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بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرزندان و برادران عزیز

بــا همه ی مضمون نامه ی1  شــما موافقم و از شــما و همفکرانتان در حوزه و 
دانشــگاه مــی خواهم که اين ايده هــا را تا لحظه ی عملی شــدن و ثمر دادن، 
هرچنــد دراز مدت، تعقيب کنيد، نه مأيوس ونه شــتاب زده، اما بايد اين راه را 
که راه شــکوفايی و خالقيت اســت به هر قيمت پيمود؛ اين انقالب بايد بماند و 
برنامه ی تاريخی و جهانی خويش را به بار نشاند و همين که اين عزم و بيداری و 
خودآگاهی در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است همين که اين نسل 
از افراط و تفريط، رنج می برد و راه ترقی و تکامل را نه در »جمود و تحّجر« و نه 
در »خودباختگی و تقليد«، بلکه در نشاط اجتهادی و توليد فکر علمی و دينی می 
داند و می خواهد که شجاعت نظريه پردازی و مناظره درضمن وفاداری به اصول 
و اخالق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار شود و اراده کرده است که سؤاالت و 
شبهات را بی پاسخ نگذارد، خود، فی نفسه يک پيروزی و دستاورد است که بايد 
آن را گرامی داشــت و آنگاه که نخبگان ما نقطه ی تعادل ميان »هرج و مرج« و 
»ديکتاتوری« را شناسايی و تثبيت کنند، دوران جديد آغاز شده است. آری، نبايد 
از »آزادی« ترســيد و از »مناظره« گريخت و » نقدو انتقاد« را به کاالهای قاچاق 
و يا امری تشــريفاتی، تبديل کرد چنانچه نبايد به جای »مناظره«، به »جدال و 
مدارا«، گرفتــار آمد و به جای »آزادی«، به »دام هتاکی و مســئوليت گريزی« 
لغزيد. آن روز که ســهم »آزادی«، سهم »اخالق« و سهم »منطق«، همه يکجا و 
در کنار يکديگر ادا شــود. آغاز روند خالقيت علمی و تفکر بالنده ی دينی در اين 
جامعه اســت و کليد جنبش »توليد نرم افزار علمــی و دينی« در کليه ی علوم 
و معارف دانشــگاهی و حوزوی زده شــده است. بی شک آزادی خواهی و مطالبه 
ی فرصتی برای انديشــيدن و برای بيان انديشــه توأم با رعايت »ادب استفاده از 
آزادی«، يک مطالبه ی اســالمی است و »آزادی، تفکر، قلم و بيان« نه يک شعار 

  1- در ايــن نامه، جمعی از دانش آموختگان حوزه ی 
علميه، ضمن بيان نياز کشور به آزادانديشی، ايجاد يک 

حرکت علمی روش مند را پيشنهاد نموده اند.

پاسخ حکیمانه مقام معظم 
رهبری به نامه جمعی از 

دانش آموختگان حوزه



تبليغاتی بلکه از اهداف اصلی انقالب اسالمی است و من عميقاً متأسفم که برخی 
ميان مرداب »سکوت و جمود« با گرداب »هرزه گويی و کفرگويی« طريق سومی 
نمی شناســند و گمان می کنند که بــرای پرهيز از هر يک از اين دو، بايد به دام 
ديگری افتاد. حال آنکه انقالب اسالمی آمد تا هم »فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن 
و جمــود« و هم »فرهنگ آزادی بی مهــار و خودخواهانه غربی« را نقد و اصالح 
کند و فضايی بســازد که در آن، »آزادی بيان«، مقّيد به »منطق و اخالق و حقوق 
معنــوی و مادی ديگران« و نه به هيج چيز ديگری، تبديل به فرهنگ اجتماعی و 
حکومتی گردد و حريّت و تعادل و عقالنيت و انصاف، ســکه ی رايج شود تا همه 
ی انديشه ها در همه ی حوزه ها، فعال و برانگيخته گردند و »زاد و ولد فرهنگی« 
که به تعبير روايات پيامبر اکرم)ص( و اهل بيت ايشــان)ع(، محصول »تضارب آرا 
و عقول« اســت، عادت ثانوی نخبگان و انديشــه وران گردد. به ويژه که فرهنگ ا 
ســالمی و تمدن اســالمی همواره در مصاف با معضالت جديد و نيز در چالش با 
مکاتب و تمدن های ديگر، شگفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه، 
ناممکن اســت. اما متأســفانه گروهی به دنبال سياست زدگی و گروهی به دنبال 
سياســت زدايی، دائماً تبديل فضای فرهنگی کشــور را به سکوت مرداب گونه يا 
تالطــم گرداب وار، می خواهند تا در اين بلبشــو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و 
تريبون بتوانند تأثيرگذار و جريان ساز باشند و سطح تفکر اجتماعی را پايين آورده 
و همه ی فرصت ملی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيری های غلط 
و منحط قبيله ای يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و درنتيجه صاحبان خرد و 
احســاس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدالن و خردمندان، برکنار و در حاشيه 
مانده و منزوی، خســته و فراموش شوند. درچنين فضايی، جامعه به جلو نخواهد 
رفت و دعواها، تکراری و ثابت و ســطحی و نازل می گــردد. هيچ فکری توليد و 
حرف تازه ای گفته نمی شود، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای ديگر 
تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نيز که تابع نخبگان خويشــند، 

درباره ضرورت آزاداندیشی، 
نقد و نوآوری



دچار انفعال و عقبگرد می شوند. چنانچه در نامه ی خود توجه گرديده ايد، برای 
بيدار کردن عقل جمعی، چاره ای جز مشــاوره و مناظره نيســت و بدون فضای 
انتقادی ســالم و بدون آزادی بيان و گفتگوی آزاد با »حمايت حکومت اسالمی« 
و »هدايت علما و صاحب نظران«، توليد علم و انديشــه دينی و درنتيجه، تمدن 
ســازی و جامعه پردازی، ناممکن يا بسيار مشکل خواهد بود. برای عالج بيماری 
ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نيز بهترين راه، همين است که آزادی 
بيان درچارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسالم، حمايت و نهادينه شود. 
به نظر می رســد که هر سه روش پيشنهادی شما يعنی تشکيل 1. »کرسی های 
نظريه پردازی« 2. »کرسی های پاسخ به سؤاالت و شبهات« 3. »کرسی های نقد 
و مناظره«، روش هايی عملی و معقول باشند و خوب است که حمايت و مديريت 
شوند به نحوی که هرچه بيشتر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بر دکان داران 

و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ تر شود.
بايد »توليد نظريه و فکر«، تبديل به يک ارزش عمومی در حوزه و دانشــگاه شود 
و در قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی، از نظريه سازان، تقدير به عمل آيد 
و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيز به خالقيت 
و اجتهاد، تشويق شوند. بايد ايده ها در چارچوب منطق و اخالق و درجهت رشد 
اســالمی با يکديگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اســالم، اعاده ی هويت 
و عــزت کنــد و ملت ايران به رتبه ای جهانی که اســتحقاق آن را دارد بار ديگر 
دست يابد. من بر اين پيشنهاد می افزايم که اين ايده چه در قالب »مناظره های 
قانونمنــد و توأم با امکان داوری« و با حضــور »هيأت های داوری علمی« و چه 
در قالب تمهيد »فرصت برای نظريه ســازان« و ســپس »نقد و بررسی« ايده ی 
آنان توســط نخبگان فن و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه تنها محدود 
به برخی قلمروهای فکر دينی يا علوم انسانی و اجتماعی نيز نماند؛ بلکه در کليه 
ی علوم و رشــته های نظری و عملی )حتی علوم پايه و علوم کاربردی و ...( و در 



جهت حمايت از کاشفان و مخترعان و نظريه سازان در اين علوم و فنون و صنايع 
نيز چنين فضايی پديد آيد و البته برای آن که ضريب »علمی بودن« اين نظريات 
و مناظرات، پايين نيايد و پخته گويی شــود و سطح گفت و گوها نازل و عوامانه و  
تبليغاتی نشــود، بايد تمهيداتی انديشيد و قواعدی نوشت. اينجانب با چنين طرح 
هايی همواره موافق بوده ام و از آن حمايت خواهم کرد و از شورای محترم مديريت 
حوزه ی علميه ی قم می خواهم تا با اطالع و مساعدت »مراجع بزرگوار و محترم« 
و با همکاری و مشــارکت »اســاتيد و محققين برجسته ی حوزه«، برای بالندگی 
بيشــتر فقه و اصول و فلسفه و کالم و تفسير و ســاير موضوعات تقحيق و تأليف 
دينی و نيز فعال کردن »نهضت پاســخ به سؤاالت نظری و عملی جامعه«، تدارک 
چنين فرصتی را ببينند. از شورای محترم انقالب فرهنگی و به ويژه رياست محترم 
آن نيز می خواهم که اين ايده را در اولويت دســتور کار شورا، برای رشد کليه ی 
علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه ای و آغاز »دوران خالقيت و توليد« در عرصه 
علوم و فنون و صنايع و به ويژه رشته های علوم انسانی و نيز معارف اسالمی قرار 
دهند تا زمينه برای اين کار بزرگ به تدريج فراهم گردد و دانشگاه های ما بار ديگر 
در صف مقدم تمدن ســازی اســالمی و رشد علوم و توليد فناوری و فرهنگ، قرار 
گيرند. بی شک هر دو نهاد از طرح های پيشنهادی فضالی دانشگاهی و حوزوی و 
ازجمله طرح شما، استفاده خواهند کرد تا با رعايت همه ی جوانب مسأله، جنبش 
»پاسخ به سؤاالت«، »مناظرات علمی« و »نظريه پردازی روشمند« را در کليه ی 
قلمروهای علمی حوزه و دانشــگاه، نهادينه و تشــويق کنند. اميدوارم که مراحل 
اجرای اين ايده، دچار فرسايش اداری نشده و تا پيش از بيست وپنجمين سالگرد 

انقالب، نخستين ثمرات مهم آن آشکار شده باشد. واهلل المستعان.

والسالم علیکم و رحمه اهلل



8شناخت نامه علمی صاحبان كريس هاي موفق 8شناخت نامه علمی صاحبان كريس هاي موفق

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مسأله آزادانديشی و نظريه پردازی در دانشگاه اسالمی، 
يکی از ضرورت های جهان اســالم و جمهوری اسالمی 
ايران در عرصه توليد علم است. شايد برخی از پرسشگران 
برای اين ادعا، خواستار دليل باشند. ما معتقديم که ادعای 
پيشگفته، نوعی توتولوژی و ضرورت به شرط محمول است 
و تصــور موضوع و محمول آن، تصديق را به همراه دارد، 
لکن از باب تنّبه و آگاهی بيشتر، ميتوان به اقامه دليلی 
پرداخت؛ دليلی که با نگرش به ضرورت تمدن اســالمی 
بدست ميآيد؛ زيرا مسلمانان در عصری زندگی می کنند 
که بايد همچون قرن سوم تا ششم، دوباره به تمدن نوينی 
دست يابند و اين تمدن نوين، بدون مشارکت جدی در 

توليد علم و فنآوری ميّسر نمی شود. 
حال با قدری تأمل اين ســؤال مطرح مي شــود که آيا 
توليــد علم، بدون کرســی های آزادانديشــی و نظريه 
پردازی ممکن است؟ اينکه استادانی در کناری بنشينند 
و بنويسند و آموزش بدهند، برای توليد علم کفايت می 
کند؟ بدون شــک، پاسخ اين پرسش، منفی خواهد بود. 
علم در عقالنيت جمعی توليد می شود و نظريه بدون قرار 
گرفتن در معرض داوری عالمان ديگر، شکل نمی گيرد. 
پس بايد کرسی های آزادانديشی و نظريه پردازی را رونق 
داد تا به توليد علم جمعی رسيد و زمينه را برای تمدن 

سازی فراهم ساخت. 
مقصود نگارنده از توليد علم جمعی اين نيست که علم 
و نظريه های علمی، فاقد روش هســتند، بلکه علم در 
چارچوب روش شناسی شکل می گيرد و لکن در ادامه 
استنتاج روش شناختی، نوعی عقالنيت جمعی پديد می 
آيد و مشارکت ديگران را در پذيرش و توسعه آن فراهم 
می سازد. برای نمونه، نيوتن در توليد فيزيک کالسيک، 
روشــمندانه پيش رفت و سپس ديگران را به داوری فرا 
خواند و مشــارکت داد تا عقالنيت جمعی بدست آيد و 
زمينه ای برای تحقق فيزيک کالسيک نسبيت و سپس 

فيزيک کوانتوم فراهم گردد. 
اگر در اين عصر، شاهد رشد و شکوفايی حکمت متعاليه 
هستيم، بدان جهت اســت که نظريه های مالصدرا در 
معــرض داوری ديگران قرار گرفت و مشــارکت جمعی 

را بدســت آورد و طرفــداران و ناقدانش در بالندگی آن 
مشارکت داشتند.

البته بايد توجه داشت که مهمترين ساحت توليد علم، 
توليد و رشد در روش شناسی علم است. روش شناسی 
مبتنی بر معرفت شناسی و منطق بر حکمت اسالمی می 

تواند رويکرد جديدی را در علوم انسانی به ارمغان آورد.
برخی از باب ترس رســوايی علمــی، خود را در معرض 
نقد ديگران قرار نمی دهند؛ ولی اينان اگر به نظريه خود 
مطمئن باشند، در اشتباه اساسی به سر می برند. ممکن 
است نقد و داوری مخالفان در کوتاه مدت، نوعی خجالت 
علمی را به همراه آورد؛ ولی در بلند مدت، نظريه آنها را 
مستحکم می سازد و رشد علمی را در عقالنيت جمعی 

فراهم می آورد. 
عده ديگری نيز گمان می کنند تا سخن از کرسی های 
نظريه پردازی و آزادانديشــی می شود، بايد به نقد نظام 
و دعوای سياســی پرداخت و از خطوط قرمز سياسی به 
ســرعت عبور کرد؛ زيرا در غير اين صورت، هيچ کرسی 
آزادانديشی تحقق نمی يابد؛ در حالی که اين گونه نيست. 
بنده بر اين بــاورم که هر چند کار آزادانديشــی با کار 
حزبی تفاوت اساسی دارد، کار حزبی بايد قانون اساسی 
را بپذيرد تا فعاليتي مشــروع و قانوني داشته باشد؛ ولی 
کار آزادانديشــی با رعايت منطــق و اخالق، هيچ خط 
قرمزی نخواهد داشت. با اين وجود، چه نيازی است برای 
توســعه کرسی های آزادانديشی از مسايلی شروع کنيم 
که حساسيت عده ای را به همراه داشته باشد و آغازش 
با انجامش يکسان گردد. کشور با نيازها و مسايل مهم و 
متنوعی روبه رو اســت که حساسيتی هم در قبال آنها 
نيست؛ آغاز کرسی های آزاد انديشی با اين گونه مسايل 
می تواند باعث فرهنگ سازی و گفتمان سازی کرسی ها 

شود و زمينه را برای مباحث ديگر فراهم آورد.
دغدغه برخی ديگر اين است که نوآوری وقتی اتفاق می 
افتد که مقبوليت جهانی پيدا کند و تا زمانی که چنين 
نشــود، نظريه و نوآوری تحقق نمی يابد. اين سخن اگر 
در حوزه علوم طبيعی و مهندسی صحيح و ممکن باشد 
اما در حوزه علوم انســانی نادرست و ناممکن است؛ زيرا 
نظريه های علوم انسانی، مبتنی بر مبانی هستی شناختی، 
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معرفت شناختی، انسان شناختی، روش شناختی، ارزش 
شناختی و دين شناختی اند که اين تمايز مبانی در تنوع 
ديدگاه ها و فقدان مقبوليت جهانی تأثيرگذار اســت. از 
ســويي ديگر عامل بومی سازی علوم انسانی نيز در اين 
مطلب، مزيد بر علت است؛ به همين دليل، هيچ نظريه 
علوم انســانی در غرب، جهانی نشده است و مقبوليتی 
برای همه مکاتب پيدا نکرده است. مسايلی مانند حقوق 
بشر هم با تفسيرهای مختلف مکاتب، مقبوليت همگانی 

ظاهری پيدا کرده است. 
رشد و شکوفايی کرسی های آزادانديشی و نظريه پردازی 
در تحقق دانشــگاه اسالمی نيز نقش به ســزايی دارد. 
دانشگاه اســالمی تنها يک نهاد شکلی و صوری نيست 
که اسالميت را در نمادهای خود ظاهر کند. رکن و گوهر 
دانشگاه، علم و دانش است که با رويکرد اسالمی می تواند 
به نسل سوم راه يابد. نسل نخست دانشگاه، بيشتر آموزش 
محور اســت و با کمک استادان، دانشجويانی تربيت می 
شوند که می توانند کارآمدی داشته باشند؛ ولی الزامی 
از اين جهت ندارد و چه بســيار دانشجويانی که پس از 
سال ها تحصيل نمی توانند ارتباطی با جامعه و صنعت 
پيدا کنند و برای ارتزاق خود ناچارند به شغل های غير 
مرتبط رو بياورند. نســل دوم دانشــگاه به دنبال تحقق 
دانشگاه کارآمد اســت که در اين نسل، نبايد رشته ای 
غيرکارآمد وجود داشته و دانشجويی بی ارتباط با نيازهای 
جامعه تحصيل کند. ســومين نسل، دانشگاه تمدن ساز 
است که با رويکرد اسالمی به علوم و تمدن نوين اسالمی 
تحقق می يابد. کرسی های آزادانديشی و نظريه پردازی 
در تحقق نسل سوم دانشگاه ها يعنی دانشگاه تمدن ساز 

مؤثر خواهد بود. 
نقش کرسی های آزادانديشی و نظريه پردازی در تحول 
علوم انسانی نيز آشکار است. امروزه تحول علوم انسانی از 
يک مســأله و يک راهبرد به يک ضرورت جامعه و نظام 
تبديل شــده است و اگر کسانی به مديريت تحول علوم 
انسانی، نقد و انتقادی داشته باشند، نمی توانند اصل اين 
ضــرورت را انکار کنند. علم بدون تحول، وجود خارجی 
ندارد و علم منهای تحول و بالندگی، علم نيست؛ تاريخ 
هم پرتويي از افق علم است. تاريخ علوم انسانی در برخی 

از دانشگاه های علوم انسانی به صورت ناقص تدريس مي 
شود در حالي که داعيه دار اين علوم هستند.

امــا چند توصيه راهبردی برای توســعه کرســی های 
آزادانديشی و نظريه پردازی:

 اول اين که اين کرســی ها نبايد گرفتار سياست زدگی 
شوند؛ سياست زدگی در همه امور آفت است و در علم و 

دانش و فنآوری، آفتی مضاعف است.
راهبــرد دوم، رعايت اخالق و منطق و پرهيز از هياهوی 
ژورناليستی از سوی طرف های مناظره و گفتگوی آزاد. 

راهبرد سوم، گسترش احساس امنيت برای کرسی های 
آزادانديشی و عدم دخالت نهادهای امنيتی در برگزاری 
کرســی های مضبوط و در چارچــوب هيأت حمايت از 

کرسی ها.
راهبــرد چهارم، حمايــت های مــادی و معنوی برای 
پژوهشــگرانی که دغدغه توليد علم دارند و می خواهند 

کرسی آزادانديشی خود را به ساحت نظريه برسانند. 
راهبرد پنجم، کرســی ها بهتر اســت از نقد و مناظره و 
کرسی های ترويجی آغاز شود تا به کرسی های تخصصی 

و نظريه پردازی منتج شود.
هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره 
در حوزه علوم انسانیـ  اسالمی از استادان صاحب نظر و 
نظريه حمايت می کند. اين هيأت زير نظر شورای عالی 
انقالب فرهنگی و با همکاری اســتادان و دانشمندان در 
عرصه کرسی های علوم عقلی، نقلی، رفتاری، اجتماعی و 
هنر و معماری و نيز با مشارکت کميته های دستگاهی در 

دانشگاه ها با هدف توليد علم فعاليت می کند.
تقاضای ما از همه استادان فرهيخته دانشگاه ها و حوزه 
های علميه سراسر کشور اين است که خود را عضو اين 
هيأت بدانند و در اين خانواده بزرگ کرسی های علمی، 
مشارکت جدی داشته باشند و ما را از نظرات ارزنده خود 

محروم نسازند.

والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته
عبدالحسين خسروپناه
دبير و نائب رئيس هيأت حمايت از کرسی های 
نظريه پردازی، نقد و مناظره
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دکتر ساالر منافی اناری

دارای مدرک دکتری اديان وعرفان از دانشگاه تهران
عضو پژوهشکده مطالعات ترجمه وابسته به دانشگاه عالمه طباطبايی)ره(

سردبير فصلنامه سراج منير
سردبير مجله پژوهشنامه معارف قرآنی

عضوهيات تحريريه مجله مطالعات ترجمه

از جمله آثار منتشره
بررسی آثار ترجمه شده اسالمی

بررسی ترجمه انگليسی متون اسالمی)1(
بررسی ترجمه انگليسی متون ادبی و اسالمی)2(

بررسی ترجمه آثار اسالمی
نقد ترجمه: نظريه و عمل

از جمله حضور در مجامع علمی
»نقدوبررسی ترجمه های انگليسی نهج البالغه«ـ  دانشگاه آزاداسالمی تهران مرکزی   1379

»نقدوبررسی ترجمه های انگليسی قرآن«ـ  سخنرانی علمیـ  دانشگاه امام صادق)ع( پاييز 1382
ارزشهای اخالقی درسيره رسول اعظم )ص(ـ  دانشگاه عالمه طباطبايی-1386

نظريه جامع ترجمه دانشگاه عالمه طباطبايی  -1386

عضوهيات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(
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جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان

چکيده نظریه
هدف اين پژوهش ارائه ی نظريه ای نو در حوزه ی مطالعات ترجمه است. قبل از بيان نظريه جديد ابتدا معنی ترجمه 
و تعاريف و انواع مختلف آن به تفصيل مورد بحث قرار می گيرند، آنگاه مفهوم نظريه ترجمه از ديدگاه صاحبنظران 
اين حوزه بررسی می شود و سپس در دو قسمت متوالی نظريه های مهم ترجمه قبل از قرن بيستم و نيز در دورة 
معاصر ارائه می گردد. در اين دو قسمت اين نکته مورد تاکيد قرار گرفته که با وجود تنوع در نظريه پردازيها در دوره 
های مختلف، اساس اغلب نظريه ها از دوران باستان تاکنون مشابه بوده و به طور کلی بر دو نوع ترجمة مبداء گرا و 

مقصد گرا تاکيد شده است.
 در نظرية جديد نگارنده که بعد از نظريه های دوران معاصر عرضه شده، ترجمه مفهوم گسترده تری پيدا می کند 
و محدود به ترجمة متعارف بين زبانی نيست. در اين ديدگاه ترجمه با فهم و فکر و بيان شخص توأم است و لذا از 
زندگی روزانه انسان جدايی ناپذير می باشد. در عين حال که فهميدن، فکر کردن و بيان نمودن هر کدام به تنهايی 
يک فرايند کامل ترجمه به حساب می آيد وقتی هم که اين سه به ترتيب با هم می آيند ترجمه به معنی واقعی و 

متعارف کلمه را تشکيل می دهند.
در اين نظريه، ترجمه به چهار نوع تقسيم می شود: 1- ترجمه درون سويه يا فهميدن؛ 2- ترجمه ذهنی يا فکر کردن؛ 

3- ترجمه برون سويه يا بيان نمودن؛ 4- ترجمه متعارف يا بين زبانی
اين نظريه، اين نظريه اهميت و نقش بسيار مهم ترجمه را در زندگی روزانه انسان آشکار می سازد و مشخص می کند 
که تمام يادگيری های انسان در تمام سطوح علمی و در زندگی روزانه يک فرايند ترجمه است و لذا تمام ذهنيات 
انسان حاصل ترجمه هايی است که وی از جهان خارج از ذهن به درون ذهن انجام داده، يعنی پيام های وارده به 

ذهن را از طريق فهميدن ترجمه نموده و آنها را »خودی« کرده و بر معلومات خود افزوده است.
کشف سه فرايند مستقل ترجمه در درون ترجمة متعارف يک تفاوت مهم نظريه حاضر با نظرية ديگران است. تفاوت 
ديگر اينکه در اين نظريه، نقش محوری و حياتی و نيز قدرت شگفت انگيز ذهن انسان در دريافت اطالعات، تجزيه و 

تحليل آن و خروج نتيجه آن تحليل به خارج از ذهن بيش از پيش روشن می گردد.
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مهندس عبدالحميد نقره کار

رئيس کرسی هنر و معماری هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره 
مدير قطب علمی معماری اسالمی

رئيس کارگروه معماری و شهرسازی شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی
عضو هيات امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن

عضو شورای برنامه ريزی مرکزی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری
عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
عضو کميته علمیـ  آموزشی هيأت نظارت و ارزشيابی شورای عالی انقالب فرهنگی

عضو مؤسس انجمن اسالمی دانشگاه شهيد بهشتی.)42-49(

از جمله آثار منتشره
درآمدی بر هويت اسالمی در معماری

انسان، طبيعت معماری
مبانی نظری معماری
حکمت هنر اسالمی

بررسی تطبيقی )مورد ايده های فضايی - هندسی در معماری(

از جمله افتخارات
برگزيده به عنوان نظريه پرداز برجسته در ششمين جشنواره بين المللی فارابی 1391

پژوهشگر برگزيده از طرف استانداری تهران 1389
استاد بسيجی نمونه سال 91 در استان تهران از طرف بسيج اساتيد مرکز
استاد بسيجی نمونه مناطق استانی اول و دوم بسيج اساتيد کشور 1390

عضو هيات علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه علم و صنعت ایران
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تعامل انسان با فضای معماری 

چکيده نظریه
راهبردهای هنر و معماری معاصر را دو انحراف اساسی دچار حصری نگری و بحران فزاينده نموده است، ابتدا مکاتبی 
هستند که در حوزه هستی شناسی و انسان شناسی دچار شک گرايی و نسبی گرايی جديد شده اند و مستقيم و 
غير مستقيم بر هنرمندان و معماران و سبک های آنها تأثير منفی گذاشته و می گذارند. دوم به کار گيری ايده های 
فضايی – هندسی نا مناسبی است که معماران از طريق اجتهادهای خودبنياد، صوری، نامعقول و نامطلوب در طراحی 

های خود ارائه می نمايند.
برای برون رفت از اين دو بحران اساسی بديهی است که اسالم به عنوان مکتبی جامع و مانع و الهی، اگر به طور عميق 
و همه جانبه مورد توجه و بهره برداری قرار گيرد، راه گشای حل بحران بوده و می تواند از هر دو بعد نظری و عملی 

بستر ساز هنر و معماری مطلوب، انسانی و استعاليی باشد.
با اعتراف و تأکيد بر بحران هنر و معماری معاصر از بعد نظری و عملی، که تحت تأثير ديدگاه های شک گرا و نسبی 
گرا در حوزه مباحث نظری، در فرهنگ غربی و در دوران فرانوگرايی به ظهور رسيده است، در اين نظريه، راه حل 

برون رفت از بحران، مکتب اسالم و ابعاد نظری، عملی و تجربيات تاريخی آن اعالم شده است.
در طرح و اثبات اين نظريه، ابتدا رشته معماری را از بعد هنری آن جزء علوم انسانی معرفی نموده و روش تحقيق 
در اين علوم را، با توجه به تعارض ديدگاه ها، مبتنی بر انواع مکاتب اعتقادی، و انتخاب مکتب مبنا دانسته است و 
در مراحل بعد روند موضوعی مباحث معماری را از بعد طولی و سپس عرضی، مبتنی بر اصول حاکم بر هر يک از 
موضوعات مطرح و سپس در يک بررسی تطبيقی جامع و مانع بودن انسان شناسی، زيبايی شناسی و فلسفه هنر 
اسالمی را نسبت به مکاتب رقيب تبيين نموده است. سپس با تعريف جامع و مانع از معماری، ايده های فضايی 
– هندسی را، جانمايه آثار معماری دانسته ولی از آنجا که برای آثار معماری، در رابطه با انسان و نيازهای او جنبه 
اعتباری قائل می شود، ايده های فضايی- هندسی مناسب برای هر يک از ابزار و شيوه های ادراکی انسان ها را تبيين 

می نمايد. 
در انتها و در جهت اثبات نظريات ارائه شده، شواهدی از معماری معصومين، تبديل آتشکده ها به مسجد و معماری 

و شهرسازی دوران اسالمی ارائه شده است.
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آیت اهلل ابوالقاسم عليدوست

دارای مدرک اجتهاد فقه و اصول از حوزه علميه قم
رييس کرسی علوم نقلی هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره

عضو انديشکده فقه و حقوق اسالمی مرکز الگوی اسالمیـ  ايرانی پيشرفت
عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسالمی حوزه علميه

عضو هيات علمی مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(
عضو مرکز تحقيقات فقهی قوه قضائيه

عضو شورای عالی مدرسه خاتم االوصياء)ع(

از جمله آثار منتشره
سلسبيل فی اصول التجريه واالعراب 

مغنی االديب
فقه وعقل

فقه و عرف               
فقه و مصلحت

از جمله افتخارات
جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب »فقه و مصلحت« در سال 89

جايزه کتاب سال حوزه علميه برای کتاب »فقه و مصلحت« در سال 89
جشنواره بين المللی فارابی برای کرسی »فقه و مصلحت« در سال 89
جايزه کتاب سال حوزه علميه برای کتاب »فقه و عرف« در سال 85

جايزه پژوهش برتر از کنگره دين پژوهان 1383

عضو هيات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی



15شناخت نامه علمی صاحبان كريس هاي موفق

چکيده نظریه

نوآوری »مصلحت در فقه اماميه« بر صّحت کارايي استقاللي)سندي( و ابزاري )تفسير ساير اسناد شرعي( مصلحت 
در استنباط و کشف حکم تأکيد مي ورزد و »استصالح« را چه در کشف و استنباط اول و چه در استنباط دوم )که در 

وقت اجراي احکام مکشوف و تزاحم احکام و مالکات رخ مي نمايد( مجال حضور مي دهد. 
اين نظريه براي مصلحت چند کارايي به تصوير مي کشد:

1. کارايي ابزاري، اين کارايي مستند به بناي شارع در مفاهمه است که همان بناي خردمندان است و خردمندان بر 
اين باورند که بايد مجموعة اسناد و مدارک شرعي را با توجه به مقاصد وي تفسير و معنا کرد. 

2. کارايي استقاللي، اين کارايي مستند به قانون مالزمه و نصوص مبّين مقاصد کالن شرعي است.
چکيده نظريه عبارت است از:

استصالح ـ  که بهره بردن از مصلحت شرعي در استنباط استـ  در اجتهاد مجال حضور دارد. اين حضور، در دو بخش 
کالن يعني کارايي استقالليـ  که استصالح را در کنار ساير اسناد شرعي مي نشاندـ  و کارايي ابزاريـ  که استصالح را 
در تفسير ساير اسناد به کار مي گيردـ  ظاهر مي شود و همان گونه که فقيهان اماميه از مصلحت در قالب لزوم تقديم 
اهم بر مهم در وقت تزاحم احکام و مصالح بهره مي برند و دغدغه نارسايي و عجز عقل بشر از درک مناطات احکام 
شرع را به خود نمي دهند )يعني از استصالح در استنباط دوم بهره مي برند(، الزم است از مصلحت در استنباط اولـ  

که کشف حکم بدون توجه به تزاحم استـ  نيز بهره برد.
صاحب اين نوآوری در خصوص کارکردها و دستاورد نظريه معتقد است، اين نوآوری در حل معضالت اجتماعي و 
جهانيـ  که در نگاه اول فقه اماميه جوابي نداردـ  موثر است. مانع انعقاد بسياري از ظهوراتـ  که به شکل احکام ثابت 
و دائم ظاهر مي شودـ  خواهد بود و دست فقيه و حاکم شرع را در اصدار فتاواي اجتماعي مطابق با زمان مي گشايد، 
بدون اين که دغدغه خروج از انضباط فقهي و ترس از افتادن در ورطه افتای غير مستند در ميان باشد! فقيه از همه 

عناصر دخيل در اجتهاد، چون مقاصد الشريعه و مصالح کالن مورد نظر شارع، بهره مي برد.

جایگاه مصلحت در فرآیند استنباط در فقه اماميه
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دکتر علي رواقي

دارای مدرک دکتری ادبيات فارسی از دانشگاه تهران
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو هيات اجرايی کنگره بزرگداشت استاد دکتر معين
سر دبير مجله راهنماي کتاب

صاحب موسسه فرهنگی محمد رواقی

از جمله آثار منتشره
منتخب نثر فارسی

پژوهش و ويرايش قرآن مترجم قدس قرآن قدس
تصحيح ترجمه مقامات حريری

تصحيح تفسير قرآن پاک )با مقدمه مجتبی مينوی( 5. تصحيح جلد اول بصائر يمينی
تصحيح فرهنگ تکمله االصناف

تصحيح مقاصد اللغه و تفسير 6 جلدی بصائر يمينی
 ذيل فرهنگ های فارسی

 زبان فارسی در ماوراءالنهر
سبک شناسی يا گونه شناسی ترجمه های قرآن

از جمله افتخارات
چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسی در سال 1381

عضويت مستمر در کنگره تحقيقات ايراني
عضويت در کنگره جهاني هزارمين سال تدوين شاهنامه فردوسي

عضويت در کنگره جهاني بزرگداشت نهمين سده نظامي

عضو هيات علمی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران
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گونه هاي زبان فارسي در دوره ها و حوزه هاي مختلف جغرافيایي

چکيده نظریه

با وجود آنکه آگاهي و شناخت از ناهمخواني هاي واژگاني و ساختاري و آوايي ميان حوزه هاي مختلف زبان فارسي 
از ديدگاههاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي بسيار ضروري و الزم است، تا کنون پژوهشي 
درخور که حتي بتواند به همگوني ها و ناهمخواني هاي زباني گونه هاي مهم زبان فارسي بپردازد و راه را براي فهم 
و خوانش درست کاربردهاي واژگاني و ساختاري هموار کند، انجام نگرفته است و از آنجايي که زبان نظامي است 
اجتماعي، بررسي دگرگوني هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... براي پژوهشهاي زباني، امري الزم و 
ضروري است؛ اما با تأسف بسيار بايد گفت پژوهش ها و بررسي هايي که دربارة زبان و دستور و دستور تاريخي آن 
انجام گرفته است، از پرداختن به اين اصل مهم غفلت ورزيده و بدان اشاره نکرده اند؛ از اين روي شناخت روند تکامل 
زبان فارسي مستلزم شناخت و آگاهي از چگونگي روند شکل گيري و پايداري و ناپايداري گونه هاي اين زبان است 

و اين تحوالت را بايد در پرتو دگرگوني هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي دوره ها و حوزه ها بررسي کرد.
آثاري که دربارة تاريخ زبان فارسي نوشته شده است، به تأثيرگذاري پاره اي از زبانها و گونه ها و گويش هاي مختلف 
زبانهاي ايراني در حوزه هاي مختلف جغرافيايي اين زبان و دوره هاي تاريخي آن نپرداخته و سيماي دقيقي از سير 
تحول تاريخ زبان فارسي ارائه نکرده اند. شايد بتوان گفت که در اين دست از آثار، بيشتر جنبة توصيفي و شايد روايي 
مّد نظر گرفته شده و به مصداقهاي زبان فارسي و فرآيند شکل گيري آن برپاية متون فارسي توجهي نشده است و 
از ناهمخواني و ناهمگوني هاي بي شمار گونه هاي مختلف زبان فارسي بر اساس گونه شناسي فارسي در حوزه هاي 

مختلف سخني نرفته است.
در اين تحقيق برپاية بررسيهاي گونه شناسي زبان فارسي به اين دريافت دست پيدا شده است که اين زبان در همة 
حوزه هاي جغرافيايي خويش به يک اندازه از زبانهاي پهلوي و عربي و دري بهره  نگرفت و در برخي از حوزه هاي 
جغرافيايي همچون شمال شرق ايران، به دليل همراه شدن با شاخة زبانهاي ايراني ميانة شرقي )همچون ُسغدي، 
بلخي و خوارزمي( تفاوت هاي گستردة واژگاني، ساختاري و آوايي با زبان حوزه هاي ديگر پيدا کرد، همچنان که يکي 
از گونه هاي کاربردي زبان فارسي در حوزة جنوب شرقي خراسان يعني سيستان، با بهره وري بسيار گسترده از واژه ها 
و ساختها و آواهاي زبان فارسي ميانه )پهلوي ساساني( شکل گرفت؛ از اين روي براي شناخت تاريخ زبان فارسي نو 
و روند شکل گيري آن، بايد جداگانه به حوزه ها و دوره هاي کاربردي اين زبان توجه کرد و نبايد تمامي متون فارسي 

را با يک چشم نگريست.



18شناخت نامه علمی صاحبان كريس هاي موفق

دکتر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
احمد احمدی

دارای مدرک دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران و تحصيالت حوزوی در رشته تحصيلی تفسير 
و فلسفه اسالمی

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
عضو سابق هيات علمی دانشگاه تهران

رئيس سابق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس تا سال 1374
عضو شورای تحول علوم انسانی

رئيس انديشکده معنويت مرکز الگوی اسالمیـ  ايرانی پيشرفت
بنيانگذار اصلی دانشگاه تربيت مدرس 

بنيانگذار سازمان  مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی

از جمله آثار منتشره
The Unity of Philosophical Experience )نقد تفکر فلسفه غرب(ـ  ترجمه

تاسيس ما بعدالطبيعه اخالقـ  ترجمه
ترجمه تامالت دکارتـ  ترجمه

خاستگاه نو انديشی دينی
جستارهايی در کالم جديد

از جمله افتخارات
نطريه پرداز برجسته جشنواره فارابی
استاد برگزيده دانشگاه تربيت مدرس

عضو هيات علمی سازمان سمت
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ارجاع تمامّيت علم به تصور 

چکيده نظریه
در هر برخوردي ميان ما و آن شيء بيروني ارتباط يا اتصالي و تأثير و تأثر و به تعبيري، عليتي برقرار مي شود و ما با 
حضور و شهود بي واسطه، آن شيء خارجي حسي يا فراحسي را مي يابيم. تا وقتي اين ارتباط يا تأثير و تأثر بيواسطه ، 
برقرار است يافت و ادراک يافت حضوري است، همين که اين ارتباط يا اتصال قطع شد، اثري از شيء خارجي در اندام 
حسي و يا قواي نفس و سپس در ذهن يا نفس باقي مي ماند که به آن صورت ذهني،  تصور ايده،  َشَبح، نمود و بازنما 
مي گوييم. اين صورت ذهني اثر طبيعي آن مابه ازاء بيروني است و آن را بي واسطه نشان مي دهد. درواقع ميان اين 
صورت ذهني و مابه ازاء يا علت پيدايش آنـ  حسي يا فراحسيـ  چنان پيوند استواري برقرار است که هيچ صورتي جز 
مابه ازاء خود را نشان نمي دهد، مگر آن که ذهن در آن تصّرف و دستکاري کرده باشد، و همين است معناي سنخيت 
ميان ذهن و خارج، و رئاليسمـ  در برابر ايدئاليسم و شکاکيت، و در همين جا هم عليت که همان تأثير و اثرپذيري 

ميان عين خارجي و اندام حسي و قواي نفس است با علم حضوري دريافت مي شود.
باري اين تصور،  خودبه خود، به صورت طبيعي و با رابطة علّيـ  معلولي از مابه ازاء بيروني خويش حکايت مي کند و 
البته چون رابطه اين صورت با شيء خارجي رابطة علّيـ  معلولي است، مابه ازاء را تنها در همان زمان تأثير و تأثر و 
علم حضوري نشان مي دهد، نه قبل يا بعد از آن. بنابراين ممکن است آن مابه ازاء اکنون دگرگون شده يا به کلي از 

بين رفته باشد، اما آن تصور و آن علم همچنان مابه ازاء زمان و يا مکان دريافت را نشان مي دهد.
بنابراين، وقتي رابطه صورت ذهني يا تصور با مابه ازاء آن، رابطه اي طبيعي و با پيوند استوار علّيـ  معلولي اسـت که 
خـودبه خـود مابه ازاء خويـش را نشـان مي دهـد و بالذات بيرون نما است، آيا نبايد تصور را اولين سنگ بناي معرفت 
دانست و گفت که علم همان تصور است و تصديق عمل يا فعاليتي است که ذهن براي اغراض ويژ ه ايـ  مانند آگاه 

