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  برداري، ترجمه، اقتباس و... نامه اعم از چاپ، تكثير، نسخه كليه حقوق اين پايان

  براي دانشگاه معارف اسالمي محفوظ است، نقل مطالب با ذكر مأخذ بال مانع است.
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  به متقدي
  

  (عج) »اهللا االعظم بقية «حضرت  به خصوصرا به چهارده معصوم (ع)  يقتحق ينثواب ا«
مدافعان  يژهو (عج) به »مهدی«حضرت  يينها يروزياسالم از آغاز تا پ يو جميع شهدا

  »كنيم. مي يمتقد »شيخ عباس خمرب دزفولی«(ع) و روح مرحوم عالمه  يتب حرم اهل
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  تشكر و قدرداني
  

المسلمين  االسالم و زحمات اساتيد گرامي حججدر اينجا بايد از 

كه با  »بهجت پورعبد الكريم « و آقاي »رو پناهعبدالحسين خس« آقاي

كمال  ،اند نموده مانياريرساله در تدوين  شانهاي ارزشمند و كاربردي راهنمايي

ن براي منا  از خداوندو توفيق روز افزون را  بجا آورده تشكر و قدرداني را

  ايشان خواستاريم.
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  چكيده
، كـالم، فقـه، حـديث و ادبيـات     ، فلسـفه علوم مختلف اسالمي نظير تفسـير قـرآن   بهعالمه مخبر دزفولي  

از مباني كالمي، فلسفي و روحيه انقالبـي ايشـان در جهـت احيـاي      توان ميكه  اند داشتهآشنايي و تسلط 
 دزفـولي  عالمه مخبـر  يمبان يينتب ،تحقيق هدف اين مود.ن  استفادهكاربردي  به شيوه تمدن نوين اسالمي

كاربست نشان دادن و  يشناس و معاد يراهنما شناس ي،خداشناس ،شناسي معرفت ،شناسي هستي زمينه در
به همـين منظـور   . باشد مي ياسالم يتمدن سازبراي و ساحت هنر و رسانه  يانسان يعي،علوم طب در ها آن

 يبررسـ  نقـد و  در مخبر دزفوليعالمه  يمبان كاربستاي  كتابخانهروش  به در اين تحقيق سعي شده است
مراكـز علمـي و راهبـردي جامعـه     در اختيـار   بيان شـده و فنّاوري تمدن غرب  علوم و مادي گرايانه يمبان

اسالمي سـازي   يتظرف دزفولي مباني عالمه مخبر زيرا گيرداسالمي براي احياي تمدن نوين اسالمي قرار 
 از منظر دارد. را (رسانه و هنر) تمدني و فناورانه دست آوردهايو ديگر  )نظير طبيعي، انساني (دديعلوم ج

به همـين   است ناكارآمد بشر يزندگ يبرا جديد علوم يسكوالر و يانهگرا يماد يمبان دزفولي عالمه مخبر
 ترين كاربست هـاي از مهم »ييخلقت گرا«به  پژوهشگران علوم جديد »ييگرا يتطبع« نگاه ييرتغ منظور

خلـق   سوي را به مسلمان پژوهان هنر. مباني عالمه مخبر دزفولي بررسي مي شود است كه در اين تحقيق
 جامعـه  رسـانه  همچنـين  و يق مي كنندتشو اسالم يديمعارف توح ي دادنتجل در جهت فاخر يآثار هنر
در جهت گسترش معارف  يو اينترنت اي ماهواره ،يينماس ،ييزيونتلوي ها برنامهدر ساخت و توليد  اسالمي

ياري مي نمايد. نهايتا دستاوردهاي تبيـين مبـاني عالمـه مخبـر      ناب اسالمي در شان تمدن نوين اسالمي
، علـوم انسـاني اسـالمي    ، تفسـير معـارف و مفـاهيم   الهي سازي مباني علوم طبيعي در مي توان دزفولي را

  خالصه نمود. ديني، رسانه و معيارهاي تبيين مبانيو هنر فاخر و متعهدانه  تبيين مباني
  واژگان كليدي

  اسالمي. ، تمدندزفولي مباني كالمي، مباني فلسفي، عالمه مخبر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 أ 

 

 

  
  
  

  فهرست مطالب

  
  
  1  ............................................................................................................................................................................  شگفتاريپ

