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 مقدمه

های ترین مسئوليتشيعه یکی از مهم اندیشه های علمی مفاخر بازنشربازشناسی و 

این آید. یکی از نهادها و مراکز علمی و پژوهشی در نظام جمهوری اسالمی به شمار می

)مدظله العالی( حضرت آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی  ،جهان اسالم و متفکرین بزرگ مفاخر

معظم له برای قشرهای مختلف جامعه علمی  خدماتهنوز بسياری از ابعاد و است که 

تواند می ایشانهای اندیشه مراجعه به آثار و توجه بهتردید ناشناخته است. بی اسالمی

سلمان باشد. تحقق این مهم، همت و چراغی نورانی فرا راه عالمان و اندیشوران م

طلبد. در این را می پژوهشگران و محققان مراکز حوزوی و دانشگاهیتمام  همفکری

مدیریت حوزه علميه استان آذربایجان شرقی ، مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه راستا 

 مرکز  20بيش از  همکاری و مشارکت با و دانشگاه علوم پزشکی تبریز صنعتی سهند

بررسی اندیشه های علمی حضرت آیت اهلل » همایش ملی کشور، پژوهشی و علمی

 .نمود برگزار 1397در دی ماه  را «العظمی سبحانی)مدظله(

تاریخ شروع رسمی فعاليت دبيرخانه و نيز تشکيل کميته علمی همایش ، آذرماه 

برنامه ها بود و به دنبال آن، اولين جلسه شورای راهبردی جهت تصویب  1396سال 

و پشتيبانی از همایش در دی ماه همان سال در دفتر حضرت حجت االسالم والمسلمين 

آل هاشم نماینده معزز ولی فقيه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و به 

 ریاست ایشان تشکيل گردید.

عنوان همایش، همایش ملی بررسی اندیشه های علمی حضرت آیت اهلل العظمی  

ر سبحانی)مدظله العالی( در حوزه علوم نقلی و با محورهای تفسير قرآن ، علوم جعف

حدیث ، فقه ، اصول فقه ، تاریخ ، اخالق اسالمی ، ملل و نحل و سيره علمی و عملی 

 آیت اهلل سبحانی تعيين گردید.

کتاب حاضر که در دو جلد تدوین گردیده است ، مجموعه مقاالتی است که توسط 
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مقاله رسيده به دبيرخانه همایش برای چاپ انتخاب شد و  65ن از بين هيأت داورا

 رود برای محققين و اندیشمندان مفيد واقع شود. انشاءاهلل   اميد می

 

 دبير همایش –شاهدی 

  

 

  





 
 
 
 

 
    1  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

 1نقش آیت اهلل سبحانی در تبیین نظام سیاسی اسالم و پویایی فقه تشیع 

 

  ميبسم اهلل الرحمن الرح

سترگ  شمندیاند حضرت آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی تبریزی)مدظله العالی( ؛

، و از علمای  مورخ ، لسوفيف ، بیاد ، متکلم ،ی رجال، مفسر  ،ی اصول،  هيمعاصر، فق

فاضل، عالم  یفرد شانیاشاخص و جامع جهان اسالم و مکتب تشيع به شمار می رود. 

 هستند بسيار پرتالشالشان و  ميفرزانه و عظ ینظر و استادو صاحب قيدق یو محقق

 و در راه دفاع از حریم اهل بيت، شب و روز نمی شناسند.

و پرورش یافته در مکتب درسی بسياری از این محققِ حق پيشه و دانشور اندیشه  

در کنار نظریه فحول و بزرگانی همچون حضرت امام)ره( و عالمه طباطبایی)ره( ، 

پردازی و نکته نگری در عرصه های مختلف معارف اسالمی، در حوزه کالم اسالمی ، 

، تمرکز ویژه دارند و در مواجهه با افکار که پایه و اصل و اساس سایر علوم دینی است

منحرف و التقاطیِ درون دینیِ جهان اسالم و بارش سنگين شبهات برون دینی، با 

برخوردی نقادانه و انجام مذاکرات و مناظرات عالمانه، به دفاع از کيان وحی و حریم 

مختلف و  دین و شریعت می پردازند. خلق آثار کم نظير در حوزه های بسيار متنوع و

جلد کتاب، بهترین گواه بر  320ارائه آراء و نظریات مستقل و منحصر و تأليف بيش از 

 این ادعا است.

نظام »یکی از عرصه هایی که آیت اهلل سبحانی نسبت به آن توجه ویژه دارند، 

ایشان درطليعه  است و در این رابطه آثار کم نظيری خلق نموده اند.« سياسی اسالم

                                                 
، نماینده محترم ولی فقيه در استان آذربایجان آل هاشم یمحمدعل نياالسالم والمسلم تحجعلمی  یسخنران 1

 زیجمعه محترم تبر امامشرقی و  
 

 



 ر خود و با بيانی دردمندانه می فرمایند:یکی از آثا

پس از درگذشت پيامبر گرامی، مسأله تجزیه دین از سياست و تفکيک رهبریِ »

سياسی از رهبری دینی، پدید آمد و خالفت به عنوان نهادی که تنها مسئوليت سياسی 

را بر عهده دارد، آغاز بکار کرد و با تأسيس امپراطوری اموی و سپس عباسی، این 

انحراف شدیدتر گشت و باعث شد چهره واقعی نظام سياسی اسالم از انظار مخفی 

  1بماند.

البته بر همگان واضح استکه مبنای فکری مکتب تشيع در پرتو تعاليم اسالم و 

رهبری اهل بيت)ع( ، بر وحدت دین و سياست و جدایی ناپذیری این دو عنصر استوار 

انقالبی شيعه بخاطر اینکه در طول قرن های است، هر چند ارزش های سياسی و 

متمادی در اقليت بودند، فرصت ظهور و بروز نيافت و تنها پاره ای از مسائل سياسی 

اسالم در البالی موضوعات کالمی و فقهی، مثل امامت، نيابت، امر به معروف و نهی از 

شکلی محدود  منکر ، انفال ، خمس ، زکات ، قضاوت، حدود و دیات و مانند آن و به

مطرح می گشت. تا اینکه در اواخر قرن بيستم و به یاری خداوند متعال و مجاهدت 

مردی از تبار جهاد و مبارزه ؛ یعنی حضرت امام خمينی)ره( ، بارقه اميد در دل 

مسضعفان و آزادی خواهان روشن شد و الگویی جدید و با صبغه دینی  از نظام 

يان عرضه گردید. از این جهت استکه حضرت استاد دمکراسی و مردم ساالری بر جهان

 2پرداختن به نظام سياسی اسالم و رفع خألهای موجود را یک امر ضروری می شمارد.

ر طول بحث در مورد نظام سياسی اسالم، ابعاد بسيار مختلفی دارد و بحمداله د 

ی دهه های اخير کارهای خوبی از سوی محققين انجام گرفته است که دوستان م

مطالعه  توانند منابع موجود، از جمله آثار چاپ شده از سوی حضرت استاد را تهيه و

 کنند. 

                                                 
 . 3مبانی حکومت اسالمی ص - 1
 . 9همان، ص - 2



 
 
 
 

 
    3  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

و  یکی از دغدغه های مهم استاد پرداختن به مسائل اساسی جامعه امروز بشری

ارش پاسخ به شبهاتی است که به سان بارانی سيل آسا در موطن اذهان نسل جوان ب

تناد به ایت به محدیت وقت و اقتضای مجلس و با اسمستمر دارد. در این زمينه با عن

م می به این پرسش پاسخ دهم که چگونه قوانين ثابت اسال آثار حضرت استاد صرفا  

 تواند پاسخگوی نيازهای متغير جامعه انسانی باشد؟  

بی شک سرعت تحوالت زندگی بشر و تغيير نيازهای زندگی بر کسی پوشيده 

ر و تحول از آثار و تبعات تغيي اسب با خودش را می طلبد.نيست و هر چيزی قانون متن

، و به عبارتی موضوعات جدیدهای در معيشت دنيوی، پيدایش نيازها و ضرورت

شبيه  اند. از قبيل تلقيح مصنوعی،مستحدثه است که قبل از آن هيچگاه مطرح نبوده

 و مانند آن. سازی، حق التأليف و نيازهای جدید علم پزشکی

در  و ،فروعات، سراسر ثابت ۀدر حوز اسالم های دیناین است که نه آموزهحقيقت 

خالی  وباب متغيرات ساکت است، و نه نيازمندیهای حيات دنيوی انسان، یک سر سيال 

هيم دید از ثبات است. اگر انسان امروزی را با انسان اعصار گذشته قياس کنيم، خوا

ادعا  و طبيعت ثابتی بوده و هيچکس رتطف  یانسان از آن جهت که انسان است، دارا

رکرده انسانيت و ساختار وجودی ایشان در اثر تحوالت زندگی تغيي ۀندارد که جوهر

تغيير  است، و این طبيعت ثابت، نيازهای ثابتی هم دارد و به همين خاطر، آنچه که

و ی کند نيازهای مربوط به شکل و صورت زندگی است، نه نيازهای مربوط به معنمی

 حمایتلت، محتوای زندگی. از باب نمونه، لزوم قانون گرایی و حاکميت قانون، اصل عدا

،) مثل و پرهيز از آفات آن هدفمند بودن پيشرفت علم و فناوریضرورت از محرومين، 

که  اصولی هستنداینها و...،  ساخت بمب اتم و سالح های شيميایی و کشتار جمعی(

 کنند.هيچگاه تغيير نمی

مصالح  بر اساس اسالم از جمله احکام حکومتی،تمامی احکام نکته دیگر این استکه 

هيچ حکمی بدون مدنظر داشتن مالك  و نه خفيه و نه مجهول.و مفاسد واقعيه است 



شود. برخی از مالکات با گذشت زمان و تغيير ساختار زندگی، تغيير الزم، صادر نمی

دهند و طبيعی است که مالك جدید دی میکنند و جای خود را به مالکات جدیمی

تغيير برخی احکام فرعی شریعت، به معنای نسخ . طلبدحکمِ متناسب با خود را می

باشد، این احکام نيست. آنچه که در مبحث تغيير و تحولِ برخی از احکام مطرح می

ر است که در اثر تغييرات و بوجود آمدن شرایط نوین، برخی از موضوعات احکام تغيي

 نماید.کنند و تغيير در موضوع، تغيير در حکم را ایجاب میمی

دو نوع به ، انسان نيازهایبه تناسب تنوع  آن دین اسالم دین فطری است و احکام

نيست که ناسخ قانون  ونی، اما قانون متغير، قانتقسيم می شودقانون ثابت و متغير 

جوشد و به از دل قانون ثابت می ثابت و یا متعارض با آن باشد، بلکه قانونی است که

قانون متغير قانونی است که ]اسالم[ آن را به یک قانون ثابت »قول شهيد مطهری)ره(، 

 آنروح این قانون متغير قرار داده که خود  ۀوابسته کرده و آن قانون ثابت را به منزل

اسالم برای  به بيان دیگر، 1.« دهد نه مااین قانون متغير را تغيير می ،قانون ثابت

اوضاع متغير را  به این صورت که ؛احتياجات متغير، وضع متغيری در نظر گرفته است

وضع جدید و متغيری،  هراست و آن اصول ثابت در  گره زدهاصول ثابت و الیتغيّر  هب

نمایند. از طرفی، خود احکام والیی که برای قانون فرعیِ خاص و متناسبی توليد می

کند، شود و به تبع تغييرات و تحوالت آن تغيير میعی وضع میمدیریت حيات اجتما

 یشود. از این رو، هر حکمی که از جانب رهبراز احکام شریعت اسالم محسوب می

دینی صادر گردد، وجوب اطاعت آن، هيچ تفاوتی با وجوب اطاعت احکام اوليه ندارد و 

، احکام حضرت امام)ره(نظر  چه بسا مقدم بر آنها است. به همين خاطر است که در

 :رود، نه ثانوی و مانند آنحکومتی به نوبه خود نوعی حکم اولی به شمار می

رسول اهلل )ص( است، یکی از احکام اوليه  ۀکه شعبه ای از والیت مطلق حکومت،»

 2.«اسالم است، و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است

                                                 
 . 327و326، ص 21مجموعه آثار شهید مطهری، ج - 1
 . 452، ص 20صحیفه امام ، ج - 2
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و شناخت احکام دین مربوط می شود. اهميت  «دینمنزلت عقل در »کالم آخر به 

این مسأله از آن جهت است که مخالفين دین و شبهه پراکنان از روی جهل یا غرض، 

پس از تفکيک بين عقل و دین، شبهات خود را مطرح می کنند. درحاليکه به تعبير 

 عقل، یکی از حجت های شرعی در کنار کتاب و سنت است و»آیت اهلل سبحانی : 

 1«.هرگز بين این دو ، جدایی و فاصله ای نيست

علت دخالت دادن عقل آن استکه مقررات اسالمی با »و در جای دیگر می فرماید: 

واقعيت زندگی سر و کار دارد، و حکمی که برخالف عقل باشد، در اسالم وجود ندارد 

   2«.و اساسا  اسالم، دین عقل و درك است
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 1اخالق مرجعیت

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

خداوند مهربان را شاکرم که در این محفل علمی و نورانی و معنوی بر من توفيق 

 داد که حضور بهم رسانم. از اساتيد معزز حاضر در جلسه سپاس ویژه دارم.

بحثم را خيلی کوتاه دربارۀ موضوعی که کم و بيش می دانم زیاد کار نشده آغاز 

ع به لحاظ علمی و پژوهشی نياز به کار فراوان دارد در عين می کنم. اگرچه این موضو

 حال، در این موضوع کم کار شده است.

کنم. نخست، پاسداشت مقام علمی احيا برای ورود به اصل بحث دو مقدمه بيان می

کننده کالم شيعه در دوره معاصر است. حضرت آیت اهلل سبحانی ادامه دهنده راه و 

حلی و شيوخی چون شيخ مفيد و شيخ طوسی است؛ از سنت محققينی چون محقق 

برم، پرکاری و پرباری است. های ایشان که به عنوان تبرك و تيمن نام میویژگی

جامعيت ایشان نيز مثال زدنی است. ایشان از مراجع بزرگی هستند که در فقه و اصول 

 .و نيز رجال،کالم، تاریخ، تفسير، اخالق و فلسفه آثار فراوانی دارند

نظم منطقی ایشان هم قابل توجه است.کسانی که درس ایشان را درك کرده اند 

دانند که ایشان استادِ نظام دهیِ منطقی است. نظم منطقی عجيبی در مباحث می

 ایشان وجود دارد.

از خصوصيات دیگر آیت اهلل سبحانی دغدغه ایشان در خوش فهم نوشتن است؛ 

. زهد، ساده زیستی، اخالص و تقوای ایشان و بدین معنا که خواننده آن را بفهمد

 همچنين نقدپذیری ایشان هم مثال زدنی است. 

بحث دیگرِ من دربارۀ اخالق مرجعيت است، اما قبل از ورود به اصل بحث، الزم 

                                                 
 استاد دانشگاه تهران –علمی دکتر احد فرامرز قراملکی  سخنرانی1
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 ای عرض کنم.است مقدمه

م، که سایر یکی از مباحث و مسائل بسيار مهم و زیر بنایی و موثر در تاریخ علم کال

دانيم که دهد، بحث اخالق و فعل باری تعالی است. میرا نيز تحت تاثير قرار می علوم

بکند.  اشاعره معتقد بودند هرچه خدا انجام دهد خوب است و لو تکليف به فوق طاقت

شت ببرد مثال خداوند فرد مطيع را به جهنم ببرد یا اگر یک فرد عاصی را نيز به به

؛ یعنی در لی دارد که خداوند این کار را انجام دهدگویند: چه اشکااشکال ندارد. می

نا، ده ها اشاعره بر این مب«. هرچه آن خسرو کند شيرین بود»واقع شبيه این معنا، که

نيم در می کاند. وقتی این دیدگاه کالمی اشاعره را تحليل میمسائل کالمی قرار داده

  یابيم که یک انگارۀ ضد اخالقی از خدا صورت گرفته است.

است خدا آن را « خوب»گویند  هرچه اما متکلمان شيعه و متکلمان معتزلی، می

کند. به اعتقاد شيعه و معتزله افعال دهد. این دو جمله خيلی با هم فرق میانجام می

دهد، اما در مقابل فعل فی نفسه یا حسن است یا قبيح. فعل قبيح را خدا انجام نمی

عبارت اخير را هم معنا کنيد در واقع یک انگاره حسن را انجام می دهد. اگر این 

اخالقی از خدا گزارش داده اید؛ یعنی فعل خدا نيز در ترازوی حسن و قبح سنجيده 

دهد. به اصطالح شود و خداوند هيچ وقت کار قبيح مثل تکليف بماالیطاق انجام نمیمی

است. این یعنی اینکه علما، این کار و به طورکلی صدور اعمال قبيح، از خداوند ممتنع 

کنند خدای اخالق است. اما در عين حال اینجا خدایی که متکلمان شيعه معرفی می

برخی از «.  یُسْأَلُونَ وَهُمْ یَفْعَلُ عَمَّا لَایُسْأَلُ »ای وجود دارد و آن این است که نکته

 هاست، اما عالمهگویند این فرق بين خدا و بتمفسران بر اساس سياق آیه می

دهند که این آیه یک مرز جدایی و رخنه پر ناشدنی طباطبایی با ادله قوی نشان می

و هر کسی غير از « لَایُسْأَلُ  »بين خدا و ما سوی اهلل است. تنها و تنها خداست که 

این یعنی غير از خدا هر که باشد باید پاسخگویِ وجدان «. یُسأل عما یَفعل»خدا 



یا حتی امام و یا باالتر پيامبر هم باشد. این اصل کالمی، اخالقی باشد، حتی اگر مرجع 

ها را با بيان تفسيری حضرت عالمه طباطبایی برای ما بنيانی است که اخالقِ منصب

ای است. در اخالق حرفه دانند که مطالعات بنده اخالق حرفهدهد. دوستان مینشان می

به  -نصب باشد و برعکسکه البته ممکن است یک چيزی حرفه نباشد، بلکه م -ای

-طور مثال امامت یک منصب است. امامت یک منصبِ قدسی الهی است. اخالق منصب

ها مسئوليت پذیری و ای از اخالق کاربردی است. بنيان اخالقیِ منصبها شاخه

کارشناس فرمانداری به یک پاسخگوییِ همسان با دامنۀ تاثير است. به طور مثال یک 

پاسخ گو باید استاندار  ترفرماندار و از آن بيشخود بيشتر  آناز  ست ومقدار پاسخگو

.موثرترین فرد  است همسان  با دامنه تأثير ،و پاسخگویی مسوليت پذیریچون باشد. 

یک اصل  ،اخالق در دایره تمدن اسالمی وجود مبارك پيامبر اسالم می باشد. اصلِ 

این  .از اخالق نيستهيچ پيشه و هيچ منطقی فراتر است. حاکم در زیست بشری 

 می معتزلی ما یگاهگفتند: می تند.مبنای شيعه است. آقای یثربی یک طنزی داشت

 کنيم عمل شيعی و بيندیشيم شيعی بخواهيم اگر کنيم. می عمل اندیشيم اما اشعری

توان می این از .باشد تواندنمی اخالق از فراتر ایپيشه هيچ و کس و هيچ منصب هيچ

این همه کتاب در رابطه با اخالق پيامبر برای ه گرفت. نتيج نبوت را واخالق رسالت 

اخالق  ای دارند مبنی بر اینکهنظریه. آقای احمد بهشتی یک این نوشته شده است

معجزه اول  .پيامبر اسالم سه معجزه داشت گویندمی .بود ایشانمعجزه دوم  ،پيامبر

 در اخالقِ  !. خوشبختانهایشان معجزاتبقيه  ،لق نبی و معجزه سوممعجزه دوم خُ، قرآن

است و هنوز هم نياز به کار در این زمينه وجود  رسالت و نبوت زیاد کتاب نوشته شده

لحاظ به مرجعيت اما در اخالق  .همينطور نيزامت  رهبری در اخالق امامت ودارد. 

