عنوان اصل

ژوهشگر

ارتباطات س ت و ﻣدرن در یک جاﻣعه
چند فرهنگ  :ﻣﻄالعه ﻣوردی لبنان -
ﻣهدیه پال زبان
صدر،
دوران فعالیت اﻣام ﻣوس
۱۳۵۷ - ۱۳۳۸

ﻣﻘﻄﻊ

کارشناس ارشد

رشته تحصیل

ﻣوضوع

لبنان ،ادیان ،جاﻣعه ،رسانه های
ارتباطات
علوم
گروه  ،ﻣجلس اعﻼی شیعیان
اجتماع
لبنان

چکیده

ﻣوفﻘیت اﻣام ﻣوس صدر در ار ﻘای جایگاه شیعیان لبنان در طول  ۱۹سال فعالیت و پایداری ا ن تأث رات در جاﻣعه ﻣتنوع لبنان،
انگ زه ای شد رای ررس روش ارتباط اﻣام ﻣوس صدر تا به ا ن وسیله الگوی فعالیت وی به دست آید .ا ن تحﻘ ق رای
ً
صرفا از رسانه ها و شبکه های ارتباط
پاسخ دادن به سؤاﻻت ز ر طراح شد .۱ :رویکرد اﻣام صدر به ارتباطات چکونه ود؟ آیا
س ت استفاده ﻣ کرد یا از رسانه های جمع و گروه دیگر؟  .۲استفاده اﻣام ﻣوس صدر از رسانه های ﻣختلف در ﻣراحل
ﻣختلف فعالیت )قبل و بعد از تأسیس ﻣجلس اعﻼی شیعه( چگونه ود؟  .۳فرایند حرکت اﻣام صدر در ارتباطات ﻣیان فرهنگ
و پیاده کردن نظریه گفتگو و همزیست ادیان چه ود؟  .۴حرکت اﻣام صدر راساس کدام نظریه یا رویکرد ارتباط قابل تفس ر
و ت ن است؟ رای انجام تحﻘ ق روش زندگیناﻣه ای انتخاب شد و با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت ها و نظرات اﻣام ﻣوس
صدر رای نخس ن بار توسط وی انجام و بیان شده است ،نظریه نشر نوآوری ها انتخاب شد .رای گردآوری اطﻼعات با تعدادی
از اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران و ﻣتخصصان آشنا با اندیشه اﻣام ﻣوس صدر بﻄور ﻣفصل گفتگو شد .یافته های تحﻘ ق
نشان داد فعالیت های اجتماع و ﻣحروﻣیت زدا ی اﻣام صدر به ﻣثابه یک روحان و اقداﻣات وی در زﻣینه ﻘریب ادیان و
ﻣذاهب را ﻣ توان نوآوری تعریف کرد .تحﻘ ق نشان داد اﻣام صدر از ارتباطات س ت رای ارتباط ﻣردم با خود و کسب اطﻼع از
ﻣشکﻼت و نیازهای آنان و وضعیت جاﻣعه ،و از ارتباطات ﻣدرن )به و ژه ﻣﻄ وعات( رای ارتباط خود با ﻣردم و بیان دیدگاه های
خود استفاده ﻣ کرد .همچن ن وی اشتراکات دین و به رسمیت شناختن سا ر عﻘاید را ﻣبنای طرح همزیست ﻣسالمت آﻣ ز
ادیان قرار داد.

عنوان اصل

ژوهشگر

جنبش اسﻼﻣ اﻣل لبنان )علل ش
گ ری ،ساختار و جنبش های ر آﻣده اک ر نجف لرستان
ازآن(

ﻣﻘﻄﻊ

کارشناس ارشد

رشته تحصیل

علوم سیاس

ﻣوضوع

احزاب ،جنبش أﻣل ،سوریه،
عراق ،ﻣصر ،لبنان ،اعراب،
شیعیان ،اهل س ت

چکیده

رساله حاضر ،تاث ر جنبش اﻣل را از زوایای ﻣختلف ) نحوه تکو ن ساختار و شکاف ها( ﻣورد ررس قرار داده است  .در ا ن راستا پس
از ارائه ﻣباحث نظری و اوضاع سیاس اجتماع کشور لبنان  ،عواﻣل که در تشکیل اﻣل بعد داخل ﻣانند ،نزاع های قوﻣ و ﻣذه ی
و اوضاع نابساﻣان اقتصادی شیعیان جنوبت لبنان و در بعد خارج نظ ر جنگ اعراب و اسرائیل  ،ﻣهاجرت فلسﻄی یان به جنوب
لبنان ،تاث ر شخص تهای ا ران و عراق و  ...تاث رگذار ودند را ررس نموده و در پایان در خصوص انشﻘاق و شکافهای جنبش
بعد از حذف ره ری آن بحث شده است .

عنوان اصل

ژوهشگر

سنجش نس ت اسﻼم و علوم اجتماع
)از خﻼل ﻣﻄالعه تﻄبیﻘ آرای حکیم  ،عل رضا ذاکری
آیتا جوادی آﻣل و دکتر شریعت (

