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 لیغبًظ

 رذسیظ دس هوبطغ دکزشی ّ كْم لیغبًظ 
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 کزبة:

اعٌبدی اص اؽـبل ایشاى دس جٌگ جِبًی دّم )جلذ یک( رحویل پیوبى عَ جبًجَ ،اػالى جٌگ ثَ آلوبى ّ رصشف   -
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 هوبالد
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 ػضْیذ دس ؽْساُب، کویزَ ُب ّ کویغیْى ُبی رخصصی

  8413-8418هذیش هغئْل ّ عشدثیش كصلٌبهَ دّلذ اعالهی 
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 8413رحویوبد ّ كٌبّسیُبی سعیذگی ثَ رخللبد اداسی ّ اًزظبهی ّصاسد ػلْم،  هؼبّى دكزش ُوبٌُگی ُیبد 

 8413-8415ُبی اعزشارژیک سیبعذ جوِْسی  هؼبّى هشکض ثشسعی 

  8415-8411هذیش کل اهْس عیبعی ّ اهٌیزی سیبعذ جوِْسی 



  8418سئیظ هشکض پژُّؼ ّ اعٌبد سیبعذ جوِْسی 

  8481دثیش کویغیْى عیبعی ّ دكبػی ُیبد دّلذ 

  8481ـ  4سئیظ پژُّؾکذٍ هطبلؼبد كشٌُگی ّ اسرجبطبد 

  8484ـ  83هذیش گشٍّ پژُّؾی ًظشیَ پشداصی اًوالة اعالهی 

  

 

 

 

 

 مقاالت

 

ُای ایراى ّ رّسیَ ُای ُْیت هلی در جٌگ بازشٌاسی عٌاصر ّ هؤلفَعٌْاى:   

3دّسٍ -18ؽوبسٍ –هجلَ جغزبسُبی عیبعی هؼبصش   

 

 چکیذٍ

 8138دّ هؼبُذٍ گلغزبى ّ رشکوٌچبی دس عبل م. آؿبص ّ ثب اًؼوبد ُ .  8181عبلَ ایشاى ّ سّعیَ دس عبل  84ُبی  جٌگ

ای اص ایي ُبی ػوذٍثبؽ اص ایشاى هٌزضع ؽذ کَ ثخؼخبروَ یبكذ. دس ًزیجَ ایي هؼبُذاد هٌبطن ًخجْاى، آرسثبیجبى ّ هشٍ

 ُبی دسثبسیبى، کبسؽکٌی ّ خیبًذ ػْاهل حکْهزی، هؼبُذادُب دس حبکویذ ایشاى ثْد. رْطئَ هٌبطن رب هجل ایي اص جٌگ

ُب ّ رحلیل سكزي  ُب ّ هْاسد هزؼذد دیگش دس ربسیخ ّ عشًْؽذ ّ رجؼبد ثؼذی ایي جٌگُبی اعزؼوبسی، حْاؽیرحویلی دّلذ

ُب رجلیبری اص رذاثیش ّ  اًذ. اهب اص طشف دیگش دس ایي جٌگای ّ جِبى رأثیش صیبدی داؽزَایشاى دس هٌبعجبد ّ هؼبدالد هٌطوَ

-رش اص ادّاس گزؽزَ هوبّهذ ّ حوبعَ کٌذ ّ دس عطحی کبهلعیبعی ّ ًظبهی ثشّص هی ُبی هشدم ّ ثشخی اص سجبلدالّسی

-ای هزلبّد ّ هؼٌبداس اص هؤللَسّد کَ جٌجًَظیش ایي دّسٍ ثَ ؽوبس هیُبی هشدهی ثب سُجشی ػلوب ُن اص دعزبّسدُبی کن

اعذ  بًذ. دس ایي پژُّؼ عؼی ؽذٍ کؾُبی ُْیذ ایشاًی ثشای هوبثلَ ثب رِبجوبد ّ رؼشضبد خبسجی سا ثَ رصْیش هی

