جهان مدرن، عقل جزئی 
)استداللی( است که متکی بر ابزارهای حواس می باشد. براین پایه، دست آورد پارادایم سنت در نهایت، معنویت گرایی 
ــت آورد پارادایم تجددگرایی، اومانيسم، ماتریاليسم،  ــی است که ریشه در ذات حق دارد. دس ــت یابی به علم قدس و دس
ساینتيسم، پوزیتيویسم، و در نهایت خلِق جهان پسامدرن است. دو جریان سنت گرایی و تجددگرایی، بر مبانی نظری 
هستی شناسنه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه ی متفاوت استوارند که در این نوشتار به اجمال مورد بحث قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها: سنت، سنت گرایی، باطن گرایی، تجددگرایی، حکمت خالده، عقل شهودی، عقل استداللی

mhtaheri1973@gmail. )1.  فارغ التحصيل سطح چهار و دانشجوی دکتری اندیشه ی معاصر مسلمين )جامعه المصطفی العالميه
com
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نقد و بررسی »عدم توجه به خداوند« در رساله ی اخالقی ارسطو
و تأثیرگذاری آن بر اخالق نویسی اسالمی

مجتبی جاویدی1، زهرا آتشی2

ــود این نکته آشکار می شود که در اخالق نویسی  ــاله های اخالقی ارسطو ازجمله نيکوماخوس تأمل ش اگر در رس
ارسطویی، به نقش خداوند توجهی نشده است. به گواه بسياری از علمای اخالق، کتب اخالقی مسلمانان در بسياری 
از مؤلفه های خود از اخالق ارسطویی تأثير پذیرفته است. با توجه به این که خداوند و رابطه ی انسان با او، روح حاکم 
بر تمام آموزه های ادیان الهی و به صورت خاص دین اسالم است، این عدم حضور یا کم بودن آن، مشکالتی را برای 
اخالق نویسی اسالمی ایجاد کرده است. این مقاله با روش توصيفی- تحليلی به این موضوع پرداخته و پاره ای از تبعات و 
نتایج تبعيت از اخالق نویسی ارسطویی در اخالق نویسی اسالمی را به شرح زیر برمی شمرد: در نظر گرفته نشدن جایگاه 
برای اخالق بندگی و رابطه ی انسان باخداوند، غائب بودن مفهوم آخرت و حيات ابدی در علم اخالق، تفاوت معنای 
واژه های سعادت و فضيلت در اندیشه ارسطو با تعاریف این واژه ها در اندیشه اسالمی، تغيير موضوع و هدف علم اخالق، 
ــالمی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی آن، عدم تبيين جایگاه نقل و وحی در اخالق نویسی  ــدن علم اخالق اس فردی ش

اسالمی و به تبع جدا شدن اخالق از شرع و جدایی کامل علم اخالق از علم فقه.
کلیدواژه ها: اخالق، ارسطو، خداوند، اخالق نویسی اسالمی، نيکوماخوس.

mojtabajavidi@gmail.com ،1. استادیار دانشگاه شيراز
faza.atashi@yahoo.com ،2. دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شيراز
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 بررسی خصوصیات متمایز کننده علم اسالمی از علم غربی و
 تأثیر آن در ساختار نظریات علمی

حسن شیخ العراقین زاده1، سیدمهدی رضوی2

ــيار هزینه بر و سخت می باشد. با  ــالمی بدون نظریه پردازی، امری -اگر نگویيم غير ممکن- بس تحقق تمدن اس
استفاده از نظریه پردازی و توليد علم می توان زمينه تحقق تمدن اسالمی و توسعه آن را با به حداقل رساندن تناقضات 
و تقابالت نخواسته، به بهترین، سریع ترین و ساده ترین شکل ممکن مهيا کرد. اما برای تحقق تمدن اسالمی نياز به 
نوعی از علم داریم که از آن به علم اسالمی یاد می کنيم. علم اسالمی علمی است که قواعد هماهنگ تصرف در جامعه 
ــان قرار دهد و به وسيله عمل به این  ــالمی تر کردن محيط زندگی، در اختيار انس و موضوعات درونش را به منظور اس
قواعد هماهنگ، مدنيت اسالمی ایجاد شود. تعریفی که از علم اسالمی ارائه گشت با وجود پاره ای از اشتراکات در اجزاء 
آن با علم غربی، تمایزهای بارزی با علوم غربی دارد. یکی از تمایزهای بارز این دو نوع از علم در گرایش های توليدشان 
است. در بطن علم غربی با توجه به تمایالت اومانيستی تمدن غرب، تفسير استيالجویانه وارد شده است در حالی که 
تمایالت اسالمی، در بطن علم اسالمی، تفسير خاضعانه و ذاکرانه نسبت به شارع مقدس ایجاد خواهد نمود. تمایز دیگر 
در رویکردهای متفاوت به سازوکار حرکت عالم برای توليد این دو نوع از علم است. از منظر تمدن غرب، عالم یک نظام 
خودماندگار است که موجودی مستقل در حرکت خود می باشد و تحت یک قانون ثابت الیتغير حرکت می کند و از این 
منظر، دست خداوند در ایجاد تغيير در حرکت عالم بسته است؛ اما در نگاه اسالم خداوند فعال مایشاء است و تحوالت 
همه پدیده ها، در مسيرهای مختلف امکان پذیر است و اختيار اینکه هر پدیده در چه مسيری متحول می شود به امری 
بيرون از خود پدیده وابسته است. تمایز دیگر علم اسالمی و غربی در منابع توليد و معيار صحت آن ها است. تنها منبع 
توليد علم غربی رفتار ماده می باشد و اگر در برخی از نحله ها از ذهن نام برده می شود، تا جایی است که بيش از مجموع 
تجارب بشری اطالعی را ارائه ننماید. همچنين تنها معيار صحت علم غربی تأیيد تجربی نظریات علمی است. اما در 

hasan.karbala@chmail.ir ،1. سطح سه حوزه و کارشناسی فيزیک
s.mahdi.razavi@chmail.ir ،2. هيأت علمی فرهنگستان علوم اسالمی
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ــند و معيار صحت علم اسالمی نيز  ــالمی، »منابع دینی، عقل و تجربه« توأمان با هم منابع توليد علم می باش علم اس
»حجيت، تالئم و کارآمدی« توأمان است. با توجه به خصوصياتی که برای علم اسالمی به دست آمد، در ادامه ساختار 
پيشنهادی برای نظریه علمی پيشنهاد می شود که با خصوصيات مطرح شده برای علم اسالمی هماهنگی داشته باشد.
کلیدواژه ها: علم اسالمی، تعریف علم، سازوکار حرکت عالم، منابع توليد علم، معيار صحت علم، ساختار نظریه 

علمی.
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بررسی نقش الگوهای چهارگانه ارتباط
 از منظر اسالم در علوم انسانی

سید امیر سخاوتیان1، محمدحسین عابدین، هادی عباسی، میثم شاهنوریان

ــنخ معقوالت ثانی فلسفی هستند. این روابط با محوریت انسان با  ــانی، نوعی روابط از س قوانين و قواعد علوم انس
متعلق دیگر آن تعریف می گردند که شامل خود، محيط، انسان های دیگر و خدا می گردد. همچنين هریک از این قواعد 
ــوی دیگر  ــتند که موجب تکوین یا تکون یک تمدن می گردند. از س ــترک و خاص هس دارای اصول و الیه هایی مش
ــالمی سازی علوم انسانی نيز دارای سطوح متعدد همچون مبانی و بناست. که سطح مبنایی آن نيز دارای سطوح  اس
متعدد همچون معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و نظام ارزشی است. شاناخت روابط چهارگانه مذکور هم 
در هستی شناسی، هم در معرفت شناسی و هم در نظام ارزشی سریان دارد. از این رو ضرروت دارد که برای نيل به علوم 
انسانی اسالمی، روابط چهارگانه مذکور از منظر اسالم بررسی گردند. پژوهش حاضر تالشی است در جهت شناخت 
روابط چهارگانه فوق الذکر از منظر اسالم در علوم انسانی که با هدف کاربرد آن ها در تدوین علوم انسانی نوین در تمدن 
بالنده اسالمی صورت پذیرفته است. این پژوهش، اطالعات را به روش کتابخانه ای جمع آوری و به صورت توصيفی 
ــریان آن به صروت خرد در هر علم از علوم انسانی و همچنين  ــی می نماید. چشم انداز آن نيز روش س تحليلی بررس

جایگاه آن در مبانی علوم انسانی است.
کلیدواژه ها: الگوهای ارتباطی، علوم انسانی، اسالم، تمدن ناب، حق محوری.

1. )نویسنده مسئول(، سطح 4 حوزه علميه قم و دانشجوی دکتری فلسفه ی فيزیک دانشگاه باقرالعلوم )عليه السالم(
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 بررسی تحوالت تاریخ ریاضیات و تأثیر آن در تحول علوم انسانی
 )با تاکید ویژه بر امکان دستیابی بر علوم انسانی اسالمی(

سید مرتضی حسینی1، سعید کربالیی2

سيری اجمالی در تاریخ بشر نشان می دهد که تمامی فعاليت های او بر اساس نيازهایش شکل می گيرد؛ یعنی انسان 
با زمان کنونی به شدت به آن احساس نياز می کرده و در جهت رفع آن تالش های فراوانی بخصوص در قرون اخير 
کرده است نياز به علوم انسانی است. با تاملی در زمينه این علوم و نحوه شکل گيری و تطورات این علوم، رد پایی از 
ریاضيات را می توان یافت. بخشی از پدیدآورندگان این علوم، ریاضيدان و فيزیکدان بوده اند و نظریات خود را بر پایه 
قواعد ریاضی بنا نهاده اند و مهم تر اینکه تحول و تطور علوم انسانی همراهی تأمل برانگيزی با پيشرفت های ریاضی 

داشته است.
ریاضيات جدید به ویژه علم آمار و احتماالت تأثير شگرفی در علوم انسانی داشته و روش تحقيق مبتنی بر ریاضيات 
در تمام شاخه های علوم انسانی اجتماعی به قطعه ای ضروری و غيرقابل اغماض تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست 
که با توجه به چالش های پيش آمده برای نظریات علوم انسانی مدرن در غرب و ضرورتی که برای تحول در این علوم 
ــت، آیا برای رسيدن به این تحول بنيادین نياز به لوازم  ــده اس با توجه به مبانی، فرهنگ ها و بوم های مختلف ایجاد ش
جدیدی نيست؟ آیا ریاضيات موجود، می تواند پاسخگوی این تحول باشد؟ و سؤال اساسی تر اینکه آیا چنين تحولی در 
ریاضيات که مقدمه تحول در علوم انسانی باشد امکان پذیر است؟ برای پاسخ به این سؤال اخير بررسی تاریخ تحول 
ریاضيات و علل این تحوالت و نقاط عطف آن نشان می دهد که چنين تغييرات و تحوالتی در طول تاریخ علم اتفاق 
افتاده و این تغييرات اغلب متناسب با نياز بشر در زمينه های مختلف از جمله علوم انسانی بوده است. در این نوشتار سعی 
بر این است تا این با بررسی تحوالت تاریخ ریاضيات و تأثير تحوالت آن بر علوم انسانی، امکان تحول در ریاضيات 

برای تحول در علوم انسانی و دستيابی به علوم انسانی انسانی مورد بررسی قرار گيرد.
کلیدواژه ها: تاریخ ریاضی، آمار و احتماالت، انقالب علمی، تحول در علوم انسانی.

mh89j@ ،)1. طلبه و پژوهشگر سطح چهار حوزه علميه قم، عضو هيئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم )نویسنده مسئول
yahoo.com

saiedk2003@gmail.com2. کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، طلبه سطح سه حوزه علميه قم
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 تبیین حضور عقل نظری و عملی
 در افعال بر مبنای نفس شناسی مالصدرا1

مهران رضائی2، حسین هوشنگی3

بازتحليل نفس شناسی مالصدرا و تصویر خاصی که او از حرکت جوهرِی وجود انسان ارائه می دهد، رهنمون گر به 
نکات بدیعی خواهد بود. پژوهش حاضر در پی این مسئله است که بر مبنای نفس شناسی مالصدرا، حضور عقل نظری 

و عملی، به عنوان مهم ترین قوه های نفس انسانی، در افعال چگونه تبيين می گردد؟
مبتنی بر دستاوردهای پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوا و اسنادی، هرآنچه در سيطره نفس ناطقه، مربوط 
به فعل و عمل می شود از مجرای عقل عملی است؛ وليکن، افعال بر دو نوع اند: حيوانی )با عامليت خيال و وهم و بدون 
تعلق اراده عقالنی( و فکری- عقالنی )با عامليت و گزینش گرِی عقل عملی(؛ تلقی همسو با ادبيات دینی- عرفانی و 
ژرفای سخنان مالصدرا از این تفکيک، آن است که یک فعل به اعتباری ممکن است که حيوانی باشد و همان فعل، 
با همان صورت ظاهری، به اعتباری دیگر، ممکن است فکری-عقالنی باشد. این مطلب کليد اساسی در فهم مسئله 
»راجح عقلی- مرجوح عملی« و طراحی سبک زندگی عقالنی- دینی است. نقش عقل نظری نيز در افعال انسان مع 
الواسطه است؛ عقل نظری نقش مدِرک معارف بنيادی را، برای هدایت عقل عملی ایفا می نماید. ویژگی های »انسان در 

مرتبه« در هر مرتبه از مراتب عقل نظری منشأ افعالی خاص و مبين حضور عقل نظری می باشد.
کلیدواژه ها: عقل نظری، عقل عملی، فعل انسان، فلسفه فعل، نفس شناسی، مالصدرا.

 

ــکده الهيات، معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه امام  ــِد نویسندة مسئول، در دانش ــی ارش 1. بخش هایی از این مقاله از پایان نامه کارشناس
صادقعليه السالم گرفته شده است.

rezaee.mehran@ ،ــگاه اصفهان ــجوی دکتری حکمت متعاليه در دانش ــئول: مدرس دانشگاه مازندران و دانش ــنده مس 2. نویس
gmail.com

h.hooshangi@yahoo.com 3. دانشيار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه امام صادق عليه السالم؛
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اطالق یا نسبیت فضایل اخالقی در اندیشة اسالمی

علی جمعه مظفری

از نظر بسياری از فالسفه اخالق، وظيفة اصلی نظام اخالقی، بيان تکليف مردم در شرایط گوناگون زندگی و دادن 
پاسخ به سؤال »چه بایدکرد؟« است. درپاسخ به این پرسش برخی از نظام های اخالقی بر رفتار دارای نتایج مطلوب 
و برخی بر انجام تکليف و برخی دیگر بر »منش« به جای »کنش« تأکيد می نمایند. اولی را نظام اخالقی غایت گرا 
و دومی را نظام اخالقی وظيفه گرا و سومی را نظام اخالقی فضيلت گرا می نامند. اخالق فضيلت گرا یا اخالق فضيلت، 
همانگونه که از اسمش پيدا است، فضيلت را محور اصلی مباحث خود قرار می دهد. نظام اخالقی اسالم با آنکه یک 
نظام غایت گرا است در عين حال به انجام وظيفه و کسب فضایل نيز اهتمام فراوان دارد، به همين جهت در منابع دینی 
از فضایل اخالقی سخن فراوان به ميان می آید. بسياری از مکاتب اخالقی یونان باستان، قرون وسطی، عصر رنسانس 
و دنيای جدید برای رسيدن انسان به سعادت، کسب فضایل و اجتناب از رذایل را ضروری می دانند. از سؤاالت مهم در 
این بحث، منشأ و پشتوانة واقعی داشتن یا نداشتن فضایل است که اگر از منشأ و پشتوانة واقعی برخوردارباشند، می توان 
از ثبات و دوام فضایل در همة جوامع و به تعبير دیگر از اطالق آن ها سخن گفت، اگر فضایل حاکی از واقعيت عينی 
نباشند در این صورت طبعاً تابع قرارداد و سالیق فردی و گروهی بوده و در نتيجه فضيلت یک فرد، گروه و جامعه با 
فضيلت فرد، گروه و جامعة دیگر تفاوت خواهد کرد. در این تحقيق ضمن آشنایی اجمالی با معانی لغوی و اصطالحی 
فضایل اخالقی و دانستن اقسام آن ها ازدیدگاة حکمای یونان، مسلمان و اخالق دانان اسالمی، با توجه به تفاوت معنایی 
و ماهوی فضایل یونانی با فضایل دینی، از تعریف مشهور فضایل ارسطویی صرف نظر نموده، با ارایة تعریف جدیدی 
از فضایل منطبق با مبانی اسالمی، اطالق یا نسبيت آن ها را مورد بررسی قرارداده ایم، در نتيجه حکایتگری فضایل از 

واقعيت و داشتن مالک عينی مورد نظر اسالم و نتيجتاً اطالق آن ها به اثبات رسيده است.
کلیدواژه ها: فضيلت، اخالق، نسبيت گرایی، اطالق، فضایل، رذایل.
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بررسی انتقادی مدل پارادایمی تاریخ علم توماس کوهن

سید مرتضی حسینی1، حامد یزدانی2، حمید ابدی3

نظریه کوهن عالوه بر اینکه نظریه ای بدیع در حوزه فلسفه علم است، نگاهی جدید به تاریخ علم نيز داشته است. 
ــت.  ــفه و تاریخ علم بوده اس ــعی کوهن ترکيب این دو نگرش در هم، و ارائه نظریه ای جدید در حوزه فلس در واقع س
همان طور که نظریه کوهن در حوزه فلسفه علم چالش های جدیدی را موجب شده است این نظریه تاریخ نگاری علم 
ــت. تا قبل از این نظریه دو نگاه اصلی در تاریخ علم وجود داشت یکی  ــائل جدیدی روبرو کرده اس را هم با نگاه و مس
تاریخ نگاری ویگی که به ثبت وقایع علمی بر اساس مستندات تاریخی می پرداخت و دیگری قرائتی پيوستار از تاریخ 
علم که رویدادهای علمی را مرتبط با هم در یک سير تاریخی رو به جلو می بيند. به بيان دیگر سير پيشرفت علم به 
صورت خطی و انباشتی است. دیدگاه کوهن ناظر به نقد رویکرد دوم است. او نه خطی بودن علم را می پذیرد و نه سير 
پيشرفت آن را. او حتی غایت نهایی برای علم را هم انکار می کند. در واقع کوهن با تکيه به مفهوم پارادایم، علم و علمی 
را مختص به همان دوره تاریخی می داند و بر اساس قياس ناپذیری پيوستگی بين پارادایم ها را در تاریخ انکار می کند. 
نظریه کوهن از نظریات تأثيرگذار بر علوم انسانی است. تا جایی که مفهوم »پارادایم های علوم انسانی« از اصطالحات 
رایج در این حوزه گردیده است. اما به کارگيری این مفهوم بدون لوازم آن که بر اساس رویکرد تاریخی به علم بنا شده 
می تواند منجر به بدفهمی و مغالطات مبنایی در فهم پارادایم های علوم انسانی گردد. در این مقاله به رویکردهای چالش 

برانگيز کوهن در تاریخ علم و روشن کردن زوایای مغفول در نظریه تاریخ علم کوهن پرداخته می شود.
کلیدواژه ها: تاریخ علم، کوهن، پيشرفت علم، پارادایم، علم.

mh89j@ ،)1. طلبه و پژوهشگر سطح چهار حوزه علميه قم، عضو هيئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم )نویسنده مسئول
yahoo.com

.h.yazdani1979@gmail.com ،2. دانشجوی کارشناس ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفيد
hamid.abadi@chmail.ir ،3. کارشناس ارشد مکانيک، دانشگاه صنعتی اصفهان
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قرآن و مبانی نظری جهاد کبیر
به مثابه ی تولید علم دینی

محمدباقر عباسی1، شریف ذبیحی مقدم2، سید امیر سخاوتیان3

ــه در  ــاخصه های انقالبی بودن معرفی کرده اند و ریش مفهومی که حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( آن را یکی از ش
مفاهيم قرآنی دارد؛ می توان از آن به عنوان یک راهبرد علمی و فرهنگی مهم در مقابله با جنگ نرم استفاده کرد. هدف 
از این مقاله عالوه بر تبيين مبانی نظری مفهوم قرآنی جهاد کبير، دستيابی به راهکارهای عملی در نهادینه نمودن این 
مهم به عنوان یکی از شاخص های انقالبی بودن است زیرا معرفت شناسی حاصل از آن نقاد تمام علوم تجربی غربی 

می باشد که مبتنی بر انسان محوری است.
این مقاله در صدد است از توحيد خاص قرآنی مبنای تمامی معارف دینی است و می توان با فهميدن و به کاربستن 
آن از نقد آنچه به منزلةعلم موجود است، فراتر رفت و به علم و فرهنگ اصيل اسالمی و در نتيجه تمدن نوین اسالمی 

اقدام کرد.
کلیدواژه ها: جهاد، جهاد کبير، نظام اسالمی، جنبش علمی، علم دینی.

yahoo.com@rara6262 .)1. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی و پژوهشگر دانشگاه امام حسين )عليه السالم
gmail.com@Zabihim20 .2. کارشناسی ارشد اندیشه ی سياسی در اسالم دانشگاه مفيد قم

ــالم( قم.  ــگاه باقرالعلوم )عليه الس ــفه ی فيزیک دانش ــجوی دکتری فلس ــطح چهار )دکتری( حوزه ی علميه ی قم و دانش 3. طلبه ی س
Sekhavatian@yahoo.com
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بررسی تطبیقی مبانی علم سکوالر با علم اسالمی و تبیین جایگاه اخالق در آن دو

ابراهیم عزیزی1

ــانس در طومار تاریخ بشری اهميت و جایگاه رنگين و جلوه گر دارد. تکنولوژی ها و تحوالت صنعتی  یقيناً پدیده رنس
مبتنی بر تحوالت فکری و عقيدتی بشر مدرن چشمان خيره نظاره گران را به وجود آورده است. و با وجود گذشت صدها 
سال از این پيچ تاریخی انسان های زیادی در سراسر دنيا حتی در دایره جهان اسالم نسخه ليبرال دمکراسی را تنها داروی 
شفا بخش دردهای بشر برای رسيدن به آمال و بهشت دنيا تلقی می کنند. اما این مقاله با تبيين مبانی معرفت شناختی و 
چارچوب های هستی شناختی در کنار تاثيرات بنيان های انسان شناختی بر علوم اسالمی در دو ساحت علوم انسانی و غير 
انسانی به تشریح جایگاه اخالق و معنویت در علوم اسالمی پرداخته در کنار آن مبانی معرفتی و هستی شناختی و انسان 
شناختی علوم غربی دوره پس از رنسانس نيز همت گماشته و و پس از تبيين جایگاه علم اخالق مبتنی بر بنيان های تفکر 
غربی در علوم غربی به بررسی و نقد منصفانه علوم غربی مبتنی بر مبانی ليبرال دمکراسی اهتمام ورزیده است. انحصار ابزار 
کسب معرفت به حس و تجربه هر چند که علم بشر را به ماده و مادیات صد چندان کرد ولی باعث غفلت و انکار عالم ماوراء 
طبيعت شد. به دنبال انکار فرا ماده تمام آمال و آرمانهای بشر در دنيا و مادیات سقوط کرد. حتی اخالق و روانشناسی هم 
برای بهرمندی بيشتر انسان از لذایذ شهوانی و ثروت های مادی بيشتر به خدمت گرفته شد. درحالی که بر اساس بنيان های 
معرفتی و هستی شناسانه مطابق با معارف وحيانی حقيقت انسان را همان بعد فرا مادی تشکيل داده و ماده و مادیات و بدن 
مرکب و گذر گاهی بيش نبودند و هدف و غایت زندگی طيبه، تقرب به بی نهایت هاست. بر این اساس تکامل انسان و انسان 
کامل نه در لذت و سود مادی بيشتر که در عبودیت هميق و دقيق انسان به خدای تبارک و تعالی معرفی می شود. لذا علوم 
انسانی و علوم اسالمی در همين چارچوب های نظری تولد و رشد و بلوغ خود را سپری کرده و تمدن جدید اسالمی را رقم 

خواهد زد. تا در نتيجه آن سعادت دنيوی و اخروی بشر تأمين شود. تحقيق در این مقاله به روش کتابخانه ای بوده است.
کلیدواژه ها: پلوراليسم معرفتی، هستی شناسی اگزیستانسياليستی، رنسانس، علم اسالمی، علم سکوالر غربی، 

مبانی معرفت شناختی.

www.e_azizy@yahoo.com 1. استادیار دانشگاه اروميه در گروه معارف اسالمی
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 نظریه شبکه مسائل؛
 گام اول از مدل تحول در علوم انسانی از منظر روش شناسی

ایمان کاظمی مقدم 1

»نظریه شبکه مسائل«، یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش شناسی است. این نظریه، در 
کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سيستمی، اضالع تحول )مدل تحول( در علوم انسانی از منظر روش شناسی 
را تشکيل می دهند. این مدل،  بيانگر چگونگی تحول در علوم انسانی برای حرکت از علوم انسانی سکوالر به سمت 
ــت. هدف از نظریه شبکه مسائل،  برداشتن گام اول از مدل تحول در  ــانی اسالمی از منظر روش شناسی اس علوم انس
علوم انسانی و زمينه سازی برای توليد علم دینی در موضوعات و مسائل علوم به ویژه علوم انسانی است. این نظریه، 
ــؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان یک موضوع را تجزیه مفهومی کرد و شبکه گسترده ای از متغيرها و  به این س
ــت آورد. اهميت و کاربرد این نظریه به صورت ویژه در حوزه علوم انسانی، توليد  ــائل مرتبط با آن موضوع را به دس مس
شبکه مسائل علوم انسانی در شاخه ها و رشته های مختلف علوم انسانی است. این نظریه، در پارادایم شبکه ای، با راهبرد 
تحليل مفهومی، با رویکرد فلسفی و با ابزارهای 14 گانه تحليلی، به توصيف، تبيين و توجيه مراحل قدم به قدم توليد 

شبکه متغيرها و مسائل در موضوعات مختلف می پردازد.
کلیدواژه ها: شبکه مسائل، دانش دینی،  علم دینی،  علوم انسانی اسالمی، روش شناسی، تمدن سازی.

.ikazemi62@gmail.com ،1. هيات علمی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
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 تولید »مفاهیم پایه«:
 گامی اساسی برای تأسیس روانشناسی اسالمی

سید محمد رضا تقوی1

هدف: هدف از پژوهش حاضر، چگونگی توليد »مفاهيم پایه« به عنوان گامی اساسی در تأسيس روانشناسی اسالمی 
بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقيقات کيفی است که با نگرشی استنتاجی به منابع دینی صورت گرفته است. 
یافته ها: 1( هر نظام واره ی فکری، »مفاهيم پایه« مختص به خود دارد که متناسب با اهداف و مبادی فلسفی همان نظام 
واره است. 2( یکی از گام های اساسی برای پاسخ به پرسش های تحقيقاتی، شناسایی مفاهيم تأثير گذار و تبدیل آن ها به 
»مفاهيم پایه« طی یک فرآیند مشخص است. 3( هر مفهوم پایه، دارای تعریف نظری و عملياتی، مرزبندی با مفاهيم 
مشابه، قابليت ها و ظرفيت های مشخص و مورد توافق متخصصين آن رشته است. 4( با فراهم شدن مجموعه مفاهيم 
پایه، به تدریج بی نياز از به عاریت گرفتن مفاهيم پایه، از سایر نظام واره های علمی، برای تبيين پدیده ها می شویم. 5( از 
طریق کشف ارتباط بين مفاهيم پایه می توان به تبيين پدیده ها و/یا نظریه پردازی پرداخت. در این نوشتار، برای نمونه سه 
»مفهوم پایه« بالقوه در روانشناسی اسالمی )تعلق، اخبات و شکرگزاری( معرفی شدند. نتيجه گيری: روانشناسی اسالمی 

تنها با ایجاد »مفاهيم پایه«، متناسب با اهداف خود، می تواند تأسيس شود.
کلیدواژه ها: توليد مفاهيم پایه، تحول علوم انسانی، تأسيس روانشناسی اسالمی.

mtaghavi@rose.shirazu. 1. استاد روانشناسی بالينی و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی- اجتماعی دانشگاه شيراز
ac.ir
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تبیین حدود حجیت عقل از منظر معرفتی و تربیتی

مهدی برزگر1

در بحث کاربرد استقاللی عقل به عنوان یکی از منابع فقه و مصادر احکام شرعی، تبيين مرز حجيت عقل از حيث 
یقينی، اطمينانی و ظنی بودن و نيز تبيين حدود حجيت آن از حيث شخصی که عقل به او منتسب است از ضروریات 
کار هر فقيه است. نگارنده در مقاله حاضر تالش کرده تا حجيت عقل یقينی و اطمينانی )ظن قوی نزدیک به یقين( را 
ثابت و عدم حجيت عقل ظنی را مستدل کند؛ در این مقام برای اثبات حجيت عقل اطمينانی به دو دليل عقلی قطعی 
که عبارت اند از »اقتضای ضروری نظام خلقت« و »اختالل در امر دین و دنيا« و نيز شمول ادله نقلی استدالل شده 
است. نيز برای اثبات عدم حجيت عقل ظنی ابتدا همه آنچه که می تواند مستند حجيت چنين عقلی قرار بگيرد ذکر 
ــپس به ذکر ادله عدم حجيت عقل ظنی پرداخته شده است که عبارت اند از »تفاوت ماهوی شریعت با علوم  ــده، س ش
بشری«، »صدور روایات در مورد عقول ظنيه«، شمول روایات در فرض عدم دسترسی به معصوم ع« و »اقتضای فساد 
و زمينه های لغزش در عقل ظنی«. نگارنده همچنين تالش کرده تا ثابت کند عقلی که مدرکات آن در فقه شيعه حجت 
است، عقل انسان متربی به تربيت وحيانی است، نه عقل انسانی که از تعاليم انبياء به دور بوده و رها از معارف وحيانی 

رشد کرده است. عمده مطلب در این باب تفاوت نوع نگاه این دو عقل به معنای مصلحت و مفسده است.
کلیدواژه ها: عقل قطعی، عقل اطمينانی، عقل ظنی، عقل متربی.

mahdi_2097@yahoo.com )1. )پژوهشگر حوزه علميه قم
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نظریه اخالق هنجاری اسالم
بین تکلیف گرایی و نتیجه گرایی

علی نعمتی1

با تمام مهجوریت فلسفه اخالق در تحقيقات فلسفی به زبان فارسی )اعم از ترجمه و تأليف(، مباحث اخالق هنجاری در 
مقایسه با فرااخالق از غربت بيشتری برخوردار بوده است و تحقيقات زیادی به چشم نمی خورد که برای تعيين موضع اندیشه 
ــند. این در حالی است که تدارک یک زیربنای نظری  ــالمی در قبال مکاتب گوناگون اخالق هنجاری تالش کرده باش اس
مستحکم در باب اخالق هنجاری – به عنوان یکی از دو رکن فلسفه اخالق - نقشی اساسی در بنای علوم اجتماعی اسالمی 
دارد. مکاتب اخالقی متعدد و متنوعی وجود دارد که دسته بندی های متفاوتی نيز از آن ها ارائه می شود. در یک تقسيم بندی 
ــاخه تکليف گرا، نتيجه گرا و اخالق فضيلت قرار می گيرند که در این ميان، نزاع ميان نظریات  ــه ش رایج این نظریات در س
تکليف گرا و نتيجه گرا از دیرینه بيشتر و گستره وسيع تری برخوردار بوده است. لذا به عنوان اولين گام ضروری، در این تحقيق 
تالش شده است با پرداختن به این دو نظریه و نقدهای وارد بر آن ها، به تعيين موضع نظریه اخالقی اسالم صرفاً ميان این دو 
نظریه پرداخته شود که در نهایت، با رد ادله مدافعان نتيجه گرایی، نظریه اخالقی اسالم یک نظریه چند معياری معرفی شده 
است که در قالب کلی و گام اول تکليف گراست، اگرچه در گام های بعد و پس از ایفای قيود تکاليف، عمل بر مبنای معيارهای 

نتيجه گرایانه – یا سایر معيارها – نيز منتفی دانسته نشده است.
کلیدواژه ها: اسالم، فلسفه اخالق، نظریه اخالق هنجاری، تکليف گرایی )وظيفه گروی(، نتيجه گرایی )پيامدگرایی(.

nemati.ali@gmail.com )1. طلبه خارج فقه و اصول حوزه علميه و نامزد دکتری اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی )ره
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 چالش معنایی و واقع گرایی علوم انسانی اسالمی
 )چالش معنایی علوم انسانی اسالمی(

هادی رزمجوئی1

در این مقاله پس از اشاره به معناهای غير رایج علوم انسانی اسالمی، مهم ترین معانی علوم انسانی اسالمی معرفی 
ــمندی نقد و بررسی  ــبی گرایی و روش و از حيث چالش های پيش روی هر یک از این معانی از جمله واقع گرایی، نس
می گردد. مهم ترین این معانی در مقام اثبات عبارت اند از: »علم مستند به مبانی اسالمی« که ساده ترین و رایج ترین معنا 
است، »حضور پيش فرض ها، ارزش ها و غایات اسالمی در مقام گردآوری« که تحت تأثير نظریات اوليه در فلسفه علم 
خصوصاً تفکيک مقام داوری از گردآوری در فلسفه علم پوپر است. »علم حاصل از متون دینی به روش اجتهادی« که 
مبتنی بر رویکرد فقه مضاف است، »فهم و اراده انسان در مسير والیت الهی« که به نوعی تغيير در ماهيت علم است، 
»علم مبتنی بر روش تحقيق اسالمی«، »علم حاصل از عالَم و پارادایم اسالمی« که مبتنی بر نگاه تاریخی به علم به 
عنوان یک نهاد اجتماعی است، »علم حاصل از عالِم اسالمی« و »علم حاصل از اصول و مبادی حکمت اسالمی بر 
بنيان هستی شناسی الهی« که مبتنی بر تغذیه توامان علم از عقل و نقل است. با نقد و بررسی هر یک از این معانی، 

فرآیند اسالمی شدن علم و درنتيجه معنای مطلوب تبيين می شود.
کلیدواژه ها: معنا، پيش فرض، مبادی تصوری و تصدیقی، وجود ذهنی، واقع گرایی، نسبی گرایی، روش.

،h.raz@rayana.ir،1. کارشناسی ارشد فلسفه علم
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نقد روش شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه
 بر مبانی واقع گرایی صدرایی

علی جعفری1، یارعلی کرد فیروزجائی2

ــه دینی در جامعه اسالمی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. یکی  ــيب های اندیش یکی از آس
از راه های مقابله با این آسيب فراهم کردن زمينه های الزم به منظور ارائه مبانی نظری علوم انسانی بر پایه فلسفه و 
ــالمی است. از جمله این موارد، طرح مسائل بنيادین اندیشه اسالمی و مقایسه تطبيقی آن با اندیشه های  حکمت اس
معاصر و تاثيرگذار در جوامع غربی در موضوعات نوینی است که در عرصه معرفت شناسی مورد توجه قرار گرفته است. 
بدین منظور پژوهش حاضر ضمن معرفی مبانی روش شناختی حکمت صدرایی و رئاليسم انتقادی، تالش می کند تا 
به ارزیابی رئاليسم انتقادی در تبيين واقعيت برمبنای یافته های به دست آمده از حکمت صدرایی پرداخته و به دنبال 
پاسخگویی به این پرسش است که آیا رئاليسم انتقادی می تواند با تکيه بر مبانی روش شناختی خویش تبيين صحيحی 
از واقعيت داشته باشد؟ از این رو، این پژوهش با گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش تحقيق 
توصيفی-تحليلی در نهایت به این نتيجه می رسد که رئاليسم انتقادی عليرغم تالش هر دو مکتب در مقابله با ایدئاليسم 
ــم انتقادی به خاطر تقليل معرفت به ابعاد و نمادهای  ــم و طرح نوآوری هایی برای کشف واقعيت، رئاليس و پوزیتویس
اجتماعی و همچنين به علت گرفتاری نسبيت در علم، در تبيين الیه های واقعيت دچار تنگ ناهایی است، در حالی که 
مالصدرا با روش شناسی اصالت وجودی خویش و تأکيد بر شهود در کنار برهان راه را برای رسيدن به واقعيت همرارتر 

نموده است.
کلیدواژه ها: حکمت صدرایی، رئاليسم انتقادی، مالصدرا، بسکار، روش شناسی، واقع گرایی.

jafariali80@yahoo.com ،1. دانش پژوه سطح 4 مؤسسه بين المللی مطالعات اسالمی حوزه علميه قم
firouzjaei@bou.ac.ir ،2. دانشيار دانشگاه باقر العلوم قم
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بررسی و تحلیل نظریه فلسفه های مضاف
به مثابه یک رویکرد روش شناختی درتحول علوم انسانی

 محمدرضا خاکی قراملکی1

رویکرد فلسفه های مضاف، به دنبال توليد علوم انسانی و اجتماعی، و با دغدغه عينيت بخشيدن به جریان فلسفه 
ــناختی به فلسفه اسالمی موجود، درصدد عبور فلسفه از وضعيت  ــيب ش در عالم خارج، ضمن ارائه نگاه انتقادی و آس
اطالقی و انتزاعی می باشد، به نحوی که در نظریه های علمی امتداد پيدا کند. این نگاه تالش کرده مبانی فلسفی جدید 
ــالمی باشد، و هم انسان انصمامی، به عنوان موضوع  ــيس کند که هم اس کاربردی را دراندازد، و حکمت نوینی را تأس
فلسفه قرارگيرد. درواقع این حکمت جدید، معلول رویکرد فلسفه های مضاف بوده، و متأثر از انگاره فلسفه فلسفه اسالمی 
است. طبق این ادعا، توليد علوم انسانی اجتماعی، بایستی مبتنی بریک عقالنيت پایه دینی، یعنی فلسفه جامع اسالمی 
که جنبه کاربردی دارد، پدید بياید، صبغه اسالمی علوم، نيز ناشی از اسالميت فلسفه است. البته فلسفه مضاف دراین 
نگاه، یک مشترک لفظی است، که شامل، فلسفه های مضاف به واقعيت و فلسفه های مضاف به علوم می باشد، البته با 
نگاه انتقادی به نظریه فوق می توان گفت، این رویکرد نتوانسته ارتباط روشمند بين فلسفه مضاف و فلسفه عام اسالمی 
بر قرار کند و حکمت نوین نيز، به لحاظ مبنائی و روشی، ظرفيت کاربردی کردن فلسفه موجود را ندارد. اساساً فلسفه 
ادعای، ذاتاً قابليت امتداد اجتماعی و نقش آفرینی در نظریه پردازی را ندارد، این نظریه به لحاظ ساختاری فاقد انسجام 

بوده و از انضمام سازه های ناهمگون به یکدیگر تشکيل شده است.
کلیدواژه ها: فلسفه مضاف، حکمت نوین اسالمی، فلسفه فلسفه اسالمی، عقالنيت، روش شناسی علوم، انسان 

انضمامی، انتزاعی.

mrkhkai54@:ــالمی. آدرس الکترونيکی ــتان علوم اس ــم کالم، عضوهيئت علمی فرهنگس ــش آموخته مرکز تخصصی عل 1. دان
gmail.com
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ظرفیت نظریه افعال گفتاری در توسعه قلمرو علم دینی

مجتبی رستمی کیا1

عصر حاضر در عرصه خردورزی فلسفی، به خصوص بعد از چرخش زبان شناختی، »عصر زبان« نام گرفته است، 
از سوی دیگر لزوم اتخاذ مبانی فلسفه زبانی برای علم دینی و علوم انسانی اسالمی بر کسی پوشيده نيست. شناختاری 
دانستن گزاره های اخباری دین برای قائل شدن به علم دینی از سوی تمامی متفکرین اسالمی، پذیرفته شده است، 
اما عطف توجه نگارنده به این مسأله است که با استفاده از ظرفيت نظریه افعال گفتاری می توان در قلمر. و علم دینی 

توسعه ای ایجاد کرد.
در این اثر با استفاده از نظریه افعال گفتاری در فلسفه تحليلی زبان که رهيافت جان لگنشاو آستين می باشد، تحليلی 
نوین از زباِن علم دینی و شناختاری بودن گزاره های انشایی در این علم ارائه شده است؛ که به زعم نویسنده تاکنون در 
تحقيق مشابهی دیده نشده است. در واقع فرضيه این مقاله این است که قلمرو گزاره های علم دینی و به عبارت دیگر 

زبان علم دینی بسيار فراتر از گزاره های اخباری است.
ــتن گزاره های اخباری موجود در علم دینی را بر پایه دیدگاه افعال گفتاری ارزیابی  ــناختاری دانس نگارنده مبانی ش
ــتـ  به خصوص نظریاتی که  کرده، آن گاه این نظرگاه را که معتقد به صرف اخباری بودن گزاره ها در علم دینی اس
قائل به واقع گرایی در علم دینی هستند ـ از وجوه مختلفی مورد انتقاد قرار داده است. از جمله این نقدها می توان به 
تلقی پوزیتویستی از علم دینی و عدم معناداری گزاره های انشایی اشاره کرد. روش این مقاله در مقام گردآوری استفاده 
از منابع مختلف معرفت اعم از عقل و نقل و ... بر اساس روش کتابخانه ای و در مقام داوری این مقاله از روش تحليلی 

مخصوص فيلسوفان بهره خواهد برد.
کلیدواژه ها: علم دینی، افعال گفتاری، جان آل آستين، علم، دین.

m.rostami@ismc.ir1. دانشجوی دکتری ميانی نظری اسالم، دانشگاه معارف اسالمی
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تبیین ملزومات نظریه حاکم بر ساخت تمدن اسالمی
)رویکرد مقایسه ای(

مصطفی جمالی1، حسن شیخ العراقین زاده 2

نظریات علمی به منظور هماهنگ سازی و تسهيل تغيير موضوع خود ایجاد می گردند تا امکان پيش بينی، هدایت و 
کنترل تغييرات را فراهم نمایند. ساخت تمدن نيز به عنوان یک موضوع، می تواند دارای نظریه ای باشد که تسهيل گر 
و هماهنگ ساز فعاليت های الزم برای تحول جامعه به سمت یک مدنيت جدید گردد. اکنون که جامعه ایران به دنبال 
ــالمی است، این نظریه باید چه خصوصياتی داشته باشد که ما را در تحقق تمدن اسالمی مورد نظر  تحقق تمدن اس
یاری رساند؟ اکنون که تمدن جدید غرب بر جهان سيطره دارد و شرایط پيرامونی انقالب اسالمی است، جامعه ایران 
برای ساخت تمدن اسالمی ناگزیر از مالحظه تمدن غرب به عنوان شرایط پيرامونی خود است تا تمدنی که برپا می کند 

توانایی رقابت با شرایط پيرامونی خود را داشته باشد.
از آنجا که نظریات علمی غرب جدید دارای خصوصياتی هستند که تأثيرات زیادی در بنای تمدن کنونی غرب داشته 
است، بنابراین اکنون که به دنبال نظریه ساخت تمدن اسالمی هستيم، این نظریه نيز باید ملزوماتی داشته باشد که به 
کمک آن ها توانایی رقابت با نظریات علمی تمدن غرب-به عنوان شرایط پيرامونی-را به دست آورد تا تمدن اسالمی 
که بر پایه این نظریه بنا می گردد، از این منظر توانایی رقابت با تمدن غرب را بيابد. این نوشتار خصوصياتی در نظریات 
علمی غرب جدید را که منجر به ارتقای تمدن سازی این مدنيت گشته است، در سه دسته الف: تغيير تعریف علم به 
ــاخت  ــبات کمی در معادالت تغيير و ج: توجه به س قدرت تصرف و ارائه معادالت تغيير موضوعات؛ ب: توجه به تناس
نظریه هماهنگ ساز معادالت تغيير بررسی کرده است. سپس ملزومات نظریه حاکم بر ساخت تمدن اسالمی را با توجه 

به این خصوصيات بيان نموده است.
کلیدواژه ها: تمدن اسالمی، خصوصيات علم غربی، معادله تغيير، کمی سازی، هماهنگ سازی معادالت، نسبيت 

اسالمی.

mo.jamali313@gmail.com 1. عضو هيئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی، استادیار
2. پزوهشگر فرهنگستان علوم اسالمی، سطح سه حوزه و کارشناسی فيزیک
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بررسی رویکردهای پنجگانه در مواجهه با علم و فناوری

رضا غالمی1

این مقاله از دو بخش عمده تشکيل شده است: بخش اول، تبيين 4 رویکرد موجود درباره علم در ميان مسلمانان 
و شعب گوناگون هر یک از رویکردهای مزبور به همراه با نقد مختصر هر یک از آن ها، و بخش دوم، تبيين رویکرد 
پنجم به مثابه رویکرد مختار در قالب چهار اصل عمده. در بخش پایانی این مقاله با طرح و جواب چندین سئوال فلسفه 
ــت مورد ارزیابی قرار گرفته است. مغز رویکرد پنجم این است که  علمی، پایداری رویکرد پنجم که رویکرد مختار اس
اواًل. قلمرو دین اقتضای شکل گيری علوم انسانِی اسالمی را می کند لکن اقتضای شکل گيری علوم طبيعی، فنی و 
پزشکی اسالمی را نمی کند. ثانياً. در علوم انسانی اسالمی، قرار بر جذب دانش و روش شناسی های تجربی نيست بلکه 
بر اساس منطقه بندی جدیدی که در ساحت علم بالمعنی االعم صورت می گيرد، هر یک از منابع و روش شناسی های 
علمی بر حسب قابليت و کارکردی که دارد به تنهایی و یا شراکتی در یک یا چند منطقه مشخص از مناطق مزبور قرار 
می گيرند. مهم ترین ثمره این طبقه بندی ارتقاء کارآمدی علوم انسانِی اسالمی در شناخت و حل مسائل اساسی بشر و 
نزدیک کردن معرفت انسان به یقين است. ثالثاً. علوم طبيعی، فنی و پزشکی اسالمی و غير اسالمی ندارند وليکن در 
صورت عدم تعارض با زیرساخت های فکری اسالم، مورد تأیيد اسالم بوده و عماًل نيز مشروعيت می یابند. رابعاً. بشر 
در زندگی دنيوی دارای نيازها و پاسخ های مشترک است و اسالم دستاوردهای بشری در حوزه علم و فناوری را اال در 
مواردی که با هدف پليد به دست آمده باشد، قبول دارد. خامساً. اراده انسان در شکل گيری علم گرچه غيرقابل انکار 
است اما تفاوت اراده به نسبی کردن خوبی و بدی در حوزه علم و فناوری منجر نمی شود. سادساً. اسالم جبر تاریخی را 
قبول ندارد و انسان ها را در تغيير شرایط محيطی مسئول تلقی می کند لذا در اسالم چيزی به نام توقف و سکون در برابر 
شرایط به نام حوالت تاریخی و غيره وجود ندارد و قائلين به این دیدگاه خواسته یا نخواسته به سکوالریسم تن داده اند.

ــی، سکوالریسم، علم دینی، فناوری و  کلیدواژه ها: معرفت، عقل برهانی، عقل جزئی، علم تجربی، روش شناس
پيشرفت.

1. gholami@sccsr.ac.ir
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طراحی هندسه علم از منظر قرآن کریم

حسین علی رمضانی1، علیرضا پیروزمند2، مهدی ناظمی اردکانی3

ــطح و الیه های مختلف  ــتی که دارای ابعاد، زوایا، س ــب حقایق عوالم هس قرآن کریم به عنوان منبع الینفد کس
می باشد می تواند سرمنشأ کسب معارفی باشد که هدایت گر جامعه علمی به سوی تمدن اسالمی باشد. یافتن هندسه 
و ميزان علوم از کالم حضرت حق، اساس حرکت علمی جهان اسالم با در نظر گرفتن شرافت و ُمقّدم دانستن برخی 
ــه علمی مراکز تحقيقاتی و در ادامه آموزشی خواهد بود. هندسه علم با  ــيم نقش ــتای ترس علوم بر برخی دیگر در راس
عنوان رسمی”طبقه بندی علوم” بر پایه سه رویکرد موضوع محور، غایت محور و روش محور و رویکرد تلفيقی؛ در نظام 
طبقه بندی موجود بيان شده است که محققين سعی نمودند با نگاهی جامع و مانع به دنبال ترسيم نظام علمی از منظر 
قرآن با رویکردی تلفيقی باشند. با محور قرار گرفتن این رویکرد رجوع به قرآن را برای یافتن منظومه علمی در قالب 
ــی و استقرائی را توأمان به همراه دارد، برای درک بهتر  ــه علم با روش اجتهادی- تفسيری که دو راهبرد قياس هندس
حقایق نهفته شده در این دریای بيکران علمی اتخاذ نموده و با قرار دادن یک مبنای عقلی و مدل سه وجهی در بعد 
موضوعات و در سير تحقيق بُعد روش و در نهایت بُعد سير تکاملی و غایت، به تلفيق این ابعاد با یکدیگر دست زده و 
به مجموعه ای از علوم مبنایی نائل آیند. علومی از جنس اخالقيات، اعتقادات و احکام که در ادبيات موجود علم دینی 
ــت و در نظام موضوعات - فرد، جامعه و طبيعت )هستی( - و سير  ــده اس ــط علمای دین بيان ش نيز مؤیدات آن توس
تکامل- ایجاد، تغيير و فرجام- که با ارتباطی منطقی قابل ترسيم در یک هندسه بيست و هفت گانه علمی بوده است. 
پس از آن با روش تفسير موضوعی و استقرائی تأیيد این علوم را از آیات قرآن استخراج نموده و در نهایت به انطباق 
نسبی مدل اجتهادی-عقالنی با آیات الهی نائل شوند. البته الزم به ذکر است که مبنای ترسيم مدل مفهومی و ماتریس 

اوليه نه گانه بر پایه آیات و تفاسير قرآنی و پيش مطالعه محققين بوده است.
کلیدواژه ها: علم، هندسه، قرآن کریم، علم توحيدی، علم مادی.

dr.hr1355@gmail.com 1. استادیار دانشگاه امام حسين )ع( نویسنده مسئول
a.bayatani@gmail.com 2. دانشيار فرهنگستان علوم قم

yahoo.com@nazemi32 )3. دانشيار دانشگاه جامع امام حسين )ع
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تأثیر گناه بر نگرش از منظر روایات

صدرا تقی پور1، نگار قنبری2، فائزه یعقوبی3

غالباً این طور پنداشته می شود که دین تنها به تأثير گناه بر سرنوشت انسان نظر دارد، اما در این ميان، غالباً یکی از 
تأثيرات مهم گناه مورد غفلت قرار گرفته است که همانا تأثير گناه بر نگرش انسان است. این شناخت به نوبه ی خود 
ــان را تشدید می کند. این بحث در معرفت شناسی با عنوان  ــان می گذارد و خطاهای اخالقِی انس تأثيراتی بر رفتار انس
»تأثير عوامل غيرمعرفتی بر رفتار انسان« مطرح می شود. در این ميان، این پرسش مطرح می شود که گناه چه تأثيری 
بر نگرش می تواند داشته باشد؟ این تأثيرگذاری به دو شکل صورت می پذیرد. در مورد اول،  گاه گناه، مانعی در طریق 
به دست آوردِن نگرش صحيح می شود و گاه سبب از دست دادن آن می گردد. در مورد دوم، این تأثير در شکِل توهِم 
نگرِش صحيح، خود را نشان می دهد. از این رو، بررسی فرآینِد تأثير گناه بر معرفت، می تواند در جهت پيش بينی نحوه ی 

کارکرد این مکانيسم و جلوگيری از تأثير گناه بر نگرش، به ما یاری رساند.
کلیدواژه ها: گناه، نگرش، فرآیند، جهل بسيط، جهل مرکب.

Sadra.taghipour13@gmail.com 1. دانشجوی دکتری فلسفه دین، پيام نور، تهران، ایران
2. دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
3. دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
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عوامل تاثیرگذار بر معرفت صحیح از منظر روایات

صدرا تقی پور1، فائزه اصغری آمیجی2، کوثر رحیمی3

هنگامی که از تأثير گناه سخن می گویيم، مراد ما از تأثير به دو نحو می تواند باشد: اثر گناه، حتی اگر فرد در انجام آن 
عمدی نداشته باشد )اثر وضعی(؛ و اثر گناه آن هنگامی که فرد عامدانه دست به گناه می زند. از این دو وضعيت به جهل 
بسيط و جهل مرکب تعبير می شود. گاهی اوقات گناه توفيق را از انسان سلب می کند، توفيقی که می تواند انسان را در 
مسيری قرار دهد که به معرفت صحيح می انجامد. گاهی حتی فرد از معرفتی بهره مند است، ولی گناه سبب می شود تا 

او این معرفت صحيح را از دست بدهد و بجای آن معرفتی خطا را برگزیند.
اما مهم ترین وجه تأثير گناه در معرفت، به جهل مرکب مربوط می شود. در این حالت فرِد گناه کار از آن جا که بر اثر 
گناه خود را دانا می پندارد، هيچ گاه در پی برطرف کردِن جهل خود نخواهد بود. یکی از آثار این نوع جهل، مقاومت در 
برابر شنيدن سخن حق و یا تالش خودآگاه یا ناخودآگاه برای مواجه نشدن با معارف حقيقی است. در آیات و روایات با 
هر دو نوع جهل و عوامل مؤثر بر آن روبه رو می شویم. بررسی این دو نوع جهل و عوامل مؤثر بر آن هدف این مقاله 

خواهد بود.
کلیدواژه ها: گناه، معرفت، جهل مرکب، جهل بسيط.

gmail.com@Sadra.taghipour13 1. دانشجوی دکتری فلسفه دین، پيام نور، تهران، ایران
2. دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
3. دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
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نقد هستی شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدرائیان

علی جعفری1، حسن عبدی2

ــانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه  ــه دینی در جامعه اسالمی، طرح علوم انس ــيب های اندیش یکی از آس
مقابله با این آسيب نيز فراهم کردن زمينه های الزم به منظور ارائه مبانی نظری علوم انسانی بر پایه فلسفه و حکمت 
ــت. یکی از این موارد، طرح مسائل بنيادین اندیشه اسالمی و مقایسه تطبيقی آن با اندیشه های  ــالمی معاصر اس اس
ــناختی رئاليسم  ــت. بدین منظور پژوهش حاضر ضمن معرفی مبانی هستی ش معاصر و تاثيرگذار در جوامع غربی اس
انتقادی و حکمت صدرایی، تالش می کند تا به ارزیابی مبانی هستی شناختی رئاليسم انتقادی براساس حکمت متعاليه 
از نگاه نوصدرائيان پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا رئاليسم انتقادی می تواند با تکيه بر مبانی 
هستی شناختی خویش تبيين صحيحی از واقعيت و هستی داشته باشد؟ از این رو، این پژوهش با گردآوری اطالعات به 
صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش تحقيق توصيفی-تحليلی در نهایت به این نتيجه می رسد که رئاليسم انتقادی 
روی بسکار با طرح نظریه سطوح سه گانه واقعيت در کنار نظریه معرفت شناسی اش همچنان از تبيين واقعيت بازمانده 
است. در حالی که مالصدرا با طرح مبانی هستی شناسانه خویش و عينی دانستن حقيقت وجود، و با گذر از حس و عقل 

و به کارگيری شهود دستيابی به واقعيت و تبيين آن را آشکار می سازد.
کلیدواژه ها: رئاليسم انتقادی، حکمت صدرایی، بسکار، نوصدرائيان، هستی شناسی.

jafariali80@yahoo.com 1.دانش پژوه سطح 4 مؤسسه بين المللی مطالعات اسالمی حوزه علميه قم
2. استاد یار دانشکده فلسفه دانشگاه باقر العلوم قم
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 نقش علوم انسانی اسالمی در پیشرفت همه جانبه جوامع اسالمی با تکیه 
بر دیدگاه های امام خمینی )ره(

ریحانه حاجیعلی1

نقش محوری مدارس علوم اسالمی و دانشگاه ها در تحقق حکومت اسالمی از جمله مسائل کليدی است که امام 
خمينی )ره( از اولين سال های شروع حرکت نهضت اسالمی تا سال های بعد از پيروزی انقالب اسالمی همواره نسبت 
به آن توجه ویژه داشتند. ایشان معتقد بودند این دو نهاد علمی مرجع نشر حقایق اسالم و مسائل سياسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی موردنياز جامعه است و با علم به اختالف بنيادین بين اصول فلسفی و انسان شناسی مدرنيته و 
اسالم، تفقه و اجتهاد در علوم انسانی اسالمی را برای اصالح مسير جامعه امری ضروری و مهم می دانستند. از این رو 

در این پژوهش با تکيه بر آثار و سيره امام خمينی )ره( به تبيين و بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:
علوم انسانی اسالمی چيست و در اندیشه های امام خمينی )ره( چه جایگاهی دارد؟  .1

شاخص های پيشرفت جوامع اسالمی از دیدگاه امام خمينی )ره( کدام است؟  .2
علوم انسانی اسالمی در چه صورتی می تواند به پيشرفت جوامع اسالمی کمک کند؟  .3

از مجموع نظرات امام بر می آید اگر جوامع اسالمی می خواهند مبتال به استعمار و استثمار جهانخواران نشوند، طالب 
و دانشجویان باید باور کنند که می توانند سرنوشت خود را به دست گيرند و مدرسين علوم اسالمی با هرچه پربارتر کردن 
فقه، تفسير و سایر علوم اسالمی در تربيت صحيح اسالمی، ملی و انقالبی ملت کوشش کنند. بر این دو رکن اساسی 
نظام است که با تحکيم وحدت بين دانشگاه و مدارس علوم اسالمی بنای استقالل علمی و فرهنگی جامعه از غرب 
را پی ریزی نمایند و بدین ترتيب دانشگاه ها را به سمت اسالمی شدن پيش ببرند. چنانچه دانشگاه ها اسالمی شود راه 
سعادت مادی و معنوی و عزت ملت ها از آن می گذرد و در صورت نفوذ غرب در دانشگاه ها، جوامع اسالمی به ضعف 

کشيده شده و استقالل و هویت خود را از دست می دهند.
کلیدواژه ها: علوم انسانی اسالمی، پيشرفت، امام خمينی )ره(.

hajialireyhaneh@gmail.com 1. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
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 »الگوی میان رشته ای روش شناسی »جریان شناسی«،
 مبتنی بر مبانی حکمت اسالمی«

علی ابراهیم پور 1

ــی پس از انقالب اسالمی، مفهوم  ــتعمال در فضای فکری و سياس یکی از مفاهيم جدید و در عين حال کثيراالس
»جریان شناسی« است و امروزه این واژه برای اندیشمندان عرصه های فکر و فرهنگ و سياست و دغدغه مندان انقالب 
اسالمی، غریب نيست. این مفهوم با قيدها و پسوندهای مختلفی همچون »جریان شناسی فکری«، »جریان شناسی 
ــی« و برخی قيود خاص تر رواج یافته است. و محققان و اساتيد مختلف هر یک با  ــی سياس فرهنگی«، »جریان شناس
ــی خاص خود و بر اساس الگوی نظری پذیرفته  گرایش های فکری و دغدغه های فرهنگی و جهت گيری های سياس
شده خود، به مقوله بندی اندیشه ها و طبقه بندی کنش گران فرهنگی و توضيح پدیده های تاریخی و فکری و اجتماعی 

می پردازند.
ــتت آراء و درهم ریختگی معرفتی را به دنبال داشته است و مخاطبان را دچار  ــوء تفاهم ها، تش البته این مباحث س
سردرگمی و تحّير کرده است. در ریشه یابی دقيق می توان گفت، عامل اساسی این تحير و سردرگمی نبود یک منطق 
ــتت ها و سوءتفاهم ها، الزم است منطق و الگوی  ــت. ازاین رو برای رهایی از این تش ــی کارآمد اس واحد و روش شناس

مشخص و علمی جریان شناسی، کشف و منقح شود.
این مقاله در تالش است تا الگویی اجمالی برای روش شناسی جریان شناسی ارائه دهد. در این الگو با توجه به تحليل 
ــب با هر بعد از جریان، روش شناسی خاص دانش مربوط به آن بعد در الگویی ترتيبی قرار  ــی، متناس ابعاد جریان شناس
می گيرد و از این طریق، روش شناسی جریان شناسی اسالمی، مبتنی بر مبانی حکمت اسالمی را مطرح سازد که به نظر 

موجب شکل گيری دانش ميان رشته ای خواهد شد.
کلیدواژه ها: جریان، جریان شناسی، منطق و روش شناسی جریان شناسی، دانش ميان رشته ای.

1. montazer.mahdy@gmail.com
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جایگاه فاعل و غایت در علوم انسانی اسالمی

محمدحسین بهمن پور خالصی1 مریم هاشم پور صادقیان2

ــالمی و از جمله الزامات آن، وجود فاعل توليد است. جایگاه فاعل  ــانی اس یکی از مهم ترین ارکان توليد علوم انس
محقق و مجری در بيشتر این مطالعات به نقشی ابزاری و تبعی محدود شده است. مقاله حاضر درصدد است تا با توجه 
به غایت علوم انسانی اسالمی که تحقق سعادت و رساندن انسان به غایت اخير خود در نشئات مختلف عالم می باشد، 
جایگاه فاعل توليد علم را تبيين نماید. در این راستا ابتدا جایگاه فاعل در تحقق علم نظری و علم عملی و سپس تکامل 
ــير توليد علم در نسبت با فاعل و نهایتاً تکامل غایات مورد بررسی قرارگرفته اند. دستاوردهای نظری ما  نيازها در مس
نشان می دهد که التزام عملی فاعل به گزاره های تشریعی بارشده بر او باعث می شود به سطح باالتری از معارف دینی 
و جهان بينی توحيدی برسد که خود مقدمه تعيين سطح عالی تری از دستورات عملی خواهد شد. عالوه بر این، در مسير 
توليد علم فاعل محقق، غایتی اصلی و نهایی دارد ولی بعد از عبور از هر سطح همان غایت نيز تکامل می یابد. نهایتًا 
علم در هر مرحله از توليد سبب برطرف شدن نيازهایی می شود که هر رفع نيازی مقدمه ای می شود برای دست یابی 

به سطوح باالتری از نياز.
کلیدواژه ها: فاعل محقق، فاعل مجری، توليد علوم انسانی اسالمی، تکامل غایت، تکامل نياز.

ــی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد و عضو اندیشکده مسائل اقتصادی انقالب دانشگاه امام صادق )عليه  ــجوی کارشناس 1. دانش
M.bahmanpour.isu.ac.ir ،)السالم

s.mhashempour@rose. ،ــجوی دکتری جامعه شناسی و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شيراز 2. دانش
shirazu.ac.ir
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مهندسی علم کوثر و تکاثر از منظر آیات قرآن کریم
)حرکت از اصول و مبادی علوم اسالمی به سمت مدل و هنجار(

حسین علی رمضانی1

وجود عوالم هستی که ذو مراتب بوده و این حقيقت که انسان از عالمی به عالم دیگر در حال انتقال می باشد مبنای 
هستی شناسی اسالمی را شکل می دهد. عوالم بيرونی و درونی خود دارای ارتباط منطقی در کسب معارف حّقه انسان 
در رابطه مستقيم با مبانی معرفت شناسی دارد. ابزار معرفتی به ودیعه گذاشته شده از سوی حضرت حق در نهاد انسان و 
انطباق این ابزار با عوالم هستی و قدرت شکار حقایق توسط او نشان از وسعت علوم در این نظام هستی دارد. این امر، 
یعنی درک عوالم هستی و قابل و حامل علوم بودن، مختص موجودی به نام انسان است. کامل ترین مبنای معرفتی 
نظام هستی کالم حضرت حق می باشد که قابليت تبدیل شدن به قاعده و نظریه و در ادامه مدل و مثال و در نهایت 
احکامی که در رفتار و هنجار نشان داده شود داراست. این موضوع یعنی محاّجه با علمایی است که مدعی صرف نرماتيو 
بودن گزاره های دینی هستند. رجوع به این منبع الینفد وحيانی باید به عنوان اصل اساسی همه محققان قرار گيرد. در 

این نوشتار شّمه ای از قابليت مدل و هندسه مند شدن آیات را طبق وسع علمی به نمایش گذاشتيم.
برای رسيدن به نحوه ای از مهندسی علم به عنوان هسته اصلی موضوع تحقيق و رجوع به قرآن از دو رویکرد عقلی 
ــتقراء توأمان بهره گرفته شد. نتایج  ــير موضوعی قرآن؛ یعنی ترکيبی از دو فرآیند قياس و اس اجتهادی و در ادامه تفس
حاصل بيان گر آن است که قرآن با دو نوع نگاه؛ یعنی علم این دنيایی که برآمده از نگاه دهریون بوده و در مقابل علومی 

که از منظر علمای الهی و کسانی که یومنون باهلل و یوم االخر می باشند به بيان علوم تکاثری و کوثری می پردازد.
کلیدواژه ها: علم، حکمت، معرفت، کوثر، تکاثر، مهندسی علم.

gmail.com@dr.hr1355 )1. استادیار دانشگاه امام حسين )ع
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مبانی انسان شناسی علوم انسانی با توجه به انسان قبل از دنیا 
در دیدگاه عالمه طباطبایی )ره(

مجید صادقی1، محمد فرنود2

ــاس یک سلسله مبانی و بينش های کلی به هم پيوسته  ــانی بر اس هر ایدئولوژی و علم روبنایی از جمله علوم انس
درباره ی هستی، خدا، انسان، دین، معرفت و ... شکل می گيرند که از آن با عنوان »جهان بينی« یاد می شود. یکی از این 
بينش های کلی، مبانی مربوط به انسان است. بنابراین مبانی انسان شناسی به عنوان بخشی از جهان بينی آن دسته از 
اصول و قواعد پایه ای است که بنای سایر علوم -علومی که محتاج به شناخت از انسان اند- بر آن استوار می گردد. هدف 
از این پژوهش به دست آوردن بخشی از مبانی انسان شناسی در دیدگاه یکی از بهترین اسالم شناسان و فيلسوفان 
یعنی عالمه طباطبایی است. این مبانی با الهام از شرایط انسان در سه موقف اصلی او به »قبل از دنيا«، »در دنيا« و 
»بعد از دنيا« تقسيم می شود. انساِن قبل از هبوط آدم به دنيا را انسان قبل از دنيا می نامند. معارف پيرامون انساِن قبل از 
دنيا ِمن جمله داستان خلقت آدم، کيفيت خلقت، ویژگی های انساِن مخلوق، عصيان آدم، هبوط آدم و مسائل پيرامونی 
ــت یافتنی می کند. با توجه به خلقت انسان »قبل از دنيا« انسان موجودی  ــان شناسی را دس آن تعدادی از مبانی انس
ساخته شده از دو بعد ماده و روح است؛ بهترین ساختار ممکن را داراست؛ خليفه ی الهی است؛ در استعدادهای ذاتی با 
هم نوعان خود مشترک و در استعدادهای غير ذاتی متفاوت و در مرتبه ذات فقير و نيازمند رب و دارای اختيار است. 
در مجموع، این پژوهش به 9 مبنا از مبانی انسان شناسی علوم انسانی با توجه با انسان قبل از دنيا در دیدگاه عالمه 

طباطبایی دست یافته است.
کلیدواژه ها: مبانی علوم انسانی، مبانی انسان شناختی، علوم انسانی اسالمی، انسان شناسی، عالمه طباطبایی.

majd@ltr.ui.ac.ir ،1. دانشيار و عضو هيئت علمی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفهان
  farnoud.mohammad@chmail.ir ،2. طلبه سطح 3 حوزه علميه اصفهان و کارشناس ارشد فلسفه و کالم اسالمی
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 فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسالمی 
با رویکرد نوین، اقتضایی و کاربردی

 )معماری علم دینی: روش شناسی، نظریه سازی واصول تولید علم(

سید وحید محمدی کچپی1، سیده آذر محمدی کچپی، سید منصور محمدی کچپی

در این پژوهش به بيان این موضوع پرداخته شده است که اسالم مبتنی بر دایره وجود و تمام وجود مبتنی بر دایره حق و 
تکوین است و شناسایی ابعاد اشتراکی و غيراشتراکی وجود مبتنی بر توحد در هر رشته با تعریف منطق کلی متناسب با زبان 
هر رشته راه شناخت اصيل روش شناسی فلسفی اسالمی می باشد. همچنين به این نکته اشاره شده است که اکثر علوم دارای 
روش های عقلی، توحدی و اسالمی هستند، و کافيست روش تحقيق توحدی مبتنی بر فلسفه اصيل و حقيقی آن را بشناسيم 
و در علوم )جهل( شبه عقلی با روش عقالنيت مبتنی بر اسالم در آیات و روایات به صورت بطنی و ظاهری این روش را بنيان 
بگذاریم. و در ادامه به بررسی ذات علم به عنوان ذات یگانه بسيطی که از دو بعد جسمانی )صورت پذیر( و روحانی )بالقوه برای 
صورت پذیری در این عالم( مبتنی بر یک وجود پرداخته شده است که دایره آن از علوم فيزیکی تا متافيزیکی می باشد. )علوم 
فيزیکی مرتبه نازله علوم متافيزیکی می باشند، به منزله بدن برای نفس( و سپس به تعریف جدید منطق کلی نوین ثابت و 
اقتضایی تغييرپذیر به شکل کاربردی و روز به لحاظ کمی و کيفی با تعریف متغيرها و فرضيه های جدید مبتنی بر ابعاد حقيقی 

وجود )پایداری، بقا، حيات و قدرت و ... به صورت بيشتر و مطلق( پرداخته شده است.
کلیدواژه ها: قرآن، فسلفه، روش شناسی فلسفی، اصول علم، نظریه سازی، نوین، اقتضایی، کاربردی، علوم انسانی 

اسالمی

Mohammadinekaa@yahoo.com - 1.کارشناس ارشد مدیریت صنعتی علوم و تحقيقات واحد کرمان
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 کاربرد روش معناشناسی در علوم انسانی قرآن بنیان؛
 مطالعه موردی: مفهوم »قسط« در قرآن کریم

محمد حسین اخوان طبسی1، روح اهلل داوری2

ــانی- یکی از روش های مفيد، بلکه مورد نياز برای مطالعه اصطالحات و مفاهيم در حوزه های مختلف علوم انس
ــی و زبان شناسی می باشد. دانش زبان شناسی امکان مطالعه کيفيت  ــالمی، ابزارهای گوناگون در حيطه معناشناس اس
ساخت واژه و دانش معناشناسی نيز امکان مطالعه چگونگی توليد معنا را فراهم می آورند. دانش معناشناسی قادر است 
از طریق تحليل »مؤلفه های معنایی« موجود در یک مفهوم، درک دقيق تری از آن مفهوم ارائه دهد. از آن جا که این 
دانش ها قادراند هم مفاهيم و واژگان موجود در قرآن کریم را مطالعه کرده و هم مفاهيم موجود در حوزه های مختلف 
ــانی را بکاوند، می توانند بستری برای »نزدیکی زبان قرآن کریم با زبان علوم انسانی نوین« فراهم آورند؛ و  علوم انس
این خود یکی از الزامات تحقق علوم انسانی قرآن بنيان می باشد. »قسط« که یکی از مفاهيم کليدی در قرآن کریم، 
ناظر به انگاره »عدالت« است، می تواند در حوزه های مختلف علوم انسانی نظير علوم سياسی، اقتصاد، حقوق و مطالعات 
اجتماعی، مورد توجه قرار گيرد. گرچه عالمان مسلمان - و از جمله لغت شناسان- در مورد این مفهوم مطالعه کرده و در 
نهایت مؤلفه های معنایی »عدالت« و »سهم و نصيب« را برای آن برشمرده اند، اما از آنجا که مفهوم »عدالت«، خود 
دارای تيرگی معنایی بوده و مؤلفه های آن روشن نيست، همچنان جای یک مطالعه معناشناختی پيرامون این مفهوم 

کليدی قرآنی حس می شود.
نگارنده در این مقاله قصد دارد با به کارگيری نظریات مختلف در حوزه معناشناسی، نظير روابط هم نشينی، حوزه های 
معنایی و مؤلفه های معنایی و نيز استفاده از روش های متنوع زبان شناسی تاریخی مانند ریشه شناسی، گونه شناسی و 
مطالعات زبان های سامی، از واژه قرآنی »قسط«، تحليلی معناشناختی ارائه نماید. در قدم اول مؤلفه های معنایی واژه 
ــاس ریشه شناسی این واژه کشف می شوند. در قدم بعد نيز با استخراج حوزه های معنایی کاربرد قسط  ــط« بر اس »قس

mhat.isu@gmail.com .)1. دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربيت مدرس )نویسنده مسئول
gmail.com@rdavari68 .2. دانشجوی مقطع دکتری رشته تفسير تطبيقی، دانشگاه قم
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در قرآن کریم، حضور این مؤلفه های معنایی در بافت کاربرد آیات س��نجیده خواهد ش��د. نتیجه آنکه »قسط« دارای 
مؤلفه های معنایی »قانون«، »حق و نصیب« و »حق و راستی« می باشد و در قرآن کریم، در حوزه های احکام حقوقی، 

احکام قضایی، احکام معامالت اقتصادی و عدالت در کنش های اجتماعی به کار رفته است.
کلید واژه ها: قسط، عدالت، ریشه شناسی، معناشناسی، مؤلفه های معنایی، علوم انسانی قرآن بنیان.
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نقدوبررسیدستهبندیانواعنسبیگرایی

 علیرضا حدادی1

رویکردهای تفهمی و فرهنگی، با طرد اثبات گرایی عرصه جدیدی را گشودند که تنوع و تکثر در فهم از پیامدهای 
روشن آن بود. مرور برخی آثار نشانگر آن است که حتی جریان های معتقد به تحول علوم انسانی و علم دینی، متهم به 

فرو افتادن در دام همین تکثر و نسبی گرایی هستند.
خاس��تگاه این دیدگاه را می توان عدم توجه به معانی گوناگون نس��بی گرایی دانس��ت. در این رویکرد نسبی گرایی 
به عنوان مفهومی عام درنظر گرفته می ش��ود که ریش��ه در شکاکیت سوفسطائیان داشته و مابعداثبات گرایان آن را در 
ساحت های گوناگون بازتولید کرده اند. درصورتی که توجه به انواع گوناگون معرفتی و غیرمعرفتی نسبی گرایی، حاکی از 

معانی متفاوت و گاهاً متضاد این کلمه مشترک لفظی می ّباشد.
آثار گوناگونی تالش داشتند تا دسته بندی جامع و مانعی از انواع نسبی گرایی ارائه دهند. نگارندگان سعی کرده اند با 
بررسی و نقد دسته بندی های موجود، نشان دهند که تاکنون دسته بندی جامع و مفیدی ارائه نشده است که امکان فهم 
و تفکیک صحیح میان انواع نسبی گرایی را به وضوح بیان کند. این تحقیق می تواند درآمدی برای نیل به دسته ّبندی 

مطلوب در این زمینه گردد.
کلیدواژه ها: معرفت شناسی، نسبی گرایی،  نقد، دسته بندی.

alihaddadi@ut.ac.ir 1. کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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پارادایمتولیدمدلهایدینی
)مدلشهرسازیاسالمی(

عبداهلل صادقی1، سید مصطفی حسنی2، علی حجازیان3، محمد حسین گلکار4

نگاه پارادایمی یا مطرح شدن چنین موضوعی برای مقابله انحصاریت روشی پوزیتیویست های منطقی بود که روش 
دست یابی به معرفت را منحصر در روش تجربی می پنداشتند. فیلسوفان علم و اندیشمندان بر این باورند که پارادایم بر 
پایه نگرش فلسفی و اعتقادی، با صبغه منطقی و عقلی که اندیشمند از پیش به آن باور دارند، فرآیند تولید علم را هدایت 
می کند. پارادایم های رایج در علوم انسانی عبارت اند از: پارادایم اثبات گرایانه )پوزیتویستی(، تفسیری )تفهمی(، انتقادی 
)س��اختارگرا(. پارادایم پیشنهادی اسالم برای مدل سازی، پارادایم شبکه ای است. در این پارادایم دامنة هستی فراتر از 
واقعیت های مادی دانسته می شود. یعنی افزون بر امور تجربی مادی، به حقایق عقلی و مجرد نیز باور دارد و درپی کشف 
آن حقایق نیز خواهد بود. این پارادایم به معادالت وجودی هس��تی در تمام الیه های وجودی به صورت شبکه هستی 
می نگرد. در مدل شهرس��ازی اسالمی هدف از تشکیل شهر، زمینه س��ازی برای حفظ و رشد »شهروندان« است. در 
شهرسازی قوانین علّی- معلولی حاکم است و اگر قوانین علّی معلولی دیده نشود ساختار شهری نظام مند نخواهد شد و 
معیاری برای مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن نمی توانیم داشته باشیم. در فرآیند شهرسازی اسالمی شهروندان در فرآیند 
طراحی و برنامه ریزی کالبد-فضای شهر، موضوعیت دارند و چون افراد در »شبکه هستی« قرار دارند نه مستقل از این 
شبکه. در محور جامعه شناسانه، تاریخ و عرف شناسانه پارادایم، پارادایم شبکه ای در بحث »اصالت جامعه یا اصالت فرد« 
در شهرس��ازی، معتقد به اصالت فرد در ضمن جامعه اس��ت. دراین نوشتار نوع تحقیق بنیادی وجمع آوری اطالعات 
برمبنای کتابخانه ای صورت گرفته است. دراین مقاله برآنیم تا چارچوب و پارادیم مدل شهرسازی اسالمی رروشن گردد.

کلیدواژه ها: پارادیم، شهرسازی اسالمی، پارادایم شبکه ای، سیستم.

abdollah.sadeqi@gmail.com ،1. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
2. دانش پژوه حوزه علمیه خراس��ان، س��طح چهار )معادل دانشجوی دکترا( محقق موسس��ه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم، 

mostafa4hasani@gmail.com
3. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
4. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
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الگویکلیروششناسیبنیادینعلومانسانیاجتهادیباتاکیدبرچهارچوبمعارف
توحیدی

ابوالفضل میرزاپورارمکی1

روش شناسی به عنوان ابزار تولید نظریه های علمی در رهیافت های مختلف می تواند صورت های مختلفی داشته 
باشد. از این منظر چگونگی دستیابی به نظریه های اجتهادی در حوزه علوم انسانی از مفاهیم و انگاره های کلی و جزئی 
برگرفته از معارف توحیدی و قرآنی در روش شناسی بنیادی اجتهادی تبیین می شود. در واقع روش شناسی اجتهادی 
در دو ساحت یعنی ساحت شناخت مفاهیم کلی، چهارچوب ها و مفروضات پایه ای و بنیادی و ساحت اکتشاف و تبیین 
نظریه های علمی، الگو و مسیر مشخصی را ارائه می دهد. به عبارت دقیق تر عالوه بر تبیین فلسفی روش شناسی علوم 
انسانی اجتهادی، تبیین روشمندانه به منظور بازشناسی نظریه های علمی که بر محور مسائل جامعه اسالمی طراحی 
می شود در این مقاله ارائه می شود. از این منظر، با ابزار روش شناسی علوم انسانی اجتهادی پیرامون مساله محوری که 
ممکن است ناظر به وضعیت موجود بوده و یا ناظر به وضعیت مطلوب باشد از نظر چیستی و چگونگی پیدایش تفکر 
می شود و در ادامه بر اساس ابزارهای معرفت شناختی وحی، عقل، نقل، تجربه و حس نظریه ها تبیین می شود. در ادامه 
به منظور تطابق بیشتر نظریه ها با الگوهای حقیققیه توحیدی از اصول و چهارچوب های عمومی و تخصصی بهره گیری 
می شود. از این منظر در برخی از حوزه های معرفتی ضمن حفظ جایگاه تنوع و تعارض رویکرد اکتشاف الگوی حقیقیه 

توحیدی مقدم می گردد.
کلیدواژه ها: روش شناسی بنیادین، علوم انسانی اجتهادی، معارف توحیدی، قرآن.

Mirza�M 1
pour14@gmail.com



کمیسیونتخصصی
مدیریتتحول
علومانسانی
11 چکیـده مقاله
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ترتیباتاجراییکنگرهوسؤاالتاساسی

مهدی کاکایی1

س��ؤاالت اساس��ی ای هست که پیش از آغاز هر کار ضرورتاً باید پرسیده شود. پرسیدن این سؤاالت در عین اینکه 
نیمی از حل مسئله است، جهت، روش و گاه حتی ترتیبات اجرایی انجام کار را معین می کند. اما چنین سؤاالتی گاه 
به علت عمومیت بسیار یا به علت وجود پیش فرض های مکتوم، فراموش و هزینه های ناخواسته ای بر انجام دهندگان 
تحمیل می شود. مقاله ی حاضر که حاصل پیگیری چندساله ای در زمینه کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی، الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت، علم اسالمی و برپایی تمدن نوین اسالمی است با تکیه بر تجربه ی سومین کنگره علوم انسانی 
اسالمی و با دغدغه نحوه ی ورود کنگره ی چهارم به فاز نظریه پردازی نگاشته شده و درواقع بازخوردی است نسبت به 
رخدادهای کنگره ی مزبور. سؤاالت اساسی مورد ادعای مقاله، از رویه های مورد مشاهده استخراج شده اند و اهمیتشان 
در آن است که با نقادی رویه های موجود می کوشند کنگره، مانند بسیاری از رویه های دارای حلقه ی بازخورد، حرکتی 

اصطالحاً »یادگیرنده« باشد که با کسب و انباشت تجربه، قادر به ارتقاء سطح کیفی خود و عبور از نقادی هاست.
مقاله ی حاضر، قس��مت اول از بخش س��لبی کلیتی است که در قالب چهار مقاله به کنگره ارائه می شود؛ مقاالت 
دیگر عبارت اند از: »درباره ی نظریه پردازی و روش کنگره در این زمینه«، »فلسفه ی هنر اسالمی« و »فلسفه ی علم 

اسالمی«.
کلیدواژه ها: س��ؤال اساس��ی، تقدم موضوع بر روش، علم اسالمی، سکوالریسم، نگاه و روش تاریخی-تحلیلی، 

طبیعت علوم، نظریه پردازی.

formal.kke@chmail.ir 1. محقق و پژوهشگر حوزه علوم انسانی
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دربارهینظریهپردازیوروشکنگرهدراینزمینه

مهدی کاکایی1

چهارمین کنگره ی علوم انسانی اسالمی وارد فاز نظریه پردازی شده و برای این کار معیارهایی ارائه و ترتیباتی را 
جاری کرده اس��ت. ازآنجاکه نظریه پردازی علم اس��المی وقتی صورت می گیرد که در این زمینه، نظریه ای موجود یا 
متفق ٌعلیه نباشد، هم نفس منشأ معیارهای اعالمی و هم سازگاری سازوکار اجرایی با معیارها و با هدف سؤال برانگیز 
خواهد بود. مقاله ی حاضر می کوشد با بررسی کفایت معیارها برای سه هدف مهم یعنی تولید علم اسالمی، مشخص 
کردن نقطه ی عزیمت نظریه پردازی و نظام مند ساختن خالقیت پژوهشگر مسلمان )در قالب یک روش یا فرمول( به 
راه حل واحد، عملی و کم هزینه ای برسد که در حکم تمهید و ریل گذاری برای نظریه پردازی علوم اسالمی و همچنین 
مبتنی بر سنت های علمی و اندیشه ای عالمان مسلمان و پیشینه ی تمدنی ایران اسالمی باشد. نیز مقاله تالش دارد با 
بررسی معیارهای اعالمی و نسبت آن ها با علم اسالمی و سکوالریسم به روش تاریخی- تحلیلی، هم احتمال موفقیت 
کنگره را در نیل به هدف مشخص کند و هم بازخوردی بر کنگره، روش ها و ترتیبات اجرایی آن باشد تا کنگره حرکتی 

اصطالحاً »یادگیرنده« باشد.
مقاله ی حاضر، قس��مت دوم از بخش س��لبی کلیتی است که در قالب چهار مقاله به کنگره ارائه می شود؛ مقاالت 
دیگر عبارت اند از: »ترتیبات اجرایی کنگره و سؤاالت اساسی«، »فلسفه ی هنر اسالمی« و »فلسفه ی علم اسالمی«.

کلیدواژه ها: معیارهای نظریه پردازی، نقطه ی عزیمت نظریه پردازی، نقطه ی عدم کفایت نظریه، سکوالریس��م، 
ساختار علوم، اصالت.

formal.kke@chmail.ir 1. محقق و پژوهشگر حوزه علوم انسانی
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علومانسانیاسالمیانسانبنیاد
)بررسینقشانسانشناسیدرتحققعلومانسانیاسالمی(

محمدعلی مشایخی پور1

مطالعه درباره شناخت و بررسی چیستی، نقش، جایگاه، ماهیت، زوایا و... انسان، سابقه ای به قدمت زندگی او دارد؛ 
شکل گیری مکاتِب گونه گون فکری در ادوار مختلف تاریخ و نیز پیدایش آثار متنوع در این زمینه، خود نشان گر اهمیت 
این موضوع و مؤیدی برای ادعای مطرح شده است؛ هر کدام از این مکاتب به فراخور شناخت حاصله خود از انسان، 
برنامه ومتن و محتوای خود را در راستای آن تنظیم و ارائه می دهند تا به زعم خود درمان گر دردهای انسان و پاسخگوی 

نیازهای مختلف او باشند.
علوم انسانی به عنوان بخشی از علوم تولید شده برای پاسخگویی به نیازهای انسانی، بستگی فراوانی به کیفیت 
شناخت حاصله از انسان دارد؛ به بیان دیگر سامان یابی کیفیت، محتوا، جهت گیری و... علوم انسانی ارتباط مستقیمی 
با شناخت حاصله از انسان دارد فلذا استفاده و بکارگیری علوم انسانی ای که بر مبنای شناختی مادی از انسان حاصل 
آمده برای کسانی که ابعاد جامع تری از انسان را خواهان و به آن معتقدند خطایی محض خواهد بود که نه تنها عایدی 
برای آن ها نخواهد داشت. بلکه خواسته یا ناخواسته او را در مسیری قرار خواهد داد که بر مبنای رویکرد مادی تنظیم 

و سامان یافته است.
نویس��نده درصدد است به بررسی ارتباط بین انسان شناسی و تحقق یابی علوم انسانی اسالم پردازد؛ به بیان دیگر 
ایده علوم انسانی اسالمی انسان بنیاد، نظریه ای است که نویسنده به آن معتقد و با رویکرد درون دینی درصدد اثبات آن 
است در مرحله بعدی و بعد از اثبات این نظریه، طرح انسان شناسی در دیدگاه اسالمی مطرح خواهد شد و با تحقیقی 
جامع برای شناخت ابعاد وجودی انسان با رویکردی اسالمی، به بازتعریف و طراحی علوم انسانی اسالمی در حوزه های 
مختلف آن اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و...(، پرداخته شود و در آن زمان می توان علوم انسانی اسالمی 

شکل گیرد.

1. مدرس پژوهش��گر دانش��کده عقیدتی سیاس��ی ش��هید محالتی و دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث 
m.mashayekh68@yahoo.com
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به باور نویسنده و همان گونه که از آموزه های اسالمی نیز متبادر است انتخاب هر روشی برای تدوین علوم انسانی 
اسالمی بدون ورود در موضوع انسان شناسی اسالمی بامولفه هایی که دارد، خطایی راهبردی خواهد بود که راه به جایی 
نخواهد برد و ما از مس��یر اصلی دور خواهد کرد. آموزه های اس��المی منبعی گرانسنگ و بی بدیل برای شناخت ابعاد 
وجودی انسان هستند تا با مراجعه به آن ها ضمن شناختی جامع از انسان، آنچه از علوم مرتبط با انسان مورد نیاز است 

برمبنایی اسالمی ومتناسب با جامعه ای قرآنی والهی تنظیم و ارائه شود.
کلیدواژه ها: انسان شناسی، معرفت نفس، انسان، اسالم، علوم انسانی اسالمی
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بازسازی نظریه ی اصالت جامعه
و بررسی آثار آن بر تحول علوم انسانی

علی اصغر خندان1

عالمه ی طباطبایی در تفس��یر برخی آیات قرآن کریم درباره ی هویت، اوصاف و سرنوش��ت جوامع انسانی، برای 
نخستین بار نظریه ی اصالت جامعه را مطرح کرد. استاد مرتضی مطهری این نظریه را مقبول یافت و در آثار متعدد خود، 
ضمن تأیید آن، به اقامه ی استدالل برای آن پرداخت. اما آیه اهلل مصباح یزدی هیچ یک از ادله ی اقامه شده برای اثبات 
اصالت اجتماع به عنوان اثبات واقعیت عینی جامعه را کافی نمی داند. عده ای سخن آیه اهلل مصباح را نقد کرده و آن را 
ناشی از عدم تفکیک میان واقعیت عینی و معقول ثانی فلسفی دانسته اند. این ابهام و نزاع ادامه دارد و هم چنان شاهد 

موضع گیری های موافق و مخالف محققان در این زمینه هستیم.
باعنایت به اهمیت فراوان نظریه ی اصالت اجتماع به عنوان یکی از مبانی نظری تحول علوم انسانی، در این مقاله 
ضمن بازخوانی صورت مس��أله و گزارش��ی از آراء موجود در این عرصه، نشان خواهیم داد که برای بازسازی نظریه ی 
اصالت جامعه، کافی است از منظر تفکر سیستمی به موضوع نگاه کنیم تا به تقریری از نظریه ی اصالت جامعه برسیم 
که هم با نظریه ی عالمه و استاد مطهری سازگار باشد و هم از نقدهای جاری بر این نظریه مصون بماند. در پایان این 

مقاله، ابعادی از تأثیر نظریه ی اصالت جامعه بر تحول علوم انسانی بررسی خواهد شد.
کلیدواژه ها: اصالت جامعه، تحول علوم انسانی

khandan@isu.ac.ir 1. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم
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 لزوم توجه به ساختار علم ضرورتی
 اجتناب ناپذیر در تحول علوم انسانی

 زینب ایزدیان1

 تحول در علوم انس��انی نیازمند بازنگری دقیق وضعیت موجود و برنامه ریزی جامع، مبتنی بر نگاه سیس��تمی و 
نظام گراست. بدیهی است هرگونه سهل انگاری یا حرکت شتابزده در فرآیند مدیریت تحول علوم انسانی ما را از هدف 
اصلی که دستیابی به علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسالمی و توحیدی است دور می نماید. نکته ای که باید مد نظر قرار 
گیرد اینست که تحول در علوم انسانی چه از نوع تدریجی باشد و چه از نوع گسسته، نمی تواند فرمایشی و دستوری 
صورت بگیرد و باید در یک مسیر طبیعی اتفاق بیافتد؛ نه آنچنان به حال خود رها شود که هیچ همگرایی و هم افزایی 
بین آموزش و پژوهش ها به وجود نیاید به طوری که انباشت دانشی صورت نگیرد و نیرویی تربیت نشود و نه آنچنان 
دستوری باشد که پژوهشگران و فعاالن عرصه علوم انسانی در رشته ها و سطوح مختلف احساس کنند فرصتی برای 
بروز خالقیت و نوآوری آن ها وجود ندارد. در فرآیند مدیریت تحول علوم انس��انی و به کارگیری راهبردهای مناس��ب 
الزامات متعددی وجود دارد. در این بین یکی از الزامات مهم، توجه به س��اختار علم در دو بعد خرد و کالن اس��ت. به 
گونه ای که راهبردهای مدیریتی، متناسب و هماهنگ با ساختار طبیعی علم انتخاب گردد. اینکه در هر حوزه علمی به 
صورت خاص چه مراحلی باید طی شود تا زایش علمی صورت گیرد و نظریات جدید تولید شود و از طرف دیگر اینکه 
ارتباط جمیع علوم در ذیل یک نقشه جامع چگونه باشد تا ضمن تضمین سعادت انسان به نیازهای اجتماعی او نیز پاسخ 
داده ش��ود و زمینه حرکت به س��مت شکل گیری تمدن اسالمی هموار گردد، موضوع این مقاله است. در این پژوهش 
نویسنده سعی دارد ضمن بررسی فرآیند زایش علمی در سطح خرد و کالن، ضرورت توجه به ساختار علم در فرآیند 

تحول علوم انسانی را تبیین نماید.
کلیدواژه ها: علوم انسانی، مدیریت، ساختار علم، تولید علمی، تحول گسسته، تحول تدریجی.

izadian@ut.ac.ir،1. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
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وحی و نقش معرفت شناختی آن در تحول علوم انسانی

سید امیر سخاوتیان1، محمدحسین عابدین2، محمدباقر عباسی3

علوم انسانی مبتنی بر مجموعه ای از مبانی است. این مبانی شامل معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و 
نظام ارزشی می گردد. یکی از مه ترین مبانی، معرفت شناسی است. زیرا بدون تدوین مؤلفه های معرفت و سنجش آن، 
سایر شناخت ها در هستی شناسی، انسان شناسی و نظام ارزشی مورد تردید است. یکی از مبادی معرفتی انسان وحی 
اس��ت. نقش آن در تحول علوم انسانی از چند جهت قابل بررسی اس��ت. جهت اول آن، بررسی اواًل و بالذات وحی و 
جهت دیگر آن نقش وحی در نظام معرفتی علوم انسانی مخصوصاً علوم انسانی اسالمی است. در نهایت بررسی نقش 
وحی در تحول علوم انسانی از مبانی و ساختار غربی به مبانی و ساختار الهی است. از آنجایی که وحی یکی از مبادی 
معرفتی در تحول علوم انسانی است، بررسی سه مسئله بیان شده مخصوصاً مسئله سوم ضرورت می یابد. پژوهش حاضر 
داده ها را به روش کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی-تحلیلی بررسی می نماید. چشم انداز این نوشتار، بررسی 
نسبت وحی با سایر مبانی معرفتی همچون حس، عقل و نقل است که در پژوهش های آینده به آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها: وحی، علوم انسانی، تحول، مبانی، معرفت شناختی.