  :يكم فصل

  اتيكل

  4  ...........................................................................................................................................  پژوهش اتيكل :گفتاراول .1
  4  ....................................................................................................................................  موضوع تياهم و ضرورت. 1- 1
  4  ........................................................................................................................................................  رساله از هدف. 2- 1
  4  ..............................................................................................................................................  پژوهش يها پرسش. 3- 1
  4  ...........................................................................................................................................................  قيتحق روش. 4- 1
  5  ..................................................................................................................................  يدزفول مخبر عالمه :گفتاردوم .2
  5  ......................................................................................................................................................................  يزندگ. 1- 2
  5  ................................................................................................................................................................  التيتحص. 2- 2
  5  ................................................................................................................................................  ياخالق يها يژگيو. 3- 2
  6  ............................................................................................................................................................  يگر يانقالب. 4- 2
  7  .........................................................................................................................................................................  وفات. 5- 2
  8  ......................................................................................................  يدزفول مخبر عالمه يكرف منظومه :گفتارسوم .3
  8  ...................................................................................................................................................  يريتفس منظر از. 1- 3
  8  ......................................................................................................................................................  يفلسف منظر از. 2- 3
  8  .......................................................................................................................................................  يكالم منظر از. 3- 3
  10  ...................................................................................................................................  موضوع نييتب :چهارم گفتار .4
  10  .......................................................................................................................................................  فلسفه فيتعر. 1- 4
  13  .........................................................................................................................................................  كالم فيتعر. 2- 4
  15  .......................................................................................................................................................  تمدن فيتعر. 3- 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 ب 

 

 

  17  ...................................................................................................................................................  كاربست فيتعر. 4- 4
  17  ........................................................................................................................................................  يمبان فيتعر. 5- 4

  :دوم فصل

  يدزفول مخبر عالمه يفلسف و يكالم يمبان نييتب

  19  ..........................................................................يذزفول مخبر عالمه يشناخت يهست يمبان نييتب :اول گفتار .1
  19  ....................................................................................................................................................................  درآمد. 1- 1
  21  ............................................................................................................  يشناس معرفت و يشناس يهست رابطه. 2- 1
  21  ......................................................................................................................................................  جهان تيواقع. 3- 1
  24  ..............................................................................................................................................  موجودات تشخص. 4- 1
  28  .............................................................................................................................................  وشهود بيغ جهان. 5- 1
  30  ..........................................................................  يدزفول مخبر عالمه يشناخت معرفت يمبان نييتب :گفتاردوم .2
  30  ....................................................................................................................................................................  درآمد. 1- 2
  30  .......................................................................................................................................  )علم( معرفت يستيچ. 2- 2
  31  ................................................................................................................................  )علم اقسام( شناخت انواع. 3- 2
  32  ......................................................................................................................................................  معرفت امكان. 4- 2
  33  ..........................................................................................................................................................  ابزارشناخت. 5- 2
  39  ...............................................................................  يدزفول مخبر عالمه يخداشناخت يمبان نييتب :گفتارسوم .3
  39  ....................................................................................................................................................................  درآمد. 1- 3
  39  ..............................................................................................................................................  خداوند تفكردرباره. 2- 3
  40  ..........................................................................................................................  يمدار ني د آغاز يخداشناس. 3- 3
  42  .............................................................................................................................................  يخداشناس فيتعر. 4- 3
  43  ....................................................................................................................................  داخ وجود اثبات نيبراه. 5- 3
  51  ..............................................................................................................................................  ياله ذات شناخت. 6- 3
  54  ..........................................................................................................................................................  ياله ديتوح. 7- 3
  65  .......................................................................  يدزفول مخبر عالمه يشناخت راهنما يمبان نييتب :گفتارچهارم .4
  65  .........................................................................................................................................................  نبوت فيتعر. 1- 4
  65  .............................................................................................................................................................  عامه نبوت. 2- 4
  65  ..........................................................................................................................................................  خاصه نبوت. 3- 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 ج 

 

 

  65  ................................................................................................................................................  خاصه نبوت ليدل. 4- 4
  67  ....................................................................................................................................................................  معجزه. 5- 4
  68  ........................................................................................................................................................  اءيانب عصمت. 6- 4
  70  .........................................................................................................................................................  يشناس امام. 7- 4
  73  ...................................................................................................................................  )ع( يعل حضرت خالفت. 8- 4
  77  ............................................................................................................................................  )عج( موعود يمهد. 9- 4
  80  .................................................................................................................................  تيمهدو و رجعت رابطه. 10- 4
  83  .......................................................................  يدزفول مخبر عالمه يشناخت فرجام يمبان نييتب :پنجم گفتار .5
  83  ..........................................................................................................................................................  معاد فيتعر. 1- 5
  83  ...........................................................................................................................  معاد درباره ها دگاهيد يبررس. 2- 5
  85  ...................................................................................................................................................  معاد اثبات ادله. 3- 5
  86  ..............................................................................................................................................................  معاد فروع. 4- 5
  90  .....................................................................................................................................  دوم فصل يريگ جهينت. 5- 5

