صیاغة المضمون الثنائیة لالعتدال عند االمام علي علیهالسالم
با ع ي رهبر* محمود شریعتي**
تاریخ القبول2018/5/20 :

تاریخ اإلستالم2017/12/4 :

إن قا دة اإل تدال ه اْل اس ف أفکار ومواقف اإلمال

بمعن أن العدل ال یتحقق بمجرد العدل

أ هههاس اإل تدال والحقیقة المزدوجة ف مجال اإل تدال أی :اإل تدال بمثابة السههه وك
إال إذا کان
حس ماهیتها المتصفة باإلتزان ،الموازنة والتقارن تنعکس
واْل وب واإل تدال بمثابة البصیرة والو
ف زوایا مخت فة ،تارة ف الحد الو ههط وتارة أخری ف جهة أو جها محددة ومعینة لها نظریة التشههکیك
واإل هههتناد إلیها هههتمهد الطریق لمعرفة وإداراك حقیقة اإل تدال المزدوجة متنا هههبا مع تدرج الظاهرا ،
وإمکان الوصههول إل معن اإل تدال وکیفیة وضههع المفاهیم لم إل ههتخدامم المنا ه والمؤثر ال ههیما
أفکار
صههعید المجتمع و الم السههیا ههة مما ید هذا البح هو أن اإل تدال إطار یجسههد الشههریعة
وآرائم فإ ههتراتیجیة اإل تدال ،إ ههتراتیجیة بعیدة ن طرف اإلفراط والتفریط وتهدف إل
اإلمال
التوحید اإل هههالم العناصهههر الثالثة هذه :العقالنیة ،الدیانة واْلخالق توفر تحقق اإل تدال بمثابة الو
هذه
التوال  ،هههیتنظم اإل تدال
والبصهههیرة ومع أخذ هذه العناصهههربعین اإل تبار وتوظیفها
ّ
المثابة تعد هذه العناصر من ضمن العناصر واْلرکان الثالثة الت تشکل کینونة اإلنسانیة – تحقق اإل تدال
امیرالمؤمنین
وتعزز مبادئم ولن تتجزأ منم ،کما نری ذلك ج یا واضحا ف أفکار اإلمال
المفردات الرئیسیة

اإلتزان الحد الو ط التدرج التفریط التوحید

* .االستاذ المشارک ،عضو الهیئة التعلیمیة في قسب العلوم السیاسیة ،جامعة العالمة الوباطبایي (الکاتب المسؤول)
ab.rahbar@yahoo.com

* .طالب مرحلة الدکتوراه قسب العلوم السیاسیة ،جامعة العالمة الوباطبایي
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دراسة بینیة لمفهوم الیقظة في نهج البالغة والتعالیم العرفانیة لالمام الخمیني

فاطمم الیي رحماني*  /صدیقم لباني مط ق**  /فهیمم غالمي نژاد***
تاریخ القبول2018/9/10 :

تاریخ اإلستالم2017/12/3 :