Sekhava� )1. )نویس��نده مسئول(، س��طح 4 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه ی فیزیک دانش��گاه باقرالعلوم )علیه السالم
tian@yahoo.com

2. سطح 4 و پژوهشگر حوزه علمیه قم
Rara6262@yahoo.com )3. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه امام حسین )علیه السالم
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تحول در علوم انسانی و جریان شناسی آن در جغرافیای علمی ایران

سید امیر سخاوتیان1، محمدحسین عابدین2، محمدباقر عباسی3، مرتضی غرسبان4

تولد تمدن اس��المی مبتنی بر تحول در علوم انس��انی اسالمی است. از یک سو تحول در علوم انسانی متوقف بر 
ش��ناخت جریان های موجود در آن و مدیریت آنان اس��ت او از سوی دیگر آنچه در جامعه علمی کنونی ایران مشاهده 
می گردد غالباً علوم انسانی مبتنی بر مبانی تمدن غرب است که نیاز به بررسی چگونگی مدیریت آن دارد. از این رو برخی 
از اندیشمندان مسلمان با هدف احیای تمدن اسالمی به تدوین یا تحول در علوم انسانی و نیل آن از مبانی پوزیتیویستی 
به مبانی اسالمی می اندیشند. همه این جریان ها در بردارنده ی مجموعه از مبانی برگرفته از اندیشمندان بزرگ اسالمی 
هستند. لکن برخی از آن ها به بیان تحول درمبانی، برخی به ارائه راهکار در سطح راهبردی، برخی نیز به ارائه الگو و 
برخی نیز به روش می پردازند. لذا همه آن ها در یک سطح به مسئله تحول در علوم انسانی نمی پردازند. تحول در علوم 
انسانی در صورتی امکان پذیر است که همه این جریان ها با توجه به مبانی فکری و الیه مورد پژوهش آنان مورد بررسی 
قرار گیرد. در سایه ی این پژوهش هم نقاط قوت و ضعف آنان مشخص می گردد و هم نقاط اشتراک و افتراق آنان. در 
نتیجه این نوشتار و پژوهش های مشابه آنان ضرورت می یابد. پژوهش حاضر داده ها را به روش کتابخانه ای جمع آوری 
و به روش توصیفی-تحلیلی بررسی می نماید. چشم انداز آن نیز بررسی نقاط مشترک آنان با هدف همپوشانی در فرایند 

تحول علوم انسانی است که در پژوهش های آینده به آنان پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه ها: علوم انسانی، جریان ها، تحول، جغرافیای علمی، ایران.

Sekhava� )1. )نویس��نده مسئول(، س��طح 4 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه ی فیزیک دانش��گاه باقرالعلوم )علیه السالم
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2. سطح 4 و پژوهشگر حوزه علمیه قم
Rara6262@yahoo.com )3. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه امام حسین )علیه السالم

mortezagharasban@yahoo.com 4. پژوهشگر حوزه علمیه قم؛



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

65

بسترسازی برای علوم انسانی بومی– اسالمی یا اسالمی کردن علوم؟

ناصر خدایاری 1

هدف اصلی این نوشتار، ارائه راهکار مورد نظر در مسیر بومی- اسالمی شدن علوم انسانی در کشور به جای اسالمی 
کردن آن می باشد. نخستین گام در تولید علوم انسانی بومی– اسالمی چیست؟، سؤال اصلی پژوهش می باشد. گرچه 
برخی، رس��یدن به این مقصود را در گرو اعمال راهکارهایی همچون بازنگری در منابع موجود، تدوین منابع آموزشی 
جدید، اصالح نظام آموزشی، جذب هیئت علمی متعهد و... بیان نموده اند، اما به نظر می آید علوم مذکور به عنوان یک 
ایده آل، برای تحقق خود نیازمند ایجاد بسترهایی است. شکوفایی های علمی بومی درعمده تمدن ها، محصول شرایط 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مناسب خود بوده است. بدون در نظر گرفتن اکولوژی علوم، نمی توان انتظار ظهور علوم 
انسانی بومی- اسالمی را داشت. به نظر می رسد در عصر جمهوری اسالمی نیز ابتدا باید بسترها و شرایط الزم را برای 
چنین رشدی فراهم نمود. با توجه به اینکه برای بحث بومی سازی نباید از چارچوب نظری غیر بومی استفاده بکنیم، 
علیهذا چارچوب نظری تحقیق را اصل اصولی وابستگی ذی المقدمه )علم بومی( به مقدمه )بسترسازی( قرار داده ایم. 
روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و اس��تفاده از منابع کتابخانه ای اس��ت. ابتدا به روند بومی - اسالمی سازی 
علوم انس��انی در مدت نزدیک به چهار دهه پرداخته ش��ده و سپس به میزان در راه و در بیراهه بودن اشاره شده است. 
فصول تحقیق بسترهای محتوایی و شکلی علوم انسانی بومی- اسالمی است. یافته های پژوهش؛ در همه مقاالت و 
آثار مکتوب به اهمیت بسترها و زیرساخت های علوم انسانی مزبور ولو به صورت ضمنی اشاره شده است. نتایج؛ اگر 
تحقق بسترهای مذکور مقدمه ظهور علوم یاد شده می باشد. امروزه با فقدان بسترهایی شکلی و محتوایی متناسب با 
علوم انسانی بوی اسالمی ایده آل مواجه هستیم. به نظر می رسد تنها راهکار نیل به ایده آل مذکور، تمهید مقدمات و 

در انتظار نتیجه نشستن است، نه تمرکز به ذی المقدمه بدون تمهید مقدمه یا مقدمات مربوطه.
کلیدواژه ها: بسترسازی، علوم انسانی، بومی کردن علم، اسالمی کردن علم.
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 سیاست پژوهی؛
 گره مغفول ناکارآمدی علوم انسانی ایرانی

مسعود درودی1

مهم ترین و اولین س��ؤالی که در برخورد با وضعیت علوم انس��انی در ایران به ذهن می رسد این است که چرا علوم 
انس��انی ناکارآمد اس��ت؟ پاسخ به این سؤال ناظر بر کارکرد علوم انس��انی و به ویژه علوم اجتماعی در جامعه علمی و 
آکادمیک ایرانی است. از منظرهای مختلفی می توان به این سؤال پاسخ داد. کما اینکه این پاسخ ها طی سالیان اخیر 
در قالب مقاالت و پژوهش های متعددی ارائه ش��ده اس��ت. در این مقاله - که می تواند زمینه ساز پژوهش های بعدی 
مفصل تری باشد- از چشم اندازی متفاوت که عبارت است از »چشم انداز سیاست گذارانه« به این امر پرداخته شده است. 
با کاربس��ت چنین چشم اندازی اگر به وضعیت علوم انس��انی در ایران نگاهی اندازیم، خأل بزرگی را که باعث رکود و 
فاصله گرفتن این علوم از واقعیت ها و اقتضائات بومی کش��ور ش��ده است نمایان می شود؛ خأل »سیاست پژوهی« در 
ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعی ما باعث شده است که بخش عمده ای از پژوهش ها و آموزه های علوم انسانی در 
س��طح نظری باقی مانده که مانع از اتخاذ رویکردی معطوف به حل مسائل و مشکالت و چالش های جامعه ی ایرانی 
شده است. سیاست پژوهی به طور مشخص راهبردی به منظور علمی کردن سیاست ها )منظور برنامه های اجرایی در 
جهت برطرف نمودن یک چالش و مش��کل عمومی توس��ط دولت( است. سیاس��ت پژوهی فرآیند انجام پژوهش در 
خصوص مسئله ی اجتماعی مهم یا تحلیل آن مسئله به منظور ارائه توصیه های عملی، توصیه های معطوف به عمل به 
سیاست گذاران برای حل مسئله است. در قالب سیاست پژوهی، سعی می گردد تا سیاست ها و برنامه های عمومی یک 
دولت و مؤسسات تابعه ی آن قبل از اجرایی شدن به محک مراحل یک فرایند سیاست پژوهانه گذارده شود؛ در این 
فرایند مسائل اجتماعی شناسایی می شود، اطالعات حساس جمع آوری می شود، مفاهیم و فرضیه ها ایجاد می شود و 
مهم تر از همه برای پژوهش نزد سیاست گذاران ایجاد اعتبار می کند. به نظر می رسد یکی از مهم ترین علل )اگرچه که 
می توان مهم ترین علت هم آن را محسوب نمود( ناکارآمدی علوم انسانی و اجتماعی، فقدان رویکرد سیاست پژوهی 

masouddarroudi@ut.ac.ir )1. )کاندیدای دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
masouddarroudi@gmail.com
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در آن هاست. اگر علوم انسانی و اجتماعی رویکرد معطوف به حل مسئله را در خود تقویت می نمود و با نزدیک شدن به 
واقعیت های موجود و عینی جامعه ایرانی پیوند می خورد، می توانست خود را به وضعیت مطلوب تری به جهت کارکردی 
ارتقا دهد و موجب تقویت فرایند پیشرفت اسالمی- ایرانی گردد. علوم انسانی منفعل و ساکت در گرداب مشکالت و 
چالش های روزافزون زیست محیطی، بهداشت، آب، اجتماعی و فرهنگی و... نمی تواند هیچ گاه پاسخگو و کارآمد شود.

در پژوهش حاضر س��عی می ش��ود از منظری بدیع به این معضل نگریسته ش��ود و علل آن بررسی و راهکارهای 
برون رفت از سکوت و ناکارآمدی علوم انسانی و اجتماعی ارائه گردد.

کلیدواژه ها: علوم انسانی، سیاست پژوهی.
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نقطه عزیمت، نقشه راه و روند نمای دست یابی به الگوی راهبردی تحول علوم انسانی

عبدالعلی رضایی1

فقدان محصوالت کارآمد در حوزه علوم انس��انی و بروز نابس��امانی های اجتماعی ( در ابعاد سیاس��ی و فرهنگی و 
اقتصادی)در جامعه، ریش��ه در عدم تجانس و مبنا و بنای علوم انس��انی موجود با آرمان ها و س��اختار انقالبی دارد که 
تغییر اساسی در فرهنگ حاکم بر ایران اسالمی را از اوان پیدایش خود، در دستور کار داشته است. این شکاف اساسی، 
ضرورت تحول در علوم انسانی را که مبنای انقالب فرهنگی در هر جامعه ای است تمام می کند. درواقع این شکاف، 
از تناقض در مبانی و محتوا و نیز عدم تجانس در برنامه و سازمان مدیریت علوم انسانی حکایت حاکم بر علوم انسانی 
اجتماعی ر « محتوا، برنامه و سازمان »تحول ر در ابعاد سه گانه« نقشه راه »می کند و به ناچار، از ضرورت تدوین حاکم 
بر نقش��ه اس��ت تا در پرتو آن بتوان« الگوی مفهومی »سخن می گوید. نکته مهم آنکه الزمه تدوین نقشه راه با ابعاد 
فوق، طراحی تمامی مؤلفه ها و موضوعات مؤثر بر فرآیند پیچیده تحول در بنیان ها و ساختار انسانی و منابع نرم و سخت 
مربوط به این علوم را شناخت منسجم کرد و با وزن مشخص، نظام اولویت های تحول را در دوران گذار، تدوین نمود. 
این همه، کارکردهای الگوی مفهومی است کره زمینه الزم را برای نقشه نگاری و سپس تحول عینی در ابعاد پیچیده 

علوم انسانی فراهم می کند.
کلیدواژه ها: الگوی مفهومی، نقشه راه، تحول، علوم انسانی اجتماعی، محتوای دانش، برنامه دانش، سازمان دانش.

raahbordi.foe@ 1. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم معاون مرکز پژوهشی روش علوم و تحقیقات اسالمی منیر
gmail.com, seeamini@yahoo.com
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 الزامات و راهکارهای عملی در فرآیند تحول
 و عملیاتی کردن علوم انسانی اسالمی

محمدحسین گلکار1

اگر تمدن ش��بکة پایدار ساختارها و سیس��تم های معرفتی، قانونی و فرهنگی، در مقیاس جمعی است که به دنبال 
پاسخ گویی به هرم نیازهای تک تک انسان ها است و سطح خودآگاهی را به طور مستمر ارتقاء می دهد و اگر دین برای 
تحقق اهداف خود و حرکت بر اساس هویت خود، ضرورتاً باید برنامه زندگی انسان در شبکه هستی را ارائه کرده باشد 
پس برای توسعه و پیشرفت در آینده مبتنی بر مدل نیازها، نیاز به کشف مدل های علوم انسانی اسالمی برطرف کننده 
نیازهای انسان از آیات و روایات داریم. ازآنجایی که طبق مبنای دین شناسانه، دین حداکثری است و قرآن کریم کتاب 
هدایت انسان ها و وصول به رشد و تعالی مادی و معنوی آن هاست برای تولید الگوها و مدل های زندگی فردی و جمعی 
بهترین الگویی که می توان اس��تفاده کرد خود قرآن می باشد و قرآن کریم برای ارائه روش چگونگی عملیاتی نمودن 
علوم انسانی و ارائه الزامات عملی بهره برداری از مدل های دینی علوم انسانی با شیوه ی الگوسازی بسیار غنی است. 
برای عملیاتی نمودن این مدل ها با اقتباس از نظر قرآن بعد از تبیین ش��اخصه های الگوی مطلوب در قالب الگوهای 
مفهومی و الگوهای عینی گذشته و حال و آینده و الگوهای مثبت و منفی، راهکار عملیاتی نمودن این الگوها در سه 
محور کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت ارائه گردیده است که می تواند زمینه عملیاتی شدن مدل های علوم انسانی و 

درنتیجه تمدن مطلوب دینی را فراهم کند.
کلیدواژه ها: انسان، نیاز، الگوهای توصیفی، الگوهای عینی، پیشرفت، تمدن.

1. محصل درس خارج حوزه و مدرس سطح یک و دو حوزه و استاد و محقق و عضو هیئت علمی و مدیر کارگروه شهرسازی اسالمی 
 mhgolkar@yahoo.com ،موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
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تحول نیاز انسان به آزادی و اختیار از نگاه قرآن 
و نظریه های مطرح در روانشناسی

جعفر علی گلی فیروزجائی1

آزادی و اختیار نیازی جهان شمول است و گستره ی زندگی انسان را دربرمی گردد، ضربه به این نیاز طرح واره های 
ناسازگار ایجاد می کند و تأمین این نیاز، احساس استقالل، خودباوری و شایستگی را افزایش می دهد. پژوهش پیش رو به 
شیوه توصیفی تحلیلی، نیاز انسان به آزادی و اختیار را از نگاه اسالم، با بررسی قرآن و منابع روایی و از نگاه روانشناسی 
مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. قرآن کریم حق آزادی انسان را محترم می ش��مارد و انسان را به آزادگی مشروع سوق 
می دهد. از نگاه تحولی به زمینه س��ازی برای آزادی در س��نین کودکی تأکید شده است همچنین در این سنین آزادی 
بیشتر جنبه ی مادی دارد اما با رسیدن به سنین رشد عقلی و بدنی، از بین محدودیت هایی که برای انسان وجود دارد 
این تحقیق به آزادی انسان از نیازهای درونی پرداخته است. نیاز به امنیت جانی و مالی، پذیرش و محبت و همچنین 
احترام و شایستگی مؤثرترین نیازها و حقوق انسان هستند که تأثیر پایداری بر افکار و هیجانات انسان دارند و برای 
تأمین آن ها در قرآن راهبردهای متعددی ارائه شده است. درنتیجه رسیدن به آزادگی کامل از نگاه قرآن از کودکی و با 
تأمین نیازهای اولیه شروع می شود و در سنین رشد عقلی با فراروی از نیازهای مادی به دریافت حمایت و امنیت الهی 

انسان به آزادگی نزدیک تر می شود.
کلیدواژه ها: آزادی، اختیار، تحول، نیاز بنیادی.

1. Firouzjahi@gmail.com
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 بررسی فقهی روش تربیت جنسی اجازه خواهی فرزندان 
هنگام ورود به اتاق خلوت اولیاء )استیذان(

احمد امامی راد1

از روش های خاص تربیت جنسی فرزندان، روش »استیذان« می باشد و مراد از آن، اذن خواهی فرزندان و کودکان 
و دیگ��ر اف��راد مرتبط، هنگام ورود به اتاق خلوت اولیاس��ت. ب��ر طبق این روش تربیتی، ک��ودکان و فرزندان هنگام 
ورود به اتاق خواب اولیاء، اجازه گرفته و بدون اجازه آن ها وارد نمی ش��وند. این روش از روش های پیش��گیرانه از برخی 
نابهنجاری های جنسی متربی به شمار می آید که در قرآن کریم و برخی روایات مورد توجه ویژه قرار گرفته و استحباب 
اذن خواهی فرزندان غیربالغ هنگام ورود به اتاق خلوت اولیاء قدر متیقن مفاد ادله است. نُه سؤال فرعی مورد توجه قرار 
می گیرد. تکلیف کودکان غیربالغ در این زمینه، وظیفه اولیاء، دایره شمول مکلّفان و اوالد،  دخالت یا عدم دخالت جنسیت 
فرزندان از جمله این فروعات است. چنانچه موضوعیت یا عدم موضوعیت سه وقت ذکرشده در آیه شریفه و محدود 

بودن یا نبودن اوقات خلوت اولیاء نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: اوقات خلوت، تحّفظ، عورت.

1. ahmademamimoshaver@chmail.ir
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عوامل شناختی رضایت جنسی همسران

احمد امامی راد1

عوامل متعددی در رضایت از زندگی زناشویی نقش دارد. یکی از مهم ترین عوامل، روابط جنسی سالم و خوشایند 
است. در این میان، عوامل شناختی از عوامل مهم در این رضایت به شمار می آیند. شناخت تفاوت های جنسی مردان و 
زنان، شناخت هویت جنسی خود و همسر از مسائل الزم در زمینه رضایت مندی زناشویی است. تفاوت در بلوغ جنسی 
و نیاز جنسی از موارد الزمی است که در شناخت تفاوت ها از سوی مرد و زن مؤثر است. از سوی دیگر، آگاهی زوجین 
از حقوق متقابل جنسی و اصالح باورهای نادرست در این زمینه از ضرورت های شناختی همسران می باشد. آگاهی های 
زوجین هم در حقوق مشترک و هم در حقوق اختصاصی هر یک از زن و مرد می باشد. همچنین آموزش های جنسی 

و کسب مشاوره جنسی در رضایت مندی همسران نقش بسزایی خواهد داشت.
کلیدواژه ها: هویت جنسی، حقوق جنسی، آموزش جنسی، مشاوره جنسی، باورهای نادرست جنسی.

1. ahmademamimoshaver@chmail.ir
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ساخت و هنجاریابی آزمون معنای زندگی بر اساس منابع اسالمی

زهره حیدری1

این پژوهش به منظور سنجش میزان معنای زندگی در افراد بر اساس منابع اسالمی انجام گرفته است. در بخش 
نظری مقاله از روش توصیفی استفاده شد. برای این منظور از 2000 آیه و روایات بررسی شده 142 مورد انتخاب شد که 
35 شاخص از آن ها استخراج شد که به دلیل استحکام بخشی، با نظرات افراد متخصص بررسی شد و با میانگین گرفتن 
از نظرات آن ها به منظور تعیین نقطه اشتراک نظرات آن ها این تعداد به 21 مورد تنزل پیدا کرد و با بررسی بیشتر و حذف 
دو مورد که همپوشانی داشت تعداد شاخص ها به 19 مورد رسید. که درنهایت با انجام تحلیل عاملی بر کل نمونه این 
رقم به سه مورد تقلیل یافت و تحت سه عنوان کلی معناداری ارزشی و معناداری معرفتی وبی معنایی زندگی قرار گرفت.

در بخش عملی از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد که برای این منظور، سؤاالت آزمون طراحی شد که پایایی 
آن با سه روش پایایی مبتنی بر همسانی درونی و پایایی مبتنی بر تنصیف و پایایی بازآزمایی بررسی و تأیید شد و روایی 
آن نیز با سه روش از روایی مالکی )همگرا – واگرا – نظرخواهی از افراد خبره( و همچنین اجرای تحلیل عاملی بر کل 

نمونه بررسی و تأیید شد و هنجاریابی آن با اجرای سؤاالت آزمون بر نمونه چهارصدنفری انجام گرفت.
 به این ترتیب آزمونی با پایایی و روایی و هنجار استاندارد به منظور سنجش میزان معنای زندگی در افراد بر اساس 

منابع اسالمی ساخته شد که می توان از آن در زمینه های تحقیق و مشاوره و درمان استفاده کرد.
کلیدواژه ها: معنای زندگی، آزمون و هنجار یابی-معنای زندگی و هنجار یابی_هنجاریابی ومنابع اسالمی.

z.haidary47@gmail.com 1. کارشناس ارشد رشته روانشناسی عمومی
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 ارتباط ابعاد جو عاطفی خانواده و خودتنظیمی 
و راهبردهای آن در فرزندان

پروانه دودمان1 عباس قاتاش2 هاجرصفری3

هدف پژوهش حاضر بررس��ی میزان پیش بینی ابعاد خودتنظیمی فرزندان )راهبردهای فراش��ناختی، ش��ناختی و 
انگیزش( توس��ط ابعاد جو عاطفی خانواده )محبت، نوازش، تأیید، هدیه، تجربه های مشترک، احساس امنیت، اعتماد، 
تش��ویق( می باشد. نمونه پژوهش ش��امل 120 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز می باشد. برای سنجش 
خودتنظیمی از مقیاس خودتنظیمی بو فارد و همکاران )1995( و برای سنجش جو عاطفی خانواده از مقیاس هیل برن 

)1964( استفاده شده است.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که جو عاطفی خانواده قادر به پیش بینی خودتنظیمی، 
ش��ناخت و فراش��ناخت می باشد. و همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین 8 خرده مقیاس جو عاطفی 
خانواده محبت کردن، نوازش کردن، هدیه دادن، تأیید نظرات فرزند توسط والدین، تجربه های مشترک بین والدین و 

فرزندان و احساس امنیت در خانواده قادر به پیش بینی خودتنظیمی می باشد.
کلیدواژه ها: جو عاطفی، خودتنظیمی.

fdoodman@gmail.com 1.عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
2. دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت

fdoodman@gmail.com 3. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
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ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش معنوی دانشجوی مسلمان

محّمد فرهوش1، احمد عرفانی2، عبدالوحید داوودی3، سکینه قربانی4

هوش معنوی، به کارگیری منابع معنوی در جهت س��ازگاری و افزایش عملکرد است و موجب افزایش بهزیستی 
روانی می شود. هدف این پژوهش ساخت مقیاس هوش معنوی برای دانشجویان مسلمان و اعتباریابی آن بود. جامعه ی 
آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه های تهران، قم و مازندران بود. در این راستا 226 نفر از دانشجویان به روش 
خوشه ای انتخاب شدند و پرسش نامه های هوش معنوی محقق ساخته،  سالمت معنوی )پولوتزین و الیسون، 1982(، 
دلبستگی به خدا )روات و کرکپاتریک،  2002(، بهزیستی روانی )ریف،  1989(،  تاب آوری )کونور و دیویدسون، 2003(، 
خودکارآمدی )شرر، 1982(، هدفمندی )ماهولیک و کرامباف، 1969( را تکمیل کردند. در تحلیل داده ها از روش های 
ضریب دشواری، ضریب تشخیص،  آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و همبستگی جهت روایی مالک 
استفاده شد. همچنین از نرم افزارهای spss24 و lisrel8.8 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقیاس هوش 
معنوی دارای 15 گویه و 3 مؤلفه )احساس نزدیکی به خدا، تاب آوری معنوی و هدفمندی معنوی( بوده و از روایی و 

پایایی مناسبی برخوردار است.
کلیدواژه ها: هوش معنوی، مقیاس هوش معنوی دانشجوی مسلمان، اعتباریابی، ساختار عاملی.

Farhoush.mo�F :1. دانش��جوی کارشناس��ی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی، دانش��گاه اخالق و تربیت قم. نویسنده ی مسئول مقاله
،hammad@gmail.com

2. کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه اخالق و تربیت قم
3. دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان

4. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه کاشان
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نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه ی بین جهت گیری دینی و رضایت از زندگی در دو 
گروه طالب و دانشجویان شهر قم

امین رحمتی1

رضایت از زندگی تأثیر بسزایی در افزایش بهزیستی روانی و پیشگیری از آسیب های روانی دارد. هدف این پژوهش 
بررسی نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه ی بین جهت گیری دینی و رضایت از زندگی بود. جامعه ی آماری 
این پژوهش دانشجویان و طالب ساکن شهر قم بود. بدین منظور 794 نفر از دانشجویان و طالب به طور تصادفی ساده 
انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت از زندگی )دینر، 1985(، جهت گیری دینی )هیل، 1999( و شخصّیت )گلدبرگ، 
1999( را تکمیل کردند. در تحلیل داده ها از روش همبستگی مرتبه صفر و همبستگی مرتبه یک )تفکیکی( و Z فیشر 
و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که جنسّیت و عوامل شخصیتی رابطه جهت گیری 
درون��ی و رضایت از زندگ��ی را تعدیل می کند. در طالب رضایت از زندگی با جهت گیری دینی کل و زیرمقیاس های 
جهت گیری دینی بیرونی اجتماعی و فردی رابطه مثبت و معنادار دارد، درحالی که در دانش��جویان و همچنین طالب 

دانشجو، تنها جهت گیری دینی بیرونی اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار دارد.
کلیدواژه ها: رضایت از زندگی، جهت گیری مذهبی، اثر تعدیلی عوامل شخصیت، دانشجویان و طالب.

1.rahmaty2000@gmail.com
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 نقش واسطه گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری 
در متأهلین شهر قم

احمد عرفانی1، محمد فرهوش2، امین رحمتی3

خودمهارگری یکی از ویژگی های عالی انسانی است که فرد را در مواجهه با محرک های بیرونی و درونی فعال و 
منشأ اثر ساخته و حس رضایت، آسودگی و سالمت روان را برای وی به ارمغان می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی 
واسطه گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری انجام شده است. بدین منظور 384 آزمودنی )199 مرد و 
185 زن( از طالب و غیرطالب متأهل س��اکن در ش��هر قم با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده 
و پرسش نامه های دلبستگی به خدا )کرک پاتریک، 2002(، امید )اسنایدر، 1995( و خودمهارگری )تانجنی، 2004( را 
تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر، مورد تجزیه وتحلیل 
قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دلبستگی ایمن به خدا با امید )0/19( و خودمهارگری )0/31( و امید نیز با خودمهارگری 
)0/14( رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص گردید که امید، رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری را به طور 
جزئی واس��طه گری می نماید. از نتایج این تحقیق می توان جهت طراحی بسته های آموزشی و مداخله ای برای ارتقاء 

خودمهارگری افراد، با توجه به دو متغیر دلبستگی به خدا و امید استفاده نمود.
کلیدواژه ها: دلبستگی به خدا، امید، امیدواری، خودمهارگری، خودکنترلی.

1. کارشناس ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت قم
ahmaderfani@yahoo.com

2. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت قم
3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت قم
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پیش بینی شادکامی بر اساس سبک زندگی اسالمی و جهت گیری دینی در دانشجویان و 
طالب شهر قم

امین رحمتی1، محمد فرهوش 2، احمد عرفانی 3، محمد سعید نصر اصفهانی 4

 شادکامی، از مهم ترین مؤلفه های بهزیستی روانی است. شادکامی احساس مثبتی است که آسیب پذیری در برابر 
ناکامی ها را کاهش می دهد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی شادکامی بر اساس سبک زندگی اسالمی و جهت گیری 
مذهبی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان و طالب شهر قم بودند که 640 نفر )322 مرد و 320 
زن( برای گروه نمونه این پژوهش انتخاب ش��دند. ایشان پرسش نامه های س��بک زندگی اسالمی )کاویانی، 1390(، 
جهت گیری دینی )هیل، 1999( و ش��ادکامی فاعلی )لیوبومرسکی و لپر، 1999( را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از 
نرم افزار 24Spss و با روش های آماری همبس��تگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان 
داد که بین تمامی مؤلفه های س��بک زندگی اس��المی و جهت گیری دینی کل با شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود 
دارد. )P<0/10( نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که هنگامی که مؤلفه های جهت گیری دینی و ابعاد سبک 
زندگی اسالمی به طور همزمان در مدل پیش بینی شادکامی وارد می شوند، تنها متغیرهای زمان شناسی )0/172(، تفکر 
و علم )0/890(، جهت گیری دینی برونی فردی )0/611(، خانواده )0/961( و اجتماعی )0/611( قادرند ش��ادکامی را 

به طور معناداری پیش بینی کنند.
کلیدواژه ها: سبک زندگی اسالمی، جهت گیری مذهبی، شادکامی.

Rahma�1 1
ty2000@gmail.com

2. دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی- مؤسسه عالی اخالق و تربیت- قم، ایران.
3. کارشناس ارشد روان شناسی با رویکرد اسالمی- مؤسسه عالی اخالق و تربیت- قم، ایران.

4. دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - قم، ایران
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 اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی
 از متون اسالمی در علوم انسانی

مسعود نورعلیزاده میانجی1

به هدف بررسی اصول و مبانی اعتبارشناسی معرفتی و ارائة معیارهای اعتبارسنجی فهم علمی از متون اسالمی در 
علوم انسانی، این پژوهش انجام گرفت. پژوهش کنونی با به کارگیری روش تحقیق توصیفی � تحلیلی درصدد پاسخ 
به این گونه سؤاالت است که یافته های »روش فهم علمی از متون اسالمی« چگونه می تواند ما را به کشف حقیقت و 

معرفت علمی برساند و از اعتبار الزم برخوردار باشد؟
با مبنا قرار دادن »مؤلف محوری از دریچة فهم روشمند متون« و حفظ اصالت یافته های تفهمی با اتخاذ رویکرد 
»نگاه از درون متن به بیرون« و با عبور از حصرگرایی اعتبارشناختی روش های تجربی و ارزیابی روند درست به کارگیری 
روش فهم و اجتهاد، می توان میزان فهم صحیح و روش��مند از متون اس��المی را مورد س��نجش قرار داد. این مهم با 
لحاظ »معیارهای اعتبارسنجی فهم صحیح از متون اسالمی« تحقق می یابد که عبارت اند از: 1( انطباق با قواعد فهم 
زبان شناختی؛ 2( انطباق با قواعد فهم معناشناختی؛ 3( سازوارگی درونی و عدم تعارض با مبانی اسالمی؛ 4( هماهنگی 

و تطابق با عقل برهانی؛ و ۵( هماهنگ با واقعیت های انسانی و عدم تعارض با یافته های قطعی علوم.
کلیدواژه ها: اعتبارشناسی، فهم علمی، متون اسالمی، علوم انسانی، معیارهای اعتبار، اعتبارسنجی.

Mnoor57@Gmail.com1. دانش آموخته سطح عالی حوزه و دانش پژوه دکتری روان شناسی
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 »عّزت نفس« معادلی مناسب تر از »حرمت خود« برای
»self-esteem« 

محمد فرهوش1، رضا مهکام2، علی همت بناری3

»self-esteem« احساس ارزشمندی و توانمندی است، برخی از روان شناسان، »حرمت خود« و برخی »عّزت 
نفس« را معادل مناسبی برای »self-esteem« می دانند. هدف این پژوهش بررسی دالیل این دو گروه و انتخاب 
معادل فارس��ی مناس��ب برای »self-esteem« بود. با توّجه به ماهّیت »self-esteem«، ادبّیات پژوهش��ی و 
شیوه نامه فرهنگستان علوم، واژه ی عّزت نفس معادل مناسب تری برای »self-esteem« است. با توّجه به نتایج این 
پژوهش می توان گفت »عّزت نفس« و »حرمت خود« به یک معناست و تفکیک بین معنای این دو واژه نادرست است.

.»self-esteem« ،کلیدواژه ها: عّزت نفس، حرمت خود

1. دانش آموخته س��طح س��ه مرکز تخصصی اخالق حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه اخالق و 
Farhoush.mohammad@gmail.comتربیت

2. سطح چهار حوزه علمیه قم و دکترای روان شناسی عمومی از مؤسسه امام خمینی
3. سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه
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درمانگری شناختی از منظر قرآن

سلمان نعمتی،1 علی محمد صالحی،2 محمدمهدی صفورایی 3

درمانگری ش��ناختی تا چه حدی با معارف قرآن تطابق دارد؟ هدف پژوهش حاضر به دس��ت آوردن نظر قرآن در 
مورد درمانگری شناختی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد 
که آیات بس��یاری در قرآن مرتبط با موضوع پژوهش هس��تند. قرآن کریم در آیات متعددی به دنبال تغییر، اصالح و 
ایجاد شناخت، به منظور تغییر در رفتار و هدایت است. به نظر می رسد قرآن حداقل سه دسته آیات درباره شناخت دارد؛ 
آیاتی که مبانی شناختی قرآن هستند، آیاتی که روش های تغییر و اصالح شناخت را بیان می کنند و آیاتی که به جنبه 

آسیب شناسی شناخت می پردازند.
کلیدواژه ها: قرآن، درمانگری، درمانگری شناختی، شناخت.

salmannemati@chmail.com 1. دانشجوی دکتری قرآن و علوم با گرایش روانشناسی جامعه المصطفی
asajad45@yahoo.com 2. دانشجوی دکتری قرآن و علوم با گرایش روانشناسی جامعه المصطفی

m_safurayi@miu.ac.ir 3. دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی
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تحلیل روان شناختی آرامش ناشی از ازدواج در قرآن

سلمان نعمتی،1 سید محمود طیب حسینی2، محمدرضا احمدی3، رحیم نارویی نصرتی4

آرامش ناشی از ازدواج چگونه آرامشی است؟ چگونه حاصل می شود؟ آیا با آرامشی که از نماز و ذکر و دعا حاصل 
می ش��ود تفاوت دارد؟ هدف پژوهش حاضر تبیین روان ش��ناختی آرامش ناش��ی از ازدواج است. روش تحقیق در این 
پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که خداوند برای جبران خستگی ها و برطرف شدن 
اضطراب ها، منابعی برای کسب آرامش قرار داده است. بعضی از این منابع، برای تعادل حیاتی و زندگی اجتماعی انسان 
ضروری هستند و بعضی دیگر، تعالی و تکامل روحی فرد را موجب می شوند. یکی از این منابع، که برای تعادل حیاتی، 
ارضای نیاز به پیوند جویی و انس و صمیمیت، انسان به آن نیاز دارد ازدواج است. بر اساس آیات قرآن خداوند، انسان ها 
را به گونه ای از یک حقیقت و در دو جنس با خصوصیات جس��می و روانی متفاوت آفریده اس��ت که نیازهای جسمی 
و عاطفی شان با تعامل با یکدیگر تأمین شود. به همین دلیل به هم گرایش و تمایل دارند و وقتی به هم می رسند و 
نیازشان رفع می شود آرام می گیرند. با توجه به واقعیات زندگی خانوادگی منابع اسالمی، داللت بر این معنا ندارند که 
صرف اینکه زن و مردی باهم ازدواج کنند، به آرامش می رسند، بلکه در مقام بیان این مطلب است که خداوند متعال 
به صورت اقتضایی تمهیدات الزم را برای رسیدن همسران به خوشنودی عاطفی در خانواده فراهم کرده است و ازاین رو 

تحقق عینی این هدف در بودن شرایط و نبودن موانع است.
کلیدواژه ها: آرامش روانی، ازدواج، قرآن، آرامش در پرتو ازدواج.

salman.n@chmail.ir .1. سلمان نعمتی، دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی جامعه المصطفی العالمیه
tayebh@rihu.ac.ir .2. دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m.r.Ahmadi313@Gmail.com .)3. استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره
narooeinosrati@Gmail.com .)4. استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره
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تحلیل روان شناختی رشد و تکامل اجتماعی از نگاه قرآن

سلمان نعمتی1، محمدمهدی صفورایی2

انس��ان موجودی اجتماعی اس��ت و به برقراری ارتباط با دیگران نیازمند اس��ت؛ چراکه بسیاری از نیازهای عالی 
انسان و شکوفا شدن استعدادها و توانایی هایش از طریق تعامل بین فردی و ارتباطات اجتماعی می تواند فعلیت یابد. 
آیا در منابع اسالمی و خصوصاً قرآن به این بعد از ابعاد رشد انسان توجه شده است. هدف پژوهش حاضر ابتدا یافتن 
آیات مرتبط با این بحث در قرآن و سپس ارائه تحلیلی روان شناختی از این آیات است. روش تحقیق در این پژوهش 
توصیفی-تحلیلی می باشد. به منظور بیان ویژگی های رشد و تکامل انسان از نگاه قرآن، از روش توصیفی و برای تحلیل 
روان شناختی از رشد و تکامل اجتماعی از روش تحلیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد اجتماعی از 
نگاه قرآن در نخستین گام متوجه شکوفاسازی میل آدمیان به دیگر گرایی و زندگی جمعی است. جفت آفرینی و قرار 
دادن میل به زندگی جمعی در فطرت آدمیان در چارچوب ربوبیت تشریعی او که همان ارسال رسل و انزال کتب است، 
زندگی اجتماعی را تثبیت و سامان دهی می کند. حج، نماز جمعه و جماعت، اصل اخوت، مواسات، نفی رهبانیت ازجمله 
آموزه هایی هستند که ربوبیت تشریعی را به ربوبیت تکوینی در شکل دهی زندگی اجتماعی پیوند زده اند. زندگی اجتماعی 

به طور طبیعی بر سه ستون تفاوت های فردی، نیاز دوسویه و تسخیر در قالب همیاری و همکاری استوار می شود.
کلیدواژه ها: رشد، رشد اجتماعی، قرآن، روان شناسی

1. کارشناس ارشد روان شناسی خانواده، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، دانشجوی دکتری قرآن و روان شناسی موسسه 
Salman.n@chmail.ir .علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

M-safurayi@miu.ac.ir .2. دانشیار روانشناسی جامعه المصطفی العالمیه
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 ساخت آزمون اولیه آرامش روانی 
در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسالمی

سلمان نعمتی1، محمدرضا احمدی2، رحیم نارویی نصرتی3

این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه آرامش روانی همسران بر اساس منابع اسالمی صورت گرفت. به منظور 
جمع آوری آموزه های دین اسالم، روش توصیفی مورداستفاده قرار گرفته است و برای ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس، 
از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار استفاده شده در کنار آزمون محقق ساخته، پرسش نامه حالت- رگه اضطراب 
اسپیلبرگر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأمین نیازهای مالی، ارضای نیازهای جنسی و عاطفی و ایمان 
مناسب و متناسب همسران چهار عامل اصلی در ایجاد آرامش روانی همسران می باشند. روایی محتوای سازه مذکور 
توسط کارشناسان خبره تأیید شده است. روایی مالک با محاسبه ضریب همبستگی مقیاس حاضر با پرسش نامه حالت- 
رگه اضطراب اسپیلبرگر در سطح 0/0۵ معنادار می باشد. روایی سازه، با محاسبه همبستگی هر کدام از خرده آزمون ها با 
نمره کل و همچنین همبستگی خرده آزمون ها با یکدیگر در حد مطلوبی قرار دارد. اعتبار آزمون نیز با اجرا بر روی نمونه 

108 نفری و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0/429، تأیید شد.
کلیدواژه ها: آزمون اولیه، آرامش روانی، ازدواج، منابع اسالمی، آرامش در پرتو ازدواج.

1.کارش��ناس ارشد روان شناسی خانواده، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، دانشجوی دکتری قرآن و روان شناسی موسسه 
Salman.n@chmail.ir .علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

m.r.Ahmadi313@Gmail.com .)2. استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره
narooeinosrati@Gmail.com .)3. استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره
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 رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی،
 رضایت از زندگی و افسردگی در زنان خانه دار شهر اصفهان

مهدی شریفی رنانی1، محمدرضا احمدی2

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پایبندی به سبک زندگی اسالمی با میزان افسردگی و رضایت از زندگی و 
شادکامی صورت پذیرفت. جامعه آماری زنان خانه دار شهر اصفهان است و نمونه پژوهش 300 نفر است که با روش 
نمونه گیری تصادفی س��اده، انتخاب شدند. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، 
پرسش��نامه سبک زندگی اسالمی کاویانی، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پرسشنامه 
ش��ادکامی آکس��فورد می باشد. داده ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. نتایج 
حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک زندگی اسالمی با افسردگی رابطه معنادار و معکوس دارد، و با رضایت از 
زندگی و شادکامی رابطه مستقیم و معنادار دارد. یافته دیگر اینکه سبک زندگی اسالمی می تواند افسردگی، رضایت از 
زندگی و شادکامی را پیش بینی نماید. بر اساس یافته های این تحقیق افرادی که از سبک زندگی اسالمی برخوردارند، 

کمتر دچار افسردگی می شوند و رضایت از زندگی و شادکامی آن ها بیشتر است.
کلیدواژه ها: سبک زندگی اسالمی، افسردگی، شادکامی، رضایت از زندگی.

 1. کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
mahdi.sharifi1365@gmail.com 

 2. استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
m.r.Ahmadi313@Gmail.com 



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

89

الگوی اسالمی کاربست »انعطاف پذیری« در روابط همسران

عبداهلل عمادی1

با توجه به افزایش طالق و آسیب های خانواده، ساماندهی و بهبود مسائل ارتباطی همسران، یکی از اولویت های 
زمان حاضر است. از مهم ترین عواملی که در برخی نظریات خانواده بر آن تأکید می شود و بر همه حوزه های ارتباطی 
همسران شمول دارد، »انعطاف پذیری« است؛ که در روایات، دارای کارکرد حل مسئله، تنش زدایی، محبت افزایی، رشد 
اقتصادی، کامیابی و تعالی بخش��ی، دانسته ش��ده است. در قرآن و روایات، کلیدواژه »رفق« و 1۵ واژه دیگر؛ ]»لین«، 
»مدارأه«، »هون«، »یسر«، »سهل«، »قسوت«، »قوت«، »مهل«، »َهَوَد«، »رزانه«، »وقار«، »اناه«، »دلل«،« لطف«، 
»تعطف«[، گویای این مفهوم اند؛ که تحلیل محتوی متون آن ها، ما را به ش��بکه معنایی »انعطاف پذیری« می رساند. 
نوشتار حاضر، در تحلیل این شبکه، عناصر پنج گانه ]»پذیرش«، »همراهی«، »میانه روی«، »آسان گیری«، »تأنی«[، 
را به عنوان مؤلفه های انعطاف پذیری به دس��ت آورده اس��ت. در گام بعد، شاخص ها و ابعاد آن را در گونه های مختلف 
ارتباطی همسران بررسی کرده و سپس الگوی جامع کاربست آن را پیشنهاد کرده است؛ تا بدانیم »مکانیسم دستیابی 
به آن از منظر اسالم چیست؛ چگونه، در چه زمینه ها و شرایطی، با چه روش ها و مهارت هایی؟ و در چه مراحلی، محقق 
می شود؟«. این الگو می تواند به عنوان گامی در راستای روان شناسی اسالمی، مکمل الگوهای رایج انعطاف پذیری در 
روانشناسی خانواده مثل مدل مدور ترکیبی خانواده )CMF(؛ السون )1999( قرارگرفته و جهت مداخالت بالینی و آموزش 

همسران، استفاده شود.
 ،)Relations between couple( روابط همس��ران ،)Family( خانواده ،)Flexibility( کلیدواژه ه�ا: انعطاف پذیری

.))Modeling الگوسازی

emadi.a@ 1. دانش��جوی دکتری دانش��گاه تهران و پژوهشگر پژوهشکده اخالق و روانشناس��ی اسالمی پژوهشگاه قرآن و حدیث
hadith.ir
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تربیت دینی در عصر ارتباطات با رویکرد روان شناسی اسالمی

سید عباسعلی فروغی1

انقالب اطالعات و فناوری ارتباطات، جامعه جهانی را به واسطه توسعه پیشرفت در حوزه وسایل ارتباطی در دو بعد 
زمان و مکان متراکم نموده است. حاصل این توسعه و پیشرفت شکل گیری دهکده جهانی است. دهکده ای که در آن 
انسان ها هرچند بسیار به هم نزدیک شده و از بی خبری رهایی یافته اند؛ اما در مقابل به واسطه ظهور ارتباطات نوین و 
پدیده جهانی شدن به ویژه در حوزه فرهنگ، با ناامنی جهانی مواجه می باشند، زیرا هویت فرهنگی و دینی جوامع جهان 
از سوی کشورهای پیشرفته تهدید می گردد. کاستلز جهان آینده را صحنه کارزار دو قدرت معتبر یعنی: جهانی شدن 

و هویت می داند. )افتخاری، 1380: 33(
امروزه احساس زندگی در یک جهان تا حد زیادی نتیجه برد بین المللی رسانه های ارتباطی است. می توان اذعان 
کرد که جهانی شدن ابعاد مختلفی دارد که همه آن ها در سایه فن آوری اطالعات به منصه ظهور رسیده است.  )داوری، 
1381: 213(. آنچه در این مقاله مورد نظر است بعد ارتباطی، امکان و سهولت ارتباطات جهانی است ازاین روی گرچه 
موضوع تحت عنوان »جهانی شدن« می گنجد؛ اما برای مشخص نمودن بعد مورد نظر عنوان »عصر ارتباطات« برگزیده 

شده است.
این نوشتار می کوشد تا ضمن نگاه بازشناختی و روان شناختی به ارتباطات نوین و ماهیت آن، به بررسی تعامل و 
تقابل های آن با دین و تربیت دینی بپردازد. نیز سعی می شود از خالل مباحث کلی، ایده های مربوط به جایگاه تربیت 

با رویکرد روانشناسی اسالمی در فضای ارتباطی جدید مورد کنکاش واقع شود.
کلیدواژه ها: تربیت دینی، ارتباطات، روان شناسی، اسالم.

1. ghalamestan@gmail.com
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رابطه سبک های دلبستگی با پایبندی مذهبی

مصطفی علیپور1، علیرضا فاضلی مهرآبادی2

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی با پایبندی مذهبی دانش آموزان بود. گروه نمونه پژوهش 
شامل 297 دانش آموز پسر دوره متوسطه و پیش دانشگاهی مناطق چهارگانه شهر قم بود. برای نمونه گیری این طرح از 
روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد.. ابزارهای گرداوری اطالعات شامل مقیاس دلبستگی هازن و شیور )1987(، 
مقیاس پایبندی مذهبی جان بزرگی )1388( بود. برای تحلیل داده ها از همبس��تگی و رگرسیون چند متغیره استفاده 
شد. یافته ها نشان داد سبک دلبستگی ایمن با دوسوگرایی مذهبی و ناپایبندی مذهبی رابطه منفی معناداری دارد اما 
سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معناداری با دوسوگرایی مذهبی و ناپایبندی مذهبی دارد. نتایج 
تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به صورت مثبت ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی 
مذهبی را پیش بینی می کند. همچنین سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی دوسوگرایی مذهبی و سبک دلبستگی 

اجتنابی به صورت منفی پایبندی مذهبی را پیش بینی می کند.
کلیدواژه ها: سبک های دلبستگی، پایبندی مذهبی، دوسوگرایی مذهبی، ناپایبندی مذهبی.

m.alipoor1353@gmail.com 1.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اصفهان
2. دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت
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تحلیل هویت نوجوانی با توجه به دینداری،
 سبک های دلبستگی و عوامل شخصیتی

محمد شمس1، علی فتحی آشتیانی2، حمیدرضا حسن آبادی3

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون بررسی رابطه چندگانه هویت فردی بر اساس دین داری، سبک های دلبستگی و 
عوامل شخصیتی بود. به این منظور تعداد ۶1۶ نفر از طالب حوزه علمیه، جامعة الزهراء )سالم اهلل علیها( قم و دانشجویان 
)ISI- دانش��گاه دولتی اراک که به صورت در دسترس انتخاب شدند، به پرسش نامه های سبک های هویت برزونسکی
)NEO- و پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه )AAI( 6، دینداری خدایاری فرد، سبک های دلبستگی هازن و شیورG(

)FFI پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، نسخه 21، و با روش رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
 β0/93( و دینداری ) P<0/10،= β0/55( نتایج ضرایب رگرسیونی استانداردشده به دست آمده از عوامل شخصیت
=،P<0/10 ( نش��ان داد که این دو متغیر می توانند س��بک هویت را پیش بینی کنند. ضریب رگرسیونی استانداردشده 

سبک دلبستگی )P0/50،= β0/40 <( نشان داد که سبک دلبستگی توانایی پیش بینی سبک هویت را ندارد.
نتیجه اینکه عوامل ش��خصیت و دینداری می توانند ۶7 درصد از واریانس س��بک های هویت را تبیین کنند، درحالی که 

سبک های دلبستگی نقش معناداری در پیش بینی سبک های هویت ندارد.
کلیدواژه ها: هویت فردی، دینداری، سبک های دلبستگی، عوامل شخصیت.

1. نویس��نده مس��ئول، دانش آموخته رش��ته روان شناس��ی، مقطع کارشناس��ی ارشد، موسسه آموزش��ی و پژوهش��ی امام خمینی )ره(. 
msh2976@yahoo.com

2. استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( تهران
3. استادیار دانشگاه خوارزمی تهران
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 ساخت و اعتباریابی پرسش نامه
 اولیه سالمت هیجانی بر اساس منابع اسالمی

احمد تمسکی1، محمود اصفهانیان2

این پژوهش با هدف س��اخت آزمون اولیه س��المت هیجانی بر اس��اس منابع اسالمی انجام گرفت. برای مطالعة 
منابع اس��المی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و برای ارزیابی روایی و اعتبار آزمون، از روش پیمایش��ی با انتخاب 
نمونه 100 نفری اس��تفاده ش��د. ساختار برداشت شده از منابع اسالمی برای سالمت هیجانی شامل 4 مؤلفه آگاهی بر 
هیجان ها، موقعیت شناسی، ابراز و برانگیختگی مناسب هیجانی و تنظیم و کنترل هیجان ها است. روایی این ساختار از 
نظر کارشناسان خبره ی دین و روان شناسی تأیید شد و گویه ها از آن به دست آمد. مطابقت گویه ها با مستندات نیز از 
نظر کارشناسان تأیید و گویه های نهایی اجرا شد. برای سنجش روایی مالکی، نسخه 7۶ سؤالی این آزمون همزمان 
با پرسش نامه بهزیستی ذهنی اجرا شد که نتیجه همبستگی معناداری 0r=/039( 0/01( را نشان داد. همبستگی باال 
بین مؤلفه ها با کل آزمون و بین گویه ها، نشان دهنده روایی سازه بود. اعتبار آزمون به واسطه بررسی همسانی درونی 
پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 0/95 به دست آمد. دونیمه سازی نیز اعتباری در حد 0/89 و 0/92 برای 

دونیمه را نشان داد.
کلیدواژه ها: سالمت، هیجان، سالمت هیجانی، ساخت، آزمون، روایی و اعتبار، منابع اسالمی.

tamasoki@gmail.com ،1. کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Mahmod83225@gmail.com ،2. کارشناسی ارشد روان شناسی مثبت گرا دانشگاه قرآن و حدیث



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

94

 فرآیندهای تغییر مثبت بر اساس مفهوم عقل:
 تدوین یک مدل مفهومی در منابع اسالمی

مهدی عباسی1

فرآیندهای تغییر، شامل فعالیت های آشکار یا ناآشکاری اند که انسان ها برای تغییر دادن هیجان، تفکر، رفتار یا روابط 
مربوط به مشکالت خود به آن ها می پردازند. از جمله اهداف پژوهشگران این حوزه، شناسایی سازوکارها یا فرایندهای 
واقعی تغییر است که در اکثر روش های درمانی حضور دارند. صرفه جویی در هزینه ها و افزایش کارآمدی و اثربخشی 
روش های مختلف درمانی از جمله ضرورت های بررس��ی این فرآیندهای مش��ترک تغییر اس��ت. در میان نظریه های 
مختلف درباره ی فرآیندهای تغییر، مدل برآمده از منابع اس��المی مبتنی بر مفهوم عقل می تواند فرآیندهای تغییر را 
تبیین کند. هدف از این پژوهش، کش��ف فرآیندهای تغییر مثبت بر اساس مفهوم عقل در منابع اسالمی است. بدین 
منظور با روش توصیف و تحلیل محتوای منابع اسالمی )قرآن و حدیث( آموزه های اسالمی درباره ی عقل طبقه بندی، 
مقوله بندی و تحلیل ش��د. بررسی آیات و روایات اس��المی نتایج چندی را به دنبال داشت از جمله: 1- عقل سازه ای 
بنیادی در نظام روان شناختی انسان است که رشد و تحول می یابد و کارکردهای روان شناختی متعدد دارد؛ 2- تغییر و 
تحول انسان بین سالمت و مرض روانی به واسطه ی تغییر عقل است؛ 3- عقل دارای دو کارکرد کلی افزایش آگاهی 
و مهارگری خویشتن است، کارکرد افزایش آگاهی به واسطه ی فرایندهای دانش افزایی، استدالل، تشخیص و انتخاب 
محقق می شود و مهارگری از طریق فرآیندهای روی آوری )اشتیاق(، بازداری )پرهیز(، طلب )اراده( و تاب آوری کارکرد 
دارد. بررسی ها در مقایسه با موضوع پژوهش در روانشناسی نشان داد که عقل را می توان به عنوان سازه ای روان شناختی 

در نظر گرفت از توانمندی های معینی را برای فعال شدن فرآیندهای تغییر دارد.
کلیدواژه ها: تغییر مثبت، عقل.

1. ym.abbasi@gmail.com
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عمیاتی سازی قرآن پژوهی روان شناختی

محمدرضا حاتمی 1

جایگاه ممتاز قرآن کریم در میان منابع دینی، گرایش روزافزون به مطالعه معتبرترین کتاب و گسترش قرآن پژوهی 
در موضوعات مختلف، هرکدام بهانه ای قابل اعتنا برای بسط و توسعه راهکارهای استفاده از قرآن را توجیه می نمایند. از 
جهتی نیز، مطرح شدن پرسش های فراروی قرآن پژوهان روان شناختی، ایشان را ملزم به استفاده از یک روش پژوهش 
برای بهره مند شدن از آموزه های قرآن کریم می نماید چراکه دستیابی به معانی و مقاصد آیات قرآن درگرو تفسیر آیات و 
تفسیر آیات، درگرو »روش تفسیر« است. در نوشتار حاضر روش گردآوری و دسته بندی آیات و همچنین تحلیل آیات از 
طریق تفسیر موضوعی موردتوجه می باشد. زیرا با این روش است که پژوهنده قرآنی، از همة آیاتی که موضوع یکسانی 

دارند در پی کشف نظریة قرآن کریم دربارة یک مسئله برمی آید.
کلیدواژه ها: مراحل تفسیر موضوعی، عملیاتی سازی تفسیر، قرآن پژوهی روان شناختی.

mrhhatami@uk.ac.ir 1. استادیار دانشگاه باهنر کرمان
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ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه های اسالم

حسن کریمی1

این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس »عفو و گذشت با نگاه به منابع اسالمی« به منظور سنجش 
میزان عفو و گذش��ت در میان دانشجویان و طالب گرامی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسالمی، 
مؤلفه های عفو و گذشت تهیه و سپس بر اساس مؤلفه های اصلی، سؤاالت طراحی شد، سؤاالت بعد از داوری تخصصی 
توسط اساتید و کارشناسان، و همچنین اجرای آموزشی و حذف برخی سؤاالت با همبستگی پایین به 34 سؤال تقلیل 
و مقیاس اصلی با 34 سؤال آماده اجرای نهایی شد و روی نمونه 3۶0 نفری دانشجویان دانشگاه قم و همچنین طالب 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند اجرا گردید. نتایج تحلیل 
عاملی با روش مؤلفه های اصلی با چرخش متعامد نشان داد که مقیاس دارای ۶ عامل »کینه توزی، بخشش همدالنه، 

چشم پوشی، بخشش کریمانه، رویکرد ترمیمی و کنترل خشم« است.
یافته های حاصل از این پژوهش با کمک نرم افزار SPSS به دست آمد، همچنین مقیاس عفو با روایی محتوایی 

باال و آلفای کرونباخ 0/90۶ به تأیید رسید.
نتیجه گیری: مقیاس عفو از دیدگاه اسالم روایی و اعتبار باالیی دارد و می تواند میزان عفو افراد را بسنجد.

کلیدواژه ها: مقیاس عفو، روانشناسی مثبت، عفو، انتقام، کینه، بخشش، اسالم، گذشت، فضایل و توانمندی ها.

1.hassankarimi202020@yahoo.com



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

97

بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت معنوی و سالمت عمومی دانش آموزان 
متوسطه دوم شهر ایالم در سال 1394

محمدحسین فریادی1، فتح اله محمدیان2

سالمت معنوی ازجمله مفاهیمی است که در پرتو توجه و عالقه جهانی روانشناسان مطرح شده و دو سازه معنویت 
و س��المت را با هم ترکیب کرده اس��ت. از جمله عوامل مرتبط با س��المت معنوی و سالمت عمومی، سبک زندگی 
اسالمی است. تحقیقات در زمینه رابطه سالمت معنوی و سبک زندگی، اغلب بیانگر رابطه ای مثبت بین آن ها بوده 
اس��ت. هم چنین رابطه بین س��المت عمومی و سبک زندگی اسالمی در برخی مطالعات گزارش شده است. اما رابطه 
همزمان سبک زندگی اسالمی با سالمت معنوی و سالمت عمومی گزارش نشده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر 
تعیین رابطة س��بک زندگی اس��المی با سالمت معنوی و سالمت عمومی در دانش آموزان دبیرستان های شهر ایالم 
بود. روش پژوهش از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی و همبس��تگی بود. داده های الزم برای آزمون فرضیه ها از 
طریق سه پرسشنامه سبک زندگی اسالمی مهدی زاده، سالمت معنوی پولوتزین و الیسون و سالمت عمومی گلدبرگ 
گردآوری ش��ده اند. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مقطع متوس��طه دوم ش��هر ایالم به تعداد 225 نفر بوده 
که این تعداد بر اس��اس تعداد متغیرهای هر پرسشنامه تعیین گردیده و به عنوان نمونه انتخاب و از روش نمونه گیری 
تصادفی خوشه ای استفاده شده است و پس از جمع آوری پرسشنامه ها و ورود داده ها به نرم افزار spss، تحلیل داده ها، 
با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که 
سبک زندگی اسالمی دانش آموزان نوجوان شهر ایالم رابطه معناداری با سالمت معنوی و سالمت عمومی آن ها دارد 
و دانش آموزانی که از سبک زندگی اسالمی باالتری برخوردار بودند دارای سالمت معنوی باالتر و مشکالت سالمت 

عمومی کمتر بودند.
کلیدواژه ها: سالمت عمومی، سالمت معنوی، سبک زندگی اسالمی نوجوانان.

1. محمدحسین فریادی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی ایالم،
mhf1414@gmail.com نویسنده مسئول(، پست الکترونیک(

2. فتح اله محمدیان، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
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بازتبیین سبک زندگی در گستره روان شناسی، جامعه شناسی و اسالم

حمید مهدی زاده1

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم سبک زندگی با رویکرد روان شناسی، جامعه شناسی و اسالم انجام 
شد.

روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها »توصیفی-تحلیلی« است؛ بدین صورت 
که برای استخراج تعریف دقیق سبک زندگی و نیز سبک زندگی اسالمی به گزاره های دینی و متون روان شناختی و 

کتاب های لغت مراجعه شده است و با روش توصیفی- تحلیلی اطالعات به دست آمده تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها: در بررسی و تحلیل واژه »سبک« سه تعریف ارائه گردید. در ادامه به ارائه تعریف های سبک زندگی در 
سه رویکرد جامعه شناسی، روان شناسی و اسالمی پرداخته شد و پس از بررسی تفاوت ها و وجوه مشترک سه رویکرد در 
محورهای مختلف، تعریف های مناسبی ارائه گردید و در پایان، تالش برای ارائه تعریف سبک زندگی اسالمی به عنوان 

مصداقی از سبک زندگی، با استفاده از منابع اسالمی صورت گرفت.
نتیجه گیری: با توجه بررسی ها و مقایسه های انجام شده در محورهای نه گانه، تعریف روان شناختی و اسالمی در 
باب سبک زندگی بسیار نزدیک به هم هستند. البته تعریف سبک زندگی اسالمی به عنوان مصداقی از سبک زندگی، 

قید انطباق با اسالم را در زمینه روش و هدف با خود همراه دارد.
کلیدواژه ها: سبک زندگی، سبک زندگی اسالمی، روان شناسی اسالمی، سّنت، سیره.

amirmahdizeh@. 1. کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه؛ عضوپیوسته انجمن روان شناسی اسالمی؛
 yahoo.com
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مبانی تربیت اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی

سمیه السادات موسوی1

انس��ان در طول زندگی، پیوس��ته نیازمند تعامل با دیگران اس��ت و برای تحقق هر چه بهتر اهداف خود در روابط 
میان فردی، ناگزیر از توجه به تربیت اجتماعی اس��ت؛ ازاین رو، ضروری اس��ت که طراحی یک نظام تربیتی در ساحت 
اجتماعی موردتوجه قرار گیرد. در میان ارکان نظام تربیت اجتماعی، مبانی به عنوان منبع اس��تخراج اهداف، اصول و 
روش ها از اهمیت باالیی برخوردارند؛ چراکه قوت و ضعف هر نظام تربیتی به میزان اتقان و صحت مبانی آن بستگی 
دارد. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و از طریق توصیف و تحلیل داده ها، مبانی تربیت اجتماعی 
را با نگرش به منابع اسالمی به دست آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی تربیت اجتماعی را می توان ذیل 
چند مبنای کلی با عناوین »مبانی جامعه ش��ناختی«، »مبانی انسان شناختی« و »مبانی روان شناختی« گنجاند. مبانی 
جامعه ش��ناختی مواردی از قبیل اجتماعی بودن انس��ان، تأثیر و تأثر متقابل انسان و محیط اجتماعی، فرهنگ پذیری 
و مسئولیت اجتماعی انسان را شامل می شود. ازجمله مبانی انسان شناختی می توان به برخورداری انسان ها از فطرت 
مش��ترک و کرامت ذاتی اش��اره کرد. ذیل مبانی روان شناختی نیز دو مبنای هیجانی بودن و مهرورز بودن انسان قرار 

می گیرد.
کلیدواژه ها: تربیت اجتماعی، مبانی تربیت، مبانی جامعه شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی روان شناختی.

gmail.com@smhosna110 1. کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت
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مؤلفه های مثبت اندیشی ازنظر اسالم و روان شناسی مثبت گرا

حمیدرضا جعفری1 فرید براتی سده2 محمدتقی تبیک3

مثبت نگری یکی از مباحث موردپژوهش در روان شناس��ی بوده و بعد از رش��د و توسعه روان شناسی مثبت گرا این 
موضوع موردتوجه بیشتری واقع شده است. در دین مبین اسالم نیز مثبت نگری از قدمت و سابقه ای روشن نسبت به 

پژوهش های روان شناسی برخوردار است و پیشینه ای حداقل چهارده قرنی دارد.
هدف پژوهش حاضر پاس��خ به این س��ؤال است که مؤلفه های مثبت اندیشی از نگاه معارف اسالم و روان شناسی 
مثبت گرا چیس��ت؟ و همچنین وجوه اش��تراک و تمایز دستاوردهای روان شناس��ی با آموزه های اسالمی در خصوص 
مؤلفه های مثبت اندیشی کدام است؟ مطالب گردآوری شده با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد نوشتاری و نرم افزارهای 
علمی و پژوهشی، به شیوه توصیفی- تحلیلی و اجتهادی موردبررسی قرار گرفت. بررسی نشان داد که مثبت اندیشی 
از دیدگاه اس��المی دارای پنج مؤلفه ش��ناخت و آگاهی، تفسیر مثبت، اطمینان به حصول پیامد، امید و رفتار همسو با 
مثبت اندیشی است. پس از استخراج مؤلفه های فوق، به مقایسه آن با آنچه در منابع روان شناسی در زمینه مؤلفه های 
مثبت اندیش��ی آمده است، پرداخته شده است. نتایج نش��ان داد اگرچه فعالیت های خوبی در روان شناسی در خصوص 
مثبت اندیش��ی صورت پذیرفته است ولی الگوی موردنظر در آموزه های اسالمی، درباره مؤلفه های مربوط از جامعیت 
بیشتری برخوردار است. در پایان پژوهش، ضمن بیان وجوه اشتراک میان این دو دیدگاه، به وجوه تمایز نظر اسالم و 

روان شناسی در این باب پرداخته شده است و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی عرضه گشته است.
کلیدواژه ها: مثبت اندیشی، اسالم، روان شناسی مثبت گرا.

1. کارشناس��ی ارش��د روان شناسی اس��المی با گرایش مثبت گرا موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، س��طح چهارم حوزه علمیه قم 
h.r.jafari.59@gmail.com

2. دکتری تخصصی روان شناسی – مدیر گروه روان شناسی اسالمی دانشکده قرآن و حدیث
3. کارشناسی ارشد روان شناسی مثبت موسسه آموزش عالی امام خمینی )ره(
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کارآمدی برنامه ذکرگویی در کاهش اضطراب

مسعود نورعلیزاده میانجی1، اباذر رضایی2، سید هانی موسوی3

با وجود پیشرفت های چشمگیر در زمینه سالمت روانی و رشد تکنیک های درمان اختالالت روانی، باز بشر امروز 
در اعماق وجود خود از یک اضطراب ناشناخته رنج می برد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی یک شیوه درمانی 
از نوع مداخالت معنویـ  اسالمی در کاهش اضطراب، با بهره گیری از ذکرها و دعاهای مأثور در متون اسالمی، انجام 
شد. طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمونـ  پس آزمون، با گروه گواه در لیست انتظار بود. جامعه آماری کلیه 
زندانیان مرد زندان مرکزی قم بودند. بدین منظور از بین زندانیانی که از اضطراب رنج می بردند و باالتر از رنج طبیعی در 
سطح اختالل، باالترین نمره اضطراب را داشتند، 4۰ نفر )که در نهایت با ریزش افرادی، 34 نفر( انتخاب شده و به طور 
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب کتل و پروتکل 
آموزشی و برنامه ذکرگویی در مورد اضطراب و بر اساس منابع اسالمی بود که در قالب 7 جلسه آموزشیـ  توجیهی و 

طی 4۰ روز تمرین ارائه شد.
داده های گردآوری شده توسط نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون لوین نشان داد پیش فرض 
تساوی واریانس ها برای نمرات پس آزمون متغیر اضطراب تأیید می شود. تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد که میانگین 
 )F= 5۰/22( نمرات اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداری پیدا کرده است
و )P>۰/۰۰1(. نتایج این پژوهش نشان داد که ذکر و یاد خدا اثر آرام بخشی و کاهندگی اضطراب دارد. برنامه ذکرگویی 
می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش اضطراب تعمیم یافته استفاده شود و از پروتکل این برنامه می توان به عنوان 

درمان مکمل اختالالت اضطرابی بهره برد.
کلیدواژه ها: اضطراب، ذکرگویی، دعا، اختالالت روانی، زندانیان، مداخالت معنویـ  اسالمی.

mnoor57@gmail.com ،1. دانش پژوه دکترای روان شناسی
2. دانش پژوه دکترای روان شناسی،

3. کارشناس ارشد روان شناسی شناختی.
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ارزیابی مرزهای خانواده در روان شناسی از نگاه قرآن و روایات

جعفر هوشیاری1، محمدمهدی صفورایی پاریزی2

خانواده در نگاه قرآنی، منظومه ای مقدس با مرزهای روشن و صریح است که حفظ آن مرزها بر همگان الزم و عبور از 
آن ها پیامدهای متعددی در پی دارد. امروزه با توجه به تغییر نگاه به خانواده و رواج الگوهای نوین و نامتعارف آن، ساختار کلی 
خانواده دستخوش تغییراتی شده است که نابهنجاری و عدم پایبندی به مرزهای خانواده یکی از عوامل زیربنایی آن است. 
پژوهش حاضر باهدف ارزیابی مرزهای خانواده در روان شناسی و تبیین مرزها از دیدگاه اسالم، به روش توصیفی و تحلیل 
محتوای آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السالم انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ در رویکرد اسالمی؛ خانواده مقدس، 
ــت و پایبندی به مرزهای الهی می باشد. مرزهای  ــت. درمان تعارضات خانوادگی برگش مرزها واقعی و دارای جعل الهی اس
ــده است.  ــتند که باهدف تنظیم کارکرد و تعالی خانواده و اعضای آن بیان ش خانواده؛ اوامر، نواهی و رخصت های الهی هس
مرزهای درونی و بیرونی خانواده دارای سه نوع )اعتقادی، اخالقی و رفتاری( با دو کیفیت »الزامی غیر منعطف و غیر الزامی 
منعطف« است. تقدم پیوند مکتبی بر پیوند خویشاوندی، کیفیت تکوین و انحالل خانواده، حدود روابط جنسی همسران، حفظ 
حریم خانه و خانواده، قوانین ناظر به تعامالت اعضای خانواده باهم و با سایرین و سلسله مراتب حجاب ازجمله مهم ترین 
ــند. رویکرد ساخت نگر به دلیل عدم تطابق با آموزه های اسالمی، در جوامع دینی قابل اجرا نبوده و  مرزهای خانواده می باش

برگشت به مرزهای دینی خانواده پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها: خانواده، مرزهای خانواده، قرآن، روان شناسی، رویکرد ساختاری خانواده.

ــه آموزش عالی بنت الهدی.  ــی و عضو گروه علوم تربیتی مؤسس ــجوی دکتری قرآن و روان شناس 1. دانش پژوه حوزه علمیه قم، دانش
Mahdeh1359@yahoo.com

M_safurayi@miu.ac.ir .2. دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
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مبانی ارزش شناختی سبک زندگی مؤمنانه از دیدگاه قرآن کریم

محمدمهدی صفورایی پاریزی1، حلیمه اخالقی 2

ــیاری از  ــت که در چند دهه اخیر توجه بس ــبک زندگی«، رویکردی نوین در عرصه علوم اجتماعی اس مفهوم »س
متفکران رشته های گوناگون علمی را به خود جلب کرده و بخش قابل توجهی از پژوهش های بنیادی و میدانی را به 
ــبک های زندگی بشر را می توان در باورها، تفکرات، مبانی و نوع نگاه  ــت. خاستگاه متفاوت س خود اختصاص داده اس
ــتی، اهداف، زندگی، ارزش ها و در الگوهای رفتاری بشر جست وجو کرد. سؤال آن است که مهم ترین  ــان، هس به انس
مبانی ارزش شناختی از دیدگاه قرآن برای دستیابی به سبک زندگی مؤمنانه و حیات طیبه کدم اند؟ در نوشتار پیش رو، با 
بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به روش اسنادی، مبانی ارزش شناختی سبک زندگی به بحث و بررسی گذارده 

شده است.
 بررسی مهم ترین »مبانی ارزش شناختی سبک زندگی از دیدگاه قرآن«، چارچوب کلی و استانداردهای سبک زندگی 
ــبک زندگی از دیگر سبک های  مؤمنانه و در مرحله متعالی تر، حیات طیبه را تعیین می کند و موجب تمایز این نوع س
ــود. از واکاوی »مبانی ارزش شناختی«، ایدئولوژی توحیدی به دست آمد که؛ ابتناء ارزش ها بر  ــر می ش زندگی رایج بش
واقعیت ها، ارزشمندی حسن فعلی و فاعلی در هر کنش، سلسله مراتبی بودن ارزش ها، وابستگی ارزش ها به ارزش غایی 

از مهم ترین مبانی آن و تعیین کننده بایدها و نبایدهای سبک زندگی است.
کلیدواژه ها: سبک زندگی، حیات طیبه، ارزش ها، تقوا، عبودیت، ایمان.

m_safurayi@miu.ac.ir ،1. دانشیار روان شناسی تربیتی، هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
h.akhlaqi@yahoo.com ،2. دکتری تفسیر تطبیقی، موسسه آموزش عالی بنت الهدی
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تحلیل روان شناختی ایمان دینی

سید مهدی صالحیان1، محمدرضا ساالری فر2

تناظر ایمان و آرامش در آیات و روایات، اهمیت بررسی روان شناختی ایمان را نشان می دهد. ایمان به عنوان یکی از 
مفاهیم بنیادین دینی در شاخه های علوم اسالمی و علوم انسانی، مورد توجه محققان قرار گرفته است. این تحقیق، با 
بررسی مفهوم ایمان در دانش دینی و تفاوت تعریف آن در علوم مختلف، درصدد تبیین روان شناختی ایمان دینی است. 
روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش فهم حدیث و تفسیر قرآن در مکتب اهل بیت)ع( است. این تحقیق، به نقد 
تعاریف روان شناختانه موجود از ایمان می پردازد. بر اساس نتایج این تحقیق، ایمان دینی واجد سه بعد شناختی، هیجانی 
و رفتاری است که در ضمن رابطه فرد با خود، با انسان های دیگر، با سایر موجودات محسوس )هستی( و با نامحسوسات 
)معنویات( تحقق می یابد و ابعاد دوازده گانه ای را شامل می شود. تعریف ایمان دینی در نگاه روان شناختی عبارت است 
از: »ارتباط تمامیت یافته ی شناختی، هیجانی و رفتاری انسان با خود، دیگران، هستی و نامحسوسات )معنویات(«. مبتنی 
ــکیک پذیری و لزوم تعامل در جهت  ــده، کل نگری در روابط ایمانی، تعالی، اختیاری بودن ایمان، تش بر تعریف ارائه ش

هم راستایی روابط ایمانی به عنوان ویژگی های ایمان تلقی می گردد.
کلیدواژه ها: ایمان، آرامش، معنویت، تحلیل روان شناختی.

Menhaj110@chmail.ir ،1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی، مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، قم
msalasrifar@rihu.ac.ir.2. استادیار گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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اولویت های پژوهشی روان شناسی دین

حمید مهدی زاده،1 سید هانی موسوی،2 علیرضا فاضلی مهرآبادی3، محمدتقی تبیک4

ــی در روان شناسی دین است تا با فراهم  ــایی و تعیین اولویت های پژوهش هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناس
ساختن اطالعات صحیح و کافی، گامی مؤثر در زمینة برنامه ریزی پژوهشی و انجام پژوهش های دارای اولویت بردارد.
ــت. جامعه آماری در  ــی، تحلیل محتوا و تکنیک دلفی اس روش: این پژوهش کیفی و ترکیبی از روش پیمایش
شناسایی نیازها کلیه منابع اسنادی، انسانی و سازمانی در زمینه روان شناسی دین است. جامعه آماری در اولویت بندی 
ــت و نمونه آماری در بخش شناسایی نیاز، شامل 5۰2 منبع  ــی دین اس ــامل کلیه متخصصان در زمینه روان شناس ش
ــود. نمونه آماری در بخش اولویت بندی در گرایش های مختلف  ــانی و سازمانی می ش ــنادی، انس درمجموع منابع اس
روان شناسی، شامل 35 نفر از متخصصان و کارشناسان می شود که با روش نمونه گیری هدف دار و با توجه به تخصص 

هریک از کارشناسان انتخاب شدند.
یافته ها: یافته های پژوهش شامل دستیابی به 4۰۰ عنوان پژوهشی در روان شناسی دین در 14 گرایش روان شناسی 
است که 7۰ عنوان دارای اولویت الف )اولویت خیلی زیاد(، 15۰ عنوان دارای اولویت ب )اولویت زیاد(، 12۰ عنوان دارای 
اولویت ج )اولویت متوسط( و 65 عنوان دارای اولویت د )اولویت کم( می باشد. بیشترین عنوان دارای اولویت الف و ب، 
در گرایش های روان شناسی مثبت، روان شناسی اجتماعی و روان شناسی خانواده بود و کمترین عنوان دارای اولویت الف 

و ب در گرایش های آسیب شناسی روانی، روان سنجی و روش تحقیق بود.
نتیجه گیری: با توجه به وجود بیشترین اولویت در گرایش روانشناسی مثبت، اجتماعی و خانواده، پژوهش در این 

زمینه به پژوهشگران توصیه می گردد.
کلیدواژه ها: نیازسنجی پژوهشی، اولویت یابی، روان شناسی دینی، روان شناسی دین.

amirmahdizeh@yahoo.com.1.  کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه
2. کارشناس ارشد روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی.

3. دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران.
4. دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.
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تبیین سازه حزم )آینده نگری( بر اساس منابع اسالمی

نوید خاکبازان1، حمید رفیعی هنر

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم حزم و آینده نگری در روانشناسی و منابع اسالمی و تعیین مؤلفه ها و مقوله های 
ــی و تبیین منابع مختلف روانشناسی به صورت  ــت. یافته های روان شناختی از طریق بررس ــازه حزم انجام شده اس س
کتابخانه ای جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. مؤلفه ها و مقوله های سازه حزم نیز به روش توصیفی-تحلیلی 
بر اساس رتبه بندی کتب روایی با استفاده از رتبه »الف« و »ب« استخراج و تبیین شده است. یافته های این بررسی 
نشان می دهد که مفهوم جامع سازه حزم عبارت است از: مهارت شناختی )کیاست( که فرد با استفاده از ظرفیت های 
گذشته و حال به پیامدهای آینده رویدادها توجه نموده )سیر زمانی( و در زمان حال آگاهانه به اقدامات منطقی )اقدام 
آگاهانه( روی می آورد. همچنین سازه مذکور مشتمل بر سه مؤلفه اصلی کیاست، سیر زمانی و اقدام آگاهانه و 1۰ مقوله 
با عنوان خرده مؤلفه ها می باشد. یافته های مذکور قابلیت بهره برداری جهت طراحی بسته های آموزشی و تربیتی را دارد.

کلیدواژه ها: آینده نگری، حزم، کیاست، سیر زمانی، پیش آگاهی، غایت نگری، روشن بینی و فضیلت.

1. khakbazan90@yahoo.com
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حیای همسران در منابع اسالمی و رابطة آن با ناسازگاری زناشویی

محمدمهدی عباسی آغوی1

ــامانی ها و  ــت که گاه با نابس ــری یکی از عمیق ترین و اثرگذارترین روابط در طول زندگی آدمی اس روابط همس
ناسازگاری هایی روبرو می گردد. مؤلفه های گوناگونی می تواند با ناسازگاری های زناشویی در ارتباط باشد که از آن جمله 
متغیرهای شخصیتی همسران است. یکی از این متغیرها که در عین توجه فراوان در تعالیم اسالمی کمتر در ارتباط 
با ناسازگاری زناشویی به صورت کّمی موردبررسی قرار گرفته است، متغیر حیا است. هدف این پژوهش مطالعة حیای 
همسران در تعالیم اسالمی و رابطة آن با ناسازگاری های زناشویی است. حیای همسران بر اساس قرآن و روایات مورد 
بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش همبستگی آزمون های تعارض زناشویی )MCQR( و آزمون حیا )گلزاری( روی 
14۰ نمونه )65 مرد متأهل و 75 زن متأهل( که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. بر اساس 
نتایج به دست آمده، رابطه همبستگی مثبت و معنادار بین حیای منفی )ازجمله کم رویی( و ناسازگاری های زناشویی وجود 
دارد. بین حیای از خدا و حیای از خود و ناسازگاری های زناشویی همبستگی منفی و معنادار به دست آمد. همان طور که 
حیای زنان به طور معنادار بیش از مردان بود، حیای آنان ارتباط بیشتری نسبت به حیای مردان، با ناسازگاری زناشویی 

نشان داد که این مطلب همسو با برخی تحقیقات تجربی پیشین و تعالیم دین اسالم است.
کلیدواژه ها: حیا، حیای مثبت، حیای منفی، ناسازگاری های زناشویی، تعارض زناشویی.

1. کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی )مؤسسه امام(، سطح چهار حوزه علمیه، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم 
mahdi.abbasi202@gmail.com )دانشیار غیر هیئت علمی(
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تبیین رابطه نفس و بدن بر اساس مراتب عوالم وجود

محمدمهدی عباسی آغوی1

رابطه نفس و بدن و چگونگی آن از مسائل مهم فلسفه و نیز روان شناسی است. مسئله ای که از دیرباز مطرح بوده 
ــمندان مختلف به خود دیده است. برای دست یابی به مکتب روان شناسی اسالمی  ــخ های گوناگونی را از اندیش و پاس
بی تردید باید در مسئله نفس و بدن به پاسخی درخور دست یافت. دو سؤال مهم تر در این زمینه آن است که آیا انسان 
یک وجود است یا دو وجود و اگر یک وجود است چگونه بدن و نفس که یکی مادی و دیگری مجرد است در یکدیگر 
اثر می گذارند؟ در پاسخ برخی یگانه انگار و برخی دیدگاه ها دوگانه انگار شده اند. ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف در 
روان شناسی، فلسفه غرب و فلسفه اسالمی )مشائیان، اشراقیان و متألهان( با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی هرکدام 
پرداخته ایم. با نقد دیدگاهی که انسان را دارای دو نفس انسانی و نباتی می داند به دیدگاه جدیدی دست یافته ایم. انسان 
دارای سه مرتبه مادی، نفسانی و عقالنی است که هر یک معادل هر یک از عوالم سه گانه وجود است. انسان اکنون 
در هر سه عالم با هر مرتبه حضور دارد و موانعی باعث شده توجه به حضور در عوالم دیگر نداشته باشد. مراتب در عین 

مغایرت یک وجود را به گونه وحدت در کثرت تشکیل داده اند و این شئون در هم تأثیر و تأثر دارند.
کلیدواژه ها: رابطه نفس و بدن، روان و تن، مراتب نفس، عوالم وجود، تجرد نفس.

1. کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی )مؤسسه امام(، سطح چهار حوزه علمیه، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم 
mahdi.abbasi202@gmail.com )دانشیار غیر هیئت علمی(
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 اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت گیری 
مذهبی در دانش آموزان دبیرستانی

حمید مهدی زاده،1 حسن تقیان2، مسعود آذربایجانی3

ــالم در نوجوانان  ــازی آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اس هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و رواس
دبیرستانی، انجام شد.

روش ها و ابزار: بدین منظور، نخست روایی محتوایی و صوری آزمون جهت گیری مذهبی، طی مراحل گوناگون 
ــورت با اساتید روان سنجی و روش  ــان دین شناس دارای تخصص روان شناسی، مش ــامل ارجاع آزمون به کارشناس ش
تحقیق و نیز اجرای آزمایشی بررسی شد. پس از حصول اطمینان از اعتبار شکل و محتوای آزمون، آزمون جهت گیری 
ــتان های شهر قم )15-2۰ سال( بودند. 578 نفر به  ــد. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دبیرس مذهبی، اجرا ش
روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار این پژوهش عبارت بود از آزمون جهت گیری مذهبی 
و آزمون سبک زندگی اسالمی. داده ها، با روش تحلیل عاملی اکتشافی با شیوه تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل مانوا 

تحلیل شدند.
یافته ها: بررسی روایی محتوایی و صوری به اصالح 2 سؤال و حذف 3 سؤال نامتناسب برای نوجوانان انجامید. 
ضریب آلفای کرونباخ آزمون برابر با ۰/91 بدست آمد. تعداد عوامل در نمونه جمعیت نوجوان دارای 4 عامل است که 
برخالف نسخه اصلی و اجراشده در میان بزرگساالن است که مشتمل بر دو عامل بود. این عامل ها 34 درصد واریانس 
جهت گیری مذهبی در نوجوانان را تبیین کرد. در نتیجه تحلیل عاملی، 14 سؤال به عنوان سؤال های نامناسب حذف 
شدند. روایی همزمان آزمون جهت گیری مذهبی با آزمون سبک زندگی اسالمی نیز )۰/7۰(، از طریق ضریب همبستگی 

پیرسون، به دست آمد.

amirmahdizeh@.ــی اسالمی ــی، جامعه المصطفی العالمیه؛ عضو پیوسته انجمن روان شناس ــجوی دکترای روان شناس 1. دانش
yahoo.com

2. دانشجوی دکتری سنجش آموزش دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه.
3. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ عضو پیوسته انجمن روان شناسی اسالمی.
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نتیجه گیری: با توجه به روایی عاملی، روایی همگرا و پایایی مناسب آزمون جهت گیری مذهبی در میان نوجوانان، 
استفاده از آن در پژوهش های مربوط به نوجوانان توصیه می گردد.

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، اعتباریابی، رواسازی، سنجش دین داری، روان شناسی اسالمی.
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ارتباط معنا و سبک زندگی در گستره قرآن کریم و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

محمد عجمین،1 ابوالقاسم بشیری، رحیم ناروئی

ــه آن با دیدگاه  ــبک زندگی از نگاه قرآن کریم و مقایس ــی ارتباط معنای زندگی با س پژوهش حاضر باهدف بررس
ویکتور فرانکل، انجام شد. روش این پژوهش در متون دینی، روش اجتهادی بوده و در بررسی دیدگاه فرانکل از روش 
تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته ها نشان داد: معنای زندگی از دیدگاه قرآن کریم، دارای سه نوع مؤلفه ی شناختی،  
نگرشی و انگیزشی است. ارتباط این معنا با شاخص های سبک زندگی، در چهار محور ارتباط با خود، خدا، انسان های 
دیگر و طبیعت، حیطه سبک زندگی اسالمی را نشان می دهد. معنای زندگی از دیدگاه فرانکل، بر دو نوع مؤلفه شناختی 
و رفتاری استوار است. در دیدگاه وی ارتباط معنای زندگی و سبک زندگی با نفی سبک هایی چون لذت طلبی، سبک 
زندگی مبتنی بر توجه به بیرون از خود را تائید می کند. این دو دیدگاه عالوه بر اختالف در مبانی انسان شناسانه، در 

چیستی و چگونگی کشف معنا و ارتباط آن با سبک زندگی با یکدیگر اختالف دارند.
کلیدواژه ها: زندگی، معنای زندگی، سبک زندگی، قرآن کریم.

1. ajamein1366@chmail.ir
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 نقش سبک زندگی اسالمی و جهت گیری مذهبی در پیش بینی شادکامی 
در بین دانشجویان و طالب شهر قم

احمد عرفانی1 حسین رادمرد2 امین رحمتی3 رضا وظیفه مند4

شادکامی، از مهم ترین مؤلفه های بهزیستی روانی است. شادکامی احساس مثبتی است که آسیب پذیری در برابر 
ــالمی و  ــبک زندگی اس ــی نقش س ناکامی، ناامیدی و عاطفه منفی را کاهش می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررس
جهت گیری مذهبی در پیش بینی شادکامی انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این پژوهش که شامل دانشجویان 
و طالب شهر قم بود، 415 آزمودنی از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد قم، دانشگاه قم، دانش پژوهان موسسه امام 
خمینی )ره(، طالب جامعه الزهرا و تعدادی از طالب مدارس حوزه علمیه قم با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب 
شده و پرسش نامه سبک زندگی اسالمی )کاویانی، 139۰(، مقیاس تجدید نظرشده جهت گیری دینی )هیل، 1999( و 
مقیاس شادی فاعلی )لیوبومرسکی و لپر، 1999( را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و با روش های 
آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی اسالمی 
و جهت گیری مذهبی، با شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که 
متغیرهای سبک زندگی اسالمی و جهت گیری مذهبی می توانند واریانس متغیر شادکامی را پیش بینی و تبیین نمایند. 

.)P>۰/1۰(
کلیدواژه ها: سبک زندگی اسالمی، جهت گیری مذهبی، شادکامی.

ahmaderfani@yahoo.com .1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
2.  دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
4. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
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فطرت: چیستی و چگونگی تأثیر آن بر ویژگی های افراد

رضا وظیفه مند1

فطرت از مقوله های بحث انگیز و کانون توجه انسان شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان است تا جایی که فطرت 
را »ام المعارف مسائل انسانی« دانسته اند. هدف از تحقیق حاضر، »توصیف چگونگی تأثیر فطرت بر ویژگی های افراد« 
است. این تحقیق از نوع بنیادی است که اطالعات آن به روش توصیفیـ  تحلیلی استخراج، دسته بندی و تجزیه وتحلیل 
شده است. نتایج حاصل نشان داد که انسان ها دارای ظرفیتی ویژه به نام فطرت الهی هستند که گرچه در نگاه اّول می تواند 
ذیل مبحث عوامل تشکیل دهنده شخصیت انسان وارد مباحث روان شناسی گردد؛ اّما درنهایت نتوانست سهمی متفاوت 
از سایر عوامل به خود اختصاص دهد. تأثیر فطرت بر ویژگی های انسان نیز بدین گونه است که دارا بودن استعدادی ویژه 
ــان ها به  ــت که نوع انس به نام فطرت او را از موجوداتی همچون مالئک و حیوانات متمایز می کند؛ اّما این گونه هم نیس
سبب دارا بودن چنین ظرفیتی، تفاوتی در ویژگی های فردی )چیزی که در روان شناسی شخصیت به دنبال آن هستیم( با 
یکدیگر نداشته باشند. دو مفهوم »تفاوت در شدت و ضعف استعدادهای فطری« و »انحراف فطرت« می توانند تبیین کننده 
ویژگی های منحصربه فرد انسان ها باشند. در انتهای مقاله نیز به عنوان یک مصداق و کار عملی در جهت چگونگی تبیین 
تأثیر فطرت بر ویژگی های انسانی، موضوع »وجدان اخالقی« را با بررسی فطری یا اکتسابی بودن آن، آغاز و به بیان منشأ 

تفاوت افراد در این ویژگی پرداختیم.
کلیدواژه ها: فطرت، شخصیت، وجدان اخالقی، انحراف فطرت، غریزه.

Vazifehmand59@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
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 پیش بینی خودمهارگری بر اساس روان بنه های ناسازگار اولیه و دلبستگی به خدا
 در مردان و زنان متأهل شهرستان لنگرود

رضا وظیفه مند1، امین رحمتی2، حسین رادمرد3، احمد عرفانی4، محمد فرهوش5

»خودمهارگری« به عنوان توانایی عالی انسانی برای یک زندگی ارزشمند، امـری اجتنـاب ناپـذیر است. خودمهـارگری 
توانـایی تنظـیم و مهار تعمدی، هشیار و نیازمند به تالش تمایالت، رفتارهـا، افکـار و هیجانـات خـویش، به گونه ای 
که مستلزم متوقف نمودن هدفی برای رسیدن به هدفی با سودمندی طوالنی مدت تر و رساندن خود تا حـد معیارهایی 
چون آرمان ها، ارزش ها و انتظارات اجتماعی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه 
و دلبستگی به خدا با خودمهارگری بود. بدین منظور 39۰ آزمودنی از میان کلیه زنان و مردان متأهل شهرستان لنگرود 
با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های روان بنه های ناسازگار اولیه 
)یانگ، 1998(، دلبستگی به خدا )روات و کرک پاتریک، 2۰۰2( و خودمهارگری )تانجنی و همکاران، 2۰۰4( پاسخ دادند. 
جهت بررسی فرضیه های پژوهش، از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها 
نشان داد که خودمهارگری با دلبستگی ایمن به خدا رابطه معنادار مثبت و با دلبستگی اضطرابی و دلبستگی اجتنابی به 
خدا رابطه معنادار منفی دارد. همچنین خودمهارگری با روان بنه ایثار رابطه معنادار منفی و با سایر روان بنه ها رابطه معنادار 
مثبت دارد. دلبستگی اضطرابی و روان بنه های شرم، ایثار، اطاعت، بی اعتمادی، بازداری هیجانی، عیب جویی افراطی و 

.)P>۰/1۰( .استحقاق به طور معناداری، خودمهارگری را پیش بینی کردند
کلیدواژه ها: روان بنه های ناسازگار اولیه، دلبستگی به خدا، خودمهارگری.

 1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
Vazifehmand59@gmail.com 

2. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
 3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت.

h.r1360@yahoo.com 
4. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
5. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
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پیش بینی تاب آوری فردی بر اساس ابعاد تصور از خدا با واسطه گری کارکرد خانواده
در معلمان استان خراسان جنوبی

رضا وظیفه مند1، امین رحمتی2، حسین رادمرد3، احمد عرفانی4، محمد فرهوش5

»تاب آوری« نقش مهمی در مقاومت موفقیت آمیز اعضای خانواده در برابر موقعیت های چالش برانگیز داشته و عاملی 
مهم برای حل مشکالت و غلبه بر آن هاست. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای کارکرد خانواده در رابطه 
تصور از خدا با تاب آوری است. بدین منظور 386 نفر از معلمان استان خراسان جنوبی با استفاده از روش نمونه گیری 
طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تصور از خدا )الرنس، 1997(، مقیاس تاب آوری 
)کانر و دیویدسون، 2۰۰3( و مقیاس کارکرد خانواده مک مستر )1983( استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد 
ــالم خانواده رابطه منفی  که بین همه خرده مقیاس های تصور از خدا با تاب آوری رابطه مثبت معنادار و با کارکرد ناس
معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تاب آوری توسط تصور از خدا قابل پیش بینی است و 
41/9 درصد از واریانس آن را تبیین می کند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که قدرت پیش بینی کنندگی 
تاب آوری مربوط به سه خرده مقیاس تصور حضور، محبت و خیرخواهی خدا می باشد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه 
ــه خرده مقیاس  ــان داد که کارکرد خانواده رابطه هریک از س اصلی پژوهش، طبق روش بارون و کنی )1986( نیز نش

حضور، محبت و خیرخواهی با تاب آوری را واسطه گری جزئی می کند.
کلیدواژه ها: تاب آوری، تصور از خدا، کارکرد خانواده.

