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  حسن اكبرى
دند،موت� مى�فرا بر مسلمانان و مخاطبان تالوحى رآيات و(ص)�م�ى كه پيامبر اكردر عصر

دم،سط مرو شنيدنش تو(ص)�ى پيامبر�ت از سودى اندك ـ با تالوارفهميدن آن ـ جز در مو
�هم با زبان(ص)ل شده وپيامبر�ناز)١٦٠/١٠٣(النحل »ŽÓdÓÐwy� Ô³sOآن به زبان «ن قرد؛چوآسان بو

ائنل و يا قرال آيات باشأن نزوسخن مى�گفت و معمو)١٤/٤اهيم ،(ابر»ÐK�ÓÊU� ÓuÚ�tدم�«آن مر
ك و فهم مى�ساخت.ا قابل درت مى�شد كه آنراى مخاطبان تالومانى و مكانى برز

اه نداشت،آن مشكل خاصى به همردند،فهم قردم بو�در ميان مر(ص)مانى كه پيامبر�تا ز
هنگىضاع اجتماعى و فراز و نشيب اول و فرمان و فاصله نسل ها از عصر نزواما با گذر ز

ق و مكاتب و  نحله�هاى مختلZ عقيدتى ـ سياسىاه با پيدايش فرو سياسى جامعه،همر
تى كه  تمامد به صورد آورجوا به وآن  رنى از قرش هاى ناهمگوداشت ها و روهنگى،برو فر

آن استناد مى�دادند.ا به آيات قرد رافى خوها معتقدات انحراد و گروافر
��d�«]Ý«�?ÔÊuÓهمـان�«(ع)در اين ميان و از آنجا كه اهـل بـيـت� �« w?ÚFKÚr?«،٤/١٦٢(النسـاء(

دند كه درار علم الهى بون اسرندى و مخزار خداواسخين در علم و همانان كه جايگاه اسرر
ظيفه الهىآن ميسر نمى�باشد،بر حسب وفت صحيح و كامل از قرن آنان معرحقيقت بدو

½]½ UÓ×ÚsÔ½ Óe]�ÚMÓc�« UÒ&Úd?ÓË Ó≈½]� UÓtÔ≈ا «عده الهى رداخته و وآنى پرخويش به تبيين و تفسير آيات قـر

�Ó×Ó�UEÔÊu«  ، تحقيق بخشيده�اند .)١٥/٩(الحجر
آن و بيان تفسير و تربـيـتآنند با عمل بـه قـراقعى قـران وو در حقيقت آنان كه مفـسـر
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شاندند.ظيفf الهى خويش جامعه عمل پوآنى به وان قرمفسر
ى شيعهبنيان گذار مكتب و مذهب جعفـر(ع)�ان امام جعفر صادق�ارگويكى از آن بزر

آنى بـهم قرت،تفسير و مباحث عـلـوايات  آن حضـرى مى�باشند كه در آثـار و رواثنا عشـر
ى ازده و شمـارت استشهاد،استتاد،تلميح،اقتباس و بيان مصداق تجلى پيدا نـمـوصور

داخته و به نتايجى دست يافته اند هر چند كه تحقيقات كافى ومحققان به تحقيق در آنها پر
ا مى�طلبد.ى ركامل نمى�باشد و تالش بيشتر

آنى كه پايان نامه هاى علـمـىقفه محققين قـراينك و به منظور تقدير از تـالش بـى و
شدشناسى ارا ، كارتبه هاى دكترا در مرم اسالمى ركز دانشگاهى و علود در مرتحقيقى خو

فـىم معرانندگان محتـرا به خـوده�اند رنمو(ع)�ك امام صـادق�ن به نام مبـارّشناسى مـزيو كار
مى�نمائيم.

�و سپس(ع)آنى از امام صادق�م قرى و علو تحقيق با مباحث تفسير٢١ابتدا مشخصات 
دد.ائه مى�گرن است ارّت مزيك آن حضرخى از پايان نامه هائى كه با نام مبارست اسامى برفهر

آنو قر(ع) پايان نامه
ها امام صادق
سالهآن ـ رل قرء اوه حمد تا پايان جز�از سور�(ع)ى امام صادقايات تفسيرسى رو.برر١

اهرف اسالمى ـ زان ـ دانشكده الهيا ت و معـارآن و حديث ـ دانشگاه تهـرم قرا ـ علـودكتر
ى.اده عسگرضا زر

ل تاه حمد و آيات او�در ذيل آيات سور(ع)ى امام صادق�ايات تفسيردر اين پژو هش رو
ديده است .ه مالحظه گره بقر سور١٣٨

