ّ
فصلیة محکمة

دراسات فی نهج البالغة
السنة السابعة عشرة  /شتاء عام  / 4114العدد 59
شابا:

صاحب االمتیاز :موسسه النهج البالغة الدولی
المدیر المسؤول :سيد جمال الدين دين پرور
رئیس التحریر :أحمد بهشتي

هیئة التحریر (حسب ترتیب الحروف):
استاذ مشارک فی جامره طه ان
استاذ فی جامره طه ان
استاذ فی جامره طه ان
استاذ فی جامره طه ان
استاذ فی جامره شی از
استاذ فی جامره شهید بهشتی
استاذ فی جامره ف دوسی
استاذ فی جامره شهید بهشتی
استاذ فی جامره طه ان
استاذ فی جامرة کاشان

سید محمد رضا امام
احمد بهشتی
م صور پهلوان
جلیل تجلیل
سید محمد مهدی جرف ی
احمد خاتمی
محمد مهدی رک ی
سید مصطفی محقق داماد
مجید مرارو
عبدالله موحدی محب
التقويم العلمی:

مترجم اللغه االنجليزيه:

مترجم اللغه العربيه:

ماندانا محمدي کالهدوز  /مدير التحرير :محمدحسين محامد
العنوان:
هاتف:

الموقع االلکترونیwww.nahjmagz.ir :
البرید االلکترونیnahjmagz@gmail.com :
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آثار الیمان بالمعاد في حیاة النسان الدنیویة من منظور نهج البالغة
ناص رفدعي م میي *
تأریخ القبول07/55/51 :

تأریخ الاستلام07/90/90 :

الملخص

دراسات فی نهج البالغة ،خریف عام  /1441العدد 58
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المعاد هل أیی أصووول األدیا القلیدییة مبادئها .اإلتقااد ه من ممدزات الکک
الویییي تن غد ه.من جووانو نخ إلتقاووادات البشووو إیموانو د ر هووام في یدوواوو
اإلنساندة.إیی الال ق لقبددن نثار اإلیما العاائی في یداة البش هي الم اجعة الی
ّ
الیصولص الیییدة.یلضوح کقاب نه البالغة ،هصوکق الیص الیییي الذي یشمل هعبا
من أبلا أمد المؤمیدن ،اإلمام تلي،اآلثار المخقلکة الیاوجة تن اإلیما اإلتقااد
هالمعاد في یداة اإلنسووا هصوولرة مباشو ة غد مباشو ة.یسووب هذا اإلتقااد أ ی
ّ
الم ء نکس أ ّ الل تب ان وعالی ی بب في کل یا فدخاف تلی أفعال  ،أبلال فدزکي
نکس ی ا أ یجقاز درجات الا ب من الل وعالی.إ ّ إتقخ اج هذه اآلثار فبال تن
وبددن نثوار المعواد في یداة اإلنسوووا الیندلیة یمثل د را هالغا في والیة األصووول
اإلتقاادیة-الیییدة ایبووا في و ییی الای ة ال سوویة لص ودانة توولل أف اد المجقم
هأت و هم.في اللاب اإلهقمام ههذه اآلثار ذ أهمدة کبد ة ،أل ّ لها د را فعام مؤث ا في
یداة أف اد المجقم في مجا العادیة اإلتووالمدة کما أنها ومهی الال یق لقأتوودس
المجقم الیییي اإلتالمي.
الکلمات الرئیسة :

المعاد ،نه البالغة ،اإلیما هالمعاد،اإلمام تلي

* استاذ مشارک،جامعة المصطفی العالمیة

n.rafei110@yahoo.com
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دور الیمان بالمعاد في النزاهة القتصادیة من منظور نهج البالغة
فاطمة م ادي کهیکي *  /تلي ماللري ** /امان اله ناصری کریموند ***
تأریخ الاستلام97/21/40 :

تأریخ القبول97/21/17 :

