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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مقدمه

دسترسی به استتاد بتراه گانتان مرتدور      معاصر دوران بی تردید در 

از استاتید    بهره مندهامکان  ط به گونه اه نای باشد که گاه نیست و شرای

د بته عتام     یکی از بهترین راگهاه ورو راداشته باشند،تواناند در علوم دینی 

توجه به این امر ضرورت رگ  اسالم می باشد ،علااء بز ، مطامعۀ کتب 1دینی

 مطامعه راباید متوجه باشی   مطامعۀ کتب دینی را ناایان می کند، عالوه بر آن

گاچنتین  از کجا آغاز کنی  و در ابتداء امر با چه کتابی انس برقرار ناائی  ، و

 . به کجا باید خت  گردد   که انتخاب ناوده ای  یسیر مطامعاتی خاص   بدانی 

 جزوه حاضر بتر آن استت ضترورت مطامعته را گوشتزد کنتد وچنتد       

ام   دینی یاره می ناایتد ،  خواننده را در ورود به عکه سیرمطامعاتی مناسب 

 .  را ارائه کند

                                 
 رجوع شود به جزوه عالم انسان دینی ـ استاد طاهرزاده  1
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 چند نکته در ضرورت مطالعه :

 :به دو دسته کلی ترسی  میشود عل  – 1

  است ، کته  درِک یا عامِء نزد مُکه حضور صورت شی علم حصولل     – الف

 )مثل عل  به مفهوم درد(به آن عل  اکتسابی نیز می گویند .

درِک یا عامِ  است ، که بته  که حضور خود شیء نزد مُ علم حضلری   – ب 

)مثل درد داشتن که عل  حضوره به درد استت  آن عل  م دُنی نیز می گویند .

  حضور خود درد نزد من(یعنی 

وعی کسب عل  است که در واده علت   مطامعه  نبا توجه به ترسی  فوق 

و معلوم  عل  حضوره که اتحاد عامِ براه رسیدن به د ، اما حصومی می گنج

و عل  است ، شرایطی الزم است تا اینکه فرد به مراتب بااله این عل  دست 

کته از  اطاعت از دستتورات شتریعت استت ،    این شرایط پیدا کند . از جاله

،نفس انستان آمتادگی ورود بته عتام       وحطریق عال به شریعت و تربیت ر

حضور را پیدا می کند.اما بی تردید عال به شتریعت در گترو فهت  صتحی      

 و فه  شتریعت  ستشریعت است و عال به شریعت مردمه ورود به طریرت ا

نیاز به عل  حصومی صحیحی دارد که ما را در رسیدن به حرایق عام  قتد   

 ن بته مراتتب عامیته علت  حضتوره     رسید براهیاره نااید ، به گاین علت 

فتراگ    نیل بته ایتن مرصتود   را براه  نیازمند عل  حصومی گستی  تا شرایط 

مطامعه است و مطامعه ختوب   ،نااید ، و گفتی  که یکی از راگهاه کسب عل 

تا اینکه ما آمادۀ ورود به عام  قد  و و درست شرایطی را فراگ  می نااید 

 غیب بشوی  . 
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ۀ ارتباط با تفکرات علااء می باشد ، مذا اگتر عتامِ    مردم ،مطامعه – 2

دینی  ارتباط خوبی با عام   مجردات برقرار ناوده باشد ما نیز این امکتان را  

با عام   قد  ارتبتاط برقترار    ،و آثار او تفکرات  ءمطامعه داری  که به کاک

 ناائی  . 