شايات  و روان در آمدى بر رود در مقدمه با عنوش تحقيق خومحقق بعد از بيان رو
اه با تشريحا همرت رهنگى  آن حضرندگى سياسى و اجتماعى فرز(ع)�ى امام صادق�تفسير

د و آنگاها بيان مى�دار�ر(ع)ى امام صادق�ش�هاى تفسيرمان؛روضاع سياسى اجتماعى آن زاو
سى مى�كند.ا برر�ر(ع)ايات امام صادق�در  دو قسمت رو
ا از نظر سنـد وه حمد ر�ذيل آيات سور(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرل رودر قسمت او

ار داده است .ه مالحظه قرداللت و مفاهيم و غير
ارجه قـرد توه موره  بقـر سور١٣٨ل تا ى ذيل آيـات اوايات تفسيـرم  رودر قسمـت دو
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مى�دهد.
آنم ـ قرشد ـ علوشناسـى ارل ـ كارّ�جز او(ع)ى امام صادق�ايات تفسيـرسى رو. برر٢

مانى.م انسانى ـ كاظم زحديث  ـ دانشگاه قم ـ دانشكده علوو
اآن كريم رل قرء او�در ذيل آيات جز(ع)ى از امام صادق�ايت تفسير رو٣٥١هش اين پژو

ار داده است .سى قردر تحقيق و بررمو
ه از تفاسيـره بقر سور١٣٨ه حمد تا آيـه �ذيل آيات  سور(ع)ايات امام صـادق�سپس رو

سى و تحليلايات به بررى روى و با مسند سازاج و جمع آورامع حديثى استخرايى و جورو
جالا دربخش رايات رجـال روح حال رداخته است .و در پايان شـرسند و داللت آنها پـر

ار داده است .جه قرد تومور
ـ كار) قر٢ء (�ذيل جز(ع)ى  امام صادق�ايات تفسيرسى رو. برر٣ شدشناسى ارآن كريم 
م انسانى ـ محمد حسن مسلمى.آن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده علوم و قرـ علو

ا در چهارآن كريم رم قرء دو�ذيل آيات جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرهش رواين پژو
ار داده است .سى قرد بررفصل مور

جالى،ع و مصطلمات ـ سنـدى،رضون تعريZ موامول مباحث كلى پيردر فصل  او
ايى شيعـه�از تفاسير رو(ع)ى امام صـادق�ايات تفسيرم روداللى�ـ آمده است .در فصـل دو

اك شده است.اج و استدرى و سنديابى و استخرجمع آور
م تحليلديده است.و در فصل چهارائه گرايات ارجال روح حال  رم شردر فصل سو

سى شده است .ا بررمتن أحاديث از نظر سند و محتو
ـ كارم قرء سو�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو.نقد و برر٤ شد ـشناسى ارآن 

هنگ فالح.م انسانى ـ على اكبر فرآن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده علوم قرعلو
سىد بررا مورآن رم قرء سو�ذيل آيات جز�(ع)ى  امام صـادقايات تفسيرهش رواين پژو

ار داده است .قر
ه�در تفسير اشـار(ع)�و امام صـادق���(ع)�تاه به نقش اهل بـيـتمحقق ابتداء در مقدمـه كـو

ى آنايات تفسيـرى و تنظيم و مأخذ يابـى رول به جمـع آورو آنگاه در فصل اومى�نمايـد.
داختهائى شيعه پران از تفاسير روه آل عمر سور١٨٣ه تا ه بقر سور٢٥٣ت ذيل آيات حضر

سل اقدام به نقد سندى و داللى آنها شده است.و در فـصـلايات مرى روو با مسند سـاز
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ايان به اختصار آمده است.ح حال هر يك از روم شردو
مشد ـ علوشناسى ارآن  ـ كارم قرء چهار�جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو. برر٥

اه .طن خوحيد وم انسانى ـ  وآن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده علوقر
آنم قرء چهارذيل آيات جز(ع)�ى امام صادق�هش در سه فصل،أحاديث تفسيراين پژو

دهاك كرى و از منابع اصلى مصدر يابى و استـدرا جمـع آورايى شيعه ركريم از تفاسيـر رو
است.