ﻣﻘﻄﻊ

کارشناس ارشد

رشته تحصیل

علوم اجتماع

ﻣوضوع

شناس ،
جاﻣعه
اسﻼم،
ایدئولوژی ،حکمت ﻣتعالیه،
روشنفکری دین  ،نﻘد و تفس ر

چکیده

رساله حاضر در شش فصل آﻣاده شده است .فصل اول)کلیات( به طرح ﻣسئله ،ضرورت و اهمیت ژوهش ،دﻻیل
انتخاب ﻣوضوع و افراد ﻣورد نظر ،سابﻘه تحﻘ ق و تکنیک انجام ژوهش اختصاص داده شده است .در فصل
دوم ) ﻣفاهیم ب یادی( به توض ح سه ﻣفهوم ب یادی ژوهش که در عنوان رساله ن ز ﻣوجوداند ،یعن "سنجش"،
"اسﻼم " و " علوم اجتماع " رداخته  .روش شناس فلسف ژوهش ذیل واژه ناﻣه سنجش توض ح داده شده
است .در سه فصل بعد به ترت ب سنجش آرای عﻼﻣه حکیم  ،آیتا جوادی و دکتر شریعت در نس ت اسﻼم و
علوم اجتماع انجام شده است .از آنجا که بنا ر ﻣﻄالعه" تﻄبیﻘ " آرای ا ن سه ﻣتفکر وده ،هر فصل از ساختار
کاﻣﻼ یکسان رخوردار است و ﻣفاهیم یکسان در هر سه سنجیده شده است  .در ا ن سه فصل تﻼش شده
ﻣنظوﻣه فکری هر یک از سه ﻣتفکر ،با شروع از ﻣبادی اصل فکرشان در نس ت اسﻼم و علوم اجتماع بازسازی
شود و در توصیف آثار آنان سع شده با ارجاع فراوان به ﻣتون اصل  ،حت اﻻﻣکان توصیف جاﻣﻊ و خال از داوری،
ارائه گردد .و در فصل ششم ،پارهای دقت نظرهای حاصل از فصلهای قبل ﻣورد اشاره قرار گرفته است.

عنوان اصل

اندیشه های سیاس اجتماع اﻣام
ﻣوس صدر و بازتاب آن درجاﻣعه لبنان

ژوهشگر

عباداله هاشم

ﻣوضوع

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

کارشناس ارشد

لبنان ،ﻣجله ﻣکتب اسﻼم ،زنان،
و
علوم سیاس
علویان ،طهارت اهل کتاب،
روابط ن الملل
ﻣعهدالدراسات اﻻسﻼﻣ

چکیده

اﻣام ﻣوس صدر یک از ﻣتفکران عملگرای قرن بیست است ،که با ﻣهاجرت به لبنان تﻼش نمود تفرقه ایجاد شده ن فرق و
ﻣذاهب ﻣختلف جاﻣعه لبنان را که ناش از تفکر و تﻼش استعمار فرانسه ود کم نموده و با افزایش خواستههای جمعیتهای
ً
خصوصا جنبش أﻣل و شیعیان لبنان و ایجاد تعاﻣل از طر ق گفتگو و تساهل ن ﻣسلمانان و ﻣسیحیان بخصوص
اسﻼﻣ
ﻣسیحیان و شیعیان ﻣس ر حرکت در جهت ایجاد وحدت و جلوگ ری از قتل و خونر زی و کشتار انسانهای یگناه را دنبال نماید.
او با تحمل تهمتها و دشمن ها همچون کوه در را ر طوفان حوادث لبنان ایستادگ نمود .ا ن ژوهش سع دارد با نمایش
بازتاب اندیشههای وی در جاﻣعه لبنان به ا ن رسش پاسخ دهد ،که وی چگونه با ا ن س ره فکری و روش عمل نه تنها خود را به
عنوان فردی کار زﻣا و ﻣعنوی در جاﻣعه لبنان ﻣﻄرح نمود ،بلکه بسیاری از ﻣشکﻼت و ﻣعضﻼت ن فرق و گروهها و ﻣذاهب را که
ناش از سوء رداشتها و شیﻄنتهای دشمنان و استعمارگران ود ،حل نموده و اتحاد را تا حدودی به جاﻣعه لبنان بازگرداند؟
اقداﻣات و فعالیتهای اﻣام صدر در لبنان ،در جذب ﻣردم به اندیشههای وی ﻣؤثر وده است .ا ن ژوهش با روش توصیف تحلیل
و کتابخانهای به فعالیتها اقداﻣات و اندیشههای اﻣام صدر رداخته است.

عنوان اصل

ژوهشگر

ررس رابﻄه اخﻼق و سیاست در س ره سید جواد حس ن
ناﻣ
نظری و عمل اﻣام ﻣوس صدر

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

ﻣوضوع

کارشناس ارشد

علوم سیاس

فعالیت های سیاس  ،اسﻼم و
اجتماع ،اخﻼق ،انﻘﻼب اسﻼﻣ
ا ران ،جنبش أﻣل

چکیده

ررس رابﻄه اخﻼق و سیاست در س ره نظری اﻣام ﻣوس صدر " راساس سخنران ها ،ﻣصاحبهها و ﻣکتوبات ﻣنتشر شده از اﻣام ﻣوس
صدر و همچن ن تحﻘیﻘات که در خصوص نظام فکری وی صورت پذ رفته  ،ﻣفاهیم اخﻼق و سیاست در اندیشه اﻣام ﻣوس صدر را ت
ﻣ نماید.

الﻄائفه الشیعیه ف لبنان  :اشکالیه
الهویه و الوجود و المسار  -قراءه ف فکر
صادق عفیف احمد
الصدر و ﻣشروعه
اﻻﻣام ﻣوس
التغ ری

