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مهم ترين نقش بسيج ،انتقال مفاهيم صحيح انقالب
و اسالم به مردم است

4

همان گونه که انحراف عقيدتي و فرهنگي
بعد از رحلت رسول خدا صلیاهللعليهوآله
سبب انحراف شد.
رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني (ره) در ادامه در پاسخ به اين سئواالت
که آيا تأسيس بسيج و باالتر از آن ،نظام
اسالمي بر اساس تعاليم اسالم است و يا
ابداع شخص امام (ره) است ،ادامه داد :اسالم
شجره طيبه اي است که به دست پيامبر
(ص) غرس شد و بارور شدن نهايي آن به
دست امام زمان (عج) رقم خواهد خورد ،اما
در بين اين دو مرحله ،مراحل زيادي وجود
دارد که اين شجره طيبه بايد در اين مراحل
رشد کند ،وريشه اصلي يعني اعتقادات بايد
تقويت شود تا شاخه هاي مناسبي برويد و
ثمره دهد و جامعه اسالمي بهبود يابد.
وي ادامه داد :اين رشد به دست اهل بيت (ع)
و علما صورت مي گيرد؛ لذا وقتي پيامبر در
مدينه جامعه اسالمي را تشکيل داد ،تقريبا
خودش ،عهده دار همه امور بود؛ از رهبري و
قضاوت گرفته تا فرماندهي لشگر و بيان احکام
دين؛ اما به مرور و در زمان حضرت علي (ع)،
کارها تقسيم شد و فرماندار و خازن بيت المال
و قاضي القضات و نظاير آن ها مشخص شدند،
و حتي حضرت براي اسب هاي بارکش ماليات
وضع کردند که در اسالم سابقه نداشت؛ به
همين جهت نمي توان گفت اين امور سابقه
اي در اسالم ندارند؛ بلکه اسالم شجره طيبه
اي است که در هر زمان متناسب با نيازها رشد
کرده و ثمره مي دهد؛ و امروز نيز نظام اسالمي
و تعيين رئيس جمهور ،وزراء ،تأسيس بسيج و
نظاير آن از ثمرات همان شجره طيبه است که
ريشه آن اسالم است.

عالمه مصباح بسيج را يکي از شاخه هاي
شجره طيبه اسالم دانست و افزود :اگر اسالم
را به صورت يک هرم يا منشور تصور کنيم،
در رأس آن پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) قرار
دارند و در اليه پايين تر علما ؛ هم چنين اليه
هاي متعددي وجود دارد تا به قاعده اين هرم
مي رسد که مردم قرار دارند .طبيعتا ما مردم،
ضعف هايي داريم ،از ضعف هاي ايماني گرفته
تا اخالقي؛ لذا نوري که از رأس هرم مي تابد
بايد به قاعده هم برسد؛ اما به واسطه ها مي
تابد و از طريق آنها به ديگران مي رسد.
عضو جامعه مدرسين اظهار داشت :بسيج
بين رأس هرم و قاعده قرار دارد؛ چرا که از
طرفي خودش حاکم و مسئول نيست ،هرچند
با قوانين و قواعد آشناست،و از طرف ديگر
مستقيم با مردم سر و کار دارد؛ لذا بسيج
واسطه اي ميان ولي امر و مردم است و
بايد شعاع نور ولی امر را به مردم برساند .به
عبارت بهتر بسيج مقطع مياني بين حاکميت
و توده مردم است.
آيت اهلل مصباح يزدي با اشاره به اين که
بايد انديشيد که چگونه بسيج مي تواند در
ايفاي نقش خود موثرتر باشد ،ادامه داد:
چنين نيست که هرجا پول بود ،تأثيرگذاري
نيز بيشتر شود؛ بلکه اگر ايمان و اعتقاد رشد
کند ،اثرش هم بيشتر مي شود؛ اما اگر اعتقاد
رشد نکند گاهي نه تنها اثر مثبتي در جامعه
نخواهد داشت ،بلکه ضرر هم مي رساند.
در طول تاريخ ديده ايم و چه بسا در بين
مسئولين هم وجود داشته اند که وقتي فاقد
دارايي و اموال بودند ،مخلصانه براي اسالم
کار مي کردند ،اما وقتي ازنظر مالي تقويت
شدند ،اخالص در عملشان کمتر شد!

عضو جامعه مدرسين با بيان اين که البته بايد
نيازهاي اوليه و ضروريات مردم را تأمين کرد،
اظهار داشت :تأمين نيازهاي ضروري از باب
مقدمه الزم است و پس از آن بايد شناخت و
عقيده را اصالح کرد.
عالمه مصباح با تإکيد بر لزوم شناخت وظيفه
اظهار داشت :بايد بفهميم براي چه انقالب
کرديم؟ شايد عده اي بگويند اگر امام (ره) با
شاه و صدام مذاکره کرده بود ،بسيار بهتر بود؛
چرا که اين همه کشته و ويراني و خرابي در
شهر ها نداشتيم! اگر استادی چنين مسائلي
را با سخناني زيبا در کالس بيان کند ،آيا در
ذهن جوانان ما شبهه ايجاد نمي شود؟
عالمه مصباح يزدي در ادامه با اشاره به
مذاکرات اخير هسته اي اظهار داشت :امروز
مذاکره کنندگان نيز اذعان دارند که مذاکرات
سودي نداشته است؛ اما اگر به ثمر رسيده بود،
عده اي با تبليغات بساط تفکر انقالبي را بر
مي چيدند؛ اما خدا اين مذاکرات را مايه عبرت
قرار داد .لذا بايد فکر و انديشه ها را اصالح
کرد تا نظام اسالمي در معرض خطر قرار
نگيرد؛ زيرا اگر فکر درست نباشد ،پرداختن
به امور ديگر ،نمي تواند مشکالت را حل کند.
عالمه مصباح يزدي در پايان اظهار داشت:
مهم ترين نقش بسيج ،انتقال مفاهيم صحيح
انقالب و اسالم به مردم است ،آن هم با
عمل ،صفا ،اخالص ،صميميت ،صداقت،
مهرباني و اطاعت از واليت؛ و اگر اين امور
درست شد ،بقيه مشکالت قابل حل هستند.
گفتني است ديدار رئيس سازمان بسيج
مستضعفين با عالمه مصباح يزدي امروز
پنجشنبه  2آذرماه در مؤسسه آموزشي و
پژوهشي امام خميني (ره) صورت گرفت.
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به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی(ره) به نقل از پايگاه
اطالع رساني آثار حضرت آيت اهلل مصباح
يزدي ،رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني (ره) ،سردار غيب پرور رئيس سازمان
بسيج مستضعفين به همراه هيئتي به مناسبت
هفته بسيج ،با آيت اهلل مصباح يزدي ديدار
کردند.
عالمه محمد تقي مصباح يزدي در اين ديدار
ضمن گراميداشت هفته بسيج اظهار داشت:
همان طور که رهبري معظم فرمودند ،بسيج
ميراث امام (ره) است؛ يعني يکي از افتخارات
امام (ره) تأسيس بسيج مستضعفين است؛ لذا
ما بايد اين ميراث را نگهداري کنيم و وظيفه
خود را در قبال آن شناخته و بدان عمل کنيم.
وي ضمن تسليت به مناسبت مصيبت وارده به
جمعي از مردم کرمانشاه به خاطر زلزله،اظهار
داشت :شايد گفتن اين مصيبت ها ،ساده باشد،
اما درک آن واقعا دشوار است؛ کسي که به
خاطر يک بيماري فرزندش بيقرار مي شود،
وقتي ببيند چند فرزندش در يک واقعه از دنيا
رفته اند ،حالش چگونه خواهد بود؟ هرچند
زحمات دست اندرکاراني که در پي کاستن
آالم خانواده هاي مصيبت ديده هستند ،جاي
تشکر دارد ،اما آنچه بين همه مردم مصيبت
ديده کرمانشاه مشترک بود ،قدرشناسي و شاکر
بودن آنهاست و همين امر سبب شده تا در اين
بالي عظيم خود را نبازند و تحمل خود را باال
ببرند و اين مصيبت سنگين راتا حدي بر خود