دراسات فی نهج البالغه ،صیف عام  /1440العدد 57

الملخص
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اإلهتمال بالعرفان العم وتمهید اْلرضهههیة الالزمة ل سهههیر والسههه وك إل ال م وتو هههیع نطاق تعالیمها من
أهداف التربیة اإل هههالمیة والتع یم اإل هههالم بالنظر إل أن التعالیم العرفانیة الواردة ف نهج البالغة لقد
تأثر تأثیرا کبیرا ف الع ماء المسههه مین المتأخرین ومنهم اإلمال خمین (ره) ،تبیین کیفیة تأثر اإلمال
ف نهج البالغة ال هههیما تأثره بمفهول
خمین (ره) ومدی تأثره بتصهههریحا أمیرالمؤمنین اإلمال
"الیق ظة" (الصهههحوة من الرف ة) الت ت عد من مرا حل اإلب تدائ یة ل عرفان العم أمر الیسهههت هان بم من
التمحیص والتدقیق الع م یجدر اإلهتمال بدور التربیة اإل المیة المؤثرف بناء الفرد -المجتمع -الحضارة
اإل هههالمیة والتطور الثقاف ف البالد کما ی زل اإلکتراث بتببین السهههیا ههها واإل هههتراتیجیا المخططة
ومؤ هههس الثورة اإل هههالمیة اإلیرانیة هههماحة آیة ال م روح ال م
والم حددة الت خططها اإلمال
منهج التوصهههیف -التح ی ف تبیین مفهول الیقظة کما تنطوی أهمیة
الخمین (ره) یعتمد البح
درا ههة مدی تأثرآراء وأفکار اإلمال خمین (ره) ف ضههوء العناصههر المشههترکة بأقوال اإلمال
البح
أ اس منهج -التناص -أو -التعالق النص  -الذی یعد من أحد
ف نهج البالغة تتم هذه الدرا ة
اْل الی الحدیثة والجدیدة ف قراءة نص ما وتح ی م ومن هنا یطرح هذا ال سؤال :إل أی مدی تأثر اإلمال
ف نهج البالغة فرضهههیة البح ه ّ :أن مفهول
خمین (ره) ف مفهول "الیقظة" بکالل اإلمال
الیقظة ف آثار اإلمال خمین (ره) قد إ تخدل بشکل محدود لکن ف معظم حاال إ تخدال هذا المفهول
نجد اإلمال وثیق الص ة بم وذلك وراء تأثره المباشر بنهج البالغة
المفردات الرئیسیة

نهج البالغة اإلمال خمین التناص العرفان العم

الیقظة

* .االستاذ المشارک ،عضو الهیئة التعلیمیة في قسب علوم القرآن والیدیث ،جامعة ال هراء(س).
f.alaee@alzahra.ac.ir : address Email

** .طالب الدکتوراه ،قسب علوم ومعارف نهج البالغة ،مرک دراسات نهج البالغة ،تهران.
s.labanymotlagh@yahoo.com : address Email

*** .الماجیستر في علوم القرآن والیدیث ،کلیة االلهیات جامعة ال هراء(س) ،تهران( .الکاتب المسئول* )
Email address: f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir:
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خطبة الشقشقیة من منظار ابن ابی الحدید و ابن میثم البحراني دراسة مقارنة

محسن رفع *
تاریخ القبول2018/9/18 :

تاریخ اإلستالم2017/12/26 :

کتاب نهج البالغة بالنظر إل هذین
یعتبر شههرح ابن أب الحدید وابن میثم البحران من أبرز الشههروح
بطابع کالم
الشههرحین نظرة امة وإجمالیة نری أن المؤلفین لقد قاما بشههرح تصههریحا اإلمال
وأدب مشههترك تعد الخطبة الشههقشههقیة من أکثر خط نهج البالغة شهههرة وموضههو ها یدور حول الخالفة
من خاللها ن البرهة الت حکم فیها الخ فاء وبشههکل
وبعض الحواداث الت تتع ق بها یتحدث اإلمال
ال ن الوقائع التاریخیة الت مر بها ولقد بادرا ابن أب الحدید وابن میثم بشهرح مفصهل نها یعتبر ابن
وتصریحاتم ولکن
میثم تواتر الخطبة معنویا وال لفظیا وإن لم یصرح ابن أب الحدید بتواتر بارا اإلمال
بیان ال شکوی من الظ م بحقم لما ت صفحنا
ف بعض الفقرا من الخطبة ثب لم تواتر کالل اْلمیر بناء
شرح ابن الحدید وابن میثم لنهج البالغة تبین لنا أن الشارح ابن میثم قد قال بشرح تصریحا اإلمال
أ ههاس نظرتم الشههیعیة والواقعیة بینما ابن أب الحدید قد أقال
و مضههامینها وتفاصههی ها التاریخیة
أ ههاس نز تم الکالمیة اإل تزالیة وأفکاره المتعصههبة بما أن ابن میثم یسههتخدل التبریرا غیر
شههرحم
صدق ما ید  ،ی زل درا ة
الصحیحة واإل تدالال والتفکرا الخاطئة ویحتج بالمرالطا لیستدل بم
المنهج الوصف -التح ی
هذه اآلراء والخوض فیها لتقدیم دة مالحظا یهدف هذا المقال معتمدا
إل قد درا هههة مقارنة تطبیقیة بین منهج ابن أب الحدید ومنهج ابن میثم ف شهههرح وتفسهههیر خطبة
الشقشقیة
المفردات الرئیسیة