دنيا این درحاليست که امروزه در ای نوشته شده است. کمتر کتاب یا مقالهپژوهشی 

برای خط ضروری است که  مرجع نماهایی وجود دارندگاهی متهم هستيم و هم هم 
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. یکی از کارهایی که باید انجام این مرجع نماها کاری کردکشی بين مرجع اصيل و 

ی این اخالقنقص  کرد.توان به جریان شيرازی که میاست گيرد تخریب و هجمه هایی 

با  .خواهند آبروی مرجعيت را ببرندکه در سراسر دنيا می جریان نقطه ضعف آنهاست

در حالی که  پژوهش کنيم.اخالق مرجعيت در باب این حال ما چقدر توانسته ایم 

. نمونه د درباره اخالق مرجعيت نوشتوشمی .اخالق هستند هاینمونهما  ظاممراجع ع

نوشته  یخوبکتابهای  البته درباره اخالق قضا و آداب قضاست. اخالق قضا ای دیگر،

 .شده است

ه است بين ملک فرق .طرح کنمدر محضر شما اصلی را خواهم در ادامه بحثم می

ه مفاد قضي ،بيان منطقیبه ملکه عصمت  .یا همان فضيلت خلقی عصمت و ملکه خلق

 اما ملکه بل ممتنع است،. قضيه دائمه در منطق یعنی تحقق طرف مقادائمه است

گر ااخالق، تحقق غالب است نه تحقق هميشگی. معنایش این است که در ملکه خلق، 

است ه راستگویی داشته باشم تحققِ دروغ در من امکان دارد؛ اما  اغلب رمن ملک

گيرید، گویم و اگر شما من را که دارای خلق راستگویی هستم با معصوم اشتباه بمی

ملکه  گویم و دروغ تحقق ندارد. این تمایزراست میممکن است فکر کنيد که هميشه 

زنم؛ یعصمت با ملکه اخالقی و فضيلت اخالقی با  معصوم خيلی مهم است. یک مثال م

ن ملکه دانيم که ایشاکنيم و مییک نفر را به عنوانم مدیر عامل بانک انتخاب می

-نترل نمیکقلمداد کرده و داری دارند و اما ما این ملکه امانت داری را عصمت امانت

 داری خُلقی را عصمتدهد. چون ما ملکه امانتکنيم و ناگهان اختالس رخ می

ود مبارك آید، اگر به قرآن نگاه کنيد وجپنداشتيم. از این اصل یک نقطه به دست می

ر گرفته پيامبر اسالم به عنوان یک معصوم عليرغم ملکۀ عصمت موردکنترل و پایش قرا

 است.

ا ملکه عصمت و ملکه خلق را جدا کنيم باید در ملکه خلق، پاسخ گویی و اگر م



کنترل را در نظر بگيریم. این اصلِ اساسی در قانون اساسی ما هم در نظر گرفته شده 

است. در قانون اساسی، سيستم کنترلی وجود دارد. به طور مثال حتی مقام والیت 

 ارد.فقيه نيز سيستم کنترلی به نام مجلس خبرگان د

رسيم. یمو اهميت آن « اخالقِ مرجعيت»ها استفاده کنيم به بحث اگر از این گفته

 ایست بين وحی، ذهناهميت اخالق مرجعيت به این است که مرجعيت هویت واسطه

و دل مخاطبان وحی. مرجع واسطه است بين وحی در معنای عام کلمه با ذهن 

داشته  ، باید شرایط اخالقی خودش راایمخاطبان. معنایش این است که هویتِ واسطه

واهد داد. باشد و گرنه یا به وحی وفادار نخواهد بود و یا مخاطبان خود را از دست خ

ک ترکيب گوید؛ اخالق مرجعيت از حيث تبارشناسیِ اخالقی، یای میاین هویتِ واسطه

. یعنی و تلفيقی است از اخالق و مسئوليت پذیری در ارتباط قدسی و ارتباط انسانی

سئوليت ممرجعيت از طرفی در ارتباط با خدا و از طرفی در ارتباط با مخاطبان وحی، 

عيت پذیریِ اخالقی دارد. دقت کنيد که مراد من مرجع نيست، بلکه مقصود من مرج

ویکرد است. برای اینکه به اخالق مرجعيت دو رویکرد پژوهشی می توان داشت: اول ر

ن در ا اخالق فعاالن در بيت مرجع، یا اخالق فعاالفردی است؛ یعنی اخالق مرجع ی

ک یدفاتر مرجع. دوم؛ اخالق با رویکرد سازمانی است. چرا؟ چون مرجعيت امروز 

را که دستگاه است. یک سازمان است. آن هم به مثابه سازمانی در حد جهان فعال. چ

ت یک مرجعيشوند. امروز، های مختلف، مقلد مرجع میها ، زبان ها و فرهنگقوميت

دستگاه هم هست، سيستم و سازمان است. سلطۀ سازمانی یک بحث جدی مدیریت 

ابعاد  است. اخالق سازمانیِ مرجعيت یک بحث پيچيده و بسيار مهم است. اگر بخواهم

 اخالق مرجعيت در رویکرد فردی را بگویم بحث مفصلی است، ولی فرصت نيست.

ز موضوعاتی است که می تواند چگونگی اخالق در فرآیند استنباط نيز یکی دیگر ا

تاثير در فرایند استنباط را توضيح دهد. دومين رویکرد پژوهشی، رفتار ارتباطیِ درون 
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شخصی و سومين رویکرد نيز رفتار ارتباطیِ بين شخصی یا رفتار ارتباطی با سایر 

بحث مراجع،  اعضای دفتر و شهروندان و غيره است. اخالق منابع انسانی در دفتر، 

امانت داری اعضای دفتر، بحث مردم داری اعضای دفتر و نيز اخالق رقابت و بحث های 

دیگر نيز در این حيطه قابل بررسی است. اگر مرجعيت در دنيا به مثابه یک سازمان 

است، دو مسئله پژوهشی پيش روست: یکی مسئله اخالقی سازمانی مرجعيت. دوم 

 والسالم ت که رشد منفی نداشته باشد.های رشد اخالقی دستگاه مرجعيدغدغه

 

 

  



)مدظله(سیره علمی و عملی آیت اهلل العظمی سبحانی
1

 

 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

سخن از استاد بسيار سخت و دشوار است. آیت اهلل سبحانی از علمایی است که از 

ایشان ذو جهات متعدد جامع است؛ جامعِ علومِ معقول و هم علومِ منقول. به عبارتی 

کنم خيلی مختصر دربارۀ سلوك عملی و عالمانۀ ایشان سخن  فنون هستند. سعی می

بگویم که در واقع امروز، حوزه ها و دانشگاهها نياز بيشتر به این مساله دارند. به نظر 

 می رسد باید آن صورتی از زندگی ایشان را که مردم با آن ناآشنا هستند، بگویيم. 

سالگی،  90خود را به آن معنا نشان نداده اند. در آستانه مستحضرید که استاد 

 24استاد همچنان پر تالش و پر کار هستند. شاید باور نکنيد که ایشان هر روز از 

ای هستند که فضالی کنند. شاید از نوادر علمیساعت مطالعه علمی می 12ساعت 

شيوه ها و راز موفقيت جوان ما امروز باید در زندگی ایشان تامل و تفکر کنند و در 

ایشان تامل کنند. در حضور عالمانه ایشان در عرصه های مختلف علمی و در جامعيت 

 کنم.ایشان مباحثی وجود دارد که به اختصار عرض می

یکی از چيزهایی که در استاد فوق العاده هست پر کاری و مطالعه زیاد در کنار 

ترین شود. یکی از منظمتعجب مینظم فوق العاده ایشان هست که  گاهی انسان م

 بزرگان جناب استاد سبحانی هستند. 

ها شب ها فرمودند که خيلی وقتهميشه قبل از اذان صبح در موسسه بودند و می

هم در آنجا می ماندند. اینها برای همه ما درس است چرا که جهان اسالم و تشيع به 

شاهد عرق ریختن و تالش علمی این پرکاری علمی نياز دارد. تابستان های داغ قم 

                                                 
 رئيس دانشگاه معارف –ی شاکر حجت االسالم والمسلمين روح اهلل ی علمیسخنران 1
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کنند باشد. خيلی ها از قم به خاطر شدت گرما به مناطق دیگر سفر میجناب استاد می

 کردند.اما ایشان در همه ساعات حضور داشتند و مطالعه را رها نمی

طيل دانيد؛ حتی در فوت بستگان نزدیک هم درس ایشان تعنظم ایشان را شما می

ر دراحل بود و سرسوزنی ت در واقع مشی ایشان مشی امام نمی شد. در بحث مرجعي

یشان ااین زمينه]مرجعيت[ تالش نکردند. یک وقت خدمت ایشان بودم آقای دوانی به 

دی دانند که شما و مرحوم شهيد سعيدانم و خيلی ها در حوزه هم میگفتند من می

را  ا آن خاطراتدر کنار ایشان بودید؛ چراز شاگردان امام راحل بودید و هميشه 

کنيد؟ فرمودند که کنيد. چرا مرجعيت خودتان را اعالم نمینویسيد و یا بيان نمینمی

آقایان  بينم. در زمينه مرجعيت همدر زمينه خاطرات بسيار نوشته شده و ضرورتی نمی

 هستند و ضرورتی بر وجود من نيست. در برخی از جلسات فقهی مربوط به مسائل

قيق مودند که این مرجعيت به من تحميل شده وگرنه من دنبال تحفرفقهی بارها می

 و پژوهش بودم و اهل این کار نبودم.

 در تقریری از مقام معظم رهبری در مورد ایشان هست که فرمودند: آیت اهلل

 .دهند اما بدون تبليغاتسبحانی عالم بزرگی هستند و کارهای بزرگی انجام می

ق باید حتاد بسيار مغفول مانده است این است که به یکی از عرصه هایی که در  اس

نش مدهند. روش ایشان و گفت که امروز ایشان کار مرحوم شيخ مفيد را انجام می

اخته دهد که مخاطب را شنایشان تنوع و تعدد جهات پژوهش علمی که دارند نشان می

 اند و می دانند نياز مخاطب چيست. مخاطب در هر سطحی که باشد.

کردیم به نظرم امروز هم باید از حضرت استاد مانی از استاد مطهری تجليل میما ز

تجليل کرد. همانطوری که استاد مطهری ابایی نداشتند از نوشتن داستان راستان و 

کتب فلسفی، امروز استاد سبحانی هم همينطور است. شما نگاه کنيد کتاب های ایشان 

گردد به دوران قبل از طلبگی ها بر مینوشته در اندازۀ کوچک و جيبی وجود دارد. این



کرد، که نوشتند و نشر دادند. کتاب های کوچکی که انتشارات نسل جوان منتشر می

ها آقای سبحانی را از همان دوران داد. خيلیایشان آنها را در اختيار جوانها قرار می

 است. شناختند و آشنا شدند. اینها بخش کوچکی از خدمات این عالم بزرگ

ت شما ببينيد یکی از دغدغه های مهم استاد مسائل کالم و شبهات کالمی اس 

ت که در حتی امروز که این همه مشغله دارند، دغدغه این دارند که باید به سمتی رف

 ها و شبهات امروز که نسل جوان با آن مواجه هستند کار شود.برابر هجمه

ی به در جریان انقالب اسالمی خيل شما اگر نگاه کنيد آن روزی که حوزه علميه

( را این بحث شبهات وارد نشد، ایشان در بحث کالمی آمدند و موسسه امام صادق)ع

وزه ها و حراه اندازی کردند. در ابتدای دهه هفتاد وقتی که آرام آرام شبهات کالمی 

روز آن  نوردید استاد آمدند و رشته کالم را تاسيس کردند.دانشگاه های ما را درمی

يفتاده و نها جا فرمودند شاید  این رشته به لحاظ جایگاه فقه در حوزه برای خيلیمی

د. کاربرد و آثارش خيلی مشخص نباشد و چون رشته کالم نبود فرمودند وارد شوی

دی استاد برخی از بزرگان در حوزه علميه که درس فقه و اصول داشتند به خاطر توانمن

 ث کالمی ورود کردند.آن را رها کردند و به مباح

لبه یا ایشان امروز بدون تعارف در موسسه امام صادق)ع( بيش از هزار و پانصد ط

که  فارغ التحصيل و  مدرس و یا در حال تحصيل رشته کالم و مباحث مرتبط هستند

حوزه  بخش اعظمی از این افراد در واقع پاسخگوی عرصۀ شبهات کالمی در دانشگاه و

ی داشته امروز حوزه علميه در عرصه های مباحث کالمی رشد و تعالعلميه هستند. اگر 

ا اینکه ، مدیون استاد سبحانی است. در سلوك عالمانه ایشان این را باید گفت که ب

ه را آمدند و کتاب منظومسنی از ایشان گذشته با این حال در این مرتبه علمی می

لم حضور به عنوان یک متکلمِ عاها فردا کردند چون معتقد بودند که طلبهتدریس می

 اند.دهد که استاد به این موارد توجه داشتهیابند. این نشان می



 
 
 
 

 
    15  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

تاد از نکته بعد، شاگرد پروری استاد است. همه کسانی که از سفره علمیِ این اس

دانند که استاد به فقه و اصول و کالم و فلسفه و تاریخ و رجال بهره ای برده است می

 کردند.می دادند. ایشان خود زمينه پرسش را فراهم می شاگردانش اهميت

د برسند فرمودند اگر به درجه اجتهاکردند که ایشان میبرخی از شاگردان نقل می

وهش های حتما به شما اجازه اجتهاد خواهم داد. این نشان از تشویق به پرکاری و پژ

 علمی و تحقيقی است.

کتاب هایی است که شاگردان وی می های دیگر ایشان، خواندن از جمله روش

الب استاد یا کتابی بر مط نویسند. در حوزه رسم بود که اگر شاگردی تقریر یا حاشيه

ه جد پيگير بخواند و تنها کسی که این رویه را االن هم نوشت استاد حتما آن را میمی

 هستند، آیت اهلل سبحانی است. 

 روانشناس هستند. متناسب با زمان،آخرین جمالت من این است که استاد یک 

کنفرانس  کتاب نوشته اند و متناسب با زمان، حضور علمی پيدا کرده اند. استاد اکثر

یشان اهای عالمانه شدند. یکی از حضورها را صرف نظر از سطح علمی آنها حاضر می

حضور در کنفرانس های علمی خارج از کشور است. جا داشت این همایش در سطح 

شناخته  شناسند. امروز یکی ازالمللی مطرح شود. آنها آیت اهلل سبحانی را میبين 

دارند و  ترین افراد در موضوع وهابيت آیت اهلل سبحانی است. دقيقا به شبهات اشراف

نيست  پاسخ گو هستند؛ کتاب نوشتند، سخنرانی کردند. ایشان محدود به مرز های ما

ان چنين افرادی در زمان حياتشان به جواندر بيرون هم آشنا هستند. اميد است 

ردن یک شبهه اها. مثال در دانشگاه ملی ها و حوزهشناسانده شوند، به ویژه به دانشگاه

و  ای مطرح شد، رایزن فرهنگی ایران از خارج تماس گرفت و از ایشان دعوت کرد

 جا برای حل این شبهه پاسخ گو بودند.ایشان رفتند و یک هفته در آن

ان دغدغۀ تبليغ موثر دارند. معتقدند باید به گذشته و پای منبر های گذشته و ایش



رفتند. کرد که باید منبر بروند میحضور عالمانه برگشت. خود استاد هم اگر احساس می

کرد باید در یک کردند. اگر احساس میکرد که باید تحقيق کند میاگر احساس می

کردند باید به سخگو بودند. اگر احساس میکردند و پاکشور حضور پيدا کند می

شدند و این جامعيت استاد است که گوشه کوچکی از حضور مرجعيت وارد بشوند می

 عالمانه استاد بود.

این بخش ها نکات خيلی مهم از ویژگی های استاد هست. وقت تمام است. 

مه م و هخواهشمندم از همه دست اندرکاران و امام جمعه محترم که محضرشون هستي

ورد مطالعه معزیزان در دانشگاه و حوزه بيایند و سلوك عالمانه و سلوك علمی ایشان را 

 و دقت قرار دهند. والسالم عليکم و رحمه اهلل
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 پژوهشی -علمی  الف( مقاالت

 



اهلل العظمی سبحانیابعادی از شخصیت و سیرة حضرت آیت  

 1مهدی پيشوایی

 مقدمه

نظير و جامع در جهان های کماهلل العظمی سبحانی، یکی از شخصيتحضرت آیت

اسالم است. آثار پرشمار و غنی، تربيت محققان و اساتيد، تاسيس مراکز علمی، 

های فرهنگی، سفرهای علمی مهم و...، از جمله ابعاد شخصيتی ایشان است که فعاليت

باشد. آشنایی تۀ توجه نخبگان و فرهيختگان میهمگی منشأ آثار و برکات و البته شایس

ساله و همکاری علمی نویسنده با این شخصيت بزرگ، ابعادی از زندگی بيش از چهل

شخصی و سيرۀ علمی ایشان را نمایان ساخته که بخشی از آن به شرح ذیل بيان 

 شود.می

 زدنینظم مثال

ایشان بسيار بارز است. این های مختلف اهلل العظمی سبحانی، در فعاليتنظم آیت

ویژگی، در همۀ کارها، اعم از مطالعه، تدریس، مدیریت امور مرجعيت، رفت و آمد، 

های فرهنگی، امور عبادی و...، کامال عيان است. وقت، شرایط، محيط، دیدارها، برنامه

سرما، گرما، صلح، جنگ و...، هرگز مانع نظم ایشان نيست. البته منظم بودن ایشان، 

ربوط به دوران اخير و یا پس از تصدی مرجعيت و... نيست؛ بلکه ایشان از نخستين م

اند و های بدون شهرت و ظهور فعلی را داشتند هم منظم بودههایی که فعاليتدوران

 بسياری از برکات وجودی ایشان، حاصل همين نظم ایشان است.

                                                 
 pishvaiii@gmail.com                     . محقق، مورخ ل  ستاد حوزه علمیه ق .  1
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 پرکاری

را فعال،  نی آشنایی داشته، ایشاناهلل العظمی سبحااز روزگاری که نویسنده با آیت

تنه به درپی دیده است. ایشان یکهای پیپرکار، با انگيزه و مستمرا در حال فعاليت

ا نداشته کنند. رکود و خستگی در زندگی ایشان معناندازۀ یک گروه کامل علمی کار می

ارد و نداند. تفریح و سرگرمی در زندگی ایشان جایی و ایشان هرگز دچار توقف نشده

ر و اشاعۀ حتی در سفرها هم به کار علمی مداومت دارند. گفتنی است ایشان برای انتشا

و تدارك  بينی و تمهيدات الزم را نيز سنجيدهنتایج کارهای مداوم و مستمر خود، پيش

، امکانات اند. یعنی ابزارهای الزم اعم از مرکز تحقيقاتی و علمی، اعضای همکاردیده

به جامعۀ  های علمی خود را به موقعاند تا حاصل فعاليت. را تهيه کردهچاپ و نشر و..

های اخير، موسوعۀ هایی از کارهای علمی وزین ایشان در سالعلمی ارائه کنند. نمونه

محققان  اسالمی و... است که با وجود همکاری اساتيد والفقها، دانشنامۀ کالمطبقات

 .دیگر، شخصا ناظر و پيگير کار هستند

 العادهحافظة فوق

ر قرآن، بای هستند. ایشان عالوه العادهاهلل العظمی سبحانی، دارای حافظۀ فوقآیت

اجی متون قابل توجهی از روایات، منابع علمی اصيل، متون ویژه مانند منظومۀ ح

لد برخی مالک، بسياری از اشعار عرب و...، حتی نام و تاریخ توسبزواری، الفيه ابن

هایی نههای الزم را در حافظه دارند. نموط با ایشان و حتی شماره تلفناشخاص مرتب

رجاع دارد، های ایشان ظهور دارد؛ در مواردی که متن نياز به ااز این ویژگی در نوشته

حه را کنند و تنها شماره صفمطلب را نوشته و سپس نام اثر و صاحب اثر را درج می

 کنند.جهت دقت نهایی، پس از مراجعه ثبت می

حضور ذهن ایشان در مباحث علمی نيز بسيار باالست. به طوری که در موارد 

بسياری، در پاسخ به یک مسئله یا مبحث علمی، که برای عموم بعيدالعهد است، بالفعل 



کنند. در مباحثی مانند فلسفه، ملل و نحل، پاسخ را با ارجاع به منبع مرتبط ارائه می

مولف به یاد دارد که روزی دربارۀ حکم فقهی موردی که  فقه و اصول و... چنين است.