  :سوم فصل

  علوم ساحت در يدزفول مخبر عالمه يفلسف يكالم يمبان كاربست

  93  ........................................  يعيطب علوم در يدزفول مخبر عالمه يكالم و يفلسف يمبان كاربست :اول گفتار .1
  93  ...........................................................................................................................................  يعيطب لومع فيتعر. 1- 1
  93  ....................................................................................  يدزفول مخبر عالمه يمبان در يعيطب علوم تياهم. 2- 1
  95  .......................................................................................................  يعيطب علوم و مخبر عالمه يمبان رابطه. 3- 1
  99  .....................................................  غرب تمدن يعيطب علوم اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 4- 1
  107  ...........................................  يانسان علوم در يدزفول مخبر عالمه يفلسف يكالم يمبان كاربست :گفتاردوم .2
  107  .................................................................................................................................................................  آمد در. 1- 2
  107  ........................................................................................................................................يانسان علوم يستيچ. 2- 2
  107  .............................  جامعه يبرا يانسان علوم يكاركردها ريتفس در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 3- 2
  130  ..................................................................................................................................  سوم فصل يريگ جهينت. 4- 2

  :چهارم فصل
  رسانه و هنر ساحت در يدزفول مخبر عالمه يفلسف يالمك يمبان كاربست

  134  ............................................  هنر ساحت در يدزفول مخبر عالمه يكالم يفلسف يمبان كاربست :اول گفتار .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 د 

 

 

  134  ..................................................................................................................................................................  درآمد. 1- 1
  134  .........................................................................................................................................................  هنر فيتعر. 2- 1
  135  .....................................................................................................................................  هنر از دهيبرگز فيتعر. 3- 1
  135  ..........................................................................................................................................................  هنرعارفانه. 4- 1
  136  .....................................................................................................  ياسالم نينو تمدن در هنر يها شاخص. 5- 1
  137  .....................................................  ياسالم نينو تمدن هنر نييتب در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 6- 1
  138  ...................................................  يغرب هنر يشناس يهست اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 7- 1
  140  ........................................................  يغرب هنر يخداشناس اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 8- 1
  142  ................................................  غرب تمدن يسكوالر هنر اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 9- 1
  143  ....................  غرب تمدن انهيگرا لذت و سمياومان هنر اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 10- 1
  145  .................  غرب تمدن انهيگرا افراط و يراخالقيهنرغ اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 11- 1
  147  ......................................  سانهر ساحت در يدزفول مخبر عالمه يكالم و يفلسف يمبان كاربست :گفتاردوم .2
  147  ..................................................................................................................................................................  درآمد. 1- 2
  147  ......................................................................................................................................................  رسانه فيتعر. 2- 2
  147  ..........................................................  رسانه يشناس معرفت نييتب در يدزفول خبرم عالمه يمبان نقش. 3- 2
  148  ..............................................................  رسانه و نيد رابطه نييتب در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 4- 2
  149  ........................................................................  ينيد رسانه يطراح در يدزفول رمخب عالمه يمبان نقش. 5- 2
  150  .........................................................................  غرب رسانه تيماه يبررس و يدزفول مخبر عالمه يمبان. 6- 2
  152  ...................................................................  غرب تمدن رسانه يبندبار يب جيترو و يهرزنگار تيماه. 6-3- 2
  154  ..................................................  يغرب رسانه يكالم يمبان اصالح در يدزفول مخبر عالمه يمبان نقش. 7- 2
  166  ...............................................................................................................................  چهارم فصل يريگ جهينت. 8- 2

  169  ..............................................................................................................................................................................  منابع
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

      1     پيشگفتار

 

 

  پيشگفتار
 يو فلسـف  يبـر اصـول كالمـ    يمبتنـ  .اسـت  يتو نجات بشر يتآن هدا ياسالم كه رسالت اصل ينمب دين

 .ودپويـا در جهـان شـ   ن گسترش فرهنگ و تمدو  ظهور ساز زمينه تواند مي كه اختصاصي است مشترك و
 يرهبـر  و يقرآن يها آموزهپايه  بر ينهبا بعثت رسول خدا (ص) و هجرت به مد ياسالم سازي تمدنشروع 

بـه   آغـاز گرديـد   هـا  آنبـه   يابي دست روش بشر و يزندگ يمعنو و يماد يازهاينتبيين  با ياله يشوايانپ
 يـر نظ يمعـارف ارزشـمند  و اجرايي شدن به تبيين  داشته يانياسالم كه سرچشمه وحدين همين منظور 

 ،»انسـان  يزنـدگ  به خصوص ينشهدفمند بودن نظام آفر« ،»با مبدأ يرابطه نظام هست« ،»خداوند وجود«
بـه عقـل و    يـژه وِ يتاهم« ،»انسان يكرامت اله« ،»ييفطرت گرا« ،»ياله يت و رهبرياستمرار نظام هدا«