المتۀ  امبته این ارتباط بستنی بته رترو وجتوده متا دارد ، متثال  ، ع     

  قتد   عتام  اعلی مراتتب  قرآن با  توانسته بودند از طریق  طباطبائی ) ره ( 

     گائیکته  یکتی از بهتترین ستیر     به گاتین خاطرمعترتدی   ارتباط برقرار کنند ،

نااید سیر مطامعاتی تفسیر قتیم    را وارد  یک عام   دینی مطلوبمی تواند  ما

بتا   کته عالمته ) ره (    را طریری اانامایزان است ، اما آیا گاه می توانند  گ

ایتن    شتدت و ضتع   ؟ مستلاا    بپیااینتد برقرار کرده اند  ارتباط عام   غیب

د ارتباط بستنی به ررفیت وجوده ما دارد و این ررفیت ایجتاد ناتی گترد   

 ، زیرا شریعت مردمۀ طریرت است .  منر از طریق اجراء دستورات دین

وح است و به خاطر گاین امتر  باید متوجه  بود که مطامعه غذاه ر پس

نباید سراغ گر کتتابی رفتت و    اب کتاب کاال دقت را ناود . و باید در انتخ

کند بلکه نه تنها ما را وارد عام   دینی نای  آنرا مطامعه ناود چه بسا کتابی که

ما را به سوه عام   غیر دینی حرکت بدگد ، از ایتن رو بعضتی از کتابهتا در    

مطامعته  کته  ضامّه ) یعنی گاراه کننده ( می باشتند .   شریعت معروو به کتب

،  بعضتی از   استاین نوع از کتب براه غیر متخصصین فن حرام فرهی  ونشر

وارد عام  غیر دینی نکنند ومی می توانند ذگن متا را بته   کتب نیز شاید ما را 

باعت   و تصورات مختلفی را براه ما ایجتاد ناایتد کته     خود مشغول ناایند
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ذگن می گردد و در نتیجه ما را از ارتباط با سیر مطلوب محتروم  آشفتنی 

 .  به خرج دادپس در انتخاب کتاب باید کاال دقت را  می نااید.

با یک سیر مطامعاتی صحی  و عایق متی تتوانی  مشتکالت قتوۀ      – 3

دارد .  دنبتال را به  1خیال خود را اصالح ناائی  ، اصالح خیال ، اصالح عرل

بتا   دا خیال را درست اصتالح نکنتی   م بر عرل است و اگر ابتزیرا خیال مرد

یک عرل ناقص و از نظر وجوده در مرتبه ضعی  روبترو گستتی  ، امتا بتا     

ات اصالح خیال را فتراگ  ناتائی  .   دممطامعۀ کتب دینی عایق می توانی  مر

قوۀ خیال  که جایناه تصورات ما از عام  و آدم استت بایتد درستت شتکل     

            از اراده گتاه صتحی  نیتز    مینته ست  ز این امتر اصتالح گتردد ،   ر بنیرد و اگ

و اراده گاه صحی  منجر به عال صحی  و مطابق با نظام تکوین  می گردد .

 می تواند بدون استبرزخ عام   می گردد ، مذا فرد در خیال منفصل که گاان

 مشکلی طی طریق نااید .  گر گونه

دستۀ راگره و  2ست که حوا  ما به نکته اه که قابل ذکر است این ا

گاان حوا  پنجنانه است کته در   نی ترسی  می گردد ، حوا  راگره باط

ابتدا توسط حس مشترک براه نفس قابل درک می باشد ومتی بتراه حفت      

نیازمنتد قتوۀ خیتال متی      که توسط حس مشترک درک شده اند ر جزئیوَصُ

می نااید . ما بین قوۀ عاقلته و  باشد و بعد صورت کلی آنرا قوۀ عاقله انتزاع 

ره استت کته قابتل درک حتوا      وَقوۀ واگاه است که مُتدرِک صُت   ، خیال

                                 
یکی است ، بلکه عقل به معنای گرایش دهنده عقل در دیدگاه ما غیر از هوش و عقل تکن  1

 انسان به بندگی و کسب کننده بهشت قیامتی است.
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گاانند احساسات عاطفی مثل احسا  محبت به کسی  ،پنجنانه نای باشد

به این قوه عرل ضعی  یا چیزه یا احسا  نفرت و کینه از کسی یا چیزه ، 

 ه می شود .شده گ  می گویند که گاگی با عرل نیز اشتبا

داری  که فرمودند : به کثرت ناتاز و روزۀ  در روایتی از پیامبر اکرم  

کسی نناه نکنید بلکه ببینید که عرل او چنونه است ، این روایتت متا را بته    

اصالح عرل دعوت می کند ، زیرا اگر عرل اصالح گتردد عاتل ارزپ پیتدا    

 می کند در غیر این صورت ارزشی ندارد . 

