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جامعةالإمامصادقعلیهالسالم

تمازج العلوم اإلنسانية واإلسالمية
أحد األهداف الرئيسية لهذه الجامعة هو التمازج بين العلوم اإلسالمية وبين العلوم اإلنسانية الشائعة. مؤسسو هذه 

الجامعة، وقبل الثورة اإلســالمية، بعد أن أدركوا الفجوة بين الحوزة العلمية والجامعة، باشــروا بتأسيس جامعة تحتوي 

على مزيج من الدروس الحوزوية والجامعية. كان موضوع االنفصال بين الحوزة العلمية والجامعة مما اكترث به مفّجر 

الجمهورية اإلســالمية، اإلمام الخميني )قدس سره الشريف(، وقد شدد مرارا في مختلف األزمنة وشتى المحاضرات و 

وصيته، على وجود خطة استعمارية إلحداث فجوة بين المؤسستين، ولفَت النظر إلى لزوم الربط بينهما. بناءا على هذا، 

في الخطوة األولى، تم تبطيق النظام العلمي الجامعي، مزيجا من المواد الدراسية للمعارف اإلسالمية والعلوم اإلنسانية 

الشائعة، إضافة إلى األصول التربوية واألخالقية للحوزات العلمية. يتعلم الطالب في هذا النظام العلوم اإلنسانية 

الشائعة والعلوم اإلسالمية في الوقت ذاته.

وكان هذا األمر مرتكزا على فكرة التطور في تنظيم البرامج الدراسية للجامعات بغية أسلمتها، إال أنه كان في أبعاد أوسع؛ ألن 

التخصصات قد أصبحت ذات هوية حديثة نوعا ما ومن الممكن أن نعتبرها متعددة االختصاصات. وكانت هذه االختصاصات 

تختلف عن االختصاصات في الجامعات األخرى عند إعادة فتحها ]بعد فترة الثورة الثقافية[. بالنسبة للجامعات األخرى، لم يكن 

]التعديل في تنظيم برامجها الدراسية[ إال إضافة مواد دراسية إلى اختصاصاتها حتى في العلوم اإلنسانية، في حين بقيت المواد 

والوحدات الدراسية التي كانت قبل إعادة النظر ]في فترة الثورة الثقافية[ ثابتة؛ بينما كان من المتوقع أن تحقَّق فكرة الجامعة 

اإلسالمية بعد إدراج بعض الدروس اإلسالمية ]ضمن االختصاصات[. وجدير بالذكر أن تنظيم البرنامج الدراسي لجامعة اإلمام 

الصادق عليه السالم كان بصورة مختلفة عن تنظيم البرامج الدراسية التي تمت إعادة النظر فيها للجامعات األخرى.



2
جامعةالإمامصادقعلیهالسالم

يبحث المؤلف في هذا الكتاب أزمات »الشرعية«، و»الهوية«، و»الكفاءة« و»الخالفة« في المملكة العربية 

السعودية ويشرح مدي وعمق االنقسامات االجتماعية الناتجة عن هذه األزمات، ثم يقوم بتقييم آثار 

األزمات المحلية السعودية علي توجهاتها في السياسة الخارجية و أخيرا يتم تحليل دور القوي العالمیة 

والدول المجاورة ومكانتها في السياسة الخارجية السعودية علي أساس األزمات األربع.

المملکة العربیة السعودیة
السیاسة الخارجیة في ظل األزمات الداخلیة

داریوش درویشي
1
2017
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هذا الكتاب  الذي يناقش تطور األفكار السياسية لعلماء الشيعة في إيران المعاصرة خالل األعوام 1357-

1320 )المصادف لـ 1942- 1979(، يهدف إلی  التعرف علي جوهر الفكر السياسي الديني عبر دراسة 

وصفیة للفكر السياسي لدی علماء الشيعة المتواجدین في إیران خالل تلك السنوات وكشف متغيراته 

مقارنة بالفترات السابقة. فإذن تبحث هذه الدراســة في العالقة الكامنة والمتبادلة بين الفكر السياسي 

لعلماء الشيعة المعاصرين في إيران وأسس الفكر السياسي الشيعي من جانب و من جانب آخر، تتطرق 

إلی مفكري علماء الشيعة اإليرانيين و أسباب مواقفهم السياسية نحو تکوین حكومة دينية و أخیرا جرت في 

هذا الكتاب محاولة لفحص هذه األفكار والتطورات من حيث البني التحتية المتأصلة في الفكر السياسي 

الشيعي، والتي تقوم علي مبادئ ثابتة علی مدی العصور.