الملخص

* طالبة الدکتوراه جامعة الشهید تشمران ،اَّلهواز،کلیة اَّللهیات،قسم علوم القرآن و الحدیث
** استاذ مساعد ،جامعة الشهید تشمران ،اَّلهواز -کلیة اَّللهیات -قسم علوم القرآن و الحدیث
*** طالبة الدکتوراه جامعة الشهید تشمران ،اَّلهواز ،کلیة اَّللهیات،قسم علوم القرآن و الحدیث
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18nafas@gmail.com
a.matouri@scu.ac.ir
amannaseri@gmail.com
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الیزاهة المالدة أ الیزاهة اإلبقصووادیة مصوواللح ط ی توومایة نیة الل الخامیلی بائی
الثلرة اإلتووالمدة في إی ا أل م ة في هدا هام إتووق اودجي و تیلا الخاللة
الثاندة للثلرة اإلتوالمدة .اتقب تدادو الیزاهة اإلبقصادیة ش طا مزما لق ادق ش تدة
مسوووؤ لي ال کلمة.اإلهقمام هالیزاهة اإلبقصوووادیة تلی صوووعدی ال داة اإلجقماتدة
الک دیة مایمة لصوودانة الیزاهة اإلبقصووادیة ال کاظ تلدها تیی وصوویي المیاصوو
ّ
ال کلمدوة .و تووود المبواني األصووول اإلتقاوادیة یمثل د را هاما بلیا في هذه
الابووودة.لهذه األصووول المکاهدم واثد أکث في إصوووال الیظام اإلبقصوووادي في
البعیین :الک دي  -اإلجقماتي -من وأثد الابوووایا العالبات الملجلدة هدن العلة
المعلل في نظام اإلبقصادي.أیی هذه األصل هل اإلیما هالمعاد.یعقب هذا األصل
من أهم العلامل البیاءة لألخالق السود ة امنساندة القي وؤث في و غد اإلنسا إلی
ال سووویوات اإلهقعواد تن األتموا السووودلة في کافة المجامت خاصوووة في مجا
اإلبقصوواد.إ ّ الماالة وسوول البوولء تلی وأثد اإلیما هالمعاد في الیزاهة اإلبقصووادیة
من جهة نظ اإلمام تلي  في نه البالغة معقمیة تلی المیه القلصوودکي -
الق لدلي المصووادر المقایة في المکقبات .و تووم صوولرة مبووبلطة دبداة تما
ّ
لق ادق الیزاهة اإلبقصادیة ما تلدها.الیقائ القي ولصلیا إلدها وی تلی أ ّ اإلتقااد
ّ
هالمعاد یمثل د را هاما ،م لریا اتاتدا في نزاهة اإلبقصادیة اإلنساندة ولجدهها ن ل
السووالمة.کما أن یالم هی ر کبد في کبح ال غبات المدل المخ هة الهیامة مقذک ا
الی یداة اآلخ ة األهییة صعلهاوها کالالم  ،الجش البخل ال غبة هاألمیدات الاللیلة
في زمن إکقسوواب ال زق أداء ال الق الش و تدة اإلنسوواندة تیی وصوویي المیاص و
المهن .کما یمکییا هذلك رؤیة الیزاهة الالهارة في البعی اإلبقصادي.
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الکلمات الرئیسة:

اإلمام تلي  ،الیزاهة اإلبقصادیة ،اإلیما هالمعاد،نه البالغة
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مالمح الدنیا في أشعار الخاقاني ونهج البالغة(دراسة تناصیة)
رامدن م مي* /ث یا ک یمي یلنجالی **
تأریخ القبول97/49/14 :

تأریخ الاستلام97/40/41 :