 ،»يرهبـر  مسـئله امامـت و  « ،»يـات حـق ح  و يآزاد« ،»يهاي الهـ  مداري و ارزش تأكيد بر اخالق« ،»علم
 چنانكـه  مـي دهـد  ويـژه نشـان    اهتمـام  بشـر  زنـدگي  جامعـه و  در» در جهـان  يامت واحد الهـ  يلتشك«
 و يحصـح  اسـالم را بـا رويكـرد    يالهـ  يمبانهمواره (ع)  يتب اهل دستور از به پيرويمسلمان  يشمنداناند

تبيـين مبـاني   نخست به  رساله پيش رودر و اجرايي نموده اند. براي احياي تمدن اسالمي تبيين  ياعتدال
پرداختـه و در ادامـه    انقالب اسالمي ايـران  يكي از انديشمندانبعنوان  دزفولي عالمه مخبر كالمي فلسفي

 ياجمـال  يمعرفـ  فصـل اول بعـد از   دركنـيم.   يماسالمي بررسي  كاربست مباني ايشان را در تمدن سازي
 اسـت.  شـده  اختصار تعريف موضوع به ياصل يها عالمه مخبر واژه يعلم آثار و يليتحصنامه، سوابق  زندگي

نظـام   دربـاره  مخبـر  عالمـه  يسـتي رئال اهنگـ تبيين   ،گفتار اولدر  استكه شامل پنج بخش در فصل دوم 
كـه   شـود  مـي تبيـين   دوم، گفتـار در بررسي مي شـود موجودات  وجودي مراتب وجهان  ياتواقعينش، آفر

نظيـر   ديگـري  يها روش بلكه دانستهن »و تجربه حس«محدود به را شناخت بشر  ،شناسي معرفترعالمه د
سـوم، كـه مبحـث    گفتـار  در داننـد، ي مـ  كارآمـد و ييـد تأشناسـي   ي را براي معرفـت شهود و يعقل ،حسي

 يصـفات الهـ   و خداونـد  شـناخت و  اثبات يروش برا ينرا بهتر يهروش تنز مخبر عالمه است خداشناسي
 شده اثبات مخبر دزفولي از منظر عالمهيا الهي عصمت انب و نبوت نخستچهارم، گفتار درمي كند. معرفي 

مسـئله   همچنـين  ص) معرفي و اثبات مي گردنـد اسالم (بعنوان جانشينان پيامبر   (ع) اهل بيت امامان و
هـاي   ديـدگاه  پـنجم،  گفتـار در بررسي مي شـود، نهايتـا   يهامام يعهش متكلمان از منظر رجعت  و يتمهدو

ديـدگاه  عنـوان   بـه  »يروحـان  و يمعاد جسـمان « بررسي شده و نظريهپيرامون حيات پس از مرگ مختلف 
  .شود مياثبات  دزفولي تبيين و عالمه مخبر مختار

 يعـي طب(علوم  عرصهدر ياسالم يننو يتمدن ساز براي دزفولي عالمه مخبر يكاربست مبان ،فصل سوم در
 يبررسـ  نقـد و  در حـوزه  مخبـر دزفـولي   عالمه يمبان هرابط ،اول گفتاردر نكهچنا شود مي بررسي )يانسان
يعـي  علوم طب ي اسالمي برايمباد يجادا ين ورابطه علم و دتبيين صحيح  ،تمدن غرب يعيعلوم طب يمبان

در تفسـير  ي كاركردهـا علـوم انسـان    يـين در تب عالمـه مخبـر   يكاربست مبان ،دوم گفتاردر بيان مي شود،
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داري  حكومـت  ياسي،نظام س ير، تفسيآزاد يرتفس ي،اجتماع ير همبستگينظ وم انساني اسالمييم علمفاه
در فصـل چهـارم،    شـود.  يمبررسي  از منظر مباني عالمه مخبر ياقتصاد اسالم و يعدالت اجتماع ي،اسالم

 يت مبـان كاربس در گفتار اول، چنانكه .شود ميكاربست مباني عالمه مخبر در ساحت هنر و رسانه بررسي 
 يهنـر كـه  هنر تمدن غـرب   و اصالح  ياسالم ينهنر تمدن نو يها شاخص يينتب در دزفولي عالمه مخبر

 يـين تببـه    ،سـانه يـف ر تعر بعـد از  دوم، گفتـار دراسـت بيـان مـي شـود.      ياخالقيرغ و يسماومان الر،وسك
عنـوان   بـه  سـانه دينـي   انتخـاب ر  و غربتمدن رسانه در  و ينرابطه د نقد با رويكرد شناسي رسانه معرفت

