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مقدمه

کهن ترین علوم اسالمی و از مهم ترین دانش های بشری  کالم« از  »علم 

بنیادین دینی  گزاره های  تبیین  به  که  کالم« دانشی است  است. »علم 

پرداخته به  و اساسی ترین شبهات و پرسش های بشر در طول تاریخ با دو 

ابزار عقل و وحی پاسخ می دهد.

از آنجــا کــه موضــوع و غایــت علــم کالم از واالتریــن رســالتها در حــوزه دیــن 

اســت، از ایــن رو آن دانــش را اســاس معــارف دینــی در هــر عقیــده و آیینــی 

ــه قواعــد اعتقــادی  ــد: »علــم ب گفتــه ان ــد و در تعریــف آن  ــه شــمار آورده ان ب

دینــی، برگرفتــه از ادلــه یقینــی«.

تردیدی نیست که دفاع از عقاید دینی و پاسداری از سنگرهای اعتقادی 

و ایدئولوژیکی یکی از اهداف مقدس و برنامه های خطیر پیامبران الهی 

بوده و از ارزش بسیار واالیی برخوردار است؛ و بدین جهت می توان گفت: 

تاریخ علم کالم با تاریخ ادیان آسمانی گره خورده است.
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 امــام صــادق کــه  اســت  کافــی  ایــن موضــوع همیــن  اهمیــت  در 

یــاروی شــیطان و  کــه رو دانشــمندان شــیعه را مجاهدانــی دانســته اســت 

جنــود او بــه مصــاف ایســتاده و از هجــوم آنــان بــر عقاید شــیعیانی کــه قدرت 

پاســخگویی بــه شــبهات شــیاطین را ندارنــد، جلوگیــری می نماینــد و حتی 

ارزش جهــاد اعتقــادی آنــان را از جهــاد بــا جســم و جــان باالتــر توصیــف 
نمــوده اســت.1

امیــن االســالم طبرســی در ذیــل آیه شــریفه »َفال ُتِطــِع الکاِفِریــَن و َجاِهْدُهم 

کــه برتریــن  َکِبیــرًا«2  گفتــه اســت: ایــن آیــه داللــت می کنــد بــر ایــن  ِبــِه ِجَهــادًا 

ــزد خداونــد ســبحان، جهــاد متکلمــان در  جهادهــا و ارزشــمندترین آنهــا ن
پاســخگویی بــه شــبهات دشــمنان دیــن و پیــروان باطــل اســت.3

با توجه به همین جایگاه رفیع علم کالم در تاریخ اسالم و در دفاع از حوزه 

گذشته و حال، توجه شخصیت های  که این علم در  معارف دین است 

علمی بسیاری را به خود جلب نموده و تصنیفات و آثار علمی گرانبهایی 

که از ذخایر ارزشمند فرهنگی و دینی به شمار  از آنان برجای مانده است 

کالم در بستر تاریخی خود، سیر تکاملی و صعودی در  می رود. البته علم 

جهت توسعه و تعمیق مسائل جدید داشته است.

..............................................................
1.  االحتجاج، جلد 1، صفحه 17

2. فرقان/52
3.  مجمع البیان، جلد7 ، صفحه 273
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و کفر«  و  ایمان  مانند»  مسـأله  چند  در  تکوین،  ابتدای  در  علم  این   

 گردان بزرگ امام صادق » جبر  و اختیار« محدود بود اما با ظهور شا

گسترش فزونی یافت. همچون هشام بن حکم و مؤمن طاق، این دانش 

کالم معمــاری جدیــدی یافتــه   در زمــان شــیخ مفیــد، ســاختمان علــم 

گونــی  گونا ــا معــاد، منظــم، روشــمند و در قالــب هــای  و مباحــث توحیــد ت

کتــاب  طراحــی شــده اســت. ســپس در عصــر خواجــه نصیــر طوســی، 

گردیــد؛ بــه طــوری  کالم  »تجریــد االعتقــاد« دســتمایه طرحــی نویــن در علــم 

ــه  گردانش ب کتــب شــیخ مفیــد و شــا کــه در  کــه مباحــث »الهیــات عامــه« 

ــت. ــدی یاف ــم جدی ــن و نظ ــود، تدوی ــده ب کن ــورت پرا ص

کالمــی اســالمی، تطــوری دیگــر  البتــه در دوره معاصر،گســتره ی مســائل 

یافــت و عرصــه مســائل جدیــد کالمی یــا کالم جدید در حوزه دین شناســی 

گســتره علــم  گردیــد. از ایــن رو امــروزه  و مباحــث مربــوط بــه آن، بازگشــایی 

کالم از الهیــات عامــه و مباحــث اصول دین تا حوزه مســائل دین شناســی، 

معرفــت شناســی و مباحــث میــان رشــته ای، همــه را شــامل مــی شــود.

ساخت های  زیر  پیرامون  منسجم  و  جامع  دقیق،  تحقیق  بایستگی 

اندیشه دینی و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به حوادث واقعه فکری 

کالم  کنونی و تربیت فرهیختگانی متخصص در حوزه  به فراخور شرایط 

اسالمی جهت پاسخگویی دائمی به نیازهای پیشگفته، حوزه علمیه را 

که ورود به  کالم واداشت. اما از آنجا  به تأسیس مراکز تخصصی در علم 

این مراکز تخصصی به هر دلیل برای همگان امکانپذیر نیست، معاونت 

گروهی از  تهذیب و تربیت حوزه های علمیه برآن شد تا با استفاده از نظر 
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که عالقمند مطالعه در  کسانی  کالم، سیر مطالعاتی عقائد را برای  اساتید 

زمینه مسائل کالمی هستند تنظیم نماید.

تنظیم شده  به مشکل  از آسان  رو، در سه مرحله  سیر مطالعاتی پیش 

است:

مرحلــه اول: دوره عمومــی؛ بــا رویکــرد تبیینــی- توصیفــی و بــا هــدف 

عقیدتــی. تحکیــم  و  باورســازی 

بــا هــدف  بــا رویکــرد تحلیلــی- اثباتــی و  مرحلــه دوم: دوره پیشــرفته؛ 

گاهــی عقیدتــی و آشــنایی بــا ادلــه اثباتــی اصــول دیــن. توســعه آ

مرحلــه ســوم: دوره پاســخ بــه شــبهات عقیدتــی؛ بــا رویکــرد انتقــادی و بــا 

هــدف آشــنایی و  نقــد ادیــان و مذاهــب و تقویــت توانمنــدی دانــش پژوهــان 

در پاســخ بــه شــبهات اعتقــادی.

ــر اســاس عناویــن  کتاب هــای موجــود ب کلیــه  کــه  ــد  گردی در آغــاز تــالش 

گــردآوری شــود و در جلســات متعــدد و بــا حضــور اســاتید محتــرم  مصــوب 

گــردد. منابــع معرفــی شــده در ایــن  گزینــش  آثــار مناســب تــر بــرای مخاطــب 

ســیر مطالعاتــی، از میــان آثــار پربــار موجــود در ایــن رشــته اســت و عــدم 

معرفــی دیگــر منابــع، هرگــز بــه معنــای نفــی اعتبــار و ارزش آنهــا نیســت؛ 

ــی فشــرده و  ــه یــک ســیر مطالعات ــرای رعایــت اختصــار، جهــت ارائ بلکــه ب

کــه همیــن مقــدار، نظــر عالقه منــدان را  ــا ایــن امیــد  ــوده اســت؛ ب محــدود ب

کــه  کنــد. البتــه ممکــن اســت در آینــده آثــار بهتــری نیــز منتشــر شــود  تأمیــن 

ــد. ــد ش ــن خواهن ــا جایگزی ــی و ی ــدی معرف ــای بع در بازنگری ه



11 مقدمه

سلیمانی  عبدالرحیم  والمسلمین  اسالم  حجج  محترم  اساتید  از 

حسن  جعفری،  محمد  برنجکار،  رضا  سبحانی،  تقی  محمد  بهبهانی، 

را  ما  که  خسروپناه  عبدالحسین  و  سبزواری  علیرضا  سید  مهر،  رضائی 

در تهیه و تنظیم این مجموعه یاری نمودند و حجج اسالم والمسلمین 

کرین و جبرئیلی که بازبینی نهایی را انجام دادند کمال تشکر را داریم.  شا

همچنیــن از همــکاری حجــج اســالم محمــد قنبــری، محمــود مقدمــی، 

کــه در پیگیــری  عبدالعلــی پناهــی، حمیدرضــا پوریحیــی و علــی نعمتــی 

کنیــم.  کار ســهم داشــتند نیــز تقدیــر و تشــکر مــی  و بــه نتیجــه رســاندن ایــن 

الزم است از جناب حجت االسالم والمسلمین استاد هادی حسین خانی 

که تنظیم سیرهای مطالعاتی با هدایت و حمایت  معاون تهذیب سابق 

کالم اسالمی" تهیه  ایشان آغاز و در موضوعات "تاریخ اسالم" و "عقائد و 

قدردانی  و  تشکر  داشت،  خواهد  ادامه  نیز  دیگر  موضوعات  در  و  گردید 

نمائیم.

یــم پیشــنهادها و  در پایــان از تمامــی اســاتید و صاحــب نظــران تقاضــا دار

نظرهــای تکمیلــی خــود را ارائــه نماینــد تــا فهرســت موجــود کامل¬تــر شــده و 

گیــرد.  مــورد اســتفاده عالقمنــدان قــرار 

                                                                                            
والحمدهلل رب العالمین  

                                                                                                                                حمید ملکی 
                                                                                                    معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه
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وهان: مالحظاتی برای دانش پژ

را  اهداف  و  رویکردها  گانه،  سه  مراحل  نخست  مجموعه،  این  در   )1

تبیین اهداف تفصیلی  و  با تعریف  معرفی نموده و سپس در هر مرحله 

سال  هر  برای  اساس،  این  ایم.بر  پرداخته  موضوعات  عناوین  معرفی  به 

عنوان  هر  ذیل  در  و  شد  گرفته  نظر  در  موضوعی  عنوان  چند  تحصیلی  

کتابها با عالمت  کتاب پیشنهاد شده است. البته برخی از  یک یا چند 

که عالقمند به  کسانی  کتابها تنها برای  که این  )*( مشخص شده است 

مطالعه بیشتر در آن موضوع هستند، پیش بینی شده است.

2( دانــش پژوهــان ارجمنــد بایــد در ایــن ســیر مطالعاتــی، دقیقــًا همــان 

کننــد و از مطالعــه آثــار قبــل از زمــان  ترتیــب یــاد شــده در متــن را رعایــت 

کننــد. مقــّرر خــودداری 

3( بــی گمــان در پــاره ای از مــوارد، بــا ابهــام هایــی در متــن مواجــه خواهیــد 

کــه در دســترس هســتند، ایــن  کــه الزم اســت بــا مراجعــه بــه اســاتیدی  شــد 

گــردد. ابهــام هــا برطــرف 
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گــذرا مــرور  کتــاب را قبــل از مطالعــه تفصیلــی، بــه صــورت ســریع و  4( هــر 

ــن  کار ذه ــن  ــد. ای ــر بگذرانی ــت از نظ ــا دق ــن آن را ب ــت عناوی ــد و فهرس کنی

کنــد. شــما را بــرای دریافــت جزئیــات مطالــب آمــاده مــی 

ــیه  ــی در حاش ــن جزئ ــتن عناوی ــش، نگاش ــر بخ ــی از ه ــه نویس 5( خالص

کتــاب،  کتــاب و یادداشــت ســؤاالت یــا مالحظــات شــخصی در مــورد 

کــه مجموعــه  کنیــم  از شــیوه هــای مطالعــه فعــال اســت. پیشــنهاد مــی 

کــه بــرای مراجعــه  گونــه ای تنظیــم و نــگاه داری شــود  مطالــب یــاد شــده بــه 

ــد. ــتفاده باش ــل اس ــد قاب ــای بع ــال ه در س

کــه بــرای درک بهتــر و پایــداری بیشــتر مطالــب در  6( پیشــنهاد مــی شــود 

ذهــن، همزمــان بــا مطالعــه آثــار، جلســات مباحثــه یــا گفــت و گــوی گروهــی 

گــردد. بــا دیگــر دانــش پژوهــان برگــزار 

ما«  »کتاب  فروشگاه  مطالعاتی،  سیر  در  موجود  کتب  تهیه  برای   )7

کرد. جهت اطالع از  دسترسی سریع و آسان شما را به آنها فراهم خواهد 

کانال تلگرامی ma_book @ مراجعه و یا با  روش های مختلف خرید، به 

شماره تلفن 37842443-025 تماس حاصل فرمایید. در صورت تمایل 

م، مجتمع ناشران، 
ّ
نیز می توانید با مراجعه به این فروشگاه )قم، بلوار معل

ک 11( عالوه بر این کتب، دیگر کتب اعتقادی را تورق  طبقه همکف، پال

و تهیه فرمایید.

شورای تنظیم سیر



15 معرفی کلی  مراحل سیر مطالعاتی عقاید و کالم اسالمی

کلی مراحل معرفی 
کالم  اسالمی  سیر مطالعاتی  عقاید و 

1- مرحله اول: دوره عمومی

کلی: تبیینی – توصیفی رویکرد 

کلی: باورسازی و تحکیم عقیدتی  هدف 

2- مرحله دوم: دوره پیشرفته

کلی: تحلیلی –  اثباتی رویکرد 

گاهی عقیدتی و آشنایی با ادله اثباتی اصول دین کلی: توسعه آ هدف 

3-مرحله سوم: دوره پاسخ به شبهات عقیدتی

گویی کلی: انتقادی – پاسخ  رویکرد 

کلــی: آشــنایی ونقــد ادیــان و مذاهــب و تقویــت توانمنــدی در  هــدف 

گویــی بــه شــبهات عقیدتــی پاســخ 
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مرحله  اول: دوره عمومی

تعریف: 

 – تبیینــی  رویکــرد  بــا  اعتقــادات  هدفمنــد  مطالعــات  ســیر  عمومــی،  دوره 

توصیفــی اســت. در ایــن مرحلــه بــا بیــان اجمالــی عقایــد اســامی از منظــر منابــع 

وحیانــی و ارائــه شــواهد و دالیــل عقلــی بــه صــورت مختصــر؛ چارچــوب باورهــای 

ــردد. گ ــم مــی  ــذاری و تحکی گ ــه  ــی پای عقیدت

اهداف تفصیلی:

پیشینه مذهب شیعه. گاهی های طالب در خصوص  آ بازسازی   -1

گاهی های عقیدتی طالب با رویکرد تبیینی- توصیفی  2- رشد آ

ــر  ــیعه ب ــی ش ــازات عقیدت ــن امتی ــا تبیی ــی ب ــای عقیدت ــم باوره 3- تحکی

ســایر مذاهــب.

عناوین مباحث:

ــای  ــی ه ــخ و ویژگ ی ــا تار ــی ب کل ــنایی  ــدف آش ــا ه کالم)ب ــم  ــات عل 1-کلی

کالم، مذاهــب اســالمی و هندســه موضوعــات اعتقــادی( دانــش 

تشیع( های  ویژگی  و  تاریخچه  با  آشنایی  هدف  تشیع)با  2-تاریخ 

3-کلیــات اعتقــادات، بــا رویکــرد قرآنی–حدیثی)بــا هــدف آشــنایی 

اجمالــی بــا اصــول اعتقــادات اســالمی بــا رویکــرد قرآنی-حدیثــی(
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4-خداشناســی)با هــدف آشــنایی بــا خداشناســی در مکتــب اهــل بیت 

 بــا رویکــرد تبیینی-توصیفی(

5-پیامبــر شناســی)با هــدف آشــنایی بــا مبانــی وحــی و نبــوت در مکتــب 

اهــل بیــت  بــا رویکــرد تبیینی-توصیفی(

ــا اندیشــه امامــت در مکتــب اهــل  6-امــام شناســی)با هــدف آشــنایی ب

ــا رویکــرد تبیینی-توصیفــی( بیــت  ب

7-مهدویت)بــا هــدف آشــنایی بــا موعــود آخرالزمــان در مکتــب اهــل 

بیــت بــا رویکــرد تبیینی-توصیفــی(

8-معــاد شناســی)با هــدف آشــنایی بــا معــاد و حــوادث جهــان آخــرت در 

مکتــب اهــل بیت  بــا رویکــرد تبیینی-توصیفی(

9-عقائــد اســتداللی)با هــدف بیــان اجمالــی عقایــد اســالمی بــه صــورت 

استداللی(
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کتاب ها: معرفی 
سال اول:

کلیات علم کالم

1(آشنایی با علوم اسالمی )بخش کالم(، رضا برنجکار 

2(درآمدی بر علم کالم، علی ربانی گلپایگانی *

تاریخ تشیع

1(درسنامه تاریخ تشیع، غالمحسن محرمی 

2(تاریخ امامت، اصغر منتظر القائم 

ویکرد قرآنی - حدیثی کلیات اعتقادات با ر

1(شرح حدیث عرض دین، لطف اهلل صافی گلپایگانی

2(دروس اعتقادی، سید جعفر سیدان

سال دوم:

خداشناسی

1(مبانی خداشناسی، محمد محمدی ری شهری 

2(منشور جاوید جلد2، جعفر سبحانی

3(کالم و عقائد )توحید و عدل(، رضا برنجکار

کتــب آموزشــی معــارف قــرآن جلــد1( ، محمــد  4(خداشناســی)مجموعه 

تقــی مصبــاح یــزدی *

پیامبر شناسی

1(فلسفه وحی و نبوت، محمد محمدی ری شهری

2(منشور جاوید جلد10، جعفر سبحانی
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کتــب آموزشــی معــارف قــرآن جلــد  3(راه و راهنمــا شناســی)مجموعه 

4و5( ، محمــد تقــی مصبــاح یــزدی *

امام شناسی

1(بررسی مسائل کلی امامت، ابراهیم امینی

2(حــق جــو وحــق شــناس )بازگــردان و تلخیــص المراجعــات(، علــی 

اصغــر مــروج خراســانی

3(امامت تطبیقی، عبدالعلی موحدی

4(آیات والیت در قرآن، ناصر مکارم شیرازی *

سال سوم:

مهدویت

1( نگیــن آفرینــش )جلــد1(، محمــد امیــن باالدســتیان، محمــد مهــدی 

ــری پــور، مهــدی یوســفیان حائ

2(سلســله مباحــث امامــت و مهدویــت )جلــد 3(، لطــف اهلل صافــی 

گلپایگانــی

3(زندگانی امام مهدی از والدت تا ظهور، سید محمد کاظم قزوینی *

معاد شناسی

1(معرفت معاد، علی ملکی میانجی

2(منشور جاوید )جلد9(، جعفر سبحانی

عقائد استداللی

1(عقائد استداللی، علی ربانی گلپایگانی

2(آموزش کالم اسالمی، محمد سعیدی مهر *
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مرحله دوم: دوره پیشرفته

تعریف: 

دوره پیشــرفته، ســیر مطالعــات هدفمنــد اعتقــادات بــا رویکــرد تحلیلی-

کــه در جهــت توســعه و تعمیــق  اثباتــی در موضوعــات تفصیلــی عقائــد، 

گاهــی هــای عقیدتــی مــی باشــد. آ

اهداف تفصیلی:

گاهی های تخصصی عقائد دانش پژوهان 1- توسعه و گسترش آ

2- آشــنایی بــا ادلــه عقالنــی و وحیانــی در زمینــه مباحــث تفصیلــی 

اصــول دیــن

3- آشنایی با عرصه های جدید در حوزه دین شناسی

عناوین مباحث: 

بــا  اســالمی  اندیشــه  در  خداونــد  شــناخت  هــدف  1-خداشناســی)با 

اســتداللی( عقلــی-  رویکــرد 

2-جهــان شناســی)با هــدف شــناخت جهــان در اندیشــه اســالمی بــا 

رویکــرد عقلــی- اســتداللی(

3-انســان شناســی)با هــدف شــناخت انســان در اندیشــه اســالمی بــا 

رویکــرد عقلــی- اســتداللی(

4-وحــی، عصمــت، معجــزه و خاتمیت)بــا هــدف شــناخت مهــم تریــن 
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مباحــث نبــوت بــا رویکــرد عقلــی- اســتداللی(

تریــن   مهــم  شــناخت  هــدف  آن)بــا  تحریــف  نفــی  و  قــرآن  5-اعجــاز 

اســتداللی( عقلــی-  رویکــرد  بــا  قــرآن  بــا  مرتبــط  کالمــی  مباحــث 

بــا  امامــت  بــه  6-امــام شناســی)با هــدف شــناخت مباحــث مربــوط 

اســتداللی( عقلــی-  رویکــرد 

مباحــث  شــناخت  هــدف  فقیه)بــا  والیــت  و  رجعــت  7-مهدویــت، 

اســتداللی( رویکــرد عقلــی-  بــا  فقیــه  و والیــت  مهدویــت، رجعــت 

8-معــاد شناســی)با هــدف شــناخت مباحــث مربــوط بــه معاد بــا رویکرد 

عقلی- اســتداللی(

9-مســائل جدیــد کالمی)بــا هــدف آشــنایی بــا مهمترین مباحــث جدید 

کالمــی از منظر اســالمی(
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کتاب ها: معرفی 

سال اول:

خداشناسی

1(الهیات در نهج البالغه، لطف اهلل صافی گلپایگانی

2(توحید در نگاه عقل و دین، محمد باقر شریعتی سبزواری

3(خدا در حکمت و شریعت، محمدحسن قدردان قراملکی *

جهان شناسی

جلــد2(،  قــرآن  معــارف  آموزشــی  کتــب  شناســی)مجموعه  1(جهــان 

یــزدی تقــی مصبــاح  محمــد 

2(جهان شناسی در قرآن، حسن رضا رضایی *

انسان شناسی

1(انسان شناسی اسالمی، رضا برنجکار و علی نقی خدایاری

2(انسان شناسی، محمود رجبی

3(مبانی انسان شناسی در قرآن، عبداهلل نصری *

همــکاری  بــا  خســروپناه  عبدالحســین  اســالمی،  شناســی  4(انســان 

* پژوهشــگران  از  جمعــی 



سیر مطالعاتی عقاید و کالم اسالمی26

سال دوم:

وحی، عصمت، معجزه و خاتمیت

کریــم جلــد3(، عبــداهلل  1(وحــی و نبــوت در قرآن)تفســیر موضوعــی قــرآن 

جــوادی آملــی

2(وحی شناسی، مصطفی کریمی

3(پژوهشی در عصمت معصومان، حسن یوسفیان، احمد حسین شریفی

4(معجزه در قلمرو عقل و دین، محمد حسن قدردان قراملکی

5(خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، جعفر سبحانی

6(آئین خاتم، محمد حسن قدردان قراملکی *

اعجاز قرآن و نفی تحریف آن

1(اعجــاز قــرآن در نظــر اهــل بیــت عصمــت و بیســت نفــر از علمــای 

بــزرگ اســالم، ســید رضــا مــؤدب

2(تحریف ناپذیری قرآن، فتح اهلل نجارزادگان

* اصفهانی  رضایی  علی  محمد  قرآن،  علمی  اعجاز  در  3(پژوهشی 

4(تحریف قرآن؛ بررسی و نقد، سید علی حسینی میالنی *

امام شناسی

1(امامت در بینش اسالمی، علی ربانی گلپایگانی

2(امامت در عقاید شیعه، سید علی حسینی میالنی 

3(در مســیر رســتگاری، )ترجمــه منهــاج الکرامــه(، جمــال الدیــن حســن 

بــن یوســف حلی)عالمــه حلــی(، مترجــم: محمــد حســین رحیمیــان *
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سال سوم:
مهدویت، رجعت و والیت فقیه

1(در انتظــار ققنــوس، ســید هاشــم ثامــر العمیــدی، ترجمــه و تعلیــق: 

علیــزاده مهــدی 

ــدی  ــنت، مه ــل س ــیعه و اه ــات ش ــت در روای ــی مهدوی ــی تطبیق 2(بررس

ــژاد کبرن ا

3(بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، خدامراد سلیمیان

4(نگاهی گذرا به والیت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی

5(والیت و رهبری در اسالم، سید حسن طاهری خرم آبادی 

6(والیت فقیه، عبداهلل جوادی آملی *

معاد شناسی

1(به سوی جهان ابدی، زین العابدین قربانی

2(معاد، مرتضی مطهری

مسائل جدید کالمی

1(درآمدی بر کالم جدید، علی ربانی گلپایگانی

2(کالم جدید، حسن یوسفیان

3( کالم نوین اسالمی، عبدالحسین خسرو پناه
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مرحله سوم: دورهݘ پاسخ به شبهات عقیدتی 

تعریف: 

مطالعــات  ســیر  عقیدتــی،  شــبهات  بــه  پاســخ  و  مذاهــب  نقــد  دوره 

تخصصــی اعتقــادات بــا رویکــرد انتقــادی و در راســتای آشــنایی بــا ادیــان 

ومذاهــب و نقــد آن هــا و بررســی شــبهات در حــوزه هــای دیــن شناســی و 

اصــول دیــن مــی باشــد.

اهداف تفصیلی:

1- آشنایی با ادیان ومذاهب و نقد دیدگاه های آنها

ــه ســؤاالت و شــبهات  ــت توانمنــدی دانــش پژوهــان در پاســخ ب 2- تقوی

ــادی اعتق

گیــری در  کاربــردی ســازی مباحــث علمــی عقیدتــی در جهــت بهــره   -3

تبلیغــات و تحقیقــات و ...

عناوین مباحث:

1-شــبهات خداشناســی)با هــدف بررســی و نقــد شــبهات قدیــم و جدیــد 

خداشناسی(

2-شــبهات نبوت)بــا هــدف پاســخ بــه مهــم ترین شــبهات در بــاب نبوت 

عامــه و خاصه(

3-شــبهات امامــت) بــا هــدف بررســی و نقــد مبانــی فکــری اهــل تســنن و 

پاســخگویی بــه مهــم تریــن شــبهات(

ــا هــدف بررســی و نقــد شــبهات  4-شــبهات مهدویــت و والیــت فقیه)ب
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مهدویــت و نظریــه والیــت فقیــه در عصــر غیبــت(

5-شــبهات شــیعه شناســی)با هــدف پاســخ بــه شــبهات رایــج در بــاب 

یــخ و هویــت شــیعه( تار

6-آشــنایی و نقــد ادیــان و مذاهب)بــا هــدف آشــنایی بــا مهمتریــن ادیــان 

زنــده و مذاهــب کالمــی اســالمی و نقــد مبانــی آنــان( 

7-نقد وهابیت)با هدف بررسی و نقد دیدگاه های وهابیت(

ــای  ــروه ه گ ــد  ــی و نق ــی تاریخ ــدف بررس ــا ه ــان دروغین)ب ــد مدعی 8-نق

انحرافــی در خصــوص مهدویــت(

9-نقــد صوفیــه وعرفــان هــای نوظهور)بــا هــدف بررســی و نقــد عرفــان های 

باطــل و معنویــت هــای انحرافــی نوظهور(
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کتاب ها: معرفی 
سال اول:

شبهات خداشناسی

1(خداشناسی)پرسش ها و پاسخ های دانشجویی جلد1(، محمد رضا کاشفی

کالمــی، دفتــر اول(، محمــد حســن  2(خداشناســی )پاســخ بــه شــبهات 

قــدردان قراملکــی

3(براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز، حمیدرضا 

کرین* شا

شبهات نبوت

1(اسالم شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی

2(درباره پیامبر اعظم )پاسخ به شبهات کالمی، دفتر سوم(، محمد 

حسن قدردان قراملکی

3(مسأله وحی، محمد عرب صالحی

شبهات امامت؛ پاسخ به شبهات و نقد مبانی فکری اهل سنت

کالمــی، دفتــر چهــارم(، محمــد حســن  1(امامــت )پاســخ بــه شــبهات 

قــدردان ملکــی

2( پاسخ به شبهات امامت، سید علی حسینی میالنی
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سال دوم:

شبهات مهدویت و والیت فقیه

1(موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی

2(چالش های فکری نظریه والیت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد

شبهات شیعه شناسی

1(راهنمای حقیقت، جعفر سبحانی تبریزی

آشنایی و نقد ادیان و مذاهب 

1( درآمدی بر تاریخ ادیان در قرآن، عبدالرحیم گواهی

2( آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی

کالمی مذاهب اسالمی، محمد صفر جبرئیلی 3( تاریخ و اندیشه های 

گفته های کلیسا(،جمعی  گفته های کلیسا )به همراه بسته مستند نا 4(نا

از نویسندگان

 5(خدمات متقابل اسالم و ایران)بخش دوم(، مرتضی مطهری



33 مرحله سوم: دورهݘ پاسخ به شبهات عقیدتی

سال سوم:

نقد وهابیت 

1(درسنامه نقد وهابیت، نجم الدین طبسی

2(وهابیت؛ مبانی فکری و کارنامه عملی، جعفر سبحانی تبریزی

وغین نقد مدعیان در

ــا  ــت(، علیرض ــه بهائی ــه ضال ــی در فرق ــت )کاوش ــتجوی حقیق 1(در جس

روزبهانــی بروجــردی

گرایش  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  انحراف)زمینه های  2(پیچک 

برخی از مردم به مدعیان مهدویت و نیابت در دو قرن اخیر(، جواد اسحاقیان

یــخ بــاب و بهــاء،  کمــه و بررســی در عقائــد و احــکام و آداب و تار 3(محا

ســید حســن مصطفــوی *

نقد صوفیه و عرفان های نوظهور

1( در جستجوی عرفان اسالمی، محمد تقی مصباح یزدی

2(درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفانهای کاذب، احمد حسین شریفی

3(در کوی صوفیان، سید تقی واحدی

4(جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور، حمیدرضا مظاهری سیف



کتابشناسی سیر مطالعاتی
کالم اسالمی  عقاید و 

دوره عمومی
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 عنوان کتاب:  آشنایی با علوم اسالمی )بخش کالم( 

 پدیدآورنده:  رضا برنجکار
  مشــخصات نشــر: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی 

دانشــگاهها - مؤسســه فرهنگــی طــه، ســال 1394، قــم

-----------------------------------------

)کالم،  اسالمی  علوم  از  مهم  علم  سه  معرفی  منظور  به  کتاب  این 

در  دینی،  علوم  طالب  و  الهیات  دانشجویان  برای  عرفان(  و  فلسفه 

نخست  علم،  هر  بررسی  در  است.  شده  تدوین  درسی  واحد  دو  قالب 

قرار  بحث  مورد  علم  روش  و  فایده  موضوع،  تعریف،  همچون:  کلیاتی 

شود  ارائه  علم  از  دورنمایی  آن،  مهم  مسائل  به  ورود  از  پیش  تا  گرفته 

این  ویژگی های  از  یکی  گردد.  آشنا  بحث  جغرافیای  با  پژوه  دانش  و 

جهان  در  را  علم  هر  پیدایش  مختصر  تاریخچه  که  است  این  کتاب 

است. کرده  مطرح  را  مختلف  مکتب های  پیدایی  تاریخ  ونیز  اسالم 

کرده تا درباره هر مکتب، مبانی و آرای مهم آن را  نویسنده محترم تالش 

ذکر کند و مشخصه های اصلی آن مکتب را برشمارد. بیان روشن و به دور 

از پیچیدگی، استفاده نکردن از اصطالحات فنی، تکیه بر آرای مشهور، 

ذکر منابع دست اول در قسمت یادداشت ها، انتقال مباحث پیچیده تر به 

قسمت یادداشت ها برای استادان و عالقه مندان از ویژگی های این اثر است.