القعووالق ّ
القیوواص أ ّ
بووام جد ارجیو من أه ز الم اادن في مجووا ّ
الی ّصوووي هال
العالبات القعامالت الملجلدة هدن نص ما الیصوولص األخ .أیی أ توو مکاهدم
القعالق ّ
ّ
الی ّص وي هل وأث الیصوولص األدهدة هالمصووادر الیییدة من ضوومیها نه البالغة
هصولر مخقلکة میها الصو ی ة ،غد الص ی ة البمیدة .وهیف هذه الماالة إلی دراتة
القعالاات ّ
ّ
الی ّصدة هدن أشعار الخاباني,الشات اإلی اني نه البالغة تلی أتاس نظ یة
جد ارجی تب المیه الق لدلي-القلصودکي.ثمة تالبات ّ
نصودة هدن أشعار الخاباني
نه البالغة في ثالثة أهعاد میها :المک دات ،الصولر ،المبووامدن .بام الخاباني غالبا
هق تدم القعاهد المعادیة للعالم میها:خیا الیندا همظه ها المقز ق،ز ا الیندا تیم
ثباوها،والزم الیندا هالکا  ،تووخافة الیندا ف اغها،تیم القعلق هالیندا بس تلی هذه
ّ
القیاص البوومیي،
تلی أتوواس األنما ال دل األدهدة الخاصووة.ن في مسووقل
المبوووامدن القالدة القي و کي العالبة القیاصووودة هدن األث ین :تیم العیالة انعیام
اللفاء ویافي العافدة تن الیندا
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الملخص
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الکلمات الرئیسة:

البالغة،القعالق ّ
ّ
الی ّصي،الخاباني،الیندا
اإلمام تلي  ،نه

* استاذ مشارک ،قسم اللغة الفارسیة وآدابها ،جامعة محقق اَّلردبیلي
** طالبة الدکتوراه ،جامعة محقق اَّلردبیلیي
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moharami@uma.ac.ir
sorayakarimi087@gmail.com

دراسة تحلیلة-مصداقیة للراسخین في العلم والتعارضات الموجودة
رضدة ف هاندا  /یامی هلررتقمي 

تأریخ الاستلام97/40/02 :

تأریخ القبول97/21/10 :

الملخص
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إ ّ الملضوول المشووق في اآلیة السوواهعة من توولرة ن تم ا خالبة األشووبا هل
ال ییث تن ال اتووخدن في العلم.وبدن القعلدمات ال ائدة إنما المعصوولمدن  هم
ال اتووخل في العلم.کما وقبووح هأ ّ نراء هعض العلماء اإلتووالمددن مبیی تلی تووعة
مصادیق ال اتخدن في العلم لدس دبداة مببلطة وماما .العلم هالقأ یل هل ملضل
نخ یقیووا القعووارضوووات الظوواه یوة القي وووأوي من أتوووالدو ظلاه القعلدمووات
الیییدة.تلي تووبدل المثا  :هدیما وؤیی خالبة األشووبا تلی أ ّ ال اتووخدن في العلم
لدسوولا تالمدن هعلم القأ یل هیا هعض الا ائن وقعارض م جهة الیظ هذه .یایم
هذا الب ث ،تب وکسوود صوو دح لآلیة إدراج اآلراء المقیاببووة نایها ،رایا میاتووبا
مشوود ا الی ما رد في اآلیة المذکلرة خالبة األشووبا مبقیدا تلی أ ّ ال اتووخدن في
العلم لدسوولا مقایدن هعلم القأ یل لکن الل تووب ان وعالي بی أفاض هذا العلم تلی
المعصلمدن .
الکلمات الرئیسة:
ال اتخل في العلم ،خالبة األشبا ،اآلیة الساهعة من تلرة ن تم ا ،القأ یل

 طالبة ماجیستر ،فردیس الفارابي ،جامعة طهران
 عضو الهیئة التعلمیة ،فردیس الفارابي ،جامعة طهران

raziehfarhanian@gmail.com
purrostami@ut.ac.ir
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الثم وصوره الستعاریة المفهومیة في نهج البالغة (المنهج المعرفي)
ملتی ت هي*
تأریخ القبول98/8/20 :

تأریخ الاستلام90/47/11 :