اإلمال

ابن أب الحدید ابن میثم نهج البالغة الخطبة الشقشقیة

* .االستاذ المساعد وعضو الهیئة التعلیمیة ،قسب علوم القرآن والیدیث ،جامعة حضرت معصومه سالم الله علیها قب -
mohsenrafaat@gmail.com
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التوحید في نهج البالغة وقیاسه بالفکرة الوهابیة
حسین ا ما ی ي*
تاریخ اإلستالم2018/2/19 :

دراسات فی نهج البالغه ،صیف عام  /1440العدد 57

تاریخ القبول2018/7/21 :

الملخص

یهدف هذا البح إل درا ة التوحید ومفهومم من وجهة نظر اإلمال
بم قارنة بین رأی اإل مال

ف نهج البالغة ومن ثم یقول

ف التوح ید وبین رأی الو هاب یة و ما یطر حم هوالء ن معن ومفهول
ن ذا ال م أی شههرك

التوحید حت یکتشههف ن الفروق بین هذین الرأیین حی ینف اإلمال

ف الذا أو ف الصههفا وینزه نم الجسههمیة ،اإلنرماس والح ول ف الجسههم أما من قائد الوهابیة هو أن
ال م بحانم تعال ج سم موجود ف کل مکان معین من الکون ولم أ ضاء ج سم اإلن سان أی یتمتع ب صفة
ویتحدث مع
کر ههه بجن الر هههول اْلکرل
الجسهههمیة وینزل من السهههماء إل اْلرض ،یج س
ّ
التفرق بین مکانة الخالق وبین مکانة المخ وق
هذا التعریف؛ یتضهههح لنا بأن الوهابیة
الناس وفقا
وماهیتهم وتعتبرهم مت ساویة تناولنا ف هذا البح بر المنهج التو صیف _التح ی مو ضوع التوحید
وتحدثنا ن الفروق الموجودة بین آراء المذهبین-الشههیعة والوهابیة -وإنطالقا من ذلك قمنا بدرا ههة وجهة
وتمایزها من وجهة نظر الوهابیة
نظر اإلمال
المفردات الرئیسیة
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التوحید الشرك نهج البالغة اإلمال

الوهابیة ابن تیمیة

* .االستاذ المساعد جامعةهیام نور قب( ،الکاتب المسؤول)

Hosain-esmaily@yahoo.com
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القوالب المنطقیة الستدالل علی علیهالسالم في خالفته من منظار نهج البالغة
آي ودا هاشم پور*  /بدالع ي شکر**
تاریخ القبول2018/6/3 :

تاریخ اإلستالم2017/4/19 :

إثبا خالفة الر هههول اْلکرل محمد
اْلمیرالمؤمنین

ف إطار اإل هههتنباط المنطق أمر یثیر اإلنتباه ف تصهههریحا

إثناء خطبم ور ههائ م ف نهج البالغة لم یکتف اإلمال

ف هذا الشههأن بإد اء

حق الخالفة فحسههه بل کان یوثق إد ائم بالدالئل والحجج القویة والمنطقیة نحاول ف هذا المقال أن
إل مسألة الخالفة وبرهن فیها بمناقبم
الخط والر ائل الت تطرق فیها اإلمال
نس ط الضوء
المخالفین ونسهههع أن تظهر النتائج من منظور ق
إثبا خالفتم بعد وفاة النب

ومنطق تظهر الحصهههائل أن حججم

ف

کان ت شمل الهیکل الفکری والترتی المنطق ال صحیح ،حت لم تکد

تبق أی شهههبهة وال ری ف ذلك إضهههافة إل رصهههانة ورزانة تقدیم البراهین براهین اإلمال