Vazifehmand59@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
h.r1360@yahoo.com .2. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت

3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
4. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
5. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
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ارزیابی اثربخشی پروتکل درمانی قرآنی برای افسردگی سرشکستگی؛
 یک مطالعه موردی

فاطمه فیاض1، هادی بهرامی احسان2، احمدرضا اخوت3

افسردگی سرشکستگی، حالتی از یأس، ناکامی و احساس شکستی فراگیر نسبت به بی نتیجه بودن عمل است 
که علت آن دارا بودن علم بیهوده و کار بیهوده، ضعف تفکر، والیت ناپذیری، فقدان باور به روز حساب و بی رغبتی 
ــالت است و منجر به ایجاد احساس نارضایتی، سرشکستگی و ناامیدی از تغییر می شود. سه  در تغییر باورها و کس
واژه غاشیه، خاشعه و عامله ناصبه واژگان افسردگی در سوره غاشیه اند که دو مورد اول نشانه ای و مورد آخر علّی است. 
نشانگان بروز یافته در انواع شش گانه افسردگی از منظر قرآن تا حدود زیادی با یکدیگر مشابهت دارند اما در فرایندهای 
ــردگی به مداخالتی می پردازد که به طور خاص علت های بروز نوع خاصی از  علی متفاوت اند. درمان اختصاصی افس
افسردگی را برطرف می کند. در افسردگی سرشکستگی، عدم تفکر حقیقی در مورد رفتارها و بدون پشتوانه بودن اعمال 
در مواجهه با ناکامی موجب فراگیر شدن وضعیتی می شود که در آن انسان همه اعمال خود را بربادرفته دیده، احساس 
شکست و ناتوانی می کند و رضایتی از اعمال خود احساس نمی کند به این ترتیب در غم و اندوه فرو می رود. محوریت 
درمان در افسردگی سرشکستگی فعال کردن تفکر به نحوی است که از عجله یا کندی در انتخاب اهداف در زندگی 
ازیک طرف و انتخاب مسیرهای رسیدن به اهداف از طرف دیگر جلوگیری کرده و فرد را در توان برنامه ریزی مبتنی بر 

قصدهای اخروی توانمند سازد.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد، بسته درمانی قرآنی برای اختالل سرشکستگی توانست موجب کاهش قابل توجه 
ــتگی و هم چنین کاهش نمرات آزمون بک شود. این بسته درمانی هم چنین  ــانه های اختالل افسردگی سرشکس نش

توانست اثرات مثبت درمان را حداقل تا سه ماه پس از اتمام مداخله حفظ کند.
نتیجه گیری: مداخالتی که بر لزوم رفع ریشه های علّی اختالل تأکید می کنند، دارای اثرات پایدارتری نسبت به 

fatemeh.fayyaz@gmail.com 1. دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران
2. دانشیار روانشناسی، دانشگاه تهران

3. پژوهشگر قرآن، دانشگاه تهران
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دیگر مداخالت متمرکز بر نشانه ها هستند. کوتاه مدت بودن، اختصاصی بودن و اثربخش بودن این بسته درمانی برای 
اختالل افسردگی از نقاط قوت آن در مقایسه با دیگر مداخالت محسوب می شود.

کلیدواژه ها: افسردگی سرشکستگی، افسردگی، قرآن، درمان اختصاصی.
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افسردگی از منظر قرآن کریم؛ پیشنهاد چارچوب های تشخیصی

فاطمه فیاض؛1 هادی بهرامی احسان؛2 احمدرضا اخوت3

اختالل افسردگی یکی از رایج ترین اختالالت روانی در بین جمعیت عمومی است که مدل های نظری بسیاری را در 
علم روانشناسی به خود اختصاص داده است. متأسفانه در مورد ریشه ها و فرایندهای زیربنایی این اختالل، هنوز توافقی 
بین نظریه پردازان به وجود نیامده است. در این اختالل، فراگیر شدن غم و اندوه و فقدان لذت، فرد را به سمت ناامیدی 
و پوچی، اخالل در برنامه های زندگی، کسالت، کندی و تغییرات جسمانی پیش می برد و زمینه رشد و حرکت را از فرد 
سلب می کند. یکی از منابع قابل اتکای نظریه پردازی، رجوع به وحی یعنی متقن ترین منبع فهم حقیقت در عالم است. 
ناتوانی در کشف کامل علت ها و عوامل زیربنایی انواع اختالالت و تمرکز بر مطالعه موضوعات همبسته و وابسته، از 
محدودیت های علوم انسانی است که رجوع به وحی می تواند آن را رفع نموده و با ایجاد تصویری جامع و مانع از مفاهیم، 
تسهیل گر تدوین چارچوب های نظری جدید باشد. هدف از این مطالعه، فهم اختالل افسردگی از منظر قرآن کریم و 

تدوین صورت بندی تشخیصی مبتنی بر آن بود.
نتایج: 14 واژه به دست آمده برای اختالل افسردگی در قرآن کریم در شش سوره مربوطه، مطالعه شدند و شش نوع 
افسردگی همراه با فرایندهای منحصربه فرد مفهوم پردازی شدند. این شش نوع که از سوره های غاشیه، فجر، طه، عبس، 
مطففین و محمد ص به دست آمدند به ترتیب شامل افسردگی سرشکستگی، افسردگی ناشی از حقارت، افسردگی 
معنوی، افسردگی مقایسه ای-انزواگرایانه، افسردگی تطفیفی و افسردگی والیت ستیزانه نام گذاری شدند. در هر یک 
از این انواع، رابطه فرد با موضوعی خاص شامل خود، خدا، پدیده ها، دوستان، دیگران و ولّی )مرجع باید و نباید( دچار 
اخالل می شود. بر اساس مدل ساختار وجودی انسان )اخوت، 1389( مؤلفه های این انواع، دسته بندی شدند و در مرحله 

بعد ساختار تشخیصی آن ها به دست آمدند.
کلیدواژه ها: قرآن کریم، افسردگی سرشکستگی، افسردگی ناشی از حقارت، افسردگی معنوی، افسردگی انزوایی، 

افسردگی تطفیفی، افسردگی والیت ستیزانه.

fatemeh.fayyaz@gmail.com 1. دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران
2. دانشیار روانشناسی، دانشگاه تهران

3. پژوهشگر قرآن، دانشگاه تهران
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نقش میانجی خودکارآمدی و تاب آوری در رابطه ی هوش معنوی و رضایت از زندگی 
دانش آموزان دبیرستانی شهر قم

محمد فرهوش1

ــوش معنوی و رضایت از  ــطه ای خودکارآمدی و تاب آوری در رابطه ی ه ــی نقش واس ــدف این پژوهش، بررس ه
زندگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی شهر قم بود. بدین منظور 269 نفر از دانش آموزان به 
روش طبقه ای )127 پسر و 142 دختر( انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت از زندگی )دینر، 1985(، هوش معنوی 
)عبداهلل زاده، 1388(، خودکارآمدی )شرر، 1982( و تاب آوری )کونور و دیویدسون، 2۰۰3( را تکمیل کردند. در تحلیل 
ــاس مدل بارون و کنی و نرم افزار spss24 و Amos24 استفاده  ــیر بر اس ــتگی،  تحلیل مس داده ها از روش های همبس
ــان داد که رضایت از زندگی با هوش معنوی )۰/24( و خودکارآمدی )۰/42( و تاب آوری  ــد. یافته های پژوهش نش ش
)۰/72( رابطه ی معنادار )P<۰/1۰۰( داشت و رابطه ی هوش معنوی و رضایت از زندگی را خودکارآمدی و تاب آوری 
واسطه گری نکردند، ازآنجاکه هوش معنوی به طور مستقیم )۰/28( تأثیر داشت، پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده 

متغیرهای واسطه ی دیگری در رابطه ی هوش معنوی و رضایت از زندگی بررسی شوند.
کلیدواژه ها: رضایت از زندگی، هوش معنوی، میانجی گری خودکارآمدی و تاب آوری.

.farhoush.mohammad@gmail 1. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
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نقش خوش بینی سرشتی و جهت گیری مذهبی در پیش بینی رضایت از زندگی در بین 
دانشجویان و طالب شهر قم

حسین رضائیان بلندی1، امین رحمتی2، محمد سعید نصر اصفهانی3

ــوی جنبه های مثبت انسان، شناسایی عوامل  ــی به س ــی از تمرکز بر آسیب شناس با تغییر رویکرد علم روان شناس
ــد. پژوهش  ــتی و باورهای مذهبی دارای اهمیت می باش مرتبط با رضایت از زندگی و تعیین نقش خوش بینی سرش
حاضر با هدف بررسی نقش خوش بینی سرشتی و جهت گیری مذهبی در پیش بینی رضایت از زندگی انجام شده است. 
ــدند  ــجویان قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ش بدین منظور 386 آزمودنی از جامعه طالب و دانش
ــییر و کارور،1985(، جهت گیری مذهبی )هیل،1999( و رضایت از زندگی  ــش نامه های جهت گیری زندگی )ش و پرس
ــتگی و رگرسیون  ــتفاده از نرم افزار spss و روش آماری همبس )بیانی و گودرزی، 1386( را تکمیل نمودند. داده ها با اس
چند متغیره، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین خوش بینی سرشتی و جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این ترتیب، با افزایش نمره در خوش بینی سرشتی و جهت گیری مذهبی، نمرات 
رضایت از زندگی نیز افزایش خواهد یافت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین از توان خوبی 
برای پیش بینی رضایت از زندگی برخوردار هستند. با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می رسد جهت افزایش رضایت از 
زندگی، برنامه هایی برای تقویت و ترویج سازه های مثبتی همچون خوش بینی و باورهای مذهبی، بسیار ضروری است.

 کلیدواژه ها: خوش بینی سرشتی، جهت گیری مذهبی، رضایت از زندگی.

@h.rezaeiyan6۰ )ــی امام خمینی )ره ــی و پژوهش ــد روان شناسی خانواده مؤسسة آموزش ــئول: کارشناس ارش ــنده مس 1.  نویس
gmail.com

2. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اسالمی مؤسسة عالی اخالق و تربیت
3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
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اختیار تعمیم یافته و بسیط در تحول اخالقی

محمدرضا کیومرثی اسکویی1

عوامل و موانع تحول در اخالق از مسائل مهم علم اخالق و تربیت می باشد. دراین بین آنچه کمتر مورد توجه است 
ویژگی اثرگذاری عنصر اختیار است. عمل اختیاری انسان را می توان در قالب »عمل صالح« در قرآن تحلیل کرد. فارغ 
ــوزش و تربیت، آن جه در تداوم یک رفتار اخالقی و نیز  ــه ایجاد انگیزه برای یک عمل صالح، مانند آم ــل اولی از عوام
تعمیم پذیری آن به سایر صفات اخالقی مؤثر است ویژگی ارادی بودن و از روی اختیار انجام دادن یک عمل اخالقی 
است. نکته حاصل از این مقاله نشان می دهد که انجام اختیاری اعمال صالح، از یک سو به تقویت و تداوم همان عمل 
منجر می شود. از سوی دیگر اراده ی عادت شده، حداقل در برخی صفات اخالقی، به سایر صفات توسعه می یابد. یعنی 
دارنده یک صفت اخالقی خاص، در صورت تکرار و تداوم، سایر صفات اخالقی را هم به سوی خود جلب خواهد کرد. 
تعمیم پذیری اختیار، شامل تحّول منفی در صفات ضد اخالقی نیز می باشد. به عنوان مثال صفت صالح »ذکر« و »هوای 
نفس« به عنوان مصادیق هر دو گروه بررسی شده است. پژوهش های سابق، قرآن و عمدتاً تفاسیر در این زمینه مطالعه 

و تحلیل شده است.
کلیدواژه ها: ُخلق، تحول اخالقی، عمل صالح، اختیار بسیط، اختیار تعمیم یافته.

kioomarsy@yahoo.com .1. دکترای مدرسی معارف گرایش اخالق. عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
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رابطة نگرش دینی، مهارت های ارتباط
 بین فردی با تاب آوری در سربازان

سعید ساالری مقدم1، محمدرضا احمدی2، علیرضا رنجبر3

ــربازان یکی از  ــداری، مهارت های ارتباط بین فردی با تاب آوری س ــطح دین هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه س
پادگان های نظامی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به همین منظور با استفاده از جامعه آماری 
ــتارک  ــنامه های دینداری گالک و اس ــدند. آزمودنی ها به پرسش پژوهش، نمونه ای به تعداد 2۰۰ آزمودنی انتخاب ش
)1965(، مهارت های ارتباط بین فردی منجمی زاده )1391( و تاب آوری کانر و دیویدسون )2۰۰3( پاسخ دادند. داده ها با 
استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ابعاد دینداری 
با روابط بین ْفردی و تاب آوری ارتباط مثبت معنادار دارند و برخی ابعاد دینداری پیش بینی کننده ی خوبی برای تاب آوری 

می باشند. همچنین نتایج نشان داد که بین مهارت های ارتباط بین فردی و تاب آوری رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها: دینداری، مهارت های ارتباط بین فردی، تاب آوری، سربازان.

saeedsalari110@gmail.com )1. دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره
2. استادیار گروه روان شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
3. دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
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تبیین مدل عملکردی خودمهارگری بر اساس منابع اسالمی

حمید رفیعی هنر1نوید خاکبازان

ــازه روان شناختی است که در شاخه های مختلف روان شناسی همچون شخصیت، تحولّی،  خود مهارگری یک س
اجتماعی و بالینی نمود یافته و حیطه های روان شناسی سازمانی، تربیتی و دین نیز از این موضوع بهره های مختلفی 
برده اند. بااین حال به اعتقاد پژوهشگران، همچنان چالشی در زمینه شکل گیری و عملکرد خودمهارگری وجود داشته و 
مشخص نیست خودمهارگری، چگونه بازداری ها را به راه انداخته، و فرد چگونه از طریق این فرآیند، به تنظیم افکار، 
رفتار و تمایالت خود می پردازد؟ عالوه بر این، خودمهارگری پیوند عمیقی با دین و اخالق داشته که در آموزه های ادیان 
به شّدت بدان پرداخته شده، اما اواًل به اعتقاد روان شناسان آنچه هنوز در زمینه خودمهارگری مبهم باقی مانده، سازه 
»خودمهارگری معنوی« بوده؛ ثانیاً پایه اطالعات فعلی بر اساس آموزه های مسیحیت و یهود بوده و از آموزه های غنی 
دین اسالم کمتر سخن به میان آمده است. بنابراین ضرورت تبیین مدل اسالمی در تبیین نحوه عملکرد خودمهارگری 

نمایان می شود.
پژوهشگران در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بر اساس »سازه خودمهارگری بر اساس اندیشه اسالمی« 
)رفیعی هنر، جان بزرگی و دیگران، 1393( به ارائه یک مدل پیشنهادی در »عملکرد خودمهارگری« پرداخته و آن را در 

ضمن دو فضیلت اخالقی »عّفت« و »حلم« تبیین نموده اند.
یافته ها حکایت از آن دارد که مدل عملکردی خودمهارگری اسالمی یک مدل سیستمی با دو فرآیند پس خوراندی 
است که از طریق آن، نحوه برانگیخته شدن تکانش های وسوسه انگیز و نحوه مهار و تنظیم آن ها توصیف می شود. در 
طی فرآیند اول، اولین درون داد، »کشش درونی به انجام یا ترک یک فعالیت« )وسوسه( است. فرد پس از مواجهه با یک 
ــه، آن را با »معیار« موردپذیرش موردسنجش قرار داده؛ درصورتی که مخالف معیارهایش باشد؛ »انگیزش های  وسوس
مهارکننده« در روان او فعال گشته و در نتیجه، خود را از آن وسوسه بازمی دارد. اّما با توجه به دشواری های مهار، مجدداً 
وسوسه های مبنی بر ترک خودمهارگری در روان فرد فعال گشته که زمینه ساز فعالیت فرآیند دوم خودمهارگری خواهد 
بود. در فرآیند دوم، فرد پس از »مقایسه مجدِد« وضعیت موجود با معیار باالدستی خود )هدف متعالی(؛ به فعال سازی 

1. hamidrafii2@gmail.com
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»انگیزش تداوم بخش«)صبر( اقدام نموده و این بار، برونداد سیستم، »تداوم مهار« خواهد بود که موجب پایداری این 
عمل گشته، و از این طریق روان فرد نسبت به مهار و تنظیم تمایالت ثبات خواهد یافت.

به وسیله مدل عملکرد خودمهارگری اسالمی، می توان نحوه عملکرد فضایل و رذایل اخالقی را تبیین نموده و بر 
اساس آن به طراحی الگوهای کارآمد در حفظ تعادل روانی و تعالی یافتن انسان اقدام کرده و از ِقبل آن به تبیین »انسان 

سالم« و »انسان متعالی« پرداخت.
کلیدواژه ها: خودمهارگری، مدل عملکردی.
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درآمدی بر فلسفه رفتارگرایی و نقد آن

محمد زارعی توپخانه1، مسعود آذربایجانی2، محمدتقی موحد ابطحی3

پژوهش حاضر با هدف بررسی فلسفه رفتارگرایی به رشته تحریر درآمده است. روش پژوهش، تحلیل محتوا است 
که بر اساس آن، متون روان شناسی و منابع اسالمی مرتبط مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل 
ــفه پوزیتیویستی و دیدگاه داروینیسم،  ــمانی نگری، فلس متون مذکور حکایت از آن دارد که رفتارگرایی با پذیرش جس
ــاهده پذیر را معتبر  ــی نگری آمریکایی و با ارائه اصول پدیده گرایی، محیط گرایی و عملیات گرایی، پدیده های مش کنش
می داند و پدیده های درون ارگانیزمی را نادیده می گیرد. بدین ترتیب ذهن، سیستم عصبی، مذهب و مفاهیم مرتبط با آن 
را نادیده می گیرد. انتقادات اساسی رفتارگرایی را می توان در ناتوانی در فراروی، ناتوانی در تحلیل، ناتوانی علی، ناتوانی در 
تحلیل ادراک کلی، رد درون نگری، بی توجهی به فطریات و عملیات گرایی افراطی دانست. این مکتب با انکار متافیزیک، 
دیدگاه ماتریالیستی به انسان، محدود کردن مطالعه به رفتار آشکار، نادیده گرفتن مسئولیت فردی در تعیین سرنوشت و 
نادیده گرفتن معرفت فلسفی و وحیانی از آموزه های اسالمی جدا می شود و در مسائلی مانند: اهمیت یادگیری، اهمیت 
ــتورات رفتاری در مسائل تربیتی، فردی، خانوادگی و اجتماعی، استفاده از تقویت کننده ها  محیط و تربیت، اهمیت دس
ــی مانند عدم دیدگاه بدبینانه به ماهیت انسان،  ــویی دارد. همچنین، در مفروضه های انسان شناس با متون دینی همس

تأثیرپذیری بیشتر از محیط، تغییرپذیری و شناخت پذیر بودن با متون اسالمی همسویی دارد.
کلیدواژه ها: فلسفه رفتارگرایی، مذهب، پوزیتیویسم، انسان شناسی.

mohammad1358z@gmail.com ،1. دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mazarbayejani@rihu.ac.ir 2. دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

smtmabtahi@gmail.com .3. دکتری فلسفه علوم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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معناشناسی محبت و واژگان مرتبط در قرآن کریم و مقایسه ی آن در نظریات مطرح 
روانشناسی

جعفر علی گلی فیروزجایی1، عباسعلی شاملی، امین رحمتی

توجه مثبت و محبت نیاز بنیادین انسان است و سالمت روان به دریافت به موقع و به اندازه محبت، به ویژه در کودکی 
بستگی دارد. شالوده ادیان توحیدی به ویژه اسالم بر محبت بنا شده است. هدف از این تحقیق معناشناسی مفهوم محبت 
و واژگان مرتبط در قرآن کریم و متون عربی و مقایسه ی آن در نظریات مطرح روانشناسی است. اطالعات به شیوه 
کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. غیر از محبت واژگان دیگری 
مانند مودت و رحمت نیز این مفهوم را می رسانند. واژه ی »محبت« نزدیک ترین و شدیدترین معنا را در مفهوم توجه 
ــدت کمتر و برخواسته از مصلحت و حکمت است  ــان می دهد. این معنا در »مودت« با ش مثبت و عالقه ی قلبی نش
همچنین طرف مقابل آن را دریافت و احساس می کند. »رحمت« نوعی توجه مثبت، پذیرش و مهربانی است که بر 
فرد نیازمندی ابراز می شود. نظریات مطرح روانشناسی »محبت« را به عنوان نیاز اولیه انسان مطرح می کنند این محبت 
می بایست ابراز شود که نزدیک به معنای »مودت« در قرآن است. همچنین پیش از ابراز محبت انسان ها نیازمند پذیرش 
و توجه مثبت هستند تا احساس تعلق به شکل باثبات در فرد شکل گیرد و این مفاهیم نزدیک به معنای »رحمت« 
هستند. درنتیجه هر یک از واژگان در قرآن بر محدوده ی معنایی مشخصی داللت دارند که جایگاه دقیقی در جمله را 

نیازمند هستند.
کلیدواژه ها: محبت، رحمت، مودت، توجه مثبت، معناشناسی.

1. Firouzjahi@gmail.com
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تبیین رابطه نفس و بدن بر اساس منابع اسالمی )با تأکید بر نظر مالصدرا(: بیان رویکردها و 
تحلیل روان شناختی

رحیم ناروئی نصرتی1

پژوهش حاضر به هدف تبیین نحوه رابطه نفس و بدن بر اساس منابع اسالمی با تأکید بر نظر مالصدرا رویکرد به 
همراه تحلیلی روان شناختی انجام شده است. بدین منظور به قرآن، روایات و نقطه نظرات اندیشمندان مسلمان به ویژه 
مالصدرا و همچنین ادبیات مسئله در دانش روان شناسی مراجعه گردید. یافته ها در دو گستره روان شناسی و رویکرد 
اسالمی به کمک روش توصیفی-تحلیلی مقایسه و تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد مسئله نحوه تأثیرگذاری نفس 
و بدن و یا روان و مغز بااینکه به صورت گسترده در روان شناسی و منابع اسالمی از آن بحث شده است، اما همچنان 
ــئله فلسفه، روان شناسی و روان پزشکی به صورت حل نشده، بلکه به نظر دیوید ام ولف الینحل  این بنیادی ترین مس

باقی مانده است.
همچنین با دقت در منابع اسالمی به خصوص نقطه نظرات اندیشمندان مسلمان به ویژه مالصدرا به دست آمد که 
ــنخ یعنی تأثیر و  ــت عمومی از یک س رابطه از طرف نفس با بدن با نحوه رابطه از طرف بدن با نفس، برخالف برداش
تأثری نیست بلکه این دو رابطه کاماًل با همدیگر متفاوت هستند. رابطه از طرف نفس با بدن که مرتبه پایین تری نسبت 
به نفس می باشد رابطه سببی – مسببی بوده و هر تغییری در نفس حتی اراده انجام یک فعالیت خاص، تفسیر یک چیز 
و حتی از نظر گذراندن چیزی، بدن را به نحو سببیت تحت تأثیر قرار می دهد. اما بدن چون صرفاً علت اعدادی و مادی 
برای نفس است، تغییرات بدن به نحو سببیت صرفاً نظام منسجم بدن را تغییر می دهد، ولی سبب برای تغییرات روانی 
ماهیت تعلقی نفس به بدن است نه دگرگون سازی های بدنی. پس دو سنخ رابطه وجود دارد. 1- رابطه تأثیری- تأثری 
به عبارت دیگر سببی – مسببی که از طرف نفس به بدن اعمال می شود و 2- رابطه از نوع همراهی و همبستگی که از 
طرف بدن با نفس برقرار است. بنابراین رابطه نفس و بدن بر اساس منابع اسالمی به خصوص نظر مالصدرا برخالف 
برداشت اندیشمندان، تعاملی نیست بلکه تأثیر و تأثری از طرف نفس با بدن و همراهی و همبستگی از طرف بدن با 
نفس می باشد. در سایه چنین تبیینی مسائل مربوط به نفس و بدن و با بیان روان شناختی روان و مغز توجیهی روشن و 

rnarooei@yahoo.com 1. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی )ره(؛ گروه روان شناسی
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قابل انطباق بر مصادیق مختلف می یابد و امور متعدد تاکنون حل نشده حلی مناسب می یابد.
کلیدواژه ها: نفس، بدن، منابع اسالمی، مالصدرا، ماهیت تعلقی، رابطه تأثیر و تأثری، رابطه همبستگی.
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چشم انداز شکل گیری روان شناسی بر اساس مبانی قرآنی: رویکردی مقایسه ایـ   تحلیلی

رحیم ناروئی نصرتی1

پژوهش حاضر به هدف ارائه چشم اندازی از روان شناسی اسالمی بر اساس مبانی قرآنی در مقایسه با رویکردهای 
ــالمی به خصوص قرآن مراجعه شد. مبانی روان شناسی  ــید. بدین منظور به منابع اس ــی به انجام رس عمده روان شناس
اسالمی در گستره هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناسی، الهیاتی، ارزش شناختی و روش شناختی استخراج 
گردید. سپس این مبانی با مبانی روان شناسی موجود به روش توصیفی – تحلیلی مقایسه و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها 
ــان داد که روان شناسی اسالمی در شش بعد اساسی با روان شناسی موجود تفاوت بنیادین دارد: الف( موضوع، ب(  نش

عوامل و فرایندهای تغییر روان شناختی ج( گستره د( هدف هـ( مسائل و( و روش بررسی.
کلیدواژه ها: چشم انداز، شکل گیری روان شناسی، مبانی، رویکرد مقایسه ای تحلیلی، ایمان )اذعان نفسانی(.

rnarooei@yahoo.com 1. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی )ره(؛ گروه روان شناسی
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بررسی فرآیند شکل گیری اختالل وسواس- اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع 
اسالمی

حسین علی پور1 رحیم ناروئی نصرتی2محمدرضا احمدی3

هدف این پژوهش بررسی فرآیند شکل گیری اختالل وسواس-اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسالمی 
است. بدین منظور این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد که پس از طی فرایند منبع شناسی و دسته بندی 
منابع و سپس تدوین، تنظیم، طبقه بندی، تلخیص و بیان مفهوم انبوهی از داده های گردآوری شده از این منابع و کاهش 
آن ها به بخش های قابل کنترل و تفسیر، مبانی نظری این اختالل از منابع اسالمی استخراج شده و در مرحله بعد از 

مبانی نظری به دست آمده، فرآیند شکل گیری این اختالل به دست آمد.
یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس منابع اسالمی این اختالل دارای فرایند شکل گیری شش مرحله ای بدین 
ــواس-اجباری طهارت و نجاست، 1- انتخاب، 3- وسوسه و اضطراب،  ــت: 1- قرار گرفتن در موقعیت وس ترتیب اس
4- تمایل به وساوس، 5- انجام عمل وسواسی، 6- بازگشت به ابتدای چرخه و قرار گرفتن در موقعیت وسواس-اجباری 

طهارت و نجاست برای بار بعدی.
کلیدواژه ها: فرآیند شکل گیری، وسواس- اجباری، طهارت و نجاست، منابع اسالمی.

h.alipoor555@gmail.com 1. کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره، مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت
rnarooei@yahoo.com 2. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی )ره(؛ گروه روان شناسی

ــی امام خمینی )ره(، مدیر گروه رشته روانشناسی اسالمی مؤسسه آموزش عالی  ــتادیار گروه روانشناسی مؤسسه علمی و پژوهش 3. اس
m.r.ahmadi313@gmail.com .اخالق و تربیت
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الگوی امید بر اساس منابع اسالمی و طراحی برنامه درمانی آن

مبین صالحی1، عباس پسندیده2، مسعود جان بزرگی3، سید کاظم رسول زاده طباطبائی4

هدف از این پژوهش تدوین الگوی امید بر اساس منابع اسالمی و طراحی برنامه درمانی آن بود. از دو روش استفاده 
شد: روش توصیفی تحلیلی در گزاره های دینی )روش اجتهاد دانش دینی( برای تدوین الگوی امید و روش توصیفی 
برای بررسی روایی پروتکل درمانی. جهت بررسی روایی محتوایی پروتکل از ضریب تطابق کندال و آزمون معناداری 
خی دو برای بررسی میزان تطابق و معناداری نظرات کارشناسان برای ارزیابی صحت برداشت های قرآنی و روایی و 
مطابقت فنون پیشنهادی پروتکل امیددرمانگری با اهداف هر جلسه استفاده شد. یافته ها نشان داد که مفهوم امید در 
رویکرد اسالمی دارای الگویی سه مؤلفه ای است که هر مؤلفه دو زیرمؤلفه دارد: عاملیت )عاملیت شخصی، عاملیت 
الهی(، اسباب )اسباب مادی، اسباب فرامادی(، هدف )هدف مادی، هدف توحیدی(. همچنین محور در این الگو، هدفی 
ــنهادی نیز بر این مؤلفه ها تأیید گردید. بر این  ــت. با توجه به نظر متخصصان تأثیرگذار بودن فنون پیش توحیدی اس
ــالمی در 8 جلسه گروه درمانی 12۰ دقیقه ای تدوین شد. در این جلسات سه مؤلفه  ــاس پروتکل امیددرمانگری اس اس
امید، موانع آن ها و راهبردهای رفع موانع و تقویت آن ها مطرح می گردد. در پایان پیشنهادهایی جهت استفاده پروتکل 

امیددرمانگری ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها: امید، الگوی امید، امیددرمانگری اسالمی.

mobinsalehi@yahoo.com ،1. نویسنده مسئول: دکترای روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

3. دانشیار گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4. دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
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 فرزندپروری اسالمی: 
اصول و کاربرد آموزه های اسالمی در تربیت فرزندان

مبین صالحی1

هدف از این پژوهش بررسی اصول فرزندپروری اسالمی و تدوین الگویی نو در آموزش آن بر اساس متون اسالمی 
ــتخراج اصول فرزندپروری اسالمی و ساخت الگوی آموزشی آن از توصیف و تحلیل گزاره های دینی  ــت. برای اس اس
ــالمی، یافته های روان شناختی و تجربه بالینی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند، عالوه  در منابع اس
بر اهدافی مانند افزایش آرامش در خانواده و تربیت رفتاری و شناختی کودک، هدف غایی فرزندپروی اسالمی، تعالی 
توحیدی کودک است. ابزار رسیدن به این هدف نیز شامل توصیه هایی مانند تکریم کودک و توجه به سن کودک و 
دو دسته از روش های افزایش رفتار مطلوب )مانند محبت به کودک، مقدم داشتن در توجه، تماس جسمی و تشویق 
ــت. بر این اساس الگوی  ــرزنش و بی محلی کردن )هجر(( اس ــین( و کاهش رفتار نامطلوب )مانند تغافل، س و تحس

فرزندپروری اسالمی در 5 جلسه گروهی 9۰ دقیقه ای تدوین شد.
کلیدواژه ها: فرزندپروری اسالمی، تربیت توحیدی، روش های اصالح رفتار، بسته آموزش فرزندپروی

mobinsalehi@yahoo.com 1. دکترای روانشناسی تخصصی
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)ILST( بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون سبک زندگی اسالمی 
 در نوجوانان دبیرستانی

حمید مهدیزاده1، جعفر بوالهری2، محمدرضا فلسفی نژاد3

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون سبک زندگی اسالمی )ILST( در نوجوانان 
دبیرستانی، انجام شد.

روش ها و ابزار: بدین منظور، نخست روایی محتوایی و صوری آزمون سبک زندگی اسالمی، طی مراحل گوناگون 
ــورت با اساتید روان سنجی و روش  ــان دین شناس دارای تخصص روان شناسی، مش ــامل ارجاع آزمون به کارشناس ش
تحقیق و نیز اجرای آزمایشی بررسی شد. پس از حصول اطمینان از اعتبار شکل و محتوای آزمون، آزمون سبک زندگی 
ــد. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دبیرستان های شهر قم )15-2۰ سال( بودند. 578 نفر به  ــالمی اجرا ش اس
روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار این پژوهش عبارت بود از آزمون سبک زندگی اسالمی 

کاویانی و آزمون جهت گیری مذهبی آذربایجانی. داده ها، با روش تحلیل عاملی و تحلیل مانوا تحلیل شدند.
یافته ها: بررسی روایی محتوایی و صوری به اصالح 12 سؤال و حذف 9 سؤال نامتناسب برای نوجوانان انجامید. 
ــت آمد. تعداد عوامل در نمونه جمعیت نوجوان همانند نسخه اصلی  ضریب آلفای کرونباخ آزمون برابر با ۰/86 به دس
ــت، اما نام تعداد زیادی از عوامل متفاوت از نسخه اصلی آن است. این عوامل  ــاالن دارای 9 عامل اس در میان بزرگس
تحت عنوان عبادی، روشنفکری منفی، خودکنترلی، تعهد، ارتباط مثبت، خردورزی، دنیاخواهی، فعال بودن و بی تفاوتی 
با مشورت 5 تن از اساتید نام گذاری شدند. این عامل ها 93/24 درصد واریانس سبک زندگی در نوجوانان را تبیین کرد. 
درنتیجه تحلیل عاملی، 8 سؤال به عنوان سؤال های نامناسب حذف شدند. روایی همزمان آزمون سبک زندگی اسالمی 

نیز با آزمون جهت گیری مذهبی )۰/۰7(، از طریق ضریب همبستگی پیرسون، به دست آمد.

amirmahdizeh@yahoo.com.1. کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی و عضو پیوسته انجمن روانشناسی اسالمی
2. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
3. دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
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ــالمی- نسخه  ــبک زندگی اس ــب »آزمون س نتیجه گیری: با توجه به روایی عاملی، روایی همگرا و پایایی مناس
نوجوانان« )ILST-AV(، استفاده از آن در پژوهش های مربوط به نوجوانان توصیه می گردد.

کلیدواژه ها: سبک زندگی اسالمی، روان سنجی، سنجش دین، روان شناسی اسالمی، جهت گیری مذهبی.
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تربیت دوجنسیتی از دیدگاه اسالم

سیده زهرا موسوی1

تربیت دوجنسیتی، یک نظریه تربیتی است که طبق آن فرد، به گونه ای تربیت می شود که ویژگی های زنانه و مردانه 
را توأمان داشته باشد تا بتواند متناسب با موقعیت هایی که در آن قرار می گیرد، مردانه یا زنانه رفتار کند. ازآنجاکه ماهیت 
این دیدگاه به عنوان یک نظریه جدید تربیتی، چندان روشن نیست، الزم است ابتدا تبیین روشنی از آن صورت گیرد 
و سپس، موضع اسالم نسبت به این رویکرد تربیتی مشخص شود تا به عنوان معیاری جهت برخورد صحیح با آن در 
اختیار مسلمانان قرار گیرد. ازاین رو، پژوهش حاضر با توجه به منابع اسالمی و سایر منابع مربوط، ازجمله روانشناسی و 
جامعه شناسی و ... با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی دیدگاه اسالم در خصوص جنسیت پرداخته است. درنهایت 
این نتیجه حاصل شد که اسالم انسان ها را از نظر ارزشی یکسان می داند، ولی قائل به تناسب میان جنس و نقش های 
جنسیتی است. به این معنا که هر جنس را دارای ویژگی هایی می داند که حق طبیعی او محسوب می شود و سعادت او 
در شکوفایی همان استعدادها و ویژگی ها است. برخی از این ویژگی ها از طریق نقش های جنسیتی شکوفا می شود که 

موجب سعادت فرد و جامعه می شود.
کلیدواژه ها: تربیت دوجنسیتی، آندروژنی، نقش جنسیتی زن، نقش جنسیتی مرد، هویت جنسی.

1. tobazm@gmail.com



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

136

درآمدی بر نظریه آلفرد آدلر با رویکرد دینی

محمد زارعی توپخانه1، مهناز یاری2، سمیه نادی ظفرآبادی3، مسعود جان بزرگی4

ــی فردی آلفرد آدلر از نظریات مطرح روان پویشی است که تأثیر زیادی بر جامعه روان شناسی بر جای  روان شناس
گذاشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه دین در نظریه آدلر و ارزیابی این نظریه بر اساس متون اسالمی 
به رشته تحریر در آمده است. روش پژوهش، تحلیل محتوا است که منابع اسالمی و متون روان شناسی مرتبط با آن 
مطالعه و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که بر اساس روان شناسی 
فردی، مذهب و معنویت در رشد شخصیت جایگاه ویژه ای دارد و مفاهیم اساسی هدف نهایی، تالش برای برتری و 
کمال، تکالیف زندگی، نیروی خالق، غایت مندی و عالقه اجتماعی با مذهب و معنویت در ارتباط هستند. یافته دیگر 
ــتی، اومانیستی و داروینیستی بر نظریه روان شناسی فردی حاکم است  ــان می دهد اگرچه مبانی فکری سوسیالیس نش
ــی هدف نهایی، تالش برای برتری و کمال، تکالیف زندگی، نیروی خالق، غایت مندی و عالقه  اما در مفاهیم اساس
ــالمی به طور نسبی یا کامل همسوئی وجود دارد. درمجموع این نظریه همسوئی مناسبی با  اجتماعی با آموزه های اس

دیدگاه اسالمی دارد.
کلیدواژه ها: آلفرد آدلر، مذهب و روان شناسی فردی.

mohammad1358z@gmail.com ،1. دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2. دانشجوی کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد کرمانشاه.
3. دانشجوی کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد کرمانشاه.

4. دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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پیش بینی سهل انگاری و تعهد سازمانی بر اساس اخالق کار اسالمی

سوسن علیزاده فرد1

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اخالق کار اسالمی و سهل انگاری و تعهد سازمانی است و اینکه 
آیا اخالق کار اسالمی می تواند میزان سهل انگاری یا تعهد سازمانی را پیش بینی نماید؟

روش: به این منظور گروه نمونه 3۰۰ نفری از کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران با روش نمونه گیری خوشه ای 
چندمرحله ای انتخاب شد. اطالعات با استفاده از آزمون سهل انگاری سازمانی صفاری نیا و رازلیقی، آزمون تعهد سازمانی 
آلن و مایر و پرسشنامه اخالق کار اسالمی اخالقی گردآوری شد. جهت بررسی داده ها از روش همبستگی پیرسون و 

تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین اخالق کار اسالمی با سهل انگاری رابطه منفی معنادار؛ و با ابعاد تعهد سازمانی رابطه 
مثبت معنادار وجود دارد. همچنین اخالق کار اسالمی می تواند سهل انگاری سازمانی، و سبک عاطفی و هنجاری تعهد 
سازمانی را به صورت معناداری پیش بینی نماید؛ اما اگرچه اخالق اسالمی با سبک مستمر رابطه مثبت معنادار دارد اما 

نمی تواند به طور معناداری آن را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: از مجموع یافته ها می توان به اهمیت نقش اخالق کار اسالمی در سازمان و اثران مثبت آن پی برد 
که این امر دارای تلویحات کاربردی برای متخصصان در تدوین مداخالت سازمانی در ارتباط با پیشگیری از سهل انگاری 

سازمانی و باال بردن تعهد سازمانی کارکنان خواهد داشت.
کلیدواژه ها: سهل انگاری سازمانی، تعهد سازمانی، اخالق کار اسالمی.

Salizadehfard@gmail.com 1. دکتری روانشناسی تخصصی؛ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

138

مدل یابی رابطه ابعاد دینداری و سالمت روان

سوسن علیزاده فرد1

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی سالمت روان و ابعاد دینداری )شناخت، باور، عواطف و التزام به وظایف دینی( 
و طراحی مدل علی بین آن ها می باشد.

روش: به این منظور گروه نمونه 15۰۰ نفری از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. 
ــتفاده از آزمون سنجش دینداری )خدایاری فرد، 1385( و آزمون سالمت روان GHQ گردآوری شد.  اطالعات با اس

جهت بررسی داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد.
ــالمت روان ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بررسی مدل  ــان داد که بین دینداری و س یافته ها: نتایج نش
ارتباطی نشان می دهد که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است و مهم ترین معرف متغیر مکنون دینداری، باور بوده 

و پس از آن به ترتیب التزام به وظایف دینی، عواطف و شناخت قرار دارند.
نتیجه گیری: از مجموع یافته ها می توان اهمیت نقش ابعاد مختلف دینداری بر سالمت روان را نتیجه گرفت که این 

امر دارای تلویحات کاربردی برای متخصصان و روانشناسان در تدوین مداخالت سالمت روان است.
کلیدواژه ها: ابعاد دینداری، سالمت روان، مدل علی.

Salizadehfard@gmail.com 1. دکتری روانشناسی تخصصی؛ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
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بررسی رابطه همانندی/ تضاد ویژگی شخصیتی )درون گرایی/ برون گرایی( و رضایت 
زناشویی با توجه به پایبندی مذهبی زوجین

جواد مصلحی1

ــخصیتی )درون گرایی/ برون گرایی( و رضایت  ــی رابطه همانندی/ تضاد ویژگی ش پژوهش حاضر با هدف بررس
زناشویی با توجه به پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و 
به روش پس رویدادی انجام شده است. بدین منظور، 116 زوج از دانشجویان دانشگاه بجنورد و دانش پژوهان مؤسسه 
امام خمینی )ره(، که حداقل یکسال از زندگی مشترک آن ها گذشته بود، با استفاده از پرسش نامه های »شخصیت نئو« 
)کاستا و مک کری، 6۰ سؤالی(، »رضایت زناشویی اسالمی« )جدیری، 5۰ سؤالی( و »پایبندی مذهبی« )جان بزرگی، 
6۰ سؤالی( مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به کمک شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی، ضریب همبستگی 
ــون، آزمون T، آزمون F، آزمون LSD و تحلیل واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان  پیرس
ــطح رضامندی زناشویی ندارد.  ــخصیتی درون گرایی/ برون گرایی تأثیر خاص و معناداری بر س می دهد که ویژگی ش
همچنین میان همانندی/ تضاد این ویژگی شخصیتی با رضامندی زناشویی نیز رابطه ای پیدا نشد که بنابر آن، ترکیب 
مطلوبی از زوجین را برای پیش بینی بیشترین سطح رضامندی زناشویی نمی توان ارائه داد. نتیجه دیگر اینکه در زوجینی 
که از نظر ویژگی درون گرایی/ برون گرایی با یکدیگر متفاوت بودند، پایبندی آنان به مذهب نیز متفاوت می شد. اما میان 
پایبندی مذهبی زوجین با رضامندی زناشویی آن ها رابطة معنادار مثبت وجود دارد. رضامندی زناشویی زوجینی که هر 
دو پایبند به مذهب هستند، از رضامندی زوجینی که هر دو ناپایبند به مذهب هستند، بیشتر می باشد. همچنین افراد 

درون گرا و برون گرا در میزان پایبندی مذهبی متفاوت می باشند.
کلیدواژه ها: رضایت زناشویی، ویژگی های شخصیتی، درون گرایی، برون گرایی، همانند/ متضاد، پایبندی مذهبی.

javadmoslehi1@Gmail.com )1. کارشناس ارشد روانشناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره
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خطاهای اسنادی و نقش آن در رفتار انسان از منظر قران کریم

هادی عبدلی1 محمدرضا احمدی2

هدف پژوهش حاضر بررسی خطاهای اسنادی از منظر قران کریم می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بود. 
ــنادی و آیات قران کریم مراجعه و آیات در این زمینه  ــناختی در زمینه خطاهای اس بدین منظور به منابع معتبر روان ش
ــپس به تفاسیر معتبر شیعه و سنی مراجعه و آیات مورد تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش،  ــد. س گردآوری ش
خطای اسنادی در قران به سوگیری هایی در اسناد اشاره دارد که با باورهای درست دینی تناسب ندارند یا برای جامعه و 
روابط انسانی مضرند. اسناد درست این است که همه امور به امر خداوند اتفاق می افتد، نعمت ها به لطف خداوند است و 
سختی ها، به خاطر اعمال خود انسان است. در مورد افعال دیگران توصیه شده است که در جامعه دینی، رفتار برادران 
دینی که ظاهری ناشایست دارند، حمل بر صّحت و معنای مثبت شوند. یافته ها نشان می دهند که قران هشت خطای 
اسنادی را معرفی می کند. شش خطای اسنادی از نظر مفهومی مشابه خطای اسنادی خدمت به خود و یک خطا مشابه 
خطای بنیادی اسناد می باشد. وجه مشترک غالب خطاهای اسنادی که قران معرفی می کند، فرار از مسئولیت است که با 
دلیل انگیزشی خطاهای اسنادی که در روان شناسی مطرح می شود، تناسب دارد. ازجمله آثار خطاهای اسنادی می توان 

به غرور و تکبر، یاس و ناامیدی، تنبلی، کمک نکردن به دیگران اشاره کرد.
کلیدواژه ها: اسناد، خطاهای اسنادی.

.h.abdoli313@gmail.com 1. فارغ التحصیل مقطع ارشد روان شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
.M.r.ahmadi313@gmail.com- استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

na.torabi@gmail.com 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی دانشگاه قم
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»نسبت لذت، رنج و معنای زندگی«
با تکیه بر آراء ابن سینا

نفیسه ترابی1

ــان در پوچ انگاری و بی معنایی زندگی، مواجهه او با رنج ها و شرور زندگی است. از  ــدن انس یکی از دالیل گرفتار ش
ــده،  ــی بدان از جانب مکاتب لذت گرا مطرح ش جمله راهکارهایی که برای برون رفت از بی معنایی زندگی و معنابخش
استغراق در لذات مادی است. در این میان فیلسوفان مسلمان از جمله ابن سینا نگاهی متفاوت به نسبت »رنج، لذت و 

معنای زندگی« دارند که در تنافی با نظریه مکاتب لذت گراست.
ــازی دیدگاه نانوشته او در پاسخ  ــینا به صورت س در این مقاله پس از تبیین مراتب حیات، لذت و رنج از نگاه ابن س
ــبت لذت، رنج و معنای زندگی« می پردازیم. در نگاه ابن سینا که برخاسته از دین است، زندگی مانند  ــش »نس به پرس
مجموعه ای واحد در دنیا و آخرت جریان دارد؛ لذت و رنج که نوعی ادراک حضوری است در یک تقسیم بندی کلی و 
با توجه به قوای نفس، به دو دسته حسی و عقلی یا دنیوی و اخروی تقسیم می شوند. هر یک از قوای نفس کماالت، 
لذات و رنج های متناسب با خود را دارند و نوع کمال نگری و لذت طلبی انسان، ارتباطی مستقیم با معناداری یا بی معنایی 
ــان و  ــاس، لذت و رنج که با توجه به مرتبه ادراکی انس زندگی او و کیفیت مواجهه او با لذت و رنج دارد. بر همین اس
کماالت و نواقص مورد نظر او اموری نسبی اند، از جهتی می توانند معنا بخش زندگی یا فاقد معنادار بودن آن باشند؛ اما 
ازآنجاکه بعد متعالی و حقیقی وجود انسان، عقل اوست و لذت و سعادت حقیقی انسان، ادراک و نیل به کماالت عقلی 
است، تنها لذت عقلی معنایی حقیقی به زندگی می دهد. افراط در لذات حسی نه تنها معنایی زودگذر و وهمی به زندگی 
انسان می بخشند و او را به بی ارزشی، بی هدفی و پوچ انگاری سوق می دهند، بلکه برخی از آن ها سبب رنج های اخروی 
یا شقاوت حقیقی می گردند. با توجه به نگاه عقالنی ابن سینا رنج های زودگذر حسی و دنیایی باعث بی معنایی زندگی 

نمی شوند. مقاله حاضر نتایج اخالقی، تربیتی و روان شناختی دارد.
کلیدواژه ها: معنای زندگی، لذت، رنج، لذت عقلی، کمال.

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
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بررسی فقهی – روان شناختی توصیه به زدن زنان در قرآن کریم

احمدرضا دردشتی1، محمود اصفهانیان2

یکی از مسائلی که در راستای انتقاد به نظام حقوقی – فقهی اسالم از سوی مخالفان مطرح می شود، مسئله توصیه 
قرآن کریم به زدن زنان در صورت خودداری از فرمانبری همسر است. منتقدان می گویند: 1. تجویز زدن زنان از سوی 
ــت. 2. این حکم می تواند زمینه ساز خشونت خانوادگی یا تشدید آن شود. 3. زدن زن  ــازگار نیس قرآن با کرامت آنان س
نه تنها او را به راه نمی آورد، بلکه موجب نفرت انگیزی و عامل مضاعفی برای سرکشی او می شود. 4. مردی که زنش 
را می زند و او را مجبور به همخوابی می کند، از این آمیزش اجباری و دردناک چه سودی می برد؟! 5. این حکم یکی از 
دالیلی است که اتهام ترویج خشونت، زن ستیزی و مردساالری درباره اسالم را توجیه و تبیین می کند! در نوشتار حاضر 
ضمن ارائه تبیین جامع و تازه ای از بعد فقهی این مسئله، به تحلیل و توضیح اهم حکمت های روان شناختی و تربیتی 

موجود در این راهبرد قرآنی پرداخته ایم.
کلیدواژه ها: ضرب، موعظه، راهبرد تربیتی، عدالت حقوقی.

mahmod83225@gmail.com .1. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مثبت گرا دانشگاه قرآن و حدیث
abosko@gmail.com ،2. استادیار فلسفه دانشگاه پیام نور
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گروه و سهم آن در تکامل روحی و شخصیتی انسان در اسالم

عباس اسکوئیان1، یاسمن گروسیان2

بی تردید تحول انسان و گرایش او به معرفت و عمل صحیح،  مهم ترین هدف هر دینی است. این تحول گاه از دروِن 
فرد و در اثر تأمل و تفکر درونی می جوشد مانند آنچه در اصحاب کهف می بینیم و گاه تحت تأثیر تعلمی ات یک راهنما 
است، آن چنان که غالباً در دعوت پیامبران و پیشوایان دینی دیده می شود. امروزه اما یکی از شیوه های رایج برای اصالح 
رفتارهای نادرست انسان ها، قرار دادن آن ها در ضمن گروه های اجتماعی و به تعبیری »گروه درمانی« است. این موضوع 
موردتوجه پیشوایان دینی هم بوده است و تحول افراد در ضمن گروه ها در تاریخ اسالم و در سیره ی پیشوایاِن دینی 
قابل مشاهده است. بررسِی مکانیسم چنین تأثیرگذاری و شیوه ی استفاده ی از آن ها در آیینه آیات و روایات می تواند به 

ما در مسیر اصالح آسیب های اخالقی افراد یاری برساند.
کلیدواژه ها: گروه درمانی، قرآن، روایات، شخصیت،  نگرش.

Yasaman.grn@gmail.com ،1. دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه مازندران
Sadra.taghipour13@gmail.com ،2. دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور
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موانع تأثیرگذاری بر نگرش از نگاه آیات و روایات

صدرا تقی پور1، فائزه یعقوبی2، نگین طباطبایی3

ــانی، تغییر نگرش اوست. این موضوع هم از منظر روان شناسی و هم از  ــیوه برای تغییر رفتار هر انس مهم ترین ش
منظر تربیت دینی حائز اهمیت است، اما در بسیاری از اوقات تغییر این نگرش با موانع و مقاومت هایی روبرو می شود. 
ــوع موانع، موانع و مقاومت های  ــت و گاه از نوع غیرمعرفتی. از میان این دو ن ــا گاه از نوع معرفتی اس ــن مقاومت ه ای
غیرمعرفتی انشعابات متعددی به خود می پذیرد و طیف وسیعی از موضوعات، ازجمله نحوه ی معیشت، تعلقات عاطفی،  
تیپ شخصیتی، ترس و مواردی مانند آن را شامل می شود. در این مقاله در پی آن هستیم تا این موانع و مقاومت ها را 

از منظر قرآن و روایات بررسی کرده و راه حل گذر از آن ها را از این منابع استخراج نماییم.
کلیدواژه ها: نگرش، انگیزش، تربیت دینی، روان شناسی

Yaghoobi.fa@gmail.com ،1. دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه مازندران
Omidmorakab@gmail.com ،2. دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه مازندران
Sadra.taghipour13@gmail.com ،3. دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

145

تأثیر عوامل ژنتیکی بر مؤلفه های شخصیتی و روانی

صدرا تقی پور1، منیر الغر فیروزجائی2

تربیت انسان و بلکه خلق وخو و رفتار او، از دو مسیر متفاوت ریشه می گیرند. گاه محصول اراده و اختیار انسان و تحت 
تأثیر عوامل معرفتی هستند و گاه از عوامل غیرمعرفتی ای مانند آنچه محیط به آن ها القا می کند تأثیر می پذیرند. در این 
میان یکی از عواملی که از منظر اسالم بر سلوک و رفتار انسانی تأثیر می گذارد، عوامل ارثی است. هرچند این عوامل 
اراده انسان را از میان نمی برند و کماکان فرد این توانایی را دارد که در مسیر حق و حقیقت گام بردارد، لیکن تأثیر عوامل 
ژنتیکی بر سهولت یا صعوبِت حرکت در مسیر حق را نمی توان انکار کرد. بررسی شیوه و کیفیت این تأثیر،  می تواند برای 

روان شناسی جدید هم در جهت پیش بینی رفتار انسانی و کنترل و اداره آن از قبل، کارساز باشد.
کلیدواژه ها: تربیت، ژنتیک،  اخالق، شخصیت، روان شناسی

Monir.firouzjaei@gmail.com ،1. دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه مازندران
Sadra.taghipour13@gmail.com ،2. دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور
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رابطه ی شخصیت و گرایش به گناه از منظر روایات

صدرا تقی پور1، کوثر رحیمی2

باوجودآنکه همه ی انسان ها در معرض امیالی قرار دارند که آن ها را به سمت وسوی گناه می کشاند لیکن نوع نگاهی 
ــت، تا اندازه ای که حتی در روایات  ــخصیت و مِن خود دارد در میزان و شدت این گرایش مؤثر اس ــی به ش که هرکس
درباره ی کسی که شخصیت خود را خرد و حقیر می بیند،  حذر داده شده است. در روان شناسی جدید هم درباره ی تأثیر 
انگیزش ها و نگرش ها در عمل انسان بسیار سخن گفته شده است. با آنکه گناه مقوله ای دینی است، لیکن به عنوان 

رفتاری که ریشه در انگیزش ها و نگرش های انسانی دارد از این منظر قابل بررسی است.

کلیدواژه ها: گناه، انگیزش، نگرش، شخصیت.

Miremehr@chmail.ir ،1. دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه مازندران
asajad45@yahoo.com 2. دانشجوی دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیه؛



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

147

تجلی حاالت روان شناختی در بدن بر اساس قرآن و روانشناسی

علی محمد صالحی1، محمدمهدی صفورایی2

امیرمؤمنان علیه السالم فرمودند: »هیچ کس چیزی را در دل پنهان نداشت مگر که آن چیز، در گفتن های ناخودآگاه 
زبانش و گونه های چهره اش پدید آمد«3 ابن سینا می گوید: حاالت نفسانی و اندیشه ها بر بدن تأثیر می گذارد؛ این مقاله 
با روش توصیفی – تحلیلی، و بر مبنای قرآن و روانشناسی به دنبال توصیف و تبیین حاالت روان شناختی انسان است 
که در بدن ظهور و تجلی پیدا می کند. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری همچون اشتراکات و تفاوت های قرآن 
و روانشناسی در این زمینه هم مدنظر بوده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که آیات متعددی ظهور قوی و برخی 
از آن ها، صراحت دارند که احساسات آدمی نظیر خشم، ترس، خوشحالی و... هر یک به نوبه خود بر بدن و فعالیت آن 
اثر می گذارند. همچنین آیات قابل توجهی داللت صریح دارند که ظهور و تجلی این حاالت نفسانی در چهره بیشتر 

است تا اعضای دیگر بدن.
کلیدواژه ها: روان، بدن، تجلی، حاالت روان شناختی.

1. استادیار جامعه المصطفی العالمیه
2. »ما أضَمر اََحد َشیئًا ااِّل َظَهر فی َفلَتاِت لِسانِه َو َصفحاِت َوجِهِه« نهج البالغه، حکمت 26.

yasdaqiq@gmail.com .3. کارشناسی ارشد روانشناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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 رابطه میان معنویت با بهزیستی روان شناختی 
و معنای زندگی دانشجویان

آمنه دقیقی خداشهری1، مرسده رفیعی2

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان معنویت با بهزیستی روان شناختی و معنای زندگی در میان دانشجویان 
انجام شده است، بدین منظور تعداد 124 نفر از دانشجویان مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان گیالن، از میان 7۰۰ 
نفر کل دانشجویان این مرکز با استفاده از جدول مورگان به شیوه در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته 
The meaning in life question-( 2۰۰6 استگر و همکاران  MLQ یططالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه معنای زندگ
naire(، پرسشنامه سالمت روان کلدبرگ و هیلر GHQ-28 و پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز 1996 )نسخه 

تجدیدنظر شده( پاسخ دادند و نتایج بررسی های آماری نشان داد که:
1. میان نمره کل معنویت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد.

2. میان نمره کلی معنویت و معنای زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
ــان داد میان اضطراب و معنویت، افسردگی و معنویت رابطه  ــی فرضیات فرعی نیز یافته ها نش همچنین در بررس
ــت. این ارتباط در برخی خرده مقیاس های معنویت از قبیل پذیرش واقعیت، ناامیدی، بی ثباتی و  معناداری وجود داش

بهزیستی روان شناختی نیز دیده شد.
از سویی دیگر، رابطه میان تالش برای جستجوی معنا و معنویت و نیز دستیابی معنا و معنویت، معنای زندگی و 
آگاهی، معنای زندگی و پذیرش واقعیت، معنای زندگی و بزرگنمایی، معنای زندگی و بی ثباتی، معنای زندگی و مدیریت 

برداشت نیز معنادار بودند.
کلیدواژه ها: معنای زندگی، بهزیستی روان شناختی.

1. دکتری روانشناسی علوم رفتاری، مدرس مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان گیالن
erfanuni2015@gmail.com 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان،؛
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نقش باورهای دینی در سالمت روانی
 )با تأکید بر قرآن کریم(

محمدحسین توحیدی فرد1، ابراهیم نوری2

در میان تمامی دانش های بشری، علومی که با جان و روان انسان ارتباط دارد، از منزلت و شرافت ویژه ای در گستره 
حیات بشری برخوردار است. در رویکرد اسالمی سالمت روان، به معنای تعادل نیازها و نظام های درونی و گرایش های 
فطری و جسمانی انسان است و عالمت آن این است که آدمی در پرتو رهنمودهای عقل و هدایت آموزه های وحی، 
ــازد، برمی گزیند. بررسی رابطه دین و  ــود و او را به خدای تعالی نزدیک می س آنچه را موجب زینت روح و دانش می ش
ــناخت نقش، جایگاه و میزان تأثیرگذاری این مقوله در  ــالمت روانی از دیدگاه قرآن کریم، به ش باورهای مذهبی بر س
سالمت روانی کمک به سزایی می نماید. این پژوهش به روش کتابخانه ای و در چهار بخش، به مفهوم سالمت روان، 
نقش دین و باورهای مذهبی، عوامل زمینه ساز آن و آثار پایبندی به این باورها بر سالمت روان پرداخته است. بامطالعه 
نوشتار حاضر درمی یابیم که بین ابعاد مختلف دین داری و معنویت با سالمت روانی رابطه مثبتی وجود دارد به گونه ای که 
باورهای دینی می توانند فرد را به سوی کمال، تعالی و درنتیجه سالمت روانی و درنهایت سالمت اجتماعی هدایت کنند.

کلیدواژه ها: سالمت روان، قرآن کریم، دین، ثمرات دین داری.

enoori@theo.usb.ac.ir ،1. استادیار الهیات و معارف اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ghobaryb@yahoo.com 2. فارغ التحصیل دانشگاه ویسکانسین
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پرورش انسان کامل هدف نهایی روانشناسی اسالمی

باقر غباری بناب 1

موضوع انسان کامل و چگونگی حرکت و سیر و سلوک به سوی کمال انسانی آنچنان که در متون دینی و عرفانی 
مطرح شده است یکی از مشغله های بزرگ روانشناسی اسالمی است. هیچ وقت مشغله ذهنی انسان ها از انسان کامل 
و ویژگی های آن، رابطه آن با خدا و با مردم و با طبیعت و خویشتن از ذهن عرفا، فیلسوفان و روانشناسان به دور نبوده 

است.
حضرت علی )ع( به عنوان نمونه ازلی در یکی از جنگ ها خود را قرآن ناطق خوانده که ادعای عارفانه و به حقی است 
و حضرت نبی اکرم عالوه بر اینکه سوار بر بال های حضرت جبرئیل به آسمان هفتم صعود کرده " کْنُت نَبِیا َوآَدُم بَیَن 
یِن". زمانی که آدم هنوز بین گل و آب بود خداوند گل او را خمیر می کرد تا شایسته دمیدن روح خود شود نبی  الَْماِء َوالطِّ
خوانده شده است. "حقیقت محمدی" که از صورت های ازلی در روانشناسی اسالمی می باشد در روانشناسی اسالمی 
مطرح می شود. در بحث های عرفانی اسالمی و همچنین روانشناسی اعماق نقش خضر )الیاس نبی و ...( را به عنوان 
انسان کامل و حرکت به سوی انسان ها برای هدایت آنان نمی توان نادیده گرفت. مسئله والیت در اسالم شیعی از لحاظ 
روانشناسی اسالمی در مورد انسان کامل و نقش آن در هستی است. از عرفای بزرگی که در مورد انسان کامل مطالبی 
نوشته اند و به بحث انسان کامل عالقه نشان داده اند: عبدالکریم جبلی، محی الدین ابن عربی و عزیز الدین نسفی و از 
متأخرین مرتضی مطهری را می توان نام برد. متأسفانه در چهل سال گذشته آن قدر که الزم بود به موضوع انسان کامل 
در بستر فرهنگی شیعی پرداخته نشده و ارتباط آن با روانشناسی اسالمی تبیین نشده است. پژوهش خاص با استفاده از 
متون دینی درصدد پر کردن این خأل پژوهشی می باشد. این موضوع ازآنجا اهمیت پیدا می کند که با کشف ویژگی های 
انسان کامل ورود این ایده از فلسفه و عرفان به حوزه روانشناسی می تواند معنای دیگر به پدیدار شناختی این موضوع 
در روان انسان بیفزاید و راه های اندازه گیری آن )حرکت به سوی انسان کامل شدن( در پیوستاری مشخص می شود و 
روش های مداخله حرکت به سوی کمال شناخته می شود، عوامل بازدارنده و تسهیل کننده حرکت افقی و عمودی به 

1 
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سوی کمال انسانی آنچنانکه در متون دینی است هموار می گردد و در اصل مقاله به توضیح این مسائل و بسیاری از 
مسائل دیگر که در تبیین کمال و انسان کامل می توانند مفید باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه ها: انسان کامل، انسان کامل در مکتب شیعه، والیت، فرایند حرکت به سوی کمال، روانشناسی اسالمی، 
تدوین الگو برای تشریح و تبیین انسان کامل





 کمیسیون تخصصی
ارتبــاطـات و 
 جامعه شناسی
 اسالمی
35 چکیـده مقاله
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جامعه شناسی خانواده با رویکرد سه وجهی1

سید سعید زاهد زاهدانی2

در این مقاله بر اساس رویکرد سه وجهی به جامعه شناسی اسالمی، به بیان جامعه شناسی خانواده می پردازیم.  در 
رویکرد سه وجهی با استعانت از اندیشة هستی شناسانة شهید مطهری در مورد رابطة فرد و جامعه و از دیدگاه فلسفة 
شدن و یا فلسفة چگونگی ارائه شده توسط مرحوم آیت اهلل سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به ارائة نظریه ای مبادرت 
ورزیدیم.  در این نظریه گفته می شود که فرد و جمع و رابطه در تشکالت اجتماعی همه ذی اثر یا فاعل می باشند.  به 
عبارت دیگر هر تشکل اجتماعی از تقوم این سه با یکدیگر شکل می گیرد. در این مقاله بر اساس رویکرد سه وجهی، 
ــی خانواده به نظریه پردازی خواهیم پرداخت و الگوئی برای توصیف، تبیین و تحلیل خانواده به  در مورد جامعه شناس
دست خواهیم داد.  اجماال می توان گفت که در خانواده سه نوع فرد ایفای نقش می کنند: پدر، مادر و فرزند یا فرزندان.  
این افراد در زمینة اجتماعی با سه زیر نظام: سیاست، فرهنگ و اقتصاد عمل می کنند و نوع موضعگیری آن ها )رابطه( 
در مقابل این زمینه از طریق گرایش، بینش و دانش فرهنگی در اخالق، اعتقاد و رفتارشان انعکاس می یابد.  در بررسی 
هر یک از این سه بخش به 27 عامل تشکیل دهنده در جامعه شناسی خانواده دست می یابیم.  برای مطالعة هر خانواده 
به صورت موردی می باید این سه  27 عامل را شناسائی نمائیم.  برای عملیاتی شدن این نظریه به عنوان نمونه به 

الگوی خانواده در دو فرهنگ دورۀ قاجار و دوران حاضر اشاراتی خواهیم داشت.  
ــت در خانواده، فرهنگ در  ــناختی خانواده، نقش والدین و فرزندان، سیاس کلیدواژه ها: جامعه ش

خانواده، اقتصاد در خانواده. 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
zahedani@shirazu.ac.ir 2. دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز
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روش استقرائی- قیاسی نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی1

حسین بستان )نجفی(2

بحث و بررسی پیرامون روش نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی، بحثی نسبتاً بدیع و تقریباً ناشناخته در محیط های 
ــت. این بحث از نظر جایگاه معرفتی به حوزۀ مطالعات موسوم به علم دینی و به طور خاص  ــگاهی اس علمی و دانش
ــالمی تعلق دارد و بر پیش فرض هایی استوار است که عمدتاً در آن حوزه مورد بررسی و مداّقه قرار  ــی اس جامعه شناس
می گیرند. اما با قطع نظر از اهمیت این پیش فرض های فلسفی، به بار نشستن اندیشة علم دینی در شرائط کنونی بیش 
از هر چیز به معرفي دقیق و نظام مند روش تحقیق آن بستگی دارد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، نباید انتظار داشت 

اندیشة مزبور، حتی موافقت نسبی اجتماع اهل علم را کسب کند.
ــبرد ادبیات بحث علم دینی به ویژه در زمینة روش علم دینی به معرفی  ــتار با هدف پیش ــاس، این نوش بر این اس
روشی تلفیقی می پردازد که بر استفاده از ظرفیت های اجتهاد )روش تخصصی فهم و تفسیر متون دینی( و روش های 
ــت. حاصل این تالش، ارائة روشی  ــتوار اس علوم اجتماعي در جهت افزایش تعامل میان آنها در مقام نظریه پردازی اس
شش مرحله ای برای نظریه سازی دینی در علوم اجتماعي است که دو راهبرد استقرائی و قیاسی را به طور طولی با هم 
ــش گانة این روش عبارتند از: تدوین پرسش تحقیق، مروري بر ادبیات بحث، جست وجو و  ترکیب می کند. مراحل ش
استخراج گزاره های مرتبط با مسئلة تحقیق در متون دینی، گزاره پردازي، ساخت مدل نظری انتزاعي و ساخت مدل 

تجربي انضمامي. 
از آنجا که تطبیق مباحث بر مثال های مشخص در انتقال بهتر آنها تأثیر بسزایی دارد، دو مسئلة بی ثباتی خانواده 
ــدن از مسائل بسیار مهم در حوزه های جامعه شناسی خانواده و جامعه شناسی دین، به عنوان نمونه انتخاب  و عرفی ش

شده اند.   
کلیدواژه ها: عرفی شدن، نظریه سازی دینی، علوم اجتماعی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
hbostan@rihu.ac.ir  2. عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 نسبت عدالت طبقاتی و بافت فیزیکی شهر 
پس از ورود اسالم به ایران

سید سعید زاهد زاهدانی1، مهدی مقدسی2

مقاله حاضر در پی بررسی تحوالت بافت فیزیکی شهرهای ایرانی پس از ورود اسالم به این کشور و یافتن عنصر یا 
عناصری اصلی است که این تحوالت را موجب شده است. پژوهش انجام شده با ارائه این نظریه که ساختار اجتماعی 
غیرتمرکزگرا باعث شکل گرفتن بافت شهری غیرتمرکزگرا شده که امکانات در سطح آن توزیع می گردد، بر آن است 
که »عدالت طبقاتی« مهم ترین عامل تغییر و تحوالت است که به تبع اهمیت اصل »برابری« در ساختار اجتماعی جامعه 
مسلمین در بافت فیزیکی شهرهای ایرانی بروز کرده است. این مطالعه به خصوص با توجه به لزوم بازنگری در الگوهای 
شهرسازی موجود و تهیه الگوهای شهرسازی برمبنای اصول دین مبین اسالم ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر که 
به صورت تاریخی - تطبیقی و با استفاده از اسناد صورت گرفته به مقایسه ساختار اجتماعی و بافت فیزیکی شهرهای 

ایرانی در دو مقطع پیش و پس از ورود اسالم به این کشور می پردازیم.
کلیدواژه ها: اسالم، عدالت، ساختار اجتماعی، بافت فیزیکی، شهر، دوره ساسانی.

zahedani@shirazu.ac.ir .1. دانشیار بخش جامعه شناسی و عضو پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز
2. کارشناس ارشد جامعه شناسی
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 بازتعریف مفهوم »سبک زندگی« 
بر اساس نظریه »اعتباریات« عالمه طباطبایی )ره(

مسعود کریمی بیرانوند1

ــبک زندگی« نیازمند داشتن تعاریفی هستیم که ضمن وفاداری به  در رابطه با مفاهیم علوم اجتماعی ازجمله »س
بنیادهای فکری و فرهنگی بومی و توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی، قابلیت گفتگو یا رقابت با نظریات 
مدرن غربی را داشته باشد. در نوشتار پیش رو در پاسخ به چیستی مفهوم »سبک زندگی« با مروری بر تعاریفی که در 
دیدگاه های مختلف از سبک زندگی ارائه شده است، در نهایت با محوریت نظریه »اعتباریات« عالمه طباطبایی )ره( و 
با روش منطقی به تحلیل و تعریف مفهوم »سبک زندگی« و سپس به شرح ویژگی های عام و خاص آن پرداخته ایم، 
طوری که با استفاده از آن، بتوان در مورد تحقیقات و تحلیل های علمی رایج دراین باره و نیز مسائل عملی مربوط به 

سبک زندگی در جامعه اسالمی-ایرانی به روشنی نظر داد.
بر این اساس »سبک زندگی« الگویی متمایز و همگرا از باورها، گرایش ها و رفتارهایی است که انسان ها در ارتباط 
با شرایط محیطی خود، آگاهانه برای ارضاء تمایالت نفسانی برآمده از نیازهای طبیعی شان اعتبار می کنند و یا به طور 

مختصر »سبک زندگی« عبارت است از؛ »الگوی متمایز کنش های اعتباری ناشی از تمایالت نفسانی«.
ــت که اواًل جامع افراد بوده، حوزه سبک زندگی را بدون دلیل موّجه  ــتاوردهای این تعریف آن اس از مهم ترین دس
ــزاء آن را در بخش ها و الیه های مختلف توضیح دهد. ثانیاً مانع اغیار بوده و  ــدود نمی کند و می تواند عناصر و اج مح
برخالف برخی تعاریف، اموری که خارج از حوزه زندگی ارادی و انسانی اند را کنار می گذارد، ثالثاً ضمن توجه به جنبه های 
سلیقه ای، تکثر و تغییرپذیری »سبک زندگی« با تأکید بر لزوم هماهنگی با نیازهای تکوینی وجود انسان با استفاده از 

فطرت، عقل و وحی، امکان ارزیابی علمی و ارزشی کلیت و اجزاء آن را ما می دهد.
کلیدواژه ها: تعریف، سبک زندگی، عالمه طباطبایی، اعتباریات، کنش های نفسانی.

masoodvand@chmail.ir 1. دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی؛
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 بازشناسی و عیارسنجی دو روایت رئالیستی 
برای تبیین جنبش اجتماعی

رضا نظریان1

جنبش اجتماعی نمونه ای از یک کنش اثرگذار است. سؤال این است که تحت چه شرایطی کنش اثرگذار )جنبش 
اجتماعی( به وقوع می پیوندد و چگونه تاریخ توسط انسان ها تحول می یابد. با مروری بر نظریات جامعه شناسان دراین باره 
درمی یابیم که پاسخ های متفاوتی به این سؤال واحد داده شده است. از نظریات فردگرا، جمع گرا و رابطه گرا تا نظریات 
تلفیقی همه در پی پاسخ گویی به این سؤال مهم بوده اند. به طورکلی نظریات تلفیقی نسبت به نظریات فردگرا، جمع گرا 
و رابطه گرا، از موفقیت بیشتری در تبیین جنبش اجتماعی برخوردار بوده اند. ازجمله منطق هایی که با رویکرد تلفیقی 
به وجود آمده اند می توان به منطق دیالکتیک، منطق تبیینی- تفهمی و منطق رئالیستی اشاره کرد. این مقاله ضمن 
اشاره ای مختصر به منطق دیالکتیک و منطق تبیینی- تفهمی، رسالت شرح منطق رئالیستی در تبیین جنبش اجتماعی 
را برعهده گرفته است. ازآنجاکه نظریه پردازان رئالیست نیز در تبیین جنبش اجتماعی، علیرغم اشتراکات مهم، اختالفات 
اساسی نیز دارند، نیاز است تا با روش مقایسه ای عیار هرکدام از آن ها سنجیده شود. دو روایت برجسته در تبیین رئالیستی 
ــت از نظریه اصالت فرد، جمع و رابطه زاهد زاهدانی و نظریه کنشگر- شبکه برونو التور.  جنبش اجتماعی عبارت اس
ــنجی این دو روایت رئالیستی از جنبش اجتماعی، انقالب اسالمی ایران را - به عنوان یک نمونه  نگارنده برای عیارس
موردی- در ترازوی این دو نظریه قرار می دهد تا بررسی کند کدام یک از این دو نظریه وسیله سنجش دقیق تری را به 
ارمغان می آورد. نتیجه ای که از این مقاله به دست می آید امکانات و محدودیت های هرکدام از این دو نظریه را در تبیین 

کنش اثرگذار یادآور می شود.
کلیدواژه ها: کنشگرـ شبکه، اصالت فردـ  جمعـ  رابطه، جنبش اجتماعی، رئالیسم.

 

rezanzr45@gmail.com 1. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی کرج
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 بررسی عوامل ناکارآمدی و ناپایداری
 جنبش های سیاسی- مذهبی

مریم مؤمنی 1، سید سعید زاهد زاهدانی2

در این مقاله سعی در تبیین عوامل ناکارآمدی و ناپایداری جنبش های سیاسی- مذهبی در جهان اسالم شده است. 
روش به کارگرفته شده در این مقاله تاریخی-اسنادی است. این مقاله با مروری بر جنبش های سیاسی-مذهبی جهان 
اسالم و دالیل شکست آن ها با در نظر گرفتن شرایط تاریخی و بستر اجتماعی، ایدئولوژی و رهبری، پیروان جنبش در 
سعی در تبیین این مهم دارد. همچنین مصداق های تاریخی جنبش های دینی در جهان اسالم )تونس، یمن، بحرین( 
مورد بررسی قرار گرفته است. نداشتن اهداف شامل و جهانی، مقطعی بودن اهداف، رهبری متکثر، تن دادن به استبداد 
ــم و مهم تر از آن نداشتن طرح مدیریت کالن که ناشی از عدم ورود اندیشه های  ــدن در سکوالریس خارجی، هضم ش
دینی از سطح انتزاع به سطح واقعیت تجربی است از جمله مهم ترین علل بی ثباتی جنبش های سیاسی مذهبی دانسته 

شده است.
کلیدواژه ها: ناکارآمدی، جنبش سیاسی، مذهب، مدیریت کالن، مدل.

m.momeni70@gmail.com،1. دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران- دانشگاه شیراز
zahedani@shirazu.ac.ir ،2. دانشیار گروه علوم اجتماعی و رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز
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 بررسی میزان همدلی گزاره های بنیادین جامعه شناسی،
 با دین- اسالم

محمد مسعود سعیدی1

ــهور- اخذ گزاره های بنیادِی علم از منابع اسالمی را مالک  ــالمی، اگر- بر طبق یک نظر مش در بحث از علم اس
ــه ی اسالمی نیز مالک میزان  ــالمی بودن آن علم بدانیم، میزان عدم تعارض گزاره های بنیادی آن علم با اندیش اس
ــِی  ــناختی، آزمودِن امکاِن وجوِد یک علِم جامعه شناس ــالم خواهد بود. به دالیل معرفت ش همدلی آن علم با دین اس
همدالنه تر با دین، بسی ساده تر و راهگشاتر از تأسیس یک علم جدیِد مورِد وفاق، با کارایی الزم است. در این مقاله، 
برای بررسی چیستِی گزاره های بنیانی و پیش فرض های عمومی در علم جامعه شناسی، مباحث مهم فلسفی و روشی 
ــف یا استنباط می گردد، و برای  ــود، و گزاره های بنیانی و عمومی کش ــی در منابع کاویده می ش مربوط به جامعه شناس
بررسی سازگاری یا ناسازگارِی پیش فرض هاِی به دست آمده، با دین اسالم، به مقتضای نوع نگاه و هدف مقاله، مالِک 
اندیشه و جهان بینی اسالمی، برداشت مشهور و رایج بین متخصصان دین شناس است. بررسِی حاضر نشان می دهد که 
پیش فرض های غالباً معرفت شناختی و روش شناختِی عمومی در جامعه شناسی معاصر با اندیشه ی رایج اسالمی منافات 
ــه ی اسالمی در این قلمرو، ناسازگار  ــت با اندیش ندارد، به این معنا که در محدوده و حیطه ی خود که قلمرو تجربه اس
ــی )نه نظریه یا نظریه های خاص در آن( را از این  ــت، و نسبت به قلمرو فراتجربی نیز ساکت است. جامعه شناس نیس
لحاظ، و به این معنا، می توان همدل با دین اسالم دانست. اکنون، دو راِه بالنسبه ساده تر پیش روست: راه اول، پایه ریزی 
َعَملی جامعه شناسی اسالمی با الهام گرفتن از گزاره های بنیانی و عمومِی استخراج شده، و استنباط محتواهای هم ارز 
از منابع اسالمی به عنوان گزاره های بنیانی و عمومِی جایگزین- اگر علم اسالمی را ممکن می دانیم، راِه دوم، پرداختن 

نظریه هایی با پیش فرض های قریب اسالمی، با تکیه بر همین مبانی استخراج شده ی جامعه شناسی معاصر.
کلیدواژه ها: علم اسالمی، جامعه شناسی، همدلی، گزاره های بنیانی، جهان بینی اسالمی، معرفت شناسی.

m.saeedi@isca.ac.ir 1. پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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آرامش زن در خانواده
)مطالعه ی موردی: زنان میان سال و متأهل شهر شیراز(

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی1، سیده فاطمه ساجدی2

آرامش زنان در خانواده یکی از نشانه های سالمت خانواده می باشد. هدف: این پژوهش مطالعه ی چگونگی رسیدن 
زنان متأهل به آرامش در خانواده دارای فرزند شهر شیراز، با توجه به روابط و باورهای آن ها می باشد. پرسش اساسی ما 
این است که چگونه اعضای خانواده می توانند به آرامش دست یابند؟ نظریه: هم دلی، هم فکری و همکاری در خانواده 
بین زن و شوهر موجب آرامش آنان خواهد بود. این هم دلی، هم فکری و همکاری اگر بر مبنای عامل محکم و استواری 
باشد آرامش دوام خواهد یافت اما اگر پایگاه آن هماهنگی، مبنای استواری نباشد و یا هم دلی، هم فکری و همکاری 
بر یک مبنا وجود نداشته باشد، احساس امنیت هم متزلزل می گردد. در این تحقیق هم دلی، هم فکری و همکاری بر 
اساس سه مبنای ایمان به »خداوند«، »ثروت« و »قدرت« مورد مطالعه قرارگرفته است. روش: روش پژوهش کیفی و 
از نوع مطالعه موردی می باشد. تکنیک گردآوری داده ها مصاحبه عمیق با 21 نفر از زنان شهر شیراز بوده که به روش 
ــده اند. نتایج: در خانواده هم دلی،  هم فکری و همکاری همه ی اعضای خانواده افراد را  نمونه گیری هدفمند انتخاب ش
به آرامش می رساند و یک نفر به تنهایی نمی تواند خانواده را به سرانجام آرامش بخش خود برساند. همچنین هم دلی، 
هم فکری و همکاری اعضای خانواده بر اساس باور خدامحور آرامش کامل و بر اساس باورهای قدرت و ثروت محور، 

آرامش نسبی را در خانواده به همراه دارد و نیز عدم هم دلی، هم فکری و همکاری موجب ناآرامی در خانواده می شود.
کلیدواژه ها: خانواده، زن، آرامش، موّدت، هم دلی، هم فکری، همکاری.

zahedani@shirazu.ac.ir 1. دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز؛
Fa.sajedi64@gmail.com 2. کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز؛
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 خوانشی بر رویکرد برساخت گرایی اجتماعی
 و علوم انسانی اسالمی

مریم مؤمنی1

در این نوشتار سعی در تبیین رویکرد برساخت گرایی اجتماعی با روش اسنادی شده است. در ابتدا مروری بر مفهوم 
ــاخت گرایی اجتماعی تأکید شده است. همچنین  ــفه و معرفت شناسی شده و در ادامه بر رویکرد برس ــاخت در فلس س
مؤلفه های بنیادین اندیشه برساخت گرایی اعم از هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی استخراج شده و با مبانی 
حاکم بر علوم انسانی اسالمی مقایسه شده است. همچنین تأثیر برساخت گرایی اجتماعی در علوم اجتماعی موردبررسی 

قرار گرفته و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران علوم اجتماعی برساخت گرا آورده است.
کلیدواژه ها: برساخت گرایی، فلسفه، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی

m.momeni70@gmail.com ،1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
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گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛
مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران و شریف

محمد سیدغراب1، صابر جعفری کافی آباد2

ــی دین فراَروی از الگوهای صلب و تک بعدی »دین داری« به سمت الگوهای  ــرفت های جامعه شناس یکی از پیش
ــای دین داری متفاوت، امکان  ــترک بودن افرادی با الگوه ــت. فاقد قدر مش پیچیده تر دین داری یا »دین داری ها« اس
ــه ی تطبیقی و اندازه گیری در مقیاسی واحد را سلب می کند. چنین وضعیتی ضرورت گونه شناسِی نسبت های  مقایس
مختلف افراد با مقوله ی دین را توجیه می کند. این پژوهش درصدد گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت 
به دین است. به منظور تعیین موضع و ایستارهای دانشجویان، صرفاً به وجوه معرفتی و نگرشی دانشجویان تأکید شده 
است و در مواردی که از مسائل عملی پرسش شده، موضع معرفتی فرد نسبت به مسئله ی مذکور مدنظر بوده است. 
ــریف و در دو مرحله  ــگاه های تهران و ش ــجویان دانش داده های این پژوهش از مصاحبه های عمیق با 5۰ نفر از دانش
به دست آمده اند. در این پژوهش از روش نظریه ی مبنایی برای تحلیل و طبقه بندی داده ها در جهت دستیابی به الگوی 
گونه شناسی استفاده شده است. چارچوب مفهومی نیز از رفت وبازگشت میان قیاس )ادبیات نظری موجود( و استقراء 
)داده های تجربی حاصل از مصاحبه های مرحله ی اول( و در شش محور کلی )نگرش به دین و هستی شناسی، انتظار از 
دین، معرفت شناسی، انسان شناسی، غایت و معنای زندگی و مبانی اخالقی( تثبیت شده و مبنای مصاحبه های مرحله ی 
دوم قرار گرفته است. نتایج حاصل از کدگذاری داده ها ذیل محورهای صورت بندی شده در چارچوب مفهومی، در قالب 
مدلی تحلیلی، الگویی چهاروجهی )راهبردهای هستی شناسانه، راهبردهای معرفتی فرد نسبت به دین، موضع فرد نسبت 
به کیفیت حضور دین در اخالق اجتماعی و سیاست و بازتاب ایستارهای معرفتی در اتخاذ راهبرد عملی نسبت به دین( 

را برای گونه شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین فراهم کرده است.
کلیدواژه ها: گونه شناسی، ایستار معرفتی، دین، دانشجویان، دین داری ها.

seyed466@yahoo.com .1  کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
saberjafari65@ut.ac. .2  دانشجوی دکتری جامعه شناسی نظری- فرهنگی دانشگاه تهران

ir
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چگونگی رمزگذاری معانی بیلبوردی در قطار مشهد با استفاده از چهارچوب تحلیلی 
"رمزگذاری و رمزگشایی" استوارت هال

سیده زهرا طالب کیش1، محمدتقی عباسی شوازی2

در این پژوهش با استفاده از چهارچوب تحلیلی »رمزگذاری و رمز گشائی« استوارت هال، چگونگی رمزگذاری معانی 
در قالب دو گفتمان موجود در عکس با اشاره به زیرساخت فنی و چهارچوب دانشی که از آن برای رمزگذاری استفاده 
شده و محیط اجتماعی تصویر نصب شده، تشریح شده است. این تحقیق با روش نشانه شناختی انجام شده است. دو 
گفتمان تشیع و گفتمان غرب در مقابل هم به تصویر کشیده شده اند که یکی قصد سلطه بر دیگری را دارد. وجود حرم 
ــان از اهمیت گفتمان تشیع در این شهر دارد. در مطالعات فرهنگی متن را باید در قالب  ــهر نش امام رضا)ع( در این ش
بستر اجتماعی خودش بررسی کرد ازاین رو این شهر با داشتن حرم امام رضا)ع( می تواند بستر مناسبی برای این گفتمان 
باشد. بنابراین چارچوب دانش گفتمان تشیع می باشد که در این تصویر »مبارزه یا مقاومت با فرهنگ غرب )سلطه، ضد 
توحیدی، شیطان پرستی، یا دستگاه تبلیغاتی دشمن( به مثابه مچ انداختن جوانان و نوجوانان با قوی ترین شخصیت های 

رسانه ای هالیوود رمزگذاری شده است«.
کلیدواژه ها: رمزگذاری و رمزگشایی، هال، گفتمان تشیع و غرب.

 ztalebkish@yahoo.com .1. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
MtAbbasi@rose.shirazu.ac.ir .2. استادیار گروه علوم اجتماعی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز
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 تحلیل و بررسی اوباشگری در فوتبال ایران
 ذیل بحث "فرایند متمدن شدن" نوربرت الیاس

سیده زهرا طالب کیش 1، دکتر اسفندیار غفاری نسب2

پژوهش حاضر درصدد تحلیل و بررسی اوباشگری در فوتبال ایران ذیل بحث "فرایند متمدن شدن" نوربرت الیاس 
است. فوتبال با محبوبیتی که در کشور ایران برخوردار است، باید پرورش دهنده بعد عقالنی، جسمانی، اجتماعی، عاطفی 
ــته از ارزش های اسالمی است، باید به  ــد. و با توجه به اینکه جامعه ورزش ما جامعه ای برخاس و معنوی در جامعه باش

مسئله پرخاشگری به عنوان امر جدی و مهم توجه شود.
نوربرت الیاس با تأکید بر ضرورت توجه به نسبی بودن تأثیر عوامل مختلف در صورت بندی ها و فرایند اجتماعی 
و نیز توجه به صیرورت تاریخی آن ها، پایه های "جامعه شناسی آرایشی" یا به تعبیری دیگر از خود او، "جامعه شناسی 
فرایند" را مستحکم ساخته است. فی المثل در فوتبال، افراد ضمن اینکه با تیم مقابل در مبارزه هستند با خودشان هم 
مبارزه یا به عبارت رایج تر رقابت می کنند. این رقابت فردی و گروهی که در جریان مستمر حمله و دفاع و ساکن کردن 
و تحرک بخشیدن انجام می گیرد، سیالیتی زیبا به فوتبال می بخشد. و عصر متمدن کنونی برای عدم اعمال خشونت بر 
دیگری، محدودیت ها و به یک معنا خشونت های بسیاری را در قالب آداب و قواعد رفتاری بر بدن تحمیل می کند. به 
نظر نوربرت الیاس، در عصر جدید، بشر دائماً خود را کنترل می کند و تحت انضباط قرار می دهد. بر اساس این چارچوب 
تئوریک، خشونت در فوتبال را می توان به مثابه نوعی محل زندگی جسمانی در نظر گرفت. محلی برای تجلی و ظهور 

رفتارها و خشونت هایی که به طورمعمول مجاز شمرده نمی شوند.
کلیدواژه ها: فرایند متمدن شدن، انضباط، اوباشگری در فوتبال، جامعه شناسی آرایشی، نوربرت الیاس.

ztalebkish@yahoo.com .1. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
yahoo.com@eghafari2۰۰1 .2. دانشیار گروه علوم اجتماعی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

167

معضل تکثر پارادایمی در نظریه های جامعه شناسی
و راه حل های تلفیقی

قربان علی فکرت1

جامعه شناسی از همان بدو تأسیس با معضل تکثر نگرشی و روشی پیوند خورده است: کنت و دورکیم و تا حدودی 
ــر پدیده های اجتماعی را به سان پدیده های طبیعی می پنداشتند و از همین رو روش های پذیرفته شده در علوم  اسپنس
طبیعی را برای مطالعه پدیده های اجتماعی تجویز می کردند و تبیین و مهار و پیش بینی را به یکسان هدف آن دو در نظر 
می گرفتند؛ درحالی که زیمل و وبر برداشت متفاوت از پدیده های اجتماعی و به تعبیر دیگر موضوع جامعه شناسی داشتند 
ــت زمان تکثر پارادایمی  و هم ازاین رو روش و نیز اهداف متفاوت برای علوم اجتماعی تعریف نمودند. به موازات گذش
در جامعه شناسی جنبه ی پروبلماتیک به خود گرفت و برخی از جامعه شناسان بزرگ را وادار به واکنش نمود. در نوشتار 
فرارو نخست به چگونگی و چرایی تکثر پارادایم ها در جامعه شناسی پرداخته شده و دو نمونه از بنیانی ترین دوگانگی های 
جامعه شناسی را به بحث گرفته است و سپس چند دسته از مهم ترین و به روزترین واکنش های انجام شده را که سعی در 
فراروی از این دوگانگی ها و شکاف ها دارند، بررسی کرده است. در نهایت ضمن ارزیابی گذرا از مساعی فوق و نشان 
دادن پاره ی از محدودیت ها و کاستی های هرکدام؛ به یک تالش نظری نوصدرایی در جهت حل شکاف محوری در 

علوم اجتماعی- ساختار و عاملیت- و مفهوم سازی متفاوت از جامعه اشارت رفته است.
کلیدواژه ها: تکثر پارادایمی، نظریه های جامعه شناسی، عاملیت و ساختار، تفسیر و اثبات، رویکرد تلفیقی، رویکرد 

نوصدرایی.

qa.fekrat@gmail.com)1. دانش پژوه مقطع دکتری جامعه شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره
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اصالت فرد، جامعه یا یک نظریه تلفیقی؛
مقایسه دیدگاه شهید مطهری و نوربرت الیاس

سیده زهرا طالب کیش1، سید سعید زاهد زاهدانی2

در این پژوهش سعی در تبیین نظریه نوربرت الیاس3 و مقایسه آن با دیدگاه های شهید مطهری در باب فرد و جامعه 
شده است. این تحقیق با روش اسنادی انجام شده است. در این تحقیق لوازم دستیابی به یک نظریه کامل در توضیح 
رابطه فرد و جامعه در سه دسته قرار می گیرد: 1- کشف مکانیسم های ارتباطی بین فرد و جامعه. 2- کشف خصوصیات 
حاکم بر فرد. 3- کشف خصوصیات حاکم بر جامعه. الیاس توانسته در موردی خاص، به پیشبرد نظری تبیین کمک 
کنند )به این معنا که نوعی خصوصیت شناسی از فرد و جامعه را انجام داده است(؛ اما در بین متفکران مسلمان، شهید 
ــی فرد و جامعه، عامل ربط بین این دو سطح را نیز  ــته عالوه بر خصوصیت شناس ــطحی باالتر توانس مطهری در س
شناسایی کرده و تبیین همه جانبه تری ارائه دهد. در نظریه شهید مطهری عنصر سوم مستقل است و در ایجاد توازن 

بین فرد و جامعه موفق است اما در دیدگاه الیاس به سلطه جمع بر فرد منتهی می گردد.