الملخص

الکلمات الرئیسة؛

تلم اللغة المع في،امثم،اإلتقعارة المکهلمدة،اإلمام تلي 

moosaarabi@yahoo.com

* .استاذ مساعد ،عضو الهیئة التعلمیة ،جامعة شیراز
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لدسو اإلتووقعارة ،من میظلر تلم اللغة المع فدة ،ماللة لغلیة ف س و هل إنها و وب
هقکاو اإلنسوووا وکک ه .یمکن من خاللها القع ف تلی نل وککد المقکلم کدکدة
ظهلره .تلی هذا األتاس یقیا الب ث رؤیة اإلمام تلي  نظ و الی مکهلم اإلثم
الذي یعقب من المکاهدم اإلنقزاتدة أکث إتقخیاما في الیصلص الیییدة .مما م شك
فد أ هذه ال ؤیة وؤدي إلی اإلدرا العمدق تن مکهلم اإلثم .فبال تن ذلک أ هذا
اإلدرا یؤث في الیظام الق هلي الخاص هصای الکالم کما وؤث ایبا في کدکدة وعامل
المخاط م اإلثم وصوو ف وجاه .یالم هذا الب ث تب میه الق لدلي-اللصووکي
هیراتووة اإلتووقعارة المکهلمدة من میظلر تلم اللغة المع فدة هق لدل أبلا اإلمام تلي
 یب ث تن أجلهة لبعض األتوللة میها:کدف وسوقصواغ صلر اإلثم المکهلمدة في
نظ ة اإلمام تلي ؟ أي صوداغة من صوداغات اللغلیات المع فدة وسوقخیم لقلضدح
اإلثم؟ فموا هي الخصوووائص القي ّ
وجسوووی تیوی أنظمة القالبدادة لهذه الصوووداغات
المع فدة ،و وب ه ال المبیأ الماصووی؟ وش ود الیقائ الیهائدة إلی أ ّ مکهلم اإلثم
في أبلا اإلمام تلي  في المسووقل اللجلدي،البیدلي المسووقل ال کي بی
دخل مجا القخدلدات القعدیدات هإتوقخیام القعاهد اإلتووقعاریة میها :اإلثم إنسووا ،
اإلثم یدلا  ،اإلثم م ض،اإلثم یمل اإلثم تافل .کما وقجلی فدها أ ّ مسقل ال کة
یقمق هق دد أبل هالیسبة لآلخ ین :اللجلدي البیدلي.
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المام علي  والتماسه السلم و تقدیم المشاریع العملیة لتحقیق السالم
والحیلولة دون الحرب في سیرته
م میتلي کلث ي *  /میصلر پهللا ** /یسن طارمي راد ***
تأریخ الاستلام90/47/18 :

دراسات فی نهج البالغة ،خریف عام  /1441العدد 58

197

تأریخ القبول98/24/42 :

الملخص

م یزا المجقم اإلنسوواني مقأث ا هظاه ة ال ب الصوو ا فبها بی أل ا هاإلنسووا
المجقمعات اإلنسواندة خسائ فادیة في هعیي المادي المعیلي .من نایدة أخ
مسللة السلم السالم القي یع رتیها هالمثل األتلی هي مسألة ذات أهمدة هالغة في
لای هذ المصوول ل أبص وی جهلدهم لق ادق هذه
المجقمعات البش و یة میذ ب
الابودة المایتوة.یهقف اإلتوالم هالسلم المسا اة د ما .تلی ال غم من هذا وق مل
المجقمعات اإلتووالمدة خسووائ کثد ة في ال ب المک ضووة تلدهم میها :ال ب
الصولدبدة القي ف ضها المسد دل تلي المسلمدن أ اللابعة في الع اق األفغانسقا
البلیا اإلتووالمدة األخ القي انقج تیها أض و ار جس ودمة.کا میه اإلمام تلي
 في ملاجهة المعارضووودن المخالکدن تلی م لر السووولم .لیتلو إلی السووولم
السوالم مکانة هارزة ممدزة في تود و وعالدم .اإلمام تلي  جعل السولم أتواتا
في یکم کل لم یأ جهیا في هذا المجا .ه ّدن اإلمام تلي  هأ ّ السووالم م ّجح
تلی ال ب توووکك الیم إم في زمن یالم العی هإثارة الکقن یغلق جمد األهلاب
المکقلیة أمام السوولم السووالم.إ ّ هذه الماالة ویرس األنما القي یمکن إوخاذها
لق ادق السوولم السووالم من خال القع ف تلی القعالدم الیییدة الملجلدة في تود ة
اإلمام تلي  .یا لیا في هذه الماالة أ نب ّدن أتللب اإلمام تلي  السلمي في
ملاجهق المخالکدن یقی یسوولك البش و ط یا لق ادق السوولم العالمی ،تب الق کدز
تلی الکق القاریخدة کق السووود ة الیبلیة هجانبها اإلهقمام هقعالدم نه البالغة
فق میه اللصکي الق لدلي.
الکلمات الرئیسة:

اإلمام تلي ،السلم،ال ب،المخالکل
* طالب الدکتوراه علوم ومعارف نهج البالغة،مرکز دراسات نهج البالغة ،طهران(الکاتب المسئول) makowsari@yahoo.com
pahlevan@ut.ac.ir
** استاذ في علوم القرآن والحدیث جامعة طهران
h_taromi@yahoo.com
*** استاذ مشارک موسوعة العالم اَّلسالمي
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نشاطات النساءالجهادیة في السنة العلویة (المؤشرات واألشخاص)
زه ة میصلري *  /ناص م میي **
تأریخ القبول97/47/41 :

تأریخ الاستلام97/40/02 :

الملخص

الکلمات الرئیسة:
الیساء،السیة العللیة،الجهاد،الیشا اإلجقماتي

z_mansouri42@yahoo.com

* طالبة الدکتوراه في نهج البالغة ،جامعة پیام نور ،طهران

naser_mohamadi@pnu.ac.ir

** استاذ مشارک قسم الفلسفه و الکالم جامعة پیام نور
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إ ّ الم أة وشووغل ی ّدزا کبد ا من المجقم اإلنسووواني وسوووقالد أ وؤث تلی المجقم
البشو ي وسواهم في أنشالة اإلجقماتدة م ال جا فاا لالاباوها طبدعقها بیراوها.هذه
ال ؤیة مبقیدة تلی إفق اض مسبق :إ ّ الم أة ذات ک امات خاصة إنساندة کائیة من الیرجة
األ لی کال جل وکل هي مخاطبة هقعالدم األدیا  .م أنها وکل في نظام األتوو ة و
بدملمدوة ال جل وقمق هاإلتوووقاال اللجلدي هذا هل ما یجعلها أ و نکسوووها د ما
مسوؤ لة تن وصو فاوها.الا ن الک یم یشوید تلی المسوا اة هدن ال جا الیسلا کما ن
وک یم الم أة في یداة الیبي  .لل أ ّ في تص و الخالفة یصوول بکة في إتالاء هذه
المکانة المیزلة لکن م وصوویي اإلمام تلي  الخالفة جیت الیسوواء هأ مکانقهن بی
وم إیداؤها من جییی هیأ هاألنشووالة في المجامت اإلجقماتدة.وقبووح وااری القاری تن
األنشووالة هأ ّ نظ ة اإلمام تلي  هالیسووبة إلی الیسوواء نکس نظ ة الا ن  ،نظ ة إنسوواندة
تلی ما رد في تود ة رتول الل .وجسودی القااری وساتی امنسا أ یاف تیی هعض
ال ایات اللاردة تن اإلمام تلي  في الیساء.من أهم إنجازات هذا الب ث هل وغدد هذه
الیظ ة القیادص ودة إلی أبلا اإلمام تلي  تن الیسوواء أل ّ ت ود ة اإلمام القي هي
مأخلذة من أبلال وع ض باتیة شوواملة تن یالق الیسوواء في هذا المکق .إتقمینا في
هذه الماالة تلی المیه اللصوکي_الق لدلي لیسول البولء من خال ه ثیا تلی أنشالة
الیسوواء في ال کات الجهادیة في السوویة العللیة وک یم اإلمام تلي  میزلة الیسوولا
اإلجقماتدة تیم وشلی مکانقهن ملابکهن تلی اإلطالق.
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باثولوجیا الستغالل الفکري لکتساب القدرة السیاسیة
وحفظها من منظور نهج البالغة
تلي م می مد جلدلي*  /م یم تملیي **
تأریخ الاستلام90/24/20 :
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تأریخ القبول97/48/12 :