ع و مفاهـيـم وضـول به مباحث كلى و مقدماتى تـفـسـيـر و تـعـريـZ مـودر فصـل او
ان آل عمر٩٣ى ذيل آيات ايات تفسيرم  روّد.در فصل دوه مى�شوى اشاراصطالحات تفسير

فتهار گرسى قرد بررى و مورسى سند و داللت آنها  جمع آوراه با برره نساء همر سور٢٣تا 
است

ديده است.ايات مالحظه گرجال  روح حال رم شردر فصل سو
مشد ـ علوشناسى ارآن ـ كارء پنجم قرجز(ع)�ى امام صـادق�ايات تفسيرسى رو. برر٦

آن و حديث ـ دانشگاه قم ـ اميد داغر.قر
ء پنجـم�ذيل آيات  جز�(ع)ى امام صـادقايت تفسير رو٣٣٦هش در سه فصـل اين پژو

ار داده است.سى قرد بررا مورائى شيعه رآن كريم در تفاسير روقر
اه با تعريZ مفاهـيـم وى و پيشينf تحقيـق هـمـرل كليات مباحث تفـسـيـردر فصل او

اصطالحات آمده است.
ه نساء ضمـن سور١٤٢تا ٢٤ى ذيل آيات ايات تفسيـرى روم با جمع آوردر فصل دو

د.ار مى�گيرسى قرد بررايات مورى سند و داللت رومصدر يابى و مسند ساز
جال أحاديث آمده است.ح حال رم شردر فصل سو

ـ كارء ششم قر�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو.برر٧ ـ علوشناسى ارآن  مشد 
م انسانى ـ عباسعلى قريانى.آن و حديث ـ  دانشگاه قم ـ دانشكده علوقر

آن ازء ششم قردر ذيل جـز�(ع)�ى امام صادقايات تفسيـرهش در سه فصـل رواين پژو
ى و از منابع اصلى مصدر يابى و از لحاظ سند و داللـتا جمع آورايى شيعه رتفاسير رو

ار مى�دهد.سى قرد بررمور
د.ه مى�شول به مباحث كلى تفسير و تعريZ مفاهيم و اصطالحات اشارفصل او
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ه مائده سور٧٩ه نساء تا  سور١٤٨ذيل آيات (ع)�ى امام صادق�ايات تفسيرم روفصل دو
ه شده�است.ايات و اعتبار سنجى آنها اشارديده و در پايان فصل به جمع بندى روسى گربرر

جال احاديث آمده است.ح حال رم هم شرو در فصل سو
آنم قرشد علوشناسى ارء هفتم ـ كار�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو. برر٨

ف اسالمى ـ حميد جليليان .و حديث ـ دانشگاه قم ـ  دانشكده الهيات و معار
(ع)آن از امام صادق�ء هفتم قر آيf جز٦٩ى  كه در ذيل ايت تفسير رو٢٠٩هش  اين پژو

ار مى�دهد.سى قرد بررا در سه فصل مورسيده است رر
ه شده است.ى اشارل به كليات و مفاهيم و اصطالحات تفسيردر فصل او
ايى شيعهآن از تفاسير روء هفتم قـر�ذيل آيات جز(ع)ايات امام صادق�م رودر فصل دو

ايى«الدر المنثور»سند و داللتاج و در كنار تفسير روى و از منابع اصلى استخرجمع آور
فته است .ار گرسى قرد بررآنها مور

ايات ذكر شده است.جال روح حال رم شردر فصل سو
مشد ـ علوشناسـى ارآن ـ كار�جز هشتم  قر(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو. برر٩

ـ دانشكده الهيات معارقر ـ  دانشگاه قم  ـ محمد مهدى مسعوآن و حديث  دى .ف اسالمى 
آن از امامء هشتم قر آيه از آيات جز٦١ى كه در ذيل ايت تفسيـر رو٢٤٥هش اين پژو

ار مى�دهد.سى قرد بررى و مورا در سه فصل جمع آورده شده است رار�و(ع)صادق�
فى مى�نمايد.ا معرى رمفاهيم و اصطالحات تفسيرل كليات وفصل او
ايى شيعه جـمـعتفاسيـر روء هشتم از�ذيل آيات جـز(ع)ايات امام صـادق�م روفصل دو

دايى اهل سنت مورى و در كنار تفاسيـر رواج و مسند سازى و از منابع اصلى استخـرآور
فته است.ار گرسى قربرر

ديده است .ائه گرجال أحاديث ارح حال رم نيز شرو در فصل سو
ـ كارء نهم قر�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو.برر١٠ ـ علوشناسى ارآن  مشد 

ست .ف اسالمى ـ حسين آرآن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده الهيات و معارقر
سه فصل تنظيم شده است .هش دراين پژو