شد، با ایشان تماس گرفته بودند؛ ایشان در پاسخ، نخست حکم نبش قبر منتهی می

مسئله را ارائه کردند و سپس در تکميل بحث، فرمودند در این باره نص داریم و همان 

ف نظر اصوليين و نص را نيز بيان کردند. همچنين در مواردی مانند جزئيات اختال

 دادند.اخباریين و... هم به همين شيوه به سواالت مطرح شده پاسخ می

 شاگردپروری

ردان اهلل العظمی سبحانی، همواره در دروس و تحقيقات خود، از فعاليت شاگآیت

دیر و تشکر خود استقبال و آنان را تشویق و در موارد فراوانی از کار شاگردان خود تق

ی را د کار افراد در نخستين مراحل، چندان قدرت و قوت الزم و کافکنند؛ هرچنمی

های السنداشته باشد. نویسنده، در جریان تدوین مجموعۀ صحابۀ شيعی، که به اوائل 

تن گردد، روحيۀ شاگردپروری ایشان را به خوبی درك کرد و با نوشپنجاه باز می

ریان علمی تشویق و ترغيب استاد، جبن عباس، ارتباط علمی توأم با زندگينامۀ عبداهلل

الوه بر و تحقيقی در وجود خود را یافت و همياری استاد آن را شکوفا کرد. ایشان ع

ایی نظارت علمی، به تشویق و ترغيب شاگردان خویش هم اهتمام داشته و با راهنم

سياری شوند. ایشان برای بدقيق و کارآمد موجب سرعت و دقت بيشتر کارهای آنان می

می پرمغز هایی که خود یک اثر علنویسند؛ البته مقدمهز آثار شاگردان خود مقدمه میا

ادی های بسيار ارزشمند، که طی ساليان متمو با محتوای فنی است. یکی از نمونه

 اند، کتاب چندده جلدیهای پرمحتوایی بر آن نوشتهتدوین شده و ایشان مقدمه

 سيمای فرزانگان است.
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 علمی جامعیت و تسلّط

از  اهلل العظمی سبحانی، که دامنۀ وسيعی داشته و ایشان راویژگی ممتاز آیت

ان نظير جهان اسالم قرار داده است، جامعيت علمی ایشان است. ایشهای کمشخصيت

ارای تضلع و در همۀ علوم دینی دوران، از فقه و اصول و تاریخ و کالم و تفسير و ... د

ن و بيان، هم این معنا در آثار ایشان، با قدرت قلم و زبا قدرت بسياری باالیی هستند و

ه کگر است. همچنان زبان فارسی و هم زبان عربی، البته عربی فصيح عصری، جلوه

ر آن، قاطبۀ بایشان توان سخنرانی به زبان عربی فصيح و بليغ روز را نيز دارند؛ عالوه 

در سفر  ن تصریح دارند. ایشانشاگردان ایشان در حوزه، به شيوایی بيان فارسی ایشا

دین به کشور اردن، سخنرانی مبسوطی به عربی داشتند که در متن آن سخنرانی، چن

های ز شخصيتانمونه از اشعار عربی خواندند. این امر به قدری نافذ واقع شد که افرادی 

ربی ععلمی عرب حاضر در جلسه، اظهار اعجاب کرده و تسلط و توان ایشان در زبان 

 دند.تحسين و به برتری ایشان در این جنبه از بسياری از حاضران، اعتراف کر را

رتيب ذیل ها و علومی که ایشان تسلط و دارای آثار هستند به تهایی از زمينهنمونه

 قابل بيان است:

ایشان تحقيق و تدوین اثر در حوزه تاریخ اسالم را از دورۀ ستمشاهی آغاز کردند. 

های علميه رایج نبود ضمن این که عمدۀ آثار تاریخ اریخ در حوزهدر آن دوران، علم ت

های علمی شيعه وارد اسالم، از اهل سنت بود. نخستين بار ایشان تاریخ را در حوزه

کردند. ایشان با توجه به انتشار مطالبی در نشریات آن دوران، مانند فروغ جاویدان، 

مانند فروغ والیت را با هدف تبيين  هایی مانند فروغ ابدیت و سپس آثار دیگرکتاب

الشأن اسالم )ص(، که در اثر جفای حقایق تاریخ شيعه در دورۀ حيات پيامبر عظيم

نگار مهجور و مخفی مانده بود، تاليف و منتشر کردند. ایشان در های تاریخبرخی چهره

دورۀ خلفا  کتاب فروغ ابدیت، تاریخ عصر نبوی را تحقيق کردند؛ اما ادامۀ تاریخ، یعنی



را در کتاب دیگر، یعنی فروغ والیت پی گرفتند. بنابراین، ایشان در ورود و استقرار علم 

های علميه شيعه، حقّ پيشگامی دارند؛ اما این امر نباید متوقف شود، تاریخ در حوزه

بلکه به حکم این که رویدادهای جدید و موضوعات و مسائل و شبهات جدیدی در دورۀ 

ه پس از انقالب اسالمی در تاریخ اسالم و شيعه بروز کرده، باید محققان اخير به ویژ

اهلل العظمی سبحانی آغاز کردند، با قدرت و دقت تمام جوان و متأخر، کاری را که آیت

 ادامه دهند.

اهلل العظمی های جامعيت علمی آیتتسلط بر آراء اهل سنت، یکی دیگر از جنبه

اختالف  وفقهی، اصولی و عقيدتی اهل سنت و نيز تفاوت سبحانی است. ایشان با مبانی 

 های ایشان آشنایینظر ميان خود بزرگان اهل سنت، گاهی بهتر از برخی شخصيت

ختالفی ، اثری بسيار ارزشمند است که مباحث ا«االنصاف»دارند. کتاب وزین و شریف 

یشان ده است. اای مطرح و بررسی کرميان شيعه و سنی را با دقت و به صورت مقارنه

ظمت عاند که شاهد این امتياز و بيش از بيست جلد کتاب در این باره تاليف کرده

قان علمی ایشان است. ایشان در سفری علمی به کشور اردن، در جمع بزرگی از محق

یشان این و عالمان اهل سنت، سخنرانی با عنوان مشترکات شيعه و سنی ارائه کردند. ا

 که بحث بر سر اختالفات شيعه و سنی موجب تفرق و تشتتنکته را مطرح کردند 

که در  شوند؛ ما باید از اصول مشترکات سخن بگویيم. مطالب ایشان در این جلسه،می

اما در  برگزار شده بود، موجب اعجاب حاضران بود؛« عبدالحميد شوما»سالنی به نام 

رسی مسائلمان را براین ميان شخصی، اشکال کرد و گفت باید بر سر امامت بحث و 

ل، پس چگونه دانيد نه از اصوکنيم؛ ایشان در پاسخ گفتند: شما که امامت را از فروع می

 کنيد. این پاسخ باعث تعجب مضاعف حاضران و به تعبير ایشان، شليکاشکال می

 خندۀ حضار شد.

ای دیگر در کشور مراکش، در زمينۀ فلسفه این مطلب را ناظر همچنين در جلسه
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وضعيت فلسفه در جهان اهل سنت گفتند که: شما )مخاطبان که از اهل سنت به 

دانيد؛ در حالی که فلسفه در عالم تشيع، رشد خاتمه یافته میبودند(، فلسفه را با ابن

های بسيار بزرگی به خود دیده و رشد بسيار چشمگيری رشد، شخصيتپس از ابن

 داشته است.

باید  زدنی دارند، افکار وهابيت است.مق مثالزمينۀ دیگری که ایشان تبحر و تع

. است« الدین صبحیتقی»گفت در جهان اهل سنت، نقد محمدبن عبدالوهاب، مدیون 

فکار او را رد ابن عبدالوهاب را نقد و ا« شفاء السقام فی زیارۀ خيراالنام»او در کتاب 

، «ابشف االرتيک»کرده است. در جهان تشيع، مرحوم سيدمحسن امين، با تأليف کتاب 

ه به نقد کبه نقد افکار ابن عبدالوهاب پرداخته است؛ اما در ایران، نخستين شخصيتی 

استاد  ها تحقيق و سپس تاليف اثر کرده،عميق افکار و آراء وهابيت پرداخته و سال

« منهجا  وابن تيميه فکرا  »سبحانی است. از آخرین آثار ایشان در این زمينه، کتاب 

 است.

اهلل العظمی سبحانی است. ایشان نحل عرصۀ دیگر فعاليت علمی آیت ملل و

گفتند همۀ کتب در ملل و نحل از اهل سنت بود؛ اما در این آثار برخی جفاها به می

شيعه روا داشته بودند. لذا الزم دیدم که شيعه را نيز در متن مبحث ملل و نحل 

ا تالش علمی است، با این هقراردهم. اثر هشت جلدی ملل و نحل، که حاصل سال

ای از فرق و انشعابات، بلکه به زمينه تاليف شد که در آن، شيعه نه به عنوان مجموعه

عنوان یک مکتب اصيل و ناشی از دوران حيات نبی مکرم اسالم)ص( به طور جامع، 

نویسد معرفی شده است. مرحوم عالمه امينی در جلد سوم کتاب الغدیر می

حزم در اثر تعصب، به شيعه ظلم کردند و سعی شهرستانی و ابنهایی مانند شخصيت

کردند شيعه را دارای تفرق و تعدّد ناموجه معرفی کنند تاجایی که فرقی از شيعه که 

وجود خارجی نداشتند، یا تنها یک شخص مالك نام یک فرقه بوده را نيز در فهرست 



 اند.فرق شيعه قرار داده

ه گاه : امروزه بيش از چهارصد اثر بزرگ و کوچک کدر پایان این مبحث باید گفت

حانی به ظاهر کوچک اما دارای محتوایی عميق و موثر است از آیت اهلل العظمی سب

 توان ایشان را فخر شيعه دانست.منتشر شده که به حق می

 و رهبر معظم انقالب« ره»ارتباط با امام راحل

در « ره»، به دوره تدریس امام «ره»اهلل العظمی سبحانی با امام راحلارتباط آیت

کنند که حضرت گردد. ایشان دربارۀ آن دوره چنين نقل میمسجد سلماسی قم باز می

شان دارای ابهت بودند؛ لذا عمدۀ شاگردان از پرسش مکرر و بحث با ای« ره»امام

ری، های مکرر و برخی مانند شهيد مطهکردند؛ اما برخی شاگردان پرسشخودداری می

ه عنوان هم ب« ره»کردند. ارتباط ایشان با امام راحلهای کم اما عميق مطرح میشپرس

شان در شاگرد و هم به عنوان همراه و یار پس از انقالب هم ادامه داشت و حضور ای

 تباط بود.مجلس خبرگان و مکاتبات مختلف دربارۀ مسائل انقالب و نظام، امتداد آن ار

گی ایشان ظم انقالب هم از ابعاد دیگر ارزشمند زندعالقه متقابل ایشان و رهبر مع

م حوزه است. رهبر معظم انقالب چندین بار در مجامعی مانند دیدار اساتيد علم کال

ح کرده و ادعای ایشان در خدمت به دین تصریعلميه با ایشان، به پرکاری و فعاليت بی

ان در ن سخنرانی ایشهایی مانند نشریۀ کالم اسالمی یا پرفایده بودبا ذکر نمونه

 اند.های ماه مبارك در رسانۀ ملی، از ایشان تجليل کردهشب

 توصیه

با توجه به آشنایی نویسنده با استاد سبحانی، که بخشی از آن در این نوشتار منعکس 

مند الزم است که با آثار ایشان انس داشته شد، این توصيه به جوانان و محققان عالقه

روش و سياق آثار علمی این بزرگوار، سرمایۀ ارزشمندی برای آیندۀ باشند و با دقت در 

  علمی خود اندوخته و چراغ تحقيق و اندیشه را همچنان پرفروغ نگاه دارند.
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 از روایت تا درایت

 «الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة» معرفی کتاب
 1عبدالهادی مسعودی

 چکیده 

نقد حدیث بویژه نقد محتوایی آن، نياز هميشگی دین پژوهان بوده و از دانش های 

اصلی حدیث است. آیت اهلل سبحانی با توجه به کمبود جدی نوشته های علمی در این 

را نگاشتند و آن را بسان یک  الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایةعرصه، کتاب 

ی حدیث، به جامعه علمی تقدیم داشتند. کتاب مدوّن و موثر در نقد محتوای گام مهم،

به بررسی نمونه هایی قابل نقد از ميان روایات چهل صحابی وفات یافته در قرن نخست 

 هجری می پردازد.

آیت اهلل سبحانی در ابتدا به جایگاه سنت نبوی و تدوین حدیث پرداخته و سپس 

گقته اند. سپس زمينه و از مساله تاریخی منع تدوین حدیث و دستاویزهای آن سخن 

 نيازهای جامعه علمی به شناسایی و نقد آنها را  بسترهای حدیث سازی و نيز

 اند. بررسيده

ایشان برخی کتاب های گردآورنده احادیث ساختگی و ضعيف را معرفی کرده و  

های نقد پژوهی، یعنی روش و معيار سپس به یکی از بنيادی ترین مباحث حدیث

اعتبارسنجی سندی را ناکافی دانسته و اقتصار بر آن را مانند  . ایشانحدیث پرداخته اند

 اقتصار بر نقد تابعيان و پرهيز از نقد صحابيان، ناروا خوانده اند.

 ی محتوایی، پنج معيار مهم آن رابا به کارگيری روش اعتبار سنج مولف محترم 

دانسته و روایات اجماع امت متواتر، عقل ناب ، تاریخ صحيح و قرآن کریم، سنت 

 نامقبول چهل صحابی معرفی شده را با این مالك ها اعتبار سنجی نموده است. 

 

نقد محتوایی حدیث ، معيارهای نقد محتوایی ، کتابشناخت آیت  کلید واژه ها :

  اهلل سبحانی)دامت برکاته(.
                                                 

 h.masoudy@gmail.com                                                  ثید  شگاه قنآن ل حد سیرئ.  1

 



 اهلل جعفر سبحانیجایگاه تأویل در روش تفسیری آیه

 1 ابوذر رجبی

 چکیده 

های مطرح در فهم قرآن، روش تأویل است. اگرچه هم در رهيافت از روش

های اما تفادتشود،سمانتيکی و هم در رهيافت هرمکنوتيکی از این روش استفاده می

جدی ميان این وجود دارد. متفکران و مفسران اسالمی که از رهيافت سمانتکی تبعيت 

ای ای به نفی کلی آن و دستهدارند. عدهکنند، خود مواجهه یکسانی با روش تأویل نمی

به پذیرش حداکثری این روش نظر دارند. البته برخی نيز در حد ميانه از روش اعتدالی 

گيرند. استاد سبحانی در مقام یک کارگيری از آن در تفسير و فهم قرآن بهره میدر به

فت سمانتيکی در در تفسير آیات قرآن و روایات، ضمن وفاداری به رهيا مفسر کالمی،

فهم متن، از روش تأویل استفاده کرده و رویکردهای منکر روش تأویلی و یا حتی 

نظرات افراطی در استفاده از این روش را در تفسير آیات قرآن مورد نقد و ارزیابی قرار 

داند. ایشان در آثار خود داده و افراط و تفریط و انکار آن را خالف نگاه عقل و نقل می

کنند. از های مختلف تأویل یاد میشناسی گونهشناسی تأویل و همچنين آسيبهاز گون

آید که ایشان این روش را ضرورتی عقالتی در مجموعه مکتوبات استاد به دست می

توجهی به آن را در ساختار نظام تفسيری آسيبی جدی فهم آیات الهی دانسته و بی

يز در مسئله تأویل در آثار ایشان وجود دارد. کنند. البته ابهاماتی نبرای مفسر تلقی می

در این تحقيق به روش توصيفی تحليلی به ضرورت و جایگاه تأویل نزد ایشان اشاره و 

مبانی و ضوابط روش تأویل آیات را در دیدگاه این استاد دنبال خواهيم کرد. و در 
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    27  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

 خواهيم کرد.نهایت ابهامات مطرح در آثارشان را در مسئله تأویل تحليل و بررسی 

 کليد واژه

 تأویل، روش تفسيری، فهم، نصوص، تنزیل، تشبيه، استاد سبحانی.

  



 بازپژوهی تفسیر اولوا العزم با تأکید بر آراء آیت اهلل سبحانی

 1محمد هادی منصوری

 :چکیده

شکيباییِ پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله در برابر انکار کفار نسبت به باورداشت معاد، به 

سوره  35مأمور شد. این مهم که در آیه « اولوا العزم مِن الرُّسُل»همسان شکيبایی 

أحقاف آمده است، به دليل ارتباط با دو اصل نبوت و معاد، کانون توجه اندیشمندان و 

اولوا »فرزانگان عرصه تفسير و کالم قرار گرفته و در تبيين معنایی و مصداق شناسی 

تلفی ارائه شده است. نوشتار پيش رو با روش توصيفی تحليلی، ضمن ، آراء مخ«العزم

تبيين دیدگاه تفسيری آیت اهلل جعفر سبحانی )حفظه اهلل(، آراء مفسران را با عرضه به 

قرآن و کاربست قاعده سياق، در دو ساحت معنایی و مصداقی برمی رسد و از رهگذر 

م با سياق آیه، انحصار آن در وصف معين اثبات ناسازگاری دیدگاه شمول کمّی اولوا العز

 و تعداد مشخص را قوت می بخشد.

سوره أحقاف، الفکر الخالد،  35تفسير اولوا العزم، آیت اهلل سبحانی، آیه  واژگان کلیدی:

 مفاهيم القرآن
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    29  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

مبانی نظریه تجربه نبوی دکتر سروش، آثار و پیامدهای آن با رویکرد 

سبحانی اندیشه های آیه اهلل جعفر  

 1 محمد شکری

  2 رحيم شاهدی

  چکیده

وحی که اساس و محور اصلی آموزه های دینی و منبع همه معارف اسالمی است، 

ای برخوردار است. متفکران اسالمی در صيانت از تقدس وحی و تحریف  از جایگاه ویژه

انبياء ناپذیری آن مجاهدت ها کرده اند. در طول تاریخ اسالم برای وحی و رسالت 

شروع « حدوث و قدم کالم الهی»های بسياری شده است، از بحث ها و تحليل توجيه

شده تا عصر معاصر، امروزه با الگوگيری از متفکران غربی و جامعه مسيحيت تحليل 

های جدیدی در باب وحی صورت می گيرد. در جامعه اسالمی ایران دکتر عبدالکریم 

از وحی ارائه و به « تجربه نبوی» يلی با عنوانسروش، تحت تأثير تفکرات غربی، تحل

 بسط آن توسط عارفان، شاعران، متفکران و فرهنگسازان معتقد است.

گاه ها و پشتوانه این نظریه است. تا با  نوشتار حاضر متکفل تبيين مبانی و تکيه 

تجربه دینی را بر چه مبنایی بنا نهاده که وحی الهی  آشکار شدن این که سروش نظریه

                                                 
 gmail.com4230Shokri@            ستادیار د  شگاه صاعتی سهاد تبنیز             .  1
  shahedi@sut.ac.ir                        تبنیز  ستادیار د  شگاه صاعتی سهاد 2

 



را جزئی از این تجربه قرار می دهد و دارای چه پيامدهایی است. بر پایه اندیشه های 

آیۀ اهلل جعفر سبحانی آثار و لوازم و پيامدهای آن از قبيل بشری بودن وحی، قابل خطا 

. به وحی الهی سرایت می بودن، عصری بودن، عدم عصمت نبی، موقت بودن و غيره..

کند، که قداست و تحریف ناپذیری و ماوراءالطبيعی بون وحی الهی را زیر سوال می 

برد. چنين نظری، نظریه ای شاذ و مخالف نظر اکثرعلما و متفکرین و فالسفه اسالمی 

 است.

 ها: مبانی، وحی، تجربه دینی، آثار و پيامد، اندیشه، جعفر سبحانی. کليد واژه

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
    31  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

تحلیل و بررسی وحی و جایگاه پیامبر اسالم)ص( در اندیشه آیه اهلل 

 سبحانی و دکتر عبدالکریم سروش

 1 محمد شکری

  2 محمد درگاه زاده

 چکیده

وحی و نبوت از رکن های اساسی ادیان آسمانی بویژه دین مبين اسالم و تنها دین 

تحریف نشده الهی است. این رکن رکين اسالم مورد توجه فالسفه و متکلمان اسالمی 

قرار گرفته و در حراست و پاسداری از این جایگاه اندیشه ها توليد کرده و دست به 

های ها و تحليلبرای وحی و رسالت انبياء توجيه قلم و تأليف زده اند. در طول تاریخ

بسياری شده است حتی از ناحيه مادیين و منکران دین که در صددند برای همه چيز 

ها با زبانهای مختلف و هر روزی مدرنتر تفسير و تبيين مادی داشته باشند این تحليل

روش فراتر از از روز قبل مطرح گردیده است. در دوران معاصر دکتر عبدالکریم س

دیدگاه نقش فاعلی پيامبر در قالب زبان وحی؛ نقش فاعلی پيامبر در مضمون، معنا و 

مفهوم وحی را نظریه پردازی کرده است. نوشتار حاضر با هدف تبيين و تحليل و 

بررسی نظر وی با رویکرد آراء و نظرات آیۀ اهلل جعفر سبحانی و بيان مشکالت چنين 

و مطالعه کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتایج پژوهش بر این نظریه، با روش تحقيق 
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جهت سو گرفته است که چنين نظریه ای، وحی الهی را از آن جایگاه قدسيه و ماوراء 

الطبيعی تنزل داده و هم قطار افکار ناقص بشری چيده است که از قلب و تجربيات 

کافی نيست و وجود بشری جوشش و بر زبان وی جاری شده که ناقص و برای امروز 

خطا در البه الیه آیاتش یافت می شود و بعضی از آیات آن امروز منسوخ و جایگاه و 

 ارزشی ندارد. 