دکترا

روابط

ن الملل

ن

جنگ داخل  ،شیعیان لبنان،
سوریه،
ﻣﻘاوﻣت،
لبنان،
فلسﻄ ن ،فعالیت سیاس

عنوان اصل

روش اﻣام ﻣوس صدر در
ﻣسلمانان و ﻣسیحیان

ژوهشگر

ﻘریب

جواد وفائی ﻣغان

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

ﻣوضوع

کارشناس ارشد

شناس
دن
)گرایش ادیان(

ادیان،
ﻣذاهب،
ﻘریب
ﻣسیحیان ،ﻣسلمانان ،اسﻼم،

چکیده

نزدیک شدن ﻣسیحیان و ﻣسلمانان به یکدیگر همواره از ﻣسائل وده است که عﻼوه ر تأکید فراوان در ﻣعارف دین  ،در طول تار خ
ن ز دغدغه ای رای رخ از عالمان وده و به ﻣنظور تحﻘق آن تﻼش بسیار نموده اند .در ا ن ﻣیان ی تردید ،اﻣام ﻣوس صدر از رجم
داران ا ن حوزه به شمار ﻣ آید .در ا ن ژوهش به دنبال آنیم تا به روش ﻘر ی ایشان که بخش عمدۀ آن از خﻼل حضور ایشان در
کشور لبنان به وجود آﻣده ،دست یابیم؛ روش که ضمن ﻣحفوظ ﻣاندن خﻄوط قرﻣز هردو د ن ،ﻘریب ﻣسلمانان و ﻣسیحیان ارﻣغان
آن به شما ﻣ رود .ﻻزم ود تا پیش از شناسا ی روش ایشان ،با ﻣبان ﻣعرفت وی در ا ن حوزه واقف شویم؛ ﻣبان ای که ﻣ توان آن
را در سه حوزه هست شناس  ،د ن شناس و انسان شناس جست :هم گرا ی تمام هست  ،نگاه ﻣتعال به حﻘیﻘت د ن و توجه به
کراﻣت انسان از جمله ﻣبان ﻣعرفت است که در ا ن سه حوزه به شمار ﻣ رود .در اداﻣه؛ ر نﻘش و ژگ های شخص ت ایشان اشاره
ای شده است که بدون شک ،در اجرا شدن ﻣوفق ا ن الگو ﻻزم است؛ و ژگ ها ی همچون سعۀ صدر ،ش وۀ رخورد با ﻣخالف ن ،ش وۀ
رخورد با روحان ون و ﻣردم ﻣسیح ،شناخت صح ح از جهان خارج ،رخورداری از اطﻼعات ادیان  .پس از احاطه ر ﻣبان ﻣعرفت و
همچن ن شناسا ی خصوصیات تأث رگذار ایشان ،روش ﻘر ی ا ن اﻣام ﻣظلوم بیان شده است؛ روش که نگاه غ ر تبعیض آﻣ ز به
ﻣسلمانان و ﻣسیحیان ،تاکید همواره ر وحدت ،بسترسازی رای از ﻣیان ردن نظام فرقه ای ،ارتباط با ﻣسیحیان و همچن ن رگزاری
نشست های ﻣشترک ،از حمله ﻣوارد آن به شمار ﻣ رود .در پایان ن ز آثار و نتا ج روش ا ن الگو بیان شده است که ﻣ توان به وجود
آﻣدن فضای ﻘریب ،رساندن ﻣعارف ناب اسﻼﻣ به گوش ﻣسیحیان ،بازسازی هویت شیعه ،همکاری ﻣسیحیان با ﻣسلمانان ،فراهم
شدن فضای گفتمان دین را رخ از آن پیاﻣدها دانست.

عنوان اصل

ژوهشگر

سیاست اﻣام ﻣوس صدر در قبال
حس ن آجورلو
اسرائیل و تاث ر آن در اوضاع کنون
ﻣﻘاوﻣت

ﻣﻘﻄﻊ

دکترا

رشته تحصیل

ﻣوضوع

سیاست
روابط ن الملل و اسرائیل،
ﻣﻘاوﻣت سیاس
دیپلماس

ورزی،

چکیده

بخش از ﻣﻘدﻣه :بخش از تداوم و بﻘای روند ﻣﻘاوﻣت ضد اسرائیل  ،ﻣرهون شخص ت اﻣام ﻣوس صدر است که اندیشه ها ،خدﻣات
و فعالیت هایش همچنان ﻣؤثر باق ﻣانده و زﻣینه ساز روزی ها ی رای آن شده است .ایشان که به عنوان ﻣرجﻊ دین شیعیان لبنان
در سال  ۱۹۵۹از ا ران به ا ن کشور ﻣهاجرت نمود ول به دلیل نیاز جاﻣعه خود به تحول آفرین در سا ر حوزه ها رداخت .به علت
و ژگ های ﻣنحصر به فرد ایشان از یک سو در ﻣد ریت و ره ری به اصﻼح اﻣور فرهنگ و اجتماع و اقتصادی و سیاس طایفه شیعه
لبنان اقدام کرد و از سوی دیگر از جایگاه ﻣهم در سﻄوح ﻣختلف از جمله فکری ،سیاس و خط ﻣش های کل در روند ﻣﻘاوﻣت ضد
اسرائیل رخوردار است .اﻣام ﻣوس صدر در ایجاد ساختار نظری و کارکردی ﻣﻘاوﻣت نﻘش ررنگ داشته به طوری که آثار و پیاﻣدهای
آن هنوز هم به چشم ﻣ خورد به طوری که در چارچوب ﻣﻘاﻻت ،سخنران  ،ﻣصاحبه با رسانه ها ،ﻣﻼقات ها با ﻣﻘاﻣات سیاس و دین
و عز همه ﻣهم تر اقداﻣات و فعالیت ها خویش به ت ن آرا و افکار خود در ﻣورد ﻣﻘاوﻣت رداخته است.

عنوان اصل

ژوهشگر

جایگاه و کارکردهای جماعت اسﻼﻣ در
نظام اجتماع اسﻼﻣ  :ررس و ت ن
ﻣجت ی احمدی
تجربه جماعت سازی اﻣام ﻣوس صدر
در لبنان

