
 
 
 
 
 



  



 دانشگاه تهران
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 
 
 
 
 

 علمی ـ پژوهشیمجله 
 ثپژوهشهای قرآن و حدی

 ) بررسیها مقاالت و(
 
 
 
 
 
 
 

 اولشماره ، نهمسال چهل و 
 ١٣٩٥بهار و تابستان 





 علمي ـ پژوهشيمجله 
 )هایمقاالت و بررس( پژوهشهای قرآن و حدیث

  دانشگاه تهران،الميدانشکده الهیات و معارف اس
 

  دانشکده الهیات و معارف اسالمي:صاحب امتیاز
 مجید معارف :مدیر مسؤول

 منصور پهلوان :سردبیر
 قربان علمی: یویراستار فارس

 قربان علمی:  انگلیسيویراستار
 دانشگاه تهران: نام ناشر

 
 :       هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

 گاه تهراناستاد دانش  محمد علی آذرشب
 استاد دانشگاه تهران  منصور پهلوان 

 استاد دانشگاه تهران                            سیدمحمدباقر حجتی
 جامعه المصطفي العالمیهدانشیار                                    محمد علی رضایی اصفهانی
  یار پژوهشگاه حوزه و اندیشهاستاد  محمد باقر سعیدی روشن

  دانشگاه تربیت معلم تهران استاد    صدقیحامد
 بنیاد دائرة المعارف اسالمیدانشیار    حسن طارمیاالسالمحجة

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد  سیدکاظم طباطبایی
    مدرستیاستاد دانشگاه ترب                  نیینهال غروی نائ

   دانشگاه تهراناریدانش          زاده                                   ی فقهیعبدالهاد
 استاد دانشگاه تهران    مجید معارف

 دانشگاه تهراناستاد   هللا نجارزادگانفتح 
   

 
 آذر آقامیرزا :کارشناس مجله

 زینب میرعزیزی :سازیآماده
 

                              . اسـالمي  یات و معـارف   الهاستاد مطهري، دانشکده    شهید   تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان        :دفتر مجالت تخصصی   نشاني
 ٤٢٧٦٢٩٥٢: دورنگار     ٤٢٧٦٢١٥٢: تلفن     ١٥٧٦٦ـ٤٤١١: صندوق پستي     ١٥٧٦٦١٣١١١: کدپستي

 jqst@ut.ac.ir: پست الکترونیکي                                     http://jqst.ut.ac.ir :نشاني سایت
 

 .داوری مقاالت این شماره، توسط اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است
 

پژوهـشهای قـرآن و     تأسیس مجله تخصـصی     ،  مقاالت و بررسیها  صی نمودن نشریه    در راستای تخص  
 از سوی کمیسیون بررسی نـشریات وزارت   با درجه علمی ـ پژوهشی )های سـابق مقاالت و بررسی( حدیث
 . اعالم گردید،١٧٤١/١١/٣ طی ابالغیه شماره ٢٢/١٠/١٣٨٨در تاریخ ـ تحقیقات و فناوری علوم 

 
 :شود ميهاي زیر نمایهدر پایگاه )ی سابقهایمقاالت و بررس(   پژوهشهای قرآن و حدیثمجله

 )١٣٧٩از سال  (اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
 )١٣٨٥از سال  (اطالعات و مدارك علمي ایران

 )١٣٨٥از سال ) (ISC(استنادی علوم جهان اسالمپایگاه 
 اي اطالع رساني علوم و فناوريمرکز منطقه

 )١٣٨٥از سال  (نورشبکه جهاني مجالت تخصصي 
 )١٣٨٦از سال (بانک اطالعات نشریات کشور 

 
 

www.SID.ir 
www.irandoc.ac.ir 
www.isc.gov.ir 
www.srlst.com 
www.noormags.com 
www.magiran.com 

 



 
 

 
 



 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 

 : باشدری زیها  شامل قسمتدیمقاله با. ١
 

 ۀدی فهرست منابع، و چک، جهی نت،ی اصلۀ، بدن)مدخل، مقدّمه( درآمد ها، دواژهی کل،ی فارسۀدی چکعنوان،
 .یسیانگل