کلیدواژه ها: فرد، جامعه، تلفیق، مطهری، الیاس.

ztalebkish@yahoo.com .1. دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
zahedani@shirazu.ac.ir 2. دانشیار گروه علوم اجتماعی و برنامه ریزی و رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز
3. Elias
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»هستی شناسی اجتماعی« در حکمت صدرایی
)بررسی بنیادهای نظری »فلسفه علوم اجتماعی« در حکمت متعالیه(

غالمحیدر کوشا1

ــای اجتماعی« و »فرایندها و  ــوه ی وجود »موضوعات اجتماعی«، »واقعیت ه ــی اجتماعی« به نح »هستی شناس
رخدادهای اجتماعی« می پردازد و به ایده هایی در باب مطالعه ماهیت، ویژگی ها، ساختار و عناصر خودآگاه در زندگی 
اجتماعی توجه می کند. اصول هستی شناختی صدرایی از جمع افراد، صورت نوعی جامعه را بر محور افق های معرفتی 
و معنوی پدید می آورد. انسان در اُفق تعامل دیالکتیکی وجودی با ساختارها و عناصر ساختاری جامعه ارتباط می یابد و 
ــوژه و اُبژه برمدار واحدی گردهم می آید. جامعه، مانند سایر امور وجودی جهان، حاوی »حرکت جوهری«  این گونه س
ــت. عوامل انسانی و کنش های نیتمند آن ها، کلیت جامعه را به سوی کمال یا انحطاط رهنمون می کند. انسان که  اس
تالقی امکان ها و فعلیت ها است، از خالل عمل صالح و ایمان حقیقی حیث امکانی را عبور می دهد و به تجرد عقلی و 
هویت الهوتی دست می یابد. معرفت، امر وجودی و بخشی از فعلیت هایی است که انسان مادی را به هستی الیزال 

مطلق الهی پیوند می زند و از این مسیر سعادت انسانی و حیات طیبه انسانی فرصت بروز می یابد.
این مقاله درصدد است با بررسی بنیادهای فلسفی حکمت متعالیه، ظهور نظری اندیشه صدرایی را در علوم اجتماعی 
تحلیل کند. با تحلیل بنیادهای صدرایی علوم اجتماعی، راه بومی کردن علوم اجتماعی هموارتر و امید به شکل گیری 

نظریه های اجتماعی اسالمی در مقیاس کالن افزون تر خواهد شد.
کلیدواژه ها: هستی شناسی اجتماعی، نظریه اجتماعی صدرالمتألهین، فلسفه اجتماعی صدرالمتألهین، هستی شناسی 

اجتماعی حکمت صدرایی.

Gh.koosha@gmail.com 1. دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
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جایگاه »انگاره پژوهی« در اندیشه اجتماعی حوزوی
)جریان شناسی اسالمی سازی علوم انسانی در تحقیقات اجتماعی حوزه علمیه قم(

غالمحیدر کوشا1

ــان دهد که مفهوم »انگاره« و رویکرد »انگاره پژوهی« در محافل عملیـ  پژوهشی  ــت نش این مقاله درصدد اس
حوزوی کی و چگونه فراگیر گردیده است؟ متفکران حوزوی معاصر بیش از هرزمانی به تحقیقاتی روی آورده اند که 
مبادی فلسفی و متافیزیکی نظریه ها و علوم را آشکار ساخته و زمینه تکوین و تدوین نظریه هایی اجتماعی با بنیادهای 
استوار و قابل قبول در محافل علمی جهان را فراهم آورد. نتیجه حاصل از تحقیق پیش رو این است که مفهوم، نظریه 
و چارچوب فکری از یک فرهنگ و نظام علمی به فرهنگ و نظام علمی دیگر به صورت تصادفی و دلبخواهی منتقل 
نمی شود. انتقال مفهوم و نظریه های علمی تابع منطق فرهنگی و زیرساخت های نظری است. انگاره پژوهی با دخالت 
ــی وارد فضای حوزوی گردیده است. 1. دریچه های تعامل فرهنگی میان نظام های علمی مختلف،  ــه عنصر اساس س
ــده و 3. نخبگان علمی که مدیریت  ــو با نظریه ها و نظام مفهومی واردش ــفی همس ــاخت های نظری و فلس 2. زیرس
ــو را بر عهده دارند. این سه عنصر به صورت توأمان  دریچه های تعامل و گزینش مفاهیم، روش ها و نظریه های همس

زمینه شکل گیری انگاره پژوهی را در فضای حوزوی دسترس پذیر ساخته است.
کلیدواژه ها: انگاره، انگاره پژوهی، تفکر اجتماعی حوزوی، جامعه شناسی معرفت، اندیشه حوزه، پارادایم.

.

1.  دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛
Gh.koosha@gmail.com 
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ویژگی های قوم پشتون و تأثیر آن بر شکل گیری طالبان

 محمد محسنی1

ــتناد به برخی از آموزه های تفکر اسالمی همانند جهاد، در زمره جنبش های  ــهور طالبان به دلیل اس به اعتقاد مش
ــده است. اما بر خالف این باور عمومی به نظر می رسد ساختارهای قومی پشتون یکی  ــالمی ارزیابی ش بنیادگرای اس
ــت. طالبان  ــده اس ــمار می آید که کمتر بدان توجه ش از عوامل مهم تأثیرگذار بر ظهور طالبان در دوره معاصر به ش
ــتون دارد، دیدگاه ها و انگیزه های آن ها تا حد زیادی الگوها و  ــه در فرهنگ و جامعه قبیله ای پش به دلیل آن که ریش
ارزش های فرهنگی محیط اجتماعی پشتون را منعکس می کند. تفوق طلبی، اسطوره عصبیت و اصول پشتونوالی از 
جمله مؤلفه های مهم پشتونی است که بر طالبان و فرایند پیدایش آن تأثیرگذار بوده است. زوال هژمونی طوالنی مدت 
پشتون ها، احساس سرخوردگی شدیدی را میان آن ها به وجود آورد. این عقده حقارت هویت جمعی آنان را با چالش 
ــم و ظهور آن در قالب جنبش افراطی طالبان را به همراه داشت. این  ــدن پشتونیس مواجه نمود. این امر رادیکالیزه ش
نوشتار با روش اسنادی به دنبال واکاوی و اثبات این ادعا است که برخی اصول و ویژگی های جامعه قبیله ای پشتون در 

شکل گیری و شناخت ماهیت طالبان نقش کلیدی دارد.
کلیدواژه ها: فرهنگ، قوم، قبیله، پشتون، طالبان، افغانستان.

1  - کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
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علل خشونت ورزی و عوامل مؤثر بر آن

سید عبداهلل حسینی

ــی از علل خاصی است. چرا انسان ها در حالت های  ــونت وصف رفتارهای انسان که مثل هر پدیده دیگر ناش خش
خاصی خشونت می ورزند؟ و چه علل و عواملی در ایجاد و تشدید رفتارهای خشن نقش دارد؟ از نظر فلسفی و اخالقی، 
ــد، طمع، نیاز، هوس، جهل )حق پنداری( و تصور  ــانی هم چون خشم، تکبر، حس ــونت حاالت نفس علت اصلی خش
کارآمدی است. اما عوامل درونی و بیرونی متعدد دیگری مثل، عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تربیتی وجود 
دارد که چون بر حاالت نفسانی انسان، تأثیرگذار است، در خشونت نقش دارد که می توان آن ها را عوامل تأثیرگذار در 
خشونت نامید. در این نوشتار، نخست علل پیدایی خشونت بررسی و سپس عوامل مؤثر در حاالت نفسانی، معرفی و 

چگونگی نقش و تأثیر آن تبیین شده است.
کلیدواژه ها: خشونت، خانواده، علل، عوامل مؤثر.
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خشونت خانوادگی و مسئولیت ما

دکتر سید عبداهلل حسینی

ــونت ها در جوامع بشری است. خشونت خانوادگی افزون بر  ــتر بخش مهمی از خش زندگی و روابط خانوادگی بس
این که خود یک بحران است، منشأ بحران و آسیب های متعدد دیگری هم هست. هرچند مطالعات و تحقیقات زیادی 
درباره خشونت خانوادگی انجام شده است، اما هنوز زوایای پنهانی در آن وجود دارد. این که خشونت خانوادگی چیست؟ 
چندگونه است؟ چه پیامدهایی دارد؟ و در قبال آنچه مسئولیت انسانی و دینی داریم؟ مهم ترین سؤاالتی مطرح در این 

مسئله است. در این تحقیق تالش شده است تا با نگرش جدید، به این سؤال ها پاسخ داده.
کلیدواژه ها: خشونت، خانواده، خشونت خانوادگی، گونه ها، پیامدها.
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بایسته های روش شناختی تولید نظریه در عرصه های جدید اجتماعی 
از منظر اسالمی

حسن یوسف زاده1

اهمیت سخن از تحّول در علوم انسانی شاید در خأل و بدون توّجه به ساحت های زیست اجتماعی چندان روشن 
ــرفت های علوم طبیعی رخ نداد، سخن از علوم  ــد. همچنان که در مغرب زمین هم تا زمانی که پیش و قابل بحث نباش
انسانی در میان نبود. مهم ترین نکته ای که علوم انسانی را به مرکز مباحثات دانشگاهی کشاند، پیشرفت های مادی در 
مغرب زمین بود. ظهور و رشد علوم انسانی در ایران نیز مرهون آمدوشدهای محصالن ایرانی به فرنگ و نیز انگیزه 
غربی ها برای همراه کردن مشرق زمین با خود در جهت گسترش فرهنگ غرب و ایجاد بازارهای اقتصادی جدید بود. 
در سال های اخیر نیز که از سوی مقام معظم رهبری این بحث به صورت جدی مطرح و مطالبه می شود، در بستر نگاه 
به پیشرفت قابل تبیین است. در همان فضایی که الگوی پیشرفت و سبک زندگی اسالمی مطرح می شود، تحّول در 
علوم انسانی نیز به طور جد مورد توّجه ایشان قرار می گیرد. درنتیجه، در نسبت علوم انسانی با پیشرفت و سازوکارهای 
آن بهتر می توان جایگاه این بحث را تبیین کرد. رشد و گسترش علوم انسانی اسالمی درگرو روش شناسی های دقیق و 
ارائه راهکارهای علمی متناسب در عرصه هایی است که نماد فرهنگ و تمدن اسالمی به شمار می روند. عرصه هایی از 
قبیل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی اسالمی به دلیل شمول و کلیتشان همه عرصه های علوم انسانی 
را دربر می گیرند و اهتمام به روش شناسی و نظریه پردازی در این دو عرصه نقطه ثقل تحّول در علوم انسانی به شمار 
می رود. علوم انسانی همچنان که پیشران توسعه در مغرب زمین به شمار می رود، عنصری تعیین کننده در تحقق الگوی 
اسالمی پیشرفت و نیز سبک زندگی اسالمی در جهان اسالم تلقی می شود. تغییر مسیر علوم انسانی از رویکردهای 
ــوی مسائل اسالمی و حّتی بومی، استلزاماتی دارد که در این مقاله مورد توّجه قرار می گیرد. بدین  غربی به سمت وس
ترتیب با بهره گیری از ظرفیت روِش »پیاز پژوهش« ساندرز، در پاسخ به این پرسش که از نگاه اسالمی، نظریه پردازی 
در عرصه های جدید دارای چه استلزاماتی است، دیدگاه نظری و روش شناسانه برخی از متفکران اسالمی معاصر )شهید 

usefzadeh.h@gmail.com 1. فارغ التحصیل دانشگاه باقرالعلوم



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

175

ــاد، عابدی، پارسانیا( در جهت دست یابی به الگوی روش شناسانه  صدر، محمدتقی جعفری، جوادی آملی، اعرافی، رش
مناسب در تحّول علوم انسانی بررسی و نتیجه این شد که ورود به هرگونه مبحث کاربردی ازنظر گاه اسالمی، نیازمند 

توّجه توأمان به فلسفه، اخالق و فقه به صورت منظومه ای است.
کلیدواژه ها: روش شناسی، نظریه پردازی، علوم انسانی، علوم اسالمی، تحّول در علوم انسانی، کنگره علوم انسانی.
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 واکاوی نقش انواع سرمایه 
در عهدنامه ی علی بن ابی طالب با مالک اشتر نخعی

دکتر شیرزاد طایفی 1

از جمله منابع اصلی و گران سنگ برای درک و فهم هر چه بهتر بن مایه های اسالم ناب محّمدی، نهج البالغه ی 
ــمندی با محوریت نهج البالغه، به خصوص بخش  ــت؛ ازاین رو، پژوهش های قابل اعتنا و ارزش علی بن ابی طالب اس
مکاتبات حضرت علی )ع(، انجام شده و وجوه گوناگون آن مورد واکاوی قرار گرفته است. در این پژوهش، بر آنیم با 
بهره گیری از پژوهش های کتاب خانه ای و اسنادی و با تکیه بر روش استقرایی- تحلیلی، به تبیین عهدنامه ی علی بن 
ابی طالب با مالک اشتر نخعی بپردازیم. در چارچوب نظری بحث، پی یر بوردیو سرمایه را منبعی می داند که قدرت به 
بار می آورد و در تقسیم بندی جامع، سرمایه را به چهار دسته تقسیم می کند: سرمایه ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
نمادین. حال، با مطالعه و مداّقه در عهدنامه ی حضرت علی )ع( با مالک اشتر، به گونه های مختلف با انواع سرمایه- به 
مفهومی که بوردیو مطرح می کند- مواجه می شویم که هر یک به صورتی ظرفیت بروز یافته اند و مجموع این ظهور 
و بروز، منجر به ایجاد قدرت می شود. از این میان، دو سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی از بسامد باالتری برخوردارند و 
بر اساس آنچه بوردیو مطرح می کند، بهره مندی از سرمایه های فرهنگی و اقتصادی، دو سرمایه ی دیگر )اجتماعی و 
نمادین( را به همراه خواهد داشت که مفاهیم مطرح در عهدنامه و تحلیل کاربردی آن، خود، دلیلی است بر اندیشه ی 

واال و غنای فکری و روحی حضرت علی )ع(.
کلیدواژه ها: نهج البالغه، مالک اشتر، جامعه شناسی، انواع سرمایه، پی یر بوردیو.

 

sh_tayefi@yahoo.com 1. فارغ التحصیل دانشگاه عاّلمه ی طباطبائی
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مدل تبلیغ بین المللی اسالم بر مبنای نظریات ارتباطات بین الملل

احمد اولیایی1

 تبلیغ بین المللی دین اسالم یکی از اصول اساسی دین مبارک اسالم است که در بررسی های کالمی و روایی و 
قرآنی اثبات می شود. طبیعی است که تبلیغ در عرصه جهانی نیاز به بستر و ابزار مناسب دارد. توسعه تکنولوژی و ورود به 
عرصه ارتباطات بین الملل که سهولت انتقال پیام و فرهنگ ها را به همراه داشته است می تواند بستر مناسب برای تبلیغ 
دین در عرصه بین الملل باشد. ارتباطات بین الملل به معنای ارتباطات فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی که بر مبنای 
حقوق بین الملل و قراردادهای و تعهدنامه های بین المللی در جریان است و کارکردهایی چون انتقال افکار و فرهنگ های 
متفاوت به جهانیان را دارد دارای قابلیت ها و ابزارهایی ست که مبلغان دینی می توانند با به کارگیری آن ها مسیر تبلیغ 
جهانی دین را هموارتر طی کنند. شناخت ارتباطات بین الملل و ظرفیت های آن در جهت تبلیغ بین الملل دین اسالم، 
مسئله ای ست که باید با تحقیق و پژوهش موردبررسی قرار گیرد. با روش توصیفی تحلیلی می توان به بررسی نظریات 
ارتباطات بین الملل پرداخته و پس از تبیین اصول تبلیغ، به ظرفیت های ارتباطات بین الملل و تبلیغ بین المللی دین دست 
یافت. در نهایت نظریاتی مانند حوزه عمومی، جامعه اطالعاتی و جهانی سازی می تواند نظریاتی باشند که توجه به آن ها 
ظرفیت هایی را در راستای تبلیغ دین روشن می سازد. همچنین در نظر گرفتن قوانین بین المللی ارتباطات مانند اصل 
آزادی بیان و مذهب در این راستا بسیار راهگشا است. به نظر می رسد درنهایت تدوین مدل تبلیغ بین المللی تنها راه حل 
استفاده از ظرفیت های ارتباطات بین الملل برای تبلیغ بین المللی دین در عصر ارتباطات می باشد. مدل هفت مرحله ای 
تبلیغ بین المللی دین که دارای مراحل پژوهش های بنیادین، نتیجه گیری کاربردی، تدوین راهبردها، اعتبار سنجی، اتخاذ 

تصمیم، اجرا و بازخوردگیری است می تواند مدلی مطلوب برای حل مسئله تبلیغ جهانی دین باشد.
کلیدواژه ها: ارتباطات بین الملل، تبلیغ بین الملل، نظریات ارتباطات بین الملل، مدل تبلیغ بین الملل، تبلیغ جهانی 

اسالم.

 1. طلبه خارج حوزه، دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم قم،
ahmad.olyaei@gmail.com 
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ارزیابی مجدد فرضیه های پایه ای مکتب نوسازی در توسعه و پیشرفت از راه ارزش های 
دینی

مهدی نصیری1

ــی، یعنی دیدگاه ساخت گرایی- ــتر ملهم از دو دیدگاه عمده جامعه شناس ــعه جهان سوم، بیش نظریه پردازان توس
ــعه و پیشرفت در کشورهای جهان سوم و ارائه راه حل  ــه های توس کارکردگرایی و دیدگاه تضاد به بحث پیرامون ریش
ــازی کالسیک نقد و بررسی شده و  ــاس رویکرد اول، ابتدا دیدگاه نوس در این زمینه پرداخته اند. در این پژوهش، بر اس
در نهایت ویژگی های فرهنگ شیعی بر اساس چارچوب نظریه نوسازی جدید بیان می شود. این پژوهش پس از بیان 
تاریخچه، خاستگاه، اصول، قضایا و آرای برخی از صاحب نظران رویکرد نوسازی کالسیک، به مقایسه آن با رویکرد 
نوسازی جدید و اندیشه صاحب نظران آن به ویژه در مورد جامعه ایران پرداخته و جایگاه هر یک از این دو نظریه در علوم 
اجتماعی ایران را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در این نوشتار اشاره شده که ارزش ها و خصایص فرهنگی شیعی نقش 
به سزایی در توسعه همه جانبه داشته و بستر اجتماعی را برای رسیدن به پیشرفت فراهم می آورد. به بیان دیگر ویژگی های 
مذهب شیعه نه تنها مانعی برای توسعه و پیشرفت نبوده بلکه شناخت و کاربست آن زمینه ساز توسعه و پیشرفت است. 
نکته حائز اهمیت در این مقاله توجه به رابطه برخی از مؤلفه های دینی با فرهنگ توسعه و پیشرفت بوده و به برخی 
از این مؤلفه ها اشاره می شود. روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و داده های اولیه بر اساس روش کتابخانه ای 
گردآوری شده است. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به مفهوم توسعه بر اساس مؤلفه های و شاخص های دینی است.

کلیدواژه ها: توسعه، نوسازی کالسیک، نوسازی جدید، مذهب شیعه، ارزش های دینی.

mahdinasiri1@yahoo. ،ــی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، بورسیه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1. دکترای جامعه شناس
com
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خاستگاه نظریه های اطالع رسانی:
قرآن یا غرب؟

دکتر حمید قاضی زاده1، دکتر حیدر مختاری2، دکتر نوروز شفیع تبار سماکوش3

هدف: هدف این پژوهش بررسی منشأ نظریه های عمده ی اطالع رسانی و ارتباطات امروزی با واکاوی آن ها در دو 
منبع اصلی قرآن و نظام غرب است تا نقش مؤثر قرآن در تبیین این نظریه ها مشّخص شود.

ــه ی نظریه های  ــت که با واکاوی متون مرتبط و مقایس ــش: مطالعه حاضر تحلیلی و هرمنوتیکی اس روش پژوه
اطالع رسانی غربی با سوره و آیه های قرآن کریم در باب اطالعات و اطالع رسانی انجام می شود.

یافته ها: برخالف اّدعای بسیاری که خاستگاه نظریه های عمده ی اطالع رسانی را زاییده ی فکر اندیشمندان غربی 
می دانند و توسعه بنگاه های سخن پراکنی بزرگ را ناشی از تکیه بر نظریه های اطالع رسانی غربی تلقی می کنند، بررسی 
دقیق متون و تکیه بر استاندارهای تخصصی حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و مقایسه ی آن ها با آیات مرتبط قرآنی 
نشان می دهد، خاستگاه و منشأ پیدایش نظریه های عمده ی اطالعاتی قرآن کریم است و این کتاب مقدس، عالوه بر 

نقش آفرینی ر این زمینه، در ابعاد علمی دیگر نیز به طور چشمگیری راهگشاست.
نتیجه گیری: خاستگاه نظریه های مهم اطالع رسانی و نظام های اطالعاتی دنیا قرآن کریم است که در این میان، 
ــایه ی غفلت  ــکل پنهانی از قابلیت های آن بهره برده و در س ــی از روش قرآن کریم، به ش ــانه های غربی، به تأس رس
ــبقت را از آنان ربوده اند. توّجه به دیگر قابلیت های قرآن و استخراج  ــالم، گوی س ــمندان جهان اس و کم کاری اندیش

نظریه های جدید از آن ازجمله وظایف ما مسلمانان است.
کلیدواژه ها: نظریه های اطالع رسانی، قرآن کریم، جهان غرب.

ghazi.hamid@gmail.com 1. استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور
mokhtariazad@gmail.com 2. استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور

n.shafitabar@yahoo.com 3. استادیار گروه معارف اسالمی. دانشگاه پیام نور
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بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسالمی

سید سعید زاهد زاهدانی1 مریم هاشم پورصادقیان2

از دیرباز جریانات فکری متفاوتی در ایران حاکم بوده اند و هر یک به گونه ای به زن و حضور اجتماعی او نگریسته اند. 
انقالب اسالمی ایران در سال 57 شرایطی را فراهم کرد که منجر به ایجاد نگرش تازه ای پیرامون زن شد. هدف اصلی 
ــی و ارزیابی جریانات فکری متفاوتی بوده است که بعد از انقالب اسالمی در کنار جریان فکری  مطالعه حاضر، بررس
اصلی انقالب اسالمی وجود داشته اند و هر یک به گونه ای به ارائه الگوی حضور اجتماعی زنان پرداخته اند. سه جریان 
سنت گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی و تمدن گرایی به عنوان مهم ترین جریانات فکری موجود در بستر اسالمی در 
نظر گرفته شده اند. ازاین رو با استفاده از روش اسنادی، ابتدا مؤلفه های اصلی حاکم بر نگرش هر یک از این جریانات 
بررسی شدند و سپس رابطه هر مؤلفه با مسائل زنان نیز اشاره شدند؛ نهایتاً، موضع گیری خاص این سه جریان نسبت 
به نحوه حضور اجتماعی زنان به صورت سه رویکرد خانواده گرایی، جامعه گرایی و تکامل گرایی طبقه بندی شد و مدل 
جامع رویکرد نظری جریان تمدن گرایی اسالمی نسبت به حضور اجتماعی زنان ارائه شد. مقایسه این جریانات فکری 
نشان می دهد که جریان تمدن گرایی اسالمی با اتخاذ نگرشی مجموعه نگرانه و رویکردی تکامل گرایانه نسبت به زن، 

الگوی کامل تری را ارائه می کند.
کلیدواژه ها: زن، جامعه، سنت گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی، تمدن گرایی اسالمی.

zahedani@shirazu. 1. دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز و رئیس پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز
ac.ir

s.mhashempour@rose. ــیراز ــکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه ش ــجوی دکتری جامعه شناسی و عضو پژوهش 2. دانش
shirazu.ac.ir
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انواع اطالع رسانان و کارکرد آنان از منظر قرآن

نوروز شفیع تبار سماکوش1، حمید قاضی زاده2، دکتر حیدر مختاری3

ــائل و برای تمامی دوران ها نکاتی ارزنده و آموزنده دارد. مفاهیم علمی امروزی نیز با تدبّر در  قرآن در همه ی مس
قرآن آشکار می شوند. اّطالعات و مفاهیم مرتبط با آن هم نمونه ای از آن هاست. اّطالعات و اّطالع رسانی همواره در 
ــته است و این نقش در دنیای اّطالعات و ارتباطات امروزی برجسته تر شده است. هدف این  زندگی نقش مهّمی داش
مقاله ی اکتشافیـ  تحلیلی، کشف عوامل اطالع رسانی )اطالع رسانان( در قرآن و کارکرد آن ها با تأمل در معانی آیات 
قرآنی و تفاسیر آن هاست. ابتدا مفهوم اطالع رسانی و اطالع رسان در متون علمی واکاوی شده و تعریف عملی اتی آن ها 
عرضه شده است. سپس، آیات قرآن و تفسیر آن ها در این باب اساس کار قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده، 
اطالع رسانان مختلفی از منظر قرآن دست اندرکار اطالع رسانی درست و غلط با اهدافی خیر و شر، در قالب پیدا و پنهان 
هستند. توّجه به نوع و کارکرد این اطالع رسانان، راهنمای ما در عرضه، جستجو و کسب اطالعات در جهان امروز است. 
توجه به این نمودهاِی الهام بخش، آگاهی ما را از این عوامل عصر اطالعات بیشتر می کند و مبنای تحقیقات جّدی و 

جدیدی را در این عرصه می گشاید.
کلیدواژه ها: اطالعات، اطالع رسان، اطالع رسانی، قرآن کریم.

n.shafitabar@yahoo.com 1. استادیار، گروه معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور
ghazi.hamid@gmail.com 2. استادیار، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

mokhtariazad@gmail.com 3 استادیار، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
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درآمدی بر وظایف روابط عمومی از منظر قرآن کریم

عباس مصالیی پور یزدی1، روح اهلل داوری2

روابط عمومی از جهت اصطالحی به معنای دادن اطالعات به مردم و تالش برای تغییر گرایش ها و رفتار مردم 
ــم و چراغ یک دستگاه و مغز متفکر و موتور محرکه یک دستگاه است. بررسی مهم ترین  ــت. روابط عمومی، چش اس
وظایف و کارکردهای روابط عمومی اسالمی در یک سازمان و مؤسسه اسالمی با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم 
از اهداف نگارش این مقاله است. محور قرار دادن قرآن کریم، تأکید بر اخوت اسالمی، توکل بر خداوند متعال، تواصی 
ــرات دیگران، از مهم ترین آموزه های قرآن کریم ناظر به تمامی  ــه حق، صبر و مرحمت، و باالخره بهره گیری از نظ ب
ــت. تأکید بر تکریم و بزرگداشت شعائر الهی، دقت در محتوای خبر، تأکید بر  ــالمی اس فعالیت های روابط عمومی اس

صداقت و پرهیز از غلو از مهم ترین آموزه های قرآن کریم ناظر به فعالیت های رسانه ای روابط عمومی اسالمی است.
کلیدواژه ها: روابط عمومی اسالمی، وظایف و کارکردهای روابط عمومی اسالمی، قرآن کریم و اطالع رسانی.

1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السالم
rdavari68@gmail.com ،)2. دانشجوی دکترا تفسیر تطبیقی دانشگاه قم )نویسنده مسئول
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رسانه و ذهنیت سیاسی مقایسه ماهواره و رسانه ملی
بازتعریف مفاهیم اساسی سالمت در پارادایم اجتهادی تفکر قرآنی

دکتر سید جواد حسینی کوهی خیلی1

 امروزه بعضی از واژه های عمومی و حتی مفاهیم اساسی در علوم به دالیل مختلف ازجمله دخالت مبانی، اصول 
و اعتقادات متفاوت در پارادایم های فکری مختلف، معانی متفاوتی پیدا می کنند. در بعضی از مواقع این تفاوت تعاریف 
“مفاهیم اساسی” در علوم، سبب اختالف دانشمندان در برداشت ها، استراتژی ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و 

عملکردها نیز خواهد شد.
ــالمت” و مفاهیم اساسی مرتبط با آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در پارادایم های مختلف معانی  واژگان “س
متفاوتی پیدا می کنند. هدف اصلی در این پژوهش ضمن بیان تعاریف گوناگون این مفهوم در پارادایم های رایج موجود، 
ــالمت و مفاهیم اساسی مرتبط با آن از طریق تفحص اجتهادی، تنها در  ــف نوع نگاه و تعریف قرآن از واژگان س کش
ــناختی در قرآن و آموزه های دینی است. قرآن به عنوان کالم وحی و کتاب هدایت، انسان  ــی از مبانی معرفت ش بخش
را محور خلقت و جهان هستی دانسته و برای او و تمام شئونات اساسی اش گزاره های مستقیم و غیرمستقیمی جهت 

هدایت به سمت رشد و شکوفایی و رسیدن به کمال انسانی ارائه کرده است.
ازجمله این مفاهیم اساسی، مفهوم سالمت و موضوعات وابسته به آن است، که برای فهم دقیق آن می بایست، ابتدا 
این مفاهیم را که اغلب در پارادایم تفکر خاص غربی تعریف شده اند، در پارادایم اجتهادی تفکر توحیدی قرآن تعریف، 
یا به عبارت صحیح تر، بازتعریف نمود. تا آنگاه در راستای این فهم دقیق، و بازتعریف مفهوم سالمت و مفاهیم اساسی 
مرتبط با آن، مبادرت به تدوین شاخص ها، استراتژی ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و عملکردهای الزم حوزه 

سالمت در پارادایم تفکر قرآنی نموده و درنهایت به تدوین نظام جامع سالمت در پارادایم تفکر قرآنی پرداخت.
در این پژوهش برای اولین بار، به دلیل اختصار ضمن برشمردن تنها بعضی از مبانی معرفت شناختی سالمت و سالمت 
اجتماعی از منظر قرآن، مبادرت به بازتعریف مفاهیم اساسی حوزه سالمت مانند، “سالمت”، “بهداشت”، “نظام سالمت”، 

“سالمت اجتماعی”، در پارادایم اجتهادی تفکر قرآنی نموده و به متفکران و متخصصان این حوزه ارائه شده است.
کلیدواژه ها: پارادایم، سالمت، سالمت اجتماعی، نظام سالمت، بهداشت، تفکر قرآنی.

hosseinikohikheili_javad@yahoo.com- 1. دانش آموخته حوزه علمیه قم- دکترای پزشکی علوم پزشکی کاشان
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 مرور ادبیات مطالعات سبک زندگی 
در آثار برخی از اندیشمندان مسلمان

سید محمدتقی موسوی فر1

سبک زندگی یکی از مباحث نوین و راهبردی عصر حاضر است. توصیف یا تجویز حاالت و گفتارها و رفتارهای 
ــالم آخرین دین الهی و کامل ترین برنامه  ــاحت های زندگی را سبک زندگی گویند. دین مبین اس ــانی در همه س انس
تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت بشر است. جهان بینی آن فرامکانی و فرازمانی یعنی جهان شمول و جاودانه است. از 
ــعادت انسان برنامه ریزی برای امور روزمره و مسائل زندگی است. معارف اسالمی تمام ابعاد زندگی را  ارکان تأمین س
شامل می شود و در یکایک این مسائل مبنا یا اصل یا راهکار عملی ارائه می دهد. سبک زندگی با کلیدواژه های ادب 
ــت و در حوزه اخالق و احکام نیز عالوه بر آداب و سنن می توان در  ــنت در منابع اصیل اسالمی قابل پیگیری اس و س

جستجوی مسائل و معارفش بود. اندیشمندان مسلمان نیز از دیرباز دغدغه تدوین و تبیین در این حوزه را داشته اند.
یکی از کاستی های پژوهش های اخیر سبک زندگی عدم التفات یا بهره وری از میراث سبک زندگی در تاریخ و تمدن 
ــالمی است. به این معنا که با نوظهور پنداشتن مسئله سبک زندگی دیگر کسی به پیشینه این مباحث  و فرهنگ اس
در آثار اسالمی نپرداخته است )و اگر پرداخته بسیار ناقص و اشاره وار است(. تحقیق حاضر درصدد تبیین و تشریح این 
مدعا است که اندیشمندان مسلمان از دیرباز دغدغه تبیین و تدوین در این حوزه را داشته اند. در این راستا در اولین گام 
ــت و در سه سبک سیره نگاری، اخالق نقلی و تلفیقی  ــالمی در این حوزه پرداخته اس به معرفی و طبقه بندی آثار اس

دسته بندی نموده و اختصاصات هر یک از این سبک ها را برشمرده است.
ــلمان، برای مطالعات جدید سبک زندگی می تواند از طریق  ــناخت ظرفیت های پژوهش های اندیشمندان مس ش

شناخت الگو، سبک، ساختار، مبانی و روش های این میراث ارزشمند، بسیار راهگشا باشد.
کلیدواژه ها: سبک زندگی، آداب، اخالق، اندیشمندان مسلمان، مرور ادبیات.

Mosavifar88@gmail.com 1. دانشجوی دکتری دانشگاه سراسری قم، رشته تفسیر
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 بررسی تطبیقی دکترین ام القرای جهان اسالم 
و شهر جهانی در عصر جهانی شدن

محمد اسکندری نسب1، عباس تقی پور2، بهمن بخشی،3 فرامرز بهرامی بهرام زاده4

از ابتدای انقالب اسالمی، دغدغه دولتمردان و مدیران تحقق ایران و خصوصاً شهر تهران به عنوان ام القری جهان 
اسالم بوده که با جهانی شدن و ایجاد شهرهای جهانی مصادف شده است. دکترین ام القری که ریشه در تفکر جدید 
ــایر نظریه پردازان جمهوری اسالمی دارد، با ایده شهر جهانی شباهت  ــالم و خصوصاً امام خمینی )ره( و س جهان اس
زیادی دارد گویی می توان همزمان هر دو ایده را در یک شهر مانند تهران محقق کرد. درنتیجه این مقاله بر آن است 
ــی مفهومی و کارکردی پروژه جهانی شدن و خصوصیات شهر جهانی، به صورت تطبیقی آن را در کنار ایده  تا با بررس
ام القری، در صدر اسالم، دوره جمهوری اسالمی و سایر اندیشمندان جهان اسالم، قرار دهد تا به این سؤال پاسخ دهد 
که آیا ام القری، می تواند همزمان شهر جهانی )در ادبیات جهان مدرن( باشد. نتیجه این مقاله نشان می دهد که این دو 
ایده از نظر مفهومی و کارکردی تخالف و تضادهای زیادی دارند و منشأ این ناسازگاری بستر تاریخی متفاوتی رشد و 

شکل گیری هر یک از این مفاهیم می باشد.
کلیدواژه ها: شهر جهانی، جهانی شدن، ام القری.

 1. دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تهران نویسنده مسئول، 
.eskandar.m1991@gmail.com

2. دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه تهران
3. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات توسعه، دانشگاه تهران

yahoo.com@faramarzbahrami46 ،4. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد
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گفتاری در اندیشه اجتماعی اقبال الهوری

محمد اسکندری نسب1، محمد شریعتی تبار، 2فرامرز بهرامی بهرام زاده3

اقبال الهوری به عنوان یک مصلح اجتماعی نه یک جامعه شناس قابل تأمل است و در این مقاله ابتدا تعریف وی 
ــه عرفانی موالنا و حتی فردگرایی غربی است شرح داده شده و سپس این انسان  ــان که برگرفته از قرآن، اندیش از انس
ــده را در مقوله خودی جای داده تا رابطه بین فرد و جامعه را نشان دهد. درواقع اندیشه خودی هم به گونه ای  تعریف ش
ــت که در اینجا اجتماع را به جای خداوند قرار داده تا چنین تأثیر  ــی اس ــی و خودشناس برگرفته از رابطه بین خداشناس
دوطرفه ای را نمایان کند و از این یافته خود برای مقاصد سیاسی و اجتماعی ملل مسلمین استفاده می کند. همچنین 
اقبال با رد فردگرایی افسارگسیخته سعی می کند بنیادی برای کنترل فردگرایی در نظر بگیرد که موجب بازگشت وی 

به اصول اولیه اسالم و سنت می شود.
ــمندان مسلمان چون شاه ولی اهلل، سید  ــت که می بینیم تحت تأثیر اندیش ــه از فرد به اجتماع اس در حرکت اندیش
احمدخان و سید جمال الدین قرار دارد. اصول اجتماعی فلسفه اقبال بر پایه اصلی فلسفه ولی اهلل پیرامون اختالفات میان 
جوهر دین و اصول قرار دارد. تحت تأثیر سید احمدخان و دو مفهوم اساسی او یعنی خودیاری و همکاری بین المللی قرار 
گرفت همچنین زیر تصورات جمال الدین در پیرامون احیای احادیث اسالمی و تعبیر تازه ای از اسالم است که درنهایت 
از این خیل تحلیل ها نسخه ای برای اصالح جامعه به ما می دهد. این نسخه همان اجتهاد است که موجب ارتباط مثبت 
بین سنت و دنیای جدید می شود. وظیفه اجتهاد را بر دوش روشنفکران و شاعران می گذارد تا رسالت واقعی آن ها در 

جامعه و نیاز جامعه به چنین اشخاصی را به ما نشان دهد.
کلیدواژه ها: اقبال الهوری، اسرار خودی، رموز بیخودی، اندیشه اجتماعی.

 1. دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. نویسنده مسئول،
.eskandar.m1991@gmail.com 

2. دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
faramarzbahrami46@yahoo.com ،3.کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

187

 آسیب های نوظهور بازی های رایانه ای در بین دانش آموزان
 )فرصت ها و چالش ها(

)موردمطالعه: شهر آزادشهر(

محمدرضا نعیمی1، علی اصغراصغری2، اشرف بای3

هدف از نوشتار حاضر بررسی اثرات منفی بازی های رایانه ای بر دانش آموزان پسر و دختر دوره تحصیلی راهنمایی 
ــی انجام شده و داده ها از یک نمونه 3۰۰ نفری از دانش آموزان دختر و پسر دوره ی  ــد. تحقیق به روش پیمایش می باش
ــتان آزادشهر در سال تحصیلی 96-95 گردآوری شده است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی اثرات  راهنمایی شهرس
منفی و مثبت بازی های رایانه ای، یکی از اساسی ترین اثرات منفی این بازی ها که القای خشونت و پرخاشگری است 
ــت. نتایج تحقیق پیرامون ترجیح دانش آموزان برای بازی کردن با برنامه های مختلف  ــی قرار گرفته اس مورد بررس
رایانه ای که همسو با یافته های محققان دیگر نیز هست، نشان داده که برحسب انواع و دفعات پرداختن به بازی بیشترین 
میزان )46/28 درصد( متعلق به بازی های مبارزه ای و خشونتی است و کمترین میزان )7/۰9 درصد( به بازی های حل 

مسأله و اکتشافی تعلق می گیرد.
کلیدواژه ها: بازی رایانه ای، پرخاشگری، خشونت، دانش آموزان، دوره ای راهنمایی.

r.naeimi@yahoo.com 1. استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
 2. دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

Asghari.aliasghar@gmail.com 
3. مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان آزادشهر
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تبیین شهر اسالمی

عبدالحسین کالنتری1 ، حسن بخشی زاده2

ــت. فضایی که تعامالت انسانی و مسائل اجتماعی در آن رخ  ــهر، مبنا و فضایی برای گردهم آمدن انسان هاس ش
ــانه، هویت پیدا می کند. طوری که ما می توانیم از شهر زیبا، شهر  ــب پشتوانه معرفتی و هستی شناس می دهد و برحس
صنعتی، شهر غربی و شهر اسالمی حرف بزنیم. این مقاله با استفاده روش تحلیل تماتیک به تبیین شهر اسالمی با 
تحلیل منابع مرتبط و اصلی می پردازد که از بین جستجوی آن ها در وبگاه های علمی و با توجه به بیشترین ارتباطشان 
انتخاب شده اند. بر اساس نتایج تحقیق، 8 تم عمده و 4 تم محوری در تبیین شهر اسالمی به دست آمده است که منجر 
به دو مقوله هسته ای با عنوان »پیوند اسالم با شهر« و »تبیین محور بودن شهر اسالمی تا تعریف و نظریه محور بودن 
آن« شده است. به طورکلی یافته های این تحقیق نشان می دهد که شهر اسالمی، دارای تعاریف متعدد و گاهی متضاد با 
هم هستند که هر کدام در جای خود دارای نقد و بررسی می باشند، لذا باید آن را تبیین نمود تا تعریف و نظریه پردازی. 
می توان گفت که شهر اسالمی به پشتوانه هویت اسالمی و نمادهای آن است که به این نام مطرح می شود و شهری، 

متفاوت از شهرهای غیر اسالمی است.
کلیدواژه ها: شهر، اسالم، شهر اسالمی.

kalantari1356@gmail.com )1. دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران. )نویسنده مسئول
hassnbakhshi@ut.ac.ir ــران.  ته ــگاه  دانش ــی،  جامعه شناس ــری  دکت ــجوی  دانش  .2 
)این مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران }با عنوان »تبیین عوامل اجتماعی در دگردیسی ساخت شهر 
اسالمی در دوره معاصر، موردپژوهی: تهران “شهر اسالمی ایرانی”«{ به راهنمایی دکتر عبدالحسین کالنتری و مشاوره جنابان دکتر 

سید محسن حبیبی و دکتر قاسم زائری است(.
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علوم اجتماعی از منظر محمدرضا حکیمی

 سید سعید زاهد زاهدانی1، مهدی مقدسی2

ــان برای ارائه علوم  ــه در جریان مبارزات فکری معاصر با تجددگرای ــت ک محمدرضا حکیمی ازجمله علمایی اس
اجتماعی اسالمی اهتمام ورزیده است. او که از اندیشمندان مکتب تفکیک می باشد، با تکیه بر آیات و روایات، نظرات 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در آثار متعددی منتشر ساخته است. در این مقاله که به روش مطالعات کتابخانه ای 
و با ضروری دانستن تشکیل حکومت اسالمی و با در نظر گرفتن اینکه تولید علوم انسانی و اجتماعی اسالمی برای 
تشکیل آن الزامی است، پس از ارائه زمینه های اجتماعی افکار و مختصری از زندگی نامه حکیمی، به مبانی نظری وی 
و اندیشه های او در سه حوزه مذکور پرداخته شده است. او احاطه کاملی بر قواعد و قوانین فردی اسالمی دارد و جامعه 
ایده آل ترسیم شده توسط او جامعه ای است که هرکس وظیفه خود را بشناسد و اجرا کند و یا از طریق امربه معروف و 
نهی از منکر و نیز تشکیل حکومت اسالمی زیر نظر معصوم و یا عالم ربانی وادار به اجرای آن گردد. نگاه فردی وی 

موجب غفلت از توجه به اثرگذاری و خاصیت نظام های اجتماعی و در نتیجه احکام اجتماعی اسالمی است.
کلیدواژه ها: حکیمی، اسالم، عدالت، فقر، جامعه.

zahedani@shirazu.ac.ir 1. دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز )نویسنده مسئول(؛
2. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
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بررسی اثرات خانه های دوم بر توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی 
خراسان جنوبی

فرهود گل محمدی1، محمد کریم معتمد2، سید حمید رضوی3، حسین گل محمدی4

در ایران مسئله گردشگری و صنعت توریسم تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است و علیرغم موقعیت مناسب 
و مساعد جغرافیائی بین دنیای شرق و غرب و وجود بسیاری از مواهب طبیعی، فرهنگی و اسالمی و انواع جاذبه های 
قابل عرضه به بازارهای توریستی بین المللی، درآمد ارزی ایران از این بابت بسیار ناچیز بوده است. گردشگری روستایی 
ــگری است که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های  جزئی از صنعت گردش
روستایی در توسعة این مناطق و در نتیجه در توسعة ملی نقشی مؤثر بر عهده داشته باشد. امروزه، گردشگری در مناطق 
ــت و برای رفاه جوامع محلی ابزاری بسیار مناسب تلقی می شود و  1۰تا  ــتایی و دورافتاده اهمیتی ویژه یافته اس روس
ــود. در دو دهه گذشته بسیاری از افراد در شهرهای بزرگ  ــامل می ش  2۰درصد از تمامی فعالیت های جهانگردی را ش
ــتایی مستعد و خوش آب و  ــازی )کمتر( یک خانه در مناطق روس ایران به دنبال احداث )اغلب موارد( و یا خرید و نوس
هوا در نزدیکی مکان اقامت خود بوده اند که از این خانه ها در اصطالح به نام خانه های دوم نام برده می شوند و برای 
تعطیالت آخرهفته و نوروز و تابستان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. احداث خانه های دوم یا خانه های تعطیالت با 
هدف گذران اوقات فراغت در روستاهای ییالقی شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی و بویژه روستای خراشاد 
در 3۰ کیلومتری بیرجند بیش از یک دهه است که آغاز شده است )به ویژه پس از تشکیل استان خراسان جنوبی در 
ــال ها ساکنان شهرستان بیرجند به محیط های طبیعی روستاهای پیرامون و به ویژه روستای  ــال 1383(. در این س س
ــپری کنند.  ــاد هجوم آورده اند تا بتوانند ایام تعطیالت آخر هفته را در فضایی آرام در کنار خانوادۀ خود س ییالقی خراش
بدین ترتیب، در نواحی روستایی پیرامون شهرستان بیرجند، شکل گیری نوعی جدید از منازل مسکونی را شاهد بوده ایم 

golmohammadi@iaubir.ac.ir .)1. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند )مسئول مکاتبات
mkmotamed@yahoo.com.2. دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن

ــان جنوبی و رضوی ــتان های خراس ــگاه های اس ــان جنوبی و مدرس دانش ــگاه علوم انتظامی ناجا خراس  3.  عضو هیئت علمی دانش
hamid.3021@yahoo.com

 4. کارشناس آموزشی در: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور- قم
farhood.gol@gmail.com
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که پیدایش آن ها به نام »خانه های دوم« و گردشگری روستایی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی خاصی را در این 
روستاها برجای گذاشته است.

کلیدواژه ها: خانه های دوم، گردشگری، توسعه پایدار، روستا، خراسان جنوبی.





 کمیسیون تخصصی
تعلیم و تربیت
 اسالمی
33 چکیـده مقاله
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نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسالمی

محسن فرمهینی فراهانی1

سواد فرهنگی ریشه در میراث فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارد و ازآنجاکه کشور ما بخصوص بعد از ظهور اسالم 
ــته و با اسالم آمیخته است، نمی توان میان آن ها جدایی قائل شد. سواد فرهنگی حیطه گسترده ای  بافت مذهبی داش
دارد، تمام دامنه های فعالیت های انسانی را از ورزش گرفته تا دین و علم در برمی گیرد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم 
ــالمی است. در این راستا سؤاالت زیر مطرح است:  ــواد فرهنگی و اهمیت و نقش آن در تحوالت علوم انسانی اس س
ــواد فرهنگی و ضرورت و اهمیت آن چیست؟ ابعاد و مؤلفه های کلیدی آن کدم اند؟ نقش سواد فرهنگی در  مفهوم س
تحول علوم انسانی اسالمی چیست؟ چه راهکارهایی جهت تحقق سواد فرهنگی به ویژه در نظام آموزش وپرورش جهت 
نقش آفرینی آن در تحول علوم انسانی اسالمی متصور است؟ از یافته های مهم این بررسی می توان به موارد ذیل اشاره 
کرد: سواد فرهنگی آن چیزی است که همه تمام اقشار جامعه به ویژه دانش آموزان بایستی از آن آگاه باشند؛ حفاظت از 
فرهنگ ایرانیـ  اسالمی نیازمند سواد فرهنگی است. با توجه به اینکه یکی از اهداف سواد فرهنگی حفاظت از فرهنگ 
به صورت منسجم و علمی است، در ایران نیز قطعاً حفاظت از فرهنگ اسالمیـ  ایرانی نیازمند به سواد فرهنگی است. 
تا در ذیل شعار سواد فرهنگی به دنبال مدیریت صحیح برای هماهنگی و هم افزایی و افزایش مسئولیت پذیری عموم 

مردم در این رابطه باشیم.
کلیدواژه ها: سواد فرهنگی، علوم انسانی اسالمی.

 farmahinifar@yahoo.com -1. دانشیار دانشگاه شاهد
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فلسفه آموزش علوم از نگاه اندیشمندان مسلمان: زمینه ای برای شکل گیری تمدن نوین 
اسالمی

محمدحسن میرزامحمدی1

ــلمان و استنتاج زمینه های آن برای  ــمندان مس ــفه آموزش علوم از نگاه اندیش پژوهش حاضر با هدف تبیین فلس
ــالمی، با استفاده از روش تحلیل مفهومی )از نوع تفسیر مفهوم( انجام شده است. بر این  ــکل گیری تمدن نوین اس ش
ــفه علم به صورت کلی بیان شده، آنگاه رهیافت های علم شناسی در تمدن اسالمی شامل  ــاس، در ابتدا زمینه فلس اس
رهیافت های منطقیـ  فلسفی، تطبیقی، تاریخی، موردپژوهانه، و اخالقی معرفی شدند. در مرحله بعد، آموزش علوم از 
دیدگاه اندیشمندان مسلمان )فارابی و ابن سینا( در سه منظر کل گراـ  وحدت گرا، جزء گراـ  تخصص گرا، و ارزش گرا 
مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. درنهایت، با توجه به نگاه اندیشمندان مسلمان به فلسفه آموزش علوم، تعلیم و تربیت 
ــی، تدریسـ  یادگیری، و سنجش و ارزیابی برای شکل گیری تمدن نوین  ــه مؤلفه برنامه درس ارزش گرای الهی در س

اسالمی، صورت بندی و ارائه شده است.
کلیدواژه ها: فلسفه علم، آموزش علوم، اندیشمندان مسلمان، تعلیم و تربیت ارزش گرای الهی، تمدن نوین اسالمی.

mirzamohammadi@shahed.ac.ir ،1. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
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بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در ساحت های تربیت از منظر آموزه های اسالمی

محسن فرمهینی فراهانی1

آیین تربیتی دین به اعتدال در هر امری فرا می خواند و مجموعه قوانین و مقررات و آداب دینی به گونه ای است که 
انسان، متعادل تربیت شوند به طوری که می توان گفت اعتدال در تربیت امری ضروری می باشد چراکه فقدان ساختار 
تربیتی معتدل و شاکله میانه روی در آدمی، پیوسته انسان را به افراط و تفریط می کشاند ازاین رو در پژوهش حاضر به 
جایگاه و نقش اصل اعتدال در ساحت های تربیت )دینی و اخالقی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی( از منظر آموزه های 
اسالمی پرداخته شده است. برای نیل به اهداف پژوهش از روش تحلیل اسنادی و تحلیل مفهومی استفاده شده است. 
یافته های پژوهش بیانگر آن است در ساحت تربیت دینی و اخالقی؛ اعتدال در دین، سیره ائمه به عنوان شاخص عینی، 
ــاحت تربیت اجتماعی؛ اعتدال در دوستی و دشمنی، اعتدال در ستایش و مذمت،  ــاخصه حیات طیبه و در س اعتدال ش
اعتدال در مزاح، اعتدال در گفت وشنود، اعتدال در پرداختن به خانواده و در ساحت تربیت اقتصادی به اعتدال در مصرف، 
میانه روی در طلب روزی، میانه روی اقتصادی و اثرات آن و در ساحت تربیت سیاسی؛ اعتدال در حب و بغض، انتصاب 
کارگزاران معتدل، اعتدال در مدارا و خشونت از مهم ترین مصادیق اصل اعتدال در ساحت های تربیت از منظر آموزه های 

اسالمی است.
کلیدواژه ها: اصل اعتدال، تربیت اخالقی، تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، آموزه های اسالمی.

farmahinifar@yahoo.com 1. دانشیار دانشگاه شاهد؛
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 نظریه عقل عاطفی در آموزه های اهل بیت علیهم السالم و 
کارکردهای روانشناختیـ  تربیتی آن

علی نقی فقیهی1

هدف پژوهش حاضر تبیین نظریه عقل عاطفی در آموزه های اهل بیت علیهم السالم و بررسی شرایط و توانمندی های 
عقل عاطفی و کارکردهای تربیتیـ  روانشناختی آن است. این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفیـ  
تحلیلی، به این مسئله پرداخته است که عاطفه از ویژگی هایی است که خداوند به عقل داده است و برای ارتقاء و رشد 
ــیدن به سعادت باید عقل عاطفی پرورش یابد. همچنین به این مسئله  ــناختی آدمی و تربیت صحیح برای رس روان ش
پرداخته شده که چگونه می توان کارکرد عقل را ارتقا داد؟ و پرورش هماهنگ دو بعد شناختی و عاطفی عقل چه آثار 
تربیتی- روان شناختی خواهد داشت؟ نتایج این تحقیق نشان داد که در آموزه های امام علی )ع(، عقل در برابر عاطفه 
نیست بلکه سرچشمه آن است، و تأکید بر این است که جهت بهینه سازی کارکرد عقل باید با کمک گرفتن از وحی، 
علم و تجربه، بعد شناختی و عاطفی به صورت هماهنگ، پرورش یابد. ازجمله کارکردهای پرورش هماهنگ جنبه های 
شناختی و عاطفی عقل، رشد شناختی توأم با گرایش محبتی به خدا، انسان ها، خود، جهان هستی، زندگی و فضائل 
انسانی است که متربی را به عملکردهای شایسته و مطلوب سوق می دهد و زمینه را برای نیل به حیات قرب و رضوان 

الهی فراهم می آورد.
کلیدواژه ها: عقل، عاطفه، هماهنگ سازی، کارکردهای روان شناختی- تربیتی.

faghihi83@yahoo.com 1. عضو هیئت علمی دانشگاه قم
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برنامه درسی معنوی )رویکرد قرآنی(

حسن ملکی1

برنامه ی درسی دربرگیرنده اجرا و مؤلفه های گوناگون است که مجموعاً طرحی برای تربیت فرد را به وجود می آورد. 
ــنیدن واژه طرح در ارتباط با برنامه درسی نگرش بسته و انقباضی در موضوع تربیت به ذهن برخی  ــت با ش ممکن اس
متبادر شود؛ لکن مگر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان مدارس و جوانان مشغول به تحصیل در دانشگاه ها حقیقت 
غیر از این است؟ مگر ممکن است موضوع تربیت به صورت یک واقعیت و امر بایسته در حیات بشر در ذهن کسی باشد 
ولی برنامه درسی را به صورت یک طرح نپذیرد؟ نگارنده این مقاله با پذیرش این حقیقت که برای تربیت هدفمند و رو 
به تعالی باید طرح تربیت تهیه کرد، قصد دارد این طرح را با تأکید بر معنویت مورد کاوش قرار دهد. در خصوص این 
موضوع از سوی صاحب نظران داخل و خارج مقاالتی به رشته تحریر درآمده و آثار فکری و علمی به جامعه ارائه شده 
است ولی با رویکرد قرآنی مورد عنایت الزم قرار نگرفته است. به همین دلیل در عنوان مقاله به طور صریح رویکرد قرآنی 
ذکر گردیده تا تفاوت محتوا و جهت گیری مقاله حاضر با سایر نوشته ها در این خصوص صراحت پیدا کند: بی تردید هرگز 
ــده در این مقاله بین برنامه درسی و معنویت، بی عیب و نقص است؛ ولی این نکته  ــت که پیوند برقرار ش ادعا این نیس
مهم یادآوری می گردد که محتوای این نوشته از یک باور و اعتقاد عمیق نسبت به موضوع ریشه می گیرد. شاید این باور 

یاری کند تا قسمت ناچیزی از این حقیقت ارزشمند )برنامه درسی معنوی( به رشته تحریر درآید.
کلیدواژه ها: برنامه درسی، رویکرد قرآنی.

malaki_cu@yahoo.com .1.عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
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 تبیین اهداف و نکات "تربیت" اخالقی نوجوان
 با توجه به مفهوم عاملیت انسان در اندیشه اسالمی

حیدر اسماعیل پور1، پروانه دودمان2

هدف این پژوهش، تبیین اهداف و مالحظات کلی بحران و طوفانی »تربیت اخالقی نوجوان« بر اساس ماهیت 
دوران نوجوانی از دیدگاه اسالمی عمل است. با این هدف از دو روش تحلیل مفهومی که کوششی جهت فهم مفاهیم 
است و روش استنتاجی جهت تبیین و توضیح اهداف و نکات کلی بحرانی و طوفانی تربیت اخالقی بهره گرفته شده 
است. فعالیت اخالقی از نظر رویکرد اسالمی عمل، رفتاری هنجاری است که همیشه بر مبادی شناختی، گرایشی و 
ارادی ویژه خود مبتنی است. از این جهت، می توان بحران های اخالقی در دوران نوجوانی را نیز می توان در همین قالب 
سه گانه پی جویی کرد. همچنین در این نظرگاه، مفهوم کلی دوران نوجوانی از نظر اخالقی، »گزینش گری مسئوالنه« 
است که شامل سه مؤلفه گزینه پردازی، گزینش گری و پذیرش مسئولیت پیامدهای گزینش است. بحران و طوفان 
اخالقی در دوران نوجوانی اهدافی از این دست را شامل می شود: »زاویه جدیدی از آشنایی با امور نیک و بد«، »دست 
ورزی با امیال« و »گرایش به خوبی ها و دوری از زشتی ها«. عالوه بر این، با نظر به اهداف بحرانی و طوفانی تربیت 
اخالقی نوجوان و گزاره های واقع نگر دوران نوجوانی، مالحظاتی برای بحران اخالقی قابل طرح است که برخی از آن ها 
بدین قراراند: »معرفی امور اخالقی متناسب با استعداد قوه عقالنی و شناختی نوجوان«، »ارتباط نوجوان با محیط غنی 

اجتماعیـ  اخالقی« و »به رسمیت شناختن حدود آزادی سلبی و ایجابی نوجوان«.
کلیدواژه ها: تربیت اخالقی، دوران نوجوانی، نظریه اسالمی عمل، اهداف، شناخت، گرایش، اراده

1. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
fdoodman@gmail.com 2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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 اهداف واسطی " تربیت" در دوران نوجوانی
 بر اساس رویکرد اسالمی عمل

حیدر اسماعیل پور1، پروانه دودمان 2

دوران نوجوانی، دوران بحرانی و طوفان زندگی آدمی است که رویدادهای آن، نقش مهمی در چگونگی حیات وی 
در دوره های بعدی زندگی اش دارد. با این دیدگاه، هر نظریه تربیتی، برای برخورداری از جامعیت باید روش هایی نیز برای 
فعالیت های پرورش یافتن در این دوران ارائه دهد. نظریه اسالمی عمل، از یک طرف به دلیل تأکید بر عاملیت متربی و 
ضرورت وجود سه مبدأ شناختی، گرایشی و ارادی در وی برای تربیت و از طرف دیگر، به علت موقعیت تغییر و وجود 
دوره نسبیت این مبادی در نوجوان، دوران نوجوانی به عنوان دوره ای در حال نوسان بین کودکی و جوانی برای تربیت 
می داند و بر این باور است که مربیان باید در این دوران با فعالیت های این دوره بحرانی و طوفان بین کودکی و جوانی، 
زمینه را برای آغاز تربیت – که با بلوغ انس��انی آغاز می ش��ود- فراهم آورند. پژوهش حاضر بر آن است تا با مفروض 
انگاشتن نظریه اسالمی عمل و چهارچوب انسان شناختی آن، تصویری از دوران نوجوانی و اهداف فعالیت های این دوره 
طوفانی در آن فراهم آورد. رویکرد مورد اس��تفاده، روش بس��ط مفهومی است. در این راستا، ابتدا در تحلیلی استعالیی 
موارد ضروری اهداف واسطی تربیت استنباط شده و تالش شده است تا از میان آن ها، آن دسته از شرط هایی که در 
دوران نوجوانی امکان تحقق دارند، در مقام اهداف دوره طوفان نوجوانی تبیین شوند. برخی اهداف عبارت اند از سالمت، 
پاکی و قوت جسم، آشنایی با آموزه های دینی، شامل پیام های انسانی، مفاهیم، مناسک و مظاهر دین، افزایش قابلیت 

انتخاب و دست ورزی با امیال درونی و افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر.
کلیدواژه ها: نوجوانی، اهداف، تربیت، طوفان، نظریه اسالمی عمل.

1. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
fdoodman@gmail.com 2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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بررسی رابطه دین، سبک های فرزند پروری، ارتباط با خدا و ادراک از خود در بین دانش 
آموزان مسلمان و زرتشتی

حمیده زارع1، محمدکریم خداپناهی2، محمود حیدری3، علیرضا مالزاده4

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة ادراک از سبک های فرزندپروری و دین با نوع ادراک فرد از خود و نوع ارتباط 
او با خدا در بین دانش آموزان زرتش��تی و مس��لمان طراحی و اجرا گردید. تعداد 110 نفر دانش آموز )55 مسلمان و 55 
زرتش��تی( به عنوان نمونه غیر احتمالی در دس��ترس انتخاب شدند و پرسشنامه ادراک از شیوه های فرزند شیفر آزمون 
ادراک خود پورحسین و پرسشنامه ابعاد رابط با خدا مظاهری را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون خی، 
تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون تعقیبی شفه و ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند که، بین ادراک از سبک های 
فرزندپروری و دین، و بین ادراک از سبک های فرزندپروری و نوع ادراک از خود رابطه وجود ندارد، اما بین دین و ادراک 
از خود رابطه وجود دارد؛ به طوری که بر اس��اس نتایج آزمون تعقیبی ش��فه زیر مقیاس های خود اجتماعی و خود روانی 
مسلمانان نسبت به زرتشتیان از میانگین بیشتری برخوردار بودند. بین ادراک از سبک های فرزندپروری و نوع رابطه با 
خدا ارتباط معناداری مشاهده نشد، اما بین دین و نوع ارتباط با خدا رابطه معناداری مشاهده شد، بطوریکه بر اساس نتایج 
آزمون تعقیبی شفه زیرمقیاس های ترس از خدا و نیاز به خدا و نمره کل ارتباط با خدا مسلمانان نسبت به زرتشتیان 
از میانگین بیش��تری برخوردار بودند. در نهایت بین محبت به خدا و خود اجتماعی و نیز نمره کل ادراک فرد از خود 
به صورت مستقیم و مثبت معنادار می باشد. نتایج نشان می دهد که بر نوع ادراک افراد از خود و نوع ارتباط آن ها با خدا 
عواملی فراتر از سبک های فرزندپروری تأثیرگذار است، به گونه ای که می توان گفت افراد محکوم به گذشته خود نیستند. 

همچنین بین شناخت و ادراک افراد از خود با شناخت آن ها از خالق هستی رابطه وجود دارد.
کلیدواژه ها: ادراک از سبک های فرزند پروری، دین، ادراِک خود، رابطه با خدا.

hamide.zare67@gmail.com  1. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
2. گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
3. گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 4. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آشتیان، گروه روانشناسی بالینی، آشتیان، ایران،
alimollazade@yahoo.com
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واکاوی فلسفه و تأثیر آن بر بازسازی نظام آموزش و پرورش

حمیدرضا رضازاده1، علیرضا مالزاده2

در این مقاله کاستی های تعریف فلسفه به مثابه مادر علوم و ناتوانی آن به عنوان یک پایگاه و جایگاه مهم و اساسی در 
شکل گیری روان شناسی و آموزش وپرورش اسالمی موردبررسی قرار گرفته است. قریب به چهار دهه از انقالب اسالمی 
در ایران می گذرد و در طول این مدت تالش های زیادی در زمینه اسالمی کردن علوم انسانی به ویژه روان شناسی و 
تعلیم و تربیت انجام شده، لیکن نتیجه چندانی به دست نیامده است. مبنای اساسی این تحول فلسفه است، لیکن هیچ 
بازنگری در تعریف و مبانی به عنوان سنگ زیربنای این تغییرات مطرح نشده، غافل از این که فلسفه اسالمی در تعاریف 
کنونی در حوزه های محدودی از معارف کاربرد دارد و چنان که تعریف به روز و مناسبی از آن به عمل نیاید و به زندگی 
اجتماعی, و کاربردی نزدیک نشود، قادر به ایفای نقش مهم خود نخواهد بود. این مقاله دیدگاه های خود را در سه محور 

اصلی به شرح ذیل ارائه می کند:
الف: معنی فلسفه و آسیب شناسی فلسفه اسالمی؛

ب: تأثیرگذاری فلسفه بر روان شناسی و آموزش وپرورش؛
ج: ضرورت تعریف جدید فلسفه اسالمی برای بازسازی آموزش وپرورش.

کلیدواژه ها: فلسفه، روان شناسی، آموزش وپرورش، بازسازی آموزش وپرورش.

 1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، گروه مشاوره و علوم تربیتی
Rezazade1390@gmail.com 

 2. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آشتیان، گروه روانشناسی بالینی،
alimollazade@yahoo.com 
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جبر و اختیار از منظر متون اسالمی:
 رویکردی به تعلیم و تربیت اسالمی اختیار گرا

دکتر رحمت اله مرزوقی1، نیره حسینی2

از منظر متون اسالمی، انسان موجودی صاحب اختیار است، مختاریتی که در چارچوب قضا و قَدر و مشیت الهی قابل 
اِعمال می باشد. لذا از این منظر باید آدمی را با الگوی تعلیم و تربیت اختیارگرا نگریست و طرحی برای تعالی و تربیت 
وی به عنوان موجودی که از سرمایه ای به نام اختیار در میدان قضا و قَدر الهی برخوردار می باشد، طراحی نمود. تحقیق 
حاضر با روش توصیفی � تحلیلی و با هدف ارائه چارچوبی برای تعلیم و تربیت اسالمی اختیارگرا انجام شده است. در 
این راستا تالش شده تا ضمن بررسی مقولة جبر و اختیار از دیدگاه متون اسالمی، داللت های تربیتی آن استخراج و 
اس��تنباط شود و در نهایت، چارچوبی برای تعلیم و تربیت اسالمی اختیارگرا ارائه گردد. یافته های تحقیق حاضر مؤید 
آن اس��ت که انس��ان از سرمایه الهی اختیار برخوردار است و اساساً ارزش وجودِی او به آن است که مختارانه راه تعالی 
و کمال را برگزیند؛ لذا این سرمایه )اختیار(، مبنای تربیت در چارچوِب ارائه شده در نوشتار حاضر به شمار می رود و بر 
همین اساس، کلیة عناصر و اجزاء چارچوب به گونه ای تنظیم شده است که به متربی کمک نماید تا مختارانه و به دور 

از هرگونه تحمیل و اجبار، در راستای تعالی الهی گام بردارد.
کلیدواژه ها: تربیت، اختیار، مربی، متربی، تعلیم و تربیت اسالمی اختیارگرا.

 1. استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز،
rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir 

hosseininayyereh@gmail.com ،2. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
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 بررسی پیامدهای تربیتی »منظر گرایی« از دیدگاه نیچه و 
نقد آن بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی

سید حمیدرضا علوی1، حیدر اسماعیل پور2، پروانه دودمان3

نقد و بررسی اندیشه های گوناگون بشری، نقد و یا همان سنجش نکات مثبت و منفی اندیشه های گوناگون افراد و 
مکاتب گوناگون و به کارگیری آن در نظام تعلیم و تربیت بومی از جمله اموری است که مورد توجه می باشد. هدف از 
این تحقیق بررسی پیامدهای تربیتی حوزه مربوط به انسان شناسی منظر گرایی از دیدگاه نیچه و نقد آن بر پایه دیدگاه 
عالمه طباطبایی می باشد. روش پژوهش به کاررفته توصیفی – تحلیلی بوده. بدین گونه که اسناد و آثار پس از جمع 
آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتیجه تحقیق، از دیدگاه نیچه مبانی تربیتی انسان شناسانه ای 
چون منظر گرایی، نسبی گرایی، تغییر معرفت آدمی و نیز روشی چون دروغ گویی در تعلیم و تربیت آدمی را به دنبال 
دارد. برخالف نیچه، از دیدگاه عالمه طباطبایی، ریشه قدرت آدمی مبتنی بر توحید بوده، معارف امور مطلق و تغییرناپذیر 
خداوند متعال حوزه رفتاری آدمی را شکل می دهد و انسان با اعتقاد به خداوند و پیروی از آموزه راست گویی به تعالی و 

تربیت راستین خود همت می گمارد.
کلیدواژه ها: منظر گرایی، نسبی گرایی، تربیت، نیچه، عالمه طباطبایی.

1. استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

fdoodman@gmail.com 3. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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 بررسی پیامدهای تربیتی انسان شناسی »غرور و تکبر« از نظر نیچه و نقد آن 
بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی

حیدر اسماعیل پور1، پروانه دودمان 2

تعلیم و تربیت و فلسفه )هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی( از مهم ترین مسائل انسانی به شمار می آید. 
پیشرفت و تکامل جوامع انسانی در گرو ترسیم موقعیتی شایسته و مناسب از تعلیم وتربیت و لزوم به کارگیری آن در 
زندگی است. هدف اساسی این تحقیق روشنگری، نقد، تبیین مبانی فلسفی _ تربیتی انسان شناسی غرور و تکبر انسان 
از دیدگاه نیچه و نقد آن بر پایه نظریه عالمه طباطبایی است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نیچه تنها با باور 
به مبنای انسان شناسانه به تبیین پدیده های جهان می پردازد. بر این اساس ضمن توجه به انسان، غرور، انرژی و تکبر 
او را منبع نهایی تعیین رفتار آدمی می داند. بر اساس این مفهوم و نیز عدم اعتقاد راسخ به نیروی بیرونی چون خداوند، 
فقط »خود« جایگاهی در فعالیت های آدمی را خواهد داشت. دیدگاه نیچه بدین صورت مورد نقد عالمه طباطبایی قرار 
می گیرد که عالمه با در نظر گرفتن حدومرز قدرت، قلمرو و توان خداوند و انسان، برعکس مفاهیم دیگری را از این نوع 
تفاوت الهام می گیرد؛ عدم تکبر، خشوع و خضوع نسبت به خالق ازجمله مواردی است که تأثیرات مهمی را در تربیت 
به دنبال دارد. روش تحقیق توصیفی � تحلیلی است که پس از جمع آوری اسناد و مدارک به تحلیل آن ها پرداخته شده 

است.
کلیدواژه ها: انسان شناسی، غرور، نیچه، عالمه طباطبایی.

1. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
fdoodman@gmail.com 2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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بررسی پیامدهای تربیتی »تفاوت و تنوع« از دیدگاه قرآن

سید حمیدرضا علوی1، حیدر اسماعیل پور2، پروانه دودمان 3

بررس��ی عناصر گوناگون موجود در یک نظام فکری بیانگر فلسفه وجودی و کارکردهایی است که در خلق آثار و 
پیامدها نقشی اساسی دارند. هدف این مقاله بررسی پیامدهای تربیتی »تفاوت« از دیدگاه قرآن کریم می باشد. نتایج 
تحقیق نشان دهنده آن است که تفاوت ها و تمایز نظام هستی به طورکلی و نیز به طور خاص در مورد انسان، تأثیری 
حیات بخش در جریان تفکر آدمی به دنبال دارد. تنوع و گوناگونی پدیدهای هستی الهام بخش نگرشی نو و تازه به جهان 
هستی و خداوند زا دارد که به طوری بهینه و خوشایند قادر به تبیین و توضیح مسیر هدایت آدمی می باشد. روش تحقیق 
به کار رفته در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. بدین صورت که پس از جمع آوری و مطالعه اسناد و آثار مربوط به 

موضوع تحقیق به تحلیل آن ها پرداخته شده است.
کلیدواژه ها: پیامد تربیتی، قرآن، تفاوت.

1. استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

fdoodman@gmail.com 3. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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بررسی پیامدهای تربیتی تغییر پشتوانه های تاریخی و فرهنگی از دیدگاه نیچه و نقد آن بر 
اساس دیدگاه عالمه طباطبایی

حیدر اسماعیل پور1، پروانه دودمان 2

برای بسیاری از نظریات اندیشمندان رشته تاریخ، تاریخ تنها زمانی قابل فهم است که مطابق اصول فهمیدنی باشد و 
جهت آن تاریخی و یا دارای همان مبانی و اهداف باشد. بنابراین فهم و تعریف این اصول و موضوعات اساساً تکلیف و 
وظیفه است؛ غایت نگری به سادگی گذشته را قابل فهم نمی سازد. اما دوره حال و آینده را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف 
از این تحقیق بیان تاریخ از دیدگان نیچه و تحلیل و نقد پیامدهای تربیتی آن بر پایه نظریه عالمه طباطبایی است. نتایج 
تحقیق نشان می دهد به نظر نیچه تاریخ به سادگی بیانی قابل فهم نیست. از دیدگاه وی تاریخ هنگامی قابل فهم می شود 
که در اصطالحات فهم موضوع مهم و جوهری آدمی فهمیده شود و این چنین فهمی است که بسیار مهم است. نیچه 
معتقد است که حوادث تاریخی آغاز و پایان مشخص و محدودی دارند و کمتر موردی ضروری و جهانی می باشند. و 
این که آن ها از اتفاقات مشخص و ویژه ای در تاریخ ادامه می یابند. اتفاقی که نیچه آن را »تصمیمات انسانی« می نامد. 
اساساً نیچه به تاریخ می پردازد نه این که از آن به عنوان گذشته ای قابل فهم یاد کند، بلکه برای این که نشان دهد تاریخ 
حاصل »اراده معطوف به قدرت« یا پاس��خ انسان به »بودن« یا هستی خود می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این 

پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که اسناد و آثار پس از جمع آوری مورد تحلیل قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها: تاریخ، تربیت، نیچه، طباطبایی.

1. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
fdoodman@gmail.com 2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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 بررسی اهداف تربیتی از دیدگاه امام علی )ع(
 بر اساس الگوی فرانکنا

حیدر اسماعیل پور1،پروانه دودمان 2

تعیین اهداف یا اصول بنیادی هنجاری در فلسفه تعلیم و تربیت، خود می تواند به صورت یک قیاس عملی تنظیم 
ش��ود که طی آن موجه بودن اهداف یا اصول مورد نظر نیز مش��خص می گردد. به جای این که بیان صرف آن ها گام 
نخست ساختار فلسفه تعلیم و تربیت محسوب شود. در نوشته های مکتوب امام علی)ع( نیز اهداف یا اصول بنیادی مورد 
نظر ایشان، همراه با توجیه و تبیین معینی عرضه شده است که می توان آن را در قالب قیاس عملی تنظیم نمود. در این 
قیاس مقدمه نخست، ناظر به گزاره یا گزاره هایی هنجارین است که مضمون آن، یک »باید« حیاتی است که انسان 
چون موجودی دارای حیات، به حکم این »باید« در پی آن است که زندگی خود را حفظ کند و آن را با راحت و سعادت 
قرین سازد. مقدمه دوم، حاوی گزاره یا گزاره هایی است که واقعیت هایی را در هستی بیان می کند، به نحوی که تحقق 
»باید« حیاتی مذکور، درگرو قبول این واقعیت هاست. نتیجه قیاس گزاره ه یا گزاره هایی هنجارین است که مضمون 
آن ها همان اهداف یا اصول بنیادی است که آدمی باید در پی جویی آن ها بپردازد و جسم، فکر، عقیده او را تحت تأثیر 
قرار می دهد. اکنون با تکیه بر دیدگاه نیچه این سه گام عملی را توضیح خواهیم داد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی 

بوده بدین صورت که اسناد و مدارک بعد از جمع آوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: امام علی )ع(، الگوی فرانکنا، تربیت.

1. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
fdoodman@gmail.com 2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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 بررسی پیامدهای تربیتی »اراده معطوف به قدرت« از دیدگاه نیچه و نقد آن 
بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی

حیدر اسماعیل پور1، پروانه دودمان 2

نقد و بررسی اندیشه های گوناگون بشری، نقد و یا همان سنجش نکات مثبت و منفی اندیشه های گوناگون افراد 
و مکاتب گوناگون و به کارگیری آن در نظام تعلیم و تربیت بومی ازجمله اموری اس��ت که موردتوجه می باش��د. هدف 
از این تحقیق بررسی پیامدهای تربیتی حوزه مربوط به انسان شناسی از دیدگاه نیچه و نقد آن بر پایه نظرات عالمه 
طباطبایی است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که از دیدگاه نیچه مبانی تربیتی چون اراده معطوف به قدرت، آزادی، 
آدمی پذیرفتنی است. روش، پرهیز از تواضع را به دنبال دارد. بر اساس نگرش دینی طباطبایی برخالف نیچه، ریشه 
قدرت آدمی مبتنی بر توحید بوده، امور مطلق جهت تشکیل معرفت آدمی ضروری است. عزت آدمی با توجه به خداوند 

پذیرفتنی است تکبر جایگاهی ندارد و ذات آدمی را وادار به تواضع در مقابل پروردگار وادار می کند.
کلیدواژه ها: نیچه، تربیت، اراده معطوف به قدرت، طباطبایی.

1. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
fdoodman@gmail.com 2. عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
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تربیت دین بنیان و سبک زندگی

محمدهادی یعقوب نژاد1

زندگ��ی طبیعی انس��ان معاص��ر و رفتار انس��انی او، با تغییرات عمیقی روبرو ش��ده و در حال تهدید اس��ت. 
گرامی ترین آداب و پایدارترین عقاید دینی از وی گرفته ش��ده و اندیش��ه های مکانیکی؛ ش��رطی شده و عاریتی، 
جایگزین آن ها می گردد. س��بک زندگی طبیعی انس��ان در حال از هم پاشیدن است. تربیت تصّنعی و ساختگی با 
فرمول های از پیش ساخته ش��ده ی عمدتًا منفعت گرا، و سیاس��ت مآبانه، در تالش است جایگزین تربیت فطری2، 
طبیعی3 و الهی بش��ر، گردد. در زندگی انساِن معاصر ش��ک و دودلی رسوخ کرده، و احساس اطمینان، آرامش و 
امنیت را از او گرفته اس��ت. برای پیش��گیری از این گرفتاری و خطر چه باید کرد؟ پاس��خ گویی به همین مسئله؛ 
انگیزه اصلی برای تدوین این مقاله است که انسان، به بینش تنگ نظرانه علم جزم اندیش بسنده نکرده و تربیت 
دین بنیان، وحدت بخش و بحران زدا را بازشناخته و به آن روی آورد تا با این رهنمود؛ سبک زندگی وی اصالح 

شود و افق آینده ی او روشن و تا فرجام هدفمند گردد.
کلیدواژه ها: ارزش های دینی، راهکارهای تربیت دینی،، الگوی تربیتی. سبک زندگی

islamicdoc@gmail.com 1. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
2. Innate.
3. Natural Education.
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خانواده نخستین مدرسه و پدر و مادر نخستین آموزگار

ناصر خدایاری1

چیزی که از آموزش پرورش به ذهن متبادر می شود عبارت است از: مدرسه و آموزگار، منابع درسی و تقویم آموزشی 
و آزمون هایی که در پایان هر ثلث از س��ال تحصیلی از دانش آموزان به عمل می آید. اما هر یک از عناصر یادش��ده، 
تعریف خاص خود را داشته و بر مفاهیمی خاص که نوعاً رسمی اند داللت می کنند. اما اینکه تعلیم و تربیت کجا، چگونه، 
توسط چه کسانی، بر مبنای چه فرایندی شکل می گیرد باید بیشتر مورد تأمل قرار گیرد. به نظر می آید نقطه عزیمت 
آموزش وپرورش عبارت است از خانواده است. درواقع در میان عوامل آموزشی و تربیتی ابتدا باید به عامل خانواده تمرکز 
نمود. عامل خانواده یک عامل ویژه، اصول حاکم بر آن نانوش��ته، غیر مدون، و کانونی اس��ت آموزشی و تربیتی ولی، 
بدون تابلو و نشانه که استخوان بندی آموزش وپرورش در آن شکل گرفته و فونداسیون تعلیم و تربیت در آنجا ریخته 
می شود. به گونه ای که جریان رسمی تعلیم و تربیت به دنبال آن نضج گرفته و همه بناهای تعلیمی و تربیتی رسمی بر 
اساس همان مبنا چیده می شود. قرآن کریم وقتی جایگاه پدر و مادر را برجسته می نماید در حقیقت به خروجی خانواده و 
خروجی تعلیم و تربیت پدر و مادر اشاره می نماید. نیز خاستگاه جمله »من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا« امیر مؤمنان)ع( 
ابتدا خانواده است. درواقع خانه به عنوان اولین مسجد، اولین مدرسه، پدر و مادر به عنوان نخستین معلمان تلقی می شوند. 
به نظر می آید که تعلیم و تربیت اسالمی به نظام »خانه- مدرسه«، »پدر و مادر معلمی« و »خانه- مسجدی« استوار 
است و سیستم تعلیم و تربیت رسمی، ابعاد بزرگ نظام مزبور را ترسیم می نماید. این پژوهش بر اساس روش توصیفی 

و تحلیلی صورت گرفته است.
کلیدواژه ها: خانواده، نخستین مدرسه، نخستین معلم، آموزش وپرورش.

 1. عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Nasser.khodayar@gmail.com 
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بررسی نقش تربیتی سنت های الهی در علوم انسانی اسالمی

 سید امیر سخاوتیان )نویسنده مسئول(1، محمدحسین عابدین2،
 میثم شاهنوریان3، هادی عباسی4

غایت دین مبین اسالم انسان سازی و نیل انسان ها به سعادت نهایی است. لذا می توان یکی از اهداف آن را تربیت 
انس��ان در نظر گرفت. درنتیجه یکی از اهداف عالی در علوم انس��انی اسالمی تربیت انسان الهی است. خدای متعال 
نیز برای نیل به این هدف در نظام عالم هس��تی مجموعه ای از س��نت های فردی و اجتماعی را تدبیر نموده است که 
موجب انسان سازی با توجه به اراده و اختیار انسان است. یعنی انسان می تواند با استفاده از این سنت های تدبیر شده، 
با اختیار خود به س��عادت یا ش��قاوت برس��د. در این نظام تربیتی، هم سعادت و هم شقاوت یک سنت الهی است. این 
س��نت ها هم از جهت نظام ارزش��ی قابل بررسی است که ازجمله ی مبانی خواهد شد و هم از جهت راهکار تربیتی که 
در این صورت در مجموعه علوم دیگر همچون روانشناسی، اجتماعی و تربیتی قرار می گیرد. در این نوشتار به بررسی 
س��نت های الهی از جهت دوم پرداخته می گردد. پژوهش حاضر داده ها را به روش کتابخانه ای جمع آوری و به روش 
توصیفی-تحلیلی بررسی می نماید. چشم انداز این نوشتار، بررسی تک تک سنت ها در الیه های متعدد علوم انسانی است 

که در پژوهش های آینده به آن پرداخته می گردد.
کلیدواژه ها: نقش تربیتی، سنت های الهی، علوم انسانی، وحی، علوم انسانی اسالمی.

Sekhavatian@yahoo.com ،)1. سطح 4 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه ی فیزیک دانشگاه باقرالعلوم )علیه السالم
2. سطح 4 و پژوهشگر حوزه علمیه قم

3. پژوهشگر حوزه علمیه قم
4. پژوهشگر حوزه علمیه قم
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نقش مادر در تربیت نوجوان از منظر علم، سنت و قرآن

سمیه عبدی سقاواز1

بن��ا به عقی��ده برخی از اندیش��مندان، در تحلیل جایگاه خانواده، م��ادر نقش اول را در تربیت و رش��د و بالندگی 
 فرزن��د دارد؛ چراکه بیش��تر س��ال های عمر وی در کنار مادر س��پری می گ��ردد. قرآن کریم گاه به صورت مس��تقیم 
و گاه غیرمس��تقیم امر مهم تربیت را در رده های مختلف س��نی ارزش نهاده و در س��وره های متع��دد )نوح، ابراهیم، 
یوس��ف و ...( ضم��ن بیان سرگذش��ت انبی��اء و فرزندان آنان، به مس��ئله تربیت فرزند اهمیت داده اس��ت. همچنین 
ق��رآن کری��م با بیان گوش��ه ای از زندگی بعضی از زنان پاکدام��ن، الگوهای قرآنی را به همه م��ادران معرفی نموده 
اس��ت. زنان��ی همچون حضرات آس��یه، مریم، م��ادر حضرت موس��ی )علیهم الس��الم( و فاطمه )س��الم ا... علیها( 
ک��ه الگ��وی کامل تمام فضائل می باش��د. با توجه به اینکه هر نس��ل و دوره از عمر آدمی، تعلی��م و تربیت خاصی را 
 می طلب��د، در ای��ن مقال��ه، به ط��ور اختصاصی به بررس��ی نقش م��ادران در تربیت نوج��وان از دیدگاه علم، س��نت 
و قرآن به روش اس��نادی پرداخته ش��ده است. به عنوان مهم ترین یافته این پژوهش می توان بیان داشت که با توجه 
به مشکالت بیشتر تربیتی در دوران بلوغ و نوجوانی، الزم است مادران عالوه بر شناخت و آگاهی بیشتر از شیوه های 
صحیح تربیتی، به جوانب و ابعاد مختلف تربیتی اعم از اخالقی، عقالنی، اجتماعی، مذهبی، جنسی و سیاسی نیز توجه 

نمایند.
کلیدواژه ها: تربیت، مادر، نوجوانی، علم، سنت، قرآن.

zeynab.s1391@ gmail.com )1. سرپرست پژوهش مدرسه علمیه حضرت نرجس )س
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خشونت و پرخاشگری در نهاد تعلیم و تربیت افغانستان

احمد بخش اخالصی1

تنبیه یکی از روش های تربیتی به حساب می آید که در موقعیت های به خصوصی می تواند به عنوان روش بازدارنده و 
گاه اصالحی باشد. از میان سه دیدگاه در مورد تنبیه بدنی، دیدگاه اعتدالی موردپذیرش این تحقیق قرار گرفته است. در 
مراحل کاربرد تنبیه به ترتیب هفت مرحله ذکر شده است که آخرین مرحله ی آن را تنبیه بدنی شکل می دهد. تنبیه بدنی 
کودکان از نظر اسالم مهم ترین بحث این نوشته را تشکیل می دهد که این موضوع در طی شش محور مهم مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است. بعد از مباحث تفصیلی مراحل تنبیه بدنی و احکام تنبیه بدنی کودکان از نظر اسالم، به موضوع 
تعلیم و تربیت مکتب خانه ی در محورهای روش آموزشی مکتب خانه ی، ارزیابی نظام آموزشی مکتب خانه ی و مراحل 
تنبیه مکتب خانه ی به بحث گرفته شده است. تعلیم و تربیت جدید در افغانستان، روش های تنبیه در نظام آموزشی جدید 
و دالیل تنبیه در نهاد آموزشی جدید از موضوعات به روز و زنده ی این مقاله است. در پایان این مقاله نتیجه گرفته شده 
اس��ت که تنبیه کودکان و ش��اگردان در نظام آموزشی قدیم و جدید افغانستان مصداق خشونت و پرخاشگری است و 

هیچ گونه توجیه دینی ندارد و سپس پیامدهای این خشونت و پرخاشگری به صورت گذرا بیان شده اند.
کلیدواژه ها: پرخاشگری، تعلیم، تربیت، تنبیه.

1. سطح چهار حوزه علمیه، پژوهشگر جامعه المصطفی العالمیه
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اشتغال زنان در افغانستان؛ ضرورت ها، آسیب ها، شرایط و راهکارها

محمدآصف محسنی1

از مهم ترین مسائلی که پس از تحوالت جدید در افغانستان مطرح شده، اشتغال زنان است. اشتغال زنان، در صورت 
فراهم بودن شرایط، عالوه بر این که پشتوانة شرعی و قانونی دارد، از ضرورت های ملی و بین المللی نیز به شمار می رود. 
اشتغال زنان نه تنها در افزایش رفاه اقتصادی خانواده مؤثر است، بلکه در توسعة همه جانبة ملی نیز نقش تعیین کننده 
دارد. در کشور به شدت فقیر و جنگ زدة افغانستان که زنان سرپرستی ده ها هزار خانوادة فقیر را به عهده دارند و جامعه 
در ابعاد مختلف آموزش��ی، بهداش��تی، فرهنگی و غیره، نیازمند مشارکت فعال زنان می باشد، اشتغال زنان از ضرورت 
مضاعف برخوردار است. به عالوه، کشورهای غربی که تمویل کنند و جهت دهندة دولت افغانستان است، توسعه و بهبود 

جندر را پیش شرط کمک های خود به افغانستان می دانند.
البته ضرورت های اشتغال نباید ما را از آسیب ها و پیامدهای ویرانگر آن و همچنین از اولویت داشتن اشتغال مردان، 
به عنوان نان آوران خانواده، غافل کند. اشتغال زنان معمواًل با یک سلسله آسیب هایی همراه است؛ اما در کشور جنگ زده 
و به شدت وابستة افغانستان، این آسیب ها بسیار بیشتر نیز هست. سردی روابط زناشویی و تزلزل خانواده، محرومیت 
فرزندان از عطوفت و تربیت مادری، به تأخیر افتادن ازدواج و فرزند آوری، فشارهای طاقت فرسای اشتغال بر زنان شاغل، 
مشکالت شدید امنیتی، اضطراب های روحی و روانی زنان شاغل، سوءاستفاده های اقتصادی و جنسی از آنان در محل 

کار و غیره، از مهم ترین آسیب های است که جامعه اسالمی افغانستان را از ناحیة اشتغال زنان تهدید می کند.
با توجه به آس��یب های که اش��تغال زنان به همراه دارد، اسالم و قوانین افغانستان که بر اساس آموزه های اسالمی 
تدوین شده اند، یک سلسله شرایط و محدودیت های را برای اشتغال زنان در نظر گرفته است که مهم ترین آن ها، توجه 
به ارزش های دینی و کرامت انسانی زنان، خانواده محوری، تناسب محوری و پرهیز از اختالط است. مهم ترین راهکار 
کاهش آسیب های اشتغال زنان اصالح فرهنگ اشتغال با توجه به ارزش های اسالمی و واقعیت های اجتماعی و مبارزه 
با تعرضات فرهنگی اس��ت که نخبگان و عالمان دینی باید در این جهت پیش گام باشند. دولت عالوه بر فعالیت های 
فرهنگی، وظیفه دارد که با وضع قوانین و اتخاذ اقدامات اجرایی و نظارتی الزم، مشکالت امنیتی زنان شاغل را حل 

1.دکتری فلسفة تعلیم و تربیت و فارغ التحصیل سطح چهار جامعه المصطفی )ص( العالمیه
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نموده و جلو سوءاستفاده های اقتصادی و جنسی انجوها و باندهای مافیایی را بگیرد. عالمان دینی و متدینین نیز عالوه 
بر بیان و تبلیغ احکام ش��رعی اش��تغال زنان، باید با اتخاذ موضع فعال، نظارت اجتماعی و فریضة مهم امربه معروف و 
نهی از منکر را احیا نمایند. اشتغال نیمه وقت و فراهم ساختن زمینة اشتغال در درون خانه ها، همچنین توجه شایسته 
به ارزش های معنوی و اقتصادی کارهای زنان در خانه و نقش غیرمستقیم آنان در توسعه، در جهت حل مشکالت و 

کاهش آسیب های اشتغال زنان، مؤثر است.
کلیدواژه ها: اشتغال، زنان، اسالم، ضرورت ها، شرایط، آسیب ها و راهکارها.
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چیستی خشونت و گونه های خشونت ورزی

سید عبداهلل حسینی1

خش��ونت به معنای س��اختار و رفتار غیرقابل توجیه ی است که باعث آس��یب و زیانی بر انسان شود. هرچند برای 
خشونت، گونه متعددی هم چون خشونت جسمی، روانی، جنسی، ساختاری، اقتصادی، گفته اند؛ لکن با توجه به این که 
آسیب یا متوجه جسم انسان است و یا متوجه روح و روان انسان، می توان خشونت را به دوگونه کلی خشونت جسمی 
و روانی دس��ته بندی کرد و همه ی گونه های خش��ونت در این دو گونه قابل دسته بندی است. از زاویه دیگر با توجه به 
کاربرد وسیع خشونت در زندگی انسان و ناگزیری از کاربرد آن در زندگی اجتماعی، می توان و بلکه باید خشونت را به 
دو گونه خشونت قابل توجیه و مجاز و خشونت غیر موّجه و غیرمجاز، تقسیم کرد. ظلم و ستم، اصلی ترین معیار زشتی 
خشونت و خشونت غیر موّجه است. نفی ظلم، برقراری عدالت، مصلحت فرد مورد خشونت یا مصلحت ملزمه جمعی، 
اصلی ترین معیارهای توجیه گر و تجویز خشونت است. از نظر انگیزه انجام خشونت، چهارگونه خشونت متصور است: 
خش��ونت دفاعی، خشونت کنترلی، خشونت کیفری و خشونت تحمیلی. هرچند از نظر مبنایی تنها خشونت تحمیلی 
غیرموجه اس��ت، اما بخش زیادی از خش��ونت های دفاعی، کنتری و کیفری هم در واقع سوءاستفاده از این عناوین و 

مصداق خشونت های غیرموجه است.
کلیدواژه ها: خشونت، گونه های خشونت، خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت موجه، خشونت غیرموجه.