آسان کنند.
وي ادامه داد :اين ايمان و اعتقاد به خداوند
است که مهمترين عامل براي تسکين و
آرامش اين مردم است؛ و علوم ديگر مانند
فيزيک ،شيمي ،رياضيات و ساير تکنولوژي
ها نمي تواند چنين اثري داشته باشد؛ حداکثر
چيزي که از اين علوم مي تواند مقداري کمک
کند ،علم روانشناسي است که آن هم نهايتا
میتواند با نوعي تلقينات به آنها بقبوالند که
بايد خود را با زندگي همسو کرد؛ اما دين
نسخه اي دارد که بسيار باالتر از اين سخنان
است؛ همان گونه که رهبري فرمودند مي توان
اين بال را تبديل به فرصت و نعمت نمود؛ اين
نسخه دين است؛ با کدام نسخه روانشناسي و
يا علوم ديگر مي توان بال را تبديل به نعمت
کرد؟
وي با بيان اين که حتي در اموري مانند زلزله
و خشکسالي و نظاير آن هم کارفرهنگي
کارسازتر از امور ديگر است ،ادامه داد :البته
کارهاي مادي هم بايد باشد و کمک به
ديگران هم برگرفته از فرهنگ ديني است،
اما بايد توجه داشت شناخت و عقيده است که
مي تواند باالترين نقش را در زندگي افراد -
مخصوصا در مشکالت و بالها  -ايفا کند.
عالمه مصباح با تأکيد بر لزوم بهره گيري از
تکنولوژي در امور فرهنگی اظهار داشت :بايد
طرح و برنامه اي ريخت که بتوان حتي در
حين انجام امور روزمره نيز مطالب ديني و
آموزه هاي قرآني را فرا گرفت.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بخش
ديگري از سخنانش ،با بيان اين که نوجوانان
نقش مهمي در آينده کشور دارند ،اظهار داشت:
گاه سئواالتي در ذهن جوانان و نوجوانان پيش
مي آيد که مثال اين که امام (ره) بسيج را
تأسيس کرده ،بر اساس اسالم است و يا ابداع
خودشان بوده است؛ اگر برگرفته از اسالم
است ،چرا ائمه (ع) وساير علما در اين زمينه
کاري نکرده و بسيج را تأسيس نکرده بودند؟
وي با اشاره به اين که اينگونه سئواالت به
شکلی عميق تر ممکن است در ذهن بسياري
از تحصيل کردگان نيز پيش بيايد ،افزود:
سؤاالتی مانند اين که آيا نظام اسالمي و
مردمساالري ديني از قبل در اسالم وجود
داشته است و يا اسالم تنها به بيان يک سلسله
ارزش ها پرداخته است؟ و آيا اسالم در مورد
تشکيل نظام سياسی نظر دارد و يا اين ابداع
علماست؟
عالمه مصباح ادامه داد :اين گونه سؤاالت از
آنجا ناشی میشود که برخي از امور مانند
سيل و زلزله و قحطي و نظاير آن در سابق
نيز وجود داشته و سيره اهل بيت (ع) و اولياي
الهي نيز در آنها تا حدی مشخص است؛ اما
انتخاب رئيس جمهوري و وزراء که در اسالم
سابقه نداشته است؛ پس چگونه اين نظام و اين
امور را اسالمي ناميده اند؟
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان
اين که هر چند بعد از گذشت نزديک به40
سال از تشکيل نظام جمهوري اسالمي،
بسياري از مطالب گفته شده ،مورد بحث قرار
گرفته و حتي در قانون اساسي آمده است؛ اما
هنوز بسياري از سئواالت در ذهن جوانان وجود
دارد ،هشدار داد که يک سلسله مسائل اساسي
در مورد اصل نظام اسالمي است که هنوز
براي نسل جوان حل نشده و از همين رو زمينه
آسيب جدي به نظام در آينده وجود دارد .اگر
استادي سر کالس گفت اين امور ربطي به
دين ندارد و مسائل اجتماعي و حکومت کار
مردم است که خودشان بايد انجام دهند ،و
جوان نيز نتوانست پاسخ دهد ،چگونه مي شود
او را آگاه کرد؟
وي با ذکر خاطره اي از برخي مسئولين معمم
که صريحا مي گفتند واليت فقيه را از آن جهت
که در قانون اساسي آمده است ،قبول داريم،
اظهار داشت :اين مسائل که مي توان آن را
در يک کالم ،فرهنگي ناميد يکي از مسائلي
است که مي تواند آينده نظام را تهديد کند،