 عالمـه مخبـر   ينقـش مبـان  پردازيم در ادامه  ميتمدن نوين اسالمي  الگوي كاربردي براي رسانه داري در
و  بـار  بنـد  بـي  مـروج دهنـده   و انـه زنگارهر ،انهيزاسالم ست يانه،زدا يند(  ماهيت يبررسنقد و  در دزفولي
 يدر اصـالح مبـان   دزفـولي  مباني عالمه مخبـر  كاربست پايان درو  بيان مي شود ربغ تمدن رسانهفحشا) 
به  ينتوه نحرافي،ا ييگرا يمعن يطان،ناتوان، پرستش ش يخدا اعتقاد به ( نظيركتاب مقدس شده تحريف

 رسـانه  در ساختار يونيستكه توسط زرساالران صه )موعود به مسئله آخرالزمان و ينگاه افراطي و اله ياانب
  مي نماييم. يبررس د ونق است را تمدن غرب نفوذ نموده
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  كليات پژوهش :اولگفتار .1
  ضرورت و اهميت موضوع .1-1

علم، تسخير  بواسطه )نظام سلطه صهيونيست زرساالرانو  (در قرن زندگي مي كنيم كه مستكبرين عالم 
بسيج نمايند تا به  را طانيشانظرفيت ها شي همه توانسته اند اي و رسانه يهنرهاي  و فناوري تكنولوژي

يسم، ليبراليسم و غيره بنا نه نظير اومانيسم، سكوالرابر مباني مادگراي كه يغرب دنتم گفرهنكمك آن 
تبليغ و  جوامع اسالمياسالمي در  در پوشش تمدن مدرن بعنوان رقيب فرهنگ نخستشده است را 

 و عقالنيت اعتدالي عاليم وحيانيبر پايه ت شكل گيري تمدن نوين اسالمي و دوم آنكه از كنند نهادين
 دزفولي به مخبر عالمه مباني كالمي فلسفيتبيين اهميت ضرورت و جلوگيري نمايند. به همين منظور 

را يك به يك نقد و ابطال  تمدن غرب مباني اين امكان را خواهد داد كه نخست مديران جامعه اسالمي
 هاي مختلف نظير در عرصهآن مباني، مي را بر پايه اسال، تمدن صحيحمديريت  نمايند و دوم آنكه بواسطه

اهميت مي كرامت انسان ها به كه  برنامه هاي رسانه ايو  فاخر هنري توليد آثار ،اسالمي سازي علوم
 بپردازند. ،دهد

  هدف از رساله  .1-2

 ونخست تبيين قرائت منطقي مباني اسالمي از منظر عالمه مخبر دزفولي بـا ادلـه معتبـر عقلـي      هدف .1
  نقلي است.

و سـاحت هنـر و    عملي مباني عالمه مخبر دزفولي در علوم طبيعـي، انسـاني  علمي هاي  كاربست نييتب .2
  در احياي تمدن نوين اسالمي قابل اجرا باشد.و قابل دفاع مجامع علمي  دركه  به شيوه اي رسانه

  پژوهشهاي  پرسش .1-3

  و كاربست آن در تمدن اسالمي چيست؟ سوال اصلي: تبيين مباني كالمي فلسفي عالمه مخبر دزفولي
  سواالت فرعي:

  ؟باشد ميكالمي فلسفي عالمه مخبر دزفولي چه  يمبان .1
  ؟باشد ميطبيعي و انساني) چه علوم (مباني كالمي فلسفي عالمه مخبر دزفولي در ساحت  كاربست .2
  ؟باشد يممباني كالمي فلسفي عالمه مخبر دزفولي در ساحت هنر و رسانه چه  كاربست .3
  روش تحقيق .1-4

مكان به منابع دسته االحد  است كه سعي شدهبه شيوه كتابخانه اي  يروش تحقيق در رساله پيش رو
  اول علمي رجوع شود.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

      5     ، گفتار دوم: عالمه مخبر دزفوليفصل يكم

 

 

  عالمه مخبر دزفولي :دومگفتار .2
  يزندگ .2-1

به دنيا  ماهل علروحاني و  خانوادهدر (ه ق) 1347عالمه فقيد حاج شيخ عباس مخبر دزفولي (ره) در سال 
اباعبداهللا «حضرت  سوز جان ذاكرين مخلص و دزفولي، از ند، پدر بزرگوارشان مرحوم غالمعلي مخبرآمد
در سرودن مراثي  ند وليرفت يممتوسط به شمار  يها يمنبراز  انزمان خودش كه در ند(ع) بود »نيالحس
از  خواندنمي توان به  هايماني بودند ك زن با دزفولي عالمه مخبر گراميمادرند (ع) يد طواليي داشت تيب اهل