د.ه مى�شوى اشارل كليات مباحث و تعريZ مفاهيم و اصطالحات تفسيرّدر فصل او
ه سـور٩١ء نهم از آيه �ذيل تفسير آيـات جـز(ع)ايات امام صادق�م متـن رودر فصل دو
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اج و از لحاظ سند وايى شيعه از منابع اصلى استخره انفال از تفاسير رو سور٣٩اف تااعر
ار داده است .سى قرد بررداللت مور

ديده است .ائه گرايات ارجال روح حال رم نيز شرو در فصل سو
مشد ـ علوشناسى ارآن ـ كارء دهم قرجز�(ع)�ى امام صادقايات تفسيرسى رو. برر١١

ف اسالمى ـ محمد نام آور.آن و حديث ـ  دانشگاه قم ـ دانشكده الهيات و معارقر
آنء دهم قردر ذيل آيات جز�(ع)�ى امام صادقايات تفسيرهش در سه فصل رواين پژو

ار داده است.سى قرد وبررا مورى شيعه ركريم در كتب تفسير
ه شدهى و تعريZ مفاهيم و اصطالحات اشـارل به كليات مباحث تفسيردر فصل او

است.
ايىء دهم از تفاسير مهم رو�در ذيل آيات جز�(ع)ايات امام صادقم متن رودر فصل دو

سى شده است.ديده و سند و داللت آنها نيز بررى و مصدر يابى گرشيعه و سنى جمع آور
ايتان رولى به ميزايات و جدوجال روح حال رلى به شرسيم جدوم با تردر فصل سو

ده است .ه نموى عنه اشارى و مرواور
شناسـىآن كريم ـ كاردهم قرء ياز�در جـز�(ع)ى امام صادقايات تفسيـرسى رو.برر١٢

ف اسالمى ـ سيفعلىآن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده الهيات و معـارم قرشد ـ علوار
اهد فر.ز

ا درآن كريم ردهم  قرء ياز�در ذيل آيات جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرهش رواين پژو
ار داده است.سى قرد بررسه فصل مور

ه شده است.ل به كليات مباحث تفسير و مفاهيم و اصطالحات آن اشاردر فصل او
در(ع)�آن از امام صادق�دهم قرء يازى كه در ذيل آيات جزايت تفسير رو١٤٣م در فصل دو

سند و داللتار داده.وه قرّجد توا مور اهل سنت آمده است رًائى شيعه و يا بعضاتفاسير رو
سى مى�نمايد.ا بررآنها ر

اويان احاديث ذكر شده است .جال رح حال رم شرو در فصل سو
دهء سيز�در جز(ع)ى امام صـادق�ايات تفسيرجمه روسى سندى و داللى و تـر.برر١٣

ـ كارقر ـ دانشكد ه الهيات و معارم قرشد علوشناسى ارآن كريم  ـ دانشگاه قم  فآن و حديث 
ل خطاط.اسالمى ـ بتو
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آن كريمدهم قرء سيز�در ذيل آيات جز(ع)ى امام صادق�ايت تفسير رو١٣٩هش اين پژو
ده است .سى نموا در دو فصل بررر

هى و تعريZ مفاهيم و اصطـالحـات آن اشـارل به كليات مباحث تفـسـيـردر فصـل او
مى�نمايد.

٤٨سZ تا آيـه ه يو سـور٥ �٥ذيل آيات (ع)ى امام صادق�ايات تفسـيـرم رودر فصل دو
داللتاك مى�نمايد و سند وى و از منابع اصلى منبع يابى و استدرا جمع آوراهيم ره ابرسور

ار مى�دهد.د ارزيابى قرا مورآنها ر
دهمء چهار�در جز(ع)ى  امام صادق�ايات تفسيرجمه روسى سندى و داللى و تر.برر١٤

ش پناه.آ ن و حديث ـ دانشگاه قم ـ مريم تيز هوم قرشد ـ علوشناسى ارآن كريم ـ كارقر
ا در دوآن ر قـر١٤ء ذيل آيات جـز(ع)�ى امام صـادق�ايت تفسـيـر رو١٦٨هش اين پـژو

ار مى�دهد.سى قرد بررفصل مور
ح  تحقيق و بيان كليات مباحث و تعريZ مفاهيـم و اصـطـالحـاتل به طـرفصل او

ه مى�نمايد.اشار
ا از تفاسيره نحل ر سور١٢٦ه حجر تا آيهى ذيل آيات سورايات تفسيرم رودر فصل دو

ا ازايـات رده است و تمام روجمه نمـواج و ترى و از منابع اصلى استـخـرايى جمـع آوررو
ار داده است .د ارزيابى قرحيث سند  و داللت مور