 ُبی ُْیذ هلی ایشاى دس ایي ثشَُ ربسیخی سا ثیبى ًوبیذ.هجبًی ًظشی هوْلَ ّ هؤللَ

 

 

 

 

هاُیت هجلس عصر هشرّطَ در اًذیشَ سیاسی سیذعبذالحسیي الری عٌْاى:  
 



 چ7دوره-91شماره -مجله جستارهای سیاسی معاصر

 

  چکیذٍ
 

آیذ کَ اهذاهبد ثضسگ ػصش هبجبس دس كبسط ثَ ؽوبس هی السی اص هشاجغ عیذػجذالحغیي ربثیشگزاسی دس ربسیخ اًوالة  

ُبی هزؼذد عیبعی ثَ دكبع اص هؾشّطیذ پشداخذ اهب رلوی اّ  اًزؾبس سعبلَ هؾشّطیذ اص خْد ثَ جبی گزاؽذ. اّ ُش چٌذ ثب

ًذیؾَحوبیذ اص ًظبم هؾشّطیذ ثب ًظش ػبلوبى دیگش رلبّد داؽذ ّ ًظشاد اّ ثب ا دس عیبعی طشكذاساى هؾشّطَ هؾشّػَ  

رش ثْد؛ اهب هللا ًْسی ًضدیک هبًٌذ ؽیخ كضل هوبثل آًِب هشاس گشكذ. ُذف اص ایي پژُّؼ ثشسعی هبُیذ  ی دس ػول دس ًوطَ   

ُب ّ اُذاف آى دس اًذیؾَ عیبعی عیذػجذالحغیي السی ثب رؾکیل هجلظ ّ ّیژگی رحلیلی اعذ.  -اعزلبدٍ اص سّػ رْصیلی 

ُب ّ ًزبیج ایي پژُّؼ ًؾبى یبكزَ دُذ کَ عیذ السی اص رؾکیل هجلظ ؽْسای اعالهی کَ سیبعذ آى سا كویَ جبهغ هی  الؾشایظ  

کشد ّ اػزوبد داؽذ هبًْى هجلظ ثبیذ ثش اعبط ثشػِذٍ ثگیشد حوبیذ هی   هْاًیي ؽشػی اعالم ثَ ًگبسػ دسآیذ. ثَ ُویي 

، هخبلق خْد ثب هؾشّػیذ علطٌذ سا اػالى داؽذ ّ حزی حکن جِبدکالم هؼصْهبى دالیل ثب اعزٌبد ثَ آیبد هشآى ّ ػلیَ  

.حکْهذ هحوذػلی ؽبٍ هبجبس صبدس کشد  

 

 

 

هللا سیذهحوذکاظن یسدی طباطبایی در هْاجَِ با ًِضت هشرّطَ ًقش ّ رّیکرد آیت :عٌْاى  

 

 91شماره  -5دوره -مجله جستارهای سیاسی معاصر

 چکیده

 

آید. این برهۀ تاریخی آغازگر  شمار می عطف و عصر نوینی در فرایند کلی اندیشۀ سیاسی شیعه بهنهضت مشروطیت ایران نقطۀ 

های  های تازه در پهنۀ ایستار نخستین رویارویی عمیق بین اسالم و غرب در ایران جدید است. در این دوره، طرح مفاهیم و پرسش

گویی به شرایط و  ای از بازشناسی، بازپروری، و پاسخ  وارد مرحله پیشین و سنتی علمای شیعه، اندیشه و ادبیات سیاسی شیعه را

های نو نمود. از همین رهگذر، این واقعه به نوبۀ خود و به عنوان یک تجربۀ تاریخی، نقش مهمی را در روند تحوالت و  دگرگونی

گیری از روش تحلیل تاریخی، به این  با بهرهبنابراین، در این مقاله کوشش شده تا  .مواضع علما در انقالب اسالمی ایفا نموده است