 
 . استسندهی نوۀ به عهدی و حقوقی سقم مطالب مقاله از جهت علمای صحّت تیمسئول. ٢
 
 بازگردانده یافتی دریها  مجلّه محفوظ است و مقالهیها برا  مقالهیراستاری وزی قبول و نایحق ردّ . ٣

 .نخواهند شد
 
 . مجلّه استیّۀری تحرئتی چاپ در مجلّه با هی مقاله برایی نهادییتأ. ٤
 
 . نباشدشتری صفحه ب٢٠حجم مقاله از . ٥
 
 . مجلّه با ذکر مأخذ آزاد استیها نقل و اقتباس از مقاله. ٦
 
 . کلمه باشد١٥٠ مقاله حداکثر یسی و انگلی فارسۀدیچک. ٧
 
 باال و یۀبا حاش) http://jitp.ut.ac.ir( دفتر مجلّه تی موجود در سای طبق الگودبای ها-مقاله. ٨

  ١٣، با قلم Word طی در محمتر، ی سانت١ سطور-انی، و م٥/٤راست ، چپ و ٥ نییپا
BNazaninیسیقلم انگل.  باشد١١ ۀ و منابع با همان قلم و اندازس،ی پانوده،ی شوند و چکپیتا 

Times New Roman ی فونت کمتر از قلم فارسکی با. 
 
 و ردگی-یدرون قالب قرار مشمارنده . شوند-ی درج میی الفبابیمنابع با ذکر شمارنده و به ترت. ٩

 نام، سال انتشار درون سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ: ندیآ ی مبی ترتنی به ایشناخت  کتابیها داده
، ) جدا شودی با دو نقطه از عنوان فرعیعنوان اصل (کیتالی اای کیرانیصورت ا پرانتز، عنوان کامل اثر به

 : نمونهیبرا.  محلّ انتشار، ناشر،یادگنام و نام خانو: گردآورنده/ راستاریو/ مترجم
 
 ا،ی پارساندیحم: نی و تدومی تنظه،یشرح حکمت متعال:  مختومقیرح). ١٣٨٢( عبداللّه ،ی آملیجواد] ١[

 .قم، اسرا
 



 نام، سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ:  در فهرست منابع درج شوندبی ترتنیها به ا اطالعات مقاله. ١٠
 محلّ ک،یتالی اای کیرانی نام مجلّه به صورت اومه،ی، عنوان کامل مقاله درون گسال انتشار درون پرانتز
 :نمونه یبرا.  صفحات مربوط به مقالهۀفصل انتشار، شمار/ نشر، دوره، شماره، ماه

 
 تهران، ،ی، فلسفه و کالم اسالم» معدولهیای قضاانیروابط م: مکعب تقابل«). ١٣٩١( اسداللّه ،یفالح] ٧[

 .١٤٣-١٢٣، بهار و تابستان، صص١ ۀار، شم٤٥سال 
 

 فهرست اختصاص داده نی در ایا  الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهبیکه منابع به ترت از آن پس. ١٠
 اثر مورد نظر ۀ صورت که شمارنی به ارد؛یگ یها انجام م  شمارهنی بر اساس همیمتن شد، ارجاع درون
 اثر، به ۀ بود، پس از شمارازیهم ن) ها(  صفحهای/ر به ذکر جلد واگ]. ٧: [ مانندشود، یدرون قالب ذکر م

 ۀ شمارۀجداکنند]. ٢٣، ص١، ج٢ [ای] ١٢٥، ص٧: [ مانندد،یآ ی صفحه مۀ جلد و شمارۀ شماربْیترت
 است، رگولیو  نقطهگر،یکدی آثار از یها  شمارهۀ جداکنندی است، ولرگولی جلد و صفحه وۀاثر از شمار

 می از کوچک به بزرگ تنظیعی طبداد اعبیترت  آثار بهۀشمار]. ١٢٥، ص٧؛ ٢٣، ص١، ج٢[مانند 
 .شوند

 
 . آورده شودسی کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پانونی مانند صورت الت،یحیارجاعات توض. ١١
 

 ریو سا( خود ی مجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگری به سردبیا  نامهیّ الزم است طسندهینو. ١٢
 .دارد  خود را اعالم یکالکترونی- ی تلفن، و نشانۀ آدرس، شمار،ی علمۀ، رتب) همکار-سندگانینو