الملخص

ما ی ّ
سوومی هاإلتووق مار هل من أهم األداة المسووقخیمة لخیا الیاس تیی هعض ال کام
إلکقسواب الایرة السولالة ال کاظ تلدها.وعی هذه الظاه ة من أیی األض ار الثاافدة القي
والل من اللتي السووداتووي.مهمة هذا الب ث تب المیه القلص ودکي-الق لدلي إتقمادا
تلی المصووادر المقایة في المکقبات هي دراتووة ظاه ة اإلتووق مار الس وداتووي ،تلاملها
واییم ال لل المیاتووبة لمکاف ة هذه الظاه ة وش و یح تاببقها السوودلة من میظلر نه
البالغة.ولصول الب ث إلی مجملتة من اإلتقیقاجات القي ولضح لیا هأ هیا أتباها تیة
إلنشووواء ظواه ة اإلتوووق مار من أهمها :إتوووقغال جهل الیاس اإلتوووقکبار ،الخیا ،
ال ودیدات ،العیص و یة ،تیم اإلکق اث هقعلدمات ب ن الک یم أهل البد  . ما یعی من
خسوائ هذه الظاه ة هل بم إنقااد الیاس وبلدلهم هإثارة الشبهات هاإلتقعمار.یلف هذا
الب ث أرضودة القع ف تلی ال لل المیاتبة للاباء تلی اإلتق مار األض ار الیاوجة تیها
ن ل :تیم القعامل هالمیافادن ،البصوود ة ،اللتي السووداتووي اللتي الذاوي تن ط یق
امتقبار هالقاری تب العاالندة بلة العال.

الکلمات الرئیسة:

نه البالغة ،الایرة السداتدة ،هاثلللجدا.

almirjalili@haeri.ac.ir
* استاذ مشارک في علوم القرآن و الحدیث ،کلیة اَّللهیات ،جامعة آیة الله الحائري ،میبد ،ایران
** .طالبة الدکتوراه في نهج البالغة ،قسم علوم القرآن و الحدیث ،کلیة اَّللهیات ،جامعة آیة الله الحائري ،میبد ،ایران
amouei@yahoo.com
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نظریة" :ال تخلو األرض من الحجة" في نهج البالغة
مصالکی نذرخشی /مهییة رجایي

تأریخ الاستلام90/24/24 :

تأریخ القبول97/24/11 :

الملخص

دراسات فی نهج البالغة ،خریف عام  /1441العدد 58

مسوووللة تیم خلل األرض من ال جة هي من اهم المبایث الشووودعدة في یال اإلتقااد
هاإلمامة.لای ط ی نیات من الا ن الک یم أیادیث من المصوولمدن  أیبووا نثار مهمة
من کبار تلماء الشودعة في إثبات هذه العادیة.ویتی هذه العادیة ب"اوصووا اللصودة".إ ّ
اآلیوات القي رد فدهوا ال وییوث تن جعول خلدکة الل في األرض ا ال ییث تن جلد
الشوهلد،المبشو ین المیذرین هدن کافة األمم وشد إلی هذا الملضل  .ایبا هیا ر ایات
کثد ة ألهل البد  وقجا ز تن یی د القلاو المعیلي ویتم هذا الملضوول  .ما یجیر
هالذک هل أ ّ هجان المصووادر ال ائدة األخ ویاللي العبارات الملجلدة في نه البالغة
أیبووا تلی شوولاهی جلدة اض و ة في إثبات هذه العادیة الهامة.وبددن هذا الملضوول في
نه البالغة یکقسوو أهمدة مبوواتکة هالیظ إلی إتقبار مابللدة نه البالغة تیی الک ق
اإلتوالمدة العیییة.یکقشووف من خال الیراتووة الب ث في نه البالغة إشوارات إلی هذا
الملضوول في هعض الخال ال کم میها :الخالبة األ لی ،الخبالة ربم  ،77الخبالة ربم
 ،77الخبالة ربم  ،77الخبالة ربم  ،733ال کمة ربم .747
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الکلمات الرئیسة:

ال جة ،نه البالغة ،امد المؤمیدن ،اإلمامة.

 استاذ مساعد  ،عضو الهیئة التعلمیة جامعة الشهید بهشتي
 طالبة الدکتوراه جامعة فردوسي ،مشهد

m.azerakhshi@gmail.com
mgh.book@gmail.com
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