1. s.nourabadi@yahoo.com
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تبیین و تحلیل ماهیت بومی سازی با نگاه تعلیم و تربیت ایرانی- اسالمی
در برنامه درسی علوم انسانی

سولماز نورآبادی1، یداله اسفندیاری2

در سال های اخیر طرح تحول در تعلیم و تربیت و برنامه درسی، یکی از مباحث مهم در محافل علمی بوده است. 
این موضوع داللت بر آن دارد که برنامه های اجراشده در نظام آموزشی به دالیل مختلف به اهداف تعیین شده به صورت 
کامل دست نیافته اند. از عمده ترین این دالیل »عدم توجه به بومی سازی و اسالمی سازی در برنامه درسی به ویژه در 
برنامه درسی علوم انسانی« است. در برنامه درسی که چارچوب وارداتی و ترجمه شده به وفور به چشم می خورد، توجه 
اندک به آداب و رس��وم، فرهنگ، ش��رایط اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی و مهم تر از همه بعد دینی و اسالمی جامعه 
پرواضح می باشد. درحالی که فرهنگ و تمدن ما از کامل ترین و باالترین مرتبه تعالیم الهی نشأت می گیرد، نظام آموزشی 
نتوانسته مدل مناسب تربیتی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی و دینی در سراسر کشور متناسب باشد. جهت دستیابی به 
پاسخی برای این مسئله، از روش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شده است. عالوه بر مطالعات گسترده کتابخانه ای، 
نظریات متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه شناسی نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یافته های عمده این 
پژوهش حاکی از آن است که جهت تحول در علوم انسانی، الزم است در برنامه درسی عالوه بر بکاربستن تجربیات 
علمی دیگر کشورها، از فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی غنی خود، بهره مند شده و حتی گامی فراتر نهاده و این الگوی 

برخاسته از فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی به جهانیان معرفی شود.
کلیدواژه ها: بومی سازی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت اسالمی، علوم انسانی.

s.nourabadi@yahoo.com .1. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
 2. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد.

esfandyari3757@gmail.com 
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»تأّملی در معناشناسی واژه »اسوه« در قرآن و حدیث«

محمدمهدی کامیابی1، حسن طارمی راد2، فضل اهلل خالقیان3

نقش اسوه و الگو در تکوین شخصیت آدمی و سعادت وی انکارناپذیر است. به همین سبب در آموزه های دینی و 
دیگر علوم نیز به این بحث پرداخته شده است. کلمه اسوه در این موضوع نقش کلیدی داشته و بسیار پرکاربرد است ولی 
به مرورزمان معنای اولیه این کلمه که در قرآن و روایات نیز به کار رفته مغفول واقع شده است. در این مقاله معنای اصیل 
واژه اسوه، کاربردها و اقتضائات آن بازکاوی شده است، تا از این رهگذر فهم صحیح تری از معارف وحیانی صورت گیرد. 
چنانکه واژه اسوه دارای دو معنا و کاربرد است: معنای اولیه آن مداوا، عالج و مرهمی است که سختی کار، غم یا درد را 

کاهش می دهد و معنای ثانوی آن معادل الگو و مقتداست که می تواند در امور مختلف به کار برده شود. 
کلیدواژه ها: اسوه، الگوی تربیتی، تأسی، اقتدا، اسوه حسنه.

 1. دانشجوی دکتری رشته کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیث، نویسنده مسئول
m.kamyabi@yahoo.com 

h_taromi@yahoo.com )2. دانشیار بنیاد دایرة المعارف اسالمی )دانشنامه جهان اسالم
3. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث.
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دانش ها و مهارت های تربیتی و ادبی معلمان اثربخش

عبدالغفور جامی رودی1، توفیق جامی رودی 2، توحید جامی رودی

تربیت مصدر باب تفعیل از ماده ی »ربی، یربو« به معنی رشد است که در فارسی به آموزش وپرورش ترجمه می شود. 
راغب اصفهانی آن را به معنی تربیت و پرورش آورده است و مرحوم دهخدا و معین نیز آن را با معانی پروردن، پرورانیدن، 
پرورش و...مترادف آورده اند. تربیت ازنظر اصطالحی به معنای رش��د دادن یا فراهم کردن زمینه ی رش��د یا شکوفایی 
استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته ی یک موجود می باشد که عالوه بر انسان، حیوان را نیز شامل می شود. در 
قرآن واژه ی تزکیه از فراگیرترین واژه هایی اس��ت که در مورد تربیت اخالقی به کار رفته اس��ت. ازطرفی دیگر از نظر 
رسول اکرم )ص( انسان با توجه به شگرف وگرانقدر بودنش به معادن طال و نقره تشبیه شده است. افرادی چون اقبال 
الهوری و دکتر سیف و... تعاریف متعددی از تربیت ارائه داشته اند که هرکدام از آن ها نیاز به بحث و زمانی طوالنی دارد. 
در تربیت انسان می توان از شیوه های مختلفی هم چون: احساس هم دردی و هم دلی، توجه به احساسات و احترام به 
شخصیت دانش آموز، پرورش استعدادهای شاگردان و... بهره جست. در این مقاله نویسنده سعی کرده است با استناد به 
آیات و روایات و نیز آرای اندیشمندان اسالمی، پس از نگاهی به معنای لغوی و اصطالحی تربیت، ویژگی های تربیتی 

مربی پرورشی و روش های تربیتی را مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه ها: آموزش، الگو، پرورش، تربیت، تهذیب، محبت، مربی، همدلی.

toufigh74@yahoo. )1.کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش وپرورش شهرستان خواف )مدیر دبیرستان حافظ ابرو
com

2. دانشجوی کارشناسی فرش دانشگاه بیرجند
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واکاوی ابعاد تربیت اخالقی از منظر مال احمد نراقی

نجمه احمدآبادی آرانی1، محسن فرمهینی فراهانی2

ه��دف پژوه��ش حاضر، واکاوی ابعاد تربیت اخالقی از منظر مال احمد نراقی اس��ت تا بتواند س��همی در افزایش 
دانش های بنیادین در این حوزه ی معرفتی داش��ته باشد. مال احمد نراقی به صورت ژرف به تربیت اخالقی پرداخته و 
داللت های قابل توجهی در تربیت اخالقی، ارائه نموده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هدف علم اخالق 
از منظر نراقی رس��اندن انس��ان به سعادت است که رسیدن به س��عادت با دفع اخالق ذمیمه و اوصاف رذیله و کسب 
ملکات ملیکه و صفات قدسیه با تهذیب نفس صورت خواهد گرفت. وی علم اخالق را بسان علم طب می داند و به 
جهت مشابهت این دو علم، این علم را علم طب روحانی می داند. بر مبنای این پیش فرض های ایشان در علم اخالق، 
مهم ترین داللت های تربیت اخالقی از منظر نراقی مشتمل بر تقدم تزکیه بر تعلیم، ارزیابی مداوم از عملکرد متربیان، 

اولویت مباحث دینی و اخالقی در برنامه های درسی، اعتدال محوری و نقد و نظر را می توان اشاره نمود.
کلیدواژه ها: مال احمد نراقی، تربیت اخالقی، علم اخالق.

 1. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران
 najmeh.ahmadabadi@gmail.com

farmahinifar@yahoo.com 2. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد
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درآمدی بر آرای فلسفی- تربیتی مال احمد نراقی در مثنوی طاقدیس

نجمه احمدآبادی آرانی1، محسن فرمهینی فراهانی2، حمید احمدی هدایت3

هدف پژوهش حاضر، درآمدی بر آرای فلسفی- تربیتی مال احمد نراقی در مثنوی طاقدیس است. این پژوهش به 
روش توصیفی – تحلیلی دیدگاه های فلسفی- تربیتی مال احمد نراقی را در دیوان شعر وی، مورد تحلیل و بررسی قرار 
داده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است از نظر مال احمد نراقی، تقرب به خداوند برترین کمال متصور برای انسان 
است و آن هدف آرمانی است که همه دستگاه و سیستم وجودی انسان برای طی مدارج آن باید تعدیل و تنظیم گردد 
و انفکاک ارزش های معنوی و اخالقی از فرایندهای تربیتی ممکن نیست ازاین رو ضروری است که تعلیم و تربیت با 
محاسبه و برنامه ریزی دقیق و با مطالعه اهداف و اصول و روش های تربیتی پی ریزی گردد. با عنایت به دیوان مثنوی 
طاقدیس مال احمد نراقی، در هدف تربیت پرورش عقل ورزی و تفکر، در اصول تربیت اصل کرامت ذاتی انسان، اصل 

فعالیت، اصل تعقل و در روش های تربیتی روش گفتگو و روش حل مسئله را می توان اشاره کرد.
 کلیدواژه ها: مال احمد نراقی، مبانی فلسفی، آرای تعلیم و تربیت، مثنوی طاقدیس

1. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران
2. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

h-ahmadi@shahed.ac.ir 3. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
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 تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه
 شاد بر اساس آموزه های اسالمی

نیکو دیالمه1، مرضیه دهقانی2، سکینه خوش صفت3

پژوهش حاضر با هدف شناس��ایی محتوای برنامه درس��ی مدرس��ه شاد بر اس��اس آموزه های اسالمی و دیدگاه 
متخصصین به عالوه مقایسه میان آن ها صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بوده و با رویکرد قیاسی 
- استقرایی و روش های سنتزپژوهی و تحلیل متن انجام شده است.. به این معنا که با بررسی مطالعات انجام شده مرتبط 
با شادکامی، در حوزه های روان شناسی، علوم تربیتی و علوم اسالمی، مفهوم شادکامی و عوامل مؤثر بر آن و همچنین 
محتوای برنامه درسی مدرسه شاد در دانش متعارف شناسایی شدند. سپس روایات مرتبط با عوامل شادکامی در اسالم، 
جمع آوری و تحلیل شده و بر اساس آن محتوای برنامه درسی4 مدرسه شاد بر اساس آموزه های اسالمی تبیین گردید. 
جامعه آماری شامل کتب معتبر روایی، کتب، مقاالت و اسناد مرتبط با موضوع می باشد. نمونه گیری این پژوهش از نوع 
نمونه گیری هدفمند است. اعتباربخشی پژوهش با روش مثلث سازی نظریه و از طریق مصاحبه با متخصصین علوم 
اسالمی و علوم تربیتی انجام گرفته است. نتایج، بر اساس آموزه های اسالمی نشان می دهد ویژگی های شناسایی شده 
برای “محتوا”، بر اساس موضوعات، چگونگی تنظیم و ارائه طبقه بندی شده اند. مقایسه محتوای برنامه درسی مدرسه 
شاد در آموزه های اسالم با دانش متعارف در ذیل سه مفهوم »نوآوری"، "توسعه" و "حمایت" بیان گردیده اند. از وجوه 
افتراق دو دیدگاه می توان به محوریت تعالیم دینی، جامعیت و ش��فافیت بیش��تر محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر 

اساس آموزه های اسالمی اشاره نمود.
کلیدواژه ها: مدرسه شاد، شادکامی، برنامه درسی، آموزه های اسالمی، محتوا.

1.استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق )علیه السالم(-پردیس خواهران
2. استادیار برنامه ریزی درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

s_khoshsefat@yahoo. 3. )نویس��نده مسئول( کارشناسی ارش��د مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق )ع(- پردیس خواهران
com

4. Curriculum
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 تبیین و تحلیل ماهیت بومی سازی با نگاه تعلیم و تربیت
 ایرانی- اسالمی  در برنامه درسی علوم انسانی

سولماز نورآبادی1، یداله اسفندیاری2

در سال های اخیر طرح تحول در آموزش وپرورش و برنامه درسی یکی از مباحث مهم در محافل آموزشی و تربیتی 
بوده اس��ت. این موضوع داللت بر آن دارد که برنامه های اجراش��ده در آموزش وپرورش به دالیل مختلف به اهداف 
تعیین شده به صورت کامل دست نیافته است. از عمده ترین این دالیل »عدم توجه به بومی سازی و اسالمی سازی در 
برنامه درسی« است. برنامه ریزی درسی ازجمله میان رشته هایی است که اصطالحات وارداتی و ترجمه شده به وفور در 
آن به چش��م می خورد و این خود نش��ان از توجه اندک به آداب ورسوم، فرهنگ، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
جامعه است. درحالی که فرهنگ و تمدن ما از کامل ترین و باالترین مرتبه تعالیم الهی نشأت می گیرد، نظام آموزشی 
نتوانسته مدل مناسب تربیتی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی در سراسر کشور متناسب باشد. جهت دستیابی به پاسخی 
برای این مسئله، از روش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شده است. عالوه بر مطالعات گسترده کتابخانه ای، نظریات 
متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه شناس��ی نیز موردبررسی و نقد قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که 
جهت تحول در امر آموزش وپرورش الزم است در برنامه ریزی درسی عالوه بر بکاربستن تجربیات دیگر کشورها، از 
فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی غنی خود، بهره مند شده و حتی گامی فراتر نهاده و این الگوی برخاسته از فرهنگ و 

تمدن ایرانی- اسالمی به جهانیان معرفی شود.
کلیدواژه ها: بومی سازی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت اسالمی، فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی.

s nourabadi@yahoo.com 1. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
 2. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد تهران

esfandyari3757@gmail.com 
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 تبیین و بررسی نقش معلمان و مدارس 
در خلق ایجاد مؤلفه های صلح در حقوق شهروندی

زهرا قنبرپور1

امروزه یکی از مؤلفه های حقوق شهروندی، »آموزش صلح« می باشد و اهرم مورد نیاز معلمان و اساتید در برنامه 
درس��ی تلّقی می ش��ود. معلمان و اس��اتیدی که ارزش راهبردی آموزش صلح را به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق 
شهروندی، باید درک کنند، و بتوانند از تفاوت ها و تنوع فرهنگی در جهت ارتقا فرآیند یاددهی-یادگیری در برنامه درسی 
استفاده کنند. آموزش صلح شیوه ای از اندیشیدن و عمل را به اساتید و معلمان آموزش می دهد که آنان بتوانند در هر 

بستر فرهنگی، به گونه ای اثربخش تر عمل کنند.
 پژوهش حاضر، درصدد آن اس��ت به شناسایی صلح به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق شهروندی و میزان 
آگاه��ی معلمان دوره پرداخته و رهنمودهای الزم را در این خصوص جهت اعمال در برنامه های درس��ی مش��خص 
می گردد. روش انجام این تحقیق توصیفی � تحلیلی اس��ت. نتایج این مطالعه حاکی از آن اس��ت که اگرچه مدارس 
به مثابه یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در ترویج فرهنگ شهروندی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی با برنامه های 
موضوع محور، قوانین و مقررات خشک و تربیت مبنی بر نظرات بزرگساالن و سنتی و آموزش های اجباری طوالنی 

ارائه شده است.
کلیدواژه ها: صلح، آموزش صلح، مؤلفه های صلح، نقش معلمان.

z_ghanbarpour@ymail.com 1. دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
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 نگاهی به جایگاه تفکر 
در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران

حسین حیدریه 1، علیرضا عراقیه2، امیرحسین مهدی زاده3

 هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان یا امتناع در تحقق تفکر )اندیشه - عقل، تعقل و عقالنیت - تدبیر( در 
سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران است. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیلی، 
تفس��یری اس��تفاده کردیم؛ بنابراین، با نگاه به سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر )1992(- قانونی، اجرایی، قضایی، 
کلی نگر، جزئی نگر، آزاداندیش، محافظه کار، سلسله مراتبی، تک قطبی، الیگارشی، آنارشی، درونی، بیرونی- سند تحول 
بنیادین نظام آموزش وپرورش ایران مورد نقد و بررس��ی قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است 
که سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش ایران بر اساس سبک تفکر سلسله مراتبی و بر مبنای آمیزه ای از خوانش 
ایدئولوژیک از دین اس��الم تدوین شده است. از این منظر سند تحول به جایگاه تفکر )عقالنیت، اندیشه و...( در همه 
س��احت های تعلیم و تربیت توجه ویژه داش��ته است و یکی از چالش هایی که سبک سلسله مراتبی برای سند تحول 

بنیادین ایجاد می کند تمایل به کارهای زیاد در یک زمان است.
کلیدواژه ها: تفکر، آموزش وپرورش، سبک های تفکر، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش.

hosseinheydarieh@yahoo.com 1. کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزش
2. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
3. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

228

حیات طیبه در سبک زندگی امروزی با تأکید بر آیات و روایات

اعظم ابراهیمی1

قرآن، بایدها و نبایدهای بسیاری برای زندگی دارد که رعایت آن ها یکی از عوامل شکل دهنده سبک زندگی است. 
قرآن برای سبک زندگی، الگوی خاصی را مدنظر دارد. تعبیر قرآن برای چنین سبکی »حیات طیبه« است که عمل 
صالح و ایمان دو شرط آن است. بیشتر روایات معصومین در باب توضیح حیات طیبه ناظر به قناعت در زندگی است. 
از این روایات استفاده می شود که رضایت به قناعت و ایمان قلبی زمینه ساز زندگی پاکیزه است. قناعت هرگز به معنی 
نقصان، کمبود و عدم امکانات نیست بلکه تأمین رفاه الزم جسمی و روحی و تالش برای به ثمر رسیده تمام استعداد 
انسانی است. این واژه صرفاً در مسائل اقتصادی مطرح نیست بلکه داشتن چنین روحیه ای انسان را از ضعف ایمان و 

حرص زدن که عامل بسیاری از رنج های انسان در زندگی است دور می کند.
کلیدواژه ها: پیامدهای ایمان و عمل صالح، تحلیل مفهومی حیات طیبه، مراتب و ابعاد حیات طیبه، مصداق حیات 

طیبه.

azamebrahimi68@yahoo.com 1. مربی گروه معارف اسالمی دانشگاه سمنان



 کمیسیون تخصصی
علوم سیاسی
 اسالمی
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تبیین اصل عزت در سیاست خارجی از منظر اسالم

روح اهلل داوری1، محمدحسین اخوان طبسی2

دین مبین اسالم آخرین دین الهی و کامل ترین برنامه تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت بشر است. جهان بینی آن 
فرامکانی و فرازمانی یعنی جهان شمول و جاودانه است. معارف اسالمی تمام ابعاد زندگی را شامل می شود و در یکایک 
این مس��ائل مبنا یا اصل یا راهکار عملی ارائه می دهد. یکی از موضوعاتی که دین مبین اس��الم به آن اهّمیت داده، 
چگونگی رابطه دولت اسالمی با دیگر دولت ها و به عبارتی سیاست خارجی است. اصول سیاست خارجی دولت اسالمی 
باید بر اساس آموزه های اسالم بنا نهاده شود و مجریان دولت بر این اساس، رابطه دولت اسالمی را با دیگر دولت ها 
تنظیم نمایند. یکی از اصول بسیار مهمی که در سیاست خارجی مطرح و در اسالم نیز حائز اهّمیت است، اصل »عزت« 
است. به همین منظور این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که اصل عزت در سیاست خارجی از منظر اسالم 

چه جایگاهی دارد؟
 در این مقاله پس از تبیین مفهوم عزت و سیاست خارجی، به تبیین این اصل در اسالم پرداخته شده است. ابتدا 
رابطه این اصل با اصول حکمت و مصلحت، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت 
به این نتیجه دست یافتیم که با وجود اینکه این اصول سه گانه، سه ضلع مثلث سیاست خارجی را تشکیل داده و مکمل 
هم هستند، اّما اصل عزت در بین این اصول، جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا منطق به انسان حکم می کند رابطه ای که در آن 
عزت حاصل نمی شود و حتی برعکس، خواری و ذلت را نصیب انسان می سازد، ارزش پیگیری ندارد، چه رسد به آنکه 
برای آن برنامه ریزی هم صورت گیرد. در پایان به رابطه این اصل با نرمش قهرمانانه پرداخته شده و مشخص گردیده 
نرمش قهرمانانه به معنای دست برداشتن از اصول اسالمی نیست بلکه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به 
مقصود است. لذا می توان گفت نرمش قهرمانانه نه تنها با اصل عزت در تعارض نیست، بلکه در راستای دست یابی به 

همین هدف می باشد.
کلیدواژه ها: اصل عزت، سیاست خارجی، اسالم، اصول حکمت و مصلحت، نرمش قهرمانانه.

rdavari68@gmail.com ،)1. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم )نویسنده مسئول
 2. دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس.

mhat.isu@gmail.com 
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 هستی شناسی عدالت؛ 
بررسی تطبیقی آرای آیت اهلل جوادی آملی و جان رالز

محمدرضا طاهری 1

هر نظریه ای درباره عدالت بر بنیان های نظری استوار است که یکی از مهم ترین آن ها بنیان هستی شناختی است. 
این پژوهش تالش می کند تا بنیان هستی شناختی عدالت در اسالم و لیبرالیسم را با استفاده از روش تفسیری و تطبیقی 
روش��ن س��ازد. در این راستا آرای دو تن از متفکران برجسته معاصر –آیت اهلل جوادی آملی و جان رالز- موردبررسی و 
مقایس��ه قرار گرفته اس��ت و نشان داده شده است رالز به لحاظ هستی شناختی فردگرا و انسان محور است و در مقابل 
آیت اهلل جوادی آملی دارای هستی شناسی سه ضلعی است و بر ترابط انسان با خداوند و بقیه هستی تأکید دارد. این امر 

داللت های مهمی در تنظیم نظریه عدالت آن ها دارد.
کلیدواژه ها: عدالت، هستی شناسی، اسالم، لیبرالیسم، انسان محوری، مراتب هستی، نظام احسن.

      

taheri_777@yahoo.com ،1. دکترای اندیشه سیاسی، پژوهشگر و مترجم
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 انسان شناسی عدالت؛ 
بررسی تطبیقی آیت اهلل جوادی آملی و جان رالز

محمدرضا طاهری 1

هر نظریه ای درباره عدالت مبتنی بر مفروضاتی درباره انسان است. لذا الزمه ارائه نظریه اسالمی عدالت شناخت 
انس��ان، حقوق، نیازها و اس��تعدادهای اوست. در این پژوهش با اس��تفاده از روش تفسیری و تطبیقی آرای دو متفکر 
برجس��ته معاصر، آیت اهلل جوادی آملی و جان رالز در باب انس��ان و نسبت آن با عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. 
آیت اهلل جوادی آملی انسان را دارای دو ساحت فطرت و طبیعت می داند که باید ساحت فطرت بر طبیعت حاکم شود و 
این امر داللت های مهمی، به ویژه در قالب حق هدایت، در نظریه پردازی درباره عدالت دارد. از سوی دیگر جان رالز بر 
ویژگی هایی مثل آزادی، برابری، معقول بودن، عقالنی بودن و حس عدالت با مرکزیت حق آزادی تأکید دارد که همین 

امر به بیان اصول عدالت در قالب دو اصل شده است که اصل اول و حاکم آن اصل آزادی است.
کلیدواژه ها: عدالت، انسان شناسی، حقوق انسان، مراتب انسانی، آزادی، هدایت.

taheri_777@yahoo.com ،1. دکترای اندیشه سیاسی، پژوهشگر و مترجم
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تقویت قدرت نرم جامعه اسالمی در پرتو نماز جماعت

سید محمود طیب حسینی1، فاطمه لطفی2

یکی از منابع قدرت نرم فرهنگ، عقاید و ایدئولوژی رایج در جامعه است. دین اسالم برای ایجاد و گسترش فرهنگ 
و عقاید مذهبی در جامعه برنامه های زیادی را طراحی نموده است. نماز جماعت یکی از مهم ترین راهکارهای اسالم 
برای تقویت بنیه دینی جامعه است. ساختار نماز جماعت به گونه ای طراحی شده که عنصر وحدت، یکپارچگی و همدلی 
میان نمازگزاران را تجلی می بخشد؛ عناصری که مهم ترین پایه های قدرت نرم را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با 
تأمل در کتب روایی شیعه به بررسی روایات مهم پیامبر)ص( و ائمه معصومین در رابطه با زوایای ایجاد قدرت نرم در 

نماز جماعت پرداخته است.
کلیدواژه ها: نماز جماعت، قدرت نرم، قرآن کریم، روایات، وحدت اسالمی.

tayyebhoseini@rihu.ac.ir .1. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
 2. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم.

fateme.lotfi.548@gmail.com 
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امام خمینی )ره( و چالش در اخالق سیاسی سکوالر

معصومه موحد نیا1، محمد شجاعیان2، سید ابراهیم حسینی3

بی تردید نام امام خمینی )ره( بر تارک تاریخ معاصر جهان قرار گرفته است. ایشان احیاگر میراث عظیم اسالمی در 
جهان امروز است که با تغییر و ایجاد تحول در گفتمان حاکم، توانستند جهان را با یک فضای زیستمانی نوینی مأنوس 
کنند که مهم ترین خصیصه آن، تدّین و اسالمّیت است. در واقع، ایشان نگاه و نگرش انبساطی و انطباقی و نیز نحوه 
کنش و واکنش کاربردی و عملیاتی نسبت به دین را جایگزین نگاه سلبی و منفی به دین کرد. این نوشتار با به پرسش 
گرفتن ساختار نشانه شناختی و سامانه مفصل بندی گفتمان اخالق سیاسی امام خمینی )ره( و چالش در اخالق سیاسی 
سکوالر، به دنبال ارائه چارچوبی تبیینی برای تحلیل آن است. هدف نگارندگان آن است که نشان دهند، با ظهور مکتب 
امام خمینی )ره( چه چالش هایی در اخالق سیاسی سکوالر در جهان معاصر ایجاد شده است. در پاسخ به این موضوع 
باید تأکید کرد امام خمینی )ره( هم در تعریف اخالق سیاسی و هم در بیان ویژگی های اخالقی سیاسی محوریت را 
به دین می دهد درحالی که سکوالریسم بر اساس عدم مرجعیت دین، اخالق سیاسی خویش را بنیان می نهد. اخالق 
سیاسی امام بر اصولی دینی استوار است که عبارت اند از: خدامحوری، کرامت و عزت انسان، عدالت، رحمت و رأفت 
اس��المی، مشورت و مشارکت پذیری. امام در همه این ها بر اساس آموزه های دینی به تبیین دیدگاه اسالم می پردازد. 
در مقابل، در اصول اخالق سیاسی سکوالریسم توحید محوری جایگاهی ندارد بلکه انسان محوری جایگزین آن شده 
و نوع کرامت و عزت انسان، کرامت مادی و حیوانی تعریف می شود. رحمت و رأفت، نه بر پایه دین که بر پایه و میل 
انسان تعریف می شود. بر اساس مکتب اخالقی سیاسی امام خمینی )ره(، می توان گفت سکوالریسم با اخالق سیاسی 
مادی نمی تواند ابعاد معنوی انسان را چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی سامان دهد. و باالتر از آن نمی تواند 

دستورالعملی دهد که سبب غلبه فرد بر طاغوت دوران و در مرحله بعد سبب غلبه بر طاغوت های بیرون شود.
کلیدواژه ها: سکوالریسم، اخالق سیاسی، حکومت اسالمی، استبداد، امام خمینی)ره(.

1. استادیار گروه فلسفه اخالق دانشگاه قم
shojaiyan@rihu.ac.ir 2. استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
3. دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه پیام نور )گرایش اخالق اسالمی(
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ابعاد مفهومی عدالت

محمدرضا طاهری1

نخستین گام برای ارائه تعریفی از عدالت شناختن ابعاد مختلف مفهومی آن است که در طول تاریخ در کاربردها و 
تعاریف ارائه شده از آن یافت می شود. از جمله مهم ترین آن ها می توان به حقیقت، درستی و درست کاری، حقوق، انصاف، 
آزادی و نفع اش��اره کرد. در این پژوهش این ابعاد مفهومی مورد بررس��ی قرار می گیرد و نشان داده می شود که نفع و 
آزادی ابعادی هستند که از دوران رنسانس بدین سو به ابعاد مفهومی غالب در تعریف عدالت تبدیل شده اند و این امر از 

آسیب های مهم نظریه پردازی درباره عدالت است که باید مورد توجه متفکران اسالمی باشد.
کلیدواژه ها: عدالت، حقیقت، درست کاری، حق، انصاف، نفع، آزادی.

taheri_777@yahoo.com :1. دکترای اندیشه سیاسی، پژوهشگر و مترجم، ایمیل
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نخبگان شیعه و قاعده نفی سبیل در انقالب مشروطه
)تلقی های مختلف از قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای عصر مشروطه(

حجت اهلل علی محمدی1، محمدرضا طاهری2،  محمد شجاعیان3

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم و پرکاربرد در فقه و فقه سیاسی شیعه، به ویژه در تاریخ معاصر است. این قاعده با 
برخورداری از پشتوانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، عالوه بر پیش نهادن برخی احکام فرعی، راه هرگونه سلطه و نفوذ 
قدرت های سلطه گر را به ممالک اسالمی سد کرده است. در عصر مشروطه که مفاهیم جدیدی وارد ادبیات سیاسی 
ایران ش��د، این قاعده نیز همچنان ضمن حفظ کارکرد س��نتی خود، کارویژه ی نویی پیدا کرد. در نگاه س��ران موافق 
و مخالف مش��روطه به عنوان نخبگان ش��یعی جامعه، نفی س��بیل معنای خاص خود را داشت؛ به این معنی که سید 
محمدکاظم یزدی همان کارکرد سنتی این قاعده را بازتاب داد اما عالمه نائینی به سلطه، از دریچه استبداد نگریست 
و نفی س��لطه ی قدرت های اس��تعماری را از زاویه نفی استبداد و کنار زدن ظلم پادش��اهان قاجار و یا حداقل محدود 
نمودن قدرت مطلق آنان با پیشنهاد مدل مشروطه می دانست و شیخ فضل اهلل نوری نفی نفوذ و سلطه ی سلطه گران 
و کش��ورهای اس��تعماری را با راه ندادن به مفاهیم وارداتی و در نتیجه نپذیرفتن بار این مفاهیم تلقی می کرد. در این 
مقاله کوشیده شده است تا جریان نفی سبیل در اندیشه و عمل این سه فقیه نخبه شیعی عصر مشروطه بررسی گردد.

کلیدواژه ها: نخبه، نفی سبیل، فقه سیاسی، مشروطه.

talatori1353@gmail.com 1. دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
taheri_777@yahoo.com 2. دکترای اندیشه سیاسی، محقق و پژوهشگر

shojaiyan@rihu.ac.ir 3. استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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نقش نماز جمعه 
در تقویت قدرت نرم مسلمانان

محمد شجاعیان1 فاطمه لطفی2

در دانش سیاس��ی قدرت به دو گونه عمده قدرت نرم و قدرت اس��ت تقسیم می گردد. در حوزه قدرت نرم مسائلی 
همچون فرهنگ، عقاید و ایدئولوژی های مقبول جامعه به عنوان مهم ترین منابع قدرت نرم مطرح می گردند.

 اقامه نماز جمعه یکی از مهم ترین نمودهای تجلی قدرت و اقتدار حکومت اسالمی به شمار می رود. برقراری نماز 
جمعه پس از استقرار حکومت اسالمی و والیت رهبر جامعه گسلی توسط او یا با تشخیص و تنفیذ اختیار به روحانی حائز 
مراتب، امکان پذیر است و اقامه مداوم آن از قدرت روزافزون حاکمیت اسالم حکایت دارد. این اجتماع هفتگی مسلمانان 
پس از حج بیت اهلل الحرام مهم ترین منبع قدرت نرم مسلمانان به شمارمی رود. هماهنگی میان مردم و اتحاد ایشان و 
ثبات قدم آن ها در شتافتن به سوی نماز جمعه، به انتظار نماز نشستن و گوش فرادادن به سخنان امام جمعه و اطاعت 
محض او در اذکار و اعمال نماز نوعی هم سویی و انسجام میان مردم را یادآوری می نماید که نمودهایی استوار از قدرت 

نرم جامعه اسالمی را در برابر همگان تجلی می بخشد.
کلید واژه ها: قدرت، قدرت نرم، حکومت اسالمی، نماز جمعه اتحاد مسلمین.

shojaiyan@rihu.ac.ir 1. استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
fateme.lotfi.548@gmail.com 2. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی
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رویکردهای سلبی و ایجابی به قیام برای خدا در سیاست 
)با تأکید بر سوره سبا(

سید محمود طیب حسینی1، محمد شجاعیان2

یکی از مهم ترین کارویژه هایی که می توان برای قرآن کریم در نظر گرفت صورت بندی مبانی نظری جنبش های 
اجتماعی و سیاسی است. پژوهش حاضر به بررسی یکی از مبانی تئوریک برجسته با عنوان »قیام برای خدا« در عرصه 
سیاست و حکومت از منظر قرآن کریم با تأکید بر آیه 46 سوره سبا است که در آن آشکارا از ضرورت قیام برای خدا 
در عرصه سیاست سخن به میان آمده است. دو رویکرد عمده ایجابی و سلبی در تفسیر این آیه برجسته در زمینه قیام 
برای خدا در عرصه سیاست و حکومت وجود دارد. پژوهش حاضر ضمن بررسی هر یک از این رویکردها به این نتیجه 
می رسد که این دو برداشت باوجود اختالفاتی که دارند در نهایت هر دو به تقویت حکومت دینی به ویژه حاکم مشروع 
اسالمی منجر می شوند. بااین وجود تفسیر سلبی از قیام برای خدا در عرصه سیاست با سیاق آیه و معنای قیام و موعظه 
تناس��ب و هماهنگی بیش��تری دارند. بر این اس��اس مقصود از قیام برای خدا، بازایستادن و فاصله گرفتن از تجمعات 
سیاسی � اجتماعی به منظور تخریب چهره حکومت دینی به ویژه حاکم مشروع و فقیه جامع الشرایط اسالمی است. این 
آیه عموم انس��ان ها را به یک موعظه اساس��ی توصیه می کند: دو نفر دو نفر و یا تک تک با دوری از هرگونه تجمعات 
غوغاساالرانه و پرهیاهو که با ابزار تحریک احساسات فرصت اندیشه آزادانه را از انسان سلب می کند باز ایستند، سپس 
درباره شخصیت پیامبر و رهبران و مصلحانی که داعیه دعوت به خدا و دین دارند و گذشته و حال آنان تفکر کنند، تا 

حقانیت آن ها، برایشان آشکار شود.
کلیدواژه ها: قرآن، سیاست، حکومت اسالمی، قیام برای خدا، رهبری، تجمع سیاسی.

tayebh@rihu.ac.ir 1. دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
shojaiyan@rihu.ac.ir 2. استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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نظریه سفیر انقالب بر اساس قرآن کریم، کوثر کربال، فرمان مالک اشتر و معراج سعادت:
راهکار انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی نمودن مدیران و مردم

دکتر مهدیه سادات خشوعی1

هدف این پژوهش، تدوین نظریه سفیر انقالب بر اساس قرآن کریم، کوثر کربال، فرمان مالک اشتر و معراج سعادت 
به عنوان راهکاری جهت انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی نمودن مدیران و مردم بود. روش این پژوهش، نظریه 
داده بنیاد بوده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، عوامل شکوفایی و انحطاط جامعه در قرآن کریم از کتاب تفسیر 
موضوعی قرآن کریم یعنی جامعه در قرآن )آیت اهلل جوادی آملی، 1387 آ(، کوثر کربال )آیت اهلل جوادی آملی، 1391(، نامه 
53 )فرمان مالک اشتر( در نهج البالغه )عالمه دشتی، 1384؛ عالمه فیض االسالم، 1385( و معراج سعادت )مأل نراقی، 
1390( به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد معروف انتخاب و به روش نظریه داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت. 
ابتدا با تحلیل کتاب تفسیر موضوعی و کوثر کربال، شاخص های مرتبط با فرهنگ انقالبی استخراج و با توجه به اشتراک 
در محتوا طبقه بندی و تعداد ده شاخص فرهنگ انقالبی شناسایی گردید. سپس با توجه به علل، زمینه ها، موانع و پیامدها 
مجدداً هر شاخص مورد طبقه بندی قرار گرفت. سپس با توجه به فرمان مالک اشتر و کتاب معراج سعادت، راهکارهای 
ایجاد شاخص های فرهنگ انقالبی به ترتیب در مدیران و مردم استخراج و متناسب با هر شاخص طبقه بندی گردید. 
سپس ارتباط علل، زمینه ها، موانع، پیامدها و راهکارها در قالب یک الگو طراحی و با نوشتن قضایا نظریه سفیر انقالب 
تدوین و برازش آن موردبررس��ی و تأیید قرار گرفت. در مجموع، نقش��ه انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی نمودن 
مدیران و مردم بر اساس نظریه سفیر انقالب ترسیم گردید که بر اساس آن فرهنگ انقالبی ایده آل یعنی برخورداری از 
سه سطح انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی نمودن، زمانی در جامعه حاکم خواهد شد که همه افراد جامعه )کارگزاران 
نظام و افراد عادی( در کش��تی اهل بیت س��کنی گزیده و با شناخت شاخص های فرهنگ انقالبی، در جهت هجرت از 
ضدانقالبی گری گام برداشته و با سرعت تمام از همدیگر در برخورداری از شاخص ها )اعم از کمی و کیفی( سبقت گیرند.
کلیدواژه ها: قرآن کریم، کوثر کربال، فرمان مالک اش��تر، معراج سعادت، نظریه سفیر انقالب، فرهنگ انقالبی 

)انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی نمودن(.

Khoshouei. :1. پژوهش��گر فوق دکتری روان شناس��ی صنعتی و س��ازمانی روان شناس��ی دانش��گاه اصفهان، پس��ت الکترونیک
mahdieh@gmail.com
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 ظرفیت های تحول در فقه سیاسی
 با تکیه بر الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت

 محمود ابراهیمی ورکیانی1

الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، سندی باالدستی است که در آن راهبردهای پیشرفت کشور با توجه به تأکیدهای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در حال تدوین است. یکی از موضوعات اساسی این الگو، مباحث فقه سیاسی است. عرصه 
فقه جوالنگاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه زیاد است، ازاین رو 
فقه برای پاسخگویی به مسائل مبتالبه، نیازمند تشریح بیان اصول کلی جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است.

بر همین اس��اس، س��ؤال اصلی این پژوهش این اس��ت که ظرفیت های تحول در فقه سیاسی با تکیه بر الگوی 
اسالمی- ایرانی پیشرفت چیست؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون گذاشتیم که فقه شیعه، توانایی استنباط احکام و 
تکالیف مربوط به زندگی فردی و اجتماعی بر اساس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را دارد. در ابتدا مدل و شاخصه هایی 
که رهبر انقالب درباره الگو ترسیم نمودند، بررسی و سپس ظرفیت های تحول در فقه سیاسی بر اساس آن شاخصه ها 

موردبحث قرار می گیرد.
حاصل آن که مهم ترین شاخص الگو از نظر رهبری، عدالت معرفی شده است. بنابراین فقه چنانچه از فقه فردمحور 
به فقه جامعه محور تحول پیدا کند، برخوردار از ظرفیت الزم جهت تأمین اصول، قواعد و هنجارهای الزم برای مدیریت 

جامعه اسالمی بر اساس الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت را دارد.
کلیدواژه ها: فقه، الگو، پیشرفت، عدالت، عقل، مصلحت.

.ev_55@yahoo.com .1.عضو هیئت علمی و دکتری گروه معارف اسالمی دانشگاه سمنان
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اصول حقوق بشردوستانه در اسالم و غرب

عبدالحکیم سلیمی1

تأثیر بنیادی اصول حقوق بشردوستانه در پیشگیری از وقوع جنگ و کاهش آالم ناشی از منازعات مسلحانه، مورد 
تأکید اسالم و حقوق بین الملل است. با عنایت به خاستگاه وحیانی، جامعیت، جاودانگی و رسالت جهانی اسالم و لزوم 
اس��المی سازی علوم انس��انی، ناتوانی حقوق بین الملل در مدیریت جنگ های جهانی و منطقه ای، انگیزه و ضرورت 

بررسی تطبیقی اصول حقوق بشردوستانه، کاماًل مبرهن می نماید.
 برایند تحقیق نش��ان می دهد، خوشبختانه، اسالم در تش��ریع اصول حقوق بشردوستانه پیشگام است. این کتاب 
آسمانی در پرتو جهان بینی توحیدی و شناخت عمیق از ماهیت روابط بین الملل خصمانه، چهارده قرن زودتر از حقوق 
بین الملل، اصول حقوق بشردوس��تانه را تش��ریع و بر رعایت آن در منازعات مسلحانه، تأکید ورزیده است. »خاستگاه 

وحیانی«، »سبقت زمانی« و »ابتکار« از امتیازات اصول حقوق بشردوستانه در اسالم است.
کلیدواژه ها: حقوق بشردوستانه، اصل کرامت، اصل دعوت، اصل عدالت، اصل احسان، اصل تمرکز، اصل تفکیک، 

اصل تناسب، اصل منع فساد و افساد.
 

hakim.salimi@yahoo.com 1. استادیار جامعه المصطفی )ص( العالمیه
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کاربست عدالت در روابط بین الملل

غالم شبر 1

اصل عدالت در اس��الم از جایگاه بلندی برخوردار است و یکی از مهم ترین رسالت های انبیای الهی، اقامه قسط و 
عدل بوده. این یکی از اصول اسالم است که در روابط بین الملل برای تأمین صلح و امنیت، ترقی و شکوفایی، پایداری 

و ثبات و... کشورها نقش بنیادین را ایفا می کند که در پرتوی اِعمال این اصل، دست یافتنی است.
امروزه که تعدی گران جهان با استکبار و ظلم، زیاده خواهی و عدم قناعت، امتیاز طلبی و تبعیض و حق کشی و 
شکستن عهد و پیمان، روابط بین الملل را جریحه دار کرده و عدالت را پایمال کرده اند به این خاطر صلح و امنیت، ترقی و 
شکوفایی، پایداری و ثبات و... ملت ها در مخاطره افتاده است. برای رفع ناامنی و خشونت و... در روابط بین الملل عدالت 
گرایی است و پیامدهای آن که استکبار و ظلم ستیزی، پرهیز از زیاده خواهی و قناعت، مساوات، رفع تبعیض و رعایت 
حقوق دیگران و وفا به عهد و پیمان برای خنثی سازی تعدی گری و ریشه های آن از دیدگاه اسالم پرداخته شود. در 
این پژوهش به نقشی که پیامدهای عدالت گرایی در ایجاد صلح و امنیت، ترقی و شکوفایی، پایداری و توسعه کشورها 

می تواند داشته باشد، پرداخته شده است.
بنابراین در این پژوهش به این سؤال که عدالت در روابط بین الملل چه کاربستی دارد؟ پاسخ داده و با اشاره به رابطه 
عدالت با روابط بین الملل، عمده چالش های روابط بین الملل و ریشه های آن، با ابعاد عدالت گرایی اسالمی و پیامدهای 
آن، مقایسه گردیده است. که درنتیجه تحقق ابعاد مختلف عدالت موجب محو و تضعیف تعدی گری و ریشه های آن در 

عرصه روابط بین الملل خواهد شد.
کلیدواژه ها: عدالت، روابط بین الملل، استکبار، تبعیض، قناعت، مساوات.

aanesashabbar@yahoo.com  1. پژوهشگر جامعه المصطفی العالمیه
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فقه و تکفیر

فاطمه پیامنی1، مهدی چمنی2

تکفیر که در میان ادیان و مذاهب محل تضارب آراست، در فقه به معنای نسبت دادن کفر به شخص یا گروهی 
از مسلمانان است. در میان مذاهب اسالمی، برخی کسی را که مرتکب یکی از گناهان کبیره شود، تکفیر می نمایند. 
گروهی نیز معتقدند که انکار الوهیت، توحید، رسالت و ضروری دین با التفات به ضروری بودن آن، اگر به انکار رسالت 
بینجامد کفر است. وهابیان، احترام مسلمانان به قبور پیامبر )ص( و اولیای الهی و استغاثه از غیر خدا را شرک دانسته، 
آشکارا تکفیر مسلمانان، به ویژه شیعیان را با توجیه دینی همراه می کنند. در فقه امامیه، ضمن مخالفت با تکفیر، تکفیر 
کننده مستوجب مجازات تعزیری می گردد. باوجود دیدگاه های مختلف، آیات و روایات به خوبی چهره تکفیر را برای ما 
ترسیم می نماید. کفر در اصطالح فقها بیشتر در مقابل اسالم است، ولی در قرآن، غالباً در مقابل ایمان به کاررفته است. 
از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت، اگر کسی یکی از ضروریات اسالم را انکار کند، کافر و بیرون از دین است. بر این 
اساس اگر عقیده ای در بین فرقه های اسالمی پیرامون مسائل مربوط به توحید، نبوت و غیر آن مطرح شده از ضروریات 

دین نبوده بلکه جزء مسائل نظری است که انکار آن، خروج از دین نیست.
کلیدواژه ها: تکفیر، تکفیر عملی، تکفیر اعتقادی، تکفیر مطلق، تکفیر معین.

 1. دانشجو، کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیت اهلل بروجردی،
payamani.fatemeh@gmail.com

 2. استادیار دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،
 chegeni_isu@yahoo.com
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بررسی ساختار روابط بین الملل موجود از منظر مقام معظم رهبری

مهدی مهدوی اطهر1

روابط بین الملل موجود، از س��ال 1919 پس از جنگ جهانی اول به صورت رش��ته علمی تجربی بر اس��اس مبانی 
اومانیس��تی در غرب به جهت پایان دادن به جنگ ها و ایجاد صلح در جهان تش��کیل ش��د و تاکنون بر اساس تحول 
نظریات، س��اختار روابط بین الملل نیز دگرگون گردید. با توجه به تحول در جهان اس��الم و پیروزی انقالب اسالمی و 
شکوفایی و رشد علمی الزم است روابط بین الملل مبتنی بر بینش اسالمی و تفکرات دانشمندان مسلمان بازنگری شود. 
در همین راس��تا ضروری است روابط بین الملل از منظر مقام معظم رهبری به عنوان دانشمند اسالمی و رهبر یکی از 
کشورهای اسالمی پیرامون ساختار روابط بین الملل تبیین گردد و همچنین بر اساس روش آرمان گرایی واقع بینی ایشان، 
تبیین س��اختار موجود در جهت ترس��یم و نیل به وضعیت مطلوب حائز اهمیت است. سؤال اصلی ما این است ساختار 
موجود از آیت اهلل خامنه ای چگونه اس��ت؟ و چه انتقاداتی بر آن وارد اس��ت؟ در این نوشتار با روش تحلیلی � توصیفی، 
نشان داده شده است که از منظر مقام معظم رهبری ساختار روابط بین الملل، آنارشی بوده و فاقد قدرت فائقه می باشد و 
از ساختار دوقطبی جنگ سرد به ساختار دوقطبی نظام سلطه و نظام سلطه ستیز با تشکیل سه اردوگاه تغییریافته است و 
نظم حاکمه و قوانین در راستای استکبار و چپاول در جهت نظام سلطه با بکارگیری ابزارهای گوناگون شکل گرفته است.

کلیدواژه ها: ساختار، سلطه، روابط بین الملل، غرب، مقام معظم رهبری.

mmahdvia-m 1
thar@iki.ac.ir
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 نظام سازی در فقه اهل بیت )ع( 
)تبیین و تحلیل عنصر مصلحت(

علی اکبر باقری1

درواقع اهمیت مصلحت در نظام والیی و حکومت اسالمی از این روست که نظام اسالمی متضمن احکام ثابت و 
متغیر و مسئول حل بحران ثابتات دین و متغیرات زمان و مقتضیات متحول است. اهمیت بحث از مصلحت در نظام 
سیاسی برآمده از فقه اهل بیت بیشتر حول محور مشروعیت نظام سیاسی حاکم و مطلقه بودن والیت فقیه و حفظ مصالح 
عمومی است، و هم چنین چگونگی ساختارها و نهادهای سیاسی حاکم در آن نظام. به طورکلی این نوشتار در پاسخ به 
این پرسش مهم و اساسی است که آیا نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر فقه اهل بیت )ع( با توجه به احکام ثابت و 
جاوید آن، به مصالح عمومی و متغیرهای اجتماعی توجه دارد؟ قلمرو و گستره ی این امر تا کجا است؟ در مقام پاسخ به 
این سؤال جایگاه مصلحت در فقه اهل بیت و نقش نظام ساز آن در سه حوزه ی مشروعیت، ساختار و نهادهای سیاسی، 

و کارگزاران و رهبری نظام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: نظام سازی، فقه اهل بیت، مصلحت، مشروعیت، ساختار، رهبری.

bbb. 1. دانش آموخته و مدرس حوزه علمیه قم و دانش��جوی دکتری مدرس��ی معارف )انقالب اس��المی( موسس��ه امام خمینی )ره(؛
bagheri11@yahoo.com
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 تبیین و تحلیل قواعد فقهیـ  سیاسی مصطفاد از فقه اهل بیت )ع(
 در حوزه نظام سازی

علی اکبر باقری1

مکتب فقهی اهل بیت )ع( با توجه به جامعیت و دوام شریعت خاتم، دارای عناصری می باشد که با در نظر گرفتن 
آن ها می توان در هر عصر و مصری مسائل مستحدثه را خصوصاً در امور مرتبط به نظام و اجتماع مسلمین، رفع و رجوع 
نمود. یکی از آن عناصر قواعد فقهیه ی موجود در متن فقه اهل بیت )ع( می باشد، که دست فقها را با در نظر گرفتن 
نقش زمان و مکان در اجتهاد باز گذاش��ته و با تفریع اصول القاء ش��ده از سوی امامان معصوم )ع( بر عناوین و مسائل 
مستحدثه، موجبات پویایی و بالندگی فقه اهل بیت )ع( را فراهم می آورند. یکی از اموری که شارع مقدس قطعاً در متن 
شریعت خاتم لحاظ کرده امر نظام سازی می باشد. در واقع خالف حکمت و لطف الهی خواهد بود که در زمینه نظام 
سیاس��ی جوامع در عصر غیبت، طرح و برنامه ای ارائه نکرده باش��د. از این رو قطعاً در متن فقه اهل بیت )ع( عناصری 

هست برای طراحی نظام سیاسی حاکم، که یکی از مهم ترین آن ها قواعد فقهیه می باشند.
کلیدواژه ها: قواعد فقهی، نظام سازی، فقه اهل بیت، مشروعیت، ساختار، رهبری.

bbb. 1. دانش آموخته و مدرس حوزه علمیه قم و دانش��جوی دکتری مدرس��ی معارف )انقالب اس��المی( موسس��ه امام خمینی )ره(؛
   bagheri11@yahoo.com
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اجتهاد و نظام سازی

علی اکبر باقری1

در شریعت اسالمی، تشکیل نظام سیاسی مطلوب و شایسته ای که مجری قوانین شرع باشد، از مهم ترین برنامه های 
اسالم به حساب می رود. این مهم را می توان از ماهیت احکام اسالم در متن فقه اهل بیت )ع( دریافت؛ به گونه ای که 
تعطیلی حکومت و نظام سیاس��ی، معطلی احکام شریعت را در پی خواهد داشت. در این میان وجود اجتهاد کارآمد در 
مکتب فقهی اهل بیت )ع(، امر مهمی اس��ت که به مدد آن می توان عناصر و س��اختار نظام سیاسی حاکم را به نوعی 
نظام مند و مسنجم و هماهنگ استخراج کرد. بر اساس عنصر اجتهاد، به کارگیری توش و توان برای به دست آوردن 
معیارهای کلی نظام سازی امری حیاتی محسوب می گردد. در واقع وظیفه مجتهد آن است که در شرایط متغّیر زمانی، 
احکام موردنیاز را به دست آورد. اجتهاد فقیه در همه ساحت ها و حوزه های عملی نظام اجتماعی، کاربرد دارد. مهم ترین 
مقوله مربوط به نظام اجتماعی، مقوله حکومت و نظام سیاسی حاکم است که باید کشف قانونمندی ها و ضابطه های آن 
از درون کتاب و سنت، با استمداد از عامل اجتهاد استخراج گردد. نظام سازی یکی از مسائل مهم اداره جامعه است و 

پژوهش پیش رو درصدد بررسی این پرسش اساسی است که نقش مؤلفه اجتهاد در نظام سازی چیست؟
کلیدواژه ها: اجتهاد، فقه اهل بیت )ع(، نظام، نظام سازی، زمان و مکان، مشروعیت، ساختار.

bbb. 1. دانش آموخته و مدرس حوزه علمیه قم و دانش��جوی دکتری مدرس��ی معارف )انقالب اس��المی( موسس��ه امام خمینی )ره(؛
   bagheri11@yahoo.com
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 چالش های پیش روی کاربردی سازی رشته روابط بین الملل در ایران:
 آسیب شناسی آثار پژوهشی

علی باقری دولت آبادی1

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مقاالت منتشرشده در خصوص سیاست خارجی ایران از منظر کاربردی سازی 
رشته روابط بین الملل است. پرسش اصلی مقاله این است که چالش های فراروی کاربردی سازی رشته روابط بین الملل 
در ایران چیست؟ و این چالش ها چگونه خود را در خروجی پژوهشی این رشته که به شکل مقاالت علمی پژوهشی 
اس��ت نشان می دهند؟ چهارچوب نظری پژوهش را رابطه نظریه و پژوهش از منظر دیدگاه های اثبات گرا و پسااثبات 
گرا ش��کل می دهند. برای این منظور از هر دو روش کّمی و کیفی اس��تفاده ش��ده است. در جریان نگارش مقاله آثار 
منتشرشده طی سال های 1393 تا 1395 در شش فصلنامه علمی پژوهشی بررسی گردید. یافته های پژوهش نشان 
می دهد باوجوداینکه از 293 مقاله بررسی شده 206 مورد به مسائل خارجی اختصاص داشت تنها 14 مورد به موضوع 
سیاست خارجی به صورت مستقیم و 86 مورد به صورت غیرمستقیم پرداخته بودند. 36 درصد مقاالت دارای تجویز 
و 42 درصد دارای پیش بینی تحوالت آینده بودند. فقط 2/7 مقاالت دارای پیش بینی مبتنی بر سناریو بود و الباقی در 
حد یک یا چند خط درباره آینده صحبت می کردند. روش کتابخانه ای با 74/4 درصد روش غالب گرداوری مطالب و 
نظریه واقع گرایی با 16/2 درصد پرکاربردترین نظریه در مقاالت بررسی شده بود. 68/4 درصد مقاالت کوشیده بودند 
تا نظریه ها را بکار بندند و تنها 2/7 درصد به نقد آن ها پرداخته بودند. بدین ترتیب عدم اهتمام به پیش بینی مبتنی بر 
سناریوسازی، ناکارآمدی نظام آموزشی، فقدان دسترسی به داده های پژوهشی، نگاه ابزاری به پژوهش در ایران، قطع 
ارتباط دانشگاه با نهادهای اجرایی، ضعف نسبی در حوزه دانش نظری و عدم نقد در پژوهش ها چالش های اصلی پیش 

روی کاربردی سازی روابط بین الملل به شمار می آیند.
کلیدواژه ها: روابط بین الملل، سیاست خارجی، پژوهش، دانشگاه، وزارت امور خارجه.

abagheri@yu.ac.ir ،1. استادیار دانشگاه یاسوج
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بررسی نقش و جایگاه اخالق و سیاست
در گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه(

محمدباقر عباسی1، شریف ذبیحی مقدم2

اخالق و سیاس��ت در طول عمر بش��ریت در تعامل با یکدیگر بوده اند. گاه آن چنان درهم آمیخته اند که تش��خیص 
مرزهای آن دشوار شده و گاه آن چنان از یکدیگر فاصله گرفته اند که به دو مفهوم متباین تبدیل گشته اند.

حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( مرجع عالیقدر و متفکر بزرگ شیعی است که در عصر حاکمیت سکوالریسم 
و جدایی مرزهای سیاست و اخالق، نظریه ی سیاسی خود را مبتنی بر پیوند سیاست و اخالق ارائه نمود و آن را مبنای 

عمل سیاسی- انقالبی خود قرار داد.
متفکران و اندیشمندان با توجه به پارادایم فکری و حاکم بر جامعه دیدگاه های مختلفی نسبت به رابطه ی یا عدم 
ارتباط این دو ابراز نموده اند. با توجه به نظام دانایی حاکم بر اندیشه ی اسالمی و شخص حضرت امام خمینی )رحمه اهلل 
علیه( سازگاری در رابطه ی این دو مفهوم می توان متصور شد که سودمندی و هدفمندی جامعه ی در پرتو سیاست اخالق 

مدارانه است.
نمی توان یکی را وسیله تحقق دیگری دانست و با دیدی ابزارگونه به آن نگریست. در دیدگاه حضرت امام )رحمه اهلل 
علیه( سیاس��ت صرفاً در چارچوب اخالق اسالمی پسندیده و مجاز است و می بایست اخالق مبنای عمل سیاسی قرار 

گیرد، در غیر این صورت سیاست، عملی شیطانی است که تباهی فرد و جامعه را رغم خواهد زد.
کلیدواژه ها: اخالق، سیاست، امام خمینی)ره(.

rara6262@yahoo.com .)1. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه امام حسین )علیه السالم
Zabihim20@gmail.com .2. کارشناسی ارشد اندیشه ی سیاسی در اسالم دانشگاه مفید قم
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شاخص های فرهنگ سیاسی مطلوب در اسالم

محمدجواد نوروزی1، سید عزت اهلل احمدی2

پژوهش حاضر با طرح این پرسش اساسی که شاخص های فرهنگ سیاسی مطلوب در اسالم کدام اند، این فرضیه را 
بررسی می کند که شاخص های فرهنگ سیاسی در سپهر اندیشه اسالمی را می توان با روش تحلیلی – توصیفی در سه 
سطح رفتار سیاسی فردی، رفتار سیاسی اجتماعی و ساختار سیاسی مطرح ساخت. نتایج حاصل از این بررسی را می توان 
در محور تبیین ش��اخص های فرهنگ سیاسی مطلوب در س��طح فردی، تقوا، اخالق و معنویت گرایی، حق محوری، 
حق مداری، صداقت، درس��ت کرداری، امانت داری و عدالت گرایی برشمرد و شاخص های فرهنگ سیاسی مطلوب در 
سطح اجتماعی را نیز در محورهایی همچون همبستگی اجتماعی در پرتوی اخوت دینی، خردگرایی و پرهیز از رویه های 
خردستیز، مسئولیت پذیری و نظارت همگانی در قالب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد و در سطح نظام و ساختار 

سیاسی شاخص های فرهنگ سیاسی مطلوب شایسته ساالری عدالت مداری و کارآمدی می باشد.
کلیدواژه ها: فرهنگ، فرهنگ سیاسی، شاخص، ساختار، فرهنگ اسالمی.

 1. دانشیار گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
mohadjavadnorozi@yahoo.com 

2. دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی 
Alirstgar@yahoo.com
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نقش مفاهیم قرآنی در تولید علم سیاست اسالمی؛ بررسی موردی »جهاد کبیر«

سید مجتبی عزیزی1، وحید کرباسی2

هر اندیشه و مکتب فکری مبتنی بر یکسری مفاهیم صورت بندی می شود که برگرفته از جهان بینی صاحبان آن 
اندیش��ه اس��ت. علوم انس��انی غربی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و بر پایه مفاهیمی شکل گرفته که ریشه در 
اندیشه های سکوالریستی و اومانیستی دارد و به همین خاطر با آموزه های دینی در تعارض است. از این روی یکی از 
مسائل مهم در راستای تولید علوم انسانی- اسالمی، توجه به نقش مفاهیم علوم انسانی و به خصوص مفاهیم قرآنی 

در این زمینه می باشد.
بر همین اساس، سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ آن است، بر این محور متمرکز شده که »نقش مفاهیم 
قرآنی از جمله »جهاد کبیر« در تولید علوم سیاس��ی اس��المی چیست؟«. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، 
روش تحقیق موضوعی قرآن و روش کتابخانه ای است. برای پاسخ به سؤال مذکور تالش شده ابتدا جایگاه و اهمیت 
مفاهیم علوم انسانی و مفاهیم قرآنی در شکل دهی به علم سیاست تبیین شود و سپس برای توضیح بیشتر مطلب و به 
عنوان یک نمونه عینی، »جهاد کبیر« مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با مراجعه به آیات قرآن کریم و مبنا قرار 
دادن آن ها و نیز استفاده از متون تفسیری عامه و خاصه به منظور حفظ روایی تحقیق، مفهوم شناسی جهاد کبیر صورت 

پذیرفته و از سوی دیگر تالش شده با استفاده از بیانات رهبری، ابعاد جهاد کبیر و ملزومات آن تبیین گردد.
کلیدواژه ها: مفاهیم علوم انسانی، تولید علوم انسانی- اسالمی، علم سیاست اسالمی، جهاد کبیر، عدم اطاعت 

از کافران.

 1. عضو هیئت علمی گروه اندیشه سیاسِی دانشگاه امام صادق )علیه السالم(
seyedmojtabaazizi@gmail.com 

 2. کارشناس ارشد رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق )علیه السالم(
v.karbasi110@gmail.com
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فرآیند تربیت سیاسی در نظام اسالمی

محمدحسین خلوصی1

تربیت سیاسی در نظام سیاسی برخاسته از دین، متشکل از مبانی، اصول و اهداف است که متون دینی در تدوین 
آن نقش اساسی دارد. اهداف تربیت سیاسی با رویکرد اسالمی را از زوایای گونان می توان بررسی نمود. بررسی تربیت 
سیاس��ی با توجه به مراحل س��نی افراد، کاربردی تر است. در این چارچوب تربیت سیاسی به عنوان یک فرآیند از امور 
غیرسیاسی آغاز و سپس به مراحل بسیط تری از این امور می انجامد و سرانجام با پختگی سنی فرد، تربیت سیاسی نیز 
به طور مستقیم سیاسی و مراحل عمیق تر آن تدوین می گردد. تربیت سیاسی در زمان کودکی به طور مستقیم سیاسی 
نیست. در دوره نوجوانی فعالیت های سیاسی بسیط و آشنا سازی با سیاست مورد توجه قرار می گیرد. در آغاز دوره جوانی 
فرد به عنوان شهروند وارد حوزه سیاسی می گردد و در سیاست مشارکت می نماید. در دوره بزرگسالی فرد از یک رابطه 
دوسویه و متقابل میان خود و دولت برخوردار می گردد و می کوشد در این تبادل فکر و عمل، سیاست به مطلوبیت های 
واقعی خود نزدیک و نزدیک تر گردد. در این مقاله، در ویژگی های سنی عمدتاً از منابِع که با روش های تجربی تدوین 

شده و در تعیین اهداف سیاسی مربوط به یک مقطع سنی از منابع دینی استفاده شده است.
کلیدواژه ها: سیاست، تربیت سیاسی، مشارکت سیاسی، بصیرت، مشورت، نصیحت.

m.kholoosi@ ،1. دانش آموخته حوزه علمیه، دانش��جوی دکتری فلس��فه سیاسی اسالمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
gmail.com
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 تبیین مفهوم و مؤلفه های شهروندی
 در فلسفه سیاسی ارسطو و فارابی

محمدحسین خلوصی1

سازماندهی حقوق و تعهدات متقابل فرد و جامعه از بسترهای فکری فیلسوفان سیاسی بوده است. یکی از منظم ترین 
مباحث فلسفی نسبت به شهروندی در فلسفه سیاسی کالسیک مربوط به ارسطو می باشد. ارسطو در کانون مباحث 
شهروندی مؤلفه اعتدال را قرار می دهد. او حقوق و تعهدات متقابل فرد و جامعه را بر اساس اصل اعتدال صورت بندی 
می نماید. پیوند کمال و فضیلت با مؤلفه اعتدال از ویژگی های بنیادین شهروندی در نظام فلسفی ارسطو می باشد. فارابی 
به عنوان بنیان گذار فلس��فه سیاس��ی اسالمی با سه عنصر بنیادین به شهروندی می پردازد که عبارت است از حقیقت، 
فضیلت و س��عادت. او حقیقت را در مرکز نظام ش��هروندی خود قرار داده و ارتباط وثیقی میان شریعت و فلسفه برقرار 
می نماید. ش��هروندی حقیقت گرایانه فارابی بر اساس تعامل نزدیک شریعت و فلسفه بازسازی می گردد. معرفت ناب 
حاصل شده از این تعامل است که به عنوان مؤلفه بنیادین در مرکزیت گفتمان شهروندی در فلسفه فارابی قرار می گیرد. 
حقوق و تعهدات متقابل فرد و جامعه در درون نظم مبتنی بر حقیقت سازماندهی می گردد که می خواهد با به فضیلت 
رس��اندن شهروند، سعادت او را میس��ر س��ازد. ارزش های چون آزادی، برابری، عدالت، مالکیت، قانون مداری و دیگر 
مؤلفه های شهروندی با توجه به اقتضائات حاصل از تعامل نزدیک حقیقت، فضیلت و سعادت، موردتوجه قرار می گیرد. 

با استفاده از توصیف، مقایسه و ارزیابی مبتنی بر تحلیل عقلی، موضوع موردنظر بررسی می گردد.
کلیدواژه ها: شهروندی، فلسفه سیاسی، حقیقت، اعتدال، عدالت، آزادی، ارسطو، فارابی.

M.kholoosi@yahoo.com ،)1. دانش پژوه دکتری فلسفه سیاسی اسالمی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

255

بررسی داللت های آیات تبلیغ و اکمال دین بر
مشروعیت سیاسی الهی در نظام امامت

غالمرضا بهروزی لک1، عباس مقدادی داودی2

 مسئله مقاله حاضر بررسی دالیل نقلی مشروعیت الهی امام در کالم شیعی بر اساس دو آیه اکمال دین و تبلیغ 
است. )مسئله( این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقه الحدیث در کالم نقلی به بررسی مسئله پرداخته 
است. )روش( بر اساس داللت آیه تبلیغ، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( در اواخر عمر شریف خود مأمور به ابالغ پیامی 
از طرف خداوند ش��ده بودند که آن پیام در حقیقت کامل کننده دین ایش��ان بود که با عدم ابالغ آن، رسالتشان ناتمام 
می ماند. با نزول آیه فوق، خداوند دلگرمی و در امان نگاه داشتن ایشان از شر منافقان را وعده دادند که پس ازآن و در 
مسیر بازگشت از آخرین حج خود، با اقرار گرفتن از مردم بر اولی بودن و والیت داشتن بر خودشان، حضرت امیرالمؤمنین 

)علیه السالم( را به عنوان جانشین پس از خود معرفی نمودند.
 با توجه به داللت آیه اکمال، با انتصاب امیرالمؤمنین )علیه السالم( به عنوان جانشین پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 
از طرف خداوند، مجموعه معارف دینی کامل شد و نعمت والیت هم که تا روز غدیر، منحصر در خداوند و رسولش بود 
با این انتصاب، بر امت اسالمی تمام شد و این تدبیر خداوند در نصب جانشین، باعث یأس کفار از نابودی دین اسالم 

شده بود و خداوند هم از چنین دینی راضی گردید. )یافته ها(
کلیدواژه ها: مشروعیت سیاسی، نظام امامت، کالم نقلی، آیه تبلیغ، آیه اکمال.

blak@bou.ac.ir)1. دانشیار دانشگاه باقرالعلوم )علیه السالم
abbas.meghdadi@yahoo.com 2. دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم
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نقش آموزه های فقهی در طراحی استراتژی امنیتی و نظامی با تأکید بر قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران 

نجف لک زایی1، محمدعلی همدانی2

در ی��ک نگرش کلی، ن��وع نگاه به جهان و به بیان دیگر، باورهای دینی می تواند جهت گیری راهبردهای امنیتی و 
نظامی را مشخص کند. آنچه در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن هستیم، واکاوی نقش آموزه های دینی در طراحی 

استراتژی امنیتی و نظامی جمهوری اسالمی ایران است.
نگارندگان بر این باور اس��ت که آموزه های فقهی دربردارنده نقش محوری در طراحی اس��تراتژی امنیتی و نظامی 
جمهوری اسالمی ایران است پیرامون تشریح مبانی دینی، دیدگاه های مختلفی بیان شده است. آنچه در این تحلیل ها 

موردتوجه قرار نگرفته است، نگرش منظومه ای به دین است.
همین نگرش نظام مند به دین است که ضرورت استخراج الگوی مطرح شد را دوچندان می کند. در این پژوهش 
نگارنده می کوشد با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای دیدگاه انسان شناسی امام خمینی )ره( و با توجه 
به نگرش سه الیه به انسان، نقش آموزه های فقهی در طراحی استراتژی امنیتی و نظامی را موردبررسی قرار دهد با این 

بیان، پرداختن به ابعاد اخالقی و اعتقادی از حوصله پژوهش حاضر، خارج است.
کلیدواژه ها: )فقه سیاسی، منابع فقهی امنیت، امنیت متعالیه، مبانی امنیت در اسالم، اندیشه فقهی امام خمینی 

)ره(، مسائل استراتژیک و نظامی(.

nlakzaee@gmail.com 1. استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم )ع(؛
hanedanee@gmail.com 2. کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم )ع( و دانشجوی دکتری )سطح چهار(؛
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بررسی قدرت نرم در گفتمان فرهنگی عصر نبوی

رشید صیدمرادی1

گرچه نظریه قدرت نرم از نظریات جدید و ابداعی است، اما با بررسی دقیق و همه جانبه، مواردی از این گفتمان در 
بستر تاریخ صدر اسالم و دوران رسالت پیامبر اکرم )ص( خواهیم یافت و بلکه آن را محور اصلی شیوه تبلیغی اسالم 
در دهه های اول می بینیم. توجه به گفتمان قدرت نرم عماًل از بدو ظهور اسالم در مقابل قدرت سخت همواره موردنظر 
پیامبر)ص( بوده اس��ت و این مس��ئله را می توان در حوادث و رخدادهای متعدد صدر اسالمی مشاهده نمود. فرهنگ 
اس��المی دارای مؤلفه های بسیاری است که گس��تره قدرت و نفوذ آن را از شبه جزیره عربستان به اقصی نقاط جهان 
انتشار داده که در این میان، توجه به عناصر فرهنگی در ادبیات تبلیغی صدر اسالم دارای جایگاهی ویژه بوده است. این 
رویکرد فرهنگی اسالم که منبعث از محوریت و اصالت قدرت نرم در کاربست آن می باشد، به عنوان یکی از ابزارهای 
قدرتمند و کارآمد این حوزه محسوب می گردید و پیامبر )ص( با ظرافت و حساسیت خاصی از این الگو جهت پیشبرد 
اهداف جهانی خود از آن استفاده می نمود. در این نوشتار سعی شده است تا ابعاد محدودی از این گفتمان مورد بررسی و 
تحلیل قرار گیرد. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب تاریخی و روایی نگاشته شده است.

کلیدواژه ها: قدرت نرم، حضرت محمد )ص(، سیره نبوی، فرهنگ اسالمی.

،moradi52@ymail.com ،1. دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس دانشگاه شهید چمران اهواز
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 طبقه بندی و تحلیل مؤلفه های هویت اسالمی 
در خطبه های نهج البالغه

دکتر شیرزاد طایفی1، سجاد فّرخ نژاد2

هویت، یعنی آنچه برای فرد، قوم، ملت، مذهب، آیین و... ارزش تلقی می ش��ود؛ پس هویت اس��المی، یعنی آن 
ش��اخصه ها، مؤلفه ها و آداب ورس��وم خاّص مسلمانان که آن ها را از سایر آیین ها و مذاهب جدا می سازد. طبقه بندی و 
تحلیل مؤلفه های هویت اسالمی در نهج البالغه که از جمله متون برجسته ی انسانِی اسالمی است، می تواند بستر و 
زمینه ی بسیار مناسبی برای آشنایی با حقیقت دین اسالم باشد؛ چراکه کالم اهل بیت )ع( و سیره و رفتار آنان در کنار 
قرآن کریم، از بهترین و مس��تندترین منابع درک و دریافت مفاهیم اس��المی است و از طرفی، چون حضرت علی )ع( 
اولین امام پس از پیامبر اس��الم بوده و رهبری حکومت اس��المی را نیز به عهده داشته است، با ژرف نگری در سخنان 
ارزشمند ایشان، می توان به حقیقت اسالم پی برد. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش استقرایی- تحلیلی و تکیه 
بر مطالعات کتاب خانه ای، خطبه های نهج البالغه را به صورت دقیق بازخوانی کرده ایم و پس از اس��تخراج مؤلّفه های 
شاخص داّل بر هویت اسالمی از دیدگاه حضرت علی )ع(، به طبقه بندی و تحلیل این مؤلّفه ها پرداخته ایم. دستاوردهای 
پژوهش گویای این است که آن حضرت، عالوه بر تأکید بر مؤلفه هایی که جزو اصول و فروع دین هستند، مؤلّفه های 
دیگری را برای مسلمانان الزم می دانند که از جمله ی آن ها می توان به رعایت اخالق فردی و اجتماعی، اتّحاد در راه 
حق، تشکیل حکومت اسالمی، پیروی از رهبر جامعه ی اسالمی، برائت از آنارشیست ها و آشوبگران، دوری از گناه، اهل 

عمل بودن، دل نبستن به دنیا و... اشاره کرد.
کلیدواژه ها: امام علی )ع(، نهج البالغه، هویت اسالمی، متون اسالمی، مؤلّفه های دینی و اخالقی.

sh_tayefi@yahoo.com .1. دانشیار دانشگاه عاّلمه ی طباطبائی تهران
 2. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عاّلمه ی طباطبائی تهران. 

sajad_farokhnezhad@yahoo.com
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تأّملی در مؤلفه های هویت اسالمی در نامه های نهج البالغه

محّمد شیخ االسالمی1

پژوهش پیش رو بر شناخت و بررسی مؤلّفه های هویت بخش اسالمی با تکیه بر نامه های کتاب گران سنگ و ارزشمند 
نهج البالغه تمرکز دارد. این جستار، با روش توصیفی و تحلیلی، نگاه ویژه به مقوله ی هویت- خاّصه هویت اسالمی و 
دینی- داشته و با استناد بر مکاتبات حضرت امیر )ع( در نهج البالغه، مؤلّفه های برجسته ی هویت اسالمی را مورد واکاوی 
قرار داده است؛ هویتی که فرد و جامعه را به سوی ریشه های اصیل اسالمی سوق می دهد و سهم به سزایی در تقویت 
ابعاد وجودی انسان، به خصوص خودباوری و در نهایت ایمان به حق و مفهوم توحید و خدامحوری دارد. در این پژوهش، 
ش��اخص های معّینی برای مؤلّفه های هویت بخش اس��المی در نظر گرفته ش��ده که از آن میان، می توان به شاخص 
باورشناسانه )اعتقادی( که به گزاره هایی همچون خداباوری و اعتقاد به کتاب آسمانی اشاره دارد، شاخص روش شناسی 
)رفتاری( که میزان پایبندی به فروع دین، احکام، مناسک و مقوالتی از این دست را شامل می شود، شاخص سیاسی که 
سبب احراز هویت سیاسی مبانی اسالم می گردد و نیز شاخص های فرهنگی و تاریخی که به ترتیب تعلّق به نمادهای 
اسالمی و فرهنگ و سبک اسالمی دارد و نیز گویای آگاهی بخشی نسبت به سیره ی پیامبر و بن مایه های فکری اسالم 
ناب آن حضرت اس��ت، اش��اره کرد. خودنمایی و تبلور این شاخص ها در مکاتبات حضرت امیر )ع( با افراد مختلف و با 
تفکرات منحصربه فرد هر شخص، نشان از باور استوار و پایبندی عملی ایشان به فرایض دین اسالم از رهگذار مؤلّفه ها 

و برجسته شدن آن ها در این مذهب و وجه تمایز شاخص های آن با دیگر مذاهب است.
کلیدواژه ها: شاخص هویت، هویت اسالمی، نهج البالغه، حضرت امیر )ع(، متون اسالمی.

m.sh0731@yahoo.com .1. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عاّلمه ی طباطبائی
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 قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران 
در معادالت بین الملل و جهان اسالم

علیرضا زرگر1،  زهرا نفر2

پژوهش حاضر، پویش علمی در جهت احصاء مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اس��المی ایران اس��ت که با روش 
توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن مؤلفه ها می پردازد. با عنایت به عبور نظام بین الملل از دوران سنتی به عصر 
جدید و ورود روش ها و فن آوری های نو جهت تأمین منافع ملی و اهداف خود نیاز به راه های جدید احساس می شود. 
در نظام های مردم ساالر- به ویژه از نوع دینی- رمز تداوم و استمرار نظام سیاسی، نه ابزار و قدرت سخت که قدرت نرم 
آن جهت تصویرسازی مثبت و کسب اعتبار مشروع در افکار عمومی و جلب قلوب ملت های دیگر می باشد. قدرت نرم، 
تالش برای اشغال فضای ذهنی مردم دیگر جوامع از طریق ایجاد اقناع است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که 
مؤلفه های قدرت نرم در جمهوری اسالمی ایران کدم اند؟ جمهوری اسالمی ایران با ابتناء به فرهنگ غنی اسالم به مثابه 
یک مکتب، و با توجه به ظرفیت هایی که در ایجاد قدرت نرم دارد، می تواند دیگران را جذب و همراه خود سازد و در 
مقابل، از نفوذ و رخنه هرگونه فرهنگ بیگانه و یا سلطه آن ها جلوگیری کند. یافته های تحقیق حاکی از این است که 
شاخص هایی چون فرهنگ سیاسی اسالمی، مکتب الهی سیاسی اهل بیت معصومعلیه السالم، حضرت امام خمینیرحمه 
اهلل علی��ه و مقام معظم رهبریمد ظله العالی – و ارزش هایی چ��ون خدامحوری، حق مداری، اخالق محوری، روحیه 
انقالبی گری، مقاومت و سازش ناپذیری، شجاعت، ایثار، شهادت طلبی، والیت مداری، معنویت گرایی، استقالل طلبی، و 
مردم ساالری دینی- تأثیر شگرفی در استحکام پایه های سیاسی نظام و قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در جهان 

بین الملل به ویژه جهان اسالم گذاشته است.
کلیدواژه ها: قدرت نرم، جمهوری اسالمی ایران، جهان بین الملل، جهان اسالم.

a.zargar.1976@gmail.com ،1. دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
2. دکتری علوم سیاسی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
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 واکاوی تأثیر گفتمان اسالم سیاسی حضرت امام خمینی )ره(
 بر روشنگری امت اسالمی

علیرضا زرگر1

پژوهش حاضر به واکاوی نقش اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی )ره( در بیداری اسالمی می پردازد. بیداری 
اسالمی، پدیده ای است که در عصر سیطره فکری، فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسالم از اندیشه های بزرگانی 
چون جمال الدین اسدآبادی آغاز گردید اما نتوانست طرحی نو دراندازد. حضرت امام خمینی )ره( نخستین متفکری بود 
که بیداری اسالمی را به گفتمان و رفتار سیاسی که احیاگر ارزش هاست بدل نمود و توانست با رهبری فکری تحول 
برانگیز، خیزش اسالمی علیه نظام سلطه و دیکتاتوری های دست نشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان، مستضعفان 

و جنبش های آزادی بخش جهان نماید که از ایران شروع و به کشورهای دیگر اسالمی سرایت نمود.
فرض ما در تحقیق فوق این است که گفتمان سیاسی امام خمینی بر آگاهی، روشنگری و بیداری امت اسالمی تأثیر 
دارد. روش این مقاله، روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع آوری و مطالعه منابع، استخراج 

داده ها، طبقه بندی و بهره برداری و تحلیل آن ها می باشد.
 یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های امام خمینی، بزرگ ترین آموزه برای قیام های مردمی جهان 
اسالم است زیرا تفکرات وی بیداری شگرفی در داراالسالم و مستعمرات جهان غرب ایجاد نمود. نقش امام ترکیب 
تفکر رهایی اسالمی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط به نام بیداری ملل اسالمی است. راهبردهای 
امام در این مسیر عبارت بودند از: احیای اسالم سیاسی، نفی نظام های سیاسی غیر مردمی و غرب محور، دفاع از تلفیق 

دین و سیاست، نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس، وحدت اسالمی و ....
کلیدواژه ها: امام خمینی )ره(، اندیشه سیاسی، ملل اسالمی، خیزش، بیداری اسالمی، نظام سلطه.

a.zargar.1976@gmail.com  ،1. دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
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واکاوی نقش آیت اهلل نائینی در جنبش مشروطیت و شکل گیری ریشه های انقالب اسالمی با 
تأکید بر اندیشه سیاسی وی

علیرضا زرگر1، زهرا نفر2

گرچه نقش علمای اس��المی در پیشبرد جنبش مشروطیت، گواه تاریخ اس��ت اما پژوهش حاضر درصدد بررسی 
اثربخش��ی آیت اهلل نائینی در ش��عله وری و پیاده سازی مشروطه مشروعه می باشد که بعدها به عنوان زیربنای فکری و 
پش��توانه حضرت امام خمینی )ره( در تدوین نظریه، طرح ریزی و تأس��یس حکومت اسالمی قرار می گرفت و در سال 
1357 معماری کل سازه نهائی شد. در مقطعی که تب مشروطیت و قانون خواهی در مملکت باالست، گروهای فکری 
از قبیل شاه وقت، روشنفکران غرب گرا و دولت های چپاول گر در تالش برای جهت دهی و مصادره مشروطیت هستند، 
عالم فقیه احساس مسئولیت کرده و کمر همت بسته و به کشور بازمی گردد و به حمایت از مردم، قانون خواهی مشروعه 
آن ها می پردازد ایشان متناسب با فضای بسته و استبدادی آن روز به صورت حرکت پله ای، ابتدا تالش برای قطعیت 
مشروطه نموده چراکه وی معتقد است نفس مشروطه مقدس است و استبداد داخلی را محدود و حق حاکمیت مردم 
که از تأکیدات آموزه های دینی است افزایش می دهد اما در مرحله بعد مشروطه مطلوب و قابل پذیرش را از فقط از نوع 
دینی آن می داند و هیچ گاه به غیراز مش��روطه مشروعه، نه اندیشیده و نه سخن گفته، لذا تمامی مجاهدت های مبارز 
نس��توه مس��یر حق، در پیاده سازی اصول مشروطه دینی بوده که معلول نوع تفکر و اندیشه سیاسی اسالمی وی بوده 
و به حکومت اسالمی و انقالب اسالمی منجر گردید. ازاین رو مقاله فوق از رزش توصیفی با رویکرد تحلیل اسنادی 
و کتابخانه ای به بررس��ی موضوع پرداخته اس��ت. بر این اساس فرض اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این 
است که رابطه معناداری بین اندیشه سیاسی نائینی و نقش آفرینی وی در مشروطیت به طور مستقیم و پیروزی انقالب 

اسالمی به طور غیرمستقیم وجود دارد.
کلیدواژه ها: نائینی، مشروطیت، مشروعه، انقالب اسالمی، اندیشه سیاسی.

a.zagar.1976@gmail.com .1. دکتری علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
2. دکتری علوم سیاسی، مدرس گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.
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جایگاه شریعت در فلسفه ی سیاسی ابن سینا

فردین جمشیدی مهر1

اگرچه ابن سینا در حوزه ی هستی شناسی، اسیر اعتقادات رایج دینی نمی شود و تفسیر خاص خویش را از نظام هستی 
ارائه می دهد تا آنجا که مورد تکفیر اهل شریعت قرار می گیرد، اما در حوزه ی فلسفه ی سیاسی بسیار متأثر از خویش، بین 
مبانی شرعی و مبانی هستی شناختی خود ارتباط »نظریه ی حکومت« مبانی شرعی است و به نحوی در ایجاد می کند. 
از نگاه او حاکم حقیقی، نبی است و بعد از او خلیفه ای که با نص نبی یا اجماع تابعان مشخص می شود، حق حکومت 
دارد. او با نگاهی فقیهانه، قیام کنندگان علیه حاکم صالح را و حتی س��اکتان و بی تفاوتان به آنان را به مرگ محکوم 
می کند و مبارزه ی با آنان را از اعمال مقّرب به درگاه حق تعالی برمی شمارد. از نگاه ابن سینا کسی که دارای عقل اصیل 

است و نیز آگاه ترین مردم به شریعت باشد، شایستگی الزم برای حکومت را داراست.
کلیدواژه ها: فلسفه سیاسی، شریعت، ابن سینا.

fjamshidimehr@gmail.com 1. دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد
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نواندیشی در فلسفه آیات متشابه
به منظور رمزگشایی از ضرورت مراجعه به اولی االمر

حسین حیدر پور1

 "والیت" از مس��ائل مهم اعتقادی و یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم در مقابله با جنگ نرم دش��من است. 
سرمایه گذاری عظمیِم دشمن در تضعیف جایگاه والیت، نشان از ضرورت پرداختن به این مسئله دارد. اگر در چرایی 
آیات متشابه ژرف اندیشی شود، به وضوح، احساس نیاِز مراجعه به اولی االمر فهمیده می شود. این پژوهش با نواندیشی 
در چرایی آیات متشابه که از آن به "رمز جدول قرآنی" تعبیر گردیده، راه جدیدی را به سوی حقیقت آیات متشابه که 
غایتش، ایجاِد نیاز مراجعه به اولی االمر است گشوده است. غفلت ما از این منظر، سبب شده تا مخالفان، فرصت تفسیر 
به رأی پیدا کنند. توجه به هدف غایی آیات متشابه از این زاویه، کشف جدیدی است که تاکنون از نگاه محققان پنهان 
بوده است. اگر آیات متشابه را رمز جدول قرآنی بدانیم، نیاِز مراجعه به اولی االمر، کشف این رمز است. پیامبر اسالم 
)صل اهلل علیه و آله( زمانی با معرفی علی )علیه السالم( در غدیر راه جدید هدایت را کلید زد، که پیش تر نیاز پیمودن این 
راه را خداوند به طور رمزی در آیات متشابه قرار داده بود. نیاز مراجعه به اولی االمر اثبات ضرورِت والیت از منظر دیگر؛ 
و اتمام حجت و آزمونی برای پذیرش امامت بعد از نبوت است. درواقع ابهام موجود در آیات متشابه، بهانه و ایجاد نیازی 

است برای مراجعه، پذیرش و اطاعت از والیت است.
کلیدواژه ها: نواندیشی، آیات متشابه، اولی االمر، راسخون فی العلم، نیاز مراجعه به اولی االمر، والیت.