ﻣﻘﻄﻊ

کارشناس ارشد

رشته تحصیل

ﻣوضوع

فرهنگ و اطﻼعات جماعت سازی ،س ره اجتماع

چکیده

ﻣجموعه فعالیت های سیاس  ،فرهنگ  ،اجتماع  ،و تبلیغ اﻣام ﻣوس صدر در لبنان در قالب یک جماعت ایمان
نظم و نسق یافت .اﻣام ﻣوس ر ا ن باور ود که بدون طراح و تحﻘق یک جماعت ایمان که بتوان از طر ق آن
ن روهای اجتماع و ظرفیت های ﻣردﻣ را بس ج و سازﻣانده کرد نم توان روندهای ﻣوجود در جاﻣعه را تغ ر
و یا ه ود داد  .از اینرو ایشان تﻼش داشت تا با تحﻘق ا ن ایده بتواند س ر و روند حرکت جاﻣعه لبنان را تغ ر
دهد .از اینرو اﻣام ﻣوس صدر تمرکز فعالیت های خود را ر ایجاد روابط وندی و ساخت یا ی ا ن روابط در قالب
جماعت ایمان قرار داده ود .جماعت و جماعت گرا ی یک از رویکردهای نظام بخش اجتماع است که عمدتا
پس از گسترش بحران های ﻣدرنیسم همچون بحران فردگرا ی ،ی اعتمادی ،ﻣشارکت ،هویت و  ...بیشتر ﻣورد
توجه قرار گرفتند .جماعت یک ساخت ارتباط و اجتماع است که با تمرکز ر سﻄوح خرد و عین اجتماع به ایجاد
فضای تعاﻣل و ﻣشارکت هدفمند کمک کرده و در ن یجه تعلق و هویت اجتماع را ﻘویت ﻣ کند .جماعت ها
عموﻣا زندگ ﻣحور وده و در پاسخ به نیازهای اساس زندگ ش ﻣ گ رند .در ا ن پایان ناﻣه تﻼش شده است
با رویکردی جماعت گرایانه و روش داده ب یاد به ﻣﻄالعه و ت ن تجربه فرهنگ  -ارتباط اﻣام ﻣوس صدر در
لبنان رداخته شود.

عنوان اصل

ژوهشگر

الگوی الهیات اجتماع اسﻼﻣ در
اندیشه و آثار اﻣام ﻣوس صدر و شهید فاطمه ﻣریدی
ﻣحمد هشت

ﻣﻘﻄﻊ

دکترا

رشته تحصیل

د ن ژوه

ﻣوضوع
اسﻼم و اجتماع ،د ن شناس ،
اخﻼق اجتماع  ،صلح ،ادیان

ﻣوس صدر و ﻣحمد هشت دو تن از بارزتر ن اندیشمندان و ﻣصلحان ﻣسلمان ﻣعاصر هس ند که با رویکرد الهیات خود
ﻣسائل و ﻣعضﻼت اجتماع را شناسا ی کرده و در ی حل آن رآﻣده اند .حضور ا ن دو اندیشمند به طور همزﻣان در دو
حوزه نظر و عمل ،ضرورت ررس و ﻣﻄالعه آثار و اندیشه و نحوه عمل آنان را دو جندان نمونده است .ا ن رساله با توجه
به ادبیات ﻣوجود در ﻣوضوع الهیات اجتماع  ،و ﻣﻄالعه آثار و اسناد ر جای ﻣانده از صدر و هشت  ،با استفاده از روش
توصیف تحلیل و ت ن الگوی آنها از الهیات اجتماع اسﻼﻣ به کار بسته است .ﻣﻄالعه ابعاد انسان شناخت  ،اجتماع ،

چکیده

د ن شناخت  ،ﻣعرفت شناخت و اخﻼق اجتماع ا ن دو اندیشمند ،ﻣبان رویکرد اجتماع آنان به الهیات را تشکیل ﻣ
دهد .نگاه ارزشمند و کراﻣت ب یاد صدر و هشت به انسان ،رویکرد ﻣردم ساﻻرانه و دﻣوکراتیک آنان به جاﻣعه ،تفس ر انسان
گرایانه آنان از د ن و تلﻘ از د ن به عنوان آئ ن زندگ و ﻣبنای نظاﻣات اجتماع و ا زاری در تحﻘق بخشیدن به آﻣال و
آرزوهای بشری و رفﻊ آﻻم و دردها ،و در نهایت ،نگاه جاﻣﻊ آنان به شناخت و ﻣعرفت و توحه به سا ر ﻣنا ﻊ شناخت در کنار
ارزش شناس د ن ،به ﻣنظوﻣه ای از ارزش های انسان ﻣنجر ﻣ شود که در سایه آن ،رپا ی نظام عادﻻنه ﻣﻄلوب ﻣعنا ﻣ
شود .در نهایت ،الگوی الهیات اجتماع صدر و هشت  ،که حاصل الگوی الهیات تفس ر اجتماع است ،تحت عنوان »الگوی
الهیات اجتماع ﻣب ن

ر اﻣت واحده« تفس ر گردیده است.