هللا سیدمحمدکاظم یزدی با نهضت مشروطه چه  مداخله و حتی مخالفت آیت ترین علت عدم پرسش مهم و اساسی پاسخ داده شود که مهم

ان با مشروطه ریشه ترین علت اتخاذ موضع منفعل و مخالفت ایش رسد که مهم نظر می بوده است؟ با توجه به اسناد و مدارک موجود به

یابی خود دربارۀ شرایط ایران و احساس انحراف و عدم انطباق و حتی ضدیت  واسطۀ شبکۀ اطالع در نوع نگاه و درک ایشان به

 .مسیر و اهداف نهضت مشروطه با موازین شرع مقدس اسالم داشته است

 

 

 

هللا سیذهحوْد طالقاًی حذ ّاسظ هکتب قن ّ ًجف کٌذّکاّی پیراهْى اًذیشة سیاسی آیت عٌْاى:  

 



 91شماره-4دوره-مجله جستارهای سیاسی معاصر

 

 

 چکیده 

 

های علمیه، مبانی اندیشة سیاسی  در این مقاله ضمن تشریح مکتب نجف و مکتب قم در مقام دو مکتب مهم و تأثیرگذار در تاریخ حوزه

  .آید شود که وی حد واسط این دو مکتب به حساب می گیری می تفصیل بررسی و در نهایت نتیجه هللا طالقانی به آیت

شود که به دنبال تعمیم والیت فقها در  های علمیه است و از دیرباز به منزلة جریانی شناخته می ترین مکاتب حوزه مکتب نجف از کهن

مکتب قم نیز در جایگاه یکی از مکاتب مهم  .دانند . آخوند خراسانی را نماد این مکتب میعصر غیبت در حوزة سیاست نبوده است

)ره( است و شاخصة اصلی آن تعمیم والیت در حوزة سیاست به شکل  تاریخ حوزة علمیة قم قرار دارد که مؤسس آن امام خمینی

هللا طالقانی در مکتب فقهی خود  رو آیت تب سامراست. از اینتر مک یافته نظریة مترقی والیت مطلقه و فقیه است که همان شکل تکامل

نویسی کرده  وی را حاشیه االمهتنبیهرو رسالة  گرایش آشکاری به مکتب نجف و بزرگان آن از جمله میرزای نائینی دارد و از همین

ای که یکی از السابقون انقالب  ه گونهاست، اما در عمل به گونة روشنی بر همراهی با نماد مکتب قم )امام خمینی( تأکید دارد. ب

 .ای اجتماعی و مخالف سکوالریسم دارد های نظری آشکاری نیز برای معرفی اسالم به منزلة اندیشه محسوب شده است و تالش

 

 

 

 

با تکیَ بر سٌت )هللا ًْری ّ تأثیر آى در ًِضت بیذاری اسالهی ُای شیخ فضل تحلیلی راجع بَ آرا ّ اًذیشَ عٌْاى:

  (گری هتکاهل اصْلی

 

 1شماره-1دوره-مجله جستارهای سیاسی معاصر

 چکیذٍ

ّ دیي هجیي اعالم جبّداى اعذ ّ اص ًوص ّ صّال ّ رحشیق  هشآى کشینداًٌذ کَ  هللا ًْسی هی ػلوبیی ًظیش ؽیخ كضل

ًَ ثبؽذ ّ ًَ دس هوبم هصْى ّ هجشاعذ ّ ُوْاسٍ چشاؽ ساٍ ُذایذ ّ هبًْى صًذگی ثؾشی اعذ، لیکي هبًًْی کَ دس کزبثخب

گًَْ کَ دس صذس اعالم  ُب ّ اصالح سّح ّ سكزبس آًبى سا ًذاسد ّ ُوبى اجشا ّ صحٌخ اجزوبع رْاى ُذایذ ّ ثیذاسی اًغبى