 م سروش،وحی، جایگاه پيامبر اسالم، اندیشه، جعفر سبحانی، عبدالکری کلیدواژه ها:

 

  



 
 
 
 

 
    33  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

 آموزه تحدیث در خوانش استاد سبحانی

 *دکتر محمد تقی شاکر

 چکیده

خاستگاه رسمی آموزه تحدیث را باید روایات دانست، طرح آموزه تحدیث هم در 

روایات اماميه و هم در روایات اهل سنت به صورت نسبتا گسترده ای به نمایش در 

بررسی چيستی مفهومی تحدیث و تفسير صورت یافته از چگونگی پيوند  آمده است.

عرفتی روایات و اندیشه شارحان، هدف آن با سایر آموزه ها بویژه خاتميت در دستگاه م

گزاری برای شناخت یابی دقيق به این مسئله و گام نهادن در تبيين فرآیند و تحليل 

کارکرد آن را فراهم می نماید و در نهایت پاسخ به دو پرسش اصلی این حوزه یعنی 

که ماهيت و چرایی تحدیث را نمایان می سازد. ضرورت این بررسی از آن رو می باشد 

از ميان گزینه های مبادی دانش امام آنچه از سوی روایات مورد حساسيت بيشتر واقع 

شده است، مسئله ای به نام تحدیث، بویژه سخن گفتنِ اسبابِ آگاهی از غيب که نماد 

آن در فرشتگان است، با امام معصوم می باشد. همانگونه که ثقل گفتار دگر اندیشان 

نمایی می کند. طرح اندیشه تحدیث هرچند بالقوه ابهام نيز در این حوزه بيشتر رخ 

های زیادی را در بر دارد. مهم ترین نقطه تردید در پذیرش این منبع دانش، نه در 

درك چگونگی آن بلکه در تنظيم با اصول و مبانی اعتقادی مسلم اسالمی است. به 

مام وحی است. بيان روشن تر مهم ترین اشکال این پدیده، تعارض آن با قاعده ات

نگاشته حاضر می کوشد دیدگاه استاد سبحانی به عنوان متکلم عصر حاضر در این 

 حوزه را تبيين نماید.

 کليدواژه ها: تحدیث، امام، غيب، وحی، خاتميت.
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 حدیث از نظریه تا تطبیق

 *محمود ملکی

کليات زمينۀ حدیث شيعی سه اثر دارد که دوتای آن؛ یعنی  در آیت اهلل سبحانی

را  مبانی رجالی و حدیثی فی علم الرجال، و اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه

تبيين کرده است. سومی آن زیارۀ عاشوراء سندا  و مکانۀ  است که مباحث نظری دو 

ای تطبيقی در آن نمود پيدا کرده است. جابریت ضعف سند به نوشتار اول، به گونه

در  وثوق به، و توثيق و تضغيف از مباحثی است کهسبب شهرت روایت، حجيت خبر م

کتاب زیارۀ عاشوراء سندا  و مکانۀ  عمال  تطبيق داده شده است. این نوشتار عالوه بر 

و تفصيلی زیارۀ  کتابشناسی اجمالی کليات فی علم الرجال و اصول الحدیث و احکامه

دو کتاب نخست  بحانی درپيوند ميان آرای نظری آیت اهلل س عاشوراء سندا  و مکانۀ  ،

 دهد.کتاب اخير را نشان می و

ها: مبانی رجالی، کليات فی علم الرجال، اصول الحدیث و احکامه، زیارۀ کليد واژه

  عاشوراء سندا  و مکانۀ ، مبانی حدیثی، آیت اهلل جعفر سبحانی
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    35  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

آیت اهلل  «عدم تأثیر احدثیت در ترجیح روایت»کندوکاوی در نظریه 

 )مد ظله(سبحانی 

 1محمد مهدی ولی زاده

 چکیده

پسين بودن صدور یک روایت نسبت به روایت  از فقها، محدثين و اصوليون برخی

 را از مرجحات تعبدی باب تعارض اخبار می شمارند و استدالل آنها دیگر)احدثيت(

مشهور دانشيان علم اصول در این روایات، مناقشه  ولیروایت است  ششبه  حداکثر

آیت اهلل سبحانی در این مسأله مدلول این روایات  ند.فته او داللت آنها را نپذیر کرده اند

هدف از تحقيق حاضر  را مغایر با کشف حکم واقعی  و ترجيح اصطالحی دانسته اند.

 مبنایابی و اتقان سنجی  نظریه ایشان است. 

وجوه محتمل در  افزودن بهتحليلی بوده و طی آن ضمن  -وصيفیپژوهش ت روش

وجه تقدیم روایت احدث و رد آنها و نيز یاد کردن از مناقشات موردی و داللی متعدد 

در روایات و نيز یافتن قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی بر تأیيد نظریه ایشان، 

 ن آن کم نظير توصيف شده است. به مبانی این نظریه اشاره گردیده و صحت و اتقا

 

ترجیح  ،احدثیت ،مرجحات غیر منصوصهتعارض اخبار، واژگان کلیدی: 

 نسخ ،تقیه، احدث
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اهلل جعفر سبحانی بودن الفاظ قرآن از دیدگاه آیتوحیانی   

 ، 1سيدضياءالدین عليانسب

 2چرندابیمعصومه پورشيری

 چکیده

ای کالم و علوم قرآنی بوده و یکی بحث الفاظ قرآن، از موضوعات ميان رشته  

ها در وحی قرآنی، بحث منشأ الفاظ قرآن است که در این خصوص ترین سوالازمحوری

دو دیدگاه؛ وحيانی)الهی( و غير وحيانی)بشری( بودن الفاظ قرآن، مطرح شده است. 

و قداست کلمات نورانی آن، ضرورتی ناگفته پيداست که حجيت ظواهر آیات قرآن 

ی تحریر در آورده و نوشتار حاضر با گردآوری اطالعات است که این مقال را به رشته

ها، با مراجعه به آثار ای درصدد توصيف و تحليل نقّادانه دیدگاهبه صورت کتابخانه

ن کرده و با صاحبان نظریه بوده و دالیل قائالن بر غير وحيانی بودن الفاظ قرآن را بيا

هایی که آیت اهلل شيخ جعفر سبحانی در رد این نظریه مطرح نموده، آن دقّت در پاسخ

ی درون دینی و برون دینی، تبيين کرده و با تأکيد بر صحت دیدگاه ها را در دو دسته

های دینی بشر، جدا دانسته و وحيانی بودن الفاظ قرآن، زاللی وحی را از تجربه

ی وحيی دانسته که خدای زمان نزول تا حال را، ناشی از پروسه گری قرآن ازجلوه

دهنده و پيامبر صلی اهلل عليه و آله، پيام آور بوده است. شایان ذکر متعال در آن، پيام

است؛ شيرینی بيان، بلندی مفاهيم و اسلوب سخن گفتن در آیات نورانی قرآن، نه تنها 

کشيده، بلکه قرآن را در جایگاهی قرار  خط بطالنی بر دیدگاه بشری بودن الفاظ آن

 .کنون نتواسته نظيری برای آن را عرضه نمایدداده که بشر تا

 دینی، شخصيت تاریخی تجربۀ قرآن، محتوای قرآن، وحی، الفاظ کلید واژه ها:

 پيامبر صلی اهلل عليه و آله.
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 سبحانی ساز کالم شیعی از دیدگاه آیت اهلل تمدن های مؤلفه

 *مهدی سعادتمند

 چکیده

کند که عوامل پيدایش آنها استخراج و اهميت تمدنها در سرنوشت بشر اقتضا می

ساز های تمدنرو به نحو تحليلی به بيان مؤلفهرو، در نوشتار پيشبررسی گردد، از این

اهلل سبحانی، پرداخته شده است. هر تمدنی معلول عواملی در کالم شيعی از نگاه آیت

باشد. نظام اعتقادی تشيع نيز به طور مستقيم برخاسته از باورهای انسانی می است که

کند که کمال جانبه، برای خلقت و زندگی انسان اهدافی را ترسيم میبا نگرشی همه

گردد. این ی امامت شيعی محقق نمیآن جز به برپایی حکومت الهی بر مبنای نظریه

الت معنا شده در کالم اماميه را در کنار هایی است که عدحاکميت، متکی به اسوه

آميز های ثابت اخالقی، مبنایی برای حيات جمعی و مسالمتعقالنيت قرار داده تا ارزش

قرار گيرد. هرچند باورهای شيعيان با سهولت، اعتدال و انعطاف همراه است، اما در 

الم اماميه، ظرفيت نهاد خود واجد ابزار الزم برای پایش و اصالح است. نتيجه اینکه؛ ک

های مذکور، تمدنی شایسته برای بشریت به دارد که در صورت فعليت یافتن مؤلفه

 ارمغان آورد. 

تمدن، مؤلفه، اسالم، شيعه، حکومتکلید واژه ها: 

                                                 
 _m@yahoo.co58Mahdi_s         ستادیار د  شگاه یزد                              *.

 



 سبحانیاز منظر آیت اهلل  بررسی نقادانه تفسیر وهابیت از صفات خبری

 1محمد مهدوی        

 2صفيه جعفرپور 

 چکیده 

در قرآن کریم صفاتی به خداوند نسبت داده شده که موهم تشبيه و تجسيم است. 

چيستی این صفات یکی از دغدغه های هميشگی قرآن پژوهان از آغاز رواج دانش 

تفسير تا به امروز بوده است. از رهگذر همين دغدغه ها، مفسران با توجه به مرام 

ير نموده اند. یافته های تحقيق که اعتقادی و مذهب کالمی خویش، این آیات را تفس

مبتنی بر روش توصيفی و تحليلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی 

از آن است که دو رویکرد کلی در باب صفات خبری وجود دارد یکی رویکرد عقل 

 گرایی و دیگری رویکرد ظاهرگرایی؛ وهابيت به رویکرد دوم تعلق دارند و رأی خود را

دیدگاه اصيل اسالمی می دانند و سایر دیدگاه ها را بدعت تلقی می کنند، اما در طول 

اند. در این ميان یکی از متفکران های واهی را رد کردهتاریخ، علمای شيعه این تهمت

بزرگ دینی که به نقد دیدگاه وهابيت پرداخته اند آیت اهلل سبحانی می باشند. ایشان 

محکمات و تقدم عقل برهانی به ظواهر نقلی و بهره وری از داللت  با ارجاع متشابهات به

اثبات »لفظی و تصدیقی به فهم و تفسير آیات مربوطه می پردازد. وی قائل به نظریه 

را پایه تفسير صفات « تنزیه»و نظریه « عينيت صفات و ذات»بوده، نظریه« با تأویل

 خبری قرار داده اند. 

 واژگان کليدی: صفات خبری، تأویل، تشبيه، تجسيم، وهابيت، سبحانی 

                                                 
 yahoo.com319mahdavi@.  ستادیار ل عضو هیئت علمی د  شگاه تبنیز  1

.د  ش آموخته کارشااسی  رشد رشته ک و  س می ،حوزه خو هن ن فاطمه  سزهن  )س( تبنیز 2
jafarpour1390@yahoo.com 
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اهلل سبحانیبررسی دیدگاه فلسفه اخالقی آیت  

 1حسين احمدی

  2حسن محيطی 

 چکیده

پردازد و مباحث فلسفی فلسفه اخالق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخالق می

اندیشمندان ازجمله آیت اهلل سبحانی در حوزه اخالق، امروزه مورد توجه بسياری از 

قرار گرفته است. وی در جهت حل مسائل فلسفه اخالقی دیدگاه منسجم و جدیدی 

عنوان پيشينه مسئله باید بندی و ارتباط حکمت نظری و عملی بهکند. دستهارائه می

و هست، اعتباری ذهنی بودن مفاهيم اخالقی، تفکيک قضایای خود معيار از 

ترین مسائل در حوزه فلسفه اخالق ر و مسأله باید و هست از جمله مهمغيرخودمعيا

اند. این تحقيق هستند که در دیدگاه ایشان بر اساس مبانی خاصی پاسخ خود را یافته

اهلل سبحانی را در قالب مباحث معناشناسی، درصدد است دیدگاه فلسفه اخالق آیت

های ن کند و به بررسی نوآوریشناسی و منطق اخالق، تبييشناسی، هستیمعرفت

رسد با تبيين برخی ابهامات این دیدگاه مانند تبيين بداهت ایشان بپردازد. به نظر می

 های خودمعيار اخالقی، این دیدگاه از استحکام بيشتری برخوردار خواهد شد.جمله

شناسی شناسی اخالق، هستیها: فلسفه اخالق، معناشناسی اخالق، معرفتکليدواژه

 اهلل سبحانیخالق، منطق اخالق، آیتا

  

                                                 
 yahoo.com5hosseina@                    .  ستادیار مؤسمه آموزشی ل پژلهشی  ماو خمیای1
  yahoo.com313hekmat@ . دکتن ی فلمفه  خ ق ل محقق منکز د ینة سمعارف علوو عقلی ل  س می 2

 



 قطعیت داللت ظواهر؛ رویکردی نوین در علم اصول

 )تبیین اندیشة اصولی حضرت استاد سبحانی

 در قطعی بودن داللت ظواهر و نقد اندیشة مشهور در ظنیت داللت ظواهر(

 *مصطفی همدانی 

 چکیده

چند مورد را از تحت اصل،  .اصل، حرمت عمل به ظن است اال ما خرج بالدليل

 .حجيۀ ظواهر، اجماع منقول، شهرت، حجيّت خبر واحد :بيرون برده اند که عبارتند از

مطلق ظواهر مقصود است چه از کتاب باشد و سنت و یا مانند آن. در حجيّت ظواهر، 

این اندیشۀ  .بنا بر این حجيّت ظواهر از قبيل تخصيص از آن اصل کلی خواهد بود

در این ميان حضرت استاد سبحانی معتقدند ظواهر جزء ظنون نيست  ست.مشهور ا

اند که خروج ظواهر از باب بلکه از قطعيات است و بدین سان به این نتيجه رسيده

 تخصّص است نه تخصيص. 

حضرت آیت اهلل سبحانی معتقدند مسئوليت ظواهر این است که معانی را در ذهن 

این کار را به نحو تمام و کمال انجام می دهند و مخاطب ایجاد کنند، و ظواهر هم 

داللت استعمالی آنها قطعی است و در نتيجه نياز نيست مانند مشهور معتقد شویم 

موانع اخذ به این ظواهر مانند اینکه متکلّم، لفظ را در معنی مجازی به کار برده باشد 

... را با اصول عقالئيّه رفع  و یا شوخی کرده باشد و یا در مقام توریه و یا تقيّه باشد و

کنيم. بلکه باالتر، نه تنها داللت ظواهر بر معانی استعمالی، قطعی است، بلکه حتّی 

داللت آن ها بر معانی جدّی هم قطعی است زیرا احتماالتی که ذکر شدند، در ذهن 

 متکلّم و مخاطب، وجود ندارند، زیرا در دنيا، هنگامی که افراد با هم مشغول تکلّم

هستند، کسی تصوّر نمی کند که شاید متکلّم، قصد شوخی داشته است و یا شاید در 

معنای مجازی به کار برده و قرینه برای آن نياورده است، و اَمثال ذلک. بله، اگر متکلّم، 

                                                 
   comma@gmail.13577ma ستاد حوزه علمیه ق                          –د  ش آموخته خارج فقه ل فلمفه  *.
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مقنّن باشد یعنی عام و یا مطلق بگوید و گاه آن را بعدا  تخصيص بزند و یا مقيّد کند، 

گفت که قطع به مراد استعمالی پيدا می کنيم ولی قطع به مراد در آن جا می توان 

 .جدّی، بعد از فحص حاصل می شود

ر علوم داین نظریه دارای آثاری مهم در علم اصول است و البته کارایی خاصی نيز 

نظر مشهور و  قرآنی دارد که در رساله فرارو اصل نظریه و ابعاد آن و نيز مقایسۀ آن با

 ی متقدم و معاصر و همچنين کاربردهای آن تبيين شده است.هابرخی اندیشه

  ظواهر، ظنيت داللت، ظواهر قرآنی، قطعيت داللتها: کلیدواژه 



در علم اصول « تفکیک قضایای حقیقیه از اعتباریه»شناختی الزام روش 

 شناختی حضرت آیت اهلل سبحانی(بر دیدگاه روش )با تاکید  استنباط

  *مصطفی همدانی

 چکیده

پيش از مرحوم آخوند خراسانی، مباحث فلسفی و روش استدالل عقالنی متناسب با 

علوم تکوینی و قضایای حقيقی در علم اصول که از علوم اعتباری است وارد شده بود، 

ها و فرآوردها و فرایندهای تفکر فلسفی را در علم اما آخوند خراسانی استفاده از داده

شاگردان وی نيز بيش از او این روش را پرورش دادند. در این ميان اصول توسعه داد و 

اهلل خویی بر برخی بزرگان چون حضرت امام خمينی، عالمه طباطبایی و مرحوم آیت

اهلل سبحانی توانسته است با الهام از استادان اند اما حضرت آیتاین روش اشکال گرفته

که بيشتر بتواند، به تمام مباحث و زوایای شناختی را تا هر اندازه خود این الگوی روش

شناسی در این علم مندی مبتنی بر روشعلم اصول توسعه دهد و از این جهت به نظام

 خدمت زیادی کرده است. 

اسنادی، به فحص در آثار اصولی و مقاالت  –ای این تحقيق با استفاده از روش کتابخانه

تحليل سير تاریخی این مسئله و تبيين و دروس خارج اصول استاد پرداخته و پس از 

شناختی بر حسب نظریۀ اداراکات اعتباری مرحوم مبانی فلسفی این رهيافت روش

شناختی حضرت استاد سبحانی به اصوليان در موارد هشدار روش عالمه، به استقصای

خلط قضایای حقيقيه و اعتباریه، پرداخته و التزام ایشان به این تفکيک در کل مباحث 

علم اصول را در برابر برخی از قائلين به تفکيک که خود در عمل در مواردی تفکيک 

                                                 
 il.comma@gma13577ma ستاد حوزة علمیة ق   –آموختة خارج فقه ل فلمفه حوزة علمیه د  ش *.
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کند. همچنين این تحقيق سعی نموده است اشکاالت وارد شده بر اند، اثبات مینکرده

 شناختی استاد را پاسخ دهد. الگوی روش

سی علم شنااهلل سبحانی، روشقضایای حقيقيه، قضایای اعتباری، آیتها: کلیدواژه

 اصول استنباط



بررسی تطبیقی مشروعیت حکومت از دیدگاه آیت اهلل جعفر 

 )با تأکید بر منابع تفسیری(سبحانی و آیت اهلل مکارم شیرازی

 *علی آقاجانی

 چکیده:

مشروعيت یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه سياست است که نيازمند باز خوانی در 

زی دو ادستگاه تفکر دینی و قرآنی است. آیت اهلل جعفر سبحانی و آیت اهلل ناصر مکارم شير

مفسر و فقيه سترگ معاصر اند که به تحليل مسأله مشروعيت سياسی پرداخته اند. مقاله با 

بهره گيری از چارچوب روشی بررسی تطبيقی و بر اساس چارچوب نظریه های مشروعيت 

يق دیدگاه های این دو فقيه مفسر پرداخته است. بر این اساس مقاله دینی به بررسی و تطب

در پاسخ به پرسش از شباهت ها و تفاوت های نظریه مشروعيت نزد این دو متفکر این فرضيه 

را پی گرفته است که با وجود شباهت های اساسی ميان آرای این دو متفکر در زمينه 

ابی اند.به نظر می رسد که عليرغم اشتراك نظر مشروعيت اما در دو طيف متفاوت قابل ارزی

در مبادی مانند منشأ ربوبی مشروعيت حاکميت، ضرورت تشکيل دولت از دیدگاه عقل و نقل 

و حضور فقه و فقاهت در عرصه سياست و حتی اشتراك نظر در برخی مسائل روشی مانند 

تحليل مشروعيت و نحوه ضرورت مشارکت مردمی؛ با این حال در نحوه ورود و ادبيات و روش 

استناد به دالیل متنی با یکدیگر تفاوت های جدی نيز دارند. از نتایج این تفاوت نظر می توان 

به این نکته اشاره کرد که سبحانی قائل به دیدگاه کشف نبوده و امکان تحدید و تقيد دامنه 

ی گوید. در حالی و مرزهای قدرت فقيه را می پذیرد و از انتخاب فقيه به دست امت سخن م

کشف، نصب و عدم تقيد اختيارات فقيه است. بر این پایه نظریه  که عناصر نظریه مکارم

مشروعيت آیت اهلل سبحانی الهی مردمی و نظریه مشروعيت آیت اهلل مکارم شيرازی الهی 

 محض است.