عنوان اصل

ررس
صدر

آراء کﻼم اجتماع

ژوهشگر

اﻣام ﻣوس

سم را علمدار عل ی
اک ری

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

ﻣوضوع

کارشناس ارشد

شناس
شیعه
گرایش اسﻼم

ﻘریب ﻣذاهب ،گفت و گوی
ادیان ،زنان ،حکوﻣت ،جاﻣعه
صالح ،کﻼم اجتماع

چکیده

ن رشته است که به ررس حیات اجتماع انسان و عوارض و لوازم و تبعات آن به صورت ﻣجموعه ای به
الهیات اجتماع  ،دانش
هم وسته در قالب یک نظام ﻣعرفت ﻣ ردازد .ا ن دانش تﻼش ﻣ کند آن دسته از ﻣتون دین که به نحوی س ت خداوند را نس ت
به انسان در تار خ نشان ﻣ دهد از طر ق استدﻻﻻت عﻘل و فلسف و شواهد تاریخ و تجر ی ت ن کند .در ﻣیان اندیشمندان
دین  ،به یﻘ ن ،اﻣام ﻣوس صدر یک از شخص ت های رجسته ا ن عرصه است که هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل ،گام های
ﻣهم و ﻣوثری رداشته است .وی توانست به عنوان اندیشمندی عمل گرا و جاﻣعه گرا رابﻄه ای ﻣس ﻘیم ن د ن و وظایف دین با
ﻣﻘتضیات زﻣان نشان دهد .وی ر هم ن اساس ﻣیدان فعالیت های خود را در جاﻣعه ﻣتکثر و ﻣلتهب لبنان قرار داده است .ا ن رساله
تﻼش دارد راهکارها و عملکردهای اﻣام ﻣوس صدر را در اصﻼح جاﻣعه لبنان نشان دهد .وی ر هم ن اساس ﻣیدان فعالیت های خود
را در اصﻼح جاﻣعه لبنان نشان دهد .ایشان احیای عزت شیعه را از طر ق تاسیس ﻣوسسات اقتصادی و اجتماع و سیاس ﻣدنظر
قرار داده است .ﻣﻘاوﻣت اسﻼﻣ  ،گفت و گو و همزیست ادیان و ﻘریب ن ﻣذاهب و حضور اجتماع زن از دیگر اقداﻣات اﻣام است
که رگرفته از اندیشه های دین ایشان ﻣ باشدو در ا ن رساله رجسته شده است .از نظر وی جاﻣعه صالح جاﻣعه ای با جهان ب ن
اله و توحیدی است و راهکارهای رسیدن به ا ن جاﻣعه را تشکیل حکوﻣت با حاکم عادل و ﻣجتهد ﻣ داند و بﻘای ا ن جاﻣعه را
در ایجاد عدالت اجتماع و اجرای شریعت در جاﻣعه ﻣعرف ﻣ کند .ا ن ژوهش با روش توصیف  -تحلیل  ،به ش وه کتابخانه ای و
با ﻣراجعه به ﻣنا ﻊ کﻼﻣ  ،تاریخ و اجتماع صورت گرفته است و درصدد ﻣعرف الگوی ﻣوفق اﻣام ﻣوس صدر به عنوان یک پیشوای
دین جاﻣعه گرا به نسل جوان و جاﻣعه علم ا ران است .جستجو در آثار و عملکردهای اجتماع اﻣام ﻣوس صدر یک از هتر ن
ﻣنا ﻊ است در جهت اثبات ا ن ﻣسئله که اسﻼم شیع رخوردار از الهیات اجتماع قوی و همه جانبه ای است که ﻣ تواند جوابگوی
نیازهای ﻣختلف بشر در اعصار گوناگون و از جمله عصر کنون باشد.

عنوان اصل
الفلسفه ف الممارسه العلمیه :ﻣدخل
ال قراءه اﻻﻣام السید ﻣوس الصدر

ژوهشگر

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

ﻣوضوع

رباب صدر

دکترا

فلسفه

انسان ،فلسفه ،علم و د ن

چکیده

درس اﻹﻣام ﻣوس الصدر الفلسفة عند العﻼﻣة السید ﻣحمد حس ن الﻄباطبائي و ف إطار هده المدرسة اکتسب ﻣفاهیمه و آراءه
الفلسفیة الت تعود ف أصولها و جذورها إل ﻣدرسة صدرالمتأله ن.
ّ
تمزق داخل اﻹنسان ،و أقلﻘته حت  .أصابت حیاته بالیأس و
و کان الصدر توّ اقا لتغ ر البناءات الفلسفیة الت أوجدت حالة شرخ و
ً
ً
ﻣهما ف بلورة و صیاغة اﻻتجاهات الحدیثة و المعاصرة ف الفکر الدین  ،و ف انبعاث النهضة الدی یة
دورا
اﻷلم .فکان ﻣن الذ ن لع وا
داخل الجاﻣعات اﻹ رانیة .لهذا نهض ﻣﻊ عدد ﻣن زﻣﻼءه أﻣثال السید هشت و آذري قم و ﻣکارم ش رازي بمشروع إصﻼح المناهج
الحوزویة و شارک ف تأسیس ﻣجﻼت إسﻼﻣیة ﻣن قبیل ﻣکتب إسﻼم و ﻣکتب تش ﻊ.
ّ
أﻣا المرتکز الفکري الذي انﻄلق ﻣنه الصدر یﻘوم عل فرضیة ﻘول ّ
ﻻبد ﻣن أن یس ند إل
إن أي تحوّ ل ف الظاهر و البن الفوقیة
ً
ً
تحوّ ل ف اﻷسس و البن الفکریة التحیتة لﻺنسان .و یحمل الصدر ف هذا المجال أع ﻘادا راسخا بتماﻣیة الد ن و جاﻣعیته و شمولیته
ً
قادرا عل حل المشا المجتمﻊ اﻹنسان و ﻣا یشوب العﻼقات الدولیة ﻣن أزﻣات
ف بناء التصورات المعنویة و المادیة لﻺنسان ،و بکونه

و تعﻘیدات.
ً
لهذا نری عﻼقة جذریة و جوهریة ن حرکة الصدر الفکریة و حرکته السیاسیة و اﻻجتماعیة .ﻷنه یعت ر الفلسفة س ً
أساسیا لتﻄو ر
با
ً
أیضا.
المجتمﻊ
ّ
أن اﻹسﻼم یحمل ﻣنظوﻣة فلسفیة ﻣتکاﻣلة و ﻣنسجمة تظهر ترابط اﻹنسان و حرکته بالکون ،ف س رورته نحو
کما أکّد الصدر عل
الکمال ،و بانسجام فﻄري .لهذا حاول ﻘدیم خﻄاب جدید عل المستویات السیاسیة و اﻻجتماعیة و الوطنیة و الدی یة و اﻹنسانیة ،و
سع إل إیجاد الحلول المناسبة عل أساس ﻣن الد ن و الفلسفة و اﻷخﻼق.
و ف سیاق احتجاج  ،یلﻘ بالﻼئمة عل أولئک الذ ن ﻻ رون ف اﻹسﻼم فلسفة تنﻄلق ﻣن اهتماﻣات المجتمﻊ فیتجهون باتجاه
فلسفات ﻻتهتم بالجانب المعنوی لﻺنسان .و یع ﻘد بأن علینا رسم صورة واضحة عن فلسفة اﻹسﻼم حت ﻻنشعر بالفراغ.