همایش بررسی حقوقی و فجایع ضد انسانی علیه
مسلمانان (بحرین ،میانمار ،یمن و )...
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همایش بررسی حقوقی فجایع ضدانسانی علیه مسلمانان ،با همکاری
نهادها و مراکز مختلف روز دوشنبه  96/7/24در تاالر مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ه) در
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند « :برای حمایت
از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شوید » ،همایش بررسی
حقوقی فجایع ضدانسانی علیه مسلمانان (بحرین ،میانمار ،یمن و )...
به همت معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره) و همکاری نهادها و
مراکز علمی مانند :جامعه المصطفی العالمیه ،سازمان بسیج حقوق دانان
استان قم ،سازمان بسیج اساتید استان قم ،مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی ،شبکه جهانی والیت ،دانشگاه قم ،دانشگاه معارف اسالمی،
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم ،خبرگزاری رسا ،تیپ مستقل
امام جعفر صادق(ع) ،و صدا و سیمای نور مرکز قم ،در مؤسسه برگزار
گردید.
در این همایش نیم روزه جناب آقای دکتر غالمعلی قاسمی ،عضو
هیأت علمی دانشکده حقوق و معاون آموزشی دانشگاه قم و جناب
آقای دکتر مسعود اخوان فرد ،استاد دانشگاه و دکتری حقوق بین
الملل از دانشگاه استراسگالید گالسکو سخنرانی کردند و دیدگاه های
حقوقی و مسائل بین الملل را در این زمینه بررسی نمودند.
سخنرانی طالب و محققان بحرین ،یمن ،میانمار بخشی دیگر از
برنامه های این همایش بود که به بیان فجایع ضد انسانی علیه
مسلمانان و مردم کشورشان پرداختند و برخی از راهکارهای مهم
برای رفع ظلم و ستم در این کشورها را مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند.
دکتر غالمعلی قاسمی ،عضو هیأت علمی گروه حقوق و معاون
آموزشی دانشگاه قم در همایش بررسی حقوقی و فجایع ضدانسانی
علیه مسلمانان گفت :در کشور میانمار یا برمه سابق که در جنوب
شرق آسیا واقع شده است ،اقلیتی مسلمان زندگی می کنند و در
حد یک استان یا ایالت در منطقه راخین ساکن هستند که به آن ها
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مسلمانان روهینگیایی می گویند.
وی در ادامه اظهار داشت :در سال  1962که قانون تابعیت این کشور
ساماندهی می شود ،اقلیت ها را شناسایی می کنند و چهار یا پنج
میلیون مسلمان را در این ایالت به عنوان یکی از اقلیت ها شناسایی
می کنند و آن ها را از حقوق شهروندی و داشتن اوراق مالکیتی
و شناسنامه ای مناسب محروم می کنند و از این زمان مسلمانان
میانماری بیش از پیش مورد ظلم واقع می شوند.
وی افزود :یک تبعه خارجی که در حقوق بین الملل به آن ها بیگانگان
گفته می شود ،حقوقی در کشورهای دیگر دارند .یعنی کسی که
خارجی می باشد و در یک کشور مقیم است؛ حقوقی دارد اما در
میانمار ،اقلیت مسلمانان حقوقی ندارند و آن ها را مهاجران غیرقانونی
می دانند .یعنی نه تنها حقوقی ندارند بلکه مهاجران غیر قانونی هستند
و از یک سری حقوق اولیه هم محروم هستند.
قاسمی تشریح کرد :کمیسر حقوق بشر در قضیه میانمار که یک نفر
شخص عرب زبان و به اصطالح جهان سومی هست که نسبت ًا هم
در جریان میانمار خوب وارد شد ،اظهارنظرش این بوده است که این
حمله ،یک حمله سازماندهی شده و طراحی شده است و هدف آن ها
هم ،این است که مسلمانان میانماری را وادار کنند محل زندگیشان
را ترک کنند و به این ترتیب مسلمانان کوچ اجباری می کنند و با
شکنجه ،قتل ،تهدید ،از بین رفتن دارایی ها و اموال مواجه هستند و
به طور کلی مصداق نسل کشی را در آن جا می توانیم ببینیم.
وی با اشاره به اینکه که در حدود بیش از پانصد و پنجاه هزار نفر
میانماری مسلمان آواره شده اند گفت :در بنگالدش و یک کشور فقیر
این همه آواره نمی توانند دوام بیاورند و دولت جدید هند هم با اسرائیل
هم پیمان شده است و سخت گیری های زیادی می کند و به میانماری
ها اجازه ورود نمی دهد و شورای امنیت هم درباره مسئله میانمار فقط
یک بیانیه صادر کرده است یعنی وقتی شورای امنیت می خواهد شأن
مسئله را پایین بیاورد یا اختالف نظر وجود دارد اص ً
ال وارد بحث قطعنامه
نمی شود و یک بیانیه می دهد که الزام آور نیست و ارزش چندانی ندارد
و در این مسئله متأسفانه بین شرق و غرب اتحاد وجود دارد.
قاسمی افزود :آمریکا ،چین و روسیه در این بحث متحد هستند که
اقدام جدی نشود تا بتوانند در آن منطقه که از لحاظ منابع بسیار غنی
هست سرمایه گذاری کنند ،البته در حال حاضر منطقه بسیار فقیر و
عقب مانده ای هست ولی از لحاظ منابع زیرزمینی و  ...غنی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد :کشورهای اسالمی
در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی جلسه ای تشکیل دادند که
کارهایی را در خصوص مسلمانان میانمار انجام دهند و با دبیر کل
سازمان صحبت کنند که البته محتوای این بیانیه چند ماده ای خوب
است ولی از دولت های اسالمی انتظار اقدام عملی و قاطع وجود دارد.
وی ادامه داد :طبق نظر مقام معظم رهبری« ،راه حل این است که
کشورهای اسالمی فشار سیاسی و اقتصادی وارد کنند» و ایشان
فرمودند « :برای حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد
شوید که البته حاال اگرچه دولت عربستان در حال گپ و گفت و گو
با اسرائیل است و کاری انجام نمی دهد اما حداقل دولت ترکیه و
پاکستان و  ...باید وارد بشوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم تصریح کرد :در کل مسائل جهان
اسالم این ثابت شده است که هر کجا پاکسازی قومی ،تبعیض
نژادی و کشتاری بوده یک طرف آن مسلمان ها بوده اند .در بوسنی
در میانمار در فلسطین و ...که یک طرف قربانی می شود و آن هم
مسلمانان هستند.
در ادامه همایش بررسی حقوقی و فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان،
دکتر مسعود اخوانفرد ،استاد دانشگاه و دارنده مدرک دکتری از
دانشگاه استراسگالید گالسکو سخنرانی کرد و گفت :باید پیام
مظلومیت مسلمانان در برخی از کشور ها به خصوص مسلمانان
میانمار که از خاطر خیلی ها رفته است را در ایام اربعین امام
حسین(ع) به گوش مسلمانان و زائران امام حسین رساند و در این
حرکت عظیم بیست میلیونی فریاد مظلومیت مسلمانان میانمار را به
گوش جهانیان رساند.
وی با اشاره به مداخالت عربستان در یمن و تحمیل جنگ و کشتار
کودکان بی دفاع و محاصره دریایی ،زمینی و هوایی یمن گفت:
عربستان از ورود آب و غذا و دارو به یمن جلوگیری می کند که
تمام این موارد برخالف موازین بین المللی است .در سوریه و عراق
تروریسم خوب و بد را تعریف می کنند و عربستان دخالت های
زیادی در منطقه کرده است و در امور کردستان عراق و همهپرسی
غیرقانونی هم دخالت کردهاند.
اخوان فرد تصریح کرد :در هر جای جهان پاکسازی قومی ،تبعضی
نژادی و کشتار بوده؛ یک طرفش مسلمان ها می باشند .ما باید به
دنبال راه حل باشیم و از مسائل حقوقی و تکنیکی استفاده کنیم واز