کٌذ کَ ّالیذ ّ سُجشی دیٌی اعزوشاس یبثذ ّ دس  ّالیذ ّ حکْهذ اهشی ضشّسی ثْد، اکٌْى ًیض خبرویذ اعالم اهزضب هی

 گشكزَ ّاکٌؼ داؽزَ ثبؽذ. شاى ّ یب اًحشاكبد ؽکلهوبثل علطخ اعزؼوبسگ

گشایبًۀ هؾشّطیذ ّ  ّجْدآهذٍ دس ًِضذ ػذالذ گشایبى ّ اًحشاكبد ثَ هللا ًْسی، دس ّاکٌؼ هوبثل ؿشة ًوؼ ؽیخ كضل

ثشای ای کَ دًیبی اعزؼوبس ّ ؿشة جذیذ ُیچ هبًؼی  ثذیل ثْد، صیشا ّی دس دّسٍ عبصی ؽیؼَ، ثی رجییي ّ اسائخ الگْی ًظبم

رشیي هْاًیي الِی سا دس  ُبی ًظشی ّ ػولی خْد هبئل ًجْد، اػزوبد داؽذ کَ دیي هجیي اعالم ّ هزُت رؾیغ کبهل ربصی رک

ثش هبئذح ّالیذ  گیشی ایي الگْی ػولی )ًظبم عیبعی هجزٌی دعذ داسًذ. اّ ثب هْل ّ ػول عیبعی خْد دس طشاحی ّ ؽکل

 كویَ( اص ًثبس جبى خْد ُن دسیؾ ًکشد.

 

 



 

ُای ُرهٌْتیک فلسفی ّ بررسی ّ ًقذ آى بازشٌاسی گسارٍعٌْاى:   
 

 9111، مرداد و شهریور 19، شماره 94دوره  -پژوهش نامه انتقادی 

 چکیده 

های حوزة علوم انسانی در حال حاضر  شناختی یکی از ضرورت های انسانی و اجتماعی بر الگوهای روش ابتناء مطالعات و پژوهش

ها و متفکران مختلف و تأثیرگذاری در این حوزه با دغدغة یادشده به مطالعه و تحقیق اشتغال دارند. یکی از  نحله شده است. مکاتب،

های کیفی، تفهمی و به طور خاص روش هرمنوتیک است. این روش که به انواع و اقسام مختلفی تقسیم  این الگوهای روشی، روش

معرفتی  ـ   ت اجتماعی و انسانی و حتی اعتقادی و دینی پیدا کرده است. در فضای فکریشود، طرفداران و قائلین زیادی در مطالعا می

های  اند که البته با مناقشات و چالش ایران نیز برخی از نویسندگان کاربست این روش را در مطالعات دینی و کالمی مطرح نموده

ادلة هرمنوتیک فلسفی، با نگاهی انتقادی به این روش امعان نظر  اند. در مقالة حاضر ضمن تبیین معرفتی فراوان مواجه شده ـ   علمی

هرمنوتیکی. مقصود از نقد  هرمنوتیکی و برون اند از: نقدهای درون خواهد شد. هرمنوتیک فلسفی از دو زاویه نقد شده است که عبارت

هرمنوتیکی، بیان  نقدهای برون .اند نمودهها و اشخاص قائل به هرمنوتیک طرح  هرمنوتیکی، مجادالتی است که برخی از نحله درون

  .اند ها و اشخاصی است که خارج از چهارچوب هرمنوتیک به ارزیابی این روش پرداخته ایرادات هرمنوتیک فلسفی از دیدگاه جریان

 .ها: هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی، نسبیت، فهم، تاریخ و سنت، مفسر کلیدواژه

 

عاتی ّارتباطی بر گفتواى اهٌیتی ًظام بیي الوللُای اطال تأثیر تکٌْلْژیعٌْاى:   
 