الخطاب السیاسي الشیعي
في إیران المعاصرة

جالل درخشة
2
2018
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هذا الکتاب إذ یعبر عن أساليب النفوذ و التوغل األمريكي في العراق في المجاالت الدفاعیة، واألمنية، 

والثقافية، والسياسية واالقتصادية، يشير إلي كيفية إدارة الواليات المتحدة لمصادر القوة الصلبة والناعمة 

في العراق، کما یتم فیه فحص أدوات النفوذ في كل من المجاالت الخمسة المذکورة، من أجل استكشاف 

نمط النشاط األمريكي وكيفية ربطه بالشبكات في العراق.

إدارة التوغل األمریکي في العراق الجدید

أبوذر گوهري مقدم، أمیررضا جعفري هرندي
3
2017
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قد یهدف هذا الکتاب الذي یعتبر في مجال الفقه السياسي الشيعي خالل عهدي حضور اإلمام والغيبة إلی 

دراسة جانب من الحكومة الدينية المرتبط بما یعرف بالمصلحة في الفقه السیاسي، ومن ثم تحدید األسس 

النظرية واإلطار الفقهي لها في مجال الحوکمة. جدیر بالذکر أن المؤلف قد تطرق خالل فصول من کتابه 

إلی آراء أهل السنة کما حاول إبراز المصلحة في تطورات نظرية الحكومة لدیهم، وذلك عبر دراسة مقاطع 

تأریخية ومفصلیة کالخالفة والملكية ) اإليرانية والعربية( وأخيراً موضوع الجنسية.

المصلحة والسیاسة من منظار إسالمي

أصغر إفتخاري
4
2018
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يعتبر هذا الكتاب من سلسلة »المفاهيم األساسية للعلوم اإلنسانية اإلسالمية« التي تم نشرها بهدف دراسة 

المفاهيم األساسية للعلوم اإلنسانیة وتحليلها من منظور دیني. یناقش الكتاب باختصار »الماهية والمبادئ 

العامة لنظرية األمن اإلسالمية«. یهدف الكتاب إلی التعرف علي حدود النظرية اإلسالمية لألمن ومواضیعها 

ونماذجها ومفاهیمها الحدیثة. یتمتع الکتاب بمیزات، هي ســاللة النص، ومنهجه العلمي وتوثیقه باآلیات 

والروایات إذا اقتضت الحاجة واألهم من ذلك تقدیم نظریات حدیثة في مجال القضایا المطروحة.

األمن

أصغر إفتخاري
5
2017
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تعتبر المسؤولية عن تعویض »الخسارة« و »الضرر«، التي يشار إليها تارة باسم »المسؤولية المدنية« وتارة 

أخری باسم »الضمان القسري« ، قضية قانونية مهمة. يبحث هذا الكتاب المسؤولية المدنية عبر دراسة 

مقارنة في مدارس الفقه اإلسالمي واألنظمة القانونية المؤثرة وبما أن القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية 

مبعثرة إلي حد ما، قام المؤلف في نهاية الكتاب بإضافة نص القوانين ذات الصلة لتسهيل الرجوع إليها.