عنوان های فصل های علم کالم این کتاب بدین قرارند: کلیات علم کالم، 

نخستین حوزه های کالمی، معتزله، اهل الحدیث، اشاعره، ماتریدّیه و شیعه.

کتب علوم انسانی  کتاب را سازمان مطالعه و تدوین  چاپ یازدهم این 

صفحه   184 در  طه  فرهنگی  موسسه  همکاری  با  )سمت(  دانشگاه ها 

کالم، هفتاد صفحه( در سال 1394 روانه بازار نشر نموده است. )بخش 
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 عنوان کتاب:  درآمدی بر علم کالم* 

 پدیدآورنده:  علی ربانی گلپایگانی
  مشخصات نشر:  انتشارات دارالفکر، سال 1395، قم

-----------------------------------------

نویســنده در کتــاب »درآمــدی بــر علــم کالم«، ضمــن ارائــه تعریفــی از علــم 

کالم و منزلــت ایــن علــم نــزد متکلمــان  کالم و موضــوع آن، اهــداف علــم 

کــرده، و روش هــای بحــث در علــم کالم و رابطــه ایــن علــم  مســلمان را بیــان 

بــا علــوم دیگــر، ماننــد منطــق، فقــه، اصــول فقــه، تفســیر و اخــالق و فلســفه و 

کــرده اســت. در ادامــه، نگارنــده بــه  کالم بررســی  تمایــز ایــن علــوم را بــا علــم 

تاریــخ علــم کالم و تحــول و پویایــی ایــن علــم و نقــش ترجمــه در گســترش و 

تطــور ایــن علــم اشــاره نمــوده، و نظریــات مهــم در علــم کالم جدیــد را مطــرح 

کــرده اســت. در بخــش دوم بــه معرفــی مذاهــب کالمــی پرداختــه، و مذهــب 

کالمــی  کالمــی شــیعه اعــم از شــیعه امامیــه، زیدیــه و اســماعیلیه و عقایــد 

ــه معرفــی  ــرده اســت. آن گاه ب ک ــژه در مبحــث امامــت را بررســی  ــه وی آنهــا ب

کالمــی غیــر شــیعی ماننــد اهــل حدیــث و ظاهرگرایــان، مذهــب  مذاهــب 

ــه و مذهــب  ــه، مذهــب اباضیــه، مذهــب اشــعریه، مذهــب ماتریدی معتزل

وهابیــت پرداختــه، و مهم تریــن عقایــد کالمــی آنهــا را بیــان کرده اســت. وی 

تفکــرات انحرافــی وهابیــت و نظریه پــردازی ابــن تیمیــه در تبییــن مصادیــق 

یابــی قــرار می دهــد.  شــرك را مــورد نقــد و ارز

کتــاب را در ســال 1390 در 228  انتشــارات دارالفکــر چــاپ اول  ایــن 

کــرده اســت. صفحــه منتشــر 



39 دورهݘ عمومی/ سال اول/تاریخ تشیع

 عنوان کتاب:  درسنامه تاریخ تشیع

 پدیدآورنده:  غالمحسن محرمی
  مشخصات نشر:   مرکز نشر هاجر، سال 1395، قم

-----------------------------------------

کتاب »درســنامه تاریخ تشــیع« شــامل بســیاری از حوادث شــیعی اســت 

و نگاهــی نســبتًا جامــع بــه ســیر تاریخــی تشــیع دارد کــه در بردارنــده مراحــل، 

کــه شــیعیان از آغــاز تــا دوره صفویــه پشــت ســر  گذرگاهــی اســت  عقبه هــا و 

گذاشــته اند.

بــه  درس  ســی  در  و  داشــته  آموزشــی  جنبــه ای  کــه   - کتــاب  ایــن  در 

صــورت درســنامه تدویــن شــده و متــن درســی دروس حوزه هــای علمیــه 

یــخ شــیعه و فــراز و  گرفتــه شــده- بــه ابعــاد مختلــف تار خواهــران در نظــر 

نشــیب های آن پرداختــه شــده اســت. در ابتــدای کتــاب بــه بررســی معنــای 

لغــوی و اصطالحــی شــیعه و آغــاز شــکل گیری آن پرداختــه شــده و ســپس 

ــول  ــات رس ــان حی ــش آن از زم ــا پیدای ــورد منش ــف در م ــای مختل دیدگاه ه

گســترش آن در زمــان حیــات امــام علــی  و عصــر ائمــه  خــدا  و 

گرفتــه اســت. در همیــن زمینــه، نویســنده  ــرار  یابــی ق اطهــار مــورد ارز

یــخ اســالم از زمــان شــکل گیری شــورای ســقیفه، بــه  بــه ادوار مختلــف تار

ــرده  ک ــاره  ــیان اش ــان و عباس ــور اموی ــه گانه، ظه ــای س ــیدن خلف ــدرت رس ق

ــال را  کرب ــه  ــد از واقع ــژه بع ــه وی ــن دوران ب ــیعی در ای ــای ش ــی از قیام ه و برخ

گســتره جغرافیایــی  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اســت. همچنیــن بــه 

کانون هــای تجمــع شــیعه در طــول تاریــخ اســالم در نقــاط مختلــف  تشــیع، 
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از ســرزمین های اســالمی، ســابقه شــیعه در عــزاداری بــرای امــام حســین 

 و شــکل گیری حکومت هــای شــیعی اشــاره نمــوده و دیــدگاه و فرهنــگ 

ــارت را تبییــن نمــوده اســت. ی تشــیع در زمینــه دعــا و ز

کتــاب در 436 صفحــه بــه نــگارش درآمــده و  کــه ایــن  گفتنــی اســت 

توســط مرکــز نشــر هاجــر در ســال 1395 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب:  تاریخ امامت

 پدیدآورنده:   اصغر منتظرالقائم
  مشخصات نشر:  دفتر نشر معارف، سال 1386، قم

-----------------------------------------

از دیــدگاه شــیعیان، امامــت، ریاســت عامــه الهــی اســت کــه بر جانشــینی 

پیامبــر، حفــظ شــریعت و تــداوم هدایــت الهــی اســتوار اســت. در رهیافــت 

تاریخــی، اندیشــمندان فرهنــگ و تمــدن اســالمی، امامــت را نخســتین 

ــا ابزارهــا  ــد ب کوشــیده ان مســئله سرنوشــت ســاز در تاریــخ اســالم دانســته و 

ــا رســول  کــه آی و روش هــای رایــج در دانــش تاریــخ، بــه تحلیــل آن بپردازنــد 

خــدا شــخص خاصــی را پــس از خــود بــرای تصــدی امــر امامــت معیــن و 

مشــخص ســاخته اســت یــا خیــر؟

بر این اساس کتاب در یک مقدمه و هفت فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصــل یکــم، امــام علی از تولــد تا خالفت، فصــل دوم، روزگار خالفت 

امیــر مؤمنــان علــی، فصــل ســوم، دوران امامــت حســنین، فصــل 

چهــارم، دوران امــام ســجاد و پیامدهــای واقعــه عاشــورا، فصــل پنجــم، 

دوران شــکوفایی فرهنگــی امامــت، فصل ششــم، دوران امامــت امام کاظم 

و امــام رضــا و فصــل هفتــم نیــز بــه دوران وکالــت و ســفارت مــی پــردازد. 

نویســنده تــالش نمــوده اســت کــه در نــگارش این کتــاب از منابــع درجه اول 

و معتبــر شــیعه و اهــل ســنت اســتفاده نمایــد.

ایــن کتــاب در 272 صفحــه، از ســوی دفتــر نشــر معــارف )وابســته بــه نهــاد 

نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها( در ســال 1386 منتشــر 

شــده اســت.
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عنوان کتاب:  شرح حدیث عرض دین

 پدیدآورنده:  لطف اهلل صافی گلپایگانی
  مشخصات نشر:  انتشارات دلیل ما، سال 1395، قم

-----------------------------------------

ــوان  ــا آن می ت ــه ب ک ــزرگان دین شــناس یکــی از راه هایــی  ــر ب ــن ب عرضــه دی

کریــم و  بــه درســتی شــناخت عقایــد و مطابقــت آن بــا وحــی، هدایــت قــرآن 

گاه شــد و بــه اطمینــان رســید. تعلیمــات اســالم آ

 ــه امــام معصــوم کــه بــه عرضــه اعتقــادات خویــش ب کســانی  یکــی از 

ــه خدمــت  پرداخــت، حضــرت عبدالعظیــم حســنی اســت. ایشــان ب

امــام هــادی رســیده، عقایــد و اصــول دیــن خویــش را بــر ایشــان عرضــه 

کــرده و حضــرت، ایمــان عبدالعظیــم را تأییــد نمــوده اســت.

کتــاب شــرح حدیــث عــرض دیــن بــه  گلپایگانــی در  آیــت اهلل صافــی 

کتــاب آمــده اســت:  ایــن موضــوع پرداختــه  اســت. در بخــش مقدمــه ایــن 

اعتقــاد بــه عقایــد حقــه از مبــدأ، معــاد، نبــوت و امامــت، ســبب ســعادت و 

آرامــش قلــب، رفــع اضطــراب و نگرانــی و موجــب امیــدواری و خوش بینــی 

بــه حیــات و حرکــت بــه ســوی رســتگاری و فــوز و فــالح اســت و شــاید 

هیــچ حاجــت و درخواســتی از درگاه خداونــد متعــال، ســعادت بخش تــر و 

ــر از ســه حاجــت ایمــان، یقیــن و رضــا نباشــد.  راحت افزات

نویســنده در شــرح حدیــث، مطالــب خویــش را در دو بخــش ســامان داده 

اســت. ایشــان در بخــش نخســت، بــا بررســی پیشــینه عــرض دین بر بــزرگان 

و دین شناســان، ایــن مســئله را در عصــر حاضــر نیــز بررســی می کنــد و آن 
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را امــری ضــروری می شــمارد. در بخــش دوم، بــه شــرح حدیــث پرداختــه 

کــرده و نــکات  الفــاظ حدیــث را جملــه بــه جملــه بــه طــور اختصــار   ترجمــه 

کــرده اســت. بررســی  ــه و بــه تفصیــل در چهــارده بنــد بررســی  گان آن را جدا

ســند و لفــظ حدیــث، از دیگــر مطالــب نوشــتار اســت.

، در ســال  مــا در 112 صفحــه  دلیــل  انتشــارات  از ســوی  فــوق  کتــاب 

اســت. شــده  کتــاب  بــازار  1395روانــه 
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 عنوان کتاب:  دروس اعتقادی

 پدیدآورنده:  سید جعفر سیدان
  مشخصات نشر:  موسسه معارف اهل بیت، سال 1395، قم

-----------------------------------------

در  که  است  اعتقادی  مباحث  مجموعه  اعتقادی«  »دروس  کتاب 
حدود سال 1368 شمسی در جمع دبیران دبیرستان های استان سیستان 
کتاب  که پس از جمع آوری به صورت  و بلوچستان تدریس شده است 
نظریات  نقد  و  اختالفی عقاید  از مباحث  آن  در  و  گردیده است  منتشر  
صورت  به  شیعه  عقاید  سلسله  یك  بیان  مقصود  که  چرا  پرهیز گردیده؛ 
کتاب در چاپ جدید به صورت  مختصر و نسبتًا روان بوده است. این 

کامل نو آفرینی شده است.
مباحث  اّول  بخش  است:  شده  ارائه  بخش  چهار  در  کتاب  مباحث 
آفریدگار  از  آن  در  که  است  شده  مطرح  )خداشناسی(  شناسی  هستی 
جهان، بحث صفات و اقسام توحید سخن به میان آمده و بخش دوم به 
پیامبر شناسی )راه و برنامه شناسی( اختصاص یافته و نبّوت و عصمت 
بیان شده است. بخش سوم کتاب در باره امامت است و امامت خاّصه، 
امامت سایر ائمه تا حضرت مهدی ، دلیل های منکرین امامت 
ائّمه  امتیازات  و  شخصّیت  و  آن  پاسخ  و   علی حضرت  فصل  بال 

معصومین، عناوین مباحث آن است.
بخش چهارم به معادشناسی و انسان شناسی اختصاص یافته و در آن از 
زندگی انسان بعد از مرگ، قبر و سؤال قبر و عذاب و ثواب در قبر، قیامت و مسائل 
مربوط به قیامت، معاد جسمانی و بهشت و دوزخ گفت و گو شده است.
کتاب در 320 صفحه ، از سوی موسسه معارف اهل بیت  در  این 

سال 1395 منتشر شده است.
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 عنوان کتاب:  مبانی خداشناسی

 پدیدآورنده:  محمد محمدی ری شهری
  مشخصات نشر:  انتشارات دارالحدیث، سال 1394، قم

-----------------------------------------

مباحث مطرح شده در این اثر، درباره اساسی ترین اصل از اصول عقاید 

اسالمی، یعنی اصل توحید و شناخت خدا است. بیشتر مطالب کتاب، 

چندین بار توسط نویسنده آن، تحت عنوان »درسهایی از اصول عقاید 

اسالمی« تدریس و از شبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی در 47 قسمت 

است. گردیده  تنظیم  چاپ  برای  ترتیب  همان  به  سپس  و  شده  پخش 

ایــن مجموعــه مطالبــی دربــاره  خداشناســی، خودشناســی و  آغــاز  در 

دوســتی بــا خــدا مطرح شــده ســپس پنجــاه و نه حکایــت و روایت داســتانی 

ــاره  قــدرت حــق، و شــناخت پــروردگار فراهــم آمــده اســت. درب

شــناخت خــدا از طریــق حــس، آیــات الهــی در آفرینــش حیوانــات، آیــات 

یــا،  گیاهــان، خورشــید، در الهــی در آفرینــش زمیــن، آیــات الهــی در آفرینــش 

ــات الهــی در آفرینــش آســمان، شــناخت  ــاران، آی ــاد و ب ــر، ب کوه هــا، آب، اب

خــدا از طریــق قلــب، موانــع خداشناســی و مراتــب خداشناســی عناویــن 

برخــی از بخش هــای ایــن اثــر اســت.

ــرآن و اختصــاص دادن بخشــی از هــر  ــات ق ــه آی اشــاره مناســب مؤلــف ب

کتــاب  کــه می تــوان در ایــن  فصــل بــه ایــن مهــم، از جملــه امــوری اســت 

کتــاب، بیــان ســاده و روان مؤلــف  کــرد. یکــی از ویژگــی هــای ایــن  مشــاهده 

کتــاب توســط انتشــارات دارالحدیــث، در 491 صفحــه در  اســت. ایــن 

ــت. ــده اس ــر ش ــال 1394 منتش س
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 عنوان کتاب:  منشور جاوید )جلد2(

 پدیدآورنده:  جعفر سبحانی
  مشخصات نشر:  مؤسسه امام صادق ، سال 1383، قم

-----------------------------------------

کــه چهــره تــازه ای از تفســیر قــرآن یــا نخســتین تفســیر  یــد -  منشــور جاو

موضوعــی بــه زبــان فارســی اســت - یکــی از آثــار و تألیفــات ارزشــمند آیــة اهلل 

جعفــر ســبحانی تبریــزی مــی باشــد. در ایــن کتــاب چهــارده جلــدی حــدود 

بیســت موضــوع از مباحــث عقلــی، اجتماعــی و اخالقــی قــرآن مطــرح شــده 

گرفتــه اســت.  بــه صــورت روشــن و موضوعــی مــورد بررســی قــرار 

جلــد دوم دربــاره توحیــد و مراتــب آن اســت. ایــن جلــد در دوازده بخــش 

کــه عبارت انــد از: تنظیــم شــده 

ذرات  چیســت؟  ذر  درعالــم  پیمــان  از  مقصــود  فطــری،  خداشناســی 

جهــان خــدا را تســبیح میگوینــد، براهیــن وجــود خــدا، توحیــد ذاتــی و 

یگانگــی وجــود او، بســاطت ذات و توحیــد صفــات و توحیــد در خالقیــت، 

کمیــت، توحیــد  کارگردانــی جهــان، توحیــد در حا توحیــد در ربوبیــت و 

در اطاعــت، توحیــد در تقنیــن و تشــریع و توحیــد درعبــادت و پرســتش. 

کــرده و بــه تفســیر و  نویســنده در هــر بخــش، آیــات مرتبــط بــا موضــوع را نقــل 

تبییــن آنهــا پرداختــه اســت.

کتــاب در زمســتان 1383 از ســوی مؤسســه امــام صــادق  در  ایــن 

496 صفحــه منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب:  کالم و عقاید )توحید و عدل(

 پدیدآورنده:  رضا برنجکار
کتب علوم انســانی    مشــخصات نشــر:   ســازمان مطالعه و تدوین 

دانشــگاه ها - دانشــگاه قــرآن و حدیــث، ســال 1394، قــم

-----------------------------------------

ــاره توحیــد و  ــه درب ک کتاب هایــی اســت  ــد« یکــی از  کتــاب »کالم و عقای

کالمــی- عقلــی  کــرده و رویکــرد  عــدل در منابــع وحیانــی بــه خوبــی بحــث 

کــه بــرای دانشــجویان رشــته  کتــاب  نیــز بــه ایــن مســاله داشــته اســت. ایــن 

کــه بــه تبییــن عقالنــی آموزه هــای  الهیــات تدویــن شــده، در پــی آن اســت 

 اعتقــادی توحیــد و عــدل بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم و احادیــث پیامبــر

و اهــل بیــت بپــردازد و هــدف اصلــی آن، نشــان دادن ایــن اســت 

کتــاب و ســنت، عقلی تریــن و وجدانی تریــن دیدگاه هــا در  کــه معــارف 

مباحــث توحیــد و عــدل اســت.

بــه اعتقــاد نگارنــده، معــارف دیــن، معــارف عقالنــی اســت و عقــل، 

درســتی بســیاری از ایــن معــارف را قبــل از بیــان دیــن یــا پــس از آن درک 

کــه تحــت  می کنــد. عقــل فقــط آن بخــش از معــارف دینــی را درک نمی کنــد 

»غیــب« قــرار می گیرنــد و امــور تعبــدی نامیــده می شــوند. البتــه همیــن 

ــدا و  ــل، خ ــا عق ــی ب ــی آدم ــرا وقت ــتند؛ زی ــی هس ــی عقل ــم از جهت ــا ه آموزه ه

کــه ســخنان تعبــدی خــدا و  کــرد، عقــل حکــم می کنــد  پیامبــر او را اثبــات 

پیامبــر درســت اســت و بایــد آنهــا را واقعــی دانســت و بــه آنهــا معتقــد شــد.

راه هــای  و  کالم  علــم  کلیــات  اســت.  درس  شــانزده  دارای  کتــاب 
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کتــاب هســتند. درس ششــم  خداشناســی درس هــای اول تــا پنجــم ایــن 

ایــن اثــر اســماء و صفــات نــام دارد. همچنیــن عنــوان درس هفتــم چگونگی 

مراتــب  توحیــد،  اســت.  الهــی  صفــات  و  اســماء  کارکردهــای  و  کاربــرد 

ــا  ــتم ت ــای هش ــن درس ه ــی عناوی ــدل اله ــی، ع ــات اله ــر صف ــد، دیگ توحی

کتــاب اســت. یازدهــم ایــن 

حســن و قبــح عقلــی، نظریــه جبــر، تفویــض و امــر بین االمریــن، قضــا و قــدر 

و بــداء، شــرور و عــدل الهــی و ســعادت و شــقاوت عناویــن پنــج درس آخــر 

کتاب هســتند. ایــن 

کتــب علــوم انســانی  کتــاب بــه همــت ســازمان مطالعــه و تدویــن  ایــن 

دانشــگاه ها )ســمت( و دانشــگاه قــرآن و حدیــث در 208 صفحــه در ســال 

کتــاب شــده اســت. ــازار  ــه ب 1394 روان
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کتب آموزشی معارف   عنوان کتاب: خداشناسی)مجموعه 

قرآن جلد1(*

 پدیدآورنده:   محمد تقی مصباح یزدی
  مشــخصات نشــر:   انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 

خمینــی )ره(، ســال 1394، قــم

-----------------------------------------

کــه در آن، عالمــه مصبــاح  کتاب هایــی اســت  معــارف قــرآن مجموعــه 

کریــم پرداخته انــد و از جملــه  یــزدی بــه دســته بندی موضوعــی آیــات قــرآن 

ــش اول  ــاب بخ کت ــن  ــود. ای ــوب می ش ــان محس ــع ایش ــکاری و بدی ــار ابت آث

ــق  ــری و تحقی ــس از بازنگ ــه پ ک ــت  ــرآن اس ــارف ق ــث مع ــه مباح از مجموع

مجــدد، بــه صــورت متــن درســی و بــرای 3 واحــد درســی تدویــن شــده 

ــت. اس

در بخش خداشناسی که اولین بخش از درس های تفسیر موضوعی قرآن 

کریــم اســت، مباحــث مهمــی از ایــن دســت مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. 

روش ارایه بحث در این کتاب که در 3 فصل و نوزده درس تنظیم شده، بر 

شــیوه تفســیر موضوعــی اســتوار اســت و در هریــک از مســایل و موضوعــات، 

آیــات قرآنــی مربــوط اســتخراج، دســته بندی، بررســی و تفســیر شــده  اســت.

کتــاب بــا عنوان»شــناخت خــدا«، بــه مفهوم شناســی  فصــل اول ایــن 

و اهمیــت شــناخت خــدا، شــناخت خداونــد در قــرآن، انــواع معرفــت و 

گرایــش بــه خــدا، اقســام و مراتــب خداشناســی، حــد شــناخت حضــوری و 

حصولــی خداونــد اختصــاص یافتــه اســت.
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در فصــل دوم کتــاب بــا عنــوان »توحیــد« بــه بیــان مفهــوم، مراتــب توحیــد، 

در  توحیــد  اقســام  و  توحیــد  بــر  اســتدالل  و  قــرآن  توحیــد،  مراتــب  ارزش 

اصطــالح فیلســوفان و متکلمــان پرداختــه شــده اســت.

از  موضوعاتی  یافته  اختصاص  خداوند«  »افعال  به  که  سوم  فصل  در 

توحید  الهی،  تدبیر  و  خالقیت  قلمرو  آنها،  رابطه  و  تدبیر  و  خلق  قبیل 

گستره قدرت،  افعالی و اصل علیت، فاعلیت خدا و سایر موجودات، 

مشیت و اراده خداوند، قلمرو قدرت خداوند و امور محال، قدرت خدا 

و افعال قبیح، مراد از حسن و قبح و معیار آن، بازخواست نشدن خداوند 

مراتب  انسان،  و  جهان  آفرینش  از  هدف  الهی،  افعال  هدف  آن،  راز  و 

مفهوم  الهی،  اراده  و  مشیت  اذن،  کتاب،  علم،  به  اشاره  با  الهی  فعل 

جایگاه  و  الهی  قضای  و  تقدیر  گستره  و  انواع  آنها،  رابطه  و  قدر  و  قضا 

می گیرد. قرار  بحث  مورد  انسان  اختیار  و  اراده  و  الهی  افعال  در  قضا 

کتــاب بــه همــت انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی  چــاپ دوم ایــن 

امــام خمینــی )ره( در 608 صفحــه درســال 1394 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب: فلسفه وحی و نبوت

 پدیدآورنده:  محمد محمدی ری شهری
  مشخصات نشر:   انتشارات دارالحدیث، سال 1391، قم

-----------------------------------------

 ،کالمــی بــا تکیــه بــر آیــات قــرآن و احادیــث ائمــه کتــاب  در ایــن 

ضــرورت ارســال وحــی بــه پیامبــران و ابــالغ آن بــر مــردم بــه اثبــات می رســد. 

یــخ انســان معرفــی  بــا تار یــخ وحــی همــزاد  کتــاب، تار در مباحــث ایــن 

ــد  کی ــا تا ــام ملت ه ــرای تم ــار و ب ــام اعص ــی در تم ــور پیامبران ــر ظه ــده و ب ش

گردیــده اســت. در بخشــی دیگــر از ایــن نوشــته از وجــود پدیــده مســتقلی 

بــه نــام جامعــه و حرکــت تکاملــی آن بحــث شــده اســت. نویســنده مدعــی 

کــه چــون انســان عامــل اصلــی حرکــت تاریــخ اســت و موجــودی آزاد  اســت 

می باشــد، ســیر تکاملــی جامعــه نیــز جبــری نیســت. از ایــن رو، او عقیــده 

بــه تمــام پیامبــران را در ردیــف اعتقــاد بــه یــك جریــان پیوســته تاریخــی 

یــخ آنــان را بــه لحــاظ تجربــه انــدوزی، بســیار  می شــمارد و شــناخت تار

کریــم، شــامل  ــا الهــام از قــرآن  کتــاب، ب کارا ارزیابــی می کنــد. ایــن  مفیــد و 

سلســله مباحــث تحلیلــی دربــاره فلســفه وحــی و نبــوت و اثبــات ایــن 

کــه »وحــی« تنهــا راه نجــات و تکامــل انســان اســت، مــی باشــد.  واقعیــت 

شــناخت مدعیــان نبــوت و ویژگی هــای انبیــاء از دیگــر مســائل مطرح شــده 

ــت.  ــاب اس کت ــن  در ای

کتــاب از ســوی انتشــارات دارالحدیــث در 240 صفحــه در ســال  ایــن 

گردیــده اســت. 1391 روانــه بــازار نشــر 
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ید )جلد10(  عنوان کتاب: منشور جاو

 پدیدآورنده:  جعفر سبحانی
  مشخصات نشر:   مؤسسه امام صادق، سال 1394، قم

-----------------------------------------

همانگونــه کــه قبــاًل اشــاره شــد منشــور جاویــد چهــره تــازه ای از تفســیر قــرآن 

کــه از آثــار و تألیفــات  و نخســتین تفســیر موضوعــی بــه زبــان فارســی اســت 

کتــاب  ایــن  در  باشــد.  مــی  تبریــزی  ســبحانی  جعفــر  اهلل  آیــة  ارزشــمند 

چهــارده جلــدی حــدود بیســت موضــوع از مباحــث عقلــی، اجتماعــی و 

اخالقــی قــرآن مطــرح شــده بــه صــورت روشــن و موضوعــی مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت.

جلــد دهــم ایــن تفســیر بــه موضــوع پیامبــران در قــرآن اختصــاص دارد. در 

ایــن جلــد بعثــت پیامبــران از دیــدگاه قــرآن، علل بعثــت، وحی و اقســام آن، 

شــرایط الزم در پیامبــران از قبیــل عصمــت و علــم و دانــش سرشــار و طــرق 

گرفتــه اســت. نویســنده در هــر بخــش،  اثبــات نبــوت و... مــورد بررســی قــرار 

آیات مرتبط با موضوع را نقل کرده و به تفســیر و تبیین آنها پرداخته اســت.

کتــاب در ســال 1394 از ســوی مؤسســه امــام صــادق  منتشــر  ایــن 

شــده اســت.
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آموزشی  کتب  شناسی)مجموعه  راهنما  و  راه  کتاب:  عنوان   
*

معارف قرآن جلد 4و5(

 پدیدآورنده:  محمد تقی مصباح یزدی
  مشــخصات نشــر:  انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 

خمینــی)ره(، ســال 1393، قــم

-----------------------------------------

کــه در آن، عالمــه مصبــاح  کتاب هایــی اســت  معــارف قــرآن مجموعــه 

کریــم پرداخته انــد و از جملــه  یــزدی بــه دســته بندی موضوعــی آیــات قــرآن 

کــه جلــد  کتــاب  آثــار ابتــکاری و بدیــع ایشــان محســوب می شــود. ایــن 

چهــارم و پنجــم از مجموعــه معــارف قــرآن اســت، پژوهشــی اســت در قلمــرو 

کــه پــس از بازنگــری و تحقیــق مجــدد، در قالــب  مســایل نبوت شناســی 

متــن درســی بــرای 4 واحــد آموزشــی تدویــن شــده اســت. هــدف اصلــی 

ــه وحــی و نبــوت،  ــوط ب ــاره مســائل مرب ــم درب کری ــرآن  ــدگاه ق ــه دی کتــاب ارائ

و نیــز اوصــاف، وظایــف و رســالت پیامبــران، و خاتمیــت و امامــت اســت.