 9115، پاییز و زمستان 91، شماره 6دوره  -پژوهشنامه رساله و فرهنگ 

 

 چکیذٍ

ُبی اطالػبری ّ اسرجبطی جذیذ ثَ ّهْع پیْعزَ، هْجت یک رـییش پبساداین رکٌْلْژی اص  اًوالثی کَ حْل رکٌْلْژی

ُبی كْم اهشّص، هِوزشیي ػبهل رْلیذ،  اطالػبری گشدیذٍ اعذ. دس حبلی کَ رکٌْلْژیرکٌْلْژی صٌؼزی ثَ رکٌْلْژی 

سهبثذ پزیشی، سؽذ اهزصبدی ّحضْس دس ثبصاسُبی جِبًی ُغزٌذ، لیکي ثب هْد ثخؾیذى ثَ ًیشُّبی هشکض گشیض جِبى گشا 

ساًی  بی عیبعی هلوشّیی، ثَ حبؽیَّ ثبصیگشاى ّ كؼبالى هزؼذد دیگش، رجذیل ثَ هِوزشیي اثضاسُبی ثَ چبلؼ طلجی هشصُ

اًذ. پژُّؼ حبضش دس  دّلذ هطلن، ُوچٌیي رحلیل ثشدى حبکویذ هلی ّ رـییش كشٌُگ اهٌیذ هلی ثَ اهٌیذ جِبًی ؽذٍ

صذد اعذ رب ثب رجییي گلزوبى اهٌیزی حبکن ثش دّساى جٌگ عشد پیشاهْى دّهؤللَ هحیظ اهٌیزی ّ الگُْبی سكزبسی ثبصیگشاى 

بعی ؿبلت ّ ًِبدیٌَ ؽذٍ دس ایي دّساى ثَ ثشسعی گلزوبى اهٌیزی هؼبصش ّ رجییي رـییشاد ّ رحْالری کَ دس ّ هلشّضبد عی

ُب ّ  ُب، ثپشداصد ّ اص ایي سُگزس ًبکبسآهذی گضاسٍ ُبی اطالػبری ّ اسرجبطی دس هحیظ ػولیبری دّلذ اثش رکٌْلْژی

کؾیذٍ ّ پبساداین حبکن ثش هطبلؼبد اهٌیزی کًٌْی سا  هلشّضبد کلیذی گلزوبى عخذ اكضاسگشای جٌگ عشد سا ثَ رصْیش

 هْسد ؽٌبعبیی هشاس دُذ.

 

 

رشذ  شریعت در فلسفۀ سیاسی ابيعٌْاى:   

 

 مجله علم و دین – 9114، بهار و تابستان 99، شماره 6دوره 



 

 چکیده

مدینۀ فارابی بر انطباق فلسفه و دین استوار است و بخش عملی دین همان است که کلیاتش در فلسفۀ عملی بیان شده است. مدینۀ ابن 

ای دارد؟ بر چه استوار است و در  رشد چه ویژگی  ای است واقعی که به شریعت پیامبر )ص( تکیه دارد. حال مدینۀ ابن سینا نیز مدینه 

رشد بر   سینا بر شریعت، مدینۀ ابن  هی دارد؟ در واقع، اگر اساس مدینۀ فارابی بر تقارن است و اساس مدینۀ ابنگا آن شرع چه جای

گاه شریعت در فلسفۀ  رشد سعی شده است تا به جای  چه اساس و بنیادی شکل گرفته است؟ در این مقاله با توجه به نظام فلسفی ابن

مدینۀ فاضلة افالطون را در  جمهوریبا توجه به افق فکری خود یعنی تمدن اسالمی، در شرح  سیاسی او پرداخته شود. این اندیشمند،

کند. او بین شریعت و قانون انسانی تضادی  گذار آن معرفی می )ص( را بنیان دهد و پیامبر افق تمدن اسالمی مورد خوانش قرار می