  1.ويژگي هاي معنوي ايشان اشاره نمود جمعه ها بعنوانقنوت نماز شب در دعاي ابوحمزه ثمالي  حفظ
  يالتتحص .2-2

ايشان تحصيالت  ندسن كودكي عالقه شديد به فراگيري علوم ديني داشت از دزفولي مرحوم عالمه مخبر
گذرانـدن ايـن دوره   آن زمـان   تحصـيلي  دروسيم و قرآن كر بحثنزد برادر بزرگوارشان در م ابتدايي را

همـه   تـا جـايي كـه   خفقان شديد حكومت ظالم پهلـوي  شده بود با عصر  مصادف تحصيلي عالمه مخبر
مورد تمسخر  دادند يكه به روحانيت عالقه نشان م كساني و خواني ممنوع مجالس روضه ،تعطيل مدارس
، جلد ي(ره) دروس سيوطي، مغن يآيه اهللا العظمي معزنزد حضرت  عالمه مخبر دزفولي، گرفتند يقرار م

و منطـق و شـرح منظومـه را محضـر حضـرت       نـد ديد را حتي در ايام تعطيل آموزش اول رياض و معالم
قسـمتي از ريـاض را نـزد     و جلـد دوم كفايـه  ، رسـائل  همچنـين  ننمود (ره) كسب فيض ياهللا نبو آيت
اهللا سـبط شـيخ    درسي كه نزد آيـت  ينتر ولي مهم ديدند تعليمالعظمي شيخ منصور سبط الشيخ  اهللا آيت
چند ماه از سال كه براي تبليغ  مخبر دزفولي عالمه .باشد يساله خارج رسائل م اند دوره هشت گرفته فرا

 اسـتفاده علمـي الزم را مـي بردنـد    علي بهبهـاني    اهللا سيد محضر حضرت آيت از كردند يبه اهواز سفر م
حضر آيات توفيق پيداكرده كه از م بات عاليات و نجف اشرف مشرف شدندعت به هسفري ك دو ايشان در

 ياز مجلس علمي آيات عظام بجنوردي، اصطهبان همچنين عظام شاهرودي و حكيم كسب فيض نمايند
گاني اجازه نقل حديث را محضر بزر از دزفولي عالمه مخبر اند. نموده استفادهو مرعشي نجفي تا حدودي 

العظمـي   اهللا العظمي حكـيم، آيـت   اهللا العظمي شاهرودي، آيت اهللا آيت يربه بزرگاني نظ وانت يكه م ندداشت
العظمـي حـاج    اهللا سبط الشيخ انصاري، آيت العظمي شيخ منصور اهللا العظمي معزي، آيت اهللا بهبهاني، آيت

موفـق بـه    شـان نهايتا اي اشاره نمود العظمي حاج شيخ محمدتقي شوشتري اهللا تيآ ،اهللا نبوي سيد اسد
  2.شدند محمدعلي معزي دزفولي  يخالعظمي ش اهللا محضر آيت اخذ گواهي اجتهاد از

  ياخالق يها يژگيو  .2-3

 هـا كار در يـا از ر كـه چنان اسـت  ايشـان  اي العـاده  فوقاخالص و تواضع  مخبر دزفولي از صفات بارز عالمه«
                                                 

 5، ص 1، ج فلسفه و قرآنمقدمه كتاب ، مخبر دزفولي) عباس فرزند عالمهمخبر دزفولي (سعيد  .1
  13تا  7 ص، آغاز دانش كتاب مقدمه ،مخبر دزفوليسعيد  2.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تا  رفتند يراه نم يكس از و جلوتر مي خواستندبر  خلق خدا يپا يشتواضع پ از روي مي كردند و يخودار
شب را تـرك   نماز به خصوص در عمره كوتاه خود نوافل شمردند. مي از خود همه را باالتر و بهتر جايي كه

 شـهر  يگـر د ييو به همـراه علمـا   نوشتند يخود را بعد از اقامه نماز صبح م يعلم يها اكثر نوشتهو  ندنكرد
مـي   يـا اح ها را ماه مبارك رمضان و شب جمعه يها سال شب ياز س يشب يقاض اهللا آيتمرحوم  همچون
عالمـه مخبـر    .را از حفـظ بودنـد   يـه و اكثر ادع داشته توجه خاص عاشورا يارتخواندن ز ايشان بهگرفتند 
 شـنيدن با  ند وداشت يبيعالقه عج(ع)  ينو امام حس (ع) حضرت زهرا به خصوص ع)( تيب به اهلدزفولي 

 (ع) ينامام حسـ  يدر عزادار برهنه يپاروز عاشورا  گشتند و يم يانو گر منقلب تشد بهنام آن بزرگواران 
  1.»كردند يشركت م