مسلمانان مظلوم حمایت کنیم ،مثال از افراد فعال و عالقهمند کمک
بخواهیم سازمان های غیر دولتی ایجاد کنند و در آن مناطق وارد
شوند .یعنی درحال حاضر در بنگالدش سازمان های غیردولتی و
فعال ،بهتر می توانند کمک کنند به خاطر این که به نام دولت نیست
و ممانعت نمی شود و می توان به میانماری ها کمک کرد.
وی اظهار داشت :تنگه ماالکا محل اتصال اقیانوس هند و اقیانوس
آرام در این منطقه اهمیت ژئوپولتیکی منطقه میانمار را می رساند.
منابع طبیعی و نفت و گاز وجود دارد و آمار سه تا پنج میلیونی
مسلمان ها که در نوسان است اهمیت دارد و برای سازمان شورای
آتالنتیک و بحث ناتو بسیار مهم است.
دکتر اخوان فرد افزود :همانطور که غربی های مستکبر نتواستند یک
اقلیت کوچک مسلمان ساده در قلب اروپا یعنی بوسنی هرزگوین را
تحمل کنند؛ در میانمار هم در منطقه راخین اقلیت مسلمان ها را تحمل
نمی کنند ،همانطور که فلسطینی ها ،لبنانی ها ،عراقی ها ،سوری ها،
بحرینی ها ،یمنی ها و  ...جزئی از پیکر امت اسالمی هست ،مسلمانان
میانمار هم جزئی از پیکره امت اسالمی است و تا امریکا و اسرائیل
ظلم و جنایت می کنند ،تجاوز و جنایت هم هست و باید خود را مسئول
بدانند و در عرصه حقوق بین الملل برای نجات مسلمان ها تالش کنند.
وی افزود :ما باید بحث حقوقی ،اقتصادی و سیاسی را ج ّدی بگیریم
و آتش به اختیار ،پیام مظلومیت مسلمانان میانمار را پخش کنیم و
ما انتظار داریم ،دولت و مجلس و نهادهای مردم نهاد کاری بکنند.
دکتر اخوانفرد با اشاره به اعالمیه حقوق بشر که  30ماده دارد
گفت :انسانها باید برابر باشند اما بعضی برابرتر و مساوی تر هستند
و استکبار ساکت می نشیند و خفقان می گیرد .آزادی کل اقوام و
امنیت ،منع شکنجه ،منع بردگی در اعالمیه حقوق بشر وجود دارد
ولی در میانمار اتفاق می افتد .آزادی محل سکونت وجود ندارد .
وی تصریح کرد :جلوی چشم جهانیان جنایت می شود و بربریت و
وحشیگری را می بینیم .میانمار آزمونی برای همه ما است.
آمریکا و ولد نامشروع آن اسرائیل ،تا زمانی که دخالت دارند و مسئله
سازی می کنند ،جنایت هست و حتی با پایان داعش در عراق و
سوریه ،حرکت هایی در فیلیپین و مالزی در شرق آسیا وجود دارد و
کار داعش در دیگر مناطق جهان ادامه می یابد .اگر ما از مسلمانان
و مظلومان جهان دفاع کنیم و اگر در این راه بمیریم زهی سعادت
است.

تازه های کتاب
ره یافتها و ره آوردها (4قرآن ،حدیث ،کالم ،تاریخ اسالم)
نوسینده  :جمعی از نویسندگان
مجموعه مقاالت رهیافتها و رهآوردها ،بازتاب بخشی از آراء ،اندیشه ها و نوآوری های حضرت عالمه
مصباح یزدی در سیر الهی و صیرورت «جهان نوری» شدن ایشان است .در جلد نخست این مجموعه،
مباحث مربوط به منطق ،معرفت شناسی ،فلسفه و فلسفه علم؛ و در جلد دوم مباحث مربوط به اخالق ،هنر
و حقوق؛ در جلد سوم مباحث مربوط به جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،مدیریت و اقتصاد؛ در جلد چهارم
مباحث مربوط به قرآن ،حدیث ،کالم و تاریخ اسالم ارائه شده است.

معرفت؛ چیستی ،امکان و عقالنیت
نویسنده :محمد حسین زاده
کتاب حاضر ،معرفت؛ تعریف ،امکان و عقالنیت ،که می توان آن را فرامعرفت شناسی به شمار آورد،
در چهار بخش سامان یافته است:
 _1مسئله تعریف معرفت؛  _2مبحث امکان معرفت و عقالنیت؛
 _3ارزیابی مهمترین ادله اثبات ادعاهای شکاکیت و نسبیت گرایی
 _4بررسی نسبیت گرایی پیچیده و سوبژکتیوسیم برخاسته از آن
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شرح األسفار األربعه جزء چهارم (درس های استاد محمدتقی مصباح یزدی)
نویسنده :مهدی عبداللهی
«دام ظله»
بر کتاب اسفاراست که نکات مبهم
این کتاب ،شرح روان و شیوای حضرت استاد مصباح یزدی
و ظریف متن را به بیانی شیوا موشکافی و تبیین می کند.
استاد «دام ظله» یکی از دست پروردگان علمی و عملی عالمه طباطبایی(رحمه اهلل) است که پس از تدریس متون
متعدد فلسفی و تتبع در آثار فیلسوفان مشهور و تحقیقات فراوان که منتهی به نگارش کتاب ارزشمند « تعلیقه
علی نهایه الحکمه» گردید ،به تدریس «اسفار» پرداخت .این رشته ممتد از تحصیل ،تتبع و تدریس،
به عالوه دقت نظر و قوه نقادی استاد ،ویژگی هایی را برای این شرح به ارمغان آورد که در یک
کالم ،می توان آن را شرحی پخته ،دقیق ،بدون تطویل و در مواردی همراه با نقد توصیف کرد.