 داند ای از فهم شرعی برخوردار می ارد، فلسفه را نیز در چنین جامعهپند که شریعت را در تحقق فلسفه مؤثر می بیند و ضمن این نمی

 

 بازًوایی تاریخی رًّذ شکل گیری سکْالریسن با تأکیذ بر ًقذ اهکاى سکْالریسن اسالهیعٌْاى: 
 

 

 چکیده:

اربابان کلیسا و آموزه های تحریف شده دین مسیحیت بود که در دوران معاصر در پاسخ به مسئله دولت سکوالریسم واکنشی در برابر 

 9157سازی مدرن، به الگوی نظری بدیل در برابر حکومت دینی مطرح شده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 

ال شد و حتی مبنای عمل سیاسی نیز قرار گرفت. نظریۀ سکوالریسم ایدة سکوالریسم اسالمی از سوی برخی متفکران ایرانی نیز دنب

اسالمی تاکنون از جهات بسیاری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در جوامع اسالمی از جمله ایران افرادی بدون توجه به 

تئوری پردازی  «ۀ مسلمان سکوالرجامع»ماهیت دین مسیحیت و نیز آنچه در غرب اتفاق افتاده، تالش کرده اند، دربارة ایجاد یک 

کنند. در اینجا قصد داریم با توجه به تعالیم اسالمی، ضمن نقد نظریۀ سکوالریسیم اسالمی این پرسش بنیادی را مطرح کنیم که آیا 

سازگار است؟ در و البته با تعریفی که قرآن از آن دارد،  -به عنوان بنیادی ترین اصل مورد پذیرش مسلمانان-سکوالریسم با توحید 

نتیجه گیری مقاله اشاره می شود که نمی تواند توأمان مسلمان و « سکوالریسم اسالمی  » یک ترکیب پارادوکسیکال است و یک فرد

 .سکوالر باشد؛ چه، گرایش به سکوالریسم و حذف شریعت اسالم از زندگی، اساساً او را از دایرة توحید خارج می سازد

 

عٌْاى: تأثیر سیاستِای فرٌُگی پِلْی بر برّز بحراى ُْیت زى ایراًی )با تکیَ بر ًظریَ تکْیي ّ تکْى 

 ُْیت هلی ایراًیاى(

 

 چکیذٍ:

 

زنان می پردازد و با تکیه بر نظریه  این مقاله با استفاده از روش تحلیلی تاریخی به تبیین سیاستهای فرهنگی پهلوی اول در عرصه

تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان به دنبال پاسخ به این سؤال است که این سیاستها بر بروز بحران هویت زن ایرانی چه تأثیری 

رانی و داشته است. یافته های تحقیق حاکی است به دلیل اینکه الیه اصلی و هسته مرکزی هویت ایرانی بر سه عنصر اسالمی، ای

شیعی مبتنی است و سیاستهایی نظیر تقویت روحیه خودناباوری در زن مسلمان، ترویج سبک زندگی غربی )سبک زندگی غیر 

ایرانی(، ترویج علنی بی حجابی، ترویج ولنگاری با تغییر در قانون ازدواج و طالق در تعارض جدی با هویت زن ایرانی است. به 
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ی بر الگوی توسعه غربی بر جامعه ایرانی عصر پهلوی اول، در دراز مدت، زن ایرانی را با به هم دلیل غلبه نسبی ساختارهای مبتن

 .ریختگی و در نهایت بحران هویت روبه رو کرده است

 

 

 کتاب:

رحویل پیوبى عَ جبًجَ ،اػالى جٌگ ثَ آلوبى ّ  -)جلد اول( اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دومالف:  -

 اهْالرصشف اهبکي ّ 

 )جلذ دّم( عبًغْس ّ هذاخلَ دس اهْس پْلی ّ هبلیبری اسٌادی از اشغال ایراى در جٌگ جِاًی دّمب:  -

 