 

مشروعيت حکومت ، جعفر سبحانی، مکارم شيرازی، بررسی تطبيقی، کلیدواژگان: 

  يت الهی مردمی، کشف و انتخابمشروع

                                                 
 aqajaniqanad@gmail.com                       هیئت علمی د  شگاه باقن سعلوو *.
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 ی فقهیع دیه بر عاقله با تکیه بر اندیشه هانقد نظریة لزوم توزی

 آیت اهلل سبحانی 

 1احمد مرتاضی

 2بهروز یوسفلو

 چکیده:
فقه اسالمی و به تبع آن، قانون مجازات اسالمی، پرداخت دیه در موارد ارتکاب 

شناسی عاقله، باید است. از نقطه نظر مصداقجنایت خطای محض را بر عهده عاقله، نهاده 

عاقله در مفهوم خاص را به عصبه و خویشان بر اساس روایات باب، گروهی از فقها گفت که 

در مقابل،  .پدری جانی و برخی، به ورثه ی جانی )اعم از ذکور و اناث ( تعبير نموده اند

خویشان نسبی  افزون برده و ی دیگر از فقها، به مفهوم عام عاقله توجه نشان داادسته

-را نيز جزو عاقله، قلمداد نموده ضامن جریره و حاکم اسالمی، شخص معتقموالی جانی، 

خویشان نسبی ذکور جانی و سپس تحت شرایطی، اند. از منظر حقوق کيفری ایران نيز، 

ء است. نسبت به نحوه توزیع دیه بر عاقله نيز آرا امام)بيت المال( عاقله شناخته شده

توزیع طولی در  ایران از ميان آنها، قانونگذارمتعددی در بين فقيهان اماميه وجود دارد که 

 قسيطدر زمينه نحوه ت، پذیرفته و ترتيب طبقات ارث را به زمان تعلق تکليف در پرداخت

نظر داده  ،تساوی در تأدیهیعنی دیه بين همان افراد، به توزیع عرضی در نحوه پرداخت 

 سبحانی و معدودی از دیگر فقيهان اماميه، با استناد به اطالق و عموم ادله آیت اهلل است.

باب، ضمن مخالفت با لزوم توزیع طولی دیه بر عاقله، بر این نظرند که افراد عاقله باید به 

 دار شوند.صورت مساوی و به صورت جمعی، پرداخت دیه را عهده

 عصبه، خویشاوندان ذکور نسبی. تقسيط دیه، توزیع دیه، عاقله،واژگان کلیدی: 

 

                                                 
 a.mortazi@tabrizu.ac.ir              ستادیار د  شگاه تبنیز                   1
 gmail.com74behroozyousef@فقه ل مبا ی حقوق  س می د  شگاه تبنیزد  شجوی کارشااسی  رشد 2

 



دارلزوم یا جواز مضاربه مدت  

 1محمدعلی محب الرحمان

 2محمدمهدی محب الرحمان

 :چکیده

نی، بين مضاربه عقدی است که بنا به نظر مشهور یا اجماع فقها و نيز قانون مد    

نصرف متوانند از ادامه کار باشد، و طرفين هر زمانی بخواهند، میطرفين الزم نمی

 شوند. 

ن مدنی، باز آور نبوده، و بنا به نظر فقها و قانوهمچنين تعيين مدت توسط طرفين الزام

گری بيان شد؛ اما در این ميان آیه اهلل سبحانی مستدال نظر دیباهم مضاربه جایز می

 اند. آور دانستهداشته، و مضاربه را در صورت تعيين مدت، برای طرفين الزام

 از هاهداد و اطالعات پردازد، با گردآوریرو که به بررسی این دیدگاه میتحقيق پيش

 وشربا  علمی افزارهاینرم و ایرایانه هایسامانه مکتوب، و نوشتاری منابع طریق

ل و گرفته است، و پس از بيان تفصيلی اقوا صورت تحليلی و توصيفی پردازیِداده

ه، و پيشنهاد بررسی تفصيلیِ ادله، درستی و کارآمدی نظر آیت اهلل سبحانی را نتيجه داد

 د.الح گردداند، اصآور نمیقانون مدنی که تعيين مدت را الزام 552دهد ماده می

  مضاربه، لزوم، جواز، اجل، شرط لزوم، فقه، حقوق کلید واژه:

                                                 
 استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهيات دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان )نویسنده مسئول(  .1

Email: m.moheb@azaruniv.edu 
 علميه قم.دانش آموخته سطح چهار حوزه . 2

Email: mohamad60.30@gmail.com 

mailto:m.moheb@azaruniv.edu
mailto:mohamad60.30@gmail.com
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 مبانی و روش تفسیری آیت اهلل سبحانی

 1پریا نوری

 2شهربانو مردانی

 چکیده

شناخت تفاسير در حوزه مبانی و روش شناسی، ضرورت اجتناب ناپذیر مطالعات  

تفاسير موضوعی آثاری بسيار با ی جدید قرآنی می باشد. آیت اهلل سبحانی در زمينه

کند. تفسيری ایشان کمک می  اند، که انسان را در فهم مبانی و روشارزشمند داشته

ی مبانی کالمی و مبانی ادبی و زبان شناختی توان به دو دستهمبانی ایشان را می

 تقسيم کرد. مبانی کالمی ایشان، عبارتنداز: اعجاز قرآن، جامعيت قرآن، قدسی بودن،

توان از مبانی ادبی و زبان شناختی ایشان، به تحریف ناپذیری قرآن. همچنين می

 حجيت سياق، ساختار چند معنایی و نيز حجيت ظواهر قرآن کریم اشاره نمود. روش

های تفسيری تفسيری این عالم جهان اسالم، روشی جامع است که متشکل از روش

وش تفسيری روایی و نيز روش تفسيری نقلی، اعم از روش تفسيری قرآن به قرآن و ر

ها امکان پذیر عقلی نام برد؛ که در این مقاله مجال پرداخت به تمامی این روش

 کنيم.ها بسنده مینبوده،بلکه به توضيح مختصر برخی از این روش

 تفسير، روش، مبانی تفسير، آیت اهلل سبحانی. کلید واژه ها:

 

  

                                                 
  .p.noorikh@gmail.com    کارشااسی  رشد علوو قنآن ل حدیث د  شگاه شهید مد ی آذربایجان 1
  shahrbanomardani@gmail.comآذربایجان کارشااسی  رشد علوو قنآن ل حدیث د  شگاه شهید مدن2

 



 تفسیر آیه وضو توسط آیت اهلل سبحانیکاربرد قواعد تفسیر قرآن در 

 1عمران عباسپور

 2صمد بهروز

 چکیده

ها در طول تاریخ است و قرآن معجزه جاودانه اسالم و کتاب هدایت تمامی انسان

مشتمل بر مباحث مختلف فقهی، اخالقی و معارفی است که یکی از آنها بحث نماز و 

مبر اعظم )ص( ، آن هم چندین وضو است. بر خالف تکرار عملی وضو توسط شخص پيا

بار در هر روز و تبيين احکام آن توسط آن حضرت، اختالفات زیادی در ميان مذاهب 

خورد. آیۀ اهلل سبحانی از جمله فقها و ی نحوه انجام آن به چشم میاسالمی در باره

های سوره مائده(، دیدگاه 6های علمی است که در تفسير فقهی آیه وضو )آیه شخصيت

 و علل اختالف مفسران را در نشمندان اهل سنت را ذیل تفسير این آیه بررسی کردهدا

ای ميزان است. در تحقيق پيش رو با استفاده از روش کتابخانهمورد آن بيان کرده

سوره مائده(، توسط آیۀ اهلل سبحانی  6ی وضو )آیه رعایت قواعد تفسير در تفسير آیه

 گيرد. میمورد بررسی قرار

: آیت اهلل سبحانی، تفسير قرآن، قواعد تفسير قرآن، وضو، آیه های کلیدیژهوا

  سوره مائده( 6وضو )آیه 

                                                 
 e.abbaspur@gmail.com ستادیار د  شکده  سهیات د  شگاه تبنیز،                1
 sa_behrouz@yahoo.com ستادیار د  شکده  سهیات د  شگاه تبنیز،                2
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 حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه آیت اهلل سبحانی و مالصدرا

 1جمال باباليان

 2هادی معمار

 3سيد مرتضی عليانسب

 چکیده

قرآن کریم انسان ها را به دو گروه بهشتی و دوزخی تقسيم نموده و وعده و وعيد 

وقوع آن در قيامت را می دهد. ميان متکلمان مناقشاتی پيش آمده است که حقيقت 

این پاداش و عذاب اخروی چه بوده و از کجا نشأت می گيرد. یکی از مباحث مطرح 

قاوت انسان است. به هر روی متکلمين در علم النفس نيز حقيقت و منشا سعادت و ش

و فالسفه در خصوص مجازات اخروی نظریه های مختلف بيان داشته اند. پژوهش 

حاضر که از سنخ معرفت النفس است با روش توصيفی تحليلی و با استفاده از اندیشه 

های کالمی و فلسفی انجام گرفت. هدف این تحقيق تحليل هستی شناختی حقيقت 

ی از دیدگاه دو شخصيت متقدم و معاصر شيعه آیت اهلل سبحانی و مجازات اخرو

مالصدرا بود و به این پرسش اساسی پاسخ داد که از دیدگاه صدرالمتألهين و آیت اهلل 

سبحانی منشا پاداش و عذاب اخروی و ظهور بهشت و جهنم چيست؟ نتایج پژهش 

رداشته اند که حيات و حشر نشان داد؛ ایشان در دیدگاه هایی همسو پرده از این راز ب

اخروی مرهون اتحاد بين علم، عمل و نفس انسان در دنيا بوده و ظهور ملکات در نشئه 

                                                 
 . کارشااسی  رشد علوو حدیث د  شگاه قنآن ل حدیث ل مدرس حوزه علمیه سفین ن هد یت تبنیز 1
. د  شجوی دکتنی د  شگاه  دیان ل مدرس حوزه علمیه سفین ن هد یت تبنیز  2

hadi.memar014@gmail.com 
. د  شجوی دکتنی د  شگاه تهن ن ل مدرس حوزه علمیه سفین ن هد یت تبنیز  3

oliyanasab1365@gmail.com 

 



آخرت، بدن اخروی و ابدی را می سازد. همچنين بر خالف تصور بسياری از حکما، 

عذاب اخروی حاصل امور عدمی و نقصان های دنيوی ناشی از تعلقات نفسانی است و 

زدودن آن ها و کسب کماالت حقيقی با معارف الهيه و اخالق حميده پاداش بهشت 

 است.

حانی، مجازات اخروی، بهشت و جهنم، ملکات نفسانی، آیت اهلل سب کلید واژه ها:

 مالصدرا
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 اصول فقه با تاکید بر آرای  ، فقه وکالمعلم کاربرد قاعده لطف در 

 آیت اهلل سبحانی

 1عليرضا عابدی سرآسيا    

 2رابعه نورانی              

 چکیده:

بی شک، علم کالم به عنوان فقه اکبر، و علم اصول به مثابه مبانی فقه و حقوق 

اسالمی، جایگاه مهمی در منظومه علوم اسالمی داشته و داد و ستدهایی با یکدیگر 

یا در علم فقه مبنای استنباط دارند. تعداد زیادی از قواعد که در علم اصول بررسی شده 

شوند از علوم دیگری نظير علم کالم وام گرفته شده اند. یکی از این قواعد، واقع می

ها و عقاید دینی را بر اساس قاعده لطف است که اندیشمندان اسالمی شماری از آموزه

و  لزوم بعثت پيامبران، وجوب عصمت انبيااند. وجوب تکاليف دینی، آن اثبات کرده

وعده و وعيدهای الهی، حسن آالم ابتدایی و وجوب امامت از جمله مسائلی است که 

اند. در علم اصول نيز بحث اجماع لطفی یکی از مسایل بر این قاعده استوار گردیده

باشد. این پژوهش با تاکيد بر آرای محقق مهمی است که متفرع بر قاعده لطف می

روش توصيفی تحليلی و ابزار گردآوری اطالعات گران قدر، آیت اهلل سبحانی، و با 

کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی معنا و ماهيت، مستندات، و کاربرد قاعده لطف در 

توان همداستان با مشهور رسد اگرچه نمیپردازد. به نظر میو اصول فقه می ، فقهکالم

این نظریه را تقویت  توان با اصالحاتیقدما، حجيت مطلق این قاعده را پذیرفت اما می

 و اصولی باور داشت. ، فقهیکالمی مسایلکرده و به کاربرد آن در اثبات 

 قاعده لطف، علم کالم، علم اصول فقه، فقه.کلید واژه ها: 

                                                 
  abedi@um.ac.ir-a ستادیار گنله فقه ل مبا ی حقوق  س می د  شگاه فندلسی مشهد         - 1

 rabeeh.noorani@yahoo.comد  ش آموخته کارشااسی  رشد فقه ل مبا ی حقوق  س می         - 2

 

mailto:a-abedi@um.ac.ir


  بررسی تطبیقی بحث اوامر در کتابهای درسی حوزه

 با تاکید بر اندیشه های اصولی آیت اهلل سبحانی

 1سعيد نيازی

 2علی بدری

 3مرتضی قربانی

 4علی اسدی

 چکیده

های علم اصول است، در مباحث الفاظ از ترین بحثبحث مباحث الفاظ از مهم

شود. در یک نگاه کالن مباحث قواعد الزم برای تفسير متن )قرآن و سنت( بحث می

ـ مباحث الفاظ  2ـ مباحث الفاظ به صورت کلی  1الفاظ به دو نوع قابل تقسيم است : 

 اختصاصی.به صورت 

های اصولی نوعا  در شش عنوان یا مباحث الفاظ به صورت اختصاصی در کتاب

گانه مباحث اختصاصی الفاظ بحث شوند اولين مقصد از مقاصد ششمقصد ارائه می

 کننده در استنباط احکام الهی از قرآن و سنت دارد.اوامر است که نقشی تعيين

اختالف نظر در قواعد تفسير ، احکام  شود که بااهميت بحث در جایی نمایان می

شود. هدف و غرض از نوشتن این مقاله بررسی تطبيقی مختلفی از متن استنباط می

اله های درسی حوزه )آیتهای اصولی شيعی و مؤلفان کتابنظرات سه نفر از شخصيت

                                                 
  gmail.com1400neyaii@. مدرس سطح عاسی حوزه علمیه طاسبیه                     1
  yahoo.com67alibadri@                 . مدرس سطح عاسی حوزه علمیه طاسبیه.  2
  gmail.com1400gorbanii@               . مدرس سطوح عاسی حوزه علمیه تبنیز.  3
 chmail.ir12ensan@                    . طلبه ترصصی سطح سه ک و حوزه علمیه طاسبیه 4
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 سبحانی، عالمه مظفر، آخوند خراسانی( می باشد .

امر چه اشد و سوال مقاله این است که در بحث اوبای میروش این مقاله کتابخانه

وجز، های درسی اصولی حوزه )الماشتراکات و اختالفاتی در ساختار و محتوای کتاب

 الموجز وجود دارد.های اختصاصی صاحباصول الفقه، کفایـه االصول( با تکيه بر اندیشه

اله ست. آیتو جواب آن با رویکرد سه شخصيت اصولی به بحث اوامر بيان شده ا

ظر دارند اشتراك نۀ سبحانی در تعدادی از مباحث اوامر با مرحوم مظفر و صاحب کفایـ

ت باشند، که هر کدام برای نظراو در تعدادی از مسائل دارای نظر اختصاصی می

 اند.اند و به آن استناد کردهاختصاصی و اشتراکی خود دليلی آورده

ـ اوامر :هاکلید واژه ـ اشتراك مباحث الفاظ  ـ آخوند  ـ مظفر   ـ اختالف ـ سبحانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتابهای درسی حوزهبررسی تطبیقی بحث نواهی در

 سبحانی ا..آیت با تاکید براندیشه های اصولی 

 1سعيد نيازی

 2سيد حسين سيدی ثانی

 3مهدی عالی

 4زین العابدین رنجی

 چکیده

اصول است، در مباحث الفاظ از های علم ترین بحثبحث مباحث الفاظ از مهم

شود. در یک نگاه کالن مباحث قواعد الزم برای تفسير متن )قرآن و سنت( بحث می

 ـ مباحث اختصاصی الفاظ  2کلی الفاظ  ـ مباحث 1الفاظ به دو نوع قابل تقسيم است : 

های اصولی نوعا  در شش عنوان یا مباحث الفاظ به صورت اختصاصی در کتاب

گانه مباحث اختصاصی الفاظ، بحث نواهی شوند یکی از مقاصد ششمی مقصد ارائه

 کننده در استنباط احکام الهی از قرآن و سنت دارد.است که نقشی تعيين

شود که با اختالف نظر در قواعد تفسير ، احکام اهميت بحث در جایی نمایان می

ه بررسی تطبيقی شود. هدف و غرض از نوشتن این مقالمختلفی از متن استنباط می

اله های درسی حوزه )آیتهای اصولی شيعی و مؤلفان کتابنظرات سه نفر از شخصيت

 سبحانی، عالمه مظفر، آخوند خراسانی( می باشد .

                                                 
 gmail.com1400neyaii@. مدرس سطح عاسی حوزه علمیه طاسبیه.                     1
  gmail.com 1347hosenseyedi@            . مدرس سطح عاسی حوزه علمیه طاسبیه.  2
 gmail.com1362nasl.aftab@.  ستاد  خ ق حوزه علمیه تبنیز.                       3
  nasl.aftab@chmail.ir                    . معالن پژلهش حوزه علمیه طاسبیه   4
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باشد و سوال مقاله این است که در بحث نواهی ای میروش این مقاله کتابخانه

درسی اصولی حوزه )الموجز،  هایچه اشتراکات و اختالفاتی در ساختار و محتوای کتاب

 الموجز وجود دارد.های اختصاصی صاحباصول الفقه، کفایـه االصول( با تکيه بر اندیشه

اله و جواب آن با رویکرد سه شخصيت اصولی به بحث نواهی بيان شده است. آیت

ند و اشتراك نظر دارۀ سبحانی در تعدادی از مباحث با مرحوم مظفر و صاحب کفایـ

باشند، که هر کدام برای نظرات دی از مسائل دارای نظر اختصاصی میدر تعدا

 اند.اند و به آن استناد کردهاختصاصی و اشتراکی خود دليلی آورده

خوند عالمه مظفر ـ آ نهی ـ ماده ـ صيغه ـ آیت اهلل سبحانی ـ :هاکليد واژه

 خراسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابدیت آیت اهلل سبحانیمقایسه حیات محمد حسین هیکل با فروغ 

 1سيد محمد ثقفی    

 چکیده

جامعه شناس مسلمان است  –مورخ  –یقينا ابن خلدون مغربی نخستين دانشمند 

که مطالعه تاریخ را به صورت علمی انجام داد و تاریخ را به عنوان علم تاریخ عنوان 

 کرد.