عنوان اصل

ژوهشگر

گ ری جنبش حس ن حسن نژاد
ررس روند ش
اﻣل و تاث رات آن ر تحوﻻت لبنان ﻣغن

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

کارشناس ارشد

تار خ اسﻼم

ﻣوضوع

چکیده

جنبش اﻣل که در عر ی ﻣعنای آرزو ﻣ دهد و خود ابتدای کلمات عبارت افواج المﻘاوﻣه اللبنان است ،اول ن جنبش
نظاﻣ شیعیان لبنان است که پس از تﻼش های اﻣام ﻣوس صدر رای ساﻣانده اوضاع شیعیان در لبنان و
تاسیس ﻣجلس اعﻼی شیعیان تشکیل شد.در ا ن ﻣتن جایگاه شیعیان در لبنان و سپس نﻘش اﻣام ﻣوس صدر
در ه ود شرایط ا ن طایفه وتشکیل ﻣجلس اعﻼ ررس شده است .و همچن ن نﻘش ا ن جنبش در ﻣﻘاوﻣت علیه
اسرائیل و خروج ن روهای اسرائیل از جنوب لبنان و همچن ن روابط ا ن گروه با کشورهای ﻣنﻄﻘه ﻣﻄرح شده است.
در ا ن رساله به قراداد طائفه و نزول جنبش اﻣل از صف اول ﻣﻘاوﻣت لبنان و جایگزین حزب ا لبنان در ﻣﻘاوﻣت
علیه اسرائیل ﻣﻄرح شده است.

عنوان اصل

ﻣﻘﻄﻊ

ژوهشگر

الدور التنموی لجمعیه ﻣوسسات
اﻻﻣام الصدر )الخدﻣه الصحیه  -ﻣروه وسف دا خ
اﻻجتماعیه(
دراسه تجربه ﻣوسسات اﻻﻣام ﻣحمد
الصدر ف ﻣجال التربیه المختصه سویدان
ررس اندیشه ها و تأث ر اﻣام الهام
یاقوت
ﻣوس صدر ر جاﻣعه لبنان

نجیب
احمدی

رشته تحصیل

ﻣوضوع

توسعه اجتماع  ،شیعیان،
خدﻣات اجتماع  ،خدﻣات
هداشت

کارشناس ارشد

علوم اجتماع

کارشناس ارشد

جاﻣعه شناس
و ﻣوسسات ،آﻣوزش و رورش
آﻣوزش
رورش

کارشناس

ژوهشگری
علوم اجتماع

شیعیان ،لبنان

چکیده

اﻣام ﻣوس صدر ره ر شیعیان لبنان است که توانست با ز ر بنای فکری اسﻼﻣ وضعیت شیعیان لبنان را ار ﻘا دهد .لبنان کشوری
طایفه ای است که در آن زﻣان هر طایفه دارای تشکیﻼت و سازﻣان ودند به جز شیعیان که با وجود دارا ودن اکثریت جمعیت ،ﻣحروم
تر ن طایفه ودند .اﻣام ﻣوس صدر با ایجاد تشکیﻼت و سازﻣانده ﻣنظم ،شیعیان را به طایفه ای قوی تبدیل کرد و با طرح ﻘریب
ادیان و ﻣذاهب ،لبنان را به سوی یک همزیست ﻣسالمت آﻣ ز هدایت نمود و همچن ن با ایجاد سازﻣان اﻣل و جنبش ﻣحروﻣ ن،
ﻣﻘاوﻣت را در را ر اسرائیل در لبنان پایه ر زی کرد .در ا ن ژوهش از نظریات ره ری و انﻘﻼب استفاده شده است و هدف از آن به دست
آوردن ش وه ره ری اﻣام ﻣوس صدر به عنوان ره ری انﻘﻼ ی و چگونگ ایجاد وحدت در یک جاﻣعه ﻣتفرق است .روش تحﻘ ق ،اسنادی
و با کمک گرفتن از ژوهشگران ،کتب و اسناد ﻣعت ر تاریخ ﻣ باشد.

عنوان اصل

تحلیل بیانات اﻣام ﻣوس صدر از
ﻣنظر تکنیک های ارتباط

ژوهشگر

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

ﻣوضوع

کارشناس ارشد

علوم ارتباطات
اجتماع

ارتباطات ،لبنان ،ﻣﻄ وعات

چکیده

لبنان کشوری ﻣتکثر از فرهنگ و فرقه های دین ﻣتعدد است .از ا ن رو همواره همگرا ی و ایجاد انسجام ﻣیان
آحاد ﻣختلف ا ن جاﻣعه رای ره ران و اندیشمندان آن یک دغدغه ﻣهم ذهن و رفتاری وده است ۱۹ .سال تﻼش
ی وقفه اﻣام ﻣوس صدر از سال  ۱۳۳۸تا  ۱۳۵۷در کشور لبنان نشان داد که آگاه داشتن به چگونگ رقراری
ارتباط ﻣؤثر و گفت و گو به چه ش ﻣ تواند به ارتفاع سﻄح زندگ ﻣحروﻣان و شیعیان ا ن کشور کمک کند.
گفت و گو و ارتباطات رای اﻣام ﻣوس صدر به ﻣنزلۀ استرا ژی ن ود؛ بلکه هدف ایشان ود .ا ن اندیشمند با تکیه
ر ا ن که چگونه ﻣ توان با افراد و شخص ت های گوناگون ارتباط ﻣؤثر و دوسویه رقرار کرد با همه گفت و گو ﻣ
کرد .تحﻘ ق پیش رو؛ »تحلیل بیانات اﻣام ﻣوس صدر از ﻣنظر تکنیک های ارتباط « با تمرکز ر تحلیل ۱۰
سخنران اﻣام ﻣوس صدر به نگارش درآﻣده است .ا ن تحﻘ ق از نوع هدف کار ردی است و داده های آن به ش وه
کتابخانه ای و اسنادی جمﻊ آوری شده است .همچن ن داده های ا ن ژوهش از نوع توصیف و تحلیل کیف
ررس شده است.