شناسـىآن كريم ـ كاردهم قرء پانز�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيـرسى رو.برر١٥
ف اسالمى ـ طيبـهآن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكد ه الهـيـات و مـعـارم قرشد ـ علـوار

احمدى.
�هآن از ابتداء سوردهم قرء پانز�ذيل آيات جز(ع)ى امام صادق�هش احاديث تفسيراين پژو

ى و از منابع اصلى مصدر يابىايى شيعه جمع آوره كهZ از تفسير رو سور٦٩اء تا آيه اسر
ار داده است.د ارزيابى قرا مورده و آنگاه سند و داللت آنها راك نموو استدر

جه شده است.ايات توجال روح حال رم به شردر فصل سو
شناسىآن كريم ـ كاردهم قرء شانز�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو.برر١٦

ههرف اسالمـى ـ زآن و حديث ـ دانشگاه قم�ـ دانشكده الـهـيـات و مـعـارم قـرشد ـ علـوار
دى.محمو
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اآن ر قر١٦ء �ذيل آيات جز�(ع)ى امام صادقايت تفسير رو٣٤٣ فصل ٤هش در اين پژو
ار داده است .د مالحظه قرمور

ل به كليات مباحث تفسير و بيان مفاهيم و اصطالحات در پـنـج بـخـشدر فصل او
ه شده است.اشار

ه كهZ سور�٧٧ذيل آيات �(ع)ايات تفسير امام صادقم و در سه بخش رودر فصل دو
سى شده است.ى  و سند داللت آنها برره جمع آورتا پايان سور

هذيل آيات سـور(ع)�ى امام صادق�ايات تفسـيـرم و در چهار بخـش روو در فصل سـو
سى وه طه بررى ذيل آيات سـورايات تفسيـرم و در هفت بخش رومريم و در فصل چهـار
فته است.ار گرجه قرد توسند و داللت آنها مور

آنء بيست و هفتـم  قـر�در جز�(ع)ى امام صادقجمه أحاديث تفسيـرسى و تـر. برر١٧
آن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده الهـيـات ـ شـيـرم  قرشد ـ علـوشناسـى اركريم ـ كـار

محمد على پور عبدلى.
ديده است.هش در سه فصل تنظيم گراين پژو

ديده است.ائه گرى ارل كليات و مفاهيم و اصطالحات تفسيردر فصل او
ء بيست آيه از آيات جز�١٧ذيل (ع)ى امام صادق�ايت تفسير رو٢٩٣م متن در فصل دو

ديـدهى گرالمنثور»�جمع آورائـى�«درايى شيعه در كنار تفسيـر روآن از تفاسير روو هفتم قـر
ى شده و سند و داللت آنهااج و مسند سـازايات از منابع اصلى استخـراست.و تمام رو

فته است.ار گرد ارزيابى قرمور
ديده است .ائه گراويان أحاديث ارح حال رم شرو در فصل سو

آن قر٢٨ء در جـز(ع)�ى امام صادق�ايات تفسيرجمه روسى سندى داللى و تـر.برر١٨
فآن و حديث ـ دانشگاه قم ـ دانشكده الهيات و معـارم قرشد ـ علوشناسـى اركريم ـ كار

اسالمى ـ صادق حسينيان.
٢٨ء �در ذيل آيات جز(ع)ى امام صادق�ايت تفسير رو٢٠٥هش در سه فصـل اين پژو

ار مى�دهد.د ارزيابى قرا مورآن كريم رقر
ه و در فصلل به كليات بحث تفسير و تعريZ مفاهيم و اصطالحات اشاردر فصل او

ه تحريـم سـور١٢ه مجادله تا آيـه �در ذيل آيات سـور�(ع)ى امام صادقم احاديث تفسـيـردو
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دايات مورى و سند و داللت تمـام رواج و مسند سـازى و از منابع اصل استخـرجمع آور
فته است .گرارارزيابى قر

ديده است .جال احاديث بيان گرح حال رم شردر فصل سو
ـ كار(ع)ى امام صادق�ش تفسير.رو١٩ ـ علوشناسى ار� ـ دانشكدهم قرشد  آن و حديث 

ل الدين قم ـ نازيه شاهينى.اصو
هش در پنج فصل تدوين شده است.اين پژو

ى و تعريZ مفاهيم و اصطالحات و پيشينه تحقيقل به كليات بحث تفسيردر فصل او
ه شده است .اشار

آنآن به تاريخ تفسير قرل به تفسير قره به نياز مسلمانان عصر نزوم با اشاردر فصل دو
ه شده است.�اشار�(ع)كريم از آغازين اسالم تا عصر امام صادق