 
 ۀسندی مقاله با نوتی مقاله و تمام مکاتبات و مسئولۀ داشته باشد، ارائسندهی چند نویا چنانچه مقاله. ١٣

 . اوّل اختصاص داردۀسندی مقاله فقط به نوی اصلۀ صفحنیی در پاکی الکترونیدرج نشان. اوّل است
 

 .اهدا خواهد شد) ها(سندهی نسخه از مجلّه به نویک،  پس از چاپ مقاله. ١٤
 

 . استسندگانی نوی نام خانوادگیی مقاالت در مجلّه بر اساس نظم الفبابیترت. ١٥
 

»  انتشار مجالت دانشگاه تهرانۀنام وهیش« منطبق بر هی نشرنیضوابط نگارش و چاپ مقاالت در ا. ١٦
الزم . http://journal.ut.ac.ir/?menu=2:  استی قابل بارگذارری زی نشانقیاست که از طر

 . کنندیروی از ضوابط آن پنامه وهی شنی اۀ محترم با مطالعسندگانیاست که نو
 
  

 
 
 



 کردیرو
 

های قرآن و حدیث افتخار دارد که در حوزۀ میراث حقیقی اسالم، یعنی قرآن و مجلۀ پژوهش
 .های ارزشمند محققان را منتشر سازداالت و پژوهشحدیث، مق

یعنی ماترک من در » انّی تارک فیکم الثَقَلین کتاب هللا و عترتی«: اندپیامبر گرامی اسالم فرموده
 .میان شما دو شیء نفیس است، کتاب خدا و عترت خود

عقیدۀ ما راه به . های مبتنی بر قرآن و حدیث داللت دارداین حدیث شریف بر اهمیت پژوهش
 .رهایی از گمراهی و سرگردانی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست

تبیین صحیح عقاید و تعالیم دینی و اسالمی و در همین دو حوزه نیز، مقاالتی که با رویکرد 
 .همچنین پاسخگویی به شبهات و اشکاالت، نوشته شده باشد، در اولویت است

اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل «: روایتی از پیامبر اکرم آمده استدر 
ها آشکار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا گر یعنی چون بدعت. »فعلیه لعنة هللا

 .چنین نکرد، پس لعنت خدا بر او باد
 :باشدهای زیر برخوردار همچنین مقاله باید از ویژگی

  منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد-
 . موضوع مقاله کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد-
 . نتایج و دستاوردهای مقاله چشمگیر و درخشان باشد-

های علوم قرآن و حدیث از خداوند توفیق همۀ پژوهشگران محترم را در مسیر تحقیق در زمینه
 .بزرگ مسئلت داریم
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 )ع(علی امام های نامه به توجه با مدیریتی اصول سازی فرهنگ
 

 ١نژاد ابراهیم محمد
 )١٢/٣/٩٥:تاریخ پذیرش مقاله  -٣٠/١٠/٩٤تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده 

 مدیریت نوعی نیازمند ساختارش به توجه با و شده، طراحی اهداف به نیل برای اجتماعی هر
 که بود متوجه بشر دیرباز، از بلکه. نیست معاصر روزگار به مربوط کردن اداره اندیشه. است
 این رهبری و امکانات تمامی از گیری بهره با باید ناگزیر خود، های آرمان به رسیدن برای

 ای جامعه هر مدیریت و رهبری شیوه. نماید اقدام معین اهداف آن به رسیدن سوی به امکانات
نهادینه  همچنین و مدیریت چگونگی رو این از. دارد جامعه آن فرهنگی ساخت به بستگی
) ع(علی تبیین بنابه اسالم منظر از. است برخوردار باالیی اهمیت از آن به مربوط اصول کردن

 و مشخص چهارچوب  وداده قرار زمامداران برعهده خداوند که است سنگینی بار حکومت
 .است نموده تعریف آن بر منضبطی اصول

 به بسیاری مقاالت و ها کتاب) ع(علی گاری مردم و محور عدالت حکومت خصوص در
 سازی فرهنگ چگونگی آنیم، پی در نوشتار این در چه آن. است آمده در تحریر رشته
 همتا بی پیشوای آن .باشد می حضرت آن سوی از الهی مکتب بر مبتنی مدیریتی اصول