معاتی عایق دینی باع  ایجاد مردمته اه بتراه ورود بته    سیر مطا – 4

یک سیر عالی صحی  می گردد ، زیرا نظر مردم بتر عاتل استت ، و عاتل     

 صحیحی صورت نای گیرد منر با اعترادات صحی  ، مذا در روایتی از پیامبر

یعنی عالها بته نیتهتا وابستته     «یاتعاالُ بامنّانّاا اال»آمده است که : اکرم

 نیت گر چه با ارزشتر ، عال نیز با ارزشتر است . است ، و 

ان و گافکر آن عامِ  شد و بتراه  بباید گاز اثریک عامِ  در مطامعهِ – 5

آن  بته  و براه ورود  ره باید وارد عام   آن عامِ  شوی این گازبانی و گافک

،  ی پیتدا کنتی   آن عامِ  آگاگ مبانی فکرهاصطالحات آن عل  و هعام   باید ب

 آن عل  را پیدا نخواگی  کرد .  توان فه  صحی یر این صورت در غ

 جفت بدحاالن و خلش حاالن شدم    من به هر جمعیت  ناالن شدم      

 ت اسرار منساز درون من نَجُ        هر کس  از ظن خلد شد یار من  

 یک سیر مطالعات  قلی باید ملاردی را در نظر داشت    ورود به برای – 6 

 اده و اننیزۀ الزمار – 1
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 برنامه ریزه بلند مدت – 2

   گدو معین – 3

 توکل بر خداوند – 4

برنامه ریزه بلنتد متدت را    اراده الزم براه عال بهاننیزه و و توانائی براه اینکه

چترا کته شتیطان     وسه گاه شیطانی را از خود دور کنی ،  باید  وس داشته باشی 

        امتر جتز بتا توکتل بتر خداونتد میستور       و این  سد راه اراده گاه بزرگ است.

 نای باشد .

   با توجه به تذکرات ششنانه مذکور دو سیر کلی را معرفی می ناائی :

 

  دینی :سیر مطالعاتی  -الف 

 این مطامعات به چند دسته ترسی  می گردد : 

 

 ؛ سیر مطامعاتی معرفت امنفس : دستۀ اول – 1

 سطح یک  -الف

 اثر استاد اصغر طاگرزاده()جوان و انتخاب بزرگ .1

 اثر استاد اصغر طاگرزاده()ده نکته از معرفت النفس .2

 )اثر استاد اصغر طاگرزاده( آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین  .3

 )اثر استاد اصغر طاگرزاده( انسان از دیدگاه اسالم  .4

 )اثر استاد اصغر طاگرزاده( «شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری» از برهان تا عرفان .5

 )اثر استاد اصغر طاگرزاده( هدف حیات زمینی آدم   .6
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 ) آیت ا... محاد شجاعی (  انسان و خالفت الهی  .7

  )اثر استاد اصغر طاگرزاده(  معاد بازگشت به جدی ترین زندگی .8

 سطح دو _ب

 ( اثر استاد طاگرزاده ) شرحمعرفت النفس وال . 1

  بته صتورت    ») آیت ا... جواده آملی ( ترکهن با تحریر تمهید القواعد . 2

  «جزوه درسی تنظی  شده است

                   ( آیت ا... محاد شجاعی اثر« ) مبانی نظره تزکیه»  مقاالت جلد اول . 3

 و امحکاه  ایهدب هاهکتاب توصیه می شود قبل از شروع سط  دو   1نکته

در فلسفه اسالمی بتا نوارگتاه   ( "ره"نهایه امحکاه )اثر عالمه طباطبائی

درسی استاد غالمرضا فیاضی کتار شتود . تتا بتا اصتطالحات فلستفی       

 آشنائی بهتره صورت بنیرد. 

  در کنار کتاب معاد بازگشت به جتده تترین زنتدگی کتتاب    : 2نکته      

ی نیز مطامعه عاز آیت ا... محاد شجا « معاد یا بازگشت به سوه خدا »

 گردد .

