هعرفی هقاالت

دس همالِ اٍل با ػٌَاى «ٍیژگیّای کار ٍ تَلید در سیرُ اهام علی »1سؼی ًگاسًدذُ بدش ى
بَدُ است وِ دس ابتذا هَلفِّای واس ٍ تَلیذ سا بشٌاساًذ ٍ پس اص ى با تغبیك ٍ همایسِ گفتاس
ٍ سفتاس حضشتً ،ىات اصلی ٍ ولیذی سیشُ ایشاى دس صهیٌِ واس ٍ فؼالیت التصدادی سا تبیدیي
ًوایذ ٍ پس اص ى با تحلیل ٍ بشسسی ًْا فْن ٍ دسن بْتشی اص صٍایدای سدیشُ التصدادی ى
حضشت ،جْت الگَساصی ػولی دس واس ٍ تَلیذ بشای تواهی اًساىّا ػلی الخصَص شدیؼیاى،
اسائِ ًوایذ.
همالِ دٍم با ػٌَاى

«سااتاار ساااهاى ٍکالار در عاار اهاام ّاادیٍ 1کارکردّاای نى»

ًگاسًذُ با ٍاواٍی ساختاس ساصهاى ٍوالت دس ػصش اهام ّادی ،1فؼالیتّای سشّی ٍ صیشصهیٌی
ٍ ًحَُ ی استباط شیؼیاى ٍ ٍوال دس ایي ساصهاى با اهام پشداختِ است ٍ پدس اص ى بدِ هؼشفدی
بشخی اص ٍوالی ػام ٍ خاص ایي ساصهاى اشاسُ داسد ٍ دس ًتیجدِگیدشی بدِ پیاهدذّا ٍ د یدل
پیسیضی ایي ساصهاى ،بِ هَاسدی هاًٌذ بستشساصی فشٌّگ اًتظاس ،سفغ چالشّدای فشٌّگدی ٍ
اػتمادی جاهؼِ ،سسیذگی بِ ٍضؼیت شیؼیاى ٍ استباط با ًاى ٍ ایجاد پَیایی دس بیي شیؼیاى دس
ػصش اختٌاق ،اشاسُ وشدُ است.
ًگاسًذُ دس همالِ سَم با ػٌَاى

«ًقش سیاسی باًَاى شیعِ در پیشاررد تشاید در دٍرُ دٍم

عار اهاهر» بش ى است وِ با پشداختی وِ اص هفاّین ًمش ٍ سیاست داسد ،بِ جایگداُ بداًَاى
شیؼِ بشای حفؼ هَاصیي شیؼی دس جاهؼِ ػصش دٍم اهاهت بپشداصد .بِ ّویي هٌظَس بِ تفىیده
بشای باًَاى ػصش اهاهتً ،مشّایی هاًٌذ سٍایدتگدشی دس اًتمدال هؼتمدذات هحدَسی شدیؼِ،
احتجاج با بضسگاى هزّب ػاهِ ،ایفای ًمش بِ ػٌَاى واسگضاساى ائوِّ ،6جدشت بدا سٍیىدشد
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سیاسیٍ ،صایت باًَاى خاًدذاى اّدل بیدت 6بدشای ائودِ ،6حوایدت ػداعفی اص شدیؼیاى،
هحافظت اص جاى اهام 1سا تبییي ًوَدُ ٍ بذیي ًتیجِ سٌّوَى شذُ است وِ دس ششایظ تمیِ،
وِ گاُ بشلشاسی ّشگًَِ استباط اهام با شیؼیاًش ًاهوىي ٍ یا هستلضم صشف ّضیٌِّدای بسدیاس
بَد ،صًاى گامّای هؤثشی دس ایي ػشصِ بشهیداشتٌذ ٍ بذیي تشتیب تذبیش ٍ دسایت بِ هَلغ ًاى
دس ششایظ بحشاًی ،پایایی تشیغ اثٌیػششی سا سلن هیصد.
«دٍلر هوالیک ٍ ارتراط نى با تالفر عراسی» ،ػٌَاى همالِ دیگشی است ودِ دس ى سدؼی
شذُ است بِ اّذاف حاوواى هوالیه هصش ٍ ًیاص سٍص ى صهاى ،بشای احیای دستگاُ خالفت دس
سشصهیي هصش پس اص فشٍپاشی ى دس سال ّ656د.ق .دس ػشاق بپشداصد .بذیي هٌظدَس ًگاسًدذُ
پس اص عشح ًظشیات بضسگاى اّل سٌت دس خصَص جایگاُ خالفدت ٍ هَلؼیدت ى دس دًیدای
سیاسی ى سٍص ،بِ تششیح ایي ًىتِ هیپشداصد ودِ تجذیدذ حیدات دسدتگاُ خالفدت دس ػصدش
هولَوی دس هصشً ،تیجِ ًیاص دٍ سَیِ جاهؼِ ٍ حىَهت بِ حضَس خالفت دس ػشصِ سیاسی ى
صهاى بَد ٍ دس ًتیجِ گیشی بِ ایي هسألِ تأویذ داسد وِ تجذیذ شؼاس خالفدت دس هصدش اگشچدِ
ًتَاًست دٍلت ػباسیاى سا بِ دٍسُ التذاس خدَیش باصگشداًدذ ،اهدا اص لحداػ بشخدَسداسی دٍلدت
هوالیه اص جاربِ سٍحاًی ٍ دیٌی ٍ سیاسی خالفت ،تأثیش بسضایی داشت.
ًگاسًذُ دس همالِ «بررسی ارتراط اشاعرُ با تالفر عراسی» ،بِ هٌظَس بستشساصی بحث ،بدا
بششوشدى ادٍاس التذاس ٍ ضؼف خالفت ػباسی ،تىَیي هىتب والهی اشؼشی سا هشبَط بِ دٍساى
ضؼف ایي حىَهت هؼشفی هیوٌذ ٍ پس اص ى دس هؼشفی تشىیل هىاتب والهی ،بِ ایي ًىتِ
هیپشداصد وِ فشلِ والهی اشاػشُ ،دس ابتذا دس داهي هؼتضلِ سشذ یافت .سپس با اشاسُ بدِ سدیش
تاسیخی اًحشافی وِ دس ػمایذ هؼتضلِ بِ ٍجَد هذ ،بِ جشیداى سشدذ ٍ تىدَیي هىتدب والهدی
اشاػشُ هی پشداصد ٍ دس ایي صهیٌِ دس ًْادیٌِ وشدى تفىشات اشؼشی اشاساتی بِ ًمش حىَهدت
سلجَلی ،خَاجِ ًظام الوله ٍ هذاسس ًظاهیِ دس سشاسش بالد اسالهی داسد.