 1. مدرس دانشگاه، مدیر موسسه آموزشی نهج البالغه خراسان شمالی
alavi.farhang@yahoo.com 
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معیار عادالنه بودن رقابت سیاسی
موردمطالعه دستیابی به منصب نمایندگی مجلس

رامین مددلو1

مفهوم پیشرفت با آنکه عدالت اجتماعی را مفهومی حقیقی و دینی می داند اما جهت پیاده سازی آن ناگزیر از فهم 
وضع موجود و ادراک مردم جامعه از این مفهوم اس��ت. نگارندگان در این پژوهش با اس��تفاده از نظریه برابری پیچیده 
مایکل راولز معیار عدالت در هر حوزه اجتماعی را از دید مردم موهبت اجتماعی مس��لط در آن حوزه فرض کرده و با 
طراحی پرسش��نامه ای در پی دس��تیابی به ادراک مردم ایران از موهبت اجتماعی مسلط بر مشارکت سیاسی به عنوان 
زیرمجموعه حوزه سیاسی در جامعه ایران امروز از بین سه موهبت اجتماعی ثروت، خویشاوندی و دانش بودند. با تحلیل 
داده ها نگارندگان متوجه شدند که مردم به سلطه موهبت اجتماعی دانش در امر مشارکت سیاسی عالقه بیشتری نسبت 
به دو موهبت اجتماعی دیگر دارند. اما از نظر جمعیت نمونه پژوهش موهبت اجتماعی ثروت نقش بیشتری در مشارکت 
سیاسی دارد. همچنین جمهوری اسالمی ایران در موهبت اجتماعی خویشاوندی نسبت به دو موهبت دیگر به شرایط 

یک جامعه عادل نزدیک تر شده است.
کلیدواژه ها: مفهوم پیشرفت، توسعه، برابری پیچیده، مشارکت سیاسی، عدالت سیاسی.

r.madadlou@gmail.com  1.دانشجوی دکتری علوم سیاسی
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بررسی تأثیرات استفاده از الگوی مدیریت جهادی بر افزایش سطح امنیت منطقه بلوچستان

علی صالح نیا1

مدیریت جهادی الگوی بومی، اصیل و اس��المی از مدیریت اس��ت که تبیین آن وظیفه هر س��ازمان و نهادی در 
جمهوری اسالمی ایران می باشد. استفاده از الگوی مدیریت جهادی در همه جا می تواند منشأ اثر باشد اما توجه به این 
مفهوم و الگو در مسائل امنیتی جمهوری اسالمی ایران، با توجه به ماهیت پیچیده این مسائل، اهمیت مضاعفی دارد 
چراکه یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که الزم اس��ت سیاس��ت گذاران امنیتی هر کشور به آن بپردازند، لزوم استفاده از 

الگوهای امنیتی کاماًل بومی است که متناسب با شرایط هر کشور تدوین و نگاشته شده اند.
یکی از اصلی ترین مش��کالت امنیتی کشور، مسائل مربوط به منطقه مهم و استراتژیک بلوچستان هست؛ که به 
دالیل مختلف، پس از انقالب اسالمی دچار بحران های پیچیده امنیتی گشته و همواره فکر سیاست گذاران امنیتی کشور 
و مدیران اجرایی منطقه را به خود مش��غول کرده اس��ت که به نظر می رسد با توجه کردن به الگوی مدیریت جهادی 

می توان تا حد زیادی میزان امنیت این منطقه را افزایش داده و عوامل ناامنی را از بین برد.
پس اواًل باید به خود مفهوم مدیریت جهادی پرداخت و سعی نمود الگویی عملیاتی از آن را ارائه نمود و به صورت 
دقیق مؤلفه های این الگو را بررس��ی کرد. از طرفی با توجه به این که می خواهیم از این الگو برای حل مش��کالت و 
معضالت امنیتی در منطقه بلوچستان استفاده نماییم الزم است عالوه بر توجه به مفهوم امنیت و ویژگی های منطقه 
و مشکالت امنیتی بلوچستان، راهکاری عملیاتی از الگوی مدیریت جهادی برای حل این مسئله ارائه دهیم. در این 
پژوهش با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های مختلف، سعی شده است تا الگویی از مدیریت جهادی برای 

حل مشکالت امنیتی این منطقه ارائه شود.
کلیدواژه ها: مدیریت جهادی، امنیت، بلوچستان، مدیریت اسالمی.

salehnia. )1.دانش��جوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه امام صادق )ع
isu@gmail.com
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لزوم بازنگری در متدولوژی قالب در مطالعات اقتصاد اسالمی1

حسین صمصامی2، عباس حاج حسینی

متاسفانه حجم عمده ادبیات اقتصاد اسالمی در دهه های گذشته به صورت پیوست هایی است که درون نظام اقتصاد 
سرمایه ساالری تعریف می شوند. در حقیقت اغلب اقتصاددانان به دلیل تبعیت از اقتصاد متعارف و عدم التفات به مبانی 
متافیزیکی و جهان بینی حاکم بر نظریه های آن، چارچوب اقتصاد سرمایه ساالری را به وام گرفته و اقتصاد اسالمی را 

واگذاشته اند.
ادامه استفاده از این روش برای پژوهش و تلخیص اقتصاد اسالمی به تولید علم الینفع و در نهایت صرف انرژی و 
هزینه های بی فایده و کم ثمر منجر می شود. این موضوع لزوم توجه به مسیر جدید و مستقل در توسعه اقتصاد اسالمی 

را بیش ازپیش ضروری می نماید.
دراین مقاله ضمن بیان شکاف گسترده میان مبانی فکری-فلسفی نظام سرمایه ساالری و نظام اسالمی، بر اساس 

مبانی فکری نظام اسالمی روشی جهت تدوین علم اقتصاد اسالمی ارائه می گردد.
کلیدواژه ها: اصول موضوعه اقتصاد، نظریه مصرف، اقتصاد اسالمی، علم اقتصاد اسالمی، اقتصاد سرمایه ساالری.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
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اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی
و تأثیر آن در تحوالت نظریات علمی اقتصاد1

حسن آقا نظری2

بی شک یکی از زیرساخت های اساسی اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است.3 عملیاتی 
کردن این سیاس��ت ها در روابط عینی اقتصاد ایران برنامه ریزی و س��رمایه گذاری همه جانبه در مورد این زیرساخت را 
می طلبد تا اینکه هدف اساسی اقتصاد اسالمی در جامعه ایران محقق شود. در واقع به کارگیری دانش به عنوان یک 
متغیر مستقل همچنانکه در میدان عمل و کاربرد مسیر رشد اقتصاد داخلی را ممکن می سازد، از جهت علمی و تئوری نیز 
مفاهیم علمی اقتصاد را عموماً و نظریات علمی اقتصاد نئوکالسیک را به طور خاص دچار تحول و دگرگونی می نماید. 
این مقاله در راستای تبیین تحول و تغییر این نوع نظریات بر مبنای الگوی اقتصاد دانش بنیان و تأثیر راهبردی آن در 

اقتصاد ایران تدوین شده است.
کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد اسالمی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
HNazari@rihu.ac.ir 2. عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3. مقام معظم رهبری در ارائه راهکارهای اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی چنین تصریح فرموده اند: »... بنابراین دانش بنیان شدن 
بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است و بایستی انجام گیرد« )ماهنامه علمی � تحلیلی 

اقتصاد مقاومتی سال سوم شماره 8، فروردین و اردیبهشت 1395، مقاله 10 اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی، ص 14(.
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 الگوی بهره برداری و تخصیص بهینه منابع طبیعی 
در نظام اقتصادی اسالم1

محمدعلی متفکر آزاد2

اقتصاد سرمایه داری جهانی که بدنبال انقالب صنعتی بر مبنای اصالت سود و محوریت تولید انبوه و رشد اقتصادی 
مستمر و فزاینده شکل گرفت، پیامدهای منفی ایجاد کرد که در دهه های اخیر مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد 
متعارف قرار گرفته است. عوارض وخامت بار اقتصاد مادی گرایانه ناشی از نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه مبانی 
تفکر فلسفی مکاتب پشتیبان چنین نظامهای اقتصادی بوده است. این عوارض که خود را در قالب فقر توده ها، مخاطرات 
زیست محیطی، و از همه مهمتر از خود بیگانگی انسانها و سقوط ارزشهای انسانی نشان داده است در واقع در ذات این 

نظامهای اقتصادی قرار دارد.
به عبارت دیگر الگوهای توسعه نظام های رایج »اقتصاد مبنا« است و در تعریف توسعه و در بیان شاخصهای آن 
رشد اقتصادی- بدون توجه به ماهیت و پیامدهای آن در زمینه ارزشهای فرهنگی و انسانی- جایگاه کلیدی پیدا کرده 
است؛ که این پیامدهای منفی در دهه های اخیر مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان در اردوگاه لیبرالیستی قرار گرفته است. 
بطوریکه هر یک از آنان پیشنهاداتی در جهت مهار رشد اقتصادی و کاهش آن بمنظور ایجاد برابری های اجتماعی و 
پایداری های محیطی و حرکت بسوی پی ریزی یک اقتصاد جدید - حتی با تغییرات نهادی در نظام اقتصادی سرمایه 

داری- در جهت جایگزینی ارزشهای انسانی بجای ارزشهای اقتصادی را پیشنهاد داده اند.
در مقابل اقتصاد رایج و الگوی توس��عه »اقتصاد مبنا« الگوی توس��عه »فرهنگ مبنا« قرار دارد که بر مبنای تفکر 
توحیدی و در چارچوب هس��تی شناس��ی و انسان شناسی آن ش��کل می گیرد. در چارچوب این الگو »رشد انسانی« و 
پرورش انسان رشد یافته محقق می شود و جامعه ایده آل که از آن به جامعه تعالی یافته و به تعبیر قران کریم حیات 
طیبه یاد می شود شکل می گیرد. چنین جامعه که جامعه رشد یافته نامیده می شود و جایگزین جامعه به اصطالح توسعه 

یافته غربی می شود، جامعه ای است که در آن انسانهای بیشتری به درجات باالتری از رشد رسیده باشند.
وقتی نظام اقتصادی و الگوی توس��عه آن چنین هدفی داش��ته باشد نهادهای آن نیز باید در راستای هدف فوق و 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
m.motafakker@gmail.com  2. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز
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هماهنگ با آن ش��کل بگیرد. هدف این مقاله تبیین الگو و مدل بهره برداری و تخصیص منابع طبیعی در چارچوب 
چنین الگویی است. در واقع در این الگو »رشد اقتصادی« در خدمت »رشد انسانی« قرار می گیرد و بهره برداری از منابع 
طبیعی که ودیعه ای است الهی در جهت تنعم انسان در مسیر رشد او تنها در این جهت جواز می گیرد و تناظری یک به 
یک میان بهره برداری از هر واحد از منابع طبیعی و ارتقا شاخص رشد انسانی در جامعه ضرورت می یابد و زمانی این 
بهره برداری و تخصیص بهینه خواهد بود که بیشترین ارتقا در شاخص رشد انسانی )به مفهوم اسالمی آن( را موجب 

گردد به نحوی که با هیج تخصیص دیگری بهبود در این شاخص میسر نباشد.
در چنین الگویی که در چارچوب نظام اقتصادی اس��الم و بر محور ارزشهای فرهنگی آن تحقق می یابد، »انسان 
سعادتمند« با دنیا و آخرتی آباد تکوین می یابد و جامعه ای مملو از چنین انسانهایی »جامعه سعادتمند« خواهد بود که 

می تواند نشانه ای از جامعه »امت-امامت« ای باشد.
باین ترتیب همه خالها و بحرانهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی که تحت عناوین مختلف از ذات نظامهای مادی 
گرا بر می خیزد نظیر بحرانهای اقتصادی به اصطالح کمبود منابع، بالی منابع، مخاطرات زیس��ت محیطی و از همه 
مهمتر بحران هویتی انسان از جامعه بشری رخت بر می بندد. در چارچوب چنین نگرشی نظام اقتصادی اسالم با همه 
نهادهای هماهنگ آن ایجاد می شود که هدف آن پرورش انسان الهی و فراهم کردن مقدمات اقتصادی الزم جهت 

تقرب او به خدا می باشد.
کلیدواژه ها: الگوی توسعه »فرهنگ مبنا«، منابع طبیعی، تخصیص بهینه منابع، رشد اقتصادی، رشد انسانی.
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 تطبیق معرفت شناختی نظریه اقتصاد مقاومتی در الگوی نظام سازی اقتصادی اسالمی 
 و نظریه تاب آوری اقتصادی متعارف:

تقریری بر الگوی نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی1

حجت اهلل عبدالملکی2

ماهیت معرفت شناختی نظریه اقتصاد مقاومتی نه تنها برای طراحی الگوی نظریه پردازی و روش تحقیق، بلکه 
پیشتر برای اثبات علمی بودن آن در محافل آکادمیک محل سؤال است. در وضعیتی که گروهی از محققان با مصادره 
مبنای اقتصاد مقاومتی به مفهوم متعارف تاب آوری3 عماًل استقالل معرفت شناختی آن از علم اقتصاد متعارف را منتفی 
می کنند، دیدگاه دیگری پایه های اقتصاد مقاومتی را در معارف اقتصاد اسالمی جستجو و بدین سبب بر تفاوت ماهوی 
آن با اقتصاد متعارف تاکید می کند. در این نظریه اقتصاد مقاومتی از سنخ “نظام های اقتصادی اسالمی” دانسته می شود 
و از رهگذر آن، روش شناس��ی نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی بر پایه الگوی نظام س��ازی در اقتصاد اس��المی استوار 
می گردد. در چنین الگویی شناخت عملیاتی قواعد مکتب اقتصادی اسالم و همزمان تحلیل واقع بینانه بستر فضایی 
)مکانی- تاریخی( تحقق آن به عنوان دو مقدمه مهم در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی شناخته می شوند. الگوی ترکیب 
معارف پیشین در انشاء قالب سخت یا نرم مورد نظر نیز ترکیبی از تفکر خالقانه در کادر سیره معصومین )علیهم السالم( 

در نظام سازی اسالمی خواهد بود.
در این مقاله پس از تطبیق ماهیت معرفت شناختی اقتصاد مقاومتی با الگوی تاب آوری اقتصادی متعارف و بخش 
عملیاتی معارف اقتصاد اسالمی )نظام اقتصادی اسالمی(، مقدمات علمی و فرآیند نظریه پردازی )الگوی پاسخ دهی به 
سؤاالت( در نظریه اقتصاد مقاومتی تبیین می گردد. در ادامه تعدادی از نظریات کاربردی تولید شده مبتنی بر رهیافت 

معرفت شناختی و روش شناختی مذکور معرفی شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، معارف اقتصاد اسالمی، نظام اقتصادی اسالمی، معرفت شناسی، روش شناسی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم

 -Dr.h.abdolmaleki@gmail.com  
3. Economic Resilience
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فرایند نظام سازی اقتصادی
بر اساس مبانی استنباط کالن سیستمی اسالمی1

حسین عیوضلو2، علی مصطفوی ثانی3، مجید کریمی ریزی4

 اقتصاد اسالمی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسالم دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت 
می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسالم و 
ائمه مسلمین )علیهم السالم( و عالوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسالم و فقه اسالمی نقش تعیین کننده ای 

در شکل دهی ماهیت آن دارند.
 هسته سخت نظریه های اقتصاد اسالمی از مکتب و جهان بینی اسالم تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی 
آن با تبدیل معیارها و موازین اس��المی به ش��اخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد 
اسالمی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، 

علم اقتصاد اسالمی شکل می گیرد.
 اقتصاد اسالمی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کالن نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش 
که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های الزم را برای ایجاد نهادهای اسالمی و اداره عادالنه جامعه 

ایجاد کند.
 عبارت »اقتصاد اسالمی« به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است. هر یک از صاحبنظران 
و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن 
افزوده اند. گستردگی دامنه بحث و اختالف در ابعاد اقتصاد اسالمی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره 
آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسالمی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسالم و موازین شرعی دارند 
انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکالت اجتماعی و 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(

mostafavisani@gmail.com )3. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع
majidqoran@gmail.com)4. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع
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اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسالمی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری 
و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

 قطع��اً موضع گیری معتبر ش��رعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمی��م گیری و رفتاری نهادها و 
نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ... در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای 

می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسالمی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.
 باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسالم در حوزة بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس »روش 
اجتهادی« میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسالمی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان 
شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن 
قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسالم و روایات اسالمی قابل کشف و استخراج است. بدون 
درک مجموعی و نگاه کالن نگر به اقتصاد اس��المی، امکان تعمیم احکام اس��المی به شرایط امروز ممکن نیست و 
نمی توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسالمی را از این جهت نشان داد. عالوه بر این امکان پذیری اقتصاد 
اسالمی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسالمی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در 
جوامع اسالمی کسب می کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسالم به تولید نظریه های راهبردی و سیستمی 
برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظام اقتصاد اسالمی کالن نگر، راه را برای رهبران اسالمی جوامع اسالمی باز 
می کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسالمی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه های الزم را برای تغییر شرایط 

بر اساس الزامات این نظریه ها فراهم سازند.
 نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسالمی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کالن نگر و بر اساس 
گرایشهای ثابت اسالم بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را 
می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانس��ت. در حالی که برعکس، علوم اسالمی التقاطی بر 
گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسالمی 
بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسالمی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از 
این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود 40 سال در کشور نتوانسته است 

انتظارات از نظام بانکداری اسالمی در کشور را برآورده سازد.
اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسالم را بنا برآنچه گفته شد توصیف کنیم ابتدا الزم است با 
نگاه کل به جزء و در چارچوب نظریه اقتصاد اسالمی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور 
در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناس��ی و آس��یب شناسی روش های موجود، ارکان نظریه اقتصاد اسالمی را 
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توضیح می دهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفه های حاکم بر هر یک از ارکان را در 
فرایند نظام سازی مشخص نماییم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسالمی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق 
با ش��رایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می ش��ود و الزامات و 
استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد 

بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.
کلیدواژه ها: نظام سازی اقتصادی، نظریه اقتصاد اسالمی
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روش تحقیق جامع فقهی – اقتصادی طراحی ابزارهای مالی اسالمی )مختار1(2

سیدعباس موسویان3 حامد تاجمیرریاحی4

یکی از عوامل تأثیرگذار بر توس��عه اقتصادی جوامع، ارائه ابزارهای متنوع در بازارهای مالی اس��ت. بازاری به روز و 
توان مند اس��ت که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
طراحی و اس��تفاده نماید. این در حالی اس��ت که طراحی ابزارهای جدید در ایران با دو چالش روبرو است. اول؛ چالش 
انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه کشور و دوم؛ چالش انطباق با آموزه های فقه اسالمی است. به بیان روشنتر 
یک ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزه های فقه اسالمی، بایستی از منظر اقتصادی )تطابق با معیارهای اقتصاد 
خرد و کالن(، مدیریت مالی )شناسایی و مدیریت ریسک های مرتبط(، حقوقی )تطابق با قوانین باالدستی( و حسابداری 

قابل دفاع باشد.
با بررسی اجمالی پژوهش های انجام گرفته در حوزه طراحی ابزارهای مالی، به وضوح مشخص می شود که غالباً، این 
مطالعات روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور پژوهش خود روشی را برگزیده است، 
در نتیجه یافته های محققان و ابزارهای طراحی شده، از اعتبارسنجی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش 
تحقیق علمی و استاندارد می تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده و یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا 
دهد. مقاله پیش رو می کوشد با آسیب شناسی دقیق پژوهش های انجام گرفته در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسالمی 
و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها، روش علمی و استانداردی برای طراحی ابزارهای مالی اسالمی پیشنهاد نماید. 
روش تحقیق پیشنهادی درصدد است مراحل طراحی یک ابزار مالی اسالمی جدید و نحوه تأیید علمی آن را ارائه نماید. 

1. در طراحی این روش گرچه از روش های تحقیق زیادی اس��تفاده ش��ده است، اما ارائه آن به این صورت جامع که در این مقاله آمده 
کاماًل نو و ابداعی نویس��ندگان اس��ت، ایده اولیه بخش روش تحقیق فقهی مقاله برای اولین بار در رس��اله دکتری رس��ول خوانساری 
دانشگاه تهران دانشکده مدیریت مالی ارائه شد سپس در چند رساله دکتری در دانشگاه امام صادق )ع( بکار گرفته شد، تکمیل بخش 
اول و بخش دوم که روش تحقیق مالی اقتصادی اس��ت برای اولین بار در رس��اله دکتری حامد تاجمیر ریاحی در دانش��گاه امام صادق 
)ع( دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، بکار گرفته شد. )واژه »مختار« حرف اول طراحان روش تحقیق؛ موسویان، خوانساری، تاجمیر 

و روش تحقیق است(.
2. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.

samosavian@yahoo.com 3. استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 4. دانش آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

hamedtajmir@gmail.com 
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براساس روش تحقیق پیشنهادی،  پژوهشگر بصورت مرحله به مرحله ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی 
قرار می دهد، که این اعتبار س��نجی شامل نیازسنجی از ناشران،  س��رمایه گذاران، و بررسی آرای فقیهان، اقتصادانان، 

حقوقدانان و اساتید حسابداری می شود.
کلیدواژه ها: روش پژوهش، فقه مالی، طراحی اوراق بهادار، مالی اسالمی، مهندسی مالی.
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توجه عملی به علوم انسانی، نقشی فراگیر در پیشرفت همه جانبه1

یداله دادگر2

زمانی که بطور عمیق به مطالعات و کارکردهای دس��تگاههای مختلف و در فضاهای گوناگون پرداخته می شود، 
خاس��تگاه و جایگاه توجه یا عدم توجه به علوم انس��انی بس��یار آش��کار می گردد. هم نظریه های علمی و هم کارکرد 
دستگاهها و واحدهای مختلف این موضوع را بخوبی اثبات می کنند. از این رو اگر قرار است جوامع، مکتب ها، اندیشه ها 
و نظام های مختلف در هر زمینه ای )اقتصاد و مانند آن( به پیشرفت معناداری بیاندیشند و مواردی از آن را عملی سازند، 
بایستی ابعاد گوناگون علوم انسانی را به درستی شناسایی کرده و پیام های سیاستی آنها را بطور معناداری عملیاتی نمایند. 
قدرت بین رشته ای، ظرفیت تولید استانداردهای یک زندگی شرافتمندانه، فراهم نمودن ابزارهای پیشرفت در عرصه های 
گوناگون، قدرت نظریه پردازی و مدل سازی، ارائه طریق برای حل دشواری های فرد و جامعه، حتا قدرت رساندن جامعه 
به یک آرامش معنوی و درونی و در نهایت، توان بسترسازی برای پوشش و یا کاستن از شکاف توسعه از خصوصیات 
اساسی علوم انسانی بوده و پیشرفت در عرصه های یاد شده در گرو توجه جدی به نقش علوم انسانی در اندیشه ورزی، 
برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری می باشد. از این رو این مقاله دنبال برجسته کردن نقش فراگیر این علوم 
در عرصه های مختلف تئوریک، تجربی و مانند آن است. شناسایی حلقه های مفقوده و تالش برای اصالح عرصه های 
اندیشه ای و اجرایی برای پیشرفت همه جانبه و بویژه پیشرفت اقتصادی، از یافته ها و پیام های سیاستی این اثر می باشد. 
در این مقاله کدهایی از مطالعات موردی در رشته اقتصاد بطور خاص و در دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی بطور 
کلی و همچنین کدهای مشابهی از توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی مورد تاکید قرار می گیرد. در این مقاله نقش ابعاد 

اقتصادی بدلیل قدرت باالی بین رشته ای علم اقتصاد در میان سایر علوم انسانی برجسته تر خواهد بود.
کلیدواژه ها: پیشرفت همه جانبه، علوم انسانی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
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نظریه پردازی ماهیت پول در اقتصاد اسالمی
)نظریه مال اعتباری(1

محّمداسماعیل توّسلی2

در تاریخ تحوالت و تکاملی پول به مرحله ای رسیدیم که اسکناس که تا پیش از این رسید و حواله پول طال و نقره 
بود، عرف نگرش استقاللی به آن پیدا کرد و در ادامه با پیشرفت فناوری به نسخه الکترونیکی و دیجیتالی اسکناس و 
سّکه رسیدیم که بی ماّده فیزیکی محض هستند. لذا این پرسش اساسی پیش آمد که پول کنونی از حیث ماهیت و 
حقیقت چیست؟ پاسخ به این پرسش هم برای اقتصاد اسالمی مهم و اساسی است و هم برای اقتصاد متعارف غرب. 
اندیشه وران اسالمی و غرب نظریه پردازی های ماهیت پول متعددی انجام دادند اما از انجا که مفروضات اساسی این 
تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً توانایی توضیح تعدادی از حقایق عرفی و شرعی را ندارند. لذا هیچیک ازاین 
دیدگاه ها جامع نبوده و رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم ارائه تحلیلی جدید در باره ماهیت پول امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و اس��تنباطی و با رویکرد اعتباری با استناد به قوانین پولی و 
واقعیتهای پول کنونی به تحلیل ماهیت آن پرداخته است. این پژوهش نشان می دهد، پول در هر دو سطح مفهوم و 
مصداق اعتباری است. در مورد خاص مفهوم پول هیچکس در فهم تلقی اعتباری از آن اختالفی ندارد. از آنجا که میان 
مفهوم و مصداق عینیت بر قرار نیست بنابر این از طریق مفهوم نمی توان به حقیقت مصداق دست یافت. تلقی اعتباری 
در س��طح مصداق اس��ت که ما را به ماهیت وحقیقت پول رهنمون می سازد. فرضیه اساسی تحقیق در باره پول های 
کاغذی )اس��کناس( و دیجیتالی کنونی آن اس��ت که »پول های کنونی در همه مراتب اعتباری است«. فهم و تحلیل 

جزئیات این اعتبار است که می تواند داللت های قابل توجهی برای اقتصاد اسالمی داشته باشد.
کلیدواژه ها: ماهیت پول، نظریه مال اعتباری، نظریه مالیت اعتباری، نظریه ارزش اسمی، نظریه متالیزم، نظریه 

چارتالیزم.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
metavassoli@gmail.com .)2. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی )ره
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یک دفاع فلسفی از به کارگیری متدلوژی فازی در تبیین رفتارهای اقتصادی انسان در 
چارچوب فلسفه اسالمی 

)رهیافتی برای مدلسازی نظریات »هنجاری و اثباتی توأمان« در اقتصاد اسالمی(1

عطااهلل رفیعی آتانی2

تبیین در چارچوب نظریات علمی به معنای پاسخ گویی به دو سؤال اساسی و مهم چرایی و چگونگی شکل گیری 
پدیده های عالم است. در قلمرو علوم اجتماعی، تبیین به معنای پاسخ گویی به چرایی و چگونگی شکل گیری رفتارها و 
پدیده های انسانی است. در دانش اقتصاد متعارف با مشابه و ثابت فرض شدن علت و دلیل شکل گیری همه ی رفتارهای 
آدمی، همه رفتارهای همه انسان ها در همه زمان ها و مکان ها شبیه به هم انگاشته شده و با ارجاع به نظریه انتخاب 
عقالنی پاسخ خود را می یابند. اما واقعیات مشاهده شده حاکی از آن است که رفتارهای همه انسان ها در همه زمان ها 
و همه مکان ها و در ابعاد گوناگون زندگی مشابه نیست. انسان ها متفاوت از یکدیگر و متفاوت از گذشته خویش رفتار 
می کنند و نیز رفتار خود را تبیین می کنند. در اقتصاد متعارف همه انسان ها یک هدف دارند و آن تحقق حداکثری منافع 
مادی فردی خویش است که با قدرت عقالنی کامل بهترین راه های وصول به آن را شناسایی و حتی عمل می کنند. 
بنابراین اگر هدف برخی از انس��ان ها با این هدف مفروض متفاوت باش��د و یا کاسته یا افزوده ای داشته باشد و نیز اگر 
برخی از انسان ها تحت تأثیر جامعه و یا برای جامعه رفتارهای خود را به سامان کنند و یا اگر برخی از انسان ها عقاًل و 
عماًل نتوانند در نقاط بهینه عمل کنند رفتارهای آنان از سوی نظریات دانش اقتصاد متعارف قابل توضیح دادن نیست. 
به عبارت دیگر رفتارهای انس��ان هایی از این دس��ت از سوی نظریات دانش اقتصاد متعارف قابلیت دیده شدن ندارد. 
پیش فرض اساسی این پژوهش آن است که این مسئله بیش از آنکه به غلط و غیر واقعی بودن فروض شکل گیری 
رفتار اقتصادی انسان در اقتصاد متعارف برگردد به یک فرض بنیادی تر از آن برمی گردد. فرض بنیادی تر از خصوصیات 
انسان اقتصادی عقالنی، ثابت و شبیه انگاشتن رفتارهای آدمی به دلیل ثابت و شبیه انگاشتن هستی آدمی به عنوان 
منشاء و عامل شکل گیری رفتارهای آدمی است. اما آیا واقعاً انسان ها شبیه با یکدیگر و شبیه با گذشته خویش هستند؟

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
rafieiatani@iust.ac.ir .2.  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
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این مقاله با استفاده از فلسفه اسالمی به ویژه فلسفه صدرایی نشان می دهد که هستی انسان در حال تغییر و تحول 
وجودی است به همین دلیل رفتارهای انسان دارای منشائی متفاوت از گذشته خویش و متفاوت از دیگران است و دقیقًا 
به همین دلیل، ریاضیات صفر و یک � که می تواند قواعد حاکم بر بود و نبود را صورت بندی کند � ریاضیات مناسبی 
برای فهم و تبیین رفتارهای آدمی نیست. از سوی دیگر از آن جهت که در چارچوب فلسفه اسالمی واقعیت انسانیت 
انسان بین منهای بی نهایت تا مثبت بی نهایت قابل درجه بندی است و انسان با درجات وجودی متفاوت از گذشته خود 
و دیگران رفتارهای خود را شکل می دهد. بنابر این ما به عنوان پژوهشگر با انسان و رفتارهای انسانی متدرج، مشکک، 
ذومراتب و فازی روبرو هس��تیم و به همین دلیل با منطق و ریاضیات فازی واقعیت انس��ان و رفتارهای انس��انی بهتر 

توضیح داده خواهد شد.
کلیدواژه ها: تبیین در اقتصاد، فلسفه اسالمی، فلسفه اقتصاد، انسان اقتصادی اقتصاد اسالمی، منطق ارسطوئی، 

منطق فازی.
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پایه های نظری اقتصاد اسالمی1

ایرج توتونچیان2

اقتصاد اس��المی موضوع نس��بتاً جدیدی اس��ت که از ابتدای ش��روع مطالعه جدی در این زمینه بیش از پنج دهه 
نمی گذرد. به منظور دستیابی به یک الگوی واحد اندیشمندان متعددی عمدتاً از کشورهای اسالمی همچنان در حال 
مطالعه و تهیه مقاله و کتاب هستند. پیچیدگیهای موجود در این خصوص از یکطرف و تسلط ذهنی نظام سرمایه داری 
در افکارپیش��گامان از طرف دیگرمانع از تهیه و تنظیم یک الگوی جامع و مانع ش��ده اس��ت. زمان کوتاه هم می تواند 
توجیهی برای غفلت نا خواسته مورد استفاده قرار گیرد. تالش ما نیز در زمره همین تمرینات فکری است. وامیدواریم 
در آینده نه چندان دور به یک تفاهم و اجماع بین المللی نسبی برسیم. باید یاد آور شد که گرچه مقدمه و اصول سوم و 
چهل و سوم قانون اساسی کشورمان به این موضوع از جنبه های مختلف پرداخته است ولی مع االسف از زمان تصویب 
قانون اساسی تا کنون تحقیقات در این زمینه به دالئل متفاوت نه در سطوح دولتی و نه در مجامع علمی جدی گرفته 
نشده است و گزافه نیست اگر گفته شود که حتی در بسیاری از موارد و به عنوان طرف تقاضا مقاومت هایی نیز از جهات 
گوناگون صورت گرفته و می گیرد. معهذا مردم مسلمان کشورمان انجام این گونه امور را همچنان جزو مطالبات خود 
می دانند. و در حقیقت آنچه را که مطالبه می کنند به ترکیب دو خصلت همزمان و کمیاب نیازمند است که عبارتند از 
دانائی و شهامت( تواما) که باید انتظار وقوع آنرا همواره داشته باشیم. به منظور ورود به این بحث ضرورت دارد که به 

نکات زیر توجه نماییم:
1(  ضرورت رسیدن به این اجماع که آیا اصواًل پارادایمی به عنوان »اقتصاد اسالمی« وجود دارد یا نه؟ در این زمینه 

باید شرائط احراز یک سیستم اقتصادی بیان شده سپس به این سؤال پاسخ داده شود.
2( تا چه حد می توان به حجیت مطالعات انجام ش��ده اس��تناد کرد؟ زیرا غالب( ونه تمام) مطالعات موجود التقاطی 
ازجنس ماهیت واقعی اقتصاد سرمایه داری و الحاق سطحی عناوین اسالمی هستند. تعدادی دیگر از نوشته ها بدون 
اش��اره به س��ؤال اول نظامی را به عنوان اقتصاد اس��المی بکلی انکار کرده و آن را از جمله توهمات تعدادی از افراد 
می شمارند. در حالی که اگر با نگاه علمی به متون اصلی اسالمی یعنی قرآن و احادیث و روایات مراجعه کرده و نسبت 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
itoutounchian@yahoo.com )2. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)س



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

284

به آنها دقت کافی به عمل آید ثابت خواهد شد که چنین شعارها سطحی بوده و فاقد مبنای علمی هستند. ضرورت 
دارد که در همین مختصر ادعا کنیم که برای تنظیم سیستم اقتصاد اسالمی بیش از حد کفایت دستور العمل- قاعده و 
راهنما وجود دارد که نیاز به تدقیق دارد. بدیهی است که در صورت تحقق این مطالبه دیرینه فضا برای شعا رهای بی 

اساس تنگتر و تنگتر خواهد شد.
الزامات ورود به طراحی الگوی نظام اقتصاد اسالمی عبارتند از:

الف – ورود دست مجازی خداوند درکلیه فعالیت های کارگزاران اقتصادی.
ب – عدم اجازه ورود بهره ( ربا)در هیچیک ازدر هیچیک از فعا لیتها. بدیهی است که این خود تمام فعالیت های 
نظام را تحت تأثیر قرار داده و این خود کفایت می کند که هیچگونه اشتراکی با نظام سرمایه داری نداشته باشد و نتیجه 

حاصله پارادایم جدیدی تحت همان نظام بوجود آید.
ج – نکات مثبت این نظام جنبه ایجابی و الزام آور خواهد بود و تمام جنبه های منفی نظام سرمایه داری جنبه سلبی 

الزام آور خواهند داشت.
د – در این نظام هدف وس��یله را بهیچوجه توجیه نمی کند بنا براین الگوی بدس��ت آمده فرآیند محور خواهد بود. 
انتظار می رود که این مقاله تا حدی بتواند ازکج اندیشیها و سوء تفاهماتی که دراین پارادایم در حد وفور وارد شده است 

جلوگیری نماید.
کلیدواژه ها: اقتصاد اسالمی، پایه های نظری، الزامات نظام اقتصادی اسالمی
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مبانی ارزش شناختی کار از منظر قرآن و حدیث و داللت های آن برای اقتصاد اسالمی

سلمان رضوان خواه1

یکی از مسائل مهم در مکتب اسالم پرداختن به کار و پرهیز از بیکاری است. به نحوی که شاید بعد از تقوای الهی 
کمتر مسئله ای باشد که در قرآن و نهج البالغه و سایر بیانات انبیا و امامان به اندازه حرفه آموزی، کسب روزی حالل، 
تأمین اقتصادی خانواده و افراد تحت تکفل و در کل دنیا و مظاهر آن به آن پرداخته شده باشد. بر این اساس هدف از 
انجام این پژوهش ارائه ی مبانی ارزش شناختی کار برای مجریان مرتبط باکار و فعالیت های اقتصادی است تا بتوانند 
با الهام گرفتن از اندیشه های ناب اسالم به تولید شیوه های نیل به مشاغل سالم بپردازند. بر این اساس سؤال پژوهشی 
نیز عبارت است از: مبانی ارزش شناختی کار از منظر قرآن و حدیث و داللت های آن برای اقتصاد اسالمی کدام اند؟ در 
پژوهش حاضر، با روش تحلیل اسنادی، مبانی ارزش شناختی کار از منظر اسالم احصاء شده و موردبررسی قرارگرفته 
است. جامعه ی آماری، قرآن کریم و نیز کلیه ی متون روایی درزمینه ی موضوع پژوهش است. ابزار پژوهش، فیش بوده 
و داده های حاصل مورد تجزیه وتحلیل کیفی قرارگرفته است. یافته های این پژوهش منجر به استنطاق شش مبنای 
ارزش شناختی شده است که عبارت اند از: نشاط و شادابی، تقویت شخصیت اجتماعی، جلب رضای پروردگار، هدفمند 

شدن زندگی، کسب روزی حالل، بی نیازی از غیر خدا.
 کلیدواژه ها: مبانی ارزش شناختی، کار، قرآن، حدیث، اقتصاد اسالمی.

s.kh.yass@gmail.com .1. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
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اقتصاد، اعتباریات و مسئله اخالق

عبدالحمید معرفی محمدی1

در این مقاله به چگونگی به کارگیری نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی در حل یکی از مسائل علم اقتصاد یعنی 
رابطه بین اخالق و اقتصاد می پردازیم. پیوند بین اخالق و اقتصاد در س��نت ارتودوکس مکتب نئوکالس��یکی اقتصاد 
همواره چالش برانگیز بوده اس��ت. در این سنت تالش شده است در قالب مفهوم مطلوبیت و در چارچوب اقتصاد رفاه 
این پیوند برقرار ش��ود. ولی همان طور که نش��ان داده ایم به دلیل مسائلی چون تضاد خودگرایی و مطلوبیت گرایی در 
چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکالسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد، بلکه عماًل اقتصاد رفاه 
دچار تناقض می شود و نمی تواند از تجمیع انتخاب های فردی به یک انتخاب اجتماعی برسد. ایجاد ارتباط بین اخالق و 
اقتصاد مستلزم ایجاد ارتباطی معقول بین ارزش های اخالقی و اقتصادی است. در رویکرد سوبژکتیویستی و فردگرایانه 
مکتب نئوکالسیک این حلقه اتصال مطلوبیت است؛ ولیکن به واسطه ذهنی و نسبی شدن ارزش ها و به تبع آن مطلوبیت 
در این مکتب، معنای مطلوبیت در این رویکرد همواره نامعّین باقی می ماند و معیاری عینی برای تعیین آن نخواهیم 
داشت. خواهیم دید که با تغییر رویکرد و استفاده از مفهوم اعتباریات عالمه، می توان راه حلی برای این مسئله ارائه داد؛ 
به این معنا که اگر مطلوبیت به مثابه یک اعتبار اجتماعی وضع شود، به دلیل ماهیت بین االذهانی اعتباریات از عینیت 
و اطالق کافی جهت برقرای پیوند بین ارزش های اخالقی و اقتصادی برخوردار خواهد بود و لذا امکان پیوندی معقول 
بین اخالق و اقتصاد فراهم می آید. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسالمی بر 

مبنای نظریات عالمه نیز مدنظر باشد.
 کلیدواژه ها: اقتصاد نئوکالسیک، اعتباریات، اخالق، عالمه طباطبایی، مطلوبیت.

ahmhamid@yahoo.com .1. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
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 گستره مفهوم عدالت اقتصادی 
در پرتو تحلیل واژه »میزان« از منظر قرآن

مجتبی راشدی راد1

در قرآن مجید بر روی مسئله عدالت اقتصادی و مبارزه با کم فروشی و تقلب در وزن تأکید زیاد شده است، در یکجا 
ماَء رفع ها َو َوَضَع الِْمیزاَن  رعایت این نظم را در ردیف نظام آفرینش در پهنه جهان هستی گذارده و می گوید: »َو السَّ
أاَلَّ تَْطَغْوا ِفی الِْمیزاِن«)الرحمن 7-8( آیه اشاره به این دارد که مسئله رعایت عدالت در کیل و وزن مسئله کوچک و 
کم اهمیتی نیست، بلکه جزئی از اصل عدالت و نظم است که حاکم بر سراسر هستی است، در جایی دیگر با لحنی شدید 
و تهدیدآمیز به این مسئله اشاره می کند )مطففین 1- 4( حتی در حاالت بعضی از پیامبران در قرآن مجید آمده است که 
لبه تیز مبارزه ی آن ها بعد از مسئله شرک متوجه بحث مهم اقتصادی کم فروشی بوده که سرانجام پس از عدم اعتنای 
آن قوم ظالم به این مسئله با عذاب شدید الهی نابود شدند )هود 84-85( با عنایت به اینکه رعایت عدالت در همه چیز 
و همه جا به عنوان یک اصل اساسی بوده که بر کل عالم هستی حکومت می کند، بنابراین هرگونه انحراف از این اصل، 
دارای عاقبت بد است، مخصوصاً در مباحث اقتصادی مثل کم فروشی که سرمایه اعتماد را به عنوان رکن مبادالت از 

بین می برد و نظام اقتصادی را به هم می ریزد.
پژوهش حاضر با توجه به سیاق آیات و همچنین تحلیل روابط هم نشینی واژه »میزان« با واژگان دیگر )در آیات 
قرآن( که از مسائل مهم علم نوپای معناشناسی است، برای توسعه مفهومی این واژه و کشف معانی متعدد برای آن 
از قبیل: ترازو، تعدیل و محاسبه آسمان، عالم تعدیل یافته، معیار برای حصول کامل قسط و .... کوشیده است، دامنه ی 
مفهوم عدالت اقتصادی را در راستای توسعه و تحلیل مفهوم واژه »میزان« تعیین کند و در نهایت پاسخگوی این سؤال 
خواهد بود که توسعه مفهومی واژه »میزان« در آیات قرآن توانسته دامنه مفهوم عدالت اقتصادی را تعیین کرده و حتی 

توسعه دهد و یا توانایی این کار را ندارد؟!
کلیدواژه ها: میزان، مفهوم عدالت اقتصادی، قرآن، علم معناشناسی.

 1. پژوهشگر سطح چهار حوزه و مدرس تفسیر سطوح عالی مدارس علمیه قم
mojtabarashedirad@gmail.com   
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مقایسه عوامل مؤثر بر سرمایه و ساختار آن در بانک های اسالمی ایران )بدون ربا( و 
بانکداری بر اساس مؤلفه های تجارت جهانی

ابوالقاسم صفرزاده امیری1

تصمیم گیری در مورد سرمایه به عنوان اهرم مالی، یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی بانک ها 
است. ضمن تأکید بر واکاوی عوامل مؤثر بر اهرم مالی، هدف اصلی در این مقایسه عوامل مؤثر بر سرمایه و ساختار 
آن در بانک های اس��المی ایران )بدون ربا( و بانکداری بر اساس مؤلفه های تجارت جهانی، در 15 بانک پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1394 است. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و تجربی در 
زمینه ساختار سرمایه، پارامترها در قالب الگوی تعدیل جزئی بر اساس تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی 
در فضای داده های تابلویی پویا برآورد ش��د. یافته ها حاکی از آن اس��ت که نتایج حاصل از برآوردنشان می دهد از نظر 
کارکرد نظریه های اقتصاد اسالمی و بانکداری بدون ربا همانند سایر نظریه های مدرن در موارد مشابه عمل می کنند و 

مؤلفه های آن نیز همان گونه روابط را برقرار می نمایند.
کلیدواژه ها: بانکداری بدون ربا، اهرم مالی، ساختار سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی، بانکداری جهانی.

masoudsamiri@gmail.com ،)1.  کارشناسی ارشد مدیریت مالی )مسئول مکاتبات
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ارائه الگوی یکپارچه سازی نظام منابع مالی اسالمی و مالیات های متعارف در ایران
)جمع آوری و مصرف منطقه ای در ماتریس سه بعدی ولی فقیه، منطقه و وظایف(

عبدالمحمد کاشیان1، احمد شعبانی2

طراحی الگوی یکپارچه س��ازی نظام منابع مالی اس��المی )خمس و زکات( و مالیات های متعارف، به دلیل ارتباط 
تنگاتنگی که با مقوله های فقهی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی دارد، دارای پیچیدگی های زیادی است و 
همین امر سبب شده است این موضوع به یک موضوع بین رشته ای تبدیل شود. طراحی چنین الگویی نیازمند آن است 
که حداقل درباره 6 مؤلفه موضع گیری شود. 4 مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسالمی و مالیات های متعارف 
است که شامل نوع معافیت مالیاتی، مرجع جمع آوری کننده، ساختار جغرافیایی و نوع مالیات مشمول تخفیف است و 2 
مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است که شامل نوع مصارف خمس و زکات و مالیات و ساختار مصارف آن است. از 
کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یکپارچه سازی ایجاد می شود. این مقاله به 
دنبال آن است که با بهره گیری از مؤلفه های مذکور، ضمن بررسی و نقد پیشنهادهایی که تاکنون در این زمینه ارائه 
گردیده است، پیشنهادهای جدیدی را ارائه نماید. پیشنهاد ارائه شده دارای یک ساختار جمع آوری و مصرف منطقه ای و 

ماتریسی سه بعدی شامل ولی فقیه، منطقه و وظایف است.
کلیدواژه ها: مالیات، خمس، زکات، یکپارچه سازی.

a.m.kashian@gmail.com 1. دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
2.دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم
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نظریه زیربنا-روبنا: خاستگاه، اهمیت و بررسی ریشه خأل نظریه پردازی در میان پیشگامان 
 اقتصاد اسالمی

 )با تأکید بر آرای شهید صدر و شهید مطهری(

عبدالمحمد کاشیان1، ایمان احمدزاده2

بررسی تأثیر متقابل هر یک از نظام های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به عنوان خرده نظام های یک نظام اجتماعی 
نقش قابل توجهی در گزینش و تعیین اولویت سیاس��ت های مربوط به اصالح امور اجتماعی دارد. درحالی که بررس��ی این 
موضوع در اندیشه های مارکسیستی و نئو مارکسیستی جایگاه ویژه ای دارد و در قالب نظریه زیربنا-روبنا ادبیات قابل توجهی 
را به خود اختصاص داده است، در اندیشه های لیبرال این نوع تفکر بسیار کمرنگ است و به همین نسبت در اندیشه های 
متفکران مس��لمان جایگاه چندانی ندارد و این درحالی که است که پرداختن به این نظریه تأثیر قابل توجهی در حوزه های 
مربوط به علوم انس��انی اس��المی دارد. ادعای مقاله حاضر این اس��ت که ازآنجاکه نظریه زیربنا روبنا حاصل یک تفکر 
دیالکتیکی و در نتیجه منبعث از نظریه ماتریالیسم تاریخی است، متفکران مسلمان صرفاً با نقد دیالکتیک و ماتریالیسم 
تاریخی داللت های مهم این نظریه را به دست فراموشی سپرده اند و با صرف نقد کردن صورت مسئله، در مورد داللت های 
بسیار مهم بعدی این نظریه، سکوت پیشه کرده اند و این درحالی که است که در مقام اجرا و نظر نیاز به یک نظریه دراین باره 
احساس می شود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این موضوع می پردازد و به خصوص اندیشه شهید 

صدر و شهید مطهری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
کلیدواژه ها: اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظام اجتماعی.

a.m.kashian@gmail.com 1. دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
Imanahmadzad5@yahoo.com ،2.دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
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وقف و نقش آن در اقتدار ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

سید صمد حسینی1، یونس جبارزاده2، اکبر مهری نژاد3

سنت حسنه وقف جایگاهی مهم در دین مبین اسالم داشته و همواره به عنوان ابزاری کارآمد و اثربخش در جهت 
حل وفصل مشکالت فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی جامعه اسالمی بوده است. این مقاله به تبیین قابلیت های فرهنگی 
و اجتماعی-اقتص��ادی وق��ف می پردازد به طوری که س��خنان مقام معظم رهبری را در م��ورد عوامل اقتدار ملی را به 
عنوان محور بحث قرار داده و نقش وقف را در این موارد جایابی خواهد کرد. به این منظور با استفاده از روش تحقیق 
توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای ابتدا به تعریف وقف و اقتصاد مقاومتی پرداخته و سپس نقش وقف 
را در شکل گیری و تقویت معرفت دینی، پیشرفت علمی، و نقش مهم آن در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را بیان 

نموده است.
کلیدواژه ها: وقف، اقتدار ملی، اقتصاد مقاومتی.

s.hosseini@tabrizu.ac.ir 1. استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
yjabarzade@tabrizu.ac.ir 2. استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

akbar_m1368@yahoo.com 3.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
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تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه 
سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن

 وحید ارشدی1

 پس از انتشار کتاب ارزشمند »اقتصادنا«، اثر شهید سّید محّمد باقر صدر )ره(، قابلیت های مکتب اقتصادی اسالم 
در مقابل سایر مکاتب اعّم از سرمایه داری و سوسیالیستی مشخص گردید. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان 
مسلمان عالقه مند به علم دینی را بر آن داشت تا به سمت تولید علم اقتصاد اسالمی حرکت کنند اّما در طی این دوران 
آنچه احساس می شود، آثار علمی منتشرشده در این حوزه در قالب مقاالت پژوهشی و ترویجی و کتب دانشگاهی و 
حوزوی نتوانسته است تقاضای مؤثر و فراگیری در جامعه ی مسلمین ایجاد کرده و هنوز این سؤال در ذهن مدیران و 
مردم درباره وجود یا عدم وجود اصل اقتصاد اسالمی وجود دارد که نشان دهنده ی وجود حلقه های مفقوده در این مسیر 
اس��ت. طبق بررس��ی های صورت گرفته در سطح دانشگاه و حوزه این روند موجب شده است تا رغبت دانشگاهیان و 
حوزویان به عنوان سرمایه های علمی موردنیاز این شاخه از علم اقتصاد برای ورود به این حوزه ی مطالعاتی کاهش پیدا 
کند. در این مقاله تالش گردیده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این موضوع تبیین گردد که عالقه مندان 
اقتصاد اسالمی، نباید فقط در مقام تولید ادبیات علم اقتصاد )اسالمی( برآیند، بلکه با در نظر گرفتن ظرفیت سرمایه 
انسانی در حوزه و دانشگاه و اهداف تولید علم به گونه ای مسیر حرکت خود را طراحی نموده که به قابل استفاده بودن 
ادبیات اقتصاد اسالمی در اداره جامعه مسلمین منجر شود به گونه ای که در بخش های مختلف اقتصادی جامعه برای 
یافته های اقتصاد اسالمی تقاضای مؤثر ایجاد شود. در پایان مقاله الگوی تولید علم اقتصاد در جامعه مسلمین در حوزه 

دولت های غیر سکوالر و جایگاه سرمایه انسانی ارائه خواهد شد.
کلیدواژه ها: علم اقتصاد اسالمی، علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین، روش شناسی، سرمایه علمی.

1. دکت��رای اقتص��اد اس��المی و عض��و هیئت علمی پژوهش��کده مطالعات اس��المی در علوم انس��انی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد 
vahidarshadi@mail.com
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بررسی مفهوم عدالت اقتصادی در گفتمان انقالب اسالمی
)با محوریت دولت سازندگی و اصولگرایی(

شریف ذبیحی مقدم1، محمدباقر عباسی2، زهرا نجفی3

مفهوم عدالت، یکی از مفاهیم محوری و اُصول ذاتی در گفتمان انقالب اسالمی است، که خرده گفتمان های حاکم 
در دوره های مختلف با تفسیر و اعمال سیاست های خود سعی در ترسیم و تحقق جامعه ای عادالنه داشته اند.

ازآنجاکه تحقق عدالت اقتصادی به عنوان یک هدف، سمت وس��وی نظام اقتصادی در اس��الم اس��ت. در انقالب 
اسالمی عدالت اقتصادی بیشتر مترتب بر مفاهیم عدالت توزیعی، توازن درآمدها و ثروت و برخورداری ها در جامعه بوده 
اس��ت، لذا خرده گفتمان های حاکم با توجه به داشتن ابهام در تعریف عدالت )ازجمله عدالت اقتصادی(، سیاست های 
خود را در چارچوب این مفاهیم نظام مند نموده و در راستای تحقق عدالت اقتصادی موردنظر خود تالش نموده اند، این 
سیاست ها منجر به نتایجی برای جامعه شده است که همچنان تحقق عدالت اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است.

لذا ازآنجاکه برداشت دو دولت سازندگی و اصولگرا از عدالت با روح عملکردی آن ها مناسبت داشته است. در دولت 
سازندگی توسعه مقدم بر عدالت فرض شده است یعنی ابتدا کشور باید به توسعه و پیشرفت دست یابد و سپس به سمت 
عدالت برود، و دولت اصولگرا که طرح تحول اقتصادی را سرلوحه ی برنامه ی عدالت محورانه خود قرارداد، با شتاب زدگی 
و عدم درک درست از پارامترهای طرح تحول با ناکامی مواجه شد. لذا این مقاله در پی واکاوی مفهوم عدالت اقتصادی 

در سیاست های دو دولت سازندگی و اصولگرا است که به چه میزان توانسته اند آن را محقق سازند.
کلیدواژه ها: عدالت، عدالت اقتصادی، سیاست، گفتمان، خرده گفتمان، سازندگی و اصولگرا.

 1. کارشناسی ارشد اندیشه ی سیاسی در اسالم دانشگاه مفید قم. )نویسنده ی مسئول( 
Zabihim20@gmail.com

Rara6262@yahoo.com .)2. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه امام حسین )علیه السالم
gmail.com@29.Najafi .3. مربی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور
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ترتیبات خلق پول عادالنه

سید مهدی حسینی دولت آبادی1

عدالت یکی از ارزش ها و معیارهایی است که فالسفه و مصلحان اجتماعی در طول تاریخ به آن پرداخته اند و در 
قرآن نیز هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی، قیام مردم جهت برپایی آن بیان شده است. در حوزه اقتصاد، عدالت در 
عرصه هایی مورد رجوع واقع می شود که در آن تعارض یا تضاد منافع وجود داشته باشد. یکی از حوزه های تعارض منافع 
که آثار قابل توجهی در توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد دارد، ترتیبات خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی 
است. در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک ها امتیاز و حق ویژه خلق پول برخوردارند که منافع قابل توجهی 
نصیب آن ها خواهد کرد. بر این اساس می توان عدالت را به عنوان معیار ارزیابی و طراحی ترتیبات خلق پول در نظر 
گرفت. نکته اساسی در طراحی ترتیبات خلق پول عادالنه آن است که بانک ها امکان خلق پول نداشته باشند و منافع 
ناشی از خلق پول به طور برابر به همه مردم اختصاص یابد. بدین منظور می بایست چارچوبی را طراحی کرد که در آن 

بدهی بانک ها پول نباشد و خلق پول تنها در انحصار بانک مرکزی قرار گیرد.
کلیدواژه ها: نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، خلق پول، عدالت، توزیع درآمد، توزیع ثروت.

sm.hosseini@ut.ac.ir 1. دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
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 مبانی اقتصاد مقاومتی 
در سیره اخالقی و عملی امام رضا )علیه السالم(

روح اهلل داوری1، عباس مصالئی پور یزدی2

حّل مس��ائل اقتصادی کشور از یک س��و و رجوع به سیره معصومین )علیهم السالم( از سوی دیگر جهت حّل این 
مس��ائل، همواره یکی از مباحث مهم مس��ئوالن بوده است. این مقاله که به روش توصیفی � تحلیلی به رشته تحریر 
درآمده درصدد پاس��خ گویی به این س��ؤال اصلی اس��ت: مبانی اقتصاد مقاومتی در س��یره اخالقی و عملی امام رضا 

)علیه السالم( کدم اند؟
در این تحقیق پس از تبیین معنای اقتصاد مقاومتی، به اهّمیت آن اشاره شده است. در ادامه مبانی اقتصاد مقاومتی 
با عنایت به س��یره اخالقی و عملی امام رضا )علیه الس��الم( بررسی شده اس��ت. براساس یافته های تحقیق اعتقاد به 
رّزاقیت خداوند، توجه ویژه به کار و تالش، توزیع عادالنه و گردش آزاد ثروت در میان مردم، امنّیت اقتصادی، پرهیز از 
اسراف، ضرورت پرداخت واجبات مالی، پرداخت صدقات مستحبی، رسیدگی مسئوالن به مشکالت اقتصادی جامعه و 

ساده زیستی مسئوالن و حاکمان جامعه از مهم ترین مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره حضرت رضا سالم اهلل علیه است.
کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، مبانی اقتصاد مقاومتی، سیره اخالقی و عملی امام رضا )علیه السالم(، اقتصاد اسالمی.

rdavari68@gmail.com ،)1. دانشجوی دوره دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم )نویسنده مسئول
amusallai@gmail.com 2. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السالم
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رویکردی جدید به نقش بانک در نظام بانکداری اسالمی

حجت مبیّن1

نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی، در همه کشورها همواره موردتوجه بوده است. پس از 
پیروزی انقالب، لزوم بازنگری در مقررات بانکی منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا گردید. با گذشت قریب 
به سی وچهار سال از تصویب و اجرایی شدن این قانون، به نظر می رسد که بانکداری اسالمی همچنان با چالش های 
جدی روبه روس��ت. صوری بودن قراردادهای منعقده بین بانک ها و مش��تریان، عدم مشارکت بانک ها در سود و زیان، 
نامناسب بودن قالب های قراردادی و تقابل منافع بانک و مشتریان، از جمله مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکداری 
اسالمی است. با تحلیل این ایرادات می توان دریافت که علت اصلی این مشکالت، رویکرد نامناسبی است که نسبت به 
جایگاه بانک در نظام بانکداری فعلی وجود دارد. در نظام بانکداری کنونی، بانک سعی دارد با استفاده از شروط قراردادی 
حتی االمکان از ماهیت اصلی قرارداد دور شود و مقررات قانونی نیز تا حدود زیادی، زمینه انجام این امر را برای بانک ها 
فراهم نموده اند. به نظر می رس��د، برای حل این چالش ها، بایستی مقررات قانونی در زمینه عملیات بانکی، با رویکرد 
جدیدی موردبازنگری قرار گیرد. برخالف دیدگاه برخی صاحب نظران، به نظر می رسد که در بانکداری اسالمی، بانک ها 
بایستی با انجام فعالیت تخصصی و مشارکت واقعی با مشتریان، در سود و زیان حاصله شریک شوند. در این صورت، 
»تقابل منافع بانک و مشتری« به »اشتراک منافع« و نقش بانک در ارتباط با مشتریان از یک »نقش تقابلی« به یک 

»نقش حمایتی« تغییر می یابد.
کلیدواژه ها: بانکداری اسالمی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی، مشارکت.

hojjat.mobayen@gmail.com 1.  استادیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
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ارائه ی نهاد پیشنهادی جهت ساماندهی و عملیاتی نمودن سیاست مالیاتی زکات در کشور

 جعفر کوشکی1

بررسی اجمالی متن سیاست ها و بندهای مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که سیاست 
هفده��م به بخش مالیات و کارایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می پردازد؛ به نحوی که بتواند بخش قابل توجهی 
از نیازمندی های بودجه ای دولت و کشور را تأمین نماید. دراین بین زکات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت 
اسالمی دارای مشکالت و چالش های فراوانی ازجمله عدم به روزرسانی پایه ی مالیاتی، دستگاه های موازی متولی، بار 
مالیاتی مضاعف روی مؤدیان مالیاتی، عدم شفافیت اطالعاتی، نبود بانک جامع و نظام یکپارچه مالیاتی می باشد. تعیین 
متولی و مس��ئول ساماندهی امور زکات می تواند یکی از پیش��نهادهای ارائه شده در راستای کاهش و برطرف نمودن 

آسیب های بیان شده باشد.
بر این اس��اس در این نوشتار ضمن بررس��ی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه پیرامون آن، به روش توصیفی � 
تحلیلی از طریق گردآوری اطالعات اس��نادی � کتابخانه ای این طور نتیجه گیری می ش��ود که اواًل متولی آن در دوران 
حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسالمی متفاوت می باشد. ثانیاً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن 
نظرات فقها این اس��ت که در صورت درخواس��ت امام، پرداخت به ایش��ان واجب است و لذا بر اساس نظر اکثر ایشان، 
متولی در این دوران امام جامعه می باشد. ثالثاً در دوران غیبت و عدم حضور امام در تعیین متولی، فقها دارای اختالف نظر 
می باشند؛ فرد زکات دهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه جزء نظرات بیان شده در این مسئله می باشد. در پایان 
پس از بررسی و تبیین نظرات بیان شده، همچنین شرایط وضعیت موجود در جامعه ی اسالمی در عصر کنونی این نظر 
تقویت می گردد که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسالمی امام جامعه می باشد و بر این اساس، پرداخت زکات 
به فقهای امین از شیعه که در دوران کنونی )حضور امام در جامعه( انجام می گیرد وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر 
تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت می باشد و لذا باید جای خود را به متولی اصلی آن بدهد تا بتواند با نظر 

به شناسایی و آگاهی کامل تر نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه ی اسالمی هزینه و مصرف نماید.
کلیدواژه ها: زکات، متولی دریافت، دوران حکومت اسالمی، دوران غیبت، امام ولی امر، فقهای امین.

mesbah1367@gmail.com 1.کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السالم



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

298

 بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه
 در اقتصاد متعارف

محمدعلی متفکر آزاد1، زانا مظفری2، سید مهدی موسویان3

انتخاب مناسب ترین شیوه تأمین مالی با توجه به شرایط اقتصادی یک جامعه اهمیت ویژه ای دارد. مقاله حاضر، با 
استفاده از روش توصیفی، به بررسی و مقایسه روش های تأمین مالی در اقتصاد متعارف و ابزارهای تأمین مالی اسالمی 
)منتخبی از صکوک انتفاعی( پرداخته است، تا بتواند مزایا و معایب این ابزارها را در مقایسه با هم بسنجد.؛ لذا نتایج 
نشان داد که سیستم تأمین مالی اسالمی بر اساس بخش واقعی اقتصاد عمل خواهد کرد و مبتنی بر تقسیم ریسک و 
عدم تسلط کامل سرمایه بر کار است و نقدشوندگی یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در انتخاب صکوک به حساب می آید. 
هر چند این اوراق با ریسک هایی مانند عدم اجرای عقد در زمان مقرر مواجه هستند اما دارای مزایایی نسبت به انواع 
روش های مشابه در اقتصاد متعارف می باشد. در نظام مالی اسالمی تطابق بین دریافتی ها و پرداختی های واسطه مالی 
وجود دارد، از تغییرهای پدید آمده در طرف دارایی تأثیری نمی پذیرد؛ به طورکلی، برای پوشش نقص های روش قرارداد 
ساخت می توان در ضمن اجرای این قرارداد از اوراق استصناع برای تأمین مالی پروژه استفاده کرد. صکوک اجاره، سند 
سرمایه گذاری مشاع است ولی اوراق قرضه سند استقراض است. قیمت اوراق اجاره تحت تأثیر عواملی چون نوع قرارداد 
اجاره، نرخ بازدهی اوراق، نرخ بازدهی اوراق رقیب و نرخ تورم قرار دارد و احتمال قرارگیری قیمت باالتر یا پائین تر از 

قیمت اسمی اولیه آن وجود دارد.
کلیدواژه ها: تأمین مالی اسالمی، تأمین مالی متعارف، استصناع، اجاره.

m.motafakker@gmil.com،1. استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
zana.mozaffari@yahoo.com،2. دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

me.mousavian@gmail.com ،3. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز
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بررسی مبانی نظری اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و اهل بیت )ع(

حبیب آقاجانی1، زهرا اصغردخت2

 ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آخرین روز بهمن سال 1392 توسط مقام معظم رهبری همچون نوری 
فرا روی آینده اقتصاد و صنعت کشور قرار داده شد و بدون شک در سالی که مقام عظمای والیت سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل نام گذاری فرمودند؛ نگاهی نو، اندیشه ای نوین و عزمی راسخ الزم است که در سایه تدبیر اهل بیت و با ارائه 
راهکارهای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و اهل بیت )ع( در مقابل تهدیدات دشمنان و به عبارت کلی تر همان جهاد 
اقتصادی باید همواره مورد توجه اندیش��مندان و فرهیختگان این مرزوبوم قرار بگیرد. با توجه به آموزه های اقتصادی 
اسالم، مهم ترین محور برگرداندن چرخ اقتصادی سالم به ویژه در موقعیت تحریم و فشار دشمنان، جامه عمل پوشاندن 
به رفتارهای اقتصادی مدنظر قرآن و اهل بیت )ع( با ایجاد تولید سالم و باکیفیت در جهت چشم پوشی مصرف کنندگان به 
محصوالت تولیدی بیگانگان و دوری از اسراف و تجمل پرستی مطرح می شود. با توجه اهمیت این موضوع در وضعیت 
فعلی کشور، این پژوهش به بررسی راهکارهای تبیینی اقتصاد مقاومتی در آیات و روایات می پردازد و مصداق های عملی 

آن را در زندگی ائمه )ع( بیان می نماید.
کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، قرآن، اهل بیت )ع(.

1. استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز 
zahra_asd@yahoo.com 2.دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
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اقتصاد مقاومتی با تأکید بر توسعه انسانی از دیدگاه اسالم

زهرا محمدی1، حسن صفرنیا2

مطابق دیدگاه غرب توسعه انسانی و شاخص های مربوط به آن، نهایت توسعه انسانی را در بسط انتخاب های انسان 
به صورت انحصاری در ابعاد مادی بیان می کند و ابعاد معنوی را که الزمه دستیابی به باالترین سطح توسعه یافتگی در 
همه ابعاد توسعه برای کلیه افراد جامعه می باشد، در نظر نمی گیرد. بدین منظور مطابق تعالیم اسالمی که محوریت 3 بعد 
اعتقاد به خداوند، اعتقاد به معاد و پیوند دنیا و آخرت را در راستای توسعه و به ویژه توسعه انسانی، موجب دستیابی انسان 
به توسعه یافتگی حقیقی می داند و نیز با توجه به محور بودن انسان در تعریف توسعه انسانی، در این مقاله سعی شده 
است با استفاده از روش اسنادی و مراجعه به نهج البالغه، نشان داده شود که با تکیه بر 3 محور اسالمی که ذکر گردید، 
ش��اخص های توسعه انسانی شامل:1-کس��ب دانش 2-طول عمر همراه با سالمتی 3-برخورداری از سطح مطلوب 
زندگی، چگونه موجب توسعه انسانی به معنای حقیقی و با در نظر گرفتن حقوق همه افراد جامعه می شوند. همچنین 
در این مقاله طبق دیدگاه اس��الم توسعه اقتصادی به عنوان زیرمجموعه ای از توسعه انسانی مطرح می شود و در این 
راستا به منظور اجرای مؤثر اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی الزمه توسعه اقتصادی بیان می گردد. همچنین آموزه هایی 
از اس��الم نظیر زهد و قناعت و انفاق و ترک اس��راف، به عنوان وسیله ای در جهت دستیابی به هدف موردنظر معرفی 
می شوند و تأکید اصلی بر این است که انسان مطابق دیدگاه اسالم 3 معیار توسعه انسانی و حتی توسعه اقتصادی را در 
جهت اهداف واالتری دنبال می کند، که او را به »حیات طیبه« برساند که هدف اصلی توسعه یافتگی حقیقی می باشد، 

نه این که صرفاً به گسترش حق انتخاب خود به صورت فردی بپردازد.
کلیدواژه ها: اسالم، توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی.

 1. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
zahramohammadi424@gmail.com 

2. دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 مقایسه نظریه عدالت راولز و شهید صدر )ره( و کارکرد هر نظریه 
در کاهش نابرابری درآمدی

سید صدرالدین حسینی مشهدی1، حجت االسالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم2

جان راولز کوشیده است در نظریه عدالت خویش راه حلی برای اجرای عدالت در جامعه بشری بیابد. به نظر او مالک 
اجرای عدالت فرضی به نام موقعیت اولیه است که در آن بدون در نظرگرفتن سوابق و پیش فرض ها مشخص می شود 
که چه عملی عادالنه و چه عملی غیرعادالنه است. از سویی دیگر شهید سید محمدباقر صدر )ره( در باب عدالت معتقد 
است حسن بودن عدالت را عقل درک می کند اما در مورد اینکه چه عملی عادالنه است باید از مبنای »حق الطاعه« 
مدد جست. با وجود تفاوت ها و شباهت ها، هردوی این نظریات در پی تحقق کاهش نابرابری درآمدی هستند که مقایسه 

اصول آن ها می تواند کارکرد هریک را در کاهش نابرابری درآمدی که نتیجه عملی آن ها است به خوبی نشان دهد.
کلیدواژه ها: عدالت، جان راولز، شهید صدر، حق الطاعه، موقعیت اولیه، نابرابری درآمدی.

hosseini.mgt@gmail.com ،1. مدرس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
2. دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی، الهیات و ارشاد دانشگاه امام صادق )علیه السالم(
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تبیین جوهره اندیشه شهید بهشتی در باب عدالت اجتماعی

علی مصطفوی ثانی1

بررسی اندیشه های شهید بهشتی در زمینه عدالت به واسطه تأثیر گسترده ایشان در نظام سازی برای کشور در اوایل 
انقالب بعالوه آشنایی وسیع و نه صرفاً انتزاعی ایشان با نظام سرمایه داری به واسطه حضور چندین ساله در کشور آلمان، 
حائز اهمیت اس��ت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بیان اندیشه شهید بهشتی در زمینه عدالت 
پرداخته است. از منظر ایشان کاری عادالنه است که با ماندن انسان در مسیر استکمال و رسیدن او به هدفی که در 
عالم آفرینش برای وی در نظر گرفته شده سازگار و هماهنگ باشد و تنها آن مکتب اجتماعی، درخور پیروی است که 
بازگشت همه بایدها و نبایدهای آن، به روند تکاملی پویای جهان هستی، ازجمله انسان پویای متحرک باشد. در این 
نگاه امامت عدل ضامن اجرای عدل جامع و کامل در جامعه اس��المی اس��ت. از این منظر، عدالت به عنوان قاعده ای 
حاکم بر فقه می باشد که در شرایط استثماری و ظالمانه، که قواعد اقتصادی اسالم مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، با 
نظارت و دخالت حکومت اسالمی، حرکت بر مسیر قواعد فقهی در مسیر توازن و تعادل اجتماعی قرار می گیرد. همچنین 
در مسیر اجرای احکام نیز، ترسیم ساختار جزئی و نظام جامعه بر اساس خطوط کلی و شناخت و کشف مکانیسم های 
عادالنه، وظیفه دانش های اجتماعی است. در حقیقت درک این نکته که در چه شرایطی این قواعد فقهی به استثمار 
و ظلم می انجامد و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد، ریش��ه یابی و کش��ف عوامل آن بر مبنای واقعیت های جامعه و 

تحلیل های علمی از شئون علم می باشد.
کلیدواژه ها: عدالت اجتماعی، هدایت، امامت عدل، استثمار.

mostafavisani@gmail.com )1. دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع
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داللت هایی از اشتراکات کشفی در اندیشه های فکری علم اقتصاد

محمدمهدی مجاهدی مؤخر1)نویسنده مسئول(، محمود عیسوی2

درک نظام هس��تی و کش��ف قواعد حاکم بر آن در حوزه معارف دینی یا برخاسته از رویکرد نقلی مبتنی بر نگرش 
دینی است و یا مبتنی بر رهیافتی عقلی به مفهوم گسترده آن است. پذیرش دامنه مفهوم عقل، از عقل تجربی مبتنی 
بر تجربه گرایی و ابطال پذیری به عقل نیمه تجریدی مبتنی بر استدالل ریاضی طیف های متفاوتی از مفاهمه و توافق 

میان مکاتب فکری در علوم انسانی و اجتماعی به ویژه علم اقتصاد را آشکار می کند.
این مقاله سعی دارد با بیان چند داللت، برخی از رهیافت های کشفی مبتنی بر علوم انسانی اسالمی در مکاتب فکری 
علم اقتصاد را در حوزه اقتصاد رشد و اقتصاد پولی و به طور خاص درزمینه ی جمعیت، نرخ بهره )که عمدتاً در اندیشه 

اقتصادی غرب مطرح شده است( را بیان نماید.
این مقاله با تکیه بر استدالل ریاضی به بیان دالیل اقتصادی محوریت عامل انسانی رشد اقتصادی، حرمت ربا و 
بهره پولی، اشکاالت مکانیسم خلق پول و مزیت های الگوی قرض الحسنه و تأمین مالی اسالمی به عنوان موارد مورد 
تأکید در علوم انسانی اسالمی می پردازد و به تبیین اشتراکات کشفی که از پارادایم های مختلف فکری به دست آمده 
است پرداخته است. مقاله نتیجه می گیرد که نقطه آغازین مباحثه و گفتمان فکری می تواند بر پایه اشتراکات کشفی 

قرار گیرد. این نقطه آغاز نوع استدالل و عمق اندیشه و استواری منطق را در گفتمان انتقادی بیشتر آشکار می سازد.
کلیدواژه ها: رشد اقتصادی، رشد جمعیت، رشد مصرف، نرخ بهره، پول.

m_mojahedi2004@yahoo.com 1. استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی
2. استادیار گروه اقتصاد اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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بحران های سیستمی در اقتصاد سیاسی ایران و پیشنهاد برون رفت

عبدالحمید معرفی1، محمدرضا حیدری2

این مقاله در تالش است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که »آیا بحران های نشأت گرفته از زیرسیستم اقتصادی 
ایران به گونه ای در زیرسیستم سیاسی مدیریت می شود که به یک نظم پایدار در کل سیستم اجتماعی برسیم؟« برای 
پاسخ به این پرسش الگوی هابرماس در تحلیل بحران در سیستم سرمایه داری را مبنای کار خود قرار می دهیم و سعی 
می کنیم آن را برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران به کار بگیریم. هابرماس زیرسیستم جامعه ای-فرهنگی را در تعامل 
با دو زیرسیستم سیاسی-اداری و اقتصادی بررسی می کند. بحران مشروعیت حاصل کاستی هر یک از زیرسیستم ها و 
اخالل در سایر زیرسیستم هاست. ازآنجاکه توزیع رانت نفت مبنای عملکرد زیرسیستم سیاسی-اداری در اقتصاد سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران است، شاهد اخالل در سایر زیرسیستم ها و انباشت سیستمی بحران در اقتصاد هستیم. راهبرد 
پیشنهادی این مقاله برای برون رفت از مارپیچ انباشت سیستمی بحران در اقتصاد ایران تدوین سیاست های کلی اصل 

چهل و پنجم قانون اساسی است.
کلیدواژه ها: اقتصاد سیاسی، رانت،  هابرماس،  بحران مشروعیت، اصل جهل و پنجم قانون اساسی.

1. استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
2. استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان mrheidari2001@yahoo.com )نویسنده مسئول(.
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ماهیت عادالنه ی اقتصاد ‘اثباتی’؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد

محمدجواد رضایی1، مهدی موحدی بکنظر2

تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم داللت های مهمی در درک ما از ماهیت آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است 
که با ارائه ی تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. 
این مقاله بر اس��اس رویکرد تحلیلی-نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصادداناِن نوآور، در پی بازتعریفی/بازسازی 
از ماهیت علم اقتصاد می رود. علم اقتصاد، علم مطالعه ی شیوه ی مواجهه با تعارض منافع بوده که البته این کنکاش 
متکی بر »دیدگاه تحلیل گر یا عالِم اقتصادی راجع به عدالت« شکل می گیرد. یکی از داللت های این نگرش، از بین 
رفتن دوگان اقتصاد اثباتی-هنجاری در علم اقتصاد است؛ چراکه نه تنها »مشاهدات عالمان« بلکه »نظریه پردازی« و 
»ارائه ی تبیین های علمی« متأثر از »شیوه ی مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیل گر اقتصادی« 

است. درنهایت، این مقاله منتقدِ تلقیّ جاافتاده از تمایز »علم-مذهب« در ادبیات اقتصاد اسالمی است.
کلیدواژه ها: تعارض منافع، عدالت، فلسفه ی علم اقتصاد، فلسفه ی اقتصاد اسالمی، دوگان اثباتی-هنجاری.

Rezaee.mj@gmail.com 1.دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع
gmail.com@Movahedi1 2. دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع





 کمیسیون تخصصی
مدیریت اســالمی
19 چکیـده مقاله
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نظریه ی »مدیریت راهبردی جهادی«1

محسن جاجرمی زاده2، محمد جعفر حسینیان3، مسلم امیری طیبی4

طرح موضوع راهبردی »مدیریت  جهادی« از جانب مقام معظم راهبردی در شرایط کنونی کشور نیازمند فهم عمیق 
و تبیین مولفه ها و پیش فرض هایی اس��ت که بتواند ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع کلیدی را -در شرایط 
حساس کشور و با توجه به مقتضیات و چالش های پیش روی نظام اسالمی- روشن نماید. برای این منظور در این مقاله 
از یک نگاه کالن و راهبردی به مدیریت جهادی پرداخته شده و نشان داده شده است که اساسا چرا فهم و درک عمیق 
این الگوی مدیریتی به عنوان یک الگوی مدیریت بومی و اسالمی، از کلیدی ترین مسایل پیش روی نظام اسالمی 
اس��ت. در همین زمینه پیش فرض های مدیریت راهبردی رایج در مقایسه با اصول موضوعه و پیش فرض های حاکم 
بر مدیریت جهادی تحلیل گردیده و مش��خص شده است، چگونه مبانی راهبردی مدیریت رایج نمی تواند راهگشای 
چالش های پیش روی نظام اداری و سازمان های کشور بوده در صورتی که مدیران بخواهند در سطوح خرد و کالن به 
نظام اسالمی یاری رسانند می بایست با پیش فرض های »عینی و واقعی« و مبتی بر »اعتقادات دینی و منبعث از اصول 
اساسی انقالب اسالمی در درگیری با نظام سلطه جهانی« به نهادینه کردن این الگوی جدید و بومی و اسالمی همت 

بگمارند. ان شاء اهلل
کلیدواژه ها: پیش فرض های مدیریت، مدیریت راهبردی، مدیریت جهادی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
m.jajarmizadeh@yahoo.com 2.  هیأت علمی دانشگاه پیام نور شیراز و پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز

3. هیأت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم
4. دانش آموخته ی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
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تصمیم گیری حجیت محور، جایگزینی بهینه برای تصمیم گیری رضایت بخش در پارادایم 
تصمیم گیری اسالمی

مهدی عزیزی1، حسین بختیاری2،  محمدجواد بهمن آبادی3

هدف کاربردی س��ازی تئوری های مدیریت تاکنون پژوهش��گران بس��یاری را به خود جذب کرده اس��ت. در این 
میان، مدیریت اسالمی نیز برای رسیدن به چنین هدف مهمی باید تالشی فزاینده داشته باشد. از یک سو، عرصه ی 
تصمیم گیری به عنوان محوری ترین موضوع مدیریت، و از سوی دیگر عرصه ای که بیش از همه می تواند متعلَق اسالمی 
یا غیراسالمی واقع شود، بیش از همه نیاز به کاربردی و عملیاتی شدن دارد. در این پژوهش، با معرفی تصمیم گیری 
اسالمی حجیت محور تالش شده است چشم انداز نوینی پیش روی کاربردی سازی تئوری های تصمیم گیری اسالمی 
گشوده شود. در این راستا، پژوهشگران پس از تبیین چیستی این نوع تصمیم گیری، جایگاه مهم و بی همتای آن در 
آموزه های اسالمی را به نمایش گذاشته و ویژگی های آن را تبیین کردند. پس از این، برای نشان دادن کارایی عملیاتی 
تصمیم گیری اسالمی حجیت محور، از مدل سازی کمی و همچنین از آموزه های کالمی و اصولی استفاده شد. نتایج 
حاصل هم در خروجی مدل کمی و هم در تبیین اصولی و کالمی، حاکی از تساوی میزان مطلوبیت نتایج تصمیم گیری 
حجیت محور با تصمیم گیری مبتنی بر احکام واقعی است. به این منظور، نتایج دو نوع مدل تصمیم گیری رضایت بخش 
و تصمیم گیری بهینه باهم مقایسه شده است. در این راستا، با استفاده از رابطه هم ارزی میان تصمیم گیری رضایت بخش 
و تصمیم گیری اسالمی حجیت محور با مدل سازی ریاضی و تعیین معیارهای مدل تصمیم گیری رضایت بخش کارایی 
عملیاتی این تصمیم گیری نشان داده شد. سرانجام پیشنهاداتی به منظور تکمیل فرایند این پژوهش و کاربردی سازی 

آن ارائه شد.
کلیدواژه ها: تصمیم گیری اس��المی، اصل حجیت، پژوهش کّمی، تصمیم گیری عقالیی محدود، تصمیم گیری 

رضایت بخش.

)ع( ص��ادق  ام��ام  دانش��گاه  مدیری��ت  و  اس��المی  مع��ارف  پیوس��ته  ارش��د  کارشناس��ی  دانش��جوی  مس��ئول:  نویس��نده   .1 
seyedmahdiaziziz@gmail.com

2. استادیار گروه معارف اسالمی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق)ع(
3. دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت صنعتی
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مدیریت استراتژیک اسالمی، راهبرد اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی
رهیافتی از داستان یوسف نبی )ع(

عباس شفیعی1، مصطفی کاظمی نجف آبادی2

اقتصاد مقاومتی یکی از نیازهای اصلی جامعه اسالمی در همه اعصار است و قرآن کریم به عنوان معجزه جاویدان 
نسبت به پاسخگویی به این نیاز بی تفاوت نبوده است. پیامبران الهی در طول دوران رسالت و حکومت خویش، با انواع 
تهدیدها، تحریم ها و بحران ها مواجه بوده اند که با استعانت از منبع وحی و با تدابیر مناسب توانسته اند تصمیماتی را اتخاذ 
کنند که هم در عصر خودشان ثمربخش بوده و هم برای سایر زمان ها و همه جوامع درس آموز و مایه عبرت بوده است. 
در این مقاله به منظور دستیابی به الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی با رهیافتی قرآنی در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش با 
بهره گیری از روش تدبر داس��تان محور در قرآن کریم، به الگوی مدیریت استراتژیک حضرت یوسف )ع( در مدیریت 
بحران اقتصادی خشک سالی برای مقاوم سازی کشور مصر پرداخته می شود. رهیافت ها و نتایج تحقیق نشان می دهد 
که این الگو مش��تمل بر عناصر دروندادی همچون »چشم انداز توحیدی« و عناصر فرایندی همچون »استراتژی ها و 
اصول استراتژیک« و عناصر بروندادی همچون »اقدامات استراتژیک« بوده و مآال دربرگیرنده تدوین استراتژی، اجرا 
و ارزیابی استراتژیک است با این تصویر می تواند به عنوان الگویی کارساز برای تدوین و اجرای اقتصاد مقاومتی باشد. 
مدل س��ازی اقتصاد مقاومتی الهام گرفته از الگوی مدیریت استراتژیک یوسف نبی )ع(، می تواند کشور را در مدیریت 

بحران به ساحل آرامش هدایت نماید.
کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، مدیریت استراتژیک، یوسف نبی )ع(، قصص قرآنی.

ashafiee844 @gmail.com 1. استاد یار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mostafakazemi@rihu.ac.ir 2.استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 الگوی مدیریت استراتژیک در نهادهای خیریه؛
 رهیافتی از الگوی مدیریتی حضرت عیسی علیه السالم

مصطفی کاظمی نجف آبادی1، عباس شفیعی

اصواًل نهادهای خیریه ازجمله نهادهای غیرانتفاعی است که بر مبنای سوددهی شخصی پایه ریزی نشده و اهدافی 
خیرخواهانه و عمومی را تعقیب می کنند؛ با عنایت به این امر، مدیریت در این گونه س��ازمان ها الزم اس��ت داوطلبانه، 
خیرخواهانه و ایثارگرانه و در یک تعبیر معنویت گرا باشد این پژوهش درصدد تعریف و تبیین الگوی متناسب با مدیریت 
نهادهای خیریه با رویکردی اس��تراتژیک با تأکید بر الگوی حضرت عیس��ی )ع( بوده که با روشی توصیفی – تحلیلی 
بر مبنای قصص محوری قرآنی انجام می یابد. نتایج و دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که الگوی هرم معکوس با 
عنایت به شیوه مدیریت استراتژیک حضرت عیسی )ع( می تواند برای سازمان های خیریه الگویی مناسب بوده و مدیران 
در سطوح مختلف )عالی، میانی و عملیاتی( می توانند با الهام از الگوی مزبور اثربخشی خود را به منصه ظهور گذارند؛ 
این الگو، بر محور خدمت گزاری، تواضع، فروتنی و معنویت پایه ریزی گردیده و رهبران و مدیران در این الگو افزون بر 
تأکید بر خادم بودن خود، خدمت را با نگاه متواضعانه انجام داده و به خدمت خود رنگ معنویت می بخشند و در مسیر 
خدمت گذاری عاشقانه به تجارت معنوی و الهی دلگرم اند؛ با توجه به رهیافت های قرآنی مشعر به این الگو، مدیران با 
رویکردی استراتژیک دارای چشم انداز و استراتژی های توحیدی در داالن استراتژیک معنویت با ابزاری همچون تواضع و 

فروتنی مسیر خدمت گزاری مادی و معنوی را پیموده و اثربخشی را در نهادهای خیریه عینیت می بخشند.
کلیدواژه ها: مدیریت استراتژیک، نهادهای خیریه.

mostafakazemi@rihu.ac.ir 1. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مؤلفه های اساسی علم مدیریت غربی
 با مبانی اندیشه اسالمی

سید کاظم عبادی1

تاریخچه و س��یر تطّور اندیش��ه های مدیریتی حاکی از این است که رشته های مختلف علمی اعم از علوم انسانی 
و اجتماعی، علوم پایه و علوم فنی و مهندس��ی بر بس��تر مبانی فکری و اعتقادی و ارزشی، در شکل گیری نظریه های 
مدیریت و س��ازمان ایفای نقش کرده اند. لذا مدیریت غربی نیز ریش��ه فلس��فی و ارزشی خاص خود را دارد که اساس 
شکل گیری نظریه های مدیریتی در غرب را تشکیل می دهد. در این مقاله تالش گردیده است ضمن مطالعه سیر تطّور 
نظریه های مدیریتی رایج در دو دوره مدرنیسم و پست مدرنیسم، ابتنای آن ها بر مبانی فلسفی و ارزشی حاکم بر دوره 
شکل گیری این نظریه ها نشان داده شود و در انتها مؤلفه های ده گانه ای به عنوان اساس شکل گیری علم مدیریت غربی 
استخراج شود. در گام بعد با احصاء مبانی اندیشه اسالمی در چهار پایه هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و 
فرجام شناسی، مغایرت این اصول با اندیشه اسالمی در حوزه مبانی و عدم مغایرت این اصول با اندیشه اسالمی در حوزه 

تکنیکی و کاربردی حاصل شده است.  
کلیدواژه ها: مدیریت غربی، مدرنیسم، پست مدرنیسم، اندیشه اسالمی، اصول، مبانی، مدیریت اسالمی

sk_ebadi@yahoo.com 1. دانشجوی دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی
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بررسی و نقد نظام های تأمین اجتماعی غربی
به انگیزه دست یابی به مدل مطلوب

ایمان کاظمی مقدم، مجید اسماعیلی، سعید احمدی ثانی، سید حسن رفعتی زاده و رضا حریری1

تأمین اجتماعی مجموعه ای از اصول، نهادها و س��اختارها اس��ت که از طریق برنامه ریزی به دنبال رفع معضالت 
اقشار آسیب پذیر است. شکل گیری این نظام در غرب با اعتراض اجتماعی اقشار کم درآمد آغاز شد. محورهای حمایتی 
نظام های تأمین اجتماعی جبران هزینه های س��المندی، بیماری، حوادث، ازکارافتادگی، بارداری و عائله مندی اس��ت. 
هزینه های تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه و مالیات تأمین می شود. ازجمله نواقص مدل های موجود تأمین اجتماعی 
نقص فلس��فی در مبانی فکری، تناقض نظام فکری با نظامات تأمین اجتماعی، برنامه ریزی غیر شبکه ای و غفلت از 
جایگاه حمایت و تکافل عمومی است. برای دست یابی به مدل مطلوب باید به راهبردهای دینی مراجعه کرد، ازجمله 
راهبردهای دین جهت حل مشکالت اقشار آسیب پذیر تدوین نظام شبکه ای و فعال کردن حمایت ها و تکافل عمومی 

است.
کلیدواژه هـا: تأمین اجتماعی، تکافل عمومی، راهبردهای تأمین اجتماعی، منابع تأمین اجتماعی، مبانی تأمین 

اجتماعی.

ikazemi62@gmail.com ،1. محققین موسسه مطالعات راهبردی عل�وم و مع���ارف اسالم نب��وی، سطح 3 حوزه علمیه
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 سیستم پایه تأمین اجتماعی، گامی به سوی
 گسترش روشمند تکافل اجتماعی

)نظریه و راهکارهای اجرایی سیستم پایه در فرآیند تولید مدل(

 سعید احمدی ثانی،1ایمان کاظمی مقدم2، مجید اسماعیلی 3، رضا حریری4،
 حسن رفعتی5

مسئله های که در این مقاله به دنبال پاسخ گویی آن هستیم: سیستم پایه تأمین اجتماع )گسترش تکافل عمومی( 
در فرآیند مدل چیس��ت و چگونه تولید می ش��ود؟ ازآنجایی که تشریع الهی مطابق تکوین الهی است، یکی از راه های 
کش��ف ش��رع، کشف قواعد و قوانین تکوین است؛ انسان لوُخلّی و طبعه، براساس فطرت الهی و ساختار تکوینی روح 
و ذهن و بدنش حرکت می کند؛ تعامل انس��ان ها نیز در حالت عادی طبیعی، براس��اس ارتکازهای منبعث از فطرت و 
تکوین آن هاست و همین امر است که »عرف« و »سیره عقالئیه« را شکل داده است. در مقاله حاضر به دنبال حالت 
طبیعی، عادی، عرفی، فطری، عقالئی تأمین اجتماعی می باشیم درواقع تأسیس اصل در سیستم تأمین اجتماعی به 
دست آوردن حالت عقالئی در سیستم می باشد با به دست آوردن اصل و پایه سیستم تأمین اجتماعی به یک رأی واحد 
در بین عرف و سیره عقال می رسیم که با آن درجایی که ادله کافی برای کشف فرآیندهای پردازش سیستم نداریم از 
این حالت اولیه استفاده می کنیم. دومین استفاده ای که از سیستم پایه می شود جهت گسترش مفاهیم مرتبط، با مفهوم 
تأمین اجتماعی و ایجاد پل ارتباطی بین موضوع و اَسناد منقول اسالمی می باشد. برای تولید این مقاله از روش تحلیل 

مفهومی استفاده شده است.
کلیدواژه ها: سیستم پایه تأمین اجتماعی، تأسیس اصل در تأمین اجتماعی، سیره عقال در تأمین اجتماعی، فرآیند 

طبیعی تأمین اجتماعی.

hasanesaeedsani@ ،1. نویسنده مسئول، هیات علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
yahoo.com

ikazemi62@gmail.com ،2. هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
esmaeili815@yahoo.com ،3.هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم

Hariri35@gmail.com ،4. هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
s.hasanrafati@gmail.com ،5. هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
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 آسیب شناسی و نیازسنجی مدل تأمین اجتماعی ایران
 در راستای بهینه سازی فرایند تکافل اجتماعی

مجید اسماعیلی1 ایمان کاظمی مقدم2سعید احمدی ثانی3رضا حریری4حسن رفعتی5

سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بزرگ مردمی با پوشش حدود 35 میلیون نفر در حوزه درمان و بیش از 1۰ میلیون 
نفر در حوزه تعهدات پرداخت مستمری )در حال و آینده( است که بزرگ ترین سازمان اداری کشور با بیش از ۷۰ هزار 
نیروی انسانی و دارای بزرگ ترین سازمان سرمایه گذاری )شستا( می باشد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک کالن 
سیس��تم بسیار اثرگذار در روند توسعه و پیشرفت یک کشور مطرح است. این سازمان دارای ارتباط اجتناب ناپذیری با 
دیگر نهادها و سازمان های کشوری می باشد و تأثیرات این نظام و سیستم در مقایسه با دیگر سازمان ها و سیستم ها بر 
ثبات و پایداری و یا عدم ثبات و پایداری یک حکومت، بسیار فراوان است. بااین وجود از یک جایگاه مدیریتی کارآمد، 
خالق و متخصص برخوردار نبوده است که حاصل آن وجود آسیب ها و بحران های جدی است. ازاین رو آسیب شناسی 
و نیازشناسی دقیق و همه جانبه در تمام عناصر و اجزاء نظام به هدف ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای خروج 
از وضعیت جاری امری ضروری اس��ت. این تحقیق با روش آسیب شناسی مولکولی و سیستمی به کشف و شناسایی 
آسیب ها و نیازهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و در مقام پاسخ به این مسئله است که آسیب های پایداِر سیستم 
و نظام تأمین اجتماعی موجود، که مانع از ارائه خروجی مطلوب در فرایندهای سازمان است کدم اند؟ حاصل تحقیق، 
انبوهی از آس��یب ها اس��ت که هرکدام مرتبط با قسمتی از سیس��تم موجود است مانند آسیب های مرتبط با مأموریت 

سازمان، راهبردها، شیوه مدیریت، ارزش ها، نقطه شروع، نقطه مرکزی، برنامه حرکت، خروجی و هدف.
کلیدواژه ها: آسیب شناسی مدل تأمین اجتماعی، ناکارآمدی مدل تأمین اجتماعی موجود، آسیب شناسی سازمانی، 

آسیب شناسی فرایند تکافل اجتماعی، آسیب شناسی سیستمی و فرایندی، آسیب شناسی مولکولی.

am.esmaeili@ ،1. نویس��نده مس��ئول، هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسس��ه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
yahoo.com

gmail.com@ikazemi62 ،2. هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
hasanesaeedsani@yahoo. ،3. هیئت علمی گروه پژوهش��ی فقه تمدنی، موسس��ه مطالعات راهبردی علوم و معارف اس��الم

com
gmail.com@Hariri35 ،4. هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم

s.hasanrafati@gmail.com ،5. هیئت علمی گروه پژوهشی فقه تمدنی، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
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جلوات عقالنیت در ارزشیابی عملکرد:
داللت های کالم امام علی علیه السالم

احسان رحیمی1، حسن دانایی فرد2، رضا پاینده3

هرچند اهمیت منابع انسانی مدت هاست در ادبیات رشته مدیریت مورد تأکید قرار می گیرد، اما پیچیدگی و پویایی 
روزافزون سازمان ها و محیط، به منابع انسانی، جایگاهی راهبردی بخشیده است. ازاین رو تمامی سازمان ها در پی جذب 
و پرورش بهترین افراد هستند. آگاهی از مشخصه های نیروی کار شایسته، گام آغازین در این مسیر است. متخصصان 

و پژوهشگران رشته مدیریت، ابعاد و مؤلفه های این مشخصه ها را در مدل های متعددی جمع بندی و عرضه کرده اند.
این پژوهش در قالب پژوهش��ی نظری و مفهومی بر آن اس��ت تا عقالنیت را به عنوان مؤلفه ای نو در مدل های 
ارزشیابی و مدیریت عملکرد عرضه کند و شاخص های آن را بر اساس کالم امام علیعلیه السالم شناسایی کند. از همین 
رو کلیه احادیث منقول از ایشان در مورد عقل، احصا، طبقه بندی و تحلیل محتوا شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، 
عقالنیت در بعد فردی، در سه ساحت شناخت، صفات و افعال انسان قابل طبقه بندی است. عقالنیت در ساحت شناخت، 
حول محور »تمییز«، در ساحت صفات حول محور »اعتدال« و در ساحت افعال، حول محور »عدالت« یا »تقوا« متجلی 

می شود.
کلیدواژه ها: عقالنیت، مدیریت عملکرد، ارزشیابی عملکرد، تمییز، عدالت، اعتدال.

1. نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران 
erahimikh@gmail.com

hdanaee@modares.ac.ir 2. استاد دانشگاه تربیت مدرس
payandeh@isu.ac.ir 3. دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی پردیس فارابی دانشگاه تهران



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

318

شناسایی عناصر قابل تطبیق اصول مدیریت با فرهنگ اسالمی و اولویت بندی اجرای آن ها 
در کشور ایران

محمدعلی بهشتی نیا1 ، فاطیما سدادی،2

در بررسی علل رشد چشم گیر کشورهای توسعه یافته در مدیریت عوامل مختلفی را می توان مدنظر قرار داد. یکی 
از مهم ترین عوامل، اعتقادات و ارزش هایی است که به انگیزه های رفتاری و حرکت های جمعی مردم این کشورها در 
جوامع سازمانی و اجتماعی شکل داده است. مدیریت یک علم اجتماعی اجرایی است که برای اجرا و عملیاتی شدن 
بایستی در میان مردم مورد پذیرش قرار بگیرد. بنابراین فرهنگ ها و اعتقادات مختلف هر یک به نوبه ی خود در اقدام و 
عمل مدیریت تأثیرگذار هستند. این پژوهش به ارائه ی تصویری از ارتباط اصول مدیریت با فرهنگ اسالمی می پردازد. 
در این راستا تالش شده است پس از شناسایی عناصر قابل تطبیِق اصول مدیریت با فرهنگ اسالمی، به اولویت بندی 
اجرای اصول مدیریت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( در سطحی از فرهنگ اسالمی پرداخته شود 
که متأثر از ویژگی های کشور ایران است. بسترسازی برای تطبیق این اصول با فرهنگ اسالمی موجب افزایش ضمانت 
اجرایی آن ها خواهد شد. نتایج حاصل از اولویت بندی به کارگیری الگوهای مدیریتی در کشور ایران بدین ترتیب به دست 
آمد: 1. اگر مرتکب اشتباه شدید، بالفاصله درصدد رفع اشتباه برآیید و در مورد مشکل به وجود آمده نگرانی به خود راه 
ندهید و همین االن برای رفع آن اقدام نمایید، 2. نگویید چرا این کار انجام نمی شود. فکر کنید چگونه می توانید آن را 

انجام دهید و 3. محصوالت یا خدمات را کاماًل با نیازهای مشتریان تطبیق دهید.
کلیدواژه ها: مدیریت فرهنگی، مدیریت اسالمی، تولیدناب، کایزن، تحلیل سلسله مراتبی.

,beheshtinia@semnan.ac.ir .1. )نویسنده مسئول(، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
fatimasedady@semnan.ac.ir .دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ،MBA 2. کارشناسی ارشد
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 اصول مدیریت اسالمی از منظر امام علی )ع( 
در نهج البالغه

حوا عرب انصاری1

موضوع این مقاله، بررسی اصول مدیریت اسالمی از منظر امام علی )علیه السالم( در نهج البالغه می باشد. هدف از 
انتخاب این موضوع شناساندن الگوی مناسب مدیریتی است که با پیروی از این الگو عدل و قسط در جامعه حکم فرما 
ش��ود. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای گرد آوری ش��ده است. و بیشتر از منابع روایی و 
مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است. مباحثی که در این تحقیق بدان پرداخته شده شامل: بحث های مقدماتی مدیریت 
اسالمی که مفهوم شناسی را در خود جای داده، ضرورت مدیریت اسالمی، اصول و مبانی مدیریت اسالمی که از اصول 
مهم و اساسی آن، رهبری، مشورت، و خودکنترلی یا همان وجدان کاری در مدیریت می باشد. بنابراین دربیان نتیجه 
این مقاله می توان گفت که مدیریت اسالمی، مدیریتی است که برمبنای معنویت و امور دینی و اسالمی شکل گرفته 

و هدف از آن باید کمال انسانی و ارزش های اسالمی باشد.
کلیدواژه ها: مدیر، مدیریت اسالمی، نهج البالغه.

maryaman�m 1
sari313@gmail.com
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طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی
)با محوریت نامه ها و خطبه های نهج البالغه(

یحیی میار1، حسین علی رمضانی2

علم مدیریت در حوزه علوم انسانی در راستای اداره بهینه اجزای یک سیستم برای نائل شدن به هدِف تعیین شده؛ 
که دارای مبادی و مبانی، رویکردها، قواعد، مدل ها و فرایندهای مختلفی است که در سیر تاریخ و در پارادایم های فکری 
دچار تطور شده و همچنان در مسیر تکاملی خود گام برمی دارد. مکاتب مختلف با جهت های خاص به تعریف و جانمایی 
مفاهیم بنیادی این علم می پردازند و یکی از مدعیان در بین این مکاتب؛ مکتب انسان ساز اسالم می باشد. مکتبی که 
از حوزه ارزشی و نرماتیو به سمت نظریه مند شدن در برابر هجمه و گستره عظیم علوم روز، خصوصاً علم مدیریت در 
حال تحول می باشد. منابع عظیم معرفتی اسالم برای دریافت راهبردها و فرآیندهای مدیریت موجود می باشد و باید 
توسط علمای اسالمی در مسیری منطقی به منصه ظهور رسد. تأکید بر اداره سازمان ها توسط منابع انسانی با رویکرد 
تربیتی ازجمله اصول حاکم در مدیریت اسالمی است. نیروی انسانی در سطوح و الیه های مختلف در چینشی منطقی 
بین اجزای سازمان به کنش و واکنش می پردازند. در سطوح باالی سازمانی؛ مدیران قرار دارند که نقش بسیج کنندگی 
اجزای سیستم را در راستای اهداف آن ایفا می کنند. افرادی که باید با محک شایستگی گزینش، پرورش، انتصاب و 
ارزیابی ش��وند. در منابع اسالمی نهج البالغه به عنوان یک منبع اصیل معرفتی برای ترسیم شایستگی های مدیران و 
ارزیابی آن ها می تواند مبنای عزیمت قرار گیرد. در این میان نامه ها و خطبه های حضرت علی )ع( خطاب به فرماندهان، 
مدیران و کارگزاران شاید بهترین منشور ارزیابی مدیران باشد؛ با این اوصاف نویسندگان این نوشتار سعی خواهند نمود 
با رجوع به این نامه ها و خطبه ها و بهره گیری از راهبرد داده بنیاد به تبیین، ترسیم و طراحی مدلی جامع برای ارزیابی 

شایستگی مدیران سازمان ها اقدام نمایند.
کلیدواژه ها: مدل، عملکرد، ارزیابی عملکرد، شایستگی.

yahyama77@yahoo.com 1. عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع(، نویسنده مسئول
dr.hr1355@gmail.com )2. استادیار دانشگاه امام حسین )ع
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تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسالم
و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی

دکتر مهدیه سادات خشوعی1، دکتر حمیدرضا عریضی،2

این پژوهش با دو هدف تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسالم و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان 
در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیلی و پیمایشی است. برای دستیابی به هدف اول، 
کتاب میزان الحکمه )آیت اهلل محمدی ری شهری، 13۷۷( به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد معروف انتخاب و به 
روش نظریه داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل کتاب، مفاهیم مرتبط با مدیریت تجربه استخراج و با توجه به 
پدیده، زمینه، علت، مداخله گر، راهبرد و پیامد مورد طبقه بندی قرار گرفت. سپس ارتباط موارد مذکور در قالب یک الگو 
طراحی و با نوشتن قضایا نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسالم تدوین و برازش آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. 
برای دستیابی به هدف دوم نیز بر اساس نظریه مذکور پرسشنامه ای با سه مؤلفه درک اهمیت تجربه، کسب و نگهداری 
تجربه و به کارگیری تجربه طراحی گردید. سپس تعداد 42 نفر از کارشناسان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان به 
روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه آنان در زمینه وضعیت مدیریت تجربه دریافت شد. نتایج آزمونتی وابسته 
نشان داد از دیدگاه کارشناسان در وضعیت موجود میزان مدیریت تجربه در سازمان پایین تر از وضعیت مطلوب است. 
همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رتبه بندی مؤلفه های مدیریت تجربه در وضعیت موجود به ترتیب شامل 
کسب و نگهداری تجربه، درک اهمیت تجربه و به کارگیری تجربه بوده درحالی که در وضعیت مطلوب باید به ترتیب 

شامل درک اهمیت تجربه، کسب و نگهداری تجربه و به کارگیری تجربه باشد.
کلیدواژه ها: دیدگاه اسالم، مدیریت تجربه، وضعیت موجود و مطلوب.