در بحــث انسان شناســی بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده کــه شــناخت حســی و 

شــناخت عقالنــی بــرای همــهݘ انســان ها عمومیــت دارد. امــا آیــا ایــن دوگونــه 

شــناخت بــرای تشــخیص راه صحیــح در مســیر ســعادت ابــدی و رســیدن 

ــا  ــت، آی ــنده نیس ــا بس گاهی ه ــن آ ــر ای گ ــت؟ ا ــی اس کاف ــی،  ــال نهای کم ــه  ب

خداونــد انســان را در گمراهــی و ســرگردانی بــه خــود واگذاشــته یــا بــه طریقــی 

گــر پاســْخ مثبت اســت، آن  خــاص، خــأ ایــن شــناخت را پــر کــرده اســت؟ ا

گاهــی چیســت؟ چــه کســانی تــوان دریافــت آن را دارنــد؟ آیا این شــناخت  آ
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بــه دور از هــر خطایــی بــه مــردم می رســد؟ مــردم چگونــه می تواننــد صاحبــان 

گاهــی، و ارتبــاط آنــان بــا خــدا را بشناســند؟ بــا توجــه بــه ختــم نبــوت  ایــن آ

کســانی بــر عهــده دارنــد؟ و قطــع ایــن ارتبــاط ویــژه، هدایــت مــردم را چــه 

کــه بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش های اساســی تدویــن  کتــاب پیــش رو 

و  وحــی  و ضــرورت  امــکان  مفهــوم،  بــردارد:  در  را  ذیــل  مباحــث  شــده، 

و  وحــی  مصونیــت  آن،  اثبــات  راه هــای  و  نبــوت  آثــار  و  اهــدف  نبــوت، 

عصمــت پیامبــران، وحــدت دیــن الهــی و لــزوم ایمــان بــه تمــام پیامبــران، 

کثــرت پیامبــران و تفــاوت  شــرایع الهــی و مشــترکات و تمایــزات آن هــا، 

مراتــب آنــان، وظایــف و مقامــات پیامبــران و اوصــاف عمومــی ایشــان، رفتار 

مــردم بــا پیامبــران، ســنت الهــی در برخــورد بــا اقــوام پیامبــران، خاتمیــت، 

امامــت. و  اســالم،  ویژگی هــای  و  ضرورت هــا 

کتاب از ســوی انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی  این 

)ره( در 696 صفحه در ســال 1393 منتشــر شــده اســت.
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کلی امامت  عنوان کتاب: بررسی مسائل 

 پدیدآورنده:   ابراهیم امینی
  مشخصات نشر:  انتشارات بوستان کتاب، سال 1390، قم

-----------------------------------------

مسأله »امامت« یکی از آموزه  های بنیادین اسالمی است که از مهم ترین 

که در سایر عقاید و  اصول اعتقادی نزد شیعه به شمار می رود به نحوی 

کیفیت اداره زندگی فردی و اجتماعی تأثیر فراوان دارد.

در مورد مسأله امامت دو نوع بحث وجود دارد: یکی »مسائل کلی امامت« و 

ه اثبات امامت آنان«. این کتاب 
ّ
دیگری »تعیین مصادیق امامان بر حق و ادل

از جمله آثاری است که به بررسی مسائل کلی امامت می پردازد و با بیانی 

ساده سرفصل هایی همچون ضرورت وجود امام، شرایط و صفات امام، 

کیفیت انتخاب امام و مسائلی از این دست را مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به سابقه علمی مولف و نیز روان بودن مطالب ذکر شده در کتاب، 

که خواستار مطالعه  که این نوشتار برای عموم مخاطبین  گفت  می توان 

در زمینه مسائل مربوط به امامت هستند، بسیار مفید و مناسب است.

این کتاب از یک پیشگفتار و چهار بخش با عنوان های امامت، امامت 

از نظر عقل، عصمت امام و علم امام تشکیل شده است.

نویسنده ابتدا با بیان مساله سرپرستی مسلمانان در زمان رسول خدا وارد 

بحث شده و سپس با بررسی معنای امامت و مصداق آن و نیز ذکر ادله 

عقلی و نقلی، اصل ارتباط امامت با دین را تبیین کرده و در پایان اوصاف 

و ویژگی های شخصی امام را مطرح می کند.

چاپ پنجم این کتاب در 350 صفحه توسط مؤسسه بوستان کتاب در 

سال 1390 منتشر شده است.
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 عنوان کتاب: حق جو وحق شناس )بازگردان و تلخیص المراجعات(

پدیدآورنده:   سید عبدالحسین شرف الدین موسوی؛ مترجم:   
محمد جعفر امامی؛ بازنویسی: علی اصغر  مروج خراسانی

  مشخصات نشر:   بنیاد معارف اسالمی، سال 1393، قم

-----------------------------------------

و  اتحــاد  بــرای  راهــی  دنبــال  بــه  ســالها  کــه   - الّدیــن  شــرف  عالمــه 

هماهنگــی مســلمین بــود - در ســال 1329ق، در ســفری بــه مصــر بــا رئیــس 

دانشــگاه االزهــر شــیخ ســلیم بشــری دیــدار می کنــد و نگرانــی و ناراحتــی 

ــا او در میــان می  گــذارد.  ــاره اختــالف و تشــتت مســلمانان ب خــودش را درب

شــیخ ســلیم از بلندنظــری و اطالعــات وســیع ســّید شــرف الدیــن نســبت 

کتــب حدیــث و تفســیر و تاریــخ در شــگفت می مانــد و از او درخواســت  بــه 

کننــد و  می کنــد مســائل مــورد اختــالف را از راه نامــه نــگاری بــا هــم مطــرح 

کنــار بزننــد. گاهــی را  پرده هــای ناآ

ایــن مناظره هــای قلمــی، حــدود شــش مــاه طــول می کشــد و در 112 نامــه 

ــه حقانیــت مکتــب  ــرار شــیخ االزهــر ب ــه اق ــان می رســد و ســرانجام ب ــه پای ب

گــردآوری  تشــیع می انجامــد. مجموعــه نامه هــا توســط عالمــه شــرف الدیــن 

کتــاب المراجعــات منتشــر شــده اســت. زمــان مکاتبــات  شــده و بــه عنــوان 

بــه حــدود یــک قــرن پیــش برمی گــردد. شــیوه اســتدالالت و منطق کتــاب آن 

قــدر قــوی و روشــن اســت کــه راه را بــرای هــر کــس کــه خواهــان حق باشــد، به 

خوبــی روشــن می کنــد؛ بــه طــوری کــه احتمــااًل هیچ عــذری بــرای نپذیرفتن 

راه حــق نخواهــد داشــت. کتــاب المراجعــات ده هــا بار منتشــر شــده و آقای 
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محمــد جعفــر امامــی آن را بــه فارســی برگردانــده اســت.

کتــاب المراجعــات  کتــاب حــق جــو و حــق شــناس خالصــه ای اســت از 

گزینــش و بازنویســی شــده و  کــه توســط آقــای علــی اصغــر مــروج خراســانی 

شــامل 72 پرســش و پاســخ اســت.

چــاپ یازدهــم ایــن کتــاب در 432 صفحــه توســط بنیــاد معارف اســالمی 

بــا مقدمــه ای ارزشــمند از اســتاد آیــت اهلل جعفــر ســبحانی در زمســتان 

1393 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب : امامت تطبیقی

 پدیدآورنده:   عبدالعلی موحدی
  مشخصات نشر :  نشر رادنگار، سال 1394، قم

-----------------------------------------

کتــاب بــه منظــور مقایســه  دیــدگاه شــیعیان و اهــل ســنت در بــاره  ایــن 

گردیــده اســت: در فصــل اول،  خالفــت و امامــت در پنــج فصــل تدویــن 

آن، هم چنیــن  تبییــن  و  وحــی  ابــالغ  از جملــه    کــرم  ا پیامبــر  شــئون 

والیــت آن حضــرت بازگــو شــده اســت. فصــل دوم، گزارشــی اســت از تئوری  

ــه  ــتناد ب ــا اس ــه ب ک ــان  ــه  آن ــی و ادل ــت و مبان ــت و خالف ــنن در امام ــل تس اه

کتــاب،  منابــع معتبــر اهــل تســنن بازگــو شــده اســت. در دو فصــل دیگــر 

گردیــده اســت و نگارنــده طــی  خالفــت و امامــت از نظــرگاه شــیعه تبییــن 

کــه خالفــت پــس  کــه بــه رغــم اعتقــاد اهــل تســنن -  آن خاطرنشــان ســاخته 

کــم شــدن پــس از آن بزرگــوار می داننــد - در  از رســول خــدا  را فقــط حا

تفکــر شــیعه، امامــاِن پــس از پیامبــر  ،از جانــب خداونــد، جانشــین آن 

بزرگــوار در شــئون مختلــف هســتند. بررســی تئوری هــای غیــر شــیعی در 

ــه آن  کــه در فصــل پنجــم ب کتــاب اســت  مســأله امامــت از دیگــر مباحــث 

اشــاره شــده اســت.

کتــاب توســط نشــر رادنــگار در ســال 1394 در 280  چــاپ ســوم ایــن 

صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.
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 عنوان کتاب :  آیات والیت در قرآن*

 پدیدآورنده:   ناصر مکارم شیرازی
  مشخصات نشر :  انتشارات نسل جوان، سال 1392، قم

-----------------------------------------

ایــن مجموعــه شــامل سلســله بحثهای تفســیری آیــت اهلل مکارم شــیرازی 

ــه امامــت و والیــت در قــرآن مجیــد و بحث هــای  ــاره آیه هــای مربــوط ب در ب

کــه در مــاه مبــارک رمضــان ســال 1379  مشــروحی در ذیــل آن آیــات اســت 

گردیــده و  شمســی تحــت عنــوان آیــات والیــت مولــی امیرمؤمنــان ایــراد 

گــردآوری شــده  توســط حجــت االســالم ابوالقاســم علیــان نــژادی دامغانــی 

اســت. ایــن مجموعــه، بــه زبــان عربــی نیــز ترجمــه و منتشــر شــده اســت.

در ایــن کتــاب، آیــات والیــت در ســه قســمت دســته بنــدی و تفســیر شــده 

اســت: فصــل اول، آیــات خالفــت و زعامــت مســلمین )آیــه تبلیــغ، آیــه 

اکمــال دیــن، آیــه والیــت، آیــه اولــی االمــر و آیــه صادقیــن(، فصــل دوم، آیــات 

فضایــل اهــل بیــت )آیــه تطهیر، آیه مــوّدت، آیه مباهله، آیات ســوره دهر 

 و آیــه توبــه آدم( و فصــل ســوم، آیــات فضایــل مخصــوص حضــرت علی

)آیــه لیلــة المبیــت، آیــه ســقایة الحــاج، آیــه نصــرت، آیــه علــم الکتــاب، آیــه 

ــه محّبــت،  ــه پیشــگامان نخســتین، آی ــه محســنین، آی ــه اذان، آی مــؤّذن، آی

ــذار و هدایــت،  ــه ان ــح المؤمنیــن، آی ــه صال ــه ُاُذن واعیــه، آی ــه ســابقون، آی آی

آیــه خیرالبرّیــه و آیــه حکمـــت(.نویسنده پــس از ذکــر آیــه شــریفه، دورنمــای 

بحــث را ارائــه داده و ســپس بــه شــرح و تفســیر آیــه مــورد نظــر می پــردازد.

کــه چــاپ هفتــم آن را در  کتــاب انتشــارات نســل جــوان اســت  ناشــر ایــن 

464 صفحــه در ســال 1392 منتشــر ســاخته اســت.
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 عنوان کتاب : نگین آفرینش )جلد1(

 پدیدآورندگان:  محمد امین باالدستیان، محمد مهدی حائری 
پور، مهدی یوسفیان

  مشــخصات نشــر : انتشــارات بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی 

موعــود ، ســال 1391، قــم

-----------------------------------------

و  موعــود  منجــی  دربــاره  مباحثــی  مجموعــه  آفرینــش،  نگیــن  کتــاب 

کــه بــه صــورت درســنامه بــرای  برخــی از مســائل مربــوط بــه مهدویــت اســت 

یــک مقدمــه و  از  گردیــده و  ارائــه  دانش پژوهــان دوره عمومــی مهدویــت 

هفــده درس تشــکیل شــده اســت.

درســهای جلــد اول ایــن کتــاب عبارتانــد از: ضرورت مباحــث مهدویت، 

کلیــات امامــت، امــام مهــدی، دوران پنهــان زیســتن حضــرت، امــام 

مهــدی در آیینــه قــرآن، امــام مهــدی در آینــه روایــات، غیبــت امــام 

مهــدی و علــل آن، فوایــد امــام غایــب، مالقــات، انتظــار، شــرایط ظهــور، 

ظهــور و نشــانه های آن، حکومــت جهانــی1: برنامه هــای حکومــت حضــرت 

حضــرت  حکومــت  دســتاوردهای  جهانــی2:  حکومــت   ،مهــدی

مهــدی، حکومــت جهانــی3: ویژگی هــای حکومــت و ســیره حضــرت 

ــت. ــث مهدوی ــی مباح ــت و آسیب شناس ــدی، رجع مه

جلد اول کتاب »نگین آفرینش« در 264 صفحه از سوی انتشارات بنیاد 

فرهنگی حضرت مهدی موعود  در سال 1391 وارد بازار نشر شده است.



61 دوره عمومی/ سال سوم /مهدویت

 عنوان کتاب : سلسله مباحث امامت و مهدویت )جلد3(

 پدیدآورنده:   لطف اهلل صافی گلپایگانی
  مشخصات نشر :  دفتر نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

گلپایگانی ، سال 1394، قم

-----------------------------------------

کــه ســومین جلــد از سلســله مباحــث امامــت و مهدویــت  کتــاب -  ایــن 

بــه شــمار مــی رود - مطالــب و مقاالتــی اســت دربــاره شــخصّیت و غیبــت و 

 .ظهــور حضــرت ولــی عصــر

کتــاب شــامل: نویــد امــن و امــان، پیرامــون شــخصیت،  عناویــن ایــن 

زندگانــی، غیبــت و ظهــور حضــرت ولــی عصــر، بشــارت های قــرآن و 

احادیــث بــه ظهــور حضــرت صاحــب الزمــان، اســرار و فلســفه غیبــت، 

طــول عمــر حضــرت ولــی عصــر، شــرح و چگونگــی والدت حضــرت 

ولــی عصــر، باورداشــت مهدویــت، چهــل حدیــث پیرامــون باورداشــت 

کریمــه، امــداد غیبــی و ویژگی هــای جامعــه  مهدویــت، بــه ســوی دولــت 

کــه 70 صفحــه از ایــن کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده انــد. موعــود اســت 

کتــاب سلســله مباحــث امامــت و مهدویــت بــه قلــم  کــه  گفتنــی اســت 

حضــرت آیــت اهلل شــیخ لطــف اهلل صافــی گلپایگانــی در چهار جلد منتشــر 

ــار حضــرت آیــه اهلل العظمــی  شــده و چــاپ پنجــم آن از ســوی دفتــر نشــر آث

گردیــده اســت. کتــاب  گلپایگانــی در ســال 1394 روانــه بــازار  صافــی 



دوره عمومی/ سال سوم /مهدویت62

 عنوان کتاب : زندگانی امام مهدی از والدت تا ظهور*

 پدیدآورنده:   سید محمد کاظم قزوینی، مترجم: داود حسینی
  مشخصات نشر :  یاس بهشت، سال 1394، تهران

-----------------------------------------

که موضوع امام مهدی را از تولد تا ظهور به عنوان یکی از  کتاب -  این 

مهمترین و اساسی ترین مسائل دینی مورد بررسی و تبیین قرار داده است - در 

24 بخش تنظیم شده که به بعضی از فصول آن اشاره می شود.

در بخش اول به معرفی اجمالی حضرت مهدی پرداخته است. نام و نسب 

بلند آوازه امام بخش دوم کتاب را به خودش اختصاص داده است. در بخش 

سوم، قرآن و نوید امام مهدی، در بخش چهارم، نویدهای پیامبر و در بخش 

پنجم، امامان نور  و نوید از امام مهدی به رشته تحریر در آمده است.

گشوده است؟ چگونه آن خورشید  آیا حضرت مهدی دیده به جهان 

غیبت  یا  مدت  کوتاه  غیبت  گردید؟  نهان  دیدگان  برابر  از  افروز  جهان 

کوتاه به دیدار او مفتخر  کسانی در غیبت  صغری، نمایندگی خاص، چه 

کسانی آن حضرت را در غیبت  کبری یا بلند مدت، چه  شده اند؟ غیبت 

کنون زیسته است؟ هنگام ظهور کی خواهد بود؟  کبری دیده اند؟ چگونه تا

اوصاف و نشانه های او، نشانه های ظهور، مدعیان دروغین، ظهور او چگونه 

و از کجا خواهد بود؟ چگونه قدرت ها در برابر او سر فرود می آورند؟ او چگونه 

حکومت خواهد کرد؟ زندگی در عصر ظهور امام مهدی، دوران حکومت 

درخشان او، زندگی آن حضرت چگونه به پایان خواهد رسید و نهایتًا آنگاه 

چه خواهد شد؟ موضوعاتی است که در بخش های دیگر این کتاب به طور 

مفصل مورد تبیین قرار گرفته است.انتشارات یاس بهشت ناشر این کتاب 

است که چاپ سوم آن را در 1394 با ترجمه داود حسینی منتشر کرده است.



63 دوره عمومی/ سال سوم /معاد شناسی

 عنوان کتاب : معرفت معاد

 پدیدآورنده:  علی ملکی میانجی
  مشخصات نشر :  انتشارات نبأ، سال 1392، تهران

-----------------------------------------

کاربردی به قیامت می کوشد درسی برای  کتاب با نگاه  نگارنده در این 

سر  پشت  را  جهان  این  خاص  شوقی  و  شور  با  آدمیان  تا  دهد  ارایه  دنیا 

که  کتاب بسیار روان و ساده است، به طوری  بگذارند. بیان و زبان این 

کاربرد دارد. استفاده از منابع معتبر از دیگر مزایای  محتوای آن برای عموم 

این کتاب است.

این اثر در چهل فصل به بیان مطالبی درباره اهمیت معاد،  معانی معاد،  

دالیل معاد، نمونه هایی از زنده شدگان در دنیا، ضرورت معاد، چگونگی 

معاد، گستره معاد،  شبهات منکران معاد، پیدایش جهان، عوالم پیشین، 

انسان در دنیا، انسان و حیات دنیوی،  احتضار، مرگ، عالم برزخ، ارتباط 

عالم برزخ با عالم دنیا، نشانه های قیامت، نفخ صور و فنای جهان می پردازد.

داستان  نخستین،  آفرینش  نظیر  مضامینی  با  حاضر  اثر  مخاطبان 

طینت،  عالم  اجنه،  و  فرشتگان  حشر  روحانی،  معاد  کهف،  اصحاب 

دنیای ملعون، روح،  سکرات موت، چشانندگان مرگ،  سؤال قبر، قیامت 

در  جزا  میزان،   کمیت  بدن،   اعضای  گواهی  قیامت،  مواقف  صغری، 

آخرت، حبط، تعدد بهشت و درجات آن آشنا می شوند.

کتاب در 408 صفحه توسط انتشارات نبأ، در سال 1392 منتشر  این 

شده است.



دوره عمومی/ سال سوم /معادشناسی64

 عنوان کتاب : منشور جاوید )جلد 9(

 پدیدآورنده:   جعفر سبحانی
  مشخصات نشر :  مؤسسه امام صادق، سال 1394، قم

-----------------------------------------

همانگونــه کــه قبــاًل اشــاره شــد منشــور جاویــد چهــره تــازه ای از تفســیر قــرآن 

کــه از آثــار و تألیفــات  و نخســتین تفســیر موضوعــی بــه زبــان فارســی اســت 

ارزشــمند آیــة اهلل جعفــر ســبحانی تبریــزی می باشــد. در این کتــاب چهارده 

جلدی حدود بیست موضوع از مباحث عقلی، اجتماعی و اخالقی قرآن 

گرفتــه اســت. مطــرح شــده بــه صــورت روشــن و موضوعــی مــورد بررســی قــرار 

جلــد نهــم منشــور جاویــد دربــاره معــاد و روز بازپســین اســت. در ایــن جلد 

معــاد در برنامــه پیامبــران پیشــین، دالیــل قطعــی بــودن معــاد، منکــران معاد 

کیفیــت معــاد از نظــر جســمانی و روحانــی و... مــورد بحــث و  و ســرانجام، 

گرفتــه اســت. بررســی قــرار 

کــرده و بــه تفســیر  نویســنده در هــر بخــش، آیــات مرتبــط بــا موضــوع را نقــل 

و تبییــن آنهــا پرداختــه اســت.

کتــاب در ســال 1394 از ســوی مؤسســه امــام صــادق منتشــر  ایــن 

شــده اســت.



65 دوره عمومی/ سال سوم / عقائد استداللی

عنوان کتاب :  عقائد استداللی

 پدیدآورنده:    علی ربانی گلپایگانی
  مشخصات نشر : نشر هاجر، سال 1393، قم

-----------------------------------------

جلــد اول ایــن کتــاب مجموعــه ای از عقایــد شــیعه در بــاب خداشناســی 

ــه شــده. در  ــه صــورت اســتداللی ارائ کــه ب و افعــال و صفــات الهــی اســت 

کالمــی بــر پایــه الهیــات اســالمی و از  ایــن اثــر، یــك دوره مســائل اعتقــادی و 

منظــر مذهــب شــیعه امامیــه بــر اســاس معــارف عقلــی و نقلــی مطــرح شــده 

و آرای متفکــران اســالمی در ایــن بــاره منعکــس گردیــده اســت. در این جلد 

بــه بحــث دربــاره ضــرورت خداشناســی، راه هــای شــناخت خداونــد از راه 

فطــرت و برهــان نظــم، حــدوث و امــکان و وجــوب پرداختــه شــده و اقســام 

توحیــد ماننــد توحیــد صفاتــی، توحیــد ذاتــی، توحیــد در خالقیــت، توحیــد 

در ربوبیــت و توحیــد در عبــادت، اثبــات و تبییــن شــده و ادلــه عقلــی 

گردیــده اســت. در ادامــه بــه بحــث دربــاره  و نقلــی مربــوط بــه آنهــا بیــان 

مهم تریــن صفــات خداونــد ماننــد صفــت علــم، قــدرت، اختیــار، حیــات، 

کالم الهــی، صفــات ثبوتیــه و  ازلــی و ابــدی بــودن، اراده و مشــیت الهــی، 

ســلبیه خداونــد پرداختــه شــده و مبانــی عقلــی مربــوط بــه عــدل الهــی و 

براهیــن عقلــی مربــوط بــه فــروع آن ماننــد مســئله شــرور، اختیــار انســان، جبــر 

و اختیــار و شــبهات مربــوط بــه آن و وجــوب تکلیــف بــرای بشــر و لطــف 

گردیــده اســت. بــرای خداونــد تبییــن 

ــه راهنمــا  ــوط ب ــی مباحــث اعتقــادی مرب کتــاب تبییــن عقالن جلــد دوم 
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صــورت  بــه  جلــد  ایــن  در  نگارنــده  اســت.  شناســی  فرجــام  و  شناســی 

اســتداللی، اصلی تریــن مباحــث عقیدتــی را مطابــق با اصول عقاید شــیعه 

کــرده و بــه شــبهات مطــرح در ایــن زمینــه پاســخ داده اســت.  امامیــه ارائــه 

نگارنــده نخســت بــه چیســتی دیــن و ضــرورت آن اشــاره نمــوده و ســپس بــه 

بحــث دربــاره فلســفه نبــوت، چیســتی وحــی، نبــوت و عصمــت پیامبــران، 

نبــوت در اســالم و  نبــوت خــاص پیامبــر اســالم، مســاله خاتمیــت 

پویایــی دیــن اســالم در پاســخ گویی بــه همــه نیازهــای بشــر می پــردازد. وی 

در ادامــه برخــی دیگــر از مهم تریــن اصــول اعتقــادی شــیعه امامیــه ماننــد 

حقیقــت و فلســفه امامــت، صفــات و شایســتگی های امــام، نصــوص 

ــت و  ــبهات مهدوی ــی ش ــت، بررس ــفه غیب ــات، فلس ــرآن و روای ــت در ق امام

تعــداد امامــان از دیــدگاه شــیعه را مــورد بحــث و بررســی قــرار داده اســت. در 

کتــاب مباحــث مربــوط بــه معــاد، بــرزخ، قیامــت، مــرگ،  بخــش دیگــری از 

کتــاب در قیامــت، تجســم اعمــال، مســاله  معــاد جســمانی، حســاب و 

ــت. ــده اس گردی ــان  ــتاخیز بی ــانه های رس ــفاعت و نش ش

ایــن کتــاب توســط مرکــز نشــر هاجــر )وابســته بــه مرکــز مدیریــت حــوزه هــای 

علمیــه خواهــران( در ســال 1393 در دو جلــد منتشــر شــده اســت.



67 دوره عمومی/ سال سوم / عقاید  استداللی

 عنوان کتاب : آموزش کالم اسالمی*

 پدیدآورنده:    محمد سعیدی مهر
  مشخصات نشر : کتاب طه، سال 1395، قم

-----------------------------------------

کالم اســالمی، در دو جلــد بــه منظــور ارائــه متنــی آموزشــی  کتــاب آمــوزش 

کــه جلــد  گیــران علــم کالم در ســطح متوســط نگاشــته شــده اســت  بــرای فرا

اول بــه مباحــث خداشناســی اختصــاص دارد و در جلــد دوم مباحــث 

راهنمــا شناســی )نبــوت و امامــت( و معــاد شناســی طــرح شــده اســت. 

کالمــی را  کلــی مباحــث  کــرده تــا در حــد امــکان هندســه  مؤلــف ســعی 

کنــد و در مــواردی هــم بــه پیشــینه تاریخــی آن  در انگارهــای منجســم ارائــه 

پرداختــه اســت. بیــان جایــگاه و ربــط بیــن مباحــث، بیــان ســاده مباحــث 

کیــد بر نظریه مشــهور  فلســفی، ارائــه خالصــه مطالــب در پایــان هــر فصــل و تا

کالمــی اســت. کتــاب  علمــا از دیگــر ویژگی هــای ایــن 

کالم در چهار  کتاب بعد از بیان تعریف، روش و قلمروی علم  جلد اول 

بخش به مباحث خدایابی، توحید، صفات الهی و افعال الهی می پردازد.

اهمیــت، مراتــب و ضــرورت بحــث خداشناســی، راه هــای عمومــی و 

ــان  ــم و بره ــان نظ ــرت، بره ــب راه فط ــدا در قال ــه خ ــیدن ب ــی رس اختصاص

وجــوب و امــکان از عناویــن مباحــث بخــش اول اســت.

توحید،  مراتب  و  اقسام  توحید،  معنای  بیان  از  بعد  دوم،  بخش  در 

مطرح  شرک  به  مربوط  مباحث  و  سنت  و  قرآن  دیدگاه  از  توحید  مبانی 

صفات،  بندی  تقسیم  همچون  مباحثی  سوم  بخش  در  است.  شده 
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راه های  الهی،  اوصاف  شناخت  امکان  درباره  اندیشمندان  نظریه های 

شناخت اوصاف الهی، ابعاد مختلف علم، قدرت، حیات، اراده، کالم، 

است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سلبی  صفات  و  الهی  حکمت  صدق، 

کــه  الهــی اختصــاص دارد  افعــال  بــه  نیــز  اول  از جلــد  بخــش چهــارم 

مباحثــی همچــون ُحســن و قبــح عقلــی، غایتمنــدی افعال خداونــد، عدل 

الهــی، قضــا و قــدر و جبــر و اختیــار در آن مطــرح شــده اســت.

جلد دوم کتاب نیز در سه بخش به مباحث نبوت، امامت و معاد می پردازد.

در بخــش پنجــم مباحــث مربــوط بــه نبــوت همچــون فلســفه نبــوت، 

و  پیامبــران  امتیــازات  پیامبــران،  شــناخت  راه هــای  بعثــت،  ضــرورت 

مبحــث پیامبــر اســالم حضــرت محمــد مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.

کــه شــامل  کتــاب نیــز بــه مباحــث امامــت اختصــاص دارد  بخــش ششــم 

مباحثــی همچــون تعریــف امــام و امامــت، ویژگــی هــای امــام، امامــت 

گانــه  حضــرت علــی و آیــات مربــوط بــه والیــت ایشــان، امامــان دوازده 

ــت. ــدی اس ــام مه و ام

ــه معــاد از قبیــل اهمیــت اصــل معــاد  ــوط ب در بخــش پایانــی مســائل مرب

در کالم، معنــای لغــوی و اصطالحــی معــاد، حقیقــت انســان، مــرگ، بــرزخ، 

معــاد و شــبهات مربــوط بــه آن، معــاد در قــرآن و ســنت، ســیمای معــاد و 

بهشــت و دوزخ مطــرح شــده اســت.

کتــاب را در دو جلــد در ســال 1395 منتشــر  مؤسســه فرهنگــی طــه ایــن 

ســاخته اســت.



کتابشناسی سیر مطالعاتی
کالم اسالمی  عقاید و 

دوره پیشرفته
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 عنوان کتاب : الهیات در نهج البالغه

 پدیدآورنده:    لطف اهلل صافی گلپایگانی
  مشخصات نشر : دفتر انتشارات اسالمی، سال 1391، قم

-----------------------------------------

نویســنده در ایــن کتــاب کوشــیده اســت تصویــری دقیــق و گویــا از نظــرگاه 

ــت،  ــد. وی نخس ــیم نمای ــالمی ترس ــی اس ــاره جهان بین ــی درب ــام عل ام

طــی مقدماتــی بــه معرفــی فصــول و مباحــث الهیــات در نهــج  البالغــه 

پرداختــه و بــه تشــریح براهیــن و ادلــه اثبــات وجــود خــدا می پــردازد و بــر ایــن 

کــه انســان فطرتــًا خداشــناس اســت و خداشناســی و  کیــد مــی ورزد  نکتــه تا

خداجویــی ریشــه در فطــرت او دارد. مؤلــف ســپس قواعــد و ضوابط فلســفه 

الهــی را بــر محــور توحیــد بــا اســتناد بــه فرازهــای متنوعــی از خطبه هــای 

مختلــف نهــج  البالغــه تبییــن نمــوده و مبحــث توحیــد را از دو بعــد توحیــد 

کنــدوکاو قــرار داده و در مباحــث  ذاتــی، توحیــد صفاتــی و افعالــی مــورد 

ــلبیه،  ــات س ــد، صف ــدرت خداون ــم و ق ــه، عل ــات ثبوتی ــاره صف ــی درب پایان

صفــات و اســماء خداونــد، عــدل الهــی و نیــز ســنن تکوینــی و تشــریعی بــا 

استشــهاد بــه ســخنان امــام علــی ســخن می گویــد.

دفتــر انتشــارات اســالمی )وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم( 

کــرده اســت. کتــاب را در ســال 1391 منتشــر  ایــن 
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 عنوان کتاب : توحید در نگاه عقل و دین

 پدیدآورنده:    محمد باقر شریعتی سبزواری
  مشخصات نشر : مؤسسه بوستان کتاب، سال 1390، قم

-----------------------------------------

در ایــن کتــاب راه هــای خداشناســی، چگونگی شــناخت خــدا، مرزهای 

توحیــد و شــرک، توحیــد در عبــادت، توحیــد و توســل، توحیــد افعالــی مــورد 

بررســی قــرار گرفته انــد. روش بیــان مطالــب در ایــن کتــاب برون دینی اســت 

و تنهــا بــه دالیــل عقالنــی، وجدانــی، فطــری و روانــی تکیــه شــده و از مســائل 

گــر آیــه و حدیثــی هــم آورده شــده، بیشــتر  کامــاًل پیراســته اســت و ا تعبــدی، 

جنبــه راهنمایــی دارد و عقــل و فطــرت را شــکوفا مــی ســازد. 