دى ـ اجتماعى ـ�در ابعاد فر(ع)ندگانى امام صـادق�ح زى از شرم مختصردر فصل سو
ديده است.ائه گرهنگى ـ سياسى ـ ارعلمى ـ فر

�در سه�(ع)ى امام صادقگى هاى مكتب تفسـيـرم مبانى و منابع و ويـژدر فصل چهـار
ح شده است .بخش مطر

�به�(ع)شمندى تفسير امـام صـادقاز روه بـه ردر فصل پنجم پس از مقدمه اى بـا اشـار
آن عنايت شـده�در تفسير قـر(ع)ى امام صـادق�ش هاى تفسيـرخـى از روح برضيح و شـرتو

است.
آن كريـم ـ��به شيعيان و تـطـبـيـق آن بـا قـر(ع)ساله امـام صـادق�ح رسى و شـر.بـرر٢٠

ـ علوشناسى اركار ـ دانشگاه آزم قرشد  ـ وآن و حديث  ـ بتواحد كراد اسالمى  اضچى.ل مقرج 
م در مسائلصيه هاى الزا كه در آن تو�ر�(ع)ب امام صادقساله مكتوهش ر        اين پژو

هنگى و سياسى و اخالق به شيعـيـاند با اهل سنت،تقيه و مسائل فـرخورن برمهمى چـو
ديده است.سى و در پنج فصل تنظيم گرد بررشده مور

ديده است.ش تحقيق مالحظه گرل كليات مباحث و پيشينه رودر فصل او
ه شده است.�اشار�(ع)ندگى نامه امام صادقم به زدر فصل دو

هنگ و نشر فر�هاه با نحو�همر(ع)هنگى امام صـادق�م به حيات علمى و فردر فصل سو
ه شده است.�اشار(ع)ف اسالمى در عصر آن امام�معار
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متاض بنى اميه و آغاز حكومت اسالمى در عصر انقرضعيت حكوم ودر فصل چهار
فته است .ار گرسى قرد بررعباسيان  مور

ا در سه بخش�به شيعيان آنر(ع)ساله امام صادق�ه كتابت رسى انگيزدر فصل پنجم با برر
ار داده استسى قرد بررمور

آنساله با آيات قرح به تطبيق راه با شرساله همرجمه كامل ردر بخش نخست متن و تر
جه شده است.تو

ساله با عناوين اعتقادات اخالقيات تكالـيـZ وها ى بحث رم به محـورّدر بخش دو
ه شده است .قه اشارعبادات و مباحث  متفر

ائه شده است.ى از مباحث ارى و نتيجه گيراب گذارساله با اعرم متن رو در بخش سو
آن و حديث ـم قرشد ـ علوشناسـى ارآن  ـ كار�به قر�(ع).استشهاد هاى امام صادق٢١

ه امينيان.ف اسالمى ـ نيردانشگاه قم ـ دانشكده الهيات و معار
 حديث١١٤ا كه در آن ربه قر�(ع)�هش در چهار فصل استشهاد هاى امام صادقاين پژو

ار داده است .سى قرد تحليل و بررامورده و آنها رى نمود شده جمع آورارو
ع تحقيق و اهميت آن اختصاص دادهضون مواموضيحات كلى پيرل به بيان توفصل او

است .
ناموآن پير آيه از قر�٢٧كه در آن به (ع)ايت از امام صادق�م بيست و هفت رودر فصل دو

جه شده است.ت،امامت و معاد ـ استشهاد شده توحيد،عدل،نبومسائل اعتقادى تو
 آيه٤٤ايت كه به رو�٣٣در مسائل فقهى شامل (ع)م استشهادهاى امام�ّو در فصل سو

ديده است.ه گرآن استشهاد شده اشارقر
ـ اجتماعى شامل و در فصل چهار ايت رو٥٤م استشهاد هاى امام در مسائل اخالقى  

سى شده است.فته بررار گرد استشهاد قرآن مور آيه قر٨٢كه در آن 
د.ائه مى�شوو در پايان در دو بخش نتايج تحقيقات ار

�در�(ع)ات انبياء�و مقايسه آن با مناظر�(ع)ات امام صادقه هاى مناظـرسى شيو. برر٢٢
ل الدين ـ سيده فاطمه حسيـنـىشد ـ الهيات ـ دانشكـده اصـوشناسـى ارآن كريم ـ  كـارقر