ساختن ديگران يا حديث نفسـ  بر روي اين تصور انجام مي دهد؟ بي گمان اين چنين است.
بر اين اساس اگر ذهن خودش باشد و خودش،  تنها با همان تصورات به بيرون از خويش راه ـ و در واقع شناخت و 
آگاهيـ  دارد و نيازهاي شخصي خود،  از قبيل خوردن، نوشيدن،  جذب امور لذت بخش يا پرهيز از اشياء رنج آور، را 
برطرف مي سازدـ  چنان که حيوانات هم، دست کم در رده هاي باالي حيات، تنها با همين صورت هاي ذهني، بدون 

تصديق، زندگي مي کنند. در اين صورت تصديق چيست و براي چه انجام مي گيرد؟
از ديرباز ميان فيلسوفان و عالمان منطق همواره اين بحث مطرح بوده که اصل االصول يا امّ القضايا کدام است؟ 
فيلسوفان و ارباب منطق همگان بر اين همداستانند که آن اصل نهايي يا امّ القضايا يکي از دو اصل هوهويت )اينهماني، 
identity( و استحالة تناقض )contradiction( است. بيشتر فيلسوفان اصل بطالن تناقض و بعضي هم اصل 
هوهويت را امّ القضايا مي دانند. ما در اين مقام،  با رفتن به نقطه آغازين پيدايش شناخت،  نشان مي دهيم که امّ القضايا،  

اصل هوهويت يا اينهماني است نه اصل بطالن تناقض.
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دکتر موسي نجفي

دارای مدرک دکترای تخصصی علوم سياسی )گرايش انديشه سياسی( از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی

عضو سابق هيأت علمی گروه آموزشی علوم سياسی دانشکدة حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران،
مدير گروه انديشة سياسی  دانشکدة الهيات و فلسفة دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران

رئيس پژوهشکده انديشه سياسی و تمدن اسالمی
مدير گروه دوره دکترای علوم سياسی با گرايش مسائل ايران در موسسه پژوهشی و  آموزشی امام خمينی 

)ره( قم
تاسيس پژوهشکده انقالب و تمدن اسالمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاسيس دوره دکترای انقالب و تمدن اسالمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاسيس دوره دکترای علوم سياسی با گرايش مسائل ايران در مؤسسه پژوهشي و آموزشي امام خميني )ره(

تاسيس خانه مشروطيت اصفهان
تأسيس مرکز تاريخی – تمدنی بيداری اسالمی اصفهان

از جمله آثار منتشره
انقالب فرا مدرن و تمدن اسالمی

انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نوراهلل اصفهاني
انديشة تحريم در تاريخ سياسي ايران

حکم نافذ آقا نجفي
بنياد فلسفة سياسي در ايران عصر مشروطيت

انديشه تحريم و خودباوریـ  تحليل متون و اسناد تاريخی اقتصاد مقاومتی در تحوالت سياسی ايران
مشروطه شناسیـ  شناخت تاريخی تحليلی نهضت های اسالمی معاصر

نظريه جديد بيداری اسالمیـ  فلسفه تکامل تمدن اسالمی و جوهر افول يابنده تمدن غربی
نظريه بيداری اسالمی بر اساس انديشه سياسی آيت اهلل العظمی خامنه ای

تاريخ معاصر ايران

رئيس و عضو هيات علمي پژوهشکده فرهنگ انقالب و تمدن اسالمی
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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تکوین و تکون هویت ملي ایرانيان

تکوين و تکون هويت ملي ايرانيان به عنوان يک موضوع کليدي و کالن، از نظر مفهوم شناسي و روش شناسي، حوزه 
اي وسيع و بين رشته اي، تاريخ و علوم سياسي و فلسفه را دربرمي گيرد که بحث آن با تأکيد بر »نظريه ذات و 
پيرامون« قوام مي يابد. وي ابتدا نظريه هاي رقيبي را که تاکنون درباره هويت ملي ايران مطرح شده اند در سه گروه 
دسته بندي مي کند. سپس مي کوشد تا بر پايه نظريه ذات و با بررسي اين نکته که چه نظريه هايي را بايد ذاتي و 
چه نظريه هايي را »عرض« و يا »الزمه آن ذات« بدانيم، مبنايي براي نقد نظريه هاي رقيب ارائه کند. ايشان مالکي 
را براي تمييز نظريه ها از يکديگر ارائه می دهند و آن اين که: موجبات »تکامل دسته جمعي«، »فرهنگ سازي« و 
»سنت آفريني« در يک ملت عبارتند از احساس مشترک يک ملت و عوامل جمع کننده اين پايداري مانند، عدالت، 

حق پرستي و معنويت در يک افق متعالي. 
ايشان با ارائه يک جمع بندي تاريخي، چهار بحران بزرگي را که ايراني ها در طول حيات خود با آنها رو به رو بوده اند، 
مطرح و از آن ميان دو بحران عربي و بحران غربي را به عنوان بحران هايي که داراي ابزار »هويت سازي« بوده اند، 
مورد توجه قرار مي دهند. ايشان طبق »نظريه ذات« اضافه می کنند که هر ملتي براي خود ذاتي دارد که حقيقتي را 
بيان مي کند و اين حقيقت مي تواند روح ملي يک ملت را نشان دهد. بر اين اساس، اسالم نزد ايراني ها با اين ذات 
مساوي و هماهنگ شده است. اين ذات براي ايراني ها نوعي »حقيقت خواهي و دينداري« است که با عنصر »تعالي 

خواهي« موجود در اسالم هماهنگ است. 
    دکتر نجفي با اشاره به فاصله 9قرن تا دوران صفويه، شکل گيري يک ملت جديد در اوايل قرن ده هجري را در 
راستاي حرکت تکاملي ايرانيان ارزيابي می کند. وی بروز بحران ناشي از تضاد به وجود آمده ميان انتظارات ايرانيان 
از اسالم و عدالت خواهي اسالمي از يک سو و انحراف حکومتهاي عربي از سنت هاي اسالمي و نيز ستم هايي که 
از جانب آنها بر ايرانيان مسلمان شده اعمال مي شد را از ديگر سو، زمينه ساز ظهور جنبش هايي در ميان ايرانيان 
مي داند که در نهايت به شکل گيري يک جوهر در ميان ايرانيان انجاميده است که وي از آن به عنوان »روح ملي« 

ياد مي کند.
    ايشان همچنين از زبان به عنوان عامل پيوند دهنده براي ايراني ها بويژه پس از پذيرش اسالم ياد مي کند. پس 
از آن با اشاره به حرکت نخبگان جامعه ايراني براي انجام نوعي نظام سازي و نهادسازي، اين اقدام ها را در دو سطح 
»قالب حکومت« و »محتواي حکومت« مورد بررسي قرار مي دهد. با اين وصف که تجلي نهادسازي ايرانيان در سطح 
»قالب حکومت« را مي توان در احياي سلطنت ايراني مشاهده کرد. اما سير محتوايي اين نهادسازي، محدوده اي 
از»مدينه اول« فارابي تا »مرشد کامل« صفوي را دربرمي گيرد. وي اين حرکت تکاملي ايرانيان را »توليد يک دستاورد 
يکپارچه ملي« مي داند و حتي تضعيف سلطنت در ايران در دوره قاجار و در مشروطه و درنهايت حذف سلطنت را 

از سوي مذهب و ملت گواهي بر تکامل »تکاپوي شدن ايراني« قلمداد مي کند.

چکيده نظریه
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دکتر خسرو باقری نوع پرست

دارای مدرک دکتری فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه نيوساوث ويلز استراليا
رئيس و عضو انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

عضو انجمن پژوهش های آموزشی ايران
عضويت در انجمن آموزش و پرورش تطبيقی اقيانوس هند

عضو هيات تحريريه مجالت علمیـ  پژوهشی: تربيت اسالمی، مطالعات برنامه درسی ايران

از جمله آثار منتشره
نگاهي دوباره به تربيت اسالميـ  جلد اول

مباني شيوه هاي تربيت اخالقي: نقد تطبيقي علم اخالق و روان شناسي معاصر
چيستي تربيت ديني: بحث و گفتگو با پروفسور پاول هرست

بررسي انديشه هاي مهم تربيتي جان ديوئي
درآمدي بر انقياد فرهنگي در روان شناسي معاصر

گفت و گوهايی در باب معلم دينی
گفت و گوی معلم و فيلسوف

درآمدی بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوری اسالمی ايران: فلسفه برنامه درسی

از جمله افتخارات
جايزه سوم جشنواره بين المللی فارابی برای کتاب هويت علم دينی 1390

جايزه پژوهش فرهنگی سال 90 برای کتاب رويکردها و روش های پژوهش و فلسفه تعليم و تربيت
جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب درآمدی بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوری اسالمی 

ايران
جايزه پژوهش نمونه توسط معاونت پژوهش دانشگاه تهران در سال 90 برای کتاب درآمدی بر فلسفه تعليم 

و تربيت جمهوری اسالمی ايران: فلسفه برنامه درسی
اعطای نشان درجه 1 پژوهش به عنوان پژوهشگر برجسته از طرف دانشگاه تهران 1390

عضو هيات علمي دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی 
دانشگاه تهران
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نظریه علم تجربي دیني
)نگاهي معرفت شناختي به رابطه دين با علوم انساني(

مفاهيم علم و دين و به تبع آنها مفهوم علم دينی، به معانی متعددی به کار می رود که هر يک از آنها محتاج 
بررسی جداگانه ای است. در اين نظريه سه ديدگاه مورد نقادی قرار گرفته است. نخست ديدگاهی که تعبير علم 
دينی را بی معنا و وجود آن را ممتنع در نظر می گيرد. دوم ديدگاه دايره المعارفی که همه علوم را در متون دينی، 
موجود می داند. سوم ديدگاه تهذيبی که به اسالمی کردن علوم موجود در جهان می انديشد. نظريه پيشنهادی 
ديدگاه  در  که  ماهيتی  با  علم  نظريه،  اين  در  است.  مطرح شده  تآسيسی  ديدگاه  عنوان  با  دينی  علم  برای 
مابعداثبات گرايی مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، نظريه های علمی، دارای پيش فرض های 
متافيزيکی و اجزای ارزشی هستند. از اين حيث، علم دينی، مجاز خواهد بود در پرتو آموزه های متافيزيکی و 
ارزشی دينی شکل بگيرد و در عرصه رقابت با نظريه های علمی وارد شود. از سوی ديگر، در خصوص دين، گزيده 
گوی بودن آن مورد قبول قرار گرفته است که بر اساس آن، دين نه صامت است و نه ناطق به هر حقيقتی در 
جهان، بلکه سخن معينی را در کانون توجه قرار داده و به تبيين کامل آن می پردازد. با توجه به اين دو مبنای 
علم شناختی و دين شناختی، علم دينی حاکی از پرداختن نظريه ای علمی است که از سويی تحت تاثير الهام های 
برآمده از آموزه های دينی است و از سوی ديگر با تجربه در ارتباط است. امکان علم دينی در گرو آن است که 
آموزه های موجود در متون دينی بتوانند همچون مجموعه ای از پيش فرض ها در نظر گرفته شوند. هنگامی که اين 
پيش فرض ها با خالقيت دانشمند منجر به مطرح شدن فرضيه هايی در يک قلمرو علمی شود و پشتيبانی شواهد 
تجربی از اين فرضيه ها فراهم گردد، در اين صورت می توان از وجود يک علم دينی سخن گفت. بنابراين، برای 
فراهم آوردن يک علم دينی از اسالم، نخست بايد ديد که آموزه های آن می توانند چون پيش فرض های حاصل 
خيزی برای فرضيه پردازی در آن علم قرار گيرند و اگر پاسخ مثبت بود، آنگاه بايد با نظر به مسائل علم مورد نظر 
و با تکيه بر آن آموزه ها به فرضيه پردازی پرداخت و سپس رابطه اين فرضيه ها را با شواهد تجربی جستجو کرد. 

فراهم آمدن پشتيبانی شواهد تجربی حاکی از ظهور يک علم اسالمی است. 
در اين پژوهش، نوآوری هايی زير قابل ذکر است:

1.1. نقد داعيه بی معنايی علم دينی مبتنی بر وحدت گرايی معرفت شناختی. 1.2. نقد داعيه بی معنايی علم 
دينی مبتنی بر کثرت گرايی معرفت شناختی. 1.3. نقد روايتی از علم دينی که دين را جامع همه معارف می 
داند. 1.4. نقد روايتی از علم دينی مبتنی بر تهذيب علوم موجود بر اساس دين. 1.5. پيشنهاد رويکرد تاسيسی 

در علم دينی. 1.6. پيشنهاد پيش فرضی برای علوم انسانی بر اساس ديدگاه اسالمی انسان به منزله عامل. 

چکيده نظریه
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آیت اهلل علی اکبر رشاد

دارای مرتبه اجتهاد/ دکترای فلسفه از حوزه
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

رئيس هيأت حمايت از کرسيهای نظريه پردازی، نقد و مناظره
مؤسس و رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ی اسالمی

 عضو شورای عالی الگوی اسالمیـ  ايرانی پيشرفت
 رئيس شورای حوزه های علميه ی استان تهران

موسس و سرپرست حوزه علميه امام رضا)ع(

از جمله آثار منتشره
دانشنـامه ي امام علي ع )سيزده جلد(؛ سرپرستي و ويراستاري علمي 

دانشنامــه ي فاطمي)س( شش جلد؛ سرپرستی و ويراستار علمي
تصحيح و تحقيق جلد هشتم االسفار االربعه

دموکراسي قدسي: )انديشه و فلسفه ي سياسي(
دينپژوهي معاصر )ارزيابي گفتمانهاي ديني سهگانه ايران(

فلسفه ي دين
مباحثه با جان هيک 

منطق فهم دين: ديباچه وارهاي بر روش شناسي اکتشاف گزاره ها و آموزه هاي ديني

افتخارات اکتسابي راجع به نظریه ابتناء
کسب عنوان »نظريه پرداز برجسته کشور« از جشنواره ي بين المللي فارابي، مهر 1388.

خاطر      به  فارابي،  المللي  بين  دبيرخانه جشنواره ي  و  يونسکو  ملي  کميسيون  تقدير  لوح  دريافت 
ارائه ي نظريه ي ابتناء.

دريافت تقديرنامه از رياست محترم جمهور به مناسبت کسب عنوان نظريه پرداز برجسته در سومين 
جشنواره ي بين المللي فارابي.

المللي  بين  دبيرخانه جشنواره  و  آيسسکو  فرهنگي  و  آموزشي، علمي  اسالمي،  تقديرنامه سازمان 
فارابي.

عضو هيات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی
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چکيده نظریه

معرفت دينی عبارت است از »محصل سعی موجه برای کشف گزاره ها و آموزه های دينی«؛ فلسفه ی معرفت دينی، 
نيز »دانشواره ی فلسفی است که عهده دار مطالعه ی فرانگر عقالنی احکام کلی امهات مسائل معرفت دينی«.

تبيين فرآيند و سازِکار تکون و تطور معرفت دينی، از اهم وظائف فلسفه ی معرفت دينی است، نظريه ی »ابتناء« 
نظريه ای است برای تبيين فرايند و سازکار تکون و تطور معرفت دينی؛ )و نيز مبناسازی برای طراحی »منطق فهم 

دين« جديد وجامع(.
بر اساس اين نظريه: »معرفت دينی براينِد فرايند تأثيرـ  تعامِل متناوبـ  متداوِم مبادی خمسه ی دين، به عنوان پيام 
الهی است«؛ و در صورت تحصيل تلقی صائب و جامع از اين مبادی، و کاربست درست و دقيق آنها و پيشگيری از 
دخالت متغيرهای ناروا و عوامل انحرافگر، )بالجمله( می توان به کشف صائب و جامع دين و کاربرد روزآمد و کارآمد 
آن در ذهن و زندگی بشر دست يافت؛ بنابراين نظريه ی ابتناء ـ عالوه بر کارکرد در تبيين تکون و تحول معرفت 
دينیـ  می تواند به عنوان چارچوب نظری شايسته ای، برای طراحی و تأسيس يک دستگاه روشگانی با ويژگی های 
»واقع گرا«، »جامع«، »کامل«، »اصيل«، »معتبر«، »روزآمد«، »کارآمد«، »نوپرداز«، و پيوسته »فراگشت يابنده«، 

به کار رود. 
نظريه ی ابتناء بر چهار اصل به شرح زير مبتنی است:

اصل نخست( فرايند مندی تکون معرفت دينی و برآيندوارگی معرفت دينی،
اصل دوم( دوگونگی )روا و ناروا بودن( سازکارهای دخيل در فرايند تکون معرفت دينی، و بالَتَبع امکان سرگی و 

ناسرگی معرفت دينی،  
اصل سوم( پيام وارگی دين و اشتمال آن بر مبادی خمسه ی دخيل در فهم پيام،

اصل چهارم( برساختگی کشف و کاربرد صائب و جامع دين بر کشف و کاربرد صائب وجامع مبادی خمسه و 
پيشگيری از دخالت عوامل ناروا و انحرافگر. 

نظریه ی ابتناء
)برساختگی تکون و تطور معرفت دينی بر تاثير _ تعامل مبادی خمسه(
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دکتر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
عليرضا قائمی نيا

دارای مدرک دکتری حکمت متعاليه از دانشگاه تربيت مدرس و تحصيالت حوزوی خارج فقه و اصول از 
حوزه علميه قم

مدير گروه روش شناسی دانشگاه قرآن و حديث
سردبير مجلة علمیـ  پژوهشی ذهن

از جمله آثار منتشره
درآمدی بر منشأ دين

تجربة دينی و گوهر دين
وحی و افعال گفتاری

متن از نگاه متن )دور هرمنوتيکی(:
قرآن و معرفت شناسی

بيولوژی نص )نشانه شناسی و تفسير قرآن(
معناشناسی شناختی قرآن

از جمله افتخارات
جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب بيولوژی نص

جايزه نظريه برتر جشنواره بين المللی فارابی برای نظريه شبکه معرفت دينی و اعجاز شناختی قرآن 
جايزة کتاب سال حوزه برای کتاب وحی و افعال گفتاری 1382

جايزه ی تحقيق برتر از کنگرة دين پژوهان برای کتاب درآمدی بر منشأ دين 1379

پژوهشگاه  شناسی  معرفت  گروه  علمی  هيات  عضو 
فرهنگ و اندیشه اسالمی
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چکيده نظریه
اين نظريه درصدد پاسخ دادن به اين پرسش معرفت شناختی است که »معرفت دينی چه ساختاری دارد؟« به عبارت ديگر 

»آيا معرفت دينی بر پايه هايی مبتنی شده است؟ يا ساختار آن، شبکه مانند است؟« 
نگارنده در بيان نظر خود، دو ديدگاه را بررسی می کند که عبارتند از: مبناگرايی نصی و مبناگرايی تجربی. سپس در ادامه، 
زمينه ها و علل پيدايش اين دو ديدگاه و داليل ناکامی آن ها را به تفصيل بيان کرده و سپس دو ديدگاه ديگر؛ يعنی کل 
گرايی نصی و کل گرايی تجربی را تشريح کرده است. در نهايت، اين نظريه مطرح می شود که کل گرايی نصی بهترين 

ديدگاه معرفت شناختی است که ساختار معرفت دينی را نشان می دهد.
مباني فلسفي نظري نظريه به اختصار عبارتند از:

1- ناتوانی مبناگرايی در تبيين ساختار معارف دينی.
2- کل گرايی به عنوان يک نظريه معرفت شناختی می تواند ساختار معرفت دينی را نشان دهد و با اندکی جرح و تعديل 

بر ساختار معرفت دينی در اسالم قابل تطبيق است.
صاحب نظريه در پاسخ به چيستی اصول و اجزاء نظريه، بيان داشته است که:

کلی گرايی متنی )نصی( ساختار معرفت دينی در اسالم را نشان می دهد. دو ادعای فرعی درضمن اين نظريه نهفته است:
1- معرفت دينی مرز هايی دارد که از متون دينی گرفته شده اند. 