• برنامه روزانه شيعيان واقعى ( / )2آيت ّ
الل ّ
علمه محمدتقى مصباح
• نقش تربيتى نهادهاى اجتماعى در تحقق جامعه دينى  /عبدالرضا ضرابى
• ارزشيابى تربيتى جايگاه ارزشيابى در آموزش ارزش ها  /مهناز حاج غالمرضايى ـ سيدحميدرضا علوى
• عمل به باورهاى دينى و نقش آن در شادكامى و سالمت روانى  /زينت السادات الحسينى ـ فائزه ناطقى
• تبيين چگونگى تربيت اخالقى در دوره كودكى و عوامل مؤثر بر آن رهيافتى تأملى جهت سامان
دهى برنامه هاى تربيتى  /حسن نجفى ـ محمدحسن محمدى

معرفت فلسفي شماره  - 56تابستان 1396
• ادله اثبات عليت تحليلى  /زهير بلندقامت پور  -غالمرضا فياضى
• مقايسه تطبيقى انديشه ابن عربى و صدرالمتألهين در باب حدوث و قدم نفس  /محمد ميرى
• نگاه وجودى صدرالمتألهين به «كليات خمس»  /محمد حسين زاده
• بررسى ديدگاه هايدگر درباره ماهيت تفكر و فلسفه  /امين رضا عابدى نژاد داورانى
• هستى و چيستى زيبايى  /عباس قربانى  -ابوالفضل قربانى

معرفت سياسي شماره  ،17بهار و تابستان 1396
•ظرفيت فلسفة سياسي و متعالي و حكمت محض و اجتماعي عالمه طباطبائي  /عليرضا صدرا
• ماهيت فلسفة سياسي اسالمي  /حمزهعلي وحيديمنش
• بررسي مناسبات حکمت سياسي اسالمي مشاء با «دموکراسي غربي» و «مردمساالري ديني» /
مهدي اميدي نقلبري
• تحليل تمدن اسالمي در رويکردهاي توصيفي و هنجاري  * /مهدي طاهري و محمدجواد نوروزي
• ماهيت افتا در فقه سياسي شيعه  /احمد طاهرينيا
• جايگاه مصلحت در فعاليتهاي جاسوسي  /سيدسجاد ايزدهي

سال ششم /شماره  /51آذر 1396

قرآن شناخت  - 18بهار و تابستان 1396
• معناداري و معرفت بخشي زبان قرآن از نگاه عالمه طباطبايي  /اميررضا اشرفي
• نقد روايات نزول قرآن بر زبان صحابه (نگاهي به كتاب االتقان سيوطي)  /مهدي اکبرنژاد /مينا يعقوبي
• مؤلفه هاي معنايي «يهود» در قرآن بر اساس روابط همنشيني  /محمود کريمي /فاطمه شفيعي
• رابطة «تذكر» و «تفكر» در قرآن كريم  /مجيد شمس کالهي
• بررسي ادلة قرآني عرف گرايان اثباتي در قلمرو اخالق  /حسن محيطي اردكان
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شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم
نوسینده :قاسم ابراهیمی پور و همکاران
ترسیم الگوی خانواده مطلوب با ویژگی های قابل اندازه گیری به منظور مطالعه و سنجش خانواده
موجود و بررسی آسیب های آن ،از منظر متون دینی ،از جمله ویژگی های کتاب شاخص های خانواده
مطلوب از منظر متون دینی است .شاخص های ازدواج ،شاخص های هنجاری ،شاخص های کارکردی
و شاخص های آسیبی در چهار بخش و تجمیع شاخص های مذکور در چهار رتبه اعتقادی ،هنجاری،
ارزش های اخالقی و ارزش های اجتماعی در خاتمه ،ساختار کتاب حاضر را شکل داده است.

معرفت شماره - 237شهريور 1396

تازه های مجالت

گزارش

سلسله

نشستهای

تخصصی

نشست اول :فرآیند اکتشاف نظریه اسالمی در علوم انسانی
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به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) ،حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین
شریفی ،در اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی
مبانی اسالمیسازی علوم انسانی ،به بررسی موضوع
«فرآیند اکتشاف نظریه اسالمی در علوم انسانی» پرداخت.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین
شریفی ،در ابتدا نکاتی را پیرامون «زمينهها و آگاهيهاي
الزم براي نظريهپردازي» و «پيشفرضهاي اکتشاف»
بیان نمودند.
وی در ادامه فرآیند اکتشاف نظرية اسالمي در علوم
انساني را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و اظهار داشت:
توجه گامهاي علمي زير را طي کند،
کسي که با د ّقت و ّ
تا حدود زيادي ميتواند اطمينان داشته باشد که نظرية
اسالم را دربارة موضوع يا مسألة مورد بحث خود به دست
آورده است.
گام اول :تعيين و تبيين موضوع يا مسأله مورد بحث؛
گام دوم :گردآوري پاسخهاي ارائه شده؛
گام سوم :تحليل پاسخهاي گردآوري شده؛
گام چهارم :جستجو در منابع و متون ديني؛
گام پنجم :اعتبارسنجي مستندات گردآوريشده؛
گام ششم :فهم آيات و احاديث؛
گام هفتم :سازگاري با ضوابط اسالمي حاکم بر قلمرو
مربوط؛
گام هشتم :سازگاري با قواعد اسالمي حاکم بر زيست
انساني؛
گام نهم :سازگاري با مقاصد و غايات زيست اسالمي؛
گام دهم :انطباق با مباني اسالمي.
حضرت آیت اهلل فیاضی و حجت االسالم و المسلمین
دکتر علی مصباح ،ناقدان این نشست تخصصی بودند.