 اسالمی، خالفت به منتصب حاکمان تا داشت وافر سعی خود، خالفت زمان اندک در
 به خود، مدیریتی شیوه در را انسانی کرامت حفظ و قدرت انگاری امانت محوری، عدالت
 خدا اخالقی، اصول از خود، حاکمیت طول در و بنگرند الهی و مقدس هدف یک عنوان

. دهند قرار خویش سرلوحه را ها انسان به عشق و نمایند تبعیت پیشگی تقوا و محوری
 که است همان حاکمیتی، بعد از جامعه، تکامل و بشریت رستگاری راه تنها زیرا
 .است نموده ترسیم) ع(علی

 
  داری مردم محوری، عدالت حاکمیت، سازی، فرهنگ مدیریتی، اصول البالغه، نهج: ها کلید واژه

                                                                                                                                                           
 :m.en1248@gmail.com Email؛ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. ١

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥ۀ یکم، بهار و تابستان ، شمارنهمسال چهل و 

  ١ـ٢٠صص 
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 البالغه مراقبه در نهج
 

 ١رضا رنجبر
 )١٢/٣/٩٥ :  تاریخ پذیرش مقاله-٢٩/٩/٩٤: تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده

با توجه به این که انسان در . ی رقب در لغت به معنای گردن است مراقبه از ریشه
دارد فلذا برای نظارت  نظارت عمیق و همه جانبه گردن خود را به حالت کشیده نگه می

خدا بر انسان و نظارت انسان بر اعمال و حاالت خویش و همنوع خویش مراقبت گفته 
بت خدا بر انسان و انسان بر خود یک وجه اشتراکی در خصوص تکامل مراق. شود می

ولی فرق نظارت خدا بر انسان با نظارت انسان بر خویش از . روحی و اخالقی انسان دارد
این جهت است که مراقبت و نظارت خداوند همه جانبه بوده و هیچ نقص، کاستی و 

مراقبت انسان بر حاالت و . گردد نمینتیجه این نظارت به خود خداوند بر. اشتباه ندارد
رسد و احتمال دارد که همراه با غفلت نیز  رفتار خویش به وسعت مراقبت خداوند نمی

در این تحقیق ابعاد موضوعات فوق و همچنین اقسام مراقبت از دیدگاه امام . باشد
 .بررسی شده است) ع(علی

 
 نظارت خدا، نظارت انسان، مراقبه، نهج البالغه، )ع(امام علی : ها کلید واژه

  

                                                                                                                                                           
 .استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز. ١

Email: r_ranjbar4@yahoo.com 

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمسال چهل و 

  ٢١ـ٣٧صص 
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 البالغه در نهج) ع(در ترجمه دو نامه امام علی 
 

 ١توسی سانو
 )١٢/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله – ١٤/١١/٩٤:ه تاریخ دریافت مقال(

 چکیده
البالغه، یکی از متون  در نهج) ع(فرصتی برای ترجمه دو نامه بسیار معروف امام علی 

یکی نامه امام به امام . مقدس شیعه پس از قرآن، از عربی به ژاپنی برای من دست داد
به مالک اشتر به عنوان حسن، پسر ارشد او و دومین امام است، و دیگری نامه او 

در این مقاله، ابتدا جزئیات ترجمه و انتشار آنها در دو جزوه در . فرماندار مصر است
البالغه در قم و کمک  ایران و ژاپن توضیح و نشان داده شده که توصیه موسسه نهج

سپس، مطالب اخالقی آنها، به ویژه با . محققان ژاپنی در این راستا سودمند بوده است
) ع(علی در نامه اول، امام. ، تجزیه و تحلیل شده استحکمت معیشتفاده از کتاب است

ها سفارش می نماید  بر ضعف انسان در تمایل به بدی اشاره شده است، و امام به انسان
های او به انجام اعمال خوب بپردارند  که با ابتکار خود و با کسب حکمت از طریق آموزه

در این زمینه، در نامه دوم، بر امام حکمرانان توصیه می . دو در برابر خدا فروتن باشن
های بنیادی اخالقی اسالم  کند که مردم را امر به معروف و نهی از منکر نموده و ارزش