الضمان القسري )المسؤولیة المدنیة(: 
دراسة مقارنة في فقه المذاهب اإلسالمیة 

واألنظمة القانونیة
حمید بهرامي أحمدي

6
2018
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يحتوي هذا الكتاب علي النص المکتوب لمحاضرات مادة »آيات األحكام« التي ألقاها المرحوم آية الله 

محمد رضا مهدوي كني قبل سنوات عديدة علی طلبة الدراسات اإلسالمية واالقتصاد بجامعة اإلمام صادق 

علیه السالم وهي منظمة في قسمين رئيسيين. قبل بداية األقسام الرئيسية، تم شرح المواضیع التمهیدیة 

کمفهوم االقتصاد في القرآن، وتعريف علم االقتصاد، ومنهجیة تفسير اآليات االقتصادية من القرآن الكريم. 

یحمل الجزء األول عنوان »المبادئ النظرية وفلســفة االقتصاد اإلسالمي من منظور قرآني« ، ويحتوي علي 

سبعة مبادئ اقتصادية من القرآن، کما يفسر المؤلف في الجزء الثاني ســتة مبادئ أخري من المبادئ 

القانونية لالقتصاد في القرآن الكريم.

االقتصاد اإلسالمي، المبادئ واألصول
من منظور قرآني

آیة اهلل محمدرضا مهدوي کني )رحمة اهلل(
7
2017
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یختص هذا الكتاب بالتحليل االقتصادي للمؤسسات القانونية اإلسالمية مع التركيز علي تأريخ صدر اإلسالم 

واستخدام المفهوم الرئيسي المسمی بـ »تكاليف المعامالت«. في هذه الدراسة وبعد توضيح كيفية ظهور 

القانون واالقتصاد والتعریف بالمقاربات المتنافســة في هذا المجال وبعض الشخصيات المؤثرة في تشكيل 

كل مقاربة، تمت اإلجابة علي بعض األســئلة المركزية في هذه الدراسة حول تفاعل القانون واالقتصاد في 

اإلســالم. ثم قام الباحث بفحص السياقات التاريخية أثناء ظهور تعاليم الشريعة اإلسالمية من خالل تصنيف 

تكاليف المعامالت إلي تكاليف تحديد المکان وجذب األطراف التجارية المحتملة، وتكاليف إبرام العقود 

وتنفيذها، وتكاليف اإلشراف في شبه الجزيرة العربية في عصور ما قبل اإلسالم. کما تبين عبر دراسة حياة 

النبي محمد صلی الله علیه وآله وجهوده في التعریف بالتعاليم القانونية أن اإلسالم قد مهد الطريق لتخفیض 

تكاليف المعامالت من خالل تصميم نظام قانوني محدد وتقديمه للمسلمين. إضافة إلی ذلك استعرض التحليل 

االقتصادي لقانون العقود في اإلســالم في فصل منفصل من هذا الکتاب. وأخيرا من خالل تناول العالقة بين 

المؤسسات القانونیة اإلسالمية وآلية السوق واالعتماد علي تعريف آلية السوق في علم االقتصاد، رفض الکاتب 

الفرضية القائلة بأن تخصيص الموارد في اإلسالم لم يكن قائًما علي آلية السوق وأدواته.

القانون واالقتصاد في اإلسالم:
مقدمة في التحلیل االقتصادي للمؤسسات القانونیة اإلسالمیة

مع الترکیز علي تأریخ صدر اإلسالم
أصغر إفتخاري

8
2018
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في هذا الكتاب یتم دراسة  النصوص القرآنية والروائیة والتأریخیة األصيلة من أجل توفیر المجاالت البحثیة 

بخصوص االقتصاد المقاوم. تعتبر الســيرة النبوية من المصادر الرئيســة لمعرفة الدين ومثاال جيدا في 

المجاالت الفردية واالجتماعية المرتبطة. ومن هنا كانت أخالقه في مواجهة التهديدات االقتصادية في 

العصرين المكي والمدني واستراتيجياته المتبعة والقائمة علي أسس استخدام نظام اقتصادي مرن ومقاوم، 

يمكن أن يكون بمثابة نموذج لجمهورية إيران اإلسالمية وسائر الشعوب المسلمة.