مبانی

اسالمیسازی

علوم

انسانی

نشست دوم :چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرآیند نظریه پردازی در علوم انسانی
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) ،حجت االسالم والمسلمین دکتر علی مصباح،
در دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مبانی
اسالمیسازی علوم انسانی ،به بررسی موضوع «چیستی
فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرآیند نظریهپردازی در
علوم انسانی» پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین دکتر علی مصباح ،ضمن بیان
تعرف و قلمرو فلسفه های مضاف ،نظریات مختلف درباره
انواع فلسفههای مضاف را مورد تحلیل و بررسی قرار داد
و به جایگاه آن در فرآیند نظریه پردازی در علوم انسانی
اشاره کرد.
وی اظهار داشت :یکی از جدیدترین اصطالحات فلسفه
حاصل رويکردي است که معيار طبقهبندي علوم را
«روش» آن ها ميداند .از اينرو ،فلسفه به مجموعة
مسائلي اطالق ميشود که صرف ًا با «روش تعقلي» مورد
بررسي و اثبات قرار ميگيرند؛ در مقابل علوم تجربي،
علوم نقلي ،و علوم شهودي.
ایشان ادامه داد :در اين اصطالح ،به جاي آن که معيار
تعريف فلسفه و محور تعيين مسائل آن «موضوع» باشد،
محور و مالک تفکيک فلسفه از غير آن ،روش اثبات
مسائل قرار گرفته است .ازاينرو ،فلسفه در اين اصطالح،
عالوه بر متافيزيک (هستيشناسي) ،شامل رشتههايي
چون منطق ،معرفتشناسي ،خداشناسي فلسفي،
روانشناسي فلسفي (يا علمالنفس) ،زيباييشناسي ،و
اخالق نيز ميشود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی و
حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی به
عنوان ناقدان این نشست به نقد و بررسی مطالب مطرح
شده پرداختند.
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تحول در عرصه زبان آموزی با انتشار کتاب

GLOCAL ENGLISH

12

بی ریا گفت :هدف ما در مؤسسه این است که در علوم انسانی
اسالمی کار و نظریه پردازی کنیم و مقدمه آن این است که علوم
انسانی غربی را نقد کنیم و نظریات خود را هم مطرح نماییم،
بنابراین باید دیدگاه های دیگران را به روز بفهمیم و با آن آشنا
شویم .البته کتاب و ایده ای که ارائه می شود به زبان اصلی است
و تا به زبان های دیگر ترجمه شود گاهی سال ها طول می کشد.
معاون پژوهشی اظهار داشت :مثال کتابی در سال  2017منتشر
می شود تا زمانی که ترجمه آن در ایران به نتیجه برسد گاهی با
چهار یا پنج سال تأخیر به دست پژوهشگر می رسد و اغلب در
مفاهیم آن هنگام ترجمه اشتباهاتی رخ می دهد و از زبان مبدا به
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به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری
جامعه المصطفی العالمیه و مرکز بین المللی ترجمه و نشر
المصطفی ،کتاب  GLOCAL ENGLISHبه منظور تحول در
عرصه زبان آموزی و رفع نواقص فرهنگی و آموزشی ،منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) حجت االسالم و المسلمین دکتر ناصر سقای بی ریا،
معاون پژوهشی مؤسسه در مصاحبه ای با روابط عمومی مؤسسه
امام خمینی(ره) مطالب مهمی را درباره انتقال فرهنگ از طریق
زبان و اهمیت آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه مطرح نمود.
دکتر بی ریا گفت :درباره زبان و آموزش زبان انگلیسی نکته
ای علمی وجود دارد و آن هم این است که زبان ،درصد زیادی
از فرهنگ را منتقل میکند ،مثال اگر یک فارسی زبان ،زبان
جدیدی مانند زبان ترکی آذری یاد بگیرد ،فرهنگ آن زبان و
فرهنگ اهل آن زبان هم به وسیله عناصری که در آن زبان است
به او منتقل می شود.
معاون پژوهشی بیان داشت :در روایتی از رسول اکرم(ص) این
نکته وجود دارد که « زبان ،شخصیت ایجاد می کند» بنابراین زبان،
یک فرهنگ و شخصیت جدید در ما ایجاد می کند .یعنی
زمانی که زبان انگلیسی آموزش داده می شود؛ فرهنگ
کشورهای انگلیسی زبان هم با آن منتقل می شود.
وی اظهار داشت :ما هم در دنیا زبان فارسی را آموزش می
دهیم که همین تدریس و آموزش زبان فارسی ،فرهنگ
ایرانی را که در ادبیات فارسی وجود دارد،تا حدودی به
فراگیران و دانشجویان منتقل می کند بنابراین دین،
آداب و  ...از این طریق منتقل می شود.
معاون پژوهشی تصریح کرد :از یک طرف زبان و فرهنگ
انگلیسی ،فرهنگی غربی است و در ظاهر کتاب ها ،فیلم
ها و  ...مظاهر فرهنگ غربی از جمله بی حجابی دیده
می شود و از سوی دیگر طالب و دانشجویان ما به
عنوان یک مسلمان ،این گونه مسائل را نمی پسندند و
دوست ندارند اما به خاطر یادگیری زبان به ناچار با چنین
عناصر و تصاویری رو به رو می شوند.
وی خاطرنشان کرد :برخی کتاب ها مانند برخی از رمان
ها در ظاهر تصاویر ناجوری ندارد اما گاهی محتوای
فاسدی دارد که در رشته ادبیات و زبان انگلیسی چنین
رمان هایی خوانده می شود و با خواندن داستان های
فاسد صحنه هایی در ذهن مجسم می شود که بدین
ترتیب این گونه عناصر غربی فاسد و آن ایده ها را تا
حدودی منتقل می کند.

مقصد گاهی لغات و اصطالحات به غلط ترجمه می شود.
دکتر بی ریا گفت :دانش پژوهان مؤسسه در سال های آینده به
عنوان پژوهشگر باید در اسالمی سازی علوم انسانی نظریه ساز
باشند و نظریه های دیگران را نقد کنند .بنابراین باید اطالعاتی
به روز داشته باشند ،مث ً
ال اگر امروز کتابی چاپ می شود پژوهشگر
ما باید آن کتاب را بتواند بخواند و محتوای آن را بفهمد و فیش
برداری کند و در پژوهش و کار خودش از آن استفاده کند.
معاون پژوهشی با اشاره به چهار مهارتی که در زبان انگلیسی
وجود دارد گفت :با توجه به هدفی که گفتیم ،ما به درک مطلب
« »comprehentionبیشتر تأکید داریم یعنی پژوهشگر ما اگر
قادر به مکالمه نباشد چندان مهم نیست اما درک مطلب باید
وجود داشته باشد اگرچه مهارت مکالمه هم داشته باشد بهتر
است و می تواند در همایش های بین المللی شرکت کند؛ به هر
حال هدف اصلی ما همان درک مطلب است.
وی با تأکید بر این که دانش پژوهان ما قبل از ورود به مؤسسه
چندان به زبان انگلیسی تسلط ندارند و در این زمینه کار چندانی
نکرده اند ،خاطرنشان کرد :ما در دوره کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری مؤسسه برای فراگیری زبان انگلیسی و درک
مطلب ترتیبی اتخاذ کرده ایم تا دانش پژوهان بتوانند کتاب های
انگلیسی را بفهمند و از آن استفاده کنند یعنی فیش برداری و نقد
کنند و البته کتاب با چهار مهارت اصلی در زبان انگلیسی مورد
نظر قرار گرفته است ،اما تمرکز اصلی بر درک مطلب می باشد.