2- معارف نظری ساختاری شبکه دارند که در نهايت با آن مرزها ارتباط پيدا می کنند، ولی در درون شبکه رابطه 
سازگاری حاکم است.

همچنين در خصوص پيامدها و دست آوردهای نظريه می توان گفت: اين نظريه نقش مخصوص دين و محدوده عمل آنها 
را به خوبی نشان می دهد. همچنين، روشن می سازد که عالمان دين در چه محدوده ای می توانسته اند نوآوری داشته 
باشند و نوآوری آنها چه ارتباطی با نصوص دينی می تواند داشته باشد. از اين گذشته، سازوکار توجيه در معرفت دينی 

را نشان می دهد.
صاحب نظريه شبکه معرفت دينی بر اين باور است که پذيرش نظريه شبکه بدين معناست که معرفت دينی صرفا از 
گردآوری اطالعات وداوری درباره آنها فراهم نمی آيد. کاری که عالمان دينی می کنند اين نيست که ابتدا اطالعاتی را 
جمع آوری کنند و سپس بر اساس آن اطالعات، داوری کنند. به نظر ايشان در معرفت دينی ما نمی توانيم اين نظريه 

را کاماًل تجويز کنيم. 
نکته مهم ديگر اين است که تنها معارفی به درون شبکه راه می يابند که نوعی مناسبت با حدود مرزی ومعارف پيرامونی 
داشته باشند و واضح است که بدون هيچ نوع مناسبت با آن معارف حاصل از نصوص دينی، معرفت دينی به حساب نمی 

آيند.

شبکه معرفت دینی
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حجت االسالم و المسلمين 
علی عندليبی همدانی

دارای مدرک اجتهاد  و تحصيالت سطح چهار از حوزه علميه قم
عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان

عضو کميته تخصصی فقه و اصول، و فقه عبادات مدارج علمی حوزه علميه قم
 

از جمله آثار منتشره
کتاب الخمس

کتاب االعتکاف
قواعد اصول الفقه علی مذهب االماميه

براهيم بن هاشم مشتمل بر توثيقات عامه
فاطمه)س( بعد ابيها)ص(

مقومات جامعه
قانونمندی جامعه

قوانين حاکم بر جامعه
جبر اجتماعی

تغييرات اجتماعی
تفکرات اجتماعی دوران باستان

شهرسازی از ديدگاه فالسفه يونان باستان
بررسی ضايعه فرهنگی مسلمانان در ارتباط با نابودی کتابخانه های آنان

عضو هيات علمی گروه فقه و کميته سطح 5 جامعه المصطفی  )ص(
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چکيده نظریه
صاحب اين نوآوری به دنبال پاسخ به اين سوال است که: آيا بر اساس احکام شرعی، حجاج شيعه پس از طواف می توانند 

نماز خود را در مکان ديگری غير از پشت مقام ابراهيم بخوانند تا موجب ازدحام و اختالل در طواف ديگران نشوند؟  
ايشان در نوآوری خود به بررسی اين که مقام به جای اول يا به جای ديگر در مسجدالحرام و يا خارج از مسجدالحرام 
برگردانده شود و همين طور حکم نماز طواف پشت مقام خواندن يا عندالمقام پرداخته اند و با ارايه تعريفی از مقام ابراز 
می دارند: در اين طرح روايات متعددی مطرح شده است که مقام همان سنگی است که پای حضرت ابراهيم )ع( بر آن 
اثر کرده، قابل نقل و انتقال است و می توان آن را انتقال داد؛ بنابراين مقام جای خاصی نيست بلکه همين سنگ است که 

اآلن هم در موضع فعلی حدود 12 متری با کعبه فاصله دارد. 
همچنين وی با اشاره به مقدمه دوم که مطرح می کند مقام در اصل کجا بوده است، اشاره می کنند که: جای اصلی مقام 
در زمان حضرت ابراهيم )ع( تا زمان جاهليت در کنار ديوار کعبه بوده است تا اين که در زمان جاهليت به جای فعلی آن 
آورده می شود و پيامبر اکرم )ص( که به رسالت مبعوث می شوند، آن را به جای اصلی برمی گردانند؛ بعد از پيامبر اکرم 
)ص( و در زمان حکومت ابوبکر و عمر نيز مدتی در همان جا باقی می ماند که با دستور عمر، مقام از جای اصلی خود در 

کنار کعبه به جای زمان جاهليت منتقل می شود.
ايشان با اشاره به اين که بحث اصلی در اين طرح آن است که آيا می توان مقام را به خارج از مسجدالحرام منتقل کرد يا 
خير، اظهار می دارند که: با توجه به آيه شريفه »فِيِه آيَاٌت بَيَِّناٌت َمَقاُم إِبَْراِهيَم« شايد بتوان گفت که يکی از آيات الهی 
در کعبه، بودن مقام ابراهيم  است يعنی جای اصلی آن کنار کعبه است؛ از آنجا که مسجد هم کنار کعبه حساب می شود، 

حکم به جواز انتقال مقام ابراهيم )ع( از داخل به خارج مسجد با توجه به اين آيه شريفه مشکل بوده و جايز نيست.
صاحب اين نوآوری با بيان اين که در اين طرح اثبات می شود که داخل مسجد بودن مقام برای نماز طواف شرط نيست و 
ادله ای هم برای اين که حتما بايد نماز طواف را در داخل مسجد خواند، اقامه شده است، تمام نيست ابراز می دارند: اين 
امر از باب اقل و اکثر است و اگر اقل و اکثر شد شرطيت مسجديت برداشته می شود؛ بنابراين يک شرط می ماند و آن 
اين که نماز طواف در خارج از مسجد در جايی که امکان دارد بدون حرج باشد، خلف المقام و عندالمقام بايد خوانده شود، 

و اگر حرجی باشد اين شرط هم ساقط شده و زائر در داخل يا خارج مسجد آزاد است.

حکم صالة الطواف خلف المقام حيث ما کان
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دکتر غالمعلي افروز

دارای مدرک دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنايی دانشگاه ايالتی ميشيگان امريکا
رئيس کرسی علوم رفتاری هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره 

اولين رييس سازمان ملي استعدادهاي درخشان )بعد از پيروزي انقالب اسالمي(
رييس دانشگاه تهران

رييس مؤسسه بين المللي دانش افزايي بزرگساالن
اولين رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور

قائم مقام وزير در سازمان مرکزي اوليا و مربيان
رييس دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي )در چهار دوره متفاوت(

رييس انديشکده خانواده در مرکز الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت
اولين رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران

مؤسس دانشکده نوين روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

از جمله آثار منتشره
روان شناسی و آموزش کودکان استثنايی
روان شناسی و آموزش کودکان استثنايی

روان شناسی و توان بخشی کودکان آهسته گام

از جمله افتخارات
 استاد ممتاز دانشگاه تهران )1388(اولين استاد ممتاز دانشگاهای کشور

استاد نمونه دانشگاه هاي کشور )1373(
چهره ماندگار عرصه روان شناسي ايران )1385(

برنده جايزه ويژه سازمان بهداشت جهاني )WHO( در حوزه تحقيقات سندرم داون )1387(
محقق برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي )1374(

پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران )1389(
نخستين استاد برگزيده جشنواره ملي ازدواج )1386(

عضو هيات علمی دانشکده روان شناسی و 
علوم تربيتی دانشگاه تهران
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چکيده نظریه
بر اساس اين نوآوری علمی، يکي از اصلي ترين ريشه هاي مظلوميت علوم انساني به معناي اعم آن را مي بايست در بستر سست 
و غير عقالني و غير منطقي دوره دبيرستان و حاکميت باور و نگرش فرهنگي برتري رشته هاي رياضي و تجربي و کم قيمتي و 
دست دوم بودن علوم انساني جستجو نمود. بدون شک اين مهم يکي از رسالت هاي خطير شوراي عالی انقالب فرهنگي است.

چرا که مضمون کالم امام راحل )ره( که کالمش امام کالم هاست، چنين است که »اگر آموزش و پرورش متحول شود، جامعه 
متحول مي شود « و بدون ترديد براي ايجاد، تحول و پويايي در آموزش و پرورش مي بايست از دبستان وارد شويم و از وجود 
هوشمندترين، خالق ترين، باسوادترين، متعهدترين، صبورترين و خوش  اخالق  ترين انسان ها به مثابه الگوهاي برتر اجتماعي 
و فرهنگي در مقام و منزلت معلمي بهره گيريم و مدارس را از حاکميت استرس رقابت ها، رقيب زدايي و رشته مداري و 

کنکور گرايي منزه نماييم.
آري شايسته و بايسته آن است که با بازنگري جامع و عالمانه به نظام تعليم و تربيت کشور همزمان با تقويت باور و انديشه 
جلب و جذب معلمان فرهيخته و فرهنگ آفرين، دوره مهم و سرنوشت ساز دبيرستان را که با رشد ذهني و بلوغ فکري و 
تعادل جويي شخصيت نوجوانان هوشمندمان مالزم است اصالح نماييم و اين برهه حساس را از اسارت چنگال بت هاي خود 

ساخته کنکور و کنکورگري آزاد نموده و بستر پويا و تعالي بخش و ماندگار علوم انساني را فراهم نماييم.
شايان ذکر است که اصالح مطلوب برنامه هاي درسي دوره متوسطه و هدايت تحصيلي دانش آموزان در يک دوره عمومي 
و کاربردي نه تنها سالمت و پويايي اين دوره را افزايش داده و اقتدار معلمان متوسطه را مضاعف نموده و رابطه شاگردها و 
معلم ها در اين دوره پرمعنا و پرجاذبه مي نمايد، بلکه با کاهش و کسادي رونق کاذب آموزشگاههاي تضميني و کنکورگري 
هاي تست زني، زمينه اي فراهم مي گردد تا دانش آموزان با بهره مندي از احساس آرامش روان، بيشترين جوانه هاي خالقيت 

را متبلور نمايند.
والدين  نگراني هاي  و  و اضطراب ها  استرس ها  و  برخوردار مي گردند  بيشتري  رواني  بهداشت  از  اين صورت خانواده  در 
دانش آموزان دبيرستاني به طور قابل توجهي کاهش مي يابد. رابطه پدرها و پسرها، مادرها و دخترها نيز از لطافت بيشتري 
برخوردار گرديده و احساس خانه گريزي و پديده ناميمون »ديپلم ردي« و آسيب هاي رفتاري و اجتماعي نوجوانان سنين 

دبيرستان به حداقل مي رسد.
کارگزاران کنکور نيز با فرصت مطلوبي که مي يابند با کمک روان شناسان بصير، مشاوران فهيم، معلمان فرهيخته و کارشناسان 
مجرب زمينه اي فراهم مي آورند که همه دانش آموزان هوشمند، مستعد و خالق بتوانند به دور از اضطراب ناشي از محفوظات 

غير ضرور در فرايند يک آزمون پرمعنا در رشته هاي تحصيلي مورد عالقه خود در دانشگاه هاي بومي ادامه تحصيل دهند.

نگاهي دوباره به برنامه آموزش متوسطه در نظام تعليم و تربيت کشور
ضرورت يک تحول بايسته
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حجت االسالم و المسلمين دکتر 
عبدالحسين خسروپناه

دارای مدرک سطح چهار حوزه- دکترای کالم اسالمی از مؤسسه امام صادق )ع(
دبير و نايب ريس هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره

عضو حقيقی شورای اسالمی شدن دانشگاه ها
عضو حقيقی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی

عضو هيات امنای دفتر تبليغات اسالمی
استاد قشر بسيج اساتيد کشور

ناظرعلمی  پروژه کالن انديشه نامه فلسفه سياسی اسالمی

از جمله آثار منتشره
فلسفه فلسفه اسالمی
انتظارات بشر از دين
فلسفه علوم انسانی

کالم جديد با رويکرد اسالمی
جريان شناسی فکری ايران معاصر

جامعه مدنی و حاکميت دينی

از جمله افتخارات
استاد بسيجی نمونه کشور/ دريافت لوح تقدير و قرآن کريم از دستان مبارک مقام معظم رهبری حفظه اهلل
کتاب جريان شناسی فکری ايران معاصر/ جشنواره فرهنگی سال جمهوری اسالمی ايران/ 1389/ رتبه اول

کتاب جريان شناسی ضد فرهنگ ها/ جشنواره فرهنگی سال جمهوری اسالمی ايران/ 1389/ رتبه اول
دين پژوهی استاد مطهری/ جايزه مطهر از سوی رياست جمهوری/ 1386/ رتبه اول

  انسان شناسی درمکتب امام خمينی و دومکتب اگزيستانسياليسم و اومانيسم/ کنگره بين المللی امام 
خمينی/کرامت انسان/ 1386

مقاله ارزش شناخت/ اولين کنگره دين پژوهان سراسر کشور/ 1378/ تحقيق نمونه
کتاب کالم جديد/ سومين همايش کتاب برگزيده حوزه علميه/ 1379/ رتبه تشويقی

رئيس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  ایران
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چکيده نظریه
انگارة اولية تحقيق فلسفه فلسفه اسالمی با عنوان بازپژوهی و نوسازی فلسفة اسالمی در ارديبهشت 1383شمسی در گروه فلسفة 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمی مطرح گرديد. نگارنده، پس از يک سال مطالعة آسيب شناسانه پيرامون فلسفة اسالمی به 
اين نتيجه رسيد که برای گره گشايی و نوسازی در عرصة فلسفه، بايد با رويکرد درجة دّوم به توصيف و تحليل و آسيب شناسی 
ساختاری و محتوايی چيستی، مکاتب و جريان های فلسفةاسالمی مانند: حکمت مشا، حکمت اشراق، حکمت يمانی، حکمت 

متعاليه و نوصدرايی پرداخت؛ 
آسيب شناسي فلسفه اسالمي درصدد کشف کاستي های معرفتي، ساختاري و محتوايي فلسفه  اسالمي است. آسيب شناسي 
فلسفه اسالمي به  معناي تضعيف و طرد، و ناديده گرفتن قوت ها و امتيازهاي اين دانش نيست؛ عالوه بر اين، آسيب شناسي فلسفه 
اسالمي فرايندي است که از زمان ابن سينا شروع شده و هنگامي که ابن سينا با نظام فلسفي فارابي رو به  روگرديد، به اصالح 
و تکميل آن پرداخت و همين سيره حسنه را شيخ  شهاب الدين  سهروردي در حکمت اشراق و مير داماد در حکمت يمانی و 
مالصدرا در حکمت متعاليه دنبال کرد. اينک نيز بر متفکران و اهل فلسفة معاصر الزم است که با اين شيوه در بالندگي و رشد 

فلسفه  اسالمي بکوشند. 
ويژگی های تحقيق فلسفه فلسفه اسالمی عبارت است از: بی پيشينه بودن؛ کشف آسيب های فلسفه های اسالمی؛ پيشنهاد روش 
شناسی کارآمد برای فلسفة اسالمی؛ توجه تاريخی و تحليلی به مکاتب فلسفی؛ اراية تعريف و ساختارجديد فلسفة اسالمی ناظر 

به علوم انسانی اسالمی؛
فرضية تحقيق فلسفه فلسفه اسالمی: از نظر صاحب اين نوآوری، فلسفة اسالمی با همة قوت ها و امتيازها در عرصة فلسفة هستی، 
فلسفة معرفت، فلسفة نفس و فلسفة دين، نسبت به علوم و نظام های اسالمی تا حدودی فاقد کارآمدی است. و اين فقدان، زاييدة 
آسيب های روشی و محتوايی و ساختاری فلسفة اسالمی است. اراية تعريف و روش و ساختار جديد فلسفة اسالمی با عنوان 

حکمت خودی می تواند، عوامل آسيب سازی در فلسفه را بزدايد و بر امتيازهای فلسفة اسالمی بيفزايد.
فلسفه فلسفه اسالمی می خواهد فلسفه اسالمی را موضوع پژوهش خود سازد و سير تحولش را با توجه به نيازهای متغير فلسفی 
جويا شود و بر اين اساس به مدل نوينی از حکمت اسالمی دست يابد. البته الزم به ذکر است که چيستی فلسفه فلسفه اسالمی 

نيز از باب تبيين عنوان تحقيق ضرورت داشت و بر اين اساس، چيستی فلسفه مضاف و نظريه ديدبانی مطرح گرديد.
بدون شک فلسفه اسالمی، کارکرد و کاربرد معينی در عرصه الهيات و دفع شبهات کالمی به ويژه شبهات جديد کالمی دارد؛ اما 
بايد به اين مطلب هم توجه کرد که يکی از معضالت و کمبودهای فلسفه اسالمی به کارکرد و کاربرد فلسفه و جريان سازی آن 
در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی مانند اقتصاد، سياست، حقوق، روان شناسی، جامعه شناسی و غيره است. البته برخی گمان 
می کنند که اين آسيب در گذشته نبوده است و تنها از زمان حکيم متأله مالصدرا که فلسفه و حکمت متعاليه را به الهيات منحصر 

گشته، آغاز گرديده است. به نظر نگارنده، توجه به تاريخ فلسفه اسالمی، اين گمان را مخدوش می سازد.

فلسفه فلسفه اسالمی
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حجت االسالم و المسلمين دکتر 
سيد حسين مير معزي

دارای مدرک سطح چهار فقه و اصول حوزه علميه قم
عضو شورای عالی الگوی اسالمیـ  ايرانی پيشرفت
معاون آموزش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

رئيس موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت
رئيس مرکز راهبری مطالعات اسالمی اقتصاد مقاومتی

از جمله آثار منتشره
نظام اقتصادی اسالم: مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخالق

نظام اقتصادی اسالم )ساختار کالن(
اقتصاد کالن با رويکرد اسالمی

فلسفه علم اقتصاد
بيع الخيار از ديدگاه فقه و کاربرد آن در اقتصاد

اسالم و چالش های اقتصادی

از جمله افتخارات
رتبه سوم در جشنواره فارابی برای کتاب اقتصاد کالن با رويکرد اسالمی

رتبه دوم کتاب سال حوزه برای کتاب اقتصاد کالن با رويکرد اسالمی
رتبه اول نخستين جشنواره مطبوعات اسالمی

مقاله برتر سومين جشنواره اقتصاد اسالمی

عضو هيات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی
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چکيده نظریه

الگوی مصرف کالن در اقتصاد از اهمّيت ويژه ای برخوردار است. زيرا از سويي مخارج مصرفي در درآمد ملّي سهم 
بزرگي دارد و از سوی ديگر آن بخش از درآمد ملّی که مصرف نمی شود، در نهايت پس انداز و سرمايه گذاری خواهد 
شد. درنتيجه مطالعه الگوی مصرف کالن به صورت غير مستقيم مطالعه عوامل مؤثر بر پس انداز و سرمايه گذاری 
کل نيز هست. بسياری از تئوری های اقتصاد مدرن مشتمل بر اين مطلب است که پس انداز برای رشد ضروری است. 
در يک کشور هر چه پس انداز مردم بيشتر باشد سرعت رشد بيشتر خواهد شد. با اين پيشينه اقتصاددانان مدرن در 
بارة اقتصاد اسالمی اينگونه قضاوت می کنند که اگر اقتصاد اسالمی در جامعه ای پياده شود سطح پس انداز کاهش 
خواهد يافت. استدالل آنها اين است که تعلق زکات به پس انداز موجب کاهش آن خواهد شد. زيرا زکات به عنوان 
مالياتی که بر پس انداز بسته می شود موجب می گردد که تخصيص منابع از پس انداز )مصرف آينده( به مصرف حال 
تغيير جهت دهد. افزون بر اين، وقتی زکات به فقيران داده شود به اين معنا است که بخشی از پس انداز ثروتمندان 
به فقيران داده شده است و چون ميل نهايی به مصرف فقيران بيش از ثروتمندان است در نتيجه مصرف کل افزايش 

و پس انداز کل کاهش خواهد يافت.
اقتصاددانان اسالمی برای پاسخ به اين اشکال در استدالل دو مسير را پيموده اند. يکی اينکه تالش کرده اند اثبات 
نمايند که مصرف کل در جامعة اسالمی به دليل وجود فرهنگ اعتدال در مصرف و عدم اسراف و نيز به دليل حرام 
بودن برخی کاالها و در نتيجه کوچکتر بودن سبد کاالی مصرفی فرد مسلمان، از مصرف کل در يک جامعة غربی 
بيشتر است. و ديگر اينکه زکات گر چه در کوتاه مدت موجب کاهش موقت در پس انداز خواهد شد و لی در بلند 