صفى .مير
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ديده است.هش در شش بخش تنظيم گراين پژو
سى لفظ جـدل وه ها و بـرراژدر بخش نخست  به بحث هاى مقدماتى و تـعـريـZ و

ه شده است.ّجه در لغت و اصطالح تومناظر
 پيامبر٩ فصل از ٩آن كريم در جه به آيات قرات انبياء با تـوه مناظرم شيودر بخش دو

ديده است.مالحظه گر
مينهكت هاى تبليغى،ز�و حر(ع)ندگى امام صادق�ه به زم با اشارم و چهاردر بخش سو

 و(ع)مان امام صادق�د در زجوهنگى و سياسى،اجتماعى و اخالقى مكتب هاى موهاى فر
ىى مكتب جعفرمت بنى اميه و بنى عباس به پايه گذارل سياسى و پيدايش حكولز متزّجو

ه شده است .اشار
هت در اين شيوش هاى مختلZ آن حضر�و رو(ع)ات امام صادق�در بخش پنجم مناظر

ديده است .ائه گرنه هائى اراه با ذكر نموتبليغى همر
ه و منابع�اشار�(ع)و امام صادق(ع)�ه هاى انبياء�و در بخش ششم و پايانى  به مقايسه شيو

ائه شده است.ساله به زبان انگليسى اراه با چكيده رد استفاده همرمور

(ع)ه امام صادقست پايان نامه
ها دربارفهر
قى.ازاجهه با فقها و متكلمان عامه،مهناز ر�در مو(ع)ش صادقين�.رو١
،عفت سيد آبادى.�(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق.سير٢
انى.گس گريو،نر�(ع)ه اخالقى،علمى�و سياسى امام صادق.سير٣
ضا شيبانى.،علير(ع).تربيت از ديدگاه امام صادق�٤
�و فلسفه الهى�(ذات و صفات باريتعالى)،جمشيد بور.(ع).امام صادق�٥
الفضل صفرپور.،ابو�(ع)شهاى تعليم و تربيت از ديدگاه امام صادقسى رو.برر٦
نى.ب زوزه عرهر،ز(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق�.سير٧
ه اسفندى.،طاهر(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق�.سير٨
لى.شته تنور دو،فر�(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق.سير٩

اضيه شفائى.،ر�(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق.سير١٠
ى.شيز،الهام الهى تر(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق�.سير١١
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ستم آبادى.مضان ر،هايده ر(ع)جمه و تحقيق از كتاب امام صادق�.ديات تر١٢
ضا ملك پور.،ر(ع).مديريت از ديدگاه امام صادق�١٣
ى.ت الله نياز،قدر(ع).ريشه�هاى نهضت علمى�عصر صادقين�١٤
انى.،پروين كيو�(ع)ت و نجاست اهل كتاب در فقه امام صادق.طهار١٥
اد.،صفيه سادات نژ�(ع)آن و امام صادقحانى از ديدگاه قرل طب رو.تحقيقى در اصو١٦
،سيد صدر الدين جنيد.�(ع) از ديدگاه امام صادق (عج).امام مهدى١٧
اد.نژآن،سيد على ميردهم قرازء دو�در جز(ع)ى امام صادق�ايات تفسيرسى رو.برر١٨
ى.فين كالمى،على آقانور�با منحر(ع)د امام صادق�خور.بر١٩
ستدار.سعه علمى�شيعه،محمد دوتو�در احياء و(ع).نقش امام صادق�٢٠
هنگ،فاطمه آبخو.ش فر و گستر (ع).امام صادق٢١
نگ امينى.ايات،بهر�در رو(ع)ه عبادى و اخالقى امام صادق�.سير٢٢
،(ع)ضا��و امام ر�(ع).تعليم و تربيت از ديدگاه ائمه اطهار با تاكيد بر احاديث امام صادق٢٣