اهلل را در طول از طرف دیگر دانشمندان اسالمی همواره سيره و حيات محمد رسول 

تاریخ اسالمی به رشته تحریرآورده اند و آنرا تقریرکرده اند. اما مستشرقان همان 

قرن است که به مطالعه اسالم و معارف اسالمی  5دانشمندان مغرب زمين که شاید 

پرداخته اند با تحریف و مغالطه کاری به تدوین سيره پيامبر پرداختند و چه تحریفهایی 

 ب نشده اند؟!که در آن مرتک

اما از ميان دانشمندان مسلمان دو دانشمند واالمقام و تحليلگر بودند که عالمانه به 

نگارش و تحریر حيات محمد پرداخته اند و احيانا داوریهای مغرضانه مستشرقان را به 

محک نقد کشيده و زندگانی حضرت محمد را عالمانه و با قلمی رسا و گویا ودور از 

تحریفات در معرض مطالعه جوامع اسالمی قرار دادند: استاد دکتر محمد خرافات و 

حسين هيکل ، رئيس فرهنگستان مصر و استاد آیت اهلل جعفر سبحانی ، یکی از مراجع 

دکتر محمد حسين هيکل روزنامه نگار و روشنفکر ناقد مصری در کتاب  عاليقدر تشيع

تببين کرده و دقيقا بهمان سبک علمی  حيات محمد زندگانی حضرت رسول را به طور

و روش مستشرقان به ویژه ویليام مویر آنرا تحریر نمود و احيانا برخی از حوادث و 

پدیده های تاریخ اسالم را نيز تاویل کرده و متناسب ذهن جوامع دانشگاهی ) که با 

                                                 
  seyedmohammadsaghafi@yahoo.comد  شیار د  شگاه                        - 1
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 روش غربی آشنایی داشتند ( تحریر کرد و به نگارش درآورد.

و حيات  فر سبحانی با روش تحليلی به مطالعه تاریخ اسالماما استاد آیت اهلل جع

حادیث محمد پرداخته و زندگانی حضرت رسول را عالوه بر منابع اسالمی از منابع ا

 رش درآورد.شيعی نيز مورد مطالعه قرار داده اند و با قلمی روان و گویا آنرا به نگا

یل د را با نوعی تاواستاد سبحانی در مواردی که دکتر هيکل حوادث حيات محم

ثی و تفسيری گرانی تقریر کرده است با واقعی بينی به ویژه و با استفاده از منابع حدی

کتر دعالوه بر پاسخگویی بر شبهات مستشرقان به تاویلهای نکات مغفول در ذهنيت 

 هيکل پاسخ ميدهد و خواننده را راهنمایی ميکند.

رجسته حيات محمد روش تحليلی مسئله از حوادث ب 10صاحب این قلم با طرح 

و احيانا  و تحریری این دو دانشمند را مقایسه کرده و به ارزیابی آنها پرداخته است

مند بيان نظریات و داوریهای خود را نيز زیر عنوان نقد و نظر در مورد این دو دانش

 ميکند.

 ز مفيد افتد. ياميد آنکه مطالعه مقاله ارزیابی و مقایسه هيکل و سبحانی خواننده را ن

 کلید واژه ها :

 منابع اصيل شيعی –شبهات استشراقی  –مستشرقان  –تحليل  –تبيين 
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 بررسی دیدگاه آیت اهلل سبحانی در ماهیت وحی تبیین و

 1محمد درگاهزاده

  2رحيمیالناز 

 3 سميرا مویدی

 4 سميه انگوتی

 5 مرضيه عشقی

 چکیده

پژوهش حاضر به گزارش و بررسی دیدگاه آیه اهلل سبحانی در تبيين ماهيت وحی پرداخته 

است؛ در این پژوهش، ابتدا گزارش نسبتا جامعی از دیدگاه ایشان درباره چيستی وحی ارائه 

شناسی ایشان پرداخته ایم که عبارتند از: نموده ایم. سپس به تبيين چهار مولفه مهم وحی

تاکيد بر مصونيت پيامبر از خطا و اشتباه  -2استفاده از مضامين قرآنی در تبيين وحی.  -1

تاکيد بر دریافت لفظ و معنای وحی توسط پيامبر و نفی دخالت  -3در دریافت و ابالغ وحی. 

در ادامه به نقد و بررسی دیدگاه هماهنگی وحی قرآنی با علوم نوین.  -4وی در توليد وحی. 

ارائه  -2ارائه نکردن تبيين ایجابی از ماهيت وحی.  -1ایشان در چهار محور ذیل پرداخته ایم: 

تاکيد بر نزول لفظی و معنایی وحی بدون تبيين  -3تبيين صرفا کالمی از عصمت پيامبر. 

 یه.فروکاهش ناسازگاری علوم نوین با قرآن به سطح نظر -4مبانی آن. 

 : وحی، عصمت پيامبر، تجربه دینی، تجربه شعری، دیدگاه گزاره ای.واژگان کلیدی
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دیدگاه آیت اهلل سبحانی در سوال از اعمال، نحوه تکلم و شهادت 

 اعضای بدن در قیامت

 صمد عبداللهی عابد 1
 خدیجه اکبری 2

 چکیده :

برسد که ميان برخی آیات، اختالفی وجود دارد که در نظر ابتدایی، شاید به نظر 

 برخی، نافی آن هستند. ها، آیات پرسش در قيامت است که برخی، مُثبِت، ویکی از آن

برخی در توجيه این دو گفتار به ظاهر متناقض، مقصود از آیات سئوال را پرسش از 

این  دانند .ل افراد میآمدن یا نيامدن پيامبر، و مقصود از آیات نفی را سئوال از اَعما

اهلل سبحانی، مردود است؛ چرا که با آیات سئوال از فرد فرد بشر، ادعا بنابر دیدگاه آیت

مخالف است. همچنين توجيه مقصود از سئوال به مسئول بودن نسبت به اعمال، بدون 

است، تبادر در مسئول  "عربی مبين"اشکال نيست؛ زیرا که: اوال: سئوال در قرآنی که

ودن ندارد، ثانيا: مقصود آیات داللت کننده بر بازجویی، سئوال پيش از دخول در ب

هنگام  سئوال از آمدن رسول، مربوط به پایان سئوال و جواب، و دوزخ است؛ ولی آیه

ثالثا: منحصر ساختن سئوال به پرسش خازنان دوزخ از این  باشد.پرتاب به دوزخ می

دیگر و روایات، مخالف است. آیت اهلل سبحانی در رفع که آیا پيامبری نيامده، با آیات 

بنابر نظر علی)ع(، اختالف آیات  –1گوید: تعارض آیات سئوال و آیات عدم سئوال می

مقصود -3مقصود از عدم سئوال، سئوال استعالمی است.-2بر اثر اختالف مواقف است.

از آیات نافی، سئوال و جواب با زبان است؛ و آیات سئوال، مربوط به اعضاء و جوارح 

                                                 
   s1.Abdollahi@yahoo.com. د  شیار د  شگاه شهید مد ی آذربایجان                    1
  gmail.com1366smn@      کارشااس  رشد علوو قنآن ل حدیث، د  شگاه شهید مد ی آذربایجان - 2
 

 



 
 
 
 

 
    61  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

 است . 

ضا یس در ارتباط با نحوه سئوال، به بسته شدن دهانها و شهادت اع 65آیه   

در تناقض  هود)تکلم به اذن خدا(، 105مرسالت)نفی تکلم( و  35پردازد، و با آیات می

ه امرخدا بکنند، ه چون گناهکاران اعمال دنيوی خود را انکار میاوليه است و حال آنک

اعتراف  شود و پس از شهادت اعضا، خود فرد، به اذن خدا،بر دهان آنها مهر زده می

تناقض  کند؛ لذا با تبيين آیات و نحوه تکلم و شهادت جوارح از، این آیه، رفعمی

 شود.می

تکلم، شهادت جوارح وال، قيامت،قرآن، شبهه و تناقض، سئکلید واژه ها :   

  



 «عرف»و تفکیک آن از « عرفی شدن دین» نظریة

 1یعقوب قاسمی خویی

 2رحيم همزبان قراملکی

 چکیده :

و دیدگاه مخالفان و موافقان، و تفکيک آن « عرفی شدن دین» در این مقاله نظریۀ 

اسالم مطالعه و به صورت موردی و بر اساس مبانی و اصول دین « عرف»از مسئلۀ 

های دین پژوهی معاصر  بررسی می شود. این بحث با هدف اعتبار سنجی بخشی از راه

با روش توصيفی و تحليلی انجام می شود. آیت اهلل سبحانی ضمن تأکيد بر نقش عرف 

نه تنها نقشی را نمی پذیرند بلکه آن را از « عرفی شدن دین» در معارف دینی؛ برای

می شمارند. و با تقسيم آموزه های ادیان به دو بخش عمده ؛ یعنی دیدگاه دینی مردود 

در بخش عقاید را عَقالنی شدن باورهای « عرفی شدن دین» عقاید و احکام، منظور از

می دانند. ایشان معتقدند  دینی و در بخش احکام عُقالئی شدن احکام و امور اجرایی

صی باشد جای بحث نيست؛ اگر یک پيشنهاد و نظر شخ« عرفی شدن دین» نظریۀ 

ولی اگر بيانگر نظر دین باشد، چه در بخش عقاید و چه در بخش احکام با مبانی مکتب 

عرفی شدن » که محصول نظریۀ « سکوالریسم» اسالم سازگار نيست. از نظر ایشان

عرفی » های دین اسالم نا سازگار است. مهمترین پيامد نظریۀ  است، نيز با آموزه« دین

 و سکوالریسم حذف مؤدبانه دین و منتهی شدن به الحاد محض است. «شدن دین

 عرف، عرفی شدن دین، بنا عقال، مشهورات، سکوالریسم.  کلید واژه ها:

 

                                                 
  y_ghasemi@tabrizu.ac.ir          ستاد یارد  شکده  سهیات ل علوو  س می د  شگاه تبنیز - 1
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 دالیل نقلی اثبات عالم برزخ با تکیه بر نظرات آیت اهلل سبحانی

 زهرا معرفت1

 سميه جعفری2 

   چکیده

و بيشتر از همه ادیان دیگر حوادث پس از دین اسالم بعنوان کاملترین دین الهی 

مرگ از جمله برزخ را به طور مفصل بيان نموده است. برزخ عالمی ميان دنيا و آخرت 

و منزلگاهی موقتی که انسان بعد از ترك طبيعت جسمانی در آن یک نوع زندگی 

و از آن خاصی تا قيامت دارد.این عالم تا زمانی برقرار است که قيامت بر پا نشده باشد 

جهت که در اذهان عامه در ابهام و تاریکی قرار دارد. پرداختن به این مسأله با دالیل 

نقلی ضرورت می نماید. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصيفی به 

بررسی دالیل نقلی اثبات عالم برزخ از منظر اندیشمندان و آیت اهلل جعفر سبحانی 

این نتيجه رسيده که عالم برزخ یکی از مراحل حد فاصل بين  تبریزی پرداخته و به

مرگ و قيامت و از جنس عالم ماده نيست و آثار اعمال انسان در برزخ به فعليت می 

 رسد.

 آیات ،روایات ، برزخ ، مرگکلید واژه : 

 

 

 

                                                 
   yahoo.com14nooramashkat@   س()حوزه علمیه فاطمه  سزهن د. معالن بژلهشی ل  ستا 1
   yahoo.com121296mahdi@           حوزه علمیه فاطمه  سزهن  )س( 2. طلبه سطح 2

 



مدظله العالیحیات برزخی از منظر آیت اهلل جعفر سبحانی تبریزی   

 1عليانسبسيدضياءالدین 

 2زهرا معرفت

 3رقيه رجبی

 چکیده

تواند استعدادهای بدن ابزاری برای نفس مجرد انسانی است که به وسيله آن می

نهفته خود را متبلور و شکوفا سازد. نفس، پس از قطع عالقه از بدن، در جهان دیگری 

« جسم برزخی»یا « قالب مثالی»، با تعلق گرفتن به «مثال»یا عالم « برزخ»به نام عالَم 

 از اییکی از اصول اعتقادی مسلمانان و مرحله دهد. برزخبه حيات خود ادامه می

است. نوشتار حاضر با هدف  آخرت و محسوس جهان بين فاصل حد و وجود عوالم

ای وحيانی به جمع آوری مطالب به شيوه کتابخانه -بنيادی و راهبردی و روش نقلی

اهلل جعفر سبحانی با رویکرد قرآنی و کالمی ر آیتپرداخته و حيات برزخی را از منظ

مجرد و  نفسی دارای مورد بررسی قرار داده و به این نتيجه رسيده است که، انسان

 مرحله به بدن از مفارقت و خود دنيوی زندگی مرحله از طی پس که است ناپذیرزوال

-علمای شيعه میشود. این مسأله مورد اختالف وهابيت و می زندگی وارد از دیگری

 باشد.

  حيات، برزخ، مرگ، آیت اهلل سبحانی ها:کلید واژه

                                                 
  olyanasab_s@yahoo.com       گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز،. د  شیار 1
 yahoo.com14nooramashkat@(  هنس و  هلل علیهای علمیه فاطمة  سزهن  ). معالن پژلهش حوزه2
 vatanmail.ir12noormashkat@( تبنیز، س و  هلل علیها. طلبه سطح سه منکز آموزش عاسی  سزهن )3
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 عملی زندگی در کالم شیعی از نگاه آیت اهلل سبحانی آموزه های

 *مهدی سعادتمند

 چکیده

و ضرورتی برای مطالعه و تبيين  ی امروز به سبک زندگی دینی، انگيزهنياز جامعه

اصول رفتاری همبسته با باورهای مذهبی است. این مقاله پژوهشی توصيفی در چيستی 

اهلل سبحانی است. در توحيد شيعی های عملی زندگی در کالم شيعی، از نگاه آیتآموزه

های معنوی مشروع ضمن پذیرش نظام طولی عالم و تأثير اسباب، تمسک به ظرفيت

شود. تعاليم توسل، زیارت و استشفاع، عين عبادت و سبب تعالی محسوب میمثل 

گاه از رفتاری ناشی از عقاید شيعه از سهولت، انعطاف و تنوع برخوردار بوده، هيچ

-پذیری و همزیستی با دیگران، مسؤوليتگردد. تحملچارچوب شریعت خارج نمی

هایی هستند که در کنار ثبات موزهگرایی از دیگر آپذیری فردی و جمعی، تدبير و عمل

اعتقادی، عقالنيت و اعتقاد به مقدرات الهی سبکی عالی از زندگی را برای انسان رقم 

زند که کمال این امور در ظرف حاکميت اسالمی و اندیشه سياسی اماميه تحقق می

برای نتيجه اینکه باورهای کالمی شيعيان ارائه دهنده اصولی کارآمد و پویا  یابد.می

 حيات بشریست. 

 زندگی، رفتار، آموزه، اعتقاد، شيعه، خدا ها:کلیدواژه
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سبحانی و دیدگاه آیت اللّه جعفر مطالعه تطبیقی توحید افعالی از

  ن بازعبدالعزیز ب

  1فریبا هوشياری

 چکیده

با مطالعه تطبيقی توحيد افعالی از دیدگاه آیت اللّه شيخ جعفر سبحانی و آقای 

عبدالعزیز بن باز؛ مستحکم بودن براهين نقلی و عقلی آیت اللّه شيخ جعفر سبحانی در 

مباحث دینی از جمله توحيد افعالی آشکار می سازد. به طوری که ایشان در مباحث 

توحيد افعالی، به بررسی توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيّت و همچنين به توحيد 

مطالب جامع و منسجم به دفاع از عقاید شيعه در برابر در عبادت پرداخته؛ و با ارائه 

معاندان می پردازد. و جواب قانع کننده و دندان شکن ارائه می دهد.اما در مقابل آقای 

عبدالعزیز بن باز، اکثرا در استنادات خود به ظاهر قرآن و روایات تمسک کرده؛ و هم 

یات فقط به سه نوع قابل تقسيم چنين ادعا دارد، که توحيد بر اساس آیات قرآن و روا

بندی است.که همان؛ توحيد ربوبيّت و توحيد اسماء و صفات و توحيد عبادت است. 

مقاله حاضر بر آن است. تا به این سوال پاسخ دهدکه توحيد افعالی از دیدگاه شيخ 

 عبدالعزیز بن بازچيست؟که به صورت کتابخانه ای کار شده است.جعفر سبحانی و آقای

 توحيد افعالی، خالقيّت، ربوبيّت، عبادت.  ان کلیدی:واژگ

  

 

  

                                                 
 1کارشااس  رشد رشته ک و با گن یش مهدلیت، مؤسمه آموزش عاسی  سزهن ء)س( تبنیز،

Faribahoshyari1981@gmail.com 
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های شناسانه در تالشکاوشی هدف مرزبانی در ساحت اندیشة دینی

 سترگ یک قرآن پژوه

 محمد مرادی *

 چکیده

های اهلل جعفر سبحانی تبریزی، از معدود عالمان شيعه است که کامرواییآیت

توان از کمياب افراد بشمار آورد که در دارد. او را میفراوانی در کارنامۀ علمی خود 

های علوم اسالمی قلم زده و مقاله و کتاب نوشته و تدریس کرده است: تمامی حوزه

تفسير، فقه، اصول فقه، حدیث، رجال، ملل و نحل، تاریخ، کالم، فلسفه و ... از جمله 

در حوزۀ مباحث قرآنی و  های این استاد است. ایشان تنهامحورهای مباحث و نگاشته

ها مقاله، قلمی و منتشر کرده، و این نوشته، عنوان کتاب، و ده 50علوم قرآنی قریب به 

دار معرفی همۀ ابعاد مباحث علوم قرآنی و تفسيری این فقيه تواند عهدهحتی نمی

د های دیهای فکری و افقها و زمينهرغم این، در پی معرفی دغدغهمفسّر باشد. اما به

این عالم نامور در حوزۀ مطالعات قرآنی و تفسيری است. تأليفات این استاد کامياب را 

پژوهی، به سه بخش کالن تقسيم کرد: تفسير و علوم قرآنی؛ توان در حوزۀ قرآنمی

تردید این استاد، تبيين جایگاه معرفتی و سنجشی قرآن، و دفاع از ساحت قرآن. بی

ای، به مباحث گستردۀ قرآنی ورود کرده ظام اندیشهدر یک چارچوب کالن فکری و ن

و قلم زده و معارف قرآن را به عرصۀ عمومی آورده و در جایی که الزم بوده، به نقد و 

بررسی آرای دیگران پرداخته است. نقد برخی تفسيرها، و نيز نقد آرای نو در حوزۀ 

ث کاربردی در انتخاب وحی و نبوت و دفاع از کمال و جامعيت قرآن، و نيز طرح مباح

سازی معارف این کتاب، و تالش برای های خاص و تفسير آنها، و نيز عمومیسوره

                                                 
  _yahoo.com215moradi@                       ستادیار د  شگاه قنآن ل حدیث.   *.

 



تبيين جایگاه قرآن در اندیشۀ اسالمی و مبنا قرار دادن آن، در علوم مختلف اسالمی 

ای که بی آن، اندیشه اسالمی به عنوان آبشخوری تردیدناپذیر و مبنایی قطعی به گونه

های این متکلم ها و دغدغههای بزرگی مواجه است، از تالشت و کاستیبا مخاطرا

های قرآنی این استاد، این کوشد بر اساس نوشتهمفسر شيعی است. این نوشته می

 زوایا را به بحث بگذارد و بکاود و تبيين نماید.

وهی پژجعفر سبحانی، نيازسنجی در پژوهش، مطالعات قرآنی، قرآن ها:کلیدواژه

 اهلل سبحانیآیت
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 بایسته های تفسیری از دیدگاه آیت اهلل العظمی سبحانی

  محمد ابراهيم نژاد

 چکیده

گرچه قرآن کریم بنا به اوصاف و ویژگی هایی که خود برای خویش بيان کرده از 

 جمله این کتاب؛ بيان، تبيان، به زبان عربی آشکار، کتاب مبين و برای پند گرفتن،

سهل و آسان است ولی بر هيچ اندیشمند با بصيرت و آشنا با ساختار و شاکله قرآن و 

معارف بلند آن داشته باشد پوشيده نيست ، آموزه ها و معارف قرآنی دارای سطوح و 

مراتب مختلف است و داللت آیات بر آن علوم و معارف یکسان نيست. از این رو فهميدن 

م ابعاد و زمينه ها دارای سطحی بسيار فراتر از فهم و بسياری از معارف قرآن در تما

بدون تفسير درك و در یافت آن مفاهيم وسيع و عميق امکان  درك توده مردم است،

می بایست بيشتر  آنچه پذیر نيست. بنابراین اصل نيازمندی به تفسير قرآن مسلم است

 مورد توجه قرار گيرد چگونگی تفسير و شرایط مفسّر می باشد. 

در این مقاله به موضوع مهّم شرایط مفسّر با توجه به نظرات حضرت آیت اهلل 

 العظمی شيخ جعفر سبحانی پرداخته می شود.