ــه  ــاره »توحیــد« ارائ کتــاب، در ســیزده عنــوان، مطالــب مفیــدی درب ایــن 

می دهــد. ضــرورت بحــث دربــاره خداشناســی، راه هــای خداشناســی، 

 ،قــرآن و راه هــای خداشناســی، راه هــای خداشناســی از نــگاه امــام علی

علــل گرایــش بــه مادیگــری، چگونــه دربــاره خدا بیندیشــیم؟ شــناخت خدا 

بــه صفــات و اســماء، توحیــد و شــرک ذاتــی، توحیــد در عبــادت، توحیــد و 

ــا، توحیــد در عبــادت و توســل، توحیــد افعالــی و مســاله قضــا و  ی شــرک و ر

کتــاب حاضــر را تشــکیل می دهنــد.  قــدر، عناویــن 

بوســتان  از ســوی مؤسســه  کتــاب در 400 صفحــه در ســال1390  ایــن 

کتــاب راهــی بــازار نشــر شــد.
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 عنوان کتاب : خدا در حکمت و شریعت*

 پدیدآورنده:   محمد حسن قدردان قراملکی
سال  اسالمی،  واندیشه  فرهنگ  پژوهشگاه   : نشر  مشخصات    

1394، قم

-----------------------------------------

تبیین  به  جامع نگرانه  رویکرد  با  شریعت  و  حکمت  در  خدا  کتاب 

فلسفی  و  عقلی  مباحث  استقرای  با  نویسنده  می پردازد.  خداشناسی 

خداشناسی و تطبیق آنها بر نصوص دینی به این ره آورد رسیده که اکثریت 

مباحث عقلی ای که فالسفه در قرون متمادی به تبیین آن پرداخته اند، در 

گرفته  نصوص دینی اسالم )قرآن و روایات نبوی و علوی( مورد اهتمام قرار 

کتابخانه ای از نوع توصیفی و تحلیلی است، به  است. روش این تحقیق 

که نویسنده نخست اصل نظریه را با رویکرد عقلی و فلسفی  این صورت 

تقریر نموده، سپس با گزارش آیات و روایات مربوطه و تبیین آنها با اشاره به 

تفاسیر فالسفه اسالمی به مقایسه و تطبیق آن دو می پردازد. این کتاب در 

کلیات، فصل دوم، اصطیاد  چهار فصل سامان یافته است: فصل اول، 

براهین عقلی اثبات خدا از نصوص دینی، فصل سوم، اصطیاد براهین 

عقلی توحید از نصوص دینی، فصل چهارم، تلخیص و نتیجه گیری.

کتاب خدا در حکمت و شریعت به کوشش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی در سال 1394 در 499 صفحه منتشر شده است.
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 عنوان کتاب :  جهان شناسی)مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن جلد2(

 پدیدآورنده:   محمد تقی مصباح یزدی
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسۀ  انتشارات   : نشر  مشخصات    

خمینی، سال 1391، قم

-----------------------------------------

کــه در آن، عالمــه مصبــاح  کتاب هایــی اســت  معــارف قــرآن مجموعــه 

کریــم پرداخته انــد و از جملــه  یــزدی بــه دســته بندی موضوعــی آیــات قــرآن 

کتــاب بخــش دوم  ــع ایشــان محســوب می شــود. ایــن  ــار ابتــکاری و بدی آث

ــق  ــری و تحقی ــس از بازنگ ــه پ ک ــت  ــرآن اس ــارف ق ــث مع ــه مباح از مجموع

مجــدد بــه صــورت متــن درســی بــرای 2 واحــد تدویــن شــده اســت. ایــن 

کــه در  کتــاب پژوهشــی در قلمــرو مباحــث جهــان شناســی در قــرآن اســت 

ــاب  ــرآن در ب ــدگاه ق ــه دی ــه ارائ ــده و ب ــم ش ــانزده درس تنظی ــل و ش ــج فص پن

کیهــان، پدیده هــای جــوی، زمینــی، موجــودات عالــم از  مســائل مربــوط بــه 

ــردازد. کرســی می پ ــه عــرش و  ــوط ب قبیــل فرشــتگان، جــن و مســائل مرب

کتــاب  »قــرآن و مســائل جهــان شــناختی« عنــوان فصــل نخســت ایــن 

اســت کــه در آن بــه تبییــن اهــداف و نگرش هــا دربــاره آیــات جهان شناســی 

و شــیوه صحیــح مواجهــه بــا آنهــا پرداختــه شــده اســت. فصــل دوم به بحث 

کیهانــی و پدیــده هــای جــوی  »آفرینــش جهــان« اشــاره دارد. پدیده هــا ی 

و نیــز پدیده هــای زمینــی و رابطــه پدیده هــای زمینــی بــا جــوی از جملــه 

کتــاب بــا عنــوان »پدیــده هــای  کــه در فصــل ســوم ایــن  موضوعاتــی اســت 

جهــان و حکمــت آفرینــش آنهــا« آمــده اســت. »فرشــتگان« عنــوان فصــل 
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کــه در آن بــه بیــان اوصــاف فرشــتگان، اختــالف  کتــاب اســت  چهــارم ایــن 

رتبــه آنهــا و نــوع و مــاده خلقــت ایشــان و نیــز وظایــف و افعــال آنهــا پرداختــه 

شــده اســت. »جــن و شــیطان« پنجمیــن فصل کتاب اســت کــه به توضیح 

و تشــریح اوصــاف و افعــال فرشــتگان، مــاده آفرینــش جــن و مفهــوم شــیطان 

ــردازد. کارهــای ابلیــس و. .. می پ و 

کتــاب را  انتشــارات مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( ایــن 

کــرده اســت. در ســال 1391 منتشــر 
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 عنوان کتاب :  جهان شناسی در قرآن*

 پدیدآورنده:   حسن رضا رضایی
  مشخصات نشر : مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سال 1389، قم

-----------------------------------------

کتاب هــای پرســمان دینــی  کتــاب جهــان شناســی در قــرآن از مجموعــه 

کــه بــه پاســخ گویی ســؤاالت مطــرح شــده دربــاره جهان شناســی و  اســت 

موجــودات جهــان از منظــر قــرآن اختصــاص یافتــه و بــا اســتفاده از نظریــات 

دانشــمندان و مفســران معاصــر، بــه تحلیــل آیــات پرداختــه اســت. فصــل 

کلیاتــی دربــاره هــدف از خلقــت جهــان، موجــودات  کتــاب، بــه بیــان  اول 

و انســان اختصــاص یافتــه اســت. فصــل دوم بــه بررســی اجــزای آســمان و 

زمیــن و برخــی پدیده هــای موجــود در آن؛ نظیــر بــاد و طوفــان و قــدرت جاذبه 

زمیــن پرداختــه و در فصــل ســوم، موجــودات زنــده در قــرآن مــورد بررســی قــرار 

گرفته انــد. فصــل آخــر بــه هــدف از خلقــت موجــودات نامرئــی اشــاره دارد و 

تمثــل آنهــا بــه شــکل بشــر، امــکان تاثیرگــذاری آنهــا در روح و جســم، امــکان 

ــرار  کنــدوکاو ق ــان زندگی شــان مــورد  تســخیر آنهــا توســط انســان و نحــوه پای

گرفتــه اســت.

کتــاب در 168 صفحــه از ســوی مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه قــم و  ایــن 

بــا همــکاری مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای فرهنگــی حــوزه علمیــه قــم در 

ســال 1389 روانــه بــازار نشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :  انسان شناسی اسالمی

 پدیدآورندگان:   رضا برنجکار  - علی نقی خدایاری
  مشخصات نشر : دفتر نشر معارف، سال 1390، قم

-----------------------------------------

انسان شناسی اسالمی درصدد بیان مهم ترین معارف اعتقادی اسالم 

درباره انسان است. در این اثر کوشش به عمل آمده تا مطالب مطرح شده 

کریم و احادیث معصومان  مستند به منابع اصیل دینی یعنی آیات قرآن 

شارحان  و  قرآن  مفسران  سخنان  و  آرا  از  مسیر  این  در  و  باشد   

موضوعات  در  وحیانی  آموزه های  که  آنجا  از  گیرد.  می  بهره  احادیث 

معرفتی و اعتقادی اغلب تعبدی نبوده و ارشاد به حکم عقل یا تذکر به 

در  متنوع است.  این لحاظ  از  نیز  کتاب  این  امور وجدانی اند، محتوای 

مهمی،  مباحث  در  دینی  شناسی  انسان  ویژگی های  از  یکی  حقیقت، 

مانند رابطه انسان با خدا و جبر و اختیار، تذکری و وجدانی بودن آموزه های 

که انسان پس از مواجهه با داده های وحی درباره  آن است؛ به این معنا 

خود، حقیقت آن را با عقل یا فطرت خود عمیقًا درمی یابد و درستی آن را 

وجدان می¬کند.

کتاب در ُنه فصل تنظیم و نگاشته شده است. فصل نخست به  این 

کلیاتی درباره مفهوم و ضرورت انسان شناسی اختصاص دارد و در فصل 

دوم، آفرینش انسان و عوالم وجودی او جای گرفته اند.

و  انسان می پردازند  به ساحت های وجودی  و چهارم   فصل های سوم 

مسائلی نظیر جسم و روح، فطرت، عقل، شهوت و آزادی، علم و دانش، 
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امیال، جبر و اختیار، سرنوشت و قضا و قدر و طبیعت انسان و خیر و شر 

بودن آن را عنوان می¬کنند.

بررسی فلسفه حیات انسان در فصل پنجم این کتاب جای دارد و فصل 

بعدی به کرامت و منزلت انسان و فصل هفتم به مباحث سعادت و کمال 

انسان می پردازد. رابطه انسان با خدای در فصل هشتم و رابطه انسان با 

جامعه و جهان هستی در فصل نهم عنوان شده اند.

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  به  وابسته  معارف  نشر  دفتر 

 232 در  را  اسالمی  انسان شناسی  کتاب  نخست  چاپ  دانشگاه ها، 

صفحه وزیری در سال 1390 منتشر کرده است.
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 عنوان کتاب :   انسان شناسی

 پدیدآورنده:   محمود رجبی
  مشخصات نشر : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 

سال 1390، قم

-----------------------------------------

که در علوم انسانی  بحث »انسان شناسی« محور تمام مطالعاتی است 

انجام می گیرد. به عبارت دیگر، »انسان شناسی« به مثابه محور مشترک 

و حلقه اتصال میان همه رشته های علوم انسانی عمل می کند. از سویی 

دیگر، انسان به واسطه وجود چند بعدی و ذومراتب خویش، می تواند با 
گیرد. انسان شناسی دینی  روش های مختلف شناختی، مورد بررسی قرار 

و انسان شناسی غیر دینی دو گونه از این روش ها است. در این کتاب به انسان 

شناسی با استفاده از آموزه های دینی پرداخته شده و اهتمام نویسنده  بر    بررسی 

محورهای اساسی انسان شناسی و تبیین دیدگاه های انسان شناختی برگرفته 

از قرآن و آموزه های اسالمی است. وی، به روش کالسیك و با استناد به آیات و 

احادیث، استدالل های عقلی و منابع جدید غربی و اسالمی این سرفصل ها 
را بررسی کرده است. مفهوم انسان شناسی، اومانیسم یا انسان مداری، از خود 
بیگانگی آفرینش انسان، سرشت انسانی، جایگاه انسان در نظام آفرینش، 
کمال نهایی و رابطه دنیا و آخرت. او نتیجه  آزادی و اختیار، مبادی اختیار، 
که شناخت هویت واقعی انسان، هدف از آفرینش اوست، و  گرفته است 

کنار  گرو بهره گیری از رهاوردهای وحیانی، در  چگونگی دستیابی به آن، در 
دستاوردهای قطعی عقلی و تجربی است.این کتاب توسط مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی)ره(، در سال 1390 منتشر شده است.
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 عنوان کتاب :  مبانی انسان شناسی در قرآن*

 پدیدآورنده:   عبداهلل نصری
  مشخصات نشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، سال 1394، تهران

-----------------------------------------

گــون انسان شناســی، اعــم از مقولــه شــناخت  گونا کتــاب، ابعــاد  در ایــن 

انســان و جایــگاه و نقــش وی در عالــم هســتی مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. 

گویــا  نویســنده، دیــدگاه عمیــق و روشــن قــرآن را دربــاره انســان بــه شــیوه هــای 

کتــاب در پانــزده بخــش و بــا ایــن عناویــن تنظیــم  کــرده اســت.  تبییــن 

گردیــده اســت: انســان معمــای قــرون و اعصــار، انســان و مســئله شــناخت، 

آفرینــش انســان؛ معماهــای وجــود انســان، ابعــاد وجــودی انســان و نیازهــای 

او، طبیعــت و فطــرت انســان، ارزش هــا و مقــام انســان؛، عوامل و موانع رشــد 

انســان و انســان و آزادی.

مؤلــف در بخــش آفرینــش انســان، دو نظریــه ثبــوت انــواع و تحــول انــواع را 

مــورد بررســی قــرار داده اســت. بــر اســاس نظریــه ثبــوت انــواع همــه موجــودات 

گیــاه یــا  کــه هــر  از آغــاز مســتقل بوده انــد و نظریــه تحــول انــواع بیــان می کنــد 

گیــاه یــا جانــوران دیگــر بــه دســت آمــده اســت.  جانــوری از 

کتــاب بــه بررســی ارزش و مقــام انســان  نگارنــده در قســمت دیگــری از 

کرامــت ذاتــی او اشــاره می کنــد.  پرداختــه، بــه مقــام خلیفــهݑ اللهــی انســان و 

در بخشــی از ایــن اثــر عوامــل رشــد انســان از نــگاه قــرآن علــم و تفکــر، ایمــان و 

کتــاب بــه بیماری هــای  عمــل صالــح دانســته شــده اســت. مؤلــف در ایــن 
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انســان از دیــدگاه قــرآن نیــز پرداختــه و ســه نظریــه معتزلــه، اشــاعره و امــر بیــن 

االمریــن دربــاره آزادی انســان را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

کتــاب بــه کوشــش ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه  ایــن 

کتــاب شــد. اســالمی در 481 صفحــه در ســال 1394 روانــه بــازار 
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 عنوان کتاب :  انسان شناسی اسالمی*

 پدیدآورنده:   عبدالحسین خسروپناه با همکاری جمعی از پژوهشگران
  مشخصات نشر : دفتر نشر معارف، سال 1395، قم

-----------------------------------------

انســان شناســی اســالمی از دریچــه تطبیقــی، رویکــرد اســالمی بــه مبانــی 

کتــاب در دوازده فصــل ســامان  انســان شناســی را واکاوی می کنــد. ایــن 

کلیــات انسان شناســی و ضــرورت  کــه فصــل اول آن بــه بیــان  یافتــه اســت 

طــرح مســائل انسان شــناختی پرداختــه اســت.

ســاحت های وجودی انســان، انســان و نیازهای او، فطرت انســان، عقل و 

گاهی انســان، آزادی و مســئولیت انســان، معنویت، کمال انســان، عوامل  آ

و موانــع کمــال انســان، از خودبیگانگــی، مقایســه انسان شناســی اســالمی با 

دو مکتب فکری فلسفی اومانیسم و اگزیستانسیالیسم، انسان در اندیشه 

کتــاب اســت. برخــی متفکــران بــزرگ اســالمی عناویــن ده فصــل دیگــر 

ــرای بحــث و بررســی  ــده و ب گردی ــان هــر فصــل پرســش هایی طــرح  در پای

خواننــدگان  و  دانشــجویان  بیــن  در  تحقیــق  انگیــزه  ایجــاد  و  بیشــتر 

عالقه منــد ســؤاالتی مفهومــی و اســتنباطی هــم طــرح شــده اســت و منابــع 

کتاب هایــی جهــت مطالعــه بیشــتر و حتــی پژوهــش در پایــان هــر فصــل  و 

ارائــه شــده اســت.

از  انســان  شناســی اســالمی در 384 صفحــه وزیــری، در ســال 1395 

ســوی دفتــر نشــر معــارف منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :   وحی و نبوت در قرآن )تفسیر موضوعی قرآن کریم جلد3(

 پدیدآورنده:   عبداهلل جوادی آملی
  مشخصات نشر : مرکز نشر اسرا، سال 1393، قم

-----------------------------------------

کریم  قرآن  موضوعی  تفسیر  جلدی  هیجده  مجموعه  از  جلد  سومین 

به مبحث وحی و نبوت اختصاص دارد. آیت اهلل جوادی آملی در این 

تفسیر با استناد به منابع و تفاسیر مختلف از جمله: تفسیر برهان، المیزان، 

مجمع البیان، ملل و نحل، میزان الحکمه، شرح فصوص الحکم،  آیات 

کرده است. مجلد حاضر، با مقدمه ای  مربوط به نبوت و وحی را تفسیر 

درباره ضرورت نبوت از منظر عقلی و نقلی و راه های شناخت نبوت آغاز 

کتاب ذیل سه بخش با این عناوین تدوین می گردد:  می شود. مباحث 

وحی )تعریف وحی، اثر روحی، اثر وحی، ریشه های انکار وحی، نتایج و آثار 

انکار وحی(، نبوت عام )اهداف و فواید نبوت، عصمت پیامبر، حکمت 

)دالیل  خاص  نبوت  و  عصمت(  ویژگی های  روایات،  در  پیامبر  بعثت 

نبوت پیامبر، معجزات پیامبر، نوید پیامبران پیشین، قراین و ویژگی های 

تفصیلی،  فهرست های  کتاب  انتهای  در  خاتمیت(.  محمد،  حضرت 

است.  رسیده  چاپ  به  مراجع  و  کتب  اعالم  موضوع،  روایات،  آیات، 

کتــاب در ســال 1393 از ســوی مرکــز نشــر اســرا در 496  چــاپ ششــم 

صفحــه وزیــری عرضــه شــده اســت.
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 عنوان کتاب :   وحی شناسی

 پدیدآورنده:   مصطفی کریمی
  مشخصات نشر : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 

سال 1387، قم

-----------------------------------------

کتــاب، بــا هــدف پاســخگویی بــه مســائل وحــی، بــه  ویــژه تحلیــل آن  ایــن 

و نقــش فرشــته و پیامبــر در ایــن زمینــه، بــا نگاهــی نــو، جامــع و دقیــق  تدوین 

یافتــه اســت. متــن حاضــر، در شــانزده درس فراهــم آمــده اســت. در هر درس 

اهــداف، پیــش ســازمان دهنده، فعالیــت ضمــن درس، چکیــده، پرســش، 

منابــع بــرای مطالعــه بیشــتر و موضــوع تحقیــق طراحــی و ارائــه شــده اســت. 

کاربردهــای لغــوی و قرآنــی وحــی و مفهــوم اصطالحــی آن، نقــد  مفهــوم و 

دالیــل منکــران، پاســخ بــه دالیــل عــدم ضــرورت وحــی و بررســی دالیــل 

حکمــا و متکلمــان در اثبــات ضــرورت آن، دیدگاه هــای مادی گرایــان و 

منکــران وحــی، بررســی عوامــل و آثــار تحلیــل وحــی بــه تجربــۀ پیامبــران، 

بیــان تحلیــل عقلــی حکمــا از وحــی، حضــوری بــودن وحــی، اقســام وحــی، 

وحــی الهــی بــه پیامبــران، دالیــل عقلــی و نقلــی ســالمت وحــی، اصنــاف 

فرشــتگان وحــی، آغــاز نــزول وحــی، فــرق وحــی بــا مفاهیمــی همچــون 

حدیــث قدســی، تجربــۀ نبــوی، تحدیــث، الهــام، حدیــث نبــوی، عرفــان و 

القائــات شــیطانی و وحــی  در دیــن یهــود و مســیحیت، از موضوعــات مــورد 

کتــاب اســت.  بحــث در ایــن 

دومیــن چــاپ وحــی شناســی در ســال 1387 توســط موسســه آموزشــی و 

پژوهشــی امــام خمینــی )ره( در 424 صفحــه وزیــری منتشــر شــده اســت.
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عنوان کتاب :   پژوهشی در عصمت معصومان 

 پدیدآورندگان:   حسن یوسفیان- احمد حسین شریفی
اندیشه اسالمی، سال  و  فرهنگ  پژوهشگاه   :   مشخصات نشر 

1388، تهران

-----------------------------------------

کتــاب بــا بیانــی تحلیلــی بــه بررســی دالیــل عقلــی و نقلــی عصمــت  ایــن 

انبیــاء پرداختــه اســت. مهمتریــن مباحث مطرح شــده در این کتاب 

عبارت انــد از: معنــا وحقیقــت عصمــت، امــکان عصمــت، عصمــت و 

تاریخچــه  اختیــار، عصمــت و موهبــت، عصمــت در دوران طفولیــت، 

عصمــت در ادیــان مختلــف و در میــان مســلمانان، بررســی شــبهاتی دربــاره 

مبــدأ اندیشــه  عصمــت، عصمــت انبیــا در مقــام تلقــی و ابــالغ وحــی، 

دالیــل عقلــی و نقلــی عصمــت در مقــام تلقــی و ابــالغ وحــی، عصمــت 

در اعتقــادات و دالیــل ایــن نــوع از عصمــت، بررســی شــبهات ناظــر بــه 

در  عصمــت  نســیان،  و  خطــا  در  عصمــت  پیامبــران،  عملــی  عصمــت 

مذاهــب و مکاتــب دیگــر، عصمــت اهــل بیــت و دالیل عقلــی و نقلی 

آن،  بررســی آیــات اولــی االمــر و تطهیــر در ایــن زمینــه، عصمــت فرشــتگان و 

ادلــه عقلــی و نقلــی آن.

ــه همــت انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و  کتــاب در ســال 1388 ب ایــن 

ــازار نشــر شــده اســت. ــه ب اندیشــه اســالمی در 392 صفحــه منتشــر و روان
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 عنوان کتاب :   معجزه در قلمرو عقل و دین

 پدیدآورنده:   محمد حسن قدردان قراملکی
  مشخصات نشر : مؤسسه بوستان کتاب، سال 1387، قم

-----------------------------------------

کتــاب معجــره در قلمــرو عقــل و دیــن تحلیلــی دربــاره حقیقــت معجــزه 

ــم  کالمــی قدی ــع  ــا بهره گیــری از مناب و ارزش معرفتــی آن اســت. نویســنده ب

بــه نقــش معجــزه در شــناخت پیامبــران و صــدق  بــا اشــاره  و جدیــد و 

ادعاهــای آنــان، بــه بررســی واژه معجــزه و واژه هــای متــرادف بــا آن، چــون 

آیــه، بینــه و برهــان پرداختــه و دیدگاه هــای متکلمــان اســالمی را دربــاره 

کتــاب عبــارت اســت از: اقســام  آن توضیــح داده اســت. ســرفصل های 

معجــزه، تفــاوت معجــزه بــا ســحر و کرامــت، فاعــل معجــزه، نقــش پیامبــران 

در معجــزه، و رابطــه معجــزه بــا اصــل علیــت و بررســی شــبهات منکــران 

اعجــاز و پاســخ آن.

کتاب برای بار دوم  کتاب در ســال 1387 از ســوی مؤسســه بوســتان  این 

در 272 صفحه وزیری منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :   خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل

 پدیدآورنده:   جعفر سبحانی تبریزی، مترجم: رضا استادی
  مشخصات نشر : انتشارات مؤسسه امام صادق، سال 1387، قم

-----------------------------------------

کتــاب دربــاره خاتمیــت اســت و مؤلــف محتــرم تــالش  موضــوع ایــن 

داشــته عــالوه بــر ایــن کــه خاتمیــت را از منظــر قــرآن و حدیــث و عقل بررســی 

کــه در ایــن موضــوع مطــرح شــده پاســخ بگویــد. کنــد، بــه شــبهاتی 

ایده آلیســت های قــرن بیســتم، گــواه گفتــار مــا از قــرآن، دالیــل شــیعه بــرای 

لــزوم تعییــن امــام معصــوم، مقــررات غیرثابــت، تشــریع غنــی و وســیع، 

و... از مباحــث ایــن کتــاب اســت. کتــاب یــاد شــده را آیــة اهلل رضا اســتادی 

بــه فارســی برگردانــده اســت.

ــادق در 256  ــام ص ــه ام ــوی مؤسس ــال 1387 از س ــاب در س کت ــن  ای

گردیــده اســت.  صفحــه چــاپ و منتشــر 
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 عنوان کتاب :   آئین خاتم*

 پدیدآورنده:   محمد حسن قدردان قراملکی
  مشخصات نشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

سال 1387، تهران

-----------------------------------------

نبــوت،  از  صحیحــی  و  روشــن  تبییــن  پژوهــش،  ایــن  اصلــی  هــدف 

خاتمیــت و فلســفه آن، همــراه بــا نقــد دیــدگاه هــا و رهیافت هــای متعــدد و 

کــه امــروزه در جامعــه علمــی نیــز مطــرح هســتند. گاه متفاوتــی اســت 

کــرده و بــه  ک هــای آن را مطــرح  آییــن خاتــم، جاودانگــی اســالم و مال

کمــال دیــن پرداختــه اســت. مؤلــف ضمــن نقــد دو  بحــث از جامعیــت و 

کــرده  ــی را تبییــن و اثبــات  ــدگاه اعتدال کثــری، دی ــدگاه حداقلــی و حدا دی

اســت و در همیــن راســتا  در پایــان بــه مــواردی از اصــول نظــام سیاســی و 

اقتصــادی اســالم اشــاراتی داشــته اســت.

جامعیت  و  جاودانگی  خاتمیت،  نبوت،  بخش:  سه  در  کتاب  این 

اسالم، تدوین شده است. بخش اول با عنوان »ماهیت، فلسفه و اهداف 

شناسی،  وحی  نبوت،  ماهیت  عناوین:  با  فصل  هفت  شامل  نبوت« 

فلسفه نیاز به نبوت و ضرورت آن، فلسفه تجدد نبوت، اهداف نبوت و 

کارکرد نبوت و پیامبران است. در  کامیابی پیامبران،  کارنامه و  پیامبران، 

بخش دوم با عنوان تحلیل خاتمیت، مطالب در چهار فصل: رهیافت 

پیامبر  خاتمیت  اثبات  خاتمیت،  فلسفه  خاتمیت،  به  مختلف  های 

ارائه شده  با مسائل و تئوری های مختلف  اسالم، نسبت خاتمیت 
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است. عنوان بخش سوم این اثر پژوهشی با جاودانگی و جامعیت اسالم 

و شامل دو فصل است. پلورالیزم دینی مبحث پایانی این کتاب است.

انتشارات  از سوی سازمان  کتاب در 712 صفحه در سال 1387  این 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر شده و در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است.
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و   عصمت بیت  اهل  نظر  در  قرآن  اعجاز    : کتاب  عنوان   

بیست نفر از علمای بزرگ اسالم

 پدیدآورنده:   سید رضا مؤدب
  مشخصات نشر : نشر احسن الحدیث، سال 1379، قم

-----------------------------------------

کتــاب ابعــاد مختلــف اعجــاز قــرآن در نــگاه امامــان شــیعه و  در ایــن 

علمــای بــزرگ اســالم و مستشــرقین بررســی شــده اســت. مطالــب کتــاب در 

پنــج قســمت تنظیــم شــده اســت: ضرورت اعجــاز قــرآن، اعجاز قــرآن از نظر 

معصومیــن و علمــای شــیعه، علمــای اهــل ســنت و اعجــاز قــرآن، 

بررســی وجــوه اعجــاز، مستشــرقین و اعجــاز قرآن. نویســنده در ابتدا، مســاله 

ضــرورت اعجــاز از طــرف پیامبــران را مطــرح، و رابطــه آن بــا قانــون علّیــت را 

توضیح داده، آنگاه اعجاز قرآن را با توجه به آیات تحّدی تشریح می  نماید.

در ادامه با توجه به فرمایشات ائمه معصومین درباره قرآن اعجاز آن 

را از دیدگاه آن بزرگواران بررسی کرده است. از طرف دیگر با توجه به تالیفات 

که از طرف علمای شیعه و اهل سنت در این باره نوشته شده،  متعددی 

دیدگاه های بیست نفر از آنها را متذکر شده، وجوه اعجاز را مورد بررسی قرار 

داده و مساله قول به صرفه را مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

نشر احسن الحدیث در سال 1379 این کتاب را در 224 صفحه منتشر 

کرده است.
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 عنوان کتاب :   تحریف ناپذیری قرآن

 پدیدآورنده:   فتح اهلل نجارزادگان
  مشخصات نشر : نشر مشعر، سال 1384، تهران

-----------------------------------------

در این کتاب دالیل سالمت و مصونیت قرآن از هرگونه تحریف بیان شده 

گرفته است.  و روایات تحریف نما در منابع فریقین مورد نقد و بررسی قرار 

کتاب دارای یک مقدمه و یک پیشگفتار است و در دو بخش اصلی 

تنظیم شده است: بخش اول، »سالمت قرآن از تحریف« دارای یک مقدمه 

گفتار اول، درآمد )ادله سالمت قرآن  گفتار ذیل است:  و مشتمل بر سه 

از تحریف( به بیان شش پرسش و پاسخ بدانها در این زمینه می پردازد؛ 

گفتار دوم، »بررسی مبانی نقد روایات تحریف قرآن«، مشتمل بر هیجده 

گفتار سوم، »بررسی و نقد احادیث  پرسش و پاسخ در این زمینه است؛ 

تحریف قرآن در منابع فریقین«، به 47 سؤال و پاسخ در این مورد می پردازد. 

گفتــار ذیــل  بخــش دوم، »بررســی و نقــد تردیدهــا و افتراهــا« مشــتمل بــر دو 

که ده پرســش و پاســخ  گفتار اول، »بررســی و نقد تردیدها و افتراها«  اســت: 

گفتــار دوم، »بررســی و نقــد افتراهــا« بــه بررســی  در ایــن موضــوع را در بــر دارد؛ 

کــه علیــه شــیعه در موضــوع تحریــف قــرآن وارد شــده طــی  و نقــد افترائاتــی 

ســی ســؤال و پاســخ بدان هــا پرداختــه اســت. 