را ترویج نموده و برای محافظت از رفاه مردم عادی و جلوگیری از ظلم و ستم در 
 .جامعه اقدام نماید

 
 نهج البالغه، ارزش اخالقی، تواضع، امر به معروف و نهی از منکر، )ع(امام علی : ها کلید واژه

  

                                                                                                                                                           
  Email: sano world.ryukoku..ac.jp؛                                                       استاد دانشگاه ریوکوکو ژاپن. ١

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمسال چهل و 

  ٣٩ـ٥٢صص 
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 هالبالغ عدالت اجتماعی در نهج
 
 ١میقربان عل

 )١٢/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله – ٢٩/١٠/٩٤:تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده

) ع(ها و اعمال علی بن ابی طالب  مقاله حاضر به بررسی عدالت اجتماعی در گفته
پس از . شود های اجتماعی تلقی می عدالت و حقیقت مادر همه ارزش .پردازد می

او برای  .اخالق، از جمله عدالت بودبهترین نمونه ) ع(، امام علی )ص(حضرت محمد 
عدالت زندگی کرد و بر این باور بود که هر کس باید از حق امنیت در زندگی برخوردار 

بنا به نظر . به نظر وی، عدالت قرار دادن هر چیزی در محل مناسب خود است. باشد
ت ظلم نقطه مقابل عدال. و حقیقت وجود دارد عدالت ارتباطی عمیق بین) ع(امام علی 

 . است"ایمان"عدالت یکی از چهار ستون . و ستم بوده و ستمگر دشمن خدا است
عدالت اجتماعی به معنای . های عدالت است ترین جنبه عدالت اجتماعی یکی از مهم

دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد 
کرامت ) ١: (ترین آنها عبارتند از  است که مهمعدالت اجتماعی شامل چند عنصر. است

مقابله با ظلم و حفاظت ) ٣(برابری و توزیع عادالنه ثروت، ) ٢(انسان و اهمیت جامعه، 
رعایت حقوق اجتماعی ) ٥(تامین امنیت اجتماعی و ) ٤(از ضعیف در برابر قوی، 

به .  قرار گرفته استمورد بررسی) ع(همه این عناصر در گفتار و کردار امام علی  .انسان
 .نظر او اعتدال و عدالت اصل راهنمای زندگی انسان است

 
 البالغه، اسالم ، عدالت، عدالت اجتماعی، نهج)ع(امام علی : ها کلید واژه

  

                                                                                                                                                           
  :gelmi@ut.ac.ir E-mail     ؛ شگاه تهراندانشیار ادیان و عرفان تطبیقي دان. ١

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمسال چهل و 

  ٥٣ـ٨٥صص 
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 البالغه مفهوم انسان در نهج

 
 ٢، اسماعیل سلیمانی١معصومه فتحی

 )١٢/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله -١/١٠/٩٤: تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده 

متون مقدس ادیان مختلف تا حدودی تصویری گوناگون از ماهیت واقعی انسان ارائه 
توجه به گستردگی موضوع، این مقاله به بررسی مفهوم و ماهیت انسان از با . دهند می

البالغه  ترین منبع، یعنی نهج در انجام این کار، مهم. پرداخته است) ع(دیدگاه امام علی 
نتایج بررسی بیانگر آن است که به نظر امام، انسان . مورد مطالعه قرار گرفته است

در  .او غایت و میوه خلقت است .نش الهی استبرترین مخلوق و محور و خالصه آفری
های ممتاز  میان تمام مخلوقات در آسمان و زمین، تنها او دارای بسیاری از ویژگی

برتری انسان نسبت . همراه با بعد مادی دارای بعد الهی است. انسان دو بعد دارد. است
ی انسان مانند طبیعت و فطرت خدای. گردد به سایر موجودات به همین بعد الهی برمی

 آغاز خلقت در او به ودیعت گذاشته شده است که باید  ازایی است که بذرهای بالقوه
هر . های خود احساس مسئولیت نماید انسان باید در قبال همه فعالیت. شکوفا گردد

آید و از حق آزادی برخوردار است مشروط بر اینکه آزادی  انسانی پاک از گناه بدنیا می
برتری یک . همه افراد بشر برادران نوعی یک دیگر هستند.  را نقض نکنداو حق دیگران