 آیۀاهلل سبحانی ،شرایط مفسر  ،تفسير قرآن  ،بایسته های تفسير  واژگان کلیدی:

 

  

                                                 
   m.en1248@gmail.com                     ستادیار د  شگاه شهید مد ی آذربایجان *

 

 



 روش شناسی تفسیر آیت اهلل جعفر سبحانی

 1رقيه صادقی نيری

 2مردانیشهربانو 

 چکیده

-پرداختن به ابعاد مختلف روششناخت جامع قرآن در گرو تفسير آن است، و   

شناسی تفسير برای دستيابی به روش صحيح و از سوی دیگر دستيابی به مفاد صحيح 

آیات و مراد واقعی خدا، در سعادت انسان و حل معضالت او، نقش مهمی خواهد داشت. 

آیه اهلل سبحانی از جمله اندیشمندانی است که به روش موضوعی به زبان فارسی کتاب 

مجلد به زبان عربی و چند سوره  10القرآن را در  جلد و مفاهيم 14منشور جاوید را در 

ای نوین تاليف نموده است. و از جمله موضوعاتی که ایشان را به صورت ترتيبی با شيوه

به آن پرداخته است، تفسير قرآن کریم به دو شيوه موضوعی و ترتيبی و پاسخ گویی 

اهلل سبحانی با . این پژوهش در صدد بررسی روشی است که آیت به شبهات می باشد

 بهره گيری از آن، قرآن را تفسير کرده است. 

  قرآن، سبحانی، تفسير، روش های تفسيریکلمات کلیدی: 

  

                                                 
   sadaghiniri@yahoo.comعضو هیئت علمی د  شگاه شهید مد ی آذربایجان تبنیز 1
 کارشااسی  رشد رشته  سهیات )علوو قنآن ل حدیث( د  شگاه شهید مد ی آذربایجان تبنیز 2

alone.shm@gmail.com 
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 آیت اهلل سبحانی در تفسیر موضوعیبررسی روش تفسیری 

 منشور جاوید

 1سيد ضياءالدین عليانسب

 2رقيه فردی

 چکیده

موضوعی، اثر آیت اهلل جعفر سبحانی از منشور جاوید یکی از ارزشمندترین تفاسير 

در هفت « مفاهيم القرآن» باشد. این تفسير به زبان عربی به نامعلمای قرن حاضر می

به زبان فارسی در دوازده جلد منتشر شده است. به کارگيری « منشور جاوید»جلد و

ای برخوردار است چرا که فراگيری روش صحيح و روش در هر علم از اهميت ویژه

رساند. کاربرد روش تفسير در مورد قرآن کریم استفاده ا زآن، انسان را به هدف علم می

ها ممنوع و جا که استفاده از برخی روشای برخوردار است تا آننيز از اهميت ویژه

حرام دانسته شده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به سؤال: روش آیت اهلل جعفر 

ی تفسير باشد. با دقت در نحوهور جاوید چيست میسبحانی در تفسير موضوعی منش

-3روش روایی و -2قرآن به قرآن،  -1های: توان به روشایشان در منشور جاوید می

توان چنين نگاشت که، اساس این نوع روش عقلی پی برد. در توضيح موارد مذکور می

جا و ع در یکی خود آیات، بررسی آیات موضوتفسير عالوه بر تفسير آیات به وسيله

تواند آفاقی وسيع باشد که این خود میاستفاده از دليل نقلی و عقلی در این راستا می

ی قرآن را نشان دهد که در تفسير ترتيبی ممکن نيست. های تازهاز معارف و پيام

ای به تبيين مطالب در خصوص روش آیت اهلل سبحانی رو با روش کتابخانهی پيشمقاله

 ور جاوید پرداخته است.در تفسير منش

 روش، تفسير، روش تفسيری، تفسير موضوعی، جعفرسبحانی ها:کلید واژه

                                                 
 olyanasabz@tbzmed.ac.ir ستاد یار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز    1
 roghaie.fardi@gmail.comتبنیز،       )س(، مؤسمه آموزشی  سزهن ء3طلبه ی سطح  2

 

 



 جایگاه روایات تفسیری در قصص قرآنی از دیدگاه آیت اهلل سبحانی

 1کریم علی محمدی

 2 جواد حصاری زهرا آزادی

 3 فهيمه پرتوی زیناب

 چکیده

کارایی زیادی دارد به جهت اینکه روایات تفسيری ازدیدگاه آیت اهلل سبحانی 

ایشان حدیث شناس رجالی وفقيه متبحراصولی است .ودر تفسير آیات نيز ازروایات 

پاسخ می دهد.اول این که با توجه راه به شبهات عصمت انبيا  استفاده می کند. وازدو

 مرحله دوم از روایات در به قرائن و شواهد آیات، جواب سوال و ابهام را می دهد. و

روش ایشان درتفسير قرآن روش جامع هست  تفسيری برای رفع ابهام دليل می آورد و

پاسخ به شبهات درمورد عصمت آدم نقلی وعقلی استفاده می کند،مثل  چون ازتفسير

 .)ع( وابراهيم )ع( وسایر انبيا ء

 سبحانی، ساده و روان، روایات  قصص قرآن، کلیدواژگان:

 

  

                                                 
 ali@yahoo.com110karim_                      ستادیار د  شگاه شهید مد ی آذربایجان .  1

د  شجوی مقطع کارشااسی  رشد علوو قنآن ل حدیث، د  شگاه شهید مد ی آذربایجان. 

F.z.azadi.74@gmail.com2  
 د  شجوی مقطع کارشااسی  رشد علوو قنآن ل حدیث، د  شگاه شهید مد ی آذربایجان. 

 3af.partovi@gmail.com 
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 لت قرآن کریم از دیدگاهظنی بودن دالبررسی و نقد نظریه 

 آیت اهلل سبحانی

 سيد ضياء الدین عليانسب *

 **سيد محمد عليانسب 

 چکیده

از آنجا که هدف از نزول قرآن، تعالی بخشی به زندگی دنيوی و اخروی بشر و تغذیه 

روح و جسم انسان از تمامی جنبه هاست؛ بنابراین باید از این کتاب الهی در تمامی 

ای از علمای فریقين قائل به ظنی بودن داللت قرآن گشته جنبه ها بهره برد؛ اما عده

دانند. بر این اساس، سؤال نوشتار و کالم وحی را از حيث داللت بر معنای خود ظنی می

اهلل سبحانی در قطعی و ظنی بودن داللت قرآن کریم حاضر این است که دیدگاه آیت

عی بودن داللت استعمالی در کالم هر متکلمی و در چيست؟ با بررسی و اثبات قط

بيشتر موارد، قطعی بودن داللت جدی، دیدِ مجموعی به آیات و توجه به انواع آیات 

قرآن )محکم، متشابه و ...(، همچنين با مدنظر قراردادن إعجاز بيانی در کالم حضرت 

که تأویل آنها به شود که کالم وحی به استثنای متشابهات حق، این نتيجه حاصل می

عهده راسخان در علم است؛ قطعی در داللت بوده و غالبا در معنایی که الفاظ کاشف 

 آن هستند هيچ شکی وجود ندارد.

داللت، ظنی، قطعی، ظنی الدالله، قطعی الدالله، داللت قرآن، های کلیدی: واژه

 اهلل سبحانی.آیت

 

                                                 
 olyanasab_s@yahoo.com           * د  شیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز 

 moh.olya@gmail.com                             ** طلبه سطح سه حوزه علمیه ق  

 



 بر تأکیدبررسی احادیث آغاز وحی برحضرت محمد)ص( با 

 دیدگاه آیت اهلل سبحانی

 سيد ضياالدین عليانسب1

 2ليال مدنی آذر

 چکیده 

بررسی احادیث آغاز وحی بر حضرت محمد)ص( با تأکيد »رو با عنوان نوشتار پيش 

درصدد بررسی روایات حاکی از تردید پيامبر و تحت « بردیدگاه آیت اهلل جعفرسبحانی

جبرئيل در لحظات نزول وحی در غار حرا سامان فشار قرار گرفتن آن حضرت توسط 

های روزهای آغازین وحی، روایات و یافته است. با مراجعه به منابع تاریخی و گزارش

شود که با دیدگاههای متفاوتی پيرامون حقيقت و چگونگی نزول وحی یافت می

د. مقاله بسياری از مسلمات اسالمی سازگاری ندارد و باید مورد بررسی دقيق قرار گير

ای و تحليل سندی و محتوای روایات فوق، بدین حاضر با روش گردآوری کتابخانه

نتيجه رسيد که پيامبر، وحی را با آگاهی کامل و در حال آرامش و وقار دریافت کرده 

است و روایات حاکی از شک و تردید پيامبر و آزار آن حضرت توسط فرشته وحی، از 

ل هستند و این روایات با فرض صحيح بودن سند، از نظر سند، ضعيف، سست و متزلز

نظر متن، دارای ایرادات متعددی بوده و با آیات قرآن و احادیث معتبر و اصول مسلم 

 اعتقادی، سازگاری ندارند.

 وحی، نزول وحی، احادیث آغاز وحی، نقد حدیث، غار حراء، واژگان کلیدی:

  آیت اهلل جعفر سبحانی. 

 

 

                                                 
 د  شیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز، - 1

olyanasabz@tbzmed.ac.ir 

 مدرس گنله معارف  س می د  شگاه شهید مد ی ) ویماده ممئول(- 2
leilamadaniazar9731@yahoo.com 
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 قرآن آیة اهلل جعفر سبحانی در جمع آوری تبیین دیدگاه

 1بوکتفاطمه شهباز 

 2حسن اسالمپور کریمی

 چکیده

« آوری قرآنتبيين دیدگاه آیۀ اهلل جعفر سبحانی در جمع»مقاله حاضر با موضوع 

آوری قرآن سعی کرده و با هدف دستيابی به دیدگاه آیه اهلل سبحانی در مورد جمع

در این مسئله، ضمن بيان دیدگاههای دانشمندان، دیدگاه است، به علت اختالف آراء 

آیه اهلل جعفر سبحانی را در این مورد بيان کند. مقاله حاضر با نفی دیدگاه جمع قرآن 

قرآن قبل از رحلت تأکيد کرده است.  بعد از رحلت در قالب مصحف، بر دیدگاه جمع

تحليلی بهره جسته، یافته -ای و روش توصيفی این مقاله از روش گردآوری کتابخانه

 -صلی اهلل عليه وآله-زیر را به دست آورده است؛ قرآن در زمان حيات پيامبر اعظم 

هایش به دستور او مرتب شد، دليل بر این سخن، افزون ها و آیهآوری شد و سورهگرد

بر شواهد تاریخی، تعارض احادیث جمع قرآن با نصّ قرآن و اجماع مسلمانان، دالیل 

 است.  عقلی

آوری قرآن، کاتبان وحی، مصحف، امام علی عليه : جعفرسبحانی، جمعهاکلیدواژه

 آوری قرآن.السالم، تاریخ جمع

                                                 
   yahoo.com89Fshahbaz@بااب، -عجّل  هلل تعاسی فنجه  سشنیف-مدرس حوزه علمیه لسیعصن.  1
           Eslampur88@gmail.com. عضو هیئت علمی د  شگاه  ماو حمین )ع( تهن ن،  2

 



 

 

 

 دالیل ایمان ابوطالب از دیدگاه آیت اهلل سبحانی

 1سيدضياءالدین عليانسب

 2زهرا شادی

 چکیده

و شرافت، مقام ایمان و تقوا در جایگاه بعد از  مقام حضرت علی )ع( به لحاظ نسب

پيامبر اکرم )ص(بوده و از این جهت همتایی نداشت. این امر که برای برخی قابل تحمل 

نما و جعل احادیث دروغين را فراهم کرد. به این ی ممانعت از نشر احادیث واقعنبود، زمينه

ای فراهم شد. لذا به رای عدهترتيب حقيقت پوشانده و مشروعيت و مقبوليت ساختگی ب

دینی دادند. این اتّهام بر پدر اميرمؤمنان حضرت علی )ع(، جناب ابوطالب نسبت کفر و بی

اساس احادیثی ازکتب حدیث، نقل شد و حتی آیاتی از قرآن نيز با توجه به آن تفسير 

به روش  گردید. این مقال در مقام نقد و پاسخ، با هدف صيانت از ایمان جناب ابوطالب

ی مخالفان ایمان او را بيان و نقد نموده و با بيان شواهد ایمان او، دیدگاه ای، ادلّهکتابخانه

                                                 
 olyanasabz@tbzmed.ac.ir،          . د  شیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز1
  .m@gmail.com14zahطلبه حوزه فاطمه  سزهن  تبنیز، رشته تفمین ل علوو قنآ ی،            - 2
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آیت اهلل سبحانی را در این رابطه بيان کرده است. لذا سؤال اصلی این است که دیدگاه 

اهی اهلل سبحانی در مورد ایمان ابوطالب چيست؟ آیت اهلل سبحانی در آثار خود با نگآیت

به تاریخ زندگی پيامبر)ص(، ذکر اقوال و آثار ادبی و کردار ابوطالب و بيان مواضع 

پيامبر(ص(و همچنين سایر نزدیکان، نقد ادله منکران، از ایمان او دفاع کرده است. از نظر 

ص(حتی قبل از بعثت (دهنده ایمان و اعتقاد او به نبوّت پيامبراو تاریخ حيات ابوطالب نشان

های بی حد و با حمایت ت است و این امر را در اقوال و کردار خود بيش از هرچيز،به رسال

است. او با ایراد اشکاالت سندی ش در اشاعه و ترویج دین اسالم نمایان کردهمرز از برادرزاده

ی اعتبار ساقط و غير قابل قبول و محتوایی، دالیل منکران ایمان ابو طالب را از درجه

 دانسته است.

 ابوطالب، ایمان ابوطالب،آیت اهلل سبحانی. لیدواژه:ک

 

 

 

 

 



والیت اشتراکی ولی بر باکره رشیده در عقد نکاح با تأکید بر دیدگاه آیت 

 اهلل سبحانی)مد ظله(

 1رضا دهقان نژاد

 2هادی ولی پور

 3علی مهر

 چکیده:

اسالمی می باشد. در ثبوت والیت داشتن یا نداشتن ولی بر ازدواج دختر یکی از مسائل مهم فقه 

والیت بر دختر صغيره یا کبيره غير رشيده تردید ی وجود ندارد چنانکه در سقوط آن از زنان بيوه 

رشيده چنين است. اما آنچه مورد اختالف جدی ميان فقهاست، بحث والیت ولی بر دخترباکره رشيده 

سوی فقهاء عظام براساس برداشت های می باشد. لذا دیدگاه های مختلف و متفاوتی در این زمينه از 

بر باکره رشيده در  متفاوت از ادله مربوطه مطرح شده است. از جمله آنها دیدگاه والیت اشتراکی ولی

تحليلی می کوشد ضمن نقد دیدگاه  –نکاح می باشد. مقاله ی حاضر با روش کتابخانه و توصيفی 

 العظمی سبحانی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. های دیگر، قول مذکور را با تأکيد بر نظرات آیت اهلل

معظم له قابل نقد بوده و قول به ادله دیدگاه های دیگر از نظر یافته های تحقيق نشان می دهد 

 را از جهت سند، داللت و احتياط استوارتر از بقيه نظریه ها دانسته است.  والیت اشتراکی

  نکاح دائم، نکاح منقطع والیت اشتراکی، باکره، رشيده، کلید واژه:

                                                 
  rmr_dehgan@yahoo.com  ستادیار گنله فقه ل حقوق  س می د  شگاه شهید مد ی آذربایجان .1 

  س می د  شگاه شهید مد ی آذربایجاند  شجوی کارشااسی  رشد فقه ل مبا ی حقوق  2.
hadi.valipour313@gmail.com 

د  شجوی کارشااسی  رشد فقه ل مبا ی حقوق  س می د  شگاه شهید مد ی آذربایجان. 
ali.faraz1984 gmail.com@3 . 
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 فقهی های حدّی با تکیه براندیشه یمجازاتتأثیرتوبه در 

 آیت اهلل سبحانی 

 مرضيه جهانی1

 محمد درگاهزاده2

 چکیده 

های حدی )حدود( پيش بينی شده برای تأثيرتوبه در برداشته شدن یا تخفيف مجازات 

براساس دیدگاه مشهور فقهای مجرمين در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. 

ی مجرم به حسب نوع جرم ونيز زمان وقوع توبه، شيعه، از جمله آیت اهلل سبحانی، توبه

ی های حدی، تأثير توبه در ضمن دو دستهتأثير خاصی در تخفيف مجازات دارد. در مجازات

از اقرار مجرم به جداگانه؛ حق اهلل تنها وحق اهلل توأم با حق النّاس و اغلب در سه زمان بعد 

جرم، قبل از قيام بيّنه وبعد از قيام بيّنه ودر برخی حدود در زمان های قبل و بعداز 

های فقهی آیت اهلل فقها مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه دستگيری مجرم، از دیدگاه

ارد باشد و در برخی موارد تفاوت دسبحانی در بيشتر موارد با نظر مشهور فقها یکسان می

که به تفصيل در متن گزارش شده است. روش بکار رفته در این پژوهش توصيفی و کتابخانه 

 ای است.

 الناس، فقه، حقوق کيفریاهلل، حقتوبه، مجازات، مجازات تشریعی، حق ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
  jahany@vatanmail.ir    ی سطح سه حوزه  سزهن  س و  هلل علیها تبنیز.د  ش آموخته 1
 m.dargahi@bonabu.ac.ir.  ستادیار د  شگاه بااب.                        2

 



سبحانی در برقراری توارث در صورت مجهول  تحلیل مبنای فقهی آیت اهلل

 بودن تقدم و تأخر فوت متوارثان

 سيف اله احدی *

 چکيده

بری، زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث است، بر این اساس در یکی از شرایط ارث

گردد، اند توارث ميان آنان منتفی میصورتی که معلوم شود متوارثان همزمان فوت کرده

موارد تقدم و تأخر فوت متوارثان نسبت به یکدیگر معلوم نيست، از این رو اما در برخی 

بری ی ارثشود این است که آیا در این گونه موارد نيز رابطهمسئله مهمی که مطرح می

-ميان آنان از بين خواهد رفت؟ آنچه با تتبع در ادله و آرای فقهای اماميه به شيوه توصيفی

ت که مشهور فقهای اماميه معتقدند بر اساس روایات آید این استحليلی بدست می

بری برقرار ی ارثمعصومين)ع(، تنها در صورتی که سبب فوت آنها غرق یا هدم باشد رابطه

شود. اما در مقابل، فقيه خواهد ماند و در سایر اسباب فوت، توارث ميان آنان منتفی می

جمود در این دو سبب وجهی نداشته اهلل سبحانی معتقدند که نامدار اماميه، حضرت آیت

 و برقراری توارث به سایر موارد نيز قابل تعميم است.

بری، مجهول بودن فوت فوت متوارثان، غرق و هدم متوارثان، شرایط ارثها: کلید واژه

 متوارثان.

 

 

                                                 
 yahoo.com@1251hadi.seifollah ستادیار گنله فقه ل حقوق  س می د  شگاه شهید مد ی آذربایجان.  *.
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 چرائی توقف غدیر در غدیر

 1محمد حسين فهيم نيا

 چکیده

در این مقاله سعی شده است که یک سوال بسيار اساسی مربوط به صدر اسالم پاسخ 

داده شود و آن پرسش ، در چرائی توقف غدیر در غدیر می باشد براساس بعضی از مطالب 

اجتهاد »در تعدادی از آثار آیت اهلل جعفر سبحانی به مسئله پاسخ داده شد. مهمترین عامل، 

با شواهد زیاد ذکر کرد. قبيله گرانی در حوادث صدر اسالم یکی  را می توان« در برابر نص

از اسباب تأثيرگذار بوده است نکته اثرگذار دیگر به لحاظ ضرورت ، سکوت امام علی )ع( و 

غالف کردن شمشير است. می توانيم جو سازی همراه با قلدری و کينه توری را چهارمين 

 علت برای توقف غدیر در غدیر نام ببریم. 
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 آثار ایمان به معاد از دیدگاه قرآن و سنّت

 محمدیکریم علی 1
 محمدیعبدالمجيد علی 2

 چکیده:

سرلوحه دعوت انبيای الهی، ایمان به مبدأ و معاد است. ایمان به معاد، نقش مؤثری در 

 و باطنی انسان است. اعمال انسان دارد و سازنده اوصاف ظاهری

دین خالص، اعمال صالح، تربيت  ایمان به معاد اثرات فراوانی دارد که عبارت است از

صفات کمالی از قبيل شجاعت، عفت در برابر هوای نفس و وسوسه شيطانی و طواغيت. 