کتــاب در 256 صفحــه وزیــری بــرای اولیــن بــار در ســال 1384 از  ایــن 

ســوی نشــر مشــعر منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :  پژوهشی در اعجاز علمی قرآن*

 پدیدآورنده:   محمد علی رضایی اصفهانی
  مشخصات نشر : انتشارات کتاب مبین، سال 1388، رشت

-----------------------------------------

کتــب روایــی، تفســیری، لغــوی و علــوم  نویســنده، بــا بهره گیــری از آیــات، 

طبیعــی، موضــوع اعجــاز علمــی قــرآن را در پنــج بخش بررســی کرده اســت. 

کلیاتــی دربــاره مســائل علمــی و تفســیر آن مطــرح  کتــاب  وی در بخــش اول 

ک هــا و معیارهــای معتبــر و صحیــح بــرای تفســیر علمــی قــرآن را بیــان  و مال

نمــوده و در ادامــه، موضــوع اعجــاز قــرآن و ابعــاد آن را بررســی می کنــد. در 

کیهــان شناســی و مســائل آن از جملــه، آغــاز  بخــش دوم، قــرآن و علــوم 

جهــان، مراحــل خلقــت جهــان، خلقــت هفــت آســمان و زمیــن و جاذبــه 

عمومــی را تشــریح نمــوده اســت. بخــش ســوم بــه قــرآن و علــوم ریاضــی 

کــه مســاله اعجــاز عــددی را مــورد بررســی قــرار داده اســت.  اختصــاص دارد 

کــه بحــث  بخــش چهــارم بــه قــرآن و علــوم زیســت شناســی مربــوط اســت 

پیدایــش حیــات در روی زمیــن و خلقــت انســان اولیــه و نظریــه تکامــل 

ــی  ــش پایان ــت. در بخ ــده در آن اس ــث ش ــائل بح ــن مس ــن از مهمتری داروی

موضــوع قــرآن و علــوم پزشــکی از جملــه: قــرآن و بهداشــت، قــرآن و درمــان 

ــرآن و اســرار خلقــت انســان را تشــریح نمــوده اســت.  بیماری هــا، ق

کــه می تــوان  کتــاب آیاتــی  کــه مؤلــف در ایــن  نکتــه قابــل ذکــر، ایــن اســت 

از آنهــا موضوعــات علمــی را اســتفاده نمــود )و بیانگــر اعجــاز علمــی قــرآن 

اســت( مطــرح و پــس از ذکــر آرای مفســرین دربــاره آنهــا، اعجــاز علمــی آیاتــی 
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کــه بــا مســائل علمــی مخالــف نبــود و از حالــت فرضیــه علمــی  را می پذیــرد 

کلــی در آمــده باشــد. بــودن خــارج شــده و بــه صــورت یــک قانــون و قاعــده 

کتــاب  عنــوان حکمت هــا و اســرار علمــی، یکــی از عناویــن عمومــی 

کــه پــس از طــرح موضــوع و آیــات دربــاره آن، حکمت هــا و اســراری را  اســت 

ــد.  ــردارد بیــان می نمای ــه در ب کــه آی

کتــاب 2 جلــدی را در   ســال 1388 منتشــر  کتــاب مبیــن ایــن  انتشــارات 

ســاخته اســت.
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 عنوان کتاب : تحریف قرآن؛ بررسی و نقد*

 پدیدآورنده:   سید علی حسینی میالنی
  مشخصات نشر :  انتشارات حقایق اسالمی، سال 1394، قم

-----------------------------------------

کریــم در منابــع روایــی  کتــاب بــه نقــد و بررســی شــبهه تحریــف قــرآن   ایــن 

و علمــی اهــل ســنت و شــیعه پرداختــه و تحریــف ناپذیــری قرآن را براســاس 

کتــاب  ــات وارده از معصومیــن  اثبــات می کنــد.  ــی و روای ــات قرآن آی

گیرنــده  کــه هــر یــک در بــر  مشــتمل بــر مقدمــه ای از مؤلــف و دو بــاب اســت 

گفتــار بــزرگان شــیعه  کتــاب ابتــدا  فصولــی چنــد اســت. در بخــش اول ایــن 

را در نفــی تحریــف یــادآوری شــده و ســپس ادلــه شــیعه دربــاره عــدم وقــوع 

ــم، احادیــث  کری ــد از آیاتــی از قــرآن  کــه عبارت ان ــم را  کری تحریــف در قــرآن 

کتــاب اهلل«،  کــه »حســبنا  گفتــه خلیفــه دوم   ،وارده از معصومیــن

اجمــاع، تواتــر قــرآن، اعجــاز قــرآن و غیــره، یــادآور می شــود. در فصلــی دیگــر از 

کتــاب، احادیــث شــیعی دال بــر وقــوع تحریــف مــورد نقــد قــرار می گیــرد. در 

کــه در پرتــو برخــی احادیــث شــیعی در  ادامــه بــه نقــد و پاســخ دهی شــبهاتی 

مــورد تحریــف قــرآن ایــراد شــده پرداختــه می شــود. ســپس راویــان احادیــث 

تحریــف در منابــع شــیعی معرفــی و جایــگاه ایشــان از نظــر علــم رجــال 

کتــاب بــه بررســی  یابــی قــرار می گیــرد. در بخــش دوم  و حدیــث مــورد ارز

دیــدگاه اهــل ســنت در مــورد شــبهه تحریــف پرداختــه شــده و احادیــث 

ــرار  ــی ق یاب ــان ایــن احادیــث مــورد نقــد و ارز ــع ســنی و راوی تحریــف در مناب

گرفتــه اســت.



97 دوره پیشرفته/ سال دوم/ اعجاز قرآن و نفی تحریف آن

و  مطرح  شده  ایراد  احادیث  گونه  این  طریق  از  که  شبهاتی  همچنین 

بدان ها پاسخ داده شده است. سپس به بیان نظرات و دیدگاه های اهل 

سنت در مورد موضوع تحریف و احادیث وارد شده در این باب پرداخته 

کتاب را به نقد و بررسی روایات وارده  شده است. نویسنده فصلی دیگر از 

و  قرآن  تدوین  و  جمع  باب  در  وارده  احادیث  قرآن،  در  خطا  وقوع  درباره 

احادیث نقصان قرآن اختصاص داده است. در آخرین فصل از کتاب هم 

به نقد و بررسی صحیح البخاری و صحیح مسلم پرداخته شده است. در 

این فصل دیدگاه عالمان سنی درباره دو شخصیت بخاری و مسلم و نیز 

صحیح مسلم و صحیح البخاری بیان شده و در نهایت، درباره عدالت 

و دانش صحابه مطالبی مطرح شده است.

چاپ اول  این کتاب در 640 صفحه از  در سال1394  از سوی انتشارات 

حقایق اسالمی منتشر شده است.
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 عنوان کتاب : امامت در بینش اسالمی

 پدیدآورنده:   علی ربانی گلپایگانی
  مشخصات نشر : بوستان کتاب، سال 1393، قم

-----------------------------------------

کتــاب امامــت در بینــش اســالمی بــه تبییــن جایــگاه امامــت در تفکــر 

کالمــی  اســالمی و طــرح مســئله وجــوب امامــت در فرقه هــای مختلــف 

اســالمی پرداخته اســت. کتاب در شــانزده فصل نگاشــته شــده و نویســنده 

کوشــیده اســت تــا اصــل  بــا تکیــه بــر منابــع اســالمی و بــه خصــوص شــیعی 

جایــگاه امامــت، وظایــف، مســئولیت ها، شــبهات مربــوط بــه آن و هــر آنچه 

کنــد. را بــه نوعــی بــه ایــن مســئله مربــوط مــی شــود، بــا بیانــی جامــع، تبییــن 

واژه شناســی و تعریــف امامــت، جایگاه امامت در تفکر اســالمی، مســئله 

کالمــی اســالمی، فلســفه امامــت از  وجــوب امامــت در فرقه هــای مختلــف 

نــگاه روایــات، بایســتگی های امامــت، امامــت و افضلیــت، عصمــت امــام 

از دیــدگاه خــرد، قــرآن و عصمــت امــام، مذاهــب اســالمی و راه تعییــن امــام، 

شــیعه امامیــه و لــزوم نــص در تعییــن امــام از جملــه مباحــث طــرح شــده در 

کتاب هســتند. ایــن 

کتــاب چــاپ پنجــم ایــن اثــر 444 صفحــه ای را در ســال 1393  بوســتان 

منتشــر ســاخته اســت.
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 عنوان کتاب : امامت در عقاید شیعه

 پدیدآورنده:   سید علی حسینی میالنی 
  مشخصات نشر : انتشارات حقایق اسالمی،سال 1396، قم

-----------------------------------------

کتــاب »امامــت در عقایــد شــیعه« مجموعــه مباحــث امامــت در دیــدگاه 

کــه ســرفصل هــای آن عبــارت اســت از: شــیعه مــی باشــد 

1-جانشین پیامبر

 عنــوان توضیحــی ایــن فصــل، پژوهشــی درباره جانشــینی پیامبــر خدا

از دیــدگاه اســالم اســت. در ایــن فصــل، ابتــدا در لــزوم وجــود جانشــین بــرای 

کــه آیــا الزم اســت جانشــینی بــرای رســول  رســول خــدا بحــث مــی شــود؛ 

خــدا انتخــاب شــود یــا نــه؟ آنــگاه بــه مباحثــی دربــاره شــرایط جانشــین 

پرداختــه مــی شــود.

کتــاب در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت: بخــش اول بــا  ایــن فصــل از 

عنــوان امامــت و خالفــت چیســت؟ ابتــدا بــه بررســی لــزوم وجــود خلیفــه و 

ــا شــواهدی از متــون اســالمی  جانشــین بــرای پیامبــر خــدا پرداختــه و ب

کــه همــه فــرق اســالمی بــه لــزوم جانشــین بــرای رســول  نشــان داده اســت 

خــدا معتقدنــد و در ادامــه بــه بیــان تعریــف امامــت از دیــدگاه شــیعه و ســنی 

می پــردازد.

کیســت؟ جانشــینی   در بخــش دوم بــا عنــوان جانشــین پیامبــر خــدا

ابوبکــر را بــه چالــش میکشــد. نویســنده ابتــدا ادعــای اهــل تســنن را در 

کــرده  رضایــت امیرالمؤمنیــن از خالفــت ابوبکــر و بیعــت بــا وی مطــرح 
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گفتــه اســت. و دالیــل آنــان را برشــمرده اســت. ســپس ادعــای آنهــا پاســخ 

در بخــش ســوم، ویژگی هــای امــام و خلیفــه از دیــدگاه اهــل ســنت را نقــل 

کنــد  ــا اثبــات  ــا ایــن ویژگی هــا محــک زده اســت ت ــه را ب گان و خلفــای ســه 

کــه  کــه هیــچ یــک از ایــن ســه خلیفــه حتــی واجــد ایــن شــرایط هــم نبودنــد 

علمــای اهــل ســنت بــرای امــام الزم می داننــد.

2- نگاهی به آیه والیت 

نویســنده در ایــن بخــش بــه اثبــات امامــت امیرالمؤمنیــن از آیــات، 

روایــات و عقــل )دلیــل افضلیــت( پرداختــه اســت. وی از ادلــه قــرآن و 

ســنت بــه عنــوان نمونــه، آیــه والیــت و حدیــث غدیــر را مطــرح مــی نمایــد.

 المؤمنیــن امیــر  و والیــت  امامــت  اثبــات  بــرای  کــه  آیاتــی  از  یکــی 

بــدان اســتدالل میشــود، آیــۀ والیــت اســت. نویســنده در ایــن فصــل  دربــارۀ 

گفتــه اســت. چگونگــی اســتدالل بــه ایــن آیــه ســخن 

کتــاب در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت: در بخــش اول،  ایــن فصــل از 

بــه شــأن نــزول آیــه والیــت اشــاره شــده و اتفــاق نظــر مفّســران اهــل ســنت را 

ــن از  ــر المؤمنیــن از ســوی چهــار ت ــارۀ امی ــت درب ــه والی ــزول آی در شــأن ن

گردیــده اســت. علمــای اهــل ســنت نقــل 

کتــاب بــه امامــت علــی در آیــه والیــت پرداختــه و ضمــن  بخــش دوم 

و  برتــری  )اولوّیــت،  والیــت  معنــای  تطابــق  بــه  »والیــت«،  معنــای  بیــان 

ــه و امامــت و  گرفتــن امــور مســلمانان( در آی ــه عهــده  ــرای ب ــودن ب ســزاوارتر ب

ــت. ــده اس ــاره ش ــن اش ــر المؤمنی ــت امی خالف
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گردیــده و بــه  در بخــش ســوم شــبهه های وارد شــده دربــاره آیــه والیــت نقــل 

هــر یــک پاســخی درخــور داده شــده اســت.

3- نگاهی به حدیث غدیر

کتــاب  بــه واقعــه غدیــر می پــردازد و حدیــث غدیــر را از  ایــن فصــل از 

کــه در ایــن واقعــه نــازل  دو جهــت مــورد توجــه قــرار می دهــد: یکــی آیاتــی 

ــن  ــت در ای ــه امام ــن ب ــب امیرالمؤمنی ــرای نص ــری ماج ــده اند و دیگ ش

گرچــه آیــه غدیــر در  کــه  روز. نویســنده بــا توجــه بــه آیــات قــرآن معتقــد اســت 

کتــاب را مــورد خطــاب قــرار داده،  کــه خداونــد اهــل  ســیاق آیه هایــی اســت 

ــر اّمــت رســول خــدا نیــز هســت.  ولــی قابــل تطبیــق ب

وی در ادامــه بــه بیــان مطالبــی دربــاره حدیــث غدیــر می پــردازد. غدیــر از 

دیــدگاه قــرآن، شــمار راویــان حدیــث غدیــر از صحابه، راویــان حدیث غدیر 

کــه نویســنده بدان هــا  از تابعیــن و اســناد حدیــث غدیــر از مطالبــی اســت 

کامــل حدیــث در متــون اهــل  پرداختــه و در ادامــه بــه چرایــی عــدم نقــل 

کارآمــد بــرای بی اعتبــار  کــرده اســت. ســپس بــه تالش هایــی نا ســّنت اشــاره 

کــردن حدیــث غدیــر پرداختــه شــده و برخــی از شــبهات معاندیــن مطــرح و 

گفتــه شــده اســت.  پاســخ 
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4- امامت امیرالمؤمنین در سنجش خرد

کــه امامــت همچــون نبــوت، منصبــی الهــی اســت  شــیعه معتقــد اســت 

و بایــد نصــب امــام نیــز از ســوی خداونــد متعــال باشــد و ســندی محکــم از 

گواهــی دهــد. ســیره و ســنت رســول خــدا بــر ایــن نصــب 

ــا دالیــل  ــر دالیــل روایــی، ب ــزون ب ــرده اف ک ــالش  نویســنده در ایــن  فصــل ت

کنــد.  عقلــی هــم، امامــت امیرالمؤمنیــن را اثبــات 

ایــن فصــل در دو بخــش تنظیــم شــده اســت: بخــش اول، ویژگی هــای 

و  دلیــری  و  دانــش، شــجاعت  و  علــم  امــام چــون:  بــرای  پذیرفتــه شــده 

کتــاب شــرح المواقــف  عدالــت و دادگــری را برمی شــمارد و بــه نقــد دیــدگاه 

می پــردازد. بخــش دوم، ویژگی هــای امیرمؤمنــان علــی را برمی شــمارد و 

بــرای هــر یــک از ویژگی هــای حضــرت، دالیــل و اســنادی نقــل می کنــد. نقــد 

دیــدگاه ابــن تیمّیــه و ســخن پراکنی وی از دیگــر مطالــب بخــش دوم اســت.

5-نقش شورا در امامت

نویسنده در این فصل به بیان خاستگاه نظریه شورا پرداخته و نارسایی 

که این فصل از  آن را برای تعیین امامت جامعه نشان داده است. ایشان 

کرده است: در بخش اول به اثباِت الهی  کتاب  را در سه بخش تنظیم 

نور، امامت  با استناد به حدیث  و  بودن انتصاب و تعیین امام پرداخته 

که  دانسته است. شایان ذکر است  آفرینش  زمان  از  را   امیرالمؤمنین

کرده اند. نویسنده نام  حدیث نور را بسیاری از بزرگان اهل سنت روایت 

و  بعثت  آغاز  در  امامت  طرح  ادامه،  در  است.  برشمرده  را  آنان  از  تن  نه 
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چگونگی نصب امیرالمؤمنین از سوی پیامبر آمده شده است.

در بخش دوم  به بررسی چگونگی انتخاب ابوبکر و عمر برای خالفت دست 

کرده است. گزارش  یازیده و عدم تطبیق نظریۀ شورا را بر خالفت این دو 

با  نویسنده  بررسیده است.  بخش سوم، زمان مطرح شدن نظریۀ شورا 

استناد به روایتی در صحیح البخاری بیان میکند که نظریۀ شورا را عمر در 

سالهای آخر عمرش مطرح کرد. نویسنده از خالل صحبت های عمر زوایای 

دیگری از تاریخ صدر اسالم و چگونگی انتخاب ابوبکر را تحلیل کرده است.

ــان  ــیده جری ــائل پوش ــی و مس ــاد جزئ ــیده ابع کوش ــارم  ــش چه وی در بخ

شــورا را آشــکار ســازد. 
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الکرامه(* منهاج  رستگاری)ترجمه  مسیر  در   : کتاب  عنوان   

 پدیدآورنده:   جمال الدین حسن بن یوسف حلی)عالمه حلی(، 
مترجم: محمد حسین رحیمیان

  مشخصات نشر : روضه العباس، سال 1392، قم

-----------------------------------------

استناد  با  آن  اثبات  و  امامت  مساله  مورد  در  پژوهشی  الکرامه  منهاج 

بیان  به  حاضر  کتاب  ابتدای  در  است.  عقلی  ادله  و  روایات  آیات،  به 

دیدگاه های شیعه و اهل سنت در مورد اصل امامت و اختالف نظر آنان 

در این زمینه پرداخته شده و پس از آن ادله پیروان مذهب شیعه امامیه 

و   خدا رسول  رحلت  از  معصوم پس  امام  وجود  ضرورت  در 

نقش امامان در تبیین مسائل مختلف دینی و احکام شرعی بیان شده 

و از این دیدگاه دفاع شده است. آنگاه نویسنده به بیان اعتقادات پیروان 

خلفا در زمینه خداشناسی و نسبت دادن امور و صفات ناروا به خداوند 

توسط اشاعره، حشویه، مشبهه، کرامیه و برخی دیگر از مذاهب اهل سنت 

پرداخته و به نقد دیدگاه های آنان در مورد خالفت و امامت بعد از پیامبر 

اسالم پرداخته است. در بخش بعدی کتاب نویسنده به دیدگاه های 

شیعه در مورد امامت امامان دوازده گانه و ادله مربوط به آن اشاره نموده 

و  اسالم  دین  در  خلفا  توسط  آمده  وجود  به  بدعت های  از  نمونه هایی 

پیامدهای آن را بررسی نموده و دالیل متعددی مبنی بر عدم شایستگی 

آنان برای احراز مسند خالفت ارائه نموده است. آنگاه دالیل قرآنی، روایی 

و تاریخی متعددی مبنی بر شایستگی امام علی در زمینه امامت و 
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خالفت مطرح نموده و جایگاه ویژه آن امام را نزد خداوند متعال و رسول 

خدا تصویر نموده است. 

کــه  گرانســنگ منهاج الکرامــه  اســت  در مســیر رســتگاری، برگردانــی از اثــر 

کتــاب  ــازار  ــه ب نشــر روضــة العبــاس آن را در ســال 1392 در 424 صفحــه ب

کــرده اســت. عرضــه 
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 عنوان کتاب : در انتظار ققنوس

 پدیدآورنده:   سید هاشم ثامر العمیدی، ترجمه و تعلیق: مهدی علیزاده
  مشخصات نشر : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، 

سال 1389، قم

-----------------------------------------

کتــاب پاســخی علمــی بــه تشــکیک های احمــد الکاتــب نســبت بــه  ایــن 

نظریــه مهدویــت اســت. در ســال 1997 میــالدی نویســنده ای  بــه نــام احمد 

الکاتــب کتابــی را بــا عنــوان تطور الفکر السیاســی الشــیعی من الشــوری الی 

والیــة الفقیــه، در لنــدن منتشــر ســاخت و در ایــن کتــاب بــه منظــور رد نظریــه 

والیــت فقیــه کوشــیده تــا مبانــی اعتقــادی شــیعه را بــا چالــش مواجــه کند.

ســید ثامــر هاشــم العمیــدی، دو کتــاب در نقــد اثــر احمــد الکاتــب تألیــف 

کتــاب المهــدی المنتظــر فــی الفکــر االســالمی یکــی از آنهــا بــوده و  کــه  کــرده 

برگــردان فارســی آن »در انتظــار ققنــوس« نــام گرفتــه اســت. 

محــور  حــول  موضوعاتــی  بــه  روایــی  رویکــردی  بــا  بیشــتر  کتــاب  ایــن 

مهدویــت پرداختــه و در چهــار فصــل و یــک خاتمــه تنظیــم شــده اســت: 

حضــرت مهــدی در کتــاب و ســّنت، امــام مهــدی کیســت؟ پاســخ 

بــه چنــد پرســش دربــاره حضــرت مهــدی و چنــد پرســش و پاســخ دیگــر 

ــه اســت. ــاره حضــرت مهــدی عناویــن ایــن فصــول چهارگان درب

مهــدی  آقــای  توســط  االســالمی  الفکــر  فــی  المنتظــر  المهــدی  کتــاب 

علیــزاده ترجمــه شــده و پنــج فصــل جدیــد در قالــب بخــش دوم بــدان 

اســت. شــده  افــزودن 
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کــه بــه معرفــی  بخش هــای افــزوده شــده توســط مترجــم، عــالوه بــر مقدمــه 

کتــاب و ترجمــه آن پرداختــه، از ایــن قــرار اســت: مهــدی بــاوری و ضــرورت 

تعمیــق پیوندهــای عاطفــی بــا امــام زمــان، مهــدی بــاوری و امنیــت 

کالبــد شــکافی انتظــار، بعثــت انبیــاء و انقــالب مهــدی، شــیعه  روانــی، 

کاروان انتظــار، توطئــه اســتکبار جهانــی علیــه مهــدی بــاوری و  قافلــه ســاالر 

ســر نهــان در ســپهر ادب.

کتــاب را در ســال  مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره( ایــن 

کــرده اســت. 1389، در 360 صفحــه منتشــر 
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 عنوان کتاب : بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت

 پدیدآورنده:   مهدی اکبرنژاد
قم سال 1388،  کتاب،  بوستان  انتشارات   : نشر  مشخصات    

-----------------------------------------

کتاب روایات مربوط به بحث مهدویت را از دیدگاه شیعیان و   در این 
گردیده و به ذکر اشتراکات و نقاط اختالفی آنان در این  اهل سنت بررسی 

زمینه پرداخته شده، مؤلف در این کتاب ابتدا به بیان مسئله، پرسش ها، 

فرضیه ها، هدف های تحقیق و روش تحقیق پرداخته است. 

کلــی بــه احادیــث مهدویــت دارد و دانشــمندان   فصــل نخســت نگاهــی 

کتاب هــای مربــوط  شــیعه و ســنی صاحب نظــر در بحــث مهدویــت، و نیــز 

بــه ایــن موضــوع معرفــی شــده اند. 

فصــل دوم دربــاره مشــترکات شــیعه و ســنی در مهدویــت اســت و در آن 

از نســب و شــمایل حضــرت مهــدی و ویژگی هــا و شــرایط ظهــور ســخن 

بــه میــان آمــده اســت. همچنیــن بــه بررســی نشــانه های ظهــور، زمینه هــای 

اجتماعــی ظهــور، ویژگی هــای حکومــت امــام مهــدی و ظهــور حضــرت 

عیســی بــا امــام زمانــأ نیــز پرداختــه شــده اســت.

مؤلــف در فصــل ســوم بــه مــوارد اختالفــی مهدویــت میــان شــیعه و ســنی 

کــه مهم تریــن آنهــا در چهــار مــورد خالصــه شــده اســت. پرداختــه 

حدیث هــای  منتقــدان  نقدهــای  بیــان  بــه  نیــز  کتــاب  چهــارم  فصــل 

ــاص  ــا اختص ــن نقده ــدی ای ــار و ارزش من ــزان اعتب ــی می ــت و بررس مهدوی

کــرده و دیدگاه هــای معروفتریــن ناقــدان ایــن حدیث هــا مــورد تحلیــل  پیــدا 

کتــاب در 360 صفحــه، در ســال 1388 بــه همــت  گرفتــه اســت. ایــن  قــرار 

ــه چــاپ رســیده اســت. کتــاب ب انتشــارات بوســتان 
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عنوان کتاب : بازگشت به دنیا در پایان تاریخ )تحلیل و بررسی مسئله رجعت(

 پدیدآورنده:   خدامراد سلیمیان
قم  ،1392 سال  کتاب،  بوستان  انتشارات   : نشر  مشخصات    

-----------------------------------------

روایــات  و   کــه پیامبــر اســالم از شــمار موضوعاتــی اســت  رجعــت 

شــیعی از آن بــه تفصیــل ســخن گفتــه و نوشــته های فراوانــی نیــز بــه ایــن مهــم 

پرداخته انــد. ولــی ایــن موضــوع نیــز همانند برخی موضوعات دیگــر، همواره 

ــا هــدف  کتــاب ب ــوده  اســت. ایــن  ــه رو ب ــا ابهامــات و تشــکیک هایی رو ب ب

ــه پرســش ها و شــبهه های مطــرح شــده در موضــوع رجعــت  پاســخگویی ب

نــگارش یافتــه و پــس از مقدمــه مؤلــف، در ده فصــل ســامان یافتــه اســت. 

بررســی واژگانــی، رجعــت از دیــدگاه مذاهــب اســالمی، زمــان رجعــت، 

امکان وقوع رجعت، دیدگاه مفسران شیعی و دیدگاه عالمان اهل سنت، 

رجعــت در آخرالزمــان و روایــات معصومــان، اشــکال ها و نقــد و بررســی 

ــه  ــت ب ــت و بازگش ــان رجع ــف در زم ــی تکلی ــدگان، بررس ــا، رجعت کنن آنه

کتــاب را تشــکیل می دهنــد. دنیــا در پایــان تاریــخ عناویــن فصل هــای ایــن 

یــخ در 256 صفحــه، در ســال 1392 از  بازگشــت بــه دنیــا در پایــان تار

کتــاب قــم روانــه بــازار نشــر شــده اســت. ســوی انتشــارات بوســتان 
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 عنوان کتاب : نگاهی گذرا به والیت فقیه

 پدیدآورنده:   محمد تقی مصباح یزدی
امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  انتشارات   : نشر  مشخصات    

خمینی )ره(، سال 1391، قم

-----------------------------------------

جلســات  و  کتابهــا  مقــاالت،  ســخنرانی ها،  از  برگرفتــه  کتــاب  ایــن 

کــه  پرســش و پاســخ اســتاد مصبــاح یــزدی دربــاره والیــت فقیــه اســت 

توســط حجــت االســالم والمســلمین محمــد مهــدی نــادری قمــی تنظیــم و 

نــگارش شــده اســت و در شــش فصــل بــه مباحــث زیــر مــی پــردازد: فصــل 

اول، دربــاره اهمیــت و ضــرورت بحــث والیــت فقیــه و جایــگاه علمــی و 

پیــش فرضهــای نظریــه والیــت فقیــه بحــث می کنــد. فصــل دوم بــه بحــث از 

رابطــه دیــن بــا سیاســت می پــردازد. در فصــل ســوم، جایــگاه مــردم در نظریــه 

والیــت فقیــه بررســی مــی شــود.  فصــل چهــارم، بــا اســتناد بــه ادلــه نقلــی و 

عقلــی بــه اثبــات والیــت فقیــه می پــردازد. در فصــل پنجــم نیز مفهــوم والیت 

مطلقــه فقیــه تبییــن می شــود و جایــگاه والیــت فقیــه در قانــون اساســی و نیــز 

رابطــه مرجعیــت و والیــت فقیــه مــورد بررســی قــرار مــی گیرد. در فصل ششــم 

بحثــی دربــاره خبــرگان و والیــت فقیــه صــورت می گیــرد.

این کتاب در 160 صفحه توســط انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی 

امام خمینی )ره( در ســال 1391 منتشــر شــده اســت. 



111 دوره پیشرفته/ سال سوم/ مهدویت، رجعت و والیت فقیه

 عنوان کتاب : والیت و رهبری در اسالم

 پدیدآورنده:   سید حسن طاهری خرم آبادی
  مشخصات نشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1390، قم

-----------------------------------------

و  اســالمی  و جایــگاه حکومــت  تبییــن مفهــوم  بــا هــدف  کتــاب  ایــن 

ضــرورت و جایــگاه مســئله رهبــری در دوره غیبــت از دیــدگاه شــیعه تدویــن 

شــده و بــا بررســی آیــات و روایــات متعــدد دربــاره حکومت و پاســخگویی به 

ــا آن دنبــال شــده اســت.  برخــی پرســش های مرتبــط ب

مقدمه  در  است.  شده  تشکیل  فصل  شش  و  مقدمه  یك  از  کتاب 

کلیات  به  اول  فصل  است.  گردیده  اشاره  بحث  اهمیت  و  ضرورت 

حکومت  ضرورت  همچون  مباحثی  آن  در  و  یافته  اختصاص  پژوهش 

و انواع آن مطرح شده است. در فصل دوم رابطه اسالم و حکومت مورد 

اهمیت،  و سیاست، مفهوم،  رابطه دین  تبیین  گرفته، ضمن  قرار  توجه 

نیز ویژگی های آن توضیح داده  و  ضرورت و جایگاه حکومت در اسالم 

شده است. فصل سوم به تبیین جایگاه والیت در اسالم اختصاص یافته 

است. مسئله امامت و رهبری موضوع فصل چهارم اثر حاضر را تشکیل 

داده است. فصل پنجم عهده دار موضوع مشروعیت است و فصل ششم 

به بحث والیت فقیه اختصاص یافته است. تعریف، سابقه و ادله والیت 

بررسی  پایان  در  و  وی  اختیارات  و  فقیه  ولی  ویژگی های  کنار  در  فقیه 

کمیت براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی  جایگاه والیت فقیه در حا

ایران، مباحث اصلی این فصل را تشکیل می دهند.