  و روحيه جهادي گري يانقالب  .2-4

مشـرف   يشـان وقـت بـه مالقـات ا    هـر  و ديـ ورز(ره) عشـق   ينيبه امام خم شدت به عالمه مخبر دزفولي«
 در چشمانشـان اشـك   ناخودآگـاه  كـردن  يظه ممالح يزيونرا در تلو (ره)امام ينوران يمايس و يا شدند يم

و  يجتـرو  بـراي  انقـالب  پيـروزي و بعـد   قبل انقالبي در دوران  روحيه با مخبر دزفولي ، عالمهزد يحلقه م
   يانتصـ  براي همبارز چنانكه نمودند يم جهادي يتفعال در جامعهاسالم  و معارف دين احكام نهادين شدن

 . از سوي ديگر عالمه مخبردانستند يم يتروحان ايفوظ ترين ياصل از يكي را زندگي بشر ياعتقاد يمرزها
آفريني مـي  نقش  ها آنوضع معاش  ينتأم به خصوص ينمستضعف و ينمحروم زندگيبهبود  براي يشههم

 يريـه خ هـاي  صـندوق  ،هـا  ينيهحس تا سيس ،مساجد نظير ساخت يعمران يكارها به همين منظور كردند
نهضـت امـام    شروعهمزمان با  دزفولي عالمه مخبر ت اجتماعي ايشان مي باشداز اقداما يروستا و يشهر
در سـال   هاز چهارد يشب )خوزستان بود استان يكه مركز مبارزات اسالم(اعظم اهواز  در حسينيه ينيخم
 يـم مبـارزه بـا رژ   و يغبه تبل مفتح يدشه ي،خزعل اهللا نظير آيت يهمگام با بزرگان و رمضانصفر  ،محرم ماه
 دزفولبارها از طرف سازمان ساواك  كه به سبب همين فعاليت هاي مذهبي سياسي ندپرداختشاهي  مست

منبر  اسالمي اهداف انقالب هر چه بيشتر يينتب يبرا ياستانم مه در مراسمعالمه مخبر « 2.»احضار شدند
امامـت جماعـت بـه     يف وتأل يس،تدر يغ،تبل هاي مختلف نظيرانقالب در سنگر يروزيپ عد ازب و مي رفتند

 توسـط گـرفتن شـهر دزفـول    قرار اصابتمورد و  يليجنگ تحم روعبا ش و دادن ادامه يشخو الهي خدمت
به امامت آن ( اش بود كه نماز جماعت يمحدودمساجد  از جمله يشانمسجد ا بمب و موشك رژيم صدام،

مراسـم شـهدا    ال هـا در در طـول ايـن سـ    دزفـولي  عالمه مخبر پا برجا مي بودمستمر  صورت به ر)بزرگوا
برادران  ه همراهب . عالمه مخبركردند يم دلجويي يليجنگ تحم يشهدا يها خانواده از و نداشت يسخنران

شده و براي حل آنها اقدامات الزم  از مسائل و مشكالت مردم آگاه مي رفتند وبه روستاها  يسازندگ دجها
                                                 

  7و  6، ص 1، ج فلسفه و قرآن مقدمه كتاب ،مخبر دزفوليسعيد  1.

  13ص ، آغاز دانش مقدمه ،مخبر دزفوليسعيد  2.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

      7     ، گفتار دوم: عالمه مخبر دزفوليفصل يكم

 

 

ـ  يروهـاي ن يددر جهت ارتقاء دانش اعتقا يشانا را انجام مي دادند نظـامي و   بـرادران  بـه خصـوص   يانقالب
امـور   يـه بـر كل  شده بودند منصوب امام (قدس سره) يندگياز طرف دفتر نما بسيجي تالش مي كردند و چون

 يـارت ز يبـرا  ضـرورت مـي ديدنـد   هـر وقـت    تا جايي كـه  كردند يمسپاه دزفول نظارت  يدتيو عق يفرهنگ
نـام   ينفـتح المبـ   ياتعمل عنوان مثال از به توان مي كهمي رساندند ر حضور به ام ها در جبههرزمندگان اسالم 

 و يو پاسخ به سؤاالت شـرع  گشايي از مشكالت گره ،نوازي مردم ،داري (ره) در مردم يعالمه مخبر دزفول ببريم.
كـه از   هسـتند  كتـاب  انديشـه و صـاحب   علمـي  مختلـف هـا   زمينه در ايشانبودند.  يملجأ بزرگ مردم، يعلم
 يـر قـاموس  نظيگـر  د آثار اشاره نمود همچنين ايشان داراي »فلسفه و قرآن« كتاب به توان يم ها آن ينتر مهم