 ستامه   5ر مطامعاتی معرفت امنفس یک برنامۀ حتداقل  در سی : 3ه نکت

ه با صبر و حوصله و بدون عجلته مباحت  را یکتی پتس از     ک نیاز دارد

دینره پینیره ناوده ودر صورت امکان در گروگهاه چند نفره مباحثه 

تاام کتابی، کتاب بعتده را شتروع ننااینتد تتا انشتاا...      اناایند وقبل از 

 .  نتیجه مطلوب حاصل شود
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     )تفسیر قرآن(دستۀ دوم – 2

موستوه   آیت ا...مطامعۀ یک دور کامل ترجاۀ تفسیر امایزان ) ترجاۀ 

جاینتاه تفستیر    ان بته جتزوۀ  ، براه مطامعۀ امایتز  توصیه می شود گادانی (

 استاد طاگرزاده مراجعه شود .  اثر استفاده آنروپ  امایزان و

ستط  یتک   بعد از پایتان   امایزان این است که  پیشنهاد ما براه مطامعه

مطامعاتی خود قرار بدگیتد .  ، مطامعۀ امایزان را در برنامۀ  سیر معرفت امنفس

 22ستال یکتدورۀ    4امتی   3با مطامعۀ روزانه یک ساعت امایزان در حتدود  

جلده امایزان تاام می شود. امبته امایزان حتاا  باید از جلد اول آغاز گردد ، 

ایتزان در چنتد جلتد اول نهفتته استت و در      زیرا اصل مطامب کلیتده در ام 

 .  شودجلدگاه بعده رجوع به مباح  گذشته می 

جلد اول امایزان در مرابل خود تفسیر مخامفی بته نتام    12بعالوه اینکه 

امانار را دارد ، این تفسیر به شدت به مرابلۀ با مکتب تشیع برخواسته استت  

،  حدود نیای از قرآن شدهیر مؤفق به تفس تنها ومی از آنجا که صاحب امانار

 ،رقیبی قوه گاچتون او دارد   در این بخش از قرآن عالمه ) ره ( از آنجا که

جلد اول به بهترین نحو ارائته متی دگنتد .     12معارو عامیۀ تشیع را در این 

              امبته این امر کامال  فرع بر امایزان است ، زیترا امایتزان شتاا را وارد عتام ای     

ند که شاا را متصل به عام   قد  می نااید و این دمیلی استت کته متا    می ک

 .  خواندن امایزان را داری  اصرار بر
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 تستنی   کنار مطامعۀ امایزان حتاتا  از تفستیر   ضان توصیه می شود در

بر تفسیر امایزان می باشد استتفاده  اثر آیت ا... جواده آملی که نوعی شرح 

 گردد . 

     (شناس امام  دستۀ سلم ) – 3

 مبانی ، معرفتی مهدویت . 1

 کربال مبارزه با پوچی ها .  2

 .  جایگاه ومعنی واسطه فیض3

 . دعای ندبه زندگی در فردایی نورانی4

 ( کتاب اثر استاد طاگرزاده می باشد 5این )  . مقام لیلة القدری فاطمه زهرا5

  «(ره » ) اثر عالمۀ تهرانی  جلد امام شناسی 11 . 6      

 

نکتۀ قابل ذکر اینکه در زمینه کربال مطامعات ویژه اه نیازمند است کته  

اثر دکتر سید جعفر شتهیده  ین حسبهترین شروع با کتاب قیام اباعبدا...ام

  می باشد . 
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 سیر مطالعاتی جریان شناسی :  -ب

 