-گردد و انکار معاد سبب انواع آلودگیهمچنين سبب آرامش، اخالص و وارستگی انسان می

-، اقتصادی، اجتماعی و سياسی میقبيل تجاوز به حریم دیگران در مسائل حقوقیها از 

 گردد.

ها در قرآن و روایات برای معاد، اسامی و اوصاف زیادی بيان شده است که توجه به آن

شود و برای از بين بردن موانع یاد معاد از قبيل اسراف، ثروت سبب بيداری انسان می

 هااجتناب کرد.والنی باید از آناندوزی، اتراف و اميال ط

 : معاد، آثار، ایمان، قرآنواژه ها کلید

 

 

  

                                                 
 ali@yahoo.com110karim_          شهید مد ی آذربایجان                ستادیار د  شگاه  1
 tqmajid@yahoo.com              ستاد جامعه  سمصطفی  سعاسمیه ل حد تبنیز             2

 



 احتجاجات حضرت ابراهیم )ع( درآثارآیت اهلل

 «مدظله العالی»جعفر سبحانی 

 1رویا رحيمی قاضی

 2اکرم عشقی چهاربرج

 چکیده

بشر  ترین کتاب آسمانی مشتمل بر دستوراتی برای هدایتقرآن کریم به عنوان کامل

به عنوان دومين  -بوده و در آن به زندگی پيامبران از جمله حضرت ابراهيم عليه السالم

ها با پيشرفت علوم و تکنولوژی تصریح نموده است. با توجه به اینکه انسان -پيامبراوالعزم

های کامل، نواقص خود را بهبود بخشند. و از طرفی روز به روز باید با الگوگيری از انسان

 ون مبنای اصلی ما قرآن است و قرآن برای ما حجيّت دارد بر همين اساس نوشتارهم چ

رو با استخراج اوصاف حضرت ابراهيم عليه السالم از آیات الهی در صدد الگوگيری از پيش

آن حضرت در زمينه رفتار عملی استکبارستيزی حضرت با مخالفان عصر خود در نظر آیت 

بتوان ایشان را به عنوان الگو برای نسل آینده اسالمی در  باشد تااهلل جعفر سبحانی می

تبيينی بوده  -استکبار ستيزی معرفی نمود. روش تحقيق در این نوشتار به صورت توصيفی

که: حضرت ابراهيم ای گردآوری شده است، حاصل سخن اینو مطالب به صورت کتابخانه

سال  13دور از اجتماع به دنيا آمده و  به« ربا»یا« کوثی رُبی»عليه السالم در محلی به نام

در انزوا بزرگ شده، نام پدرش تارخ بوده که در کودکی حضرت چشم از جهان فرو بسته و 

                                                 
 Gmail.com7209r.rahimi @               حوزه علمیه غینحضوری ق ،  3طلبه سطح  -1
 kram.aban@yahoo.coma                 آموخته رشته تفمین ل علوو قنآ ی، د  ش -2
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سالگی به صورت مرگ فجایی  175نام داشته است. حضرت در « نونا»یا « بونا»مادرش 

. از باشدالمقدس در قدس خليل میرحلت فرموده، و مدفن حضرت در شش فرسخی بيت

پرستی حاکی از این است که در جهان آفرینش، مسأله اهلل سبحانی تاریخ بتدیدگاه آیت

توحيد ذات واجب الوجود مورد انکار نبوده، بلکه آفریدگار جهان در نظر همه همان خدای 

داشت، این بود که در یکتا بوده است. اما چيزی که آنان را از پرستش خدای جهان باز می

کردند که خدا جهان را آفرید ولی شدند و تصور میتوحيد دچار شرك میمراتب دیگر 

ربوبيّت و تدبير جهان و یا قسمتی از آن را به موجوداتی مانند: ستاره، ماه، و خورشيد داده 

 پنداشتند نه خالق آن.جهان می« ربّ»است. از این رو آنان را 

 انی ستکبارستيزی، جعفر سبحاحتجاج، حضرت ابراهيم عليه السالم، ا ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 



هلل العظمی ی آیت ااستاد و شاگردی در سیره اصول حاکم بر رابطه ی

 جعفر سبحانی تبریزی

 1سيدضياءالدین عليانسب

 2فاطمه شاه محمدی 

 چکیده

ارزش علم آموزی بر احدی پوشيده نيست؛ لکن این امر و روابط استاد و شاگردی نياز 

مدار شناس و دینی عالمان دینضوابطی دارد که اطالع از آنها و تاسی به سيرهبه اصول و 

رو، با استناد به منابع مکتوب تواند رهگشا و چراغ راه پيشرفت و کمال باشد. نوشتار پيشمی

ها و اصول حاکم ای و تحليلی درصدد پاسخ به این سوال است که شاخصو روش کتابخانه

ی آیت اهلل سبحانی کدامند؟ به عبارت دیگر آیت اهلل اگردی در سيرهی استاد و شبر رابطه

سبحانی وقتی شاگرد و بعدها ااستاد شدند، چه اصولی را در رابطهاساتيد و شاگردانشان 

کردند. طبق بررسی های انجام شده، اثری مستقلی در این خصوص یافت نشد. مراعات می

ی علمی تاد و شاگردی با تتبع در آثار و سيرهها و اصول حاکم بر اسبر این اساس، شاخص

نيز به صورت مستند از زبان خود و علما و بزرگان  اهلل سبحانی، شاگردان، اساتيد وآیت

بررسی شده و در نهایت بدین نتيجه رسيده است که؛ خلوص نيت و صالحيت اخالقی، 

                                                 
سیدضیاء سدین علیا مب/ د  شیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی  .1

  olyanasabz@tbzmed.ac.irتبنیز، ین ن،

محمدی / کارشااسی  رشد فقه ل  صول، مؤسمه آموزش عاسی حوزلی  سزهن )س( تبنیز،  ین ن . فاطمه شاه2

 .os@yahoo.com491research) ویماده ممئول(، 

 

mailto:olyanasabz@tbzmed.ac.ir


 
 
 
 

 
    87  /(ی)مدظله العال یسبحان یاهلل العظم تیآ یعلم یها شهیاند یبررس یمل شیمجموعه مقاالت هما

ف به عدم اطالع از طرفانه، شهامت اعترایابی بیمخاطب شناسی، حقيقت جویی یا حقيقت

ی قدرشناسی و احترام، تواضع و عدم فخرفروشی، ترویج علم، مطالب علمی، داشتن روحيه

پاسخگویی به نيازهای روز، انصاف علمی، نقادی و نقدپذیری، مجاهدت و کوشش علمی و 

همت عالی، اهميت به وقت و عمر خود و دیگران، جامعيت، شایستگی علمی، برهانی و 

ی علمی و عملی و بها دادن به نظر شاگردان از اصول یافته شده در سيره مستدل بودن

 باشند.اهلل العظمی سبحانی میآیت

  .ی عالمان، آیت اهلل سبحانیاستاد، شاگرد، سيرهآداب، اخالق، ها: کلید واژه



 تعریف صحابی در دیدگاه آیت اهلل سبحانی

 1سيد ضياءالدین عليانسب

 فهيمه احدیپور2

 چکیده

در سنت جاری خدای متعال برای هر امتی رسول و برای هر قومی، هدایتگری است. 

هستند. در طول تاریخ عده ای با نام صحابه  )ص(آخرین پيامبر الهی، حضرت محمد

اند. با توجه به اختالف شيعه و سنی در تعریف اصطالحی صحابه و مطرح شده)ص(پيامبر

ارایه تعریفی شيعی، این اثر دیدگاه آیت اهلل سبحانی را به عنوان تعيين مصادیق آن و عدم 

ای مورد بررسی قرار داده است یکی از صاحب نظران شيعه در عصر حاصر به روش کتابخانه

تا با ارائه تعریفی شيعی از صحابه، شيعه را از اتهام به سب و لعن صحابه باز دارد. نوشتار 

يد که آیت اهلل سبحانی با این که معنای لغوی صحابه را حاضر در نهایت به این نتيجه رس

اند، ولی از این معنا غافل که مالزمت و ... است، به صورت مستقل مورد بررسی قرار نداده

چنين تعریف جامع و کاملی دانند. ایشان هماند و آن را مالك در مفهوم صحابی مینبوده

توان به این نتيجه رسيد که باحث ایشان میاند، ولی از مجموع ماز صحابی ارایه نکرده

همراهی با  ،)ص(های ذیل باشد: مصاحبت طوالنی با پيامبرصحابی باید دارای ویژگی

در اوامر و نواهی و کردار و )ص(در ماجراهای مهم و حساس، اطاعت از پيامبر)ص(پيامبر

 رفتار و دارا بودن اوصاف مذکور تا زمان مرگ.

: آیت اهلل سبحانی، صحابه، اصحاب، عدالت صحابه.هاژهکليدوا

                                                 
 olyanasabz@tbzmed.ac.ir          . د  شیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز 1
  gmail.com1991ahadipoor@             طلبه سطح سه حوزه  سزهن  تبن. فهیمه  حدی پور/  2
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 علل رشد و انحطاط بنی اسرائیل در قرآن با تکیه برآرای تفسیری

 آیت اهلل سبحانی 

 1زهرا مفتخر

 2عيسی رنجبر

 چکیده

بنی اسرائيل قومی گمراه بودندو عامل گمراهی آنان نيز بر اساس قرآن کریم، 

بود. زیرا آنان گرفتار اعمال زشت اخالقی، چون تحریف  ناشی از تفکرات باطل آنان

حقایق کتاب الهی، خود برتر بينی و خدعه ودیگر صفات رذیله ای که در ذات آنان 

بود، شدند. لذا الگوگيری ازسرنوشت اقوام گمراه برای ایجاد جامعه سالم و به دوراز 

ی باشد. بنابراین فساد و عبرت گيری در امور اجتماعی از اساسی ترین اهداف م

ضرورت اقتضا دارد برای شناخت کامل این قوم و عبرت گيری از نتيجه اعمال آنان 

به این گونه مسائل اهميت داده شود. با توجه به ماهيت موضوع و جمع آوری 

 اطالعات روش تحقيق، توصيفی کتابخانه ای است. نتيجه بدست آمده از تحقيق

ا برعموم روشن ساخته ولی برخی اقوام ازجمله که خداراه سعادت ر حاضراین است.

بنی اسرائيل به دليل ابتال به برخی از اعمال زشت اخالقی چون پيمان شکنی و 

و کشتن  از منکر، تحریف حقایق کتاب الهی نقض عهد، ترك امر به معروف و نهی

 انيبا اهلل... دچار کفران نعمت و سردرگمی و انحطاط شدند. 

 علل رشد، علل انحطاط، بنی اسرائيل، جعفر سبحانی. کلیدواژه:

                                                 
 akram.aban@yahoo.comحوزه علمیه،                           3. سطح 1
 gmail.com7i.ranjbar@                          حوزه علمیه ق .  4. سطح2

 



 اللّه جعفر سبحانی وفلسفه و عرفان از منظر آیت

 مال محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی 

 1 سيدمجتبی ميردامادی دکتر
 2علی قنبریان

 چکیده

عرفان و فلسفه از علومی است که دربارۀ مباحثی چون توحيد، جهان هستی، معاد، و... 

وگو و شده در این دو علم، همواره مورد بحث، گفتمعارفی را ارائه است. معارف مطرح

مقایسۀ با نقل )قرآن و روایات( بوده است. برخی از دانشمندان به موازات نقل، از این عرفان 

و فلسفه استفاده کرده و حتی در تبيين وتفسير برخی از آیات و روایات و رفع ابهام از 

اند. به طور کلی سه دیدگاه در رابطۀ با عرفان و فلسفه مطرح ن دو تمسک جستهها، به ایآن

 _است. در نوشتار حاضر به تبيين و بررسی آراء و نظریات دو تن از دانشمندان اسالمی

دربارۀ عرفان و فلسفه خواهيم  _اللّه شيخ جعفر سبحانی و مال محمدکاظم هزارجریبیآیت

 تحليلی است. _صورت توصيفیای و بهخانهپرداخت. روش تحقيق نيز کتاب

 جعفر سبحانی، محمدکاظم هزارجریبی، عرفان، فلسفه.کلیدواژه: 

  

  

                                                 
 تهن ن..  ستادیار د  شگاه 1

   ghanbarian.howzeh@yahoo.com. د  شجوی دکتنی د  شگاه تهن ن                   2
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 ی حضرت ابراهیم با تأکید بر نظر مطالعه موردی اتهام دروغ گوی

 یت اهلل سبحانیآ

 *حسين جالئی نوبری

 **سيدضياءالدین عليانسب

 ***سيد مرتضی عليانسب

 چکیده

مصونيت از خطا و لغزش، به عنوان یکی از شرایط نبوت، از جمله مسائل عصمت و 

است که از دیرباز نزد متکلمان مسلمان و غير مسلمان مورد بحث و بررسی قرار  کالمی

یکی از مصادیق بحث، عصمت گفتاری پيامبران است. با این حال از برخی  .گرفته است

اشت شده که ابراهيم در سخنان خود با آیات در داستان حضرت ابراهيم این گونه برد

مشرکان راستگو نبوده است. طرح بحث عصمت گفتاری پيامبران از منظر شيعه هدف این 

پژوهش بود که با تأکيد بر دیدگاه آیت اهلل سبحانی به مطالعه موردی روایات نسبت دروغ 

موردی به حضرت ابراهيم پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصيفی تحليلی و مطالعه 

داستان حضرت ابراهيم در قرآن با استفاده از منابع حدیثی شيعه و سنی به این پرسش 

پاسخ داده است که عصمت حضرت ابراهيم با احتمال و اتهام دروغ گویی وی چگونه قابل 

های تحقيق نشان داد که روایات از جهت سند و داللت مخدوش هستند. جمع است؟ یافته

                                                 
 

        nobar@gmail.com *  ستادیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز) ویماده ممئول(
 olyanasabz@mail.tbzmed.ac.ir  ** د  شیار گنله معارف  س می د  شگاه علوو پزشکی تبنیز     
         oliyanasab1365@yahoo.com*** د  شجوی دکتنی گنله  خ ق  س می د  شگاه تهن ن. 

 



با شرکت در جشن مشرکان، آزردگی روحی در محيط شرك و قصد  بيماری واقعی، بيماری

توریه توسط ابراهيم برخی احتماالت در مراد ابراهيم از بيماری هستند. همچنين در جریان 

بت شکنی، ابراهيم در سخن با مشرکان کج فهم، قصد جدی نداشته و می خواست آنان را 

 با آنان سخن گفته است.  به نادرستی عقاید شان توجه دهد و به صورت جدلی

  شبهه، شبهات کالمی، نسبت دروغ، احادیث جعلی، انبيا، عصمت، ابراهيم.: کلید واژه
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 نقدهای آیت اهلل جعفر سبحانی درباره احادیث حرمت توسل

 1سيدضياالدین عليانسب

  2فریبا زینی

 چکیده

اسالم برای تقرب و رسيدن  توسل و وسيله قرار دادن اولياء و انبياء الهی در دین مبين

به خداوند متعال عالوه بر اینکه امری پسندیده و عقالیی به شمار می اید از سوی خود 

اهل بيت عليه السالم نيز تاکيد ویژه ای شده است و در مفهوم شناسی توسل بيان 

گریده شده است که اشخاص، انسانهای وارسته و مومن را مورد توسل به خدا و نزدیکی 

آن قرار داده اند و نيز در اقسام توسل بيان شده است که می توان به قرآن کریم و به 

سایر اقسام توسل، توسل نمود.و از انجایی که توسل جزء عقاید و اعتقادات خاص شيعه 

شمرده شده است برای اثبات توسل از دالیل نقلی اعم از آیات قرآن کریم و روایات 

شده است.در این مقاله چون هدف تبيين نقدهای آیت معصومين عليه السالم استفاده 

اهلل شيخ جعفر سبحانی بوده است. در این نوشتار سعی شده است که آراء و نظریات 

  ایشان درباره توسل بيان شده باشد.

 

                                                 
 olyanasab_s@yahoo.com   د  شیار د  شگاه علوو پزشکی تبنیز،                  1
 حوزه فاطمه  سزهن  )س( 3طلبه سطح  2

 

 



 تجسم اعمال از دیدگاه آیه اهلل سبحانی

 ) با استناد به آیات و روایات (

 کریم علی محمدی 1

 محمد نقی عبادی آذر 2

 چکیده

یکی ازتفاوت های مهم عالم طبيعت و ماورای طبيعت مسأله تجسم اعمال است؛ از 

آیات قرآن و روایات اسالمی برمی آید که اعمال خوب صالحان و کارهای زشت طالحان، 

در عالم برزخ و قيامت مجسم می گردند و همه انسان ها ، اعمال روا و ناروائی  به گونه ای

دنيا انجام داده اند، خواه کوچک و خواه بزرگ باشد، در مقابل خویش حاضر می که در 

یابند و از نزدیک مشاهده می کنند و این خود از پيچيده ترین و مشکل ترین امور، در 

عوالم بعد از مرگ است. اعمال هر انسان بعد از مرگ، ابتدا در عالم برزخ تمثل می یابد و 

تعالی و تکامل است، تجسم پيدا می کند. نکته قابل توجه  سپس در عالم آخرت که خانه

این است که نه تنها اعمال خوب و بد جسمانی انسان، مجسم می گردند، بلکه نيات خوب 

و بد مردم نيز مجسم می شوند. تجسم اعمال را بعضی از دانشمندان پذیرفته اند و برخی 

دالل به آیات و روایات و دالئل عقلی، نظریه از آنان انکار کرده اند. آیه اهلل سبحانی، با است

 تجسم اعمال را به اثبات رسانده اند.

  .تجسم اعمال،جزای اعمال، عالم برزخ، عالم قيامت کلید واژه ها:

                                                 
 ali@Yahoo.com110karim_          ستادیار د شکده  سهیات د  شگاه شهید مد ی آذربایجان ،  -1
 Ebadiazar@Tabrizu.ac.ir                    د  شجوی کارشااسی  رشد علوو قنآن ل حدیث ،  -2
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اجتماعی حج در دیدگاه  های سیاسی ظرفیت  

«مدظله العالی» اهلل جعفر سبحانی آیت  

 1 الدین عليانسبسيدضياء

 2چهار برجاکرم عشقی 

 3سيده عبدی

 چکیده

ترین اعمال عبادی اسالم است که به صورت کنگره اهلل الحرام یکی از مهمحج بيت

گيرد. برخی از مسلمانان، تنها به جنبه عبادی حج توجه داشته عظيم اجتماعی انجام می

توجه به تابند، در حالی که و ارتباط آن با مسائل اجتماعی و سياسی مسلمانان را بر نمی

تواند بسياری از مشکالت جهان اسالم را رفع نماید. های سياسی اجتماعی حج میظرفيت

اهلل اجتماعی حج در دیدگاه آیتهای سياسیاز این روی، نوشتار حاضر با عنوان ظرفيت

ای و های این اندیشمند اسالمی با روش کتابخانهجعفر سبحانی با هدف تبيين اندیشه

اهلل جعفر سبحانی با نگرش جامع به در نهایت بدین نتيجه رسيده که؛ آیتتوصيفی بوده و 

های سياسی و اجتماعی آن کرده و در تأليفات خود در حج، مسلمانان را متوجه ظرفيت

پاسخ به شبهات وهابيت، که حج را صرفا  یک عبادت محض و خودسازی بدون توجه به 

شمارد. از مبارزه با استکبار را ضروری می دانند، وحدت مسلمانان را مطرح واجتماع می

با توجه  -شود، بلکه با عنایت به دیگر ابعادنظر ایشان، حج فقط عبادت فردی محسوب نمی

آن را فضایی برای روشنگری  -عليهم السالمهای اهل بيت مندیهای دینی و بهرهبه آموزه

ان برائت از مشرکان و دشمنان دیگر مسلمانان از مسائل جهان اسالم دانسته و همچنين ایش
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بخشی جهان اسالم الزم و دین را در مقابل کفر، یک عمل سياسی دانسته که برای انسجام

توانند با تشکيل صف واحدی در این کنگره عظيم الهی، موقف ضروری است و مسلمانان می

ط آنان، سياسی و دفاعی خود را بحث نموده و برای مبارزه با استکبار جهانی و عدم تسل

 ای را ترتيب دهند.برنامه

های اجتماعی، وحدت اسالمی، برائت های سياسی، ظرفيتحج، ظرفيتها: کلید واژه

 «مدظله العالی»از مشرکين، جعفر سبحانی 