آغاز دانش، جهاد  ين،در فلسفه اصول د يننو وش)، ري)، كتاب القضا (عربي)، قاموس اال خالق (عربيالفقه (عرب
البالغـه،   شناخت نهـج  ي،طوس يخشراهنما فلسفه حج، شرح فهرست  يد،ارمغان شه يش،و دعا يلدر قرآن، كم

نـام ببـريم   غنـا   يماي در تحـر  در مكتب استاد، وحدت در اسالم، رساله در علت تعدد زوجات، رسـاله  يشاگرد
مفقود و از  ،يليجنگ تحمدر  يشانا  نهكتابخا و منزل يبكه با تخر داشته اند نيزي يگرچندين رساله د عالمه

  1».بين رفته اند
  وفات .2-5

هنگام ) 1408المرجب ( ) رجب18برابر با ( )1365سال ( ينفرورد )8جمعه ( سرانجام در زفوليمخبر د عالمه«
رب  يانداز بود به ندا  طنين ،گوش اهل معرفت در يللال ئمينالقاالعفو العفو  دلنواز يكه صدا حاليسحر در 

  3.»ندجهان فرو بست و چشم از لبيك 2»مرْضيةً ارجِعي إِلى ربك راضية نَّةيا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئ« يمكر
  

                                                 
  همان 1.
  28و  27 )89فجر ( 2.
  18تا  14، ص 13ص ، آغاز دانش مقدمهمخبر دزفولي، سعيد  3.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  منظومه فكري عالمه مخبر دزفولي :سومگفتار .3
  از منظر تفسيري .3-1

به اكثر تفاسير اسالمي  عالمه مخبر دزفولي به سبب يك عمر تدريس، تحقيق و تفسير قرآن كريم
آن به قر تفسير ممتاز ( روش به سبب روش تفسيري در بين همه كتب تفسيريولي  داشتند يآشنا
براي  تفسير الميزان سبك و روش عالمه طباطباييفلسفي و جامعيت  مباحث كالمي و ، بررسي)قرآن

براي تفسير آيات الهي از مباحث مطرح شده در  كتاب فلسفه و قرآنچنانكه در برگزيدند تفسير قرآن
تبيين روش تفسير قرآن كريم  در دزفوليعالمه مخبر استفاده و الگو برداري نموده اند.  كتاب الميزان

را بر آيات قرآن  تفسير به راي)(يعني  خودهاي  مفسران نبايد در تفسير قرآن كريم خواسته 1معتقدند
معتقدند بلكه  نمي دانندروش مطلوبي  صرف آيات قرآن كريم را تفسير روايي چنانكه كنند تحميل 

صحيح سند و موثق  رواياتات قرآن كريم كه در تبيين آي هر جايي تفسيري اسالم طبق ضوابط بايد
آيات مي توانيم به شيوه  و در موارد فقدان روايات و شان نزول وجود دارد از آنها استفاده نماييم

تفسير آيات قرآن كريم براي ادبيات، فلسفه، كالم و غيره  نظيرمباحث علوم ديگر  زا اعتدالي
  2.نماييم  استفاده

  از منظر فلسفي  .3-2

تب ها، مك هجوم ائدولوژي ها،كه دزفولي بعنوان يكي از انديشمندان معاصر انقالب اسالمي عالمه مخبر  
 فلسفي  جامعه اسالمي درك و پيش بيني نموده بودند، طرح مباحثبه  را و ايسمهاي مادي گرايان غرب

يشان تا جايي كه براي ا به همين منظور مي دانستند.ضروري و حياتي  ،براي جامعه علمي مسلمانرا 
 بعد چنانكه3.نمايندبه روش فلسفي تبيين و بررسي  را قرآن كريممختلف   مباني مقدور بود سعي نمودند

وجود، نظير  مختلف موضوعاتسفه و قرآن در لف امليرابطه تع تبيين به تعريف فلسفه و قرآن كريم از
لسفي عالمه طباطبايي و از منظر حكمت متعاليه و نظريات ف خداشناسي جهان آفرينش، اصالت الوجود و

  4شهيد مطهري مي پردازد.
  از منظر كالمي  .3-3

روش  به پيروي از مكتب اهل بيت(ع) عالمه مخبر دزفولي در مباحث كالمي (به خصوص خداشناسي)
 »روش تنزيه« اثبات و شناخت خداوند راچنانكه بهترين روش برگزيده اند  استدالل عقلي، قرآني و روايي

                                                 
 33ص  1ج ، فلسفه و قرآنمخبر ذزفولي، عباس  .1
 33ص  2ج همان، . 2
 4ص ، روش نوين در اصول دينمخبر دزفولي، عباس . 3
  15 ص ،2ج ، و قرآنفلسفه مخبر دزفولي،  .4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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