بحوث في االقتصاد المقاوم،
السیرة النبویة الشریفة أنموذجا

عادل پیغامي، محمدجواد شریف زاده
9
2017
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تم تألیف هذا الكتاب في ثالثة أجزاء بناًء علي نظرة ممنهجة نحو سيميائية الثقافة، والفن، والتواصل. 

نتعرف في الجزء األول بشكل عام وفي سياق تاريخي  علي الخطوط العريضة ألفكار ومفاهيم السيميائية 

الثقافية لمدرسة »موسكو-تارتو« والذي یرکز علی آراء »يوري لوتمان«. الجزء الثاني مخصص لسيميائية 

الفن إذ یتم فیه عبر فحص سيميائية الفن مناقشة سيميائية الصورة. یقوم القسم الثالث بدراسة سيميائية 

التواصل والذي يناقش سيميائية اإلعالم، والثقافة، والتناص، ونماذج التواصل السيميائية.

منهج سیمیائي نحو الفن،
والثقافة والتواصل

حسین سرفراز
10
2018
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يســعي هذا الكتاب إلي شــرح المبادئ واألسس التي تقوم عليها الحضارة في النظرة اإلسالمية وخاصة في 

إطار اإليمان بالمهدوية وفکرة انتظار اإلمام الغائب وظهوره. يتم عرض محتويات الكتاب في 40 موضوًعا 

يتضمن كل منها شــرًحا نظريًا للقضايا المتعلقة بالحضارة في نظام هادف ومتکامل. یتمحور الكتاب علي 

والية اإلمام ودوره ومکانته في الکون بما فيه موضوع الحضارة. يتم تقديم محتويات الكتاب تحت أربعة 

عناوين عامة: معرفة الکون،  ومعرفة الطبيعة، ومعرفة المصیر النهائي لإلنسان، والحضارة اإلسالمية.

أربعــون عمودا لصــرح الحضارة اإلســالمیة، المبــادئ الحکمیة 
والمهدویة للحضارة اإلسالمیة الحدیثة

محمدهادي همایون
11
2017
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حاول المؤلف في هذا الكتاب، دراسة نظرية الدين وتعاليمها حول نمط الحياة، من أجل المقارنة 

بین النظريات المختلفة حول نمط الحياة في الدول الغربیة کما یقوم بدراســة نمط حياة المشاركين 

في االجتماعات واالحتفاالت الدينية وتحلیله لبلورة اآلثار الملموسة للدين علي الحياة الفردية 

لإلنسان. واإلجتماعية 

الدین ونمط الحیاة

محمدسعید مهدوي کني
12
2018
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إن موضوع هذا الكتاب هو تحليل محتوي الرسائل المتبادلة بين االمام علي )ع( ومعاوية من منظور العلوم 

اإلجتماعية. یحاول الباحث في هذه الدراسة أن يستخدم منهج تحليل المحتوي لفهم أحد أهم النصوص في 

التاريخ، وهو المراسالت المتبادلة بين اإلمام علي )ع( ومعاوية أثناء وقعة صفین. يتكون الكتاب من أربعة 

فصول کاآلتي: الظروف االجتماعية والسياسية في عهد أمير المؤمنين )ع(؛ تحليل المحتوي الكمي للرسائل؛ 

تحليل المحتوي النوعي للرسائل، تحليل المحتوي الوصفي للرسائل.

األخالق في الحرب
تحلیل محتوی الرســائل المتبادلة بین اإلمام علي علیه الســالم و 

معاویة بن أبي سفیان
عادل پیغامي، محمدجواد شریف زاده

13
2017
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بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إیران و تنفیذا لمواد الدستور اإلیراني، كان البد من إلغاء أو تعديل جميع 

القوانين واألنظمة المخالفة للشريعة بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفي الوقت نفسه، تغيرت 

قواعد ولوائح أســواق المال ورأس المال ومعامالت البنوك والمؤسسات المالية االئتمانية وغيرها من 

المؤسسات النقدية والمالية أكثر من غيرها. تظهر الدراســة المتأنية للقوانين الجديدة أن هذه القوانين 