مدت موجب افزايش پس انداز خواهد شد.
در استدالل اّول اقتصاددانان مسلمان مجبور شده اند به تبيين الگوی مصرف کالن جامعة اسالمی بر اساس مبانی 
خرد که مبتنی بر آموزه های اسالمی است، بپردازند. ما با صرف نظر از اين اشکال به دنبال تبيين و اثبات الگوی 

مصرف کالن در جامعة مطلوب اسالمی به صورتی روش مند هستيم. 
فرضيه تحقيق چنين است:

»در جامعه مطلوب اسالمی در کوتاه مدت هرچه درآمد ملي بيشتر شود، ميل نهايي به مصرف در کل اقتصاد کاهش 
يافته، به سمت صفر ميل مي کند و هرچه توزيع عادالنه تر باشد اين کاهش سريع تر ُرخ مي دهد و در بلند مدت هر 
چه درآمد ملی افزايش يابد ميل نهايی به مصرف کاهش می يابد ولی صفر نمی شود و هر چه توزيع درآمد عادالنه 

تر باشد اين کاهش سريعتر رخ می دهد.«

 الگوی مصرف کالن در جامعه مطلوب اسالمی
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دکتر احمد حاجي ده آبادي

دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهيد بهشتی
عضو سابق هيات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

سردبير فصلنامه های  »قرآن« و »فقه و حقوق اسالمی«

از جمله آثار منتشره
بايسته های تقنين با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسالمی

قواعد فقه ديات، مطالعة تطبيقی در مذاهب اسالمی
قواعد فقه جزايی

جبران خسارت بزهديده به هزينة دولت و نهادهای عمومی

از جمله افتخارات
برگزيدة هشتمين دورة کتاب سال حوزه برای کتاب قواعد فقه ديات

برگزيده ششمين دورة جشنوارة  دين پژوهان برای کتاب قواعد فقه ديات
برگزيده دومين دورة کتاب دين برای کتاب قواعد فقه ديات

برگزيده جشنواره دين پژوهان برای کتاب بايسته های تقنين با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسالمی
برگزيدة هشتمين جشنوارة دين پژوهان برای کتاب مطالعة تطبيقی جبران خسارت بزهديده به هزينة 

دولت و نهادهادی عمومی
جايزه کتاب سال حوزه بر کتاب جبران خسارت بزهديده به هزينة دولت و نهادهای عمومی

رتبة اول پنجمين دوره پژوهشهای دانشجويی در مقطع دکتری برای کتاب قواعد فقه جزايی

دانشيار و عضو هيات علمی دانشگاه تهران
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چکيده نظریه
اکثر فقهای مسلمان اعم از شيعه و سنی، قتل را به سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسيم نموده اند. گرچه 
از ظاهر برخی کلمات استفاده می شود که اين تقسيم و اين حصر، حقيقی است، اما برخی آن را حقيقی ندانسته 
و برای قتل، قسم ديگری را در نظر گرفته اند که از آن به اسامی مختلفی همچون »ضمان نفوس« و »اسباب« ياد 
می شود. اين مقاله با نيم نگاهی تطبيقی به کنکاش اين مسئله می پردازد و در پی صحت و سقم و يا به تعبير بهتر 
ضرورت و عدم ضرورت وجود باب ضمان نفوس است. اين بحث به صورت منقح و منظم در کتاب های فقهی ديده 
نمی شود، گرچه رگه هايی از بحث در برخی نوشته ها موجود است. فرضية اين مقاله آن است که اوالً الزم است در 
کنار اقسام سه گانه قتل، قسم چهارم فوق را )باب ضمان نفوس( را پذيرفت و ثانياً اين باب ضابطه مند بوده و ضابطه 

آن از روايات بدست می آيد.
1. قتل به سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسيم شده است و ضابطه هر يک در روايات بيان شده است. 

اما اين تقسيم، حقيقی نيست و می توان برای قتل، قسم چهارمی را بيان کرد.
2. در روايات متعدد برای مرتکبين، پاره ای از اعمال که منجر به مرگ ديگری شده است ديه الزم شمرده شده است 
در حالی که نه ضابطه عمد، نه شبه عمد و نه خطای محض بر آنها صادق نيست. مجموعه اين موارد در بابی به نام 

ضمان نفوس قرار می گيرد.
3. دو نوع برخورد با باب ضمان نفوس می تواند صورت گيرد يکی اين که اين باب ضابطه مند و قاعده مند نباشد و هر 
قتلی که عمد و شبه عمد و خطای محض نباشد، در اين باب قرار گيرد و ديگر اين که اين باب ضابطه مند باشد که 

همين شيوه، صحيح است.
4. با مراجعه به رواياتی که ضوابط قتل های سه گانه را بيان می کنند، می توان به ضابطه باب ضمان نفوس رسيد. زيرا 
اين روايات مقسم قتل های سه گانه را »تريد شيئاً« می داند در نتيجه در مواردی که فعل ارادی نيست و يا به قصد 

ايراد صدمه به شيئی نباشد، از قتل های سه گانه خارج است و باب ضمان نفوس را تشکيل می دهد.
5. در باب ضمان نفوس ديه بر عهده قاتل و مسّبب مرگ است. نيز تغليظ ديه وجود نداشته و در برخی موارد آن 

کفاره نيز نيست.

تبيين باب ضمان نفوس
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دکتر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
عليرضا قائمی نيا

دارای مدرک دکتری حکمت متعاليه از دانشگاه تربيت مدرس و تحصيالت حوزوی خارج فقه و اصول از 
حوزه علميه قم

مدير گروه روش شناسی دانشگاه قرآن و حديث
سردبير مجلة علمیـ  پژوهشی ذهن

از جمله آثار منتشره
درآمدی بر منشأ دين

تجربة دينی و گوهر دين
وحی و افعال گفتاری

متن از نگاه متن )دور هرمنوتيکی(:
قرآن و معرفت شناسی

بيولوژی نص )نشانه شناسی و تفسير قرآن(
معناشناسی شناختی قرآن

از جمله افتخارات
جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب بيولوژی نص

جايزه نظريه برتر جشنواره بين المللی فارابی برای نظريه شبکه معرفت دينی و اعجاز شناختی قرآن 
جايزة کتاب سال حوزه برای کتاب وحی و افعال گفتاری 1382

جايزه ی تحقيق برتر از کنگرة دين پژوهان برای کتاب درآمدی بر منشأ دين 1379

پژوهشگاه  شناسی  معرفت  گروه  علمی  هيات  عضو 
فرهنگ و اندیشه اسالمی
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چکيده نظریه

از قديم در باب اعجاز قرآن ديدگاه های گوناگونی مطرح شده است. يکی از مهم ترين آنها اعجاز ادبی  ـ بيانی قرآن بوده است. 
مفسران تالش فراوانی را انجام داده اند تا اين نوع اعجاز قرآن را در آيات آن نشان دهند و به همين دليل، علوم ادبی، و معانی و 
بيان در ميان مسلمانان پيشرفت کرد. اين نوع اعجاز که مفسران در باب آن بسيار قلم فرسايی کرده اند به پوشش های گفتاری 
در قرآن مربوط می شود. به عبارت ديگر، در اين نوع اعجاز به رابطه ی مضمون کالم با پوشش های )گفتاری( مختلف آن نظر 
می شود. در اين نظريه تالش شده است که نوع ديگری از »اعجاز قرآنی« که بسيار بنيادی است به کمک زبان شناسی شناختی 

نشان داده شود. اين نوع از اعجاز قرآنی توسط صاحب نظر، »اعجاز شناختی« ناميده شده است.
مراد از اعجاز شناختی قرآن اين است که مفهوم سازی های قرآن از موقعيت های مختلف بی نظير هستند. اين نظريه در واقع به 
پردازش اطالعات در آيات مربوط می شود. آيات قرآن هم مانند تعابير زبانی با موقعيت هايی ارتباط دارند و به واسطه ی پردازش 

خاّصی از اطالعات راجع به آن موقعيت، آنها را نشان می دهند. 
پيدا است که اين نظريه نظريه ای زبان شناختی است، نه ادبی به معنای رايج. متفکران مسلمان از اعجاز ادبی قرآن بسيار سخن 

گفته اند. اين دو نظريه از چند جهت با هم تفاوت دارند:
1. اعجاز شناختی نسبت به اعجاز ادبی و بيانی بنيادی تر است. اين اعجاز به نحوه ی پردازش اطالعات توسط خداوند مربوط 
می شود. اعجاز ادبی و بيانی با تعابير حقيقی و مجازی و لطافت تعابير مجازی و اقسام و انواع آنها سر و کار دارد، ولی اعجاز 

شناختی با مفهوم سازی قرآن در موارد مختلف ارتباط دارد. 
2. مباحث ادبی هرگز نمی تواند اعجاز شناختی قرآن را نشان دهد. کشف اين نوع اعجاز و ابعاد مختلف آن، تنها بر اساس 

تحليل های شناختی امکان پذير است.
3. اعجاز شناختی نسبت به اعجاز ادبی و بيانی برای تفکر اسالمی اهميت بيشتری می تواند داشته باشد. کشف ابعاد مختلف 
پردازش اطالعات توسط خداوند و يافتن اصول زبان شناختی حاکم بر آنها ابعادی بسيار مهم از تفکر اسالمی را آشکار می سازد. 

تفکر اسالمی، بيش از همه چيز، بر پايه ی تحليل آيات الهی استوار می شود. 
صاحب اين نظريه به کمک تعدادی از مفاهيم زبان شناسی شناختی، برخی از وجوه و ابعاد اعجاز شناختی قرآن را نشان می دهد 
و تأکيد می کند که پی بردن به اين جنبه از اعجاز قرآن مستلزم آگاهی از مباحث و اصول اين گرايش زبان شناختی است. برای 
پی بردن به معجزه بودن پردازش  اطالعات در قرآن، بايد با اصول و مبانی نحوه ی اين پردازش آشنا بود. همه ی آدميان تا حدی 
اطالعات خود را به هنگام ارتباط زبانی پردازش می کنند، ولی اين فعاليت در باالترين و مناسب ترين وجه در کالم خدا به چشم 

می خورد. کشف تمام ابعاد اين نوع اعجاز برنامه ای بسيار گسترده است.  

اعجاز شناختی قرآن
)نظريه ای جديد در باب اعجاز قرآن(



40شناخت نامه علمی صاحبان كريس هاي موفق

دکتر سيد سعيد زاهد زاهدانی

دکتراي جامعه شناسي از دانشگاه ليدز انگلستان 
رئيس کميسيون جامعه شناسی اسالمي کنگرة دائمي بين المللی علوم انسانی اسالمی

مسئول راه اندازي پژوهشکدة تحول و ارتقاء علوم انساني و اجتماعي دانشگاه شيراز
مدير امور بين الملل دانشگاه شيراز

)BSA( عضو انجمن جامعه شناسي بريتانيا
عضو انجمن جامعه شناسي ايران

عضو انجمن جمعيت شناسي ايران
 انجمن بين المللي همکاري هاي علمي ايران شناسي

عضو ميهمان دانشکده ي روابط بين الملل دانشگاه دايتو بونکا، ژاپن
عضو ميهمان مرکز مطالعات جهاني شدن و منطقه اي شدن، دانشگاه واريک، کاونتري، انگلستان

از جمله آثار منتشره
حاشيه نشيني

طرحي نو در علوم اجتماعي
مباني روش تفکر اجتماعي دراسالم

بهائيت در ايران
جنبش هاي اجتماعي معاصر ايران

جنبش زنان در ايران
خال رخ هفت کشور

جنبش های سياسی معاصر ايران
فرهنگ و تمدن ايران و فارس

دانشيار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شيراز 
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جنبش های اجتماعی؛ متأثر از رابطه سه بعدی فرد- جمع-رابطه

با مروري بر نظريات بنام جنبش هاي اجتماعي می توان نتيجه گرفت که در تشکيل جنبش هاي اجتماعي سه عامل اساسي 
دخالت مي کنند. اين عوامل عبارتند از: کنشگران با رفتار خود )افراد(، ايدئولوژي )روابط(، و زمينة اجتماعي )جامعه(. ترکيب اين 

سه موضوع صاحب اين نوآوری را به ديدگاه کاملتري در توصيف و تحليل اين پديده رهنمون مي گردد.
بر اساس اين نوآوری، از نظر هستی شناسی در اين تحقيق فرض بر اين است که در واقعيت هاي اجتماعي »فرد«، »جامعه«، و 
»روابط«، هر سه اصيل هستند و بر يکديگر تاثير و تأثر متقابل دارند. وی به »تعادل« بين قدرت اثر اين سه قائل است. فاعلين 
کنشگر هاي اجتماعي هستند؛ نظام اجتماعي پديده اي با آثار و ترتبات خويش است؛ و روابط - در زبان گيدنز، قوانين، ساخت 
ها، و سازمان ها - ارتباط دهندگان بين افرادي هستند که اعمال جمعي آنها در يک زمان و مکان خاص نظام اجتماعي را شکل 
مي دهد. تأکيد آرچر، مثل ديگر متفکرين واقع گرا )رئاليست(، بر دو عامل اول، يعنی فرد و جامعه، است و گيدنز بر عامل سوم، 
يعنی روابط، تأکيد دارد. در اين تحقيق از ترکيب اين دو نظر پيروي مي شود. به عبارت ديگر مي توان بين فرد، جامعه و روابط 
بينشان تمايز قائل شد. همانطور که آرچر در مورد فرد و جامعه عقيده دارد، در اين تحقيق نيز هر سه مورد، آثار مربوط به خود 

دارند و هيچ يک بر ديگري غالب نيست. 
 به طور کلي در همة نظام هاي اجتماعي افراد بر اساس صفاتشان بر جامعه اثر مي گذارند، جامعه با خصوصيات مربوط به خودش 
آنان را متأثرمي کند، و روابط اجتماعي نيز نقش خود را به عنوان راه هائي که قابليت هاي افراد را با موقعيت هاي اجتماعي و 
بالعکس مرتبط مي نمايند، بازي مي کند. اهميت هيچ يک از اين عناصر بيش از ديگري نيست و هيچ کدام را نمي توان ناديده 
گرفت. هر کدام به عنوان يک »بعد« از نظام اجتماعي مداخله مي نمايند. در طول زمان، افراد که از شرايط اجتماعي قبلي تاثير 

پذيرفته اند، بر اساس امکانات و محدوديت هاي زمينة اجتماعي موجود، عمل مي کنند و آن را تغيير مي دهند. 
از منظر معرفت شناسی در اين تحقيق به اين قالب هستی شناسِی اجتماعی از زاوية نگرش سيستمی نگاه می شود. به اين 
معنی که فاعلين )اجزاء سيستم( از طريق روابطشان، سيستم اجتماعی را می سازند و بالعکس؛ يعنی نظام اجتماعی بر فاعلين 
از طريق شبکة روابط بينشان اثر می گذارد. همانطور که قبالً توضيح داده شد جنبش های اجتماعی، رفتار های جمعی سازمان 
يافته با اهداف خاص هستند. عملکرد مورد انتظار جنبش های اجتماعی برای رسيدن به هدف هايشان بستگی به عملکرد دقيق 
و هماهنگ عوامل تشکيل دهنده شان دارد. در غير اين صورت هدف ها اصالً و يا به طور کامل محقق نخواهند شد؛ يعنی که 
جنبش های اجتماعی به ديگر انواع رفتار های جمعی، از قبيل شورش، تبديل خواهند شد و به طور کامل به خواسته هايشان 

نخواهند رسيد.
به طور کلی، در يک »زمينة اجتماعی خاص« )سيستم( »کنش گران خاصی، به صورت سازمان يافته، در جهت اهداف 

ايدئولوژيک بخصوصی رفتار می کنند« )سازوکار زير بنائی( و به اين ترتيب جنبش های اجتماعی شکل می گيرند.

چکيده نظریه
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دکتر محمد روشن

دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی و تحصيالت حوزویـ  خارج فقه و اصول
رئيس موسسه سوره

عضو شورای سياست گذاری دومين کنگره بين المللی علوم انسانی اسالمی
مدير گروه علمی قوانين و مقررات فرهنگی مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی

عضو شورای مرکزی اتحاديه دانشگاه های غير دولتی
عضو قطب علمی خانواده دانشگاه شهيد بهشتی

عضو انجمن علمی سالمت خانواده ايران

از جمله آثار منتشره
بررسي فقهي و حقوقي اعسار ، افالس و ورشکستگي

مسووليت دولت در ورشکستگي بدون تقصير تجار
سقط جنين 

مسئوليت ها و اختيارات دولت اسالمي
مجموعه مقاالت همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسالم

مطالبات زوجه و روش وصول آن
حقوق خانواده

بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جايگزين
 بررسی تطبيقی موانع ارث

انسان و سالمت جنسی از ديدگاه قوانين و مقررات و آرای قضايی 
دارای 68 مقاله منتشره علمی و پژوهشی و ISI در مجالت داخلی و خارجی 

دارای 67 مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی و منتشر شده در کتاب مقاالت 
همايش 

دانشيار و عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی
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چکيده نظریه

افراد تاجر و بازرگان )فعاالن اقتصادی( عليرغم تمامی دورانديشی ها و احتياط ها، گاه به داليلی خارج از اراده و تدبير خودشان، 
از جمله به واسطه برخی اقدامات دولت، با ناتوانی در پرداخت تعهدات و ديون مواجه شده و در نتيجه به طور ناخواسته با 
ورشکستگی مواجه می گردند. در اينجا الزم می آيد دولت با انجام بموقع تعهدات خود در عرصه امنيت اقتصادی و اجتماعی، 
اوال از بی امنيتی )اقدامات کالهبردارانه و مجرمانه( و نيز از تکثير ورشکستگی های اعالم شده و تسری آن به ديگران )با بررسی 
بموقع مسأله از مجرای قانون( جلوگيری نمايد؛ ثانيا در صورت ايجاد ورشکستگی بر اثر تصميمات اشتباه دولت و يا بر اثر کوتاهی 
دولت در ايجاد امنيت اجتماعی و اقتصادی، و نه بر اثر کوتاهی يا اشتباهات فرد ورشکسته، از طرق مقتضی، از جمله از محل 
اموال عمومی و يا از طريق وجوهات دينی که توجيه دينی برای خرج کردن آن ها جهت رفع دين ورشکستگان وجود دارد، به 

تأديه ديون ورشکستگان و حتی جبران خسارت فرد ورشکسته بپردازد.
صاحب ادعا معتقد است: براساس پژوهش حاضر از يک سو حسبی بودن دعوی ورشکستگی به اثبات می رسد و از سوی ديگر 
مسئوليت دولت در پاره ای از ورشکستگی های بدون تقصير اثبات می گردد. اين گونه می توان گفت دولت حق خواهد داشت 
در صورت احتمال ورشکستگی يک تاجر يا سازمان به طور يک طرفه از طريق محاکم قضايی در مساله وارد شود و با طرح دعوی 
عليه آنان اقدام پيشگيرانه انجام دهد تا با رسيدگی به موقع و اعالم توقف، از تسری ورشکستگی به ديگران و درواقع از متضرر 
شدن خود دولت جلوگيری کند. طبعا اين رويکرد می تواند تبعات مثبتی را در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی برجای 
گذارد؛ از جمله اين که ورشکستگی های زنجيره ای ناشی از نوسانات شديد اقتصادی در سطح عمومی جلوگيری نمايد و درکنار 
امنيت اقتصادی برای خانواده ها و افزودن به کرامت انسانی افراد جامعه به ايجاد امنيت روحی و روانی کمک کند. همچنين مانع 
از زندانی شدن بسياری از افرادی می گردد که بدون خطای شخصی و علی رغم تالش، جديت و توانايی محکوم به آن می شوند، 

در حالی که جامعه می تواند از ظرفيت فعاليت های آن ها در عرصه اقتصادی بهره مند شود.
اين يافته که به ادعای صاحب نظر محترم با ارزيابی نظريه های تقصير، خطر، تضمين حق، مختلط، ضمان قهری و تسبيب، ارائه 
گرديده، همچنين می تواند به مثابه پشتوانه ای علمی در ايجاد بستر مناسب برای تدوين و تصويب قوانين جديد کمک کند و 
قضات خواهند توانست در صورت فقدان نص قانونی با استناد به اصل 167 قانون اساسی به صدور رای بپردازند و در نهايت يک 

رويه قضايی مناسب ايجاد شود که خألهای قانونی موجود را پوشش دهد.