والیــت و رهبــری در اســالم در 380 صفحــه و بــه همــت پژوهشــگاه علوم و 

فرهنگ اســالمی در ســال 1390 وارد بازار کتاب شــده اســت.
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عنوان کتاب :  والیت فقیه*

 پدیدآورنده:   عبداهلل جوادی آملی
  مشخصات نشر :  نشر اسراء، سال 1395، قم

-----------------------------------------

کتــاب والیــت فقیــه؛ والیــت فقاهــت و عدالــت، عــالوه بــر تبییــن نظریــه 

والیــت فقیــه، پاســخی اســت بــه شــبهات مطــرح شــده دربــاره ایــن نظریــه.

کتــاب شــامل هفــت فصــل اســت: 1- انســان، آزادی، عبودیــت،  ایــن 

فقیــه  والیــت  ضــرورت   -3 آن  اهــداف  و  اســالمی  حکومــت   -2 قانــون 

4- والیــت فقیــه یــا وکالــت فقیــه؟ 5- وظایــف و اختیــارات ولــی فقیــه 

6- امــام خمینــی )ره(؛ والیــت فقیــه، عــزت مــردم 7-  پرســش و پاســخ؛ 

نقــد و جــواب و فصــل هفتــم شــامل هفــت بخــش بــه شــرح زیــر اســت: 1- 

حکومــت دینــی، حکومــت اســالمی، 2- ضــرورت والیــت فقیــه و جایــگاه 

علمــی آن 3- نصــب، والیــت، انتخــاب 4- جایــگاه مجلــس خبــرگان 5- 

والیــت مطلقــه و اختیــارات رهبــر 6- جمهــوری اســالمی و نقــش مــردم 7- 

ــی. ــی، دموکراس ــه مدن ــی، جامع ــون اساس قان

چــاپ هفدهــم ایــن کتــاب در ســال 1395 توســط مرکز نشــر اســراء در 592 

صفحه منتشــر شــده است.



113 دوره پیشرفته/ سال سوم/ معاد شناسی

 عنوان کتاب :   به سوی جهان ابدی

 پدیدآورنده:   زین العابدین قربانی الهیجی
  مشخصات نشر : نشر سایه، سال 1375، تهران

-----------------------------------------

کتــاب بــه ســوی جهــان ابــدی پژوهشــی اســت دربــاره چیســتی مــرگ و 

منــازل مختلــف عالــم بــرزخ تــا قیامــت. در پژوهــش حاضــر ابتــدا مباحثــی 

دربــاره حقیقــت مــرگ و سرنوشــت انســان پــس از مــرگ بیــان شــده و تعابیــر 

آنــگاه  اســت.  گردیــده  تبییــن  مــرگ  درخصــوص  کریــم  قــرآن  مختلــف 

مباحثــی در مــورد ســکرات مــرگ و قبــض روح و ســختی آن بیــان شــده 

ــم  ــت در آن عال ــان قیام ــا زم ــرزخ ت ــم ب ــرگ در عال ــدای م ــه از ابت ک ــی  و منازل

راســتا  در همیــن  تصویــر می گــردد.  روایــی  منظــری  از  رخــداد می نمایــد 

نگارنــده مباحثــی درخصــوص ســؤال قبــر، وحشــت قبــر، فشــار قبر، بهشــت 

کیفیــت آن،  و جهنــم برزخــی، وقــوع قیامــت و حشــر انســان ها، شــفاعت و 

تجســم اعمــال و حســاب و کتــاب روز قیامــت مطــرح می نمایــد و تصویــری 

از بهشــت و جهنــم موعــود ارائــه می کنــد.

نشر سایه این کتاب را در 524 صفحه، در سال 1375 منتشر کرده است.
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عنوان کتاب :   معاد

 پدیدآورنده:   مرتضی مطهری
  مشخصات نشر : انتشارات صدرا، سال 1394، تهران

-----------------------------------------

کتــاب مجموعــه ای اســت مشــتمل بــر ده جلســه بحــث و انتقــاد  ایــن 

کــه در انجمــن اســالمی پزشــکان در ســال 1350 ایــراد  دربــاره مســاله معــاد 

یافته هــای علمــی و  و  روایــات  و  آیــات  از  شــده اســت. شــهید مطهــری 

امــکان  از  و  بهــره می گیــرد،  آموزه هــای عرفانــی  نیــز  و  فلســفی  اســتدالل 

معــاد و دالیــل و مبانــی آن از دیــدگاه اســالم دفــاع می کنــد. نخســت دربــاره 

جایــگاه معــاد و ماهیــت مــرگ و عالــم بــرزخ از دیــدگاه قــرآن بحــث شــده، 

گردیــده، ســپس مفهــوم غایــت و روح از دیــدگاه  و آیــات مربوطــه تفســیر 

گردیــده، و نظریــات مهــدی بــازرگان  حضــرت علــی و فالســفه بررســی 

کتــاب ذره بی انتهــا نقــد شــده اســت. اســتاد مطهــری بقــای شــخصیت  در 

را مبنــای بحــث و دفــاع از معــاد قــرار داده، و معتقــد اســت مســاله تجســم 

کمــك می کنــد. بنابرایــن روح،  اعمــال بــه فهــم نظریــه بقــای شــخصیت 

ــه  مــالك تشــخیص و شــخصیت انســان اســت، و روح تجــرد و بقــا دارد، ب

ــدن وجــود دارد. ــه ب همیــن دلیــل امــکان بازگشــت آن ب

کتــاب در 232 صفحــه در ســال 1394 از ســوی انتشــارات صــدرا  ایــن 

گرفتــه اســت. منتشــر شــده و در دســترس عالقه منــدان قــرار 



115 دوره پیشرفته/ سال سوم/ مسائل جدید کالمی

 عنوان کتاب :   درآمدی بر کالم جدید

 پدیدآورنده:   علی ربانی گلپایگانی
  مشخصات نشر : مرکز نشر هاجر، سال 1393، قم

-----------------------------------------

کالم جدیــد مجموعــه مباحــث و مقدمــات تحلیلــی  کتــاب درآمــدی بــر 

کالم جدیــد اســت و در آن برخــی از رایج تریــن و مهمتریــن  ــاره مســائل  درب

کــز حــوزی و دانشــگاهی مــورد بحــث و  کــه در مرا کالمــی جدیــد  مســائل 

گفتگــو قــرار می گیــرد و شــبهات و ســؤاالت متنوعــی را موجــب می شــود، 

گرفتــه و چالش هــا و آســیب های پیــش روی  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

کلــی  بخــش  دو  در  کتــاب  اســت.   گردیــده  بیــان  اســالمی  کالم  علــم 

ــد(،  کالم جدی کالم و  ــم  ــا عل ــنایی ب ــش اول )آش ــت.  بخ ــده اس ــن ش تدوی

کالم؛  دارای شــش فصــل اســت: فصــل اول، تعریــف و نام گــذاری علــم 

کالم؛ فصــل ســوم، موضــوع و مســائل  فصــل دوم، هــدف و ضــرورت علــم 

ــخ  کالم و علــوم دیگــر؛ فصــل پنجــم، تاری کالم؛ فصــل چهــارم، علــم  علــم 

کالم و فصــل ششــم،کالم جدیــد را شــامل می شــود. بخــش  و تطــور علــم 

دوم )مباحثــی از کالم جدیــد(، دارای چهــارده فصــل اســت و بــا اســتناد بــه 

آرای متکلمــان معاصــر مســیحیت و متکلمــان اســالمی برخــی از عناوین و 

مســائل کالم جدیــد ماننــد: تعریــف دیــن و منشــأ دیــن، نیــاز بــه دیــن، زبــان 

دینــی، قلمــرو دیــن، علــم و دیــن، عقــل و ایمــان، تجربــه دینــی، تکثرگرایــی 

ــه اختصــار نقــد  ــه صــورت منســجم و ب دینــی، و معرفــت دیــن تحلیــل و ب

ــاوی  ــی ح ــن آموزش ــك مت ــه ی ــنده ارائ ــدف نویس ــت. ه ــده اس ــی ش یاب و ارز
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موضوعــات کلــی کالم جدیــد اســت. بــه همیــن دلیــل به اختــالف نظریات 

و پیچیدگی هــای مباحــث وارد نشــده اســت.

مرکــز نشــر هاجــر )وابســته بــه مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران( 

چاپ هفتم این کتاب را در 240 صفحه، در سال 1393 منتشر کرده است.
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عنوان کتاب :  کالم جدید

 پدیدآورنده:    حسن یوسفیان
  مشخصات نشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

دانشگاه ها- مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( ، سال 1391، قم

-----------------------------------------

کتــاب بــرای دانشــجویان رشــته فلســفه اســالمی بــه عنــوان منبــع  ایــن 

کالم جدیــد تدویــن شــده و مشــتمل بــر دوازده فصــل اســت.  مبنایــی در 

کلیاتــی در مــورد مطالعــات دین پژوهــی، تعریــف دیــن و  نویســنده ابتــدا 

ویژگی هــای آن، انــواع دیــن، رابطــه دیــن و فلســفه و ارتبــاط فلســفه دیــن بــا 

کالم جدیــد ارایــه نمــوده و ســپس خاســتگاه دیــن و منشــا آن و دیدگاه هــای 

مختلــف در ایــن زمینــه را مطــرح کــرده اســت. در ادامــه وی بــه اثبــات وجود 

خــدا و براهیــن مربــوط بــه آن اشــاره کــرده و در ایــن راســتا بــه برهــان وجــودی، 

ــرت و  ــم و فط ــان نظ ــد بره ــناختی مانن ــن جهان ش ــن، براهی ــان صدیقی بره

گــون آن جایــگاه  گونا ســایر براهیــن پرداختــه و صفــات خداونــد و ابعــاد 

شــرور در نظــام آفرینــش و نیــاز بشــر بــه دیــن بــه جهــت عطــش جاودانگــی 

کــه در درون اوســت را مــورد بحــث را مــورد بحــث و بررســی فلســفی و کالمــی 

قــرار داده اســت. مباحثــی ماننــد زبــان دیــن، رابطــه عقــل و وحــی و دیــن و 

کثرت گرایــی دینــی، ابعــاد اجتماعــی دیــن و نقــد  ــه دینــی،  فلســفه، تجرب

سکوالریســم )جدایــی دیــن از سیاســت( و نســبت بیــن دیــن و اخــالق از 

دیگــر مندرجــات ایــن نوشــتار اســت.

کتــب علــوم انســانی  کالم جدیــد از ســوی ســازمان مطالعــه و تدویــن 

امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی  مؤسســه  همــکاری  بــا  )ســمت(  دانشــگاه ها 

اســت. منتشــر شــده  در ســال 1391  و  در 440 صفحــه  خمینــی)ره( 
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عنوان کتاب : کالم نوین اسالمی

 پدیدآورنده:    عبدالحسین خسرو پناه
  مشخصات نشر : انتشارات تعلیم و تربیت اسالمی، سال 1394، قم

-----------------------------------------

کالم ســنتی  گســتره  کتــاب ســه جلــدی شــامل سلســله مباحثــی در  ایــن 

کــرده مباحــث  ــر ســعی  کالم جدیــد اســالمی اســت. نویســنده در ایــن اث و 

گونــه ای منطقــی نظــم بخشــیده و آن هــا را  کالم جدیــد را بــه  کالم قدیــم و 

کالم نویــن  کتــاب می خوانیــم: »کتــاب  کنــد. در مقدمــه ایــن  در هــم ادغــام 

کــه ســال هــا، ذهــن نویســنده را بــه خودمشــغول  اســالمی، اثــری اســت 

کالم جدیــد در  کالم ســنتی بــا  کــه روزی مباحــث  ســاخته و آرزو می کــرد 

کالم  گیرنــد. متأســفانه اســتادان دانــش  کنــار هــم و بــا ترتیبــی منطقــی قــرار 

کشــور،  کــز و مؤسســه های آموزشــی  در دانشــگاه ها، حوزه هــای علمیــه، مرا

کالم ســنتی  کالمــی بــا یکدیگــر بــه تدریــس مســایل  بــدون ارتبــاط مباحــث 

کالم جدیــد  کشــف المراد در چنــد واحــد و تدریــس مســایل  کتــاب  ماننــد 

کــه آیــا ورود  در چنــد واحــد دیگــر می پردازنــد. دغدغــه مهــم ایــن اســت 

کالم جدیــد بــه جهــان  تعــدادی از مســایل الهیاتــی غــرب مــدرن بــا عنــوان 

اســالم، نبایــد اندیشــه متکلمــان مســلمان را نظام منــد ســازد و بــه همــراه 

کالم ســنتی بــه ســاختار یکســانی برســاند«. مســایل 

کتــاب کالم نویــن اســالمی در هشــت بخــش و چهــل گفتــار تدویــن شــده 

کالم«،  کتــاب شــامل بخــش هــای »مبــادی علــم  اســت. جلــد اول ایــن 

»خــدا شناســی« و »دیــن شناســی« مــی باشــد. جلــد دوم بخــش هــای 

مربــوط بــه »نبــوت شناســی« و »امامــت شناســی« را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت و نهایتــًا در جلــد ســوم بخــش هــای مربوطــه بــه مباحــث »اســالم 
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یابــی قــرار  شناســی«، »تمــدن شناســی« و »معــاد شناســی« مــورد بررســی و ارز

گرفتــه اســت.

اســالمی،  کالم  چیســتی  همچــون  موضوعاتــی  بــه  نخســت  بخــش 

کالم اســالمی بــا  کالم جدیــد، تفــاوت  کالم اســالمی، چیســتی  یــف  تعار

علــوم همگــون، فلســفه دیــن، ضــرورت آشــنایی بــا علــم کالم و معقولیــت و 

اســت. پرداختــه  دینــی  گزاره هــای  اثبات پذیــری 

ــد، براهیــن اثبــات وجــود خــدا، اثبــات  شــناخت و اثبــات وجــود خداون

ــال  ــی، افع ــات اله ــرک، صف ــه ش ــش ب گرای ــل  ــی، عوام ــد اله ــب توحی و مرات

الهــی، فلســفه آفرینــش جهــان و انســان، فلســفه آفرینــش شــیطان، توجیــه 

شــر در جهــان، انــواع شــرور، پاســخ بــه شــبهه شــرور از موضوعــات مطــرح 

ــت. ــاب اس کت ــن  ــش دوم ای ــده در بخ ش

کتــاب هــم مطالبــی همچــون حقیقــت دیــن، چگونگــی  در بخــش ســوم 

تعریــف دیــن، تعریــف دیــن از نــگاه متفکــران اســالمی و غربــی، حقیقــت 

تجربــه دینــی،  انتظــار بشــر از دیــن، منشــأ دیــن، ایمــان دینــی، عوامــل و 

کثرت گرایــی دینــی، دالیــل پلورالیســم دینــی و تحلیــل  موانــع ایمــان دینــی، 

پلورالیســم دینــی بــه چشــم می خــورد.

دالیــل  عامــه،  نبــوت  قبیــل  از  موضوعاتــی  کتــاب  چهــارم  بخــش  در 

ضــرورت برانگیختــن پیامبــران، شــبهه هــای ضــرورت بعثت پیامبــران، راه 

هــای اثبــات پیامبــری، ویژگــی هــای پیامبــران، حقیقــت وحــی، عصمــت 

گرامــی اســالم، چالــش هــای پیامبــری، خاتمیــت  پیامبــران، نبــوت رســول 

پیامبــری، شــبهات خاتمیــت مطــرح شــده اســت.

امامــت عامــه، حقیقــت و تعریف امامت، مشــروعیت امامت، عصمت 

امــام، علــم امــام، امامــت خاصــه، مهدویت و فلســفه غیبــت از موضوعات 
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مطــرح شــده در بخــش پنجم کتاب اســت.

موضوعاتــی  و  داشــته  اختصــاص  شناســی  اســالم  بــه  ششــم  بخــش 

همچــون زبــان اســالم، چیســتی زبــان دیــن، منطــق فهــم اســالم، جامعیــت 

و قلمــروی اســالم، اســالم و نیازهــای دنیــوی، اســالم و ایدئولــوژی، ذاتــی و 

عرضــی اســالم در آن بررســی شــده اســت.

بخــش هفتــم بــه بیــان مســائلی همچــون اســالم و تمــدن مــدرن، اســالم 

ــوم  ــوم طبیعــی، اســالم و عل و مدرنیســم، اســالم و عقالنیــت، اســالم و عل

انســانی، اســالم و تکنولــوژی، علــم دینــی، اســالم و حکومــت، اســالم و 

رســانه، اســالم و ســالمت و اســالم و معنویــت اختصــاص دارد.

کتــاب نیــز مســائل مربــوط بــه معــاد از قبیــل معــاد  بخــش پایانــی و هشــتم 

جســمانی و روحانــی، دیــدگاه هــای حیــات پــس از مــرگ، تفســیرهای معــاد 

ــوع معــاد، چالشــهای منکــران  جســمانی، دالیــل امــکان معــاد، دالیــل وق

معــاد، منــازل آخــرت و رجعــت را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

کتــاب توســط انتشــارات تعلیــم و تربیــت اســالمی در   چــاپ دوم ایــن 

ــت. ــده اس ــر ش ــازار نش ــه ب ــر و روان ــال 1394 منتش س
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عنوان کتاب : خداشناسی )پرسش ها و پاسخ های دانشجویی جلد1(

 پدیدآورنده:     محمد رضا کاشفی
  مشخصات نشر : دفتر نشر معارف، سال 1392، قم

-----------------------------------------

بــا  دانشــجویی  پاســخ های  و  پرســش ها  کتاب هــای  مجموعــه 

طبقه بنــدی موضوعــی، توســط نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه ها تهیــه و تنظیــم مــی شــود. این کتاب که اولیــن جلد از مجموعه 

کشــور  یــاد شــده اســت، پاســخ بــه 35 پرســش قشــر جــوان و دانشــگاهی 

ــش هایی  ــه پرس ــاب ب کت ــن  ــنده در ای ــت.  نویس ــی اس ــه خداشناس در زمین

گرایــی،  دربــاره راه شــناخت خــدا، موانــع معرفــت الهــی، انگیــزه تــرس خدا

خــدای مســلمانان و هنــدوان، چیســتی خــدا، اثبــات یگانگی خــدا، علت 

کمــال مطلــق، مــادی نبــودن خــدا، اثبــات بــی نیــازی خــدا،  یکتاپرســتی، 

ــه آفرینــش، علــت بعثــت انبیــاء، شــناخت اوصــاف  فیــض خــدا و نیــاز ب

الهــی، ازلــی و ابــدی بــودن خــدا می پــردازد.

ســبحان  در  اعلــی  معنــای  نظیــر  ســؤاالتی  و  موضوعــات  همچنیــن 

ربی االعلــی، علــل درهــم آمیختگــی زشــت و زیبــا در ایــن دنیــا، فلســفه 

و  الهــی  لقمــه حــرام، عــدل  و  الهــی  آفرینــش، عدالــت خداونــد، عــدل 

زنــازاده، عــدل الهــی و برتــری ســادات، صداقــت خــدا، علــم خــدا و اختیــار 

انســان، ایمــان و شــک، شــک در اعتقــادات، شــرک، کفــر و نفــاق، ناامیــدی 

انســان و چگونگــی هدایــت الهــی هــم در قالــب مباحــث مطرح شــده در 

کتــاب پاســخ داده شــده اســت. ایــن 

کتاب در 168 صفحه در سال 1392 توسط دفتر نشر  چاپ یازدهم این 

معارف روانه بازار کتاب شده است. 



دوره پاسخ به شبهات عقیدتی/ سال اول/ شبهات خداشناسی126

 عنوان کتاب : خداشناسی )پاسخ به شبهات کالمی، دفتر اول(

 پدیدآورنده:     محمد حسن قدردان قراملکی
اندیشه اسالمی، سال  و  فرهنگ  پژوهشگاه   :   مشخصات نشر 

1394، تهران

-----------------------------------------

کالمــی اســت.  کتــاب، دفتــر اول از مجموعــه پاســخ بــه شــبهات  ایــن 

ایــن دفتــر بــه نقــل شــبهه  های متعــدد در عرصــه خداشناســی اختصــاص 

کــه از عصــر ظهــور دیــن و ترویــج اندیشــه خدابــاوری و  دارد؛ شــبهه هایی 

اینــک نیــز بــه شــکل های ســنتی و جدیــد؛ البتــه بــا شــدت بیشــتر از طریــق 

راه کارهــای تــازه مثــل اینترنــت اندیشــه خداپرســتی را مــورد آمــاج حمــالت 

ــرار داده اســت. خــود ق

کتــاب بــا رویکــردی اســتداللی, فلســفی از براهیــن  در پنــج فصــل ایــن 

و ادلــه اثبــات وجــود خــدا، ادلــه توحیــد و صفــات الهــی دفــاع شــده، و 

ــده  ــخ داده ش ــده، پاس ــی آم کالم ــب  کت ــه در  ک ــی  ــبهات معروف ــه ش ــه هم ب

اســت. در فصــل نخســت، از امــکان اثبــات خــدا و مکاتــب مختلــف 

کالمــی بحــث شــده اســت. فصــل دوم بــه بررســی و شــرح براهیــن امــکان و 

وجــوب، صدیقیــن، حــدوث، حرکــت، نظــم و برهــان فطــرت و معقولیــت و 

نقــد شــبهات ایــن براهیــن اختصــاص یافتــه اســت. در فصــل ســوم ضمــن 

بررســی هشــت شــبهه ملحــدان، از زمینه هــا و علــل ایجــاد ایــن شــبهات 

بحــث شــده اســت. فصــل چهــارم دربــاره شــبهات توحیــد و فصــل پنجــم، 

ــه آنهــا اســت. شــبهات صفــات خــدا و پاســخ ب

در 404  اســالمی  اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  از ســوی  کتــاب  ایــن 

اســت. شــده  منتشــر   1394 مــاه  اردیبهشــت  در  صفحــه 
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عنوان کتاب : براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز*

کرین  پدیدآورنده:     حمیدرضا شا
سسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، سال    مشخصات نشر : موݘ

1386، تهران

-----------------------------------------

کــه در ضمــن نقــد شــبهه اثبــات  ناپذیــری  کتــاب آن اســت  هــدف ایــن 

وجــود خــدا، برخــی از براهیــن معتبــر و مشــهور اثبــات وجــود خــدا را بررســی و 

کنــد. در ایــن بحــث، مهم تریــن شــبهات مطــرح  یابــی  اشــکاالت آنهــا را ارز

توســط فیلســوفان غربــی از زمــان هیــوم تــا عصــر حاضــر تحلیل شــده اســت. 

ــه اشــکاالت جــان  هاســپرز اســتاد معاصــر  در ایــن میــان، توجــه ویژهــای ب

گرفتــه اســت. بــه نظــر  کالیفرنیــای جنوبــی صــورت  فلســفه در دانشــگاه 

نویســنده، ضعــف فلســفی غــرب و انگاره هــای خردســتیزی ماننــد تثلیــث 

گرایــش بــه الحــاد و نقــد  در مســیحیت، موجــب طــرح ایــن اشــکاالت و 

براهیــن اثبــات وجــود خــدا شــده اســت؛ امــا مبانــی غنــی فلســفه اســالمی  و 

تکیــه بــر علــم حضــوری و بداهــت وجــود خــدا رویکــردی کامــاًل قابل دفــاع از 

مبانــی خداشناســی در اختیــار متفکــران می گــذارد.

ایــن کتــاب حاضــر از پنــج فصــل تشــکیل شــده اســت: فصــل اول، خــدا و 

اثبات پذیــری؛ فصــل دوم، برهــان تجربــه دینــی؛ فصل ســوم، برهــان علیت؛ 

نظــم. برهــان  پنجــم،  فصــل  و  امــکان  و  وجــوب  برهــان  چهــارم،  فصــل 

کتــاب در ســال 1386 از ســوی موسســه فرهنگــی دانــش و اندیشــه  ایــن 

گــروه فلســفه پژوهشــگاه فرهنــگ و  معاصــر بــا همــکاری شــورای علمــی 

ــت. ــده اس ــر ش ــه منتش ــالمی در 344 صفح ــه اس اندیش
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عنوان کتاب : اسالم شناسی و پاسخ به شبهات

 پدیدآورنده:     علی اصغر رضوانی
  مشخصات نشر : انتشارات مسجد مقدس جمکران، سال 1390، قم

-----------------------------------------

کتــاب درصــدد برآمــده تــا چهــره اســالم و پیــام آور آن و قــرآن را طــوری  ایــن 

گونــه شــبهه و ایــرادی مصــون باشــند و در ضمــن  کــه از هــر  کنــد  ترســیم 

پاســخی بــه شــبهات غربیــان و یهــود و دشــمنان اســالم باشــد.

کالم  کتــاب عبــارت اســت از: مقدمــه ناشــر، پیشــگفتار،  عناویــن اصلــی 

جدیــد، اســالم و هــدف زندگــی، اســالم و آزادی، اســالم و مدرنیســم، اســالم 

و ُپســت مدرنیســم، اســالم و توســعه، اســالم و تســاهل و تســامح، اســالم 

و اومانیســم، اســالم و از خــود بیگانگــی، اســالم و جهانــی شــدن، اســالم 

ــد، اســالم و عــدل جزایــی، اســالم و فلســفه  و فلســفه دعــا و نیایــش، عقای

کافــر، فقــه، اســالم و صلــح، اســالم و بردگــی، اســالم و ارتــداد،  آفرینــش 

اســالم و حکــم قصــاص، اســالم و فلســفه قصــاص، اســالم و اجــرای حــدود 

در مأ عام، اســالم و خشــونت، اســالم و تروریســم، اســالم و فلســفه عقوبت 

و جــزا، اســالم و اقتصــاد، اســالم و تقلیــد، حقــوق، اســالم و حقــوق زن، 

اســالم و تعــّدد همســر، اســالم و حجــاب زن، اســالم و حقــوق بشــر، اســالم 

و حقــوق بیــن الملــل، تاریــخ، اســالم و غربزدگــی، اســالم و تعــّدد همســران 

گــوی تمــدن  گفــت و  ــان، اســالم و  گــوی ادی گفــت و  پیامبــر، اســالم و 

هــا، اســالم از دیــدگاه اســالم آورنــدگان، اســالم و دعــوت بــه وحــدت ادیــان.

چــاپ چهــارم ایــن کتــاب توســط انتشــارات مســجد مقــدس جمکــران در 

768 صفحه، در ســال 1390 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب : درباره پیامبر اعظم )پاسخ به شبهات کالمی، دفتر سوم(

 پدیدآورنده:     محمد حسن قدردان قراملکی
سال  اسالمی،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه   : نشر  مشخصات    

1393، تهران

-----------------------------------------

تحلیل  به  است،  کالمی  شبهات  به  پاسخ  سوم  دفتر  که  کتاب  این 

با  و  می پردازد  تاریخی  و  کالمی  رویکرد  با   ،اسالم پیامبر  شخصیت 

هدف پاسخ گویی به انتقادها و شبهات وارد شده علیه پیامبر اکرم، در 

دو بخش تدوین یافته است. بخش اول، رویکرد کالمی- فلسفی به تحلیل 

شبهات دارد و به هفت فصل تقسیم می شود. اّمی  بودن پیامبرعلم 

غیب، معجزات و عصمت، ازجمله مباحث این بخش است. در بخش 

 دوم، شبهات مربوط به شخصیت و اخالق فردی و اجتماعی پیامبر

تاریخی  کالمی-  تحقیق،  این  عمده  رویکرد  است.  شده  داده  پاسخ 

است و در مواردی، از رویکرد عرفانی و فلسفی نیز استفاده شده است. 

در کتاب، به یك صد شبهه درباره موضوع بحث، پاسخ داده شده است.

کتاب  نویسنده به صورت ویژه در بخش اخالق جنسی پیامبر در این 

درباره علل ازدواج های پیامبر توضیحات مبسوطی بر اساس اسناد متقن 

این  در  شبهات  رفع  به  و  می دهد  ارائه  معتبر  روایات  و  آیات  و  تاریخی 

موضوع می پردازد.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی این کتاب را در سال 1393 در 416 

صفحه عرضه کرده است.
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 عنوان کتاب : مسأله وحی

 پدیدآورنده:    محمد عرب صالحی
کانون اندیشه جوان، سال 1391، تهران   مشخصات نشر : 

-----------------------------------------

کتاب مسئله وحی با نگاهی به مکاتبات آیت اهلل سبحانی و دکتر سروش 

در پنج فصل تدوین شده است:  فصل اول، به اختصار به توضیح معنا و 

پیشینه و گستره نگرش تاریخی به دین و آموزه های دینی در جهان غرب و 

اسالم می پردازد و ضمن آن، به خاستگاه و لوازم این دیدگاه نیز اشاره می کند. 

فصل دوم وظیفه تبیین معنای لغوی و اصطالحی وحی، حقیقت وحی، انواع 

وحی و نقد برون متنی و درون متنی دیدگاه سروش را درباره ماهیت وحی به 

عهده گرفته و محصول آن، بیش از چهل نقد و اشکال بر این دیدگاه است. 

کتاب، عهده دار نقد مبنای انسان شناسی دیدگاه سروش   فصل سوم 

و مقایسه آن با نگاه قرآن و اسالم به انسان است. حاصل این فصل بالغ 

بحث  چهارم،  فصل  در  است.  سروش  گفته های  بر  اشکال  بیست  بر 

که در ضمن آن، به مناسبت،  تاریخ مندی قرآن را نقد و بررسی می شود 

به دیدگاه های جناب صدرالمتألهین و مولوی درباره وحی و قرآن اشاره 

می شود. نتیجه این فصل، افزون بر پنجاه نقد بر سخنان سروش است. در 

فصل پنجم نیز بحث مهم خطاپذیری قرآن به نقد و نقض کشیده می شود 

که از حرف های تازه سروش است. 