عنوان اصل

الگوی تبلیغ اﻣام ﻣوس صدر در
تعاﻣل با شیعیان لبنان

ژوهشگر

نرگسدیده خان

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

کارشناس ارشد

تبل غ
ارتباطات
فرهنگ

ﻣوضوع

و

شیعیان،
الگوسازی

تبلیغات،

چکیده

توصیف و ت ن الگوی تبلیغ ﻣبلغان ﻣوفق و تاث رگذار ﻣعاصر به و ژه در سﻄح ره ری جاﻣعه اسﻼﻣ به دلیﻼشتراک شرایط فرهنگ
و اجتماع با زﻣان حال اهمیت دارد .با ررس ش وههای تبلیغ ایشان ﻣیتوان الگوهایمناسب رای پاسخ به نیازهای تبلیغ جاﻣعه
به دستآورد .تجربه اﻣام صدر در لبنان با رویکرد جدید ایشان به اﻣرتبل غ نگرش جدیدی در تبل غ د ن به وجودآورد .ت ن ابعاد ا ن
تجربه تبلیغ ﻣیتواند نوید دهنده طراحیالگو ی کارآﻣد از تبل غ د ن باشد.هدف از ا ن ژوهش پاسخ به ا ن رسش اصل است که
الگوی تبلیغ اﻣام صدر در تعاﻣل با شیعیان لبنان چگونه وده است .در ا ن ژوهش از روش تحلیل ﻣضمون استفاده شده است .رای
گردآوری و شناسا ی ﻣضاﻣ ن ﻣرتبﻄبا الگوی تبلیغ اﻣام صدر ابتدا ﻣبان نظری و دیدگاه های ﻣختلف اندیشمندان اسﻼﻣ ررس
شد ،سپس با ررس و ﻣﻄالعه کاﻣل دوره  ١٢ﻣضمونهای ﻣرتبط استخراج و کدگذاری گردیدهاست « .گام به گام با اﻣام » جلدی تا ج ا ن
ژوهش نشان ﻣیدهد که الگوی تبلیغ اﻣام صدردر تعاﻣل با شیعیان لبنان ﻣب ن ر  ٥ﻣضمون غالب ١٨،ﻣضمون سازﻣاندهنده و
 ٢٠٣ﻣضمون پا های است .روابط ﻣیان ا ن ﻣضمونها ن ز در قالب شبکه ﻣضاﻣینارائه شده است که ﻣیتواند به عنوان الگوی تبلیغ
اﻣام صدر شناخته شود .ررس ﻣجموعه سخنران ها ،ﻣﻘاﻻت ،پیاﻣها و فعالیتهای اﻣام ﻣوس صدر نشان ﻣیدهد ،ایشان الگوی ﻣتفاوتیاز
تبل غ د ن ارائه ﻣیکند .درباره و ژگ های ﻣبلغ اسﻼﻣ از ﻣنظر اﻣام صدر باید گفت ایشان ﻣبلغ را یک ﻣصلحاجتماع ﻣیداند و با
تاکید ر توجه به عدالت طل ی از سوی ﻣبلغان ،آنان را ر اس ﻘاﻣت در راه تبل غ فراﻣیخواند.هدف اﻣام ﻣوس صدر از تبل غ د ن را
ﻣیتوان رورش انسان در راه کمال عنوان کرد .ایشان نﻘش اصیل عالم دینرا انسان سازی و ترب ت انسان ﻣیدانس ند .ایشان رای رسیدن
به اهداف تبلیغ خود از دو ا زار بیش از ا زارهایدیگر هره ﻣ ردند که شاﻣل ا زار سخنران و ا زار گفتگو ﻣیشود .ایشان ر ضرورت
گفتوگو ،در جاﻣعه ﻣتکثرلبنان تاکید ﻣیکنند و ارتباط و گفتگو را ا زار پیشرفت و یادگ ری ﻣ دانند .ش وههای تبلیغ اﻣام صدر را
ﻣیتواندر  ٥روش کل شاﻣل تساﻣح و سهل گ ری  ،استفاده از د ن در اﻣور زندگ  ،تبل غ عمل ﻣب ن ر خدﻣت ،تبل غ ﻣب ن ر فﻄرت
و الگوسازی دسته بندی کرد .از دیگر و ژگ های رجسته اﻣام ﻣوس صدر در ﻣخاطب شناسیدر تبلیغات ،ﻣﻄالعه ﻣیدان ﻣسائل اجتماع
و شناخت ﻣخاطب وآشنا ی با نیازهای روح آنان ود.