مسئوليت دولت در ورشکستگی بدون تقصير تجار
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دکتر محمد محمد رضایی

دارای مدرک دکترای فلسفه و کالم از دانشگاه تربيت مدرس و تحصيالت حوزوی 
در سطح خارج فقه و اصول و فلسفه از حوزه علميه قم

عضو و نائب رئيس کرسی علوم عقلی هيات حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره
مسئول پژوهشکده و گروه فلسفه و کالم مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی حوزه علميه قم

مسئول کارگروه معرفت شناسی و علم دينی دانش افزايی اساتيد، وابسته به نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها

سر دبير مجالت علمیـ  پژوهشی »قبسات« و »فلسفه دين«
رئيس دانشگاه پيام نور استان قم

مدير دوره دکتری تخصصی رشته درسی معارف اسالمی دانشگاه پيام نور
مدير گروه الهيات، شورای حمايت از پايان نامه های علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی

از جمله آثار منتشره
تبيين و نقد فلسفه اخالق کانت

خدا از نگاه امام علی )ع(
الهيات فلسفی

خاستگاه نو انديشی دينی
جستارهايی در کالم جديد

کالم جديد با رويکرد تطبيقی
مبانی فلسفه مسيحيت

از جمله افتخارات
جايزه کتاب برگزيده حوزه برای کتاب تبيين و نقد فلسفه اخالق کانت در سال 1379

دريافت رتبه اول از جهاد دانشگاهی برای کتاب مبانی فلسفه دينی
کسب عنوان مقاله برتر در جشنواره مطبوعات

مقاله برگزيده در جشنواره صد ساله مطبوعات دينی
استاد نمونه استان قم در سال های 1383، 1385، 1386 و 1390

اسالمی  فلسفه  و  دین  فلسفه  گروه  مدیر  و  علمی  هيات  عضو 
دانشگاه تهرانـ  پردیس فارابی
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چيستی فلسفه دین و مسائل آن

چکيده نظریه

امروزه »فلسفة دين«، به عنوان يک رشتة علمي دانشگاهي در دانشگاههـاي بـزرگ دايـر شده است. همچنين هر 
سال کتابهاي بسياري در حوزة فلسفة دين نگاشته ميشـود و مسائلي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

يک پرسش اساسـي در ايـن بـاره، سـؤال از چيسـتي فلسـفة ديـن اسـت. برخـي از فيلسوفان دين در ابتداي 
کتابهايي که در حوزة فلسـفة ديـن نگاشـته انـد، مـي کوشـند تعريفي از فلسفة دين به دست دهند تا حوزة مسائل 
آن روشن گردد. برخي ديگر از فيلسوفان دين به سختِي تعريف فلسفة دين اشـاره کـرده انـد. برخـي ديگر نيز به 

دليل دشواري تعريف فلسفة دين، بدون تعريف آن، وارد بحـث مسـائل آن مي شوند.
اما اگر تعريف روشني از فلسفة دين ارائه ندهيم، قلمرو مسائل آن نيز مـبهم خواهـد شد. اين نوشتار، بر آن است 
تعريف ي روشن و تا اندازهاي درسـت از فلسـفة ديـنـ  کـه دستکم تا اندازه اي جامع باشدـ  ارائه دهد؛ از اين رو 
سعي مي شود ضمن نقد و بررسي تعريفهاي رايج، تعريفي جديد از فلسفة دين ارائه شود. اين نوآوری علمی بر آن 
است تا مسأله »چيستی فلسفه دين و مسائل آن« را بررسی کند. در ابتدا شايد اين مسأله واضح به نظر برسد؛ اما با 
تأمل بيشتر مشخص می شود که تعريف فلسفه دين، بسيار مشکل و مناقشه آميز است؛ در نتيجه، مسائل آن نيز به تبع 
تعريف معين نيست. تعريف فلسفه دين تابعی از تعريف فلسفه و دين است و تعريف آن ها آن چنان متنوع و گسترده 
است که تعريف دقيقی از آن ها نيز با مشکل مواجه می شود. تعريف فلسفه مورد ارزيابی قرارگرفته و مشخص گرديد 
که فلسفه روش واحدی برای فلسفه پردازی ندارد و حتی به تعبيری می توان دين را نيز مکتب فلسفی نام نهاد. در مورد 
دين نيز تعريف های گوناگونی ارائه شده است؛ به طوری که نمی توان تعريف واحدی از آن ارائه داد؛ از اين رو برخی دين 
پژوهان کوشيده اند ابعاد گوناگون دين يا مشخصه های دين ساز را مطرح کنند؛ بنابراين، ما بايد در فلسفه دين تعريف  
خاص خود را از دين ارائه دهيم. سرانجام بر اساس تعريف های گوناگون از فلسفه  و دين، سعی شده است تعريفی از 
فلسفه دين ارائه شود که اشکاالت کمتری داشته باشد: فلسفه دين، پژوهشی عقالنی در جهت معقوليت و توجيه 
مولفه ها يا آموزه های اصلی دين و سازو اری آن ها با يک ديگر يا در جهت نفی آن ها و نيز ارزيابی نقادانه از آن ها است.
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آیت اهلل دکتر احمد بهشتی

دارای مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه تهران و تحصيالت حوزوی فقه و اصول و تفسير از حوزه علميه قم
نماينده مجلس شورای اسالمی در دوره های اول و دوم

نماينده مجلس خبرگان در دوره های سوم و چهارم
استاد تمام وقت دانشگاه تهران از سال 1365 تا سال 1387

از جمله آثار منتشره
فلسفه دين

مبانی تربيت بدنی در اسالم
اسالم و بازی کودکان

تامالت کالمی و مسائل روز
گوهر و صدف دين

وحيانيت و عقالنيت عرفان از ديدگاه امام خمينی)ره(
زالل حکمت

شرح انديشه سياسیـ  تربيتی علوی در نامه های نهج البالغه

از جمله افتخارات
انتخاب کتاب »خانواده در قرآن« در سال 1386 در همايش خانواده به عنوان کتاب سال

ریيس کرسی علوم عقلی هيأت حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
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اخالق، معجزه دوم نبوی

چکيده نظریه
پيامبران سفرای الهی و آسمانی اند. هر سفيری استوارنامه ای دارد که سند سفارت اوست. سند سفارت پيامبران معجزات 
آنهاست. انسانهايی که در وادی پهناور عرفان سير وسلوکی دارند می توانند کارهای خارق العاده از قبيل ترک غذا برای مدتی 

مديد و انجام کارهای سختی که ديگران از عهده آن برنمی آيند واخبار از غيب و تصرف در طبيعت انجام دهند. 
پيامبران، قله نشين عرفان و اسوه عرفان و راهنمای سالکانند. آنها معجزه را به منظور احقاق حق و ابطال باطل انجام ميدهند تا 
انسان ها را به راه راست هدايت کنند. چراکه انسان به رهبری آنها محتاج است و نمی تواند بدون استفاده از تعاليم آنها زندگی 

اجتماعی خود را سر و سامان بخشد. 
معجزه بايد به گونه ای باشد که درميان امت کسی نباشد که بتواند مثل آن رابياورد ونيز بايد از جانب خدا يا به فرمان او و خارق 

عادت باشد. همچنين اختالف معجزات به خاطر اختالف امت ها و تمدن ها وفرهنگ ها و مقتضيات زمان و مکان بوده است. 
پيامبر بزرگ اسالم )ص ( معجزات بسياری دارد. برخی آنها را افزون از چهار هزار شمرده اند. قرآن معجزه اول آن بزرگوار است 
که طی آياتی به آن تحدی شده و ناتوانی خلق به آوردن مانندش نمايان گشته است. تحدی يعنی دعوت به معاوضه ومبارزه. 
اکنون درپانزدهمين قرن نزول قرآن به سر می بريم. تاکنون کسی نتوانسته است به تحدی قرآن پاسخ مثبت دهد. )سوره اسرا 

آيه 90وسوره هودآيه16وسوره طور آيه 33 34(.
عجيب اين است که مواد اوليه ساختار ماندگار قرآن، چيزی غيراز مواد اوليه ساختار گفتار و نوشتار مردمی که قرآن به زبان آنها 
نازل شده است، نيست. آنها با بيست وهشت حرف، کلمات و با کلمات جمالت می ساختند و وحی نبوی و معجزه نخستين 
محمد )ص( از ساده ترين چيزی تشکيل شده که در اختيار همگان است يعنی حروف و کلمات اين معجزه مقطعی نيست، بلکه 
هميشگی و ماندگار و همچون چشمه ای زالل بر بستر زمان ومکان جريان دارد و هرگز کهنه نمی شود. ساير معجزات )کالً يا 

بعضاً( چنين نيستند. سخن ما درباره اين است که آيا پيامبر خدا)ص( معجزه ماندگار ديگری غير از قرآن دارد يا ندارد؟
در اين نوآوری، پس از تعريف وتبيين اجمالی معجزه به دسته بندی معجزات پيامبر)ص( خاتم درسه گروه پرداخته می شود: 

قسم اول قرآن است که معجزه ای جاويد است و ازالً و ابداً کسی قادر به آوردن مثل آن نبوده و نيست. 
قسم دوم اخالق آن بزرگوار است که به عنوان معجزه دوم آن حضرت مطرح شده و او مفتخر است که برای تتميم مکارم اخالق 

مبعوث شده است. قرآن واخالق دو عامل مهم پيشرفت دين و نفوذ معنوی اوست. 
قسم سوم معجزاتی مقطعی است که تعداد آنها کم نيست ولی امثال آنها هم به دست انبياء سلف و هم به دست امامان خلف 

انجام شده است. اينها نيز در پيشرفت دين خدا نقش داشته اند ولی نه به اندازه دو قسم نخست. 
مدعای اين نوشتار اين است که اخالق نبوی هم معجزه است و هم مرتبه آن متوسط ميان قرآن و ساير معجزات است و به همين 

جهت، معجزه دوم ناميده شده است. برای اثبات مدعای مذبور به آيات وروايات و تاريخ استناد شده است.
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دکتر خسرو باقری نوع پرست

دارای مدرک دکتری فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه نيوساوث ويلز استراليا
رئيس و عضو انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

عضو انجمن پژوهش های آموزشی ايران
عضويت در انجمن آموزش و پرورش تطبيقی اقيانوس هند

عضو هيات تحريريه مجالت علمیـ  پژوهشی: تربيت اسالمی، مطالعات برنامه درسی ايران

از جمله آثار منتشره
نگاهي دوباره به تربيت اسالميـ  جلد اول

مباني شيوه هاي تربيت اخالقي: نقد تطبيقي علم اخالق و روان شناسي معاصر
چيستي تربيت ديني: بحث و گفتگو با پروفسور پاول هرست

بررسي انديشه هاي مهم تربيتي جان ديوئي
درآمدي بر انقياد فرهنگي در روان شناسي معاصر

گفت و گوهايی در باب معلم دينی
گفت و گوی معلم و فيلسوف

درآمدی بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوری اسالمی ايران: فلسفه برنامه درسی

از جمله افتخارات
جايزه سوم جشنواره بين المللی فارابی برای کتاب هويت علم دينی 1390

جايزه پژوهش فرهنگی سال 90 برای کتاب رويکردها و روش های پژوهش و فلسفه تعليم و تربيت
جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب درآمدی بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوری اسالمی 

ايران
جايزه پژوهش نمونه توسط معاونت پژوهش دانشگاه تهران در سال 90 برای کتاب درآمدی بر فلسفه تعليم 

و تربيت جمهوری اسالمی ايران: فلسفه برنامه درسی
اعطای نشان درجه 1 پژوهش به عنوان پژوهشگر برجسته از طرف دانشگاه تهران 1390

عضو هيات علمي دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی 
دانشگاه تهران
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تعليم و تربيت اسالمی؛ چارچوب تئوریک و کاربرد آن

با وجود اينکه در زمينه تعليم و تربيت اسالمی، آثار مختلفی نگاشته شده است، فقدان چارچوبی تئوريک در مورد آن، همواره 
محسوس بوده است. به عالوه، به دليل همين فقدان، تعيين مواجهه تربيت اسالمی با چالش های معاصر، دشوار و دور از انسجام 
بوده است. در اين نوآوری، نظر بر آن بوده است که هم چارچوبی تئوريک برای تربيت اسالمی فراهم آيد و هم اقتضاهای آن در 

رويارويی با چالش های تربيتی جهان معاصر معين گردد. 
هنگامی که بخش نخست اين پژوهش در سال 1368 منتشر شد، قلمرو تربيت اسالمی، نحيف و نزار بود و پژوهش درخوری در 
آن انجام نشده بود. با توجه به اين مبداء زمانی و گسترشی که در سال 1384 با انتشار بخش دوم پژوهش در آن حاصل آمد، 

نوآوری هايی زير برای آن قابل ذکر است:
1. وارد کردن روشمندی در مطالعات تربيت اسالمی.

2. بازسازی يا پيشنهاد روش های پژوهشی جديد در تربيت اسالمی.
3. زيربنا قرار دادن ديدگاه جديدی از انسان شناسی اسالمی، تحت عنوان انسان به منزله عامل، برای مباحث تربيتی.

4. پيشنهاد مفهوم جديدی برای تربيت اسالمی بر اساس مفهوم ربوبيت.
5. صورت بندی مفاهيم جديدی در مبانی، اصول، روش ها و مراحل تربيت در ديدگاه اسالمی.

6. ساختارمند کردن مباحث تا آن زمان گسيخته تربيت اسالمی. نظر بر آن بوده است که پيوند وثيقی ميان انسان شناسی، 
مفهوم شناسی تربيت، مبانی، اصول و روش های تربيت، مراحل تربيت و بکارگيری آنها در عرصه های تربيت مانند تربيت 

اجتماعی فراهم آيد.
7. طرح و بحث مسائل فرانظريه ای در باب امکان و سازواری تربيت اسالمی.

8. معرفی و رويارويی با چالش های معاصر در برابر تربيت اسالمی؛ چالش هايی همچون ساخت زدايی های اجتماعی، تربيت 
مدنی، نومهارت گرايی در تربيت حرفه ای، تربيت اجتماعی ليبراليستی و سوسياليستی، و آسيب شناسی تربيت اسالمی. 

اهميت اين نوآوری به اين دليل است که فراهم کردن چارچوب تئوريک در تربيت اسالمی، امکان تفکر سامان يافته در عرصه 
تعليم و تربيت را فراهم می آورد و در مقام عمل نيز در مواجهه با پيچيدگی های موقعيت های نوين، امکان استنطاق و استنتاج 

چارچوب تئوريک در جهت پيشنهاد راهکارهای عملی را موجب می شود.
مسئله معناداري در »تربيت اسالمي«، مساله سازواري در »تربيت اسالمي«، تلقي های موجود  از تعليم  و تربيت  اسالمي ، بررسی 
تصويرانسان  به منزله عامل، مفهوم و هدف اسالمي تربيت  ، بررسی سه  عنصر شناخت ، انتخاب  و عمل  به عنوان عناصر ربوبي  
شدن ، دوسويگي  اساسي  در مفهوم  تربيت  اسالمي ، نسبت  ميان  تعليم  و تربيت ، مبانی، اصول و روش های تربيت، مراحل تربيت، 
مفهوم و اصول تربيت اجتماعی، مفهوم و اصول تربيت حرفه ای و آسيب و سالمت در تربيت دينی  از فصول کليدی مورد بررسی 

در اين نظريه هستند. 

چکيده نظریه
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حجت االسالم و المسلمين دکتر 
سيد عباس موسویان 

دارای مدرک دکتری فقه اقتصادی از حوزه علميه قم و دکتری تفسير و علوم قرآن از مرکز تخصصی تفسير 
و علوم قرآنی حوزه علميه قم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

از جمله آثار منتشره
1. پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد اسالمي

2. بانکداري اسالمي
3. بانکداري بدون ربا از نظريه تا عمل

4. کليات نظام اقتصادی اسالم
5. بازار سرمايه اسالمی)1(
6. طرح تحول نظام بانکی

7. کارت های اعتباری و انطباق پذيری فقهی
8. بازار مالی اسالمی )صکوک(

از جمله افتخارات کسب شده
1. اولين جايزه کنگره بين المللی علوم انسانی و اسالمی به عنوان نظريه پردازی در حوزه اقتصاد و بانکداری 

اسالمی
2. جايزه کرسی ممتاز  از جشنواره بين المللی فارابی  به خاطر کرسی »نقد نظريه ربا در قرض های توليدی 

و تجاری«
3. جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب »ربا«

4. جايزه کتاب سال حوزه علميه برای کتاب »احکام فقهی اوراق بهادار«
5. کتاب برگزيده دومين جشنواره بين المللی فارابی برای کتاب »ابزارهای مالی اسالمی )صکوک(

6. کتاب برگزيده اقتصادی در دومين همايش آثار برگزيده حوزة علمية قم برای کتاب »بانکداری اسالمی«
7. جايزه کتاب سال جمهوری اسالمی ايران برای کتاب »بازار سرمايه اسالمی«

عضو هيات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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ربا در قرض های توليدی و تجاری

چکيده نظریه

با گسترش نظام سرمايه د اري به ويژه صنعت بانکد اري د ر کشورهاي اسالمي، اند يشه وران مسلمان از يک سو به فکر استفاد ه از 
بانک افتاد ند  و از سوي د يگر، فعاليت هاي بانک را آميخته با قرض با بهره مي د يد ند  که از د يد گاه اسالم، ربا و ممنوع است. براي 
حّل اين مشکل، گروهي از عالمان به فکر طراحي الگوي جد يد ي از بانک به نام بانکد اري بد ون ربا افتاد ند . گروهي د يگر با ارائه 

تفسيري جد يد  از ربا د رصد د  تجويز بانکد اري متعارف برآمد ند .
برخي از اند يشه وران گروه د وم، با استناد  به اد لّه اي اعتقاد  د ارند : چيزي که به صورت ربا د ر اسالم و قرآن تحريم شد ه، گرفتن 
زياد ه د ر قرض هاي مصرفي است و به اد لّة هفتگانه اد ّعا مي کنند:  بهره قرض هاي توليد ي و سرمايه گذاري ربا و حرام نيست؛ د ر 
نتيجه، آن بخش از فعاليت هاي بانک هاي متعارف که د ر ارتباط با بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصاد ي است، اشکالي نخواهد  د اشت.