دکتر بی ریا گفت :به خاطر جلوگیری از اتالف وقت و از طرف
دیگر به دلیل مسائل فرهنگی در کتاب های زبان انگلیسی که
گاهی تصاویر زننده در آن وجود دارد و یا محتوای آن ناسالم
است ،یک دوره کتاب های مناسب و سالم در مؤسسه نگاشته
شد که ویژگی های خاص خود را دارد.
وی در ادامه افزود :یکی از ویژگی ها طبق هدف اصلی مؤسسه
درک مطلب است و ویژگی دوم آن است که سعی شده عناصر
فرهنگ غربی در آن وجود نداشته باشد و فرهنگ اسالمی و
خودی در آن حاکم باشد.
معاون پژوهشی تصریح کرد :به هر حال زبان ،شامل عناصر
فرهنگی است و ما نمی توانیم صد در صد خود را از آن رها
سازیم اما تا حدود زیادی می توانیم ایمنی ایجاد کنیم تا افراد با
گناه مواجه نشوند ،حتی می بینیم برخی از افراد به دنبال زبان
انگلیسی نمی روند و دلیل اصلی آن هم وجود برخی از تصاویر و
محتواهای ناسالم در کتاب های آموزشی زبان است.
دکتر بی ریا گفت :به لطف الهی در مؤسسه امام خمینی(ره) یک
استاد توانمند و صاحب نظر به نام آقای دکتر دهمرده ،مؤلف و
متخصص کتاب های انگلیسی ما می باشد و ایشان تیمی را
انتخاب کرده است که برخی از اساتید مؤسسه و مدرسان مؤسسه
نیز جزء آن تیم هستند و تجربه کافی دارند.
وی ادامه داد :جلد اول کتاب  GLOCAL ENGLISHمشتمل بر
 12درس با موضوعات متنوع فرهنگی ،دینی ،علمی ،اجتماعی
و ورزشی به چاپ رسیده است و تدریس می شود اما جلد
د ّوم و س ّوم به صورت آزمایشی تدریس می شوند که ان
اشاهلل در آینده پس از مرحله نظارت و رفع اشکال به چاپ
خواهد رسید.
معاون پژوهشی مؤسسه خاطر نشان کرد :مراکز حوزوی
و دانشگاهی می توانند از این کتاب استفاده کنند و امید
است این کتاب برکت داشته باشد و بتواند گام مؤثری
در راستای فرهنگ اسالمی و اهداف اسالمیسازی علوم
انسانی باشد.
وی افزود :در این کتاب ها مطالبی درباره زندگی حضرت
امام و شخصیت های مذهبی و اطالعات مفید علمی،
دینی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی وجود دارد و در جلد
سوم نمونه هایی از متون علوم انسانی اسالمی به چشم
می خورد.
گفتنی است؛ این کتاب به همت مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) و جامعه المصطفی العالمیه
و مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی با عنوان؛
انگلیسی جهانی _ بومی (افزایش مهارت های خواندن و
درک مفاهیم) به چاپ رسیده است.
GLOCAL ENGLISH1: DEVELOPING EFFECTIVE
ENGLISH READING

انتشار نرم افزار کنزالحکمه ( 10معجم موضوعي علم کالم )
نرم افزار کنزالحکمه  ،10نسخه جامع نرمافزارهاي معجم
موضوعي شرح المواقف ،معجم موضوعي شرح المقاصد و
معجم موضوعي منابع کالمي است.
اين نرم افزار شامل:
* متن یا تصویر کتاب های شرح المواقف فی علم الکالم
(عضدالدین ایجی) ،شرح المقاصد فی علم الکالم (سعدالدین
تفتازانی) و  42منبع مهم کالمی دیگر؛
* چکیده مطالب کتاب شرح المواقف و تعلیقه های آن
(شامل 1342:چکیده 4239 ،کليدواژه و  28084نمايه)؛
* چکیده مطالب کتاب شرح المقاصد و تعلیقه های آن
(شامل6624:چکیده 3389 ،کليدواژه و  19367نمايه)؛
* فهرست تفصیلی مطالب  42منبع مهم کالمی (شامل:
 10282فهرست مطالب 4750 ،کلیدواژه و  25697نمایه)
* ارتباط ميان کليدواژه ،نمايه ،چکیده یا فهرست و متن
از راههاي مختلف؛
* قابليت جستجوي لفظي ساده و پيشرفته در متن منابع،
چکیده ها ،فهرست ها ،نمايهها و کليدواژهها؛
* امکان دستهبندي اطالعات استخراجشده در چند مرحله.
توضيحات بيشتر:
کنز الحکمه( )10نرم افزاري در زمينه علم کالم است .اين
برنامه در برگيرنده دو نوع اطالعات است:
 )1چکيده مطالب کتابهاي شرح المواقف و شرح المقاصد
و تعليقههاي آنها
14