معرفی مقاالت

دس همالِ

«چگًَگی هَاجِْ حکَهر قاجار با هسألِ هشارٍعیر»
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ًگاسًدذُ بدش ى اسدت بدا

پشداختي بِ همَلِ هششٍػیت ٍ ًظشیِّای هختلف اًذیشوٌذاى دس استباط با ىً ،حَٓ بشخدَسد
حىَهت لاجاس با چالش هششٍػیت سا بِ صَستی هستمل بشسسی وٌذ .بذیي هٌظَس ضوي بیداى
هالنّا ٍ هباًی هششٍػیت ،بِ عشح بحث هششٍػیت ٍ همبَلیت دس حىَهت اسالهی ٍ پس اص
ى تبییي جایگاُ هشدم دس ایي صهیٌِ هی پدشداصد ٍ سدپس پیدذایش حىَهدت لاجداس ٍ سداختاس
اجتواػی ٍ ساُواسّای ى بشای هششٍع ًشاى دادى حىَهت خَد سا ،تششیح هیوٌذ.
ًَیسٌذُ خشیي همالِ با ػٌَاى

«تاًداىّای حاکن هسلواى ٌّد اا قرى سَم تا گَرکاًیااى»

بش ى است وِ دس باصُ صهاًی هغشح دس ایي ػٌَاى ،خاًذاىّای حىَهتگش هسلواى ایي دٍسُ دس
سشصهیي ٌّذ سا هؼشفی ًوایذ .بذیي هٌظَس ابتذا هشاحل ٍسٍد هسلواى بِ ایي سدشصهیي ٍ ًظدام
عبماتی ٌّذ سا هؼشفی هی وٌذ ٍ سپس بِ هؼشفی ته ته ایي خاًذاىّای حىَهتگش هسلواى
هیپشداصد ٍ حىَهت ّای غضًَیاى ،غَسیاى ،هوالیه ٌّذ ،لغب شاّیاى ،تغلك شاّیاى ،خاًذاى
لَدی ٍ افغاىّا سا بِ صَست هختصش هؼشفی هی وٌذ ٍ دس ًْایت بِ ایي هسألِ هیپدشداصد ودِ
هذاسای حىَهتّای هسلواى با ٌّذیّا ،صهیٌِ سشذ ّشچِ بیشتش اسدالم سا دس ایدي سدشصهیي
هْیا وشدُ است .دس حالی وِ سختگیشی ٍ لتل ٍ غاست دس حىَهتّایی هاًٌذ غضًَیاى باػث
دٍس شذى ٌّذی ّا اص اسالم شذُ است.

«ٍ هي اهلل تَفیق»
سردبیر