1. پژوهشگر فوق دکتری روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان
Khoshouei.mahdieh@gmail.com

2. استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
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تبیین مؤلفه های رهبری در پارادایم فرا نوگرا )پست مدرن(

طیبه عباسی1نیکو دیالمه2ثریا کاوسی3

دنی��ای اط��راف ما دائم در حال تغییر و دگرگونی اس��ت و وجود پیچیدگی های محیطی، به معنای رودررو ش��دن 
سازمان با تغییرات است و زمانی که تغییری در سازمان روی می دهد، مهم ترین مشخصه سازمان در مواجهه اثربخش 
با پیچیدگی ها، توانایی رهبر سازمان در هدایت کردن است. از جمله پارادایم های جدید که در جهت رفع کاستی های 
پارادایم های سنتی و نوگرای مدیریت به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان و جامعه مطرح شده است، پارادایم فرا 
نوگرا )پست مدرن( است. هدف این مقاله، تبیین رهبری در پارادایم فرا نوگرا با استفاده از تبیین مؤلفه های آن است. در 
همین راستا، مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی، در ابتدا با استفاده از تعاریف رهبری، قدر مشترک تعاریف را که 
دو عنصر نفوذ و هدایت در راستای اهداف است، به عنوان مؤلفه ها و عناصر سازنده رهبری در نظر گرفته و در ادامه به 
تبیین دو مؤلفه نفوذ و هدایت در رهبری فرا نوگرا پرداخته است. نفوذ در رهبری فرا نوگرا، فرایند ایجاد نگرش و گرایش 
در افراد برای ترغیب آنان به منظور حرکت به سمت دست یابی به اهداف همراه با میل و اشتیاق تعریف شده است و 
هدایت، جهت دهی و هماهنگی افراد و تیم ها، برای اینکه چه وظایفی را انجام دهند و چگونه آن وظایف را انجام دهند، 
تا بتوانند به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده دست یابند، تعریف شده است. نفوذ در رهبری فرا نوگرا با شش 
اصل اعطای اقتدار توسط گروه به رهبر، درونی بودن منبع تشویق و تنبیه در کارکنان، خودتنظیمی کارکنان، پرداخت 
برابر به مردان و زنان، وجود چندصدایی و استدالل های چندگانه و مشوق های گروهی شناخته می شود و مؤلفه هدایت 
با پنج اصل رهبری خدمتگزار، تمرکززدایی در رهبری، وجود کارراهه های مردمحور و زن محور، مردمی و کارمندمحور 
بودن رهبر و الهام بخشی رهبر شناخته می شود. این مقاله درصدد است با توجه به وجود شباهت ظاهری اصول رهبری 
فرا نوگرا و نگاه اسالم، و لزوم پژوهش در رهبری فرا نوگرا، برای رسیدن به یک شناخت صحیح از آن که مرحله ای 

ضروری در جهت رسیدن به شناخت وجوه اشتراک و افتراق دو دیدگاه فرانوگرا و اسالمی است گامی بردارد.
کلیدواژه ها: رهبری، فرانوگرایی، نفوذ، هدایت.

t.abbasi@ut.ac.ir ،1. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
nikoo_dialameh@yahoo.com ،)2. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع

3.  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(، skavosi@gmail.com، )نویسنده مسئول(
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 تبیین ابعاد و روش کشف نظریه ی اسالمی در دانش مدیریت 
بر مبنای آرای شهید صدر )ره(

سید صدرالدین حسینی مشهدی1، دکتر محمدمهدی ذوالفقار زاده2

بر اس��اس آراء ش��هید صدر )ره( دین اسالم دارای نظریه هایی است که موضع کلی اسالم را در هریک از حوزه های 
زندگی اجتماعی بیان می کند. ایشان مبتنی بر یک روش شناسی خاص به استخراج نظریه های اسالمی در حوزه های 
اقتصاد، بانکداری، سیاست و سنت های تاریخی مبادرت ورزیده است. ماهیت عمومی روشی که وی برای استخراج این 
نظریه ها بکار گرفته است، زمینه مساعدی را برای کشف نظریه اسالمی در سایر حوزه ها ازجمله مدیریت فراهم می آورد. 
در این نوش��تار، با هدف تبیین »ابعاد« و »روش« نظریه سازی اسالمی بر مبنای آراء شهید صدر، ضمن واکاوی ابعاد 
نظریه پردازی در آثار ایشان با تمرکز بر دانش اقتصاد و با توجه به تفاوت های ماهوی دانش های اقتصاد و مدیریت، وجود 
این ابعاد، در دانش مدیریت تشریح می گردد. تبیین روش این نظریه سازی و کاربست آن در مدیریت از دستاوردهای 
مهم پژوهش حاضر اس��ت. نتایج پژوهش نش��ان می دهد که کشف نظریه ی اسالمی در مدیریت مستلزم استفاده از 
روش تفسیر موضوعی قرآن کریم در جهت پاسخ به سؤاالت حاصل از تجربیات بشری در دانش مدیریت است. عبور 
از مراحل این روش که در سه مرحله اصلی 1( حرکت از موضوع عینی به نص، 2( حرکت از مدلول جزئی به مدلول 
مشترک و کلی و 3( حرکت از سلیقه شخصی به واقعیت، خالصه می شود؛ پژوهشگر را به شناخت »مکتب مدیریتی 

اسالم«، »نظام مدیریتی اسالم« و »علم مدیریتی اسالم« رهنمون می سازد.
 کلیدواژه ها: نظام، مکتب، روش شناسی واقع گرا، روش موضوعی، نظریه پردازی.

Hosseini.mgt@gmail.com ،1. مدرس دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، نویسنده ی مسئول
zolfaghar@ut.ac.ir ،2. استادیار گروه بین رشته ای دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
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تبیین نقشه ی مدیریت جهاد فرهنگی در تشکل های فرهنگی با تکیه بر اندیشه ی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(

غالمرضا گودرزی1، محمد رحیمی کلیشادی2

فرهنگ یک مسئله ی اساسی برای هر جامعه ای است پس مدیریت آن نیز امری مهم و ضروری است. اگرچه تدوین 
نقشه ی مهندسی فرهنگی و اصالح سیاست ها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر محور فرهنگ صحیح اسالمی یکی 
از لوازم حرکت به سمت فرهنگ مطلوب است، اما تا وقتی که مدیران و فعاالن فرهنگی درک درستی از مدیریت جهاد 
فرهنگی و ابزار و وسایل آن نداشته باشند، مشکلی از فرهنگ حل نخواهد شد. هدف این مقاله ارائه ی یک نقشه ی جامع 
و کامل در زمینه مدیریت فرهنگی در نهادها و تشکل های فرهنگی است. چراکه مقام معظم رهبری »مدظله العالی«، در 
سال های اخیر، تأکید ویژه ای بر شکل گیری جبهه ی فرهنگی انقالب اسالمی داشته اند. این نقشه شامل دو بخش فرآیند 
مدیریت جهاد فرهنگی و اصول مدیریت جهاد فرهنگی می باش��د. فرآیند مدیریت جهاد فرهنگی شامل یک چرخه ی 
چهار مرحله ای است که از چهار بخش به ترتیب: شناخت، برنامه ریزی، اقدام و ارزیابی تشکیل شده است. و اما بخش 
دوم یعنی اصول حاکم بر مدیریت جهاد فرهنگی که از دو بخش اصول محتوایی و اصول مدیریتی تشکیل شده است. 

منظور از این اصول، همان دستورالعمل ها، قواعد و معیارهای کلی حاکم بر فرهنگ می باشد.
کلیدواژه ها: مدیریت جهاد فرهنگی، فرآیند مدیریت جهاد فرهنگی، اصول مدیریت جهاد فرهنگی، تشکل های 

فرهنگی.

rgodarzi@yahoo.com)1. دانشیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق )ع
rahimi9293@ )2. دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق )ع( )نویسنده مسئول

gmail.com
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بررسی انتقادی دیدگاه نظریه های سازمان و مدیریت در باب انسان بر اساس انسان شناسی 
قرآنی و مفهوم حیات متالهانه

محمد ذاکری1، اسماعیل اسدی2

با ورود به قرن بیس��ت و یکم از نیروی انس��انی به عنوان شریک استراتژیک و باارزش ترین سرمایه سازمان ها یاد 
می ش��ود، به عبارتی منابع انسانی در س��ازمان های امروزی جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره 
سازمان ها قلمداد می شود. قبل از هر نوع اظهارنظری در این خصوص اعم از تغییر، تحول و تعالی انسان، می بایستی 
نس��بت به ش��ناخت او اقدام نمود. لذا شناخت انس��ان از اهمیت ویژه ای در میان علما مکاتب مختلف برخوردار بوده و 
دانشمندان مختلفی را به خود مشغول ساخته است. به طوری که در تعالیم ادیان آسمانی به ویژه اسالم، پس از مسئله 
خدا، »انسان« محوری ترین مسئله به شمار آمده و آفرینش جهان، فرستادن پیامبران و نزول کتاب های اسمانی، برای 

رسیدن به او به سعادت نهایی اش صورت گرفته است.
در این مقاله که با استراتژی کیفی، جهت گیری انتقادی و روش کتابخانه ای تدوین شده است، دیدگاه مکاتب غربی 
و اسالمی در مورد وجود و ماهیت انسان به ویژه از جنبه تأثیرگذاری بر نظریه های نسل های مختلف علم مدیریت طرح، 
و مورد مقایسه و تحلیل انتقادی قرار گرفته است و همچنین تالش شده است تا با ابتنا به مفهوم قرآنی »حی متأله« و 
تأکید بر دیدگاه های عالمه جوادی آملی، ضمن تبیین برخی از نارسایی های این مفروضات و نظریه ها، نگاهی جامع و 

مبتنی بر آموزه های وحیانی به انسان ارائه شده تا راهگشای طرح نظریه های آتی مدیریت گردد..
کلیدواژه ها: انسان، انسان شناسی، مدیریت، اسالم، حی متأله.

m.zakeri@riau.ac.ir )1. استادیار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران )نویسنده مسئول
esmaeil.asadi@gmail.com 2. استادیار، دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
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 راهبرد تصمیم گیری شبکه ای دین نقطه عطف تحول 
در مدیریت خرد و کالن جامعه

محمدحسین گلکار1، سید مصطفی حسنی2، علی حجازیان3

بر اساس نقشه تمدن نیاز با الگوی توسعه و پیشرفت و برای تحقق الگو نیاز به سیستم ها و ساختارهای مناسب 
تمدن ساز داریم. در بین سیستم ها و ساختارهایی که عمدتاً از علوم انسانی به دست می آید سیستم مدیریت به علت 
تأثیرگذاری در تمام ساختارهای اداره کننده اجتماع نقش حیاتی ایفا می کند. عقالنیت بشر دریافته که برای رسیدن به 
موفقیت در تمام عرصه های خرد و کالن زندگی نیاز به مدیریت داریم لذا برای عرصه های مختلف، علم مدیریت را 

تدوین نموده است.
با نگاه سیستمی به مدیریت به این نتیجه می رسیم که نقطه مرکزی مدیریت صحیح اتخاذ مدل تصمیم گیری مطلوب 
در مدیریت می باشد. و با نگاه سیستمی اسالم به فرآیند مدیریت به این نتیجه می رسیم که نقطه مرکزی تصمیم گیری، 

تصمیم گیری شبکه ای است.
از آنجائی که کل ذرات نظام هستی به صورت شبکه ای درهم تنیده با هم ارتباط دارند و بر هم نیرو وارد می کنند لذا 
در مدیریت مطلوب انسان خود را در برابر ضرورت تصمیم گیری شبکه ای با مالحظة همة فعل وانفعال ها بین تمام اجزاء 
هستی می یابد. انسان هر تصمیمی که می گیرد در حقیقت با کل نظام هستی ارتباط دوطرفه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
برقرار می کند و با هر تصمیمی می تواند معادالت ارتباطی خود با کل ش��بکه هس��تی را تغییر دهد و با تنظیم صحیح 

معادالت ارتباطی با هستی به سمت هدف حرکت کند.
کلیدواژه ها: تمدن، موفقیت، تفکر سیستمی، مدیریت، تصمیم گیری، شبکه هستی، تنظیم ارتباطات.

1. محص��ل درس خ��ارج حوزه و مدرس س��طح ی��ک و دو حوزه و محقق و م��درس و عضو هیئت علمی و مدی��ر کارگروه تحقیقاتی 
mhgolkar@yahoo.com ،شهرسازی اسالمی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم

2. دانش پژوه س��طح چهار حوزه علمیه خراس��ان و مدرس و عضو کارگروه تحقیقاتی شهرس��ازی اسالمی و عضو هیئت علمی موسسه 
Mostafa4hasani@gmail.com .مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم

3. کارشناس ارشد شهرسازی، عضو کارگروه تحقیقاتی شهرسازی اسالمی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم.
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 معماری سازمانی اسالمی، 
ضرورت حیاتی ساخت دولت و تمدن اسالمی

جواد سالمی1

معماری س��ازمانی به عنوان طراح س��ازمان ها و دولت های آینده توانایی چینش متغیرها برای ایجاد سازمان های 
مطلوب را داراست. سازمان و دولت غربی و اسالمی دارای تعاریف، ماهیت و اهداف متفاوتی هستند و معماری سازمانی 
موجود نمی تواند هر دو نوع س��ازمان و دولت را طراحی و پیاده س��ازی کند و خروجی آن تنها یک »س��ازمان لیبرال« 
خواهد بود. به همین جهت معتقدیم فرآیند دولت س��ازی اس��المی با معماری سازمانی فعلی دچار کندی شده است و 
ما برای اجرای سیستم های دینی و ایجاد دولت و تمدن اسالمی باید به دنبال پی ریزی »معماری سازمانی اسالمی« 
باشیم. همچنین به دلیل »بن بست سطوح سازمانی و محتوایی مدل های توسعه غربی« استفاده از معماری سازمانی 
غربی کاماًل غیرعقالنی است؛ چنان که تجربه شکست نزدیک به دو دهه معماری سازمانی در ایران نیز دلیل دیگری 
بر این مطلب است. البته معتقدیم این شکست پرهزینه به دلیل اشکاالت اجرایی و در سطح تاکتیک نیست؛ بلکه به 
دلیل تفاوت در زیرساخت های فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران با غرب در بهترین حالت های اجرایی نیز نتیجه همان 
شکست خواهد بود. پیوست عمیق محتوا یا همان مدل های اجرایی با ساختار یعنی سازمان ها در دولت اسالمی دلیل 
دیگری است که ضرورت معماری سازمانی اسالمی را حیاتی می کند. دلیل آخری که تن دادن به سازمان ها و معماری 
سازمانی غیر اسالمی را کاماًل غیرموجه می کند، ارتباط وثیق سازمان ها با تحقق سبک زندگی اسالمی- ایرانی و ظهور 
جامعه اس��المی است. بنابراین استنباط اصول و کلیات معماری سازمانی اسالمی برای ادامه انقالب اسالمی و ایجاد 
دولت اسالمی حیاتی است تا متخصصان بتوانند براساس آن اقسام چهارچوب ها را برای سازمان های مختلف را فرموله 

کنند.
کلیدواژه ها: دولت اسالمی؛ سازمان لیبرال؛ معماری سازمانی لیبرال؛ سازمان اسالمی؛ معماری سازمانی اسالمی.

javad.114113@gmail.com ،1. طلبه حوزه علمیه اصفهان، سطح دو
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بررسی مبانی حقوق بشر اسالمی
با اعالمیه جهانی حقوق بشر

محمد طادی1، رضا جاللی

اعالمیه جهان حقوق بشر در 1۰ دسامبر 1948 متولد شد. متنی شامل یک مقدمه و 3۰ بند. تأثیرگذارترین میثاق 
بش��ری که در طول تاریخ به اجماع رس��یده اس��ت. متنی که شرایط آینده بسیاری از کش��ورها و ملت ها را تغییر داد. 
جنگ های بسیاری بر سر مسئله حقوق بشر رخ داده است. برای دفاع از حقوق بشر و بسیاری به بهانه دفاع از حقوق 
بشر. حقوق بشر همان قدر که خوب است به همان اندازه می تواند مخرب باشد. بستگی به برداشت ها دارد. تئوری های 
مختلف روابط بین الملل برداشت های گوناگونی از مقوله حقوق بشر دارند. ریشه بسیاری از تنازعات در نوع و زاویه نگاه 
به مسئله حقوقی بشر خالصه می شود. حقوق بشر چیست؟ اما این بار از نگاه مکاتب مختلف روابط بین الملل باید قبول 
کنیم که نوع نگاه مسئله را به کلی تغییر می دهد. در این مقاله تالش شده با بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر اسالمی با 
اعالمیه جهانی حقوق در این مقاله تالش شده است با توجه به تعاریف صحیح و بومی از مبحث حقوق بشر و تطبیق آن 
با اعالمیه جهانی حقوق بشر نقاط اشتراک و اختالف را مشخص نمود و در انتها با بررسی این نکات به راه حلی دست 
یافت که عالوه بر بهبود شرایط حقوق بشری در داخل، اختالفات را با سازمان های حقوق بشری از جمله کمیسیون 

حقوق بشر سازمان ملل متحد به حداقل رساند و فعالیت سازنده ای انجام داد.
در انتها باید توجه داشت عالوه بر سازمان های حقوق بشری نظر افکار عمومی و رسانه ها هم بسیار در روند شرایط 
سیاسی یک کشور مثل ایران دخیل است. برای همین راه کارهایی هم برای بهبود نظر افکار عمومی در رابطه با وضعیت 

حقوق بشر در ایران را ارائه می شود.
کلیدواژه ها: حقوق بشر، حقوق بشر اسالمی، اعالمیه جهانی حقوق بشر، قوه قضائی

.

 darvish.iran@gmail.com 1.کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد تهران مرکز
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طّراحی نظام جامع حمایت خانواده

فرج اهلل هدایت نیا1

تحکیم خانواده از طریق پیشگیری یا ساماندهی مشکالت آن دغدغه مهم مسئوالن نظام ج.آ. ایران و کارشناسان 
مسائل اجتماعی است. طرح های متنوعی نیز تاکنون از سوی کارشناسان علوم مختلف برای آن ارائه گردیده است. اما 
به علت چندالیه بودن مشکالت خانواده، طرح های تک ساحتی متخصصان علوم مختلف نتوانست آن طور که انتظار 
می رود برای مدیریت مشکالت خانواده مؤثر باشد. در یک رویکرد میان رشته ای و با بهره گیری از علوم مرتبط با خانواده، 
مناشی آسیب های خانواده شناسایی گردیده و متناسب با آن نظام جامع حمایت از خانواده طراحی می گردد. این طرح 
مناش��ی مشکالت خانواده را به نادانی، ناتوانی، و نافرمانی بازگردانده و متناسب با این آسیب های سه گانه، سه راهبرد 
کالن آگاهی بخشی، توان افزایی، و داوری برای مهار آن ها موردبررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی هر یک تبیین 

شده است.
کلیدواژه ها: طرح، نظام، جامع، حمایت، خانواده.

.Hedayat47@gmail.com 1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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جایگاه حقوق طبیعی در نظام حقوق شیعی

ایمان سهرابی1

اندیش��ه حقوق طبیعی در گذر تاریخ، تحوالت ش��گرفی به خود دیده است. زمانی مبانی نظری دولت ملت هایی از 
امریکا تا اروپا و آسیا را شکل داد و زمانی دیگر کم فروغ گشت و کنج عزلت گزید. در همه این سال ها اما حقوق طبیعی 
پابرجا بود؛ تغییر نکرد و تبدیل نشد؛ در بازه های زمانی مختلف تفسیر شد و این گونه قرائت های مختلف از آن شکل 
گرفت. مبانی حقوق طبیعی نیز پایدار بود و هس��ت؛ مبانی که وس��یله کشف و نقد حقوق طبیعی قرار گرفته است. در 
این بین پرتوهایی از تئوری حقوق طبیعی در مبانی نظام حقوق اسالمی به چشم می خورد. با این حال از تطبیق مبانی 
حقوق طبیعی با نظام حقوق شیعی دانسته می شود که این دو شباهت های چشمگیری دارند هرچند نمی توان هر دوی 

آن ها را به یک دیده نگریست.
کلیدواژه ها: حقوق طبیعی، اسالم، عقل، کشف.

Hedayat47@gmail.com 1. کارشناسی ارشد حقوق عمومی
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تأثیر جایگاه اجتماعی مجرمین در تعیین کیفر

محمد رضایی1

قبل از ظهور دین مقدس اس��الم، دادگاه ها به تبعیت از طبقات اجتماعی افراد، دارای سلسله مراتب بوده و جایگاه 
اجتماعی افراد در تعین نوع و میزان مجازات تأثیر زیادی داش��ت. در این نوش��تار، تأثیر جایگاه اجتماعی مجرمین در 
تعیین کیفر، با رویکرد توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. گرچه مکاتب کالسیک حقوق کیفری، تأکید فراوان بر اصل 
مس��اوات داشت. اما به مرور زمان دانش��مندان پی بردند که این نظر راه حل مناسبی برای جلوگیری از جرائم، تحقق 
عدالت، اصالح و درمان مجرمین، باز اجتماعی شدن آن ها نبوده و باید راهکار جدیدی را پیدا نمود. بر اساس یافته های 
این تحقیق اصل فردی کردن مجازات، عدالت کیفری، اصل احتیاط و تفاوت افراد در موقعیت اجتماعی به عنوان مبانی 
تأثیر جایگاه اجتماعی افراد بر تعیین کیفر ذکر شده و عواملی مانند قدرت، ثروت، وضعیت خانوادگی و جغرافیا که تشکیل 
دهنده جایگاه اجتماعی است بر نحوه رفتار قضات و تعیین کیفر از سوی ایشان تأثیرگذار است. سیره معصومین )ع( نیز 
نشان می دهد که ایشان نیز در هنگام تعیین مجازات اوضاع و احوال مجرمین را در نظر گرفته و متناسب با روحیات و 
جایگاه اجتماعی آن ها تصمیم می گرفتند. از سوی دیگر نظام تعزیرات در اسالم، نیز جهت برقراری تناسب بین جرم 
و وضعیت روحی و روانی بزهکاران تأس��یس ش��ده و می توان ادعا کرد که تعبیر »بمایراه الحاکم« از چنان گستردگی 

برخوردار است که برخورد با بزهکاران دارای منزلت اجتماعی را نیز شامل می شود.
کلیدواژه ها: جایگاه اجتماعی، عدالت کیفری، فردی کردن مجازات و اصل احتیاط.

rezhadi@gmail.com ،1. طلبه سطح چهار و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
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ممنوعیت فقهی استفاده از سالح هسته ای
 در شرایط اضطرار جنگی

احمد احسانی فر1

س��الح هس��ته ای به عنوان مخوف ترین و مخاطره آمیزترین جنگ افزار در اختیار بش��ر، منشأ تحوالت بسیاری در 
حوزه های امنیتی، سیاس��ی و نظامی بوده اس��ت. استفاده از این سالح در شرایط گوناگون جنگ در دو دانش حقوق و 
اخالق بر اساس مکاتب مختلف فکری با آرای متفاوتی مواجه شده است. به همین صورت در حقوق اسالم و مشارب 
گوناگون فقه اس��المی، اس��تفاده از سالح هس��ته ای در حاالت و عرصه های گوناگون جنگ می تواند محل بحث و 
کنکاش قرار گیرد. بر اساس ادله موجود در دستگاه فقه امامیه، ممنوعیت استفاده از سالح هسته ای که به مانند سالحی 
عام االهالک و عام االفس��اد عمل می کند، در شرایط عادی جنگ با کمتر ابهامی مواجه است. بلکه در تمامی مکاتب 
حقوقی و اخالقی، استفاده از این سالح در دو حالت جنگی با بیشترین چالش ها و انگاره ها مواجه شده است که عبارت اند 
از حالت مقابله به مثل و حالت اضطرار. در حالت نخست، دشمن در ابتدا از این سالح بهره می گیرد و استفاده ثانوی علیه 
دشمن می تواند محل تدقیق قرار گیرد. در حالت دوم، جنگ از وضعیت عادی عبور کرده و دشمن در آستانه غلبه قرار 
دارد و اگر علیه دشمن از سالح هسته ای استفاده نشود باید منتظر شکست قریب الوقوع بود. مقاله پیش روی بر موضوع 
دوم تمرکز می یابد و در تالش است تا با رویکرد فقهی، پاسخگوی این سؤال باشد که اگر نزاع و درگیری چنان شدت 
یابد که لش��کریان مس��لمان در آستانه شکست قرار گیرند و برای ممانعت از غلبه دشمن راهی به جز استفاده از سالح 
هسته ای باقی نماند، آیا مقنن نظام تشریعی اسالم چنین استفاده ای را در این شرایط مجاز قلمداد می کند یا کماکان بر 

حرمت و ممنوعیت آن پای می فشارد.
کلیدواژه ها: سالح هسته ای، اضطرار، التحام، بیضه اسالم، حکومت اسالمی.

 1.دانشجوی دکترای حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
ehsanifarahmad@gmail.com 
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 تمایز در راه های رسیدن به ارزش و کمال معنوی،
 به مثابه مبنای تفاوت حقوق زن و مرد

احمدعلی نیازی1

حقوق به طور عام و تمایزات حقوقی زن و مرد می تواند با ویژگی های زیستی, مصالح اجتماعی, ویژگی های روانی 
و رفتاری پیوند داشته باشد. در این پژوهش محور بحث پیوند اخالق و حقوق است و سخن در این است که آیا حقوق 
با سعادت و کمال اخالقی ارتباط دارد یا خیر؟ و دیگر این که این پیوند بین مسائل دو حوزه معرفتی چه نقشی می تواند 
در تساوی یا تمایزات حقوقی زن و مرد داشته باشد؟ ازآنجاکه بررسی نظام ارزش شناختی و انسان شناختی اسالم نشان 
می دهد که در نگرش اسالم دنیا، مزرعه آخرت و کارکرد دنیا، فراهم ساختن زمینه کسب کمال حقیقی برای انسان 
است، اخالق و حقوق نمی توانند بریده از هم یا ناسازگار و در تقابل باهم باشند. اسالم در همه ابعاد, از جمله در نظام 
حقوقی خود، ارزش محور است و اصول اخالق و کمال نفسانی پایه های ارزشی حقوق اسالمی را تشکیل می دهند. این 
تالزم درباره حقوق خانواده اهمیتی مضاعف می یابد؛ چراکه قواعد خشک حقوقی هیچ گاه نمی توانند اهداف خانواده را 
که تعاون، آرامش، همدلی و همراهی است، تضمین نماید. با وجود عدم تمایز زن و مرد در اصل امکان کسب سعادت و 
کمال ارزشی، برخی قرائن و شواهد بر تفاوت دو جنس در راه های رسیدن به کمال و مصادیق ارزش ها وجود دارد. عدم 
تمایز در اصل استعداد رسیدن به سعادت، مستلزم این نیست که راه رسیدن به آن نیز برای همه یکسان باشد؛ چراکه 
تمایزات تکوینی دو جنس و تفاوت در کارکرد و نقش ها ممکن است در راه های رسیدن به سعادت تمایز ایجاد کند و 

در برخی موارد، ابزار کسب سعادت برای دو جنس، همسان نباشد.
نتیجه این پژوهش آن است که با وجود زمینه های فطری برای دو نوع اخالق زنانه و مردانه، و نیز کارآمدی روشن 
دو نوع اخالق در اس��تحکام خانواده، آرامش روانی همس��ران، دستیابی به ارزش های مطلوب اسالم، نیاز به تالش و 
برنامه ریزی و فراهم آوری زیرس��اخت ها دارد؛ چراکه تمایزات رفتاری و اخالقی زنان به صورت جبری و از نوع علت 

1. پژوهشگر و استاد دانشگاه
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تامه نیست؛ بلکه از نوع اقتضاء است که نیاز به حمایت دارد. برای فراهم شدن زیرساخت ها باید نخست تعلیم و تربیت 
متناسب طراحی شود که این موضوع از بحث ما خارج است. اما یکی دیگر از راه کارهای حمایت از ارزش ها و تقویت آن 
در اسالم تمایز حقوقی زن و مرد است. این تمایز در نظام حقوقی اسالم در حقوق مالی، حقوق جنسی، حقوق سیاسی 

و حقوق مدنی فی الجمله تجلی یافته است.
کلیدواژه ها: ارزش، کمال، زن، مرد، حقوق، اخالق و تفاوت.
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حمایت کیفری از زنان بزه دیده در نظام حقوقی افغانستان

لیاقت علی امینی1

در یک ساختار اجتماعی، زنان تشکیل دهنده یک رکن اساسی آن است. اگر این رکن، آسیب پذیر گردد، همه ساختار 
از آن آسیب دیده و به جای انسجام و پیشرفت، دچار رجعت و قهقرا می گردد.

شواهد عینی نشان می دهد که زنان در افغانستان از آسیب پذیرترین قشر جامعه بوده و از عوامل گوناگون موجود در 
بستر اجتماع متأثر و با انواع بدبختی ها دچار می گردند.

تحقیق حاضر پس از ارزیابی علل و عوامل بزه دیدگی زنان، حمایت های راهبردی که شامل حمایت های حقوقی، 
سیاسی و قانونی می شود را با استناد به قوانین و مقررات و نیز اسناد بین المللی از زنان افغانستان طرح کرده است.

در مرحله پایانی این تحقیق، حمایت کیفری مس��تند به قوانین جزایی افغانس��تان به ش��مول قانون منع خشونت 
علیه زن به حیث اثرگذارترین اقدام حمایتی موردبحث قرار گرفته و بر ضرورت حمایت همه جانبه از زنان بزه دیده در 

افغانستان تأکید به عمل آمده است.
کلیدواژه ها: بزه دیده، زنان، حمایت کیفری، افغانستان، اسناد بین المللی.

1. ماستر حقوق جزا و جرم شناسی
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بررسی نفقه زوجه در حقوق افغانستان

مرضیه زکی زاده1

در نظام حقوقی اسالم، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از 
این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب داللت می کند. 
نفقه به معنی تأمین نیازمندی های متعارف معیش��تی زوجه است که از جهت دامنه مفهومی، مصادیق، وضعیت نفقه 
زوجه پس از انحالل نکاح، موانع و موارد سقوط نفقه ی زوجه، ضمانت اجرای عدم پرداخت و غیره نیازمند بررسی های 
فقهی و حقوقی می باشد که مقاله حاضر به بررسی این مباحث پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه یکی از روابط 
مالی زوجین در حقوق خانواده مسئله نفقه است و در عقد نکاح دائم، تأمین نیازهای اساسی زوجه طبق شرع و قانون 
بر عهده همسر وی است لذا ضرورت واکاوی این مسئله فزون تر مورد توجه واقع شده، به خصوص اینکه مسئله حقوق 
زن در افغانستان به علت آشفتگی های زیاد در سه دهه گذشته، همیشه در حالت وخیم بوده است و تاکنون به طور جامع 

و مانع موردبررسی قرار نگرفته است.
کلیدواژه ها: نفقه، حقوق مالی، زوجه، خانواده، انحالل نکاح، ضمانت اجرا.

ma_z1380@yahoo.com 1. دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
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سه رویکرد به عدالت در فقه امامیه

احمدعلی علیزاده )صادقی(

این مقاله پس از یک بحث کوتاه مقدماتی یعنی: تعریف و نگاه کلی به عدالت و جس��تجوی مظان این بحث در 
فقه امامیه، به بررسی سه رویکرد به عدالت در فقه امامیه پرداخته و با ارائه برخی شواهد از گفتار شماری از فقیهان به 
این نتیجه رسیده که فقهای امامیه به یکی از سه رویکرد در بحث عدالت عنایت داشته اند: نگاه حداقلی، حد میانی و 
حداکثری به عدالت، و سپس با استناد و اشاره به دیدگاه برخی از فقهای شیعه و نیز طوایفی از نصوص دینی قرآنی و 
روائی و تبیین قرائت حداکثری از عدالت در فقه شیعه، این رویکرد را برگزیده و به این نتیجه و جمع بندی رسیده که 

نظریه حداکثری عدالت در فقه امامیه از دل نصوص دینی و آرای برخی از فقها قابل اصطیاد و استفاده است.

کلیدواژه ها: حق، عدالت، عدالت اجتماعی، فقه امامیه، اصول، قانون، فقها، حداقلی، حد میانی، حداکثری.
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دعاوی محجورین از نگاه
)فقه و حقوق(

خالقداد اسدی

محجورین کسانی هستند که اهلیت تصرف ندارند؛ مانند صغیر، مجنون، سفیه و مفلس )ورشکسته(. بنابراین، آن ها 
صالحیت اقامه دعاوی را که از مصادیق تصرف محسوب می شود، نیز ندارند. لکن این مسئله به معنی نادیده گرفته 
شدن حّق اقامه دعوا و مراجعه هر شخص به مراجع صالح به منظور احقاق حّق ماهوی تضییع شده ی خود نیست، فقه 
و حقوق راهکار دیگری برای صیانت از حقوق محجورین و اشخاص فاقد اهلیت قانونی برای اقامه دعوا، در نظر گرفته 
است و دعاوی آن ها از سوی اشخاصی که عنوان سمت نمایندگی از قبیل والیت، قیمومیت، وکالت و غیره دارند، طرح 

و پیگیری خواهند شد.
کلیدواژه ها: محجورین، دعاوی محجورین، والیت، قیمومیت و وکالت.
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اصل بی طرفی قاضی و ضمانت اجرای آن
)از منظر فقه و حقوق(

خالقداد اسدی

اصل بی طرفی قاضی، نگاه مساوی و غیرجانبدارانه داشتن دادرس به طرفین دعوا است. و قاضی حق ندارد در فرایند 
دادرسی، از جاده بی طرفی خارج شده اقدام به اعمالی نماید که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از 
طرف دیگر گردد. هدف از این تحقیق که با روش تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده، بررسی دیدگاه های فقه و حقوق 
نسبت به اصل بی طرفی قاضی است که در هردو دیدگاه مورد توجه می باشد و به منظور رعایت این اصل در دادرسی، 

ضمانت اجراهایی پیش بینی گردیده اند.

کلیدواژه ها: دادرس، بی طرفی، آداب قضاوت و جهات رّد دادرس
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اعاده حیثیت و بازجامعه پذیری مجرمان

عبدالکریم اسکندری1

یکی از نهادهای مهم حقوقی اعاده حیثیت است که به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوق کیفری بروز 
یافته است. هدف از تأسیس این نهاد جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی است که 
قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند و هم چنین محو ساختن آثار محکومیت کیفری اشخاصی 
است که به دنبال ارتکاب جرم و محکومیت کیفری حتی با تحّمل مجازات به طور کامل، از حقوق اجتماعی و سیاسی 
محروم شده اند و ادامه این محرومیت عالوه بر این که مغایر با عدالت و انصاف است به سود جامعه نیز نخواهد بود. اعاده 
حیثیت تدبیری است برای تسهیل حضور آن ها و اِعمال رأفت اسالمی و انسانی تا مجدداً به جامعه بازگشته و از حقوق 
اجتماعی و شهروندی بهره مند شوند. این نهاد حقوقی از مبانی متقنی مانند جبران خسارت مادی و معنوی، حفظ حیثیت 
و کرامت انسانی و تربیت پذیری انسان در نظام اسالمی، برخوردار و رابطه نزدیک با نهاد »توبه« در فقه اسالمی دارد 
و لذا در اصالح، بازجامعه پذیری مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم نقش ارزنده ایفاء می کند. قانون گذار باید با توجه به 
مبانی، آثار و کارکرد اعاده حیثیت مقررات واضح و روشنی را تصویب کند تا از یک سو زمینه طرح شکایات مغرضانه و 
بی اساس از میان برود و قاضی ملزم گردد که نهایت دقت و جامع نگری را در صدور حکم و محکومیت کیفری به کار 
بندد و از سوی دیگر فردی که بعد از تحّمل کامل مجازات اصالح شده و معاشرت نیکوی از خود بروز داده است بتواند 

با استفاده از اعاده حیثیت به زندگی شرافتمندانه اجتماعی باز گردد و گذشته تاریک خود را جبران نماید.
کلیدواژه ها: اعاده حیثیت، مبانی، آثار، بازجامعه پذیری، جبران خسارت معنوی، کرامت ذاتی و تربیت پذیری.

SKANDARI12@GMAIL.COM.1. عبدالکریم اسکندری
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جایگاه اخالق در مقابله به مثل

حسن هوشمند فیروزآبادی1

از میان دین،  عقل و هنجارهای اجتماعی هر جامعه با پیش فرض گرفتن مذهب به عنوان مبنا و منش��أ صحیح تر 
برای اخالق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که اساساً آیا مقابله به مثل فعلی اخالقی است یا ترک آن و عفو بااخالق 
سازگار است؟ و در صورت مثبت بودن سؤال قبل، در شیوه و کیفیت مقابله به مثل کردن تا چه میزان باید اخالقی عمل 
نمود و آیا مخاطب اخالقی عمل نمودن شخص یا دولت زیان دیده و مورد تعدی قرار گرفته است یا شخص یا دولت 

متعدی و زیان رساننده و یا هر دو؟
با توجه به رویکردهای مختلفی که نس��بت به تأثیر اخالق بر حقوق وجود دارد و با امعان نظر به امکان بررس��ی 
مقابله به مثل در س��ه حیطه حقوق خصوصی،  جزا و بین الملل به نظر می رس��د در مقابله به مثل بین المللی هم رویکرد 
مکافات گرایانه جهت سزادهی دولت متجاوز و هم رویکرد نتیجه گرایانه جهت بازدارندگی دولت های دیگر و ارعاب 
آن ها و ناتوان سازی دولت متجاوز وجود دارد و از میان نظریات مطرح در فلسفه اخالق، مقابله به مثل بین المللی بیشتر 
با نظریه »وظیفه گرایی« توجیه می شود اما در مقابله به مثل کیفری و خصوصی می توان رویکرد سزاگرایانه و انطباق با 

نظریه »فضیلت محور« را مطرح کرد زیرا در هر دو استحقاق، انصاف و مماثلت بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها: مقابله به مثل، فضیلت، اخالق، مماثلت، وظیفه گرایی.

1. استادیار دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی )ره(
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مبانی انسان شناختی حقوق بشر در فلسفه اسالمی

محمد سالم محسنی1

مبانی حقوق بشر یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق بشر به شمار آمده و در فهم،  تبیین و موجه سازی این حقوق 
نقش اساسی ایفا می کند. این مبانی در جهان بینی و اندیشه های انسان شناسانه دینی و فلسفی ریشه دارد. ازاین رو، هر 
تفس��یری از حقیقت انسان و ابعاد وجودی او، به پیدایش نظریه خاصی در مبانی حقوق بشر خواهد انجامید؛ چنان که 
امروزه شاهد پدید آمدن نظریه های گوناگون در این مسئله هستیم. اندیشمندان غربی مبانی حقوق بشر را به صورت 
جدی به بررسی گرفته و درباره آن نظریه پردازی کرده اند، اما در فلسفه اسالمی به آن پرداخته نشده است. پژوهش حاضر 
این بحث را در فلسفه اسالمی پی می گیرد. نگارنده مبانی حقوق بشر را در فلسفه اسالمی به مبانی هستی شناختی،  
معرفت ش��ناختی و انسان شناختی طبقه بندی کرده و بحث را به مبانی انسان شناختی آن اختصاص می دهد. ازآنجاکه 
آموزه های انسان شناسی فلسفه اسالمی بر محور ذات انسان و استعدادها و نیازهای او در ارتباط با مبدأ و هدف آفرینش 
سامان یافته است، در این نگارش اصل خدامحوری، استعدادهای فطری بشر، هدفمندی خلقت و کمال خواهی انسان 
به عنوان مبانی انسان شناختی حقوق بشر تلقی شده و مورد استنباط قرار می گیرند. با این بیان، مبانی حقوق بشر در 

منظومه فکری فلسفه اسالمی،  مبانی فطری خواهد بود.
کلیدواژه ها: فلس��فه حقوق بشر،  مبانی حقوق بشر، مبانی انسان شناختی حقوق بشر، مبانی فلسفی حقوق بشر، 

نظریه های توجیهی حقوق بشر.

ms.muhseni@yahoo.com 1. دکترای فلسفه اسالمی و پژوهشگر فلسفه حقوق؛
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 ادله اثبات نسب و اثبات آن به وسیله آزمایش ژنتیک 
در فقه امامیه و حقوق ایران

حواعرب انصاری1

اثبات نسب در حقوق خانواده دارای اهمیت بسیاری است که آثار مهمی نیز بر آن مترتب می باشد. امروزه با پیشرفت 
علم امکان استفاده از آزمایش های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقط در حجیت این آزمایش ها بین علما 
اختالف وجود دارد. عده ای این آزمایش ها را در صورتی می پذیرند که علم آور باش��د و پذیرش آن را مش��روط به علم 
آور بودن کرده اند. و عده ای به طورکلی آزمایش های ژنتیک را به عنوان یکی از ادله اثبات نسب حجت نمی دانند. و این 
پژوهش ابتدا به بررسی ادله اثبات نسب پرداخته و هریک از آن ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. بااین حال به دلیل 
غیر انحصاری بودن ادله اثبات نسب و ظنی بودن آن ها می توان از آزمایش های ژنتیک هم به عنوان دلیل، جدید در 

دعاوی اثبات نسب، استفاده کرد.
کلیدواژه ها: اماره، نسب، اثبات نسب، اقرار، اماره فراش، آزمایش، آزمایش ژنتیک.

maryamansari313@ ،1. طلبه کارشناس��ی ارش��د رش��ته فقه و اصول، مرکز آموزش عالی حوزه علمیه امام صادق )ع( شاهرود
gmail.com
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ضمانت از نفقه آینده زوجه و آثار آن

اصغر زیرک باروقی1

ضمانت از دین آینده به جهت اینکه س��بب دین هنوز محقق نش��ده، مردود شمرده شده است. از این رهگذر، نظر 
مشهور فقها، نفقه را همانند عوض یا شبه عوض در برابر تمکین قرار داده و آن را مشروط به تمکین نموده اند. یعنی 
وقوع عقد نکاح، وجوب نفقه را موجب نخواهد شد؛ بلکه وجوب نفقه متوقف بر تمکین تام زوجه می باشد. بنابراین، به 
دلیل رابطه معاوضی نفقه و تمکین و شرطیت تمکین در وجوب نفقه و تحقق آن با تمکین آتی زوجه، ضمانت از نفقه ی 
آینده زوجه باطل اعالم ش��ده اس��ت. اما نظر غیر مشهور بر این است که سبب تامه وجوب نفقه، عقد نکاح بوده و به 
مجرد وقوع عقد نکاح، پرداخت نفقه بر زوج واجب می شود و نشوز زوجه صرفاً مانع وجوب نفقه است. همچنین، نفقه 
زوجه برخالف نفقه ی أقارب، از آثار وضعی عقد نکاح بوده و ماهیتاً حکم وضعی است و بر ذمه ی زوج می آید و ضمان 
از عهده و حکم تکلیفی اصواًل پذیرفته نیست اما ضمان از حکم وضعی دین مورد قبول است. در این پژوهش با روش 
تحلیلی و توصیفی، با تببین ماهیت نفقه از حیث استقالل آن از تمکین و حق و حکم وضعی بودن آن، ضمن تقویت 

نظر غیرمشهور فقها، ضمان نفقه آتیه زوجه اثبات و آثار حقوقی مترتب بر آن نیز بررسی می شود.
کلیدواژه ها: نکاح، نفقه، زوجه، تمکین، نشوز.

zirak161@gmail.com 1. استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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  حق باز فروش کاال در کنوانسیون بیع بین المللی کاال )1980( 
و امکان سنجی آن در فقه امامیه

علی اکبر جعفری ندوشن1

 در نظ��ام فقه��ی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بی��ع در مواردی همچون حق حبس، الزام به 
پرداخت، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قراردادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ 
... خالصه می شود. حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کاال عالوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز 
فروش کاال، این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در 
اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی درصدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد برآید. بررسی این 
نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تأسیس آن در نظام حقوقی ایران به استناد مبانی فقهی اصل الضرر، 
قاعده احسان، تقاص، قاعده ضرورت و اضطرار، قاعده شروط ... می تواند امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم 

در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.
کلیدواژه ها: باز فروش کاال، تأخیر غیرمتعارف، الضرر، احسان، تقاص.

Nadoushan@yazd.ac.irjafari1. استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد؛
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عدم اشتراط عین بودن سرمایه در عقد مضاربه

اسماعیل دارابکالئی1، محمدحسین اباذری2

عقد مضاربه یکی از پرکاربردترین عقودی اس��ت که امروزه در میان مردم، تجار، ش��رکت های تجاری داخلی و 
بین المللی و به ویژه در بانکداری بدون ربا موردتوجه واقع ش��ده است. مضاربه راه حلی مهم و حیاتی برای به کارگیری 
سرمایه و نیروی کار در جامعه است. دیدگاه مشهور در رابطه با یکی از ارکان این عقد این است که سرمایه و رأس المال 
در آن باید عین باشد. این نظر پیامدهایی همچون کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم و رکود اقتصادی در 
جامعه را ببار خواهد آورد؛ زیرا با انحصار مضاربه در اعیان، دایره این عقد بسیار مهم ضیق شده و سبب خروج دو مورد از 
مهم ترین بخش اموال یعنی »دین« و »منفعت« از مضاربه می شود. ما در این مقاله با بررسی ادله مشهور فقها، نظریه 
ایشان را مورد تردید قرار داده و با ارائه مستندات دیگری که در روایات، عمومات و عرف وجود داشته است، دیدگاه عدم 
اشتراط عین در صحت عقد مضاربه را ترجیح داده ایم و در نتیجه اگر رأس المال و سرمایه در عقد مضاربه »دین« یا 

»منفعت« باشد نیز آن عقد صحیح و الزم االجراء خواهد بود.
کلیدواژه ها: عقد مضاربه، سرمایه، عین، دین، منفعت.

 1. دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،
e�darabkolai@sbu.ac.ir 

 2. دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد واحد بابل
abazarimb@yahoo.com 
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حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی

محمود شفیعی1

منش��ور حقوق ش��هروندی که در مورخه 29 آذر سال 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت برای ایرانیان 
عرضه گردید؛ فصل تازه ای از ادبیات حقوقی و بررسی حقوق شهروندی را ایجاد نمود؛ چندان که پس ازاین واقعه بزرگ 
حقوقی، همایش ها، هم اندیشی ها، گزارش ها، مقاالت و پژوهش هایی منعکس شد تا به نحو احسن به نقد، تبیین و شرح 
مواد و مباحث آن بپردازند. نکته ی اصلی گفتمان سازی »حقوق شهروندی« در عرض دیگر عرصه های حقوقی است؛ 
چراکه احقاق حق بدون اطالع از وجود حق ممکن نیست، فلذا اگر این منشور بتواند دغدغه حقوقی شهروندان را تبدیل 
به یک اپیدمی، خواست و اراده عمومی کند توفیق یافته است؛ چندان که در اعالمیه حقوق بشر هم ضمانت اجرایی 
وجود نداشت، اما به دلیل وجود ارزش های اساسی و بنیادین حیات آدمی و نحوه اداره کشور، منجر به ایجاد راهکارهای 

اجرایی و تضمین های حقوقی توسط دولت ها شد.
یکی از سرفصل های حقوق شهروندی بحث »حقوق زنان« است؛ فلذا در منشور حقوق شهروندی نیز به طور خاص 
در ۷ ماده از 12۰ ماده به حقوق زنان اختصاص داده شده است؛ اما در نگاه کلی تر این منشور »به مثابه برنامه و خط مشی 
دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران« تالش دارد تا زمینه ای را فراهم نماید که زنان از همه حقوق 
این منشور برخوردار شوند؛ چندان که تمام شهروندان به همین مقدار از این حقوق برخوردارند؛ درنتیجه طبق نام منشور، 
اصل بر »حقوق ش��هروندی« اس��ت، اما به دلیل حساسیتی که نسبت به زنان وجود دارد � همچون کودکان � به طور 
اختصاصی حقوقی برایشان ذکر گردیده است؛ که نگارنده در این مقاله تصمیم دارد تا با عنایت به مفاد منشور حقوق 
شهروندی به صورت محوری و دیگر قوانین اختصاصی که به حقوق زنان اختصاص داده شده است؛ مجموعه ای از ابعاد 

گوناگون حقوق زنان در کشورمان را ذکر و تبیین نماید.
کلیدواژه ها: حقوق زنان، منشور حقوق شهروندی، شهروند، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ضمانت.

gmail.com@Mahmoud.sh۰913 .1. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی تهران
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تطبیق آراء جان فینیس و مرتضی مطهری در زمینه حقوق طبیعی

ایمان سهرابی1

اندیش��ه حقوق طبیعی در گذر تاریخ، تحوالت ش��گرفی به خود دیده است. زمانی مبانی نظری دولت ملت هایی از 
امریکا تا اروپا و آسیا را شکل داد و زمانی دیگر کم فروغ گشت و کنج عزلت گزید. در همه این سال ها اما حقوق طبیعی 
پابرجا بود؛ تغییر نکرد و تبدیل نشد؛ در بازه های زمانی مختلف تفسیر شد و این گونه قرائت های مختلف از آن شکل 
گرفت. مبانی حقوق طبیعی نیز پایدار بود و هست؛ مبانی که وسیله کشف و نقد حقوق طبیعی قرار گرفته است. حلقه آخر 
این تفاسیر و تحوالت شگرف به اکنون می رسد؛ زمانی که جان فینیس آخرین نفر از سلسله فیلسوفان حقوق طبیعی 
کتاب »قانون طبیعی و حق های طبیعی« را به رشته تحریر درآورده است. در این بین پرتوهایی از تئوری حقوق طبیعی 
در مبانی نظام حقوق اسالمی به چشم می خورد. مرتضی مطهری از معدود نظریه پردازان شیعی نظام حقوق اسالمی 
است که به تفصیل حقوق طبیعی را کنکاش کرده است. بااین حال از تطبیق مبانی حقوق طبیعی با نظام حقوق اسالمی 

دانسته می شود که این دو شباهت های چشمگیری دارند هرچند نمی توان هر دوی آن ها را به یک دیده نگریست.
کلیدواژه ها: حقوق طبیعی، اسالم، فینیس، مطهری، عقل، کشف.

im.sohrabi@gmail.com 1. کارشناسی ارشد حقوق عمومی
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 بررسی نتایج کم رنگ شدن نقش مادری در قوانین داخلی و بین المللی؛
 با عنایت به حقوق مادران در آیات قرآن

محمود شفیعی1

»مادری« عالی ترین نمود خلقت زنانه اس��ت، که اگر در قالب معیارهای صحیح خود صورت گیرد، اوج کمال زن 
محسوب می گردد. بااین وجود ما شاهد کم شدن اهمیت »نقش مادری« در دنیای امروز هستیم؛ به طوری که مسبب 
ازهم پاشیدگی بنیان خانواده و همچنین موجب تأثیرات نامطلوب در روند رشد جوامع و پیشرفت در ابعاد مختلف شده 
است. از طرفی بحث »حقوق بشر بین الملل« از نیمه قرن بیستم رشد دوچندانی پیدا کرده و برای آن اسناد بین المللی 
بس��یاری وضع ش��ده اس��ت که در طول تاریخ هر کدام به تکامل رسیده و بحث های آن عمیق تر و گسترده تر و البته 
چالش��ی تر شده؛ اما بااین وجود نیز مش��کالت آدمی به طور کامل و جامع حل نگردیده است. لذا نگارنده در این مقاله 
خواهان اثبات این موضوع اس��ت که اگر در قوانین بین المللی موجود پیرامون مقام و نقش مادری تجدیدنظر ش��ود و 
خألهای قانونی موجود با عنایت به فرامین قرآنی پیرامون مقام مادر با مشورت و همکاری متخصصین در علوم مختلف 
به وسیله تصویب مواد جدید، ُپر گردد؛ به طورقطع بخش اعظمی از مشکالت در جوامع و همچنین مباحث حقوقی در 
کشورمان حل وفصل خواهد شد. این در حالی است که فمینیست های افراطی در داخل و خارج از ایران، در حال حاضر 
تالش روزافزونی مبنی بر حذف مقام مادری و آزادی جامع و کامل برای زن را در دس��تور کار خود دارند؛ و از طرفی 

بدون دقت در تفاوت های جنسیتی، خواهان برابری زن و مرد از هر نظر می باشند.
کلیدواژه ها: نقش مادری، خانواده، اعالمیه حقوق بشر، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، فمینیسم.

 1. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی تهران.
Mahmoud.sh0913@gmail.com 
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ماهیت سیاست های شرعی و اصول استنباط آن ها از ادله ی شرعی

ابوالحسن حسنی1

در این مقاله در پی معرفی جدیدی از برخی آموزه های فقهی هس��تیم که نظم کلی نظام معرفتی و نظام اجرایی 
فقه را تأمین می کنند. این نوع آموزه ی فقهی را که با عنوان سیاس��ت های ش��رعی معرفی خواهیم کرد، جهتی کلی 
را نش��ان می دهد که ناظر به پیامد فعل اس��ت؛ نه خود فعل. احکام فرعیه باید به طور مدام و به صورت پیش رونده در 
جهت توسعه ی متعلق آن سیاست باشد. این سیاست ها، هم چون احکام فرعیه باید قابل إسناد به شریعت الهی باشند. 
با این بیان، پرس��ش اصلی این تحقیق این خواهد بود که سیاس��ت ش��رعی چیست و چه سنخی از ادله بر آن داللت 
دارند. جامعیت دین مستلزم تعمیمی در موضوع فقه است. بر اساس این تعمیم، علم فقه دانشی برای تبیین نظم شرعی 
س��اخت های ارادی است. ساخت ارادی اعم از فعل مکلف بوده و شامل اموری چون ساختارهای سازمانی و اجتماعی 
شده و نظم شرعی تعمیم »احکام تکلیفی« با توجه به مفهوم اعم »ساخت های ارادی« است. با این تعمیم، فقیه باید 
در جستجوی سیاست هایی در ادله ی شرعیه باشد که بیانگر جهت های اساسی سامان بخشی شرعی به ساخت های 

ارادی هستند.
این سیاس��ت ها به تکلیف مستقلی اشاره نمی کنند؛ بلکه موضوع آن ها همان تکالیف دیگر است و قواعدی برای 
تعریف وضعیت موفقیت و شکس��ت، تعریف راهبرد و آینده پژوهی اند. مفاد ادله ای که بیانگر این سیاست هایند، اغلب 
بیانگر اوصاف شریعت یا اراده ی تشریعی اند یا در قالب خطابات مقاصدی بیان می شوند. این مقاله دو بخش دارد: در 

بخش اول ماهیت سیاست ها و در بخش دوم ادله ی آن ها معرفی می شود.
کلیدواژه ها: سیاست های شرعی، نظم شرعی، ساخت ارادی.

a.hassani@chmail.ir ،1. مربی خبرگان بدون مدرک
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بررسی تطبیقی »حق« و »حکم« با محوریت آراء سید محمدکاظم یزدی و میرزای نائینی

علی شفیعی 1

دانش فقه؛ دانِش مدیریت رفتارهای انسان است که این رفتارها یا برآمده از حقوق اند و یا متعلَّق احکام اند. به همین 
جهت می توان گفت جغرافیای فقه به صورت حداکثری بین دو مقوله »حق« و »حکم« قرار دارد.

سخن گفتن از دو مقوله »حق« و »حکم« و نسبت سنجی بین آن دو بحثی فلسفه حقی و فلسفه فقهی است که 
شاید بتوان فهمید چرا این بحث در آراء فقیهان پیشین به صورت برجسته مطرح نبوده است. فلسفه حقوق و فلسفه 
فقه هر دو از دانش های نوبنیادی – البته با اندکی تفاوت بینشان – هستند که چند دهه بیش نیست که مورد اهتمام 

و توجه قرار گرفته اند.
حق و حکم گرچه در درون فقه و آموزه های فقهی قرار دارند؛ اما همان گونه که اش��اره ش��د پرداختن به آن دو به 
صورت علمی پیشینه ای کهن ندارد. فقدان سابقه آموزشی و پژوهشی جدی به این مقوله در فقه؛ فقیهان بعدی را در 
پرداختن به آن به سختی و رنج انداخته است به گونه ای که هم در تفاوت مفهوم آن دو و هم در معیارهای تفکیک آن 

دو گاه سخنانی گاه غیر روشمند گفته شده است.
حق و حکم و تکلیف در نگاه فقیهان از جامعیت برخوردار نبوده است و تعریف و تلقی ایشان از این مقوله موضوعات 
و مصادیق نوپیدای حقوق سیاسی و فرهنگی و فکری را در بسیاری از موارد مورد پوشش قرار نمی دهد. به گمان نگارنده 
یکی از ظرفیت هایی که می تواند به بازسازی و نوآوری در فقه کمک کند و فقه را امروزی و پویا نشان دهد پرداختن 
ژرف اندیشانه و همه جانبه به دو مقوله »حق« و »حکم« و نسبت سنجی و تبیین معیارهای تفکیک این دو از یکدیگر 

از یک سو و تعیین حجم و میزان هر یک از آن دو در فقه موجود و مطلوب است.
 در این نوشتار پس از طرح مباحثی هم چون مفهوم شناسی و مصداق شناسی »حق« و »حکم«؛ تالش شده تا آراء 
فقیهان شیعی با محوریت نظرات دو فقیه برجسته معاصر- سید یزدی و میرزای نائینی - به »حق« و »حکم« گزارش 

شود و معیارهای تفکیک این دو مقوله در آراء فقیهان و حقوق دانان معاصر موردمطالعه قرار گیرد.
کلیدواژه ها: حق، حکم، تکلیف، معیارشناسی حق و حکم.

a.shafiei@isca. .1. مدیر گروه فقه کاربردی پژوهش��کده اس��الم تمدنی و عضو هیئت علمی پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اسالمی
ac.ir
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 الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر 
در جمهوری اسالمی ایران

)در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسالمی، اعالمیه پاریس و رویه کشورها(

اکبر طالبکی طرقی1

شاید امروز بارزترین مصداق »معروف« و »منکر« در سطح جهانی، به ترتیب »رعایت حقوق بشر« و »نقض آن« 
باشد. بر همین اساس نهادهایی در سطح ملی و بین المللی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد شده است که ازجمله 
آن ها می توان به تأسیسی دولت- نهاد به نام نهاد ملی حقوق بشر اشاره نمود که جمهوری اسالمی ایران نیز به ایجاد 
آن مطابق اصول اعالمیه پاریس تعهد داده است. این مقاله با استناد به قانون اساسی، اعالمیه حقوق بشر اسالمی و با 
تکیه بر پژوهش های پیشین، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم را به عنوان مبنا و ضامن حقوق بشر و 
ملت در جامعه اسالمی مفروض دانسته و برای تحقق الزام اصل هشتم قانون اساسی به تعیین کیفیت این بعد از امر به 
معروف و نهی از منکر اواًل؛ نهاد ملی حقوق بشر را به عنوان نهاد برساخته دولت، دارای ترکیب مردمی و کارویژه نظارت 
بر دولت مناسب تلقی نموده، ثانیاً؛ با بررسی تجارب سایر کشورها و با توجه به عدم انطباق کامل نهادهای دارای کارویژه 

مشابه در جمهوری اسالمی ایران با اصول اعالمیه پاریس، راهکارهای حقوقی ایجاد این نهاد را پیشنهاد داده است.
کلیدواژه ها: اصل هشتم قانون اساسی، اعالمیه پاریس، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر اسالمی، نهاد 

ملی حقوق بشر.

tala@ut.ac.ir .1. استادیار مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران
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استقالل ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه )عبور 
از تبعیت به سوی استقالل(

سید محمدهادی قبولی درافشان1 مصطفی بختیاروند2

ضمانت نامه هایی که نزد دیوان داوری ایران و آمریکا، به عنوان یکی از مراجع مهم حقوق تجارت بین الملل، مطرح 
شده اند از نوع ضمانت نامه های بین المللی و متقابل است که به صورت بدون قید و شرط و عندالمطالبه صادر شده اند 
و همین وصف نه تنها آن ها را از حوزه حقوق داخلی بیرون می برد، بلکه احکام خاصی را بر آن ها مترتب می سازد که 
استقالل ضمانت نامه از قرارداد اصلی یا پایه، به عبارت دیگر، وصف تجریدی ضمانت نامه ها مهم ترین آن ها است. در 
حقوق مدنی ایران، به تبعیت از نظر مش��هور فقها، اثر عقد ضمان نقل ذمه به ذمه اس��ت و در حقوق تجارت، با انعقاد 
ضمان تجاری، مضمون له در صورت عدم پرداخت دین توسط مضمون عنه می تواند به ضامن مراجعه کند. این حکم 
در واقع بیانگر نظریه ضم ذمه به ذمه است که از حقوق فرانسه اتخاذ و در حقوق انگلیس هم پذیرفته شده است. این 
در حالی اس��ت که وصف تجریدی ضمانت نامه های بانکی آن ها را در موقعیت ویژه ای در تجارت بین الملل قرار داده 
است. البته این اصل استثنائاتی دارد که عبارت اند از تقلب و تدلیس و جعل. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی 
نگارش یافته، ماهیت و وصف تجریدی ضمانت نامه های بانکی به ویژه در اسناد بین المللی و رویه دیوان داوری دعاوی 

ایران و آمریکا موردبررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ه�ا: عقد ضمان، ضمانت نامه بانکی، وصف تجریدی، حقوق ایران، فقه امامی��ه، دیوان داوری ایران و 

آمریکا.

h.ghaboli@um.ac.ir :1.  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
m.bakhtiarvand@qom.ac.ir :2.  استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
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 امکان سنجی وقف حقوق معنوی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

امین امیر حسینی1

از اصول کلی مندرج در سیاست های اقتصاد مقاومتی باید موضع تأمین سرمایه و جذب سرمایه گذاری را در نظر 
گرفت که در این راستا وقف به عنوان یکی از بهترین شیوه های سرمایه گذار می تواند موردتوجه باشد و لذا با توجه به 
ش��رایط جدید، مسائل مس��تحدث در این زمینه را باید مورد مداقه قرار داده تا با گسترش آن امکان سرمایه گذاری را 
افزایش دهیم. امروزه به علت گسترش روزافزون علم و نیز وجود یک نظام مالکیت فکری قابل حمایت در حوزه حقوق 
ایران، موضوع وقف اموال مزبور مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که در این راستا در حقوق ایران وفق مواد 55، 
61 و 67 قانون مدنی، دو عنصر عینی بود و نیز قابلیت قبض در عقد وقف اهمیت ویژه ای دارد که دو ویژگی مزبور را 
نمی توان در عقد وقف یافت لذا بر این اساس با استناد به ادله ای نظیر قابلیت تبیین عرفی عینی بودن و قابلیت قبض و 
نیز بیان از باب غلبه و نیز استناد به موارد مشابه با اخذ وحدت مالک از این موارد، می توان حکم به امکان وقف حقوق 
معنوی در نظام حقوقی ایران نموده و بر این اساس به گسترش دامنه مصادیق وقف افزود. در فقه امامیه نیز موضوع 
مزبور در زمره شبهات موضوعیه است و عقد وقف هم به لحاظ امضایی بودن باید به نحو عرفی تعبیر شود که بر همین 
اساس، عرف، هم حقوق معنوی را مال دانسته و هم حکم به مالیت داشتن و ارزش اقتصادی آن می نماید و لذا پذیرش 

امکان وقف حقوق معنوی مورد پیشنهاد است.
کلیدواژه ها: وقف، قابلت قبض و اقباض، عینی بودن، عقد وقف.

1. amin181170@chmail.ir
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»محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز بهره برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه 
اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی«

سید محمدهادی قبولی درافشان1، مصطفی بختیاروند2، حجت کرمی3

از جمله محدودیت هایی که در قراردادهای مجوز بهره برداری برای مجوز گیرنده در نظر گرفته می شود، محدودیت 
زمینه استفاده است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر می شود و بر اساس آن مجوز گیرنده از بهره برداری از 
اختراع در یک یا چند زمینه منع می شود. ازآنجایی که این شرط برای طرف های قرارداد محدودیت هایی ایجاد می کند، 
ممکن است موجب ورود لطمه به رقابت آزاد در بازار شود. بنابراین در حقوق رقابت ممنوعیت هایی راجع به این شرط 
محدودکننده در نظر گرفته می شود و کشورها در قوانین رقابت به مقابله با آثار ضد رقابتی محدودیت زمینه استفاده 
پرداخته اند. در قوانین اتحادیه اروپایی و آمریکا به طور صریح از محدودیت زمینه استفاده نام برده نشده، ولی با توجه به 
آیین نامه ها و قواعد راهنمای این نظام ها می توان آن را محدودکننده رقابت دانست. در حقوق ایران با توجه به قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مواردی که این شرط مخل رقابت باشد ممنوع است. باوجوداین، 
محدودیت زمینه اس��تفاده در مواردی می تواند مفید برای رقابت و در نتیجه صحیح باش��د. در صورت معلوم و معین و 

جزیی بودن زمینه محدودشده، بر اساس حقوق موضوعه ایران و فقه امامی نیز می توان این شرط را صحیح دانست.
کلیدواژه ها: مجوز بهره برداری، حق اختراع، محدودیت زمینه استفاده، سلب حق.

h.ghaboli@um.ac.ir :1. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
m.bakhtiarvand@qom.ac.ir :2. استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

karamihojat99@yahoo.com :3.دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
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تأثیر نظارت بر ترویج اخالق با رویکرد به قانون اساسی
)آیا نظارت می تواند در ترویج اخالق مؤثر باشد(

اعظم ابراهیمی1، ایمان علی احمدی 2

مفهوم نظارت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی، اساسی و کاربردی در حقوق عمومی می باشد شاید یکی از دالیل 
این امر ارتباط این مفهوم با سایر مفاهیم پیچیده دیگر یعنی: حق، حکومت، حاکمیت، خیر عمومی، منفعت، مصلحت، 
آزادی، باشد. چه اینکه همه واژگان مذکور به لحاظ ارتباط با قدرت سیاسی و حقوق بشر از حساسیت باالی برخوردارند. 
نظارت شاکله قدرت را جهت داده و در این میان تأثیر آن بر اخالق بر تمام جنبه های حاکمیت مؤثر است. در تأثیرگذاری 
اخ��الق ب��ر امر نظارت نمی توان تردید کرد. اهمیت رعایت اخ��الق و گزاره های اخالقی با بروز تکنولوژی های جدید 
مخصوصاً سرعت گسترش شدید اطالعات در فضای مجازی بیشتر نمایان شده است. نگارنده در این مقاله مختصراً بر 
آن است تا ضمن بررسی ارتباط این مفهوم کلیدی حقوق عمومی با علم اخالق، تأثیرگذاری نظارت عمومی بر اخالق 

را با نگاه به جایگاه نظارت همگانی در قانون اساسی بررسی نماید.
کلیدواژه ها: نظارت عمومی، اخالق، حقوق، امر به معروف و نهی از منکر.

azamebrahimi68@yahoo.com 1.عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه سمنان
 2.دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان,

ahmadi2211@yahoo.com 
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بررسی اصل برابری در حقوق ایران با تکیه بر قانون اساسی

اعظم ابراهیمی1، ایمان علی احمدی 2

به صراحت می توان گفت که در دنیای امروز، همه از لحاظ نظری پذیرفته اند که انسان ها باید برابر باشند و برابری را 
سنگ نخستین عدالت برشمرده اند. اصل برابری به عنوان یکی از حق های بنیادین بشری در دوران مختلف تاریخ بشر 
همواره مورد توجه بوده است و در نظام حقوقی کشورها نیز جایگاه خاصی دارد و اگر از آن به عنوان یکی از قدیمی ترین 
و پایدارترین اصول حقوق عمومی یاد کنیم به گزافه نگفته ایم چه اینکه بسیاری از انقالب ها و نهضت ها در طول دوران 
تاریخ حول این مفهوم یعنی برابری و مساوات شکل گرفته است. در مقاله حاضر نگارنده بر آن است با تبیین نگرشی 
نو نس��بت به این حق مهم انس��انی و پرداختن به جنبه های گوناگون آن با تکیه بر قانون اساسی، برخی از مصادیق و 
تعارضات موجود در قوانین موضوعه کشور را نیز بیان نماید. در اهمیت این حق بنیادین بشری همین مسئله کافی است 
که تحقق اصل کرامت انسانی بدون تحقق اصل برابری و مساوات امکان پذیر نبوده و راه به جایی نخواهد برد. چه اینکه 

در تمام اسناد حقوق بشری برابری را به عنوان ایده نظری مبنا مورد تأکید قرار داده اند.
کلیدواژه ها: برابری، مساوات، عدالت، تبعیض، کرامت انسانی، اصول بنیادین حقوقی.

azamebrahimi68@yahoo.com 1. عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه سمنان
ahmadi2211@yahoo.com 2.دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان



 کمیسیون تخصصی
هنر و معماری اسالمی
28 چکی�ده مقاله
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خانه کعبه، الهام بخش در طراحي نیایشگاه مطلوب اسالمی
)اصول راهبردي، راهکارها و راه حل های  عملي در طراحی شبستان های مساجد(1

عبدالحمید نقره کار2

رویکردهاي معاصر غربي به عالم و آدم و فلسفه هنر و خلق آثار معماري مبتني بر )مکاتب بشري و بریده از وحي 
الهي(، دچار بحران در معرفت شناسي و شکاکیت و نسبي گرایي در مجموع مباحث علوم انساني و از جمله معیارهاي 
حسن شناسي و زیبایي شناسي شده است. نتیجه چنین رویکردهایي پوچ گرایي و هرج و مرج ) نیهیلیسم و آنارشیسم( 
در حوزه خلق آثار هنري و معماري  بوده و در طراحی برخی از مساجد ایرانی و جهان با بدعت های ناشایستی روبرو شده 
است. مکتب اسالم، مبتني بر )کالم الهي و سنت معصومین )س(( به عنوان مکتبي جامع و مانع، خطا ناپذیر و تکاملي 
با دو بال حکمت نظري و حکمت عملي خود، هم اصول فرازماني و فرامکاني )راهبردي_ مفهومي( و هم )راهکارهاي 

عملي( براي خلق آثاري شایسته انسان ارائه نموده است.
 در این مقاله بطور خاص یک مصداق معمارانه که با الهام الهي توسط پیامبر او حضرت آدم)ع( ساخته شده است، 
مورد ارزیابي و تحلیل قرار مي گیرد. به نظر مي رس��د همان طور که مفاهیم نظري اسالم یعني )کالم الهي و سخنان 
معصومین )س(( گزاره هایي حقیقي و جامع و مانع و خطاناپذیر تلقي مي شوند. مانند مفهوم حقیقي عبادت و نیایش، 
مصادیقي نیز که توسط معصومین )ع( ایجاد شده است. نظیر خانه کعبه،  علي رغم نسبي و اعتباري بودن کالبد آنها که 
در عالم طبیعت تجلي یافته است، اما از بعد عناصري نظیر )ایده هاي هندسي � فضائي(، )نمادها( و )آرایه ها( که جزء 

علوم نیمه تجربی و نیمه تجریدی محسوب می شوند، مي توانند براي همه زمان ها، الهام بخش باشند.
در این مقاله مصداق فوق در سه محور مورد ارزیابي قرار مي گیرد:

1- مهمترین ویژگي هاي )تاریخي و محتوایي(.
2- مهمترین ویژگي هاي )کالبدي و بیروني(.

3- مهمترین ویژگي هاي )فضایي � هندسي و دروني(. 
با توجه به مفهوم حقیقي عبادت و جهت و غایت تکاملي انسان ها که از منظر اسالمي، امري فطري و غیر قابل 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
noghrekar@iust.ac.ir 2. دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران
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تبدیل و تحویل است، از منظر نگارنده، خانه کعبه سلول بنیادي تلقي شده که اواًل با الهام از راهبردها و راهکارهاي 
آن، مساجد اصیل دوران اسالمي از بعد )ایده هاي فضایي � هندسي، آرایه ها و نمادها( طراحي و ایجاد شده است. دومًا 
راهبردها و راهکارهاي آن از ابعاد فوق معیارهایي براي ارزیابي مساجد شایسته و ناشایسته در اختیار ما مي گذارد که 
مهمترین آنها سلسله مراتبي از بسترسازي برای )سیر از کثرت به وحدت(، )از صورت به معنا(، )درونگرائي(، )سکون 
آفریني(، )تمرکزگرائي(، )جهت گیری قبله( و مناسب سازي فضا براي دو مؤلفه )سخنراني و نمازجماعت( با بهره برداری 

از هندسه های منظم محوردار، قرینه و مرکزگرا می باشد.
کلیدواژه ها: نیایشگاه مطلوب اسالمی، معماری اسالمی.
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 نظریه معناشناسی در آثار معماری 
با استناد به آموزه های اسالمی1

محمدمنان رئیسی2 

از مس��ائل مهم در قلمرو »فلس��فه معماری«، ماهیت و چیستِی معنا در آثار معماری است. بر این اساس، طی این 
پژوهش به این پرسش اصلی پرداخته می شود که خاستگاه معنای یک اثر معماری چیست و بر اساس این خاستگاه، 
آیا می توان به تعّین معنا در آثار معماری معتقد بود یا خیر؟ بخش اول این پرسش، متناظر با هستی شناسی یا تکوین 
معنا در آثار معماری است؛ حال آنکه بخش دوم، متناظر با معرفت شناسی یا خوانش و تأویل معنا در آثار معماری است. 
برای تبیین پاسخ پرسش مذکور، ضمن مقایسه تطبیقی نظریات مختلف، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی 
و با استناد به آموزه های اسالمی، مشخص می شود که در مقام تکوین معنای آثار معماری، مهمترین خاستگاه معنای 
اثر، ایده ها و ایده آل های معماِر آن است و گرچه اعتباریاتی نظیر پیش دانسته های مخاطب نیز بر تکوین معنا مؤثر است، 
لیکن بر پایه برآیند کلیه عوامل مؤثر بر تکوین معنا، دامنه معنایِی اثِر معماری، متعّین و نسبتاً بسته است؛ دامنه ای که 

حدود و کیفیت آن در تأویل معنا و در مقام معرفت شناسِی معنای آثار معماری شکل می گیرد.
کلیدواژه ها: تکوین معنا، تأویل معنا، اثر معماری، معمار، مخاطب.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
m.raeesi@qom.ac.ir 2. استادیار معماری دانشگاه قم
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بارزه های ”هنر“ و صفات ”هنرمند“ در آموزه های وحیانی1

محّمد نقي زاده2

یکی از چالش های پیش روی کسانی که در مقولة هنر از منظر آموزه های دینی و به ویژه از منظر قرآن کریم مطالعه 
و تحقیق می کنند ابهام در تعریف هنر و صفات هنرمند است. در زمینة تعریف قرآن کریم از ”هنر“ و معّرفی خصوصّیات 
”هنرمندان“ و ارتباط ”هنر“ با ”هنرمند“ سؤاالت عدیده ای مطرح است؛ و در یافتن پاسخ این سؤاالت نیز روش های 
گوناگونی متصّور است. همچنین دربارة موضوعات مختلف مرتبط با ”هنر اسالمی“ و از جمله در بارة رابطة آن با قرآن 
کریم و از جمله هنرهایی چون خوش نویسی و تذهیب و کتیبه ها و قرائت قرآن و امثال اینها مطالب عدیده ای قابل 

طرح است؛ و محقّقین از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند. 
نوشتار حاضر بر آن است تا به برخی از اصلی ترین و بنیادی ترین موضوعات در بارة رابطة هنر و هنرمند از منظر قرآن 

کریم بپردازد. اهّم این موضوعات که در واقع سؤاالتی از ساحت قرآن کریم می باشند، عبارتند از:
1-  تعریف هنر از منظر قرآن کریم، و این که آیا قرآن کریم تعریفی و ویژگی هایی را برای هنر ارایه نموده است 

یا خیر؟ و در صورت ارائه، آن تعریف و ویژگی ها کدام اند؟
2-  رابطة ویژگی های هنر با خصوصیات هنرمند چگونه تبیین شده است؟ در توضیح این سؤال و دلیل پی جویی 
خصوصیات هنرمند قابل ذکر است که اواّلً، بین هر اثر و خالق اثر رابطه ای منطقی برقرار است و با شناخت 
هر یک از آنها )هنرمند یا هنر(، امکان شناخت دیگری )هنر یا هنرمند( وجود دارد؛ و ثانیاً انسان عامل ثابتی 
است که همواره به عنوان خالق هنر مطرح است، و آثار )یا هنرهای( او ممکن است در دوران ها و سرزمین های 

مختلف، متفاوت باشند، و به این ترتیب، آگاهی به ویژگی های هنرمند یک ضرورت است.
روش تحقیق نیز روش تحلیلی تفسیری و استداللی با بهره گیری از آیات قرآن کریم و با استفاده از متن و تفاسیر 
در دسترس و کشف مواد الزم برای تدوین پاسخ سؤاالت خواهد بود. در زمینة تعریف هنر و مصادیق آن نیز محتوای 
اسناد در دسترس که آراء حکمای مسلمان را در بر دارند تحلیل و تعاریف مورد نظر استنتاج خواهند شد. طبیعی است 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماري، واحد علوم  و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمي.
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که شاخص ترین ویژگی های واالی انسانی که خداوند سبحان در کالم مجیدش معّرفی نموده است، ویژگی ها و صفات 
هنرمند مسلمان خواهند بود، که باید در آثارش که آیینة او هستند نیز به منصة ظهور برسند.

کلیدواژه ها: قرآن، هنر، آموزه های قرآنی، هنرمند.
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 مسألة حضور اسالمی در محیط انسانی: 
بررسی انتقادی پارادایم های طرح مسأله در معماری از دیدگاه اسالمی و ارائة پارادایم 

جایگزین بر مبنای رویکرد رفتاری به عنوان کانون مسألة اسالمی در معماری1

مسعود ناری قمی2

معماری به عنوان پاس��خ کالبدی به مسائل انسانی نوعی نگرش نس��بت به معماری از دید عامل مولد آن است؛ 
براساس اینکه چه مسائلی و با چه سلسله مراتبی و چه منشأیی به عنوان صورت مسأله های اصلی معماری طرح شوند، 
هشت پارادایم متمایز را می توان در تاریخ معماری گذشته و معاصر طرح نمود که بحث نظری آن پیشتر از سوی نگارنده 
طرح و نشر شده است؛ این پارادایم ها عبارتند از: بومی، سنّتی، هنری، حرفه ای، شبه بومی، شبه هنری، شبه حرفه ای 
و شبه هنری. این هشت مورد از لحاظ عامل طرح کنندة اصلی مسأله، چارچوب مسأله و ایده آل گرایی درمسأله با هم 
تمایز دقیق دارند؛ در این نوشتار نخست بررسی انتقادی از این رویکردها از منظر اسالمی ارائه می شود و اینکه آیا این 
چارچوب های نظری � عملی، قابلیت کافی برای طرح مسألة معماری را از منظر اسالم دارا هستند یا خیر. سپس براساس 
شناخت ایجاد شده از ضعف این رویکردها، بویژه در خارج کردن موضوع »قالب های رفتار فردی و اجتماعی« از مسأله از 
یکسو و کنار گذاشتن»اسالمی بودن« از هستة اصلی پارادایم، از سوی دیگر، رویکرد جایگزینی برای طرح مسأله )و نه 
نحوة حل آن( ارائه و چارچوب نظری آن در قیاس با پارادایم های هشت گانه به بحث گذاشته می  شود؛ در این پارادایم، 
جایگاه رفتار اسالمی )به عنوان قالب حضور اسالمی( مورد تأکید است؛ از لحاظ نگرش دینی الگوهاي رفتاري اسالمي، 
مستلزم نوعي شمول و فراگیري اجتماعي و »نیروي بیروني« براي تحقق است که حتی بیش از وجه معرفتي آن به 
معمار متخصص به عنوان عامل بیروني، نیاز دارد. از این رو به نظر می رسد که از لحاظ دینی نیز مسأله بودن رفتار، کاماًل 
یک طرح مسألة قابل قبول را بدست می دهد. ساخت نظریة کالبدي منطبق با اسالم با تکیه بر الگوهاي رفتاري اسالمي 
در قیاس با محتواي معرفتي، کمتر مورد نظر متخصصین بوده اس��ت. خطر تطبیق و تأثیرپذیري از نمونه هاي غربي 
)مانند آفرینش نظریة معماري لنگ( در ضمن رویکردهاي نظري جدید کامال وجود دارد. این نوشتار سعي دارد ضمن 
بررسي قابلیت هاي متون اصلي سنّت براي ارایة نظریة، مسیر رسیدن به آن را بازیابي و ترسیم کند و در ضمن مدل هاي 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
m.narighomi@gmail.com 2. عضو هیئت علمی دانشگاه قم
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ارایه شده، تفاوت ماهوي نظریه پردازي رفتاري � کالبدي منطبق با اسالم را با گونه هاي پوزیتیویستي به نمایش بگذارد.
کلیدواژه ها: نظریة اسالمی، معماري بومي، معماري سنّتي، معماري هنري، معماري حرفه اي، حضور انسان، رفتار 

انسان. 
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نسبت اسالم با مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی
1)SALAM(نظریه سالم

 طرح مدلی )بنیادی –کاربردی( در )ساختار،منابع، مبانی و ارزیابی( فرآیندهائی نظیر 
 )آثار هنری، معماری و شهرسازی( و ارائه )راهبردها،راهکار ها، راه حل ها و نقد ( 

آنها از منظر اسالمی

عبدالحمید نقره کار2

در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی، که بدون آن فرهنگ اسالمی در ایران تثبیت و پایدار نخواهد شد، نیاز مبرم 
به نقشه راه و ارائه مدل هایی است با ساختار و مراحل کامل، منسجم و منطقی که مبتنی بر فرهنگ اسالمی، شالوده 
نظری اسالم، منابع و مبانی آن، بتواند راهبردهای مفهومی، راهکارهای عملی و راه حل های اجرایی و اجتهادی  را در 

موضوعات مختلف تبیین و تشریح نماید.
بعد از پیروزی انقالب اس��المی اصول کلی و عمومی این تمدن تاریخ س��از در قانون اساس��ی و در رهنمودهای 
حضرت امام خمینی )ره( و در بیانات و راهبردهای تأیید ش��ده توس��ط مقام معظم رهبری بارها تکرار و توصیه ش��ده 
اس��ت. آنچه توسط شورای تشخیص مصلحت نظام در برنامه های مقطعی و چشم اندازها ارائه شده است و در نهایت 
توسط شورایعالی انقالب فرهنگی در حوزه معماری و شهرسازی با نام سند ملی معماری و شهرسازی اسالمی � ایرانی 
ویرایش هفدهم در دی ماه 1395 به تصویب رسیده است تا حدودی سیاست ها و ضوابط و اقدامات اساسی و کلی را 

بیان می نماید.
سند فوق فاقد ساختاری است که مراحل، موضوعات و مبانی هر مرحله را تفکیک و رابطه آن ها را مشخص نموده 
باشد تا بتوان از طریق مدلی جامع و مانع، فرایندهای فردی و اجتماعی انسان ها را در ذیل مشیت حکیمانه، مدبرانه و 
ازلی و ابدی الهی مورد ارزیابی و نقد قرار داد. آنچه را که در دانش��گاه ها بعد از پیروزی انقالب اس��المی ابتدا با ترجمه 
و تقلید برنامه های آموزشی از کشورهای غربی و سپس تحوالت آن مبتنی بر رویکرد غیر دینی سکوالریسم و ضد 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
noghrekar@iust.ac.ir 2. دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران
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دینی الئیسم در حوزه سرفصل و محتوای دروس و آموزش ها و پژوهش ها اتفاق افتاده است و هنوز با وجود تشکیل 
کارگروه های تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورایعالی انقالب فرهنگی، به خصوص در گروه هنر و معماری و شهرسازی 

استمرار دارد، حدیث تأسف باری است که جداگانه به آن باید پرداخت.
رویکردی که در مراکز اجرایی نظیر وزارت راه و شهرس��ازی و ش��ورایعالی معماری و شهرسازی و شهرداری ها به 
خصوص در کالن شهرها ادامه یافته است، حدیث تأسف بارتری است که با داده های این رساله می توان به نقد و ارزیابی 
آن ها پرداخت. بنده بارها اعالم کرده ام که رویکردهای موجود غیر علمی، غیر عقالنی، غیر انسانی و غیر اسالمی است. 
مدیران ش��هری می گویند رویکردی اقتصادی است و بنده می گویم با یک نگاه جامع، کالن، ملی و پایدار، قطعاً غیر 

اقتصادی نیز هست. بحث پیرامون این حوزه نیز، جایگاه دیگری دارد، که باید جداگانه به آن پرداخت.
داده های این نظریه مبتنی بر فرهنگ اسالمی برای پنج مرحله از فرایندهای انسانی اصولی را به ترتیب به شرح 

ذیل ارائه نموده است:
1. اصول )راهبردی- مفهومی(

2. راه کارهای )عملی- کاربردی(
3. راه حل های )اجتهادی- تخصصی(

4. ارائه جداولی در جهت ارزیابی کمی و کیفی آثار 
5. اصول حاکم بر تأثیرات کمی و کیفی آثار بر مخاطبین

کلیدواژه ها: فرهنگ، تمدن، مدل، س��اختار، فرایند، ابرنظریه، زیبایی، حکمت هنر، اس��الم، معماری، راهبردها، 
راهکارها، راه حل ها، اجتهاد تخصصی، ارزیابی کمی و کیفی.
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 بستر طبعی، مزاجی و محیطی
 برای هویت فرهنگی و کالبدی مکان1

مهدی حمزه نژاد2     

این مقاله در جست وجوی تبیین نظریه ای است که تالش می کند، مزاج طبعی و محیطی به عنوان یک واسطه که 
زائیده خصلت های اقلیمی و مکانی است را برای هویت  فرهنگی و کالبدی معرفی نماید. چنین واسطه ای ما را از توجه 
به اندیشه های دینی و ماورائی بی نیاز نمی کند، بلکه با استفاده از نظریه فلسفی رابطه ُخلق و خو  با َخلق )طبیعت و 
اقلیم( در صدد آن است تا سرشت َخلقی و ُخلقی هر هویت را در پیوند با هم شناسایی و معرفی نماید. با استفاده از این 
نظریه می توان به شکل مطمئن تری ریشه های هر سنِت فرهنگی را در مزاج محیطی و انسانی منطقه که آن هم ریشه 
در تجلیات الهی دارد شناسایی و معرفی نمود. به این ترتیب می توان بین سنت ها )َخلق ها(، مزاج ها )ُخُلق ها( و صفات 
الهی )اخالق( پیوندهایی را مشاهده کرد و از تایید آنها نسبت به هم برای شناسایی دقیق تر شاخصه های هر سنت و 
هویت کمک گرفت. این نظریه عالوه بر تبیین بنیادین فوق می تواند شکل کاربردی و عملیاتی نیز پیدا کند و به بررسی 

مولفه های هویتی مورد تاکید در هر اقلیم بپردازد.
کلیدواژه ها: هویت فرهنگی و کالبدی، بستر طبعی ، بستر مزاجِی و بستر محیطی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران. 
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 الگوی پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد
 و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ایرانی- اسالمی1

محمدرضا پورجعفر2، علی پورجعفر3

در این مقاله )که منتج از نظریه ارایه ش��ده با عنوان فوق الذکر در کرس��ی های نظریه پردازیست( سعی شده است 
نخست مبانی طراحی محله های مسکونی در شهرهای اسالمی به اختصار از صدر اسالم مورد بررسی قرار گیرد و نقش 
و جایگاه مسجد به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کنندة ابعاد فیزیکی و هم چنین برطرف کنندة بسیاری از نیازهای 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش های مسکونی شهر، مشخص شود. 
در این مقاله، مبانی واحدهای همسایگی )به عنوان نظریه رقیب( که ابتدا توسط شهرسازان آمریکایی در سال 1911 
ارائه شد و به طور گسترده ای هم حتی در کشورهای اسالمی مورد استفاده قرار گرفت، بررسی گردیده است. سپس از 
طریق توصیفی- تحلیلی مبانی مربوط به محله ها در شهرهای دوران اسالمی با مبانی طراحی و برنامه ریزی واحدهای 
همسایگی در غرب مقایسه شد. بدین وسیله  برتری مبانی طراحی محله ها در شهرهای اسالمی که مسجد، حسینیه ها، 
تکایا و یا دیگر ابنیه مذهبی نقش بسزایی در آن داشته، مشخص گردید. از بررسی محله ها در  شهرهای اسالمی گذشته 
چنین اس��تنباط می شود که مسجد نقش بس��زایی در ابعاد کیفی طراحی شهرها و بازتاب اجتماعی مسائل نسبت به 
مبانی طراحی واحدهای همسایگی در غرب که تنها به مسائل فیزیکی و کمی پرداخته و مدرسه ابتدای مرکز آن بوده، 
داشته است. الزم به توضیح است در اینجا پایداری به معنای تداوم، استمرار و ماندگاری است و ادامه حیات بسیاری از 

محله های قدیمی در شهرهای کهن ایران خود دلیلی بر این مدعاست. 
در پایان، ضمن ارایه الگویی برای محله ایرانی اسالمی، به نکات حائز اهمیتی همچون ایجاد بستری بصورت فضای 
پیشخوان مسجد برای تعامالت اجتماعی به عنوان میدان محله بدون مزاحمت  تردد )ترافیک( سواره،  با در نظر گرفتن 
نقش مساجد و حسینیه ها به عنوان بناهایی شاخص محله در کنار دیگر کاربری ها، و دسترسی به صورت پیاده و راحت 

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
Pourja_m@modares.ac.ir )2. استاد گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، )نویسنده مسئول

a.pourjafar@modares.ac.ir 3. پژوهشگر دکترای شهر سازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
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به آن در: طراحی محله های مسکونی معاصر در شهرهای جدید، گسترش آتی شهرها و احیای بافت مسکونی موجود 
در شهرها، اشاره شده است. 