 کتــاب یــاد شــده در 350 صفحــه ، از ســوی کانــون اندیشــه جوان در ســال 

1391 منتشــر شــده است.
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عنوان کتاب : امامت )پاسخ به شبهات کالمی، دفتر چهارم( 

 پدیدآورنده:    محمد حسن قدردان ملکی
سال  اسالمی،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه   : نشر  مشخصات   

1392، تهران

-----------------------------------------

کالمی امامت است. نویسنده در قالب  کتاب پژوهشی در مسائل  این 

پاسخ گویی به مخالفان، جنبه های مختلف امامت را در عقاید شیعی 

بررسی کرده است. در ابتدا از فلسفه و چیستی امامت و ضرورت شناخت 

نظریه  درباره  مطرح  اشکاالت  به  پاسخ گویی  است.  شده  بحث  امام 

امامت، از قبیل بدعت آمیز بودن، ناسازگاری آن با دموکراسی، ناسازگاری 

از  و...  کودکی  در  امامت  امامت،  بودن  موروثی  دموکراسی،  با  مهدویت 

جمله مباحث فصل دوم کتاب است. در فصل سوم به جوانب مختلف 

نظریه ناسازگاری امامت با اصل خاتمیت، پاسخ داده شده و عصمت، 

گرفته است. فصل چهارم و  والیت، علم و حجیت امام مورد بررسی قرار 

گفته  کتاب با توجه به جنبه های تاریخی، از موضوع نصب سخن  پنجم 

و به شبهات نبودن نصب در روایات نبوی، عامل تفرقه بودن نصب، عدم 

احتجاج امام علی به اصل نصب، عدم اقدام حضرت برای تصدی 

حکومت و... پرداخته شده است. در فصل آخر به اشکاالت مربوط به 

امامان،  غیب  علم  درباره  بحث  است.  شده  داده  پاسخ  امام  صفات 

عصمت امامان، حجیت امامان، والیت امامان و... از جمله موضوعات 

این فصل از کتاب است.

 554 کتاب  این   1392 سال  در  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 

صفحه ای را منتشر کرده است.
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عنوان کتاب :پاسخ به شبهات امامت

  پدیدآورنده:    سید علی حسینی میالنی

 مشخصات نشر : انتشارات حقایق اسالمی،سال 1396، قم

-----------------------------------------

کتــاب »پاســخ بــه شــبهات امامــت« مجموعــه ای از گمانــه هــا در موضــوع 

امامــت اهــل بیــت را پاســخ داده و در برابــر آن، ســؤاالت مهمــی در 

دیــدگاه شــیعه نســبت بــه نظریــه اهــل ســنت در مســأله امامــت را بــه صورت 

علمــی در دو فصــل مطــرح مــی نمایــد.

 . فصل اول: پاسخ به شبهات در موضوع امامت اهل بیت

که سرفصل های  این فصل به پنج شبهه در موضوع امامت می پردازد 

آن عبارت است از:

1-ازدواج ام کلثوم با عمر

با دختر  ازدواج خلیفۀ دوم  روایات داستان  نقد  و  بررسی  به  این فصل 

خردسال امیرالمؤمنین پرداخته و در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش اول به نقل روایات اختصاص دارد و نویسنده آنها را با سندهایشان 

است. کرده  بررسی  را  روایات  سندهای  دوم،  بخش  در  و  کرده  نقل 

بخش سوم به بررسی متن روایات و داللت آنها پرداخته و غرض ورزی 

برخی از راویان را نشان می دهد. بخش چهارم به روایات ازدواج عمر با ام 

کلثومدر منابع شیعی اختصاص دارد.

اگر چه بسیاری از بزرگان شیعه همچون شیخ مفید و سید مرتضی علم 

کتب این  الهدی به انکار اصل این روایت پرداخته اند، اما باز در برخی از 

روایت با مضامین دیگر نقل شده است. نویسنده سه روایت را نقل کرده است.
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2-داستان سپاه یمن

 ــن ــر المؤمنی ــرت امی ــت حض ــت و والی ــر امام ــه ب ک ــی  ــی از احادیث یک

کــه در ماجــرای ســپاه یمــن روایــت شــده  داللــت دارد، حدیثــی اســت 

کتاب هــای اهــل ســنت نقــل  اســت. ایــن روایــت بــه طــرق مختلــف در 

ایــن روایــت  بــه  شــده اســت. نویســنده درایــن فصــل  در چهــار بخــش 

اســت: پرداختــه 

به  بخش نخست، ذکر اسناد حدیِث »سپاه یمن« است. بخش دوم، 

از میان طرق مختلف چهار  نقل متون حدیِث »سپاه یمن« می پردازد و 

کرده است. بخش سوم با  کدام را نقل  گزینش و طرق مختلف هر  متن را 

نگاهی به مفهوم حدیِث »سپاه یمن« سه مطلب زیر را بیان می کند:

الف( داللت حدیث بر والیت علی؛ 

ب( داللت حدیث بر عصمت؛ 

.ج( وجود نفاق در زمان رسول خدا

در بخــش چهــارم  بــه تالش هــای برخــی از علمــای اهــل ســنت در مقابلــه 

بــا داللــت ایــن حدیــث اشــاره شــده اســت.
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3- خواستگاری ساختگی

یکی از روایات منقول در کتابهای معتبر اهل سنت، داستان خواستگاری 

به  توهین  جعلی  داستان  این  حاصل  است.  ابوجهل  دختر  از   علی

انگاشتن  نادیده  و   ،المؤمنین امیر  خدا  و  رسول  منزلت  و  شأن 

موازین اسالمی است.نویسنده در این فصل  به دفاع از حریم رسالت و 

شأن و منزلت اهل بیت رسول خدا  پرداخته و با نقد و بررسی داستان 

خواستگاری امام علی از دختر ابوجهل، ساختگی بودن این داستان 

را به اثبات رسانده است.

حدیث  اول  بخش  در  و  کرده  تنظیم  بخش  شش  در  را  فصل  این  وی 

مصادر  دوم،  بخش  در  است.  کرده  معرفی  را  آن  مصادر  و  خواستگاری 

و  کرده  معرفی  متأّخر  معجم های  و  مسندها  در  را  خواستگاری  حدیث 

حجر  ابن  هیثمی،  روایت  به  را  خواستگاری  حدیث  از  مختلف  روایتهای 

عسقالنی و مّتقی هندی نشان داده است. او در بخش سوم ، اسناد حدیث 

خواستگاری و طرق آن را واکاوی کرده است. بخش چهارم به بررسی روایت 

یکه و ُزْهری )از دشنام 
َ
کشته شد(، ابن ابی ُمل که در مکه  ِمْسَور )از خوارجی 

دهندگان به امیر المؤمنین( اختصاص دارد. بخش پنجم، متن حدیث 

به معرفی حدیث جعلی  پایانی   کرده است. بخش  بررسی  را  آن  و مدلول 

دیگر دربارۀ حضرت علی پرداخته و داستان خواستگاری آن حضرت 

از اسماء بنت عمیس و اعتراض فاطمه سالم اهلل علیها بررسی شده است.
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4-فدک در فراز و نشیب 

پاســخ  در  میالنــی  حســینی  علــی  ســید  اهلل  آیــت  توســط  فصــل  ایــن 

اســت. شــده  نگاشــته  ســنت  اهــل  از  دانشــوری  الکترونیکــی  نامــه  بــه 

جویا  آن  اهمیت  و  فدک  ماجرای  درباره  را  شیعیان  نظر  نامه  نویسندۀ 

می شود، و پاسخ گوینده، نامه را در چهار بخش جواب داده است: بخش 

و  نقد  به  دوم،  بخش  است.  فدک  ماجرای  به  کوتاه  نگاهی  پاسخ،  اول 

بررسی حدیث انحصاری از ابوبکر می پردازد و در بخش سوم نارضایتی 

حضرت فاطمه از غاصبین فدک مورد بررسی قرار گرفته و علمایی را 

که حدیث »غضب فاطمهغضب رسول خدا است و ...« روایت 

کرده اند، بر شمرده است. شیعه به زن ارث نمی دهد؛ انبیا درهم و دینار 

ارث نمی گذارند و چرا علی در دوران حکومتش فدك را پس نگرفت؟ 

شده اند. داده  پاسخ  چهارم  بخش  که  است  پرسش هایی  عناوین 
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5-احادیث واژگونه 

احادیــث بســیاری در مناقــب و فضایــل اهــل بیــت از زبــان و بیــان 

کتــب حدیثــی نقــل شــده اســت. برخــی از ایــن روایــات  رســول خــدا در 

مشــهورند و بــا عناویــن مشــخص شــناخته می شــوند مثــل حدیــث منزلت، 

کتــب  حدیــث ســّد األبــواب، حدیــث مباهلــه و ... امــا وقتــی بــه برخــی از 

کــه بــا همیــن الفــاظ  اهــل ســنت مراجعــه می کنیــم، احادیثــی را می یابیــم 

احادیــث مشــهور و دارای عنــوان هســتند امــا بــا اســامی برخــی از صحابــه.

اهل  شأن  در  که  احادیثی  بررسی  به  ابتدا  فصل،  این  در  نویسنده 

بیت اشاره دارند، پرداخته سپس در پی پاسخ به این سؤال بوده 

و محتوا  الفاظ  و در  نقل شده اند  از صحابه  برخی  برای  که  که احادیثی 

می گیرند،  قرار   پیامبر بیت  اهل  مناقب  روایات  همسنگ  گاهی 

گران در این عبارات دست برده اند؟ روایاتی صحیح هستند و یا تحریف 

شــیوه نویســنده بدیــن گونــه بــوده اســت کــه ابتــدا ســند و صحــت حدیث 

کــرده و  کتــب اهــل ســنت اســتخراج  مــورد نظــر را بــرای اهــل بیــت از 

کــرده اســت. آنــگاه صــورت تحریــف شــده روایــت را نقــل و بررســی 

احادیــث  از  نمونه هایــی  چهــارم،  بخــش  در  کــه   اســت  ذکــر  شــایان 

کــه خــود  کــرده اســت  ســاختگی را در شــأن ابوبکــر، عمــر و عائشــه نقــل 

گواهــی داده انــد. علمــای اهــل ســنت بــر جعلــی بــودن آنهــا 
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فصل دوم: سؤاالت و چالش های نظریه امامت اهل سنت.

ایــن فصــل بــه چهــار پرســش مهــم دربــاره نظریــه اهــل ســنت در موضــوع 

ــارت اســت از: ــرفصل های آن عب ــه س ک ــردازد  امامــت مــی پ

1-سنت پیامبر یا سنت خلفا؟!

در برخی از کتاب های اهل سنت روایت » علیکم بسّنتی و سّنة الخلفاء 

که از این حدیث دستاویز برخی از  الراشدین« نقل شده است. از آنجایی 

اعمال مغایر با احکام اسالمی و سند توجیه کننده رفتار خلفا و امرا شده، 

که این  نویسنده در این فصل به بررسی این روایت پرداخته تا نشان دهد 

روایت، ساختگی است و از سوی موالیان معاویه جعل و منتشر شده است.

نخست،  بخش  در  است:  یافته  سامان  بخش  سه  در  پژوهش  این 

به  بر شمرده شده و در بخش دوم،  را  نگارندگان حدیث و سندهای آن 

اسناد حدیث پرداخته شده است.  بخش سوم به استناد این حدیث در 

علوم مختلف اختصاص دارد. غزالی در علم اخالق، مال علی قاری در 

کالم، برخی از فقها در علم فقه و  علم حدیث، برخی از متکلمین در علم 

در توجیه تحریم ازدواج موقت و متعه حج توسط عمر، نیز در توجیه بدعت 

عثمان در افزایش تعداد اذان در روز جمعه به این عبارت استناد کرده اند.

به اختالفات درون متنی  توجیهات  این  نقد  ادامه ضمن  نویسنده در 

کرده و با تبیین معنای سّنت و حّجیت سّنت نبوی  این حدیث اشاره 

که دلیل حجیت سنت نبوی عصمت آن حضرت است  نشان می دهد 

گانه معصوم  و این موضوع در خلفا جایی ندارد و هیچ یک از خلفای سه 

نیستند.
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2-احادیث ساختگی 

خلفای  مناقب  در  روایت هایی  سنت  اهل  کتاب های  از  برخی  در 

سه گانه آمده است. نکته  جالب توجه در این روایات اینکه این اسامی، به 

ترتیب )ابوبکر، عمر و عثمان( در این روایات ذکر شده اند.

آنها،  طرق  و  اسناد  و  روایات  این  بررسی  با  فصل،  این  در  نویسنده  

به  همچنین  است.  داده  نشان  را  روایات  این  بودن  جعلی  و  ساختگی 

که ساختگی بودن برخی از  کرده است  کتاب هایی از اهل سنت اشاره 

این روایات را یادآور شده اند. شایان ذکر است که بسیاری از این روایات در 

کتاب های صحیح مسلم و بخاری نقل نشده اند؛ اگرچه در این دو کتاب 

هم روایات ساختگی بسیاری وجود دارند.
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3-تحریم دو حکم حالل

نویســنده در ایــن فصــل اقــدام عمــر را در تحریــم متعــه حــج و ازدواج از 

کــرده  کــرده و آن را در دو بخــش تدویــن  دیــدگاه علمــای ســنت بررســی 

ــه متعــه حــج پرداختــه، و ضمــن توضیــح متعــه  اســت: بخــش نخســت ب

حــج بــه موضع گیــری حضــرت علــی، و دیگــر بــزرگان صحابــه نقــل 

کــرده اســت کــه در مجمــوع ایــن بــزرگان بــا رد ســخن عمــر و دســتور بــه انجــام 

آن بــا تمســک بــه ســیرۀ رســول خــدا بــه مخالفــت بــا عمــر برخاســته اند. 

ــه  ک ــردازد  ــه می پ ــن تیمی ــدگاه اب ــد دی ــه نق ــش ب ــن بخ ــان ای ــنده در پای نویس

ــه عمــل بهتــر  ــم نکــرده، بلکــه می خواســته ب معتقــد اســت عمــر آن را تحری

کنــد. راهنمایــی 

بخــش دوم مســائل و مطالــب مربــوط بــه ازدواج موقــت را بررســیده اســت. 

نویســنده ضمن معرفی ازدواج موقت و بیان شــرایط آن به ادله جواز ازدواج 

ــرآن،  ــودن آن را از ق ــت در شــریعت اســالمی پرداختــه و دالیــل حــالل ب موّق

کتاب هــای اهــل ســنت  کــرده، آنــگاه بــا اســتناد بــه  ســنت و اجمــاع بیــان 

کــه ایــن دو امــر الهــی در زمــان رســول خــدا حــالل و  اثبــات می کنــد 

معمــول بودنــد. ســپس بــه ســه دیــدگاه متفــاوت در توجیه ســخن عمر اشــاره 

می کنــد. بررســی تفصیلــی و نقــد دیــدگاه طرفــداران عمــر، بیانگــر این اســت 

کــه: حــرام شــدن ازدواج موّقــت از ســوی عمــر چیــزی جــز بدعــت نیســت.
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4-افکار ابن تیمیه در بوته  نقد

کینه ورزی های  نویسنده در این فصل، بخشی از دشمنی ها و نفاق ها و 

ابن تیمیه را به امام علی نشان داده است. این فصل در پنج بخش 

امیرمؤمنان  با  تیمّیه  ابن  دشمنی  موارد  یکم،  بخش  است:  شده  تنظیم 

علی را برشمرده است. بخش دوم، نمونه های انکار فضایل بیکران 

امیرمؤمنان علی توسط ابن تیمیه آمده است. در بخش سوم دیدگاه 

بخش  است.  آمده   علی امیرمؤمنان  خالفت  به  نسبت  تیمّیه  ابن 

 گانه و حضرت علی چهارم، ابن تیمّیه و مقایسه ای بین خلفای سه 

نام دارد.

نویســنده در بخــش پنجــم، بــه تــالش ابــن تیمّیــه بــرای اثبــات حقانیــت 

 خــوارج و ناصبی هــا اشــاره دارد و افتراهــای وی را بــه امیرمؤمنــان علــی

کــه ابــن تیمیــه در ایــن راه از توســل  کــرده اســت. وی نشــان داده اســت  نقــل 

بــه احادیــث دروغیــن ابایــی نــدارد.
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 عنوان کتاب : موعود شناسی و پاسخ به شبهات 

 پدیدآورنده:   علی اصغر رضوانی
 مشخصات نشر : انتشارات مسجد مقدس جمکران، سال 1390، قم

-----------------------------------------

کالمی به شبهات مسئله  کتاب، با هدف پاسخگویی عقلی و     این 

مهدویت به نگارش درآمده است. روش نویسنده تجزیه و تحلیل شبهه ها 

بوده و با تمسك به استدالل عقلی درصدد رد آنها برآمده است. 

بتوان  شاید  اما  نمی کند،  پیروی  خاصی  فصل بندی  از  کتاب  اگرچه 

و مهدویت،  موعود  نمود:  را در چهار بخش دسته بندی  کتاب  مطالب 

از  امام  وجود  بررسی  روایات،  و  آیات  نگاه  در   مهدی حضرت 

دیدگاه های مختلف، غیبت و مسائل بعد از ظهور.

بررسی نظریات دانشمندانی همچون فوکویاما، تافلر و هانتیگتون در مورد 

پایان تاریخ، مارشال مک لوهان درباره سیطره لیبرالیسم و توضیح در مورد شیوه 

توجیه تکامل تاریخ توسط مارکسیسم از نکات قابل توجه در کتاب است.

انتشارات مسجد مقدس جمکران این کتاب 719 صفحه ای را در سال 

1390 روانه بازار نشر ساخته است.
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 عنوان کتاب : چالشهای فکری نظریه والیت فقیه

  پدیدآورنده:   مصطفی جعفرپیشه فرد

 مشخصات نشر : بوستان کتاب، سال 1393، قم

-----------------------------------------

بــه شــبهاتی دربــاره والیــت فقیــه  بــا هــدف پاســخگویی  کتــاب  ایــن 

ــه  ــی نظری ــری و علم ــای نظ ــی چالش ه ــه بررس ــده و ب ــر درآم ــته تحری ــه رش ب

از  صرف نظــر  فقیــه،  والیــت  نظریــه  می پــردازد.  فقیــه  انتصابــی  والیــت 

کــه نشــانه گیری خــود را متوجــه ادلــه  پــاره ای شــبهات دربــاره والیــت فقیــه 

والیــت فقیــه می کننــد، بــا ســه نــوع انتقــاد رو بــه  رو اســت: انتقادهایــی از 

مفهــوم »والیــت«، انتقادهایــی از مفهــوم »انتصــاب«، انتقادهایــی از مفهــوم 

»فقاهــت«. نویســنده، بــا بیــان نقدهــا و شــبهات مســئله والیــت فقیــه، بــه 

بررســی و تحلیــل و نقــد آنهــا پرداختــه اســت. ایــن شــبهات در ســه قســمت 

تقســیم شــده و ابتــدا آنچــه دربــاره مفهــوم و ماهیــت والیــت و والیــت فقیــه 

آمــده، بررســی و ســپس بــه شــرح موضــوع انتصــاب پرداختــه و در پایان آنچه 

بــه مدیریــت فقهــی و پیونــد آن بــا مدیریــت علمــی مربــوط اســت، آمــده 

ــوان تحقــق ناپذیــری نظــام والیــی، والیــت  اســت. از جملــه شــبهات می ت

و دیکتاتــوری، تنافــی فقــه بــا سیاســتمداری و تخصصــی نبــودن فقــه را در 

کــرد. سیاســت ذکــر 

کتــاب ایــن اثــر را در 198 صفحــه در ســال 1393 بــه چــاپ  بوســتان 

اســت. رســانده 
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 عنوان کتاب : راهنمای حقیقت

  پدیدآورنده:   جعفر سبحانی تبریزی

 مشخصات نشر : نشر مشعر، سال 1386، تهران

-----------------------------------------

و  پرســش ها  از  مجموعــه ای  بــه  پاســخ  فقهــی،  و  کالمــی  کتــاب  ایــن 

کــه در ایــن مجموعــه  شــبهات، دربــاره عقایــد شــیعه اســت. پرســش هایی 

ــاره  ــران بیــت اهلل الحــرام درب آمــده اســت، توســط برخــی از مســلمانان و زائ

مذهــب تشــیع مطــرح گردیــده و بــه وســیله معاونــت آمــوزش و پژوهــش بعثــه 

کــه توســط آیــت  حــج مقــام معظــم رهبــری جمــع آوری و تنظیــم شــده اســت 

اهلل جعفــر ســبحانی پاســخ داده شــده اســت. 

کتــاب شــامل ده فصــل اســت. نویســنده ضمــن جــواب بــه ایرادهــا و  ایــن 

شــبهات بــه بررســی تاریــخ شــیعه و توضیــح و تبییــن عقایــد و اندیشــه های 

اســتدالل های  و  روایــات  و  آیــات  از  بهره گیــری  بــا  ایــن مذهــب  خــاص 

کالمــی پرداختــه اســت. آنــگاه از عقیــده خاص شــیعه درباره والیــت و مقام 

یــارت قبــور بحــث شــده و مســتندات  اولیــای الهــی و توســل و شــفاعت و ز

ایــن عقایــد از ســیره پیامبــر شناســانده شــده اســت. 

گسترش آن، عقاید شیعه، توسل به اولیای الهی، منزلت  تاریخ تشیع و 

قرآن نزد شیعه، امامت در نزد شیعه، اهل بیت، محدودیت در اسالم، 

است. کتاب  فصول  عناوین  صحابه  و  تاریخی  مسائل  فقهی،  مسائل 

این کتاب توسط نشر مشعر در سال 1386 در تهران چاپ و منتشر گردیده است.
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 عنوان کتاب : درآمدی بر تاریخ ادیان در قرآن

  پدیدآورنده:   عبدالرحیم گواهی

 مشخصات نشر : بوستان کتاب، سال 1390، قم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یــخ ادیــان الهــی  ایــن نوشــتار بــه صــورت اجمالــی، درآمــدی بــر مباحــث تار

کتــاب معتقــد اســت همــه  کنــد. نویســنده ایــن  را از منظــر قــرآن بررســی مــی 

مباحــث ایــن اثــر و اســتدالل هــا و اســتنتاج هــای آن، بــر مبنای قــرآن و آیات 

کتــاب از خــود قــرآن،  بینــات آن اســت. لــذا از روی ضــرورت در ابتــدای 

ــود  ــه خ ــرآن ب ــه ق ک ــی  ــدس و اوصاف ــاب مق کت ــن  ــت ای ــزول و قرائ ــت ن کیفی

کنــد. نســبت مــی دهــد، مباحثــی را مطــرح مــی 

کتــاب حاضــردر ســه بخــش و هــر بخــش بــا فصــول مختلــف تدوین شــده 

کــه خــود  ــام دارد  ــخ ادیــان« ن ی کلــی تار اســت. عنــوان بخــش اول »بحــث 

یــخ ادیــان«، »دیــن در  کلــی تار از پنــج فصــل مجــزا بــا عنــوان هــای »بحــث 

قــرآن«، »وحــدت ادیــان الهــی در قــرآن«، »ایمــان در قــرآن« و »اســالم در قــرآن« 

تشــکیل شــده اســت.

ــه  ــا ب ــه در آنه ک ــم  کری ــرآن  ــی از ق ــه آیات ــت، ب ــش نخس ــل اول از بخ در فص

یــخ ادیــان پرداختــه شــده، اشــاره می شــود. پــس از آن بــه بررســی  بحــث تار

گذشــته از دیــدگاه قــرآن پرداختــه شــده اســت. در  اجمالــی وضــع اقــوام 

کریــم مــورد بحــث و بررســی واقــع  ادامــه موضــوع تســامح دینــی از منظــر قــرآن 

شــده اســت.

یــف، معانــی و اوصــاف دیــن و دینــداران  در فصــل دوم نویســنده تعار
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ئــم  کتــاب مقــدس مــورد بررســی قــرار داده و در نهایــت عال را از دیــد ایــن 

ــرآن را بیــان می کنــد.  ــگاه ق ــات دیــن از ن ــی و آف و نشــانه های سســت ایمان

در ایــن فصــل بــه مناســبت بحــث مختصــری هــم دربــاره معنــا »اســالم« از 

دیــدگاه قــرآن مطــرح می شــود.

کــه بیشــتر آیــات مرتبــط  در فصــل ســوم بــه موضــوع وحــدت ادیــان الهــی 

بــا ایــن موضــوع در ســوره مبارکــه بقــره آمــده اســت، پرداختــه شــده اســت. 

فصــل چهــارم بــه موضــوع ایمــان در قــرآن اختصــاص یافتــه و ایمــان و 

و امتحان هــای ســخت  افــراد مؤمــن  و اوصــاف  قــرآن تعریــف  مؤمــن در 

خداونــد نســبت بــه بنــدگان مؤمنــش و نیــز مراتــب ایمــان و عوامــل تخریــب 

گوشــزد شــده اســت.  ایمــان و... 

معرفــی اســالم از دیــدگاه قــرآن و تقســیم آن بــه اســالم خــاص و اســالم عام، 

کــه  اوصــاف فــرد مســلمان ، مراتــب اســالم و... از جملــه موضوعاتــی اســت 

در فصــل پنجــم بدانهــا پرداختــه شــده اســت.

»اهــل کتــاب در قــرآن« عنــوان بخــش دوم کتــاب اســت کــه ایــن بخش نیز 

بــه پنــج فصل تقســیم می شــود.

کتــاب و اوصــاف  کتــاب« بــه موضــوع اهــل  در فصــل اول بــا عنــوان »اهــل 

ایشــان در قــرآن، نحــوه برخــورد اســالم بــا اهــل کتــاب و نیــز موضع گیــری اهل 

کتــاب اشــاره شــده اســت. کتــاب در مقابــل اســالم، طبقــه بنــدی اهــل 

حضــرت  معرفــی  بــه   ،ابراهیــم »حضــرت  عنــوان  بــا  دوم  فصــل 

ابراهیــم بــه عنــوان سرسلســله پیامبران الهــی، اوصــاف وی و فرازهایی 

از زندگانــی آن حضــرت از دیــدگاه قــرآن پرداختــه اســت.
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ــرآن« و » صابئیــن و مجــوس در  ــرآن«، » مســیحیت در ق »دیــن یهــود در ق

قــرآن« از فصــول بعــدی ایــن بخــش هســتند. تقســیم مــی شــود.

ــام دارد و ســه  ــرآن« ن کتــاب »کفــر، نفــاق و اســتضعاف در ق بخــش ســوم 

قــرآن  در  اســتضعاف  و  )منافقــان(  قــرآن  در  نفــاق  قــرآن،  در  کفــر  فصــل 

)مســتضعفان( را شــامل مــی شــود.

آخریــن عنــوان ایــن نوشــتار را »مؤخــره بحــث« تشــکیل می دهــد که مبانی 

کتــاب و  کتــاب و غیــر اهــل  قرآنــی روابــط خارجــی جامعــه اســالمی بــا اهــل 

ــوع از رابطــه و جمــع بنــدی و نتیجــه  ــاره ایــن ن کلــی اســالم درب نیــز احــکام 

گیــری آن بیــان شــده اســت.

کتــاب در ســال  کتــاب در 500 صفحــه، از ســوی انتشــارات بوســتان  ایــن 

1390 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب : آشنایی با ادیان بزرگ

  پدیدآورنده:   حسین توفیقی

انسانی  کتب علوم  تدوین  و  : سازمان مطالعه  مشخصات نشر   

دانشگاه ها، موسسه فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم اسالمی، سال 1394، قم

-----------------------------------------

کتــاب آشــنایی بــا ادیــان بــزرگ، بــه منظــور معرفــی ادیــان بــزرگ و زنــده 

جهــان در قالــب دو واحــد درســی، بــرای دانشــجویان الهیــات و همچنیــن 

جهــت اســتفاده طــالب علــوم دینــی، در ده فصــل تدویــن شــده اســت. در 

کلیــات، در فصــل دوم ادیــان ابتدایــی، در فصــل ســوم ادیــان  فصــل اول 

قدیــم، در فصــل چهــارم ادیــان هندوســتان، در فصــل پنجــم چیــن و ژاپــن، 

در فصــل ششــم ایــران باســتان، در فصــل هفتــم ادیــان عــرب قبــل از اســالم، 

در فصــل هشــتم یهودیــت، در فصــل نهــم مســیحیت و باالخــره در فصــل 

گرفتــه انــد.  آخــر اســالم و ادیــان مــورد بررســی قــرار 

کوشــیده اســت تــا در بررســی هــر یــک از ادیــان،  کتــاب،  نویســنده محتــرم 

بــه تناســب اهمیــت آنهــا، نــکات مهــم و برجســته آن را گوشــزد کنــد و از ذکــر 

مــوارد غیــر مهــم و غیــر ضــروری بپرهیــزد.

اشــتراک مــا مســلمانان در پیشــینه و زمینه هــای فرهنگــی بــا دو دین یهود 

و مســیحیت، موجــب شــده اســت تــا شــناخت دقیق تــر آن دو دیــن بــرای 

مــا اهمیــت بیشــتری پیــدا کنــد. از طرفــی ســیطره فرهنــگ غــرب مســیحی، 

گاهــی بــا آن، اقتضــای شــناخت  و ضــرورت مواجهــه صحیــح و از ســر آ

بیشــتری از مســیحیت را دارد. افزایــش ارتباطــات و بیشــتر شــدن ضــرورت 
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گفتگــوی ادیــان، بویــژه ادیــان ابراهیمــی، بــر اهمیــت آشــنایی بــا یهودیــت و 

مســیحیت می افزایــد. بــه همیــن دلیــل حجــم بیشــتری از کتــاب بــه ایــن دو 

دیــن، بویــژه بــه مســیحیت، اختصــاص یافتــه اســت.

آشنا  اسالم،  با  که  می شود  نوشته  کسانی  برای  کتاب  این  که  آنجا  از 

هستند و بحث کردن در این سطح درباره اسالم برای آنان ضرورتی ندارد، 

کتاب از دین مبین اسالم بحثی به میان نیامده، مگر در پاره ای  در این 

عقاید مسیحیان و یهودیان که اشاره ای به نگرش اسالم نیز شده است.

کتــب علــوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(،  ســازمان مطالعــه و تدویــن 

موسســه فرهنگــی طــه و جامعــه المصطفــی العالمیــه ایــن کتاب را در ســال 

ــد. کرده ان 1394 در 340 صفحــه منتشــر 
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 عنوان کتاب : تاریخ و اندیشه های کالمی مذاهب اسالمی

  پدیدآورنده:  محمد صفر جبرئیلی

 مشخصات نشر : نشر سنت، سال 1395، تهران  

-----------------------------------------

که با تشویق اساتید  کتاب پیش رو حاصل تالش چند ساله ای است 

شورای  دبیرخانه  و  اسالمی  مذاهب  دانشگاه  خصوص  به  کالم  علم 

نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی به مرحله بهره برداری رسیده و در آن 

کالمی در مذاهب اسالمی  مطالب و نکاتی پیرامون تاریخ و اندیشه های 

آمده است.