کان

القدرة و ال صالحیة و ن سبم ال شریف إل النب و و صایا الر ول ( ص ال م یم والم و م) کما
تبن
وحدة اْلمة اإل ههالمیة ومصههالحها
یرکن إل الجدل ف مقاب ة مخالفیم بید أن الحفاظ
کان اإلمال
وخشیة وقوع الفتن کان تحثم أن یتخذ الصم

بیال

دراسات فی نهج البالغه ،صیف عام  /1440العدد 57

الملخص

المفردات الرئیسیة

الخالفة نهج البالغة القیاس المنطق اإلمال
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* .طالب الدکتوراه ،قسب الفلسفة والکالم االسالمي ب جامعة اصفهان
**( .الکاتب المسئول) االستاذ المشارک ،قسب االلهیات والمعارف االسالمیة جامعة شیراز

Aysooda.hashempour@gmail.com

Ashokr@rose.shirazu.ac.ir
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االختیار الحسن للمفردات والتعابیر الخاصة وابداعها في نهج البالغة
محمدرضا پیرچراغ*  /بدالهادي فقهي زاده**

دراسات فی نهج البالغه ،صیف عام  /1440العدد 57

تاریخ اإلستالم2017/10/7 :
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تاریخ القبول2018/9/17 :

الملخص

العدید من
من أهم المؤشهههرا والممیزا اْلدبیة والبالغیة الت تمیز لرة نهج البالغة ه إشهههتمالها
المفردا  ،التراکی والتعابیر الخاصههة یمکن تقصهه جوان هذا التطور الخالق ف کالل اإلمال
مسهههتویین واْلول هو إختیار الک ما اْلصهههح واْلدق من حی المعن والثان هو خ ق المفردا
والتعابیر الخاصهههة إقتطاف الک ما والعبارا ف نهج البالغة یتع ق بإختیار المفردا الخاصهههة والتعابیر
من بین أنوع الک ما المماث ة والمرادفة معا ف المعن ،حی یختار
اْلمثل الت ینتقیها اإلمال
اْلحسن واْلصح منها من حی ال شکل والمعن وبدرا ة الفروق ال رویة والوقوف یها یظهر لنا صواب
وتدقیقم ف هذه اإلنت قاءا الرائعة والمتمیزة أکثر إبداع
إختیار هذه التعابیر من جان اإلمال
التعابیر والمفردا الحدیثة ف نهج البالغة بارة ن إ هههتخدال ث ة من الک ما والتعابیر الخاصهههة الت
ْلول مرة أو إ تخدامم بعض المفردا ف إطار المعان الخاصة وغیر مستعم ة
یستخدمها اإلمال
بهذه المعان من ذی قبل ف شهههکل آخر من خ ق المفردا والتعابیر ف نهج البالغة ،یختار اإلمال
ک مة ویقصد بها معن غیر معناها المستعمل واإلصطالح والمعن الجدید والناتج ن هذه العم یة
واالول اْللفاظ
بإنتقائها تعتبر

الت تعد من مآثر نهج البالغة اْلدبیة وال رویة ،لیس ببعید ن مفهول ومعناه اْلصههه
بإ تخدامها وأیضا شیو ها بعد أن قال اإلمال
والتعابیر الت یتفرد اإلمال
ّ
مرجعیتم اْلدبیة
من نماذج أخری من خ ق وإبداع التعابیر والمفردا ف نهج البالغة کما تدل
المفردات الرئیسیة

مفردا نهج البالغة إنتقاء المفردا التعابیر اإلبداع اْلدب

* .استاذ مساعد جامعة االمام الخمیني الدولیة (ره) ق وین (الکاتب المسئول).
** .استاذ مساعد کلیة االلهیات ،جامعة طهران.
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m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir
faghhizad@ut.ac.ir

المبانی النظریة للوحدة االسالمیة من منظار امیر المومنین علي علیهالسالم
محمدرضا بهدار*
تاریخ القبول2018/7/22 :

تاریخ اإلستالم2018/2/13 :