کلیدواژه ها: حدیث، مسجد، فعالیت های فرهنگی- اجتماعی، محله، واحد همسایگی.
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نظریه طرح های ساختاری- راهبردی شهری و ناحیه ای1

حمید ماجدی2

نظریه طرح های س��اختاری- راهبردی شهری و ناحیه ای بر پایه دو اصل کارائی بیشتر در نظام شهرسازی کشور 
از یک طرف و برابری یا عدالت اجتماعی از طرف دیگر ارائه گردیده است. توجه به چهار محور اساسی شامل توسعه 
اقتصادی در جهت دستیابی به کارائی بیشتر، توسعه اجتماعی و فرهنگی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی یا برابری 
بیشتر، توسعه زیست محیطی در جهت دستیابی به توسعه پایدار و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت های 
شهری از نکات اصلی این نظریه قلمداد می گردد. نظریه »طرح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحیه ای« به منظور 
دستیابی به »شهر توسعه و تعالی« که شهری توسعه یافته از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باکیفیت محیط زیست 
مطلوب می باش��د، ارائه ش��ده است. ارتقای کیفیت محیط زیست موجبات سرزندگی شهر و شادی شهروندان، توسعه 
یافتگی اقتصادی امکان کسب معیشت آسان و رفع فقر و محرومیت آنان، توسعه اجتماعی امکان کسب علم و دانش 
جوانان و توس��عه فرهنگی امکان کسب آداب و سنن نیکو را فراهم نموده و بدین ترتیب شهر محل زندگی مردمانی 
اندیش��مند و جوانانی دانشمند می ش��ود که آنان خود در ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی شهر ایفای نقش می نمایند.
کلیدواژه ها: نظریه، طرح، برنامه، ساختاری، راهبردی، شهر، تعالی، شهرستان، ناحیه، توسعه، عمران، جامع، تفصیلی، 

هادی، موضعی، موضوعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی.
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مبانی نظری نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری1

علیرضا عندلیب2

توازن و تعادل الزمه پایداری یک سیستم است. به هم خوردن موازنه میان شاخص های »تراز میانگین شهر« در 
بافت های فرس��وده به دلیل قطع یا اختالل ش��بکه ها، جریان ها و پیوندهای آن، موجب تشدید پدیده عدم توازن و در 
نتیجه، اختالل در نظم پایدار سیستم این بافت ها شده است. رویکرد نظریه نوسازی متوازن به عنوان یک نظریه بومی، 

معطوف به تالش برای تغییر الگوهای ناکارآمد و تولید الگویی نوآورانه است. 
این نظریه با هدف دس��تیابی به توازن در مس��یر بررسی، شناخت و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر آن، از طریق 
شناخت و تبیین رابطه بین متغیرهای توازن و نوسازی ارائه شده است. دستیابی به نظریه از سطح ارتباط »ذهنی« به 
ارتباط »عینی« حرکت کرده و سپس از ارتباط عینی به رابطه ذهنی بازگشته و آن را مورد تائید قرار می دهد؛ به این ترتیب 

حرکت رفت استقرایی و حرکت برگشت قیاسی بوده است.
 نظریه نوسازی متوازن سعی دارد توازن را در سیستم نوسازی بافت های فرسوده شهری با شش ِخرد »هنجاری- 
راهبردی«، »کاربردی- بومی«، »اجتماعی- اقتصادی«، »رویه ای- محتوایی«، »تبینی- تجویزی« و »علمی- عملی« 
بازتعریف کرده و اصول نوسازی متوازن را تبیین و معرفی نماید. یافته های مطالعات انجام شده، چارچوبی را برای »توازن 
میان دوپارگی های متوالی اجزاء و عناصر ش��بکه های موضوعی بافت و توازن شبکه های کل سیستم« شامل اصول 
چهارگانه: توازن )به عنوان سلول بنیادی نوسازی(، پرهیز از پیچیدگی )میان عناصر پیچیده و چندوجهی نوسازی(، توالی 
دوپارگی ها )به عنوان کوچک ترین واحد تش��خیص، شناسایی و س��نجش توازن( و  تعامل درونی و بیرونی )برقراری 

تعامالت پیوسته شبکه ها و کل سیستم با یکدیگر( حاصل نموده است.
کلیدواژه ها: نظریه نوسازی متوازن، سیستم، شبکه، بافت فرسوده، توازن، دوپارگی های متوالی.

1. این چکیده با هدف ارائه یک مقاله ی نظریه پردازانه از سوی نویسنده محترم تنظیم شده است.
2. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
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 شاخصه های طراحی محیطی بومی به منظور تأمین سالمت انسان 
بر مبنای طب سنتی و اسالمی

مهدی حمزه نژاد1، زهرا ثروتی2

سازگاری معماری و محیط در سنت گذشته، آسایش و آرامش را در زندگی مردم به همراه داشت و امروزه، وابستگی 
به فن آوری سبب ناسازگاری کالبد با بوم و عدم تأمین آسایش و آرامش زمینه گرا، گردیده است. به نظر می رسد که 
حکمت نظری و عملی کهن از طریق مزاج شناس��ی، ش��خصیت محیط را مشخص می کرد و برای هر منطقه، کالبد 
جسمی و ویژگی های خاصی را به عنوان الگو معرفی می نمود. امروزه برای احیاء این امر، الزم است اصول و الگوهای 
آن، شناسایی و برای کاربرد طراحانه، تنظیم و معرفی گردند. به همین جهت با رویکرد میان دانشی و روش استنتاجی- 
تحلیلی، به بررسی مبانی طبی سالمت انسان در چهار وضعیت اقلیمی و شیوه های تأمین آن در محیط و در هر یک 
از این چهار اقلیم می پردازیم. این تحقیق، سعی دارد با تنظیم آن ها در یک نظام یکپارچه، تعریف جامعی از معماری 
و شهرسازی بوم گرا و زمینه گرا، ارائه دهد. این نظام با بیان مبانی مزاجی وابسته به هر منطقه، دستوراتی در حوزه ی 
آسایش جسمی، عرضه می دارد. آسایش جسمی با بیان قواعد بهره مندی و پرهیز از باد، آب، آفتاب و خاک در مزاج ها 

و شرایط محیطی متفاوت، شکل می گیرد.
 کلیدواژه ها: زمینه گرایی، مبانی طب سنتی، معماری بوم گرا، مهندسی اقلیمی.

hamzenejad@iust.ac.ir ،1. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
zahraservati8119649@ ،2. مدرس دانش��گاه و کارش��ناس ارشد مرمت و احیاء بافتهای تاریخی دانشکده فنی ش��ریعتی تهران

gmail.com
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درآمدی بر
نقشه راه تمدن نوین اسالمی

در حوزه آثار )هنری، معماری و شهرسازی(
راهبردهای مفهومی-کاربردی

عبدالحمید نقره کار1، سلمان نقره کار2

 با انقالب معجزه آسای اسالمی و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران، تحولی شگرف و تاریخ ساز در مسیر فرهنگی 
جهان و تمدن معاصر آن که منبعث از رویکرد انسان شناسی غربی )اومانیسم( و جامعه شناسی آن با رویکرد )لیبرال – 
سرمایه داری( داشت و دارد، به وجود آمد. فرهنگ اسالمی مبتنی بر میراث همه پیامبران الهی، باطل السحر فرهنگ و 
تمدن فساد انگیز و ظلم خیز معاصر بوده و داعیه ایجاد تمدنی انسانی، متعالی، فساد برانداز و ظلم ستیز داشته و دارد. در این 
رساله که درآمدی بر نقشه راه این تمدن در حوزه های میان دانشی می باشد ابتدا با آسیب شناسی از وضع موجود مبتنی بر 
فرهنگ اسالمی و روش تحقیق آن که جامع ومانع بوده و دارای منابع خطاناپذیر می باشد به طرح مباحث مربوط به مراحل 
 این فرآیند، یعنی مباحث )زیبایی شناسی(، )فلسفه و حکمت هنر(، )حکمت اسالمی و معماری( و سپس به بهره برداری 

)تفسیری – تأویلی( از هنر و معماری آفرینش و تجربیات ارزشمند از آثار اصیل گذشته می پردازد.
در انتها مهم ترین اثرات راهبردی ارزش های اس��المی را در ایجاد تمدن نوین اسالمی به عنوان درآمدی از سبک 
معماری و شهرس��ازی مبتنی بر فرهنگ اس��المی در چهارده محور به ش��رح نمودار )شماره – 16( جمع بندی و ارائه 
می نماید. این مقاله بخش اّول از یک مجموعه کار تحقیقاتی در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در حوزه آثار هنری 

و معماری و شهرسازی و ارائه راهبردها، راه کارها و راه حل های آن می باشد.
کلیدواژه ها: فرهنگ اسالمی – تمدن اسالمی – زیبایی شناسی – حکمت هنر، فرآیندهای انسانی، راهبردها، 

راه کارها، راه حل ها، اجتهاد.

A_noghrekar@iust.ac.ir  1. مدیر قطب علمی معماری اسالمی دانشگاه علم و صنعت ایران
2. عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
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مقایسه تقابل زیباشناسانه واالیی و زیبایی ایمانوئل کانت با فالسفه شرقی و اسالمی و بررسی 
تأثیرات آن بر اصول زیبایی شناسی معماری معابد )با بررسی نمونه موردی: سیر تحول 

مفاهیم زیبایی و واالیی در معماری مساجد گذشته و معاصر ایران(

فاطمه برادران هروی1، مهدی حمزه نژاد2

بیان معنای دقیق مفاهیم زیبایی و واالیی بر اساس نظریه تقابل واالیی و زیبایی امانوئل کانت و یافتن معیارهای 
کلی این مفاهیم و ترکیبشان و نمود عینی آن ها در معماری اسالمی، باالخص مساجد امری است که، آشنایی با معارف 
انسان ساز اسالمی و دستاوردهای پر رمزو راز آن فرصتی را طلب می نماید. تعاریف پایه از مفاهیم پارادوکسیکال زیبایی 
و واالیی در هنر و معماری اسالمی نیازمند تحقیق است، و همچنین با تعاریف موجود در فلسفه، هنر، معماری غربی و 
اسالمی تفاوت محسوسی دارند، این پژوهش سعی در وضوح این مفاهیم کرده است. مفهوم زیبایی در هنر و معماری 
معاصر غرب )تعارض بین زیبایی و واالیی(، در تحلیل دوران قرون وس��طی و س��یر تبدیل آن به رنسانس، سیری از 
واالیی گرایی به زیبایی گرایی بیان شده است، اگرچه دوران گوتیک نمی توان مظاهر زیبایی گرایی را تنها در بعد دینی 
آن انکار کرد. در فلسفه و هنر و معماری معاصر غرب راه های گوناگونی برای ترکیب واالیی و زیبایی ارائه شده است 
که زیبایی شناسی گروتسکی )زشت گونه( پیتر آیزنمن نمونه ای از آن است، اما در معماری مساجد این دوگانه )زیبایی– 
واالیی( به شکلی دیگر مطرح است و علیرغم توجه توأم به هر دو مفهوم، گاه مساجد به هر یک از آن ها نزدیک شده 
است. روش رسیدن به هدف نهایی پژوهش، ابتدا به گونه شناسی اندیشه های فالسفه و عرفای غربی و اسالمی بر 
اساس نگرش های زیبا گرایی و واال گرایی و جامع گرا پرداخته، و سپس با بررسی اصول فلسفی و معیارهای معمارانه 
برخاسته از هریک از آن ها به گونه شناسی ادواری مساجد می پردازیم. نتیجه پژوهش نشان می دهد که؛ معماری مساجد 
در طول چهار دوره ی تکاملی معماری اسالمی سیری از واالگرایی به حاالت فراگیر واالیی- زیبایی دست یافته است، 
چیزی که مبانی نظری آن را به تدریج عرفای اسالمی تکمیل کردند و مساجد باشکوهی مثل امام و شیخ لطف اهلل و ... 

1. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی، دانشگاه امام رضا، )نویسنده مسئول مکاتبات(:
f.baradaran94@gmail.com

2. استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
hamzenejad@iust.ac.ir
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مظاهر آن هستند، بااین حال اصالت با نیاز واالگرایانه است.
کلیدواژه ها: واالیی- زیبایی، کانت، زیبایی شناسی معماری، فالسفه شرقی، گونه شناسی ادواری مساجد.



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

381

تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری
بر اساس مبانی حکمت متعالیه

سمانه تقدیر1

ش��ناخت مراتب و فرایند ادراک انس��ان و نحوه تعامل او با هس��تی از موضوعات مهم در حوزه معماری اس��ت در 
دوران معاصر صاحب نظران حوزه معماری نس��بت به شناخت مراتب ادراک انسان و نقش آن در فرایند خلق و ادراک 
آثار معماری بیش ازپیش توجه نشان داده اند و با انتقاد به دیدگاه مدرن در توجه صرف به مرتبه حسی ادراک آن هم با 
تمرکز بر حس بینایی، لزوم توجه به همه مراتب ادراک انسان را مطرح می نمایند. البته امروزه حوزه ای که ادراک در 
آن بررسی می شود بیشتر حوزه روانشناسی محیط است. اما رویکرد پژوهش حاضر متفاوت است. از منظر این پژوهش 
یکی از مهم ترین حوزه هایی که می تواند در فهم چیستی ادراک و فرایند آن کمک کند فلسفه است. لذا با مبنا قرار دادن 
دیدگاه حکمت متعالیه به عنوان شالوده نظری خود در مرحله اول با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تعریف انسان، 
قوای ادراکی و مراتب ادراک انسان و فرایند تحقق پذیری هریک از مراتب پرداخته و در مرحله بعد با استفاده از روش 
استنباط و استدالل منطقی به بیان تناظر میان مراتب ادراک انسان و عوالم هستی پرداخته و با کمک مدل هایی مراتب 
و مراحل ادراک انسان از هستی را تبیین می نماید. و بر اساس آن ها به بیان چگونگی تأثیرگذاری مرتبه ادراک انسان و 

سطح تعامل او با هستی بر شکل گیری کیفیت آثار معماری می پردازد..
بر اس��اس پژوهش صورت گرفته می توان گفت انسان دارای چهار سطح ادراک )حسی، خیالی، عقلی و شهودی( 
متناظر با عوالم هستی است. و قوایی ظاهری )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، المسه( و باطنی )حس مشترک، خیال، 
واهمه، حافظه، متصرفه( به تحقق ادراک او کمک می کنند. مطالعات نشان می دهد ادراک انسان منجر به ایجاد خزانه ای 
از معنا و صورت در نفس انسان می شود که این خزانه مهم ترین منبع شکل دهی به ایده ها در انسان هنرمند است. زیرا 
انس��ان معمار با کمک قوه متصرفه خود و با مراجعه به خزانه معنا و صورت در نفس خود اقدام به آفرینش می نماید 
لذا کیفیت محتوای این خزانه بر کیفیت خلق آثار معماری تأثیرگذار است. همچنین بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه 

استعدادهای ذاتی انسان و مهارت های اکتسابی او نیز در کیفیت آثار معماری مؤثر هستند.
کلیدواژه ها: مراتب ادراک، فرایند ادراک، خلق، آثار معماری، حکمت متعالیه.

1. استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.
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 ارزیابی راهبردهای تولید دانش اسالمی،
 با تأکید بر مطالعات شهرسازی

احسان شریفیان1، محمد سیدغراب2

دانش های برآمده از یک تمدن با ارائه تفس��یری از هس��تی مبتنی بر گزاره های بنیادین تمدنی و تجویز منطبق با 
نیازهای آن، نقش برجس��ته ای در میزان گستردگی و مقبولیت مبانی نظری و فراورده های عینی برآمده از آن تمدن و 
پیشبرد و توفیق آن بازی می کنند. بنابراین تولید دانش اسالمی و برنامه ریزی، مدیریت و اتخاذ سیاست های پژوهشی 
مناسب، از اساسی ترین عناصر برای هموارسازی بسط تمدن است. این مقاله با بررسی فرایند تولید علم، مدلی جهت 
دستیابی به پارادایم دانش اسالمی و درنتیجه بسط این دانش، پیشنهاد داده و اقتضائات مهم آن را به صورت مختصر 
بررسی می نماید. سپس با بررسی مطالعات شهرسازی اسالمی با توجه به بسترهای مناسب این رشته در جریان تولید 
علم دینی، این مسئله را مطرح می کند که چرا تاکنون محصوالت این مطالعات نتوانسته اند در این رشته مراحل فرآیند 
تولید دانش را طی نموده، پارادایم شهرسازی اسالمی را تحقق بخشند و درنتیجه به جریان غالب و کارآمد تبدیل بشوند. 
پاسخ این پرسش را باید در راهبردهایی دنبال کرد که به مثابه نقشه راه کالن تحقیقات عمل کرده و جایگاه پژوهش های 
انجام شده در فرآیند تولید دانش را مشخص می کنند. ازاین رو بر اساس روش فراتحلیل، راهبردهای مختلفی در مطالعات 
مختلف این حوزه، شناسایی شدند که می توانند الگوهای عامی جهت تولید علم دینی در سایر رشته ها نیز باشند. این 
راهبردها عبارتنداز: نقد مدرنیته، بومی سازی، دیالکتیک، سنت پژوهی، تحدید فقهی، ناب پژوهی، خردپژوهی، تمام پژوهی 
و نیازپژوهی. پس از طرح این گونه شناسی، سعی شده است انگاره های اصلی مندرج در هر راهبرد تبیین شده و با پیگیری 
نقش هر راهبرد در فرآیند شکل دهی پارادایم دانش اسالمی، ارزیابی جامعی از مزایا و معایب آن ها ارائه گردد. با توجه به 
این بررسی ها، به نظر می رسد ناکارآمدی جریان شهرسازی اسالمی، ریشه در راهبردهایی دارد که بر فعالیت های اصحاب 

این عرصه سایه افکنده است و عماًل توجه بسزایی به پیش فرض ها، اقتضائات نظری و ثمرات عینی آن ها نمی شود.
کلیدواژه ها: تولید علم دینی، مدیریت تحول در علوم انسانی اسالمی، پارادایم دانش اسالمی، شهرسازی اسالمی، 

گونه شناسی راهبردهای تولید علم.

ehsansharifian00@yahoo.com 1. دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
seyed466@yahoo.com )2. کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی )ره
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واکاوی عدم تطبیق سبک زندگی با مصوبات معماری و شهرسازی
با تأکید بر سطح اشغال و اقلیم

سارا بهمنی کازرونی1، امیرحسین جمشیدی2، علیرضا حیدری3

ما در خانه دو نیت را تعقیب می کنیم. به بیان دیگر در مفهوم س��کنی گزیدن تالش های ما معطوف به برآوردن دو 
خواسته است. نخست خواسته آسایش است. باید آسوده باشیم از آنچه ما را تهدید می کند و آسوده باشیم در اکتساب 
چیزهایی که نیازهای ما را بهتر مرتفع می کند. در دوره های مختلف تاریخی ش��اهد هستیم که انسان ها با ابداعات و 

ابتکارات خود تالش می کردند، تدابیری بیندیشند تا آنکه آسایش بیشتری برای خود فراهم آورند.
زمانی خانه، تنها سرپناهی بود در مقابل تهدیدات و به مثابه محافظ عمل می کرد. تهدیداتی مثل تابش شدید آفتاب، 
باد مزاحم و سرمای شدید. هرچه که بود، انسان تالش می کرد در برابر موانع بتواند مقاومت کند. در حقیقت خانه باید 
این نیازها را تأمین می کرد. از طرف دیگر به نیازهای انسان هم پاسخ می داده است؛ مانند نیاز به پخت وپز، استراحت، 
خلوت و... . این شیوه منجر به آن شده است که در دوران معاصر شکل سکنی گزیدن ما دچار تحوالت فراوانی شود و 

به این اعتبار سبک زندگی مان هم تغییرات فراوانی به خود ببیند و به تغییر و تحول خود ادامه می دهد.
در این مقاله با بررسی مقررات معماری و شهرسازی که الزامات و مصوبات موجود در بستر طراحی مسکن است، 
خواهیم پرداخت تا نس��بت میان مش��خصه های سبک زندگی در ایران و شکل محل سکونت را قیاس کنیم و رابطه 
میان این دو را موردبررسی قرار دهیم. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی این مسئله خواهد بود که مقررات معماری 
و شهرسازی، چه تأثیری بر عدم تحقق سبک زندگی دارند، این پاسخ ها نهایتاً عدم حضور سبک زندگی در معماری 
امروزی رقم میزند، و این س��بک زندگی بر زیس��تن در نوع خاصی از کالبد معمارانه تأثیر می گذارد که در این مقاله 

موردبررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها: سبک زندگی، مقررات معماری، معماری معاصر، مسکن ایرانی.

sara_bahmani1368@yahoo.com 1.کارشناسی ارشد معماری، مدرس دانشگاه آزاد واحد کازرون
2. پژوهشگر دکتری معماری، مدرس دانشکده هنر و معماری شیراز،

jamshidi.amirhossien@yahoo.com
3. دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد، واحد کازرون
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ارزیابی انتقادی معماری اسالمی در دوران معاصر

علی علی شیر1

معماری اس��المی مثل هر سنت معماری اصیل دیگر ریشه در مبانی هستی – معرفت شناختی ای دارد که معمار 
مسلمان با آن ها به ساحت معماری نزدیک شده و از ین طریق با مخاطبان خود وارد دیالوگ شده است تا مخاطبان 
او نیز بسته به اینکه با چه پیش فرض هایی به آثار او نگریسته باشند معانی متفاوتی را برای آن ها در نظر بگیرند. اما 
مهم تر از معانی متفاوتی که مخاطبان معماری اسالمی در تبیین و تفسیر آن ارائه می دهند تالش برای فهم این مطلب 
است که چرا معماری اسالمی نتوانست در عصر حاضر، شکوه و عظمتی را که قباًل داشت حفظ کند و صرفاً به تکرار 
و تقلید آثار گذشته با متریالهای جدید پرداخت، غافل از آنکه با تکرار و تقلید سبک های گذشته و تغییر دادن متریالها 
ازیک طرف، و نازیدن و تفاخر به گذشته ای که گذشته و رفته است از طرف دیگر، هیچ سنت اصیلی شکل نمی گیرد. 
البته پروفسور نصر در تبیین این سکون و اضمحالل هنر اسالمی به طور عام و معماری اسالمی به طور خاص، به درستی 
بر این عقیده اند که هر وقت و هرکجا که هنر اسالمی به اوج خالقیت و کمال دست یافته جریان عقالنی - معنوی 
سنت اسالمی با اقتدار حضورداشته است، و برعکس هر وقت وجه معنوی عقالنی اسالم دستخوش اضمحالل گشته 
یا غایب شده، از کیفیت هنر اسالمی هم کاسته شده است. اگرچه تبیین پروفسور نصر درست می نماید اما مسئله این 
است که آیا می توان در عصر انیشتین با تکرار و تقلید سنت های فلسفی عرفانی گذشته به مثابه مبنای هنر و معماری 
اسالمی به یک سنت هنری اصیل دست یافت؟ آیا آن سنت های عرفانی فلسفی نباید با عیار نقد سنجیده شوند تا بعد 
از دیالوگ با میراث علمی - فلس��فی - هنرِی معاصر، با ظاهری دیگر در هنر و معماری اس��المی عصر حاضر تجلی 
یابند؟ ما در این مقاله به نقد مشهورترین تبیین های معماری اسالمی می پردازیم و در مسیر ارائه رویکردی جدید در 

تبیین و تفسیر معماری اسالمی گام برمی داریم.
کلیدواژه ها: معماری اسالمی، هستی شناسی، معرفت شناسی، معماری معاصر.

ali.alishir@gmail.com 1. مدرس مدعو دانشگاه پیام نور. واحد کاشمر



چکیده مقاالت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

385

شاخصه سازی کیفیت مسکن ارزان قیمت با نگرش اسالمی

پریسا محمدصادقی1، مهدی حمزه نژاد2

در سده اخیر با گسترش دولت های جدید سیاست های گوناگون دولتی در زمینه توسعه مسکن ارزان قیمت در دنیا 
و به ویژه کشورهای اسالمی دنبال شده که در بیشتر آن ها فاقد سطح حداقلی از کیفیت بوده اند و یا در صورت تأمین 
کیفیت برای اقشار ضعیف اجتماعی غیرقابل دسترس بوده اند. بر این اساس تعریف مرز حداقلی کیفیت به ویژه بر اساس 
ارزش های اسالمی و ایرانی اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه در تحقیقات زیادی کیفیت و شاخص های مسکن مطلوب از 
منظر اسالم بر اساس آیات و روایات و احادیث تنظیم شده اند ولی در هیچ یک به رابطه سطوح اقتصادی با این سطوح 
کیفی توجه نشده است در حالی اقتصاد عامل مداخله گر جدی در تعریف کیفیت است. این تحقیق قصد دارد توجه به این 
شاخصه های کیفی را در سه سطح اشرافی، متوسط و فقیرانه موردبررسی قرار دهد. شاخصه های کیفی مسکن بر اساس 
تحقیقات قبلی حریم، عدم مرتفع سازی، وسعت، آرامش سکونتی خانه، شرافت مکانی )به لحاظ روابط اجتماعی(، روابط 
همسایگی، عناصر طبیعت گرایی، تزیینات انتخاب شدند و تحلیل ها با تشریح استنباطی محقق و تأیید خبرگانی آن ها 
صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده همه شاخصه های فوق برای اقشار ضعیف نیز تحقق پذیرند و اولیای 

دینی گذشته و امروز برای هر دو کرانه باال و پایین اقتصادی این امر الگوسازی ارزشمندی ارائه نموده اند.
کلیدواژه ها: اقتصاد، کیفیت، مسکن اسالمی.

1. کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، نویسنده مسئول
mohammadsadeghip@yahoo 
2. استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
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بررسی تأثیر قواعد اخالقی- فقهی در تنظیم قانون مدنی و مصوبات شورای عالی 
شهرسازی و معماری

رهیافتی بر اصالح ساختار شورای عالی و کمیسیون ماده »5« طرح تفصیلی

سید مجید هاشمی طغرالجردی1

شناخت ارکان معماری شهر سنتی در گرو شناخت علوم اسالمی و قواعد حقوقی انتظام بخش به آن می باشد. تعالیم 
اسالمی به سه حوزه مرتبط عقاید، اخالق و فقه تقسیم شده است. اخالق به عنوان نظام کنترل کننده ی رفتارها به تعریف 
حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعت را بیان می نماید. نظر به اینکه هر فضا متناسب 
با الگوی رفتاری ساکنینش شکل می گیرد، سازوکار تفسیر و اجرای شریعت در فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای 
سنتی رخ داده و محیط آن ها درواقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرایند برنامه ریزی و اجرا محسوب می گردد. این 
مقاله برای فهم دالیل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سؤال روبرو بوده که مابین علوم اسالمی با حقوق 
مدنی و همچنین ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی معاصر ایران چه رابطه ای وجود دارد؟ این پژوهش که با روش 
مطالعات تحلیلی- توصیفی شروع شده، نشان می دهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخالق 
و فقه شکل گرفته ولی جدائی این رابطه در تدوین ضوابط معماری و شهرسازی معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت 
شده و مهم ترین دلیل شکل گیری حکومت اسالمی که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم می باشد 
را به ش��دت مورد تعرض قرار داده اس��ت. در شریعت اسالمی مسلمانان موظف شده اند هر یک از رفتارهای خود را در 
ترازوی صفاتی چون »واجب«، »مستحب«، »مباح«، »حرام« و »مکروه« قرار داده، درستی یا نادرستی آن را سنجیده، 
نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند لذا عمل حرامی همانند تعرض به حریم خصوصی خانه دیگران اصواًل با 
طبیعت انس��ان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده، برای سهولت فروش تراکم که یکی از مهم ترین 
دالیل نابسامانی کالن شهرهای ایران ازجمله تهران می باشد ساختار کمیسیون ماده »5« تغییر یافته و با نبودن نهاد 
فقهی حقوقی همانند شورای نگهبان در شورای عالی شهرسازی این شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی 

sm.hashemi50@gmail. .1. دکترای معماری و استادیار دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان مأمور در دانشگاه شهید رجایی تهران
com
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شده است. الزم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری نباید رذایل اخالقی را رشد دهد و فضایل 
اخالقی چون توجه به حالل و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.

کلیدواژه ها: قواعد اخالقی- حقوقی، حالل و حرام، عدالت اجتماعی، کمیسیون ماده »5« شورای عالی، قانون 
مدنی.
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بررسی تطبیقی در مفهوم و مبانی طراحی اشیا از منظر ایرانی- اسالمی1
)نمونه پژوهش: ظروف خانگی قرون اولیه اسالمی(

پردیس بهمنی2

اش��یا نقش قابل توجهی در زندگی و به تبع آن، تمدن و فرهنگ دارند. انس��ان همواره کاربر اشیا است و عالوه بر 
کاربردهایی که از هر ش��یء انتظار می رود، نقش، فرم و تزیینات آن ها نیز موردنظر قرار می گیرد و در ادراک و ارتباط 
انسان و اشیا قابل اهمیت می باشد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر طراحی ظروف خانگی به عنوان 

زیرمجموعه اشیای مورداستفاده در قرون اولیه اسالمی ایران است.
روش تحقیق این پژوهش در گروه تحقیقات کیفی و به صورت تاریخی – تفسیری می باشد. با توجه به رویکرد 
زمینه گرایی، س��ه مقوله ساختار ظاهری، ساختار عملکردی و س��اختار محتوایی برای طراحی ظروف خانگی طراحی 
گردید. سپس، ابتدا اوضاع اجتماعی سده های مورد نظر موردبررسی و تحقیق قرار گرفته و آنگاه طبقه بندی ظاهری و 
محتوایی ظروف خانگی به صورت جداگانه بررسی شده است. در طبقه بندی ظاهری ظروف خانگی این قرون، با توجه 
به جنس اشیا، که اولین عنصر از عناصر گشتالت می باشد، سه گروه شیشه، سفال و فلز، هفت گونه مختلف ظروف 
خانگی شناسایی گردیده و خصوصیات هر کدام تعریف شده است. در مرحله بعد با توجه به نقش جغرافیا، اقلیم، عوامل 
فرهنگی و مذهبی، در زمینه گرایی فرهنگی – اجتماعی، با معرفی نمادها و نقوش جلوه گر ش��ده در ظروف خانگی، 
طبقه بندی محتوایی صورت گرفته که درنهایت نقوش مرتبط با نور و آب از اهمیت ویژه ای در هویت سازی این ظروف 

برخوردار بوده است.
با توجه به هدف و فرضیه پژوهش، عوامل مؤثر بر طراحی ظروف خانگی ایران در قرون اولیه اسالمی، جغرافیا و 
اقلیم، سنت های مذهبی قبل از اسالم، تفکر و باورهای اسالمی و به وجود آمدن گروه های اجتماعی به همراه آداب و 
عادات غذایی ایرانی مسلمان است. نتیجه این پژوهش، طراحی و شکل گیری ظروف خانگی را در چهار بخش: ساختار 

1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری پژوهش هنر در دانشگاه هنر نگارنده می باشد که در شانزدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی 
از سوی جهاد دانشگاهی در سال 1395 مورد تقدیر قرار گرفته است

2. bahmanip@iust.ac.ir
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و ترکیب بندی ظروف، بازتاب س��نت های کهن، تأثیر از باورهای اس��المی و هماهنگی با نیازهای استفاده گران، ارائه 
می نماید. به نظر می رسد در بسیاری از ظروف خانگی، سنت های کهن و باورهای اسالمی در نقش و فرم های نمادین 
مرتبط با آب و نور با هم ترکیب شده است. به عنوان مثال نقوش هندسی عناصر طبیعت مانند آب، زمین و خورشید، 
در کنار نقوش گیاهی به صورت نقوش اس��لیمی و برگ و نیم برگ مخصوصاً در ترکیب با نقوش کتیبه ای به چش��م 
می خورند و نقوش حیوانی نیز در تنوعی از تجرد و انتزاع به تصویر کشیده شده اند که به نظر می رسد ریشه در تفکر 
نمادین طراحان داشته است. نقوش انسانی نیز عالوه بر تصویرگری شاهان و جنگجویان، شخصیت های اسطوره ای 
مرتبط با آب و نور را می نمایانند. در نهایت نگارنده کلمه مخفف ماناک را جهت معرفی مبانی طراحی اشیا در قرون 

اولیه اسالمی ارائه می نماید.
کلیدواژه ها: طراحی، نقش و نماد، زمینه گرایی، ظروف خانگی، قرون اولیه اسالمی، هنر اسالمی، ماناک.
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 تأثیر سیمای خانه در طبقات اقتصادی شهر مشهد
 بر آسیب های اجتماعی

وحیده فکری1

ش��کاف و جدایی گزینی اجتماع��ی )social segregation( در روند تح��والت فضایی- کالبدی محالت و مناطق 
مختلف یک شهر پدیده مطلوبی نیست و موجب تفکیک طبقات اجتماعی در شهر می شود که می تواند منشأ اصلی 
برخی دوگانگی ها و تضادهای جدی بین محالت باال و پایین طبقات اقتصادی- اجتماعی گردد )خیرالدین 1392، 43(. 
یکی از مهم ترین تضادهای قابل مشاهده، تضاد بین سیما یا نمای خانه ها در طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی شهر 
است. ازاین رو تحقیق حاضر به بررسی نابرابری های سیمای خانه در طبقات اقتصادی شهر مشهد و چگونگی ارتباط آن 
با آسیب های اجتماعی پرداخته است. درواقع در پی پاسخ به این سؤاالت است که سیمای خانه )نما( چگونه باشد که 
اختالف طبقات اقتصادی منجر به اختالف طبقات اجتماعی نشود؟ تأثیر سیمای خانه بر سیمای شهر و رابطه ی آن با 
طبقات اقتصادی چگونه است؟ کدام نوع نما حرمت و شأن انسانی را حفظ می کند؟ روش تحقیق، توصیفی استداللی 

بوده و سطح درآمد به عنوان معیاری برای طبقه بندی محالت شهر مشهد انتخاب گردید تا امکان مقایسه ایجاد شود.
کلیدواژه ها: سیمای خانه، طبقات اقتصادی، طبقات اجتماعی، آسیب های اجتماعی.

Raha_f41@yahoo.com ،)1.  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته معماری اسالمی، دانشگاه بین المللی امام رضا )ع
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 انسان خودشکوفای اشتداد یافته مالصدرا و نمود آن
 در طراحی معماری کمالگرای انسانی

عاطفه ظریف فیروز عسگری1، مهدی حمزه نژاد 2

معماری با ساختارهای فکری و اندیشه ای افراد بسیاری در طول تاریخ عجین بود است. انسان شناسی به عنوان یکی 
از تأثیرگذارترین ارکان بر تمامی اعمال بشر، و علی الخصوص معماری شایسته مطالعه می باشد که البته نظریات مختلفی 
در این باب از دانشمندان و فالسفه موجود است. معماران امروز بیشتر در پی یافتن مدلی هستند که پاسخگوی رفتارهای 
انسانی باشد اما با مطالعه بیشتر بر روی انسان ها و پژوهش های انسان شناسی می توان دریافت که تنها توجه به عوامل 
رفتاری در طراحی نمی تواند درجه رضایت کاربر را باال برد، همان گونه که در مطالعات علمی روانشناس انسان گرا مازلو 
اثبات شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بررسی روابط در پی یافتن فاکتورهایی برای ایجاد یک 
کیفیت بهتر برای معماری بر اساس مدل های ارائه شده از انسان توسط یک حکیم مسلمان و یک روانشناس انسان گرای 
غرب است. بر اساس یافته های این پژوهش مدل های استکمالی ارائه شده توسط مازلو و مالصدرا علی رغم تفاوت های 
بینشی و روشی شباهت های فراوانی به هم دارند با این نکته که مدل مالصدرا کامل تر و شامل تر از مدل مازلو می باشد. 
در پژوهش حاضر مدل های نظری استکمال انسانی مالصدرا و مازلو به نوعی با استفاده از مفاهیم استنباطی واسطه ای 
به نظام های کالبدی، کارکردی یا معنایی نسبت داده شده، و ترجمان این نظام ها در جسم معماری به عنوان چک لیست 

طراحی معماری کمال گرای انسانی با توجه به مدل های استکمالی مازلو و مالصدرا ارائه شده است.
کلیدواژه ها: استکمال انسان – نفس – نیازها – مظاهر کمال – معماری کمالگرا.

1. دانشجو کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه امام رضا )ع(
atefeh.zarif@imamreza.ac.ir 

hamzenejad@iust.ac.ir 2. دکترای معماری- عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
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 تشخص خود جمعی از منظر عالمه طباطبایی و شهید مطهری و نمود آن 
در معماری و شهرسازی

عاطفه ظریف فیروز عسگری1، مهدی حمزه نژاد 2

»خود جمعی« یا »من جمعی« مولود حیات اجتماعی است. هویت یا شخصیت از دو منظر قابل بررسی است یکی 
فردی دیگری جمعی. دراین باره مفس��ران زیادی از ش��اخه های مختلف علوم انسانی نظریاتی را مطرح کرده اند ازجمله 
فالسفه، روانشناسان، جامعه شناسان و... . اما بررسی این مفهوم در علوم اسالمی و اثبات پدیده هایی که مولود این خود 
جمعی می باشد تابه حال کمتر موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر آن است که وجود اصیل »خود جمعی« یا 
هویت اجتماعی را از منظر عالمه طباطبایی و شهید مطهری توصیف و روش اثبات آن را تبیین و با نظریات مشابه غرب 
مقایسه و همچنین چگونگی نمود خود جمعی در معماری و شهرسازی را بیان کند. پژوهش حاضر بر اساس اطالعات 
کتابخانه ای و اسنادی پایه گذاری شده و به مدد روش کیفی و استدالل منطقی به بررسی چگونگی اثبات نمود برخی از 
پدیده های جمعی در معماری و شهرسازی با استفاده از نظریه تشخص خود جمعی می پردازد. طبق نتایج به دست آمده در 
فرهنگ اسالم هویت جمعی در عین تشخص هویت فردی اصالت دارد و پدیده های مولود این خود جمعی در معماری و 
شهرسازی، ازجمله هویت قومی و درنتیجه معماری اقوام، محله و محله محوری، سکونت فامیلی و کهن الگوها با استفاده 

از مفاهیم مستخرج از نظریه تشخص خود جمعی توصیف و توجیه می گردند.
کلیدواژه ها: اجتماع، فرد، خود جمعی، هویت.

1. دانشجو کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه امام رضا )ع(
atefeh.zarif@imamreza.ac.ir

hamzenejad@iust.ac.ir .2. دکترای معماری- عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
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 استفاده از وقف و مفاهیم آن 
در طراحی بنای فرهنگی یادمان ربع رشیدی

شایسته شهبازی1

وقف یکی از سنت های مورد تأکید در تعالیم اسالمی است و در رشته های مختلف علمی و کاربردی موردتوجه قرار 
دارد. کوشش های فکری صورت گرفته در حوزه دانش معماری و شهرسازی، نشانگر وجود اشکال و آسیب هایی است 
که منجر به عدم استفاده کاربردی از این سنت در بخش های مختلف صنعت ساختمان و طراحی ها شده است. این مقاله 
با توجه به مطالعات انجام گرفته و با استفاده از روش تحقیق کیفی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان 
با استفاده از آموزه های فرهنگی وقف اقدام به طراحی یک بنای یادمان در منطقه ربع رشیدی نمود؟ در ابتدا با بررسی 
مبانی وقف و سابقه آن اطالعات اولیه ارائه شده و سپس با استفاده از موارد مشابه فرهنگی، درس آموخته های متناسب 
موردبررسی قرار گرفته و در آخر با استفاده از این یافته ها و مصادیق مرتبط با آن اقدام به طراحی در سایت منتخب در 
منطقه می گردد. نتایج طراحی نشان می دهد با استفاده از قابلیت های مختلف وقف و تأثیرگذاری آن بر فرهنگ جامعه و 
آموخته های دوران اسالمی، می توان مرکزی فرهنگی در جوار منطقه ربع رشیدی طراحی نمود و از کارکردهای مناسب 

آن برای ارتقاء سطح فرهنگ ساکنان بهره برد.
کلیدواژه ها: ربع رشیدی، وقف، بنای فرهنگی، یادمان، طراحی معماری.

 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
Shahbazi.shayesteh@yahoo.com 
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مدل استراتژیک عدالت اجتماعی و فضایی در شهر آرمانی اسالم

بهزاد عمران زاده 1

شهر اسالمی مفهومی است که با نظر به شرایط فعلی کشور و دغدغه های ایجادشده در زمینه نظریه پردازی در زمینه 
الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت در راستای دستیابی به تمدن نوین اسالمی، با داشتن ظرفیت بین رشته ای بودن و عینی 
بودن، می تواند محور اندیشهورزی و نظریه پردازی متخصصان علوم اجتماعی و انسانی قرار گیرد. نگارنده در مقاله حاضر 
تالش نموده است با یک روش علمی جدید و با بهره مندی از منابع اسالمی موجود و در راستای تدوین مبانی نظری 
شهر اسالمی به عنوان عینیت الگو و تمدن اسالمی، در زمینه یکی از ابعاد این شهر که یکی از اصلی ترین و مهم ترین 

چالش های شهرهای معاصر نیز می باشد، یعنی عدالت اجتماعی و فضایی به تولید مبانی و نظریه اقدام نماید.
عدالت یکی از متاکانسپت ها و یا کالن مفاهیمی است که تقریباً در تمامی حوزه های معرفتی از جهان بینی گرفته 
تا اخالق، سیاست، حقوق و ...؛ و کل سطوح حیاط بشری )فردی، اجتماعی، مادی، معنوی و ...( و در تمامی دوران ها 
)از قدیم تا به امروز( مطرح بوده اس��ت و نظریات متعددی توسط اندیشمندان مکاتب مختلف و با رویکردهای متنوع 
درخصوص آن ارائه ش��ده اس��ت. بر همین اساس و با نظر به اهداف عالیه ی نظام جمهوری اسالمی ایران در راستای 
تحقق تمدن نوین اسالمی، مقاله حاضر بخشی از تالش علمی است جهت دستیابی به یک نظریه بومی مکتبی در 

خصوص مفهوم عدالت و اندیشهورزی در محیط آن.
کلیدواژه ها: شهر اسالمی، عدالت فضایی، اصول، راهبرد، راهکار، مدل مفهومی.

omranzadeh@ut.ac.ir 1. دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
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اخالق حقوق محور و بلندمرتبه سازی
مطالعه موردی: برج مسکونی باران 2 مشهد

سبحان شریفی1

امروزه طراحی ش��هرها با مشکالت عدیده دست به گریبان است که سبب کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده 
است. این مسئله به خصوص در کالن شهرها جدی تر احساس می شود. چراکه مدیریت شهری نمی تواند پیوندی پایدار 
میان نیازهای جدید و پیشینه شهر برقرار نماید. یکی از این نیازهای جدید، اسکان جمعیت فزاینده و جانمایی عملکردها 
در زمین های محدود شهری است. پاسخی که به این مسئله در شهر مشهد داده شده است، افزایش تراکم و به تبع آن 
ایجاد پدیده بلندمرتبه س��ازی است. گرچه در مدیریت صحیح شهری ابتدا بایسته ها و نبایسته های پدیده ای همچون 
بلندمرتبه سازی شناخته و سپس با برنامه ریزی قبلی دست به ساخت وساز زد، اما به نظر نمی رسد که در مشهد چنین 

روندی طی شده باشد و شاهد رشد قارچ گونه برج ها هستیم.
این مقاله پدیده بلندمرتبه سازی را از دیدگاه اخالق حقوق محور بررسی می کند چراکه این دیدگاه ضمن اینکه احقاق 
حقوق همه گروه ها ذی نفع را دربردارد، با جهان بینی الهی که انسان را به عنوان خلیفه خداوند در برابر عالم و آنچه خارج 
از وجود انسان خلق شده مسئول می داند، نیز مطابقت دارد. برای این منظور، پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی 
ابتدا بامطالعه اسناد کتابخانه ای، به معیار و مالک هایی در این زمینه پی برده و سپس این معیارها را در یک نمونه موردی 

مشخص )برج باران مشهد( مورد واکاوی قرار داده است.
پرسش هایی که این مقاله به دنبال یافتن پاسخ آن است، این سؤاالت است که شهروندان چه حقوقی در برابر معمار 
دارد؟ همچنین معمار چگونه می تواند این حقوق را محقق سازد؟ با بررسی و جمع آوری و طبقه بندی حقوق طرف های 
مقابل معمار، وظایف معمار متناظر با این حقوق تعیین خواهد شد. در پایان چگونگی رعایت این وظایف در پروژه برج 

مسکونی باران 2 بررسی شده و سپس ضوابط طراحی با ممیزی اخالق حقوق محور پیشنهادشده است.
کلیدواژه ها: اخالق حرفه ای، اخالق حقوق محور، معماری، بلندمرتبه سازی، برج مسکونی باران 2 مشهد.

yahoo.com@s.sharifi93 1. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه امام رضا )ع( مشهد
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بررسی و تطبیق صفات نادان شهرهای فارابی با شهرها و محله های معاصر )شهر مشهد(

وحیده فکری1

حکیم ابونصر فارابی، فیلس��وف برجستة مسلمان که به حق، پدر فلسفة اس��المی نامیده می شود در دو اثر بسیار 
مهم و ارزشمند خویش؛ « سیاست المدنیه »و« آراء اهل مدینة فاضله »به ویژگی هایی در شهرها و ساکنین شهرها 
اشاره کرده است. فیلسوفی که برای نخستین بار در تاریخ فلسفه اسالمی از شهری آرمانی و از خصائص اجتماع مدنی 
سخن به میان آورد. این پژوهش به دنبال ارتباطی است میان نادان شهرهای فارابی و نادان محله های امروز، که آیا 
می توان این دو را با هم تطبیق داد یا خیر؟ اگر می ش��ود نمود کالبدی و ش��خصیتی صفات نادان ش��هرها و مردم آن 
چگونه است؟ همچنین می توان از خالل آن ها و تحقیق و تفحص در متن موضوعات آن، و با یررسی و تطبیق نشانه ها 
با شهرهای معاصر، نقدی بر امروز داشت. لذا هدف این تحقیق شناسایی دقیق ویژگی های کالبدی نادان شهرها بر 
اساس جستجوی متنی و تطبیق آن با شهرهای معاصر جهت نقد وضع موجود نیز است. در این پژوهش که در آن از 
روش های اسنادی ( کتابخانه ای(، تحلیل محتوای متن، روش دلفی بهره برده شده، سعی شده است تا با رویکردی ویژه 

و مشخص و به زبانی گویا به ویژگی های نادان شهرهای فارابی اشاره گردد.
لذا با توجه به ویژگی های کالبدی نادان محله ها که با استفاده از تحلیل متون و روش دلفی به دست آمد، و سنجش 
آن ها با س��رانه های مطلوب کاربری ها در محله، می توان به نارس��ایی ها و دالیل به وجود آمدن نقص های شخصیتی 
و تفکر افراد پی برد. مهم ترین بخش پژوهش، به دس��ت آوردن نمود کالبدی صفات نادان شهر فارابی در محله های 

امروزی ست.
کلیدواژه ها: فارابی، نادان شهر، نادان محله.

1. raha_f41@yahoo.com
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روش تحقیق در شهرسازی اسالمی )برنامه ریزی شهری(

سید مصطفی حسنی1، علی حجازیان2، محمدحسین گلکار3، عبداهلل صادقی4

گزاره های دین استراتژی های الزم را جهت برنامه ریزی و مدیریِت جوانب مختلف زندگی ارائه نموده اند و راهبرد 
فّعال سازی و کارآمدِی دین در عرصة زندگی نگرش سیستمی و استراتژیک به گزاره های دین است. یکی ازعرصه های 
تحقق جلوه مدیریت دین شهر می باشد. شهرسازی اسالمی می تواند کارآمدی دین را در عرصه شهر نمایان سازد. برای 
علم شهرسازی اسالمی، در وضعیت موجود روش تحقیق منسجمی تنظیم نگردیده است؛ در روش تحقیق شهرسازی 
نیاز به موضوع شناسی دقیقی، برای کشف مسائل و تولید شبکه مسائل و کشف جواب آن ها در شهرسازی اسالمی 
داریم. آنچه در شهرسازی از آن بحث می گردد، قسمت جسمانی شهر-کالبد و فضای شهری- است کالبد و فضا تحت 
عنوان عام جسم شهر ادغام شده و اصل موضوع شهرسازی قرار داده شده اند. به تعبیری، تمامی ریز موضوعات تحت 
اصلی که کالبد و فضا یا جسم شهر است جمع می گردند. و سپس به تولید شبکه مسائل شهرسازی می پردازیم. برای 
رس��یدن به مدل راهبردی شهرسازی اسالمی، روش تحقیق ش��بکه ای مطلوب ترین روش در تولید آن است. روش 
تحقیق در این نوشتار تلفیقی از روش کتابخانه ای، تحقیق موردی، تحقیق ترکیبی، سیستمی است. این روش با رویکرد 
اجتهاد سیس��تمی صورت می پذیرد. که بر اساس منابع دین با روش اجتهاد جواهری بعالوه منطق استنباط فرآیندها 
حاصل می گردد، در این مقاله برانیم تا با شبکه س��ازی از گزاره های دین در موضوع شهرس��ازی و اس��تفاده از اجتهاد 

سیستمی، به تولید »مدل راهبردی« شهرسازی اسالمی بپردازیم.
کلیدواژه ها: دین، شهرسازی، شبکه، اجتهاد سیستمی، مدل راهبردی.

1. دانش پژوه حوزه علمیه خراس��ان، س��طح چهار )معادل دانش��جوی دکترا( محقق موسس��ه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم، 
 mostafa4hasani@gmail.com

2. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
3. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم

abdollah.sadeqi@gmail.com4. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم؛
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نقشه راه شهرسازی اسالمی جهت تحقق تمدن نوین اسالمی

علی حجازیان1، سید مصطفی حسنی2، محمدحسین گلکار3، عبداهلل صادقی4

گزاره های راهبردی دین اسالم در دنیای امروز توانایی دارد فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه ای را باز کند. به این 
پدیده ای که در انتظار آن هستیم »تمّدن نوین اسالمی« می گوییم روش تفّکر شبکه ای که محصول دید کالن و جامع 
نسبت به موضوعات است، سکوی جهش علمی و عملی به سوی حقائق هستی است. از سویی شهر را می توان رحم و 
ظرف ایجاد تمدن نوین دانست. ازآنجاکه برای رسیدن به هر تمدنی نیاز به مدل سازی بر اساس نقشه راهی می باشد. و 
با توجه به نقشه راه تمدنی، هر تمدنی برای تحقق در عالم خارج، نیاز به الگوی توسعه و پیشرفِت مخصوِص آن تمدن 
دارد. یکی از زیرساخت های اصلی تمدن، شهر است که به علت تجلی و نمود سیستم های دیگر در آن جایگاه ظرف 
گونه در تبلور و نمایش تمدن دارد. افراد بر اساس زاویه نگاه خود تعاریفی از شهر ارائه کره اند، شهر با نگاه شهرسازانه 
این گونه تعریف می گردد، که به احواالت جسم، کالبد و فضای شهر می پردازد،. نوع تحقیق انجام گرفته در این مقاله 
بنیادی بوده و اطالعات به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی از زاویه دید 
شهرس��ازی اسالمی ابتدا یک نقشه راه برای آن تنظیم می نماییم. ازاین رو در این مقاله برانیم تا نقشه راه شهرسازی 

اسالمی در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی را به نگارش در بیاوریم.
کلیدواژه ها: تمدن، تمدن نوین اسالمی، شهر، شهرسازی، نقشه راه.

1. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم
2. دانش پژوه حوزه علمیه خراس��ان، س��طح چهار )معادل دانش��جوی دکترا( محقق موسس��ه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم 

mostafa4hasani@gmail.com
3. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم

abdollah.sadeqi@gmail.com 4. محقق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم



 کمیسیون تخصصی
تمـدن نوین اسالمی
18 چکی�ده مقاله
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 نقش علوم انسانی اسالمی در تمدن نوین اسالمی 
از نگاه مقام معظم رهبری

مهدی ابوطالبی1

تمدن نوین اسالمی ایده ای است که توسط مقام معظم رهبری به عنوان آخرین مرحله از مراحل پنج گانه در فرایند 
تحقق اهداف نهضت امام خمینی )ره( مطرح شده است. سؤال اصلی این مقاله این است که برای رسیدن به این هدف، 
علوم انسانی اسالمی چه نقش و جایگاهی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید تعریف تمدن نوین اسالمی و اصول و 
مختصات آن و لوازم و مقدمات تحقق آن از نگاه مقام معظم رهبری تبیین شود تا جایگاه علوم انسانی در فرایند تحقق 

تمدن نوین اسالمی روشن شود. 
نکته دیگر این که نو بودن تمدن نوین اسالمي به تفاوت آن با تمدن اسالمي گذشته و تمدن جدید غربي است. به 
نظر مي رسد با توجه به تعریف رهبري از تمدن نوین اسالمي، علوم انساني اسالمي از چند جهت در تحقق این تمدن 

تأثیرگذار است:
1. براي تحقق برخي از بخش  هاي صورت ابزاري تمدن یعني علم، سیاست و اقتصاد قطعا نیازمند شاخه هایي از 

علوم انساني مثل علوم سیاسي و علوم اقتصادي و علوم اجتماعي هستیم.
2. همچنین براي تحقق پایه تمدن یعني تعالي معنوي انسان، یعني فرهنگ و بینش و معرفت انساني، قطعا نیازمند 

مباحث فرهنگي و معرفتي علوم انساني از جمله مباحث جامعه شناختي هستیم. 
3. همچنین جهت تحقق پیشرفت همه جانبه انسان که از عناصر اصلي تمدن است نیازمند الگوهاي پیشرفت 
هستیم که بسیاري از مواد آن در مباحث علوم انساني از جمله سیاست، اقتصاد، و جامعه شناسي فراهم مي شود.

4. همچنین از آن جا یکي از مختصات تمدن اسالمي جوشش از درون و تقلیدي نبودن آن مي باشد و این تمدن 
داراي وصف اسللالمي است و یکي از مالکهاي نو بودن آن متفاوت بودن از تمدن موجود غربي است قطعا 

نیازمند تولید علوم انساني اسالمي و الگوي اسالمي ایراني پیشرفت هستیم.
کلیدواژه ها: تمدن نوین اسالمی، علوم انسانی، علوم انسانی اسالمی، پیشرفت، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

1. استادیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(.
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نگاه مقایسه ای به معرفت شناسی ساختارگرا و تکامل گرا در تحول علوم انسانی و تأثیر آن در 
مهندسی تمدن نوین اسالمی

ابراهیم صادقی1، محمدرضا خاکی قراملکی2

بی شک تمدن ها تجسد عینی، ارزش ها و ایدئولوژی های اجتماعی است. که نقش مستقیم و اساسی در تغییر الگو 
و سبک زندگی فردی و اجتماعی جوامع ایفاء می کند. اما مهندسی یک تمدن و توسعه اجتماعی بدون مجهز شدن به 
ابزار و علوم الزم امکان پذیر نیست. علوم و دانش ها، در یک شبکه هماهنگ و درهم تنیده، نرم افزاری است که حاکمیت 
ارزش های مکتبی را در عینیت اجتماعی در قالب تمدن تحقق می بخشللد. در این میان علوم انسانی در شبکه دانش 
از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار اسللت. اما خود تحول در علوم انسللانی، ریشه در مبانی نظری آن دارد، که مبانی 
معرفت شناسی علوم مؤلفه کلیدی در این تحول می باشد. درحقیقت معرفت شناسی به عنوان تئوری تحلیل و توصیف 
دانش، تالش می کند با نگاه درجه دو، الگو و مدل معرفت و فهم بشللر را نسللبت به موضوعات و واقعیات اجتماعی و 
مادی عالم ارائه کند. یعنی تحلیل محتوای دانش و واقعیت فهم و مکانیسم فهم و تعیین معیار صحت دانش، از وظایف 
و کارکردهای معرفت شناسللی است. لذا معرفت شناسی با تحلیلی که از هویت و ماهیت دانش و معرفت ارائه می کند 
و با حضور تعیین کننده، در داوری نسبت به صحت وسقم نظریه های علمی، نقش اساسی در تحول علوم و به تبع در 
مهندسللی تمدن ایفاء می کند. اما در این رابطه دسللتگاه های معرفت شناختی نسبت به واقعیت فهم و محتوای دانش 
مواجهه یکسانی ندارند. بر این اساس اختالف در آن، منشأ اختالف در چگونگی و چیستی تحول علوم و مهندسی تمدن 
می گردد. یعنی اختالف منظر و پاردایم های نظام های معرفتی، در معیار صحت دانش، تحلیل دانش به مثابه امر مادی 
یا امری انتزاعی، یا به مثابه ابزار تصرف، روش تحقیق و نقش اراده در فهم، منجر به اختالف در تحلیل الگوی فهم و 
تبعا محتوای علم خواهد داشت. اما در این میان به تحلیل و مقایسه اختالف دو پارادایم معرفت شناختی می پردازیم، که 
یکی با رویکرد انتزاعی و ذات گرایانه و بسیط، با شاخص انکشاف و تطابق به واقعیت، به علم نظر می کند و دیگری 
با رویکرد ارتباطی و تقومی نسبت به واقعیت علم، تکامل کمی و کیفی را دردانش باور داشته و دانش را ابزار تصرف 

sadeghi8208@gmail.com .1. محقق و عضو گروه پژوهشی فرهنگستان علوم اسالمی
mrkhkai54@gmail.com .2. دانش آموخته مرکز تخصصی علم کالم، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی
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و تغییر واقع تلقی می کند. تبعا این دو پارادایم معرفتی، نقش آفرینی متفاوتی در تحول علوم انسانی، به تبع درمهندسی 
تمدن اسالمی خواهد گذاشت.

کلیدواژه ه�ا: ذات نللگاری، تکامل پذیری، مهندسللی تمدن، فاعل شناسللا، واقع گرائی، تحول علوم انسللانی، 
معرفت شناسی اجتماعی، معیار صحت، کل گرائی، نظام سازی، کشف، تصرف واقع.
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درآمدی بر الگوی دستیابی به علوم انسانی اسالمی
 بر اساس اندیشه تمدنی مقام معظم رهبری

مصطفی جمالی1، علیرضا جمالی2، عباس درویشی3

انقالب اسالمی به جهت مبتنی بودن بر معارف عمیق، جامع و جهان شمول اسالم راهی جز تحقق تمدن اسالمی 
با تمام لوازم تمدنی آن در عصر حاضر ندارد، و از ارکان اساسی تمدن اسالمی، علوم انسانی اسالمی می باشد و لذا مقام 
معظم رهبری در باب تولید علوم انسانی تأکیدات فراوان داشته اند و عالوه بر آن در ابعاد مختلف این هدف فرمایشات 
مختلفی با مخاطبین متفاوت داشته اند. لذا الزم است با نگاهی جامع به این فرمایشات، به الگوی جامع در باب تولید 
علوم انسانی دست پیدا کنیم، الگویی که بتواند تمام تناسبات درونی و بیرونی تولید علوم انسانی را مالحظه کند. در این 
مقاله ابتدا جایگاه علوم انسانی در ساخت تمدن اسالمی مبتنی بر اندیشه تمدنی رهبری معین گردیده است و سپس 
فرمایشات ایشان در باب علوم انسانی در سه حوزه »محتوا، برنامه، سازمان« تحول بررسی گردیده است. در باب محتوا 
مباحث ایشان در سه حوزه »مبانی، مسائل، کارآمدی« و در باب برنامه فرمایشات ایشان در سه حوزه »سیاست گذاری، 
نقشه تحول، برنامه تحول« و در باب سازمان تحول، فرمایشات ایشان در باب وظیفه سه نهاد »حوزه، دانشگاه، نظام 

اجرایی« بررسی می گردد.
کلیدواژه ها: علوم انسانی اسالمی، تمدن.

mo.jamali313@gmail.com 1. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی، با رتبه استادیار
2. دانشجوی ارشد، فلسفه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم )ع(

3. دانشجوی ارشد، جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم )ع(
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بررسی ماهیت، مؤلفه ها و روند تحول در علوم انسانی به مثابه نرم افزار تمدن نوین اسالمی 
از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای

سید هادی موسوی1

»علوم انسللانی، روح دانش ها است« که جهت گیری ها و غایات و روش های دست یابی به آن ها را در تمدن نوین 
اسالمی مشخص می نماید. از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای، یکی از لوازم حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی، تحول در 
علوم انسانی موجود و کنونی است. ماهیت این تحول، گذشت از جهان نگری و مبادی و مبانی و نیز گزاره ها و نتایج 
و غایات مادی، ضد دینی و غیرانسانی علوم انسانی غربی و در مقابل، پی ریزی و بنای علوم انسانی اسالمی بر مبادی 
و مبانی، گزاره ها، معارف و غایت قرآنی و جهان بینی توحیدی و انسان شناسی اسالمی مبتنی بر کرامت انسانی است. 
معیارها و مؤلفه هایی نیز وجود دارد که چارچوب و ساختار گذشت از علوم انسانی غربی و تحول در مفاهیم و نظرگاه های 
آن و رسللیدن به علوم انسللانی اسللالمی و بومی را مشخص می کند که مهم ترین آن ها اجتناب از تقلید ناشی از نگاه 
ترجمه ای از فکر و نظریه اندیشمندان غربی، رویکرد ایجابی مبتنی بر نگاه اجتهادی به علوم انسانی، شجاعت علمی در 
استنباطات، نوآوری و عبور از نظریات رایج در علوم انسانی غربی، ناظرّیت علوم انسانی در جهت پاسخ دهی به مسائل 

و نیازهای بومی و ... می باشد.
از سوی دیگر، از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای، تحول در علوم انسانی به مثابه نرم افزار اداره ارکان و نظامات درون تمدن 
نوین اسالمی، دارای روندی کلی است که به نظر می رسد دارای مراحل زیر می باشد: اشعار و تنبه نخبگان نسبت به 
نازایی تفکر ترجمه محور کنونی از علوم انسانی غربی، درک تعارض و غیرّیت های الینحّل مبادی و مبانی نظری مادی 
علوم انسانی غربی با جهان نگری و انسان نگری اسالمی، فهم ضرورت گذشت از نظریات و نتایج علوم انسانی غربی 
با نظر به مشکالت و مسائل و چالش های بومی حرکت به سمت جامعه و تمدن نوین اسالمی، دست یابی به معرفت 
یقینی به عدم کارایی حقیقی علوم انسانی غربی برای نجات انسان معاصر و ضرورت تحول در آن، رجوع به قرآن و 
معارف قرآنی – اسالمی با رویکرد اجتهادی برای پایه ریزی علوم انسانی اسالمی، تولید نظریه در حوزه علوم انسانی 

1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر در حوزه اندیشه آیت اهلل خامنه ای
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بر مبادی و مبانی متخذ از معارف قرآنی و جهان گری اسالمی، تطبیق نظریات و جهت گیری آنها در راستای حرکت 
جامعه اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی، دست یابی به علوم انسانی اسالمی.

کلیدواژه ها: علوم انسللانی غربی، علوم انسانی اسللالمی، تحول در علوم انسانی، آیت اهلل خامنه ای، تمدن نوین 
اسالمی.
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تأثیر مقیاس تمدنی در تحلیل ارزش گذاری علوم انسانی

مصطفی جمالی1، حمید ابدی مرزونی2

طرح افق تمدنی در فضای فکری کشور، اگرچه باب بحث بر سر مؤلفه های تمدن را گشود، اما »مقیاس تمدنی« 
آن چنان که باید در حوزه های موضوعی مختلف، فرآوری نشللد. حوزه دانش و به طور خاص علوم انسانی، از مهم ترین 
عرصه هایی اسللت که اگر نتوان توضیح نظری درخوری در باب تأثیر وصف »تمدنی« بر همه ی الیه ها و سطوح آن 
ارائه داد، راهی به تحولی اساسللی در این حوزه، در تراز غایت تمدنی موردنظر، باز نخواهد شللد. ارتکاز پژوهشللگران 
حوزه ی تمدن از وصف »تمدنی«، نتوانسته تمایز مفهومی خود را با وصف »ملّی ل اجتماعی« به نحو روشنی توضیح 
دهللد. در این پژوهش، ابتدا ضمن ایضاح مقیاس »تمدنی« در تمایز آن با »مقیاس تاریخی« و »مقیاس اجتماعی«، 
برخی ویژگی های عام چنین مقیاسللی از بررسللی در تحلیل هر موضوعی، ارائه شده است. سپس تالش شده با طرح 
الیه ها و سطوح مختلف دانش و به ویژه علوم انسانی، پرتوی بر تأثیر مقیاس تمدنی بر آنها انداخته شود و در این میان 
»ارزش گذاری علوم انسانی«، به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان علوم، در کانون توجه این پژوهش قرار گرفته و الزاماتی 

که وصف »تمدنی« برای آن ایجاد می کند، تحلیل شده است.
کلیدواژه ها: تمدن، ارزش گذاری، علوم انسانی.

mo.jamali313@gmail.com 1. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی، با رتبه استادیاری
2. کارشناس ارشد، محقق فرهنگستان علوم اسالمی
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عبور از علوم انسانی فعلی الزمه تمدن نوین اسالمی

رضا رمضان نرگسی1

در این تحقیق بعد از تعریفی از علوم انسانی موجود در غرب به مبانی فکری و معرفتی این علوم پرداخته شد و چنین 
نتیجه گرفته شده که تمامی شاخه های علوم انسانی بر پایه اومانیسم، لیبرالیسم و ساینتیسم و عقل ابزاری منفعت گرا 
پایه گذاری شده و این مبانی فکری – معرفتی برای غرب مسیر جدیدی باز کرد که توانست با طی آن مسیر به تمدن 
فعلی غرب برسد. به عبارتی تمدن فعلی غرب نتیجه رشد و توسعه علوم انسانی جدید است نه علوم فنی و مهندسی آن؛ 
چراکه علوم فنی و مهندسی تحت تأثیر مستقیم علوم انسانی قرار داشته و رنگ بوی معرفتی آن را می گیرد. بنابراین، 
سایر کشورها با اخذ علوم انسانی - حّتی بومی کردن آن ها، یعنی با حفظ مبانی فکری و معرفتی اش آن را بر فرهنگ 
ملّی خود تطبیق دهند، چنانچه برخی از اساتید فعلی دانشگاه درصدد انجام آن هستند - بیشتر در تمدن غرب فرورفته و 
حتی در رشد و توسعه آن نقش مهمی ایفا می کنند. لذا تنها راه برون رفت از تمدن فعلی غربی و پایه گذاری تمدن نوین 
اسالمی این است که جهان اسالم خصوصاً اندیشمندان کشور ما بر اساس مبانی فکری معرفتی اسالم این علوم را 
بازنویسی نمایند و به اصطالح این علوم را اسالمی سازند و صرف بومی سازی این علوم کافی نیست و به عبارت دیگر: 
در سایه توسعه و رشد علوم انسانی اسالمی جهان اسالم خواهد توانست با عبور از علوم انسانی فعلی تمدن جدیدی بر 

پایه تعالیم اسالمی بنا نماید.
کلیدواژه ها: علوم انسانی، تمدن نوین اسالمی.

1. عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی)ره(
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 تبیین رابطه فقه نظام و علوم انسانی 
و نقش آن در تکوین تمدن نوین اسالمی

امین رضا عابدی نژاد داورانی1

تمدن نوین اسالمی به معنای کالن نظام اجتماعی کارآمد که در آن نیازهای متنوع انسان مسلمان به واسطه ابعاد 
مختلف نظام اجتماعی اسالم تأمین می شود، عمدتا بر دو پایه تئوریک  استوار است. نخستین پایه فقه نظام می باشد.  
فقه نظام به عنوان یک رویکرد تمدن ساز و جامعه پرداز عهده دار استنباط احکام عملی ابعاد مختلف نظام اجتماعی و 
دست یابی به اهداف مراتبی آن می باشد. در این رویکرد فقهی مجموعه احکام فقهی به مثابه یک کالن نظام اعتباری به 
نحوی با یکدیگر ارتباط دارند که می توانند اهداف مورد انتظار از تأسیس نظام اسالمی در ابعاد مختلف آن را تأمین کنند. 
در فقه نظام رفتارهای مجموعه کنشگران اجتماعی تنظیم می شوند. از سوی دیگر هر تمدنی وابسته به مجموعه ای 
از معرفت های توصیفی است که مجموعه علوم توصیفی را شکل می دهد. در میان این علوم توصیفی  علوم انسانی 
در تکوین تمدن نقش برجسته ای ایفا می کنند. علوم انسانی به عنوان علوم راهبردی و سیاست گذار اجتماعی زمینه را 
بللرای ایجاد تحللوالت اجتماعی در جهت اهداف و ارزش های مطلوب اجتماعی فراهم می کنند. با توصیف نقش فقه 
نظام و علوم انسانی در تکوین تمدن نوین اسالمی تبیین رابطه فقه نظام با علوم انسانی برای ترسیم راهبرد تکوین 
 تمدن نوین انسللانی ضروری می نماید. بر این اسللاس الف: استنباط شبکه اهداف ابعاد مختلف نظام اجتماعی اسالم 

 ب: موضوع شناسی فقه نظام و نقش علوم انسانی ج: بافت فقهی و اعتباری علوم انسانی  د: الزامات تجویز در علوم 
انسانی و نقش فقه نظام  از محورهای رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی معرفی و  تبیین شده است.

کلیدواژه ها: علوم انسانی، تمدن نوین اسالمی.

1. دانش آموخته موسسه امام خمینی )ره(
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مهم ترین الزامات سیاسی شکل گیری تمدن نوین اسالمی در ساحت کنش و رفتار سیاسی 
)عملکردی(

هادی عرب1

تحقق انقالب اسالمی به مثابه اولین مرحله شکل گیری تمدن نوین اسالمی،   نقطه آغازی بود تا صفحه ای جدید 
از بازگشت به خویشتن و هویت حقیقی به روی تاریخ بشریت گشوده شود و مبنایی برای پیچ جدید تاریخ در راستای 
شکل گیری نظم و تمدنی نوین، مبتنی بر نگاهی متفاوت به انسان ها و جوامع به شمار آید. بی شک این تمدن سازی 
در یک فرآیند تاریخی شکل می گیرد و نباید انتظار داشت که یک باره همه لوازم آن احصاء شود. برای همراهی جامعه 
جهانی و اقبال کشللورهای همسللو به تأسیس جامعه تمدنی اسالم نخست باید مدلی کارآمد در مقیاس کوچک و در 
اندازة یک کشور اسالمی به وجود آورد این الگو می تواند دیگر دولت ها را به پذیرش حکومت موردنظر ترغیب کند و 
سپس افکار عمومی جهان را به سمت وادارسازی دولت مردان خود برای بازخوانی چنین مدلی در کشور متبوع خویش 
تشویق کند. ازاین رو، در این تحقیق بر آنیم تا بر اساس روش کتابخانه ای، مهم ترین الزامات سیاسی در ساحت کنش 
و عملکرد سیاسی در ایران، به مثابه محور شکل گیری تمدن نوین اسالمی را برشماریم. نتایج این پژوهش مهم ترین 
الزامات سیاسی این ساحت را چنین برمی شمارد: تالش برای کارآمدی جمهوری اسالمی ایران، لزوم حفظ استقالل 
سیاسی، حمایت معنوی و دفاع از مسلمانان، تعامل با تمدن های دیگر، تربیت نیروی انسانی و مدیران شایسته با نگرش 

تمدنی، ارتقای فرهنگ و بصیرت سیاسی جامعه، مقابله با توطئه های داخلی و خارجی و... 
کلیدواژه ها: تمدن نوین اسالمی، کارآمدی سیاسی، عملکرد سیاسی.

harab@iki.ac.ir ,1. کارشناسی ارشد علوم سیاسی
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خط و خوشنویسی در فرهنگ و تمدن اسالمی

محمدعلی نجیبی1

در ادوار تاریخ، خط تنها وسللیله ای بوده اسللت که آثار گذشتگان توسط آن حفظ و تمدن هر کشور و ملتی از روی 
آن شناخته شده و پیوندی بوده است میان گذشته و حال، و نیز خط تنها وسیله ای است که توسط آن می توان نام، آثار 
و اصالت قوم و ملتی را حفظ و نگهداری کرد و به جرئت می توان گفت که پایه تمدن، عظمت، شکوه و جاودانگی هر 

جامعه و ملتی خط آن است.
این مقاله درصدد است خط و خوشنویسی را در حوزه تمدنی اسالم و نیز تأثیرگذاری خطاطان و خوشنویسان را در 

حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی را بررسی کند.
کلیدواژه ها: خط، خوشنویسی هنر، تمدن، اسالم، فرهنگ.

alimnajibi@yahoo.com 1. فارغ التحصیل سطح چهار مجتمع آموزش عالی فقه- جامعه المصطفی العالمیه
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»الگوی تاریخ پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول کالمی امامیه: چیستی، چرایی، 
چگونگی«

محمد رسول رضوی1، محمد پارچه باف دولتی2، ایمان روشن بین3

امللروزه بحث تاریخ فکر به یکی از دغدغه های محققان تبدیل شللده و رویکرد غالِب نگرِش فلسللفی در فضای 
دانشگاهی پیرامون باور امامت شناختی، تاریخی است و کمتر منازعات کالمی را برمی تابند. به عبارت دیگر دنیای مدرن، 
بیشتر تمایل دارد با رویکرد تاریخی، ماهیت تشّیع را بشناسد. ازاین رو برای اثبات اصالِت تاریخِی یک باور امامتی، اولین 

ادوار تاریخِی شیعه از مهم ترین بخش های شناخت و تحلیل این مکتب تلّقی می شود.
در طول تاریخ، قدرت حاکِم و گفتمان غالب، متعلّق به پیروان مکتب خلفا بوده و لذا شللواهد متعّددی وجود دارد 
که تاریخ نگاری در منابع اولیه، تحت تأثیر باورهای کالمی و تعلّقات سیاسی و قومی موّرخان سّنی مذهب بوده است. 
ازاین رو ما در نقل گزارش های تاریخی بین عامه و خاصه و گاهی بین خوِد عامه با اختالف در محتوا مواجه هستیم. 
نکته ی مهم آن اسللت که این اختالف ها در محتوا، مسللتندی برای باورهای غلط می شود و یا باورهای غلط را ایجاد 
می کند. از سوی دیگر نقل نادرست گزارش تاریخی، شواهِد موجود تاریخ بر باورهای کالمی را از بین می برد و سبب 

ایجاد شبهات کالمی با پوشش تاریخی می شود.
بنابراین می بایست روش و الگویی ارائه نمود تا با گردآوری گزارش های تاریخِی قرآن و سّنت به عنوان متقن ترین و 
قطعی ترین تاریِخ مکتوِب وحیانی و با تکیه بر باورهای کالمی شیعه و مطالعات تطبیقی میان منابع تاریخی و رمزگشایی 
از گفتمان غالب، به تاریخ قطعی دست یافت که اصالت تاریخی باور امامیه را از میان اولین ادوار به اثبات رساند و مبّین 
باورهای شیعی باشد. به چنین پژوهشی »تاریخ پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول کالمی امامیه« گفته می شود 
که بازگوکننده ی تاریخ قابل اعتماد و اتکایی اسللت که بررسللی آن گویای شواهدی بر باورهای کالمی شیعی بوده و 

1. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث و استاد راهنمای رساله.
2. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث و استاد مشاور رساله.

Iman_roshan�I 3
bin@yahoo.com
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مطالعه ی آن، حاوی استخراج مستندات باورهای کالمی امامیه و تحلیلش مبّین باورها است. همچنین این تاریخ قطعی 
به خودی خود منبعی برای باورسازی به صورت مستقل خواهد بود.

این مقاله به دنبال پاسللخ به چیسللتی؛ چرایی و چگونگِی »الگوی تاریخ پژوهی مبتنی بر آیات و روایات و اصول 
کالمی امامیه« است.

کلیدواژه ها: الگوی تاریخ پژوهی، قرآن، سّنت، اصول کالمی امامیه، عقل، رمزگشایِی منابع عامه.
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 الگوی اعتبار سنجی منابع متداول تاریخی مبتنی بر قرآن 
و روایات و اصول کالمی امامّیه

)مطالعه ی موردی: تأثیر باورهای کالمی ابن هشام بر تألیف »السیرة النبویّه«(

ایمان روشن بین1

 شواهد متعّددی وجود دارد که تاریخ نگاری در منابع اولّیه، تحت تأثیر باورهای کالمی و اعتقادی و همچنین تعلّقات 
قومی و سیاسی موّرخان بوده و گاهی تصویر تاریخی ارائه شده، دستخوش تحریفات و تغییراتی قرار گرفته است. در 

صورت اثبات چنین مطلبی، روشن می شود که این منابع بدون بررسی علمی، اعتبار چندانی ندارد.
 این پژوهش به بررسی مطلب پیش گفته و تأثیر باورهای کالمی عبدالملک بن هشام بر تألیف »الّسیرة الّنبوّیه« 
مبتنی بر قرآن و روایات و اصول کالمی امامّیه است و الگوی ارائه شده بر این مبنا قابل تعمیم و توسعه پذیر بر دیگر 

کتب تاریخی است.
 سیره ی ابن هشام تهذیِب سیره ی ابن اسحاق بوده و از آن جایی که سیره ی ابن هشام از اّولین و مهم ترین سیره های 
موجود اهل تسّنن و منبع و الگوی پژوهش های تاریخی بعدی است، بررسی آن ضرورت دوچندانی می یابد. ازآنجایی که 
ابن هشام به نقل وقایع تاریخ صدر اسالم پرداخته است، می توان تأثیر سه باور کالمِی پیامبرشناسی، خالفت و امامت 

شناسی و صحابه شناسی او را در نگارش کتاب بررسی نمود.
 تأثیر باورهای کالمی ابن هشام در این مقاله گرداگرد دو محور نشان داده شده است:

محور اّول: روش شناسللی شللیوه ی تهذیب ابن هشام: ابن هشللام در نگاره ی خود شیوه ای را برای تهذیِب سیره ی 
ابن اسللحاق بیان نموده و مّدعی اسللت که برای تهذیِب سیره ی ابن اسحاق ملتزم به آن بوده. تحلیل و بررسِی دقیِق 

شیوه ی تهذیب ابن هشام نشانگر آن است که اساساً شیوه و روش تهذیب او مبتنی بر باورهای کالمی اش است.
محللور دوم: مطالعه ی موردی حذفّیات مبتنی بر قرآن، روایات و اصول کالمی امامّیه: تطبیق نگاره ی ابن هشللام 
با قرآن، روایات و اصول کالمی امامّیه به عنوان مالک تشللخیص، روشللن می نماید که نگاره ی او مبتنی بر باورهای 
کالمی اش اسللت. پس از روشن شللدن این مطلب، در مرحله ی بعد سیره ی ابن هشام با دیگر منقوالِت اهل تسنن از 

 1. دانشجوی ترم آخر دکترای کالم امامّیه، دانشگاه علوم قرآن و حدیث پردیس تهران.
Iman_roshanbin@yahoo.com 
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ابن اسحاق مقایسه می شود و معلوم می گردد که مطالب حذف شده توسط ابن هشام، در سیره ی ابن اسحاق وجود داشته 
ولی این حذف ها یا براسللاس روِش تهذیبِی مبتنی بر باورهای کالمی اش بوده و یا اساسللاً پایبند به شیوه اش نبوده و 

حذف هایش صرفاً حذفی متأثر از عقاید کالمِی او است.
محور و روش دوم که مبتنی بر قرآن، روایات و اصول کالمی امامّیه که در این مقاله تفصیاًل به آن پرداخته شده، 
عماًل الگو و روش اعتبار سنجی متون است که کاماًل قابل تعمیم و توسعه پذیر بوده و می توان با این الگو تأثیرپذیری 

هر نگاره ای از باورهای کالمی نگارنده ی آن را روشن نمود.
کلیدواژه ها: سیره ی ابن هشام، سیره ی ابن اسحاق، باورهای کالمی، اعتبارسنجی، تاریخ نگاری.
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مظاهر و جلوه های تمدن اسالمی در اندیشه امام خامنه ای دام ظّله العالی

اسماعیل دانش1، خداداد جاللی2

تمدن اسالمی و آرمانی بشر، با ظهور اسالم و بعثت پیامبر اکرم )ص( پایه ریزی گردید و در برهه های بعدی نسل به 
نسل رو به شکوفایی روزافزون گذاشت. تمدن اسالمی برخالف سایر تمدن های بشری که بر سنگ و گل و سازه های 
به ظاهر خیره کننده مادی استوار می باشد، بر دل و خرد انسان که ابدیت را در آن نهادینه می سازد و غبار کهنگی را از آن 
می زداید؛ بنا گردیده است. این مهم از طریق عناصر ماندگاری مانند: خدامحوری، عقل گرایی و توجه به واپسین حرکت 

تمدنی توحیدی و رقم خوردن سعادت ابدی برای انسان نمویافته در سایه چنین تمدن، یعنی معاد؛ پایه گذاری شد.
توسعه دانش، توجه به گسترش فلسفه، ریاضیات، نجوم، فقه، هنر و... با توجه به این سه عنصر به صورت جهت مند 
و متوازی رشد کرد و حیات معقول و زندگی مادی بشر را بر مبنای آن به تفسیر گرفت و سرانجام به حداکثر شکوفایی 

خود رسید که در عصر و زمان خودش خیره کننده بود و شرق و غرب آن روزگاران را وادار به الگوگیری از آن نمود.
اما آنچه در این مقاله با استفاده از رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقالب پی گرفته خواهد شد این است که تمدن 
نوین اسالمی با داشتن چنان پیشینه درخشان امکان تولد و پایه ریزی مجدد را دارد و مؤلفه های آن موجود می باشد و 

تنها همت امت مسلمان است که آن به لباس عینیت آراسته سازد.
امام خامنه ای که طالیه دار این دیدگاه است راهکارهای الزم برای رسیدن به این هدف مهم و اساسی را که سنگ 
بنای عزت بخشی مجدد به تمدن اسالمی است را در بیانات خود ارائه نموده و صعوبت آن را در حقیقت هموار ساخته 

است.
کلیدواژه ها: مظاهر، تمدن، اسالم، علم، امام خامنه ای، مظاهر تمدن اسالمی.

قللم العالمیللة  المصطفللی  جامعلله  در  پژوهشللگر  و  تهللران  دانشللگاه  از  فلسللفه  دکتللرای  فارغ التحصیللل   .1 
ismail.danesh43@gmail.com

2. دانشجوی دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی و مدرس دانشگاه مفید قم
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نقش قدرت و اقتدار سیاسی حکومت های اسالمی در شکوفایی تمدن نوین اسالمی

دوست علی سنچولی1، ملیحه ابویسانی2

متفکران و مصلحان اسالمی در طول دو قرن اخیر، تالش فراوانی نموده اند تا تمدن اسالمی را از ضعف و رکودی 
که به دلیل سلطة استعمار و سیطرة حاکمان ناالیق گرفتار آن شده، رها سازند و عظمت افتخارآفرین آن را مجدداً به 
امت اسالمی برگردانند. آنان بر این باورند که رسیدن به پیشرفت و تعالی، تنها در سایة دلبستگی به فرهنگ اسالمی 
و جلوگیری از تسلط بیگانان میسر است. شناخت و معرفی عوامل شکوفایی تمدن اسالمی، که چندین سال به عنوان 
پیشرفته ترین تمدن در جهان معرفی شده، برای اعتالی تمدن نوین اسالمی از اهمیت و ضرورت بسیار جدی برخوردار 
می باشد. در این مقاله، با روش توصیفی ل تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل نقش قدرت و 
اقتدار سیاسی حاکمان اسالمی، در شکوفایی تمدن نوین اسالمی پرداخته می شود. قدرت و اقتدار سیاسی حکومت های 
اسالمی، یکی از مهم ترین عوامل شکوفایی تمدن نوین اسالمی محسوب می شود که خود دارای مؤلفه هایی همچون: 
دین محوری و معنویت گرایی، امامت و رهبری، اتحاد و همبستگی، علم و دانایی، عزت و استقالل خواهی، توان مالی و 
اقتصادی و توانمندی های نظامی می باشد. به کارگیری این مؤلفه ها در ارتقای اقتدار سیاسی و تبع آن، در شکوفایی و 

پیشرفت تمدن نوین اسالمی نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند.
کلیدواژه ها: قدرت و اقتدار سیاسی، مؤلفه های قدرت سیاسی، حکومت های اسالمی، تمدن نوین اسالمی.

doostalisanchooli@yahoo.com ،1. استادیار گروه تاریخ دانشگاه زابل
malihe.abavisani@yahoo.com ،2.مربی گروه تاریخ دانشگاه زابل
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درس آموزه هایی از آیه 16 سوره اسرا و تأثیر آن بر تمدن نوین اسالمی با تأکید بر برداشت 
ابن خلدون

سید علی مؤدنی1

هدف اصلی این مقاله، بهره گیری از آموزه ها و برداشت های ابن خلدون از آیه 16 سوره اسرا، در راستای نشان دادن 
تأثیر آن بر تمدن نوین اسالمی می باشد. با توجه به مسلمان بودن این متفکر، این برداشت و تأثیری که بر تمدن نوین 
اسالمی دارد، قابل اعتناست. در راستای این هدف، پژوهش در پی پاسخ به این سؤاالت بود، برداشت ابن خلدون از این 
آیه شریفه چیست؟ این برداشت وی چه تأثیراتی بر تمدن نوین اسالمی مترتب می کند؟ در این راستا از روش تحلیل 
مفهومی بهره گرفته شد. به طورکلی از بررسی های انجام شده، می توان گفت او با تمسک به آیه کریمه، نوسان جهت 
حرکتی و سیالیت در ابعاد ارزشی، دانشی و بینشی را بر تمدن نوین اسالمی مؤثر می داند. از این یافته می توان نتیجه 
گرفت، توجه به پیش بینی و پیش گیری این ابعاد و عناصر در زمان حاضر، می تواند تأثیر شگرفی بر تمدن نوین اسالمی 

و بیداری و پویایی آن داشته باشد.
کلیدواژه ها: تعلیم و تربیت، تمدن نوین اسالمی، آیه 16 سوره اسرا، ابن خلدون.

taheriali49@yahoo.com 1. فارغ التحصیل دانشگاه شاهد
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 نقش سبک زندگی ایرانی- اسالمی 
در شکل گیری تمدن نوین اسالمی

محمد رحیمی کلیشادی1

سللبک و سلوک زندگی، متن تمدن نوین اسالمی را تشکیل می دهد و برای نیل به اهداف و آرمان های جامعه و 
موفقیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باید سبک زندگی بومی و دینی را بین مردم رواج داد. سبک 
زندگی ایرانی- اسللالمی موجب ارتقای فرهنگ عمومی ایران اسللالمی و قرارگیری آن در مسللیر هنجارها و اصول 
اجتماعی منطبق بر اسالم می شود. سبک زندگی ریشه های جامعه شناختی و اندیشگی طوالنی دارد، و در فرمایشات 
مقام معظم رهبری »مدظله العالی« مسئله سبک زندگی با رویکرد اسالمی و تمدنی برای اولین بار و به شکلی جدید و 
کاربردی بیان شده است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت نقش سبک زندگی ایرانی- اسالمی در شکل گیری تمدن 
نوین اسللالمی اسللت و در این مسیر سعی شده است، پس از درک مفهوم سبک زندگی، به بیان مفهوم و مؤلفه های 
سبک زندگی ایرانی- اسالمی و هم چنین سبک زندگی غربی و تأثیر آن بر سبک زندگی ایرانی اسالمی پرداخته شود. 
در این مقاله سعی شده است پس از درک عمیق مسئله سبک زندگی، با ارائه ی راهکارها و روش های کاربردی در احیاء 

و ایجاد سبک زندگی ایرانی- اسالمی قدمی مؤثر در شکل گیری تمدن نوین اسالمی برداشته شود.
کلیدواژه ها: سبک زندگی ایرانی- اسالمی، مؤلفه های سبک زندگی، ابعاد سبک زندگی، سبک زندگی و تمدن 

غربی.

 1. دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق )ع(
Rahimi9293@gmail.com 
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کاربرد روش پژوهی در مطالعات تمدن اسالمی

مسعود مطهری نسب1

ساختار روش شناسی علوم انسانی و اسالمی موجود و طبقه بندی های تخصصی و مبانی حاکم بر 
آن موجب انفکاک این دو حوزه مطالعاتی شده است. تمدن پژوهی اسالمی نیازمند بهره مندی از نتایج 
تمامی علوم به نحو جامع ترکیبی مبتنی بر اصول اسالمی است. لذا مطالعات تمدن اسالمی به عنوان 
محملی وحدت بخش قابلیت امتزاج این دو حوزه مطالعاتی را در قلمرو علمی و عینی خواهد داشت. اما 
ماهیت پیچیده و بین رشته ای مطالعات تمدنی از یک سو و جزئی و تخصصی بودن روش های علمی از 
سوی دیگر، موجب تقلیل گرایی و نگرش تک بعدی در سطوح توصیف، تحلیل و طراحی نوین در جهت 
تحقق تمدن نوین اسللالمی شده است. بر همین اساس در این پژوهش سعی شده است تا از طریق 
مدل سازی چگونگی کاربرد روش پژوهی در مطالعات تمدن اسالمی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها: روش پژوهی، روش شناسی، مطالعات تمدنی، تمدن اسالمی.

 1. دکترای علوم سیاسی و رئیس اندیشکده تمدن نوین اسالمی اصفهان
motahari1200@gmail.com 
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نقش ائمه در ارائه ی راهبردها برای تحقق تمدن اسالمی

محمد عظیمی1

تأثیرگذاری ائمه در تمدن سازی متوقف بر اثبات ظرفیت تمدنی سخنان اهل بیت است در این مقاله سعی شده با 
ارائه ی شواهد و نمونه هایی از گزاره های دین این ظرفیت تمدنی به اثبات برسد. برای این منظور از روش کتابخانه ای 
با ابزار تحلیل سیستمی برای مسئله ی تحقیق استفاده شده است. هدف از این پژوهش، اثبات این است که سخنان 
اهل بیت در تمدن سللازی قابلیت رقابت با نظریات رقیب را دارد. در نهایت بعد از بحث و بررسللی کردن از حیطه های 
تمدن و قلمرو سللخنان ائمه اثبات می شود که فرمایشللات ائمه ظرفیت راهبردی در طراحی سیستم های دینی برای 
تشکیل تمدن اسالمی را دارند و به سه نمونه در سه حوزه ی مختلف )سیستم خانواده با زیرسیستم ازدواج در حیطه ی 
ازدواج مطلوب دختران،  سیستم تعلیم و تربیت با رویکرد مدل آموزش پنج بعدی، سیستم تغذیه با رویکرد چرخه ی تولید 

تا مصرِف نان( اشاره می شود.
کلیدواژه ها: امام معصوم، تمدن، راهبرد، سیستم.

azimio� 1. محقق مؤسسه ی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم نور/ محصل سطح 4 و مدرس سطح یک حوزه علمیه مشهد
sool@gmail.com
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 بازسازی اندیشه دکتر رضا داوری اردکانی 
در زمینه برنامه ریزی توسعه

سید عقیل حسینی1، نسیم قباشی2

از مهم ترین چالش های اساسی کشور ایران، برنامه ریزی توسعه است. در هفتادسال گذشته بیش از دوازده برنامه 
توسعه اقتصادی-اجتماعی در قالب های مختلف نوشته شده است ولی تاکنون ثمره ی متناسب با ایران اسالمی-ایرانی 
نداشللته اسللت. با توجه به مطرح شدن الگوی پیشرفت اسالمی-ایرانی در سال های گذشللته اهمیت و ضرورت دارد 
که با نگاهی عمیق و بنیادی به علت ها، عوامل و موانع توسللعه در ایران پرداخته شللود تا بتوان راه برون رفت از این 

توسعه نیافتگی را یافت.
 دکتر رضا داوری اردکانی از بزرگ ترین فیلسوفان معاصر است که در جای جای مقاالت و کتاب هایشان بر توسعه 
تأکید می کند ولی برای توسعه شرایط و ضرورت هایی برمی شمارند. وی هرچند توسعه را امری ناگزیر و قهری می داند 

اما برای تحقق آن شرایطی را می سنجد که تاکنون در کشور بدان توجه نشده است.
از نگاه وی طرح توسعه با پیش آمدن مشکالت بسط و تحقق تجدد مناسبت دارد یعنی اگر طرح تجدد چنان که 
طراحان آن می اندیشیدند واقع شده بود، دیگر نیازی به توسعه نبود. وقتی توسعه تجدد به مانع برخورد و درعین حال در 
کار عالَم متجدد نیز وقفه ها و خلل هایی ظاهر شد توسعه به عنوان متمم تجدد و برنامه ریزی تحول اقتصادی-سیاسی-

اجتماعی و فرهنگی ابتدا در میان علمای اقتصاد و سپس در تمام حوزه های علوم اجتماعی و باالخره در فلسفه مطرح 
شد و اهمیت پیدا کرد. حال برای اینکه توسعه در کشورهای درحال توسعه بخواهد موفق باشد، شرایطی الزم است تا 

آن شرایط شکل نگیرد، توسعه هیچ گاه اتفاق نمی افتد.
در این مقاله سللعی شده اسللت به ارائه چارچوب فکری و نظام مند دکتر رضا داوری اردکانی در رویکرد ایشان به 
برنامه ریزی توسعه پرداخته شود و آن را بازسازی نمود. بر همین اساس موانع و دالیل عدم توسعه و همچنین شرایط 

aqil.hoseiny@gmail.com 1. استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج
 2. دانشجو دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز )نویسنده مسئول(

nasimghobashi@yahoo.com 
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الزم جهت تحقق توسعه گفته شده و در آخر به نقش سنت و ارزش ها در توسعه و امکان یابی تحقق آن از دیدگاه ایشان 
به بحث گذاشته شده است.

کلیدواژه ها: برنامه ریزی توسعه، تجدد، الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت، سنت و ارزش ها، داوری اردکانی.