کید  کتاب بر تقریب مذاهب و وحدت بین مسلمانان تا نویسنده این 

فراوان دارد و احترام به عقاید دیگر مذاهب، حفظ وحدت و پافشاری بر 

مشترکات فراوان بین مذاهب را از مهم ترین وظایف مسلمانان و به ویژه 

عالمان و محصالن و محققان می داند.

کتاب در سه بخش: درآمد، مذاهب اهل سنت ومذاهب شیعی  این 

تنظیم شده است. بخش اول به مباحث کلیات از جمله ضرورت، آفات 

وکاستی ها، واژه شناسی، موضوع، غایت، روش و اقسام کتابهای نگاشته 

کتاب، حدیث افتراق، ظهور و بروز اختالفات فکری و  شده در موضوع 

فهرستی از مهمترین فرق و مذاهب اسالمی پرداخته است. 

خوارج  معتزله،  فصل  پنج  در  را  سنت  اهل  مذاهب  دوم   بخش 

است. کرده  بحث  را  ماتریدیه  و  اشعریه  حدیث،  اهل  اباضیه،  و 

 در بخش سوم مذاهب شیعی ابتدا از تعریف لغوی و اصطالحی شیعه 
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و تشیع، انشعابات و عوامل آن و مباحث مقدماتی دیگر بحث شده و در 

ادامه از سه مذهب رایج و موجود زیدیه، اسماعیلیه و اثنا عشریه سخن 

کتاب سعی شده است با استفاده از  گفته شده است. در تمام مباحث 

منابع اصلی و دست اول، مباحث تاریخی و اعتقادی از جمله معرفی 

بنیانگذار، تاریخ پیدایش، ادوار و مراحل، شخصیت ها، انشعابات، روش 

فکری و آراء واندیشه های هشت مذهب مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

چاپ اول این کتاب در 307 صفحه به همت انتشارات سنت در سال 

1395 منتشر و روانه بازار نشر شده است.
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گفته های کلیسا( گفته های کلیسا )به همراه بسته مستند نا  عنوان کتاب : نا

  پدیدآورنده: محمد صحاف کاشانی، محمد توحیدی، علی غالمی

تبلیغی معاونت  تأمین منابع فرهنگی-  گروه   : مشخصات نشر   

فرهنگی- تبلیغی حوزه علمیه قم، سال 1393، قم

----------------------------------------- 
زندگــی  و  مســیحیت  بــا  آشــنایی  بــرای  کلیســا  هــای  گفتــه  نا کتــاب 

حضــرت مســیح بــه نــگارش درآمــده و تاریــخ مســیحیت را مــورد بحــث 

و بررســی قــرار داده اســت.

در این اثر، کتاب مقدس معرفی شده و برخی از مطالب آن از نظر سندی 

و محتوایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. آموزه نجات، نگاه انتقادی 

به سه گناه نخستین، وضعیت شریعت در مسیحیت و معرفی آیین های 

که عالوه بر معرفی و نقد آنها آموزه  کتاب است  کلیسایی از مباحث این 

راجع  کتاب هم  آخر  گرفته است. بخش  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  تثلیث 

تبشیر مسیحیت در ایران است و روش های تبشیری و تبلیغی جذب افراد 

به مسیحیت در آن مورد بحث قرار گرفته است.

گــروه تأمیــن منابــع فرهنگــی، تبلیغــی معاونــت  کتــاب از ســوی  ایــن 

فرهنگــی، تبلیغــی حــوزه علمیــه قــم در ســال 1393 منتشــر شــده اســت. 

ــز در همیــن موضــوع  ــتندی نی ــم مس ــده فیل ــاد ش ــروه ی گ ــه  ک گفتنــی اســت 

تهیــه و منتشــر ســاخته اســت.
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 عنوان کتاب : خدمات متقابل اسالم و ایران)بخش دوم(

  پدیدآورنده:   مرتضی مطهری

 مشخصات نشر : انتشارات صدرا، سال 1394، تهران

-----------------------------------------

که  ُنه جلسه سخنرانی است  یافته  کتاب تکمیل شده و تفصیل  این 

استاد  توسط  شمسی(   1346( قمری   1388 سال  صفر  و  محرم  ماه  در 

این  در  شده  بحث  مطالب  است.  شده  ایراد  مطهری  مرتضی  شهید 

سخنرانی ها مجموعًا در سه بخش »اسالم از نظر ملیت ایران«، »خدمات 

است. یافته  تدوین  اسالم«،  به  ایران  »خدمات  و  ایران«،  به  اسالم 

گونــه  کــه آیــا هیــچ  در بخــش اول بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــده اســت 

تضــاد و تناقضــی میــان احساســات مذهبــی و احساســات ملی مــا ایرانیان 

وجــود نــدارد یــا اینکــه اساســًا دارای دو نــوع احســاس متضــاد )مذهبــی 

و ملــی( مــی باشــیم؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ، موضوعاتــی چــون 

ناسیونالیســم، مقیــاس ملیــت، داعیــه ی جهانــی اســالم، مذهــب تشــیع ، 

و مطالبــی از ایــن دســت مــورد بحــث و بررســی واقــع شــده اســت.

بخــش دوم متکفــل پاســخ بــه پرســش دیگــری اســت و آن اینکــه دیــن 

کــه در چهــارده قــرن پیــش بــه ایــران وارد شــد، چــه تحــوالت و  اســالم آنــگاه 

دگرگونی هایــی در میهــن مــا بــه وجــود آورد و آیــا اصــواًل ورود اســالم بــه ایــران 

بــرای ایــن کشــور موهبــت بود یا فاجعه؟ جهت پاســخ به این پرســش، ابتدا 

افــکار و عقایــد مذهبــی عامــه مــردم ایــران در زمــان ظهــور اســالم مــورد تجزیه 

گرفتــه اســت و از جملــه بــه آییــن هــای زردشــتی ،مســیحی،  و تحلیــل قــرار 
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مانــوی، مزدکــی ،بودایــی و عقایــد آریایــی پرداختــه شــده اســت. همچنیــن 

تحــت  اســالم،  از  قبــل  ایــران  اخالقــی  و  خانوادگــی  اجتماعــی،  نظــام 

ــی واقــع شــده اســت. یاب ــر آنهــا مــورد ارز گرفتــه و تأثیــر اســالم ب ــرار  بررســی ق

در بخــش ســوم، بــه پرســش دیگــری پاســخ داده شــده و آن اینکــه ایرانیــان 

چــه نقشــی در نشــر و بســط تعالیــم دیــن اســالم داشــته انــد و انگیــزه ایرانــی 

در ایــن خدمــات چــه بــوده اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، خدمــات 

کشــمیر، چیــن، مغــرب و شــمال  گســترده ی ایرانیــان مســلمانان در هنــد، 

گرفتــه اســت. همچنیــن از عالمــان علــوم اســالمی  آفریقــا مــورد بررســی قــرار 

همچــون علــم قرائــت ، علــم تفســیر، حدیــث و روایــت، فقــه و فقاهــت، 

ــرده   ــام ب ــد ن ــوده ان ــی ب کــه اصــاًل ایران ــان و تصــوف  فلســفه و حکمــت، عرف

شــده و خدمــات علمــی ایشــان در طــی قــرون متمــادی مــورد بررســی و 

گرفتــه اســت. کنــکاش قــرار 

کتــاب توســط انتشــارات صــدرا در ســال 1394  چــاپ پنجــاه و دوم ایــن 

منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :  درسنامه نقد وهابیت

  پدیدآورنده:   نجم الدین طبسی

 مشخصات نشر : انتشارات آثار نفیس، سال 1391، قم

-----------------------------------------

کتــاب تحقیقــی در زمینــه تاریخچــه وهابیــت و شــاخصه های مهــم  ایــن 

ایــن فرقــه مذهبــی و نقــد افــکار و عقایــد آنــان اســت. در ایــن کتــاب ابتــدا بــا 

کنونــی، بــه ریشــه های وجــود  رویکــردی تاریخــی، از صــدر اســالم تــا عصــر 

تفکــرات تکفیــری و جمــود فکــری در برخــی از مســلمانان اشــاره شــده و 

احمــد بــن حنبــل پیشــوای اصلــی تفکــرات وهابــی و پــس از ابــن تیمیــه 

ــه تبییــن  ــه ب ــدر معنــوی وهابیــان معرفــی شــده اســت. در ادام ــوان پ ــه عن ب

زندگــی و شــخصیت محمــد بــن عبدالوهــاب، پیشــوای وهابیــت پرداختــه 

شــده و مهم تریــن افــکار آنــان ماننــد تشــبیه و تجســیم، دشــمنی بــا پیامبــر 

اســالم و اهل بیــت ایشــان، تکفیــر ســایر فرقه هــای مســلمان، اقــدام بــه 

ــاله  ــژه مس ــی، به وی ــائل دین ــردن در مس ک ــو  ــونت و غل ــه خش ــل ب ــرور و توس ت

گرفتــه اســت. نگارنــده در پایــان،  یابــی قــرار  توحیــد و شــرك مــورد نقــد و ارز

کفــر دانســتن توســل و تبــرك جســتن بــه  بــه رد دیدگاه هــای وهابیــان در مــورد 

یــارت قبــور، بدعــت شــمردن برگــزاری  ائمــه اطهــار، شــرك دانســتن ز

مراســم جشــن و شــادی و عــزاداری بــرای اهل  بیــت پرداختــه اســت.

کتــاب توســط نشــر آثــار نفیــس در 456 صفحــه در ســال 1391 روانــه  ایــن 

بــازار نشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :  وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی

  پدیدآورنده:   جعفر سبحانی تبریزی

 مشخصات نشر : انتشارات توحید، سال 1395، قم

-----------------------------------------

فرقــه  رفتارهــای  و  اعتقــادی  دیدگاه هــای  نقــد  کتــاب  ایــن  موضــوع 

ــر بــه بیــان ویژگی هــای  وهابیــت و جنایــات آنــان اســت. در ابتــدای ایــن اث

مکتــب فکــری ابن تیمیــه بنیان گــذار تفکــرات ســلفی و پــس از آن وهابیــت 

توحیــد،  ماهیــت  تفســیر  زمینــه  در  وی  دیدگاه هــای  و  شــده  پرداختــه 

ــارت قبــور پیامبــر  ی عبــادت، مــرز بیــن توحیــد و شــرك، بدعــت در دیــن، ز

اســالم و اهل بیــت ایشــان و متوســل شــدن بــه آنــان، اعتقــاد به شــفاعت 

ــورد  ــی، م ــای اله ــت اولی ــام و منزل ــان و مق ــار آن ــه آث ــتن ب ــرك جس ــان، تب ایش

گرفتــه اســت. نگارنــده در همیــن زمینــه بــه پیشــینه  یابــی قــرار  نقــد و ارز

گوشــه هایی از اندیشــه های انحرافــی  شــکل گیری ایــن فرقــه اشــاره نمــوده و 

ــان در جهــان اســالم از جملــه تاخــت  گرفتــه توســط آن و جنایــات صــورت 

ــه عتبــات مقدســه را تشــریح نمــوده  ــان در شــام و عــراق و حملــه ب ــاز آن و ت

بــا شــرك  اســت. وی در ادامــه تفســیری از مفهــوم توحیــد و مرزهــای آن 

ارایــه نمــوده و شــرایط ایجــاد بدعــت در دیــن در ایــن زمینــه را بیــان نمــوده 

یــارت قبــور پیامبــران و امامــان و  اســت. نگارنــده ضمــن نقــد شــرک بــودن ز

انســان های صالــح، ادلــه عقلــی و نقلــی مشــروعیت زیارت، توســل جســتن 

ــان، قایــل شــدن مقامــات بلنــد  ــار آن ــه آث ــه اولیــای الهــی، تبــرك جســتن ب ب

معنــوی بــرای ایشــان، ســوگند خــوردن بــه غیــر خــدا، ســوگند دادن خداونــد 
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ــفاعت  ــب ش ــردگان و طل ــه م ــا ب ــرات و هدای ــدای خی ــدگان، اه ــق بن ــه ح ب

کــرده اســت. نمــودن از اولیــای الهــی را بیــان 

کتــاب در ســال 1395 توســط انتشــارات توحیــد در 440 صفحــه  ایــن 

چــاپ و منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :   در جستجوی حقیقت

  پدیدآورنده:   علیرضا روزبهانی بروجردی

 مشخصات نشر : انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سال 

1389، قم

-----------------------------------------

ــه بهائیــت  ــاره فرقــه  ضال ــه فصــل ســامان یافتــه، درب کــه در ن کتــاب  ایــن 

کــه تاریخــش مملــو از تاریکــی و وابســتگی بــوده و  بــه عنــوان فرقــه ای اســت 

ــت. ــکار اس ــه  آش ــطه و مغالط ــر سفس ــش سراس آموزه های

فصــل اول بــه بررســی فرقــه شــیخیه می پــردازد و در فصــل دوم از بابیــه 

و زندگــی و تفکــرات ســید علــی  محمــد بــاب و برخــی از بــزرگان ایــن فرقــه 

ســخن می گویــد.

فصــل ســوم کتــاب دربــاره بهائیــت و زندگــی و احــواالت میــرزا حســینعلی 

بررســی اعتقــادات بهائیــان  و  نقــد  بــه  نــوری اســت و در فصــل چهــارم 

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت

تشــکیل دادگاه  انســانی،  بهائیــت، وحــدت عالــم  تعالیــم دوازده گانــه 

بین المللــی، مداخلــه نکــردن در امــور سیاســی، تــرک تعصبــات جاهلیــت، 

تســاوی حقــوق زن و مــرد، صلــح عمومــی، تعدیــل معیشــت عمومــی و رفــع 

مشــکالت اقتصــادی جهــان بشــری، محتــاج نفثــات روح القــدس، تعلیــم 

و تربیــت عمومــی و اجبــاری، الفــت و محبــت در دیــن، مطابقــت دیــن بــا 

کتــاب اســت. علــم و عقــل نیــز از مطالــب مهــم فصــل پنجــم ایــن 

کوتــاه در احــکام بهائیــت و احکامــی چــون  فصــل ششــم نیــز ســیری 
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طــالق،  ازدواج،  شــرعی،  حقــوق  حــج،  روزه،  نمــاز،  وضــو،  طهــارت، 

نمونه هــای از حــدود و.. را بررســی می کنــد و در فصــل هفتــم بــه نظــام و 

تشــکیالت اداری ایــن فرقــه اشــاره دارد و رابطــه بهائیــت و سیاســت، رابطــه 

بهائیــت بــا اســتعمار، روســیه، انگلیــس، اســرائیل، بــه نقــش بهائیــت در 

کشــور ایــران در دو دوره پهلــوی و جمهــوری اســالمی در فصــل هشــتم مــورد 

گرفتــه اســت. بررســی قــرار 

کتــاب در 312 صفحــه  از ســوی انتشــارات مرکــز مدیریــت حــوزه  ایــن 

علمیــه قــم در ســال 1389 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب :   پیچک انحراف

  پدیدآورنده:   جواد اسحاقیان

 مشخصات نشر : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، سال 

1389، تهران

-----------------------------------------

 که با مقدمه مؤلف در انتقاد از مدعیان نیابت از ائمه کتاب  این 

آغاز شده، در هشت بخش به بررسی عوامل پیدایش مهمترین فرقه های 

نوپدید دو قرن اخیر یعنی: شیخیه، بابیه، بهاییه، قادیانیه و مهدویون و 

از  با استفاده  از جمهوری اسالمی  بعد  که  فرقه های معاصری  همچنین 

گرایش به آنها را  گرفته اند، می پردازد و عوامل  فضای معنوی ایران شکل 

تحلیل می کند. 

بخــش اول، در دو فصــل، بعــد از بیــان منظــور از واژه هــای »زمینه هــا، 

انتخــاب موضــوع، ضــرورت  انگیــزه  و اجتماعــی«،  فرهنگــی، سیاســی 

کوتــاه مدعیــان مهدویــت  بحــث دربــاره آن و پیشــینه موضــوع، تاریخچــه 

کســتان و ســودان را بــه طــور  و نیابــت در دو قــرن اخیــر در ایــران، هنــد، پا

کــرده اســت. مختصــر بررســی 

بخــش دوم دربــاره شــیخیه کرمانیــه و خصوصیــات مدعیــان آنها اســت و  

در بخــش ســوم، پــس از ذکــر زندگینامــه علــی محمــد بــاب و برخــی ادعاهــا 

گرایــش  دربــاره حســینعلی بهــاء )مؤســس بهاییــت(، عوامــل و زمینه هــای 

مــردم بــه مدعیــان بابیــه و بهاییــه را برشــمرده اســت. 

گرایــش بــه » قادیانیــه «، و  زندگــی نامــه  بخــش چهــارم، بــه زمینه هــای 
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مؤســس ایــن فرقــه اختصــاص دارد.

بخــش پنجــم از ادعاهــای غــالم احمــد، ســوء اســتفاده از متــون دینــی یــا 

منابــع تاریخــی و نیــز نقــش اســتعمار و فرهنــگ غربــی در جریــان قادیانــی و 

نیــز مهــدی ســودانی ســخن می گویــد.

بخــش ششــم دربــاره ادعاهــای برخــی از مدعیــان دهه هــای قبــل و پــس از 

انقــالب اســت و بخــش هفتــم و هشــتم بــه پژوهــش میدانــی، جمع بنــدی و 

تحلیــل نهایی اختصــاص دارد.

بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی موعــود ایــن کتــاب را در ســال 1389 

کــرده اســت. در 240 صفحــه منتشــر 
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کمه و بررسی در عقائد و احکام و آداب و تاریخ   عنوان کتاب :  محا
باب و بهاء*

  پدیدآورنده:   سید حسن مصطفوی

 مشخصات نشر : مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی، سال 1386، تهران

-----------------------------------------

یــخ بــاب و بهــاء، شــامل  کمــه و بررســی در عقایــد و آداب و تار کتــاب محا

جســتارهایی اســت کــه در شــناخت عقایــد و افــکار بهاییان کــه گاه رنگ و 

کتــاب فقــط  روی تاریخــی هــم بــه خــود می گیــرد. نویســنده در نــگارش ایــن 

کتابهــا و نوشــته های خــود بابیــان و بهاییــان بــه عنــوان مــدرک اســتفاده  از 

گــروه یــاد شــده بهــره  کتــاب  کتــاب از نزدیــک بــه هفتــاد  کــرده و در تألیــف 

کــه دیــن  بــرده اســت. او در آغازیــن جلــد کتــاب ده اصــل کلــی و اساســی را 

مقــدس اســالم بــر آنهــا اســتوار اســت، مــورد بحــث و بررســی قــرار داده تــا بــا 

اثبــات آنهــا تزلــزل فرقه هــای ســاختگی را عیــان ســازد.

یــخ و آداب فــردی و احــکام و حــدود مســلک بــاب و بهــا   در جلــد دوم، تار

نقــل شــده اســت. جلــد ســوم نیــز عــالوه بــر مباحثــی دربــاره توحیــد و نبــوت، 

بــه مباحــث اجتماعــی و فقهــی فرقــه یــاد شــده اختصــاص دارد.

کتــاب در ســه جلــد، بــه همــت مرکــز نشــر آثــار عالمــه مصطفــوی در  ایــن 

ســال 1386 منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب : در جستجوی عرفان اسالمی

  پدیدآورنده: محمد تقی مصباح یزدی

امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  انتشارات   : نشر  مشخصات   

خمینی)ره(، سال 1395، قم

-----------------------------------------

یــزدی  مصبــاح  آیــت اهلل  حضــرت  از  مباحثــی  مجموعــه  کتــاب  ایــن 

کــه توســط حجت االســالم  در جلســات مختلــف دربــارة عرفــان اســت 

والمســلمین آقــای محمدمهــدی نــادی قمــی بــا هــدف ارایــه تصویــری 

روشــن از عرفــان اســالمی و مشــخصه های اساســی آن، در 5 فصــل تدویــن 

و نــگارش یافتــه اســت.

ــواع  ــان از قبیــل ان ــارة عرف ــی درب کلیات ــه  ــن نوشــتار ب در فصــل نخســت ای

آن هــا،  ناخودشــکوفایی  و  خودشــکوفایی  توضیــح  و  انســانی  تمایــالت 

تمایــالت عرفانــی بــه عنــوان تمایــالت اصیــل آدمی، پاســخ به پرســش هایی 

کیســت؟ و نیــز شــرح رابطــه عرفــان بــا  چــون: عرفــان چیســت؟ عــارف 

فلســفه، عقــل، و شــرع پرداختــه شــده اســت.

کــه بــه مســأله تحریــف و انحــراف در آموزه هــای  کتــاب  در فصــل دوم ایــن 

ــات،  ــف و انحراف ــأ تحری ــون: منش ــی چ ــه، مباحث ــاص یافت ــی اختص عرفان

ترویــج   و  عرفان ســازی  و  اســتعمار  عرفــان،  در  انحــراف  عوامــل  تحلیــل 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــث ق ــورد بح ــری، م صوفی گ

ــارة شــاخصه های عرفــان اســالمی، بــه  در فصــل ســوم ضمــن بحــث درب

پیشــینه عرفــان در جوامــع انســانی، تبییــن شــاخصه های عرفــان صحیــح 
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کتــاب و ســنت  بــر مبنــای تحلیــل عقلــی و ویژگی هــای عرفــان اســالمی در 

ــه  ــه پاســخ هایی از امــام باقــر و امــام صادق8ب پرداختــه شــده، وپــس از ارای

ــودن دو بعــد مــادی و معنــوی انســان، امــام  ــا متقــارب ب ســؤال متعــارض ی

ــه عنــوان تجســمی از عرفــان راســتین معرفــی  خمینی)رضــوان اهلل علیــه( ب

شــده و از مســایلی هم چــون رجــوع بــه آموزه هــای عرفانــی دیگــر مکاتــب، 

بــودن ســیر عرفانــی  و همه جانبــه  روحانیــت،  در  انحصــار عرفــان  عــدم 

ســخن بــه میــان آمــده اســت.

در فصــل چهــارم، راه صحیــح نیــل بــه مقامــات عرفانــی معرفــی شــده 

اســت. در ایــن فصــل ابتــدا ضمــن اشــاره بــه شــناخت راه صحیــح بــا 

کیــد بــر لــزوم رجــوع بــه اهل بیــت:، بــه موانــع  اســتفاده از عقــل و نقــل و بــا تأ

مهم ســیر الی اهلل اشــاره شــده اســت. مراحل ســیر و ســلوك، مشارطه، مراقبه 

و محاســبه، مراحــل مراقبــه، ذکــر و جایــگاه آن، و نمــاز و راز خیرالعمــل بودن 

آن از مباحــث مطــرح شــده در ایــن فصــل اســت.

و  کشــف  مســأله  بررســی  بــه  پنجــم  فصــل  در  کتــاب  ایــن  پایــان،  در 

کرامــت و حقیقــت  کشــف و مکاشــفه،  کرامــت پرداختــه اســت. حقیقــت 

و ماهیــت آن، عرفــان حقیقــی و ســیر و ســلوك، و نیــاز بــه اســتاد از دیگــر 

میاحــث پایانــی ایــن نوشــتار اســت.

کتــاب را انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام  چــاپ پنجــم ایــن 

خمینــی)ره( در 352 صفحــه در ســال 1395 روانــه بــازار نشــر نمــوده اســت.
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 عنوان کتاب :   درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان های کاذب

  پدیدآورنده:  احمد حسین شریفی

 مشخصات نشر : انتشارت پرتو والیت ، سال 1392، قم

-----------------------------------------

کتاب، مسئله عرفان ها و معنویت های نوظهور و معنویت های  موضوع 

سکوالر و لیبرالیستی است و هدف از تدوین آن، بیان شاخصه ها و ویژ گی 

کوشیده  شده  و  بوده  کاذب  از عرفان های  آن  تمایزات  و  عرفان حقیقی 

کاذب را، با نمونه هایی از رایج ترین  است محور های مشترک عرفان های 

آنها، استخراج کرده و به نقد و بررسی آنها پرداخته شود.

این کتاب مشتمل بر شش فصل است. فصل نخست با عنوان »کلیات« 

تصوف،  عرفان،  همچون  واژه هایی  از  نظر،  مورد  معنای  تبیین  ضمن 

معنویت، عرفان دینی و عرفان سکوالر و عرفان حقیقی و عرفان کاذب، به 

بررسی برخی از مهم ترین علل و عوامل روی آوری بشر جدید به معنویت و 

عرفان و دین پرداخته است.

به شاخصه هایی  با عنوان شاخصه های عرفان حقیقی  در فصل دوم 

عقل«،  با  مخالفت  »عدم  غایی«،  هدف  عنوان  به  الهی  »قرب  قبیل  از 

»مطابقت با شریعت«، »هماهنگی با فطرت انسانی«، »توجه به همه ابعاد 

زندگی انسان« و »تصحیح نسبت دنیا و آخرت« اشاره شده است.

با استناد  که  فصل سوم درباره »مشخصه های عارفان حقیقی« است 

 و امامان معصوم به آیات و روایات و سنت و سیره پیامبر اکرم

ویژگی هایی برای عارفان حقیقی ذکر شده است. 
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فصل چهارم به »بررسی و نقد شاخصه های عرفان های کاذب« می پردازد. 

از  برخی  بیان  به  کاذب«  عارفان  »مشخصه های  عنوان  با  پنجم  فصل 

ویژگی های مدعیان دروغین، به ویژه  مشخصه های رفتاری و اندیشه ای 

آنان، پرداخته است. 

و  سیاست مداران  نقش  بررسی  به  کتاب  این  پایانی  و  ششم  فصل 

کاذب و دروغین و همچنین راه های  قدرتمندان در ترویج معنویت های 

مقابله با این جریان ها می پردازد.

این کتاب 352 صفحه ای به همت انتشارت پرتو والیت در سال 1392 

منتشر شده است.
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 عنوان کتاب :  در کوی صوفیان

  پدیدآورنده:  سید تقی واحدی

 مشخصات نشر : انتشارات راه نیکان، سال 1395، قم

-----------------------------------------

حضور  تا  صوفیان  کوی  »از  عنوان  با  قبلی  های  چاپ  در  کتاب  این 

عارفان« منتشر می شد؛ اما در چاپ چهارم به »در کوی صوفیان« تغییر نام 

یافت. مؤلف این اثر در خانواده ای شیفته و خدمتگذار به آل رسول  پا 

به عرصه وجود نهاد. ایشان از همان دوران کودکی با حضور نزد اشخاصی 

)مونس  ذوالریاستین  عبدالحسین  شیخ  العرفاء،  شمس  همچون 

علیشاه(، حاج محمد حسن مراغه ای )محبوب علیشاه(، شیخ محمد 

گنابادی )صالح علیشاه(، حاج مطهر علیشاه و سلطان حسین  حسن 

تابنده )رضا علیشاه(، با تمام مبانی اعتقادی و خانقاهی صوفیه آشنا شد 

کوی صوفیان به  از  که عنایت و هدایت الهی چراغ راهش شد و  تا این 

حضور عارفان راه یافت و خود شمع جمع سوته دالن گردید.

این کتاب به صورت فصل بندی نگارش نشده است؛ ولی با بهره گیری 

از منابع دست اول و معتبر به چیستی و عوامل پیدایش تصّوف، انحرافات 

صوفیه و برخورد فقهاء با آنها، تبیین و تحلیل فرقه های صوفیه همچون 

کوثریه،  علیشاهی،  صفی  علیشاهی،  مونس  اللهی،  نعمت  ذهبیه، 

گنابادیه پرداخته و آراء و عقاید آن ها و ادعای انتسابشان به  شمسیه و 

در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از  است.  کرده  نقد  را   بیت اهل 

کتاب می توان به مباحثی همچون: برخورد تصوف؛ اسالم، مقابله  این 

با اسالم، ارتباط تصوف با تشیع، عشریه در مقابل خمس، وارونه نویسی 

صوفیه، بدعت های صوفیان، بهره برداری صوفیه  از والیت، ادعای اجازه 
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کم تقویت  از معصوم، بیعت در صوفیه، مهدویت نوعیه، قدرت های حا

کننده ی صوفیه، بهره برداری استعمار از تصوف، حقوق بگیران انگلیس، 

صوفیه در مقابل ائمه و ... اشاره کرد.

راه نیکان در  انتشارات  کتاب در 550 صفحه توسط  چاپ هفتم این 

سال 1395 روانه بازار نشر شده است.
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  عنوان کتاب :  جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور

  پدیدآورنده:  حمیدرضا مظاهری سیف

 مشخصات نشر : انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

سال 1390، قم

-----------------------------------------

و  فکری  نظام  اول،  گام  در  که  است  این  کتاب  این  نگارش  از  هدف 

گام دوم، نقاط غیر  پیام عمده جریان های عرفانی را جمع بندی کند و در 

قابل دفاع در مبانی یا نتایج سوء فردی و اجتماعی آموزه های آنان را برای 

مخاطب تبیین نماید.

کتاب در دو بخش و هشت فصل سامان یافته است. بخش اول،  این 

فطرت در جغرافیای معنویت نام دارد و دارای سه فصل است: فصل اول، 

فطرت محجوب و معنویت ممسوخ؛ فصل دوم، بازکاوی تجربه عرفانی از 

منظر فطرت و فصل سوم، بررسی تطبیقی تجربه عرفانی در شش مکتب 

گرفته است. نویسنده در فصل سوم به بررسی تطبیقی شش مکتب  نام 

عرفانی عرفان مسیحی و عرفان اسالمی، شمینیسم، تائوئیسم، بودیسم و 

هندوئیسم پرداخته است. 

با نام معنویت گرایی پست مدرن، دارای پنج فصل است:  بخش دوم، 

و  عشق  دوم،  فصل  مدرن؛  پست  عرفان  از  نمونه ای  ام  تی.  اول،  فصل 

کوئیلو؛ فصل  معنویت در اندیشه اوشو؛ فصل سوم، افسانه معنویت در آثار 

چهارم، فالون دافا معنویت بدن گرا و فصل پنجم، دنیای اسرارآمیز اوهام در 

عرفان سرخ پوستی. 

کتاب در سال 1390 از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ  این 

اسالمی در 400 صفحه منتشر شده است. 