الملخص

هذا اْل ههاس قمنا ف هذا البح بتوصههیف وتح یل اْلصههول والمبان النظریة والعقائدیة إلنشههاء
حل
الحکیمة یمکننا أن نشههیر إل بعض
وحدة اْلمة اإل ههالمیة وتعزیزها مسههتعینا بتصههریحا اإلمال
المحاور اْل ا یة والمؤثرة ف الوحدة بالتمعن والتفکر ف تعالیم اإلمال

ومنها :التوحید،اإل الل،

القرآن،السهههنة النبویة،اإلمامة والقیادة العادلة والبصهههیرة إذن حینما یتفیأ أفراد المجتمع بظل الوحدة
ویتمسکون بها وبأصولها ومبادئها یقترب المجتمع من الهدف المنشود ویبتعد ن العراك والجیل
المفردات الرئیسیة

امیرالمؤمنین

دراسات فی نهج البالغه ،صیف عام  /1440العدد 57

منذ صور یعتبرالکثیر من المص حین والمفکرین اإل المیین أن التوحیدة والوئال بین الشعوب اإل المیة
من ألح ضههروریا اْلمة اإل ههالمیة وقدموا ح وال منا ههبة لتحقیق هذا الهدف المنشههود ف کل اْلزمنة ال
شك ف أن معرفة العناصر والدرا ة التح ی یة الواقعیة ل مؤشرا والعوامل الت تخ ق روح الوحدة ف اْلمة
الدقیقة والثاقبة قد وقع موقع اإلهتمال والعنایة البالرة وتعتبر مفتاح
اإل هههالمیة من ر یة اإلمال

توحید الک مة اْلمة اإل المیة التوحید القرآن
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* .استاذ مساعد جامعة جندي شابور ،دزفول (الکاتب المسئول)
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rbehdar@gmail.com

ما علی االمراء من القیام بامور الرعیة من منظار امیرالمؤمنین علي علیهالسالم في نهجالبالغة
حفیظ ال م فوالدي* باس شفیعي

دراسات فی نهج البالغه ،صیف عام  /1440العدد 57

تاریخ اإلستالم2017/11/6 :
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**

تاریخ القبول2018/5/12 :

الملخص

یدور موضوع هذا البح حول المساءلة ف المجتمع اإلنسان وفقا ل تعالیم الع ویة ویسع البح الحال
هذه التسهها ال المطروحة :ف منهج اإلمال
منهج التوصههیف  -التح ی أن یجی
معتمدا
الحدیث ،أی آلیا تؤخذ إلخضههاع الوکالء والمدراء التنفیذیین ل مسههاءلة ؟مسههاءلة المسههؤول وأ مالم
أی أصول؟أو باْلحری ما هو منهل توقع المسؤولیة من بعضهم البعض ف تفا التهم
المک ف بها ترتکز
اإلجتما یة ؟ المقالة تبدأ بتبیین مفهول المراقبة والمساءلة و ف مواص ة الموضوع تتناول أهداف المساءلة
من قبل المسههؤولین ف القطاع الحکوم تتضههمن أهداف المسههاءلة والشههعور بالمسههؤولیة حیال المجتمع
وأبنائم مجاال دیدة ومن المجاال الت تتوفر ف ظل هذه اْلهداف ه  :المجاال المؤثرة ف مراقبة
القدرة المجاال الت تضههمن إ ههتخدال الموارد الوطنیة بصههورة ه یمة وصههحیحة والمجاال الت ترتق
أ اس کالل اْلمیر
بمبادئ إدارة الخدما العامة وفا یتها ما یتضح لنا من الدرا ا هو أن المساءلة
اإللتزال بالمساءلة واإل تراف بها ،المساءلة أمال الناس ،المساءلة أمال بی المال
شام ة
إمال
والمساءلة أمال التطبیقا العم یة
المفردات الرئیسیة

المساءلة المراقبة المسؤولیة بی المال

* .االستاذ المساعد ،قسب العلوم االجتماعیة مرک الدراسات المور الیوزة والجامعة (الکاتب المسؤول)
** .االستاذ المساعد قسب العلوم االداریة ،مرک الدراسات المور الیوزة والجامعة.
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