يكي از بهترين شيوههاي تهيه معجم موضوعي،
چكيدهنويسي و نمايهسازي براساس اصطالحات رايج علوم
است كه از طريق نرمافزار رايانهاي قابل استفاده باشد.
چکيده :عبارتي خالصه و گويا از محتواي يک مطلب از
متن است که با توجه به هدف چکيدهسازي بايد ضوابط
چکيدهنويسي در آن رعايت شده باشد.
چكيده و نمايههايي که در اين نرم افزار آمده است مربوط
به كتابهاي ارزشمند «المواقف في علم الکالم» ايجي،
«شرح المواقف» ميرسيدشريف جرجاني« ،تعليقه چلبي»
و «تعليقه سيالکوتي» بر شرحالمواقف و نيز کتاب ارزشمند
«شرح المقاصد» سعدالدين تفتازاني (مسعودبن عمربن
عبداهلل) است كه درمركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي
اسالمي وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رحمه اهلل تعالي با شيوهاي خاص تهيه شده و در اختيار
پژوهشگران علوم عقلي به ويژه عالقهمندان علم كالم
اسالمي قرار گرفته است.
 )2فهرست تفصيلي مطالب  42منبع مهم کالمي.
تهيه فهرست تفصيلي (يا توصيف) عبارت است از :ثبت
محتوا و پيام اصلي يک يا چند صفحه از کتاب ،در يک
ترکيب غير تام (و در عين حال گويا) به منظور دستيابي
آسان و سريع به محل درج مطالب در منابع و شناسايي
دقيق موضوعات مندرج در آنها .اين فهرست جامع و
گويا مشتمل بر عناوين بخشها ،فصلها و در مواردي
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زيرمجموعههاي آنها است ،به گونهاي كه در عين جامعيت
و گويايي ،از عنوان فهرست به اصطالح مرسوم آن تجاوز
نميكند اما از آن دقيقتر و كاملتر است.
فهرستها و نمايههايي که در اين نرم افزار آمده است
مربوط به كتابهاي ذيل است:
.1احقاق الحق ،قاضي نوراهلل التستري ،قم :مكتبة آيتاهلل
المرعشي النجفي؛
.2أصل الشيعة و اصولها ،محمدحسين كاشفالغطاء ،بيروت:
داراالضواء1413 ،؛
.3االعتقادات للشيخ الصدوق ،در كتاب سلسله مؤلفات شيخ
مفيد ،جلد 5؛
.4االقتصاد في االعتقاد ،ابوحامد الغزالي ،بيروت ،دار المكتبة
الهالل2002 ،م؛
.5االنتصار ،ابي الحسين عبدالرحيم الخياط المعتزلي،
بيروت :مكتبة الكليات االزهرية1988 ،م؛
.6أنوار الملكوت ،عالمه حلي ،چاپ دوم ،قم :انتشارات
رضي1363 ،ش؛
.7أوائل المقاالت ،شيخ مفيد ،مؤسسه مطالعات اسالمي،
1413ق؛
.8الحواشي و التعليقات علي اوائل المقاالت؛
.9اإليضاح ،فضل بن شاذان ،بيروت :مؤسسة االعلمي
للمطبوعات؛
.10تصحيح االعتقادات االمامية ،شيخ مفيد ،در كتاب
سلسله مؤلفات شيخ مفيد ،ج5؛
.11تقريب المعارف ،ابوالصالح الحلبي ،انتشارات الهادي،
1404ق؛
.12تنزيه االنبياء ،قم :انتشارات الشريف الرضي1376 ،؛
.13الجمل و النصرة ،شيخ مفيد ،دار المفيد1414 ،ق؛
.14حق اليقين ،عبداهلل شبر ،تهران :مؤسسة االعلمي،
1352ش؛
.15حقائق االيمان ،الشهيد الثاني ،چاپ اول ،قم :مكتبة
آيتاهلل المرعشي النجفي1409 ،ق؛
.16الذخيرة ،الشريف المرتضي ،مؤسسة النشر االسالمي،
1411ق؛
.17الشافي في االمامة ،الشريف المرتضي ،چاپ دوم،
تهران :مؤسسة الصادق1410 ،ق؛
.18شرح االصول الخمسة ،قاضي عبدالجبار ،قاهرة :مكتبة
وهبة1416 ،ق؛
.19شرح المقاصد ،سعدالدين التفتازاني ،الشريف الرضي،
1409ق؛
.20شرح المواقف ،السيد الشريف الجرجاني ،بيروت :دار
الكتب العلمية1419 ،ق؛

.21شرح توحيد الصدوق ،القاضي سعيد القمي ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي1415 ،ق؛
.22شوارق اإللهام ،فياض الالهيجي ،اصفهان :انتشارات
مهدوي؛
.23كتاب الغيبة ،شيخ طوسي ،تهران؛مكتبةنينوي الحديثة؛
.24فرق الشيعة ،حسن بن موسي النوبختي ،چاپ دوم،
بيروت :دار االضواء1404 ،؛
.25قواعد المرام ،ابن ميثم بحراني ،قم :مكتبة آيتاهلل
المعرعشي النجفي1406 ،؛
.26كتاب التوحيد «ابن خزيمه» ،ابيبكر محمد بن اسحاق
بن خزيمة ،رياض :مكتبة الرشد1418 ،ق؛
.27كتاب التوحيد «ماتريدي» ،ابي منصور الماتريدي؛
دارالجاديات المصرية؛
.28كشف المراد ،عالمة الحلي ،قم :مؤسسة النشر االسالمي؛
.29كمال الدين ،تهران :دار الكتب االسالمية1395 ،ق؛
.30المراجعات ،سيد عبدالحسين شرفالدين ،بيروت،
1416ق؛
.31المسلك في اصول الدين ،محقق الحلي ،تحقيق :رضا
استادي ،چاپ اول ،مشهد :مجمع البعوت االسالمية1373 ،؛
.32المطالب العالية ،فخرالدين رازي ،چاپ اول ،بيروت:
دارالكتاب العربي1407 ،ق؛
.33المغني (االراده) ،عبدالجبار األسدآبادي؛تحقيق دكتر
محمود محمد قاسم؛
.34المغني (الفرق غير االسالمية) ،عبدالجبار األسدآبادي ؛
.35المغني (رؤية الباري) ،عبدالجبار األسدآبادي ؛
.36المقاالت و الفرق ،تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي1360 ،ش؛
.37المنقذ من التقليد ،سديدالدين الحمصي الرازي ،قم:
مؤسسة النشر االسالمي1412 ،ق؛
 .38الباب الحادي عشر للعالمة الحلي (مع شرحيه النافع
يوم الحشر، )...تهران ،انتشارات دانشگاه تهران1365 ،ش؛
.39النص و االجتهاد ،سيدعبدالحسين شرفالدين،
ابومجتبي1404 ،ق؛
.40نقض الوشيعة ،امين عاملي ،بيروت :الغدير للطباعة و
التوزيع1422 ،؛
.41نهج الحق ،العالمة الحلي ،قم :دارالهجرة ،چاپ چهارم،
1414؛
.42الهدي الي دين المصطفي ،محمدجواد بالغي ،بيروت:
مؤسسة االعلمي للمطبوعات1405 ،ق؛
.43الياقوت ،ابواسحاق نوبختي ،قم :مكتبة آيتاهلل المرعشي
النجفي1413 ،ق.