عنوان اصل

اﻣام
نﻘش شخص ت
ررس
ﻣوس صدر در تحوﻻت سیاس
اجتماع لبنان

ژوهشگر

عباس
استوار

ﻣﻘﻄﻊ

بخش

کارشناس ارشد

رشته تحصیل

ﻣوضوع

علوم سیاس

چکیده

تﻼش ها و ﻣوفﻘیت اﻣام ﻣوس صدردرار ﻘای جایگاه شیعیان و دیگر طوایف لبنان در طول  ١٩سال فعالیت وی در
ا ن کشور و نﻘش کار زﻣاتیک وی در تغ ر ش وه نگرش اقوام و گروه های ﻣختلف در جاﻣعه ﻣتنوع لبنان ،انگ زه ای
شد رای ررس نﻘش شخص ت اﻣام ﻣوس صدر در تحوﻻت سیاس – اجتماع لبنان تا به ا ن وسیله الگوی
فعالیت وی به دست آید .ا ن تحﻘ ق رای پاسخ دادن به ا ن سوال که نﻘش اﻣام ﻣوس صدر در تحوﻻت سیاس
– اجتماع لبنان چه ود؟ شخص ت وجودی اﻣام ﻣوس صدر ،ش وه رفتار ،گفتار ،ظاهر ایشان .در جذب همگرا ی
و گروههای ﻣذه ی – سیاس لبنان چه تأث ری داشت؟ انتخاب شد و با توجه به اینکه اﻣام ﻣوس صدر به عنوان
یک روحان شیعه رای اول ن بار از رخ ابداعات و اقداﻣات تشکیﻼت استفاده کرده ود رای ررس فعالیتها،
نظرات و ش وه رفتار وی روش کتاب خانهای انتخاب شد.در ا ن تحﻘ ق وضعیت تاریخ  ،سیاس  ،اجتماع  ،اقتصادی
و فرهنگ قلمرو ﻣکان یعن لبنان و آثار آن ر ش گ ری نهضت زرگ اﻣام ﻣوس صدر ررس و در اداﻣه در دو
ﻣرحله زندگیناﻣه اﻣام ﻣوس صدر قبل از هجرت به لبنان و حضور  ١٩ساله وی در ا ن کشور ﻣورد تحﻘ ق و ررس
قرار گرفت .یافته های تحﻘ ق نشان داد که اﻣام ﻣوس صدر با داشتن و ژگ های شخص ت خاص از جمله یک
انسان کار زﻣاتیک ،ﻣصلح اجتماع  ،یک فرد اخﻼق گرا و اعتدال گرا به ﻣثابه یک روحان ﻣجتهد با سازﻣانده
فعالیت های تشکیﻼت ابتدا جاﻣعه فرودست شیعه در لبنان را به طایﻘه قدرتمند تبدیل کرد در کنار آن توانست با
اثرگذاری خاص و استفاده از روش ﻘریب ﻣذاهب تعصبات ﻣذه ی در جاﻣعه لبنان تا حد توان خود کاهش دهد و
با هره گ ری ازا ن روش جاﻣعه ﻣصرف لبنان را به جاﻣعه ﻣﻘاوم در را ر تجاوزات اسراییل تبدیل کند .وی در نهایت
با بازسازی هویت شیع اقدام به ﻘویت نهادهای ﻣر وط به شیعیان کرد که با هم گرا ی و حفظ وحدت توانس ند
در را ر تهاجم های داخل وخارج در ا ن کشور ایستادگ کنند.

عنوان اصل

ژوهشگر

ررس تحلیل ﻣبان قرآن روا ی انسیه
اسکاف
آراء اجتماع اﻣام ﻣوس صدر

سادات

ﻣﻘﻄﻊ

رشته تحصیل

ﻣوضوع

کارشناس ارشد

علوم قرآن و
حدیث

تفس ر ،قرآن
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سید ﻣوس صدر یک از ﻣتفکران و ﻣصلحان ﻣسلمان است که با آگاه از ﻣﻘتضیات و شرایط زﻣان خود خدﻣات ﻣاندگاری از خود به
جای گذاشت .او با ابتکار عمل و خﻼقیت ،هره ﻣندی از علم روز ،سعه صدر ،حرکات و رناﻣه های تدریج و ﻣنظم ،ﻣسائل و ﻣعضﻼت
اجتماع را به خویب شناسا ی نموده و در ی حل آن رآﻣد .حضور ا ن اندیشمند به طور هم زﻣان د ردو حوزه نظر و عمل ضرورت
ررس و ﻣﻄالعه آثار و اندیشه و نحوه عمل وی را دوچندان کرده است .ژوهش حاضر با استفاده از ا زار کتابخانه ای و ر اساس روش
تحﻘ ق توصیف تحلیل و ﻣﻘایسه ای و به ﻣنظور ت ن و دسته بندی آراء اجتماع اﻣام ﻣوس صدر درصدد است نشان دهد ﻣبان
و اصول ا ن اندیشه ها رخاسته از قرآن و روایات اهل ب ت )عل هم السﻼم( وده است .رای دس یا ی به ا ن ﻣنظور ابتدا با تحﻘ ق و
تفحص در آثار اﻣام صدر ﻣهم تر ن اندیشه های اجتماع او ﻣشخص و ر اساس ﻣفاهیم شاخص علوم اجتماع دسته بندی شد.
سپس ﻣبان قرآن و روا ی ا ن آراء ت ن و با دیدگاه ﻣفسران اجتماع قرآن و شارحان حدیث ﻣﻘابله گردید .ژوهش پیش رو به ا ن
ن یجه دست یافته که اهم آراء اجتماع اﻣام ﻣوس صدر حول ﻣحور انسان و در جهت تولید و ﻘویت سرﻣایه اجتماع و ﻣولفه های
اصل آن یعن »اعتماد اجتماع « و »ﻣشارکت اجتماع « است .در اندیشه اﻣام ﻣوس صدر عﻼوه ر »اعتماد اجتماع « و »ﻣشارکت
اجتماع «» ،کراﻣت انسان« ﻣهم تر ن ﻣؤلفه تولید سرﻣایه اجتماع و »آرﻣان خواه « اساس تر ن راهکار رای حفظ و تداوم سرﻣایه
اجتماع است .در نظر او ﻣؤلفه »سازﻣانده « ن ز با ایجاد نظم ،هماهنگ و همسو ی انسان با هست او را هره ﻣند از ﻣنا ﻊ بالﻘوه و
بالفعل ﻣ نماید که حاصل سرﻣایه اجتماع است .ﻣبان اندیشه های اﻣام ﻣوس صدر در بیشتر ﻣوارد ﻣس ند به آیات قرآن و روایات
اهل ب ت عل هم السﻼم وده و در ﻣواردی عﻼوه ر ﻣس ندات دین پایه و اساس علم دارد .در ﻣوارد زیادی رداشت های اﻣام صدر از
آیات و روایات همانند ﻣفسران و شارحان حدیث ،در ﻣواردی دیدگاه او تکمیل کننده نظرات آنان و در ﻣواردی هم نظرات اﻣام ﻣوس
ً
کاﻣﻼ ﻣتفاوت وده و نوآورانه ﻣ باشد .با ررس اجمال دیدگاه اﻣام ﻣوس صدر در تفس ر  ۲۵آیه و شرح  ۷روایت و قیاس با
صدر
نظر ﻣفسران و شارحان ﻣنظور ﻣ توان گفت در بیشتر ﻣوارد دیدگاه اﻣام ﻣوس صدر با نظر ﻣفسران قرآن و شارحان حدیث همانندی
داشته ،در  ۸ﻣورد از آیات و  ۳ﻣورد از روایات اﻣام ﻣوس صدر دیدگاه نوآورانه و بد ﻊ ارائه کرده است.