تفسيرهاي جديد و هدفمند ربا نخست از سوي برخي انديشه وران اهل سنت مطرح شد؛ اّما به تدريج توسعه يافت و وارد 
حوزه هاي شيعه شد و برخي عالمان شيعه نيز آن را تأييد کردند. مفسران جديد، انديشه هاي بسياري را مطرح کردند؛ اّما آنچه 

تا حدودي در محافل علمي جايگاهي يافت، تفسيرهاي ذيل بود:
1. در اسالم فقط گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي به صورت ربا حرام شده؛ پس در قراردادهاي قرض با بهره که زيادي 

براي اصل قرض است نه تمديد مهلت آن، اشکال نخواهد داشت.
2. چيزي که در اسالم به صورت ربا تحريم شده، بهرة فاحش و زياد است که باعث مي شود مبلغ بدهي به چند برابر اصل قرض 

برسد؛ بنابراين، گرفتن نرخ هاي بهرة کم و عادالنه اشکال نخواهد داشت.
3. اسالم فقط گرفتن زيادي در قرض هاي مصرفي را به صورت ربا تحريم کرده است که نيازمندان براي تهية نيازمندي هاي 
زندگي مجبور به قرض مي شوند؛ بنابراين، پرداخت بهره به قرض هاي سرمايه گذاري که به هدف توليد و کسب درآمد صورت 

مي گيرد، اشکال نخواهد داشت.
4. چيزي که در اسالم به صورت ربا تحريم شده، گرفتن زياده اي ثابت و از قبل تعيين شده است که فقط در جوامع سنتي رخ 

مي دهد؛ پس بهره بانکي که به جهت وجود تورم، متغير و غيرقابل تعيين است، ربا نخواهد بود.
نقد حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيد ه، به نقد  و بررسي اد لّة مذکور مي پرد ازد  و نشان مي د هد  که هيچ يک از آن اد لّه تمام 
نيست و رباي قرضي چه د ر امور مصرفي و چه د ر امور توليد ي و سرمايه گذاري، از د يد گاه اسالم حرام و ممنوع است و يگانه راه 

استفاد ه از بانک، رفتن سراغ معامالت مجاز شرعي و طراحي بانکد اري بد ون ربا است.
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دکتر ابراهيم برزگر 

عضو هيات علمی گروه علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبایی

دارای مدرک دکتری علوم سياسی از دانشگاه تربيت مدرس 
عضوپيوسته کرسی علوم اجتماعی هيأت حمايت ازکرسی های نظريه پردازی

عضويت درکميته»علوم سياسی و روابط بين الملل« گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ريزی آموزش عالی، 
1390

عضو کميته مطالعات انقالب اسالمی شورای برنامه ريزی آموزشی عالی، 
عضوکارگروه علوم سياسی)شورای تخصصی تحول وارتقای علوم  انسانی شورای انقالب فرهنگی

1.مبای تصميم گيری سياسی از ديدگاه امام خمينی
2.تاريخ تحول دولت در اسالم و ايران

3.کتاب شناسی توصيفی علوم سياسی
4.روان شناسی سياسی

از جمله افتخارات کسب شده
1.برگزيده بيست و يکمين دوره کتاب برتر دانشگاهی 1391 در رشته علوم سياسی : کتاب انديشه سياسی 

امام خمينی:
 سياست به مثابه صراط به عنوان شايسته تقدير

2.اثر قابل تقدير دومين جشنواره دوساالنة بين المللی انتخاب کتاب مقاومت در 4/آذر/1392 به مناسبت 
کتاب

» نظريه های بازتاب جهانی انقالب اسالمی ايران
3.برگزيده اولين جشنواره بين المللی امام خمينی : ويژه انديشه سياسی اسالم، سال 1392، به مناسبت 

کتاب :»انديشه سياسی امام خمينی : سياست به مثابه صراط« به عنوان اثر برگزيده جشنواره
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رهيافت بومی سازی علوم سياسی

چکيده نوآوری

از ديرباز در ايران و جهان غيرغرب در استفاده از ميراث فکري و تمـدني مغـرب زمـين، مناقشه ها و 
مباحث پرشوري جريان داشته است. اکنون پس از چنددهه تا حدودي معما حل شده است. جذب 
حداکثري فناوري ها و علوم سـخت و علـوم طبيعـي بـي دغدغـه در دستورکار سياستگذاران فکري و 
اجرايي کشورها قرار گرفته است؛ اما در حيطـه علـوم انساني ضمن پذيرش عقب ماندگي در اين حوزه و 
با ارج گذاري به ميراث تمـدن مغـرب زمين، بايد أخذ و اقتباس نقادانه و اجتهادي آن در قالب رهيافت 
بومي سازي در دسـتور کار قرار گيرد. اين شيوه به نوعي ديگر حتي در کشورهاي پسا استعماري در جوار 
آمريکا، نظير کانادا، پيگيري شده است. خطـوط کلـي اين مقاله مباحث هستي شناسي، معرفت شناسي و 
روش شناسـي اسـت. هـر يـک از ايـن ارکان سه گانه، خود به اجزاء فرعي و فرعِي فرعي تري تقسيم شده 
است. بومي سازي علوم انساني به طور عام و علوم سياسي به طـور خـاص، فراينـدي دراز مـدت و پيچيده 
و در عين حال حياتي است.  محتـواي علوم سياسي در ايران به چند دليل بومي نيست: 1( سطح علمي آن 
همتراز بـا دنيـاي خـارج نيست و در واقع اطالعات و نظريه هاي آن بـه روز نيـست؛ 2( کارآمـد نيـست و 
نمـي توانـد مسائل ايران را توضيح دهد و پيش بينـي کنـد؛ 3( تجويزهـايش نمـي توانـد جنبـه کـاربردي 
داشته باشد؛ 4( در مواردي هويت ملـي و دينـي را تحکـيم و تقويـت نمـي کنـد 5( مولـد نيست، يعني 
نمي تواند سهمي در توليد علوم سياسي جهـاني در مرحلـه عرضـه علـم، اشـاعه علــم و يــا کــاربرد 
و نقــادي آن داشــته باشــد.  ايــن همــه نفــي کننــدة زحمــات اســتادان و صاحب نظران وطن 
دوست نيست، بلکه به معناي افزايش انتظـارات از آن هـا بـه دليـل ايجـاد ظرفيت هاي جديد در سطح 
فارغ التحصيالن به ويژه دانشجويان تحصيالت تکميلي در مقـاطع کارشناسي ارشد و دکتري و تأسيس 

مراکز فراوان علوم سياسي و پرورش نسل جديد علوم سياسي است. 
اين نظريه کوشيده است تا با ساده سـازي مفـاهيم رهيافـت بـومي سـازي و نيـز ساده سازي کاربرد آن 
در مقام عمل و توصيه هاي کاربردي، به سهم خـود راه بـومي سـازي علوم سياسي را هموارتر کند. در 
مراحل بعد اين کار در صورت توفيق مي تواند به سـهولت در سايررشته هاي علوم انساني گرته برداري شود.
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دکتر عليرضا عندليب

عضو هيات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

دارای دکترای تخصصی شهر سازی از  دانشگاه تهران و فوق دکتری از دانشگاه واترلو
عضو هيأت مديره شرکت مهندسين مشاور زجاج 1369

مشاور موسسه اعتباری توسعه فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1371

از جمله آثار منتشره
1.نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزی 1380

2.روش تحقيق و تدوين رساله دکتری 1381
3.اصول نوسازی شهری: رويکردی نو به بافت های فرسوده 1389

4.روش تدوين پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 1390

از جمله افتخارات کسب شده
-برنده برترين کتاب، دومين جشنواره برترين های پژوهش و نوآوری در حوزه مديريت شهری، با عنوان 

نوسازی بافت های فرسوده
- پژوهشگر نمونه، گراميداشت هفته پژوهش، وزارت مسکن و شهرسازی، آذرماه 1387

- شايسته تقدير کتاب فصل: »اصول نوسازی شهری، رويکردی نو به بافت های فرسوده«، وزارت ارشاد 
اسالمی، اسفند 1389
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نظریه نوسازی متوازن محله در بافت های فرسوده شهری

در اين طرح نامه به ضرورت خروج بافت هاي فرسوده از وضعيت نابسامان و ناکارآمدي آنها از ديدگاه موضوع عدم توازن در همه 
ابعاد، جنبه ها، سطوح، رويکردها، روش ها، فرآيندها و ساز و کار هاي وضع موجود و در روابط ميان اجزاء و عناصر اين بافت ها 
پرداخته شده است. اين اثر تالشي است در جهت پاسخ به بعد مفهومي، ابهامات و خالء هاي ناشي از ضعف دانشي موضوع و 
فقدان نظريه اي روشن در اين زمينه که به شکلي کاربردي با بهره گيري از خصوصيات بومي و محلي کشور ايران در سطوح 
هنجاري و راهبردي و در ابعاد رويه اي و محتوايي آن هم به صورت ترکيبي و با توجه هم زمان به هر دو بعد بيان گرديده است. 
بر پايه اين نظريه بروز پديده عدم توازن در بافت هاي فرسوده شهري و تشديد آن، موجب بر هم خوردن توازن دروني بافت و 
عدم توازن با ساير بافت هاي شهري مي شود، در نتيجه ضديت سيستمي و ناپايداري اين مناطق را تاکنون بدنبال داشته است. 
چنين پديده اي در شرايطي ظاهر  مي گردد که بافت ها از شبکه هاي کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جدا شده و ضعف 
اين جريانها و قطع پيوندهاي آنها با بقيه بافت هاي شهري موجب فرسودگي و پيدايش چنين محدوده ها و  محله هايي شده 
است. بازگشت توازن در اين بافت ها نيز در تعريف تعامالت سيستمي دروني، بيروني و ارتباط اين دو تفسير شده و توازن قابل 
برگشت است. در روند بازگشت توازن، تاکيد و تمرکز نوسازي متوازن بافت هاي فرسوده برتعريف روابط ميان عناصر و اجزاء 
اين مناطق درسطح محلي به عنوان زير سيستمي از شهر استوار مي باشد. دراين صورت، نوسازي را بجاي آنکه محصول کنش 
هاي انفرادي عناصر فوق بداند، حاصل هماهنگي و برقراري توازن ميان آنها در روندي سيستمي قلمداد مي کند. در راستاي 
ساده سازي عناصر و اجزاء شبکه ها، مولفه ها وابعاد موثر و پيچيده محدوده ها و محله هاي هدف از روش »مدل سازي تحليل 
متغيرهاي وابسته« يا روش »دوپارگي هاي متوالي« )دودويي( استفاده گرديده است. عدم توازن يک دوپارگي در شبکه موجب 
آسيب به ساير دوپارگي ها مي شود. به همين جهت، الزم است »تفسير توازن« دوپارگي ها در سطوح شبکه هاي موضوعي، 
مولفه ها و ابعاد انجام گرفته تا امکان ارزيابي آن در کليتي به نام شبکه کل سيستم نوسازي  بافت فراهم گردد. نظريه نوسازي 
متوازن بافت هاي فرسوده شهري، »توازن ميان دوپارگي هاي متوالي اجزاء و عناصر شبکه هاي موضوعي بافت و توازن شبکه 
هاي کل سيستم« را با تکيه بر اصل توازن )به عنوان سلول بنيادي نوسازي(، اصل ساده سازي)عناصر پيچيده و چندوجهي 
دخيل( و اصل شبکه هاي هم پيوند )برقراري تعامالت پيوسته شبکه ها و کل سيستم با يکديگر( معرفي و مورد تاکيد قرار مي 
دهد. ازآنجا که در هر نظريه، دست کم به طور ضمني يک مدل وجود دارد و اصوالً، روابطي که در مدل حاکم است بايد متکي 
بر اصول نظريه باشد لذا، مدل مفهومي نوسازي متوازن بافت  هاي فرسوده بر پايه دانش، تشخيص نياز ناشي از شناخت زمينه 
محلي و تجربه ساخته شده است و مجموعاً داراي شش کاربست مي باشد که به اين ترتيب اميد است با انجام نوسازي به شيوه 
اي علمي و برخورداري از پشتوانه هاي اين نظريه، امکان انجام مطالعات، سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و اجراي طرح ها و 

برنامه هاي نوسازي بهبود يابد.

چکيده نظریه
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دکتر سيد جالل دهقانی فيروزآبادی

عضو هيات علمی گروه علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبایی

دارای مدرک دکتری علوم سياسی روابط بين الملل از دانشگاه بروکسل، بلژيک 
عضوپيوسته کرسی علوم اجتماعی هيأت حمايت ازکرسی های نظريه پردازی

عضو)حقيقي( شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، شوراي عالي انقالب فرهنگي، تير ماه 1390 
تا کنون.

مسئول کميته تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل تدوين نقشه جامع علمي کشور، 

از جمله آثار منتشره
1. اصول و مباني روابط بين الملل)2(، تهران: انتشارات سمت، 1395.

2. سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت، 1395. )برگزيده رتبه دوم 
بزرگسال جشنواره بين المللي فارابي، دوره هفتم، بهمن ماه 1393(.

3. کليات روابط بين الملل، تهران: نشر مخاطب، 1395.
4. اصول و مباني روابط بين الملل)1(، تهران: انتشارات سمت، 1394.

5.. فرانظريه اسالمي روابط بين الملل، تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي، 1393.

از جمله افتخارات کسب شده
استاد نمونه دانشگاه عالمه طباطبايی در سالهای 93 و 94 

پذيرش نظريه اسالمی تحليل سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران در کنفرانس بين المللی علوم انسانی 
اسالمی
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فرانظریه اسالمی روابط بين الملل

کليه نظريه هاي روابط بين الملل، برمباني فرانظري خاصي استوارند. همه اين نظريه ها بر مباني هستي شناختي، معرفت 
شناختي و روش شناختي خاصي مبتني هستند. بر اساس اين اصول، مباني و پيش فرض هاي فرانظري، روابط و نظام بين 
المللي که هريک از اين نظريه ها مورد مطالعه قرار مي دهد، از ديگري متفاوت است. يک نظريه اسالمي روابط بين الملل، در 
صورت وجود نيز از اين قاعده مستثني نيست. يعني اين نظريه نيز بر مباني فرانظري خاصي ابتنا مي يابد که آن را از ساير 
نظريه هاي روابط بين الملل متمايز مي سازد که به رقابت با آنها مي پردازد. در اين نوشتار تالش مي شود تا اين اصول و مباني 
فرانظري استخراج و تبيين شود. بنابراين، اين نوشتار، زمينه و بستر الزم براي پردازش و ارايه يک نظريه اسالمي روابط بين 
الملل را بر اساس آموزه هاي اسالم فراهم مي سازد؛ به طوري که اصول و مباني فرانظري استخراج شده مي تواند به عنوان 
پيش فرض هاي اين نظريه در قالب مباني علم شناسي و دين شناسي آن، مورد استفاده قرار گيرد. منظور از قيد اسالمی در 
فرانظريه نيز،  اسالم شيعی است و آنچه مبنای مباحث قرار داده  شده حکمت متعاليه مالصدرا و مباحث نوصدرائيانی همچون 
عالمه طباطبايی و آيت اهلل جوادی آملی است؛ هر چند ممکن است بتوان بر اساس فقه سياسی نيز به گونه ای ديگر و البته کاماًل 
موجه در اين خصوص نظريه پردازی کرد. اصول هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی، در اين نظريه به نحوی منطقی 
تبيين شده اند؛ به نحوی که اصول روش شناختی از اصول معرفت شناختی و اصول معرفت شناختی از اصول هستی شناختی به 
دست آمده اند و در هر بخش نيز هر اصل از اصل پيشين استنتاج شده است.بر اين اساس اصول و مفروضه های هستی شناختی 
اين فرانظريه عبارت است از:واقع گرايی تکثرگرا )به معنای شامل شدن واقعيت بر انواع خارجی، ذهنی و اعتباری و همچنين 
مراتب مختلف آنها(، جوهرگرايی حداقلی )به معنای جوهريت و ذاتيت حداقلی پديده های اجتماعی که در هيچ شرايطی از 
آنها سلب نمی شود(، تکثرگرايی علّی )بر مبنای علل چهارگانه مطرح در فلسفه کالسيک و ساير انواع عليت(، تعامل گرايی )در 
نسبت ساختار و کارگزار(، اراده گرايی، عقل گرايی، امت محوری )به اين معنا که واقعيت کالنی که در حوزه روابط بين الملل 
شکل می گيرد امت است(، همگرايی جامعه انسانی )به معنای همگرايی و بازگشت انسان ها به وحدت نخستين(، قاعده مندی 
پديده های بين المللی و تحول گرايی )به معنای قابليت اصالح روابط بين الملل(. ا استنتاج از اصول فوق، اصول معرفت شناختی اين 
فرانظريه عبارت است از: واقع گرايی معرفت شناختی، جوهرگرايی معرفت شناختی، تکثرگرايی معرفت شناختی )به معنای امکان 
داشتن اهداف تبيينی، تکوينی، انتقادی و هنجاری و منابع حسی، عقلی، شهودی و وحيانی و در نتيجه تکثر و تعدد معيارها 
و شاخص های صدق در نظريه روابط بين الملل(، مبناگرايی معرفت شناختی، تعامل گرايی ارزشی )به معنای قائل بودن به ايده 
تعامل دانش و ارزش، در ميانه دو ايده جهان شمولی و اطالق علم و نسبيت معرفت شناختی؛ بر اين اساس که علم در مقام ثبوت 
و کشف الباقتضاء و البشرط و مطلق است، اما در مقام اثبات و داوری تحت تأثير اصول ارزشی و اجتماعی قرار می گيرد(، تنوع 
و تکامل گرايی )به معنای امکان تغيير و تحول و تکامل در واقعيت های اجتماعی و روابط بين المللی(، عام گرايی و کالن نگری و 
کل نگری و نظام محوری )به معنای قابليت توضيح روابط بين الملل از طريق کليت و نه بخش های جزئی آن(. وی با استنتاج از 
اصول فوق، اصول روش شناختی شناختی اين فرانظريه عبارت است از: تکثرگرايی تأسيسی، تکثرگرايی تشکيکی، تعامل گرايی 

روش شناختی، مسئله محوری، استنطاق گرايی، گثرت گرايی روشی و تلفيق گرايی.

چکيده نظریه
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دکتر حميد ماجدی

عضو هيات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

دارای دکتری شهرسازی گرايش تحقيقات شهرسازی
عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

مدير کار گروه معماری وشهرسازی دبيرخانه هيأت اجرايی
عضو کميته علمی هيأت اجرايی جذب هيأت علمی 

مدير مسئول و عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه هويت شهر 

از جمله آثار منتشره
1.طرح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحيه ای

2.نقش مادی ها در شکل گيری ساختار فضايی شهر اصفهان 
3.توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده

4.هويت شهر 

از جمله افتخارات کسب شده

  نويسنده نفر اول همايش ها ، انجمن ها، فرهنگستان های علمی :
  1-نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر )نفر اول (

  2- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری )نفر اول (
  3- فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست )نفر اول (
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طرح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحيه ای

اين نظريه به دنبال ناکامی چشمگير الگوی سنتی تهيه طرح های جامع و تفصيلی و درس آموزی از تجارب اجرای طرح های 
مذکور، از يک سو و گسترش نيازها و اهداف جديد در توسعه شهرنشينی و شهرسازی نظير ضرورت توسعه اقتصادی، توسعه 
و گسترش رفاه اجتماعی، توسعه فرهنگی و ارتقاء هويت شهر، توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست ، بهبود گذران اوقات 
فراغت، بهسازی سيمای شهرها و به طور کلی اعتالی کيفيت زندگی شهری از سوی ديگر، ديدگاه های جديدی در عرصه 
شهرسازی پديد آمده که الگوی تهيه و اجرای طرح های توسعه شهری را اساساً تغيير داده است. هدف از ارائه اين طرح  توسعه 
)Development( بر مبنای احتياجات )Needs( و پاسخگويی به نيازهای جامعه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم و 
همچنين به منظور مشارکت حداکثری شهروندان در مديريت شهری است و تهيه طرح های »توسعه و عمران شهرستان 
)ناحيه ای(« در چارچوب نظريه مذکور به عنوان اولين گام در ايجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد. فرآيند تهيه طرح 
های جامع شهری به صورت خطی و در سه مرحله شناخت، تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات صورت می گيرد و اين فرآيند 
جدا از فرآيند اجرا و شرائط تحقق پيشنهادات انجام می پذيرد در حاليکه فرايند تهيه طرح های ساختاری-راهبردی شهری و 
ناحيه ای به گونه ای کامال متفاوت با فرايند تهيه طرح های مذکور ارائه و به صورت حلزونی و يا ايپيرال پيشنهاد شده است. 
مهمترين ويژگی  طرح ساختاری - راهبردی شهر جنبه مشارکتی بودن آن است که مطالعات الزم در چهار محور توسعه اقتصاد 
شهری، از ميان بردن فقر در شهر، حفاظت و توسعه محيط زيست در شهر و پايداری اقتصادی توسعه شهری با همکاری اعضاء 
کارگروه های تخصصی مرتبط با هر يک از محورهای مورد اشاره و با مشارکت کليه ذی نفعان در شهر صورت می گيرد. چشم 
انداز توسعه آتی شهر با مشارکت اعضاء کارگروه های تخصصی تهيه و در چند کارگاه  تخصصی و همچنين مجمع شهر متشکل 
از مسًوالن، اعضاء کارگروه های تخصصی و کليه ذينفعان به بحث گذاشته می شود که چشم انداز پيشنهادی برای توسعه آتی 
شهر با محوريت توسعه اقتصادی شهر و با در نظرگرفتن ضرورت ايجاد زمينه های الزم برای از ميان بردن فقر، حفاظت از 
محيط زيست و مشارکت مردم در تاًمين منابع مالی برای ارائه زيرساخت ها و خدمات در شهر توسط شهرداری تنظيم ميگردد، 
به طوری که ارائه راهبردهای مناسب و برنامه ها و طرح های عملياتی مرتبط نيز امکان پذير باشد. هدف از تعيين چهار محور 
مورد اشاره در طرح های ساختاری- راهبردی برای اين است که اوال،ً راهبردهای توسعه اقتصادی شهر در جهت توسعه همه 
جانبه شهريا ايجاد کارائی بيشتر تدوين گردد. ثانياً، با توسعه اقتصادی شهر زمينه های الزم برای از ميان بردن فقريا ايجاد عدالت 
اجتماعی فراهم شود. ثالثاً، توسعه اقتصادی شهر با توجه به ضرورت حفاظت از محيط زيست يا توسعه پايدار صورت گيرد و 
رابعاً، با توسعه اقتصادی شهر زمينه مشارکت مردم در تاًمين منابع مالی پايداربرای ارائه زيرساخت ها و خدمات در شهر توسط 

شهرداری فراهم گردد.