    یتاریخ سیر مطالعات – 1

 الف   تاریخ اسالم  

 ر مرحوم دکتر آیتی ( تاریخ پیامبر اسالم ) اث – 1 

 1(جلده تاریخ ایران اسالم ) اثر استاد رسول جعفریان 4مجاوعۀ  –  2 

 سیرۀ پیشوایان ) اثر مهده پیشوائی ( – 3 

 کتب دکتر سید جعفر شهیده  – 4 

 : ب   تاریخ معاصر

 تاریخ تحوالت سیاسی ایران ) دکتر موسی نجفی ( – 1 

 سیاسی ایران ) استاد رسول جعفریان (یانها و سازمانهاه مذگبی و جر – 2 

 دپور (سیر تفکر معاصر ) دکتر محاد مد – 3 

 د در ایران ) دکتر موسی نجفی (دفلسفه تج – 4 

 ردوست (  د حسین فرهور و سروط سلطنت پهلوه ) خاطرات ارتشب – 5 

 غرب شناسی :  سیر مطالعات – 2

 کتب استاد طاهرزاده   – الف

 ز دریچه بینش توحیده  تکنوموژه اگزینش   -1

 علل تزمزل تادن غرب – 2

                                 
تاامی کتب استاد رسول جعفریان بدمیل اینکه در بح  تاریخ اسالم متخصص و صاحب نظرمی باشند   1

 قابل اعتنا و اعتااد می باشد .
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 فرگنگ مدریته و توگ  – 3 

 تادن زائی شیعه   – 4 

 کتب شهید آوین      – ب

 مبانی تادن غرب و توسعه -1

 آغازه بر یک پایان و .....  – 2 

 کتب دکتر سید حسین نصر   –ج

 و دنیاه متجدد مسلاان جوان – 1 

 متجدداسالم و تننناگاه انسان  – 2 

 انسان و طبیعت – 3 

 نیاز به عل  مرد  – 4 

 معرفت و معنویت و .......  – 5 

 دپلر ) ره (  ددکتر محمد م مرحلم کتب – د

 سیر فرگنگ و ادب در ادوار تاریخی – 1 

 خود آگاگی تاریخی و .....  – 2 

 کتب دکتر رضا داوری اردکان    – وه

 دربارۀ غرب  – 1

 ؟فلسفه چیست –2

 ا و راه دشوار تجددم – 3

 دربارۀ عل  – 4

 فرگنگ ، خرد و آزاده و ....  – 5
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 سید عباس معارف ) ره (   مرحلم کتب – و

 نناگی دوباره به مباده حکات أُنسی و ....  از جاله

 کتاب مرحلم سید احمد فردید ) ره (    – ز

دیدار فّرگی و فتوحات آخر امزمان ) پیتاده شتده نوارگتاه ستخنرانی     

 (( )رهدکتر مددپور مرحوم ان توسطایش

 کتب رنه گنلن   –ح

 بحران دوران متجدد – 1 

 سیطرۀ کایت  – 2 

 کتب شهریار زرشناس   – ط

 نیهیلیس  و ....  – 2دربارۀ غرب  – 1 

 .  وانتشارات ملعلد کتب اسماعیل شفیع  سروستان   – ظ

  کتب نشر صبح   – ک

 و .....اسالم و تجدد ) مهده نصیره (  از جاله

 علم و دین ) ایان باربلر (کتاب  – ل  

 کتاب نقد فلسف  غرب ) اتین ژیلسلن (– م  

  آثار نیچه – ن  

 گردهیمارتین  آثار – س

 کتب تاریخ فلسفه   – ع

)به صورت جزوات درسی ) استاد طاگر زاده ( غرب تاریخ فلسفه – 1 

 تنظی  شده است(
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 دنیاه سوفی ) یوستین گردر ( – 2 

 تاریخ فلسفه ) ویل دورانت ( – 3 

 ) فردریک کاپلستون ( جلده  9تاریخ فلسفه  – 4 

 زمینته غترب شناستی     تخصصتی  در   مطامعات اایل بهتکسانیکه    1نکته

ستید   دکتتر شهید آوینتی و  نند فرط کتابهاه استاد طاگرزاده ،می توا ،ندارند

 حسین نصر را کار ناایند. 

 ی باید متوجه این امر بتود کته نرتادان    در سیر مطامعاتی غرب شناس  2نکته

گایدگره گتا    – 3ت گراگا نس – 2پُست مدرن گا  – 1دستۀ :  3غرب به 

 با تفاوتهائی مواجه است . کدام ترسی  می گردند که نرد گر 

 

 
 علیه تلکلت والیه انیب؛ والحمدهلل ربّ العالمین                                           

 سید حسین حسین                                                  

 مرکز پژوهشهای مدرسه علمیه عالمه مجلس )ره(

   66تابستان                                                    

 

 

  