 . فرد بر دیگری تنها بر اساس تقوا و وظیفه شناسی است
 

 .، نهج البالغه، مفهوم انسان، وضعیت انسان)ع(کریم، امام علی  قرآن: ها کلیدواژه
  

                                                                                                                                                           
 :masoomeh.fathi2016@gmail.com Email      ؛مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. ١
 .مدرس گروه ادیان و عرفان  دانشگاه تهران. ٢

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمسال چهل و 

  ٨٧ـ١١١صص 
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 مدارای مذهبی و برادری جهانی

 
 ٢، منصور پهلوان١سید مصطفی محقق داماد

 )١٢/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله – ١٢/٨/٩٤: تاریخ دریافت مقاله ( 

 
 چکیده

وم و اهمیت مدارای مذهبی و اخوت و برادری جهانی در هدف این مقاله بررسی مفه
اسالم آزادی اندیشه، آزادی بیان . البالغه است ، به خصوص در نهج)ع(های امام علی آموزه

آن همچنین مدارای  .کند عقاید و اعمال قضاوت مستقل در مسائل دینی را تایید می
ل را تصدیق نموده و به درک مذهبی در میان پیروان ادیان، جوامع مذهبی، اقوام و مل

، در راستای )ع(حضرت علی . نماید متقابل و همکاری میان تمامی مردم استدالل می
بنابراین، او به حفظ امنیت . داند های اسالمی، مردم را برادر در دین یا خلقت می آموزه

او اصل برابری برای تمام مردم به . همه مردم، به خصوص غیرمسلمانان معتقد است
نوان حق مادرزادی تاکید ورزیده و نابرابری و تبعیض مبتنی بر قبیله، ملیت و خانواده را ع

این . نماید ها به عنوان آفریدگان خدا توصیه می او به برادری همه انسان. داند ناشایست می
، )ص(جهان شمولی بر روی سه پایه استوار است، یعنی جهانشمولی پیام حضرت محمد 

خدا پیامبر را فرستاده تا .  در نتیجه وحدت ادیان و وحدت بشریگانگی خداوند و
امام علی معتقد است که فرمانروا باید  .دستورات او را آشکار کرده و به ذکر خدا فرا خواند

 .با رحمت و مدارا با همه افراد تحت حکومت خود رفتار نماید

 
 البالغه، اسالم امام علی، مدارای مذهبی، برادری جهانی، نهج: ها کلید واژه

  

                                                                                                                                                           
 Email: mdamad@ias.ac.ir             ؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی. ١
 .گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران استاد. ٢

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥ستان ، شمارۀ یکم، بهار و تابنهمسال چهل و 

  ١١٣ـ١٣٥صص 
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 دنیا و آمادگی برای مرگ از دیدگاه امیرالمومنین علیه السالم
 

 ٢هدائی، مصطفی ١علیرضا هدائی
 )١٢/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله – ١٩/١١/٩٤: تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده

یکی . تواند وجود داشته باشد در خصوص هدف آفرینش انسان حداقل دو دیدگاه می
اینکه انسان هدفی جز شرکت در مسابقۀ گردآوری مال، دستیابی به مقامات باالی 

تواند تمامی ارزشها و اصول در این راه میاجتماعی، و به دست گرفتن قدرت ندارد و 
انسانی را نادیده بگیرد؛ گویی جاودانه خواهد زیست و مرگ هیچگاه بر او چیره نخواهد 

دیدگاه دیگر، دیدگاه الهی ـ دینی است که نقطۀ مقابل دیدگاه اول به شمار . شد
لسالم دیدگاه کوشد با تمرکز بر سخنان امیرالمؤمنین علیه امقالۀ حاضر می. رود می

 .های آن را با سبکی ادبی تبیین کند دوم و مشخصه
 

 .دنیا، حب دنیا، مرگ، تفکر در مرگ، آمادگی برای مرگ: ها کلید واژه

                                                                                                                                                           
  Email: hodaee@ut.ac.ir              ؛ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران. ١
 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران. ٢

ش د و ن و    آی 
  ١٣٩٥، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمسال چهل و 

  ١٣٧ـ١٥٦صص 
   

 
 
  
 

Pajuhesh-ha-ye Quran va Hadith 
Vol 49, No 1, Spring and Summer 2016



 