ى.نگواسدالله ز
ل جمشيديان.سو،عبدالر(ع).مقدمه اى بر تعليم و تربيت از ديدگاه امام صادق�٢٤
اده.،اصغر مجتهد ز (ع)شهاى تعليم و تربيت از ديدگاه امام صادقسى رو.برر٢٥
كن آبادى.،ليلى اصل ر�(ع).تاريخ حديث شيعه در عصر صادقين٢٦
د با اهل سنت،سعيد بابائى.خوردر بر�(ع)�ه امام صادق.سير٢٧
اده.لى زحمان و،ر�(ع)جمه و تحقيق كتاب الغصب از فقه امام صادق.تر٢٨
ان.،مريم السادات تحصيلدار(ع)ه تبليغى امام صادق�.سير٢٩
ضيه اربابى.،مر�(ع)ه تبليغى امام صادق.سير٣٠
،عفت شبان.�(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق.سير٣١
ى.از،فاطمه فر�(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق.سير٣٢
مه ايمانى.،معصو�(ع)ه اخالقى و سياسى امام صادق.سير٣٣
سى تطبيقى مباحث ضمان،محمد محمد پور.جمه و برر.تر٣٤
،سيد جالل عقيلى. (ع)ضين از كتاب فقه امام صادقط عوجمه و تحقيق در شرو.تر٣٥
ه گر.،ذبيح الله كوز�(ع)صايا از كتاب فقه امام صادقجمه و تحقيق باب و.تر٣٦
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، سيد(ع)ف و نهى از منكر از كتاب فقه امام صـادق�ح مبحث جهاد و امر به معرو.شر٣٧
على تحققى.

�به انضمام تعليقات،�(ع)جمه و تحليل و تطبيق باب خمس از كتاب فقه امام صادق.تر٣٨
مهين شريعتى نياسر.

ى.،مريم شكور(ع)اج از كتاب فقه امام صادق�دوجمه و تحقيق از.تر٣٩
ى.ثرل كو،بتو(ع)كالت فقه امام صادق�جمه و تحقيق كتاب و.تر٤٠
مى.ى صدقى طار،كبر�(ع)كالت فقه امام صادقجمه و تحقيق كتاب و.تر٤١
،سيد مهدى احمدى.�(ع)ات از كتاب فقه امام صادقجمه و تحقيق باب خيار.تر٤٢
،على حاجى بلند.�(ع)كتاب فقه امام صادقط متعاقدين ازتحقيق مبحث شروجمه و.تر٤٣
ىخى از مكاتب،فاطمه حائر�و بر�(ع)انى از ديدگاه امام صادقامش روابطه بين عقل و آر.ر٤٤

تبار.
ه.،ربابه پور�(ع)ه احاديث در احاديث صادقينارسى شخصيت و نقش زر.برر٤٥
حمتكش.ا زهرآنى،زدى نحويه بالغى و قرشده اى از ادعيه صحيفه صادقيه با رويكر.گز٤٦
…،شيرين ملكى.�(ع)جمه و تحقيق حجر از كتاب فقه امام صادق.تر٤٧
ه از كتاب فقه امـامجمه مبحـث اجـاراساس تره بـرقى عقد اجـارسى فقهى و حـقـو.برر٤٨

اك فصلنامه بيناتم اشترفر
ريال و با پست عادى٠٠٠٬١٦٠شى ه يكساله با پست سفاراك دورهزينه اشتر

ريال مى�باشد.٠٠٠٬١٢٠
ريال مى�باشد.٠٠٠٬٢٥٠ايگاناه باپست ره سالنامf هر سال بينات همر دورًضمنا

ى سپهر) به نامات (جار بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
م تكميل شده بهاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر�و(ع)ضا�ف اسالمى امام رسسه معارمؤ

سال نمائيد.سسه ارنشـانى مؤ
 ـ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پالك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو

٣٧١٨٥

.................................................................................................



٢٢٤ پايان نامه�هاى قرآنى سال�نوزدهم

هپايى.ى كو، محمد مهدى نصير(ع)صادق�
ستمى.ا رهر،ز�(ع)سى عقد و اقسام آن در كتاب فقه امام صادقجمه،تطبيق و برر.تر٤٩
،فهيمه(ع)جمه�اى از فقه امام صادق��.مضاربه و مقايسه آن با سيستم بانكى امروز با تـر٥٠

اده.ملك ز
ى�ى بر نظام بانـكـداربا مـرور(ع)�جمه و تحقيق مضاربه از كـتـاب فـقـه امـام صـادق�.تر٥١

اده.تويى زضا پراسالمى،ر
،مينا صفى خانى.�(ع)ات از كتاب فقه امام صادقجمه و تحقيق باب خيار.تر٥٢
ضا،محمـد ر(ع)ات از كتاب فقه امـام صـادق د و تعزيرجمه و تحقيق بـخـش حـدو.تر٥٣
كيهانى.
اب.،مريم ابن تر (ع)تطبيق باب اجتهاد از كتاب فقه امام صادق�جمه و تحقيق و.تر٥٤
،پروين باسخا.(ع)قZ و صدقات از كتاب فقه امام صادق�جمه و تحقيق و تطبيق و.تر٥٥
الدگر.انه فوه منطقى و عاطفى،فرزهى به شيو.تأثير مشاهده گرو٥٦

✃
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