چکيده نظریه
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دکتر محمد نقی زاده

عضو هيات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

دارای دکترای طراحی شهری)built Environment( دانشگاه نيوساوث ولز، استراليا، 1374

از جمله آثار منتشره
1.شهر علوی )شهر آرمانِی تحّقق پذير در دنيا(، انتشارات خورشيدباران، تهران، 1395 

2.طّراحی »شهر« و »فضای شهرِی« ايرانی )مبانی،اصول،معيارها،نمونه ها(،انتشارات خورشيدباران،تهران،1395
3.تأّمالتی در ارتباطات فرهنگ، هنر و تمّدن )مجموعه مقاالت(، انتشارات خورشيدباران، تهران، 1395 

4.طّراحی شهری )شهر»سازی«، شهر«داری« و شهر»نشينی«(، انتشارات دانشگاه امام رضاع، مشهد1394
5.شهر زيبا )مبانی، عوامل، معيارها(،  پژوهش برگزيدة چهاردهمين جشنوارة پژوهش فرهنگی سال 1394 

6.اصول طّراحی و برنامه ريزی شهر عقل مدار، شهرداری اصفهان، اصفهان، 1393 
7.باغ ايرانی )از خياالت تا واقعّيات(، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1393

8.هويّت شهر )مبانی، مؤلّفه ها و جلوه ها(، جهاد دانشگاهی، تهران، 1392 
9.شهر بيداری )اصول، شيوه ها، جلوه ها(، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، 

از جمله افتخارات کسب شده
پژوهشگر برگزيدة پژوهش برگزيدة چهاردهمين جشنوارة پژوهش فرهنگی سال 1394

پژوهشگر برگزيدة سيزدهمين دورة بين المللی پژوهش فرهنگی سال 1390
پژوهشگر برگزيدة نهمين دورة معرفي پژوهش فرهنگي سال 1383

پژوهشگر شايستة تشويِق دّومين دورة معّرفي پژوهش فرهنگي سال 1378 در بخش بين الملل
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فضای حيات طيبه شهر آرمانی اسالم

امروزه به انحاء گوناگون از ”شهر اسالمی“ سخن به ميان می آيد، بدون آن که ويژگی های آن خيلی واضح 
و روشن باشد. در واقع، عموماً در بارة ماهيت شهر اسالمی و به ويژه مبانی اسالمی آن و جايگاه آن در 
آموزه های دينی تفاهمی وجود ندارد. نظرية حاضر بر آن است تا اصلی ترين ويژگی های ”شهر آرمانی اسالم“ 
را به نحوی که بتواند مرجعی برای تجلّی کالبدی بخشيدن به مراتبی از آن در اين دنيا )به عنوان شهر 
اسالمی( باشد با استناد به کالم الهی تبيين نمايد.برای هر اثر انسانی ”الگو“يی مفروض است؛ هر پديده 
ای دارای ”مبانی“ خاّص خود است؛ هر چيزی دارای ”ارکانی“ است که بدون آنها، پديدة مورد نظر امکان 
ظهور و بروز نخواهد يافت. عالوه بر اينها، هر پديده ای ”صفاتی“ نيز دارد؛ و مضاف بر اينها، برای شکل دادن 
و ايجاد آن بايد ”اصولی“ را به کار گرفت؛ که با بکار بستن آنها وجه عينی و کالبدی موضوع مورد نظر )به 
تناسب شرايط زمان و مکان و امکانات در دسترس( متجلّی خواهد شد. ”شهر آرمانی اسالم“ نيز از اين قاعده 
مستثنی نيست؛ که اين نظريه به آنها پرداخته است.سخن اصلی اين است که ”الگو“، ”مبانی“، ”ارکان“، 
”صفات“ و ”اصول و راهبردهاِی“ ”شهر آرمانی اسالم“ که بنا بر آموزه های قرآنی آن را ”فضای حيات طّيبه“، 
می ناميم، از متن قرآن کريم و آموزه های دينِی مّتکی بر کتاب الهی قابل استنتاج و تدوين هستند. به اين 
ترتيب، ”شهر آرمانی اسالم“ يک مفهوم و يک صورت مثالی است که تحّقق و تجلّی آن در عالَِم خارج، بسته 
به شرايط زمان و مکان و امکانات در دسترس، تجلّّيات متنّوعی )در قالب کثرتی در وحدت( خواهد داشت. 
ضمن آن که هر شهری که ”شهر اسالمی“ ناميده می شود، به اندازه ای اسالمی است که بتواند آن صورت 
اصلی را به نمايش بگذارد؛ يا به آن نزديک باشد.نظرية پيشنهادي با استناد به متون وحياني بر اين پايه قرار 
دارد که براي هر يک از آثار انسانی، ”الگو“ها، ”مبانی“، ”ارکان“ و ”صفاتی“ قابل شناسايی و تدوين است 
که به استناد آنها و ”اصول و راهبردهايی“ برای متجلّی ساختن جلوه ها و تجلّّيات متنّوع آن اثر )به تناسب 
شرايط و امکانات( استنتاج و خلق خواهند شد. ”شهر آرمانی اسالم“ نيز از اين قاعده مستثني نيست، و همة 
اين موضوعات اعم از: الگو، مباني، ارکان و صفات، و تبع آنها تدوين اصول و راهبردهايی برای متجلّی ساختن 
”شهر آرمانی اسالم“ و )مراتب متنّوع شهر اسالمی( در زمين قابل تدوين هستند. نکتة بنيادين در اين نظريه 

آن است که همة اين ويژگی ها برای ”شهر آرمانی اسالم“ از کالم الهي قابل استنتاج اند.

چکيده نظریه
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مهندس عبدالحميد نقره کار

و شهرسازی  معماری  دانشکده  معماری  گروه  علمی  هيات  عضو 
دانشگاه علم و صنعت ایران

رئيس کرسی هنر و معماری هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره 
مدير قطب علمی معماری اسالمی

رئيس کارگروه معماری و شهرسازی شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی
عضو هيات امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن

عضو شورای برنامه ريزی مرکزی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری
عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
عضو کميته علمیـ  آموزشی هيأت نظارت و ارزشيابی شورای عالی انقالب فرهنگی

عضو مؤسس انجمن اسالمی دانشگاه شهيد بهشتی.)42-49(

از جمله آثار منتشره
درآمدی بر هويت اسالمی در معماری

انسان، طبيعت معماری
مبانی نظری معماری
حکمت هنر اسالمی

بررسی تطبيقی )مورد ايده های فضايی - هندسی در معماری(

از جمله افتخارات
برگزيده به عنوان نظريه پرداز برجسته در ششمين جشنواره بين المللی فارابی 1391

پژوهشگر برگزيده از طرف استانداری تهران 1389
استاد بسيجی نمونه سال 91 در استان تهران از طرف بسيج اساتيد مرکز
استاد بسيجی نمونه مناطق استانی اول و دوم بسيج اساتيد کشور 1390
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خانه کعبه، سلول بنيادی در طراحی مساجد راهبردهای مفهومی و راهکارهای 
عملی برای معماری نيایشگاه های مطلوب

اين نظريه ابعاد محتوايی و مفهومی خانه کعبه را که ابعادی فرازمانی و فرامکانی هستند، در تعامل ادراکی 
انسان ها با آن ها مورد نظر دارد. تا از اين طريق بتواند اصول ثابت آن ها را استنتاج نموده و برای طراحی 
عملکردهای مشابه آن يعنی معماری نيايشگاه های مطلوب اسالمی، توصيه نمايد. از آنجا که ادراکات 
معنايی انسان ها در حوزه )آزادی و انتخاب( آنهاست، بنابراين معماران فقط می توانند بستر و زمينه مناسب 
و مطلوب آنرا در طراحی و معماری خود ايجاد نمايند. مفاهيم بنيادی و راهبردی و راهکارها و راه حل های 
کالبدی در خانه کعبه الهام بخش در طراحی نيايشگاه مطلوب اسالمی دارای چهار بخش است که عبارتند 
از: 1- راهبردهای کلی و مفهومی از ويژگيهای )تاريخی -محتوائی(، خانه کعبه 2- راه کارها و راه حلهای 
بيرونی )جزئی و کاربردی( از ويژگی های )کالبدی(، خانه کعبه 3- راهکارها و راه حل های درونی )جزئی 
و کاربردی( از ويژگيهای )کالبدی و درونی(، خانه کعبه 4- رعايت مجموع دستاوردهای علوم تجربی و 
مهندسی و عناصر محيطی و بستر فرهنگی که وابسته به مجموع شرايط زمانی و مکانی هستند و تا نقض 
نشده اند، رعايت آنها الزامی است. با توجه به مفهوم حقيقي عبادت و جهت و غايت تکاملي انسان ها که از 
منظر اسالمي، امري فطري و غير قابل تبديل و تحويل است، از منظر نگارنده، خانه کعبه که با الهام الهی 
و توسط اولين پيامبر حضرت آدم ساخته شده است ، سلول بنيادي تلقي شده که اوالً با الهام از راهبردها 
و راهکارها و راه حل های آن، مساجد اصيل دوران اسالمي ازبعد)ايده هاي فضايي - هندسي ، آرايه ها و 
نمادها(طراحي و ايجاد شده است. دوماً راهبردها و راهکارها و راه حل های آن از ابعاد فوق معيارهايي براي 
ارزيابي مساجد شايسته و ناشايسته در اختيار ما مي گذارد که مهمترين آنها سلسله مراتبي از بسترسازي 
در)سير از کثرت به وحدت(، )از صورت به معنا(، )درونگرائي(، )سکون آفريني(، ) تمرکز گرائي(، )جهت قبله 
( ومناسب سازي فضا براي دو مؤلفه )سخنراني و نماز جماعت( و در نهايت مناسب سير در انفس انسانها و 

تکامل عقلی و روحی آنها است.
 

.

چکيده نوآوری
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دکتر بهمن ادیب زاده

عضو هيات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی

دانشيار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی
عضويت قطب فن آوری و آموزش معماری دانشگاه تهران

عضوپيوسته کرسی معماری و شهرسازی هيأت حمايت ازکرسی های نظريه پردازی

از جمله آثار منتشره
1.تاليف کتابخانه ايرانی وزارت مسکن و شهرسازی

2.پژوهش کتابخانه اسالمی مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی وزارت مسکن و شهرسازی
3.پژوهش شهر اسالمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

4.تاليف کتاب الگوی نوسازی- سازمان نوسازی شهر تهران

از جمله افتخارات کسب شده
تقديرنامه براي طرح معماري مصالي بزرگ تهران1365

تقديرنامه براي طرح شهرک ايران خودرو1386
تقديرنامه براي روزجهاني شهرسازي1395
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پارادایم اندیشيدن و مالحظات اصولی برای تصميم گيری و طراحی

مسئله اصلي در فضاي معماري و شهرسازي کشور دو مبحث بسيار مهم است. نخست آفت نگاه بخشي يا بخشي نگري و  دوم 
نداشتن اصول بال منازع مرتبط با معماري و شهرسازي درحوزه تئوري و عملي است که اين دو عامل سبب شده تا بحران هويت 
گريبان گير شهرسازي شهرهاي کشورمان بشود. ارزيابي معماري و شهرسازي با ياري معيارها و شاخص هايي امکان پذير است که 
از اصول بنيادين فرهنگ، دين و اخالق جوامعي که معماري در آن شکل مي گيرد بدست آمده باشند. در کشور ما چه در اديان 
ماقبل از اسالم و چه در دين مقدس اسالم اصول بالمنازعي )اصل هايي که بر آن اجماع وجود دارد( يافت مي شود که اساس 
معيارهاي ارزيابي معماري و شهرسازي مي تواند قرار گيرد. از نگاه اين پژوهش، معماري بر هر ميزان به اصول بال منازع اسالم 
نزديک تر باشد به همان ميزان برازنده صفت اسالم خواهد شد. خواستگاه اين اصول در مرتبه اول قرآن و در مراتب بعدي سنت 
ها و آموزه هايي است که به صورت معتبر در احاديث و روايات ذکر شده است که در اين پژوهش اصول بالمنازع شامل موارد 

ذيل مي باشد:
1- مقوالت مرتبط با انديشيدن
2- مقوالت مرتبط با سازندگي 

در پيوند مقوالت مرتبط با انديشيدن و سازندگي، مدل پارادايم پايه و اصول بالمنازع که دستگاهي براي انديشه و عمل است 
حاصل مي گردد، اين دستگاه ماتريسي است که در ستون آن پنج مقوله پايه برخواسته از تاکيد قرآن: معقوالت )آن دسته از 
مفاهيم که به صورت معقول درک مي  شوند و يا در ادراک معقول شخص نقش پيدا ميکنند(، محسوسات)آن دسته از مفاهيم 
که با حواس قابل درک و فهم بوده و در حيطه احساس آدمي قرار دارند.(، مقدورات )که به قابليتها، پتانسيل ها و محدوديت 
هاي ذاتي و يا به آنچه که مقدر گرديده است مي پردازند.(، تکليفات )که به ضرورتهاي موجود و عمل به آن در موقعيت هاي 
محسوس و معقول اشاره دارند.( و مشموالت )که به نتايج و پيامدهاي حاصل از انجام عمل اشاره دارند( قرار گرفته است و در 
سطر آن حساسيت هاي ناظر بر زندگي زميني انسان ها در رابطه با موضوعات مهم وسعت)گشادي و فراخي است.(، تفکيک )به 
معناري از هم گشودن است( ، حريم)به معناي بازدارنده است(، تناسب )به معناي با يکديگر نسبت داشتن است(جهت )به معني 
سمت و سو است( و زينت )به معناي خوبي و نيکويي، حسن و جمال و ظرافت و لطافت و قشنگي( وجود دارد. مقوالت پايه و 
اصول مي توانند شکل دهنده حساسيت  هايي معنادار يا حسگرهاي شناختي در ذهن معمار و شهرساز گردند )Schema( و 
توجه به آن ها مي تواند به عنوان دستوري موثر در ايجاد معماري و شهرسازي مطلوب اسالمي مد نظر قرار گيرد. توضيح اينکه 
معمار مسلمان براي خلق پديده اي »محسوس« بايد به ارزشها و مالحضات »معقول« پشتوانه اثر توجه کند و »مکلف« است که 
از تمام »مقدورات« در مسير معقوالت اسالمي حرکت کند تا مشمول مجازات و عاقبت بد نگردد. بدين ترتيب خلق اثر در روند 
حرکت از »معقول« به »محسوس« بايد از صافي »مقدورات، تکليفات و مشموالت«  بگذرد تا حضور محسوس و موجه پيدا کند. 
به عبارت ديگر در ذهن مسلمان همواره کنترل کننده هايي از جنس حسگرهاي شناختي در تجلي محسوس نقش دارند.آنچه از 
مطالعه احاديث تاکنون استباط مي گردد حساسيت هاي مرتبط با حريم، تفکيک، وسعت، تناسب، جهت و زينت، از حسگرهاي 

مهم در فضاي ادراکي معمار مسلمان است.
.

چکيده نوآوری



66شناخت نامه علمی صاحبان كريس هاي موفق

حجت االسالم و المسلمين دکتر 
حسين بستان

 عضو هيئت علمی گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دارای مدرک دکتری جامعه شناسی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مديرگروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

از جمله آثار منتشره
نظريه سازی دينی در علوم اجتماعی با تطبيق بر جامعه شناسی خانواده 

خانواده در اسالم 
جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمی

اسالم و تفاوت های جنسيتی در نهادهای اجتماعی 
جامعه شناسی جنسيت با رويکردی اسالمی 

از جمله افتخارات کسب شده

انتخاب کتاب وبر و اسالم به عنوان کتاب سال دانشجويی.
انتخاب کتاب اسالم و جامعه شناسی خانواده توسط کنگره دين پژوهان

انتخاب به عنوان محقق نمونه 
انتخاب کتاب نابرابری و ستم جنسی در همايش کتاب سال حوزه
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ـ  قياسی نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی روش استقرایی 

نوآوری اين نظريه با هدف پيشبرد ادبيات بحث علم دينی به ويژه در زمينه روش شناسی و روش علم دينی به معرفی روش 
تلفيقی می پردازد که بر استفاده از ظرفيت های اجتهاد و روش های علوم اجتماعی در جهت افزايش تعامل ميان آن ها در مقام 
نظريه پردازی استوار است و حاصل اين نوآوری ارايه روشی شش مرحله ای است. مراحل شش گانه اين روش شامل؛ تدوين 
پرسش و تحقيق، مروری بر ادبيات بحث، جستجو و استخراج گزاره های مرتبط با مسئله تحقيق در متون دينی، گزاره پردازی، 
ساخت مدل نظری انتزاعی و ساخت مدل تجربی انضمامی است.  نظريه سازی در علوم اجتماعی نوعا از يکی از سه راهبرد 
استقرايی، قياسی و تلفيقی پيروی می کند. در راهبرد استقرايی، حرکت از گزاره های جزيی مشاهدتی آغاز و به گزاره های کلی 
انتزاعی ختم می شود. در قياسی، حرکت از گزاره های کلی انتزاعی آغاز به و گزاره های خاص تر می رسد و در تلفيقی حرکتی رفت 
و برگشتی ميان گزاره های جزيی و کلی به نمايش در می ايد. پيش فرض اين نظريه تفاوت ميان سطح تجربی علم و فراتجربی 
است، و در سطح فرا تجربی از روش های مختلفی استفاده می شود لذا اگر تعارضی ميان يک گزاره دينی که سند آن در منابع 
دينی وجود دارد با تجربه پيش آمد در سطحی فراتجربی پذيرفته می شود و با روش دينی و يا عقلی به آن استناد می کنيم 
يعنی در مقام داوری نيز از عقل و نقل بهره می بريم. براساس شواهد متون دينی دين اسالم را دينی جامع و کامل می دانيم که 
البته اين جامعيت بايد تعريف شود و آن اين است که همه لوازم و اموری که در سعادت انسان دخيل باشد بايد بيان کرده باشد 
و متون دينی نيز تا حد زيادی منعکس کننده اين جامعيت است. اين جامعيت اقتضاء می کند که دين در شاخه های مختلف 
علوم انسانی که با انسان و سعادت او کار دارد گزاره هايی دارد که ما هم بايد بر روی همه اين گزاره ها کار و تحقيق کنيم و نبايد 
تنها بر گزاره های معتبر دينی کار کنيم. هدف نهايی مسير ما نيز بيان ديدگاه جامع دين در مباحث مختلف علوم اجتماعی و … 
است.  بخش کمی از گزاره های متون دينی گزاره های توصيفی تجربه پذير هستند.در مورد گزاره هايی که دچار مشکل ضعف سند 
نيستند بايد توجه داشت که مبنای حجيت آن در متون دينی به تعبير علمای اصول فقه، ظن معتبر است نه قطع و يقين به اين 
ترتيب گزاره های قطعی السند و دارای مضمون توصيفی و تجربه پذير سهم چندان زيادی در ميان گزاره های متون دينی ندارند از 
اين رو پذيرش آن در سطح فراتجربی علم خواهد بود. در اين روش که وجه مميزه آن با روش های ديگر در نظريه سازی دينی در 
علوم اجتماعی است جنبه ابداعی و نوآوری نظريه پرداز در اولويت است و جنبه تفسيری حداکثر يک مزيت تلقی می شود بدون 
آن که شرط الزم برای نظريه پردازی به شمار آيد ولی در روش ديگر، تفسير متون دينی اولويت دارد و جنبه ابداعی و نوآوری 

نظريه پرداز در خدمت آن است اولويت است.

چکيده نوآوری 