قد تم تصمیمها بناًء علي مبادئ وأســس الفقه اإلسالمي، ولذلك من الضروري أن یطلع کل من مصممي 

جميع األدوات النقدية والمالية، وصانعي السياسات، وكبار المدراء الناشطين في مجاالت النقد والمصارف 

واألسواق المالية علی المبادئ واألسس والقواعد األساسية للعقود والمعامالت المالية من منظور الفقه 

اإلسالمي. يحاول الكتاب الحالي تغطية جزء مهم من الموضوعات المطلوبة في ثمانية فصول.

المبادئ الفقهیة للمال وأسواق
رأس المال

حسن بهاري قراملکي، سیدعباس موسویان
14
2018
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استطاعت دارالنشر التابعة لجامعة اإلمام صادق علیه السالم كذراع ترويجي للجامعة اإلسالمية المرجع في البالد، خالل ما يقرب 

من 25 عاًما من النشاط في مجال العلوم اإلنسانية وااإلسالمية أن تفتح آفاق المعرفة عبر انتشار حوالي 1050 کتابا مؤلفا أو 

مترجما أو مدونا کمحاولة الستجابة جزء من االحتياجات المتزايدة للمجتمع العلمي في البالد.

إن نشر أكثر من 600 كتاب بین التخصصات في مجال العلوم اإلنسانية واإلسالمية، یجعل دارالنشر من الرواد في إنتاج وطباعة 

مثل هذه األعمال في البالد، كما أن نشر ما یربو علی 100 كتاب جدید سنويا خالل السنوات المتتالیة الماضیة أدی إلی اعتبار 

دارالنشر التابعة للجامعة من ضمن فئة الناشرين المحترفين في الدولة.

إضافة إلى ذلك، قدمت دارالنشر کتبا منهجیة لتعلیم اللغات األجنبیة )العربية واإلنجليزية( وأخری ألساليب البحث العلمي 

أعماالً مشرفة والتي یعد بعضها من أكثر الكتب مبيعاً  في البالد. کما أنها قامت من أجل الترويج ألعمالها المنشورة، بعقد 

جلسات تعريف للكتب ونقدها، وورش عمل، ومسابقات علمية، وفعاليات ریادية کإنشاء المركز المسمی بــ »کتاب صادق« 

)مرکز متخصص ومعرض دائم لکتب العلوم اإلنسانية اإلسالمية( من أجل تسهيل حصول هواة العلوم اإلنسانیة علی شتی أصناف 

أعمال الناشرين في هذا المجال.

استطاعت دارالنشر أن تفوز بالجوائز واأللقاب التالیة في المهرجانات الوطنیة:  الفوز بالمركز األول في مهرجان نمط الحياة، 

احتفال كتاب العام الجامعي، مهرجان كتاب السنة الطالبي، كتاب سنة إيران ، مهرجان الفارابي، كتاب المقاومة ، كتاب الفصل 

لجمهورية إيران اإلسالمية، البحث الثقافي العام إليران و مهرجان العقيدة المهدوية.

تفتخر دارالنشر التابعة لجامعة اإلمام الصادق كواحدة من أبرز دورالنشر الجامعیة في البالد والمتخصصة في مجال الدراسة 

المتعددة التخصصات، بتقديم أعمال جديرة وممیزة للمجتمع العلمي واألكاديمي کما تأمل من خالل استمرار توجهها المتنامي في 

تقديم الخدمات العلمية للمجتمع الجامعي في البالد، أن تتخذ خطوات ثابتة في تحقيق المرجعية للجامعة اإلسالمية. تعرب جامعة 

اإلمام صادق )ع( عن استعدادها التام للتعاون في مجال التأليف المشترك والترجمة المشتركة والطباعة المشتركة وأشكال أخرى من 

التعاون العلمي والنشر مع المؤسسات العلمية واألكاديمية المرموقة ودورالنشر المتخصصة في جميع أنحاء العالم.


